
  

  

  

  

  

 فارسي بر آن گيري مليت هويي در چين و تأثيرات فرهنگ و زبان شكل

 

  ون يه شيون

  

  

تاريخ كهن ايران تقريباً از همان آغاز پيوسته با تاريخ . ايران يكي از كشورهاي باستاني جهان است
تبادل . است  روابط مردم چين و ايران از دو هزار سال پيش آغاز شده. ورق خورده استچين 

سزايي در توسعة اقتصاد و فرهنگ دو كشور  هنها نقش بآرا و مبادالت فرهنگي و بازرگاني بين سف
شد و در  شود، آغاز مي آن ناميده مي چين كه امروز سي آن جادة ابريشم از چانگ. است  ايفا كرده

كيان  ن سية تاريم در منطقةسو و واحدهاي مجاور حوض سي در استان گان  واالن ههةامتداد از منطق
پس از طريق فالت پامير و آسياي مركزي و آسياي غربي به ساحل شرقي درياي س. گذشت مي

ترين راه زميني دوران باستاني بود كه طول آن به  اين راه مهم تجارتي طوالني. رسيد مديترانه مي
ي ها وهبه پيش راندن كاروان در اين جادة مشهور، كه از صحراها و ك. رسيد هفت هزار كيلومتر مي

اعتنا بودند كاري بس  كه به گرما و سرما و باد و بوران بي كرد براي كساني پربرف عبور مي
 كشورهاي مسير جاده هر كدام با مبادالت فرهنگي و تجاري مهمي در ايجاد دوستي .توانفرسا بود

  .داشتندنقش و تفاهم متقابل ميان كشورها 
ند از دين  بودعبارتآنها ، كردند وارد به چينيشم  ابرة از راه جادرااديان خارجي ايرانيان   

 در جريان انتشار اديان .)كليساي نسطوري( دين مسيح و دين ماني، دين اسالم  بودا، دين زرتشتي،
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ر بدين بودا، دين اسالم و دين مسيح كه  از آنجايي. كردند مزبور ايرانيان نقش چشمگيري ايفا مي
خصوص دين  در عوض دين زرتشتي به. است  ال باقي ماندهحه  تا به استها تأثير داشت چيني

است   دليل پيوند با دهقانان انقالبي در مبارزات رنجبران عليه بيدادگران نفوذ بسياري داشته ماني به
  .و تأثير آن بيش از يك هزار سال يعني از قرن سوم تا قرن يازدهم ميالدي در چين پايدار بود

 در چين و تأثيرات فرهنگ و زبان ١گيري مليت مسلمان هويي در اين مقاله دربارة شكل  
  .است  فارسي بر آن سخن رانده شده

 مليت آن ده مليت سكونت دارند و ٥٦ي گوناگون است كه در آن ها چين كشوري با مليت  
 مليت ديگر آن اويفور، قزاق، قرقيز، تاتار، اوزيك، تاجيك، ٩ كه عالوه بر مليت هويي ندمسلمان
  .ندهستيان، ساالر و بائوآن س دونگ
وجود آمدن مليت هويي در واقع  هخصوصيت ب.  آنها كمتر استة تاريخي هويي از بقيةسابق  

ها و مردم آسياي مركزي كه به تابعيت   خارجيان از قبيل ايرانيان، عربآن زياد مسلمانان تعداداز 
ن اسالم پيوسته بودند و سپس  ديهبه اين معنا كه نخست ب. است  چين درآمده بودند شكل گرفته

  . گرفتند به معني واحد شكل
  . وجود آمدن مليت هويي در چين و نقش اسالم در آن اشاره كرد هابتدا بايد به چگونگي ب

 با يروابط ايران اسالم. گذرد  سال است كه از رواج دين اسالم در چين مي١٣٠٠بيش از   
ايرانيان و اعراب . تدريج توسعه و گسترش يافت چين با استقرار دين اسالم در آسياي مركزي به

آن،  فارس براي داد و ستد به شهرهاي چين مانند سي  ابريشم يا از راه خليجةبسياري، از جاد
يعني  ٢كه  فنها آنها را در آن زمان چيني. كردند ميجو سفر  جو، و يانگ جو، هان جو، چوان گوانگ

عني محل خارجيان  ي٣فن كه فن و زندگي آنها را ناميدند و محل فعاليت مهمانان خارجي مي
  .گفتند مي

در سال . مرز بود  تانگ همةدر تاريخ چين مدتي ايران و آسياي مركزي با حكومت سلسل  
سربازان . لوشان از خليفه كمك خواست  ميالدي دربار تانگ در فرونشاندن شورش آن٧٥٦

 از پايتخت به دربار تانگ كمك انشورشياعزامي خليفه در فرونشاندن آن شورش و اخراج 
آن باقي  پس از جنگ آنها به سرزمين خود برنگشتند و با اجازة دربار تانگ در چانگ. كردند
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 دربار تانگ ة ميالدي با اجاز٨٦٢در سال . ها نيز با دختران چيني ازدواج كردند بعضي. ماندند
ن ايرانيان بسياري بودند كه آ در آن زمان در غرب شهر چانگ. آن ساخته شد مسجدي در چانگ
 يعني ٤كه فن  را توشنيشانها ها فرزندان و نسل چيني. رسيد هزار نفر مي تعدادشان به چهار

مسلمانان ايراني، عرب و آسياي مركزي در مدت .  كه در چين متولد شده بودند ناميدنديخارجيان
 و رسوم خود را حفظ  چون بيگانه زندگي و زبان و آداب،هفتصد سال پس از ورود به چين

ها   و چينيندگرفت ي فارسي، عربي و تركي همزمان مورد استفاده قرار ميها در آن زمان زبان. كردند
  .ناميدند مي» مهمانان«نيز آنان را 

در چين پس از پيروزي .  بر چين و ايران استيال يافتندها در اوايل قرن سيزدهم ميالدي مغول  
دست آورد و پادشاهي  هري بينظ قاآن نوه چنگيزخان قدرت كم يمغوالن بر اين سرزمين قوبيال

كردند كه   بر ايران حكومت مي، نوادگان چنگيزخان،»ايلخانان«همزمان با آن . خود را يوان نام نهاد
ي بازرگاني بين شرق ها راه. نده بود برقرار كرديبا خويشاوندان خود در چين روابط بسيار نزديك

  .اي يافت جادة ابريشم در اين دوره حيات تازه.  گذشته خود را از سرگرفتو غرب دوباره فعاليت
آنها سربازان .  پس از استيال بر ايران و آسياي مركزي سپاهي به چين فرستادندها مغول  

 كه به سرباز نيازي نبود زمانيتاختند و   كه به سرباز نياز بود، بر اسب ميهر زمان. وقت بودند نيمه
غربي،   ابريشم در شمالةمحل استقرارشان در مسير جاد. پرداختند دامپروري ميبه كشاورزي و 
صنعتگران و بازرگانان از در عين حال همراه اين سپاه بسياري . غربي چين بود شمال و جنوب

. ها سكونت داشتند آنان بيشتر در شهرها و مسير جاده. ن ايراني نيز به چين كوچ كردندمسلما
 به خود اي  شكل اوليهيدستي و بازرگان ر كار كشاورزي، دامپروري، صنايعاقتصاد مشتركشان د

يكي . يدندزگرفت تا آنجا كه به هر جايي كه رسيدند، مسجدي بنا كردند و پيرامون آن سكونت گ
ها  چيني. اي خاص است  زندگي آنها پراكندگي در سراسر كشور و تمركز در محلههاي ويژگياز 

  .پذيرفتند خود ايبررا ان را هويي ناميدند و خودشان نيز نام هويي  اين مسلمانزماندر آن 
ن دين اسالم و صنعتگران ماهر ايراني نيز ارتبه، دانشمندان، مبلغ هاي عالي ري از مقاميگروه كث  

 مشاوران خارجي ةوسيل ها برتر بودند، امور حكومتي را به  كه از چينيها مغول. راهي چين شدند
 ها ها بود و تنها از مغول در آن زمان موقعيت اجتماعي مسلمانان باالتر از چيني. دادند ميانجام 
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. هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي بيشتر بود بردند و قدرت و نفوذشان در زمينه فرمان مي
. المللي در مسير جادة ابريشم اهميت بيشتري پيدا كرد عنوان زبان بين در اين دوران زبان فارسي به

 زبان يعني زبان مغولي، چيني و فارسي سه دوران حكومت مغول در چين سندهاي رسمي به در
همه اينها .  اسناد رسمي بودة آن ترجمة مخصوصي تأسيس شد كه وظيفةشد و ادار نوشته مي

تدريج دين اسالم از حمايت و  به. هاي مختلف سودمند بود براي پيشرفت مسلمانان در زمينه
كنندگان مسلمان با تأثير اجتماعي و عادات و رسوم  كوچ.  برخوردار شدها تشويق حكومت مغول

دانستند  رفتند مسجد را مركز فعاليت اجتماعي خود مي به هرجا كه مي. قبلي خود وارد چين شدند
و  وحدت مذهبي ،ساختند و تدريجاً سرنوشت سياسي ميو روابط اقتصاديشان را نيز نزديكتر 

 نخستين مسلمانان ايراني بودند، اسالم از بسياري ازچون . آمد وجود  ه بآگاهي مشترك ملي آنها
، در دوران مغول كردند تبليغ ميآن را چون ايرانيان مسلمان . به خود گرفترنگ ايراني چين آغاز 

 نشد بلكه تبليغاتي مسلمان ايراني، عرب و مردم آسياي مركزي ها دين اسالم تنها محدود به نسل
. ها آغاز شد ورها و قزاقغ، اويها  مليت اصلي چيني مغول،»ها هان«ي ديگر مانند اه آن در مليت
بعد از دوران حكومت مغول . در دوران مغول در سراسر چين پراكنده شدندمسلمانان بدين جهت 

 فرماني دستور داد كه مسلمانان بايد لباس چيني بپوشند و نام خانوادگي با مينگ ة سلسليامپراتور
طور كلي دين اسالم  هب. اين تدابير، آهنگ چيني شدن مسلمانان را سرعت بخشيد. گزينندچيني بر

 دين ةتوسع. ه استگيري مليت هويي و رشد و تكامل آن نقش مهمي ايفا كرد در ايجاد و شكل
 بيگانه و محدود به يدهد كه اسالم كه قبالً دين اسالم و گرايش چيني شدن مسلمانان نشان مي

 توان رو مي از اين. است   جاي خود را پيدا كرده ي ديني چينها رجي بود، ميان مكتبمسلمانان خا
كه بيشتر آنها بعد تشكيل شده گفت مليت هويي از مسلمانان ايراني، عرب و مردم آسياي مركزي 

 يورها در مدتغ و اويها ها، مغول اند و در آميزش با چيني از قرن سيزدهم ميالدي به چين آمده
  .اند  رشد و تكامل يافتهطوالني
ها و آميزش  علت آميختن زندگي مسلمانان كوچي با چيني  بهها پس از حكومت مغول  

عنوان  ه بر زبان چيني تسلط يافتند و در طول تاريخ زبان چيني را ببا آنها، مسلمانانها  بيشتر چيني
ي ها دگي و فعاليتدر زنرا همچنان كلمات فارسي تعدادي از  ولي پذيرفتندزبان مشتركشان 
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ها يا  جملههاي چيني  كلمهها و  جملهجاي  هآنان هنگام سخن گفتن ب. اند كردهمذهبيشان حفظ 
  .بردند كار مي ه فارسي بهاي كامل كلمه

 و رسوم مسلمانان هويي بيشتر آدابر زبان و زندگي و ب تأثير فارسي بيشتربراي توضيح 
اين رمان دربارة . ه است گرفته شدي تشييع جنازهمراسم اسالم تحت عنوان يها از رمان مثال

  .آورد سخن به ميان ميزندگي مسلمانان هويي كه در اطراف مسجد نيوجيه پكن سكونت داشتند، 
  

  )مراسم اسالمي تشييع جنازهمثال از رمان (ي مذهبي ها كلمات فارسي در فعاليت

 يعني نماز ٥نمازيبار  ن هر روز پنجطبق دين اسالم مسلمانا: است آمده  اين رمان ٢٥ ة در صفح-١
 يعني نماز ٦پيشيني قبل از طلوع آفتاب يعني نماز بامداد، پيشين ظهر نماز ، بدين ترتيبخواندند مي

 يعني ٨شامو يعني نماز عصر، پس از غروب آفتاب نماز ٧ديگيرپيشين، قبل از غروب آفتاب نماز 
  . يعني نماز خفتن٩حوجوتاننماز شام و در شب نماز 

الدين است،   كه او از نسل شيخ قوامگفتين چ اي الدين به ليان  طلوعكه در رمان آمده هنگامي -٢
هاي،  شاي زدستاد و فرياد ير اختياا رسد بي ميين احساس كرد صداي رعد به گوش چ اي ليان

  . شيخ، يعني شيخ١٠هاي شاي
نبايد او را .  بستجهان فرواز  چشمپدرش « دختر او دانست ،چين اي  بعد از فوت ناگهاني ليان-٣

  .»رود آرام به بهشت مي  يعني ايمان آرام١١ييمانيپدرش با . ناراحت كرد
 ١٣آبودايسي وضو را و يعني آخوند ١٢آهونگمسلمانان هويي امام را . ها بسيار است مثال  

  .خوانند  يعني آبدست مي
نيت : آورم نيت نماز بامداد را مثال مي. كنند نيت قبل از نماز را همه به زبان فارسي بيان مي  

نيت كردم كه بگزارم دو « :مليت هويي اين است -سيا سنت نماز بامداد در ناحيه خودمختار نينگ
  :مانندكلمات ديگر » اكبر اهللا تعالي اهللا  قركعت سنت نماز بامداد متوجه شدم به جهت كعبه خال

   يعني ابليس١٤ييبوليسي
   يعني دنيا١٥يا دوئن
   يعني ديو١٦ديوو
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   يعني تسبيح١٧تاي سيبي
  

  )مراسم اسالمي تشييع جنازهمثال از رمان (كلمات فارسي در زندگي هويي 

دربارة عقد دائم از داماد و عروس آخوند سواين  سين و چن تيان  در مراسم ازدواج خن-١
بگو : گويند ميها هم به داماد  بعضيو  ١٨دادنبگو : گويد مي عروس  مادر داماد به،پرسد مي

  . يعني قبلتُگايبرتو يعني دادم و دادندر اينجا  ١٩.قايبرتو
 و دوست همراه من ٢٠يتيمواو : الدين هنگام معرفي ابراهيم گفت چين طلوع اي  در منزل ليان-٢

 شما مرا ٢١بابا: الدين پرسيد يد و از طلوعابراهيم اسم خود را شن. نام اسالميش ابراهيم است. است
  . يعني بابا استبابا يعني يتيم بوده و يتيمودر اينجا  خواهيد؟ مي
آقاي : ، خانم خن گفتندكرد بو صحبت مي  وقتي كه آقاي چو با خانم خن دربارة بيماري سين-٣

  . يعني شوم استميشودر اينجا  . بود٢٢شومي خيلي يچو، خانواده ما با داشتن چنين دختر مريض
  .گويند مي ٢٤دوشيمام دشمن را ،٢٣دوسيتيمثالً دوست را . اينگونه كلمات در اين رمان زياد است

  .ندنام  يعني ختايي مي٢٥هتاييها را  حتي مسلمانان هويي چيني
 خودمختار ةدر ناحيمليت هويي  و مراسم ازدواج ي نامزد،در اين قسمت به مجلس عقد  
 پسر براي ةپس از آنكه پسر و دختر عاشق شدند، خانواد. اهيم كرداشاره خوسيا  نينگ

 در روز معيني ر را بپسندند پدر و مادر دختر پسكه درصورتي. دنرو  دختر ميةخواستگاري به خان
خانوادة دختر بايد ضيافتي ترتيب دهد تا . دنرو  دختر مية پسر با هديه براي نامزدي به خانةخانواد

كه والدين دختر و پسر در برابر همة مهمانان خود به  هنگامي.  را مهمان كندافراد خانوادة پسر
  .شود مينامزدي رسمي و ، اين عقد گفتندباد  يكديگر سالم و مبارك

در مراسم عروسي آخوند با صداي . در روز مراسم ازدواج عروس و داماد بايد غسل كنند  
دهد   داماد جواب مي؟»قبول كردي« يعني ٢٦كردنقبور : پرسد خواند و از داماد مي خواه ميكشاد ني

پرسد و عروس بعد از سه  را از عروس ميسؤال  بعد آخوند همين . يعني قبول كردمقبور كردن
  . يعني قبول كردمقبور كردن: دهد زده جواب مي  پرسش با صداي خجالتبار
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  ي تشييع جنازهاز زمان مراسم اسالمبررسي عادات و رسوم مسلمانان هويي و ويژگي آن 

 و رسوم چيني آدابي كرده بود با زيادر آن تأثير ب و رسوم مسلمانان هويي كه دين اسالم آداب
ها  از طرف ديگر از آنجا كه آنها در سراسر چين سكونت دارند و با چيني. بسيار فرق دارد

ر زيادي تأثيچين هويي  و رسوم مسلمانان آداب بعضي موضوعات فرهنگ چيني بر اند درآميخته
ي ها با مسلمانان كشورهاي ديگر جهان تفاوتاست آداب و رسوم آنان  گذاشته و باعث شده 

  .كندپيدا زيادي 
  
   اسالمي در روز سوم پس از تولدنامگذاري -1

را اين رسم . بدهندوشو  طبق رسم پكن در روز سوم پس از تولد بايد بدن نوزاد را شست
در چين جاي امام از (آخوند .  يعني روز سوم٢٩و سون  يعني شستن٢٨خي. گويند  مي٢٧خيسان

بدين جهت . گذارد  اسالمي مييخواند و برايش نام براي نوزاد نماز مي) كنند آخوند استفاده مي
: است  آمده  ذكر شدهدربارة اين موضوع در رمان  . اسالمي و چيني،مسلمانان هويي دو اسم دارند

اول دعا خواند و  آخوند پس از خواندن نماز  ...دعوت كردچي براي نامگذاري از آخوند  جي خن
يعني  ٣٠زاغو زاغوبه گوش راست نوزاد فوت كرد و سپس به گوش چپش و نوزاد را آن را آرام 

 اين رمان ة كه اسم اسالمي نويسندكرد اشاره  بايد. اسم چاهي در مكه استكهنام نهاد زمزم 
  .فاطمه است

  
   مراسم ازدواج-2

 مثالً نوشتن ايجاب، هديه براي خورد، بيشتر به چشم مي و رسوم اسالمي آدابازدواج در مراسم 
عالوه  به. شداشاره به آنها نامزدي، خواندن نيكخواه، مراسم عقد دائم و غيره كه در قسمت باال 

 معني خي به. اند  را كه رسم چيني است قبول كرده٣١خي ةمسلمانان هويي رسم چسباندن كلم
  .اند  بودهعالمت ازدواج و هم محيط خوش اين كلمات هم. سعادت است

چي در دو  جي روز قبل از مراسم ازدواج خن: نويسد در رمان مزبور دربارة اين مورد مي  
  . كلمه چسباندگروه و هم در باالي در يك طوالني اي  خود كلمهةطرف در خان
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   مراسم تشييع جنازه-3

سازم از  نيت كردم كه غسل واجب مي«: كند ل نيت ميهنگام غسآخوند  انبعد از فوت مسلمان
  .»براي برداشتن ميت الهي از من قبول گرداني

سپس اقوام و دوستان به رهبري . پوشانند مي) كفن (٣٣كجانرا ) ميت (٣٢ميتيپس از غسل   
ژان  را آن شود مراسم در حال ايستادن انجام مياين علت اينكه  هب. خوانند نماز ميبر مرده آخوند 
به گورستان ) تابوت (٣٦تابوتيدر حمل .  است جنازهو ايستادن معني به ٣٥ ژان.نامند  مي٣٤ژنازي

معني  بهآمده اما در اينجا » نيت« از تلفظ نيتي.  يعني نيت كنند٣٧نيتيبازماندگان اين خانواده بايد 
به زبان آخوند . شود برگزار مي» فديه« يعني ٣٨جيديه مراسم ، قبل از كار دفن. استخيرات و پول

  .كند نيت ميفارسي 
است از اين ميت همة عمر ساله كه   اين وجه از براي اسقاط نمازها و روزهاي فوت شده«  
اين وجه را از براي اسقاط ، است تاكنون به تو دادم تو قبول كردي   اوست و او ادا نكردهةدر ذم

اكنون به تو . است  اوست و او ادا نكردهايمان و نذور كاذبه و وعده از اين ميت همة عمر ساله 
  .»دادم تو قبول كردي

 بخشدر . شود اما در مراسم تشييع جنازة قوم هويي اثر عادات و رسوم چيني نيز ديده مي  
) تابوت (تابوتيهشت جوان مسلمان  «:است   رمان نوشته شدهدرچين  اي يانلمراسم تشييع 

  .»برند چين را از خانه مي اي ليان
اما مسلمانان هويي . چهار نفرندكنند  را حمل مي تابوت ي كه دين اسالم تعداد افرادطبق  

 مراسم تشييع جنازه بر تعداد ةبراي نشان دادن مقام مرده و دامن. پكن رسم پكني را قبول كردند
  .رسيد افراد حامل تابوت افزوده شده و حتي تعداد افراد به چهل و هشت نفر مي

  
  ميدعاي اسالنشانة  -4

هميشه روي . در باالي در خانه، رستوران و فروشگاه مسلمانان هويي لوحة دعاي اسالمي دارد
. نامند مي ٣٩يين ژن كينگمسلمانان اين را . شود نوشته مي» االاهللا محمداً الاله«لوحة دعاي اسالمي 



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم366

ا از  دعاي اسالمي روي در خانه، رستوران و فروشگاه خود رنشانةي با اين يمسلمانان هو
  :در رمان مزبور آمده. دهند هاي غيراسالمي تشخيص مي چيني
به محض : گويد  ميويچين اقامت كند به  اي خواهد در منزل ليان الدين مي وقتي كه طلوع«  

 .»تان را ديدم، فهميدم كه شما دوست مسلمان هستيد اينكه لوحة دعاي اسالمي روي دِر خانه
  .دارد در كشورهاي ديگر وجود نرسميچنين 

  
   مسلمانان با هم برادرند-5

مسلمانان در سراسر كشور .  وجود داردبرادري بين مسلماناندر ميان مسلمانان هويي احساس 
رو روابط  از اين. ها تفاوت چشمگيري دارد  و رسوم اسالميشان با چينيآداب. چين سكونت دارند

مسلمانان ناشناس پس از . دهند يهم نشان مبا  و احساسات و دوستي شود تر مي بين آنها نزديك
 ييها اگر يك مسلمان هويي در سفر دشواري. شوند  فوري به يكديگر نزديك مي،سالم گفتن

هايش را  كنند دشواري ، مسلماناني كه دور مسجد زندگي ميبيابدداشته باشد، فقط بايد مسجد را 
  .كنند حل مي

. خواست براي زيارت به مكه برودالدين  طلوع «:است  در رمان مزبور چنين نوشته شده  
اطمينان دارم كه هر . اند مسلمانان اعضاي يك خانواده: الدين گفت طلوع.  نگران او بودنچي اي ليان

  .»دهند روم حتماً برادران مسلمان نان و آب به من مي جايي كه مي
ن در زمان جنگ ضد ژاپني بر اثر بمبارا «:است   از اين رمان آمدهيدر قسمت ديگر  

. شرقي چين به پكن آمد  خود را از دست داد و از شمالةشوهر و بچ» هائي«هواپيماي ژاپني بانو 
. چي را ديد وارد اين خانه شد جي كه آن عالمت دعاي اسالمي روي دِر خانه خن وقتي

عنوان عضو خانوادة خود پذيرفت و  هكرد، او را ب خانه كه با سرنوشت او همدردي مي صاحب
 چين را متحد ساخته  مسلمانان هويي،»مسلمانان با هم برادرند«احساس  .»را عمه ناميدندها او  بچه

  .است 
طور پراكنده در نواحي مختلف چين  هر زبان مسلمانان هويي كه ببميزان تأثير زبان فارسي   

ه مراسم تشييع جناز«من فقط با استفاده از رمان تحت عنوان . اند كم و بيش فرق دارد زنده كرده
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داستان رمان مزبور دربارة زندگي مسلمانان در اطراف مسجد . باره توضيح دادم اي در اين شمه
اين مسجد در زندگي مسلمانان پكن اهميت زيادي . است  معروف نيوجيه پكن توصيف شده

زبان به در آنجا تعدادي اشياي مهم و دو كتيبه .  اين مسجد حدود هزار سال استةسابق. دارد
در كنار اين .  با توضيحات فارسي وجود داردييبها ي فارسي و قرآن خطي گرانها تابفارسي و ك

هاي احمد الرطاني القزوين و علي عمادالدين البخاري  مسجد آرامگاه دو دانشمند ايراني به نام
 ميالدي به قصد تبليغ دين اسالم وارد چين ١٢٧٠اين دو دانشمند در حدود سال . شود ديده مي

 پكن سكني گزيدند و به مقام امامت مسجد نيوجيه پكن برگزيده شدند و پس از شدند و در
خوبي محافظت  هوفات آنها با احترامات و مراسم خاص در جوار هم دفن شدند و آثار آن هنوز ب

  .شده و باقي است
  

  ها نوشت پي
1. Hui. 

2. Fan Ke. 

3. Fan Ke Fan. 

4. Tu Shen Fan Ke. 

5. Namazi. 

6. Pishini. 

7. Digeier. 

8. Shamu. 

9. Hujutan. 

10. Shai hai Shai hai. 

11. Yimani. 

12. Ahong. 

13. Abudaisi. 

14. Yibu lisi. 

15. Duenya. 

16. Diwu. 

17. Taisibi. 

18. Dadan. 

19. Gaibier tu. 

20. Yetimu. 

21. Baba. 

22. Shumi. 

23. Duositi. 

24. Dushimam. 

25. Hetayi. 
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26. Gebuer keerdan. 

27. Xisan. 

28. Xi. 

29. Sun. 

30. Zanmu Zanmu. 

31. Xi. 

32. Maiti. 

33. Kejan. 

34. Zhan Zhenazi. 

35. Zhan. 

36. Tabuti. 

37. Neitie. 

38. Jeidiye. 

39. Qing Zhen Yien. 


