
  

  

  

  

  

زبان  ثير دين، فرهنگ وأت ايراني و -پژوهشي پيرامون خاستگاه نژاد هندي

  چين  فارسي در زندگي مسلمانان هند و
  

 موسي وانگ فنگ

  ي اسالمي دانشگاه نينگ شياي چينها استاد مركز پژوهش

  

 

  خاستگاه نژادي -1

 از نژاد و زبان ي بخش،يرانيا  وي هندها  زبانةهندي و ريش -دانند كه خاستگاه نژاد ايراني همه مي

  .استي ي اروپا و يا هنديهندي آرياي

كنند و  ي استفاده ميياروپا  وبنگالدش از زبان هند پاكستان و كه مردم كنوني هند و طوري هب  

زبان فارسي كه زبان . گردد  هند به دو قرن پيش از ميالد برميةقار خاستگاه اصلي اين زبان در شبه

 ريشه در دوران ، از چين استيبعضي از كشورهاي آسياي ميانه و بخش ستان ومردم ايران، افغان

  .گردد ي باز مييو به دوران زبان اوستادارد بسيار كهن 

 نشناسي در دو قرن اخير تحقيقات جالب توجهي را پيرامو رچه دانشمندان زبان گ-1-1  

توان   ولي مي،اند عمل آورده ه ب نژادي اين اقوامأهندي و منش -ي فارسيها خاستگاه و تاريخ زبان

  وطوالني يخاستگاه نژادي اين اقوام تاريخ هندي و - اصلي زبان فارسيأگفت سرآغاز و منش

ي اخير ها  در سال.اند  واحدي در اين رابطه نرسيدهة اين رشته هنوز به نتيجقانعميق دارد كه محق
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اند تا در مورد  ناس مجبور شدهش شناس و زبان  دانشمندان باستان،با توجه به پيشرفت علم

سير تحوالت آن به تجديدنظر   گسترش وةنحو ي وياروپا  وخاستگاه اصلي زبان و نژاد اقوام هند

در مورد ارتباط  ١نام كولين رنفرو ه بي انگليسي تحقيقاتي دانشمنددوراخصوص دست هبپردازند، ب

 خود جلب نموده است، لذا بحث و به نظر دانشمندان اين رشته را ،شناسي شناسي با زبان باستان

 وقفه بار ها ي بعد از سالي اروپا وخاستگاه اقوام هند ي وي اروپا و زبان هندةبررسي در مورد ريش

 . و مورد توجه قرار گرفته است شدهديگر از سرگرفته

 ميالدي در يك مقاله ٢٠٠٢ در سال ٢نام سي سي المبرگ كارلوسكي همريكايي بآدانشمند   

 او اظهار داشت كه از . موضوعاتي را مطرح كرد كه مورد توجه محافل علمي قرار گرفتتحليلي

 نژادي شخص را أتوان منش ي فرد ميها  وكروموزومDNAطريق تحقيقات ژنتيك و بررسي 

ي مختلف ها گروه  نژادي اقوام وأتوان از اين روش جهت تحقيق بر منش بالشك مي. شناخت

  .انساني استفاده كرد

 تحقيق به اين نتيجه رسيد كه ها  طي سال٣نام كاوالي اسفوزرا همند معروف ديگري بدانش  

ي زبان ارتباط مستقيم و نزديك دارد و يي نژادي و ژنتيكي با پراكندگي جغرافيايپراكندگي جغرافيا

 از.  نژادي يك ملت يا گروه انساني پي بردأشناسي به منش توان از طريق زبان در برخي از موارد مي

شناسي ارتباط  زبان شناسي و شناسي، انسان يري از نتايج تحقيقات باستانگ توانيم با بهره رو مي اين

گيري كنيم كه آيا ارتباط  آسيا را مورد مقايسه قرار دهيم و نتيجه نژادي و زباني بين مردم اروپا و

هم دارند وجود دارد يا ايراني كه پراكندگي جغرافيايي متفاوت از  -ي و هنديينسبي بين نژاد اروپا

توان سير تحول يك زبان را مورد بررسي  تاريخ زبان اقوام مي شناسي و خير؟ با پيشرفت علم زبان

ران خود در تحقيق قياسي ا با همك٤شناس دان رينگ گونه كه دانشمند معروف زبان قرار داد، همان

 خوبي را ةي رياضي بهرها فرمول ي آماري وها  از روش،يي اروپا وخود در مورد زبان هند

 نژادي و أ كوتاهي بر منشةمندان معروف خواستيم مقدمشنظريات داناز لذا ما با استفاده . اند برده

  .ايراني داشته باشيم -زبان هندي

 و  اقوام هندةخصوص خاستگاه اوليمگير درشي اخير تحقيقاتي چها  طي سال-2-1  

 :كنيم طور مختصر اشاره مي نه از آنها بهعمل آمده كه در اينجا به چند نمو هي بياروپا
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 بين ةي منطقياروپا  و اقوام هندةاولي اي از دانشمندان معتقدند كه خاستگاه اصلي و عده) ١(  

 تا ٥٠٠٠ي نژادي آنها به ها  گروهةتيك، درياي سياه و درياي خزر بوده كه تاريخ اوليل بايدريا

 .گردد  سال قبل از ميالد باز مي٨٥٠٠

 آناتاليا يا ةي منطقياروپا  وگويند خاستگاه اقوام هند وهي ديگر از دانشمندان ميگر) ٢(  

رسد و معتقدند پيشرفت   سال قبل از ميالد مي٧٠٠٠تا  ٦٥٠٠ كه به استآناتولي امروزي 

 .ي شده استياروپا  وپراكندگي اقوام هند ترين عامل گسترش و كشاورزي اصلي

ي مناطق مركزي ياروپا  ومعتقدند خاستگاه اصلي اقوام هنداي ديگر از دانشمندان  دسته) ٣(  

 سال قبل از ميالد ٥٠٠٠تا  ٣٠٠٠ي امروزي و منطقه بالكان بوده كه به دوران نوسنگي يا ياروپا

 .گردد برمي

ي مناطق ياروپا -گروهي ديگر از محققين بر اين باورند كه خاستگاه اوليه اقوام هندي) ٤(  

ين تا جنوب روسيه بوده است كه اكروي جنوب اها جنگل  وها دشت  وخزر اطراف درياي سياه و

  .رسد مي سال قبل از ميالد ٤٥٠٠ تا ٢٥٠٠به 

توان آنها را   ميتقريباً تر است و از نظريات فوق تئوري دوم و چهارم به واقعيت نزديك  

 اصلي زبان ةشري ايراني و  وهاي معقول جهت تحقيق بر روي خاستگاه اقوام هند عنوان تئوري هب

  .كار برد هي بياروپا  وهند

بايد به رام  ،زباني ياروپا  وايراني از اقوام هند  ورامون خاستگاه هنديدر تحقيقات پ -3-1  

  و٥آنتونيد مريكايي ديويآطبق تحقيقاتي كه دانشمند . شدن اسب و استفاده از ارابه اشاره كرد

هاي باستاني سينتاشتا  ترين ارابه در خرابه  قديمياند،  انجام داده٦ كوزمين.نام ايه دانشمند روسي ب

هاي باستاني پوت   ديگري از آن در خرابهةنمون  واقع در غرب قزاقستان كشف شده و٧پيتروكا

هاي  ر كنار رود دن پيدا شده كه حاكي از نمونه د٩ در كنار رود ولگا و در منطقه آباشيوو٨بووكا

 اين قوم ة تمدن اولي،ه قبل از مهاجرت آرياييان به جنوبواحد بوده ك باستاني تمدن مشترك و

اند كه تاريخ  اند و سپس به طرف جنوب مهاجرت كرده خزر پراكنده بوده بوده كه از دن تا ولگا و

  .گردد  سال قبل از ميالد برمي١٩٠٠تا ١٥٠٠مهاجرت آنها به 
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آسيا به چشم  ي اروپا وها كه آثار آن در دشت ١٠اكثر دانشمندان معتقدند كه تمدن آندرونو  

  .ايراني بوده است  وخورده است متعلق به اقوام اوليه هند

 در تحقيقات خود اظهار داشته ،نام كولين رينفر كه ذكر نام او در مقدمه شد هدانشمند ديگر ب  

 وي ارتباط .عبارتي آناتولي است  آنتاليا يا آناتاليا و بهةي منطقياروپا  وكه خاستگاه مردم هند

 . استايراني با دوران رام كردن اسب برقرار نموده - اقوام هنديةمعقولي را بين خاستگاه اولي

توان گفت بين دوران رام   ولي مي،اند هتر او بسيار خرده گرفظاي از دانشمندان از ن چند عدههر

اشته تواند وجود د  قابل قبول مياي تقريباً ريايي به جنوب رابطهآمهاجرت اقوام  كردن اسب و

  .گردد  سال قبل از ميالد برمي٢٠٠٠باشد كه به 

جا  همرعاب و آثار ب  دلتاة در منطق١١اي معروف به مارگييانا جا مانده در منطقه ه بيآثار باستان  

قبل سال  ٢٠٠٠قدمت آن به اوايل   معروف است و١٢ باكترياةدريا كه به منطق مانده در سواحل آمو

 بر ١٤نام ويكتور سارياندي ه است كه دانشمند روسي ب١٣دن نامازگا شبيه تم،گردد از ميالد برمي

 Bactrian-Margiana Archaeologicalروي آن به تحقيق و بررسي پرداخته است و اين تمدن را 

Complex اختصار به يا BMAC  نهاده و خصوصيات آن تمدن را مانند تمدن كشاورزي نام

آثار  توان گفت از اين تمدن و  لذا مي. كرده استتمدن صحرانشين ذكر جنوب آسياي ميانه و

  وأيابي منش جنوب و ريشه -شمالبين توان براي شناخت تبادل فرهنگ  جا مانده از آن مي هب

  .هندي استفاده كرد -خاستگاه اقوام ايراني

  متعلق به مردم نژاد هندBMACگويند تمدن  آسياي ميانه مي بعضي از دانشمندان روسي و  

تر است ولي   نزديكواقعيت به سقم آن تقريباً صحت و ي بوده، گرچه واقعيت اين نظر وايران و

  . استاي  در آسياي ميانه داراي تاريخ پيچيدهيبايد گفت رواج نژاد آرياي

 سوم قبل از ةيل هزارايان از اوي معتقدند آريا١٦پيانكووا و ١٥ليتوينسكينام  هدانشمندان روسي ب  

نام المبرگ در  هشناس آمريكايي ب دانشمند باستان. اند ي ميانه زندگي كردهميالد در نواحي آسيا

  تفاوت بسيار زيادي وجود دارد وBMAC ي آندرونوو وها بين تمدن:  نوشته استاي مقاله

 او .دناند دليل كافي ندار حساب آوردهه ايراني ب  وي هندها كه اين تمدن را جزو تمدن كساني

 به سادگي ارتباط برقرار ،فرهنگ خاص در عهد باستان زبان و ن يك نژاد ومعتقد است كه نبايد بي
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ها مواجه  ايراني باز با بحران تئوري  وخاستگاه نژادي مردم هندة لذا از اينجا بود كه انديش. كرد

  .شد

گوئيم گرچه برقرار نمودن تئوريكي ارتباط بين يك نژاد و زبان و مسائل وراثت  ولي ما مي  

توان به همين سادگي ارتباط احتمالي بين اين سه  اي نيست و نمي شناسي كار ساده نستااز طريق با

چه را كه آقاي ن ولي آ،شناسي برقرار كرد ناز طريق باستارا فرهنگ  مقوله يعني زبان، نژاد و

توان دليل محكمي بر رد   وي را نميةگفت  گرفت وجديگويد هم نبايد زياد  كارولوسكي مي

 لذا آقاي كارولوسكي هم نبايد به همين سادگي ارتباط .بلي ساير دانشمندان دانستهاي ق يتئور

 يعني ، او گرچه اين تئوري.كرد شناسي را رد مي زبان از طريق تحقيقات باستان بين فرهنگ و

ظريه ن ولي در مقابل آن .خاستگاه نژادي را رد كرد زبان و  ارتباط بين يك فرهنگ وةنظري

 دچار قانون الادري  قومي و در حقيقت در مورد خاستگاه نژادي وه ارائه نداد از خوديخصوص هب

  .ردبوي ناسيوناليستي دا نظر او بيشتر رنگ و  وهشد

  و١٧نام هارماتاه اساس تحقيقات دانشمند مجارستاني ببر  ويشناس  از ديدگاه زبان-4-1  

 خود و چه در ةي چه در خاستگاه اولييااروپ  و اقوام هند١٨زليتنام ميخائيل و همريكايي بآدانشمند 

مانند فيالن،  (مختلف  متعدد ويها مللي با زبان ي كه به آن مهاجرت كردند با اقوام ويها سرزمين

 . تماس داشتند)قفقاز و بورشاسكي و تركي قديم

 به روابط بين يشناس  دانشمندان با استفاده از نتايج تحقيقات باستان،ي اخيرها سالدر   

  .اند د پي بردهسنتمدن رود  ي بين النهرين وها ايراني با تمدن  وي نژاد هندها تمدن

كه به مذهب ) ايران باستان(  بعضي از مردم پارس،در خالل قرن هشتم تا دهم ميالدي  

خواستند دين خود را رها كنند و به اسالم روي آورند يا در  زرتشت سخت پايبند بودند و نمي

ناچار به ساحل غرب هند و ايالت گجرات كوچ  و جزيه پرداخت كنند، بهحمايت مسلمانان باشند 

اي اندك از آنها به شهرهاي شمال بمبئي كه اكنون  كردند و سپس در بمبئي سكني گزيدند و عده

  .جزو پاكستان است، عزيمت كردند
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 ريباًدر حال حاضر تق.  معروف شدند»پارسيان«اين افراد كه از پارس به هند كوچ كردند به   

بيش از صد هزار نفر از اين افراد در هند وجود دارند و شغل اكثر آنان تجارت و انجام كارهاي 

  .استصنعتي 

كنند و هنوز هم زرتشتيان بعضي از آداب و رسوم قديمي  آنان به زبان گجراتي صحبت مي  

ارسي از  پةاگرچه اين پارسيان غيرمسلمانند، ولي واژ. اند و سنتي آن زمان را حفظ كرده

المعارف ةمطابق شرح كتاب داير. شود هايي است كه در تاريخ هند يافت مي ترين واژه قديمي

 بر كساني كه از است و معموالً) persian(معناي پارسيان  به) parsi( پارسي ةبزرگ بريتانيا، واژ

ده است كه رو مشخص ش از اين .شود اند و كيش زرتشتي دارند، اطالق مي ايران به هند كوچ كرده

 رايج و متداول بوده و معني آن هم ايرانيان »پارسي« ةاز قرون وسطي به بعد، در ميان مردم واژ

  . استبه سرزمين هند ) ايران(مهاجر از پارس 

  

  تأثير دين، فرهنگ و زبان فارسي در زندگي مردم هند -2

در اينجا يعني سرزمين ( هند تدريج در شناسي ديني، در اواسط قرون مياني، اسالم به از نگاه انسان

تدريج به دوران حاكميت مسلمانان  نفوذ كرد و تاريخ هند به) كنوني هند، پاكستان و بنگالدش

 غزنويان در آسياي ميانه به جنوب تا زمان سقوط امپراتوري ة از زمان حملخصوصاً. وارد شد

در . وجود داشتشت قرن  به مدت هتقريباً) اغلب در شمال هند(مغول، حاكميت اسالم در هند 

از قرن هشتم تا قرن شانزدهم،  .يافت هند گسترش زيادي ةقار طي اين هشت قرن، اسالم در شبه

تعداد زيادي از مسلمانان غرب آسيا و آسياي ميانه به هند كوچ كردند و اين مهاجران مسلمان نه 

 تعداد زيادي از هنديان نيز ثير هندوها قرار نگرفتند، بلكهأتنها دين خود را حفظ كردند و تحت ت

  .به دين اسالم روي آوردند

هاي ديني، زباني، ادبيات، هنر و حتي آداب و رسوم بر هند   اسالمي در زمينه-فرهنگ ايراني  

 بر اين در درون ساختار فرهنگ اسالمي، عناصر فرهنگ فارسي هثير زيادي گذاشته است، عالوأت

 زبان و ادبيات و هنر فارسي مورد توجه بيشتر ه و خصوصاًثير را بر فرهنگ هندي داشتأبيشترين ت

 هند اكثر ةقار ثير آن بود كه در گسترش اسالم در شبهأعلت اصلي اين ت. مردم هند بوده است
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كردند و عالوه  مسلماناني كه از سرزمين پارس به هند كوچ كرده بودند به زبان فارسي صحبت مي

هاي خود   آرا و انديشهةاي براي مبادل عنوان وسيله ن فارسي به زيادي از هندوها از زباةبر اين عد

 فرهنگ هند عالوه بر ةرو در اواسط و اواخر قرون وسطي، در صحن از اين. كردند استفاده مي

  .نام فرهنگ فارسي هم ظهور كرد اي به فرهنگ كالسيك يعني فرهنگ سانسكريت، فرهنگ تازه

شامل مسلمانان محلي و (است كه مسلمانان هندي  ادبيات فارسي در هند ادبياتي -1-2  

ي ادبيات فارسي و هم ها اند و سبكي است كه هم ويژگي به كمك زبان فارسي خلق كرده) مهاجر

غربي هند،  ي با تسلط سپاهيان غزنوي بر شمالاز قرن يازدهم ميالد.  هندي داردةرنگ و صبغ

 مركز فرهنگ ،انه به اين منطقه آمدند و در الهورتعداد زيادي از شاعران و اديبان ايران و آسياي مي

هندي را بنيان  -هاي فرهنگ فارسي ي فرهنگي پرداختند و پايهها  به فعاليت،اسالمي آن زمان

 بعد از تشكيل حكومت سلطان دهلي، مركز سياسي و مركز فرهنگ ،در قرن سيزدهم. نهادند

در . در هند توسعه و رونق بيشتري يافتاسالمي از الهور به دهلي منتقل شد و ادبيات فارسي 

نام ابوالمفاخر عثمان مختاري هشت ديوان شعر نوشت و در اين ميان  اين زمان شاعري به

.  فردوسي تدوين شده استة نام دارد كه به شيوه و سبك شاهنام»شاهنامه«ترين اثر او  معروف

ي گوناگون شعر ها ه با سبكترين شاعري بود ك همچنين در اين زمان امير خسرو دهلوي معروف

ترين اشعار مثنوي و غزليات   هزار بيت از اشعار وي را جمع كردند كه مهم١٢٠ بعدها . استگفته

  ...نور پيامبر، شيرين و خسرو، ليلي و مجنون، آيينه اسكندر، هشت طبقه آسمان و: او عبارتند از

عار غزليات خود را در پنج كتاب  شاعر معروف ايران، اش،عالوه بر اين او با پيروي از سعدي

 ةدر غزليات او صبغ احساسات مسلمانان هند است و اشعار وي بيانگر افكار و .تدوين كرد

 .شود رنگ صوفيانه ديده ميپر

فرهنگ فارسي در   ميالدي، زبان و١٧ و ١٦ن و مغول در قريورتدر دوران شكوفايي امپرا  

توان به  شاعران زيادي نيز ظهور كردند كه از ميان آنها مي شكوفايي بود و هند در اوج رونق و

  وقاسم كاشي، فيضي، نورالدين جوهريخان، غزال مشهدي،  شاعران معروف مانند بابر، بايرام

تاريخ اسالم كمبريج . آثار به زبان فارسي در اين دوره غني و فراوان است .محسن فاني اشاره كرد
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اين . امپراتوري بزرگ مغول، هند زادگاه دوم ادبيات فارسي بود ةدر دور: گويد باره مي در اين

  .سخن حرفي گزاف و نامربوط نيست بلكه عين واقعيت است

در دوران . ثير زيادي از هنر ايران گرفته استأ عالوه بر زبان و ادبيات، هنر هند هم ت-2-2  

اند كه نشانگر شكوفايي  دهها و مقابر زيادي ساخته ش ، مساجد، پاركها امپراتوري مغول، عمارت

ترين آرامگاه ساخته شده در هند عمارت  براي نمونه معروف .هنر معماري هند در آن زمان است

نام شاه جهان براي همسرش تاج محل بنا شده  تاج محل است كه توسط پنجمين سلطان مغول به

 متر و ٧٦بدي به ارتفاع  در اين بنا چهار شبستان با گن.تمام اين عمارت از مرمر سفيد است. است

در چهار ديوار اين عمارت عقيق، يشم سرخ، .  متر وجود دارد٤٢ اسالمي به ارتفاع ةچهار گلدست

اين .  آنها استفاده شده استتزئينكار رفته و از تصاوير رنگي براي  هيشم سبز، كاشي و زمرد ب

ه قرار دارد و مقابل آن  به فلك كشيدرعمارت مرمري سفيد در داخل باغ سرسبزي با درختان س

 حيرت و ،اين بناي زيبا و باشكوه .حوض بزرگي است كه عكس عمارت در آن افتاده است

اين عمارت معروف توسط معماران هندي، ايراني و ترك ساخته . انگيزد اعجاب همگان را برمي

 ،ز آثار مهمدر اين ميان يكي ا . و فارسي استاسالميشده و تبلوري از تلفيق هنر هندي با هنر 

 ١٤٠٠نقاشي رمانتيك اثر امير حمزه است كه از دوازده قطعه نقاشي بزرگ تشكيل شده و در آن 

  .اند اي بزرگ را پديد آورده تصوير و نقاشي مستقل وجود دارد كه در كنار هم يك نقاشي زنجيره

: يم كهرس قاره را بررسي كنيم، به اين نتيجه مي  اگر تاريخ گسترش اسالم در شبه-3-2  

ثيري گسترده و عميق أبر فرهنگ هند ت) ويژه فرهنگ فارسي هب(فارسي  -فرهنگ اسالمي عربي

) ايرانيان (ها  پارسةاي كه واژ گونه هنديان به همين خاطر با پارسيان بسيار آشنايي داشتند، به. دارد

 فارسي مترادف با ةكم واژ شد و كم در زبان رايج ميان مردم هند به تمام مسلمانان هند اطالق مي

  .شد و بعدها اين واژه همراه آيين اسالم به كشورهاي جنوب آسيا راه يافت) مسلمان(

  

  ن چيننا فرهنگ و زبان فارسي در زندگي مسلما تأثير دين، -3

 جيانگ هم اتفاق افتاده  شينةويژه در منطق ه در شمال غرب چين ب در هند اتفاق افتاده تقريباًچهآن

  . است
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 اقوام هند جيانگ و  شينةويژه مردمان منطق هي قديم بين مردم شمال غرب چين بها ناز زما  

ساپير در  .م اي١٩٣٨در سال . ايراني روابط تجاري وجود داشته است  وسپس هند ي وياروپا و

اند   متفاوت سرچشمه گرفتهأي از دو منشياروپا  وي هندها من معتقدم كه زبان: كتاب خود نوشت

  .عد از آن بر نظريات اين دانشمند صحه گذاشتندبسال  ٦٠ حدود ،عديو تحقيقات ب

شمال غرب چين ابزار مفرغ واقع در جيانگ   يي لي و تاچينگ در استان شينة در منطقاخيراً  

اين كشفيات حاكيست كه . استاشيايي در قبرها كشف شده كه متعلق به تمدن آندرونو  و

 ةمركز منطق جيانگ چين آمده و جنوب و  شينةه منطقتمدن آندرونو از شمال غرب ب فرهنگ و

 متمدن آندرونو با دوران را گسترش فرهنگ و. ثير قرار داده استأجيانگ چين را تحت ت شين

رو تاريخ مهاجرت اقوام صحرانشين از غرب  از اين. ايراني ارتباط دارد  وكردن اسب نزد اقوام هند

 ١٠٠٠ساس كه به  -در دوران سقيتاس. ا بوده استبه شرق شايد پيش از دوران فرهنگ يامناي

ثير أرسوم فرهنگ متعلق به دوران رام كردن اسب ت گردد آداب و سال قبل از ميالد برمي

  تالم و حتي بر مردم فالت چينگ ژان وة منطقةشرق حاشي چشمگيري بر مردم مناطق جنوب و

  . بون نان داشته استةمنطق فالت چيوان سي و

 زبان آنها برگرفته از زبان فارسي كهن است در حتيان أ اقوام ساي كه منشچند قرن پيش  

ه  ميالدي ب١٠تا  ٤سيس كردند كه آثار تمدن آنها از قرن أسكونت گزيدند و كشور يوتيان را ت

  .خورد چشم مي

ثير زيادي أ مسلمانان چين تة تاريخ و واقعيت، فرهنگ و زبان فارسي بر جامعة از زاوي-1-3  

در چين ده اقليت قومي به اسالم . جيانگ بوده است  شينةثير آن بر منطقأشترين تي و بگذاشته

كنند، تنها قومي است  جيانگ زندگي مي  شينةاعتقاد دارند، و قوم تاجيك كه اغلب آنها در منطق

جيانگ و  ت پامير شينالآنها در شرق ف.  اعتقاد دارندهمذهب شيعاز ليه ي اسماعةكه به فرق

 جمعيتكونت دارند و سجيانگ  يو و يوشان در نواحي جنوب شين چنگ، زه ي شاچه، يههااروست

اي از زبان پاميري   آن شعبهةكنند كه ريش هزار نفر است و به زبان سلغوري صحبت مي ٤١آنها 

 و ١٦ ميالدي به دين اسالم گرويدند و در اواخر قرن دهم در قرن قوم تاجيك تقريباً. ايران است

 -١٦٤٤(  مينگةگفته شده است كه در اواخر دور. ليه روي آوردندي اسماعة به فرق١٧ اوايل قرن
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 پامير ةيك نفر به اسم سيد سوري از ايران به منطق) م١٦٤٤ -١٩١١(  چينگةو اوايل دور) م١٣٦٨

ي بعد از او آقايان شاه طالب و عبداهللا خان ايران. ليه را تبليغ كرده استي اسماعةآمده و در آنجا فرق

 »ايشان«ليه تاجيك ي اسماعةدر ميان فرقرئيس مذهبي . در ميان مردم تاجيك اسالم را تبليغ كردند

 ها مقامات روحاني تاجيك. تواند به نسل بعدي نيز انتقال يابد شود و اين مقام معنوي مي ناميده مي

ل اختالفات  بر طبق شرايع و فقه اسالمي، امور قضايي و حل و فص،شوند  ناميده مي»حاجي«كه 

 به كساني كه كارهاي عبادي مانند نمازجمعه .دهند  و امور ديني را انجام ميهمردم را بر عهده داشت

ايشان يعني رئيس مذهبي آنان . گويند  مي»عالم«دهند  و جماعت و خواندن عقد نكاح را انجام مي

 »ايشان« ةسلط وحاجي و عالم هم زير نظر  كند و  دخالت نمي»عالم« و »حاجي«در كارهاي 

 در مراسم و اعياد اسالمي مانند مراسم ازدواج و مراسم  تاجيك معموالًةمبلغان اسماعيلي. نيستند

رو اعياد  از اين. شمرند تشييع جنازه فرصت را براي تبليغ عقايد و احكام مذهبي خود مغتنم مي

 ةثير زياد فرقأمذهبي تاجيك و مراسم ازدواج و تشييع جنازه و آداب و رسوم آنها تحت ت

بنابراين . شود ، عيد كفاره گناهان ناميده ميها  شب برات در ميان تاجيكمثالً. ليه بودياسماع

 گذاشته است يثير زيادأ ايران بر قوم تاجيك چين و بخشي از مردم اويغور تةفرهنگ مذهب شيع

  .هاي معنوي و زندگي اجتماعي آنان نفوذ كرده است  زمينهة همدرو 

ثير أت. نمايان استفرهنگ و زبان فارسي زياد ثير أ تاريخ مدارس مذهبي چين ت در-2-3  

فرهنگ و زبان فارسي بر فرهنگ مسلمانان چين در آموزش تعليمات مسجدي آنان نيز نمودار 

 كتاب عمده وجود دارد كه به كتب ١٣ ،در نظام آموزش سنتي تعليمات مسجدي چين. است

 يا به زبان فارسي است يا اثر يك دانشمند ايراني ها ين كتاببيشتر ا. گانه معروف است سيزده

 كه كتاب دستور زبان فارسي بود و به زبان ،منهاج الطلب(» هوايي منهاج«مانند كتاب . است

 ،)استنام چانگ جي  لف اين كتاب دانشمند چيني ايراني تبار بهؤ م؛سي نوشته شده استرفا

كتاب شرح ، ) اخالق استة حديث در زمين٤٠كه موضوع آن شرح و توضيح (كتاب خطب 

به زبان ( كتاب اربعون ،)جينگ دانشمند چيني است يي لف آن ليؤكه به زبان چيني و م(احاديث 

كه (اللمعات ةشع كتاب ا) حكمت استة حديث پيامبر در زمين٤٠فارسي و موضوع آن نيز شرح 

ي ها كتاب  و)اثر ووزون چي(  و كتاب راه بازگشت به سوي خدا) اخالق صوفيانه استةدربار
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 خلقت انسان، ةديگر فارسي مانند گلستان و بوستان سعدي و كتاب مرصاد عبداهللا تهراني كه دربار

در واقع كتاب مرصاد شامل سلوك . ي خوب و بد بودها تربيت اخالقي و عاقبت مختلف آدم

 از »شان دونگ«ب  در مكت خصوصاًگانه  سيزدهيها كتاب .صوفيانه براي تقرب به خدا است

ساي اين مكتب بودند به زبان ؤلينگ كه ر يي مه و شه جي چانگ. اهميت زيادي برخوردار بودند

مندان زيادي با تسلط بر شكيد و اهميت بيشتري داشتند و دانأ تصوف تةفارسي و عربي و فلسف

  .زبان فارسي و عربي پرورش دادند

 ةاه ابريشم شاهراه مهم مناسبات دوستان ر، مبادالت فرهنگي و اقتصادية در زمين-3-3  

  . شود تاريخي ايران و چين محسوب مي

جيان به مناطق غربي سرزمين چين  نام جانگ سفير چين به) م. ق٦٠٦ -م٢٤( هان ةدر دور  

عالوه بر ارتباطات  تدريج بيشتر شد و هاز آن زمان به بعد ارتباط چين و ايران ب. فرستاده شد

شمار  هي، فرهنگي و ديني نيز عناصر مهم ارتباطات ميان چين و ايران بسياسي، روابط اقتصاد

  مبادالت اقتصادي، كاالهاي صادراتي چين به ايران شامل ابريشم، طال، پول وةدر زمين. رفت مي

معدني، انواع ميوه و  مواد ، داروهاي گياهي،ر از ايران اسب، يونجه، انگومتقابالً . مسي بودياشيا

 مبادالت فرهنگي، فرهنگ و هنر ايران باستان بر فرهنگ ةدر زمين. شد ين صادر ميسبزيجات به چ

موسيقي، رقص، ادوات موسيقي و هنر بندبازي در  .ثير زيادي گذاشته استأو هنر باستان چين ت

 ،بري هنر نقاشي، گچ.  هان تانگ به چين وارد شد و مورد استقبال مردم چين قرار گرفتةدور

يني ايران هم از آن زمان به چين وارد شد و بر هنرهاي ئي تزها احي نقشسازي و طر مجسمه

  .ثير زيادي برجا نهادأچيني ت

. دار استرفرهنگ ديني در روابط و مبادالت فرهنگي چين و ايران از اهميت زيادي برخو  

نه وارد از آسياي ميا) ع(  يك قرن قبل از ميالد مسيح آيين بودا حدوداً،قبل از اسالمي شدن ايران

توان گفت كه  رو مي از اين. سترش يافتگجيانگ گرديد و از آنجا به ساير مناطق چين   شينةمنطق

 از هند به چين راه نيافت بلكه از ايران و آسياي ميانه كه در آن ي نخستين بار مستقيماًيمذهب بودا

 جنوب ةن سلسل در دورا كيش زرتشت حدوداً.زمان جزو سرزمين ايران بوده، به چين وارد شد

 در قرن چهارم از ايران به آيين ماني تقريباً. از ايران به چين راه يافت) م ٤٢٠ -٥٨١( شمال چين
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هاي  خرابه در آثار و.  زيادي پيدا كرددر نواحي شمال غرب چين گسترش نسبتاً چين وارد شد و

سطوري ن ةفرق. ده استي پيدا شواسناد مان  وها اشيقن تورفان معابد آيين ماني و دونگ خوانگ و

در چين بيش  به چين راه يافت و) م٦١٨ -٩٠٧( آيين مسيحيت ايراني هم در اوايل سلسله تانگ

بنابراين قبل از ورود اسالم به چين ساير اديان ايراني در سرزمين . سال رواج داشته است ٢٠٠از 

 چين در مراحل مختلف ةامعثيرات بر جأاند كه اين ت هاي تاريخي برجاي نهاده نشانه چين اثرات و

  .تاريخي و در سطوح گوناگون قابل مشاهده است

ايران،   خاستگاه نژاد هند وةلئمس: رسيم كه بررسي مطالب فوق به اين نتيجه مي با تحليل و  

ثير أت نيز نقش و چين و  مسلمانان هند وةاديان ايران بر جامع ثير فرهنگ و زبان فارسي وأت

از نظر تاريخي بر كشورهاي مجاور از مسايل مورد توجه دانشمندان فرهنگ اسالمي ايراني 

شناسان  شناسان و برخي از زبان دين  مورخان و،شناسان عالوه بر باستان. روند شمار مي همعاصر ب

هم در اين زمينه تحقيقات  ٢٣ و دياكونوو٢٢، گامكرليدزه٢١، ايوانف٢٠، بورو١٩ بيلي:معروف مانند

ي ها متخصصان جهان از طريق همكاري ما اميدواريم كه دانشمندان و. ندا زيادي انجام داده

يابي  با دست  بيش از پيش تحقيق و بررسي بنمايند و، علمي پيشروةل پيچيدئ مساةالمللي دربار بين

  . به نتايج علمي مطابق با واقعيت دست يابند، مطالبةمقابل به منابع دست اول و با
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