أثر طريق الحرير
في التواصل الثقافي واالجتماعي
بين العرب والصين
أ.د .سامي الماضي

المقدمة:

الحم��د هلل رب العالمي��ن وصلَّ��ى هللا عل��ى
بإحسان إلى يوم
ُمح َّم ٍد وآل ِه وصحب ِه ومن تبعهم
ٍ
الدين .أ َّما بعد...
فيُع��د طري��ق الحري��ر بش��قَّي ِه الش��مالي
والجنوب��ي م��ن أه�� ِ ّم الضمانات الس��يادية التي
ترب��ط الصي��ن بالعال��م؛ لكون�� ِه يمث��ل راف��دا ً
اقتصادي��ا ً وتجاريا ً وثقافيا ً يس��اعد ف��ي الحفاظ
عل��ى ال ُمرتكزات األساس��ية الت��ي تعتمد عليها
مقوم��ات اإلمبراطوري��ة الصينيَّة ،لذل��ك فإنَّه
ناف��ذة التواصل مع العالم ،من هن��ا كان اهتمام
الصينيين بطريق الحرير ليس من باب الصدفة؛
وإنَّم��ا ِل َما يمتلكه من مميزا ٍ
ت جعلت الصين من
دول العالم المتقدمة.
ومن هذا المنطلق كان نواة بحثنا المتواضع
في الكشف عن أثر طريق الحرير في التواصل

(*)

الثقاف��ي والمعرفي بي��ن الع��رب والصين ،إذ
وقف البحث على تمهي ٍد ومحورين أساس��يين،
تناولت في التمهيد الجذور التاريخية للتواصل
بي��ن العرب والصين فض�لاً عن أبرز اآلليات
نم��و ه��ذ ِه العالقات ومن
الت��ي س��اعدت على
ِّ
أبرزه��ا الترجم��ة ،والرحالت ،وأ َّم��ا المحور
األول فق��د تناولت في��ه التواصل ف��ي العصر
اإلس�لامي ،وأ َّما المحور الثاني فقد تحدثت فيه
ع��ن التواصل في العص��ر الحديث ،متخذا ً من
المنه��ج التحليل��ي أداة ً لمعالجة النصوص التي
وقف البحث عندها ،وختمت البحث بتوصيا ٍ
ت
ونتائ��ج ،ولع َّل أبرز تل��ك النتائج هي العالقات
الس��لمية بي��ن الع��رب والصي��ن ،وتغلي��ب
المصلح��ة ال ُمتبادل��ة بينهما عل��ى الصراعات
التي ال تُغني وال تُشبع .وآخر دعوانا ْ
أن الحمد
هلل ربّ ِ العالمين.

(*) الجامعة المستنصرية  /كلية اآلداب.
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التمهيد:
يُعد التواصل بش��قَّي ِه الثقاف��ي واالجتماعي
ظاهرة ً إيجابية تلتقي فيها الحضارات والشعوب،
ب��ر ال ُمقاربة ف��ي المجاالت الت��ي تتجلَّى فيها
ِع َ
ً
ً
المصال��ح المش��تركة ،وت��ؤدي دورا كبيرا في
التقارب أو التباعد ،ولع َّل ِس�� َمة البش��رية بشك ٍل
عام هي التواصل والتالق��ي والتفاعل والتبادل
فيم��ا بينه��ا ،ولقد واكب اإلنس��ان التواصل منذ
ال ِق��دَم ،فهو عبارة عن مي�� ٍل عميق في ذات ِه نحو
التواصل مع اآلخرين ،س��وا ٌء أكانت لمعرف ِة ما
لديه��م ،أم طريقة تفكيرهم ،أم حب االس��تطالع
ومعرف��ة المزيد من ُمحيط�� ِه ،وابتكار السُّ��بُل
الت��ي تمكنه من تحقيق ذل��ك ،ث َّم اإلفادة منه عن
طري��ق تطبيق الفكر من جهة ،والواقع من جه ٍة
أخ��رى( ،)1عل��ى ْ
أن ال يتجاه��ل ف��ي التواصل
خصوصيات اآلخرين ،ولذلك كانت فكرة سائدة
في ال ِق��دَم َّ
أن للعالم أربعة مل��وك :ملك العرب،
وملك الصين ،وملك الهند ،وملك الروم .ونرى
َّ
أن التواص��ل بي��ن ه��ذ ِه الحضارات ق��د عرفه
التاريخ منذ ال ِقدَم ،وهذا ما وجد في أغلب الوثائق
والس��جالت ،وحتَّ��ى النق��وش التاريخي��ة التي
عثر عليه��ا المؤرخون ،تُثب��ت َّ
أن الحضارات
ق��د دخل��ت وتالقح��ت ف��ي عملي��ات التواصل
الثقافي واالجتماعي ،سوا ٌء أكانت بشك ٍل دائمي
ومس��تمر أم شابه بعض الفتور ،وقد ضمن ذلك
التواصل لش��عوب الحضارات فرصة للكس��ب
البشري واالنتشار ،وهذا نتيجة لربط بين عقول
ال ُمبدعين الذين صنعوا تاريخ البش��رية ،فضالً
ع��ن إنجازاته��م العلمي��ة والفنية ،وثم��رة لهذا
التواصل تس��توي في ذلك الحضارات الصينية
والحض��ارة العربي��ة ،والحض��ارة المصري��ة
القديمة فضالً عن الحضارة اليونانية(.)2
عرف عن الصينيين الصناعة والرسم،
فقد ُ
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ع��رف عن الع��رب الفصاحة والبي��ان ،ولع َّل
و ُ
اس��تيعاب الع��رب لثقاف��ة التواص��ل جعل منها
كثير من ِس�� َماتها ،ومعروفةً بين
أ َّمة مميزة في ٍ
الش��رق والغ��رب بدينه��ا الحني��ف ،فضالً عن
صفاتها( )3األخرى.
ف��إذا كان التواصل كم��ا يُع ِبّر عنه أصحاب
المعاجم بمعان��ي عدَّة من االقت��ران واالتصال
والصل��ة والتراب��ط وااللتئ��ام ...وتواصل��ت
األشياء أي تتابعت ولم تنقطع( )4إذن فهو عملية
نق��ل األف��كار والتجارب وتب��ادل المعارف بين
األف��راد والجماعات ...وهو مبني على الموافقة
أو المعارض��ة واالخت�لاف؛ ألنَّ��ه يُع��د جوهر
العالقات التواصلية بي��ن الجماعات فضالً عن
األف��راد ،لذا تمثَّل��ت وظيفت��ه بالمعرفية ،وهي
نق��ل للرموز الذهنية وتوصيلها بوس��ائل لغوية
وغير لغوية ،ووظيفة وجدانية تقوم عن طريق
استمرار العالقات الثنائية ،ولقد تمثَّل التواصل
بي��ن الحض��ارات العربي��ة والصيني��ة بأنماطٍ
مختلفة منها المباشرة أي بالتواصل اللساني عن
طريق الس��فراء والتجار ،أو بشك ٍل غير مباشر
ع��ن طريق الس��لع والمنتوج��ات الصينيَّة التي
كان ينقلها التجار العرب من الصين إلى بالدهم
س��بُل كان يس��لكها
أو العك��س ،ولهذا التواصل ُ
الطرفان تمثَّلت بأبرزها (طريق الحرير) الذي
لنمو العالق��ات التواصلية الثقافية
يُعد مرتك��زا ً ّ ِ
واالجتماعي��ة بي��ن الحضارتي��ن؛ ألنَّ��ه يرب��ط
بينهما س��وا ٌء أكانت عن طري��ق البر أم البحر،
ويمك��ن القول َّ
إن وظيفة التأثير كانت بارزة ً في
العالقات ،إذ س��رعان ما أخذ المسلمون التجار
يؤث��رون بالش��عب الصين��ي ،وتذك��ر لنا كتب
التاريخ َّ
أن اإلسالم اتَّس��ع باالنتشار في الصين
بس��بب التج��ار الذي��ن وط��أت أقدامه��م أرض
الصين( ،)5وازداد اهتمام الصينيين باإلسالم في

العصر الحديث أيضاً ،حتَّى أنَّه في عام 1980م
ع ِيّن إبراهيم يانغ جنفرين نائبا ً لرئيس الوزراء
ُ
ألول م��رةٍ ضمن التعدي�لات التي طرأت على
خريط��ة المناص��ب السياس��ية( ،)6وه��ذا األمر
يع��ود إل��ى َّ
أن المس��لمين وثقافته��م تدع��و إلى
تقب��ل اآلخر ،وه��ذا األمر يس��هل االندماج مع
غيرهم واالطالع على تركي��ب ثقافتهم ،فضالً
من ضمانة النس��ق االجتماعي الذي قامت عليه
تصوراتهم لآلخر(.)7
َّ
ف��إن الم��وروث الديني
فض�لاً ع��ن ذل��ك
للمسلمين قد أ َّكد على التواصل والتعارف؛ كونه
صلةً للتكام��ل والتعايش مع اآلخر :يقول
يمث��ل ِ
ُ
َ
ِ
ٍ
َّاس إنَّ�ا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذكَر َوأن َثى
(َ { :)ي�ا أ هُّ َيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
َ
َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن أك َْر َمك ُْم عندَ
ِ
يم َخبِ ٌري}(س��ورة ال ُحجرات،
اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن اللهََّ َعل ٌ
آية .)13 :إذ األساس هو التواصل مع اآلخرين
واالندم��اج معهم ،ل��ذا َّ
فإن التن��وع واالختالف
هو خدمة لإلنس��انية جميعاً ،مبنيا ً على أس��اس
المصالح المشتركة وال ُمتبادلة بين الطرفين.
ولع�� َّل اإلش��ارة الواضحة الت��ي ذكرتها لنا
المصادر التاريخية ع��ن القائد العربي قتيبة بن
ُمسلم الباهلي (96-49هـ715-669/م) ما هي
إلاَّ أنموذج للتواصل الثقافي ،والحوار المعرفي
ف��ي القصة التي تدل على عم��ق العمل بمبادئ
الدين اإلس�لامي ،عندما فتح س��مرقند وبخارى
ووص��ل إلى حدود الصين ،وحلف ألاَّ ينصرف
إلاَّ ْ
أن يط��أ أرضه��ا ،وبعث إل��ى اإلمبراطور
الصيني آنذاك وافدا ً إليه وهو هبيرة بن ُمش َْم ِرج
الكالب��ي (ت96ه��ـ714/م) ليُح��اوره ،وبع��د
محاورةٍ طويل��ة انتهى األم��ر بحكمة الطرفين
باالبتعاد ع��ن الحرب ،واللج��وء إلى التواصل
بي��ن الع��رب والصين وتبادل الهداي��ا ،وما هذا

إلاَّ دلي ٌل على نجاح الحوار بس��بب التوصل إلى
قواسم مشتركة تبرز في المصالح ل ِكال الشعبين.
ويمكن لنا اإلشارة إلى اآلليات الرئيسة التي يتم
ألن اإلنس��ان قديم��ا ً وحديثا ً
بره��ا التواصل؛ َّ
ِع َ
قد تفنَّ��ن في إيجاد آلي��ا ٍ
ت متنوعة يتوسَّ��م منها
التوصل إلى مبتغاها ،وهي:
 .1الترجمة؛ َّ
فإن التواص��ل والترجمة هما
أكثر األشياء تالزماً؛ ألنَّه ال يمكن الوصول إلى
اآلخر – أقص��د من الحضارات األخرى – من
دون هذ ِه الوسيلة ،كونها تمثل مفتاحا ً للتواصل،
وقد نش��طت الترجمة بين العرب والصين قديما ً
عم��ق العالقات بين
وحديث��اً ،وه��ذا يع��ود إلى ُ
الحضارتي��ن ،إذ تذك��ر المص��ادر َّ
أن الع��رب
التج��ار كان لهم الدور المميز في ذلك ،بس��بب
االحتكاك المباشر مع أهل الصين ،فعن طريقهم
وصل اإلسالم إلى الصين ،وكذلك وصلت علوم
الصي��ن إلى العرب أيضا ً عن طريق التجار من
الطرفين.
وأ َّما في العصر الحديث فقد نش��طت حركة
الترجمة بينهما بش��ك ٍل كبير ،والسبب يعود إلى
اهتم��ام الجانبي��ن به��ا ،فضالً عن فت��ح مراكز
متخصص��ة لترجم��ة الكت��ب م��ن العربية إلى
الصيني��ة وبالعك��س ،ومنها على س��بيل المثال
ترجمة كت��ب أحم��د أمي��ن (1954-1886م)
(ضح��ى اإلس�لام)( ،فجر اإلس�لام) ،وترجمة
الكتب الكالسيكية الصينيَّة( ،)8وقد أ َّكد لنا الواقع
الدور اإليجابي ال��ذي تؤديه الترجمة في عملي ِة
التواصل االجتماع��ي والمعرفي وتعميقها أكثر
ال��ذي تحولت فيه الترجمة إلى ممارس�� ٍة يومية
في حياة األُم��م المتقدمة ،ومنه��ا األ َّمة العربية
والصينيَّ��ة؛ لكونها خطوة عملية وحاس��مة في
عملية التطور الحضاري ،فضالً عن التواصل
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الثقافي والمعرفي والتقارب والتالقح بين األُمم،
والس��يَّما في عصر العولمة Globalization
وتكنولوجيا االتصال(.)9
 .2الرح�لات ،لق��د كان��ت الرح�لات التي
يق��وم به��ا الر َّحالة – والس��يَّما الع��رب – هي
إح��دى آليات التواصل مع الش��عوب؛ ِل َما تمثله
يدون��ه الر َّحالة لك ِّل ما يراه
م��ن
ٍ
تصوير واقعي ّ ِ
أو يحت��ك ب�� ِه ،فضالً عن رص��د ظواهر لغوية
واجتماعية ومعرفية وفلكية تصادفه في رحلت ِه،
وم��ن أمثل��ة ذلك كثي��ر ،ولع�� َّل رحل��ة التاجر
سِ��يرافي (ق3هـ9/م) التي تُعد البوابة
سليمان ال ّ
لمعرف��ة إمبراطوري��ة الصين والهن��د ،وكذلك
رحلة اب��ن بطوط��ة (779-703ه��ـ-1304/
أن تكون السياحة وسيلةً
1377م) .واليوم يمكن ْ
أيضا ً للتواصل االجتماع��ي والثقافي؛ ِل َما تمثله
من تواصل ثقافي وديني واجتماعي واقتصادي
وكذلك السياسي ،كما يفعله الرؤساء والملوك إذ
أغلبه��م لديه مصيفا ً يقضون ب ِه ش��هور الصيف
وكذلك الشتاء ،تبعا ً لفصول السنة.
المحور األول:
التواصل في العصر اإلسالمي
َّ
إن الحديث عن العالقات العربية – الصينية
قرن من الزمان ،بل األمر
ال يتوقف عند عق ٍد أو ٍ
أبع��د من ذلك ،ولع َّل طري��ق الحرير له الفضل
الكبير في ذل��ك ،إذ ربط قديما ً الصين بالعرب؛
َّ
ألن العالقة لم تكن وليدة ً لعصر اإلسالم فحسب،
وإنَّما ابتدأت قبل اإلس�لام بق��رون ،غاية األمر
أنَّه��ا لم تكن وثيقة وذات صلة قوية؛ ألنَّها كانت
موجودة ً بشك ٍل غير مباشر ،ث َّم تطورت بظهور
اإلسالم إلى عالق ٍة مباشرة ،عن طريق السُّفراء
الذين أرسلتهم العرب آنذاك(.)10
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وقد ربط الطريق قديم��ا ً العرب بالصينيين
ب��ر مراحل يمر بها عل��ى الرغم من البُعد ،إذ
ِع َ
ترك ارتباط��ا ً مميزا ً بي��ن الحضارتين العربية
والصينيَّة ،واستعملت العرب مجازا ً بُعد الصين
عنه��م ،فقد جاء في األثر ع��ن النبي (ﷺ) ،أنَّه
ق��ال“ :اطلبوا ال ِعلم ولو في الصين”( .)11والذي
يعنينا من��ه َّ
أن األمر فيه أكثر من داللة ،األولى
أن طريق ال ِعلم بعيد المس��افة قريب الزمن؛ َّ
ِّ
ألن
العالم يختصر لطلاَّ ب ِه تلك المسافات بعلم ِه الذي
بر س��نوا ٍ
ت طويلة من عمر ِه في مساف ٍة
جمعه ِع َ
قصيرة يرويها له��م ،والداللة الثانية َّ
أن الصين
كان��ت معروف��ةً عند الع��رب عظيمة الش��أن،
وعريق��ة في الحضارة ولها آداب عالية ،ولكنَّها
بعيدة من الناحية الجغرافية ،والداللة الثالثة هي
تش��جي ٌع للصحابة وغيرهم م َّمن دخل اإلس�لام
على طلب ال ِعلم والبحث عن الحكمة.
وقد أشار أغلب الباحثين إلى َّ
أن أول إرساءٍ
للعالق��ات العربي��ة الصينيَّ��ة بش��ك ٍل جوهري
كانت ف��ي عهد الخليفة عثمان بن عفَّان (47ق.
هـ35-.ه��ـ656-577/م)( ،)عندما أرس��ل
وف��ودا ً إلى أباطرة أس��رة تانغ الصينيَّة (唐朝
907-618( )Tang dynastyم) الحاكم��ة
في تش��انغان  ،)Chang›an (长安وأنَّه عن
طريق تلك ال ُمب��ادرة تم َّكن العرب من بناء أول
مس��ج ٍد في مدينة غوانغتشــــو Guangzhou
 ،)(广州إذ حاف��ظ الع��رب على تلك العالقات
وشَ�� ِهدت تطورا ً ملحوظا ً في العصر العباسي،
والس��يَّما في التب��ادل التج��اري( ،)12ولع َّل ذلك
خير ما يمث��ل التواصل الثقاف��ي واالجتماعي؛
َّ
ألن التجارة تُعد ش��ريان العالق��ات بين الدول،
فضالً عن كونها انعكاس��ا ً لثقاف ِة تلك البلدانَّ .
إن
هذ ِه الرواي��ة التي ذكرناها هي األكثر قبوالً في
البحث العلمي عن العالق��ات العربية الصينية؛

ألنّه في تلك الس��نة (الثالثين) م��ن الهجرة إنَّما
وصلت قوة المس��لمين آنذاك إلى أواس��ط آس��يا
م��ن ناحية ،وإلى الس��ند من ناحي�� ٍة أخرى(،)13
وه��ذ ِه الرواية نس��تد ُّل به��ا عل��ى َّ
أن التواصل
الثقافي واالجتماعي بي��ن الحضارتين كان منذ
َّ
وق�� ٍ
ف��إن التواصل
ت لي��س بالقليل ،وم��ع ذلك
يع��ود الفضل ب ِه إلى التجار العرب والمس��لمين
أيض��اً ،الذي أخذوا على عاتقهم نقل الثقافة ل ِكال
الحضارتين ،ع��ن طريق المنتوجات والبضائع
التي تاجروا بها.
ويبقى ما أورده لنا َّ
الطبري (310- 224هـ
923- 839/م) ع��ن ذل��ك الح��وار البليغ الذي
َ��م ِرج ال ِكالبي رس��ول
دار بي��ن هبيرة بن ال َمش ْ
القائد الفاتح قتيبة بن ُمس��لم الباهلي ،الذي يُشير
عمق الرؤية في الحوار من أجل الوصول
إل��ى ُ
إلى مبتغاه ،س��وا ٌء أكان على الصعيد العسكري
أم الثقاف��ي ،إذ ظاه��ر األم��ر كان عس��كريا ً إلاَّ
َّ
أن األم��ر ُجلَّ��ه ثقافي��ا ً يُع ِبّر عن ثقاف��ة العربي
والصيني.
يُعد القائد العربي قتيبة بن مسلم الباهلي من
الذين ارتبط اسمهم بالصين في أغلب المصادر
العربية التي أش��ارت إلى تل��ك الحادثة ،إذ جاء
في الخبر أنَّه لم��ا قرب من الصين في فتوحات ِه
وأن أبعث إلينا رجالً
كتب له ملك الصين كتاباًْ ،
من أشراف من معكم يُخبرنا عنكم ،ونُسائله عن
دينكم.
لو تأملنا قليالً عن هذا الكتاب لوجدناه يُشير
إلى أركان التواصل اللغوي ،فاألول الرس��ول،
والثاني ال ُمرسل ،والثالث الرسالة ،وهذ ِه عملية
في ح ِدّ ذاتها تدل على ثقافة الطرفين فضالً عن
ف��إن على القائد الباهل��ي ْ
َّ
أن يختار من
الحنكة،
يُجي��د لغة التواص��ل في الح��وارْ ،
وأن ال يأتي

مهزوم��اً؛ وإنَّما يج��ب ْ
أن يكون ُملم��ا ً بطرفي
الموضوع ،فضالً عن َّ
أن كتاب ملك الصين فيه
من الحكمة الش��يء الكثير؛ ألنَّه يريد ْ
أن يستدل
عل��ى أحوال العرب ومعرفة ثقافتهم خصوصاً؛
ألنَّهم كانوا يري��دون ْ
أن يطؤوا الصين ،إذ كان
الملك دقيقا ً في كتاب ِه فهو يريد من األشراف.
وبعد ذلك انتخب قتيبة بن مسلم من عسكر ِه
في إحدى الروايات عشرة ،أو اثني عشر رجالً
ٌ
وألس��ن
م��ن أفن��اء القبائل ،لهم جما ٌل وأجس��ا ٌم
وش��عور وبأس ،بعدما س��أل عنهم فوجدهم من
ٌ
صال��ح من هم من��ه ،فاختبرهم قتيبة بن مس��لم
م��ن حيث الفطانة وال ُمح��اورة ،ث َّم أمر لهم بعدَّةٍ
()14
من السالح والمتاع الجيد من ِ ّ
الخز والوشي
واللبن من البياض ،والرقيق ،والنعال ،والعطر،
وحمله��م على خي��و ٍل مطيَّة تُق��اد معهم ودوابّ ٍ
يركبونها.
ولع َّل م��ا يُلفت النظ��ر َّ
أن العُ��دَّة كلَّها ذات
دالال ٍ
ت ثقافي��ة متنوعة ،تعكس ما يريده العرب
من ملك الصين ،وتوحي له من الحكمة الش��يء
الكثي��ر؛ ألنَّه��م كان��وا يمثل��ون ثقاف��ة المجتمع
اإلس�لامي آنذاك م��ن حمل ٍة للعقائ��د واألفكار؛
لكونهم فاتحين لتلك البالد ،وجاؤوا بالس��لم أوالً
والحوار ثانياً ،أو الخيار العسكري وهو األخير.
ف��كان عليه��م ْ
أن يكون��وا بأحس��ن ح��ال،
وأفصح بالح��وار على اعتب��ار َّ
أن العرب أهل
فصاح ٍة وبيان ،فكان اختيار هبيرة بن المش َْم ِرج
الكالبي؛ ألنَّه فصيح اللسان.
ث َّم يوجههم قتيبة ْ
بأن ال يضعوا العمائم حتَّى
تقدم��وا البالد ،فإذا دخلتم علي��ه فاعلموه« :أني
ق��د حلفت ألاَّ أنصرف حتَّى أط��أ بالدهم وأختم
ملوكهم ،وأجبي خراجهم».
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فل َّما قدموا أرس��ل إليهم ملك الصين يدعوهم،
فدخل��وا الح َّم��ام ث�� َّم خرجوا فلبس��وا ثياب��ا ً بيضا ً
تحتها الغالئل ،ث َّم مس��وا الغالية وتدخنوا ولبسوا
النع��ال واألردية؛ وهذ ِه األش��ياء ت��دل على ثقافة
ال ُمجتم��ع ،فضالً عن عظيم ش��أنهم في المجالس
التي سيدخلون عليها ...وعندها دخلوا عليه وعنده
عظماء أهل مملكت ِه فجلس��وا ،فل��م يكلمهم الملك
وال أحد من جلسائ ِه فنهضوا ،فقال الملك لمن في
حضرت ِه كيف رأيتم هؤالء ؟ قالوا رأينا قوما ً ما هم
إلاَّ نساء( )15ما بقى منا أحد ...إلاَّ انتشر ما عنده.
ث َّم ل َّما كان الغد أرس��ل إليهم الملك ،فلبس��وا
الوش��ي وعمائ��م الخ��ز والمط��ارف وغ��دوا
علي��ه ،فل َّما دخلوا عليه قيل له��م ارجعوا ،فقال
ألصحاب�� ِه :كيف رأيتم هذ ِه الهيئ��ة ؟ قالوا :هذ ِه
أش��به بهيأة الرجال من تلك األول��ى ،ول َّما كان
اليوم الثالث أرس��ل إليهم فشدوا عليهم سالحهم
ولبس��وا البي��ض والمغاف��ر وتقلَّ��دوا الس��يوف
وأخ��ذوا الرم��اح ،وتن َّكب��وا القس��ي وركب��وا
خيوله��م ،وغدوا ،فنظر إليهم ملك الصين فرأى
أمثال الجب��ال ُمقبلة ،فل َّما دنوا ركزوا رماحهم،
ث�� َّم أقبلوا نحوهم مش�� ِ ّمرين ...وبعدها انصرفوا
فركب��وا خيولهم ،واختلج��وا رماحهم ،ث َّم دفعوا
خيوله��م كأنَّه��م يتط��اردون به��ا .فق��ال الملك
ألصحاب�� ِه :كي��ف ترونهم ؟ قالوا م��ا رأينا مثل
هؤالء قط .فلما أمسى أرسل إلى زعيمهم هبيرة
الكالب��ي ،فقال له :قد رأيتم عظي��م ُملكي ،وإنَّه
لي��س أحد يمنعكم مني ،وأنت��م في بالدي ،وإنَّما
أنتم بمنزل ِة البيضة في ك ِفّي( ،)16وأنا سائلك عن
أمر ْ
فإن لم تصدقني قتلتكم.
ٍ
نلح��ظ َّ
أن الح��وار أخذ يش��تد إل��ى أبعد من
بر الحوار عهود وصدق
الثقافة ،بل للتواصل ِع َ
اإلجابة ،فس��أله عن الثالثة أيام التي مضت وما
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ب��در فيها من س��لوككم ،فأجابه هبي��رة الكالبي
ع��ن األولى ،فق��ال :زَ يُّنا األول فهو لباس��نا في
أن ثقافة الع��رب ْ
أهالين��ا ،وه��ذا يعني َّ
أن تلبس
ه��ذا الزي عندم��ا تكون مع أهله��ا ،فضالً عن
التعطر والتطيب .وأ َّما يومنا الثاني فهو إذا أتينا
أمراءن��ا ،وأ َّما الثالث فزيُّن��ا لعدونا؛ فإذا هاجنا
هيْج وفزع كنا هكذا.
فقال ملك الصين :ما أحسن ما دبَّرتم دهركم
! فانصرف��وا إلى صاحبكم فقولوا له :ينصرف،
فإ ِنّ��ي قد عرفت حرص��ه وقلَّة أصحاب�� ِه ،وإلاَّ
بعث��ت عليك��م من يُهلكك��م ويُهلكه ،ق��ال هبيرة
للمل��ك :كي��ف يك��ون قليل األصح��اب من أول
()17
خيله في ب�لادك وآخرها في منابت الزيتون
! وكيف يك��ون حريصا ً من خلَّ��ف الدنيا قادرا ً
عليها وغزاك ! وأ َّما تخويفك إيَّانا بالقتل َّ
فإن لنا
آجاالً إذا حضرت فأكرمها القتل ،فلس��نا نكرهه
وال نخافه .فق��ال ملك الصين :فما الذي يُرضي
صاحبك ؟ قال :إنَّ��ه قد حلف ألاَّ ينصرف حتَّى
يطأ أرضكم ،ويخت��م ملوككم ،ويُعطى الجزية.
فقال المل��ك :فإنَّا نُخرجه من يمين�� ِه .نبعث إليه
ب من تراب أرضنا فيطؤه ،ونبعث ببعض
بترا ٍ
أبنائنا فيختمهم ،ونبعث إليه بجزي ٍة يرضاها.
َّ
إن ه��ذا الح��وار يدل على حكم�� ٍة عالية في
ِحفظ حقوق َّ
ث ِحفظ يمين القائد
الطرفين من حي ِ
قتيب��ة بن مس��لم الباهلي من جه��ة ،ومن أخرى
ال ُمحافظة على مملكت ِه من جيش العرب .ث َّم ذلك
يعود أيضا ً إلى هبيرة الذي عبَّر عن ثقاف ٍة عالية
ألن الملك حاول ْ
بالحوار وكس��ب ِه لصالح�� ِه؛ َّ
أن
يصدده وي��رده ف��ارغ اليدين إلى قائ��دهِ ،ولكن
حكمت��ه أبهرت ملك الصين م َّم��ا جعله يرضخ
لحوار ِه ويجد مخرجا ً ينقذ الطرفين.
ب فيها
ث�� َّم دعا ملك الصين بصحافٍ من ذه ٍ

أبناء
ت��رابٌ بحرير وذهب وأربعة ِغ
لم��ان من ِ
ٍ
ملوكهم ،ث َّم أجازهم فأحس��ن جوائزهم ث َّم جاؤوا
إلى قتيبة بن مس��لم ،فقبل الجزي��ة وختم الغلمة
وردَّهم ووطئ التراب(.)18
َّ
إن التواص��ل الثقاف��ي والمعرفي الذي تمثَّل
بالح��وار بين ملك الصين وهبيرة الكالبي موفد
القائ��د قتيبة بن مس��لم الباهلي م��ا كان ليمتد إلاَّ
لتضاف��ر مجموع ٍة م��ن اآلليات الت��ي أدت إلى
نتائج إيجابية ،وهي زمان التواصل الذي حدث
في أج��واءٍ فيها من اإليجاب أكث��ر ،أ َّما المكان
فكان ف��ي عقر ديار ملك الصين ،وأ َّما اللغة فقد
كان��ت حلقة وص�� ٍل معرفي بي��ن ِكال الطرفين،
فضالً ع��ن العناصر األساس��ية ف��ي التواصل
وهي مل��ك الصي��ن وهبيرة الكالب��ي وكالهما
يمتلك من المقومات الكبيرة في عملية التواصل
حوار استمر ألكثر من يوم(.)19
بر
ٍ
ِع َ
ول َّم��ا انته��ى الح��وار بين الطرفي��ن كانت
النتائج ل ِكالهما ُمرضية ،وقد قال سوادة بن عبد
هللا السَّ��لولي ممتدحا ً لوفد قتيبة بن مس��لم وعلى
رأسهم هبيرة الكالبي(:)20
ِ
الوفد الذين بعثتهــــم
عيب يف
ال َ
أن سلكوا
طريق املنهـــــــجِ
َ
للصني ْ

كرسوا اجلفون عىل القذى خوف
الردى حاشا الكريم هبرية بن ُم َش ْم َرجِ
َّ
مل َ
يرض غري اخلتم يف أعناقهــم
ورهائن دفعت بحمل َس َم
ـــــــــرجِ
ِّ

أدى رسالتك التي اسرتعيتـــــــه
وأتاك من حيث اليمني بمخـــــــرجِ

ول��و رجعنا إلى ثقافة اليمين عند العرب فهي
اإليفاء ب�� ِه ،وهذا ما لفت
الت��زا ٌم معهود ال بدَّ من
ِ
انتب��اه الملك في التعامل مع يمي��ن القائد قتيبة بن
مسلم بحكم ٍة كبيرة .وعلى الرغم م َّما في الرواية –

التي أوردتها أغلب المصادر العربية التاريخية –
من قص ٍة غريبة ربما ،إلاَّ أنَّها تمثل تواصالً ثقافيا ً
بر طريق الحرير الذي أتى
بين العرب والصين ِع َ
الع��رب ِعبره ،فهو ُملتقى الحضارات فضالً عن
الثقافات ولعلَّها كانت بداية ُملتقى بينهما.
إذن التواص��ل الثقاف��ي يمك��ن ْ
أن يُمث��ل ك َّل
مظاهر التبادل الفكري ،واللغوي ،واالقتصادي
فضالً عن احترام األعراف والتقاليد اإلجتماعية
بين الش��عوب ،بل حتَّى بين األفراد .والحقيقة َّ
أن
التواصل الثقافي يش��مل ك َّل جوان��ب الحياة من
جه��ة ومن جه ٍة أخ��رى َّ
فإن للموق��ع الجغرافي
أث��را ً في ذلك التواصل ،ولع َّل ما ميَّز العرب في
تواصلهم مع العالم الخارجي – والسيَّما الصين
– ه��و موقعه��م اإلس��تراتيجي في غرب آس��يا
وشمال أفريقيا ،ما جعلهم يتمتعون بمكان ٍة تجارية
بر طريق الحرير الذي ربط
واقتصادية وممرا ً ِع َ
العال��م العربي بالصي��ن ،إذ ما عرفن��ا َّ
أن عمق
العالقة تمتد إلى الخالفة اإلس�لامية – كما أسلفنا
– في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفَّان (،)
وكما تذكر كتب التاريخ أنَّه أرسل سبعةً وثالثين
مبعوثا ً دبلوماسيا ً إلى الصين على امتداد العالقة
مع اإلمبراطور يونغ خوي -650( Yong hui
565م) من أس��ر ِة تانغ  Tangسنة 651م ،وفي
عهد أسرة س��ونغ  Song dynastyوصل عدد
المبعوثين العرب للصين تسعةً وثالثين مبعوثاً،
وأ َّما في عهد أسرة مينغ  ،Ming dynastyفقد
وصل العدد إلى أربعين مبعوثا ً(.)21
وهذا األمر ل��م يقتصر على الدبلوماس��يين
فق��ط؛ وإنَّم��ا منه��م التج��ار أيضا ً الذي��ن كانوا
يحمل��ون معه��م رغباته��م الصادقة ف��ي إقام ِة
عالق��ا ٍ
ت وطيدة مع الش��عب الصيني ،إذ حملوا
معه��م األش��ياء الن��ادرة النفيس��ة الت��ي لم تكن
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موج��ودة ً في الصي��ن ،ومنها حي��وان الزرافة،
فض�لاً عن ذلك فقد أدخلوا معه��م الكتب الدينيَّة
والس��يَّما القرآن الكري��م ،والكتب األخرى نحو
كتب األخبار والفلك والطب وغيرها.

ولم يغفل سليمان التاجر طقوس أهل الصين
وعاداته��م الدينيَّ��ة واالجتماعي��ة والسياس��ية،
إذ س��جل طريق��ة دفن الموتى وكذل��ك االهتمام
بالتعليم والسياسة(.)24

وك َّل هذ ِه العوام��ل أدت إلى التبادل الثقافي
واالجتماعي بين الحضارتين العريقتين العربية
والصينيَّ��ة ،وهذا إنَّما يدل على َّ
أن العرب كانت
نظرته��م للصين نظرة ً ثقافي��ة اجتماعية ِل َما فيه
من العلماء واألطباء وأهل المعرفة.

َّ
إن ما وصفه س��ليمان التاجر في رحلت ِه إلى
َّ
محط أنظار التجار العرب اآلخرين
الصين كان
م��ن حيث تش��جيعهم عل��ى معرف�� ِة المزيد عن
الصين فضالً عن التواصل بينهما.

َّ
إن المتت ِبّ��ع ألص��ول التواص��ل االجتماعي
واألخبار الواردة عن الصين يجد ذلك واضحا ً في
رحلة سليمان التاجر ،التي تُعد من أقدم ما وصف
الطري��ق التج��اري البحري الذي يرب��ط العرب
بر طريق الحرير البح��ري آنذاك ،إذ
بالصي��ن ِع َ
ج��اء بوصفٍ دقيق يكاد يكون األكثر دقَّةً من بين
المص��ادر التي وصلت إلينا ،فض�لاً عن رصد ِه
لقس��م من الظواهر الفلكية والبحرية التي شاهدها
في طريق ِه إلى الصين ،ومنها على س��بيل التمثيل
ظاهرة الم ِدّ والجزر  ،Tidesوجبل النار ،والسمك
الذي يطير ،والس��مك الذي يصعد على أش��جار
النارجي��ل  The coconut treeفيش��رب الماء
ويع��ود إلى البحر ،والس��رطان البحري Crabs
الذي يتح َّجر إذا خرج من البحر(.)22
وصف عادات
ث َّم يذهب بنا سليمان التاجر إلى
ِ
أه��ل الصين من الملب��س والمأكل م��ن الحبوب
واللح��وم والفواك��ه ،فض�لاً عن أنواع الش��راب
المفضل لديهم ،وكذلك وصف قس��م من العادات
والتقالي��د اإلجتماعي��ة لديه��م ،ث َّم ذك��ره مصادر
ثرواتهم ومتاعهم« :ولهم الذهب والفضة واللؤلؤ
والديباج والحرير» ،وكذلك ذكر ما يحصل إليهم،
فذكر العاج واللبان والنحاس والذيل(.)23
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ث�� َّم يصف الطري��ق التج��اري البحري من
البصرة إلى الصينَّ ،
وأن أكثر الس��فن الصينية
تُحم��ل م��ن س��يرافَّ ،
وأن المت��اع تُحم��ل من
عم��ان ،)25(...ويُعد س��ليمان التاجر
البص��رة و ُ
م��ن المس��لمين األوائ��ل الذي��ن س��اهموا ف��ي
إعطاء صورةٍ واضحة عن بالد الصين س��وا ٌء
عل��ى المس��توى الجغرافي ،أو على المس��توى
الثقافي( )26وهذا ليس غريبا ً عن الر َّحالة العرب؛
ألنَّه��م كانوا ينظرون إل��ى الرحلة كونها عملية
استكشافية ثقافية انطالقا ً من المبدأ القرآني؛ َّ
ألن
حض على الس��فر ،ومنه قوله (:)
اإلس�لام
َّ
رِ
ِ
ِ
فيِ
َ
ِ
أْ
اَ
َِش�وا ال ْرض َوا ْب َتغُوا
{ َف�إِ َذا ُقض َيت َّ
الصل ُة َفا ْنت ُ
ِ
ِم ْن َف ْض ِ
ون}
يرا َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
�ل اللهَِّ َوا ْذك ُُروا اللهََّ كَث ً
(سورة الجمعة ،اآلية.)١٠ :
ويذك��ر الكات��ب ل��ي رون��غ جي��ان(*) Li
َّ )27(Rong Jian
إن التج��ار المس��لمين كان��وا
يذهبون ش��رقا ً باتجاه الجنوب الشرقي للصين،
وأغلبهم يرسون في كوانجو الواقعة في الشمال
منه��ا ،وأ َّما تجارته��م فكانت متنوع��ةً وكثيرة،
فمنها :العطور ،واللب��ان ،والصمغ ،والكافور،
والعنب��ر ،والفلفل ،وعود الس��ند ،وعود هندي،
وع��ود البخ��ور ،وم��اء ال��ورد ،وغيره��ا من
األنواع األخرى ،وكذلك حمل التجار المسلمين
أنواع��ا ً م��ن المجوه��رات ،نحو :ع��اج الفيل،

وقرن الكركدن ،ونبل اللجأة الس��هفية ،واللؤلؤ،
والمرجان ،والعقيق ،والكهرمان.
وأ َّما األدوية فكان��ت معروفةً عندهم ،وهذا
أضفى للتج��ار ْ
أن يأتوا بها إلى الصين ،ومنها:
العر ،الليلك ،القرنفل ،وهذ ِه البضائع التي كانت
َّ
تُعد م��رآة ً لثقاف��ة المس��لمين اإلجتماعية فضالً
ع��ن الصينيي��ن ،ولذلك فقد نقلوه��ا إلى الصين
لداللتين ،األولى تجاري��ة والثانية ثقافية؛ ألنَّهم
بالمث��ل يعودون ببضائع تحم��ل ثقافة الصينيين
فض�لاً ع��ن التج��ارة ،وم��ن ه��ذ ِه البضائ��ع:
الخزف ،والحرير ،والشاي ،والمسك ،وغيرها
من ال ُمنتج��ات الصينية ،ومن جه�� ٍة أخرى فقد
كانت الس��فن التجاري��ة الصينية – التي أش��ار
عمان
إليها الر َّحالة العرب – تنقل البضائع إلى ُ
والبحري��ن والبص��رة وبغداد ،وه��ذا يدل على
عم��ق وامتداد التواصل بي��ن الحضارتين على
صعي��د التجارة والتبادل الثقاف��ي؛ َّ
ألن الوافدين
بال ُمحصل��ة ينقل��ون طبائع وثقافة البل��دان التي
يمرون بها أو يقصدونها.
وينقل لنا المؤرخون( )28عن الخليفة العباسي
أب��ي جعف��ر المنص��ور (158-95ه��ـ-714/
775م) ،أنَّ��ه ق��ال عندما عزم عل��ى بناء مدينة
بغداد الس�لامَّ :
إن «نهر دجلة سيربط بيننا وبين
يمض إلاَّ وقتا ً على تأسيس
الصين البعيدة» ،ولم
ِ
ٌ
س��وق صينية يُباع فيها الحرير
بغداد ليُفتح فيها
والخزف فضالً عن الورق.
إذن طري��ق الحرير قد جعل من المس��افات
البعي��دة بي��ن البلدان قريب��ةً عن طري��ق تبادل
الثقافات ،إذ َّ
إن الرحلة بين بالد العرب المتمثلة
بمينائي س��يراف  Bandar-e Sīrafوالبصرة
وجنوب الصين (كانتون)  Cantonو (نانكين)
 Nankingكان��ت تس��تغرق مائ��ة وعش��رون

يوم��ا ً في البحر دون توقف ،وم��ن الطبيعي ْ
أن
يتوق��ف الب َّح��ارة بين الموانئ الت��ي يمرون بها
ف��ي الطريق من البصرة أو س��يراف ،لذا كانت
المدَّة تصل إلى س��تة أشهر( .)29فقد كان الر َّحالة
والتج��ار العرب القدامى الذي��ن كانوا يقصدون
(بالد الخطا)( )30أو الصين ،أول ما يتوقف عند
(كانتون) ،وقد عرف الصينيون العرب التجار
أو جاء ذكرهم في الوثائق القديمة باسم (داشي)
( )31بمعنى التاجر؛ ألنَّهم يعتقدون َّ
أن التجار هم
المهنة
أول م��ن رآها أهل الصين ،وقد اختلطت ِ
بالملَّ��ة ،وبعد ذل��ك أُطلق على ك ِّل مس��لم لفظة
(التاج��ر) ،م َّما جعل الكلمة لصيقةً بالمس��لمين
فيم��ا بع��د ،إذ ورد ذك��ر األمويين باس��م (باي
لي دامش��ي) بمعن��ى المس��لمين ذوي المالبس
البيضاء ،وكذلك ورد ذكر العباسيين باسم (خي
لي داشي) بمعنى ذوي المالبس السوداء(.)32
وقد ورد في دائرة المعارف اإلسالمية(:)33
َّ
إن الصينيين يذكرون المس��لمين في س��جلاَّ تهم
تط��ور من
باس��م (تاش��يش) ،وه��ي ناتجة عن
ٍ
االشتقاق.
المحور الثاني:
التواصل في العصر الحديث
َّ
إن العالق��ات العربي��ة الصينيَّ��ة نال��ت في
َّ
العص��ر الحدي��ث حظه��ا الواف��ر م��ن حي��ث
التواصل الدبلوماس��ي ،والثقافي ،والعس��كري،
واالقتص��ادي ،فمن��ذ ْ
أن أخ��ذت ال��دول العربية
اس��تقاللها من االستعمار األجنبي في أربعينيات
الق��رن العش��رين ،أقام��ت مص��ر ،وس��وريا،
والعراق ،والجزائ��ر وغيرها من الدول العربية
عالقا ٍ
ت على أغلب األصعدة بعد مؤتمر باندونغ
اآلسيوي – األفريقي Bandung Conference
عق��د في
 Afro–Asian Conferenceال��ذي ُ
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إندونيس��يا منتصف خمسينيات القرن العشرين،
أقامت عالقا ٍ
ت دبلوماسية بشك ٍل رسمي مع جميع
الدول العربية وبقيت عالقتهما وطيدة إلى يومنا
هذا ،وهي متعاطفة مع الش��عوب العربية ليظهر
ذل��ك جليا ً في التبادل الثقافي ،إذ ترجمت الصين
ونش��رت أكثر م��ن ثالثين كتابا ً عربي��اً ،ومنها:
(نس��يم السالم ،صوت الش��عب العربي ،النصر
حليف الجزائر)(.)34
َّ
إن هذا األمر يُعد بادرة إيجابية لمعرفة ثقافة
الش��عوب ،فضالً عن آلي ِة التفكير ،والسيَّما على
صعيد اإلطار السياسي ،ولع َّل ما يميز العالقات
أيضا ً دعم الصين للقضية الفلسطينية ،ودليل ذلك
قيام الرئيس ياس��ر عرف��ات (2004-1929م)
بزيارة الصين أربع عش��رة زي��ارة ،آخرها عام
2001م ،وكان الرئي��س الصين��ي جيان��غ تزي
مي��ن  Jiang Zeminقد زار فلس��طين بزيارةٍ
تُع��د األولى من نوعها في تاري��خ العالقات بين
البلدين ،وذلك في الخامس عش��ر من أبريل عام
2000م( ،)35ويُش��ير ذل��ك إلى م��دى التواصل
الثقافي واالجتماعي بين البلدان العربية والصين،
وفيه داللة على الدعم والتأييد ال ُمتبادل سوا ٌء أكان
سياس��يا ً أم اقتصاديا ً أم دبلوماس��يا ً أم علمياً؛ َّ
ألن
الصين والدول العربي��ة يمتلكان حضارتين من
أقدم الحضارات وأش��هرها في مشارق األرض
ومغاربه��ا ،فكالهم��ا يحمل من التاري��خ العتيد
والمس��تقبل الزاهر ،فالثقافة الصينيَّة المعاصرة
غنية المضامين ومتنوعة األشكال على األصعد ِة
كافَّ��ة ،فض�لاً عن تناغمه��ا مع الثقاف��ة العربية
ذات اإلرث الكبي��ر ،إذ ثب��ت ذل��ك ع��ن طريق
التجارب في مجال حماية اإلرث كما في مصر،
والسودان ،واألردن ،وتونس ،والعراق وغيرها
من الدول العربية ،وهذا قد أطره الحوار وتبادل
الثقاف��ات بينهما على أس��اس المنفع��ة ال ُمتبادلة
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بينهما( ،)36ويعود أغلبه إلى طريق الحرير الذي
رب��ط العرب بالصين ،إذ لوال وجود ممر بينهما
لما وصل التواصل إلى ذروته.
ش��ك فيه َّ
َّ
أن العالق��ات بين العرب
وم َّما ال
والصين ُمس��تندة عل��ى تاريخها العريق ،فضالً
عن المؤثرات التي ترتبط بتحديد مسار متواصل
يطم��ح إليه ِكال الطرفي��ن ،ولع َّل له��ذ ِه العالقة
إمكاني��ة في ق��راءة الواقع في ظ�� ِّل المتغيرات
ال ُمتس��ارعة عل��ى الصعيد الدول��ي ،فضالً عن
الصعي��د اإلقليم��ي ،ومن أج��ل ال ُمحافظة على
َّ
ف��إن للطرفي��ن مصال��ح
التواص��ل المش��ترك
مش��تركة ومتبادلة الس��تمرار ه��ذا التواصل؛
َّ
ألن العال��م أصبح متعدد األقطاب التي يُس�� ِ ّميها
()37
بعضهم القوى العظمى ومنها الصين .
ويب��رز التواص��ل أكث��ر عندم��ا قام��ت
ش��خصيا ٍ
ت صينيَّة نحو الحاج عيس��ى ماروغ
خ�لال األع��وام (1940–1937م) ببعث��ةٍ،
دعم
زارت البل��دان العربي��ة للحص��ول عل��ى ٍ
رس��مي وجماهيري لكفاح الشعب الصيني ضدَّ
الغزو اليابان��ي( ،)38وهذا األمر يدل على عمق
الرؤية بين الش��عب الصيني فضالً عن حكومت ِه
بالتواصل مع الع��رب؛ ألنَّهم يتمتعون بعالقا ٍ
ت
مع العالم على مختل��ف األصعدة ،يمكن لها ْ
أن
تدعم متطلَّع��ات المقاومة الصينيَّة ،وبالفعل فقد
نجحت الصين بهذ ِه الخطوة؛ ألنَّها كسبت صوتا ً
قويا ً في دعم حربها ضدَّ اليابان.
وقد أش��ار خبراء إلى َّ
أن طريق الحرير قد
قدَّم إس��هاما ٍ
ت عظيمة للح��وار بين الحضارات
والتبادالت الثقافية ،وذكر (دينغ شوتش��ين) َّ
بأن
الكثير من الثقافات في الماضي اتصلت بعضها
ببع��ض من خالل طريق الحرير ،إذ كان بمثابة
رابط��ة محورية نُقل��ت من خالل�� ِه التكنولوجيا

الجدي��دة والتقالي��د واالتجاهات ،وليس الس��لع
فحس��ب ،وإنَّما األفكار والس��لوكيات( )39أيضاً،
فضالً عن االتصال الثقافي العالمي.
ويمك��ن لن��ا الق��ول َّ
إن طري��ق الحرير كان
أنموذج��ا ً للتواص��ل الثقاف��ي ،واالقتص��ادي،
والتجاري بين الصين من جهة ،والبلدان العربية
م��ن جه�� ٍة أخرى ،إذ ل��م يتوق��ف التواصل لبُعد
المس��افات بي��ن األُمم ،وإنَّما الفض��ل يعود لذلك
الطريق الذي اكتسب شهرة ً عالمية ِل َما قدمه من
إسهاما ٍ
ت على مختلف األصعدة من التواصل.
ولع َّل فك��رة التواصل بين األُم��م تدعو إلى
بناء عالقا ٍ
ت متبادلة تقوم على أس��اس المصالح
المش��تركة ،وه��ذا م��ا تؤ ِ ّك��د علي��ه الزيارات
بر الحوار
الرس��مية التي يق��وم بها الطرف��ان ِع َ
المباش��ر ،أو تل��ك الت��ي تدعو إليه��ا المنتديات
ب��ر تحفيز
الثقافي��ة واالقتصادي��ة والتنموي��ة ِع َ
مختلف الدول العربية ،عل��ى التضامن والدعم
والثقة المتبادلة وحس��ن الصداقة ،وهو ما يعود
بالنفع لك ِّل األطراف ،س��وا ٌء على العالم العربي
الذي كان عنصرا ً رئيس��ا ً ومركزا ً محوريا ً في
طريق الحرير القديم ،فضالً عن التطلع إلى ْ
أن
يكون كذلك في إعادة الطريق الحديث(.)40
ويبقى محور التواصل الثقافي مرتكزا ً على ما
تطرحه تلك المنتديات ،إذ أشار إلى ذلك في المنتدى
الصيني – العربي الذي افتُتح بقاعة المتحف الوطني
ف��ي العاصمة الصينيَّة وبمش��ارك ٍة عربية تمثلت
بوزراء الثقافة ،فضالً عن الوفود األخرى ،وأ َّكدوا
على دعم مراكز الحوار الثقافي بين الصين والعالم
العرب��ي ،وذلك عن طري��ق التعريف بالحضارة
والثقافة واآلداب والفن��ون الصينيَّة والعربية(،)41
وتأتي هنا أهمية الترجمة باعتبارها أداة ً رئيس��ية
في التبادل والتواصل الثقافي؛ َّ
ألن العالقات الوثيقة

تُح ِت ّم على الطرفين ذلك ،وبالفعل فقد تُرجمت مئات
الكتب العربية إلى الصينيَّة س��وا ٌء تلك التي تُعنى
بالحوار ،أو بالدين ،أو باالقتصاد ،أو السياس��ة...
ب��ر مراكز دعمته��ا الدول العربي��ة فضالً عن
ِع َ
َّ
الصي��ن ،وقد أكد تقرير ندوة العالقات الصينية –
العربية والحوار بين الحضارتين في (أورومتشي)
 )Ürümqi (乌鲁木齐ع��ام 2013م ،عل��ى
َّ
أن الحوار الحضاري يُس��اهم في تعزيز التواصل
واإلف��ادة ال ُمتبادلة بي��ن الصين والبل��دان العربية
ويس��اعد على تضافر جه��ود الجانبي��ن لصيانة
التعددية الثقافية للعالم ،فض�لاً عن تكريس روح
االنفتاح واالحتواءَّ ،
وإن التواصل الثقافي يس��عى
إلى نشر قيم التسامح والتفاهم مع تأكيده على احترام
حق ك ِّل البلدان في اختيار الوس��ائل التنموية وفقا ً
إلرادتها المس��تقلة .واألمر الذي يدعو إلى تعزيز
الحوار من أجل توفير األرضية الش��عبية الصلبة
بر زيادة وتوسيع عالقات التعاون اإلستراتيجية
ِع َ
الصينيَّ��ة العربية القائم��ة على التعاون الش��امل
والتنمية ال ُمش��تركة()42؛ َّ
ألن الروابط المش��تركة
بر التاريخ العميق للعالقات العربية الصينيَّة تُلزم
ِع َ
بر وس��ائل التواصل الثقافي
الطرفين النهوض ِع َ
واالجتماعي الذي يخدم الشعبين ،ومن ث َّمة فال بدَّ
لهما من زي��ادة ذلك التواصل والعمل على تنميت ِه
بر الوس��ائل المتنوعة ،والسيَّما تلك التي يكون
ِع َ
نمو التواصل بينهما عن طريق إقامة
لها أث��ر في ّ ِ
فعاليات التواصل الثقاف��ي ،والفني ،واالجتماعي
للتعريف بالخصائص الثقافية لك ٍّل منها.
وتبق��ى الجهود الهادفة إل��ى زيادة التواصل
الثقافي واالجتماعي بين الصين والعالم العربي
متنوعة يتقاطفها الطرفان ،ولع َّل الترجمة أبرز
تل��ك الجه��ود الرامية إلى فتح اآلف��اق على تلك
الحضارتي��ن ،وتكلَّل��ت تل��ك الجه��ود بترجم ِة
العديد م��ن الكتب الصينيَّة والعربية ،والس��يَّما
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كتب الفلس��فة والتاريخ والطب ...ولع َّل الخطوة
الكبي��رة التي قامت بها مكتبة الملك عبد العزيز
العام��ة بفتح فرعٍ لها في جامعة بكين Peking
 Universityالت��ي تُع��د ناف��ذة ً ف��ي العالقات
الثقافي��ة بين البلدان ،بل ونافذة للتعريف بالثقافة
العربية اإلس�لامية ،ورافدا ً إلثراء برامج تعليم
اللغة العربية في الجامعات الصينيَّة ،وهذا األمر
يُعد امتدادا ً للعالقات الحضارية والتاريخية بين
العالم العربي والصين ،التي تعود جذورها إلى
أكثر من أربعة عشر قرنا ً من الزمان(.)43
ّ
إن ه��ذ ِه الخطوة ه��ي من نتائ��ج ال ُمنتديات
العربي��ة الصينيَّة التي س��عت دائما ً إلى توس��يع
ب��ر التواص��ل الثقاف��ي بي��ن
آف��اق التع��اون ِع َ
الطرفي��ن؛ َّ
بر الثقافات يس��تلزم
ألن التواصل ِع َ
إجراءا ٍ
ت عدَّة ،فال بدَّ من التعرف على اختالف
تل��ك الثقافات ...لذا فعل��ى الطرفين احترام تلك
الثقاف��ات( )44فض�لاً ع��ن الهدف المنش��ود من
التعرف عليها هو التواصل بما يخدم الطرفين،
إذ جس��ور التواصل تس��تمد جذورها من تاريخ
الحضارات ويجمعها س��قف الثقاف��ة والمعرفة
والكلمة التي تجم��ع وال تفرق ،وهذا كلَّه يكون
بر التواصل الثقافي واالجتماعي بين البلدان،
ِع َ
فكان لطريق الحرير الحظ األوفر في ذلك.
َّ
إن جسور التواصل الثقافي تارة ً تأخذ السبات
وأخرى اليقظة ،فمثالً أخذت س��بات طويل بين
الصين والس��ودان ،إلاَّ أنَّها اس��تفاقت تقريبا ً ما
بي��ن (2011–1989م) ث�� َّم ف��ي 2016م ،إذ
نجح��ت الصين ف��ي َّ
القطاع الثقافي من إنش��اء
وتدريس فرق االكروبات السودانية(.)45
ويمك��ن الق��ول َّ
إن التواص��ل االجتماع��ي
والثقاف��ي
Social
connectedness
 Intercultural communicationبي��ن

104

دراسات تأريخية العدد 47 /

الش��عوب هو ظاهرة إيجابية تسعى إليها البلدان
م��ن أج��ل المصال��ح المش��تركة بينه��ا ،فضالً
ع��ن االنفت��اح عل��ى ثقاف��ات وع��ادات وتقاليد
الش��عوب األخرى ،ولع َّل طري��ق الحرير كان
ش��معةً أض��اءت س��بيل التواصل بي��ن العرب
والصي��ن ،وهذا األمر قد دع��ا إلى تزايد اهتمام
المجتم��ع الدول��ي بدع��م المس��اعي والجه��ود
المبذول��ة على أكثر من صعيد ،من أجل تعزيز
الح��وار والتواص��ل بي��ن الثقاف��ات والتحالف
بي��ن الحض��ارات والتعايش بين الش��عوب؛ إذ
أن يكون معتمدا ً
التواصل بين الش��عوب ال ب��دَّ ْ
على مبادئ الحق والعدل وال ُمس��اواة( ،)46فضالً
عن حق��وق اإلنس��ان  ،Human rightsوهذا
م��ا تحقَّق على أرض الواقع بي��ن أغلب البلدان
العربي��ة والصي��ن؛ َّ
ألن التواص��ل هو س��لوك
حضاري يس��تند إلى عمق الحضارات والسيَّما
العربية والصينيَّة ،وعليه ال بدَّ من تفاع ٍل ثقافي
بين الطرفي��ن؛ َّ
ألن التفاعل هو مفتاح التواصل
فالعالق��ات الصينيَّ��ة – العربي��ة كان��ت بين م ٍدّ
وج��زر مع البل��دان العربية؛ ألنَّه��ا كانت تنحو
تجاه األنظمة ،وهذا – كما اعتقد – له آثار سلبية
أكث��ر منها إيجابية؛ َّ
ألن األنظمة تذهب وتتغير،
ولكن الشعوب وحضارتها هي التي تبقى؛ لذلك
يج��ب ْ
أن يك��ون التواص��ل قائما ً عل��ى ما ينفع
الطرفي��ن من حيث تحقيق المصالح المش��تركة
ومنها :اإلجتماعي��ة ،واالقتصادية ،والتجارية،
ْ
وأن تكون السياس��ة خادمةً لتلك المصالح وليس
العكس ،وهذا تجلَّى أكثر وضوحا ً في المنتديات
الثقافية ،إذ أصبحت العالقات العربية – الصينيَّة
طريقا ً يُحتذا ب ِه في الشرق األوسطَّ ،
وأن ال ُمتتبع
للواق��ع يج��د َّ
أن الثقاف��ة الصينيَّ��ة منتش��رة في
البلدان العربية على أغلب األصعدة عن طريق
االستثمارات اإلقتصادية ،والتجارية ،والثقافية،

حتَّى أخذ الش��باب العرب بالتوجه للدراس��ة في
الصين ،وعن ذلك ينتج االحتكاك بين الشعوب،
فيكون األخذ والعطاء بينهما أكثر إيجابية .ومن
الجدير بالذكر َّ
أن اإلسالم أخذ ينتشر بفضل ذلك
االحتكاك ،إذ برزت المساجد في الصين ليؤدَّى
به��ا الطق��وس اإلس�لامية ،وكذل��ك الجمعيات
الخيرية التي تدعو إلى نش��ر اإلس�لام ،ومن ث َّم
نش��ر الحضارة اإلس�لامية والعربية بين المدن
الصينيَّ��ة ،ونتيج��ةً لهذا التواص��ل فقد أظهرت
تقارير رسمية َّ
أن الصين أصبحت أكبر مستثمر
في المنطق��ة العربية في عام 2016م ،إذ بلغت
قيم��ة اس��تثماراتها ( )199.63ملي��ار ي��وان
( )The renminbi (人民币م��ا يُق��ارب
 29,5ملي��ار دوالر) ،أي ما يمثل  %31.9من
صة الس��وق متجاوزة ً ك َّل الدول العظمى(.)47
ح َّ
َ��مل أغلب الدول العربية ْ
إن
وهذا االس��تثمار ش ِ
ل��م يكن جلُّها ،عل��ى الرغم م��ن التحديات التي
يواجهها المجتمع العربي بشك ٍل خاص ،والدولي
بشك ٍل عام ،بسبب الصراع اإلقليمي في المنطقة
العربي��ة ،فضالً عن تنافس الش��ركات العالمية
ف��ي المنطقة ،وفي ظ ِّل هذا فقد تم َّكنت العالقات
الصينيَّ��ة – العربي��ة من التواص��ل الثقافي بين
الش��عوب ،والذي يمثل حقيقة تاريخية ،الس��يَّما
وأنَّه يمتد في عمق الحض��ارات التي تواصلت
من��ذ أكثر من ألف وأربعمائ��ة عام ،ومع انفتاح
نواف��ذ الحداث��ة والعولمة يتس��ارع العالم في م ِدّ
جس��ور الصداق��ة والتواصل م��ع العرب؛ َّ
ألن
الحضارة اإلنس��انية بش��ك ٍل ع��ام ال يتحقق فيها
الت��وازن إلاَّ بتعددية الثقاف��ات ومصادرها(،)48
وم��ا إعج��اب الع��رب بالصي��ن والعك��س إلاَّ
أنموذج��ا ً يُقتدى ب ِه في س��ير العالقات الصينيَّة
العربية.

نتائج البحث وتوصياته:
يمك��ن ْ
أن نوجز أبرز النتائ��ج والتوصيات
باآلتي:
َّ .1
إن العالقة بين العرب والصين عالقة قديمة
قِدَم الحضارتين العربية والصينيَّة.
 .2يُع��د طريق الحرير منفذا ً مهما ً يربط العرب
بالصي��ن قديما ً وحديثاً ،وال ب��دَّ ْ
أن يجد من
العناي��ة واالهتمام ما يؤهله بال ُمحافظة على
قِدَم تلك العالقات ،فضالً عن توسيعها على
األصعدة كافَّة؛ َّ
بر
ألن الحضارتين أثبتت ِع َ
الزم��ن أنَّهما تمتلكان عالق��ا ٍ
ت تواصلية قد
خدمت مصالح شعبيها.
 .3ال يمك��ن ْ
أن يس��تمر التواص��ل م��ن طرفٍ
واح��د ،وإنَّم��ا يج��ب االهتمام ب�� ِه من ِكال
الطرفي��ن عن طريق إنش��اء منتديا ٍ
ت ثقافية
ع��رف الش��عبين بتراثيهما عن
ومعرفي��ة ت ُ ِ ّ
طريق الترجمة والمعسكرات الكشفية.
 .4يوصي الباحث بتوس��يع االستثمار الصيني
ف��ي البل��دان العربي��ة والس��يَّما ف��ي مجال
االقتص��اد والنفط؛ َّ
ألن الصي��ن من البلدان
المتقدمة اقتصادياً ،فضالً عن كونها محور
رئيسي في مجلس األمن الدولي.
 .5يوصي الباحث بزيادة العالقات الدبلوماسية
وزيادة التمثيل فيها ،ليش��مل مفاصل الحياة
بما فيه��ا البعثات الدراس��ية والزماالت في
المجاالت العلمية كافَّة.
 .6يوص��ي الباحث بفتح المجال أمام الش��عبين
بر تس��هيل عملية
للتواص��ل االجتماع��ي ِع َ
التواص��ل ،س��وا ٌء أكان��ت ع��ن طري��ق
الرحالت السياحية ،أو العالجية ،أو غيرها
بما يتناس��ب م��ع عم��ق إرث التواصل بين
الحضارتين.

ريرحلا قيرط رثأ
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الهوامش:
( )1زرمان ،محمد« ،فعل التواصل ..مقاربة في األبعاد
والش���روط» ،بحث منش��ور ضمن فعاليات مؤتمر
فيالدلفيا الرابع عشر2009 ،م ،ص( 3بتصرف).
( )2المرجع نفسه ،ص( 19بتصرف).
( )3لبيب ،الطاهر ،اآلخر في الثقافة العربية( ،بيروت،
مركز دراسات الوحدة العربية1999 ،م) ،ص204
(بتصرف).
( )4اب��ن ف��ارس ،أب��و الحس��ين احم��د ب��ن زكري��ا
(ت395هـ1005/م) ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق:
عبد الس�لام محم��د ه��ارون( ،القاه��رة ،دار أجياد
الكتب العربية ،د.ت ،).مادة( :وصل)؛ ابن منظور،
ُمح َّمد بن مكرم (ت711هـ1311/م) ،لسان العرب،
تحقيق :عامر أحمد حيدر ،ط( ،2بيروت ،دار الكتب
العلمية2009 ،م) ،مادة( :وصل).
( )5هوي��دي ،فهمي ،اإلسالم في الصين( ،بيروت ،عالم
المعرفة1998 ،م) ،ص.19
( )6المرجع نفسه ،ص.11
( )7رزم��ان« ،فع���ل التواص���ل ..مقاربة ف���ي األبعاد
والشروط» ،ص.11
( )8هويدي ،اإلسالم في الصين ،ص.19
( )9رزم��ان« ،فع���ل التواص���ل ..مقاربة ف���ي األبعاد
والشروط» ،ص.20
( )10الصين��ي ،ب��در الدين حي ،العالق���ات بين العرب
والصي���ن( ،القاه��رة ،مكتب��ة النهض��ة المصرية،
1950م) ،ص.20
( )11ورد أكث��ر من حك��م على صحَّ�� ِة الحديث ،فمنهم
م��ن حكم علي��ه بالضعف ،ومنهم من ق��ال إنَّه يرقى
س��ن .راج��ع :األلبانيُ ،مح َّم��د ناصر الدين
إلى ال َح َ
(ت1420ه��ـ) ،معجم األلباني ..سلس���لة األحاديث
الضعيفة والموضوعة( ،الرياض ،مكتبة المعارف
للنش��ر والتوزيع ،د.ت ،).ص ،129رقمه (،)906
(.)907
( )12يُنظ��ر :لي رونغ جيان ( ،)Li Rong Jianتاريخ
العالقات الصينية العربية ..حاضرها ومس���تقبلها،
ت ( ،)AICمرك��ز
المرك��ز العرب��ي للمعلوم��ا ِ
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الدراسات اإلستراتيجية( ،موقع على االنترنيت).
( )13الصين��ي ،العالق���ات بين الع���رب والصين ،ص
ص( 160–158بتصرف).
( )14الوش��ي :هو النقش في الثياب .ابن منظور ،لسان
العرب ،مادة( :وشي).
( )15هذ ِه كناية عن جمال لبسهم وصورهم.
( )16هذ ِه كناية عن قوت ِه بالعدد وقلَّتهم.
( )17كنايةً عن مدينة الزيتون (تش��يواند تشوفو) ،وهي
مدين��ة صينية واقعة على الس��احل ،ش��مال كانتون.
وذك��ر اب��ن بطوط��ة َّ
أن ه��ذ ِه المدين��ة ال يوجد فيها
زيت��ون وال بجميع بالد أهل الصين؛ وإنَّما اس��م لها
بلغ��ة أهلها ،وهي من أكب��ر الموانئ الصينية آنذاك،
يُنظر :شفيقه ،عيساني ،ش���به القارة الهندية وبالد
الصين من خالل الرحَّالة والجغرافيين المس���لمين
(الفت���رة ما بين القرن الثالث إلى الثامن الهجري)،
رس��الة ماجس��تير غير منش��ورة ،جامعة الجزائر،
2009م ،ص( 68بتصرف).
َّ
الطب��ري ،أب��و جعف��ر ُمح َّم��د ب��ن جري��ر
()18
(ت310ه��ـ922/م) ،تاري���خ الرس���ل والمل���وك،
تحقي��ق :محمد أبو الفضل إبراهي��م ،ط( ،2القاهرة،
دار المع��ارف ،د .ت ،).ج ،6ص ص503–500
(بتص��رف)؛ ابن األثير ،أبو الحس��ن عل��ي بن أبي
الك��رم (ت630هـ1233/م) ،الكام���ل في التاريخ،
تحقيق :محمد يوس��ف الدق��اق( ،بيروت ،دار الكتب
العلمية1978 ،م) ،ج ،4ص ص.290–289
( )19الماض��ي ،س��امي ،أثر طرق الح���ج في التواصل
اللغوي ..دراسة ابيستميولوجية( ،بغداد ،دار بغداد
للطباعة والنشر والتوزيع2017 ،م) ،ص ص.9–8
( )20الطب��ري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،6ص503؛
ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،4ص.290
( )21ل��ي رون��غ جي��ان ( ،)Li Rong Jianتاري���خ
العالقات الصينية العربية ..حاضرها ومس���تقبلها،
ت ( ،)AICمرك��ز
المرك��ز العرب��ي للمعلوم��ا ِ
الدراسات اإلستراتيجية( ،موقع على االنترنيت).
( )22الس��يرافي ،س��ليمان التاجر (ق3هـ9/م) ،عجائب
الدني���ا وقي���اس البل���دان ،تحقيق :س��يف ش��اهين

المريتمي( ،أبو ظبي ،مركز زايد للتراث والتاريخ،
2005م) ،ص ،19ص ص( 42-41بتصرف).

( )37نح��و أه��دافٍ وآلي��ا ٍ
ت جدي��دة للتع��اون الثقاف��ي
والتج��اري على ط��ول طريق الحري��ر ،موقع على
شبكة االنترنت ،ص( ،2بتصرف).

( )24التاج��ر ،عجائب الدني���ا وقياس البلدان ،ص،20
ص.42

( )38الدبلوماسية الشعبية والعالقات الصينية ،ص،86
نقالً عن :المرجع السابق ،ص( 3،بتصرف).

( )25المصدر نفسه ،ص.35

( )39يُنظر :منتدى طريق الحرير :قِدَم إسهاما ٍ
ت عظيمة
للحوار بين الحضارتين ،ش��بكة الصين اإللكترونية
 ،Arabic CHINA.ORG.CNالصفحة األولى.

( )23جلود ظهور السالحف.

( )26شفيقه ،شبه القارة الهندية وبالد الصين ،ص.16
(*) ه��و :لي رون��غ جي��ان  ،Li Rong Jianمن مدينة
ش��يانغ ف��ان  Xiang Fanبمقاطع��ة خ��و بيه Hu
 .Beiموالي��د عام 1955م .انته��ل العِلم في ك ٍّل من
مصر والعراق على التوالي ،وعمل كس��كرتير أول
وكنائب للقس��م السياس��ي في الس��فارة الصينية لدى
سوريا من يناير عام 2001م إلى آذار عام 2003م.
معن��ي بش��ك ٍل أساس��ي في دراس��ة وبح��ث التاريخ
العرب��ي والتعلي��م الثقاف��ي .البروفيس��ور لي رئيس
معهد البح��وث العربية في جامعة ووهان Wuhan
 Universityحالياً ،ل��ه العديد من األعمال األدبية
والترجمية ،وتنقَّل في العدي��د من المناصب الهامة،
نظرا ً ِل َما قدَّمه من مساهما ٍ
ت بارزة في دفع وتطوير
عالقات التعاون والتبادل السياس��ي والثقافي العربي
– الصيني[ .المحرر].
( )27لي رونغ جيان ،تاريخ العالقات الصينية العربية،
(بتصرف).
( )28هويدي ،اإلسالم في الصين ،ص.12
( )29المرجع نفسه( ،بتصرف).
( )30كانوا يسمونها بـ(البحر).
( )31هي كلمة معناها في الصينية( :التاجر).
( )32نقالً عن :هويدي ،اإلسالم في الصين ،ص.29
( )33م .ت .هوتس��ما Martijn Theodoor
 Houtsmaوآخرون ،دائرة المعارف اإلس�ل�امية،
تحقي��ق :إبراهيم زكي وآخرون( ،الش��ارقة ،مركز
الشارقة لإلبداع الفكري1998 ،م) ،ص.29
( )34لي رونغ جيان ،تاريخ العالقات الصينية العربية.
( )35للمزيد عن الزيارات المتبادلة بين الرؤساء العرب
والصينيين ،يُراجع :المرجع نفسه( ،بتصرف).
( )36المرجع نفسه( ،بتصرف).

( )40المرجع نفسه( ،بتصرف).
(« )41أهمي���ة الترجم���ة والتبادل الثقاف���ي الصيني –
العربي» ،مقال منش��ور في صحيف��ة اللغة العربية
اإللكترونية ،على الموقع اإللكتروني:
wwwarabiclanguageeic

( )42يُنظ��ر :منت��دى التع��اون الصين��ي العربي ،على
الموقع اإللكتروني:
www.casf.org

( )43يُنظ��ر :صحيفة (س��بق) اإللكتروني��ة ،ع/15 ،5
مارس2017/م( ،بتصرف).
( )44قلع��ه جي ،عب��د الفتاح« ،التواص���ل الثقافي بين
الش���عوب» ،جري��دة الجماهي��ر ،الص��ادرة ع��ن
مؤسَّس��ة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ،حلب،
ع2017/8/6 ،15032م ،ص.38
( )45أحمد ،جعفر كرار« ،العالقات السودانية الصينية
(2011–1956م)» ،مجلَّ��ة المس��تقبل العرب��ي،
الص��ادرة ع��ن مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربية،
بيروت ،د.ت ،.ص.37
( )46التويج��ري ،عب��د العزي��ز بن عثم��ان ،التواصل
الحض���اري والتفاه���م بين الش���عوب ،منش��ورات
َّ
المنظم��ة اإلس�لامية للتربي��ة والعل��وم والثقاف��ة –
إيسيسكو ،الرباط2010 ،م ،ص( ،7بتصرف).
( )47يُنظر :التبادالت الصينية العربية ،موقع على شبكة
االنترنيت:
http://www.xinhuanet.com/silkroad/arabic/zajl.
htm

( )48يُنظ��ر :قلع��ه ج��ي« ،التواص���ل الثقاف���ي بي���ن
الشعوب».
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Impact of Silk Road
on Cultural and Social Communications
between Arabs and China
Prof. Dr. Sami Al-Madhi
Abstract:
ilk Road, in its northern and
southern halves, is one of the
most important guarantees linking
China to the World because it is an
economic, commercial, and cultural
contributor that helps maintaining the
main pillars upon which the Chinese
Empire relied. Therefore, it was a
window for communication with the
World, and this explains the Chinese
interest in such road, as its advantages
put China among the advanced
countries of the World.

S

There is no doubt that any turn
in a given society has reflections
that show social, cultural, and
cognitive phenomena with economic,
commercial, and cultural impacts on
more than one aspect in such society.
The emergence of Islamic Call is a
very good example of the Researcher’s
point of view. This is clear in Arabia
when the call for Islam appeared
first in Mecca before spreading by
ambassadors of Islam eastward and
westward with the Islamic conquer
reaching the western borders of China.
Sources state that the Arabic leader
Qutaiba Bin Muslim Al-Bahili, when
conquering Samarqand and Bukhara

up to the borders of China, he swore
not to leave until he set his foot inside
the Chines territory. He sent a delegate
to the Emperor to negotiate with him.
The negotiators agreed not to have
a war and the Emperor sent gifts of
silk and golden sheets with sand from
China so that Qutaiba would step on
it and thus would keep his promise.
Quatiba accepted that.
This story is strong evidence of
mutual influence through cultural
dialogue, which led to the avoidance
of war and exchange of gifts, the ideal
method to solve disputes and avoid
conflicts. The idea of this study stems
from such notion. It aims at showing
the impact of the Silk Road on cultural
communication between Arabs and
Chinese. The study contains two main
aspects: communication in the Islamic
Age and communication in the modern
age, preceded by introduction and
followed by conclusions and list of
works cited. The most notable of such
conclusions is the peaceful relations
between Arabs and Chinese and giving
priority to mutual interest on unfruitful
conflicts.
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