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اویغوری در دیوان سلسلۀ مینگ در  -فارسی -انۀ چینیزب فرمان سه

 *ق(1025تا  787م/ 1616تا  1386چین )
 **محّمدباقر وثوقی

 استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

 ِچن بین بین
 ات چینی دانشگاه پکنان و ادبّی بز آموختۀ دکتری دانش

 (19تا  1)از ص 

 16/12/1399: ، تاریخ پذیرش مقاله3/8/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی

 چکیده 
یل اقتصادی نیست. با حملۀ چنگیزخان به چین در اوا -مراودات ایران و چین منحصر به روابط سیاسی

大元) «یوان»آمدن سلسلۀ قرن چهاردهم میالدی و روی کار  Yuan-1271  شرایط جدیدی  ،(م1368تا
واقع حاکمان  در دیوانی این کشور وارد شوند. -وجود آمد تا به نظام اداری  برای اقوام غیربومی چین به

دند. یکی از کر امکان تداوم حیات سیاسی خود را در چین فراهم  ،کارگیری نیروهای غیربومی مغولی با به
زبانان ساکن  یا کوچ داده شدند، فارسی کردند این دوره به چین مهاجرت های بزرگ قومی که طی   گروه

هر نقاط ایران بودند. این مهاجران در امور مختلف اداری و تجاری مشغول شدند  ، خراسان و دیگرماوراءالن 
به عبارت دیگر، زبان فارسی در  ؛چین راه یافت روابط خارجۀتدریج به امور اداری و  و زبان فارسی نیز به

وام زبان گسترش یافت و به زبان میانجی اق های فارسی یوان و گروه چین از دو طریق نظام اداری سلسلۀ
回回« )هوی هوی»های قومی جدید به نام  مسلمان و زبان دینی یکی از گروه hui hui ) که از تبدیل شد

 明朝) گـزبان بودند. این کاربرد در نظام اداری چین در دوره سلسلۀ مین تبار همان مهاجران فارسی

Ming-1386  ی واحد اداری متون فارسی به چین ۀق( ادامه یافت و برای ترجم1025تا  787/م1616تا
 -زبانۀ چینی جدیدی در دیوان پادشاه به وجود آمد و اسناد بسیاری به زبان فارسی نوشته شد. فرمان سه

فیاویغوری که در این مقاله  -فارسی ، یکی از این اسناد فارسی دیوانی است که خطاب به است شده معر 
است. این مقاله ضمن « یرحاجیام»به نام  (Yangzhou 扬州« )یانجو»یکی از بزرگان مسلمان شهر 

فی های قومی  تاقلی   ۀزبانۀ موجود در موز  پیشینۀ کاربرد زبان فارسی در امور اداری چین، فرمان سه معر 
 دهد. ی و ارزیابی تاریخی قرار میپکن را مورد بررسی، بازخوان
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 همقّدم .1

ودات بازرگانی و سیاسی بین ایران و چین به قرن دوم پیش از میالد ااگرچه پیشینۀ مر 

طا با ام   ،گردد میبر
 
ر سرزمین چین و مهاجرت گستردۀ بچنگیزخان و جانشینانش  تسل

هرزبانان  فارسی ای جدید از روابط  دوره ،و خراسان و دیگر نواحی ایران به چین ماوراءالن 

مغوالن برای ادارۀ کشور پهناور چین از نیروی انسانی  این دو کشور شکل گرفت. فرهنگی

این  ی شمالی چین استفاده کردند.ها خود در ایران و بخش در نواحی مفتوحساکن 

 ها و ادارات چین مشغول به کار شدند و از کارگزاران دولتی در دیوان عنوان  به مهاجران

 یا در سلسلۀ یواناویغوری در نظام دیوانی مغوالن در چین  تدریج زبان فارسی و به ،رو این

ساالران ایرانی و  هرچه بیشتر حاکمان مغولی چین به دیوان کایات  با  کار گرفته شد.  هب

یکی از چند خط و زبان رایج در ادارات چین  عنوان  بهاویغوری و فارسی  اویغوری، خط  

 ،ص تاریخ سلسلۀ یواننانجینگ و متخص  استاد دانشگاه  ،شنگ و یینگیل .ته شدپذیرف

 نویسد:  میدربارۀ اقدامات قوبیالی در این مورد 
دادو  خان برای آموزش مترجمان، مدرسۀ زبان فارسی را با حمایت حکومت در قوبیالی

(Dadu 大都)، ۀمغولی، این مدرس  - یوان نظامسیس کرد. براساس أت ،پکن کنونی 

 پس از ( Hanlin yuan 翰林院)یوان فارسی، بخشی از آکادمی هان لین 
ً
بود. ظاهرا

ندان مدرسۀ تعداد شاگردان و کارم ،م(1260-1294خان ) یافتن حکومت قوبیالی پایان

Renzong 仁) زونگ ژن امپراتور یافت. کاهش فارسی زبان تدریس 宗) سال  در

 را صادر فارسی ۀناظر مدرسیعنی  ،یک مقام رسمی ۀایجاد دوبار ، فرمان ق713م/1314

کرد تا بر تعلیم آموزش زبان فارسی در این مدرسه نظارت کند. مشهور است که نسخۀ 

yisitifei) یی سی تی فیی خط   亦思替非) شددر آنجا آموزش داده می (Liu 

Yingsheng, 2010: 89) 

بار اثبات  و در آن برای نخستینای منتشر مقاله، ش1373م/1995در  ر بختیارمظف  

 در ،سلسلۀ مغولی یوان بدان اشاره شده که در متون دورۀ «yisitifei»ی خط   ۀنسخ کهکرد 

، دارد که در آناشاره به کتابی  ودر زبان اداری ایران است « استیفا»شدۀ واژۀ  واقع چینی

 شده است مینوشته برای آموزش دیوانیان سلسلۀ یوان ری گ یقواعد حسابداری و مستوف

(Bakhtyar, 1995: 45-50) . اداری چین در دورۀ  یها یکی از زبان عنوان  بهفارسی کاربرد زبان

 ،هم تداوم یافت و به این ترتیب (ق1025تا  787/م1616تا  明朝 Ming- 1386) سلسلۀ مینگ

کاربرد داشته های اداری کشور چین  یکی از زبان عنوان  بهل سا 345ت زبان فارسی به مد  

و مدارک بسیاری در نظام اداری د اسنا ،شدن زبان فارسی در چین به دنبال رسمی است.

 ان رسمیای از اسناد این دوره به سه زب . بخش عمدهاین کشور به زبان فارسی نوشته شد
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ی ها های چین یا در گنجینه در موزه ها آن و برخی از هنوشته شد (ی، فارسی و اویغوریچین)

  شود. میمساجد نگهداری 

فیای که در این مقاله  زبانه سند سه ی ها فرمان یکی از مشهورترین ،شود یم معر 

دو قطعۀ طوماری آن است که  (ق1025 -787/ م1616 -1386)سلسلۀ مینگ  ۀحکومتی دور 

泉州) «چوانجو»و  (Yangzhou 扬州) «یانجو»در شهرهای  Quanzhou) ی ها و رونوشت

( Nu’erپیش از این، نوئر ) آن به زبان چینی در شهرهای مختلف موجود است. ای کتیبه

فی کرد1983بار در  ش چینی این فرمان را نخستینبخ ，Nu’er, 1983: 5; 陈达生) م معر 

م بخش چینی فرمان  را در کتاب خود 1984(، سپس ِچن دا شنگ در 105-109 :1983

ا متن فارسی (Chen Dasheng, 1984: 11-17; 陈达生，1984: 11-17)بازنویسی کرده است  ؛ ام 

بار بررسی  و در این مقاله برای نخستیناست نشده این طومار تاکنون قرائت و بازشناسی 

 .شود می
  

 چین ی تاریخی کاربرد زبان فارسی در متون دیوانیها زمینه .2

گیری یکی از  پژوهش دربارۀ زبان فارسی در چین در ارتباط مستقیم با چگونگی شکل

وی ه مسلمانان هوی است. (回回 hui hui) «هوی هوی»ام مسلمان مشهور چین به نام اقو

 هوی تگیری  جیانگ بوده و شکل متمایز از مسلمانان ایالت شین ،از لحاظ تاریخی و قومی

ویژه  و به ابریشم و راه آبی دریایی ۀقومی آنان با تاریخ گسترش دین اسالم از دو طریق جاد

در حال حاضر به یکی از  هوی هویواژۀ  .گسترش فرهنگ ایرانی در چین مرتبط است

شود. به دنبال مهاجرت  شده از اقوام چین اطالق می ت شناختهه رسمی  وپنج قوم ب پنجاه

هرزبان از نواحی  گستردۀ مسلمانان فارسی و خراسان و دیگر مناطق ایران به  ماوراءالن 

 تیدر نهازبان شکل گرفت و  تی مسلمان و فارسیتدریج جمعی   به ،چین و اسکان آنان

شود.  میهویی یاد  چین با عنوان هوییاز این قوم در فرهنگ  ؛چین شد جامعۀجذب 

در دورۀ نخست حمالت  ،زبان به چین های بزرگ فارسی مهاجرت اجباری گروه

در سه نیز دار مغول در دورۀ چنگیزخان به چین  هه است. لشکرکشی دامنبود خانچنگیز

های  که چنگیزخان سرزمینبعد از این. به وقوع پیوست یۀ نواحی شمالبخش عمد

در ظاهر به بهانۀ انتقام  لشکرکشی خود را، ق615در شمال چین فتح کرد، در  یا گسترده

هراد ناحیۀ و پس از فتح شهرهای آب آغاز کرد شدگان کاروان تجاری مغوالن کشته  ماوراءالن 

در  گیری وران را برای بهره هویژه اصناف و پیش بسیاری از مردم ساکن آنجا و به ،و خراسان

شرقی و شهرهای مختلف چین کوچانید. نمونۀ بارز این نوع کوچ امور به نواحی  ۀادار 
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)همان:  و نیشابور (1/101تا:  )جوینی، بی خوارزمتوان در حمالت مغوالن به  می اجباری را

مدر  ،خ مشهور دورۀ مغولمور   ،عطاملک جوینی 1د.کر مشاهده  (140 کتاب خود و  ۀمقد 

 نویسد: میجایی بزرگ  هم مغوالن دربارۀ این جابآمده بر اثر تهاج وجود الت بهدر تبیین تحو  
نهاده است و تا اقصای دیار مشرق رسیده  د روی بدان جانبمن موح  ؤو اکنون چندان م

ه بعضی آن است که ب .تجاوز نموده است ءن گشته که از حصر و احصاو ساکن و متوط  

هروقت استخالص  َوری و جانورداری ماوراءالن 
َ

و جماعتی را به  و خراسان به اسم پیش

 َح 
َ

ند که از منتهای مغرب و عراقین و شام و غیر ا ر بدان حدود رانده و طایفه بسیار آنش

هر طرفی و شهری ه اند و ب آن از بالد اسالم بر سبیل تجارت و سیاحت طوفی کرده

ت اقامت کرده و اند و نی   دیده، عصای قرار آنجا انداخته ای هرسیده و شهرتی یافته و طرف

صوامع اسالم ساخته و  ،ل شده و دور و قصور بنا نهاده و در مقابل بیوت اصنامه  أمت

 ؛استفادت اشتغال نمودهه تعلیم و افادت و مقتبسان علوم به مدارس افراخته و علما ب

ین»گویی اشارت از حدیث   .(9: همان) به ابنای این زمان است «اطلبوا العلم ولو بالص 

 ،منابع چینی به هتوج   با به چین را مسلمانان جمعی دسته مهاجرت اوج شنگ  یینگ ولی

 : نویسد میباره   دانسته و در این ق(637تا  616)یالدی دهۀ دوم و سوم قرن سیزدهم م
توان آن را نهضت  میسابقه بود و  در این دوره تعداد مهاجران مسلمان در چین بی

از دورۀ جدید نامید. این نظیر در تاریخ آسیا قبل  مهاجرت با مسافت طوالنی بی

: 2003) ت مسلمانان چین را تغییر داد.طور کامل پراکندگی و ترکیب جمعی   همهاجرت ب

143-153). 

که در دورۀ مغول به چین مهاجرت  را تعداد مهاجران ایرانی پژوهشگرانبرخی از 

پادشاهان مغولی  .(Dellon, 1999: 15-21) اند کرده برآورد نفر میلیون سه تا دو بین ،اند کرده

استوارکردن از وجود ایرانیان برای  ،دبودنهای آن دیار ن تفرهنگ و سن   وابسته بهچین که 

به تدریج  بسیاری از ایرانیان مهاجر به ند.ی قدرت خود در آن کشور بهره گرفتها پایه

دست آوردند. از   هدیوانی را ب شده و مقامات مهم  وارد  یواندستگاه اداری سلسلۀ 

سلسلۀ یوان  ۀاداری چین در دور  زبان که در مناصب مهم   های فارسی ترین خاندان مهم

سی سال صدارت سلسلۀ یوان که  2خاندان محمود خوارزمیتوان  می ،اند مشارکت داشته

های  که والی یکی از استان ،ین مسعودالد   برهان، عهده داشت و فرزندش بر در چینرا 

یاد  3ین بخاریالد   اجل شمس دسی  از  در منابع مچنینه .نام برد ،است چین بوده مهم  

  یفرمانده کهاست شده 
 

در شمال چین  چوان سیدر حمله به ایالت  را نیروهای مغول کل

ه به استانداری همین ایالت منصوب شد، ق662م/1264در سپس برعهده داشته و 

ب چین شد و در جنو نان یوندو سال بعد استاندار ایالت ین بخاری الد   شمس است.
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از دیگر  خاندان بناکتیدانند.  می اومسلمانان کنونی ساکن این ایالت خود را از نوادگان 

ین، ) ندبودن یوان در چیسلسلۀ  ۀدور ساالران ایرانی در  دیوان -916: 1373خواجه رشیدالد 

ندوزالد   بهاء و ین تستریالد   رکنی دیگری همچون ها نامدر انتها باید از  .(918
ُ
نیز  یین ق

 .(910همان: ) یاد کرد

ی ر بنادر مهم  پیش از آن دزبان مهاجر در چین با مسلمانانی که  های بزرگ فارسی گروه

و زبان مشترک آنان  و خط   4نددرآمیخت ،یانجو ساکن بودندخانجو و  ،همچون چوانجو

قابل موجب شد تا پیوستگی بیشتری با هم پیدا کنند و گروه اقتصادی و سیاسی 

 ند.هرا تشکیل دای  همالحظ
شرایط زیر  ،جایگاه برتر زبان فارسی در شرق جهان اسالمی در جامعۀ مهاجران مسلمان

های مادری اصلی مهاجران  تدریج جای زبان هزبان فارسی ب (را به وجود آورد: الف

زبان فارسی به زبان  گروهی آنان تبدیل شد. رک درونهوی را گرفته و به زبان مشت هوی

هوی با دیگر طبقات  اثیرگذار برای مبادالت اقتصادی و فرهنگی مردم هویمهم و ت

جامعه تبدیل شد. این موضوع سبب گردید تا حکومت مغولی چین در تشکیالت دولتی 

ای را برای تسهیل برقراری ارتباط با تاجران و سیاستمداران  ی ویژهها خود بخش

回回)« هوی چوان شی هوی» ینسسات با عناوؤبرخی از این م .هوی ایجاد کند هوی

椽史 Hui Hui chuan shi)  هوی یی شی هوی» هوی( و کاتبان هوی ۀ)ادار »(回回

译史 Hui Hui yi shi) ( هوی مترجمان هوی ۀادار)  سلسلۀ در متون تاریخی چینی

 دوازدهم تا چهاردهم میالدی دربین قرون هفتم تا نهم هجری/ اند. یوان نامیده شده

کانون فرهنگ : ترتیب چهار کانون فرهنگی وجود داشت به ،اوراسیا و از شرق به غرب

در شبه قارۀ هند، « هندی»فرهنگ  در آسیای شرقی، کانون (نام بومیان چینی)« هان»

« مسیحی»از آسیای میانه تا آفریقای شمالی و کانون فرهنگ « اسالمی»کانون فرهنگ 

 به دو قسمت ام   ،اروپا. کانون فرهنگ اسالمی در
ً
تقسیم شد: در قسمت غربی ا تقریبا

زبان  ،ت و در قسمت شرقی زبان فارسیی  ل اهم  زبان دینی و در درجۀ او   ،زبان عربی

رو زبان چینی، تامیلی، فارسی، عربی و التین در  این از ؛رفت میشمار   هادبی و دینی ب

 ؛کردند میالمللی را ایفاء  های مبادلۀ بین نقش زبان ،اوراسیای آن موقع، از شرق به غرب

هوی و هم زبان  هویگروهی مردم  زبان فارسی هم زبان مشترک درون ،به عبارت دیگر

ه به جایگاه مسلمانان شد. با توج   میهای دیگر محسوب  تها با ملی   مهم برای ارتباط آن

زبان اصلی دیپلماسی دولت مغول در امور  ،زبان فارسی، در دستگاه اداری سلسلۀ یوان

هم  ،عبارت دیگر، زبان فارسی در آن دوره در چین هم زبان خارجی به ؛خارجه نیز بود

 زبان اقلی  
 
زبان فارسی  ،به همین دلیل ؛هوی بود هم زبان مشترک مردم هوی و ،یت مل

مورد  (چینی، مغولی و فارسی) عنوان یکی از سه زبان رسمی دولتی  هدر سلسلۀ یوان ب

 .(147-145: 2003شنگ،  یینگ )لیو ساالران چینی قرار گرفت دیوان ۀاستفاد
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طدر دورۀ  ،به این ترتیب
 
 ۀبه دلیل مهاجرت گسترد (سلسلۀ یوان)مغوالن بر چین  تسل

هرزبانان  فارسی کارگیری آنان در امور  هو خراسان و بنادر خلیج فارس به چین و ب ماوراءالن 

ان گروهی اقوام مسلم زبان فارسی از صورت زبان قومی و درون ،اداری و سیاسی

یکی از سه زبان  عنوان  بهاز آن زبان رسمی درآمد و حاکمان چین  صورت به ،هوی هوی

 ۀدند. نامکر  میویژه در مکاتبات خارجی استفاده  رسمی در مکاتبات اداری و به

نیا،  )رجب های مغولی و فارسی نوشته شده به پاپ به زبان ق(643م/1246)خان  گیوک

کارگیری زبان فارسی  اداری زبان فارسی در چین است. بهکاربرد  ۀکه نشان (32-33: 1352

-787/ م1616-1386)سلسلۀ مینگ  ۀتا دور  روابط خارجهیکی از سه زبان رسمی  عنوان  به

-1405/ق850-807) تیموری شاهرخ دورۀ خمور   ،سمرقندی اقعبدالرز   .یافت ادامه ق(1025

« صورت مکتوب پادشاه خطای»وان در ذیل عن مطلع سعدین و مجمع بحریندر ، م(1447

明成祖) «مینگ چینگ زو»نام ه که شرح رسیدن سفرای پادشاه سلسلۀ مینگ ب ming 

chengzu) نویسد می ،به دربار شاهرخ است:  
الکات که فرستاده بودند در یب کیی :ن مکتوب فرستاده بودندیگر همراه ایو دو مکتوب د

ان را باشد و هر مکتوب که به زبان یلچیراه که ا کی بر مثال خط  یل کرده و جا مفص  آن

مغولی مضمون سخن به زبان  در همان مکتوب به خط   ،فارسی نوشته فارسی و خط  

 خطای همان مضمون به زبان خود نوشته ترکی نوشته و در همان مکتوب به خط  

(1383 :3/160).  

روابط دهد که زبان فارسی تا اوایل قرن نهم در مکاتبات رسمی  این مدرک نشان می

فارسی این  ۀکاربرد داشته است. متن چینی و ترجم مینگپادشاهان سلسلۀ  خارجۀ

ر شده د ثبت شده و تطبیق این متون با نامۀ آورده هوی گوان یی یو هویدر کتاب  ها نامه

 صح   مطلع سعدین و مجمع بحرینکتاب 
 
 تأییداق سمرقندی را ت اخبار عبدالرز  ت و دق

  5.کند می

های گوناگون که دربارۀ اسناد فارسی موجود در چین به انجام  رغم پژوهش علی

اشخاص  یها یگانیبای مساجد و ها گنجینه ،ها از این اسناد در موزه یادیزرسیده، بخش 

فی تاکنون های  صورت بهنشده است. در این مقاله یکی از این اسناد که متن آن  معر 

بازخوانی و بررسی  ،شود میداری ی چین نگهها ای و کاغذی در موزه گوناگون کتیبه

 .شدخواهد 
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بندر  در از مسلمانان ساکن ،«میرحاجیا» ۀبار دو کتیبۀ چینی در معّرفی .3

 چوانجو

د که این فرمان خطاب کر زبانۀ سلسلۀ مینگ باید یادآوری  پیش از پرداختن به فرمان سه

د تاریخی میرحاجی نوشته شده است. شواها به یکی از مسلمانان ساکن چین به نام

 امپراتوری در جامعۀ مسلمانان برخوردار بوده و دهد که این فرد از جایگاه مهم   مینشان 

ای چینی  که دو فرمان آن در کتیبه است چین چند فرمان دربارۀ حمایت از او صادر کرده

فی مها  شود که در اینجا آن میدر موزۀ شهر چوانجو نگهداری   . میکن یرا معر 

د. یکی از عوامل کر زبان فارسی رونق بیشتری پیدا  ،سلسلۀ مینگ آمدنبا روی کار 

ه پادشاهان سلسلۀ مینگ به ایجاد روابط گسترده با دیگر ملل از ل توج  عمدۀ این تحو  

 ۀه ابریشم زمینی و دریایی بود. از آنجایی که بخش عمدۀ این روابط در جاد  اطریق دو ر 

های دریایی چینی برای  از سوی دیگر ناوگانزمینی با حکومت تیموریان در ایران بود و 

پادشاه سلسلۀ مینگ از گروه گسترش مراودات دریایی به خلیج فارس اعزام شدند، 

 مترجمان،ای از  بخش عمده. کرد یمن فارسی و عربی در این سفرها استفاده رجمامت

در دورۀ  چون ،از سوی دیگر .فارسی بود ها آن  هوی بودند که زبان دینی مسلمانان هوی

های غیرچینی و از جمله فارسی نوشته  سلسلۀ یوان بخشی از مکاتبات دیوانی به زبان

ی این اسناد احساس برای خواندن و بازنویس نیاز به تربیت نیروی اداری ،ده بودش

متون  ۀترجم یبراای ویژه  مدرسه داددستور پادشاه سلسلۀ مینگ  ،رو این از؛ شد می

Siyi Guan)سی یوگوان  مدرسه با عنوان اینابد؛ یش یگشااداری  四夷馆) قرائت ۀوظیف، 

  به .را برعهده داشتهای غیرچینی  بازنویسی و کتابت اسناد دیوانی به زبان
 
ی طور کل

طومارها و اسناد چینی چندزبانه که در دورۀ سلسلۀ مینگ نوشته شده و  ،ها کتیبه

است، نوشتۀ کارگزاران اداری  ن کشور موجودو مساجد گوناگون ای ها ون در موزهاکن هم

وظیفۀ اصلی کتابت متون فارسی این دوره را  هوی هویاین مدرسه است و مسلمانان 

  مورد بررسی این مقاله ۀزبان سه ۀکتیب .اند برعهده داشته
 
 ق به همین دوره است.نیز متعل

 ۀبار درسلسلۀ مینگ  امپراتورچندین فرمان و لوح از  ،و گنجینۀ مساجد چین ها در موزه

العاین فرد  هوی تمیرحاجی وجود دارد. از افردی به نام  ا از ام   ؛ی در دست نداریماط 

احتمال  بندر یانجو و به در ص است که او از مسلمانان ساکنها مشخ   محتوای این فرمان

در این  ،ق چینیمحق   ،چن داشنگ ن این ناحیه بوده است.امام جماعت مسلمانا ،بسیار

 نویسد: می باره
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نگ ساین  ای ساده در زیر طاق شرقی ورودی مسجد اصحاب پیدا شد. لوحی با پایه

متر است که در اطراف آن  سانتی 167متر و به عرض  سانتی 101گرانیتی به بلندی 

 یبه معنا «Chi YU» هر چینی با عنواندر باالی این لوح مُ  .طرح اژدها نقش شده است

شود  یده مید ینیچ سطر خط   شانزدهلوح  نیدر ا .نوشته شده است یفرمان سلطنت

  امپراتور آن به شرح زیر است: ۀترجم [که]
 

العمینگ با این حکم به  ۀلم سلسمعظ  اط 

که خالصانه دوست دارند کار نیک کسانی کنم، همانا  فکر می رساند: میمیرحاجی 

 
ً
کنند،  میدارند، به مافوق خود نیز خدمت  حرمت خدا را نیز نگه می انجام دهند، حتما

ور را تل امپرایت و فضاکنند، ظرفی   میی خوش قلب را نصیحت و راهنمایی ها انسان

  میسعادت عطا  ها کنند، بدین سبب خداوند به آن مییاوری و محافظت 
 

ت نماید و لذ

د پیش به دین محم   ها سال ،چشاند. تو ای میرحاجی می ها پایان را به آن تبریکات بی

ی نیک تمرکز داری و همچنین انجام کار نیک را دوست ها نجام کارای. بر ا ایمان آورده

کنی و در همان حین قادری حرمت خدا را  قلب را راهنمایی می ی خوشها داری، انسان

شوی. با  میتر  مخلص ،گذرد کنی و هرچه می نیز نگه داری. به مافوق خود خدمت می

 ها گرفتن این کاردرنظر 
ً
 صورت بهرا تحسین کرد. امروز  اه توان آن می ی نیک، حقیقتا

داشتن آن فارغ از اینکه کجا بروی،  دستکنم که با در  ه به تو حکمی اعطا میخاص  

یو یا مردم  ها مسئولین، ارتشی
 
احترامی کنند یا تو را  یک نتوانند به تو بی هیچ محل

کس  ر آنت کند این فرمان مرا نقض کند، هئتحقیر کنند و به تو زور بگویند. اگر کسی جر 

باید او را بدین جرم محکوم  ،احترامی کند یا تو را تحقیر کند و به تو زور بگوید که به تو بی

العه خاص   صورت بهکنید.   یونگ له ،روز یازدهم از ماه پنجم سال پنجم رسانی کنید. اط 

(Chen Dasheng, 1984: 11-12 1 ۀتصویر شمار  ←؛).6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چین -چینی مسجد اصحاب در شهر چوانجو ةکتیب .1 ةتصویر شمار
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 ۀمضمونی شبیه به کتیبای دیگر با  کتیبه

د دارد ذکرشده در مسجد اصحاب چوانجو وجو

متن فارسی هر . میرحاجی استاکه خطاب به 

ا تغییرات اندکی در متن ام   ؛است دو کتیبه یکی

 .(2 ۀتصویر شمار  ←) شود میده یدچینی آن 

Quanzhou 泉州)) بندر چوانجوباید افزود که 

市  واقع در ایالت فوجیان(Fujian) ق در شر

این کشور  یکی از بنادر باستانی و مهم   ،چین

تا  宋朝 Sung-960) سلسله سونگ ۀدر دور 

تانگ در  ۀبه دنبال سقوط سلسل است. (م1279

ی داخلی ها تشدید کشمکشو  ق294/م907

شرایط برای  ،ی زمینیها هشدن جاد   و ناامن

از  های دریایی فراهم و بندر چوانجو رونق راه

به بندر اصلی چین  بعد قرن یازدهم میالدی به

و  یدر متون فارس . شهر چوانجوشدتبدیل 

زیتون  ؛شود یشناخته م «تونیز»با نام  یعرب

ظواقع  در  ،فارسی نام قدیم شهر چوانجو تلف 

 7.است (Si-tong 刺桐/Tzu tung)تونگ  یعنی سی

刺桐)تونگ  نام شهری با عنوان سی :معتقد است پاول پلیو Tzu tung)  تانگ دیده در متون سلسلۀ

ثبت شده  1239 خیتاربار در متون سلسلۀ سونگ و در متنی جغرافیایی به  شود. این نام نخستین نمی

   .(Pelliot, 1959: 585) است

در  بندر زیتون یکی از مسلمانان ۀاز این نام مربوط به مقبر  نبشته ترین سنگ یقدیم

زادگاه  عنوان به تونکه در آن از شهر زی اسالمی شهر چوانجو( ۀ)موز  است ق692

 
 
 8ی یاد شده است.متوف

طوال و و زاد فیه األ  ةعالسب  قالیماألالجغرافیا فیبار در کتاب  در متون اسالمی نخستین

نام  ،نویس اندلسیجغرافی ،م(1213-1286ق/685-610)سعید مغربی   نوشتۀ ابن ،العروض

مغربی در کتاب . (الف41: برگ Arabe 2234ش) ثبت شده است  زیتون ،این بندر

 نویسد: میهای جزء نهم از اقلیم دوم  جغرافیایی خود و در شرح آبادی

چینی  ةکتیب. 2 ةتصویر شمار

 مسجد اصحاب چوانجو
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 قرار دارد که بندر زیتون ،آن ۀزیتون در جزء نهم از این اقلیم قرار دارد و در حاشی ۀرودخان

روند و نزد آنان بندری مشهور است و  میزبانزد بازرگانان مسلمانی است که به چین 

زیتون به دریای چین وارد  ۀمسیر در رودخان یلی بعد از طی  ام  پانزده ۀنداز به ا ها کشتی

درجه قرار هفده طول و عرض  1154ات جغرافیایی شوند و بندر زیتون در مختص   می

 .(121: 1970) دارد
 

 (Yangzhou 扬州) «یانجو» مغولی - فارسی - چینی ۀزبان بازخوانی فرمان سه .4

در شرق آن واقع شده  است که چین یکی از بنادر مهم   (Yangzhou 扬州)بندر یانجو 

پایتخت جنوبی چین و در  ،(م581تا  Sui隋朝)- 618 سلسلۀ سوی ۀدر دور  است. این شهر

( Southern Tang 南唐 -م975تا  938) تانگ جنوبی ۀاوایل قرن یازدهم میالدی و در سلسل

  پایتخت شرقی
 

انال بزرگ چین قرار دارد، ک چین بوده است. از آنجا که این شهر در محل

امکان دسترسی به شهرها از دو طریق دریا و زمین برایش فراهم بود. بازرگانان ایرانی و 

ابریشم به این شهر وارد و در آن ساکن  ۀمسلمان از دو طریق مسیر زمینی و دریایی جاد  

ای  تیبهک ،حضور ایرانیان در شهر یانجو ۀترین اثر تاریخی موجود دربار  یقدیم شدند.

 
 
 ,Zhou Yunzhong) دشو میاین شهر نگهداری  ۀدر موز  م835/ق220ق به چینی متعل

  خالصه هاین کتیب. (69-72 :2017
 
 摩呼禄) «ما هو لو»غ مانوی به نام ای از زندگانی یک مبل

Ma hu lu) ( فرزند لو هو لوLu hu lu 罗呼禄) .که است ص شده مشخ   ها پژوهشدر  است

ظ( که در دو اسم از اسامی ذکرشده در کتیبه آمده، 呼禄 Hu Lu) «هو لو»عبارت   تلف 

عنوان شغلی و  «xrwhxw ̀n»واقع عبارت  در است. «xrwhxw ̀n» ۀفارسی میان ۀچینی واژ

ست. حضور مانویان در این ناحیه به اواخر یانجو دینی دو تن از مانویان ایرانی ساکن

 ؤتانگ و همکاری م ۀسلسل
 
گردد. در قرن  میعلیه پادشاه بر ها ر آنان در دفع شورشث

 :Lieu, 1992) حدود چهل معبد مانوی در این ناحیه وجود داشته است ،هشتم میالدی

-780/ق233-185) ترسیم خوارزمی ،جهان ۀبار در نقش نام این بندر نخستین . (234

ذکر  (Qāntū) «قانطو» صورت به ،نویس مشهور ایرانی ام و جغرافیدان و منج   ریاضی (،م850

 د:نویس میشده است. هیونگ هی پارک در این باره 
العای را براساس  خوارزمی نقشه ات بازرگانان مسلمانی که به شرق دور مسافرت اط 

 ؛که نشانگر آگاهی او از آسیای جنوب شرقی و جنوب چین است ترسیم نموده ،اند کرده

 منطبق با یانجو ،زیاداحتمال  در این نقشه نام سه شهر چین ثبت شده است. قانطوا به

(Yangzhou 扬州)، باشد می ،اند شهری که مسلمانان زیادی در آن ساکن بوده 

(Park, 2012: 59). 
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و  یفدر مصر معر   م1878در  (Wilhelm Spita)تا یلهلم اسپیبار و نینخست را ن نقشهیا

 دانست انجویاستفاده کرد و نام قانطو را منطبق با  آنقات خود از یکووابارا در تحق

(Kuwabara, 1922: 49). صورت بهانجو ینام بندر  یمتون اسالم ینکه چرا در برخیا ۀبار در 

 صورت بهانجو ینام  میقد ینید گفت که در زبان چی، بااست کانفوا و قانطوا نوشته شده

د. ش مینوشته  (Jiang Du 江都) «جیانگ دو»یا  (Guang Ling 广陵)« نگیگوانگ ل»

«Guang» (广) صورت بهگاه  چینی در زبان «ŋi̯ɛm» یا «kuaŋ»  ظنیز  Jian» (江)» ؛شود می تلف 

ظ «tu»ا ی «tuo» صورت بهDu »(都 )» و «gyang» یا «kɔŋ» یها صورت بهنیز   ؛دشو می تلف 

ظواقع  در ،که در متون اسالمی ذکر شده« قانطوا»یا « کانفوا»واژۀ  ،رو این  از قدیمی  تلف 

 ست.شهر یانجو

نام این  (م912-820/ق330-205)خردادبه  ابن ۀنوشت ،لک و الممالکالمسادر کتاب 

ظیعنی  ،الف( 28 :2213ش) قانطو صورت بهبندر   آن ثبت شده است قدیم چینی تلف 

(Ibn Khordadhbeh, 1992: 69). کتاب در «ینجو» صورت به بار نخستین برای بندر این نام 

-963/ق427-352)ابوریحان بیرونی  ۀنوشت ،الن جومالقانون المسعودی فی هیئت و 

خ و مور   ،الله همدانی ین فضلخواجه رشیدالد  . (2/550: 1954) ثبت شده است (م1036

واریخ جامعدر کتاب  ،مغول ۀسیاستمدار بزرگ ایرانی دور  بار نام این شهر  برای نخستین الت 

ظرا با  آن  ۀو دربار ( الف86: برگ 4164)ش ثبت کرده   « ینگجو» صورت بهچینی آن  تلف 

  :نویسد می
آنجا  ،پسر قوبیالی ،ختای افتاده و توقان ، این شهری است بر سر حد  شهر ینگجو

 .(2/806: 1394) باشد می

 بان در این شهر مهم  ز تی مسلمان و فارسیدهد جمعی   میشواهد تاریخی نشان  ۀهم

اجتماع  .اند دهتدریج جذب جامعۀ چین ش سالمی ساکن بوده و بهاچین از قرون نخستین 

تزبان در بندر یانجو در دورۀ  مسلمانان فارسی با مشارکت در  ،سلسلۀ یوان و مینگ حاکمی 

و دستگاه دیوانی  امپراتورای یافتند و مورد احترام  جایگاه ویژه ،امور اداری و نظامی

 یآگاهروند. ما  میاین ساکنان به شمار  ۀجمل از ،میرحاجیا ی با ناما ادهخانو .ندبود

نشان از منصب دینی  ،میرحاجیاعنوان  ،احتمال چندانی از این فرد در دست نداریم و به

 .عهده داشته است اج مسلمان ساکن یانجو را برت امور حج  واقع مسئولی   او باشد که در

  به زبان فارسی ای کتیبه
 
موزۀ در  ،دورۀ سلسلۀ یوان وق به اوایل قرن هشتم هجری متعل

 شود که متع میاین شهر نگهداری ین بهاءالد   مسجد
 
و « ینالد   قوام»ق به فردی با نام ل
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دهد که این عنوان در دورۀ سلسلۀ یوان نیز مرسوم  میاست و نشان  امیرحاجی ب بهملق  

 د.کر تر باید به این احتمال بسنده  آمدن شواهد قطعی دست هبوده است. تا ب

  م، طوماری سه1956در 
 
 (Yangzhou 扬州) ت مسجد یانجوق به امام جماعزبانه متعل

ای ابریشمی در ابعاد  در اختیار مقامات اداری چین قرار گرفت. این فرمان بر روی پارچه

فارسی و اویغوری نوشته شده است. ، و به سه زبان چینی متر سانتی108متر در  سانتی77

این فرمان  شود. میی قومی چین در پکن نگهداری ها تاکنون این فرمان در موزۀ اقلی   هم

永乐)« یونگ ِله»به نام  ،پادشاه سلسلۀ مینگ را Yǒnglè-1402  ق825تا  805/م1422تا)، 

این  ۀدر دور  ده است.کر سلسله صادر این  امپراتورسومین ، (朱棣)« دیجو»با نام چینی 

به مراودات چین با کشورهای حوزۀ اقیانوس هند و همچنین حکومت تیموریان  ،پادشاه

ملوک هرموز و تیموریان در این دوره بارها به چین  شد و سفرایرد واای  تازه ۀمرحل

 نویسد: میِچن داِشنگ در این باره  اند. مسافرت کرده
چین نسبت به  امپراتوردهد که  میوجود این فرمان در مساجد چوانجو و یانجو نشان 

داشته  حکم طلسم برای آنان ها م بوده و این فرمانحمایت از مساجد و مسلمانان مصم  

میرحاجی یا در فوجو و یا در چوانجو ساکن بوده و پس از آن به یانجو ا ،احتمال به .است

 (.12-11 :1984) اند جایی که طومار اصلی را به او داده ؛آمده است

متن فارسی  ،متن چینی این فرمان در سمت راست

 در میانه و متن مغولی در چپ قرار گرفته است.

باال به سمت راست و از از ه سطر متن چینی در نُ 

سطر از راست به چپ پانزده متن فارسی در  ،پایین

ه سطر نوشته شده است. این و متن مغولی در نُ 

در گونه که  همان؛ ُمهر سلطنتی است دارایفرمان 

ابتدا تصویر فرمان آورده شده و پس از  ،ن بخشیا

 ،آن بخش ُمهر و سپس بخش چینی و در نهایت

زخوانی خواهد شد.بخش فارسی آن با

 
  

                                       

                                       

                                                                                                                                                                   

 

 ینگم ةمُهر پادشاه سلسل .3 ةشمار یرتصو

 نوشتن متن یخو تار 
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خورد. متن چینی به  میسلسلۀ مینگ به چشم  امپراتورهر در بخش میانی این سند مُ 

: روز یازدهم ماه پنجم از سال پنجم سلطنت یونگ ِله باال به پایین عبارت است از ترتیب از

 :(.م1407)

永(yǒng)樂(lè)五(wǔ)年(nián)五(wǔ)月(yuè)十(shí)一(yī)日(rì) 

ا  را  «پنج»و  «ماه»، «سال»ی ها واژهمیانی قرائت فارسی آمده است که در بخش ام 

 ص است.دیگر نامشخ   واژۀو سه  خواندتوان  می

  :بخش چینی این فرمان در ده سطر نوشته شده است

 1. 諭 (yù) 米 (mǐ) 里 (lǐ) 哈 (hā) 只 (zhī). 

2. 朕 (zhèn) 惟 (wéi) 人 (rén) 能 (néng) 誠 (chéng) 心 (xīn) 好 (hào) 善 (shàn) 者

(zhě)，必 (bì) 能 (néng) 敬 (jìng). 

3. 天 (tiān) 事 (shì) 上 (shàng)，勸 (quàn) 率 (shuài) 善 (shàn)  (leì)，隂 (yīn)

翊 (yì) 皇 (huáng) 度 (dù) 。故 (gù). 

4. 天 (tiām) 錫 (cì) 以 (yǐ) 福（fú），享 (xiǎng) 有(yǒu) 無 (wú) 窮 (qióng) 之 

(zhī) 慶 (qìng) 。尔 (ěr) 米 (mǐ) 里 (lǐ) 哈 (hā) 只 (zhī)，早 (zǎo) (cóng). 

5. 馬 (mǎ) 哈 (hā) 麻 (má) 之 (zhī) 教 (jiào)，䔍 (dǔ) 志 (zhì) 好 (hào) 善 (shàn)，

導 (dǎo) 引 (yǐn) 善 (shàn)  (lèi)，又 (yòu) 能 (néng) 敬 (jìng). 

 های چین در پکن تمغولی موجود در موزة اقلیّ -فارسی -نة چینیزبا تصویر فرمان سه .4ة تصویر شمار



 (ق1025تا  787/ م1616تا  1386) اویغوری در دیوان سلسلۀ مینگ در چین -فارسی -زبانۀ چینی فرمان سه/ 14

6.天 (tiān) 事 (shì)上 (shàng)，益 (yì) 效 (xiào) 忠 (zhōng) 誠 (chéng)。眷 (juàn)

茲 (zī) 善 (shàn) 行(xíng)，良 (liáng) 可 (kě) 嘉 (jiā) 尚 (shàng) 。今 (jīn) 特 (tè). 

7. 授 (shòu) 尔 (ěr) 以 (yǐ)  (chì) 諭 (yù) 護 (hù) 持 (chí)，所 (suǒ) 在 (zài) 官

(guān) 貟 (yuán) 軍 (jūn) 民 (mín)一(yí) 應 (yìng) 人 (rén). 

8. 等 (děng) 毋 (wú) 得 (dé) 慢 (màn) 侮 (wǔ) 欺 (qī)  (líng) 。敢 (gǎn) 有 (yǒu)

故 (gù) 違 (wéi) 朕 (zhèn) 命 (mìng)，慢 (màn) 侮 (wǔ) 欺 (qī) 

9.  (líng) 者 (zhě)，以 (yǐ) 罪 (zuì) 罪 (zuì) 之 (zhī)，故 (gù) 諭 (yù)。. 

10. 永 (yǒng) 樂 (lè) 五 (wǔ) 年 (nián) 五 (wǔ) 月(yuè) 十 (shí) 一 (yī) 日 (rì) 

敕 (chì) 命 (mìng) 之 (zhī) 寶 (bǎo) (印章). 
 

 فارسی متن چینی: ۀترجم
العبه  کنم همانا کسانی که خالصانه دوست دارند کار  میفکر  رساند: میرحاجی میا اط 

 نیک انجام دهند، حتم
ً
به مافوق خود نیز خدمت  دارند، میحرمت خدا را نیز نگه  ا

ل یکنند، قدرت و فضا میقلب را نصیحت و راهنمایی  ی خوشها کنند، انسان می

  میسعادت عطا  ها بدین سبب خداوند به آن ؛کنند میرا یادآوری  امپراتور
 

ت نماید و لذ

د پیش به دین محم   ها سال ،میر حاجیاچشاند. تو ای  می ها پایان را به آن تبریکات بی

ی نیک تمرکز داری و همچنین انجام کار نیک را دوست ها بر انجام کار ،ای ن آوردهایما

کنی و در همان حال قادری حرمت خدا را  قلب را راهنمایی می ی خوشها داری، انسان

شوی. با  میتر  مخلص ،گذرد میکنی و هرچه  نیز نگه داری و به مافوق خود خدمت می

ویژه به تو  صورت بهرا ستود. امروز  ها توان آن میواقع  ی نیک، درها گرفتن این کارنظر در 

فارغ از اینکه کجا بروی، دیوانیان،  ،داشتن آن دستکنم که با در  میحکمی اعطا 

یو یا مردم  نایهسپا
 
احترامی کنند یا تو را تحقیر کنند و  یک نتوانند به تو بی هیچ ،محل

کس که به تو  را نقض کند، هر آنت کند این فرمان مئبه تو زور بگویند. اگر کسی جر 

باید او را بدین جرم محکوم کنید.  ،احترامی کند یا تو را تحقیر کند و به تو زور بگوید بی

العه خاص   صورت به  یونگ له ،روز یازدهم از ماه پنجم سال پنجم رسانی کنید. اط 
 :شرح آمده استاین سطر به  پانزده متن فارسی این فرمان در

 دای مینگ پاد .1
 
م فرمان عل

 
 :فرماید بر امیرحاجی اعالم می [عالی]ه ی  شاه معظ

 بهتر است تعظیم امر ،صدق و اعتقاد استه کنیم اگر فرمان اهل صالح ب ما فکر می .2

ت دارند و مردمانجای آوه خداوند تعالی ب .3 را بر پند و نصیحت  رند و ملوک را اطاعت و عز 

 ببیند و نصیحت به 

 به سبب این .به درگاه ملوک به دعا یاری و مدد نمایند کارهای خیر داللت کنند و .4
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خداوند تعالی ایشان را دولت و سعادت ارزانی کرد تا  .5

 همیشه به دولت و سعادت بی

د به دین محم   (؟)ای تو که میرخاجه .نهایت باشند .6

 ای به حضور دل الله گرویده رسول

را به راه راستی به  نیکوکاری و مردمان (؟)ترین صالح .7

 باز تعظیم امر ،ح آریصال

آری و ملوک را  میجای ه خداوند تعالی نیک ب .8

  (؟)نمایی میت عز   (؟)اطاعت

 .نمایی میو جهد  دین به هر کاری جد   ۀکه تو دربار  ... .9

 شاید که می

 را فرمان کاملو الخصوص ت و علی (؟)اکنو .10

دارنده و نمایش باشد  را نگاه آن .حامی کرامت فرمودیم .11

 جاهر  (؟)هر کجاء

 شاید که در حق   میاز آن را و عساکر و رعا]یا[ و غیرهم ن .12

 تو با خشونت

ی نمایند و جور و ستم رسانند .13 و هرکه امر ت .زیادتی و تعد 

 را خالف

ی و زیادتی نماید و جور و ستم تو تعد   در حق   ،کند .14

 اندازۀ گناهه ب ،رساند

ست اعالم کرده ا این .شود [ار]کار گرفت کردۀ وی گناه .15

 شد.

ه های قابل کی از ویژگیی در بخش فارسی  توج 

 ؛نبودن ابتدای سطور آن استطراز  ، همسند این

، عرض خداوند آمده یعنی هرجا که نام امپراتور یا

ت در اسناد ایرانی  شده است. سطر بیشتر این سن 

ین عمادالد   .شود و پس از آن دیده میمغول  ۀدور 

ت ، الحکمایی شیخ در  را (ممتازنویسی)ریشۀ این سن 

ت در  تفاوتدربارۀ  داند و نویسی چینی می، برگرفته از فرهنگ ممتاز ایران های این سن 

 نویسد: می اسناد ایرانی و چینی
ت دیوانی مغولی و ایرانی، باعث به  آمیختگی دو سن 

ً
در  آمدن تغییراتیوجود مسلما

ر آن بیشتر شده ثیر فرهنگ ایرانی بأمرور نیز ت نویسی گردیده است و بهممتاز  های روش

تصویر متن بخش فارسی  .5 ةتصویر شمار

 فرمان
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ت نسبت به منش یعنی  ،چینی، تفاوت در جهت نوشته أاست. نخستین تغییر در این سن 

 .(91: 1390تغییر جهت عمودی به افقی است )
 

 نتیجه .5

ویژه  امور اداری و به محدود در صورت بهفارسی و اویغوری زبان  ،در دورۀ سلسلۀ یوان

زبان در کارهای دیوانی  هاجران فارسیمکاتبات خارجی به کار گرفته شد و برخی از م

ای از  ی عمدهها ان بخشو اسک زبانان به چین ستردۀ فارسیمهاجرت گ .مشغول شدند

و  وندشخته یدرآمجامعۀ چین با تدریج  باعث شد تا این مهاجران به ،آنان در این کشور

از  باعث شد تا این عوامل د.را بنیان نهن هوی هویبه نام  تی جدیدقومی   ۀلی  ی او  ها هسته

مسلمان و همچنین زبان دینی قوم  اقوام زبان میانجِی  صورت بهزبان فارسی در چین 

ۀ سلسلۀ مینگ ر . این روند در دوشودهای رسمی اداری استفاده  و یکی از زبان هوی هوی

از زبان فارسی  ،المللی بودند ج تبادالت بیننیز تداوم یافت و پادشاهان این سلسله که مرو  

کردند و همین امر موجب شد تا برخی اسناد و مدارک  میامور دیوانی خود استفاده در 

 یباقی مساجد ها و گنجینه ها اسناد چندزبانه در موزه صورت بهمرتبط با این سلسله 

. یکی از این دور و زمینۀ مناسبی برای بررسی جایگاه زبان فارسی در چین به وجود آ دبمان

است که  یونگ ِلهبانۀ یکی از پادشاهان سلسلۀ مینگ به نام ز فرمان سه ،اسناد اداری

نوشته شده است. در این مقاله برای  یانجو خطاب به یکی از مسلمانان ساکن بندر

ی نگارشی و دستوری این ها بار متن فارسی آن قرائت و بازنویسی شد. ویژگی نخستین

ی در امور اداری چین مطالعه و سندی گویا از کاربرد زبان فارس عنوان  بهتواند  می ،متن

 .شودتحقیق 
 

 نوشت پی
 چنگیز به خوارزم آورده است:  ۀجوینی در شرح حمل  .1

آنچ  ،از نهب و فتک و سفک بپرداختند ،زم فارغ شدندر الجمله چون از رزم خوا فی

   (.1/104تا،  )جوینی، بی فرستادند بالد شرقیه قسمت کردند و ب ،محترفه بودند

؛ 212و197و1/154جوینی، بی تا:  ←)ت خاندان یلواج در چین: بیشتر از موقعی   . برای آگاهی2

 (2/124: 1363جوزجانی،  و 392 و 390: 1348بناکتی، 

د. برای آگاهی بیشتر از موقعی  3   ین فضلخواجه رشیدالد   ←)اجل در چین:  ت خاندان سی 
 
ه همدانی، الل

  (.915و914: 1373

  ۀ شجر 
 

اسالمی شهر زیتون موجود است. بسیاری از  ۀین بخاری در موز الد   شمس نسب شیخ اجل

  ،«یون نان» یعنی ایالت ،نشین چین ترین ایالت مسلمان جنوبی مسلماناِن 
 

 خود را از نوادگان شیخ اجل
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 ,姚继德 ؛Yao Jide, 2008 ؛2008جی ده،  ←)دانند. برای آگاهی بیشتر:  ین بخاری میالد   شمس

2008). 

ی دریانوردان عرب و ایرانی در چین از قرون ها گیری کلنی از چگونگی شکل . برای آگاهی بیشتر4

 (.Qing Chen, 2015) مینگ: ۀسلسل ۀنخستین اسالمی تا دور 

 (94-80: 1379مینوبو هوندا،  ←)چینی و فارسی:  ۀ. برای آگاهی بیشتر از متن نام5

 . متن چینی کتیبه:6

白话文翻译： 

大明皇帝赏赐米里哈只敕书：我思考着，那些能诚心喜欢做好事的人，一定能

够敬畏天，侍奉上级，劝说引导善良的人，暗暗地庇护皇帝的德运，因此上天

赏赐给这种人福祉，使他享有无穷的好运。你，米里哈只，早年就信奉了马哈

麻宗教，专心一意，又喜欢做善事，引导善良的人，同时也能够敬畏天，侍奉

上级，越来越忠诚。考虑到这些善行，确实是可以称赞的。今天特意授予你保

护性敕谕，拿着它无论走在哪儿，当地的官员、军人和民众等都不可以轻慢侮

辱欺凌你。如果有人敢违反我的命令，轻慢侮辱欺凌你，应该拿罪行来给他定

罪，特意告知。 

永乐五年五月十一日 

ظ. 7 ظدر زبان فارسی و برگردان آن با حروف بسیار دشوار است و در زبان چینی  «Tzu tung» واژۀ تلف  ی تلف 

 ام   ؛شود یشامل م« س»و « ت» جزمان از دو وا ترکیبی هم
ً
ویسند و در ن یم« سی» صورت بهآن را  ا غالبا

 جا هم از قاعدۀ عمومی این اسم استفاده شده است.ینا

 (.144: 1396وثوقی،  ←). برای آگاهی بیشتر: 8
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