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  كشور پهناور چين با ايران و اسالم پيشينة ارتباط 
  

  زادة خراساني واعظ  محمّد
  ه الهيات و معارف اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد كداستاد دانش

  
  ٨٨/ ٥/ ١٥تاريخ پذيرش:      ٨٨/ ٣/ ١٧تاريخ دريافت:  

ي در كشـور چـين ايـراد نفرانـس كه دو سال پـيش، در ك جانب استاين مقاله متن سخنراني اين
گرديد. اين كنفرانس در دانشگاهي واقع در شهري در چين منعقـد گرديـد كـه بـه فاصـله يـك 

التحصـيل از ا از شهر پكن قرار داشت و يكي از دانشجويان چيني كـه فارغمساعت پرواز با هواپي
كـرد، سـخنان مـن را ترجمـه همكـاري ميدانشگاه علوم اسالمي رضوي بود و با سفارت ايران 

  كرد.مي
 يـتجا با يك ساعت پرواز در شرق چين به شهر كـوچكي كـه اكثرپس از پايان كنفرانس از آن

مسلمان بودند رسيديم. روز جمعه بود. پيش از خطبة نماز جمعه كه توسط يكي از طـالب حـوزة 
با ايمان و متحد  يم آن شهر مسلمانانعلميّة همان شهر ايراد گرديد، دقايقي سخنراني كردم. مرد

و متشكل بودند و حتي زنان مسلمان مسجد جدا و كالس درس ديني داشتند كه خـاطرة بسـيار 
  شيريني براي من به جاي گذاشت.

به مناسـبت شـب مـيالد مسـعود  ت ايراندر برگشت به پكن با بيش از دو ساعت پرواز در سفار
  اي آن روز به ايران برگشتم.سخنراني كردم و فرد حضرت امام رضا

  
  

سخن خود را با حديث مشــهور نبــوي 
كنم. رسول اكرم صلوات اهللا عليــه آغاز مي

«اطلبو العلم ولو بالصّين.» اين  و آله فرمود: 
حديث هر چند در منابع اوليّه حديث ثبت 

نگرديده، ولي شهرت آن در بين دانشمندان 
كنــد. بــه ان ميراسالمي ايــن خلــل را جبــ 

مضــمون آن بــا احاديــث بســيار در  عالوه
مورد طلب علم و با اصرار اسالم بر كسب 
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  دانش سازگار است.
  آيد: از اين حديث چند نكته به دست مي 

١  الــّدين  هبــة دانشمند شهير عالمه ســيد
در   هاي متمادي ايشــان را شهرستاني كه سال 

ام و در پايان عمر  عراق و ايران مالقات كرده 
مقـــدس بـــا وي    اي در مشـــهد جلســـه   در 

ام، در يكي از آثــار بــا ارزش  وگو داشته گفت 
خود فرموده است: مسلمانان از ايــن حــديث  
پي بردند كه در چين علم دين وجود نــدارد،  
ولي بايد دانش مفيدي در چين باشد و لهــذا  
ــنعت   ــدند و ص ــپار ش ــين رهس ــوي چ س
كاغذســازي را كــه در چــين وجــود داشــت  

ــنعت را   ــرانجام آن ص ــد و س ــراي  آموختن ب
بار در سرزمين اسالم در اســكندريه بــه  اولين 

  كار بردند. 
٢    اين حديث حاكي از آن است كه هنگام

ها از وجود كشور چين بــا  ظهور اسالم، عرب 
ها يا خبرهايي  همه دوري اطالع داشته و افسانه 

  از آن سرزمين به گوششان رسيده بود. 
٣  كه چــين در آن  و نيز گواه است بر اين

ــام دو  ــمرده  هنگ ــان ش ــه از جه ــرين نقط رت
شده و گرنه رسول اكرم كه در مقام مبالغه  مي 

و ابراز هر چه بيشتر كوشش در طلــب علــم  
بوده است، نقطة دورتري را به جاي چين نام  

  برد. مي 
٤    نكتة مهم كه در حقيقت نظريــة رســول

اكرم و اسالم را در آموختن علم و اصــرار بــر  

تحمل   با كه كسب دانش دربر دارد تا اين حد 
مشقت و سختي نامحدود در اين راه و با سفر  

بــا   ها، ســواره و پيــاده، و به دورترين سرزمين 
خطرها و آفاتي كه در آن روزگار در همه جــا  
وجود داشت، مع ذلــك چنــين دســتوري داده  
است و در حقيقت در راه تعليم و تعلم، هــيچ  
امري را مانع از آن ندانسته و حــدّ و حــدودي  

  قائل نبوده است.   براي آن 
٥     همين قبيل سخنان باعث گرديــد كــه

رِحله» و كوچيدن در طلــب  « در اسالم مسئله  
ــدا ك  ــم رواج پي ــد عل ــن    ن ــّدثان در اي و مح

اند و كتاب به عنوان  خصوص داد سخن داده 
اند، و نيــز از  في طلب العلــم» نوشــته   ة الرِّحل « 

رسول اكرم و اولياي دين براي هــر قــدم كــه  
علم برداشته شود ثواب زيــادي  در راه كسب 

  اند. نقل كرده 
٦    شيخ    كه اين آخرين سخن در اين باب

از ايــن حــديث الهــام    منطــق الطيــر عطار در  
  گويد: سيمرغ از قول هدهد مي  ة گرفته، دربار 

  ابتداي كار سيمرغ اي عجب 
  گر بگذشت بر چين نيم شب جلوه 

  در ميان چين فتاد از وي پري 
  ري الجرم پر شور شد هر كشو 

  هر كه نقشي از آن پر برگرفت 
  هر كه ديد آن نقش كاري درگرفت 

  ] است [   آن پر اكنون در نگارستان چين 
  ] است [ (اطلبوا العلم ولو بالصين) از اين  
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  سابقه و عالقة من با مسلمانان چين 
پس از بحث راجــع بــه حــديث شــريف  

دانم سابقه و عالقة خود را بــه  نبوي الزم مي 
رم. در بــيش از پنجــاه  مسلمانان چين ابراز دا 

ــاب   ــن، كت ــيش از اي ــال پ ــام  س ــر الع حاض
يــك دانشــمند    كــه مــتن آن از آِن  االســالمي 

مريكايي و ترجمة عربي توسط استاد عجاج  آ 
نويهض با حواشي بــا ارزش اســتاد معــروف  
لبناني امير شــكيب ارســالن، بــه دســت مــن  
  رسيد و من با عالقة تمام آن را مطالعه كردم. 

ه وضــعيت مســلمانان  اين كتاب، راجع بــ 
هاي مختلف از  چند كشور اسالمي در دوران 

ــا،   ــرب و ايتالي ــرابلس غ ــدلس، ط ــه ان جمل
الجزائر، روسيه، شــبه قــاره هنــد، افغانســتان،  
قارة افريقا و ديگر كشورهايي كــه مســلمانان  
در آن سكني دارند؛ از جملــه كشــور پهنــاور  
چين، اطالعات گرانبهايي در اختيار خواننــده  

عــالم  ترجمه آن كتاب به نــام  ًاد. بعد گذار مي 
بــه قلــم ســيد    نو اسالمي يا امــروز مســلمين 

  احمد مهذّب به نظر رسيد. 
ــد   ــت ص ــه، درس ــد دوم از ترجم در جل

اسالم در چين  ) دربارة  ٢٤٢تا  ١٤٣صفحه (از 
آمده است و بخشي از آن، اطالعاتي است كه  

هــاي چينــي  از هيأت  ًاشكيب ارسالن مستقيم 
ها و مجــالت  ه، يــا در روزنامــه در قاهره شنيد 

عربي خوانــده اســت. ايــن معلومــات شــامل  
تاريخ ورود اسالم به چين، اوضــاع و احــوال  

هاي مســلمان،  مســلمين، رجــال و شخصــيت 
ــاع   ــه خصــوص اوض ــداد مســلمانان، و ب تع

باشــد و  مسلمانان در قرن چهارده هجــري مي 
  هنوز هم قابل استفاده است. 

عالقــه  اين اطالعــات باعــث گرديــد كــه 
طور  خاصي به موضوع اســالم در چــين و بــه 

كلي به اسالم در نقاط مختلف جهــان در مــن  
شمســي    ١٣٦٣پيدا شود. خوشبختانه از ســال  

كه پس از انقالب اســالمي در آســتان قــدس  
بنياد پژوهشهاي اسالمي» بــا  « رضوي مؤسسة 

هاي پژوهشي گوناگون تأسيس گرديد و  گروه 
ــب در گروه اين  ــف  جان ــاي مختل ــه  ه از جمل

» نقــش داشــتم و بــه  مشــكوة سردبيري «مجله  
شناخت كشورهاي اسالمي و شــايد پــيش از  
همه شناخت مسلمانان چين اهتمام ورزيدم تا  
جايي كه در اين مــدت از ســوي نويســندگان  

و دو كتــاب   مشــكوة مقاله در مجلــة  ١٠بنياد 
  درباره اسالم و چين منتشر گرديده است. 

طور پراكنده تا  به   ١٢ها از شمارة  اين مقاله 
ــده اســت و بيشــتر از ســوي    ٨١شــمارة   آم

نويسندگان گروه جغرافيــاي آن بنيــاد فــراهم  
شــده اســت. عنــاوين و نــام نويســندگان آن  

ــين اســت  ــه ترتيــب تــاريخ چن : ١مقــاالت ب

ـــــــــ   ـ
هاي يكصــد شــماره بنگريد بــه: «فهرســت مقالــه. ١

ــمارة مشــكوة»، مشــكوة ــاييز ١٠٠، ش ، ١٣٨٧، پ
 .١٥٤ص
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  صفحه   شماره   نويسنده   عنوان 

١   ١٦٧  ١٣و    ١٢  سيد احمد فدائي   اسالم در چين  

٢   ٩٦  ٢٦  د فدائي سيد احم   آثار مسلمانان چين  

٣   ٩٦  ٢٧  سيد احمد فدائي   آثار مسلمانان چين  

٤   ١٢٥  ٣٩  سيد احمد فدائي   چگونگي نفوذ و گسترش اسالم در چين  

٥   ١٢٥  ٤٢  سيد احمد فدائي   آداب و رسوم و خصوصيات مسلمانان چين  

٦   (سيد اجل) ــگ   نقش بزرگ يك مسلمان ــين تون ــي ل ــة  يحي ، ترجم
  محّمد علي حسيني 

١٠٥  ٤٥  

٧   ــا    مطالعة اسالم در چين چند تحقيق تازه ــر عليرضــ ــه دكتــ ترجمــ
  نوشيرواني گلدني 

٢٧  ٤٩  

٨   ٦٠  ٥٣  ترجمة مهدي و مجيد رباني   خ اقليت هويي (مسلمانان در چين) ي تار  

٩   جمال الدين بــاي    سهم مسلمانان در تمدّن چين    شــو    ،بــي

  ترجمة محّمد علي حسيني 

  ٥١  ٥٥و    ٥٤

١٠   ترجمــة  دكتر وان جيــان نيــگ   مانان در شهر پكن درخشش دوبارة مسل ،
  رازيني فرهنگي ايران پكن 

٧٢  ٨١  

  
ــا كتاب  ــاالت، ام ــت مق ــن فهرس ــا  اي ه

  اند از: عبارت 
١   ،مسلمانان چين، تأليف رافائل ايزدائيل

زاده طوســي در تــاريخ  ترجمــه حســن تقــي 
١٣٦٨ .  
٢   چگونگي نفوذ و گســترش اســالم در

  . ١٣٨٢تاريخ    چين، تأليف رضا مرادزاده در 
ها  پيداست در خالل اين مقاالت و كتاب 

ن چــين،  نا اطالعات گرانبهايي راجع به مسلما 
از جمله رابطة چين بــا كشــور ايــران وجــود  

  ها بهره ببرند. توانند از آن دارد كه محققان مي 
چند نوشتة ديگر به زبــان  ها عالوه بر اين 

فارسي راجع به كشور چين «در اختيــار مــن  
  است»: 
١   ،آخرين امپراتور چين، نوشته ادوارد بر

  . ١٣٧٠ترجمه سوسن افشار،  
٢  ١٣٧٣فصلنامة هستي، شمارة زمستان  ،

  ويژة چين از چند نويسنده. 
٣    ،تــاريخ چــين، زيــر نظــر ژان شســند

  . ١٣٧٤پور،  ترجمه شهرنوش پارسي 
اطالعات كمتري راجــع  در اين چند كتاب  

هــر  ولــي در  به مسلمانان چين به نظر رســيد،  
هــا و در مقدمــة مترجمــان،  حــال در مــتن آن 

  شود. مطالبي در اين خصوص يافت مي 
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  بديهي است ذكر اين آثار به منظور نشــان 
دادن عالقة وافر مسلمانان ايران به مســلمانان  
چين و به كشور چين است. حال با استناد به  
اين منابع، نكاتي چند راجع به رابطة چين بــا  

  رساند: ي ايران و اسالم به عرض م 
گــردد بــه  رابطة ايران با چــين برمي  اول 

ها قبل از ميالد كه از راه خشكي و دريــا  سال 
برقرار بوده است. راه خشكي جادة معــروف  

كــرده اســت.  ابريشم بود كه از ايران عبور مي 
راه دريايي هم از بنــدر «ســيراف» در خلــيج  
فارس تا سواحل جنوبي چين ادامه داشــته و  

راب و شــايد ديگــر ملــل، بــراي  ايرانيان و اع 
ــاط   ــين ارتب ــا چ ــن دو راه ب ــارت از اي تج

  اند. داشته 
در مقدمة كتــاب «تــاريخ چــين» متــرجم  
نوشته است: «ارتباط ايران با چين در سراســر  

اي هميشگي  تاريخ چند هزار سالة اخير جنبه 
و بسيار ســازنده داشــته اســت و بــا جرئــت  

ســالة   ٢٢٠٠توان گفــت: حــداقل تــاريخ مي 
ير ايران بر اساس ضوابطي به نوســانات و  اخ 

  شود. هاي تاريخ چين مربوط مي گيري جهت 
  ٢٠٠وي از ساختن ديــوار چــين قبــل از 

كــه بــراي جلــوگيري از   سال پيش از ميالد 
هاي مغوالن و ديگر اقوام چادرنشــين  يورش 

يــاد كــرده و    در سراسر چــين ســاخته شــد  
نوشته است: «از هنگام ســاختن ايــن ديــوار،  
تاريخ ايران نيز رقم خورد و از آن پس امواج  

  ها متوجه ايران گرديد.» هجوم 
در آغاز رابطة اسالم با چين مطالب   دوم 

هاي ياد شده  بسياري از منابع چيني در نوشته 
ها به قبــل از  آمده است كه تاريخ برخي از آن 

گــردد و قابــل قبــول  رسول اكرم برمي بعثت 
قبــول آن   ترين مطلــب قابــل نيست. نزديــك 
انــد خليفــة ســوم جمــاعتي را  است كه گفته 

راتــوري چــين  پ بــراي دعــوت اســالم نــزد ام 
  گسيل داشت. 

چه اين خبر در منابع اسالمي گــزارش  گر 
نمايد؛ زيرا رســول  نشده است، ولي بعيد نمي 

اكرم براي سران روم و ايران و مصر و برخي  
از قبائل عــرب نامــة دعــوت فرســتاد كــه در  

ه تفصيل آمده است. پس از  تواريخ اسالمي ب 
هــايي از مســتعمرات روم  فتح ايــران و بخش 

د شامات، مصر و بخشي از افريقــا، بعيــد  ن مان 
هاي رسول اكرم خلفاي  نيست در پي دعوت 

اسالمي براي گسترش دعوت اسالمي، سران  
تركستان و چين را نيز به اسالم دعوت كــرده  
باشــند؛ زيــرا اســالم ديــن جهــاني اســت و  

  بايد آن را به همة جهانيان برسانند. مسلمانان  
ترين اثر از رابطة مسلمانان با كشــور  قديم 

ابــن   كامل چين در منابع تاريخي از جمله در 
  ٢١، ذيــل اخبــار ســال  ٣٦، ص ٣اثيــر (ج 

هجري) با عنوان «ذكر فتح خراسان» جريــان  
نشيني يزدگرد پادشاه ايران و پناه بــردن  عقب 

و تقاضــاي  او به خاقان ترك در شهر «مــرو» 
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  ياري از چين، نوشته است: 
هنگامي كه يزدگرد با خاقان ترك از نهــر  
جيحون گذشتند، فرســتادة يزدگــرد از چــين  
بازگشت و به آنان خبر داد كه پادشاه چين به  

ــي   ــن مردم ــت: اي ــن گف ــما را از  كــ م ه ش
اند براي مــن توصــيف  زمينتان بيرون كرده سر 

ان  بينم از قلت عدد آنــ كه من مي كن، چه اين 
  ًاكني و مســلم و كثرت نفرات خودتان ياد مي 

چنان جمعيت كم بــر جمعيــت بســيار شــما  
اند مگر بــه خــاطر امــر نيكــي در  غلبه نكرده 

چــه  و امر بدي در شما است. گفتم: هر  ها آن 
خواهي بپرس. گفت: آيــا آنــان بــه پيمــان  مي 

پــيش از   : كنند؟ گفتم: بلي. گفت خود وفا مي 
گفتم: مــا را بــه  گويند؟ جنگ به شما چه مي 

كنند: يا دين خــود،  يكي از سه امر دعوت مي 
دانند، يــا  كه اگر پذيرفتيم ما را مانند خود مي 

و يــا جنــگ. گفــت:    ، جزيه و حفاظت از مــا 
اطاعت آنان از اميران خــود چگونــه اســت؟  

ترين مــردم  ترين و سر به راه گفتم: آنان مطيع 
ا حــالل يــا حــرام  ر هستند. گفت: چــه چيــز  

د؟ به او خبر دادم. گفت: آيــا حــرام را  نن دا مي 
نند؟ گفتم: خير.  دا حالل، و حالل را حرام مي 
اين مردمــي  گفت: پس از شنيدن اين سخنان 

كه تو توصيف كردي همواره پيروزنــد مگــر  
  كه حرام را حالل يا حالل را حرام كنند. اين 

سپس گفت: از پوشش آنان بگو، گفتم، و  
و آن را  از مركوبشــان؟ گفــتم: اســب عربــي  

هــاي خــوبي  توصــيف كــردم. گفــت: مركب 
و نيز شتر را توصيف كردم و نشســتن  است. 

روي زمين هنگام بار كــردن و برخاســتن بــا  
دراز  بار. گفت: اين اوصاف حيوانــات گــردن 

  است. 
گاه به يزدگرد نوشت: عــدم توجــه بــه  آن 

وظيفة خود در ياري رساندن به تو مانع مــن  
گســيل دارم  نشد كه براي ياري تو لشــكري 

كه سرش در «مرو» و پايانش در چين باشــد،  
ولي مردمــي را كــه فرســتاده تــو بــراي مــن  

هــا را از جــا  توصيف كرد اگر بخواهنــد كوه 
  بكنند خواهند كند، و اگــر تصــميم بگيرنــد 

مــن را   مادامي كه با اين اوصاف باقي باشند 
ها از راه مسالمت  دارند. با آن نيز از ميان برمي 

ا آرامش رضايت آنان را جلب كــن و  درآ و ب 
به هيچ وجه آنان را عليه خود تحريك نكــن  

  در صورتي كه به تو كاري نداشته باشند. 
وگوي خاقــان چــين بــا  اينك مــن گفــت 

فرستادة يزدگرد را به تفصيل ذكــر كــردم، تــا  
وضعيت سپاه و دعوت اسالم در آن روزگار  
ــرد   ــتاده يزدگ ــي فرس ــه حت دانســته شــود ك

ي از آنان كرده، به عالوه خاقان  توصيف كامل 
آساي ســپاه اســالم  چين به سّر پيشرفت برق 

  پي برده است. 
همين داستان گــواه اســت كــه چــين در  
آغاز، به وسيله ايرانيان از اسالم كسب اطالع  

  كرده است. 
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در ادامة روابط ايرانيان و مسلمانان   سوم 

هــاي بعــدي مطالــب  با كشور چين در دوران 

شــود؛ از  ها ديــده مي نوشــته  بسياري در ايــن 

بن مسلم به كاشغر در   قتيبة جمله لشكركشي 

ــال  ــا    ٧١١هاي  س ــتمداد    ٧١٤ت ــيالدي، اس م

،  ٧٥٦خاقان چين از منصور خليفة عباسي در  

رفتن «ابن وهب» جهانگرد عرب به «گانتون»  

ــال   ــة    ٨٧١در س ــين ادام ــيالدي و همچن م

تجارت مسلمانان، چه ايراني و چه عرب، بــا  

بــاالخره گســترش اســالم در چــين   چين، و 

توسط مهاجران و با ازدواج با دختران چينــي  

به خصوص در دوران خاندان «يــون» كــه از  

اعقاب چنگيزخان بودند. وي لشكريان خــود  

را از ميان مسلمانان و ايرانيان انتخاب كرد، و  

هــا  هــا ســپرد؛ زيــرا بــه چيني كارها را بــه آن 

  اطمينان نداشت. 

ــدان، از   ــن خان ــال  اي ــا    ١٣٦٧س   ١٣٧٧ت

ميالدي بر كشــور چــين حكومــت كردنــد و  

ــمار   ــه ش ــين ب ــالم در چ ــرين دوران اس بهت

ــي  ــدان «من م ــِس خان ــر عك وري»  چــ رود، ب

) كــه بــدترين دوران بــراي  ١٩١١-١٦٤٤( 

  مسلمانان بوده است. 

هايي از زبــان فارســي در  نشــانه  چهارم 

چين باقي مانده اســت؛ از جملــه «آهونــگ»:  

ــد، «اوســوتو»  ــل.  آخون ــن قبي : اســتاد و از اي

مسلمانان مانند بسياري از كشورهاي اسالمي  

آموختند.  زبان عربي را همراه زبان فارسي مي 

هاي ديني آنــان نيــز بــه ايــن دو زبــان  كتاب 

شده اســت. از جملــه در مــدارس  نوشته مي 

دينــي تفســير بيضــاوي بــه عربــي و تفســير  

شده است. سه  حسيني به فارسي تدريس مي 

  چهــار هــاي: عقايد و احكام بــه نام كتاب در 
فارسي بــوده    االحكام   عمدة صل، مهّمات، و  ف 

  است. 

الم در چــين  س مسئله مهم دربارة ا  پنجم 

ها اســت كــه بســيار بــا  همانا تعداد مســلمان 

اختالف ذكر شــده اســت. ايــن اخــتالف در  

چنين مــنعكس گرديــده   عالم نو اسالم كتاب 

اي  ه ميليون و دســت  ٢٠است: «گروهي آنان را 

اي  ميليــون و پــاره  ٣٠ميليون، و جماعتي  ٢٥

] و بســياري اصــرار  داننــد [مي ميليــون    ٤٠

ميليـون مسـلمان    ٦٠دارنـد كـه در چـين  

  . وجود دارد...» 
ترين كتــاب  آقاي رضا مرادزاده كه جــامع 

چگونگي نفوذ و گسترش اسالم در  را به نام 
قــوم   ٥٦نوشــته اســت اقــوام چــين را  چين 

ــر   ــداد ه ــه تفصــيل  دانســته و تع ــدام را ب ك

«مطالعــه اســالم در   ة برشمرده است. در مقالــ 

نــام بــرده شــد،    كــه قــبًالچين: چند تحقيق»  

حث مفصلي از تعداد مسلمان آمــده اســت.  ب 

هاي نامبرده آخــرين تعــداد  در يكي از كتاب 
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  اند. ميليون نفر دانسته   ١٠٨آنان را  

از دانشــمندان و علمــاي مســلمان چــين  

ي از مســلمانان كشــور  تقاضا دارم آمار دقيقــ 

  خود را در اختيار پژوهشگران قرار دهند. 

آخــرين مســئله مقدســي را كــه    ششــم  

شــوم همانــا  دربارة اسالم در چين يادآور مي 

  سابقة سادات در چين است: 

ترين فرد از خاندان پيامبر مردي بــه  قديم 

عــالم نــو  نام «ابن حمزه» است كه در كتــاب 
ده، ولي در  ) از او ياد ش ١٤٦، ص ٢(ج  اسالم 

ــري از او نيســت، مگــر در   ــار اســالمي اث آث

داستاني كه مسعودي آورده كــه شــايد قابــل  

ترين  تطبيق بر «ابن حمزه» باشد. ولي معروف 

ــل  ش  ــيد اج ــادات س خصــيت از سلســله س

الدين عمر بخارايي اســت كــه همــراه  شمس 

چنگيزخان به چين آمده و بسيار با كفايــت و  

را بــه خــود  درايت بــوده و مقامــات بــااليي 

اختصاص داده اســت. او بخــش وســيعي از  

كرده و خاندان بسيار بزرگي  چين را اداره مي 

از خود به يادگار گــذارده كــه همچنــان نــزد  

  مسلمانان چين از احترام خاصي برخوردارند. 

مـــيالدي    ١٢٧٩ســـيد اجـــل در ســـال  

ــراي او   ــين ب ــام كشــور چ درگذشــت و تم

  زاداري نمودند. ع 

بــه نســل تــا  فرزندان سيد اجــل نســل

ها به جاي او در استان نيان حكومــت سال

 ١٣٩٩-١٣٦٨ان يهاي ماند. در سالكردهمي

ميالدي يكي از فرمانروايان سلســلة مينــك 

فرمان داد كتابي دربارة ســيد اجــل تــأليف 

ــن  ــد. اي ــدارس بياموزن ــد و آن را در م كنن

سلطان لقب «امير امين محسن» را به ســيد 

ــين ــاص داد. همچن ــل اختص ــال  اج در س

ميالدي كتاب ديگري دربارة زندگي  ١٤٠٥

  اند.وي نوشته

يكــي از احفــاد ســيد اجــل موســوم بــه  

يوسف، كه تا سيد اجل چهارده نسل فاصــله  

  دارد، مردي دانشمند و دانا بوده است. 

آقاي رضا مرادزاده راجع بــه ســيد اجــل  

  نوشته است: 

  ٦٠٨ميالدي (برابر بــا  ١٢١١«او در سال 

ــان  هجــري) در شــهر   ــه جه ــده ب بخــارا دي

گشود... زيستگاه پــدرش شــهر مكــه بــود و  

پيغمبر   ٣١علماي علم انساب وي را از نسل 

اند... نسب او به يحي بن زيد بن علي  دانسته 

رسد... جّد او موسوم بــه  مي  بن الحسين ا 

  رسول اكرم بود...».   ٢٣جعفر نسل  

چند مورد از اين گزارش نادرست است:  

در آغــاز قــرن هفــتم    ســيد اجــل   كه اين يكي  

ــرم   ــا رســول اك ــد شــده و فاصــله او ب متول

نســل باشــد.    ١٤توانــد بــيش از حــدود  نمي 

  ٣٥اكنون در قرن پانزده هجري سادات بــا  هم 

ــرت   ــه آن حض ــتر ب ــي بيش ــا كم ــطه ي واس
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  رسند. مي 

نسل به    ٢٣جّد او جعفر را با    كه اين ديگر 

پيامبر رسانده اســت. در ايــن عــدد دو خطــا  

طور كــه گفتــه شــد، در آن  ان همــ  است: اوًال

واســطه بــه پيــامبر   ١٤ ود ا حد ب زمان سادات 

  رسيدند. مي 

ــا تعــداد    ًاثانيــ  ــن تعــداد ب واســطه    ٣١اي

باشــد. كمــا  سيداجل تا پيغمبــر ســازگار نمي 

ها ديده شد كــه  در برخي از اين نوشته  كه اين 

سيد اجــل از نســل «ابــن حمــزه» اســت كــه  

از  تواند درست باشــد؛ زيــرا ســيد اجــل نمي 

بخارا آمده اســت و در چــين ســابقه نداشــته  

  است. 

من از دانشــمندان و مســلمانان چــين بــه  

خصوص از خاندان محترم سيد اجل استدعا  

د و  نــ دارم در نسب سادات بخــارا تحقيــق كن 

شجرة صحيح اين خاندان را به دست آورنــد  

القــدر  كه خدمت بزرگي به ايــن ســيد جليل 

  است. 

)  ٢٢٢ص   ، ٢(ج   عالم نــو اســالم در كتاب 

آمده اســت: در چــين خانــدان ديگــري نيــز  

باشــند و  هست كه از نــژاد رســول اكــرم مي 

  ١٧٧٥در تــاريخ   زندگاني پيغمبر كتابي به نام 

ميالدي توسط فردي از اين خانــدان بــه نــام  

  «سايو» نوشته شده است. 

ميالدي در شــهر   ١٤٤٥همچنين در سال 

«ســنيكاپو» خانــدان ديگــري از اوالد پيغمبــر  

هــا محّمــد بــن  داشته كــه يكــي از آن وجود 

الدين اســت، كــه  رالــدين شــمس شــريف بد 

الدين بوده  از اعقاب سيد اجل شمس  احتماًال

اب  ســ است كه بايــد توســط علمــاي علــم ان 

گويــد: ســّيد  دربــارة آنــان تحقيــق شــود، مي 

جاسرالدين در واليــت «يــون نــان» حــاكمي  

دادگر بود: و شرحي از خدمات او ذكر كــرده  

سيد   رسد اين شخص همان نظر مي است. به 

الدين است كه به غلط به نام سيد  اجل شمس 

«جاسرالدين» از او ياد كــرده اســت. بــه هــر  

حال تحقيق دربارة ســادات چــين و انســاب  

  آنان امري الزم است. 


