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تاریخچه ورود اسالم به سرزمین چین

خیابان هویی مین فان و خوراک های مسلمانان

"یانگ رو پائو مو"، خوراک امپراتور و روزه داران 

فهرست



اسالم چگونه وارد سرزمین 
چین شده است؟

دارد.  وجود  اصلی  دیدگاه  و  نظریه  دو  چین  به  اسالم  ورود  درباره 
دیدگاه اول حاکی از آن است که در سال های پس از درگذشت پیامبر 
از  که  وقاص  ابی  ابن  سعد  سوم،  خلیفه  خالفت  دوران  در  و  اسالم 
به  دریا خود را  از راه  بود،  اقوام وی  از  پیامبر و همچنین  صحابه 
استان گوانگ جو رسانده و به همراه سه سفیر دیگر از عربستان، دین 
اسالم را به سرزمین چین وارد کرده است. از نظر باستان شناسان و 
تاریخ دانان و دانشمندان امروزی احتمال ورود اسالم به چین از این 
طریق بسیار کم است و با توجه به نبود ارتباط زبانی، شناخت اولیه و 
دانش کافی از چین و فرهنگ چین در آن دوران، از قوت این نظریه 
به اندازه فراوانی کاسته شده و حتی به باور برخی دانشمندان احتمال 
آن نیز وجود نداشته است. بر اساس این دیدگاه این سفر در سال 629 
میالدی اتفاق افتاده است. اما تاریخ دانان امروزی امکان این سفر را 

بسیار کم می دانند.
قابل  بسیار  امکان  نظر  از  هم  و  منطق  نظر  از  هم  که  دوم  نظریه 
به  دارد.  وجود  آن  درستی  اثبات  برای  بسیاری  اسناد  بوده،  باورتر 

بیش از 14 قرن است که دین اسالم ظهور کرده و 
به عنوان آخرین دین الهی در سراسر جهان شناخته 
در  مسلمانان  تاثیر  و  اسالم  دین  گستره  است.  شده 
ابعاد مختلف زندگی بشر روز به روز افزایش یافته 
و حضور مسلمانان در عرصه های مختلف چشمگیر 
امپراتوری  و  امروزی  چین  کشور  است.  شده  تر 
بسیار قدرتمند و پهناور چین در سده های گذشته از 
این تاثیر بی بهره نبوده و حضور مسلمانان در تاریخ 
بسیار دیرینه این سرزمین، بخش عمده ای از تاریخ 
این کشور را در بر گرفته است. ورود دین اسالم به 
چین همواره از شگفتی های مورد بررسی دانشمندان 
است و شگفت انگیز تر از آن آمیختگی دین اسالم با 
فرهنگ باستانی چین است که خود موضوعی بسیار 

گسترده و قابل بحث و بررسی است.

تاریخچه ورود اسالم به 
سرزمین چین
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اولین  توان  رامی  تانگ  امپراتوری 
با  که  دانست  چین  در  امپراتوری 
روبرو  کشور  این  به  مسلمانان  ورود 
نوازی  مهمان  و  آزادانه  برخورد  و  شد 
های  ریشه  اولین  وقت،  امپراتوران 
بخشیده  قوت  چین  خاک  در  را  اسالم 
اقتصاد  بر  افزون  ابریشم  جاده  است. 
را  اسالم  دین  آسیایی،  و  ایرانی  پویای 
نیز به چین وارد کرده و با حضور فعال 
مسیر  در  عرب  و  ایرانی  بازرگانان 
دین  مبانی  با  چین  مردم  آشنایی  جاده، 
بر  گذار  تاثیر  های  فرهنگ  و  اسالم 
آن بیشتر شده است. اولین مسجد تاریخ 
چین در دوران امپراتور "گاو زونگ" 
از سلسله تانگ بنا شده است. این مسجد 
قدیمی ترین مسجد چین به شمار می رود 
و در سال 627 میالدی به نشانه ابراز 
گوانگ  استان  در  اسالم  پیامبر  احترام 
نام  همین  به  و  شده  بنا  امروزی  چو 

شناخته می شود.

ایران و  در  اسالم  دین  واسطه گسترش 
کشورهای آسیای میانه و عربی به دلیل 
حمله اعراب به این مناطق، اسالم رشد 
است  داشته  نواحی  این  در  تری  سریع 
مانند  گذاری  تاثیر  پدیده  گیری  شکل  و 
بازرگانانی  ورود  موجب  ابریشم،  جاده 
و  عثمانی  امپراتوری  و  ایران  از 
کشورهای آسیای میانه و غربی به چین 
مدارک  و  اسناد  از  که  آنچه  است.  شده 
موجود در امپراتوری تانگ بر می آید، 
این بازرگانان همواره به قصد برقراری 
روابط اقتصادی و داد و ستد وارد چین 
شده اند و حتی در پس زمینه ذهنی آنها 
هم  اسالم  دین  تبلیغ  برای  قصدی  شاید 
با گذر زمان و  اما  است.  نداشته  وجود 
در  عرب  و  ایرانی  بازرگانان  سکونت 
این سرزمین و تشکیل خانواده و التزام 
آنها به گرویدن به دین اسالم،  فرزندان 
اسالم  دین  تدریجی  گسترش  موجب 
اقتصادی  رونق  و  شده  کشور  این  در 

مهاجرت  این  ابریشم  جاده  از  ناشی 
های دلخواسته را بیشتر کرده است. از 
بسیاری جنبه ها این دیدگاه بیشتر مورد 
و  اسالمی  کارشناسان  تایید  و  استقبال 

تاریخ دانان جهان قرار گرفته است. 
شایان ذکر است که از نظر زمانی هر 
تا  به سال های 620  ها  نظریه  این  دو 
650 میالدی اشاره کرده اند که این سال 
ها مربوط به حکمرانی سلسله تانگ در 
چین است. آنچه ر اسناد تارخی به دست 
"احتشام خان"  توسط  اسالم  است،  آمده 
و  شده  چین  وارد  میالدی  هفتم  سده  در 
داشته  حضور  چین  جامعه  در  کنون  تا 
این  اجتماعی  های  دگرگونی  با  البته  و 

کشور همرا بوده است.

مسلمانان در 
امپراتوری های 

چین
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بیشتر  که  مسلمانان  سونگ  سلسله  در 
می  تشکیل  ایرانی  بازرگانا  را  آنها 
دادند، مسئولیت واردات و صادرات را 
امپراتوران  سوی  از  و  داشته  عهده  بر 
و  شده  شناخته  رسمیت  به  نیز  وقت 
فعالیت های آنها جنبه ای رسمی به خود 
از  پس  که  یوان  سلسله  در  بود.  گرفته 
و  گرفت  شکل  چین  به  ها  مغول  حمله 
سراسر چین را زیر سلطه خود درآورد، 
به دلیل سرکوب و از بین بردن فرهنگ 
های  اقلیت  به  چین،  باستانی  آداب  و 
بیشتر  و  شد  می  بیشتری  توجه  مذهبی 
سمت ها و امور مهم در دست اقلیت های 
غیر چینی بود که دراین زمینه مسلمانان 
بسیاری  های  بهره  فرصت  این  از  نیز 
از  ها  دوران غیر چینی  این  در  بردند. 
احترام و اعتبار فراوانی برخوردار بوده 
و از سوی سران مغول به دلیلی که گفته 
شد مورد اعتماد بودند. به کارگیری غیر 
چینی ها در این دوران به دلیل محبوبیت 
یا احترام به ایرانی ها و اویغورها و یا 

مسیحیان و یهودیان نبود و بیشتر 
به عنوان ابزاری برای سرکوب 

آنها  دادن  جلوه  اهمیت  کم  و 

استفاده می شد.
از سوی دیگر به دلیل ناتوانی مغول ها 
برای  ریزی  برنامه  و  کشور  اداره  در 
آنها  بهرگی  بی  و  داری  مملکت  امور 
از ذکاوت و هوش باال، افسران ایرانی 
کشوری  باالی  های  رده  در  اویغور  و 
این جهت  از  و  داشتند  قرار  لشکری  و 
برای  را  امنی  فضای  مسلمانان  نیز 
این  با  آوردند.  دست  به  نمو  و  رشد 
او  نواده  و  در دوران چنگیز خان  حال 
فشارهایی بر مسلمانان وارد شد. استفاده 
مراسم  برگزاری  و  حالل  خوراک  از 
مخالفت  با  چین  مسلمانان  آیینی  و  دینی 
مسلمانان،  و  شد  مواجه  امپراتوریان 
مسیحیان و یهودیان و همچنین بوداییان 
زندگی  شیوه  از  پیروی  به  مجبور  را 

مغولی می کردند.
پس از مغول ها، در امپراتوری مینگ 
چین  مسلمانان  وشکوفایی  رشد  دوره 

و  ارشد  افسران  از  بسیاری  شد.  آغاز 
معتمدان نزدیک به دربار را چینی های 
مسلمان تشکیل می دادند و پکن امروزی 
رشد  و  زندگی  برای  مناسبی  محل 
مسلمانان بود. در سال های امپراتوری 
و  شده  مستقر  پکن  در  مسلمانان  مینگ 
دگرگونی  و  تحوالت  تمامی  از  دور  به 
ها به زندگی آرام خود ادامه می دادند. 
امپراتوری مینگ در راستای حفظ زبان 
و فرهنگ باستانی چین اقداماتی 
را نیز در پیش گرفت. در این 
بیش  مهاجرت  از  ها  سال 
ویژه  به  مسلمانان  حد  از 
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زیرا  شد.  جلوگیری  کشور  به  اعراب 
این امپراتوری قصد داشت تا مسلمانان 
چینی  فرهنگ  با  و  چینی  زبان  به  چین 
آن را گسترش  پذیرفته و  دین اسالم را 
دهند. وی در این راستا خدمات شایانی 
زبان  به  احادیث  و  قرآن  ترجمه  برای 
که  بود  دوران  این  در  داد.  انجام  چینی 
مهم  مراکز  از  یکی  به  نان جین  منطقه 
به  فراوانی  آثار  و  شد  تبدیل  اسالمی 
دست دانشمندان و عالمان وقت به زبان 

چینی ترجمه شد.
آرامی  نا  و  شورش  که  دورانی  در 
و  رساند  پایان  به  را  مینگ  امپراتوری 
مانچو تبارها با پیروزی بر امپراتوری 
تاسیس  را  چینگ  جدید  سلسله  مینگ 
کردند، مسلمانان استان های شین جیان، 
به  دست  نان  یون  و  سی  شان  گانسو، 
مانچوها  مقابل حمله  در  و  شورش زده 
اقداماتی صورت دادند. در این درگیری 
با  مخالف  مسلمانان  از  بسیار  تعداد  ها 
سلسله چینگ کشته شدند. پکن بدون هیچ 
تغییر و تحولی از گزند این در گیری ها 

مصون ماند.

پس از پایان امپراتوری های گوناگون، 
دوران حکومت های مدرن و ایدئولوژی 
های نوین فرا رسید. با تاسیس جمهوری 

چین امروزی و 
مسلمانان

از آن جمهوری خلق چین،  چین و پس 
و  معنوی  نظر  از  چه  مسلمانان  منافع 
اساسی  قانون  در  اقتصادی  نظر  از  چه 
قرار گرفت.  تایید  مورد  و  چین مطرح 
آزادی اعتقادی و دینی از جمله مواردی 
است که در دولت امروزی چین نیز بر 
که  آنچه  و  است  شده  فراوانی  تاکید  آن 
مختلف  مناطق  مسلمانان  با  گفتگو  از 
آنها  از رضایت  نشان  آید،  بر می  چین 
از سیاست های دولت چین در راستای 
مختلف  ادیان  و حضور  دینی  اعتقادات 

در سراسر کشور است.
میلیون   22 حدود  در  حاضر  حال  در 
مسلمان در سراسر چین زندگی می کنند 
و در حدود 36000 مکان ویژه مسلمانان 
اعم از مسجد و مدارس اسالمی و مقابر 
متبرک وجود داشته و بیش 4500 امام و 
پیش نماز در چین به کار مشغول هستند. 
دولتی  مدارس  تاسیس  با  نیز  دولت چین 
علوم اسالمی، تشکیل انجمن های اسالمی 
در شهرهای مختلف و صدور مجوز برای 
تاسیس مدارس خصوصی علوم اسالمی، 
را  مسلمانان  راحتی  و  آسایش  موجبات 
فراهم کرده است . افزون بر این ساالنه 
تعداد بسیار زیادی از دانشجویان چینی 
به  فقهی  مبانی  و  علوم  فراگیری  برای 
مالزی،  عربستان،  ترکیه،  کشورهای 
از  پس  و  کرده  سفر  مصر  و  اندونزی 
پایان دوران تحصیل خود به وطن خود 

بازمی گردند.
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هویی مین فان خیابان بزرگی نیست و بیشتر شبیه به کوچه های 
قدیمی است که بسیار شلوغ و پر رفت و آمد هستند. نه خبری از 

رستوران های مدرن هست و نه ردی از فروشگاه ها و مغازه های 
لوکس. اما هر کسی که به شهر شی آن سفر می کند، بدون شک مدتی 

را در این خیابان سپری کرده و بعد از آن نمی توانند از آن دل بکنند. این 
خیابان مخصوص رستوران های مسلمانان در شی آن است.

خیابان پر از رستوران های کوچک وبزرگ است. و جالب اینجاست که 
جای برای نشستن در هیچ یک پیدا نمی شود و مشتری ها هستند که در 
میان سر و صدای پیشخدمت ها تالش می کنند تا خواسته های خود را به 
آنها بفهمانند و از ویژگی های این خوراک ها بپرسند. پیشخدمت ها هم 
در کمال گشاده رویی و مهمان نوازی از مهمانان پذیرایی کرده و صحنه 
های خنده داری نیز میان مهمانان خارجی و میزبانان چینی بوجود می 

آید. ارتباط بیشتر با ایما و اشاره برقرار می شود ولی در پایان، نتیجه 
رضایت بخش است.

خیابان هویی 
مین فان و خوراک 

های مسلمانان
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خشکبار،  حلوا،  شیرینی،  تازه،  نان 
های  فراورده  و  دستی  صنایع 
محصوالتی  جمله  از  خوراکی، 
خیابان  این  جای  جای  در  که  هستند 
روهای  پیاده  در  شوند.  می  دیده 
و  کوچک  های  بساط  خیایان   
که  فروشندگان  و  است  پهن  بزرگ 
عادت  خارجی  مهمانان  حضور  به 
دارند، قیمت ها را به زبان انگلیسی 
کردن  خرید  بر  اصرار  و  گویند  می 

دارند. مهمانان 
خیابان،  این  اهمیت  دلیل  مهمترین 
گویی  و  هاست  خوراک  بودن  حالل 
با این خوراک ها پل ارتباطی مهمی 
کرده  ایجاد  گردشگران  و  خود  بین 
حالل  های  خوراک  مزه  است. 
کشور  و  آن  شی  هویی  مسلمانان 
برای  گذار  تاثیر  خاطرات  از  چین 

است. گردشگران 
پر  بازاری  فان  مین  هویی  خیابان 
بر  عالوه  که  است   جوش  و  جنب 

از  اعم  مسلمانان  تولیدات  خوراک، 
پوشاک و صنایع دستی هم در آن به 
فروش می رسد. تحرک و پویایی این 
داشته  ادامه  هم  شب  نیمه  تا  خیابان 
و مشتریان و فروشندگان همواره در 
حال گپ و گفت بر سر قیمت هستند. 
همه خوراک های رستوران ها حالل 
به  الکلی  مشروبات  آنها  در  و  است 

فروش نمی رسد.
ترین  قدیمی  و  آن  شی  جامع  مسجد 
مسجد شهر شی آن و به عبارتی یکی 
کشور  های  مسجد  ترین  قدیمی  از 
دارد.  قرار  خیابان  این  در  نیز  چین 
تپنده  قلب  فان،  مین  هویی  خیابان 
مسلمانان شی آن است که هم از نظر 
و  تاریخی  نظر  از  هم  و  اقتصادی 
پر  عبادی،بسیار  دیدگاه  از  همچنین 
یکپارچگی  موجب  و  بوده  اهمیت 
مسلمانان شده  است و در حدود 20 
هزار مسلمان هوی را در کنار خود 

جای داده است.
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به عنوان پایتخت سیزده سلسله در تاریخ چین، شهر شی آن دارای بیش از 3 هزار سال تاریخ و پیشینه تاسیس 
شهر و بیش از1100 سال تاریخ پایتختی بوده و یکی از بزرگ ترین شهرهای تاثیر گذار در تاریخ چین 

به حساب می آید. شهر شی آن عالوه بر شهرت تاریخی خود، به دلیل گوناگونی 
خوراک های محلی نیز شهرت فراوانی دارد. خوراک های ویژه ای مانند" 

میان"،  زی  "سو  مو"،  جیا  "رو  پی"،  "لیانگ  مو"،  پائو  رو  یانگ 
بین" و "رو وان هو ال  بین"، "هوانگ فوی شی زی  "شوی جین 
تان"، توجه گردشکران دالی و خارجی را به خود جلب کرده است.

کنید،  آن گردش می  هنگامی که در خیابان و کوچه های شهر شی 
خوراک های فراوانی که از ویژگی های چند منطقه، قوم و فرهنگ بهره 

مند هستند به چشم می خورند.. می توان گفت که با خوردن خوراک های شی 
آن با فرهنگ و تاریخ این اقوام نیز آشنا می شوید. 

"یانگ رو پائو مو"، خوراک 
امپراتور و روزه داران

خوراک های محلی نیز شهرت فراوانی دارد. خوراک های ویژه ای مانند" 

خوراک های فراوانی که از ویژگی های چند منطقه، قوم و فرهنگ بهره 
مند هستند به چشم می خورند.. می توان گفت که با خوردن خوراک های شی 
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"یانگ رو پائو مو" خوراکی بسیار معروف است، دارای 
ویژگی چند ملیتی و چند قومی است و نیز خوراک معروف 
چین،  مردم  باور  به  آید.  می  بحساب  آن  شهر شی  محلی 
قدمت و تغییرات شهر شی آن در طول تاریخ و حضور 
این شهر به عنوان سر آغاز جاده ابریشم، دالیلی هستند که 
می توان انواع مختلف خوراک ها با سلیقه های مختلف را 
دراین شهر یافت و هر گردشگری با کمی جستجو می تواند 

خوراک دلخواه خود را بیابد.

داستان "یانگ رو پائو مو"
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قدمتی  از  مو  پائو  رو  یانگ  خوراک 
داستان  و  است  برخوردار  طوالنی 
این شکل در  به  نیز  آن  چگونگی پخت 
پادشاه  است:  یافته  رواج  مردم  میان 
سلسله "سونگ" با نام "جاو کوان یین"، 
پیش از آن که به مقام امپراتوری دست 
شی  شهر  یا  آن"  "چانگ  شهر  در  یابد 
آن امروزی، بی خانمان و آواره بود.در 
یک روز خیلی سرد زمستانی که بسیار 
گرسنه هم بود، فقط در سرمای زمستان 
نانی خشک به همراه داشت که به  تکه 
علت سفتی نمی توانست آن را بخورد. 
می  راه  ها  خیابان  در  که  طور  همین 
رفت از کنار یک رستوران معروف که 
سوپ گوسفند رد شد. صاحب رستوران 
از سر دلسوزی به او کمک کرد و یک 
داد.  او  به  گوسفند  گوشت  سوپ  کاسه 
در  را  سخت  و  خشک  نان  تکه  پادشاه 
سوپ خرد کرد و خورد. پس از آن که 
او به قدرت رسید و می توانست خوراک 

اما  شود،  فراهم  برایش  بسیاری  های 
هنوز مزه آن سوپ گوسفند و نان خشک 
زیر زبان امپراتور بود. او به آشپز ها 
تا این خوراک را بپزند  دستور می داد 
آزمایش  از  آشپز پس  از یکصد  بیش  و 
های زیاد در پایان توانستند نظر شاه را 
جلب کرده و خوراک مورد عالقه او را 

فراهم کنند..

یانگ رو پائو مو، امروز سمبل خوراک 
های شهر شی آن است و همه مسافران 
داخلی و خارجی، حتما از این خوراک 
امروزه  اند.  برده  لذت  آن  از  و  خورده 
به  متعلق  که  هایی  رستوران  بیشتر  در 
گوشت  با  خوراک  این  است  مسلمانان 
و  رمضان  ماه  در  و  شده  پخته  حالل 
از گزینه های مورد  یکی  افطار  هنگام 

نظر روزه داران شهر شی آن است.
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اصلی  دلیل  هستند.  مسلمان  النجو  مردم  از  زیادی  درصد 
این است که النجو در زمره  این جمعیت مسلمان  حضور 
ایستگاه های پایانی جاده ابریشم در خاک چین بوده و جاده 
خارج  چین  خاک  از  و  رفته  هوان  دون  به  النجو  از  پس 
شده است. به همین دلیل النجو رامی توان به عنوان اولین 
بازرگانان  پذیرای  سویی  از  دانست.  فرهنگی  های  بنگاه 
کشورهای مختلف است و از سوی دیگر بازرگانان چینی 

را که عازم سفر هستند را بدرقه می کند. 
رسوم  و  رمضان،آداب  ماه  در  ویژه  به  النجو،  مسلمانان 
مذهبی خود را به شکلی تمام و کمال برگزار می کنند. نماز 
به جماعت برگزار می شود. زنان و مردان در هر حالی 
سعی دارند تا خود را به نماز حماعت رسانند. تعداد بسیاری 
مسجد در این شهر هست که تقاضاهای مذهبی مسلمانان را 

براورده کرده و پاسخگوی آنهاست. 
در ماه رمضان بیشتر روزها در مسجد مراسم دعا و افطار 
حال  عین  در  و  آمیز  مسالمت  زندگی  شود.  می  گزار  بر 

مسلمانی و مسلمانان النجو

حفظ شده فرهنگ چینی و فرهنگ وارداتی اسالمی به این 
کشور، نکته جالب توجهی است. هر دو فرهنگ متفاوت با 
احترام به عقاید و باورهای مذهبی یکدیگر،به حیات خود 

ادامه می دهند. 
النجو را می توان شهری دانست که اولین بازرگانان مسلمان 
وارد آن شده و سکونت در این شهر را آغاز کرده اند. تاثیر 
فرهنگ ایرانی از سویی و از سوی دیگر باورهای اسالمی 
در رفتار روزمره مسلمانان دیده می شود. رستوران های 
این  شود.  می  دیده  ای  گوشه  هر  در  حالل  های  خوراک 
شهر بیش از سه هزار رستوران بزرگ و کوچک اسالمی 
دارد و بدون شک سهم عمده ای از اقتصاد این شهر را به 
خود اختصاص داده است. خوراک های حالل، مورد پسند 
همگان قرار گرفته و مسلمان و غیر مسلمان، چینی و غیر 

چینی از آنها خورده و لذت می برند. 
این شهر بسیار چشمگیر و  فراگیری فرهنگ اسالمی در 

برجسته است. 
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از پرسابقه ترین و معروف ترین  یکی 
رستوران های شهر النجو برای صرف 
"ال  ترین  معروف  و  ترین  مرغوب 
مین " همواره درهای خود را به روی 
در  خدمات  ارایه  با  و  گشوده  مهمانان 
را  خود  مشتریان  روز،  ساعات  بیشتر 
خشنود  خود  از  متمادی  های  سال  در 

ساخته است.. 
سال   100 از  بیش  در  رستوران  این 
به  آن  در  روز  هر  و  شده  تاسیس  پیش 
و  مسلمان  از  اعم  النجو،  شهر  مردم 
 " شود.  می  ارایه  خدمات  مسلمان  غیر 
ال مین " خوراک معروف و سنتی شهر 
النجوست و که این رستوران در پخت آن 
سرامد دیگر رستوران های شهر است. 
این رستوران تا کنون بیش ار 100 سال 
اقتصادی خود  فعالیت های  به  در شهر 
ادامه داده و امروزه نیز سرشناس ترین 

رستوران ال مین در شهر النجو است. 
مدیر رستوران که نسل چهارم صاحبان 
خدمات  ارایه  درباره  است  رستوران 
مردم  بیشتر  که  گوید  می  ن  مشتریا  به 
المین  خوردن  برای  صبح  در  النجو 
از  روزانه  ما  و  آیند  می  رستوران  به 
شمار زیادی از شهروندان عالقه مند به 

این  مختلف  های  طبقه  در  خوراک  این 
رستوران پذیرایی می کنیم. 

سر آشپز رستوران قدیمی النجو مردی 
های  آشپز  نسل چهارم سر  و  ساله   56
این رستوران است. او همچینی مهارت 
فراوانی در ساخت و آماده کردن رشته 
بس  همین  او  های  مهارت  از  و  دارد 
که او می تواند با یک تکه خمیر تعداد 
256 رشته نازک با طول تقریبی و کلی 
385 متر درست کند. سر آشپز "ما ون 
برنده  و  ملی  افتخار  نشان  دارای  بین: 
رشته  کردن  درست  شمار  بی  مسابقات 
در کشور است. او همچنین لوح تقدیر و 
فرهنگی  میراث  به عنوان  افتخار  نشان 
اختصاص  به خود  را  زنده کشور چین 

داده است. 

رستوران 
مسلمانان 

النجو

از عادات جالب مردم النجو خوردن ال 
مین در صبح است. با اینکه در شهرهای 
خوراکی  ی  ها  وعده  در  مین  ال  دیگر 
در  ولی  یا شب خورده می شود،  ظهر 
زادگاه این خوراک، مردم دوست دارند 
را  آن  صبحانه  عنوان  به  و  صبح  در 
خورده و خود را برای کار روزانه آماده 
کنند. چونکه در پخت ال مین همیشه از 
مردم  شود،  می  استفاده  گاو  گوشت  با 
رو  "نیو  را  میان  الن  ها  وقت  بعضی 

مین" می خوانند.
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صاحب  همچنین  و  عنبر  رستوران 
شناخته  النجو  شهر  در  رستوران  این 
انجمن  رییس  چوان  جانگ  هستند.  شده 
کارخانه  چند  صاحب  النجو،  اسالمی 
تولید مواد خوراکی اسالمی، ریس هیات 
امنای مسجد محمد رسول اهلل و یکی از 

خیرین شهر النجوست. 
رستوران عنبر پس از هرینه کردن در 
رستورانی  به  یوان  میلیارد  یک  حدود 
حتی  و  استان  و  شهر  سطح  در  نمونه 
شده  تبدیل  کشور  در  گفت  توان  می 
است. بنای سه طبقه رستوران به زیبایی 
نوع  به  بسته  طبقه  هر  و  شده  آراسته 
می  ارایه  خدمات  مشتریان  تقاضای 
دهند. در طبقه دوم نمازخانه قرار دارد 
و در هر پنج وعده نماز مسلمانان در این 
مخل نماز می گزارند و به سخنان پیش 

نماز گوش می دهند. 

است  این  رستوران  این  برجسته  ویژگی 
که به هیچ عنوان در این محل مشروبات 
الکلی فروخته نمی شود و تا حد توان بیشتر 
کارکنان این رستوران از زنان و مردان 
رستوران  این  مدیریت  هستند.  مسلمان 
رعایت  و  اعتقاد  را  خود  موفقیت  رمز 
اسالم می  دین  مبانی  تک تک اصول و 
داند. در رستوران انواع خوراک ها برای 
مسلمانان فراهم می شود و در روزهای 
ماه رمضان تعداد مشتریان آن در ساعات 
افطار بیش از گذشته است. نظم و ترتیب 
در این رستوران بسیار قابل توجه است و 
همچنین محیطی امن و آرام برای مشتریان 

فراهم شده است. 
مدیریت  در  نیز  چوان  جانگ  خانواده 
رستوران به او بسیار کمک کرده و او 
همواره قدردان زحمات پدر و مادر خود 

است. 

خانواده مسلمان 
در شهر الن جو

از  بیش  با  است  شهری  النجو  شهر 
70 درصد جمعیت مسلمان. در سفر 
خود به النجو به دعوت پیشنماز یکی 
دیدار  به  النجو  شهر  مسجدهای  از 

یک خانواده مسلمان رفتیم. 
بسیار  و  عضو   27 با  ای  خانواده 
این  داشتنی.  دوست  و  صمیمی 
خانواده دارای اعضای زیادی است. 
پیشنماز  جون  ما  امام  همراه  به  ما 
مسجد محل به این خانه وارد شدیم و 
با استقبال گرم آنان مواجه شدیم. امام 
هم  به  را  خانواده  اعضای  و  ما  که 
معرفی می کرد درباره آزادی دینی 
نقش مهم دولت  و در کشور چین و 
افراد  برای  مهم  موضوع  این  در 
هایی  مهمانان صحبت  ما  و  خانواده 

رستوران عنبر
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آماده می کنند. این غذا با نام چینی "سان 
می شود.  آماده  عید  این  زی" مخصوص 

او می گوید: 
تا  تا پسر، چهار عروس، سه  "من چهار 
دختر و سه داماد، پنج نوه پسر و شش نوه 
دختر دارم. شش نوه از آن ها در دانشگاه 
درس می خوانند. هر سال آنها برای جشن 
عید فطر به خانه بر می گردند. من سال 
2003 برای حج به مکه رفتم. بزرگترین 
آرزویم سالمتی اعضای خانواده من است. 
و  سعادت  برای  کنم  می  دعا  خدا  از  هم 

سالمتی همه مسلمانان. " 
یکی دیگر از اعضای این خانواده بزرگ، 
عروس بزرگ خانواده و همسر بزرگترین 
پسر مادربزرگ است که امسال 52 ساله 
می شود. وی برای 28 سال در این خانواده 
زندگی کرده و دارای دو دختر و یک پسر 
است. این بانوی مسلمان در گفتگوی خود 
با ما به توجه و اهمیت خود به تدریس و 
آموزش فرزندانش اشاره کرد و به ما گفت 
فرزندان  تربیت  و  تعلیم  به  کودکی  از  که 

گفته  به  است.  داشته  فراوانی  توجه  خود 
او، بچه ها در سن رفتن به کودکستان در 
تعطیالت در مسجد دانش های مذهبی را 
این  در  خوبی  پایه  ها  آن  گیرند.  می  یاد 

زمینه بنیاد گذاشته اند. 
دختر بزرگ او هم اکنون 27 ساله است 
و در دانشگاه بوستون آمریکا برای کسب 
درجه دکترا درس می خواند. پسر بزرگ 
او نیز در دانشگاه علوم اسالمی استانبول 
درس می خواند. وقتی از آینده او پرسیدیم 
پایان  از  پس  دارد  قصد  داد  پاسخ  ما  به 
مسلمانان  به  و  بازگشته  چین  به  تحصیل 

چین خدمت کند. 
و  شور  با  خانواده  این  دختران  و  زنان 
اشتیاق فراوان مشغول آماده کردن شیرینی 
و خوراکی برای افطار آن روز و همچنین 
مراسم عید فطر بودند. زنان مسلمان شهر 
النجو در کنار اعضای خانواده خود نقش 
مهمی در تربیت فرزندان و حفظ فرهنگ 
اسالمی مردم چین ایفا کرده و وظیفه مهم 

مادری را به جا می آورند. 

کرد. او بر این باور بود همین که مسلمانان 
چین می توانند از چنین آزادی مذهبی ای 
برخوردار باشند و خوشبخت زندگی کنند، 
تشکر  دولت  خوب  های  سیاست  از  باید 
و سنت  عادت  به  بسیار  چین  دولت  کنند. 
های مسلمانان احترام می گذارد. مسلمانان 

در عید فطر نیز یک روز تعطیل دارند. 
بزرگترین اعضای خانواده مادر بزرگ و 
پدر بزرگ خانواده هستند که همه اعضای 
خانواده را در ماه رمضان دور خود جمع 
با  مرتبط  های  فعالیت  به  هم  با  و  کرده 
پردازند.  مسلمانان می  برای  مهم  ماه  این 
از زندگی سعادتمند  مادربزرگ 72 ساله 
خود بسیار راضی است. وی با خوشحالی 
اعضای خانواده را به خبرنگاران سی ار 
آی معرفی می کند. مادربزرگ چهار پسر 
و سه دختر دارد. دختر و پسر بزرگ پسر 
مادربزرگ به ترتیب در آمریکا و ترکیه 
درس می خوانند و برای جشن عید فطر به 
معموال  چین  مسلمانان  اند.  بازگشته  خانه 
فطر  عید  جشن  برای  را  قومی  غذاهای 
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بخش فارسی راديو بين المللی چين در سال 1957 آغاز به کار کرد و برای ايران و افغانستان، 

روزانه به مدت يک ساعت و نيم، برنامه پخش می کند که موضوعات آن شامل اخبار، رويدادهای 

چين و جهان، برنامه های اقتصادی، گردشگری، موسيقی پاپ چين و غيره است.

( http://persian.cri.cn) ماه اکتبر سال 2003 ميالدی، وب سايت بخش فارسی

 رسما راه اندازی شد.

در حال حاضر سايت ما به روش های گوناگون از جمله، صوتی و تصويری، به موضوعات کلی اقتصادی، گردشگری و غيره پرداخته و 

آن ها را در اختيار مخاطبان قرار می دهد. به اين ترتيب، مخاطبان توانسته اند از پنجره ای گسترده تر و سريع تر با کشور چين آشنا شوند.

ماه ژوئن سال 2007 ميالدی، دفتر خبری راديو بين المللی چين در تهران ايجاد شد. خبرنگاران ما نيز از نزديک گزارش هايی را از ايران 

برای مردم چين ارسال می کنند. به اين ترتيب فاصله بين دو کشور کمتر شده است.
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