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 چکیده

های نشانه. زبان فارسی برای مدتی طوالنی زبان فرهنگی و عبادی مسلمانان چین بود
های خطی های فارسی، تعداد قابل توجه نسخه نوشتهها و سنگتاریخی از قبیل کتیبه

ادامه رواج زبان فارسی در اصطالحات های چینی و همچنین  فارسی و اسناد غنی کتاب
های دیگر فارسی که از قدیم وارد زبان روزمره در میان مسلمانان چین و بعضی واژه

دهد که فارسی در تاریخ چین دورانی پر رونق داشته چینی شده، جملگی نشان می
در اینجا این سوال مطرح است که فارسی چگونه وارد چین شد و چه عواملی . است
 شد در خاور دور رونق پیدا کند؟ ورود زبان فارسی به چین و رونق یافتن آن با باعث

مهاجرت ایرانیان و مسلمانان فارسی زبان و گسترش اسالم در چین رابطه رابطه 
شد و چنگیزخان و فرزندانش به آسیای اگر اسالم وارد چین نمی. تنگاتنگ داشت

. گرفتهرگز در چین، چنان رونق نمیکردند، زبان فارسی مرکزی و ایران حمله نمی
این مقاله، چگونگی ورود زبان فارسی به چین و نقش و جایگاه ایرانیان و زبان فارسی را 

 . در گسترش اسالم در این سرزمین بررسی کرده است
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 مقدمه
 به شیوه ه اسالم در همان سده نخستین ظهور، ک بود یکی از مناطقیسرزمین چین

به همت بازرگانان، مبلغان دینی و نظامیان ایرانی و اسالم  . به آن راه یافتآمیزصلح
غربی چین و از مسیر دریایی عرب از مسیر زمینی راه ابریشم در نواحی شمال و شمال

آغاز، اسالم در . یافتراه ابریشم در نواحی ساحلی جنوب و جنوب شرقی چین گسترش 
 مذهب مهاجران مسلمان بود و بعدها دین چند اقلیت قومی ازجمله قوم تنها

قوم به امروزه و  ، ظهور کردند شد که پس از حکومت مغوالن در چین١هویی هویی
در منابع چینی درباره ). Qiu Shusen, 9-10; Gladney, 17-21( معروف هستند ٢هویی

بیشتر . م به چین آرا و نظرات گوناگونی مطرح شده است چگونگی ورود اسالزمان و
، ورود فرستادگان مسلمان از ٣»سالنامه تانگ قدیم«محققان چینی با استناد به گزارش 

در دوران خالفت عمربن خطاب به دربار ) آسیای غربی و جزیرةالعرب (٤مملکت داشی
سالم به چین در دوران  را مبدأ ورود رسمی ایالدیم ٦٥١  در ٥هوییامپراتور یونگ

؛ ٥٨؛ آذری، Li Xinghua  et al, 24-35(اند دانسته)م٩٠٧/ق٢٩٤م تا ٦١٨: حک( ٦تانگ
نخستین برخورد نظامی از پس  پنج سال ،به گزارش منابع چینی ).٦٧-٥٧مرادزاده، 

بیش از چهار هزار تن از  ، در آسیای مرکزیطرازبین چینیان و مسلمانان در ناحیه 
-٧٥٣/ق١٥٨-١٣٦: حک( دوانیقی لمان در عهد خالفت ابوجعفر منصورسپاهیان مس

، امپراتور وقت چین، در )م٧٦٢-٧٥٦/ق١٤٥-١٣٩: حک( ٧به تقاضای سوزونگ) م٧٧٥
 به چین رفتند و در بازپس گرفتن ٨شی برای سرکوب شورشیان آنم٧٥٦/ق١٣٨
مک کردند و ؛ دو تختگاه حکومت، به چینیان ک١١و لویانگ)  کنونی١٠شیان (٩آن چانگ

اقامت گزیدند و جمعیتشان های مرکزی چین  دشتبه پاس این خدمت، بیشتر آنان در 
رو، برخی محققان چینی ورود این  از این.به سبب ازدواج با چینیان افزایش یافت

                                                                                                                                            
1. Huihui（回回） 
2. Hui（回） 
3. Jiu Tangshu（旧唐书） 
4. Dashi（大食） 
5. Yonghui（永徽） 
6. Tang（唐） 
7. Suzong（肃宗） 
8. Anshi（安史= An Lushan Rebellion） 
9. Changan（长安） 
10. Xian（西安） 
11. Luoyang（洛阳） 



  ٧٣ زبان فارسی و گسترش اسالم در چین

 اند سپاهیان مسلمان را سرآغاز ورود اسالم و حضور مسلمانان در چین دانسته
)Yang Huiyun, 740 دوران تانگ، اوج . )١٠٤-١٠١ مرادزاده، ؛١٠٢ م،عبدالمنع؛

از . شکوفایی و اقتدار چین و نیز حضور گسترده ایرانیان و تجلی فرهنگ ایران در چین بود
 ٢یوشی و )پارس( ١بوسیایرانیان و ایران زمین در متون تاریخی چین اغلب با عناوین 

 دودمان هان از دورهیرانیان ا. است یاد شده)آسیای مرکزی و غربی: غربی های سرزمین(
 .اند مستقیم داشته ارتباطات دریانوردیمراودات تجاری و چین  با.) م٢٢٠- م.ق٢٠٦:حک(

ویژه پس از ظهور اسالم، ارتباطات و تجارت دریایی و به در دوران حکومت دودمان تانگ
 عمان از و دریای  از بنادر ساحلی خلیج فارس با چین،مسلمانهای   عربمیان ایرانیان و

در قرن هشتم گروه بسیاری از ایرانیان، عربها و . افزایش یافتو عمان  جمله بصره، سیراف
ترکانِ مسلمان شامل فرستادگان سیاسی، بازرگانان، سربازان و اسیران جنگی از کشورهای 
آسیای مرکزی و غربی برای تجارت یا مأموریت دولتی یا نظامی وارد چین شدند، اما آمار 

؛ Ma Mingliang, 496( درباره تعداد مسلمانان در دوره تانگ در دسترس نیست دقیقی
شناسی، تعداد زیادی  های باستان براساس گزارش متون تاریخی و کاوش). ٦٥-٦٤آذری، 

از ایرانیان زردتشتی، مانوی و نسطوری پس از فروپاشی ساسانیان از راه زمین به چین 
دودمان تانگ هرچند در میان بازرگانان مهاجر، رو در دوران حکومت  از این. رفتند

مسلمانان ایرانی بودند، اما به احتمال زیاد تعداد ایرانیان غیر مسلمان بیشتر بود و ایرانی 
  ).٤١-٣٤آذری، (بودن در این برهه به معنای مسلمان بودن آنها نبود 

 ٣٩ ،م٧٩٨/ق١٨٢م تا ٦٥١/ق٣١به نوشته منابع تاریخی چینی فقط در فاصله 
فرستادگان و مبلغان و . های داشی به چین وارد شدند هیئت نمایندگی از سرزمین

غربی یا بنادر آن، پایتخت دودمان تانگ در شمالبازرگانان ایرانی و عرب اغلب در چانگ
 ٤جو، هانگ)خانفو (٣جوشرقی مانند گوانگبزرگ و مهم تجاری در سواحل شرق و جنوب

 به ٩جیانگو سونگ)  کنونی٨بونینگ (٧جو، مینگ٦جو، یانگ)زیتون (٥جو، چوان)خنسا(

                                                                                                                                            
1. Bosi（波斯） 
2. Xiyu（西域） 
3. Guangzhou（广州） 
4. Hangzhou（杭州） 
5. Quanzhou（泉州） 
6. Yangzhou（扬州） 
7. Mingzhou（明州） 
8. Ningbo（宁波） 
9. Songjiang（松江） 
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آن، پایتخت در چانگ. تجارت پرداختند و بعضی از آنها هم در همان بنادر سکنی گزیدند
در .  هم بودندایرانیتانگ، عالوه بر انبوه بازرگانان مسلمان، شماری از سفرا و سربازان 

داخلی بود که  و ستد بازرگانان خارجی و این شهر دو بازار شرقی و غربی مخصوص داد
 Feng Jinyuan, 9; Yang Huaizhong & Yu( بودند بازرگانان ایرانی بیشتر آنها

Zhengui, 49-52.(  بندر در م ٧٦٠/ق١٤٣ و کشتار ١گونگشورش تیان شِن پس ازالبته
جو در گوانگم ٨٧٨/ق٢٦٤عام وسیع  و قتل٢جو و همچنین شورش هوانگ چائویانگ

جو چوانبندر ، شماری زیادی از بازرگانان مسلمان ایرانی و عرب به )کانتون/خانفو(
 .)Qiu Shusen, 18؛ ٦٠، ٣٠ ؛ سیرافی،١/١٥٥ مسعودی،( عزیمت کردند) زیتون(

رونق  تجارت خارجی )م١٢٧٩-٩٦٠/ق٦٩٦-٣٤٩: حک( ٣دودمان سونگدر دوره 
محلی سفرای امیران از ی  فرستادگان سیاسی خلفای عباسی و برخبیشتری یافت و
های زمینی از راه دریا   به دنبال مسدود شدن راه، نواحی شرقی ایران درمسلمان محلی

م تا ٩٦٨/ق٣٥٧ منابع تاریخی چین، در فاصله گزارش برخی از به. به چین وارد شدند
 هیئت رسمی از بالد اسالمی آسیای غربی و عمدتاً ایران به چین ٤٩م، ١١٦٨/ق٥٦٣

، ) کنونی٥فنگکای (٤لیانگآن، بیاناین فرستادگان مسلمان اغلب در چانگ. دنداعزام ش
در دوره . اقامت داشتند) پایتخت سونگ جنوبی(جو  و هانگپایتخت سونگ شمالی

 مسلمان و ایرانی به مناصب مهم دولتی دست یافتند بازرگانان برخی از سونگ 
)Yang Huaizhong & Yu Zhengui, 63-67; Fan Ke, 240-245.(  

دوره حکمرانی دودمان مغولی یوان عصر طالیی گسترش اسالم و رونق زبان فارسی 
در این دوره ایرانیان در مناطق مختلف چین پراکنده شدند و فارسی، یکی از . در چین بود

-١٢٠٦ /ق٦٢٤-٦٠٢: حک(درپی لشکرکشی چنگیزخان . سه زبان رسمی در چین شد
ربی شمار زیادی از صنعتگران و استادکاران و سربازان، به  به آسیای مرکزی و غ)م١٢٢٧

ویژه ایرانیان افزایش  اجبار به چین مهاجرت یا کوچ کردند و در نتیجه جمعیت مسلمانان به
 و پس از قوبیالی قاآن در دوره). ١٣٦؛ عبدالمنعم، Ma Jianchun, 106(یافت 
رب آسیا به چین منتقل یا  شمار بیشتری از مسلمانان از نواحی غم نیز١٢٦٧/ق٦٦٥

همچنین مغوالن، سربازان اسیر مسلمان را در قالب لشکرهایی سازماندهی . مهاجرت کردند
                                                                                                                                            
1. Tian Shengong（田神功） 
2. Huang Chao（黄巢） 
3. Song（宋） 
4. Bianliang（汴梁） 
5. Kaifeng（开封） 



  ٧٥ زبان فارسی و گسترش اسالم در چین

هایی در مناطق  این سربازان در پادگان. و در فتح نواحی داخلی چین از آنها استفاده کردند
یان این مهاجران را چین. مرزی و داخلی چین مستقر شدند و به کشاورزی پرداختند

هویی و هویی رو در متون چینی هویی از این. خواندند) خانوارهای مسلمان (١هویی هو هویی
 ).Ma Mingliang, 508-509; Fan Ke, 249 (معادل واژه فارسی مسلمان است

ایرانیان مهاجر به زودی مناصب مهمی در صحنه سیاسی و اقتصادی چین برعهده 
م ١٣٦٨/ق٧٦٩م تا ١٢٦٠/ق٦٥٨، در فاصله یاز منابع چینگزارش برخی  به. گرفتند
 ،  وزارت،  صدراعظمی درباری چون شخصیت مسلمان و عمدتاً ایرانی مناصب٩٨جمعاً 

ها و شهرهای مختلف چین بر   در حکومت مرکزی و ایالت راچیاستانداری و داروغه
 سید اجل ،الدین مسعود بیگمحمود یلواج خوارزمی و پسرش برهان. عهده داشتند

های  الدین و دو تن دیگر به نام ، امیر احمد بناکتی، جمالالدین عمر بخاراییسشم
اسماعیل وعالءالدین از جمله مشهورترین این افراد بودند که هر یک در سیاست و 

 ,Na Weixin et al, 79-81(ای در چین بودند  اقتصاد و علم و دانش منشأ خدمات ارزنده

؛ ١٥٦-١٥٥؛ بیانی، ٨٩؛ آذری، Bai Shouyi, 100-103؛ Marco Polo, 1/416, 421؛125
 ).١٨٨-١٦٩مرادزاده، 

 مغوالن در ساختار کثرت ایرانیان و مسلمانان در دربارهای چینی موجب شد که
اداره رصدخانه  (٢»تیان جیانهویی سیهویی «چونحکومت خود مناصب دولتی خاصی 

جون یو چینشی«، )ی مسلمانانمؤسسه داروها (٣»هویی یائووو یوانهویی«، )مسلمانان
و ) های غربی فرمانده کل سپاه مسلمانان و سایر ممالک سرزمین (٤»سیهویی شیدوجی

ترین مساجد  قدیم. ندایجاد کن) مدرسه سلطنتی مسلمانان (٥»جیانهویی گوازههویی«
 مسلمان  صاحب نفوذدولتمردانموجود در کشور چین، یادگار برخی از این 

)Zhongguo Yisilan Baikequanshu, 231, 232, 234; Ma Mingliang, 512-513.( 
 مسلمانان بودهمواره در دست مغوالن چین عالوه مدیریت گمرکات و کشتیرانی  به
)Qiu Shusen, 238-242.(  در دوره حکومت مغولی یوان مسلمانان در انجام مناسک دینی

دانا و : دانشمندتصحیف چینی واژه ( ٦»مَنداشی«خود آزادی عمل داشتند و علمای اسالم 

                                                                                                                                            
1. Huihuihu（回回户） 
2. Huihui sitianjian（回回司天监） 
3. Huihui Yaowuyuan（回回药物院） 
4. Xiyu Qinjun Douzhihui Shisi（西域亲军都指挥使司） 
5. Huihui Guozijian（回回国子监） 
6. Dashiman（答失蛮） 
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شدند و مانند علمای سایر ادیان از حمایت رسمی و موقعیت ویژه  نامیده می)فقیه در دین
 به ریاست ١»هوییاداره قضایی هویی«مسلمانان با موافقت حکومت مرکزی . برخوردار بودند

 ).Qiu Shusen, 137; Huang Qiuren, 56 (االسالم تأسیس کردندشیخ
در چین م ١٣٤٦/ق٧٤٧م تا ١٣٤٤/ق٧٤٥اواخر که از جهانگرد مسلمان ابن بطوطه 

ای درباره مسلمانان چین و اوضاع سیاسی و اقتصادی و  های مفید و گسترده ، آگاهیبوده
 کتیبه و ٦٠٠حدود  در دوره معاصر نیز .)٦٤٦ بطوطه،ابن( اجتماعی آنها ارائه کرده است

رستان قدیمی مسلمانان، معابد و مقابر هندوها، سنگ قبر قدیمی از مساجد و قب
 /کلیساها و گورستان مسیحیان و نیز معابد بودایی و مانوی متعلق به قرون اول تا نهم

ویژه بندر زیتون، به دست رسیده  نشین چین، به شهرهای مسلمانهفتم تا پانزدهم در 
-Chen Dasheng, 244(دهنده نفوذ ایرانیان و رواج زبان فارسی در چین است که نشان

252; Wu Wenliang, 64; Ma Jianchun, 105(. 
 از نیچ در یمسجد آموزش نظام یآموزش متون و ٢»وی یی گوان ییهو ییهو «کتاب

 در یفارس زبان تیاهم و انیرانیا نقش شناخت و ییشناسا یبرا منابع نیترمهم
 به نهیزم نیا در قاتیتحق و مطالعات شتریب. روندیم شمار به نیچ در اسالم گسترش

  ٣کودو تازاکا جمله از یژاپن دانشمندان. است شده انجام ینیچ و یژاپن محققان همت
 در ،)م١٩٦٤ چاپ (٤ »نیچ در اسالم گسترش و ورود «کتاب نویسنده ،)م١٩٥٧ یمتوف(

 گوان ییهو ییهو «مهم نسخه دو یبررس به م١٩٦٣ در زین  ٥نوبویم هوندا و م١٩٤٣
 و زبان نقش و تیاهم اثر، نیا یفارس واژگان قیدق لیتحل و یبررس با و تهپرداخ »وی یی
 قیتحق یفارس ترجمه. اند داده نشان را نیچ در مغوالن حکومت دوران در یفارس خط
 .است شده چاپ یرانشناسیا یها پژوهش مجله در ش١٣٧٩ در نوبویم هوندا
 و اسالم «مقاله در ٦ییوش یبا نیالد جمال زین ینیچ مسلمان دانشمندان انیم در

 شرح «مقاله در ٨انیج ما نیمک محمد ،)م١٩٤٢ چاپ( ٧»وانی عصر در مسلمانان

                                                                                                                                            
1. Huihui Jiazui（回回戛最） 
2. Huihuiguan Yiyu（回回馆译语） 
3. Tazaka Kōdō（田坂 興道） 
4. Chūgoku ni okeru kaikyō no denrai to sono gutsū （中国における回教の伝来とその弘通） 
5. Honda Minobu（本田实信）  
6. Bai Shouyi（白寿彝） 
7. Yuandai Huijiaoren yu Huijiao（元代回教人与回教） 
8. Ma Jian（马坚） 
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 میابراه ،)م١٩٥٥ چاپ  (١»یج انیج شو یم وانی یخیتار اسناد در ییهو ییهو یکتابها
 در  ٤خوا جن هو محمد ،)م١٩٩٤ چاپ  (٣»نیچ در اسالم «کتاب در  ٢وانی نیج فنگ
  ٦شوسن ویچ ،)م١٩٩٥ چاپ  (٥»ییهو قوم یگرانبها سند: وی یی گوان ییهو ییهو «مقاله

  ٨جونگ یهوا انگی وشعی محمد ،)م١٩٩٦ چاپ  (٧»نیچ در ییهو قوم خیتار «کتاب در
 دانشمند و) م١٩٩٦ چاپ  (١٠»نیچ فرهنگ و اسالم «کتاب در  ٩ییگو جن وی یعل و
 متخصص و مغول خیتار تاداس ،)م١٩٤٧ متولد  (١١شنگ نگیی ویل ینیچ رمسلمانیغ

 آموزش و یرانیا اتیادب و زبان «عنوان با یا مقاله در نگ،یج نن دانشگاه در یرانیا مطالعات
 و انیرانیا گاهیجا یمعرف و یبررس به) ١٩٩١ چاپ  (١٢»وانی و تانگ دوران در یپارس زبان
 نیچ در یالماس معارف و علوم و یعرفان یها آموزه و اسالم گسترش در یفارس زبان نقش

 ییهو ییهو خط و زبان تیاهم درباره زین گرید مقاله نیچند شنگ نگیی ویل. اند پرداخته
 و یدولت مؤسسات در یفارس آموزش روند و)   نیائوارجیش  (نگیائوجیش خط و) یفارس(

 خط و زبان گاهیجا و ورود یچگونگ به اتیجزئ با که کرد فیتأل ییهو قوم مسلمانان نزد
 مطالعات«کتاب سه جلدی وی . است افتهی اختصاص نیچ مسلمانان انیم در یفارس

 زبان تحوالت و شیدایپ درباره اثر نیتر مفصل و نیتر مهم) م٢٠١٣ چاپ  (١٣»نیائوارجیش
  .است تاکنون نیچ ییهو مسلمان قوم زبان در آن ریتأث و یفارس
 یها فرقه و تاقام مهاجرت،: نیچ مسلمان ییهو جامعه «کتاب در  ١٤لونید کلیما
 در وانی دوران در یفارس زبان «مقاله در  ١٦هاو یج استفن و) م١٩٩٦ چاپ  (١٥»یمذهب

                                                                                                                                            
1. Yuan Mishu Jianzhi <Huihui Shuji>shiyi（元秘书监志<回回书籍>释义） 
2. Feng Jinyuan（冯今源） 
3. Zhongguo de Yisilanjiao（中国的伊斯兰教） 
4. Hu Zhenhua（胡振华） 
5. Zhengui de Huizu Wenxian: “Huihuiguan Yiyu”（珍贵的回族文献：“回回馆译语”） 
6. Qiu Shusen（邱树森） 
7. Zhongguo Huizushi（中国回族史） 
8. Yang Huaizhong（杨怀中） 
9. Yu Zhengui（余振贵） 
10. Yisilanjiao yu Zhongguo Wenhua（伊斯兰与中国文化） 
11. Liu Yingsheng（刘迎胜） 
12. Tang Yuan shidai de Yilang yuwen yu Bosiwen jiaoyu   
  （唐元时代的伊朗语文与波斯文教育） 
13. Xiaoerjin Yanjiu（小儿锦研究） 
14. Michael Dillon 
15. China's Muslim Hui Community: Migration, Settlement and Sects 
16. Stephen G. Haw 
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 دوره در یفارس زبان نقش و گاهیجا یبررس به) م٢٠١٤ چاپ  (»مجدد یبازنگر: نیچ
 یفارس زبان و انیرانیا نقش یبررس یبرا تواند یم که پرداخته نیچ در مغوالن حکومت

 .باشند دیمف دوران نیا در
 چاپ (»نیچ در اسالم گسترش و نفوذ یچگونگ «عنوان با مرادزاده رضا کتاب

 نیچ در اسالم گسترش و جیترو در انیرانیا نقش و ورود یچگونگ یبررس به) ش١٣٨٢
  .تاس افتهی اختصاص

 
 های گوناگون تاریخ چین جایگاه زبان فارسی در دوره. ١
 ارسی رونق و شکوفایی زبان ف: دوره یوان. ١ـ١

هویی زیاد به در کتابهای تاریخی دودمان یوان اصطالحات چینی دارای پیشوند هویی
هویی در آن روزگار در سراسر این مطلب بیانگر حضور پراکنده هویی. خوردچشم می
هویی  هویی)م١٦٤٤-١٣٦٨/ق١٠٥٤-٧٦٩: حک(در دوران دودمان مینگ . چین بود

، در عالوه به. نامیدند می١»هوییدین هویی«ا نیز اسم کلی مسلمانان چین بود و اسالم ر
 هویی استفاده شدههویی و خط هوییمنابع تاریخی یوان بارها از اصطالح زبان هویی

 ).Dillon, 154-158; Yang Huiyun, 401-402(است  
اما . اندخط عربی دانستهای  و عدهخط قدیم اویغوری همان  هویی را  خط هوییبرخی
جینگ، خط  و ، استاد و محقق معاصر مطالعات ایرانی در دانشگاه نن٢گشنلیو یینگ
اسناد و ) Liu Yingsheng, 24(دانسته هویی را همان خط و زبان فارسی زبان هویی

 Hu Zhenhua & Hu (کند  نیز نظر وی را تأیید میشناسیتاریخی و کشفیات باستان

Jun, 11-12؛ Liu Yingsheng, 24.( 
 فارسی  کتاب هنگام مهاجرت به چین تعداد زیادیشمندان مسلمان بهعالمان و اندی

کتابهای « اسامی ٣»جیشوجیانیوان می«در جلد هفتم کتاب . و عربی با خود بردند
. استمورد استفاده دانشمندان مسلمان ثبت شده) م١٢٧٣/ق٦٧١تألیف  (٤»هوییهویی

های عربی  اشتباه کتاب تها به مجلد بودند و مد١٩٥جمعاً هویی های هویی این کتاب
شمند مسلمان چینی محمد ما شدند تا اینکه در اواسط قرن بیستم اندیمحسوب می

                                                                                                                                            
1. Huihuijiao（回回教） 
2. Liu Yingsheng（刘迎胜） 
3. Yuan Mishou Jianzhi（元秘书监志） 
4. Huihui Shuji（回回书籍） 
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 دریافتند که  در مطالعات خود٢ایجیو دانشمند ژاپنی یامادا که) م١٩٧٨متوفی  (١جیان
برای اسامی ؛ Yang Huaizhong, 179; Ma Jianchun, 107( ها فارسی هستند این کتاب

 ).Bai Shouyi, 85-91; Qiu Shusen, 284-290; Yang Zhijiu, 11 :ـها نک  کتاباین
نیز اطالعاتی مهم درباره رواج زبان فارسی در چین ارایه ) ٦٥٣-٦٥٢(بطوطه ابن
وی از میهمانی خود در خانه قرطی، امیراالمرای چین در شهر خنسا . استکرده

های چینی و فارسی و عربی در  ه زبانو آوازخوانی مطربان و خنیاگران ب) جو هانگ(
ویژه اشعار سعدی سخن گفته   بهکشتی و نیز عالقه امیرزاده چینی به شعرهای فارسی

وی همچنین به کلمات فارسی یا مأخوذ از فارسی و مستعمل در چین اشاره کرده . است
 ).٦٥٦، ٦٤٩همان، (است

 زبان فارسی در دوره یوان از عوامل مهم رواج و رونقمهاجرت ایرانیان به چین یکی 
 بیشتر مسلمانانی که از قرن .بوددر دستگاه حکومتی مغوالن و زندگی مذهبی مسلمانان 

 و  موجودشواهد. کردندپنجم هجری به چین مهاجرت کردند به فارسی تکلم می
 رواج زبان فارسی در دهندههای تاریخی چینی نشان اصطالحات زبانی پراکنده در کتاب

، ٣»موسومان« برای نمونه، در منابع چینی این دوره اصطالحات . استاین دوره
 روحانیون .خورد مسلمان است، به چشم می تصحیف که ٥»موسولمان« یا ٤»پوسومان«

عبادات . فارسی است» دانشمند«نامیدند که تصحیف واژه می» منداشی«هویی را هویی
یا برخی عرفا و . فارسی است» نماز«ن گفتند که هما، می٦»نایمازی«روزانه مسلمانان را 

این اصطالحات . فارسی است» درویش«نامیدند که همان  می٧»شیویلیدیه«صوفیان را 
 ,Qiu Shusen, 137; Dillon( ر مسلمانان چین فارسی زبان بودنددهد که بیشتنشان می

ردان و زنان طمه در میان مهای علی، حسن، حسین و فا عالوه فراوانی نام به). 156-162
تاجری  زیتون به همت  بندر و همچنین مفاد کتیبه بازسازی مسجد اصحاب درمسلمان

 مسلمانانی  که بیانگر این واقعیت استایرانی از اهالی شیراز به نام احمدبن محمد قدسی
 که در دوران یوان وارد چین شدند، بیشتر فارسی زبان و بعضی از آنها شیعه بودند 

                                                                                                                                            
1. Ma Jian（马坚） 
2. Yamada Keiji（山田 慶兒） 
3. Musuman（木苏蛮） 
4. Pusuman（铺速满） 
5. Mosuluman（谟速鲁蛮） 
6. Naimazi（乃玛孜） 
7. Dieliweishi（迭里威士） 
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)Wu Wenliang, 85 .(مناصب و مشاغل های بزرگ ایرانی در  حضور مسلمانان و خاندان
های مختلف چون اختر  حکومتی اقتصادی و نیز پرداختن شماری از مهاجران به دانش

-Bai Shouyi, 12 (از دیگر عوامل گسترش زبان فارسی بود شناسی، ریاضی و داروسازی

63, 75-99; Qiu Shusen, 175-190.(زبان  یز موجب شد که قلمرو حمالت مغوالن ن
احل مدیترانه تا شرق چین گسترده در پهنه وسیعی از مغولستان بزرگ از سوفارسی 

 تأثیر زبان فارسی حتی بعد از فروپاشی حکومت مغوالن در چین، در بعضی از .شود
های محلی برجا ماند و آنها همچنان در مکاتبات رسمی از فارسی استفاده  حکومت

 ).٨٩ی، آذر(کردند  می
این زبان در . فارسی عالوه بر دیوان و دربار، زبان  دینی اغلب مسلمانان چین نیز بود

زندگی مذهبی مسلمانان چین همچون عربی از جایگاه بلندی برخوردار بود و بیشتر 
برای نمونه، . کتابهای مذهبی و عرفانی مورد استفاده در مدارس دینی، فارسی بودند

گانه  خوانند و برای اسامی نمازهای پنج  می١»آخوند«وز عالم دینی را مسلمانان چین تا امر
کار  را به » نماز بامداد، نماز پیشین، نماز دیگر، نماز شام، نماز خفتن«اصطالحات فارسی 

شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه«برند و روزهای هفته را  می
، به جای »دستار«خدا؛ به جای عمامه » هللا«ی کلمه همچمین به جا. خوانند می» آدینه
به نام خداوند «برند و نماز خود را با  کار می به» پاکیزگی«و به جای طهارت » آبدست«وضو 

 ).٣٢١؛ مرادزاده، ٦١؛ آذری، Qiu Shusen, 382-383(کنند  آغاز می» بخشاینده مهربان
 

 هوییهوییبومی شدن اسالم و برآمدن قوم : دوران مینگ. ٢-١
آنان در زمینه . رسیدبعد از سقوط دودمان مغولی یوان، دودمان مینگ به حکومت 

اقتصادی به کشاورزی اهمیت دادند و تجارت دریایی را به شدت محدود ساختند و از 
با این همه، دربار مینگ برای جلب . ورود مهاجران بیگانه به چین جلوگیری کردند

ترین شغل آنان بود، ن بسیار زیاد و تجارت مهمحمایت مسلمانانی که جمعیتشا
در اوایل حکومت مینگ، به فرمان امپراتور، . های تشویقی در نظر گرفت سیاست

دونگ بنا نن و گوانگهای فوجیان، یون ، پایتخت، شیان، و ایالت٢جینگمساجدی در نن
یی داشتند، مسلمانان در حیات سیاسی و اقتصادی دوره مینگ نقش و سهم بسزا. کردند

                                                                                                                                            
1. Ahong（阿訇） 
2. Nanjing（南京） 
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نام چینی اما چون بیشتر مسلمانان در این دوران به تدریج چینی و بومی شدند و 
 دودمان مینگ در زمینه علمی و فرهنگی، نیز .گرفتند، اصل و نسبشان ناشناخته ماند

میراث گرانبهای به جا مانده از دوره یوان را به ارث برد و دانشمندان مسلمان به 
های نسخه«کتاب . هویی ادامه دادندشناسی و طب هوییستارهمطالعات خود در حوزه 
 مجلد در همین زمان ترجمه یا تألیف شد و ٣٦ در ١»هوییطبی و دارویی هویی

نیز در » یوهویی گوان ییهویی«نامه یا فرهنگواره چینی به فارسی با عنوان نخستین واژه
در ). ٩٤-١، ٢هوندا مینوبو: ـ نک؛ Li Xinghua et al, 313-316( فراهم آمداین دوره 

هامپراتور یونگدوران حکومت   ، سومین فغفور)م١٤٢٤-١٤٠٢/ق٨٢٧-٨٠٤: حک (٣لِ
های  وی از نیروهای خارجی یا اقلیت. ، قدرت این دودمان به اوج خود رسیددودمان مینگ

های  در نتیجه، مبادالت سیاسی و اقتصادی با ممالک سرزمین. داخلی هراسی نداشت
های تجارتی بسیاری از  های دولتی و کاروان گسترش یافت و در همین دوره، هیئتغربی 

تنها در سال . سمرقند، بخارا، اصفهان، تبریز و جزیرةالعرب وارد چین شدند
 ).Qiu Shusen. 332( م، بیش از هزار مسلمان وارد پایتخت چین شدند١٤٩٣/ق٨٩٨

 و افزایش جمعیت نشین نگسترش مناطق مسلماهای دودمان مینگ موجب  سیاست
 برای نمونه، سیاست چینی کردن مسلمانان باعث شد آنان در قالب تعالیم .مسلمانان شد

اسالمی برای حفظ اعتقادات دینی خود در محیط جدید و ایجاد سازگاری با حکومت و 
پیدایش مدارس دینی و جنبش ترجمه و . ای جستجو کنندهای تازه مردم بومی چین راه

تابهای اسالمی به زبان چینی در این دوره نشانه عمق گسترش اسالم در چین تالیف ک
با افزایش جمعیت  .بود و زبان فارسی در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا کرده است

سر چین ساخته شد و نیاز به مسلمانان در دوره مینگ، مساجد بیشتری نیز در سرا
تن مرزها، ورود مشایخ و علمای مسلمان به  بیشتر شد، اما به علت بس)عالم دینی(آخوند

در این دوره، عالوه بر تشدید . چین از مناطق آسیای مرکزی مثل گذشته ممکن نبود
سیاست چینی و بومی کردن مسلمانان، زبان چینی به زبان مشترک مسلمانان تبدیل 

اهش تدریج کدر این شرایط از یک سو ورود آخوندها از آسیای مرکزی به چین به. شد
 قادر به تأمین نیازهای معنوی نسل جدید مسلمانان  عالمان بومییافت و از سوی دیگر

در نتیجه، در اواسط دودمان مینگ کسانی که بتوانند قرآن بخوانند . چینی زبان نبودند

                                                                                                                                            
1. Huihui Yaofang（回回药方） 
2. Honda Minobu（本田实信） 
3. Yongle（永乐） 
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 مسلمانان ، و این خطر احساس شد که با روند چینی شدنبودو بفهمند بسیار اندک 
 ).Qiu Shusen, 353, 365-367(ا از دست بدهند هویت قومی و مذهبی خود ر

در این اوضاع، برخی از علمای دینی برای حفظ هویت دینی و قومی خود به فکر 
و هو دنگمحمد عبدهللا الیاس. ایجاد مدارس دینی افتادند متوفی  (١ج

یانگ در شمال عالِم بزرگ شهر شیانادان، ت، معروف به استاد اس)م١٥٩٧/ق١٠٠٥
 در چین، مؤسس مکتب آموزش اسالمی ٢»آموزش مسجدی«نظام گذار نیانشی، ب شان
زبان آموزش  (٣یوتانگ زبان و خطی تخصصی موسوم به جینگانمبدعاز شی و نیز شان

م برای نخستین ١٥٧٢/ق٩٨٠، در حدود سال )٥شیائوجینگ (٤ شیائواِرجینو) مسجدی
این حلقه درس . دینی درس دادمرتبه در خانه خود شاگردانی پذیرفت و به آنان علوم 

. بعدها به مسجد محل منتقل شد و با سرمایه مسلمانان همان منطقه اداره و ادامه یافت
این نوع مدرسه که معموالً به مسجدی وابسته بود و مسلمانان همان منطقه هزینه استاد 

 ) مقالهادامه: ـ نک(در قالب سه مکتب مهم آموزش اسالمی کردند، و طالب را تأمین می
در شهرهای بزرگ که وضع مالی مسلمانان . به سرعت در سراسر چین گسترش یافت

هدف اصلی . بهتر بود، مدرسه عالی شبیه حوزه علمیه کشورهای اسالمی هم دایر شد
این مدارس آشنا کردن فرزندان مسلمانان با علوم و معارف دینی و تربیت آخوندهای 

شد و بعد مدارس فقط کتابهای عربی و فارسی تدریس میدر ابتدا در این . مورد نیاز بود
این نوع تعلیمات . کتابهای اسالمی که به چینی نوشته شده بود هم به آن اضافه شد

معروف شد، برای » آموزش مسجدی«دینی و نظام آموزشی که در تاریخ اسالم چین به 
. استیفا کردهحفظ و بقای هویت قومی و مذهبی مسلمانان چین نقش بسیار کلیدی ا

با افزایش تعداد مسلمانان چینی زبان، استفاده مستقیم از کتابهای فارسی و عربی نیز 
دشوار شد، در نتیجه نخبگان مسلمان احساس کردند برای درک بهتر تعالیم اسالمی 

 Zhongguo Yisilan(باید کتب فارسی و عربی را به چینی ترجمه کنند 

Baikequanshu, 223-224, 759 ١٠٣ ین، ص لی هوامحمود یوسف ؛.( 
های اسالمی از شیوه تلفیق  لیف کتابان مسلمان چینی در کار ترجمه و تأاندیشمند

به عبارتی . و تقریب اصطالحات و افکار کنفوسیوس با تعالیم اسالمی استفاده کردند
                                                                                                                                            
1. Hu Dengzhou（胡登洲） 
2. Jingtang Jiaoyu（经堂教育） 
3. Jingtangyu（经堂语） 
4. Xiaoerjin（小儿锦） 
5. Xiaojing（小经） 
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کتابهای فارسی و عربی را با کمک مفاهیم و اصطالحات فرهنگ سنتی چین به چینی 
ه و تفسیر کردند و به کمک افکار کنفوسیوس، تعالیم اسالمی را مطرح کردند و به ترجم

کمک افکار اسالمی، کمبود فلسفه کنفوسیوس در زمینه خدا، آفرینش و آخرت را کامل 
شماری از اندیشمندان معروف مسلمان در این زمینه بسیار کوشیدند . یا جبران کردند

شناخته ) استادان حوزه اسالم و کنفوسیوس (١» روهویی«که در تاریخ اسالمی چین به 
 آثار ٢»چهار آخوند بزرگ«در میان این استادان، چهار عالم پرکار و معروف به . شدند

 ,Yang Huaizhong & Yu Zhengui(بسیار مهم و ارزشمندی ترجمه و تألیف کردند 

383-425; Li Xinghua et al, 555-601.( لمی و مذهبی، های ع در نتیجه این فعالیت
سترش به شالوده تعالیم بومی اسالمی چین شکل گرفت و فرهنگ اسالمی از دوره گ

 و از قالب دینی وارداتی به دینی بومی و چینی تبدیل مرحله سازندگی قدم برداشت
موجب  که در دوره مینگ اتفاق افتادچینی شدن مسلمانان و بومی شدن اسالم . شود
هویی نتیجه  قوم هویی در واقع.شد خوانده می» هوییهویی«گیری قومی شد که  شکل

 .ویژه ایرانیان مسلمان از آسیای مرکزی و غربی است همهاجرت مسلمانان خارجی ب
هویی نقشی بسیار در شکل گیری قوم هویییست که ایرانیان و زبان فارسی تردیدی ن

 ).Hu Zhenhua, 8; Qiu Shusen, 351; Dillon, 27-35(ند مهم ایفا کرد
 

 از رونق تا محدودیت: دوران مینگ و چینگ. ٣-١
دورانی ) م١٩١١-١٦٤٤/ق١٣٢٩-١٠٥٤: حک (٣زبان فارسی در دودمان مینگ و چینگ

در اوایل دوره مینگ زبان فارسی در زندگی . از رونق و شکوفایی تا محدودیت را پیمود
ارس آموزش سیاسی و فرهنگی نقش مهمی داشت، در اواسط دوره مینگ تا پیدایش مد

اما پس از دوره .  تدریس زبان فارسی در میان علمای مسلمان چین رایج بود،مسجدی
رونق بازار فارسی به تدریج کاسته شد و تنها در بعضی مدارس مناطق مینگ، از 
گیری قوم  در اوایل دودمان مینگ، با شکل.، فارسی همچنان رواج داشتدورافتاده

ن، زبان چینی به تدریج به جای فارسی زبان مشترک هویی و چینی شدن مسلماناهویی
هرچند مسلمانان زیرا .  هم مقام خود را از دست نداداما فارسی باز. هویی شدقوم هویی

های ممتازی برخوردار نبودند و فارسی دیگر زبان رسمی  همانند دوره یوان از موقعیت

                                                                                                                                            
1. Huiru（回儒） 
2. Sidaming Ahong（四大名阿訇） 
3. Qing（清） 
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 علمی و فرهنگی مسلمانان نبود، اما پیشرفت فرهنگ اسالمی و استفاده از دستاوردهای
  علمی کاربرد خود را از دست ندادادامه داشت و زبان فارسی به عنوان زبان

)Ma Mingliang, 537.( و شروع حکومت دودمان رغم فروپاشی حکومت مغولی یوان به
 و همچنین قدرت یافتن تیموریان در ایران، زبان فارسی همچنان اعتبار مینگ در چین
در دوره ایلخانان و تیموریان بیشتر تاتارها . المللی حفظ کردن زبان بینخود را به عنوا

 عبدالرزاق .مسلمان شدند و زبان فارسی به پیشرفت خود در آسیای مرکزی ادامه داد
پاسخ دای مینگ خان به شاهرخ و نامه فارسی ، )٣٨٦-٣٨٣، ٢٢٧-٢٢٤(سمرقندی 

حتی بعد از فروپاشی که دهد ن میها نشااین نامه. استنقل کردهشاهرخ به وی را 
های رسمی همانند گذشته از سه زبان مغوالن در چین و در ابتدای دوره مینگ در نامه

گوان هویی هویی«های محتوای سالنامه. شدو خط فارسی، چینی و مغولی استفاده می
محلی های  حکومت کهکندکه کمی دیرتر از این زمان نوشته شده نیز تأیید می» یویی

در مکاتبات رسمی خود به ،بعد از فروپاشی مغوالن در داخل چین و آسیای مرکزی
 .کردندامپراتور چین از فارسی استفاده می

  چون نجوم و های علمیزبان فارسی در این دوره اهمیت خود را در بسیاری از حوزه
سته شد و حیات سیاسی دوره مینگ کاریاضی و پزشکی حفظ کرد، اما از اهمیت آن در 

و » گوانییسی«از اواسط این دوره به بعد تنها به عنوان زبان خارجی در مؤسسات 
فارسی در زندگی روزمره مسلمانان و مدارس  با این حال .شد تدریس ١»گوانتونگهویی«

گیری نظام آموزش  فارسی با شکل وآموزش مسجدی چین مسیر دیگری پیمود
میان مسلمانان چین بویژه قشر تحصیلکرده حفظ شد مسجدی به عنوان زبانی زنده در 

با پیشرفت ).Hu Zhenhua & Hu Jun, 3( ون در بعضی جاها هنوز ادامه داردو تاکن
برای . تعلیم و تربیت دینی در سایر مناطق چین، ضرورت آموزش زبان فارسی بیشتر شد

 شدند، آموزش دونگ که مسلمانان آنجا زودتر چینی زباننمونه، در مکتب آموزشی شن
یچانگ جیرو، از این. االجرا شدزبان فارسی الزم -٠ق١٦١/ق١٠٨١-١٠١٩( ٢م

شهر اهل (=نام اسالمی محمدبن حکیم زینیمی شَندونیبا ایرانی تبار  ، دانشمند)م١٦٧٠
در  از مدرسان بزرگ آموزش مسجدی، ٥ملقب به چانگ بابا، )٤دونگشَن  در٣نینگجی

                                                                                                                                            
1. Huitongguan（会同馆） 
2. Chang Zhimei（常志美） 
3. Jining（济宁） 
4. Shandong（山东） 
5. Chang baba（常巴巴） 
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، نخستین کتاب درسی آموزش دستور زبان دونگوزشی شَنمکتب آمو بنیانگذار چین 
این کتاب بعدها در .  را تألیف کردالطلب معروف به منهاج١> منهاجءهوا<فارسی به نام 

 الزینیمی، ص دو؛(ردیف سیزده کتاب اجباری نظام آموزش مسجدی قرار گرفت 
Zhongguo Yisilan Baikequanshu, 109٢٥٣-٢٤٧ مرادزاده، ؛(. 

ها به عربی و چینی بود،  وجود آمد، بیشتر کتابنن که در دوره چینگ بهکتب یوندر م
طالب به جای خواندن کتاب اصلی فارسی بیشتر . و فارسی اهمیت گذشته خود را نداشت
در مراحل ابتدایی و متوسطه این مکتب از . کردنداز نسخه ترجمه چینی آن استفاده می

. اما در دوره تخصصی طالب باید فارسی هم بخوانندکتاب یا درس فارسی خبری نبود، 
درست در همان زمان یکی از استادان معروف این مکتب به نام حاج محمد نورالحق بن 

را درباره » کیمیاء الفارسیه«، کتابی با عنوان ٢یوانلقمان الصینی، با نام چینی ما لیان
این ). Yang Huaizhong & Yu Zhengui, 362 (دستور زبان فارسی به عربی تألیف کرد

 با این حال زبان .در ایران چاپ و منتشر شده است» کیمیای فارسی«کتاب با عنوان 
هویی به چینی، ترجمه  سبب تغییر زبان مشترک قوم هوییفارسی در دوره چینگ به

اهمیت خود ر های دیگر چون عربی و ترکی،  توجه بیشتر به زبانآثار فارسی به چینی و 
 ).١١٩-١١٨ ین، لی هوامحمود یوسف  ( داداز دست

 
 جایگاه آموزش زبان فارسی در چین. ٢
رغم مهاجرت و حضور تعداد زیادی از مسلمانان در دوره تانگ و سونگ در چین، از به

های مربوط به آموزش زبان فارسی در آن روزگار اطالعات کافی در دسترس فعالیت
 آموزش رسمی .وزش زبان فارسی در چین رایج بودماز دوره یوان به بعد دو نوع آ. نیست

 .دینیدولتی و آموزش در مدارس 
 

 آموزش زبان فارسی در دوران یوان. ١-٢
مسلمانان در دوره مغولی یوان مناصب مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اختیار 

ه چون این مقامات بلندپای. داشتند و فارسی یکی از سه زبان رسمی در دربار چین بود
بودند، به مترجمان رفته اغلب مستقیم از کشورهای آسیای مرکزی و غربی به چین 

                                                                                                                                            
1. Haiwayi Minuohaji（海瓦依·米诺哈吉） 
2. Ma Lianyuan（马联元） 
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مغول و مدرسه سلطنتی بنابراین، به رغم وجود مدرسه سلطنتی . زیادی نیاز داشتند
هویی هویی«م به دستور قوبیالی خان، برای اولین بار مؤسسه ١٢٨٩/ق٦٦٨ چینی، در

به منظور تربیت مترجمان فارسی زبان، ) ییهومدرسه سلطنتی هویی(» جیانگوازه
 شاگردان مدرسه .اندازی شد  راه١٣١٤/ق٧١٤ تأسیس و پس از تعطیلی، دوباره در

التحصیالن این مدرسه در فارغ.  از فرزندان اعیان و اشراف بودند»جیانهویی گوازههویی«
در این . ندکردعنوان مترجم خدمت می های مختلف بهقالب کارمندان دولتی در بخش

مدرسه عالوه بر آموزش زبان فارسی، نوعی خط ویژه مدیریت و محاسبات امور مالیاتی و 
دهد که تدریس خط استیفا نشان می. شددارایی به نام خط استیفا هم تدریس می

 مسلمانان در اداره مالیات و دارایی چین نیز نقش بسیار مهمی برعهده داشتند 
)Qiu Shusen, 313, 315-316; Dillon, 159-162.( رو، تأسیس مؤسسه آموزش از این

برای تربیت مترجمان مورد نیاز دستگاه حکومت » جیانهویی گوازههویی«زبان فارسی 
 ).Liu Yingsheng, 25(مغوالن بود نه برای ترویج و گسترش زبان فارسی در چین 

 
 آموزش زبان فارسی در دوران مینگ و چینگ. ٢-٢

در زیر » گوانییسی«م، مدرسه ١٤٠٧/ق٨٠٩مت دودمان مینگ، در پس از شروع حکو
 تأسیس شد تا مترجمان مورد نیاز برای کمک ١»لینهان«عه فرهنگستان سلطنتی مجمو

مدرسه . به توسعه و تقویت مناسبات با ممالک فارسی زبان همسایه را تربیت کنند
به » هوییشعبه هویی«های خارجی داشت که  هشت شعبه آموزش زبان» گوانییسی«

ترجمه (نامه، ارسالنامه دروس این شعبه شامل واژه. تدریس زبان فارسی اختصاص داشت
در آن بود و مدت تحصیل ) ترجمه چینی به فارسی(نامه و خطاب) فارسی به چینی
ه دولت برخوردار بودند و شاگردان در مدت تحصیل از کمک هزین. جمعاً نه سال بود

 دربار مراجعه و در ٢ درسهای سه سال اول باید به وزارت تشریفاتفقیت درپس از مو
مدرسان . کردند می شرکت و متون مشخصی را به زبان فارسی ترجمه ٣امتحان درباری

هویی هویی«هویی که بیشتر از مسلمانان چین و فارسی بلد بودند، کتاب شعبه هویی
هویی عالوه بر تدریس دان شعبه هوییاستا. را تدوین کردند) لهنسخه یونگ(» یوگوان یی

زبان فارسی و تربیت مترجمان، وظیفه داشتند مکاتبات رسمی میان فغفور چین و 

                                                                                                                                            
1. Hanlinyuan（翰林院=Hanlin Academy） 
2. Libu（礼部） 
3. Keju（科举） 
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پادشاهان و امیران ممالک فارسی زبان را طبق فرم خاصی ترجمه و به دربار ارایه کنند 
)Hu Zhenhua & Hu Jun, 247; Zhongguo Yisilan Baikequanshu, 230.( 

که وظیفه عمده آن پذیرایی از سفرا و » گوانتونگهویی« دیگری به نام مؤسسهدر 
این مؤسسه ابتدا در دوره یوان . پذیرفتمیهمانان خارجی بود، ترجمه شفاهی صورت می

این مؤسسه در دوره مینگ نیز . م تأسیس شد١٢٧٦/ق٦٧٤به فرمان قوبیالی خان در 
 بخش ١٨ت آموزشی این مؤسسه به م، شعبا١٤٦٩/ق٨٧٣دایر بود تا اینکه در سال 

همچنان فعال بود، ) شعبه آموزش فارسی(هویی در میان آنها بخش هویی. توسعه یافت
پس از . را تدوین کردند) گوانتونگنسخه هویی(» یو گوان ییهوییهویی«و استادان آن 

ال به آنان انتق»  گوانییسی«تأسیس دودمان چینگ، میراث علمی و فرهنگی مؤسسه 
تغییر » یی گوانتونگ سیهویی«به » یی گوانسی«در دوره چینگ اسم آن از . یافت

-١٧٣٦/ق١٢١٠-١١٤٩ (١لونگیافت و این مؤسسه تا اوایل حکومت امپراتور چیان
 ).Liu Yingsheng, 26(به کار خود ادامه داد ) م١٧٩٦
 

 زبان فارسی و آموزش مسجدی . ٣
 از مدارس درباری پدیدار گشت و هدف آن تربیت آموزش فارسی در مدارس دینی دیرتر

آموزش فارسی در مدارس دینی اقدامی ابتکاری و خودجوش . بود) عالم دینی( آخوند
بود که پیوندی تأثیرگذار و تنگاتنگ با زندگی مذهبی و عادی مسلمانان چین داشت، 

وس آموزش مسجدی اغلب شامل دو مرحله در. بنابراین مدت بیشتری تداوم یافت
در دوره مقدماتی عمدتاً دستور، بیان و . بود) عالی (٣و دروس تخصصی) سطح (٢مقدماتی

منطق و در دوره تخصصی نیز عمدتاً عقاید، فقه، حدیث، فلسفه، دستور زبان فارسی، 
 ٥»خلیفه« یا ٤»مال«شد و طالب این مرحله را ادبیات فارسی، قرآن و تفسیر تدریس می

بهای درسی مرجع مورد استفاده در مدارس دینی قانون و مقررات درباره کتا. نامیدندمی
هر منطقه و مکتب آموزشی بنابه شرایط و مالحظات خاص خود با . خاصی وجود نداشت

اما از میان حدود هفتاد کتاب گوناگون، آموزش و خواندن . دیگری اختالف اندکی داشت

                                                                                                                                            
1. Qianlong（乾隆） 
2. Jingwen Xiaoxue（经文小学） 
3. Jingwen Daxue（经文大学） 
4. Manla（满拉） 
5. Hailifan（海里凡） 
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در همه مدارس و مکاتب  ١»سابقه«سیزده کتاب فارسی و عربی مرجع و معروف به 
در آن روزگار، . واژه عربی سابقه به معنی کتاب درسی است. آموزشی رایج و اجباری بود

اگر کسی قصد داشت مال یا آخوند شود، باید این سیزده کتاب را گام به گام و یکی پس 
طالب پس از آموختن این سیزده کتاب . از دیگری در مدت ده سال یا بیشتر بیاموزد

التحصیلی  و فارسی در صورت قبولی در امتحان و با شرکت در مراسم سنتی فارغعربی
مؤفق به دریافت اجازه کتبی، قبای ) مراسم قباپوشان (٢»یی گواجانگچوان«موسوم به 

گونه صالحیت امامت جمعه و جماعات و شدند و بدینسبز و دستار از دست استاد می
 Feng Jinyuan, 186-190; Zhongguo(کردند انجام امور دینی در مساجد را کسب می

Yisilan Baikequanshu, 114, 264, 759 .(های آموزشی مشهور  ترین کتاب برخی از مهم
 عبدالرحمان اشعّةاللَّمَعاتالدین دایه،  نجممرصادالعباد چون. به سابقه، به زبان فارسی بودند

 کتابی در دستور زبان فارسی که توسط طلبال المنهاج یا منهاجقوائم یا  اء منهاج جامی، هو
 سعدی و تفسیر حسینی گلستان، )یشَندون یمینیز میحک محمدبن(میچانگ جی

نظام آموزش مسجدی که ). Yang Huaizhong & Yu Zhengui, 366( مالحسین کاشفی
ت های آن مبتنی بر منابع و متون فارسی است تا امروزه نقش مهمی در تربی بخش اعظم فعالیت

-Feng Jinyuan, 183( در چین داشته است و معارف اسالمی م گسترش علو وعالمان دینی

185; Li Xinghua et al, 536-539; Ma Mingliang, 535-537.( 
 
 گیری نتیجه

زبان فارسی در تاریخ چین برای مدتی نسبتاً طوالنی از جایگاه و نقش بسزایی برخوردار 
بیشتر مهاجران مسلمان چین در دوره مغولی یوان علت رونق فارسی آن بود که . بود

ایرانی و فارسی زبان بودند و فارسی برای مدتی زبان مشترک ایشان بود؛ امپراتوران 
دودمان یوان دانشمندان مسلمان و عمدتاً ایرانی را در اداره امور سیاسی و اقتصادی 

ته و مستعد بهره کشور به خدمت گرفتند و در توسعه فرهنگ هم از مسلمانان فرهیخ
 وسیعی از چین تا غرب ایران و زبان مذهبی و المللی قلمروفارسی زبان بین. بردند

چون فارسی در دوران یوان و اوایل دودمان مینگ اهمیت . عبادی مسلمانان چین بود
بسیار داشت، امپراتوران برای پرورش مترجمان مورد نیاز مؤسسات آموزشی ویژه 

                                                                                                                                            
1. Saibaiga Jingdian（赛拜嘎经典） 
2. Chuanyi Guazhang（穿衣挂帐） 
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برای آموزش الزم بود .  فارسی را به شاگردان آموزش دهندتأسیس کردند تا زبان
های ، از نمونه»یوگوان ییهویی هویی«. نامه داشته باشندهای درسی و لغت کتاب

 .باقیمانده این مواد درسی است
پس از اینکه مسلمانان مهاجر چینی شدند، برای حفظ ایمان و هویت قومی خود 

های  ین مدارس آموزش زبان فارسی و خواندن کتابمدارس دینی تأسیس کردند و در ا
با اینکه آموزش زبان فارسی در مدارس علوم دینی چین روندی از .  بودضروریفارسی 

بدون . است فراز و فرود را پیمود، اما تاکنون کامالً اهمیت و نقش خود را از دست نداده
. است ر از عربی ایفا کردهت گیری افکار مسلمانان چین نقشی مهمتردید، فارسی در شکل

مسلمانان چین از طریق فارسی زبان قرآن را آموختند  و افکار مذهبی آنان بیشتر از 
فارسی بخشی جداناپذیر از . استکتابهای فلسفی و تصوف و عرفان فارسی تغذیه شده

تدریس زبان فارسی در برخی مدارس دینی . روح و روان مسلمانان چین است
های دولتی هنوز ادامه دارد و تعدادی از واژگان  و حتی برخی دانشگاهغربی چین  شمال

 .فارسی هنوز در میان مسلمانان چین رایج است
 
 منابع

 .ش١٣٦٧انتشارات امیرکبیر،: ، تهرانتاریخ روابط ایران و چین، عالءالدین آذری
مد چاپ مح، )رحلة(تحفة النظار فی غرائب األمصار و عجائب األسفار  بطوطة،ابن
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، "در چین و جایگاه زبان فارسی در آن) ایحوزه(تعلیمات مسجدی "محمدجواد امیدوارنیا، 
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 .ش١٣٨٢ :، مشهدچگونگی نفوذ و گسترش اسالم در چینرضا مرادزاده، 
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  .ق١٣٦٠ :الهور
-١٩٦٥: ، چاپ شارل پال، بیروتالجوهر و معادنالذهبمروجمسعودی، علی بن حسین 

 .م١٩٧٩
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