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Abstract 
Persians, as cultural and economic mediators between the east and west, 

caused cultural exchanges between China and the western world. Up to the 

16th century, Chinese culture and civilization was introduced to the west 

from Persians’ points of view. Persian merchants travelled to China regularly 

and played the main role in the cultural and economic exchanges between 

these two countries. Travellers and merchants’ information entered 

geographical, historical, and literary texts and was transferred from 

generation to generation for centuries. One of the most important aspects of 

this cultural exchange are Chinese toponyms which were transferred to 

western texts through Persian and Arabic texts. Most of these toponyms 

went through phonetic and semantic changes and entered western texts in 

Persian or Arabic forms. On the other hand, Chinese toponyms, because of 

their phonetic features, were recorded with different spellings, so these 

toponyms were recorded in various forms in Islamic texts. This has caused 

difficulties for researchers; therefore, any information about the location of 

Chinese toponyms is of crucial importance. “Māchin” and “Khίtā” are two 

of these toponyms. They are often used in Islamic text and are key terms in 

Muslims’ geography. In spite of the extensive use of these two toponyms in 

historical, geographical, and literary texts, no research has been done on 

them and, thus, Muslim geographers and historians’ understanding of them 

remains unclear. Therefore, the main purpose of this paper is to study the 

geographical, historical, and astronomical texts of Muslims in order to 

examine their geographical conception of these two toponyms. 
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 1باقر وثوقيمحمد
 تاريخ دانشگاه تهرانگروه استاد 

 مهران رضايي
 دانشگاه تهران يختار ايدکتر ۀختوآمدانش

 (752تا  591)از ص 
 51/50/5999؛ تاریخ پذیرش: 79/51/5999تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکيده
 نیچ نیب یشرق و غرب موجب انتقال و تبادل فرهنگ نیب یو اقتصاد یفرهنگ یانجیبه عنوان م انیرانیا

 نگاه ۀچیاز در نیبخشی از تمدن و فرهنگ چ یالدیاز قرن شانزدهم م شیاند. تا پغرب بوده یایو دن
را بارها  نیچ ریمس ییایو در ینیزم ریاز دو مس یرانیشده است. بازرگانان ا یبه غرب معرف انیرانیا
. اطالعات مسافران و دندیدو کشور را به دوش کش یو اقتصاد یتبادل فرهنگ یو بار اصل مودهیپ

قرنها از  یو ط افتیراه  یو عرب یفارس یو ادب یخیو تار ییایبازرگانان به اشکال گوناگون به متون جغراف
 قیاز طر ینیچ یهانامیامر انتقال جا نیوجوه ا نیاز مهمتر یکیمنتقل شد.  گرینسل به نسل د کی

 یاریدر بس هانامیجا نیاست. ا یبه متون غرب گریبه عبارت د ایغرب و  یایبه دن یو عرب یمتون فارس
از  است. افتهیراه  یشده به متون غرب یو عرب یو به صورت فارس ییو معنا ییآوا راتییاز موارد با تغ

گوناگون نوشته شده و  یهابا تلفظ ییآوا یهایژگیو لیدلبه  ینیچ یاهمنایافزود که جا دیاب گرید یسو
 یژگیو نیاست. ا رفتهیبه صورت مختلف انجام پذ یدر متون اسالم هانامیجا نیرو ثبت و ضبط ا نیاز ا

رو به  نیاز ا د،انروبرو شده یاریبس یبا دشوار نیمطالعات چ ۀموجب شده تا محقّقان و پژوهشگران حوز
 ییبسزا تیّهای چینی از اهمنامجای ییو جانما ییایجغراف تیّدست دادن حداقل اطالع از موقع

و « ماچین» است مورد توجّه قرار نداشته است. ستهیکنون آنگونه که باموضوع تا نیبرخوردار است، ا
اسالمی بکار گرفته شده و در فرهنگ کرات در متون  روند که بهشمار میهایی بهناماز جمله جای« ختا»

نام در متون ادبی علیرغم کاربرد وسیع این دو جای جغرافیایی مسلمانان از اهمیّت بسیاری برخوردارند.
 یمستقل به زبان فارس یآنها پژوهش یابیو جا ییجانما ۀو تاریخی و جغرافیایی، هنوز به طور دقیق دربار

مسلمان چه  یباو مورخّان و اد سانینویکه جغراف ستیدانسته ن یو در واقع بدرست دهیبه انجام نرس
 ۀدر متون دور نامیدو جا نیا ۀبا توجّه به کاربرد گسترد داشته اند. نامیدو جا نیاز ا ییایتصوّر جغراف

مقاله بر  نیا ن،یآنها در مطالعات مرتبط با تمدن و فرهنگ چ یابیو جا ییجانما ۀلأمس تیو اهمّ یاسالم
 یخیتار ۀلأمس کیرا به صورت  سلمانانم ییایدر تصور جغراف« ختا»و  «نیماچ»ت تا موضوع آن اس

 یمورد بررس یاسالم یخیو تار یو نجوم ییایمقاله متون جغراف نیقرار دهد. در ا یابیو ارز یمورد بررس
مورد « ختا»و  «نیماچ» نامیدو جا ییجانما ۀمسلمان دربار سندگانینو یذهن یایقرار گرفته و جغراف

 .ردیگیقرار م یابیارز
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 مقدمه. 1

آید و شواهد تاریخی میین شرکای تجاری و اقتصادی چین به شمار ترقدیم ازایران 

روابط اقتصادی و سیاسی این دو کشور به قرن دوم پیش از  ۀدهد که پیشیننشان می

اطالعات بسیاری پیشینۀ طوالنی مراودات تاریخی آنان موجب شده تا  5.گرددمیمیالد بر

جغرافیایی و  ،های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی چین در منابع تاریخیاز ویژگی

در مطالعات مرتبط با  منابع مکتوباین رو اینو از ثبت گرددنجومی فارسی و عربی 

عنوان میانجی فرهنگی و اقتصادی بین ان بهایرانی. چین از اهمیت بسزایی برخوردارند

تا پیش از . اندشرق و غرب موجب انتقال و تبادل فرهنگی بین چین و دنیای غرب بوده

ایرانیان به غرب معرفی  قرن شانزدهم بخشی از تمدن و فرهنگ چین از دریچۀ نگاه

ا پیموده و بار بازرگانان ایرانی از دو مسیر زمینی و دریایی مسیر چین را باره. شدمی

 .اصلی تبادل فرهنگی و اقتصادی دو کشور را به دوش کشیدند

 ،های زمینی و دریایی به اشکال گوناگون به متون جغرافیاییاطالعات مسافران راه

یکی از . تاریخی و ادبی راه یافت و طی قرنها از یک نسل به نسل دیگر منتقل شد

ی چینی از طریق متون فارسی و عربی به دنیای هانامجایترین وجوه این امر انتقال مهم

ها در بسیاری از موارد با تغییرات آوایی و معنایی و نامجایاین . غرب و متون غربی است

های چینی به نامجایباید افزود که . به صورت فارسی و عربی شده به غرب راه یافت

ثبت و ضبط این  رواینازی گوناگون نوشته شده و هاهای آوایی با تلفظدلیل ویژگی

 کهموجب شده  ومختلف انجام پذیرفته  هایها در متون اسالمی به صورتنامجای

به دست دادن  روازاین .ندشوروبرو  مطالعات چین با دشواری بسیاری ۀپژوهشگران حوز

که در تاریخ طوالنی  ی چینیهانامجایحداقل اطالع از موقعیت جغرافیایی و جانمایی 

اهمیت  ،بازرگانی با ایران مشارکت داشته و نام آنها در متون به کرات ذکر شدهمراودات 

 .است گرفتهمورد توجه قرار ن ،استکنون آنگونه که بایسته این موضوع تا دوچندان دارد.

یی به شمار می روند که به کرات در متون هانامجایاز جمله « ختا»و « ماچین»

هنوز به طور  با این حال، به کار گرفته شده؛نان اسالمی و فرهنگ جغرافیایی مسلما

دقیق دربارۀ جانمایی و جایابی آنها پژوهشی مستقل به زبان فارسی به انجام نرسیده 

مورخان و ادبای مسلمان چه  ،نویساندرستی دانسته نیست که جغرافیهدرواقع ب است.

 .اندداشته نامجایاز این دو  اییاییتصور جغراف
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ماچین و جغرافیایی  محدودۀاین مقاله بر آن است تا ، شدهدالیل گفته با توجه به

لۀ تاریخی مورد بررسی و ئرا به صورت یک مس ختا در تصور جغرافیایی مسلمانان

نجومی و تاریخی اسالمی مورد مطالعه  ،در این مقاله متون جغرافیایی. ارزیابی قرار دهد

« ختا»و « ماچین» نامجایجانمایی دو  و جغرافیای ذهنی نویسندگان مسلمان دربارۀ

 .گیردمیمورد ارزیابی قرار 

 

 اچين در تصور جغرافيايي مسلمانانم. 2

ی هاهایی است که در تحقیقات و پژوهشنامجایاز جمله « مهاچین»یا « ماچین»

احتماالً دلیل این امر تصور  .شناسی کمتر به آن پرداخته شده استمرتبط با چین

پرسش اصلی این است . شده در متون اسالمی استچندان روشن منعکسهجغرافیایی ن

نویسان و آیا موقعیت جغرافیایی ماچین در جغرافیای ذهنی مورخان، جغرافیکه 

آیا نویسندگان مسلمان  ،به عبارت دیگر منجمان مسلمان مشخص و معلوم بوده است؟

در  نکه موقعیت جغرافیایی آناییا  اندنام ماچین داشتهتصور جغرافیایی واحدی از جای

برای پاسخ  دوران اسالمی و با گذشت زمان دستخوش تغییرات و دگرگونی شده است؟

شمار متون اسالمی تحوالت مرتبط با جانمایی به این پرسش الزم است تا با بررسی سال

 .ماچین معرفی گردد

. ده استذکر نش« ماچین» در متون جغرافیایی قرون نخستین اسالمی نامی از

 حانیابورشده توسط ین اطالع ما از موقعیت جغرافیایی ماچین به اطالعات ارائهترقدیم

معرفه  یالجماهر ف و تحقیق ماللهندهای در کتاب (م5590تا  909/ ق.ـه772تا  917) یرونیب
 تحقیق ماللهنددر کتاب  یرونیب یحانابور. گرددمیبر یقانون مسعودو  الجواهر

دو . ساخته شده است لمیج ۀرودخان ۀکنار در چهارفرسنگ و بر ریر کشمشه»نویسد: می

. کنندمیشهر حرکت  یسوسو به آننیاز ا قیمرتبط ساخته و با قا هاطرف شهر را با پل

که در آنجا برف  یاهیناح. دیآمیگنگ  ۀو سرچشم هرمکوت یهااز کوه لمیج ۀرودخان

 نیچ ای نیها مهاچکوه نیا یسوآندر  .شودمیذوب ن وقتچیوجود دارد و ه شهیهم

 ,Albiruni's India an account of the religion, philosophy, literature) «بزرگ قرار دارد

geography, chronology, astronomy, custom, law and astrology of India about A. 

D1030, 1910: 207).  در « مهاچین»که واژۀ  آیدمیبراز این عبارت ابوریحان بیرونی

و  های هیمالیاکوهشتهر موقعیت آن در شرقشکل گرفته و  یانهندجغرافیایی فرهنگ 
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منطبق با  از نگاه بیرونی درواقع مهاچین .(Ibid: 101) است« چین بزرگ»نام دیگر آن 

 .هیمالیا و جنوب چین است ابنواحی شرقی همسایه 

مختصات جغرافیایی  یقانون مسعود در کتاب دیگر خود یعنی ابوریحان بیرونی

شود و نامیده میشرغور که به چینی سنقو : »نویسدمیمهاچین را آورده و در این مورد 

 عکسی ۀنسخ )« همان مهاچین است

وی  (.الف 575برگ  :79931، ش آصف افندی ترکیه ۀاز روی نسخ دانشگاه تهران یقانون مسعود

 از آنجایی .درجه ذکر کرده است 51رض آن را و ع 505طول جغرافیایی این ناحیه را 

و خانجو  (Guangzhou)که ابوریحان بیرونی طول جغرافیایی شهرهای خانفوا 

(Hangzhou)  ذکر نموده 57و  59و عرض جغرافیایی آنها را  507و  505را به ترتیب ،

جنوب چین و خانفوا در  سنقو باید باالتر از عرض جغرافیایی بنادر ۀبنابراین شهر یا ناحی

 سنقو را منطبق با ایالت سونگ، مینورسکی. خانجو در شرق چین قرار داشته باشد

(Song state) دانسته است (Minorski, 1942: 75).  در این مورد باید افزود که ایالت

 (م.ق 225تا  5570) (Zhou) جو ۀسلسل ۀی مهم چین در دورهایکی از ایالت (宋) سونگ

قرار  (Henan/河南)در شرق ایالت هِنان  (Shangqui/商丘) م شنگواست و مرکز آن به نا

در نزد ایرانیان  هـ.قدارد و سنقو یا شرغور تلفظ نام این شهر در قرن چهارم و پنجم 

مهاچین در شرق کشور چین قرار داشته ، بنابراین از دیدگاه ابوریحان بیرونی. بوده است

 ۀدربار و» نویسد:میشرغور  ۀدربار الجماهر فی معرفه الجواهردر کتاب  همو. است

 یدر آن زندگکه  یکساست آنجا  یدارد متعلق به وال یاکه چشمه ندیگومیغور رش

 یب .آوردمیاز آنجا به دست  یادیز یکند و طالمی جستجوکند و او هر سال آنجا را می

از آب سند که در یک فضای کوچک حبس  میاست که گفت یشک از همان جنس

-Abu l-Rahan Al) «طال در آن رسوب کند و در آن موضع ثابت بماند نکهیتا اشود می

Biruni, 2001: 236). 
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ی هاموقعیت ایالت سونگ و مرکز آن شهر شنگو در چین منطبق با محدوده مهاچین در نوشته: 5تصویر

 ابوریحان بیرونی
 

 (م5575 /ق.ـه 157)الزمان طاهر مروزی شرف ۀنوشت طبایع الحیوانمندرجات کتاب  از

 در این کتاب .موقعیت جغرافیایی ماچین پی برد ۀی بیشتری دربارهاتوان به آگاهیمی

سوی چین قومی است معروف به شرغول که مردم چین سنقو در آن» :آمده است

ماه راه است در انتهای آبادی بین آب و  یک ۀمسکن آنها از قتای به فاصل. نامندمی

ها آن را چین شود و هندین قوم همان است که ماچین نامیده میگویند که ای .باتالق

 ۀنسخ ) .(Minorski, 1942: 14) «نامندبزرگ می

در تعلیقات « مینورسکی» .(الف 53برگ  :57115ش  ،مجلس شورای اسالمی طبایع الحیوان خطی

یی شرغول یا شرغود را نامی خطایی دانسته که وارد فرهنگ جغرافیا ،طبایع الحیوان

اینکه مرکز این ناحیه شهر سنقو است را یکی از  .(Ibid: 76) جهان اسالم شده است

ی هقیب دیبن ز یابوالحسن عل. نیز تایید کرده است هـ.قمورخان قرن پنجم و ششم 

فصل فی ذکر »در  تاریخ بیهقدر کتاب خود با نام  (ق.ـه 101تا  795) فندقمعروف به ابن

سنقو  نیشهر بزرگ مهاچ .است نیو مهاچ نیچ تیوالم پنج»نویسد: می« الوالیات

 ۀکتابخانه و موز هقیب خیتار یخط ۀنسخ ) (53: 5905 یهقی،ب) «است

 .(الف Or. 3587: 55، ایتانیبر
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 دیوان لغت ترکدر کتاب  ق(.ـه 722تا  935)محمود بن حسین بن محمود کاشغری 

 :نویسدمیتوصیف خوبی از تقسیمات چین ارائه نموده و 
در اصل  نچی. چهار ماه است نیمسافت آن تا چ، است نیاسم ماچ (Tawĝaç)تفغاج 

 دهینام یانه که خطایم نیچ، که تفغاج است نیچ یایبخش عل. سه بخش است

اکنون  یول. شود که همانا کاشغر استمی دهیکه برخان نام یسفل نیشود و چمی

 .(923ق: 5999کاشغری، ) «نامندیم نیچ زیرا ن یخطا .شده است نیتفغاچ مشهور به ماچ

ذکر « چین و ماچین»نام ماچین به صورت ترکیب  هـ.قدر متون ادبی از قرن پنجم 

ه صورت ترکیبی ب نامجایاز این ، شاهنامهحکیم ابوالقاسم فردوسی در . شده است

 وینام برده و از جغرافیای ذهنی  و جداگانه 7«ماچین و چین»و  9«چین و ماچین»

 ۀدر منظوم 1.دانسته استمیمتفاوت  نامجایآید که چین و ماچین را دو میبرچنین 

ای هو جزیر (سیال) کشور کره ق(.ـه 157تا  155 )تألیف الخیرایرانشاه بن ابیاثر  نامهکوش

 نویسد:میدر این باره  دکتر متینی .اندذکر شده« ماچین»در شرق چین با عنوان 
به  ،است نیبه خاک چ دهیچسپ نشیکه سرزم نیماچ یبهک فرمانروا، نامهکوش در»

 نیبر ا. فاصله است ییایماه راه در کی گرید نیمن تا ماچ نیکه از ماچ دیگومی نیآبت

رق شدر  ینیسرزم ،است تهنوش نیبه آبت زینامه چنانکه بهک نکوش نیاساس ماچ

 ـ دارد قرار ایسمت آن در کیکه در  در جایی ـآن  یبه خاک اصل دهیو چسپ نیچ

 «رفت (کره) رهیجز ایدوم  نیبه ماچ توانمی ییایدر قیبهک از طر نیو از سرزم است
 .(27: 5922 یر،الخیبن اب یرانشانا)

 ۀفیدی درباراطالعات م ق(.ـه 051لیف أت) نامهجهانمحمد بن نجیب بکران در کتاب  

 نویسد:میو  ماچین ارائه نموده
دو  نیچ وپاره شهر است بزرگ و معمور  دصیس نیچ تیکه در وال ندیگو نیچن»

 نیچ یمطلق خوانند و بعض نیعماراتست آن را چ یآن قسمت که از سو ،قسمت

 زین نیخوانند و ماچ یاندرون نیمشرقست چ یقسم را که از سو گریو آن د یرونیب

از آنجا  ،بودست نیآخر پادشاه چ ریام ،گویندقتا  یبزرگ را از امرا یریبس ام .خوانند

آمده می نیکرده و همچن هاو در راه حربه هو آمد یرکت کرده است بسبب استزادتح

پس در لفظ قتا  .اندساکن شده، امدستیرا مانع ن شانیا یآنجا کس .تا حدود بالساغون

را خطا  شانیاند و عوام خود اخوش را قوتو نام نهاده گاهیاجاند و کرده یتصرف

 .(25: 5977بکران،  یبمحمد بن نج) «خوانند به خطامی

معتقد است که چین به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم بکران  بیمحمد بن نج

توان میبه این ترتیب . نامندمیکه چین داخلی را چین مطلق و بیرونی را ماچین  شده
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ماچین منطبق ، هـ.قنویسندگان مسلمان تا قرن ششم  در تصور جغرافیایی دریافت که

 .های هیمالیا بوده استکوهوب شرقی چین در همسایگی رشتهبا نواحی شرقی و جن

عبارتی آورده که  جامع التورایخدر کتاب  یاهلل همدانفضل نیالددیخواجه رش

در او . دهدمییید قرار أمورد ت ن ذکر شدکه پیش از ایموقعیت جغرافیایی ماچین را 

 «نیماچ تیو وال ندیگو نیکه آن را چ یختا یاقوام پادشاه خیتار»با عنوان  یبخش

 :سدینومی
بحسب لغت و  اتیآن وال یمعظم است و اسام تیممالک اقوام مذکور چند پاره وال»

تتبّع  لیوقت از واقفان بر احوال آنجا بسب نیو در، اصطالح هر قوم مختلف و متفاوت

معظم  یتیوال شانیممالک ا انیو آن چنان است که در م، ل آن معلوم شدهیتفاص

 را تیبوده و آن وال شانیت که در اغلب اوقات تختگاه پادشاهان امعتبر اس

 نیاند و هندوان آن را چو مغوالن آن را چاوقوت گفته ندیگومی توجونژوخان

 قیبعد مسافت و عدم تتبّع و تحق ۀواسطو به، مشهور است یختا اخوانند و نزد ممی

و معلوم شد که هر دو ، جدا یجداست و از آن ختا نیچ تیتصور افتاده بود که وال

به  لیمذکور ما تیوال یاست در شرق گرید یتیو وال. است و مصطلح مختلف یکی

 نیچ یعنی نیو هندوان مهاچ اسیو مغوالن ننگ ندیگومی یرا منز شانیجنوب که ا

 تیو وال ندیگومی نیماچ ،اندندانسته یهندمها به  یمردم چون معن ریبزرگ و سا

 .(35: 5929دان،  یوانگ ا) «اندنهاده یکیده از  نینسبت به ماچ نیچ
پاییز سال » نویسد:می« گیزخان به جانب ختاینعزیمت چحکایت آغاز »در ذکر او 

نشست به عزم استخالص والیت ختای و قراختای و جورچه مذکور به مبارکی به لشکر بر

 .گویندمیژی خانختای را ، گویند و به اصطالح اهل ختایمیکه مغوالن را چاوقوت 

ماچین را  و ختاییانت حدود آن والیت با ماچین از آن جانب قراموران متصل به دریا اس

 .(5/997: 5997 ی،اهلل همدانفضل ینالدیدخواجه رش) «گویند (Manzi/满子) نزیم

  ب( 75برگ  :7507ش ، ملک ۀکتابخان خیجامع التوارنسخه خطی  )
زیتون را بندر هندوستان در چین و » همو در توصیف تقسیمات اداری چین

 .(7/355همان: ) «دارالملک ماچین دانسته است

 ۀواژ ۀتسمیوجه ۀدربار ،استاد کرسی زبان فارسی دانشگاه پکن ،دکتر وانگ ای دان

 نویسد:میو ماچین  (Manzi/满子)منزی 
 (Yuan/元朝) وانیسلسله  ۀاست که در دور یزیرآمینام تحق (Manzi/满子) یمنز»

به  "Man"/满کلمه . اندنهاده نیبر ساکنان جنوب چ نیکنان شمال چاس (م 5903-5725)

که در مناطق  یمل یهاتیاقل یبرا بود زیرآمینام تحق میتمدن از قدیو ب یوحش یمعن

ساکن  انینیو به نظر چ کردندمی یتسه و جنوب آن زندگ انگی ۀرودخان ۀانیم ۀحوض
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 Man/满 بعدها. داز تمدن بو یدورافتاده و عار، زرد ۀرودخان ینییو پا انهیم یهاحوضه

 ۀدر دور. شده است نیهمه ساکنان جنوب چ یبرا زیرآمینام تحق Nanman/南满 ای

بر  یطبقات ینظاممغوالن حاکم بر چین  (م5903تا  5725) (Yuan/元 朝) وانی ۀسلسل

رار داشتند که طراز اول ق ۀنظام مغوالن در طبق نیدر ا. کردند جادیا یادنژ ضیتبع ۀیپا

در  یسلطنت تو امتحانا یمقامات دولت دنیبرگز لیاز قب یاسیو س یدر امور اجتماع

یعنی مردمانی که از ، بودند Semuren/色母人دوم  ۀرتب. گرفتندمیممتاز قرار  تیموقع

، از قبیل قارلوق کردندزندگی می ینغربی چی مختلف در سرزمین غربی و شمالهاقوم

 یعنی Hanren/汉人 سوم ۀر و مسلمانان و غیره و رتبواویغ، نایمان، اونکوت، تنگقوت

شامل ، بودند انییختا، یاهلل همدانفضل نیالددیخواجه رش ۀطبق اشار ای هایشمال

در شمال رودخانۀ که  (Nuzhi) هایو نوج (Qidan/契丹) دنیو چ یشمال یهاینیچ

 یعنی (Nanren/南人)ژن انن چهارم و آخر ۀرتب .کردندمی یزندگ (Huaihe/淮河) ییهوا

 نیترو مقاوم نیآخر (م 5729-5572) بیبردار دولت سونگ جنوبودند که فرمان هایجنوب

 اسیننگ ای (Manzi) یمنز زیرتبه ن نیا .حکومت در برابر هجوم مغوالن بودند

(Nanjiasi/南家寺) نیماچ یاهال نیالددیخواجه رش ۀشدند و بر طبق اشارمی دهینام 

 یهانسبت به رتبه، بودند که به فرمان مغول درآمدند یقشر نیچون آخر آنها .بودند

واقع  ضیبرخوردار بودند و مورد تبع یاسیو س یاجتماع تیموقع نیتراز پَست گرید

 .(507-505: 5929دان،  یوانگ ا) «شدندمی

یی از جنوب هابرای نامیدن بخش« منزی»از عبارت ، هـ.قمارکوپولو در قرن هفتم 

 ,Yule ) ی جنوبی را منزی ذکر کرده استهاستفاده کرده و نام یکی از ایالتچین ا

 از دیگر مورخان ایرانی است که (ق.ـه 215تا  035) حمداهلل مستوفی .(2/107 :1871

 نویسد:میآن  ۀدربار ،جغرافیایی مغولی ننگیاس دانسته ۀماچین را منطبق با واژ
و  میاول و دو میاست از اقال ضیو عر لیطو یخوانند مملکت اسیکه مغول ننگ نیماچ»

تر شهر در ربع اند که از آن بزرگگفته احانیسی است و بعض یدارالملکش شهر خنسا

شهر  انیدر م رهیبالد است و آن را بح نیتربزرگ یو باتفاق در حدّ شرق ستیمسکون ن

 ریگرمس شیشهر است و هوا اراتعم شیدورش شش فرسنگ باشد و در حوال ،است

الوجود است زیو برنج بود و خرما آنجا چنان معدوم و عز شکرین شتریارتفاعش ب .است

بود و  و گاو یاکثر از ماه یمن به ده من شکر بدل کنند و گوشت خوردن کیکه 

و حارس از الوف  یگوسفند نادر بود و سخت گران باشد و درو کثرت مردم چنانکه حام

را قوّت  مسلمانان ،آن قوم کافرند اما با قلّت عددو اکثر  دهیاند و به تومان رستهگذش

 .(705: 5959 ی،حمداهلل مستوف) «باشد شتریب

محمد بن محمود  ینالدشمس ۀنوشت نفایس الفنون فی عرایس العیون در کتاب

بزرگ که  ینو بعد از آن چ» ماچین آمده است: ۀدربارم( 5917/ق.ـه 219 فو:)ی آمل
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بزرگ و  ینچ یعنی ینو هندوان ماچ یاسو مغوالن ننگخوانند  یآن را منز ییانختا

که از  یبه نهصد تومان در دفتر آمده است و شهر خنسا چینما یتو وال ماچین یگراند

است و  یندوران شش فرسنگ از ماچ یاچهآن در یانو در م استبارو تا بارو ده فرسنگ 

 ی،آمل ینالدشمس) «رونداست  یزخانبالق که دارالملک چنگاز آنجا به چهل منزل به خان

5935 :793). 
سی مختصری از رالزم است تا به بر« ماچین» نامجایبندی در مورد پیش از جمع

دو  ؛در متون جغرافیایی پرداخته شود« چین کالن»و « صین الصین» نامجایدو 

 .اندشده« ماچین»ی که در متون عربی جایگزین واژۀ نامجای
 

 در متون اسالمي« چين کالن»و « صين الصين»جانمايي. 9

هرچند برخی متون عربی نیز  است؛ عمدتاً در متون فارسی به کار رفته« ماچین»عبارت 

به بعد در  هـ.قاما شواهدی وجود دارد که این واژه از قرن چهارم ، انداز آن یاد کرده

که « صین العظمی»یا « صین الصین»به صورت  هابرخی از متون جغرافیایی و سفرنامه

ناخدا بزرگ نخستین بار . کار برده شده استه ب ،است« مهاچین»عربی  ۀدرواقع ترجم

 م917-919/ق.ـه977 یهارا در حدود سال الهند بیعجاکه کتاب  یرامهرمز اریشهر

 میرا به دو بخش تقس های خود کشور چیندر یکی از داستان، به رشتۀ تحریر درآورده

بزرگ  نیچ تختیپارا  (آنیشَ)کوچک و خمدان  نیچ ختتیپارا  (گوانجو) کرده و خانفوا

 .(Le capitaine Bozorg Fild de Chahriyar de Ramhormoz, 1883-1886: 92) استنامیده 

بسط  کتاب ،اما یکی از نخستین متون جغرافیایی عربی که از صین الصین یاد کرده
در جزء دهم که  است ق(.ـه 031تا  059) یمغرب دیسعابننوشتۀ  رضلعطول و ا یاالرض ف

 نیدر ص یارهیاز جز نکهیه به ارا ذکر کرده و با توج «نیالص نیص» ۀواژ اول میاز اقل

 یذهن یایکه در جغراف دیآمیبر ،اندبدانجا پناه آورده انیکه علو یاد نموده نیالص

: 5913 ی،المغرب یدسعابن) داشته است رارق نیدر جنوب چ نیالص نیص، یمغرب دیسعابن

10). 
ممالک  یمسالک االبصار فدر کتاب  ق(.ـه 279تا  255) یاهلل العمرابن فضلاز توصیف 

از شهر او  .ای در جنوب چین بوده استآید که صین الصین شهر و ناحیهمیبر االمصار

در کتاب اجار  فیشر، نیالص نیو شهر ص»: سدینومیآن  ۀدربارکرده و  ادی نیالص نیص

آن  یو کاالها به پا یو وسعت بازرگان یو آبادان یاز لحاظ بزرگ یشهر جیه سدینومی

در  یشهر واقع در خشک نیو آخر ندیآمیجهان بدانجا  اربازرگانان از همه اقط .رسدمین
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 ۀدر نسخ .(710 :7555اهلل العمری، فضلابن) «است طیمح یایو در شرق تا در میاقل نیا

نقشۀ جهان ترسیم شده که ، قاپوسرای ترکیهخطی مسالک االبصار موجود در موزۀ توپ

دهد که این ناحیه میو نشان  ثبت شده« صین الصین»ین قسمت آن عبارت تردر شرقی

 .در شرق چین جانمایی شده است

در این مورد راهگشا  هـ.قبطوطه در نیمۀ اول قرن هشتم ی ابنهااطالعات و داده

: 5932بطوطه، ابن) استفاده کرده« ن کالنصی»اش سه بار از عبارت او در سفرنامه. است

دانسته است « صین الصین»مترادف با صراحت آن را که در یک مورد به (075-070-072

 .(070همان: )

حکایت امرا »ذیل عنوان  جامع التواریخهمدانی در کتاب  اهللخواجه رشیدالدین فضل

اعد و ضوابطی که ایشان وزرا و بیتکچیان والیت ختای و تفصیل مراتب ایشان و قو و

کونگی  0شینگ»نویسد: میبندر کونگی یا کونکلی  ۀدربار« راست و مصطلحات آن قوم

شهری به غایت بزرگ است بر ساحل دریا زیر  ،گویندمیکه آن را تاژیکان چین کالن 

 «اندالدین التستری در آنجا حاکمزیتون و بندری معظم است و نوقای نامی و رکن

درواقع « کونگی»پلیو معتقد است که نام  (7/352: 5997 ی،اهلل همدانفضل ینالدیدخواجه رش)

 از اسامی قدیمی بندر گوانجو است "Kuang-fu"و یا  "Kaung-chou-fu"یافته  تغییرشکل

(Pelliot, 1959: 276). 

 الغرایب هالعجایب و فرید هخریددر کتاب  ق(.ـه305یا  315 )فو.ی بن ورد نیالدسراج

 یاهیناح نیالص نیص» نویسد:، میرا مشخص نموده« ین الصینص»یت جغرافیایی موقع

 یگرید نیسرزم طیبحر مح ءآن جز یو در شرق قرار دارد و ورا یآبادان یتاست در نها

 .(595: 7552 ی،الوردابن) «است الیبزرگ س نیو شهر چ ستین

 اییدۀ فرهنگز« ماچین» نامجایبندی از این بخش باید گفت که در یک جمع

های هیمالیا تا ساحل را کوهرشته مجاور ی شرقیهاجغرافیایی هندیان بوده و سرزمین

ی هابر سرزمین اسالمی منطبق نگ جغرافیایی ایرانیگرفته است و در فرهمیدر بر 

با این همه به دلیل استفاده گسترده از این . ساحلی شرق و جنوب چین شده است

تاریخی ایرانیان به عنوان یک  ۀی متفاوت در حافظهالف و در دورهدر متون مخت نامجای

به عبارت دیگر به استثنای  .مشخص با محدودۀ جغرافیایی خاص نبوده است نامجای

در دیگر متون فارسی و عربی  ،برخی متون جغرافیایی که پیش از این بدان پرداخته شد

در حافظۀ تاریخی ایرانیان ، اچینبه دلیل تناقضات گوناگون در موقعیت جغرافیایی م
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 این امر را  .شودمیدر مورد تعیین موقعیت دقیق ماچین مشاهده  عدم دقت کافی

یکی از اعضای هیأت اعزامی  ،ابراهیمربیع بن محمدتوان در توصیف ماچین از محمدمی

ا ت 5597که به تاریخ  اشدر سفرنامه ،سیام به دربارصفوی سلیمان شاه سفارتسیاسی 

 :نویسدیشهرناو م نامجای یۀتسموجه ۀدرباراو  .یافت، به نگارش درآورده هـ.ق 5593
مذکور است  ینمتردد ۀنماند که چنانچه بر السن یمخف یقتبر سالکان مسالک طر»

نمود  یمعن ینا یقو هرچند به استقراء تحق دانندمی ینرا موسوم به ماچ یتوال ینا

در  یراز ارباب س ینه؟ جهت آنکه بعض یاباشد  ینچما یتوال ینکه هم یدمشخص نگرد

 یبن نوح پسر یافث چیناند که از کرده یرادچنان ا یشممالک خومسالک و فن 

ب از پدر قارو ا یرعشا یادابر ازدبننام نهاد و  یناو را ماچ ،یدفرخنده اختر به ظهور رس

 یناخت و ماچبنا کرد و بنام خود موسوم س یشهر چینشهر  یدر حوال ،دهشمرخص 

کرده که  یرادالفنون چنان ا یساند و صاحب نفاداده ننشا ینچ یببزرگ قر یترا وال

از آن جا  یکاز اعمال جاوه که واقع است و عود ن یاسدر بند ن یالمر ۀیرجز یورا

شهر ناو از  ینجنگل و کوه است موسوم به بناه ممکن است که ا یتوال ینو در یزدبرخ

تا باره ده فرسنگ است  هاند که از باررا چنان نوشته یو شهر خطاجمله آن بندر باشد 

 ینماچ و، یرکه دور آن شش فرسنگ و از قرار تحر ی استایاچهآن در یانو در م

که به موجب شمار  القلوب هنزهصاحب  یو حمداهلل مستوف ینمتصل به چ یستشهر

اول و  یمرا داخل اقل یناز ماچ یبعض ،ربع مسکون پرداخته یمو به تقس یلقایحان ابور

خامس منسوب  یمثالث و خطا را به اقل یمرا به اقل ینو چ یثان یمرا در اقل یبرخ

و  یبزرگ یتو در نها ینباشد وراء خطا و چ ییجا ینماچ یدقرار با یناز ا .ساخته

 یرانمردم ا ینجهت آن است که متردد ینچما بهشهر  ینو شهرت ا یو آبادان یورممع

و به  ینآن را ماچ ،واقع است ینمکان در سمت چ ینچون ا ینکها یاسقو  ینهبه قر

به شهر ناو  ،امور آن حدود به ناو و به سنبوک است یتمدار تردد و تمش ینکهاعتبار ا

شهر بزرگ  یعنی یودیارا ا یتبه زبان خود آن وال یارسکنه آن د یتاند نهایدهنام

شهر  یشدر کتب خو ،انده آنجا بردهب یو ارباب شناخت که پ یانخوانند و فرنگمی

 یناالقوال چنان شود که ا ینو جمع ب یهاند و ممکن است به تکلف و توجنوشته یامس

که انتهاء  یگوطرف متصل به پ یکبه  ینکهجهت ا ینماچ یتباشد از جمله وال یشهر

 ؛حده تصرف کرده باشدیرا پادشاه عل یحال هر قدر واست  ینآن ملک متصل به چ

 .(31-37: 5910 یم،ابراهبن محمد یعمحمدرب) «یقه اعلم به تحقواهلل

ارائه  از ماچین میابراهبن محمد عیربمحمدکه در نوشتۀ  مبهمیتصور جغرافیایی 

ایران و  یدریایمستقیم را باید نتیجه و حاصل گسست و انقطاع تاریخی مراودات  شده

ای که دوره :ین چارچوب تبیین نمودآن را در اباید ست و اچین از قرن شانزدهم به بعد 

ترین بر مهم ،هاها و انگلیسیو هلندی هاازجمله پرتغالی ،های اروپاییبا تسلط ناوگان
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امکان رفت و آمد از دیگر ملل و ازجمله ایرانیان سلب ، ی دریایی شرقهاو تنگه هاآبراهه

روشن تدریج آگاهی به ،دشد و مراودات دریایی دو هزار سالۀ ایرانیان با چین قطع گردی

و جای آن را تصورات  ی شرقی به بوتۀ فراموشی سپرده شدهاجغرافیایی از سرزمین

 ییایدر تصور جغرافبا این همه باید افزود که . گرفتچندان دقیق جغرافیایی نه

 کیبه  و ماچین نیمهاچ ،کالن نیص ،نیالص نیص ،کالن نیچ یهامسلمانان نام

 .بوده استمنطبق با ناحیه جنوبی و شرقی کشور چین  کهاطالق شده  نامجای
 

 در متون اسالمي  و سير تحول آن «خطا»جانمايي . 2

ای به نام سلسله گیریختا یا خطا در متون اسالمی را باید در راستای شکل، قتا نامجای

قدرت  این سلسله در خأل 2.بررسی نمود یی از شمال چینهادر بخش (Liao/遼朝) لیائو

 ای شمال و شمال شرقی چینهدر بخش (م 952تا  053)س از سقوط سلسلۀ تانگ پ

که ، ای بود از قبایل منچوری و مغول و یا جورچنو درواقع اتحادیه شد سسیأت

وجود ق به.ه 159تا  797 م/ 5571تا  950های توانستند سلسلۀ قدرتمندی را بین سال

است که در زبان چینی  «Qidan/契丹»یافتۀ واژۀ چینی تغییرشکل« ختای»واژۀ . آورند

های در سالنامه. شده استمیاطالق شمال شرقی چین  در (Liao/辽河)لیائو  به ناحیۀ

مورخان اسالمی این عنوان را . نام این قبیله ضبط شده است مچینی از اوایل قرن پنجم 

 3.اندهم تعمیم داده (م5797تا  5551) (Jin/大金) پادشاهان سلسلۀ بعدی یعنی جین به

های شمالی چین در مجاورت قلمروی بخشکه ، سلسلۀ لیائو، مدر اوایل قرن دوازدهم 

سقوط کرد و « جورچن»یا « جین»توسط اتحادیۀ قبایلی ، مغوالن را در اختیار داشت

، های چینی و مغولیدر فرهنگ. رؤسای اتحادیۀ قبایل قرار گرفت ۀقلمروش تحت ادار

 در زبان چینی به آنان جورچن .شوندبه اسامی مختلف خوانده میاین قبایل 

(Jurchen/金朝) یا دا جین (Da Jin/大金)  (اولوس طالیی)و در زبان مغولی آلتان اولوس 

لیائو پادشاه سلسلۀ  .(The Cambridge History of China, 1979: 6/216) شودگفته می

نشینی به سمت نواحی غربی عقبناگزیر « هاجورچن»با حمالت  پس از روبرو شدن

کرد و  تیقدرت خود را در ختن تثب ،پادشاه ختایی ،یتاشلوم ی 5570در سال ». نمود

او خود را با عنوان گورخان . سربازان برخوردار شد ینفر هزار ستیدو تیدر آنجا از حما

 یبه غرب رو دیجد یافتن قلمروهای یم برا 5595در سال  و دیخان عالم نام یعنی

آرال را به  اچهیتا در ریپام نیب یهانیالنهر و سرزمشرق مارواء جدریتاو توانست به .وردآ

لیائوی غربی در شمال  ۀبا افول سلسل ،به این ترتیب .(Ibid: 151-153) «تصرف درآورد
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 هاچین پادشاهان آن به سمت ماوراءالنهر لشکرکشی کرده و با فتح این سرزمین

و بعدها « ختای»یا « قتای»ند که در متون فارسی با عنوان ای را بنیان نهادسلسله

الزمان طاهر مروزی شرف ۀنوشت طبایع الحیواندر کتاب . قراختاییان نامیده شد

 )« ملوک قتای»عنوان  ابدر چندین مورد امرای این سلسله  (م5575ق/.ـه157)

و  اندیاد شده ب( 57برگ  :57115ش ، مجلس شورای اسالمی ۀکتابخان طبایع الحیوانخطی  ۀنسخ

 9.استشده خبر داده  آناناز اعزام سفیر بین سلطان محمود غزنوی و 

دیوان در کتاب  ق(.ـه 722تا  935)محمود بن محمد بن حسین کاشغری نخستین بار 
 یایبخش عل. در اصل سه بخش است نچی» نویسد:میتقسیمات چین  ۀدربار لغت ترک

که  یسفل نیشود و چمی دهینام یاتانه که خیم نیچ، است (توغاج) غاجفکه ت نیچ

شده  نیاکنون تفغاچ مشهور به ماچ یول، شود که همانا کاشغر استمی دهیبرخان نام

صراحت چین و کاشغری به .(923ق:  5999کاشغری، ) «نامندمی نیچ زیرا ن یخطا ،است

شمالی و میانی چین  یهاختا را یکی دانسته و یا به عبارت دیگر ختا را منطبق با بخش

 .جانمایی نموده است

 117تا  115 )تألیف چهارمقالهسمرقندی در کتاب احمد بن عمر بن علی نظامی

« خطای»با سلطان سنجر سلجوقی از عنوان  یگورخان خطای در حکایتی از نبردق( .ـه

رچه نام اگ .(92تا: یب ی،سمرقند ینظام) برای نامیدن امرای شمال چین استفاده نموده است

اما عبارت ، ای به همین نام اطالق گردیددر فرهنگ سیاسی ایران به سلسله« قراختای»

لیائوی غربی در شمال  ۀسلسل ۀی تحت ادارهاای به سرزمینکه درواقع اشاره« ختا»

 .د فرهنگ جغرافیایی ایران گردیدوار نامجایتدریج به عنوان یک به، چین داشت

قانون کتاب در  (م5590تا  909/ ق.ـه772تا  917)رونی ابوریحان بینخستین بار 

 ۀکتابخان یقانون مسعود خطی ۀنسخ ) «قتا»نام این سرزمین را به صورت  مسعودی

ای در شرق ثبت کرده و آن را ناحیه (الف 775برگ  :1133ش  ،آستان قدس رضوی مشهد

 ر کرده استدرجه ذک 75و  75و عرض  75و  573چین با مختصات جغرافیایی طول 

عنوان پادشاهان به« قتاخان»او همچنین از عبارت  .(7/117: 5929/5917 یرونی،ب یحانابور)

« قتا»به صورت  نامجایامالی تاریخی نخستین این  .(همان) آن ناحیه یاد کرده است

چین به سه  نیزم» در این باره آمده است: طبایع الحیواندر کتاب  .شده استمینوشته 

یغُر؛  .9 ؛گویندرا خطای می قتای که مردم عامه آن .7 ؛چین. 5شود: یم میقسمت تقس
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 طبایع الحیوان خطی ۀنسخ )« آن چین است ینواح نیتربزرگ

 .(ب 51برگ  :57115 ش مجلس شورای اسالمی، ۀکتابخان

نیز این امر را تایید کرده  ق(.ـه 051تالیف ) نامهجهانمحمد بن نجیب بکران در کتاب 

 شانیلفظ خطا که بر نیاست و ا نیچ تیحشم خطا را اصل از وال؛ خطا» ویسد:نمی

در  همو .(25: 5977بکران،  یبمحمد بن نج) «دیبامیقتا  یخطاست ول ،کنندمیاطالق 

 نیپادشاه چ نیکه آخر ندیبزرگ از امراء قتا و گو یریپس ام» نویسد:میجای دیگر 

ها کرده و و آمده و در راه حرب یب استزادتبسب ،از آنجا حرکت کرده است ،بوده است

پس  .اندساکن شده ،است امدهیرا مانع ن شانیا یآمده تا بالساغون آنجا کسمی نیهمچن

را خطا  شانیاند و عوام خود انهاده امرا قوتو ن شانیا گاهیاند و جاکرده یدر لفظ قتا تصرف

این ناحیه را محمد بن نجیب بکران اینکه جایگاه امرای . (27همان: ) «خوانند به خطامی

باید گفت که در زبان اویغوری نام این منطقه به صورت  ،ضبط کرده« قوتو»به صورت 

 .گرددمیتلفظ « قیتان»

« خطا»و « ختا»رت به صو هـ.قاما در قرن هفتم  نامجایامالی تاریخی این 

ازجمله در و  جهانگشای جوینیی موجود از کتاب هادر اغلب نسخه. گرگون شدد

خطی  ۀنسخ ) «ختای» این نام به صورت قـ.ه 093شده به تاریخ ای کتابتنسخه

در کتاب . ثبت شده است (الف 50برگ  :22 ش مرکز احیاء التراث االسالمی، جهانگشای جوینی

حمداهلل ) ظفرنامه و (792-5/799: 5929 ی،اهلل همدانفضل یدالدینخواجه رش) جامع التواریخ

و از سرزمین تحت  «خانآلتان» لیائو با عنوان ۀاز پادشاهان سلسل (2/97: 5939 ی،مستوف

 ی که بانام امیر مغول جامع التواریخدر . اد شده استـی« ختای»ادارۀ آنان با عنوان 

به اختصار  وضبط شده  نام فرزندش هم اوکین برقاقو  خانتومبنه ،جنگدمیخان التان

خواجه ) است یاد شدهخان ط پادشاه ختای التاناز کشته شدن اوکین برقاق توس

 .(793/ 5: یاهلل همدانفضل یدالدینرش

در مورد روابط مغوالن و چین به سابقۀ حمالت اجداد  ظفرنامهنخستین اشارۀ 

به « خان پدر چنگیزتومنه ذکر»او در . گرددهای شمالی چین برمیچنگیزخان به بخش

 پرداخته است 55خانو پادشاه ختای به نام التان نخستین برخوردهای رییس قبیلۀ مغول
 .(792-5/799همان:)

 نامجایدهد که میبه بعد نشان  هـ.قبررسی متون اسالمی از قرن چهارم و پنجم 

مناطق شمال و شمال شرقی چین مورد استفاده قرار گرفته و نام عنوان عموماً به« ختا»

اما در متون  نامجایاین . بوده است لیائو ۀطق قلمروی سلسلدرواقع منطبق با منا
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به کار جدیدی  عنایتدریج به می قرن سیزدهم به بعد بههاویژه سفرنامهاروپایی و به

 Cathayبه عبارت دیگر در متون اروپایی واژه  .که منطبق با چین کنونی است رفت

 .یدد و از این طریق وارد فرهنگ جغرافیایی اروپاییان گردشمنطبق با چین تلقی 

 John of Pian) باید افزود که نخستین مسافران اروپایی و ازجمله جان پیان کارپینی 

De Carpine) (ـ.قه077تا  077/. م 5772 تا 5771های مسافرت به چین بین سال.)  و ویلیام

 019تا  015/. م 5711تا  5719های مسافرت به چین بین سال) (William of Rubruck) روبروک

نام این  ق(.ـه097تا  009/. م5799تا  5725های سفر به چین بین سال)« ارکوپولوو م ق(.ـه

 هااین امر در حالی بود که پرتغالی 55.اندثبت کرده (Cathay)« ختا»کشور را به صورت 

را برگزیدند و « چین»نام  ،از طریق هندوستان به چین رفته بودند که از قرن شانزدهم

 نویسد:میپاول کوهل در این باره . ده کردنددر متون خود از آن استفا
 ۀنام قبالً در دور نیا. نوشته شده است نیبه صورت الص نینام چ یدر متون اسالم»

 نیبه ا یگرینام د انهیدر قرون م. شدمیشناخته  Tsinبه صورت  انیروم یامپراطور

بود که از قرن  Khiatan لهیکه برگرفته از نام قب ینام ییختا ایختا . کشور داده شد

نام ختا  روازاین. حکومت کردند نیچ یشمال یهاشبر بخ یالدیمدهم ازدهم تا دو

ما . دیبه آن کشور اطالق گرد یالدیمهم ازدمسلمان از قرن دو سندگانیتوسط نو

 نیدر فرهنگ هند اما نام ا. است دهینام Cathayکشور را  نیکه مارکوپولو ا یمدانمی

را  نیچنام  ،دندیرس نیاز هند به چ هایکه پرتغال یوقت .ثبت شده است نیکشور چ

. شد لیتبد یالهئاز قرن شانزدهم به بعد به مس نیدو نام ختا و چ ۀلئو مس دندیبرگز

 5055گومز در حدود سال  یو د یچیر ویمات یعنی یتئیغ ژزومشکل از طرف مبلّ نیا

امر در  نیرفته شد و اکار گه کشور ب کی یبرا یو ختا نیمطرح شد و دو نام چ م

 «کشور کامل شد نیدانش ما راجع به ا نکهیتا ا افتی ومتدا یالدیمطول قرن هفدهم 
(Kahle, 1965: 314-315). 

طی قرن شانزدهم و هفدهم میالدی ، بر یک سرزمین« چین»و « ختا»کاربرد دو نام 

توان در می راآن بارز  صورتدهد و در بسیاری از متون جغرافیایی خود را نشان می

. خوبی مشاهده نموداثر کاتب چلبی به نماجهانیعنی  هامشهور عثمانی کتاب جغرافیایی

پادشاهان آن به ترویج  ۀو عالق به بعد یالدیمقدرت عثمانی از قرن شانزدهم  ۀتوسع

دوم قرن هفدهم برخی متون جغرافیایی و  ۀی جدید موجب شد تا در نیمهادانش

ان به ترکی ترجمه گردد و اطالعات جدیدی از شرق دور به عثمانی ی اروپاییهاسفرنامه

که با  (ق.ـه5502تا 5552/. م 5012تا  5059) (Kâtip Çelebi)کاتب چلبی . دومنتقل ش

ی عصر خود آشنا بود و بسیاری از منابع تاریخی و جغرافیایی مسلمانان را هادانش

 توصیف جغرافیایی او از. را نوشت (Cihannüma) نماجهانکتاب خود به نام ، شناختمی
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ی شرقی درواقع تلفیقی از دانش جغرافیایی جدید اروپاییان و مسلمانان بود و هاسرزمین

به طور کلی منابع مورد استفاده کاتب . فرد استکتابی منحصربه نماجهاناز این نظر 

نخست  ۀدست 57؛شوندمیبه سه دسته تقسیم  چین و کره و ژاپنچلبی برای توصیف 

دوم منابع اروپایی که برای توصیف  ۀو دست 59ی اروپاییهاشده در اطلسی چاپهانقشه

سوم منابع و متون  ۀویژه چین و دریای محیط شرقی استفاده نموده و دستآسیا و به

 .است اسالمی

از آن کاتب چلبی  کتابی است که برای توصیف ختا یا چین کاتب چلبیمنبع اصلی 

که  فارسی ۀنامقانوندر »نویسد: میآن  ۀیاد کرده است و دربار نامه فارسیقانونبا عنوان 

( ق.ـه 937تا  995/ م 5127-5177)یکی از تاجران کتاب را نوشته و به سلطان سلیم ثانی 

 ۀکتابخان نماجهانخطی  ۀنسخ) «را با هم یک مملکت منظور کرده است چین و ختا، داده

یاد این کتاب  ترکی ۀاو در جای دیگر از ترجم .(557: 7259مرکزی دانشگاه تهران، شماره 

کاتب  .(577همان: ) نموده و مشخص است که این کتاب به ترکی ترجمه شده است

عن اسامی  کشف الظنوندر کتاب  ، اماچلبی نام نویسنده کتاب را ذکر نکرده است
توسط . بیست باب دارد این کتاب» نویسد:می« فارسی ۀنامقانون ۀدربار الفنون الکتب و

بعدها برخی . برای سلطان سلیم ثانی نوشته شده است هجری 955 برخی تجار در سال

، فرستاده شد بیگ به ختایمالعلی قوشچی توسط الغ .آن را به ترکی ترجمه کردند

 .(7/5957: 5937کاتب چلبی، ) «صورت روزانه نوشته استیش را بههادیده

 -327/  م5175-5725) سلیم اول ۀفر به چین که در دورس ۀفارسی دربار تنها کتاب

این کتاب توسط دکتر ایرج افشار به چاپ  .است 57خطای نامه ،نوشته شده (ق.ـه970
دهد که کاتب چلبی از میبررسی محتوای این کتاب نشان  .(5912خطایی، ) رسیده است

، ترکی آن آمده ۀماین منبع در کتاب خود استفاده نموده و براساس نامی که بر ترج
 .نامیده است فارسی ۀنامقانونصورت کتاب را به

یات اروپایی و ور چین را براساس دو دسته از رواکاتب چلبی کشبه این ترتیب 
 نویسد:میآن  ۀاسالمی توصیف نموده و دربار

او  .است هیعرف میاول اقال نیچ یشرق یطاز سواحل مح نیو ماچ نیچ میاقل انیدر ب»
 میاقل نیا افثیبن  نیکه به اسم چ ندینمامی تیو روا ندیگو زین نیص ،نموده بیرا تعر
آن را  نیخرأمت یاند و بعضگفته نایس یونانیرا به زبان  آن ونانی یقدما .شده هیتسم
را به قدر دو هزار  نیچ یحدود شرق .است ایآس میاشبه اقال میاقل نیا .ندیگو یمانج

 یکه پشت آن تبت و بعض یی استهادر غرب کوه .دینمامیاحاطه  انوسیاوق لیم
از شمال ختا  انوسیهند با اوق امیدر جنوب اولکه س طیممالک هند است تا به قرب مح



 در تصور جغرافيايي مسلمانان« ختا»و « ماچين»/ 212

 صدیس آن یدر جهت شمال .منفصل و محدود است میعظ یهاو از تاتارستان به کوه
 .ر بنا شدهدفع هجوم تاتا یلولونور و قوران برا یهادر گردنگاه یوارید یجرمان لیم

و دو درجه و آخر آن چهل و شش درجه است  یدر عرض س نیوسط چ دیوگلورونسو 
لکن در . شودمی یو شصت و شش درجه منته کصدیو شصت درجه طول تا  کصدیاز 

حکومت و به  زدهیبه س نیچ میاقل. ..ر است یقول مغا نیکتاب اطلس و در رسم کره ا
از  یکیکه غالباً  یفارس ۀنامقانوندر  .شودمی میبه پانزده حکومت تقس یقول بعض

مملکت  کیو ختا را با هم  نیچ ،داده یثان مین کتاب را نوشته و به سلطان سلاراتج
مملکت  کی یبا ختا هر دو از رو نیو چ ده قسم منقسم و مسطور بودازمنظور و به دو

 کیختا هر  و نیلکن چ ؛دینمامی ریبودن مجموع آن دوازده قسمت گفته شده را تحر
رسم و مرسوم و در کتاب  هاسلطنت و مملکت بودن در کره کیبه  نهیبا حدود مع

 یهامقام آن شخص مجهول را با اکثر کالم نیبا آن سبب در ا .مسطور است ییافیجغرا
 مقلیکه در آن ا ییهاتیحکا یبعض ،التفات و اعتبار نشده ،آن که خالف و گزاف است

 نماجهان خطی ۀنسخ) «شد ریتحر میتقسیب نیچ میه و اقلنوشت ،ختا را مناسب بود

 .(775-775: 7259مرکزی دانشگاه تهران، ش  ۀکتابخان

را خالف و  فارسی ۀنامقانونشده در کتاب با اینکه کاتب چلبی برخی اطالعات داده

هنوز کشور چین با دو نام  ،جهان که او ترسیم نموده ۀاما در نقش ،گزاف دانسته

 .شودمینشان داده « مملکت چین»و « ختایمملکت »

 
 579-577 :7259ش ، مرکزی دانشگاه تهران ۀکتابخان نماجهانخطی  ۀجهان در نسخ ۀنقش: 7تصویر
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به « قتا»در طول تاریخ از  نامجایبا این ترتیب باید گفت که امالی تاریخی این 

به  نامجایازین این شکل داده و با اینکه در مرحلۀ آغتغییر« خطا»و سپس « ختا»

مترادف « چین»و « ختا»اما به مرور ایام واژۀ ، شدهمیمناطق شمال شرقی چین اطالق 

 .گردیده و در بسیاری از متون هر دو نام به کشور چین اطالق شده است
 

 نتيجه. 2

ی چین در فرهنگ جغرافیایی اسالمی را باید در هانامجایرد پای میراث مرتبط با 

ودات اسابقۀ طوالنی مر. فیایی ایرانیان و هندیان پیش از اسالم جستجو نمودحافظۀ جغرا

جایگاه میانجی هند در مناسبات  ایران و چین از دو طریق زمینی و دریایی و همچنین

موجب شده تا برخی تصورات جغرافیایی هندی و ، ایران و جهان اسالم با نواحی شرق

توان از میازجمله  ؛ن اسالمی انتقال یابدها به متونامجایبرخی درمورد ایرانی 

یاد نمود که حاصل یک دورۀ طوالنی مراودات « اخت» و «ماچین» هایی همچوننامجای

. روندمیاقتصادی و فرهنگی سه تمدن کهن آسیایی یعنی ایران و چین و هند به شمار 

های فرهنگ در دورۀ اسالمی با گسترش جغرافیایی جهان اسالم و آشنایی مسلمانان با

علوم مختلف و ازجمله ، گوناگون از طریق نهضت ترجمه و سیر و سیاحت و داد و ستد

ها با دگرگونی نامجایجغرافیای ایرانی و هندی وارد فرهنگ اسالمی گردید و بسیاری از 

 .سالمی وارد شدآوایی به متون ا

تون فارسی از طریق فرهنگ جغرافیایی هند به م« ماچین» نامجایاز این میان 

 جایگاهیتدریج پیش از اسالم و پس از آن به متون جغرافیایی مسلمانان وارد شد و به

مرور ایام با هرچند موقعیت جغرافیایی آن به .در ادبیات جغرافیایی اسالمی یافت

تصورات برخی نویسندگان در هم آمیخت و به نوعی سردرگمی در جانمایی دقیق آن 

قعیت تصویرشده در بیشتر متون اسالمی منطبق با نواحی شرق و با این همه مو ،انجامید

 .جنوب چین کنونی است

از اسالم و از  چند قرن پس نامجایاما باید گفت که این « خطا» نامجایدربارۀ 

های ابریشم زمینی وارد فرهنگ جغرافیایی مسلمانان شد و به صورت ۀطریق جاد

منطبق با  نامجایموقعیت جغرافیایی این  .یدثبت گرد« خطا»و « ختا»، «قتا» گوناگون

مسافران اروپایی  یالدیماز قرن شانزدهم ، نواحی شمال و شمال غربی چین کنونی بود

ها این واژه با را به همۀ پهنۀ جغرافیایی چین اطالق نموده و برای مدت« ختا» نامجای



 در تصور جغرافيايي مسلمانان« ختا»و « ماچين»/ 212

« چین» نامجاین جدید تا اینکه در قرو ؛شدمیهمین جانمایی در متون اروپایی معرفی 

 .شد و کاربردی فراگیر یافت« ختا»جایگزین 
 

 هانوشتپي
مربوط به قرن دوم قبل از  ینو چ یرانا یاییاز مراودات در یو باستانشناس یخیتار یهانشانه یناز نخست یکی. 5

 یظرف ،دوره ینانده از امیبرجا یااست. اثر موزه یراندر ا (BC–224 AD 247) یانزمان با حکومت اشکانهم یالدم

 Zhao)، به نام ب. م(77-ق.م750) (xihan/西汉) یهان غرب ۀاز پادشاهان سلسل یکی ۀاست که در مقبر یانقره

Mo/趙眜) ظرف  ینکشف شده است. ا کرد،یحکومت م ینجنوب چ یق. م در نواح 577-592 یهاسال ینکه ب

 یهاظرف از ساخته ینشناسان معتقدند که ااست و باستان شده ییبر جداره شناسا یرانینقوش ا یبا طراح یانقره

مانند  یا،هدا یگراست و با توجه به د ینبه پادشاه چ یرانپادشاه ا یایو از هدا (BC–224 AD 247) یاشکان ۀدور

به  یاییدر یرمس یقاز طر یااش ینمعتقدند که ا ـ شدیتبادل م یادر یقکه از طر یمحصوالت ـو کندر  یلعاج ف

 یرانیا یانورداندر یراثممحمدباقر،  ی،به: وثوق یدبنگر ،یشترب یآگاه یبرااست.  یدهرس (Guangzhou)و بندر گوانجو  ینوب چجن

 ۀآمده در بندر گوانجو متعلق به دوردستهب یایاز اش یشترب یآگاه یبرا ین. همچن77-79 :5990 یران،ا یفرهنگ یراثم تهران، ،یندر بنادر چ

 .Salmon, 2003: 68/24-25 به: یدبنگر ،یاناشکان

 به: یدنوشته شده است. بنگر «یالنشم»کوه به صورت  یننام ا ینچاپ سزگ یر متن عربد .7

Albiruni's India an account of the religion, philosophy, literature, geography, chronology, astronomy, 

custom, law and astrology of India about A. D1030, 1993: 101. 

تراست/ خور و ماه و  ینو ماچ ینتا چ یروازاینبه ترکستان:  یوبه: شاهنامه، داستان رفتن گ یدنمونه بنگر یبرا .9

 (7/791: 5929/5997 ی،)فردوستراست  ینو پرو یوانک

ه بنشست رستم به / کیآگه ینآمد ا ینو چ ین: به ماچیاوخشس ینبه: شاهنامه، داستان ک یدنمونه بنگر یبرا .7

 (7/905: 5929/5997 ی،)فردوس یشاهنشه

و  ینماچ ی/ وگر سوینچ یشدن سو یدبا یره: شب تیزبه: شاهنامه، داستان خسرو پرو یدنمونه بنگر یبرا .1

 (3/7579: 5929/5997 ی،)فردوس ینمکران زم

به دوازده  یوان ۀسلسل ۀدور در ینو استان است و کشور چ یالتا یبه معنا ینیچ یااژهو (sheng/省) ینگش. 0

 است. شدهیم یمتقس ینگش یا یالتا

 به: یدبنگر ،سلسله ینا یریگشکل یاز چگونگ یآگاه یبرا .2
The Cambridge History of China, 1979: 6/43-149. 

 .525 :5929دان،  یا گبه: وان یدبنگر ،یشترب یآگاه یبرا .3

و  یسلطان محمود غزنو ینو تبادل سفرا ب یوانالح یعطبادر  ینچ یهایژگیو ییاتاز جز یشتراطالع ب یبرا .9

 به: یدبنگر ،قتا یرام
Vosooghi, Mohammadbagher, “China in the Tabaye al-hayvan Marvzi”, translated into Chinese by Wang 

I Dan, The western region study, No. 1, 97-110, 2016. 
 یهادر بخش یالدیم یزدهماست که در قرن س (jin/金) ینج ۀپادشاهان سلسل یبرا یغولالتان در واقع نام م .55

معنا اشاره کرده است: به ملک ختا هر که شد  ینبه ا یزن ی. حمداهلل مستوفاندکردهیحکومت م ینچ یشمال

 .(9259 یتب ۀشمار ،2/597)نامش التان بدان روزگار  یپادشاه / بد

 به: یدبنگر ،هاسفرنامه ینا از یشترب یآگاه یبرا .55
The journey of William of Rubruck to the eastern parts of the world 1253-55 with two accounts of the 

earlier journey of John of Pian De Carpine, translate from the Italian with an introduction notice by 
William Woodville Rockhill, London, Hakluyt Society, 1900. 

Yule, Henry, the Book of Ser Marco Polo the Venetian, V. 2, London, 1871.  
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 .Cathay and the way thither, London, the Hakluyt society, 1915 ,ـــــــــــــــــ

 به: یدربنگ ،یاز منابع و مراجع مورد استفاده کاتب چلب یشترب یآگاه یابر. 57
Vosooghi, Mohammadbagher, “Korea and the Muslim World: Historical and cultural encounters”, 
Istanbul, Research Centre of Islamic History, Art and Cultural. IRCICA, 177-190, 2020. 

 از:ترین منابع جغرافیایی اروپایی مورد استفاده کاتب چلبی عبارتند عمده .59
Atlas minor, Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis æneis tabulis auctus et illustratus [microform]: 

denuo recognit, additisque novis delineationibus emendatus, Amsterodami: Ex officina Ioannis Iandonii 

and Historia mundi, 1643. 
Mercator's atlas Containing his cosmographical description of the fabric and figure of the world, lately 

rectified in divers’ places, as also beautified and enlarged with new maps and tables; by the studious 

industry of Iudocus Hondy. Englished by W. S. generosus, & Coll. Regin. Oxoniæ. Atlas. English, 

London, 1635. 

Cluverii, Philippi, Introductionis in universam geographiam cum notis I. Bunonis Hekelii ET Reiskii Lib. 

VI, Veduntur Amsteldaedami, Apud Joannem Wolters, 1697. 
 نوشته شده است. م 5150 /هـ.ق 977در سال  ییاکبر خطایعل یدس یفلأت نامهیخطا .57

کتاب را  یدآورده است، با (م 5175-5157هـ.ق/953-970) یعثمان یزیدبا یمکه مولف از نام سلطان سل یاستناد ذکر به

صورت  یماز آغاز سلطنت سلطان سل یشپ یچند سال ینپادشاه دانست. احتماالً مسافرت او به چ ینا ۀدور یفلأت

از  یاست. اطالع چندان یرفتهصورت پذ م5157/هـ.ق 955 اریخدر ت ینسفر او به چ به احتمال ینگرفته باشد. بنابرا

مسافرت کرده  ینچبه  یرکه او بازرگان بوده و به احتمال به عنوان سف دانیمیم یول ،یستاو در دست ن یزندگان

 یلانجام سفر به دل ینح . او دراست در مرز قلماق رفته یایهو تا حدود ناح رسدیاست. طول سفر او به صد روز نم

 .به زندان افتاد، کشدیم یریرا در درگ یتبت یاز همراهانش مرد یکی ینکها
 

 منابع

 هالثقاف همکتب، قاهره، یانور محمد زنات قی، تحقالغرائب هالعجایب و فرید هخرید ،نیالدسراج ،یالوردابن

 .7552 ،هالدینی

ان، یمحمد المنعم العر خی، قدم له و حققّه الشرائب االسفارالنظار فی غ هتحف بطوطه:رحله ابنبطوطه، ابن

 .5932، العلوم هدارالحیاروت، یب

، ، مغربسینیخ طیالدکتور خوان قرن قی، به تحقطول و العرض یبسط االرض ف، یالمغرب دیسعابن

 .5913، تطوان

لجبوری، بیروت، دارالکتب ، تحقیق کامل سلمان امسالک االبصار فی ممالک االمصاراهلل العمری، فضلابن

 .7555، هالعلمی

 ،هالمعارف العثمانیهدائرمجلس  ،دکن درآبادی، حیالقانون المسعودبن احمد،  محمد، یرونیب حانیرواب

5929/5917. 

 ترکیه، دانشگاه افندی آصف ۀنسخ روی از 79931 ش عکسی ۀنسخ ،مسعودی قانون ــــــــــــــــ،

 تهران.

 مشهد. رضوی قدس آستان ۀ، کتابخان1133 خطی ش ۀنسخ ،مسعودی انونقـــ، ـــــــــــــ

 .5922ی، تهران، انتشارات علم، ینی، به کوشش جالل متنامهکوش ر،یالخیبن اب رانشانیا

عبدالوهاب  رزایم ۀو مقدم اریاحمد بهمن قاتیو تعل حیبا تصح، هقیب خیتار ،دیبن ز ی، ابوالحسن علیهقیب

 .5905 ،یفروغ یکتابفروش ،رانچاپ دوم، ته، ینیقزو

 .بریتانیا ۀموز و ۀ، کتابخانOr. 3587 ش خطی ۀ، نسخبیهق تاریخ ،ــــــــــــــــــــــــــــ
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 .مرکزی دانشگاه تهران ۀخطی کتابخان ۀنسخ، 7259، شماره نماجهان

 .یالتراث االسالم یاء، مرکز اح22ش  یخط ۀنسخ ،ینیجو یجهانگشاعطاملک محمد،  ینی،جو

و  یپژوهشگاه علوم انسان ن،تهرا، یذاکر دیناه حیو توض حی، مقدمه و تصحظفرنامه ،یحمداهلل مستوف

 .5939 ،یمطالعات فرهنگ

بازنشر توسط فواد دن، یل، لسترنج یگا حیو اهتمام و تصح ی، به سعالقلوب هنزه ــــــــــــــــ،

اطار جامعه  یف هیو االسالم هیلوم العربالع خیمعهد تار ۀموسس ه،یالتحاد ایالمان هیجمهور، نیسزگ

 .5997 ،فرانکفورت

 .5912، ای، به کوشش ایرج افشار، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسنامهخطای، اکبرخطایی، سید علی

تهران، ، یموسو یمحمد روشن و مصطف حیتصح، خیجامع التوار ،یاهلل همدانفضل نیالددیخواجه رش

 .5997، مکتوب راثیم

 ملک. ۀ، کتابخانه و موز7507 خطی ش ۀنسخ ،التواریخ جامع ـــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــ

 اسالمی. شورای ، مجلس57115 خطی ش ۀنسخ ،الحیوان طبایعالزمان مروزی، شرف

 رزایحاج م یو پاورق حیتصح، ونیالع سیعرا یالفنون ف سینفامحمد بن محمود، ، یآمل نیالدشمس

 .5935، هیاسالمهران، ت، یابوالحسن شعران

 .5929/5997، ورکیویا، نیفرنیمطلق، کال یکوشش جالل خالقه ب ،شاهنامه ،ابوالقاسم، یفردوس

 .5937، ، دارالفکرکشف الظنون عن اسامی الکتب والفنونکاتب چلبی، 

 .ق 5999، هعامر همطبع هالعامر هدارالخالف، دیوان لغت ترک ،بن الحسین محمد محمود کاشغری،

 .5977، نایکتابخانه ابوس تهران،، یاحیر نیاممحمد، به کوشش نامهجهانبکران،  بیمحمد بن نج

 قاتیو تعل هی، تحشحی، تصح(امیبه س رانیا ریسف ۀ)سفرنام یمانیسل نهیسف، میابراهبن محمد عیمحمدرب

 .5910، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، یدکتر عباس فاروق

به کوشش ، ینیو اهتمام محمد قزو حی، به تصحچهار مقاله، یاحمد بن عمر بن علی، دسمرقن ینظام

 تا.یارمغان، ب ،تهرانن، یدکتر محمد مع

 .5929ی، جهاد دانشگاه، تهران، اهللفضل نیالددیخواجه رش خیاز جامع التوار نیچ خیتاردان،  یوانگ ا
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