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  فصلنامه تاريخ اسالم
   48، شماره مسلسل 1390 مستانزشماره چهارم، ، مدوازدهسال 

  
  

  چينگ هاي مسلمانان چين در عصر دودمانقيام
  

  28/11/90 :تاريخ تأييد  13/9/90 :تاريخ دريافت

  ∗سيد جالل امام
دودمان چينگ پس از تسلط بر كشور پهناور چين براي كنترل مناطق مـرزي              

هايي اعمال كرد، كه نارضايتي مردم از جملـه مـسلمانان             دوديتشمال غرب، مح  
هاي نخست، قيامي عليه ايـشان رخ   را به همراه داشت و سبب شد در همان سال     

هم چنين در دهه هفتاد سده هجدهم ميالدي مـشكالت اجتمـاعي جامعـه              . دهد
پس . هاي صوفيانه به قيام عليه حكومت انجاميد        مسلمانان و رقابت ميان طريقت    

هاي شصت، هفتاد و هشتاد سده نوزدهم ميالدي، منـاطق مـسلمان              از آن در دهه   
نشين شمال غرب و جنوب غرب مانند ساير نقاط كشور عليـه حكومـت فاسـد                

ايـن  . ها از سوي حكومت چينگ سركوب شـد         چينگ قيام كردند كه تمامي قيام     
 هاي بر اين قيام   مقاله بر آن است با تكيه بر چند منبع برگزيده چيني، ضمن مرور            

  .هاي پيدايش و پيامدهاي آنها بپردازد زمينهو بررسيبه تحليل 
  

هاي صـوفيانه،   طريقتچين، قوم خويي، دودمان چينگ،      ان   مسلمان :هاي كليدي   واژه
  .جهريه

                                                 
  . رشته تاريخ دانشگاه مركزي چينوي دكتريدانشج ∗
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  مقدمه
هاي هجري، هم زمـان بـا حكومـت           بر اساس اسناد و شواهد تاريخي از نخستين سده        

-960( ٣»سونگ«و ) 960-907 (٢»پنج پادشاهي«، )907 ـ  618 (١»تانگ«هاي  دودمان
بازرگاناني كه مسلمان شده بودند با حضور در پايتخت، بنـدرهاي جنـوبي و جنـوب          ) 1279

اين حضور پراكنده به مدت چند سـده و         . شرقي چين، ساكنان شرق را با اسالم آشنا كردند        
  .دامه داشته استكم و بيش ا» يوان«تا زمان روي كار آمدن دودمان مغولي 
در ) 1368-1279 (٤»يـوان «گذار دودمـان مغـولي        از آن زمان كه قوبيالي خان، بنيان      

اي از مـسلمانان ايـران و    اواسط سده سيزدهم ميالدي به شرق حمله كرد، طيـف گـسترده      
بخـشي  . آسياي ميانه به چين سرازير شدند و مناطقي از چين، بخشي از جهان اسالم شـد               

هاي   خوانند، سهم قابل توجهي از اين جمعيت متعلق به ايراني           ناشناخته مي كه امروز آن را     
در ايـن دوره    . مهاجر به چين بود كه اسناد و آثاري كم اما گويا، بر اين امـر گـواهي دارنـد                  

مسلمانان به دليل حضور فعال در امور سياسي و اجتماعي جايگاه بـسيار بـااليي داشـتند و                 
گرد سده سـيزدهم مـيالدي قابـل مـشاهده            بطوطه، جهان    ابن هاي  اين جايگاه در يادداشت   

  ٥.است
) 1644-1368 (٦»مينـگ «هاي بعدي مسلمانان مهاجر به چين در عصر دودمان            نسل

رديدند كه كم و بـيش  گ، بخشي از جامعه چين )خويي(در قالب يك اقليت قومي كم تعداد  
، فـضاي يـك نواخـت و    در عصر مينـگ   . در اوضاع سياسي و اجتماعي كشور سهم داشتند       

اكثريـت سـاكن    (٧نحاكمان اين دودمان كه از قوم خَ . آرامي بر جامعه مسلمانان حاكم بود     
هاي نظامي به     نشين، نيروهاي مسلمان را در پست       بودند در برخي از مناطق مسلمان     ) چين

 هاي اقتصادي و اجتمـاعي ناشـي   خدمت گرفتند، اما از اواسط اين دوره، مسلمانان از آسيب     
از فساد سياسي و اقتصادي حكومت در امان نماندند و حتي در اواخر عصر مينـگ در كنـار         

هـا،    از ميان اين قيام ٨.ساير مردم چين، دست به شورش زده و بر عليه حكومت قيام كردند            
 اشاره كرد كه براي مدتي، سـرزميني وسـيع از جغرافيـاي             ٩»ما شويينگ «توان به قيام      مي

ها بـه فروپاشـي دودمـان         أثير خود قرار داد و در كنار ديگر شورش         را تحت ت   ١٠شمال غرب 
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  ١١.مينگ سرعت بخشيد
با به قدرت رسيدن منچوها كه به دودمان چينگ شهرت دارند و خود اقليتـي قـومي از                  

هاي   شمال شرق چين بودند، اوضاع براي مسلمانان تا حد زيادي دگرگون شد و محدوديت             
اي كـه در   نكتـه . پـردازيم  در اين نوشتار به بررسي آنها ميزيادي بر آنها تحميل گرديد كه   

 سـخن   ١٢»مسلمانان قوم خـويي   «اين جا بايد به آن توجه داشت اين كه در اين نوشتار از              
تواند شامل اويغورها نيز باشد اما اويغورهـا          مي» مسلمانان چين «امروزه واژه   . خواهيم گفت 

.  دارنـد  ١٣»چـين داخلـي   «از مـسلمانان    تاريخ، زبان، فرهنگ و نـژادي متفـاوت و جـداي            
چينـي، سـهم قابـل تـوجهي در      - مسلمانان خويي كه در اين عصر بـا فرهنـگ اسـالمي        

فرهنگ چين دارند در عصر يوان و پس از آن در سه منطقه شمال غرب، جنـوب غـرب و                    
به صورت متراكم و در ديگر نقاط مانند شـمال شـرق و             ) حوزه تمدني رود زرد   (جنگ يوان   

  .  شرق به صورت پراكنده ساكن شدند و اين پراكندگي تا اين زمان وجود داردجنوب
هم اكنون از ميان پنجاه و شش قوم ساكن چين، ده قوم به اسالم اعتقاد دارنـد كـه از                    

تـرين قـوم      ترين و در عين حال پراكنده       به عنوان پرجمعيت  » خويي«ميان آنها، اقليت قوم     
ليت قومي در سه قرن اخيـر بـه سـين كيانـگ مهـاجرت            بخشي از اين اق   . شود  شناخته مي 

كنند با اين حال، بخش اعظم آنها در خـاك چـين              نموده و در سرزمين اويغورها زندگي مي      
اند و از آن جا كه فرهنگي نزديك به بيشتر مردم چين دارنـد،                داخلي ساكن شده و پراكنده    

قيـام مـسلمانان    «در بحـث    . دهاي مـسلمان ناميـ      توان آنها را مسلمانان چيني يا چيني        مي
قيام اويغورها در اواخر سده نوزدهم، هم زمان با قيام مسلمانان خويي بـود، امـا بـه                  » چين

ها ماهيت متفاوتي داشتند و شايـسته اسـت در نوشـتاري جداگانـه      رسد كه آن قيام نظر مي 
  ١٤.بحث و بررسي شوند

ه اسـت و برخـي از محققـان        اي انجام شـد     درباره قيام مسلمانان چين مطالعات پراكنده     
دو . اند كه در ادامه نوشتار از آثارشان بهره خواهيم بـرد            ها را بررسي كرده     ابعاد مختلف قيام  

تـاريخ  «و كتـاب  » وو ون شن«نوشته » تحقيقي درباره قيام مسلمانان شمال غرب   «كتاب  
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 مهـم  از آثـار » خن مين« نوشته »وگن سو در عصر حكمراني تُنگ جي    قيام مسلمانان شي  

هـاي    نمايـد تمـامي قيـام       كتاب نخـست تـالش مـي      . استفاده شده در اين پژوهش هستند     
مسلمانان چين در اواخر عـصر مينـگ را بررسـي كنـد و كتـاب دوم ابعـاد مختلـف قيـام                       

  . نمايد مسلمانان در پايان قرن نوزدهم را مطالعه مي
  

  اولين شورش
مـسلمانان منطقـه    ) 1911-1644 (١٥چهار سال پس از برپايي حكومت دودمان چينگ       

ايـن  .  عليه حكومت قيـام كردنـد      ١٦»گن سو « م در ايالت     1648شمال غرب چين در سال      
اولين قيامي بود كه مسلمانان شمال غرب در حدي وسيع بر ضد حكومت نوپـاي چينـگ،                 

 و ١٨»مـي ال يـين  «هـاي    اين قيام در دو جبهه و با رهبري دو نفر بـه نـام             ١٧.سامان دادند 
»  آنها توانـستند مـردم را بـسيج كننـد و بـر نيروهـاي                ٢٠. شكل گرفت  ١٩»نگدينگ گوا د 

 شـعار   ٢١.حكومتي غلبـه نماينـد و منـاطق وسـيعي از شـمال غـرب را در اختيـار بگيرنـد                    
چينگ را بيرون كنيـد و مينـگ را         «شعار  مسلمانان، در قيام همانند بسياري از اهالي چين،         

  . بود٢٢»زنده كنيد
دهي   ش آمده، نيروهاي خود را براي سركوب قيام سامان        حكومت با مشاهده وضعيت پي    

در نبرد سـختي كـه درگرفـت سـه          .  به آنها حمله برد    ٢٣»شان شي «كرد و از سمت ايالت      
هزار نفر از نيروهاي قيام كشته شدند و ساير آنها به سمت شمال و در نهايت غـرب ايالـت       

  ٢٤.نشيني كردند گن سو عقب
تباط با شهرهاي شرقي ايالت سين كيانـگ از ايغورهـا           برخي از مسلمانان با برقراري ار     

نقطه ضعف مسلمانان، نداشتن تجربه جنگ و كمبود سالح بود و از اين رو              . كمك طلبيدند 
شـود    گفتـه مـي   . با محاصره ارتش چينگ، شكست سختي از نيروهاي حكـومتي خوردنـد           

ومت چينگ يـك     اين قيام مسلمانان عليه حك     ٢٥.تلفات اين جنگ سي هزار نفر بوده است       
  .سال و ده ماه به طول انجاميد و در نهايت سركوب شد
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  تحليل و بررسي
 امـا   ٢٦.هاي اواخـر عـصر مينـگ بـوده اسـت            برخي معتقدند كه اين قيام در ادامه قيام       

گيرانه حكومـت     هاي سخت   هاي ساير نقاط چين عليه سياست       معموالً آن را در راستاي قيام     
هايي كه منچوها در آغـاز رسـيدن          رسد سياست   به نظر مي   ٢٧.كنند  نوپاي چينگ تحليل مي   

هـاي    در راسـتاي شـورش    . گيـري ايـن قيـام بـود         به قدرت در پيش گرفتند، عامل شـكل       
 قبايل شمال   ٢٨)قوم من (رهبر بزرگ منچوها    » نورهاچي«كشاورزان در اواخر عصر مينگ،      

ـ      . شرقي چين را جمع كرد و به سـمت چـين حملـه آورد              سخير پكـن   نورهـاچي پـيش از ت
اي به    درگذشت و از اين رو شوراي مركزي منچوها پس از تسلط بر پكن، كودك پنج ساله               

 را به عنوان اولين پادشاه اين دودمان بر تخت نشاندند و از آن جا كه او                 ٢٩»شون جي «نام  
 به عنوان نايب السطنه كشورگـشايي، كـشورداري و   ٣٠»لونگ«قادر به اداره حكومت نبود،    

گيرانه لونگ سـبب شـد مـسلمانان در           هاي سخت   سياست. را در اختيار گرفت   تثبيت قدرت   
منطقه شمال غرب به ساير همراه مردم چين در جاي جاي اين سرزمين به حمله منچوهـا                 

 بيست سال طول كـشيد      ٣١.و كشتار مردم واكنش نشان دادند و بر عليه آنها شورش كردند           
 كـه سـهم عمـده آن، مـديون          ٣٢ينـد تا منچوها موفـق شـدند قـدرت خـود را تثبيـت نما             

  .بود» لونگ«هاي  فعاليت
از اقدامات مهمي كه منچوها انجام دادند اين بود كه بـراي حفـظ تماميـت ارضـي در                   
مرزها به خصوص نواحي شمال غرب، نيروهاي نظامي و امنيتـي زيـادي را بـه مراقبـت و                   

تأكيـد  . ال كردنـد  هاي دست و پـاگيري را اعمـ         ها و كنترل    محافظت گماردند و محدوديت   
شود كه پيش گرفتن اين سياست ربطي به دين و مذهب ساكنان شمال غرب نداشـت،                  مي

» نخَ«بلكه از آن جهت بود كه بر خالف مناطق شرقي چين كه ساكنان آن بيشتر از قوم                  
هاي قـومي بـسيار       هستند، در مناطق غربي چين، اعم از شمال غرب و جنوب غرب، اقليت            

هـاي خـاص خـود را         نند و كنترل اين مناطق مرزي اعمال محـدوديت        ك  زيادي زندگي مي  
  .طلبيد مي

ها امتياز  عالوه بر اين، حكومت چينگ براي تسلط كامل بر مناطق شمال غرب، به خن            
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داد تا از اين طريق از يك سو، آنها را بـا خـود همـراه سـاخته و از قيـام آنهـا                          بيشتري مي 
هاي قومي مانند مـسلمانان خـويي را          له آنها، اقليت  جلوگيري نمايد و از سوي ديگر به وسي       

اين سياست به نوعي نشان دهنده تبعيض حكومت در تنظـيم نظـام فئـودالي               . كنترل كند 
كار و سنتي بودنـد و        نبايد غافل بود كه منچوها اقليتي قومي، محافظه       . حاكم بر منطقه بود   

هاي قومي بـه ويـژه        ا ساير اقليت  همين امر تا حد زيادي تحمل و تأمل آنها را در مواجهه ب            
اي بـراي مـردم در منـاطق مـرزي و بـه       به هر روي فضا به اندازه. كرد  مسلمانان كمتر مي  

چينـگ را بيـرون     «خصوص مسلمانان سخت شده بود كه همان طور كه گفته شـد شـعار               
  ٣٣.سر دادند» كنيد و مينگ را زنده كنيد

تحليلي كلي دست يافت كـه پـس از روي   توان به  با كنار هم قرار دادن اين عوامل مي   
گيري بيش از حد بر مناطق        كار آمدن اقليتي قومي از منطقه شمال شرق، تبعيض و سخت          

مسلمانان كه در عصر يـوان از قـدرت و نفـوذ بـااليي برخـوردار      . مسلمان نشين حاكم شد  
ن هاي نظامي مـشغول بودنـد، اكنـون بـا ديـد      بودند و حتي در عصر مينگ در برخي پست 

وضعيت پيش آمده و تبعيض حكومت چينگ، در كنار اهالي بسياري ديگـر از نقـاط چـين،       
هـاي اجتمـاعي نـشان        دست به اعتراض زدند و عدم تحمل خود را در پي ريـزي شـورش              

  .دادند
  

  »سو سي شي سن«قيام 
ترين و پرپيامدترين رويدادهاي سياسي ـ اجتماعي تـاريخ مـسلمانان     اگر بخواهيم مهم

 1781ايـن رويـداد در سـال        . شك اين حادثـه، يكـي از آنهاسـت           بررسي كنيم، بي   چين را 
 ـ كه امروزه بـه عنـوان    ٣٥»شون خوا« كنوني، در شهر ٣٤»هاي چينگ«ميالدي، در ايالت 

شود و در طول چند سده گذشته، محل          شناخته مي » ساالر«منطقه خودمختار اقليت قومي     
 رخ داد و به قيـام  ٣٦» سنيسو سي ش« به نام زندگي آنها بوده است ـ به رهبري آخوندي 

قيام عليه «براي اين كه بدانيم اين رويداد، آيا به معناي واقعي آن            . عليه حكومت منجر شد   
بوده است يا خير؟ الزم است تـا نگـاهي اجمـالي بـه بـستر و چگـونگي                   » حكومت چينگ 
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  .گيري آن داشته باشيم شكل
و » جهريـه « از جمله دو طريقت       صوفيانه يها  از اواسط سده هجدهم ميالدي، طريقت     

 ـ  1461( پس از آن كه مخدودم اعظم، خواجه احمـد كاسـاني   ٣٧.وارد چين شدند» فيهخُ«
به كاشغر در جنوب سين كيانگ رفت، طريقت خواجگان يا همان نقشبنديه در اين              ) 1543

غر بـود  فيه در منطقـه كاشـ   سر سلسله طريقت خُ   » آفاق خوجه « نوه او    ٣٨.منطقه منتشر شد  
هـم چنـين   . هاي داشت، اين طريقت را در آن جـا تبليـغ نمـود              كه در سفري كه به چينگ     

در سـفر بـه مكـه و ديگـر     ) 1766 ـ  1681 (٣٩»ما لي چـي «آخوندي از قوم خويي به نام 
شـون  «كشورهاي اسالمي با طريقت خفيه آشنا شد و پس از بازگشت بـه چـين، در شـهر      

ترين فرقه     بزرگ ٤١»خوا سي «گذار طريقت     ه عنوان بنيان   او ب  ٤٠.به تبليغ آن پرداخت   » خوا
خـوا  « پس از گذشت يـك دهـه از تبليـغ طريقـت     ٤٢.شود فرعي طريقت خفيه شناخته مي    

  ٤٣.كنند ، مريدان بسيار زيادي به اين طريقت گرايش پيدا مي»شون خوا«در منطقه » سي
و سـر سلـسلة آن     گـذار     هاي صوفيانه چين، جهريه است كه بنيان        يكي ديگر از طريقت   

او در نوجـواني  .  اهللا استيةبا نام اسالمي ابراهيم وقا) 1781 ـ  1718 (٤٤»ما مينگ شين«

به همراه عموي خويش، عازم مكه شد اما بين راه او را از دست داد و همراه يـك صـوفي                     
اهل بخارا به يمن رفت و در آن جا به مدت سيزده  سال به تحـصيل در طريقـت شـازليه                      

و به هنگام بازگشت، از طرف استادش مأمور شد تا در چين، اين طريقت را تبليغ                ا. پرداخت
هاي خود را تبليغ كرد و پس از گذشت چند سالي، طريقتي                او پس از بازگشت، آموخته    . كند

  ٤٥.شكل گرفت» جهريه«نوپا به نام 
بـه  » مـا مينـگ شـين     «. طريقت جهريه به سرعت در منطقه شمال غرب گسترده شد         

گـذار طريقـت      جايي كه بنيـان   . رفت» شون خوا «تبليغ طريقت خود براي مدتي به       منظور  
ما گوا  «با فرزند وي به نام      » ما لي چي  «او پس از درگذشت     . در آن ساكن بود   » خوا سي «
مـا   «٤٧. كه پس از درگذشت پدر، مرشد و رهبر طريقت خوا سي بود، رو بـه رو شـد             ٤٦»باو

بدعت است و نبايـد از حـق تبليـغ برخـوردار       ) هريهج(مدعي بود كه مذهب جديد      » گوا باو 
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او بارها به حكومت شكايت برد كه نتيجه آن، بسته شدن مـساجد جهريـه و تعطيـل                  . باشد
و يارانش از تبليغ طريقـت    » ما مينگ شين  « اما   ٤٨.هاي آنها در چند مرحله بود       شدن برنامه 

هاي خياباني بر سـر       فته نزاع پس از بارها مشاجره در مساجد، رفته ر       . خود دست بر نداشتند   
  .هاي طريقتي بيشتر شد تا اين كه به صورت معزلي اجتماعي در آمد گرايش

سـو سـي شـي    «خـارج شـد و آخونـد    » شون خـوا «از » ما مينگ شين «پس از مدتي    
هـايي كـه گـاه در         در كشمكش .  را به عنوان رهبر مريدان جهريه در منطقه گمارد         ٤٩»سن

داد، هـر بـار مجـروح يـا      ه و بازار و يا روستاهاي اطراف رخ مـي مقابل مساجد، گاه در كوچ    
ها چنان به اوج رسيد كه طرفين دست بـه             م نزاع  1780در سال   . ماند  اي بر جاي مي     كشته

اين درگيري  . سالح بردند و اين به كشته شدن تعدادي از مسلمانان هر دو گروه منجر شد              
از حكومت تقاضاي كمـك كردنـد و        » خوا سي «مريدان طريقت   . گزارش شد » لن جو «به  

  .ها راهي منطقه شدند نيروهاي حكومتي براي سركوب نزاع
از چند تن از مريدان خود خواست تا به تغييـر چهـره خـود، ماننـد        » سو سي شي سن   «

 به استقبال نيروهاي حكومتي بروند و از جزئيـات كـار آنهـا بـا    » خوا سي«مريدان طريقت  
 فرمانده نيروهاي حكومتي به تصميم خود، بـراي پـاك كـردن             در اين مالقات،  . خبر شوند 

هزار نفر از   » سو سي شي سن   «همان شب،   . كند  اشاره مي ) جهريه(منطقه از طريقت جديد     
آنهـا در عمليـاتي ديگـر،    . نيروهاي خود را جمع نمود و فرمانده نيروهاي حكومتي را كشت   

بدين طريق، جنگ ميان دو طريقـت       . سرفرمانده نيروهاي حكومتي در منطقه را نيز كشتند       
براي قيـام آمـاده شـد، پرچمـي در          » سو سي شي سن    «٥٠.به جنگ با حكومت تبديل شد     

 م قيـام آغـاز   1781دست گرفت و خود را پادشاه قوم خويي خواند و بدين ترتيب در سـال               
  ٥١.شد

 سـو سـي   «شود نيز در كنـار        زني كه با عنوان دختر خوانده ما مينگ شين از او ياد مي            
تا بـه سـوي شـهر       .  آنها مريدان جهريه را فراخواندند     ٥٢.ديگر رهبر اين قيام بود    » شي سن 
نيـز بـه قيـان      » خـوا سـي   «برخي از مريـدان طريقـت       . حركت كنند ) مكه صغير (لين شيا   

نيروهاي كم ارتش نيز پـا بـه   .  و در اندك زماني شهر را تسخير كردند ٥٣.كنندگان پيوستند 
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  .به دست مسلمانان افتاد» گن سو«وب ايالت فرار گذاشتند و محدوده جن
 تـصميم گرفتنـد   ٥٤»لن جو«ارتش  و مقامات امنيتي شمال غرب چين مستقر در شهر  

هـاي دهـه    كه عامل تمامي نـاآرامي » ما مينگ شين«براي سركوبي قيام، ريشه آن؛ يعني       
 لـن جـو زنـداني       آنها به زودي، او را دستگير كرده و در شهر         . گذشته بود را از ميان بردارند     

. مريدان طريقت به خصوص مردم قوم ساالر، به سوي شهر لن جو حركت كردنـد              . نمودند
نيروي چهار هزار نفري مسلمانان كه آرزوي آزاد كردن مرشد خود را داشتند در شـهر لـن                  

رهبران قيام نيز به منظور آزاد سازي مرشد خود به طـرف لـن جـو حركـت                  . جو گرد آمدند  
كدام از مريدان كه به باالي ديوار بزرگ شهر، چشم دوخته بودند            دست هيچ   اما از  ٥٥.كردند

  .كاري ساخته نبود
اي به زبان قوم ساالر سخن گفت و به دست مـأمور          سرانجام ما مينگ شين، چند كلمه     

ديگر رهبران قيام نيز، دسـتگير و كـشته شـدند و دختـر و همـسر مـا       . حكومتي كشته شد 
هم چنين يكي از فرزندان او كشته       . به سين كيانگ تبعيد شدند    مينگ شين به عنوان برده      

بـراي دفـاع   » سو سي شي سن« بدين ترتيب قيام     ٥٦.و ديگري به ايالت يون نن تبعيد شد       
  .از مذهب جديد سركوب شد

گيري و سرانجام اين قيام، خود گوياي بـستر و داليـل              شايد روايت داستان گونه شكل    
هـاي صـوفيانه در     كه درباره مذاهب اسالمي و طريقت   ٥٧»ما تونگ «. گيري آن باشد    شكل

وقايع فوق را به صورت مـشروح و بـا جزئيـات            و  چين تحقيقات بسيار خوبي را انجام داده        
  . كه اجمالي از آن گذشت٥٨آورده است

  
  تحليل و بررسي

نـواختي حـاكم بـر جامعـه      دسـتي و يـك   هاي صوفيانه بـه چـين، يـك        با ورود طريقت  
همان طـور كـه گفتـه شـد مـسلمانان           . ه اندازه بسيار زيادي به هم خورد      مسلمانان چين ب  

خويي از ميانه سده چهاردهم تا ميانه سده هجدهم به مدت چهار قـرن، زنـدگي اجتمـاعي          
گيـري يـك    اين وضعيت آرام و كم تنش بـه شـكل   . آرام و كم تنشي را سپري كرده بودند       
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نگ چيني و بـسيار تأثيرگـذار در سـه          اقليت قومي پر جمعيت و در عين حال دخيل در فره          
  .كمك كرده بود» جنگ يوان«و » جنوب غرب«، »شمال غرب«منطقه 

هاي يك نظام طريقتي شامل مرشد، خانقاه، امام و           هاي صوفيانه، مؤلفه    با ورود طريقت  
گيري نظامي اجتماعي شد كه در درون خود به شدت بـسته و               مريد و امثال آن سبب شكل     

توانست به سرعت، واكـنش       ر مقابل حوادث و مسائل سياسي و اجتماعي مي        وابسته بود و د   
همين سازمان اجتماعي بود كه رقابت بين دو طريقت را به كوچه، بـازار              . فراگير نشان دهد  

و ميدان جنگ كشاند و پس از گذشت يك دهه، نه تنها براي حكومـت كـه بـه شـدت از                      
براي جامعه مسلمانان نيز به معزلي بزرگ       هايي هراسان بود، بلكه       گيري چنين تشكل    شكل

كنيم كه حكومت در پديد آمدن اين وضعيت نقش مهمي داشـت   البته تأكيد مي . تبديل شد 
  .انجامد و از اين روست كه پايان كار، به قيام عليه حكومت مي

براي جذب افراد جامعـه بـه سـراغ         » جهريه«و  » خوا سي «يكي از رهبران دو طريقت      
بـه  » ما مينگ شـين «. گردد رود و ديگري محبوب طبقات پايين مي    معه مي طبقه باالي جا  

خواهد كه در     كند و از آخوندها مي      هاي خود، زندگي ساده را انتخاب مي        هنگام تبليغ انديشه  
. مقابل انجام امور ديني از مردم هديه دريافت نكنند و آن را براي مردم فقير حوالـه دهنـد                  

 طريقت جهريه، اين مذهب به عنوان مذهب كـشاورزان و           پس از گذشت يك دهه از تبليغ      
در مقابل، طريقت طبقات باال تحمل اين وضع را ندارد          . شود  طبقه پايين جامعه شناخته مي    

  .كند و با حمايت حكومت براي توقف آن تالش مي
، خود براي مدتي حاكم منطقه كاشغر بوده اسـت و از            »آفاق خوجه «بايد توجه كرد كه     

شـود    يقت خفيه به طور ذاتي طريقتي مالزم و همراه با طبقه حاكم محسوب مي             اين رو طر  
مـا  «هم چنين   . تر است   و حداقل در بعد مسائل اجتماعي و سياسي با طبقات باال هماهنگ           

پس از گذشت چند سالي از تبليغ طريقت خود، در ميان طبقات باال؛ يعني زمـين                » لَي چي 
هـاي تـاريخي      گـزارش . كند  طقه، جايگاه مناسبي پيدا مي    داران مسلمان و در نزد واليان من      

خـوا  «ها از دعواهاي خيابـاني، حكومـت از طريقـت             حاكي از آن است كه در تمام شكايت       
را براي مدت چند سال به عنوان طريقت بدون         » جهريه«نمايد و طريقت      حمايت مي » سي
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سازي منطقه از اين      ه پاك كند و حتي يك روز پيش از قيام، تصميم ب           مجوز تبليغ اعالم مي   
  .شود آغاز مي» قيام عليه حكومت«گيرد و بدين ترتيب  طريقت مي

  
  پيامدهاي قيام

اين قيام كه نظام سياسي و اقتصادي حاكم بر منطقه را بـه شـدت مـورد آسـيب قـرار                     
 به ظهور بيش از پيش فساد و تبعيض در نظام فئودالي حاكم بر شـمال غـرب چـين                    ٥٩داد

گيـري بـر مـسلمانان و دوره بـال            به عنوان دوران سـخت    » عصر چينگ «اقع  در و . انجاميد
گيـري و فـشار بـر         شود و رويدادي كه بيان شد، نقطه عطـف و شـروع سـخت               شناخته مي 

 كننـدگان انتقـام سـختي       محكومت چينـگ از قيـا     . شود  مسلمانان شمال غرب شناخته مي    
آن نيز، به منظور كنترل اوضاع در        اما پس از     ٦٠.گرفت و بسياري از ايشان را به قتل رساند        

  .منطقه، دست به اقداماتي زد
، »شـون خـوا   «افزايش نيروهاي ارتشي و امنيتي به خصوص در شهرهاي مهمي مانند            

، ممنوعيـت  »آخوند«و غيره، خراب كردن مساجد، ممنوع كردن استفاده از واژه   » لين شيا «
اي از قوانين سختي بـود   نان، پارههاي مساجد و ممنوعيت تجمع مسلما دسته بلند كردن گل 

ترين اقداماتي كـه       شايد از مهم   ٦١.كه پس از سركوبي قيام، براي منطقه در نظر گرفته شد          
آنهـا  . سان سازي فرهنگي بـود      پس از اين صورت گرفت تالش حكومت چينگ براي يك         

هـاي درسـي آمـوزش دهنـد و از تعـصب              تالش كردند تا نوجوانان مسلمان را در كـالس        
دهـه پـيش چـين را در ذهـن           يدن بر فرهنگ خود دور كنند كه انقالب فرهنگي چهار         ورز

  .كند تداعي مي
  

  قيام انتقام
هـاي   سه سال پس از كشته شدن سرسلسله طريقت جهريه، دو تن از مسلمانان به نـام       

 م  1784 در منطقه جنوبي ايالت نينگ شيا در سـال           ٦٣»جانگ ون چينگ  « و   ٦٢»تين وو «
ها كه از مريدان طريقت جهريه بودند، تصميم گرفتند تا انتقام خون مرشـد              آن ٦٤.قيام كردند 
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اين قيام گستردگي چنداني نداشت و خيلي زود توسط ارتـش           . و رهبر شهيد خود را بگيرند     
  .حكومت سركوب شد

  
  قيام مسلمانان شمال غرب

 شـد   هايي عليه حكومت چينگ آغاز      از نيمه دوم سده نوزدهم در تمام كشور چين، قيام         
هايي را عليه حكومـت       هاي شصت، هفتاد و هشتاد اين سده، مسلمانان نيز قيام           كه در دهه  

، »شـان شـي   «هـاي     ها در منطقه شـمال غـرب در ايالـت           بخشي از اين قيام   . سامان دادند 
قيـام  «رخ داد كـه در منـابع تـاريخي و تحقيقـات بـا عنـوان                 » گن سـو  «و  » نينگ شيا «

  .شود يشناخته م» مسلمانان شمال غرب
در . از اوايل سده نوزدهم، نظام سياسي و اقتصادي حكومت چينگ رو بـه فـساد نهـاد                 

خـوش    هـا، كـشور دسـت       اواسط اين سده، با حضور عوامل خارجي و بـه خـصوص غربـي             
در چنـين شـرايطي،     . هـاي معـروف تريـاك بـود         تغييرات مهمي شد كه شـروع آن جنـگ        

ها از منطقه جنوب شرق       قيام. افزود  يهاي مردم در جاي جاي كشور بر مشكالت م          شورش
چين آغاز شد و به طرف مركز و شرق چين كشيده شد تا اين كه يكي از قيام كنندگان بـه    

كـشور آسـماني تـاي      « موفق به برپايي رژيمي مـستقل بـا نـام            ٦٥»خُنگ شيو چوان  «نام  
زو زنـگ  « م ارتـش چينـگ بـه رهبـري     1665در سـال  . شـد ) 1864 ـ  1851 (٦٦»پينگ
  . موفق شد اين رژيم را سركوب كند٦٧»تانگ

به دنبال آن، متأثر از فضاي سياسي و اقتصادي فرسوده و نظام فئودالي پوسيده حـاكم                
. هـاي ديگـري شـكل گرفـت         بر چين كه بيشتر مردم آن روستانشين و كشاورز بودند، قيام          

منجر شده بود بـه   » تاي پينگ «هايي كه از جنوب شرق آغاز گرديده و به قيام             سلسله قيام 
اي كه جمعيت قابل تـوجهي از آن، مـسلمانان            منطقه.  شد منطقه شمال غرب چين كشيده    

در بخش داخلي چين، مسلمانان قوم خـويي و در آخـرين بخـش، سـين كيانـگ و                   . بودند
در آغاز مسلمانان خويي قيام كردند و در نهايت مـسلمانان           . مسلمانان اويغور حضور داشتند   

و همگـي آنهـا بـه دسـت ارتـش           اويغور بودند كه اقدام به قيام و ادعاي استقالل نمودنـد            
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ايـن سلـسله    . چينگ سركوب گرديدند و مناطق تسخير شده به خاك چين بازگردانده شـد            
  . م طول كشيد و فروپاشي حكومت چينگ را سرعت بخشيد1877 تا 1862ها از  قيام

ها گاه هم زمان و گاه پياپي در چند نقطه از شمال غرب بـه رهبـري چنـد تـن از                        قيام
اي در جامعـه سـنتي مـسلمانان چـين           رهبراني كه جايگاه برجسته   . نجام شد رهبران ديني ا  

هـاي صـوفي وارد       پيش از اين گفتيم كه در اواخر سده هجدهم، زماني كه طريقت           . داشتند
كـردن مـردم و شـركت         چين شدند، مرشدها جايگاه بلند و كاريزمايي داشتند كه در بـسيج           

ن دوره عالوه بر چند آخوند از مناطق اسـالمي، بـاز            در اي . دادن آنها در قيام بسيار مؤثر بود      
ها بـه   به هر روي اين قيام. زند شاهديم كه پنجمين مرشد طريقت جهريه دست به قيام مي 

 وسـيع بودنـد و حكومـت را در چنـد جبهـه بـه       يلحاظ زماني طوالني و به لحاظ جغرافياي      
  .كنيم چالش كشيدند كه در ادامه به آنها اشاره مي

تـاي  «ور شد كـه بخـشي از نيروهـاي            م، هنگامي شعله  1962 قيام در سال     آتش) الف
بـه سـمت غـرب      » خـا نـن   «با گذر از ايالت     ) كشاورزان قيام كننده عليه حكومت    (» پينگ

پس از ورود آنها، مسلمانان نيـز، متـأثر از          . وارد شدند » شان شي «حركت كرده و به ايالت      
مالكيني برآمدند كه چندي پـيش، تعـدادي از         حضور آنها شورش كردند و درصدد انتقام از         

  ٦٨.مسلمانان را به قتل رسانده بودند
شد كه از اين ميـان         به دست چند نفر رهبري مي      ٦٩»شان شي «قيام مسلمانان منطقه    

فنـگ   «٧٣»بي يِن خـو «، ٧٢»رن وو «٧١،»خُنگ شينگ  «٧٠»خا مينگ تانگ  «توان به     مي
هه به دليل نبود رهبري قـوي و چـه بـسا            اين جب .  اشاره كرد  ٧٥» خا نما جِ « و   ٧٤»جون فو 

اختالف در رهبري و آشفتگي و نبود كانون رهبـري خيلـي زود شكـست خـورد و از سـال              
 البته اين پايان كـار نبـود؛        ٧٦.نشيني كردند    م نيروهاي مسلمان به سمت غرب عقب       1864

ار را براي   چرا كه مسلمانان در پهنه وسيعي از جغرافياي شمال غرب پراكنده بودند و اين ك              
  .كرد هاي سخت مي ارتش چينگ در سركوب قيام

گـن  . بـود » گن سـو  «جبهه ديگري كه مسلمانان عليه حكومت قيام كردند، ايالت          ) ب
. بـود » هاي  چينگ«و  » گن سو «،  »نينگ شيا «سو در عصر چينگ شامل سه ايالت كنوني         
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ن گفتـيم بـه   كه پيش از ايـن از آن سـخ  » شي سنسي سو «منطقه گن سو به دليل قيام    
هـاي   گيـري  شدت تحت كنترل نيروهاي حكومتي بود و مسلمانان تا اندازه زيادي از سخت        

  .اعمال شده بر آنان خسته بودند و به طور طبيعي انگيزه بيشتري براي قيام داشتند
وي . شـد    رهبري مي  ٧٧»ماخوا لونگ «جبهه شرقي اين ايالت، نينگ شيا بود كه توسط          

طريقتـي كـه    . پنجمين مرشد طريقت صوفيه جهريه بود     » تربت اهللا د  محم«با نام اسالمي    
در قيام قبلي به طرز فجيعـي كـشته         » ما مينگ شين  «پيش از اين، سر سلسله آنها به نام         

همه مسلمانان از فشارهاي حكومت خسته شده بودند اما به روشني پيداست كـه              . شده بود 
  .ز زودتر و استوارتر گام نهادندها در صدد انتقام بودند و در اين قيام ني جهريه

. تر از سايرين اسـت      برجسته» ما خوا لونگ  «هاي شمال غرب، نام       در ميان رهبران قيام   
وي به دليل تجارت و داد و ستد محصوالت كشاورزي در منطقه شمال غـرب و حتـي در                   

در او  . ديگر نقاط مسلمان نشين چين از جايگاه مردمي بسيار بـااليي برخـوردار شـده بـود                
كه بـه لحـاظ اقتـصادي       » ما خوا لونگ  «. نمود  هنگام تجارت، طريقت خود را نيز تبليغ مي       

آمد، حتـي در قحطـي بزرگـي كـه            وضعيت مناسبي داشت و از طبقه مالكين به حساب مي         
دامن مردم چين را گرفته بود با اقداماتي مثبت به مردم مـسلمان و غيـر مـسلمان منطقـه                    

از ايـن رو مـسلمانان و بـه خـصوص           . شهرت يافته بـود   » خير بزرگ «كرد و به      كمك مي 
تواند طريقـت را زنـده كنـد و وضـع مـسلمانان را بهبـود                  ها اميدوار بودند كه او مي       جهريه
 مستقر بودنـد و از آن       ٨٠»جين جي « و   ٧٩»تُنگ شين « او و يارانش در شهرهاي       ٧٨.بخشد

ـ   جا كه اين منطقه، قلب منطقه مسلمان شمال غرب به حساب مي            د، مـسلمانان زيـادي     آي
  .همراه او بودند

مكه (» لين شيا «و  » لن جو «جبهه بعدي مركز و جنوب ايالت گن سو؛ يعني شهرهاي           
بود كه در اين شهرها نيز چند تن از رهبران دينـي، مـسلمانان را در قيـام بـر ضـد                      ) صغير

مـشكل  .  اشـاره كـرد    ٨١»ما جن او  «توان به     كردند كه از اين ميان مي       حكومت رهبري مي  
او . اي مـشكل بـود   هاي مختلف مذهبي بودند كه متحد كردن آنها تا اندازه       اساسي او، فرقه  

هاي مذهبي را كنار گذاشته و همراه با هم در مقابـل ارتـش                خواست تا اختالف    از مردم مي  
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  .چينگ مقاومت كنند
شـي  «بود كه در مركز اين ايالت در شـهر          » هاي  چينگ«بخش ديگري از قيام، جبهه      

» نينگ شـيا «و » شان شي«اهالي اين منطقه هم زمان با مسلمانان   . شد   انجام مي  ٨٢»ينن
تفاوت اين جبهه در اين بود كه بخش زيـادي از           . مبارزه عليه حكومت را شروع كرده بودند      

ها قريـب بـه اتفـاق         بودند، اما در ديگر جبهه    » ساالر«مسلمانان اين منطقه از اقليت قومي       
مـا گـويي    «رهبـر قيـان كننـدگان ايـن منطقـه           . بودند» خويي«قومي  مسلمانان از اقليت    

  . خود از قوم ساالر بود٨٣»يوان
 1865(» تاي پينـگ  «پس از سركوب قيام     » زو زونگ تانگ  «ارتش چينگ به رهبري     

او نيروهاي خود را به سه بخش تقسيم كـرد و بـا تمـام قـوا بـر                   . عازم شمال غرب شد   ) م
از سـال   ) هاي  نينگ شيا، گن سو، چينگ    (اي كه ياد كرديم       سه جبهه . مسلمانان حمله نمود  

 م به مدت چند سال در مقابل ارتش چينگ مقاومت كردند و حكومـت را تـا انـدازه                    1864
با طوالني شدن جنگ و كمبود سالح، مسلمانان كم كم متفرق           . زيادي به زحمت انداختند   

  ٨٤.شدند و يا عقب نشيني كردند
مـا  «بل توجهي از نيروهاي مسلمان به همراه رهبر خـود           در جبهه نينگ شيا، بخش قا     

اي پنـاه   رفتـه و در قلعـه  » جـين جـي  « خارج شـدند و بـه شـهر    ناز تُنگ شي » خوا لونگ 
 نيروهاي ارتش، منطقه را به مدت شانزده ماه محاصـره نمودنـد تـا ايـن كـه در                    ٨٥.گرفتند

 شدن خـون مـسلمانان      براي جلوگيري از ريخته   » ما خوا لونگ  « م   1871نهايت آغاز سال    
و مريـدان جهريـه در جنـگ عليـه حكومـت و             » ما خوا لونگ  « از آن جا كه      ٨٦.تسليم شد 

مقاومت در قيام انگيزه بيشتري داشتند، ارتـش چينـگ پـس از پيـروزي بـر آنهـا، نهايـت          
سرهاي بريده رهبران قيام در شهرهاي اطراف گردانده شـد تـا            . قساوت را در پيش گرفت    

ها، هـر مـسلماني كـه تـسليم           از ديگر مذاهب و طريقت    . ادامه قيام باز دارد   مسلمانان را از    
  .شدند شد در امان بود اما از طريقت جهريه حتي پس از تسليم نيز كشته مي مي

ارتش چينگ پس از پيروزي بر منطقه نينگ شيا، به سمت منطقـه مركـزي و جنـوبي                  
م كارنامه قيام كننـدگان     1872حركت كرد و با محاصره شهر لين شيا، در سال           » گن سو «



 
 
 
  
 

  
  
  

  هاي مسلمانان چين در عصر دودمان چينگقيام
 

 
 
 
 

140

سركوب قيـام در منطقـه      » زو زنگ تانگ  «در اين مرحله، آخرين مأموريت      . را درهم پيچيد  
هاي بـود كـه در سـال          غربي گن سو؛ يعني مسلمانان خويي و ساالر قيام كننده در چينگ           

  . م عملي شد و به اين طريق قيام مسلمانان پايان يافت1873
كه بـه طـور   ) 1882 ـ  1840 (٨٧»بي ين خو«بران قيام به نام در اين ميان يكي از ره

ها جنگيـده و مـسلمانان را يـاري كـرده بـود، موفـق شـد خـود و                      تقريبي در تمامي جبهه   
» لن جـو  «به  » زو زنگ تانگ  «او پس از حمله     . نيروهايش را از دست ارتش چينگ برهاند      

آن جـا كـه از سـوي ارتـش          به همراه نيروهاي مسلمان خود به سين كيانگ گريخت و از            
امـروزه از   . شد از مرزهاي چين گذشت و در قرقيزستان كنوني ساكن شد            چينگ تعقيب مي  

 آنهـا در چنـد      ٨٩. معروفند ٨٨»قوم دنگ گن  «او و نيروهايش، نسلي باقي مانده است كه به          
  .اند روستا در مرز كشورهاي شمال غربي چين پراكنده

» قيام مسلمانان شمال غـرب    «و  » اي پينگ ت«هاي    ارتش چينگ پس از سركوب قيام     
عازم منطقه سين كيانگ شد؛ چرا كه اويغورها نيز متأثر از فـضاي موجـود در كـشور قيـام                 

اي  هاي پراكنده پس از اين تا اواخر دهه هشتاد، قيام     . كرده و علم استقالل بلند نموده بودند      
  .در منطقه شمال غرب صورت گرفت كه چندان گسترده نبود

  
  ل و بررسيتحلي

. برشـمرد حكومـت چينـگ     توان مخالفت با    را مي گيري و هدف اين قيام،        انگيزه شكل 
همان گونه كه اشاره شد وضعيت اقتصادي حاكم بر جامعه چين، بستري مناسـب را بـراي                 

بـر    در رابطـه بـا جامعـه مـسلمانان، عـالوه          ٩٠.شورش عليه نظام حاكم فـراهم آورده بـود        
قتصادي بايد به فشار حكومت بر مـسلمانان در يـك سـده             مشكالت سياسي و فسادهاي ا    

بر جوامع مسلمان، به    » سو سي شي سن   «فشارهايي كه پس از قيام      . اخير نيز توجه داشت   
  . شد ها اعمال مي خصوص جهريه

هم چنين اشاره كرديم كه يكي از اقدامات دولت براي كنترل اقليـت مـسلمان خـويي،        
ود كه اين خود در سده گذشته سبب ايجاد كينـه در            سان سازي فرهنگي ب     تالش براي يك  
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صـبرانه منتظـر فرصـتي بودنـد تـا            به همين دليل، مـسلمانان بـي      . دل مسلمانان شده بود   
هـاي   اميـدي در دل » تـاي پينـگ  «اعـالن اسـتقالل رژيـم    . نارضايتي خود را اعالم كنند   

  .مسلمانان زنده كرد تا دست به سالح برند
 مهم قيام مسلمانان چين در اين دوره، آن اسـت كـه     ويژگيوو ون شن عقيده دارد كه   

مسلمانان به دليل فشارهاي حكومت كه در سده اخير، آنها را به ستوه آورده بود دسـت بـه          
 مـا تونـگ معتقـد       ٩١.معناسـت   قيام زدند و چنان چه اين ويژگي را ناديده بگيريم امري بي           

 نيروهاي مردمـي عليـه حكومـت و          متأثر از تاي پينگ و شورش     » ما خوا لونگ  «است كه   
  ٩٢.هاي ريخته شده مسلمانان در سده اخير قيام كرد براي گرفتن انتقام خون

  :نويسد نيز در اين باره مي» قيام مردم شي آن«نويسنده كتاب 
استثمار حكومت چينگ از كشاورزان قوم خويي و نيز فشار بر آنها، انگيـزه              

  ٩٣.قيام آنها عليه حكومت بوده است
چنـان كـه    . هـا شكـست خـورد       اي كه بود در نهايت مانند ساير قيـام          م با هر انگيزه   قيا

 ٩٤.مند بود   اي هدف   ها، خأل رهبري واحد و برنامه       ترين عوامل شكست اين قيام      گذشت مهم 
 خأل  ٩٥.ها سبب شد آنها نتوانند قيام را به خوبي رهبري كنند            يك دست نبودن رهبران قيام    
چهـار ايالـت   . كه از جمله آنها گستردگي منطقه جغرافيايي بود      رهبري واحد، داليلي داشت     

هاي قيـام را تـشكيل        جبهه» هاي  چينگ«و  » گن سو «،  »نينگ شيا «،  »شان شي «كنوني  
بنـابراين  . دادند كه مساحت جغرافيايي آنها بيش از يك ميليون كيلومتر مربع بوده است              مي

اي   توانست نتيجه    ميدان بزرگي، نمي   نبود نيروهاي نظامي مجهز و نداشتن تجربه در چنين        
  .غير از شكست داشته باشد

  
  قيام مسلمانان در جنوب غرب

داد و در اثر وضع آشـفته         هايي كه در جاي جاي كشور بزرگ چين رخ مي           در ادامه قيام  
حاكم بر كشور، مردم جنوب غربي چين و به خصوص مسلمانان منطقه يون نـن بـر عليـه                   

شايد در اين منطقـه بحـران       . اقتصادي آن، دست به قيام زدند     حكومت و اوضاع سياسي و      
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خيز،   تر بود؛ زيرا مسلمانان كشاورزي كه در اين منطقه حاصل           اقتصادي براي مردم ملموس   
وضعيت مناسبي به مدت چند سده داشتند و نيز مسلماناني كـه تجـارت سـنگ معـدن در                   

م به دليل فساد دستگاه حكـومتي  جنوب غرب چين در انحصار آنها بود از اوايل سده نوزده          
 اين وضعيت با تبعيض     ٩٦.رو شدند   هاي اقتصادي روبه    و نيز ورود نيروهاي خارجي با بحران      

تـشديد  » خـويي «هـاي مـسلمان       و اقليـت  » خَن«حاكمان و قاضيان محلي ميان اكثريت       
ها   كشاز اين كشم  . انجاميد  و قتل ميان طرفين مي     اي كه به نزاع، درگيري      شد، به گونه    مي

صد نفر از مـسلمانان خـويي در          توان به كشته شدن يك       مي ٩٧،كه آتش قيام را بر افروخت     
  ٩٨. م اشاره كرد1850سال 

 ٩٩»دلـي «ترين نقطه چين، در شـهر    م در جنوب غربي1856در چنين بستري در سال  
) 1872 ـ  1828 (١٠٠»دو ون شيو«در غرب ايالت يون نن، يكي از مسلمانان منطقه به نام 

يـون  «هم زمان با او در بخـش شـرقي ايالـت            . دم را به شورش عليه حكومت فراخواند      مر
 پرچم قيـام را بلنـد   ١٠٢»ما دا شين « به همراه عالمي معروف به نام        ١٠١»ما رو لنگ  «،  »نن
كـه در دور دوم نهـضت ترجمـه متـون اسـالمي بـه چينـي سـهم                   » ما دا شين   «١٠٣.كرد

 ١٠٤. يون نن عليه حكومت نيز جلـودار بـود         گيري قيام مسلمانان    اي داشت در شكل     برجسته
به هر روي مسلمانان به زودي توانستند منطقه را در اختيار گيرند و والي منطقـه از تـرس                   

 به دليل سرعت عمل مسلمانان، حتـي        ١٠٥.گرفتار شدن در دست مسلمانان، خودكشي كرد      
 فـضا را بـراي       ايـن اقـدام،    ١٠٦.برخي از واليان نيز هم صدا و همراه با قيام كنندگان شدند           
  .گسترش قيام و راه را براي تسخير مناطق بيشتر هموار نمود

توجه داريم كه در همين زمان، حكومت چينگ در منـاطق شـرقي، مركـزي و شـمال                  
و يارانش به سرعت    » دو ون شياو  «از اين رو    . ها بود   غربي چين مشغول سركوبي ساير قيام     

.  تسخير كنند و رژيمي مستقل تـشكيل دهنـد         توانستند قيام خود را پيش ببرند و منطقه را        
آنهـا بـه مـدت ده سـال موفـق           . در غرب ايالت يون نن بود     » لي د«مركز اين رژيم، شهر     

. شش حمله نيروهاي ارتش را دفع كنند و منطقه استقالل يافته خود را حفظ نمايند              شدند،  
هيـز  و تج » تـاي پينـگ   «ارتش چينـگ پـس از فراغـت از سـركوب قيـام               م،   1980سال  
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 در بهـار    ١٠٧.نيروهاي خود، عازم جنوب غربي چين شد تا قيام مسلمانان را سركوب نمايـد             
رسيد اما مقاومت مسلمانان نزديك بـه يـك سـال           » لي د« م ارتش چينگ به شهر       1872

تسليم و كشته شد و رژيم سياسي مـستقل سـيزده           » دو ون شيو  «طول كشيد و در نهايت      
در نزديكي شهر   » دو ون شيو  «اكنون مقبره   . يان يافت ساله مسلمانان جنوب غربي چين پا     

  .آيد هاي تاريخي و به يادماندني براي مسلمانان چين به حساب مي يكي از مكان» لي د«
  

  تحليل و بررسي
گيـري    در بحث قيام مسلمانان در شمال غرب توضيح داده شد كه يكي از داليل شكل              

جنوب غربي چين نيـز از      . مار كشاورزان بود  قيام، اعتراض به اوضاع آشفته اقتصادي و استث       
اي دربـاره ايـن دوره از تـاريخ            كه تحقيقات گسترده   ١٠٨»لو آر گانگ  «. اين امر مستثنا نبود   

شك متأثر از قيام      چين دارد، معتقد است كه اين قيام به دليل وضع آشفته كشور بوده و بي              
هايي بوده اسـت كـه        عدالتي  افزايد كه دليل اين قيام بي        او مي  ١٠٩.بوده است » تاي پينگ «

هـاي   ها و درگيـري     داشتند و در نزاع     هاي قومي روا مي     حاكمان محلي بر مسلمانان و اقليت     
  ١١٠.كردند گرفتند و مسلمانان را محكوم مي را مي) اكثريت(محلي، جانب قوم خن 

  
   نتيجه

. تندمسلمانان چين در عصر يوان و مينگ، آزادي ديني و جايگاه اجتماعي مناسبي داش              
اين در حالي بود كه در عصر چينگ به دليل آن چه گفته شد يك دوره فـشار و سـختي را                 

. البته نبايد تصور كرد حكومت چينگ با اسـالم دشـمني داشـته اسـت              . پشت سر گذاشتند  
بلكه اعتقاد بـه مـذهب و       . شود  ها چنين چيزي حاصل نمي      گيري قيام   حداقل از بستر شكل   

هاي آن، پيامدهايي داشته است كه حكومت براي جلوگيري از            اصرار بر عملي كردن آموزه    
خيزد و اين به معناي دشمني حكومت با اسالم           آشوب و ايجاد امنيت به مقابله با آن بر مي         

  .نيست
ها تا چه اندازه جدايي طلبانـه و           اين قيام  ،شود و آن اين كه       مطرح مي  يدر پايان پرسش  
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ما «ي كشور يا منطقه خودمختار اسالمي بوده است؟         يابي به استقالل و برپاي      با هدف دست  
متأثر از آن چه در قيام تاي پينـگ رخ          » ما خوا لونگ  «معتقد است كه بعيد نيست      » تونگ

نيـز اظهـار    » دو ون شـيو   «در قيـام    . هايي براي اسـتقالل در سـر داشـته اسـت            داد، طرح 
سد كـه ايـن گونـه نبـوده         خواهي او وجود دارد اما به نظر مي ر          نظرهايي مبني بر استقالل   

روشن است كه با وجود تراكم جمعيت قوم خويي در شمال و جنوب غرب، هم چنان                . است
آمدند و اين خود به صورت مانعي در برابر آنها بـود   مسلمانان به عنوان اقليت به حساب مي 

  . خواهي و تشكيل منطقه اسالمي در سر نداشته باشند تا هدفي براي استقالل
كه منشأ ساير   » تاي پينگ «نيز عليه حكومت قيام كردند و قيام        » خَن«قوم  كشاورزان  

ها بود در ميان كشاورزان قوم خـن شـكل گرفتـه بـود امـا در منطقـه شـمال غـرب،                         قيام
ها  همراهي كردند و يكي از داليل شكست مـسلمانان             ها كمتر مسلمانان را در قيام       »خن«

دليل اصلي آن نيز اين بـود كـه در ايـن            . ده است ها بو » خن«ها، عدم همراهي      در اين قيام  
منطقه به سبب تبعيض حكومت در تنظيم نظام فئودالي، مسلمانان خـويي بيـشتر كـشاورز               

خـواهي و   بنـابراين اسـتقالل  . دار دليلي براي شركت در قيام نداشتند هاي زمين   بودند و خن  
  .جدايي طلبي به طور عملي ممكن نبود
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  هانوشتپي
                                                 

1. tang. （元朝） 
2. wu dai. 
3. song. 
4. yuan. （元朝） 

تـوان گفـت كـه آن         ترين بنادر دنياست و مي      بندر زيتون از بزرگ   «: نويسد   ابن بطوطه مي   .5
همـو  » كنند  مسلمانان در قسمت مجزايي از شهر زندگي مي       ... بندر مطلقاً در بزرگي نظير ندارد،     

كند و نام تني از چنـد از عالمـان و             ها اشاره مي    هاي خود از چين به حضور ايراني        در يادداشت 
 ترجمه محمد علي موحد، سفرنامه ابن بطوطه،ابن بطوطه، . بازرگانان ايراني را ثبت نموده است

 .296، ص 1376طرح نو، : تهران
6. ming （明朝） 

 .است» خَن«شود كه صحيح آن  گفته مي» هان« در زبان فارسي به تقليد از زبان انگليسي .7
 از اوايل سده شانزدهم كه فساد سياسي، اقتصاد حكومت مينگ را بيمار كرد، فـشارهاي                .8
يافت و نوع و شيوه دريافت ماليات نيز روز بـه             داران بر كشاورزان روز به روز افزايش مي         زمين

. شد كه سبب قيام كشاورزان و فروپاشي قدرت دودمان مينگ گرديـد          تر مي   روز بيشتر و سخت   
نـشريه  ي جون، فساد و فروپاشي دودمان مينگ بـا نگـاه از زاويـه امـوال دولتـي،                   ياولش: ك. ر

  .7، ص 8، شماره 1994 آموزش تاريخ،
9. ma shou ying （马守应） 

شان «هاي   تا پيش از پيوستن سين كيانگ به خاك چين، منطقه شمال غرب شامل ايالت   .10
ع تاريخي چيني نيز ناظر بـه ايـن         شد كه در مناب     مي» هاي  چينگ«و  » گن سو «،  »نينگ شيا «،  »شي

از اين رو در اين نوشـتار       . نيز به شمال غرب اضافه شد     » سين كيانگ «پس از اين    . هاست  ايالت
شود، گرچه اكنون به لحاظ جغرافيايي شمال غرب          نيز مي » شان شي «شامل  » شمال غرب «واژه  
 .نيست
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انتشارات : جا   بي  خويي، تاريخ قوم  جمعي از نويسندگان به سرويراستاري چيو شو سن،          .11

دنگ گو گن، ما شو يينگ رهبر قيام مسلمانان در : ك. ؛ ر455، ص 1، ج 1996خلق نينگ شيا، 
  .18، شماره 1995 نشريه تحقيقات قوم خويي،اواخر دودمان مينگ، 

12. hui （回族） 
 اين اصطالح در چين نيز رايج است كه مناطقي نظير سين كيانـگ، تبـت و مغولـستان                   .13
 .كند ي را استثنا ميداخل

هاي كـم جمعيـت،        اويغور و خويي دو اقليت مسلمان پرجمعيت هستند و ساير اقليت           .14
  .شوند معموالً در تاريخ و فرهنگ اين دو گنجانده مي

15. qing（清朝） 
16. gan su（甘肃） 

:  لـن جـو  تحقيقي دربـاره قيـام مـسلمانان شـمال غـرب در عـصر چينـگ،             وو ون شن،     .17
 .3، ص 1991لن جو، انتشارات دانشگاه 

18. mi la yin （米喇印） 
19. ding guo dong（丁国栋） 

 .547، ص 2 ج پيشين، چيو شو سن، .20
نشريه تحقيقات   لين جيه، مروري بر قيام مسلمانان شان شي و گن سو در عصر چينگ،                .21
 .1، ص 5، شماره 1988 ها، قوميت

22. 反清复明 
23. shan xi（陕西） 

  .546 پيشين، چيو شو سن، .24
  .547 ص همان، .25
 .3 ص پيشين، وو ون شن، .26
 . پيشين لين جيه،.27

28. man （满族）  
29. shun zhi（顺治） 
30. long（龙） 
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  .535 ص پيشين، چيو شو سن، .31
  .534 ص همان، .32
 .2 ص پيشين،؛ لين جيه، 536 ص همان، .33

34. qing hai （青海） 
35. xun hua （循化） 
36. su si shi san（苏四十三） 

است و نه سين كيانگ وگرنه تـصوف خيلـي زودتـر از             » يچين داخل « در اينجا منظور     .37
 .ها به سين كيانگ وارد شده بود اين

:  ايـن چـوان  هـاي صـوفي در چـين،    هاي اسـالمي و تـاريخ و نظـام فرقـه      فرقه ماتونگ،   .38
  .153 م، ص 2000 نينگ شيا، ،انتشارات علوم اجتماعي

39. ma lai chi （马来迟） 
يا همـان مكـه   » لين شيا«در شهر » خواسي«ه طريقت    اكنون مرقد او به عنوان سر سلسل       .40

 .محل زيارت مريدان اوست» خواجه ابوالفتوح«صغير به نام مرقد 
41. hua si （华寺） 

  .شود  در حال حاضر طريقت خفيه به بيش از بيست فرقه كوچك تقسيم مي.42
ه علوم نشريه دانشگا گوان لين جيه، بحثي پيرامون ماهيت قيام جهريه در سده هجدهم،             .43

  .2، ص 4، شماره 1981 اجتماعي نينگ شيا،
44. ma ming xin（马明心） 

 .270 ص پيشين، ماتونگ، .45
46. ma guo bao（马国宝） 

  .550 ص پيشين، چيو شو سن، .47
  .26 ص پيشين، وو ون شن، .48

49. su si shi san（苏四十三） 
  .279 ـ 278 ص پيشين، ماتونگ، .50
  .552 ص پيشين،؛ چيو شو سن، 279 ص همان، .51
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 .همان ماتونگ، .52
 .همان .53

54. lan zhou（兰州） 
  .29 ص پيشين، وو ون شن، .55
  .282 ص پيشين، ماتونگ، .56

57. ma tong（马通） 
  . به بعد273 ص پيشين، ماتونگ، .58
 .35 ص پيشين، وو ون شن، .59
 .554 ص پيشين، چيو شو سن، .60
 .34 ص پيشين،وو ون شن، .61

62. tian wu （田五） 
63. zhang wen qing（张文庆） 

  .39 ص پيشين، وو ون شن، .64
65. hong xiu quan （洪秀全） 
66. tai ping （太平天国）  
67. shan xi （陕西） 

 شـي   ،»تنگ جي « شان شي و گن سو در عصر حكمراني           تاريخ قيام مسلمانان   خَن مين،    .68
 .595 ص همان،؛ چيو شو سن، 40، ص 2006انتشارات خلق شان شي، : ان

69. Shan xi 
70. he ming tang（赫明堂） 
71. hong xing （洪兴） 
72. ren wu （任武） 
73. bai yan hu（白彦虎） 
74. feng jun fu （冯均富） 
75. ma zhen he（马振和） 

  .596 ص پيشين، چيو شو سن، .76
77. ma hua long（马化龙） 
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  .302 ص پيشين، ماتونگ، .78

79. tong xin（同心） 
80. jin ji （金积） 
81. ma zhen ao （马占鳌） 
82. xi ning（西宁） 
83. ma gui yuan（马桂源） 

 .69 ص پيشين،وو ون شن،  .84
  .596 ص پيشين، چيو شو سن، .85
 .169 ص پيشين، ماتونگ، .86

87. bai yan hu（白彦虎） 
88. dong gan （东干，东甘） 

است؛ يعني مسلماناني كـه     » گن سو « دنگ به معناي شرق است و منظور از گَن، ايالت            .89
 .هستند» شرق گن سو«متعلق به 
  .24 ص پيشين، خَن مين، .90
 .پيشينن،  وو ون ش.91
 .306 ص پيشين، ماتونگ، .92
 .214 ص پيشين، خن مين، .93
 .222 ص همان، .94
نـشريه علـوم    هاي شمال غـرب،        خو شنگ، رهبري ناكارآمد مهمترين نقطه ضعف قيام        .95

 .1، ص 1، شماره 1983 اجتماعي نينگ شيا،
 .577 ص پيشين، چيو شو سن، .96
 .578 ص همان، .97
 .581 ص همان، .98

99. da li （大理） 
100. du wen xiu （杜文秀） 
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101. ma ru long （马如龙） 
102. ma de xin （马德新） 

 .583 ص پيشين، چيو شو سن، .103
 سون جن يو، سخني درباره قيام مسلمانان يون نن در عصر چينگ و سـهم ماداشـين،             .104

  .1، ص 41، شماره 2004 نشريه علوم اجتماعي دانشگاه شمال غرب،
نـشريه تحقيقـات قـوم      بر سرشـناس آن دو ون شـيو،          لو آرگانگ، قيام مسلمانان و ره      .105
 .5، ص 1، شماره 1984 خويي،

 .583 ص پيشين، چيو شو سن، .106
 .585 ص همان، .107

108. luo er gang （罗尔纲） 
نـشريه تحقيقـات قـوم       لو آر گانگ، قيام مسلمانان و رهبر سرشناس آن دو ون شـيو،               .109
 .1، ص 1، شماره 1984 خويي،

  .3 ص همان، .110


