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بررسی تاریخی سهم زبان فارسی در فرهنگ
مسلمانان چین
از آغاز تاکنون
تاریخ دریافت19/4/1 :

تاریخ تأیید19/8/8 :

دکترسیدجالل امام

پس از چند سده ،حضور پراکنده بازرگاناا
مسلما در شاررها جناوب ،،جناوش شارو،
همزما با لشکرکش ،مغاون باه
شرو ،چین
پايهگاارار د دمااا مغااول ،يااوا ،
شاارو
تعداد زيااد از مسالمانا منه اه اسایا
غرب ،به چین مراجرت کردند کاه در
مرکز
اا هاا
فارسا ،زبا
میا انرا ،ايران ،ها
سرم وابل توجر ،داشتند .از ايان ر زباا
فارس ،در اين د ره ،يک ،از سه زبا رسام،
ا لین زباا رايام میاا مسالمانا
چین
مراجر به چین گرديد .پس از فر پاش ،حكومت
لز م ياادگیر زباا چینا ،بارا
مغون
مرا ده با ساير مردم ،زبا فارس ،کام کام
از زبا ر زمره مسلمانا کنار گرارده شاد
اما به دنبال برپاي ،نظاام اموزشا ،ولاوم
کاال -
دين ،،جايگاه زبا فارس ،در مساجد
ها درس ،ولوم دينا ،باه واوت اود بااو،
ماند .همچنین با ر د تصوف به چین ،متاو
فارس ،به اندازه وابل توجر ،گسترش يافات.
 دکتر

تاريخ از دانشگاه مرکز

چین.
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فارس ،در فرهنگ مسلمانا چین از
اغاز تاکنو

نیماه ا ل ساده بیساتم،
در سده ناوزدهم
بانوا مسالما باا اساتهاده از کتاشهاا
ادبیاات فارسا ،در
درس ،فارس ،به زباا
فرهنااگ مساالمانا چااین ،ر ن اا ،د باااره
بخشیدند .در سده بیستم اتهاوهااي ر داد
که سبب شد زباا فارسا ،تاا میازا وابال
توجر ،از فرهنگ مسلمانا چین کنار گراشته
شااود کااه در اياان میااا م،تااوا بااه
سرمايهگرار کشورها ورب ،براي جلاب نظار
تاالش بارا
دانش پژ هاا مسالما چینا،
فرهنگ ورب ،اشاره كرد.
اموزش زبا

واژههاي کلیدی :مسلمانان قوم خویی ،دودمان مغولی یوان ،نظام آموزشیی
علوم دینی ،تصوف ،نسخ خطی ،زبان فارسی.
مقدمه

در این مقاله به تاریخ حضور مسلمانان در چین میپردازیم و اجمالی از حضیور ایرانییان
را در چین و سهم زبان فارسی و میزان تأثیرگیاار آن را بررسیی مییكنیم .ایین نوشیرار،
نگاهی تاریخی به وضعیت زبان فارسی در فرهنگ مسلمانان چین دارد .در اینجیا از زبیان
فارسی در فرهنگ مسلمانان سیین كیانیگ و اقیوام مسیلمان حاضیر در آن بیه خصیو
اویغورها ،سخنی به میان نخواهد آمد؛ چیرا كیه سیین كیانیگ و قیوم اویغیور ،فرهنیگ و
تاریخی مرفاوت از مسلمانان داخل چین دارند.
نکره دیگر این كه این نوشرار درباره زبان فارسی در فرهنیگ مسیلمانان چیین اسیت و
درباره زبان فارسی در چین نیست؛ چرا كه اقلیتها مسلمان چیین ،مییراد دار فرهنیگ
ایرانی و زبان فارسی هسرند .البره ممکن است ا فراد معدود از غیر مسلمانان ،مرون ادبیی
فارسی را مطالعه كرده باشند ،همچنیان كیه در دهیهها اخییر ،مریون زییاد را ترجمیه
كرده اند اما به خوبی پیداست كه این امر به لحاظ تاریخی ،چندان گسررده نیست.
درباره پیشینه این نوشرار میتوان به مطالعات لیو یینگ شنگ 1از چین اشاره كیرد كیه
مقاله ها مرعدد را درباره زبان قوم خویی منرشر
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و به میزان قابل تیوجهی ،سیهم
زبان فارسی را بررسی كرده است .در میان مطالعات فارسی ،میتیوان بیه مطالعیات مظفیر
بخریار كه سه دهه پیش از این ،به كند و كاو پیرامون نسخهها خطی فارسیی موجیود در
چین پرداخت ،اشاره كرد .در مطالعات غربی نیز كم و بیش می تیوان جسیرارهایی دربیاره
زبان فارسی در چین یافت كه در ادامه از آنها یاد خواهیم كرد.
3

شکلگیری قوم خویی و سهم ایرانیان

بر اساس اسناد تاریخی از سدهها آغازین هجر  ،همزمان با حکومیت دودمانهیا
تانگ ( 898-119م) ،با زرگانان مسیر ابریشم كه پس از پیدایش اسالم بیه آن گرایییده
بودند با حضور در پایرخت و بندرها جنوبی ،جنوبشرقی و شرقی چین ،ساكنان شیر را
4

با اسالم آشنا كردند .همچنین گفره میشود كه عثمان ،سومین خلیفه اسیالمی ،گروهیی را
به چین فرسراد تا اسالم را به دولت چیین معرفیی كننید 5.روابی سیاسیی مییان خالفیت
اسالمی و حکومت تانگ ،كم و بیش در منابع تاریخی موجود است.
به نظر میرسد اهمیت گسررش اسالم از طریق رفت و آمد بازرگانیان ،خیلیی بییش از
آن چیز بود كه از مسیر حضور مبلغان دینی و میراوده سیفیران انجیام میگرفیت .دولیت
تانگ ،برخورد بسیار خوبی با بازرگانان مسلمان داشت و در میان تاجران بین المللی حاضیر
در بندرها چین ،مسلمانان با كمررین محدودیتها مواجه بودند.

6

در گزارشهییا تییاریخی آمییده اسییت كییه منصییور ،خلیفییه عباسییی در سییا  919م
نیرو ها مسلمان را برا سركوب شورشی 7فراگیر در منطقیه شیما غیرب چیین ،بیه
8
كمک حکومت تانگ میفرسرد .پس از موفقیت حکومت تانگ در سركوبی شیورش و بیاز
پس گیر پایرخت ،به سربازان مسلمان اجازه اقامت در چین داده میشود كیه ایین واقعیه،
رخداد مهم در زمینه ورود اسالم به چین است.
در میان منابع اسالمی ،اخبار ااصیا وااااصد ا اثیر ارزشمنید اسیت كیه از حضیور
مسلمانان در چین در سده نهم میالد خبیر میدهید .سییرافی در یادداشیتها خیود در
زمان حضور در چین درباره شورش سا  898م مینویسید كیه در اثیر ایین قییام ،تعیداد
زیییاد از مسییلمانان و ایرانیهییا كشییره شییدند.

9

911

فارس ،در فرهنگ مسلمانا چین از
اغاز تاکنو

بررس ،تاريخ ،سرم زبا

مسییلمانان در شییهر گوانییگجو ،منطقییه
مخصوصی داشرند كه به آن فَن فانگ میگفرند و سرپرست آنها فَن جانگ نامیده میشید.
در كرابی بازمانده از سده دهم میالد می خوانیم كه بازرگانان ایرانی در بندرها چین در
كشریها خود ،كبوتر پرورش میدادند.

10

همچنین منابع تاریخی چینی از مغازهها ایرانیها در عصیر تانیگ در منطقیه شیرقی
چین در نزدیکی شهر یانگ جو گزارش دادهاند .برپایه این گزارشها ،مغازههیا ایرانیهیا،
خو دیِن نامیده میشد و در آنها مروارید ،دارو و ادویه خرید و فروش میگردید 11.بر اسیاس
12
تحقیقات انجام شده و بر اساس روایری كه در كراب تریاپ گاگوانگاجی آمیده اسیت
13

14

برخی از ایرانی ها در عصر تانگ در منطقه شر چین ،بانک خصوصی داشرهاند.
به هنگام مطالعه منابع تاریخی چینی مرعلق به دوره تانگ ،واژگیانی را میتیوان یافیت
كه میتوانند به نوعی نشان دهنده ایرانیهیا ،بازرگانیان ایرانیی و فارسیی زبانهیا باشیند.
رایجترین واژه ،بو سی است كه هم وزن و همصدا واژه پارس است .واژه دَ شی نیز گیاه
نشان دهنده مسلمانان و گاه نشان دهنده ایرانیان اسیت .در ایین دوره ،بازرگانیان منیاطق
غرب آسیا ،فَن شَنگ 15به معنا بازرگانان خارجی و خیو َشینگ 16ییا خیو رِن بیه معنیا
بازرگانان ریش دار خوانده می شدند.
سنگ گورها مسیلمانان ایرانیی وعیرب مرعلیق بیه دوران پادشیاهی سیونگ كیه در
شهر ها شرقی چین ،مانند چوان جو كشف شد ،یکی از شواهد تاریخی حضور ایرانییان در
عصر سونگ است .مسجد اصحاب در شهر بندر چوان جُو كه در سا  9111م سیاخره
شده و مسجد نیو جیه در پکن كه در سا  111م ساخره شده اسیت از مسیاجد هسیرند
17

كه گور مسلمانان ایرانی در كنار آنها كشف شده است.
شکل گیر جوامع مسلمان چین با حمله مغوالن وارد مرحله جدید شد .پس از حملیه
مغوالن ،هوالكوخان در سا 9118م در ایران حکومت ایلخانیان را برپیا كیرد و پیس از
اندكی ،قوبیال خان در چین حکومت یوان را بنیا نهیاد .بیی شیک مییان ایین دو كشیور
مغولی ،رفت و آمدهایی صورت میگرفت.
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این ارتباط سبب انرقا تعداد قابیل تیوجهی از
مسلمانان به سمت شر شد .عالوه بر نظامیانی كه در سپاه قوبیال خان مغیو شمشییر
می زدند ،پیشه وران ،مبلغان ماهبی و دانشمندان نیز به دنیا شر رفرند.
به دلیل حمایت مغوالن از بازرگانان مسیلمان ،مسییر تجیار حید فاصیل خانبیالق در
شما شرقی چین تا آسیا میانه و بعد از آن ایران ،بسیار شکوفا شید و فرهنیگ در مییان
این سرزمینها با سرعت بیشرر انرقا مییافت .این گروه از مسلمانان تازه وارد در كنیار
مسلمانانی قرار گرفرند كه اجداد آنها از سدهها گاشره در چین بودنید و جوامیع مسیلمان
چین به سرعت شکل گرفت .از آنجا كه دین ،رشره اتصا و اشرراک بیشرر این مهیاجران
بود ،بنا یک مسجد كافی بود تا یک محله مسلمان نشین سامان یابد.
این جوامع مسلمان ،تركیبی از مهاجران ایرانی ،آسییا میانیه و عربهیا بیود كیه در
ادامه درباره حضور پررنگ ایرانیان و فارسی زبانها در این جوامع ،سیخن خیواهیم گفیت.
مردم چین در عصر یوان ،این گروه از مسیلمانان را خیویی خیویی 19مینامیدنید؛ چیرا كیه
بخش زیاد از آنها از آسیا میانه آمده بودند و پیش از این ،چینیها ساكنان آسیا میانه
به خصو

20

اویغورسران را خویی میخواندند .اخرالط فرهنگی و اخرالط نژاد مسلمانان

با چینیها ،مغوالن و ترک ها آسیا میانه سبب پدید آمدن قوم جدید شد كه تیاكنون
با نام خویی 21شناخره میشود.
اكنون بزرگترین و پراكندهترین اقلیت قومی مسیلمانان چیین ،خوییهیا هسیرند كیه
22

فرهنگ چینی دارند ،به چینی سخن میگویند و چهیره آنهیا بسییار شیبیه بیه قیوم خَین
(بیشرر ساكنان چین) است .ایشان مصدا كامل مسیلمان چینیی ییا چینیهیا مسیلمان
هسرند .در این عصر ،سه اقلیت قومی مسلمان دیگر نیز پدید آمدنید كیه جمعییت چنیدانی
ندارند .این سه اقلیت ،شامل دُنگ شیانگ 23،باو اَن 24و ساالر 25هسرند كه درباره مییزان و
چگونگی تركیب نژاد و قومی آنها اخرالف است.
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ایرانیهای مقیم چین در عصر یوان

برا ییافرن نشیانههایی از حضیور ایرانییان در چیین ،در مییان گزارشهیا پراكنیده
تاریخی ،الزم است ابردا به سراغ یادداشت ها ابن بطوطه برویم .او كه مدتی از سفر خود
را در چین گارانده ،ایرانیان مقیم در چین را به چشم دیده است .و از كسانی كه در بنیدر
چوان جو 27یا همان بندر زیرون مقیم بودند ،گزارش میكند و مینویسد:
ب

ازیتوناازابز گتریواب رد ادن رستااابلکهامیتواناگفتاکهاآناب

اد ا

بز گیانظ ران ا د،ا. ..امسلمرنرناد اقسمتامجزاییاازاشدرازن گیامیاک ا ،ا...ا
ترجااص یواا دب لیاقرضیامسلمرنرناآناشدراکهامردیافرضلاااکریمابودابراشا ا
االسالماکمرلااص یوااصفدرنیاکهایکیاازاصلحریا ازگر ابهاشمر امیا فتاباها
دی ا امواآم ن ،اهمچ واازابز گرناتجر اآناشدراشرفااص یواتبریزیاباود،اایا
ترجریاخاو امارملاهاباوداااقارآنا ااازادفاتاداشاتااازیارداباهاقرا اتاآنا
میپرداخت،ا...اازامشری ابز گاایواشدر،ابرهرنااص یواکرز انیا اادی ماکاهاد ا
ب راناشدرازاایهاایاداشتااابرز گرنرنانذا اتیاکاهاد اداشاشا اابواساحر ا
کرز انیاداشت ابهاااامیپرداخت 28.ا ا

ابن بطوطه در ادامه به شهر هانیگ جیو مییرود و از ایرانیهیا مقییم آنجیا سیخن
میگوید .در جایی دیگر از یادداشت ها خود از اشیعار فارسیی سیعد كیه نقیل مجلیس
مسلمانان بوده است ،گزارش میكند و در اینباره مینویسد:
مسلمرنرنااشار یابهاچ ی،اعربیااافر سایامیخوان نا اااآنچاهاکاهابارا
زبرنشرناتکرا امی ش امواازادفتاکردماااآناایوااستاکهاترادلابمح تادادیام،ا
د ابحرافکراافتردیم،اچوناد انمرزااستردیم،اقویابمحراباان ی29.ا ا

این شعر پانصد و چهل و دومین غز از سر غزلییات اسیراد سیخن اسیت .تأمیل در
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ابیات آغازین شعر ،نکاتی را به ذهن مربیادر میكنید؛ چیرا كیه سیخن از زیباروییان خیرن
(شهر در جنوب سین كیانگ) و صورتگر چینیهاست.
همچنین در ادامه گزارشهیا ایین جهیانگرد مغربیی ،میتیوان شیواهد از حضیور
ایرانیها یافت ،مانند آنجا كه واژگان فارسی رایج در آن عصیر را یاداشیت میكنید كیه از
جمله آنها میتوان به نگهبانان شهر؛ یعنی پاسوانان ،محله كشری وانان و محله درودگیران
اشاره كرد 30.و هركجا كه نامی از وزیر ،وكیل قاضی یا مسئو دیگر به میان مییآورد
آن نام ها ایرانی یا از مناطق فارسیی زبیان بیوده اسیت كیه ذكیر برخیی از آنهیا گاشیت.
گزارش ها ابن بطوطه تا اندازه زیاد  ،حضور ایرانیها و فارسی زبانان را در منطقه نشان
میدهد.
هم چنین در منابع تاریخی چینی ایین دوره ،واژگیانی ماننید پیو سیو مَین 31بیه معنیا
پارسی 32یا شخصی كه از پارس آمده است ،بو سی خو 33به معنا بازرگانی پارسی و دَشیی
مَن 34هم وزن و به معنا دانشمند 35زیاد به چشم می خورد.
مغوالن در اداره امور سیاسی و اجرماعی كشیور از شخصییتها فارسیی زبیان بهیره
گرفرند .در میان عالمان و سیاستمداران میتوان به افراد مانند محمد یلواج ،سیید اجیل
شمس الدین عمر بخارایی ،خواجه احمد بناكری ،شمس الدین اصفهانی ،تاج الدین قزوینی،
عالءالدین ،عمادالدین قزوینی و احمد برطانی بخارایی اشاره كرد كیه در پسیتها مهیم
كشور در پایرخت یا در شهرها دیگر فعالیت میكردند.
طبیعی بود كه مغوالن در اداره امور كشور ،به قوم «خین» كیه بیشیرر سیاكنان چیین
بودند اعرماد نداشرند و از این رو مسئولیت ها بزرگ را به مسلمانانی میی سیپردند كیه
بخش قابل توجهی از آنها فارسی زبان بودند.
مغوالن پس از غلبه بر دو حکومت كوچک جین 36در شما شیر و شییا غربیی 37در
شما و شما غرب چین ،در نهایت بیه سیراغ دودمیان سیونگ جنیوبی 38رفرنید .یکیی از
بزرگترین نبردها ،روییارویی در شیین شییانگ در مركیز چیین در سیا 9191م رخ داد.
قوبیال خان پس از مشاوره با سرداران نظامی خود كه بی شک مسلمان بودنید ،از حیاكم
مغولی ایران میخواهد تا چند مرخصص ساخت منجنیق 39را به چین اعزام كند .بیه دنبیا
این درخواست ،دو ایرانی به نامها اسماعیل و عالءالدین بیه چیین اعیزام میشیوند و بیا
ساخت منجنیق ،محاصره شین شیانگ را درهم میشکنند و در پیی آن ،مغیوالن بیر چیین
مسرولی میگردند و اندكی پس از آن حکومت مغولی یوان برپا میشود.
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به نظر میرسد كه حجم جابهجایی ها در زمان مغوالن ،بسیار بیشرر از آن چیز اسیت
كه تاكنون از میان گزارشها پراكنده به دست رسیده است .بیمناسبت نیست در اینجیا
نامی از كولیها (غربریها ایران) به میان آوریم .تحقیقات نشان میدهد كیه دسیرها از
كولی هایی كه در سده پنجم میالد از هندوسران به ایران آمده بودند و در ایران ،خانه بیه
دوش در جا ها مخرلف در حركت بودند ،مرأثر از حمله مغوالن به چین آمدند .در منیابع
تاریخی ،واژه لولیها مسلمان 41آمده است كه گفره می شود ،همان كولی ها مسیلمان
شده ایرانی هسرند كه به چین مهاجرت كردند .آنها در مناطق شرقی چین سیاكن شیدند و
روسرایی به همین نام در این منطقه وجود دارد كه گمانههایی درباره ارتباط نیام روسیرا بیا
دارد42.

كولی ها مهاجر به چین وجود
جدا از گزارشها تاریخی ،آثار اندک به جا مانده از دورهها پیشین ،حکاییت از
حضور ایرانیان در چین دارد .آثار فارسی به جا مانده ،حاكی از ایین اسیت كیه ایرانیهیا،
بیشرر در منطقه شرقی چین ساكن بودند .از جمله این آثار ،سنگ گورها بیاقی مانیده در
شهر بندر چوان جو موجود در مسجد اصحاب و موزه تاریخ رواب خارجی درییایی چیوان
جو است كه در میان آنها ،اسامی ایرانی برجسره است 43.بیشرر سنگ گورهیا ،تیاریخ سیده
هشرم قمر را بر خود دارند و بر بیشرر آنها این حدیث نوشره شده است كه:
موامرتاغریبرً،امرتاشد ا.ا ا

این امر نشان میدهد كه صا حبان گورها كسانی هسرند كه در جابیهجاییها رخ داده
در حمله مغوالن به چین رفرهاند و یا به عبارتی نسل اولی به حساب میآمدند و در منطقیه
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غریب بودند .در میان این سنگ گورها میتوان به قطب الدین جاجرمی ،بلدشاه خیوارزمی،
بانان بن قاسم اصفهانی ،شمس الدین محمد تبریز  ،خواجیه علیی بین عثمیان گیالنیی،
بهاءالدین عمر بن احمد تبریز  ،محمد شاه بن شاه خوارزمی و محمد القزوینی اشاره كرد.
در دیگر شهرها میتوان از سنگ گورها و سنگ نوشیرهها فارسیی موجیود در شیهر
هانگ جو در مسجد قدیم شهر كه آن را مسجد سیمرغ میخواننید و شیهر یانیگ جیو در
كن ار مقبره بهاءالدین یاد كرد .در مسجد شهر هانگ جو حدود بیسیت عیدد سینگ نوشیره
فارسی و عربی مرعلق به دوره یوان نگهدار میشود .از جمله سینگها ،سینگ نوشیرها
مربوط به زمان بازساز مسجد به دست فخرالدین بن شهاب الدین بن عالءالدین ترمیا
است .مرن این سنگ كه اكنون تنها بخشی از كلمات آن قابل خواندن است ،قبیل از ایین
به وسیله غالمرضا سروده قرائت شده و در مقالها منرشر شده است 44.این سینگ نوشیره
فارسی مربوط به بازساز مسجد به دست قاضی شهر هانگ جیو در عصیر ییوان بیه نیام
فخرالدین است .ابن بطوطه در بازدید از شهر هانگ جیو 45فخرالیدین را میبینید و دربیاره
و مینویسد:
ا فخرااص یواقرضیاش ااالسالماشدرابهااستقبرلامواآم ن  46.ا

سنگ گور دیگر در این مسجد موجود است كه بر آن ایین غیز از سیعد «ث ار ااا
دم ابیاپریرناخ اا ا،اکهاص اشاد ااجوداآا دامرا ا» تا بیت «بهادشاپر ساریرناکازاد ا

خویش،ان ازیاموانرپر سرا ا» حک شده است و به نظر میرسد كه بخش پایانی سینگ
كه احرما میرود نام شخص و زمان وفات او بوده است به طور عمد سیاییده شیده و از
بین رفره است.
سنگ یادبود دیگر  ،تمجید از شخصی به نام شمس الیدین خواجیه محمید اصیفهانی
است كه همراه با سنگ گور و كه به زبان عربی نوشره شده است در هانگ جیو كشیف
گردید .سنگ یادبود ،قصیده فارسی بلند دارد كه با بیت «دالامبر امغفلازاملا اعارصما
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جرن،اازاآنکهاعرصماجرنااستامل اجرای ان» آغاز میشود .سنگ گور این عالم ایرانی بیه
زبان عربی است كه نام او چنین آورده شده است:
اصش ااالجلااصکب رااصکریمااصم امااصمکرمافخارااصتجار امشادو اامیار اماوا
اصالمر ااا...االخال ا...اصمارافاب واملوکااطرافااصارا ااصمغفو ااصمردوماخواجها
شمسااصحشاااص یوا...ااصملقبامحم ابواادم ابواابیانیارااصافدرنیاتغما هللاا ا
دمته .ا

در سنگ گور كه به عربی است و در سنگ یادبود این عالم اهیل اصیفهان ،تحسیین و
تمجیدها پی در پی آورده شده است كه جایگاه و را نشان میدهد .واژه اصیفهان ،نیام
عالم مسلمان ،صفتها و ویژگیها بیشمار كه درباره خوبی او بیان شده است ،شهرت
او و واژه تاجر ،همه به خوبی نشان از حضور ایرانیان مهاجر و بازرگانی دارد كیه در منطقیه
شر چین ساكن بودند.
در یانگ جو 47در كنار مقبره بهاءالدین ،سنگ یادبود مرعلق بیه عیالمی سرشیناس و
بخشنده به نام عالءالدین معروف به قوام الدین موجود است كه بر آن قصیدها فارسی در
تمجید و تحسین و نوشره شده است .پایین این سنگ نوشیره ،تیاریخ  911را نشیان
میدهد .در آغاز قصیده میخوانیم:
ستودهللاعقال اجدرناقوامااص یو..،ااصلااافخراقرآنابود،اام رادرجیاک جهری48ا
خزانهافضل،اخ ایگرناساردتاااق اااامکرنابود .ا

بر سنگ گور و میخوانیم:
ا قوامااص اصهااااص یواام رادرجیاابوااصکریمااصما امااصمفضالااصمکارمامربایا
اصالمر ،امقویااصضافر ،ااصمردمااصمغفو اعال اص یوا...انو ا امرق همر .ا

هر دو سنگ ،تاریخ بیست و سوم ربیع االو سا  911ه .

را بر خیود دارنید و در

هر دو سنگ ،كلمه امیر حاجی آمده است كه اشاره به امیرالحاج دارد و به نظر میرسد و
راهنما مسلمانان در سفر به حج بوده است.
از دیگر شهرهایی كه سنگ نوشرهها فارسی در آن موجود است ،فوجو
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فوجیانگ در جنوب شرقی چین است .فو جو از شهرهایی است كه مسلمانان پیش از عصیر
یوان و بعد از آن در آنجا سیاكن بودنید .سینگ نوشیرها بیر بیاال درب ورود مقبیره
شخصی به نام عالءالدین نصب شده است كه بر آن چنین نقش بسره است:
ص اااصلموتااااب واصلخراب .ا

همچنین بر پایین آن چنین حک شده است:
ایوامرق اام راعال اص یواد اس هاخمساااسبامر هاب راکاردهللااساتاااخارابا
ش ،ااک وناد اس هاثلثاااتسامر هاعمر تاکردهللاش  .ا

در منابع تاریخی چین ،چند جا ،نام عالءالدین به میان آمده است و مشخص نیست كیه
آن چه از آثار به جا مانده است ،مرعلق به همان كسی باشد كه بیرا سیاخت منجنییق،
سی سا قبل از این در  891ه .

به چین آمده بود.

هم چنین می توان به كریبه مسجد نیو جیه در پکن اشاره كرد .این كریبه ،خیلیی قابیل
خواندن نیست و بخشها زیاد از آن ریخره است .خوشبخرانه ایین سینگ نوشیره در
سا  9119ه.

به وسیله یک ایرانی به نام مخبرالسلطنه هدایت قرائیت شیده و نسیخه
50

چاپ شده آن در تهران موجود است.
عالوه بر سنگ گورها و سنگ نوشرهها ،میتوان از آثار دیگیر كیه نشیانی از حضیور
ایرانیها در چین دارند یاد كرد از جمله آنها ،روسیرا پیارس آبیاد 51در بیسیت كیلیومرر
جنوب شهر یانگ جو 52در ایالت جیانگ سو 53در شر چیین اسیت 54.گفریه میشیود ایین
روسرا از اوایل سده بیسرم به نام پارس آباد خوانده شده است 55اما تحقیقها نشان میدهید
كه در عصر یوان و حری پیش از آن به سبب حضور گسیررده بازرگانیان ایرانیی در منطقیه
جنوبی ایالت جیانگ سو و مناطق شمالی ایالت جا جیانگ 56،فرهنیگ ایرانیهیا بیه مییزان
قابل توجهی در این منطقه تأثیر گاارده است و نمونه باقی مانده آن ،همین روسراست.
گفره می شود پس از حضور بیش از پنج هزار ایرانی مهاجر در عصر یوان ،از آن زمیان
تاكنون به این نام خوانده میشود .همانگونه كه گفره شد عده زیاد از بازرگانیان ایرانیی
در این منطقه به تجارت مروارید مشغو بودند و هنوز ضرب المثل مراای اپر سایاباها ا
کش ن
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در زبان مردم منطقه است .بحث روسرا پارس آباد با چنید قرینیه دیگیر قابیل
تقویت است .از جمله آنها اینكه شهرها چوان جو ،هانگ جو و یانگ جو همه در منطقه
شرقی چین هسرند.
رونق زبان فارسی در عصر مغوالن یوان

ابردا باید اشاره كنیم كه در عصر ساسانیان بر اسیاس اسیناد و پژوهشهیا تیاریخی،
زبان فارسی میانه در منطقه آسیا میانه 58جایگاه مهمیی داشیت .پژوهشهیایی همچیون
مطالعات ریچارد فرا  59در اینباره بیه تفصییل سیخن گفرهانید 60.پیس از ههیور اسیالم،
گویش فارسی برا مدتی محدود شد و دو سده به طو انجامید تا دوباره جایگیاه خیود را
در زبان ایرانیان پیدا كند.
فعالیت سامانیان به احیا و رواج زبان فارسی ،كمکها فراوانیی كیرد و زبیان فارسیی
جایگاه خود در مناطق آسیا مركز را به دسیت آورد 61.از ایین زمیان بیه بعید در عصیر
غزنویان و سلجوقیان ،فارسیی زبیان رسیمی حکومیت شید .نمونیههایی را در ایین زمینیه
میتوان برشمرد و گسرره زبان فارسی در سدهها پینجم و ششیم هجیر را بیه تصیویر
كشید .در كراب تر ی ابخر ا مربوط به سده چهارم هجر میخوانیم:
اامردمرنابخر اابهااالااسالماد انمرزاقرآنابهاپر سایاخوان نا یاااعربایا
نتوانست یاآموختو 62.ا

جالب آنكه مررجم این كراب در سده ششم هجر مینویسد:
تأص فاایواکتربابهاعربیابودااابهاعبر تابل غ،اد اشدو اس هااث واااثلث وا
ااثلثمر هاااب شترامردمابهاخوان ناکترباعربیا غبتان مری ا ،اداساترناازاماوا
د خواستاکردن اکهاایواکتربا اابهافر سیاترجمهاکو،افق راد اخواستاایشارنا
اجربتاکردماااایواکتربا اابهاپر سیاترجماهاکاردم،اسا هااث ا واااعشاریوااا
خمسمر ه.
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اا

سعید نفیسی درباره زبان فارسی هند مینویسد:
د اهزا اااچدر ص اسرلاپا شاازیاو؛ایا ایاد ا963اقماریانرصارااصا یوا
سبکتک واکهاترب تاش هللااادستپرا دهللاد بر اسرمرن رنابودااابراصشگریرناایرانیا
اافر سیزبرن خودابد ا فتاااازاآناپاسازبارنافر سایاد اآناکشاو ابدمارنا
ان ازهللاایرانا ااجاداشته ااستااابجرأتامیتواناان اختهاهزا سرصهاایوازبارنا اا
ب ااقسمتاتقس ماکرداااگفتای اقسامتاازاآناد اایاراناااقسامتادیگاراد ا
ه استرنافراهماش هللااست64.ا ا

در مقدمه كراب کرملااصتاب ر نوشره ابوالفضل حسین بن ابراهیم الرفلیسی كیه در سیده
ششم هجر  ،كراب را به قلج ارسالن حاكم سلجوقیان روم تقدیم كرده است میخوانیم:
ااد اکتبااهلاتاب رابپر سیاسرختهابودن اکتربیاجرمعاااااضحان رفتما...اد ا
ایواعلماجد اکردماتراایواکترباسرختم65.ا ا

شاعر پارسی گو  ،نظامی گنجو درگاشره  ، 891تنها چنید سیا پییش از حملیه
مغوالن در گنجه از دنیا مییرود .اینهیا نمونیهها انیدكی اسیت كیه نشیان میدهید در
سدهها پنجم تا اوایل سده هفرم هجر  ،زبان فارسی نه تنها بیه عنیوان زبیان رسیمی،
بلکه به عنوان زبان دین اسالم در مناطق شرقی دنیا اسالم مانند خراسیان ،میاوراءالنهر،
آسیا صغیر و هند شناخره شده و پایرفره شده بود .كافی اسیت بیه مریون ادبیی فارسیی
نوشره شده در سده ها پنجم و ششم هجر نگاهی داشره باشیم تا گسیررده جغرافییایی
خودنمایی زبان پارسی را دریابیم.
درست در زمانی كه زبان فارسی به عنوان زبان فرهنگ اسالمی بر منطقه شر دنیا
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اسالم حاكم بود ،مغوالن به ایران حمله كردند .آنها در ادامه كشورگشایی خود ،پس از فرح
ایران ،برا تکمیل فروحات شرقی دوباره عازم چین شدند و تمیامی چیین را زییر سییطره
نفوذ خود در آوردند و حکومت مغولی یوان را بنا نهادند .بدون شک بیا حملیه مغیوالن بیه
آسیا میانه و پس از آن ایران ،پارها از فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به چین منرقل شد.
منظور از این پاره فرهنگ ایرانی ،مهاجرت عالمان ،سیاستمداران ،سربازان و پیشه ورانیی
بود كه بیشرر آنها مسلمان و در عین حا فارسی زبان بودند .باید اذعان كرد كیه مغیوالن،
حوزه تأثیرگاار زبان فارسیی را بیه سیمت شیر و چیین گسیررش دادنید و در پیی آن،
فرهنگ اسالمی به این سمت گسررده شد.
نباید از بیان این نکره گاشت كه چین به شدت به منابع و مریون علمیی فارسیی نییاز
داشت و همین امیر ،عامیل دیگیر در رونیق زبیان فارسیی بیود .در ایین دوره تیاریخی،
كراب ها علمی مرعدد از فارسی به چینی ترجمه شیدند كیه در ایین زمینیه میتیوان از
كرابها دا اخرنهامسلمرنرن با عنوان خوییاخوییایراافرنگ 66و ماجماعااالصاول فیی
ادکرمااص جوم نوشره كوشیار گیالنی نام برد .در اینجا هدف بازگویی تأثیر فرهنگ و دانش
ایرانیان بر فرهنگ و دانش چینی نیست اما باید توجه داشت در عصر یوان ،ایرانیان مهاجر
به چین در عرصهها مخرلف علمی از جمله در سراره شناسی و پزشکی ،دانش خود را بیه
چین انرقا دادند و به میزان قابل توجهی بر شاخهها علوم موجود در چین تأثیر گااردند.
در رابطه با زبان و خ فارسی میتوان به روش محاسبات دیوانی یا به عبارتی دانیش
سیا  67و اسریفاء 68اشاره كرد كه در مطالعات چینی از آنها بیا عنیوان خی اسیریفاء و خی
سیا نام برده میشود .این روش به وسیله ایرانیان به حکومت چین معرفی شد و اسیرفاده
گردید 69.كراب تر ی ایوان ،دفرر هشراد و یکم ،مینویسد:
د اسرلا،9823اقوب الدیادستو اداداد اآکردمیاامپراتو ی70،ازبرنااسات فر ا
ت یساشوداکهاد اایوام رن،اشخییابهانرماافتخر ااص یو،اعرصمابهاآناااقرد اباها
ت یسابود71.ا ا

حضور ایرانیان ،حجم گسررده فرهنیگ ایرانیی و نییاز بیه برقیرار ارتبیاط بیا جوامیع
مسلمان سبب شد زبان فارسی در كنار دو زبان چینی و مغولی ،به عنوان یکی از سه زبیان
رسمی كشور مغوالن به حساب آید و كم كم به زبان برقرار ارتباط میان تمیامی كسیانی
72

كه از منطقه شما غرب چین وارد چین میشدند ،تبدیل گردد .همانطور كه گفریه شید
چینی ها درباره تمامی مهاجران عصر یوان كه در منیاطق مخرلیف پراكنیده و سیاكن شیده
بودند از واژه خویی یا خویی خویی اسرفاده

میكردند73
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و در منابع تاریخی ،واژه زبان خویی
خویی ناهر به زبان آنهاست كه تركیبی از چند زبان تركی ،عربی و فارسی بوده است.
این در حالی است كه به دلییل جایگیاه وییژه و وسیعت بهرهگییر از زبیان فارسیی،
پرفسور لیو یینگ شنگ 74معرقد است كه حری میتوان گفت كه زبان خویی خویی همیان
زبان فارسی است .و می نویسد كه در عصر یوان ،چهار تمدن بزرگ قیوم خین در شیر
آسیا ،تمدن هند در جنوب ،تمدن مسیحیت در شما و تمیدن اسیالمی در مركیز و غیرب
آسیا حضور داشرند .در منطقه غرب دنیا اسالم زبان عربی رایج بود اما در بخش مركیز
آسیا و بخش شرقی دنیا اسالم ،زبان او آنهیا فارسیی بیوده اسیت و همیه كشیورها
هم جوار با این كانون ،مرأثر از زبان فارسی بودند .كشور مغولی یوان به همین سیبب ناچیار
بود برا برقرار ارتباط از زبان فارسی اسرفاده كند .همچنین بیه دلییل حضیور گسیررده
ایرانیان در مشاغل باال حکومری ،زبان فارسی اهمیت بیشرر مییافت .روشن است كیه
مغوالن برا گسررش امپراتور خود و بهرهگیر از مسیر پردرآمد ابریشیم ،از بازرگانیان
75

این مسیر به خصو مسلمانان حمایت میكردند.
تعداد فراوانی از بازرگانان مسلمانی كه در حد فاصل خانبالق (پکن كنیونی) تیا آسییا
میانه و ایران در رفت و آمد بودند ،فارسی زبان ها بودند .به همین سبب است كه قیوبیال
دسرور ایجاد یک مدرسه زبان مسلمانان 76را صادر كرد 77.مدرسها كه فرزندانی از طبقات
باال جامعه در آن مشغو بیه تحصییل شیدند و بیه ییادگیر زبیان فارسیی پرداخرنید.
مدرسها كه به دسرور قوبیال در سا 9181م برپا شد خیلی زود تعطیل گردید امیا بیه
دلیل نیاز به چنین سازمانی ،دوباره در سا 9194م بازگشایی شد .هزینهها این مدرسیه
از طرف دولت تأمین میگردید.

78
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در پایان این بخش باید تأكید كرد كه مغوالن ،پیش از این كه عاملی برا رونق دیین
اسالم در چین باشند انرقا دهنده فرهنگ و زبان ایرانی و فارسی بیه چیین بودنید و دیین
اسالم سوار بر عامل زبان فارسی و در سیایه آزاد ادییان در حکومیت مغیوالن بیه چیین
منرقل شد .نکره دیگر اینكه مغوالن هم در ایران و هیم در چیین ،خیلیی زود در فرهنیگ
صاحب خانه هضم شدند و اگیر چنیین نمیشید و حکومیت مغیوالن ییوان دوام بیشیرر
مییافت ،بیشک زبان فارسی در چین بسییار گسیرردهتر میشید و حریی در حید و انیدازه
تأثیرگاار در هند هاهر میشد و باقی میماند.
زبان فارسی در مدارس علوم دینی

پس از فروپاشی دودمان مغولی یوان ،قوم چینی خَن قدرت را در دست گرفرنید كیه بیا
عنوان دودمان مینگ 79شناخره میشوند .همزمان در منطقه آسییا میانیه و شیر اییران،
تیموریان قدرت را در دست گرفرند .میان این دو كه حکومت خیود را بیر رو ویرانیهها
بازمانده از دوره مغوالن بنا كرده بودند رواب خوبی برقرار شد.
به دسرور حکومت ،نخسرین دانشکده تخصصی ترجمه زبانهیا خیارجی 80در سیا
 9419م بنیان نهاده شد و وهیفه آن ،تربیت دانشجویانی بیرا دسیتیابی بیه توانیایی
ترجمه زبانها دیگر بود كیه یکیی از بخشهیا ایین دانشیکده ،بخیش ترجمیه زبیان
فارسی 81بوده است 82.این دانشکده در واقع نمونه بازساز شدها از كالج امپراتور عصر
یوان بود كه درباره آن سخن گفریم.
مسلمانان خویی در برخی شهرها چین مانند شهرها بندر جنوب شیر و شیر
پراكنده بودند اما به صورت انبوه در سه منطقه شما غرب ،جنوب غیرب و منطقیه جُنیگ
یوان (حوزه تمدنی رود زرد در مركز چین) مرمركز شدند .مردم چین ،آنها را نیه «دَشیی» و
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نه «فن شنگ» بلکه «خویی» خطاب می كردند .رفره رفره ،فرهنگیی آمیخریه از فرهنیگ
اسالمی ایران ،آسیا میانه و فرهنگ چینی بر جامعه مسیلمانان حیاكم شید .مسیاجد بیه
سبک چینی ساخره میشد و مانند معابد چینی تزیین میگردید .دو عامل مهم حفظ هوییت
مسلمانان؛ یعنی زبان و دین با تهدید هضم شدن در زبان فرهنگ چینی مواجیه بیود؛ چیرا
كه مسلمانان برا برقرار ارتباطات اجرماعی ،مجبور بودند زبان چینی بیاموزند و به زبان
چینی سخن گویند .طبیعی بود كه با گاشت زمان ،نه تنها در جامعه چین ،بلکیه در جامعیه
مسلمانان خویی نیز زبان فارسی كمرنگتر میشد.
بسره شدن مرزها كشور ،قطع ارتباط مسلمانان چینیی بیا نیواحی آسییا مركیز و
ایران 83،و دور بودن جامعه مسلمانان چین از منطقه غربی آسییا و منطقیه مركیز اسیالم
سبب شد تا عالمان مسلمان چینی ،گامهایی در مسیر بومی سیاز علیوم اسیالمی چینیی
بردارند .در این باره میتوان به رخداد نهضت ترجمه اشاره كرد كه به سبب آن مرون عربی
به زبان چینی ترجمه شدند .در راسرا این روند ،یکی از مهمتیرین فعالیتهیا ،پایهگیاار
نظام آموزشی علوم اسالمی  -كه در زبان چینی به آن ،جینگ تانگ جیاو یو 84میگوینید-
به وسیله خو دِنگ جو9111-9119( 85م) بود.
تالش برا حفظ هویت دینی اسالمی سبب شد تا زبان فارسی نه در زبان روزمره قوم
خویی ،بلکه در كالس ها درسی دانش پژوهان اسرفاده شود .زبان فارسی و مریون ادبیی
فارسی ،بخش عمده ا از مرون فرهنگ اسالمی شیناخره میی شید و از ایین رو نیه تنهیا
امکان كنار گااشرن آن نبود بلکه یکی از بنیاد ترین ویژگی هیا نظیام آموزشیی علیوم
دینی یا همان جینگ تانگ جیاو یو ،بهرهگیر از زبان فارسیی و عربیی بیه عنیوان زبیان
دینی قوم خویی بود.

86

در میان مرون درسی سیزده گانها كه در نظام آموزشی علوم دینی در نظر گرفره شید،
نیمی از آنها فارسی بود كه نشان دهنده جایگاه مهم زبان فارسی در فراگییر آموزههیا
علوم اسالمی است .در ادامه به معرفی این كرابها خواهیم پرداخت .به هر حا  ،این اقدام
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خیلی زود در تمامی نقاط كشور گسررش یافت و نظیام آموزشیی در نقیاط دیگیر و جوامیع
اسالمی پراكنده در چین نیز پایرفره شد .بدین ترتیب ،زبان فارسیی از فضیا جامعیه بیه
مدارس علوم دینی محدود گردید.
ورود تصوف و گسترش متون فارسی

تصوف كه در زمان تیموریان ( 9191ی  9118م) در ناحیه شیرقی اییران بیه خیوبی
رشد كرد و بالیده شد به سرعت در نواحی همجوار ماننید آسییا میانیه ،هنید و در نهاییت
مناطق غربی چیین و پیس از آن چیین منرشیر شید .از اواسی سیده شیانزدهم مییالد ،
طریقت ها صوفیانه وارد سین كیانگ و پس از آن چین شدند .اگر ورود مسلمانان ایرانیی
در عصر یوان ،مرحله او ورود زبان فارسی و همزمان ،اوج گیر آن به حسیاب آیید ورود
نسخهها كرابها فارسی به ویژه كرابها صوفیان به چین ،مرحلیه دوم ورود و اوج-
گیر زبان فارسی در چین بیه حسیاب میآیید .مرحلیها كیه یکیی دو سیده بیه رواج و
شکوفایی خود ادامه داد و در اوایل سده بیسرم افو پیدا كرد.
گسررش تصوف به منابع و مرونی نیاز داشت كه آموزههایش را به مریدان ییاد دهید .از
آنجا كه خاسرگاه بیشرر این طریقتها ،ایران یا تصوف ایرانی بود طبیعیی بیود كیه سییل
مرون فارسی به چین سرازیر شود .هرگاه كه محدودیتهایی بود ،كرابها از شبه قیاره بیه
بلند ها پامیر و از آنجا به طرف جنوب سین كیانگ و پس از آن به چین راه مییافیت.
این دسره از مرون فارسی در شکل گیر فرهنگ مسلمانان چین نقش مهمی ایفا

كردند87.

متون فارسی

در اینجا به برخی كراب ها و مرون دینی فارسی كه به خصو

در دو ،سه سیده اخییر

مورد اسرفاده مسلمانان بوده است اشاره میكنیم .تعیداد از ایین كرابهیا هنیوز جایگیاه
مهمی در فرهنگ مسلمانان دارند و تجدید چاپ گردیده و اسرفاده میشوند.
 .9چدلاد یث 88یا ا باون یا خطبااصرسول نوشره تاج الدین حافظی بخیارایی اسیت.
این اثر به دست عالء الدین نوجاباد در سا 811

به فارسی ترجمه شد .از آنجا كیه
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این كراب ،یکی از مرون درسی بوده است ،نسخه هیا بسییار زییاد از آن در شیهرها
مسلمان نشین چین موجود است.
 .1کرملااصتاب ر نوشره ابوالفضل حسین بن ابراهیم بن محمد تفلیسی است .این كریاب
كه اكنون نیز برخی از نسخهها آن در شهرهایی مثل پکن و شی اَن موجود اسیت در دو
جلد به موضوع تعبیر خواب میپرازد .نام نویسنده در برخی از نسخهها خطی ،حبیش بین
ابراهیم آمده است و به این نام شناخره میشود .این در حیالی اسیت كیه در نسیخه خطیی
موجود در شهر شی ان ،نام او ابوالفضل حسین بن ابراهیم است.
 .1شرحافیوص یکی از كراب ها مهم فارسی نزد مسلمانان چین بوده است .از آنجا
كه در نسخهها خطی كشف شده به نام نویسنده آن ،اشاره نشده اسیت دربیاره نویسینده
آن ،میان خواجه پارسا درگاشیره 811
درگاشره 988

اخرالف

و سیید علیی همیدانی معیروف بیه علیی ثیانی

است89.

 .4تفس رادس ی مشهورترین و رایج ترین مرن فارسی نزد مسلمانان چین اسیت .ایین
اثر ،نوشره حسین بن علی بیهقی ،مشهور بیه میال حسیین كاشیفی از علمیا سیده نهیم
هجر است .به نظر می رسد كه آثار این عالم صوفی ،تأثیر زیاد بر فرهنیگ مسیلمانان
چین ،به خصو

مریدان طریقت ها صوفی داشره اسیت .ایین میرن فارسیی از معیدود

مرونی است كه هنوز یک كراب دم دسری اهل علم است.
 .1اضةااصشد ا دیگر كراب فارسی از مالحسین كاشفی است .این اثر كیه از آن بیه
شکل برجسره ا به وسیله شیعیان منطقه اسرقبا شد در جوامع اهل طریقت چین نیز كیم
و بیش اسرفاده گردید .نسخههایی از این كراب در شهر شی ان موجود است.
 .8مرصردااصابرد با نام كامل مرصردااصابرداموااصمب ا ااصیااصماارد ،نوشیره نجیم الیدین
راز (درگاشره  ) 814عالم سده هفرم هجیر كیه از مریون مهیم تصیوف بیه شیمار
میآید.
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 .9تفس راختماقرآن كه به تفسیر بخشی از قرآن پرداخره است .در فرهنیگ مسیلمانان
چین در برخی از مراسمها ماهبی ،بخشی از قرآن شامل سورهها حمد ،آیة الکرسیی،
یس و چند سوره كوچک در آخر قرآن به نام خرم قرآن شناخره میشود .از آنجا كیه ایین
بخش از قرآن بیشرر اسیرفاده میگردیید ،تفسییر فارسیی بیر ایین بخیش نوشیره شید.
نسخه هایی از این تفسیر ،اكنون موجود است كه نسخه موجود در شهر شی ان قابل توجیه
است.
 .8بوسترناسا ی و در كنار آن گلسترناسا ی از دیگر كرابها فارسی اسیت كیه در
فرهنگ مسلمانان جایگاه برجسرها دارد .همانطور كه اشاره شد تنها ییک سیده پیس از
درگاشت سعد  ،اشعار او در جوامع مسلمان چین طنین انداز بود.
 .1مث وی موالنا جال الدین رومی بلخی كه نه تنها در ایران و چیین ،بلکیه در سیایر
سرزمینها اسالمی تأثیرگاار بوده است.
 .91دیوانادرفت و شرح آن ،دیگر مرن ادبیی فارسیی موجیود در فرهنیگ مسیلمانان
چینی است كه به نظر می رسد به دلیل شهرت و جایگاه برجسیره آن ،نییاز بیه توضییح
بیشرر ندارد.
 .99شره رمهافرداسی از دیگر آثار ادبی فارسی است كه تیا چنید پییش در فرهنیگ
مسلمانان چین جایگاه مهمی داشره است .نویسنده این مقاله به نسخها از ایین كریاب در
كرابخانه یا مساجد و مناز مسلمانان دست نیافت اما مظفر بخریار در یادداشتها خیود
كه مربوط به سه دهه پیش است در این باره مینویسد:
شره انیاازااجوداایواکتربااامطرصاهاآناتوسطامسلمرنرناخبرادادهللاانا اکاها
اصبتهاامرازابهادستافراموشیاسپردهللاش هللااست 90.ا

 .91تفس راابواعلیاجبریی كه نسخهها خطی كمی از آن در دست اسیت در جامعیه
مسلمانان چین یافت میشود .این اثر نوشره ابو علی جبایی اسیت كیه فرزنید و بیه نیام
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هاشم ،او را در تألیف آن همراهی كرده است.
 .91مکتوبرتاامرما برنی نوشره احمد علی سرهند از علما هند سده نهیم اسیت
كه به عنوان كرابی درسی در سطح قابل توجهی در میان دانیش پژوهیان چینیی اسیرفاده
میگردد.
.94اصااوایح نوشییره عبییدالرحمن جییامی (درگاشییره  818ه  ،) .یکییی از پركییارترین
نویسندگان سده نهم است كه آثار او بر فرهنگ مسلمانان چین سایه انداخره و تأثیر زیاد
بر جا گااشره است .نسخه خطی این اثر در شی اَن موجود است .آثیار جیامی در منطقیه
آسیا میانه ،سین كیانگ و مناطق مسلمان نشین چین به ویژه در میان صیوفیان جایگیاه
بلند دارد.
 .91صمارت با نام كامل اشاةااصلمارت ،یکی دیگر از آثار جامی به زبیان فارسیی اسیت
كه شرحی بر كراب صمارت فخرالدین عراقی است .این كراب اكنون در شهر لین شیا (مکیه
صغیر) تجدید چاپ می شود و در اخریار عالقه مندان قرار میگیرد.
 .98ملتقطااصتوا ی  ،اثر فارسی با محروا تاریخ پیامبران است .نویسنده در مقدمیه
مینویسد:
پساازاکتربهراتوا ی اااتفرس رااادیگراکتربهراااترجمهااصمیاطفیاج ایا
اصخطاکهادی مااامطرصاهاکردمااصتقرط91اکردم،اایوامختیرابابار اتااصالیاااد ا
ایازیردتانکردم.ا ا

و در پایان كراب مینویسد:
تمرمتا(تمت)املتقطااصتوا ی اکهاسا ااص یوامحم ااصقرد یاسلمها باهابقلاما
نرهموا ااصتقرطاکردهللاش ابماونهاا اتارصیاشرنهابا اازانمرزاظدرا ازاداازدهمامرهللا
دااصحجهاازای اهزا ااادااص ا ااشش هللاازاسرلاهجرهللااص بیااصمکرماد اخردجولا
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قیباجدر جولاد ابرماخرنهابز گافرسی؟ا(فریحت؟)ااداماا اداصتهافیااص ا یوا
تمابرصالم».ا ا

نسخها دستنویس از این كراب در شهر شی ان موجود است.
 .99ترجمهاک زاص قریش ،اثر حافظ الدین ابوالبركات عبداهلل نسفی است كیه مریرجم آن
در مقدمه كراب ،نام خود را نصراهلل بن محمید بین جمیا االزدهیی المعیروف بالکرمیانی
معرفی كرده است .نسخها از این كراب كه با خ نسرعلیق زیبیایی در سیا  9118ه .
نگاشره شده در شهر شی ان موجود است.
 .98توض حااصمسر ل كه در فرهنگ ایرانی به كرابها فقهی فارسی گفره میشیود و
به شرح مسائل شرعی در بابها فقهی میپردازد در جامعیه مسیلمانان چیین بیه چشیم
میخورد .نسخه ا از این كراب در شهر شی ان موجود است و از آن جهت كیه كاتیب آن
تالش كرده است تا از آغاز تا انرها كراب را به خ خوش نسرعلیق بنگیارد ،ارزشمنید و
قابل تحسین است .جمله پایانی این كراب ،به قلم كاتب چنین است:
بتر ی اچدر دهماشدرامحرمااصحراماس ها9821اخطاقلمیاش ا.اخطافق رادق را
ابراه مااص اعب ا ابواجرنمحم اسرکوااکبرابرداااتمتاتمرماش اکر اموانظرماش .ا ا

 .91د ااصمجرصس نوشره سیف الدین هفر نوبهار  ،زنده در سده هفرم هجیر قمیر
از دیگر مرون فارسی است .همانگونه كه نویسنده در مقدمیه بییان میكنید ،مطالیب را در
مجالس وعظ جمع آور كرده است و برا هدایت دیگران در قالیب كریاب د ااصمجارصس

منرشر كرده است.
 .11ا شردایراعلمامارفتااااعت نوشره خواجه امیام خطییب ،ابومحمید عبیداهلل بین
محمد قالنسی نسفی كه از علما سده پنجم و ششم هجر قمر اسیت .نسیخه هیا
ارزشمند از این كراب در چیین وجیود دارد .مظفیر بخرییار در مقالیها  ،اشیعار فارسیی
موجود در این كراب را بررسی كرده است.
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 .19تجوی اقرآن ،یکی دیگر از كرابها فارسی است كه دانش پژوهیان مسیلمان از
طریق آن ،قرآن میآمو خرند و ایین امیر جایگیاه بیاال زبیان فارسیی را نشیان میدهید.
نسخه هایی از این كراب كه نویسنده آن تا كنون مشخص نشده در شهرها مخرلیف و از
جمله در شی ان موجود است.
 .11مخمس كه میتوان آن را مانیفست فرقه صوفی جهریه خواند ترجمه ا به زبیان
فارسی دارد كه نسخه هیا بسییار از آن در مسیاجد و میدارس علیوم دینیی بیه چشیم
میخورد .این كراب كه در اصل ،قیا هللاباردهلل از شیرف الیدین محمید بوصییر مصیر
(درگاشره  819ه  ) .است به دست شمس الدین محمد تبادكیانی (درگاشیره  819ه .
) به صورت ابیات فارسی مخمس در آمده است .او در مقدمه كراب مینویسد كه از میان
نسخهها موجود ،نسخها كه جال الدین خجند (درگاشره  819ه  ) .بر آن شیرح
نوشره را انرخاب كرده است.
 .11دال لااصخ رات به همراه ترجمه :نویسنده این كراب ،محمد بن سیلیمان الجزولیی
عالم سده نهم هجر اهل كشور مغرب است .كراب مجموعها از دعاها و مناجات اسیت
و از این رو در میان مسلمانان به ویژه صوفیان ،طرفداران زیاد دارد .نسخهها زییاد از
این كراب در دست است كه از جمله آنها ،نسخههایی مهیاب و بسییار نفیسیی اسیت كیه
خطوط عربی آن با خ نسخ و ترجمه فارسی آن به خ خوش نسرعلیق نوشره شده اسیت.
جالب توجه آنكه این كراب و كراب مخمس از دو عالم از منطقیه شیما آفریقیا در مییان
صوفیان چین ،جایگاه مهمی یافره است.
.14ازَاشو ه كرابی دم دسری برا مسلمانان چین شناخره شده اسیت .ایین كریاب بیه
معرفی و چگونگی انجام آداب و آیینها اسالمی ،عبادتها و دعاها روزانه میی پیردازد
كه مسلمانان بیشرر با آنها سر و كار دارند .كرابهایی كه اكنون اسیرفاده میشیوند بیشیرر
كم حجم و با قطع كوچک منرشر میشوند اما با بررسی نسخهها خطی كه در شیهرها
مخرلف چین وجود دارد
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به نظر می رسد كه حجم كراب در آغاز ،بسیار زیاد بوده و بعیدها
تلخیص شده است .دلیل اینكه این كراب را در میان مرون فارسی بیان كیردیم بیه سیبب
آن است كه نویسنده ،كراب را با زبان و خ فارسی نوشره است ،هرچنید حجیم زییاد از
آن شامل دعاها ،نمازها و آیینها دینی به عربی است .به عبارت دیگر ،مرن اصلی كریاب
به زبان فارسی است و عبارتها فرعی آن ،هم فارسی و هم عربی است.
 .11گزی هللااشار  :اشعار فارسی در نزد مسلمانان چین ،ارزش بسیار داشیت .تمیامی
مرون ادبی نظم فارسی مانند بوسترن ،گلسترن ،دیوانادرفتاو مث اوی در منیاطق مسیلمان
نشین وجود دارد.
ترجمهاتمرمایرابخشیاازاقرآن نیز می تواند نمونه دیگر از مرون فارسی باشد كیه تیا
پیش از این مورد اسرفاده مسلمانان چین بوده است .در میان نسخهها قیرآن بیه همیراه
ترجمه ،نسخهها نفیسی دیده میشوند كه با هنر تاهیب آراسره شدهاند.
 .18ترجمهاسو هللاکدف از كراب ها رایج در میان مسلمانان بوده است .از آنجیا كیه
خرم سوره كهف در مراسمها دینی مسلمانان رایج بوده است برا درک معنیی آییهها
این سوره ،ترجمه و تفسیر كوتاهی بر آن نوشره می شد.
عالوه بر این كرابها ،میتوان به کتربهریاپ جگرنهاد سایافر سای راییج در مسیجد
بانوان و كرابها آموز ادستو ازبرنافر سایااافره اگااااگارن اشیاره كیرد .تأكیید
میشود كه آنچه گفره شد در فرهنگ مسلمانان چین به ویژه قوم خیویی و غییر از سیین
كیانگ ،قابل توجه بوده و نسخه نویسی ،چاپ و منرشر می شده اسیت و در سیین كیانیگ
نیز میتوان كرابها فارسی بسیار را یافت.
تدوین متون آموزش زبان فارسی

شیرینی بهره گیر از مرون ادبی فارسی كه از قلیم عالمیانی همچیون جیامی تیراوش
می كرد به كام بسیار از مسلمانان به خصو

اهل علم و دانش پژوهان خیوش میآمید.
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مرون ادبی فارسی همچون مث وی و دیوان سا ی مرونی نبودند كه جامعه مسلمان صیوفی
زده چین از آنها بگارد .روز به روز بر ایین مریون اضیافه میی شید و طیالب علیوم دینیی
مسلمان نمی توانسرند خود را از سفره گسیررده و پربیار زبیان فارسیی در زمینیه عرفیان و
تصوف اسالمی بیبهره كنند.
از این رو به دلیل گسررده شدن مرون فارسی و اجبار شدن فراگییر زبیان فارسیی
كه چند سده پیش از این رخ داده بود مسیر جدید  ،پییش رو مسیلمانان گسیررده شید.
این مسیر چیز نبود جز تألیف و گردآور مرونی كه به توان به كمک آنها ،زبیان فارسیی
را آموخت و پس از آن به تحقیق پیرامون آموزهها اسالمی پرداخت .در این مسیر ،برخی
از عالمان دینی كوشش هایی انجام دادند كه در تاریخ زبان فارسی معروف است.
 .9م درجااصطلب نوشره عالم نامدار چینی ،چرنگاجیامی( 94حدود 9891ی 9891م)
با نام اسالمی محمد بن حکیم شَن دُنگی 95است .این كراب كیه بیر اسیاس پژوهشهیا
انجام شده ،قدیمیترین كراب آموزش زبان فارسی است 96در سا  9191ه .

(9881

م) در جامعه مسلمانان نوشره شد .این كراب برا فراگیر زبان فارسی بیه عنیوان كریابی
درسی در مدا رس علوم دینی قرار گرفت و دانش پژوهان ،پس از آشنایی با زبان فارسیی از
مرون ادبی فارسی اسرفاده میكردند.
 .1ک م اریافر ساای :دومیین كرییاب آمیوزش زبییان فارسیی ،نوشییره میا لِییین

یییوان97

(حدود 9841ی 9111م) است كه در نیمه دوم سده نوزدهم میالد نوشیره شیده اسیت.
نویسنده در مقدمه كراب به این نکره اشاره میكند كه از آنجا كه اسالم از ایران بیه چیین
آمده است و برا فراگیر آموزه ها اسالمی ،بسیار اهمیت دارد نیاز اسیت تیا طلبیهها
علوم دینی زبان فارسی را بیاموزند 98.نسخههایی از این اثر در نقاط مخرلیف چیین موجیود
است.
عالوه بر كرابها آموزش دسرور زبان فارسی ،تعداد فرهنگ نیز گردآور شد كیه
واژهها فارسی را به عربی یا فارسی شرح می دادند.
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دیکش ریامسلمرنرناخویی ،نخسرین فرهنگیی اسیت

كه در عصر دودمان مینگ در سده چهاردهم میالد و در بخش زبان فارسی كالج زبیان-
ها خارجی تدوین شد.
 .1فره گادس واافریی از قیدیمیترین فرهنگهیا فارسیی اسیت كیه بیه وسییله
مسلمانان چین اسرفاده میشد .این كراب كه در سده شانزدهم میالد نوشره شیده اسیت
به تازگی به دست خانم تن خویی جو تصحیح و در دانشگاه تهران منرشر شده است.
 .1شرف رمهام ری یا فرهنگ فاروغی ،یکی از فرهنگهیا واژههیا فارسیی اسیت.
نویسنده كراب ،ابراهیم قوام فاروقی این كراب را كه فرهنگی عربی بیه فارسیی اسیت .بیه
اسراد خود ،شرف الدین مِنیَر تقدیم كرده است .كراب در منطقه مِنیَر از توابیع شیهر بهیار
در هند نوشره شده است .جایی كه شرف الدین منیر در آنجا میزیسره اسیت .كریاب در
سده نهم نوشره شده است .این كراب در كنار چند اثر دیگر كه از هند وارد چین شده اسیت
رابطه این دو منطقه و اسرفاده از مرون آموزشیی در بهرهگییر از زبیان فارسیی را نشیان
میدهد.
 .4صغرتاتفس رادس ی ،لغت نامه دیگر اسیت كیه مسیلمانان چیین بیرا ییادگیر
واژهها فارسی از آن بهره میگرفرند .همانطور كه گفره شد ،تفس رادس ی جایگاه بسیار
مهمی در نزد مسلمانان چین داشره است .مسلمانان و دانیش دوسیران بیرا فهیم بیشیرر
تفسیر فارسی ،لغتنامها اخرصاصی برا آن تألیف كردند .این لغتنامه به طیور تقریبیی
یک سده پیش گرد آور شده است و اكنون نسخه ا قدیمی از ایین كریاب در میوزه نیه
جیا خو 100موجود است.
 .1صراحااصلغة یا اصیراحاموااصیحرح ،فرهنگ واژه بزرگی است كه در واقیع تلخییص
لغتنامه صحرحاجوهری است .نویسنده كراب بنیابر آنچیه در مقدمیه كریاب – نسیخه دو
جلد موجود در شی ان – آمده است ابومحمد بن خالد المدعو بجما القدسی اسیت .او را
جما الدین ابولفضل محمد قرشی نیز خوانده اند .و از علما سده هفرم و ساكن كاشغر
بوده است .نویسنده در مقدمه كراب یادآور می شود كه واژهها عربی را به فارسی ترجمیه
كردم تا دایره اسرفاده كنندگان از این فرهنگ گسرردهتر و بیشرر شود.
متون فارسی در مسجد بانوان چین

سده نوزدهم و بیسرم میالد در فرهنگ مسلمانان چین ،یک ویژگی منحصر بیه فیرد
دارد و آن مسجد بانوان است .در منطقه مسلمان نشین جُنگ یوان ،بانوان مسلمان در كنار
مردان ،مسجد ها ویژه بانوان دارند .در این مسجدها كه از اوایل سده نوزدهم بیه عرصیه
فرهنگ اسالمی وارد شیدهاند و در جهیان اسیالم در نیوع خیود بینظییر هسیرند آخونید،
نمازگزاران ،دانش پژوهان ،اساتید و خدمه ،همگی از بانوان هسرند.
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به نظر می رسد كه بانوان مسلمان چینی در پاسدار یا به عبارتی رونق زبان پارسی در
میان مسلمانان چین ،نقش به سزایی داشرهاند .تأكید میشود كه نظام آموزشیی موجیود در
مساجد مردان با نظام آموزشی مساجد بانوان قدر مرفاوت بوده اسیت .در دوره مقیدماتی،
دخرران دانش پژوه ،واحدها درسی طالب پسر را میخوانند اما در دوره پیشرفره ،پسیران
بیشرر به سراغ زبان عربی میرفرند و دخرران دانش پژوه ،واحدها درسی خود را به زبیان
فارسی میخواندند.

102

بر اساس تحقیقات نویسنده ،پنج كرابی كه در ادامه معرفی خواهد شد كرابها اصلی
و مرون درسی بانوان در مدارس علوم دینی بانوان را تشکیل میداده است كه اكنون كمریر
اسرفاده میشوند.
 .9عم ةااالسالمامعروف به عم ةا كه در فصو مخرلف ،ابواب مرعیدد فقهیی را شیرح
می دهد .این كراب نوشره ابوطاهر مولرانی ،عالم حنفی ماهب و اهل هندوسران اسیت كیه
احرماالً كراب را در سده دهم هجر نوشره است .در مقدمیه كریاب ،نویسینده بیر وجیوب
یادگیر مسائل شرعی به وسیله تمام مسلمانان زن و مرد تأكید میكند.
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 .1فوزااص جرتا كه در میان مسلمانان چین به فوز شهرت دارد در چهیل بیاب تنظییم
شده است .نویسنده كراب كه برا ما ناشناخره است در مقدمه تأكید میكند كیه هیدف از
نوشرن این اثر ،مهیا كردن كرابی برا آموزش مسائل فقهی برا بانوان بیوده اسیت .و
مینویسد:
ااز نرنا ااخ ایاتارصیاان ابرددهللا(پردهلل)ابرش نافرمودهللااسات،ازبارناتارزیا
ن ان اااکتربانتوان اخوان نااابهانزدی اعلمر انتوان ااما نا...اپاساااجابا
دی مابرایانی حتاااشفقتاکهاایواکتربا ااتی فاکردم 104.ا

 .1كراب مدمرتااصمسلم و در بین مسلمانان به مدمرت معروف است و همانطور كه از
نام آن پیداست ،به مهمترین اصو عقاید مسلمانان میپردازد.
 .4كراب دقریش كه در بیست و دو باب تنظیم شده اسیت و چنید بیاب او آن مسیائل
فقهی و سایر ابواب عقاید و آموزه ها اخالقی را معرفی میكند.
 .1كراب فیولاا باه به فیول معروف است .این كراب دارا چهار فصل است كه در
آن اصو فقهی و عقییدتی بیرا مسیلمانان معرفیی و شیرح میشیود .در مقدمیه كریاب
میخوانیم:
ایواکتربیااستاد اب رنامارفاایمرنااااسالمااانمرزااا ازهللااازکوهللاااداجا
...اااایوا اابراچدر افیلاب راندردهللان اترامبت یرنا اابس هللابود105.ا ا

مرأسفانه نویسنده این سه كراب اخیر مشخص نیست .از نسخ خطی و چاپی زیاد كیه
در مسجدها و خانهها مناطق مسلمان نشین ،به ویژه در منطقه جنگ یوان وجود دارد به
نظر میرسد كه این كرابها در سطح گسرردها در طو دو سده گاشره در مساجد بانوان
میشده است.
نکره دیگر اینكه این كرابها با زبان فارسی اما با حروف بیست و هشت گانیه عربیی

نوشره شده اند و چهار حرف پ ،چ ،گ و ژ را ندارند ،به عنوان مثیا در جملیها از كریاب
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اصو میخوانیم:
اکرابرس اکهااصلاایمرناج ستابکواعطر ابر یاتارصیااست .ا

این جمله به طور كامل فارسی است امیا حیروف پ ،گ و چ بیه صیورت ب ،ک و ج
نوشره شدهاند .این سبک نوشرن در مرون سدهها گاشیره بیه خصیو

در هنید و چیین

امر رایج بوده است .در حا حاضر ،این كراب ها كمرر به عنوان كراب درسیی ،بلکیه بیه
عنوان كراب ها جنبی به هنگام سخنرانی برا بانوان و در كنار دیگر كرابها اسیالمی
اسرفاده میشوند .هم اكنون در میان مسجدها بانوان چیین ،تنهیا در ییک مسیجد ،ایین
كرابها به عنوان كراب درسی اسرفاده میشود .نویسنده این مقاله در بازدید از مسجد جیاو
زو 106،شاهد فعالیت بانوان مسلمان در آموزش و یادگیر زبان فارسی و اسیرفاده از كریاب
ها پنج گانه فو در كالسها درسی آنها بوده است.
زوال زبان فارسی

سده بیسرم را میتوان زمان زوا زبان فارسی در فرهنگ مسلمان چین نامید .از عصیر
مینگ به بعد در سطح جامعه و زبان روزمره مسلمانان ،زبان فارسی كنار گااشیره شید امیا
برا مدت بیش از چهار سده ،زبان فارسی در مساجد ،میدارس علیوم دینیی و مراسیمها و
آیین ها اسالمی جایگاه مهمی داشت .ایین در حیالی اسیت كیه از اواخیر سیده نیوزدهم
تاكنون ،اتفاقاتی رخ داده كه سبب گردیده است زبان فارسی از سیفره فرهنگیی مسیلمانان
چین تا اندازه قابل توجهی كنار گزارده شود .در اینباره میتوان به دالیل زیر اشاره كرد.
نخست ،فشار حکومت برای تعدیل
فرهنگی در دو دوره

یا تغییرر و یرا ان قال

پس از قیام مسلمانان چین در اواخر سده هجدهم ،سختگیر بر مسلمانان به وسییله
حکومت چینگ آغاز گردید و تصمیماتی برا همسان ساز فرهنگی گرفره شید .بیر اثیر
قیام مسلمانان در اواخر سده نوزدهم ،بخش مهمی از میراد فرهنگیی مسیلمانان از لحیاظ
ماد و معنو از بین رفت و این امر در دگرگونی فرهنگ حاكم بر مسلمانان ،پراكندگی و
آوارگی آنها در سایر نقاط كشور و از دست رفرن میراد گاشره آنها ،نقش مسرقیم داشت.
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هم چنین انقالبی فرهنگی در سه دهه پیش به دست مرعصبان مکرب مائوئیسیم شیکل
گرفت كه بر اثر آن ،فرهنگ مسلمانان چین تا اندازه قابل توجهی دستخوش تغییر گردید.
دوم ،ارتباط با کشورهای عربی و اصالحات دینی

در سده ها هجدهم و نیوزدهم ،عالمیان مسیلمانی كیه بیه كشیورها عربیی ماننید
عربسران ،یمن و مصر می رفرند پس از بازگشیت بیه كشیور ،خواسیرار تغیییر جید در
زندگی دینی مسلمانان چین می شدند .این روند در اواخر سده نوزدهم به اوج رسد .در ایین
دوره ،عالمان مسلمان چین به تشویق عالمان مسلمان در كشورها عربیی ،برنامیه هیا
اصالح طلبانه ا را در پیش گرفرند .این رفت و آمدها و حركتها اصالح طلبیی سیبب
شد تا مرون دینی عربی كم كم جا خود را در میان مدارس علوم دینی بیاز كنید و نسیل
جدید از عالمان به بهره گیر از زبان عربی در فهم مرون دینی مرمایل شوند.
سوم ،سرمایه گذاری کشورهای عربی

كشورهایی مانند كویت و عربسران با سرمایهگاار و ایجیاد فضیاهایی جدیید هیم در
چین و هم برا دانشجویان و طلبههایی كه قصید تحصییل در خیارج از كشیور داشیرند،
مقییدمات حضییور بیییش از پیییش فرهنییگ عربییی در چییین را فییراهم آوردنیید .امییروزه در
جنوبی ترین و شمالی ترین نقاط مسلمان نشین چین ماننید روسیراها نیه جییا خیو 107در
شما و شه دین 108در جنوب چین میتوان به روشنی ،فرهنگ عربی را مشاهده

كرد109.

چهارم ،کوتاهی کشورهای فارسی زبان

به نظر میرسد كه كشورها فارسی زبان به خصو

ایران بیه سیبب مشیغولیتها

ایجاد شده در رواب با كشورها عربیی و غربیی از قافلیه رسییدگی بیه مسیلمانان چیین
بازمانده اند .به گونه ا كه مرون فارسی و فرهنگ ایرانی حاكم بیر جامعیه مسیلمانان تیا
اندازه بسیار زیاد از بین رفره است.
وضعیت کنونی
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با وجود اهمیری كه زبان فارسی در فرهنیگ مسیلمانان چیین دارد در عمیل ،اسیرفاده
زیاد از آن نمیشود و دامنه گسررش آن ،روز به روز كمرر میگردد .با این حا در سیطح
جامعه میتوان آثار از زبان فارسی را در زبان روزمره یافت كیه البریه تمیامی واژههیا بیه
نوعی واژهها اخرصاصی امور دینی به حساب میآیند.
در این عصر ،واژه هایی مانند خدا ،پیامبر ،نماز ،روزه ،آخونید ،دوسیت ،پییراهن ،بیمیار،
دندان ،نماز بامداد (صبح) ،نماز پیشین (ههر) ،نماز دیگر (عصر) ،نمیاز شیام (مغیرب) ،نمیاز
خفرن (عشاء) ،قالِب (شکل) ،یار ،دشمن ،شوم ،بی (بدون) ،سوگند ،كَس (شیخص) مُیروت،
سود ،كابین (مهریه) ،شنبه ،دوشنبه ،پنجشنبه ،بنده ،خاوند (میزبان) ،آبدست (وضو) ،دسرار
(عمامه) ،دوزخ ،گنُبد ،آسمان ،گناه ،بانیگ ،خشینود و نصییب (قسیمت) كیم و بییش در
سخنان روزمره مسلمانان چین به گوش میرسد.
تأكید میشود كه بهرهگیر از واژهها فارسی در جا جا چین مرفاوت است و آن
چه گاشت رایجترین واژه ها فارسی است .بر اساس مطالعات انجام شده ،تا چند پییش
از این ،واژه ها بیشرر در زبان روزمره مسلمانان خویی بوده است كه امیروزه از حافظیه
عمومی حاف شده است.
همچنین ،هنوز در كنار واژهها فارسی ،عبارتهیا فارسیی نییز در آیینهیا دینیی
مسلمانان وجود دارد .عبارت « خ اایک ستامحم ا سولابراداشااسات» بیه عنیوان نمیاد
حضور زبان فارسی در چین شناخره میشود .نیت نمازها و روزهها و سایر آیینها در برخیی
از جوامع مسلمان نشین به ویژه در منطقه شما غرب در ایالت گن سو و نینگ شیا هنیوز
به فارسی ادا میشود كه نمونها از آن ،عبارت «ن تاکردماکهابگذا ماداا کااتافار ا

برم ادامتوجهاش مابهاجدتاکابه،اقربةااصیاا اا ااکبر» است.
بر اساس یک سنری قدیمی در بین مسیلمانان چیین ،پیس از دفین مییت ،قرآنیی را از
مسجد میآورند و در كنار گور ،آن را ابردا به فرزند میت میدهند و فرزنید مییت ،آن را بیه
مسلمان بغل دسری خود میدهد و او نیز قرآن را به دیگر میدهد تا در میان جمع حاضر
كنار گور ،یک دور قرآن گردانده میشود و در نهایت ،قرآن را به مسجد باز میگردانند .این
مراسم را برا فدیه گناهان میت انجام میدهند و مراسم قیرآن گردانیی نامییده میشیود.
جالب توجه برا ما ایرانیان این است كه هر كس كه قرآن را می دهید بیه زبیان فارسیی
میگوید:
ااک وناکهابهاتوادادم،اتواقبولاکردی .ا

و پس از آن ،كسی كه قرآن را میگیرد میگوید:
قبولاکردم.
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ا

در انرها این بخش ،اشعار فارسی را كه اكنون در مجالس میاهبی مسیلمانان قرائیت
میشود معرفی میكنیم .معروفترین آنها شعر «براتاآم » است كه هنیوز از آن اسیرفاده
میشود و نویسنده این سطور در مجالس مسلمانان چیین ،آن را شینیده اسیت .ایین اشیعار
بیشرر در ایام نیمه شعبان كه ایام برات نامیده می شود قرائت میگردد .چنید بیریی از ایین
شعر از این قرار است:
براتاآم ،ابراتاآم ،ازاسرامرا ااد رتاآم ،امهاشابرنامبر کابرد-ا جبابرا
مرهللاشابرنااست،امها ازهللاپساازاآنااست،اد اا دمتافرااانااست،اماهاشاابرنا
مبر کابردا–ادلاازادن رابکوامازال،ابهاذکرادشابشوامشغول،ابکواطرعاتاشاودا
مقبول،امهاشابرنامبر کابردا–اد اایواشبهریابراعزت،ابکواادسرنابگوا،...اده ا
موالابهامراج ت،امهاشابرنامبر کابرد 111.ا

تأكید میشود ،ابیات فارسی در كنار مرون عربی ،همراه بیا آواز و بیه سیبک مسیلمانان
چینی خوانده می شود و خیلی وقت ها تشخیص و تمایز میان فارسی و عربیی بیودن آنهیا
مشکل است .شاید بسیار از آخوندهایی كه این ابیات را در مراسم مخرلیف میخواننید از
فارسی بودن آن خبر ندارند؛ چرا كه در نسخهها چاپی كه اكنیون در چیین راییج اسیت،
مرون فارسی مانند مرون عربی ،اعراب گاار می شوند و به مانند عربی تلفظ می گردند.
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هم چنین در سطح مساجد و مدارس علوم دینی ،هنوز كریاب هیا فارسیی بیه چشیم
میخورند .كرابهایی مانند تفس رادس ی،اخطباا باون،ادیواناسا ی كرابهایی هسیرند
كه برخی از آخوند ها و كسانی كه به زبان فارسی عالقه دارند آنها را مطالعیه میكننید .در
مساجد بانوان به ویژه در منطقه شما غرب نیز همانگونه كه گفره شد كرابها پنجگانه،
كم و بیش اسرفاده میشوند.
البره این موارد مربوط به نظام قدیم یا همان نظام آموزش علیوم دینیی جینیگ تانیگ
جیاو یو است كه نزدیک به چهار سده ،سابقه تاریخی دارد اما در نظام جدید آموزش علیوم
دینی ،زب ان فارسی جایگاهی ندارد .نظام جدید آموزش علوم دینی بیا حماییت دولیت و بیه
منظور سامان دادن و كنرر نظام آموزشی علوم اسالمی است كه نیه در مسیجد ،بلکیه در
مدارس و بیشرر با رویکرد آموزش زبان عربی طراحی و اجرا می شود.
با این وجود در میان دانش پژوهان علوم اسالمی چین ،كسانی هسیرند كیه بیه سیبب
عالقه به زبان فارسی به صورت فرد و خودجوش با اسرفاده از كرابها آمیوزش زبیان
فارسی برا یادگیر آن تالش میكنند.
به عنوان آخرین نکره می توان گفت كه اكنون در كل جامعه مسلمانان چین كه در سه
منطقه جنگ یوان (حوزه تمدنی رود زرد) ،منطقه شما غرب و منطقه یون نن به صیورت
مرمركزتر و در دیگر شهرها چین به صورت پراكنده زنیدگی میكننید ،زبیان فارسیی در
منطقه جنگ یوان زنده است .همانگونه كه درباره مسجد بیانوان اشیاره كیردیم ،هنیوز در
این منطقه مساجد بانوان برپا میشود و كرابها فارسی در دست آنها اسیت .در مجمیوع
می توان گفت كه اسالم ایرانی و یا فرهنگ اسالمی فارسی در ایین منطقیه ،بیشیرر قابیل
لمس است.
اینها آن چیز است كه از زبان فارسی در میان مسیلمانان چیین (قیوم خیویی) بیاقی
مانده است و از درخت تنومند فارسی در فرهنگ آنها ،آخرین برگهایی به حساب می آیید
كه در حا فروافرا دن است .با این حا در برخی نقیاط چیین ،هنیوز دانیش پژوهیانی بیه
یادگیر زبان فارسی عالقه دارند و منرظر فرصری هسرند كه در ایران به فراگیر فارسیی
مشغو شوند .تعداد انگشت شمار از آخوندهایی كه زبیان فارسیی میداننید نییز تیالش
میكنند تا از طریق كرابها آموزشی ،تا حد ممکن زبان فارسی را به دانش پژوهیان ییاد
دهند.
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پینوشتها
1. liu ying sheng（刘迎胜）.
 .در ادامه به تح ی ات ايشا اشاره واهد شد.
در مجمووه بزرگ مخطوطارتااالساالم ها
 .حاصل تح ی ات
فیااصارصم ،چاپ لند  ،انتشارات الهروا

منتشر شد.

4. tang（唐代）.
 .ما تونگ ،فره گامسلمرنرناد ا اهللاابریشم ،ب جاا انتشاارات
لق نینگ شیا ،1111 ،ص .1
نحوه بر ورد باا تااجرا
 .ل ،سو ل ،،زندگ،
ورش
فار در وصر تانگ ،مره رمهاآموز اتار ی  ،9188 ،شماره
د م ،ص .1
 .شورش «.»安史之乱
. .ک تر ی اق یماترنگ ،مبحث پادشاه سو زنگ.
.

 .ك :سلسلهااصتوا ی ایرااخبر ااصی واااصد  ،دفتر (کتاش) د م.

10. 太平广记
 .ل ،ين شین ،تر ی ایرنگاجواد اعیراترنگ ،ب جا انتشارات
کتب وديم( ،گو ج )،جیاناگ ساو ،1111 ،ص 118؛
شو دا مینگ ،تحق قیاد بر هللاب گرهللاهریاآسا راد اقرنهاریاهفاتماتارانداماما الدی،
 .ك

بندر بین الملل ،يانگ جو چین ،نشريه دانشگاه هانگ
جااو ،9118 ،شااماره  ،18ص  ،18بااه ن اال از مناااب
太平广记，卢李二生， 守船者，
تااااريخ ،،مانناااد
玉清三宝，，李勉
12. tai ping guang zhi （太平广记）.
13. qian zhuang （钱庄）old.style Chinese private bank.
 . .ك ل ،جن فوناگ ،پاياا ناماه کارشناسا،
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ارشد با موضوع بر سایاداساترنهاریاکوچا اازابرز گرنارناعیاراترناگاااپا جا
دادمرن ،دانشگاه جنوش غرش ،1111 ،ص .14

.

 .ك

15. fan shang （蕃商）.
16. hu shang （胡商）.
چیو يو لن ،مامر یااسالمیاد اچ و ،پکن ب ناا،

.9111
 .ر ابااب بااین د کشااور در زمینااهها مختلاا
فرهنگ ،در مناب تااريخ،
اوتصاد  ،سیاس ،،نظام،
وابل دستياب ،است.
19. hui hui （回回）.
 « .وي ،گا» « ،وي ،و» از جمله اژگان ،اسات
تماام،
که در مناب تاريخ ،چین به چشم ما ،اورد
انرا ناظر به مردم منه ه اسایا میاناه باه صاوص
ا يغورهاست. .ک جمع ،از نويسندگا  ،تار ی امختیاراقاوما
اایغو  ،پكن

انتشارات

لق ،1111 ،ص .91

21. hui （回族）.
 .در فارس ،به ت لید از انگلیس ،،ها گهته م-،
شود که صحیح ا َ ،ن است.
23. dong xiang （东乡族）.
24. bao an（保安族）.
25. salar （撒拉族）.
 .اين سه اولیت ووم ،در شمال غرش چاین زنادگ،
به سبب جمعیات کما ،کاه دارناد از لحاا
م،کنند
فرهنگ اسالم ،در فرهنگ ووم وي ،هضم شادهاند ،لا
باه رسامیت شانا ته
به لحا وومیت ،ووم ،متمايز
شدهاند.
27. quan zhou（泉州）.
طرح ناو،
 .محمد ول ،موحد ،سفرنرمهاابوابطوطه ،تررا
 ،9198ص .118
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ساخن

م اله به تهصیل درباره اين گر ه از مسلمانا
گهته است.
اوزه
ما
احاش
اجد اصا
انده از مسا
ااهدات نويسا
 .مشا
ر ابب ارج ،درياي ،چوا جو.
 .غالمرضا ستوده ،کتیبه فارس ،مسجد ها جاو در
،19
چین ،نشاریهادانشاک هللااصد ارتاااماار فااساالمیامشاد  ،شاماره 18
تابستا  ،9119ص .149، 141البته در م الاه،
برار
سنگ نوشاته باه امیرفخرالادين،
اشتباه ،ر داده
حاکم شرر وومول در سده نرم هجار نسابت داده شاده
است.
او باا ناام
 .در سهرنامه ابن بهوطاه ،هاناگ جا
نساء امده است.
 .ابن بهوطه ،پ ش و ،ص .111
. yang zhou （扬州）.
 .گنم.
. fu zhou（福州）.
 .مظهر بختیار ،فارس ،در چین ،مجلهاآی ا هلل ،اذر تاا
اسهند  ،9191شماره  1تا  ،91ص .1
. bo si zhuang （波斯庄）.
. yang zhou （扬州）.
. jiang su （江苏省）.
« .بو سه جوانگ» .در زبا چین ،به زبا فارس،
از اژه «بو س »،ياا «باو ساه» اساتهاده ما،شاود.
«جوانگ» نیز به معنا ر ساتا ياا ابااد اسات کاه
ترجمه ا «پار اباد» است.
اار ابااد،
 .ل ،تیه جیانگ ،تأمل ،در مسئله پا
نشریهاتخیییاچرنگاشاو ،شماره سوم .1114 ،نويسانده در ايان

م اله تالش دارد تا رابهه نام ر ستا پار اباد با
ايران ،ها مراجر به چین که تا حد شررت يافته را
رد كند.
. zhe jian（浙江）.
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ساخن

م اله به تهصیل درباره اين گر ه از مسلمانا
گهته است.
اوزه
ما
احاش
اجد اصا
انده از مسا
ااهدات نويسا
 .مشا
ر ابب ارج ،درياي ،چوا جو.
 .غالمرضا ستوده ،کتیبه فارس ،مسجد ها جاو در
،19
چین ،نشاریهادانشاک هللااصد ارتاااماار فااساالمیامشاد  ،شاماره 18
تابستا  ،9119ص .149، 141البته در م الاه،
برار
سنگ نوشاته باه امیرفخرالادين،
اشتباه ،ر داده
حاکم شرر وومول در سده نرم هجار نسابت داده شاده
است.
او باا ناام
 .در سهرنامه ابن بهوطاه ،هاناگ جا
نساء امده است.
 .ابن بهوطه ،پ ش و ،ص .111
47. yang zhou （扬州）.
 .گنم.
49. fu zhou（福州）.
 .مظهر بختیار ،فارس ،در چین ،مجلهاآی ا هلل ،اذر تاا
اسهند  ،9191شماره  1تا  ،91ص .1
51. bo si zhuang （波斯庄）.
52. yang zhou （扬州）.
53. jiang su （江苏省）.
« .54بو سه جوانگ» .در زبا چین ،به زبا فارس،
از اژه «بو س »،ياا «باو ساه» اساتهاده ما،شاود.
«جوانگ» نیز به معنا ر ساتا ياا ابااد اسات کاه
ترجمه ا «پار اباد» است.
اار ابااد،
 .ل ،تیه جیانگ ،تأمل ،در مسئله پا
نشریهاتخیییاچرنگاشاو ،شماره سوم .1114 ،نويسانده در ايان
م اله تالش دارد تا رابهه نام ر ستا پار اباد با
ايران ،ها مراجر به چین که تا حد شررت يافته را
رد كند.
56. zhe jian（浙江）.
57. 波斯献宝.
 .منظور از اژه اسیا میانه در ايان م الاه،
اا راءالنرر
اا  ،ما
اامل راسا
اامح شا
ادک ،تسا
اا انا
با
وارزم است.
59. Richard N frye.
میارا اسایا
 .کتاشهاي ،همچو تاريخ پار
میانه.
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. .ک برر ز محمود بختیاار  ،برناماه رياز
زبا فارس ،در وصر سامانیا  ،نشریهانرمهافره گساترن ،زمستا
 ،9188شماره  ،18ص .198
 .نرشخ ،،تر ی ابخار ا ،ترجمه ابونصر احمد بان محماد
بن نصر ال با ي ،تررا
 .همرن ،ص .4
 .سعید نهیس ،،زبا
ا مغرن ،د ره بیست

طو  ،ب تا ،ص .88

فارسا ،در هند ساتا  ،نشاریها

ششام ،فار دين  ،9118شاماره  ،9ص

.19
 .ابولهضل حسین بن اباراهیم تهلیسا  ،کرمالااصتاب ار،

نسخه موجود در شرر ش ،ا  ،م دمه کتاش.
66. hui hui yao fang （回回药方）.
 .سیاو يا باه وباارت برتار داناش سایاو ،ر ش
اه در د ره
اوا نمونا
اه ونا
اود .با
اات با
ابه مالیا
محاسا
سلجوویا از اين ر ش استهاده م،شد.
کتاش ديوان ،باوده
 .استیهاء هما ر ش حساش
در دياوا
است که در دارانساتیهاء انجاام م شاد
مستوف ،از م امهاي
ضبب م ،گرديد
انستیهاء ثبت
بان جامعه به حساش م،امد.
 .لیو يینگ شنگ ،تح ی  ،درباره تااريخ اماوزش
ارج ،در چین از وصر سونگ تا وصار چیناگ،
زبا ها
نشریهاج رنگاهَی 9118 ،شماره سوم ،ص .4
70. han lin yuan （翰林院）.

71. 元史，八十一卷，学校。.
 .لیو ئینگ شنگ ،بررس ،تاريخ ،هشتصد سال زبا
ووم ،وي ،،از فارس ،به چینا ،،نشاریهاتحق قارتافره اگاچا و،
 ،3002شماره  ،4ص .2
 .اژه «سا مو ر » در مناب تاريخ ،ايان د ره
ملیت هاا
زياد است که ناظر به مراجرتهاي اووام
مختل است.
74. liu ying sheng（刘迎胜）.
 . .ک به م اله ديويد مورگا  ،زبرنافر سایاباهاع اوانا
گویشا ایجاد اامپراتو یامغوالن منتشار شاده در کتااش ساواد در

اگاه
اگونر ،دانشا
اراين اسا
ارايش با
ا ،،يا
اا فارسا
دنیا
پنسیلوانیا ،1191 ،ص .981
76. （回回国子学，（字学）），（回回子监）.
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 .لیو ئینگ شنگ ،پ ش و ،ص  4؛ همو ،بررس ،تاريخ،

هشتصد سال زبا
چین ،،پ ش و ،ص .4

ووم،

اوي،،

اوي ،،از فارسا ،باه

 .لیو ئینگ شنگ ،آموز اخطاایرانیااافر سیاد اعیاراترناگااایاوانا،ا
همرن.
79. ming（明朝）.
80. si yi guan (四夷馆).
81. hui hui guan（回回馆）.
تأثیر متو
 .دينگ کا جیا ،جايگاه تاريخ،
زبا فارس ،بر فرهنگ مسلمانا چین ،نشریهاتحق قرتاقوماخویی،
 ،9111شماره  ،14ص .1
 .حکومت مینگ ،محد ديت هاا بسایار زيااد در
امد بازرگانا به صوص از راه درياي ،ايجاد
رفت
به
کرد که سبب وه ارتباط مسلمانا چین با ارج
صوص دنیا اسالم شد .بنابراين والما مسالما  ،در
ودکهاي ،برامدند.
صدد تالش برا
84. jing tang jiao yu（经堂教育）.
85. hu deng zhou（胡登洲）.

 .انگ وا دا ،سرم تااريخ ،او دناگ جاو در
ولوم دين ،،نشریهامسلمرنرناچ و ،9118 ،شماره  ،9ص .9
 .دينگ کا جیا ،تأثیر متاو فارسا ،تصاوف بار
فرهنگ مسلمانا چین ،نشریهاتحق قارتاقاوماخاویی ،9111 ،شاماره
 ،18ص .1
 .بر اسا ر ايت ،از بزرگا دين ،شايسته اسات
مسلمانا  ،چرل حديث از احاديث پیامبر را از حها
کنند .اين کتاش نیز در اين راستا نوشته شاده باود
که پس از ا مورد استهاده مسلمانا ورار گرفت.
 .در اينباره  .ك نجیب مايل هر  ،نقد و نظر دربةرر
چهرر اثر سید علی همدانی ،نشریهاآی هاپژاهش ،مرر

اباا

 ،82شاماره

 ،9ص 6؛ وبدالجلیل مسگر ناژاد ،شارح فصاوص الحکام
واجه پارسا ،نشریهامار ف ،مرداد – ابا  ،1661شماره .7
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. World Survey of Islamic Manuscripts, China, Al.Furqan
Islamic Heritage Foundation”, London, 1994, Vol 4, P 66.
 .الت اط به معن ،جم ا ر است.
حمید رضاي ،،شعرهری کهن فررسی در کتةر
 .مظهر بختیار
ارشرد قالنسی ،مجلهادانشک هللاادب رتاااعلوماانسرنی ،د ره  ،11شماره 90.1
 .چنین نسخه ا را نويسنده در ايالت ياو نان
در ر ستا «شه ديان» دياده اسات .باه نظار م رساد
نسخها که در موزه مسجد نیو جیه در پکان نگرادار
م ،شود از اين دست است.
94. chang zhi mei （常志美）.
 .در مهالعات فارس ،،الشند ن ،اماده اسات .ا
اهل ايالت شَن ُ
دنگ در شرو چین بوده است.
. .ک محمد جواد شريعت ،منهرج الطلب یکةی از کهنتةرین دسةت ر
ابا  ،9111ص .181
هری زبرن فررسی ،نشریهاآی هلل ،سال ششم مرر
97. Malian yuan （马联元）.
 .مقدمه کتر .
99.hui hui yi guan (回回馆译语).
100. na jia hu （纳家胡）.
 .سید جالل امام ،مسةدد بةرن ان در چةین ،هماايش «ز در
جرا

اسالم ،سده ها

تر ی  ،د

نوزده

بیستم» ،انجموازنارناپژاهشاگرا

ماه .9111

 .شوي ،جینگ جو  ،پژاهشیاد بر هللاپ ایشاااگستر اما ا
مسج ابرنوان ،ب جا

ابارنوانااا

ب نا ،ب تا ،ص .1

 .مقدمه کتر .
 .فوزااص جرت ،م دمه کتاش.
 .فیول ،م دمه کتاش.
）106. jiao zuo （焦作
107. na jia hu （纳家胡）.
108. sha dian （沙甸）.
 ..مشاهده نويسنده.
 .مشاهده نويسنده.
 .اين اشعار در نسخه ها ،متاو
دست ،مسلمانا چین جود دارد.

کتاشچاهها
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