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ABSTRACT 

 

The Chinese city of Lancho is of geographic value, civilization and cultural, 

where the Islamic dimension has had a great impact in the design of the features 

of the Lancho community, from here Lancho dealt with the Islamic dimension in 

China: A Study Between Geography and Civilization Lancho city Society as a 

model. Consequently, the foregoing, the problem of research focuses on a main 

question: What is the Islamic dimension and its impact on the culture of the 

Chinese city of Lancho, where the research aims at understanding and 

understanding the Islamic regional and cultural dimension in the Chinese city of 

Lancho, also identification the cultural and cultural dimension of the Chinese city 

of Lancho, and stand after the Islamic culture in the community of the Chinese 

city of Lancho, The research follows the analytical descriptive approach, which 

is based on the description and analysis of the Islamic dimension and its impact 

on the culture of the Chinese city of Lancho, and to the most important findings 

of the research. 

Where the study confirmed that the levels achieved in the city of Lancho   is very 

satisfactory in various fields, especially the high level of educational and cultural 

based on Islamic foundations, which contributed greatly to the development of 

the society of the city of Lancho  China, and the study showed that there is a clear 

contribution to the great geographical and cultural dimension of Islamic culture, 

The impact of the development of societies in general and the community of the 

city of Lancho  in particular. 

Keywords: (The dimension- Islamic culture- Geography- The history- 

Civilization- Chinese Lancho City Society) 
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 الملخص

 ذات أمهية جغرافية وحضارية وثقافية، وكان للبعد اإلسالمي أثر كبري يف رسم مالمحمدينة الجنو الصينية  تعترب
جمتمع الجنو. من هنا فإن هذه الدراسة تتناول أثر البعد اإلسالمي يف تشكل جمتمع وحضارة مدينة الجنو كأمنوذج 

قافة وجمتمع د اإلسالمي يف ثللحواضر واملدن الصينية، وحتاول اإلجابة على تساؤل رئيسي إىل أي مدى أثَّر البع
مدينة الجنو الصينية، ومن هذا التساؤل أو اإلشكالية تتضح أهداف البحث واليت تتمثل: بالتعرف على البعد 
احلضاري والثقايف اإلسالمي جملتمع مدينة الجنو الصينية، والوقوف على مالمح الثقافة اإلسالمية يف جمتمع هذه 

  جمتمع مدينة الجنوي يفاإلسالم البعدوصف وحتليل  الوصفي التحليلي حيث متاملدينة. ويتبع البحث املنهج 
واضح وكبري للبعد أثر اك أن هنالثقافة احمللية. وقد خلص البحث إىل عدد من النتائج، أمهها: يف وتأثريه أثره حتديد و 

، كما أكد صفة خاصةة الجنو بتطوير اجملتمعات بصفة عامة وجمتمع مدينيف اجلغرايف واحلضاري للثقافة اإلسالمية 
قايف ملستويات احملققة يف مدينة الجنو تعد جد مرضية يف خمتلف اجملاالت الرتفاع املستوي التعليمي والثالبحث بأن ا

 ة.يساهم بشكل كبري يف تطوير جمتمع مدينة الجنو الصينوالذي املبين على أسس إسالمية 

 كلمات مفتاحية:

 اجلغرافيا، التاريخ، احلضارة، جمتمع مدينة الجنو الصينية.البعد، الثقافة اإلسالمية، 
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 مقدمة
 مقدمة تاريخية:

 صبحتأراضي الصينية منذ القرن السادس قبل امليالد، ويف القرن الرابع قبل امليالد ألالجنو جزءاً من ا مدينة أصبحت
 مهماركزاً موحىت القرن احلادي عشر امليالدي كانت مدينة الجنو  اخلامسعاصمة سالسة ليانغ لفرتة وجيزة، ومن القرن 

 . وخالل هذه الفرتات التارخيية أُطلق على املدينة أمساء خمتلفةم1235للديانة البوذية إىل أن سقطت يف يد املغول عام 
 سو مقاطعةوعندما أصبحت قان، م خالل عهد أسرة تشينغ1656عام "الجنو" يف إىل أن اكتسبت امسها األخري 

 م.1666مت اعتبار الجنو عاصمة هلا عام  مستقلة صينية
:مشكلة البحث   

 ينية؟إىل أي مدى أثَّر البعد اإلسالمي يف ثقافة وجمتمع مدينة الجنو الص: هوتساؤل رئيس  يفإشكالية البحث  تتمثل 
والتعرف على البعد  ،اإلسالمي يف مدينة الجنو الصينية تارخييوال إلقليميا البعد فهم ومعرفةحيث يهدف البحث إىل 

احلضاري والثقايف اإلسالمي جملتمع مدينة الجنو الصينية، والوقوف على أثر الثقافة اإلسالمية يف جمتمع مدينة الجنو 
 الصينية.

اجلغرافيا والتاريخ  روأث ي يف الصني اإلسالم البعد صف وحتليلويتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل و  
يف ثقافة جمتمع مدينة الجنو الصينية، ووصوال إىل أهم النتائج اليت توصل إليه البحث حيث أكدت الدراسة واحلضارة 

ية أن املستويات احملققة يف مدينة الجنو تعد جد مرضية يف خمتلف اجملاالت وخاصة الرتفاع املستوي التعليمي والثقايف املبن
هناك سة أن وكذلك أظهرت الدرا ينة،اليت سامهت بشكل كبري يف تطوير جمتمع مدينة الجنو الص أسس إسالمية على

مسامهة واضحة وكبرية للبعد اجلغرايف واحلضاري للثقافة اإلسالمية اليت هلا أثر يف تطوير اجملتمعات بصفة عامة وجمتمع 
 ة.مدينة الجنو بصفة خاص
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  أهمية البحث:

سالمي يف فهم طبيعة البعد اإل من تنطلقفمن حيث أمهيته املوضوعية فإهنا  ،إن أمهية هذا البحث هلا جوانب عدة 
حالة اجلمود والتقليد  مناملدينة، ومن خالل هذا البعد يتم االنتقال  وأثره يف تطوير ثقافة جمتمع مدينة الجنو الصينية

الضوء على  يطومن هنا فسيتم تسلإىل حالة الرخاء والتقدم واالزدهار، و يف جمتمع مدينة الجنالسليب ملوروثات معينة 
 أثر وتأثري اإلسالم يف ذلك.

:أهداف البحث  
 يسعي البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 ة. دينة الجنو الصينيملاإلسالمي  تارخييوال إلقليميا البعد التعرف على .1
 الصينية.         مدينة الجنوجملتمع احلضاري والثقايف اإلسالمي  توضيح البعد .2
 ة الجنو الصينية.      الثقافة اإلسالمية يف جمتمع مدين بعد الوقوف على .3
الدراسة:منهج   

ديد أثر حتو  ي يف جمتمع مدينة الجنواإلسالم البعدوصف وحتليل  تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي حيث مت
.ثقافة جمتمع مدينة الجنو الصينية اجلغرافيا والتاريخ واحلضارة يف  

:تقسيم الدراسة  
 تنقسم الدراسة إىل املباحث اآلتية:

.دينة الجنو الصينيةملاإلسالمي  تارخييوال البعد اإلقليمياملبحث األول:   
 الصينية. دينة الجنواإلسالمي جملتمع م والثقايف احلضاري بعدملبحث الثاين: الا

 الصينية. الثقافة اإلسالمية يف جمتمع مدينة الجنو املبحث الثالث: بعد
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 نيةاإلسالمي في مدينة النجو الصي تاريخيوال البعد اإلقليميالمبحث األول: 

لبعد اإلسالمي أثر كبري ل مبوقع اسرتاتيجي هام يشمل البعدين اجلغرايف والتارخيي، كما كانمدينة الجنو الصينية  تمتعت
 .الجنويف رسم مالمح جمتمع 

 أوال: البعد اإلقليمي لمدينة النجو الصينية.
 اإلقليم، عاصمة كوهناول. الصني غرب مشال املدينة يف وتقع فيه، مدينة وأكرب قانسو إقليم تعترب مدينة الجنو عاصمة

 شبكات البالد عرب من الشرقي الغربية بالنصف املناطق حيث تتصل من خالهلا رئيسي، إقليمي نقل مركز تُعترب فإهنا
 م يسكن منهم2010 لعام السكاين للتعداد وفًقا نسمة 3616163لـ  الجنو موطًنا وتُعد. احلديدية السكك

. وتعترب الجنو (1) (مربع ميل 420) مربع كيلومرت  1,088 تبلغ اليت( احلضرية) املبنية املساحة نسمة 2177130
 النهر وخيرتقها الشمال،و  اجلنوب من اجلبال حتيطها حيث الصينية لألمة العريقة األصفر النهر لثقافة ممثلة قدمية مدينة

 "جبني هاكما يطلق علي  ،"األصفر النهر على املدينة" الزمان قدمي الناس منذ ويسميها الغرب، إىل الشرق من األصفر
اخلامسة  اجلديدة ةاملنطق وفيها أحياء، ومخسة حمافظات ثالث على الجنو حالياً  . وحتتوي(الذهبية املدينة)أي  تشنغ"
 العالية للتكنولوجيا ةالتنموي املنطقة الدولة ومها مستوى للتنمية على ومنطقتان اجلديدة، الجنو  منطقة الصني وهي لدولة

 مدينة عملقاطعة. وتقا مستوى على صناعية حدائق كما حتتوي على أربع  الجنو االقتصادية، ومنطقة ملدينة الجنو، احلديثة
 األصفر الذي على ضفافه نشأت وتركزت احلضارة الصينية منذ العصور القدمية، وجيري للنهر العليا الروافد على الجنو

 إىل املؤدية الطرق إىل ويصل الوسطى، آسيا خالل من هيكسي ممر عرب املؤدي للطريق اجلنويب الطرف النهر األصفر يف
 حبرية منطقة كذلكو  الغريب، والشمال الغرب من شنشي إقليم يف( شيان حديثًا) تشانغآن ملنطقة القدمية العاصمة منطقة

 على همةامل االسرتاتيجية "املدينة الجنو بألقاب عدة فهي وتتمتع .(2) وروافده األصفر للنهر العليا املياه عرب تشينغهاي
 بإنتاج املشهورة نةو"املدي النواعري" و"عاصمة الصني" غريب يف الصيفي و"القصر األصفر" النهر و "لؤلؤة احلرير" طريق

 (3).والفواكه" اخلضار
 

                                                           

)1( Problem of Management and Countermeasure in Lanzhou, Xue dafeng, Thesis Master, The Research on Urban 

Lanzhou University, May2006 P16. 

 www.arab.gsta.gov.cn/awweb/arablzs/15223.jhtmlالنجو، مكتب السياحة بمقاطعة قانسو، الموقع اإللكتروني  مدينة (2)

 ، المرجع نفسه.اإللكترونيالنجو، مكتب السياحة بمقاطعة قانسو، الموقع  مدينة (3)
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 ثانياً: أهمية البعد اإلقليمي للمدينة.

بتدائية املرحلة اال خالل الذهب الكتشاف" الذهبية املدينة" تدعى وكانت امليالد، قبل 86 عام الجنو مدينة لقد بنيت
 أكثر دينة الجنو منذاملناطق احمليطة مب يف القدماء الصينيون عاش احلقيقة ويف التارخيية، يف بنائها كما تذكر السجالت

 اللخ تاريخ الصني دراسة أردت إذا: وهو وعلماء اآلثار الصينيني اخلرباء بني شائع قول وهناك. عام 8000 من
 فعليك عام، 3000 مدى على تاريخ الصني دراسة أردت وإذا بكني، مدينة يف تبقى أن عليك فيجب عام 1000

 مقاطعة إىل تذهب أن بد فال عام، 8000 مدى على تاريخ الصني على التعرف أردت وإذا شنشي، مقاطعة زورت أن
ميتد  بتاريخ جنوال وتتمتع مدينة .القدمية الصينية األمة حضارة هي مهد األصفر النهر ضفاف فأن أخرى وبعبارة قانسو،
 وتشيجيا نغوماتش وبانشآن ماجيايوا ثقافات مثل القدمية الثقافات آثار تنتشر فيها سنة، حيث 2200 من ألكثر
 واجلمال التألق ف نوعا منتضي والقومية والثقافات الشعبية األصفر النهر وثقافة احلرير طريق كما أن ثقافة  واسعة، بصورة

تتمتع املدينة بعدد وافر  ماك  املتنوعة. واإلقليمية الثقافية اخلصائص يضفي على املدينة مزجيا رائعا من مما البعض، لبعضها
 أصبحت ضفاف قدو  واليت ميكن للزوار زيارهتا والتمتع مبرافقها، الثقافية التارخيية واآلثار والطبيعية اإلنسانية من املناظر

 .(4)البالد خارجو  داخل الصني، وتعترب نقطة جذب سياحية مركزية للزوار من يف مفتوحة حديقة األصفر أكرب النهر
 تبادلنيم األقوام من جاورهم من مع جتارية عالقات وإقامة آخر إىل مكان من الرتحال على القدم منذ البشر لقد اعتاد

 للتجارة دروبو  للمواصالت طرق التاريخ مر على اآلسيوية األوروبية املنطقة يف فُشقت واألفكار، واملهارات السلع
 الناس عربها تبادل يةوحبر  برية طرق وهي ؛"احلرير طرق" بتسمية اليوم يُعرف ما لتشكل الوقت مع وترابطت وتشابكت

واليت  الشبكة هذه نم به يستهان ال جزءاً  البحرية الطرق وتُعترب. السلع من الكثري وغريه احلرير العامل أصقاع كل  من
 امسها بات يثحب التوابل لتجارة األخص على واسُتخدمت البحر طريق عن بالغرب الشرق ربطت وصل حلقة مثلت

 أيضاً  أتاحت وإمنا بفحس الثمينة والبضائع السلع طياهتا يف الواسعة الشبكات هذه حتمل التوابل"، ومل طرق" الشائع
 عميقاً  تأثرياً  أثر امم املتواصل واختالطهم املستمرة الشعوب حركة بفضل واملعتقدات والثقافات واألفكار املعارف تناقل

ية لطرق وحضاراهتا. وهذا التالقح الفكري والثقايف الذي ساد يف املدن احملاذ اآلسيوية األوروبية املنطقة شعوب تاريخ يف
 للعلوم انتشاراً و  تبادالً  الطرق هذه امتداد على القاطنة اجملتمعات وشهدت والتعلم، للثقافة احلرير جعل منها مراكزا

  والثقافات واألديان اللغات فيها ازدهرت أن لبثت وما التقنية، واألدوات اليدوية احلرف عن ناهيك واألدب والفنون

                                                           

Huang wenui, Under Silk Strategy Belt Inheritance and Development of Lanzhou History and Culture, Industrial  )4(
& Science Tribune, Vol.13 No.22 2014, P37-38. 
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  .(5)ومتازجت فيما بينها

 تارخيها معظم الطو  القدمية الطرقُ  هذه حتمل مل إذ نسبياً  العهد مصطلح حديث الواقع يف" احلرير طريق" مصطلح إن
 ريشتهوفن، فون رديناندف البارون األملاين، اجليولوجي العامل أطلق عشر التاسع القرن أواسط ولكن يف بعينه، امسا العريق

 التسمية ذهه تزال وال هذه، واملواصالت التجارة شبكة على( باألملانية احلرير طريق أي" )سيدينسرتاس دي" اسم
من املراكز التجارية  تدمي طريق احلريروالتشويق. و  الغموض من يلفها مبا اخليال تلهب اجلمع( بصيغة أيضاً  )املستخدمة

وعرب شرق  (يبتشاكك  -بلغار)ميّر الفرع الشمايل من منطقة  ، حيثينقسم إىل فرعني مشايل وجنويبو يف مشال الصني 
نويب فيمّر من تركستان أّما الفرع اجل ،لبندقيةإىل اأوروبا وشبه جزيرة القرم وحىت البحر األسود وحبر مرمرة والبلقان ووصوالً 

بالد ما بني النهرين وكردستان واألناضول وسوريا عرب تدمر وأنطاكية إىل البحر األبيض املتوسط أو عرب  وخراسان وعرب
إذ  بالغة،وأمهية  ديداً ج روحاً  "طريق احلريريف "عث تنب املعاصر وقتنايف . و دمشق وبالد الشام إىل مصر ومشال إفريقيا

 ريق احلريرطاملمتد على د وطريق واحد" للحزام االقتصادي مفهوم "حزام واح "شي جني بينغ"الرئيس الصيين  اطلق
وب شرق آسيا لوسط آسيا وجن، وقد كان تدشني هذا املفهوم خالل زيارة الرئيس الصيين وطريق احلرير البحري الربي

تعاون والتبادل دفع اليالقرن احلادي والعشرين و مما يفتح الباب واسعا إلحياء طريق احلرير يف ، م2013على التوايل يف 
  .(6)باو بني الصني ودول طريق احلرير القدمي الذي ميتد من آسيا إىل أور التجاري والثقايف 

 الصينية دينة النجولمجتمع ماإلسالمي والثقافي  الحضاريبعد المبحث الثاني: ال
 الجنو.مدينة  يعة جمتمعتكوين هوية وطب، كان له األثر الكبري يف بعدا حضريا وثقافيا إسالميامدينة الجنو الصينية متثل 

 أواًل: المكونات الحضارية لمدينة النجو: 
 العامل حضارات بالنظر إىل آسيا فحسب بل على مستوى قارة ليس احلضارات وأعرق أقدم من الصينية احلضارة تعترب

 عام آالف عةأرب اإلمرباطورية هذه دامت لقد: "قال حني احلضارة يصف هذه فولتري قول من أنسب هناك وليس أمجع،
 اإلمرباطورية ذهه نظام وإن أهلها، أزياء حىت يف أو اللغة، أو العادات، أو القوانني، يف يذكر تغيري عليها يطرأ أن دون
 .(7)" نظم من العامل شهده ما خري احلق يف هلو
 

                                                           

)5( Huang wenui, Under Silk Strategy Belt Inheritance and Development of Lanzhou History and Culture, 

Industrial &Science Tribune, Vol.13 No.22 2014, P40. 

 .htmwww.arabic.cri.cn/801/2014/08/27/82s176367لطفي، حلم، مذيع في إذاعة الصين الدولية، الموقع اإللكتروني  (6)
Xue dafeng,M.D. Thesis ,The Research on Urban Problem of Management and Countermeasure in Lanzhou  )7(

,Management,Lanzhou university,2006,P15. 
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 النواعري وحديقة احلديدي شآن جونغ وجسر بايتاي وجبل ووتشوآن جبل تتعدد املعامل احلضارية يف الجنو حيث هناك

 األحافري وموقع لطبيعيةدانشيا ا مبناظر املتميز تيافوشاقونغ وفيها احلضرية؛ املشاهد من وغريها األم األصفر النهر ومتثال
 ثقافة جوهر يعد لذيا امللون الفخار ماجيايا لصناعة وتشتهر بفن آسيا، يف للديناصورات موقع ملامينتشيساوروس أكرب

 وموقع شانغ، لونغ يف مينغ أسرة مبقابر تسمى اليت سووانغ مينغ أسرة مللك املقابر وفيها كذلك جمموعة األصفر، النهر
 الغابات وحديقة يوه، ونغل يف جبل أشهر يعد والذي لونغ شينغ جبل الطبيعية واحملمية يامن، لوتوس يف الثقافية اآلثار

اليت تشتهر أيضا الجنو، و  امللكية يف هان أسرة يف املصنوع والورق الفخار أطباق اكتشاف مت وكذلك تولوقوه. الوطنية
ويف متحفها حيتفظ  ه؛شوه ق وون معهد يف( أدبية فروع أربعة يف الكاملة املكتبة) شو كوتشوآن  بكوهنا حتوي مكتبة سي

 الجنو، أثر يف 600 من إحصاء أكثرألف قطعة، كما مت  18مبجموعة كبرية من اآلثار واليت يصل عددها إىل أكثر من 
  .(8)الربونزي البوذا معبد احلديدي تايهه وجرس األبيض الباغودا معبد منها
األخرية أصبحت املوروثات الثقافية والتنوع احلضاري ملدينة الجنو مصدراً للعديد من اإلهلامات الدرامية،  السنوات ويف

 القرن من أبرز الروائع الدرامية الصينية يف الصيين التقليدي" "الرقصاحلرير" و  طريق عن ويعد برنامج "احلكايات
 مستوى على ملتميزا املسرحي الفن ملشروع مسرحيات أبرز عشر من دوهنوانغ" واحداً  عن برنامج "احللم ويعترب العشرين.

 الصني يف رقة للطبولف نأحس السالم" كما وتعترب فرقة "طبل  عاملية منقطعة النظري؛ بشهرة دولة الصني، حيث يتمتع
 آسيا يف ألوىلا واليت تصدر يف مدينة الجنو حتتل املرتبة( القراء)والنشاط. كما أن جملة  بالقوة الطبالني أداء حيث ميتاز

 ماليني نسخة سنويا، وتتصدر اجمللة عبارة "جولة 10العامل من حيث عدد النسخ واليت تصل إىل أكثر من  يف والرابعة
 وحاضر حافل اريخت هلا العامل، فهي مدينة أحناء مجيع من وترحب مدينة الجنو بالزوار. الجنو " من الصني غريب يف مشال

  :(9)املشرق، وال ميكن حصر املزارات السياحية والرتفيهية فيها، بل ميكننا فقط اإلشارة إىل أهم هذه املزارات 
 داخل يف ائعة الصيتذ وشهرته العريق بتارخيه معروف الجنو مبدينة شيقوان جامع النجو: بمدينة الكبير شيقوان جامع .1

 احلرير طريق ىعل مهم موقع وهو األصفر، النهر ضفة على ويطل الجنو، مدينة قلب يف اجلامع ويقع. وخارجها الصني
 عشرة من كثرأ اجلديد شيقوان جلامع اإلمجالية املساحة تبلغ. الصني غريب مشال قانسو مقاطعة خيرتق الذي القدمي
وميتاز  السحاب، تناطح املئذنة وتكاد والفخامة، بالبهاء للجامع( الرئيسي )اجلزء الصالة قاعة وتتسم مربع، مرت آالف

 يؤم  .الجنو دينةم معامل أمجل من يعد وهلذا مجيلة، حديقة اجلامع وتقع أمام. املميزة اإلسالمية العمارة بناء اجلامع بفنون

                                                           
8( ) August 2009 Vol.22 No 4.）Social Science Edition（Wuhan University Technology 
 السياحة بمقاطعة قانسو، موقع إلكتروني، مرجع سابق.النجو، مكتب  مدينة (9)
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 زاره وقد. نةاملدي أبناء من ليسوا منهم والكثري أسبوعيًّا، اجلمعة صالة ألداء مسلم ألفي من أكثر اجلامع املسجد هذا
 عالقاتال تطوير دورا خاصا يف اجلامع فلعب الصني، خارج من الشخصيات وكبار اإلسالمية الدول رؤساء من عدد

 .األخرى الدول يف وإخواهنم الصينيني املسلمني بني الودية
 

 بناؤه وأعيد م1372 عام مرة ألول وبين األبيض املعبد حديقة من بالقرب يقع اجلسرالحديدي:  تشونغشان جسر .2
مز من رموز للمدينة، حيث يعترب ر  والتارخيية الثقافية املعامل أهم من ويعترب مرت، 234 إىل طوله ويصل م،1909 عام

  .اليابانيني ضد املقاومة أعمال من الكثري املدينة حيث أنه شهد
 مدينة عليها طلقأ أنه لدرجة الجنو معامل أهم طويلة لفرتة واليت كانت بينهي طريق شرق يف تقعالساقية:  حديقة .3

 أوهلا أجزاء: الثةث تضم وهي القدمية، الجنو يف األصفر النهر طول على الزراعية احلقول لري تستخدم وكانت الساقية،
 3.5مساحة  حتولت حديقة الساقية إىل مدينة ترفيهية متتد على وقد الثقافة، ميدان مث الساقية، ساحة والثانية احلديقة،

 فدان.
 من منحوتة هيو  بوذا، األلف كهوف  أيضا وتسمى الجنو مدينة غرب صغرية تلة على : تقعبينجلينج معبد كهوف .4

 أكرب من واحداً  تضم كما  والطني، املسامية الصخور من متثال 700 من أكثر وتضم خاصة هتوية ذو مسامي حجر
 لكهوفا حيث مير الطريق إليها وسط لإلعجاب مثرية إليها ذاهتا والرحلة مرتاً، 27 يصل ارتفاعه إىل والذي بوذا متاثيل
 .والقدمية تارخيياً  امللونة

 احلديدية األجراس من أطنان 10 وتضم احملليني للسكان مقدس مكان احلديقة تعتربالخامس:  الجبل ينابيع حديقة .5
 جمموعات 10 من أكثر وتضم مربع مرت آالف 10 مساحة احلديقة وتغطي سنة، 900 إىل قبل يعود تارخيها اليت

 العام. طوال لساخنةا فيها بالينابيع االستمتاع وميكن جوانغالن، جبل سفح عند تقع وهي القدمية، العمائر من خمتلفة
 متحف إىل أصله ويعود شامل، متحف وهو 1956 عام يف قانسو مقاطعة متحف تأسس قانسو: مقاطعة متحف .6

 .م1939 يف وبريطانيا الصني بني املالكميين التعويض جملس قبل من بين الذي بقانسو والرتبية العلوم
 العظيمة املشاهد وذلك إلظهار م،2005 عام الجنو يف النواعري يف حديقة بنيتبمدينة النجو:  النواعير حديقة .7

 الشرقي بينخه شارع يف قةاحلدي هذه تقع عاما، مخسني قبل األصفر النهر ضفيت طول على النواعري من الكثري يف املتمثلة
 .الثقايف وامليدان النواعري وساحة النواعري حديقة أي أجزاء ثالثة من احلديقة تتكون اجلنوبية، األصفر النهر ضفة على
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 ملدينة التابعة جونغ وهي حمافظة غريب جنوب يف لونغ شينغ جبل يقع جونغ: بيوه الطبيعية لونغ شينغ جبل محمية .8

 مسي البحر، سطح مستوى فوق م2400 ارتفاعه ويبلغ الجنو، مدينة عن كم  60 ومبسافة كم،  5 بعد الجنو على
 يف املشهورة عاملامل من كذلك واحداً   ويعد هناية، بال مغطى بالسحب دائما والسبب أن اجلبل بالسحائب احملاط باجلبل

 قانسو. مقاطعة

 احلديقة بوفرة جنو، وتتميزال يف آننيغ ملنطقة شيجياوان التابعة يف الجنو النباتية حديقة تقعالنباتية:  النجو حديقة.9
النباتات  أنواع من وغريها بيلوبا اجلنكه منها نوع، 100 من أكثر وتصل أنواع النباتات هبا إىل املختلفة، األشجار

 منفتحة بريةك  حديقة هي احلديقة هذه إن. األزهار وزراعة لدراسة الجنو يف رئيسية قاعدة جيعلها النادرة والثمينة، مما
 (10) .واحد وقت يف الرتفيهو  والتمتع مبشاهدة النباتات والتسلية العالية النباتات باستخدام التكنولوجيا زراعة بني جتمع

 ثانياً: المكونات الثقافية لمدينة النجو الصينية.
 باملذهب تأثرت حيث أهنا بدايةً  التارخيي، وامتدادها بعراقتها يف مدينة الجنو الصينية التقليدية الثقافة تتميز

 ق.م هو 551 امع وكونفوشيوس املولود. الوتسي ميثله الذي الطاوي واملذهب كونفوشيوس  ميثله الذي الكونفوشيوسي
 الثقافة على عميقة آثاراً  ركالصينية وت التقليدية للثقافة الرئيسي التيار مذهبه أصبح عظيم؛ تربوي وعامل وسياسي مفكر

 القدمية. العصور يف عاملينيال العظماء العشرة املفكرين بأحد كونفوشيوس  لقب ولذلك كلها،  الشرقية الثقافة وحىت الصينية
 يف لميةع نشاطات مارس الطاوي، املذهب ومؤسس واخلريف" "الربيع ممالك عصر يف عظيم مفكر فهو الوتسي أما

  األخالق". كتاب  " بعنوان هاماً  فلسفياً  كتاباً   ولقد ألف تشو، أسرة عاصمة يانغ لوه مدينة
 كاًل منهما كل على حدة املذهب  حيث أسسا الصني، مشال منطقة أبناء من والوتسي كونفوشيوس  من ُكالً   إن

قائماً  تأثريمها يزال وال عام، ألفي من ألكثر الصينية الثقافة على عميقة تأثريات وتركا الطاوي، واملذهب الكونفوشيوسي
 القرابني فيه دمونويق خمتلفة يزوره الناس عصور يف للناس مزاراً  كان  الذي الكونفوشيوسي املعبد زال وما .هذا يومنا حىت

  أجيال بناها اليت فوشيةالكون واملباين كونفوشيوس  وأحفاد أبناء فيها دفن اليت الكونفوشية كما أن الغابة  لكونفوشيوس،
.  وقد )11)احلايل  الوقت حىت فو تشيوى مدينة يف حمفوظة مجيعها زالت ما املختلفة املتعاقبة العصور يف كونفوشيوس

 ذكر  وقد دة قرون،بع اإلسالم قبل بعيد زمن منذ بدأت بالعرب عالقة الصني تأثر الصينيون بالعرب قدمياً، حيث أن

                                                           

 النجو، مكتب السياحة بمقاطعة قانسو، موقع إلكتروني، مرجع سابق. المدينة  (10)
، ماليزيا، الجامعة اإلسالمية العالمية، مجلة ررؤية موضوعية واقعية، كوااللمبو-بين الصيني، يونس، اإلسالم في الصين (11)

 .9، ص 2011اإلسالم في آسيا، 
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 اإلسالم، لعصر يدةول تكن مل بالعرب عالقة الصني إن: "والصني" العرب بني كتابه "العالقات  يف الدين بدر األستاذ

 موجودة كانت  العالقة لكن اإلسالم، زمن يف كما  أوثقت تكن مل عراها أن األمر بقرون، غاية اإلسالم قبل كانت  بل
 الصينية: الثالثة راملصاد ولقد اتفقت اإلسالم. قرب ظهور عندما مباشرة عالقة إىل تطورت مث أواًل، مباشرة غري بطريقة

 اتصال خالل ر منشكل مباش يف قرون ببضعة اإلسالم قبل والصني العرب بني العالقة على وجود والرومانية، واإليرانية
 والرومانيني. اإليرانيني التجار طريق عن بالصينيني العرب جتار

(12) 
 الصني يفعشر أقليات قومية لأصبح اإلسالم عقيدة  انتشار اإلسالم يف الصني، بعد عام 1300وبعد مضي أكثر من 

اوآن، وهذه وب والقازاق، والقرغيز، والتاتار، واألوزبك، والطاجيك، ودونغشيانغ، وساالار، ، والويغور،هوي هي: هويو 
من أكثر قوميات  هوي هويقومية وتعترب  .القوميات العشر هي من القوميات الست واخلمسني املوجودة يف الصني

 ناطق خاصم ، وإن كانت هلم جتمعات يف أحياء أوالصنيموجودون يف كل أرجاء  هوي ِويالصني متيزا، فأبناء قومية هُ 
 من بني القوميات الست واخلمسني يف الصني، كما تعترب أكثر قومية سكانا القومية األكرب بنية هان قومي وتعترب .مهب

 .مليون نسمة العامل، ويبلغ عدد سكان هذه القومية حاليا مليار ومائيت القوميات املوجودة يف
فظون أعماهلم معهم بشكل وثيق، ولكنهم حيا ِوي مع القوميات األخرى يف انسجام ويباشرونِوي هُ عيش قومية هُ تو  

 يف األقليات عضلبم االجتماعية الفريدة، ومل يذوبوا يف قوميات أخرى كما حدث هتحيا على متيزهم العرقي ومنظومة
هذا الوعي  ، ِويِوي هُ ذلك الوعي القومي الراسخ لدى أبناء هُ أسباب  أهم ولعل والنصارى، كالبوذيني  الصني تاريخ

شك أن هذا الوعي  وليس من ِوي قوة هائلة للتصدي للتأثريات اخلارجية اليت قد حتتويه،ِوي هُ هُ  جمتمع  الذي مينح
 ملسلمني.ا اإلسالمي، وحكماملميز هو نتيجة التعليم 

(13) 
 الصينية الثقافة اإلسالمية في مجتمع مدينة النجو بعدالمبحث الثالث: 

 يف املؤثرة املسلمني قوة م ووصلت1368 –م 1206يوان  أسرة عهد يف الصني يف كبرياً  ً تطورا اإلسالم شهد لقد
 كمهاجرين  ضهماستوطنوا أر  الذين إىل ينظرون كانوا  آنذاك الصينيني ولكن مسبوق، غري إىل مستوى الصيين اجملتمع

 ملدنمسلمي ا أكثر تانغ وسونغ أو املسلمني، وإن عهد أسريت يف إليها جاءوا أبناء الذين من كانوا  سواء أجانب،
 عربية صولأ ذو شعبِوي هُ  هوي وشعب .ِويهُ  هوي قومية أبناء من وسكاهنا وخصوصاً يف مدينة الجنو هم واألرياف
  إىل ألولنيا أجدادهم على جميء قرون سبعة مرور رغم والفارسية العربية ألصوهلم آثارا نالحظ أن وميكنناوفارسية، 

                                                           

 .8، ص 1950، 1، العالقات يبن العرب والصين، القاهرة، مصر، مكتبة النهضة المصرية، طحي.ل.و الدين بدر (12)

 .12-10رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص ص -بين الصيني، يونس عبد هللا، اإلسالم في الصين  (13)
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 "مؤمن"و" لمع"و" نية"و" إميان" كلمة  :مثل والفارسية، العربية حيث ترد على ألسنتهم كثري من الكلمات الصني،

 كبري  أنف :العرب مالمح إىل أقرب مالحمهم والنساء الرجال الكثري من أن أيضا وغريها من الكلمات العربية.  ونالحظ
 إىل إضافة ةصيني محلوا أمساء حيث أصبحوا صينيون قد هوي هوي ذرية أن كثة. كما نالحظ  وحلية وعينان غائرتان

 ينسوا أن من خوفا العربية باألمساء أوالدهم تسمية على هوي جيل اآلباء من شعب عربية، وقد حرص أمساء محلهم
  .(14)وهويتهم الدينية أصلهم

 والدعوة الديين بالتعليم ماماالهت بدأ حيث الصني، يف واملسلمني اإلسالم تاريخ يف إجيابيا حتوال نرى تقريبا عام ألف وبعد
م 1597 –م 1522إلياس ُهو ِدنغ تُشو  الشيخ إىل يرجع كان  ذلك يف فضل وأكرب العربية، اللغة ودراسة اإلسالمية

نظام  انتشر مث ته، ومنبي من الدينية القرآن والشرائع تعليم الصني يف تاريخ املسلمني يف مرة ألول الشيخ هذا بدأ وقد
 العلماء بعض بدأ قريبات سنة مبائيت هذه الصحوة وبعد. املساجد يف أجالء شيوخ أيدي على الدينية والعلوم القرآن تعليم

( صينية الكالسيكيةال اللغة) الكالسيكية هان بلغة األسفار وتدوين العصرية املتميزة بالسمات الدينية الكتب تأليف
 (15) .التقليدية يةالصين الثقافة من االستفادة مع واألخالق والتاريخ والفقه والفلسفة الكالم علم يف ورد ما واستخدام

 اإلسالم التعليم فلقد متيزومن هنا وجب اإلشارة إىل التأثري األساسي لإلسالم واملتمثل يف هنج التعليم وأساليبه، 
 امليزة على اعتماداً  خصائص صينية ذو تعليمي بأسلوب الصني وكما هو احلال خاصًة يف الجنو يف املسجدي عامةً 

 مكاناً  املسجد يتخذ الذي األسلوب وهو ،"وجتمع القليل الكثري توزع" الصينيني، حيث اطلق عليه للمسلمني السكانية
 التوحيد، وعلم الفقه،النبوي، و  واحلديث الكرمي، القرآن تفسري اإلسالمية التعليمية املواد أهم معلماً، ومن واإلمام للتعليم،

 ارتبط لقد .ذاه يومنا إىل يستمر ويبقى الصني يف اإلسالم األسلوب جعل هذا وإن وغريها، وقواعدها، العربية واللغة
 أحناء كل  يف موجودون همف الصني، يف للمسلمني بالتوزيع اجلغرايف املساجد يف التقليدي اإلسالمي التعليم وتطور ظهور

 املسجد بات قدف به املسلمون يعيش مكان كل  يف مسجد وجود من بد ال إنه كبرية، وحيث  هلم جتمعات ولكن البالد،
 يف التقليدي إلسالميا التعليم أسلوب بأن القول وميكن. املسلمني وأطفاهلم بني اإلسالمية املعارف لتعميم مثالياً  موقعاً 

 اإلسالمي التعليم أسلوبودجمه ب القدمية، الصني يف الكتاتيب لتعليم اجتماعية خلفية إىل ظهوره يف قد استند املساجد
 يف إلسالميا التعليم الوسطى، ولقد هدف العصور يف الدول اإلسالمية يف شائعاً  كان  الذي املساجد داخل التقليدي

  املسلمني، لدى إلسالميةا واملعارف األخالقية، والقيم واملبادئ الدينية، العقيدة تربية إىل يف الجنوأساساً وخصوصاً  الصني
                                                           

، مجلة الصين اليوم، موقع إلكتروني، العربي الصيني الحضاري الحوار، حمود يوسف، ين هوا لي (14)
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0701/p6.htm 

 .180 ص، 1991بكين، الصين، دار النشر باللغات األجنبية،  الصين، في اإلسالم فنغ، إبراهيم، يوان جين (15)
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 كان  فلقد "املسجدي اإلسالمي التعليم" ظهور قبل الصني ظهر يف اإلسالمي التعليم أن بالوثائق التارخيية ولقد َعِلمنا

 املنزيل. التعليم على معتمداً 
(16) 

 يّلقنهم القرآن، كما مويقرئه منزله، يف شفهياً  العربية اللغة أهله من حديثاً  أسلم ومن يعلم أطفاله أن املسلم اعتاد لقد
 اإلسالمي التعليم انوك. الدينية الفرائض أداء يف والفقه، ويقودهم والشريعة اإلسالم علوم يف األساسية املعارف شفهيا
 والعلوم لقرآنا املسلمني الصينيني الفرس بالد من الوافدون والفقهاء األئمة يلقن أن وهو أيضاً، شكل آخر على جيري

 لدى ختاطب لغيت ظلتا اللتني والعربية الفارسية اللغتني بالعربية ويعلموهنم ويدرسوهنم القرآن املساجد، يف اإلسالمية
 من والفقهاء الفرس كثريا م، وقد أنشأ هؤالء األئمة1368 –م 1206يوان  عصر أواخر حىت املسلمني الصينيني

 إىل توافد قد ذإ الصني، أحناء يف اإلسالمية الدينية الشعائر ألداء اإلسالمي، وأماكن للتعليم كمراكز"  املسلمني بيوت"
  اليت الصينية ملساجدا إليهم ودية توجُهها لدعوة تلبيةً  الفرس والفقهاء األئمة من كبري  عدد الوقت ذلك يف بالد الصني

 من األئمة القادرين. شؤوهنا يرعى من إىل تفتقر كانت
(17) 

 وقد عشر، سادسال القرن أواسط يف الصني ظهر يف النظامي اإلسالمي التعليم أن إىل التارخيية السجالت تشري وكما
 التعليم الثاين يتمثل يفاملساجد، و  يف التقليدي التعليم أسلوب التعليم، فاألول يتمثل يف حيث من اجتاهني إىل تفرع

 إلياس لشيخا الكبري اإلسالمي املعلم كان سائداً يف وقتها، ويعد  الذي األسلوب وهو اإلسالمية، املدارس يف النظامي
 من سنة حوايل مخسمائة بعد صار الذي األسلوب وهو املساجد صاحب ذلك األسلوب، يف التعليم تشو رائد دنغ ُهو

 أئمة املساجد اناإلسالمية. حيث ك العلوم يف وإعداد املتخصصني اإلسالمية املعارف لنشر الرئيسية الطريقة التطور هو
 (18) .هلم داخلها تدريس نشاطات وينظمون الدروس الدينية للتالميذ يف املساجد يلقون
 وإبراز المياإلس الدين لنشر حياهتم إلياس "هو دنج تشو" بدأ املسلمون الصينيون القدماء الشيخ جهود من ابتداء

 والصينية والفارسية العربية تعلم فاجتهدوا يف القومية والثقافة الدينية العلوم يف األكفاء وإعداد احلميدة، التقاليد اإلسالمية
 التدريس، يف والفارسية يةالعرب اللغتني استخدام واستطاعوا مًعا، الصينية التقليدية والثقافة اإلسالمية العلوم الستيعاب

 يف اإلسالمي الدين ميسرًا النتشار طريًقا مهد الذي األمر الصينية، اللغة إىل اإلسالمية الكتب أمهات وقاموا برتمجة
  وكانت املسلمني، بيوت يف بدأ فقد اآلن، عليه هو كما  ومنتظماً  ظهوره متكامالً  عند اإلسالمي التعليم يكن مل. الصني

                                                           

 .25المرجع السابق، ص  الصين، في اإلسالم فنغ، إبراهيم، يوان جين (16)

 .113 ص، 1989، 1بكين، الصين، دار النشر باللغات األجنبية، ط الصين، في المساجد فنغ، إبراهيم، يوان جين (17)

 .17رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص -بين الصيني، اإلسالم في الصين (18)
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 املسجد، داخل إىل التدريس األمر وانتقل تطور منتظمة مث غري التدريس وعملية موحدة، وغري متفرقة مواد التدريس

وإعداد  لتدريسا مناهج لوضع مؤهلني املعلمون وأصبح العلم واألئمة، من طالب أكرب لعدد   التعليم ساحة تتسع حيث
 (19) بالصني. املساجد يف اإلسالمي التقليدي للتعليم رمسي نظام تشكيل مت وبذلك الدروس، وإلقاء الدراسية املواد

 نتائج الدراسة:

 من خالل ما مت التوصل إليه من حتليل ودراسة املوضوع، ميكن استخالص عدداً من النتائج اهلامة واملتمثلة يف اآليت:

اصة الرتفاع خمتلف اجملاالت وخ يف مرضية جد تعد الجنو مدينة يف جمتمع أكدت الدراسة أن املستويات احملققة .1
 والثقايف املبنية على أسس إسالمية اليت سامهت بشكل كبري يف تطوير جمتمع مدينة الجنواملستوي التعليمي 

  الصينية.
 هلا أثر يف تطوير اليت اإلسالمية وكبرية للبعد اجلغرايف واحلضاري للثقافة واضحة مسامهة أظهرت الدراسة أن هناك .2

 اجملتمعات بصفة عامة وجمتمع مدينة الجنو بصفة خاصة.
راسة أنه من خالل ما متارسه املساجد من دور يف رفع مستوي الوعي اجملتمعي املبين على تعاليم أوضحت الد .3

 الجنو الصينية. مدينة جمتمع تطوير يف بأثر إحيايب الدين اإلسالمي فإن ذلك ينعكس
بشكل إجيايب ر مبوروث حضاري وثقايف يؤث تتميز اليت الصينية املدن ضمن الجنو تعد من مدينة بينت الدراسة أن .4

 يف تنمية املستويات املعيشية واحلياتية يف كافة املستويات.
 توصيات الدراسة:

 من خالل ما تقدم من دراسة املوضوع توصي الباحثة علي: 
دراسة مدى االستفادة من التعاليم اإلسالمية املوروثة ضرورة على الباحثني ومراكز البحوث واجلامعات  .1

 تطوير اجملتمعات الصينية.    واستخدامها بشكل إحيايب يف
ضرورة و  ،الدراسة بالعمل على تنمية البنية التعليمية لتكون ضمن املراتب األوىل يف التصنيف العاملي توصيكما  .2

تعميم حلقات التدريس اإلسالمية يف كافة مساجد مدينة الجنو وذلك ملا هلا من دور يف دعم القيم واألخالق 
 .الصيين بشكل عام وجمتمع مدينة الجنو بشكل خاص تمعالدافعة لتطوير الذات واجمل

 
                                                           

 .19رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص -بين الصيني، اإلسالم في الصين (19)
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امهة ما تقدمه الثقافة اإلسالمية يف مواكبة التطور الفكري والتقين مسإطالق احلمالت الرتشيدية والتوعوية حول  .3

 .وكذلك االسرتشاد يف استخدام املوارد املتاحة وفق منظور إسالمي منها يف تطور احلضارة اإلنسانية،
 المصادر والمراجع: 

 .1950، 1، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، طالعالقات يبن العرب والصين( بدر الدين و.ل.حي، 1)

العاملية،  ، كواالملبور، ماليزيا، اجلامعة اإلسالميةرؤية موضوعية واقعية-اإلسالم في الصين( بني الصيين، يونس، 2)
 .2011جملة اإلسالم يف آسيا، 

 .1991، 2، بكني، الصني، دار النشر باللغات األجنبية، طاإلسالم في الصين( جني يوان، إبراهيم فنغ، 3) 
 .1989، 1، بكني، الصني، دار النشر باللغات األجنبية، طالمساجد في الصين( جني يوان، إبراهيم فنغ، 4)
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