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أثر اإلسالم 
والمسلمين في 

الصين 
كرم حلمي فرحات أحمد 

ن�سره  على  ال�سني  اإىل  الإ�سالم  دخول  يقت�سر  لم 
ن�سر  اإىل  الطوىل  الإ�سالم  ذراع  امتدت  بل  العربية،  لغته  ون�سر 
العلم التجريبي وازدهار احلركة العلمية يف احل�سارة الإ�سالمية 
ومنهم  والرتكي،  والفار�سي  العربي  ومنهم  علمائها،  اأيدي  على 
والكيميائي  وال�سيدلين  والطبيب  والفلكي  الريا�سيات  عامل 
الأر�ض  م�سارق  يف  الإ�سالم  ح�سارة  كلهم  جمعتهم  والفيزيائي، 

ومغاربها، واحتلوا مكانة مرموقة يف تاريخ العلم واحل�سارة.
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توطدت  وقد  مبكرة،  منذ فرتة  اإليها  وترددوا  ال�صني  بالد  العرب  لقد عرف 
بينهما العالقات التجارية، حتى اأ�صبح العرب هم ال�صركاء الرئي�صون لل�صينيني يف 
امليدان التجاري، واأن التجارة العربية هي وا�صطة التجارة ال�صينية اإلى غرب اآ�صيا 
واأوروبا واأفريقيا، واأ�صبحت معها مراكز التجارة العربية هي ال�صوق الرئي�صة للتجار 

ال�صينيني خارج ال�صني.

لقد حر�صت على اأن تكون هذه الدرا�صة عن دخول الإ�صالم اإلى ال�صني واأثره 
وال�صيدلة  والطب  والفلك  الريا�صيات  ال�صينية، مت�صمنًا علم  العلمي يف احل�صارة 
يف  ومفكريهم  امل�صلمني  علماء  �صبق  وتاأكيد  الآلية،  والهند�صة  املعمارية  والهند�صة 
تاأ�صي�س الكثري من العلوم والنظريات التي ل تزال حمتفظة بقيمتها املعرفية واملنهجية 

حتى اليوم.

فال�صعب ال�صيني ملك ح�صارة اإن�صانية عريقة تاأثرت بغريها من احل�صارات، 
التاأثر من خالل  اأكرث من غريها، وقد حدث هذا  الإ�صالمية،  وخ�صو�صًا احل�صارة 
العالقات  مظاهر  اأهم  زالت  وما  كانت  التي  التجارة،  اأهمها  من  متعددة  و�صائل 
لقد  ال�صعوب.  بها  لتتاأثر  املختلفة  احل�صارية  النماذج  حمل  الذي  واملعرب  الب�صرية، 

تطور الأمر اإلى تبادل ثقافات واأفكار، ثم اإلى تبادل موؤثرات ح�صارية متكاملة.

�صبقت  بل  فح�صب،  الإ�صالم  وليدة  وال�صينيني  العرب  بني  العالقة  تكن  مل 
ظهور الإ�صالم، وقد دل الرتاث الإن�صاين يف اأر�س ال�صني على الأثر الفاعل للعرب 
يف التجارة الدولية، كما دلت الآثار احل�صارية التي احتفظ بها ال�صينيون يف تراثهم 
على ذلك الأثر للعرب، واأن هوؤلء العرب كانوا وا�صطة العالقات التجارية بني ال�صرق 
وجه  على  منها  وال�صينية  التاريخية،  امل�صادر  معظم  الأمر  هذا  اأكد  وقد  والغرب، 

اخل�صو�س.

اعتمدت على املنهج التاريخي والو�صفي وهو الأن�صب ا�صتخدامًا يف هذا البحث، 
واأمتنى اأن اأكون قد اأحطت بتفا�صيل املادة العلمية وجزئياتها التي تخدم هذا البحث 

مبنهجية علمية.
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دخول اإلسالم وانتشاره في المجتمع الصيني

اأوًل: انت�سار الإ�سالم يف املجتمع ال�سيني

اإن وجود عالقة جتارية بني امل�صلمني وال�صينيني يدل على حدوث معرفة مبكرة 
لل�صينيني بالإ�صالم، واأن الوجود الإ�صالمي يف ال�صني من الطبيعي اأن يكون مرحلة 
الزمن  مرور  ومع  التجاري،  الحتكاك  خالل  من  متت  التي  املعرفة  مبرحلة  لحقة 
اإيجابية  نتائج  يحقق  انت�صاره  واأخذ  يرت�صخ،  ال�صينيني  بني  الإ�صالمي  الوجود  بداأ 
على امل�صتويني الر�صمي وال�صعبي))( وكانت التجارة معرب الإ�صالم الأول اإلى املجتمع 
ال�صيني، وقد زادت معرفة ال�صينيني بالدين الإ�صالمي من خالل العالقات التجارية 
بني امل�صلمني وال�صينيني حتى اعتنقه عدد كبري منهم، بف�صل التجار امل�صلمني الذين 
بلغت اأعدادهم الآلف))( يف املراكز التجارية ال�صينية، وخ�صو�صًا اجلنوبية منها))( 
التي كانت ت�صتقبل با�صتمرار اأعدادًا كبرية من التجار امل�صلمني الذين �صيطروا على 
التجارة البحرية، وكانت لهم ال�صيادة عليها حتى اأوائل القرن ال�صاد�س ع�صر امليالدي، 
العا�صر الهجري، ومع هذا كانت عالقات هوؤلء التجار امل�صلمني عالقات ح�صنة مع 
ال�صلطة احلاكمة –الإمرباطور- مما �صاعد كثريًا على الدعاية لن�صر الإ�صالم ومّكن 

من الدعوة اإليه بني اأفراد املجتمع ال�صيني))(.

دفعت هذه العالقات احلميمة وال�صالت القوية الأباطرة ال�صينيني اإلى انتهاج 
�صيا�صة تقوم على احرتام الدين الإ�صالمي، واإعطاء امل�صلمني كامل حرياتهم ملزاولة 
�صعائرهم الدينية، وكذلك ت�صجيع التجار امل�صلمني على الدخول اإلى ال�صني والرتدد 
عليها واملتاجرة معها، كما جعلت هذه العالقات الأباطرة مينحون التجار امل�صلمني 

القاهرة، 05))هـ، �س5)، وكرم،  ال�صني، طبعة  امل�صلمون يف  وال�صعيد، رزق حجاج،  ال�صني، �س)-5.  الإ�صالم يف  فنغ،  اإبراهيم،   )((
حلمي فرحات، العالقات امل�صرية ال�صينية، طبعة دار عني، القاهرة، )00)، �س57، وبدر الدين ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، 

�س8-8-7))-9)).

))( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س60).

))( موجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س)0)، وعلي يل ت�صني، م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية، �س)).

))( ال�صعيد، رزق، امل�صلمون يف ال�صني، �س5).
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ن�صاطهم  تكثيف  اإلى  وتدفعهم  ت�صجعهم  التي  والت�صهيالت  والإعفاءات  المتيازات 
ال�صينيني،  الأباطرة  مع  متميزة  قوية  عالقات  وجود  اإلى  ذلك  اأدى  كما  التجاري، 
وال�صواهد على ذلك كثرية وعديدة يف امل�صادر ال�صينية، وقد ورد خاللها املرا�صالت 
والهدايا املتبادلة بني التجار امل�صلمني وعدد من الأباطرة، التي دلت على علو املنزلة 
التي حظي بها التجار امل�صلمون، وما حازوه من مكانة من ِقبل احلكومة ال�صينية وما 
ال�صينية،  التجارة  وتن�صيط  تطوير  يف  جلهودهم  وتقدير  واحرتام  ت�صجيع  من  لقوه 
مما اأدى اإلى جْعل امل�صلمني اأ�صحاب روؤو�س اأموال ويجمعون الرثوات التي �صاعدتهم 
على حت�صني اأحوالهم الجتماعية، ومكنتهم من توثيق عالقاتهم مع ال�صينيني بكل 
فئاتهم بدًء� بالإمرب�طور و�نتهاًء مبن يتعاملون معهم يف �لن�شاط �لتجاري، كما �أنها 
�صاعدتهم على تر�صيخ نفوذهم ومكانتهم حتى مكنتهم من حتقيق مكا�صب ح�صارية. 
لقد كان هوؤلء التجار وما هم عليه من مكانة دعاة لالإ�صالم من طريق معامالتهم 
وبيعهم و�صرائهم باحلكمة واملوعظة احل�صنة والقدوة، وتطبيق املعامالت الإ�صالمية، 
انطالقًا من القول: »الدين املعاملة«، �صواء يف ال�صلوك اأو التعامل، فاإنهم كانوا مناذج 
حية ملا يدعو �إليه �لإ�شالم من تعاليم يف �ل�شلوك و�لتعامل، و�ل�شدق و�لهمة و�لن�شاط 
الذين  ال�صينيني،  وال�صكان  املتعاملني،  اإعجاب  والنظافة مما جعلهم مثار  والثقافة 
يف  رغبة  اأكرث  كانوا  بل  وتقاليدهم،  وعاداتهم  حياتهم  مظاهر  يف  يقلدونهم  اأخذوا 

�عتناق �لإ�شالم �حلنيف و�لنتماء �إليه و�لدخول يف جمتمع �لبيئة �مل�شلمة)5(.

اإن انت�صار الإ�صالم يف الأماكن التي ا�صتقر فيها التجار امل�صلمون، وهي املوانئ 
التجارية اجلنوبية، وخ�صو�صًا ميناء خانفو »كانتون«، وكذلك اإقامتهم وا�صتقرارهم 
بع�ض �لوقت و�ختالطهم وتعاملهم، ذلك كله �أدى �إلى �نتقال �ملوؤثر�ت �لإ�شالمية �شيئًا 
ف�شيئًا �إلى عقول �ل�شينيني و�شلوكهم، مما جعلهم يعجبون بالدين �لإ�شالمي ويحبونه، 
فاقتنعوا به واعتنقوه، مما اأدى اإلى زيادة امل�صلمني وارتفاع عددهم)6(، وتطلب ذلك 

)5( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س89)-)9)-98). وموجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س)))، 66)-67)-
)8)، وال�صعيد، رزق، امل�صلمون يف ال�صني، �س))-))-8)-9).

وال�صني،  العرب  بني  العالقات  ال�صيني،  وبدرالدين،  �س8،   ،(9(( القاهرة  طبعة  الإ�صالم،  وفنون  ال�صني  ح�صن،  حممد  زكي،   )6(
�س58)-60).
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اإقامة موؤ�ص�صة تتولى تنظيم اأحوال امل�صلمني ال�صينيني الدينية والجتماعية، مثل بناء 
امل�صاجد وتنظيم الق�صاء والإ�صراف على اأحوال امل�صلمني وتعليمهم وتعليم اأبنائهم، 

وما يحتاجون اإليه يف اأمور دينهم ودنياهم)7(.

لالإ�صالم  جعلوا  بل  »كانتون«،  ميناء  على  امل�صلمني  التجار  جهود  تقت�صر  مل 
موطئ قدم يف موانئ: »ت�صوان ت�صو« يف ولية فوكيني، و»كواجنو« يف ولية كواجن توجن، 
و»هاجن �صو« و»مينج �صو« يف ولية �صيكياجن، فهذه املوانئ اأو املراكز التجارية اجلنوبية 
وال�صينيني يف  امل�صلمني  التجار  �صاأوًا عظيمًا بني  �صهدت  بل  تعاماًل جتاريًا،  �صهدت 
عهد اأ�صرة تهاجن )5هـ-)9)هـ/ 8)6-906م()8(. نالحظ من خالل ذلك اأن انت�صار 
الإ�صالم يف ال�صني كان يف فرتة مبكرة من تاريخ الإ�صالم، ووجود مظاهر اإ�صالمية 
يف حياة ال�صينيني كامل�صاجد واملقابر. وانت�صار بع�س العادات والتقاليد الإ�صالمية يف 
امللب�س واملاأكل دليل وا�صح وقاطع على الوجود الإ�صالمي بني اأفراد ال�صعب ال�صيني.

وعندما مت الفتح الإ�صالمي لبالد ما وراء النهر اأواخر القرن الأول الهجري، 
اأوائل القرن الثامن امليالدي، واأ�صبحت هناك حدود م�صرتكة بني الدول الإ�صالمية 
�صمال غرب  اإلى  تت�صرب  الإ�صالمية  الدعوة  بداأت  عندئذ  ال�صينية،  والإمرباطورية 
وا�صتمر  الرتكية،  الأ�صول  ذوي  الويغور  اأقوام  بني  ينت�صر  الإ�صالم  واأخذ  ال�صني، 
انت�صاره يف هذه املنطقة، ومل تنقطع املوؤثرات الإ�صالمية احل�صارية عن هذه املنطقة، 
بل كان لها اأبلغ الأثر يف تر�صيخ جذور الإ�صالم فيها، واأدى ذلك اإلى حر�س �صديد من 

�صكان هذه املنطقة على اإ�صالمهم، واملحافظة عليه)9(.

مدينة  يف  منهم  كبرية  اأعداد  وا�صتقر  امل�صلمني  التجار  من  كثري  تردد  كما 
يبداأ  اأو  ينتهي  التجاري، حيث  املركز  وبها  »تهاجن«  اإمرباطورية  اآن« يف ظل  »جهاجن 

)7( موجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س)5)-)7)-)0)-05)-08). اأبو زيد، ال�صريايف، اأخبار ال�صني والهند، حتقيق اإبراهيم خوري، 
طبعة دائرة املعارف الهندية، بريوت، ))))هـ، �س60، وعلي، يل ت�صني، م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية، �س))-))، وحممود يو�صف 

يل هوا ين، امل�صاجد يف ال�صني، طبعة دار الن�صر باللغات الأجنبية، بكني، ال�صني 989)، �س8).

)8( بدرالدين، ال�صيني، تاريخ امل�صلمني يف ال�صني، طبعة دار الإن�صاء، بريوت )9))هـ، �س8)-)).

)9( بدرالدين، ال�صيني، تاريخ امل�صلمني يف ال�صني، �س0)، وموجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س)0)-)0).
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الطريق التجاري الذي يعرب و�صط اآ�صيا اإلى غربها، واملعروف قدميًا بـ»طريق خرا�صان 
عرفت  �شكنية  �أحياء  �أن�شئت  �ملنطقة  هذه  يف  �حلرير«.  بـ»طريق  وحديثًا  �لعظيم«، 
�إ�شالميًا  بـ»�ملنطقة �لتجارية« غربي �ملدينة، و��شتوطنها �مل�شلمون وجعلوها جمتمعًا 
خا�صًا بهم، ومل مي�س زمن طويل حتى ازدادت اأعدادهم، وا�صتقر معظمهم وتزاوجوا 
مع ال�صينيني وكّونوا اأ�صرًا م�صلمة منت من خاللها اأعداد امل�صلمني، واأ�صبح وجودهم 
موؤثرًا ون�صاطهم فاعاًل يف اقت�صاد املدينة، ويف الأن�صطة الدينية والجتماعية، مما 
التي  واملعاملة  الطيبة  والأ�صوة  واملوعظة احل�صنة  الإ�صالم باحلكمة  انت�صار  اإلى  اأدى 

حتبب النا�س يف الدين الإ�صالمي وتقربهم منه)0)(.

انت�صر الإ�صالم داخل املجتمع ب�صبب التجمعات الإ�صالمية يف املناطق ال�صينية 
املتعددة واأماكن التجارة واملوانئ، وزاد الإقبال على الإ�صالم من ال�صينيني، نتيجة 
اإليها، ومل تاأت �صنة  معاي�صتهم ل�صماحته و�صمو مبادئه، وعلو مثله وقيمه التي يدعو 
الوجود  و�صار  ال�صني،  اأرجاء  كل  يف  الإ�صالمي  الدين  ُعرف  حتى  676هـ/77))م 
الإ�صالمي مالحظًا يف معظم وليات ال�صني ومدنها، ومتار�س �صعائره، وتطبق عاداته 

وتقاليده)))(. 

العامة  احلياة  يف  وا�صح  تاأثري  اإلى  اأديا  امل�صلمني  وكرثة  الإ�صالم  انت�صار  اإن 
تعميق  من  مكنهم  الذي  الأمر  ومعامالتهم،  عالقاتهم  يف  وخ�صو�صًا  لل�صينيني، 
ومدى  ال�صينيني،  حياة  يف  الإ�صالمية  احل�صارية  املوؤثرات  ون�صر  والروابط  ال�صلة 

فاعلية هذه املوؤثرات يف احل�صارة ال�صينية)))(.

حكم  حتت  ال�صني،  وكذلك  ال�صرقية،  الإ�صالمية  الأقاليم  اأ�صبحت  عندما 
الو�صع  هذا  اأتاح  77))-68))م(،  )676-770هـ/  »يوان«  اأ�صرة  عهد  يف  املغول 
الكثري من الإيجابيات التي �صاعدت على انت�صار الإ�صالم يف خمتلف اأنحاء ال�صني، 

)0)( عبدالرحمن، ناجوجن، خمت�صر تاريخ العرب، �س)))-)))، وموجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س)0)-)0).

)))( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س))-5)، وموجن كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س)0).

)))( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س88)-89).



كرم حلمي فرحات أحمد 

293 المسبــار

وخ�صو�صًا يف الأقاليم الداخلية التي ا�صتقبلت اأعدادًا كثرية من املهاجرين امل�صلمني 
الذين هاجروا اإلى اأر�س ال�صني، اإما حتت �صغط اأباطرة املغول واإما لظروف اأخرى، 
وكذلك كانت �صيا�صتهم يف الت�صامح الديني عاماًل مهما يف انت�صار الإ�صالم يف اأنحاء 

متفرقة من ال�صني)))(.

�لد�خلية  �لأجز�ء  يف  �شو�ء  �مل�شلمني،  و�لدعاة  �لإ�شالمية  �لدعوة  ن�شاط  �إن 
اأوا�صط ال�صينيني وجتمعاتهم، �صاعد على انت�صار، الإ�صالم، وكان  اأو يف  يف ال�صني 
له اأكرب الأثر يف اعتناق ال�صينيني لالإ�صالم، وكذلك يف علّو مكانة امل�صلمني وزيادة 
�ملجتمع  يف  دعوي  ن�شاط  من  به  قامو�  ملا  نتيجة  ذلك  كل  مركزهم،  وقوة  نفوذهم 
ال�صيني، وم�صاركة فاعلة وتاأثري يف خمتلف اأن�صطة املجتمع ال�صيني، �صواء الدينية اأو 
القت�صادية اأو الإدارية اأو الع�صكرية اأو الجتماعية والفكرية، وكان للم�صلمني خرباتهم 
الإدارية ومهاراتهم وم�صتوى حت�صرهم مقارنة بغريهم من اأتباع الطوائف الأخرى، 
وعلى اإثر ذلك بلغ النفوذ الإ�صالمي درجة مل يبلغها من قبل ول من بعد، وكان تاأثري 
واأينما  ال�صينية،  احلياة  مظاهر  من  كثري  يف  وجليًا  وا�صحًا  الإ�صالمية  احل�صارة 
حل الإ�صالم حلت معه موؤثراته التي اأفاد منها ال�صينيون فائدة كبرية، وا�صتوعبتها 

ح�صارتهم ب�صكل وا�صح)))(.

ثم حكمت اأ�صرة »منج« ال�صني )770-)05)هـ/ 68))-))6)م(، وذلك بعد 
الثورة على احلكام املغول. وعلى الرغم من العداء ال�صيني لكل ما هو غري �صيني، بقي 
الإ�صالم يف ال�صني مزدهرًا وحمافظًا على مكانته، ب�صبب م�صاركة زعماء امل�صلمني 
مع الوطنيني ال�صينيني يف اإنهاء احلكم املغويل. وبناًء عليه، نال امل�صلمون حّظًا من 
الإكرام والتقدير من الإمرباطورية اجلديدة، و�صاركوا بجهود كبرية يف اإدارة �صوؤون 
الدولة، وحتملوا فيها الكثري من امل�صوؤوليات، وقاموا مبا اأ�صند اإليهم من اأعمال على 

)))( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س8)-9)، وبدرالدين، ال�صيني، تاريخ امل�صلمني يف ال�صني، �س6)، واأحمد، �صلبي، مو�صوعة 
التاريخ الإ�صالمي واحل�صارة الإ�صالمية، الطبعة الثالثة، مكتبة النه�صة امل�صرية، القاهرة )99)، 609/8.

ال�صني، �س8)-9)، وكرم، حلمي فرحات،  امل�صلمون يف  وال�صعيد، رزق،  ال�صني، �س6)،  امل�صلمني يف  تاريخ  ال�صيني،  بدرالدين،   )(((
العالقات امل�صرية ال�صينية، �س)6-)6.
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خري وجه، واأداء جيد)5)(.

املجتمع  يف  والندماج  اجلديدة  التطورات  مع  التاأقلم  اإلى  امل�صلمون  ا�صطر 
ال�صيني، فقلدوا ال�صينيني يف عاداتهم وتقاليدهم، ويف اأ�صلوب حياتهم ومعي�صتهم، 
وروابطهم  عالقاتهم  ووثقوا  ال�صينية،  الثقافة  يف  وتعمقوا  ال�صينية،  اللغة  ودر�صوا 
الجتماعية بالعائالت ال�صينية بامل�صاهرة والتزاوج معها. لقد حافظ امل�صلمون على 
عالقات مبنية على الحرتام والتقدير والثقة مع الأ�صرة احلاكمة، كما اأقاموا عالقات 
�لنهج  لهذ�  وكانت  �لأخرى،  �ل�شينية  �لفئات  مع  و�ل�شد�قة  و�لتفاهم  بالود  تت�شم 
اإيجابية على انت�صار الإ�صالم، فاعتنقه جموع من ال�صينيني الذين �صاهرهم  نتائج 
امل�صلمون وتزاوجوا معهم، كما كانت له نتائج اإيجابية على عالقات ال�صني اخلارجية 

مع العامل الإ�صالمي)6)(.

مظاهره  من  كثري  يف  �ندجمو�  �ل�شيني  �ملجتمع  يف  �مل�شلمون  �ندمج  �أن  بعد 
الثقافية والجتماعية يف ظل اأ�صرة »منج«، وتغريت الأحوال بعد ذلك يف اأ�صرة »ت�صنج« 
مل  والرتابط  الندماج  هذا  اإن  حيث  ))6)-))9)م(  ))05)-9)))هـ/  املغولية 
يعجب احلكام اجلدد من اأ�صرة »ت�صنج«؛ لأنهم خ�صوا حتالف امل�صلمني مع الناقمني 
وقعوا  احلكام  هوؤلء  اأن  كما  »منج«،  اأ�صرة  اإلى  ال�صلطة  لإعادة  على احلكم اجلديد 
الدولة  رجال  حر�صوا  الذين  والكونفو�صيو�صيني  البوذيني  الدين  رجال  نفوذ  حتت 
على امل�صلمني؛ ح�صدًا لنجاحاتهم يف ن�صر الإ�صالم ومواجهة دعاة الديانات الأخرى 

كالبوذية والكونفو�صيو�صية)7)(.

امل�صلمني  ا�صتفزاز  على  –با�صتمرار-  املغولية  »ت�صنج«  اأ�صرة  حر�صت  لقد 
و��شطهادهم وممار�شة �ل�شغوط �لدينية و�لإد�رية و�لجتماعية عليهم، و�أ�شبح ذلك 
نظام الإدارة ال�صينية يف نظرتها للم�صلمني وتعاملها معهم، فمنعوهم من ممار�صة 

)5)( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س89).

)6)( بدرالدين، ال�صيني، تاريخ امل�صلمني يف ال�صني، �س))-5)، وال�صعيد، رزق، امل�صلمون يف ال�صني، �س)5-58، وكرم حلمي، فرحات، 
العالقات امل�صرية ال�صينية، �س)6-))-))-6).

)7)( ال�صعيد، رزق، امل�صلمون يف ال�صني، �س)6.
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�صعائرهم الدينية بكل حرية، واأجربوهم على تغيري عاداتهم وتقاليدهم، وحرموهم 
من وظائفهم و�صيقوا عليهم يف اأحوال املعي�صة. وطبقوا على امل�صلمني �صيا�صة العزلة، 
مما اأدى اإلى قطع ال�صلة بني امل�صلمني واإخوانهم يف اأنحاء العامل الإ�صالمي، يف الوقت 
الذي كان هذا العامل م�صغوًل عنهم باأو�صاعه الداخلية ونزاعاته اجلانبية، فكان على 
والحتاد  الإميان  ب�صالح  الظروف  وتلك  ال�صغط  هذا  مواجهة  ال�صني  يف  امل�صلمني 

الذي ل ميلكون غريه)8)(.

ثانيًا: البعد احل�ساري بني امل�سلمني وال�سينيني

�صبقت  بل  فح�صب،  الإ�صالم  وليدة  وال�صينيني  العرب  بني  العالقة  تكن  مل 
ظهور الإ�صالم، وقد دل الرتاث الإن�صاين يف اأر�س ال�صني على الأثر الفاعل للعرب 
يف التجارة الدولية، كما دلت الآثار احل�صارية التي احتفظ بها ال�صينيون يف تراثهم 
على ذلك الأثر للعرب، واأن هوؤلء العرب كانوا وا�صطة العالقات التجارية بني ال�صرق 
وجه  على  منها  وال�صينية  التاريخية،  امل�صادر  معظم  الأمر  هذا  اأكد  وقد  والغرب، 

اخل�صو�س)9)(.

لقد عرف العرب بالد ال�صني وترددوا عليها منذ فرتة مبكرة، وقد توطدت 
بينهما العالقات التجارية، حتى اأ�صبح العرب هم ال�صركاء الرئي�صون لل�صينيني يف 
امليدان التجاري، واأن التجارة العربية هي وا�صطة التجارة ال�صينية اإلى غرب اآ�صيا 
واأوروبا واأفريقيا، واأ�صبحت معها مراكز التجارة العربية هي ال�صوق الرئي�صة للتجار 

ال�صينيني خارج ال�صني)0)(.

)8)( بدرالدين، ال�صيني، تاريخ امل�صلمني يف ال�صني، �س5)-7)، ال�صعيد، رزق، امل�صلمون يف ال�صني، �س)6 وما بعدها، وفهمي، هويدي، 
الإ�صالم يف ال�صني، �صل�صلة عامل املعرفة )))( املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت �صعبان ورم�صان )0))هـ، �س00-99).

كرار  وجعفر،  �س0-8)،  70))هـ،  القاهرة،  امل�صرية،  النه�صة  مكتبة  طبعة  وال�صني،  العرب  بني  العالقات  ال�صيني،  بدرالدين،   )(9(
�لع�شرين، جملة در��شات �خلليج  �لقرن  �أو�ئل  �لإ�شالم وحتى  و�ل�شني منذ ظهور  �لعربية  �شبه �جلزيرة  �لتاريخية بني  �لعالقات  �أحمد، 

واجلزيرة العربية، ال�صنة الرابعة والع�صرون، رم�صان و�صوال وذو القعدة 09))هـ، �س0))-))).

)0)( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س8-9، وجعفر، كرار اأحمد، العالقات التاريخية بني �صبه اجلزيرة العربية 
وال�صني، �س)))-))).



أثر اإلسالم والمسلمين في الصين 

المسبــار296

�صنة  ال�صينية  الإمرباطورية  رغبة  عن  القدمية  ال�صينية  احلوليات  تف�صح 
الغربية،  اآ�صيا  ممالك  مع  التجارية،  وخ�صو�صًا  عالقاتها،  تنمية  يف  9))ق.م)))(، 
ا�صتيطانية  اأماكن  وجود  اإلى  احلوليات  تلك  واأ�صارت  العربية.  اجلزيرة  �صبه  ومنها 
للعرب �صنة 00)م يف ميناء »حانفو« )كانتون(، »جواجن ت�صو« احلالية، اأهم مدن ولية 

»كوجن توجن« اجلنوبية واأهم مراكز التجارة الدولية يف ال�صني)))(.

واإذا ما نظرنا اإلى املبادلت التجارية بني العرب وال�صينيني يف القرن ال�صاد�س 
اأهم  كانوا  العرب  اإن  القول:  اإلى  يدعو  ب�صكل  ون�صطة  ف�صنجدها مزدهرة  امليالدي، 
ال�صركاء التجاريني لل�صني والتجارة ال�صينية)))(. وعندما ظهر الإ�صالم زادت اأهمية 
هذه العالقات، وزادت ن�صاطًا وتنوعًا ب�صيادة امل�صلمني البحرية على املحيط الهندي، 
و�صيادتهم على التجارة الدولية اآنذاك، كما �صاحب تو�صع الدولة الإ�صالمية ودخول 
الإ�صالم اأقاليم متعددة يف قارة اآ�صيا عديد من امل�صتجدات، �صاعدت على الزدهار 
م�صرتكة  حدود  ووجود  اجلانبني،  بني  الدبلوما�صية  العالقات  بدء  مثل  والتطور 
وجود  عنهما  نتج  وقد  الإ�صالم،  قبل  موجودين  يكونا  مل  عامالن  وهما  بينهما)))(، 

ظروف منا�صبة ودوافع حمركة لنتقال املوؤثرات احل�صارية داخل املجتمع ال�صيني.

لقد مت الت�صال بني امل�صلمني وال�صينيني منذ وقت مبكر، واحلوليات ال�صينية 
تثبت اأن اأول ات�صال ر�صمي بينهما حدث يف القرن الأول الهجري –ال�صابع امليالدي- 
اإلى  �صيني  �صفري  و�صل  اإذ  عفان،  بن  عثمان  الرا�صد  اخلليفة  عهد  يف  وبالتحديد 
املدينة املنورة عا�صمة اخلالفة الإ�صالمية، واأوفد معه اخلليفة عثمان مبعوثًا اأو وفدًا 

ون�صرها  وقد جمعها  الفرتة )8)6-906م/)-)9)هـ(  تهاجن احلاكمة يف  اأ�صرة  اإلى  تعود  يومية  تقارير  عبارة عن  )))( هذه احلوليات 
امل�صت�صرق الإجنليزي جروند فيلد، وطبعت اأول مرة يف »ليبزج« عام))9)م.

)((( Broom Hall، Islam in china، (amegleceted problem) London، 1910، p.8. 
- Cambridge: The Chinese world order، Edited by john، kfairbank Cambridge، 1968.

)))( اإبراهيم، فنغ جني يوان، الإ�صالم يف ال�صني، ترجمة: حممود يو�صف يل هوا ين، طبعة دار الن�صر باللغات الأجنبية، بكني )99)، 
�س))-)). و.ف.هايد، تاريخ �لتجارة يف �ل�شرق �لأدنى يف �لع�شور �لو�شطى، ترجمة: �أحمد حممد ر�شا، طبعة �لهيئة �مل�شرية �لعامة 

للكتاب، القاهرة، 985)م، )/)).

اإبراهيم، طبعة دار �صويدان، بريوت )د.ت( 500/6، )50. وابن  اأبو الف�صل  اأبو جعفر، حممد بن جرير الطربي، حتقيق حممد   )(((
الأثري، علي بن حممد بن عبدالكرمي، الكامل يف التاريخ، طبعة دار �صادر، بريوت، 85))هـ، 5/5، 8. وبدر الدين ال�صيني، العالقات بني 

العرب وال�صني، �س7)-0).
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و�صل من طريق البحر اإلى ميناء »كانتون« ال�صيني يف الثاين من املحرم �صنة ))هـ/ 
اخلام�س والع�صرين من اأغ�صط�س )اآب( �صنة )65م)5)(.

)جاو–زوجن(  ال�صيني  الإمرباطور  موافقة  الوفادة  هذه  عن  نتج  وقد 
اأر�س  على  املوجودين  للم�صلمني  احلرية  اإعطاء  على  )650-)68م/0)-65هـ( 
ال�صني، كما وافق على اإقامة م�صجد لهم يف خانفو )كانتون( ميار�صون فيه �صعائر 
يف  تختلف  جميلة  بيوتًا  لهم  اأقاموا  امل�صلمني  اأن  ال�صينية  امل�صادر  وت�صيف  دينهم. 
طراز عمارتها عن العمارة ال�صينية، كما عينوا لهم رئي�صًا )اإمامًا اأو قا�صيًا( يطيعون 
اأوامره )6)(. يف الوقت نف�صه عرف الإمرباطور ال�صيني من طريق الوفد الإ�صالمي 
طبيعة �لدولة �لإ�شالمية �لنا�شئة، وعرف �أي�شًا �لتطور�ت �لتي �شاحبت حركة �لفتح 

الإ�صالمي وانت�صار الدعوة الإ�صالمية، ودخول كثري من النا�س يف دين الإ�صالم)7)(.

لقد زادت العالقات بني امل�صلمني وال�صينيني وتوا�صلت بينهما ال�صفارات، ول 
اأر�س  اإلى  اإ�صالمية  �صفارة  وثالثني  ت�صع  اإلى  ال�صفارات  ي�صل عدد هذه  اأن  ي�صتبعد 
قد  ال�صينية  امل�صادر  اأن  خ�صو�صًا  )))-)8)هـ/)65-800م(  الفرتة  من  ال�صني 
ذكرت هذا الأمر)8)(، بعك�س امل�صادر العربية والإ�صالمية التي قلياًل ما ر�صد موؤلفوها 

�شيئًا عن هذه �ل�شفار�ت �لإ�شالمية)9)(. 

اأما اإذا ما تتبعنا م�صادر هذه ال�صفارات، ف�صنجد اأن بع�صها م�صدره اخلالفة 
اأقاليم  اأو  اأمراء امل�صلمني يف بالد ما وراء النهر،  اأحد  الإ�صالمية، وبع�صها م�صدره 

الأجنبية، بكني، 978)، �س0)). وعلي، يل ت�صني  اللغات  الو�صطى، طبعة دار  الع�صور  العرب يف  )5)( عبدالرحمن، ناجوجن، خمت�صر 
ت�صوجن، م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية وق�صايا امل�صلمني يف ال�صني، من بحوث موؤمتر اململكة العربية ال�صعودية يف مائة عام، الريا�س، 

9)))هـ، �س)).

)6)( علي، يل ت�صني ت�صوجن، م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية وق�صايا امل�صلمني يف ال�صني، �س)). واإبراهيم فنغ جني يوان، �س8-7.

)7)( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س59)، موجن، كيوجن كون، الإ�صالم يف ال�صني، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة 
بكلية اللغة العربية- جامعة الأزهر، 09))ه، �س6)).

)8)( علي، يل ت�صني ت�صوجن، م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية، �س))، وبدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س)8)، 
واإبراهيم فنغ جني، الإ�صالم يف ال�صني، �س)).

)9)( في�صل، ال�صامر، الأ�صول التاريخية للح�صارة العربية والإ�صالمية يف ال�صرق الأق�صى، الطبعة الثانية، بغداد 986)، �س07). وعلي، 
يل ت�صني، م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية، �س))، وموجن كيوجن، الإ�صالم، يف ال�صني، �س66)-67).
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قد  منهم  �أو جمموعة  �مل�شلمني،  �لتجار  �أحد  قبل  من  بع�شها  �أو  �لإ�شالمي،  �مل�شرق 
رغبوا يف مقابلة الإمرباطور ال�صيني لعر�س متاجرهم عليه، وقد جرت العادة مبثل 
خاللها  من  ياأملون  جتارية  مهمة  يف  كانوا  اأنهم  اأو  قدميًا،  التجارية  الدعاية  هذه 
احل�صول على امتيازات جتارية اأو ت�صهيالت، اأو ما �صابه ذلك من امل�صادر التي تكون 

وراء هذه ال�صفارات الإ�صالمية اإلى ال�صني)0)(.

لقد ا�صتمرت هذه العالقة بني امل�صلمني وال�صينيني، وا�صتمر تفاعلها، وتعددت 
»نهر  )))هـ/)75م يف معركة  �شنة  نز�ًل حربيًا طارئًا، كما حدث  لت�شمل  جمالتها 
وراء  ما  بالد  يف  الأو�صاع  �صهدتها  التي  التطورات  اإلى  اأ�صبابها  تعود  التي  طال�س« 
وعالقتهم  جهة،  من  الأتراك  من  املحليني  بال�صكان  امل�صلمني  وعالقات  النهر، 
7))هـ/  عام  حدث  كما  ناجحًا  ع�صكريًا  تعاونًا  اأو  اأخرى)))(،  جهة  من  بال�صينيني 
ابنه  دعت  »هز–وان-ت�صوجن«  ال�صيني  الإمرباطور  �صد  ثورة  قامت  عندما  )75م، 
اأعانه  الذي  املن�صور،  جعفر  اأبي  العبا�صي  باخلليفة  ال�صتنجاد  اإلى  »�صو-ت�صوجن« 
والعالقات  ال�صالت  وثق  مما  الثورة،  قمع  على  ال�صيني  الإمرباطور  �صاعد  بجي�س 
بني اجلانبني)))(، وكذلك �صملت هذه العالقة مزيدًا من الدعم للمبادلت التجارية 
ا�صتمرارها  على  اجلميع  حر�س  التي  امل�صرتكة،  امل�صالح  وجدت  طريقها  من  التي 
والعمل على تطويرها، كما اأنه من املالحظ اأن الأهداف القت�صادية هي امل�صيطرة 
على العالقات بني امل�صلمني وال�صينيني زمن اخلالفة العبا�صية، التي �صهدت ن�صاطًا 
دبلوما�صيًا وتبادًل وا�صعًا يف املجالت القت�صادية املختلفة، حيث و�صل اإلى حد وجود 
بعثات جتارية و�صناعية اإلى عا�صمتي امل�صلمني وال�صينيني، لها اأكرب الأثر يف حدوث 

التاأثريات احل�صارية الإ�صالمية يف املجتمع ال�صيني)))(. 

)0)( علي، يل ت�صني، م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية، �س))، وموجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س66)، وذاجن هو، املعامالت بني 
ال�صني والعرب، من بحوث ندوة الدرا�صات العمانية، نوفمرب )ت�صرين الثاين( 980)، وزارة الرتاث والثقافة، م�صقط، �س))-)).

التاريخ 5/)5)، وعبدالرحمن،  اأبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ الطربي 7/)6)، )6)، وابن الأثري، الكامل يف  )))( انظر يف ذلك: 
الإ�صالم يف  كيوجن،  وموجن،  وال�صني، �س))-5)،  العرب  بني  العالقات  ال�صيني،  وبدرالدين،  العرب، �س0))،  تاريخ  ناجوجن، خمت�صر 

ال�صني، �س))-7)).

)))( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س6)-))، وموجن، كيوجن كون، الإ�صالم يف ال�صني، �س))-)5).
- Breitschneider، Ancient Chinese of The Arabs others western countries trubmer، London، 1817، p.7-11.

)))( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س)))-5))، وموجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س)8)-86).
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تاأثريها،  وعمق  تو�شعها  ومدى  �ل�شالت  هذه  ن�شاط  لقمة  ننظر  وعندما 
الإ�صالمي  للعامل  ال�صرقية  الأقاليم  ال�صني مع  اأقاليم  بعد احتاد  جندها قد حدثت 
حتت ال�صيطرة املغولية، بعد جناح املغول يف تاأ�صي�س اإمرباطوريتهم من تلك الأقاليم 
)))6-)69هـ/ ))))-)9))م( وقد نتج عن ذلك كثافة التوا�صل بني اأقاليم ووليات 
الإمرباطورية املغولية، اأي بني ال�صني والأقاليم الإ�صالمية اخلا�صعة ل�صيطرة املغول، 
الكثيفة من  انتقال الأعداد  التوا�صل وهذه العالقة وهذا الرتابط  وقد نتج عن هذا 
امل�صلمني اإلى اأر�س ال�صني، كما توافد اأعداد كبرية من العلماء والتجار واحلرفيني 
�إلى وليات �ل�شني، فا�شتقرو� بها وعا�شو� وتاأقلمو� و�ندجمو� مع  و�جلنود �مل�شلمني 
اأهلها. وقد اعتمدت هذه اجلموع على اأباطرة املغول ب�صفة اأ�صا�صية يف حكم البالد 
فاأ�صبح  الإمرباطورية،  يف  مهمة  منا�صب  امل�صلمني  من  عدد  ف�صغل  �صوؤونها،  واإدارة 
اإداراتها  يف  ومفت�صون  جليو�صها،  وقادة  بالطها،  يف  ووزراء  لولياتها  حكام  منهم 

وموؤ�ص�صاتها احلكومية)))(.

والفكر،  القت�صاد  ميادين  يف  برعوا  قد  امل�صلمني  اأن  امل�صادر  لنا  تثبت  كما 
وم�صاركاتهم  جهودهم  لهم  وكانت  العلمي،  ونبوغهم  التجاري  بن�صاطهم  وا�صتهروا 

التي ا�صتوعبتها احل�صارة ال�صينية وحفظها الرتاث ال�صيني)5)(. 

�صينية  اإمرباطورية  تاأ�صي�س  يف  بارز  ودور  فاعلة  م�صاركة  للم�صلمني  وكان 
خال�صة حتت حكم اأ�صرة »منج« اأواخر عهد اأ�صرة »يوان« املغولية، مما كان له تاأثري 
التي  للجهود  والتقدير  الر�صا  بعني  نظروا  الذين  اجلدد  احلكام  نفو�س  يف  اإيجابي 
ال�صينيني وثورتهم)6)(، وللحفاظ على امل�صالح  امل�صلمون وزعماوؤهم يف دعم  بذلها 
التجارية لإمرباطوريتهم، وهو ما دعاهم اإلى تو�صيع عالقتهم، وتقوية هذه العالقة 
مع اأقاليم اأخرى من العامل الإ�صالمي، وخ�صو�صًا مع م�صلمي املاليو والهند، والأمراء 
واأمراء  و�صالطني م�صر  العربية  و�صبه اجلزيرة  العربي  اخلليج  العرب يف  وال�صيوخ 

)))( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س86)-89).

)5)( امل�صدر ال�صابق، �س60).

)6)( نف�صه، �س88).
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ال�صاحل ال�صرقي لأفريقيا. وقد بلغت تلك ال�صالت قمة ن�صاطها يف ال�صنوات الع�صر 
اإن  6)))-5)))م(.  )9)8هـ-0)8هـ/  »جوان-يوجن«  الإمرباطور  فيها  حكم  التي 
عالقة اأ�صرة »منج« بالدول الإ�صالمية قد ات�صعت اإلى اأكرب حّد مل تبلغه يف اأي ع�صر 
من الع�صور ال�صابقة. ومما مييز عالقات اأ�صرة »منج« عن الأ�صر ال�صابقة لها، اأنها 
–اأي العالقات- مل تكن حم�صورة يف حكام دم�صق وبغداد وما وراء النهر وخرا�صان 
العربية  اإمارات �صبه اجلزيرة  اإلى  واإيران فقط، بل كانت تتعدى ذلك  اآ�صيا  وو�صط 
وم�صر، واإمارات ال�صاحل ال�صرقي لأفريقيا وكذلك حكام امل�صلمني يف اأرخبيل املاليو 

والهند)7)(.

ظهور  على  –بدورها-  تنعك�س  والعالقات  ال�صالت  هذه  اأن  الطبيعي  ومن 
تاأثريات احل�صارة الإ�صالمية يف احل�صارة ال�صينية.

أثر علماء اإلسالم في علمي الرياضيات والفلك 

اأوًل: الريا�سيات

عرفها  التي  العلوم  اأقدم  من  الريا�صيات  علم  اأن  العلماء  لدى  املعروف  من 
الإن�صان وا�صتخدمها يف حياته ب�صورة مبا�صرة، عندما احتاج اإلى العمليات واملقايي�س 
يف معامالته ون�صاطاته. وكاأي �صيء يبداأ ب�صيطًا ثم يتطور، كان احل�صاب والهند�صة 
يقينًا  العلوم  بقية  على  تفوقت  التي  الريا�صيات  اأفرع  هي  املثلثات،  وعلم  واجلرب 

ومنهجًا)...( بل اإنها كانت �صرورة لدرا�صة العلوم الأخرى وفهم فل�صفتها)8)(.

كانت الريا�صيات من العلوم التي نبغ فيها امل�صلمون منذ اأول عهد ا�صتغالهم 
بالعلوم، واحلق اأنهم امتازوا اأو مّيزوا اأنف�صهم باعتبارهم ريا�صيني من الطراز الأول، 
بينها،  وزاوجوا  والهنود،  اليونان  علوم  وخ�صو�صًا  الأقدمني،  علوم  بني  جمعوا  لقد 

)7)( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س08)-09)-0))-))).

)8)( اأحمد، فوؤاد با�صا، العطاء العلمي للح�صارة الإ�صالمية واأثره يف احل�صارة الإن�صانية، طبعة مكتبة الإمام البخاري، القاهرة، 008)، 
�س8)).
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اإجنازاتهم  خالل  من  اخلا�س  ح�صارتهم  بطابع  طبعوها  جديدة  �صورة  واأعطوها 
بوا اأنف�صهم منذ اأوائل عهدهم بالعلوم مراجعني وم�صححني  الكثرية القيمة، وقد ن�صّ

لالأخطاء التي اكت�صفوها يف علوم اليونان وغريهم)9)(.

والتكنولوجيا  العلوم  تاريخ  يف  متنوعة  اإ�صهامات  الإ�صالمية  احل�صارة  لعلماء 
اللغة ال�صينية  اإلى  اإ�صهامهم يف علوم الريا�صيات. وتبعًا ملا ترجم  اأهمها  ال�صيني، 
من موؤلفات العلماء امل�صلمني، فقد ترجم عديد من موؤلفاتهم يف علوم الريا�صيات، 
وقد نقلت هذه املوؤلفات واملعلومات الريا�صية من العرب اإلى ال�صني. وجند يف قوائم 
الريا�صيات  اإ�صالمية يف علوم  امللكية لأ�صرة »يوان« كتبًا  الكتب املحفوظة يف املكتبة 
مثل كتاب »ال�صفينة الهند�صية« يف �صبعة ع�صر جزءًا، وكتاب »طريق ح�صاب ال�صطوح« 
يف خم�صة ع�صر جزءًا، وكتاب »الطرق احل�صابية«، وكتاب »مبادئ الهند�صة امل�صطحة« 
يف ثالثة ع�صر جزءًا. وهو من موؤلفات اإقليد�س اليوناين التي ترجمها امل�صلمون اإلى 
اللغة العربية. ومعنى ذلك اأن جمال الدين الفلكي امل�صلم الذي اأطلقت عليه امل�صادر 
ال�صينية ا�صم »زامادوجن« قد نقل كتاب اإقليد�س اإلى ال�صني �صنة 60))م/ 658هـ، 
قبل املب�صر امل�صيحي الإيطايل »ماتيوري�صي« املولود �صنة )55)م واملتوفى �صنة 0)6)م، 

مبا يقرب من ثالثمائة �صنة على الأقل)0)(.

لقد دلت الآثار املكت�صفة حديثًا على اأثر بالغ الأهمية فيما يدل على مدى تاأثري 
علم الريا�صيات عند امل�صلمني يف علم الريا�صيات عند ال�صينيني، اإذ مت العثور على 
مك  وال�صُّ �صم   )(.((( والعر�س  والطول  احلجم  مت�صاوية  حديدية  مربعات  خم�صة 
ترتيبًا  مرتبة  عربية  اأرقام  فيها  حمفور  مربعة  اأحجار  اأربعة  داخل  �صم،   )5.((
ح�صابيًا مبجموع واحد يف كل الجتاهات، لقد اأذهل هذا الأثر وهذا الدليل عددًا من 
علماء الريا�صيات ال�صينيني، الذين اكت�صفوا بعد درا�صته اأنه من اخرتاعات امل�صلمني 
يف علم الريا�صيات، ومن خالل هذا الأثر تبنّي لل�صينيني مدى التاأثري الذي اأحدثه 
علم الريا�صيات عند امل�صلمني على علوم الريا�صيات املختلفة فيما تو�صلوا اإليه من 

)9)( جالل، مظهر، ح�صارة الإ�صالم واأثرها يف الرتقي العاملي، ن�صر مكتبة اخلاجني، طبعة دار م�صر للطباعة، بدون تاريخ، �س)5).

)0)( حممد، يو�صع يانغ هواي جونغ، درا�صات يف تاريخ قومية هوي امل�صلمة ال�صينية، طبعة دار ن�صر �صعب نيتغ�صيا �صنة)99)، �س))).
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خمرتعات ومعارف)))(.

اإلى  املتقدم  الريا�صيات  علم  انتقل  ال�صيني:  �صوان  جني  فنغ  اإبراهيم  يقول 
امل�صمار.  هذا  الإمام يف  اإلى  تتقدم  ال�صني  امل�صلمني، مما جعل  اأيدي  على  ال�صني 
ففي ظل ذلك ظهر ريا�صي عظيم يف ال�صني يدعى »قوه �صو جينغ« قد اأفاد من املثلث 
املت�صاوي ال�صاقني، و�صكل القو�س وال�صهم يف ح�صاباته ومعلوماته الريا�صية، وكان اأول 
يف  الدائرة  لقطع  امل�صلمون  ابتكرها  التي  ال�صكل  القو�صية  املثلثات  اأ�صول  اتخذ  من 
ال�صني. ومما ي�صتحق الذكر اأنه كان هناك خم�صة ع�صر كتابًا من موؤلفات امل�صلمني 
واأ�صبحت  ال�صني  اإلى  وانتقلت  ال�صينية،  اللغة  اإلى  الريا�صيات قد ترجمت  يف علم 
الأرقام  اأن  يفوتنا  �صو جينغ«. ول  »قوه  ال�صيني  الريا�صي  العامل  لهذا  م�صدرًا غنيًا 

العربية قد انتقلت اإلى ال�صني يف عهد اأ�صرة »يوان« ))7))-68))م()))(.

ومن تاأثري علماء امل�صلمني يف هذا العلم، ا�صتخدام العلماء ال�صينيني نظام العّد 
العربي والأرقام العربية، وكذلك ا�صتخدامهم ال�صفر يف العمليات احل�صابية املختلفة، 
وكذلك ا�صتخدام طريقة امل�صلمني يف العّد با�صتخدام اللوح اخلا�س بالأعداد. يقول 
اإبراهيم فنغ جني ال�صيني: لقد انتقل لوح العّد والأرقام املكتوبة امل�صتعملة يف بالد 
العرب اإلى ال�صني على اأيدي امل�صلمني يف عهد اأ�صرة »مينغ« )68))-))6)م( وقد 
دبج الريا�صي ال�صيني الكبري املعا�صر »يل يان« مقالة بعنوان: »العالقة بني الإ�صالم 
واحل�صاب ال�صيني« األقى فيها املزيد من ال�صوء على لوح العّد، م�صريًا اإلى اأنه �صالح 
لل�صرب والق�صمة، ومفيد كذلك ل�صتخراج اجلذر، وقد عرف الريا�صيون من قومية 
رموزهم  وي�صتخدمون  التقوميية،  احل�صابات  يف  العّد  لوح  من  يفيدون  كيف  »هان« 
لالأعداد، وهناك نوع اآخر وطريقة من ُطُرق العّد كانت �صائعة يف بالد العرب، وقد 
القرن  اأواخر  العرب  التجار  اأيدي  اإلى ال�صني، وذلك على  العّد هذه  انتقلت طريقة 

الرابع ع�صر امليالدي)))(.

)))( ذاجن، هو، املعامالت بني ال�صني والعرب يف الع�صر الو�صيط، �س6).

)))( اإبراهيم، فنغ جني يوان، الإ�صالم يف ال�صني، �س6))-7)). 

)))( امل�صدر ال�صابق، �س8))–9)).
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اأي  -على  وهي  الريا�صيات،  علم  يف  امل�صلمني  ماآثر  بع�س  –اإذن-  هي  هذه 
حال- لي�صت جميع ماآثرهم، واإمنا يكفينا اأنها تبنّي -اإلى مدى بعيد جدًا- اأثر علماء 
الإ�صالم يف الريا�صيات يف احل�صارة ال�صينية، واإلى اأي مدى اأ�صدى العلماء امل�صلمون 
خدماتهم اجلليلة يف هذا العلم. وكثري من علماء الفلك امل�صلمني الذين اأ�صهموا يف 
تطوير علم �لفلك وجمالته هم �أي�شًا علماء ريا�شيات كانت لهم �إ�شهاماتهم �لعظيمة 

يف تقدم علم الريا�صيات ال�صيني وتطويره.

ثانيًا: الفلك

ُعرف علم �لفلك و�لأر�شاد حتى ع�شر �لنه�شة �لإ�شالمية با�شم »علم �لهيئة«؛ 
لأنه ارتبط بدرا�صة تركيب الأفالك وكمية الكواكب واأق�صام الربوج واأبعادها وعظمها 
التي  الطبيعية  العلوم  الفلك من  وُيعّد علم  الفن)))(.  يتبعها من هذا  وما  وحركاتها 
حظيت باهتمام امل�صلمني، حيث دعا الإ�صالم اإلى التاأمل يف خملوقات اهلل )عز وجل( 
اأبو عبداهلل بن زكريا القزويني، العامل  ال�صموات والأر�س، يقول  والنظر يف ملكوت 
الإ�صالمي يف الفلك والطبيعة والنبات واحليوان واملعادن: واملراد من النظر يف قوله 
اَها َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج« )ق:  نَّ َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّ تعالى: »اأََفَلْم َيْنُظُروا اإَِلى ال�صَّ
اآية6(،التفكري يف املعقولت والنظر يف املح�صو�صات والبحث عن حكمتها وت�صاريفها 
لتظهر لنا حقائقها. »والفكر يف املعقولت ل يتاأتى اإل ممن له خربة بالعلوم الطبيعية 

والريا�صيات بعد حت�صني الأخالق وتهذيب النف�س«)5)(. 

�صجل العلماء امل�صلمون اأ�صبقيتهم يف هذا العلم وميادينه، ومدى ما قاموا به 
من جهود اأدت اإلى تقدمه وتطور اأدواته، مما دفع ال�صينيني اإلى الإفادة من موؤثرات 
احل�صارة الإ�صالمية يف علم الفلك، اعرتافًا منهم مبدى �صبق امل�صلمني يف هذا املجال.

عالقتهم  من  الإفادة  على  ال�صينيني  حر�س  مدى  ال�صينية  امل�صادر  ذكرت 
»�صونغ«  اأ�صرة  عهد  ففي  الإ�صالمية،  احل�صارة  يف  الفلك  علم  تطور  ومن  بامل�صلمني 

)))( اإخوان ال�صفا، ر�صائل اإخوان ال�صفا، عني بت�صحيحها خري الدين الزركلي، طبعة املكتبة التجارية الكربى، م�صر، 8)9)، )/)7.

)5)( اأحمد، فوؤاد با�صا، العطاء العلمي للح�صارة الإ�صالمية، �س)0).
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ال�صمالية )960-7)))م( و�صل عامل فلكي كبري من امل�صلمني ا�صمه »ما- يي – ت�صه« 
)09)-96)هـ/ ))9-005)م(، اإلى ال�صني �صنة )5)هـ/ )96م بدعوة من الإمرباطور 
ال�صيني للقيام بت�صحيح الأخطاء ال�صائعة يف علم الفلك، واإبداع التقومي اجلديد، 
وو�صع كتاب عن التقاومي. وقد اأجنز هذا العامل امل�صلم املهمة التي اأ�صندت اإليه، وو�صع 
تقوميًا جديدًا لل�صني يعتمد على التقومي الهجري عرف با�صم »تقومي ينغتيان«، وقد 
نال هذا التقومي اإعجاب الإمرباطور فمنح هذا العامل امل�صلم األقاب ال�صرف، وجعله 
امل�صلم ب�صمات علمية يف  العامل  لهذا  الإمرباطوري، وكان  الفلكي  املر�صد  رقيبًا يف 
وكثريًا من  الفلك،  الإ�صالمية يف  املوؤلفات  نقل عددًا من  ال�صينية، حيث  احل�صارة 
نظام  منها:  ال�صينية،  اللغة  اإلى  والأر�صاد  الفلك  الإ�صالمية يف  واملعارف  اخلربات 
النظام  يتبعون  ال�صينيون  وكان  اجلمعة.  �صالة  اأ�صا�صه  على  حُتدد  الذي  الأ�صبوع، 
)الـ))  الربوج  مواعيد  ح�صاب  طريق  كذلك  واأدخل  العطلة.  يوم  لتحديد  الع�صري 
مدارات  وح�صاب  القمري،  واخل�صوف  ال�صم�صي  الك�صوف  ومواعيد  ومواقعها  برجًا( 
»امل�صرتى«،  وهي:  اخلم�س  واجلهات  اخلم�صة  العنا�صر  متثل  اإذ  اخلم�صة  النجوم 
وميثل عن�صر اخل�صب وجهة ال�صرق، و»الزهرة«، وميثل عن�صر املعدن وجهة الغرب، 
املاء وجهة  النار وجهة اجلنوب، و»عطارد«، وميثل عن�صر  و»املريخ«، وميثل عن�صر 
ال�صمال، و»زحل«، وميثل عن�صر الرتاب وجهة املركز، والعنا�صر اخلم�صة واجلهات 

اخلم�س هي الأ�صا�س لعلم التنجيم ال�صيني)6)(.

لقد جّمد �لإمرب�طور �ل�شيني »ت�شو يو�ن ت�شانغ« �لتقومي �لهجري قائاًل: »�إن 
التقومي الهجري هو الأدق من نوعه يف ر�صد الظواهر الفلكية«. وقد طلب الإمرباطور 
»اإن  فقال:  الهجري،  التقومي  عن  تقريرًا  التقومي  عن  امل�صوؤولني  املوظفني  اأحد  من 

التقومي الهجري اأكرث دقة يف �صبط تواريخ خ�صوف القمر وك�صوف ال�صم�س«)7)(. 

ا�صتخدم  تاأثري مبكر، لذلك  ال�صينيني  الفلك يف  لعلم  الإ�صالمي  التاأثري  كان 

)6)( علي، يل ت�صني، اآثار العرب وماآثرهم يف ال�صني عرب التاريخ، املجلة العربية للثقافة، العدد )8)(، ال�صنة التا�صعة ع�صر، ذو احلجة 
0)))، �س)5). واإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س))).

)7)( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س7))-8)).
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ال�صينيون املعارف الفلكية الإ�صالمية والأ�صماء العربية للربوج والأفالك يف مو�صوعة 
اأفاد  وقد  يل،  ت�صينغ  الإمرباطور  بتاأليفها  اأمر  التي  ال�صينية،  الع�صكرية  املعارف 
ال�صينيون يف هذه املو�صوعة من اأ�صماء بروج الأفالك العربية: الأ�صد، الثور، اجلدي، 
وامليزان،  القو�س،  العقرب،  ال�صنبلة،  ال�صرطان،  الدلو،  احلوت،  احلمل،  اجلوزاء، 
اأثرها يف احل�صارة  الفلكية الإ�صالمية قد تركت  اأن املعارف  الدليل على  مما يقدم 

ال�صينية)8)(. 

الوا�صح يف احل�صارة ال�صينية، عامل  الأثر  العلماء امل�صلمني الذين لهم  ومن 
ذكرت  وقد  )حممود(،  ل�صم  ال�صيني  ال�صوت  وهو  )ما(  ا�صم  عائلته  على  اأُطلق 
ال�صني  اإلى  اجلد  هذا  و�صل  وقد  الدين،  بدر  هو  الأول  جده  اأن  ال�صينية  امل�صادر 
اأبنائه الثالثة قادمًا من مدينة جدة، وقد ترجم هو واأبناوؤه التقاومي الإ�صالمية  مع 
)هوى- هوى-يل، نظام التقومي الإ�صالمي( التي ت�صتمل على نظام للتقومي ال�صم�صي، 
وثاٍن للتقومي القمري، وثالث حل�صابات �صري النجوم والكواكب اخلم�صة مع ال�صم�س 
الآخران من  التقوميان  الك�صوف واخل�صوف، فكان  للتنبوؤات مبواعيد  والقمر، ورابع 
اأهم النتائج العلمية التي تو�صل اإليها علم الفلك ال�صيني مب�صاعدة العلماء امل�صلمني 

وجهودهم، و�صبقهم يف هذا املجال العلمي)9)( .

كما اأفادت احل�صارة ال�صينية يف وقت مبكر من علماء الفلك امل�صلمني، مثل 
العامل ابن يون�س امل�صري علي بن عبدالرحمن ال�صرييف )ت99)هـ-008)م(، حيث 
نقل ال�صينيون معلومات فلكية مهمة خا�صة بالزيج الكبري – الزيج احلاكمي، الذي 
و�صعه فوق جبل املقطم الذي حّل حمل الأزياج التي كانت موجودة من قبل. ويعترب 
ابن يون�س هذا اأول من قا�س خ�صوف القمر وك�صوف ال�صم�س، وكانت تلك املعلومات 
الأ�صا�س الذي اأفاد منه العامل ال�صيني »ليو- ت�صو- ت�صاي« )90))-))))م/ 586-
))6هـ( يف و�صع تقومي )مادابا(، وكذلك العامل ال�صيني »جو- �صو- جينج« )))))-

)8)( امل�صدر ال�صابق، �س)))-))).

)9)( علي، يل ت�صني، اآثار العرب، �س57).
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6)))م/ 9)6-6)7هـ( الذي و�صع تقومي )�صو�صي( �صنة 86))م/ 685هـ )50(. 

لقد زاد تاأثري احل�صارة الإ�صالمية يف احل�صارة ال�صينية خالل ع�صر اأ�صرة 
»يوان« املغولية، حيث بلغ اهتمام ال�صينيني بعلم الفلك و�صوؤونه مبلغًا مل ي�صبق اإليه 
من قبل. وقد و�صلت عناية الأباطرة املغول بعلم الفلك وتطوره اإلى درجة التباري فيما 
بينهم، حيث عملوا على متابعة كل تطور، وا�صتقدام العلماء امل�صلمني وت�صجيعهم على 

البحث والتاأليف والرتجمة يف علم الفلك.

جهود  من  ال�صني  يف  امل�صلمون  العلماء  بذله  ما  على  لوبون  غو�صتاف  ويعلق 
وبحوث فلكية وجتارب علمية، كان لها الف�صل يف اأن جعلت فلكيي ال�صني ي�صتنبطون 
هذا  يف  األفوه  وما  امل�صلمون،  العلماء  بذله  الذي  اجلهد  ذلك  من  الفلكية  معارفهم 
العلم. وي�صيف اأن امل�صلمني هم الذين ن�صروا علم الفلك يف العامل كله يف ع�صر تلك 

الأ�صرة، اأ�صرة »يوان« املغولية))5(.

اإن الفرتة املغولية التي عا�س يف ظلها اأباطرة ال�صني، زاد فيها اهتمام هوؤلء 
-((((( زوجن«  �صي-  »يوان-  اآن«  قا  »قبولي  ا�صتقدم  حيث  الفلك،  بعلم  الأباطرة 
)9))م/ ))6-)69هـ( -الذي يعترب اأول اأباطرتهم، والذي بداأ حكمه �صنة )60))م/ 
ويف  العلمية،  وخرباتهم  كفاءتهم  لتقدمي  امل�صلمني  الفلك  علماء  عديد  658هـ(- 
املغويل  الإمرباطور  وّكل  الفلكي، حيث  الدين  امل�صلم جمال  الفلكي  العامل  مقدمتهم 
الإمرباطورية،  يف  الفلكية  بال�صوؤون  يتعلق  ما  جميع  على  الإ�صراف  العامل  هذا  اإلى 
الدين  جمال  امل�صلم  العامل  فقام  الفلك.  علم  ميدان  يف  اجلهود  كل  مبتابعة  ويقوم 
الفلكي بتاأ�صي�س اإدارة اإ�صالمية تعنى بالأر�صاد اجلوية، مكونة من اأق�صام عدة وهي: 

الفلك والتقومي وامل�صح والتوقيت املائي))5(.

)50( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س)))، وغو�صتاف لوبون، ح�صارة العرب، ترجمة: عادل زعيرت، مطبعة عي�صى البابي احللبي 
و�صركاه، القاهرة، 969)، �س)6)، وحممد، زيتون، ال�صني والعرب عرب التاريخ، طبعة دار املعارف، القاهرة، 6)9)، �س67. وكرم حلمي 

فرحات، العالقات امل�صرية ال�صينية، �س)8.

))5( غو�صتاف، لوبون، ح�صارة العرب، �س59).

))5( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س07)، وحممود، يو�صف يل، ال�صخ�صيات الإ�صالمية يف ال�صني، دار الن�صر 
باللغات الأجنبية، بكني، ال�صني، )99)م، �س5)-7)، وذاجن، هو، املعامالت بني ال�صني والعرب يف الع�صر الو�صيط، �س)).
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كما ُكّلف جمال الدين بو�صع التقاومي الفلكية الإ�صالمية لن�صرها يف ال�صني، 
وم�صاعدة امل�صلمني ال�صينيني يف متابعة حياتهم الدينية، وقد اأجنز هذا العمل العلمي 
�صنة )67))م/ 665هـ(، وقدم هذه التقاومي الفلكية اإلى قبالي خان الذي اأجازها 
واأمر بن�صرها ر�صميًا يف البالد با�صم »وان نيان يل« )تقاومي ع�صرة اآلف �صنة( وهي 
اأول التقاومي الإ�صالمية التي تن�صر يف ال�صني باأمر الإمرباطور. واأدخل جمال الدين 
نظام التق�صيم الفلكي الإ�صالمي العربي، الذي اأ�صا�صه )))( برجًا و)60)( درجة، 
يف تقاوميه بدل من نظام )8)( برجًا الذي كان ال�صينيون يتبعونه يف تقاوميهم. كما 
اأن�صاأ العامل امل�صلم جمال الدين املر�صد الفلكي الإ�صالمي يف ال�صني �صنة ))7))م/ 
ال�صينية  الداخلية  �صيلني جول مبنغوليا  اإقليم  الأولى يف  املغول  669هـ( يف عا�صمة 
حاليًا، وتولى جمال الدين اإدارته، ووا�صل اأبحاثه يف العلم الفلكي على اأر�س ال�صني، 
وكان يعاونه يف ذلك جمموعة من �لعلماء �لفلكيني �لعرب �أمثال كمال �لدين و�شم�ض 
الفلكي  املر�صد  اإلى  وت�صنيعه  اخرتاعه  من  فلكية  اأجهزة  �صبعة  قدم  حتى  الدين، 
ال�صيني امللكي، ومتثل هذه الأجهزة ال�صبعة اإجنازًا كبريًا يف العلم الفلكي ال�صيني 
امللكي، واإ�صافة عظيمة من املر�صد الفلكي العربي اإلى املر�صد الفلكي ال�صيني، ول 

تزال هذه الأجهزة الفلكية حتمل اأ�صماء عربية حتى الآن، وهي:

• جهاز ذات ِحَلق، مكون من حلقات عدة عليها درجات لتحديد مواقع الربوج 	
ودرجاتها، واحللقات م�صنوعة من النحا�س.

• درجات 	 اأحدها  على  نحا�صية  م�صاطر  ثالث  من  مكون  ثبات،  ذات  جهاز 
لتحديد درجات الزوايا وامل�صافات بني الأجرام ال�صماوية. امل�صطر الأول ثابت، طوله 
مرتان ون�صف املرت، والثاين والثالث متحركان طول كل منهما )85)( �صم، وهو اأ�صبه 

بامل�صطر البطليمو�صي القدمي.

• جهاز رخام معوج، مكون من رخام �صطحه العلوي مائل مركب عليه م�صطر 	
ن�صف دائري، عليه )80)( درجة لتحديد موعد اعتدال الربيع واخلريف.

• جهاز م�صتوى، مكون من بيت ارتفاعه اأربعة اأمتار مع حفر طويل على اأر�س 	
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البيت وفتحة �صغرية على �صطح البيت، ويعلق على حائط البيت لوح نحا�صي ن�صف 
دائري، ويركب يف مركزه اإبرة متحركة لتحديد النقالب ال�صيفي وال�صتوي.

• عدة 	 حلقات  وحولها  الربوج  مواقع  عليها  كرة  من  مكون  �صماء،  كرة  جهاز 
نحا�صية مكتوب عليها رقم الدرجات لقيا�س مواقع الأجرام ال�صماوية.

• البحار 	 خرائط  ر�صوم  فوقها  خ�صبية  كرة  من  مكون  اأر�س،  كرة  جهاز 
والأنهار  اجلبال  ر�صم  وكذلك  الأبي�س.  باللون  والأر�س  الأخ�صر  باللون  واملحيطات 
والبحريات كالأوردة يف ج�صم الإن�صان، وهكذا لأول مرة تظهر الأر�س يف �صكل كروي 
اأمام عيون ال�صينيني وبالر�صم الهند�صي املج�صم. وقد نقل العامل الفلكي جمال الدين 

اإلى ال�صني طرق العرب يف ر�صم الأ�صكال الهند�صية.

• جهاز اأ�صطرلب، مكون من دائرة نحا�صية وعقربني لقيا�س ارتفاع ال�صم�س 	
والنجوم وحتديد الليل والنهار))5(.

ومن جهود العامل الفلكي امل�صلم جمال الدين، التي على جانب كبري من الأهمية 
يف تو�صيع مدارك ال�صينيني لعلم الفلك، اأنه و�صع خريطة موحدة لل�صني نالت اهتمام 
اجلغرافيني  طريقة  الدين  جمال  ا�صتخدم  وقد  املغويل،  الإمرباطور  وا�صتح�صان 
امل�صلمني يف اإعداد هذه اخلريطة، ويف و�صع اخلرائط التي اأدخلت اإلى ال�صني. كما 
اأجنز جمال الدين �صنة ))9))م/690هـ( امل�صروع اجلغرايف الذي ا�صتمل على كل 
الأقاليم ال�صينية وغري ال�صينية اخلا�صعة ل�صيطرة املغول، وقد ا�صتمل هذا امل�صروع 
–�أي�شًا- على جمموعة كبرية من �لر�شوم و�لوثائق و�ملعلومات �لتاريخية و�جلغر�فية، 
ومعلومات عن البالد وعادات اأهلها وتقاليدهم. وُيعد هذا امل�صروع اآخر عمل اأ�صرف 
على اإعداده العامل الفلكي امل�صلم جمال الدين، حيث حاز هذا امل�صروع �صهرة وا�صعة 

ب�صبب دقته واأهميته و�صموليته))5(.

))5( علي، يل ت�صني، اآثار العرب، �س55)-56)، وعبدالرحمن، ناجوجن، خمت�صر تاريخ العرب، �س)))، وحممود، يو�صف يل، ال�صخ�صيات 
الإ�صالمية، �س5)، واإبراهيم فنغ جني، الإ�صالم يف ال�صني، �س5)).

للرتبية  العربية  املنظمة  العامل،  وثقافة  العربية  الثقافة  ندوة  مقارنة،  درا�صة  ال�صينية،  والثقافة  العربية  الثقافة  ت�صني،  علي، يل   )5((
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مل يقت�صر الإمرباطور ال�صيني املغويل يف اهتمامه بعلم الفلك على ا�صتقدام 
العلماء امل�صلمني النابغني يف هذا العلم، بل اهتم بجلب الكثري من الكتب واملوؤلفات 
الإ�صالمية من القاهرة وبغداد وغريهما من العوا�صم الإ�صالمية، وقد ترجمت هذه 
اإلى اللغة ال�صينية، فكانت هي الأ�صا�س الذي بنى عليه العلماء ال�صينيون  املوؤلفات 
-فيما بعد- جهودهم وا�صتنباطاتهم ومعارفهم الفلكية التي تو�صلوا اإليها، وزادت من 

نبوغهم و�صهرتهم يف هذا املجال)55(.

اهتمام ال�صينيني بالعلوم الفلكية مل يقف عند انتهاء احلقبة املغولية، بل ا�صتمر 
اعتمادهم يف ذلك على  وكان  العلوم،  بهذه  اأ�صرة »منج«  ال�صني يف  اأباطرة  اهتمام 
العلماء امل�صلمني، حيث ا�صتمر اإ�صراف هوؤلء العلماء امل�صلمني ومتابعتهم لكل اجلهود 
التي بذلت يف تطوير تلك العلوم وحتديث اخلربات العلمية واملعلومات املتعلقة بها)56(. 
ومن اأ�صهر علماء امل�صلمني الذين اأ�صرفوا على الأمور الفلكية يف الدولة: حيدر عطف 
الدين، الذي حظي بتقدير اأول اأباطرة اأ�صرة »منج« )68))-99))م/ 770-0)8هـ( 
حيث اأ�صدر الإمرباطور الأول يف هذه الأ�صرة مر�صومًا �صنة ))8))م/)78هـ( لهذا 
العامل امل�صلم عطف الدين برئا�صة فريق من العلماء امل�صلمني، واأ�صند اإليهم ترجمة 
جتاوز  وقد  املغولية،  »يوان«  اأ�صرة  خزائن  من  ا�صتخرجت  التي  الإ�صالمية  املوؤلفات 
عددها مئة موؤلف، وبها عدد كبري يف علوم �لفلك. وقد �متدح هذ� �لإمرب�طور �لتقومي 
الظواهر  ر�صد  يف  نوعه  من  الأدق  هو  العربية  املنطقة  تقومي  »اإن  قائاًل:  الإ�صالمي 
يف  معروفة  غري  كانت  فيه  املبينة  اخلم�صة  النجوم  عر�س  درجة  اأن  كما  الكونية، 

ال�صني«)57(.

كما ا�صتهر علماء اآخرون كانت لهم جهودهم يف تطوير علم الفلك ال�صيني، 

والثقافة والعلوم، تون�س، 999)م، �س)9).

)55( اإبراهيم، فنغ جني، الإ�صالم يف ال�صني، �س)))، وبدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س07).

احل�صارة  لبحوث  امللكي  للمجمع  ال�صاد�س  ال�صنوي  املوؤمتر  بحوث  من  ال�صني،  يف  احل�صارية  الإ�صالم  اآثار  ال�صيني،  بدرالدين،   )56(
الإ�صالمية، عمان، يف �صوال 07))هـ، �س)))-))).

)57( اإبراهيم، فنغ جني، الإ�صالم يف ال�صني، �س7))-8))، )))، وبدرالدين، ال�صيني، اآثار الإ�صالم، �س)))، وبدر الدين ال�صيني، 
تاريخ امل�صلمني، �س9).
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والعامل  خ�صر،  ال�صيخ  هوؤلء:  من  ال�صينية.  احل�صارة  يف  وا�صح  تاأثري  لهم  وكان 
ا�صم )واجن- داي- يوي( ومن جهود  ال�صينية  اأطلقت عليه امل�صادر  الذي  عبداهلل 
هذا العامل امل�صلم يف ميدان علم الفلك رئا�صته الإدارة امل�صوؤولة عن الفلك وعلومه 
التي ق�صمها اإلى اأربع اإدارات، يقوم على كل اإدارة عامل م�صلم يتولى الإ�صراف عليها 
واأخرى  الإ�صالمي،  بالتقومي  الإدارات  هذه  اإحدى  اخت�صت  وقد  اأمورها،  ويتابع 
امل�صتعمل يف عهد  بتقومي داتوجن  ورابعة  بالفلك،  وثالثة  والنحا�صية،  املائية  بال�صاعة 
اأ�صرة »منج«، كما اأ�صهم يف و�صعه عدد من علماء الفلك امل�صلمني. وقد ظل اأحفاد هذا 
�لعامل �مل�شلم عبد�هلل يتو�رثون هذه �لرئا�شة حتى �شقوط �أ�شرة »منج« �شنة )))6)م/ 

)05)هـ()58(. 

لقد اأبقى اأباطرة ال�صني -حتى زمن متاأخر- على اخلربات الإ�صالمية يف اإدارة 
واعرتافًا  الفلك،  امل�صلمني يف علم  العلماء  بنبوغ  ثقة  والإ�صراف عليها،  الفلك  علوم 

بف�صلهم واأثرهم يف تطوير علم الفلك ال�صيني.

ومن بني علماء الفلك امل�صلمني املتاأخرين الذين اأثروا يف احل�صارة ال�صينية: 
العامل »ما-نو-�صو« ))79)-)87)م/ 09))-)9))هـ(، حيث قام هذا العامل مبراقبة 
كتابني  يف  جهوده  ح�صيلة  �صمن  وقد  ال�صتواء،  خط  من  القريبة  الفلكية  الظاهرة 
عظيمني هما: »خمت�صر الكون« باللغة العربية، وكتاب »اأ�صول التقومي الهجري« باللغة 
ال�صينية، وهما الكتابان اللذان اأ�صبحا -فيما بعد- من اأهم املقررات الدرا�صية على 

طالب العلوم الفلكية يف املدار�س ال�صينية.

اإن التقومي الهجري وطرق احل�صاب منذ انتقال اإلى ال�صني على اأيدي العلماء 
�صجل  مما  نق�صه،  وتدارك  ال�صيني  التقومي  اإكمال  يف  اأثرهما  تركا  قد  امل�صلمني، 

�صفحة باهرة يف تاريخ العلوم ال�صينية)59(.

)58( اإبراهيم، فنغ جني، الإ�صالم يف ال�صني، �س8))، وعلي، يل ت�صني، اآثار العرب، �س57).

)59( اإبراهيم، فنغ جني، الإ�صالم يف ال�صني، �س0))-))).
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أثر علماء اإلسالم في علمي الطب والصيدلة 

اأوًل: الطب

كان ال�صينيون يعرفون الأمرا�س من تاأثرياتها املختلفة على النب�س، واعتمدوا 
يف العالج على العقاقري الطبية والو�صائل الطبيعية، اأما امل�صلمون فقد اأخذوا باجلانب 
العلمي والتجريبي للطب بعد الإ�صالم اإلى ع�صر الدولة الأموية، حيث بداأ التطبيب 
يتاأثر باملدر�صة اليونانية. وكان الطبيب يعتمد يف ت�صخي�صه للمر�س على النظر اإلى 
وجه املري�س واإلى عينيه ول�صانه واأظافره، ويج�س النب�س ويتفح�س قارورة املاء التي 

بها بوله)60(.

لقد وجد الطب اهتمامًا وتطورًا خالل الع�صر الأموي، وزاد وازدهر يف الع�صر 
اأن  التقدم والزدهار على  العبا�صي، حيث بلغت الرتجمة �صاأنًا عظيمًا، وي�صهد هذا 
العقلية الإ�صالمية قد ا�صتطاعت يف فرتة وجيزة اأن ت�صتوعب علوم القدماء، وتنطلق 
واملالحظة  التجربة  وتعتمد على  الطبي،  التاأليف  اإلى عهد جديد يف  �صريعة  بخطى 
والتفكري امل�صتقل املتحرر من كل القيود واخلرافات. فالعلماء العرب وامل�صلمون هم 
اأول من ت�صدوا لالأمرا�س ومعاجلتها، فهم اأول من اأجروا العمليات اجلراحية الدقيقة 
يف القلب وال�صرايني والعني، وهم اأول من علموا الغرب اأ�صول الطب واأخالقياته، وهم 
اأول من برعوا يف طب التخدير وعلم التعقيم، كما برعوا يف �صناعة الآلت اجلراحية 

الدقيقة، وهم اأول من عاجلوا الأمرا�س النف�صية واأمرا�س العيون))6(.

للم�صلمني  العالقات بني ال�صينيني وامل�صلمني، فقد كان  ونظرًا ملا كانت عليه 
تاأثريات يف الطب على ال�صينيني، هذه التاأثريات مل تنتقل اإلى ال�صينيني م�صادفة، 
بل كان هناك توجه �صيني ر�صمي منظم للقيام بذلك. وهناك من الأعمال الر�صمية 
– العراق  اإلى  ي�صهد على ذلك قدوم عامل �صيني  ال�صينيني.  ِقبل  لها من  املخطط 

)60( اأحمد، فوؤاد با�صا، العطاء العلمي للح�صارة الإ�صالمية، 009)، �س))).

))6( امل�صدر ال�صابق، �س)))-5)). وانظر: وثائق �صينية: علم ال�صيدلة من اليمن، على الرابط التايل:
 www.al_yemen.org
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مركز اخلالفة الإ�صالمية- لكي يدر�س الطب وعلومه عند امل�صلمني على يد اأبي بكر 
الرازي ))5)-)))هـ/ 865-5)9م(، وقد اأ�صار ابن الندمي يف كتابه »الفهر�صت« اإلى 
ق�صة هذا العامل ال�صيني الذي قدم اإلى العراق، حيث ذكر اأن العامل ال�صيني تعّلم 
اللغة العربية حتدثًا وكتابة يف خم�صة اأ�صهر، واأنه طلب من الرازي اأن ي�صرح له بع�صًا 
من موؤلفات الطب اليوناين وترجمتها، وقبل �صهر واحد من عودته اإلى ال�صني اأخذ يف 

تدوين ما تعلمه وما ترجمه من موؤلفات على طريقة الختزال ال�صينية))6(.

اإن التاأثري الإ�صالمي يف احل�صارة ال�صينية كان مبكرًا، وكان الختيار موفقًا، 
فذلك اجلهد الذي قام به العامل ال�صيني كان له اأكرب الأثر يف اإفادة الطب ال�صيني 
من الطب الإ�صالمي. واإن هناك تاأثريًا وا�صحًا لعلماء الطب امل�صلمني يف احل�صارة 

ال�صينية، ويف تطوير الأ�صاليب القدمية التي كان الطب ال�صينيي ميار�صها))6(.

بالبحث يف خزانة الكتب القدمية يف دار الكتب ال�صينية، ُوجدت بقايا مو�صوعة 
اأو  امل�صلمني،  عند  الطبية  »الو�صفات  اأي  هوي«،  هوي  طبية  »و�صفات  ا�صمها  طبية 
اأ�صماء موؤلفات  امل�صلمني الطبية، وتتكون من �صتة وثالثني جزءًا، ورد فيها  و�صفات 
الطب عند امل�صلمني التي ترجمت اإلى اللغة ال�صينية، وذلك على يد عدد من الأطباء 
اأو ترجمت يف بع�س مراكز  ا�صتقروا يف ال�صني يف فرتات خمتلفة،  الذين  امل�صلمني 

احل�صارة الإ�صالمية اإلى اللغة ال�صينية))6(.

اأهم  امل�صلمني، وكان من  بالعلماء  وا�صحًا  تاأثرًا  تاأثرت  الطبية  املو�صوعة  هذه 
ويف  980-7)0)م(.  )70)-8))هـ/  �صينا  لبن  الطب  يف  القانون  كتاب  م�صادرها 
�أفاد  �لتي  �مل�شلمني  �أ�شماء عدد من موؤلفات �لطب عند  خمطوط مبكتبة بكني جند 
منها �ل�شينيون بعد ترجمتها �إلى �للغة �ل�شينية، كما حوى �ملخطوط �أ�شماء موؤلفات 

)9))هـ،  طهران  طبعة  جتدد،  ر�صا  حتقيق:  الفهر�صت،  كتاب  7)0)م(،  8))هـ/  )ت  اإ�صحاق  بن  حممد  الفرج  اأبو  الندمي،  ابن   )6((
�س8)-9).

))6( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س)))، وذاجن هو، املعامالت بني ال�صني والعرب يف الع�صر الو�صيط، �س5)-6).

))6( علي، يل ت�صني، الثقافية العربية، �س95)-98)، وفهمي هويدي، الإ�صالم يف ال�صني، �س)6.
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طبية اإ�صالمية متخ�ص�صة يف الأدوية وطب العقاقري)65(.

لقد قدم امل�صلمون اإ�صهامات ملحوظة يف علم الطب ال�صيني، ومتثل ذلك يف 
تقدمي الو�صفات الطبية، واملعارف الطبية والكتب الطبية)66(.

وهناك كتب طبية األفها علماء م�صلمون قد تركت اأثرًا كبريًا يف تطوير الطب 
ال�صيني، هذه الكتب قد دخلت تدوينات »يوان« التاريخية، وهذه الكتب ت�صمل كتاب 
»احلاوي« للرازي، وكتاب »كامل ال�صناعة الطبية« اأبو احل�صن علي بن العبا�س املتوفى 
�صنة )99م، وكتاب »علم الطب« لبن �صينا )980-7)0)م( هذه الكتب لها تاأثرياتها 

الوا�صحة يف احل�صارة ال�صينية)67(.

تق�صيمه  خالل  من  وا�صحة  الإ�صالمي  العربي  الطب  تاأثريات  تظهر  كما 
بتق�صيمات  يتميز  ل  القدمي  ال�صيني  الطب  كان  حيث  اأق�صام،  ت�صعة  اإلى  الأمرا�س 
عهد  التقليدي يف  ال�صيني  الطب  الأمرا�س يف  لأنواع  التق�صيمات  وحدثت  وا�صحة، 
التق�صيم الطبي  الذي نقل  العربي  تاأثر بالطب  اأنه  �صاللة »�صونغ« ويغلب على الظن 
�ل�شني،  بالد  �إلى  منها  ثم  �لعرب  بالد  �إلى  و�أتباعه  �أبقر�ط  عند  �لقدمي  �ليوناين 
فنجد يف الفرتة )068)-085)م( تق�صيم الأمرا�س اإلى ت�صعة اأق�صام هي: الباطنية، 

الأع�صاب، الأطفال، العيون، الأورام، الولدة، الأ�صنان، احللق، واجلراحة)68(. 

ع�صر  اأواخر  بني  عا�س  الذي  يي«  زونغ  »تاو  ال�صهري  ال�صيني  الأديب  وذكر 
اأنه  ذكر  العزلة«،  يف  »اأحداث  كتابه  يف  »مينغ«  �صاللة  ع�صر  واأوائل  »يوان«  �صاللة 
�صاهد طبيبًا عربيًا م�صلمًا اأخرج ورمًا �صرطانيًا من مخ طفل كان يعاين اأملًا �صديدًا، 
ثم ا�صرتاح وزال الأمل بعد اإخراج ال�صرطان)69(. وفيما يبدو اأن الطبيب العربي قام 

)65( فهمي، هويدي، الإ�صالم يف ال�صني، �س)6.

)66( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س))).

)67( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س)))-))).

)68( حممد، يو�صع يانغ هواي جونغ، وعلي يوي ت�صن قوي، الإ�صالم واحل�صارة ال�صينية، �س59).

)69( حممد، يو�صع يانغ هواي، وعلي، يوي ت�صن، الإ�صالم واحل�صارة ال�صينية، �س)6).
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بعملية جراحية للطفل لإخراج الورم اخلبيث من املخ، وكان ا�صم ال�صرطان يرتجم 
�صوتيًا لال�صم العربي يف الكتاب، ويعد ذلك اأول عملية جراحية لل�صرطان فيما ت�صجله 

الكتب ال�صينية القدمية. 

ومما يدل على مدى تاأثري الطب الإ�صالمي على الطب ال�صيني، اأنه كان من 
اأ�صرة  ع�صر  يف  امل�صلمون  الأطباء  عليها  اأ�صرف  التي  ال�صينية  الطبية  املوؤ�ص�صات 
اأحدهما  م�صلمني،  طبيبني  اإدارة  حتت  كانت  التي  اخلريي،  الطب  اإدارة  »يوان«، 
لتح�صري  والآخر  الأمرا�س،  وت�صخي�س  واملعاجلة  امل�صت�صفى  اإدارة  على  لالإ�صراف 
الأدوية وتركيبها، وكان يعاونهما عدد من الأطباء والإداريني امل�صلمني، واأ�صيفت اإلى 
هذه الإدارة -يف فرتة لحقة- مهمة تدري�س الطب الإ�صالمي وتعميم ا�صتخدامه يف 

املعاجلات املختلفة، ودرا�صة البحوث العلمية فيه)70(.

اأو  مدر�صتني  اإن�صاء  مت  ال�صيني،  الطب  يف  الإ�صالمي  الطب  بتاأثري  واعرتافًا 
كليتني اإ�صالميتني للطب واملعاجلة، اأي لتعليم الطب ومعاجلة املر�صى، اإحداهما يف 

بكني والأخرى يف �صاندو )كاي بينغ())7(.

وذكرت امل�صادر ال�صينية اأنه يف ع�صر اأ�صرة »يوان«، مت نقل ثالثة ع�صر كتابًا 
يف علم الطب لأ�صهر الأطباء امل�صلمني اإلى اللغة ال�صينية، وقد اأفاد منها ال�صينيون 
وتاأثروا بها. وعلى راأ�س هذه الكتب كتاب »احلاوي« للرازي، وكتاب »كامل ال�صناعة 
�صينا  ابن  موؤلفات  من  عدد  اإلى  اإ�صافة  العبا�س،  بن  علي  احل�صن  لأبي  الطبية« 
تاأليف  املوؤلفات يف  ال�صينيني من هذه  الأطباء  كبري من  اأفاد عدد  كما  الطبية))7(. 
للموؤلف  ال�صافية«  العقاقري  الوافية يف  ال�صينية مثل كتاب »اخلال�صة  الطبية  الكتب 
»يل-�صي-جن« الذي األفه يف ع�صر اأ�صرة »منج«، وكتاب »خال�صة اجلراحة« للموؤلف 
»ت�صي-دي-ت�صي« الذي األفه �صنة 5)))م/6)7هـ، وغري هذه املوؤلفات، ت�صم املكتبة 

)70( بدرالدين، ال�صيني، تاريخ امل�صلمني يف ال�صني، �س))-)).

))7( امل�صدر ال�صابق، �س)).

))7( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س)))-))).
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امل�صلمني  بالأطباء  تاأثرت  الطب، جميعها  املوؤلفات يف خمتلف فروع  ال�صينية عديد 
واعتمدت يف مادتها العلمية على جهود الأطباء امل�صلمني وتراثهم الطبي))7(. 

ثانيًا: ال�سيدلة

ويقت�صي  واملعدنية.  واحليوانية  النباتية  باأنواعها  الأدوية  علم  هي  ال�صيدلة 
حت�صري هذه الأدوية وتركيبها اإملامًا بعلوم النبات واحليوان واملعادن والكيمياء. وكان 
الإ�صالمية  النه�صة  ع�صر  جاء  حتى  العلوم،  بهذه  اإملامًا  النا�س  اأكرث  من  امل�صلمون 
وازدهاره خطوة  الطب  علم  لتقدم  مواكبًا  التطور  هذا  وكان  ال�صيدلة.  علم  وتطور 
والكت�صافات.  املمار�صة  ناحية  من  اأو  والرتجمة،  التاأليف  ناحية  من  �صواء  خطوة، 
اأحمد  على  الأدوية  احرتاف جمع  امل�صلمني يف  عند  ال�صيدلين  ر�صالة  وقد حتددت 
التي  الرتاكيب  اأف�صل  اأو مركبة، على  اأنواعها، مفردة  الأجود من  واختيار  �صورها، 
بدرا�صة  ُيعنى  وا�صعًا  م�صتقاًل  علمًا  ال�صيدلة  واأ�صبحت  الطب.  اأهل  مربزو  خّلدها 
منها.  املركبة  الأدوية  ا�صتح�صار  وكيفية  الطبي،  تاأثريها  ومدى  وخوا�صها  الأدوية 
فالعلماء العرب وامل�صلمون هم اأول من و�صعوا كتب الأدوية واألفوا يف ال�صيدلة، وُعرف 
عنهم اأرقى اأنواع العقاقري، حيث خطوا خطوات وا�صعة يف ا�صتعمال العقاقري للتداوي، 
وهم اأول من اأن�صوؤوا حوانيت خا�صة لبيع الأدوية، واأول من اأ�ص�صوا مدار�س ال�صيدلة 
العلمية يف  الر�صائل  عديد  واألفوا  الأدوية  كتب  عديد  و�صعوا  كما  امل�صلمني،  ديار  يف 
علم ال�صيدلة، وكان جابر بن حيان اأول من نبغ يف هذا املجال منذ عام 776م، وقد 

ترجمت موؤلفات العلماء امل�صلمني يف ال�صيدلة اإلى اللغتني الالتينية وال�صينية))7(.

وملا كانت العالقات بني امل�صلمني وال�صينيني وثيقة وقائمة على تقدمي امل�صالح 
والإفادة والتاأثري والتاأثر، فاإن تاأثريات علماء ال�صيدلة امل�صلمني يف احل�صارة ال�صينية 
اأمر واقع بالدليل القاطع، حيث قّدم امل�صلمون اإ�صهامات ملحوظة يف علم ال�صيدلة، 

ومتثل ذلك يف تقدمي العقاقري والو�صفات واملعارف الطبية والكتب الطبية.

))7( حممد، التوجني، ابن �صينا واأثر الطب العربي يف ال�صني، �س98-95.

))7( اأحمد، فوؤاد با�صا، العطاء العلمي للح�صارة الإ�صالمية، �س89). وانظر: وثائق �صينية: علم ال�صيدلة من اليمن، على الرابط التايل: 
 www.al_yemen.org
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تت�صح هذه التاأثريات من خالل دخول العقاقري والو�صفات الطبية العربية اإلى 
قوانغت�صو  اأ�صبحت  لقد  )8)6-79))م(.  و»�صونغ«  »تانغ«  اأ�صرتي  عهد  منذ  ال�صني 
ويانغت�شو، كلتاهما، يف �لفرتة ما بني �لقرنني �ل�شابع و�لتا�شع، جممعًا للتجار �مل�شلمني، 
وقد ورد يف كتاب »ق�صة رحلة الراهب تانغ دا اإلى ال�صرق« اأن �صفن امل�صلمني التجارية 
اإلى حد ل  يف نهر اللوؤلوؤ يف عهد الإمرباطور »تيان باو« )))7-756م( كانت كثرية 
تكد�س  كانت  ما  واملجوهرات غالبًا  والعقاقري  العطور  واأن م�صحوناتها من  يح�صى، 
كالتالل. اأما يف عهد اأ�صرة »�صونغ« فازدادت العقاقري العربية الإ�صالمية امل�صتوردة اإلى 
ال�صني كمًا ونوعًا. لقد عرث –�أخريً�- يف �ل�شني على جمموعة من �ملخطوطات �لتي 
و�شعها علماء �مل�شلمني بال�شني من �أ�شل عربي، حتدثو� فيها عن مئة و�أربعة وع�شرين 
نوعًا من �لأدوية و�لأع�شاب �ليمنية �لعربية، منها خمطوط بعنو�ن: »�لأع�شاب �لطبية« 
مّت تاأليفه عام 659م، وكتاب »الأدوية الع�صبية« لل�صيدلين ال�صيني امل�صلم »يل �صي 
وان« الذي عا�س يف الفرتة )855-0)9م(، كما ا�صتهرت املوؤلفات الطبية التي حتدثت 
عن ال�صيدلة اليمنية العربية الإ�صالمية، منها كتاب »اخلال�صة الوافية يف العقاقري 

ال�صافية«)75(.

فمنذ عهد اأ�صرتي »تانغ« و»�صونغ« )907-97))م( ا�صتوردت كميات كبرية من 
من  عدد  العربية  اجلاليات  بني  من  وكان  ال�صني،  اإلى  الإ�صالمية  العربية  العقاقري 
لبيع  لآخر  �صارع  من  يتجولون  واإما  ال�صيدليات،  يفتتحون  اإما  وهم  العقاقري،  جتار 
رجل  ال�صني  يف  العقاقري  جتارة  مار�صوا  الذين  امل�صلمني  اأوائل  من  وكان  العقاقري. 
فار�صي يدعى »يل �صو �صا«، وقد و�صف كتاب »مو�صوعة تايبينغ« الذي مت تاأليفه يف عهد 
اأ�صرة »تانغ« يفتتحون ال�صيدليات  اأ�صرة »�صونغ« ال�صمالية كيف كان العرب يف عهد 
ويبيعون العقاقري يف مدينة »ت�صانغان«، كما ي�صور كيف كان باعة العقاقري يرتددون 

على �صيدليات العرب لي�صرتوا منها ما يفتقرون اإليه من العقاقري)76(.

)اأحد  »تاي-نوجت«  ال�صيني  الإمرباطور  اأن  اإلى  ال�صينية  امل�صادر  وت�صري 

)75( اإبراهيم فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س))). وانظر: وثائق �صينية: علم ال�صيدلة من اليمن. م.�س. 

)76( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س5))-6)).
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من  نوعًا  وثالثني  �صبعة  با�صترياد  �صنة ))98م/)7)هـ(  اأمر  �صوجن(  اأ�صرة  اأباطرة 
العقاقري والأدوية من الدولة العبا�صية، وذلك ثقة بالعقاقري والأدوية التي ا�صتخدمها 
ذلك  واأ�صاليب  تركيبها  كيفية  يف  امل�صلمني  خربات  معها  ا�صتوردت  وقد  امل�صلمون. 

وطرق العالج بها)77(.

بكميات كبرية،  ال�صني  اإلى  العربية  العقاقري  فيه  ا�صتوردت  الذي  الوقت  ويف 
الو�صفات  ملحقات  اأن  على  ذلك  ويدل  والفار�صية.  العربية  الو�صفات  اإليها  دخلت 
الطبية القيمة املعروفة يف ال�صني ت�صتمل على و�صفات فار�صية. وهناك -بالإ�صافة 
العربية ب�صورة رئي�صة. وعلى  العقاقري  اإلى ذلك- و�صفات طبية �صينية مكونة من 
مكونة  و�صفات  تايبينغ-هو ميني، ع�صر  و�صفات �صيدلية  بني  فاإن من  املثال،  �صبيل 
من العقاقري العربية ب�صورة رئي�صة قبل �صنة ))))م، ولكن هذه الو�صفات ازدادت 
اإلى  وازدادت  )6))م،  و�صنة   (((( �صنة  بني  ما  الفرتة  يف  و�صفة  ع�صرة  ثالث  اإلى 
ثمان  اإلى  وازدادت  و�صنة 7)))م،  �صنة 5)))  بني  ما  الفرتة  و�صفة يف  ع�صرة  �صبع 
وع�صرين و�صفة يف الفرتة ما بني �صنة )))) و�صنة )5))م، وكفى بذلك دلياًل على 
�إملام �لأطباء  مكانة �لعقاقري �لعربية �لإ�شالمية يف �لو�شفات �ل�شينية. ويف جمرى 
اأكرث فاأكرث، قاموا بتطويرها وترقيتها مما  ال�صينيني بالعقاقري والو�صفات العربية 
اأدى اإلى اإغناء حمتويات الو�صفات الطبية ال�صينية، وتو�صيع اأفق الأطباء ال�صينيني 
اإلى  العلمي. وما بني عامى 06))م، و68))م، جاء عدد كبري من الأطباء امل�صلمني 
العربية  العلوم الطبية  ال�صني يف عهد الإمرباطورية املنغولية، حيث حملوا موؤلفات 
العا�صمة  اإ�صالمية يف  اإن�صاء م�صت�صفيات  ال�صينية مت  ال�صني. وبدعم احلكومة  اإلى 
الطبية  العلوم  م�صتخدمة  املر�صى،  حياة  واإنقاذ  الأمرا�س  لعالج  املناطق  وخمتلف 

والأدوية العربية)78(.

القرن  من  الثاين  –الن�صف  الهجري  ال�صابع  القرن  من  الثاين  الن�صف  ويف 

)77( امل�صدر ال�صابق، �س))).

)78( امل�صدر ال�صابق، �س)))-))). وانظر: علوم الطب العربية وال�صني القدمية، على الرابط التايل:
 www.arabic.cri.com
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ل�شناعة  د�ر  �أن�شئت  70))م/669هـ،  �صنة  يف  وبالتحديد  امليالدي-  ع�صر  الثالث 
الأدوية نتيجة قوة التاأثري الإ�صالمي يف املجتمع ال�صيني يف عهد اأ�صرة »يوان«، اأطلق 
ا�صمه  اإدارتها والإ�صراف عليها طبيب عربي م�صلم  النعمة«، وتولى  ا�صم »دار  عليها 
يو�صف، وعمل اإلى جانبه عدد من الأطباء امل�صلمني. ويف �صنة )9))م/)69هـ افتتح 
لهذه الدار فرعان: اأحدهما يف العا�صمة املغولية خان بالق »بكني« و�صمي »دار الهويني 
ال�صمال  اإقليم منغوليا يف  والثاين يف  الإ�صالمي،  الطب  اأو مكتب  واملعاجلة«  لالأدوية 
ال�صرقي من خان بالق يف مدينة قاراقورم، العا�صمة القدمية للمغول، و�ُصمي مكتب 

»قاراقورم للطب الإ�صالمي«)79(.

ولوحظ على الأطباء يف هذه الدار وفرعيها ا�صتخدام الو�صفات الطبية التي 
ا�صتخدمها الطبيب امل�صلم ابن �صينا، وكذلك ا�صتخدام اأ�صلوبه ومنهجه، حتى األفاظه 
الطبية وال�صيدلنية، يف طرق املعاجلة وال�صت�صفاء. وكان لهذا اأثره البالغ يف تطوير 

الأ�صاليب العالجية يف الطب ال�صيني)80(. 

املجتمع  على  الإ�صالمي  الطب  تاأثريات  من  ال�صينية  امل�صادر  اأثبتته  ومما 
ت�صنيع  على  يعتمد  وكان  امل�صلمون،  الأطباء  به  متيز  الذي  العالج  اأ�صلوب  ال�صيني 
�أو معاجني، بدًل من �لأ�شلوب �ل�شيني �لذي  �أو م�شاحيق  �أقر��ض  �لأدوية على هيئة 
كان يعتمد على مزج �لأدوية باملاء وغليها على �لنار لت�شبح على هيئة �أ�شربة، و�أ�شبح 

ذلك الأ�صلوب �صائعًا يف الطب ال�صيني))8(.

كذلك ظهر تاأثري خربات امل�صلمني يف �صناعة العطور وامل�صاحيق ومواد الزينة 
وا�صتخداماتها))8(. كما كانت تاأثريات امل�صلمني وا�صحة يف اإفادة ال�صينيني واإفادتهم 
منهم يف اأ�صلوب التقطري، الذي ا�صتخدمه امل�صلمون للح�صول على زيوت وع�صارات 

)79( ذاجن، هو، املعامالت بني ال�صني والعرب، �س5).

)80( فهمي، هويدي، الإ�صالم يف ال�صني، �س58.

))8( علي، يل ت�صني ت�صوجن، اآثار العرب وماآثرهم يف ال�صني عرب التاريخ، �س58).

))8( موجن، كيوجن كون، الإ�صالم يف ال�صني، �س6)).
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كثرية من العقاقري والأدوية وامل�صتح�صرات))8(.

من  عددًا  ال�صينيني  الأطباء  من  عدد  األف  املغولية  »يوان«  اأ�صرة  ع�صر  ويف 
املوؤلفات الطبية اعتمادًا على موؤلفات عدد من الأطباء امل�صلمني، ومن هوؤلء طبيب 
م�صلم عرف يف امل�صادر ال�صينية با�صم »خو�صهال«، اإذ األف كتابًا �صنة ))))م/))7هـ، 
�صماه »اأ�صول املاآكل وامل�صارب« و�صمنه خ�صائ�س النباتات التي تنبت يف ال�صني، اأو 

جلبها التجار امل�صلمون من الأقاليم الإ�صالمية وفوائدها وخ�صائ�صها الغذائية ))8(.

ومع ازدهار التجارة ال�صينية العربية وردت اإلى ال�صني اأنواع كثرية من الأدوية 
العربية مثل: اللبان وامل�صك وال�صرب واملر والكامون والزئبق والعقيق واللفاح )تفاحة 
الطيب  وجوز  وعود عطر  التنني(  دم  اأو  الغزال  )دم  الأخوين  ودم  والبي�س،  اجلن( 
واليان�صون.  والباذجنان  واخلروع،  والكافور  والزجنبيل  الأ�صود،  والفلفل  والقرنفل 
والبالد  اليمن  من  الطبية  والأع�صاب  العقاقري  يجمع  من  ال�صني  اأباطرة  اأوفد  لقد 
�لطبية،  �لأع�شاب  من  نوعًا  و�أربعني  و�ثنني  مئة  على  �ليمن  من  فح�شلو�  �لعربية، 
واأربعني عقارًا،  ومن احلجاز على �صتة وع�صرين عقارًا طبيًا، ومن عدن على واحد 
كما اأر�صلوا طالب العلم اإلى اليمن والبالد العربية الذين نقلوا موؤلفات ابن �صينا يف 
الكتب  ال�صينية عديد  باملكتبات  ال�صينية. ويوجد  اللغة  اإلى  الأدوية وترجموها  علم 
يف  امل�صلمني  العرب  اليمن  اأهل  براعة  عن  حتدثت  التي  ال�صيدلة،  علم  يف  العربية 
عالج الأمرا�س والتداوي بالأع�صاب الطبية، وما زالت اللغة ال�صينية حتتفظ باأ�صماء 
كثري من العقاقري والأدوية اليمنية العربية مثل: اليا�صمني واحلناء والرتياق والعنرب 

والع�صفر والثوم ونبات املّر وغريها)85(.

جممل �لقول: �إن �ل�شني قد �أفادت من �لتبادلت �لطبية مع �لعرب و�مل�شلمني، 
واإن الأدوية الطبية العربية اأحدثت تاأثريات كبرية على علم الطب وال�صيدلة ال�صيني.

))8( علي، يل ت�صني ت�صوجن، اآثار العرب، �س59).

))8( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س06)، وموجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س6)).

)85( علي، يل ت�صني، اآثار العرب وماآثرهم يف ال�صني، �س58)، وانظر: وثائق �صينية: علم ال�صيدلة من اليمن، على الرابط التايل:
 www.al_yemen.org
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المعمارية  الهندسة  علمي  في  اإلسللالم  علماء  أثللر 
والهندسة اآللية 

اأوًل: الهند�سة املعمارية

�إن �إ�شهامات �مل�شلمني وخربتهم يف جمال �لهند�شة �ملعمارية، وجمال �لإن�شاء 
والتخطيط، قد انتقلت اإلى ال�صني فاأفاد منها ال�صينيون يف اإن�صاء عديد من املباين 
الإ�صالمية، فاملباين لي�صت من لوازم الب�صرية فح�صب، بل هي جزء مهم من ح�صارتها، 
والإ�صالم قد اأثر يف احل�صارة ال�صينية �صيا�صيًا واقت�صاديًا واجتماعيًا وفكريًا وثقافيًا، 

كما اأثر يف مباين م�صاجدهم ومدار�صهم الدينية وخانقاهم ومقابرهم)86(.

وعلى  ال�صينية  احل�صارة  يف  الإ�صالمية  الهند�صية  التاأثريات  اأمر  كان  لقد 
ال�صينيني امل�صلمني وا�صحًا، حيث اأ�صارت امل�صادر ال�صينية اإلى اأن مهند�صًا م�صلمًا 
مدينة  تخطيط  يف  �صارك  الدين«  »حيدر  اأو  الدين«  »اختيار  ا�صمه  عربي  اأ�صل  من 
»د�دو« عا�شمة �أ�شرة »يو�ن« �ملغولية وبنائها، وقد و�شل �إلى �ل�شني مع جمموعة كبرية 
من العلماء والفنيني العرب يف عهد قبالي خان، وتولى اإدارة ال�صوؤون املعمارية الفنية 
يف ق�صر قبالي خان �صنة 60))م، وقدم �صنة )6))م اقرتاحًا لبناء حديقة جزيرة 
ت�صيانغ هوا، وبداأ امل�صروع �صنة )6))م واأجنز �صنة 66))م. وحديقة جزيرة ت�صيانغ 
�صنة 66))م  الأول(  بيي هاي يف بكني حاليًا. ويف دي�صمرب )كانون  هوا هي حديقة 
الوزيرين الآخرين لالإ�صراف  ال�صوؤون الهند�صية مع  تولى اختيار الدين مهمة وزارة 

على م�صروع اإن�صاء مدينة الق�صور امللكية يف العا�صمة »بكني« وتنفيذه)87(. 

وبعد وفاة هذا املهند�س امل�صلم، تولى ابنه حممد �صاه مهامه يف الإ�صراف على 
ال�صوؤون الهند�صية واملعمارية يف البالد، ثم تولى حفيداه مبارك �صاه ومريي �صاه املهام 

)86( اإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س9)).

)87( ذاجن، هو، املعامالت بني ال�صني والعرب، �س6)، وحممود، يو�صف يل، ال�صخ�صيات الإ�صالمية يف ال�صني، �س7)-0)، واإبراهيم، 
فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س50)-)5)، وبدرالدين، ال�صيني، تاريخ امل�صلمني يف ال�صني، �س))، وعلي، يل ت�صني، اآثار العرب، �س)6)-

.(6(
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ذاتها يف فرتات لحقة)88(.

نفوذهم  امل�صلمون  اكت�صبه  الذي  النفوذ  اأن من  ال�صينية  امل�صادر  كما ذكرت 
يف هند�صة العمارة يف الأمور الدينية، وكان رئي�س الإدارة الهند�صية مهند�صًا م�صلمًا 

ي�صمى جالل الدين ويعاونه يف مهمته ثالثة مهند�صني م�صلمني)89(.

ويقول »ماركو بولو« بعد زيارته اإلى ال�صني يف زمن اأ�صرة »يوان« املغولية: »اإن 
اأ�صهر مهند�َصني يف ال�صني كانا من امل�صلمني«)90(.

جمال  يف  �لإ�شالمية  �لتاأثري�ت  �أن  �ل�شينية  و�ملر�جع  �مل�شارد  �أوردت  لقد 
الهند�صة املعمارية، كان حم�صورًا يف بناء املوؤ�ص�صات الإ�صالمية، وخ�صو�صًا امل�صاجد، 
اإ�صافة اإلى الأحياء التي بناها امل�صلمون عند ا�صتقرارهم يف ال�صني يف فرتة مبكرة 
من العالقات بني اجلانبني. وهذا الأثر الإ�صالمي كان وا�صحًا على ُطرز وت�صاميم 

عربية واإ�صالمية.

تفيد الإح�صاءات غري الكاملة اأن امل�صاجد بال�صني ذو تاريخ عريق، وبع�صها 
العرب،  ال�صني وبالد  الثقافية بني  التبادلت  وبع�صها متاألق ب�صياء  الهند�صة،  رائع 
وهذه �مل�شاجد لي�شت جمرد مر�كز دينية للجموع �لغفرية من �مل�شلمني، بل هي كذلك 
�ملعماريون  �هتدى  �مل�شاجد  بناء  �ل�شني. ويف جمرى  �لتاريخية يف  �لآثار  من فر�ئد 
امل�صلمون اإلى اأ�صلوب معماري اإ�صالمي، ترك تاأثرياته يف عديد من امل�صاجد ال�صينية 
التي  ت�صيوانت�صو  ت�صينجينغ مبدينة  مثل: م�صجد هواي�صنغ مبدينة قونغت�صو، وم�صجد 

كان العرب ي�صمونها مدينة الزيتون، وغريها من امل�صاجد القدمية))9(.

لقد ترك الفن املعماري الإ�صالمي تاأثرياته يف الفن املعماري ال�صيني يف كثري 

)88( امل�صدر ال�صابق، �س)6).

)89( ال�صعيد، رزق، امل�صلمون يف ال�صني، �س)5.

)90( امل�صدر ال�صابق، �س7).

))9( انظر: م�صاجد م�صهورة يف ال�صني على الرابط التايل:
 www.arabsimo.com
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اإلى ال�صني، حيث  البناء احلجري العربية  من النواحي الفنية مثل: انتقال هند�صة 
ُعرفت بالد العرب بكفاءتها يف هند�صة البناء احلجري منذ القدم، فال غرو اأن يكون 
م�صجد ت�صينجينغ املبني باحلجارة متامًا اآية يف الروعة من حيث هند�صة بنائه تاأثرًا 

بهند�صة البناء احلجري العربية))9(.

اأ�صكال  اأن  ال�صيني  املعماري  الفن  على  الإ�صالمي  املعماري  الفن  تاأثري  ومن 
الأبواب والنوافذ يف ال�صني قد تاأثرت باأ�صكال البوابات الإ�صالمية الطراز، املتنوعة 
الأ�صكال، الزاهية الألوان، املتداخلة العقود. فاأ�صكال الأبواب والنوافذ يف ال�صني قبل 
دخول الإ�صالم اإليها رتيبة ن�صبياَّ؛ لتكونها من الألواح اخل�صبية امل�صتقيمة لي�س غري. 
اأما مثيالتها يف املباين الإ�صالمية الطراز فهي متنوعة الأ�صكال زاهية الألوان. خذ 
الأر�س،  من  م�صتطيلة  قطعة  على  البوابة  هذه  ترتبع  مثاًل:  ت�صينجينغ  م�صجد  بوابة 
وتنق�صم اإلى جزاأين ي�صمى اأحدهما املدخل اخلارجي املفتوح، والآخر املدخل الداخلي 
املغلق، ويتكونان من اأربعة عقود خوخية ال�صكل، وتزين العقدين الأول والثاين نقو�س 
جميلة من ال�صخور اخل�صراء، ويتباعد العقدان الثالث والرابع اأحدهما عن الآخر 
لوجود ممر بينهما، وهذا النوع من البوابات الإ�صالمية الطراز املتداخلة العقود قد 

ترك اأثره يف احل�صارة ال�صينية خ�صو�صًا يف الفن املعماري ال�صيني))9(.

على  ال�صني  يف  امل�صاجد  بناء  –اأي�صًا-  الإ�صالمي  املعماري  الفن  تاأثري  ومن 
يف  ُبني  �لذي  �جلامع  مثل  �ملميزة،  وزخارفها  بنقو�شها  �لإ�شالمية  �مل�شاجد  هيئة 
يف  الطراز  الإ�صالمية  املباين  روعة  تتجلى  حيث  »ت�صاجن-اآن«،  ال�صينة  العا�صمة 
املعمارية  زخرفتها  ويف  عام،  بوجه  الأجزاء  وتوزيع  الفراغات،  تق�صيم  يف  مرونتها 
والدهانات  اجل�صية  الت�صكيالت  اأن  ذلك  من  خا�س))9(.  بوجه  والنقو�س  بالر�صوم 
اخل�صبية،  ال�صرائح  من  امل�صنوعة  املعمارية  واملركبات  اخل�صبية،  والنحوت  امللونة 
تتميز  ل  املباين،  من  النوع  هذا  على  املتنوعة  الطوبية  والنقو�س  الأحجام  ال�صغرية 

))9( املرجع ال�صابق، �س)، وبدر الدين ال�صيني، تاريخ امل�صلمني، �س8).

))9( م�صاجد م�صهورة يف ال�صني، على املوقع التايل:
 www.arabsimo.com

))9( املرجع ال�صابق.
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باأ�صاليب  –اأي�صًا-  تتميز  بل  فح�صب،  الزاهية  واألوانها  الرائعة  امل�صوقة  باأ�صكالها 
تعبريية خمتلفة ور�صوم ملونة مبا يبدو فيها من زخارف فريدة، اإلى جانب ان�صجام 

بع�س هذه الزخارف مع بع�صها الآخر)95(.

موافقته  اأ�صدر  ال�صيني  الإمرباطور  اأن  اإلى  ال�صينية  امل�صادر  اأ�صارت 
للمعماريني امل�صلمني على اإن�صاء حيٍّ خا�س بهم خارج مدينة »كانتون« �ُصمي »�صياجن-
الطراز  عن  خمتلفة  وت�صاميم  طراز  على  جميلة  دورًا  لهم  امل�صلمون  وبنى  فاجن« 
ال�صيني. كما ا�صتلزم وجود عدد كبري من امل�صلمني املرتددين على مدينة »نانكني« 
بناوؤه  وكان  بهم،  بناء م�صجد وحيٍّ خا�س  فيها،  امل�صتقرين  التجارية، وكذلك وجود 

على الطراز العربي الإ�صالمي)96(.

كما بنى امل�صلمون يف ال�صني يف مدينة »ت�صي-تون« جامعًا كبريًا على الطراز 
وقد  الطاهر،  اجلامع  �صمي  دم�صق  يف  الأموي  اجلامع  لطراز  م�صابهًا  الإ�صالمي، 
اأوقفت عليه الكثري من الأوقاف لل�صرف يف اإدارته و�صيانته والإ�صراف عليه، واأغلب 
امل�صلمني الذين ا�صتقروا يف مدينة »ت�صي-تون« كانوا من عرب بالد ال�صام. ويف �صنة 
0)))م/0)7هـ قام اأحد امل�صلمني القادمني من مدينة القد�س برتميم هذا اجلامع 

وجتديده)97(.

لقد اأ�صارت امل�صادر ال�صينية اإلى اأن م�صاجد ال�صني الأولى بنيت على الطراز 
العربي الإ�صالمي، وهذه امل�صاجد هي: م�صجد هواي�صينغ يف مدينة كانتون، ثم تاله 
م�صجد ت�صينغ جينغ يف مدينة ت�صيوان، ثم م�صجد ت�صنجياو، ثم م�صجد �صيانخه يف 
اإلى  اإ�صافة  اأ�صكالها اخلارجية،  مدينة ياجن ت�صو، ويظهر هذا الطراز الإ�صالمي يف 

الزخرفة الإ�صالمية والنقو�س والكتابات العربية يف اأ�صكالها الداخلية)98(.

)95( بدرالدين، ال�صيني، تاريخ امل�صلمني، �س))، والعالقات بني العرب وال�صني، �س57)-60)، وانظر: م�صاجد م�صهورة يف ال�صني، 
م.�س.

)96( موجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، �س)))-)))، 5))-6)).

التاريخ  مو�صوعة  �صلبي،  واأحمد،  ال�صني، �س)5،  الإ�صالم يف  هويدي،  وفهمي  والعرب، �س8)،  ال�صني  بني  املعامالت  هو،  ذاجن،   )97(
الإ�صالمي واحل�صارة الإ�صالمية، جـ8/ 608.

)98( حممود، يو�صف يل، امل�صاجد يف ال�صني، �س)-))-6)-7)-6)-8)، وبدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س)6)-



أثر اإلسالم والمسلمين في الصين 

المسبــار324

لقد كان تاأثري الهند�صة املعمارية الإ�صالمية ببنائها وفنها وزخرفتها ونقو�صها 
مثار اإعجاب ال�صينيني، ولها التاأثري الوا�صح يف تنمية الفن املعماري ال�صيني، اإذ تبواأ 
الأرابي�صك )فن الرق�س العربي( مكانة مرموقة يف بناء الق�صور واملعابد ال�صينية)99(. 

واإ�صافة اإلى امل�صاجد يف ال�صني، كانت هناك عديد من املوؤ�ص�صات الجتماعية 
والتعليمية املرفقة بتلك امل�صاجد اأو املنف�صلة عنها، مثل املدار�س، ودور رعاية الفقراء 
معرفتها  يتم  املوؤ�ص�صات  وهذه  الوقفية،  واملن�صاآت  الإ�صالمية  واملقابر  واملحتاجني، 
ب�صهولة من طريق اأ�صكالها اخلارجية ذات الطرز الإ�صالمية، اأو من خالل ما حوته 

من كتابات عربية ونقو�س وزخارف اإ�صالمية)00)(.

التقليدي  ال�صيني  املعماري  الفن  بني  جتمع  ال�صينية  امل�صاجد  من  كثري 
املعماري  الفن  ُيعد جتديدًا يف  امل�صاجد  النوع من  وهذا  الإ�صالمي،  الزخريف  والفن 
ال�صيني التقليدي، كما يعد جوهرة من جواهر الفن املعماري الإ�صالمي. وقد اأدرك 
اأن امل�صاجد ال�صينية الطراز تتميز بقيمتها  املتخ�ص�صون بتاريخ املباين الإ�صالمية 

الفنية، كما اعتربوها من قبيل الفنون املعمارية الإ�صالمية العاملية))0)(.

ثانيًا: الهند�سة الآلية

�إلى  �نتقلت  �لتي  �لآلية  �لهند�شة  جمال  يف  بخربتهم  �مل�شلمون  �لعلماء  �أ�شهم 
ال�صني، فا�صتهروا ب�صنع اآلت الرماية وقذائفها، واأفاد منهم املغول كثريًا يف غزواتهم، 
اإ�صماعيل، وقد حتدثت عنهما  وبرز من هوؤلء امل�صلمني العامل عالء الدين، والعامل 
اإن عالء الدين هذا كان معا�صرًا للعامل املعماري اختيار  كتب تاريخ ال�صني، وقيل: 
�صناعة  الدين  تخ�ص�س عالء  كان  اإذ  واملهنة،  العمل  عنه يف  يختلف  ولكنه  الدين، 

)))-75)-88)-89)، واإبراهيم فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س9)-7)-57-55.

)99( حممود، يو�صف يل، امل�صاجد يف ال�صني، �س)8-85، واإبراهيم، فنغ، الإ�صالم يف ال�صني، �س59، وموجن، كيوجن، الإ�صالم يف ال�صني، 
�س))).

)00)( بدرالدين، ال�صيني، العالقات بني العرب وال�صني، �س)6)، وكرم حلمي فرحات، العالقات امل�صرية ال�صينية، �س)8-)8.

))0)( م�صاجد م�صهورة يف ال�صني، م.�س.
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املدافع »اآلت الرماية« وهو من الأ�صل العربي، وموطنه الأول مدينة املو�صل بالعراق، 
اإلى بكني �صنة )7))م باأمر من اإمرباطور ال�صني مل�صاعدة اجليو�س املغولية  وو�صل 
قام  وقد  وعائلتاهما،  اإ�صماعيل  تلميذه  معه  وكان  ال�صني،  جنوب  على  غزواتها  يف 
عالء الدين واإ�صماعيل ب�صنع مدفع جنح يف اإطالق القذائف الثقيلة يف التجربة اأمام 
اأمام الق�صر، فاأر�صلهما الإمرباطور  الإمرباطور والأمراء والوزراء يف �صاحة كبرية 
يف  مبدافعهما  املغولية  اجليو�س  مل�صاعدة  ال�صني  جنوب  يف  الأمامية  اجلبهة  اإلى 

�إ�شقاط �ملدن �ملح�شنة هناك، وحتققت �لنجاحات �لباهرة يف ذلك))0)(.

ويرجع اأ�صل العامِل اإ�صماعيل –اأي�صًا- اإلى الأ�صل العربي، حيث موطنه الأول 
مدينة النجف بالعراق، وقد ح�صر اإلى ال�صني لي�صاعد اأ�صتاذه يف �صنع املدفع، وهو 
الرامي املاهر يف اإطالق قذائف املدفع، وارتقى يف الرتب الع�صكرية حتى تويف �صنة 

)7))م ))0)(. 

ُيعد هذا العمل العلمي الع�صكري تطورًا يف ا�صتخدام القذائف من طريق املدفع 
ي�صتخدمون  ال�صينيون  كان  اأن  بعد  ال�صينية،  احل�صارة  اإلى  امل�صلمون  قدمه  الذي 
البارود يف �صورة قنابل يدوية))0)(، خ�صو�صًا اأن العرب هم الذين اخرتعوا البارود، 
ك�صف  التي  احلقيقة  وهذه  للقذائف،  دافعة  قوة  باعتباره  ا�صتعمله  من  اأول  واأنهم 
عنها كبار الباحثني النقاب، وقيل: اإن اخرتاع البارود، كقوة متفجرة دافعة للقذائف 

النارية، اإمنا يرجع للعرب وحدهم، ولي�س لأحد �صواهم)05)(. 

لقد كان لعلماء امل�صلمني يف هذا املجال اليد الطولى يف تطوير املدفعية، حيث 
اأولية  اإلى �صناعة مدافع  اأ�صرة »�صونغ« ال�صابقة للمغول  اإن ال�صينيني قد تو�صلوا يف 
عمالق  مدفع  �صنع  اإلى  امل�صلم  اإ�صماعيل  العامِل  تو�صل  )7))هـ  ويف  املدى،  ق�صرية 

))0)( جمال الدين، باي ت�صويي، �صرية ال�صخ�صيات من قومية هوي امل�صلمة ال�صينية عرب التاريخ، طبعة دار ن�صر �صعب نيتغ�صيا، ال�صني، 
985)، �س00)-)0).

))0)( امل�صدر ال�صابق، �س)0).

للكتاب،  �لعامة  �لهيئة �مل�شرية  �لعلم و�حل�شارة يف �ل�شني، ترجمة: حممد غريب جودة، طبعة  تاريخ  ))0)( جوزيف، نيدهام، موجز 
995)، �س95.

)05)( جالل، مظهر، ح�صارة الإ�صالم واأثرها يف الرتقي العاملي، طبعة مكتبة اخلاجني، القاهرة، )97)، �س)7).
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ي�صتعمل فيه البارود بكمية اأقل وي�صيب اأهدافًا بعيدة، مما يجعل الأر�س تهتز بالدوي، 
ثم تنزل القذيفة اإلى عمق �صبعة اأقدام. وعينه قوبالي خان اآمر كتيبة املدفعية بعد 

اإجناز اخرتاعه وجتربته)06)(. 

اإن الهند�صة املعمارية والهند�صة الآلية عند امل�صلمني كانتا مثار  جملة القول: 
وتطوير  املعماري  الفن  تنمية  يف  كبري  بقدر  اأ�صهم  مما  ال�صينيني،  عند  الإعجاب 
احل�صارة  يف  الإ�صالمية  احل�صارة  اأثر  على  برهن  وقد  عندهم،  الآلية  الهند�صة 

ال�صينية ب�صكل وا�صح وجلي.

الخاتمة

ا�صتطاع هذا البحث اأن ي�صم بني دفتيه مناذج عدة من تاأثريات علماء الإ�صالم 
و�ل�شيدلة  و�لطب  و�لفلك  �لريا�شيات  جمالت  يف  خ�شو�شًا  �ل�شيني،  �ملجتمع  يف 
والهند�صة املعمارية والهند�صة الآلية. تلك املجالت قد دلت دللة وا�صحة على مدى 
الإن�صاين  الفكر  تطوير  البالغ يف  تاأثريها  ومدى  بالعلوم،  الإ�صالمية  ثراء احل�صارة 

ولي�س الفكر ال�صيني وحده.

ح�صارة  ل  وتعاي�س  حوار  ح�صارة  تكون  اأن  الإ�صالمية  احل�صارة  ا�صتطاعت 
�صراع، فيما يعود على الب�صرية بالفائدة وحتقيق احتياجات الإن�صان وتنمية قدراته 

وا�صتنها�س اإبداعاته.

لقد متخ�س هذا البحث عن عديد من النتائج التالية:

• اإفادة املجتمع ال�صيني بقدر وا�صح من علماء الإ�صالم يف علم الريا�صيات، 	
املثلث  من  ال�صينيون  واأفاد  امل�صلمني،  اأيدي  على  ال�صني  اإلى  العلم  هذا  ُنقل  حيث 
واأن  الريا�صية،  ومعلوماته  ح�صاباته  يف  وال�صهم  القو�س  و�صكل  ال�صاقني،  املت�صاوي 
املوؤلفات الريا�صية الإ�صالمية مت ترجمتها اإلى اللغة ال�صينية وغريها من الأمور التي 

مت عر�صها داخل البحث.

)06)( هادي، العلوي، امل�صتطرف ال�صيني من تراث ال�صني، طبعة دار املدى، �صوريا، دم�صق، 000)، �س)0).
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• اإفادة املجتمع ال�صيني من علم الفلك عند امل�صلمني من طريق و�صول علماء 	
واإبداع  الفلك.  علم  يف  ال�صائعة  الأخطاء  وت�صحيح  ال�صني،  اإلى  امل�صلمني  الفلك 
الإ�صالمية يف  املوؤلفات  ونقل عدد من  الهجري،  التقومي  التقومي اجلديد على غرار 
والأ�صماء  الإ�صالمية  الفلكية  املعارف  وا�صتخدامهم  ال�صينية،  اللغة  اإلى  الفلك  علم 

العربية للربوج وغريها من الأمور الفلكية.

• اإفادة املجتمع ال�صيني من علم الطب الإ�صالمي، �صواء من ناحية تعلم بع�س 	
تهتم  التي  الكتب  تاأليف  اأو  امل�صلمني،  العلماء  يد  على  الطب  علم  ال�صينيني  العلماء 
بالو�صفات الطبية، اأو تاأليف الكتب الطبية وترجمتها اإلى اللغة ال�صينية، اأو تق�صيم 
اأق�صام: الباطنية والأع�صاب والأطفال والعيون  اإلى ت�صعة  علماء امل�صلمني الأمرا�س 
واإن�صاء  جراحية،  بعمليات  والقيام  واجلراحة،  واحللق  والأ�صنان  والولدة  والأورام 
املدار�س الطبية، واإظهار براعة العرب يف طب التجبري واملعاجلة بالكي، وغريها من 

الأمور الطبية.

• علم 	 هو  الذي  امل�صلمني،  عند  ال�صيدلة  علم  من  ال�صيني  املجتمع  اإفادة 
اإ�صهامات يف علم ال�صيدلة، من حيث تقدمي العقاقري  الأدوية، حيث قدم امل�صلمون 
يف  الطبية  العقاقري  جتارة  وممار�صة  الطبية،  والكتب  الطبية  واملعارف  والو�صفات 
ال�صني، واإن�صاء دار ل�صناعة الأدوية نتيجة قوة تاأثري احل�صارة الإ�صالمية يف املجتمع 

ال�صيني، وتاأليف عديد الكتب التي تهتم بعلم ال�صيدلة.

• اأفاد املجتمع ال�صيني من علماء الهند�صة املعمارية والآلية الإ�صالمية، فقد 	
انتقلت هند�صة البناء احلجري العربية اإلى ال�صني، وكذلك اأ�صكال الأبواب الإ�صالمية، 
قد اأثرت يف احل�صارة ال�صينية، حيث انتقلت اإليهم اأ�صكال البوابات باألوانها الزاهية 

�ملتد�خلة �لعقود، وبناء �مل�شاجد على هيئة �مل�شاجد �لإ�شالمية بنقو�شها وزخارفها.

�صنع  املثال- يف  �صبيل  الآلية -على  الهند�صة  امل�صلمون يف  العلماء  اأ�صهم  كما 
اآلت الرماية وقذائفها، واأفاد املغول منهم يف احلرب على جنوب ال�صني.


