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 : امللخص
لع يكغ مرصمح التعاير ججيجًا عمى السدمسيغ، ذلظ أف تجخبة اإلسالـ مع التعاير  

هللا، كىي زاخخة كحافمة  تجخبة شػيمة تستج مشح فجخ اإلسالـ األكؿ إلى يػـ الشاس ىحا إلى ماشاء
بأساليب شتى مغ التعاير كالتػاصل، كلكشيا تختمف حدب شبيعة البيئة مثل أف تكػف بيئة أقمية 
مدمسة، أك أغمبية مدمسة ، كعمى الخغع مغ ذلظ فقزية التعاير تبقى ضخكرة حتسية ككاجبًا 

السفكخيغ السدمسيغ إندانيًا كفصخيًا بيغ البذخ جسيعًا، ككانت كما زالت تذغل العمساء ك 
كالغخبييغ،كلقج شعخ بأىسيتيا السدمسػف كغيخ السدمسيغ، لحلظ تعالت الشجاءات التي تصمب مديجًا 
مغ التعاير الحدغ،كفق ذلظ كمِو جاء مػضػع التعاير الدمسي بيغ السدمسيغ كالريشييغ ليخكد 

بو السجتسع البذخي عمى ضخكرة التعاير بيغ بشي البذخ، كىحا ما أكجت عميو الدساء كشالبت 
تحقيقًا لمتػازف كمشعًا لالختالؼ ، ككيف أبجى السدمسػف سمػكًا حزاريًا كاف سببًا في تأثخ الكثيخ 
مغ الريشييغ بيع كاعتشاقيع اإلسالـ، كشكل السدمسػف كالريشيػف نسػذجًا ناصعًا لمتعاير الدمسي 

مقجمة كأربعة محاكر تشاكلشا في  كتفيع اآلخخ في تمظ السجة، كلقج تع معالجة السػضػع مغ خالؿ
السحػر األكؿ أماكغ استقخار السدمسيغ في الريغ كتعايذيع كخز السحػر الثاني بالحجيث عغ 
التعاير الدياسي الدمسي اما السحػر الثالث فقج تحجثشا عغ التعاير االقترادي الدمسي كختع 

تزسشت أىع الشتائج التي  البحث بالحجيث عغ التعاير االجتساعي الدمسي، فزاًل عغ خاتسة
  .تػصل إلييا الباحث
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Abstract : 
Mankind knew peaceful coexistence from time immorial although 

it was not used as a term in the old periods and they have simiarlities 
that brought them together. This does not happen if there is no mutual 
coexistence.Today, the issue of coexistence is one of the most 
important issues that preoccupy the minds of Muslim and western 
thinkers and specialists. Muslims and non-Muslims have felt the 
importance of it.  There are frequent calls which ask for good 
coexistence. Therefore, the topic of peaceful coexistence between 
Muslims and the Chinese focuses on the necessity of human 
coexistence. This is required of human society to achieve balance and 
to strive any difference. Muslims have behaved in a civilized manner,  
which affected many Chinese people and led them to embrace Islam. In 
fact Muslims and the Chinese presented a good example of peaceful 
coexistence and understanding the other at that time. The research 
comprises an introduction and four sections. The first section examines 
the concept of coexistence linguistically and terminologically. The 
second section tackles the peaceful political coexistence. The peaceful 
economic coexistence is given an account in the third section. Th 
research ends  with the peaceful social coexistence  in addition to a 
conclusion that mentions the findings of the research. 

 
 المقدمة : 
يبقى لسػضػع التعاير الدمسي أىسية في احجاثشا السعاصخة، كيأتي ذلظ مغ حاجة  

لجاخمية كالخارجية اإلندانية إلى قبػؿ اآلخخ، كمغ السعخكؼ اف اإلسالـ ديغ كمبادئ لو سياستو ا

التي يعير في ضالليا الشاس، لحلظ فيػ أسذ قاعجة صمبة، كانت األساس في كيفية التعامل مع 

 .الصخؼ اآلخخ
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كمغ السؤكج تاريخيًا اف اإلسالـ مشح تذكيل الجكلة اإلسالمية في العيج الشبػي تحجيجًا في  

تباع الجيانات األخخى، كىػ ما دفع السجيشة السشػرة كضع أسدًا كاضحة لمتعاير بيغ السدمسيغ كأ

السؤرخيغ بأف يقخكف بأف صحيفة السجيشة تعج أكؿ دستػر عبخ عغ مفيػـ ما يصمق عميو الجكلة 

السجنية  في العيج الشبػي، إذ لع تفخؽ بيغ السدمسيغ كغيخىع مسغ كانػا يعيذػف في السجيشة 

ًا ككاجبات، كىكحا انتذخ اإلسالـ السشػرة عمى أساس مغ االخػة السبشية عمى أف لكل شخؼ حقػق

كانتذخ معو السدمسػف في بقاع األرض، ككاف لمتجار العخب السدمسيغ كغيخىع دكر ميع في نذخ 

اإلسالـ، حيغ قجمػا نسػذجًا يحتحى بو في شيب السعذخ، كحدغ الجػار كتجمى ذلظ بػضػح في 

الة مغ التػافق كالحػار بيغ الريغ، فقج خمق التعاير كاالعتخاؼ باآلخخ كاحتخاـ خرػصياتو ح

 التعايرإذ ما اراُد لسجتسع البذخي االسذتخؾ مغ يصمبو العير السدمسيغ كالريشييغ كىحا ما 

ففي الػقت الحي كانت تعير فيو حزارات العالع حالة سادىا الػد احيانًا كالرخاع  ،الدمسي 

كالريشية ذات شابع سمسي خاص كالرجاـ احيانًا أخخى تبقى العالقة بيغ الحزارتيغ اإلسالمية 

مختمف تسامًا إذ أنيا عمى مجى تاريخيا تسيدت بكػنيا كدية لع يذػبيا شائبة صخاع اك خالؼ 

جػىخي إال ما نجر مسا جعميا نسػذجًا فخيجًا لمعالقات بيغ األمع، كمغ الرعػبات التي كاجييا 

األمخ الديل، كيف تكػف الباحث في كتابة البحث أف الكتابة في مثل ىحا السػضػع ليدت ب

كحلظ كانت تتعامل مع نجرة السعمػمات في السرادر كالسخاجع العخبية لكشيا كبفزل هللا تعالى لع 

تذكل عقبة في شخيق إنجاز البحث كال سيسا بعج الحرػؿ عمى عجد مغ السخاجع الريشية 

 .الستخجسة مغ معارض الكتب العالسية
 

 : الرين وتعايذهمستقرار المدممين في ا أماكن: أولا 

فالتجار السدمسػف كانػا يزخبػف  الريغ؛ إلىاألكؿ  اإلسالـخ بالتجارة تسثل مع أف ال شظ

العػػػالع السختمفػػػة كمشيػػػا  أرجػػػاء إلػػػىاألرض شػػػخقًا كغخبػػػًا حػػػامميغ معيػػػع مختمػػػف الدػػػمع كالبزػػػائع 

شػػاب ليػػع الدػػكغ فاسػػتقخكا  أك ،سػػشػات أكالرػػيغ التػػي اسػػتقخكا فػػي مػػجنيا السختمفػػة مػػجة شػػيػر 
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يسارسػػػػػػف التجػػػػػارة مدػػػػػتقخيغ  ،كأكالدليػػػػػع زكجػػػػػات  كأصػػػػػبح ،كالبيػػػػػػت األراضػػػػػياشػػػػػتخكا  ،ىشػػػػػاؾ

 .(ٔ)مصسئشيغ

كىشػػاؾ العجيػػج مػػغ الخكيػػات التػػي تثبػػت التػاجػػج اإلسػػالمي فػػي أنحػػاء عػػجة مػػغ الرػػيغ مشػػح 

جما تكمػػع عػػػغ ممػػػػؾ ـ( عشػػػ ٜٚٛق/ٕٗٛ)القػػخف الثػػػاني اليجػػخي/ الثػػػامغ لمسػػػيالد(؛ فػػاليعقػبي )ت

الريغ ذكخ أنو عخؼ أخبارىع مغ خالؿ "الخكاة كأىل العمػع كمػغ سػار إلػى بػالد الرػيغ فأقػاـ بيػا 

، كىشا استعاف اليعقػبي بالسدمسيغ الحيغ أقػامػا فػي الرػيغ (ٕ)الجىخ الصػيل حتى مشيع أمخىع..." 

 الجىخ الصػيل بػصفيع مرجرًا لسعخفة أخبار ممػؾ الريغ.

خه الديخافي )ت في القخف الثالث لميجػخة/ التاسػع لمسػيالد( عشػجما قػاؿم "كجسيػع ككحلظ ما ذك

، فزػاًل (ٖ)مغ ببالد الريغ مػغ أىميػا كمػغ العػخب كغيػخىع البػج أف يشتسػػا إلػى شػيء يعخفػػف بػو" 

عشػػجما أراد أميػػخ  (ٗ)ـ( فػػي حجيثػػو عػػغ السشانيػػة ٜٛٛق/ ٖٛٚعػػغ ذلػػظ مػػا أكرده ابػػغ الشػػجيع )ت 

إف فػي بػالدي مػغ السدػمسيغ أضػعاؼ مػغ  خخاساف قػتميع فأرسػل لػو ممػظ الرػيغ ييػجده كقػاؿ لػوم"

كىػػجد ممػػظ الرػػيغ بقػلػػو م "إف قتػػل كاحػػج مػػشيع قتػػل الجساعػػة بػػو،  (٘)فػػي بػػالدؾ مػػغ أىػػل ديشػػي"

يع أف كقػػػج ذكػػػخ ابػػػغ الشػػػج (ٙ)كأخػػػخب السدػػػاجج كتػػػخؾ األرصػػػاد عمػػػى السدػػػمسيغ فػػػي سػػػائخ الػػػبالد" 

كىػحه الخكايػة تؤكػج كجػػد أمػاكغ   (ٚ)صاحب خخاساف لع يقتل أحجا مغ السشانية كقبل الجديػة مػشيع 

اسػػتقخار السدػػمسيغ فػػي أنحػػاء الرػػيغ السختمفػػة، كىػػحا مػػا أكػػج عميػػو أحػػج السػػؤرخيغ عشػػجما قػػاؿ م " 

 . (ٛ)ليذ ىشاؾ مقاشعة في الريغ بجكف مدمسيغ أك جالية إسالمية" 

ػف عمػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػاشق الرػػػػػػػػػيغ السختمفػػػػػػػػػة، يقػػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػغ بصػشػػػػػػػػػة )ت لقػػػػػػػػػج تػػػػػػػػػػزع السدػػػػػػػػػمس

ـ(م "كفػػي كػػل مجيشػػة مػػغ الرػػيغ مجيشػػة لمسدػػمسيغ يشفػػخدكف بدػػكشاىع ، كليػػع فييػػا ٖٚٚٔق/ٜٚٚ

، كأكؿ ىػػحه السػػجف مجيشػػة خػػانفػا  (ٜ)السدػػاجج إلقامػػة الجسعػػات كسػػػاىا، كىػػع ُمعطسػػػف محتخمػػػف" 

ثالث لميجخة / التاسع لمسػيالد( عشػجما قػاؿ "إف فػي )كانتػف( التي ذكخىا سميساف التاجخ)ت القخف ال
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خانفػا كىػ مجتسع التجار رجاًل مدمسًا يػليو صاحب الريغ الحكع بيغ السدمسيغ الحيغ يقرػجكف 

، كغالبػػًا مػػا يدػػكغ التجػػار السدػػمسػف خػػارج أسػػػار السػػجف الرػػيشية فػػي مشػػاشق  (ٓٔ)تمػػظ الشاحيػػة" 

عمػى عػاداتيع كتقاليػجىع كمسارسػة شػعائخىع الجيشيػة  ، كقج يكػف الدػبب فػي ذلػظ حفاضػاً (ٔٔ)قاصية 

.  بعيجًا عغ عادات الريغ كتقاليجىا التي تجيد  كل شيء محـخ

كمػػغ السػػػجف األخػػػخى التػػي اسػػػتقخ فييػػػا السدػػمسػف مجيشػػػة الديتػػػػف التػػي كانػػػت فييػػػا جاليػػػات 

ثػخ تػسػعًا مػغ ككاف نفػذىا أقػػى كأك (ٕٔ)مختمفة ، غيخ أف الجالية السدمسة كانت مددىخة كنذصة 

 . (ٖٔ)الجاليات األخخى 

كفي كسط الريغ اشتيخت مجيشة )تذشق آف( بالتشػع الثقافي كاسػتقخار جاليػات مختمفػة فييػا 

، ككػػحلظ  (ٗٔ) كمػػشيع السدػػمسػف إذ شػػيجكا فييػػا مدػػججًا فػػي )القػػخف الثػػاني اليجػػخي/ الثػػامغ لمسػػيالد(

لسدػػاجج كأسدػػت األسػػػاؽ عمػػى غػػخار مجيشػػة الخشدػػاء التػػي احتزػػشت جاليػػة مدػػمسة كبيػػخة أقامػػت ا

 .(ٙٔ)لسدمسػف كفقًا لمذخيعة اإلسالمية، فزاًل عغ كجػد قاٍض لمحكع بيغ ا (٘ٔ)السجف اإلسالمية 

كمػػغ السػػجف الجسيمػػة التػػي اسػػتقخ فييػػا السدػػمسػف مجيشػػة )خػػاف بالقػػا( إذ نرػػب فييػػا مدػػمع 

 .(ٚٔ) ليكػف مدؤكاًل عغ باقي السدمسيغ كتست مخاشبتو برجر الجيات

كشػػيجت مػػجف غػػخب الرػػيغ اسػػتقخار جاليػػة مدػػمسة كبيػػخة السػػيسا مجيشػػة كاشػػغخ التػػي تقػػع  

عمػػػى شخيػػػق الحخيػػػخ، إذ انتذػػػخ فييػػػا اإلسػػػالـ بذػػػكل سػػػخيع إلػػػى درجػػػة انحرػػػخت فييػػػا الػػػجيانات 

 .(ٛٔ)األخخى السيسا البػذية، فأصبح اإلسالـ األقػى كالسديصخ عمى كاشغخ 

بػػػيغ السدػػػمسيغ كسػػػكاف البمػػػج األصػػػالء فزػػػاًل عػػػغ  لقػػػج نػػػتج عػػػغ ىػػػحا االسػػػتقخار كالتعػػػاير

الجاليػػػات السػجػػػػػدة إلػػػػى التػػػػأثخ بالعػػػػادات كالتقاليػػػج اإلسػػػػالمية ؛ فقمػػػػجت الشدػػػػاء الرػػػػيشيات ندػػػػاء 

السدػمسيغ فػي السمػػبذ، كقمػج الشرػارى السدػػمسيغ كالعػخب فػػي أشبػاعيع السػيسا "غدػػل أقػجاميع قبػػل 
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كجعػػػل يػػػػـ الجسعػػػة يػػػػـ عصمػػػة أسػػػبػ ية تقميػػػجًا  الػػجخػؿ لمكشيدػػػة، كاكػػػل المحػػػػـ يػػػـػ الجسعػػػة، بػػػل

 .(ٜٔ)كتصبعًا بالعخب السقيسيغ في السجيشة 

 

 ثانياا: التعايش الدياسي الدممي:

دؽ اإلسػػػالـ بػػػاب الرػػػيغ كحرػػػل أكؿ اترػػػاؿ رسػػػسي كسػػػا تذػػػيخ الحػليػػػات الرػػػيشية فػػػي 

اف رضػي هللا عشػو ؛ تحجيػجًا فػي عيػج الخميفػة عثسػاف بػغ عفػ (القخف األكؿ لميجخة/ الدابع لمسػيالد)

إذ كصػل سػػفيخ صػػيشي الػى السجيشػػة عاصػػسة الخالفػة اإلسػػالمية كأكفػػج معػو الخميفػػة عثسػػاف رضػػي 

هللا عشػػػو مبعػثػػػًا كصػػػل عػػػغ شخيػػػق البػػػخ إلػػػى ميشػػػاء كػػػانتػف الرػػػيشي فػػػي الثػػػاني مػػػغ محػػػـخ سػػػشة 

-ٓ٘ٙق/ ٘ٙ-ٖٓزكغ( )-ـ(، كقج نتج عغ ىحه الػفادة مػافقػة اإلمبخاشػػر الرػيشي )جػاكٔ٘ٙ)

ـ( عمػػى إعصػػاء السدػػمسيغ السػجػػػديغ عمػػى أرض الرػػيغ حػػق إقامػػة مدػػجج ليػػع فػػي كػػانتػف ٗٛٙ

كعمػى الػخغع مػغ سػكػت السرػادر اإلسػالمية عػغ ىػحه الخكايػة  (ٕٓ)يسارسػف فيػو شػعائخىع الجيشيػة 

ق( كىػ عيج الخميفة عثساف ٖٓـ يػافق عاـ ٔ٘ٙغيخ انيا بالشدبة لشا تبجك مقبػلة ، إذ إف عاـ) 

 اؼ ككانت قػة العخب في ذلظ الػقت قج كصمت إلى أكجيا.بغ عف

كمػػع سياسػػػة االنفتػػاح ىػػػحه كجػػج السدػػػمسػف أنفدػػيع فػػػي مجتسػػع يحتػػػـخ ىػػػ كحكامػػػو اآلخػػػخ 

فتػثقت عالقاتيع مع الدمصة الحاكسة، كزاد عجدىع في مجف كمػانئ الريغ السختمفة، كأصبح ليع 

لظ أصجر اإلمبخاشػر الريشي مخسػمًا بتعييغ نفػذ قػي عمى السدتػييغ االقترادي كالدياسي، لح

، كمػػغ ىػػحا يتزػػح أف (ٕٔ)حػػاكع مدػػمع فػػي أكثػػخ السػػجف التػػي اسػػتقخ فييػػا السدػػمسػف كأكليػػا كػػانتػف 

السدمسيغ تستعػا بسكانة رفيعة كباحتخاـ كبيخ مغ الدمصة الحاكسة في الريغ، كيعج ىحا األمخ ىػ 

 . (ٕٕ)األكؿ مغ نػعو في تاريخ الريغ بحق السدمسيغ 
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٘ٔٛ 

إف ىحا االحتخاـ كالتذخيف نابع مغ التداـ السدمسيغ بقيع التعاير الدمسي كالتدامح كإدراكيع 

فصػػخة االخػػتالؼ بػػيغ الشػػاس جسيعػػًا، كضػػخكرة العػػير السذػػتخؾ لػػيذ فيسػػا بػػيغ السدػػمسيغ أنفدػػيع 

الػحي فحدب بل مع غيخىع مغ معتشقي الجيانات األخخى، كمسا زاد ىحا االحتخاـ العجؿ كاإلنراؼ 

، إذ كانػت العقػبػات فػي (ٖٕ)تستع بو ممػؾ الرػيغ كالػحي أشػادت بػو السرػادر العخبيػة اإلسػالمية 

مختمػػف الجػػخائع صػػارمة كقػيػػة كتصبػػق عمػػى الجسيػػع ، كبصبيعػػة الحػػاؿ فػػةف دكلػػة القػػانػف مذػػجعة 

 (ٕٗ)يغلمدفخ كاالستقخار فييا كىػحا األمػخ قػج يكػػف حػافدًا كمذػجعًا لتػاجػج السدػمسيغ بكثػخة فػي الرػ

كىحا ما قاؿ ابغ رضػاف احج التجار السدمسيغ الثقػاة فػي الرػيغم"اف بػالد الرػيغ مػغ آمػغ الػبالد 

 . (ٕ٘)كأحدشيا حااًل لمسدافخيغ" 

ـ( نجج أف أعجاد ٖٓٗٔ-ٕٔٔٔق/ٙٓٛ-ٛٓٙكإذا انتقمشا إلى أسخة يػاف السغػلية )

كانػا يذجعػف السدمسيغ السدمسيغ في الريغ ازداد بذكل كبيخ في عرخىع ، كذلظ ألف السغػؿ 

لميجخة إلى الريغ لالستفادة مشيع في إدارة البالد، فخالؿ ثسانيغ عامًا شغل اكثخ مغ ثسانية 

كاف ليع الفزل  (ٕٙ)صيشيًا السشاصب اليامة في الريغ، بيغ كزيخ كحاكع إقميسي  كاربعيغ مدمساً 

سيج األجل شسذ  - الحرخال-في إدارة السشاشق السختمفة في الريغ ، مشيع عمى سبيل السثاؿ 

الجيغ عسخ الحارس الحيغ سافخ مع عائمتو إلى الريغ تجرج في مشاصب عجة حتى أصبح 

الحارس الذخري لجانكيد خاف بعجىا تػلى إدارة العجيج مغ السجف الريشية، كأسيع في إخساد 

استعساؿ الكثيخ مغ الثػرات بيغ األقميات كشجع مبجأ التعاير الدمسي مغ دكف سفظ الجماء ك 

الدالح، أخسجىا باألخالؽ الحدشة الدامية التي كاف يستمكيا، لحلظ حيغ تػفي بكى الشاس عميو 

ككحلظ محسػد يمػاج الخػارزمي كزيخ  (ٕٚ)في الذػارع كدكنت حياتو في التاريخ اإلمبخاشػري 

ارة كنفع جانكيد خاف كالحي لعب دكر كبيخ في نذخ ثقافة الدمع األىمي كمبادئو ، كقج أحدغ اإلد

، كالسالحظ ىشا أف السدمسيغ الحيغ تػلػا مشاصب ميسة في اإلدارة (ٕٛ)هللا بو اإلسالـ كالسدمسيغ
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ٜ٘ٔ 

السغػلية لع  تدتغل ضج الريشييغ بل دائسًا يذجعػف مبجأ التعاير الدمسي ككانػا سببًا في إخساد 

سمػا عمى إقامة الكثيخ مغ الثػرات كالفتغ التي حجثت في السقاشعات السختمفة في الريغ كع

الريشية السختمفة بالصخؽ عالقات كدية مع الجكيالت السجاكرة كإصالح عالقة القػميات 

، مع ىحا كمو لع تخُل مجة التعاير الدمسي التي عاشيا السدمسػف كالريشيػف مغ  (ٜٕ)الدمسية

ستسخديغ لع بعس الحػادث التي عكخت صفػ العالقات بيشيع مشيا الثػرة التي قادىا أحج األمخاء ال

تحكخ السرادر التاريخية اسسو ضج االمبخاشػر بايذػ فقج استصاع أف يجسع لو جيذًا كيتجو نحػ 

ـ( فعاث حخقًا كتجميخًا لمسجيشة كأىميا كقتل أكثخ مغ مائة كعذخيغ ٜٜٛق/ٖٕٚمجيشة خانقػ سشة )

عجد مغ القتمى عشجما ، كقج أكج الديخافي ىحا ال (ٖٓ)الفًا مغ السدمسيغ كالشرارى كالييػد كالسجػس

قاؿم "فحكخ اىل الخبخة بأمػرىع انو قتل مغ السدمسيغ كالييػد كالشرارى كالسجػس سػى مغ قتل 

 .(ٖٔ)مغ اىل الريغ مئة كعذخيغ الف رجل" 

تعكخت األجػاء مخة أخخى في )القخف الخابػع اليجػخي/ العاشػخ لمسػيالد( حػيغ بػجأ عيػج أسػخة  

ف كقعػػت الرػػيغ تحػػت سػػيصخة حكػػاـ مدػػتبجيغ أسػػيسػا فػػي تػػجميخ التػػاني يفقػػج قػتػػو الدػػابقة إلػػى إ

كالتجارية الستفػقة التي أسدت مشح بجاية عيج التاني كقج أسذ ىحه األسخة امبخاشػر  األدريةالشطع 

ـ(، كقػػج عػػخؼ عشػػو كعػػغ ٜٕٚٔ-ٜٓٙق/ٛٚٙ -ٜٖٗالدػػػني تذػػاككػاني كعخفػػت باسػػع الدػػػني )

عػػػػالع الخػػػػارجي، إذ انتيجػػػػت سياسػػػػة عػػػػجـ االىتسػػػػاـ ىػػػػحه األسػػػػخة الحاكسػػػػة عػػػػجـ انفتاحيػػػػا عمػػػػى ال

كعمػى األرجػح اف العالقػة مػع   (ٕٖ)بالجاليات السقيسة في الريغ كرعايتيع  بل أبجت تخػفًا مػشيع 

الجاليػػة السقيسػػة ىشػػاؾ قػػج تػػأثخت بذػػكل كبيػػخ خاصػػة بعػػج أف اصػػجر حػػاكع األسػػخة قػػخارات صػػارمة 

ـ( قخارًا يػجب ٖٓٔٔق/ ٕٗ٘ضج انتذار األدياف األخخى في الريغ، السيسا حيغ اصجر سشة )

 . (ٖٖ)الحرػؿ عمى تخخيز لبشاء السداجج كالسعابج في الريغ 
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ٕ٘ٓ 

 : لتعايش القترادي الدمميثالثاا: ا

كاف الجانب االقترادي ىػ الػسيمة األكلى لمتعػارؼ بػيغ العػخب كالرػيغ ، ككانػت التجػارة 

ىػػي معبػػخ اإلسػػالـ الخئيدػػي إلػػى ىػػحا البمػػج، كعمػػى الػػخغع مػػغ أف العالقػػات التجاريػػة بػػيغ الجػػانبيغ 

ت السػيسا بعػج كفػػد كانػت اسػبق مػغ ضيػػر اإلسػالـ غيػخ أنيػا بعػج ضيػػر اإلسػالـ تػثقػت كتػسػع

أعػػػجاد كبيػػػخة مػػػغ السدػػػمسيغ كاسػػػتقخارىع فػػػي السػػػجف الدػػػاحمية الرػػػيشية ، فػػػازداد عػػػجدىع، ككثػػػخت 

 . (ٖٗ)تجارتيع ، كذاع صيتيع ليذ لجى العامة فقط كإنسا لجى الدمصة الحاكسة في الريغ 

ى لقج رسع التعاير االقترػادي الدػمسي صػػرة جسيمػة مػغ خػالؿ األمانػة كالرػجؽ التػي تحمػ

بيػا التػػاجخ العخبػػي السدػػمع مػػغ جيػػة، كحدػغ التعامػػل كالتدػػييالت التػػي قػػجمتيا الدػػمصات الرػػيشية 

مػغ جيػة أخػخى، فقػج سػػعت الػى االسػتفادة مػشيع كمػغ خبػػخاتيع التجاريػة، كسػشت القػػانيغ لحسػػايتيع 

كتشطيع حياتيع كفق شػخيعتيع، فزػاًل عػغ ذلػظ عػجـ فػخض ضػخائب باىزػة عمػى التجػار الػافػجيغ 

، لحلظ سخخت خبخاتيع فػي مجػاؿ التشطػيع كاإلدارة ذات الرػمة بػاألمػر  (ٖ٘)قيسيغ في الريغ كالس

شػسا( كتعشػي )إدارة السخاةبػة -بػػ-التجارية كالسالية، كليحا الغخض أنذػئت إدارة ججيػجة عخفػت )سػي

عمػػى السالحػػة التجاريػػة كالبحخيػػة(، كقػػج أنذػػئت فػػي كػػانتػف ثػػع انتقمػػت إلػػى بػػاقي السػػجف الرػػيشية 

كانػػت كضيفػػة ىػػحه اإلدارة تفتػػير الدػػفغ القادمػػة مػػغ الرػػيغ كالحاةبػػة إلييػػا  كجبايػػة الخسػػـػ عمػػى ك 

البزػػائع الػػػاردة عمػػى اخػػتالؼ أنػاعيػػا، كقػػج أسػػشجت ميػػاـ ىػػحه الػضيفػػة اليامػػة إلػػى رجػػل عخبػػي 

 . (ٖٙ)مدمع لو معخفة تامة باألكضاع التجارية البحخية كخفاياىا 

دػػمصات الرػػيشية بخجػػل االقترػػاد الكبيػػخ سػػعج الػػجيغ تيػػاف كفػػي السػضػػػع نفدػػو اسػػتعانت ال

شي فقج تػلى مشربًا اقتراديًا ميسًا في مشصقة تذػيجياني ااحػجى السقاشعػات الرػيشيةى سػعى مػغ 

خاللػػػو إنعػػػاش االقترػػػاد السحمػػػي كتصػػػػيخه كتشذػػػيط الدػػػػؽ ؛ إذ قػػػاـ بتحجيػػػج السقػػػاييذ كالسكاييػػػل 

، كغيػخ ىػؤالء الكثيػخ مسػغ أسػشجت  (ٖٚ)ح غػالء األسػعار كالسػازييغ لزساف االستقخار السػالي ككػب
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ليػػػػػػع كضػػػػػػائف كمدػػػػػػؤكليات تتعمػػػػػػق بذػػػػػػؤكف التجػػػػػػارة أك ميػػػػػػاـ إشػػػػػػخافية أك تشطيسيػػػػػػة ذات صػػػػػػمة 

كمػػغ تػػأثيخات التعػػاير االقترػػادي الدػػمسي فػػي الذػػأف التجػػاري اسػػتخجاـ الرػػيشييغ  (ٖٛ)باالقترػػاد

ككػػػاف الرػػػيشيػف يدػػػتعسمػف نقػػػػدًا ذىبيػػػة لمشقػػػػد الفزػػػية ألكؿ مػػػخة بعػػػج تعػػػامميع مػػػع السدػػػمسيغ، 

كنحاسية فقط فػي حػيغ اسػتخجمت الفزػة لمديشػة، كقػج اصػجر الرػيشيػف ألكؿ مػخة عسػالت رسػسية 

تػػػػأثخًا بالتجػػػػار السدػػػػمسيغ الػػػػحيغ اسػػػػتعسمػا الشقػػػػػد  (ٜٖ)مػػػػغ معػػػػجف الفزػػػػة فػػػػي عيػػػػج أسػػػػخة جيػػػػانج 

 .(ٓٗ)لسالية مع الريشييغاإلسالمية الجنانيخ الحىبية، كالجراىع الفزية في تعامالتيع ا

أمػا فػػي مجػاؿ الرػػشاعة فقػج تػػأثخ الرػيشيػف بػػبعس الرػشاعات الحخفيػػة التػي اشػػتيخت بيػػا 

مخاكػػد الحزػػارة اإلسػػالمية كالتػػي لػػع يعخفيػػا الرػػيشيػف مػػغ قبػػل كالسػػيسا صػػشاعة األسػػمحة كمشيػػا 

السشجشيػػػق أك السػػػجفع الشػػػاري الػػػحي سػػػاىع بذػػػكل كبيػػػخ فػػػي رفػػػع قػػػجرات الجػػػير الرػػػيشي كتصػػػػيخ 

ـ( ٕٖٕٔ-قٖٜٔيدػسى مػجفع السدػمسيغ ، كأكؿ مػغ اسػتعسمو السغػػؿ سػشة ) ، ككػاف (ٔٗ)أسمحتو 

مسا سبق يسكػغ القػػؿ م إف العػخب السدػمسيغ  (ٕٗ)في حسمتيع عمى العاصسة الريشية )تذاني أف( 

الػافػجيغ كالسدػػتقخيغ فػي الرػػيغ تعػاممػا بحػػحر شػجيج مػػع الرػيشييغ ؛ ألنيػػع يػجركػف حجػػع الخسػػالة 

كؿ نذخ ديشيع كعقيجتيع كالتفاني في إبخاز مبادئ الدالـ التي نادى بيا التي  يحسمػنيا، فيسيع األ

اإلسالـ كحزػارتو، كاحتػػاء أكبػخ عػجد مسكػغ مػغ الرػيشييغ الػجاخميغ فػي اإلسػالـ فكانػت افعػاليع 

 . (ٖٗ)مثار إعجاب في األكساط الذعبية كالخسسية في الريغ 

 

 : رابعاا : التعايش الجتماعي الدممي

كضػػػػاع الدياسػػػػية السدػػػػتقخة لمجكلػػػػة العخبيػػػػة اإلسػػػػالمية ليػػػػا انعكاسػػػػاتيا عمػػػػى ال شػػػػظ أف األ

أكضػػاع السدػػمسيغ بػجػػو عػػاـ، كتعامػػل الحكػػاـ الرػػيشييغ مػػع السقيسػػيغ مػػغ العػػخب السدػػمسيغ فػػي 
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ٕٕ٘ 

الريغ بػجو خاص، كسيمت بذكل كبيخ التفػاىع كالتعػاير الدػمسي االقترػادي كاالجتسػاعي فيسػا 

 بعج.

نيػع أكلػػ ندعػة اسػتعالئية ، فالرػيغ كانػت تتستػع بسكانػة مخمػقػة لقج عخؼ عغ الرػيشييغ ا

بيغ األمع، كبالسقابل فةف العالع اإلسالمي الحي كاف فتيًا فخض نفدو بػصػفو قػػة عطيسػة سياسػية 

، لػػحلظ  (ٗٗ)كاقترػػادية فمػػيذ ىشػػاؾ شػػظ بػػأف تكػػػف أكضػػاع العػػخب السدػػمسيغ عمػػى أحدػػغ كجػػو 

كيتسيدكف بعادات كتقاليج تتفق مع ديشيع كةػيسيع كمارسػػىا  كانت ليع حياتيع االجتسا ية الخاصة

كفػػػػي الػقػػػػت نفدػػػػو أجبػػػػخىع االنخػػػػخاط  (٘ٗ)بكػػػػل حخيػػػػة سػػػػػاء فػػػػي السػػػػاؿ أك السمػػػػبذ أك السذػػػػخب 

كاالنجماج بالسجتسع الريشي إلى التأثخ بعاداتيع كتقاليجىع كتكسمػػا بمغػتيع كتدػسػا بأسػسائيع لكػشيع 

، كلػػػع يعػػػج السجتسػػػع الرػػػيشي   (ٙٗ)داتيع السختبصػػػة بذػػػخيعتيع حػػػافطػا عمػػػى شػػػعائخىع الجيشيػػػة كعػػػا

يدػػسي السدػػمسيغ بػػالعخب أك األجانػػب كسػػا كػػاف معيػػػدًا فػػي القػػخنييغ )الثػػاني كالثالػػث اليجػػخييغ/ 

الثػػػػػامغ كالتاسػػػػػع السيالديػػػػػيغ( بػػػػػل أشمػػػػػق عمػػػػػييع اسػػػػػع صػػػػػيشي مػػػػػازاؿ اسػػػػػسيع إلػػػػػى اآلف )ىػػػػػػي 

(Huehui)(ٗٚ) 

ذػػػتخكة بػػػيغ اإلسػػػالـ كمػػػا نػػػادت بػػػو األديػػػاف الػضػػػعية فػػػي لقػػػج سػػػاعجت العػامػػػل كالقػػػيع الس

عمى بشاء عالقػات اجتسا يػة سػمسية قػيػة مبشيػة عمػى  (ٛٗ)الريغ البػذية كالصاكية كالكػنفػشيػسية

أسػػػذ كةػػػيع راسػػػخة فػػػي الػجػػػجاف اإلسػػػالمي كالرػػػيشي معػػػًا، مسػػػا يػػػشعكذ عسميػػػًا عمػػػى العالقػػػات 

، كالحقيقػػة أف السدػػمسيغ كسػػا يػػحكخ ارنػلػػج كػػانػا (ٜٗ)االجتسا يػػة اليػميػػة بػػيغ السدػػمسيغ كالرػػيشييغ

يرػركف اإلسالـ لسػاششييع مغ الريشييغ عمى انو متفق مع تعاليع الكػنفػشيػسية مػع فػػارؽ أف 

الرػػيشييغ يدػػيخكف كفػػق تعػػاليع أجػػجادىع فػػي الػػدكاج كالجشػػازات كغدػػل األيػػجي قبػػل كجبػػات الصعػػاـ 

، ككػحلظ كانػت مؤلفػات السدػمسيغ الرػيشييغ تسجػج  (ٓ٘)كاكل لحع الخشديخ كالػجخاف كلعػب السيدػخ 

كتب كػنفػشيػس كغيخىا مغ الكتب الريشية كتذػيخ إلػى االلترػاؽ السػجػػد بػيغ الكتػب الرػيشية 
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كالسػػيسا كأف السدػػمسيغ لػػع يكػنػػػا راغبػػيغ فػػي أف يطيػػخكا كأجانػػب،  (ٔ٘)كتعػػاليع اإلسػػالـ االخالةيػػة 

تمفػػػػت لغػػػػتيع، ككػػػػانػا مػػػػغ الخصػػػػافة بحيػػػػث بشػػػػػا فيػػػػع مػاششػػػػػف صػػػػيشيػف كإف اختمػػػػف ديػػػػشيع كاخ

مداججىع مغ دكف مآذف كسا كاف بعزيا مرسسًا عمى الصخاز الرػيشي بحيػث ال يسكػغ أف يسيػد 

الشاضخ إلييا في الخارج بيشيا كبيغ أي معبج آخخ مثػل مدػجج "تذػي تذػغ داسػي" )بسعشػى بيػت هللا 

لسدػمسيغ لجػأكا إلػى ذلػظ مخاعػاة لذػعػر تعالى( ، كقج تأسذ في عرخ أسخة ميشػي ، كالحقيقػة أف ا

الرػيشييغ كتجشبػػًا السػػتفدازىع، كسػػا لػػع يتسيػػدكا عػػغ غيػخىع فػػي الػػدي كالسمػػبذ حتػػى ال يكػػاد يعػػخفيع 

 .(ٕ٘)أحج مغ أكؿ كىمة 

لقػػج تأكػػجت سػػمسية العالقػػات االجتسا يػػة بالسرػػاىخات الدكجيػػة بػػيغ السدػػمسيغ كالرػػيشييغ ، 

( "إذا تػػدكج الػاحػػج مشػػا إلػػييع كأراد االنرػػخاؼ قيػػل لػػو دع ـٜٛٛق/ٖٛٚفقػػج ذكػػخ ابػػغ الشػػجيع ) ت 

عمى أف ىحا القانػف تغيخ فيسا بعج إذ يذيخ ابغ بصػشػة أف السػخأة تخيػخ  (ٖ٘)األرض كخح البحكر" 

كسػػػا أف الػػػدكاج كػػػاف كفػػػق الذػػػخيعة  (ٗ٘)بػػػيغ البقػػػاء أك الخحيػػػل مػػػع الخجػػػل إف كافقػػػت عمػػػى ذلػػػظ 

كاسػتسخت العالقػة الدػمسية حتػى كقػت متػأخ؛ فقػج  (٘٘)مسيغ اإلسالمية كيثبت ذلظ لجى قاضي السد

ركى لشا ابغ بصػشػو عشػج زيارتػو إلحػجى السػجف الرػيشية كيػف أف الرػيشييغ كالسدػمسيغ قػج عاشػػا 

في السجف نفديا لكغ في أحياء مختمفػة، كمػغ الجػجيخ بالػحكخ ىشػا أف ابػغ بصػشػو لػع يتحػجث عػغ 

مػػجى ضػيافة كحدػػغ معاممػة األميػػخ الرػيشي عشػػج  مذػاكل اجتسا يػػة بػيغ الصػػخفيغ بػل تحػػجث عشػج

  يػة كانػت قػيػة كسػمسية بػػيغالعالقػات االجتسا أفكىػحا يػجؿ عمػػى  ، (ٙ٘)عمسػو بقػجـك ابػغ بصػشػو 

 الريشييغ.ك  السدمسيغ

 الخاتمة :

 .إف السدمسيغ دخمػا إلى الريغ سمسييغ كاستقخكا سمسييغ كاستسخكا سمسييغ -ٔ



 م د ساجد عبد دمحم 
 

ٕ٘ٗ 

كضع الجكلة العخبية اإلسالمية السدتقخ لو تأثيخ كبيخ عمى أكضاع السدمسيغ بػجو عاـ  -ٕ

الدمصة الحاكسة في الريغ لمعخب  احتخاـكالسقيسيغ في الريغ بػجو خاص، لحلظ لع يأِت 

السدمسيغ السقيسيغ ىشاؾ مغ فخاغ بل يجركػف حجع اإلسالـ كالسدمسيغ في تمظ السجة بػصفو قػة 

 .ياف بياعطيسة ال يدت

الخمفية الثقافية لمتاجخ السدمع ساعجت كثيًخا عمى تقجيع ديغ اإلسالـ لغيخ السدمسيغ بصخيقة  -ٖ

 َكَجاِدْلُيع ۖ  اْدُع ِإَلٰى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة م }مشطسة كأسمػب حكيع كسا قاؿ تعالى

 {ِباْلُسْيَتِجيغَ  أَْعَمعُ  َكُىػَ  ۖ   َسِبيِموِ  َعغ َضلَّ  ِبَسغ أَْعَمعُ  ُىػَ  ظَ َربَّ  ِإفَّ  ۖ   َأْحَدغُ  ِىيَ  ِبالَِّتي

إف بعس األحجاث التي شػشت صػر التعاير الدمسي بيغ السدمسيغ كالريشييغ لع تكغ  -ٗ

مػجية ضج السدمسيغ السقيسيغ ىشاؾ بل شسمت كل األقميات السػجػدة، كحتى الريشيغ أنفديع لع 

يدمسػا مشيا، كسا أف تقييج الحخيات مغ بعس األسخ الحاكسة في الريغ ال يختقي إلى مرصمح 

غ، لحلظ تبقى العالقة بيغ السدمسيغ كالريشييغ عمى شػؿ مخاحل التاريخ اضصياد السدمسي

الريشي الستسثل في حكع األسخ الحاكسة في الريغ نسػذجًا ناصعًا لمتعاير الدمسي كقبػؿ 

 . اآلخخ كالتعاير بيغ الذعػب كاألدياف 

ى بشاء عالقات القيع السذتخكة بيغ اإلسالـ كاألدياف الػضعية في الريغ ساعجت كثيًخا عم -٘

 . اجتسا ية سمسية يػمية بيغ السدمسيغ كالريشييغ

 

 

 قائمة المرادر والمراجع :
                                           

 اثخ الثقافة اإلسالمية عمى المغة العخبية في الريغ تاريخًا كدراسة، )أشخكحػة دكتػػارةسيف الحق باف شيجيم( ٔ)

 .ٖٖٔـ(، صٜٜ٘ٔ، بذاركمشذػرة، قدع المغة العخبية، كمية الجراسات اإلسالمية كالعخبية، جامعة  غيخ
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، (د.ت)تػاريخ اليعقػػبي، بيػخكت، دار صػادر،  ضػحماحسج بغ أبي يعقػب إسػحاؽ بػغ جعفػخ بػغ كىػب بػغ كا( ٕ)

 .ٓٛٔج ا، ص

رحمػة الدػيخافي إلػى اليشػج كالرػيغ كاليابػاف كانجكنيدػيا، أبػػ ضبػي، السجسػع الثقػافي،  يمابػ زيج الحدغ الدػيخاف( ٖ)

 .ٖٗـ، صٜٜٓٔ

تبعػو الكثيػخ مػغ السجػػس عشػجما أحػجث ديشػًا بػيغ القائل بالشػر كالطمسة كقج بغ فاتظ  مانيإلى  ندبة السشانيةم( ٗ)

بػ الفتح دمحم بغ عبج الكخيع الذيخستاني، السمل كالشحل، مرخ، مؤسدػة الحمبػي، د.ت، السجػس كالشرخاكية. أ

 .ٜٗ، صٔج

 .ٚٗ، صٜٜٚٔة، بخاةيع رمزاف، بيخكت، دار السعخف، تحقيق إٕأبػ الفخج دمحم بغ إسحاؽم الفيخست، ط( ٘)

 .ٚٗالفيخست، ص مابغ الشجيع( ٙ)

(7 ) Fitzgcrald,cp:Chinese Artzed, London,1968,p328 

(8 ) Ching, Julia: Chinese Religion, (London: Macmillan, 1993), p.178. 
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 .ٕٚٔ، صٜٓٗق، ٚٔٗٔبصػشة، الخباط، اكاديسية السسمكة السغخبية، 
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 .ٙٗٔ، صٗرحمة ابغ بصػشو، ج  مابغ بصػشو( ٘ٔ)

 .ٙٗٔص  ،ٗرحمة ابغ بصػشو، ج مابغ بصػشو( ٙٔ)
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 .ٕ٘ٔص  ،ٗرحمة ابغ بصػشو، ج مابغ بصػشو( ٚٔ)

(18) Fitzzgerald, Cp:Flood Tide in china,London T Gresset press,1958,p329. 

(19)  Dawson,Christpher, The Mongol mission:Narratives and lettrs of Francis Can 

missionaries and China in The Bthe and 14th centuries,Ams press,1980.p,233-234. 

 التػػػاني القػػػجيعم؛ تػػػاريخ ٚٔ، ص(د.ت)،  (د.ـ)اإلسػػػالـ فػػػي الرػػػيغ، تخجسػػػة لػػػي ىػايشػػػي،  فشػػػي جػػػيغ يػػػػافم (ٕٓ)
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 .ٕٗرحمة الديخافي، ص خافيمالدي( ٕٔ)
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دف مخكج الحىب كمعػا غ عمي بغ الحديغ بغ عمي السدعػديم؛ أبػ الحدٖٗرحمة الديخافي، ص يمالديخاف( ٖٕ)

بػجهللا بػع؛ أٜٔ، صٔلمصباعػة كالشذػخ، ج سعج داغخ، بيخكت، دار األنػجلذ، اعتشى بيا يػسف أٗالجػاىخ، ط

؛ ٕٕٔ، ٔق، جٜٓٗٔفػػاؽ، بيػػخكت، عػػالع الكتػػػب، بػػغ عبػػجهللا اإلدريدػػيم ندىػػة السذػػتاؽ فػػي اختػػخاؽ اآل دمحم

حدغ الدمػؾ الحافظ الجكلة السمػػؾ، تحقيػق فػؤاد   بغ دمحم بغ عبجالكخيع بغ رضػافمابػعبجهللا شسذ الجيغ دمحم

 بغ نرخ بغ عبػجالخحسغ ؛ عبج الخحسغ بغ عبجهللأٔٔ، صٔق جٙٔٗٔعبج السشعع، الخياض، دار الػشغ، 

، ٔـ، جٜٚٛٔالسشيج السدمػؾ في سياسية السمػؾ، تحقيقم عمي السػسي، الدرقػاء، مكتبػة السشػار،  الذيخازيم

 .ٖٗٚص

 .٘ٚرحمة الديخافي،  الديخافيم( ٕٗ)

اإلعػالـ،  بجائع الدمظ في شبائع السمظ، تحقيقم عمي سػامي الشذػار، العػخاؽ، كزراة  أبػ عبجهللا ابغ األزرؽم( ٕ٘)

 . ٕٓٗ)د.ت(، ص

(، )رسػػالة ماجدػػتيخ ٖٚٙٔ-ٛٗٚق/ٜٙٚ-ٖٔٔالسدػػمسػف فػػي الرػػيغ ) مأيػػاس سػػميع سػػميساف أبػػػ حجيػػخ( ٕٙ)
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القرػػة الكاممػػة ل سػػالـ فػػي الرػػيغ، تخجسػػةم رشػػا كسػػاؿ، مخاجعػػةم احسػػج  ؛ كانػػي لشػػي قػػػيمٜٚٔ)د.ت(، ص 

 . ٕٚٗ-ٕٙٗص ،ٕ٘ٔٓاشمذ لمشذخ كاإلنتاج اإلعالمي،  ،الدعيج، مرخ

 .ٕ٘ٔ؛ سيخة شسذ الجيغ، تاريخ يػاف، ٙٚٔاثخ الثقافة،  باف شيجيم( ٕٚ)
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