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التواجد العربي يف ال�صني قد ًميا
عبد اهلل ال�شحي

يتحدث الأ�ستاذ يل ت�شني ت�شونغ بجامعة اللغات والثقافة ال�صينية يف مقالته يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع «اطلب العلم
ولو بال�صني» عن التواجد الإ�سالمي العربي يف ال�صني قدميا وحديثا ،وكيفية ت�أثر ال�صني بامل�سلمني وعلومهم التي جا�ؤوا بها ،كما
يو�ضح االت�صاالت بني العامل الإ�سالمي القدمي وال�صني �سواء الثقافية �أو التجارية .يعرج الكاتب يف مقالته على االمتزاج بني ال�صينيني
والعرب وعن نتائج هذا االمتزاج على امل�ستوى االجتماعي والثقايف من حيث ن�ش�أة جمتمعات �إ�سالمية ذات خ�صائ�ص فريدة داخل ال�صني.
ميتد تاريخ ال�صني لفرتات بعيدة ،حوايل � 2000سنة قبل امليالد ،وتفاعلت ال�صني عرب ذلك الوقت مع العديد من احل�ضارات وال�شعوب،
منها البلدان العربية ،حيث يرجع الباحثون ح�صول �أول ات�صال بني العرب وال�صني يف القرن ال�سابع امليالدي ،وكان دخول الإ�سالم
ب�شكل �أ�سا�سي يف تلك الفرتة يتم عرب العالقات التجارية كما يذكر الباحثون .كان العرب ي�أتون ال�صني عرب الرب والبحر ،حيث �إن طريق
احلرير الذي كانت تنقل عربه العديد من الب�ضائع وال �سيما احلرير من �أ�شهر امل�سارات التجارية عرب التاريخ.
تو�سع الوجود العربي يف ال�صني من خالل العدد الكبري للتجار
العرب يف �سنة 788م ،وح�صل �أنّ كثريا من التجار قرروا البقاء يف
ال�صني ب�سبب خطورة الطريق حتت تهديد الغزوات امل�ستمرة يف
تلك املنطقة ،و�أت�صور �شخ�صيا �أنّ ه�ؤالء التجار وجدوا يف ال�صني
عنا�صر مل تكن موجودة يف بلدانهم ،حيث اندمج ه���ؤالء التجار
وت��زوج��وا م��ن ال�سكان املحليني .يذكر الباحث بع�ض ال�شهادات
ح��ول ام��ت�لاك التجار ال��ع��رب ث���روات هائلة كانت ت�شمل العطور
والعاج والعمالت ال�صينية ،مع �أنه يحتمل �أن مبالغات معينة قد
ح�صلت بهذا ال�صدد �إال �أنه ال ميكن �إنكار �أن العرب كانوا ميلكون
الكثري حينها نظ ًرا لتعدد ال�شواهد التاريخية على ذلك.
انت�شر الإ�سالم يف ال�صني بف�ضل التجار امل�سلمني �أ�سا�سا ،حيث
امتزج الإ���س�لام بالقومية يف ال�صني ،فن�ش�أ �إ���س�لام �صيني نتيجة
ً
حمافظا على �أركان الإميان ال�ست و�أركان الإ�سالم
لذلك ،مع بقائه
اخلم�سة� ،أي �أ ّنه الإ�سالم نف�سه لكن بع�ض املمار�سات ورمبا العقائد
قد دخلت عليه ،و�أظ��ن ب���أنّ هذا �شيء طبيعي ومتوقع يف منطقة
غنية بالتنوع الثقايف مثل ال�صني يف تلك ال��ف�ترة .يتميز وج��ود
ال��ع��رب يف تلك ال��ف�ترة ب��وج��ود جتمعات خا�صة بهم تتمتع بنوع
من اال�ستقاللية بالإ�ضافة لقوميات �أخرى من الفر�س وغريهم،
وي�سهل التخمني �أن هذا الن�سيج االجتماعي ذا املكونات املختلفة
قد �ساعد يف نحت وت�شكيل ثقافة العرب بل وثقافة ال�صني عموما.
ك���ان ل��ل��غ��زو امل��غ��ويل الأث����ر ال��ع��ظ��ي��م ع��ل��ى ت��واج��د امل�����س��ل��م�ين يف
ال�صني ،خا�صة و�أنه �أدى جللب العديد من امل�سلمني الذين يعملون
مع اجلي�ش املغويل يف مهام ووظائف متنوعة ،ه���ؤالء الذين رمبا
مل يكن لهم خ��ي��ار ���س��وى االن�����ض��م��ام للجي�ش امل��غ��ويل فيما ح�صل
بع�ضهم على منا�صب عالية يف وق��ت الح��ق .اج��ت��اح ال��غ��زو املغويل
�أجزاء وا�سعة من ال�صني ،يف نف�س الوقت الذي تعر�ضت فيه الدولة
اخلوارزمية للهجمات املغولية ،وال ي�ستغرب ذلك من دول��ة قوية
كدولة املغول .ومن الناحية العقائدية ف�إنه مل يكن للمغول اهتمام
كبري ب��الأدي��ان ،ف�أ�صبح دخ��ول املغوليني يف �أدي���ان خمتلفة �شيئا
متوقعا للغاية ،فاعتنقوا امل�سيحية والبوذية والإ�سالم ،ويجدر بنا
الإ�شارة هنا �إىل �أنّ حممود غازان كان �أول خان يدخل يف الإ�سالم.
مل ت��ت��وق��ف ح����دود ال��ع�لاق��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ع��ن��د امل�����س��ت��وى
التجاري ،بل تعدتها و�صوال للتبادل العلمي يف املجاالت املختلفة
فر�صا مه ّمة ج��اءت
كالفلك وال��ط��ب وغ�ي�ره ،حيث يت�ضح يل �أنّ ً
للعلماء ال��ع��رب وب��ال��ذات بعد الفتوحات املغولية م��ن �أج��ل املُ�ضي
ق��دمً��ا ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ف��ك�ير ال��ع��ل��م��ي ،ف��ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ع��ل��م ال��ف��ل��ك ك��ان
ل��ل��م�����س��ل��م�ين ب���اع ط��وي��ل ف��ي��ه ن��ت��ي��ج��ة ح��اج��ت��ه��م ل��ت��ح��دي��د م��واع��ي��د
ال�صالة وخربتهم يف التنجيم ،مما �أف��اد ب�شكل وا�ضح ال �سيما يف

تطوير التقاومي املعتمدة .وب��رزت يف هذا اجلانب عدة �أ�سماء كان
على ر�أ�سها ن�صري الدين الطو�سي وجمال الدين الذي قام بر�سم
خريطة ال�صني امل��وح��دة �إ���ض��اف��ة لتقدميه جمموعة م��ن الهدايا
املميزة للمر�صد ال�صيني؛ كانت عبارة عن �أدوات و�آالت للح�ساب
ومراقبة ال�سماء ،و�أ�ضيف �إىل ما �سبق �أنّ الكثري من �أ�سماء الأجرام
ال�سماوية والألفاظ امل�ستعملة يف علم الفلك هي عربية؛ يف داللة
وا�ضحة على مدى تقدم العرب يف هذا العلم.
عندما ننتقل للحديث عن اجلانب الطبي ،ال يجب �أن يخفى
علينا �أول��ئ��ك الأط���ب���اء ال�����ص��ي��ن��ي��ون ال��ذي��ن ا���س��ت��ف��ادوا م��ن امل��ع��رف��ة
العربية مثل ال��ع��امل «داف ت�شينغ ت�����ش��ي» ،فمن وج��ه��ة ن��ظ��ري �أنّ
الطب ال�صيني ينطوي يف �أعماقه على معلومات ذات م�صادر عربية
�أ�صيلة ،ومن �أدلة ذلك وجود الكثري من العقاقري الطبية يف كتاب
«و�صفات ه��وي ه��وي» وكتاب القانون يف الطب الب��ن �سينا ،وكثري
من هذه العقاقري ذات �أ�سماء عربية وفار�سية .مت ّيز الطب العربي
الإ�سالمي با�ستناده �إىل فل�سفة تختلف عن فل�سفة الطب ال�صيني،
مما جعله �أقل تعلقا باخلرافات و�أكرث عملية من الطب ال�صيني،
و�أواف��ق الكاتب يف هذه النقطة ،حيث �إن الطب العربي الإ�سالمي
يتبنى نظرية الأخ�لاط لأب��ق��راط ،وم��ع ع��دم خلوها من الأخطاء

�إىل �أ ّنها كانت مقبولة مبقيا�س ذلك الزمان .من اجلوانب الأخرى
التي �أ�ضاف فيها العرب وامل�سلمون لل�صني هي العمارة والفنون،
فربز منهم ال�شعراء والفنانون واخلطاطون� ،إ�ضافة «لقيام اختيار
الدين» بت�صميم وتنفيذ م�شروع احلدائق امللكية يف ال�صني ،وهناك
� ً
أي�ضا تكنولوجيا رمي القذائف التي �أ�شرف عليها م�سلمون يف بع�ض
أنّ
امل��ع��ارك التاريخية ال�صينية .يف ر�أي��ي � ه��ذا التنوع يف الأن�شطة
التي مار�سها العرب له دالالت �أهمها �إي�ضاح دور العرب و�إ�سهامهم
الإي���ج���اب���ي يف ت��ط��ور ال��ع��دي��د م���ن اجل���وان���ب يف ال�����ص�ين وغ�يره��ا.
يدلنا كل ذلك على مدى انخراط العرب يف خمتلف املجاالت واملهن
يف ال�صني ،فالعرب هناك ا�ستفادوا و�أف��ادوا بال�شكل الكبري ،حيث
دخلوا تاريخ ال�صني من �أو�سع �أبوابه .لكن حت�ضرين نقطة مه ّمة
ذك��ره��ا ال��ك��ات��ب وه��ي �أنّ �أح���د امل�����س���ؤول�ين يف ال�صني اع�ت�رف بعدم
تقدميهم االهتمام ال��ك��ايف لإ�سهامات املهند�سني ال��ع��رب يف بع�ض
الأح����داث ال��ت��اري��خ��ي��ة ،وه��ن��ا �أت�����س��اءل ع��ن ك��م الإ���س��ه��ام��ات الأخ���رى
للعرب التي تركت دون نف�ض الغبار عنها؟!
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