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ABSTRACT 

  

Human development works to expand and raise the capacity and the various 

experiences of the target communities, in order to reach a high level in all aspects 

of life, especially with regard to the development of human capabilities through 

attention to this area by the state and its institutions. The research problem is 

concentrated on the key question of: What is the role of Islam and its impact on 

the development of China's Lanzhou City community? Hence, the research aims 

to identify the role of geographical and cultural components in the development 

of China's Lanzhou City community, and to clarify the role of Islam in the 

development of City community. The importance of research comes from the 

great importance of human development and its impact on developing countries 

and communities that will move the Lanzhou City community of the stalemate 

and the negative tradition of certain legacy to a state of prosperity, progress and 

prosperity. The research adopts the descriptive analytical approach, which will 

describe and analyze the subject of research to describe reality and draw a 

predictive picture of the future. The most important findings of the research is 

that China's efforts in human development degrees and different means and 

depending on the economic circumstances and the nature of the social structure 

and cultural heritage. Moreover, there are a number of features and attributes 

such as geographical landmarks, cultural, Islamic and cultural those makes 

China's use them to comparison with the experiences of other countries for the 

growth and development of human development in the Lanzhou City community. 
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This research divides into sections, the first section deals with the role of 

geographical and cultural components in the development of China's Lanzhou 

 City community. The second section refers to the role of Islam in the 

development of China's Lanzhou City community  
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تعمل التنمية البشرية على توسيع ورفع القدرات واخلربات املختلفة للمجتمعات املستهدفة لكي تصل إيل مستوى مرتفع 
يف مجيع نواحي احلياة، خاصة فيما يتعلق بتنمية القدرات اإلنسانية وذلك من خالل االهتمام هبذا اجملال من قبل الدولة 

  جمتمع مدين  ما دور اإلسالم وأثره يف تنميسؤال الرئيس املتمثل يف: ومؤسساهتا، حيث ترتكز مشكلة البحث على ال
نة الجنو التعرف على دور املكوانت  اجلغرافية والثقافية يف تنمية جمتمع مديومن هنا يهدف البحث إىل  الجنو الصيني  ؟

نطلق من تفإهنا  ؛يةاملوضوع هأمهيت يةحيثمن فدور اإلسالم يف تلك التنمية من جهة أخرى. الصينية من جهة، وتوضيح  
من حالة  دينة الجنوم واليت من شأهنا نقل جمتمع ،رها يف تطوير الدول واجملتمعاتاثنفسها وأمهية آ لتنمية البشريةاأمهية 

 .اجلمود والتقليد السليب ملورواثت معينة إىل حالة من الرخاء والتقدم واالزدهار

من معلومات  من خالله سيتسىن لنا وصف وحتليل ما يتعلق مبوضوع البحث التحليلي الذي الوصفي يتبع البحث املنهج
ل يف أن جهود الصني يف تتمثتوصيفا يطابق الواقع ويرسم صورة تنبؤية للمستقبل. هذا وقد توصل البحث إىل نتائج 
عية وما تزخر به من موروث االتنمية البشرية متفاوتة، ووسائلها خمتلفة تبعًا لظروفها االقتصادية وطبيعة تركيبتها االجتم

ثقايف له مميزاته ومساته، وما تتمتع به من معامل وحضارية إسالمية وتنوع جغرايف جيعل من الصني دولة ذات اتريخ وثقافات 
وتنوع حضارة تفيد وتستفيد من تبادل الدراسات وتناول املقارنة يف تلك اجملاالت مع الدول األخرى.كذا فيما خيص 

ل يتناول دور املكوانت فاملبحث األو إىل مبحثني:  قسيم البحثينتنمية البشرية يف جمتمع مدينة الجنو، و منو وتطوير ال
الم يف تنمية جمتمع مدينة دور اإلساجلغرافية والثقافية يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية، واملبحث الثاين: يشرح إىل 

 الجنو الصينية.

 

 

 

 

 

 

 املةلخص
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 املقدم :

بذلك مستوايت  له قققد حتو توفري الرفاهية املادية لتلبية احتياجاته املتنوعة واملتجددة،  وراءال يزال اإلنسان يسعى دائماً 
 آللة واملادةاذهبت به  من هذا التطور جدا مرحلة متقدمةحىت توصل إىل متقدمة من التطور التكنولوجي واملادي، 

 لذاته تهلقدراته تنمي تهنميتبني سعى إىل حتقيقهما يتطلبان مسعى موازاًي ياليت  داثةليكتشف أن التنمية واحل بعيدا..،
 .البشرية

تصادية واالجتماعية للباحثني يف امليادين االق يعترب موضوع التنمية البشرية من بني أهم املواضيع اليت تلقى اهتماماً 
مثل  اعوب مثلهمكرساً للش ألمم املتحدة للتنمية حقاً والسياسية، لذلك اعتربته املنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة ا

ابقي احلقوق، فبعد أن كان احلديث عن التنمية االقتصادية الشاملة أصبح اآلن الكالم عن التنمية البشرية ومقاييسها، 
وجبت  من هناو  فاالستثمار يف العنصر البشري أصبح الغاية اآلن لكل اجملتمعات للوصول إىل قمة التطور احلضاري،

اإلشارة إىل التأثري األساسي لإلسالم واملتمثل يف هنج التعليم وأساليبه يف أن يكون له دوٌر يف تنمية اجملتمعات بصفة 
 عامة وال سيما تنمية جمتمع مدينة الجنو.

 مشكةل  البحث:  

ة على  عملية تتضمن خيارات الناس عن طريق توسعة القدرات البشري :إن التنمية البشرية كما تصفها األمم املتحدة هي 
ية ، سواء كانت اجلغرافية أو احلضارية أو اإلسالمية أو الثقافية لتوظيفها يف حتقيق تنميٍة جمتمعكافة مستوايت التنمية

 تنمي  جمتمع وأثره يف ماهو دور اإلسالمشاملة. مما تقدم..؛ ترتكز مشكلة البحث على السؤال الرئيس واملتمثل يف: 
 .مدين  الجنو الصيني  ؟

 أهداف البحث:

  -تية:يسعي البحث إىل حتقيق األهداف اآل

 التعرف علي دور املكوانت اجلغرافية والثقافية يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية. -3

 دور اإلسالم يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية.توضيح   -2
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  :أمهي  البحث

ن األمهية فإهنا منطلقة م ,فمن حيث أمهيته املوضوعية ،ةدعدمت وحيثيات جوانب تظهر منإن أمهية هذا البحث   
التقليد السليب واليت من شأهنا نقل اجملتمع من حالة اجلمود و  .الكربى للتنمية البشرية وأثرها يف تطوير الدول واجملتمعات

لتفاعالت ام واالزدهار، وهذا ال يتحقق إال بتسليط الضوء على دور تلك ملورواثت معينة إىل حالة من الرخاء والتقد
  الذي يقوم به يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية . ومدى التأثري

  :منهج البحث

راء ووصف التحليلي؛ حيث قامة الباحثة ايستق البحث الوصفي منهجيةلقد اعتمدت الباحثة يف تناول الدراسة على 
 وحتليل ما يتعلق مبوضوع البحث من معلومات لتقدم تفسريا للواقع وترسم صورة تنبؤية للمستقبل.

 :تقسيم البحث

 املبحث األول: دور املكوانت اجلغرافية والثقافية يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية.

 تمع مدينة الجنو الصينية.دور اإلسالم يف تنمية جماملبحث: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 08 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 املبحث األول

 دور املكوانت اجلغرافي  والثقافي  يف تنمي  جمتمع مدين  الجنو الصيني 

مع اتساع االهتمام ابلعنصر البشري يتصاعد االهتمام أبمهية التنمية البشرية وضرورة وحتديد مؤشراهتا ووسائل قياسها، 
 االقتصادية الذي برز يف عقد الستينات من القرن املاضي قد اهتم بتنمية وتطوير البىنفإذا افرتضنا إن عصر التنمية 

التحتية االقتصادية فإن املرحلة الراهنة هي مرحلة إعداد وتطوير القدرات البشرية.. أي أن اإلنسان تصدر أهداف التنمية 
يعة تركيبتها ا تبعًا لظروفها اإلقتصادية وطباملعاصرة. ومع تفاوت جهود الدول يف التنمية البشرية واختالف وسائله

االجتماعية ومورثها الثقايف؛ إالَّ إن هدف التطوير ورفع املهارات البشرية هدف واحد. وهذا يعين أنه ابإلمكان االستفادة 
 (1)وع ومفيد.ر من جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال واملقارنة بينها، أي إن االقتباس وتوطني وسائل التنمية البشرية مش

 أواًل: املكوانت اجلغرافي  ملدين  الجنو الصيني :

تنقسم الجنو إىل ثالث حمافظات ومخسة أحياء، املنطقة اجلديدة يطلق عليها منطقة الجنو اجلديدة، ومنطقتان للتنمية  
على مستوى الدولة أي منطقة التنمية للتكنولوجيا العالية احلديثة لالجنو، ومنطقة الجنو االقتصادية، وأربع حدائق 

 . صناعية على مستوى املقاطعة

كم مربع، وعدد سكاهنا   2132.1 ألف كم مربع، وتبلغ مساحتها احلضرية 23.2 جنو اإلمجاليةوتبلغ مساحة ال
ماليني نسمة. تتمتع الجنو بسمعة عالية  3.121 ماليني نسمة، وعدد سكاهنا املقيمني الدائمني 4.4 اإلمجايل يتجاوز

لصني" و"عاصمة فر" و"القصر الصيفي يف غريب امثل"املدينة االسرتاتيجية املهمة على طريق احلرير" و"لؤلؤة النهر األص
فكل ما تتمتع به مدينة الجنو من ميزات ومسات جيعل مؤهالت ( 2).النواعري"و"املدينة املشهورة إبنتاج اخلضار والفواكه"

  التنمية البشرية هبا ظاهرة للعيان.

عاصمة  ويف القرن الرابع قبل امليالد كانتأصبحت الجنو جزءًا من األراضي الصينية منذ القرن السادس قبل امليالد، 
 أصبحت مركزاً هاماً للداينة البوذية إىل أن فتحها املغول يف  22 إىل 5 سالسة ليانغ لفرتة وجيزة، ومن القرن

                                                           
واردالبشرية يف إمكانية املقارنة وفرص االستفادة، مصر،القاهرة، املؤمترالعريب األول يف إدارةوتنمية امل-البشريةاملعريف، انصر ميالد، التجربة الصينية يف التنمية  1

 https://hrdiscussion.com/hr104718.htmlموقع إلكرتوين: .2020القطاع العام )الواقع والتطلعات والتحدايت(، 
 ع سابق. املوقع اإللكرتوين.مدينة الجنو، مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، مرج 2
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م خالل عهد 2151م, ومن ذلك الوقت أطلق عليها أمساء خمتلفة إىل أن اكتسبت امسها األخري عام 2235 العام
 م.2111دما أصبحت قانسو مقاطعة منفصلة مت اعتبار الجنو عاصمة هلا عامأسرة تشينغ، وعن

مستوى  ولكوهنا املدينة األشهر على. مدينة الجنو عاصمة إقليم قانسو وأكرب مدينة به. تقع يف مشال غرب الصني  
التصال ابلنصف الشرقي ا اإلقليم فإهنا تُعترب مركز نقل إقليمي رئيسي. ولقد أاتحت للمناطق الغربية احلفاظ على بقاء

 .من البالد عرب شبكات السكك احلديدية

  م2020 نسمة وفًقا للتعداد السكاين لعام 3.121.213وتُعد الجنو موطًنا لـ  
، وتعترب (3) (ميال مربعا 420) كيلومرت مربع 2,011 اليت تبلغ( احلضر) نسمة يف املساحة املبنية 230.277.2و

ها لثقافة النهر األصفر العريقة لألمة الصينية, حيث حتيطها اجلبال من اجلنوب والشمال وخيرتقالجنو مدينة قدمية ممثلة 
طلق عليها ، حيث ي"املدينة على النهر األصفر" النهر األصفر من الشرق إىل الغرب، ويسميها الناس منذ قدمي الزمان

اجلديدة اخلامسة  افظات ومخسة أحياء، وفيها املنطقة، وحتتوي الجنو حالياً على ثالث حم(املدينة الذهبية)جبني تشنغ أي 
للدولة أي منطقة الجنو اجلديدة، ومنطقتان للتنمية على مستوى الدولة أي منطقة التنمية التكنولوجيا العالية احلديثة 

جنو على ال ملدينة الجنو، ومنطقة الجنو االقتصادية، وفيها أربع حدائق صناعية على مستوى املقاطعة، وبترتبع مدينة
الروافد العليا للنهر األصفر اليت تنبع من جبال املقاطعة؛ مثلت املدينة املركز الرئيس للمقاطعة منذ ألزمان طويلة. الروافد 
 العليا جتري يف الطرف اجلنويب للطريق املؤدي عرب ممر هيكسي ومن خالل آسيا الوسطى واملمتد إىل الطرق املؤدية إىل 

ة يف إقليم )شنشي( من الغرب والشمال الغريب، وكذلك منطق( حديثا شيان) مية ملنطقة تشانغ آنمنطقة العاصمة القد
 .(4)حبرية تشينغها العليا الرافدة للنهر األصفر

وتتمتع الجنو بسمعة عالية مثل "املدينة االسرتاتيجية املهمة على طريق احلرير"، و"لؤلؤة النهر األصفر"، و"القصر الصيفي 
، والشكل اآليت يبني املوقع اجلغرايف ( 5")صني"، و"عاصمة النواعري"، و"املدينة املشهورة إبنتاج اخلضار والفواكهيف غريب ال

 :ملدينة الجنو

                                                           
3 Xue dafeng, Thesis Master, The Research on Urban Problem of Management and 

Countermeasure in Lanzhou, Lanzhou University, May2006 P16. 
 www.arab.gsta.gov.cn/awweb/arablzs/15223.jhtmlمدينة الجنو، مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، املوقع اإللكرتوين  4
 مدينة الجنو، مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، مرجع سابق املوقع اإللكرتوين.  5
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 : تقسيمات احلدود واملقاطعات الصينية2الشكل رقم 

 
 www.ar.wikipedia.org/w/index.phpاملصدر: موسوعة ويكيبيداي، موقع إلكرتوين، 

 اثنيا: املكوانت احلضاري  والثقافي  لةلمدين .

 تعترب احلضارة  الصينية من أقدم وأعرق احلضارات وذلك ليس يف آسيااملكوانت احلضاري  ملدين  الجنو:  -2
لقد دامت : "العامل أمجع، وقد وصف فولتري تلك احلضارة يف قولهوحدها ولكن على مستوى حضارات 

هذه اإلمرباطورية أربعة آالف عام دون أن  يطرأ عليها تغري يذكر يف القوانني، أو العادات، أو اللغة، أو 
 .(6) "حىت يف أزايء أهلها، و حيق لنظام هذه اإلمرباطورية أن يكون أفضل نظام شهده العامل

 

                                                           
6 Xuedafeng,M.D. Thesis ,The Research on Urban Problem of Management and 

Countermeasure in Lanzhou ,Management,Lanzhou university,2006,P15. 

http://www.ar.wikipedia.org/w/index.php
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املعامل احلضارية يف الجنو حيث هناك جبل ووتشو آن وجبل ابيتاي وجسر جونغ شآن احلديدي وحديقة لقد تعددت  
النواعري ومتثال النهر األصفر األم وغريها من املشاهد احلضرية.. فهاتيا فوشاقو نغال تظهر متميزة مبناظر دانشيا الطبيعية 

 اصورات يف آسيا،وموقع األحافري ملامينتشي ساوروس أكرب مسقط رأس للدين

وفن ماجيااي وصناعة الفخار امللون الذي يعد من جوهر ثقافة النهر األصفر، ابإلضافة إىل جمموعة مقابر أسرة امللك 
"مينغ سو وانغ" اليت تسمى مبقابر أسرة مينغ فيلو نغشانغ. وقد بسطت الدولة محايتها على مواقع اآلاثر الثقافية وموقع 

ت الطبيعية األكرب على مستوى الدولة، وجبل شينغ لونغ يعد أشهر جبل يف لونغيوه، وحديقة الغاابلوتوسيامن، واحملمية 
الوطنية تولوقوه، وكذلك يف الجنو مت اكتشاف الطبل الفخار والورق املصنوع يف أسرة هان امللكية، وحتفظ فيها أيضاً 

ألف  21.2 من معهد وونشوهقه؛ مع جمموعة من( بيةاملكتبة الكاملة يف أربعة فروع أد) الكنز الوطين سيكوتشو آنشو
أثر، منها معبد الباغودا األبيض وجرس اتيهه احلديدي  100 حتفة حمفوظة يف املتحف، وتوجد يف الجنو أيضا أكثر من

 .(7) معبد البوذا الربونزي

إلهلامات الدرامية للعديد من ا ويف السنوات األخرية أصبحت املورواثت الثقافية والتنوع احلضاري ملدينة الجنو مصدراً 
 احلرير"، و "كالسيكية طريق عن برانمج "احلكاايت يعد واليت تعد إجنازات ملحوظة ضمت جمموعة من الروائع حيث

لرقص الصيين"، يف القرن العشرين معلماً يف اتريخ الدراما والرقص الصيين. ويعترب برانمج "احللم عند وهنو  انغ" واحدا ا 
يات ملشروع الفن املسرحي املمتاز على مستوى الدولة، ويتمتع ابلشهرة العاملية منقطعة النظري؛ ويعترب من عشر مسرح

 20 طبل السالم أحسن طبل يف الصني؛ ألن أداء الطبالني مليء ابلقوة والنشاط. ومع الدوران السنوي األكثر من
ال غريب الصني بعة يف العامل، حيث يقال فيها "تبدأ جولة مشاملرتبة األوىل يف آسيا والرا( القراء) مليون جملد، حتتل جملة

وأيضاً تعترب الجنو صاحبة الصورة املتجددة, فهي ترحب ابلزوار من مجيع أحناء العامل, وإن مدينة مبثل هذا  من الجنو ".
 :(8)هم هذه املزاراتأالتاريخ احلافل واحلاضر املشرق؛ ال ميكن حصر مزاراهتا السياحية والرتفيهية لكن نكتفي بذكر 

 جامع شيقوان الكبري. -

 جسر تشونغ شان احلديدي. -

                                                           

August 2009 Vol.22 No 4.）Social Science Edition（Wuhan University Technology 7 
 مدينة الجنو، مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، موقع إلكرتوين، مرجع سابق.8
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 حديقةالساقية. -

 كهوف معبد بينج لينج. -

 حديقة ينابيع اجلبل اخلامس.  -

 متحف مقاطعة قانسو. -

 حديقة النواعري مبدينة الجنو. -

 حممية جبل شينغ لونغ الطبيعية بيوهج ونغ. -

 حديقة الجنو النباتية. -

 املكوانت الثقافي  ملدين  الجنو الصيني :  -

يوس تتميز الثقافة التقليدية يف مدينة الجنو الصينية بعراقتها وامتدادها التارخيي، حيث أهنا أتثرت بدايةً ابملذهب الكونفوش
ق.م هو مفكر  552 وكونفوشيوس املولود عام الذي ميثله كونفوشيوس، واملذهب الطاوي الذي ميثل هالوتسي،

ة وسياسي وعامل تربوي عظيم، أصبح مذهبه التيار الرئيسي للثقافة التقليدية الصينية, حيث ترك آاثراً عميقة على الثقاف
الصينية وحىت الثقافة الشرقية كلها، وهو بذلك يعترب كونفوشيوس من املفكرين العشرة العظماء العامليني يف العصور 

كر عظيم يف عصر ممالك الربيع واخلريف ومؤسس املذهب الطاوي، مارس نشاطات علمية القدمية. أما الوتسي فهو مف
يف مدينة لوهيانغ عاصمة أسرة تشو، ولقد ألف كتاابً فلسفياً هاماً بعنوان" كتاب األخالق، إن ُكاًل من كونفوشيوس، 

وترك  يوسي، واملذهب الطاوي،والوتسي، من أبناء منطقة مشال الصني، حيث أسسا مذهبني ومها: املذهب الكونفوش
 أتثريات عميقة على الثقافة الصينية ألكثر من ألفي عام، واليزال أتثريمها قائماً حيت يومنا هذا. 

ومازال املعبد الكونفوشيوسي الذي كان مزاراً  للناس يف العصور املختلفة, وال يزالوا يقدمون فيها لقرابني لكونفوشيوس، 
 ليت دفن فيها أبناء وأحفاد كونفوشيوس واملباين الكونفوشية اليت بناها أجيال كونفوشيوس يفوأن الغابة الكونفوشية ا

 .(9) العصور املتعاقبة املختلفة مازالت مجيعها حمفوظة يف مدينة تشيوىفو حىت الوقت احلايل

                                                           
 .9، ص 2022العاملية، جملة اإلسالم يف آسيا، رؤية موضوعية واقعية، كواالملبور، ماليزاي، اجلامعة اإلسالمية -بني الصيين، يونس، اإلسالم يف الصني 9
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ل اإلسالم بقرون، قب لقد أتثر الصينيون ابلعرب منذ القدم، حيث بدأت عالقة الصني ابلعرب منذ زمن بعيد فكانت 
 تكن وليدة إن عالقة الصني ابلعرب مل: "وقد ذكر األستاذ بدر الدين يف كتابه "العالقات بني العرب والصني". قائال

لعصر اإلسالم، بل كانت قبل اإلسالم بقرون، فكانت العالقة موجودة بطريقة غري مباشرة، مث أصبحت مباشرة قرب 
بل الصينية واإليرانية والرومانية، على وجود العالقة بني العرب والصني ق: صادر الثالثةظهور اإلسالم". ولقد اتفقت امل

 اإلسالم ببضعة قرون يف شكل مباشر من خالل اتصال جتار العرب ابلصينيني عن طريق التجار اإليرانيني والرومانيني

(10). 

اإلسالم عقيدة مشرتكة لدى عشر أقليات أصبح  انتشار اإلسالم يف الصني، عام بعد 2300وبعد مضي أكثر من  
وابوآن،  ار،انغ، وساال شي والقازاق، والقرغيز، والتااتر، واألوزبك، والطاجيك، ودونغ ، والويغور،هوي قومية هي: هوي

  .وهذه القوميات العشر هي من القوميات الست واخلمسني املوجودة يف الصني

رجاء الوطن، وإن  موجودون يف كل أهوي"  وي"ه ، فأبناء قوميةالصني متيزاً  من أكثر قوميات" ِويِوي هُ هُ "قومية وتعترب 
لقوميات الست ا فهي اليت تعترب القومية األكرب بنية "هان" م، وأما قومية هبكانت هلم جتمعات يف أحياء أومناطق خاص

 ،مليون نسمة ومائيت مليار حالياً هذه القومية  أفراد، ويبلغ عدد ياعاملات قوميالواخلمسني يف الصني، كما تعترب أكثر 
افظون أعماهلم معهم بشكل وثيق، ولكنهم حي مع القوميات األخرى يف انسجام ويباشرون" ِويِوي هُ هُ "عيش قومية تو 

ألقليات يف ا م االجتماعية الفريدة، ومل يذوبوا يف قوميات أخرى كما حدث لبعضهتحيا على متيزهم العرقي ومنظومة
هذا الوعي  "،يوِ ِوي هُ هُ "ي القومي الراسخ لدى أبناء  ــذلك الوعذيني والنصارى، ولعل أهم أسبــاب اتريخ الصني كالبو 

ك أن هذا الوعي وليس من ش. قوة هائلة للتصدي للتأثريات اخلارجية اليت قد حتتويه" ِويهُ  ِويهُ "جمتمع  نحمالذي 
 .(11) ملسلمنيا املميز هو نتيجة التعليم اإلسالمي، وحكم

 

 

 

                                                           

 .1، ص 2950، 2بدرالدينو.ل.حي، العالقات ينب العرب والصني، مصر، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، ط 10 
 .22-20رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص -بني الصيين، يونس عبد هللا، اإلسالم يف الصني 11
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 املبحث الثاين

 دور اإلسالم يف تنمي  جمتمع مدين  الجنو الصيني  

م ووصلت قوة املسلمني املؤثرة يف 2311 –م 2201لقد شهد اإلسالم تطوراً كبريًا يف الصني يف عهد أسرة يوان  
اجملتمع الصيين إىل مستوى غري مسبوق، ولكن الصينيني آنذاك كانوا ينظرون إىل الذين استوطنوا أرضهم كمهاجرين 
أجانب، سواء كانوا من خلف الذين جاءوا  إليها يف عهد أسريت اتنغ وسونغ أو املسلمني، وإن أكثر مسلمي املدن 

لصينية ، حيث تكونت هذه القومية املسلمة اِويهُ ا وخصوصاً يف مدينة الجنو هم من أبناء قومية هوي واألرايف وسكاهن
 خالف القوميات األخرى، من أصول عربية وفارسية، وميكننا أن نالحظ آاثرا ألصوهلم العربية والفارسية رغم 

خالل نطق ألسنة هؤالء كلمات عربية مرور سبعة قرون على جميء أجدادهم األولني إىل الصني ونالحظ ذلك من 
 وغريها من الكلمات العربية. "مؤمن"و" علم"و" نية"و" إميان" كلمة:وفارسية، مثل

أنف كبري، وعينان غائراتن، : ونالحظ أيضاً أن الكثري من الرجال والنساء مالحمهم أقرب إىل مالمح العرب  
ومن املؤكد أن  .أبناؤها أمساء صينية إضافة إىل محلهم األمساء العربيةوحليةكثيفة. غري أهنا صارت قومية الصينية محل 

 .(12)هوي هوي األولني أصروا على تسمية أوالدهم ابألمساء العربية خوفا من أن ينسوا أصلهم وهويتهم الدينية

 وبعد ألف عام تقريباً حتول اتريخ اإلسالم واملسلمني يف الصني حتواًل 
 االهتمام ابلتعليــم الديــين والدعوة اإلسالميــــة ودراســــة اللغة العربية، وكانإجيابياً، حيث بدأ  

 من الدينية والشرائع القرآن بتعليم بدأ م. أثر يف ذلك التحول, فقد2572م: 2522إلياس ُهو ِدنغ تُشو  للشيخ 
 مبائيت الصحوة هذه وبعد. املساجد يف أجالء شيوخ أيدي على الدينية والعلوم القرآن تعليم نظام انتشر مث بيته، ومن

 الكالسيكية هان بلغة األسفار وتدوين العصرية ابلسمات املتميزة الدينية الكتب أتليف العلماء بعض بدأ تقريبا سنة
 من االستفادة مع والتاريخ واألخالق والفقه والفلسفة الكالم علم يف ماورد واستخدام( الكالسيكية الصينية اللغة)

 .(13) التقليدية الصينية الثقافة

                                                           
ار احلضاري الصيين العريب، جملة الصني اليوم، موقع إلكرتوين، ليهواين، محود يوسف، احلو  12

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0701/p6.htm 
  .210، ص 2992جينيوان، إبراهيمفنغ، اإلسالم يف الصني، بكني، الصني، دار النشر ابللغات األجنبية، 13
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 يف اإلسالمي التعليم ومن هنا وجبت اإلشارة إىل التأثري األساسي لإلسالم, واملتمثل يف هنج التعليم وأساليبه، فلقد متيز
خصائص صينية اعتمادًا على امليزة السكنية للمسلمني الصينيني،  ذو يتعليم أبسلوب الصني خاصًة يف مدينة الجنو

 ، وهو األسلوب الذي يتخذ املسجد مكاانً للتعليم، واإلمام معلماً، ومن"توزع الكثري وجتمع القليل" حيث اطلق عليه
أهم املواد التعليمية اإلسالمية: تفسري القرآن الكرمي، واحلديث النبوي، والفقه، وعلم التوحيد، واللغة العربية وقواعدها، 

  .لصني إىل يومنا هذاوغريها، وإن هذا األسلوب جعل اإلسالم ابقيا يف ا

لقد ارتبط ظهور وتطور التعليم اإلسالمي التقليدي يف املساجد ابلتوزيع اجلغرايف للمسلمني يف الصني، فهم موجودون 
  .يف كل أحناء البالد، وهلم جتمعات كبرية، فقد ابت املسجد موقعاً مثالياً لتعميم املعارف اإلسالمية بني املسلمني وأطفاهلم

ل أبن أسلوب التعليم اإلسالمي التقليدي يف املساجد قد استند يف ظهوره على خلفية اجتماعية لتعليم وميكن القو 
الكتاتيب يف الصني القدمية، ودجمه أبسلوب التعليم اإلسالمي التقليدي داخل املساجد الذي كان شائعًا يف الدول 

 اإلسالمية يف العصور الوسطى.

ية، عامة, ويف مدينة الجنو خاصًة إىل تربية العقيدة الدينية، والقيم واملبادئ األخالقيهدف التعليم اإلسالمي يف الصني 
التعليم " واملعارف اإلسالمية لدى املسلمني، ولقد َعِلمنا ابلواثئق التارخيية أن التعليم اإلسالمي ظهر يف الصني قبل ظهور

 .(14)زيلفلقد كان  آنذاك معتمداً على التعليم املن "اإلسالمي املسجدي

لقد اعتاد املسلمون الصينيون تعليم أطفاهلم تعليمًا شفهيًا للغة العربية والقرآن الكرمي يف منازهلم، كذلك املعارف   
كان التعليم االسالمي جيرى على طريقة أخرى, وهى أن يلقن األئمة . األساسية يف علوم اإلسالم والشريعة والفقه

والفقهاء الوافدون من بالد الفرس املسلمني الصينيني القرآن والعلوم اإلسالمية يف املساجد، ويدرسوهنم القرآن وعلومه 
نيني حىت أواخر عصر يوان يابلعربية ويعلموهنم اللغتني الفارسية والعربية اللتان ظلتا لغيت ختاطب لدى املسلمني الص

مراكز للتعليم االسالمي، وأماكن " بيوت املسلمني"م، وقد أنشأ هؤالء األئمة والفقهاء الفرس 2311 –م 2201
ألداء الشعائر الدينية اإلسالمية يف أحناء الصني، فقد توافد إىل بالد الصني يف ذلك الوقت عدد كبري من األئمة والفقهاء 

 .(15) ودية توجُهها إليهم املساجد الصينية اليت كانت تفتقر إىل من يرعى شؤوهنا من األئمة القادرين الفرس تلبيًة لدعوة

                                                           

 .25جع سابق، ص جينيوان، إبراهيم فنغ، اإلسالم يف الصني، مر  14 
 .223، ص2919، 2جينيوان، إبراهيم فنغ، املساجد يف الصني، بكني، الصني، دار النشر ابللغات األجنبية، ط 15 
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وكما تشري السجالت التارخيية إىل أن التعليم اإلسالمي النظامي يف الصني ظهر يف أواسط القرن السادس عشر، وقد  
: يتمثل يف التعليم التعليم التقليدي يف املساجد، والثاين تفرع إىل اجتاهني من حيث أسلوب التعليم، فاألول: يتمثل يف

 الشيخ إلياس  -النظامي يف املدارس اإلسالمية، وهو األسلوب الذي كان سائداً يف وقتها، ويعد املعلم اإلسالمي الكبري

سلوابً رئيسياً أ رائد التعليم يف املساجد, صاحب األسلوب املتميز الذي صار بعد حوايل مخسمائة سنة -ُهو دنغ تشو 
 .(16)لنشر املعارف اإلسالمية يف مجيع املناطق الصينية

ابتداًء من جهود الشيخ "إلياس هو دنج تشو"بدأ املسلمون الصينيون القدماء حياهتم لنشر الدين اإلسالمي وإبراز  
عربية والفارسية والصينية دوا يف تعلم الالتقاليد اإلسالمية احلميدة، وإعداد األكفاء يف العلوم الدينية والثقافة القومية فاجته

الستيعاب العلوم اإلسالمية والثقافة الصينية التقليدية مًعا، واستطاعوا استخدام اللغتني العربية والفارسية يف التدريس، 
مي يف وقاموا برتمجة أمهات الكتب اإلسالمية إىل اللغة الصينية، األمر الذي مهد طريقا ميسرًا النتشار الدين اإلسال

 . الصني

مل يكن التعليم اإلسالمي عند ظهوره متكاماًل ومنتظماً كما هو عليه اآلن، فقد بدأ يف بيوت املسلمني، وكانت مواد  
التدريس متفرقة وغري موحدة، وعملية التدريس غري منتظمة مث تطور األمر وانتقل التدريس إىل داخل املسجد، حيث 

د ألئمة، وأصبح املعلمون مؤهلني لوضع مناهج التدريس وإعداد املواتتسع ساحة التعليم لعدٍد أكرب من طالب العلم وا
 .(17).الدراسية وإلقاء الدروس، وبذلك مت تشكيل نظام رمسي للتعليم اإلسالمي التقليدي يف املساجد ابلصني

 اخلامت :

 -من خالل دراس  املوضوع يصل البحث إيل النتائج اآلتي :

ها االجتماعية ة متفاوتة ووسائلها خمتلفة تبعًا لظروفها االقتصادية وطبيعة تركيبتإن جهود الصني يف التنمية البشري -2
وموروثها الثقايف، مما جعل من الصني إمكانية االستفادة واملقارنة مع جتارب الدول األخرى، أي إن االقتباس وتوطني 

 وسائل التنمية البشرية مشروع ومفيد.

                                                           

 .27رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص  -بني الصيين، اإلسالم يف الصني 16 
 .29رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص  -بني الصيين، اإلسالم يف الصني 17
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ؤشراً مهماً يف ممن ميزات ومسات ومعامل جغرافية وحضارية وثقافية يعطيها بعداً  و إن كل ما تتمتع به مدينة الجنو  -2
 التنمية البشرية

 .إن التأثري األساسي لإلسالم واملتمثل يف هنج التعليم وأساليبه، يعمل على منو وتطور التنمية البشرية يف مدينة الجنو -3
 توصيات البحث:

 -:وبناًء على ذلك يوصي البحث على اآليت

أوصي جمتمع مدينة الجنو االستفادة أبعلي قدر ممكن من جتارب الدول األخرى واملقارنة معها يف جمال التنمية  -2
 البشرية.

شرا ابلسمات واملعامل اجلغرافية واحلضارية والثقافية ملدينة الجنو اليت تعطيها بعداً  ومؤ العمل على مزيد من االهتمام  -2
 البشرية.مهما يف التنمية 

دعم الدروس الدينية ملختلف شرائح اجملتمع يف املساجد، وكذلك تنظيم نشاطات خمتلفة ومتنوعة تساهم بدورها   -3
 يف إحدات منو أوسع وتطور أكرب للتنمية البشرية يف جمتمع مدينة الجنو.

 املصادر واملراجع:

 .2950، 2ر، مكتبة النهضة املصرية، طحي، العالقات ينب العرب والصني، القاهرة، مص.ل.بدر الدين و -2

ة العاملية، جملة ، ماليزاي، اجلامعة اإلسالميررؤية موضوعية واقعية، كواالملبو -بني الصيين، يونس، اإلسالم يف الصني -2
 .2022اإلسالم يف آسيا، 

 .2992جينيوان، إبراهيمفنغ، اإلسالم يف الصني، بكني، الصني، دار النشر ابللغات األجنبية،  -3

ليهواين، محود يوسف، احلوار احلضاري الصيين العريب، جملة الصني اليوم، موقع إلكرتوين،  -4
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0701/p6.htm 

مدينة الجنو،مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، املوقع اإللكرتوين -5
www.arab.gsta.gov.cn/awweb/arablzs/15223.jhtml 
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