
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1 

 

 ای بی همتا در جهان اسالمدیده، پبانوان در چین مسجد

 
 دکترای تاریخ چین -سید جالل امام

 

 چکیده

 دیگر کشورهای که در است ییهادارای ویژگی ه ناشناخته جهان اسالم یاد کرداز آن به عنوان پارتوان میکه جامعه مسلمانان چین 

انوان ویژه ب ،جدان مسی بیش از دویست سال دارد. ایاهه سابقشود. از جمله این ویژگیها، وجود مسجد بانوان است کمیاسالمی کمتر دیده 

ی در حفظ اهیژو نیز نقش و اخیر سهم مهمی در نشر فرهنگ اسالمی سدهو در دو  شودمیی آن توسط بانوان انجام هااست و تمام فعالیت

رقی، شی گردشگری، فرهنگ اسالم هاپدیده مسجد بانوان از زاویه. در نقاط مختلفی از چین داشته است و گسترش فرهنگ ایرانی

ور توجه و شناسی و خط چهارم مسلمانان چین دارای اهمیت و درخالم ایرانی در چین و همچنین زبانکنشگری بانوان در جامعه، اس

 .ی مسجد بانوان در چین ارئه شودهاتالش شده تا زمان پیدایش، توسعه و پراکندگی، و ویژگی پژوهشدر این سی است. برر

 

 مقدمه

، همزمان هجری فتمه سدهدر شد و  وارد چینجهانگردان مسلمان  بازرگانان و به دست هجری ی نخستینهاسدهدین اسالم از همان 

 در کشور سمیر، به سرعت گسترش یافت و به عنوان یک دین وران و عالمان مسلمانسربازان، پیشه و اقامت به چین با لشکرکشی مغوالن

وه بر حفظ و دهم هجری، عالمان مسلمان چینی، نظام آموزشی علوم دینی را طراحی کردند و عال سدهدر اواسط  بزرگ چین شناخته شد.

یش از هزار باکنون پس از گذشت نگهداری میراث فرهنگی گذشتگان، به نشر و گسترش اسالم و فرهنگ اسالمی در کشور چین پرداختند. 

با سایر  بریکند. فرهنگی که در برامیمایی خودن ،متعدد حاضر در چینی هافرهنگ مسلمانان چین در میان فرهنگ پربارمیراث سال، 

اسالم نتوان  یی که شاید در هیچ کجای از جهانهاویژگی .باشدمیی منحصر به فرد هاویژگیدارای از جهات بسیاری  کشورهای اسالمی،

و  هاشنیدنی، چندانی درباره آنها انجام نشده است هاپژوهشباشد، و تاکنون میاز آنجا که چین پاره ناشناخته جهان اسالم یافت. 

همترین آنها، به یکی از م ی )قومی( وجود دارد که نگارنده در این نوشتاراهو تیر و مذاهب، آداب و رسوم دینی های بسیاری از فرقههاناگفته

در  ند کهاز بانوان همهو اساتید، همه و  پژوهاندانش ،مسجدی که از امام و ماموم تا خادم و مسئول .خواهد پرداخت «مسجد بانوان»همانا 

 استثنایی است.دنیای اسالم یک پدیده 

د یا شرکت در در برخی کشورهای اسالمی، زنان از ورود به مسجکه که حتی اکنون این رسد،می نبه ذهی که اهکتشاید مهمترین ن

اکز مرمساجد و و گسترش  ندازی، ادارهاهی طوالنی در رااهبانوان چینی، سابقشوند، میی درسی بازداشته هاکالسی اجتماعی و یا هافعالیت

چین بانوان ی مساجد هابا ویژگیکشور اسالمی مسجد ویژه بانوان  هیچدر باید تاکید کرد که  و دارند.م دینی داشته تخصصی تحصیل علو

سجد ممکن ی دینی و خالصه هر آنچه در یک مهاجماعت، آموزش و فراگیری آموزه . مسجدی که مسئولیت و مدیریت، امامتوجود ندارد

بوده و  عی و فراگیراست اتفاق بیفتد، کامال ویژه و بر عهده بانوان باشد. اما در چین به خصوص در برخی از شهرهای آن امری کامال طبی

 ست.ه

 پژوهشو روش سابقه 
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خته ن موضوع پرداو هنوز هیچ متن فارسی که به ایزیادی انجام نشده است  یهاپژوهشمساجد بانوان در چین و فعالیت آنها،  درباره

یی هابا کاستینها توان یافت که البته برخی از آمیچینی  پژوهشگران هاپژوهشی در میان اهمقاالت پراکند. به دست نرسیده استباشد 

 روبروست.

 یهاپژوهشباشد که می« مسجد بانوان مسلمانان چینتاریخ »با مساجد بانوان نگاشته شده کتاب مهمترین اثری که تاکنون در رابطه 

نجام شده و در نهایت ا ،4از انگلستان 3ماریا جاسچوک و 2از کشور چین 1شویی جینگ جون یهازن به نام دو نفر از پژوهشگرانآن توسط 

 یهاپژوهش« 7نگ یوانجُ»طی سفرهایی به منطقه  1994از اواخر سال  محققان این اثر منتشر شده است. 6چینیو  5انگلیسیبه دو زبان 

اند تا عالوه بر تاریخ مسجد نویسندگان تالش کرده که گذشت منتشر کردند. یبا عنوان 2000میدانی انجام داده و نتایج آن را در اوایل سال 

وجود نیز با موضوع مسجد بانوان چین  دیگری شمارمقاالت انگشتنمایی کلی از فعالیت دینی بانوان مسلمان چین را نشان دهند.  ،بانوان

، شویی جینگ جوننوشته خانم « د بانوان در چینجپیدایش و گسترش مس»و نیز « نگ یوانمسجد بانوان در جُ»توان به میدارند که 

د بانوان چین، اندیشه و گیری مسجزمینه شکل» ،زو جی یوننوشته « بستر فرهنگی مسجد بانوان چین، توسعه و وضعیت کنونی آن»

 اشاره نمود.باشند، میکه همه به زبان چینی میوو چنگ  شتهنو« تفکر

ق ازدید از مناطمیدانی و ب پژوهش، تالش نگارنده این سطور، چندانی صورت نگرفته یهاپژوهش درباره مسجد بانوان چینکه از آنجا 

گیرد، میرم قرار پیش روی خوانندگان محت پژوهشدرباره این پدیده بوده است. از این رو، آنچه که در این  پژوهشمختلف چین به منظور 

به دست  «نجنگ یوا»منطقه  ی واقع درهاالتایی مختلف، از جمله هاایالت به سفریی است که نویسنده با هابخش مهمی از آن یافته

 ی که نام آنها گذشت نیز استفاده شده است که اشاره خواهد شد.هاپژوهشآورده است. البته در این میان، از 

 

 اندیشه و اولین مسجد شکل گیری

شهر در « 8یادبود پیامبر»مساجد توان به میگردد که میبر هجری ی نخستینهاسدهاینکه تاریخ بنای اولین مسجد در چین به  نخست

اما مسجد ساخته شدند. میالدی(  907تا  618) «10تانگ دودمان»ان اشاره کرد که در دوران در شهر شی« 9شی ان»و مسجد ، گوانگجو

  به عرصه فرهنگ مسلمانان چین نهاد. گاممیالدی  و نوزدهم هجدهم سدهپس از این، یعنی در  هاسدهبانوان 

در قبل از پرداختن به تاریخ، بایسته است تا به لحاظ جغرافیایی محل پیدایش و رشد و گسترش اندیشه مسجد بانوان را بررسی نماییم. 

ی هاشامل ایالت« شمال غرب»توان به سه منطقه اشاره کرد. منطقه مییک نگاه کلی به پراکندگی جمعیت مسلمانان در سراسر چین 

و اطراف آن، و در « 3نیون نَ»شامل ایالت « جنوب غرب»منطقه «. 2سین کیانگ»و « 1چینگ خای»، «12گن سو»، «11نینگ شیا»

                                         
1 - shui jing jun (水镜君) 

 علوم اجتماعی ایالت خا نن می باشد. هاپژوهشی قومی مسلمان چین( عضو مرکز هاو از اقلیت قوم خویی )یکی از اقلیت 1952وی متولد  - 2
3 - Maria jaschok 

 ی چین می باشد.هاپژوهشزنان دانشگاه آکسفورد و نیز عضو یکی از مراکز  هاپژوهشو عضو هیئت علمی مرکز  1950وی متولد  - 4
5 - The History of Women's Mosques in Chinese Islam The mosque of their own, Maria Jaschok and Shui Jingjun,Curzon 

press,2000. 
6 - 中国清真女寺史，水镜君&玛丽亚雅绍克，生活，读书新知三联书店，2002. 
7 - zhong yuan (中原) 
8 -huai sheng si (怀圣寺) 
9 - xi an qing zhen si (西安清真寺) 
10 - tang chao (唐朝) 
11 - ning xia (宁夏) 
12 -gan su (甘肃) 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

3 

 

به عنوان زادگاه مسجد بانوان « نگ یوانجُ»بر اساس گزارشهای پراکنده تاریخی و آثار به جای مانده، منطقه «. نگ یوانجُ»نهایت منطقه 

 «5شن شی»ی از دو ایالت ها، و بخش«4یخا بِ»ی جنوبی ایالت ها، بخش«نخا نَ»ی شمالی ایالت هاامروزه، بخش چین شناخته شده است.

، را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم نماییم، منطقه چنانچه کشور پهناورچیناند. واقع شده «نگ یوانجُ»در منطقه  «6ن دونگشَ»و 

و هم  (ساکنان اصلی و اکثریت قومی چین) 8«7نخَ»تاریخی، هم برای قوم است که به لحاظ آن  یشرق بخشدقیقا قلب  «نگ یوانجُ»

 برای مسلمانان چین اهمیت بسیاری دارد.

به دلیل ساکن شدن بخش زیادی از ، باشدمیاین منطقه حوزه تمدنی رود زرد و زادگاه چین قدیم توضیح آن که عالوه بر اینکه  

مکاتب علمی و در واقع پرورشگاه بخش مهمی از فرهنگ مسلمانان چین نیز شده است.  مسلمانان پس از یورش مغوالن در این منطقه،

البته تاکنون نیز برقرار نیز در این منطقه زاده شد و به تمام چین گسترش یافت که « 9نظام قدیم آموزش علوم دینی مسلمانان چین»

ی زیرین فرهنگ این منطقه ریشه دوانده است که شواهد آن هاالیهفرهنگ اسالمی و البته فرهنگ اسالمی ایرانی در جالب آنکه  است.

 بسیار مهمی از آن اشاره خواهیم کرد. یهاهتکنون نیز پابرجاست و در همین نوشتار به نکتا

پس از آنکه  گیری کرد.پیمیالدی شانزدهم  سدهدر  مسجد بانوان را باید در اتفاقات رخ دادهگیری اندیشه اما به لحاظ تاریخی، شکل

گرچه در سالها  مسلمانان در جای جای این کشور ساکن شدند. ،ای رشد و توسعه یافتیوان، به صورت گسترده دودماندین اسالم در دوره 

ی دینی را فرا هاهنموده و آموز دانشی آغازین ورود اسالم به چین، مسلمانان از عالمان مهاجر و مسافر به چین کسب هاسدهو حتی 

مسلمانان چین خود اقدام به طراحی نظام ، 10مینگ دودمان، در دوره و بومی شدن مسلمانان در چین زمانگرفتند، اما با گذشت می

ی تنگناهاهمانا  امل آن،ومهمترین ع زیکی انباید از که ثمره آن پرورش عالمان و دانشمندان اسالمی بومی چینی بود.  11آموزشی نموده

با سایر مردم کشور چین برای رفت و آمد و ارتباط مینگ،  دودمانحاکمان آن زمان که  ؛خارجی غافل مانداتباع حکومتی برای رفت و آمد 

  .12یی را وضع نمودهامحدودیتو بالعکس  کشورها

گرفتند. یمی دینی را فرا های درسی منظم شرکت کرده و آموزههاطالب جوان در کالس گذاری نظام آموزش علوم دینی،پس از پایه

ثابت و  یهاز بخشافارسی  فقهی، فلسفه و عرفانی یادگیری زبان فارسی و پس از آن مطالعه و تدریس متون عربی،عالوه بر زبان  نظامی که

طح به سرعت در س« جینگ تانگ جیائو یو»با نام چینی این نظام آموزشی  ست.در بعد کوچکتری تاکنون نیز برقرار اارکان مهم آن بوده و 

 چین گسترده و در مساجد مختلف به کار گرفته شد.

در  – چینگ دوره دودمان درو  -« جنگ یوان»در منطقه  –مینگ  دودماناواخر دوره حکومت در دهد میمطالعات تاریخی نشان 

ی اسالمی در هاآموزهبا برپایی مجالس یادگیری متاثر از نظام آموزشی مردان، بانوان مسلمان چینی،  -نشین چین دیگر مناطق مسلمان

                                                                                                                                           
1 - qing hai (青海) 
2 - xin jiang (新疆) 
3 -yun nan  (云南) 
4 - he bei (河北) 
5 - shang xi (陕西) 
6 - shan dong (山东) 
7 - han (汉) 

 می باشد.« خَن»می شود که تلفظ صحیح آن  گفته« هان»انگلیسی به مانند  - 8
9 - jing tang jiao yu (经堂教育) 
10 - ming dai (明代) 

است که به عنوان پایه گزار نظام آموزش علوم اسالمی میالدی(  1597تا  1522) خو دانگ جونمونه بارز، مهم و معروف آن اقدامات عالم مسلمان چینی به نام  - 11

  در چین شناخته می شود.
 .59، ص 2008گو جن فو و گروه مولفان، تاریخ گسترش اسالم در چین و تطور آن، انتشارات دین و فرهنگ، پکن،  - 12
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چین در « 2مدرسه بانوان»با نام  - با گذشت زمان  –این مجالس  .1مسجد بانوان را برداشته اندگیری شکلی هااولین گام ،منازل خود

این ی هاویژگی ؛به این موضوعات پرداخته باشد در دست نیست ، گرچه سند یا اثری که مستقیمتاریخ مسلمانان چین قابل پیگیری است

رسد که بانوان میآید، اما چنین به نظر میی مفصلی به دست نهامدارس برای ما چندان شناخته شده نیست و از اسناد تاریخی، گزارش

خود، مجالس درسی را تشکیل داده و برای فراگیری علوم اسالمی تالش مسلمان چینی در مراحل آغازین، با دعوت از عالمان مرد به منازل 

به کار خود ادامه ند مرد، خوی درسی و محافل علمی، بی نیاز از عالم و یا آهابا تربیت شاگردان برجسته از میان بانوان، کالس کردند.می

با آخوند مرد، کتابی را  پس از این خواهیم گفت که یکی از عالمان چینی از نبود دسترسی بانوان به کالس و کتاب و نیز موانع رفتامد .داد

 آورد.میمخصوص بانوان مسلمان به نگارش در 

مرکز بیشتر توان به منظور ای توسعه یافت تا اینکه، نیاز به مکانی ویژه بانمسلمان به گونه «مدارس بانوان»این محافل علمی و یا همانا 

و  در کدام شهر بانواننیست که اولین مسجد  گرفت. دقیقا روشنجد بانوان انجام ریزی مسمقدمات پایه و و پرورش عالمان زن احساس شد

 نیمه دومنماید که در میی مشهور بین مسلمانان چین، چنین هادقیقا در کجا ساخته شد. اما شواهد تاریخی به جای مانده و نقل قول

و مهمتر از  هجدهم مساجد بانوان متعددی ساخته شده بودند. متاسفانه بسیاری از این مساجد سدهاواسط چینگ، و در  دودمانحکومت 

 .اندهاز بین رفت بیستم سدهاواسط آنها، اسناد و آثار باقی مانده از آن دوره، در زمان انقالب فرهنگی 

مسلمانان در شمال غرب چین ساکن هستند به همانطور که گذشت، به لحاظ پراکندگی و تراکم جمعیت مسلمانان در چین، اکثریت 

مساجد بانوان نه متعلق به شوند. میشهرهای اسالمی شناخته  حضور گسترده مسلمانان، به عنوان ی شمالغرب، به دلیلهاای که ایالتگونه

آید. ایالتی که از جمعیت یکصد میلیون میبه حساب « 3خا نَن»ایالت  ویژهمنطقه جنگ یوان و به ، بلکه به عنوان یک ویژگی هاایالتاین 

، تقریبا در ازای هر مسجد مردانه، یک مسجد متعلق به در منطقه جنگ یواننفری آن، تنها کمی بیش از یک میلیون نفر از آنها مسلمانند. 

 از آنها سخن خواهیم گفت.  توان یافت که به تفصیلمینیز  هازنان وجود دارد. ناگفته نماند، که مسجد بانوان البته در دیگر ایالت

ترین سند برای پیدا میرسد قدیمیبه نظر باشد. می« خا نن»پژوهشگران فرهنگ اسالمی در چین معتقدند که زادگاه این پدیده ایالت 

وانگ جیا خو بانوان  مسجد»راهرویی کوچک در داخل که در باشد ای بشتهسنگ ن ،مسجد بانون در چیناز تاریخ  هانشانهکردن اولین 

خانم شویی جینگ جون نیز معتقد  دهد.میرا نشان  1879وشته شده بر آن سال نتاریخ  که قرار دارد 4«نگی فُکَ»واقع در شهر  «نگتُ

. اما باید تاکید کرد سندی که تاریخ مسجد بانوان را به عقبتر 5ترین مسجد بانوان ساخته شده در چین استمیاست که این مسجد قدی

 بازگرداند در دست نیست.

جنگ »در منطقه بزرگ توان دو پاسخ متفاوت ارائه داد. میاینجا زادگاه مسجد بانوان است. « نگ یوانجُ»اما سوال اینجاست که چرا 

اسالم در است و در طول حضور بوده حضور مسلمانان گسترده اما پراکنده « 7خا نن»و  «6شن شی»و  «ن دونگشَ»ی هاایالتیعنی « یوان

 ین برخاسته از این منطقه بوده،چاسالمی مکتب از مکاتب علمی و کالمی  اند. گرچه دوشماری بودهمسلمانان این منطقه اقلیت کم ،چین

 ،مسجد بانوانرسد که میبه نظر با چنین وصفی، حاکم نبوده است.  هام بر شهرهای اسالمی در شمالغرب چین، در این ایالتفضای حاکاما 

و بانوان مسلمان این منطقه متاثر از دو فرهنگ غنی چینی و اسالمی در طلب حق  ثمره اختالط فرهنگ اسالمی و فرهنگ چینی باشد

                                         
 .117شویی جینگ جون، تاریخ مسجد بانوان چین، ص  - 1

2 - qing zhen nu xue (清真女学) 
3 - he nan (河南) 

 ، قرار دارد.«خا نن»مرکز ایالت « جِنگ جو»، در نزدیکی شهر «کَی فُنگ»شهر  - 4
 .1شویی جینگ جون، پژوهشی در باره پیدایش و گسترش مدارس بانوان و مسجد بانوان، ص  - 5

6 - shang xi (陕西) 
7 - he nan （河南） 
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در رابطه با مسئله آموزش برای بانوان، فرهنگ سنتی چینی به مراتب سختگیرتر از جوامع مسلمان سنتی  گرچه .اندخویش قدم پیش نهاده

 اند.بودهای است که کامال اسالمی ناین نکته بر حضور بانوان مسلمان در منطقهتاکید اما  بوده است

ا، رهای دینی آنهکمرنگ شدن باوجلوگیری از ر میان بانوان و حفظ فرهنگ اسالمی داینکه عالمان مسلمان، به منظور  اما پاسخ دیگر

را الم باورهای دین اس ،ی درسیهابانوان مسلمان چین با حضور در کالسای تا به گونه مدارس و مساجد بانوان نمودند اندازیراهاقدام به 

گ ظور حفظ فرهناخیر و هم از دغدغه کنونی عالمان مسلمان چین به من سده. این مهم، هم از نسخ خطی باقی مانده از دو سه بیاموزند

انوان بن اینکه مسجد آتوان بین این دو پاسخ جمع نمود و مینکته پایانی این که  .اسالمی به ویژه در میان بانوان مسلمان قابل درک است

 ثمره پیشگامی بانوان و حمایت عالمان در حفظ فرهنگ اسالمی بوده است.

 

 مسجد بانوان یهاویژگی

به ی از مردان ، جداحضور در مسجدشود تا به هنگام میمسجد به بانوان اختصاص داده فضای در برخی از کشورهای اسالمی، بخشی از 

وم لعبلکه مدرسه  بحث کامال متفاوت است. مسجد نه تنها محل عبادت و نمازهای پنج گانه مسلمانان است، ،. اما در چینعبادت بپردازند

و  ارندین وجود دچ بسیاری از شهرهای اسالمیآید. گرچه امروزه مدارس علمی جدید با نظام آموزشی جدید در میدینی آنها نیز به حساب 

ا همان ؛ن، مساجدحضور اسالم در چی سده، اما تا پیش از این، در طول چند پردازندمیدختران و پسران مسلمان به تحصیل علوم اسالمی 

 اند.مدارس علمیه نیز بوده

گ فارسی کامال فرهندر « مسجد زنانه»در فرهنگ عربی و « مصلی النساء»م، با گوییمیهنگامی که از مسجد بانوان سخن از این رو، 

آموزند، که میی را معارف اسالم ،مرد در کشوری مانند ایران، بانوان با حضور در مسجد از واعظ و خطیبِ همچنین متفاوت و متمایز است.

از  دسته آنهستیم  شود و در صدد معرفی آنمیدر چین نیز وجود دارد، اما آنچه که در این مقاله بر آن تاکید  شرایطیالبته این چنین 

مسجد بانوان در  دختران مسلمان در آموزند.میمعارف اسالمی را  ،شرکت کرده و از عالمان زن آنها مسلمان در بانوانکه جدی است امس

، و نظامی شود و ربطی با مسجد مردان ندارد و ساختمانی جدامیمسجدی که در کنار مسجد مردان ساخته شوند. میکالس درس حاضر 

ک یه عنوان اجدی بچنین مسکنند. میمسجدی که زنان، نماز جماعت را نه همراه با مردان، بلکه خود به صورت گروهی اقامه  دارد.متمایز 

 یی است که در این جا به معرفی آنها خواهیم پرداخت.هادارای ویژگیو مشخصه منطقه جنگ یوان چین شناخته شده است، 

منام با هی از مسجد مردان دارد؛ در نزدیکی مسجد و در مقیاسی کوچکتر ساخته شده و اول این که این مساجد، ساختمانی جدا

حیانا ارود اساتید یا و، و ورود آقایان مگر برای نصب شده است« مسجد بانوان»باشد. بر سردر ورودی آن تابلویی با عبارت میمسجد مردانه 

آن دارد که  توان فهمید که مسجد ویژه بانوان است و نشان ازمیاز فضای داخل حیات و نیز داخل مسجد . کارهای ضروری ممنوع است

رای بکه از آنها  ی متعددی استهابه مانند مسجد مردان، مساجد بانوان نیز دارای اتاق اند.همت بیشتری مسجد خود را آراستهبا بانوان 

در  شود.میفاده در ایام ماه مبارک رمضان و امثال آن است افطارسالن دختران دانش پژوه، خوابگاه اسکان مسئولین مسجد، کالس درس، 

 منطقه جنگ یوان، تقریبا به ازای هر مسجد مردانه، یک مسجد بانوان ساخته شده است.ی گذشته در هادهه

که علوم دینی را  فردیقبال ناگفته نماند که در چین، در مسجد است. « آخوند بانو»ی مسجد بانوان حضور هایکی از مهمترین ویژگی

نویی »و بانویی که تحصیالت علوم دینی داشته باشد « آخوند»دهد، با واژه فارسی میتحصیل کرده و امور دینی مردم در مسجد را انجام 

اخیر نیز چنین بوده  سدهده است و در این دو آنچه امروز در مساجد بانوان چین قابل مشاهشد. میخوانده « آخوند بانو»به معنای « 1آخوند

 شود.میکنند مقیم میبرای مدت زمان معینی که مسئولین مسجد مشخص « آخوند بانو»هر کدام از مساجد بانوان یک در است این که 

تواند دانش خود را میاکنون آخوند بانو معموال برای مدت چهار سال یا بیشتر در مساجد و مدارس علمی، علوم اسالمی را فراگرفته است و 

                                         
1 - nu ahong (女阿訇) 
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ین کنند، اما هستند برخی از آنها که به شمالغرب چمیی بانو، در منطقه جنگ یوان تحصیل هابسیاری از اخوند به دیگران منتقل کند.

تر و عمیقتری داشته و برای تبلیغ به شود تحصیالت طوالنیمینام مکه صغیر از آن یاد  ا، که ب1لین شیا کنند و در شهرهایی مانندمیسفر 

 .2گردندمیشهرهای خود باز 

برخی در  ،بر اساس احکام فقهیاز جمله وظایف آخوند بانو، آموزش مسائل دینی و نیز برپایی نماز گروهی بانوان در مسجد است. 

نماز « آخوند بانو»مسجد بانوان نماز جماعتی وجود ندارد و بانوان مسلمان به هنگام نماز، در کنار هم ایستاده و همراه با حرکات و سکنات 

این در حالی است که برای امام  ؛شودمیاطالق ن« امام»به آخوند بانو واژه  ،چینکنند. بنابراین در میدسته جمعی اما به فرادا اقامه 

واقع در منطقه جنگ « 3چینگ یانگ»شود. البته نگارنده این سطور با سفر به شهرستان میبه کار برده « امام»عت مسجد مردان واژه جما

جماعت مسجد  کنند. هنگامی که از اماممیرخورد داشته است که بانوان در این مسجد نماز را به جماعت اقامه رد استثنایی بامو یوان، با

دهد که سنت و رسم رایج در این مسجد از بدو تاسیس تاکنون چنین میکنم، پاسخ میعلت را سوال  «فاطمه»ام اسالمی با نچینگ یانگ 

افزاید: بنده تا پیش از این میفاطمه  آخوندخوانند. میکنند و نماز را به جماعت میبوده است که بانوان به هنگام نماز به آخوند بانو اقتدا 

اند که ام، از من خواسته، اما اکنون که به این مسجد آمدهخواندیممیام و همیشه نماز را فردا مشغول به فعالیت بودهاجد متعددی در مس

استثناء است و  جزءدهد: این مسجد در بین مسجد بانوان چین میام. وی ادامه نماز را به جماعت بخوانیم و بنده نیز اطاعت امر کرده

 شود.میبرگزار ن مساجد دیگر، نماز جماعتی

ا وعظ در ، ارائه خطبه یویی هاگوید. نیز از جمله فعالیتمیرا پاسخ  بانوان مسلمان، مسائل شرعی آخوند بانو با مشاوره در امور دینی

نوان انو نزد باآخوند ب ی نماز جمعه مسجد مردان است.های مختلف از جمله، پیش از نماز ظهر روز جمعه، همزمان با ایراد خطبههازمان

که از مسئول میهنگا دار هستند.مسئولیت آخوندی یک مسجد را عهده ،آموخته میانسالبانوان دانش مسلمان احترام خاصی دارد و معموال

که آخوند  دهدمیپاسخ  پرسممی پیرامون محدودیت نماز خواندن در برخی ایام برای بانوان چین در شمالغرب« لن جو»مسجد بانوان شهر 

 مسن است و از مسائل این چنینی فارغ شده است.

ند. ل منزل دعا ککنند تا در منزل ایشان قرآن بخواند و برای اهمیدر شهرهای اسالمی چین، هر از گاهی مسلمانان از آخوند دعوت 

ا در خانه برای و بخواهند تاتا از او دعوت به عمل آورده، از  گزینه آخوند بانو را نیز دارند بانوان مسلمان چین عالوه بر گزینه آخوند مرد،

 .برکت و سالمتی اهل خانه دعا کرده و قرآن بخواند

از  ظور سپاسگزاریبانوان مسلمان، به من شود.میی مردمی تامین هاماهانه مسجد و نیز کمک راه اهداییهزینه زندگی آخوند بانو از 

تیار ورده و در اخدهد، هدایای خود را به مسجد آمیمسائل شرعی و مشورت در دیگر امور زندگی یاری  زحمات آخوند بانو که آنها را در

 گذارند.میآخوند بانو 

گزاری گیری اندیشه و پایههمانطور که گذشت، شکلی مسجد بانوان، حضور دختران دانش پژوه در این مساجد است. هااز دیگر ویژگی

هنوز  گرچه تعداد آنها در حال کاهش است، امای اسالمی بوده است. هاتالش بانوان برای یادگیری آموزه به نوعی ثمرهمساجد بانوان 

و  مقیم شدهر مسجد بانوان دی اسالمی به صورت تخصصی هامساجد بانوان زیادی وجود دارند که دختران جوان، به منظور یادگیری آموزه

به مانند مساجد مردان، و بر اساس نظام آموزش علوم اسالمی، عقاید، قران و حدیث  گیرند.میبا شرکت در کالس درس علوم اسالمی را فرا 

دهد. نظام و مواد آموزشی در مسجد بانوان قدری متفاوت از نظام و مواد آموزشی میو پس از آن تفسیر و فقه مواد درسی آنها را تشکیل 

عالوه بر این، دانش  دی به عنوان دو ویژگی مهم مسجد بانوان شرح خواهیم داد.مساجد مردان داشته و دارد که این تفاوت را در بحث بع

                                         
1 - lin xia (临夏) 

 مشاهدات نگارنده - 2
3 - qing yang (青阳) 
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و فعالیت بانوان در در داخل مسجد با معارف اسالمی و شوند میدر مسجد بانوان حاضر  موقتپژوهان مدارس نظام جدید نیز به صورت 

 بانوان شاهد حضور دختران مسلمان در ایام ماه رمضان در مساجدکه از مساجد متعدد داشته  یدر بازدیدنویسنده گردند. میآشنا مسجد 

 .کردندمیبوده که از آن با عنوان دوره فشرده آشنایی با علوم و عقاید اسالمی یاد 

و سخنرانی آخوند بانو شرکت  1نیز بانوان مسن، که در ایام روز فعالیت و کار کمتری دارند، با حضور در مسجد در جلسات درس و وعظ

  کنند.می

 

 و زبان فارسی خط چهارممسجد بانوان، 

را که اند، چی زیادی را طی کردههای زیادی را متحمل شده و راههای دین اسالم، سختیهامسلمانان چین به منظور فراگیری آموزه

که یناآنها مهمتر  شده و از همهحکومتی، از آموزش و یادگیری علوم دینی محروم  مختلفی هادور بوده، در دوره آنها از مرکز جهان اسالم

منظور  د سال پیش بهبنابراین مسلمانان چین از حدود چهارص زبان آنها تفاوت بسیار زیادی با زبان دین اسالم یعنی عربی داشته و دارد.

ا به ری دین اسالم هاکار گرفتند تا به هر صورت ممکن بتوانند آموزه ی فارسی و عربی و چینی را بههاتداوم فرهنگ اسالمی خود، زبان

 وار زبان عربی ندارد، اما در مقیاسی کوچک در کنخود را  گذشتهی بعدی خود یاد بدهند. گرچه اکنون زبان فارسی دیگر جایگاه هانسل

یش از عربی بدر قرون گذشته سهم زبان فارسی  ست کهاین در حالی ادهند. میچینی، با هم، زبان مدارس علوم دینی چینی را تشکیل 

 قابل دسترسی است. ،شماری که به جای ماندهاز نسخ خطی بی بوده و

است و نه عربی  نهو خوریم که نه فارسی مییی بر هاچین را زیر و رو نماییم، به کتاب شهرهای اسالمیاما اگر نسخ خطی موجود در 

رخی از است که قصد داریم از آن سخن بگوییم. ب «خط چهارمی»شود. این همان میچینی، اما فارسی نوشته شده و چینی خوانده 

 اند.ینی نبودهخط چ یادگیری، خواندن و شناختنی درسی، قادر به هابانوان به دلیل محرومیت از شرکت در کالس مسلمانان چین و البته

الی گرفتند، در حمیی دینی را فرا هاآموزه –ی رسمی دولتی هانه کالس -ی علوم دینی، هازنان مسلمان با شرکت در کالسدر این میان، 

 بنویسند. را آموزندمیتوانستد، آنچه که میشناختند و نمیکه خط چینی را ن

گرچه به درستی معلوم نیست از چه زمانی این خط به کار گرفته شده است اما یک احتمال وجود دارد که بانوان مسلمان چینی که با 

به  یگیری خط جدیدکم به شکلکه کم کردندمییادداشت  با حروف فارسیخنان خود را کاراکترهای سخت زبان چینی بیگانه بوده اند س

و برخی تاریخ آن را بدو ورود مسلمانان به  مشخص نیست« خط چهارم»تاریخ دقیق پدیده کنیم میتاکید  .گردید« 2شیاو جینگ»نام 

این پدیده به کارگیری گسترده از اما از نظر نگارنده، و حتی صفحه ای از این نوع خط در کتاب تنسوکنامه وجود دارد،   3دانندمیچین 

آموزان مسلمانی که به خطوط چینی رسد که دانشمیاز نسخ خطی باقی مانده چنین به نظر  و پس از آن است؛ مینگ وط به دورانمرب

با الف بای فارسی  – کردهمیسخن به زبان چینی که  –آشنایی نداشتند، به هنگام حضور در جلسه درس، یادداشت استاد خود را 

. این واژه در مقابل 4باشدمی« فرعیمتون مقدس »به معنای  هشود کمیخوانده « جینگشیاو »این خط چهارم در زبان چینی  نوشتند.می

 اند.چین جایگاه و احترام بلند داشته عربی و فارسی است که از آغاز نزد مسلمانانروایی  یهاد قرآن و کتابمتون اصلی اسالمی مانن

دانند. میاختراع بانوان اخیر به حدی بوده که برخی از مسلمانان چین این خط را  سدهاستفاده بانوان مسلمان از خط چهارم در دو 

متون نوشته شده با خط  «آخوندهای بانو»شاهدیم که بسیاری از ز اکنون که فراگیری زبان چینی برای زنان مسلمان فراهم است، باحتی 

                                         
 کنند.واژه ای که مسلمانان چینی نیز ان را استفاده می  - 1

2 - xiao jing（小经） 
قوم خویی، نن جینگ، شماره  هاپژوهشی درباره خط مسلمانان قوم خویی شمالغرب چین، از زبان خویی خویی تا شیاو جینگ، نشریه پژوهشلیو یینگ شنگ،  - 3

 .2، ص 2002، 45
 را با کارکترهای متعددی می توان نوشت که طبعا معانی مختلفی می تواند داشته باشد. «شیاو جینگ»واژه به خط چینی،  - 4
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برنامه کالسی ما در حال حاضر اینچنین  :گویدمی 1«زو جیاو»آخوند فاطمه، آخوند مسجد بانوان  کنند.میشناسند و استفاده میرا  چهارم

آموزند و پس از آن یک کالس دو ساعته برای فراگیری شیاو میآموزان به مدت دو ساعت قرآن و حدیث شاست که بعد از نماز صبح دان

این  نگارندهاین در حالی است که در مدارس و مساجد مردان این خط جایگاهی ندارد. . 2جینگ و متون نوشته شده با خط چهارم است

و متونی که هم اکنون از  هارها و روستاهای متعدد ایالت خانن و شن شی، عالوه بر نسخ خطی به خط چهارم، کتابدر سفر به شه سطور

پس که وجود دارد  «شیاو جینگ»ی فارسی با زیرنویس هاچین کتاب اکنون در مساجد بانوان شود را مشاهده کرده است.میآنها استفاده 

 از این معرفی خواهیم کرد.

، در پاسداری از حضور زبان پارسی در بین فرهنگ ظ و نشر خط چهارم سهمی بزرگ ایفا کرده اندبانوان مسلمان چینی، نه تنها در حف

نظام آموزشی علوم اسالمی در مینگ که  دودمانهمانطور که گفته شد از اواسط دوره  .و دارندداشته  نقش به سزاییمسلمانان چین نیز 

موزش آ ، متوسطه و پیشرفتهدانش آموزان در سه سطح مقدماتیی درسی گردید، های منظم و واحدهاچین متحول شد و دارای برنامه

نکته اینکه نظام آموزشی موجود در مساجد مردان با  ادامه داشته است.گیرند که این نظام تاکنون نیز میبینند و علوم اسالمی را فرا می

خوانند. اما می، واحدهای درسی طالب پسر را دانش پژوهدختران  ؛در دوره مقدماتینظام آموزشی مساجد بانوان قدری متفاوت بوده است. 

 .3نددخوانمیهای درسی خود را به زبان فارسی ، واحدپژوه دانشدختران  و فتند،رمیپسران بیشتر به سراغ زبان عربی  ،در دوره پیشرفته

 کتاب فارسی پنجشد، میحدیثی که در سالهای مقدماتی برای مدارس مردان و بانوان در نظر گرفته ی هاباعالوه بر قرآن کریم و کت

 ی درسی بانوان شناخته شده است.هابه عنوان متون اصلی و تخصصی کالس شامل

در مقدمه کتاب نویسنده بر  متعدد فقهی را شرح داده است. یهاکه در فصول مختلف، بابمعروف به عمده، « االسالمعمده »کتاب 

 4وجوب یادگیری مسائل شرعی توسط مسلمانان، اعم از زن و مرد تاکید کرده است.

شهرت دارد در چهل باب تنظیم شده است. نویسنده این کتاب در مقدمه « فوز»که در بین مسلمانان چین به « فوز النجات»کتاب 

چرا که آنها زبان عربی  مهیا کردن یک کتاب برای آموزش مسائل فقهی برای  بانوان بوده است اثرکند که هدف از نوشتن این میتاکید 

این کتاب را به زبان پارسی بر سبیل اقتصار تصنیف » نویسد:می. وی و سوال کردن ندارنددانند و فرصتی برای رفتن پیش عالمان مین

 5«کردم، تا این کتاب را امام خویش سازند و پیوسته اندر پیش خود دارند، تا مگر خود را از عذاب خدای تعالی برهانند.

ل عقاید همانطور که از نام آن پیداست، به مهمترین اصودر بین مسلمانان به مهمات معروف است و  «مهمات المسلمین»کتاب 

 پردازد.میمسلمانان 

ی اخالقی را هازهکه در بیست و دو باب تنظیم شده است و چند باب اول آن به مسائل فقهی و سایر ابواب عقاید و آمو «یقحقا»کتاب 

 معرفی کرده است.

عرفی و شرح طی آن اصول فقهی و عقیدتی را برای مسلمانان مکه به اصول معرف است دارای چهار فصل است و  «اصول اربعه» کتاب

 نموده است. 

رسد که این می، چنین به نظر دیدهآنها را چین باقی مانده که نویسنده این سطور در بازدید از شهرهای اسالمی و چاپی از نسخ خطی 

ی ها، کتابباالی هاعالوه بر کتاب گرفته است.میگذشته در مساجد بانوان مورد استفاده قرار  سدهدو ای در طول در سطح گسترده هاکتاب

                                         
1 - jiao zuo （焦作） 

 مشاهدات نگارنده - 2
 .2شویی جینگ جون، پژوهشی در باره پیدایش و گسترش مدارس بانوان و مسجد بانوان، ص  - 3
 ر شهر شی ان.عمده االسالم، مقدمه کتاب، برگرفته از نسخه خطی موجود د - 4
 فوز النجات، مقدمه کتاب، برگرفته از نسخه خطی موجود در شهر شی ان. - 5
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، به عنوان یادشده ی پنج گانه فارسیهااما کتاب برند.میفارسی زیاد دیگری در بین مسلمانان چین وجود دارد و بانوان نیز از آنها بهره 

هدف از  ،نویسنده در مقدمه برخی از این کتابهاهمانطور که گذشت،  ی اسالمی در مسجد بانوان شناخته شده اند.های اصلی آموزههاکتاب

عالوه بر نسخ خطی اکنون . 1ی اسالمی برای بانوان عنوان کرده استهافراهم آوردن فرصتی برای مطالعه و یادگیری آموزهب را نوشتن کتا

  طی در مساجد بانوان چین قابل دسترسی است.ی کپی شده از نسخ خهانسخهموجود، 

ا بگرفته که اندک اندک میمورد استفاده قرار  دانش پژوه، به عنوان کتاب درسی بانوان هاگذشته، این کتاب سدهدر طول بیش از یک 

ود را یه و اصلی خاولجایگزین شدن زبان عربی، و روی آوردن دانش پژوهان مسلمان چینی به سمت یادگیری زبان عربی، این کتابها جایگاه 

با  ی فوقهاکتاباز  برخیاند، از آنجا که برخی از آخوندهای بانو، با زبان فارسی آشنایی چندانی نداشتهاند. در چند دهه اخیر از دست داده

بان سخ خطی، با زی کپی شده از نهاکتاب»از این رو،  زیرنویس خط چهارم به صورت گسترده چاپ شده و در اختیار آنها قرار گرفته است.

 ر فرصتی،دبه نمایش گذاشته است که جا دارد چین میرا در فرهنگ اسال ی، یک پدیده جالب توجه«فارسی و با زیر نویس خط چهارم

 جوانب تاریخی و محتوایی آن بررسی شود.

شود. بانوان آخوند، میاستفاده جهت مطالعه ی جنبی هاعنوان کتاب درسی، بلکه به عنوان کتابکمتر به  هادر حال حاضر، این کتاب

 .دهندمیوزش ان مسلمان آمو محتوای آنها را به بانو پردازندمیبه هنگام سخنرانی برای بانوان، در کنار دیگر کتب اسالمی، به مطالعه آنها 

شود و می هنوز به عنوان کتاب درسی استفاده هااین کتابتنها در یک مسجد، میان انبوه مساجد بانوان چین،  در اما جالب توجه آنکه

 ام، آخوند بانو با نام اسالمی فاطمهداشته« 2جیاو زو»در بازدیدی که از مسجد بانوان  کند.میپژوهان خود تدریس ه دانشآخوند بانو آنها را ب

او د. کنمیاکید با شادابی و پشتکار جالب توجهش، بر یادگیری زبان فارسی و آموزش متون فارسی ت -ه است که سن او از پنجاه گذشت -

در میان « آخرین پایگاه زبان فارسی»دانند و این مسجد تنها مسجد و در واقع میی آموزانش متون فارسی را به خوبگوید که دانشمی

ناگفته نماند که زبان فارسی و استفاده از کتب  گیرد.میاست که پنج کتاب فارسی به عنوان متن درسی مورد استفاده قرار مساجد بانوان 

 گیرد که درباره این موضوع در مقالی دیگر سخن خواهیم گفت.میفارسی هنوز در برخی مساجد چین مورد استفاده قرار 

 

 توسعه و پراکندگی

 هادیگر ایالت بیستم به سدهدر اوایل دوره جهوریت، یعنی در آغاز  در ایالت خا نن، اولین مساجد بانوان راه اندازیبه هر روی پس از 

گردد. در این میان به میچینگ باز  دودمانالبته تعداد معدودی از مسجد بانوان وجود دارند که تاریخ آنها به زمان . 3یافت گسترشنیز 

رشد یا کاهش در ایالت یو نن اشاره نمود. « مسجد بانوان روستای دا جوانگ»و  5در ایالت گوانگ شی« 4مسجد بانوان شهر گویی لین»

چینگ و آغاز دوره  دودمانبانوان نیز در گرو شرایط سیاسی کشور بوده است. با فروپاشی حکومت  و البته فعالیت دینی تعداد مساجد

ی زیادی به دست آوردند و در این میان بانوان چینی موفق به ساخت تعداد زیادی از مساجد هامسلمانان چین، ازادی ،1911جمهوری در 

ی بیش از یکصد مسجد ویژه بانوان وجود داشته است که البته برخی متعلق به در دوره جمهور« خا نن». تنها در ایالت 6بانوان شدند

ی گذشته و برخی بناشده در آغازین سالهای عصر جمهوری است. در ایالت شن دونگ، در سالهای آغازین دوره جمهوری حدود هادوره

                                         
 به عنوان نمونه نک: مقدمه فوز النجات و حقایق. - 1

2 - jiao zuo （焦作） 
 شویی جینگ جون، همان - 3

4 - gui lin （桂林） 
5 - guang xi （广西） 

 شویی جینگ جون، همان - 6
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و بنا بر اقوال دیگر، اولین  نوزدهم سدهاواخر  در در پایتخت چین یعنی پکن، بنابر برخی اسنادچهل مسجد ویژه بانوان ساخته شد. 

مائو، از میان بیش از پنجاه مسجدی که در شهر پکن  1949ساخته شد و تا پیش از انقالب  1922مسجدی که ویژه بانوان باشد در سال 

بنابر یک ز وجود داشته و دارد. تعداد اندکی از مسجد بانوان در ایالت سین کیانگ نی 1مسجد ویژه بانوان بوده است. 12وجود داشت، 

وقتی از  2، از بین بیش از هزار مسجد موجود در این ایالت، پنجاه مسجد آن متعلق به بانوان بوده است.«یو نن»سرشماری از مساجد ایالت 

بود و در یکی از  گوید که خانم من به مانند خودمن طلبهمیکنم میدرباره بانوان مسلمان سوال « شی ان»مسلمانی در شهر تاریخی 

در مسجد بانوان درس خواند و پس از ازدواج با هم به شهر شی ان آمدیم و در مسجدی مشغول به آموزش « شن دونگ»ی ایالت هاشهر

 علوم اسالمی و کارهای آخوندی شدیم.

مساجد خراب  بلکه بسیاری ازی دینی محدود شد، هاگذشته، نه تنها فعالیت سدهی پنجاه و شصت هادر دوره انقالب فرهنگی در دهه

« ی درهای بازهاسیاست» در پیش گرفتن. در سی سال گذشته، یعنی پس از و درب بسیاری از مساجد بانوان برای همیشه بسته شد شدند

که ای نهگسترش نهاده است. به گو ی دینی رو بههای نسبی برای مسلمانان چینی، فعالیتهاتوسط دولت چین، و فراهم آمدن آزادی

 مساجد زیادی در این دوره تاسیس و بازسازی شدند که مساجد بانوان سهمی ولو اندک در این میان داشته و دارند.

 

 مسجد بانوان وضعیت کنونی

 است، «جنگ یوان»در حال حاضر تنها منطقه ای که مساجد بانوان به صورت فعال همدوش با مسجد مردان فعالیت دارند منطقه 

دختران مسلمان  شود ومیروز به روز کمرنگ تر با نظام قدیم آموزش علوم اسالمی بحث آموزش علوم دینی  ،گرچه در این منطقه نیز

مناطق مسلمان نشین نگارنده این سطور علوم اسالمی در نظام جدید آن به مطالعه اسالم بپردازند. جدید دهند تا در مدارس میترجیح 

 .3به غیر از منطقه جنگ یوان، کمتر جایی را یافته که مسجد بانوان، با همان سبک و سنت گذشته پا برجا باشدده چین را از نزدیک دی

آید، یک مسجد ویژه بانوان وجود دارد می، که اکنون به عنوان یکی از مراکز دینی به حساب «گن سو»، مرکز ایالت «لن جو»مثال در شهر 

اند و در کنار مسجد مردانه، یک مسجد بانوان بنا به آنجا سفر کرده، مقیم شده« نن خا»ه از ایالت که آن هم به همت مهاجرانی است ک

 4باشند.میاکنون تعدادی از دختران دانش پژوه در حال تحصیل علوم دینی و  گزارندمینموده و تاکنون در آن نماز 

که تنها پانزده سال از ان گذشته است  –را با دوره کنونی « جون شویی جینگ»خانم  هاپژوهشهنگامی که وضعیت مساجد بانوان در 

ی هااین نویسنده، حاکی از وجود مساجد بانوان در دیگر ایالت هاپژوهشکنیم شاهد اختالفات زیادی هستیم. گزارشهای میمقایسه  –

یا به مدارس نظام جدید تبدیل شده و یا د بانوان باشد. این در حالی است که به غیر از منطقه جنگ یوان، در دیگر مناطق، مساجمیچین 

شود در میکه گفته « 5دا جوانگ»مسجد بانوان در یون نن در روستای  ترینمیبر سردر قدیبه عنوان نمونه هنوز  اند.به تدریج تعطیل شده

به عنوان و  و دانش پژوهان آن خبری نیست انواز حضور آخوند ب، اما آویزان استتابلو مسجد بانوان   6نوزدهم ساخته شده است سدهاواخر 

لذا مساجد بانوان، که مشخصه منطقه جنگ یوان است به گونه ای مسیر نزولی پیش . شودمیمدرسه نظام جدید جهت تحصیل استفاده 

 گرفته است.

                                         
 .1بانوان در تاریخ شهر پکن، ص تانگ جینگ رو، مسجد  - 1
 م.2009ی آکادمیک، دانشگاه یون نن، شماره پنجم، های درباره مسجد بانوان، نشریه یافتهپژوهشوو چنگ می، بسترهای همسان سازی اجتماعی،  - 2
 این سفرها طی یک سال گذشته انجام شده است. - 3
 مشاهدات نویسنده - 4

5 - da zhuang （大庄） 
 می ، همانوو چنگ   - 6
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ای به تحصیل در کنند، عالقهمیتواند داشته باشد. اول آنکه دختران جوان، که در فرهنگ چینی امروزی زندگی میاین امر دو دلیل 

ی علمی جدید مشغول به تحصیل شوند. دلیل دوم هادر یکی از رشته هادهند در دانشگاهمیدهند و ترجیح مینشان نمیزمینه علوم اسال

مشغول « 1دینیمدارس جدید علوم »دهند در میاینکه آن دسته از دخترانی که به تحصیل در علوم اسالمی عالقه مند هستند نیز ترجیح 

به تحصیل شوند. مدارسی که بر فراگیری زبان عربی تاکید بیشتری دارد تا بر یادگیری عمیق فقه و اصول، و فارغ التحصیالن این مدراس 

د . پدی2دهندمیدر یک مسجد ترجیح  «بانو آخوند»ی تجاری مشغول به ترجمه شوند و این کار را بر شغل هاامیدوارند تا در یکی از شرکت

تری با زبان عربی، زبان دین اسالم تا دختران مسلمان به نحو گسترده آمدن فرصت تحصیل در مدارس جدید علوم اسالمی سبب شده

ما در برخی از شهرهای  ی بیشتری برای ارتباط مسلمانان ناشناخته چین با دنیای اسالمی را فراهم آورند.هامانوس شده و در آینده فرصت

کنند حتی شاهد مدارسی با جمعیت بیش از سیصد نفر طلبه میکه جمعیت قابل توجهی از مسلمانان در آن زندگی نشین چین مسلمان

 ی اسالمی در این مراکز ثبت نام کرده و مشغول به درس هستند.هابانو هستیم که برای فراگیری زبان عربی یا اموزه

ی خاص خود که منحصر به هااز آن بحث شد، مسجد بانوان با ویژگینوشتار  یم. آنچه که در ایندر اینجا باید به نکته مهمی اشاره کن

جداست. بنای مسجد ویژه بانوان، دانش  بحثباشد. بحث مسجد بانوان با فعالیت دینی بانوان دو میمنطقه جنگ یوان در کشور چین است 

پژوه در مساجد بانوان و در یک کلمه، فعالیت مسجد بانوان سیر نزولی پیش گرفته است. این در حالی است که آموختن دختران دانش

در مدارس نظام جدید نه تنها  شوند رشد قابل توجهی داشته است.میتعداد دخترانی که در مدارس جدید و نظام جدید مشغول به تحصیل 

ایالت یون  دربلکه در روستاها نیز حضور دختران پررنگ است.  ،چین شمال غرب در سالمیو در شهرهای ا در شهرهای بزرگ مانند پکن،

رصد قابل توجهی از که مدارس بزرگ نظام جدید ساخته شده است، د« 5شه دین»و « 4دا جوانگ» ،«3نه جیا یینگ»ی هاروستادر  نن

دارای تحصیالت علوم  ،ی اسالمی، همسران تعداد زیادی از آخوندهای مردهادر بسیاری از شهر هم اکنوندانش پژوهان آن بانوان هستند. 

یا در  بخش مسجد زنانه مساجد،پردازند. اما باید تاکید کرد که فعالیت آنها یا در میدینی هستند و به پاسخگویی به مسائل شرعی بانوان 

 است و نه در مساجد بانوان.و یا در منازل مدارس نظام جدید علوم دینی 

 

 نتیجه و نظر

شود، اما همانگونه که گفته شد، مسجد بانوان در چین با ایده مرکز میگرچه با شنیده شدن واژه مسجد، ذهن متوجه یک مرکز عبادی 

گذشته، مساجد بانوان در چین بیشتر یک مرکز تحصیلی و ی هاتحصیل علوم اسالمی و دینی شکل گرفته است. یقینی است که در دوره

شخص را به طلب که آیین اسالم بر اساس آموزه ای از  برای گفت و شنود مباحث دینی بوده است تا یک محل برای انجام عبادات.محفلی 

، بانوان مسلمان چین به عنوان بخشی از جامعه اسالمی و در دفاع از حق خود پا به عرصه دانش آموزی نهادند و پیشگام 6خواندمیعلم فرا

وجود باید ابعاد اجتماعی آن بیشتر واکاوی شود. که  برای تحصیل حقوق خود تالش کردندطق مسلمان نشین جهان، تر از بسیاری از منا

تواند می، ینی در اقلیت بوده اندبانوانی که هم به لحاظ قومی و هم به لحاظ دبرای ، «مسجد بانوان»با عنوان یک پایگاه فعالیت اجتماعی 

 بخش باشد. الهامیگر بانوان مسلمان برای د

                                         
1 - jing xue yuan (经学院) 

 میدانی نویسنده و پرسش و پاسخ از بانوان دانش پژوه. هاپژوهش - 2
3 - na jia ying (纳家营) 
4 - da zhuang （大庄） 
5 - sha dian (沙甸) 

 طلب العلم فریضه علی کل مسلم. - 6
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ن مسلمان تالش بانوا دیوناز آن م یخشد باسالمی در چین وجود دار و تاریخ دار پربار نباید انکار کرد که آنچه امروز به عنوان فرهنگ

بسیار  اخیر سدهو در د کنند و در این میان، سهم مساجد بانوانمین نقش ایفا کرده و آنشر  ای در حفظ وبه هر نوع و با هر وسیله است که

 است. برجسته 

 

 )چینی( منابعبرخی 

 شهر، پکن. هاپژوهشتانگ جینگ رو، مسجد بانوان در تاریخ شهر پکن، نشریه گزارشی از  -1

، 21قوم خویی، شماره  هاپژوهشنشریه شویی جینگ جون، پژوهشی در باره پیدایش و گسترش مدارس بانوان و مسجد بانوان،  -2

 میالدی.1996

 .2002جینگ جون و ماریا جاسچوک، تاریخ مسجد بانوان چین، انتشارات زندگی، پکن ،  شویی -3

 2008گو جن فو و گروه مولفان، تاریخ گسترش اسالم در چین و تطور آن، انتشارات دین و فرهنگ، پکن،  -4

 هاپژوهشنشریه  ی درباره خط مسلمانان قوم خویی شمالغرب چین، از زبان خویی خویی تا شیاو جینگ،پژوهشلیو یینگ شنگ،  -5

 2002، 45قوم خویی، نن جینگ، شماره 

شگاه یون نن، شماره ی آکادمیک، دانهای درباره مسجد بانوان، نشریه یافتهپژوهشوو چنگ می، بسترهای همسان سازی اجتماعی،  -6

 م2009پنجم، 
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