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  چکیده
ای شود، از جایگاه ویژهشناخته می« آموزش مسجدی»نام ش دینی مسلمانان چین که بهزبان فارسی در آموز
قومی آن های ترین اقلیتحاضر از مهمحالیکی از اقوام مسلمان چین و در« هویهوی»برخودار است. قوم 
به دلیل شرایط خاص حاکم بر منطقه، اقلیت مسلمان بعد شوند. از قرن دهم هجری بهکشور محسوب می

رو اینو ازدست دادند  های اسالمی ازدر چین ارتباط تاریخی و فرهنگی خود را با سرزمین« هویهوی»
های را تولید نموده تا بتوانند سنت، مواد آموزشی دینی خود اقلیت دینی ی هعنوان یک جامعناگزیر شدند به

د و شتبدیل بعد مساجد چین به مراکز آموزش دینی اسالمی را به فرزندان خود منتقل نمایند. از این دوره به
متون آموزشی اسالمی توسط علمای مسلمان چینی به دو زبان عربی و فارسی تولید و در اختیار طالب علوم 

 .است« آموزش مسجدی»مشهور به « هویهوی»وزش دینی در جامعه ین نوع از آمدینی قرار گرفت. ا
      های خطی اکنون نسخهکنون ادامه یافته است. هماول قرن دهم هجری تا یآموزش مسجدی از نیمه

شماری در مساجد و مراکز آرشیوی چین موجود است که حاصل چند قرن آموزش دینی در این کشور بی
های نوشتاری چینی قرار ثیر سنتأتتدریج تحتهای خطی بهای این نسخهآرایهاست. سبک نوشتاری و 

های د. تعدد نسخهشفردی بههای منحصر، خط و آرایه دارای ویژگیکاربرد شکل، که از لحاظآنجاتا گرفت؛
      ها ای و خط و کتابت آنشده در چین و در مساجد اسالمی آن و اختصاصات آرایهخطی فارسی کتابت

 د. کر یاد«  پردازی متون آموزشی فارسی در چینکانون نسخه»عنوان از آن بهتوان میای است که گونهبه
 پردازینسخه کانون مسجدی، آموزش فارسی، زبان چین، مسلمانان چین، هوی،هوی قوم: کلیدي هايواژه
 چین در فارسی آموزشی متون
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 مقدمه .1

از قرون نخستین اسالمی تا  پرفرازونشیبزبان فارسی در چین پس از طی یک دورۀ 

در قرن دهم هجری/ شانزدهم میالدی، « آموزش مسجدی»دورۀ رواج و گسترش 

 回回 Hui Hui«هوی هوی»زبان دینی قوم  عنوان بهیافته و « مذهبی»کارکردی 

خوردار بر ای ویژهجایگاه  از مسلمان بومی چین، شده شناخته رسمیت بهقوم  ترین مهم

 اثر بر بعد،از قرن دهم هجری به« هوی هوی» مسلمان یهجامع که ازآنجایید، ش

جغرافیای سیاسی جهان  تحوالت سیاسی درونی چین و همچنین تغییرات عمده در

، قادر به ایجاد ارتباط با دیگر جوامع اسالمی نبود، ماوراءالنهر یهدر ناحی ویژه بهاسالم 

رفع  درصددچینی  های اقلیتخودبسنده در میان دیگر  ای هجامع صورت بهناگزیر 

اسالمی، به تولید  های سنتو برای حفظ و تداوم  برآمدهنیازهای اساسی دینی خود 

المی عربی و طی این دوره بسیاری از متون اسدر و  روی آوردکتب و مواد آموزشی 

و توسط روحانیون مسلمان چینی، بازنویسی و « هوی هوی»فارسی در مدارس دینی 

برای  کاربرد آموزشی دارد وشده در چین، کتابت های نسخه هگردید. بخش عمد استنتاخ

مسلمان  یاست. تعلیمات دینی جامعه شده میکار گرفته هتعلیم علوم دینی در مساجد ب

شدن قوم عصر بومی بهو مربوط  شود میشناخته « آموزش مسجدی»نام هوی هوی به

-است که از نیمۀ نخست قرن دهم هجری/ شانزدهم میالدی و با شکل« هوی هوی»

های مختلف در جوامع مسلمان چین و در ایالت« آموزش مسجدی»گیری و گسترش 

آموزش »است. با گسترش مراکز  یافته  تداوم وبیش کمآن، آغاز و تا عصر حاضر 

های متعدد از متون چین، احتیاج روزافزونی به نسخه نشین مسلمانبه نواحی « مسجدی

کتب دینی و متون تفسیری قرآن و دیگر  استنتاخآموزشی بود که این امر با تولید و 

به زبان  شماری بیهای متون مذهبی در نقاط مختلف به نهضتی جدید تبدیل و نسخه

سی و عربی نوشته شد. با توجّه به دورافتادگی جامعه اسالمی چین از دیگر جوامع فار

محلّی  های سنت تأثیرمسلمان، سنّت کتابتِ فارسی و عربی مسلمانان چین تحت

 ، کاربرد ،شکل نظر ازشده در چین متون دینیِ کتابت تدریج بهیافت و  ای عمدهتغییرات 

شده در چین و کتابت های نسخه های ویژگیخاص شدند.  های ویژگیخط و آرایه دارای 

 پردازی نسخهکانون »از آن با عنوان  توان میاست که  ای گونه بهها آن کمیّتحجم و 

 از برخیاز  گیری بهرهاست تا به   آن  . این مقاله برکرد یاد« آموزشی فارسی چین

کانون » های ویژگی ترین مهمآرشیوی، خطی موجود در چین و دیگر مراکز  های نسخه
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و طرحی تاریخی  یهمسئلیک  عنوان بهرا « چیندر  آموزشی فارسیمتون  پردازی نسخه

 و مطالعه قرار دهد. موردبررسیمقدماتی 
 

 در چین« هوي هوي»زبان فارسي میراث قوم   .2

Hui Hui «هویهوی» واژۀ 回回 رسمیت به قوم وپنج پنجاه از یکی به حاضرحالدر 

 منشأ لحاظ ازمسلمانان کنونی ساکن چین . شود می اطالق چین اقوام از شده شناخته

مسلمانان ساکن  ،، دستۀ نخستشوند میبزرگ تقسیم  یدسته دونژادی و زبانی به 

نژادهای مختلف  در شمال غربی چین هستند که« شین جیانگ»ایالت خودمختار 

و اسالم این دسته از  شوند میو قرقیز را شامل  ازبک، تاتار، قزاق تاجیک، مغول، اویغور،

-بوده و از ماوراءالنهر یهروند پذیرش اسالم در منطق یه، ادامدرواقعساکنان چین، 

رو پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی با مردمان این مناطق داشته و دارند و همین

هستند و در ادوار روشن  تاریخی ومشخص  ای پیشینهنیز دارای  قومیتزبان و  ازلحاظ

طریق همین  از وخود در دیگر مناطق ارتباط داشته  زبانان همنژادان و یا هم باپیشین، 

حقیقت تمدّن اسالمی و در اند کردهخود را حفظ  رسوم و  آدابارتباط، فرهنگ و زبان و 

و دیگر مناطق  سیر تاریخی گسترش اسالم در ماوراء یهدر این منطقه، محصول و نتیج

رو پیوندهای فرهنگی و اجتماعی همینو از ت زمینی بین ایران و چین بودهمسیر تجار

وجود  ماوراءالنهرعمیقی بین این دسته از مسلمانان چین و دیگر اقوام مسلمان ساکن 

از مسلمانان  و قومی، متمایز تاریخی ازلحاظ «هوی هوی» مسلمانان داشته و دارد. امّا

 اسالم دین گسترش تاریخ با هویت قومی آنان گیری شکل و بوده «شین جیانگ»ایالت 

 چین در گسترش فرهنگ ایرانی ویژه بهو  1دریایی آبی راه و ابریشم جاده طریق دو از

آمیختگی فرهنگی و نژادی  یهنتیج درواقع ،است، این دسته از مسلمانان مرتبط

 منشأ درواقعو  شوند میبا بومیان ساکن چین محسوب  زبان فارسیمهاجران مسلمان و 

آمیختن این گروه از همبه چین و در زبانان فارسیمهاجرت  یهمسئل را دراصلی آنان 

 عبارت  به .مهاجران با بومیان از طریق ازدواج و پیوندهای خانوادگی باید جستجو نمود

 بعدی آنان های نسلکه نوادگان و  اند بوده ای دورگهآنان در آغاز، مسلمانان  دیگر 

شده و با « بومی»متمادی  های نسلطی در و در یک فرایند طوالنی تاریخی و  تدریج به

طی یک دورۀ در هویت دینی خود را  حال درعیندیگر اقوام ساکن در چین درآمیخته و 

 دانشگاهاستاد تاریخ « یینگ شنگلئو » .اند کرده، همچنان حفظ هزارسالهطوالنی 

که بیشترین تحقیقات را در این مورد به « هوی هوی»متخصص قوم و « نانجینگ»
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 زبان توسعه صدسالگیهشت مختصر تاریخ»تحت عنوان  ای مقالهدر  2انجام رسانیده است،

 ینخستین هسته ،«هوی هوی ملیت چینی زبان تا فارسی زبان از – هوی هوی ملیت

تا قرن چهاردهم به میالدی  دانسته که از قرن دهم ای بیگانهقوم هوی هوی را مهاجران 

اشاره این  .(Liu yiing sheng, p.145) اندچین مهاجرت و در شهرهای آن ساکن شده

مغوالن به ایران شکل گرفت و  یمحقق به موج مهاجرت بزرگی است که در اثر حمله

گروهی به چین مهاجرت کرده و در  صورت بهو  اجبار به زبان فارسیبسیاری از ایرانیان 

د موح منؤمو اکنون چندان »: نویسد میدرباره آن عطاملک جوینی  دند.آنجا ساکن ش

روی بدان جانب نهاده است و تا اقصای دیار مشرق رسیده و ساکن و متوطّن گشته که 

اوج  ،لئو یینگ شنگ (9 ص ،1عطاملک جوینی ، ج) «.از حصر و احصا تجاوز نموده است

به منابع چینی، دهۀ دوم و سوم قرن  با توجهمسلمانان به چین را  جمعی دستهمهاجرت 

نهضت مهاجرت با مسافت »دانسته از آن با عنوان ( هـ.  637تا  616) یالدیسیزدهم م

 ,Liu yiing sheng) است کرده یاد« در تاریخ آسیا قبل از دوره جدید نظیر بیطوالنی 

p.143-153.). سلسله  - چین برتسلط مغوالن  ۀدور در ،زبان فارسیمهاجران گروه بزرگ

در مناطق مختلف جغرافیایی چین در مرکز و  -ـ.ه769 تا 602/ .م1368 تا 1206 - یوان

و یا  3شرق و جنوب آن پراکنده شدند. بسیاری از آنان به مشاغل دیوانی گماشته شده

 .کردند میمدیریت  را آفریقاو شرق  فارس خلیجبا هندوستان و  چینبازرگانی دریایی 

برخوردار بود که زبان فارسی در  ایاز چنان گستردگینقش بازرگانان ایرانی در چین 

 (Morgan, p.160–70).  دشتبدیل  این کشوردر « زبان میانجی بازرگانی»این دوره به 

بـا مـردم    تـدریج  بهاین گروه بزرگ مهاجران در شهرهای مختلف چین ساکن شده و 

  در محـالت خـاص خـود زنـدگی      و زبـانی ، آنان به دلیل وحدت دینـی  درآمیختندبومی 

یک گـروه قـومی    عنوان بهزمانی طوالنی از اقامت در چین،  گذشت با رو ازاینکردند و می

بعـد  که نسل سوم به« هوی هوی» مسلمانان شناخته شدند.« هوی هوی» نام با مشخص

امّا زبان فارسـی   فراگرفتند،زبان مادری چینی را  ،آمدندمی شماربه زبان فارسیران ـمهاج

و  یویـان . بـا سـقوط سلسـله    دگرفتنـ میکار گسترده در امور دینی و مساجد به طور بهرا 

ــارروی ــدن ک ــگ آم ــله مین ــا 1386-سلس ــا 787/ 1616 ت ــ 1025 ت ــت  -ـ.ه ــه سیاس ک

ارتبـاط تـاریخی   « هوی هوی»، اقلیت قومی دکرمیرا دنبال  قومی در چین سازی یکسان

امور دینی خود ناگزیر  یو برای اداره ندداد  دست از ماوراءالنهرخود را با جوامع مسلمان 

در نیمه اول قرن شانزدهم میالدی یکی از  ند.شدبه آموزش متون دینی در مساجد خود 
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هو دِنگ »مشهور به  «شیخ محمد عبداهلل الیاس»نام دانشمندان بزرگ مسلمان چینی به

    نــوعی روش آموزشــی اســالمی را  - .م 1597تــا  Hu dengzhou胡登洲 -1522« جــو

جینگ تانگ جیـاوو  »یا به تعبیر چینی آن « آموزش مسجدی»آورد که بعدها به  وجودبه

 - shanxi陕西 «سـی شان»او در ناحیه  .شدمشهور  经堂教育 jing tang jiao yu« یو

دنیا آمد و اصول دیـن اسـالم و   در یک خانواده مسلمان به ،-کنونیایالتی در مرکز چین 

رفت و پس از بازگشـت از   مکهبه  ماوراءالنهرسپس از راه  ؛فلسفه کنفوسیوس را آموخت

 ؛رداخـت خدا در منزل خود به تعلـیم مسـلمانان و آمـوزش دیـن اسـالم پ      یخانه  زیارت

را ادامه داده و مخارج آموزش خود را از محـل   ها آموزشسپس در مسجد شهر خود این 

بـه کودکـان آمـوزش    مساول دینی را او در آغاز  4.کرد می تأمینوقف و نذورات مسلمانان 

توانسـت آمـوزش مـدون و     ،بـین مسـلمانان  با گسترش آموزش دینی  ازآن پسو  داد می

هارده متن فقهـی و  آورد که اساس آن بر چ وجودبهرا برای مسلمانان  ای شده ریزی برنامه

و شش کتاب بـه  کتاب به زبان عربی  هشت  میاناز این  ؛بود شده  گذاشتهاسالمی بنیان 

 دانستن زبان فارسی بوده است ،یکی از شرایط ورود به مدارس دینی و 5زبان فارسی بوده
Michael Dellon , p.37)). 

شـرقی و جنـوبی    ،در چین بـه نـواحی مرکـزی   « مسجدی آموزش»با گسترش نظام 

 فراگیری علوم دینی، منظوربهبسیاری از طالب علوم دینی به مساجد  شمارچین و ورود 

مطـر  و  « هـوی هـوی  »مهم مسلمانان  یدغدغه عنوان بهتولید متون آموزشی  یمسئله

روحـانیون مسـلمان    از اصـلی برخـی   یمتون آموزشی بـه حرفـه   استنتاخموجب شد تا 

متون دینی عربی و فارسـی  از بسیار زیادی  ، شمارترتیب این به د.شوتبدیل « هوی هوی»

د و ایـن امـر پـس از قـرن شـانزدهم      ش استنتاخ« هوی هوی»برای آموزش طالب دینی 

و میـرا  بـزرگ و    میالدی تا دوره رواج صنعت چـا  در چـین همچنـان ادامـه داشـته     

ایـن متـون    اسـت.  شـده  تولیداز متون خطی اسالمی عربی و فارسی در چین  نظیری کم

 هـای  کـانون بـا   نویسـی  نسـخه  هـای  ویژگـی و دیگـر   سـطربندی خـط و آرایـه و    ازلحاظ

از آن بـا   تـوان  میتا آنجا که  ؛اساسی دارد های تفاوتدیگر جوامع مسلمان  پردازی نسخه

 د.کریاد « فارسی در چین پردازی نسخهمکتب »عنوان 
 

 فارسي آموزشي کتابت شده در چین هاي نسخه هاي ويژگي .3

طـوالنی   ایهدر ایـران سـابق   ،شـده در چـین  فارسی کتابت های نسخه های ویژگیبررسی 

جُنـگ چینـی یـا سـفینه     »ایرج افشار در مقالۀ خـود بـا عنـوان    بار، برای نخستین .ندارد
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ده اسـت. او در  کـر خطی فارسی چینی اشاره  های نسخه های ویژگیبه برخی از  ،«پوسی

ممیـزات و مشخصـات آن    :(450-451،خطـای نامـه  ) نویسـد  مـی  یادشـده  یهبخشی از مقال
قسمت از نسخ موجود در چین را کـه در همـین سـرزمین کتابـت شـده، در نکـات زیـر        

 تشخیص داد: توان می
کاغذهای کتابت در چین نـاز  اسـت و معمـول چنـان      ،ها نسخهدوال بودن کاغذ . 1

 .اند کرده میاین نوع از کاغذ کتابت  روییکچینی را بر  های کتاببوده و هست که 

شیوۀ خاص خط و نوعی تمایل کرسی حـرو  بـه سـمت چـش و شـباهت آن تـا       . 2

 .ماوراءالنهرحدودی به خط نسخ قدیم 

 دار کاتب.رقم های نسخهمحدود بودن تعداد . 3

 بعد است.مربوط به قرن یازدهم به ها نسخهکتابت . 4

لغـات و   برگـردان دارای  هـا  نسـخه بسـیاری از   ،اغلب درسـی بـوده    ها کتابچون . 5

   آوانویسـی فارسـی    صـورت  بـه عبارات به زبان چینی است و معمـوال  کلمـات چینـی    

السطور آمده است و گاه هم به خط چینی ریز در کنار سـطور و یـا بـین سـطور     بین

برای فارسی و  ای نامهلغت توان میها و از این حیث اهمیت دارد که از آن شده  نوشته

 .چینی مستعمل در آن قرون فراهم ساخت

، انـد  آوردهفارسی چینـی   های نسخهایرج افشار با عنوان ممیزات و مشخصات  آنچهبر 

 :خطی آموزشی است های نسخهی هموارد زیر را افزود که البته ویژ توان می

نگارانه بوده و بسیار ساده و بدون تزیین، نسخه های آرایهآموزشی، فاقد  های نسخه. 1

 .اند شدهکتابت 

بندی گشـاد و  سـطر »از سـبک   رو ازاینکاربرد آموزشی داشته،  ها نسخهچون این . 2

تا فراگیران  السطور نوشتهبین راتا بتوانند حواشی و تعلیقات  اند دهکراستفاده  «کوتاه

 آموزشی خود را در هنگام قراوت متن، تسهیل نمایند. های دریافتبتوانند 

ـ   ها نسخهدر ویژگی این نوع  آنچهامّا . 3 تنـوع   ،سـزایی برخـوردار اسـت   هاز اهمیـت ب

ـ  می،  به محتوا با توجهآموزشی است که  های نسخهحواشی و تعلیقات  بـه سـه    دتوان

 :دشوگونه تقسیم 

 هـا  واژهکه معموال  در زیـر یـا زب ـر    حواشی مرتبط با آموزش دستور زبان فارسی  الف:

خطـی فارسـی    هـای  نسـخه در  نویسی حاشیهاز این نوع  هایی نمونهاست.  شده مینوشته 

 است. شده  دادهکتابت شده در چین، نشان 
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 2064نسخه پاريس به شماره « روضه المصلي»نسخه خطي 

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

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

 
 2071نسخه خطي پاريس به شماره « مرصادالعباد»نسخه خطي 

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

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

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

 
 خطي مسجد  پکن )عکس از نويسنده( هاي نسخهنسخه خطي گلستان سعدي از مجموعه 

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

 
 2068به شماره  کتابخانه ملي فرانسه« مقتل»نسخه خطي 

 
 2068به شماره  کتابخانه ملي فرانسه« مقتل»نسخه خطي 

 
 2068به شماره  کتابخانه ملي فرانسه« مقتل»نسخه خطي 

 نوشتهها در متن که معنی آن نامأنوسفارسی و یا عربی  های واژه حواشی درخصوص ب:

 :کرد یاددر موارد زیر  توان می را آناز  هایی نمونه که ؛است شده 

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

 
 «شي آن»در شهر  شخصياز مجموعه خطي « احکام»نسخه خطي 

 
 «شي آن»در شهر  شخصياز مجموعه خطي « گلستان»نسخه خطي 

 
 خطي کتابخانه ملي چین هاي نسخهاز مجموعه « منهاج الطلب»نسخه خطي 

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

 
 2071کتابخانه ملي فرانسه به شماره « مرصادالعباد»نسخه خطي 

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

 
 مجموعه شخصي در شهر تین جین« نهاج الطلبم»نسخه خطي 

 
 شهر تین جیندر از مجموعه شخصي « گلستان سعدي»نسخه خطي 

 در چین «هوي هوي»آوانگاري ابداعي قوم « جینگاِرشیا» .4

آموزشی فارسی چینی است و فقـط   های نسخه های ویژگی ترین مهمحواشی نوع سوم، از 

اسـت.  « چینی های واژهآوانویسی به خط فارسی برای » درواقعکارکردی آموزشی دارد و 

های ثابت نشان داده کلمات با نویسه درواقعخط چینی فاقد حرو  بوده و  ،توضیح اینکه

ـ     ی کلمات ترجمه رو ازاین، شود می رو بـوده و کاتبـان   هفارسی به چینی بـا دشـواری روب

را انتخـاب   حلـی  راهل برای رفـع ایـن مشـک    «آموزش مسجدی»و معلّمان نظام  ها نسخه

 آموختگـان  دانش دیگر عبارت به ؛چینی است های واژهآوانویسی فارسی  درواقعکه  اند کرده

 هـای واژهمعانی از از طریق این روش برخی  توانستند می ،اند دانسته میکه زبان فارسی را 

ایـن   .چینی و با آوانویسی فارسـی بخواننـد   یواژهکه در متن آمده، به را فارسی یا عربی 

 یواژهذیـل   ،المعـار  چـین  ة. در دایرنامند می« شیااِرجینگ»روش را در چین با عنوان 

 آمده است:« اِرجینگشیا»
یا به تلفـظ دیگـر آن، شـیا اِر     xiaojing小经 معنی کتاب مقدس کوچک  شیا وو جینگ به»

، یـک نـوع خـط الفبـایی چینـی و زبــان      xiao’erjin 小儿锦 /xiaojing 消经 جینـگ 
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مسـلمانان، کتـب    اینکـه  علـت  بـه اند. مسجدی است که مسلمانان چینی با حرو  عربی نوشته

نام هاند، این نوع خط الفبایی بمقدس اسالمی با زبان فارسی و عربی را کتب مقدس بزرگ نامیده

ون مقـدس دینـی اسـت.    ـمعنـی فهـم متـ   این اسم به و ؛است شده  خواندهکتب مقدس کوچک 

وجود آمدن نظام آموزش های سلسله یوان و مینگ است. بعد از بهط، کتیبهـآن خ آثار ترین قدیم

 شـده   گرفتـه کـار  بـه  تدریس در مساجد زمینۀ درمسجدی در اواخر سلسلۀ مینگ این نوع خط 

   (the Islamic Encyclopedia of China, p.613)  «است.
 : نویسد میدربارۀ تاریخ اولیۀ پیدایش این خط « لئو یینگ شنگ»دکتر 
حال حاضر فقط و در جینگ پیدا نشدهراِادربارۀ ظهور شی ای اشارهدر هیچ متن تاریخی چینی »

بـار بـه چـین    اولینتاجران و مبلّغان مذهبی عرب و ایرانی  وقتی اینکهدو نظر رایج است: یکی 

 بـا  راحت چینی را یاد بگیرند، طور به اینکهبرای  هاآننی حر  بزنند و رسیدند نتوانستند با چی

آمد. بر اساس  وجودبهجینگ ارشیا الفبای تدریج بهچینی را امالء کردند و  های واژهحرو  عربی 

، امـا  قـرن هشـتم مـیالدی بـوده اسـت      یلااوجینگ در اِرزمان ظهور شیا ترین قدیماین نظریه 

 اینکـه دست نیامده است. نظر دیگر تاریخی برای اثبات این نظریه به تاکنون هیچ سند و مدر 

 شـدۀ  شـناخته  گـذار  بنیـان است.  گرفته  شکلآموزش مسجدی  حدود زمان آغازِرجینگ دراِاشی

شـان  »دانشمند اسالمی ایالـت  Hu deng zhou胡登洲« هو دنگ جو»آموزش مسجدی 

ــی ــگ  shanxi陕西« س ــا جین ــان جی ــی jiajing嘉靖در زم ــا وان ل از  wanli万历ت

جینگ در قـرن  اِر.( است. براسـاس ایـن نظریـه شـیا    م 1597-1522سلسلۀ مینگ ) پادشاهان

دا » مسـجد آمده است. بر اساس کتیبۀ عربی موجـود در   وجودبه سیزدهم و چهاردهم میالدی

 شـی »هجری را دارد و در شـهر   740که تاریخ 大学习巷daxuexi xiang« ء شیشوی 

اسـتفاده از شـیوه شـیااِرجینگ را     های نشانهنخستین  ،موجود است« شان سی»در استان « آن

عـام قـرار    موردپـذیرش اِر جینـگ در ایـن دوره    که نظام شیا شود مییافت و مشخص  توان می

 Liu Yingsheng, 2002, p.7) ) «داشته است.

نگ رجیاِشـیا  ی هاولیـ  های شیوهموجود که در آن از  یهنوشت ترین قدیم باید افزود که

 (430 ــ  427 خطـا،  اهل طب یا نامه تنگسوق) «نامهتنگسوق»است، نسخۀ خطی  شده  استفاده

کـه ایـن سـنت بـین      دهـد  مـی و نشان  گردد میباز ـ.ه 713است که کتابت آن به تاریخ 

تا آنجا که یکـی   رایج بوده، -مغولی چین هدور -« یوان»مسلمانان چین در دورۀ سلسلۀ 

فارسـی یـک    برگـردانِ از این روش بـرای  « هوی هوی»از مهاجران مسلمان از نسل قوم 

متعلق « شیااِرجینگ»دهد که سنت متن چینی استفاده کرده است و این سند نشان می

آمـوزش  »در دورۀ رونـق   ویـژه  بـه بعد و  های دورهبوده و در طی « یوان»به دورۀ سلسلۀ 

کـاربرد شـیااِرجینگ در    ی هدیگر مـدار  موجـود دربـار   از است.  فتهیا  تکامل« مسجدی

در شـهر  « اصـحاب »در مسـجد   قبر سنگیک  ی دوزبانه ی هکتیب ،«یوان» هسلسل ی هدور

. ایـن  شود میاسالمی این شهر نگهداری  ی هدر موز اکنون هماست که )زیتون( « چوانجو»
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  نوشتهمتعلق به یکی از مسلمانان این شهر است که به دو زبان فارسی و چینی  قبر سنگ

  نوشـته « د  ق ا ق »شیااِرجینگ و با عبارت  صورت به متوفیو در بخش فارسی آن نام  شده

 فارسـی  صـورت  که بهاست  (Guo Guandao) نامکه قراوت نام چینی صاحب قبر به شده

 تـرین  قـدیم گفت کـه   توان می ،ترتیب این بهاست.  نوشته شده« نامیق ا ق  د  این قبر بن»

 نوشـته شیااِرجینگ مربوط به این دوره بوده و در یکی از شهرهای بندری چین  یهکتیب

 است. شده 

 
 (محمدباقر وثوقيدر موزه اسالمي شهر  )عکس از  قبر سنگ زبانه دو ي کتیبه

، ابداع مسلمانان چینی است که برای خواندن و نوشـتن خـط چینـی    «شیااِرجینگ»

ایـن   دیگـر  عبارت بهبا این خط ارتباط برقرار کنند،  اند توانسته نمیو  اند بودهدچار مشکل 

-هخط، مخصوص افرادی از مسلمانان چین بوده که اگرچه قادر به تکلّم زبان چینی بـود 

آشـنا بـا خـط عربـی و زبـان       کـه  درحالیبه خط چینی بنویسند،  نداهتوانست نمی، امّا اند

هـوی  »مسـلمانان قـوم    از این شـیوه،  کنندگان استفادهکه  شود می تأکید .اند بودهفارسی 

و چون در جامعـۀ  آشنا بوده  نژادی خود با زبان فارسی منشأکه بر اساس  اند بوده« هوی

و از این دو زبـان بـرای    اند دانسته می بیخو به، زبان چینی را هم اند کرده میچین زندگی 

ظـام  ن»کاربرد این شیوه تا قبل از رایج شدن . اند کرده گیری بهرهآموزش بهتر دین اسالم 

موجـود   هـا  کتیبـه انـدکی از آن در   هـای  نشانهوده و چندان فراگیر نب« آموزش مسجدی

نظـام  »در  تکامـل و فراگیـری   درواقـع  .ذکـر شـد   ازایـن  پیشآن  ه ازاست که چند نمون

چینـی را بـا الفبـای     هـای واژهصورت پذیرفته تا از این طریق بتوانند  «آموزش مسجدی

مفاهیم آموزشی را یاد گرفتـه و هـم    هم وسیله بدینعلوم دینی  طالبفارسی بنویسند و 
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به اینکه خـط چینـی از    با توجهالبته  .فرابگیرندمتون را  توانستند میبا زبان مادری خود 

بسیار زیـادی   شماراز سوی دیگر برخوردار نیست و  ها زباننظام الفبایی معمول در دیگر 

که حرو  موجود فارسی جوابگوی این تعـداد از   ای گونه به ،داشته« مصوّت»و « صامت»

مسلمانان چینی حرو  و عالومی جدیـد را عـالوه بـر     ،بنابراین، ه استعالوم چینی نبود

چینـی را بـا نظـام     هـای  واژهتـا   اند کردهو  و عالوم رایج فارسی ابداع نموده و تالش حر

بـه تنـوع    بـا توجـه  بنویسـند.  « شیااِرجینگ»آوانگاری یا  صورت بهبداعی خود آوانگاری ا

آوایـی و نگارشـی عربـی و فارسـی، نظـام واحـد و        هـای  نارسـایی و  چینی حرو عالوم و 

نیامده و در برخـی مـوارد یـک حـر  همـراه بـا یـک         ودوجبهاز شیااِرجینگ  شکلی یک

عالوـم  از برخی  همه بااین. عالمت خاص بر چند حر  یا عالوم چینی داللت داشته است

در متـون آموزشـی فارسـی و عربـی کـاربرد       ها قرنابداع و تا  چینی حرو ثابت در مورد 

 داشته است. 

رق و مرکـز و شـ   نشین مسلمانکز مختلف ااست که چون این روش در مر ذکر  شایان

 هـای  مکتب، معموال  از یک شیوۀ ثابت برخوردار نبوده و در شده میجنوب چین استفاده 

هرچنـد در نوشـتن حـرو  صـامت،      ،است شده میمتفاوتی نوشته  های روشگوناگون با 

خطـی   هـای  نسـخه در  ویـژه  بـه  «شـیااِرجینگ »یکسان بوده است. کـاربرد   ها روشهمۀ 

آموزشـی اسـالمی در چـین از ایـن      هـای  نسـخه بسـیاری از  در آموزشی کاربرد داشته و 

 هـای  نسـخه  رو ازایـن  ؛اسـت  شـده   گرفتهویژگی برای تسهیل فراگیری متون دینی بهره 

یـا همـان    «شـیااِرجینگ »کاربرد  وفور به با توجهفارسی و عربی موجود در مساجد چین، 

سزایی در مطالعـات زبانشناسـی برخـوردار    هز اهمیت با «سنت آوانگاری چینی اسالمی»

در مطالعات زبانشناسـی، در ایـن بخـش    « شیااِرجینگ»جایگاه  اهمیتبا توجه به  .است

ابتـدا   شـده در چـین،  خطی فارسی کتابـت  های نسخههی خوانندگان، بر اساس برای آگا

 شده  دادهنشان « شیااِرجینگ»عالوم  کارگیری بهچند از نمونه کتابت فارسی و  ییسطرها

فارسـی و خـط چینـی     برگـردانِ همـراه بـا    «جینگاِرشیا» های نمونهو سپس جدولی از 

هـوی  »است اینکه، الفبای ابداعی مسلمانان  مالحظه قابلدر اینجا  آنچه است.آورده شده 

و « گ» :همچـون  حروفـی و  شـده   طراحـی گانه فارسـی  ودو سیبر اساس حرو  « هوی

کـه   رسـاند  مـی را مشخص نموده است که این امر ما را به این نکتـه  « چ»و « ژ»و «  »

هدفشـان   ها نسخه گونه ازاین کنندگان استفادهو مادری این قوم، فارسی بوده و  اصلی زبان

بوده که قادر به تکلم به زبان فارسی و چینـی   ایآموزش متون دینی به مسلمانان چینی
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متـون   «شـیااِرجینگ »بـا روش   آن درخطی فارسی که  های نسخهاز  هایی هنمون .اند بوده

 .است شده  مشخصدر زیر  اند نوشتهآموزشی را 

 
 به 给人吃的(gei ren chi de)که قرائت واژة چیني « چِ دِ 人قِ » شده نوشته« خوراک»در زير واژة 

 معناي خوراک است.

 
 مزدورمعناي به为供 供(wei gong )قرائت واژة چینيکه « وِ قٌ» شده نوشته« مزدوري»در زير واژة 

 است.

 
به  麦加的人(Mai jia de ren) که قرائت واژة چیني« 人مکه دِ » شده نوشته« مکیان»برزبر واژة 

 است. «اهالي مکه»معناي 

 
به معناي  铁匠铺(tie jiang pu)که قرائت واژة چیني «تٍ را پُ» شده نوشته« گريآهن»واژة  زير در

 است. «آهنگر»

 
به  马缰绳 (ma jiang sheng)که قرائت واژة چیني «مه را شٍ» شده نوشته« عنان»واژة  زير در

 است. «افسار اسب»معناي 

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

 
 است. «گرفتن»به معناي  占 (Zhan)که قرائت واژة چیني «جًه» شده نوشته« گرفته است»بر زبر واژة 
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引领正که قرائت« 人يٍ لٍ جٍه دو دِ» شده نوشته« هادي»واژة  گذاري نشانهدر حاشیه سمت چپ و با 

道的人  است.« کند ميکسي که ديگران را راهنمايي »به معناي 

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

 
 2064نسخه پاريس به شماره « روضه المصلي»نسخه خطي 

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

 
 2071نسخه خطي پاريس به شماره  «مرصادالعباد»نسخه خطي 

 
 2071نسخه خطي پاريس به شماره  «مرصادالعباد»نسخه خطي 

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

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

 
 «شي آن»در شهر  م از مجموعۀ شخصينسخه خطي فارسي بدون نا

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

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

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

 جدول الفباي شیااِرجینگ بر اساس نسخه خطي مقتل

 «اِر جینگ شیا»عالوم  آوانگاری آوانگاری

Yi یی 
 

Ong اُنگ 
 

Lin;leng لین؛ لِنگ 
 

Hen خِن 
 

Yin یین 
 

Chi ِچ 
 

De ِد 
 

Gei ِگ 
 

Si سِی 
 

Wei وِی 
 

He خه 
 

Li لی 
 

Ji جی 
 

ong;un اُن اُنگ؛ 
 

Gong گُنگ 
 

Jie جه؟ 
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Chu چُو 
 

Shu شو 
 

Pu پو 
 

Er اِر 
 

Zhe جه 
 

Kai کَی 
 

San س ن 
 

Tie تیِه 
 

Yan ی ن 
 

Wan و ن 
 

Zhan ج ن 
 

Dan د ن 
 

Fang فَنگ 
 

Dang د نگ 
 

Jiang جی انگ 
 

Tang تَانگ 
 

deng;ding دِنگ؛ دینگ 
 

Chang چ انگ 
 

Pen پِن 
 

Shen شِن 
 

Gen گِن 
 

J ج 
 

 نتیجه .5

شـده در چـین، کـارکردی آموزشـی داشـته       فارسی کتابـت  های نسخهاز  ای عمدهبخش 

نـد.  اگرفتـه میبهره دینی در مساجد برای تعالیم  ها نسخهاز این  ،«هوی هوی»مسلمانان 

 و حواشـی  ،خـط  ،آرایـه ، شـکل  ازلحاظ ها نسخههمین ویژگیِ آموزشی باعث شده تا این 

و اختصاصـات در بسـیاری از    هـا  ویژگـی خاصـی شـوند. ایـن     های ویژگیتعلیقات دارای 
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 ،قـرون متمـادی   طـی در  رو ازایـن داشـته و  شـباهت   هـم  بـا فارسی آموزشی  های نسخه

کاتبان  ی همورداستفادفارسی آموزشی  های نسخه های ویژگی عنوان به ،مشخص صورت به

دور  .خطـی اسـالمی متمـایز شـده اسـت      های نوشتهدیگر  ازو  قرارگرفتهمسلمان چینی 

از سـنت   تأثیرپـذیری  از دیگر جوامـع اسـالمی و  « هوی هوی»مسلمان  یماندن جامعه

متون فارسـی در   سطربندیو خط و  ها آرایهو  استنتاخد تا شیوه شکتابت چینی موجب 

و تمیـز از   تشـخیص  قابلتا آنجا که این متون  ،دشو برخوردارخاصی  های ویژگیچین از 

شده در چین از این فارسی کتابت های نسخه .اند شدهخطی جهان اسالم  های نسخهدیگر 

 پـردازی  نسـخه  هـای  کـانون را در دیگر مشابه آن  و بوده فردبهلحاظ در نوع خود منحصر

در  پـردازی  نسـخه کـانون  »نویسنده در این مقاله از آن با عنـوان   رو ازاین .یافت توان نمی

ایـن کـانون اراوـه     هـای  ویژگیبرای شناخت هرچه بهتر  ای اولیهیاد نموده و طر   «چین

 .نموده است

 

نوشت پي  
، میرا  1395مهاجرت بنگرید به: وثوقی، محمدباقر، رای آگاهی بیشتر از کمیت و کیفیت این ب. 1

 دریانوردان ایرانی در بنادر چین، سازمان میرا  فرهنگی، تهران.

منتشر کرده به شر  « هوی هوی»درباره قوم « لئو یینگ شنگ»فهرستی از مقاالت و کتبی که . 2

 است: لیذ

Liu Yingsheng 刘迎胜,“StudyonHuihuiguan Zazi and Huihuiguan Yiyu

《回回馆杂字》与《回回馆译语》研究”.In"StudiesintheHistoryofthe

Yuan Dynasty and of the Northern Nationalities", 12-13, Nanjing: Institute 

of Mongol-Yuan Studies of Nanjing University, 1989-1990. Liu Yingsheng

刘迎胜,“TheEducationofIranianandPersianLanguages in China during 

theTangtoYuanPeriod”,XinjiangDaxue Xuebao 新疆大学学报, 1991(1). 

“Mingdai Zhongguo guanban bosi yuyan jiaoxue jiaocai yuanliu yanjiu

明代中国官办波斯语言教学教材源流研究 (Study on the Origin of 

Textbooks of Persian Education in Chinese state-run schools of Ming 

Dynasty(”.In"Nanjingdaxue xuebao Journal of Nanjing University", 1991. 

Liu Yingsheng 刘迎胜 , “Huihuiguan Zazi yu Huihuiguan Yiyu 
tianwenmen zhi shilingmen jiaoshi yu yanjiu《回回馆杂字》与《回回馆

译语》“天文门”至“时令门”校释与研究 (Studies on The First Parts of 

Huihuiguan Zazi and Huihuiguan Yiyu”. In" Zhongguo Huizu yanjiu

(Studies on the Hui Muslims)" 中国回族研究, Yinchuan: Ningxia renmin 

chubanshe, 1992. 
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Huihuiguan Zazi yu Huihuiguan Yiyu huamumen jiaoshi《回回“ ,ـــــــــ

馆杂字》与《回回馆译语》“花木门”校释 )Study on ‘Plants Men’ of

Huihuiguan Zazi and Huihuiguan Yiyu(”. In "Zhongguoshi lunji", Tianjin: 

Tianjin guji chubanshe, 1994. 

”HuiHuiGuanZaZi“,ـــــــــ and “HuiHuiGuanYiYu”, In:Chinese
Encyclopedia of Islam, Chengdu: Sichuan Lexicographical Publishing 

House, 1994. 

 hui zuyu qi ta yixie xi bei mu silin min zu wen zi xing cheng shi，ـــــــــ

chu tan, hui zu yan jiu za zhi, 2002(1), p. 7. 回族与其他一些西北穆斯林民

族文字形成史初探，回族研究杂 

hui zu yu yan 800 nian fa zhan shi jian yao ,ـــــــــ hui gu “A brief

reviewofthe800year“) history of the development of the Hui languages), 

zhong guo wen hua yan jiu (The research Chinese culture)，2003 (winter),.

刘迎胜：回族语言 800 年发展史简要回顾-从波斯语到“回族汉语”[J].中

国文化研究，2003（冬）. 

huihui guanzazi yu huihuiguan yiyu yanjiu《回回馆杂字》与 ,ـــــــــ

《回回馆译语》研究 )TheResearch of “hui hui guan zazi” and “hui hui

guanyiyu”(, beijing: Zhongguo renmindaxue chubanshe 中国人民大学出版

社，2008. 
 اهلل همدانی، زبان در چین بنگرید به: رشیدالدین فضل برای آگاهی از اسامی کارگزاران فارسی. 3

و مصطفی موسوی، تهران، میرا  مکتوب، ج التواریخ، به تصحیح و پژوهش محمد روشن  ، جامع1394

 .807تا  803، صص 2

 :به بنگرید او زندگانی از بیشتر آگاهی برای .4
Petersen, Kristian, Reconstructing Islam: Muslim Education and 

Literature in Ming-QingChina,in“The American Journal of Islamic Social 

Sciences”,2006,Vol. 23, No. 3, pp. 24-53. 
العلوم در صر  و نحو  عبارت بودند از: اساس« آموزش مسجدی»ترین متون تعلیمی دینی در مهم .5

 عبد بن الدین العلوم، نوشتۀ ناصر ضوء المصبا ، شرحی بر جلد پنجم اساس عربی در پنج جلد )عربی(؛

که نام چینی کتاب  شیخ عبدالرحمن جامی مال جامی یا شر  الکافیه نوشته عربی(؛)المطرزی  السید

عقاید النسفی  عربی(؛)الدین تفتازانی.  بیان تالیف سعد است )فارسی(؛« فواید الضیاییه فی شر  الکافیه»

الدین الوقایه نوشته برهان شر  ،عربی() الدین عمر بن محمد نسفی االسالم نوشته شیخ نجم یا عقاید

خطب که شر  فارسی چهل حدیث است  عربی(؛) الشریعه اولصدرشریعه محمود بن صدر مشهور به 

اللمعات نوشته شیخ عبدالرحمان جامی  الدین دایه )فارسی(؛ اشعه )فارسی(؛ مرصاد العباد نوشته نجم

الدین  اربعون یا تفسیر فارسی چهل حدیث نوشته حسام فارسی(؛)هواء منهاج یا منهاج الطلب  )فارسی(؛

 قرآن کریم. فارسی(؛)گلستان سعدی  فارسی(؛)ادی الدین نوجاب بن عالء

 



 141 / 1396 تابستان و بهار ،1 شمارة  ،9 سال تاريخي، علوم پژوهشهاي

 منابع
 .1395، تهران، سازمان میرا  فرهنگی، میرا  دریانوردان ایرانی در بنادر چینوثوقی، محمدباقر، 

م. بازچا  تهران، 1916،  ، تصحیح: محمد قزوینی، لیدنتاریخ جهانگشای جوینی ،عطاملک جوینی

 بامداد.

 تاز زبان فارسی تا زبان ملی« هوی تسالگی توسعه ملی مختصر هشتصدتاریخ »یینگ شنگ،  وئل

 م. 2003 ، ، پژوهش فرهنگ چینیهوی

و پژوهش محمد روشن و مصطفی موسوی، ، به تصحیح التواریخ جامع، اهلل همدانی رشیدالدین فضل

 .1394 ، ، میرا  مکتوبتهران

 .1350مینوی، دانشگاه تهران، ، با مقدمه استاد مجتبی نامه یا طب اهل خطا تنگسوق

، به کوشش ایرج افشار، مرکز اسناد فرهنگی  اکبر خطایی( علیشر  مشاهدات سیدخطای نامه )

 .1373آسیا، تهران ، 

 فرهنگ سی چوان:  ، چِنگدو المعار  اسالم چینی ةدایر، اسالم چینیالمعار  ةدایرت مدیرۀئهی

 ..(م 2007)
D.O. Morgan,(2012), Persian as a Lingua Franca in the Mongol 

Empire,ineds B. Spooner andW.L. Hanaway, Literacy in the 

PersianateWorld:Writing and the Social Order (Philadelphia:University of 

Pennsylvania Press) 
Petersen, Kristian, Reconstructing Islam: Muslim Education and 

Literature in Ming-QingChina,in“The American Journal of Islamic Social 

Sciences”,2006 
Michael Dellon,(1999), Chinas Muslem Hui community: 

Migration,Settlement and sects,Curzun Press 

The Editorial of  the Islamic Encyclopedia of China , the Islamic 

Encyclopedia of China(zhongguoyisilanbaikequanshu), Chengdu: sichuan ci 

shuchu ban she, 2007 

Liu Yingsheng， hui zuyu qi ta yixie xi bei mu silin min zu wen 

zixingchengshichu tan, hui zuyanjiuza zhi,2002(1),.回族与其他一些西北穆

斯林民族文字形成史初探，回族研究杂志 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


