








٥ / مطالب فهرست
/ ٩فهرستمطالب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٥مقدمه / / / / / / / / / / / / / چين/ در اس�م انتشار و ورود زمان بررسي اول: اس�م ١٦فصل ظهور آستانة در چينيان و عربستان يره جز شبه مردم مناسبات به / ٢٠نگاهي / / / / / / / / / / / / / / / / اس�م انتشار و ظهور اّولية سالهاي بر اجمالي / ٢٢مروري / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين به مسلمانان توّجه / ٢٣علّت / / / / / / / / / / / / / / چين به اس�م ورود چگونگي خصوص در / ٢٥اسطورههايي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چيني منابع / ٣٧بررسي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خارجي منابع / ٤١بررسي / / / / / / / / / / / / / / / چين به وقاص ابي بن سعد سفر سقم و صّحت / ٥٠بررسي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جو گوانگ در وقاص ابي / ٥٧آرامگاه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين/ به اس�م ورود زمان پيرامون موّرخان / ٧٢آراي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اس�م با تانگ دربار آشناييهاي / ٧٧نخستين / سونگ تانگو عصر در چين در تدريجياس�م نفوذ دوران دوم: / ٨٦فصل / / / / / / / / / / / / / / / / / چين امپراتور نزد به مسلم بن قتيبة فرستادگان / ٩٧اعزام / / / / / / / / / / / / چينيان و مسلمانان نظامي رويارويي نخستين ـ طراز / ١٠١جنگ / / / / / / / / / / / / / / دوانيقي/ منصور جعفر ابو عباسي خليفة و چين روابط



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٦١١٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين/ دربار به وهاب ابن / ١١٨سفر / / / / / / / / / / / / / / / / چين ساكن مسلمانان كشتار و چآئو خوانگ / ١٢١شورش / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سونگ عصر در مسلمانان حضور / ١٢٥تداوم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين در مسلمانان ويژة / ١٣١محلههاي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جيانگ شين منطقه به اس�م / ١٣٧ورود يوان/ مغولي عصر در چين در اس�م گسترش رشدو دوران سوم: / ١٣٨فصل / / / / / / / / / / / / مي اس� ممالك به كشي لشكر و مغول امپراتوري / ١٤٣تشكيل / / قاآن ي قوبي� حكومت عصر در مسلمانان واقتدار اس�م شكوفايي / ١٥١دورة / / / / / / / / چين در اس�م نشر و ترويج در ايرانيان برجستة نقش و / ١٦٩جايگاه چين در اس�م گسترش در بخارايي عمر الدين شمس اجّل سيّد بزرگ / ١٧٢نقش / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مش نر و مدارا / ١٧٤سياست / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / شكيبايي و انديشي / ١٧٦دور / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اقتصادي كارايي و / ١٨١توانمندي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تربيت و تعليم مركز نخستين / ١٨١ايجاد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اس�م آيين ترويج و / ١٨٨نشر / / / / / / / / چين در اس�م شكوفايي و رونق وادامة قاآن ي قوبي� / ١٩٤جانشينان / / / / / / / / / / / / / / / / / / بطوطه ابن ديدگاه از چين در مسلمانان / ٢٠٥وضعيت / / / / / / / / / / / / / / / / يوان عصر در چين مسلمانان امتيازات و / ٢٠٥مشخصات / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آوارگي و مهاجرت ـ / ٢٠٦الف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / پراكندگي/ ـ / ٢٠٧ب / / / / / / / / / / / چين داخلي امور و سياسي عرصة در ال فعّ حضور ـ / ٢٠٩ج / / / / / / / / / / / / / / / / چين سرزمين در اس�م آيين يافتن رسميت ـ / ٢١٠د / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين سراسر در مساجد رونق و ازدياد ـ ه



٧ / مطالب / ٢١١فهرست / / / / / / / / / / / / / / / / / چين در اس�م پيروان قومي تعّدد و كثرت ـ / ٢١٣و / / / / / / / / / مينگ عصر در چين مسلمانان آرامش دوران چهارم: / ٢١٥فصل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چينيان و مسلمانان مسالمتآميز يستي / ٢١٩همز / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مينگ دربار در مسلمان يك ممتاز / ٢٢٢موقعيت / / / / / / / / / / / / / / / / مسلمان زمامداران با مينگ خاندان روابط به / ٢٢٢نگاهي / / / / / / / / / / / / چين امپراتور به شاهرخ ميرزا تيموري امير نامة / ٢٢٥نخستين / / / / / / / / / / / / / / / / / / شاهرخ ميرزا تيموري امير به چين امپراتور / ٢٢٦نامة / / / / / / / / / / / / / چين امپراتور به شاهرخ ميرزا تيموري امير نامة / ٢٣٣دومين / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين امپراتور به تيموريان دربار نامة / ٢٣٤سومين / / / / / / / / / / / / / / / / / / جو هانگ جامع مسجد بناي و مذي تر / ٢٤٣فخرالدين / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مينگ دورة در مسلمانان زندگي از / ٢٤٧واقعيّتهايي / چين در اس�م اشاعة و تبليغ در وي مهم نقش و اصفهاني حكيم بن چينگ/ ٢٥٥محمد عصر در چين مسلمانان خيزش روياروييو دوران پنجم: / ٢٥٨فصل / / / / / / / / / مسلمانان عليه چينگ حكومت كارگزاران اقدامات از / ٢٧١نمونهاي / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين/ مسلمانان بر چينگ دودمان فشارهاي / ٢٧٤تأثير / / چينگ دودمان دولتمردان آزار و تبعيض برابر در چين مسلمانان / ٢٧٦واكنش / / / / / / / / / / / / / / چينگ عصر در چين مسلمانان فرهنگي حيات / ٢٨١تجديد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جديد / ٢٨٤تعليمات / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين مسلمانان شورشهاي و / ٢٩١خيزشها / / / / / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت به نگاهي ششم: / ٢٩٤فصل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين/ مسلمان اس�ماقوام ترويج و نشر در چيني مسلمان روحانيان و عالمان خدمات بر / ٢٩٩مروري / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين در



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٨٣١٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين در يم كر قرآن جايگاه و / ٣١١نقش / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / قرآن آيات از پارهاي ترجمة دورة ـ ١٣١٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / قرآن يده گز ترجمة دورة ـ ٢٣١٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / قرآن كامل ترجمة دورة ـ ٣٣١٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين در آن جايگاه و / ٣١٧مسجد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين سنّتي مساجد / ٣٢٠معماري / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چين مسلمانان كنوني وضعيت از / ٣٢٩تصويري / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٣٣٣نتيجهگيري / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٣٣٥ضمايم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مآخذ و منابع / ٣٣٥فهرست / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فارسي/ منابع ـ / ٣٣٩الف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چيني منابع ـ / ٣٤٠ب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عربي منابع ـ / ٣٤١ج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / انگليسي منابع ـ ود اسـ�م بـارة در ايرانـي مترجمان و پژوهشگران فارسي مقاrت و كتابها / ٣٤٢فهرست / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / sنشر تاريخ ترتيب uبه چين در / ٣٤٢مسلمانان / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كتابها/ ـ / ٣٤٣الف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فارسي/ يات نشر در مندرج مقاrت ـ / ٣٥١ب / / / / / / / / / / / / / / / / / / چيني/ زبان به جغرافيايي اماكن و اع�م / ٣٦١فهرست / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / انگليسي زبان به كتاب چكيدة



مقدمه
محّمٍد سيِِّدنا المرَسلين َأشرِف عليى �ُم والسَّ �ة والصَّ العالمين الحمُدGربِّ
علَيهآHُف الّرضا موسي بن علّي اHمام سيَّما اهرين الطّ الطيِّبيَن آله عليى مينو

َHٔا
ا/ والثّن التّحية

به يكقرن از كمتر مدت در و كرد طلوع العرب جزيرة ازسرزمين اس!م آيين
ايـن از يكـي يافت/ راه اروپا و آفريقا آسيا, در روزگار آن دست دور سرزمينهاي
چـين يافت, راه آن به ظهورش نخستين سدة همان در اس!م كه جوامع و سرزمينها
راه از تبار عرب و ايراني ونظاميان مبلغانديني هّمتبازرگانان, به اس!م آيين بود/
ابـريشم جـادة زميني راه از و شرق ساحليجنوب مناطق وارد ابريشم جادة دريايي

شد/ غربيچين شمال و مناطقشمال وارد
قرابتتعاليم و اس!م,سادگي اس!م,ماهيتصلحجويانه نشر در ت!شمسلمانان
بـوده اسـ!م به گرايشچينيان مهّم علل از كنفوسيوس آيين مفاهيماساسي با اس!م

است/
بـا مسـلمانان ازدواج بـه مـيتوان چـين در اس!م انتشار عمدة راههاي ديگر از
و قـحطي دوران در فـرزندانچـينيان خـريدن تـجاري, سـتد و داد دخترانچيني,
پايةتعاليماس!مي بر آنها كردن بزرگ و فرزندخواندگي به آنان قبول و خشكسالي
حفظ با و فّعالداشتند رويدادهايجامعةچينحضوري در مسلمانانچين كرد/ اشاره
فرهنگو ويژگيهايمادي از همزيستيمسالمتآميزبسياري با هويتدينيخويشو
جـاي بـر فـرهنگچـين و برجامعه نيز زيادي تأثيرات و پذيرفتند را جامعةچينيان
در توّجهي آوردهايشايان ودست خدمات خود, طو^ني طولحيات در و نهادند

بازگشت به فهرست



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٠

تمدنچين و فرهنگ به هنري و معماري پزشكي, فني, علوماجتماعي, حوزههاي
كردند/ عرضه

بزرگ كوچكو مسجد هزار ٣ ٧ حدود و نفرمسلمان ميليون ٦ ٠ كنونبيشاز ا
مشغول مساجد اين خطيبدر و امامجماعت هزار ٤ ٠ و دارد وجود سراسرچين در
و مؤّسسه ١ ٠ در نفر هزار ٢ ٠ به قريب وهمچنين هستند دينيمسلمانان امور ادارة
اين به توّجه با دارند/ علومدينياشتغال گيري فرا به علوماس!ميچين آموزش مركز
اس!مهستند/ امتواحدة پيكرةجهاني از كهمسلمانانچينجزئي مواردروشناست
از اوضاعجامعهمسلمانانچينيكي و وپژوهشوآشناييباپيشينه رو,مطالعه اين از
رشتة محّققان و دانشجويان و اس!م برايتاريخدانانجهان وظايفضروري و هدفها
از كـمبودها و مشكـ!ت پارهاي خاطر به مقوله اين متأسفانه ميرود/ شمار به تاريخ
رو, اين از است/ بوده ومسلمانان درمطالعاتتاريخيما موجود ضعيفترينحلقههاي
و آنانناشناخته سرگذشت و اندازةجامعةچين به مسلمانجهان جوامع از يك هيچ

نيست/ گمنام
اجـراي اسـ!م, جـهان مـركزيت از مسلمانانچـين دوريجامعة و مسافت بعد
كشـورچـين, در بـيستم قـرن هفتاد دهة پايان تا هفدهم قرن اواخر از انزوا سياست
اصيل متون از استفاده در تواناييمحّققاناس!مي عدم بالطبع و زبانچيني دشواري
مسلمانان و انديشمندان وناآشنايي اط!ع كمبود در مهم عوامل جمله از تاريخچين

ميروند/ و رفته شمار به احوالمسلمانانچين و اوضاع با اس!م جهان
ومسلمانان اس!م پيرامون توّجهي قابل و مستقل تحقيقات و گذشتهمطالعات در
به كلي صورت به كتابها و نشريات برخي فقطدر و است عملنيامده به ايران در چين
ايران, در انق!باس!مي پيروزي از پس اّما است/ شده اشاره درچين اس!م مسألة
شـده پيدا جهان مسلمانان اوضاع و اس!م شناخت مقولة به بيشتري توّجه و گرايش
كتب ترجمة تاريخچين, اصلي متون به برايدسترسي بهتري چشمانداز وخوشبختانه
براي تازهاي افقهاي ونيز فراهم زبانفارسي به مسلمانچين پژوهشگران تحقيقات و



١١ / مقدمه
كشورمان در آنسامان ومسلمانان خصوصوضعيتاس!م در بيشتر انجاممطالعات

است/ گشته پديدار
و هـمت و يزدانـي توفيقات و رباني عنايت از استعانت و استمداد با جانب اين
و فرهنگ تاريخ, زبان, بارة وپژوهشدر بهمطالعه ١ ٣ ٦ ٥ سال از بضاعتخويش
يك از اسـتفاده بـا زبـانچـيني به دليلآشنايي به وسپس آوردم روي تمدنچين
آن در يكسال مدت به و رفتم درشانگهايچين فودان دانشگاه به فرصتمطالعاتي
طيچند در دادم/ ادامه با^ شدة درزمينههايياد ودانشاندوزي بهپژوهش دانشگاه
گـون گونا منابع از استفاده و مراجعه با شدم موفق سبحان خداوند ياري با اخير سال
برسانم/ اتمام به را نگارشاينپژوهش و تدوين كار انگليسي و عربي,چيني فارسي,
روندعمومي وتوشةخويش, توان حد در كردهام درخ!لاينپژوهشپهنانگرسعي
٦ ٥١ سـال يـعني آغـاز, از وضعيتمسلمانانچين و اس!م گسترش و نفوذ تاريخ
بررسي و موردمطالعه را مي!دي, ١ ٩١ ١ پاياندودمانسلطنتيچينگدر تا مي!دي
ايـن از را پـا مـحترم ويراسـتار پيشنهاد به پژوهش چاپاين هنگام به دهم/البته قرار
وضعيتكنونيمسلمانانچين به صورتاجمالي به و گذاشته فراتر تاريخي محدودة

پرداختهام/ نيز
ارتقاي و فرهنگاس!مي نشر در كردمچاپاينپژوهشميتواند احساس چون
برادرانمسلمان وتاريخي گذشته وضعيت با ايران مسلمان مردم گاهي آ و سطحدانش
دوستيميان و مودت تقويترشتههاي و برادري پيوندهاي وهمچنينتحكيم چيني
و مفيد وچين ايران كشور مشتركدو معنوي و ميراثهايفرهنگي احياي و مسلمانان
يـافتن پـي در و بسپارم دستچاپ به را آن گرفتم تصميم رو اين از باشد, سودمند

بودم/ ناشري
والمسلمينجناب حجتا^س!م محترم معرفياستاد با مدتي از پس خوشبختانه
مـحمد xا آيت حـضرت فـرزانـه اسـتاد محضر به صدرحسيني عليرضا سيد آقاي
ايشـان كردم/ تقديم بزرگوار استاد آن به را نوشتههايم و شتافتم خراساني واعظزاده



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٢

و مـ!حظه را مـطالب بـنده بهخواهش اجتماعي و علمي فراوان ميانمشغلههاي در
در ارزشـمندي وصميميترهنمودهاي صفا از سرشار ديداري در و كردند مطالعه
و راهـنمايي با نمودند/ ارائه آن علمي سطح و كيفيت ارتقاي و مطالب تكميل بارة
گذشت با و دادم ادامه بيشتر تحقيق و بهمطالعه فراوان وشوق شور با و ايشان تشويق

كردم/ آناعمال در واص!حاتزيادي افزودم آن بر مطالبتازهاي ماه چند
دانشمند استاد حضور به فرزانه هدايتع!مة و راهنمايي با را شده اثرتكميليياد
و كـوشا عامل مدير خراساني الهي كبر ا علي آقاي والمسلمينجناب حجتا^س!م
كـمك و لطـف با تا فرستادم رضوي قدس آستان پژوهشهاياس!مي كاردانبنياد
پشـتيباني و تأيـيد بـا پـژوهش اين سرانجام گيرد/ قرار وارزيابي بررسي مورد ايشان
ونشـر چاپ براي خراسان خطة فرهنگپرور و فرهيخته شخصيت دو اين صميمانة
اين بزرگوارانة كمكهاي و گشايي گره و ارزنده نقش از فرصت اين در شد/ برگزيده
خداوند درگاه از و ميكنم تشكر و سپاسگزاري قلب صميم از فرزانه شخصيت دو
عـزيز اسـ!م بـه بيشتر خدمت در را ايشان روزافزون توفيق مزيد و سعادت سبحان

دارم/ آرزو
و مللچين و اقوام مركزي دانشگاه سونگاستاد پروفسورحاجيحييصنوبرلين
هـنگام به قرآني علوم برجستة پژوهشگر و زبانچيني به كريم قرآن تواناي مترجم
و انق!باسـ!مي بينالملليتبيين كنگرة در شركت براي تهران به تشريففرمايي
هنگام به وهمچنين ١ ٣ ٧ ٨ ماه مهر در قم شهر فرهنگيواس!مي كز مرا از بازديد
شمسي ١ ٣ ٧ ٩ ماه آذر در تهران كريم قرآن نمايشگاهبينالمللي شركتدرهشتمين
اجـل سـيد حكـومت و خـصوصزنـدگاني در ارزنـدهاي رهنمودهاي و معلومات
اختيارم در غربيچين جنوب در نن يون مرزي منطقة در بخارايي عمر شمسالدين
كـردند/ ارسـال برايـم مقا^تارزشمندي و كتابها بهچين مراجعت از پس و نهادند
زبان به وتيمن يادبود رسم دستخطخويشبه با را اينپژوهش عنوان ايشانهمچنين
كمكهايعلمي و تشويق از رو اين از كردند/ ُمهرخويشممهور به و چينينگاشتند



١٣ / مقدمه
قدردانيميكنم/ و تشكر ايشانصميمانه

آقـاي جـناب ارجـمند مـحقق بـههمت پـژوهش ايـن وويرايشنهايي تصحيح
تشكرميكنم/ نيزصميمانه ايشان ونكتهسنجي دّقتنظر از است/ شده انجام طهوريان
ايراني, پژوهشگران و دانشمندان جديد تحقيقات و ازمطالعات اينپژوهش در
و رنـجها ثـمرة است/آنـان آمـده عـمل به استفاده بيشترين اروپايي و عرب چيني,
بـه دادهانـد/ قرار ما اختيار در سخاوتمندانه را وفرهنگيخويش علمي دستاوردهاي
ايـن شكـلگيري در عزيزان اين وا^ي سهم و زحمات از قدرداني و تجليل منظور

فرماييد/ مراجعه كتاب اين پايان در فهرستمندرج به است پژوهششايسته
مآخـذچـيني و منابع كمبود پژوهش اين عمدة ودشواريهاي موانع همه, اين با
آراي و نـظريات دقـيق وتـحليل تـجزيه و بـرگردان در دشواري و نياز مورد متقن
تواريخ و اس!مي منابع ديگر, سوي از بود/ درچين اس!م تاريخ به مربوط مختلف
كه اينپژوهشبهدستميدهند نيزاط!عاتاندكيدرخصوصموضوع عموميما
و برايمطالعه فراواني ت!ش اين, وجود با نيستند/ رهگشا و كافي اّما مفيدند چند هر
و ورود چگونگي خصوصتبيين در وچيني منابعاس!مي در موجود مطالب تلفيق

است/ آمده عمل به درسرزمينپهناورچين آن تحو^ت سير و گسترشاس!م
است: ضروري محترم برايخوانندگان اينپژوهش در پارهايم!حظات كر ذ

در كه است قمري وهجري اساسسالهايمي!دي بر متن در مندرج تواريخ ـ ١
ق>~ <ه �يـا <ه> و <م> اخـتصاري عـ!مت بـا ترتيب به و است شده درج آنها كنار
است/ شده نوشته كامل طور به سال عنوان نيز مواقع برخي در است/ مشخصشده

كلّيةاسامي زبانچيني, به و/// اشخاص و وجوداساميمكانها كثرت دليل به ـ ٢
شده كتابمنتقل درپايان قسمتضمايم به و مشخص ~� چينياينپژوهشباع!مت
و زبانچيني به فهرستاع!م است/ شده ياد آن از <فهرستاع!م> عنوان با و #است Pin Yinاز مسلسل شمارة با و انگليسيتنظيم زبان به آنيعني<پينيين># تلفظمعيار با مطابق



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٤

كلمات رايج تلفظ نگارش و ثبت كه است كر ذ شايان است/ شده مرتب ٣ ٨١ تا ١
دو به كلمات برخي دارد امكان لذا است, ودشواري سخت كار زبانفارسي به چيني

است/ صحيح نويسنده نظر از صورت دو هر كه باشند شده نوشته صورت
كتاببارها ازچند است, آمده درپايان كه مآخذاينپژوهش و كرمنابع ذ در ـ ٣
شـده اسـتفاده آنـها از كه داشت وجود ترجمه نوع دو با برخي است, شده برده نام
تكـرار بـه مآخذ و منابع ذيل در آنها, اصلي متن و مترجمان تعدد علّت به و است,

است/ شده آورده
عـدم آن, تـاريخي گسـترة و دامـنه گستردگي دليل به پژوهش اين ترديد, بي
بالطبع نويسنده, انديشة توان و محدوديتدانش نيز و كافي و منابعاصيل به دسترسي
اسـتادان, مسـاعدت و ياري با xشاءا ان است اميد دارد; فراواني نواقص و كاستيها
اينميدان در برايع!قمندان تحقيق و راهمطالعه نظر فرهيختگانصاحب و محّققان

شود/ جبران و مرتفع وكاستيها نواقص و هموار وسيع
پـژوهشهاي بـنياد مـحترم كـاركنان و مسـؤو^ن همه و مديره هيأت از پايان در
قـبول را كـتاب پـخشايـن و نشر و زحمتچاپ كه رضوي قدس آستان اس!مي
<َاِن كريمة آية مصداق به دارد جا نيز و قدردانيميكنم/ و تشكر نمودند,صميمانه
مرحوم بزرگوارم پدر ك پا روح براي مهربان خداوند درگاه از اِلَديَْک> َوِلوى اْشُكرلىي
عمر طول عزيزم مادر براي و درجات علو و رحمتواسعه و آمرزش مرادزاده علي

نمايم/ مسألت وس!متي
عليالمرسلين/ س!م و ربالعالمين x الحمد ان آخردعوانا زادهو مراد شمسيرضا ١٣٨٠ ماه آذر قمري١٨ ١٤٢٢ المبارك رمضان ٢٣



اول فصل
اس�مدرچين انتشار بررسيزمانورودو

از سال ١٣٥٠ تاريخي شواهد تأييد به و چين سنتي منابع پاية بر كنون ا
از بخشي عنوان به چه گر ا چين, ميگذرد/ چين سرزمين به اس+م آيين ورود
نسبتا جمعيتي قرن, ١٣ طول در همواره اّما نشده, سرزمينهاياس+ميشناخته
نقش سرزمين, اين تاريخ در است/ داده جاي درخود را مسلمانان از پرشمار

است/ آشكار بخوبي اجتماعي تحوBت در اس+مي عنصر
لذامطالعه است, اس+م تاريخجهان از چينجزئي مسلمانان و اس+م تاريخ
ديگر مناطق در گسترشاس+م و توسعه چگونگي از براياّط+ع آن بررسي و
ورود و نفوذ زمان پيرامون بررسي بحثو به فصل اين دارد/ جهانضرورت
خواهيم سعي اصلي مبحث به ورود پيشاز اما اختصاصدارد/ چين به اس+م
و اس+م ظهور از بعد و قبل نخستين سالهاي در چينيان و اعراب روابط كرد
به اس+م ورود براي مناسب بستر شدن آماده به منجر كه تاريخي زمينههاي

كنيم/ مرور اجمالي صورت به را شد چين

بازگشت به فهرست



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ظـهور١٦ آستانة در چينيان و عربستان جزيره شبه مردم مناسبات به اس.منگاهي
قرار بزرگي تمّدنهاي مجاورت در اس+م ظهور آستانة در حجاز اعراب
روز تمّدنيدنيايآن و فرهنگي كز مرا علّتروابطتجاريبا به و بودند گرفته
تـجاري مـناسبات نـيز چـين بـا اسـ+م ظـهور از قبل آنان داشتند/ ارتباط
به الهي آخريندين برايورود را زمينه آمدها رفتو واين دوستانهايداشتند
امپراتور بار برايدومين مي+د, از قبل ١١٩ سال در كرد/ فراهم سرزمين آن
وضعيت از گاهي برايآ ٢٠٢ق/م` تا ٢٢٣c غربي> <هان سلسلة از cجانگچيئن>��٢<وودي>��١ نام به سفيري چين پهناور كشور غرب در واقع سرزمينهاي

مـجلة قـديم>, زمـان در چـين و ايـران بـين دوسـتانه وآمدهاي <رفت ليانگ, يي يه شمارة١ـ اّول, سال خارجه, امور وزارت المللي بين و سياسي مطالعات دفتر خارجي, بـاستان,<سياست چـين ايت رو بـه ايـران تشكري, عباس . ٨٤٧ و ٨٤٦ صفحات ,١٣٦٦ آذر ـ مهر ,٤/١١ و ١٠ صفحات ,١٣٥٦ تهران, خارجه, امور وزارت به وابسته بينالمللي روابط مؤّسسة

كرد/١ اعزام نواحي اين به را
ممالكآسيايمركزيو جمله سرزمينهايمختلفاز به امپراتور فرستادة
سمت كه چائو>��٣ <َبن نام به وي دستيار نيز آن پساز و كرد آسيايغربيسفر
از يكـي داشت عـهده بر را چين غربي مرزهاي در واقع سپاهي فرماندهي
متحد جبههاي تشكيل براي را يينگ>��٤ گن > نام به خود امر تحت فرماندهان
غربي شمال و شمال مرزهاي امنيت كه هونها و تاتار وحشي قبايل برابر در
او داشت, گسيل نواحي اين به مي+دي ٩٨ سال در ميكردند تهديد را چين

/٨٤٧ ص مقاله, همان ليانگ, يي يه ٢ـ
كرد/٢ سفر ايران به همچنين

اط+عات و مشاهدات بازگشت در اعزامي فرماندة نيز و امپراتور نماينده



١٧ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
و بودند كرده بازديد كه هوايسرزمينهايي و خصوصوضعيتآب در خود
ك, پوشا كو ديار,خورا مردمانآن رسوم آدابو همچنينگزارشپيرامون
كه جا آن از و دادند قرار <وودي> امپراتور اختيار در را دستي صنايع و معادن
بود همسايگانخود با مناسباتخارجي گسترشروابطو به ع+قهمند امپراتور
خشكي راه كه بود زمان آن از كند/ برقرار رابطه اينسرزمينها با گرفت تصميم
<جادة به بعدها و آمد وجود آسيايمركزيبه در واقع سرزمينهاي و چين ميان

/١٢ و ١١ صفحات كتاب, همان تشكري, عباس ١ـ

معروفشد/١ ابريشم>
بـارة در مطلب اين تأييد با نيز چين> <مساجد مقالة در لوشيائويي آقاي
چينيان با غربي و مركزي آسياي مردمان مناسبات فرهنگي و تاريخي زمينة
از چه و راهخشكي از چه را غرب و شرق ابريشم, <جادههاي چنينمينويسد:
نـيز ادويـه و عطر راه را دريايي مسير است/ ميكرده متصل هم به دريا راه
<جانگچيئن> مي+د از قبل ١٣٩ سال در بار اّولين را خشكي راه ناميدهاند/
و تـّجار كـاروانـهاي بعدها و شناساند ديگران به غرب به امپراتور فرستادة
امپراتور از حتي و غربي آسياي و مركزي آسياي از نمايندگان و فرستادگان

تابستان ,٣٣ شمارة هنر, فصلنامة مددي, مجيد ترجمة چين>, <مساجد لوشيائويي, ٢/٢٧٠ـ ص ,١٣٧٦ پاييز و

كردند/٢ استفاده آن از روم
بـه ابـريشم جـادة طـريق از وعرب ايراني چيني, بازرگانان پس, آن از
طوBنيترين بازرگاني و تجاري مهّم جادة پرداختند/اين يكديگر با آن>��٥تجارت <چـانگ قديمي شهر كه بود گذشته ادوار ارتباطي و مواص+تي راه
در ـ ميشود ناميده ان>��٦ <شي شهر امروزه كه ـ غربي هان سلسلة پايتخت
و گنسو> > استان در شي> <خه گذرگاه از عبور پساز را چين سرزمين شرق



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٨

ف+ت طريق از <شينجيانگ> استان در <تاريم> رودخانة حوزة مجاور نواحي
مـتصل مـديترانـه دريـاي شرقي سواحل به غربي و مركزي آسياي و پامير

/٢٠ و ١٩ صفحات كتاب, همان تشكري, عباس ١ـ

ميكرد/١
<اين مينويسد: آبي راه و ابريشم زمينيجادة توصيفمسير لوشيائوييدر
و ارومچي طريق استاز ميشده شروع امروزي` cشيان <چانگان> از كه راه
پالمير و تيسفون و مرو به بلخ يا سمرقند از عبور وسپسبا كاشغر` c �٧� كاشي
بندر از غرب در دريا راه است/ ميرسيده cلبنان` صور به باBخره و cسوريه`
درياي در cمسقط` ماسكال از عبور پساز و شروع فارس خليج سيرافدر
بـندرهاي به كا Bما تنگة از سپسگذشتن و هند قارة شبه زدن دور و عمان
قرار هند بينچينو كه راه از قسمتي است/ چوانجوختمميشده و گوانگجو
بـه بودايـي زايران و مذهبي هيأتهاي وآمد رفت اثر در خصوص به دارد

/٢٧٠ ص مقاله, همان لوشيائويي, ٢ـ

است/٢ آمده وجود به بعد به هفتم قرن از هند و چين در واقع زيارتگاههاي
جـزيرة شـبه مـردمان آمد و رفت مسير بارة در نيز آرنولد توماس سر
بحرابيضبه بنادر و سوريه كه بود عربستان راه <از مينويسد: چين و عربستان
قرن در ميكردند/ وارد و ميداشتند دريافت را شرق محصوBت كلّي طور
راه از عـربستان جزيرة شبه و چين بين توّجهي قابل معام+ت مي+دي ششم
و ايران بينچين, مي+ديبازرگاني هفتم قرن اوايل در سي+نصورتگرفتو
بازار و تجمع فارسمركز خليج سيرافدر شهر بيشترييافت/ توسعة عربستان
خاندان پادشاهي آغاز در و دوره همين در بود/ چيني بازرگانان براي مهّمي
از چين تاريخي منابع در بار اّولين براي كه بود ٩٠٧م` ـ ٦١٨c تانگ سلطنتي



١٩ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان

اّول, چـاپ عـزتي, ابـوالفـضل دكتر ترجمة اس�م, گسترش, تاريخ آرنولد, توماس سر ص١/٢١٤ـ ,١٣٥٨ تهران, تهران, دانشگاه انتشارات

ميشود>١ برده نام اعراب
كه آبي مسير و ابريشم> <جادة خشكييعني راه از ايراني و عرب بازرگانان
شهرهايگوانگ از و كا Bما تنگة اقيانوسهند, دريايعرب, فارس, خليج از
چين سرزمين به ميگذشت چين در هانگجو و جو چوان يانگجو, جو,
فـوت نيز جا همان در شدند, كن سا شهرها همين در آنان از برخي آمدند/
وقتي معروفاست/ جو چوان در هنوز افراد اين قبور شدند/ دفن و كردند
و ايراني كثر ا كه تاجران از كاروانهايزيادي شد, قرار بر غرب به شرق جادة
مستقر سرزمينچين در آنها بسيارياز حتي و چينيافتند به راهي بودند عرب

شدند/
سلسلة دربار به بار ده ايران فرستادگان چين, تاريخ قديمي متون براساس
تانگ المعارفسلسلة دايرة در شدند/ اعزام ٥٣٤م` تا ٣٨٦c <ويشمالي>��٨
اعزام تانگسفير امپراتور دربار به بار هفت و سي نيز عربها استكه آمده نيز

پكـن, امـروز, چـين انـتشارات اسـ�م, پيرامون تاريخي ال يكصدسؤ يـوان, جي وانگ چينيY/٢ـ زبان Zبه ١٠٧ ص ,١٩٩٢/٢٧١ ص مقاله, همان لوشيائويي, ٣ـ

كردند/٢
اينگونه فرستادند, چين دربار به اعراب سفيرانيكه بارة در نيز لوشيائويي
مسـلمانان ٧٩٨ تـا ٦٥١ سالهاي بين تاريخي روايات حسب <بر مينويسد:
هزار چهار حدود در ع+وه, به كردهاند/ اعزام چين به وهفتسفير سي تعداد
سـلسلة پـايتخت آن چـانگ مـنطقة در چشـم` cرنگـين مــورن>��٩ <ســه
كه بود شده داده اجازه خارجيها اين به ميكردند/ زندگي تانگ كنند>/٣امپراتورهاي محلههايمخصوصزندگي در



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٢٠

امپراتور دربار به اعراب سفيران گسيل پيرامون گزارشاخير در كه آنچه
بيانگر بلكه نيست, اس+م ظهور از قبل آنان مناسبات به استمتعلق آمده چين
ترديد, بي است/ عربستان در اس+م فجر طلوع پساز چينيان و اعراب روابط
استو داشته وجود آمدهايي رفتو اس+م ظهور از قبل واعراب چينيان ميان

بودهاند/ آشنا ممالكيكديگر اوضاع و سرزمين با آنان
خصوصروابط در نيز <ناجونگ>��١٠ عبدالرحمان چيني, مسلمان مورخ
اس+م ظهور از قبل به اعراب و چين روابط <پيشينة ميگويد: چينيان و اعراب
نـام بـه سـفيري مـي+د, از قبل ١٣٩ سال در <وودي> امپراتور ميگردد/ بر
دوستانه روابط برقراري براي مركزي آسياي ممالك سوي به <جانگچيئن>
در كوچك ششمملكت و سي از سفرش طول در فرستاده اين نمود/ روانه

كويت ا]ولي, الطبعة الضائع, الملف الصين/// في المسلمون المنعم, العبد محمد جمال عربيY/١ـ زبان به Z٩٤ ص ,١٩٩٥

كرد>/١ ديدن عرب فارسو اس.مب+د انتشار و ظهور اّولية سالهاي بر مرورياجمالي
شهر در ٥٧١cم` الفيل عام اBّول ربيع هفدهم در اس+مcص` گرامي پيامبر
جانبخداوند از سالگي چهل سن در حضرت آن گشود/ جهان به ديده مّكه
رسالت سنگين بار سال سه و بيست مدت به و شد مبعوث پيامبري به متعال
و حضرت پايمرديآن و مجاهدت با دوشكشيد/ به را مردم هدايت و الهي
گسترش و براينفوذ راه جزيرةالعربگسترشيافتو منطقة در يارانشاس+م
پساز اس+مcص` گرامي رسول شد/ هموار سرزمينها ممالكو ديگر در آن
را فاني دار هجرت يازدهم سال صفر ماه در سرانجام الهي, رسالت تكميل



٢١ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
شتافت/ معبود ديدار به و گفت ترك

هـنگام ايـن در شد/ آغاز خلفا دوران cص` كرم ا رسول رحلت پساز
جنگهاي رشته يك پساز و فراوان مجاهدتهاي با توانستند اس+م سپاهيان
تصرفخود به را شام سراسر آنان تعقيب با و دهند شكت را روميان سخت
كردند/ فتح را تريپولي و مصر فلسطين, لبنان, سرزمين آن پساز درآوردند/
تـوانسـتند نـهاوند و Bجـلو قـادسيه, نـبردهاي طـي در همچنين مسلمانان
پـادشاهان تـخت و تـاج وارث و دهـند شكست را ايران بزرگ امپراتوري
آورند/ تصرفدر به بيزانسرا امپراتوري مناطق غنيترين نيز و شوند ساساني
بـن سـپسهشـام و ٩٨ه` تا ٨٦c عبدالملك وليدبن خ+فت دوران در
به اس+مي قلمرويسرزمينهاي امّيه بني ازخلفاي ١٢٥ه` تا ١٠٥cعبدالملك
اقيانوس شرقي سواحل به مغرب از طوريكه به رسيد; گستردهترينحدخود
مـركزي, آسـياي به مشرق جانب از و اسپانيا در پيرنه جبال سلسله اطلسو
در رسـيد/ آرام اقـيانوس شرقي سواحل و چين شرقي سواحل ماوراءالنهر,
شوكتي و اقتدار چنين به زمان آن تا بود نتوانسته قدرتي هيچ بشرّيت تاريخ

يابد/ دست
داشتن با متعددي اقوام و انسانها پهناور, وسعتجغرافيايي يكچنين در
با را اس+م آيين گون گونا زبانهاي و رنگها تمّدنها, فرهنگها, رسوم, و آداب
ايـن كـثر ا آوردند/ وجود به را اس+م واحده وامت شدند پذيرا باز آغوش
پـيامبر رحـلت پساز سـال دويست از كمتر مدت در بزرگ دستاوردهاي

بود/ شده حاصل كرمcص` ا
در امريكايي, مورخ <فيليپحتّي>, آقاي نيستكه شگفتآور رو, اين از
كرده نظر اظهار چنين اس+م بارة در عرب> <تاريخ عنوان با معروفخود اثر
تنها مسيحيت, وحتي باستاني بوديسم يهود, خ+فدين بر اس+م <آيين است:
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بيروني گسترش و ترويج ونيز دروني پويايي و رشد پاية بر كه است آييني

Zبـه ص٨ ,١٩٩٤ شـيا, نـينگ خلق انتشارات چين, در اس�م يوان, جين فنگ ابراهيم چينيY/١ـ زبان

است/>١ چيناستوار به مسلمانان توّجه عّلت
رفت اس+م ظهور از قبل چينيان اعرابو كرديمكه اشاره مبحثپيشين در
بودند/ آشنا يكديگر مردم و سرزمين با و تجاريداشتند و آمدهايسياسي و
معنويخويش متاع مسلمانان يافتو ادامه نيز پيدايشاس+م روابطپساز اين
قرآن البته بردند/ سرزمينچين كاBهايتجاريبه با همراه را اس+م آيين يعني
رويزمين گردشبر آفاقيا در سير به دعوتمسلمانان كريمنقشبسزاييدر
مسلمانان نيز اس+مcص` پيامبر و داشت سرنوشتگذشتگان از آموختن پند و
شده نقل اس+مcص` پيامبر از روايتي ميكردند/ تشويق دانشاندوزي به را
در چه گر ا آييد طلبدانشبر cدر <اطلبواالعلمولوبالصين> فرمودهاند: استكه

باشد/` چين
اشـارة چين, سرزمين به اس+م صدر مسلمانان توّجه مهم دBيل از يكي
و سند چند است/هر بوده روايت همين در سرزمين آن به كرمcص` ا پيامبر
راويان براي كرمcص` ا رسول از منقول روايت اين تاريخي و روايي ماخذ
پيامبرcص` ويژة اهتمام نشانگر ازسويي روايت اين اما نيست, معلوم حديث
احساسات بيانگر ميتواند ديگر, سوي از دانشو و علم اهّمّيت و ترويج به
باشد/ چين مردم به اس+مcص` گرامي پيامبر محبتآميز و وعواطفدوستانه
حديث كر ذ پساز اس+م> گسترش <تاريخ كتاب در نيز آرنولد توماس سر



٢٣ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
كـه آن از كي حا تاريخي دليل چند مينويسد:<هر ولوبالصين> <اطلبواالعلم
كه نميرسد نظر به محال ولي ندارد, وجود باشد كرده ايراد را اينسخن پيامبر
چين و عربستان بين تجارتي روابط زيرا است, بوده آشنا كشور اين نام با وي

/٢١٤ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

بود/>١ برقرار وي تولد از قبل
cابـريشم` <حـرير> كلمة به انسان و فاطر حج, سورههاي در كريم قرآن
<و ميخوانـيم: چنين حج سورة ٢٣ آية در نمونه, براي است/ نموده اشاره

است`/ ابريشم از بهشت در پوشآنان تن cو حرير> فيها لباسهم
آن از Bكا واين است چين سرزمين ابريشم اصلي خاستگاه كه جا آن از
تجاري سفرهاي در نيز واعراب يافته راه سپساروپا و آسيايغربي به كشور
بر كه فلسطين و شام نواحي مردمان با زمستان و تابستان فصل در معروفخود
قوي, احتمال به مراوداتبازرگانيداشتهاند بودند, كن ابريشمسا جادة راه سر
كـرمcص` ا پيامبر كه نيست بعيد بودهاند/ آشنا پارچه و پوش تن نوع اين با
كه بعدها يا رفتو شام تجارتي سفر ابوطالببه عمويخود همراه كه هنگامي
در گرفت, عهده بر را بنتخويلد تجاريخديجه جوانيسرپرستيكاروان در
توصيف يا ديده را ظروفچيني نيز و ابريشمين پارچههاي و البسه مناطق آن
آشنايي كه هستند شواهدي و قراين اينها باشد/ شنيده بازرگانان از را حرير
آنان توّجه و اس+م فجر طلوع آستانة در چين با را اعراب و cص` كرم ا رسول

ميدهند/ نشان ديار آن به چينرا به اس.م اسطورههاييدرخصوصچگونگيورود
اتفاق كه وقايعي و حوادث براي داشتهاند عادت قديم زمانهاي از انسانها
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دسترس در رخدادها آن به استناد براي معتبري مدرك و سند اّما افتادهاند,
ببرند/ پناه وخيالي تاريخي افسانههاي به و كنند جعل را اساطيري نداشتهاند,
شكل سينه به سينه نقل و رواياتشفاهي شيوة از استفاده با نيز اساطير اين كثر ا
شـاهنامة در اسـطورهاي بـرتر خيالي موجودات و انسانها تصّور گرفتهاند/
كه ميروند شمار به ذهني بافتههايي نيز روميان و يونانيان عقايد به فردوسي
شـنيدههاي بـر اسـطورهها ايـن كثر ا نيستند/ مستند تاريخي پشتوانة داراي
بنيان موارد اغلب در استكه بديهي و استوارند تصّوراتذهني و گذشتگان

ندارند/ هم اطميناني قابل و صحيح
پيشينة و سوابق جعل با بشري طوايف و قبايل از برخي تاريخ, طول در
فـراهـم خـود وبقاي موجوديت براي مشروع جايگاهي كوشيدهاند تاريخي
بـراي بـيفزايـند/ ديگران نزد خود قوم واعتبار برآوازه راه, اين از و سازند
همانند يهوديان از تعدادي دوم جنگجهاني زمان در استكه طبيعي نمونه,
تـ+ش اّمـا رسيدهاند, قتل به هيتلري اردوگاههاي و جنگ در انسانها ساير
و گسترده عام قتل اثبات براي تاريخي اسناد برايجعل صهيونيست يهوديان
اسطوره جمله از نازي آلمان اردوگاههايهيتلريدوران در يهوديان ميليوني
بشري وعواطف احساسات برانگيختن براي ت+ش با كه است آنان سازيهاي
سـرزمين اشـغال بـه بخشيدن مشروعيت نيز و يهود قوم مظلوميت به نسبت

است/ بررسي و توّجه قابل منظر اين از آنان توسط فلسطين
cافسـانههاي اBوليـن> <اسـاطير عـبارت نـيز كريم قرآن از سوره ٩ در
حشر و معاد پيرامون مشركان و بينشكافران و نگرش نوع بيان براي پيشينيان`

فـرقان.٥, مـؤمنون.٨٣, نـحل.٢٤, انـفال.٣١, ,١٥ . انـعام سـورههاي مــجيد قــرآن مطففين.١/١٣ـ و قلم.١٥ احقاف.١٧, نمل.٦٨,
است/١ آمده پيشين امم سرگذشت و غيبي واخبار آيات مردگان,



٢٥ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
بودند, چينيان از گستردهاي موج ميان در اقلّيتديني يك چين مسلمانان
و مـوقعيت درك و تـاريخي و جغرافيايي شرايط گرفتن نظر در با آنان لذا
جعل با را خود تاريخي پيشينة و هويت كوشيدهاند ومكان زمان مصلحتهاي
آنـان نـزد برايخود راه اين واز بكشند چينيان رخ به افسانههايي و اساطير
افسانهاي روايت چندين حاضر حال در ايجادكنند, فرهنگي و قومي شناسنامة
است/ شايع چين مسلمانان و چينيان نزد چين به اس+م ورود چگونگي پيرامون
روايـتها ايـن مسـلمان راويـان كه است آن روايات اين در توّجه قابل نكتة
كيشان هم منافع و بقايموجوديتزندگي براي مشروعيتBزم تا كوشيدهاند
چين امپراتوري دربار در كم حا قدرت با روايات اين زدن پيوند در را خود
يعني مسلمانان سفير و مبّلغ نخستين ورود از روايات اين بيشتر كنند/ تأمين

ميگويند/ سخن امپراتور دربار و چين سرزمين به وقاص> ابي بن <سعد
مآخـذ و چيني منابع به موضوع بيشتر بررسي براي است شايسته كنون ا
بـا چين دربار آشنايي نحوة بارة در منابع اين تاببينيم كنيم مراجعه خارجي

ميگويند/ چه چين ك خا به ديني مبلّغان نخستين ورود و منابعچينياس+م بررسي
سند و منبع چندين چين به اس+م ورود مبحثطليعة بررسي و برايمطالعه
آنان همة ميرسد نظر به اجمالي نگاهي با كه داريم اختيار رسميدر چينيغير
واسناد روايات اين ترتيب به اينجا در شدهاند/ تغذيه واحد يكسرچشمه از

ميكنيم: مرور را
حوادث ذيل در مينگ> <تاريخ كتاب از دوم و سي و سيصد فصل در ـ ١

است: آمده چنين چين <سرزمينهايغرب> به مربوط
سعد <سويي>, دودمان از هوانگ> كاي > امپراتور فرمانروايي عصر <در

بازگشت به فهرست
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تا و چينشد سرزمين وارد اس+م آيين تبليغ براي اس+م پيامبر وقاصصحابي
شدند>/ كنده پرا چين گوشة چهار اودر پيروان <يوان> مغولي عصر

دودمان از امپراتوري<ونديكايهوانگ>��١١ دوران استكه كر ذ شايان
بعثت از قبل سال ١٠ تا ٢٩ با برابر مي+دي ٦٠٠ تا ٥٨١ سالهاي <سويي>��١٢
مبعوث نيز پيامبر و نكرده ظهور اس+م هنوز زمان اين در و است بوده پيامبر
فرمانروايان دربار رسمي اسناد از يكي مينگ> <تاريخ كتاب چند هر بود/ نشده
دوره اين وقاصدر سعد ورود بارة در گزارشفوق اّما ميرود, شمار به چين
نـتيجه چـنين يـوان مـغولي دورة بـه Bبا منبع اشارة از است/البته نادرست
و اخذ متقدم منابع از زياد احتمال به را فوق تاريخيخبر منبع اين كه ميگيريم

پكـن, ,Yسـوم Zجـلد غرب و مناسباتچين تاريخي اسناد مجموعة ]نگ, شينگ جانگ چينيY/١ـ زبان Zبه ١٨٣ ص ,١٩٧٧/١٨٣ ص كتاب, همان ٢ـ

است/١ كرده نقل
عنوان با كتابخود در <چينگ> عصر نويسندگان از �١٣� شو> زه <لن ـ ٢

مينويسد: چنين �١٤� فانگجنگشوئه> <تيئن
نزد به سفيري <سويي> دودمان از دي> <ون cچين` ني>��١٥ <چي <امپراتور
را دعـوت ايـن پيامبر كرد/ دعوت چين به سفر براي را او و فرستاد پيامبر
فرستاد cچين` سويشرق به نفر يكصد همراه به وقاصرا سعد اّما نپذيرفت,
تانگ دودمان امپراتور نيز بعدها برگشتند/ عربستان به سال چندين پساز كه
به آيينخود تبليغ براي نمود دعوت پيامبر واز كرد گسيل عربستان به سفيري
به اس+م تبليغ براي داد وقاصدستور به مجددا پيامبر كند/ چينسفر سرزمين
بـه پـيامبر فـرمان بـه مرتبه وقاصسه سعد ميگويد: نوشته اين برود/ كرد/>٢چين مسافرت سرزمينهايشرق



٢٧ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
انسان بخش<سرگذشت در الذكر كتابسابق هفتم فصل در نويسنده همين

گزارشميدهد: چنين نيز وقاص> ـ بزرگ
جزيرةالعرب پيامبر دايي او است, cمكه` آسماني سرزمين اهل <وقاص,
بـه cقـرآن` مقدس كتاب با ديگر عدهاي همراه به پيامبر فرمان به او است/
از گوان> <جن امپراتور فرمانروايي از سال ششمين در او آمد/ چين سرزمين

شد/ پايتختچين <چانگآن> شهر وارد <تانگ> دودمان
درسـتكار آدمـي را واو كرد م+قات او با تانگ امپراتور زونگ> <تاي
دانستكه اس+مسخنگفتو آيين كتابمقدسو بارة در او با يافت/ وصادق
گرديد, بنا بزرگ مسجدي امپراتور فرمان به دارد/ دانشواقعي شخص آن
زونگ> <تـاي وامپراتور شدند زيادتر روز هر وي پيروان و سپسجمعيت
مساجدي نيز گوانگجو>��١٧ > و <جيانگنينگ>��١٦ شهر دو در داد دستور
از شد, نزديك سالگي صد سن به cوقاص` بزرگ انسان آن پساز بسازند/
رهسپار اقيانوس آبهاي فراز واز شد سوار كشتي بر دونگ> گوانگ > ايالت
آفرين جان به جان كشتي درون در بزرگ <انسان گرديد/>, وطن به بازگشت
بيرون در او آرامگاه كردند, خوشبو و معطر را وي جان بي پيكر كرد, تسليم
به همزمان شهيد, نفر چهل گذشتههايدور <در دارد/>, قرار گوانگجو> > شهر
قرار بزرگ انسان آرامگاه جوار ترتيبدر به آنان همه آرامگاه رسيدند, قتل

اسـتان دايرةالمعارف انتشارات اّول, چاپ اس�ميچين, المعارف ايرة د بين, يائو وان چينيY/١ـ زبان Z١٨٤به و ١٨٣ صفحات ,١٩٩٤ دو, چنگ شهر چوان, دانشمندان,سي استادان, از نفر صد يك از مركب گروهي توسط چين اس�مي المعارف ايرة مـعاونـد يـائوبين وان حـنفي آقـاي نظر زير چيني مسلمان معروف پژوهشگران و است/نويسندگان شده وتدوين تأليف چين سراسري اسiمي انجمن سابق
دارد/>١



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٢٨

به را چين وقاصبه و اس+م ورود ,١ روايتشماره همانند روايت, ايندو
وششمين ٦٠٠م` تا ٥٨١c هوانگ> كاي دي <ون امپراتور فرمانروايي دوران
وقوع زمان كه نسبتميدهند ٦٣٢cم` امپراتوري<تايزونگجنگوان> سال
از مـطالب اصـل ولي است, واشـتباه نـادرست زماني نظر از رويدادها آن

ميكنند/ حكايت روشن حقايقي
بـه مـربوط حـوادث ذيل در شو>��١٨ <مين كتاب از هفتم فصل در ـ ٣

است: آمده چنين چين> <سرزمينهايغرب
فـرمانروايـي زمـان در اسـ+م پـيامبر محمدcص` صحابة از تن <چهار
به و شدند وارد چين امپراتور دربار به <تانگ> دودمان از ده>��١٩ <وو امپراتور

/١٨٣ ص كتاب, همان ]نگ, شينگ جانگ ١ـ

شدند/>١ مشغول چين سرزمين در آيينخود تبليغ
با برابر مي+دي ٦٢٦ تا ٦١٨ سالهاي در ده> <وو امپراتور حكومت دوران
اجمالي نگاهي با است/ بوده پيامبر پنجمينسالهجرت بعثتتا چهارمينسال
در پيامبر كه ميرسيم نتيجه اين به اس+م رويدادهايصدر و حوادث سير به
بـوده اس+م دين پايههاي تثبيت تأسيسو موضوع درگير سخت دوران آن
است/ نداشته را دست سرزمينهايدور به سفير و مبلغ فرستادن امكان استو
در غرب` ناحيه از شدگان وارد نامة cشجره زونگپو>��٢٠ Bي <شي ـ ٤

ميگويد: چنين پيامبر فرستادگان و اس+م ورود چگونگي بارة
فرمانروايي از سال دومين در <تانگ> دودمان از زونگ> <تاي <امپراتور
وي قصر به كه كرد مشاهده را هيوBيي رؤيا عالم در شبي ٦٢٨cم` خويش
<تاي امپراتور گرديد/ ناپديد و فراري سر به دستار مردي توسط و شد, وارد
به گفتشخصدستار ارشد وزيران از يكي كرد, وزيرانشسؤال از زونگ>



٢٩ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
آسماني, مقدسسرزمين پيامبر غربي, سرزمينهاي از هويي> يك<هويي سر
دستور و صادر تانگ> <شي براي فرماني زونگ> <تاي دارد/ نام محمدcص`
چين سرزمين به كه كند دعوت را محمدcص` و برود سرزمينهايغرب به داد
بنابراين برود, جا آن به نداشتكه وقت و بود گرفتار بسيار محمدcص` بيايد/
دومي cقيس`, گايسي>��٢١ > اولي فرستاد: چين به را خود <صحابة> از نفر سه
قيس داشت/ نام cوقاص` شي>��٢٣ گه <وان وسومي cاويس؟` آيسي>��٢٢ <وو
عدم نتيجة در اّما رسيدند, <جيايوگوان>��٢٤ دروازة به زميني راه اويساز و
تنها درگذشتند/ و شدند بيمار وهوا آب و طبيعي محيط به وعادت سازگاري
وقاص بعدها رسيد/ چين سرزمين به تانگ>��٢٥ <شي همراه به كه بود وقاص
و شوند, نفسانتخاب تازه نيروي نفر ٨٠٠ خواستكرد در و نوشت نامهاي
بيايند/ سرزمينچين به اس+م آيين ترويج و تبليغ امر وقاصدر برايكمكبه
<تـاي امپراتـور چين, به هوييcمسلمان` سربازان از نفر ٨٠٠ ورود پساز
جينگ چي <وي رتبه عالي افسر به تانگ دودمان از گوان>��٢٦ جن زونگ
<شيان> شهر در شي>��٢٨ <شوئه كوي در داد فرمان ٦٥٨م` تا ٥٨٥c ده>��٢٧
از ٧٦٢م` تـا ٦٨٥c هوانگ>��٢٩ <مينگ زمان در كنند/ بنا بزرگ مسجدي
نـيرومند سـرباز هزار سه نيز غرب سرزمينهاي مسلمان امير تانگ, دودمان
هزار سه كردند/ سركوب را شان> لو <ان شورش كه فرستاد چين به و برگزيد
دخـتران و زنـان از نـفر هـزار سه با شايسته دارايخدمات سربازان از نفر
پـخشو ايـالتها هـمه در بعدها و بستند, زناشويي پيمان شي>��٣٠ <جيانگ
وجود مسلمانان از نشاني چين نقاطسرزمين همه در نتيجه در شدند, كنده پرا
وطنشمراجعت به كرد تقاضا مرتبه وقاصسه ميگويد: همچنين كتاب دارد/
به را قرائتآن و ت+وت و بود آورده خود با را cقرآن` ني>��٣١ گولو > كند,
شهر در پيامبر, فرمان اساس بر همچنين ميداد/ پيروانشتعليم و گردان شا



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٣٠

منارة و پيامبر` يادبود cمسجد سي>��٣٢ شنگ <خواي مسجد جو> گوانگ >

/٦٠١ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

دفنشد/>١ مكان همان در نيز بعدا و كرد, بنا را نور` گلدسته c گوانگتا>��٣٣ >
راويزنجيرهاياز كه ميرسيم نتيجه اين به Bروايتبا بررسي و مطالعه با
با را دورانخ+فتاس+مي و پيامبر زندگاني حوادثدورههايمختلفزمان
تـوّجه قابل حقايق از پارهاي بيانگر روايت اين اّما است, كرده مخلوط هم
كتاب<شي است/ چين سرزمين در گسترشاس+م و ورود چگونگي به مربوط
چـين در اس+م نشر پيشگامان تاريخ پيرامون مطالبي شامل پو> زونگ Bي
چـي <مآ آخـوند حـاج نـام به چيني مسلمان يك كتاب اين نويسندة است/
كتاب اين است/ بوده چين جنوب در نن> <يون ايالت كنان سا از رونگ>��٣٤
سنه به متعلق آن قديميتريننسخة و ع+متنوشتاريچيني هزار چهار شامل

است/ مي+دي ١٨٧٦
بـارة در مسـلمانان` cخـاستگاه �ي>��٣٥ يـوان هـويي <هــويي كتاب ـ ٥

روايتميكند: چنين اس+م آيين با چين دربار آشنايي چگونگي
قصرششد/ ديويوارد كه ديد رؤيا عالم در تانگشبي دودمان <امپراتور
راه از سركوبكرد/ را وديو شد سرزمينهايغربظاهر سرياز به دستار مرد
تـعاليم غـرب, سرزمينهاي سر به دستار مرد آواز, و دعا و ورد سري يك
تانگمعرفي دودمان امپراتور به را وعبادات احكام همه و اس+م دين اساسي
كـرد/ وتطبيق مقايسه ودائو بودا كنفوسيوس, آيين با را آنها همچنين كرد,
و نمود, تحسين را آنها و آمد هيجان به اس+م تعاليم تانگاز دودمان امپراتور
برتر <ديني اس+م آيين و است, جهان> دو بزرگ <دين اس+م آيين دانستكه
را كيزه` پا و ك cپا <چينگجن> داد: فرمان نتيجه در است, ديگر اديان> از



٣١ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
بيايند فرستادگان داد فرمان و ناميد, راستين` cدين <جنگجيائو>��٣٦ ميتوان
تانگهمچنين دودمان امپراتور بگيرند/ عهده بر را سلطنتي رصدخانة ادارة و
غرب سرزمينهاي در تا برگزيد را تانگ سربازان از تن هزار سه درنگ بي
و بيايند, سرزمينچين به هويي برگزيده سربازان از تن هزار سه تا توقفكنند,

/٢٣٤ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

كردند/>١ ولد و زاد اندازه بي آنان
فرمانرواي دورة فقطبه استو نشده كر چينذ امپراتور روايتنام اين در
بـا مقايسه در روايت اين است/ شده اشاره ٩٠٧م` تا ٦١٨c تانگ دودمان
با چين امپراتور آشنايي چگونگي پيرامون مطالببيشتري الذكر رواياتسابق
نـيز راوي ايـن كه فهميد ميتوان آن پاياني سطور از اّما دارد, اس+م آيين
اين همة است/ مخلوطكرده هم با را حوادثدورههايمختلفگسترشاس+م
بـه را مـطالب ايـن راويـان كه هستند آن بيانگر Bبا دقيق منبع فاقد روايات

شنيدهاند/ مسلمانان ويژه به ديگران از شفاهي صورت
و درچين اس+م تاريخ روايي منابع از يكي يوان> �ي هويي <هويي كتاب
گـفته است/ چـين مسـلمانان مـيان در رايج شنيدههاي و افسانهها بر مشتمل
تـا ١٦٥٥c جـي>��٣٨ <ليـو پدر جيه>��٣٧ سان <ليو هّمت به اثر اين ميشود
هـزار ٤٥ شـامل و مـجلد يك در چين, اس+مي بزرگ دانشمند ١٧٤٥م`,
سـنة تاريخ آن پاياني صفحة بر و است شده تدوين چيني نوشتاري ع+مت

است/ نقشبسته مي+دي ١٨٩٤
و مـطالعه بـا نيز معاصر, چيني پژوهشگر يوان>��٣٩, جين <فنگ ابراهيم
دو خود ادبي آرايههاي و توانا قلم از استفاده با و الذكر سابق روايات تلفيق
بيان اينجا در روايترا دو آن استكه كرده نقل و روايتاسطورهايتدوين



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٣٢

ميكنيم/
ميگويد: اسطورهاي روايت اولين

ستارة <سويي> سلسلة از ٥٨١cم` دييانگجيئن>��٤٠ <ون امپراتور <شبي
اختر cوزير لينگ>��٤١ شي <تاي به كرد/ مشاهده آسمان در درخشاني بسيار
كند/ بررسي نحسآن و طالعسعد بارة در تا داد فرمان وخوابگزاران` شناسان
ظهور نشانة فروغ پر ستارة اين گفت: امپراتور به گزارش در لينگ شي تاي
دي> <ون امپراتـور است/ cعربستان` �٤٢� <داشي> كشور در جسته بر انساني
كند/ تحقيق مورد اين در تا ساخت روانه اعراب جانبسرزمين به فرستادهاي
<داشـي> كشـور بـه سرانجام دراز و دور سفر سال يك پساز فرستاده اين
براي ايشان از اس+مcص`, گرامي پيامبر با م+قات هنگام رسيد/او cعربستان`

كرد/ دعوت چين به سفر
شخصا گفت, چين امپراتور فرستادة به تشكر ضمن محمدcص` حضرت
بزرگ صحابة از تن چهار اّما نيست, سفر اين انجام به قادر مختلف دBيل به
ابي بن سعد صحابه, چهار اين از يكي داشت/ خواهد اعزام او همراه را خود
رسـول ديـد چـون چـين امـپراتـور فرستادة بود/ پيامبر وقاصخويشاوند
ايشان مبارك چهرة از تصويري مخفيانه نميپذيرد, دعوتشرا كرمcص` ا
به تمثال چين,ضمنتقديمآن بازگشتبه در برد/ چين به خود با را آن و كشيد
كرد/ معرفي نيز را اس+مcص` پيامبر نمايندة و صحابه چهار چين, امپراتور

گزارش شنيدن و cص` محمد حضرت شمايل م+حظة از چين امپراتور
قصرش درون را تمثال آن داد دستور و شد خرسند بسيار خود فرستادة سفر
شد/ كار اين از مانع درنگ بي سعد اّما كند/ سجده آن برابر در تا بياويزند
سعد ممانعتميكني؟> آن برابر در سجده انجام از <چرا پرسيد: چين امپراتور
برابر در تا است داده فرمان ما به cص` محّمد حضرت ما <پيامبر گفت: پاسخ



٣٣ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
فـقط تـا است داده دسـتور مـا بـه بلكه نكنيم, سجده تصويري و بت هيچ
است رحـيم و رحـمان و ندارد وجود او جز خدايي كه را متعال پروردگار

پرستشنماييم>/
مورد را حضرت آن تعاليم بارها سخنان اين شنيدن پساز چين امپراتور
و سعد او ستايشكرد/ كاس+م پا آيينحنيفو از و داد قرار تحسين و تمجيد
در داد فرمان و معافنمود خود برابر كرنشدر مراسم انجام از همراهانشرا
<هواي را مسجد اين كنند/ بنا مسجدي آنان براي كانتون` c گوانگجو شهر
خـاطرة و ياد وسيله بدين تا نهادند, نام پيامبر` بود ياد cمسجد سي> شنگ
بـه سعد بعدها دارند/ نگه زنده سرزمين آن در را اس+مcص` گرامي پيامبر
حكيم را او شد/ كسپرده خا به كانتون در و درگذشت چين بيماريدر علّت
در نيز ديگر حكيم دو و <يانگجو>��٤٣ شهر در دوم حكيم نهادند/ نام اول
مرگ پساز آنان پرداختند/ اس+م آيين وترويج تبليغ به جو>��٤٤ <چوان شهر

المـنعم, العـبد مـحّمد جمال . ٢ و ١ صفحات كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١/٩٧ـ و ٩٦ صفحات كتاب, همان

شدند/>١ كسپرده خا به جا همان در
شـهرت و رواج از چـين مسلمانان نزد در كه اسطورهاي روايت دومين
چنين چين سرزمين به اس+م ورود چگونگي پيرامون است برخوردار بيشتري
از ٦٢٧cم` گوان> زونگجن <تاي امپراتور فرمانروايي زمان <در ميگويد:
كـه ديـد رؤيـا در او ديـد/ كي ترسنا خواب امپراتور شبي <تانگ>, سلسلة
بلند مردي گهان نا ك, خطرنا هنگامة اين در شد/ ور سويشحمله به هيوBيي
در تسبيحي و سر رنگبر دستاريسفيد تن, رنگبر سبز ردايي كه را قامت
خطر و كرد سرعتفرار به Bهيو ويآن آمدن با كه كرد دستداشتمشاهده
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شد/ رفع
را خوابگزاران و اخترشناسان وزيران, تايزونگهمة امپراتور بعد, روز
دربار ارشد وزيران از يكي كنند/ تأويل و تعبير را وي خواب تا كرد احضار
استكه آشوبگر و وزيريخائن نشانة Bهيو داشت: اظهار امپراتور حضور در
بر دستاريسفيد كه برجسته انسان آن و دارد سر در مملكترا به خيانت قصد
بـا اعـليحضرت است/ cاعـراب` سـرزمين<داشـي> پـيامبر نـيز داشـته سر
امان در سياسي بحران از رؤيا, عالم در محبتپيامبر و احسان برخوردارياز
خواهد فرما حكم مملكتما آرامشبر و ثبات مدتهايمديد تا و بود خواهد

بود/
مملكت سوي به خود مشاوران ميان از سفيري چين امپراتور آن, پساز
را فرستادگاني تا خواست cص` محّمد حضرت از و ساخت روانه عربستان
محمدcص` حضرت دارد/ اعزام چين سرزمين به اس+م دين نشر و تبليغ براي
هـمراه به كرد مأمور را اصحاب از نفر سه و كرد موافقت درخواست اين با
راه ميانة در آنها از نفر دو متأسفانه, بروند/ سرزمين آن به چين امپراتور سفير
سـپرده ك خا به شيا>��٤٥ شينگ <شينگ تنگة در و گفتند وداع را فاني دار
در و رسيد چين سرزمين به س+مت وقاصبه نام به آنان از يكي تنها شدند/

شد/ داده اسكان پايتخت در ميهمانسرايخارجيان
ندرتخارج به و بود خانه در اغلبروزها چين, اقامتدر وقاصپساز
روزانه كار از دست چين امپراتور روزي داشت/ اشتغال عبادت به و ميشد
و رفت او م+قات به دولتي لباسيكمامور ناشناسدر طور به و كشيد خود
قرآن ت+وت مشغول خلوصكامل و خضوع با و نشسته مغرب به رو او ديد
قرار رحل روي احترام با را قرآن رسيد پايان به ت+وت كه آن پساز است/
تـانگ, <امپراتـور وگفت: آمد استقبال به در سوي به لبخندي سپسبا داد/
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شگفتي با امپراتور آمدم; پيشواز به دير كه ببخشيد بنشينيد, و داخل بفرماييد
اّمـا زد, لبـخند وقاص هستم؟ تانگ امپراتور من كه دانستي چگونه پرسيد:
صـحبت به و نشستند يكديگر دست در دست دو هر آن پساز نداد/ پاسخ

پرداختند/
پي در پي دانشاو ارزيابي و زكاوت آزمايشهوشو منظور به امپراتور
پـاسخ درنگ بي و آرامي به وقاص و ميساخت مطرح را مشكل سؤاBتي
<چانگان> شهر در داد اجازه او به و شد خرسند بسيار چين امپراتور ميداد/

بپردازد/ اس+م آيين ترويج و تبليغ به و كند اقامت امروزي` cشيان
اّما بازگشتخواست, اجازة و افتاد وطن ياد به وقاص سال چند پساز
مطرح را خود ديار تقاضايمراجعتبه باز مدتي, پساز كرد/ امتناع امپراتور
امروز مرد اين كرد: زمزمه و كشيد ريشخود به دستي چين ساخت/امپراتور
است/ بازگشت صدد در هميشه گردد, باز ميخواهد فردا گردد, باز ميخواهد
<هـويي نـام كـه بـود موقع آن از داشت/ نگاه را او و انديشيد تدبيري بايد
بازگشتن معني به چيني زبان در هويي واژة زيرا يافت/ عموميت هويي>��٤٦

است/
با او و وقاصدرآيد ازدواج به دختري كه داد ترتيبي امپراتور انجام, سر
عـمر وتمام وطنشمنصرفشد به بازگشت واز يافت سامان سرو تدبير اين

/٢ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١ـ
گذراند/١ چين خدمتدر به را خود

چگـونگي ١٩١٣م` cمـتولد مـينگ>��٤٧ <ديـنگجـونگ داوود آقاي
دورة <در ميكند: روايت چنين را چين دربار وقاصبه ابي بن سعد سفارت
مدينه به نمايندهاي زونگ>��٤٨ <تاي به موسوم وقت پادشاه <تانگ>, س+طين
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بن عثمان سوم, خليفة شود/ فرستاده مبلّغي اس+م برايپذيرفتندين كه فرستاد
چـين كشور به اس+م دين تبليغ براي عّدهاي با را وقاص ابي بن سعد عفان,

داشت/ اعزام
گوانگ > استان مركز كه جو> گوانگ > مشهور بندر به اس+م نمايندگان
زمان آن در كه چين پايتختكشور به جا آن از شدند/ وارد است دونگ>��٤٩
اين از پادشاه م+قاتكردند/ <تايزونگ> پادشاه با و رسيدند بود <چانگان>
ابـي بن سعد كه بسطي و شرح از بعد پرسيد/ اس+م دين بارة در فرستادگان
به مشكل بسيار دين اين چند هر گفت: پادشاه داد, اس+م دين به وقاصراجع
روزه يكماه سال هر در و گزاردن نماز نوبت پنج روزي زيرا ميرسد, نظر
نمايندگان ولي است, دشوار مردم بر زكاتدادن رفتنوخمسو مكه گرفتن,
دعوتو به آنها و كنند دعوت اس+م به را چين كشور مردم دارند اجازه اس+م
كشور پايتخت در كرد امر پادشاه زونگ> <تاي پرداختند/ اس+م دين تبليغ
بـراي را مسجد اولين بود امروزي` cشيان ان> <چانگ زمان آن در كه چين

است/ مانده باقي كنون تا تاريخي مسجد اين كه كردند بنا مسلمانان
با وقاص ابي بن سعد كه آن از بعد نوشتهاند, چيني مورخان آنچه بر بنا
كـانتون` c جـو> گـوانگ > بـندر به چون برگردند, خواستند خود همراهان
و مسجد كرد امر پادشاه مرد/ و رسيد فرا وقاص ابي بن سعد اجل رسيدند,
موجود كنون تا هم مقبره واين شد دفن جا همان ودر ساختند او براي مقبره
و <معبد يعني <خوايشنگسي> چيني زبان به مقبره و مسجد آن اسم بيتا,است, مشهد, شرق, چاپخانه آسمانيچين, كشور به نظري مينگ, جونگ دينگ داوود چيني١ـ تلفظ نظر از كه است شده نوشته <دينجونمين> صورت به با] كتاب نويسندة نام جمهوريص٣٨/ دولت كنسولگري كفيل وي است مينگ> جونگ <دينگ آن صحيح و است اشتباه

ميباشد/>١ اس+م پيغمبر يادآوري و اشتياق مسجد
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است/ بوده مشهد در Y١٩٧٩ تا ١٩١٢Zچين

منابعخارجي بررسي
استفاده با استكه وغربي عربي ايراني, مآخذ و منابع شامل منابعخارجي
و بازسازي چين سرزمين به وقاصرا و اس+م ورود چگونگي چيني منابع از
در والبته ميكنيم مرور هم با را منابع اين پارهاياز نيز اينجا در كردهاند/ نقل

شد: خواهد استفاده منابع اين از نيز بحث ادامة
كشور در <يكسال عنوان با كتابخاطراتخود در فرخ مهدي آقايسيد
چـنين دينگجونگمينگ داوود آقاي اظهارات به پاسخ در چين> آسماني

سـفارت نـايب مينگ` جونگ دينگ =c دينجومين داوود آقاي مينويسد:
مينويسد: كتابخود در است اس+م مذهب داراي كه تهران در چين كبراي
تاي به موسوم چين پادشاه عفان, بن عثمان خ+فت زمان در كه c مطلب اين
براياشاعة مبّلغ كه كرد تقاضا و فرستاد مدينه به نماينده تايزونگ` =c چون
براي عّدهاي با وقاصرا ابي بن سعد عثمان و دارند اعزام چين به اس+م دين
نيست, تاريخ وحقيقت واقع با مطابق فرستاد` چين كشور به اس+م دين تبليغ
سعدبن اعزام از خبري تفحصكردم اس+م و عرب تاريخ در قدر هر من زيرا
بـراي كه دوم خليفة ششنفرة شوراي در او عضويت از حتي و وقاص ابي

نديدم/> برگزيد جانشينخود تعيين
در را وقاص ابي بن سعد قبر حتي <ايشان مينويسد: ادامه در فرخ آقاي
تاريخي مستند هم باز كه معينميكند كانتون` = گوانگجو =c كوانجو بندر
از وجه هيچ به عرب فتوحات و عفان بن خ+فتعثمان زمان در حتي ندارد/
وقاص ابي بن سعد اعزام بخصوصاز و نيست/ كري ذ چين به مأموري اعزام

بازگشت به فهرست
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در چين كشور به بود قادسيه جنگ فاتح و معروفعرب سردارهاي از كه

چـاپ, سـهامي شركت اّول, چاپ چين, آسماني كشور در يكسال فّرخ, مهدي سّيد ١/٣٩ـ و ٣٨ صفحات ,١٣٣١ تهران,

است/>١ نيامده ميان به كري ذ مورخان منشآت از هيچيك
در اس+م آيين نفوذ چگونگي مورد در چين> ايرانو روابط <تاريخ كتاب در
همخواني پيشين روايات با كه است شده نقل مأخذ كر ذ بدون روايتي چين
بن سعد استكه نيستآمده اعتماد مورد چندان اس+ميكه روايات <در دارد:
از گذشتن پساز و ميشوند چين عازم دريا طريق از نفر پانزده وقاصبا ابي
امـروزي كـانتون يـا كـوانگجـو بـندر وارد چـين درياي و هند اقيانوس
ميرسند آن پايتختچينيعنيچانگـ به طريقخشكي از آنجا ميشوند/از
پساز چين سلطان ميكنند/ دعوت اس+م دين به را او و م+قات فغفور با و
را سفرا و ميدهد نشان رويخوش اس+م, آيين با كنفوسيوس تعاليم مقايسة
پنج روز شبانه در بايد مسلماني هر كه ميبيند چون ميدهد/ عنايتقرار مورد
اسـ+م ديـن به گرويدن از بگيرد روزه سال در ماه يك و بگزارد نماز بار
خـويشرا دين تا ميگذارد آزاد را اس+م نمايندگان ولي ميكند خودداري
بـنا را چـين مسجد اولين چين پايتخت در آنها بسازند/ مسجد و كنند تبليغ
است` تأسيسشده كانتون در مسجد اولين روايات از برخي در ميكنندcالبته
جديد شيان به آن چانگـ نام بعدها است/ برقرار و باقي مسجد اين هنوز كه
وقاصدر ابي بن سعد كه است آمده روايت اين دنبالة در است/ يافته تغيير
و فوتميكند راه بين در اّما مينمايد, را عربستان بازگشتبه قصد عمر اواخر
مـحل در مـيكنند/ دفـن جا آن در و ميآورند جو گوانگ به را او جنازة
مورد اين در است/ مانده باقي هنوز كه ميشود مسجديساخته وي آرامگاه



٣٩ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
سعد كه ميگويند اعراب چون است, اخت+ف واعراب چيني مسلمانان ميان
شهر در او مقبرة و است نرفته بيرون عربستان از اصو� و گذشته در درمدينه

تـهران, امـيركبير, انـتشارات اّول, چـاپ چين, و ايران ابط رو تاريخ آذري, الدين عiء ١/٦٠ـ تا ٥٨ صفحات ,١٣٦٧

دارد/>١ قرار مدينه
جانب از سفير اعزام بارة در ايران> <ابدّيت كتاب در نيز نصر تقي دكتر
اسـ+م <پـيغمبر مـينويسد: چـنين چـين بن فغفور نزد به اس+مcص` پيامبر
فـرستاد تانگ سلسلة پادشاه زونگ` تاي =c تسونگ تاي نزد به نمايندهاي
كانتون بندر به و چين به را بازرگانيخود يككشتي با نماينده اين ٦٢٨cم`/
كانتون مسجديدر تا كمككرد او وبه محبتكرد او به چين پادشاه رسانيد,
از خارج در قديميترينمسجدياستكه استو باقي هنوز اينمسجد بسازد/
اجـير مسـلمان و ايرانـي سربازاني تانگ شاهان است/ شده ساخته عربستان

,١٣٥٠ تـهران, كـيهان, چـاپخانة خـاورشناسان, ديـدة از ايران ابدّيت نصر, تقي سّيد ٢/٣٠١ـ و ٣٠٠ صفحات

كردند/>٢ نفوذ چين در وايشان نمودند
مـنبع يك از نـقل بـه مسـتقيم> صراط <اس/م كتاب در نيز مورگان كنت
دربار وقاصبه ابي بن سعد همچنينسفر و اس+م ورود به راجع چين تاريخي
نشانگر آشكار طور به وي نوشتة البته است/ نوشته چينمطلبجالبي امپراتور
به سعد سفر افسانة با قديمتانگ> <تاريخ گزارشكتاب از بخشي آميختن هم در
مينويسد: چين به اس+م ورود به راجع تاريخچه اين در مورگان است/ چين
<يونگوي> سلطنت دوم سال در كه ميكند تانگاشاره دودمان كهن <تاريخ
به عربستان فرستادهاياز ٦٥١cم` هجري ٣١ سال حدود در يونگهويي` =c
ايشان دولت كه گفت فرستاده اين آورد/ خود با هدايايي و آمد خاقان دربار
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كه ميشود مستفاد مطلبچنين اين از است/ تأسيسيافته قبل يكسال و سي
رواياتمسلمانان مطابق است/ تانگرسيده دربار به ويمقارنخ+فتعثمان
هيأت اين سرپرستي است/ چين كشور به اس+م ورود مرحلة ايننخستين چين,
و داشت عهده به پيغمبرcص`, مشهور صحابة از يكي وقاص, ابي بن سعد را
درياي و هند اقيانوس راه از كه ميشدند نفر پانزده حدود در وي همراهان
مركزي شهر به خشكي راه از جا آن واز رسيده گوانگجو> > بندر به چين
كسب پساز خاقان كردهاند/ اب+غ خاقان به را ودعوتخود رفته <چانگان>
اس+م و ميبيند موافق كنفوسيوس تعاليم با را آن اس+م دين از چند اط+عاتي
و يوميه نماز خواندن مرتبه پنج مانند مقرراتي ولي ميكند! تصديق و تأييد را
سعد به او حال, هر در نميگرود/ بدان و ميآيد طبعويگران به روزه يكماه
با را موافقتخود و ميدهد چين در را اس+م دين تبليغ اجازة وي همراهان و
ع+قة وسيله, بدين و ميدارد اع+م <چانگان> شهر در مسجد تأسيساولين
در مـهمي واقعة مسجد اين بناي ميكند/ ابراز اس+م مقّدس دين به را خود
به بنا, تجديد و تعمير قرنها پساز هم هنوز كه ميرود شمار به اس+م تاريخ
پير وقتيسعد بعد سالها است/ مانده باقي جديد <شيان> صورتآبرومنديدر
بين در متأسفانه ولي گردد, باز وطنخود به كه مييابد اجازه مريضميشود و
مسجديبه او قبر موضع در ميشود/ دفن گوانگجو> > بندر ودر ميميرد راه
باقي امروز تا و ميباشد چين تاريخي مسجد دومين كه شده بنا وي بود ياد

ـ مجتهدي ـ رضايي ـ بحرالعلومي امين مترجمان صراطمستقيم, ـ اس�م مورگان, كنت صـفحات١ـ ,١٣٤٤ حـقيقت, كتابچي باقر محمد حاج كتابفروشي تبريز, دوم, چاپ ٤٢١/نوروزي, ٤٢٠
است/>١ مانده

ابي مقبرة نام كانتون`به c گوانگجو> > شهر معتقدندمقبرهايكهدر چينيان



٤١ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
مـعروفپـيامبر وقـاصصـحابي ابي بن سعد به متعلق دارد وقاصشهرت
تاريخي پاسخ يافتن و ادعا اين سقم و بررسيصحت براي است/ كرمcص` ا
ابي بن فّعالّيتهايسعد و زندگاني پيشينة و استسوابق شايسته برايآن مناسب

كنيم/ مطالعه اس+مي متون به مراجعه با چينوقاصرا ابيوقاصبه بن سعد سفر سقم بررسيصّحتو
قبل ١٦ . ٦٧٥م تا ٥٩٣cمنافزهري عبد وقاصبنوهببن ابي بن سعد
مبشره عشرة از و كرمcص` ا رسول صحابة مشاهير از هجري` ٥٥ تا بعثت از
و كـرد پرتاب خدا دين صيانت راه در را تير نخستين كه بود كسي او است/

المشـاهير وفـيات و اJسـ�م تـاريخ الذهبي, عثمان بن احمد بن محمد الدين شمس معاوية١ـ عهد ,١٤١٣ الثانيه, الطبعة العربي, دارالكتب تدمري, عبدالسiم عمر تحقيق اJع�م, عربيY/و زبان Zبه ٢١٣ و ٢١٢ صفحات ,Y٦٠ه ـ ٤١Zه وفيات و حوادث سفيان, ابي ابن

بود/١ اBس+م فارس به ملقب
بسيار خانوادهاي و گشود جهان به قريشديده قبيلة ميان در و مكه در او
ابوبكر راهنمايي با سالگي ١٧ سن در بعثتو نخستينسال در داشت/ ثروتمند
به بود/ اس+م صدر نخستين مسلمان نفر پنج از يكي و گرويد اس+م دين به
سال در كرد/ هجرت حبشه به عّدهايديگر همراه به كرمcص` ا پيامبر دستور
از عـدهاي اتـفاق بـه پيامبرcص`, حركت پيشاز ٦٢٢cم` بعثت چهاردهم
ايمان اس+م دشواريبه بسيار شرايط ويدر يثربمهاجرتنمود/ به مسلمانان
ده از يكـي خـاطر همين به و بود قدم ثابت و استوار ايمانشنيز در آورد,
بسيار سواري اسب و تيراندازي در او است/ مبشره عشرة معروفبه صحابة
جنگهايمسلمانان در اس+م سپاه نامي سرداران از يكي و بود ماهر و ورزيده

بازگشت به فهرست



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٤٢

در ُاحـد و بدر غزوة در وقاص ابي بن سعد جناب بود/ مسلمانان غير عليه

/٤٧٥ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

بود/١ كرمcص` ا رسول ركاب
توان تمام با اسب بر سوار كه ديدم را سعد بدر روز ميگويد: مسعود ابن
سه يكتير با احد روز در سعد ميگويد: زهرينيز ميجنگيد/ بينمشركان در

/٢١٦ ص كتاب, همان الذهبي, عثمان بن احمد بن محمد الدين شمس ٢ـ

رساند/٢ كت ه+ به را مشركان از نفر
بـا خلفا عصر آغاز و كرمcص` ا نبي رحلت پساز وقاص ابي بن سعد
جهت مسلمانان از رأسسپاهي در اول خليفة دستور ويبه بيعتكرد/ ابوبكر
درآن زيرا شد; گسيل نواحي آن به روم و ايران مرزهاي در ناآرامي سركوب
قسمت دو به را مسلمين سپاه دروغين پيامبران سركوب پساز ابوبكر زمان
فتح را مرزيايران نواحي توانستند كه فرستاد مرزهايايران به را قسمتي كرد,
از قسـمتي تـوانسـتند كـه فرستاد روم مرزهاي به نيز را ديگر قسمت كنند/

تصرفكنند/ را شام سرزمين
در ابـوبكر گـذشت/ سـپسدر و كرد خ+فت سال دو حدود در ابوبكر
آن در كرد/ منصوب خود جانشين عنوان به را عمر زندگي, روزهاي آخرين
عـمر بودند/ جنگ مشغول روم و ايران مرزهاي در مسلمين سپاهيان هنگام
فرماندهاني برايآنها و نمود اقدام برايآنان قوايكمكي فرستادن به ب+فاصله
دوم خليفة كه وقاصبود ابي بن سعد فرماندهان اين از يكي كرد/ تعيين جديد
در تقويتكرد/ را مسلمانان ويجبهة فرماندهي نفسبه تازه نيروهاي اعزام با
و فـرخـزاد رستم فرماندهي به سوم يزدگرد سپاهيان هجري, شانزدهم سال
نزديكي در قادسيه منطقة وقاصدر ابي بن سعد فرماندهي به مسلمان سپاهيان



٤٣ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
كشته با درگيري روز چهار يا سه پساز و گرفتند قرار هم روي در رو كوفه
به پيروزي اين پساز مسلمانان و خورد شكست ساساني سپاه رستم, شدن
تصرف به شهر و كرد فرار يزدگرد كردند/ حمله پايتختساساني طرفمداين
در سـعد شـد/ مسـلمانان نصيب بسياري غنايم مداين فتح در آمد/ در آنان
برايخليفة را آمده دست به هنگفت غنايم و فتوحات شرح مفصلي گزارش
سـپاه مـقر و مركز را كوفه عمر موافقت با سعد داد/ گزارش مدينه در دوم
سـپاه داد/ تشكيل بزرگي سپاه يزدگرد قادسيه, شكست پساز خويشكرد/
خانقين نزديكي در Bجلو نبرد در رازي مهران فرماندهي به ساساني يزدگرد
نتيجه, در وقاصشكستخورد/ ابي بن سعد سپاهيان و مسلمانان از امروزي

ريسكونتگزيد/ در و گريخت سمتشرق به يزدگرد
٢١ سال در كه بود واعرابمسلمانجنگنهاوند بزرگايران نبرد آخرين
كه شد خبردار سوم يزدگرد چون افتاد/ اتفاق مي+دي ٦٤٢ هجريمصادفبا
غـنيمت را فرصت شده كنار بر عرب سپاه فرماندهي از وقاص ابي بن سعد
به نيز مسلمان آورد/اعراب حمله اعراب سوي به لشكري تدارك با و شمرد
ناميدند, الفتوح فتح را آن مسلمانان اينجنگكه در مقرن بن نعمان فرماندهي

تـهران, نـخست, جـلد زّريـن, بزرگ المعارف ايرة پور,د رياحي بابك و حقايق بابك ١/٦٥٥ـ ص ,١٣٧٧ اميد, فرهنگي مؤّسسة
شكستدادند/١ بار برايآخرين را ساساني سپاه

فرماندهان از يكي عنوان وقاصبه ابي بن سعد كه ميبينيم زمان اين پستا
لشكـريان با همراهي و خدا راه در جهاد مشغول اس+م سپاه دBور و شجاع
اسـ+مي خـ+فت حوزة از وي خروج بر مبني گزارشي و است بوده اس+م
مّدتي و كرد بنا را كوفه عراق, فتح پساز قادسيه و مداين فاتح ندارد/ وجود



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٤٤

بن عمر بار يك البته, بود/ او با كوفه حكومت دوم, خ+فتخليفة زمان در
كرده گزارش او به كه عملي ارتكاب خاطر به را وقاص ابي بن سعد خطاب
و آورد عمل به كه تحقيقاتي پساز اّما كرد; عزل فرماندهي سمت از بودند
مجددا است, شده گزارش سعد بارة در وي به نادرستي اط+عات شد معلوم

نصبكرد/ سپاه فرماندهي سمت به را وي
نام به دستشخصي به خ+فت, سال ده پساز هجري, ٢٣ سال در عمر
روزهـاي آخـرين در او گذشت/ در روز چند پساز و شد مجروح فيروز
ابـي بـن عـلي كـند/ تـعيين را جـديد خليفة تا داد تشكيل شورايي زندگي,
وقاص ابي بن سعد و عوف بن عبدالرحمان زبير, طلحه, عثمان, طالبcع`,
از عبدالرحمان نفع به وقاص ابي بن سعد شورا اين در بودند/ شورا اعضاي
حـاميان تـرازوي كـفة در سنگين وزنهاي سان وبدين كرد صرفنظر خ+فت

نهاد/ عثمان خ+فت
واو كرد ابقا را حكومتكوفه وقاصبر ابي بن امارتسعد نيز سوم خليفة
عـثمان خ+فت عصر در سعد ديگر فّعالّيتهاي و اقدامات از بود/ كوفه امير
پـدرش كه شده روايت سعد دختر از فقط نداريم/ دست در بيشتري اط+ع
ويژه دستيار حكم مروان نزد به درهم هزار پنج ميزان به را خود مال زكات

/٢٢٠ ص كتاب, همان الذهبي, عثمان بن احمد بن محمد الدين شمس ١ـ
دورة از ايـامي چـه و سالي چه در عمل اين كه اين است/١ فرستاده عثمان

نيست/ معلوم ما بر نيز است بوده عثمان حكومت
مسلمان سپاهيان با همراهي از نسبي فراغت وقاصپساز ابي بن سعد آيا

است؟ كرده مسافرت چين سرزمين به سوم خليفة دستور به
هجرت از ام سي سال در اس+م <ديانت ميگويد: چين> در <اس/م كتاب



٤٥ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
به گوانگجو` c كانتون شهر در مسجد نخستين و شده چين وارد ٦٥١cم`
كـه آن پساز است/ شده ساخته اس+مي وقاصسردار ابي بن سعد دستور
و م+قات چين رئيسكشور با شد چين وارد دريا راه از وقاص ابي سعدبن
كردند/> تبليغ را ديانتاس+م شده چين وارد افغانيان و وايرانيان كرد كره مذا
در تهران اس+مي تبليغات انجمن تقاضاي به پاسخ در حي, بدرالدين آقاي
در اس/مي <فرهنگوعلوم عنوان با مقالهاي در شمسي, ١٣٢٤ سال دوم نيمة
از يكي رفت/ چين به راه دو از اس+م كه نيست <شكي مينويسد: چنين چين>

از زودتر دريا راه از چين به اس+م ورود دريا/ راه از ديگري و خشكي راه
عـثمان, خ+فت زمان در و هجري ٢٩ سال در چون گرفت/ انجام خشكي

,Yچين در اسiمي علوم و فرهنگ Zو چين در اس�م مهدوي, احمد و بديع عبدالحميد ١/٣٨ـ و ٩٨ صفحات ,١٣٥٥ حيدري, چاپخانة تهران, عطايي, مطبوعاتي مؤّسسة دوم, چاپ

كرد/>١ ظهور چين در اس+م
چـنين چـين بـه وقـاص ابـي بـن سعد خصوصسفر در نيز لوشيائويي
وي همراهان نفر سه وقاصو ابي رفتند چين به كه مسلماناني <اولين مينويسد:
سـال در دريـا راه از مـدينه نـمايندگان وي همراهـان و وقاص ابي بودند/
عـازم جـو چـوان به رسيدن از بعد آنان كردهاند/ سفر چين به ٦٣٢مي+دي
شده گفته گرفتند/ قرار امپراتور پذيرش مورد جا آن در كه شدند ان چانگ
ديگريدر و چانگان در يكي مسجد, سه ساختن اجازة نامبرده به كه است
شد/ داده جو, چوان سوميدر و امروزي` نانكن =�٥٠� نينگcننجينگ جيان
وقاصبعد ابي نه! يا است شده ساخته مساجد اين باBخره آيا نيستكه معلوم
بناي قديميترين ميتوان را او مقبرة شد/ مستقر گوانگجو در چانگان از
زنـدگي جـو چـوان در وي ديگر همراهان نفر دو دانست/ چين در اس+مي



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٤٦

/٢٧٣ ص مقاله, همان لوشيائويي, ١ـ

است/>١ بازسازيشده محل اين در آنها مقبرة و كردهاند
وارد خشكي راه از سعد كه مييابيم روايتافسانهايپيشينچنيندر دو از
همراهان از نفر دو روايتبهصراحتميگويد دومين در زيرا است, چينشده
كسپرده خا به <شينگشينگشيا> گذرگاه در و گذشتند در راه بين در سعد
وارد دريا راه از وقاص ابي بن سعد ميگويند Bبا مطالب كه درحالي شدند/
ويبا كرة مذا اّما تناقضدارند/ هم با موضوع ايندو استو سرزمينچينشده
مـ+قات عـنوان به افسانهاي روايت دومين در كه آنچه با چين رئيسكشور
گـويا نـدارد/ مـغايرتي است شـده تـوصيف چين امپراتور و سعد دوستانة

روايتكردهاند/ را وي سفر مسير از بخشي كدام هر الذكر سابق مورخان
را انسان كه دارد وجود سعد زندگاني در ديگر توّجه قابل مطلب چند البته
درخصوص اخت+فموّرخان به توّجه با ميدارد/ وا بيشتري تأمل و تفكر به
٨٢ برخي و ٧٤ وفات هنگام به را او سن برخي وقاص, ابي بن سعد تولد سال
امپراتور دربار به هجري ام سالسي در واقعا سعد چنانچه كردهاند/ كر ذ سال
او آيا باشد/ بوده سال ٥٧ تا ٥٠ بين بايد هنگام اين در او عمر باشد, رفته چين
انجام پساز و رفته چين امپراتور دربار به سوم خليفة دستور به هنگام اين در
كه اينباورند بر چينيان چرا باشد, چنين گر ا است؟ بازگشته مأموريتبهحجاز

است؟ سعد به متعلق كانتون شهر وقاصدر ابي روضة
ان چانگ شهر وقاصدر ابي بن اقامتسعد از افسانهاي روايات اين در
نگه براي چين امپراتور تدبير نيز و آمده ميان به تانگسخن سلسلة پايتخت
پساز سـعد كـه ميگويد و است داده شرح را چين در سعد دايمي داشتن
عمر همة و منصرفشد وطن مراجعتبه انديشة از چيني يكدختر با ازدواج



٤٧ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
اس+مي مورخان گزارش با موضوع اين كرد/ درچين صرفخدمت را خود
رخدادهايزندگانيسعد ادامة به گزارشهايمربوط با و تناقضآشكاريدارد

ندارد/ همخواني نيز
خانة به مردم او پساز شد/ هجريكشته ٣٥ سال پايان در عفان بن عثمان
دست به را اس+مي امت امور زمام كه خواستند او واز بردند هجوم عليcع`
عهده بر را مسلمانان زعامت عليcع` مردم, فراوان اصرار با انجام سر گيرد/
محّققحضرتآيةا� ع+مة ويبيعتكردند/ با مسلمانان اينهنگام در گرفت/

مينويسد: الرجال> <قاموس ارزشمند كتاب شوشتريدر تقي محمد
به وقاصرا ابي بن سعد و عمر ابن جمله از صحابه از چند تني ياسر عمار
زشت سخني و خشمگينشد سخنعمار از سعد دعوتكرد/ cع` بيعتباعلي
عمار, فرمود: عليcع` گزارشكرد/ عليcع` به را موضوع عمار راند/ زبان بر
در است/ حسود وقاصنيز ابي بن سعد و ترسو عمر ابن زيرا كن, رها را اينان

قـم, ا]سـiمي, النشـر موسسه الخامس, الجزء الرجال, قاموس التستري, تقي محمد عربيY/١ـ زبان Zبه ٢٤ و ٢١ صفحات ,١٤١٤

است/١ شده معرفي المذبذبين وقاصامام ابي بن سعد ديگر جايي
و عليcع` از كه افراديبود از سعد مينويسد: ا�س/م كتابتاريخ ذهبيدر

/٢١٩ ص كتاب, همان الذهبي, عثمان بن احمد بن محمد الدين شمس ٢ـ

گرفت/٢ كناره معاويه
كسپاه با بي شجاعو امير شوشتريروايتشنيدنيديگريپيرامون ع+مة

است: كرده نقل وقاص, ابي بن سعد اس+م,
عليcع` بر واقعةصفين پايان در عّدهايديگر همراه وقاصبه ابي بن <سعد
وصفينخودداري جمل واقعة در عليcع` همراهي از كه حالي در شدند, وارد
قـتل گـفتند: جـواب كـرديد؟ سـرپيچي چرا پرسيد: عليcع` بودند/ كرده



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٤٨

تو هجرت و سابقه و فضل به چند هر شكداريم; او خون در ما عثمان/چون
بـه امـر به را شما خداوند آيا پرسيد: عليcع` معترفهستيم/ نيز اس+م در

عليُّ يا وقاصگفت: ابي بن سعد است؟ نداده فرمان منكر از نهي معروفو

/٢١ ص كتاب, همان التستري, تقي محمد ١ـ

النّىاَر/>١ فَأدُخل مؤمنا قتَل َأ اْن أخاُف الكافِر! ِمن المؤمَن َيعِرُف َسيفا َأعِطني
بيعت عدم نيز و پيشين خليفة سه با وقاص ابي بن سعد صميمانة همراهي
در بـررسي و تـوّجه قـابل و آور شگفت نكتهاي عليcع` با وي وهمراهي
كوفه بر وامارت مداين فتح هنگفت غنايم آيا ميرود/ شمار به سعد زندگاني
و گرايي دنيا روحية وعثمان خ+فتعمر عصر در زياد ماهانة مستمري واخذ
ثروت و رفاهطلبي روحية اين آيا بود؟ نكرده ايجاد او در را اندوزي ثروت
هـمين آيا است؟ بوده سازگار عليcع` اقتصادي عدالت سياست با اندوزي
ابـي بـن سـعد مخالفت و حسحسادت برانگيختن باعث cع` علي سياست

نشد؟ جنگها در عليcع` با همراهي عدم نيز وقاصو
وقـاص ابـي انـدوزي وثـروت راحتطلبي روحية پيرامون سعد دختر
جاي بر پول درهم هزار پنجاه و رفتدويست دنيا از او كه <روزي ميگويد:
نشده كر منقولويذ غير دارايي و اموال پيرامون سخني اينجا در البته نهاد/>

است/ بوده قيمتي و شكوه با نيز وي قصر مطمئنا ولي است
در و بود برگزيده عزلت گوشة عمر اواخر در سعد ميگويد: بكار بن زبير

ميكرد/ زندگي مدينه مايلي سه در اBسد حمراء در واقع قصري
در وقـاص ابي بن سعد ميگويد: سعد رحلت خصوص در هم سعد ابن
بـه را او جنازة و رفت دنيا از مدينه مايلي هفت در عقيق منطقة در قصرش
و هفتاد وفات هنگام به او سن گزارد/ نماز او بر مروان و كردند حمل مدينه



٤٩ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان

/٢٢١ و ٢٢٠ صفحات كتاب, همان الذهبي, عثمان بن احمد بن محمد الدين شمس ١ـ

بود/١ سال چهار
مـدينه ودر شد نابينا عمر درآخر سعد ميگويد: اس+مي دايرةالمعارف

خـرداد عطائي, انتشارات اس�مي,مؤّسسة المعارف ايرة خواه,د فرهنگ رسول محمد ٢/١٣٥ـ ص افست, چاپ ,١٣٥٩ ٤٧٥/ماه ص كتاب, همان يائوبين, وان ٣ـ

درگذشت/٢
ميگويد: سعد نشيني علتگوشه باره در هم چين دايرةالمعارفاس+مي
سر بر مشاجره بحثو از شورايششنفره واقعة وقاصپساز ابي بن سعد
نشيني گوشه و عزلت مدينه حومه در العقيق قريه در و اجتناب خ+فت مقام
اودر است/ شده نقل روايت و حديث ٢٧٠ عمر تمام در وي از كرد/ گذشت/٣اختيار در ٦٧٥م سال به و شد نابينا چشم دو از عمر اواخر

مينويسند: چنين را علّتمرگسعد شوشتري ع+مة
حسن اما بگيرد, بيعت مسلمانان از فرزندشيزيد براي داشت قصد معاويه
سم بوسيله را دو پسآن وقاصمخالفتميكردند, ابي بن سعد و عليcع` بن

/٢٥ ص كتاب, همان التستري, تقي محمد ٤ـ

رحلتكردند/٤ دو آن و كرد مسموم
سـعد وفـات خـصوصسـال در زيـادي وجـماعت مديني ابن واقدي,

/٢٢١ ص كتاب, همان الذهبي, عثمان بن احمد بن محمد الدين شمس ٥ـ

گذشت/٥ هجريدر ٥٥ سال وقاصدر ابي بن سعد ميگويند:
چينسفر به واقعا بود گرفته كناره معاويه و عليcع` از كه دوراني در او آيا
وي انـدوزي وثـروت راحتطـلبي گرايـي, دنيا روحية قطعا است؟ كرده
باشد/ داشته سازگاري چين مثل درازي و دور سرزمين به سفر با نميتوانسته
چين به وقاصهرگز ابي بن جنابسعد كه باورم اين بر Bبا مطالب بيان پساز



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٥٠

زنـدگاني رخدادهاي روند پيگيري سو, يك از زيرا است; نكرده مسافرت
امـامت دورة بـويژه اسـ+م, صدر تاريخ مختلف برهههاي در سعد جناب
در پاياني سالهاي در وي پيوستة حضور نشانگر معاويه, خ+فت و عليcع`
اس+مي مورخان تاريخييا متون هيچيكاز استو قلمرويخ+فتاس+مي
در و اشارهايندارند سوم جانبخليفة از چين دربار موضوعسفارتويبه به
از نميبينيم/ مهّم لة مسأ اين از پايي رّد نيز تاريخچين رسمي متون هيچيكاز
مسير و راه پيرامون گون گونا روايات در متعدد تناقضات وجود سويديگر,
موضوعسكونت است/ كرده پررنگتر را افسانهايآن چينجنبه به سعد سفر
شهر ويدر دفن و سپسارتحال امپراتوريچين, پايتخت در نيز وي دايمي
درخصوصوفات اس+م تاريخي متون در مندرج رواياتصحيح با كانتون

دارند/ اساسي مغايرت نيز هجري ٥٥ سال در مدينه حوالي ويدر
سوريه, روم, ايران, به پيغمبرcص` سفراي اعزام شرح كه اس+م موّرخان
طرف از نمايندهاي چنين كه صورتي در كردهاند, كر ذ را ديگر ب+د و حبشه

نميگذشتند/ آن از سادگي به حتما باشد, شده اعزام چين به ابيوقاصدرگوانگجوپيغمبر آرامگاه
نيز وقاص ابي بن سعد فوت محل در چيني موّرخان و مسلمان موّرخان
و رفته دنيا از گوانگجو بندر ويدر كه معتقدند چينيها دارند/ اخت+فعقيده
وقاص ابي بن سعد دارند عقيده مسلمانان ولي مّدعاست, اين دليل مزارشنيز
و گذشته در مدينه در ميباشد, ايران فاتح و پيامبر ياران و خويشاوندان از كه

است/ مدفون بقيع قبرستان در
واقعدر گوانگجو> > شماليشهر حومة در خواچيائو>��٥١ <ليو پل دركنار

بازگشت به فهرست



٥١ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
چين مسلمانان كه است آرامگاهي چين, جنوب در دونگ>, گوانگ > استان
صـحابي را مـقبره ايـن صـاحب آنان هستند/ قائل فراواني احترام آن براي
چين مسلمانان غالب باور ميدانند/ وقاص> ابي بن <سعد اس+م معروفپيامبر
فرمانروايي درعصر اس+م معرفي و تبليغ براي پيامبر فرمان به سعد استكه آن
آن در سكونت سال چندين پساز و است كرده سفر چين به تانگ دودمان
شهر در و گفته وداع را فاني دار العرب جزيره به مراجعت هنگام به سرزمين
بارة در پو> زونگ Bي <شي كتاب است/ شده سپرده ك خا به گوانگجو

وقاصميگويد: فوت
سرپرست درگذشت, دونگ> گوانگ > ايالت شرق در <وقاصسرانجام
ويشبيه گور دفنكردند/ شهر حصار ديوار داخل در را او ديگران و مسلمانان
پا بر سفيد سنگ از كوشكي آن فراز بر بود, غرب سرزمينهاي مقبرههاي
دارد, قرار وسطصحن در مقبره حياطيدارد/ و طرفآنديوار چهار كردند,
را خـود انعكاسصـداي و طنين ميگفت, سخن آن درون در فردي وقتي

/١٨٣ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

مينامند/>١ نيز كصدا> پژوا <آرامگاه را آن رو اين از ميشنيد,
اس+مي خصوصمعماري زياديدر ساليان كه پينگ>��٥٢ جي <ليو استاد
وقاصرا ابي نزديكمقبره از استوخود كرده تحقيق و مطالعه چين مساجد
مينويسد: چنين آرامگاه اين بارة در است, داده قرار بررسي مورد و ديده

دارد وجود مقبرهاي گوييخوآ, منطقة در گوانگجو شهر از خارج <در
از تـانگ سـلسلة اوايـل در مـيشود گفته كه وقاص نام به فردي به مربوط
سپسدر و آمد محل اين به مردم ارشاد و رهبري منظور به عربي كشورهاي
در مسلمانان مقبرههاي قديميترين از وييكي قبر رفت/ دنيا از گوانگجو



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٥٢

ياران از نفر چهل قبر شدم موفق جو, گوانگ در قبل سال چند است/ چين
وقاصو كه ميدهد نشان قبرها كنم/اين نزديكمشاهده از را فرد اين مسلمان
مسجد ساختن در و آمدند چين تانگبه سلسلة شروع زمان در افراد اين بقية
كسپرده خا به جا وهمان رفتند دنيا از گوييخوآ سپسدر نيزهّمتكردهاند
از روابط برقراري و آمد و رفت تانگ, زمانسلسله در آن از گذشته شدند/
بـراي غـرب و شرق از زيادي افراد همچنين و بوده رايج بسيار دريا طريق
كشورهاي از نيز عربها از زيادي تعداد ميآمدند/ چين به ديني علوم تحصيل
زيـادي قبرهاي كنون ا هم ميآمدند/ چين به تبليغ و تجارت براي مختلف
است شكل مقبرةوقاصمستطيل دارد/ وجود خوآ گويي در عربها به مربوط
است, دندانهدار و شكل كنگرهاي مقبره اين دور تا دور ديوارههاي وباBي
شكل سبكو به كام� مقبره اين ديوار بيرون هست/ نيز دارايگنبد مقبره اين
به اطرافآن در شده پنجرههايتعبيه و قبر خود اّما است, كشورهايخارجي
گرفته قرار تعمير مورد بعدها مقبره استكه آشكار است/ سنّتي چيني سبك
حـفظ خـوبي به را آن شكل ك� و نبوده وسيعي درحد تعميرات اّما است,
مدارك و مشخصنيستفقططبقشواهد مقبره اين دقيقساختن سال كردند/
بگوييم جرأت به ميتوانيم ما است/ شده تانگساخته زمان در كه ميدانيم
مـقبره همين شده ساخته چين در كه خارجيان به مربوط مقبرة قديميترين
وجود هانگجو شهر فنگخوانگدر مسجد قديميديگريدر مقبرة است,
نظر حد فقطدر شده,اّما مينگساخته سلسلة زمان در بعضيها گفته به كه دارد

ندارد/ سنديت و است
دارد وجود امكان اين نيست, باجهتحياططرفراستيكسان جهتقبر
طرفراستمقبره در باشند/ نشده يكزمانساخته همدر با قبرها و حياط كه
اتاق ـ خانه ميهمان ـ فرنگي ك+ه ـ شبستان تاBر شامل: دارد وجود ساختماني



٥٣ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
ايـن از خيلي معماري كنون ا هم روحاني/ سكونت محل و حمام ـ جلسات
مورد بار چندين ميرسد نظر به و است چينگ دوران به مربوط ساختمانها
داخل در و شدهاند ساخته ساده فوقالعاده ساختمانها است/ گرفته قرار تعمير
در كـه است امـري حـياط داخـل در سـازي فرنگي ك+ه سبك آن حياط
بسـيار فرنگيها ك+ه اين داخل ميگيرد/ قرار استفاده مورد زياد گوانگجو
داراي دارد, قرار محوطه اين در كه طاقداري گذرگاه است/ دلپذير و خنك
دادهاند/ طاقدار گذرگاه اين به ص+بتي و دارند زيبا ظاهري كه است در سه
در است/ شـده ساخته دار دندانه و شكل كنگرهاي نيز گذرگاهها اين باBي
به آنها وعمر قديمياند بسيار كه دارد وجود قديمي كاج درختان وسطحياط,

و چاپ سازمان اّول, چاپ خرم, مريم ترجمة چين, در اس�مي معماري پينگ, ليوجي ١/٢٤١ـ تا ٢٣٨ صفحات ,١٣٧٣ بهار تهران, اسiمي, ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات

ميرسد/>١ سال هزار
سومين با برابر مي+دي ٦٢٩ مقبره سنگي ديوارة بر آرامگاه اين بناي سال
استاد اّما است, شده حك گوان زونگجن تاي امپراتور فرمانروايي از سال
<اين ميگويد: آن بارة در بيشتر بررسيهاي با چين معاصر موّرخان از چنيوان
فـرمانروايـي از سـال سـومين بـا برابر ٣٢cق` مي+دي ٦٥٢ سال در مقبره

است/> شده تانگبنا دودمان از <يونگهويي> امپراتور
مـرتبه چندين گون گونا قرون و اعصار طول در مقبره اين وي, گفتة به
بازسازي <چينگ> دودمان فرمانروايي دورة در اّما است, شده تعمير مرمتو

/١٨٣ ص كتاب, همان يائوبين, وان ٢ـ
است/٢ شده اساسي

سفر و اسطورهاي روايات اين خصوص در نيز غربي انديشمندان البته,
نـمونه, براي كردهاند/ ارائه توّجهي قابل نظرهاي اظهار وقاص ابي بن سعد



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٥٤

چنين چيني مسلمانان بين <در خصوصمينويسد: اين در آرنولد سرتوماس
در پيامبر پدر برادران از يكي بوسيلة بار اولين براي اس+م دين استكه شايع
اينداستان ولي است/ احترام مورد نيز كانتون ويدر آرامگاه و شد تبليغ چين
ساختههايدورههاي از كه ميرسد نظر به و ندارد تاريخي اساس وجه هيچ به
اس+م دادن ارتباط به آنان شديد ع+قة از داستان اين شك, بدون باشد/ بعد
حد تا ممكنو قديميترينزمان به سرزمينچين در اس+م تاريخورود و خود
است سرشاري منبع كه زماني ميكند, حكايت پيامبر حيات زمان به امكان

/٢١٦ ص كتاب, همان آرنولد, سرتوماس ١ـ

بود/>١ دور اس+مي اصلي مركز از كه سرزمينهايي به مربوط داستانهاي براي
بن سعد سفر موضوع با كانتون در پيامبر> يادبود <مسجد بناي كه جا آن از
كه عقيدهاند اين بر عّدهاي لذا خوردهاند, گره يكديگر به چين وقاصبه ابي
است/ نشده بنا هنگام آن چنينمسجديدر نادرستاستو يكتصّور نيز اين

مينويسد: مسجد خصوصاين در لوشيائويي
شـهر در كـرمcص`` ا رسول يادبود مسجد سي>, شنگ <هواي cمسجد
گوانگ > به كه دارد قرار دونگ> گوانگ > ايالت در كانتون` c گوانگجو
مسجد قديميترين مسجد اين است/ مشهور نيز منارهدار` cمسجد تاسي>��٥٣

ميشود/ محسوب چين در موجود
سـلسلة دوران در مي+دي ٦٣٢ سال در بود, اس+م داعي وقاصكه ابي
از يكـي بـندر اين شد/ مستقر جو گوانگ در او است/ آمده چين به تانگ
خـارجـي تـجار تـجمع مـركز و آسيا شرقي جنوب تجاري بنادر فّعالترين
مـيآمدند/ غـربي و مـركزي آسـياي از كه بود واعراب ايرانيان مخصوصا
بنا را هوايشنگسي مسجد بندر اين غربي حومة وقاصدر ابي كه ميگويند



٥٥ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
يا تانگو سلسلة دوران اواخر در مسجد اين قوي احتمال به ولي است/ نهاده
مكررا چه گر است/ شده ساخته مي+دي` دهم يا نهم سونگcقرن دورة اوايل

/٢٧٦ و ٢٧٥ صفحات مقاله, همان لوشيائويي, ١ـ

است/>١ نكرده تغيير مسجد اصلي محل شده, بنا تجديد و تعمير
<خـواي مسـجد وقاص, ابي بن سعد بارة در نيز دين> <دايرةالمعارف در
چنين دارد قرار مسجد اين نزديكي در كه تا> گوانگ > منارة و سي> شنگ

است: آمده
مـادري عـموي وقـاص, ابي بن سعد مسلمان, يك گفتههاي اساس <بر
هفتم قرن اوايل يا ششم قرن اواخر در را نخستينمسجد حضرتمحمدcص`,
محال و نامعقول آشكارا تاريخي واقعة اين شرح ساخت/ كانتون در مي+دي
و عـقايد اب+غ به شروع مي+دي هفتم قرن اوايل تا محمدcص` زيرا است;
سالهاي تا وينميتواند عقايد رو, اين از بود/ نكرده اس+م دين اساسي اصول
بـه مربوط گزارشهاي باشد/ شده شناخته چين در قرن همان پاياني يا مياني
در تا گوانگ منارة و شنگسي هواي مسجد همچنين و وقاص ابي سعدبن
بناها اين ميرسند/ نظر به وجعلي كانتونساختگي شهر در اينمسجد نزديكي

مـيرچـااليـاده, نـظر زير دين, المعارف ايرة ZمقالهY,د چين در اسiم روسابي, موريس زبـان٢ـ Zبـه ٣٨٠ و ٣٧٩ صـفحات ,١٩٨٧ آمريكا, نيويورك, ميiن, مك انتشارات هفتم, انگليسيY/جلد

شدهاند/>٢ بنا بعد دورههاي شكدر بي
كـانتون` c جـو گـوانگ مـقبرةمعروف صـاحب توضيحات اين پسبا
داراي كه شخصديگري زياد احتمال به وقاصباشد; ابي بن سعد نميتواند
مسافرت چين دربار به آسيايمركزي مناطق از است بوده سعد با اسمي تشابه
چه است/ يافته رواج چينيان ميان در اشتباه صورت به باور اين و است كرده



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٥٦

باشد/ كرده معرفي پيامبرcص` دودمان از را شخصخود آن بسا,
پيرامون <مطالعاتي كتاب از توّجه قابل و شنيدني روايت دو قسمت اين در
ميكنيم/ مالزينقل اهل حاجصالح بن القاري نوشتةآقايعبدا� اس/م> تاريخ

مينويسد: وي
حبشه به بار برايدومين كه لبيب> <اسعد نام به پيامبرcص` صحابة از <يكي
بـه و نداشت دوست را حبشه نمود, مهاجرت ٦١٥cم` بعثت پنجم سال در
نشـر به جا آن در و رفت چين كانتون> > وبه شد كشتي بر سوار دليل همين
به حضرموت از مخصوصا عربكه تّجار از دسته آن ميان در اس+مي دعوت

پرداخت/> بود, نرسيده آنها به اس+م ظهور خبر هنوز و آمده چين
مبلغ عنوان به كه فردي اولين كه ميگويند چينيها ميافزايد: ادامه در او
cپسر <ابنحمزه> نام به ا�cص` رسول به منسوب افراد از يكي چينشد, وارد
هزار سه با همراه ايران سرزمين يعني خشكي طريق از كه بود پيامبر` عموي
از ديگر گروهي شدند/ مستقر فو> گان <سان در شده, چين وارد مهاجر نفر
در و شدند چين متوجه دريا وهمراهانشازطريق حمزه ابن دنبال به مسلمانان

صـفحات ,١٣٧٩ تـهران, الهدي, بينالمللي انتشارات برونئي, در اس�م چگيني, علي ١/٥٩ـ و ٥٨

يافتند/١ استقرار نان> اطراف<يون
زبان از رواياتسابقالذكر از ديگر برخي مثل روايتنيز دو اين ما نظر به
وجود اين با اما نيست, برخوردار سنديتBزم و اتقان از و شده نقل ديگران
سرزمينهاي از موجه و محترم فردي آمدن يعني روشن واقعيت يك جامل
ابـي بن سعد جانب از فرد اين شايد است/ اس+م تبليغ براي چين به اس+مي
آن نـام بـه سفر اين رويدادهاي نتيجه در و است شده اعزام چين به وقاص



٥٧ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
باشد/ شخصثبتشده

است اين موجود تاريخي اساسمدارك بر بحثما نتيجة حاضر حال در
مـعروفشـهر مـقبرة و است نكـرده سـفر چين به وقاص ابي بن سعد كه
بن سعد گفتموضوعسفر بايد حقيقت, در وينيست/ به متعلق نيز گوانگجو
چين در رواجاس+م و انتشار و بابكيفيتشروع در آنچه چينو وقاصبه ابي
است/ شده آميخته افسانههايي با غالبا است آمده چين مسلمانان روايات در
<روضه عربي عنوان با جو گوانگ معروفشهر مقبره وجود كنون ا اما
يك به قطعا مقبره اين و است تاريخي انكارناپذير واقعيت يك ابيوقاص>
روايـات كثر ا در وي اسم خصوص در Bاقل كه دارد تعلق شريف مسلمان
و دانشـمندان لذا دارد/ وجـود لفظي ك اشترا <وقاص> واژه در سابقالذكر
و بررسي به مسلمان تاريخي شخصيت اين پيرامون بايد چين و ايران مورخان
واقعيصاحب چهره و نام باBخره كه مشخصنمايند و بپردازند بيشتر مطالعه

چيست؟ مقبره چيناين به اس.م ورود پيرامونزمان آرايموّرخان
گـفتيم چـين سـرزمين بـه اس+م ورود چگونگي پيرامون آنچه كنون تا
ايـن هسـتند/ رايـج چين عادي مردم ميان در كه بودند اساطيري و داستانها
يافتن براي نيستند/ حقيقت بيانگر اّما هستند شنيدني و جالب چند هر مطالب
غبار آنها بوسيله و كرد تاريخيجستجو مداركمعتبر و اسناد در بايد واقعيتها
ورود زمـان تاريخ, دفتر اوراق گشودن با و زدود اعصار و ازمنه چهرة از

كرد/ تعيين را چين پهناور سرزمين به اس+م
هـمين چـين اس+م تاريخ در بررسي و بحث قابل مهم عناوين از يكي

بازگشت به فهرست



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٥٨

از استكه چين سرزمين به اس+م ورود دقيق تشخيصزمان و تعيين موضوع
مشغول خود به را وغربي چيني پژوهشگران و انديشمندان ذهن باز دير
كـوششهاي و پـژوهشها معما, اين راز گشودن براي همواره و است داشته

است/ شده انجام زيادي فكري
رسـمي كـتب و اسناد از استفاده و مراجعه ممكن حل راه ميان, اين در
عـادت قـبل سـال هزار پنج از چينيان كه اين باوجود اّما است/ چين تاريخ
به را داخليوخارجيخود رخدادهايمهّم جزئيات حتي و حوادث داشتهاند
ارزشمند گنجينة مهمترين جهت اين واز كنند داري نگه و ضبط و ثبت دّقت
متأسفانه دارند, اختيار در جهانيان بين در را پيوسته تاريخي ومدارك منابع
آن به اس+م آيين ورود بارة در معيني و دقيق تاريخ مدركي و منبع هيچ در

نميخورد/ چشم به سرزمين
و خـصوصدارنـد ايـن در وسيعي مطالعات نيز غربي دانشمندان البته,
اّما است, وكاملي دقيق نسبتا تاريخي معلومات از سرشار كتابهايآنان معمو�
به له مسأ اين براي روشن و پاسخيصريح نميتوان نيز آنان منابع به مراجعه با
بـه اس+م ورود براي قطعي زمان يك تعيين سر بر نتيجه, در آوريم/ دست
وجود زيادي اخت+فنظرهاي پژوهشگران و انديشمندان ميان چين سرزمين
چـيني انـديشمندان نـظرات و ديدگاهها چكيدةتمامي وصف, اين با دارد/
و خ+صه زير شرح به ميتوان را چين به اس+م ورود زمان پيرامون وغربي

كرد: بندي جمع
<ون نام به سويي سلسلة امپراتور حكومتنخستين دوران اول نيمة در ـ ١
در يا و بعثت` از قبل سال ١٠ تا ٢٩ با برابر م ٦٠٠ تا ٥٨١c ديكايهوانگ>
٢٣ سال با برابر مي+دي ٥٨٧ يعني امپراتور همين حكومت از سال هفتمين

پيامبر/ بعثت از قبل



٥٩ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان

المـنعم, العـبد مـحمد جـمال . ١٠٣ و ١٠٢ صـفحات كتاب, همان يوان, جي وانگ ١/٤ـ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم . ٩٨ و ٩٦ صفحات كتاب, همان

است:١ موجود زير كتبچيني و متون در عقيده اين
نـوشتة شـي>��٥٤ <شان استان در <شيان> شهر مسجد> بناي كتيبة > الف:

تانگ/ عصر در ١٢٥ه` c٧٢٤م سال در �٥٥� بي>��٥٧<وانگخونگ> استان<خه در <دينگجو>��٥٦ شهر بنايمسجد> تجديد كتيبة > ب:
يوان/ عصر در ٧٤٩cه` ١٣٤٨م سال در <يانگشويي>��٥٨ نوشتة

نوشتة <فوجيان>��٥٩ استان در جو> <چوان شهر مسجد> مرمت كتيبة > ج:
يوان/ عصر در ٧٥١ه` c١٣٥٠م سال در <ووجيان>��٦٠

نوشتة <فوجيان> استان در <فوجو>��٦١ شهر مسجد> بناي تجديد كتبية > د:
يوان/ عصر در ٩٧٥cه` ١٥٥٠م سال در <ميرونگ>��٦٢

غربي> مناطق فصل ـ مينگ <تاريخ كتاب : ه
مينگ> دودمان امپراتوران زندگاني <وقايع كتاب : و

<ليوجي> عربستان>نوشتة ة مقّدسترينچهر واقعيزندگاني <تاريخچة كتاب : ز
چينگ/ عصر در

آرامگاه <تاريخچة عنوان با هفتم فصل عربستان> <دانشخالص كتاب : ح
چينگ/ عصر در شو>��٦٣ <لن نوشتة محمدcص`> حضرت

<دينگپنگ>��٦٤/ نوشتة مقّدسعربستان> آيين <ديباچة كتاب : ط
اس/م>/ به مربوط ترديدهاي رد در <مبحثي كتاب : ي

<يانگدي نام به <سويي> سلسلة امپراتور حكومت از سال نهمين در ـ ٢
پيامبر/ بعثت سوم سال با برابر مي+دي ٦١٣ سال يعني دايه>��٦٥,

گفته است/ آمده خلدون> <ابن نام به عرب تاريخ يككتاب در عقيده اين



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٦٠

در كـه است عرب تاريخ خصوص معروفدر و غني اثري اين كه ميشود
<وانگهائو نزد آن از بخشي جمهوري دورة اوايل چينگو دودمان اواخر

/١٠٢ ص كتاب, همان يوان, جي وانگ ١ـ

است/١ بوده موجود پكن سرشناسشهر مسلمان روحاني رن>��٦٦
نـام بـه <سـويي> سلسلة امپراتوري حكومت از سال دوازدهمين در ـ ٣
پيامبر/ بعثت سال ششمين با برابر مي+دي ٦١٦ سال يعني دايه>, <يانگدي

ژوئن ١٥ در تبار چيني مسلمان دانشمند يينگ>��٦٧ <ماتيان را عقيده اين
<شينگ روزنامه در چين> به اس+م ورود <تاريخ عنوان با مقالهاي در ١٩٦٢م/

است/ كرده مطرح جو>��٦٨
وو زونگ گائو > نام به <تانگ> سلسلة امپراتور حكومت دوران در ـ ٤
تـا بعثت سال چهارمين با برابر مي+دي ٦٢٦ تا ٦١٨ سالهاي يعني ده>��٦٩,

هجرت/ سال پنجمين
عـصر در چـيائويوان>��٧١ <خه نوشته شو>��٧٠ <مين كتاب در عقيده اين
عصر در ١٠٣٩cه` ١٦٢٩م سال در شو>��٧٢ مين <خ+صة كتاب در مينگو
معروف اثر در <جانگشينگBنگ>��٧٣ پروفسور است/ شده مينگعنوان
عـقيده هـمين از نيز ـرب> غ و چين مناسبات تاريخي اسناد <مجموعة نام به خود

است/ حمايتكرده
<جنگوان>��٧٤, نام به <تانگ> سلسلة دومينسالحكومتامپراتور در ـ ٥

هجري/ ٧ سال با برابر مي+دي ٦٢٨ سال يعني
نامهاي<خاستگاه با چين مسلمانان ميان رايج بسيار جزوة دو در اينعقيده
ايندو در است/ موجود غرب> مهاجران نامة <شجره و هويي> هويي مسلمانان
براي ٨cه` ٦٢٨م سال در cص` اس+م پيامبر فرستادگان استكه آمده جزوه



٦١ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
جزوه دو اين محتواي كه آن دليل به شدهاند/ چين وارد اس+م ترويج و تبليغ
است, ادبانه بي و مبتذل نيز آن زبان و پايه بي غريبو دارايمطالبعجيبو
كام� را آن در موجود گفتههاي و مضحك را آن مطالب مورخان نتيجه در
ورود عقيدة از زيادي عّدة اين, باوجود ميكنند/ ارزيابي دروغ و اساس بي
١٨٦٦c ولز>��٧٥ جي/ <اچ/ براينمونه, جانبداريميكنند/ زمان اين در اس+م
<دابري كلياتتاريخجهان>, > عنوان با خود اثر انگليسيدر نويسندة ١٩٤٦م` تا
چين>, در محّمد <آيين عنوان با خود اثر در فرانسوي دانشمند دوتيرسان>��٧٦
خاستگاه پيرامون من <تحقيقات در <وانگجينگجاي>��٧٧ چيني شهير استاد
تـاريخ خـصوص <پژوهشدر مقالة در تانگ>��٧٨ جي <جين استاد اس/م>,

حمايتكردهاند/ عقيده اين از همگي چين> در اس+م
گوان>, <جن نام به <تانگ> سلسلة امپراتور حكومت سال سومين در ـ ٦

هجري/ ٨ سال با برابر مي+دي ٦٢٩ سال يعني
مجله سيزدهميندوره از سومينشماره در <ليوفنگوو>��٧٩ را عقيده اين
چين> به اس+م ورود <ادوار عنوان با مقالهاي در يا>��٨٠ شي يا <شين تحقيقاتي

است/ كرده مطرح
گوان>, <جن نام به <تانگ> امپراتوريسلسلة حكومت ششمينسال در ـ ٧

هجري/ ١١ سال با برابر مي+دي ٦٣٢ سال يعني
پكن در تزاري روسية اعظم اسقف پ+ديوس>��٨١ <آرچيماندريت آقاي
نوشتاري ع+يم با قديمي گهي آ يك او است/ كرده طرفداري عقيده اين از
نقش آن روي بر عربي زبان به مطالبي كه دستآورد به چيني زبان به بزرگ
هـمسا ابن ١١cه`, ٦٣٢م سال <در بود: چنين عبارات اين ترجمة بود/ بسته
كتاب همراه به وي پيروان از تن هزار رأسسه در محّمدcص` حضرت دايي

شدند/> چين وارد قرآن مقدس



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٦٢

<يـونگ نـام بـه <تـانگ> سـلسلة امپراتور حكومت سال دومين در ـ ٨
هجري/ ٣١ سال با برابر مي+دي ٦٥١ سال يعني هويي>��٨٢,

عنوان با مقالهاي در چيني شهير مورخ يوان>��٨٣ <چن استاد را عقيده اين
است/ كرده مطرح چين> به اس+م ورود مختصر <تاريخ

<جـينگ نـام بـه <تـانگ> سلسلة امپراتور حكومت سال دومين در ـ ٩
هجري/ ٩٣ سال با برابر مي+دي ٧١١ سال يعني يون>��٨٤,

است/ شده مطرح هويي> هويي مسلمانان قوم <مسألة كتاب در عقيده اين
زونگ>��٨٥, <شوان نام به <تانگ> سلسلة دورانحكومتامپراتور در ـ ١٠

هجري/ ١٣٨ تا ٩٤ با برابر مي+دي ٧٥٥ تا ٧١٢ سالهاي يعني
مـن <شنگ دروازة در ماديئن> <مسجد بناي تجديد كتيبة در عقيده اين

است/ موجود پكن در واي>��٨٦
نـامهاي بـه <تـانگ> سـلسلة امــپراتــوران حكــومت دوران در ـ ١١
١٤٤ تـا ١٣٩ بـا برابر مي+دي ٧٦١ تا ٧٥٦ سالهاي يعني <سوزونگ>��٨٧,
تا ١٤٥ با برابر مي+دي ٧٦٦ تا ٧٦٢ يعنيسالهاي <دايزونگ>��٨٨, هجريو

آن/ پساز سالهاي نيز و هجري ١٤٩
هـويي <چين و شنگ>��٨٩ كانگ <داي آقايان از مقالهاي در عقيده اين
هويي قوم ميان در اس+م آيين انتشار ويژگيهاي بر <مروري عنوان با بين>��٩٠,

است/ شده مطرح چين>
قرن در حداقل و هجري` اول cقرن مي+دي هفتم قرن در كثر حدا ـ ١٢

هجري`/ نهم cقرن مي+دي پانزدهم
مراحـل لة <مسأ مقالة در جون>��٩١, جائو <يانگ پروفسور را عقيده اين
قديميترين او اعتقاد به است/ كرده مطرح چين> در اس+م تاريخ گون گونا
تانگدر گرفتاوايلعصر نظر چيندر به اس+م برايورود ميتوان زمانيكه



٦٣ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
پانزدهم قرن مينگدر عصر اوايل زمان مي+دياستومتأخرترين هفتم قرن

/١٠٤ تا ١٠٢ صفحات كتاب, همان يوان, جي وانگ ١ـ

است/١ مي+دي
اين بر پژوهشگران از برخي برد پي ميتوان Bبا گفتة دوازده بر مروري با
نـام به <سويي> سلسلة امپراتور نخستين حكومت دوران در اس+م كه باورند
تا ٢٩ سال با برابر مي+دي ٦٠٠ تا ٥٨١ سالهاي خ+ل در يعني دي>��٩٢, <ون
در و است شده چين سرزمين وارد اس+مcص` گرامي پيامبر بعثت از قبل ١٠
انتشار كيانگ` cيانگتسه <چانگجيانگ>��٩٣ رود وجنوب قسمتهايشمال
اطـ+عات را خـود باور مبناي پژوهشگران از عّده اين است/ يافته رواج و
يـوان مـغولي سـلسلة امپراتوري حكومت دوران نبشتههاي سنگ به مربوط

ميكنند/ استناد آنها به نوشتههايخود در و ميدانند ١٣٦٨م` تا ١٢٧١c
بناي تجديد <يادمان كتيبة همانند سنگنبشتههايي بر تاريخي نظرية اين
١٣٤٨م سـال بـه شويي> <يانگ نوشتة بي خه استان در جو> دينگ مسجد
در جو> چوان مسجد مرمت تجديد يادمان <بناي سنگنبشتة نيز و ٧٤٩cه`
نقشبسته و كي حكا ٧٥١cه` ١٣٥٠م سال به <ووجيان> نوشتة ايالت<فوجيان>

/٤ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ٢ـ

است/٢
بوده چين در اس+م آيين انتشار و ورود سرآغاز درستي به زمان اين آيا

است؟
سـالهاي مقارن هوانگ> كاي دي <ون چين امپراتور كه ميگويد تاريخ
بر <سويي> دودمان عصر در بعثت` از قبل ١٠ تا ٢٩c مي+دي ٦٠٠ تا ٥٨١
اين حكمراني آغاز هنگام به است/ ميكرده فرمانروايي چين پهناور سرزمين



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٦٤

پيامبري به هنوز و بودهاند ساله ده نوجواني كرمcص` ا رسول چيني, امپراتور
مـي+دي, ٦١٠ سـال در اسـ+مcص` پـيامبر بودند/ نشده مبعوث رسالت و
دي <يـانگ نام به <سويي> سلسلة امپراتور حكومت سال ششمين با مصادف
طـور به سال سه تا نيز رسالت آغاز پساز شدند/ مبعوث رسالت به دايه>,
آزار وجـود بـا دوره, اين در پرداختند/ خدا دين ترويج و تبليغ به پنهاني
نبوده علنيساختندعوتخود به قادر پيامبر سختگيريهايآنان, و مشركان
مكه در كه سالي سيزده طول در علنيساختندعوتخود پساز حتي است/
قدريدشوار به مكه محيط و دوره شرايطآن بودند, اس+م دين تبليغ مشغول
ايمان اس+م به كشيده ستم وانسانهاي خويشان و اقوام از عّدهاي فقط كه بود
وارد ساليان و دوره اين در نميتوانست اس+م وضعيت, اين پسبا آوردند/
نيز مدينه به كرمcص` ا پيامبر هجرت پساز حتي باشد/ شده چين سرزمين
چنين لذا است/ نداشته وجود سرزمينچين به اس+م برايمعرفي امكاني چنين
الذكر سابق سنگنبشتههاي در منقوش تاريخي اط+عات كه ميرسد نظر به
از دقـيق اطـ+ع عـدم است/ Bزم تاريخي دقت بدون و اساس بي و جعلي
فرسنگدورتر هزاران كه كرمcص` ا پيامبر زندگي و اس+م رخدادهايتاريخ
تاريخي پيشينة برايجعل ت+ش شايد و بود پيوسته وقوع به چين سرزمين از
آوازة كسب و اجـتماعي پايگاه ايجاد و چين سرزمين به اس+م ورود براي
از سرزمين آن فرمانروايان ونزد اجتماع در ديار آن مسلمانان براي مناسب
نـبشتههاي سـنگ و كـتيبهها نويسندگان كه است بوده انگيزههايي مهمترين

است/ ترغيبكرده كار اين به را مزبور
به چين مسلمانان شديد ع+قة از را موارد گونه اين نيز توماسآرنولد سر
قديميترين به سرزمينچين در اس+م ورود تاريخ و اس+مخود دادن ارتباط



٦٥ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان

/٢١٦ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

ميداند/١ cص` كرم ا رسول حيات زمان به امكان حد تا و ممكن زمان
رسمي متون دقيق بررسي و مطالعه چندينسال خ+ل در پژوهشگران البته
سرزمينچين به اس+م ورود برايتشخيصزمان مبنايي توانستهاند چين تاريخ
دومين هجرييعني ٣١ سال با برابر مي+دي ٦٥١ سال كه معتقدند آنان بيابند/
سال نخستين هويي> <يونگ نام به <تانگ> سلسلة امپراتور حكومت از سال

/٩٨ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ٢ـ

است/٢ چين سرزمين به اس+م آيين ورود
است: آمده اينخصوصچنين در نيز اس/م> <تاريخ كتاب در

ايـن بـر مـوّرخان تمامي تقريبا چين به اس+م ورود چگونگي بارة <در
<يونگ امپراتوري سال دومين در مي+دي, ٦٥١ سال در اس+م كه عقيدهاند
وارد چين به ايران, در سلطنتساسانيان با همزمان و <تانگ> ازسلسلة هويي>

١٩٩٢م, شـيا, نـينگ خـلق انـتشارات اسـ�م, تـاريخ هـوا, گوابـائو و ِده خواي وانگ چينيY/٣ـ زبان Zبه ص٣٩٩

است>/٣ شده
به اس+م ورود چين, تاريخي منابع <طبق ميگويد: چين> در <اس/م كتاب
از قبل سال چهار حدود يعنيدر است, مي+ديبوده ٦١٧ سال حدود چيندر
چين> به من <سفر كتاب: از نقل به ولي مدينه, به مكه از اس+م پيغمبر هجرت
است>/ شـده چـين وارد هجرت از ام سي سال در اس+م ديانت مينويسد:
مـعتبر منابع به مؤّلف دسترسي عدم از نادرست اط+عات اين است بديهي
مطابقتتاريخ و اس+م تاريخورود كر درخصوصذ قطعا و ناشيشده چيني
حي بدرالدين آقاي از بيشتر تعّجب اما است/ كرده اشتباه هجري با مي+دي
قـطعا چين اس+م تاريخ خصوص در كه است چين سفارت فرهنگي وابستة
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هجريو ٢٩ سال <در نوشتهاند: وزينخود مقالة در ايشان داشتهاند/ مطالعاتي

/٣٨ و ٩٨ صفحات كتاب, همان مهدوي, واحمد بديع عبدالحميد ١ـ

كرد/>١ ظهور چين در اس+م عثمان, خ+فت زمان در
يا چيني معتبر متون به نامبرده دسترسي عدم از ناشي يا نيز ايشان نظر اين

است/ بوده قمري هجري و مي+دي تقويم اشتباه مطابقت از
چين به اس+م ورود به معتقد كه ديدگاهي از چيني موّرخان و محّققان كثر ا
حمايتكردهاند/ و هجرياستاستقبال ٣١ سال با برابر مي+دي ٦٥١ سال در
با مقالهاي در يوان>, <چن استاد چيني, شهير مورخ بار نخستين را نظريه اين
باور تبيين براي كرد/ايشان مطرح چين> به اس+م ورود مختصر <تاريخ تانگشو>��٩٤عنوان <جيو كتاب يعني چين تاريخ رسمي منبع نوشتههايدو به خود
باب در است/ كرده استناد گويي>��٩٥ فويوان <سه كتاب و VتاريختانگقديمW

است: آمده چنين <تاريختانگقديم> كتاب از چهارم
براي اعرابسفيري <يونگهويي>, امپراتور حكومت از دومينسال <در

/٤ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ٢ـ

فرستادند>٢ چين دربار به تقديمخراج
است: آمده گونه اين نيز گويي> فويوان <سه كتاب در

از كه تصميمگرفتند و چينفرستاند دربار رسميسفيريبه طور <اعراببه

/٥ و ٤ صفحات كتاب, همان ٣ـ
كنند/>٣ آغاز را مناسباتخود <يونگهويي> امپراتور حكومت دوم سال

مـناسبات كه است نكته اين مؤّيد Bبا مطالب ميگويد يوان> <چن استاد
امـپراتـوري سال دومين از دقيقا اس+مي دورة در اعراب و چينيان رسمي
با مصادف دوره اين است/ شده آغاز مي+دي ٦٥١ سال در هويي> <يونگ
پايان تا ٦٤٤cم` هجري ٢٤ سال از بنعفان عثمان خ+فتسومينخليفة عصر



٦٧ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
فرستادگان اعزام با مقارن ونيز اس+مي ممالك در ٦٥٥cم` هجري ٣٥ سال
چين ك خا به اس+م ورود آغاز سر را آن ميتوان و است بوده چين به وي
اعـزام مـوضوع بـه اسـ+م تاريخ رسمي منابع از يك هيچ البته كرد/ تلّقي
و موّرخ اّما نكردهاند/ اشارهاي چين دربار به سوم جانبخليفة از نمايندگاني
شـويي>��٩٦, <باي الدين جمال پروفسور آقاي چين مسلمان گرانماية مّحقق
چين, سراسر اس+مي رئيسانجمن ونايب پكن مدرس تربيت دانشگاه استاد
اينسخن <پيرو مينويسند: بالصين> ولو <اطلبواالعلم حديثنبوي نقل پساز
راهيسرزمينچينكردند/ را نمايندگانسياسيخود خلفاياس+مي گرانقدر,
محرم دوم روز در عفان بن عثمان سوم طرفخليفة از اعزامي گروه اولين
پادشاهي خاندان دورة مي+ديدر ٦٥١ اوتسال ٢٥ با برابر هجري ٣١ سال
اعزام چين, امپراتور شد/ وارد چين روز پايتختآن چانگان شهر به تانگ,
وهيأت كرد تلقي وعرب چين ميان روابطدوستانة آغاز عنوان به را گروه آن

حسيني, علي محمد ترجمة تمدن, در چين مسلمانان سهم شويي, باي الدين جمال آستان١ـ اسiمي پژوهشهاي بنياد مشهد, ,١٣٧٦ تابستان و بهار ,٥٤ ـ ٥٥ شمارة <مشكوة> ٥٢/مجلة و ٥١ صفحات رضوي, قدس

داد/>١ قرار استقبال رامورد
و اس/م متقابل <خدمات كتاب در نيز مطهري مرتضي ا� آيت شهيد استاد
<تاريخ كتاب در چينمينويسند: كشور در اس+م نفوذ چگونگي به راجع ايران>
يونگ =c سلطنت<يونگوي> سالدوم به كه ميكند اشاره كهندودمانتانگ>

دربار به عربستان از سعد نام به فرستادهاي هجري ٣١ سال درحدود هويي`
سي ايشان دولت كه گفت فرستاده اين آورد/ خود با هدايايي و آمد خاقان
دين از چند اط+عاتي كسب پساز خاقان است/ تأسيسيافته قبل ويكسال
و تأيـيد را اس+م و ميبيند موافق كنفوسيوس تعاليم با را آن اس+م, مقّدس
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به روزه ماه يك و يوميه نماز مرتبه پنج مانند مقرراتي ولي ميكند, تصديق
تبليغ وياجازة وهمراهان سعد به ولي نميگرود/ بدان و ميآيد ويگران طبع
شهر در تأسيساولينمسجد با را موافقتخود و چينميدهد در را ديناس+م
اس+م مقّدس دين به را خود ع+قة وسيله بدين و ميدارد اع+م ان> <چانگ
كه ميرود شمار به اس+م تاريخ در مهمي واقعة مسجد اين بناي ميكند/ ابراز
<شـيان> در آبرومندي صورت به بنا, تجديد و تعمير قرنها پساز هم هنوز
در اس+م نفوذ آغاز باشد, واقعيتداشته جريان اين گر ميماند/ا باقي جديد

چـاپ صـدرا, انـتشارات تـهران, ايـران, و اسـ�م مـتقابل خـدمات مـطهري, مرتضي ١/٤٢٧ـ و ٤٢٦ صفحات ,١٣٦٨ بهار پانزدهم,

است>/١ بوده مسلمان اعراب خود وسيلة به چين
ورود جـريان اسـ/م> گسـترش <تاريخ كتاب در آرنولد توماس سر البته,
او است/ كـرده نـقل ديگـر گـونهاي بـه را چين دربار به عثمان فرستادگان

مينويسد:
پسرش رسيد كت ه+ به ساساني, پادشاه آخرين يزدگرد, كه آن <پساز
تصرفكرده و فتح را وي كشور كه مسلمانان با مبارزه براي چين از پيروز
چـين با ايران كه داد پاسخ وي به چين امپراتور ولي جست, استمداد بودند
اعزام جا آن به را لزوم ارتشمورد بتواند وي كه دارد فاصله آن از زيادتر
داشت اعزام عرب دربار به چينسفيري امپراتور استكه شده گفته ولي دارد/
از احـتما� چين امپراتور كند/ وتوصيه وساطت فراري شاهزادة مورد در تا
به غرب در كه جديدي حكومت وسعت و قدرت در تا خواست خود سفير
استكه شده گفته كند/ بررسي و تحقيق cحكومتمسلمانان` بود آمده وجود
به بازگشت در چين سفير همراهي به را عرب فرمانده يك نيز عثمان خليفه



٦٩ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
اس+مي حكومت نمايندة اولين واين داشت اعزام مي+دي ٦٥١ سال در چين

/٢١٥ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

شد>/١ پذيرفته چين طرفامپراتور از تمام بااحترام
درمـرو خـود كشـور گوشة آخرين از كه ايران, شاهنشاه سوم, يزدگرد
تـاي كـمكخـواست/ مـهاجم اعـراب عليه چين از ميكرد, دفاع نوميدانه
احسـاس مسـلما زيرا نپذيرفت, را درخواست اين زونگ` تاي =c تسونگ
تـركان وحم+ت جنگداخلي از بتازگي كه او, خود امپراتوري كه ميكرد
مسافت سبببعد به ايران به قوا اعزام و احتياجدارد, صلح به بود, يافته نجات
عنوان به ماندند, بهره بي چينيان كمك از چه گر ا ايرانيان نيست/اّما ص+ح
را او چـينيان كه يزدگرد, فرزند پيروز, گرفتند/ قرار پذيرايي مورد پناهنده
مـتصرفات سـرتاسر اعـراب كـه هـنگامي ميخوانـدند, ايران پادشاه هنوز
پذيرايي مورد و آمد <چانگان> به ٦٧٤ سال در كردند, تسخير را او موروثي
سال ويچند آمد/ در محافظامپراتور سرداران از يكي بهصورت, و شـيه>��٩٧واقعشد نـي <ني چيني نام به فقط كه پسرش گذشت/ در ان چانگ در بعد
در استنيز آمده ميان به كر ذ او از زمان تاريخآن در و شهرتدارد c=نرسه`
بسازند آتشكده كه شد داده اجازه ايراني پناهندگان به چانگآنسكونتكرد/
بود/ برقرار سال چندين تا رسم اين و بپردازند, زردتشتي مراسم اجراي به و
در اط+عاتي چيني مسافران از شايد و پناهندگان اين از بزودي درباريان
به هنگام آن در عربستان دستآوردند/ به اعراب سرزمين و اس+م منشأ بارة
شده گرفته عرب معناي به ايراني <تازي> كلمة از كه داشت شهرت <داشي>
مسلمانان بادولتجديد تماسمستقيم اثر چنديبر ايناط+عاتپساز است/

شد/ تكميل



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٧٠

و فارسي وادبيات زبان كرسي بازنشسته استاد ليانگ>��٩٨ يي <يه پروفسور
مـقالهاي در پكـن, دانشگـاه ايـران فـرهنگ پژوهشهاي مركز رئيسپيشين
مينويسد: چين دربار به ساساني يزدگرد فرزند خصوصسفر در ارزشمند

ـ بودند دوره هم ايران در ساسانيان با كه تانگـ دورة و سويي دورة <در
آخـرين سـوم, يزدگرد يافت/ افزايشبيشتر وايران چين بين آمدها و رفت
بود, گرفته قرار اعراب هجوم كشورشمورد كه آن وجود با ساسانيان, پادشاه
سلسلة مي+دي, ٦٥١ سال در ميفرستاد/ چين كشور به را خود فرستادة هم باز
وايـران چـين بـين وآمدها رفت ولي منقرضشد; اعراب دست به ساساني
چيني, موثق تاريخي كتابهاي گفتة به يافت/ ادامه طوBني برايمّدت كان كما
ژنرالي طراز هم مقامي سلسلةتانگسمتعالي از زونگ>��٩٩ گائو > امپراتور
كه بود امپراتور اين زمان در همچنين بخشيد/ سوم, يزدگرد فرزند پيروز, بوسي`��١٠٠به =c سه ـ پو شهرستان مركز را ايران` در امروزه cسيستان زرنج شهر
پسر پيروز, و بود چين كشور غربي نواحي استان به متعلق اين كه ميدهد قرار
ثبت طور اين چين تاريخي كتابهاي در ميكند/ جا كمآن حا را سوم, يزدگرد
طراز هم چين دربار در پايه بلند مقامي از هم پيروز, پسر نرسه, كه بود شده
در طـوBني مـدت براي دو هر نرسه و پيروز است/ بوده برخوردار ژنرالي
در چـين سـرزمين در بـاBخره, و داشتند سكونت ان چانگ چين پايتخت

/٨٤٨ ص مقاله, همان ليانگ, يي يه ١ـ
گذشتند/>١

ونـيز واعراب ايرانيان بين ارتباط وجود خصوص در Bبا روايت دو هر
مسلمانانسخن با برايمقابله چين دربار مرگپدرشاز پساز پيروز استمداد

ميگويند/



٧١ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
در آسياباني دست به هجري ٣١ سال در سوم يزدگرد كه اين به توّجه با
بـوده زيـاد بسيار چين دربار با واعراب ايرانيان ميان فاصلة و شد مروكشته
براي اعراب نزد به چين فرستادة اعزام كه است قبول قابل امر اين آيا است,
اسـتمداد درخـواست نيز و چين دربار به فراري شاهزادة مورد در وساطت
افتاده اتفاق سال همان در چين سفير با سوم خليفة فرستادة وهمراهي پيروز

باشد؟
روزگار, آن وسايطنقلية به توّجه با زيرا است/ اينپرسشمنفي به ما پاسخ
ميانجاميده طول به سال مسافرتBاقلدو هر چيندر برگشتبه رفتو زمان

باشند/ افتاده اتفاق يكسال خ+ل در نميتواند رخدادها واين است
اينكه آن استو مطرح اينجا ديگريدر توّجه پرسشقابل اين, وجود با
است؟ بوده كسي چه كرده اعزام چين دربار به سوم خليفة عربكه فرماندة اين
است؟ بوده كرمcص` ا معروفپيامبر وقاصصحابي ابي بن سعد همان او آيا
براي پاسخي هيچگونه مسلمانان و چينيان تاريخ رسمي منابع به مراجعه در
معروف مقبرة تعلق پيرامون گذشته مبحث در قب� ما و پرسشنمييابيم اين
چـين به وي سفر امكان و وقاص ابي بن سعد به كانتون` c گوانگجو شهر

كرديم/ بيان را ونظراتخود پرسشها
بـه سوم خليفة عصر در مسلمانان سوي از تي هيأ اعزام موضوع چند هر
بر قاطع دليلي را آن نميتوان اّما است, چيني موّرخان تأييد مورد چين دربار
مسـلمان عـرب, فرستادگان چه گر ا زيرا كرد/ ارزيابي چين به اس+م ورود
منزلة به رسمي فرستادة ورود و تفاوتدارد مبّلغديني با رسمي سفير بودهاند,
با موّرخان كثر ا اين, وجود با كچيننيست/ درخا آييناس+م انتشار آغاز سر
رسـمي تماس نخستين كه پذيرفتهاند چين تاريخي رسمي مدارك به استناد
داده رخ مي+دي ٦٥١ سال در چين دربار و عرب مسلمان فرمانروايان ميان



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٧٢

سـياسي تـحول مـهمترين پـيرامـون سـوم خليفة اعزامي هيأت قطعا است/
بامقامات اس+م آيين انتشار و ظهور يعني العرب, جزيرة روز آن واجتماعي
تشريح برايآنان را باورهايدينيخود و وعقايد دربارچينگفتگو رتبه عالي
چين سرزمين در اس+م گسترش و نفوذ براي را راه كرات مذا اين و كردهاند
خبر نخستين كه مييابيم در تاريخي منابع مطالعة از است/البته كرده هموار
در ساساني, پادشاه آخرين سوم, طرفيزدگرد از سفيري را اس+م پيشرفت
تـاريخي, شـواهـد اين پاية بر لذا آورد/ چين به ه` ١٧c مي+دي ٦٣٨ سال
پيشاز را وضعيتمسلمانان به مربوط اخبار كه بودند افرادي نخستين ايرانيان
امپراتور به چينيان و اعرابمسلمان ميان تماسمستقيم و روابطرسمي وجود
دربـار كه است آن بيانگر خود نوبة به موضوع اين و كردهاند گزارش چين
با چين به هجري ٣١ سال در اس+مي خ+فت سفيران ورود هنگام به تانگ

داشتند/ آشنايي اس+م اس.مآيين تانگبا آشناييهايدربار نخستين
دودمان فرمانروايان بار نخستين ايرانيان, و اعراب ميان نبردهاي آغاز با
شدند/ آشنا مسلمانان و اس+م آيين با سوم يزدگرد فرستادگان بوسيله <تانگ>
به cمرزبان` بن> ـ سا ـ <مو ٦٣٨م/ سال در تانگ, جديد كتابتاريخ گواهي به
تقاضايكمك وي از يافتو بار چين امپراتور پيشگاه به گرد يزد سفير عنوان

نپذيرفت/ را وي درخواست چين امپراتور ولي كرد,
سال در كه ميدارد اظهار تانگ قديم كتابتاريخ در ايران گزارش مورخ
مقاصد مورد در ولي است, داشته اعزام چين دربار به سفيري يزدگرد ٦٤٧م,

بازگشت به فهرست



٧٣ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان

/٨٥ و ٨٤ صفحات كتاب, همان تشكري, عباس ١ـ

نميدهد/١ توضيحي فرستاده اين
باشد/ بوده نظامي كمك درخواست مأموريت اين از هدف است ممكن
كـه مـيدهد نشان زمان آن سياسي اوضاع زمينة در تاريخي شواهد مطالعة
به طرفيزدگرد از دوسفير اعزام مورد در كتابتاريختانگ دو گزارشهر

است/ چينصادق دربار
شكست احـنف از شـاهجان مرو در يزدگرد كه وقتي طبري, روايت به
چين به اعزاميخود سفير يزدگرد بلخ, راه در متواريشد/ طرفبلخ به خورد
طـبري, گـفتة به كرد/ م+قات بود امپراتوري آن از بازگشت حال در كه را
كتاب در واقعه اين بود/ كرده رد را يزدگرد كمك درخواست چين امپراتور

است: آمده چنين طبري
همراه بودند آمده بلخ به كه خسرو اطرافيان گذشت, نهر از خاقان <چون
با و بود كرده روانه چين سويشاه يزدگرد فرستادهايكه به و شدند ويروان
هـمراه يزدگرد نامة به را چين پادشاه پاسخ كه خوردند بر بود فرستاده وي
پيشوي را هديهها و نامه وقتي گفت: بود؟ خبر چه پرسيدند: او از و داشت
نشان آنها به را چين شاه هدية عوضداد/ ما به ميبينيد كه را چيزها اين بردم
بايد كه ميدانم گفت: من به نوشتو جوابيزدگرد به را نامه اين گفت: و داد
از را شـما كـه قـوم اين وصف دهند/ ياري غالبان ضد بر را شاهان شاهان,
خـودتان بسياري و آنها كمي از شنيدهام, كه بگوي كردهاند بيرون ديارتان
سبب به بودهايد بسيار گفتي كه شما بر كم گروه اين امثال غلبة كردي, سخن

شماست/ بد صفات و آنها صفاتخوب
گفت: آري/ گفتم: درستپيماناند؟ آيا گفت: بپرس/ چهخواهي هر گفتم:



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٧٤

ميگويند؟ چه شما با كنيد جنگآغاز كه آن پيشاز
را ما پذيرفتيم گر ا كه دينشان, يا ميخوانند: چيز سه از يكي به را ما گفتم:

جنگ/ يا حفاظت, و جزيه يا ميدانند, خودشان همانند
است؟ چگونه اميرشان از آنها اطاعت گفت:

ترند/ مطيع خود ساBر به نسبت كسان همه از گفتم:
گفتم/ او به حرام؟ را چيزها چه و ميدانند ح+ل را چيزها چه گفت:

بر كه را چيزي يا ميكنند حرام شده ح+ل آنها بر كه را چيزي آيا گفت:
نه گفتم: ميكنند؟ ح+ل شده حرام آنها

ح+ل را حرامشان و كنند حرام را ح+لشان تا نميشوند تباه قوم اين گفت:
كنند/

گفتم/ او به است؟ چگونه لباسشان گفت: گاه آن
بگفتم/ وصفآن استو عربي اسبشان گفتم: پرسيد/ مركوبشان از

و ميخوابد بار با كه را شتر وصف گاه آن است/ قلعهاي نيكو چه گفت:
است/ دراز گردن اينصفتچهارپايان گفت: گفتم/ باوي ميچرد

به آن آغاز كه نميفرستم تو سوي سپاهي گر ا نوشت: يزدگرد به گاه آن
ولي تكليفخويشغافلم/ از نيستكه سببآن به باشد, چين وآخرشبه مرو
گر ا باشند, چنين كه مادام بگفت, من با را وصفشان تو فرستادة كه قوم اين
جايببرند/ از نيز مرا باشند فراهم گر ا و دارند پيشبر از را آن كنند آهنگكوه
را تـو كه مادام و باشيد ديار يك به هم با كه باش خشنود و كن صلح باآنها

پـنجم, جـلد ,Rطـبري Tتاريخ الملوك و الرسل تاريخ طـبري, جرير بن محمد جعفر ابو ١/٢٠٠٥ـ تا ٢٠٠٣ صفحات ,١٣٥٢ ايران, فرهنگ بنياد تهران, پاينده, ابوالقاسم ترجمة
مكن/>١ تحريكشان تحريكنكنند,



٧٥ / چين در اس�م انتشار و ورود زمان
صـحيح مـيكند اشاره آن به طبري كه را ٦٤٢cم/` هجري ٢٢ گرسال ا
مسـّجل ٦٣٨م/ سـال در چين دربار در يزدگرد نمايندة پسحضور بدانيم,
بازگشتمو جغرافيايي ارتباطي موانع علّت به كه نميرسد نظر به بعيد و است/

باشد/ كشيده طول سال چهار بن ـ سا ـ
به گون گونا اديان معرفي در مهمي نقشبسيار ايراني عنصر رفته, رويهم
مـبادBت گسترش به چين با ايران تجاري فّعال روابط است/ كرده ايفا چين
نيز دايمي و منظم روابط اين شد/ منجر كشور دو بين توّجهي قابل فرهنگي
ايـن شـد/ دانشبشري رشتههاي كليه در وافكار عقايد مبادله باعث طبيعتا
و مانوي و زرتشتي دين همچون ايراني اديان كردن آشنا در همچنين روابط
داشـته بسزا سهمي چين به اس+م و نسطوري بودايي, مانند ايراني غير اديان
اوصاف پيرامون چين امپراتور با سوم يزدگرد گفتگويسفير ترديد, بي است/
تانگ دودمان وامپراتور چين دربار كه بود رسمي گزارش نخستين مسلمانان
دريافت غربي آسياي تازهايدر آيين و پيدايشقدرت و خصوصظهور در

كردند/



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٧٦



فصلدوم
اس�مدرچيندرعصر آراموتدريجي ١مDدوراننفوذ ٢ ٧ ٩ تا ٩ ٦٠ KوسونگD٩م ٠ ٧ تا ٦١ ٨ K تانگ

رفت اسـ+م ظـهور آسـتانة در چـينيان و اعـراب كه كرديم اشاره قب�
و چـينيان مـيان بـازرگاني مـناسبات داشـتند/ يكديگر با زيادي وآمدهاي
روزگاراني از سوريه فلسطينو عربستان, ايران, كشورهايآسيايغربيچون
كه بود شاهراهي مهمترين زميني ابريشم> <جادة است/ داشته رواج قديم بسيار
اين در و ميكرد وصل يكديگر به را چينيان و ايرانيان اعراب, سرزمينهاي
مـركزي آسياي طريق از ظروفچيني و ابريشم بار با شتر كاروانهاي مسير

ميشدند/ اعراب وسپسسرزمين ايران وارد
كشـتيهاي است, مـعروف نيز ادويه> <راه به كه چين به دريايي مسير در
نباتات دريايسرخ, فارسو وخليج دريايعمان سواحل از واعراب ايرانيان
منتقل چين به را فلزي مصنوعات و دارچين زنجبيل, مرواريد, ادويه, طبي,

بازگشت به فهرست



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٧٨

/١٠٥ ص كتاب, همان العبدالمنعم, محمد جمال ١ـ

ميكردند/١
به آنان ورود اعرابو حركتكشتيهاي خصوصمسير در چند تارا دكتر

مينويسد: چنين چين و هند
و سوريه عراق, سرعت به مسلمانان لشكر اس+م, ظهور پساز دهه چند
بـه نـيز هـند مرزهاي در آن پساز و تصرفخويشدرآوردند به را ايران
خليج در ايران ب+فاصلهخطتجارتدريايي مسلمان, تّجار گردشدرآمدند/
كشتيهاياعراب تعداد دنبالآن به و گرفتند اختيار در را دريايعمان فارسو
در بـار نخستين براي مسلمان گذاشت/اعراب فزوني به رو هند اقيانوس در
خيلي آنان كردند/ سكونتاختيار ماBبار سواحل مي+ديدر هفتم قرن اواخر
افـزايش بـه رو روز بـه روز گـزيدند, مسكـن نيز هند غرب درحوالي زود
هم هند شرقي سواحل به و آورند دست به بسيار ثروت و قدرت گذاشتند,
سواحل از يا و دريايسرخ سواحل از اعراب كشتيهاي يافتند/ راه زود خيلي
طوBني كرانههاي يا و سند جنوبي سواحل آنها مقصد و افتادند راه به جنوبي
خاّص شرايط از صورت اين در كه بود, ماBبار سواحل گاه و كمبايه خليج
يـا كولم بندر تا مستقيما ميتوانستند و ميبردند سود موسمي بادهاي جوي
روال همين بر نيز ميآمدند فارس خليج از كه كشتيهايي برانند/ ديگر بنادر
شـبه سپسدر و ميرساندند كولم به را خود و ميپيمودند را مسيري چنين
عربدر تّجار ميانداختند/ چينلنگر يا شرقيو الجزاير مجمع كا, Bما جزيرة
آثاري هم هنوز و ميگذشتند ماندل و كور سواحل از طرفچين به خود مسير
معبر ماندل و كور ساحل چشمميخورد/ به كانتون در اس+م از قبل اعراب از
كشتيهاي بر سند و محصوBتهند ماچينو و كاBهايچين شد/ مسلمان تّجار
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و بودند شناور آب سطح بر باد كمك به كوهي همانند جونگ نام به بزرگي
خـاّص كـاBهاي و فـارس خـليج جزايـر ثروت ميشدند/ وارد بنادر بدين
ايـن بـه اروپا و روم همچنين و خراسان و عراق جمله از ديگر, كشورهاي
وارد بود, هند دروازه كليد گويي و ميناميدند معبر را اعرابآن كه سواحل,

ميشد/
اعـراب كشـتيهاي استراحتگاه و معبر هندوستان شرقي و غربي سواحل
چين, بويژه آسيا, شرقي جنوب كشورهاي سواحل سوي به مسير ادامة براي
راه شـدند/ اس+م از قبل اعراب تجاري وارث مسلمانان ترتيب, بدين بود/
دريـا هفت از چين جانب به فارس خليج يا عربستان بنادر از دريايي عادي
شده براياعرابشناخته بنگال خليج پالكو خليج آنها ميان از ميگذشتكه

تـهران, عـثمان, عـزالديـن و پـيرنيا عـلي ترجمة هند, فرهنگ در اس�م تأثير تاراچند, ١/٨١ـ تا ٧١ صفحات ,١٣٧٤ پاژنگ, انتشارات

ميناميدند/١ كردنج و كلبار يا ش+هت را آنها و بود
آمد رفتو طريق اين از گون التجارههايگونا مال با كشتيهايزياد مسلما
انجام چين و هند و كشورهايمسلمان ميان بسياري ستدهاي و داد و كردهاند
ايرانيمسلمان عربو تّجار و بازرگانان همين آغاز در اينرو, از است/ گرفته
طريق از اس+م ورود ترديد, بدون بردند/ چين به دريا راه از را اس+م كه بودند
كـرانـة سوي به چين از دريايي راه بود/ زميني راه پيشاز كمي دريايي راه
<فوجيان>, گوانگدونگ>, اياBت< <هاننن>��١٠١, جنوبشرقيشاملجزيرة
اول قرن حدود در اس+م كه ميرفت <جيانگسو>��١٠٣ و جيانگ>��١٠٢ <ژه

جـعفري مـحسن تـرجـمة ابـريشم, جـادههاي مسـير در اسـ�مي معماري داشنگ, چن ٢,١ـ شمارة پنجم, سال خيريه, امور و اوقاف سازمان جاويدان>, ميراث ـ <وقف مجلة مذهب,
شد/٢ آن وارد هجري
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/٩٧ و ٩٦ صفحات

جريان ون>��١٠٤ تانگ <چوان تاريخ كتاب از نقل به آرنولد توماس سر
دورة <درآغـاز ميكند: روايت چنين چين به را مسلمانان گروه اولين ورود
نـان>��١٠٥, <ان كشـور از بيگانگان از بزرگي گروه تانگ, خاندان پادشاهي
خـارجـيان ايـن شـدند/ وارد كـانتون به ديگر كشورهاي و مدينه كامبوج,
نميدادنـد/ قرار تصوير يا و مجسمه بت, خود معابد در و بودند خداپرست
ايـن ديـن كـه است كشـور اين در و است هندوستان نزديك مدينه كشور
است/ آمده وجود به اساسا است, متفاوت كام� بودايي دين با كه بيگانگان,
را گوشتحيواناتي و نميآشامند مسكرات و گوشتخوكنميخورند اينان
شهرت هويي> <هويي نام به زمان اين در اينان نميدانند/ ك پا نكنند ذبح كه
براي كانتونسكونتكنند, در تا گرفتند اجازه امپراتور از كه آن پساز دارند/
خانههاي ساير با متفاوتي كام� سبك با مجللي و زيبا بسيار خانههاي خود
انتخابنمودند رهبريكهخود از و بودند ثروتمند بسيار اينان كشورساختند/

/٢١٤ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

ميكنند/>١ پيروي
وارد طريقدريا از بار براياولين مسلمانان كه ميدهد نشان روايتنيز اين
و بـازرگاني امـور و شدهاند كانتون, بندر بويژه چين, شرق جنوب سواحل
به پايبند عميقا مسلمانان واين است داشته نقشمحوري ميان اين در تجاري

بودهاند/ دينيخود باورهاي و اعتقادات
سرزمين به مسلمانان ورود خصوصچگونگي در نيز المعارفدين دايرة
بـه اسـ+م ورود پيرامون افسانهاي گزارشهاي از نظر <صرف ميگويد: چين
چينيان به را تازه آيين مركزي آسياي خاورميانه تّجار كه است بديهي چين,
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زمين راه از مسلمان بازرگانان مي+دي, هفتم قرن اواخر در كردهاند/ معرفي
باستاني ابريشم جادة از قسمتي راههايزميني سرزمينچينشدند/ وارد ودريا
مـتصل روم امـپراتـوري به جمله از و غرب به را چين كه ميشد محسوب
به ايران از خود گردشمسير با مسلمان اعراب و ايرانيان كاروانهاي ميكردند/
از را خود راه كان>, ك+ما <تا بيابان حاشية از گذشتن با و بخارا و سويسمرقند
پـيش در هـامي و تورفان سوي به شمال از و كيريا و سويختن به جنوب

ميگرفتند/
<دون در كـوتاه تـوقفي پساز و ميشدند خاص چين سپسعازم آنان
cشيان ان چانگ شهر به ورود با را مسافرتشان جو>��١٠٧ <لن و هوانگ>��١٠٦
معرضدين در چين غرب شمال رو, اين از ميرساندند/ پايان به امروزي`

گرويدند/ اس+م آيين به هشتم قرن پيشاز چينيان برخي و بود, جديد
فارسعازم خليج از كه بود ايرانياني و اعراب كشتيراني مسير دريايي راه
ميگرفتند/ پهلو چين جنوبشرقي بنادر در سرانجام, و ميشدند اقيانوسهند
گـونه اين اصلي مقصدهاي از جو چوان و هانگجو گوانگجو, شهرهاي

/٣٧٩ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

بودند/>١ بازرگانان و ملوانان
چين به مسلمانان ورود نحوة و راهها پيرامون نيز شويي باي الدين جمال
عرب مسلمانان از هفتمگروههايي سدة از تاريخي, اساساسناد <بر مينويسد:
از دريايي راه شدند/ سرزمين اين وارد خشكي و دريا راه از تجارت قصد به
درياي و گا Bما تنگة و بنگال و مانار طيخليج پساز و ميشد آغاز عربستان
هانگجو, جوcزيتون`, چوان كانتون`, c شهرهايگوانگجو به چينجنوبي
از خشكي راه كه حالي در مييافت/ پايان شانگهاي به و ميرسيد يانگجو
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خـتم شانگهاي به جيانگ شين ايالت از گذشتن با و آغاز افغانستان و ايران

/٥٢ ص مقاله, همان شويي, باي الدين جمال ١ـ

ميشد/>١
به اس+م ورود مورد در مسلمين> انحطاط و اس/م پيشرفت <علل كتاب در
راه چين به مسلمان تّجار خدا, رسول خود زمان <از است: آمده چنين چين
بـه رو كـاروان زمـيني راه از و كـانتون دريـاي راه از اس+م دين و يافتند
مـي+دي, ٦٥٠ سـال حـدود در شـد/ وارد درچـين عـرب مـهاجرنشينهاي
از چون گائوزونگ`, =cكائوتسنگ > به موسوم تانگ, خاندان از امپراتوري
زيـر را تـجارتي راههاي تازهاي نظامي دولت كه شنيد بيزانسها و ساسانيان
٦٥١ سـال در هـم وعـثمان فرستاد مدينه به سفيري آورده, در خود تسلط
و ٩٥cه` ٧١٣ سال در آن, پساز داشت/ اعزام چين سفيريبه مي+دي٣١cه`
علويان از گروهي كردند/ آمد و رفت تهايي طرفهيأ دو بين ١٠٨cه` ٧٢٦
به ١٣٣c٧٥٠ه` سال پيشاز بودند كرده فرار اميه بني فشار و شكنجه از كه نيز
بن هشام كه لشكري بع+وة اينها, همه گزيدند/ اقامت جا آن در و رفتند چين
زونگ` شوان =c تسنگ> <هزوان امپراتوريچين عبدالملكبرايحمايتاز
را آمد و رفت راه كه مغولها فتح همچنين و فرستاد قدرت پسگيري باز براي
در اس+م پيشرفت در خاّصي اثر كرد, باز چين و اس+مي كشورهاي سوي به

صفحات ,١٣٦١ تابستان نا, بي مسلمين, انحطاط پيشرفتو علل قرباني, العابدين زين ٢/٢١٧ـ و ٢١٦
است/>٢ داشته اس+م سوي به گرايشمردم و منطقه اين

سونگوارد تانگو دوران در اس+م استكه آن اينروايتها مشترك قدر
و كند باز برايخود قرنجايپايي طيچندين آراميدر توانستبه و چينشد

نمايد/ محكم چين ك خا در سپسريشههايشرا
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ديگر اس+مي و سرزمينهايعربي كثر خ+فا بر چين به اس+م اّولية ورود
مسلمان بازرگانان و تّجار اين بلكه است, نشده انجام نظامي فتوحات طريق از
اقصاي و چين قلبسرزمين به را اس+م آيين توانستند كه بودند وعرب ايراني
چـينيان بـا خـود تجاري معام+ت در مسلمان تّجار اين سازند/ منتقل دور
آوازه مناسباتدوستانه, همين و كردهاند ارائه انصافوعدالت از كارنامهاي
داشـته همراه به چين سرزمين در ايرانيان, بويژه آنان, براي خوبي اعتبار و
بعدي ساليان در اس+م گسترشآيين و برايورود را Bزم زمينة خود استكه
طرف تجاريهر كارهاي در استكه طبيعي امري اين البته است/ كرده فراهم
بيشتر برايكسبسود Bزم شگردهاي از و است منفعتخود و سود دنبال به
و پسنديده و نيكو رفتار با توأم قاعده اين كه صورتي در اّما ميكند, استفاده
از ميكند/ باز نيز بيشتر ارتباط و برايتبادل را راه باشد, وادب رعايتاحترام
<سويي> زوالسلسلة هنگام به اس+م پيدايشآيين استكه مسلم تاريخي, نظر
بازرگاني مناسبات و مبادBت همين لذا است/ رخداده <تانگ> سلسلة ظهور و
مردمي و سياسي دوستانة روابط واستحكام ايجاد زمينة روزافزون, و پيوسته

كرد/ فراهم را <تانگ> امپراتوري دربار به اس+م ورود و ايرانيان و اعراب
پشت با وعرب ايراني بازرگانان از عدهاي اس+م, وسيع گسترش پي در
و چين غرب و غرب شمال از مرتفع كوههاي و تپهها صحراها, سرگذاردن
آبهايمواج فراز بر كشتيراني و اقيانوسها و درياها پيمودن با نيز عدهايديگر

شدند/ چين وارد شرقي جنوب سواحل از پي در پي خروشان و
و خيابانها و كوچهها همه در <تانگ> نخستينسالهايحكومتدودمان در
مسلمان تجار از پايي رّد امپراتوريچين, تختگاه <چانگان>, شهر بازار نيز
و شرق جنوب ساحلي نوار شهرهاي كثر ا در ايرانيان و اعراب ميشد/ ديده
و <هـوديئن>��١٠٨ نـام بـا فروشگاههايي و مغازهها چين غرب شمال مناطق
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اجناسي اينمغازهها در بودند/ كرده داير معني<مغازةخارجي> به <هودي>��١٠٩
ادويه شاخكرگدن, فيل, عاج همانند ميشد, وارد افريقا و آسيايغربي از كه

/١٠٦ ص كتاب, همان يوان, جي وانگ ١ـ

در دوران, همين در ميرسيد/١ فروش به جواهر و مرواريد خوشبو, و معطر
وفور به چيني چاي و ظروفچيني ابريشمين, پارچههاي بغداد بزرگ بازار
تـجارت جـوش و جنب پر عرصة چين شرقي جنوب سواحل ميشد/ پيدا
<جيائوجو>��١١٠, <يانگجو>, كانتون`, c گوانگجو> بينالملليبود/شهرهاي<
و <چينجو>��١١٤ <ليئنجو>��١١٣, <مينگجو>��١١٢ <فوجو>, جو>��١١١, <چائو
در بينالمللي تجارت و بازرگاني مهم بنادر از همگي <سونگجيانگ>��١١٥
و بـيشترين عـرب و ايـرانـي بـازرگانان بـودند/ <تـانگ> دودمـان عــصر
مؤّثريداشتند/ و فّعال حضور مذكور بنادر در كه بودند افرادي ثروتمندترين
ايرانيوعربو تجاريتّجار مهمترينكانون كانتون` c گوانگجو> > شهر
لنگرگاه رونقترين پر حتي و چين كاBهايخاورميانه, صدور و ورود مركز
فارس, سواحلخليج بويژه ممالكاس+مي, از كه كشتيهايي بود/ تجاريچين
شـمارش حـد از ميشدند كيانگ` تسه cيانگ جيانگ> <چانگ رود وارد
و جـواهـر معطر, ادوية كيسههاي جو> گوانگ > شهر ساحل در بود/ خارج

/١٠ و ٩ صفحات كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ٢ـ
بودند/٢ انباشته هم روي بر كوه چون قيمتي سنگهاي

كه بود ابزارهايي مهمترين از يكي عرب و ايراني تّجار تجارت چند هر
جنوبشرقي و جنوب نواحي ديگر وحتي چين در اس+م گسترش و نفوذ در
است اين موّرخان براي مهم سؤال اما داشت, عهده بر نقشكليدي آسيا قاره

است؟ شده چين ك خا وارد كساني چه توسط و زماني چه در اس+م كه
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نشانههاي نخستين كه عقيدهاند اين بر چيني پژوهشگران شد, اشاره قب�
وقـاص ابـي بن سعد سفر در چين سرزمين در اس+م پيدايشآيين و ظهور
اين آنان, گفتة به جستجوست/ قابل چين دربار به عثمان سوم خليفه فرستادة
وقوع به <تانگ> سلسلة از زونگ> <تاي امپراتور فرمانروايي دورة در حادثه

است/ پيوسته
ترديدهايجديوجود چين دربار وقاصبه درخصوصسفارتابي البته,
اّمـا است, نكرده سفر چين به هرگز وي كه باوريم اين بر قاطعانه ما و دارد
و اعـراب بـين دوسـتانه اقتصادي و سياسي مناسبات وجود منكر نميتوان

بود/ پيدايشاس+م آستانة در چينيان
<يونگهويي> امپراتوري دومينسال از چين, تاريخ رسمي متون طبق بر
در يـوان> <جن امپراتوري سال تاچهاردهمين ٣١cه` مي+دي ٦٥١ سال در
دربار به طرفمسلمانان از سفيراني بار ونه سي ١٨٢cه`, مي+دي ٧٩٨ سال
كـاي > امـپراتـور حكومت دورة در آن مورد يازده كه شدهاند اعزام چين

انتشارات فرهنگچين, و اس�م گويي, يوجن علي و جونگ خواي يانگ يوشع محمد چينيY/١ـ زبان Zبه ٥٢ ص ,١٩٩٦ شيا, نينگ خلق

است/١ بوده ١٢٤ه` تا ٩٥ با برابر ٧٤١م تا ٧١٣c يوان>��١١٦
در بار اولين براي اس+م ميگويد: اس+م راههايورود بارة در لوشيائويي
ساحل در جو> <چوان گوانگجو>و > شهرهايبندري طريق از هفتم قرن نيمة
شـده وارد چـين به مركزي آسياي از زميني طريق از بعدا و شرقي جنوب

/٢٧٠ ص مقاله, همان لوشيائويي, ٢ـ
است/٢

چـين بـه كـه مسلماناني كثر ا ابتدا در مينويسد: نيز ليانگ يي يه استاد
زمان در ديناس+م فارسبودند/ خليج سيرافواقعدر بندر مردم از ميآمدند



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ٨٦

/٨٥٩ ص مقاله, همان ليانگ, يي يه ١ـ

يافت/١ انتشار چين داخل سونگدر تانگو
درخصوصرفت نيز چيني, شهير پژوهشگر <چنداشنگ>��١١٧, پروفسور
استكه اين است آشكار چيزيكه مينويسد: ايراني و عرب تّجار آمدهاي و
جنوب كرانههاي طريق از عرب و ايراني بازرگانان اس+مي, دوران پيشاز
از زيـادي گـروه هجري, سوم و دوم قرن طي بودند/ رسيده چين به شرقي
گوانگجو> > و <يانگجو> شهرهاي و <هاينن> جزيرة در واعراب ايرانيان

/٩٧ ص مقاله, همان داشنگ, ِچن ٢ـ

اقامتداشتند/٢
گسترش در داشتكه وجود ديگرينيز عوامل آمدها رفتو اين بر ع+وه
مسير از اس+م آيين كه ميرسد نظر به چنين بود/ مؤّثر چين سرزمين در اس+م
اس+م اّما است/ شده چين وارد زميني مسير از زودتر قرن نيم بيشاز دريايي

است؟ شده چين ك خا وارد زماني چه و چگونه زميني راه امپراتورچيناز نزد به مسلم بن قتيبة فرستادگان اعزام
و خراسان به قلمروياس+مي توسعة فتوحاتو دامنة دوم, خليفة زمان در
از يكـي عـثمان, سـوم, خليفة زمان در آن از بعد رسيد/ ايران در سيستان
شد خراسان عازم فتوحات ادامة براي عامر بن عبدا� نام به مسلمان سرداران
ديگـر آن پساز كـند/ فـتح هـجري ٣٠ سال به را نيشابور شهر توانست و
چـند هـر گشـود, را فارياب بادغيسو هرات, چون خراسان مهم شهرهاي
وي افـتاد/ تـعويق به مدتي براي مناطق اين در مسلمانان كميت حا استقرار

پيشرود/ كابل تا سمتسيستان توانستدر

بازگشت به فهرست



٨٧ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
شهرهاي از پارهاي مقاومتمردم دليل به كميتعثمان, حا دوم دورة در
امامت عصر در همچنين و جزيه پرداخت يا اس+م گرايشبه برابر در ايران
واخت+فات خوارج ظهور و نبردهايداخلي شروع دليل به عليcع` حضرت
شمال و داخلي نواحي در فتوحات ادامة مسلمانان, جبهة در فرقهاي و ديني
تا ٤١c امويان كه آن پساز شد/ مواجه مشك+تجدي با ايران شرق و شرق
در گرفت/ خود به تازهاي شكل اس+م جهان اوضاع آمدند, كار روي ١٣٢ه`
سياسي نظر از بودند, كرده فتح مسلمانان گستردهايكه نواحي تمام دوره اين
براي را كساني آنان و بود كوفه كمان حا نظر زير ايران داشت/ را تابعيتشام
شرق در داشتند/ گسيل سيستان و خراسان به فتوحات دامنة توسعة حكومتو
به را اطرافآن و سمرقند نواحي و شدند درگير سغديان با مسلمانان خراسان
از بـرخـي مـيان در مادي انگيزههاي رسوخ البته آوردند/ در تصرفخود
عثمان بن سعد ميكرد/ فراهم اس+م دين توسعة براي را مشك+تي فرماندهان
سمرقند گشودن پساز تا بود گرفته اينشهر ملكه از گروگانهايي بخارا در كه
بيگاري به و آورد مدينه به خويشآنهارا خ+فعهد بر پسدهد, باز او به

شد/ كشته نيز همانها دست به سرانجام و كشيد
نواحي در مسلمانان لشكركشي و اس+مي فتوحات دامنة دوره, اين در

نشد/ متوقف كلّي طور به و داشت ادامه ضعف و شّدت با ماوراءالنهر
به زبير مصعببن قتل نيز و ٦١ه سال محرم در كرب+ جانگداز واقعة پساز
پايههايظاهريحكومت تا٩٦ه`, ٤١c بنيوسفثقفي دستسپاهيانحجاج
فرماندار ٧٥ه تا ٧٣ سال از زبير, ابن قتل پساز حجاج شد/ استوار اميه بني
سـمت به را وي ٨٥ه` تا ٦٥c مروان بن عبدالملك آن, پساز بود/ حجاز

كرد/ امارتخود محل را كوفه و منصوب عراق فرماندار
بر وعبدالعزيز وليد بين نزاع در مروان عبدالملكبن مرگ پساز حجاج
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تخت بر عبدالملك بن وليد كه آن پساز گرفت/ را وليد جانب خ+فت, سر
فرمان وليد شد/ چندان حجاجدو ويبه اطمينان و اعتماد خ+فتجلوسكرد,

كرد/ حجاجصادر نام به را اس+مي شرقخ+فت نواحي بر امارت
مسلم بن قتيبة عبدالملك, بن وليد موافقت با هجري ٨٥ سال در حجاج
پنجاه فرماندهي او شد/ مستقر مرو شهر در قتيبه كرد/ خراسان والي را باهلي
در قتيبه داشت/ عهده بر شرق سوي به كشي لشكر در را عرب سپاهي هزار
بخارا هجريبه ٩١ تا ٨٨ بينسالهاي در كرد/ فتح را بلخ و تخارستان ٨٦ سال

/١٩١ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

آورد/١ تصرفدر به را مناطق آن و يورشبرد بار چندين اطرافآن نواحي و
بر واعظاني و ساخت جا آن مسجديدر بخارا فتح پساز مسلم, بن قتيبة
ارشاد و راهنمايي و تبليغآن و فارسي زبان به قرآن معاني ترجمة به گماشتو

/٣٩ ص كتاب, همان مهدوي, احمد و بديع عبدالحميد ٢ـ

داد/٢ دستور مردم
و كرد فتح را وخوارزم هجريسمرقند ٩٤ تا ٩١ سالهاي بنمسلمدر قتيبة
٩٥ سالهاي خ+ل در قتيبه كرد/ هموار ماوراءالنهر در بيشتر رخنة براي را راه
نواحي و كرد نفوذ آمودريا مناطق درعمق گستردهاي طور به هجري ٩٧ تا
بودائيان معابد سمرقند, فتح هنگام به او آورد/ تصرفخويشدر به را فرغانه

آتشسوزاند/ در را آنان كتبديني و كرد ويران را زرتشتيان و
فرماندة باهلي, مسلم بن قتيبة دست به آمودريا و ماوراءالنهر نواحي فتح
عوامل جمله عبدالملكاز بن وليد زمانخ+فت در ثقفي, بنيوسف حجاج
مرزهاي از خود سپاه با قتيبه بود/ چين در اس+م گسترش و ورود براي مؤّثر
<شـين وBيت در كـاشغر>, > شهر هجري ٩٦ سال در و گذشت چين غربي



٨٩ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
عبدالملك> بن <وليد درگذشت دريافتخبر با و تصرفكرد را جيانگ>��١١٨

/١٩١ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

كرد/١ متوقف را پيشرويخود
به چين, شهرهاي نزديكترين از كاشغر, فتح پساز كه معتقدند موّرخان
داخل به نيز خشكي راه از هجرياس+م ٩٦ سال باهليدر مسلم بن دستقتيبة
مقر و مسكن برايخود غربچين شمال مناطق در مسلمانان و كرد نفوذ چين

نمودند/ اتخاذ
بـاهلي مسلم بن قتيبة فتوحات بارة در چين> و ايران روابط <تاريخ كتاب
صفحات در مسلمين پيشرفتهاي از سخن اس+مي دورة اوايل <در ميگويد:
سـرزمينهاي سوي به اس+م است/ارتشپيروزمند طخارستان و ماوراءالنهر
در تصّرفخود به ديگري پساز يكي را اراضي آن و ميتازد باختريچين
و طـخارستان و بلخ مسلم, بن قتيبة نام به عرب سرداران از يكي ميآورد/
اّيام اواخر در او پيشميتازد/ به مظفرانه و ميگيرد را سغد و بخارا و فرغانه
حقيقتوارد در و پيشميرود كاشغر و تاشكند خجند, امويتا خ+فتوليد
آن جريان از كه ميفرستد چين دربار به سفيراني قتيبه ميشود/ چين قلمرو

/٦٢ و ٦١ ص كتاب, همان آذري, الدين عiء ٢ـ

نداريم/>٢ اط+عي
اعـزام و مسلم بن قتيبة فتوحات پيرامون اس/م> گسترش <تاريخ كتاب در
زمـان <در است: آمـده چنين چين امپراتور دربار به وي جانب از سفيراني
فـرمانرواي عـنوان بـه كه مسلم بن قتيبة معروفعرب سردار وليد خ+فت
سـلسله يك بـه دست و كـرد عبور سيحون رود از بود شده تعيين خراسان
تصرفدر به را شهرهايديگر و سمرقند بخارا, او زد/ جنگهايموفقيتآميز
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در وي داد/ گسترش چين امپراتوري شرقي مرز تا را فتوحاتخود و آورد
ايـن داشت/ اعـزام چـين امپراتـور دربار به نمايندگاني ٩٦cه` ٧١٣م سال
مـراجـعت بـود كـرده تقديم امپراتورچين كه ارزندهاي باهداياي نمايندگان

/٢١٥ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

نمودند/>١
كاشغر, فتح از بعد مينويسند نيز معروف, نويسان تاريخ اثير, ابن طبريو
نزد را ك+بي مشمرج بن هبيرة رياست به عرب تن ده از تي هيأ مسلم بن قتيبة
انجام مترجم بوسيله را مأموريتخود مزبور هيأت كرد/ اعزام چين امپراتور
و ميكردند تكلم عربي زبان به اعضايهيأت استكه اين بر ايندليل و دادند
خود امپراتور براي و ميدانستند را زبان اين كه بودند كساني چين دربار در

/٣٩ ص كتاب, همان مهدوي, احمد و بديع عبدالحميد ٢ـ

ميكردند/٢ ترجمه
پادشاه با گويآنان گفتو و چين دربار به قتيبه فرستادگان قصة اينجا در

ميآوريم: پي در اثير ابن و طبري كتاب از تفاوت اندكي با را چين
خانوادههاي با نيز را جنگجويان و رفت غزا به قتيبه ششم و نود سال <در
بگذرد نهر از خواست چون داد/ جاي سمرقند در را آنان و برد همراه خود
گفت: و گماشت نهر گذرگاه بر خوارزمي نام به خويشرا وابستگان از يكي
جلوگيري سپاهيان برگشتن از وسيله بدين تا نكند> عبور جواز <هيچكسبي
فرستاد عصام سويدرة به نيز را كساني رفتو سويفرغانه به آن پساز كند/
براي بود روزگار آن در اس+م عالم به چين شهر نزديكترين كه را كاشغر راه تا
كـاشغر فـتح بـراي ف+ن بن كثير فرماندهي به لشكري قتيبه كند, هموار وي
بـه و گرفت نيز اسيراني و آورد دست به بسيار غنايم شد, پيروز او فرستاد/



٩١ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
مرگ خبر فرغانه در و گشت باز پيشقتيبه گاه آن نهاد/ داغ و مهر گردنشان

تـهران, دوم, چـاپ پاينده, ابوالقاسم نهم, جلد طبري, تاريخ طبري, جرير بن محمد عـباس١ـ تـرجـمة كـامل, تـاريخ اثـير, بن علي عزالدين . ٣٨٨٧ ص ,١٣٦٢ اساطير, ١٩٩/انتشارات ص تا, بي علمي, انتشارات و چاپ شركت سوم, جلد خليلي,

رسيد/>١ عبدالملك بن وليد
تا پيشرفت قتيبه گويد: خراسان مردم از پيري از نقل به عثمان بن حكيم
خويش همراه قوم سران از يكي نوشتكه او به چين خاقان نزديكچينرسيد/
گاه آ آيينشما و دين بر و كند مطلع شما دين بارة در را ما فرستكه ما نزد را

شويم/
كه برگزيد را قبايل بزرگان ميان از تن ده بعضيها گفتة به و تن دوازده قتيبه

باشند/ توانا و پرهيزگار خردمند, دلير, آور, زبان منظر, زيبا
آنها سپسبا داشت, معلوم را شايستگيشان و پرسشكرد را آنها نخست
از بگفتتا و ديد منظرشان نكو و كهخردمند بيازمود را دركشان سخنگفتو
پاپوشو نازكو و نرم و سفيد پارچه زينتو و حرير از كاBيخوب و س+ح
يدك همراهشان كه داد پيكر درشت اسبان را آنها و دهند نيكو لوازم عطر,

بود/ ك+بي مشمرج بن هبيرة آنان از يكي نشينند/ آن بر كه واسباني برند
قـرين را امير <خدا گفت: كرد؟> خواهي چه هبيره <اي گفت: او به قتيبه
و بگويم تا بگوي خواهي چه هر كفايتادبآموختهام, حّد به بدارد, اص+ح
خـداست, از تـوفيق و بـرويد خـداي بركت <به گفت: قتيبه كنم/> كار بدان
رسيديد, چين پيشپادشاه چون و وBيتبرسيد بدان تا مداريد بر را عمامهها
و نهم پاي وBيتشان بر تا نگردم باز كه كردهام ياد سوگند من كه بگوييد بدو

/٣٨٨٩ و ٣٨٨٨ صفحات ,Yاساطير انتشارات Zاز كتاب همان طبري, جرير بن محمد ٢ـ
بگيرم/>٢ را وخراجشان نهم شاهانشان بر مهر

بازگشت به فهرست
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چينكس پادشاه رسيدند, مقصد به چون بود, ساBرشان هبيره و آنهارفتند
و آمـدند در و شـدند حـمام وارد آنـان خوانـد/ خود نزد آنهارا و فرستاد
عـطر خـود بـه بود/ آن زير نازك زيرپوشهاي كه پوشيدند سپيد جامههاي
بـر و پوشيدند ردا و پاپوش و بستند زيور و زر و سوختند بخور و ماليدند
نشستند آنها مملكتشپيشويبودند/ مردم بزرگان كه شدند وارد چين پادشاه
و برخاستند هم آنها نگفتند/ سخن آنها با وي همنشينان هيچيكاز و پادشاه و

رفتند/
ديديد؟> چگونه را <اينان مجلسخويشگفت: حاضران با پادشاه

وقتي كه نبود ما كساز و نبودند زنان جز به كه ديديم را گروهي > گفتند:
نشد/> آشفته بوييد, را بويشان و بديد را آنها

سر بر وعمامهها پوششخوب كه كرد دعوت را آنان پادشاه ديگر روز
وارد پادشاه بر چون رفتند/ او نزد و دوشگرفتند بر خز و وروپوشهايحرير
ديديد؟> چگونه را <آنها يارانخويشپرسيد: از گفت<برگرديد> آنها به شدند

/١٩٩ ص كتاب, همان اثير, بن علي عزالدين ١ـ

زنان/>١ تا شباهتدارند بيشتر مردان به <آنها گفتند:
ك+ه و گرفتند تن بر س+ح آنها فرستاد/ طلبآنان كسبه پادشاه سوم روز
و دست در را نيزهها و شمشيرها و پوشيدند تن بر را زرهها و سر بر را خودها
فرمانرواي رفتند/ پادشاه نزد و شدند سوار اسبها بر و دوشگرفتند بر را كمانها
بردند, هجوم جنبيده او سوي كه ديد آهنين كوههاي نگريست/ آنها در چين
سبب به زدند/ Bبا را آستينها و بردند فرو زمين بر را نيزهها نزديكشدند چون
را پسنـيزهها بـرگرديد/ گفتند آنان به بود افتاده آنها دل در بيمشان كه آن
مشـغول و نبرد حال در انگار تاختند و خويشنشستند اسبان بر و برداشتند
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بودند/ خورد و زد و حمله

ديديد؟> چگونه را <آنها پرسيد: خود ياران از پادشاه
نديدهايم/> آنها مانند <هرگز گفتند:

نزد خويشرا برتر و ساBر كه داد پيغام آنها به پادشاه رسيد فرا شب چون
فرستادند/ پادشاه نزد به را ك+بي مشمرج بن هبيرة هم آنها فرستيد/ من

كس و ديدهاي مرا ملك عظمت <تو گفت: او به شد وارد پادشاه بر چون
چون و هستيد من وBيت در كنون ا نيست/ من مقابل در حمايتشما بر قادر
راستنگوييد من به گر ا ميپرسم شما از چيز منچند كفمنيد/ در مرغ تخم

<بپرس/> گفت: هبيرة كشت/> خواهم را شما
و آمديد لباسدر و صورت آن به سوم و دوم و اول روز در <چرا گفت:

بود؟> لباسچه و هيأت تغيير از شما مقصود
و زن و خانواده ميان در كه بود پوششي اول روز زينت و <لباس گفت:
بوديم چنان دوم روز به است/ چنان آنها نزد به ما بوي و خويشداريم فرزند

باشيم/> چنين دهد رخ وقتيخطري كه ميشويم روبرو دشمن با كه
خـويشرا ايام و بردهايد كار به تدبيري <بسيارخوب گفت: چين پادشاه
گردد باز بگوييد و گرديد خويشباز cفرمانده` پيشيار مرتبكردهايد/ نيكو
و شما كسانيميفرستمكه گرنه و دانستهام يارانشرا كمي و را منحرصاو كه

كنند/> ك ه+ را او
آخرش استو تو وBيت سپاهشدر اول كه كسي > گفت: پاسخ در هبيره
كسي و يارانشاندكند چگونه لبنان`, و cسوريه ميرويد زيتون كه جا آن در
چگـونه آمـده تو نبرد به و نهاده سر پشت داشته تسلط آن بر كه را دنيا كه
در چون كه اجلهاست را ما ميترساني, كشتن از را ما كه اين باشد؟ حريص
آن از و نـداريـم نـاخوش را آن و است نـيكوتر هـمه از شـدن كشته رسد
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نميترسيم/>
ميشود؟> راضي چگونه تو گفت:<يار چين شاه

سرزمين بر پاي تا نگردد باز كه كرده ياد سوگند ما <پيشواي گفت: هبيره
بگيرد/> جزيه و باج و زند مهر را شاهانتان و شهرياران گردن و نهد شما

ك خـا از چيزي ميكنيم, رها سوگندش از را او <ما گفت: چين پادشاه
فرزندان از چند تني نهد, آن پايبر كه پيشويميفرستيم سرزمينخويشرا
آن از كه ميفرستيم باجي و نهد مهر آنها بر كه ميفرستيم پيشوي خويشرا

شود/> خشنود
بـود, آن در چين ك خا كه بياوردند ط+يي سيني تا بگفت چين پادشاه
كرد/ هبيره همراه را ملوكشان فرزندان از نوجوان چهار و ط+ و مقداريحرير
پيشقتيبه داشتند همراه آنچه با و شدند روان كه داد جايزههاينكو نيز آنها به
و نهاد مهر شاهزاده چهار گردن بر و پذيرفت را جزيه و باج هم قتيبه رفتند/

/٣٨٩١ و ٣٨٩٠ صفحات ,Yاساطير انتشارات Zاز كتاب همان طبري, جرير بن محمد ١ـ

نهاد/١ بود, شده برايشحمل كه چين ك خا بر پاي و پسفرستاد را آنان
گفت: باره اين در نيز عبدالملكسلولي بن سوادة

بــعثتهم الوفـــدالذيــن فــــي Bعــــيب
المــنهج طـــريق ســــلكوا ان للــــصين

الردي خـوف القـذي عـلي الجفون كسروا
مشــمرج بــن هــبيرة الكــريم حــــاشي

اســــترعيته التــــي رســــــــالتك ادي
بــمخرج اليــمين حــنث مــن ك فــــاتا
آنها نقصنداشت/ فرستاديعيبو چين به را آنها تو كه نمايندگي <هيأت
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مـرگ از و بسـتند را چشـمها بـيم فـرط از آنــها پــيمودند/ را راست راه
مرگ از كه c مشمرج بن هبيرة كريم مرد آن از غير شدند` ترسيدندcتسليم
سوگند تنگناي از ترا و كرد ادا قتيبه` cاي را تو پيغام و رسالت او نترسيد`/
سويخليفه را هبيره قتيبه, بازگشتند, قتيبه نزد نمايندگان چون آورد/> بيرون
نيز سواده گذشت/ فارسدر دهكدههاي از يكي در عرضراه در او و فرستاد
گويي بديهه هوشمنديو نيز دليريو شجاعتو از و ابياتيسرود او رثاي در

/٢٠٢ و ٢٠١ صفحات كتاب, همان اثير, بن علي عزالدين ١ـ

نمود/١ تمجيد و تعريف هبيره
است: نوشته زير شرح ديگريبه گونه به را مطلبفوق عقاد عباسمحمود
شد دربارياني و ايعرب سفر موجبحيرت گرفتكه تصميمي چين <دربار
آسمان پسر زيرا بودند برده سر به آسماني پسر كشور در قرن ده بيشاز كه
كنند تعظيم وي برابر در مجلساو به ورود هنگام بايد سفرا همه كه كرد مقرر
خود شاهان بيشاز چين امپراتور براي كه بود دشوار بسيار سفرا اين بر ولي
امپراتور بود اس+مي حكومت در كه تشويشهايي شنيدن كنند/ احترام اداي
در بـزرگ ارتشـي رو ايـن از فريفت, را زونگ` شوان =c تسنگ> <سوان
مأمور كه را مسلم> بن <قتيبة لشكريان تا كوشيد و كرد مستقر اس+مي مرزهاي
قتيبه شد/ شكستروبرو اينهدفبا در ولي همشكند در بود اينمرزها حفظ
را چين امپراتور كه داد دستور كرد آسمان پسر دربار راهي كه فرستادگاني به
ترتيب بدين و كنند جنگمخير ادامه يا و جزيه پرداختن و اس+م پذيرش در
تعظيم آداب جاآوردن به بدون سرفرازيو با بار براينخستين فرستادگان اين
بن <وليد خليفه اثنا, همين در كردند/ ديدار آسمان پسر با تهديدآميز لحني با و
نـظاميان بـه نيز چين امپراتور و شد كشته نيز قتيبه و درگذشت عبدالملك>
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بـمانند/ بـاقي جـا آن در تا داد اجازه آنها به و كرد بخششزيادي مسلمان
قـرار آنها همسايگي در كه ميشدند ناميده قبيلهاي نام به چين در مسلمانان
شوي> <هويي قبيله اين بودند/ آورده اس+م مسلمانان, از پيروي به و داشت
نام به چينهمچنان سراسر در مسلمانان همه و ميشد ناميده �١١٩� گو` c=هويي

بـنياد مشـهد, آژيـر, رضـا حـميد تـرجـمه بـيستم, قرن در اس�م عّقاد, محمود عباس ١/٦٩ـ و ٦٨ صفحات ,١٣٦٩ رضوي, قدس آستان اسiمي پژوهشهاي

ميشوند/١ شناخته هويي> <هويي
درباره گويي> يوان فو <سه نام به چين تاريخ معتبر و رسمي متون از يكي
دربار به ١٢٥ه` تا ١٠٥c عبدالملك بن هشام خ+فت دوران در هيأتي سفر
م ٧٢٥c امپراتوريكاييوان سيزدهمينسال از ماه سومين <در چينميگويد:
به تقديمخراج براي نفر سيزده همراه به سليمان نام به سفيري اعراب ه` ١٠٧

/٤٩ ص كتاب, همان گويي, يوِجن علي و جونگ خواي يانگ يوشع محمد ٢ـ

كردند/٢ اعزام چين دربار
پساز سال <چند مينويسد: موضوع اين به اشاره با نيز توماسآرنولد سر
سال در كه سليمان نام به ميكنند ياد سفيري از چين تاريخ كتب جريان, اين
<شوان امپراتور دربار به عبدالملك بن هشام خليفه دربار از ١٠٨cه` ٧٢٦م
در چـين و اعراب امپراتوري بين ديپلماتيك روابط اين شد/ اعزام زونگ>

/٢١٥ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ٣ـ

يافت/٣ اهمّيتخاّصي زونگ> <شوان پادشاهي اواخر
و چـين دربـار مـيان روابط كه است آن بيانگر موضوع اين حال, هر به
است بوده برقرار پيوسته و رسمي طور به نيز اميه بني عصر خ+فتاس+ميدر

داشتهاند/ آمد و رفت چين با مسلمانان و



٩٧ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ چينياندوران و مسلمانان نظامي نخستينرويارويي ـ جنگطراز
استكه تاريخي دقيقترين مي+دي١٣٣cه` ٧٥١ سال موّرخان, ديدگاه از
زمـان در كـرد/ كر ذ خشكي راه از چين به اس+م آيين ورود براي ميتوان
در بودند/ مرز هم چين با مركزي آسياي و ايران مدتي براي تانگ, دودمان
بـن زياد نام به اس+م سرداران از يكي فرماندهي به عرب سپاهيان سال اين
چـيني فـرمانده يك سرداري به چين سپاه با كاشغر شهر نزديكي در صالح
در اس+م سپاهيان تعداد شدند, روبرو شيانجي>��١٢٠ گائو > نام به كرهايتبار

/١٠٢ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١ـ

است/١ شده برآورد نفر يكهزار مصافحدود اين
چينيها آسيايمركزيرويداد, در واقع طراز حواليرود در كه جنگي در
بيستهزار و شدند كشته نفرشان هزار پنجاه تعداد سختيشكستخوردند, به

آمدند/ در مسلمانان اسارت به نفر
دربار كرهاي افسران از يكي كه بود آن نظامي رويارويي اين بروز علّت
طرفدربار از داشت, عهده بر را تركستان در قوايمستقر فرماندهي كه چين
سـپاه شد/ فرستاده سند علياي دّرة در كوچك دولت اخت+فدو حل براي
بازگشت راه اخت+فدر مورد مسائل وحل منطقه اين به ورود پساز چين
نبود/ چين دربار دستور به عمل اين كه آن حال و شد, تاشكند سرزمين وارد
هر به ميتواند مسافت بعد سبب به كه ميكرد تصّور چين سپاه فرمانده شايد
زيرا كرد, رفتار خيانتآميز بسيار تاشكند ويدر مايلاستبپردازد/ كاريكه
قتل به را او منعقدساخت, شهر آن پادشاه با دوستي كهيكعهدنامة آن پساز
از آنها شايد خشمگينساخت/ اياBتآسيايمركزيرا همة عمل اين رساند/
بودند/ شده خسته نميدادند, انجام كاري مسلمانان مقابل در كه تسلطچينيان,

بازگشت به فهرست
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كـمك اعـراب از و كردند منعقد چينيان عليه اتحاديهاي كوچك دولتهاي
شكست طراز رود حوالي در ايلي درة در را چينيان متفقين قواي خواستند/
دولتهاي تركستانسستكرد/ بر را تسلطچينيان پاية اينواقعه و دادند, سختي
شد/ تبتيها مقهور سرزمين آن شرقي قسمت و افتادند اعراب دست به غربي
فرماندهي ابوالعباسسفاح, خليفه سردار بنصالح, زياد آن در اينجنگكه
اعراب و چينيان آن طي كه بود موردي تنها داشت, عهده به را عرب قشون

جنگپرداختند/ به يكديگر با رسما
روايت چـنين را چينيان و اعراب ميان نبرد وقوع چگونگي نيز اثير ابن
ورزيـد/ كـين cشـاش` شاه با cشهريار` فرغانه اخشيد سال آن <در ميكند:
وي مـدد بـه جنگي مرد هزار صد او خواست/ ياري چين پادشاه از اخشيد
شد/ تسليم چين پادشاه حكم به او و كرد محاصره را <شاش> پادشاه فرستاد/
ابـومسلم را آنها تسليم خبر چون نرسانيد/ يارانشآزار و او به چين پادشاه
كنار بر فرستاد/ جنگآنها به لشكر با را بنصالحخزاعي زياد شنيد خراساني
هزار پنجاه تعداد و شدند چيره آنها بر مسلمانان داد/ مصافرخ <طراز> رود
اين بردند/ پناه چين وبه گريختند نيز بقيه گرفتند/ اسير هزار بيست و كشتند تن

/٨٣ ص كتاب, همان اثير, ابن علي عزالدين ١ـ
داد/>١ رخ سه و سي صدو سنة الحجة ذي ماه در واقعه

وقـوع به حالي در مسلمان نيروهاي با چين سپاهيان رويارويي نخستين
بني به اميه بني خاندان از را قدرت بودند توانسته بتازگي عباسيان كه پيوست
و سمرقند سازيدر صنعتكاغذ كه بود واقعه اين پساز سازند/ عباسمنتقل
روزگار اين در شد/ اروپامنتقل به اعراب وسيله به بعدها و يافت رونق دمشق
خ+فت مركز <بغداد>, و امپراتوريتانگ, پايتخت <چانگآن>, مهم شهر دو
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دو در واقع اس+مي خ+فت و چين رونق پر و آباد شهرهاي عباسي, دولت
انـديشه, تـصميمگيري, كـانونهاي مهمترين از كه بودند ابريشم جاده سوي

ميرفتند/ شمار به جهان تمّدن فرهنگو
را چـينيان سـپاه تـلفات بـه مربوط وارقام آمار چيني سالنامههاي البته,
سي بيشاز جنگ اين در چين قواي كّل كه مينويسند و ميدانند مبالغهآميز
شد, مسلمانان نصيب كه پيروزيچشمگير اين با حال هر به است/ نبوده هزار
اطاعت به مرزيچينحاضر نواحي و ماوراءالنهر و تركستان حكمرانان بيشتر
آسيايمركزيو در برايگسترشاس+م راه وسيله بدين و شدند فرمانخلفا از

گرديد/ هموار چين غرب شمال مناطق
سرزمين به مسلمانان از گروهي اجباري كوچ و مهاجرت بارة در اثير ابن
<در مينويسد: او است/ كرده نقل را توّجهي قابل مطلب ساليان همين در چين
لشكر سويختل ابراهيم بن داود ابو هجري`, سه و سي صدو cسنة سال آن
صـحيح همين بايد و آمده سهيل حنشبن طبري cدر شبل جيشبن كشيد/
ابو بودند/ او با cبزرگان` دهقانان از جمعي نشست/ بست قلعه يك در باشد`
اتباع و كران چا و دهقانان و اوخارجشد كهخارجشود, كرد اصرار او بر داود
شدند/ خارج او با كرده` cوفاداري بودند شركتجسته وي تحّصن در كه او
ادامه را خود سير باز و رسيدند تركستان به تا گرفتند را <فرغانه> راه متفقا همه
اسير را كه هر عرضراه در داود ابو رسيدند/ چين cپهناور` كشور به تا دادند
بخشاز اين ترجمة پايان در اثير ابن كتاب مترجم فرستاد/> ابومسلم نزد كرد
او است/ صـحيح نـيز ما نظر به و است كرده ارائه خوبي استنتاج رويدادها
بودند چين كشور در مسلمانان نفوذ و اس+م نخستينهستة افراد <اين مينويسد:
چين به گروههايديگري آن, از بعد شدند/ چين ديار وارد زميني راه از كه
را اسـ+م و رفت ديـار آن بـه بـخارا از اجل سيد كه مغوBن زمان تا رفتند



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٠٠

ص٨٢/ كتاب, همان اثير, بن علي عزالدين ١ـ

نمود/>١ منتشر گستردهتري بصورت
به <طراز> نبرد از بعد يا قبل مسلمانان از گروه اين كه اين تشخيص البته
امكان كه است اين بنده استنباط اّما است/ دشوار نسبتا كاري رفتهاند, چين
ابومسلم زمان, اين در است/ بيشتر <طراز> نبرد وقوع از قبل حادثه اين وقوع
سركوبييك در است, تأسيسحكومتعباسيان عامل مهمترين كه خراساني
كـمال مـهري شيخ بن شريك رهبري به بخارا و خراسان در شيعي شورش
بنصالح زياد اينشورششيعي برايسركوبي ابومسلم بهخرجداد/ را قساوت
قوي احتمال به كشت/ را او و كرد جنگ شريك با زياد فرستاد/ را خزاعي
cص` محّمد آل دوستداران و حاميان از كه شيخ بن شريك ياران و پيروان
در تصّرفو را قلعهاي سهيل رهبريحنشبن به شريك قتل پساز بودهاند,
را ابراهيم بن داود ابو سال, آن مسلمدر ابو اينكه تا بودند تحّصنكرده جا آن
پساز افـراد, اين داشت/ گسيل قلعه آن سوي به آنان ساختن كنده پرا براي
براي را جريان قطعا و پيشگرفتند در را <فرغانه> راه همگي قلعه از خروج
مسـير ادامه تركستان سوي سپسبه كردهاند/ بازگو نيز فرغانه كم حا اخشيد
براي را سرگذشتخود عده اين است ممكن رسيدند/ چين كشور به تا دادند
آنان از و باشند گفته مرز نزديك چيني فرمانروايان از يكي يا چين پادشاه
متحد ودوستو فرغانه كم حا تقاضايكمككردهاند/خصومتمياناخشيد,
بـراي مـناسب زمـينة نيز اعراب, متحد و دوست شاش, شاه با چين, دربار
ساخته فراهم را <طراز> نبرد بروز و چين فرمانرواي از اخشيد ياري تقاضاي

است/



١٠١ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوانيقيدوران منصور جعفر ابو عباسي خليفة روابطچينو
<ان ١٤٠cه` ٧٥٧م سال با برابر �١٢١� < ده <جـي امپراتوري سال دومين در
بهشورشبرداشتندو تاتار,سر فرماندهان و<شيسيمينگ>��١٢٣, لوشان>��١٢٢
وسيلة به زونگ> <شوان امپراتور آوردند/ در تصرفخود به را پايتختچين

/١٠٧ ص كتاب, همان يوان, جي وانگ ١ـ

گيريكرد/١ كناره زونگ> فرزندش<سو نفع به و سلطنتخلعشد از شورشيان
فرو پايان بي بحران و آشوب در چين دربار و كشور كه هنگامه اين در
ابو عباسي, خليفة دومين از شيانگ>��١٢٤ لي <سوزونگ امپراتور بود, رفته
اسـتمداد شـورشيان سركوبي براي ١٥٨ه` تا ١٣٦c دوانيقي, منصور جعفر
اخراج و شورشيان سركوب براي سرباز هزار چهار نيز عباسي خليفة جست/

/١٠٢ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ٢ـ

كرد/٢ اعزام كشور اين به پايتختچين از آنان
اين به اشاره با چين, تاريخ معتبر منابع از يكي تانگ, قديم كتابتاريخ
امپراتور حكومت از دومينسال <در ميگويد: چنين درخصوصآن موضوع
رأسسپاهيمركب در گوانگپينگوانگ>��١٢٥ > فرمانده ٧٥٧cم`, <جيده>
برايسركوب اعراب و تركها چين, شمال و جنوب مردم از نفر بيستهزار از

/٥١ ص كتاب, همان گويي, يوِجن وعلي جونگ خواي يانگ يوشع محمد ٣ـ

حركتكردند/>٣ جانبشرق به دزدان و خائنان و شورشيان
در مليتي چند نيروهاي از زيادي عّدة حضور منعكسكنندة مطلب اين
نـفره هزار بيست لشكر اين از بخشي مسلمانان و است شورش اين سركوب
لويانگوسركوب و پسگيريشهرهايچانگان باز در اينسپاهيان بودهاند/
پساز عـرب سـربازان ايـن كردند/ ايفا نقشمؤّثري شي>��١٢٦ <ان شورش



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٠٢

از گروهي زمان, آن در ماندند/ باقي ان> <چانگ شهر در شورشيان سركوب
نفر هزار چهار به شمارشان كه سكونتداشتند شهر اين غرب در نيز پارسيان

ميرسيد/
دينگجونگمينگمينويسد: كتابداود از نقل به مهديفرخ آقايسيد
حكومت از متمرد و ياغي نفر دو سركوبي براي چين, امپراتور زونگ, <سو
پس داشتند/ اعزام چين به سپاهي هشتهزار تركها و كمكخواست تركستان
پايتخت در بودند مسلمان همه كه نفر هزار هشت اين متمردان, واقعة ختم از
در اينها بوسيلة اس+م ديانت و گزيدند اقامت ان چانگ به موسوم حكومت
از اس+م از قبل از چين روابطتجاريعرببا مراوداتو چينگسترشيافت/
و كشمير راه ديگري و ختن راه يكي است: بوده راه سه از بيشتر و خشكي راه
است, ميشده انجام فارسنيز خليج و دريا راه از تجارت مغولستان/ راه سوم
تـجارتي مـرور و عبور خشكي راه از بيشتر بحري مخاطرات بواسطة ولي
جـعفر ابـو خ+فت در مرتبه ,اولين اس+م ظهور پساز ولي است/ ميشده
زمـان, ايـن در مييابد/ رواج چين در اس+م دين كه است دوانيقي منصور
به و نفر هزار چهار قولي به لوشان> <ان برايسركوبي چين, پادشاه سوزونگ,
پساز عده اين كه كمكميطلبد به را مسلمان قشون از نفر هزار هشت قولي

/٣٩ و ٣٨ صفحات كتاب, همان فّرخ, مهدي سّيد ١ـ
ميدهند/>١ ترويج را اس+م دين و ميكنند اقامت چين در لوشان ان شكست
عباسي خليفة از چين دربار خصوصاستمداد در نيز آرنولد توماس سر
چـنين چـين ك خـا در عـرب سـربازان سكونت دBيل و علل نيز و بغداد
سـركوبي براي منصور عباسي خليفة از چين, پادشاه <سوزونگ, مينويسد:
به كمك براي را ارتشعرب از نيرويي نيز وي و جست استمداد شورشيان



١٠٣ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
دو كـه شـد موفق عرب نيروي كمك با سوزونگ داشت/ اعزام سوزونگ
اين خاتمه پساز پسگيرد/ باز شورشيان از را هانانفو و سينگافو پايتختخود
و كردند ازدواج چين در بلكه نگشتند باز خود كشور به عرب سربازان جنگ,
يكي است/ شده كر براياينموضوعذ مختلفي و متعدد علل سكونتگزيدند/
ولي بازگشتند سرزمينخود به آنان جنگ, خاتمة پساز كه بود آن ادله اين از
جا آن در گوشتخوك كه سرزميني در طوBني مدتي براي كه آن جرم به
دست به را خود وطن در سكونت اجازة بودند, برده سر به مصرفميشده
در آنان طبقگزارشديگري, گشتند/ باز چين به باره اينجهتدو به و نياورند
آنجا در ولي گشتند سرزمينخود به بازگشت آماده و نمودند اجتماع كانتون
چـين در اقـامت زمـان در مصرفگوشتخوك علّت به را عّده اين مردم
سرزمين مراجعتبه از سرزنشمردم م+متو اثر در نيز آنان سرزنشكردند/
كـانتون فـرمانرواي گـزيدند/ سكـونت چين در و كردند خويشخودداري
بـا آنـان ولي كند, خود سرزمين به مراجعت به وادار را آنان گرفت تصميم
اجـتماع بـا و شـدند مـتحد و متفق كيشخود هم ايراني و عرب بازرگانان
برج به فرمانروايكانتون شورشزدند/ به دست شهر تجارتي عمدة كز درمرا
كه گرفت اجازه چين امپراتور از كه آن پساز فقط و برد پناه شهر باروي و
برايآنان گردد/ باز شهر به اقامتنمايندجرأتكرد چين در نيروهايمسلمان
و چينسكونتگزيدند در آنان و شد شهرهايمختلفتهيه مسكندر و زمين

/٢١٦ و ٢١٥ صفحات كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ
كردند/>١ ازدواج چيني زنان با

هر حكومت كه ميآيد دست به چنين <تانگ> نامههايخاندان شجره از
خانوادههايمسلمان اختيار در نقره مثقال هزار پانصد و ميليون قريبسه ساله
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=c <سـوتسنگ> امـپراتـور مسـلمانان, زيـرا مـيگذاشت, <سـنگافو> مـقيم
همين و تختسلطنتكرده گيرياز كناره به مجبور پدرشرا كه را سوزونگ`
عباسي, وخليفة ياريميرساندند بود شده او عليه موجبشورشنظاميان امر
چـند بود كرده ياري طلب او از سوزونگ امپراتور كه منصور>, جعفر <ابو
عرب, كمكي نيروهاي كمك با ترتيب بدين فرستاد/ او ياري به سرباز هزار
توانسـتند سربازان اين و شكند هم در را شورشيان شد موفق سوزونگ شاه
داشت نگاه چين در را لشكريان اين نيز او و رسانند سلطنت به را سوزونگ
پيش از كه قتيبه سربازان و مسلمان نظاميان كه بود چنين اين و ٧٥٧م`/ cسال

/٦٩ ص كتاب, همان عّقاد, محمود عباس ١ـ

افزايشنهادند/>١ به رو چين درغرب ميبردند, سر به چين در
وهستة گزيدند سكونت چين ك خا در سربازان اين منابع, اين گواهي به
دادند/ تشكيل بودند شده چين وارد زمين راه از كه را چيني مسلمانان اصلي
آنـان ديني زندگي نيازهاي تأمين منظور به تانگ سلسلة امپراتور ميگويند
مـبادBت استمرار مجموع, در شود/ ساخته مسجدي برايشان تا داد دستور
مسـالمتآميز و دوسـتانه سياستخارجي ونيز بازرگاني و تجاري صميمي
فصلجديدي و چينشد به مسلمانان زيادياز باعثمهاجرتعّدة چين دربار
<دابـري گشـود/ غربي آسياي اس+مي ممالك و چين دوستانة مناسبات در
لشكر به جمله از كرده منتشر چين مسلمانان بارة در كه كتابي در دوتيرسان>
پيدايشمسلمانان در اساسي <سبب مينويسد: و ميكند اشاره جعفر ابو خليفه
كـمك بـه جـعفر ابـو خـليفه كه بود نفري هزار چهار لشكر همان چين در
بـراي ١٣٨cه` مـي+دي ٧٥٥ سـال در امپراتور سوزونگ` =c <سوتسنگ>
كه پاداشخدمتي به غائله برطرفشدن پساز و فرستاد لوَشن> <ان سركوبي



١٠٥ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
در و بمانند چين بزرگ شهرهاي در شد داده اجازه آنها به بودند, داده انجام

چـاپ نـا, بـي تـهران, حسين, هاشم سّيد ترجمة وعرب, اس�م تمدن لوبون, گوستاو ١/٧٩ـ ص ,١٣٥٨ ٥٠/سوم, ص كتاب, همان تشكري, عباس ٢ـ

آمدند/>١ وجود به چيني مسلمانان چيني, زنان با ازدواجشان و سكونت اثر
خـ+فت و تـانگ امپراتوري بين نظامي و سياسي همكاريهاي نتيجة در
و اجتماعي اقتصادي, سياسي, سابقه بي امتيازات چين در مسلمانان عباسي,
خود به مي+دي` ١٦٤٤ تا ١٣٦٨c مينگ سلسلة پايان تا انقطاع ب+ را مذهبي

اختصاصدادند/
بشـّدت را خود نژادي تبعيض سياست كه اميه بني خلفاي زمان در البته
سوي به ديار و تركيار با و بستند سفر بار ايرانيان از گروهي اعمالميكردند,
يوسف بن حجاج امارت دوران در چون طرفديگر, از رفتند/ هند و چين
از دستهاي ميشد بدرفتاري بشّدت آنان دوستداران و عليcع` آل با ثقفي
به و كردند كوچ دريايي مسير از نيز عدهاي و زمين راه از خراسان از شيعيان
اقامتافكندند/ داشترحل بندريقرار برابر در جزيرهايكه در و رفتند چين
تايوان جزيرة و <هايَنن> جزيرة در عليcع` شيعيان تعدادياز كنونحضور است/٢ا شده اثبات مورخان براي
چـنين چـين به مسلمانان ورود خصوص در تانگ دوران منابع از يكي

گزارشميدهد:
مانند آنها شدند, cچين` ميانه> <سرزمين وارد گروه گروه <بربرهايعرب
هـمراه مـقدس كـتب خود با و آمده فرسنگ هزار قريب مسافتي از توفان
مسؤول را گروهي هم امپراتور و دادند امپراتور قصر به را كتابها آنها داشتند/
و مناطق اين در ديني عقايد زمان همان از ترتيب بدين كتبكرد/ اين ترجمه



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٠٦

/٥٧ ص كتاب, همان گويي, يوجن علي و جونگ خواي يانگ يوشع محمد ١ـ

تانگگسترشيافت/>١ امپراتوري داخل حتي
و نـفوذ كانتون` c گوانگجو شهر در عرب و ايراني مسلمان بازرگانان
مـهارت ستد و داد و تجارت در آنها بودند/ آورده دست به زيادي اقتدار
آنان جمعيت بودند/ كرده قبضه را بندر تجاري امور بيشتر و داشتند زيادي
سخنگفته قدرتآنها از چيني موّرخان از برخي كه شد نحويزياد به بتدريج

داشتهاند/ ابراز بابت اين از را بيمخود و ترس و
سال اعرابدر و ايرانيان كه ميآيد بر نوشتههايكتابتاريختانگچنين از
را آن و آتشكشيدند به را كانتون` c گوانگجو بزرگ شهر ١٤١cه` ٧٥٨م
به كانتون بزرگ بندر سال چندين واقعه, اين پساز كردند/ غارت و چپاول
آسيايجنوبي و ميانه خاور از كه كشتيهايخارجي و شد بسته بيگانگان روي
مـنابع استناد به كه اين تا ميانداختند لنگر كينگ تونگ بندر در ميآمدند
گشوده بيگانه كشتيهاي روي به ١٧٦cه` ٧٩٢م/ سال در كانتون بندر چيني,

/٦٦ و ٦٥ صفحات كتاب, همان آذري, عiءالدين ٢ـ

شد/٢
سر كتاب از را حادثه اين وقوع دBيل از برخي پيشين سطور در چند هر
و درباريان نوعنگاه اينشورشبا علّتاساسي اّما كرديم, بيان توماسآرنولد
دربار دارد/ ارتباط چيني بازرگانان رفتار نيز و تجارت امر به چيني نخبگان
و قوانـين ورعايت خراج پرداخت با اعراب و ايرانيان بود داده اجازه چين
را كنفوسيوستجارت آيين نخبگان اّما كنند/ تجارت چين بازرگاني مقررات
به صرفا كه ميدانستند انگلهايي را بازرگانان و ميكردند تلّقي ذّلتوخواري
بـه ديدگاه اين توليد/ اهل نه خويشهستند كاBهاي مبادلة و تجارت دنبال
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موجبات و ميزد دامن مسلمانان و چينيان ميان بازرگاني حسادتواخت+فات

ميكرد/ فراهم را شورشها بروز و عداوت
سـمرقند تّجار از يكي سرگذشت الجوهر, ومعادن الذهب مروج كتاب در
داشته امپراتوري كّل دار خزانه عنوان كه چيني خواجهاي از كه ماوراءالنهر
در اينموضوع است/ شده ياد بود دستداده از را مالخود و ديده ستم و ظلم
و سـليمان نـامهاي به سيراف اهل ايراني دو از اثري التواريخ> <سلسلة كتاب
و آمـوزنده و جالب مطالب كتاب اين در است/ شده كر ذ نيز حسن ابوزيد
و شرقي و آسيايجنوبي سرزمينهاي چين, از نكردني باور و عجيب گهگاه
نيز معاصر پژوهشگران براي كه است آمده در تحرير رشته به ديگر نواحي
مقيم كه ايرانياني و چينيان و چين از هم كتاب اين در است/ سودمند و جالب
اين در است/ آمده مطالبي مسلمانان به نسبت فغفور احترام و بودند كشور آن
الذهب كتابمروج از اختصار اندكي با را خراساني بازرگان سرگذشتآن جا
و تـّجار بـه چـين نخبگان برخي رفتار و نگاه نوع بيانگر خود كه مسعودي
سـمرقند تـّجار از <يكـي مـينويسد: مسعودي ميكنيم/ بيان است تجارت
كاBي با جا آن از و رفت عراق به فراوان كاBي با خود ديار از ماوراءالنهر
كله ديار به آنجا از و رسيد عمان به نشستتا دريا به و شد خويشسويبصره
كشـتيهاي روزگار آن در كه است آن به نزديك يا چين راه نيمة بر كه راند
در چينميآمدند از كسانيكه با ميرفتو جا آن تا عماني و مسلمانانسيرافي
تا كشتيهايچيني و ترتيبديگريبود كار آغاز در م+قاتميكردند/ كشتيها
هم و ميرسيد بصره و ابله و بحرين ساحل و فارس ساحل وسيرافو عمان
به كله شهر از سمرقندي تاجر داشت/ آمد و رفت چين تا ديار اين كشتيهاي
بندرگاه پيشگفتيم از كه كانتون` =c خانفوا شهر تا و نشست چين كشتيهاي
و بشنيد بود آن در كه Bكا و لوازم و كشتيها چينخبر پادشاه برفت/ بود, كشتيها
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خانفوا شهر به تا برفت خواجه فرستاد/ خويشرا خدم خواّص از خواجهاي
كه كرد احضار بود, جمله آن از نيز خراساني بازرگان كه را بازرگانان و رسيد
كاBيخويش گفتتا نيز بهخراساني نمودند/ بدو حاجترا مورد لوازم و Bكا
خواجه بود/ Bكا قيمت از سخن و شد گفتگو ايشان ميان و بياورد او و بياورد
عدالت اعتماد به او كه دارند فروشوا به و كنند زندان به را خراساني تا بفرمود

ميگفت/> گرانتر شاه
شـهر بـه شتاب با خراساني بازرگان اين كه ميافزايد ادامه در مسعودي
حرير نوعي پوشيدن با و ميرود چين, امپراتور پايتخت cچانگان`, خمدان
به كه ظلمي از را فغفور زنجير دادن تكان با و ميايستد كيان شا محل سرخدر
رسـيدگي او دل داد به تحقيق پساز امپراتور مينمايد/ گاه آ است رفته او
شـغل و مـعزول كـار از را چيني خواجه و ميگرداند باز مالشرا و ميكند

ميسپرد/ او به را س+طين گورستان سرپرستي
خواجة اين از امتيازات همه گرفتن پساز چين فغفور مسعودي, گفته به
در پـيموده, راهها آمده, دست دور ديار از <تاجري ميگويد: وي به چيني
به وصول اميد به و نشده متعرضاو كسي گذشته شاهان قلمرو از دريا و خشكي
وقتي كرديكه رفتار چنين او با داشته, اعتماد عدالتمن به و آمده من كشور
تو سابق احترام گر باشا مطمئن كند/ بديياد به من رفتار از برود من قلمرو از
كشتن از باشي داشته شعور گر ا عقوبتيكنمكه ترا ولي نبود,خونتميريختم,
امور تدبير از زيرا ميگذارم, وا تو به را قديم شاهان مقبرة كار استكه ابوالقاسمبدتر ترجمة الجوهر, معادن و الذهب مروج مسعودي, حسين بن علي ابوالحسن تا١ـ ١٣٧ صفحات ١٣٦٥ش, اّول, جلد تهران, فرهنگي, و علمي انتشارات سوم, چاپ ١٣٩/پاينده,

بودهاي/>١ عاجز داشتهاي عهده به كه وظايفي دادن انجام و زندگان



١٠٩ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
دودمـان فرمانروايـي عصر در خراساني بازرگان اين كه ميرسد نظر به
راه از مسلمانان تجاري آمد و رفت دوره, اين در است/ رفته چين به تانگ
بـا چين فغفور منصفانه برخورد و عدالت و داشته زيادي رونق چين با دريا

است/ توّجه قابل ممالكديگر تّجار
اين گشايشمجدد پساز و كانتون بندر چپاول غارتو واقعة پايان از بعد
ايـرانـي بازرگانان خارجي, كشتيراني روي به ١٧٦cه` ٧٩٢م سال در بندر
وسيرافبه هرمز و اردشير ريو و كنوني` بصره cنزديك ابله بنادر از دوباره
جنوب و غربي كرانة در cواقع ماBبار در راه بين در آنان سويچينميرفتند/
يا جاوگا و cسوماترا اندونزي جزاير و cسرانديب` سي+ن و هندوستان` غربي
پـر دريـايي راه روز شـبانه چـندين طي پساز گاه آن كرده توقف جاوه`
و داد به كشور آن بنادر به رسيدن پساز و آبهايچينميشدند وارد مخاطره

/٦٦ ص كتاب, همان آذري, عiءالدين ١ـ

ميپرداختند/١ كشور اين مردم با ستد
و چين دربار بين نيز مناسباتسياسي بازرگاني, آمدهاي رفتو بر ع+وه
كتاب در پوزان جيان داشت/ وجود دوره اين در فرمانروايانخ+فتاس+مي
١٧٠c الرشيد هارون بغداد عباسي سفيريجانبخليفه اعزام موضوع به خود
معتبر منابع از يك هيچ در البته ميكند, اشاره چين خاقان نزد به ١٩٣ه` تا
٧٩٨م سال <در مينويسد: وي است/ اشارهاينشده له مسأ اين به اس+م تاريخ
موّرخ و فرستاد چين خاقان نزد به سفير نفر سه الرشيد هارون خليفه ١٨٢cه`,
به برايس+م و آوردند عمل به را چينيها تشريفات رسم سفيران اين كه گويد
خارجيها كه بود رسم همين گذاردند/ زمين به پيشاني و افتادند زانو به امپراتور
از يكي كه طوري به داشتند كراه ا آن از اطاعت از نيز انگليسيها مخصوصا
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لنـدن مأموريتشبـه دادن انجام از قبل داد انگليسترجيح ملت فرستادگان
اين از امر اّول در هم خليفه فرستادگان نياورد/ جا به را رسم اين و برگردد
ميكنندمسلمانان كر موّرخانچينيذ قراريكه از زيرا داشتند, كراه تشريفاتا
معمول اينرسم كه فهميدند كه آن از بعد اّما نميكنند, سجده خدا از برايغير
مورخان استكه قرار اين از و كردند قبول نيست توهين مقصود چينيهاستو

السلطان, نديم هاشم محمد بن خليل محمد ترجمة چين, تاريخمختصر پوزان, جيان ١/٣٣٥ـ ص خورشيد, مطبعة ق, ١٣٢٤ه المولود ربيع طهران,

عملكردند/>١ رسممعمولچينها به الرشيد هارون فرستادگانخليفه كه نويسند
فويوان <سه و <تاريختانگقديم> كتاب دو در استكه آن توّجه مطلبقابل
و شده اشاره چين دربار به سياهپوش عرب نفر سه ورود موضوع به گويي>
كتابچنين دو اين در ميدانند/ عباسي فرستادگانخليفة را افراد اين موّرخان
يوان> <جن امپراتور حكومت سال چهاردهمين از ماه نهمين <در است: آمده
چين امپراتور كه فرستادند چين دربار به سفير سياهپوشسه تازيان ٧٩٨cم/`,
انـجام پساز آنـان بـخشيد/ فـرماندهي هـمتراز مقامي عالي سمت آنان به

و ٥١ صـفحات كـتاب, همان گويي, يوجن علي و جونگ خواي يانگ يوشع محمد ٢ـ /٥٢

مراجعتكردند/>٢ كشورشان به مأموريت
چين دربار به الرشيد خ+فتهارون عهد در سفيران اين كه اين به توّجه با
باشند, بوده بغداد خليفة فرستادگان نفر اينسه كه ميرود گمان كردهاند, سفر
قطعا نداريم دسترس در قاطعي دليل گونه هيچ مدعا اين اثبات براي چند هر
به الرشيد هارون فرستادگان روايت براي مبنايي شده ياد چيني منبع دو نوشتة
و تشريفاتورود مراسم موضوع به چيني منابع در البته است/ بوده چين دربار
و عمل اين اصل معهذا است, نشده اشاره چين امپراتور برابر در كردن سجده
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وقوع امكان و است بوده چين امپراتوران دربار در معمول رسمي آن انجام

است/ زياد آن
بودند گر اغلبسودا كه مسلماناني عباس, بني و اميه بني زمانخ+فت در
اقامتميكردند/ كانتون` c گوانگجو بندر در و چينميرفتند به گروه گروه
به چين تاريخ رسمي منابع در شدند چين وارد اميه بني خ+فت در كه اعرابي
بـه شـدند, چين كن سا عباسيان عهد در كه آنهايي و پوش>, سفيد <تازيان
امويان پوشسلسلة سفيد تازيان از منظور معروفشدند/ سياهپوش> <تازيان
تـازيان از مـنظور و كـردند حكـومت ١٣٢هـجري تا ٤١ سال از كه است
حكـومت هـجري ٦٥٦ تـا ١٣٢ سال از كه است عباسيان سلسلة سياهپوش
بودند, بيستتن مركباز كدام هر ششهيأتكه پنجيا تقريبي طور به كردند/
دربار به هدايايگرانبهايي تحفو و رفتند چين به عباسيان و امويان عصر در
به و كردند استقبال صميمانه آنها از مقابل, در نيز چينيها بردند/ چين خاقان
وجـود بـيانگر روايـتها اين فرستادند/ خدمتخليفه به هدايايي آنان وسيلة
به چند هر است, خلفايبغداد و چين امپراتوران ميان پيوسته روابطنزديكو
بار هر چين به ايراني و عرب بازرگانان و سفيران وآمد رفت راه, دوري دليل
زياديرا حوادث و ديدنيها آنان ترديد بي استو ميانجاميده طول به سال دو
و چـيني مـنابع و مورخـان ناقص رساني اط+ع دليل به ولي كردهاند تجربه
گزارشـي و نداريم چنداني گاهي آ سفارتها اين چگونگي مورد در اس+مي

ندارد/ وجود سفرها خصوصاين در نيز موثق
دارد وجود دوهوان> <سفرنامة عنوان با تاريخي كتابي چيني, منابع ميان در
اشاره مي+دي هشتم قرن نيمة در كوفه شهر در چيني هنرمندان وجود به كه
در ١٣٤cه` ٧٥١م سال در كه <دوهوان>��١٢٧ نام به چيني نويسندهاي دارد/
يك با او ميشود/ فرار به موفق ١٤٥cه` ٧٦٢م سال در بود, عربها اسارت
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فو> زادگاهش<سينگان به جا آن از و كانتون شهر به را خود تجارتي كشتي
و كـوفه به راجع آن در و مينويسد كتابي وي واقعه, اين پساز ميرساند/
مـيآورد/ مـطالبي بودند, اسير كوفه در هموطنشكه صنعتگران از تعدادي
بـافت كـيفيت چـيني, صـنعتگران ايـن كـه ميافزايد مزبور چيني نويسنده
شـده كـاري ونـقره مـذّهب تـحفههاي ساختن ابريشمي, لطيف پارچههاي
مسـلمان صـنعتگران بـه را ونـقاشي نـقشگري سـازي, كـاغذ هنر همچنين

/٦٠ ص كتاب, همان گويي, يوجن علي و جونگ خواي يانگ يوشع محمد ١ـ

دربارچينميآموزند/١ ابنوهاببه سفر
مروج در مسعودي و التواريخ> <سلسلة دوم جلد در سيرافي حسن زيد ابو
پـاية بـر كـردهانـد/ اشـاره دوران اين جالب وقايع از ديگر يكي به الذهب

از آسوده بن هبار فرزندان از وهبان ابن وهابيا ابن كتاب, دو نوشتههاياين
بـيت آل و ازخـاندان كه گفت چين امپراتور وبه شد چين قريشعازم قبيلة

است/ پيغمبر
شده انجام ٨٧٠cم/` ٢٥٧ه سال در اينسفر اس+م, تاريخ متون گواهي به
ديـدار بـه مـوفق سـفر اين در و شد چين سيرافعازم از وهاب ابن است/
سلسلة از زونگ>��١٢٨ <يي زمان اين در چين امپراتور گرديد/ چين امپراتور
صاحب كه اين <پساز اينخصوصمينويسد: در حسن زيد ابو بود/ تانگ
را جا آن وهاب ابن نام به قريشي مردي تصرفكرد را بصره ٢٥٧ه در الزنج
وي با خاقان و كرد م+قات چين خاقان با وهاب ابن رفت/ چين به كرده ترك
هنگامي گفتم خاقان به استكه كرده وهابنقل ابن داد/ هدايا و نمود صحبتها

بازگشت به فهرست
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ابـن كرد/ خواهم كره مذا چين عظمت به راجع گردم باز اس+م كشور به كه
شهر اين گفت, است چين مركز كه ان` cچانگ خمدان شهر به راجع وهاب
در و شده تقسيم قسمت دو به طويلي و عريض خيابان وسيلة به بزرگ بسيار
و درختها منظم صفوف و است روان آب جوي شهر, خيابانهاي طول تمام

/١٠٠ و ٩٩ صفحات كتاب, همان مهدوي, واحمد بديع عبدالحميد ١ـ

است/>١ زينتداده را برزنها و كوي تمام وعالي, وسيع عمارات
مـيان وگـفتگوي جـالب رويداد اين تفصيل به خود كتاب در مسعودي
عـجايب <از مـينويسد: وي است/ داده شرح را وهاب ابن و چين امپراتور
روزگار آن در اسود بن هبار فرزندان از مرديقرشي ملوكايناستكه اخبار
سيرافبرفت/ شهر از معروفاست, و رخداد بصره در صاحبالزنج فتنة كه
يك سيرافبه از و بود نعمتومكنتشهر خداوندان از و ويمرديخردمند
ممالك شهر به شهر و رفت كشتي به كشتي از همچنان و هندينشست كشتي
همتش گاه آن رسيد/ كانتون` =c خانفوا شهر به و چين ديار به تا پيمود را هند
بود حمدان شهر به شاه هنگام آن در شود/ رهسپار پايتختچين به واداشتكه
كه فرستاد ونامهها شد شاه ديار مقيم مدتيدراز و شهرهايبزرگاست, از كه
و آوردند فرود جايي در را وي تا بگفت شاه است/ عرب نبوت خاندان از
و نـوشت خانفوا مقيم پادشاه سپسبه كردند, فراهم او مايحتاج و بنواختند
گـويد كه مرد اين ادعاي بارة در تجار واز كند اوتحقيق بارة در تا بفرمود
را او نسب صـّحت خانفوا فرمانرواي بپرسد/ است cص` پيغمبر خويشاوند
پيري او گردانيد/ باز عراق به و بخشيد فراوان مال و داد بار بدو وشاه كرد تأييد
عرب بارة در او از رسيد پادشاه حضور به وقتي كه كرد حكايت و بود دانا
كمكخداي گفت:<به او و برداشتند ميان از را ملكعجم چگونه كه بپرسيد
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آتشو عبادت عّزوجّل جايخداي به عجم مردم كه آن سبب به و عّزوجّل
و مهم و معتبر مملكتي بر گفت<عرب شاه و ميكردند>/ وماه خورشيد سجده
شهرتشجهانگير و مردمشعاقلند كه شده چيره ومالدار درآمد پر و وسيع
او است؟> چگونه شما نزد در پادشاهان <منزلتديگر پرسيد: سپسشاه است/>
پنج ما بگو او <به گفت: ترجمان به شاه و چيزينميدانم> آنها بارة <در گفت:
به شاهان همه از دارد عراق پادشاهي كه آن ميآوريم, حساب به را پادشاه
هستند اطرافاو ديگر شاهان استو ميانجهان در وسعتملكپيشاستكه
گوييم مردم پادشاه را او ماستكه پادشاه آن, پساز گوييم/ شاهان شاه را واو
داريم ما كه ملكخويشچنان و نباشد ما از مدبرتر شاهان از يك هيچ كه
شـاهان ما و نيست خود شاه مطيع ما رعّيت چون رعّيت هيچ و ندارد منظم
ماستو مجاور استكه تركان شاه او استو درندگان شاه او, پساز مردميم/
را او كـه است هند شاه يعني في+ن شاه او, پساز انسانيند/ درندگان تركان
روم شاه او, پساز است/ هندوان از حكمت اصل كه دانيم حكمتنيز پادشاه
وخوشسيماتر خلقتتر نكو جهان در استكه مردان پادشاه ما نزد به استكه
آنها پساز مرتبه به ملوك ديگر و ملوكند بزرگان اينان نيست/ وي مردان از
ببينيميشناسي؟> را رفيقخود گر ا بگو او <به گفت/ ترجمان به گاه آن باشند/>
كه ديد توانم را او <چگونه گفت: قرشي مرد و بود خداcص` منظورشپيغمبر
مـقصودم نـبود, ايـن <مـقصودم گفت: شاه است؟> عّزوجّل خداي درجوار
جـا آن از و نـهادند پيشاو و بياوردند كيسهاي تا بگفت و اوست/> تصوير
به من و بده/> نشان او به رفيقشرا <صورت گفت: ترجمان به گرفتو دفتريبر
آنها من وبدانستكه آنهاجنبيد صلوات به لبم و بديدم را پيغمبر صورت دفتر
من از ميدهد؟> تكان لبانشرا چرا <بپرس گفت: ترجمان به و شناختهام را
را آنـها كـجا <از گـفت: مـيفرستم/> صـلوات پيغمبران <بر گفتم: و پرسيد



١١٥ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
بـا كـه است السـ+م عـليه نوح اين كارهايشان, تصوير <از گفتم: شناختي؟>
را زمين وآب بود داده فرمان خدايعّزوجّل استكه كشتي در همراهانخود
نوح <نام گفت همراهانشبس+متداشت/> با را او گرفتو بود آن در چه هر با
يك فقط طوفان نميدانيم, چيزي زمين همة غرق از ما ولي گفتي درست را
درستباشد شما گفتة گر ا است/ نرسيده سرزمينما به و گرفته زمينرا از قطعه
از اقوام و قبايل ديگر و سند و وهند چين مردم ما و است قطعة همان بارة در
آب گويي كه اين نشنيدهايم, خود پدران از و نداريم خبر ميگوييد شما آنچه
راغباستو حفظآن به خاطرها استكه حادثهايبزرگ گرفته را زمين همة
بيم دليل اقامة جوابويو از گويد قريشي مرد كنند/> نقل برايهمديگر اقوام
cص` موسي اين <و گفتم: گاه آن كرد/ خواهد رد مرا گفتة ميدانستم كردم,
قـومشاطـاعتش و بود تنگ ديارش ولي <بلي گفت: اسرائيل/> بني با است
و خـر سـوار است الس+م عليه مريم بن عيسي اين <و سپسگفتم نكردند/>
و بود/> بيشتر كمي ماه سي كه بود <مّدتشكوتاه گفت: او/> همراه حواريون
قرشي اينمرد بسميكنيم/ همين به كه شمرده بر را ديگر پيغمبران وخبر كر ذ
مفصل نوشتهاي تصوير هر باBي كه پندارد معروفاست, هبار ابن نام به كه
سـرگذشت و نبوت كيفيت و عمر مدت و شهر محل و نسب كر ذ كه ديده
را cص` مـحمد پيغمبر صورت گاه <آن گويد: است, بوده آن در پيغمبران
ريسمانها و پا به سبز چرم از نعلهايعدني خيره, او در ياران شتريو بر بديدم
<بپرس گفت: ترجمان پسبه بگريستم/> و آويخته, آن بر كها مسوا و كمر به
بـن مـحمد مـا عـّم پسـر و پـيشوا و پيغمبر <اين گفتم: ميكند؟> گريه چرا
مملكتها معتبرترين مالك او قوم و گفتي <راست گفت: است/> عبدا�cص`
عهده او پساز خليفگانشكه ويو بازماندگان بلكه نديد ملكي او ولي شدند,
ديدم, بسيار پيغمبران تصوير و بودند/> مملكت صاحب شدند امت كار دار
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ميكرد, اشاره آورده هم به وار حلقه را بزرگ و ميانه انگشت آنها از يكي
به انگشتخود با ديگر يكي ايستو حلقه اندازة به مخلوق ميگفتكه گويي
و مـيترسانيد بـاBست در آنچه از را مخلوق گويي ميكرد, اشاره آسمان
مسائل از بسياري و ورفتارشان خليفگان از سپس, بديدم/ نيز ديگر چيزهايي
شما نظر <به گفت: گاه پاسخگفتم/آن دانستم كه آنجا وتا منپرسيد شريعتاز
شش گويند بعضي است/ خ+ف باب اين <در گفتم: است؟> چقدر دنيا عمر
شما پيغمبر را گفت:<اين گويند/> بيشتر بعضي و گويند كمتر وبعضي سال هزار
بـود ايستاده كه نيز وزيرش و كرد بسيار خنده او و گفتم:<بله> است؟> گفته
چـنين شما پيغمبر نميكنم <تصور گفت كرد, نمودار انكار وع+يم بخنديد
اعتراضدر نشان است>/ گفته چنين او <چرا گفتم: خطا به باشد/> گفته چيزي
ملوك با بفهم! را حرفت بگو او <به گفت: ترجمان به گاه آن بديدم, او چهره
خـ+ف باب اين در كه نگفتي مگر نگويند/ سخن مطالب زبدة بارة در جز
گفت پيغمبر چه هر ولي خ+فكردهايد پيغمبرتان گفتار در پسشما داريد,
نظاير و اينسخن مبادا است, مسلم پيغمبر گفتة كه كرد آنخ+فنبايد بارة در
رفته يادم از مدت طول نتيجة در كه گفت بسيار مطالب و كني/> تكرار را آن
بود نزديك تو نسبشبه و محل كه خود پادشاه از <چرا گفت: گاه آن است,

گزيدي؟> دوري
تو بهسويقلمرو مرا همتم و سيرافافتادم به علّتحوادثبصره <به گفتم:
رعيت با تو وعدالت سپاه كثرت و رفتار حسن و ملك استقرار از كه كشانيد
و خودم ديار به جا اين واز ببينم را مملكت اين خواستم و بودم شنيده خبرها
اين ووسعت ملك اين ج+لت از آنچه و ميگردم خويشباز پسرعّم ملك
حكايت ديدهام خصال نيكو پادشاه اي تو رفتار حسن معدلتو رواج و ديار
گران جايزه مرا و شد اوخرسند ثنايجميلميگويم/> نيكو سخنان ميكنمو
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كانتون` =c خانفوا شهر تا بريد با مرا تا بگفت و فرمود معتبر خلعت و قدر
خويش ناحيه خواص بر و دارد گرامي مرا تا نوشت خانفوا شاه به بياوردند/
عيشو كمال ويدر نزد به ومن كند مهمان خروجم هنگام تا و شمارد مقدم

/١٤٣ تا ١٣٩ صفحات كتاب, همان مسعودي, حسين بن علي ابوالحسن ١ـ

شدم/>١ برون چين ديار از تا بودم رفاه
اين بود/ تانگ دودمان از زونگ>��١٢٩ <شي زمان, اين در چين امپراتور
اين ويشد/ با گفتگويطوBني و ديدار به ابنوهابموفق امپراتورياستكه
اسـ+م آيـين بويژه اديان همة از چين امپراتور كه است آن نشانگر رويداد
هيچ در رخداد اين است/ داشته اختيار در فراواني نسبتا معلومات و اط+عات
اين صّحت به ما است/اعتماد منعكسنشده چين تاريخ رسمي منابع از يك
چون اس+م جهان معتبر مورخان از يكي توسط آن مفّصل بيان از ناشي واقعه
هباربن بن وهاب ابن توصيفات كه است آن توّجه قابل نكتة است/ مسعودي
كتب در اوصافمندرج با روزگار آن در پايتختچين نمايعمومي از اسود
تانگ دودمان عهد در چين پايتخت ان> <چانگ خصوص در چين تاريخي
حسن زيد <ابو ميگويد: درخصوصهمينموضوع نيز مسعودي است/ منطبق
به و شده برون سيراف از ٩٤١cم` ام سي و سيصد سال به سيرافي يزيد بن
بستاشه بن ابرد بن محمد بن مزيد عموزاده ابوزيد اين بود/ اقامتگرفته بصره
از كه گفت من به بصره در بود/ تحقيق و دّقت اهل و سيرافبود فرمانرواي
= پايتختخان = تانگ + cخان خمدان شهر بارة در قرشي هبار ابن همين
كثرت و وسعت از و پرسيدم بود كرده او وصف كه پادشاهي مقر چانگان`
پهناور و دراز خياباني و است قسمت دو به شهر كه واين بگفت آن جمعيت
همه و وخواجگان وسربازان القضاة قاضي و وزير و شاه است/ فاصله آن ميان
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و نباشد آنها با عامه از يك هيچ استو طرفمشرق و راست ناحية در لوازم
نهرها بر درختان و است روان كوچهها در نهرها بلكه نيست, بازار جا آن در
تجار استرعّيتو طرفمغرب چپكه ناحية در وسيع/ همه رديفوخانهها
شـاه وغـ+مان نـاظران شـود روشـن روز چـون و بازارهـاست و آذوقه و
مايحتاج و Bكا و آيند در تّجار و عاّمه ناحية به وپياده سواره وزرا وپيشكاران
اين در نيايد/ ناحيه بدين بعد روز تا ايشان كساز هيچ و بروند و بگيرند خود
جا آن كه نخل مگر است روان نهر و خوب باغ و گردشگاه جور همه ديار,

/١٤٣ ص كتاب, همان مسعودي, حسين بن علي ابوالحسن ١ـ

نيست/>١
از كـبشه ابـو وهب نـام با وهاب ابن از مقاBت و كتب برخي در البته,
با و است افسانه وي مسافرت گفتهاندكه نيز و كردهاند ياد پيغمبر خويشاوندان
شواهد و قراين يا دBيل هيچيكاز اّما نيست, موافق و منطبق شواهد و قراين

نكردهاند/ بيان روايات و واقعه انكار و رد براي را كنچينخود مسلمانانسا وكشتار شورشخوانگچآئو
مردمي روابط پيكر بر ديگري واقعة تانگ, فرمانرواييخاندان دوران در
موجب مدتي براي و آورد وارد سنگيني لطمة چينيان و مسلمانان وتجاري
بـندر زمـان, اين در شد/ چينيان و مسلمان بازرگانان ميان آمد و رفت قطع
آسياي گران سودا و بازرگانان از جمعيتانبوهي جنوبچينمركز كانتوندر
شورشيان رهبر <خوانگچآئو>��١٣٠ ٢٦٤cه`, مي+دي ٨٧٨ سال در غربيبود/
كـانتون, بندر به حمله پساز شورشي رهبر اين برد/ يورش كانتون به چين
شـهر ٢٦٧cه` ٨٨٠ سـال در و شـد چين وشمالي مركزي شهرهاي متوّجه
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آورد/ تصرفخويشدر به را پايتخت ان, ـ چانگ

مهلكه از تابمقاومتنداشت, كه ٨٨٩م` تا ٨٧٤c <شيزونگ> امپراتور
خـوانگ جنگ, جبهة كردن تنگتر با امپراتور غيور سرداران ولي گريخت
را وي ٢٧١cه` ٨٨٤م سال پايتختدر اعادة پساز و شكستدادند را چآئو

رسانيدند/ كت ه+ به
كـتاب دوم جـلد در سـيراف, بـندر كن سا نويسندگان از يكي زيد, ابو
ايـن در گويا و شده نوشته ٩٥٧cم` هجري ٣٤٦ سال در كه <سلسةالتواريخ>

كرده ياد چنين طغيان اين از بوده كانتون در چين تاريخ آشوب پر سالهاي
رهبر افتاد/ اتفاق ٨٧٨cم` هجري ٢٦٤ سال در ك اسفنا فاجعة <اين است:
تيغخود دم از را آن كنان سا گرفتو را كانتون` c خانفو شهر باBخره ياغيان
اين در كه بومي چينيهاي بر ع+وه ه دادند اط+ع ما به امور گاهان آ گذرانيد/
يهودي, مسلمان, هزار صدوبيست تعداد دستدادند, از را شورشجانخود
قـتل به نيز بودند مشغول نقل و حمل و تجارت امر به كه پارسي و مسيحي

/١١٥ ص كتاب, همان تشكري, عباس ١ـ

رسيدند/>١
وي است/ كرده اشاره كتابخود كدر وحشتنا حادثة اين به مسعودينيز
<در مـينويسد: و كـرده كـر ذ <يانشو> را چآئو خوانگ شورشيان رهبر نام
بيم از يا مقتول كه را مجوس و يهود و نصاري و مسلمانان جمع او شورش

/١٣٦ ص كتاب, همان مسعودي, حسين بن علي ابوالحسن ٢ـ
آوردهاند>/٢ شمار به هزار دويست شدهاند, غرق شمشير

ايـن در كه خارجياني عّدة كر ذ در نويسندگان اين است ممكن چه گر ا
منعكس بهخوبي ليكنشرحواقعه باشند, كرده مبالغه كترسيدند ه+ به حادثه
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المعارف <دايرة است/ چين در غربي آسياي تّجار و مسلمانان فّعالّيت كنندة
و جالب كه دستميدهد به حادثه اين علّتوقوع از توّجه قابل تحليلي دين>
بسيار نظارت و مراقبت چين دربار نخبگان تانگ, عصر <در است: شنيدني
از را خود سهم دولت شوند مطمئن تا داشتند صادراتي كاBهاي بر ويژهاي
و دانشـمندان نـيز و دولت چـه گـر ا مـيكند/ دريافت حاصله منافع و سود
سود پر مسلمانان با بازرگاني نبودند, قايل آن براي زيادي ارزش دولتمردان
از مقاماتدولتي از برخي حتي و مسافرخانهها صاحبان چيني, بازرگانان بود/
كاBي ورود خاطر به و ميكردند, كسب هنگفتي سود خارجي تجارت اين
و تجارتي فّعالّيتهاي دليل به آنان بودند/ سپاسگزار نيز چين بازار به مسلمانان
دولتـي مـقامات وتـحقير اهـانت مشـمول مسلمان بازرگانان با تجارت نيز
موجبايجاد ناچار به بازرگاني اخت+فات و حسادتها اين, وجود با نميشدند/
و مسلمانان به نسبت عداوت ميشد/ چين بازرگانان و مسلمانان شكافميان
گزارشيك پاية بر داد/ نشان نهم قرن شورشهاي در را خود خارجيان ديگر
شورشيان رهبر خوانگچآئو, ٩١٦م`, تا ٨٧٨c زيد ابو نام به عرب نويسندة
در ٨٧٨م/ سال در را كليمي و زردتشتي مسلمان, هزار يكصد بيشاز چين,
اّمـا است, مبالغهآميز بسيار زيد ابو ارقام چند هر كرد/ عام قتل كانتون شهر
وقوع زمان آنان البته ميكنند/ تأييد را واقعه اين نيز چين درباري موّرخان
و تقويمهايچيني اخت+فميان از ناشي اين كه كردهاند كر ذ ٨٧٩م را حادثه
حالت يك مسلمانان عليه يورش اين كه ميسد نظر به معهذا, است/ اس+مي
اخت+فاتديني از استشكايتهاياقتصاديبيشتر ممكن است/ انحرافيداشته

/٣٨٠ ص مقاله, همان روسابي, موريس باشد/>١١ـ جستجو قابل واقعه اين در



١٢١ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ مسلماناندرعصرسونگدوران تداومحضور
اين در رسيد/ فرا <سونگ> امپراتوريسلسلة دوران <تانگ>, سلسلة پساز
دربـار بـه غرب سرزمينهاي از رسمي نماينده و سفير نه و چهل نيز دوران
پارسيان و اعراب چينيها, ميان تجارت همچنين شدند, وارد چين امپراتوران

افزايشيافت/ روز به روز چين در مسلمانان شمار و گرفت بيشتر رونق
در سكـونت پساز بـودند, آمده چين به دريا راه از كه افراد اين كثر ا
<خواي مسجد كه كردند بنا را چين سرزمين مساجد نخستين شهرهايساحلي
هابو <آيسو مسجد گوانگجو, شهر در پيامبر` يادبود cمسجد شنگسي>
فـنگ مسـجد جـو` cچـوان زيـتون شـهر در اصحاب` cمسجد <شيانخهسي>��١٣٣سي>��١٣١ مسجد و هانگجو شهر مسجدسيمرغدر خوانگسي��١٣٢

/٢٦ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١ـ

هستند/١ آنها جملة از يانگجو شهر در قرمز` درناي cمسجد
و گرانـقيمت سنگهاي ميرفتند, چين به سونگ عصر در كه بازرگاناني
خـود همراه به پشت ك B سنگ و دارو صندل, چوب مرجان, جواهرات,
سـرزمينهاي به مشك و ابريشم لعابي, ظرفهاي عوضچاي, در و ميبردند
ترويج و نشر در نقشبسزايي همچنين بازرگانان اين ميبردند/ ارمغان به خود
و اخ+ق ثير تأ تحت نيز چين مردم از برخي داشتند/ چين مردم ميان در اس+م

گرويدند/ اس+م به و گرفتند قرار آنها زونگ>��١٣٤رفتار <شـن امـپراتـور حكـومت دوران با برابر ١٠٧٠م سال در
اعراب از نفر ٥٣٠٠ شامل يكگروه سونگ, دودمان از ١٠٨٥م` تا ١٠٤٨c
از كه ١١٢٠م` cوفات سهيل سيد نام با بخارا اهل شاهزاده رهبري به جوان

بازگشت به فهرست



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٢٢

پايتخت كايفنگ>��١٣٥ > بهشهر بود, بيستوششميننسلحضرتمحمدcص`
بـخش سونگ امپراتور كه بود زمان همين در رسيدند/ زونگ شن امپراتور
دودمان امپراتور به را بزرگچين جنوبديوار در سرزمينهايخود از بزرگي
دBيل به زونگبنا شن بود/ باخته cخيتان` دان>��١٣٧ <چي قوم از <ليائو>��١٣٦
آورد/ در او ازدواج به دخترشرا و پذيرفت باز روي با را سهيل سيد سياسي
درگيريبين منطقة عربدر جنگجويان تمام كه داد وياجازه به مهمتر اين از
وامپراتـوري سونگ ضعيف امپراتوري ميان جينگيعني يان و فنگ كاي

/١١٤ ص كتاب, همان ١ـ

كنند/١ بنا استراتژيك يكشهر ليائو قوي
بر عربسوار مرد و زن هزار ده بر بالغ ديگري گروه هم ١٠٨٠م سال <هونان>��١٣٨در استان در تا چينشدند وارد رهبريفرماندهانسيدسهيل اسببه
حضور به عام بار يك در را عده زونگاين شن امپراتور شوند/ ملحق وي به
خه شي, شان دونگ, شان نان, استانهايخه در داد اجازه آنان به گونگ>��١٣٩پذيرفتو <چينگگوا لقب نيز سهيل سيد به و كنند اقامت خويي آن و بي
اجداد از يكي سهيل سيد كه ميرسد نظر به كرد/ اعطا را چينگگوا` cدوك
كنده پرا و افراد اين گستردة ورود با باشد/ بخارايي شمسالدينعمر اجّل سّيد
ممالك سران با چين دربار مناسبات رونق شاهد چين سراسر در آنان شدن

هستيم/ چين ك خا در اس+م گسترش ونيز اس+مي
بازرگانان ميان ستد و گسترشداد به توّجه با دوران اين در اين, بر ع+وه
سال در و ايجاد كشتيراني و بازرگاني ادارة چين در مسلمان, بازرگانان و چيني
١٢٨٥م` تا شوقي=؟ بو cاسحاق گنگ>��١٤٠ شو <پو نام به ١٢٧٦ميكمسلمان
عرب و ايراني بازرگانان اينزمان در منصوبشد/ نخستينرئيسآن عنوان به



١٢٣ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
شـركت چـين تجاري ناوگان وايجاد زيتون شهر ديوار ساختن در همچنين

كـتاب, هـمان المنعم, العبد محمد جمال . ٣٨٠ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١/١٣٠ـ ص

بودند/١ وعرب سونگپارسي تانگو دوران در چين مسلمانان كثر ا كردند/
و رفت اسـ+مي مـمالك سـران و چـين فرمانروايان بين زمان, اين در
بود دوستانه و قدريصميمي به روابط اين داشت/ وجود نيز آمدهايسياسي
ميشد/ منجر سلطنتي خاندان بين زناشويي پيمان عقد به مواقع برخي در كه
كرد/ اشاره سامانيان دربار با چيني فرمانروايان روابط به ميتوان نمونه, براي
خاندان فرمانروايي واوايل تانگ دودمان حكومت سالهاي آخرين با مقارن
ماوراءالنهر مناطق بويژه ايران, در ٣٩٠ه` تا ٢٦١c ساماني سونگخاندان
بخش در توانست اس+م دوم, و اّول قرن دو طي اختيارگرفتند/ در را قدرت
و افغانستان جنوب مناطق چه گر كند, نفوذ ماوراءالنهر باختري وحتي مياني
مـناطق, ايـن در داشـتند/ خـويشرا كهن آيينهاي هنوز خوارزم باختر نيز
اين كمانمسلمان اولينحا سامانيان بودند/ كفار با مشغولجهاد دايما مسلمانان
بـا آنان بودند/ طاهريان و مأمون مديون حكومتخويشرا كه هستند ديار
كـام� ايـالتي صـورت بـه را ماوراءلنهر بتدريج موروثي تأسيسحكومت
خويشگرفتند/ تحتسلطة نيز را محلي دولتهاي و آوردند در نشين مسلمان
٣٣١ه` تـا ٣٠١c احمد بن نصر زمان در ساماني حكومت ط+يي عصر
زد/ تكيه تختسلطنتساماني هشتسالهاشبر فرزند نصر احمد, از بود/بعد
حكـومتشدر مركز و يافت ماوراءالنهر حكومت بغداد خليفة حكم به نصر
كمك با دستداشت در حكومترا هجريكه ٣٣١ سال تا وي بود/ سمرقند
بر توانست جيهاني احمد بن محمد عبدا� خويشابو آور نام و كاردان وزير



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٢٤

بن نصر وزارت به جيهاني عبدا� ابو كه زماني آيد/ فايق مشك+ت از بسياري
را مملكتبهترينروشها امور ادارة در براياينكه شد برگزيده ساماني احمد
فرستاد چين جمله از روز آن كشورهايجهان سراسر به نامههايي بندد, كار به
را او مملكتخود اداري سيستم مورد در كه كرد تقاضا آنها زمامداران واز
و شاعر الينبوعي, الخزرجي المهلهل بن دلفمسعر ابو ضمن در سازند/ مطلع
سامانيان دربار ودر آمد ايران به است مشهور او سفرنامة كه جهانگردعرب,
چين محلي فرمانروايان از جانبيكي از سفرايي موقع, اين در يافت/ حضور
احمد بن نصر بودند/ آمده بخارا به ساماني نصر امير برايخواستگاريدختر
ولي آورد در كافر شاهزادهاي ازدواج به را خود دختر كه نشد حاضر ساماني
كند/از ازدواج چيني خانم شاهزاده با او فرزندان از يكي كه كرد تمايل اظهار
معيتهيأتنمايندگي در ساماني امير نمايندگان عدهاياز دلفبا ابو رو, اين
مأموريت, اين مورد در رفتند سندابيل شهر به و شدند كشور اين عازم چين
سال كميپيشاز > دلفمينويسد: ابو سفرنامة مقّدمة مينورسكيدر پروفسور
سـاماني احمد بن نصر دربار در بار نخستين براي دلف ابو ٩٤٣cم` ٣٣١ه
چين, پادشاه الشخير, بن قالين جانب از تي هيأ هنگام آن در است/ شده نمايان
پـادشاه بـود/ آمـده بخارا به سلطنتي دوخانوادة ميان وصلت برقراري براي
يكي كه رضايتداد اّما خودداريكرد يككافر به خود دادندختر از ساماني
به نصر فرستادگان با كند/هيأت ازدواج چيني خانم يكشاهزاده پسرانشبا از
وقتي بود/ آنان همراه سفر اين در نيز دلف ابو و بازگشت جو` گن cسندابيل
شاهزادة بود/ گذشته در احمد بن نصر شد, وارد ايران به چيني خانم شاهزاده
عبدالملك شاهزاده مادر و كرد ازدواج ٣٤٣ه` تا ٣٣١c بننصر نوح با چيني
سپس و ماند باقي سندابيل ابولفدر شد/ نمود سلطنت ٣٥٠ه تا ٣٤٣ در كه
پايتخت و شهرها توصيف بارة در دلف ابو كرد/> دنبال را خود سفر شخصا



١٢٥ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
كه صورتي در ميباشد, سنگقو بزرگخمدان <پايتختپادشاه چينميگويد:
طول به و دارد نام كانتون` c خنفو بازرگاني كاBهاي محل و بازرگانان شهر
يك شهر پنجاه هر بر و دارد وجود شهر سيصد چين در است/ فرسخ چهل

/٧٦ و ٧٥ صفحات كتاب, همان آذري, عiءالدين ١ـ

ميكند/>١ حكومت شده تعيين cفغفور` بغپور جانب از كه پادشاه
پيرامون <پژوهشي عنوان با مقالهاي در را پيشگفته رويداد كامل شرح
از كه فرهنگسامانيان و تاريخ تمّدن, علمي مجمع به چين> و روابطسامانيان
شد, برگزار مقّدسمشهد شهر ١٣٧٨خورشيديدر سال ماه مرداد ٢٢ تا ٢٠

Tمـجموعة سـامان آل نـامة چين, و سامانيان روابط پيرامون پژوهشي زاده, مراد رضا وزارت٢ـ انتشارات و چاپ سازمان تهران, ,Rفرهنگسامانيان و تاريخ علميتمدن, ٢٧٩/مقاJتمجمع تا ٢٦٠ صفحات ,١٣٧٨ مرداد اسiمي, وارشاد فرهنگ

است/٢ رسيده چاپ به مجمع آن مقاBت مجموعه در مقاله اين كردم/ ارائه
و غرب مناطق چيني فرمانروايان بويژه چين, با سامانيان دوستانة روابط
زميني راه از اس+م افزون روز وگسترش ورود براي را راه چين, غرب شمال
عوامل مهمترين و نخستين از سامانيان ترديد, بي كرد/ هموار مناطق آن به
چـين غـرب شمال قومي اقليتهاي و اقوام گرايي اس+م روند بر گذار ثير تأ

ميشوند/ مسلماناندرچينمحسوب محلههايويژة
در بود/ بازرگاني و سونگتجارت تانگو عصر در مسلمانان عمدة شغل
مراجعت خود كشور به غربي آسياي بازرگانان اين از عّدهاي زمستان, فصل
اين روزگار, آن در ميماندند/ باقي كچين خا در هم بسياري اّما ميكردند,
بـاز كشورشان به ديگر و ميكردند اقامت درچين كه را خارجي تّجار گونه



چين در اس�م گسترش و نفوذ چگونگي / ١٢٦

خـانوار هـزاران تانگ, عصر در ميناميدند/ تانگ> دربار <مقيم نميگشتند
نقاط و جزيرههاينن جو, چوان گوانگجو, شهرهايچانگان, در مسلمان
حتي سال دهها يا و سال ده پنجسال, مسلمانان از برخي سكونتداشتند/ ديگر
مسلمانان اين از زيادي عّدة زيستند/ سرزمينچين سونگدر دودمان دورة تا
چيني دختران با نيز برخي و ميآوردند چين به خود با نيز را فرزندان و زن
ونـيز زنـده و شـاد رنگـهاي بـا لبـاسهايي مسلمان زنان ميكردند/ ازدواج
پـارسي> <زنـان را آنـان چـينيان و داشـتند گـوشواره و گرانـبها جواهرات

/١١ و ١٠ صفحات كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١ـ

ميناميدند/١
از اشتباه گرداني بر موسولمان��١٤٣ يا پوسومان��١٤٢ عباراتپوسامن��١٤١,
رفته كار به <پوسامن> واژة نيز اشعار از برخي در بود/ <مسلمان> واژة تلفظ
بودند/ آمده چين به كشورهايديگر از كه بود مسلماني زنان منظور و است

cميهمان <توشنگفانكه>��١٤٤ ميآمدند دنيا آناندرچينبه از فرزندانيكه
<هـويي امپراتـور حكومت سال چهارمين تا ميشدند/ خوانده چين` متولد
بيشاز ٥٠٨cه`, ١١١٤م سال با برابر سونگشمالي دودمان از زونگ>��١٤٥

سكونتداشتند/ سرزمين آن در چين ديار متولد ميهمانان از نسل پنج
موروثي اموال به مربوط مسائل به دولتسونگبرايرسيدگي رو, اين از
عدهاي كرد/ راوضع بازرگانانخارجي> از نسل پنج ارث <قانون ميهمانان, اين
سرانجام و نكردند مراجعت خود اصلي زادگاه به عمر تمام براي افراد اين از
ميهمانانخارجي قبور شدند/ مدفون و بستند فرو جهان از كچينچشم درخا

/١٠٨ و ١٠٧ صفحات كتاب, همان يوان, جي وانگ ٢ـ
است/٢ افراد گونه همين آرامگاههاي از جو چوان شهر در



١٢٧ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
كـه <فـان نام با خاّصي محلههاي در سونگ و تانگ عصر در مسلمانان
از جلوگيري براي چين دربار داشتند/ سكونت خارجيان` cمحلة فانگ>��١٤٦
شهرهاي درون در بيگانگان سكونت منع <قانون چينيان با بيگانگان آميزش
ناديده با چين مقيم خارجي بازرگانان و تّجار از بعضي اّما كرد/ وضع را چين>
مقاماتمحليدر موافقتضمني و تسامح از استفاده وبا مذكور قانون گرفتن
واقع اقامتگاههايي در آنان كثر ا البته ميكردند, زندگي چين شهرهاي درون
گـونه ايـن داشـتند/ سكـونت بزرگ شهرهاي حومة ودر سواحل امتداد در

كتاب, همان يوان, جي وانگ . ٤٠٣ ص كتاب, همان هوا, گوابائو و ِده خواي وانگ ١/١٠٨ـ ص

ميناميدند/١ خارجي ميهمان كه>��١٤٧ <فان را خارجي بازرگانان اشخاصو
در و آغاز تانگ عصر در مسلمانان اجتماع و سكونت محلههاي ايجاد
وجـود دليـل بـه عرب و ايراني مسلمانان رسيد/ خود اوج به سونگ دورة
اين تجاريدر مزاياياقتصاديو و انگيزهها نيز و فرهنگي و كاتديني اشترا
اين نمونة داشتند/ يكديگر با فراواني همبستگي و ميكردند زندگي محلهها
شهرهاي در چينيان> <محلههايويژة با ميتوان را زيستگاههايمشترك گونه
در كانادا, شهرهايمهم و نيويورك, لندن, بويژه امريكايي, و عمدةاروپايي
محلّههايبخصوصي بصورتدستهجمعيدر كثر ا كه كرد مقايسه سالياناخير
و برخوردارند واقتصاديعميقي فرهنگي ملي, همبستگي از و ميكنند زندگي

ميكنند/ حفظ را مليخود هويت سان بدين
جـامعة بـود/ چين در مسلمانان اجتماعي تشكي+ت نخستين محلهها اين
بود, هويتشان كانون و زندگي چوب چهار مبين چيني مسلمانان براي محلي
جهاني جامعة امتيا از بخشي فقط اينجامعه كه ميدانستند عينحال در ولي
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كه بود اBس+م> <شيخ اينمحلهها در مقام عاليترين ميدهد/ تشكيل را اس+م
تعيين مسلمان تّجار محترمترين ميان از اغلب مقام اين داشت/ را نقشكدخدا
است/ مـيكرده وظـيفه انجام چين دولت رسمي فرمان و تأييد با و ميشده
از دعوت نيز و محله كنان سا امور همة ادارة اBس+م شيخ وظيفة مهمترين
بوده چين به سفر در آنان از پذيرايي و طرفدولتچين از بازرگانانخارجي
جانگ <فان را وي كار محل و جانگ>��١٤٨ <فان را رئيسمحله چينيان است/

ميناميدند/ رئيسمحله` cدفتر سي>��١٤٩
تجارتيخانفوا بزرگ شهر كن سا مسلمانان شورشهوانگچآئو, از قبل
رسيدگي كارهايآنها به كه داشتند فغفور جانب از نمايندهايمسلمان خود از
مسلمان تّجار داشت, را بزرگ قاضي حكم واقع در مسلمان فرد اين ميكرد/

/٧٥ ص كتاب, همان آذري, عiءالدين ١ـ

ميپذيرفتند/١ دل و جان به را قاضي آن احكام چين
از گذشتن با نهم سالهايميانيسدة در <سليمان>, نام به عرب يكبازرگان
وي داد/ انجام چين به دريايي سفري كستان, پا و بنگال خليج هند, قارة شبه
<سلسله نام به سفرنامهاي ٢٣٦cه`, ٨٥٠م سال در وطنخود بازگشتبه پساز
افزود/ آن به مطالبي حسنسيرافي> زيد <ابو مدتي پساز تدوينكرد/ التواريخ>

در عربها مشاهدات بر تكيه با را چين اوضاع استكه اثري نخستين كتاب اين
درجنوب كيشانخود هم از عربشرحي اينجهانگرد ميكند/ بيان سامان آن
حّق و گردان اندازهايوضعيتمحلههايخود تا استو كرده ارائه شرقيچين
وي است/ نـموده تـرسيم را مسـلمانان جـامعة بـه شده اعطا مختاري خود

مينويسد:
زعامت به چين امپراتور حكم به مسلمانان از فردي كانتون` c خانفوا <در



١٢٩ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
آن به كه است مسلماناني تمام قاضي او است/ شده منصوب خود كيشان هم
اوست/ عـهدة به مسلمانان عمومي خدمات انجام ميكنند/ شد و آمد منطقه
سـ+متي براي خطبه پايان در معمول طبق و ميآورد جا به را خطبه مراسم
منطقه آن به را كاBهايخود كه عراق بازرگانان ميكند/ دعا مسلمانان سلطان
منصب آن در او عمل شيوة و نحوةرفتار از نارضايتي گونه هيچ ميآوردند
و قرآن احكام با مطابق و منصفانه قضاوتهايشهمگي و اعمال زيرا ندارند,

زاده تـقي حسـن تـرجـمة فـرهنگ, دو رويـارويي ـ چـين مسلمانان ايزرائـيلي, رافائل ١/١١٨ـ ص ,١٣٦٨ اّول, چاپ رضوي, قدس آستان اسiمي پژوهشهاي بنياد مشهد, طوسي,

است/>١ اس+مي فقه موازين
بود/ اس+مي قوانين و قرآن مطابق اBس+م آرايشيخ همة سليمان, گفتة به
بـراي مسجد همچنين و عمومي گورستان و بازار خانه, مكتب محله هر در
امور پيشواي فقط نه رئيسمحله داشت/ وجود مسلمانان شب و روز عبادت
اعياد حلول آستانة در بود/ جماعتنيز و جمعه امام بلكه شرع قاضي و سياسي
براي او و نيايشميپرداختند و نماز به وي امامت به مسلمانان همة اس+مي
ميكرد/ دعا مسلمانان خليفة برايس+متي و بيان را فقهي و ديني مسائل آنان
ايـن بـارة در سـفرنامهاش در هم مسلمان, بزرگ جهانگرد بطوطه, ابن

گزارشميدهد: چنين مسكوني محلههاي
آن در كه حدهايدارند علي مركز مسلمانان شهرهايچين يكاز هر <در
اقامة براي مساجدي مخصوصخود محلة در و ميكنند, زندگي مجزا طور به

ميبرند/> سر به تمام عّزت و احترام با و دارند, غيره و نماز
آرامش كمال در اينمحلهها درون در مسلمانان فّعالّيتهايديني و برنامهها
و فـرهنگي سـياسي, گون گونا وجوه دوران اين در ميشد/ برگزار امنيت و
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يكديگر با كامل طور به مسلمانان اجتماعي سنن و زندگي با اس+م اقتصادي
بود/ پديدار درآن سياست> و دين <يكپارچگي مشخصة و بود شده آميخته
مسـؤوليت و مـيشد مـنصوب چين دولت فرمان با محلهها رئيساين البته
چين تجارتدر خدمتو انجام براي خارجي بازرگانان از پذيرايي و دعوت
رهبريدولتچين مديريتو تابع زيادي حّد تا رئيسمحله ويبود/ عهدة بر
داشت/ نظارت و كنترل وي كارهاي بر دولتچين و بود آنان خدمت در و

و دوانيد محلههاريشه اين درون سونگدر تانگو عصر در اس+م آيين
مهمترين كرد/ هموار چين مردم با مسالمتآميز همزيستي تمرين براي را راه
گوانگجـو, شهرهاي در سونگ و تانگ عصر در نشين مسلمان محلههاي
قـرار تـانگ دودمان پايتخت ان وچانگ جو يانگ جو, هانگ جو, چوان

اس�م علمي مقاJتمجمع Tمجموعه چين در اسiم جونگ, خواي يانگ يوشع محمد ١/١٢٥ـ ص ,١٩٨٢ شيا, نينگ خلق انتشارات ,Rشمالغربيچين منطقه و استان پنج در

داشت/١
نفوذ مركزي و غربي آسياي به مسلمانان كه زماني بعد, به هشتم قرن از
اعرابدر جمله از رنگينچشمها كردند/ چينسفر بيشتريبه مسلمانان كردند,
بـنا اسـ+مي ممالك در مسلمانان مشابه مقبرههايي و مساجد خود مح+ت
بـه لباسهايي پذيرفتند; را چيني روش و راه بتدريج چين مسلمانان كردند/
براي چيني اسامي حتي گفتند, سخن چيني زبان به كردند, بر در سبكچيني

/٢٧٣ ص مقاله, همان لوشيائويي, ٢ـ
ماندند/٢ وفادار اس+ميخود شعائر به حال عين در و كردند انتخاب خود



١٣١ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ شينجيانگدوران منطقه به اس.م ورود
مانند ديگري عناوين با نوين` cمرزهاي جيانگ> <شين پهناور سرزمين
قـرار چين كشور غرب و غرب شمال در شرقي> <تركستان و كيانگ> <سين
ارتـباط مركزي آسياي به اس+م ورود با جيانگ شين به اس+م ورود دارد/
بزرگ خراسان والي مسلم بن قتيبة اميه, بني حكومت دورة در دارد/ مستقيم
مناطق وساير خوارزم سمرقند, بخارا, بلخ, بر هجري ٩٤ تا ٩١ سالهاي در
هـجري ٩٥ سال در نواحي, آن بر تسلط از بعد و برد حمله مركزي آسياي
پيشروي به تصرفخجند پساز و كرد آغاز را حمله گستردهترين و آخرين
شـهر هـجري ٩٦ سال در <ايلك>, تنگ گذرگاه از گذشتن با او داد/ ادامه
شـين وBيت در تورفان آقسو, ختن, همچون اطرافآن مناطق و كاشغر> >
سقم صحتو در غربي موّرخان از برخي البته آورد/ تصرفدر به جيانگرا
شهير مورخان اثير ابن و طبري اّما دارند, ترديد قتيبه دستاوردهاينطامي اين

كردهاند/ كر ذ كتابهايخود در را كاشغر فتح خبر اس+م
بـه مـيتوان جـيانگ شـين وBيت به اس+م ورود از قبل رايج اديان از
شـين در اسـ+م ديـن گستردة كرد/رواج اشاره بودايي و زرتشتي مانويت,
مناطق بويژه ايران در روزگار, آن در شد/ آغاز هجري سوم قرن از جيانگ
اخـتيار در را قـدرت ٣٩٠هـجري` تـا ٢٦١c ساماني خاندان ماوراءالنهر,
در اس+م اشاعة و تبليغ براي ت+شگستردهاي اينخاندان زمامداران و داشتند

ميآوردند/ عمل خويشبه همجوار سرزمينهاي
بـراي هجري, ٣٢٠ سال در ساماني نصر ابو كه ميگويد روايات برخي
وBيتشينجيانگرفت در كاشغر شمال آرتوشدر ناحية به ديناس+م تبليغ
cصدوق الشخير> بن <قالين نام به چين غرب معروفمناطق اميران از يكي و

بازگشت به فهرست
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اسـ+مي نـام و شد مسلمان نيز او و كرد دعوت اس+م آيين به را بغراخان`

/٧٥٦ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

برگزيد/١ برايخود را عبدالكريم
عموي چنگ از را قدرت قراخاني, جوان شاهزادة اين بغراخان, صدوق
مدارج عاليترين وسپسبه آورد در به گورخان` c چاق> <اوغور نام به خود
كه گورخان> > لقب خود پادشاهان به قراختائيان يافت/ دست سياسي قدرت
جدصدوق قادرخان, كه ميشود گفته ميدادند/ دارد, معني<خانخانان> گويا
از سـلسله ايـن بـود/ ١٢١١م` تا ٩٤٠c قراخانيان سلسلة بنيانگذار بغراخان,
همان در قراخانيان قدرت بود/ شده تشكيل دامپرور زبان ترك اقوام تركيب
تحت قراخاني شرقي شاخة شد/ تقسيم غربي و شرقي شاخة دو به كار ابتداي
داشت/ قرار <ب+ساغون> شهر در پايتختآن و بود بزرگ خان مستقيم سلطة
آن زمامدار نخستين و بود واقع <طراز> شهر در غربي حكومتشاخة مقر اّما
و تـبليغ وبـراي بـود مـخلص و اصـولگرا مسلماني او بود/ بغراخان صدوق
٩٥٥م سال در و بود تختسلطنت بر سال ٤٥ و كوشيد بسيار گسترشاس+م
ك خا به آرتوش, شهر در سلطان, مزار محوطة در فوت پساز درگذشت/
فرزندشموسي بغراخان پسازصدوق شد/ آرامگاهشزيارتگاه و شد سپرده
شـرقي شـاخة امـر آغاز در او يافت/ دست فرمانروايي مقام به عبدالكريم
شرقي شاخة دو به حكومت اين مدتي, از بعد داد/ انتقال كاشغر به را قراخاني
غـربي شـاخة و كاشغر مركزيت به cحسني` حسنcع` امام خاندان دوستدار
ايلك شدند/ تقسيم فرغانه مركزيت به cعلوي` عليcع` امام خاندان دوستدار
دودمـان سـرانـجام افراسياب` cآل علوي شاخة از ١٠١٢م` تا ٩٩٨c خان
در تصرفخود به را دريا شمالآمو نواحي تمام منقرضساختو را سامانيان



١٣٣ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
آورد/

هزاران بغراخان, صدوق فرزند عبدالكريم, موسي زمامداري دوران در
و مسـاجد مـدارس, و گـرويدند اس+م دين به زبان ترك اقوام از نفر هزار
وابن مسكويه ابن شد/ شينجيانگايجاد پهناور سرزمين بسياريدر مزارات
٩٦٠م سال در كه ميگويند اينخبر تأييد با معروفمسلمان موّرخان از اثير

گرويدند/ اس+م به ترك خانوار هزار دويست بيشاز
عـنوان بـه را كـاشغر قادرخـان يوسف و موسي, فرزند بغراخان, حسن
و سويشمالشرق به را خود نفوذ و تصرفات دامنة و برگزيدند پايتختخود
خود عمر تمام بغراخان حسن جنوبشرقوBيتشينجيانگگسترشدادند/
و ٩٩١ سال در و اس+مصرفكرد دين توسعة راه خلوصدر و حرارت با را
قراخانيان تاريخ پيروزي برجستهترين جيحون و بينسيحون منطقة در ٩٩٢م
زمامداران بعنوان را قراخانيان نام بخارا و تصرفسمرقند با و كرد كسب را
سال در حسن كرد/ ثبت منطقه آن تاريخ صفحات در مركزي آسياي جديد
كـه را كـاشغر شهر و برد حمله <ختن>��١٥٠ منطقه لشكريان به باره دو ٩٩٦

پسگرفت/ باز بودند, كرده اشغال فرصتي از استفاده با بودائيان
يك را بـودائـيان بـا <جهاد> بغراخان, صدوق بزرگش, پدر مانند حسن
دست بـه چندانـي توفيق ختن ناحية در اس+م نشر در اّما ميدانست, فريضه

نياورد/
cينگي شا>��١٥١ <يينگجي در بودائيان و مسلمانان سپاه ,٩٩٨ سال در
نام به قراخانيان سپاه ارشد فرمانده و پرداختند خورديشديد و زد به حصار`
به را كاشغر شهر ديگر بار ختن سپاه و شد كشته نبرد اين در خان ارس+ن علي
كـم حا از خان, ارس+ن علي برادرزاده قادرخان, يوسف آورد/ تصرفدر
از مذهب, شيعه امامان از نفر چهار نفسكرد/ نيرويتازه تقاضايگسيل بخارا
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يـوسف جـنگي اقـدام بخارا سادات مقتداي و مقدم الدين محي امام جمله
به و هزار ٤٠ و ناميدند ا�> سبيل في <جهاد را آن و كردند تأييد را قادرخان

/٢٨٠ و ٢٧٩ صفحات كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

داشتند/١ گسيل و بسيج وي براي نيرويكمكي هزار ٢٤ قولي
و غـزنين بـغداد, مسـلمانان از متشكل نفري هزار ١٤٠ بزرگ سپاه اين
كـاشغر شـهر كنار در قادرخان يوسف فرماندهي به ٩٩٩م سال در خوارزم
شهر سرعت به دادند, شكست سختي به را ختن لشكريان آنان كردند/ تجمع
شهر تصرفچند پساز كردند/ ديگر آهنگنواحي و بازپسگرفتند را كاشغر
درجنوب بودائيان مركز مهمترين متوجه عظيم نيروي اين بزرگ, و كوچك
شهر دروازههاي كنار در و گرديدند ختن, شهر يعني شان>, <تيئن كوههاي
قولي به c١٠٠١م سال در سرانجام طوBني, محاصرة پساز آمدند/ فرود ختن
را دولت آن ختن پادشاه كشتن با و تصرفكردند را شهر ١٠٠٩م` يا ١٠٠٦
و مسلمانان كشمكشميان و نبرد سال ٢٤ ترتيبپساز بدين منقرضساختند/
رسيد پايان به اطرافآن نواحي و ختن بر بودا آيين سالة هزار سلطة بودائيان,
در رفت/ بين وBيتشينجيانگاز در اس+م گسترش عمدة موانع از يكي و
انتشار ختن تا يارغند و كاشغر از جيانگ شين سرتاسر در اس+م بعد, قرون
مناطق ساير در اس+م گسترش و توسعه براي مهم پايگاهي به ديار آن و يافت

شد/ تبديل چين سرزمين
اين و شد قسمتتجزيه دو رسمابه دولتقراخانيان ١٠٤١م, اوايلسال از
قـرن اواخـر در بودند/ خورد و زد در يكديگر با طوBني مدتي دولت دو
قراخاني دودمان غربي و شرقي شاخة مي+دي, سيزدهم قرن اوايل و دوازدهم
شـاهزاده شـدند/ غـربي` cليائو ليائو>��١٥٢ <شي چيني دودمان اقتدار تسليم



١٣٥ / چين در اس�م تدريجي و آرام نفوذ دوران
تـخت و تـاج كه <نايمان>��١٥٤ قوم پادشاه كوچلكخان` c <چوچولو>��١٥٣
كاشغر شهر به ١٢١١م سال در بود, غصبكرده زور به را غربي حكومتليائو
قراخاني غربي شاخة نيز بعد سال كرد/ رانابود قراخاني شرقي وشاخة برد حمله
سـلسلة سان, بدين و برد بين از خوارزمشاهي محمد ع+ءالدين شاهزاده را

/٧٥٦ و ٢٨٠ صفحات كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

منقرضشد/١ قراخانيان





فصلسوم
اس�مدرچيندر دورانرشدوگسترش

مغولييوان تا٧٦٩ه�عصر تا١٣٦٨م.٦٧٠ ١٢٧١�
سلسلههاي حكومت دوران در مسلمانان و اس�م كه گفتيم گذشته فصل در
بـه اس�م ورود ماجراي ويژگي جالبترين شدند/ چين وارد سونگ و تانگ
شده وارد كشورشان به كه بيگانه ديني همچون اس�م به چينيان كه بود آن چين
قومي عنوان به اعراب آمدن در دين اين از آنان تصّور بلكه نميكردند, نگاه
تانگ, دودمان حكومت زمان گزارشهاي طبق است/ ميشده خ�صه <بربر>
از عرب هيأت يك G٦٥١مK هويي يونگ امپراتور حكومت سال دومين در
دو مـيان رسـمي تـماس اوليـن اين رسيد/ چين به عثمان سوم خليفة طرف
اين به انفرادي طور به عرب تّجار نيز تاريخ اين از قبل چند هر بود, امپراتوري

بودند/ آمده سرزمين
آن انجاميد/ درگيري به مسلمانان و چينيان بين رسمي مواجهة اولين اّما
كردن سجده از اعراب امتناع ميشود, مشخص چين تاريخي اسناد از كه طور



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٣٨

رويداد اين از حتي شد/ چينيها شديد خشم موجب چين امپراتور مقابل در
طـراز رود حـوالي در اعراب برابر در چينيان شكست مسألة تحقيرآميزتر,
در كـه است G/٧٨٥مKايرانـيان و اعراب دست به كانتون غارت و G/٧٥١مK
فصل به كنيد Kنگاه است شده ياد آن از تانگ دودمان به مربوط تاريخي اسناد

/Gدوم
عمدة كمك مانند مثبت, نكاتي اعراب و چينيها مناسبات در اين, وجود با
به نيز G/٧٦٦م تا ٧٥٥K لوَشن> <ان قيام سركوب در چينيها به عرب سپاهيان
كـه ميكنند مشخص وضوح به تانگ دورة به مربوط اسناد ميخورد/ چشم
سال در شورشيان دست از لويانگ و َان پسگيريچانگ باز در عرب سپاهيان
چين در سپاهيان اين از بعضي معلوم, قرار از كردند/ كمك چينيان به ٧٥٧م
از هسته اولين نتيجه در و بستند ازدواج پيمان چيني زنان با و شدند ماندگار
و اس�م سان, بدين و آوردند/ وجود به را سرزمين آن در مسلمان كنان سا
اين پساز دوانيدند/ ريشه چين سرزمين در آهسته و آرام صورت به مسلمانان
و اسـ�م گسـتردة حضور از تازهاي دوران مغولها آمدن كار روي با زمان,

يافت/ انتشار چين سرتاسر در اس�م و شد آغاز چين ك خا در مسلمانان
رشد روند پيرامون مفصل بررسي و بحث به بعد, فصل چند و فصل اين در
حكـومت دوران در چـين در مسـلمانان وضـعيت نـيز و اسـ�م گسترش و

ميپردازيم/ چينگ و مينگ يوَان, ممالكاس	ميسلسلههاي به لشكركشي و امپراتوريمغول تشكيل
حمله شمالي چين به چنگيز, اجداد از يكي قاآن, قابول قديم زمانهاي در
موحشبه طريقي به و اسير موهن طرزي به و خورده شكست ولي بود, كرده

بازگشت به فهرست



١٣٩ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
آغاز را باچين جنگ بزرگش, نياي انتقام گرفتن بهانة به چنگيز بود/ رسيده قتل

بخشيد/ مذهبي حالت نوعي آن به و كرد
قول به G٦١١هK ١٢١٤م سال اوايل در بود/ كامل پيروزي جنگ اين نتيجة
ديوار زير هنگفت غنايم سنگين بار با مغول سپاهيان <همة تسف: وpديمير
تسليم نيز پكن بعد سال تابستان در و آمدند> گرد شهر شمال در پكن بزرگ

چاپ دانشگاهي, نشر مركز اّول, جلد مغول, عهد ايران در دولت و دين بياني, شيرين ١/٩٢ـ ص ,١٣٧٠ تهران, ١٠٤/دوم, تا ٩٩ صفحات كتاب, همان ٢ـ

شد/١
بيرون كامل انزواي از مي�دي دوازدهم قرن اواخر در مغول قوم درواقع,

نهاد/ گام بشريت و جهان تاريخ مهّم تحوpت عرصة در و آمد
ف�ت چنگيزخان فرماندهي به مغول سپاهيان ,G٦١٦هK ١٢١٩م سال در
كـاشغر, چـون روزگـار آن مهّم شهرهاي ترتيب وبه نورديدند در را پامير
خـوارزم, سـمرقند, بخارا, خجند, زرنوق, كت, بنا اترار, جند, ب�ساغون,
به سرخسرا و مرو باميان, طالقان, هرات, توس, نيشابور, بلخ, نخشب, تصرفخويشدرآوردند/٢ترمذ,
و خـزر درياي سواحل به سو, يك از مغوpن فرمانروايي و نفوذ دامنة
درجـنوب سـند رود و pهـور بـه ديگر, سوي از و غرب در قفقاز نواحي

شدند/ ظاهر نيز سياه درياي شمالي درسواحل بعدها رسيد/آنان
نبردهاي به نياز كه آن بدون توانست G٦١٢هK ١٢١٥م سال در ارتشمغول
<جين> سلسلة حكومت زمان در را چين كشور از بخشي باشد, سخت بسيار
پيشروي با مغوpن زمان, اين در كند/ فتح G٦٣٢ه تا ٥٠٩ . ١٢٣٤م تا ١١١٥K
محلي و ملي حكومتهاي و نورديدند در را آسيا قارة سراسر خود حيرتانگيز



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٤٠

بردند/ ميان از را
ديگـري نظامي پيروزي كيف شهر به حمله با G٦٣٨هK ١٢٤٠م سال در
سال بهار در آمد/ در آنان خراجگزار صورت به روسيه و شد مغوpن نصيب
نـيروهاي و شـد واقع مغوpن تاز و تاخت مورد لهستان ,G٦٣٩هK ١٢٤١م
سواران ,G٦٤٠هK ١٢٤٢م سال در شدند/ نابود كلّي به ليتواني و لهستان مختلط
اروپـا شـرق سـوي به روماني و مجارستان از عبور با مغول شكستناپذير

ص١٣/ كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١ـ

پيوست/١ وقوع به قاآن گتاي ا فرمانروايي زمان در فتوحات اين شدند/ سرازير
مينويسد: قاآن گتاي ا كشي لشكر و جنگها اين خصوص در بياني شيرين
قديمي افسانة اروپا اس�مي,در سرزمينهاي در مغول فتوحات شروع با مقارن
كه اين بر مبني يافت انتشار شايعهاي و شد زنده ديگر بار قديس> <يوحناي
هـمان اعـقاب از احتما~ كه كرده ظهور شرق در مسيحي و مقتدر سلطاني
و كـند كن ريشه را اس�م اروپايي س�طين كمك با ميخواهد و يوحناست
در پيروزيصليبيان و شايعه اين دنبال به بگرواند/ مسيح دين به را زمين مشرق
اميد و شايعه اين ولي گرفت/ تابيدن غربيان دلهاي بر اميدي نور جنگ, چند
پيروزي با همزمان مغوpن كه هنگامي قاآن گتاي ا زمان در زيرا نپاييد/ ديري
آغاز روسيه به را خود حم�ت چين, شمال و ايران شرق و ميانه آسياي در
ويستول رود از و كردند فتح را لهستان كيف, و مسكو به ورود پساز و كردند
بر چنان ويراني و كشتار گرفت/ فرا بسيار وحشت را اروپائيان و كليسا گذشتند,
ديگـر قديس> <يوحناي افسانة از فقط نه كه افكند سايه شده تصرف نواحي
و وحشي> <درندگان اروپا در مغوpن عكس, بر بلكه نميگفت, سخني كسي

آمدهاند/ جهان تخريب براي كه شدند قلمداد آسماني> <ب�ي



١٤١ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
سالهاي در فرانسويان> صليبي <جنگ معروفبه صليبي جنگ كه هنگامي
داشت, جريان فلسطين و مصر در G٦٣٧ه تا ٦٣٦K مي�دي ١٢٤٠ تا ١٢٣٩
از عبور و مجارستان و بلغارستان طريق واز پيشرانده اروپا قلب تا مغوpن

بودند/ داده قرار تهديد مورد را وين يعني اروپا, قلب دانوب, رود
و فـتوحات اوج در زيـرا بـود/ بـلند شـرقيها خـ�ف بـر غربيها, اقبال
فـرماندهان و رفت دنيا از قاآن گتاي ا اروپا, در مغول سپاهيان پيشرويهاي
ناتمام را جنگ او, جانشيني و سوگواري مراسم در شركت منظور به مغولي

/١٧٩ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

يافتند/١ خ�صي مسيحيان و گذاشتند
و شـد جـديد خـان و امـپراتـور مـنگوقاآن ,G٦٤٩هK ١٢٥١م سـال به
بـه نيز خان, چنگيز نوة قوبي�ي, كرد/ ريزي پايه را بزرگ خان امپراتوري
تـا ٣٤٩ . ١٢٧٩م تـا ٩٦٠K <سونگ> امپراتوري سرتاسر واطمينان آرامي
دودمان امپراتوري G٦٥٨هK ١٢٥٩م سال در سرانجام و كرد فتح را G٦٧٨ه
بـود پكن پايتختي به مغولستان و چين سراسر برگيرندة در كه را <يوان>��١٥٥

/١١٠ ص كتاب, همان يوان, جي وانگ ٢ـ

تأسيسكرد/٢
از كه انبوه سپاهي با چنگيز, ديگر نوة كو, pهو G٦٥٠هK ١٢٥٢م سال در
بـه و شد واردعمل بود, آورده گرد مغوpن تصّرف تحت سرزمينهاي همه
٦٥٣ ذوالقعده سي با برابر ١٢٥٥م سال در افتاد/ راه به نزديك خاور جانب
و گـذشت جيحون از جنگي مرد هزار نه و بيست و صد يك با او هجري,
دژهـاي شـد/ مـتصّرف را ايـران شـمالي قسمت مقاومتي هيچ بدون تقريبا
غـرب, جـانب به پيشروي ادامة با و كوبيد هم در را الموت در اسماعيليان



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٤٢

بـه را عـباسيان, خـ�فت مقر بغداد, G١٢٥٨مK هجري ٦٥٦ صفر درچهار
سال در حكومت واندي سال پانصد پساز عباسي خ�فت آورد/ تصرفدر
سـي و آخرين مستعصم, و شد منقرض كوخان pهو دست به هجري ٦٥٦

رسيد/ كت ه� به فجيع طرزي به نيز عباسي, خليفة وهفتمين
و كسـالت رغم به و رفت پيش غرب سوي به كو pهو دستور به جوجي
يك و تصرف را كعبه خانة نيز و شام مناطق پيشروي كيلومتر هزاران با بيماري
به باعزيمت مجددا ساخت/او ويران را وشهر روستا پارچه پنج و هشتاد و صد

شد/ تسليم جا آن كم حا و گرديد مصر سرزمين وارد غرب جانب
امپراتوري سلطة تحت اس�مي ب�د و ممالك كثر ا قرن, نيم از دركمتر
كـو pهـو و چـين مقتدر امپراتور قاآن قوبي�ي گرفت/ قرار مغوpن جهاني
اين در سالها دو, آن فرزندان و شد ايران در مغول ايلخاني سلطنت بنيانگذار

/١٣ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١ـ

كردند/١ حكمراني بزرگ مملكت دو
كترين وحشتنا و خونبارترين از يكي ممالك ديگر و ايران به مغوpن حملة
بـه مـغول, خـونريز و سـتمگر پادشاه چنگيزخان, بود/ جهاني تاريخ وقايع
بي مردم ساخت, ويران را زيادي شهرهاي او كرد/ حمله بسياري كشورهاي
چنگيزخان حم�ت در برد/ غارت به را آنان واموال رساند قتل به را شماري
وادب علم اهل از زيادي عّدة جمله واز ايراني و چيني ميليونها وي, ونوادگان
بيابان به تبديل سرسبز مزارع شد, ويران سرزمينهايآباد رسيدند, قتل به وهنر
و شد بسيارينابود كتابخانههايبزرگ رفت, غارت به ثروتهايفراوان گشت,
كـه هنگفتي خسارتهاي همة وجود با اّما, شدند/ اسير مردم از زيادي تعداد
اقوام و وعرب ايراني مسلمان بازرگانان ساختند, وارد چين و ايران به مغوpن



١٤٣ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
مـغول لشكـريان دنـبال بـه و ابريشم راه امتداد در مركزي آسياي مختلف
نفوذ دوران سان بدين و شدند سرازير چين سوي به انبوه و گسترده بصورت
شكوفايي و رشد ط�يي عصر و شد آغاز چين در مسلمانان و اس�م گستردة

رسيد/ فرا چين ك خا در اس�مي علوم و فرهنگ و اس�م قـاآنآيين قوبي	ي حكومت عصر در مسلمانان واقتدار اس	م شكوفايي ٦٩ه-دورة ٣ تا ٦٥ ٨ . ١م ٢ ٩ ٤ تا ١ ٢ ٦٠ 9
كـوخان pهـو فـرماندهي بـه مـغوpن از گـروهي كه كرديم اشاره قب�
مـاوراءالنـهر, ب�د از عبور با و نورديدند در را مركزي آسياي سرزمينهاي
وارد زمان آن اس�مي سرزمينهاي كثر وا دمشق و بغداد به فارس و خراسان
مغول اعظم خان سرداري به مغوpن از ديگر گروهي هنگام, همين در شدند/

ميكردند/ تاز و تاخت چين ك خا در قاآن قوبي�ي
بـنيانگذار قـاآن, قوبي�ي و ايران ايلخانان سلسلة مؤّسس كوخان, pهو
و قـاآن قوبي�ي حكمراني دورة در بودند/ برادر هم با چين در يوان سلسلة
يـافت/ گسـترش چـين در چشمگيري نحو به اس�م تيمورخان, وي جانشين
افزايشتماس به منجر قاآن قوبي�ي و كو pهو بين روابطدوستانة و هماهنگي
فراهم را چين به مسلمانان گسترده ورود موجبات و شد اس�م جهان و چين بين

كرد/
چـين بـنادر در ويـژهاي وضعيت از سونگ و تانگ عصر در مسلمانان
سرپرستي <پوشوِگنگ>��١٥٦ نام به عرب مسلمان يك حتي و بودند برخوردار
عصر تا شرايط اين داشت/ برعهده را جو چوان بندر در دريايي تجارت امور
از بيش مسلمانان شمار بر دوره اين در و يافت ادامه نيز يوان مغولي دودمان

بازگشت به فهرست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٤٤

بر مغوpن دستگاه در را گوني گونا مناصب و مشاغل آنان شد/ افزوده پيش
سـرازيـر چين سوي به ايرانيان و اعراب از تازهاي موج نيز و گرفتند عهده

/١٣٨ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١ـ

شدند/١
و بود مسلمانان شاهدافزايش آن از قبل كمي و يوان سلسله زمان در چين
كو pوسپسهو چنگيزخان سواران وقتي شد/ چين بزرگ اديان از يكي اس�م
مسلمانان ,G٦٥٦ه تا ٦١٦ . ١٢٥٨م تا ١٢١٩K شدند ور حمله طرفغرب به
چـين داخل به يا و پيوستند مغول سپاهيان به يا آنها تهاجم مسير در زيادي
در بيشتر بودند كرده مهاجرت غرب طرف به كه مسلماناني كردند/ مهاجرت
و سو> گن > اياpت عمق تا آنها از بعضي وحتي گزيدند سكنا جيانگ> <شين

/٢٧٣ ص مقاله, همان لوشيائويي, ٢ـ

كردند/٢ رخنه شيا>��١٥٧ <نينگ
بـويژه تـرك و عرب ايراني, مسلمانان كه بودند ع�قمند بسيار مغوpن
اين از عّدهاي لذا باشند/ صفوفخويشداشته در را صنعتگران و كشاورزان
نمونه, براي كردند/ منتقل چين سرزمين به خود همراه كراه ا و زور به را افراد
كشور به را سامان آن صنعتگران و پيشهوران از گروهي خيوه شهر فتح پساز

/٤٤ ص كتاب, همان مهدوي, احمد و بديع عبدالحميد ٣ـ

رفتند/٣ دور خاور به نيز فض� و علما از گروهي زمان اين در فرستادند/ چين
چـين, بزرگ شهرهاي تمامي در يوان مغولي سلسله حكومت دورة در
يـافت آنها در مختلف نژادهاي سربازان از كه داشت وجود سربازخانههايي
مـزبور شهرهاي در سربازان اين بودند/ مسلمانان آنان كثّريت ا و ميشدند
نقاط بيشتر در متعددي اس�مي مجامع و دادند تشكيل خانواده شدند, مستقر
به هم ديگر ملّيتهاي و نژادها از مردماني اين, بر ع�وه تأسيسكردند/ كشور



١٤٥ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
يك هر و بودند گون گونا مذاهب از مسلمانان اصلي سربازان گرويدند/ اس�م
اصـل كـردند/ بنا خودشان مخصوص مح�ت در را خود مساجد و مجامع

/٢٧٣ ص مقاله, همان لوشيائويي, ١ـ

است/١ باقي چين نقاط بعضي در هنوز آنان زندگي محلهاي
پـيروان قبال در را ومدارا تسامح مذهب, آزادي سياست آن قا قوبي�ي
انجيل, بودايي, متون داد دستور حتي و كرد دنبال چين در موجود اديان همه
ايـرانـيان, بـويژه مسلمانان, كردند/ ترجمه مغولي زبان به را قرآن و تورات
در مشـاغل و مـقامها عاليترين به خود شايستگي و لياقت ابراز با توانستند
تعداد يوان>, <تاريخ كتاب گواهي به يابند/ دست مغول امپراتوري تابع وpيت
تعداد و چين پايتخت در مغول دربار پايه بلند مقامات در مسلمانان از نفر ١٧

تـا ٩١ صـفحات كتاب, همان گويي, يوجن علي و جونگ خواي يانگ يوشع محمد ٢ـ /٩٣

بودند/٢ خدمت مشغول چين سرزمين وpيات و اياpت در آنان از نفر ٣٢
تـا ١٢٣٧K ا� فضل رشيدالدين التواريخ> <جامع كتاب گفتة با مطلب اين
از وpيت هشت بـر مسلمانان برفرمانروايي مبني G٧١٨ه تا ٦٣٥ . ١٣١٨م

/٤١ ص كتاب, همان مهدوي, احمد و بديع عبدالحميد ٣ـ

دارد/٣ همخواني قاآن كشور وpيت دوازده
كه بود آن مناصب در مسلمانان و ايرانيان گماردن عمدة دpيل از يكي
چين پهناور سرزمين ادارة براي را pزم مالي و اداري مهارتهاي مغول فاتحان
داشتند, بدوي زندگي و بودند چادرنشين آن, پيشاز چندي تا آنان نداشتند/
و متمركز امپراتوري يك بر حكومت براي مناسب تجربيات فاقد نتيجه در
به اتكا در مغول اعظم وخان نداشتند اعتمادي چينيان به مغوpن بودند/ پهناور
زماني بود/ كار م�حظه و محتاط بسيار بود, ساخته مغلوب را آنان كه مردمي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٤٦

به فردي گرفت, دست به را امور زمام G٦٥٨هK ١٢٦٠م سال در قاآن قوبي� كه
جنوبي سونگ دودمان چيني فرمانروايان برايدعوت را <هائوچينگ>��١٥٨ نام
سـونگ دربـاريان اّما كرد/ اعزام سامان آن به مسالمتآميز همزيستي براي
را قاآن قوبي�ي با روابط و كردند زنداني را مغول اعظم خان فرستادة جنوبي
فرمانرواي عليه تان>��١٥٩ <لي نام به چيني يك بعد, سال دو گسيختند/ هم از
پـيش از بـيش ظـن سوء موجب موضوع اين گذاشت/ شورش به سر مغول

/٣٨٠ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

شد/١ چينيان به قاآن قوبي�ي
گسترده ورود به اقدام بود, شده مأيوس آنان كمك از كه قاآن قوبي�ي
در را وي تا نمود امپراتوريخود وسيع قلمروي گون گونا نواحي از مسلمانان
افراد از عّدهاي مغول اعظم خان كنند/ ياري چين سرزمين ساماندهي و اداره
برخي و كرد حكومتخويشمنصوب مالي امور ادارة براي را كاردان و pيق
به تعدادي همچنين, گماشت/ نجومي رصدخانة و ارتش در خدمت به نيز را
براي شغل اين البته كه شدند انتخاب ماليات و عوارض كنندگان جمع عنوان

نميكرد/ ايجاد محبوبّيتي چينيان نزد آنان
چاي, آهن, نمك, چون كاpهايي انحصارات حّق بر مسلمانان از عّدهاي
در نـيز وبـعضي داشتند نظارت ضروري كاpهاي ديگر و بامبو نوشيدنيها,
و واردات نـيز و خـارجـي تـجارت چـين, شرقي جنوب ساحلي شهرهاي

ميكردند/ كنترل را صادرات
ميكرد, ترغيب تجاري امور انجام به را مسلمانان قاآن قوبي�ي چند هر
بومي چينيان نزد را مسلمانان تصوير قطعا اقتصادي فّعالّيتهاي گونه اين ولي
ضربهپذير چينيان عداوت برابر در را آنان له مسأ همين و ميكرد دار خدشه



١٤٧ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
ميكرد/

بخشودگي چون ويژهاي, امتيازات دارياش زمام دورة در قاآن قوبي�ي
مسـلمانان بـود/ كـرده اعـطا مسـلمانان بـه مـعمولي و عمومي مالياتهاي از
بر راه اين واز بودند تأسيسكرده Gاتاق =K <اوتاق> نام با بازرگاني اتحاديههاي

خويشميافزودند/ بازرگاني سود و منافع
متهم استثمار و گري حيله زيادتطلبي, به را <اورتاق> صاحبان چينيان
مسـلمان بـازرگانان از بـرخـي كه ميگويند چيني تاريخ كتابهاي ميكردند/
از ميكردند, سفرهايشان در آنان از حراست و همراهي به مجبور را سربازان
غـذا و سكونت محل تابرايشان ميخواستند چاپارخانهها در محلي مقامات
به را بدهكاران ونادرست, قانوني غير شيوههاي از استفاده با و نمايند فراهم
اشـاعة در رويـها زيـاده ايـن مـيكردند/ وادار خود بدهي فوري پرداخت

داشت/ ثير تأ مسلمانان از منفي تصويري
و چينيان دوش بر را زيادي هزينههاي بيشتر, درآمدهاي به مغوpن نياز
ساختن به قاآن قوبي�ي كه زماني ميكرد/ تحميل آنان دست زير مسلمانان
بسط و توسعه دو>��١٦٠, <شانگ و Gفعلي Kپكن تاتو شهر در تازهاي پايتختهاي
جنوب و ژاپن و مركزي آسياي در نظامي عمليات استمرار و بزرگ كانال
مـين تأ بـراي خـواست خود مسلمان وزيران از ورزيد, مبادرت آسيا شرق
امورمالي وزير كتي, بنا احمد دهند/ افزايش را مالياتها نياز مورد هزينههاي
او كـرد/ وضع جديدي مالياتهاي ,G٦٨١ه تا ٦٦١ . ١٢٨٢م تا ١٢٦٢Kوي
بهبود براي و داد قرار مالياتها اين مشمول نيز را دربار انحصاري محصوpت
جاي البته داد/ انجام مؤّثري اقدامات ملي آمدهاي در آوري جمع شيوههاي
بر وي عليه را چينيها خصومت كتي بنا احمد اقدامات اين كه نيست تعّجب
شد/ پديدار اس�مي ضد احساسات و هيجانات نخستين گونه بدين و انگيخت,



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٤٨

بودند/ مغولها براي مناسب سپر يك مسلمانان مورد اين در
اين از و گرديد مسلمانان متوّجه مغولي فرمانروايان به نسبت چينها دشمني
شده ترسيم مرام بي و طماع افرادي تصوير مسلمانان از چيني منابع در رو,

است/
چين به را مسلمين خدمات نميتوانند مغولها و چينيها هرگز اين, وجود با
و درمانگاهها نيز و تازه و جديد داروهاي انواع ايراني پزشكان كنند/ انكار
مـعمار يك مـي�دي, ١٢٦٧ سـال در كردند/ معرفي آنان به را بيمارستانها
را مغوpن, پايتختجديد ,�١٦١�Gدادو =K <تاتو> شهر الدين ناماختيار به مسلمان
رصدخانهاي الدين جمال نام به ايراني منّجم يك سال, همين در كرد/ طراحي
چـينيان بـراي تـازهاي نجومي ادوات و تجهيزات و كرد بنا پايتخت در را
يك تا ساخت وادار را قاآن قوبي�ي الدين, جمال علمي موفقيتهاي ساخت/
در كـند/ بنا مي�دي ١٢٧١ درسال اس�مي اخترشناسي ويژة دولتي مؤّسسة
جـنگ عـ�ءالديـن و اسـماعيل نامهاي به مسلمان مهندس دو دوره, همين

ساختند/ مغول سپاهيان به كمك و تجهيز براي افزارهايي
چين ك خا سرتاسر در خود مغول حاميان پشتيباني چتر زير در مسلمانان
شـمال در تانگ عصر در بار نخستين براي آنان داشتند, گستردهاي حضور

گزيدند/ سكنا چين غرب
بود/ كنده پرا ينان و سوجو جو, گن شهرهاي در نشين مسلمان محلههاي
نيز دوره اين در كردند/ بنا مسجدي جو گن شهر در ١٢٧٤م سال در مسلمانان
Kشكل َمن>��١٦٢ <داشي چيني زبان به را او كه داشتند مسلمينپيشوايمخصوصي
و روابط مسلمانان اين ميكردند/ خطاب Gدانشمند فارسي كلمة شده جابجا
در آنان بودند/ كرده حفظ مركزي آسياي در را خود كيشان هم با آمد و رفت
و ساختند مساجدي وتاتو, تو شانگ شهرهاي در بويژه چين, شمالي مناطق



١٤٩ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
تجارت در و كردند ايجاد مسلمانان براي هوبي استان در مخصوصي مدارس
مسلمانان مشاركتداشتند/ نيز <َشندونگ>��١٦٣ استان فروشاسبدر و وخريد
و هند تجارت راه سر بر كه چوان سي شهر در چين غربي جنوب نواحي در
جنوب ساحلي مناطق در ايرانيان و اعراب داشتند/ اقامت نيز داشت قرار برمه
ناظر شش و سي تعداد از سوم يك و بودند تجارت مشغول نيز چين شرقي
يـوان مـغولي دورة در فـوجيئن استان در دريايي و خارجي تجارت امور
مداخله وعدم آزاد اقتصاد سياست مسلمانان برابر در مغوpن بودند, مسلمان

بودند/ پيشگرفته در اقتصادي امور در را حكومت
زبان Kبه اpس�م> <شيخ نام به پيشوايي مسلمين جامعة جو, چوان شهر در
مقامات با را ميانجي و نقشواسطه كه داشتند �١٦٤�G<تايشي هويي <هويي چيني
در �١٦٥�G<گـوان فـا جـيائو <هويي چيني زبان Kبه Kقاضي ميكرد/ ايفا مغولي
مـحلة مـيكرد/ اعـمال را اسـ�مي حقوق و قوانين مشاجرات, و منازعات
به افراد اين كثرّيت ا و داشت را مسجدخاّصخود و درمانگاه بازار, مسلمانان,
اجازه مسلمانان به غالبا يوان دربار ميكردند/ تكلّم وعربي فارسي زبانهاي
قرآن كنند, ختنه را خود كور ذ اطفال بگيرند, روزه رمضان ماه در كه ميداد
عرب سّياح بطوطه, ابن كنند/ ذبح اس�مي شيوة به را حيوانات و نمايند ت�وت
شهر در مسلمان خوانان سرود كه ميدهد گزارش مي�دي, چهاردهم قرن در
گـروهي نـيز و مـيخوانـدند فـارسي و عربي زبان به آوازهايي جو هانگ
مـحلي آوازهـاي و تـرانـهها مـرد, چهارصد يا سيصد از متشكل خواننده,

/٣٨١ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ
كردهاند/١ اجرا وي افتخار به ميهمانيهايي در را خاورميانه

و مسـيحي تّجار وآمد رفت يكي قاآن قوبي�ي دوران مهّم امتيازات از



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٥٠

پادشاه اين زيرا بود, كشور آن در فارسي زبان انتشار ديگر و چين به مسلمان
مهندسان معروفترين كند, فتح را جنوبي چين مستحكم ب�د ميخواست وقتي
زيادي عّدة و فراخواند منجنيق و جنگي عرادههاي ترتيب براي را شام و ايران
كـوچاند/ مغولستان به صنعتگر عنوان به را وخراسان ماوراءالنهر ايرانيان از
از پـارهاي در نخستين, وطن گونة به خود براي كه بود قدري به آنان شمار
اداري وعمال قوبي�ي دربار در ايرانيان نفوذ بودند/ ساخته شهرهايي نقاط,
به يلواج محمود پساز را خود وزارت مغول اينخان كه بود چندان چين اودر
مقام اين سال پنج و بيست مدت او بود/ اجّل> <سّيد او عنوان كه داد ايراني يك
كاغذي پول قاآن قوبي�ي كه بود وزير اين زمان در گذشت/ در تا داشت را
كار اين با و داد رواج چين در را GاسكناسK �١٦٦�Gچائو =K <چاو> به موسوم
ايراني به قوبي�ي وزارت هم او از بعد ساخت/ منظم را كشور خرج و دخل
از جماعتي نيز منگوقاآن كه دانست بايد رسيد/ كتي بنا احمد امير نام به ديگري
تـا داد دستور و كشانيد مغولستان به را ايراني صنعتگران و هنرمندان فض�,
و چـيني و فـارسي زبـان از لغـتي كتاب قراقروم ديوانهاي و ادارات براي
ممالك شرقي قسمت حكومت او گذشته, اين از نوشتند/ تنگغوتي و اويغوري
ماوراءالنهر, تركستان, و سپرد يلواج محمود به را چين, و ختاي يعني مغول,

/٣٨ ص ١٣٦٤ تهران, اّول, چاپ قاجاريه, تا مغول از جهان و ايران نوايي, عبدالحسين ١ـ
داد/١ مسعود امير پسرش به را وخوارزم فرغانه اويغور, ب�د

دوران در مسلمانان موفقّيت عمده دليل شد گفته اين پيشاز كه طور همان
و حكـومت و سياست از دور و نشين چادر اقوامي مغولها كه بود اين يوان
نـياز خـويش حكـومت ادارة براي سياستمداراني به و بودند داري مملكت
نتيجه در نداشتند, اعتماد بودند شده مغلوب كه چين مردم به چون و داشتند



١٥١ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
اصل و بودند آمده ميانه آسياي از آنان كثر ا كه مسلمانان به را كارها بيشتر
در آنـان و گرفت رونق مسلمانان كار ترتيب, اين به سپردند/ داشتند ايراني

شدند/ نفوذ صاحب مغول دستگاه ادراي درچينامور اس	م نشر و ترويج ايرانياندر نقشبرجستة و جايگاه
بازرگانان مغول, حكومت وايجاد چنگيز جنگي عمليات اولية دوران در
مرتبهاي و مقام چنان گهگاه و ميبردند, سر به خان نزد و مغولستان در ايراني
ايل با اوليه جنگهاي همان در ميكردند/ پيدا سفير و مشاور سمت كه مييافتند
بودند خان همراه آنان از تن دو بود, سازي سرنوشت پيكارهاي كه كارائيت,
در كه مسلماني بازرگانان است/ ميكرده استفاده نظرياتشان از خان احتما~ كه
سر به چنگيز دستگاه در شان اتفاق به قريب كثرّيت ا احتما~ بودند, مغولستان
سفارت به س�طين و ديگر خانان نزد وي جانب از آنان از بعضي ميبردند/
ايـل رئـيس خـان آلتون نزد رسالت به ميان آن از يكي كه چنان ميرفتند,
چين فتح براي وي كمك از تا شد فرستاده بود, مرز هم چين با كه كيتات,

كند/ استفاده شمالي
اختيارش در بازرگانان كه اط�عاتي از استفاده با مغول خان انجام, سر
تسلط كيتات ايل بر و داد شكست را او و تاخت خان آلتون بر بودند گذاشته
حكومت گسترش زمان در كه ايراني, بازرگانان كه داشت توّجه بايد يافت/
دستگاه در و بخشيده پيشرونق بيشاز خود بازرگاني به مغول يافتة تولد تازه
خـود كشور سياسي منافع حافظ وجه هيچ به بودند, يافته اعتباري حكومتي
كـار ثـروت كسب و خـانوادگـي و شـخصي منافع براي اينان بلكه نبودند,

بازگشت به فهرست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٥٢

/٦٤ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

بودند/١ هم موفق راه اين در و ميكردند
و اس�مي اولية قرون از مغولستان در اس�م تدريجي و كند نفوذ چگونگي
بعد, قرون در دنياياس�م با تماس ايجاد پساز نفوذ, اين گرفتن سپسسرعت
زمـان تا را آن تاريخ اس�مي متون و يافت, اساطيري جنبة مغوpن نزد در

/٦٤ ص كتاب, همان ٢/١٣٠ـ ص كتاب, همان ٣ـ

بردند/٢ پيش چنگيزخان اولية اجداد
به را تصرفشده نواحي مغولستان, به ايران از بازگشت پساز چنگيزخان
فرماندهان به بعدي پيشرويهاي براي را نبرد عرصههاي و سپرد جديد حّكام
جبهة پشت در او كه بود نگذشته وقايع اين از سالي هنوز كرد/ گذار وا خود
ودر درگذشت چين, مرز در مستقر نشده مطيع ايل آخرين تنگغوتها, با برگزيد/٣جنگ را خود جانشين بيماري بستر
پـدر جاي بر ارشد پسر بايد كه مغوpن, معمول سنّت خ�ف بر چنگيز
به قاآن گتاي ا كرد/ انتخاب جانشيني به را قاآن گتاي ا خود سوم فرزند بنشيند,
ساخت م� بر خويشرا دوستي اس�م سياست سلطنت, تخت بر نشستن هنگام
جـمله از كرد/ صادر ديني فرايض دادن انجام آزادي زمينة در فرمانهايي و
و نشوند خير ابنية و مدارس و مساجد ساختن در مسلمانان مانع داد دستور
هزار دو و سرخ زر دينار هزار صد به نزديك دارند/ محفوظ را آنان حرمت
در گشايشي تدريج پسبه آن از و فرستاد; ديگر روحانيان و برايمشايخ جامه
مدرسان كار نسبي رونق و فرهنگي كز سازيمرا باز با شد/ مسلميننمودار كار

شد/ دور نابودي ورطة واز گرفت رونقي ايراني فرهنگ علما, و
در مسلمانان و ايرانيان نفوذ و قدرت قاآن گتاي ا فرمانروايي دوران در



١٥٣ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
فتح از پس و مغولستان در ايرانيان تعداد تدريج به گرفت/ pبا مغول دستگاه
بـر عـ�وه زيرا گذاشت/ افزايش به رو سرزمين اين در چين, عمدة قسمت
خانمان گروههايي شدند منتقل مغولستان به شهرها فتح هنگام به كه اسرايي
آن ثـروتهاي و تجارتي رونق از و اجتماعي مساعد زمينة از كه رفته, برباد
در و بستند سفر بار ثروت و مقام كسب دنبال به بودند, شنيده حكايتها مناطق
جديد خان حكومت از سالي چند هنوز افكندند/ اقامت رحل گون گونا نقاط
و مـغولستان شـدة تأسيس تازه شهرهاي در زيادي ايرانيان كه بود نگذشته
در تـا داد دسـتور امپراتـور آن, دنبال به گزيدند/ سكنا چين آباد شهرهاي
و فراهم زندگي و خانه مسلمان مسافران و اسرا براي چين و تبت مغولستان,
و يار لفظ به را مسلمانان تا داد فرمان مغوpن به همچنين كنند/ بنا مساجدي
كار زودي به ترتيب اين به دهند/ آنان به را خويش دختران و كنند ياد برادر
نماز و گرديد ارتباط ايجاد و آمد و رفت محل مساجد, يافت/ رونق گروه اين
بنا عماراتي خويش عادت و رسم به شهرها كن سا ايرانيان شد/ برپا جماعت

شدند/ مشغول كار و كسب به و كردند
جماعت, و جمعه امامان بخصوص آنها, شدن كنده پرا و ايرانيان استقرار
تمدن و فرهنگ نشر كه شد سبب چين و مغولستان در بازرگانان, و روحانيان
اس�م شود/ آغاز دور شرق نقاط اقصي تا آسيا قلب در اس�م دين و ايراني
قـاآن گتاي ا حكومت اولية دوران در اويغوري معتبر فرماندة يك آوردن

/١٣٦ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ
مدعاست/١ اين از توّجه شايان نشانهاي

سلطنت, آغاز در قاآن گتاي ا كه شد آغاز جا آن از ايرانيان بزرگ توفيق
اختيارمحمود در گذشته, همچون را, تابعيت تحت اس�مي اياpت حكومت



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٥٤

به محمد سلطان عهد در بود, خوارزمي كه شخص, گذاشت/اين باقي يلواج
<بـندگي چـندي از پس مـنشي ناصرالدين قول به و آمد, در چنگيز خدمت
بـا بـازرگاني روابط ايجاد منظور به خان نمايندة عنوان به وي> درحضرت
ابتدا در سفر اين نتايج ميدانيم, كه چنان شد/ فرستاده ايران به خوارزمشاه,

بود/ موفقيتآميز
ايران به ديگر بار يلواج محمود روابط, وتيرگي بازرگانان شدن كشته با
سومين بازگشت/ نتيجه بي بار اين ولي شود, جنگ بروز مانع تا شد فرستاده
آمد ايران به چنگيز كه زماني يعني بود; طرفين بين جنگ پساز وي مأموريت
با را مادر و اخت�فاندازد فرزندش و خاتون تركان بين تا بود آن خواستار و
تركانخاتون نزد يلواجخوارزمي محمود فخرالدين بار اين سازد/ موافق خود
از پس چـنگيز سرانـجام بود/ نتيجه بي نيز رسالت اين البته كه شد فرستاده
اس�مي مناطق حكومت يلواج محمود ارزندة پاسخدمات به خود, فتوحات
آمر بل حكم, نافذ <وزير زمان اين تا پي در پي او و سپرد, وي به را شده فتح

است/ قبيله و طايفه جماعت, معناي به و مغولي تركي كلمهاي #ـ

و قـتل از خـويش حكـومت طـول در يـلواج گرديد/> الوس# امراي مطاع
و آبادي و عمران به دست امكان حد تا و كرد جلوگيري رويه بي غارتهاي
آن حكومت قاآن جانب از چين, عمدة قسمت فتح پساز زد;او مافات جبران
است بسيار اهّمّيت حائز خود جاي در نيز له مسأ اين گرفت/ عهده بر را منطقه

شود/ چين مفتوحة ممالك كم حا مسلمان, خوارزمي شخص يك كه
الديـن بـرهان فـرزندش, اسـ�مي مناطق رأس در را يلواج خالي جاي
به نيز او گمارد/ شغل اين به را او قاآن پدر پساز ب�فاصله كه كرد پر مسعود,
ياد نيكي به منابع و متون همة در بيك مسعود امير از آباديپرداخت/ و عمران



١٥٥ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
اين شخصيت معتبرترين و معروفترين بتوان شايد را بيك مسعود است/ شده
از كـارآزمـودگي و فـراست با توانست او دانست/ مغول حكومت از دوره
دسيسههاي و تحريكات اندازهاي, تا و جلوگيري جديد ويرانيهاي از بسياري
تجديد به امپراتور كامل اعتماد جلب با او كند/ راخنثي گون گونا اقوام سياسي
دراز عـمري چـون و پرداخت شرقي ايران شهرهاي ويرانيهاي ترميم و بنا
و عمران زمينة در فراواني موفقّيتهاي بود, طوpني حكومتش دوران و داشت
اين سياسي امور كلّية در كه بوده كساني جمله از بيك كرد/مسعود كسب آبادي

است/ داشته عهده بر نقشمهّمي دوره
سـپس و نبود, بيش مسلماني ايراني بازرگان كه يلواج, محمود حكومت
بزرگ امتيازي بخارا, تا باليغ بيش از وسيعي سرزمين بر بيك مسعود پسرش

/١٣٨ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

بود/١ ايرانيان براي
و مـيگذرانـيد را اوليه دور ايران در جنگها هنوز كه زماني سان, بدين
حكـومت قلب در ايرانيان ميسوخت, بيگانه تهاجم آتش در كشور سراسر

يافتند/ راه چين و مغولستان سرزمين در دشمن
تا كشيد طول سال چهار هجري, ٦٣٩ سال در قاآن گتاي ا مرگ از پس
و توس فتح هنگام به شد/ انتخاب امپراتوري به گيوك نام به وي پسران از يكي
قـراقـروم بـه كه اسرايي جمله از مغوpن, توسط به GعKرضا حضرت مشهد
جـّذاب بسـيار شخصيتي او خاتون/ فاطمه نام به بود بانويي شدند, فرستاده
فاطمه ميرسيد/ كبار سادات نسبشبه و بود متنفذ و بزرگ خانداني از داشت,
مدتي از وپس پرداخت دpلي كار به بازار در ابتدا جديد زندگي در خاتون
سلطنت به قاآن گتاي ا كه آن پساز يابد/ راه اشراف ميان به شد موفق كوتاه



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٥٦

پرداخت/ شد و آمد به خاتون كينا تورا اردوي ودر شد وارد دربار به رسيد,
و شايستگي شد موفق نيز او گرفت, دست در را قدرت خاتون كينا تورا وقتي
كه گرفت pبا حد بدان تا كارش سرانجام و بنماياند/ بهتر را خويش كارداني
شدند محروم كارها از اركان و شد نهاني رازهاي ومحل اندروني اسرار محرم
شـخصيتهاي خـصوص به بزرگان شد/ گشاده نواهي و اوامر در او دست و
مشـهد و توس سادات از جمعي و ميجستند توسل او به امور در خراسان,
ايرانيان كار نتيجه در و خاتون فاطمه اين كار خ�صه, و شدند جمع دورش

گرفت/ رونق
گيوك ارشدش فرزند شكوهمند و بزرگ قوريلتايي طي خاتون كينا تورا
خـود حكـومت دوران در مغول امپراتور اين نشاند/اّما سلطنت تخت بر را
با سياسي مشي وخط اصولي مسائل سر بر چيني و مغولي عناصر ثير تأ تحت

كرد/ پيدا شديدي اخت�ف خاتون كينا تورا خود مادر
آورد/ در تفوق تحت را گيوك نتوانست كوششخود همه با خاتون فاطمه
توز كينه گرا, نسبتسنّت همان به و چنگيز خاندان از اصيل مغولي يك گيوك
ايرانـيان گرفتن ونيرو مغولي عنصر قدرت كاهش مسلمااز بود/ جو انتقام و

بود/ ك بيمنا تابع و مغلوب مسلمان
تدبيري و حيله هر به ميخواستند خراساني زيرك زن اين سياسي دشمنان
كردند, قصد سوء او جان به هم بار چند آنها باشند/ او اقدامات و نفوذ راه سر
امرايدربار و خاتون كينا تورا زيرا ميرفت, باد بر نقشههايايشان بار هر ولي
بـودند/ خـاتون فـاطمه طرفداران از بودند عقيده هم ملكه با كه امپراتوري
وي جان قصد تا بودند فرصتي منتظر همواره مشهدي خاتون فاطمه دشمنان
گرفت/ قرار ايشان اتهام مورد خاتون فاطمه و شدند موفق هم عاقبت كنند/
نزد را فاطمه و رفت وي نزد خان گيوك ساقي سمرقندي علوي شيره روزي



١٥٧ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
نتيجة كوتان شاهزاده بيماري كه كرد وانمود چنين و كرد متهم قاآن خاندان
شاهزاده رنج و درد روز به روز كه اوست پيروان و جادوگر زن اين افسون
كوتان شاهزاده كه بود سمرقندي شيرة همين اغواي با احتما~ افزايشمييابد/
نتيجة همه اين و است بسيار رنجش كه گفت او به و فرستاد پيغام برادرش به
فاجعهاي اتفاقا گر ا كه كرد درخواست قاآن از و باشد فاطمه وجادوي سحر
در گيوك بگيرد/ انتقام او از حتما و است فاطمه مسؤولش دهد اوروي براي
گـناه به تا كرد مجبور را خاتون فاطمه فراوان شكنجه و ارعاب با جلسهاي
مصلحت با قاآن جهانگشا, تاريخ در نوشتةجويني طبق كند/ اقرار خود كردة نا
نمدي در را او و بدوزند را جسارت با زن اين فرج تا داد فرمان علوي شيره
او سفلي و علوي <منافذ مينويسد: جويني ملك عطا بيندازند/ آب به و بپيچند
تا داد دستور همچنين قاآن انداختند/> آب به و پيچيده نمدي ودر دوختند بر
نيز را آنها داشتند عزيز را فاطمه كه كساني و برسانند قتل به را فاطمه نزديكان
شّدت هماز خاتون كينا تورا وحشتانگيز واقعه اين روزيپساز چند كشتند/

تا١٤٢/ ١٣٣ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

گذشت/١ در خاتون فاطمه مرگ اندوه و الم
گـرفت, در خاتون فاطمه سر بر فرزند و مادر بين كه اخت�في سرانجام
آيد/ دست به مغول دستگاه در مسلمين و ايرانيان قدرت نخ سر كه شد موجب
امپراتوري رهبري دستگاه در جانبه همه و بزرگ تصيفهاي از را كار گيوك
بر بودند, وزيران ساير و اعظم وزير رأسشان در كه را, ايرانيان او كرد/ آغاز
و گسـترده نفوذشان و فراوان شاغل ايرانيان عّدة قدري به معهذا كرد/ كنار
ايراني متشخص افراد عّدهاي امپراتور, اين حكومت عمر آخر تا كه بود عميق
در نيز انشا ديوان بيتكچي/ عمادالدين امير جمله از ماندند, باقي كارها سر بر



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٥٨

دربارهاي به خطاب خان اين از كه نامههايي زيرا است, بوده ايرانيان اختيار
كلمات و شده نوشته فارسي زبان و خط به آمده, دست به واتيكان و اروپايي

است/ فارسي زبان به نيز نامهها سر بر گيوك مهر بر منقور
سال در مزمني بيماري اثر بر ايران سوي به كشي لشكر هنگام به گيوك
شد/ متوقف امپراتوري نقشههاي اجراي وي مرگ با و هجريدرگذشت ٦٤٨
شكـوفايي دوران ديگـر بار ,G٦٥٦ه تا ٦٤٨K منگوقاآن آمدن كار روي با
تخصيص به و عموما عالميان كار > قولجويني به و شد مغولآغاز امپراتوري

/١٤٦ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

يافت/>١ طراوات و رونق اس�م اهل بازار
از را مسـيحي و بودايـي مسلمان, روحانيان فرماني صدور با منگوقاآن
و فرقهها و اديان با را تساهل و مدارا سياست و كرد معاف ماليات پرداخت
جـديد سـياست از هـمه از بـيش اس�م گرفت/ پيش در مختلف گروههاي
گشوده آن نفوذ گسترش روي به دريچهاي ديگر بار و جست سود امپراتوري
سختي, و دورهايسكوت پساز و گرفتند, تازهاي جان ديگر بار ايرانيان شد/
جا آن به تا كار بتدريج و كردند; آغاز را دستگاه در رخنه و راهيابي سياست
و كرام ا زيادت را اس�م اهل ملل و طوايف تمامت <از گويد: جويني كه رسيد
و بزرگتر>; ايشان حّق و شاملتر ايشان حّق در صدقات و ص�ت و بود احترام
امام فطر, عيد روز در هجري, ٦٥٠ سال در كه شد ملموس جا آن از اعت� اين
باجمعي بود, قراقروم كن سا مسلمانان القضات قاضي كه الخجندي, محمود
فطر عيد نماز اقامة به وي درحضور و قاآن اردوي در بر مسلمانان از كثير
را وقت خليفه و راشدين خلفاي نام عيد خطبة در القضات قاضي پرداخت/
لطف مورد يافت, بار خان حضور به و شد فارغ اداينماز از چون و كرد, كر ذ



١٥٩ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
وانـواع نـقره و زر از بالش گردونهاي عيدي, سبيل <بر و گرفت قرار بسيار
هر شدند; بهرهمند آن از مسلمانان كثر ا كه فرمود> اشارت گرانمايه جامههاي

بود/ بخشيده هدايا بسيار نيز عيد ايام غير در چند
شد; بنا مسجد دو بود, پايتخت هنوز كه قراقروم, در منگوقاآن زمان در
داراي شهر اين بودايي/ معبد چند و داشت وجود كليسا يك تنها كه حالي در
هـم يكي و داشت اختصاص اقلّيتي به يك هر كه بود گانه جدا محلة چهار
بود فراوان مسلمانان عّدة نيز اويغوري شهرهاي در بود/ مسلمانان مخصوص
بودند مغولهايي و تركها ايرانيان, از گذشته و بودند, مشغول كار و كسب به كه

بودند/ گرويده اس�م دين به كه
اداي براي باليغ بيش شهر جامع مسجد در مسلمان نفر هزار پنجاه حضور
دور شرق در ايرانيان و مسلمانان گستردة حضور بر بارز دليلي جمعه, نماز

است/ بوده
دستگاه در كه ايراني شخصيتهاي از برخي منگوقاآن زمامداري دوران در
مـانده باقي حّساس كارهاي رأس در و آورده مقاومت تاب گيوك مخوف
شـخصّيتها ايـن مـيان از شـدند/ ابقا مغول دستگاه قلب در همچنان بودند,
امـير چون ديگري, ايرانيان كرد/ اشاره بيتكچي عمادالدين امير به ميتوان
قـول بـه يـافتند/ pوا مـقامي بسرعت و شدند دستگاه وارد نيز فخرالملك
و بود> مقدم بندگي قدم به او, حضرت خواص <از فخراالملك امير جويني,
ديوان اهّمّيت گرفتن نظر در با شد/ گماشته كار به منشيگري و كتابت شغل در
چون برد/ پي آن رأس در ايراني شخصّيت يك بزرگ نقش به ميتوان انشا
علل از يكي ميشد, نگاشته فارسي به نقاطجهان اقصي به نامهها و فرمانها همه
هـمين مـغول جهاني امپراتوري محدودة در را فارسي فرهنگ و زبان نشر

دانست/ بايد موضوع



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٦٠

مغول امپراتوري عظمت اوج در هجري ٦٥٥ سال در منگوقاآن عاقبت
زمـامداري بـا مغول جهاني امپراتوري جديد وعصر گفت بدرود را زندگي
طوpني دوران در مغول امپراتوري شد/ آغاز G٦٩٣ه تا ٦٥٨K قاآن قوبي�ي
كه گرديد چيني تمّدن و فرهنگ مجذوب چنان طبيعتا قاآن قوبي�ي حكومت

شد/ مآب چيني و داد دست از خويشرا مغولي ماهيت تقريبا
نفوذ قاآن, قوبي�ي مذهب آزادي سياست از استفاده با مسلمان ايرانيان
طوpني سلطنت دوران دادند/ گسترش مغول حكومت دستگاه در را خويش
است مغول دستگاه در ايراني و چيني عنصر دو رويارويي و رقابت عصر وي,

/١٥٣ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

بود/١ ايراني عنصر آِن از برتري و تفوق سرانجام كه
مـناطق ادارة شـمالي, چـين در فتوحات اولين در كه كرديم اشاره قب�
يـلواج مـحمود فـخرالديـن نـام بـه ايراني شخصيت يك دست به مفتوحه
چين حكومت كار در ايرانيان پاي كه بود زمان آن از و شد; سپرده خوارزمي
دور و افسانهاي چيِن در آزموده كار ايرانيان يافتن راه سبب گرديد/ گشوده
بودند, نشده مسلط چين سراسر بر هنوز مغوpن كه زماني در كه, بود آن دست
ميديدند, احتياط و حزم از دور را چينيها به اشغالي نواحي حكومت سپردن
چـنين بـتوانـند كه كفايتي با و كاردان اشخاص نيز خود افراد بين در ضمنا
يلواج محمود خاندان بر ع�وه نمييافتند/ گيرند عهده بر را حساسي شغلهاي
خاندانهاي بودهاند, سياست كار اندر دست نسل به نوادگانشنسل و پسران كه
ايـن از يكـي داشـتند/ نـفوذ و حـضور چـين در هم ديگري ايراني بزرگ
مبحث در كه بود بخارايي عمر شمسالدين اجّل سّيد متنفذ و مهم شخصيتهاي
در ارزندهاش اقدامات و وي بزرگ نقش و جايگاه پيرامون تفصيل به آتي



١٦١ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
گفت/ خواهيم سخن چين

احـمد امير نام به ديگر ايراني يك ابوبكر, نوادهاش و اجل سّيد از پس
مقام به ميكرد, قوبي�يخدمت خاتونهاي از يكي دستگاه در قب� كه كتي بنا
بزرگترين قاآن پساز مقام اين در تصدي مدت در احمد امير رسيد/ وزارت
اوج وزارتش دورة و مـيرفت, شمار به چين در شخصيت ثروتمندترين و

است/ بوده مغول امپراتوري دستگاه در ايرانيان قدرت
<چـابوي نـزديكان زمرة در نخست وي ا� فضل رشيدالدين گزارش به
چابوي كه آن از پس بود, مغول امراي از يكي نويان ايلچي دختر خاتون>,
و يافت راه خان دربار به نيز احمد درآمد, قاآن قوبي�ي ازدواج به خاتون
فرو دست به ممالك حكم و شد بزرگ امراي جمله <از بزودي و شد او م�زم

گرفت>/
نفر يك مشاركت با ديگر سال سه و تنهايي, به سال پنج و بيست مدت وي
و شوكت و دستخويشداشت در را امور> عقد و <حل شمالي, چين مردم از
قول به كه بود مركزي ديوان صدارت نيابت وي مقام زد/ هم به زياد قدرتي
مـراتب سـلسله در چـهارم مقام چيني منابع قول به و سوم مقام رشيدالدين
منابع در كه را سوم و دوم مقامهاي رشيدالدين, گويا بود/ كشوري و لشكري
<چنگ نام با تنها آن از و دانسته يكي شده, مشخص جدا عنوان دو با چيني
و مينامد هم <فنچان> را مقام اين رشيدالدين البته است/ كرده ياد شيانگ>
ميگفتند <شوفنچان> را او داشت تمام اعتباري احمد امير <چون كه ميافزايد

بيدار/> وزير يعني
ميگويد: چنين وي شهرت و اّهمّيت باره در نيز ماركوپولو

خان كه اندازهاي به داشت/ بسيار نفوذ درخان و محتال گستاخ, بود <مردي
ميكرد/ دلشميخواست چه هر هم او و بود, داده عمل آزادي هرگونه او به
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او دشمن كه هر و نداشت, اعتنايي دادگستري, جمله از رسمي ادارات به ابدا
نـزد بود كافي بود/ ساخته كارش ميداشت, بر قدم او ميل خ�ف بر يا بود
مرگ جزايش و كرده قيام سلطنت عليه ف�ني <قربان, بگويد و برود امپراتور
اقدام ميداني ص�ح نوع <هر ميداد: جواب معمول حسب بر هم خان است>/
حتّي مردم, همه نداشت/ را او با مخالفت جرأت احدي وضع, اين با كن>/
مرد احمد ميبردند/// سر به وحشت حال در هميشه مملكت, اول درجة رجال
غـير زن صد چهار عقدي, زن چهل داراي وزير اين بود/ چين العنان مطلق
داشت/ <شوفنچان> لقب سلطان جانب از او بود/ بديل بي جواهرات و عقدي
در بزرگ مقامي شاغل يك هر كه ميرسيد تن پنج و بيست به وي پسران تعداد
تـيول در حـدي تـا چين كه كرد اّدعا ميتوان ترتيب اين به بودند/ مملكت

/١٥٦ ,١٥٥ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

است/١ بوده كتي بنا احمد امير خاندان
كـارگزاران مغول, دستگاه در مسلمان ايراني عنصر نفوذ افزايش با البته
افتاده هراس به و ميديدند متزلزل خويشرا مقام و موقعيت كه مغولي و چيني
گـروه اين تضعيف در نوعي به تا بودند راهي جستجوي در همواره بودند,
بهره ايرانيان ضد بر چيني دسيسه و تحريك براي حادثهاي هر از و بكوشند

گيرند/
دنـبال بـه كـه يهودياني ايران در كتي, بنا احمد امير وزارت دوران در
پيوسته و بودند اس�م تضعيف پساز قدرت كسب صدد در كو pهو فتوحات
به يهوديان انداختند/ راه به ايرانيان تضعيف براي بلوايي ميگشتند, بهانه دنبال
كـه دارد وجـود آيـهاي قـرآن در كـه رسانيدند بود, وليعهد كه اباقا عرض
به كه اباقا, كشتنند/ شايسته مشركان همه يعني كافه> المشركين <قاتلوا ميفرمايد:



١٦٣ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
وينظر از و كرد, گاه موضوعآ اين از قوبي�يرا نامهاي طي بود, افتاده هراس
قضيه اين بودند, بهانه منتظر كه دربار, ايرانيهاي ضد و اس�ميها ضد خواست/
و يافته بسيار نيروي مسلمانان چون كه فهماندند چنين وي به و كردند بزرگ را
بـراي بـزرگي خـطر هـمواره آيـه اين به توّجه با مسلطند, مملكتي امور بر
كه قاآن, كرد/ اساسي فكري كار اين براي بايد و ميشوند/ محسوب حكومت
از و كرد دعوت را اس�م علماي و داد ترتيب مجلسي بود, شده هراسان نيز او
قـضّيه ايـن <آيـا كرد: سؤال القضات, قاضي بهايي, بهاءالدين آنان مقتداي
را كّفار <پسچرا پرسيد: قاآن است/> <صحيح داد: ويجواب است؟> صحيح
نميدهد/> دست را ما و است نيامده در وقت <هنوز داد: جواب نميكشيد؟>
بكشند/ را او تا فرمود و ميدهد/> دست باري <مرا گفت: و شد خشمگين قاآن
از بايد است/ نداده درستي جواب <قاضي گفت: و شد, مانع كتي بنا احمد امير
تن چند همراه به را طوسي ع�ءالدين قاضي بار اين پرسيد/> ديگري شخص
مـناظرهاي جـلسه قـضيه كامل شدن روشن براي و آوردند ديگر علماي از
كه را GصKمحمد> وگفت: كرد شركت خود مجلسقاآن اين در دادند/ تشكيل
قاآن <خدا/> گفت: آفريد؟> كه را <چنگيز پرسيد: <خدا/> گفت: است؟> آفريده
و لطف نظر يكي دارد: نظر دو بندگان به خدا كه است معلوم <پسچنين گفت:
نظر به را چنگيز و است آفريده لطف نظر به را GصKمحمد قهر/ نظر ديگري
او طرفلطف چگونه پسشما دارد/ مساوي نظر صفت دو هر به نسبت و قهر;
شما كتاب در گفت:<مگر قاآن ندادند/ جوابي علما ميدهيد؟> ترجيح قهر بر را
پاسخ قاضي است؟>/ مجرم كند, خ�ف را اولواpمر فرمان كه هر كه نيامده
از و چنگيز فرمان از شما كه است <چطور گفت: قاآن است/> چنين <آري داد:
موافق آنچه شما احكام <از گفت: قاضي ميشمريد؟> جايز تجاوز من حكم
و آمد خشم در قاآن نداريم>/ قبول نيست چه هر و داريم قبول است كتاب
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نـروند; مـنابر سر بر واعظان كنند, رامعزول وpيات قضات همه داد فرمان
يك قرب مضمون اين <به و شود ممنوع اس�مي ذبح و نگويند اذان مؤذنان
وسـاير احـمد امـير شـد, سخت كار چون انجام سر نوشتند/> يرليغ خروار
ديگـري روحاني و شود تشكيل ديگري جلسة كردند تقاضا متنفذ مسلمانان
كـه را, سـمرقندي سـابق حميدالديـن قاضي بار اين گيرد/ قرار سؤال طرف
<اين گفت: قاآن سؤال جواب در وي آوردند/ بود, شهيري و بزرگ روحاني
داد: جواب وي نميكشيد؟> را مشركين <پسچرا گفت: قاآن دارد/> وجود آيه
كه است كسي مشرك نباشي/ مشرك مينويسي يرليغ سر بر خدا نام شما <چون
انعام روحاني به شد/ قانع و خوششآمد جواب اين از قاآن نشناسد/> را خدا
بـودند نوشته مسلمانان آزار براي كه يرليغهايي داد دستور و بخشيد, فراوان
رونـق اسـ�م كـار ديگـر بار و يافتند خ�صي همگان گاه آن كردند/ باطل

/١٥٧ و ١٥٦ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

گرفت/١
بـر خـود تـحريكات از دست توطئه اين دنبال به مغولي و چيني امراي
امير بزرگ وزير خصوص به و ايرانيان با را خود دشمني وهمچنان نداشتند
و اخت�ف اينان بين پيوسته دادند/ ادامه بود, آنان دستة سر كه كتي, بنا احمد
و كاري كتك قاآن حضور در بار يك كه افتاد اتفاق حتي و بود, مشاجره
كشند! زير مقامشبه از را وزير كه ميكوشيدند همواره آنان و كردند; فحاشي
قـول بـه و نـيافتند; دست تـوفيقي چـنين به بود, حيات قيد در وي تا ولي
پنج و بيست قريب كرد, ناموس به وزارتي احمد <امير ا�: فضل رشيدالدين
وبه قتلشگرفتند به تصميم شدند, عاجز وي بركناري از دشمنان چون سال/>

برداشتند/ ميان از را او توطئهاي دنبال



١٦٥ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
است/ شده نقل مختلفي روايات كتي بنا احمد امير قتل چگونگي باره در
دربار در نفوذ صاحب بودايي روحانيان امتيازات از بسياري احمد امير چون
و مـينمودند دشـمني او بـا نـيز يـهوديان بويژه مسيحيان ساخت, ملغي را
خيانت تهمت به قاآن قوبي�ي غياب در و آمد گرفتار توطئهاي در سرانجام
بيكران حرص از نيز قاآن ميگويند كردند/ مصادره را اموالش و شد اعدام
شده خشم در زيادهطلبي و طمع و اندوزي ثروت و دنياداري در احمد امير
انداختند/ پيشسگان و كشيدند بيرون گور از را وي جنازة تا داد فرمان و بود
دولتي مناصب در كه هم را وي گماشتگان و منسوبان از تن چهارده و هفتصد
كندند/ پوست زنده زنده پسرانشرا از تن ودو كردند مخذول و معزول بودند
١٢٦٢م كتي بنا احمد رسمي مقام نخستين تاريخ يوان> <تاريخ در كه جا آن از
مـقامهاي در سال ٢٠ حدود ١٢٨٢م, در مرگ هنگام تا او پس شده, كر ذ
رشيدالدين گفته به اّما است, ميكرده امپراتوريمغوpنخدمت در گون, گونا
است آن از كي حا ماركوپولو گزارش نيز و كرد, وزارت سال ٢٥ او ا�, فضل
و رشيدالدين گويا است/ بوده چين العنان مطلق پيشه سياست سال ٢٢ او كه
كم مشاغل pاحتما كتي بنا احمد كه هم را ١٢٦٢م پيشاز سالهاي ماركوپولو

شمردهاند/ دوران اين جزو داشته, عهده بر اهمّيتتري
براي ايرانيان اقبال ستارة مخالفان, چينيهاي مقّدمه با و واقعه اين از پس
ايـرانـي وزيري احمد امير جانشين كه بود مسلّم گذاشت/ افول به رو مدتي
يك جمله, از و نداشتند بر تكاپو از دست ايرانيان كه چند هر بود; نخواهد
ّفريداشت و كّر قاآن قوبي�ي دستگاه در كه مباركشاه نام به شخصيتدامغاني
زد اقدام به دست بود> القول مقبول و <مقرب ا�: فضل رشيدالدين قول به و

نشد/ واقع مؤّثر ولي
يارانش و وزير اين رسيد/ وزارت به سنگه نام به ايغوري شخصيتي بار اين



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٦٦

و نكـردند, دريغ كوششي هيچ از مسلمان ايرانيان نفوذ كوبيدن درهم براي
روزي جمله, از انداختند/ كار برندهايبه س�حهاي چون را گون بهانههايگونا
اع� و زيبا وكاpهاي رسيدند قاآن قوبي�ي خدمت به ايراني بازرگان گروهي
چين در كه منقار> وسرخ پاي <سنقوريسپيد بهخصوص داشتند/ عرضه وي به
ايرانـيان/ جانب به قاآن مجدد نظر جلب براي بود موردي و نميشد, يافت
مجلسطعام به و خوششآمد گروه آن از ميرفت, انتظار كه همچنان قوبي�ي
تعارف بازرگانان به خود مخصوص غذاي از سفره سر بر و كرد, دعوتشان
چون گفتند شد, سؤال علّت چون و ورزيدند, امتناع خوردن از اينان نمود/
بودايي و مسيحي شخصيتهاي معذورند/ نيست, اس�مي ذبح ك گوشتخورا
بـزرگ به بودند, يافته وفساد فتنه براي را مناسب موقع كه مجلس در حاضر
تـرجـمه چـنين قاآن براي را آنها امتناع وعلّت پرداختند, قضّيه دادن جلوه
و دارد/> مردار حكم ما اعتقاد به پادشاه آش ميگويند جماعت <اين كردند:
كرد صادر فرماني مجلس آن پساز كه زدند دامن چنان را سلطان آتشخشم
بچهاش و زن و خود بخورد, اس�مي ذبح با گوشت مسلماني هر كه اين بر مبني
نـيز ديني فريضة هرگونه انجام همچنين و بكشند, گوسفند همان طريق به را
حتي كه شد چنان و شد كشيده تباهي به مسلمانان كار پس, آن از شد/ ممنوع
آن بتوان شايد كه مدت, اين در نداشتند/ نيز را خود پسران كردن ختنه جرأت
بـر صـدماتي طـريق هر به دشمنان دانست, چين در اس�مي كسوف عهد را
و بزرگ شخصيتهاي بين در عظيم تصفيهاي به دست و آوردند وارد مسلمين
الديـن برهان امام جمله از كردند/ تارومار را روحانيان و زدند ديني عمدة
در و باخرزي الدين سيف اpس�م شيخ معروف گردان شا از كه را, بخاري
كسب زيادي نفوذ و مريدان و داشت وعظ جلسات و بود, جماعت امام پكن
نزد بود, گروانيده اس�م دين به را بسياري چينيان خويش تبليغات با و كرده



١٦٧ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
سرانجام و شد تبعيد چينجنوبي به كه جا بدان تا دادند/ جلوه ك سلطانخطرنا

درگذشت/ تبعيد در
آزار دسـتاويز را اسـ�مي ذبـح لة مسأ خـصوص بـه مسيحي, روحانيان
پـولهاي و دادند باد بر را بسياري سرهاي بهانه آن به و دادند قرار مسلمانان
اس�مي ذبح از خبر گر ا كه ميفريفتند را مسلمانان غ�مان گرفتند/ هنگفتي
آزادي, طمع به آنان و ميكنند آزادشان بياورند خود اربابان خانه در گوسفند
تنگ مسلمانان بر چنان عرصه سرانجام, ميزدند/ بهتان خويش خواجگان به
خذpن مدت كردند>/ اختيار وطن ج�ي اس�م اهل از بسياري <pجرم كه شد
و انجاميد طول به سال هفت ديگر قول به و چهارسال قولي به مسلمانان كار
تجارت زيرا آورد/ بار به مهمي اقتصادي نتايج اجتماعي, عواقب از گذشته
ترك را چين آنان چون و بود, ايراني بازرگانان دست در المللي بين عمدة
بازرگاني امر در زدند, سرباز كشور آن به آمدن از نيز جديد تّجار و كردند,
امـپراتـور به بودند, فرصت منتظر كه ايرانيان آمد/ پديد توّجهي قابل ركود
است/ ديني فرايض انجام منع و اس�مي ذبح منع ازنتايج همه اين كه فهمانيدند
بازرگانان شوند, مختار دين امر در مسلمانان و شود رايج ديگر بار كار اين گر ا
فرمان لغو بر مبني قاآن اجازة انجام سر گرفت/ خواهند سر از را خود كار

گرفت/ رونق مسلماني ديگر بار و شد, صادر گذشته
در مغول دستگاه دولتمردان ك� و قاآن قوبي�ي ايراني اطرافيان بار اين
مورد در كه كمرشكني و كاري انتقامهاي نوع ازهمان آمدند; بر انتقام صدد
دانه چند قاآن روزي كه اين تا شدند فرصت مترصد بود/ رفته كار به خودشان
<بهتر گفت: سنگه بود/ برده شكي او بارة در زيرا خواست; وزير از مرواريد
قاآن قوبي�ي خدمت در كه دامغاني, مباركشاه ندارم/> من دارد, قاآن آنچه از
و مـرواريـد خروار يك <او گفت: فرصت, مترصد و بود, مقّرب همچنان
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نزدخود را او قاآن گر ا ديدهام/ چشمخود به را اين من و دارد; خانه در جواهر
جواهر دوصندوق مباركشاه گاه آن ميآورم/> را آنها و ميروم من دارد, نگاه
دروغ شدن برم� از پس سلطان آورد/ قاآن حضور به وزير خانه از نظير بي
و نزاع در سپرد/ جان تا دهانشكردند در نجاست قدر تاآن داد دستور سنگه,
فايق مغول امپراتوري دستگاه در سرانجام ايراني عنصر قدرت, سر بر رقابت
از همچنان حكومتي يك درجة كارگزاران و وزيران كه آن از گذشته و آمد
نفوذ كنند/ مسلمان را شاهزادگاني توانستند اينان شدند, انتخاب ايرانيان ميان

/١٦٠ تا ١٤٦ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

بود/١ اينان توفيق بزرگترين سلطنتي خاندان بين در
برهان موpنا مانند ميبرد نام را چين مسلمان بزرگان از عدهاي رشيدالدين
گفتي> وعظ GپكنK باليق خان <در باخرزيكه سيف گردان شا از بخاري الدين
ملك ناصرالدين و سمرقندي حميدالدين قاضي و وزير بهاءالدين قاضي و
كه بخاري رضي نام به درباري آخوند ويك شاه محمد واسمعيل كاشغري
اّجل/ سّيد فرزندان از وابوبكر خوردي> شراب قاآن تيمور با پنهان <همواره
كـه كشـور آن مـعتبر اسـتانداران ميان در و چين ديگر وزراي ميان در باز
وامير فنچان عبدا� مانند مسلمان اسامي آورده, خود كتاب در رشيدالدين
نفوذ از همه كه ميشود ديده لنچون مسعود و چانك سم الدين وقطب خواجه

چـاپ نو, طرح انتشارات موحد, علي محمد ترجمة بطوطه, ابن سفرنامه بطوطه, ابن ٢/٦٧ـ و ٦٦ صفحات ,١٣٧٦ اّول,
ميكند/٢ حكايت سرزمين آن در اس�مي و ايراني فرهنگ گستردة بسيار

و نبوده, مغول دوران حد به چين در ايران نفوذ گاه هيچ تاريخ, طول در
چنين دور شرق دنياي نقاط اقصي تا ايراني تمدن و فرهنگ گاه هيچ نتيجه در
لحاظ از تمدن, و فرهنگ نشر بر كنچينع�وه ايرانيانسا بود/ نيافته گسترشي



١٦٩ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
دست بهخصوصدر چين بازرگاني داشتند/ عهده بر نقشاساسي نيز اقتصادي
بازارهاي طريق اين از كه آن از گذشته اينان بود; بخارا و سمرقند بازرگانان
در نيز را خود بانكي و تجاري قوانين از بسياري گرفتند, انحصار در را جهاني
متمركز چين جنوب در بازرگاني مهم كز مرا اغلب كردند/ وارد سرزمين آن
ستد و داد اين گيرد/ انجام بيشتري سهولت با و دريا طريق از ستد و داد تا بود,
ايران, از تنها نه چينيها و داشت دنبال به نيز را فرهنگي مبادpت بازرگاني,
حالي در يافتند; گاهي آ واروپا دريايمديترانه كنار ممالك از راه, آن از بلكه
بود/ محدود و اندك بسيار تاريخ آن پيشاز تا غرب دنياي از آنان اط�ع بخاراييدرگسترشاس	مدرچينكه شمسالدينعمر اجّل نقشبزرگسّيد
از بخارا شهر در G٦٠٨هK مي�دي ١٢١١ سال به الدين شمس اجّل سّيد
از شـهري بـخارا روزگـار آن در گشـود/ جهان به ديده ماوراءالنهر مناطق
در واقع نان يون استان مردم عميق احترام مورد اجّل سّيد بود/ بزرگ خراسان
نامشزنده رو اين از ميورزيدند, عشق او به اهالي و بود چين غربي جنوب
است/ شده نان يون استان مردم زبانزد گزارشها و داستانها خ�ل در و مانده
را وي انساب علم روايات بود/ مكه پدرياش زيستگاه و <عمر> او اصلي اسم

/٤٧٤ ص كتاب, همان بين, يائو وان ١ـ
ميشمرند/١ بر GصKاس�م گرامي پيامبر يكم و سي نسل از

چـيني نامههاي شجره بررسي و مطالعه با شين>��١٦٧ وي <نا عيسي استاد
يحيي به اجّل سّيد خاندان نسب كه است رسيده نتيجه اين به اجّل سّيد خاندان

ميرسد/ الس�م عليهم طالب ابي بن علي بن حسين بن علي بن زيد بن
جّد است/ اس�م در زيديه فرقه بنيانگذار G٧٤٠م تا ٦٩٨K علي بن زيد

بازگشت به فهرست
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GصKمحمد حضرت نسل از نفر سومين و بيست كه جعفر به موسوم اجّل سّيد
وبدين كرد دعوت و هدايت اس�م دين به را G٩٥٥ تا K؟ بغراخانصدوق بود,
در قراخـانيان سلسله يعني زبان ترك اقوام از اس�مي حكومت يك ترتيب
<امارت علوي سلسلة نيز صدوق بغراخان فرزندان آمد/ پديد مركزي آسياي

چـين انـتشارات پكـن, الديـن, شـمس عمر اجّل شريفسّيد ان خاند شين, ناوي عيسي ١/٦ـ و ٥ صفحات ,١٩٩٦ سوم, چاپ امروز,

تأسيسنمودند/١ را G١١٢٩م تا ١٠٤١K بخارا>
را جـا آن و حمله بخارا شهر به مغول لشكريان مي�دي ١٢٢١ سال در
به و شدند مغولها تسليم خانوادهاش و اجّل سّيد زمان اين در كردند/ تسخير
اوگتاي جلوس پساز اجّل سّيد كردند/ عزيمت شمالي چين و مغولستان سوي
مناطق چي> <داروغه عنوان به مي�دي ١٢٥١ سال در سلطنت سرير بر قاآن
ادامـه هـمچنان وي خـدمات و مناصب و شد منصوب ويون جينگ فنگ,

/١٠٠ ص كتاب, همان ٢/١٥٤ـ ص كتاب, همان بياني, شيرين ٣ـ

يافت/٢
از كه اجّل, سّيد جّد مينويسد: چنين باره اين در هم بياني شيرين استاد
علّت به سلجوقيان زمان در ميشد, محسوب بخارا اصيل و متنفذ خاندانهاي
و بود شده پناهنده چين به گريخته خود موطن از باحكومت سياسي اخت�فات
زمرة در و آمدند در آنان خدمت به وي نوادگان مغول, تهاجم پساز گرفتند/٣بتدريج قرار مهم كارگزاران
كرد/ مهاجرت چين به بخارا از سيزدهم قرن اوايل در اجّل سّيد خانوادة
نبوغي و درخشان استعدادي از برخورداري سبب به جواني عنفوان در وي
حكومت دوران در را مناصبي و سمتها و شد سياست صحنة وارد خارقالعاده
در جـزء كارمندي از كه كرد تصدي يوان مغولي خاندان از امپراتور چهار
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شمسالدين گرفت/ pبا ايالتي حكومت تا و شد شروع دولت مركزي ادارات
شرق جانب به مغوpن لشكركشي هنگام به و مي�دي سيزدهم قرن اوايل در
بر قاآن اوگتاي جلوس پساز بود/ خان چنگيز فرماندهي چادر ويژة محافظ
مـناطق از پـارهاي در چـي> <داروغـه مـنصب الديـن شمس قدرت, سرير
مـغوpن پايتخت چي داروغه سمت به بعدها و داشت عهده بر را مغولستان

شد/ منصوب
سّيد شد, مستقر چين در و كرد ترك را مغولستان قوبي�ي كه آن از پس
و كرد, منصوب وزارت مقام به كافي وتجربة كفايت علّت به را بخاري اجّل
و بيست مدت اجّل سّيد فرستاد/ قراچانگ حكومت به را ناصرالدين پسرش

بود/ قاآن وزير سال پنج
دربـار در فـنچان> <بايان سمت به را او قاآن قوبي�ي ١٢٦١م, سال در
شده ياد جانگ> <پينگ عنوان با سمت اين از چيني متون در برگزيد/ مغوpن
شمار به مغول دستگاه در ديوان> <صاحب معادل مهمي بسيار منصب كه است
كنوني عصر در <خزانهدار> يا <صدراعظم> منصب با را آن برخي و ميرفت
خصوص در مغول> عهد ايران در دولت و <دين كتاب مؤّلف ميدانند/ مساوي
عـنوان يك حكومتي دستگاه در دوره, اين در ميگويد: چنين منصب اين
بـود/ <وزير> معني به و ميشد خوانده <فنچان> كه گرديد متداول نيز چيني
و بيدار>; <وزير و وزرا> <زبدة معني به ميگفتند, <شوفنچان> را بزرگ وزير
بخاري اجّل سّيد ثروتمند>/ و توانگر <وزير معني به فنچان> <بايان همچنين
يك هر كه نوادگانشنيز و زادگان برادر برادران, و داشت, فنچان> <بايان لقب

هويي قوم بزرگ المعارف ايرة يون,د هويي يانگ . ١٥٥ و ١٥٤ صفحات كتاب, همان داشتند>/١١ـ <فنچان> عنوان بودند, كم حا شهري در



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٧٢

/Tچيني زبان Uبه ٩٧٣ ص شانگهاي, اّول, چاپ چين,

تـلفظ اسـ�مي ممالك تاريخي كتب در <فنچان> عبارت ترديد, بدون

/٤٧٤ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

است/١ جانگ>��١٦٨ <پينگ چيني واژة همين شده جابجا
دربار اداري و مالي امور تمام ادارة فنچان> <بايان سمت در شمسالدين
فـتح را چـين جنوب مناطق مغوpن كه اين از پس داشت/ عهده بر را مغول
يون آشوبزده و محروم منطقةخشك, ادارة G٦٧٣ه K١٢٧٤م سال در كردند,
اجـّل سّيد به قاآن قوبي�ي امپراتور سوي از چين غربي جنوب در واقع نن

/١٤٥ ص كتاب, همان ٢/١٥٤ـ ص كتاب, همان بياني, شيرين ٣ـ

شد/٢ گذار وا ساله سه و شصت شمسالدين
در كه تجربههايي با اجّل سّيد مينويسد: باره اين در نيز بياني شيرين استاد
و گشت, منصوب قراچانگ حكومت به منگوقاآن جانب از بود, چيناندوخته
و آيـند گـرد ايـالت ايـن در كنده پرا مسلمانان كه شد سبب وي مأموريت
نـن يون همان ميشد, خوانده نيز ياچي كه قراچانگ كنند/ ايجاد مركزيتي
جاي خود در را امروزي چين مسلمانان كثر ا دليل همين به و است, امروزي
به قريب كثر ا كه بود آباد و بزرگ نيز روزگار آن در ايالت اين است; داده
بـا ابـتدا ايـالت اين حكومت ميدادند/ تشكيل مسلمانان را آن اهالي اتفاق
از پس يكي كه بود يلواج محمود نوادگان از بيگ, علي پسر بيگ, رسيدند/٣يعقوب حكومت به نرمشديگري و سياستمدارا
ايـالت آن مـقيم امير رسيد, نن يون منطقة به اجّل سّيد كه آن محض به
سّيد كه آن گمان به اطرافيان از گروهي تحريك به وانگتوخولو>��١٦٩ <زونگ



١٧٣ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
با جنگ به كرد خواهد كوتاه سامان آن حكومت از را وي دست بزودي اجّل
خـود بـزرگ پسـر متانت, و خونسردي حفظ با اجّل سّيد اّما پرداخت/ وي
امپراتور دستور به وي كه دهد توضيح برايش تا فرستاد او نزد را ناصرالدين
اين با ندارد/ او دست از را قدرت گرفتن قصد و است شده محل آن راهي
و نشست فرو بتدريج خشمش و شد قانع توخولو> وانگ <زونگ امير اقدام
اخت�فميان بذر افشاندن و آفريني مشكل خاطر به را خود اطرافيان سرانجام

سرزنشكرد/ اجّل سّيد و او
ميان و فرستاد شمسالدين اجّل سّيد حضور به نماينده دو امير بعد, روز
از يك هر به اجّل سّيد آن, دنبال به گرفت/ صورت دوستانه گفتگوهايي آنها
هرگز امير ديگر و فراهمآمد امير رضايت اسباب و كرد گذار وا منصبي دو آن

نپرداخت/ اجّل سّيد حكومت برابر در تراشي مانع انديشة به
را ك خـطرنا وضعيت آن فقط نه سياسي مهارت از برخورداري با سّيد
كـه شـرايـطي در و سـازد محكم را امور بنيان توانست بلكه كرد, دگرگون
تشكـيل خـود بـراي مـنصبي صـاحب هـر و شده متزلزل مركزي حكومت
تعيين و سازمانها اص�ح و تبديل به كاري هر از پيش او بود, داده حكومت
اداري تشكي�ت مرتبه اولين براي وي پرداخت/ دولتي ادارة هر براي مسؤول
به را فردي و آورد وجود به نن يون ايالت امروزيدر استانداري همانند منظم
شدن محدود به سياسي و اداري اص�حات اين اجراي كرد/ منصوب سمت آن
وحدت به و شد منجر مدني ونهادهاي قدرت وتقويت نظامي دواير قدرت
در قـدرتها همه و انجاميد حكومت سياستهاي و سازمانها قوانين, در رويه

گرديد/ متمركز او دست
تشكي�ت جاي به كرد ت�ش توان تمام با اجّل سّيد اقدامات, اين كنار در
بودند, خانواده صد يا و هزار هزار, ده بر حكومت عهدهدار كه سابق نظامي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٧٤

Kمنطقة <فو>��١٧١ ,Gاداري Kمركز بخشهاي<لو>��١٧٠ به كه را ايالتها و استانها ساختار
برقرار ميشد, تقسيم GيتpوK <شيان>��١٧٣ و GايالتK <جو>��١٧٢ ,Gاداري ويژة
اقتصادي افتاده عقب و خشك مناطق در نظام اين ايجاد از همچنين وي سازد/

/٤٧٤ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

نورزيد/١ غفلت
بيشتر كه شد تبديل اداري منطقة يك به نن يون ايالت بعد به هنگام آن از
پابرجا همچنان چينگ و مينگ يوان, خاندان حكومت مدت در آن وpيات
يون ايالت مي�دي, ١٩٤٩ سال در چين خلق تأسيسجمهوري زمان تا ماند/
حكومت دوران به مربوط آن وpيت تأسيس٥٧ كه بود وpيت ١٠٨ داراي نن

<جـهان مـجلة الديـن, شـمس اجّل سّيد پيرامون پژوهشي سونگ, لين صنوبر يحيي زبـان٢ـ Uبـه ٤٢ ص ,١٩٧٩ ,٢ شـمارة شانگهاي, خارجي مطالعات دانشگاه انتشارات ١٩٧٩.١٢عرب>, الصين>, <بناء مجلة الدين>, شمس اجّل <السّيد سونغ, لين صنوبر يحيي . Tچيني/Tعربي زبان Uبه

ميشد/٢ شمسالدين اجّل شكيباييسّيد انديشيو دور
از يكـي نظر اين از و ميكنند زندگي قوم دو و بيست نن يون ايالت در
از منطقه كمان پيرويحا گذشته, در ميشود/ بزرگترينايالتهايچينمحسوب
و سخت بسيار جنگهاي غالب, و برتر قوم حكومت و قومي تبعيض سياست
حكومت تصدي از پس سال يك بود/ زده دامن ايالت اين در را خونباري
واقعدر <لوپان>��١٧٤ شهر محلي كمان حا از يكي شمسالدين, اجّل توسطسّيد
طـغيان عـلم و سـرپيچيد اجّل سّيد فرمان از مينگ>��١٧٥ كون > شهر جنوب
منطقه راهي فتنه خواباندن براي خود نيروهاي رأس در اجّل سّيد برافراشت/



١٧٥ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
كن ريشه منظور به او فرماندهان و سربازان رسيد, لوبان شهر به كه همين شد/
رد را درخواست اين قاطعانه او اّما خواستند/ حمله اجازة وي از غائله كردن
پناه خود قلعة در كه شورشي طرف با گفتگو انجام براي را مستشاراني و كرد
بي سربازان و فرماندهان از گروهي هنگامه, اين در داشت/ گسيل بود, گرفته
دستور و شد خشمگين بسيار اجّل سّيد كردند/ آغاز قلعه به را حم�تي تاب,
و امپراتور دستور به <من گفت: آنان به خطاب و كرد صادر را حم�ت توقف
بـي و خـونريزي> و جنگ براي نه آمدهام منطقه اين به نن يون ادارة براي
صادر بودند, زده دست حم�ت اين به كه را فرماندهاني تنبيه دستور درنگ

كرد/
<لوبان> در آمده گرد شورشگر نيروهاي تمام خبر, اين انتشار محض به

شدند/ تسليم
كه جا آن تا نهادند, اجّل سّيد فرمان بر سر نيز اقوام ديگر كه نكشيد طولي
در واقع شن>��١٧٦ <ون منطقه در خانوار هزار ٤٠٠ بر مشتمل مركز ٨٠ بعد سال

آمدند/ در وي حكومتي نگين زير نن يون جنوب
وجود در كه است شخصي انتقامجويي با مخالفت روحية كر, ذ شايان نكتة
بود/ متبلور نگر جامع و برجسته سياستمداري عنوان به شمسالدين اجّل سّيد
مـحلي ادارات كـارمندان از گروهي حكومت, اول روزهاي در نمونه براي
خود و زورگو مردي او كه اين بر مبني اجّل سّيد از خود شكايت تسليم براي
امپراتور اّما شدند/ قاآن قوبي�ي امپراتور دربار و پايتخت راهي است, رأي
شمسالدين اجّل سّيد سوي به و كشند زنجير و كنده به را عده آن داد دستور
بـر اّما كند/ تنبيه را آنان ميداند, ص�ح خود كه هرگونه وي تا فرستاد, باز
به گشاده روي با و كرد آزاد را بند در گروه آن اجّل سّيد مردم, خ�فانتظار
كه بزرگي مسؤوليت اّهمّيت به <شما گفت: ايشان به خطاب و پذيرفت حضور



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٧٦

كنون ا را شما جهت همين به نيز من نبردهايد, پي نهاده من عهدة بر امپراتور
كه خطايي برابر در تا ميكنم گذار وا شما به را مناصبي بلكه نميكنم, مجازات
را كيان شا وجود اندوه كنيد/> ارائه را خود خالصانه خدمات شدهايد, مرتكب
با را اجّل سّيد پسنديدة كار كردند ياد قسم آلود اشك چشمان با و گرفت بر در
سياست پي در و شكيبايي و شايسته روش خاطر به كنند/ جبران وجود تمام
به رو نان يون منطقة گون گونا اقوام ميان روابط شمسالدين اجّل سّيد درست

/٤٥ و ٤٣ صفحات مقاله, همان سونگ, لين صنوبر يحيي ١ـ

نهاد/١ پيشرفت و اقتصاديبهبود كارايي و توانمندي
در وي بود/ توانا نيز مالي و اقتصادي امور ادارة در شمسالدين اجّل سّيد
بـه مـي�دي ١٢٥٨ سال به گه>��١٧٧ منگ زونگ <شيان امپراتور حملة زمان
خطوط به رساندن ياري مسؤوليت چوان>��١٧٩ <سي ايالت از <شو>��١٧٨ وpيت

آمد/ بر شايستگي به مهم اين عهدة از و داشت دوش بر را جبهه مقدم
ايـالت والي سمت به G٦٦٣هK مي�دي ١٣٦٤ سال در شمسالدين چون
او برداشت/ گام مردم مصالح راه در شد, منصوب چوان> <سي و شي>��١٨٠ <شن
مـوفقيتهاي راه ايـن در و زنـد كـار به را مردمي و ملي سياستهاي كوشيد
سال در اجّل سّيد گرفت/ قرار شايان تقدير مورد و آورد دست به چشمگيري
و اداري امـور اداره مسؤول قاآن قوبي�ي امپراتور سوي از مي�دي ١٢٦٢
دقيق نظارت با وي شد/ سّكه ضرب و بودجه تعيين و كشور تمام و دربار مالي
سـال سـه طول در مسكوكات تعداد نداد اجازه و كرد اقدام سّكه ضرب به
در وي جانشين اّما كند/ تجاوز نقره تيل هزار ٢٤٠ مرز از او مسؤوليت دوران

بازگشت به فهرست



١٧٧ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
آن تعداد كه جايي تا كرد ضرب اين بيشاز مراتب به رقمي سال, يك مدت
در و رسيد نقره تيل هزار چهارصد و ميليون دو مرز به مي�دي ١٢٨٥ سال در

/٤٧٤ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

شد/١ تورم موجب و آمد پايين سّكه ارزش درصدي, ٨.٥ رشد اين نتيجة
تـوانـمندي بـارة در هـم مـغول> <تاريخ كتاب در آشتياني اقبال استاد

مينويسد: چنين اجّل سّيد اقتصادي
به معروف كاغذي پول ترتيب قاآن قوبي�ي كه بود اجّل سّيد زمان <در
چاو بود باقي وزارت به مدّبر وزير اين كه مدتي تا و داد چين در را <چاو>
بود/ منظم مملكت وخرج ترتيبدخل و داشت رواج چين سرزمين در بخوبي
صدارت ايام در اويغوري سنگه و كتي بنا احمد امير يعني اجّل سّيد جانشينان
مقدار باشد, چاو طبع ضامن كه عايداتي تهية و مالي اعتبار داشتن بدون خود
قاآن قوبي�ي فوت از بعد سال ده كه طوري به كردند منتشر پول اين از زيادي
امروز پول به بود مردم دست در كه كاغذ چاو هجريمقدار ٧٠٣ سال در يعني
بودن وجه از خالي و چاو عدد كثرت همين ميشد/ تومان ميليون ٥٠٠ ايران
مردم شكايت و مزبور كاغذي پول حقيقي قيمت تنزل باعث آن عمدة قيمت

/١٦٤ ص ,١٣٦٤ تهران, اميركبير, انتشارات مغول, تاريخ آشتياني, اقبال عباس ٢ـ

گرديد/>٢
حكومت دورة در را چينيها كاغذي پول ايرانيها كه است يادآوري به pزم
بـا و خـالدي احـمد صدرالدين پيشنهاد به گيخاتو زمان در يعني ايلخانان,
آموختند چينيها از مي�دي, ١٢٩٤ سال در چين به عميد عزالدين فرستادن

بودند/ محروم اختراع اين راز به بردن پي از مدتها واروپائيان
سال سه همان در بود, چوان سي و شي شن ايالت والي اجّل سّيد كه زماني



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٧٨

دنبال به و افزايشنهاد به رو منطقه اين كنان سا شمار وي حكومت دورة اول
شـمس اجـّل سـّيد شد/ شكوفا اقتصاد كشاورزي, محصوpت توليد افزايش
نشان نان يون منطقة اقتصاد مديرّيت در را خود تواناييهاي و استعداد الدين
پاية بر تا داد دستور و آوريكرد جمع منطقه اين بسيارياز وياط�عات داد/
و مـحلهها شـهرها, رودخانهها, كوهها, از تفصيلي نقشههاي اط�عات, آن

كنند/ تهّيه دشتها و ارتفاعات نظامي, پادگانهاي ارتباطات, كز مرا
كارها در مردم با مشورت به شد حكومت عهدهدار كه زماني از اجّل سّيد
و كند ياري طرحهايملي اجراي در را توانستدولت آن سبب به و كرد كيد تأ
شتاب راستاي در وي دهد/ رشد دولت با را مردم همفكري و همكاري سطح
تصميماتي ناهنجاريها, كسازي پا و سودمند طرحهاي رسانيدن انجام به براي
به رساندن ياري آوارگان, به دادن پناه وماليات, بيگاري تخفيف بر مبني نيز
كـه گـونهاي بـه كـرد اتخاذ شهرها توسعة و فقرا اطعام بينوايان, زنان, بيوه

/١٤٢ ص كتاب, همان المنعم, العبد محّمد جمال ١ـ

مييافتند/١ پناهي برايخود آوارگان و ميرسيدند ك پوشا و غذا به نيازمندان
و آبـرساني طـرحـهاي اجراي كشاورزي, زمينهاي آباداني حال, هر به
آغـاز در بـود/ وي خـدمات و كـارها برجسـتهترين از راهسازي و آبياري
غ�ت آوردن دست به راههاي با نن يون اهالي يوان, مغولي خاندان حكومت
به اجّل سّيد نداشتند/ آشنايي ابريشم كرم پرورش براي توت درختان كشت و
و توت درختان كاشت تجربة و پيشرفته زني شخم فن منطقه, به ورود محض

/٤٥ ص مقاله, همان سونگ, لين صنوبر يحيي ٢ـ
آورد/٢ نن يون به را اراضي كردن آباد بويژه و ابريشم كرم پرورش

دوازده به مربوط يوَان دودمان تاريخي اسناد در موجود آمار كه گونه آن



١٧٩ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
كار خانواده ٢٨١٤٩ تعداد ميدهد; نشان آنها قلمرو زير زمينهاي از منطقه
حكومت دوران در اّما رسانيدهاند/ پايان به را زمين <مو> ٣٩٤٨٢٨ سازي آباد
<مو> ١٩٨٦٣٢ ميزان G% ٥٧K خانواده ١٦٢٧٧ فقط الدين شمس اجّل سّيد
به مينگ> كون > در شده آباد زمينهاي مساحت و كردند آباد را G% ٥٠K زمين
هر و است زمين مساحت سنجش واحد <مو>��١٨١ رسيد/ <مو> هزار هشتاد مرز

/٤٧٥ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

است/١ هكتار يك با برابر <مو> صد
در و رودخانه طغيان معرض در پيوسته بارندگي زمان در مناطق اين اّما
علّت و داشتند, قرار قحطي خطر در آسماني نزوpت بارش كاهش سالهاي
خـروجي و چـي>��١٨٢ <ديـان دريـاچة ورودي شـدن بسـته نـيز آن اصـلي
كرد/ بسيج را نفر هزار دو مشكل اين رفع براي اجّل سّيد بود/ سّد<هايكو>��١٨٣
حاصله شنهاي و pي و گل و pيروبي را هايكو سالخروجي سه مدت در آنها
سازي محكم و دريچهها ساخت به و كردند تخليه را درياچه ريزابههاي از
كردند اقدام آبياري سازمان ساخت به راستا همين در سپس, پرداختند/ سدها
شد/ آبها سطح تعديل نتيجه در و آب بهرهبرداري قانون تصويب به منجر كه
بـلكه مـيكرد; كـفايت را زمين <مو> هزار هشتاد آبياري تنها نه ابتكار اين

/٤٧ ص مقاله, همان سونگ, لين صنوبر يحيي ٢ـ
پوششميداد/٢ را آبي اراضي از هكتار هزار ده به نزديك مساحتي

و رودخانهها ديگر آبهاي كردن مهار در نو اقدامي به وي اين, بر افزون
بومي, و محلي شرايط از گيري بهره با و زد دست كاريزها و كانالها كردن حفر
بـندهاي ايجاد به ميتوان نمونه براي كرد/ بنا نيز را آنها ضروري تأسيسات
ايـجاد آنـها, آب سـطح آوردن pبـا بـراي رودخـانهها مسير در كوچك



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٨٠

كه انبارهايي آب حفر رودخانهها, آب سطح كشيدن پايين براي انشعابهايي
ايـجاد هـمچنين مـيكرد, هـدايت كاريزها و كانالها سوي به را جويها آب
به ميدارند نگه پايين سطح در را آب يا سيل كه رودخانه كف در آبراهههايي

ص١٤٣/ كتب, همان محمدالعبدالمنعم, جمال ١ـ

كرد/١ اشاره نميگذاشت ثيري تأ آن آب سطح در رودخانه طغيان كه طوري
بـرداشت در كه بود بزرگي بسيار تحّول آبرساني طرحهاي اجراي نتيجة
نژادهاي از كشاورزان مقابل, در شد/ ايجاد منطقه آن كشاورزي محصوpت
كه چنان پرداختند, اجّل سّيد به نسبت حقشناسي و قدرداني ابراز به گون گونا

است/ منطقه اهالي عام و خاّص زبانزد هنوز وي ارزندة خدمات داستان
<سي ايالت در پلها ايجاد و راهسازي در اجّل سّيد موفقيتهاي جا اين تا
و زميني پست و راههايارتباطي ميشود متوّجه وي كه زماني شد/ بيان چوان>
از امپراتـور فرمان يا نامه رسيدن كه است مانده عقب چندان منطقه دريايي
احداث به تمام جدّيت با ميكشد, درازا به سال يك گاه و ماه چندين <وومـنگ>��١٨٤پايتخت جـادة مـنظور بـدين مـيكند/ اقـدام چاپارخانهها و جادهها
دگـرگوني در بزرگي عامل كه ميكند احداث را �١٨٥�Gامروزي Kجائوتونگ
شـمار بـه جـو گـويي و چوان سي نن, يون ايالتهاي ميان ارتباطات شرايط

/٤٧٥ ص كتاب, همان يائوبين, وان ٢ـ
ميآيد/٢

كه اين آن و داشت نيز ديگري علّت اجّل سّيد توسط چاپارخانه ايجاد البته
شدن جاري رودخانهها, طغيان وضعيت از سرعت به حكومت مركز در وي
ميشد مطلع منطقه سدهاي و بندها سيل در رخنهاي هرگونه وجود نيز و سيلها
حوادث گونه اين به رسيدگي براي ممكن وقت اسرع در را مردم ميتوانست و



١٨١ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
آورد/ هم گرد مترقبه غير

٢٦٠ با چاپارخانهاي از مركب رساني اط�ع پايگاه يك منظور اين براي

/١٤٣ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١ـ

آورد/١ وجود به سوار تربيتاسب و تعليم مركز نخستين ايجاد
مرزي مناطق در فرهنگي رشد زمينههاي ايجاد به الدين شمس اجّل سّيد
تـاريخ زريـن بـرگ نـخستين كه را مدرسه اولين او داشت/ خاصي عنايت
زير زمينهاي از قسمتي در ميزد, رقم را سامان آن تربيت و تعليم و فرهنگ
اين به رسيدن كنار در تا كرد, تأسيس كنفوسيوس آيين عبادتگاههاي قلمرو
نـيز را مـدرسه آموزشي هزينههاي زمينها, اين بهاي اجاره گرفتن با هدف,
و كرد بسيج مدرسه به رفتن رابراي مختلف اقوام فرزندان وي آورد/ فراهم
حـركت ايـن بـا و خواند فرا را فرزانه دانشمنداني دانشآموزان تعليم براي

بخشيد/ تازه ج�يي را منطقه فرهنگي سيماي
حسين, فرزندش, سومين كشيد, ك خا پرده در رخ اجّل سّيد زمان آن
بـزرگ شهرهاي ديگر در مدارسي چنين ساخت در را پدر پسنديدة روش
ادامه خطه آن فرهنگي شكوفايي نيكوي سنّت كار اين با و كرد دنبال منطقه

/٤٨ ص مقاله, همان سونگ, لين صنوبر يحيي ٢ـ
اس	ميافت/٢ آيين ترويج و نشر

مـنطقه بـه تـفريح قصد به نيز آنان كه اندكي جز مسلمانان از گذشته در
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حكـومت بـه از پس اّمـا نميزيست, ناحيه آن در ديگري افراد ميآمدند,
اقامت قصد به مسلمانان از بسياري گروههاي شمسالدين, اجّل سّيد رسيدن
شد, آبادان كه منطقه جاي هر كردند/ خود ديار ترك ايالت آن در هميشگي
سطوح در شغلهايدولتي از ادارةنيمي و يافتند حضور جا آن در نيز مسلمانان
طريق از نيز مسلمان بازرگانان كه همچنان شدند/ عهدهدار را ايالتي مختلف
افراد كثر ا پرداختند, منطقه مهم شهرهاي ميان تجارت به ارتباطي راههاي
از ما امروزه لذا و ماندند منطقه در وي درگذشت از پس اجّل سّيد خانواده
<سان>��١٩١, <نا>��١٨٨,<خا>��١٨٩,<خه>��١٩٠, <شا>��١٨٧, <ساي>��١٨٦, نامهايخانوادگي
<سو>��١٩٢,<شان>��١٩٣,<هو>��١٩٤,<p>��١٩٥,<دينگ>��١٩٦,<ما>��١٩٧,و<جين>��١٩٨كههنوز
آنـها كـه ميبريم پي نكته اين به دارد وجود نان يون منطقه اهالي ميان در

كونمينگ, چين, نان, يون دانشگاه انتشارات مدرنيسم, و سّنت تلفيق ناچي, ناصرالدين چينيT/١ـ زبان Uبه ٣٣ ص ,٢٠٠١

هستند/١ اجّل سّيد نوادگان
زنـدگي نان يون در آنان كثر ا و داشت بزرگي نسبتا خانوادة اجّل سّيد
فرزندان صاحب و بستند زناشويي پيوند سامان آن اهالي با آنان ميكردند/
مسلمان يك عنوان به را خود اصلي هوّيت خانوادهها اين بيشتر شدند/ زيادي
جامعة اجداد آنان نشدند/ جذب چيني يا محلي فرهنگهاي در و كردند حفظ

ميروند/ شمار به امروزي نان يون استان تازة مسلمانان بزرگ
خـدمت در ارجـمندي مقام داراي كدام هر كه بود فرزند پنج داراي او

ص كـتاب, هـمان يـائوبين, وان . ١٤٣ ص كـتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ٢/٤٧٥ـ
از:٢ عبارتند پسر فرزند پنج اين بودند/ مغول دستگاه

وي نان>/ <يون و شي> <شن استان والي و مغول دربار وزير ناصرالدين: ـ ١



١٨٣ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
كر ذ نيز <نصرالدين> بهصورت وي نام البته, گذشت/ مي�ديدر ١٢٩٢ سال به

است/ شده
شي>��١٩٩/ <جيانگ ايالت والي و مغول دربار وزير حسن: ـ ٢

و والي نيز و جه>��٢٠٠ <جيانگ ايالت والي و مغول دربار وزير حسين: ـ ٣
ناصرالدين/ برادرش فوت پساز نان> <يون ايالت در مغول سپاه فرماندة

جيانگ وpيت در چانگ>��٢٠١ <جيان ناحية فرماندار عمر: شمسالدين ـ ٤
شي/

نان>/ <يون ايالت والي و مغول دربار وزير مسعود: ـ ٥
سراسـر در اس�م انتشار در مهمي سهم اجّل سّيد بازماندگان و فرزندان
بـه ناصرالديـن پسرش و اجّل سّيد داشتند/ چين, جنوب مناطق بويژه چين,
به توّجهي شايان خدمات و شدند عهدهدار را نان يون ايالت حكومت ترتيب

كردند/ ارائه سامان آن مردم
بـا عالمانه مقالهاي در خراساني زاده واعظ محمد ا� آيت فرزانه استاد
خصوصسادات در اس�مي> جوامع در الس�م عليهم بيت اهل <جايگاه عنوان
آن در و گردآوري شمسالدين اجّل سّيد بارة ارزشمنديدر مطالب چين در
در اسـ�م گسـترش در السـ�م عـليهم بيت اهل ذرية مهّم ونقش حضور بر

نوشتهاند: خود وزين مقاله در ايشان كردهاند/ كيد تأ چين سرزمين
العـالم <حـاضر كـتاب در جـمله از هست/ سادات از نشاني هم چين <در
رفته چين به گذشته قرون در الدين> شمس <سّيد است: شده نوشته ا"س مي>

است/ داده نشر بوم و مرز آن در را واس�م
دانشگاه چيني دانشجوي �٢٠٢�G<نايوجي> يحيي سيد =K احمد> <يحيي آقاي
زير اط�عات الدين> <شمس اين به راجع مقدس مشهد رضوي اس�مي علوم

گذاشت: من اختيار در را
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سـياسي و مذهبي شخصيت بزرگترين اجّل> <سّيد لقب با الدين> <شمس
آمده چين به بخارا از هفتم قرن در تاتارها همراه گويا كه است چيني مسلمانان
در نان يون استان در وي مزار باشد/ ناحيه آن سادات از دارد احتمال و است
خاندانشدر است/ چين مسلمانان همه احترام مورد و واقع چين غربي جنوب
و ميكنند زندگي استان همين در كنون ا هم يينگ>��٢٠٣ <ناجيا نام به محلهاي
پس و <ناصرالدين> فرزندش خاندانم/ همين از هم من نفرند/ هزار ٢٠ حدود
رسيدهاند/ حكمراني به آنان از عدهاي و شدهاند پدران جانشين او اوpد وي از
<ناصرالديـن> نام از كه ميشود آغاز <نا> كلمة با مسلمانها اسامي از بسياري
كه ميرسد پيغمبر به واسطه ٣١ با شمسالدين ايشان اظهار به بنا است/ مأخوذ
اندازه اين GصKكرم ا رسول پيشتا قرن شش از زيرا باشد, درست نميتواند
نسـل از كـنوني سـادات كـه ايـن احـتمال ولي نيست/ متصّور زياد واسطة
آن در ميگفت وي است/ قبول قابل برسند پيغمبر به واسطه ٣١ به شمسالدين
وpدت نـيز مسـلمان زنـهاي مـيشود/ بـرگزار حسيني عاشوراي مراسم جا

ميگيرند/> جشن مجللي مراسم طي را الس�م عليها زهرا حضرت
است: آمده چنين يونان در سادات خصوص در مقاله همين ادامة در

آيت مرحوم نوشتة العباس> ابوالفضل زندگيحضرت كتاب<شرح خاتمة در
از بزرگي خاندان نوشتهاند: حضرت آن اوpد و اعقاب به راجع مرعشي ا�

اسـdمي جـوامـع در السـdم عـليهم بـيت اهـل جـايگاه خراساني, زادة واعظ محمد ١,١٣٧٤ـ مرداد تهران, اّول, چاپ اسdمي, مذاهب تقريب جهاني مجمع وحدت, آواي ,TمقالهU/٥٢ و ٥١ صفحات
ميكنند/١ زندگي يونان در عباس حضرت اوpد

نوشته اين در يونان از منظور شايد كه است باور اين بر سطور اين نگارنده
در يونان كشور نه است چين غربي جنوب در نان> <يون استان همان پاياني
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نياز بيشتر تحقيق و مطالعه به مطلب اين سقم و صّحت بررسي البته اروپا قارة

دارد/
اس�مي آيينهاي و سنّتها عادتها, همچنان كنون تا اجّل سّيد حيات دورة از
اّيام, همان در است/ مانده محفوظ و بوده جاري نان يون مسلمانان ميان در
روايتي بر بنا و شد ساخته اس�مي معارف ترويج منظور به بسياري مساجد
از تأسيسكرد/ مينگ> كون > در مسجد دوازده شمسالدين اجّل سّيد شخص
باقياستومسلمانان هنوز <يونگنينگ>��٢٠٥ و آنميانمساجد<نانچنگ>��٢٠٤
اداي به آنها در ساله همه فطر, و قربان اعياد در بويژه مختلف, مناسبتهاي به
اّما است, چيني زبان منطقه مسلمانان ميان رايج زبان ميپردازد/ ديني فرايض
وعربي فارسي از آميخته زباني با مذهبي مباحثههاي و روزمره گفتگوهاي در

ص كـتاب, هـمان المـنعم, العـبد محمد جمال . ٤٧٤ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١/١٤٤ـ

ميكنند/١ تكلم
تـحقيقاتي علمي هيأت يك مي�دي ١٩٠٩ تا ١٩٠٦ سالهاي خ�ل در
هيأت هدفاين كرد/ بازديد چين از <دولون> پروفسور سرپرستي به فرانسوي
كـه نان يون استان از هيأت اين بود/ مسلمانان وضعيت خصوص در تحقيق
و آورد عـمل بـه بـازديد نيز است بوده ديار آن والي اجّل سّيد روزگاري
كرد/ تهيه سامان آن بر حكمراني دورة در اجّل سّيد مهم اقدامات از گزارشي
چنين چين جنوبي مناطق در اس�م اشاعة در اجّل خصوصنقشسّيد در دولون

ميدهد: گزارش
ميداشتند اظهار اتفاق به گرفتند قرار ما سؤال مورد كه آخوندهايي <تمام
نان يون ايالت فرماندار اولين عمر, شمسالدين اجّل سّيد هّمت به اس�م كه
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سّيد پسر نصرالدين, شد/ آورده ناحيه آن به مغوpن دست به آن فتح از پس
برده نام او از ماركوپولو كه است نصرالديني همان و شد پدر جانشين كه اجّل
از جا آن مسلمانان بين در نامشهنوز و كرد فراهم را اس�م پيشرفت وسايل نيز
و اسناد بررسي و تحقيق صدد در پسما است/ برخوردار محبوبّيت و شهرت
دست آنها به سهولت به و آمديم بر اس�م ورود به مربوط تاريخي كتيبههاي
به اشارهاي گونه هيچ نوشتههايشان, و آثار در نه و مسلمانان ميان در نه يافتيم/

/١١٩ ص كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

است/>١ نشده اجّل سّيد از قبل اعراب بويژه مسلمانان وجود
١٢٧٩ سال پاييز آغاز در بخارايي عمر شمسالدين اجّل سّيد سرانجام,
خبر شنيدن با نان يون ايالت مردم بست/ فرو جهان از ديده G٦٧٨هK مي�دي
نام سامان آن مردم امروز به تا و گريستند بسيار و خيابانهاريختند به وي فوت
بيست <مدت رشيدالدين قول به اجّل سّيد ميكنند/ ياد فراوان احترام با را وي
به و نرسيد نكبتي و نيامد بيرون ايقاقي را او هرگز و كرد وزارت سال پنج و
مدتي چنين كه شخصيتي براستي است>/ نوادر از واين يافت وفات مسمي اجل
مرگ به و باشد داشته عهده به مغول دستگاه در را شغلها حّساسترين طوpني

/١٥٥ و ١٥٤ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ٢ـ

است/٢ نظير كم استثناهاي جزء برود, دنيا از طبيعي
تـقويت و تحكيم در اجّل سّيد ارزشمند خدمات پاس به مرگ, از پس
به را او يوان مغولي دودمان چين مرزي مناطق آباداني و وعمران ملي وحدت
<شي به لقب اين بعدها و كرد مفتخر وانگ>��٢٠٦ يانگ <شيان امير لقب دريافت

/٤٧٥ ص كتاب, همان يائوبين, وان ٣ـ
يافت/٣ تغيير Gمجتهد و امين Kامير هويي>��٢٠٧ جونگ

به دادند/ ادامه را راهش وي نوادگان و فرزندان اجّل, سّيد مرگ از پس



١٨٧ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
فنچان ـ بودند داده فنچان> <بايان لقب نخست ابوبكر نام نوادگانشبه از يكي
لقبي رشيدالدين گفتة به آمده نيز فنچانك و پنچان شكل به ايراني منابع در كه
اجـّل> <سـّيد جـّدش مـانند را او بعدها ولي ـ ديوان> <صاحب معادل است

خواندند:
ديده نيز مغول و دارد تمام اعتباري تازيكان پيش اجّل سّيد لقب <چون
لقب آن ايشـان نـزد و مـيخوانـند لقب آن بـه را بـزرگ وزيـر كـه بودند
اعتبار راه از را فنچانك بايان قاآن, سبب بدان است اسامي و معتبرترينالقاب
Gالتـواريـخ جامع تأليف زمان Kيعني زمان واين خواند اجّل سّيد تمكين و

بود/> متمكن و بزرگ غايت به وزيري
آن و كشيد طول سال وزارتشدو مدت بود; قاآن مهر مورد بسيار ابوبكر
و مهم شغل عهدهدار يك هر كه داشت برادر هفت وزير گذشت/اين در گاه
فراوان شهرتي نيز ايران در بلكه چين تنهادر نه اجّل سّيد خاندان بود/ حّساسي
از شد لقبي خود مغول دستگاه در اجّل> <سّيد دليل همين به و كرد; كسب
اين به را او وزيري به امتياز بخشيدن مواقع در كه اسامي> و القاب <معتبرترين

/١٥٥ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

ميكردند/١ ملقب عنوان
فنچان> <بايان سمت كه ناصرالدين فرزندان از اجّل سّيد نوادگان از يكي
عنوان به عمويشحسين پساز داشت, عهده بر را عدليه وزارت و مغول دربار
بزرگشرا پدر القاب و مناصب تمام فرد اين شد/ منصوب نن يون ايالت والي
<امير لقب بود/امپراتور باليغ خان در امپراتور صميمي مشاور و آورد دست به
١٣٣٥ سال در اجّل پسريسّيد نوة اين كرد/ اعطا نيز وي به را مجتهد> و امين
اوخواست واز كرد دعوت اس�م پذيرش به را چين امپراتور G٧٣٦هK مي�دي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٨٨

براي اس�م امروز به تا كه نامي بپذيرد, ك> پا و حق <دين عنوان به را آن تا
١٤٢٠ سـال در اجّل سّيد بازماندگان از ديگر يكي است/ كرده حفظ خود
پـايتختهاي در مساجدي كه يافت اجازه امپراتور طرف از G٨٢٣هK مي�دي

كتاب, همان آرنولد, توماس سر . ١٤٤ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١/٢١٧ـ ص

بسازد/١ ونانكن سينگانفو دوگانة
به كه وغرب چين بين ارتباط و دولتي دستگاه در اجّل سّيد ممتاز موقعيت
چـين شـمال به عدهاي كه شد موجب بود شده برقرار مغول فتوحات علّت
مسلمان كنده پرا جوامع كه بود مهاجرتها اين اثر در محتم� و كنند مهاجرت

يافتند/ توسعه چين ايالت بيشتر در و آمدند وجود به چين در
و اس�م دين انتشار و نن يون در مسلمانان از بسياري شمار سكونت باري,
اس�مي و عربي كشورهاي و چين ميان دوستانة روابط گرفتن قّوت همچنين
اقدامـات دليل به نيز هنوز او است/ الدين شمس اجّل سّيد ت�شهاي مديون
و مـحبوبيت از نن يون ايالت بر حكومت دوران در پسنديدهاش و عمراني
توماس سر قول به و است برخوردار چين مسلمانان ميان در بسزايي شهرت
وي نهاد/ باقي درستكار و بين روشن كمي حا عنوان به نيكي نام خود از ارنولد,
مساجدي كه همچنان زد, دست كنفوسيوس دين پيروان براي معابد ساختن به

/٢١٧ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ٢ـ
كرد/٢ بنا نن يون شهرهاي در درچيننيز اس	م شكوفايي و رونق وادامة قاآن قوبي	ي جانشينان

١٢٩٤ سـال بـه طـوpني زمـامداري دوره يك از پس قـاآن قـوبي�ي

بازگشت به فهرست



١٨٩ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
عـظمت و اعـت� اوج وي حكـومت دوران درگــذشت/ G٦٩٤هKمــي�دي
قدرت و ك خا وسعت جهت از هنگام آن تا و بود مغول جهاني امپراتوري
از پس يكـي قاآن هفت وي از پس بود/ نظير بي تاريخ در معنوي و مادي
سلطنت تخت بر G١٣٣٣م تا ١٢٩٤K هجري ٧٣٤ تا ٦٩٤ سالهاي بين ديگري
قتل به درباري تحريكات و دسيسهها دنبال به تن چند آنان ميان در و نشستند
رسـميت بـراي مسـلمانان ت�ش از ناشي دسيسهها اين اصلي علّت رسيدند/
ساير شديد مقاومت برابر, ودر مغول, امپراتوري در اس�م دين به بخشيدن

/١٦٠ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

است/١ بوده نيرو اين كردن خنثي براي حكومت اندركار دست ملل
خانهاي از تعدادي شدن مسلمان باعث كه اين بر ع�وه ايران به مغول حملة
در و گشود مغولستان و چين به را ايران مسلمانان آمد و رفت راه شد, مغول
سـرزمينها آن در ايراني و اس�مي تمّدن و فرهنگ وآمدها رفت اين نتيجه
بـا از قـاآن قـوبي�ي حكـومت دوران شد/ اس�م ترويج باعث و كرد نفوذ
شكوه و عظمت ايندوران, در است/ چين مسلمانان تاريخ شكوهترينسالهاي
ساخت, اسير را خود فاتحان تنها نه ايراني اس�م رسيد/ خود اوج به مسلمانان
آورد, دست به گانهاي سه پيروزي مغول تسلط طي در GصK محمد آيين بلكه
و ايشـان بـرادران صـليبي, جنگهاي مسيحيان مشرك, نشينان باديه بر يعني
حقيقت در استپ زمينهاي در اس�م پيروزي يافت/ غلبه اسماعيلي رافضيان
مغولستان خود در و كند پيشرفت آلتايي شرق شمال در نتوانست نشد, كامل
ميرفت احتمال زماني كه را ترك اقوام همه تقريبا ولي نكرد, رخنه هرگز نيز
كردن مسلمان در دين اين موفقيت گرفت/ بر در آيند در بودا يا مسيح آيين به



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٩٠

انـتشارات حـالت, ابـوالقـاسم تـرجـمة مـغول, فـتوحات تاريخ سـاندرز, جوزف جان ١/١٧٧ـ ص ,١٣٦١ تهران, اّول, چاپ اميركبير,

بود/١ برجستهاي پيروزي چنگيز بازماندگان از بسياري
التواريخ اولجامع جلد در ايراني بزرگ مورخ ا� فضل رشيدالدين خواجه
قوبي�ي سلطنت دورة <چيندر ميگويد: استچنين مغول تاريخ به مربوط كه
الحكومه نايب يك و كم حا يك كدام هر به و شد تقسيم بلوك دوازده به قاآن
بـلوك در و بودند مسلمان نفرشان هشت كم حا دوازده اين از گشت/ تعيين

/٤٢٦ و ٤٢٥ صفحات كتاب, همان مورگان, كنت ٢ـ

بود/>٢ مسلمانان با حكومت نيابت نيز ديگر
از بسـياري شد باعث يوان حكومت دوران در مسلمانان ممتاز موقعيت
جانشين و برادر افراد اين از يكي شوند/ مسلمان چين در چنگيز بازماندگان
مي�دي ١٣٣٤ تا ١٣٢٦ سال از و داشت شيرين> <ترمه بودايي نام كه كبك> >
تـازة نـام شـد مسـلمان كـه اين از بعد سلطان اين است/ كرده, فرمانروايي

/١٦٦ ص كتاب, همان ساندرز, جوزف جان ٣ـ

نهاد/٣ برخود <ع�ءالدين>
در چه گر <ا مينويسد: چنين سفرنامهاش در سلطان اين دربارة بطوطه ابن
صبح را جماعت نماز سلطان بود, حكمفرما مهلكي و شديد سرماي روزها آن
سـجاده بـر آفتاب طلوع هنگام تا صبح نماز از پس و نميكرد ترك شام و
با بودند مسجد در كه مردمي و ميخواند تركي به كاري اذ و اوراد و مينشست

ص٤٢٠/ بطوطه, ابن سفرنامه ٤ـ
ميفشردند/>٤ را او دست و ميكردند مصافحه او

بر زونگ>��٢٠٨ <چنگ تيمور نام به وي نوادة قاآن, قوبي�ي مرگ از پس
وي حكومت كوتاه دورة داشت, بودايي دين چند هر كه نشست سلطنت تخت



١٩١ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
قاآن تيمور عهد در كلّي طور به بود/ چين در ايرانيان قدرت اوج عهد همچنان
اداره ايـرانـيان وسيلة به حكومت نيز G٧٠٦ه تا ٦٩٣ . ١٣٠٧م تا ١٢٩٤K
را وي وزارت مقام فنچان> <بايان و اجّل> <سّيد القاب با ايراني يك ميشد/
خينگساي نام به چين وpيات از يكي كم حا قندوزي, الدين شهاب داشت/
قـطب خواجه, امير عبدا�, امير چون ديگري معتبر ايرانيان و ,Gهانگجو=K
وتدابير ميساختند ديوان بزرگ كارهاي رشيدالدين قول به مسعود و الدين

/١٨٠ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

ميكردند/١ ممالك امور
چيزي و ميشد محسوب جدي خطري چينيها نظر از اس�م دوره, اين در
كه مواردي بر ع�وه زيرا گيرد, فرا را سرزمين اين سراسر اس�م كه بود نمانده
<آنـندا> نـام به قاآن قوبي�ي نوادگان از مهم و معتبر شاهزادهاي شد, كر ذ
نام به تركستاني مسلماني آمد, دنيا به شاهزاده اين كه زماني بود/ شده مسلمان
دايگـي به زليخا همسرش و يافت, را وي اتابكي سمت اقتاچي, حسن مهتر
سـبب <بـدان رشـيدالديـن قول به و داد; شير را او و شد برگزيده شاهزاده
سن به كه آن از پس شاهزاده اين شد>/ مستحكم و راسخ او دل در مسلماني
انـجام سر و گرديد; آشنا ايراني فرهنگ با ايرانيان, تعليم تحت رسيد رشد
نـيز را خود فرماندهي تحت سپاهيان و خانواده گاه, آن شد/ مسلمان رسما
وخـط آمـوخته قـرآن <او مـيگويد: بـاره اين در رشيدالدين كرد/ مسلمان
مصروف عبادات و طاعت به روزگار همواره و نويسد, نيكو غايت به تاجيكي
را كثر ا دارند, تعلق وي به كه مغول, لشكر هزار پنجاه و صد قرب و دارد,

/١٦٢ و ١٦١ صفحات كتاب, همان ٢ـ
گردانيد>/٢ مسلمان



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٩٢

بـه را تـنگغوتيان سرزمين امارت مي�دي ١٢٨٠ سال در قاآن وانگ>��٢١٠قوبي�ي شي اولقب<آن وبه بخشيد نوادةخويش, <منگ�>��٢٠٩, فرزند <آنندا>
جانب از را آنندا شاهزاده رسيد, سلطنت به قاآن تيمور كه زماني همچنين داد/
كه حّساس, منطقة اين كرد/ منصوب تنگغوب سرزمين سلطنت نيابت به خود
بـا تماس در قب� است, واقع غرب به شرق راه سر بر چين غربي شمال در
كثرّيتي ا و بود گرفته قرار ايراني فرهنگ ثير تأ تحت مجاور اس�مي اياpت
فـرمانرواي يك گـرفتن قـرار بودند/ شده مسلمان تنگغوتيان از توّجه قابل
به سرانجام و شد, دين اين بيشتر چه هر رونق سبب منطقه اين رأس در مسلمان
كه است بديهي رويآوردند/ اس�م به اهالي همه يارانشتقريبا و كوششوي
بيكار بودند, ك وخشمنا ك بيمنا اينجريان از كه مغولي و بزرگانچيني و امرا
بزرگ فرماندهان از يكي كه جا آن تا شدند/ مشغول جويي چاره به و ننشستند
را اوقات همواره شاهزاده كه برد شكايت وي نزد سرتاق, نام به قاآن, تيمور
را بچگان مغول <بيشتر و ميگذراند قرآن قرائت و روزه و نماز به مسجد در
وي به را له مسأ اين خطرهاي و آورده> اس�م به را لشكر كثر وا كرده سنّت
براي شديداللحني پيامهاي شاهزاده, چند توسط به قاآن تيمور كرد/ گوشزد
انداخـتند/ زندانش به تا داد دستور نشد, كار چارة چون ولي فرستاد, آنندا
تنگغوتها بين در تشنجهايي بروز سبب بلكه نكرد, دوا را دردي تنها نه زندان
مسلمان نو سپاهيان ميان بهخصوصدر نقاط, وساير كنپايتخت مسلمانانسا و

شد/ آنندا
آوردن اس�م با است مقارن چين در اتفاقات اين زمان ديگر, طرف از
كه قاآن, جهت, همين به نيست/ ارتباط بي هم با دو اين كه ايران در خان غازان
از و نـميديد, مسـلمانان بـا بدرفتاري و سازش عدم در را وقت مصلحت
بـا و ساخت, آزاد زندان از را آنندا سرانجام داشت, بيم تنگغوتيان شورش



١٩٣ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
گردانيد/ بازش قبلي مقام سر بر وي, از كدورت رفع و دلجويي

جسارت و شهامت را مسلمين و كرد, شكوفاتر را اس�م ماجرا اين نتيجة
شغلها بزرگترين همگي اقتاچي, حسن مهتر نوادگان و پسران بخشيد/ بيشتري
به پايتخت در و شدند, مقرب قاآن مادر نزد آنان از بعضي و كردند احراز را
مسلمان آزادانه گروه, گروه مغولها, و چينيها پس, آن از پرداختند/ اس�م نشر

افزايشمييافت/ روز به روز مسلمانان تعداد و شدند
غازان افزون روز قدرت به توّجه با و روز سياسي مصالح به بنا قاآن تيمور
قوريلتايي ايران, غرب و شرق جبهههاي در وي پيروزيهاي و مسلمان خان
در وي بـه احـترام و عـّزت در داد; تشكيل آنندا شاهزاده شركت با بزرگ
پيرو مسلماني در <آنندا گفت: و استمالتشكوشيد در و حاضر بزرگان حضور
انديشه چه كند; مسلماني خواهد خاطرش چنانچه نيز او است/ شده خان غازان

نيكوست/> ديني و راهي مسلماني كردهام,
حاضر را كاران اندر دست و بزرگان همه و مناسب را موقع كه نيز آنندا
اس�م به تظاهر در كشيد, درازا به روزي چند كه قوريلتاي طول در بود, يافته

يافت/ دست خوب نتيجهاي به و كرد, فراوان سعي
كه ميشد تقويت چنان ايران جانب از و بود شديد قدري به اس�م گسترش
و برده شكايت قاآن نزد آنندا از كه بزرگي فرمانده همان سرتاق, ميبينيم,
به نيز باقيمانده امراي و شد, مسلمان چنديخود پساز بود, شده بلوا موجب
خانقاهها و مساجد بناي كار كشيدند/ اجدادي و آبا دين از دست ترتيب همين
و روحانيان مهاجرت و يافت بسزا رونقي ديني علوم مدارس افتادن راه به و
به مسلماني كار وpيات آن <در سرانجام و افزايشيافت, چين به ايراني علماي

رسيد/> كمال
كـهن و وسيع كشور مي�دي, ١٣٠٧ سال در تيمورقاآن زودرس مرگ



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٩٤

به يارانشو و مسلمانان كمك به آنندا پيشبرد/ شدن مسلمان آستانة تا را چين
در مقتدري و مسلمان ازبك كه جوجي, اولوس همچنين و ايران گرمي پشت
سنّت ولي كند, جلوس امپراتوري تخت بر تا كوشيد بود, گرفته قرار آن رأس
مقاومت به خود نيروي آخرين با مغولي و بودايي خصوص به چيني گرايان
كيشان شاهزاده بود/ ميان در زندگي و مرگ لة مسأ وضعيت, اين در پرداختند/
سرنوشت جنگي وطي شد مخالفان دستة سر آنندا عموي پسر بويژه بودايي,

رسيد/ قتل به زونگ>��٢١١ <وو دست به آنندا ساز
و ايرانـي عنصر بين نتيجه در و بودايي و اس�م دين بين نبرد سرانجام,
ميشد, پيروز آنندا گر ا گرفت/ پايان چينيها و بوداييها نفع به چين در چيني

/١٦٣ و ١٦٢ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

ميگرفت/١ فرا را چين سراسر اس�م ترديد ابنبطوطهبدون ديدگاه از وضعيتمسلماناندرچين
بطوطه ابن به معروف طنجي لواتي ابراهيم بن محمد بن محمد عبدا� ابو
در اس�مي, بزرگ جهانگرد و دانشمند ,Gم ١٣٧٧ تا ١٣٠٤ . ه ٧٧٩ تا ٧٠٣K

گشود/ جهان به كشديده مرا طنجة شهر
٢ پنجشنبه در و گرفت پيش سفر راه بود, ساله ٢٢ كه هنگامي بطوطه ابن
از او قصد گفت/ ترك را خود زادگاه مي�دي ١٣٢٥ ژوئن ١٤ . ٧٢٥ه رجب
بسـا چه بود/ GصKپيامبر تربت زيارت و حج مراسم آوردن جا به سفر اين
به قرن ربع يك پساز و انجامد طول به دراز ساليان سفرش كه نميكرد گمان
سفري و سير پساز و افريقا شمال از عبور با بطوطه ابن گردد/ باز خود موطن
كه رسيد سند درة به هجري ٧٣٤ محرم اول در اس�مي كشورهاي در طوpني

بازگشت به فهرست



١٩٥ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران

مـركز سـوم, جـلد اسـ;مي, بـزرگ المـعارف ة ايـر د بـطوطه, ابـن جــغرافــيا, گــروه ١/١٢١ـ و ١٢٠ صفحات ,١٣٦٩ اّول, چاپ تهران, ايران, اسdمي, بزرگ دايرةالمعارف

است/١ پنجاب به معروف
سلطان شاه محمد در چنان وي شخصيت و شد دهلي عازم مولتان از او
گذاشت/ وا او به را ناحيه قضايآن سالسمت چند ويمدت كه افتاد مؤّثر هند
نـامزد بـطوطه ابـن فرستاد, چين به هدايا با سفيراني شاه محمد كه هنگامي
ابن داشت گسيل چين سوي به سلطان كه تي هيأ جزو در بود/ چين به سفارت
هداياي ميكند/ ياد زنجاني ظهيرالدين نام به ايراني روحاني يك از بطوطه
دست اسب,صدها رأس هندي,صد گر خنيا كنيز وصد غ�م شاملصد سلطان
و شـمشيرها ابريقها, طشتها, شمعدانها, رنگارنگ, پارچههاي از فاخر جامة
فرماندهي به نيز سوار هزار از مركب نيرويي بود/ سيمين و زرين دستنبدهاي
ظاهرا بود/ هيأت از حفاظت مأمور هروي محمد امير نام به ديگر ايراني يك
آمده سلطان دربار به كه تن پانزده از مركب چيني هيأتي جواب در هيأت اين
خود با خدمتكار و غ�م تن كمابيشصد هم چيني هيأت ميشد/ اعزام بودند

گردد/ باز خود كشور به سلطان سفيران همراه بود قرار و داشت
صـورت هجري ٧٤٣ سال از صفر ماه هفده در دهلي از هيأت حركت
هفده G١٣٤٤مK هجري ٧٤٥ سال اواخر همراهانشدر و بطوطه ابن گرفت/
چين در بطوطه ابن رسيدند/ چين كشور ساحل به طوالسي ترك از پس روز
زيـتون بود/ چين اداري مهم كز مرا از يكي كه كرد ديدن زيتون از نخست
در بطوطه بود/ابن دنيا بنادر بزرگترين شايد روزگار آن در �٢١٢�Gجو K=چوان
و بودند انداخته لنگر آن بندر در كه ديد را بزرگ GجنگK سفينه صد حدود

/١١٣ و ١١١ ,١١٠ صفحات بطوطه, ابن سفرنامه ٢ـ
بودند/٢ شمار حّد از خارج كوچك كشتيهاي ميگويد



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٩٦

آنان سكونت محل و مسلمانان وضعيت بارة در نامهاش سفر در بطوطه ابن
مينويسد:

آن در كه دارند عليحدهاي مركز مسلمانان چين شهرهاي از يك هر <در
اقامة براي مساجدي خود مخصوص محلة در و ميكنند, زندگي مجزا طور به

ميبرند/> سر به تمام عّزت و احترام با و دارند, غيره و نماز
ايـن عـمدة كـنان سا خصوص در بيشتري جزئيات ادامه در بطوطه ابن
بزرگترين كه زيتون شهر <در ميگويد: و ميكند ارائه نشين مسلمان محلههاي
شيخ و اردبيلي الدين تاج مسلمانان قاضي است, ثروتمند شهري و دنيا بندر
فـض�ي و صـلحا از دو هر كه هستند اصفهاني عبدا� الدين كمال اpس�م
بزرگ تّجار از يكي و كردم سكونت دو منزلآن در ميروند/ شمار به روزگار
الدين برهان بزرگ مشايخ از كردم/ م�قات رانيز تبريزي الدين شرف نام به
جا آن به را نذوراتخود بازرگانان, كه زاويهايدارد شهر خارج در كازروني
مورد شادماني با ميشود, وارد شهر اين به مسلماني كه هنگامي ميفرستند/
صـرف تا ميدهند او به را خود اموال زكات مردم و ميگيرد قرار پذيرايي

/١٦٥ و ١٦٤ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

كند/>١ معيشت
يا ك�ن چين را آن مسلمانان كه رفت كانتون به زيتون از پس بطوطه ابن
مينويسد: كانتون بندري شهر مسلمانان بارة در وي ميخواندند/ چين چين
و بازار و خانقاه با جامعي مسجد كه بود مسلمانان مخصوص شهر محلة <يك
داشتند/ را خود اpس�م شيخ و قاضي مسلمانان بودند/ كرده داير آن در زاويه
مرافعات به قاضي و داشت عهده بر را مسلمانان امور سرپرستي اpس�م شيخ
مسلمانان معاريف از يكي خانة در بطوطه ابن ميكرد/> رسيدگي آنان ميان



١٩٧ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
ديگر سرشناسان و قاضي كرد/ منزل سنجاري اوحدالدين نام به كانتون شهر

/١٣٣ ص بطوطه, ابن سفرنامه ١/١٦٥ـ ص كتاب, همان بياني, شيرين ٢ـ

دادند/١ مهمانيها او ورود مناسبت وبه فرستادند او براي تحفههايي
و ديـني عـمدة مشاغل كثر ا كه ميشود معلوم بطوطه ابن توضيحات از
نيز قب� است/ بوده GمنزيK جنوبي چين كن سا ايرانيان اختيار در هنوز تجاري
به و ايراني بازرگاني پايگاههاي مهمترين چين جنوبي بنادر كه كرديم اشاره
و ميشدند محسوب خود زمان دنياي تجارتي كز مرا عمدهترين از كلي طور

بودند/ داده جاي خود در را ايرانيان بيشترين
كرامات صاحب و سالخورده بسيار شيخي كانتون در همچنين بطوطه ابن
شـهر خـارج غاري در وي دارد/ سال دويست ميگفتهاند كه است ديده را
مـيكرده لعنت را يزيد و معاويه و بوده روزهدار همواره ميكرده, است/٢زندگي
خان فرمان اينجا در و كرد مراجعت زيتون به دوباره كانتون از بطوطه ابن
طـريق از بـاشد, مـايل طور هر كه رسانيدند او به را Gچين مغول Kامپراتور
بود امرا مسافرت مخصوص كه خوبي كشتي برود/ پايتخت به آب يا خشكي
ده پساز كشتي نهادند/ اختيارش در فراوان توشة و زاد و كردند آماده او براي
الدين رشيد قول به كه چين غربي وpيت مركز كنجنفو شهر به پيمايي راه روز
خـانه در بطوطه ابن و رسيد بود چين اداري مركز دوازده از يكي ا� فضل
خانه در بطوطه ابن ماند/ جا آن در روز پانزده و كرد منزل قرpني ظهيرالدين
سبتي الدين قوام موpنا عنوان كه بشري نام به شخصي با قرpني ظهيرالدين

/١٢٥ ص ,١٣٦٩ سوم, جلد اس;مي, بزرگ المعارف ايرة د بطوطه, ابن ٣ـ
است/٣ نموده ديدار نيز سودان در او برادر با بعدها و كرد م�قات داشته,



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ١٩٨

روزگار آن در شايد كه رفت Gجو K=هانگ خنسا به كنجنفو از بطوطه ابن
تـوصيف چنين را شهر نشين مسلمان قسمت او بود/ دنيا شهرهاي بزرگترين
اين رفتيم/ است مسلمانان سكونت محل كه سوم شهر به سوم <روز ميكند:
بازارهاي و است بزرگ و عالي بسيار مسلمانان قسمت و دارد وضعخوبي شهر
كـه دارد مـؤذناني و مسجدها ميباشد/ اس�مي ب�د بازارهاي ترتيب به آن
بن عثمان اوpد خانة در بودند/ ظهر اذان مشغول شهر آن به ما ورود هنگام
شـهر اين از كه بود تّجار بزرگان از يكي عثمان كرديم, منزل مصري عفان
گشته مشهور وي اسم به او وخانوادة است گزيده اقامت جا آن و خوششآمده
دستياري و فقرا به احسان در نيز مرد اين اوpد يافتهاند/ فراوان حرمت و جاه و
ناميده <عثمانيه> كه نهادهاند بنياد زاويهاي و دارند را خود پدر روش محتاجان
صوفيان از گروهي و است بسيار موقوفات و نيكو دارايساختماني و ميشود
بسيار موقوفات و ساخته نيز جامعي مسجد مذكور عثمان دارند/ اقامت آن در
شـهر اين مسلمانان عّدة است/ داده اختصاص زاويه براي و مسجد آن براي

/٧٤٧ ص بطوطه, ابن سفرنامة ١ـ

است/>١ زياد
فرماندار و داشت قرار شهر وسط دژي در دارالحكومه بطوطه, ابن گفته به
امير اين مهمان روز سه بطوطه ابن مينامد/ قرطي> <اميركبير كه بود كسي شهر
مسلمان ميهمانان احترام به داشتند حضور نيز شهر بزرگان كه ضيافتي در بود/
با بازان شعبده و بودند كرده محول مسلمان آشپزهاي به را پز و پخت كار
امير ضيافت, پايان در ميداشتند/ سرگرم را همه كاريها شگفت و تردستيها

فرستاد/ آب روي در تفريحي سياحتي به مهمانان با را خود پسر
اين در ابريشمين سايبانهاي و رنگارنگ بادبانهاي با كشتي زيادي تعداد



١٩٩ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
آراسته بديع نگارهاي و نقش با كه كشتيها اين داشتند/ شركت سياحت و سير
و مـطربان و ميكردند حمله هم سوي به ليمو و نارنج پرتاب با بودند شده
امـيرزاده ميخواندند/ عربي و فارسي و چيني زبان به آوازهايي گران خنيا
ميخواندند/ شعر فارسي به آنان و داشت, دوست خيلي را فارسي آوازهاي
فرا دهانشان از من كه چنان كردند/ تكرار را شعر آن اميرزاده فرمان به بار چند

/١٣٥ ص بطوطه, ابن سفرنامه . ١٦٦ و ١٦٥ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

بود:١ چنين و داشت عجيبي آهنگ و گرفتم
افـتاديم فكـر بـحر در داديـم محنت به دل تا
انـدريم بمحراب قويي اسـتاديم نـماز در جن

است: چنين آن صحيح و سعدي ازطيبات است بيتي كه
افـتادهام فكـر بحر در دادهام مهرت به دل تا

اندري محراب به گويي استادهام نماز در چون
كه شود داده تذكر نيست مناسبت بي آمد, ميان به سعدي از سخن كه اينك
است/ داشته بسيار شهرت چين در امروز به تا حيات دوران از نامي شاعر اين
وي گلستان و ستايشكرده را او سرزمين اين مقيم ايرانيان روزگاران, آن در
مـيرفته شمار به مسلمانان درسي كتابهاي جزء بعد به هجري هشتم قرن از
گرامي را سعدي زياد هنوز جيانگ شين كاشغر در امروزي چين مردم است/
رفـته پيش كاشغر تا شرقي سرزمينهاي به مسافرت طي كه او زيرا ميدارند/
گزارده نماز معروفاست, آدينه> <مسجد به كه شهر, اين جامع مسجد در بوده

/١٦٦ ص كتاب, همان بياني, شيرين ٢ـ
است/٢ موضوع همين خاطر به مسجد اين شهرت امروزه بود/

در و رسيد چين, امپراتوري مركز خانباليغ, يا پكن به بطوطه ابن سرانجام,



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٠٠

منزل جهان صدر به ملقب ساغرچي الدين برهان شيخ مسلمانان پيشواي خانة
كم حا مدتي خطاب عمربن اخ�فخليفه از ساغرچي الدين برهان شيخ كرد/
به اوليايي> <معراج يك از پس كه گفتهاند است/ بوده سمرقند ساغرچ قصبة
ختا در كه بطوطه ابن رفت/ Gشمالي Kچين ختا به وسپس رسيد قطبيت مقام
كريم مردي و وعاظ بزرگان از يكي را وي بود, كرده م�قات او با بار چندين
چون است/ ميبخشيده مردم به و ميگرفته وام گاه كه خوانده دست گشاده و
دهلي به و فرستاد برايش دينار هزار چهل شنيد, را او احوال شرح هند سلطان
به رفتن از و پرداخت را قروضخود دينارها با الدين برهان ولي دعوتشكرد/
كـه بـرود پـادشاهي نـزد نميخواهـد كه گفت و كرد خودداري هندوستان
را خود عمر اوايل الدين برهان شيخ اين بايستند/ بايد او محضر در دانشمندان
مردم بود/ كرده مهاجرت چين به عاقبت و رفته مكه به سفر سه زيسته, بغداد در
حسب بر او جنازة و بود كمال به اعتقادي او حق در را كشور آن پادشاه و

ص١٣٦/ بطوطه, ابن سفرنامة ١ـ

شد/١ داده انتقال سمرقند به فوت پساز وصيت
بـرهان خـاندان نـام بـه عـمر اخ�ف از روحاني خانداني نيز بخارا در
بـه بـخارا صـدرهاي مـيشدند/ ناميده جهان> <صدر كه ميكردند حكومت
شيخ اين ميرسد نظر به داشتند/ بسياري قدرت سلجوقيان زمان در خصوص

/٨٢ و ٨١ صفحات كتاب, همان بياني, شيرين ٢ـ
باشد/٢ برهان خاندان همان نسل از ساغرچي الدين برهان

مشهورند/ بودهاند, بخارا مقيم كه برهان آل يا برهاني خانوادة تاريخ, در
كه خاندان اين از است كسي اول ظاهرا حنفي بخاري مازه الدين برهان امام
الدين حسام شهيد امام او پسر منسوبند/ بدو همه برهان آل و است يافته شهرت



٢٠١ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
٥٣٩ سال در كه است ماوراءالنهر فقهاي جمله از و مشرق علماي مشاهير از
ناحيه در ختايي گورخان و سلجوقي سنجر سلطان ميان كه جنگي در هجري
به وي انجاميد, سنجر سلطان شكست به و افتاد اتفاق سمرقند نزديك قطوان
شمس يكي مانده, جا به پسر دو او از و است شده كشته ختايي گورخان دست
ديگـر و بـخارا رئـيس مـازه بـن عـبدالعـزيز بن محمد جهان صدر الدين
مازه عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز الدين برهان جهان صدر صدرالصدور,
كه است كسي همان اخير شخص برهان آل خاندان مشاهير و رؤسا اعاظم از
جعفر بن محمد ابوبكر بخاراي هجريتايخ ٥٧٤ سال در عمر بن زفر بن محمد
در قبادي نصر بن محمد بن احمد ابونصر كه ـ را G٣٤٨ق تا ٢٨٦K نرشخي
كرده اص�ح و تلخيص او نام به ـ بود كرده ترجمه فارسي به هجري ٥٢٢ سال

داريم/ دست در را آن امروز و است
يـا داشته پيوستگي بخارا برهان آل با قزوين برهانان خاندان كه اين در
برهانان افراد از يكي كه است آن سر بر بحث نداريم/ بحثي جا اين نداشتهاند
بـه احتما~ و چين به قزويني برهاني احمد بن محمد بدرالدين نام به قزوين
و ديواني مقام جا آن و رفته اجّل سّيد وزارت اّيام در قاآن, قوبي�ي دربار
بخارا عالمان از يكي مزار همراه شخص اين مزار است/ داشته ديني مرجعيت
پكن <نيوجيه> مسجد در بخاري عمادالدين قاضي بن علي الدين قوام نام به
و نسب و نام كه كردهاند نصب گانه جدا كتيبههايي دو هر گور برابر و برجاست

ميدهد/ نشان را وفاتشان سال و آنان مقام و مولد
است: چنين آنها ترجمة و كتيبه دو آن عبارات متن

َأسباِب �كتساِب مُوفَّقا ا نيى الدُّ في اَن كى مْن مَرقُد /هذا عليى أ�َ لِلَْملِِک (الُملک
الُمسـّمىي والّديـن بَدرالَدْولَِة الّدينىي, بََعَملِه مشغو4 َعِمَل مْن َرْوَضُة و الَْخيراِت
ي الّذى الكريِم هذا وفاُت اتََّفَق قد الَقْزوينيو البُرهانيِّ اْحَمَد بن محّمِد بِن مُحّمِد
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العـرُب يُه َسـّمى شـهرالذي مـْن ـامِس الخى يِْن ا�ثنَ لَيلَة الطُّوليى اليَُد ِم الكََر فىي لَُه
Kُ ا كرمَُه أ ستمائَة و َسبعيَن و تَسعٍة الّسنة فِي اقعه الوى هوِر الشُّ مِن اُ�وليى يَئِة/)جمادي السَّ ُغفران و الطاعِة بَِقبول تَعاليى
تـوفيق نيكوكاري اسباب كسب به جهان در كه است كسي آرامگاه <اين
در درجات به رسيدن براي خداي فرمانهاي به كه است كسي روضة و داشت
خود دنيايي زندگاني روزهاي بيشتر كه است كسي ك خا و كرد كار بهشت باغ
بن محمد بن محمد به موسوم دين, و دوله بدر كرد, صرف ديني امور به را
دستي بخشش در كه بخشندهاي اين گذشت در همانا قزويني/ برهاني احمد
اpولي جـمادي عرب كه ماهي پنجم دوشنبه شب در داشت توانا و گشاده
گرامي افتاد/ هجرياتفاق G٦٧٩K نه و هفتاد و ششصد سال ماههاي از مينامد

خطاها/> آمرزش و طاعت پذيرفتن با را او تعالي خداي داراد
والَمحافِل الَمجامِِع زيِن اِضِل الفى ا�ماِم مرقُد هذا الموِت/ ئَِقُة ذا نَْفٍس (كُلُّ
الَمـعروِف الباريى يُم الكَر حَمتِِه بَِر مَُه كَر َأ البُخاريى ِعماِدالّديِن اضيى القى بِن عليِّ
هـِذِه عـْن اعراُضُه اتََّفَق وَقِد ساعي الَخيراِت في هَُو الّذيى الّداعي الّديِن بقوام
و ثَـمانين و اثـنَين سـنة شوال من والعشرون أ�حدالخامُس يوَم نيّة الدَّ ا الّدني

ستمأئة)/
عمادالدين قاضي بن علي محفلها و مجلسها زينت فاضل امام آرامگاه <اين
بـه مـعروف ـ بـخشايشش به بخشنده خداي را او داراد گرامي كه ـ بخاري
روي افتاد اتفاق و بود كوشا نيك كارهاي در كه آن است, داعي قوامالدين
ششصد سال شوال پانزدهم يكشنبه روز در پست و ناچيز دنياي گرداندنشاز

هجري/> G٦٨٢K دو و وهشتاد
مقارن و احمد يعني احمد, بن محمد بن محمد بدرالدين اين جّد نام از
عـبارت از و قاآن قوبي�ي سلطنت با هجري ٦٧٩ او درگذشت سال بودن
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احـمد الديـن زين <پسران ميگويد: كه گزيده مؤّلفتاريخ مستوفي حمدا�
بر منقور والدين> <بدرالدوله لقب و كردند> بلند مرتبت و شدند شناس پادشاه
رسيدهايم ايننتيجه يقينبه به قريب ظن با قزوين مولدش كر ويوذ مزار كتيبة
ديواني منصب و مذهبي و علمي مقام داشتن با اشاره مورد مزار صاحب كه
است/ پيوسته مغول پادشاه دربار به كه باشد احمد الدين زين همان نوادة بايد
بـه مشهورش خاندان افراد از فردي كه داده خود زادگاه به را افتخار اين او
و ديني خير آثار منشأ جا آن و رفته روز آن جهان مسكون نقطه دورترين
اشارتي نشانشو و نام سال, هفتصد بيشاز گذشت پساز و است شده دنيايي
جـهانگردان تـوّجه و گرفته مزارش سنگ بر پايدار نقشي خيرش اعمال به

آن, كـتيبة و چـين در قـزوين بـرهانان خـاندان از مـزاري سـياقي, دبـير مـحمد سيد ١/٩٧ـ و ٩٥ صفحات ,١٣٧٣ بهار پنجم, شمارة جاويدان>, ميراث <وقف, فصلنامه

است/>١ معطوفداشته خود به را مسلمان
خاّص زندگي شيوة كه ايراني اقلّيتهاي با GختاK شمالي چين در بطوطه ابن
در ايرانيان پيوسته و فعال حضور نشانگر واين كرده برخورد داشتهاند را خود
نيز ديگري گون گونا شهرهاي شمالي, چين در است/ بوده روزگار آن چين
پـنجاه حـدود در ا� فـضل الدين رشيد است/ بوده ايراني اقلّيتهاي مسكن
سمرقندي آن اهالي كثر ا كه ميبرد نام سيمالي نام به شهري از پكن فرسنگي
از همچنين بودند/ ساخته رسمسمرقنديها به شهر آن بسياريدر باغهاي و بوده
مسـلمان همه آن اهالي و داشته مسلمان حكمراني كه ميكند ياد ياچي شهر

بودهاند/
برخوردار بسياري آوازة و ازنفوذ هنوز هنگام اين در مسلمانان و ايرانيان
شهركهايي Gمنزي Kختاو چين جنوب و شمال مناطق سراسر در آنان بودند/
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اشاعة براي كانوني شهركها اين از يك هر و بودند كرده احداث خود براي
شهرهاي در ماركوپولو بود/ ايراني اجتماعي زندگي نحوة و تمّدن و فرهنگ
خود شهريكه در نيز روبروك ميراند/ سخن بتفصيل مسلمانان از چين متعدد
شده روبرو ايرانياني با باشد, جديد <يييوان> ميرود تصّور و مينامد كيوس ا
در ايراني پيشههاي و حرفهها نشر سبب و بودهاند, مشغول كار و كسب به كه

/١٦٦ ص كتاب, همان بياني, شيرين ١ـ

ميشدهاند/١ چين
تا مغوpن حكومت زمان در مسلمانان كه ميبينيم pبا مطالب به توّجه با
و جامع مسجد شريعت اهل براي چين دستهاي دور در و پيشرفته چين اعماق
و ميگفتند اذان بار پنج روزي مؤذنان بودند/ ساخته زاويه طريقت اهل جهت
و آوردند اس�م مغول س�طين از بعضي كه اين مهمتر ميايستادند/ نماز به
و صـبح جـماعت نـماز بطوطه ابن گفتة به مهلك و شديد سرماي در حتي
زيادي مدتهاي براي آنها از بعضي وزراي همچنين و نميشد ترك شامشان

بودند/ مسلمان و ايراني
را Gجو چوان =K زيتون تا پكن فاصلة آبي راه همان از باره دو بطوطه ابن
را چين ك خا بودند مسلمان آن سرنشينان كه جاوهاي كشتي يك با و پيمود
در طوpني سفري و سير گذاشتن سر پشت با بطوطه ابن سرانجام, گفت/ ترك
كه را راهي طول كشبازگشت/ مرا فاس به G١٣٥٣مK هجري ٧٥٤ سال اواخر
كـيلومتر هـزار ١٢٠ از بـيش پيموده سال پنج و بيست خ�ل در بطوطه ابن
جهان سراسر به كه است بزرگي جهانگرد آخرين بطوطه ابن زدهاند/ تخمين
ميرفت شمار به ماركوپولو براي شايستهاي رقيب واقع در او كرد/ سفر اس�م

بود/ وي با همزمان تقريب به كه
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. ٧٦٩ه تا ٧٣٢K تيمور تغان زمامداري عصر در چين به بطوطه ابن سفر
مرگ با است/ شده انجام چين مغولي فرمانرواي آخرين G١٣٦٨م تا ١٣٣٢
اعـقاب پس آن واز شـد سـپري چين مغول امپراتوري دوران تيمور, تغان
پكن جاي به و نشستند عقب خود اجدادي و آبا محدود سرزمينهاي به چنگيز

گشتند/ متمركز قراقروم يواندر امتيازاتمسلمانانچيندرعصر مشخصاتو
بـه نسـبت شدند چين سرزمين وارد يوان مغولي عصر در كه مسلماناني
برخـوردار خاّصي ويژگيهاي و امتيازات از سونگ و تانگ عصر مسلمانان

ميكنيم: كر ذ جا اين در را ومشخصات امتيازات اين آوارگيبودند/ مهاجرتو ـ الف
بود آن سونگ و تانگ عصر به نسبت يوان عصر مسلمانان امتياز نخستين
نگـاه مـهيماناني هـمچون مسلمانان به سونگ و تانگ عصر در چينيان كه
كه مسلماناني اّما داشتند/ تانگ> دربار در <مقيم حقوقي ماهيت كه ميكردند
اجتماعي پايگاه و لحاظموقعيت از چه گر ا ميشدند, چين وارد يوان عصر در
حتي و نبود يكسان آنان سكونت محل كشورهاي و داشتند تفاوت يكديگر با
بود اين همهشان ك اشترا نقطة بودند, متفاوت يكديگر با هم نژادي لحاظ از
دست به آنان كاشانة و ويرانيخانه پي در و مغول سربازان سلطة و فشار زير كه
خود ديار ترك به مجبور اشرافمغول خدمة و جنگي غنايم عنوان به مغوpن
ويرانيهاي خاطر به آنان بودند/ آمده چين به طوpني راههاي از عبور با و شده
هـزاران مـرارت و رنـج تحمل و مغوpن زورگوييهاي جنگ, ك وحشتنا
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و بودند داده دست از را خود مادري سرزمين به بازگشت اميد سفر, كيلومتر
كه بود اين آنان همة مشترك قدر بودند/ شده وبيخانمان وطن بدون انسانهايي
همة وخواست آرزو چين ك خا در هميشگي زندگي و اقامت لذا بودند/ آواره
نميشدند; تلقي ميهمان ديگر چين در مسلمانان اين دوره, اين در بود/ آنان
آموزش به آنان از بسياري بودند/ فّعالي و مثبت بسيار عكسميزبانان بر بلكه,
فرهنگ بررسي و مطالعه مشغول يا سرزمينهاياس�ميپرداختند علوم تبيين و
از چين تاريخ و رسمي متون در ديگر بعد به يوان دورة از لذا شدند/ چين

/١٣ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١ـ

نميشود/١ ياد بيگانه يا خارجي بعنوان كندگيمسلمانان پرا ـ ب
كه بود آن سونگ و تانگ عصر به نسبت يوان عصر مسلمانان امتياز دومين
و پـايتخت در ويژه محلههايي در فقط سونگ و تانگ دورة در مسلمانان
حّق و داشتند سكونت چين شرقي جنوب سواحل در واقع بازرگاني شهرهاي
قانون اجراي چين دربار اصلي سياست نداشتند/ را چينيان با آميزش و اخت�ط
از تعدادي كه چند هر بود, چين شهرهاي درون در بيگانگان سكونت عدم
شهرها پارهاي درون در محلي كمان حا تساهل سياست از استفاده با مسلمانان
و افسران از عظيمي قشر چون يوان عصر در اّما داشتند, سكونت چينيان با نيز
تهيدست مردمان و ماهر كارگران صنعتگران, داران, نيزه را مسلمان سربازان
هـمراه به و ميدادند تشكيل مسلمان دانشمندان و رتبه عالي مأمورين ونيز
امكان بنابراين بودند, شده چين ك خا وارد گستردهاي بصورت مغول سپاهيان
از نداشت/ وجود محدود منطقة و شهر چند يا يك در آنان تمركز يا استقرار

بازگشت به فهرست
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چين ك خا سرتاسر در يوان مغولي امپراتوري دوران در مسلمانان رو, اين
نظامي و وخدماتآموزشيعلمي مناصبدولتي آناندر كثر ا بودند/ كنده پرا
جنگهاي در پيشقراول نيروهاي عنوان به حتي و بودند وظيفه انجام مشغول
در اسـتقرار براي و داشتند شركت چين ك خا سراسر تصرف براي مغوpن
از مسلمانان اين ميشدند/ گسيل كشور سراسر به مرزي و منطقهاي پادگانهاي
جا همه در شهرها تا روستاها از مرزها, تا داخلي مناطق از جنوب, تا شمال
گسترش چين سرزمين سرتاسر در را اس�م صورت بدين و بودند شده كن سا

/١١٠ ص كتاب, همان يوان, جي وانگ ١ـ

داخليچيندادند/١ امور و سياسي فّعالدرعرصة حضور ـ ج
كه بود سونگآن و تانگ عصر به نسبت يوان عصر مسلمانان امتياز سومين
داخلي سياست و داري مملكت امور در سونگ و تانگ عصر در مسلمانان
مشغول خود ديني و تجاري امور به رسيدگي به فقط و نداشتند مشاركت چين
عصر در مسلمانان اّما نداشتند/ چين كميت حا و سياسي امور به كاري و بودند
بودند/ چين سياستداخلي عرصة چشمگيريدر حضور و فّعالّيتها داراي يوان
آن در ايـران و مركزي آسياي نواحي مردمان از چين تاريخي كتابهاي در
موقعيت است/ شده ياد چشم رنگين مردمان يا مورن>��٢١٣ <سه بعنوان روزگار
ولي مغوpن از بعد دوم ردة در چشم رنگين مردمان اين سياسي و اجتماعي
در شركت حقوق, زمينة در آنان داشت/ قرار جنوب مردم و چينيها از باpتر
و خواجگان داشتن دولتي, مشاغل به ورد براي سلطنتي و دولتي امتحانات
بـرخـوردار بـرتري مزاياي و موقعيت از تنبيهات و مجازات خدمتگزاران,
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/١٤ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١ـ

بودند/١
مـناصب داراي مـركزي و مـحلي دولتهاي در مسلمانان از زيادي عّدة
ا� فـضل رشيدالديـن التواريـخ> <جامع كتاب دوم جلد در بودند/ دولتيمهم
و عظمت بخوبي كه شده نوشته چين در مسلمانان وضع به راجع زيادي مطالب
كه ميگويد ا� فضل رشيدالدين ميدهد/ نشان مغول زمان در را اس�م سطوت

/٤١ ص كتاب, همان مهدوي, احمد و بديع عبدالحميد ٢ـ

بودند/٢ مسلمان فرمانروايان قاآن كشور وpيت دوازده از وpيت هشت بر
فـرمان دار, دولت مانند مشاغلي سلسله وجود به يـوان> <تاريخ كتاب در
عـمدة تشكـي�ت در مسلمانان براي غيره و خوشنويس رسان, پيام نويس,
حتي عصر اين در مسلمانان براي است/ شده اشاره اياpت و كز مرا و دولتي
و مركزي حكومت در اعظمي صدارت مانند عالي مقامات به رسيدن امكان
داشـته وجـود مهم مسؤوليتهاي ساير و مهرداري منصب وpيات, حكومت

تـا ٩١ صـفحات كتاب, همان گويي, يوجن علي و جونگ خواي يانگ يوشع محمد ٣ـ /٩٣

است/٣ شده كر ذ چين تاريخ متون در نفر ٤٩ نام كه است
پـايين سـطوح در نيز و وpيات و اياpت حكومت در كه افرادي تعداد
بيشتر مراتب به داشتهاند عهده بر را چي>��٢١٤ <داروغه سمت حكومتهايمحلي
رئيس يا ك�نتر معادل چي داروغه منصب روزگار آن در است/ بوده اين از
و رهبري سمت بود, مغولها نظارت تحت كه ناحيهاي يا شهر در كه بود پليس

/٧ ص كتاب, همان ساندرز, جوزف جان ٤ـ
داشت/٤ عهده بر را فرمانروايي

بخارايي, عمر شمسالدين اجّل سّيد خوارزمي, يلواج محمود فخرالدين



٢٠٩ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
بـدرالديـن, الديـن, مـحي كـتي, بنا احمد الدين, اختيار الدين, غياث سيد
و رجـال از غـيره و مـراغـهاي النجاري محمد بن الدين جمال ع�ءالدين,
تحكيم و بسط در نقشبسزايي كه بودهاند روزگار اين سياسي شخصيتهايمهم

كردهاند/ ايفا اس�م گسترش ونيز چين ك خا در مغوpن حكومت و سرزمينچينسلطه در اس	م آيين رسميتيافتن ـ د
بود آن سونگ و تانگ عصر به نسبت يوان عصر مسلمانان امتياز چهارمين
نگريسته موقتي حضور با آيينخارجي يك عنوان به اس�م به دوره اين در كه
مكـاتب و اديـان ساير مانند يوَان امپراتوري عصر در اس�م آيين نميشد/
فـراوان احـترام از مسـيحيت و دائـويي بودايي, جمله از كشور در موجود
نـاميده GدانشمندK َمن> <داشي اس�م دين علماي بود/ برخوردار دولتمردان
بهرهمند ويژه موقعيت و رسمي حمايت از اديان علمايساير مانند و ميشدند

/١٥ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ١ـ

بودند/١
كرده موافقت كيفري> تأسيس<دادگاههاي با مورد دو مركزيدر حكومت
سال برابر دا>��٢١٥ <جي امپراتوري سال چهارمين از قبل موارد اين از يكي بود/
امپراتوري دورة در ١٣٢٨م تا ١٣١٢ سالهاي فاصلة در ديگري و ١٣١١م
از فرماني طي القضات قاضي اصلي وظيفة دوره دو اين در چند هر بود/ يوان
اجـراي و اخـت�فات به رسيدگي مأمور او و بود شده معين حكومت طرف
و تانگ دورة در كه بود اين عمده تفاوت بود, اس�م كيفري قوانين و حدود
شـهرهاي نشـين مسـلمان مـحلههاي به شرع قاضي اختيارات حوزة سونگ
كـيفري دادگـاههاي يـوان دورة در ولي مـيشد, محدود ساحلي بازرگاني



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢١٠

داشتند/ عهده بر را چين سرتاسر كندر سا مسلمانان همة قضايي امور مديرّيت
و مقررات كم محا و دادگاهها در كه اين از يوان دولتمردان اين, بر ع�وه
امـپراتـوري بقاي دوام و رونق براي جمعي دسته دعاي و اجرا اس�مي فقه

بودند/ خرسند و خشنود ميشد, خوانده
سال فطر عيد مراسم در كه است آمده جويني جهانگشاي كتابتاريخ در
اpس�م شيخ و القضات قاضي محمود, الدين جمال ,G١٢٥٢مK هجري ٦٥٠
وي به را عيد و رفت امپراتور حضور به فطر عيد نماز اداي پساز مسلمانان,
البسة و پارچه انواع و سيم و زر مسكوك از ارابهاي مغول خان و گفت تبريك
كشور, اطراف به جارچيان و پيكها اعزام با و داشت ارسال او براي گرانبها

/١١١ ص كتاب, همان يوان, جي وانگ ١ـ

كرد/١ صادر را زندانيان آزادي سراسرچيندستور رونقمساجددر و ازدياد ـ ه
آن سونگ و تانگ دورة به نسبت يوان عصر در مسلمانان امتياز پنجمين
در خارجيان ويژة محلههاي و پايتخت به منحصر زمان اين در مساجد كه بود
كشور ايالتهاي تمام يوان, سلسلة حكومت دردوران نبودند/ ساحلي شهرهاي
خـارجـي, افـراد وآمـد رفت زمـان آن در بـودند/ مـتحد يكديگر با چين
كه بود دوران همين در بود/ زياد چين به وتجار مذهبي مبلغان جهانگردان,

گرفت/ رونق مساجد ساختن و يافت بيشتري رواج اس�م آيين
به زيادي شباهت كيفيت, و سبك لحاظ از يوان سلسلة در مساجد معماري
در مسـلمانان سال, چهار طي در دارد/ تانگ و سونگ سلسلة زمان مساجد
متوسط طور به را خانوار هر گر ا شدند/ خانوار ٢٩٥٣ بر بالغ يوان سلسلة زمان



٢١١ / چين در گسترشاس�م و رشد دوران
آن جمعيت نسبت به اين و ميشود نفر هزار ١٥ تقريبا بگيريم نظر در نفر پنج
است/ داشته وجود مسجد پنج و سي جمعا زمان آن در است/ باpيي رقم زمان
دوران به متعلق آنها همة كه دارد وجود معروف مسجد چهار پكن در امروز
جو, چوان جو, گوانگ شهرهاي در اعراب آن, از گذشته هستند/ يوان مغولي
كز مرا نقاطديگر, وخيلياز چينگيوَان��٢١٧ هانگجو, ونجو��٢١٦, شانگهاي,
مساجد تعداد يوان, سلسله حكومت دورة در بودند/ آورده وجود به تجاري
وجود مسجد يك فقط سونگ سلسلة در جو چوان شهر در مث� شد, زياد

/١٦ ص كتاب, همان پينگ, ليوجي ١ـ

افزايشيافت/١ مسجد ٧ تا ٦ به يوان سلسله در اّما درچينداشت, اس	م پيروان قومي تعّدد و كثرت ـ و
آن سونگ و تانگ دورة به نسبت يوان عصر در مسلمانان امتياز ششمين
عرب و ايراني چين, مسلمانان بيشتر سونگ و تانگ دورة در چند هر كه بود
ميان در نيز تنگغوتي و چيني مغول, شماري بي تعداد يوان عصر در اّما بودند
مركزي آسياي مسلمان مهاجران و اعراب ايرانيان, را كثريتشان ا كه مسلمانان
كه مغول سردار آنندا نفري هزار ١٥٠ سپاه ميشدند/ ديده ميدادند تشكيل
بود شده تشكيل تنگغوتي و چيني مغولي, نژادهاي از كرديم اشاره او به پيشتر
و غ�م بعنوان كه نيز آنان فرزندان بودند/ آمده در آييناس�م به كثرّيتآنان وا
كثر ا ميگرفتند/ فرا را دين اين ميآمدند, در اس�م پيروان مالكيت در كنيز

/١٦ ص كتاب, همان يوان, جين فنگ ابراهيم ٢ـ
ميدادند/٢ تشكيل نژاد چيني مردمان را پرستان بت و كافران

ميزان به مغول عصر در اس�م كه ميرسيم اصلي نتيجة اين به pبا مطالب از



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢١٢

سرزمين اين در را خود شكوفايي و رونق دوران و شد چين وارد گستردهاي
فتوحات مديون چين ك خا در اس�م وسيع گسترش كرد/البته آغاز پهناور
آن مسلمانان واجبار غرب نواحي به متعدد لشكركشيهاي در مغوpن نظامي
بـه نـيز عّدهاي چند هر است/ بوده چين سوي به مهاجرت و كوچ به سامان
است/ نبوده ميان در اسلحه زور پاي و شدهاند مناطق اين رهسپار خود دلخواه



فصلچهارم
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دست به حكومت چين, بر مغوpن فرمانروايي سال صد يك قريب پساز
دوران تـرتيب بـدين و بـازگشت, چـين بر كم حا اصلي نژاد <هان>��٢١٨ قوم
عـنايتي بـا مـينگ سلسلة امپراتوران رسيد/ پايان به يوان مغولي امپراتوري
در سرزمينهايي به اس�م كه آوردند فراهم را امكان اين اس�م, ديانت به خاص
گاه منابع در كه بود حّدي به آنان از برخي توّجه و كند نفوذ چين مياني نواحي
در دوره ايـن در مسلمانان است/ آمده ميان به سخن آنان آوردن اس�م از
مناصب باpترين به گاهي و ميكردند زندگي چين مردم با و چين جامعة درون
زمينههاي در ارزندهاي بسيار نقش و مييافتند دست نيز سياسي و اجتماعي

داشتند/ نظامي و كشاورزي
قدرت به با اّما ميشد, اعمال باز سياستدرهاي مغوpن حكومت عصر در
به و انزوا و گيري گوشه سياست سوي به سلسله اين مينگ, دودمان رسيدن
گسسـتن موجب امر اين آورد/ روي بسته درهاي سياست امروزي اصط�ح



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢١٤

ديني برادران و كيشان هم ديگر با چين مقيم مسلمانان بين ارتباط سرپلهاي
وضع مسلمانان عليه انزوا سياست البته شد/ اس�مي سرزمينهاي ديگر در آنان

/١٤٦ و ١٤٥ صفحات كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١ـ

بود/١ چينيها سياست طبيعي نتيجة موضوع اين بلكه بود نشده
بـودند بـومي چـينيان از كه مينگ دودمان يوان, سلسلة انقراض از پس
كـه مـيرفت انـتظار سـلسله ايـن امپراتوران از گرفتند/ دست در را قدرت
كـرده خدمت مغول دستگاه به كه مسلمانان عليه محدوديتهايي و تبعيضات
pاقل يا ساختن محدود جهت در اقدامي مينگ دربار اّما شوند/ قائل بودند,

نياورد/ عمل به نشين مسلمان ايالتهاي مخصوص قوانين تنظيم
آميزش از تا ميكردند اتخاذ ترتيباتي معمو~ چين دولتي مقامات چند هر
سياستهاي اين, وجود با كنند; جلوگيري عادي چينيان با مسلمان فرستادگان
آنان و بود توأم بردباري و مدارا با كام� چين مسلمانان قبال در مينگ دربار
امـور ادارة در كـاهن و نگـار تـقويم شـناس, سـتاره و مـنجم بــعنوان را

ميگرفتند/ كار به ستارهشناسي
استفاده مترجم و فرستاده بعنوان آنان وجود از همچنين مينگ امپراتوران
فرماندهي و فلسفه اختراع, و كتشاف ا زمينههاي در چين مسلمانان ميكردند/

بودند/ برخوردار بسزايي شهرت و پيشينه از سپاهيان
اس�م آيين شيفتة و مجذوب مينگ امپراتوران از تن دو اين, بر ع�وه
فـرمانرواي نـخستين ,G١٣٩٨م تا ١٣٦٨K وو>��٢١٩ <هونگ امپراتور شدند/
اين همسر كه ميكنند اّدعا منابع برخي و داشت مسلمان عموزاده دو مينگ,
بـا و امـپراتـور ايـن فرمانروايي دوران در است/ بوده مسلمان نيز امپراتور
از كتيبههاييكي در موجود توضيحات پايه بر شد/ بنا مسجد سه وي, موافقت



٢١٥ / چين مسلمانان آرامش دوران
٥٠ مسلمان فرد هر به كه كردهاند اع�م <امپراتور است: آمده چنين مساجد اين
مكان دو در مساجدي و شود اعطا ابريشم عدل ٢٠٠ و كاغذي پول تينگ
به رو مساجدي گر ا شيان/ شهر در ديگري و جينگ نن در يكي شود, ساخته
دولتي دواير ميشود/// داده اجازه آنها واص�ح مرمت باشند, نهاده ويراني
و انتقال گر ا دارند/ عهده بر را سازي باز اين در نياز مورد همةاق�م خريد
باشد, حصارها و گذرگاهها از عبور مستلزم نياز مورد مصالح و كاpها حمل

/٣٨٢ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

ندارد/>١ را آنها توقف و ممانعت هيچكسحّق
بود مينگ امپراتور يازدهمين G١٥٢١م تا ١٥٠٦K ده>��٢٢٠ <ِجنگ امپراتور
ظروف توليد اجازة وي بود/ مسلمان مشاوران و خواجگان از اطرافشپر كه
فرستادگان از و كرد, اعطا خود مسلمان حاميان به را چيني ظروف و برنزي
عـمل بـه پذيرايـي و استقبال خود دربار در گون گونا اس�مي سرزمينهاي

چينيانميآورد/ و مسلمانان مسالمتآميز همزيستي
از و ميگذاشتند احترام مينگ دربار مقررات و قوانين به چين مسلمانان
انـجام بـه آنـان ميكردند/ پيروي چينيان با مسالمتآميز همزيستي سياست
و احسـاسات بـه عـوض در ولي ميدادند ادامه خود ديني واعمال فرايض
بـراي مسلمانان هرچند نميرساندند/ صدمهاي چينيان ديني و ملي عواطف
يا انگار سهل افرادي اّما نميكردند, زيادي ت�ش خود آيين ترويج و تبليغ

نبودند/ خودشان ديني فرايض و مناسك انجام در متظاهر
غربي جنوب و غرب شمال درمناطق زمان اين در مسلمانان اجتماع ميزان

بازگشت به فهرست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢١٦

از شـماري بي گروههاي و اجتماعات البته بود/ خود حّد بيشترين در چين
مسلمانان كاهششمار با همزمان بودند/ كنده پرا چين سرتاسر در نيز مسلمانان
تعداد ميشدند, چين وارد دريا راه از كه چين شرقي درجنوب عرب و ايراني
سرزمين وارد مركزي آسياي زبان ترك مناطق از جديد مهاجران از كثيري
شـمار درصد بيشترين زبان ترك جمعيت كه بود هنگام اين در شدند/ چين
شمال نواحي در مسلمانان ميداد/ اختصاص خود به را چين ك خا مسلمانان
زندگي خود مخصوص كندة پرا و كوچك جوامع در غرب جنوب و غرب
وانسـجام ووحدت رهبري فاقد همچنين آنان نبودند/ يكپارچه و ميكردند

بودند/ pزم
خرسند و خوشحال مسلمانان يكپارچگي و اتحاد فقدان اين از كه چينيان
ايـن, وجـود با نمينگريستند/ تهديد يك چشم به مسلمانان به ديگر بودند,
فرمانبرداري آنها از و رعايت را چينيان مقررات و قوانين همچنان مسلمانان

ميكردند/
ايـنك چـين, بر مغول بيگانگان فرمانروايي از قرن يك گذشت از پس
به را چين مقيم خارجيان تا بودند گرفته تصميم مينگ دودمان بومي چينيان
پـوشش مسلمانان ترتيب, بدين نمايند/ وادار چيني رسوم و عادات پذيرش
آنـها در و كـردند نصب مساجدشان مجاور وتابلوهايي پذيرفتند را چينيان
زبـان گيري فرا به شروع و شدند متعهد را چين امپراتوري به شان وفاداري

كردند/ چيني
اختيار چيني اسامي خودشان براي كه خواست مسلمانان از مينگ دربار
تدريجي سازي همسان بر مبني مينگ دودمان امپراتوران آرزوهاي اّما كنند/
برهه اين در زيرا كردند, حفظ را هويتخود مسلمانان نشد/ برآورده مسلمانان
بودند خود ويژة آموزشي نظام نيز و سياسي و اجتماعي ديني, رهبران داراي



٢١٧ / چين مسلمانان آرامش دوران
مناطق در مسلمانان داشتند/ نفس به اعتماد بر مبتني نيرومند احساس يك و
فارسي زبان آموختن به آنان از بعضي ميكردند, زندگي هم از جدا و كنده پرا
رفتن همچنين آنان يابند/ دسترسي اس�مي متون به آسانتر تا پرداختند عربي و
و محله هر در ميكردند/ تشويق و ترغيب را الحرام ا� بيت زيارتي سفر به
بـراي نـيرومند پـايگاه يك مـثابه بـه كـه داشت وجـود مسجدي اجتماعي
ايـن, بـر عـ�وه مـيرفت/ شـمار به مسلمانان ميان وهمبستگي گردهمايي
بـا آنـان دايـم مـعاشرت طـريق از مسـلمانان ديـني بـاورهاي و اعتقادات
امـوري انـجام مـيشد/ مستحكم و تقويت مركزي آسياي در همكيشانشان
واسـبان شتران احشام, وفروش خريد يا ترجمه وتجارت, بازرگاني همانند
چين مرزهاي سوي آن مسلمانان با تماس و م�قات براي را بسياري فرصتهاي
بيشتر تماس حفظ موجبات ستدها و داد و مبادpت گونه اين ميكرد/ فراهم
قـادر را آنـان همچنين و ميآورد فراهم اس�م جهان با را آنان وگستردهتر
اس�مي غير محيط يك در را خودشان ديني عقايد سهولت به تا ميساخت

كنند/ حفظ
مردان بين پيوندها اين كثر ا ميكردند/ ازدواج چينيان با مسلمانان از برخي
دربار توقع و انتظار خ�ف بر ليكن ميگرفت/ انجام چيني دختران و مسلمان
در اسـ�مي جامعة ميآمدند/ بار مسلمان معمو~ افراد اين فرزندان مينگ,
مسلمان مرفه خانوادههاي كرد/ رشد محيطي شرايط با انطباق و سازش نتيجة

ميكردند/ بزرگ دخترانشان آتي همسر بعنوان را بچهها پسر
چـين, جـامعة سـازي همسان منظور به مينگ دربار امپراتوران چند هر
بر چيني نژاد وسيله بدين تا ميكردند ترغيب ازدواج به را وچينيان مسلمانان
گرويدن افزايشگرايشو به منجر اغلب سياست اين اما گردد, غالب مسلمانان



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢١٨

/٣٨٢ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

شد/١ چين غرب جنوب و غرب شمال مناطق در اس�م آيين به چينيان
به چين, در اس�مي فرهنگ به مربوط فصل در نيز تينگ ام/ سي/ داود/
قرنها پساز آنها كه ميكند اشاره مينگ دودمان عهد در چين مقيم مسلمانان
حكومت زمان در چگونه و داشتهاند حالي و وضع چه كشور اين در اقامت
مردم از جدايي سال صد هفت پساز و داده وضع تغيير گهان نا مينگ سلسله
و تغييرات اين علل شدهاند, چيني بكلّي و شده كشور آن مردم جذب چين

ميكنيم: كر ذ اختصار طور به نويسنده اين قول از را آن نتايج
چـين به اس�م ورود از قرن هفت آمد, كار روي مينگ دودمان <وقتي
خود به واري بيگانه وضع هميشه مسلمين سال هفتصد اين در اّما بود/ گذشته
و كرده حفظ را خود رسوم و آداب و زبان خاص, طبقهاي بعنوان و گرفته
مينگ دودمان زمان در بودند/ شده Gچين بومي Kمردم <هان> مردم تابع كام�
وضع نيز مسلمانان شد, بسته مهاجرتها راه و يافت تعديل بيگانگان نفوذ كه
كشـور اين بومي را خود كم كم آنان دادند/ دست از را خود مآب خارجي
گرفت/ خود به چيني رنگ زندگيشان رسوم و آداب تمام رفته ورفته دانستند
و القاب و خانوادگي نامهاي قبول واخت�ط, آميزش مرحلة اين برجستة نمونة
نيز مسلمانان ك خورا و ك پوشا وضع تاريخ اين پساز است/ چيني عناوين
استعمال تحريم در دستورهايديني نقض باعث غذا تغيير اين ولي شد, چيني
به شروع مسلمان كودكان وتربيت, تعليم زمينة در نشد/ شراب و گوشتخوك
نسـبتا مـدت در و كـردند <هان> لهجة به صحبت و چيني كتابهاي خواندن
و آداب بقية بود pزم دين حفظ براي كه عقايدي و اصول از غير به كوتاهي
سـاير از آنها تشخيص ديگر كه حدي به گرفت چيني رنگ مسلمانان رفتار



٢١٩ / چين مسلمانان آرامش دوران
گرفتند/ قرار چينيان تكريم مورد مسلمانان رو, اين از نبود/ امكانپذير مردم
چين در اس�م ط�يي عصر ميتوان را مينگ دودمان فرمانروايي دوره
Gهجري ٨٣٦ تا ٨٠٨K له>��٢٢١ <يونگ حكومت زمان در كه طوري به ناميد/
طـرف از خه> <جنگ نام به مسلمان برجستة و مشهور سياستمداران از يكي
آرام, اقـيانوس جـنوب مـمالك بـه دوسـتانه روابـط برقراري براي خاقان

/٤٢٨ تا ٤٢٦ صفحات كتاب, همان مورگان, كنت ١ـ

يافت>/١ مأموريت شرقي افريقاي و عربستان مينگهندوستان, دربار در مسلمان يك ممتاز موقعيت
برجستهاي موقعيت و جايگاه به مينگ عصر در كه چيني مسلمانان از يكي
و مي�دي ١٣٧١ سال حدود وي دارد/ نام <جنگخه>��٢٢٢ درياساpر شد, نايل
در واقع نان يون استان در يوَان مغولي دودمان فرمانروايي دروان اواخر در
پدر و پدر گشود/ جهان به چشم مسلمان خانوادة يك در چين غربي جنوب
<حاجي> خاطر همين به و بودند رفته خدا خانه زيارت به دو هر وي بزرگ
عمر شمسالدين اجّل سّيد اعقاب از نسل ششمين خه جنگ ميشدند/ ناميده
وي تـولد زمان نام بود/ مختلفي اسامي داراي و ميشود محسوب بخارايي

/٧٤١ ص كتاب, همان يائوبين, وان ٢ـ
بود/٢ بائو>��٢٢٤ <سان مستعارش نام و <ماخه>��٢٢٣

براي گستردهاي ت�ش يوان مغولي دودمان بر غلبه از پس مينگ دودمان
ت�ش و آورد عمل به چين مردم نژاد اصليترين <هان> قوم تمدن برگرداندن
احيا را خود اصيل تمدن و گذاشته كنار را مغولي سنن و آداب چينيها تا نمود

كنند/



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٢٠

به چين بزرگ ديوار تكميل و مرمت و بزرگ كانال زمانساخت همين در
پايتخت <قراقروم> شهر همزمان شد/ شروع مغولها حمله از جلوگيري منظور
روي به چين دروازههاي و گرديد يكسان ك خا با و ويران كام� مغول سابق
گـر ا مـعتقدند مـوّرخان شـد/ بسته يوان دودمان با ارتباط داراي خارجيان
بسـته خارجيان روي به مينگ دودمان حكومت دورة در چين دروازههاي

ميشدند/ مسلط چين سراسر بر آنان كه نميگذشت چيزي نميشد,
خه جنگ براي G١٤٢٥ تا ١٤٠٢K له> <يونگ امپراتور فرمانروايي دوران
و غربي واقيانوسهاي آبها به سفر براي مناسب فرصت و ط�يي دوران يك
رونـق و شكـوفايي دوران مـينگ دودمـان فرمانروايـي عصر بود/ جنوبي
چند هر ميكرد, حمايت بشّدت سفرها اين از امپراتور و بود چين دريانوردي

نيست/ مشخص كام� پشتيبانيها اين اصلي دليل
نان شهر در را دربار خواجه عنوان كه بود ساله يازده حدودا خه جنگ
و شد دربار ارشد خواجه و يافت مقام سپسارتقاي وي كرد/ دريافت جينگ
بـه چين امپراتور فرمان با و گرديد منصوب عالي درياساpر بعنوان بتدريج
سـالهاي طـي در و شد برگزيده دريايي عظيم ناوگان يك فرماندهي سمت
جنوب سواحل از مرتبه هفت قريب G٨٣٧ه تا ٨٠٨K مي�دي ١٤٣٣ تا ١٤٠٥
هندوستان, آسيا, جنوب اندونزي, در واقع سرزمينهاي سوي به چين شرقي
آفريقا قارة شرقي سواحل و هرمز جزيرة غربي, كشورهاي بنادر فارس, خليج
منطقه و كشور ٣٥ از روزگار آن در او كرد/ دريانوردي زنگبار بندر بويژه
راهـهاي هـمه آن دريـانوردي هيچ زمان آن تا چين تاريخ در كرد/ بازديد

بود/ نپيموده را دريايي
٦٢ داراي كرد هدايت را آن خه> <جنگ كه ناوگانهايي نخستين از يكي
اين جريان در بود/ ملوان هزار ٣٠ با همراه كشتيهايجهان بزرگترين از فروند



٢٢١ / چين مسلمانان آرامش دوران
بـا را چـين شرق در <فوجيان> منطقة مسلمانان از گروهي خه جنگ سفرها

/٧٤٢ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

برد/١ مدينه و مكه به خود كشتيهاي
آنها بزرگترين طول اّما نيست, معلوم خه جنگ كشتيهاي تعداد چند هر
بعد قرن يك كه بود <سانتاماريا> متري ٢٦ كشتي برابر چهار يعني متر ١٢٢
جنگ كشتيهاي كرد/ سفر جديد سرزمين به آن از استفاده با كلمب كريستف
سـفرهاي بـه نـياز مورد وسايل و مختلف كاpهاي جنگي, تجهيزات با خه
در خه جنگ كشتيهاي وسايل و ظروف از برخي امروزه ميرفتند/ دريايي
سـفرهاي اغـلب مـيشوند/ داري نگـاه كنيا شرقي ساحل در مومباسا موزة
شهر ميشد/ آغاز جو> <چوان همچون بندري شهرهاي از خه جنگ دريايي
ديدن آن از دوران اين از پيش قرن يك ماركوپولو كه بود جايي جو چوان
اين و بود خوانده جهان بنادر مجهزترين از يكي و بزرگترين را آن و كرده

داشت/ حقيقت واقعا زمان آن در جمله
تنگة سوي به عزيمت از قبل مي�ديجنگخه ١٤١٧ مه ماه ٣٠ تاريخ در
و توحيد آور پيام وقاص ابي بن سعد آرامگاه زيارت به فارس خليج در هرمز
همان در و آمده چين به مدينه از مي�دي ٦٢٢ سال حدود در كه يكتاپرستي

كرد/ احترام اداي وي به نسبت و شتافت شد, دفن و سپرده جان جا
در <جنگخه> مسلمان درياساpر كوشش, و ت�ش سالها پساز انجام سر
وي بزرگ كتشافات ا و گفت وداع را فاني جينگدار نان شهر در ١٤٣٥م سال

ماند/ جاي بر و اوثبت نام به هميشه براي مسلمان ساpر دريا يك بعنوان
نيم مينگ, دورة مشهور كاشف و دريانورد خه, جنگ دريايي سفرهاي
سفرهاي بود/ شده انجام امريكا قارة كاشف كلمب كريستف ظهور از قبل قرن



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٢٢

براي اعتبار و شهرت كسب و فراوان كشفيات موجب مسلمان ساpر دريا اين
شد/ چين حكومت و مردم با ملل و اقوام ديگر آشنايي و مينگ كم حا دستگاه
آن مسلمانان به چين حكومت اعتماد بيانگر اينسفرهايدريايي حال, عين در

/١٤٧ و ١٤٦ صفحات كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١ـ

بود/١ مينگ دودمان امپراتوران دربار در آنان آوازة و نفوذ ميزان ونيز مسلمانسامان زمامداران مينگبا روابطخاندان به نگاهي
زمـامداران بـا دوسـتانهاي و خوب مناسبات مينگ دودمان امپراتوران
رفت بيشترين كردند/ برقرار چين غرب سرزمينهاي و ممالك در واقع اس�مي

بود/ ايران در تيموري دورة فرمانروايان با نيز آمدها و
و تـوسعه چين و ايران روابط او اوpد و لنگ تيمور حكومت زمان در
وستد داد و فرهنگي و سياسي نمايندگان و مبادلةسفرا و بيشترييافت گسترش
ورود شـاهد وهـرات سـمرقند شـهرهاي زمان, اين در داشت/ بسيار رونق
شاهان ميان متعددي نامههاي و بود مينگ دودمان از چين فغفور نمايندگان
كر ذ مبحث اين در را آنها از برخي كه شد مبادله چين امپراتوران و تيموري

امپراتورچينميكنيم: به شاهرخ ميرزا تيموري امير نامة نخستين
چـين فغفور جانب از درگذشت, G٨٠٨هK ١٤٠٥م سال در تيمور وقتي
فرزند شاهرخ ميرزا خدمت به و آمدند ايران به تسليت عرض براي سفرايي
قـرار وي عـنايت و لطـف مورد و رسيدند ميزيست هرات در كه تيـمور

گرفتند/



٢٢٣ / چين مسلمانان آرامش دوران
را بخشي محمد شيخ و داد بازگشت اجازة آنها به شاهرخ مدتي از پس
كـه بـود مـدتها شـاهرخ ضـمنا فـرستاد/ چين به آنها همراه به سفير بعنوان
بـا رو ايـن از آورد, در مـحمدي آيين به را چينيها بتواند شايد ميكوشيد
پاينمينشست/ از معهذا بود نكرده كسب هنگام آن تا هم موفقيتي وجوديكه
زبان به نامه دو تيموري شاه بود, مأموريت اين عازم بخشي محمد شيخ وقتي

كرد/ دعوت اس�م دين به را او و فرستاد چين فغفور براي فارسي و عربي
سال در شاهرخ كه مينويسد مطلب همين به اشاره با نيز آرنولد توماس سر
از پس تا خواست سمرقند در خود دربار در چين ازسفير G٨١٥هK ١٤١٢م
امپراتور به اس�م پذيرش مورد در را وي تقاضاي و دعوت چين به مراجعت
چين سفير همراهي به كه خود نمايندگي هيأت به بهادر شاهرخ كند/ اب�غ چين

/٢١٨ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

كند/١ تسليم چين امپراتور به را آنها تا داد نامه دو ميرفت ديار آن به
چـين پـادشاه براي عربي زبان به كه را شاهرخ نامة نخستين متن كنون ا

ميآوريم: جا اين در است فرستاده
GصKخدا رسول ا�/> رسول محمد ا�, pا اله p الرحيم/ الرحمن ا� <بسم
را آنان كه كسي ميدارند/ برپا را دينخود من امت از گروهي <همواره فرمود:
ع�قه و توّجه مورد كند مخالفت آنان با كه كسي بود/ نخواهد موفق دهد آزار
شود>/ اجرا خدا دستور كه اين تا شد, نخواهد پيروي و گرفت نخواهد قرار
<مـن فرمود: نمايد خلق را آدم بني و آدم كه كرد اراده خداوند كه هنگامي
را مخلوقات شوم, شناخته و بنمايانم را خود كردم اراده پنهان, بودم گنجي
ازخلق پروردگار هدف كه ماميفهميم بنابراين, شوم/> شناخته تا كردم خلق
دارد/ برافراشته را ايمان و الهي معرفت وپرچم بشناساند را خود كه بود آن بشر



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٢٤

تا كرد مبعوث و داشت اعزام حق دين و راستي بر را خود پيامبر خداوند
ناراضـي جريان اين از كفار و مشركان چند هر جويد, برتري اديان تمام بر
را حرام و ح�ل قوانين و دستورها تا كرد ارسال را خود پيامبر خداوند باشند/
منكران وسيله بدين تا داد قرار وي معجزة را مجيد قرآن و دهد تعليم مردم به
كتنمايد, سا منازعه و مناقشه و مجادله هنگام در را زبانآنان و كند/ كت سا را
و باقي قيامت روز تا را خود دين خود جانبة همه راهنمايي و كامل عنايت با و
و فرصت هر در و مكان و زمان هر در خود قدرت با خداوند دارد/ نگه برقرار
صاحب و نيرومند افرادي چين و غرب و شرق از جهان نقاط تمام در شرايطي
در مردم تا كرده منصوب احسان و عدل بازار رواج براي را قدرت و امكانات
نمايد رهبري نيك كار انجام به را مردم وي تا و كنند زندگي امنيت آسايشو
با و دارد برافراشته را دين پرچم و دارد, باز ظلم و ناروا كارهاي انجام از و
بـنابرايـن انـدازد/ بر را كفر و شرك شايسته امت بين در توحيد از حمايت
قوانين برقراري در تا است داده آن توفيق را ما خود فضل و لطف با خداوند
امـر ما بر خداوند كنيم/ كوشش روشن راه و دستورها ارائة در و ك پا دين
و پيامبر براساسدين امور و وقايع در خود تبعة و مردم بين در تا است فرموده
مدارس و مساجد جا همه در كنيم/ رفع را آنان اخت�فات و قضاوت وي اوامر
كـز ومرا علوم آموزش تا داريم, پا بر معابد و صومعهها خانقاهها, بسازيم,
كـه جـا آن از نـروند/ بين از ديني مراسم و دستورها و نشوند تعطيل تعليم
حمايت اساس بر حكومت و دنيوي قدرت و ثروت و سلطه ادامة كه ميبينيم
از كفر و پرستي بت انداختن بر و بدي و زشتي با مبارزه و راستي و حق از
است آن ما آرزوي و اميد است, استوار پاداش و ثواب كسب براي زمين روي
در را ما و كنند موافقت پيشنهادها اين در ما دولتشبا اركان و امپراتور آن كه
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آرنـولد, تـوماس سر . ١٤٩ و ١٤٨ صفحات كتاب, همان محمدالعبدالمنعم, جمال افشار,١ـ ايرج كوشش به نامه, خطاي خطائي, كبر ا علي . ٢١٩ و ٢١٨ صفحات كتاب, صـفحاتهمان ,١٣٧٢ ,Tفرهنگي تحقيقات و مطالعات Uمؤسسة آسيا فرهنگي اسناد مركز ٤٢٦/تهران, و ٤٢٥

دهند/١ ياري صحيح دين پايههاي شاهرختحكيم ميرزا تيموري امير به امپراتورچين نامة
به سال دو پساز شاهرخ اعزامي سفير تواچي اردشير هجري ٨٢٢ سال در
آمدند هرات به هم چين سفراي سال همين رمضان ماه آخر در بازگشت/ ايران

مراجعه تيموري شاهرخ ميرزا به چين فغفور نامة كامل متن مطالعة و مdحظه براي امـيركبير,#ـ انـتشارات تـهران, اّول, چاپ چين, و ايران ابط رو تاريخ آذري, عdءالدين به: ١١٦/كنيد و ١١٥ صفحات ,١٣٦٧

تيموريكردند/# پادشاه تقديم را چين فغفور نامة و پيشكشهايخود و هدايا و
و چـينيان نـامهنگاري مـورد در بحرين> مجمع و سعدين <مطلع كتاب مؤّلف
پادشاه نام مكتوب در كه است آن خطاييان <طريق است: نوشته آن ويژگيهاي
در جا هر و گيرند, فروتر آن از اندك مقداري به وسطرها نويسند سطر اول در
باز و گذارند باشد رسيده كه جا آن به رسند تعالي خداي نام به مكتوب اثناي
طريقه همين رسيد پادشاه كر ذ به چنانچه گر وا گيرند/ اولسطر از تعالي ا� نام
لفظا طريق همان به فرستادند تاريخ اين در كه مكتوب اين و دارند, مسلوك

تـصحيح بـه بـحرين, مـجمع و سعدين مطلع سمرقندي, عبدالرزاق الدين كمال موuنا ٢/٣٨٣ـ ص هق, ١٣٦٠ سال uهور, چاپ شفيع, محمد

شد/>٢ نوشته باللفظ
نوشته چين نامههايسلطان موردخصوصيات سعديندر كتابمطلع مؤّلف
بوده مكتوب سه آوردهاند آفاق پيشسلطان كه هركرت ايشان <مكاتيب است:
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به شد نوشته اينسواد كه مشهور اينخط به يكي نوعخط, سه مكتوبي هر در و
و تركي, زبان به است ايغوران خط كه مغولي خط به ديگري و فارسي, عبارت
مكتوب و يكي سهخط هر مضمون خطاي, اهل زبان و خطخطايي به ديگري
مكـتوب آن در هدايا و تقوزات و جانوران از بودند فرستاده چه هر ديگر
مثالخط به مكتوب يك و خط سه هر و زبان سه هر به همچنين مفصلساخته
ابتداي از سال و ماه تاريخ و سهخط, هر و زبان سه هر به طريق همين به هم راه

/١١٦ ص كتاب, همان آذري, الدين عdء ١ـ

خطاييان>/١ خط و حكايت بود زينسان باشد, نوشته پادشاه آن حكومت
جانب از نامهاي چنين ارسال و است بوده فارسي زبان به چين پادشاه نامة
يا كه است اين بر دليل فارسي, زبان به هم آن شاهرخ, دربار به چين امپراتور
كساني وي دربار در كه اين يا و است بوده آشنا فارسي زبان به امپراتور خود
زبان نفوذ بر دليلي خود نيز نامه اين بودهاند/ مسلط فارسي زبان به كه بودهاند

است/ چين در امپراتورچينفارسي به شاهرخ ميرزا تيموري امير نامة دومين
تيموريدر امير چين, امپراتور پاسخ دريافت و نامه نخستين ارسال پساز
با را اس�م پذيرش به دعوت بود, شده نگاشته فارسي زبان به كه ديگري نامة
نامة در كه ب�غتي به آن در و است كرده مطرح بيشتري قاطعيت و صراحت
توّجه مورد نامه مضمون فقط و نشده توّجهي چندان ميشود مشاهده عربي

/٢١٩ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ٢ـ
است/٢ گرفته قرار

چـين بـه تيموري امير فرستادگان هيأت مهمترين هجري ٨٢٢ سال در

بازگشت به فهرست
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كتاب در را سفر اين جريان سمرقندي عبدالرزاق الدين كمال كه شدند گسيل
به است/ كرده ضبط و ثبت بود رفته چين به كه نقاش الدين غياث قول از خود
جـانب از و خـواجـه شادي شاهرخ, ميرزا تيموري امير جانب از وي گفتة
مأمور نقاش الدين غياث و احمد سلطان نيز دوست هنر و هنرپرور بايسنغر
مطلع رسيدند, سمرقند به وقتي بايسنغر و شاهرخ سفراي شدند/ چين سفارت
و شـاه سـلطان اسامي به نمايندگاني آنها از قبل هم بيگ الغ ميرزا كه شدند
آنها است/ فرستاده چين مملكت مقصد به چيني عدهاي اتفاق به بخشي محمد
ارغداق نام غتمشبه سيور ميرزا سفير كه اين تا كردند اقامت سمرقند در مّدتي
آنها به الدين تاج نام به بدخشان شاه وسفير اردوان نام به ملك شاه امير سفير و
محض به كردند/ حركت چين سوي به چيني نماينده چند اتفاق به و شده ملحق
با آنها از و گرفته قرار امپراتور فرستادگان استقبال مورد چين, ك خا به ورود
با و كردند پذيرايي غيره و خشك يا تازه ميوههاي و پخته گوشت و مرغ و غاز
فراهمساختند را آسايشآنها و رفاه وسايل طوري به بودند دور شهر از كه اين
نفرات تعداد از احترام با چيني مأمورين نبود/ آن امكان هم شهر در حتي كه
اين در كه كردند وتقاضا كردند ثبت را آنها و جو و پرس آنها همراهان و سفرا

نشود/ گفته چيزي دروغ به مورد
تـعداد بـود, نـفر دويست شـاهرخ, سفير خواجه, شادي همراهان تعداد
پنجاه و يكصد الدين غياث و احمد سلطان اسامي به بايسنغر سفير دو همراهان
نفر پنجاه الدين تاج و نفر پنجاه اردوان و نفر شصت ارغداق همراهان نفر,

دونفر/ و پانصد جمع بودند
شـهر دروازة بـه هجري ٨٢٢ الحجه ذي هشتم روز در فرستادگان اين
سـفراي باريابي نخستين شرح رسيدند/ مينگ, امپراتوري پايتخت خانبالغ,
از بعد است/: شده روايت اينصورت به چين فغفور حضور به تيموريان دربار
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و زده زانو اميري و گز پانزده مسافت به بردند تخت نزديك را ايلچيان كه آن
راه از كه آن مضمون خواند بر نوشته ايلچيان احوال GچينيK خطايي خط به
پادشاه براي و آمدهاند ايلچيان او فرزندان و رضي شاه پيشحضرت از دور
قاضي يوسف حاجي موpنا آمدهاند/ زدن سر به پايتخت وبه آورده تبركات
به تعلق يكي پادشاه ديوان دوازده واز بود پادشاه مقربان و تومان امراي از كه
اول گفتند: را ايلچيان دان زبان مسلمانان از نفر چند با و پيشآمد ميداشت او
پيشاني نهاده سر ايلچيان كرت, سه نهيد زمين بر سر آن از بعد و شويد تاه دو
و بايسنغري جناب و رضي شاه حضرت مكتوب آن از بعد نرساندند, زمين بر
بـلند دست دو بـه پـيچيده زرد اطـلس پارچة در را اسرا و شاهزادگان باقي
زر در دارد پـادشاه بـه تعلق چه هر كه است آن خطاي اهل قاعدة گرفتند/
پـيش كه سرايي خواجه به ستده مكاتيب آن و آمد قاضي موpنا ميپيچند,
گشاد و گرفت پادشاه و برد پيشپادشاه سراي خواجه و داد, بود پادشاه تخت
نشست تخت بر آمد فرود صندلي از پادشاه و سرايداد, خواجه به باز و ديد و
قبا را فرزندان و خويشان و قبا, هزار دو و دگله هزار آوردند, جامه هزار سه و
و كوكجه و خواجه شادي آوردند او نزديك ايلچيان از نفر هفت و پوشانيد,
زده, زانو ايشان و الدين تاج و وان وارد وارغداق الدين غياث و احمد سلطان

/١٢٠ تا ١١٧ صفحات كتاب, همان آذري, عdءالدين ١ـ
پرسيد/>١ شاهرخي حضرت احوال پادشاه

امير نامة دومين حامل هيأت اين كه ميرسد نظر به pبا شرح به عنايت با
به شاهرخ تيموري امير نامة دومين در است/ بوده چين امپراتور به تيموري

است: آمده چنين شده تنظيم فارسي زبان به كه چين امپراتور
ك�م pما س�م سلطان, شاهرخ از پادشاه, منگ داي جانب <به
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بيافريد الس�م عليه آدم كامله قدرت و بالغه حكمت به تعالي خداوند چون
تا فرستاد خلق به راستي به و گردانيد ورسول پيغمبر را او فرزندان بعضي و
و ابراهيم چون را پيغمبران ازين بعضي باز و كنند, دعوت حق به را آدميان
روزگار آن خلق و كرد تعليم شريعت و داد كتاب الس�م عليهم داود و موسي
رسوpن اين مجموع باشند/ ايشان دين بر و كنند عمل شريعت به تا فرمود را
و ماهتاب و آفتاب از و كردند دعوت پرستي خدا و توحيد دين به را مردم
شريعتي رسوpن اين از را كدام هر و داشته باز پرستيدن بت و شيطان و ستاره
و رسالت نوبت چون بودند/ متفق خداي توحيد در همه اّما بود, مخصوص
او و گشت منسوخ ديگر شريعتهاي رسيد, GصKمحّمد ما رسول بر پيغمبري
و وزير و غني و سلطان و امير عالميان همه و شد الزمان آخر پيغمبر و رسول
شريعتهاي و ملت ترك و كرد ميبايد عمل او شريعت به را كبير و وصغير فقير
اين از عبارت مسلماني و است اين درست و حق به اعتقاد داد/ ميبايد گذشته
خود فرزندان بعضي و كرد خروج خان چنگيز سال چند به اين از پيشتر است/
دشت و قوم و سراي حدود به را خان جوجي فرستاد/ مملكتي و وpيتها به را
خـان جاني و اوزبگ چون پادشاهان بعضي نيز جا آن در و فرستاد قبجاق
مـحّمد حـضرت شـريعت بـه و بودند مسلماني و اس�م سر بر خان وارس
و عـراق و خراسـان ب�د به را كوخان pوهو ميكردند, عمل GصKمصطفي
ممالك آن كم حا كه او فرزندان از بعضي آن پساز گردانيد/ مقرر آن نواحي
سـر بر همچنان بود ايشان دل در GصKمحمدي شريعت آفتاب چون بودند
چون رفتند, بهآخرت مشرفگشته اس�م سعادت به و بودند, مسلماني و اس�م
تا بهادر, سعيد ابو سعيد وپادشاه سلطان اولجايتو و غازان گوي راست پادشاه
امـير مخدوم و پدر به كامراني و سلطنت و روايي فرمان و حكومت نوبت
محمدي شريعت به ممالك جميع در نيز ايشان رسيد/ ثراه طاب گوركان تيمور



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٣٠

را اس�م و ايمان اهل ايشان جهانداري و سلطنت ايام در و فرمودند عمل GصK
ممالك اين تعالي خداوند فضل و لطف به كه كنون ا بود/ تمامتر چه هر رونقي
تـمامي در آمـده, تصرف قبضة در غيرها و عراق و ماوراءالنهر و خراسان
نـهي و معروف وامر ميكنند نبويه مطهرة شريعت موجب به حكم ممالك
كه شد وتحقيق تعيين چون است/ مرتفع چنگيزخاني قواعد و يرغو كرده منكر
و واس�م ايمان سبب به دنيا در دولت و وسلطنت قيامت در نجات و خ�ص
كـردن زندگاني وانصاف داد و عدل به رعيت با است تعالي خداوند عنايت
آن در نـيز ايشان كه است آن تعالي ا� كرم و موهبت به اميد است, واجب
تا دهند قّوت را مسلمانان و كنند عمل GصKمحّمد حضرت شريعت به ممالك
من لک خيٌر <ول�خرة كه آخرت پادشاهي به دنيا روزة چند پادشاهي كه باشد
تـحفها و رسـيدند ايلچيان طرف آن از وقت درين و گردد/ متصل اpولي>
دوستي و محبت گفتند/ ممالك آن معموري و ايشان س�متي خبر و آوردند
اين از نيز ما گشت, تازه اpبناء قرابة آpباء محبة موجب بر بود پدران ميان كه
كه است آن مقرر رساند, س�متي خبر تا فرستاديم ايلچي بخشي طرفمحمد
معني اين كه روند و آيند س�مت بازرگانان تا باشند گشاده راهها اين از بعد
و اتحاد رعايت توفيق است, آخرت و دنيا ونيكنامي ممالك آباداني سبب

/٢٢٧ تا ٢٢٤ صفحات كتاب, همان سمرقندي, عبدالرزاق الدين كمال موuنا ١ـ
باد>/١ طريق اهل رفيق داد و شرايط مراقبت

جمادي اوايل تا ٨٢٢ سال الحجة ذي هشتم از تيموري دربار فرستادگان
اين در بودند/ خانبالغ شهر در ميشود, ماه پنج مدت كه هجري ٨٢٣ اpولي
بـه سـفرا كه بود شده ايجاد مسجدي مسلمانان براي امپراتور دستور به شهر
يكي كردند/ برگزار مسجد اين در را قربان عيد نماز مسلمانان از گروهي اتفاق
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قاضي موpنا همان بود نمايندگان رفاه و آسايش مراقب همواره كه كساني از
وهفتم بيست در او بود/ داشت وزارت مقام فغفور دستگاه در كه الذكر سابق
كه سفيد لباس كه بايد و است جديد سال فردا كه داد پيغام سفيران به محرم

پوشند/ سفيد جامه عزا هنگام چين در زيرا نپوشند, عزاست ع�مت
اين اّما شد, چين امپراتور تقديم كه بود اسبي شاهرخ ميرزا هداياي بين در
كه داد دستور و شد خشمگين او و زد زمين بر را چين پادشاه شكارگاه اسبدر
به كه كساني از تن چند ببرند/ چين شرقي شهرهاي به و كرده مقيد را سفيران
قاضي يوسف موpنا و داجي جان و جي ليدا مانند بودند, مسلط چيني زبان
را آنان انجام سر نيز واو كردند عرض مطالبي چين فغفور به كرده وساطت

بخشيد/
عازم گرانبها هداياي دريافت از پس ديگران و شاهرخ سفراي حال هر به
ميآمد شيراز از كه ابراهيمسلطان ميرزا سفير با راه بين در و شدند خود كشور
او نـام و مـيآمد اصفهان از كه رستم ميرزا سفير و داشت نام حسن امير و
در فرستادگان باpخره, بودند/ چين عازم كه كردند برخورد بود جمال پهلوان
خواجه و گشتند باز هرات به هجري ٨٢٥ سال رمضان مبارك ماه يازدهم روز

آورد/ در تحرير رشتة به را خود تاريخي سفر يادداشتهاي الدين غياث
و توباچين و بيباچين اسامي به ديگري سفراي چين سفارت, اين از پس
<شنقار چون بسيار هداياي و تحفه و سوار سيصد با تتقباچين و جاتباچين
داشتند/ گسيل شاهرخ دربار به غيره> و چيني آpت و ترغو كمخاو و واطلس
آورند/ خود با ارزندهاي هداياي هم دربار بزرگان و شاهزادگان براي ضمنا
مغايرت حجاب رفع جانبين <از كه بود تيمورياين پادشاه به آنها نامة مضمون
مراد به تجار و رعايا تا فرمود يگانگي و موافقت فتح و نمود بايد بيگانگي و
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/١١٤ و ١٢١ صفحات كتاب, همان آذري, عdءالدين ١ـ

باشد/>١ ايمن راهها و روند و آيند خود
بخوبي نيز چين در ايران سفراي واز ايران در چين سفراي از مجموع در
ايران وارد چين كشور نمايندگان كه ميرسيد خبر كه هنگامي ميشد/ پذيرايي
قرار محلي مقامات استقبال مورد مينهادند قدم كه شهري هر در ميشوند,
نسـبت به بود موظف دكاني صاحب هر ميبستند, آذين را شهر ميگرفتند,
عرض براي بزرگان و امرا و خويشبكوشد مغازة تزيين در خود شغل و حرفه
چين و ايران ميان روابط تيموري دورة در ميشدند/ خارج شهر از مقدم خير
تامي رونق ستد و داد و هدايا تقديم سفرا, مبادلة و بود يافته گسترش بسيار
اين بزرگ و كوچك حكمرانان ايلچيان حتي و تيموري دربار سفراي داشت/

ميگشتند/ باز و ميرفتند خانبالغ يا Gدادو =K دايدو دربار به دوره
از چين امپراتور و تيموري امير شاهرخ ميرزا ميان شده مبادله نامههاي در
پادشاه نام عبارت اين است/ شده استفاده <=دامينگ>��٢٢٥ مينگ> <داي عنوان
چين در را مغوpن جاي كه است مينگ پادشاهي سلسلة كلّي عنوان بلكه نيست,
اّما نيست, مشخص چين امپراتور دقيق نام مكاتبات اين در چند هر گرفتند/
مدت به شاهرخ ميرزا تيموري امير كه گفت بايد موضوع اين تشخيص براي
اريكة بر G١٤٤٧مK هجري ٨٥١ تا G١٤٠٥مK هجري ٨٠٨ سال از سال ٤٢
فرمانروايي عصر با مصادف وي زمامداري دوران بود/ زده تكيه فرمانروايي
تا ١٤٠٣K له>��٢٢٦ يونگ زو <چنگ مينگيعني دودمان امپراتوران از تن چهار
. ١٤٢٦م تا ١٤٢٥K شي>��٢٢٧ هونگ زونگ <رن ,G٨٢٩ه تا ٨٠٦ . ١٤٢٥م
تا ٨٣٠ . ١٤٣٦م تا ١٤٢٦K ده>��٢٢٨ شوان زونگ <شوان ,G٨٣٠ه تا ٨٢٩
تـا ٨٤٠ . ١٤٥٠م تـا ١٤٣٦K تونگ>��٢٢٩ جنگ زونگ <يينگ و G٨٤٠ه



٢٣٣ / چين مسلمانان آرامش دوران
است/ بوده Gامپراتورچين٨٥٤ه به تيموريان دربار نامة سومين

زمان در ,G١٤٤٧مK هجري ٨٥١ سال در شاهرخ ميرزا گذشت در پساز
فرزند بيك الغ بود/ يافته راه آنها ميان در كشي برادر و وياخت�ف جانشينان
به قوشچي علي موpنا رياست به را تي هيأ است معروف او زيج كه شاهرخ

داشت/ اعزام چين
نوشته اختصار به مورد اين در نامه> <خطاي كتاب مؤّلف خطايي كبر ا علي
خطاي به را شيري قوشچي علي موpنا استاد مرحوم سلطان, بيك <الغ كه است
آن اوضاع تمام كه بنويسيد وبدانيد بينيد چه هر گفت را خود كسان و فرستاد

است: عجايبات از ملك

/٢٩ و ٢٨ صفحات كتاب, همان خطائي, كبر ا علي ١ـ

مـاچين و چـين كـافران بـا گر پركين١ا نفس اين با كه به درافتي
چين امپراتور به نامهاي نيز بايسنغر فرزند و شاهرخ نوادگان از ع�ءالدوله

بـه: كنيد مراجعه چين امپراتور به عdءالدوله نامة كامل متن مطالعة و مdحظه براي ١٣٤١,#ـ كـتاب, نشر و ترجمه بنگاه تهران, ايران, تاريخي مكاتبات و اسناد نوايي, ٢٨٠/عبدالحسين و ٢٧٩ صفحات

فرستاد#/
بـه تـيموري امـيران سوي از ارسالي نامههاي و مكاتبات گفتهاند برخي
است/ شده چين امپراتوران از يكي شدن مسلمان موجب مينگ دربار جانب
افسانه را آن و ندارد وجود امكاني چنين كه است معتقد آرنولد توماس سر اّما
يك ديگر, افسانههاي ضميمة به را افسانه اين مينويسد: ادامه در و كرده تلقي
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آغاز و مي�دي پانزدهم قرن پايان در كه كبر ا علي سيد نام به مسلمان بازرگان
عّدة كه ميكند نقل وي است/ نموده نقل داشت سكونت پكن در شانزدهم قرن
گوانگ =K گنجنفو شهر در تنها كردند/ سكونت چين در مسلمانان از زيادي
از مسـلمانان ايـن داشت/ سكونت مسلمان خانواده هزار سي Gكانتون = جو
به ارضي و ملكي هداياي كه امپراتور, حمايت از و معاف ماليات پرداخت
مـورد در كـامل آزادي از مسلمانان بودند/ برخوردار ميداشت, اعطا آنان
اسـتفاده بـود, چـينيها احـترام و توّجه مورد كه خود, ديني فرايض انجام
مسـجد چهار پايتخت در تنها بود/ مجاز آزادانه اس�م پذيرش و ميكردند
چين امپراتوري سرتاسر در ديگر مسجد نود حدود در و داشت وجود بزرگ

/٢٢٠ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

بودند/١ شده ساخته امپراتور هزينة به همه كه بود بنايمسجدجامعهانگجوداير و ترمذي فخرالدين
به بودند, معاصر مينگ سلسلة امپراتوران با كه تيموري س�طين عهد در
كشور آن در تازهاي مساجد چين, به مسلمان ايرانيان زياد وآمد رفت علّت
ناحية در واقع <هانگجو>��٢٣٠ شهر بزرگ مسجد آنها ميان از كه شد نهاده بنياد

است/ برخوردار بيشتري شهرت از چين شرقي
اين است/ عربي زبان هم و فارسي خط و زبان به كتيبهاي داراي مسجد اين
را مسجد اين كه ميخوانيم مفّصلي قصيدة در و است موجود هم هنوز كتيبه
در آن بناي و چينساخته خاقان مينگ داي زمان در ايراني ترمذي فخرالدين
زمان اين از پيش اندكي است/ رسيده اتمام به G١٤٥٢مK هجري ٨٥٦ سال
شادي رياست به تي هيأ ايراني پادشاه شاهرخ كه بود هجري ٨٢٢ سال در يعني

بازگشت به فهرست



٢٣٥ / چين مسلمانان آرامش دوران
GپكـنK خـانبالغ بـه فـرزندش و خود طرف از نقاش الدين وغياث خواجه

/١٢٦ ص كتاب, همان آذري, عdءالدين ١ـ

بود/١ فرستاده
مسجد آن به گذشته در و دارد نام خوانگ>��٢٣١ <فنگ بزرگ مسجد اين
لحاظ از معروف مسجد چهارمين مسجد اين گفتهاند/ نيز جيائوسي>��٢٣٢ <جن
مسجد اين بناي اتمام سال چنانچه ميرود/ شمار به چين در اس�مي معماري
اين كه گفت بايد اينصورت در باشد, بوده G١٤٥٢مK هجري ٨٥٦ سال واقعا
تا ١٤٣٦K تونگ> جنگ زونگ <يينگ امپراتور پادشاهي اواخر در مسجد
جـينگ زونگ <داي امپراتور پادشاهي اوايل يا G٨٥٤ه تا ٨٤٠ . ١٤٥٠م

/١٥٤ و ١٥٣ صفحات كتاب, همان يائوبين, وان ٢ـ

است/٢ شده ساخته G٨٦٢ه تا ٨٥٤ . ١٤٥٧م تا ١٤٥٠K تاي>��٢٣٣
را مسجد اين كتيبة سواد ١٣٥٦ سال تابستان در كه ستوده غ�مرضا دكتر
به را آن از قسمتهايي كه نوشته مقالهاي خصوص اين در است, كرده قرائت

ميآوريم: پي در اختصار

تعالي و سبحانه حق

الرحيم الرحمن ا� بسم

التـقوي عـلي اسس مســجد هــذا

تــعالي بــــا� القــــوة ان الحــــق

Kِ ا اِجَد مسى يَْعُمُر (انَّما كه صمداني ساطع برهان و رباني قاطع نص حكم به

/١٨. توبه ٣ـ
بيتا ر َعمَّ <من كه مصطفوي ك�م و نبوي حديث و ِخر>٣ ا�\ اليَْوِم و Kِبا آمََن مَْن
نور به او بصيرت ديد كه را دولتي صاحب هر واp¤ِخرة> نيا الدُّ في بيتَه اُ� ر عمَّ



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٣٦

/٢. حشر .١/٣٥ـ نور ٢ـ

ا� (يـهدي كـحل به او بصارت وچشم منور ا�بصار)١ اولي يا (فاعتَبِروا
اpمسخواهد من ابين الشمسو من اظهر او نزد باشد مكحل منيشاء)٢ ِبنُوِرِه
اين منطوق چنانچه و/// مسجد بناي مبرات مقدسترين و بهترينخيرات كه بود
و است ناظم اين عمل الجنة> في بيتا َلُه ا� َبني مسجدا تعالي � َبنىي <َمن حديث
مـحمدي درگـاه Gحـضور؟K خـصوص و احدي بارگاه مقبول سعادت اين
اعـ�م برافرازنـدة فغفور اين/// عهد در مدت اين در چنانكه كند, راروزي

انوار///> افروزندة بر الناس,
اقـتدار جـم خسـرو او درگـاه كـر چا

تـبار خـاقان قـيصر او فــرمان بــنده
بزم روز كرمش ز و رزم گاه هنرش از

شرمسار طي حاتم خجل دستان رستم
نشـان زكسـري داده سرافـرازيش تاج

يـادگار كـي ز مانده شهنشاهيش تخت
زمين/// سطح

دولت/// پــــاينده و بــــــــاقي
قرار بر سلطنتش دوام, بر مملكتش
ذخر و حال بهترين مسجدي چنين بناي به وهدايت دولت/// و سعادت اين

ابواب/// مرجع/// و اس�م اهل مصالح كفيل كه كسي// مآل
خـالدين فـادخلوها عـدن جـنان هذه

مثال و شبه كعبه چو ندارد كه عمارتي



٢٣٧ / چين مسلمانان آرامش دوران
آسمان اندر اقصاست مسجد اساس تا

و/// الحرامست بيت و كعبه تا زمين در
در ولي نبود, ميسر هم كلمهاي بصورت حتي كتيبه قسمتهايپايين خواندن
ترمذي> ع�ءالدين بن الدين شهاب بن فخرالدين كرده <بنا عبارت كتيبه آخر

و الهـيات دانشكـده نشرية چين> در جو هان <مسجد فارسي كتيبة ستوده, غdمرضا ١/٢٤١ـ و ٢٤٠ صفحات ,١٣٥٧ تابستان و بهار ,٢٧ و ٢٦ شمارة مشهد, اسdمي معارف

است/١ آشكار و واضح بخوبي
و بنايمسجد بارة در تحقيق تا وسيلهايشد مسجد كنندة بنا نام ماندن باقي

برسد/ نتيجه به آن گذار پايه بيشتر شناخت
مـجمع و سـعدين <مـطلع كـتاب مؤّلف سمرقندي عبدالرزاق الدين كمال
بـه كه ايلچيان آمدن كر ذ در قمري هجري ٨٢٥ سال حوادث ذيل بحرين>

مينويسد: ديار آن عجايب و غرايب شرح و بودند رفته ختاي مملكت
سـعيد خـاقان حـضرت كـه است مذكور عشرين و اثنين سنه وقايع <در
بـايسنقر ميرزا و فرمود ختاي مملكت نامزد خواجه شادي مقدمهم ايلچيان
غياث خواجه تمام كيد تأ وبه نمود ارسال را نقاش الدين وغياث احمد سلطان
روزي به تا رود بيرون هرات دارالسلطنه از كه روز آن از كه بود گفته را الدين
وpيت وصفت راه چگونگي از بيند آنچه وpيت و شهر هر در آيد باز كه
و ايشان سياست و ضبط طريقة و پادشاهان وعظمت شهرها قواعد و وعمارت
روزنامه طريق به روز به روز نامدار, ملوك اطوار و ديار و ب�د آن عجايب

/ نمايد/// ثبت
آمـده ختاييان ماه دهم و رسيدند خواجه قرا به رجب ماه پنجم ايلچيان
فرود اتاصوفي قصبة به نوزدهم و نوشتند ايشان مردم عدد و ايلچيان اسامي
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تاج خانزاده مرتضوي فرزندان و مصطفوي خاندان از يكي جا آن و آمدند
لنگري بود قامل مسلمانان كم حا فخرالدين امير داماد ترمذ سادات از الدين
در و رسيدند قامل شهر به رجب يكم و بيست و انداخته, اقامت ولنگر ساخته
تكلّف غايت ودر ساخته متعالي معبد و عالي مسجد فخرالدين امام شهر اين
بتان آن اطراف بر كه داشتند بتخانهاي مسجد نزديك كافران و بود/ پرداخته
به ديو دو صورت بتخانه در بر و بودند/ نگاشته بديع صور به بزرگ و خرد
قامل كم حا جمال صاحب بايريجواني تيمور منگلي و نمودند حمله يكديگر

عـلي . ٣٨١ و ٣٨٠ صفحات كتاب, همان سمرقندي, عبدالرزاق الدين كمال موuنا ١/٣٢٣ـ تا ٣٢١ صفحات كتاب, همان خطائي, كبر ا

بود>/١
در كـه مـيگفتند ديـدهانـد, را آن مسجد و جو هانگ شهر كه چينياني
اين با دارد/ وجود مسي مجسمة چند آن در كه هست معبدي مسجد نزديكي
كه است سعدينآمده كتابمطلع ٣٨١ حاشيةصفحه در كه توضيحاتي با و بيان
غـايت ودر مسساخته از صورتي ساله ده بچه مقدار بزرگ بتي پيش <در
رنگ و كـرده استادانه صورتگريهاي خانه ديوارهاي بر و خوبي, و صنعت
كه است قامل شهر همان جو هانگ شهر كه ميرسد نظر به خوب>/ آميزيهاي
را عالي مسجد آن و داشته اقامت آن در قامل مسلمانان كم حا فخرالدين امير

/٢٤٤ تا ٢٤٢ صفحات مقاله, همان ستوده, غdمرضا ٢ـ
است/٢ ساخته

است شهري <نام است: آمده چنين نيز قامل كلمة ذيل دهخدا نامة لغت در
نهايت در و عالي مسجدي نام فخرالدين سيدي شهر اين در ختا, حد سر در
كه داشتند بزرگ پرستانخانه بت بقعه آن به قريب و بود تزيينساخته و تكلّف
بودند نهاده بديع صور به مصور كوچك و بزرگ بتان آن جوانب و اطراف بر



٢٣٩ / چين مسلمانان آرامش دوران
جواني و نگاشته بودند حمله در يكديگر با كه ديو دو صورت بتخانه در بر و
اشتغال حكومت به قامل در جمال و حسن غايت در نام بايري تيمور منگلي

/١٣٣٩ مهرماه سيروس, چاپ تهران, ,TقU حرف ا, نامهدهخد لغت دهخدا, كبر ا علي ١ـ

تيموري>/١ ميرزاي شاهرخ عهد <در داشت
بـراي شمسي ١٣٥٩ سال خردادماه در پژوه دانش و افشار ايرج آقايان
مسجد از بازديد هنگام به افشار استاد رفتند/ چين به تحقيقاتي علمي سفري
توّجه قابل نكتة است/ كرده رونويسي و م�حظه را مسجد آن كتيبة شيان شهر
فاصله رغم به شيان مسجد كتبية متن با جو هانگ مسجد كتيبة متن كه است اين
حتي و است يكسان واژگان و عبارات نظر از يكديگر, از شهر دو اين زياد
را هانگجو مسجد كتيبة در قابلخواندن غير ريختگيهاي شيان مسجد كتيبة
كتيبه اين بارة در خود گزارشسفر در افشار آقاي است/ كرده مشخص برايما

مينويسد: چنين
مسجد بناي تاريخ خصوص در است اط�عاتي متضمن كتيبهها از يكي
ساختهاند/ را مسجد او عهد در كه پادشاهي مينگخان داي نام و ,G٥٨٩ Kسال
در شاعري كه است قصيدهاي حاوي و فارسي زبان به و نسخ خط به كتيبه
نموداري و يادگار كتيبه اين است/ سروده پادشاه آن مدح و مسجد بناي تاريخ
آن در آن مـاندگاري دراز دوران و چـين در فـارسي زبـان نـفوذ از است

آن: متن است اين و سرزمين,
Kِ ا مساِجَد يَْعُمر (انَّما كه ساطعصمداني برهان و رباني قاطع نص حكم <به
َبْيَت َيْعُمر <َمْن كه مصطفوي ك�م و نبوي حديث )و َخِر ا�\ يَوِم والْ Kِا بِ آمََن مَْن
به او بصيرت ديده كه را دولتي صاحب هر واp¤ِخرة> نيىا الدُّ ِفي َبيتَُه اُ� َعَمر اِ�
ا� يهدي كحل به او بصارت چشم و منور ار) بْصى أ�َ اولِي ا يى اعتَبِروا (فَ نور
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اpمسخواهد من ابين و الشمس من اظهر او نزد باشد مكحل يشاء من لنوره
است/ معابد عمارت و مساجد بناي مبرات مفيدترين و خيرات بهترين كه بود
ِفـي َبْيتا َلُه �ُ ا َبنَي َمْسجدا َتعالىي � َبنيى <َمْن كه حديث اين منطوق چنانچه
مخصوصان و احدي بارگاه مقبوpن اينسعادت و است شاهد اين بر هم الَْجنَِّة>
پـادشاه اين عهد در مدت اين در كه چنان گردد, روزي را محمدي درگاه
انـوار بـرافـروزندة شـاهي, برافـرازنـدةاعـ�م تخت, فغفور بخت سكندر

پادشاهي/
اقـتدار جـم خسـرو او درگـاه كـر چــا

تـبار خــاقان قــيصر او فــرمان بــنده
بـزم روز كـرمش ز و رزم گاه هنرش از

شـرمسار طـي حاتم خجل دستان رستم
خان مينك داي دولت باد پاينده و باقي

بـرقرار ســلطنتش دوام بــر مــملكتش
و حال قرين مسجدي چنين بناي وهدايت توفيق اين و ودولت سعادت اين
است/ انـام م�ذ و مرجع و اس�م اهل مصالح كفيل كه باشد كسي مآل ذخر
ِلسـادات مـربي امـتنان, و بـّر آثار نهندة بنا احسان, و خير ابواب گشايندة
و ا� ره َعـمَّ المنان, الَمِلِک بالنَّظر الَمنظوُر َوالغرباء, عفاء الضُّ عوُن والعلماء,

عمر/ ا َكمى عمر ُعقباه
مـتعال حـضرت تأيـيد بـه نـهاد بــنا

مثال و شبه كعبه چو ندارد كه عمارتي
است: شده واقع آن وصف در شكسته اين از قصيده اين چنانچه

روزگـار بسـيط در بــاشد گــرديده عــجب ايــن
اقــتدار گــردون الوان چــنين گــردون ديــــده
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ين ــالدى خى َفـــادُخلُوها َعــــْدٍن نّىاُت ـ جـــ ــــِذِه هى

ديـار هـر در هــاتفي نــدائــي دم هــر مــيكند
او قــنديل از شــام هـــر مــــيبرد روشــــنايي

حـضار نـيلي ايـن عـالمتاب نــور روشــن شــمع
دايـما آن از و است گـردان خـورشيد سـرش بــر

روزگــار چشــم ز گــه نــا آفــتي نـــبيند تــــا
فــلك زرانــدودش ســقف شــمسه وجــود بــا

شــرمسار بس خــويشتن آفــتاب از است گشــته
حـق مـحراب انـدرين حـق از ميجوئي زر كه اي

شـمار بـي شـد روا حـاجتها مــحراب كــاندرين
مـعتكف در بـرين شـو جـنت وصـف شــنيده اي

دارالقـرار از است نـموداري مـنزل ايــن كــه زان
زن آب ديــده ز او صــحن روي بــر قـــدسيان

نـثار عـنبر گــيسوي بــا كش جــاروب حــوريان
خــيرالمــرسلين ز آمـــد دعــــا َأْنــــِزْلني َربِّ

زافـتخار يكـايك را مــ�يك مســجد وانــدرين
خــطيب كــرسي از بــاpتر نــهد رفــعت پـــايه

كــامكار شــاه مــدح بگــويد مــنبر بــرين تـــا
بــود گــفته ــْق َوفِّ َربِّ اول روز چــون بــــانيش

يــار گشــته را او مــر ربــاني تــوفيق pجــــرم
گـذشت چـون نـيت صـدق فكـنده اتـمامش فرش

كـبار صـدر هـجرت از نــه و پــنجاه و هشــتصد



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٤٢

است كـرده عـمارت مسـجد يك نــه او خــدمت
هــزار صــد دل كــعبه بــيشك مــعمور ســاخته

َاصــلُُه را دولتش فــرع كــه كــاري است كــرده
كـردگار از دائـما خــواهــد اpَٔرض ِفــي ــاِبٌت ثى

آسـمان انــدر است اpقــصي مســجد پــاسبانش
پــايدار است الحــرام بــيت و كــعبه زمــين تــا

است مـانده كـعبه ابــراهـيم GريــختهK آنــچنان///
يــادگار بــماند مســـجد ازيــــن GريــــختهK///

ديــن اركــان رتــبت دارد كــه او ركــن چـــار
اســتوار بــادا كــعبه بــرج چــار مــــثال بــــر
در ائمه كبار ثمانمائه/ و خمسين و Gكذا K ستة سنه اp¤خر َجمادي شهِر <في
موpنا و حيدري الدين نظام اpس�م شيخ چون بودند هيأت در كه تاريخ آن
يوسف موpنا و شمسالدين موpنا و شرفالدين موpنا و جوني نانك محمد
pمو و عمر pمو و ناصر وامير الدين عين امير و صافي موpنا و قاسم موpنا و
ابراهيم pمو و خواجه pمو درويشو pمو و حاجي pمو و عثمان pمو و هاني
اسماعيل pمو و اسماعيل بن رمضان pمو و GريختهK///حسين بن حسن pمو و
سطح تمام ا�/> فضل بن رمضان pمو و رجب pمو و كاتب منصور pمو و
فارسي/ كتابه زمينه همين در مطالبي حاوي است چيني خط به كتابه اين پشت
حاوياط�عاتي و عربي زبان به هجرياست ٩٢٨ بهسال مورخ دوم كتبية
است: چنين متنآن مذكور, سال در الدين نظام وسيلة به آن خصوصتعمير در

Gقرآني آيات سطر چند از Kبعد
افضل اعلم اعّز اجّل امير سّيد اِضَيِه المى زِمنِة َpٔا ِفي اِجَد الَمسى ذِه هى َعَمَر <َقْد
رئيُس العالي, اpماُم ا َعَمرهى و مرقَده اُ� َر َنوَّ خانك مينك داي ريف الشَّ اسُمُه
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يَن أجمعى مَع يِن والّدى الِملَِّة نظاُم واpحكاِم, يعِة رى الشَّ ُمبيُن س�ىِم, ِpٕا ادي هى نام, َpٔا
النَّـبويِة هـجرِة ِمـْن ـاقي البى َشـَرَف وأدام ـاضي المى َرِحـَمُةا� الُمسـِلميىن ِمَن

ِئة/> ما يَن عشرى و ثماٍن سنة الُمْصَطفّويِة
يَن الُمْخِلصى الُمسِلميَن اء ِبُدعى الَمعالىي َء بنا ا� اتمَّ الُعظماِء اpُمراِء دستور به
د محمَّ ُقل موpنا بُن حافُظ اعيى الّدى الفقيُر قاَل َتمامها// آِخرها ليى ٕاِ سعادة و س�مة

َوِلواِلَدْيه/> له َغَفرا� و القمجوني
كردم, پرسش چه هر خواند/ ميتوان هم الفمجوني را شخص اين نسبت
بـاشد بـدانـجا نسـبت بـايد كـلمه ايـن كه را شهري ما, كار بر كنندگان نظر
قرن چيندر شهرهاي از يكي به است نسبتي كه است واضح ولي نميشناختند/
داpن در عـمودي بـصورت سنگي پايهاي بر كتيبه دو هر اين هجري/ دهم

/٤٨٦ تا ٤٨٢ صفحات كتاب, همان خطائي, كبر ا علي ١ـ

است/١ شده نقر چيني خط كتيبه مطلب, دو هر پشت بر و دارد قرار مسجد
در مسلمان ايرانيان و فارسي زبان نفوذ از كتيبهها اين متن بودن يكسان

ميكند/ حكايت روزگار آن در چين ك مينگخا دورة در مسلمانان زندگي از واقعّيتهايي
سلسلة حكومت دوران به كه چين در سكونتشان اوايل در چين مسلمانان
بودند/ شده سرزمين آن وارد بازرگان عنوان به ميگردد, بر سونگ و تانگ
داشتند تعلق خارجآن به واقع, در ولي ميكردند زندگي چين سرزمين در آنها
وفادار آن به و بود دور باختر در اس�مي بزرگ امپراتوري گرو در قلبشان و
رفته بين از اس�مي امپراتوري چه گر ا يوان سلسلة حكومت دورة در بودند/
توانستند بودند برخوردار مرزي برون امتيازات از چون چين مسلمانان بود,

بازگشت به فهرست
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بود/ همين در نيز سودشان واقع در و كنند حفظ را خود متمايز و جدا جايگاه
بر را عربي اسامي حتي و كردند, حفظ را خود عربي اصلي اسامي آنها
آن چينيها كه بود زيتون مناطق اين معروفترين جمله از مينهادند, چيني مناطق
از كه بودند متحد و همراه چنان اس�م جهان با آنها ميناميدند/ جو> <چوان را
و شـادي با او از داشتند عادت و ميشدند شاد مسلماني مسافر هر پذيرايي
زكـات او به ع�وه, به ميآمد/ اس�م سرزمين از چون كنند, استقبال هلهله

/٤٥ ص كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

شود/١ ثروتمند آنها مانند هم او تا ميدادند
شرقي جنوب تجارت پرتغاليها چون مينگ سلسلة حكومت دورة در اّما
آوردند, در خود انحصار به و كردند خارج ايرانيان و اعراب دست از را آسيا
چون و شد/ كم فزايندهاي طور به چين از خارج اس�م دنياي با مراوده و تماس
سنن پذيرش به مسلمانان واداشتن طريق از را سازي همسان سياست حكومت
از كي حا و خاضعانه موضعي ظاهر نظر از مسلمانان كرد, آغاز چيني وآداب
و هـمبستگي راه از را خـود اتـحاد كـه حـالي در گرفتند, پيش در اطاعت
ت�ش با و كردند, متمركز دروني محافل در گروهي فّعالّيت و جمعي پيوستگي
را سازي همسان براي فشار توانستند چينيها, با تماس بيشتر چه كاهشهر براي

دارند/ نگه تحملي قابل حد در
چـين مسـلمانان فـّعالّيتهاي از بسياري در بروني ـ دروني دوگانگي اين
گودا پا شكل به مساجد بسيارياز مينگ, حكومتسلسلة دورة در بود/ مشهود
كه مناره فاقد مساجد اين لذا ميشدند/ منارهساخته فاقد و چيني معابد سبك به
مـعابد از بـودند مـناطق ديگـر در مسـلمانان عبادتگاهاي مشخصة ع�مت
بود طبيعي مسجد, وساختمان معماري از حذفمناره با نميشدند/ بازشناخته
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ولي خواند/ فرا نماز به را مؤمنان سنّتي طريقة به نميتوانست ديگر مؤّذن كه
به قدم كسي وقتي و ميگفت/ اذان و ميايستاد مسجد ورودي در پشت مؤّذن
بيشاز سادگي و كيزگي پا همان كه سنّتي اس�مي فضاي مينهاد مسجد درون
در نصبشان كه امپراتور الواح جز به ميداد/ قرار ثير تأ تحت را او است, حد
ويژگيهاي يا و چيني خطوط از ديگري نشان هيچ بود, اجباري عبادتگاهي هر

نميشد/ ديده چيني
انتهاي و بود شده نوشته عربي بهخط مجيد قرآن از آياتي رويديوارها بر
محض به بود/ يافته تزيين اسليمي كاشيهايسبك با Gقبله Kسمت مسجد غربي
سـر بـه رنگ سـفيد سـرپوشي مـيشدند, داخـل مسـجد به مؤمنان كه اين
و ميگرفتند وضو شرعي آداب طبق و ميآوردند در را كفشها ميگذاشتند,
آغاز عربي رابه نمازشان بود, خدا متوّجه دلشان و فكر كه حالي در آن پساز
بـود, واجب هـمه بـر كـه امپراتور لوح برابر در سجده هنگام به ميكردند/
عـمل ايـن زيـرا مـيكردند, خـودداري زمين با پيشاني تماس از مسلمانان
از كـه اين از وجدانشان نتيجه در و بود پروردگار ستايش هنگام مخصوص
بـه حـرام پرستش اين چون بود/ راضي زدهاند, سرباز حكم واقعي مقصود

بود/ اعتبار بي واقع در ميشد اجرا ناقص صورت
زبان به و ميكردند استفاده نامهايچينيخود از مردم حضور در مسلمانان
اسـتفاده خـود عربي نامهاي از ديگر مسلمانان با ولي ميگفتند سخن چيني
سـخن فارسي و عربي لغات از انبوهي با آميخته چيني زبان به و ميكردند
جـواب و عـليكم> <السـ�م مـيگفتند/ س�م را يكديگر عربي به ميگفتند/

است/ باقي چين در هنوز وضع اين الس�م>, <عليكم ميگرفتند:
دروني مشكل يك كنندة بازگو نيز خوك گوشت بارة در مسلمانان عقيدة
مسـلمانان هست/ و بـوده چـين مسلمانان زندگي و جامعه ميان در بروني ـ
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آنان كه ميدانستند نيز و دارند ع�قه خوك گوشت به چينيان كه ميدانستند
ميكنند/ تمسخر خوك گوشت شمردن حرام سبب به را مسلمانان

اّهمّيتي چنان از چينيها نزد اجتماعي ارتباط وسيلة عنوان به غذا واقع, در
مصرفشان كه طعامهايي حسب بر را مذهبي اقلّيتهاي بعضي كه است برخوردار

ميكنند/ مشخص است مجاز
يـهوديان نميخورد>, خوك گوشت > كه ميشد اط�ق كسي به مسلمان
گروههاي از وبعضي نميخوردند> دار پي و رگ گوشت > كه بودند كساني
نميكنند> استفاده ناشكافته سم حيوانات گوشت از كه كساني > نام به مسيحي

ميشدند/ خوانده
دوگـانه رفـتاري نـيز خود خانوادگي و بومي زندگي در چين مسلمانان
رنگي چيني پوسترهاي منازلشان بيرون چينيها ساير از پيروي به آنها داشتند/
ديـده چـيني نـقاشي گـونه هيچ معمو~ منازل داخل در ولي ميچسباندند,
چـيني, خـط جـاي بـه مـيكردند, تـزيين را ديوار كه طومارهايي نميشد/
يـا كـريم قـرآن از آياتي شامل ويژه به كه داشتند عربي خط به نوشتههايي

بود/ اس�مي روايات
بـود/ رفـته كـار به عربي و چيني هنر از تركيبي نيز خوشنويسي هنر در
با را آن سپسداخل و ميريختند را حروفچيني طرح ابتدا مسلمان هنرمندان

ميكردند/ پر عربي زبان به اشعاري يا اس�مي المثلهاي ضرب
آنـها زياد ع�قة از چين مسلمانان زندگي داخلي جنبههاي كه حالي در
آنان زندگي خارجي جنبة داشت, حكايت باورهايخود و دين حفظ به نسبت
به پذيري فرهنگ اين كلّي طور به ولي بود/ چين مادي فرهنگ پذيرش شامل
مـتوقف گهان نا ميرسيد, كه ديني هنجارهاي و ارزشها تغيير و دگرگونيها
چـينيها خـصمانة نگـاه از خـويش فرهنگ استتار با چين مسلمانان ميشد/



٢٤٧ / چين مسلمانان آرامش دوران
حفظ براي را راه وسيله بدين و بنمايانند چيني را خودشان ظاهر به توانستند

/٤٨ تا ٤٦ صفحات كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

كنند/١ فراهم چيني كثريت ا با همزيستي نيز و ديني ارزشهاي و درچيناعتقادات اس	م اشاعة و تبليغ ويدر نقشمهم و اصفهاني بنحكيم محمد
اpول ربيع چهاردهم در G١٦٧٠م تا ١٦١٠K اصفهاني حكيم بن محمد
اهـالي از وي اجداد گشود/ جهان به ديده اصفهان در قمري هجري ١٠١٩

بودند/ GعKبيت اهل دوستدار و سمرقند
حكـومت ايـران بر صفوي خاندان شد متوجه محمد پدر كه اين از پس
اصفهان سوي به مركزي آسياي از است, كشور رسمي مذهب تشّيع و ميكنند
نقشجهان اطرافميدان در او پدر نمود/ سكونت شهر آن در و كرد عزيمت
حدود با اصفهان شهر روزگار, آن در داشت/ صنايعدستي مغازة يك اصفهان
و بـود ايـران فـرهنگي و اقتصادي سياسي, پايتخت جمعّيت نفر هزار ٥٠٠
هـندي چـيني, بـازرگانان داشت/ جـهان وغـرب شـرق با زيادي مناسبات
خارجي, مختلف كاpهاي و داشتند چشمگير حضوري اصفهان در واروپايي
انـحصار در شيشهاي و چيني ظروف منسوجات, قالي, فرش, ابريشم, مانند

بود/ صفوي دودمان بزرگان
چيني تّجار از ويكي بودند كرده سفر اصفهان به بار چند چيني بازرگانان
ميگزيد سكنا منزلآنها در ميآمد شهر آن به هرگاه نينگ>��٢٣٤ <جي شهر اهل
دوران در محمد ترتيب, بدين ميكرد/ تعريف ماچين و چين از محمد براي و
وي جان در ماچين و چين ديار به سفر شوق و شد آشنا چينيان با خردسالي
عباس شاه دربار مقامات از معروفو روحاني يك محمد عموي كرد/ آشيانه



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٤٨

بـه چين امپراتور دربار از تي هيأ ديگر بار بود/ G١٦٢٩م تا ١٥٨٨K صفوي
عموي با كه آنان از برخي و آمدند اصفهان به چيني تجار و بازرگانان همراه
نـمايندة كـردند/ سكـونت وي مـنزل در روزي چند داشتند آشنايي محمد
و چين امپراتور هداياي و س�م و رسيد عباس شاه حضور به چين امپراتور
كرد/ اب�غ را تجاري ستد و داد و مناسبات گسترش به وي ع�قهمندي مراتب
را خود همراه كاpهاي فرصت اغتنام با نيز چين امپراتور نمايندة همراه تّجار
كاpهاي سپس و آوردند/ دست به هنگفتي سود و فروختند خوبي قيمت به

/١٠٩ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

خريدند/١ قالي, و فرش بويژه ايراني,
تا داد مأموريت محمد عموي حكيم بن علي به عباس شاه مدتي, از پس
از شير جفت يك صفوي, شاه براي چين امپراتور ارسالي هداياي مقابل در
را چين به سفر آرزوي كه محمد كند/ اهدا مينگ سلسلة امپراتور به وي طرف
چين به سفر عمويشبراي با او همراهي از پدرش كه بود برايشروشن داشت,
قفس سه از يكي در را خود او زد/ تدبيري به دست لذا كرد, خواهد مخالفت
كه شدند او متوجه راه بين در كاروانيان كرد/ مخفي غذايي مواد مخصوص
به خود همراه به را او نهايت در و شده دير وي بازگرداندن براي وقت ديگر
پسر و عمو همراه به او داشت/ سال ٩ زمان اين در محمد بردند/ چين سرزمين
پايتخت خانبالغ به ماه چهارده حدود پساز رفت/ چين امپراتور عمويشنزد
و مودت مراتب وادب احترام كمال در حكيم بن علي رسيدند/ مينگ دودمان
پـيشكش او به نيز را وهدايا كرد اب�غ چين امپراتور به را عباس شاه تحّيت
تـا ١٦١١K ژن>��٢٣٥ چونگ زونگ <سي چين امپراتور موقع, آن در نمود/
از و بـود مينگ دودمان امپراتور آخرين امپراتور اين داشت/ نام G١٦٤٤م



٢٤٩ / چين مسلمانان آرامش دوران
و فرزند و همراه هيأت حكيم بن علي كرد/ فرمانروايي ١٦٤٤ تا ١٦٢٧ سال
و بـرد آن واطراف پكن شهر داخل در تفريح و گردش به را زادهاش برادر
در سكونت ماه يك از پس آنان فروختند/ خوبي قيمت به را خود كاpهاي
درجـنوب دونگ> <شان ايالت يعني چيني مسلمان تاجر آن زادگاه به پكن
همراهان و حكيم بن علي اقامت و استراحت ماه چند پساز رفتند/ پكن شرقي
محمد زادهاش برادر و حسين فرزندش اّما كردند, ايران به مراجعت قصد وي
آنان تحصيل و چين در دو آن اقامت با كه كردند خواهش فراوان اصرار با
پذيرفت/ را دو آن تقاضاي سرانجام تفكر چندروز از پس علي كند/ موافقت
و غارت راهزنان توسط راه بين برگشت موقع در ايراني سفراي هيأت البته,

شدند/ كشته
دهكدة در سالگي يازده از اصفهاني حكيم بن محمد كه بود سان بدين
و يافت اقامت دونگ شان استان در نينگ> <جي شهر توابع از <ليوشينگ>��٢٣٦
مسلمان آن خانوادة در محمد داد/ ادامه زندگي به چيني شهروند يك عنوان به
آن كـرد/ ازدواج وي دخـتران از يكي با و شد بزرگ و كرد زندگي چيني
يـان <لي چـيني نـام و مـحمد براي مي>��٢٣٧ جي <چانگ چيني نام خانواده
و بود زيرك و هوش با بسيار جواني محمد برگزيدند/ برايحسين را لينگ>��٢٣٨
بـه را وحسين محمد چيني, مسلمان خانوادة اين داشت/ خوبي بسيار حافظة
روزگار آن اس�مي علوم گيري فرا عمدة كز مرا از يكي جينگ> <نان شهر
شـي <هان مسجد در شهر آن مسلمان علماي محضر در دو آن و فرستادند
درس ك�س در و شدند مشغول چيني زبان به اس�مي علوم تحصيل به من>��٢٣٩

,١٩٨٠ پكـن, اّول, چاپ مي>, جي <چانگ مقالة ,Tدين Uمجلد چين المعارف دايرة ميكردند/١١ـ شركت فّعال بصورت آنان بحث و
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چاپ جو, هوي تِن خانم ويراستة فارسي, فرهنگ وفايي, حسين . Tچيني زبان Uبه ٣٧ ٤/ص ص ,١٣٧٤ زمستان تهران, دانشگاه انتشارات اّول,

محمد استادان استاد گردان شا از تن دو محضر در ساليان آن در محمد
<مآجـن اسـتاد نامهاي به G١٥٩٧م تا ١٥٢٢K جو> دنگ <هو الياس عبدا�
قرآنيپرداخت/ و ديني علوم تحصيل به شائوشان>��٢٤١ <جانگ استاد و وو>��٢٤٠
بازگشت نينگ> <جي شهر به دانشاندوزيسرانجام و تلّمذ سال چند پساز او
و جمعه امامت شهر آن ناحيةشرقي در واقع خه>��٢٤٢ <شون جامع مسجد در و
به مكتبخانهاي شيوة به و داد تشكيل نيز درسي حلقة او پذيرفت/ را جماعت
او شد/ مشغول منطقه اهالي براي قرآن و اس�مي علوم فارسي, زبان تدريس
نبايد و ميگيرد, قرار اول صف در امام فقط جماعت نماز هنگام به بود معتقد
ايـن بر نتيجةاصرار در بايستد/ پهلو به پهلو و رديف يك در نمازگزاران با
امامت مقام از آن دنبال به و شد روبرو مسلمانان از برخي مخالفت با عقيده,
شهر عازم شي>��٢٤٣ گوانگ > منطقة علماي درخواست به و كرد گيري كناره
خـويش عـملكرد از نينگ جي منطقه مردم مدتي, از پس شد/ <ليوجو>��٢٤٤
امور زمام و گردد بر خويش شهر به كه كردند خواهش او از و شدند پشيمان
نـهايت در و پذيرفت را مردم درخواست او بگيرد/ عهده بر را مردم ديني

كرد/ مراجعت نينگ جي شهر به احترام و عّزت
وعقايد ك�م علم بر و بود برخوردار وسيع دانش مياز جي چانگ محمد
مسجد يك در حسين عموزادهاش و محمد داشت/ كامل احاطة نيز تصوف

تدريسميكردند/
از و داشت اصرار خود درسهاي در فقه و بيان نحو, آموزش بر محمد
زياد سعدي گلستان حسينيو تفسير اربعه, خطب, اللمعات, اشعه كتابهايمرصاد,



٢٥١ / چين مسلمانان آرامش دوران
نـفر صـدها بـه وي گردان شا و دانشجويان تعداد ميكرد/ واقتباس استفاده
اس�مي علوم در عالي مقامات به نفر يك و پنجاه آنان ميان از و ميرسيد
رئوف عبدالوهاب وي برجستة گردان شا به ميتوان نمونه براي كه يافتند دست
و مسـتي> و <هوشياري كتاب مترجم G١٧١٠م تا ١٦٣٠K لينگ>��٢٤٥ چي جي>��٢٤٦<شه <ميوان محترم حوزوي>, <مجموعةدروس عنوان با درسي تقريرات
رامر <وسيلةتوفيقد مؤّلف ليانگ>��٢٤٧ بو <مآ صديق بابدين>, مؤّلف<مقا"تيدر
و <جائوشان>��٢٤٩,<چانگجيه��٢٥٠,<لييونگشو>��٢٥١ <مآتونگيو>��٢٤٨, دين>,
و العـوام> <ارشـاد مترجـم G١٦٩٨م تا ١٥٩٨K چي>��٢٥٢ زون <وو اول استاد

كرد/ اشاره <مرصاد>
القابي با نيز و بابا>��٢٥٣ <چانگ ديني و علمي محافل در ميرا جي چانگ
بيانگر كه ميزدند صدا لبالب> <درياي و <بحرالعلوم> آسماني>, <معلم مانند

بود/ گوينده نزد وي عميق احترام و جايگاه و وسيع دانش
خوانده درس شي شان آموزشي مكتب در خود ميكه جي چانگ استاد
نام به پرآوازه و مستقل مكتبي بتدريج تدريس و آموزش سالها از پس بود,
بسيار تفاوت شي شان مكتب با كه نهاد بنيان دونگ> <شان آموزشي مكتب
بـر دونگ شان و شي شان آموزشي مكتب دو كه بود هنگام اين از داشت/
تـعليمات در مـهم آموزشي جريان دو و افزودند يكديگر وعظمت شكوه
دونگ شان مكتب عمدة ويژگي گرفت/ شكل روزگار آن در چين مسجدي
دستور و قواعد دانستن و علمي پختگي و فراوان و وسيع دانش به نهادن ارج
تدريسفقه, و مطالعه و مباحثه به دادن اهمّيت همچنين و فارسي و عربي زبان
نسـبتا ثـير تأ آمـوزشي مكتب دو اين بود/ تصوف وفلسفة الهيات آموزش
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/١١٠ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

داشتند/١ چين در اس�م گسترش و اشاعه روند بر عميقي
Kقوائم منهاج>��٢٥٤ <هوايي ميكتاب چانگجي استاد مكتوب آثار از يكي
نحو و صرف قواعد و دستور پيرامون درسي كتاب يك كه داشت نام Gالنهج
زيـنيني حكـيم بـن <مـحمد بـصورت استاد نام و بود فارسي و عربي زبان
G١٠٧٠قK ١٦٦٠م سال در كتاب اين بود/ بسته نقش آن پشت بر الشندوني>
در كه اصفهان, دانشگاه استاد شريعت, جواد محمد دكتر است/ شده تأليف
تدريسزبان مشغول پكن دانشگاه فارسي زبان گروه در اس�مي انق�ب اوايل
براي روزي بود, چيني به فارسي فرهنگ تدوين به كمك و فارسي ادب و
آن كـتابخانه در و رفت پكن سي> <دونگ مسجد به جمعه نماز در شركت
و اص�ح را كتاب آن ايران به مراجعت پساز وي يافت/ را كتاب اين مسجد
در درجهان> زبانفارسي كهنتريندستور الطالب <منهاج عنوان با و ويرايشنمود

كرد/ منتشر و چاپ اصفهان در ١٣٦٢ش سال
شهر غرب بزرگ مسجد ساخت مي جي چانگ استاد فّعالّيتهاي ديگر از
بحث و درس به سي>��٢٥٥ <شي كوچك مسجد در اوايل ويدر بود/ نينگ جي
پساز داشت/ عهده بر را جماعت و امامتجمعه نيز جا همان در و بود مشغول
بود, كوچك فضايمسجد چون و شد ويافزوده گردان شا تعداد بر سال, چند
بـا و كـرد خراب را مسجد آن رو, اين از دهد/ توسعه را آن گرفت تصميم
نظارت با بزرگ مسجدي محل همان در مردمي اعانات و وجوه گردآوري
<نيو كنوني مسجد از مسجد آن وسعت و فضا كه ميشود گفته شد/ ويساخته

است/ بوده بزرگتر هم پكن جيه>
از دونگ شـان آمـوزشي مكتب بنيانگذار مي جي چانگ محمد استاد



٢٥٣ / چين مسلمانان آرامش دوران
برخوردار دانشمندان, و علما بويژه چين, مسلمانان نزد عميقي اعتبار و احترام
بي, خه دونگ, شان ايالتهاي جمله از چين سراسر اودر گردان شا بعدها است/
شان وايالت چين جنوب جين, تيئن پكن, شهرهاي چين, شرق شمال ايالتهاي
تقويت و دونگ شان مكتب اشاعة در همگي و شدند كنده پرا نان يون و شي

نهادند/ جاي بر عميق ثيري تأ اس�مي تعاليم و مسجدي تعليمات
ترويج و تبليغ مصروف را خويش عمر تمام مي جي چانگ محمد استاد
واحـياي سـاخت جهت در او ت�ش و ساخت چين در اس�م غني فرهنگ
است چين در معرفت اهل زبانزد كريم, قرآن وتفسير تعليم همچنين و مساجد
در دونگ شان مكتب بنيانگذار و قرآن كبير <مفسر لقب به آنان سوي از و

است/ مشهور مسجدي> تعليمات
راه كوششدر و ت�ش سالها پساز سرانجام مسلمان, ايراني دانشمند اين
چينگ, دودمان حكومت دورة در قمري, هجري ١٠٨١ محرم پنجم در خدا
معبود ديدار به و گفت وداع را فاني دار دونگ شان استان نينگ جي شهر در
در مسـلمان غير و مسلمان نفر هزار ده از بيش وي وفات زمان در شتافت/
عزاي روز يك وقت طرفامپراتور از و كردند شركت او جنازة تشييع مراسم

,١٩٨٠ پكـن, اّول, چـاپ مـي>, جي <چانگ مقالة ,Tدين Uمجلد المعارفچين ايرة د ١/٥ـ و ٤ صفحات كتاب, همان وفايي, حسين . ٣٧ ص
شد/١ اع�م عمومي

فّعال حضور دهندة نشان مسلمان دانشمند اين درخشان خدمات و سوابق
چين سرزمين در آن غني معارف و اس�م گسترش و اشاعه در ايراني عنصر

است/
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پنجم فصل
دورانروياروييوخيزشمسلمانانچيندرعصر

چينگ

تـا ١٦٤٤K <چـينگ> دودمـان دست بـه قـدرت مينگ دودمان از بعد
مـردم از است چين سلطنتي خاندان آخرين كه دودمان اين افتاد/ G١٩١١م
سه حدود از كه داشتند تعلق <منچو> بيگانه اقلّيت به بلكه نبودند, چين اصلي
مينگ, حكومتخاندان اواخر در شدند/ چين سرزمين وارد مي�د از قبل قرن
شرايط در ستد و داد كاهشچشمگير و اقتصادي بد وضعيت بهخاطر مسلمانان
به غربي استعمارگران پاي كه بود زمان همين در ميزيستند/ دشواري بسيار
در پيشين سود پر كاروانهاي تجارت و شد باز چين, ويژه به آسيايي, مناطق
اروپـايي پـيماي اقيانوس كشتيهاي سرسخت رقابت با مركزي آسياي مسير
امـور در قـب� كـه تـركيه و ايران مانند اس�مي كشورهاي توان شد/ روبرو
و نـهاد افـول بـه رو داشـتند, مـ�حظهاي قـابل سهم چين مردم با تجارت
بازرگاني پيوند رشتههاي نيز مركزي آسياي در روسيه امپراتوري توسعهطلبي

بازگشت به فهرست
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و خشكسالي با چين غربي شمال مناطق و گسيخت هم از را مناطق اين ميان
مسلمانان اجتماعي نابرابريهاي و اقتصادي تنگناهاي شد/ مواجه شديد قحطي
<لي بزرگ قيام كرد/ مينگ دودمان عليه شورشهايي در شركت به گزير نا را
بوده اس�مي باورهاي و تعليمات ثير تأ تحت ميشود گفته كه چنگ>��٢٥٦ زي

/٣٨٣ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

كرد/١ ايفا مينگ سلسله سرنگوني در نقشمهمي است
ت�ش و كردند تأسيس را چينگ سلسلة مي�دي ١٦٤٤ سال در منچوها
در آوردند/ عمل به مسلمانان مشك�ت و نارضايتيها از كاستن براي زيادي
ميشدند/ تقسيم اساسي دستة دو به مسلمانان چينگ, دودمان حكومت دوران
داخل و ساحلي مناطق در كه بودند مسلماناني از كثيري عّدة گروه نخستين
چـين مـردم با همزيستي قرن چند طول در و ميكردند زندگي چين ك خا
و تساهل و مدارا روح چينيان, ماّدي فرهنگ ظواهر پذيرش با بودند توانسته
چينيان رنجاندن نيز و سنن و فرهنگ با برخورد از و ايجاد خود در را تسامح

كنند/ اجتناب
و خانه ناچار به مغوpن هجوم هنگام به كه بودند مسلماناني گروه دومين
گزيدند/ سكنا چين غربي شمال مناطق در و بودند كرده ترك را خود كاشانة
نيز تاجيك و تاتار قزاق, ازبك, مركزيشامل آسياي مسلمانان زيادياز عّدة
شـين وpيت چـينيان را مـنطقه اين شدند/ وارد چين غرب شمال مناطق به
چـين> <تـركستان بـه اسـ�م جهان در ولي مينامند, Gكيانگ Kسين جيانگ

است/ معروف
آنان بودند/ پايبند سخت خود ديني فرايض و شعائر انجام به مسلمانان اين
پرهيز اس�مي غير غذاهاي و مشروبات نوشيدن و خوك گوشت خوردن از
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احكـام طـبق دقـيقا مسـلمان افراد جنازة تشييع و ازدواج مراسم ميكردند/
ماه در ميكردند, استفاده قمري هجري تقويم از ميشد/ انجام اس�م شريعت
قرآن ت�وت و مساجد زندهداريدر شب به و ميگرفتند روزه رمضان مبارك

ميپرداختند/ عربي زبان گيري فرا و
و كـنجكاوي حس مسلمانان سوي از ديني فرايض و شعائر داشتن پا بر
نـظر در ديـن زيـرا ميانگـيخت, بر چينگ دودمان زمامداران در را شك
براي زيادي ت�ش چينگ دودمان بود/ كان نيا و ارواح پرستش فقط منچوها
انـتظارات خـ�ف بـر ولي بست, كـار بـه چينيان با مسلمانان سازي همسان
همچنان آنان نرفتند/ تحليل و شدند جذب چين جامعة در مسلمانان درباريان,
و دادنـد ادامـه خود ديني و اجتماعي حيات به مشخص اقلّيت يك بعنوان

/١٥٢ و ١٥١ صفحات كتاب, همان المنعم, محمدالعبد جمال ١ـ

افزودند/١ نيز خود شمار بر چينيان با ازدواج بوسيلة
فكر به چينگ دربار مسلمانان, سازي همسان و جذب سياست شكست با
منظور بدين كند/ حل توسعهطلبي سياست طريق از را مسلمانان مشكل تا افتاد
شـمال مـناطق در چين داخل مسلمانان با همجوار مركزي آسياي مسلمانان
كرد/ دولتي ضد فّعالّيتهاي انجام به چين مسلمانان تحريك به متهم را غربي
ايـن از اسـتفاده با هجدهم قرن واوايل هفدهم قرن اواخر در چينگ دربار
و نـفوذ اولين و كرد پيشروي مركزي آسياي سرزمينهاي داخل در دستاويز
صـورت جـيانگ شـين ايـالت شمال در زونگاريا منطقه در آنان پيشروي

اسكرينبرز, چارلز انتشارات هشتم, جلد اخ;ق, و دين المعارف ايرة هستينگز,د جيمز ٢/٨٩٢ـ ص ,١٩٧٤ آمريكا, نيويورك,
گرفت/٢

كـن ريشه را زونگاري مغوpن مي�دي, ١٦٩٦ سال در چينگ سپاهيان
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تركهاي نشين مسلمان سرزمينهاي سوي به جنوب از دربار دستور به و كردند
و ياركند كاشغر, شهرهاي نيز مي�دي ١٧٥٨ سال در كردند/ حركت اويغوري
سلسلة آمد/ در منچو نيروهاي تصرف به جيانگ شين ايالت درجنوب آقسو
نـيز و چـين سـرزمين داخل مسلمانان با خوبي روابط تا كرد ت�ش چينگ
پيش در خاطر به ت�ش اين اّما سازد, برقرار مركزي آسياي در واقع مسلمانان

/٣٨٣ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

شد/١ مواجه شكست با كن> حكومت و بينداز <تفرقه سياست گرفتن
مسلمانان ,Gچين اصلي Kقوم هان مردم كثرّيت ا كه بودند بيگانگاني منچوها
آنان افكنانة تفرقه و بيرحمانه سياست بودند/ گرفته خود سلطة تحت را تبتيها و
رنج بعد به زمان اين از گفت ميتوان و ميانگيخت بر يكديگر ضد بر را مردم

شد/ شروع مسلمانان ناراحتي مسلمانانو چينگعليه حكومت اقداماتكارگزاران از نمونهاي
طور به چين گون گونا وايالتهاي وpيات در چينگ رتبة عالي مأمورين
ميكردند/ ارسال پايتخت به مسلمانان وضعيت خصوص در گزارشهايي مرتب

بود/ بدگويي از سرشار و توزانه كينه مغرضانه, غالبا گزارشها اين
G١١٣٧هق . ١٧٢٤Kم جنگ>��٢٥٧ <يونگ امپراتور سالجلوس دومين در
امپراتوري قصر به گزارشي دونگ> <شان وpيت كل بازرس سلطنت, تخت بر
بـا مـغاير و شگفتانگـيز را مسلمانان رفتار گزارش اين در او كرد/ ارسال
كه بود آمده وي گزارش در بود/ كرده توصيف چينيان اجتماعي هنجارهاي
ارواح پيشگاه به نذورات تقديم از و نميپرستند را زمين و آسمان مسلمانان
و آوردهانـد پـديد مخصوصي ديني فرقة آنان ميكنند/ خودداري پيشينيان
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افزايش به رو فرقه اين اعضاي تعداد نميكنند/ استفاده چيني تقويم از همچنين
و جسم تباهي باعث كه ميكنند دعوت اعمالي دادن انجام به را مردمان و است
با كه بود كرده تقاضا امپراتوري عالي مقام محضر از لذا ميشود/ آنان عقل
را عبادتگاههايآنان و مساجد و نمايد ملغي را مسلمانان عقايد فرماني صدور

/١٥٢ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١ـ

كنند/١ تخريب نيز
بر آرامش و صلح G١٧٣٦م تا ١٧٢٣K جنگ يونگ حكومت دوران در
گزارشهاي و دادخواستها شخصا روز هر امپراتور اين بود/ حكمفرما كشور
بـر مـيداد/ نـظر آنـها دربارة و ميكرد مطالعه را زيادي محرمانة و عادي
شّدت با قانون و ميكرد اعمال مستقيم و شديد كارگزارانشنظارت و مأموران
١٧٢٥ سال در جنگ يونگ امپراتور ميشد/ اجرا كشور در تمام قدرت با و
كـه كـرد صادر مهم فرماني الذكر سابق بازرس گزارش به پاسخ در مي�دي

است/ امپراتور اين دورانديشي و خردورزي نشانگر
قـرنهاي از امپراتوري اياpت تمام <در است: آمده چنين وي فرمان در
از قسـمتي يـا تـمام كـه كردهاند زندگي مسلمانان از بزرگي گروههاي پيش
عنوان به خود, رعاياي ساير مانند آنان به ما كه ميدهند تشكيل را جمعيتي
گونه هيچ مسلمانان غير و مسلمانان بين ما فرزندانخويشمينگريم/ از قسمتي
اين عليه دولتي مأموران توسط محرمانهاي گزارشهاي نيستيم/ قائل تبعيضي
ديـن كه دارد آن از حكايت گزارشها اين است/ شده واصل ما به مسلمانان
تكـلم ديگري زبان به مسلمانان است, متفاوت چينيها ساير دين با مسلمانان
سركش, كه شدهاند متهم مسلمانان ميكنند/ تن بر لباسهايديگري و مينمايند
عليه تا است شده منخواسته از و هستند عصيانگرانه احساسات داراي و طاغي
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بر شكايات و اتهامات اين بررسي پساز كنم/ اتخاذ شديدي تصميمات آنان
پـايه بـدون تماما و ندارد وجود اتهامات اين براي اساسي كه شد روشن ما
و آبـاء ديـن مـيكنند پـيروي آن از مسلمانان كه ديني حقيقت, در هستند/
نيست چينيها ساير زبان مانند آنان زبان كه است درست است/ آنان اجدادي
كيفيت معابد, به مربوط مسائل اّما دارد/ وجود فراواني لهجههاي چين در ولي
اهـمّيت اصـ� دارد, تفاوت چينيها ساير با كه آنان نوشتن و پوشيدن لباس
ساير مانند مسلمانان هستند/ رسوم و آداب به مربوط مسائلي فقط و ندارند
از حكـايت كه ندارد وجود ودليلي هستند پسنديده شخصيت داراي ما تبعة
كـه است آن من آرزوي بنابراين, بنمايد/ آنان انق�بي و شورشي تماي�ت
مـباني از پيروي به مردم تشويق آن هدف كه خود دين از آزادانه مسلمانان
براي دين اين كنند/ پيروي است مدني و اجتماعي وظايف انجام و اخ�قي
ميتوان چه اين از بيشتر و است قايل احترام حكومت و دولت اساسي اصول
عنوان به خود شايستة رفتار به مسلمانان گر ا بنابراين, داشت؟ انتظار و توقع
داد افزايشخواهم آنان به نسبت را حمايتخود من دهند ادامه ما وفادار تبعة

كرد/ خواهم رفتار خود فرزندان مانند آنان با و
نـظامي و مـدني زمـينههاي در شـايسته افراد بسياري مسلمانان, ميان از
است گواه بهترين خود اين شدهاند/ نايل عالي بسيار مقامات به كه برخاستهاند
و مفاهيم با را كهخود وآموختهاند پذيرفتهاند را ما رسوم و آداب مسلمانان كه
در را مربوط آزمايشهاي مسلمانان دهند/ تطبيق ما مقدس كتابهاي دستورهاي
تعيين قانون كه كاريهايي فدا از و ميگذرانند موفقيت با ديگران مانند ادبيات
اعضاي مسلمانان خ�صه, طور به و كلمه يك در نميكنند/ خودداري نموده
وظايف به كه ميكوشند همواره و هستند چين بزرگ راستينخانوادة و حقيقي
و اخت�فات به قضات كه هنگامي در كنند/ عمل خود سياسي و مدني ديني,
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شود/ توّجه دعوي و مخاصمه طرفين دين به نبايستي ميكنند رسيدگي دعاوي
دارند شايسته رفتار كه كساني دارد/ وجود ما رعاياي تمام براي قانون يك تنها
مجازات ميشوند ناشايست اعمال مرتكب كه كساني و ميگيرند نيك پاداش

شد>/ خواهند
چينگ تأسيسحكومتخاندان زمان تا كه است آن كر ذ شايان نكتة البته
مسلمانان قيام از كي حا كه تاريخي و سند گونه هيچ مي�دي ١٦٤٤ سال در
آزاديديني از كام� اس�م پيروان كه ميرسد نظر به و نيست دسترس در باشد
جـديد كـمة حـا هـيأت پـيدايش از پس بـ�فاصله ولي بـودند/ برخـوردار
١٦٤٨ سال در گنسو> > ايالت در شورشمسلمانان و آمد بهجود دشواريهايي
چين دولت عليه مسلحانه قيام به اقدام مسلمانان كه بود فرصتي اولين مي�دي
استقرار براي منچوها ت�ش آشوب پر سالهاي با مقارن شورش اين كردند/
امپراتور نگرانيهاي افزايش در شك بدون و بود گرفته انجام چين در برتري
بخش در كه شورش اين است/ بوده مؤّثر pبا فرمان برايصدور جنگ يونگ
از نيم و سال يك گذشت از پس فقط و بود يافته گسترش ايالت از عمدهاي
بود, انجاميده شكست به طرف دو هر به هزينههايسنگين تحميل و آن شروع
مشـغول خود به هويي مسلمانان بالقّوة خطر با را منچو حّكام ذهن گمان بي

/٢٢١ و ٢٢٠ صفحات كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ
است/١ داشته

اسـتقرار بـه دربار ع�قة مبين جنگ يونگ امپراتور فرمان است بديهي
مـيان بـيشتر و آشكار برخوردهاي از جلوگيري منظور به و وآرامش صلح
سال هفتمين در جنگ يونگ امپراتور است/ شده صادر مسلمانان و چينيان
ايالت مسلمانان خصوص در فرماني نيز ١٧٢٩م, سال يعني فرمانروايياش,
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مسلمانان سركوب براي را رتبه عالي مأمورين ت�ش و كرد صادر شي> <شان
در وتصّوراتي افكار كه ميگويد:<سالهاست چنين فرمان اين در او كرد/ رد
زبـان به واحدند, ديني پيرو هوييها كه اين بر مبني گرفته جاي مردم ذهن
قـانون و ووحشـي ميپوشند عجيب جامة ميگويند, سخن عجيب و بيگانه
و شوند مجازات شّدت به هوييها كه بودند آن خواستار مردم اين شكنند/
به كانشان نيا از را خود دين هوييها كه ميدانم من شود/// محدود فّعالّيتشان
وخـط مـتفاوت جامة مسجد, از مسلمانان استفادة بنابراين, بردهاند/// ارث
همچون مسائلي دانست/ آنان رسوم و سنن تفاوت از ناشي بايد را متفاوت
وخدعهآميز قانون خ�ف آميز, خيانت مسائلي كه جا آن از مسلمانان, دين
قـلمرو در مسـلمانان بـاشد/ مـا نگـرانـي مـوجب نبايد وجه هيچ به نيست,
خـوردارنـد, بر ما انديش روشن حكومت از و ميبرند سر به ما امپراتوري
است/ عدالت و انسانيت اصولاخ�قي ازرعايت گزير نا نيز كيشآنان بنابراين
و نباشند نيك كردار به ع�قهمند و طرفدار ميتوانند چگونه آنان قرار, بدين
خـير نـظر هـمان بـا را آنان ما دربار نكنند؟ دعوت آن انجام به را ديگران
آزمونهاي در هوييها بسيارياز ميكند/// نگاه دارد, ديگران به كه خواهانهاي
عالي مقامات به و مقامهاييدستيافتهاند به و شدهاند لشكريموفق كشوريو
ادبيات در و كت نزا اصول و آداب رعايت در آنان كردهاند/// پيدا ارتقا نيز
البته ندارند/// ديگران با فرقي كه دادهاند نشان سان بدين و شدهاند ورزيده
دارد, وجود شان بين در شرور افراد ترديد وبي نيستند خوبي افراد آنان همة
نبايد محلي مأموران ندارد؟ مصداق نيز هانها مورد در له مسأ اين مگر ولي
رفتار آنان با مردم بقيه با همسان بايد بلكه شوند, قائل تبعيض آنان به نسبت
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/١٩١ و ١٩٠ صفحات كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

كنند///>١
از يكي پيشنهاد به پاسخ در G١٧٣٠مK بعد سال يك كه ديگري فرمان در
كه دائوتاي به ملقب <لوگوهوا>��٢٥٩ نام به هويي>��٢٥٨ <ان ايالت منصبان صاحب
وي شـد, صادر امپراتور جانب از بود, شده خواستار را مسلمانان سركوب
تضمينهايي آن, خواندن جسارتآميز> و م�حظه <بي و پيشنهاد آن رّد ضمن
و كـرد گـوشزد آنـان به مجددا هشدار, همراه بود, داده مسلمانان به كه را
به دور بسيار زمانهاي از <هوييها ملزمساخت: آن رعايت به را چيني مأموران
ايـن فـرزندان از آنـان هستند/ سرزمين اين مردم از بخشي و آمدهاند چين
توّجهي همان گرفتهام, دست به را سلطنت امور زمام كه وقتي از من كشورند/
دين ميتوانم چگونه كردهام/ اعمال آنان به نسبت داشتهام, ديگران به كه را
طبق بزند, سر تخلفي هوييها از گر ا دارم؟/// اع�م مجاز غير ديني را آنان
روي آن از قوانـين اين رسيد/ خواهند مجازات به جاري مقررات و قوانين
سر خطايي آنان از گر ا ولي باشند/ مسلمانان براي ب�يي سپر كه نشدهاند وضع
و سنن ميان موجود اهمّيت بي تفاوتهاي بهانة به كه را مأموري هر باشد, نزده
مـجازات سـختي به دهد, ارائه مسلمانان عليه دادخواست ما, و آنها آداب
دائـوتاي عـنوان شايستة كه است پايهاي دون مأمور لوگوهوا كرد/// خواهم
امور اين توّجهشبه و بپردازد محلي امور فتق و رتق به كه جايآن به/ نيست///
ميورزد اصرار حتي و ميكند مداخله هوييها رسوم و آداب در شود, جلب
ثـير تأ تحت يا او آيد/ عمل به قانوني اقدامات گناه, بي هوييهاي عليه كه
كار اين به دولت, شيرازة زدن هدفبرهم با يا و گرفته قرار شخصي احساسات
از پس و كـنند دسـتگير را او كـه مـيشود مقرر بنابراين, است/ زده دست
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/١٩٤ و ١٩٣ صفحات كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

برسانند/>١ مجازات به بازجويي
بـه وي عـ�قة بازتاب امپراتور جانب از مستحكمي موضع چنين اتخاذ
بروز از جلوگيري نيز و همگاني وعدالت كارآمد دولتي قانون, و نظم استقرار

بود/ شورش
امـپراتـور زمـامداري دوران جـنگ, يونگ امپراتور درگذشت از پس
چـيئن حكـومت دورة در شد/ آغاز G١٧٩٥م تا ١٧٣٦K لونگ>��٢٦٠ <چيئن
شد/ آغاز آن سپسانحطاط و رسيد خود قدرت اوج به چينگ سلسلة لونگ,
عقايد, شديد تفتيش با ارضي فتوحات و صلح ادبيات, زمينة در شكوفايي

شد/ همراه متعددي شورشهاي و وعقيدتي اجتماعي شديد نظارت
شـين مسلمانان قيام از پس حتي مسلمانان برابر در لونگ چيئن سياست
آميز مسالمت و خيرخواهانه بصورت ظاهرا مي�دي, ١٧٥٨ سال در جيانگ
براي بربرها از <استفاده يعني گرفت كار به را چيني قديمي روش او ماند/ باقي
از Kاستفاده يا هويي>��٢٦١ جي هويي <يي مورد اين در كه بربرها> كردن مهار
ناآرامي كه مي�دي ١٩٦٥ سال در بود/ Gمسلمانان كردن مهار براي مسلمانان
بـراي مـركزي دولت شد, پديدار بار ديگر كشور غربي شمال در مسلمانان
بـصورت مـبالغي آن مـحل از كه گرفت نظر در بودجهاي آرامش برقراري
پـرداخت مسـلمان وسرشناسان اعيان به ديگر, چيزهاي بر ع�وه مستمري,

/١٩٦ ص كتاب, همان ٢ـ
شود/٢

وادار را امپراتور تا داشتند قصد محلي و دولتي رتبة عالي مقامات چند هر
لونگ چـيئن امپراتور اّما كنند مسلمانان قبال در سختتري موضع اتخاذ به
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را ترك دوبيگ وي داشت/ مبذول مسلمانان به نسبت را خود آشكار حمايت
مقامات به بودند نموده فّعالّيت كاشغر و غربي شمال شورشدر سركوبي در كه
هـمچنين وي سـاخت/ پكـن در كـاخهايي آنان براي و كرد منصوب عالي
همچنين و ميكردند ديدن دربار از كه ترك بيگهاي استفادة براي مسجدي
اين بين در كرد/ بنا بودند شده برده پايتخت به كاشغر از كه اسرايجنگي براي
شد/ امپراتور سراي حرم سوگلي كه داشت وجود زيبايي دختر جنگي, اسيران
مقابل در درست امپراتور كه بود ايندختر به عشق خاطر به كه است شده گفته
همسران كه گنبديساخت نيز كاخ داخل در و كرد بنا را مسجد اين خود كاخ
و كـنند مشاهده عبادت حال در را مسلمانان ميتوانستند جا آن از امپراتور
مـي�دي ١٧٦٤ تـا ١٧٦٣ سال در مسجد اين بپردازند/ عبادت به نيز خود
خط امپراتور خود است/ زبان چهار به Gكتيبهها K آن نوشتههاي و شد ساخته

نگاشت/ را آن چيني
سـال در لونگ چيئن امپراتور همين زونگاريا, شورش سركوبي از پس
به مختلف قسمتهاي از را ارتشيان از نفر هزار دو حدود در مي�دي ١٧٧٠
نيز ديگر وافراد خانوادهها بعدا كه داد سكونت آن در و كرد منتقل زونگاريا
دين يعني اس�م, دين جمعيت اين تمامي كه است شده گفته پيوستند/ آنان به
كه نيست دسترس در كافي پذيرفتند/اط�عات را مجاور, مناطق مسلمان مردم
ديگر قسمتهاي در صورت اين به اس�م جمعي دسته پذيرش آيا كند روشن

گرفت/ صورت نيز امپراتوري
به چين ايالتهاي تمام در مسلمانان از توّجهي قابل عّدة و جمعيت وجود
هر شود/ توجيه جمعيت ازدياد و بيگانگان مهاجرت با فقط ميتواند دشواري
گزيدهانـد سكونت مهاجر مسلمانان كه ايالتهايي در مسلمانان تعداد كه چند
قـرن چـندين طـول در چـيني مسلمانان كه ميرسد نظر به بعيد است, زياد
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امپراتوران وحمايت آزاديديني از وبرخورداري كشور اين در سكونتخود
از زمينه اين در و بوده بهره بي ديني و تبليغاتي شور و عشق از كام� متعدد
در امـروزه مـعاصر نـاظران كـه صـورتي در بـاشند, نداشـته فّعالّيتي خود

/٢٢٢ و ٢٢١ صفحات كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

ميكنند/١ مشاهده را فعاليتي و شور چنين آنان بازماندگان
مجادلة اولين اثر بر كه گنسو اغتشاشات پساز حتي لونگ چيئن امپراتور
تسليم از مي�ديرويداد, ١٧٨١ سال در قديم وفرقة جديد فرقة پيروان ميان
كه حالي در زد/ سرباز مسلمانان مورد در چيني كارگزاران خواستهاي به شدن
چـينگ, دودمان نظرات با مغاير مطالب بودن دارا علت به ادبي اثر هزاران
مفتشان دست به فتنهانگيز, و تند لحني و زبان صرفا يا و بدعتآميز اشارات
بر مبني وي دستورهاي اجراي در كه را چيني مأموران امپراتور ميشد, نابود
حرارت و شوق خود از عربي و چيني زبانهاي به اس�مي كتابهاي مصادرة
گـوانگ > ايالت فرماندار چون>��٢٦٢, <ژو كرد/ توبيخ رسما ميدادند, نشان
<قـانون مسـلمان يك دستگيري مورد در مي�دي ١٧٨٢ سال در شي>��٢٦٣,

ميدهد: توضيح چنين شكن>
هويي بهخط همگي كه كتابخطي يك و بيست به او اثاثية بازرسي در ///>
خ�ف مطالبي كتابها اين در كه گفت نميتوان اّما برخورديم/// بود, شده نوشته
جي فانگ <تيئن عنوان با چيني كتاب يك از هم نسخه ده نه/// يا دارد وجود
قـّديس بـزرگترين زنـدگاني از واقـعي Kشـرحـي پو>��٢٦٤ نيئن لو شي شنگ
شخصيت Kسه جينگ>��٢٦٥ زه سان فانگ <تيئن عنوان با ديگري و ///Gعربستان
<شرح عنوان از استفاده در كه جسارتي آورديم/// دست به Gعربستان قديمي
به آن چاپ و ترجمه و است, تحمل قابل غير شده داده خرج به غيره> و واقعي
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مـيشود/// مـحسوب سـلطنت مـقام به خيانت اعليحضرت, رعاياي وسيلة
علّت به ولي كردم بررسي شدهاند نوشته هويي خط به كه را مذهبي كتابهاي
نشد/ ميسر نه, يا قانونياند وغير خ�ف آنها كه اين تعيين اينخط, با ناآشنايي
آن از اين, بر افزون است/// زيادي مضحك قطعات حاوي كتابهايچيني ولي
شده, دستگير دونگ گوانگ به سي شن از سفر راه در نامبرده مسلمان كه جا
و بازجويي باشد/// ارتباط در گنسو شورشي مسلمان گروههاي با است ممكن
نـظر بـه pزم بـاشد, مـردم ميان اغتشاش بروز محرك كه كس هر مجازات
تـوصيه و مـيدهم هشدار ديگر اياpت فرمانداران به جانب اين ميرسد///
كرد/// نابود را آنها بتوان تا كنند توقيف را كتاب چاپ دستگاههاي كه ميكنم
كنند دستگير را كتابها مؤّلفان و كنندگان توزيع كنندگان, چاپ مترجمان, نيز و

برسند///> مجازات به تا دهند, قرار بازجويي مورد و
مينويسد: چنين ب�درنگ گزارش اين به پاسخ در لونگ چيئن امپراتور

به قديم فرقة پيرو مسلمانان است/// شده انجام نادرست شيوهاي به كار >
آنها عبادات دارند/// جود و سي شان در بويژه و چين سراسر در زياد تعداد
سال شورش ندارد// خود در فتنهانگيزي لة مسأ هيچ و آنهاست, سنّت از ناشي
ولي بود قديم فرقة و جديد فرقة بين دشمني و رقابت نتيجة سو گن در گذشته
مسائل با برخورد در نيستم مايل من است/// نبوده نفاق ماية آنها كتابهايديني
كه كساني شوم/ واقع تعّصب و انديشي خشك گونه هيچ ثير تأ تحت دولتي
ولي شوند, مجازات شّدت به قوانين طبق بايد فتنهانگيزند مطالب نشر مسؤول
وجود آنها از غلطي استنباط كه اس�مي كتابهاي قبيل اين مورد در له مسأ اين
و ژوچـون نـميبينم/ آنها در اعتدالي بي و افراط من نميكند/ صدق دارد,
اين از كتابهايي به فرمانداران هرگاه بكنند/ مورد اين در اقدامي نبايد بييوان

دهند/> انجام آنها عليه اقدامي نبايد برخوردند, قبيل
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چـيئن امپراتور شد, صادر G١٧٨٢مK سال همان در كه ديگر فرماني در
بـه او كرد/ توبيخ را چيانگ, ليانگ ايالت فرماندار كفيل <سازاي>, لونگ,
جامة كتابهايشان, نشر جرم به مسلمانان مجازات بر مبني چون ژو درخواست

نوشت: چنين امپراتور بود/ پوشانده عمل
كارگزاران است شايسته كه صحيحي و منطقي شيوة با حماقتها گونه <اين
گـذشته, سـالهاي در نـيست/// سازگار گيرند, كار به خود وظايف انجام در
سو گن ايالت در فولين وانگ و دونگ شان ايالت در لون وانگ كه هنگامي
هنگام به و جنگيدند آنان با شجاعانه مسلمانان از برخي زدند, شورش به دست
در قديم فرقة پيرو مسلمانان گذشته, سال در سان>��٢٦٦ شي <سوسي شورش
به مسلمانان به من رساندند/// ياري دولت به شورشيان دستگيري و شكست

مينگرم///> فرزندانم چشم
عالي كارگزاران خصمانه نگرش و رفتار طرز از مواردي pبا گزارشهاي
انديشة ثير تأ تحت كارگزاران اين بود/ مسلمانان قبال در چينگ سلسلة رتبه
و نفوذ از كاستن خواهان شّدت به و داشتند قرار كشور بر كم حا كنفوسيوسي
مـقتدر امـپراتـور دو اين, وجود با بودند/ چين جامعة در مسلمانان قدرت
را ت�شخود و هّمت تمام لونگ, چيئن و جنگ يونگ يعني چينگ, دودمان
دو, آن درگـذشت از پس اّمـا كـردند, كشـور سـازندگي و آرامش صـرف

شد/ پديدار چين سراسر در اقتصادي ـ اجتماعي فزايندة مشك�ت
منچو حكومت سرنوشت در عطفي نقطة بتوان شايد را مي�دي ١٧٩٠ دهة
آن دنبال به و G/١٨٠٤م تا ١٧٩٦K سفيد نيلوفر شورش بروز آورد/ حساب به
,١٨٢٨ تـا ١٨٢٠ سـالهاي خ�ل در نن يون استان در مسلمانان شورشهاي
شورشهاي سپس آورد/ در لرزه به را كشور سراسر مي�دي ١٨٤٦ و ١٨٣٠
تيئن پينگ <تاي شورش از: بود عبارت كه پيوست وقوع به قرن نيمة بزرگ



٢٦٩ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
تا ١٨٦٢K چين شمالغرب شورشمسلماناندر ,G١٨٦٤م تا ١٨٥١K گوا>��٢٦٧
همه ,G١٨٧٣م تا ١٨٥٥K چين غربي جنوب در مسلمانان شورش و G١٨٧٦م
رخنه حال در خارجي استعمارگر قدرتهاي كه بود زماني مقارن شورشها اين

/١٩٩ تا ١٩٦ صفحات كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

بودند/١ چين به كردن
قرن در اس�م آيين ترويج و تبليغ جهت در مسلمانان فّعالّيت همه, اين با
در مي�دي ١٧٢١ سال در جزوئيت فرقة مبلغان از يكي شد/ متوقف <دوهلد>��٢٦٨هجدهم افزايشاست/ حال در روز به روز مسلمانان تعداد كه نوشت پكن
رسـم مـعلول كـلّي طـور به را مسلمانان تعداد افزايش علّت خود كتاب در
خشكسالي و قحطي زمان در سرپرست بي كودكان خريدن مورد در مسلمانان
ايالتهاي در سال ششصد بيشاز <مسلمانان مينويسد: ادامه در او ميدادند,
زندگي سكوت آرامشو كمال در جا آن در و داشتهاند سكونت چين مختلف
به ديگران كردن مسلمان و خود دين نشر راه در كوششفراواني زيرا ميكنند,
شد/ افزوده آنان تعداد بر ازدواج راه از فقط قبل ادوار در زيرا نميبرند, كار
خود ثروت از استفاده راه از توانستهاند مسلمانان گذشته, سال چند در ولي
را پرست بت مردم كودكان مسلمانان آورند/ دست به توّجهي قابل موفقيتهاي
كه كودكان اين اولياي ميپذيرند/ فرزندي به و ميكنند خريداري جا همه در
اص� خود فرزندان فروش از عاجزند آنان ك خورا تهيه و تغذيه از اغلب
ويـران را تـونگ چان ايالت كه قحطي زمان در نيستند/ ناراضي و ناراحت
انتخاب فرزندي به و خريداري را كودك هزار ده حدود در مسلمانان نمود,
گانهاي محلسكونتجدا برايآنان ازدواجميكننديا آنان با مسلمانان كردند/
يا خريداري آنان براي را كامل روستاي يك نيز گاهي و ميسازند شهر در



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٧٠

و قدرت چنان آن داراي بتدريج مردم اين تأسيسميكنند/ آنان اسكان براي
بـراي آنـان مسـاجد به كه كساني و مسلمان غير افراد به كه ميشوند نفوذي
كه راههاست اين از نميدهند/ را بينخود در سكونت اجازة نميروند عبادت

كـتاب, هـمان العبدالمنعم, محمد جمال . ٢٢٣ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١/١٥٥ـ ص

افزايشيافتهاند/>١ وسيعي طور به گذشته قرن در مسلمانان
و قـحطي سـالهاي در اطفال سرپرستي در مسلمانان پسنديدة شيوة اين
عّدة كه است مطالبي جمله از اس�مي تعاليم براساس آنان تربيت و خشكسالي
هـيأت نـمونه, بـراي كردهاند/ اشاره آن به نيز غربي پژوهشگران از زيادي
بين در رسم اين كه بود باور اين بر <دولون>��٢٦٩ مسيو سرپرستي به فرانسوي
ميگويد گزارشخود ويدر دارد/ ادامه امروز به تا چين سرتاسر در مسلمانان
هزاران مي�دي, ١٩٠٠ سال در زنان مشت اروپايي جنبشضد جريان در كه
اين در گرديد/ غارت واموالشان شدند عام قتل مسيحي آيين پيروان از نفر
را مسيحي سرپرست بي كودكان از عدهاي شيا> <نينگ استان مسلمانان هنگام

/٢٢٤ ص كتاب, همان آرنولد, توماس سر ٢ـ

كردند/٢ بزرگ اس�مي تعاليم مطابق را آنان و خريداري
ديـني بـاورهاي و آيين به چين مسلمانان شديد ع�قة بيانگر موارد اين
اين, وجود با است/ اس�م آيين ترويج و تبليغ جهت در ت�ش نيز و خودشان
چـيئن و جـنگ يونگ يعني چينگ, عصر مقتدر امپراتور دو سازندة نقش
با امپراتوري لونگ چيئن است/ تقدير قابل مسلمانان از حمايت در لونگ,
فرهنگ زمينة گستردهايدر مطالعات داراي دورانديشو روشنفكر, فرهنگ,
اقامت چين سرزمين در كه است قرن چندين <مسلمانان ميگفت: او بود/ چين
برسانيد/ قتل به را آنان تمامي نميتوانيد كندهاند/ پرا كشور سرتاسر در و دارند



٢٧١ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
نـيستند, مجرم واعتقاديشان ديني باورهاي و سنن به دلبستگي خاطر به آنها
عمليخ�ف كه زماني تا نيست شايسته و امپراتوريهستند رعاياياين از آنان
شوند///> مجازات نشدهاند, مرتكب كشور در شورش و بلوا ايجاد يا قوانين
گذشت, متعالي روحية دهندة نشان چين امپراتور فرامين و سخنان گونه اين

/١٥٥ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١ـ

بود/١ وي وعدالت انصاف مسلمانانچينتسامح, فشارهايدودمانچينگبر تأثير
ميكردند ت�ش لذا بودند, اقلّيت در چين جامعة درون در مسلمانان چون
در و ندهند بروز خود از چينيان اجتماعي هنجارهاي با مخالف رفتارهايي تا
را آنان چينيان اينصورت, غير در زيرا نكنند, توّجه جلب زياد عمومي انظار

ميكردند/ تلّقي بيگانه و اجنبي
فـاقد مساجد برخي ميتوان بروشني چين شهرهاي از بعضي در كنون ا
ساخته چينيان معماري سبك به مساجد اين كرد/ مشاهده را مناره و گلدسته
و مـعابد از را آنـها نميتوانـد راحتي به بيننده يا رهگذر يك لذا شدهاند,
كـه بـود آن از نـاشي امر اين علّت دهد/ تميز چينيان معمولي ساختمانهاي
از داشتند/ قرار چين درباريان مختلف فشارهاي تحت زمانها اين در مسلمانان
كنند عمل گونهاي به نيز مساجد معماري در ميكردند ت�ش مسلمانان رو, اين
بـاعث و باشد نداشته تعارضي و تفاوت چينيان فرهنگ ماّدي مظاهر با كه
مـعماري سـبك به ميتوان نمونه براي نشوند, چينيان احساسات برانگيختن
مسجد اين كرد/ اشاره چين شيان شهر در <چينگجنداسي>��٢٧٠ بزرگ مسجد

بازگشت به فهرست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٧٢

/١٥٧ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١ـ

است/١ شده بنا مينگ سلسلة عصر در و است گلدستهاي هرگونه فاقد
يكـديگر بـا روستاها و شهرها در ميكوشند همواره چين در مسلمانان
تـا دهند تشكيل نشين مسلمان روستاهاي و شهرها و محلهها و كنند زندگي
خـود سكـونت مـحل و جـوامـع بـه مسلمان غير افراد ورود از بدينوسيله
و مجزا مسلمانان غير از حّدي تا را خود راه اين از چند هر كنند/ جلوگيري
تا ميآورند عمل به را مراقبت و دّقت كثر حدا اين وجود با ميدارند, نگه جدا
ناراحتي موجبات است ممكن كه مراسمي برگزاري و خود دين به تظاهر از
مـخصوصا آنـان كنند/ احتراز و خودداري آورند فراهم را خود همسايگان
كـنند/ جـلوگيري خود چيني هموطنان احساسات تحريك از كه ميكوشند
ملي متداول رسوم و آداب به نسبت كام�/ خود روزمرة زندگي در مسلمانان
رسم به را خود سر موي مسلمانان ميكنند, عمل آنها به و ميگذارند احترام
بر عمامه مساجد فقطدر و ميكنند تن بر چيني معمولي لباس و ميبافند چينيها
از چينيها, خرافي تعّصب تحريك از جلوگيري براي مسلمانان مينهند/ سر
ميسازند, مساجد براي گلدسته كه مواردي در مساجد منارههاي ساختن بلند
مـعماري سـبك به آنان مساجد موارد, بسياري در ولي ميكنند/ خودداري
با تفاوتي و اخت�ف گونه هيچ كه ميشوند ساخته صورتي به معمو~ و چيني
بايد مسجد هر قانون طبق ندارند/ سكونت محلهاي يا و محلي معمولي معابد
<امپراتور باشد: شده نوشته عبارت اين آن بر كه باشد تابلويي و كتيبه داراي
چيني رسم طبق نيز آن برابر در مسلمانان و باد>, زنده هميشه براي جاويدان
بت از فرار براي مختلفي حيلههاي از كار اين در چند هر مينمودند, تعظيم
كه چين نشين تاتار مناطق در حتي ميكردند/ استفاده پرستي شخص و پرستي



٢٧٣ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
از مـيتوانسـتند مسـلمانان بودند, امتيازاتي داراي آنها در مسلمان ارتشيان
داشتند/ را مستقلي جوامع تأسيس حّق و كنند خودداري مردم بقّية با آميزش
تعيين آنان براي كه چيني نظامي مخصوص لباس مسلمان رتبة عالي مأموران
تاتارها رسم به را خود سر موي و ميگذاشتند سبيل ميكردند, تن بر بود شده
دولتـيان كـه مراسـمي در نيز جشن و تعطيل روزهاي در ميكردند/ اص�ح
با امپراتور به وفادارينسبت اع�ن از بود عبارت آن و بودند آنها انجام مأمور
شـركت وي تـصوير برابـر در نهادن ك خا بر وسر افتادن ك خا بر بار سه

ميكردند/
بودند مجبور مسلمان غير و مسلمان دولتي مأموران نيز ديگر ايالتهاي در
تعيين جشن روزهاي در كنفوسيوس معابد در گروه هر براي كه مراسمي در
مـنظور بـه را pزم اقدامات تمام مسلمانان حقيقت, در كنند/ شركت ميشد
ميآوردند; عمل به دولتي دين و ملي رسوم با مخالفت به تظاهر از جلوگيري
و يهوديان مانند بيگانه اديان پيروان كه مزاحمتهايي از مسلمانان وسيله بدين
امـان در ميشدند متحمل دولتي دين با مخالفت به تظاهر علّت به مسيحيان

بودند/
دين با كه صورتي به خود چيني هموطنان براي را خود دين حتّي مسلمانان
در فـقط آنـها اخت�ف كه ميكردند تصوير داشت كامل توافق كنفوسيوس
استعمالدخانيات, مسكرات, خوك, گوشت حرمت و تدفين مراسم ازدواج,
نوشتهها در بود/ خوردن غذا پيشاز دست شستن لزوم و آزمايي بخت و قمار
چيني سنتي آثار ديگر و كنفوسيوس كارهاي به نسبت چيني مسلمانان آثار و
بين وهماهنگي رسيدن توافق به امكان موارد در و دارد وجود بسيار احترام

است/ شده اشاره ديگر چيني اديان و اس�مي تعاليم
در مگـر خود مسلمان تبعة به نسبت همواره خود نوبة به نيز چين دولت



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٧٤

رعايت ميداشت مبذول ديگران بارة در كه را امتيازاتي همان شورش, موارد
پست و مناصب در و نبودند محروم دولتي شغل گونه هيچ از مسلمانان ميكرد/
اعـتماد و احـترام مـورد وزرا و قضات ارتش, سرداران ايالتها, فرمانداري
به چيني تاريخ كتابهاي در اس�مي اسامي تنها نه بودند/ مردم و كمه حا هيأت
شده كر ذ نظامي, غير چه و نظامي امور در چه معروف, سرداران اسامي عنوان
رياضيات مانند علوم و هنري فني, مشاغل در خود براي مسلمانان بلكه است,

/٢٢٥ تا ٢٢٤ صفحات كتاب, همان آرنولد, توماس سر ١ـ

كردند/١ كسب را ممتازي موقعيتهاي ستارهشناسي دولتمرداندودمانچينگو آزار تبعيضو برابر كنشمسلمانانچيندر وا
در مـي�دي نوزدهم قرن اوايل و هجدهم قرن اواخر در چين مسلمانان
چينگ سلسلة فرمانروايان سياست دوره, اين در گرفتند/ قرار ويژهاي وضعيت
و تبعيض با توأم رويهاي به مشفقانه و رويهايخيرخواهانه از مسلمانان قبال در
شد موجب چينگ دربار رتبة عالي مقامات اقدامات و رفتار شد/ آزارتبديل

شود/ فّعال چيني مسلمانان دفاعي مكانيسم تا
واداشت را چين مسلمانان احتما~ اصلي عامل سه كه ميرسد نظر به چنين
از بيش موجود, فشارهاي مقابل در چينگ, دودمان حكومت دورة در كه
روي اين از و بود <منچو> كم حا سلسلة كه آن اّول دهند/ كنشنشان وا گذشته
قيام كه كنند استدpل گونه اين هميشه ميتوانستند قيام صورت در مسلمانان
حسب بـر كه است مهماناني ساير متوجه بلكه نيست ميزبانانشان متوجه آنها
آن دوم شدهاند/ مسلط چينيها بر هم و آنان بر هم زده, بهم كافي قدرت اتفاق
جريانات سرايت نتيجة در كه چين در اس�مي افزون روز گاهي آ خود كه



٢٧٥ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
آمد, وجود به چين, خود در جريانات اين ظهور يا و چين به اس�مي گرانة احيا
اس�مي هويت بردن بين از براي چينيها ت�ش اوجگيري با مساعد گونهاي به
آنان گاهي معلولآ چين شورشهايمسلمانان كه آن سوم شد/ مقارن مسلمانان,
استفاده خود نفع به وضع اين از آنان و بود چينگ دودمان افول و ضعف از
جمعيت, رشد همچون گون گونا شكلهاي در چينگ دودمان زوال كردند/
شده گر جلوه غيره و اداري دستگاه فروپاشي شورش, اقتصادي, مشك�ت

/١٩٠ و ١٨٩ صفحات كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

بود/١
هـمزيستي مرحـله از تا بود pزم مسلمانان براي شرط دو اين, وجود با
pزم دقايق و نكات يازند, دست مسلحانه قيام و رويارويي به مسالمتآميز
ابراز صريح گونهاي به و سپارند فراموشي به را چينيها جوار در زندگي براي
مييافت شّدت اندازهاي به ميزبان فرهنگ فشار كه اين اّول شرط كنند/ هويت
ابراز براي نيز مسلمانان كه ميافكند مخاطره به را مسلمانان فرهنگ واساس
به جريان اين نتيجة در و ميدادند نشان كنش وا شّدت همان با خود, هويت
از دولت شالودة كه اين شرطدوم ميانجاميد/ چينيها با مستقيم رويارويي يك
در ميافتادند, تق� به بقايخود براي يك هر محلي گروههاي و ميپاشيد هم
خود سرسختي ابراز براي فقط نه آمده دست به فرصت از مسلمانان بين اين
و ميجستند سود شده تقسيم قدرت از سهمخود حفظ منظور به همچنين بلكه

/٢١٠ و ٢٠٩ صفحات كتاب, همان ٢ـ
بودند/٢ خود از دفاع براي مختلف راههاي يافتن پي در ديگران مانند نيز

اواسط در زيرا شد, فراهم نيز pبا شرط دو تحّقق براي زمينهها و شرايط
افزايشيافت/ چندان دو مسلمانان بر چينگ فشارهايدولتمردان چينگ دورة
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يعني مسلمانان گذشتة نهفتة آرزوهاي تحّقق براي فرصت كه بود زمان اين در
اسـتق�ل كسب نيز و كم حا فرهنگ يوغ از رهايي و اس�مي احكام اجراي
و نوشتن با فرهنگي عرصة در كردند ت�ش گام اولين در مسلمانان شد/ فراهم
چين, مردم عمومي فهم و گاهي آ سطح خود, دين اعتقادات و باورها تبيين
تعاليم ميان همخواني و مطابقت گونهاي به حتّي و ببرند pبا را مسلمانان, بويژه
به نسبت چينيان حّساسيت وسيله بدين تا كردند, بيان را كنفوسيوس و اس�م
فرهنگي ابزارهاي اقدامات بردند پي كه هنگامي اّما كاهشدهند/ را مسلمانان
و جويانه ستيزه رفتار تغيير نيز و اجتماعي عدالتيهاي بي و كاهشتبعيضها در
گزينة دومين برگزيدند/ را حّل راه دومين شد, واقع مؤّثر چينيان سازشناپذير
ايـن در بـود/ اسـ�مي دولت يك لواي تحت زندگي براي ت�ش مسلمانان
نيز استق�ل و ميكردند حركت استق�لطلبي سوي به مسلمانان بايستي مرحله
زدن دست امكان كه مييافت تحّقق موقعي يعني بود, شورش طبيعي دستاورد
خود كيشان هم بتواند كه رهبريشايسته نيز و فراهم سياسي لحاظ از شورش به
هدف اين سوي به مخاطرهآميزي اقدام چنين به بخشيدن تحّقق جهت در را

باشد/ دسترس در سازد رهنمون
و فـرهنگي عـرصة دو در آمـده عمل به اقدامات مبحث, اين ادامة در

ميكنيم/ بررسي بيشتر را مسلمانانچيندرعصرچينگاستق�لطلبي تجديدحياتفرهنگي
قابل چينگ سلسلة فشارهايدرباريان مقابل در چين مسلمانان عكسالعمل
سرانجام و كرد رشد چينگ دودمان كمان حا رفتار از نارضايتي بود/ پيشبيني
شد/ تبديل شورش و خشونت به و گرفت pبا هيجانات و تنشها گونه اين دامنة



٢٧٧ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
غرب شمال مناطق مسلمانان مي�دي, نوزدهم قرن در و هجدهم قرن اواخر در
اّمـا بـرداشـتند/ شـورش بـه سر چينگ حكومت عليه چين غرب جنوب و
كـه بود چين روشنفكر مسلمانان نوشتههاي و كتابها شورشها, اين پيشگامان
ديـني اعـتقادات تبيين و تعريف راستاي در و تبعيضها و آزار ثير تأ تحت
مـخالفتهاي برابر در مسلمانان به و بودند آمده در تحرير رشتة به مسلمانان
كه بود هفدهم قرن در بار نخستين ميبخشيدند/ واقعي هويت چينيان نيرومند
كـردند/ خـود اس�مي مكتوب آثار وانتشار تدوين به اقدام چيني مسلمانان
انطباق و سازش نقاط جستجوييافتن در اس�مي نويسندگان نخستين از بعضي
كـثر ا كـه حـالي در بـودند, كـنفوسيوسي انديشههاي با اس�مي انديشههاي
آيـين ميان آشكار تفاوتهاي وجود بر تندرو مسلمانان و متأخر نويسندگان
پـافشاري اسـ�م آpيش بـي و خـالص شكـل نـيز و كـنفوسيوس و اس�م

/٣٨٤ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

ميكردند/١
اثر نخستين G١٦٥٠م تا ١٥٨٠K <وانگداييو>��٢٧١ چيني مسلمان نويسندة
در را اس�مي تعاليم جواني در او نوشت/ چيني زبان به را اس�م پيرامون مهم
كـ�سيك آثار وقف را خود باpتر سنين در اّما بود, گرفته فرا مسجد يك
<جنگ نام با را خود عمدة اثر مي�دي ١٦٤٢ سال در او كرد/ كنفوسيوس
اساسي اصول تبيين منظور به Gك پا آيين واقعي Kشرح چوان>��٢٧٢ جيائوجن
زيادياز عّدة زمان اين در آورد/ در تحرير رشتة به چين مسلمانان براي اس�م
از داشتند/ اس�م خصوص در مختصري بسيار دانش اس�م آيين پيرو چينيان
براي فهم قابل و آشنا شيوهاي به را اس�مي تعاليم تا كوشيد وانگ رو, اين



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٧٨

/٥٨٠ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

دهد/١ شرح چينيان
كه كنفوسيوس مخصوصآيين اصط�حات و استدppت از استفاده با وي
شد مّدعي ميرفت, كار به بيگانه اديان اساسي انديشههاي تبيين و شرح براي
فضايل خصوص در مشتركي ديدگاههاي كنفوسيوس و اس�م آيين ميان كه
وجود فرزندان و پدران يا وزرا و پادشاه ميان رابطة برادرانه, موّدت شخصي,
بودند/ قبول قابل وي براي <يانگ> و <يين> دوگانه و ثنويت مفاهيم حتّي دارد/
كنفوسيوس آيين فضيلت پنج ويژة اصط�حات از استفاده با همچنين او
يك اساسي وظيفة پنج اّهمّيت ديگران, ميان در خواهي خير و عقل باب در
به وانگ نتيجه, در كشيد/ تصوير به را زكات و حج نماز, جمله از مسلمان
و بودند فهم قابل چين مسلمانان براي كه شد متوسل انديشههايي و عبارات
عداوت كنفوسيوس با وجه هيچ به اس�م آيين كه دهد نشان آنان به داشت قصد

/٣٨٤ ص مقاله, همان روسابي, موريس ٢ـ

ندارد/٢ دشمني و
به ميلي بي نيز و توحيد فقدان كنفوسيوس آيين از وي انتقاد مهمترين البته
الهي مشّيت و توحيد پيرامون وانگ انديشههاي بود/ يكتاپرستي اصل پذيرش
در وانگ ايـن, بـاوجود بـودند/ مـردود كنفوسيوس فكري آموزههاي در
آيـين بـه اسـ�م, نـظري و فـلسفي اصول در قطعي نكتههاي اين خصوص
فراوان مشترك زمينههاي تا كرد ت�ش عوض در و نگرفت, ايراد كنفوسيوس
رگههاي از برخي سازد/او محّقق را چينيان فرهنگي ويژگيهاي با انطباق قابل
كنفوسيوس, پيرامون استفادة مورد يكتاپرستي انديشههاي به مربوط جزئي
وانگآشكارا كرد/ پيدا را GخداK <شانگدي>��٢٧٤ و GآسمانK همانند<تيئن>��٢٧٣



٢٧٩ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
صـرفا وي نـبود/ كنفوسيوس آيين با شكاف و اخت�ف نقاط جستجوي در

/٥٨٠ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

كند/١ دفاع آنها از و تشريح و تبيين را اس�مي اعتقادات و اصول ميخواست
نويسندگان پركارترين و مشهورترين از G١٧٣٦م تا ١٦٦٢K <ليوجي>��٢٧٥
ت�ش بود/ مي�دي هجدهم قرن اوايل و هفدهم قرن اواخر در چيني مسلمان
وي انديشة بود/ شده متمركز كنفوسيوس و اس�م ميان تشابهات روي بر نيز او
وانگ انديشههاي به كنفوسيوس, و اس�م بزرگ آيين دو با آشنايي خاطر به
زمـينة در او زيـرا بود/ بيشتر و كاملتر وانگ از او تحصي�ت اّما بود, شبيه
آيـين تـصّورات و انديشهها او بود/ داده انجام مطالعاتي نيز دائو و بوديسم
استفاده اس�مي افكار تشريح و تبيين براي آنها از و گرفت وام را شينگلي>��٢٧٦كنفوسيوس فانگ <تيئن عنوان با معروفخود كتاب در براينمونه, ميكرد/
صداقت و Kراستي <لي>��٢٧٧ كنفوسيوسي واژة كه است نوشته Gعربستان Kفلسفة
برايدستيابي نيز مسلمانان وي, اّدعاي به و است گير فرا و كلّي امري Gاخ�قي
فرهنگي قهرمانان برخي از بارها <ليو> كتاب, اين در ميكنند/ كوشش آن به
مـعاصر و رسـمي مقام يك است/ كرده تمجيد و تعريف كنفوسيوس آيين
مينويسد: كتابش مقّدمة در كه برده لّذت <ليو> كتاب از قدر آن چين دولت
بيانگر حقيقت در اّما داده, شرح را س�م عقايدا و اصول كتاب اين چند <هر

/٣١٩ و ٣١٨ صفحات كتاب, همان ٢ـ
ماست/>٢ كنفوسيوسي انديشههاي

در و ميداند خود اصلي مخاطبان را چين مسلمانان ليوجي اين, وجود با
عمدة ويژگيهاي و خصوصيات امكان حّد سر تا كرده سعي خودش كتابهاي

كند/ بيان مختصر و ساده صورت به را اس�م سنن



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٨٠

نيئن لو شي شنگ جي فانگ <تيئن عنوان با ديگري كتاب همچنين ليوجي
زندگي پيرامون Gعربستان چهرة مقّدسترين زندگاني واقعي Kتاريخچة پو>��٢٧٨
گستردهاي بصورت كتاب اين آورد/ در تحرير رشته به GصKمحّمد حضرت
كان نيا شرح به بتفصيل كتاب اين در است/ رايج چين مسلمانان جامعة ميان در
ايشـان تولد چگونگي و العاده خارق ك وادرا فهم و GصKمحّمد حضرت
حوادثي كلّية و ديدگاهها طفوليت, ايام انگيزياز شگفت حكايت و ميپردازد
مشخص بروشني ميكند/ بازگو فراهمآورد, را ايشان وعظمت موجبشأن كه
قـطعات و است شـده استخراج اس�مي منابع از كتاب اين مطالب كه است

/٢١٤ و ٢١٣ صفحات كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

است/١ مشهود آن در اسحاق ابن اثر <Kا رسول ة <سير كتاب از متعددي
و Kقـوانـين لي>��٢٧٩ ديئن فانگ <تيئن عنوان با ديگري كتاب در ليوجي
عـبادي عمدة مراسم پيرامون ومختصري دقيق شرح Gاس�م عبادي فرايض
انديشمندي ليوجي چند هر است/ كرده ارائه ايمان با مرتبط فقه و حقوق ونيز
كـتابهاي تدوين و تهّيه براي توّجهي قابل مطالعات اّما نبود, مبتكر و خ�ق
حنفي, تسنن مكتب فقهي انديشههاي با او ديدگاههاي بود/ داده انجام مزبور
و كتابها در آنچه همه, اين با دارد/ مطابقت چين, اس�مي فرقة مهمترين يعني
وصوفيگري صوفيانه مشرب به وي ع�قة و اعتماد است توّجه قابل آثارش
با اس�مي اعتقادات انطباق و سازش براي اس�م در تصّوف مقوله از او بود/

/٣٤٢ ص مقاله, همان روسابي, موريس ٢ـ
ميجست/٢ سود كنفوسيوسي انديشههاي



٢٨١ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران تعليماتجديد
انديشمندان زياديميان عداوت و دشمني مي�دي, هجدهم قرن اواخر در
در مسلمانان و اس�م سركوب آمد/ پديد كنفوسيوس آيين و چيني مسلمان
زمـينههاي چـيني, شـهروندان و رسمي مقامات سوي از هجدهم قرن نيمة

كرد/ فراهم را انق�بي و بنيادگرا اس�م گسترش
غرب شمال واقعدر گنسو ايالت اهالي از چيني مسلمان شين>��٢٨٠ <مامينگ
و كنفوسيوس آيين با كه بود تصّوف مشرب نماينده و شاخص مهمترين چين,
از پس مي�دي ١٧٦١ سال در او كرد/ نرم پنجه و دست چينگ دودمان نيز
جديد تعاليم تا برگشت چين به مركزي آسياي و ميانه خاور در تحصيل مدتي

/٣٤٢ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

كند/١ معرفي را
اس�م از قرائت نوع دو چين در كه است آن جا اين در كر ذ شايان نكتة
آن بـارز ويـژگي كه است سنّتي اس�م به معتقد نخست قرائت دارد/ وجود
مسلمانان جامعة درون در قرن چندين و است كاري محافظه و گرايي مصلحت
يعني جيائو>��٢٨٢ <جيو يا <pئوجيائو>��٢٨١ نام با آن از و است داشته حضور چين
مسلماناني از بيشتر آن معتقدان و پيروان ميشود/ ياد كهن فرقة يا قديم تعاليم
شده چين شرقي وجنوب شرقي سواحل وارد دريا راه از گذشته در كه بودند

بودند/ چينيان با مس�متآميز همزيستي خواهان وبيشتر بودند/
انق�بي اصط�ح به و جو ستيزه گرانه, احيا اس�م به معتقد دوم قرائت اّما
جامعة درون در مي�دي هجدهم قرن اوايل و هفدهم قرن اواخر در كه است
جديد فرقة يا تعاليمجديد يعني <شينجيائو>��٢٨٣ نام با آن از و شد پديدار چين
خصوصا و ايران از كه بودند مسلماناني از فرقه اين پيروان كثر ا ميشود/ ياد

بازگشت به فهرست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٨٢

فـرقه انديشههاي و بودند شده چين غرب شمال مناطق وارد مركزي آسياي
وبـيشتر بـود داده قرار ثير تأ تحت را آنان عميقا نقشبنديه تصّوف قدرتمند
شين يا چين تركستان معروفبه مناطق در مستقل اس�مي دولت ايجاد خواهان

/٨٥٢ ص ليدن, هلند, ,١٩٨٧ چاپ اس;م, المعارف ايرة جيبريلز,د اي/ ١ـ

بودند/١ امروزي جيانگ
شمال در هفدهم قرن پيشاز كه تعليماتي با جديد تعاليم توصيف, اين با
صـوفيان ديگر همانند شين مامينگ بود/ متفاوت داشت, رواج چين غرب
بـر آنـان مـانند هـمچنين و داشت اعتقاد نقشبنديه تصّوف فرقة به نخستين,
اوليه خ�فصوفيان بر ميورزيد/ كيد تأ ايمان از آلود رمز و برداشتشخصي
نيايشبا بر مامينگشين تعاليمجديد بودند, قديم اصط�حتعاليم به نمايندة كه
بود/ نقشبنديه فرقة جهرية طريقت بارز ويژگي كه مينمود كيد تأ جلي كر ذ
نـقشبندية متين بسيار تعاليم با جديد فرقة تعاليم اجراي شكل و نحوه البته,

بود/ متفاوت مركزي آسياي و هندوستان در موجود
كر ذ مستلزم آن انجام و بود گيرانه گوشه وبيشتر صدا و سر بي قديم تعاليم
مـحسوب نـقشبنديه فـرقة خفية طريقت اصلي ويژگي كه بود خداوند خفي

/٣٨٥ ص مقاله, همان روسابي, موريس ٢ـ

ميكردند/٢ تلّقي <ويرانگر> را شين مامينگ قديم تعاليم رهبران ميشود/
و فـرهمند شـخصيتي از شـين> <مـامينگ كـه مـيرسد نـظر بـه چـنين
رمزآلود الهامهايروحي و مكاشفات نوعي به و بوده برخوردار كاريزماتيك
از را دستارهايخود و ميرقصيدند وي پيروان و مريدان است/ بوده مشغول
و شور عالم وارد خودشان ت�ش در و ميخواندند سرود و ميانداختند سر
با عمومي حركات گونه اين آورند/ دست به را ا� في فناء تا ميشدند جذبه



٢٨٣ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
بر شين مامينگ كيد تأ ميشد/ قديم تعاليم رهبران آزار رنجشو باعث سماع
سران مقام, عالي شيوخ آرامگاه در عبادت نيز مريدانشو و شيخ ميان ارتباط

/٨٥٣ ص كتاب, همان جي/بريلز, اي/ ١ـ

ميخواند/١ فرا مبارزه و چالش به را قديم تعاليم خوان>��٢٨٤روحاني <ِمن نام با موروثي رهبران سلسله يك داراي قديم تعاليم فرقة
و ميكردند كنترل و نظارت ك وام� داراييها بر موروثي رهبران اين كه بود
دخـالتهاي از آنـان داشـتند/ اختيار در را مسلمانان ميان تجاري شبكههاي
امتيازات وي زيرا بودند, خشمگين جديد تعاليم پيشواي شين مامينگ نارواي
سلسلة بود/ انداخته خطر به را قديم تعاليم رهبران سياسي و اقتصادي قدرت و
و عصباني بسيار شين مامينگ واقدامات انديشهها از نيز درباريان و چينگ
با وعملي اعتقادي اصول سر بر سازش هرگونه بارها او بودند/ خاطر پريشان
شكل به بازگشت واز بود كرده رد را مذهبي فرقههاي يا و خارجي اديان ديگر

ميكرد/ جانبداري آpيشاس�م بي و ناب
سـازشناپذير رفـتارهاي گونه اين چينگ, سلسلة دولتمردان ديدگاه از
رو, اين از آورد/ فراهم را اجتماعي ناآراميهاي به كمك موجبات ميتوانست
يك عنوان به شين مامينگ از قديم تعاليم رهبران همانند چين دولت مقامات
امـتيازات و قـدرت با نيز گذشته در شين مامينگ ميكردند/ ياد <ويرانگر>
به متعلق دين و مذهب گر <ا بود: گفته و برخاسته مبارزه به قديم تعاليم دودمان

باشد؟ گروه و خانواده يك شخصي ملك بايد پسچرا است/// همه
وحتّي كنفوسيوس آيين با دشمني موضع اتخاذ به پيروانشرا شين مامينگ
نـحو بـه پـيروانش تبعيت و وفاداري خواند/ فرا چينگ كنفوسيوسي دولت
كه معنوي اقتدار زيرا بود, آفرين مشكل منچوها و چيني مقامات براي بارزي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٨٤

نـيز سـياسي اقتدار تصاحب به ميتوانست براحتي بود شده فراهم وي براي
طـور بـه شين مامينگ و كلّي طور به نقشبنديه تصّوف فرقههاي شود/ منجر
رفـتارهاي حقيقت, در نداشتند/ ترديد سياسي امور در دخالت براي خاّص
پي در را سياسي امور ويدر ورود و دخالت لزوم شين مامينگ سازشناپذير
شدن آلوده يا محاصره حلقههاي ايجاد امكان توانست وسيله بدين او داشت/

/٣٨٥ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

كند/١ دفع را كنفوسوس تمّدن و فرهنگ بوسيلة چين شورشهايمسلمانانچينمسلمانان و خيزشها
در اس�مي دولت يك تأسيس شين مامينگ انديشههاي در نهايي هدف
مسلمانان ميان واقتصادي عقيدتي كشمكشهاي بروز بود/ چين مرزهاي امتداد
منطقة بود/ كرده فراهم را طغيان و شورش ايجاد براي pزم زمينة نيز چينيان و
سـالهاي در ديگر بار و مي�دي ١٧٨١ و ١٧٧٤ سال در چين غرب شمال
سالهاي طي در چين غرب جنوب در نن يون منطقة و مي�دي ١٨٧٦ تا ١٨٦٢
١٨٧٣ تـا ١٨٥٥ در مـجددا و مي�دي ١٨٤٦ تا ١٨٣٠ ,١٨٢٨ تا ١٨٢٠
اين رويداد/ جا آن در مسلمانان مهم خيزشهاي كه بودند مناطقي از مي�دي,
بخشعمدهاي كه ميآمد نظر به چنين وگاه گرفت را انسان ميليونها جان قيامها

/٨٥٢ ص كتاب, همان بريلز, جي/ اي/ ٢ـ
است/٢ اس�م پرچم زير به شدن كشيده شرف در چين امپراتوري از

سـال حـدود در شورش و خيزش موج كه است قطعي تقريبا نكته اين
چينيها عليه جهاد علم كه خوجهها دست به مركزي آسياي در مي�دي ١٧٦٠
به جا آن از و چين غرب شمال به جديد فرقة طريق واز شد شروع برافراشتند,



٢٨٥ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
يافت/ انتقال غرب جنوب

يـعني رفت, كاشغر ناحية به ١٧٦١م سال در شين مامينگ قطع, طور به
چينگ دربار سلطة عليه مسلمانان ميان در شديدي خروش و جوش كه زماني
اين به خوقند از را حم�تي خوجه مسلمانان رهبران و بود شكلگيري حال در
شـمار بـه چـين با <جهاد> آنان نظر از كه حم�تي ـ ميدادند سامان منطقه
در شدند/ بهرهمند خود كيشان هم همكاري از شرقي تركستان در آنها ميآمد/
شورشهاي آن دنبال به و پيوست وقوع به كاشغر شورش مي�دي, ١٧٦٠ سال
ميشد انجام حالي در حوادث اين همة بدينسان, افتاد/ اتفاق نيز ديگري زياد
در را جهاد مفهوم احتما~ واو بود شرقي تركستان در شخصا شين مامينگ كه
ذهن در داشت, اعتقاد آن به زمان آن در مسلما كه نقشبنديه تصّوف با پيوند

/٢٩٢ و ٢٩١ صفحات كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ١ـ

داد/١ جاي خود
مسلمانش مريدان از يكي همراهي به مي�دي ١٧٨١ سال در شين مامينگ
استان چينگدر دربار دولتي مقامات عليه را شورشي سان> شي <سوسي نام به
به سربازاندولتي ورود پساز جديد فرقة قواي كردند/ هدايت رهبريو گنسو
و دسـتگير جديد فرقة پيشواي شين مامينگ دادند/ شكست به تن استان آن

/٣٤٢ ص كتاب, همان يائوبين, وان ٢ـ
مينامند/٢ <شهيد> را وي پيروانش شد/ اعدام

فروكش مسلمانان ناآراميهاي وي, واعدام شين مامينگ شكست وجود با
آسياي ديني رهبران از و المسلمين انديشههاياخوان پيرو مسلمان يك نكرد/
يك سـازماندهي با داشت, ارتباط نقشبنديه فرقة با كه خوجه نام به مركزي
دولت يك داشت قصد گير فرا خيزش يك به آن وتبديل عمومي نارضايتي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٨٦

ت�شهاي نخستين نتيجة تأسيسكند/ چين غرب شمال در مختار خود اس�مي
ت�ش نيز چينگ دربار و شد مي�دي ١٧٨٤ سال در شورشي به منجر آنان
ايـن سـركوبي از پس بـرد/ كـار به شورش اين شكستن درهم براي فراواني
نيز جديد مساجد ساختن واز كرد ممنوع را جديد تعاليم چينگ دربار خيزش,
بـه را كنفوسيوس پيرو چينيان آوردن روي همچنين آورد/ عمل به ممانعت

/٨٩٤ ص كتاب, همان هستينگز, جيمز ١ـ

ساخت/١ ممنوع اس�م آيين
وخشـم رنـجش بـروز زمينههاي چينگ دربار تازة سياستهاي گونه اين
دهة در داشت/ پي در را عمومي خيزشهاي شدن شعلهور سرانجام و مسلمانان
چين, داخلي كشمكشفزايندة از گيري بهره با مسلمان خوجههاي نيز ١٨٢٠م
آغاز بود چينيها حكومت تحت كه شرقي تركستان به خويشرا مكرر حم�ت
او منچوها ١٨٢٨م سال در كه بود جهانگير شورشيانخواجه اين رهبر كردند/
به غرب شمال در چين مشك�ت وي, اعدام پساز كردند/ اعدام و دستگير را
در يافت/ ادامه بشّدت خوقند و امپراتوري ميان درگيريمستقيم و نرسيد پايان
شرقي تركستان به و كرد جهاد اع�م منچوها عليه نشين اينخان ١٨٣٠م, سال
قبل جهانگير خواجه برادر يوسف محمد خواجه ١٨٣٢م, سال در برد/ يورش
زيادي پادگانهاي به آسيايمركزي غربي مناطق در امنخود پناهگاه به فرار از

/٣٠١ ص كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل ٢ـ
كرد/٢ حمله

در را تازهايي و تاخت مركزي آسياي از خواجه هفت ١٨٤٧م, سال در
را آنـان چينگ دولت سربازان كه اين تا كردند رهبري جيانگ شين داخل
مجددا ١٨٥٧م سال در خواجهها اين از يكي نمودند/ نشيني عقب به مجبور



٢٨٧ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
به را مناطقي ماه چند براي و ريخت هم بر را جيانگ شين منطقة و شد ظاهر
مي�دي ١٨٥١ سال در كه بود الدين ضياء شخص اين نام درآورد/ تصرف

/٣٨٥ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

كرد/١ فرماندهي سامان آن در را مدتي كوتاه خيزش
شورش اين داد/ رخ سي> <شن استان در ١٨٦٢م سال به طغيانها مخّربترين
فـروش سـر بـر چـينيان و مسلمانان از عّدهاي ميان اخت�ف يك نتيجه در
مسلمان ,G١٨٧١م تا ١٨١٠K لونگ>��٢٨٥ <ماخوا گرفت/ اوج بامبو تيركهاي
اين بارز و شاخص چهرة به بسرعت جديد, تعاليم گروه مشهور رهبر و چيني
را چـيني ضـد احسـاسات گـنسو, اسـتان در پـايگاهش از شـد/ مبدل فرقه
نـيروهاي كـرد/ تشـويق چـين از طلبي استق�ل به را پيروانش و برانگيخت
گنسو و شنسي مناطق كثر ا سال دو مدت به و پيروزيدستيافتند به شورشي
هم ديني رهبران البته نبود/ چينگ مركزي حكومت كنترل و اختيار در ديگر
همين در نبودند/ شورش نيروهاي بر خود كنترل و نظارت برقراري به قادر
خوقند اهل مسلمانان رهبر بيگ يعقوب نام به مسلمان فرد يك حّساس, موقع
رسـيد/ جـهان اطراف به بيگ يعقوب شهرت گرفت/ دست به را امور زمام
لقب و گـفت آفـرين او وليـاقت هـوشياري و شـجاعت بـه عثماني سلطان
او پيكار شعلة و جنگ آتش سال چندين داد/ او به را ديار آن اميرالمؤمنين
ونـيز هـمدستانش از برخي فساد وي, خشونت و سختگيري اّما كشيد, زبانه
و كـرد مـتنفر و بـيزار وي از را مـردم او سـركوبگر مـخفي پـليس نيروي
آنـان, مـيان اتـحاد عدم اين گسيخت/ هم از را چيني مسلمانان يكپارچگي
به مجددا را چين غرب شمال مناطق آرامي به تا كرد قادر را چينگ حكومت
زونگ <زو چـيني كـاردان و جسـور ژنرال فرماندهي با آورد/ در تصرف
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را جيانگ شين و سي شن گنسو, نواحي كثر ا كم كم چينگ دولت تانگ>��٢٨٦,
<زو ژنرال بعد سال واوايل درگذشت ١٨٧٧م سال در بيگ يعقوب كرد/ فتح
كنترل مجددا و آورد در تصرف به را شورشيان مناطق تمام تانگ> زونگ
و طغيانها گونه اين اثر بر ساخت/ كم حا جا آن بر را چينگ دولت ونظارت
بدتر روز به روز بيگانه و بومي مسلمانان خصوص در چينيان نظر شورشها,

كـتاب, هـمان هسـتينگز, جيمز . ٨٥٤ تا ٨٥٢ صفحات كتاب, همان بريلز, جي/اي/ ١/٨٩٤ـ و ٨٩٣ صفحات

شد/١
طلب, منفعت افرادي را مسلمانان واقعي, غير داستانهاي و حكايات در
ايـن كـثر ا اخ�قي نتيجة ميكردند/ توصيف و ترسيم صداقت فاقد و شوم
هستند/ اطمينان و اعتماد قابل غير مسلمان تّجار و بازرگانان كه بود آن داستانها
باور اين بر و ميدانستند دروغگو و فريبكار طّماع, حريص, را مسلمانان آنان
باشد نفعشان به كه زماني تا را خود ديني فرايض و اعمال مسلمانان كه بودند
نـوشيدن و خـوك گـوشت خـوردن تـحريم حكـم اغلب و ميدهند انجام
معاصي و گناهان براي پايهاي بي توجيهات و ميگيرند ناديده را مشروبات

ميتراشند/ خود
نشان صفت> شيطان و <بيرحم را مسلمانان زير قصة مانند داستانهايي, در
ندارند, را آن مشابه مسلمانان كه چينيان نو سال جشنهاي طول <در دادهاند:
مسلمانان شدند, دعوت شادماني و جشن به مسلمانان كاروان در حاضر چينيان
مسلمانان نوشيدند, زيادي مشروب چينيان كه اين پساز دادند/ كشيك مدتي
فوت تا زدند را آنان قدر آن و كشيدند چينيان سر بر را چادرها و برخاستند

/٣٨٦ ص مقاله, همان روسابي, موريس ٢ـ
گريختند/>٢ نقرهها وبا انداختند آبي بي چاه به را آنان سپساجساد كردند,



٢٨٩ / چين مسلمانان خيزش و رويارويي دوران
به چيني بچههاي پسر قبول و چينيان با مسلمانان ازدواج ديگر سوي از
بـود/ برانگـيخته را دربار رسمي مقامات دلهرة و خشم نيز خواندگي فرزند
گام سازي همسان و جذب برنامة به زيادي اميد چينگ دربار و دولتي مقامات
روبرو گروهي با درباريان ولي بودند/ بسته خارجي اديان و بيگانگان گام به
بلكه نميكشيدند, دست خود قلبي باورهاي و ديني ميراث از تنها نه كه بودند

بودند/ آورده دست به بومي چينيان ميان در نيز پيرواني
چين غرب تنشهاي ايجاد در مسلمانان از چينيان منفي برداشت و تصوير
غرب داشت/ نقشعمدهاي مي�دي بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر در
١٨٥٥م, سال در است/ رخداده آن در ناآراميها بيشترين كه بود منطقهاي چين
به اس�مي بزرگ شورش يك نيز چين غربي جنوب در واقع نن يون استان در
مردمي خيزش اين رهبر پذيرفت/ خاتمه ١٨٧٣م سال در كه پيوست وقوع
عنوان كه بود G١٨٧٢م تا ١٨٢٧K شيو>��٢٨٧ ون <دو نام به متعّصب مسلمان يك
نن يون منطقة در وي بود/ كرده اختيار خود براي را سليمان> <سلطان عربي
شورشي دولت اين تأسيسكرد/ گوا>��٢٨٨ نان <پينگ نام به اس�مي دولت يك
پنج بيشاز احتما~ سال, هجده اين طول در آورد/ دوام سال هجده مسلمانان
دستگيري با سرانجام, رفتند/ بين از استان آن سكنة ميليون هشت از نفر ميليون
قمع و قلع چينگ دولت سپاهيان توسط نيز خيزش اين شيو ون دو اعدام و

ص كتاب, همان ايزرائيلي, رافائل . ١٣٨ و ١٣٧ صفحات كتاب, همان يائوبين, وان ١/٣٠٢ـ
شد/١

همچنين و نن يون استان در ١٨٧٣م سال در چينگ حكومت پيروزيهاي
ناآراميها نتوانست كدام هيچ ١٨٧٨م سال در غرب شمال شورشهاي سركوب



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٩٠

از جديد تعاليم فرقة نشاند/ فرو را چين غربي قلمروي در موجود اغتشاشات و
درگيريهاي داد/ ادامه قديم تعاليم طرفداران با برخوردهايخود به و نرفت بين
درگيريهايي در كرد/ پيچيدهتر چينيان با را آنان روابط مسلمانان ميان داخلي
تعاليم پيرو مسلمانان داد, رخ مسلمانان شورشهايداخلي سركوب پساز كه
هـمكاري جـديد فـرقة تـعاليم طـرفداران عـليه چينيان با گهگاه قديم فرقة
بـاچينيان بـيشتر مسـاعي وتشريك همكاري حامي حتي عّدهاي ميكردند/
ايـن بـود/ G١٩٣٢م تـا ١٨٧٦K <مـافوشيانگ>��٢٨٩ افراد اين از يكي بودند/
اصـرار گـنسو اسـتان در طرفدارانش به ١٩٠٠م سال در مسلمان جنگجوي
همسان گروه يك حتي او سازند/ يكسان چينيان جامعة با را خود كه ميكرد

/٣٨٦ ص مقاله, همان روسابي, موريس ١ـ

كند/١ تسريع را سازي شبيه و جذب چنين جريان تا كرد اندازي راه سازي
اين عليه نهضتهاي شديد سركوب و چينگ خاندان حد از بيش استبداد
زيادياز عّدة تبعيد و كشتار باعث چين, غربي جنوب و غربي شمال در سلسله
شـد/ مسـلمانان جـمعيت شديد كاهش سبب همچنين امر اين شد/ مسلمانان
رفـتن دست از بـه مـنجر چينگ, عصر در رويدادها اين ك اسفنا سرانجام
بدي بسيار روحي آثار مداوم, پيكارهاي واين شد مسلمانان دارايي و زندگي
نفرت ايجاد و دولتي كارهاي از آنها انزجار باعث و گذاشت باقي مسلمين در
كـتابهاي مطالعة از را خود افراد مسلمين حتي كه چنان شد/ چينيان به نسبت
حيات, مشك�ت و زندگي با مقابله ودر داشتند باز دولت كارمندي و چينيان
و دولتـي امور در شركت از نتيجه در و گرفتند پيش را منفي مبارزة روش
ّلـمات تأ آن ساية در كرده, خود دين به رو وفقط كردند خودداري سياسي
آنان نشيني عقب به رفته رفته وقايع, اين ساختند/ هموار خود رابر روزگار
شد/ چين در مسلمين رونق و رشد زوال باعث و كشيد ملي سياست صحنة از



فصلششم
نگاهيبهوضعيتمسلمانانچيندردورانمعاصر

بـا چـين در امپراتـوران موروثي حكومت دوران بيستم, قرن اوايل در
عـصر و رسـيد پـايان بـه چينگ دودمان خردسال امپراتور آخرين سقوط
بـه چين ملت فراوان ت�ش با چينگ دودمان شد/ آغاز جمهوري حكومت
حكومت و شد سرنگون Gسن يات Kسون شان>��٢٩٠ جونگ <سون رهبريدكتر
تا ١٩١١K چين جمهوري حكومت زمان در گرديد/ تأسيس چين جمهوري
گـذشته با مقايسه در بهتري امتيازات و وضعيت از چين مسلمانان G١٩٤٩م
چونگ <باي عمر ژنرال نام به مسلمان فردي دوره, اين در شدند/ برخوردار
سپسوزير ارتشو مشترك رئيسستاد عنوان به G١٩٦٦م تا ١٨٩٣K شي>��٢٩١
تشكـي�ت مسـلمان ژنـرال اين شد/ برگزيده چين جمهوري حكومت دفاع
گفته گرفت/ عهده بر نيز را آن ورياست كرد ريزي پايه را چين اس�مي انجمن
بـا خـويش وزارت و رياست دورة در شي چونگ باي عمر ژنرال ميشود
دهة در را آنان تعداد و نمود چين مسلمانان سرشماري به اقدام ارتش كمك
چين> <آمار كتاب در البته كرد/ اع�م نفر ميليون نود مي�دي بيستم قرن نخست

بازگشت به فهرست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٩٢

در و است شده اع�م نفر ميليون پنجاه مسلمانان تعداد ١٩٣٥م در منتشره
داشت/ رواج مسلمانان ميان در نيز ميليون هشتاد عدد دوران همين

براي چين جمهوري كميت حا سال اولين يعني مي�دي, ١٩١١ سال در
عبدالرحمان الياس رهبريشيخ به چين> مسلمان پيشگامان <انجمن بار نخستين
و اسـتانها سـاير در آن فـرعي دفـاتر و تأسـيس پكن شهر در كوان وانگ
قرآن معاني ترجمة راه در ت�ش انجمن اين فّعالّيتهاي اهّم شد/ داير شهرستانها
گسترش و ترويج و اpس�م> <نور هفتگي دو مجلة انتشار چيني, زبان به كريم
ايـن فـّعالّيت بـود/ خيريه امور وانجام مسلمانان ميان اس�مي وتربيت تعليم

شد/ متوقف ١٩٣٦م سال در ناچار به انجمن
شـيخ هّمت به چين اس�مي مطالعات انجمن نيز مي�دي ١٩٢٥ سال در
ترويج انجمن هدفاين تأسيسشد/ شانگهايچين در چنگ هاده الدين ه�ل
گسـترش و چـين مسلمان فرزندان ميان در اس�مي تعليم و آموزش نشر و
تـربيت مدرسه نخستين بود/ چين مسلمانان ساير با دوستانه روابط وتحكيم
به شروع چنگ> دا <دارالمعلمين نام با ١٩٣٠م سال در نيز چين اس�مي معلم
<نـضاره نـامهاي با اس�مي مج�ت و نشريات دوره همين در كرد/ فّعالّيت
در اpسـ�ميه> العـلوم <مـجله جين, تيان در <نوراpس�م> پكن, در اله�ل>
منتشر و چاپ چيني زبان به نان يون در اpس�مي> <المنبه مجلة و جو گوانگ

ميشدند/
مسلمانان چين, سرزمين به دوم جهاني جنگ زمان در ارتشژاپن هجوم با
سپاهي و برخاستند ميهنخود از دفاع به چين ملت اقشار ساير دوشادوش چين
G١٩٤٤م تا ١٩٠١K جاي>��٢٩٢ بن <مآ مسلمان ژنرال فرماندهي به مسلمانان از



٢٩٣ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت

/٦٨٣ ص كتاب, همان بين, يائو وان ١ـ

كردند/١ شركت نبردها اين در
به قدرت زمام ١٩٤٩م, سال در چين جمهوري حكومت سقوط از پس
زمان در تأسيسكردند/ را چين خلق جمهوري آنان و افتاد كمونيستها دست
گوني گونا شرايط با مسلمانان ,Gكنون تا ١٩٤٩K چين جمهوريخلق حكومت
وضعيتي و شرايط از ١٩٦٦م تا ١٩٤٩ سال از چين مسلمانان بودهاند/ روبرو
اّما ديني و اجتماعي روزمرة و عادي وزندگي بودند برخوردار معمولي نسبتا
بزرگ فرهنگي انق�ب دوران در اّما داشتند/ اقتصادي دشوار شرايط با توأم
روبرو وضعيت دشوارترين با مسلمانان G١٩٧٦م تا ١٩٦٦K چين پرولتاريايي
ديني عقايد و بود كم حا چين بر نفره چهار باند سياستهاي دوره اين در شدند/
مذاهب و اديان عليه مبارزهايخشن و ميشد معرفي خرافات و افيون عنوان به
و اسـ�م پـيكر بـر فراوانـي آسيبهاي و صدمات ميان اين در و افتاد راه به
مسـلمانان عـليه چينگ دورة جنايات و فجايع چند هر آمد/ وارد مسلمانان
علما بويژه چين مسلمانان از زيادي عدة نيز زمان اين در اّما بود ك هولنا بسيار
اردوگاههاي به يا شدند تبعيد دست دور مناطق به و كشته مسلمان روحانيون و
كثر ا و نابود ديني و تاريخي كن اما و آثار بيشتر شدند/ گسيل كار اجباري
در شدند/ تبديل ديگر كاربريهاي به يا تعطيل نيز بقيه و شدند ويران مساجد
واس�م گسست هم از چين مردم و مسلمانان سامان تار و تيره بسيار دوران اين
هيچ و شدند سختي و ك هولنا آسيبهاي متحمل چين ملت حتي و مسلمانان و

نداشت/ گفتن سخن كسحق
چـهار باند اعضاي دستگيري با و دونگ>��٢٩٣ <مائوزه درگذشت از پس
درون از طـلب اص�ح مردي و رسيد پايان به فرهنگي انق�ب دوران نفره,



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٩٤

مي�دي ١٩٧٨ سال در شيائوپينگ>��٢٩٤ <دنگ نام به چين كمونيستي كمّيت حا
سياست اجراي از تازهاي دوران ترتيب بدين و گرفت دست به را قدرت زمام
اجتماعي و واقتصادي سياسي عميق اص�حات و باز درهاي و زدايي تنش
پـرتگاه لبـة از مسلمانان تازه دوران شروع با دارد/ ادامه هنوز كه شد آغاز
هيچكس البته شد/ آغاز آنان حيات در جديدي عصر و يافتند نجات نابودي
نيست, چين مسلمانان با خورد بر در نارسايها يا تبعيضها پارهاي وجود منكر
و فـرهنگي اجـتماعي, سـياسي, عـرصههاي در زيادي آوردهاي دست اّما
را مسلمانان تعداد چين كنوندولت ا است/ شده چين اقتصادينصيبمسلمانان
و نادرست ترديد بي اينآمار اّما ميكند, اع�م نفر ميليون بيست بيشاز اندكي
شمار تاريخي و اجتماعي امور نظران وصاحب كارشناسان است/ منصفانه غير
فقدان اصلي علّت ميكنند/ برآورد نفر ميليون شصت بيشاز را چين مسلمانان
كه است آن اس�م, جمله از چين, در موجود اديان پيروان تعداد دقيق آمار
تعيين به مربوط رديفي جمعيت سرشماري مخصوص فرمهاي در چين دولت
به فقط چين دولت اينرو از است; نكرده بيني پيش مردم مذهب و دين نوع
اصيل چينيان احتساب بدون و چين مسلمان قومي اقلّيتهاي افراد تعداد استناد
بـيست از بـيش اندكي چين مسلمانان شمار كه است مّدعي اس�م آيين پيرو
ميشود/ ارزيابي نادرست و ناقص كارشناسان ديدگاه از كه است نفر چينميليون مسلمان اقوام

از درصد ٩٢ بيشاز <هان>��٢٩٥ چيني قوم و دارد وجود قوم ٥٦ چين در
قومي اقلّيت ٥٥ شامل كه چين جمعيت بقّية و ميدهد تشكيل را چين جمعيت
اقلّيت اين و ميدهند تشكيل را كشور اين جمعيت كّل از درصد ٨ نيز هستند



٢٩٥ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
كندهاند/ پرا چين ك خا درصد ٦٤ بيشاز در قومي

و اّهمّيت ترتيب به كه دارد وجود مسلمان قومي اقلّيت ١٠ ميان اين در
از: عبارتند G١٩٩٢م سال سرشماري مبناي Kبر جمعيت

:Gنفر ٨٦١٢٠٠٠K هويي قوم ـ ١
اس�م و دارد نام <هويي>��٢٩٦ قوم چين مسلمان مهّم قومي اقلّيتهاي از يكي
مردم ميان در اس�م دين پيشتر مترادفاست/ <هويي> كلمه با چين سرزمين در
از برگرفته اختصارا هويي كلمة ميشد/ شناخته هويي> <آيين نام با كشور اين
اخت�ط از قوم اين است/ چين مسلمان قوم همان يا هويي>��٢٩٧ <هويي اصط�ح
بازرگانان, آمدند/ پديد چين كن سا مردم با عرب و ايراني مسلمانان وارتباط
و تـانگ عـصر در عـرب و ايراني ديني مبلّغان و جهانگردان سفرا, تّجار,
مناطق وارد دريايي مسير و ابريشم جادة زميني مسير از متوالي طور به سونگ
سـتد و داد و تـجارت كـار به و ميشدند چين شرق جنوب و غرب شمال
ازدواج چيني دختران با و شدند كن سا چين در افراد اين بيشتر ميپرداختند/
جو, چوان جو, گوانگ فنگ, كاي آن, چانگ شهرهاي در سرانجام و كردند
فرائض انجام براي آنان كردند/ اقامت مناطق ديگر و جو هانگ جو, يانگ

كردند/ بنا مساجدي خود اقامت محل شهرهاي در ديني
و ايران مسلمانان از بيشتري عّدة هم چين و ايران به مغول هجوم از پس
چينيها و مغولها اويغوري, تركان با و شدند چين وارد اجبار به مركزي آسياي
شكـل هويي قوم اولية هستة ترتيب بدين و دادند زندگي تشكيل و مخلوط
هويي پيدايشقوم و شكلگيري مراحل در اس�م كه است مهمآن نكتة گرفت/

كرد/ ايفا را دهنده پيوند و واسط نقش
استفاده و چين ارزشهايسنّتي و اصول به پايبندي هويي قوم عمّدة ويژگي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٩٦

كنده پرا چين كشور سراسر در مسلمان اقلّيت اين است/ چيني زبان و خط <چانگجي>��٢٩٩از گنسو, استان در شيا>��٢٩٨ <لين شيا, نينگ منطقه در ولي هستند
و يـوان>��٣٠١ <مـن گـنسو, در چـوان>��٣٠٠ جـيا <جـانگ جـيانگ, شـين در
درخهبيونيز و<داچانگ>��٣٠٤ <منگسون>��٣٠٣ درچينگهاي, <هوالونگ>��٣٠٢

ص٥٨٣/ كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

دارند/١ سكونت مناطق ساير از بيشتر جو گويي و نان يون استان دو

:G٧٢٧٠٠٠٠نفرK اويغور ـ ٢
كه هستند آسيا مركزي مناطق زبان ترك اقوام قديميترين از اويغورها
تيان كوه جنوب واحههايسرسبز ودر شينجيانگ منطقة در آنها بيشتر كنون ا
هـونان, دراسـتان يـوان>��٣٠٥ <تـائو شهرستان در آنان از كمي تعداد و شان
سكونتدارند/ <جنگجو>��٣٠٧ نانوشهر استانخه در شهرستان<ميئنچي>��٣٠٦

:G١١١٠٠٠٠نفرK قزاق ـ ٣
دارند/ سكونت گنسو استان در كمي تعداد و جيانگ شين در قزاقها بيشتر

:G٣٧٣٧٠٠نفرK شيانگ��٣٠٨ دونگ ـ ٤
چينگهاي استان و جيانگ شين در كمي عّدة و گنسو در قوم اين بيشتر

ميكنند/ زندگي

:G١٤٣٥٠٠نفرK قرقيز ـ ٥
دارند/ سكونت جيانگ شين منطقة در قوم اين بيشتر



٢٩٧ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
:G٨٧٥٠٠نفرK ساpر ـ ٦

دارند/ سكونت گنسو در كمي تعداد و چينگهاي در آنان بيشتر

:G٣٣٢٠٠نفرK تاجيك ـ ٧
دارند/ سكونت جيانگ شين در قوم اين بيشتر

:G١٤٨٠٠نفرK ازبك ـ ٨
ميكنند/ زندگي جيانگ شين در آنان بيشتر

:G١١٧٠٠نفرK بائوآن��٣٠٩ ـ ٩
دارند/ سكونت چينگهاي و گنسو در كنده پرا طور به قوم اين

:G٥١٠٠K تاتار ـ ١٠
ميكنند/ زندگي جيانگ شين منطقة در قوم اين بيشتر

بـزرگ اقـلّيتهاي افراد از زيادي تعداد شده, ياد مسلمان اقوام بر ع�وه
به زمان طول در نيز هان قوم و باي داي, تبتي, مغولي, اقوام همانند چين كن سا

/٥٩ ص كتاب, همان العبدالمنعم, محمد جمال . ٥٨٤ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ
گرويدهاند/١ اس�م دين

واژة Kتلفظ <داشي>��٣١٠ چيني واژگان قديم چينيان كه است كر ذ به pزم
و جزيرةالعـرب بر را Gآسماني Kمكان فانگ>��٣١١ <تيئن و Gتاجيك يا تازي
منطقهايپهناور بر را Gوسرزمينهايغربي Kمناطق يو>��٣١٢ <شي عنوان همچنين



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٢٩٨

البته ميكردند/ اط�ق مديترانه درياي سواحل تا چين مرزهايغربي از ووسيع
بزرگي مفاهيم با گون گونا وعناوين واژگان اس�م دين نامگذاري براي چينيان
موجود اديان ساير از را مسلمانان و اس�م وسيله بدين و بودند كرده وضع را
و Kقانون فآ>��٣١٣ <داشي ميساختند/ مشخص و متمايز چين جامعة درون در
<تيئنفانگشنگ ,GآيينمكانآسمانيK <تيئنفانگجيائو>��٣١٤ ,Gمكتبتازي
Kآيين ِمن>��٣١٦ جيائو هويي <هويي ,Gآسماني مكان مقّدس Kآيين جيائو>��٣١٥
Kآيـين جيائو>��٣١٨ <ِژن ,Gكيزگي پا Kآيين جيائو>��٣١٧ <جينگ ,Gهويي هويي
ژن <چينگ ,Gكيزگي پا و ك پا Kآيين جيائو>��٣١٩ جينگ <چينگ ,Gحقيقت
و صلح Kآيين جيائو>��٣٢١ پينگ <خه ,Gحقيقت و كيزگي پا Kآيين جيائو>��٣٢٠
و عـناوين جمله از Gغربي سرزمينهاي Kآيين جيائو>��٣٢٢ يو <شي و Gآرامش
آيـين نـاميدن براي نزديك و دور گذشتههاي در چينيان كه بودند واژگاني

هـمان يـوان, جـين فـنگ ابـراهـيم . ٦٢ ص كتاب, همان المنعم, العبد محمد جمال ١/٩٩ـ و ٩٨ صفحات كتاب, همان يوان, جي وانگ . ٢ ص كتاب,

ميبردند/١ كار به اس�م
تأسيس هنگام تا مي�دي ١٢٧١ سال در چين بر مغوpن تسلط هنگام به
ميرفت كار به اس�م براي كه عنواني بيشترين مي�دي ١٩٤٩ سال در نو چين
١٩٥٦ ژوئـن مـاه دوم روز بود/ Gهويي Kآيين جيائو>��٣٢٣ <هويي اصط�ح
نمايندگان كنگرة تصويب پساز چين جمهوريخلق وزيران شوراي مي�دي,
واژگان و عناوين تشتت از جلوگيري منظور به پس اين از داشت اع�م خلق
و نشريات و مطبوعات ارگانها, تمامي بايد چين سرزمين در اس�م مخصوص
كنند/ استعمال را Gديناس�مK جيائو>��٣٢٤ سيpن <يي چيني اصط�ح تنها مردم
عناوين و گرديد اط�ق خود حقيقي اسم به چين در اس�م نام سان بدين



٢٩٩ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
تـاريخي پـژوهشهاي و تحقيقات در مزبور عناوين البته شدند/ ملغي ديگر
قـرار پژوهشگران و مورخان استفادة مورد همچنان چين در اس�م پيرامون

ترويجاس	مميگيرد/ و نشر روحانيانمسلمانچينيدر درچينمروريبرخدماتعالمانو
روحـانياني و عـالمان چـين مسـلمانان مـيان از مـختلف دورانهاي در
زندگي سراسر و بودند مسلمانان و اس�م به فراوان خدمات منشأ كه برخاستند
بـه جا اين در كردند/ سرزمين اين در اس�م تبليغ و گسترش صرف را خود
گذشته از چين اس�مي جامعة برجستة شخصيتهاي از برخي خدمات و سوابق

ميكنيم: اشاره كنون تا

:G١٥٩٧م تا ١٥٢٢K جو>��٣٢٥ <هودنگ الياس عبدا� محمد شيخ ـ ١
بود/ مينگ دودمان حكومت معروفدوران علماي از جو دنگ هو استاد
و اصول آموزش به كه بود چين مسلمان عالم نخستين و استادان استاد وي لقب
و مكه دانشمندان و علما با و رفت خدا خانة زيارت به او پرداخت/ ديني مباني
آن در مساجد درون موجود ديني بحث و حلقههايدرس و كرد/ ديدار مدينه
از تقليد با چين به بازگشت از پس وي گذاشت/ او بر عميق ثيري تأ شهر دو
در آموزشي نظام ايجاد به مدينه و مكه ديني درس حلقههاي و مدارس سبك
از ونوجوانان اطفال كثر ا و نبود محدود درس مدت پرداخت/ مسجد و خانه
وعلوم عربي زبان گيري فرا به جديد مدارس اين در ساله چهارده ششتا سنين
بـه را خـود عمر از سال ٢٠ تا ١٠ حدود افراد اين ميشدند/ مشغول ديني



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٠٠

علوم تفسير, فقه, ب�غت, نحو, صرف, شامل ديني وعلوم عربي گيريزبان فرا
صـ�حيت آنـان كـه بـود هـنگام اين در ميكردند/ صرف وتوحيد حديث
و ميكردند كسب را جمعه و جماعت <امام> مقام احراز براي pزم وشايستگي
نشانگر لباس اين و ميپوشيد جنسحرير از رنگ سبز رداي آنان تن بر استاد
<اجازه> نام به نامهاي ممتاز گردان شا براي استاد بود/ <امام> شغل به آنان ورود
خويش دستخط به ديني علوم در آنان مهارت و دانش فضايل, شرح حاوي

مينگاشت/
چين مسجديدر تعليمات نظام بنيانگذار را جو دنگ هو استاد رو, اين از

/٢٢٤ و ٢٢٣ صفحات كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

ميدانند/١

:G١٦٧٠م تا ١٥٨٤K يو> داي <وانگ شيخ ـ ٢
نقشمؤّثري كه بود چين مسلمان علماي از ديگر يكي يو داي وانگ شيخ
زمينه در كتابهايي كه بود فردي نخستين وي داشت/ اس�م ترويج و تبليغ در

نوشت/ چيني زبان به ديني علوم
دين عالي حق,تعاليم دين سؤا"ت به صحيح پاسخهايي او ليفهاي تأ جمله از
واحكام فقه توحيد, زمينه در كتابهايي و اس م شريعت اس م, حقيقت اس م,

/٥٨٠ ص كتاب, همان ٢ـ
است/٢ دين

:G١٧١١م تا ١٦٤٠K <ماجو>��٣٢٦ يوسف شيخ ـ ٣
واز چـينگ دودمان حكومت اوايل مشهور مسلمان دانشمندان از يكي



٣٠١ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
خود نسب او است/ چيني زبان به اس�مي كتابهاي ترجمة نهضت بنيانگذاران
اعـقاب از نسل پانزدهمين و ميرساند GصKاس�م پيامبر به واسطه ٤٥ با را
او ميداند/ GعKالبيت آل از را خود و است بخارايي عمر شمسالدين سّيداجّل

/٣٥٢ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

است/١ اس م> دين <راهنماي و ا"س م> <ارشاد كتاب نويسندة

:G١٧٤٥م ـ ١٦٥٥K <ليوجي>��٣٢٧ عزيز محمد ع�مه ـ ٤
ديـني علوم در بسياري كتابهاي مؤّلف و مسلمان نويسندة پركارترين او
فشارهايمكرر اعمال اثر در كه است نوشته كتاب يكصد حدود در او است/
كتابسوزانها و فرهنگي انق�ب دروة در و چينگ اواخر و مينگ حكومتهاي
و اس م احكام ا"س م, حقايق جمله از آن جلد هشت فقط ١٩٥٨م, سال در
<وانگداييو, چين مسلمان محّققان ميباشد/ دست در GصKا"نبياء ةخاتم سير
فـرهنگ حفظ در كه واpيي نقش خاطر به را جو> دنگ وهو ليوجي ماجو,
در كه راهي خاطر به همچنين و داشتهاند چين در دشوار شرايط در اس�مي
تمجيد مورد بسيار گشودهاند, اس�مي متون به زبان چيني مردم دستيابي جهت
گفتگوي > بانيان عنوان به را آنان نيز چين مسلمان غير محّققان ميدهند/ قرار
غير و مسلمان مردم متقابل درك و شناخت وارتقاي كشور اين در فرهنگها>
و اتـحاد وتـقويت اجـتماعي تـنشهاي كـاهش نتيجه در و چين در مسلمان

/٣١٨ ص كتاب, همان ٢ـ
ميستايند/٢ كشور, پيشرفت جهت در مختلف اقوام همبستگي

:G١٧٨١م تا ١٧٣٠K شين> <مآمينگ ابراهيم شيخ ـ ٥



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٠٢

بـه عـمويش همراه به خردسالي دوران در و بود ا�> <وقايه به ملقب او
كسب به يمن مفتي نزد سال دوازده مدت به سپس و رفت خدا خانه زيارت
بهوجود را <جهريه> فرقه چين, به مراجعت پساز او شد/ مشغول مذهبي تعاليم
دو و ميكنند ت�وت بلند صداي با را كريم قرآن جهريه فرقه پيروان آورد/
در چين مذهب حنفي مسلمانان ساير خ�ف بر نماز هنگام به را خود دست
نـزد فقط عمل اين ميگذارند/ آزاد را آنها بلكه نميدارند نگاه سينه مقابل

ميشود/ مشاهده يمن در زيديه و شيعيان
براي و ميكنند تجليل و تكريم را خود مشايخ و اوليا جهريه فرقة پيروان
بـر شب دل در آنـها مـيكنند/ درست مزار و ضريح خود اولياي و بزرگان
دعـا هـر و ميخوانند را تسابيح و اوراد و ادعيه از مجموعهاي و ميخيزند
اْلـُملِْک ذِي اَن <ُسـبْحى كـر ذ نمونه براي ميكنند/ تكرار مرتبه صد را وابتهال
اْلـَحقِّ ُسبْحاَن َوالَْجبَرُوِت, ِء ا َواْلِكبْريى َواْلَعَظَمِة ِة اْلِعزَّ ذِي ُسبحاَن واْلَملَُكوِت,

ْغِفُراُ�َ <َاْستَ كر سپسذ و وح> َوالرُّ ِئَكِة اْلَم�ى َربُّ ُقّدوٌس ُسبّوٌح َيموُت, pى اّلذيى
مرتبه, ونه نود را ا�> pا اله p> كر ذ و مرتبه صد را ِاَلْيِه> َاْتوُب َو َذْنٍب ُكلِّ ِمْن
را محمد> آل و محمد علي صل سپس<اللهم مرتبه, يك را ا�> رسول <محمد
صبح نماز اداي پيشاز تا روز هر را كار اذ اين آنان ميكنند/ تكرار مرتبه صد
اورادي همچنين ميكنند/ قرائت صبح نماز پساز را <يس> سورة و ميخوانند
تـ�وت را <ملك> سورة عشاء نماز از پس ميخوانند, عصر نماز از پس را
پـيامبر مـدح در را <مـخمس> قـصيده كـوچك دسـتههايي در و مـيكنند

/٣٤٢ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ
ميخوانند/١ بصري حسن مدح در را <بصريه> و GصKاس�م



٣٠٣ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
:G١٨٧٤م تا ١٧٩٤K چو>��٣٢٨ <مافو الدين روح يوسف شيخ ـ ٦

از و بخارايـي عمر الدين شمس اجّل سّيد اوpد از مافوچو يوسف شيخ
زمان قدر عالي علماي واز تيزهوش و فرديزرنگ او است/ GعKالبيت نسلآل
هشت مدت او داشت/ آشنايي بخوبي فارسي و عربي زبانهاي به كه بود خود
عراق, مصر, عربستان, به خدا خانة زيارت و ديني علوم جستجوي در سال
<يون زادگاهشاستان به سنگاپور راه وسپساز كرد سفر هند و تركيه سوريه,
در او پرداخت/ علوم اين مشتاقان به ديني علوم آموزش به و بازگشت چين نن>
عدة و بود برخوردار فراوان شهرت و آوازه از چين سراسر حتي و زادگاهش
او ميشدند/ رهسپار نان سوييون به دريايدانشاو بهرهمندياز براي زيادي
بود مشغول جماعت نماز امامت و ديني علوم آموزش به مسجد در سو يك از
ميپرداخت/ اس�مي كتابهاي ترجمة و تأليف به خانهاش در ديگر سوي از و
تعريف زندگاني, مقصد دين, اصولچهار خ صة به ميتوان او مهم نوشتههاي از
گمراهـي, و هدايت مفاهيم شرح دين, ستون نماز اس م, در نماز روح اس م, روح

آن, حـقيقت و تقوي قدر, و قضا در بحث بالبرهان, اليقين علم باطل, و حق تبيين

الغاِفليَن ايقاُظ بزرگ, اخ ق سرچشمة نبوي, ة سير از پندهايي هجري, اساستقويم

= توجي>��٣٢٩ جين Kچائو الْـَحجِّ ِالَي ِق الّطريى ِفي ّكراٌت <ُمَذ و المستقيم يِق الطّرى ِالَي

تـوجي جين چائو كتاب مافوچو يوسف شيخ مهّم آثار از يكي شد كر ذ كه گونه همان ميتوانند#ـ اثر اين با بيشتر آشنايي براي عdقهمندان دارد/ نام F ا خانهخد به اشتهايسفر پـاييزHيادد ٣٧ Uشـماره حـّج> <ميقات نامة فصل در مندرج سطور نگارندةاين مقاuت سلسله كنند/به مراجعه زيارت و حج امور در فقيه ولي نمايندگي حوزة انتشارات از T١٣٨٠
كرد/ اشاره عربي يا فارسي چيني, زبانهاي به #Gخدا خانة به سفر يادداشتهاي
ترجمة پساز كند ترجمه چيني زبان به را كريم قرآن تمام داشت قصد كه وي
حوادث گزند از آن جزء پنج فقط كنون ا و شتافت معبود ديدار به جزء بيست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٠٤

/٣٢٧ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

است/١ مانده باقي سالم روزگار

:G١٨٧٢م تا ١٨٢٧K شيو> ون <دو سليمان ـ ٧
جنوب در نان يون ايالت در هويي قوم مسلمانان خيزش و قيام رهبر او
كه بود فردي نخستين وي بود/ چينگ دودمان فاسد كميت حا عليه چين غربي
چاپ چين در مي�دي ١٨٦٢ سال در چوبي چاپ از استفاده با را كريم قرآن

/١٣٧ ص كتاب, همان ٢ـ

كرد/٢ منتشر و

:G١٩٠٣م تا ١٨٤٦K يوان>��٣٣٠ <ماليئن لقمان بن نورالحق شيخ ـ ٨
ابداع با او بود/ چين مسلمان علماي واز البيت آل ذرّية از نورالحق شيخ
و عربي زبان دو به را ديني تعاليم چين, در اس�مي آموزش در نوين شيوهاي
هزار يك بيشاز و تأليف زبان دو اين به كتابهايي وي تدريسميكرد/ چيني
خدا خانه زيارت قصد به را چين سالگي چهل سن در او كرد/ تربيت گرد شا
و مكه علماي محضر در ديني علوم و دانش كسب براي مدتي و گفت ترك
تركيه عراق, سوريه, مصر, ب�د در گذار و گشت به سپس يافت/ حضور مدينه
ودر برد بهرهها سامان آن دانشمندان دانشعلماو خرمن از و پرداخت هند و
قرآني حكمتهاي و رموز دريافت و اس�مي شريعت شناخت و دين معارف
شد مشغول تأليف تدريسو كار به چين به بازگشت از اوبعد نمود/ تفقه و تعمق
كز مرا در و رفت هند كانبور> > به ميانمار راه از ١٨٩٤م سال در ديگر بار اّما
<توضيحات عنوان با خود كتاب و داد ادامه تحقيق و مطالعه به جا آن پژوهشي



٣٠٥ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
به او كرد/ منتشر و چاپ هند بمبئي در عربي زبان به را الفقهّيه> لبعضالمسائل

بـه هند كانبور شهر در و گفت وداع را فاني دار مختصر بيماري يك دنبال
شد/ سپرده ك خا

وقواعد ا"س م نظر في ا"نسان فطره الربعه, الفصول به ميتوان وي آثار از
و فارسي به را فارسي> زبان <دستور كتاب همچنين وي كرد/ اشاره العربيه اللغه
چاپ با را كريم قرآن و كرد ترجمه چيني زبان به را برهان> با حق <تبيين كتاب

/٣٥٠ ص كتاب, همان ١/٥٨١ـ ص كتاب, همان يائوبين, وان ٢ـ

ساخت/١ منتشر و چاپ چوبي

تـا ١٨٤٨K رن>��٣٣١ Kهـائو كـوان <وانگ عبدالرحـمان الياس شيخ ـ ٩
:G١٩١٩م

مانند اس�مي ب�د سپسدر و رفت خدا خانه زيارت به ١٩٠٦م سال در او
و دانشاندوزيپرداخت و گردش به تركيه و شمالآفريقا شام, جزيرةالعرب,
پكـن به رضا علي و حسن حافظ نام به ترك معلم دو همراه به بعد سال در
در را زبان> عرب مدرسين <مدرسة نام با اس�مي مدرسة نخستين و بازگشت
را متوسطه و ابتدايي مدرسههاي ١٩٠٩م سال در آن دنبال به و تأسيس چين
نـام بـه اسـ�مي جـمعيت نخستين نيز ١٩١١م سال در كرد/ ايجاد پكن داد/٢در تشكيل را چين> اس�مي خواه ترقي <جمعيت

:G١٩٢٤م تا ١٨٦٢K اويغوري عبدالقادر دام� شيخ ـ ١٠
سپس و كرد تحصيل بخارا در كه است اويغوري علماي مشهورترين از او
ليفهاي تأ و تدريسميكرد خلق اس�مي علوم دانشگاه در و بازگشت كاشغر به



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٠٦

/٦ ص كتاب, همان ١/٦١٦ـ ص كتاب, همان ٢ـ

دارد/١ شماري بي

:G١٩٣٦م تا ١٨٨٢K اويغوري شمسالدين دام� شيخ ـ ١١
درس بـخارا در سـال ده مدت به كه است اويغور معروف علماي از او
دانش بـه خلق اس�مي علوم دانشگاه در و بازگشت كاشغر به سپس و خواند
واز داشت تسـلط فارسي و عربي زبان به او شد/ مشغول تدريس و اندوزي
افكار ثير تأ تحت ١٩٢٩م سال به مكه سفر در بود/او برخوردار دانشوسيعي
وهـابي انـديشههاي تـرويج به چين به بازگشت از پس و گرفت قرار است/٢وهابي نوشته اويغوري تركي زبان به كريم قرآن از تفسيري او پرداخت/

:G١٩٤٣م تا ١٨٨٨K چنگ>��٣٣٢ ده <ها الدين ه�ل شيخ ـ ١٢
مصر و pنكا سري سپسبه و رفت خدا خانة زيارت به ١٩١٣م سال در او
مسـاجد از يكي در وي آورد/ چين به خود با اس�مي كتابهايي و كرد سفر
جزء سه ترجمة به موفق همچنين و گرفت عهده بر را مسجد امامت شانگهاي
چاپ چين> اس�مي <مطالعات عنوان با خودش نشرية در را آنها و شد قرآن
مـعلمين <مـدرسه شـنگ داپو محمد نور ابراهيم شيخ همكاري با او كرد/
شيخ ژاپني, سربازان توسط شانگهاي اشغال از پس كرد/ تأسيس را اس�مي>
كار به جا آن در و كرد ترك نان يون استان زادگاهشدر سوي به را شانگهاي

/١٨٧ ص كتاب, همان يائوبين, وان ٣ـ
داد/٣ ادامه ديني علوم آموزش و اس�مي كتابهاي ترجمة



٣٠٧ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
:G١٩٤٩م تا ١٨٧٩K جاي>��٣٣٣ جينگ <وانگ الياس سعيد شيخ ـ ١٣

مصر, اpزهر دانشگاه در و رفت خدا خانة زيارت به ١٩٢١م سال در او
و بازگشت چين به ١٩٢٧م سال در و پرادخت دانشاندوزي به هند و استانبول
مجلة و تأسيس جين>��٣٣٤ <تيئن شهر زادگاهش در را عربي> ـ چيني <دانشگاه
<جمعيت تشكيل به را مسلمانان ١٩٣٧م سال در او كرد/ منتشر را <نوراpس�م>
فـرا ژاپـني> متجاوزان برابر در مقاومت و ميهن نجات براي چين مسلمانان
انساني شيخ شد, مشغول چيني زبان به كريم قرآن معاني ترجمة سپسبه خواند/
فارسي عربي, زبانهاي به و بود ت�ش پر دانشمندي و هوش تيز ضمير, روشن
استفاده با را مجيد قرآن بار سالسه بيست مدت در او داشت/ تسلط انگليسي و
مترجم نخستين او كرد/ تفسير و ترجمه چيني زبان به گون گونا سبكهايادبي از
از كند/ تفسير و ترجمه چيني به را قرآن تمام توانست كه است چين مسلمان
ـ عربي چيني,قاموس زبان به كريم قرآن ترجمة بر ع�وه او ليفهاي تأ مهمترين

/٥٨١ ص كتاب, همان ١ـ

دارد/١ نام الوقايه و چيني

:G١٩٦٥م تا ١٨٧٤K <داپوشنگ>��٣٣٥ محمد نور ابراهيم شيخ ـ ١٤
در و بـود مسلمانان اجتماعي امور صحنههاي فّعاpن و علما از يكي او
تشكيل بويژه چين اس�مي علوم مدارس و اس�مي جمعيتهاي بيشتر تأسيس
در او داشت/ نقشبسزايي پكن در ١٩٥٢ سال در چين سراسر اس�مي انجمن
اس�مي انجمن معاون بعنوان سپس و رفت خدا خانة زيارت به ١٩٥٢ سال
ملي كنگرة عضو همچنين و شد برگزيده چين اس�مي علوم رئيسمركز و چين
در چين خلق مشورتي شورايسياسي عضو و ١٩٥٤م سال در خلق نمايندگان



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٠٨

/١١٨ ص كتاب, همان ١/٤٣٥ـ ص كتاب, همان يائوبين, وان ٢ـ

بود/١ ١٩٥٥م

:G١٩٥٨م تا ١٩٠٢K چيان>��٣٣٦ شي <پانگ تواضع محمد شيخ ـ ١٥
چاپي حروف از كه است فردي نخستين و خواند درس مصر اpزهر اودر
ملك با ارتباط و تماس براي زيادي ت�ش او كرد/ استفاده چين در عربي زبان
چين مسلمانان تحصيل ادامة براي وي از اجازه كسب و مصر پادشاه اول فواد
اجازه دريافت به موفق متعال ياريخداوند به و صرفكرد اpزهر دانشگاه در
مـرتبه پـنج ١٩٣٦م تـا ١٩٣١ سال واز شد مزبور امر براي ريزي برنامه و
مصر اpزهر به تحصيل براي را چيني مسلمان و جوان دانشجويان از گروهي
اعزامي دانشجويان اين ميشد/ بالغ نفر ٣٥ به افراد اين ساخت/تعداد روانه
در نقشفّعالي و گرفتند قرار بزرگ استادان جايگاه در چين به بازگشت پساز
به ميتوان افراد اين از كردند/ ايفا اس�مي فرهنگ و اس�م دين تعاليم نشر
عربي, و اس�مي تاريخ ارشد كارشناس و موّرخ <ناجونگ> عبدالرحمن استاد
سونگ, لين صنوبر يحيي حاج استاد پدر خوا>, شينگ يونس<لين حاج استاد
مقابلة و هجري تقويم دربارة فراوان پژوهشهاي صاحب و دمنه و كليله مترجم
بزرگ آموزگار مينگ>, جونگ <لين سعيد حاج استاد و چيني تقويم با آن
خـويش تـوشة و تـوان اندازة به همگي كه كرد اشاره ديني, ومعارف داشتهاند/٢علوم عرضه چين در مسلمانان و اس�م به بزرگي خدمات

:G١٩٥٧م تا ١٨٦٧K جون>��٣٣٧ <مآليانگ يوسف محمد شيخ ـ ١٦
تحصي�ت و گشود جهان به ديده گنسو استان در كشاورز خانوادهاي در او



٣٠٩ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
چين جنوب در نان يون استان سپسبه كرد/ تكميل شيان شهر در را خود ديني
و عربي زبان به وي شد/ مشغول اس�مي علوم تدريس به جا آن در و رفت
سال در بود/ مسلط نيز اس�مي متون و اس�م تاريخ وبه داشت آشنايي فارسي
ورزيد اشتغال تدريسمعارفديني به و رفت جيانگ شين وpيت به ١٩١٣م
١٩٤٠ سال در گرفت/ عهده بر را جماعت و جمعه امامت مساجدزيادي در و
در او شد/ آزاد زندان از ١٩٤٤ سال در و افتاد زندان به حوادثي بروز دليل به
برگزيده جيانگ شين وpيت بزرگ مفتي و اpس�م شيخ بعنوان ١٩٤٥ سال
دوسـتان از تعدادي همراه به چين در كمونيست حزب پيروزي از پس شد/
آن مسلمانان سوي از نمايندگي به و فرستاد پيام چين رهبر براي خود مسلمان
او كرد/ اع�م كمونيست چين به را شينجيانگ ايالت مسالمتآميز الحاق ديار
اقشار ديگر و مسلمانان ميان همبستگي و وحدت حفظ راه در زيادي ت�ش

/٣٣٨ ص كتاب, همان بين, يائو وان ١ـ

داد/١ انجام چين مردم

:G١٩٧٨م تا ١٩٠٦K <ماجيئن>��٣٣٨ مكين محمد شيخ استاد ـ ١٧
در را ديني و عربي دروس مكين محمد شيخ به ملقب ماجيئن محمد استاد
نخستين با سپس گرفت, فرا شانگهاي مسلمانان دارالمعلمين در ١٩٢٨م سال
دانش به جا آن در و رفت مصر به ١٩٣١م سال در اعزامي دانشجويان گروه
و بازگشت چين به ١٩٣٩م سال ويدر شد/ تدريسمشغول همچنين و اندوزي
زبانهاي دانشكده در ١٩٤٦م سال سپساز او كرد/ شروع را قرآن ترجمة كار
دنبال به تدريسشد/ مشغول عربي زبان استاد عنوان به پكن دانشگاه خاوري
سـياسي شـوراي عـضويت به ١٩٤٩م سال در چين خلق جمهوري تأسيس



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣١٠

ملي كنگرة به نماينده عنوان به ١٩٥٤م سال ودر آمد در چين خلق مشورتي
آنها ميان از كه است بسياري ترجمههاي و ليفات تأ داراي او يافت/ راه خلق
تـعليم تـاريخ ك م, منهجعلم اس م, دين حقيقت ,iصkمحمد شمشير به ميتوان
فـلسفة تـاريخ اسـ مي, فـلسفه اس مي, تقويم ة بار در مختصري اس مي, وتربيت

چيني زبان به مجيد قرآن ترجمة نيز و ازجورجحتي عرب ترجمةتاريخ و اس مي
استاد خدمات بزرگترين از ١٩٨١ سال در وي قرآن ترجمة كرد/انتشار اشاره
از پس تـرجـمه ايـن ميشود/ محسوب چين اس�مي جامعة به مكين محمد
مـيان در چـيني ترجـمههاي رايجترين از جاي جينگ وانگ استاد ترجمة

/٣٣٣ ص كتاب, همان ١ـ

است/١ چين مسلمانان
در بسـزايـي نـقش چـين الذكر سابق مسلمان علماي و انديشمندان تمام
سـرزمين در اس�مي گاهيهاي آ افزايش و اس�مي معارف و علوم گسترش
خدمات از پارهاي به دانشخود و توان اندازة به ما و كردهاند ايفا چين پهناور

كرديم/ اشاره آنان فرهنگي و درچينعلمي قرآنكريم جايگاه و نقش
بودند, كرده مهاجرت چين به كه آسيايمركزي و عرب و ايراني مسلمانان
اشاره نخستين آوردند/ چين سرزمين به خود با را كريم قرآن آسماني كتاب
به وقاص ابي بن سعد سفر سقم و صّحت بررسي هنگام به را خصوص اين در
چينيها با خود مراودات در مسلمانان اين كرديم/ دريافت چيني متون از چين
مسلمانان اين, وجود با ميكردند/ استفاده چيني زبان از مغولها و اويغورها
بـيشتر لذا, مـيكردند/ اسـتفاده عـربي زبان از خود ديني مراسم در هويي

بازگشت به فهرست



٣١١ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
فـرا <آخوند>��٣٣٩ از را عربي تازبان ميرفتند مسجد به كودكي در مسلمانان
فارسي زبان طريق از را عربي نيز برخي كنند/ ت�وت را قرآن بتوانند و گيرند
بسـياري مسـلمانان قـرآن, آمـوزش از طـوpني دورهاي از پس آموختند/
را آن معناي بيشتر يا تمام چند هر كنند, حفظ را آشنا عبارتهاي ميتوانستند
دهة سالهاي تا آن كردن بر واز شفاهي نقل در سنّتي روشهاي اين نيابند/ در

داشت/ ادامه ١٩٢٠م
و نداشت وجود چيني زبان به مجيد قرآن از ترجمهاي هيچ كه بود قرنها
كه بود آن ديگر علّت بود/ مسلمانان ميان در مترجم نبود آن, علل از يكي
عربي غير زبانهاي به قرآن واقعي معاني انتقال و حفظ ميپنداشتند مسلمانان
امر, اين ميدانستند/ كفر را آيات نامناسب انتقال آن بر افزون و است دشوار
دشواري داشتند, را قرآن واقعي معناي درك آرزوي كه مسلماناني براي البته
پـيش از بـيشتر مسلمانان اس�م, شكوفايي و رشد با ميكرد/ ايجاد فراواني
بـيشتر كه وقت همان بنابراين, بودند/ چيني به قرآن شرح و ترجمه خواهان
اسـ�مي علوم و قرآن سنّتي آموزش به آخوندها و جماعت و جمعه امامان
زبـان بـه قرآن ترجمة در سعي سرانجام دانشمندان از برخي بودند, مشغول

گرفت/ فزوني اخير ادوار در ت�شها اين كه كردند, چيني
مشخص دورة سه به تقريبا ميتوان چين در را كريم قرآن ترجمة تاريخ

/١٧٣ ص كتاب, همان بين, يائو وان ١ـ
كرد:١ قرآنتقسيم آيات از پارهاي ترجمة دورة ـ ١

قرآن بر خودشان شرح و كتابت با را ترجمه كار مترجمان دوره, اين در



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣١٢

,G١٦٦٠م تا ١٥٧٠K يو داي وانگ دانشمندان اين مهمترين ميكردند/ تلفيق
مسلمانان نزد كه بودند G١٧٣٠م تا ١٦٦٠K ليوجي ,G١٧١١م تا ١٦٤٠K مآجو
يـا Gاسـ�م و كـنفوسيوس دائـو, بـودا, آيين Kيعني دين> چهار <استادان به
عربي> و چيني زبانهاي بر بسيار تسلط با نويسندگان پركارترين و كثيرالتأليف >

بودند/ مشهور كنفوسيوس> آيين در متخصص و فرزانه <محّققان نيز و
شريعت Kتبيينصحيح جنچوان>��٣٤٠ <جنگجيائو كتاب در وانگداييو
هستند قرآن آيات از پارهاي ترجمة كتاب اين فصل چهل در كه ميگويد Gحق
كـتاب از هـمه <انـديشهها آن در و شـدهانـد, تهيه متمادي سالهاي در كه
قرآن ترجمة معني هيچ به كتاب اين البته است/> شده اقتباس GقرآنKمقّدس
پذيرش مورد عموما بوده, قرآن بر انديشههايشمبتني كه جا آن از اّما نيست,
و ط�يي قوانين كتاب را آن حتي و است, گرفته قرار چيني مسلمانان احترام و
به گزارشي K شو>��٣٤١ جينگ <جين كتاب در مآجو ميدانستند/ گرانبها مواعظ
و آورده گرد را حق دين <مصحف او كه ميگويد Gمصحف تقديم براي شاه
امـپراتـور بـه مطالعه براي را آن تا است> كرده ترجمه را آن اساسي نكات
وي چند هر كند/ اهدا چينگ دودمان از G١٧٢٣م تا ١٦٦٢K شي>��٣٤٢ كانگ >
و بوده, وفادار اصلي متن به كام� خود برگزيدة ترجمة در كه ميكند تصريح
دروغين <الفاظ يا خدايخود> به اهانت براي ناشايست كلمات كارگيري <به از
كتاب مانند نيز, او كتاب است/ كرده خودداري امپراتور> نزد چاپلوسي براي
در وي است/ گونه همين نيز ليوجي كتاب نيست/ قرآن ترجمة يو, داي وانگ
بـا و آزادانـه را آنها و ميكند, نقل را قرآن آيات از بخشهايي خود كتاب
Kنقل صرفا داده, انجام آنچه تعبيرليوجي, به ميدهد/ ارائه دقيق غير ترجمهاي

است/ معني>
دقيق معناي به قرآن ترجمة ميتوان زحمت به را شده ياد كتابهاي چند هر



٣١٣ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
آيـين مـفاهيم و اصـط�حات از ثر مـتأ حـّدي تـا آنها عبارات زيرا شمرد
مسـلمانان زندگي در چنداني عملي اهمّيت انتشارشان و است, كنفوسيوس
زبـان به قرآن ترجمة آغاز دهندة نشان متون اين حال, اين با است, نداشته
از آن تعاليم و قرآن فهم و درك در را مسلمانان وبيش كم و هستند, چيني
ترجمه نهضت پس, اين از ياريدادهاند/ كتابها آن در موجود چيني متن طريق

شد/ خود مرحلة دومين قرآنوارد ترجمةگزيده دورة ـ ٢
بيستم اوايلصدة تا و شد مي�ديآغاز هجدهم دومصدة نيمة از ايندوره
مسلمانان عملي نيازهاي رفع براي گزيده, ترجمههاي اين يافت/ ادامه مي�دي
حرف و آوانگاري يكي داشت/ وجود ترجمه گونه دو زمان آن در شد/ تهيه
كه چيني, ع�يم با قرآن عربي متن نگاري حرف يعني بود, گزيدهها نگاري
تا ميآورد جود به عربي آواهاي و تلفظ از چيني بازنگاري با را عربي تينگ>��٣٤٣كتابي خه يي <هان كنند/ ت�وت معلم بدون را آن بتوانند چيني مسلمانان
١٨٨٢ سـال در Gچـيني عـ�يم با شده نگاري حرف قرآن از گزيدههايي K
اين از Gواقعي قرآن از گزيدههايي K جينگ>��٣٤٤ ژن تينگ <خه و مي�دي,
و ترجمه با حرفنويسي يعني بود, تفسير و شرح شكل به ديگر نوع دستهاند/
Gكريم قرآن از گزيدههايي K جينگ>��٣٤٥ ژن مينگ <بائو مانند بود, همراه شرح
<تيئن و مي�دي, ١٩١٩ سال در يوان>��٣٤٧ ده <يانگ و لين>��٣٤٦ كويي <مآ اثر
در شيانگ>��٣٤٩ تينگ <لي قلم به Gقرآن از آزاد Kبرگرداني جيه>��٣٤٨ يي جينگ
عربي تلفظ بازنگاري ترجمهها اين قصد ابتدا در چند هر مي�دي/ ١٩٢٤ سال
دارد وجود رهباني واژههاي از بسياري آنها در حال اين با بود, چيني ع�يم با
بـراي چـيني نگـاري حـرف در يـا چينياند, ك�سيك آثار گر تداعي كه



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣١٤

در عبارات معاني بر حدي تا امر اين و شدهاند/ پيشنهاد عربي اصط�حات
است/ گذارده ثير تأ متأخر قرآنترجمههاي ترجمةكامل دورة ـ ٣

در شـد/ آغـاز قـرآن كـامل ترجمة براي ت�ش مي�دي, ١٩٢٠ دهة از
ده <مآ الدين روح يوسف شيخ چينگ, دودمان فرمانروايي اوايل در حقيقت
كـتابهاي نـوشتن كنار در G١٨٧٤م تا ١٧٩٤K چو> <مآفو به ملقب شين>��٣٥٠
كامل ترجمة براي ت�ش نخستين واين بود كرده آغاز را قرآن ترجمة ديگر,
ترجمه را قرآن از جزء بيست توانست وي ميشود/ محسوب چين در قرآن
آتشسوزي از جزء پنج فقط جزء, بيست آن از شد/ رها ناتمام گاه آن و ژيجيه>��٣٥١كند ژنجينگ مينگ <بائو عنوان با جزء پنج اين بعدها و ماند امان در

شد/ منتشر Gكريم قرآن از مستقيم Kترجمهاي
قرآن كامل ترجمههاي فهرست ع�قهمندان آشنايي و اط�ع براي كنون ا

ميشود: درج ترتيب به كنوني عصر تا چيني زبان به كريم

نشر محل چاپ سال مترجم نام ترجمه پكنعنوان ١٩٢٧م جنگ>��٣٥٢ تيه <لي كريم قرآن شانگهاي١ـ ١٩٣١م <جيجوئهمي>��٣٥٣ چيني ترجمة با كريم قرآن ـ پكن٢ ١٩٣٢م جاي وانگجينگ قرآنكريم-الف+ ترجمهوشرح ـ شيا٣ نينگ ١٩٤٢م جاي وانگجينگ قرآنكريم-ب+ ترجمهوشرح ـ پكن٤ ١٩٤٣م بيائو��٣٥٤ جين ليو با قرآنكريم ترجمةچيني ـ شانگهايتوضيحاتضميمه٥ ١٩٤٦م جاي وانگجينگ قرآنكريم-ج+ ترجمهوشرح ـ ٦



٣١٥ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
نشر محل چاپ سال مترجم نام ترجمه پكنعنوان ١٩٤٧م يانگجونگمينگ��٣٥٥ كريم قرآن بزرگ معاني ـ تايپه-تايوان+٧ ١٩٥٧م شيزهجو��٣٥٦ ملي٨ـترجمهوشرحقرآنكريمبه پكنزبان ١٩٨١م مآجيئن��٣٥٧ كريم قرآن ـ پكن٩ ١٩٨٨م سونگ��٣٥٨ لين مسجع و موزون ترجمة ـ كريم١٠ جينگقرآن نان ١٩٨٩م جانگ��٣٥٩ دائو تونگ و ترجمه با كريم قرآن ـ عربي١١ متن همراه كافي سنگاپورشرح ١٩٩٠م جونگشي��٣٦٠ جو مجيد قرآن ـ پكن١٢ ١٩٩٥م وو��٣٦١ مآجنگ كريم قرآن ـ تايپه-تايوان+١٣ ١٩٩٦م شانشياخواي��٣٦٢ كيزهترجمة كوپا كريم١٤ـنهرپا قرآن نوين

يكي قومي اقلّيتهاي زبان به ديگر ترجمة دو ,pبا ترجمة چهارده بر ع�وه
به ديگري و محمود و عبدالعزيز نام به دانشمند نفر دو توسط قزاقي زبان به
الكاشغري صالح دام� الحاج الع�مه بن محمد توسط اويغوري تركي زبان

/١٧٥ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ
شدهاند/١ منتشر و چاپ چين سرزمين در و ترجمه توجي ر ¤pآندرچينا جايگاه و مسجد

و ك پا Kمعبد سي>��٣٦٣ جن <چينگ چيني زبان به را مسجد چين مسلمانان
بـا چـين سراسر در گون گونا مساجد وجود كلي, طور به مينامند/ Gكيزه پا



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣١٦

شمار مستقيمدارد/ رابطة نشين مسلمان نقاط در كشور اين مسلمانان كندگي پرا
چين سرتاسر در كه ميرسد بزرگ و كوچك مسجد هزار ٣٧ حدود به مساجد
در ميخورد/ چشم به نيز مشهور مسجد هزار ميان اين در و هستند كنده پرا
فرهنگ مواريث از و چين در اس�م دين پيشرفت جريان نشانگر مساجد واقع,
و ارتـباط فـرهنگي و اجـتماعي اقتصادي, سياسي, اوضاع با و است اس�م

دارد/ گسستني نا پيوندي
اعراب اساس, اين بر شد/ چين وارد سونگ و تانگ دوران در اس�م دين
شهرهاي در را مساجدي ديني فّعالّيتهاي به اشتغال دليل به مسلمان ايرانيان و
مركز Gامروزي Kشيان آن چانگ شهر و چين شرقي جنوب سواحل بندري
شـهر در سـي> شـنگ <خواي مسجد كردند/ تأسيس زمان آن چين سياسي
سي> <جنجيائو مسجد جو, چوان شهر در <اصحاب>��٣٦٤ مسجد جو, گوانگ
جو يانگ شهر در Gقرمز درناي =K خه>��٣٦٥ <شيان مسجد و جو هانگ شهر در
و سلسلههايتانگ حكومت زمان در كه بودند چين كهن و بزرگ مسجد چهار
از مسلمانان از بسياري يوان, مغولي حكومت زمان در شدند/ احداث سونگ
اين علّتدر همين به شدند, كن سا اينناحيه در و چينآمدند به آسيايمركزي
مسلمانان مينگ, سلسلة زمان در شد/ افزوده مساجد تأسيس سرعت بر زمان
بـه وامپراتـور گرفتند كار به مساجد بهتر ادارة براي را طرحهايي هويي قوم
از تأسيسشود/ بيشتري مساجد تا داد دستور آيين اين وتمجيد تكريم سبب
شهر در سي>��٣٦٦ <جينگجوئه مسجد به ميتوان زمان آن دولتي مساجد <دونگسي>��٣٦٨جمله مسجد شيان, شهر در <چينگشيوسي>��٣٦٧ مسجد نانجينگ,
چينگ, زمامداريدودمان زمان در كرد/ اشاره پكن در <نيوجيه>��٣٦٩ مسجد و
به مساجد جماعت ائمة نصب و عزل شد مقرر و كرد تغيير مساجد ادارة نظام
كوچك مساجد حال, عين در و باشد ميشدند ناميده <مرشد> كه افرادي عهدة



٣١٧ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
خـلق جمهوري تأسيس از پس صورت, هر به شوند/ بزرگ مساجد تابع نيز
فرهنگي انق�ب دوران در اما يافت, بهبود اندازهاي تا مساجد ساختار چين,
به ١٩٧٨ ازسال كه اين تا شد/ بسته آنها درهاي و ويران مساجد از بسياري
و اديان آزادي سياست اجراي و پينگ شيائو دنگ رسيدن قدرت به دنبال
از برخي طراحي گرفتند/ قرار بازسازي و مرمت مورد چين مساجد مذاهب,

/٤٤٩ ص كتاب, همان بين, يائو وان ١ـ

است/١ چين معماري فرهنگ نمايانگر مساجد سّنتيچيناين معماريمساجد
زمان در مساجد در مسلمانان آموزش آغاز پساز تقارن: كامل طرح ـ ١
دو در مساجد در نماز جايگاه يافت/ گسترش بيشتر طرح اين مينگ, دودمان
آن شمال در حمام, يك مسجد جنوب در و دارند قرار كناري اتاقهاي پهلوي

ميشود/ ديده مقدس و ديني كتب سالن و جماعت امام اتاق
مسـاجد, ورودي در سـر بـر مسـاجد: ساخت در چوب از استفاده ـ ٢
سالن اتاق در و معروفاست GمأذنهK <بانگ>��٣٧٠ به كه ميشود منارههاييديده
روش نوعي واقع در روش اين است/ شده استفاده چوب از بيشتر نيز بزرگ

است/ سنّتي
كاشته گلها و درختان مساجد داخل در اصو~ باغ: شكل به حياطسازي ـ ٣
و وقار حفظ ضمن كار اين شدهاند/ ساخته مصنوعي تپههاي و حوضها و شده

دارد/ چين مسلمانان زندگي نحوة به نيز چشماندازي مسجد شكوه
مساجد تزيين در چيني: و اس�مي طرحهاي از استفاده با مساجد تزيين ـ ٤
نـيز اسـ�مي طرحهاي از چين سنتي فنون و رنگها از گيري بهره از غير به



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣١٨

قـرآن عبارات مساجد بزرگ سالن در عموما نمونه, براي ميشود/ استفاده
تـزيئيني نگـارهاي و نقش نيز آنها حاشيه در و نگاشته عربي زبان به كريم

/٤٤٩ ص كتاب, همان ١ـ

است/١ شده منقوش رنگارنگي
آغاز را مساجد بازسازي چين مسلمانان باز, درهاي اجرايسياست پساز
و سبك از نيز نوساز مساجد از بسياري در حتي كه جاست اين جالب كردند/
و اويغور قوم مسلمانان مساجد است/ شده گرفته بهره عربي ـ اس�مي طرح
مركزي مناطق مساجد با معماري اصول لحاظ از جيانگ شين ملّيتهاي ساير
پارسي و عربي اصلي چهرة اندازهاي تا آنها كه آن چه دارد/ زيادي فرق چين

كردهاند/ حفظ را خود
تبليغ زمينة در نقشمهمي چين مساجد كه كرد اذعان بايد كلّي نگاه يك در
جايگاه مسجد ميكنند/ و كرده ايفا مسلمانان آموزش و اس�م دين اشاعة و
و النبي مي�د عيد و قربان و فطر عيد نماز جمعه, نماز است/ مسلمانان نماز
موارد بعضي در حتي و سوگواري مراسم ازدواج, مانند ديگر, اعمال بسياري
انجام مساجد در اس�م وعلماي بزرگان داشت گرامي خ�صه و حيوانات ذبح

ميگيرد/
يا مذهبي اعياد برگزاري با همزمان است/ امام خطابة و وعظ مكان مسجد
و قرآن قرائت و تفسير يا و خطابه و وعظ به امام رمضان, مبارك ماه مراسم

ميپردازد/ پيامبر احاديث كر ذ
آمـوزش هست/ نـيز روحانيون وتربيت مذهبي آموزش جايگاه مسجد
دنگ <خو استاد همت به مسجدي> <تعليمات به معروف مساجد در مسلمانان
آغاز ١٦١٨م, تا ١٥٧٣ سالهاي حدود در هويي قوم معروف دانشمند جو>,



٣١٩ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
سپسمكاتب و نهاد بنيان را مساجد آموزشدر كامل نظام ايشان واقع در و شد
قـديم زمان در مسجد شد/ ايجاد نان ويون دونگ شان شي, شان آموزشي
حكـومت دوران در بـود/ قـضايي دعاوي و مسلمانان اخت�فات حل مركز
دعاوي حل و ديني امور مسؤوليت چينگ, و مينگ سونگ, تانگ, دودمان

بود/ مسجد امام عهدة بر
وتبادل مسلمانان ميان ارتباط برقراري براي كانوني حال عين در مسجد
غرب شمال ناحية در گذشته, در است/ فرهنگي مبادpت و اقتصادي اط�عات
و مسـلمانان تجهيز و تشكل و بسيج در مسجد چين, غربي جنوب منطقة و
در ميكرد/ ايفا بسزايي و نقشكليدي بيگانگان ستم و ظلم با مبارزه همچنين
مسلمانان و ميشود ساخته ورزشگاههايي معمو~ چين شمالي مناطق مساجد
مناطق در مساجد از بسياري در ميكنند/ ورزش جا آن در فراغت اوقات در
آمـوزش در شـايستهاي خدمات كه شده داير آموزشگاههايي چين مركزي

ميكنند/ و كرده ادا مسلمانان فرزندان وتربيت جديد فرهنگ
است/ آمـده وجود به چين در مسجد ادارة براي خاصي روش امروزه,
آن عمدة وظايف و است مسجد ادارة مسؤول مساجد> مديريتمردمي كميتة >
تـقويت و مـذهبي فـّعالّيتهاي انـجام زمينة در ريزي برنامه از است عبارت
فـرق و مذهبي مكاتب ميان حدت و تقويت مسلمان, اقوام ميان همبستگي
تـا و تـوليدي فـّعالّيتهاي خـصوص در مسلمانان تشويق و هدايت اس�مي,
مردمي ادارة كميتة متصدي ضمنا مسلمانان, اجتماعي رفاه تأمين اندازهاي
ترتيب است: قرار اين به نيز مسؤوليتهايامام است/ امام يا همانآخوند مسجد
خطابه و وعظ و مسلمانان آموزش مسلمانان, روزمرة مذهبي فّعالّيتهاي دادن
و مـلي سـياست اجـراي و تبليغ اس�مي, ستودة سنن از تجليل مساجد, در
نقشآنان از ميتوان مساجد امامان فّعالّيتهاياجتماعي جمله از دولت/ مذهبي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٢٠

ديـدگان, آسـيب از دستگيري جهان, در آرامش و صلح حفظ مساجد, در
رشد به كمك و اس�مي انجمنهاي ياري به جامعه در اس�مي گسترشاخ�ق
كشورها ديگر مسلمانان از پذيرايي و آموزش گسترش و فرهنگي اقتصادي,

/٤٥٠ ص كتاب, همان يائوبين, وان ١ـ

كرد/١ ياد
قديم زمان از چين مساجد نزديك ارتباط جا اين در اّهمّيت حائز نكتة
درياي سواحل در بويژه چين, كهن مساجد از بسياري است/ ايران با كنون تا
مساجد از بعضي در امروزه حتي ساختهاند/ واعراب پارسها را شرقي جنوب
كتيبة همچون شده, نوشته فارسي زبان به سنگي ستون روي بر كه كتيبههايي
آرامگاه و هويداست پكن, شهر در نيوجيه مسجد كتيبة و جو چوان مسجد

دارد/ قرار نيوجيه مسجد در نيز پارس مشايخ از قزويني> برهاني مسلمانانچين<احمد وضعيتكنوني از تصويري
مذاهب به و هستند حنفي فقه پيرو و سنّت اهل چين مسلمانان بيشتر Ì
از را اسـ�م چـين مسلمانان از بسياري ميگذارند/ احترام نيز ديگر اس�مي
تا علميه حوزههاي و مدارس از خيلي بر كم حا جو و دريافتهاند ايرانيان طريق
در ايرانيان, با نزديك و فراوان آمدهاي و رفت اثر بر آنان است/ ايراني حّدي
آشنا مسلمان ايرانيان رسوم و آداب از بسياري با خود ديني و روزمره زندگي
براي ايران مسلمان علماي از تقليد به چين مسلمان علماي مثال, براي شدهاند/
بـرپا <قباپوشان> عنوان به مراسمي علميه حوزة و مدارس التحصي�ن فارغ
سبز رنگ به احترام ميشود/ پوشيده رنگ سبز بلند لباس آن در و ميكنند
را مسلمانان ديني امور سرپرست چين, در است/ شيعيان ويژگيهاي از يكي

بازگشت به فهرست



٣٢١ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
برتري معناي به اين و مينامند <خليفه> را علميه حوزة و مدرسه طلبة و <امام>

است/ خليفه مقام سطح داشتن نگاه پايين و امام به دادن
همچون علميه حوزههاي و مدارس از بسياري در درسي متون بيشتر Ì
اغلب در و است فارسي زبان به <بوستان> و گلستان> > كتباربعه>, > <خطبهها>,
ميشود/ استفاده فارسي جم�ت و كلمات از نيز روزمره ديني موضوعات
ديگر, نماز پيشين, نماز بامداد, نماز روزه, بانگ, آبدست, واژگان براينمونه
دانشمند, بهشت, دوزخ, خوب, زشت, دشمن, دوست, خفتن, نماز شام, نماز
زايش, بـيمار, يـتيمي, غـبار له, مسأ حكم بنده, حّق درويش, م�, آخوند,
,Gموذن جاي Kبه گوينده دهان, آب, گوشت, نوروز, خوش, گوارا, پيغمبر,
قـبول بـركت, دهـان ,Gدهـن بد Kمعادل شومي دهان ,Gكازه تلفظ كاسهKبا
شنبه, ,Gدعايي اوراق بوسيدن موقع Kدر بوسه ,Gازدواج صيغة موقع كردمKدر
فارسي زبان به را و/// جمعه شنبه, پنج شنبه, چهار شنبه, سه دوشنبه, شنبه, يك

ميكنند/ تلفظ
<GسK فـاطمه <روز را رمضان مبارك ماه روز چهاردهمين سال هر Ì
بـزرگ و مـيدانـند اسـ�م بـزرگ بانوي آن وفات روز را وآن ميخوانند
فـاطمه, مـالك, حسين, حسن, علي, اسامي چين مسلمانان بيشتر ميدارند/
مسلمانان ميان در زيادي كاربرد اسامي واين دارند و/// صفيه, حليمه, زينب,
شهامتهاي و شجاعت از همواره مساجد در چين مسلمان علماي دارد/ چين

ميكنند/ حكايت GعKعلي حضرت گون گونا
كّل تعداد و ميكنند زندگي جيانگ پين استان در فقط شيعه مسلمانان Ì
ياركند در آنها بيشتر و است شده برآورد نفر پانصد و هزار پنج حدود در آنان
نام به حسينيهاي ياركند شهر شيعيان دارند/ سكونت قارليق و پوسكام قراي و
نـفوذ و قـدرت از اسـماعيليه فرقة تاشقوركان, ناحية در دارند/ سرا> <ماتم



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٢٢

آنها همة و ميشود بالغ نفر هزار پانزده به آنها تعداد و است برخوردار بسياري
هستند/ تاجيك تيرة از

كه است چين مسلمانان دولتي و ديني نهاد يك چين اس�مي انجمن Ì
اين عمدة اهداف دارد/ قرار چين دولت ديني امور كل ادارة نظارت تحت
ديـني, اعـتقادات آزادي سـياست اجـراي در چين دولت به كمك انجمن
ديني, امور اجراي حسن بر نظارت چين, مسلمانان شرعي حقوق از حمايت
در مشاركت براي چين مسلمان مختلف اقوام ميان همبستگي و وحدت ايجاد
روابـط تـحكيم و گسترش و دوستي ميهن روحية ايجاد و كشور سازندگي
است جهان اس�مي ملل با چين مسلمانان ميان فرهنگي مبادpت و دوستانه
معروف شخصيتهاي هدايت و پيشنهاد به مي�دي ١٩٥٣ سال در انجمن /اين
محمد نور ,G١٩٨٩م تا ١٨٩٤K شهيدي>��٣٧١ <برهان مانند اجتماعي و ديني
پكن در انجمن اين اصلي مقر شد/ تأسيس ماجيئن مكين محمد و داپوشنگ
دارد/ فرعي شعبات و دفاتر چين نشين مسلمان و مهم شهرهاي در و دارد قرار
داپوشنگ محمد نور وي معاون و شهيدي برهان انجمن اين رئيس نخستين
١٩٨٧م مـارس در چين اس�مي انجمن سراسري نشست پنجمين در بودند/
به Gكنون تا ١٩٢١Kم <شنشياشي>��٣٧٢ برهانشهيديبهعنوانرئيسافتخاريو
١٩١٩K وي>��٣٧٣ شي <آن امامصالح شويي, باي الدين جمال و انجمن رياست
عنوان به ديگر نفر يازده و Gكنون تا ١٩٢٩Kم <مآشيان>��٣٧٤ نعمان ,G١٩٩٧م تا

شدند/ برگزيده انجمن كلّي دبير به مآشيان نعمان و انجمن معاونان
برگزيده انجمن رياست به وي شي آن صالح امام مي�دي, ١٩٩٣ سال در
گـوانگ <چـن الديـن ه�ل كنون ا درگذشت/ مي�دي ١٩٩٧ سال ودر شد
ماهة دو مجلة دارد/ عهده بر را انجمن رياست Gكنون تا ١٩٣٢Kم يوان>��٣٧٥
تـوزيع چـين سـرتاسر ودر است انجمن اين رسمي ارگان الصيني> <المسلم



٣٢٣ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
آن از شماره ١٣٦ كنون تا و شد منتشر ١٩٥٧م سال در نشريه ميشود/اين

است/ شده منتشر و چاپ
دارند/ گون گونا تخصصي و اس�مي مجلة و نشريه دهها چين مسلمانان Ì
ماهنامة دو به ميتوان چين اس�مي مجلههاي رايجترين و مهمترين ميان از
نشرية <الفتح> نامه فصل چين, اس�مي انجمن رسمي ارگان الصيني> <المسلم
عرب وادبيات زبان گروه نشرية العربي> <العالم نامه فصل گنسو, استان اس�مي
نشرية شانگهاي>, <مسلمانان مجلة چين, شانگهاي خارجي مطالعات دانشگاه
دهـها و كنگ> هنگ مسلمان <پيشگامان ماهنامة و شانگهاي اس�مي انجمن
ارزندهاي بسيار نقش اس�مي مج�ت و نشريات اين كرد/ اشاره ديگر نشرية
از نشريات اين بيشتر هزينة دارند/ عهده بر چين در اس�مي تعاليم گسترش در
و انـديش نـيك مسلمانان كمكهاي و هدايا و اعانات و زكات پرداخت راه
وزيـن نـامه فـصل شـمارگان نمونه براي ميشود/ تأمين چين دوست اس�م
كنون تا و ميشود توزيع چين سراسر در و است نسخه هزار چهارده <الفتح>

است/ شده منتشر آن از شماره ٣٨
عـنوان هـزار يك در اس�مي كتاب نسخه ميليون دو قريب كنون تا Ì
و ليـف تأ و نبوي, احاديث ترجمة كريم, قرآن ترجمههاي شامل گون گونا
آمـوزش و تـعليم ونيز قرآني قصص تفسير, فقه, زمينه در كتابهايي تدوين

است/ شده منتشر و چاپ چين در اس�مي معارف
Gس�ميpمعهداK اس�مي علوم آموزش مهّم مركز ١٠ حاضر حال در Ì
مـؤّسسه دهـها و مـدرسه صدها و دارد اشتغال آموزشي فّعالّيت به چين در
مـهم كز مرا دارند/ وجود چين سراسر در كز مرا اين كنار در نيز تحقيقاتي

از: عبارتند چين اس�مي علوم آموزش
G١٩٥٥م Kتأسيس پكن در چين اس�مي علوم اصلي مركز ـ ١



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٢٤

شـمال در نينگ ليائو استان در يانگ شين شهر اس�مي علوم مركز ـ ٢
G١٩٨٣م Kتأسيس چين شرقي

G١٩٨٥م Kتأسيس نان خه استان در جو جنگ اس�مي علوم مركز ـ ٣
G١٩٨٦م Kتأسيس پكن اس�مي علوم مركز ـ ٤

در جـيانگ شـين اويـغوري مختار خود منطقة اس�مي علوم مركز ـ ٥
G١٩٨٧م Kتأسيس اورومچي

G١٩٨٤م Kتأسيس گنسو استان در جو لن شهر اس�مي علوم مركز ـ ٦
Kتأسـيس چـينگهاي استان در نينگ شي شهر اس�مي علوم مركز ـ ٧

G١٩٨٧م
Kتأسـيس نـان يـون اسـتان در مينگ كون شهر اس�مي علوم مركز ـ ٨

G١٩٨٥م
Kتأسـيس دونگ شـان اسـتان در نان جي شهر اس�مي علوم مركز ـ ٩

G١٩٨٩م
شيا نينگ مختار خود منطقة در چوان يين شهر اس�مي علوم مركز ـ ١٠

G١٩٨٩م Kتأسيس
و ضوابـط نامه, اساس مدير, مديره, هيأت اس�مي آموزش كز مرا اين
علوم يادگيري به ع�قهمند دانشجويان و ط�ب پذيرش براي ويژهاي شرايط
جمعه وائمة علمايديني تأمين و تربيت كز مرا اين هدفاصلي دارند/ اس�مي
دروس بـايد طـ�ب كـز مـرا اين در است/ چين سراسر مساجد جماعت و
فن تفسير, فقه, حديث, كريم, قرآن فارسي, و عربي زبان اس�مي, تعليمات
كسب را نظر مورد علمي درجات بتوانند تا بياموزند خوبي به را خطابه و بيان
و علوم گيري فرا به دانشجو و طلبه هزار حدود شده ياد كز مرا در كنون ا كنند/

دارند/ اشتغال اس�مي تعاليم



٣٢٥ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
خـدا خانه زيارت به خود هزينة به چيني مسلمان هزار دهها كنون تا Ì
چيني مسلمان هزار دو تعداد سال هر مي�دي ١٩٩٤ سال از و شدهاند مشرف
كشي, قرعه نام, ثبت كار چين اس�مي انجمن ميروند/ خدا خانة زيارت به

دارد/ برعهده را چيني حجاج اعزام و آموزش
كشور دهها از اس�مي هيأت صدها كنون مي�ديتا هشتاد دهة اوايل از Ì
شخصيتهاي و اس�مي انجمن مسؤوpن با و كردهاند مسافرت چين به اس�مي
سوي از هيأت دهها همچنين كردهاند/ گفتگو و ديدار چين اس�مي برجستة
سـفر اسـ�مي كشـورهاي به چين اس�مي معروف شخصيتهاي و مسؤوpن
شناخت و دوستانه روابط تحكيم و گسترش در آمدها و رفت اين كردهاند/

است/ داشته زيادي اهمّيت جهان و چين مسلمانان وضعيت بيشتر
يادگيري براي چيني مسلمان جوان صدها كنون تا بيستم قرن اوايل از Ì
امـارات سوريه, سعودي, عربستان مصر, ايران, كشورهاي به اس�مي علوم
در سـال چندين و كردهاند سفر ويمن كستان پا تركيه, ليبي, عربي, متحده
و بودهاند مشغول تحصيل به اس�مي علوم گيري فرا عمدة كز مرا و دانشگاهها
در چـيني پـرت�ش مسلمان جوانان از نفر پنجاه و سيصد حدود نيز كنون ا

دارند/ اشتغال اس�مي علوم يادگيري به شده ياد ممالك
سـابقه بي اقدام يك در و چين مسلمانان تاريخ در بار نخستين براي Ì
اسـتاد ,Gكنون تا ١٩٣٣Kم خوا>��٣٧٦ جي <جانگ الدين شمس محمود آقاي
زبانهاي دو شمارة دانشكدة در اس�مي فرهنگ و تاريخ و عربي زبان برجستة
ابي بن علي امام حضرت الب غه> <نهج شريف كتاب كامل متن پكن خارجي
ايشان است/ كرده ترجمه چيني زبان به عالمانه حواشي با را الس�م عليه طالب
٢٠٠٠ سـال كـتبر ا ٢٠ روز در مداوم ت�ش سال دو از پس را ترجمه اين
اهل مجمعجهاني انتشارات هّمت به ترجمه اين است/ رسانيده پايان به مي�دي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٢٦

نسخه هزار در شمسي ١٣٨٠ مهرماه در صفحه ٧٢٣ در الس�م عليهم البيت
چاپ نيز چين در بهتر كيفيتي با است اميد و است شده منتشر و چاپ تهران در

شود/ منتشر و
در كريم قرآن قرائت و حفظ مسابقة دهها كنون تا هشتاد دهة اوايل از Ì
بـه سوم تا اّول رتبة برندگان بيشتر و است شده برگزار چين مختلف مناطق
مـصر, ايـران, كشورهاي در كريم قرآن قرائت و حفظ المللي بين مسابقات
قرآن المللي بين نمايشگاه هشتمين در شدهاند/ اعزام ليبي و عربستان مالزي,
سونگ لين صنوبر يحيي حاج استاد شمسي ١٣٧٨ ماه آذر در ايران كريم
<تـانگ ه�ل استاد مسلمان برجستة خوشنويس و Gكنون تا م ١٩٣٠ Kمتولد
به لينسونگ واستاديحيي شركتداشتند Gكنون تا ١٩٢٠م Kمتولد شولين>��٣٧٧
مـراسـم در و شـد برگزيده مزبور نمايشگاه الملل بين بخش اّول نفر عنوان
خاتمي محمد سيد آقاي جناب دست از را خود تقدير لوح و جوايز اختتاميه,

كرد/ دريافت ايران محترم رئيسجمهور
٧ تعداد ميكنند/ زندگي <تايوان>��٣٧٨ جزيرة مسلماندر ٦٠هزار كنون ا Ì
مسجد و <تايپه>��٣٧٩ شهر در جامع مسجد دو كه دارد وجود تايوان در مسجد
بقيه و شيونگ>��٣٨٠ گائو > ساحلي شهر مسجددر ويك حومةآن چونگليدر
سال در تايپه شهر جامع مسجد دارند/ قرار جزيره اين ديگر شهرستانهاي در
عمل به آن در اساسي تعميرات مرتبه چندين كنون تا و شده بنا مي�دي ١٩١٨
ميكنند شركت مسجد اين جمعه نماز در نفر هشتصد تقريبا كنون ا است/ آمده
شي استاد است/ چي مآشيائو اسحاق نام به جواني مسجد اين جماعت امام و
بوده مشغول مجيد قرآن ترجمة كار به مسجد همين در ١٩٥٩م سال در جو زه

است/
فطر, عيد جشنهاي و مراسم برپايي براي بسياري اهمّيت چين مسلمانان Ì



٣٢٧ / معاصر دوران در چين مسلمانان وضعيت
از ايام اين در چين موافقتدولت با و هستند قائل GصKمي�دالنبي و قربان عيد

برخوردارند/ رسمي تعطي�ت
اختيار در اموات دفن براي pزم زمين كشور آن سراسر در چين دولت Ì
برخوردارند/ اختصاصي قبرستانهاي از مسلمانان و است داده قرار مسلمانان

نشين مسلمان مناطق دولتي ادارات چين, بزرگ دانشگاههاي بيشتر در Ì
توزيع و طبخ اس�مي غذاي مسلمانان براي شينجيانگ قطارهايمسير حتي و

ميشود/
گـاو, گـوشت چـين شـهرهاي بزرگ فروشگاههاي بيشتر در كنون ا Ì
گوشتها اين بستهبندي روي بر و ميشود يافت اس�مي ذبح با مرغ و گوسفند

دارد/ وجود اس�مي معني به Gكيزه پا و ك Kپا جن>��٣٨١ <چينگ ع�مت
اقتصادي وضعيت سالهاياخير, طول در چين اقتصادي رشد به توجه با Ì
يافته بهبود چشمگيري نحو به گذشته با مقايسه در مسلمانان زندگي شرايط و
نـفر صدها و هنگفت سرمايههاي داراي افراد مسلمانان اين ميان در و است
پـيشنهاد البته دارد/ وجود اقتصادي مؤّسسات و شركت و كارخانه صاحبان
اس�مي كشورهاي چين, مسلمانان اقتصادي وضعيت بيشتر بهبود براي ميشود
مسلمانان به متعلق اقتصادي كز مرا اين با اس�م جهان اقتصادي مؤّسسات و

كنند/ همكاري چين
از غـير به چيني مسلمانان حتي و مساجد علماي و امامان از بسياري Ì
حـرم مـانند ايـران در اسـ�مي مقدس كن اما زيارت به خدا, خانة زيارت
اصـفهان در اسـ�مي و سـنّتي آثار از ديگر برخي و GعKرضا امام ملكوتي
چند در جو گوانگ شهر در سي> شنگ <خواي مسجد كه جايي تا ع�قهمندند
كـرد/ اعـزام ايـران بـه مـقدس مكانهاي زيارت براي را تي هيأ گذشته سال
زبـان تحصيل براي را مسلمان فرزندان نيز چين مساجد از بسياري همچنين



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٢٨

مـعرفي ايـران به فرهنگي و انساني علوم و ديني معارف گرفتن وفرا فارسي
متوليان جمله از ميهن به بازگشت و درس پايان پساز آنها از بعضي كه ميكنند
مسـافرت چـين بـه كه ايراني مختلف تهاي هيأ طرفي, از ميگردند/ مساجد
با فرايض دادن انجام حين در و مييابند حضور مساجدچين در بيشتر ميكنند
مساجد كه آن جمله يك در و ميكنند م�قات و ديدار نيز مساجد مسؤوpن
همواره چين و ايران كشور دو مسلمانان دوستانة روابط توسعة و بسط در چين

ميكنند/ و كرده ايفا نقشكليدي
دستورها به عمل و كريم قرآن پناه در چين مسلمانان است اميد پايان, در
در و آورنـد دست بـه بيشتري مادي و معنوي آوردهاي دست آن وتعاليم
مـعنويت, از سرشار دنيايي ايجاد و كشورشان پيشرفت و آباداني و عمران

يابند/ دست بيشتري موفقيتهاي به آزادي و صلح



گيري نتيجه

ايـن بـراي مـناسب پاسخي يافتن پي در كه گفتيم پژوهش اين آغاز در
اساسي سبب و شد چين وارد راههايي چه از و چگونه اس�م كه هستيم سؤاpت
جامعة درون در چين مسلمانان آيا است؟ بوده چه سامان آن در اس�م انتشار
و فرهنگي هويت اقليت, يك عنوان به توانستند كه اين يا شدند هضم چين
چگونه يكديگر بر چينيان و مسلمانان متقابل ثيرات تأ كند؟ حفظ را خود ديني
عـمده ايـنها داشـتند؟ چين تمّدن و فرهنگ در سهمي چه مسلمانان و بود

داشتند/ قرار ما پيشروي پژوهشدر اين در كه بودند سؤاpتي
نـتايج اين به پژوهش اين خ�ل در شده انجام بررسيهاي و مطالعات با

كه: يافتيم دست
راه شد/ چين سرزمين وارد خشكي از و دريا راه از عمده طور به اس�م ـ ١
مسلمانان, و بود برخوردار بيشتري عموميت از سونگ و تانگ عصر در دريا
در اّما ميشدند/ چين وارد كشتي با دوره دو اين در واعراب, ايرانيان بويژه
مغولي حكومت عصر در و ديگر اس�مي ممالك و ايران به مغولها تهاجم پي
مناطق وارد خشكي راه از گسترده بصورت مسلمانان و اس�م چين, در يوان



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٣٠

شدند/ چين غرب شمال
جنگ به توسل با هم و مسالمتآميز طور به هم چين به اس�م ورود ـ ٢
نـظامي فتوحات با كار اوايل در چين غرب شمال مناطق پذيرفت/ صورت
گفت بايد كنيم, چيننگاه به اس�م ورود عمومي روند به گر ا اّما شدند/ مسلمان
داشته مسالمتآميز و متعادل م�يم, روندي چين در اس�م انتشار و ورود كه
تجلي زير عوامل در چين در اس�م مسالمتآميز گسترش عمدة سب است/

مييابد:
مسلمان تّجار و بازرگانان بيشتر آوردند, چين به را اس�م كه كساني الف:
عهد در مسلمان مهاجران و سونگ و تانگ دورة در مسلمان بازرگانان بودند/
به كه كساني از نفر هزار دهها بيشاز كردند/ ايفا نقشرا بيشترين يوان مغولي
اس�م گسترش و انتشار به كردند سكونت جا آن در و چينآمدند به ترتيب اين

رساندند/ ياري چين در
بسياري شد باعث اس�م آيين بخشي وهويت جذب فوقالعادة قدرت ب:
چين غرب شمال مناطق زبان ترك مردم همچنين و هان تانگ, مغول, مردم از
عـامل و آورند روي اس�م به ديگري از پس يكي جيانگ, شين استان در
صلحآميز وانتشار ورود شكل اين شوند/ چين در اس�م گسترش و شكوفايي
و ورود شكل با كلّي طور به متوالي, نسلهاي طي آن جذب و شكوفايي و دين
گسترش زيرا است, متفاوت مركزي آسياي و ايران عربستان, در آن انتشار

است/ بوده نظامي فتوحات بر متكي عمده طور به اخير كشورهاي در دين
كننده تعيين و مهم بسيار چين در اس�م انتشار و ورود در نقشايرانيان ـ ٣
و ايرانيان اس�مي تمّدن و فرهنگ ويژگيهاي از چين در اس�م چهرة است/
مسلمانان روزمرة ديني اصط�حات از بسياري هنوز است/ ثر متأ شيعه مذهب
حـضور خـصوص در بطوطه ابن گزارش و ميشود ادا فارسي زبان به چين



٣٣١ / نتيجهگيري
و بـازرگانان مّدعاست/ اين اثبات براي ديگر نمونهاي نيز ايرانيان چشمگير
عصر در و نمودند چين وارد را اس�م سونگ و تانگ عصر در ايراني تّجار
رونـق و رشـد بـه مـغول دستگاه اصلي كارگزاران نقش در نيز يوان مغولي

كردند/ خدمت اس�م گستردة
بلكه است, نيفتاده اتفاق گهاني نا طور به چين در اس�م انتشار و ورود ـ ٤
شرقي, جنوب و جنوب مناطق در اس�م تا كشيد طول سال ٨٠٠ تا ٧٠٠ حدود
ورود مرحلة نخستين يافت/ رواج چين مركزي بخشهاي و غربي شمال شمال,
استي�ي دوران در فقط و بود تدريجي و آرام سونگ و تانگ عصر در اس�م

يافت/ انتشار كشور اين در گستردهاي بصورت اس�م چين, بر مغولها
يك ديگر مذاهب طرفداران مقابل در چين مسلمانان كه اين به توّجه با ـ ٥
ثير تأ بيشترين مادي زمينههاي در چين مسلمانان لذا ميشوند, محسوب اقلّيت
عدول خود اصول از وعقيدتي ديني زمينههاي در اّما پذيرفتهاند, چينيان از را
اسـ�م بـه آنـان رفـتار ثير تأ تحت نيز چينيان از زيادي عدة بلكه و نكرده
چين مادي فرهنگ مظاهر پذيرش با چين مسلمانان اين, وجود با گرويدند/
در حضور با رو, اين از نشوند/ چينيان خشم و حسادت باعث تا كردند ت�ش
عـمل گـونهاي بـه مـمكن جاي تا ومدارس مساجد ساختن و عمومي انظار

باشند/ نداشته تفاوتي چين جامعة عمومي ظواهر با كه ميكردند
ادوات ساختن شماري, گاه و زمينههاياخترشناسي در چين مسلمانان ـ ٦
ادبيات, سازي, كشتي نوردي, دريا معماري, دارويي, و پزشكي علوم نظامي,
خـدمات مـوسيقي و دستي صنايع خوشنويسي, فلسفه, زبانشناسي, تاريخ,

داشتهاند/ عرضه چين تمّدن و فرهنگ به ارزندهاي



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٣٢



ضــــمايم

بازگشت به فهرست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٣٤



مآخذ فارسيفهرستمنابعو منابع ـ الف
چاپ اميركبير, انتشارات چين, و ايران روابط تاريخ ع�ءالدين: آذري, ـ ١

١٣٦٧ش/ تهران, اول,
عزتي, ابوالفضل دكتر ترجمه گسترشاس م, سيرتوماس:تاريخ آرنولد, ـ ٢

١٣٥٨ش/ تهران, تهران, دانشگاه انتشارات
سـوم, جلد ,iواس م ايران بزرگ kتاريخ كامل علي: عزالدين اثير, ابن ـ ٣

تا/ بي علمي, انتشارات و چاپ شركت خليلي, عباس ترجمه
سوم, چاپ موحد, علي محمد ترجمه بطوطه, ابن سفرنامه بطوطه: ابن ـ ٤

١٣٦١ش/ جا, بي نا, بي
انـتشارات موحد, علي محمد ترجمه بطوطه, ابن سفرنامه بطوطه: ابن ـ ٥

١٣٧٦ش/ اول, چاپ نو, طرح
تـهران, امـيركبير, انـتشارات مـغول, تـاريخ عـباس: آشـتياني, اقبال ـ ٦

١٣٦٤ش/
حسـن ترجمه فرهنگ, دو رويارويي ـ چين مسلمانان رافائل: ايزرائيلي, ـ ٧



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٣٦

اول, چاپ رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد طوسي, زاده تقي
١٣٦٨ش/

دوم, چاپ هفته, انتشارات مائو, باره در حقيقت و افسانه محمد: بامداد, ـ ٨
١٣٦٣ش/ ماه دي

محمد ترجمه تمدن, در چين مسلمانان سهم :Gالدين Kجمال شويي باي ـ ٩
رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد <مشكوة> مجله حسيني, علي

١٣٧٦ش/ وتابستان بهار ,٥٤ ـ ٥٥ شماره
مطبوعاتي موّسسة چين, در اس م احمد: مهدوي, ـ عبدالحميد بديع, ـ ١٠

١٣٥٥ش/ تهران, دوم, چاپ عطائي,
نشر مركز اول, جلد مغول, عهد ايران در دولت و دين شيرين: بياني, ـ ١١

١٣٧٠ش/ تهران, دوم, چاپ دانشگاهي,
هاشم محمد بن خليل محمد ترجمه چين, مختصر تاريخ جيان: پوزان, ـ ١٢

ق/ ١٣٢٤ه المولود ربيع طهران, خورشيد, مطبعه السلطان, نديم
عـزالديـن ـ پيرنيا علي ترجمه هـند, فرهنگ در اس م تأثير تاراچند: ـ ١٣

١٣٧٤ش/ تهران, اول, چاپ پاژنگ, انتشارات عثماني,
المللي بين روابط مؤسسه باستان, روايتچين به ايران عباس: تشكري, ـ ١٤

/G١٣٥٦شK ٢٥٣٦ تهران, اول, چاپ خارجه, امور وزارت به وابسته
چـاپ الهدي, المللي بين انتشارات برونئي, در اس م علي: چگيني, ـ ١٥

١٣٧٩ش/ تهران, اول
محسن ترجمه ابريشم, جادههاي مسير در اس مي معماري داشنگ: چن ـ ١٦
سـازمان فـرهنگي معاونت جاويدان> ميراث <وقف, مجله مذهب, جعفري

١٣٧٦ش/ ,١ شماره پنجم, سال خيريه, امور و اوقاف
و اول جلد زرين, بزرگ دايرةالمعارف بابك: رياحي, ـ بابك حقايق, ـ ١٧



٣٣٧ / مآخذ و منابع فهرست
١٣٧٧ش/ تهران, اول, چاپ اميد, فرهنگي مؤسسه دوم,

اسناد مركز افشار, ايرج كوشش به نامه, خطاي كبر: ا علي خطائي, ـ ١٨
,GپژوهشگاهK فرهنگي تحقيقات و مطالعات موسسه به وابسته آسيا فرهنگي

١٣٧٢ش/ تهران اول, چاپ
بزرگ المعارف دايرة مركز سوم, جلد اس مي, بزرگ المعارف دايرة ـ ١٩

١٣٦٩ش/ اول, چاپ تهران, ايران اس�مي,
شـرق, چـاپخانه چـين, آسـماني كشور به نظري :GداودK دينجونمين ـ ٢٠

تا/ بي اول, چاپ مشهد,
حالت, ابوالقاسم ترجمه مغول, تاريخفتوحات جوزف: جان ساندرز, ـ ٢١

١٣٦١ش/ تهران, اول, چاپ اميركبير, انتشارات
دانشكده نشريه چين> در هانجو <مسجد فارسي كتيبه غ�مرضا: ستوده, ـ ٢٢
١٣٥٧ش تابستان و بهار ,٢٧ و ٢٦ شماره مشهد, اس�مي معارف و الهيات

ق/ ١٣٩٨ه با برابر
kمجموعه آلسامان> <نامه قهرمان: سليماني, ـ اصغر علي دوست, شعر ـ ٢٣
انتشارات و چاپ سازمان فرهنگسامانيان, و تاريخ تمدن, علمي مجمع مقا"ت

١٣٧٨ش/ مرداد تهران, اول, چاپ اس�مي, وارشاد فرهنگ وزارت
نهم, جلد ,iالرسلوالملوك kتاريخ طبري جرير:تاريخ بن محمد طبري, ـ ٢٤

١٣٦٢ش/ اساطير, تهران, دوم, چاپ پاينده, ابوالقاسم ترجمة
مـجمع و سـعدين مــطلع الديـن: كمال موpنا سمرقندي, عبدالرزاق ـ ٢٥

ق/ ١٣٦٠ه سال كستان, پا pهور, چاپ شفيع, محمد تصحيح به بحرين,
آژير, رضا حميد ترجمه بيستم, قرن در اس م محمود: عباس عقاد, ـ ٢٦
١٣٦٩ش/ مشهد, اول, چاپ رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد

چاپ, سهامي شركت آسمانيچين, كشور در يكسال مهدي: سيد فرخ, ـ ٢٧



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٣٨

١٣٣١ش/ طهران,
مـؤسسه اسـ مي, المـعارف ة ـر داي رسـول: مـحمد خـواه, فرهنگ ـ ٢٨

١٣٥٩ش/ ماه خرداد تهران, اول, چاپ عطائي, انتشارات
ترجـمه چين, در ايراني و اس مي فرهنگ :GابراهيمK يوان جين فنگ ـ ٢٩
تا بي اول, چاپ تهران, الهدي, المللي بين انتشارات اميدوارنيا, جواد محمد

/G١٣٧٨ش ماه Kآذر
جا, بي نا, بي مسلمين, وانحطاط پيشرفت علل العابدين: زين قرباني, ـ ٣٠

١٣٦١ش/ تابستان
مجله مددي, مجيد ترجمه چين, مساجد :Gلوشيائويي =K اي ُا لوزيا ـ ٣١
انتشارات و چاپ سازمان ,١٣٧٦ پاييز و تابستان ,٣٣ شماره هنر>, <فصلنامه

اس�مي/ وارشاد فرهنگ وزارت
چاپ حسيني, هاشم سيد ترجمه عرب, و اس م تمدن گوستاو: لوبون, ـ ٣٢

١٣٥٨ش/ تهران, اس�ميه, كتابفروشي سوم,
سـازمان خرم, مريم ترجمه چين, در اس مي معماري پينگ: ليوجي ـ ٣٣
بـهار تهران, اول, چاپ اس�مي, وارشاد فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ

١٣٧٣ش/
اول, چـاپ وحـدت, آواي اس�مي: مذاهب تقريب جهاني مجمع ـ ٣٤

١٣٧٤ش/ مرداد تهران,
الجـوهر, مـعادن و الذهب مروج حسين: بن علي ابوالحسن مسعودي, ـ ٣٥
جلد سوم, چاپ تهران, فرهنگي, و علمي انتشارات پاينده, ابوالقاسم ترجمه

١٣٦٥ش/ اول,
صـدرا, انـتشارات ـران, اي و اس م متقابل خدمات مرتضي: مطهري, ـ ٣٦

١٣٦٨ش/ بهار تهران, پانزدهم, چاپ



٣٣٩ / مآخذ و منابع فهرست
ـ بحرالعـلومي امين مترجمان مستقيم, صراط ـ اس م كنت: مورگان, ـ ٣٧
باقر محمد حاج كتابفروشي تبريز, دوم, چاپ نوروزي, ـ مجتهدي ـ رضايي

ق/ ١٣٤٤ه حقيقت, كتابچي
تـهران, خـاورشناسان, ديـده از ـران اي ابــديت تقي: سيد دكتر نصر, ـ ٣٨

١٣٥٠ش/ اول, چاپ كيهان, چاپخانه
نشر و ترجمه بنگاه ايران, مكاتباتتاريخي و اسناد عبدالحسين: نوايي, ـ ٣٩

١٣٤١ش/ تهران, اول, چاپ كتاب,
و ترجمه بنگاه قاجاريه, تا مغول از جهان و ايران عبدالحسين: نوايي, ـ ٤٠

١٣٦٤ش/ سال تهران, اول, چاپ كتاب, نشر
قديم, زمان در چين و ايران بين دوستانه آمدهاي و رفت ليانگ: يي يه ـ ٤١
امـور وزارت المـللي بـين و سـياسي مطالعات دفتر خارجي, سياست مجله

١٣٦٦ش/ آذر ـ مهر ,٤ شماره اول, سال منابعچينيخارجه, ـ ب
١٩٨٧م/ پكن, خارجي, زبانهاي انتشارات تاريخچين, : ـ ٤٢

,iسوم kجلد غرب و مناسباتچين اسناد مجموعه pنگ: شينگ جانگ ـ ٤٣
١٩٧٧م/ چين, انتشارات پكن,

چـين, و ـران اي تـايخي دوستانه مناسبات و ابريشم جاده وي: تيه جانگ ـ ٤٤
١٩٩٥م/ اول, چاپ پكن, دانشگاه

١٩٩٣م/ پكن, نو, ستاره انتشارات چين, شي: چين ـ ٤٥
شيا, نينگ خلق انتشارات چين, در اس م :GابراهيمK يوان جين فنگ ـ ٤٦

١٩٩٤م/ چهارم, چاپ چوان, يين
ـ گـواچـينگ چـن از شرح و ترجمه جينگ, ده دائو كتاب pئوزه: ـ ٤٧



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٤٠

شـا, چانگ هونان, استان انتشارات چين, َسن انتشارات دونگ, آي جانگ
١٩٩٥م/ سوم, چاپ

الديـن, اجلشمس سيد پيرامون پژوهشي :Gصنوبر Kيحيي سونگ لين ـ ٤٨
شانگهاي, خارجي مطالعات دانشگاه انتشارات ,٢ شماره عرب> <جهان مجله

١٩٧٩م/
دانشگـاه انـتشارات مـدرنيسم, و سـنت تــلفيق :GناصرالديـنK ناچي ـ ٤٩

٢٠٠١م/ مينگ, كون چين, يوننان,
عـمر اجـل سـيد ـريف ش خــاندان ديگـران: و GعـيسيK شـين وي نا ـ ٥٠

١٩٩٦م/ سوم, چاپ پكن, امروز, چين انتشارات شمسالدين,

المعارف دايرة انتشارات چين, اس مي المعارف دايرة بين: يائو وان ـ ٥١
١٩٩٤م/ اول, چاپ دو, چنگ شهر چوان, سي استان

چين انتشارات اس م, پيرامون تاريخي سؤال يكصد يوان: جي وانگ ـ ٥٢
١٩٩٢م/ پكن, اول, چاپ امروز,

مقا"ت مجموعه چين, در اس�م :Gيوشع Kمحمد جونگ يانگخواي ـ ٥٣
انـتشارات غربچين, شمال مختار خود منطقه و استان پنج در اس م علمي مجمع

١٩٨٢م/ اول, چاپ چوان, يين شيا, نينگ خلق
و اس م :GعليK گويي يوجن ـ Gيوشع Kمحمد جونگ خواي يانگ ـ ٥٤

١٩٩٦م/ دوم, چاپ چوان, يين شيا, نينگ خلق انتشارات منابععربيفرهنگچين, ـ ج
النشر موسسة الخامس, الجزء الرجال, قاموس تقي: محمد التستري, ـ ٥٥

ق/ ١٤١٤ه قم, اpولي, الطبقة اpس�مي,
وفيات ا"س م تاريخ عثمان: بن احمد بن محمد شمسالدين الذهبي, ـ ٥٦



٣٤١ / مآخذ و منابع فهرست
i٦٠ه ه ٤١k وفـيات و حـوادث سـفيان, ابـي بن معاوية عهد ا"ع م, و المشاهير

ق/ ١٤١٣ه الثانيه, الطبعة العربي, دارالكتب تدمري, عبدالس�م عمر تحقيق:
الضـائع, المـلف الصـين/// فـي المسـلمون محمد: جمال المنعم, العبد ـ ٥٧

١٩٩٥م/ اpولي, الطبعة كويت,
خيريه, امور و اوقاف سازمان به وابسته اسوه انتشارات مجيد, قرآن ـ ٥٨

١٣٦٥ش/ قمشهاي, الهي مهدي فارسي: ترجمه طه, عثمان خط:
<بـناء مـجله الدين, شمس ا"جل <السيد :Gصنوبر Kيحي سونگ لين ـ ٥٩

/١٩٧٩ دسامبر بكين, انگليسيالصين>, منابع ـ ,Eliadeد Mircea: The Encyclopedia of Religion, Volume ـ ٦٠7, Macmillan Publeshing company, New Yourk, U.S.A, 1987.
مـي�ن, مك انـتشارات هـفتم, جـلد ديـن, المـعارف ة ـر دايـ چيا: مير الياده,

سال١٩٨٧م/ آمريكا, ,Brill’s-53نيويورك, E.J: Encycl paedia of Islam, Leiden, The ـ ٦١
١٩٨٧م, چاپ اس م, المعارف دايرة جي: اي/ بريلز, Netherlands, 1987.

ليدن/ ,Hastingsهلند, James: Encyclopaedia of Religion and Ethics, ـ ٦٢
هستينگز, vol. 8, Charl’s scribener’s sons, New Yourk U.S.A, 1974.
اسكـريبنرز, چـارلز انتشارات هشتم, جلد واخ ق, دين دايرةالمعارف جيمز:

١٩٧٤م/ نيويورك, آمريكا,

بازگشت به فهرست



مقا8تفارسيپژوهشگرانو و فهرستكتابها

مسلماناندرچين اس�مو ايرانيدربارة مترجمان

ترتيبتاريخنشر= Aبه كتابها ـ الف
ـ بـديع عبدالحميد ,iچـين در اس مي علوم فرهنگو kو چين در اس م ـ ١

١٣٥٥ش/ دوم, چاپ تهران عطائي, مطبوعاتي موسسة مهدوي, احمد
تقي حسن ترجمه ايزرائيلي, رافائل فرهنگ, دو رويارويي مسلمانانچين: ـ ٢
اول, چاپ رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد مشهد, طوسي, زاده

١٣٦٨ش/
تـهران, خـرم, مريم ترجمة پينگ, جي ليو چـين, در اس مي معماري ـ ٣
بهار اول, چاپ اس�مي, ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان

١٣٧٣ش/
عـباس مترجـم ,iكـمونيست چين در kمسلمانان يانك كائو امام خاطرات ـ ٤

١٣٧٧ش/ اول, چاپ اس�مي, انق�ب اسناد مركز تهران, منطقي,



٣٤٣ / و/// پژوهشگران فارسي مقا6ت و كتابها فهرست
جواد محمد مترجم يوان, جين فنگ چين, در ايراني و اس مي فرهنگ ـ ٥

١٣٧٨ش/ آذر اول, چاپ الهدي, المللي بين انتشارات تهران, نشرياتفارسياميدوارنيا, مقاiتمندرجدر ـ ب
توشه>, <ره مجله نوائي, عبدالحسين چين> در فارسي كتيبة با <مسجدي ـ ١

/٥ تا ٣ صفحات ١٣٣٧ش, سال ,١ شمارة
نشـريه سـتوده, غـ�مرضا چـين> در جـو هان <مسجد فارسي كتيبة ـ ٢
,٢٧ و ٢٦ شمارة مشهد, فردوسي دانشگاه معارفاس�مي و الهيات دانشكده

/٢٤٣ تا ٢٤٠ صفحات ١٣٥٧ش, تابستان و بهار
شمارة نوزدهم, سال اس�م, مكتب از درسهايي مجله چين> در <اس�م ـ ٣

١٣٥٨ش/ ماه آذر ,٩
سفارت پكن, تشكري, عباس ,Gگزارش K چين در مسلمانان و اس�م ـ ٤

ايران/ اس�مي جمهوري
تـبليغات هـماهنگي و ريزي برنامه دفتر ,Gگزارش K چين مسلمانان ـ ٥

اس�مي/ ارشاد وزارت خارجي,
يوسف حاجي <Gتاريخي يادداشت چينKيك در مسلمان <اقلّيتهاي ـ ٦
دفـتر مسلمان, اقلّيتهاي امور انستيتوي نشريه نوري, خواجه ترجمة چانگ,

خارجه/ امور وزارت المللي بين و سياسي مطالعات
وزارت فـاطري, عبدالعلي چين, مسلمان اقلّيت با روابط توسعة گزارش ـ ٧

ايران/ اس�مي جمهوري خارجه امور
ش, ١٣٦٣ مـرداد ٢ اسـ�مي, جمهوري روزنامة چين> <مسلمانان ـ ٨

/١١ و ١٠ صفحات
شـماره مشـهد, خـراسـان, روزنـامة چين> در اس�م از <مختصري ـ ٩



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٤٤

١٣٦٤ش/ آبان ١٩ ,١٠٥١٩
بـنياد مشـهد, مشكوة فصلنامة فدايي, احمد سيد چين> در <اس�م ـ ١٠
زمستان و پاييز ,١٣ و ١٢ شماره رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي

/١٠٣ تا ٧١ صفحات ١٣٦٥ش,
اندرس س/ نوشتة چين> نشين مسلمان منطقة كيانگ نوينسين <چهرة ـ ١١
پـژوهشهاي بنياد مشكوة فصلنامة طوسي, زاده تقي حسن ترجمة ويمبوش,

/١٨٧ تا ١٧٤ صفحات ١٣٦٦ش, پاييز ,١٦ شماره رضوي, قدس آستان
اسـ�مي, جـمهوري روزنـامة چـين> در اسـ�م حـيات <تـجديد ـ ١٢
١٧ ١٣و ,٦ و ١٣٦٧ تيرماه ٢٣ و ٢٠ ,١٦ ,١٣ ,٩ موّرخ مسلسل شمارههاي

١٣٦٧ش/ ماه مرداد
مـجلة صديقيان, دخت مهين چين> مسلمانان عبادي زبان <فارسي ـ ١٣

١٣٦٨ش/ ماه مهر فرهنگي كيهان
انساني علوم پژوهشگاه داخلي Kنشريه پژوهشگران نشرية در مقاله اين Ì
نـيز ١٥ و ١٤ صـفحات ١٣٧٣ش, سال ,١٣ شمارة ,Gفرهنگي مطالعات و

است/ شده چاپ
فروردين ٢٧ رسالت, روزنامة چين> غرب در مسلمانان <وضعيت ـ ١٤

/٣ ص ,١٣٦٩
روزنامة نوري, خواجه ترجمة چين> در مسلمانان وضعيت به <نگاهي ـ ١٥

/١٦ ص ١٣٩٦ش, ماه ارديبهشت ١٠ و ٩ كيهان,
فدايي, احمد سيد مختلف> دورههاي در چين مسلمانان <وضعيت ـ ١٦
,٢٦ شمارة رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد مشكوة, فصلنامة

/١٩٣ تا ١٦٧ صفحات ١٣٦٩ش, بهار
بـنياد مشكـوة, فـصلنامة فدايي, احمد سيد چين> مسلمانان <آمار ـ ١٧



٣٤٥ / و/// پژوهشگران فارسي مقا6ت و كتابها فهرست
١٣٦٩ش, تـابستان ,٢٧ شـمارة رضـوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي

/١٠٤ تا ٩٦ صفحات
ارتقاي رسالة نيا, بختياري نصرا� چين> در مسلمانان جامعة <بررسي ـ ١٨
المـللي بـين و سياسي مطالعات دفتر ١٣٧٠ش, خارجه, امور وزارت مقام

خارجه/ امور وزارت
فصلنامة فدايي, احمد سيد چين> در اس�م گسترش و نفوذ <چگونگي ـ ١٩
تابستان ,٣٩ شمارة رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد مشكوة,

/١٤٩ تا ١٢٥ صفحات ١٣٧٢ش,
مـحمد چين> خلق جمهوري در اس�مي ابنية و مساجد به <نگاهي ـ ٢٠
مسـاجد, امـور بـه رسيدگي مركز تهران, مسجد, فصلنامة اميدوارنيا, جواد

/٥١ تا ٤٩ صفحات ١٣٧٢ش, آبان و مهر دوم, سال ,١٠ شمارة
نشـرية ابـريشم> جادة دريايي آبراه در اس�مي فرهنگ ثيرات <تأ ـ ٢١
,Gفـرهنگي مـطالعات و انساني علوم پژوهشگاه داخلي Kنشرية پژوهشگران

/٩ و ٨ صفحات ١٣٧٢ش, اسفند و بهمن يازدهم, شمارة
محمد سيد آن> كتبية و چين در قزوين برهانان خاندان از <مزاري ـ ٢٢
خيريه, امور و اوقاف سازمان جاويدان, ميراث وقف: فصلنامه سياقي, دبير

/٩٧ تا ٩٤ صفحات ١٣٧٣ش, بهار پنجم, شمارة دوم, سال
فدايي, احمد سيد چين> مسلمانان خصوصيات و رسوم و <آداب ـ ٢٣
,٤٢ شمارة رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد مشكوة, فصلنامة

/١٣٣ تا ١٢٥ صفحات ١٣٧٣ش, سال
جـمهوري روزنـامة چين> جنوب در اس�مي تمدن مهِد نن <يون ـ ٢٤

/١٢ ص ١٣٧٣ش, ماه شهريور ٢٢ اس�مي,
سيما, و صدا سازمان سروش, نشرية چين> در اس�مي خطي كتب > ـ ٢٥



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٤٦

/٢١ و ٢٠ صفحات ,١٣٧٣ ماه مرداد ٢٢ ,٧٠٦ شمارة شانزدهم, دورة
سـوم رسـالت, روزنـامة ملكي, عباس چين> در مذاهب <تقريب ـ ٢٦

/١٤ ص ١٣٧٣ش, ماه شهريور
نيز ١٣٧٣ش شهريور ٥ موّرخ اط�عات ٦روزنامة صفحة در مقاله اين Ì

است/ شده چاپ
روزنامة ملكي, عباس چين> در اس�م گسترش و نفوذ <چگونگي ـ ٢٧

/٦ ص ١٣٧٣ش, شهريور ٥ اط�عات,
رسالت, روزنامة چين> نن يون استان در مسلمانان وضعيت به <نگاهي ـ ٢٨

/٦ ص ١٣٧٣ش, مهرماه دوم
لين يحيي چين> مرزي مناطق آباداني در مسلمان يك بزرگ <نقش ـ ٢٩
اس�مي پژوهشهاي بنياد مشكوة, فصلنامة حسيني, علي محمد ترجمة سونگ,
/١١٢ تا ١٠٥ صفحات ١٣٧٣ش, زمستان ,٤٥ شمارة رضوي, قدس آستان
ارديبهشت ٣١ موّرخ اس�مي جمهوري روزنامة ٨ صفحة در مقاله اين Ì

است/ شده چاپ نيز ١٣٧٤ش
جـواد محمد چين> مركزي آسياي حوزة در آن نقش و <نقشبنديه ـ ٣٠
و سياسي مطالعات دفتر قفقاز, و مركزي آسياي مطالعات فصلنامة اميدوارنيا,
تـا ٢٧ صفحات ١٣٧٣ش, سال شماره٦, خارجه, امور وزارت المللي بين

/٥٣
فـصلنامة امـيدوارنـيا, جـواد مـحمد اويـغورها> فرهنگي <هويت ـ ٣١

١٣٧٤ش/ بهار ,٩ شمارة قفقاز و مركزي آسياي مطالعات
پارسا, شيرين ترجمة مكلنبورگر, هلن چين> در اس�مي تمدن <آثار ـ ٣٢
١٣٧٤ش, مـاه خـرداد سـيزدهم ,٧٤١ شمارة هفدم, دورة سروش, مجلة

/٣٠ تا ٢٤ صفحات



٣٤٧ / و/// پژوهشگران فارسي مقا6ت و كتابها فهرست
مشهد, مشكوة فصلنامة تازه>, تحقيق چند چين: در اس�م <مطالعة ـ ٣٣
,٤٩ شمارة ١٣٧٤ش, زمستان رضوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد

/٢٧ ص
امـيدوارنـيا, جـواد مـحمد چين> در وهابي و اخواني <حركتهاي ـ ٣٤
بـهار ١٧ شـمارة ششـم, دورة قفقاز>, و مركزي آسياي مطالعات <فصلنامة

/٢٦ تا ٥ صفحات ش, ١٣٧٦
بنياد مشهد, مشكوة, فصلنامة چين> در مسلمان هويي اقلّيت <تاريخ ـ ٣٥
١٣٧٥ش, زمسـتان ,٥٣ شـمارة رضـوي, قدس آستان اس�مي پژوهشهاي

/٧٣ تا ٦٠ صفحات
سـازمان انـداز, چشـم نشـرية چين> در اس�مي خطي <نسخههاي ـ ٣٦
١٣٧٦ش, ارديـبهشت ,٢ شـمارة تـهران, اسـ�مي, وارتـباطات فـرهنگ

/٥٥ تا ٥٢ صفحات
تـرجـمة شـويي, باي الدين جمال تمدن> در چين مسلمانان <سهم ـ ٣٧
آستان اس�مي پژوهشهاي بنياد مشهد, مشكوة فصلنامة حسيني, علي محمد
/٦٣ تا ٥١ ١٣٧٦ش,صفحات تابستان و بهار ,٥٥ و ٥٤ شمارة رضوي, قدس
ترجمة شنگ, دا چن ابريشم> جادههاي مسير در اس�مي <معماري ـ ٣٨
و اوقـاف سـازمان جاويدان, ميراث وقف: فصلنامة مذهب, جعفري محسن

/٩٩ تا ٩٤ صفحات ١٣٧٦ش, سال ,١ شمارة پنجم, سال خيريه, امور
آسياي مطالعات فصلنامة اميدوارنيا> جواد محمد چين, در <قادريه ـ ٣٩
تا ٨٧ صفحات ١٣٧٦ش, تابستان ,١٨ شمارة ششم, دورة قفقاز, و مركزي

/١٠٦
هنر فصلنامة مجلة مددي, مجيد ترجمة اي> ا زيا لو چين, <مساجد ـ ٤٠
,٣٣ شـمارة اسـ�مي, ارشـاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٤٨

١٣٧٦ش/ پاييز و تابستان
آسياي مطالعات فصلنامة اميدوارنيا, جواد محمد چين> در <شيعيان ـ ٤١
/٧٨ تا ٧١ صفحات ١٣٧٦ش, پاييز ,١٩ شمارة ششم, دورة قفقاز و مركزي
سال ايران, روزنامة ,Gدوم و اول Kقسمت چين> در مسلمانان و <اس�م ـ ٤٢

/٩ ص ١٣٧٦ش, ماه دي دهم و نهم ,٨٤٩ و ٨٤٨ شمارههاي سوم,
سازمان چشمانداز نشرية ,GچينK كيانگ سين مسلمانان <نگرانيهاي ـ ٤٣
/٦٣ ص ١٣٧٦ش, ماه دي ,١٠ شمارة تهران, اس�مي, ارتباطات و فرهنگ
جـواد مـحمد چـين> در Gكـوچك Kمكـه شـيا لين مذهبي <شهر ـ ٤٤
,٢٠ شمارة ششم, دورة قفقاز و مركزي آسياي مطالعات فصلنامة اميدوارنيا,

/٨٢ تا ٧١ صفحات ١٣٧٦ش, زمستان
امـور بـه رسـيدگي مـركز تـهران, مسجد, فصلنامة چين> <مساجد ـ ٤٥

/٧٣ تا ٦٤ صفحات ١٣٧٧ش, ماه آبان ,٤٠ شمارة هفتم, دورة مساجد,
,٥٢ شمارة اول, صفحة نشرية چين> در ناشناخته اس�مي <قدرت ـ ٤٦

/٧٣ و ٧٢ صفحات ١٣٧٧ش, تيرماه
اميدوارنيا, جواد محمد اخير> دهة دو طي چين در اس�مي <مطالعات ـ ٤٧
١٣٧٧ش, زمستان ,٢٤ شمارة قفقاز>, و مركزي آسياي <مطالعات فصلنامة

/٩٨ تا ٨١ صفحات
نشرية جعفريمذهب, محسن برگردان جيو> يي جين چين, در <قرآن ـ ٤٨
دوم, سـال خارجي, زبانهاي به مجيد قرآن ترجمة مركز قم, وحي, ترجمان

/٣٦ تا ٢٧ صفحات ١٣٧٧ش, ماه اسفند ,٤ شمارة
آن> در فارسي زبان وجايگاه چين در GحوزهايK مسجدي <تعليمات ـ ٤٩
دورة قـفقاز, و مـركزي آسـياي مطالعات فصلنامة اميدوارنيا, جواد محمد

/١١٥ تا ٩٥ صفحات ١٣٧٨ش, تابستان ,٢٦ شمارة هشتم,



٣٤٩ / و/// پژوهشگران فارسي مقا6ت و كتابها فهرست
مترجم سونگ لين صنوبر يحيي استاد با اختصاصي گويي و گفت > ـ ٥٠
مـركز قـم, وحي, ترجمان نشرية مرادزاده, رضا چيني> زبان به كريم قرآن
Kشـمارة دوم شـمارة سـوم, سـال خارجـي, زبانهاي به مجيد قرآن ترجمة

/٩٧ تا ٨٦ صفحات ١٣٧٨ش, ماه اسفند ,Gپياپي٦
مطالعات فصلنامة اميدوارنيا, جواد محمد چين> در كبرويه <طريقت ـ ٥١
صـفحات ١٣٧٩ش, تابستان ,٣٠ شمارة نهم, سال قفقاز, و مركزي آسياي

/١٩٩ تا ١٨٣
فـرهنگي رويدادهـاي ماهنامة چيني> مسلمان درياساpر <نخستين ـ ٥٢
,٤٠ شـمارة ايـران, اس�مي جمهوري سفارت فرهنگي رايزني پكن, چين,

/٤٣ تا ٣٨ صفحات ١٣٨٠ش, مهرماه
مـاهنامة نـيان, پـنگ پكـن> در اسـ�م ديـن حـضور <تـاريخچة ـ ٥٣
اس�مي جمهوري سفارت فرهنگي رايزني پكن, چين, فرهنگي رويدادهاي

/٤٣ تا ٣٤ صفحات ١٣٨٠ش, ماه آبان ,٤١ شمارة ايران,
Kقسمت خدا> خانة به سفر يادداشتهاي تاريخي متن وبررسي <نقد ـ ٥٤
حج, ميقات فصلنامة مرادزاده, رضا ترجمة چانگ, گوا نا يوسف حاج ,Gاول
شمارة دهم, سال زيارت, و حج امور در فقيه ولي نمايندگي حوزة تهران,

/١٩٢ تا ١٧٢ صفحات ش, ١٣٨٠ پاييز ,٣٧
زبـان و اسـ�مي فرهنگ ثير تأ و چين در هويي قوم <شكلگيري ـ ٥٥
كل ادارة آسيا تمدن و فرهنگ نشرية تهران, شون, يه ون خانم آن>, بر فارسي
,٩ شـمارة اس�مي, ارتباطات و فرهنگ سازمان اقيانوسيه و آسيا فرهنگي

/٣٣ تا ٢٦ صفحات
,Gپـياپي Kمـقاpت چين سرزمين در كريم قرآن ترجمة تاريخ با آشنايي ـ ٥٦
مركز قم, مرادزاده, رضا ترجمة سونگ, لين صنوبر يحيي حاج استاد نوشتة
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خارجي/ زبانهاي به مجيد قرآن ترجمة
اس�مي فرهنگ گسترش در نقشآن و كريم قرآن چيني <ترجمههاي ـ ٥٧
عـين دانشگاه چيني زبان Kمدرس حسن عبدالسيد اسرا دكتر خانم چين> در
فـرهنگي رايـزني پكـن, چـين, فرهنگي رويدادهاي ماهنامة ,Gقاهره شمس
/٣١ تا ١٨ صفحات ١٣٨٠ش, ماه آذر ,٤٢ شمارة ايران, اس�مي جمهوري



ForewordWhen and how Islam Came to China? What is th principalFactor of spreading Islam through China? These are the mainquestions answered in this book.From 1986 up to the present, I have been doing research onChinese studies, But Study about situation of Islam and muslimsin China has been one of my important projects over the years.It is very difficult to find a proper t ime when Islam came toChina. Historians differ to a great extent in appointing anaccurate date for coming of Islam to China.So much is certain that merchants, art isans, soldiers,prisoners of war, derveshes, missionaries, mongol rulers whoinvaded ruthlessly Iran and other Islamic countries, had the mostimportant Role in coming and spreading Islam through China.A half century after rising Islam and at the begining of the

بازگشت به فهرست



چين در گسترشاس�م و نفوذ چگونگي / ٣٦٢Tang dynasty (618-907), a large number of Iranian and Arabmerchants, from the shores of Persian Gulf and Arab sea, allarrived China by sea route. These merchants enthusiast icallyintroduced Islam to chinese people by peaceful means.Gradually, Islam continued to advance from shores towards theland of China and took roots in the important cit ies of east andsoutheast as well as North area of China. The mongol’s invasionsto Iran was an accelerat ing and expanding factor of the spread ofIslam through China. The mongols paved the way for Travelsand emigration of Iranian muslims to China as well as influenceof Islamic and Iranian culture and civilization and propagation ofIslam in China. Especially during the reign of Kublai Khan, oneGrandchild of Chingez Khan and founder of Yuan dynasty(1271-1368) in China, Islam reached to its highest Peak ofdevelopment and spreading in China. Iranian muslims had theimportant role in empire Administrat ion at this era.After the fall of mongol’s Yyan dynasty, during the reign ofMing dynasty’s (1368-1644) emperors, Islam reached to centralpart of China. Many great mosques and about ninety more inother provinces of the empire, all erected at the cost of theemperors.Of course, one of the most important factors of spreadingIslam through China in this period was the Travels and



٣٦٣ / انگليسي زبان به كتاب expandingچكيدة scientific and cultural Exchanges among chinesemuslim scholars and Islamic countries. However, Islamdeveloped agreat deal in Inner part and Northwest of Chinaduring qing dynasty (1644-1911), but the early muslims in Chinafaced oppression and discrimination, and the tyrannical Manchudynasty was the harshest era.Therefore, Muslims rised to save themselves from the yoke ofqing dynasty and minister just ice as well as to establish anindependent muslim state. During this period, Five wars wagedagainst the muslims: Lanzhou (1820-28), Yunnan (1830),Xinjiang (1847), Yunnan (1857) and Shanxi (1861). TheManchus slaughtered muslims and razed mosques.Severe suppression of muslim movemens by Qing emperorswas one of the important factors of standstill of Islamdevelopment and muslim movements in China during nineteenthcentury. REZA.MORADZADEH(M.S.in history)December.8.2001Tehran
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