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طوائف المسلمين
في الصين :الوجود
واالختالفات
أسامة عبدالسالم محمد منصور

المسلمون يف ال�صني ،ملف غام�ض حتى اليوم ،و�أ�سئلة
حائرة تدور يف ذهن كل م�سلم يهتم بق�ضايا امل�سلمني يف العامل :هل هناك
م�سلمون يف ال�صني؟ كم عددهم؟ كيف حياتهم ومعي�شتهم؟ هل لهم م�ساجد
ي�ؤدون فيها �صلواتهم؟ هل كلهم من ال�سنة �أم من ال�شيعة؟ هل هم جماعة
واحدة �أم �إنهم ِفرق وطوائف ك�إخوانهم يف العامل الإ�سالمي؟ وغريها من
الأ�سئلة التي حتتاج �إىل �إجابات �شافية.

( ) باحث و�أكادميي م�صري ،حما�ضر يف كلية الدرا�سات العربية (جامعة نينغ�شيا ،ال�صني).
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واحلقيقة �أن الذي يزور ال�صني للمرة الأولى وي�صادف امل�سلمني فيها ،ف�إنه
ي�شعر بال�سعادة ملا يراه من مظاهر �إ�سالمية :م�ساجد ممتلئة بامل�صلني ،وم�صلون
جميعهم يعتمرون الطواقي البي�ضاء ،و�أحياء �إ�سالمية ومطاعم مزدانة بال�شارات
الإ�سالمية والالفتات العربية .لكن ما �إن تتعمق قلي ًال يف هذا املجتمع �إال وتنتابك
احلرية والده�شة والتعجب �أحيان ًا ،فهم فرق وطوائف خمتلفة وعاداتهم عجيبة
و�أفعالهم مريبة ،و�إذا �س�ألتهم عن ذلك �أجابوك �إجابات �أعجب و�أغرب.
و�س�أحاول يف ال�صفحات القليلة القادمة اخلو�ض يف ملف الطوائف واملذاهب
الإ�سالمية يف ال�صني :متى ظهرت؟ وكيف ظهرت؟ وهل هي نتاج �صيني بحت �أم
�إنها انعكا�س للمذاهب والطوائف التي ظهرت يف بالد العرب و�آ�سيا الو�سطى؟ متتبع ًا
يف ذلك ت�سل�س ًال تاريخي ًا لهذه الطوائف ،ثم �س�أب�سط احلديث عن واقعهم احلايل
وعالقاتهم ببع�ضهم البع�ض ومع احلكومة ،ومدى ت�أثري هذه العالقة على و�ضع
الإ�سالم وامل�سلمني يف ال�صني وم�ستقبلهم.
التعريف بالطوائف اإلسالمية في الصين

ال�صني دولة متعددة القوميات ،فهي ت�ضم ( )56قومية بينها ع�شر قوميات
م�سلمة ،هذه القوميات الع�شر تنق�سم �إلى ق�سمني :الأول :قوميات من جن�س تركي
كانت ت�سكن منطقة ترك�ستان ال�شرقية ،التي �ضمتها ال�صني �إليها وغريت ا�سمها �إلى
�شنجياجن ومعناه «الأر�ض اجلديدة» .ي�ضم هذا الق�سم �ست قوميات هي :الويغور،
الطاجيك ،القازاق ،القرغيز ،الأوزبك ،والتتار ،وهذه القوميات ال�ست ت�سكن يف
منطقة �شنجياجن ،و�أ�شكالهم وعاداتهم وتقاليدهم وحتى لغتهم تختلف عن ال�صينيني،
ودائم ًا ما ت�شهد مناطقهم �صراع ًا بينهم وبني احلكومة ال�صينية ،وخ�صو�ص ًا قومية
الويغور �أكرث هذه القوميات عدد ًا.
�أما الق�سم الثاين ،فهو ي�شمل �أربع قوميات هي :هوي� ،ساالر ،دونغ�شيانغ،
وباو�آن ،وه�ؤالء �أ�صولهم عربية وفار�سية ،وقد جاء �أجدادهم قدمي ًا �إلى ال�صني
وا�ستوطنوا فيها وتزاوجوا مع ال�صينيني و�أ�صبحوا جزء ًا من ن�سيج املجتمع ال�صيني
بعاداته وتقاليده ولغته� ،إال ما حرمه الإ�سالم مثل �شرب اخلمر و�أكل حلم اخلنزير.
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وامل�سلمون ال�صينيون عمومهم من �أهل ال�سنة ،بالإ�ضافة �إلى ن�سبة قليلة من
ال�شيعة ي�سكنون يف منطقة �شنجياجن .ومنذ و�صول الإ�سالم �إلى ال�صني �أقام امل�سلمون
يف �أماكن خا�صة بهم كانت تعرف با�سم (فانغ فنغ) �أي «حملة الأجانب» ،و�أحيا ًنا
�س ّماها ال�صينيون «�سوق الأجانب» ،وكان لكل حملة �شيخ ينتخب من قبل امل�سلمني،
ويتولى �أمورهم ،وينظر يف �أمور التجار امل�سلمني طب ًقا لأحكام احلكومة املحلية(((.
ومل يرد ذكر طوائف للم�سلمني �إال مع عهد �أ�سرة «يوان» ،حيث ذكر الرحالة
العربي ابن بطوطة ،خالل زيارته ملدن ال�صني ال�ساحلية� ،أنه ر�أى هناك جماعة من
املت�صوفة فيقول« :وكان بها من امل�شايخ الف�ضالء :برهان الدين الكازروين ،وله زاوية
خارج البلد ،و�إليه يرفع التجار النذور ،ينذرونها لل�شيخ �أبي �إ�سحاق الكازروين»(((.
أسباب ظهور المذاهب

وعلى الرغم من وجود جماعة من ال�صوفية ،وبالت�أكيد بع�ض ال�شيعة �أي�ض ًا،
ف�إن املذاهب والطوائف الإ�سالمية يف ال�صني مل تظهر �إال قبل ثالثمائة �سنة فقط،
وذلك لعدد من الأ�سباب:
.أبعدما انفتحت ال�صني على اخلارج ،تقاطرت �إليها �أعداد كبرية من التجار
ورجال الدين من العرب والفر�س والهنود ،ومن بينهم �صوفيون قاموا بن�شر مذاهبهم
و�سط امل�سلمني يف مناطق �شمال غرب ال�صني وجنوبها ،وكان لذلك دور يف ظهور
املذاهب احلالية(((.
.بزيادة عدد امل�سلمني ال�صينيني املتوجهني �إلى بيت اهلل احلرام بعد انفتاح
ال�صني على اخلارج ،حيث ت�شري الإح�صاءات التي �أجرتها اللجنة القومية مبقاطعة
((( باي� ،شويي ،تاريخ الإ�سالم يف ال�صني ،دار ال�شعب ،نينغ�شيا� ،1952 ،ص.151
((( ابن بطوطة ،حتفة النظار يف غرائب الأم�صار وعجائب الأ�سفار ،املطبعة الأمريية ،القاهرة ،1933 ،اجلزء الثاين� ،ص.253
(3) 丁明俊 《西北伊斯兰教派门宦组织形态研究》，宁夏社会科学，4月2012 年。P76.
دينغ ،مينغ جون ،بحوث يف فروع املذاهب الإ�سالمية وال�صوفية يف �شمال غرب ال�صني ،جملة العلوم االجتماعية ،نينغ�شيا ،العدد (،)173
يوليو .2012
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قان�سو �سنة � 1950إلى �أن عدد احلجاج ال�سنوي يف منطقة لين�شيا منذ حكم
الإمرباطور كانغ �شي (� )1722-1662إلى حكم الإمرباطور ت�شيان لونغ (-1736
 )1795كان يرتاوح ما بني ب�ضعة ع�شر فرد ًا وثالثني فرد ًا ،وقد زاد هذا العدد ب�شكل
كبري خالل فرتة وجيزة .وكان من بني ه�ؤالء احلجاج من ت�أثر بال�صوفية خالل وجوده
يف مكة املكرمة وبع�ض البالد العربية التي مر بها ،وقاموا بن�شرها بني امل�سلمني بعد
عودتهم �إلى بالدهم ،و ُيعد «ما ال ت�شي» م�ؤ�س�س طائفة هوا�سي اخلفية و«ما مينغ �شني»
م�ؤ�س�س�س طائفة اجلهرية –�سي�أتي احلديث عنهم– من قبيل ه�ؤالء احلجاج(((.
.ج ّمت «تروي�ض امل�سلمني بامل�سلمني» ،عرب اخلالفات املذهبية بينهم ،فوقعت
�صراعات دموية بني الطوائف الإ�سالمية وتركت يف نفو�سهم جرح ًا كبري ًا ما زالت
�آثاره موجودة �إلى اليوم(((.
.دنتيجة لل�صراعات التي ن�شبت بني الطوائف الإ�سالمية وبع�ضها ،وبينها وبني
ال�سلطة احلاكمة؛ ظهرت �أفكار تدعو �إلى �ضرورة التقريب بني الثقافتني الإ�سالمية
وال�صينية ،والإفادة من بع�ض الكتب املرتجمة من اللغتني ،وخ�صو�ص ًا ما بذله كل من:
«وانغ داي يوي» و«ليو ت�شي» و«ما ت�شو» ،وهم رواد حركة ترجمة الكتب الإ�سالمية �إلى
ال�صينية .فظهر مذهب يدعو �إلى فهم الإ�سالم من طريق الثقافة ال�صينية؛ تفادي ًا
لتكرار امل�آ�سي ال�سابقة(((.
هذا بالإ�ضافة �إلى �أن عدد امل�سلمني خالل هذه الفرتات التاريخية قد كرث،
وانت�شروا يف مناطق ال�صني املختلفة ،واختلفت عاداتهم وتقاليدهم ،واختلط بع�ضها
بالثقافة ال�صينية القدمية ،وبد�أت تظهر امل�ؤلفات الدينية التي تختلف يف الر�ؤى
والأفكار .كل هذا كان له دور كبري يف ظهور الطوائف والفرق.

((( � 2إبراهيم ،فنغ جني يوان ،الإ�سالم يف ال�صني ،ترجمة :حممود يو�سف يل هواين ،دار الن�شر باللغات الأجنبية ،بكني ،الطبعة الأولى،
� ،1991ص.91
((( املرجع ال�سابق� ،ص.104
(6) 丁明俊 《西北伊斯兰教派门宦组织形态研究，p77.
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أهم الفرق والطوائف اإلسالمية في الصين

يف ال�صفحات التالية �سنعر�ض لأهم الطوائف الإ�سالمية املوجودة حالي ًا يف
ال�صني ،وهي كالتايل:
املذهب القدمي
هو �أحد املذاهب الإ�سالمية املوجودة يف ال�صني منذ زمن بعيد ،وهو يف الأ�صل
عبارة عن التقاليد والعادات التي ورثها امل�سلمون منذ دخول الإ�سالم �إلى ال�صني.
ومل يكن يعرف قدمي ًا بهذا اال�سم ،و�إمنا �سمي به متييز ًا له بعد �أن ظهرت املذاهب
الإ�سالمية املختلفة ،وهو معروف عن امل�سلمني ال�صينيني باال�سم نف�سه «قا دي مو» �أي
القدمي .يلتزم هذا املذهب بالفكر ال�سني الأ�صيل الذي كان موجود ًا يف �صدر الإ�سالم
الأول ،والتم�سك بالكتاب وال�سنة(((.
يت�صف �أتباع هذا املذهب بالت�سامح ،وال يجدون غ�ضا�ضة يف وجود مذاهب
�أخرى ،بل يحرتمونها ويقدرون قادتها .لذلك ،مل جند يف تاريخ املذاهب الإ�سالمية
�أي �صراع بني هذا املذهب وبني غريه من املذاهب ،على عك�س املذاهب الأخرى.
ورمبا يرجع ذلك �إلى �أن هذا املذهب دخلته مع مرور ال�سنني بع�ض العادات والتقاليد
ال�صينية ،ف�أ�صبح يبدو وك�أنه مذهب متو�سط معتدل ،يحظى �أتباعه بالرعاية
واالحرتام حتى من ال�سلطة احلاكمة.

((( املو�سوعة الإ�سالمية ال�صينية ،ترجمة :ر�شا كمال� ،أحمد �سعيد ،دار ت�س�شو للن�شر ،ينت�شوان ،نينغ�شيا ،الطبعة الأولى� ،2015 ،ص.110
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خمطط للطوائف الإ�سالمية يف ال�صني
االثنا عشرية
(من أبناء قومية
الويغور)

الشيعة

اإلسماعيلية
(من أبناء قومية
الطاجيك)
إيشان

الطوائف اإلسالمية في
الصين

الصوفية
منهوان

أهل السنة

السلفية

اإلخوان
الملتزمون بالكتاب
والسنة
شيداوتانغ

القديم

وقد انتهج املذهب القدمي �أ�سلوب ًا تعليمي ًا داخل امل�ساجد عرف با�سم «التعليم
امل�سجدي» كان له دور كبري يف ن�شر الدين وتوعية امل�سلمني بالعلوم الإ�سالمية ،وخ ّرج
�آالف العلماء والأ�ساتذة والأئمة الذين حملوا لواء الدعوة �إلى الإ�سالم وتبليغه وحافظوا
عليه لقرون عديدة .كما �أنتج هذا املذهب عديد امل�ؤلفات يف العلوم الإ�سالمية املختلفة،
التي كانت وما تزال تتناقل بني �أيدي امل�سلمني((( .ينت�شر �أتباع املذهب القدمي يف
مناطق ال�صني املختلفة ويرتكزون يف و�سط ال�صني و�شمالها الغربي.

((( املو�سوعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.112
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ال�صوفية
تنق�سم ال�صوفية يف ال�صني �إلى مذهبني كبريين هما :مذهب �إي�شان ومذهب
منهوان .و�س�أتناول كل واحد منهما ب�شيء من التف�صيل كالتايل:
�أو ًال :مذهب �إي�شان
«�إي�شان» كلمة فار�سية معناها «هم» و�أ�صحابها من �أوائل الذين �سموا بال�صوفية
يف و�سط �آ�سيا .ويف القرن احلادي ع�شر انتقلوا من مناطق بخارى و�سمرقند �إلى
�شنجياجن ،ف�أ�صبح ا�سم �إي�شان خمت�ص ًا بال�صوفية هناك((( .وكان من بني ه�ؤالء
الوافدين :هابي بالكي الإي�شاين ،و�أبو حب كبري ،ورا�شد وايل ،وال�شيخ �شاهبدين،
وخوجة حممد يو�سف ،وخوجة هوا داود حممود ،وخوجة حممد �شريف ،و�سعيد �أحمد
كي�سان بن جالل الدين ،وغريهم(.((1
وقد و�صل ه�ؤالء الوافدون وغريهم �إلى �شنجياجن يف الفرتة ما بني القرنني
الرابع ع�شر وال�ساد�س ع�شر ،ف�أخذوا ين�شرون التعاليم ال�صوفية يف مدن« :كا�شغر»
و«�آتو�ش» و«كوت�شار» .ويف الفرتة املمتدة من القرن ال�سابع ع�شر �إلى الأربعينيات من
القرن املن�صرم ظهر يف �شنجياجن عدد من ال�صوفيني منهم :عبدالرحمن وميان
م�صموح� ،سيان نا�صر خان ،وكرم حان ،قدموا من �آ�سيا الو�سطى �إلى كا�شغر ويارقند
وخوتان ويت�شنغ يف �شنجياجن ،حيث ن�شروا التعاليم ال�صوفية ،وكثري من ال�صوفية –
اليوم -هناك يحتفظون ب�سل�سلة ن�سبهم له�ؤالء ،وهذا دليل على �أن �أ�صولهم كانت من
بالد العرب(.((1
وقد ظلت ال�صوفية يف �شنجياجن تعرف با�سم «�إي�شان» حتى القرن الثامن ع�شر،
حيث بد�أت تدخل �إلى مناطق ت�شينغهاي وقان�سو ونينغ�شيا يف �شمال غرب ال�صني،
(9) 马通 《中国伊斯兰教派门宦》，宁夏人民出版社，（修订版），第二版，2000年. P35.
ما تونغ ،املذاهب الإ�سالمية يف ال�صني ،دار ال�شعب ،نينغ�شيا ،ال�صني ،الطبعة الثانية� ،2002 ،ص.35
( ((1فنغ جني يوان ،الإ�سالم يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص.85
( ((1املرجع ال�سابق �ص.86
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فت�أثرت بالبوذية وبالثقافة ال�صينية ،فظهر ما ي�سمى «منهوان».
ثاني ًا :مذهب منهوان
هو لفظ يطلق على جميع املذاهب ال�صوفية املوجودة يف ال�صني ،وتذكر
امل�صادر ال�صينية �أن هذا اللفظ يحتمل معنيني :الأول �أنها كلمة �صينية �أ�صيلة وتعني
الأ�شخا�ص ذوي القوة والنفوذ .والثاين يقول ب�أن املر�شد ال�ساد�س لل�صوفية «ما�شيان
جونغ» قد افتتح ف�صو ًال للدرا�سة و�أحلق بها �أبناء امل�سلمني وغري امل�سلمني ،وكان
لذلك �أثره يف خلق جو من املودة بني امل�سلمني وقومية هان( ،((1فكرمته حكومة �أ�سرة
ت�شينغ( ((1ومنحته لقب «منهوان» (.((1
وعلى الرغم من اختالف لفظي «�إي�شا» و«منهوان» ،ف�إنهما -يف الواقع -يرمزان
لفكر واحد لكنهما يختلفان باختالف العادات والتقاليد والأفكار والر�ؤى.
فروع منهوان
القادرية
هي �أحد الفروع الأربعة ملنهوان يف ال�صني ،وقد وردت �إلى ال�صني من اخلارج،
وتن�سب ل�شيخها الأول عبدالقادر اجليالين( .((1وقد و�صلت ال�صني يف الفرتة (-1662
 ،)1795حيث و�صل �إلى ال�صني عدد من �أتباع هذه الطريقة ومن �أ�شهرهم «خوجة
عبداهلل» الذي يقول عنه �أتباعه� :إنه من ذرية النبي (عليه ال�صالة وال�سالم) من
اجليل التا�سع والع�شرين ،وكان يعي�ش حياة العزلة وي�سكن اجلبال وميتنع عن الزواج،
( ((1قومية هان :هم العرق ال�صيني الأ�صيل ،وهم ي�شكلون �أغلب �سكان ال�صني.
(� ((1أ�سرة ت�شينغ (1911–1644م) :هي �آخر �أ�سرة �إقطاعية حكمت ال�صني ،وقد ا�ستمرت يف حكم ال�صني حتى �أ�سقطها احلكم
اجلمهوري عام  .1911انظر :تاريخ ال�صني� ،سل�سلة �سور ال�صني العظيم ،جـ � ،2ص.76
(14) 马通 《中国伊斯兰教派门宦》，p 35.
( ((1عبد القادر اجليالين ( �أبو حممد عبد القادر بن مو�سى بن عبد اهلل) (561-470هـ1168-1077/م) �أحد علماء بغداد و�أحد علماء
احلنابلة و كان له �ش�أن يف الزهد فاجتمع حوله كثري من العوام ،وكان له مدر�سة ظل يدر�س بها حتى تويف .انظر :الذهبي�( :شم�س الدين
�أبو عبد اهلل حممد) � :سري �أعالم النبالء ،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط و�آخرون ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الثالثة1405 ،هـ1985/م ،اجلزء
� ،20صـ.439
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ويعلل ذلك ب�أنه من�شغل بتهذيب نف�سه و�إ�صالحها (.((1
وقد �سماه �أتباعه «بان لونغ» �أي «التنني املجعد» تعظيم ًا له و�إكبار ًا ،وقد رحل
�إلى مناطق كثرية يف ال�صني ،ففي عام  1674و�صل �إلى مقاطعات قواندونغ وقوانغ�شي
و�سيت�شوان على التوايل ،وحط رحاله يف قان�سو وت�شينغهاي ،حيث قام بن�شر التعاليم
القادرية(.((1
وقد انق�سمت هذه الطريقة بعد خوجة عبداهلل �إلى طوائف عدة كما هو مبني
بخريطة الطوائف.
و�أتباع القادرية يتبعون املذهب احلنفي ،وقد ت�أثروا بالثقافة ال�صينية التقليدية
عرب الزمن خ�صو�ص ًا يف طقو�س اجلنائز ،وهم �-إلى جانب ال�شعائر الأ�سا�سية-
يدعون �إلى الت�أمل الذي ال حت�صل طاعة اهلل �إال به ،و�أنه يجب على املريد �أن يتخلى
عن احلياة الزوجية وال�سعي وراء املال واجلاه ،و�أن يتجول يف �شتى الأرجاء لزيارة
الأولياء والتكفري عن ذنوبه ،كما يعتقدون �أن اخللوات هي الو�سيلة املثلى للو�صول
�إلى ال�صراط امل�ستقيم ومن كالمهم« :حلظة ت�أمل خري من عبادة �ألف �سنة» ،ويعترب
«القطب» هو حمور هذه الطريقة وهو الدليل واملعلم .ومن تقاليد هذه الطريقة �إ�شعال
البخور وتالوة الأذكار �صباح ًا وم�ساء ،ويجب احرتام النواهي الثالثة( :اجلن�س واملال
والرغبة) �إلى جانب االلتزام باملبادئ اخلم�سة :ترك الطعام– النهل من العلم–
التق�شف يف احلياة– �إ�شعال البخور �صباح ًا– احلفاظ على النظافة ال�شخ�صية(.((1
يرتكز اليوم �أكرث القادرية يف �شمال غرب وو�سط ال�صني ،و�أغلبهم ي�سجدون
�أمام القباب و�أمام قبور مر�شديهم ،وبع�ضهم ال يتزوج الن�ساء .وهناك طائفة منهم
ال ي�سجدون للقبور ويتزوجون الن�ساء ،وه�ؤالء موجودون يف نينغ�شيا وزعيمهم احلايل
ا�سمه «ما ت�شنغ هاي» ،وبالعموم ف�إن م�ساجد القادرية قليلة بع�ض ال�شيء ،ويقدر
عددهم اليوم بحوايل (.)250000
(16) 马通 《中国伊斯兰教派门宦》，p64.
( ((1فنغ ،جني يوان ،الإ�سالم يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص.84
( ((1املو�سوعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.125
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الكربية
تذكر الكتب ال�صينية �أن هذه الطريقة تن�سب �إلى �شيخ عربي ا�سمه حميي
الدين ،وقيل �أتى �إلى ال�صني ثالث مرات ،وقام بن�شر التعاليم الكربية يف قوانغدونغ
وقوانغ�شي وهونان وهوبي و�شنجياجن وخنان وت�شينغهاي وقان�سو على التوايل،
وا�ستوطن قرية دوانتو يف حمافظة لين�شيا مبقاطعة قان�سو(.((1
�أغلب الظن �أن �صاحب هذه الطريقة وم�ؤ�س�سها هو ال�صويف ال�شهري حميي
الدين بن عربي( ((2و�أن �أحد �أتباعه هو من قدم �إلى ال�صني ون�شر تعاليمها ،لأنه مل
يعرف عن ابن عربي �أنه قدم �إلى ال�صني .كذلك ف�إن البن عربي طريقة معروفة
بالأكربية ،ويبدو �أن اال�سم ُح ِّرف بعدما و�صل ال�صني و�صار يقال عنه «الكربية».
والكربية –اليوم -موجودون يف مناطق �شمال غرب ال�صني ،و�أعدادهم قليلة
باملقارنة بالطرق ال�صوفية الأخرى.
اخلفية النق�شبندية

(((2

�إحدى �أكرب الطوائف ال�صوفية املوجودة يف ال�صني ،ولها فروع كثرية مثل
املفتي ،بيجيات�شانغ ،بيت�شوانغ ،هومن� ،شيامنن ،فامن ،ونت�شيوانتانغ ،وغريها ،لكن
كربى هذه الطرق و�أ�شهرها طائفة «هوا�سي اخلفية» التي ت�أ�س�ست على يد ال�شيخ
( ((1فنغ ،جني يوان ،الإ�سالم يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص.85
( ((2ابن عربي (حميي الدين �أبو بكر حممد بن علي بن حممد الطائي) (638-558هـ1240-1164 /م) �أحد �أ�شهر املت�صوفة ،وقد لقبه
�أتباعه بال�شيخ الأكرب ،و�إليه تن�سب الطريقة الأكربية .انظر:
الذهبي� :سري �أعالم النبالء ،اجلزء� ،23ص.48
( ((2النق�شبندية :تن�سب �إلى حممد بن بهاء الدين النق�شبندي البخاري املعروف ب�شاه نق�شبند (791-717هـ1388-1317 /م) .و�أتباعها
يزعمون �أن هذه الطريقة مرت مبراحل عدة حتى و�صلت �إلى ا�سمها احلايل ،فم�صدرها الأول هو ال�صديق �أبو بكر (ر�ضي اهلل عنه) ثم
�سلمان الفار�سي ،وكانت ت�سمى وقتها �صديقية ،ثم �أبو يزيد بن طيفور الب�سطامي حتى عهد عبداخلالق الغجدواين كانت ت�سمى طيفورية،
ثم من عهد الغجدواين حتى ظهور حممد بهاء الدين كانت ت�سمى «خواجكانية» ن�سبة �إلى ذكر اخلواجكان الذي �أدخله الغجدواين ،ثم ملا
جاء حممد بهاء الدين نق�شبند �سميت «نق�شبندية» لأنه قعد �أ�صولها .وكلمة نق�شبند مكونة من مقطعني« :نق�ش» وهو اخلتم �أو الطابع الذي
يطبع به ،و«بند» ومعناه ربط وبقاء ال ميحى ،والكلمة –�إذن -ت�شري �إلى ت�أثري الذكر يف القلب وانطباعه فيه .انظر:
عبداهلل ،بن دجني ال�سهلي ،الطرق ال�صوفية ،ن�ش�أتها وعقائدها و�آثارها ،دار كنوز �إ�شبيليا ،الريا�ض ،ال�سعودية ،الطبعة الأولى1426 ،هـ/
2005م� ،ص .91حممد� ،أحمد درنيقة ،الطريقة النق�شبندية و�أعالمها ،جرو�س بر�س للطباعة ،طرابل�س ،لبنان1407 ،هـ1987 /م� ،ص.11
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«ما الي ت�شي» ( ،)1766-1681الذي �سافر �إلى اجلزيرة العربية و�أدى فري�ضة
احلج ثم تنقل يف عدد من البالد العربية ،فزار دم�شق وبغداد والقاهرة ،ثم بقي يف
اليمن مدة در�س خاللها الطريقة النق�شبندية ثم عاد �إلى ال�صني عام  ،1734و�أخذ
ين�شر التعاليم اخلفية �أينما ذهب .وانتهى به الأمر بت�أ�سي�س طائفة «هوا�سي» اخلفية
النق�شبندية(.((2
�سميت هذه الطريقة بـ«اخلفية» لأنها تدعو �إلى ممار�سة الأذكار خفية �أو �سر ًا
وعدم رفع ال�صوت بها( .((2وقد لقيت انت�شار ًا وا�سع ًا يف مناطق �شمال غرب ال�صني،
و�أ�صبح لها الكثري من الأتباع .وهذا �أدى �إلى قيام �صراع بينها وبني الطريقة القادرية
التي كانت وقتها تتزعم ال�ساحة .وقد ا�شتد هذا ال�صراع حتى بلغ �أوجه عام 1781
وا�ستمر ملدة �أربعني �سنة ،وراح �ضحيته كثري من الأرواح واملمتلكات.
ومن �أهم تعاليم هذه الطريقة:
�أ� -أداء ال�شعائر املفرو�ضة وال�سري يف هدوء و�إقامة خلوات الت�أمل والذكر هم�س ًا
وخفية.
ب -يحرتمون الأولياء املدفونني حتت القباب والأ�ضرحة ويزورونها بالنذور
والهدايا.
ت -يقومون بالذبح واالحتفال بذكرى مولد ووفاة زعمائهم ال�سابقني.
ث -يتقيدون بالنظام الوراثي يف زعامة الطريقة حيث يرث االبن الأكرب �أباه
يف الزعامة(.((2

( ((2فنغ ،جني يوان ،الإ�سالم يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص.84
( ((2الذكر اخلفي :رمبا يرجع هذا الأ�سلوب �إلى �أحد �شيوخ النق�شبندية الأوائل وهو «عبد القادر الغجدواين» ،حيث تذكر الكتب
النق�شبندية �أنه كان يغط�س يف املاء ويذكر بقلبه .وهو بذلك �أول من ا�شتغل بالذكر اخلفي يف هذه الطريقة ،و�أول من �أدخل هذا النوع من
الذكر يف الت�صوف .انظر :حممد� ،أحمد درنيقة ،الطريقة النق�شبندية و�أعالمها� ،ص.16
( ((2املو�سوعة الإ�سالمية ال�صينية ،مرجع �سابق� ،ص.134
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واليوم تنت�شر هذه الطائفة يف مناطق ال�صني املختلفة ،لكنها ترتكز يف مناطق
�شمال غرب ال�صني وبالتحديد نينغ�شيا وقان�سو وت�شينغهاي ،ويف نينغ�شيا التي �أعي�ش
فيها ،يرتكز اخلفية يف جنوبها يف حمافظات تونغ�شني وقويوان وهايوان ،وزعيمهم
هناك ا�سمه «�إبراهيم هونغ يانغ» وهو م�شهور جد ًا يف نينغ�شيا وله من الأتباع حوايل
مليون �شخ�ص ،وله م�ؤ�س�سة خريية كبرية ت�ضم مدار�س ومعاهد ،وهو يتحرك و�سط
�أتباعه ك�أنه �إمرباطور �أو ملك متوج يحظى بهيبة كبرية بينهم .ويقيم يف املدينة
نف�سها التي �أقيم بها -مدينة ينت�شوان حا�ضرة مقاطعة نينغ�شيا– ويتولى من�صب
نائب رئي�س حكومة املقاطعة.
وكل عام تر�سل م�ؤ�س�سته اخلريية خم�سة وع�شرين �إمام ًا من اخلفية يدر�سون
اللغة العربية والتاريخ والثقافة الإ�سالمية ملدة �سنة كاملة يف جامعة نينغ�شيا ،و�أتولى
مع بع�ض الأ�ساتذة يف اجلامعة تدري�سهم.
�أما �ضريح �أجداده فيقع يف مدينة تونغ�شني ،حيث تقام هناك الطقو�س اخلا�صة
باخلفية يف املنا�سبات الدينية وتذبح الذبائح وتقدم النذور والأموال فيجمعها مريدوه
�آالف ًا م�ؤلفة ،ويتدافع النا�س مل�صافحته كي مت�سهم الربكة والفالح والنجاح.
اجلهرية النق�شبندية
�إحدى الطرق ال�صوفية يف ال�صني ،و�سميت بـ«اجلهرية» لأن �أتباعها يدعون
�إلى الذكر وقراءة القر�آن جهر ًا .وتن�سب هذه الطريقة �إلى م�ؤ�س�سها «ما مينغ �شني»
( )1781-1719وا�سمه العربي� :إبراهيم ،ولد يف مقاطعة قان�سو وتكفله عمه بعد
وفاة �أبيه ،ودر�س اللغة العربية والعلوم الإ�سالمية ثم خرج مع عمه �إلى مكة لأداء
فري�ضة احلج عام  ،1728فتخلف عن عمه يف بخارى ،حيث بقي فيها مدة ثم ارحتل
منها �إلى اليمن حيث در�س النق�شبندية ال�صوفية هناك .وزار مكة و�أدى فري�ضة احلج
مرار ًا ،ثم عاد �إلى ال�صني عازم ًا على ن�شر ما تعلمه وت�صحيح بع�ض الأخطاء التي
كانت �سائدة بني امل�سلمني ال�صينيني(.((2
( ((2حممود ،يو�سف يل هواين ،ال�شخ�صيات الإ�سالمية البارزة يف ال�صني ،دار الهالل الأزرق ،هوجن كوجن� 2003 ،ص.76
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ولأن «ما مينغ �شني» كان فقري ًا ،فقد كان ي�شفق على الفقراء ويح�س بهم ،وملا
عاد �إلى بلدته وجد الطوائف ال�صوفية هناك تتنازع فيما بينها ،وك ٌل يتفنن يف ابتداع
و�سائل جلمع املال والأتباع وبناء القباب وامل�ساجد وتزيينها ،وكانت �أغلب هذه الأموال
حت�صل من الفقراء والعوام ،وهذا كان يزيد من �صعوبات احلياة لديهم؛ لذا فقد
حدد منهجه يف الدعوة كالآتي:
�أ -تخفيف �صالة اجلمعة من  16ركعة �إلى ع�شر ركعات(.((2
ب� -إنكار جمع الأموال من املريدين وعوام النا�س ،بل دعا �إلى �ضرورة رعايتهم
والت�صدق عليهم.
ت� -إنكار بناء القباب وامل�ساجد الفاخرة واملزخرفة ،وتوفري هذه الأموال ملا
ينفع النا�س.
ث� -ضرورة اختيار املر�شد وفق ًا لعلمه وف�ضله و�أخالقه ،ال كما تفعل الطوائف
الأخرى ب�أن يرث االبن �أباه.
ج -ترديد الأذكار جماعي ًا وب�صوت جهوري ملا له من وقع يف النف�س ،ال �أن
ي�ست�أثر املر�شد وخلفا�ؤه –فقط -بالتالوة.
ح -حتريك اجلزء الأعلى من اجل�سم �أثناء الذكر؛ حتى يعي�ش امل�ؤدي بج�سده
وروحه يف الذكر فت�صفو نف�سه(.((2
ولأن «ما مينغ �شني» كان م�ضرب املثل يف القول والفعل؛ فقد لقيت تعاليمه قبو ًال
وا�سع ًا لدى الكثريين؛ مما �أثار حقد الطوائف الأخرى عليه وعلى مذهبه ،وخ�صو�ص ًا
طائفة «هوا�سي» اخلفية التي كانت وقتها �أكرث الطوائف �شهرة و�أتباع ًا .وكان زعيم
هذه الطائفة هو «ما الي ت�شي» وكان يقدر «ما مينغ �شني» ويحرتمه ،فقد در�سا مع ًا يف
اليمن؛ لذلك مل حتدث �أي م�شكالت بني الطائفتني طيلة حياة «ما الي ت�شي»� .إال �أنه
وبعد وفاته وتويل ابنه «ما قوه يا» زعامة طائفة هوا�سي؛ بد�أ يكيد للجهرية ولزعيمها
( ((2هذا الأمر ما زال موجود ًا حتى اليوم يف عموم م�ساجد ال�صني بطوائفها املختلفة ،فهم ي�صلون الظهر ب�سننه واجلمعة ب�سننها ويعللون
ذلك ب�أنهم يف ديار غري ديار الإ�سالم ،وتالي ًا فرمبا ال ت�صح �صالة اجلمعة في�صلون بعدها ظهر ًا.
(27) 马通 《中国伊斯兰教派门宦》p 85.
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«ما مينغ �شني»؛ لأن �أفكارها كانت متثل خطر ًا على م�صاحله االقت�صادية وال�سلطوية.
وقد ا�ستطاع «ما قوه يا» ب�صالته القوية مع ال�سلطة احلاكمة �إل�صاق التهم
بـ«ما مينغ �شني» حيث مت نفيه خارج موطنه ومطاردة �أتباعه ،ثم ُقب�ض عليه و�أودع
ال�سجن فثارت ثائرة �أتباعه يف قان�سو بزعامة تلميذه الأول «�سو�سي �شي �سان» عام
 1781وزادت حدة التوتر بعدما ُنفذ حكم الإعدام يف «ما مينغ �شني» باعتباره قطب
املتمردين(.((2
وقد عمت االنتفا�ضة مناطق كثرية يف قان�سو ونينغ�شيا؛ ف�أ�صدرت احلكومة
قرار ًا بتحرمي اجلهرية ومطاردة �أتباعها الذين تعر�ضوا ال�ضطهاد كبري ،فكانوا
ميار�سون عباداتهم يف اخلفاء بعيد ًا من �أعني احلكومة .وكان لت�صدي اجلهرية
لل�سلطة احلاكمة �أثره يف تعاطف جموع كثرية من امل�سلمني معهم ،خ�صو�ص ًا بعدما
تبني مقدار الظلم الواقع عليهم ،وكان ذلك �سبب ًا يف انت�شار هذا املذهب(.((2
بعد حت�سن الأو�ضاع ،ا�ستطاعت اجلهرية �أن تعود مرة �أخرى للحياة ،وانت�شر
مذهبها يف مناطق كثرية وح�شد �أتباع ًا كرث ،لكنهم ،وحتى ي�ستطيعوا العي�ش و�سط هذه
الظروف ،تخلوا –قلي ًال -عن بع�ض تعاليم «ما مينغ �شني» ،ف�أ�صبح من�صب املر�شد
وراثي ًا ،كما تخلوا عن مبد�أ التخلي عن جمع الرثوات ،ف�أ�صبح عدد كبري من زعماء
هذه الطائفة من ذوي الرثاء ،وعملوا على جمع الأموال وزخرفة م�ساجدهم(.((3
واجلهرية –اليوم -يعتزون بزعيمهم الأول «ما مينغ �شني» باعتباره �شهيد ًا
قدم روحه فداء ملذهبه ،وكذلك باقي �أتباعه الذين قتلوا يف االنتفا�ضات امل�سلحة،
وقد �سجلوا م�آثرهم وتاريخهم كله يف كتاب �أ�سموه تاريخ اجلهرية ،وقد �أهداين زعيم
اجلهرية يف مدينة «ووت�شونغ» يف نينغ�شيا ن�سخة من هذا الكتاب قبل ثالث �سنوات
(.)2012
( ((2يل هوا ين ،ال�شخ�صيات الإ�سالمية البارزة يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص.77
(29) 马通 《中国伊斯兰教派门宦》 p 87.
( ((3املو�سوعة الإ�سالمية ال�صينية ،مرجع �سابق� ،ص.144
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وهم ينت�شرون –اليوم -يف مقاطعات �شمال غرب ال�صني وو�سطها ،ويتميزون
عن غريهم من الطوائف ال�صوفية بالطاقية �سدا�سية الأركان التي ترمز عندهم
لأركان الإميان ال�ستة (الإميان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر والقدر)،
و�شيوخهم -حتى اليوم -يحلقون جوانب حلاهم ويرتكون و�سطها تيمن ًا بزعيمهم «ما
مينغ �شني» حني تعر�ض للتعذيب على يد حومة �أ�سرة ت�شينغ وحلقوا له جوانب حليته.
شيداوتانغ (مذهب الحضارة الصينية)

�سمي بذلك ل�شدة ت�أثره باحل�ضارة ال�صينية ،وم�ؤ�س�سه هو «ما ت�شي �شي»
( )1914-1857وقد در�س الثقافة الكونفو�شية منذ �صغره ،ثم اجته بعد ذلك لدرا�سة
الإ�سالم من طريق امل�ؤلفات ال�صينية ،وقد �أفاد كثري ًا من م�ؤلفات ومرتجمات كل من
«وانغ داي يوي»« ،ليوت�شي» و«مات�شو» وكانت دعوته هذه �أمر ًا جديد ًا وغري م�سبوق
يف ذلك الوقت ،حيث �أ�س�س مدر�سته الأولى و�أعلن فكرته الأ�سا�سية فقال« :طبق ًا
للمعتقدات الإ�سالمية ،يعمل مذهبنا على �إي�ضاح الإ�سالم والدعاية له بثقافة بلدنا،
والهدف من ذلك هو �إحاطة ال�صينيني علم ًا ب�شريعة الإ�سالم»(.((3
وكالعادة ،مل يرق فكر �شيداوتانغ للمذاهب الأخرى ،فاتهموه ب�أنه يف�سد الفكر
الإ�سالمي ال�صحيح مبا يعتمد عليه من كتب ال عالقة لها بالإ�سالم ،لكن «ما ت�شي
�شي» ا�ستمر يف دعوته ،وقد �ساعده يف ذلك فكره االقت�صادي ومهاراته التجارية،
حيث نفذ بع�ض امل�شروعات التي �أغنت هذا املذهب عن �أن ميد يده �إلى �أحد ،و�ساعد
على �إقبال النا�س عليه ما كان يقوم به من رعاية كاملة لأتباعه(.((3
وقد �سار �أتباع «ما ت�شي �شي» على نهجه يف هذا الفكر ،وكان �أبرزهم «ما
مينغ رن» ( )1946-1896الذي كان بارع ًا يف �إدارة امل�شروعات الزراعية ،فا�ستطاع
خالل �سنوات قليلة �أن يجعل هذا املذهب من �أغنى املذاهب الإ�سالمية يف ال�صني،
فكان ميلك ع�شرات الأرا�ضي الرعوية و�آالف ًا من ر�ؤو�س املا�شية وع�شرات من املحال
( ((3فنغ جني يوان ،الإ�سالم يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص.102
( ((3حممود يو�سف يل هواين ،ال�شخ�صيات الإ�سالمية البارزة يف ال�صني� ،ص.114
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التجارية ،وكان هذا كله داعم ًا يف ا�ستمرار هذا املذهب(.((3
حظي هذا املذهب با�ستح�سان ال�صينيني غري امل�سلمني ،حيث وجدوه ج�سر ًا
يربط بني الثقافتني الإ�سالمية وال�صينية ،وقد خ�ص�ص ال�صحفي ال�صيني ال�شهري
«فان ت�شانغ جيانغ» ( )1970-1909بع�ض ال�صفحات يف كتابه «الركن ال�شمايل
الغربي من ال�صني» للتعريف مبذهب �شيداوتانغ حيث قال�« :إن هذا املذهب جدير
ب�أن ي�ست�أثر باالهتمام فل�سفي ًا واجتماعي ًا ،ذلك ب�أنه ي�شدد على �أهمية الثقافة ويقوم
بن�شر التعاليم الإ�سالمية اعتماد ًا على الثقافة ال�صينية»(.((3
ويجمع هذا املذهب يف طياته �صفات م�شرتكة من املذهب القدمي وبع�ض
املذاهب ال�صوفية ال�سالفة الذكر ،فهو يقيم ال�شعائر الدينية الأ�سا�سية ويحتفل
باملنا�سبات الدينية مثل ال�صوفية ،لكنه ال يبني القباب �أو الأ�ضرحة .كما �أنه يتبع
نظام املر�شد الأعلى والزعيم الأكرب .و�أتباعه يقيمون يف جمموعات تنت�شر يف مناطق
�شمال غرب ال�صني ويرتكزون يف قان�سو وت�شينغهاي ،ويبلغ عددهم الآن حوايل
(� )1000أ�سرة(.((3
اإلخوان

لي�س لهذه الطائفة عالقة بجماعة الإخوان امل�سلمني املعروفة يف م�صر والعامل
العربي ،وقد ت�أ�س�ست على يد ال�شيخ «ما وان فو» ( )1934-1853يف قان�سو يف قرية
«قويوان» ومعناه «الب�ستان» ،لذلك كان ي�سمى �أحيان ًا بـ«ما الب�ستاين» ،وقد در�س القر�آن
الكرمي والعلوم الإ�سالمية ثم �سافر مع بع�ض زمالئه �إلى مكة املكرمة لأداء فري�ضة
احلج عام  ،1888وكانت وقتها الدعوة الوهابية تلقى رواج ًا يف بالد احلجاز ،فت�أثر
بها «ما وان فو» وزمال�ؤه ،و�أدركوا �أن امل�سلمني يف ال�صني يخالفون �أحكام الإ�سالم
يف كثري من الأمور ،فعقدوا عزمهم على �ضرورة ن�شر الفكر ال�صحيح فور عودتهم،
( ((3املو�سوعة الإ�سالمية ال�صينية ،مرجع �سابق� ،ص.147
( ((3فنغ ،جني يوان ،الإ�سالم يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص.103
( ((3املو�سوعة الإ�سالمية ال�صينية ،مرجع �سابق� ،ص.148
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وعندما عادوا �إلى ال�صني عام � 1892شرعوا يف تنفيذ ما اتفقوا عليه(.((3
وعلى الرغم من �أن ما دعا �إليه «ما وان فو» كان جديد ًا على املجتمع الذي كان
يعي�ش فيه ،ف�إن علمه الوافر وحججه الدامغة جعلت كثري ًا من النا�س يقبلون عليه.
و�سمي مذهبه هذا «الإخوان» ،وال نعرف ملاذا �سمي بهذا اال�سم ،هل لأنه دعا لهذا
الفكر هو وبع�ض �أ�صحابه� ،أم �إن اال�سم جاء ت�أثر ًا بحركة الإخوان التي ن�ش�أت وقتها يف
اجلزيرة العربية؟( .((3وقد �أ�س�س مدر�سته التي ركزت على �ضرورة االهتمام بدرا�سة
الفقه وال�شريعة والدعوة -بكل قوة� -إلى �إ�صالح كل ما يخالف ال�شريعة من املرا�سم
الإ�سالمية(.((3
وقد و�ضع «ما وان فو» ع�شرة بنود ملنهجه الإ�صالحي �سميت بـ«بنود ما
الب�ستاين» ،ذكرها الأ�ستاذ «ما تونغ» يف كتابه« :خمت�صر الطوائف الإ�سالمية يف
ال�صني»(. ((3
كان ملذهب الإخوان �أثر كبري يف جمتمع امل�سلمني ال�صينيني ،فقد ك�شف �أخطاء
كثرية وخمالفات جمة كانت متار�سها الطوائف ال�صوفية ،ومل ت�ستطع هذه الطوائف
تربئة نف�سها ،وكان دفاعها الوحيد هو �إل�صاق التهم ب�أن هذا املذهب وهابي مت�شدد
ال ميت �إلى الإ�سالم ب�صلة ،وهو مذهب غريب عن امل�سلمني ال�صينيني .واليوم ينت�شر
الإخوان يف مقاطعات ال�صني �شما ًال وجنوب ًا ،ولي�س لهم رئي�س �أو زعيم ،و�إمنا لهم
فكر واحد يجمعهم ،و�أغلب �أئمتهم در�سوا يف الدول العربية ،لذلك لغتهم العربية
جيدة وعلى دراية ب�أ�صول الدين ،ولهم مدار�س ومعاهد �إ�سالمية تنت�شر يف مناطق
التجمعات الإ�سالمية ،تدر�س فيها العلوم الإ�سالمية واملذاهب الأربعة ،ومنهم عدد
( ((3حممود يو�سف يل هوا ين ،ال�شخ�صيات الإ�سالمية البارزة يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص .110
( ((3ظهرت حركة الإخوان يف اجلزيرة العربية نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين ،و�سموا «�إخوان هجر» لأنهم كانوا بدوا
يعي�شون يف ال�صحراء ،فجلبهم حممد بن �سعود �إلى احل�ضر وبنى لهم دور ًا وكانوا يده اليمنى يف توحيد الدولة ال�سعودية .انظر� :أمني،
الريحاين ،تاريخ جند احلديث ،الطبعة الأولى ،املطبعة العلمية ،بريوت� ،1928 ،ص .242انظر �أي�ض ًا :جون ،حبيب ،قراءات يف التاريخ
املعا�صر :ا�سهام االخوان يف توحيد اململكة العربية ال�سعودية ،ترجمة :عبداهلل بن م�صلح النفيعي� ،1996 ،ص.33
(� ((3شيو ،يوان ،امل�سلمون ال�صينيون� ،أ�سئلة و�أجوبة ،دار الن�شر باللغات الأجنبية ،بكني ،الطبعة الأولى� ،1991 ،ص.179
(39) 马通 《中国伊斯兰教派与门宦制度史略》 ， 宁夏人民出版社 ， 第一版，1983年。P120.
ما ،تونغ ،خمت�صر نظام املذاهب الإ�سالمية وال�صوفية يف ال�صني ،دار ال�شعب ،نينغ�شيا ،ال�صني ،الطبعة الأولى� ،1983 ،ص.120
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كبري يعمل يف الوظائف احلكومية وعلى عالقة جيدة باحلكومة ،وكذلك تربطهم
عالقات باجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية يف الدول العربية ،حيث ير�سلون �إليها دفعات
من الطالب اخلريجني ال�ستكمال الدرا�سة ،ويتلقون دعم ًا مادي ًا وعيني ًا من هذه
امل�ؤ�س�سات ،ولكن حتت �سمع وب�صر احلكومة.
السلفية

�إحدى الطوائف الإ�سالمية املوجودة على ال�ساحة الآن يف جمتمع امل�سلمني
ال�صينيني ،وقد ولدت من رحم طائفة الإخوان ملا ر�أى بع�ض الإخوان �أنها مل تلتزم
متام ًا بالتعاليم الإ�سالمية ال�صحيحة ،ومار�س بع�ض قيادتها نظام املواءمة واحلياد
يف بع�ض الأمور وال�شعائر ،انف�صل ه�ؤالء عن الإخوان و�سموا �أنف�سهم بـ«ال�سلفية»
ن�سبة لل�سلفية املوجودة يف اململكة العربية ال�سعودية وبع�ض دول اخلليج.
وين�سب هذا املذهب �إلى «ما ده باو» يف قان�سو و«ما لني» حاكم مقاطعة ت�شينغهاي
والإمام «ما لونغ نو» الذين ذهبوا لأداء فري�ضة احلج عام  1936وعند عودتهم حملوا
بع�ض الكتب اخلا�صة بالفكر ال�سلفي وعكفوا على درا�ستها وبحثها ثم ن�شرها بني
امل�سلمني ،وقد وجدت �آرا�ؤهم معار�ضة من الطوائف الأخرى ،حتى من طائفة الإخوان
التي ر�أت يف هذا الفكر تطرف ًا وت�شدد ًا ،ومل تلق �أفكار «ما ده باو» انت�شار ًا بادئ الأمر،
�إال �أنه مع �سبعينيات القرن املا�ضي بد�أت تنت�شر وحت�شد لها �أتباع ًا و�أ�صبحت تعرف
بـ«ال�سلفية ال�صينية»(.((4
يرتكز الفكر ال�سلفي يف ال�صني على نهج نظريه يف البالد العربية متام ًا «قر�آن
و�سنة بفهم �سلف الأمة» ،ومل يكن م�سموح ًا لل�سلفية بن�شر �أفكارها داخل ال�صني ،ولكن
مع التغريات التي �شهدتها ال�صني وانفتاحها على العامل وكذلك عالقتها املتميزة مع
ال�سعودية؛ ُ�سمح لهذا الفكر باالنت�شار و�إن�شاء املدار�س واملعاهد ،لكن طبق ًا لقانون
ال�صني .ولذا؛ تنت�شر –اليوم -مدار�س ال�سلفية ومعاهدهم يف �شمال غرب ال�صني
وجنوبها وو�سطها وجنوبها ال�شرقي .وقد زرت قبل �ست �سنوات معهد ًا يف قان�سو ا�سمه
(40) 勉维霖 《中国回族伊斯兰宗教制度》，宁夏人民出版社 ，第二次印刷，1999年, p 382
ميان وي لني ،نظام الدين الإ�سالمي لقومية هوي ،دار ال�شعب ،نينغ�شيا ،الطبعة الثانية� ،1999 ،ص.382
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«املعهد ال�سلفي» وعرفت من مديره �أنه بني بتمويل �سعودي على م�ساحة ( )5000مرت
مربع ،وتكلف حوايل خم�سة ماليني يوان �صيني ،و�أن مناهجه الدرا�سية هي املناهج
التي تدر�س يف ال�سعودية .كذلك يوجد يف مدينة «ووت�شونغ» يف نينغ�شيا معهد ي�سمى
معهد الثقافة الإ�سالميةُ ،بني عام  2003وت�شرف عليه ال�سعودية والكويت(.((4
أسباب انتشار السلفية

يرى كثري من امل�سلمني ال�صينيني �أن من �أ�سباب انت�شار ال�سلفية ،اجلهود التي
يبذلها القائمون على ن�شر هذا الفكر من خالل االهتمام بالدار�سني ورعايتهم رعاية
كاملة .كذلك ا�ستخدامهم للأ�ساليب احلديثة يف الدعوة والتوعية مثل الإنرتنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي؛ مما مكنهم من الو�صول �إلى �شريحة �أكرب من النا�س يف
�أي وقت و�أي مكان.
كذلك ،بعد �سيا�سة الإ�صالح التي طبقتها ال�صني زاد عدد احلجاج �إلى بيت
اهلل احلرام وقد تركت رحلة احلج يف نفو�س كثري منهم انطباع ًا جديد ًا غري طريقة
تفكريهم ،حتى �إن بع�ض ال�صينيني الآن رمبا يكون �صوفي ًا لكنه يدفع بابنه لدرا�سة
العلوم ال�شرعية وااللتزام بالكتاب وال�سنة.
بالإ�ضافة �إلى انت�شار املدار�س وجودة التعليم فيها وحر�ص الكثري من �أبناء
امل�سلمني على االلتحاق بها ،كي ي�ضمن فر�صة ال�سفر �إلى البالد العربية(.((4
ويعتقد ال�سلفيون ال�صينيون �أن ال�سعودية هي منبع الدين ال�صحيح؛ فهي
بالد احلرمني ال�شريفني؛ لذلك ترى �أغلبهم يلب�سون كما يلب�س ال�سعوديون ،وكذلك
ن�سا�ؤهم ،وهم خمتلفون عن غريهم من امل�سلمني ال�صينيني� ،سواء يف ممار�سة
العبادات �أو حتى يف لهجتهم ،فهم يدر�سون القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف وعلم
( ((4انظر املالحق ،توجد �صور لهذين املعهدين.
(42) \ 马英明 《中国赛莱菲耶的历史与现况（紧随穆斯林前三代回归经训指引的中国穆斯林
简史）》http://www.china774.com/blog/blogShow.asp?Tid=31612

انظر :ما ينغ ،مينغ ،ال�سلفية بني املا�ضي واحلا�ضر ،دعوة لالقتداء بال�سلف الأول .انظر �أي�ض ًا:

Yang Gui-ping : Contemporary Salafism and its influence on Chinese Muslims， Journal of Hui Muslim Minority
Studies，First issue of the magazine in 2013.
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التجويد؛ لذلك فلغتهم العربية �أف�ضل كثري ًا من غريهم ،وهم مت�أثرون كثري ًا بالعلماء
ال�سلفيني(.((4
�أما عموم الطوائف الإ�سالمية ،فرتى �أن ال�سلفية مبنهجها هذا بعيدة من
اعتدال الإ�سالم وو�سطيته ،ويرون �أنها تريد العودة بامل�سلمني �إلى ع�صور الإ�سالم
الأولى ،من دون الأخذ يف االعتبار خلفية املجتمع الذي يعي�شون فيه ونظمه وقوانينه،
و�ضرورة التوا�صل مع الأفكار والثقافات الأخرى .وال�سلفيون –بدورهم -يرف�ضون
هذا .ولذا؛ فاخلالف قائم �إلى �أن يق�ضي اهلل �أمر ًا كان مفعو ًال.
الشيعة

يرى البع�ض �أن و�صول ال�شيعة �إلى ال�صني يعود �إلى القرن الثامن امليالدي،
عندما و�صل جماعة منهم �إلى مناطق �شمال غرب ال�صني ،قادمني من خرا�سان
هروب ًا من احلكم الأموي ،وا�ستقروا هناك وكانوا يعملون �سما�سرة بني ال�صني
والتجار الأجانب(.((4
وحتى �إن �صدقت هذه الرواية �أو مل ت�صدق ،فاحلقيقة �أن وجود ال�شيعة يف
ال�صني يف الع�صور الأولى كان �أمر ًا طبيعي ًا ،وخ�صو�ص ًا �أن �أغلب هجرات امل�سلمني
�إلى ال�صني عرب طريق احلرير كانت متر بالعراق وبالد فار�س ،وكان لل�شيعة انت�شار
ملحوظ يف تلك البالد وقتها.
السنة
انصهار الشيعة وسط ُّ

بال�سنة .لذا؛ مل نلحظ
كان عدد ال�شيعة الذين و�صلوا لل�صني قلي ًال باملقارنة ُّ
ال�سنة ،ويبدو �أنهم عا�شوا مع
لهم ت�أثري ًا وا�ضح ًا ،ومل يرد ذكر �أي خالفات بينهم وبني ُّ
ال�سنة جنب ًا �إلى جنب حتت �سقف واحد ،لكنهم احتفظوا ب�أفكارهم ومعتقداتهم(.((4
ُّ
(43) Yang Gui-ping : Contemporary Salafism and its influence on Chinese Muslims.
( ((4فنغ ،جني يوان ،الإ�سالم يف ال�صني ،مرجع �سابق� ،ص.88
(45) 白寿彝 : 《中国伊斯兰史存稿》人民出版社，银川，宁夏，1982，p 262.
انظر :باي �شو يي ،تاريخ الإ�سالم يف ال�صني ،دار ال�شعب ،ينت�شوان ،نينغ�شيا� ،1982 ،ص.262
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وال�شيعة –اليوم -ي�سكنون يف منطقة �شنجياجن ال�صينية ،ويعي�ش قرابة ()30
�ألف ن�سمة من �أبناء قومية الطاجيك �أتباع ال�شيعة الإ�سماعيلية يف مدن :طا�شيكورقند،
يارقند ،تزي بو ،ويت�شنغ وغريها .ومعظم �أبناء قومية الطاجيك يف هذه املناطق من
البدو ورعاة املا�شية .وقيا�س ًا �إلى امل�سلمني من القوميات الأخرى ،تكاد تكون �أن�شطتهم
الدينية قليلة للغاية ،وم�ساجدهم �أي�ض ًا(.((4
�أما الويغور يف �شنجياجن ،فبع�ضهم يعتنق املذهب ال�شيعي االثني ع�شري ،وهم
ال�سنة يف �شيء من العادات �أو التقاليد
عدد قليل وال يختلفون عن باقي �أفراد قوميتهم ُّ
ومنط احلياة ،وكانوا –وما زالوا -يعملون يف التجارة مع الهند وباك�ستان ،وخ�صو�ص ًا
جتارة الأدوية واحلرير واملنتجات الزراعية والأحجار الكرمية(.((4
منهج الشيعة في نشر مذهبهم في الصين

ي�ستخدم ال�شيعة -اليوم -منهج ًا دقيق ًا ،وذلك بهدف جذب عدد كبري من
م�سلمي ال�صني ،ولهم يف ذلك �أ�ساليب عديدة منها:
أ.أ�إغراء عدد كبري من ال�شباب امل�سلم ال�صيني بالفر�ص الهائلة للدرا�سة يف
�إيران ،واالهتمام بهم ورعايتهم بدرجة الفتة للنظر .وقد حتدث طالب م�سلمون
�صينيون در�سوا يف �إيران عن الرعاية والعناية التي تلقوها ،من حتمل جميع نفقات
الدرا�سة ،ومتيزهم هناك مب�ستوى معي�شي مرتفع جدً ا ،حتى متنى ه�ؤالء الطالب �أن
يعودوا �إلى �إيران هم و�أ�سرهم و�أ�صدقا�ؤهم.
ب.بحماوالت �إيهام م�سلمي ال�صني ب�أنهم من ال�شيعة� ،سواء يف �أ�صولهم الفار�سية؛
لأن فار�س كانت بوابة دخول الإ�سالم �إلى ال�صني� ،أو من خالل �أ�سمائهم التي حتمل
�أ�سماء �آل البيت ،مثل :علي ،ح�سن ،ح�سني ،فاطمة ،وغري ذلك من االدعاءات التي ال
�أرى لها �أ�ص ًال .وقد �ساعد هذا املد الإيراين �إهمال الدول العربية الإ�سالمية مل�سلمي
( ((4ليو �شو فانغ ،ال�شيعة يف ال�صني ،املركز العربي للمعلومات ،بكني.
( ((4املرجع ال�سابق.
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ال�صني ،و�إيثار النزعات الع�صبية وامل�صلحة اخلا�صة على امل�صلحة العامة للإ�سالم
وامل�سلمني.
الخالفات المذهبية

ات�ضح من خالل العر�ض ال�سابق �أن املذاهب والطوائف الإ�سالمية ال�صينية
كانت يف �أغلبها واردة من خارج ال�صني .لذا؛ فحالها كحال نظريتها يف البالد العربية
والإ�سالمية من االختالف ،الذي ي�صل �أحيان ًا �إلى العداء والقطيعة .وعلى الرغم مما
�شهده التاريخ من �صراعات بني املذاهب الإ�سالمية يف ال�صني ،ف�إن هذه ال�صراعات
–الآن -مل يعد لها وجود و�إن كان ما يف القلب يف القلب ،فال الظروف وال الأو�ضاع
ت�سمح مبثل هذه ال�صراعات الآن.
�أو ًال :عالقاتهم ببع�ضهم البع�ض
اليوم ،ال�صوفية لي�س بينهم �صراع و�إمنا تناف�س� .أما بالن�سبة لعالقة الإخوان
وال�سلفية بال�صوفية ،فهي عالقة �شبه مقطوعة ،فه�ؤالء ال ي�صلون يف م�ساجد ه�ؤالء،
وقد مل�ست ذلك بنف�سي مرار ًا .و�أما العالقة بني الإخوان وال�سلفية ،فهي ال تختلف
كثري ًا عن �سابقتها ،فالإخوان ي�صفون ال�سلفية بـ«املت�شددين» ،وال�سلفية ي�صفونهم
بـ«املنافقني املبدلني» ،وما يزيد الأمر تعقيد ًا �أن ال�سلفية دائم ًا ما تقول :نحن الفرقة
الناجية وما عدانا يف النار.
ثاني ًا :نظامهم اخلا�ص و�أثره على ا�ستمراريتهم
كانت ال�صوفية –قدمي ًا -هي �صاحبة اليد العليا ،لكن مع ظهور الإخوان
وال�سلفيني انكم�شت رقعة ال�صوفية وبد�أت يف الت�آكل ،وهذا له �أ�سباب كثرية منها:
أ.أاتباع الطرق ال�صوفية جميعها نظام ال�سلطة العليا وال�سل�سلة الهرمية
الوراثية ،حيث يقع املر�شد على قمة الهرم ومن خلفه الأتباع ثم املريدون ،ويخلف
االبن الأكرب �أباه يف من�صب املر�شد ،وهذا �أ�ضعف هذه الطرق كثري ًا ،فقد ت�سلل
المسبــار
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اجلهل �إليها جي ًال بعد جيل ،ومل ت�ستطع �أن حت�شد لها �أتباع ًا جدد ًا �إال ما ندر .على
عك�س الطوائف الأخرى التي ال تتقيد بزعيم ،وال تكون الأف�ضلية فيها �إال لذوي العلم
والف�ضل.
ب.باعتمدت الطرق ال�صوفية يف نظامها التعليمي على كتب بعينها مل تتغري منذ
مئات ال�سنني ،فانح�صرت معارف �أتباعها بني دفتي هذه الكتب ،على عك�س الإخوان
وال�سلفية ،حيث در�س �أكرثهم خارج ال�صني وبعدما عادوا �أ�س�سوا مدار�س ومعاهد
ت�ضم مواد درا�سية يف خمتلف العلوم ،ومل يفطن ال�صوفية لذلك �إال م�ؤخر ًا.
ج.جاعتمدت ال�صوفية يف م�صادر دخلها على تربعات املح�سنني والنذور
والأوقاف ،وكانت تنفق �أموالها على بناء القباب وزخرفتها ،وقد ق ّلت م�صادر دخلها
مبرور الأيام ف�ضعفت و�ضعف ت�أثريها يف النا�س .على عك�س املذاهب الأخرى التي
اعتمدت يف م�صادرها على امل�شروعات التجارية .فاليوم ،الإخوان وال�سلفية لهم
ع�شرات املدار�س واملعاهد التي لها مردود مادي وعلمي قوي.
هل للخالفات المذهبية تأثير على مستقبل اإلسالم
في الصين؟

على الرغم من �أن اخلالفات املذهبية موجودة ،ف�إن �أتباعها حري�صون -كما
ذكرنا �سابق ًا -على �أ ّال تظهر على ال�سطح ،حتى ال جتر عليهم ويالت كالتي حدثت
لأ�سالفهم .وامل�سلمون ال�صينيون –اليوم� -شديدو الوالء للحكومة ال�صينية ،والوازع
الوطني لديهم مقدم على الوازع الديني ،كما �أن الو�سيلة املثلى لنيل ثقة احلكومة
وتقلد املنا�صب احلكومية ،تكمن يف االنت�ساب �إلى احلزب ال�شيوعي ال�صيني وااللتزام
مببادئه.
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المالحق

القادرية يف قان�سو ب�شمال غرب ال�صني ،ي�شعلون البخور يف ذكرى زعمائهم
ال�سابقني

اخلفية النق�شبندية
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�إبراهيم هونغ يانغ زعيم اخلفية يف نينغ�شيا

�أتباع اخلفية يف قبة �أجداد هونغ يانغ يف تونغ�شني
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اجلهرية:
�صورة مع مر�شد اجلهرية يف ووت�شونغ بنينغ�شيا

كتاب تاريخ اجلهرية
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ال�سلفية:
طالب املعهد ال�سلفي يف قان�سو

طالب معهد الثقافة الإ�سالمية «ت�ساو يوان» مبدينة ووت�شونغ يف نينغ�شيا
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