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 چکیده

ن انگههارجغرافههی از دیرباز مورد توجههه مورنههان وویژه ترکستان شرقی  به  چین  سرزمین وسیع

ی نویش را بههه وصههن ایههن هاکتابدر قرون نخستین اسالمی، صفحاتی از    آنهامسلمان بوده و  

های ینسههرزمحمههالم مغههول بههه    ،هفههته هیههری  حال از قرنینا  با.  انددادهانتصاص    ینسرزم

 نویس بههه سههرزمین چههین شههد. درواقههعیفارسندگان مسلمان  موجب افزایش توجه نویساسالمی  

 هایینسههرزمهای اسالمی و غلبه بر چین موجههب ارتبههاش بیمههتر میههان  ینسرزممغوالن با فتح  

ی اگستردهدر ایران یعنی ایلخانان و تیموریان نیز روابط    هااسالمی و چین شدند. جانمینان مغول

ورنان، غالباً اطالعههام بازرگههانی، سیاسههی و مهه هبی ن و منگارابا چین برقرار کردند. این جغرافی

گیههری از منههابع و با بهههرهتحلیلی    -به صورم توصیفی  ژوهشپدر این    .اندکردهدرباره چین ارائه  

را بررسههی نگاران و مورنههان شهرهای چین از نگاه جغرافی ،و با تکیه بر منابع فارسیای  کتابخانه

که شهرهای چین در منابع فارسی چگونه توصههین شههده  ستا الؤس و درصدد پاسخ به اینکرده  

 است؟ 
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 یکلیدواژگان  

 ای تاریخی، سینکیانگ، منابع فارسیچین، شهره

 مقدمه

کمههوری کهههن در شههرس آسیاسههت.  ،جمهههوری نلههن چههین بهها نههام رسههمی چههین

طههوری کههه ه  ب  ؛کنندزندگی می کیانگسین این کمور و در استان  غربچین در   مسلمانان بیمتر

های وسههیع جهههان سرزمین از جملهچین دهند. ساکنان این منطقه را مسلمانان تمکیل می  بیمتر

مسههلمانان بهها . به همههین نههاطر اندبه آن توجه داشتههای دور  همواره از زمانمسلمانان  که    است

غرافیههایی های تههاریخی و جدر کتابرا  اهمیت این مناطن    و  بسیاری از این مناطن ارتباش داشتند

مهمترین مطالبی که در مورد این سرزمین در منههابع تههاریخی و جغرافیههایی   .اندبیان کرده  فارسی

باعههت توجههه  عوامههل مهمههیامهها ؛ اطالعام تیاری، سیاسی، بازرگانی و ... بوده است  آمده است،

المی های اسهه حمالم مغول به سرزمین  از جمله  ؛زبان به چین شدن و مورنان فارس انگارجغرافی

های آغازین قرن هفته هیری. مغوالن که کمتر از پنیاه سال توانستند بخههش زیههادی از ر دههد

هههای هههای اسههالمی، بخههشدرآورند، پیش از حمله بههه سههرزمین نودداراالسالم را تحت سیطره 

های اسههالمی . درواقع مغوالن با فتح سرزمینتصرف کردنداز سرزمین پهناور چین را نیز   کوچکی

شدند این منطقه از جهان را دست که برای مدم کوتاه، تحههت حههاکمیتی   به بر چین، موفنو غل

اما با ایههن ؛  های اسالمی و چین شوندیگانه درآورند و موجب برقراری ارتباش بیمتر میان سرزمین

هههای و تنها کتههاب  اندکردهارائه    سان فارسی اطالعام کمتری از چیننویوجود مورنان و جغرافی

جههامع و    نطایی نامهههکتاب    ،شده است  نگاشتهسرزمین چین    موردبه طور مستقل در  که    فارسی

آن دسههته از منههابعی کههه در قلمههرو   در این پژوهش  .استای(  ت) تاریخ اقوام پادشاهان ن  التواریخ

و از منابع عربی که درباره این سرزمین نوشته شده اند  ایران اسالمی نوشته شده است، مورد توجه

 صرف نظر شده است.است،  

 شهرهای چین

آنچه از منابع بر  دارد.  زیادیکه به دلیل وسعت زیاد، شهرهای    استچین از جمله کمورهایی  

و بکههران تعههداد  (1۷9، 13۷2، حدودالعاله) سیصد و شصت شهر بودهآید، تعداد شهرهای چین  می

شهههرهای چینیههان دو   ،بعنام  بنا بر  (  ۷1،  ، بی تابکران  )شهرهای چین را سیصد شهر آورده است.

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
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چین بیرونی( و بخش دیگر شهرهای چین )دانلی یا )یک بخش را چین مطلن    است؛  بخش بوده

باید توجه داشت مسلمانان بیمههتر بههه   (  ۷2  -  ۷1همان،  )  گفتند.به آن ماچین هه میکه  درونی(  

ی و نابع جغرافیههایدست آمده در مه اکنون با توجه به اطالعام بمناطن شمالی چین توجه داشتند. 

 ازیه.پردخی فارسی به معرفی شهرهای چین میتاری

 1آق سو. 1

 400در حدود    «شانتیان»های  و دامنه جنوبی کوه  «سین کیانگ»این شهر در انتهای غربی  

دایههره ) .بنا شههده اسههت  «آس سو»کیلومتری رود    6و در فاصله    «کاشغر»کیلومتری شمال شرقی  

آس در لغت واژه » چنین وصن شده است:  فارسی در منابع (  س سول، آ، ذیالمعارف بزرگ اسالمی

از این روی به این   .گویا آب آن دیار سفید است  ؛گویندمیمعنى سفید است و سو آب را  ه  ب  یترک

جههایی نههوش و   ،یکى از شهرهای چین که دانل بالد ترکستان استآس سو    شود.نام نوانده می

از بعضى سههیّاحان شیروانی    به گفته.  اندبودهان حسن و جمال  محلّى دلکش و اکثر مردمش صاحب

 و مردمههان از آن شههدیافههت مههیبسیار در آن  سنگ سبزکه    بودرودی    ،در نواحى آن شهرشنیدم  

در چههین نبایههد بهها   سههو  شهر آس  (42،  ، بی تاشیروانی)  .«سانتندمی  مختلفی  ظروف  سنگ سبزها

، اسههترآبادی)  باییان کنههونی، اشههتباه گرفتههه شههود.منطقه و شهری به همین نام در جمهوری آذر

بسههیار   هایدراین سه قلعه  و    داشتندکه راه به یکدیگر    بودسو، سه قلعه  آس  (248  –  24۷،  13۷۷

پناهگههاه اسههتفاده جنههگ بههه عنههوان در زمههان کههه اهههالى آن نههواحى  به طوری  ؛ی داشتندمحکم

دایههره )  .اندان شرقی و مسلمان سنیترک  سکنه این شهر بیمتر از  (895،  138۷،  یزدی)  .کردندمی

 ( ، ذیل، آس سوالمعارف بزرگ اسالمی

هههای محلههی از قبیههل قههالی و منسههوجام و مصههنوعام فرآورده انواع این شهردر بازار بزرگ  

معادن غنی  به عالوهرسد. منسوجام ابریممی به فروش میآالم و    اس و زینترچرمی و زین و ی

یافههت های اطههراف آن های قیمتی از نوع یمه که در رودنانهنگمس و آهن و سرب و طال و س

، ؛ شههیروانی49۷-496، 138۷، یههزدی) .نددگ راناین شهر از راه فلزکاری روزگار می. اهالی  شدمی

 (42، بی تا
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 1طرفان() تورفان. 2

بیمههتر سههکنه  است که «سین کیانگ»ای حاصلخیز در منطقه نودمختار شهر و واحهتورفان  

بههه زبههان و   2«تولوپههان»  در زبان اویغور به صورمرا  این شهر  نام    رند.های اویغور از ترکاین شه

 فارسههی تورفههان منههابع شهردرباره  ذیل تورفان( 2EI (کنند.تلفظ می 3تولوفان چینی به صورم

اطالعام اندک و به صههورم کلههی   به ارائه  لفان،ؤبرنی مفقط    .انددست ندادهه  باطالعام زیادی  

انههد: اکثههر گونه وصن کههرده این ن شهر را ای و انددهم هب و اعتقادام این شهر بسنده کر  درباره

ر د وبزرگ وجههود داشههت ای بتخانهدر آن به طوری که  ؛پرست بودندساکنان این شهر کافر و بت

بههت معروفههی در ایههن بتخانههه  (140،  1349روملو، )شههد.های بسیار قدیمی نگهداری میآنیا بت

؛ 4/821  ،1380،زبههده التههواریخابرو حههافظ،  )  معتقد بودند این بت شاکمونی است.که  ت  وجود داش

 شناسههی در اوانههر قههرن نههوزدهه مههیالدی ازهای باستانیافته  گفتنی است  (  2۷3،  13۷6،نطایی

 ( 260 ،1380، 1380،پیرنیا)اند.وجود م هب مانوی در این شهر نبر داده

 خان بالیغ  .3

بالی شهر نان که ترکان شرقی و مغوالن از زمان قو  ایبه معن  «نبالینان  »یا    «نان بالیغ»

نان بالغ واژه اویغوری است و گرنههه چینیههان » دیههدو« بههه کردند.  قآن به بعد به پکن اطالس می

هههای نگارش نام این شهههر در منههابع بههه شههیوه( 115، 13۷6) نطایی، گویند.  پایتخت میمعنای  

ت. نههان بههالن پایتخههت سههرزمین ، نانبالغ و نانبالیغ ضبط شده اسگوناگون، نان بالن، نانبالین

، 13۷6،  ؛ نطههایی325،  س1414،؛ کاشانی4/634،  1380،؛ نواندمیر3/332،  1383،سمرقندی)چین

. بههود  شهری بزرگ و زیبا و با آب و هوایی نوب و دلگمهها  (2/580،    136۷،السلطنه؛ اعتماد  2۷8

در زمههان   «نطههایی»  (329،  13۷6،؛ نطههایی4/634  ،1380،؛ نوانههدمیر3/336،  1383،سمرقندی)

) نطههایی، .  دانههدمههی  840سیس آن را در سال  أبنای این شهر دچار اشتباه تاریخی شده است و ت

قههوبالی توسههط  هیری    658این شهر را در سال  سیس  أت  ،برنی منابع  که  در حالی(  115،  13۷6

در ایههن شهههر لولههه آبههی   (  2/582،  136۷،؛ اعتمادالسلطنه4/634،  1380،میر  نواند  .)اندآوردهقآن  

 
1 .Turfan 
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-به موجب این آب رودنانه  ووجود دارد که اهالی این شهر آن را از درون زمین حفر کرده بودند  

 (115، 13۷6) نطههایی،  .کههردای در این شهر تمکیل شده بود که اطراف این شهر را سیراب می

آب غرس شده  ای زیردر یک دوره این شهر :گویددر مورد شهر نان بالغ می «شیروانی»  همچنین

ین ننقره بود. همچ ،شدوفور یافت میاز کاالهایی که در این شهر به  (  22۷،  بی تا  ،شیروانی  )  .بود

بنهها ( 116، 115، 13۷6) نطههایی، . ا بیمتر بودههای چینی در این شهر نسبت به سایر شهرپارچه

هههای آن بههه عنههوان مان شهر از سنگکوهی وجود دارد که مرد  ،در این شهر  «نطایی»  به گفته

در نانبههالین پادشههاهی در اوایل قرن اول میالدی  (  152،  13۷6،  ) همان  کردند.یم  ستفادهاهیزم  

بود و به مدم شصت سال حکومت کههرد و نصههن حکههومتش را بههه عههدل و   گوان  شنام  که  بود

شت که دسههتور نی داناتو ،این پادشاه .دادگری گ راند و سی سال هه با ظله و سته حکومت کرد

ی یوری کننههد و همچنههین سههراآبسیار برای پادشاه جمههع  1داد تا از همه شهرها شراب و طراسون

و تمام درزهای آن را گرفته بههود تهها  عنی سرای شب درازی  ؛سانته بود که نامش جنک نیکون بود

این مکان بههه   کرده بود تا پادشاه درهای زیادی را روشنو در آن شمع  هیچ نوری دانل آن نمود

ودانک به قصد ایههن و در این بین شخصی به نام جور  ی به نوردن شراب ممغول باشدمدم زیاد

و  ترسید و نود را به آتش انههدانت و سههونت  حمله  کرد و پادشاه از شنیدن اینپادشاه لمکرکمی

اه جینک دانک پادشهه   ،پسرش   ،بعد از پادشاه وانک  .کند  رفجورودانک توانست این مملکت را تص

رشههیدالدین  ).ندکنک دانک و جی دانک به مقام سههلطنت رسههید  به ترتیب پسرش او  شد و بعد از  

از وجههود   نطههایی نامهههلههن کتههاب  ؤهمچنین م  (348  ،1348،؛ بناکتی33  -  32،  1385،فضل اهلل

نمیند و از قضهها در دهد که بعد از فوم پدرش بر تخت سلطنت میپادشاهی در این شهر نبر می

را دیده است و بعد از بیداری کلمه شهههادم را بههه زبههان آورده و بههه کههیش   اسالم  نواب پیامبر

 اسالم در آمده است و نام او را یوشعبان 

وجههود  های شههین بههو و کمبههودر این شهر دو زندان به نام   (112،  13۷6) نطایی،  اند.  نوشته

ه کسانی که در زندان وری کبه ط ؛ها بر اساس نوع جرم و جنایت از هه جدا بود. این زندانداشت

اما کسانی که در زنههدان کمبههو بودنههد عقوبههت آنههها  .شین بو بودند عقوبت آنها کمتر و جزئی بود

 (98، 13۷6) همان، آمد. و به ندرم کسی از این زندان زنده بیرون میبود سخت  
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 (2کانتون) 1خانفوا .4

نههانفو .  استان گوانگ دونگ  چین و مرکز است  در جنوب کمورگوانگ جو،  امروزه این شهر،  

 بههزرگ تیههاریو از مراکههز    (21۷،  1345،طوسی)بندری چینیکی از شهرهای بزرگ و    ،یا نانفوا

که قدرم چین را  شددایر میالمللی بازرگانی و صنعتی نمایمگاه بین  این شهردر    .بوده استچین  

در آن   افههرادیو    بودهایی  در بیرون شهر قلعه  (510،  13۷6،نطایی)  گزاردند.نمایش میبه  در آن  

گرفتند و تمام بارهههایی میآمدند یک دهه مالیام به آنیا میهایی که  و کمتی  کردندنگهبانی می

فههوم  هههرکسفرسههتاند. در نههانفوا مههی دانل شهرزدند و به هر میبردند، مُمیبه دانل شهر  که  

اگههر و او ادویههه پیکههر بههر  ،بودشده ثروتمند  اگر شخص فوم  .کردندمی  شهمان روز دفن  ،کردمی

 و این تههابوم  دادند که از چوب نقیر سانته بودندقرار میدر تابوتی    و  زدندصدف می  ،بوددرویش  

 انمتیتنانفو را مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، زر  سکنه  (21۷،  1345،طوسی)  .ماندهزار سال می

بیههان   منتظه ناصههریلن  ؤن مهمچنی  (1/210،  136۷اعتمادالسلطنه،  )  بودند.  و غیره تمکیل داده

نود جمع کرد و به شهر نانفو حمله کههرد   اینروج کرد و پیروانی برکند که شخصی در چین  می

شهر غلبه کرد و بیمتر   های مستحکمی داشت، بربا اینکه شهر قلعه  .و آنیا را به محاصره درآورد

 (همان) .ساکنان آن را به قتل رساند

سههعد   اسالم را آوردکه  و کسى  ین بود  دروازه ورود اسالم به چ  این شهر معتقدند نانفوا  اهالی

 Ong،  510، 13۷6،نطههایی). شداین شهر  برای تبلیغ اسالم وارد از راه دریا که ابى وقاص بود

Siew Chey. P 126) در  .انههدگفتهههشهر را چهار هزار و سیصههد نفههر  این تعداد مسلمانان و

 شههیوهبههه  دارد کههه    ایهمنارمعروف است. این مسید    3تابه مسید گوان  که  استنانفو مسیدی  

در  .است یافتهتا« شهرم این مسید به »گوان بدین ناطر  .بودسانته شده   مساجد سنتى اسالمى

وقتى   .شدها استفاده میای وجود داشت که به عنوان راهنمایی برای کمتیهمنار  کنار این مسید

نطههایی لههن  ؤم  (.510،  13۷6،نطههایی)    .تبدیل شدید  مس  هبه منار  ،مسید را بر کنار آن سانتند

مقبههره وقههاص« یعنههى  »روضه ابىکانتون(  نانفوا )کنار شهر  میان جنگل مانندى    نویسد:می  نامه

بر سردر ورودى باغ مقبره بههه نههط عربههى بههه اسههلوب   .کسی که اسالم را به چین آورد را دیدیه

، وقههاص انتصههاص داردىى که به قبر ابهه اطراف سانتمان  .«وقاصروضة ابى»چینى نوشته است:  

 

2. Khanfua 

  114. نک: کراچکوفسکی، است. نام دیگر این شهر کانتون 2
3 . Guan -ta 
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اما باید توجه   (.511  همان،  ).بوده است  انانفو  انانقبرستان مسلم  قبر است کهسنگ    یتعداد زیاد

ههها معتقدنههد وی در انتالف نظر وجود دارد. چینههیوقاص  داشت در مورد محل فوم سعد بن ابی

ولی مسلمانان   .نیز دلیل این مدعاست  بندر گوانگ جو یا همان نانفوا از دنیا رفته است و مزارش 

، در مدینههه اسههتو فاتح ایههران    وقاص که از نویماوندان و یاران پیامبرعقیده دارند سعد بن ابی

در هر حال اگر رفتن سعد بههه چههین صههحیح و معتبههر   درگ شته و در قبرستان بقیع مدفون است.

وقاص معروف نبوده و سعد بن ابی  به احتمال زیاد وی شخص دیگری به این نام بوده است  ،باشد

 (128،  13۷2  فدایی،  )است.

 1ختن .5

نتن با مرکزیت شهر نتن، ناحیه نودمختار اویغور است و در یکی از مناطن آبادشههده حههوزه 

، ذیل 2EI).  واقع است  2«تاکالماکان»، در راه اصلی جنوب صحرای  «سین کیانگ»در    «تاریه»

 S.Frederick )  (انههد.اویغورههها تمههکیل دادهجمعیههت ایههن شهههر را درصد  84 حدودانتن( 

Starr.2015.p 266 قههدیمی و آبههادان اسههت و از  ،زیباشهری کهن در ترکستان چین، نتن

با آب و هوایی نوب، دارای شهرهای قدیمی و   و    (  283قزوینی،   )در اقلیه چهارم  نظر جغرافیایی

را آس قاش و دیگری را قههره یکی    :داشتدو رودنانه  هر  این ش  .قرار گرفته استشمار  نهرهای بی

 «گردیزی»های  بر اساس نوشته  (  119،  13۷6،؛ نطایی186،  13۷2،  حدود العاله).  گفتندقاش می

، گردیههزی  )  ای به گورستان مسلمانان در نزدیکی نههتن شههده اسههت.در قرن پنیه هیری اشاره

بههه تصههرف  بعههداً  و  ه اسههتمسلمانان بههود  این شهر به مدم پنیاه سال در تصرف  (  5۷۷،  1363

، ، بههی تههابکران)ممک ،ین محصول نتنربهت (232، ، بی تاشیروانی ).بودپادشاهان چین در آمده 

؛   186،  13۷2،  حههدود العههاله  )آمههد.از رودهای نتن بههه وجههود مههیکه    است  و سنگ یمه  (  102

پرست ای هه بتمیه و عدهاکثر مردم نتن مسلمان حنفی م هب و شیعه اما  (119،  13۷6،نطایی

در آن دیههار بههین   منسههوب بههه حضههرم امههام جعفههر صههادس  یاند. گفته شده است که مزاربوده

، ، بههی تههاشههیروانی ).انههدرفتهههبوده و هر ساله جمع کثیری به زیارم آنیا می  «قرقز»و    «یارکند»

در وصههن مردمههان  حدود العههاله؛  بودندمردمان نتن بیمتر ترک و تاجیک و سفیدرو و زیبا    (232

به اما  ( 186، 13۷2، حدود العاله )بودند.نوار کند که مردمان این شهر وحمی و آدمنتن بیان می

 

1. Khotan 

2. Taklamakhan 
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 232،  ، بی تاشیروانی)  بودند.نواز، فقیرپرور و مهربان  اکثر مردم این شهر مهمان  «شیروانی»گفته  

نههتن شههد و   متوجهههکاشغر  در جریان لمکرکمی نودش به    ،پرستحاکه بت  «،چلک نانکو»  (

 و همچنین دستور داد تمههام ی درآیندپرستبت  به کیش  ستور داد همه مردمو دکرد  آنیا را تصرف  

آیا بین   :کوچلک نان به علمای شهر گفتدانممندان و علمای شهر بیرون آیند و مناظره کنند و  

حمههد نتنههی شخصی به نام شیخ موفن عالءالدین م  در این بین  ؟ کندمناظره    کسی باشد که  شما

قبههول نکههرد و   ، وی منههاظره را  لک نانچکو  و بعد از شکست نوردن  مناظره کردندپیش آمد و  

، 138۷،  ؛ یزدی54  -  53-  1/52،  1385جوینی،    ).دستور داد تا او را زندانی و به چهار میخ بکمند

1/104-  105) 

 1خمدان .6

کاتب بغدادی،   )نا شده بود.قدامه بن جعفر این شهر توسط اسکندر مقدونی ب  بر اساس نوشته 

قصههبه چههین و   2: نمههدانوصن این شهر چنین بیان شههده اسههت  حدود العالهدر    (  199م.  1981

مردمانی   است.  شهری عظیه و محل زندگی فغفور چین بوده و دارای درنتان بسیار و آبادان بوده

هههای دراز و ینهههای آنههها دیبهها و حریههر بهها آسههتهای گرد و بینی پهن داشتند و لبههاس با صورم

چنههین  التواریخسلسله در همچنین نمدان      (  181،  13۷2،  العاله  حدود)  های بلند بوده است.دامن

این شهر   «سیرافی»  به گفته  و  وصن شده است: نمدان مرکز حکومت پادشاهان چین بوده است

ه جههدا هههای دراز و پهههن آن دو قسههمت را از ههه نیابههان  و  جداگانه تقسیه شده بودبه دو قسمت  

های حکومتی دستگاهالقضام، نادمان نواجه پادشاه و تمام کرد. پادشاه، وزیر، سپاهیان، قاضیمی

کردند و در جانب شرقی شهر از سکونت مردم عادی و بازار در نیمه غربی شهر نمدان زندگی می

نهرههها قههد های منظه در کنار جاری و درنتان پرسایه به ردینهایش نهرها  همحل  نبری نبود. در

از  و (  105.  1381سههیرافی،    )برافراشته و منازلمان بزرگ و وسههیع و از هههر عیههب پیراسههته بههود.

در نیمه چپ  کند:نبر داده است و اینگونه وصن می  ،بازاری که در جانب غربی شهر وجود داشت

در ایههن  کنند و بازارها واقههع اسههت.زندگی میو جانب غربى شهر، رعیت و بازرگانان و ثروتمندان 

 و وکالیمان پیاده و سواره بهغالمان دربار، غالمان فرماندهان    نرج پادشاه،  و  ى دنلوکالشهر  

 

1 . Khumdan 

 181 181، ، پانویسالعالم  حدوداند. نک: خمدان، چانک ان فو است که بعدها آن را » هیسی ان فو« نامیده

   ( 115اند.) نک: کراچکوفسکی، دهسینانفو هم ذکر کررا . نام این شهر 2
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و هایمههان را نریههده د و نیازمنههدیدنشهه دانل مههى  ،نیا هستنددر آ  اى که بازارها و بازرگاناننیمه

تهها روز بعههد دیگههر  و نههددمآروز یک بار به این قسمت شهر مى  متند. آنان تنها هرگباز مى  دوباره

 شههد.یبا و نهرهاى روان یافت مههىزارهاى زاین سرزمین همه گونه تفرجگاه و بیمه. در  نددمآنمى

 ( 106همان،  )

 1خنساء .7

واقههع در شههرس چههین و  2«جیانههگ اجهه »زرد در اسههتان  ننساء شهری کهن در ساحل دریای

نوانههده   «هانههگ جههو»نود    امروزه این شهر به نام قدیه  جنوبی است.  «سونگ»پایتخت سلسله  

صن این شهر در منابع فارسی بدین صههورم آمههده و ( ، ذیل ننساءدانمنامه جهان اسالم)شودمی

بوده است. ایههن ن این سرزمین  و پایتخت پادشاها  ترین شهرهای چینبزرگیکی از    ءننسا:  است

 بههودع بزرگ  سه مسید جام  طبقه و نیز دارایهای سه  سانتمان  چه بزرگ وشهر دارای یک دریا

نههاطر انبههوه  مسههلمانان ایههن شهههر را بهههد.  شمیپر  از مسلمانان    که در روز جمعه هر سه مسید

 323، 1348، ؛ بنههاکتی 2، 1385، رشههیدالدین فضههل اهلل) تههوان در روز دیههد.جمعیت به ندرم می

اه روز راند طول این شهر سههه شههبانهدر وصن بزرگی این شهر گفته  (11۷،  13۷6،  ؛ نطایی340،

یک از این شهرها دیواری بلند کمههیده شههده   که گرد هر  است  3بود و همچنین دارای شش شهر

هههای بود و شهر اول مخصوص نگهبانان و امیران، شهر دوم مسکن یهودیان، مسیحیان و تههرک

شهههر چهههارم مرکههز حکومههت . ایههن شهههر بههود نورشیدپرست، شهر سوم محل زندگی مسلمانان

وص عوام هست که بیمتر صنایع و بازارها در این شهر قرار داشههت و پادشاهان، شهر پنیه مخص

 شهر شمه هه مخصوص دریانوردان، تعمیرکاران کمتی، تیههار و سههپاهیان پیههاده و سههواره بههود.

 ( 505 - 504 - 503.  1328جنید شیرازی،  )

 4یارکند .8

ر کنههار و د «تههاریه»شهههری در ترکسههتان شههرقی در جنههوب غربههی حههوزه   یارقنههد  یا  یارکند

 
1. Quinsai 
2. Zhejiang 

  باشدشهر همان قلعه میاحتمال زیاد منظور از . به3
4. Yarkand 
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 ها بههه صههورمو چینییارکند  اویغورها این شهر را به صورم    .های به همین نام قرار داردرودنان

شهری زیبا،   فارسی  در منابع  این شهر  ) دایره المعارف ایرانیکا، ذیل یارکند(کنند.تلفظ می  1شَه چا

و از  ذکر شده ،تباصفا و با آب و هوایی نوش که زمانی به عنوان پایتخت سرزمین چین بوده اس

مردم این شهههر  ( 619، ، بی تاشیروانی)  .قرار گرفته استاقلیه چهارم  درنظر موقعیت جغرافیایی 

 ،ایههن شهههر  اهههالی.  بودنههدپرست و اندکی هه شیعیان امههامی  اکثراً مسلمانان حنفی م هب و بت

یارکنههد در   (  مانیههاه  )بههود.شان زبانزد  غریب نوازیو  هستند  های از نود گ شته و راستگو  انسان

حکومههت بهها نههام محمههدنان در آنیهها    یپادشاه  یتخت مملکت کاشغر بوده وپاقرن دهه هیری  

دمههان ایههن مر  نویسد:میشیروانی درباره حاکه این شهر    (  204.  1383دوغالم،    )  .است  کردهمی

ورد اجرای در مو  شدامپراطور سرزمین چین انتساب می  و از جانب  گفتندشهر حاکمان را انبان می

از وقایعی که در این شهر اتفههاس   (  همانیا)  شد.اعمال میهر شخص    قانونمان بر حسب شریعت

ارکند بود و آنیا را نیز مسخر نمههود و همچنههین به جانب ی  2یوسن نواجه  افتاده است لمکرکمی

ین بههه مههانع و عههام شش ماه و نیه بىمد یوسن نواجهقرار داد.   یارکندحکمرانى نود را در  مقر  

اى از داشههتند و دقیقهههاز صمیه قلب او را دوست مى  یارکندحکمرانى ممغول بود. مردم کاشغر و  

 ( 106،  13۷۷،  شمس بخارائی )  .کردندندماتش غفلت نمى

 گیرینتیجه

-ها و فتح سههرزمینتوجه به چین از همان قرون نخستین اسالمی و همزمان با کمورگمایی

اطالعام مختلفههی نگاران مسلمان مورنان و جغرافی .از شده بودهای مختلن توسط مسلمانان آغ

اند تا تصویری روشن از تههاریخ و جغرافیهها و آداب و و کوشیده  اندنگاشتهسرزمین چین  را در مورد  

تههوان از دستاوردهای این پژوهش می  کنند.رسوم مردمان مسلمان و غیر مسلمان آن نواحی ارائه  

 کرد: زیر اشارهموارد به 

 ارائه شده است؛های اسالمی  اطالعام نوبی هرچند که درباره مناطن و سرزمین .1

تواند در بهبود روابط سیاسی کمک ها و ملل گوناگون میدرباره سرزمین  هپژوهش و مطالع  .2

 و قرن هفته اطالعام چنههدانی در منههابع فارسههی نبههوددر هرچند قبل از حمالم مغوالن   .3  ؛کند

 
1. Shache 

تااریخ کتاب ها در کاشغر بود. برای اطالعات بیشتر نک: . یوسف خواجه از بزرگان بخارا و معتمد خواجه آق داغلی2
  106 - 98، ، خوقند و کاشغربخارا
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 ،ویژه بعد از صفویاناما بعد از قرن هفته به  ،شدمحدود می   حدود العالهبه    قطفاطاالعام موجود  

نگارش کتب فارسی بیمتر شد و همچنین به دلیل وجود روابط سیاسی و تیاری توجههه بههه ایههن 

اما با این حال در این پژوهش به بررسی و نقههد اطالعههام آنههها نیههز   شد.مناطن بیمتر از گ شته  

آنر شهرهایی کههه  مورد بررسی قرار گرفت و درنی اطالعام و نادرستی بری  پردانته شد و درست

 در منابع ذکر شده بودند با نام امروزی آنها مطابقت داده شد.
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 منابع و مآخذ

، چاپ عبداهلل انوار، تهران، انتمههارام انیمههن جهانگمای نادریاسترآبادی، میرزامهدی نان،  
 ش.  13۷۷آثار و مفانر فرهنگی، 

، چههاپ محمداسههماعیل رضههوانی، تههاریخ منههتظه ناصههریمحمد حسن نان،    لسلطنه،اعتماد ا
 ش.  136۷تهران، انتمارام دنیای کتاب، 
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