پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 1396

ويژگيهاي «کانون نسخهپردازي متون آموزشي فارسي در چین»؛
طرح مقدماتي
*

محمدباقر وثوقي
استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
مهران رضايي
دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی ،دانشگاه تهران
(از ص  123تا )141
تاريخ دريافت مقاله 96/01/24 :؛ تاريخ پذيرش قطعي96/06/20 :

چکیده
زبان فارسی در آموزش دینی مسلمانان چین که بهنام «آموزش مسجدی» شناخته میشود ،از جایگاه ویژهای
برخودار است .قوم «هویهوی» یکی از اقوام مسلمان چین و درحالحاضر از مهمترین اقلیتهای قومی آن
کشور محسوب میشوند .از قرن دهم هجری بهبعد به دلیل شرایط خاص حاکم بر منطقه ،اقلیت مسلمان
«هویهوی» در چین ارتباط تاریخی و فرهنگی خود را با سرزمینهای اسالمی از دست دادند و ازاینرو
ناگزیر شدند بهعنوان یک جامعهی اقلیت دینی ،مواد آموزشی دینی خود را تولید نموده تا بتوانند سنتهای
اسالمی را به فرزندان خود منتقل نمایند .از این دوره بهبعد مساجد چین به مراکز آموزش دینی تبدیل شد و
متون آموزشی اسالمی توسط علمای مسلمان چینی به دو زبان عربی و فارسی تولید و در اختیار طالب علوم
دینی قرار گرفت .این نوع از آموزش دینی در جامعه «هویهوی» مشهور به «آموزش مسجدی» است.
آموزش مسجدی از نیمهی اول قرن دهم هجری تاکنون ادامه یافته است .هماکنون نسخههای خطی
بی شماری در مساجد و مراکز آرشیوی چین موجود است که حاصل چند قرن آموزش دینی در این کشور
است .سبک نوشتاری و آرایهای این نسخههای خطی بهتدریج تحتتأثیر سنتهای نوشتاری چینی قرار
گرفت؛ تاآنجاکه از لحاظ شکل ،کاربرد ،خط و آرایه دارای ویژگیهای منحصربهفردی شد .تعدد نسخههای
خطی فارسی کتابتشده در چین و در مساجد اسالمی آن و اختصاصات آرایهای و خط و کتابت آنها
بهگونهای است که میتوان از آن بهعنوان «کانون نسخهپردازی متون آموزشی فارسی در چین» یاد کرد.
واژههاي کلیدي :قوم هویهوی ،چین ،مسلمانان چین ،زبان فارسی ،آموزش مسجدی ،کانون نسخهپردازی
متون آموزشی فارسی در چین
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 .1مقدمه
زبان فارسی در چین پس از طی یک دورۀ پرفرازونشیب از قرون نخستین اسالمی تا
دورۀ رواج و گسترش «آموزش مسجدی» در قرن دهم هجری /شانزدهم میالدی،
کارکردی «مذهبی» یافته و بهعنوان زبان دینی قوم «هوی هوی» 回回 Hui Hui
مهمترین قوم به رسمیت شناختهشده مسلمان بومی چین ،از جایگاه ویژهای برخوردار
شد ،ازآنجاییکه جامعهی مسلمان «هوی هوی» از قرن دهم هجری بهبعد ،بر اثر
تحوالت سیاسی درونی چین و همچنین تغییرات عمده در جغرافیای سیاسی جهان
اسالم بهویژه در ناحیهی ماوراءالنهر ،قادر به ایجاد ارتباط با دیگر جوامع اسالمی نبود،
ناگزیر بهصورت جامعهای خودبسنده در میان دیگر اقلیتهای چینی درصدد رفع
نیازهای اساسی دینی خود برآمده و برای حفظ و تداوم سنتهای اسالمی ،به تولید
کتب و مواد آموزشی روی آورد و در طی این دوره بسیاری از متون اسالمی عربی و
فارسی در مدارس دینی «هوی هوی» و توسط روحانیون مسلمان چینی ،بازنویسی و
استنتاخ گردید .بخش عمده نسخههای کتابتشده در چین ،کاربرد آموزشی دارد و برای
تعلیم علوم دینی در مساجد بهکار گرفته میشده است .تعلیمات دینی جامعهی مسلمان
هوی هوی بهنام «آموزش مسجدی» شناخته میشود و مربوط به عصر بومیشدن قوم
«هوی هوی» است که از نیمۀ نخست قرن دهم هجری /شانزدهم میالدی و با شکل-
گیری و گسترش «آموزش مسجدی» در جوامع مسلمان چین و در ایالتهای مختلف
آن ،آغاز و تا عصر حاضر کموبیش تداوم یافته است .با گسترش مراکز «آموزش
مسجدی» به نواحی مسلماننشین چین ،احتیاج روزافزونی به نسخههای متعدد از متون
آموزشی بود که این امر با تولید و استنتاخ کتب دینی و متون تفسیری قرآن و دیگر
متون مذهبی در نقاط مختلف به نهضتی جدید تبدیل و نسخههای بیشماری به زبان
فار سی و عربی نوشته شد .با توجّه به دورافتادگی جامعه اسالمی چین از دیگر جوامع
مسلمان ،سنّت کتابتِ فارسی و عربی مسلمانان چین تحتتأثیر سنتهای محلّی
تغییرات عمدهای یافت و بهتدریج متون دینیِ کتابتشده در چین از نظر شکل ،کاربرد،
خط و آرایه دارای ویژگیهای خاص شدند .ویژگیهای نسخههای کتابتشده در چین و
حجم و کمیّت آنها بهگونهای است که میتوان از آن با عنوان «کانون نسخهپردازی
آموزشی فارسی چین» یاد کرد .این مقاله بر آن است تا به بهرهگیری از برخی از
نسخههای خطی موجود در چین و دیگر مراکز آرشیوی ،مهمترین ویژگیهای «کانون
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نسخهپردازی متون آموزشی فارسی در چین» را بهعنوان یک مسئلهی تاریخی و طرحی
مقدماتی موردبررسی و مطالعه قرار دهد.
 .2زبان فارسي میراث قوم «هوي هوي» در چین
واژۀ «هویهوی»  Hui Hui 回回درحالحاضر به یکی از پنجاهوپنج قوم به رسمیت
شناختهشده از اقوام چین اطالق میشود .مسلمانان کنونی ساکن چین از لحاظ منشأ
نژادی و زبانی به دو دستهی بزرگ تقسیم میشوند ،دستۀ نخست ،مسلمانان ساکن
ایالت خودمختار «شین جیانگ» در شمال غربی چین هستند که نژادهای مختلف
اویغور ،مغول ،تاجیک ،ازبک ،تاتار ،قزاق و قرقیز را شامل میشوند و اسالم این دسته از
ساکنان چین ،درواقع ،ادامهی روند پذیرش اسالم در منطقهی ماوراءالنهر بوده و از-
همین رو پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی با مردمان این مناطق داشته و دارند و
ازلحاظ زبان و قومیت نیز دارای پیشینهای مشخص و تاریخی روشن هستند و در ادوار
پیشین ،با همنژادان و یا همزبانان خود در دیگر مناطق ارتباط داشته و از طریق همین
ارتباط ،فرهنگ و زبان و آداب و رسوم خود را حفظ کردهاند و درحقیقت تمدّن اسالمی
در این منطقه ،محصول و نتیجهی سیر تاریخی گسترش اسالم در ماوراء و دیگر مناطق
مسیر تجارت زمینی بین ایران و چین بوده و ازهمینرو پیوندهای فرهنگی و اجتماعی
عمیقی بین این دسته از مسلمانان چین و دیگر اقوام مسلمان ساکن ماوراءالنهر وجود
داشته و دارد .امّا مسلمانان «هوی هوی» ازلحاظ تاریخی و قومی ،متمایز از مسلمانان
ایالت «شین جیانگ» بوده و شکلگیری هویت قومی آنان با تاریخ گسترش دین اسالم
از دو طریق جاده ابریشم و راهآبی دریایی 1و بهویژه گسترش فرهنگ ایرانی در چین
مرتبط است ،این دسته از مسلمانان ،درواقع نتیجهی آمیختگی فرهنگی و نژادی
مهاجران مسلمان و فارسیزبان با بومیان ساکن چین محسوب میشوند و درواقع منشأ
اصلی آنان را در مسئلهی مهاجرت فارسیزبانان به چین و درهمآمیختن این گروه از
مهاجران با بومیان از طریق ازدواج و پیوندهای خانوادگی باید جستجو نمود .به عبارت
دیگر آنان در آغاز ،مسلمانان دورگهای بودهاند که نوادگان و نسلهای بعدی آنان
بهتدریج و در یک فرایند طوالنی تاریخی و در طی نسلهای متمادی «بومی» شده و با
دیگر اقوام ساکن در چین درآمیخته و درعینحال هویت دینی خود را در طی یک دورۀ
طوالنی هزارساله ،همچنان حفظ کردهاند« .لئو یینگ شنگ» استاد تاریخ دانشگاه
«نانجینگ» و متخصص قوم «هوی هوی» که بیشترین تحقیقات را در این مورد به
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انجام رسانیده است 2،در مقالهای تحت عنوان «تاریخ مختصر هشتصدسالگی توسعه زبان
ملیت هوی هوی – از زبان فارسی تا زبان چینی ملیت هوی هوی» ،نخستین هستهی
قوم هوی هوی را مهاجران بیگانهای دانسته که از قرن دهم میالدی تا قرن چهاردهم به
چین مهاجرت و در شهرهای آن ساکن شدهاند ( .)Liu yiing sheng, p.145اشاره این
محقق به موج مهاجرت بزرگی است که در اثر حملهی مغوالن به ایران شکل گرفت و
بسیاری از ایرانیان فارسیزبان بهاجبار و بهصورت گروهی به چین مهاجرت کرده و در
آنجا ساکن شدند .عطاملک جوینی درباره آن مینویسد« :و اکنون چندان مؤمن موحد
روی بدان جانب نهاده است و تا اقصای دیار مشرق رسیده و ساکن و متوطّن گشته که
از حصر و احصا تجاوز نموده است( ».عطاملک جوینی  ،ج ،1ص  )9لئو یینگ شنگ ،اوج
مهاجرت دستهجمعی مسلمانان به چین را با توجه به منابع چینی ،دهۀ دوم و سوم قرن
سیزدهم میالدی ( 616تا  637هـ ).دانسته از آن با عنوان «نهضت مهاجرت با مسافت
طوالنی بینظیر در تاریخ آسیا قبل از دوره جدید» یاد کرده است ( Liu yiing sheng,
.)p.143-153.گروه بزرگ مهاجران فارسیزبان ،در دورۀ تسلط مغوالن بر چین  -سلسله
یوان  1206 -تا 1368م 602 /.تا 769هـ -.در مناطق مختلف جغرافیایی چین در مرکز و
شرق و جنوب آن پراکنده شدند .بسیاری از آنان به مشاغل دیوانی گماشته شده 3و یا
بازرگانی دریایی چین با هندوستان و خلیجفارس و شرق آفریقا را مدیریت میکردند.
نقش بازرگانان ایرانی در چین از چنان گستردگیای برخوردار بود که زبان فارسی در
این دوره به «زبان میانجی بازرگانی» در این کشور تبدیل شد ).(Morgan, p.160–70
این گروه بزرگ مهاجران در شهرهای مختلف چین ساکن شده و بهتـدریج بـا مـردم
بومی درآمیختند ،آنان به دلیل وحدت دینـی و زبـانی در محـالت خـاص خـود زنـدگی
میکردند و ازاینرو با گذشت زمانی طوالنی از اقامت در چین ،بهعنوان یک گـروه قـومی
مشخص با نام «هوی هوی» شناخته شدند .مسلمانان «هوی هوی» که نسل سوم بهبعـد
مهاجـران فارسیزبان بهشمار میآمدند ،زبان مادری چینی را فراگرفتند ،امّا زبان فارسـی
را بهطور گسترده در امور دینی و مساجد بهکار میگرفتنـد .بـا سـقوط سلسـله یویـان و
رویکــارآمــدن سلســله مینــگ  1386-تــا  787 /1616تــا  1025هـــ -.کــه سیاســت
یکسانسازی قومی در چین را دنبال میکرد ،اقلیت قومی «هوی هوی» ارتبـاط تـاریخی
خود را با جوامع مسلمان ماوراءالنهر از دست دادند و برای ادارهی امور دینی خود ناگزیر
به آموزش متون دینی در مساجد خود شدند .در نیمه اول قرن شانزدهم میالدی یکی از
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دانشمندان بزرگ مسلمان چینی بهنام «شیخ محمد عبداهلل الیاس» مشهور به «هو دِنگ
جــو»  1522- Hu dengzhou胡登洲تــا  1597م - .نــوعی روش آموزشــی اســالمی را
بهوجود آورد که بعدها به «آموزش مسجدی» یا به تعبیر چینی آن «جینگ تانگ جیـاوو
یو»  经堂教育 jing tang jiao yuمشهور شد .او در ناحیه «شانسـی» - shanxi陕西
ایالتی در مرکز چین کنونی ،-در یک خانواده مسلمان بهدنیا آمد و اصول دیـن اسـالم و
فلسفه کنفوسیوس را آموخت؛ سپس از راه ماوراءالنهر به مکه رفت و پس از بازگشـت از
زیارت خانهی خدا در منزل خود به تعلـیم مسـلمانان و آمـوزش دیـن اسـالم پرداخـت؛
سپس در مسجد شهر خود این آموزشها را ادامه داده و مخارج آموزش خود را از محـل
وقف و نذورات مسلمانان تأمین میکرد 4.او در آغاز مساول دینی را بـه کودکـان آمـوزش
میداد و پسازآن با گسترش آموزش دینی بـین مسـلمانان ،توانسـت آمـوزش مـدون و
برنامهریزیشدهای را برای مسلمانان بهوجود آورد که اساس آن بر چهارده متن فقهـی و
اسالمی بنیان گذاشته شده بود؛ از این میان هشت کتاب به زبان عربی و شش کتاب بـه
زبان فارسی بوده 5و یکی از شرایط ورود به مدارس دینی ،دانستن زبان فارسی بوده است
).)Michael Dellon , p.37

با گسترش نظام «آموزش مسجدی» در چین بـه نـواحی مرکـزی ،شـرقی و جنـوبی
چین و ورود شمار بسیاری از طالب علوم دینی به مساجد بهمنظور فراگیری علوم دینی،
مسئلهی تولید متون آموزشی بهعنوان دغدغهی مهم مسلمانان «هـوی هـوی» مطـر و
موجب شد تا استنتاخ متون آموزشی بـه حرفـهی اصـلی برخـی از روحـانیون مسـلمان
«هوی هوی» تبدیل شود .بهاینترتیب ،شمار بسیار زیادی از متون دینی عربی و فارسـی
برای آموزش طالب دینی «هوی هوی» استنتاخ شد و ایـن امـر پـس از قـرن شـانزدهم
میالدی تا دوره رواج صنعت چـا در چـین همچنـان ادامـه داشـته و میـرا بـزرگ و
کمنظیری از متون خطی اسالمی عربی و فارسی در چین تولید شـده اسـت .ایـن متـون
ازلحاظ خـط و آرایـه و سـطربندی و دیگـر ویژگـیهـای نسـخهنویسـی بـا کـانونهـای
نسخهپردازی دیگر جوامع مسلمان تفاوتهای اساسی دارد؛ تا آنجا که میتـوان از آن بـا
عنوان «مکتب نسخهپردازی فارسی در چین» یاد کرد.
 .3ويژگيهاي نسخههاي فارسي آموزشي کتابت شده در چین
بررسی ویژگیهای نسخههای فارسی کتابتشـده در چـین ،در ایـران سـابقهای طـوالنی
ندارد .برای نخستینبار ،ایرج افشار در مقالۀ خـود بـا عنـوان «جُنـگ چینـی یـا سـفینه
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پوسی» ،به برخی از ویژگیهای نسخههای خطی فارسی چینی اشاره کـرده اسـت .او در
بخشی از مقالهی یادشـده مـینویسـد (خطـای نامـه :)450-451،ممیـزات و مشخصـات آن

قسمت از نسخ موجود در چین را کـه در همـین سـرزمین کتابـت شـده ،در نکـات زیـر
میتوان تشخیص داد:
 .1دوال بودن کاغذ نسخهها ،کاغذهای کتابت در چین نـاز اسـت و معمـول چنـان
بوده و هست که کتابهای چینی را بر یکروی این نوع از کاغذ کتابت میکردهاند.
 .2شیوۀ خاص خط و نوعی تمایل کرسی حـرو بـه سـمت چـش و شـباهت آن تـا
حدودی به خط نسخ قدیم ماوراءالنهر.
 .3محدود بودن تعداد نسخههای رقمدار کاتب.
 .4کتابت نسخهها مربوط به قرن یازدهم بهبعد است.
 .5چون کتابها اغلب درسـی بـوده  ،بسـیاری از نسـخههـا دارای برگـردان لغـات و
عبارات به زبان چینی است و معمـوال کلمـات چینـی بـهصـورت آوانویسـی فارسـی
بین السطور آمده است و گاه هم به خط چینی ریز در کنار سـطور و یـا بـین سـطور
نوشته شده و از این حیث اهمیت دارد که از آنها میتوان لغتنامهای برای فارسی و
چینی مستعمل در آن قرون فراهم ساخت.
بر آنچه ایرج افشار با عنوان ممیزات و مشخصات نسخههای فارسی چینـی آوردهانـد،
میتوان موارد زیر را افزود که البته ویژهی نسخههای خطی آموزشی است:
 .1نسخههای آموزشی ،فاقد آرایههای نسخهنگارانه بوده و بسیار ساده و بدون تزیین،
کتابت شدهاند.
 .2چون این نسخهها کاربرد آموزشی داشته ،ازاینرو از سـبک «سـطربندی گشـاد و
کوتاه» استفاده کرده اند تا بتوانند حواشی و تعلیقات را بینالسطور نوشته تا فراگیران
بتوانند دریافتهای آموزشی خود را در هنگام قراوت متن ،تسهیل نمایند.
 .3امّا آنچه در ویژگی این نوع نسخهها از اهمیـت بـهسـزایی برخـوردار اسـت ،تنـوع
حواشی و تعلیقات نسخههای آموزشی است که با توجه به محتوا  ،میتوانـد بـه سـه
گونه تقسیم شود:
الف :حواشی مرتبط با آموزش دستور زبان فارسی که معموال در زیـر یـا زبـر واژههـا
نوشته میشده است .نمونههایی از این نوع حاشیهنویسی در نسـخههـای خطـی فارسـی
کتابت شده در چین ،نشان داده شده است.
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نسخه خطي «روضه المصلي» نسخه پاريس به شماره 2064

نسخه خطي «لوايح جامي» نسخه خطي پاريس به شماره 2063

نسخه خطي «لوايح جامي» نسخه خطي پاريس به شماره 2063

نسخه خطي «مرصادالعباد» نسخه خطي پاريس به شماره 2071

نسخه خطي «مجموعه احاديث» مجموعه مسجد نیوجیه پکن (عکس از نويسنده)

نسخه خطي «منهاج الطلب» از مجموعه مسجد«تین جین»

نسخه خطي «مرصادالعباد» از مجموعه شخصي يک مسلمان اهل «تین جین»

نسخه خطي گلستان سعدي از مجموعه نسخههاي خطي مسجد پکن (عکس از نويسنده)

نسخه خطي «اشعه اللمعات جامي» از مجموعه خطي شخصي در شهر «شي آن»
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نسخه خطي «درّالمجالس» از مجموعه خطي شخصي در شهر «شي آن»

نسخه خطي «مقتل» کتابخانه ملي فرانسه به شماره 2068

نسخه خطي «مقتل» کتابخانه ملي فرانسه به شماره 2068

نسخه خطي «مقتل» کتابخانه ملي فرانسه به شماره 2068

ب :حواشی درخصوص واژههای فارسی و یا عربی نامأنوس که معنی آنها در متن نوشته
شده است؛ که نمونههایی از آن را میتوان در موارد زیر یاد کرد:

نسخه خطي «اشعه اللمعات جامي» از مجموعه خطي شخصي در شهر «شي آن»

نسخه خطي «احکام» از مجموعه خطي شخصي در شهر «شي آن»

نسخه خطي «گلستان» از مجموعه خطي شخصي در شهر «شي آن»

نسخه خطي «منهاج الطلب» از مجموعه نسخههاي خطي کتابخانه ملي چین

نسخه خطي «مقتل» کتابخانه ملي فرانسه به شماره 2068
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نسخه خطي «مقتل» کتابخانه ملي فرانسه به شماره 2068

نسخه خطي «مرصادالعباد» کتابخانه ملي فرانسه به شماره 2071

نسخه خطي «لوايح جامي» کتابخانه ملي فرانسه به شماره 2063

نسخه خطي «منهاج الطلب» مجموعه شخصي در شهر تین جین

نسخه خطي «گلستان سعدي» از مجموعه شخصي در شهر تین جین

« .4شیااِرجینگ» آوانگاري ابداعي قوم «هوي هوي» در چین
حواشی نوع سوم ،از مهمترین ویژگیهای نسخههای آموزشی فارسی چینی است و فقـط
کارکردی آموزشی دارد و درواقع «آوانویسی به خط فارسی برای واژههای چینی» اسـت.
توضیح اینکه ،خط چینی فاقد حرو بوده و درواقع کلمات با نویسههای ثابت نشان داده
میشود ،ازاینرو ترجمهی کلمات فارسی به چینی بـا دشـواری روبـهرو بـوده و کاتبـان
نسخهها و معلّمان نظام «آموزش مسجدی» برای رفـع ایـن مشـکل راهحلـی را انتخـاب
کردهاند که درواقع آوانویسی فارسی واژههای چینی است؛ بهعبارتدیگر دانشآموختگـان
که زبان فارسی را میدانستهاند ،میتوانستند از طریق این روش برخی از معانی واژههـای
فارسی یا عربی را که در متن آمده ،به واژهی چینی و با آوانویسی فارسـی بخواننـد .ایـن
روش را در چین با عنوان «شیااِرجینگ» مینامند .در دایرةالمعـار چـین ،ذیـل واژهی
«شیااِرجینگ» آمده است:
«شیا وو جینگ به معنی کتاب مقدس کوچک  xiaojing小经یا به تلفـظ دیگـر آن ،شـیا اِر
جینـگ  ،xiaojing 消经 /xiao’erjin 小儿锦یـک نـوع خـط الفبـایی چینـی و زبــان
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مسجدی است که مسلمانان چینی با حرو عربی نوشتهاند .بـه علـت اینکـه مسـلمانان ،کتـب
مقدس اسالمی با زبان فارسی و عربی را کتب مقدس بزرگ نامیدهاند ،این نوع خط الفبایی بهنام
کتب مقدس کوچک خوانده شده است؛ و این اسم بهمعنـی فهـم متــون مقـدس دینـی اسـت.
قدیمترین آثار آن خـط ،کتیبههای سلسله یوان و مینگ است .بعد از بهوجود آمدن نظام آموزش
مسجدی در اواخر سلسلۀ مینگ این نوع خط در زمینۀ تدریس در مساجد بـهکـار گرفتـه شـده
است(the Islamic Encyclopedia of China, p.613) ».

دکتر «لئو یینگ شنگ» دربارۀ تاریخ اولیۀ پیدایش این خط مینویسد:
«در هیچ متن تاریخی چینی اشارهای دربارۀ ظهور شیااِرجینگ پیدا نشده و درحال حاضر فقط
دو نظر رایج است :یکی اینکه وقتی تاجران و مبلّغان مذهبی عرب و ایرانی اولینبـار بـه چـین
رسیدند نتوانستند با چینی حر بزنند و آنها برای اینکه بهطور راحت چینی را یاد بگیرند ،بـا
حرو عربی واژههای چینی را امالء کردند و بهتدریج الفبای شیاارجینگ بهوجود آمد .بر اساس
این نظریه قدیمترین زمان ظهور شیااِرجینگ در اوایل قـرن هشـتم مـیالدی بـوده اسـت ،امـا
تاکنون هیچ سند و مدر تاریخی برای اثبات این نظریه بهدست نیامده است .نظر دیگر اینکـه
شیااِرجینگ درحدود زمان آغازِ آموزش مسجدی شکل گرفته است .بنیـانگـذار شـناختهشـدۀ
آموزش مسجدی «هو دنگ جو» Hu deng zhou胡登洲دانشمند اسالمی ایالـت «شـان
ســی» shanxi陕西در زمــان جیــا جینــگ jiajing嘉靖تــا وان لــی  wanli万历از
پادشاهان سلسلۀ مینگ ( 1597-1522م ).است .براسـاس ایـن نظریـه شـیااِرجینگ در قـرن
سیزدهم و چهاردهم میالدی بهوجود آمده است .بر اساس کتیبۀ عربی موجـود در مسـجد «دا
شوی شیء» daxuexi xiang大学习巷که تاریخ  740هجری را دارد و در شـهر «شـی
آن» در استان «شان سی» موجود است ،نخستین نشانههای اسـتفاده از شـیوه شـیااِرجینگ را
میتوان یافت و مشخص میشود که نظام شیا اِر جینـگ در ایـن دوره موردپـذیرش عـام قـرار
داشته است(Liu Yingsheng, 2002, p.7( ».

باید افزود که قدیمترین نوشتهی موجود که در آن از شیوههای اولیـهی شـیااِرجینگ
استفاده شده است ،نسخۀ خطی «تنگسوقنامه» (تنگسوقنامه یا طب اهل خطـا 427 ،ــ )430
است که کتابت آن به تاریخ  713هـ .بازمیگردد و نشان مـیدهـد کـه ایـن سـنت بـین
مسلمانان چین در دورۀ سلسلۀ «یوان»  -دوره مغولی چین -رایج بوده ،تا آنجا که یکـی
از مهاجران مسلمان از نسل قوم «هوی هوی» از این روش بـرای برگـردانِ فارسـی یـک
متن چینی استفاده کرده است و این سند نشان میدهد که سنت «شیااِرجینگ» متعلق
به دورۀ سلسلۀ «یوان» بوده و در طی دورههای بعد و بـهویـژه در دورۀ رونـق «آمـوزش
مسجدی» تکامل یافته است .از دیگر مـدار موجـود دربـارهی کـاربرد شـیااِرجینگ در
دورهی سلسله «یوان» ،کتیبهی دوزبانهی یک سنگقبر در مسـجد «اصـحاب» در شـهر
«چوانجو» (زیتون) است که هماکنون در موزهی اسالمی این شهر نگهداری میشود .ایـن
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سنگقبر متعلق به یکی از مسلمانان این شهر است که به دو زبان فارسی و چینی نوشته
شده و در بخش فارسی آن نام متوفی بهصورت شیااِرجینگ و با عبارت «د قا ق» نوشـته
شده که قراوت نام چینی صاحب قبر بهنام ( )Guo Guandaoاست که بهصـورت فارسـی
«این قبر بن د قا ق نامی» نوشته شده است .بهاینترتیب ،میتوان گفت کـه قـدیمتـرین
کتیبهی شیااِرجینگ مربوط به این دوره بوده و در یکی از شهرهای بندری چین نوشـته
شده است.

کتیبهي دو زبانه سنگقبر در موزه اسالمي شهر (عکس از محمدباقر وثوقي)

«شیااِرجینگ» ،ابداع مسلمانان چینی است که برای خواندن و نوشـتن خـط چینـی
دچار مشکل بودهاند و نمیتوانستهاند با این خط ارتباط برقرار کنند ،بهعبارتدیگـر ایـن
خط ،مخصوص افرادی از مسلمانان چین بوده که اگرچه قادر به تکلّم زبان چینی بـوده-
اند ،امّا نمیتوانستهاند به خط چینی بنویسند ،درحالیکـه آشـنا بـا خـط عربـی و زبـان
فارسی بودهاند .تأکید میشود که استفادهکنندگان از این شـیوه ،مسـلمانان قـوم «هـوی
هوی» بودهاند که بر اساس منشأ نژادی خود با زبان فارسی آشنا بوده و چون در جامعـۀ
چین زندگی میکردهاند ،زبان چینی را هم بهخوبی میدانستهاند و از این دو زبـان بـرای
آموزش بهتر دین اسالم بهرهگیری کردهاند .کاربرد این شیوه تا قبل از رایج شدن «نظـام
آموزش مسجدی» چندان فراگیر نبوده و نشانههـای انـدکی از آن در کتیبـههـا موجـود
است که چند نمونه از آن پیشازایـن ذکـر شـد .درواقـع تکامـل و فراگیـری در «نظـام
آموزش مسجدی» صورت پذیرفته تا از این طریق بتوانند واژههـای چینـی را بـا الفبـای
فارسی بنویسند و طالب علوم دینی بدینوسیله هم مفاهیم آموزشی را یاد گرفتـه و هـم
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با زبان مادری خود میتوانستند متون را فرابگیرند .البته با توجه به اینکه خـط چینـی از
نظام الفبایی معمول در دیگر زبانها برخوردار نیست و از سوی دیگر شمار بسیار زیـادی
«صامت» و «مصوّت» داشته ،بهگونه ای که حرو موجود فارسی جوابگوی این تعـداد از
عالوم چینی نبوده است ،بنابراین ،مسلمانان چینی حرو و عالومی جدیـد را عـالوه بـر
حرو و عالوم رایج فارسی ابداع نموده و تالش کردهاند تـا واژههـای چینـی را بـا نظـام
آوانگاری ابداعی خود بهصورت آوانگاری یا «شیااِرجینگ» بنویسـند .بـا توجـه بـه تنـوع
عالوم و حرو چینی و نارسـاییهـای آوایـی و نگارشـی عربـی و فارسـی ،نظـام واحـد و
یکشکلی از شیااِرجینگ بهوجود نیامده و در برخـی مـوارد یـک حـر همـراه بـا یـک
عالمت خاص بر چند حر یا عالوم چینی داللت داشته است .بااینهمه برخی از عالوـم
ثابت در مورد حرو چینی ابداع و تا قرنها در متـون آموزشـی فارسـی و عربـی کـاربرد
داشته است.
شایان ذکر است که چون این روش در مراکز مختلف مسلماننشین مرکـز و شـرق و
جنوب چین استفاده میشده ،معموال از یک شیوۀ ثابت برخوردار نبوده و در مکتبهـای
گوناگون با روشهای متفاوتی نوشته میشده است ،هرچنـد در نوشـتن حـرو صـامت،
همۀ روشها یکسان بوده است .کـاربرد «شـیااِرجینگ» بـهویـژه در نسـخههـای خطـی
آموزشی کاربرد داشته و در بسـیاری از نسـخههـای آموزشـی اسـالمی در چـین از ایـن
ویژگی برای تسهیل فراگیری متون دینی بهره گرفته شـده اسـت؛ ازایـنرو نسـخههـای
فارسی و عربی موجود در مساجد چین ،با توجه بهوفور کاربرد «شـیااِرجینگ» یـا همـان
«سنت آوانگاری چینی اسالمی» از اهمیت بهسزایی در مطالعـات زبانشناسـی برخـوردار
است .با توجه به اهمیت جایگاه «شیااِرجینگ» در مطالعات زبانشناسـی ،در ایـن بخـش
برای آگاهی خوانندگان ،بر اساس نسخههای خطی فارسی کتابـتشـده در چـین ،ابتـدا
سطرهاییچند از نمونه کتابت فارسی و بهکارگیری عالوم «شیااِرجینگ» نشان داده شده
و سپس جدولی از نمونههای «شیااِرجینگ» همـراه بـا برگـردانِ فارسـی و خـط چینـی
آورده شده است .آنچه در اینجا قابلمالحظه است اینکه ،الفبای ابداعی مسلمانان «هـوی
هوی» بر اساس حرو سیودوگانه فارسـی طراحـی شـده و حروفـی همچـون« :گ» و
« » و «ژ» و «چ» را مشخص نموده است که این امر ما را به این نکتـه مـیرسـاند کـه
زباناصلی و مادری این قوم ،فارسی بوده و استفادهکنندگان ازاینگونه نسخهها هدفشـان
آموزش متون دینی به مسلمانان چینیای بوده که قادر به تکلم به زبان فارسی و چینـی
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بودهاند .نمونههایی از نسخههای خطی فارسی که در آن بـا روش «شـیااِرجینگ» متـون
آموزشی را نوشتهاند در زیر مشخص شده است.

در زير واژة «خوراک» نوشتهشده «قِ  人چِ دِ» که قرائت واژة چیني  )gei ren chi de(给人吃的به
معناي خوراک است.

در زير واژة «مزدوري» نوشتهشده «وِ قٌ» که قرائت واژة چیني )wei gong(为供 供بهمعناي مزدور
است.

برزبر واژة «مکیان» نوشتهشده «مکه دِ  »人که قرائت واژة چیني  )Mai jia de ren(麦加的人به
معناي «اهالي مکه» است.

در زير واژة «آهنگري» نوشتهشده «تٍ را پُ» که قرائت واژة چیني )tie jiang pu(铁匠铺به معناي
«آهنگر» است.

در زير واژة «عنان» نوشتهشده «مه را شٍ» که قرائت واژة چیني )ma jiang sheng( 马缰绳به
معناي «افسار اسب» است.

بر زبر واژة «ديبا» نوشتهشده «لٍ رِ» که قرائت واژة چیني )ling jin( 绫锦به معناي «ديبا» است.

بر زبر واژة «گرفته است» نوشتهشده «جًه» که قرائت واژة چیني )Zhan( 占به معناي «گرفتن» است.
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در حاشیه سمت چپ و با نشانهگذاري واژة «هادي» نوشتهشده «يٍ لٍ جٍه دو دِ »人که قرائت引领正
 道的人به معناي «کسي که ديگران را راهنمايي ميکند» است.

نسخه خطي «ايجاز الغرب في حل مشکالت محیي الدين عربي» نسخه پاريس شماره 2070

نسخه خطي «روضه المصلي» نسخه پاريس به شماره 2064

نسخه خطي «لوايح جامي» نسخه خطي پاريس به شماره 2063

نسخه خطي «مرصادالعباد» نسخه خطي پاريس به شماره 2071

نسخه خطي «مرصادالعباد» نسخه خطي پاريس به شماره 2071

نسخه خطي «گلستان سعدي» مجموعه خطي مسجد نیوجیه (عکس از نويسنده)

نسخه خطي «گلستان سعدي» مجموعه خطي مسجد نیوجیه (عکس از نويسنده)

نسخه خطي فارسي بدون نام از مجموعۀ شخصي در شهر «شي آن»

نسخه خطي «تفسیر حسیني» از مجموعۀ شخصي در شهر «شي آن»
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نسخه خطي «اشعه اللمعات جامي» از مجموعۀ شخصي در شهر «شي آن»

نسخه خطي «درّ المجالس» از مجموعۀ شخصي در شهر «شي آن»

نسخه خطي «احکام» از مجموعۀ شخصي در شهر «شي آن»
جدول الفباي شیااِرجینگ بر اساس نسخه خطي مقتل
عالوم «شیا اِر جینگ»
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 .5نتیجه
بخش عمدهای از نسخههای فارسی کتابـت شـده در چـین ،کـارکردی آموزشـی داشـته
مسلمانان «هوی هوی» ،از این نسخهها برای تعالیم دینی در مساجد بهره میگرفتـهانـد.
همین ویژگیِ آموزشی باعث شده تا این نسخهها ازلحاظ شـکل ،آرایـه ،خـط ،حواشـی و
تعلیقات دارای ویژگیهای خاصـی شـوند .ایـن ویژگـیهـا و اختصاصـات در بسـیاری از
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نسخههای فارسی آموزشی بـا هـم شـباهت داشـته و ازایـنرو در طـی قـرون متمـادی،
به صورت مشخص ،بهعنوان ویژگی های نسخههای فارسی آموزشی مورداستفادهی کاتبان
مسلمان چینی قرارگرفته و از دیگر نوشتههای خطـی اسـالمی متمـایز شـده اسـت .دور
ماندن جامعهی مسلمان «هوی هوی» از دیگر جوامـع اسـالمی و تأثیرپـذیری از سـنت
کتابت چینی موجب شد تا شیوه استنتاخ و آرایهها و خط و سطربندی متون فارسـی در
چین از ویژگیهای خاصی برخوردار شود ،تا آنجا که این متون قابلتشـخیص و تمیـز از
دیگر نسخههای خطی جهان اسالم شدهاند .نسخههای فارسی کتابتشده در چین از این
لحاظ در نوع خود منحصربهفرد بوده و مشابه آن را در دیگر کـانونهـای نسـخهپـردازی
نمیتوان یافت .ازاینرو نویسنده در این مقاله از آن با عنـوان «کـانون نسـخهپـردازی در
چین» یاد نموده و طر اولیهای برای شناخت هرچه بهتر ویژگیهـای ایـن کـانون اراوـه
نموده است.
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