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المقدمة

ي�ؤمن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية باأهمية امل�شاركة الن�عية يف خمتلف الربامج والأن�شطة التي 
تقيمه���ا اجلهات ال�طنية يف اململكة العربية ال�ش���ع�دية، وذلك فيما 
يت�شل بتخ�ش�شه وجمال ن�شاطه، وه� اللغة العربية؛ ليتكامل ذلك 

مع براجمه الدولية على اأ�شعدة متعددة.

وميث���ل مهرجان »�ش�ق عكاظ«، الذي ينعقد حتت رعاية كرمية 
من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه 
اهلل ورع���اه، ومتابعة واإ�شراف م�شتمرين م���ن �شاحب ال�شم� امللكي 
اأم���ر منطق���ة مك���ة املكرمة  اأح���د املهرجان���ات الن�عي���ة يف العامل 

العربي، وذلك لقيمته يف ذاته، وتاريخه، وبراجمه ال�شن�ية.

وق���د ج���رت املفاهمة بني مرك���ز امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
ال���دويل خلدم���ة اللغ���ة العربي���ة والقائمني عل���ى ال�ش�ق بن���اء على 
اق���راح تقدم به الأمني الع���ام د.عبداهلل بن �شال���ح ال��شمي اأثناء 
الجتماع���ات التح�شري���ة للربنام���ج الثق���ايف يف ال�ش����ق اأن يت�ىل 
املرك���ز تنفيذ ندوة �شن�ي���ة حتت عن�ان: » اللغ���ة العربية يف العامل« 
لتك�ن فعالية ثقافية �شن�ية ن�عية ي�شرك فيها باحث�ن مميزون من 
اأنح���اء الع���امل، ويعر�ش�ن جتربة دولهم يف تعل���م العربية وتعليمها، 
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ويتحدث�ن عن حركة اللغة العربية فيها، وذلك لركيز ال�ش�ء عليها 
والتعمق يف تاريخ العربية فيها. 

وق���د كان���ت باك�رة ه���ذه الن���دوات ندوة حت���ت عن����ان: »اللغة 
العربي���ة يف ال�ش���ني«، وانعق���دت مب�شارك���ة ع���دد م���ن الأ�شات���ذة 
ال�شيني���ني البارزي���ن يف اهتمامه���م باللغة العربي���ة يف ال�شني ويف 
الع���امل، وهم: الأ�شتاذ الدكت�ر )�شاب���ق( ت�شانغ جيا مني، والأ�شتاذ 
الدكت�ر )�شاعد( ت�ش�نغ جيك�ن، والأ�شتاذة الدكت�رة )ليلى( ت�شي 
مينغمني، اإ�شافة اإىل طالبة الدرا�شات العليا الأ�شتاذة )ثريا( �شي�ي  

يل، وحققت الندوة ح�ش�را مميزا، ووجدت �شدى اإعالميًا طيبًا.

واملرك���ز اإذ ي�شعد بال�شراكة املميزة م���ع مهرجان �ش�ق عكاظ، 
وي�شك���ر للقائمني عليه ما بذل�ه من جه����د مميزة، فاإنه � من خالل 
حر�ص معايل امل�شرف العام وزير التعليم العايل وروؤاه ال�شراتيجية 
ودعم معايل نائبه وروؤية جمل�ص اأمنائه � حري�ٌص على عقد �شراكات 
متن�عة ومتعددة مع عدد من اجلهات داخل اململكة العربية ال�شع�دية 

وخارجها، مبا ي�شهم يف خدمة اللغة العربية، ويعزز ح�ش�رها.

الأمانة العامة
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اللغة العربية يف الصني 
ومدارسها وحركة تعليمها

اأ.د. )�شابق( ت�شانغ جيامني)1(

اأ�شتاذ بجامعة بكني �شابقًا .  )((
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كلمتي تاأتي حتت عن�ان ))اللغة العربية يف ال�سني ومدار�سها 
وحرك���ة تعليمه���ا((. لعلي ب�شفتي معلم���ا �شينّيا مّر عليه ما يقارب 
ن�ش���ف قرن يف تعليم هذه اللغة الت���ي جتمع بني القدم واحلداثة اأن 

اأق�ل لكم اإّن تعليمها قد مّر مبراحل ثالث وهي كالآتي:
املرحلة الأوىل 

فيم���ا اأرى عبارة عن تط�ر طبيع���ي دون اأن تتدخل فيها ع�امل 
ب�شرية ب�شكل ملح�ظ، واإمنا انتقلت اإلينا تدريجّيا مع حركة التبادل 
التج���ارّي الذي ظل �شارًي���ا قرونا ط�يلة عرب الطريق���ني بّرا وبحرا 
بني العرب القدامى وب���ني اأهل ال�شني، ومن ثم ت�ا�شل انتقالها مع 
حركة تب���ادلت ثقافّية اأو�شع امت���دادا مبا فيها الديان���ة الإ�شالمية 
يف اأثن���اء احلرك���ة التجارّية، فانت�ش���رت هي اأو بع����ص لهجاتها اإىل 
ما بني الأو�ش���اط ال�شعبية عندنا، لأنها ب��شفه���ا وعاء ثقافة ووعاء 
حرك���ة التبادلت الثقافية الكربى بيننا على  الأخ�ّص، تعّد و�شيلة ل 
غن���ى عنها يف ت�شير تبادلت اأرقى واأعظم قامت بني ال�شني وبالد 
العرب، واإّل ما كان يف اإمكان العرب يف زمن الدولة الأم�ية والدولة 
العبا�شي���ة اأن اأر�شل���ت ُر�شله���ا اإىل ال�ش���ني 37 م���رة، ول �شيما تلك 
النجدة الع�شكرية التي اأر�شلتها الدولة العبا�شية مل�شاعدة اأ�شرة تانغ 
امللكي���ة على تهدئة فتنة "اآن ل��شان و�شي �شيمينغ"، ذلك ف�شال عن 
الآثار العربية املحم�دة الت���ي تركها العرب بعمق يف �شائر املجالت 
عل���ى امتداد عه�د ملكية �شينية كربى ك�ش�ن���غ، ي�ان، مينغ، ت�شينغ 
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)960-))9)م( حت���ى الع�ش���ر احلدي���ث، واملعل�م���ات يف مثل هذا 
الباب قد وردت ك�ثائق تاريخية ثمينة �شمن امل�شادر ال�شينية))(. 

اإنن���ي ب�شفت���ي معّلما للغة العربية طاملا اأهت���م بعملية ن�شر هذه 
اللغة املتمّيزة يف العه�د املا�شية عندنا، ولكنني مل اأ�شتطع اأن اأق�شي 
عني �شيئا من الأ�شف الذي يداخلني من حني واآخر، لأّن مل اأمتكن 
اإل م���ن اكت�شاف نزٍر ي�شر من املعل�مات ح�ل تاأهيل مرجمني للغة 
العربي���ة ل�ش���د احتياجات الأعم���ال التي كانت جاري���ة ب�شكل �شاغل 
ومكثف بني ال�شني القدمية حكاما و�شعبا وبني ال�افدين من العرب 
القدام���ى ذوي اله�يات املتباينة، فلم اأ�شتطع اأن اأقاوم فكرة تقتحم 
خميلت���ي من ح���ني اإىل اآخر، األ وهي: هل كان هن���اك ن�ع معني من 
عملي���ات التاأهيل يف منا�شب���ات معينة من العه����د امللكية؟، كما اأنه 
ل ي�شتبع���د اأن كانت يف ذلك الزمن تدريب���ات وقتّية ملن يعرف�ن من 

اللغة العربية على خمتلف امل�شت�يات. 

عا�ش���ت اللغ���ة العربي���ة زمنا ط�ي���ال يف ال�شني عل���ى مثل هذا 
النم���ط حتى طراأ عليها تغّر يف نهاية عهدي مينغ وت�شينغ )368)-
))9)م(؛ اإذ دع���ا ال�شي���خ الفا�شل خ� دنغت�ش���� )522)- 592)م( 
اإىل التعلي���م الإ�شالم���ي امل�شجدي، ما �ش���ّكل تدريجيًّا جمم�عة من 
اأنظم���ة التعلي���م الإ�شالمي، رغب���ة منه يف تقدمي خدم���ات مبا�شرة 

))(  - ع���ن خمط�ط���ات "تاري���خ العالق���ات ال�شينية العربي���ة"   تاأليف ق����ه يينغده ، 
ترجمة �شابق - ت�شانغ جيامينغ.
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لل�ش����ؤون الديني���ة، ومن ثم اأتى بع���ده بع�ص احلكم���اء بعيدو النظر 
يف الف���رة املخ�شرم���ة بني نهاية القرن التا�ش���ع ع�شر ومطلع القرن 
الع�شري���ن لين�شئ�ا عددا من املدار����ص الإ�شالمية على اأ�شا�ص تعليم 
جديد اإىل حد ما، لكن بني جدران امل�شاجد، والتعليم من هذا الن�ع 
واإن مل يك���ن قد كّ�ن مقدرة لغ�ية لدى املتعلم���ني لي�شتطيع�ا جتاوز 
فه���م الن�ش��ص الدينية وترجمته���ا من العربي���ة اإىل ال�شينية فاإن 
تعليم اللغ���ة العربية يف هذه املرحلة قد تق���دم خط�ة وا�شعة بتعليم 
اللغ���ة العربي���ة اإىل الأمام يف الأزمنة احلديث���ة لدينا، ومن ثم �شهد 
تقدم���ا جديدا مع الأي���ام اجلديدة حت���ى اأ�شبح يف اإم���كان املقدرة 
اللغ�ي���ة الناجتة عنه اأن تنتقل اإىل ترجمة معان القراآن الكرمي اإىل 
ال�شيني���ة اإ�شاف���ة اإىل بع�ص الرجمات الأخ���رى يف جمالت الفلك 

والتق�مي واجلغرافيا وغرها.

يف راأيي املت�ا�شع: اإّن املرحلة الأوىل هذه اإن دّلت على �شيء فقد 
دّل���ت على حالة منّ� وتطّ�ر طبيعي وبطيء على امل�شت�ى ال�شعبّي كما 
ورد �شالفا. وفيما يتعلق بهذه املرحلة اأرى اأّن نقطة خا�شة ينبغي اأّل 
تف�تنا، األ وهي اأن ال�شيد "ما ه�ان" الذي ينتمي اإىل اأ�شرة متدينة 
بالإ�ش���الم كان �شخ�شية عارفة باللغ���ة العربية، فتبع البّحار امل�شلم 
"ت�شن���غ خ���ه" ))37)-435)م( يف رحالت���ه الث���الث اإىل املحي���ط 
الهن���دّي، فتي�ّشر له اأن اأوغل يف ال�شر باجلزي���رة العربية لي�شتطلع 
اأح�ال اجلزيرة وحي���اة بني العرب حينذاك اإىل اأن اأودع ما �شاهده 
بعينيه يف كتابه "م�شاهدات رائعة من وراء البحار ال�شا�شعة"، حيث 
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ا�شتخدم لأول مرة لفظة "alabi " بدل "تيات�شي"))( التي �شبق لأهل 
ال�ش���ني اأن �شّم����ا بها اأر�ص الع���رب حتى بداأت مقاب���ل العبارات اأو 
الكلمات ك���� "اجلزيرة العربية" و"العرب" و"اللغة العربية" تظهر 

يف ال�ثائق الر�شمية بال�شني اعتبارا من تلك الفرة التاريخية. 
املرحلة الثانية:

ينبغي علينا بعد اأن اأخذنا ملحة عن املرحلة الأوىل ح�ل تقدم تعليم 
اللغة العربية وانت�شارها يف ال�شني اأن نلقي نظرة على املرحلة الثانية.

اأخذت احل�شارتان- احل�ش���ارة العربية الإ�شالمية واحل�شارة 
ال�شيني���ة منذ القدم ت�شّعان رونقا وروعة عل���ى رب�ع اآ�شيا واإفريقيا 
واأوربا لتبقيا دّرتني م�شرقتني يف قل�ب النا�ص، لكّن قطاعات وا�شعة 
م���ن كال الطرفني - ال�شين���ي والعربي- تعّر�شت لع�ام���ل �شلبّيات 
كثرة م���ن �شغط الرياح الغربّية بعد القرون ال��شطى، بل اإن بع�ص 
���ت كرامتنا اإذ اإن كال م���ن اأّمتينا، بل معظم  الآث���ار ال�شلبية قد م�شَّ
الأمم امل�شت�شعف���ة قد تاأّذت به���ا بني فرة واأخرى خالل العديد من 
الق���رون حتى ا�شتطاع���ت اأن حتق���ق النت�شار العظي���م يف احلرب 
العاملي���ة الثانية ع���ام 945)، حيث �شرع ال�شتار يرفع عن اأكرث الأمم 

امل�شت�شعفة لتفتتح ع�شرا ل�شرجاع عزتها املا�شية.

))(  - ي���دور ح����ل "تياوت�ش���ي" ق����لن اأحدهم���ا اأن اللفظة ج���اءت ترجم���ة �ش�تية ل� 
"تاجي���ك" اأو "ت���ازي" كلتاهم���ا ترجع اإىل ط���يء القبيلة التي انح���درت من اليمن 
القدمي���ة اإىل �شمايل اجلزي���رة؛ والق�ل الآخر يرى اأن اأ�شلها ه���� "اأنتياوكيا" وقد 

ترجمت هي حمّرفة وبالخت�شار ويق�شد بها اأر�ص ما بني النهرين.
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ويف هذه الف���رة التاريخية احلا�شمة عاد اإىل تربة ال�طن عدد 
كبر من العلماء ال�شّبان امل�شلمني ال�شينيني من الأزهر ودار العل�م، 
بع���د اأن اأم�ش����ا يف القاهرة مدة ثمانية اأع����ام معانني ل�عة ال�ش�ق 
واحلنني لبلده���م العزيز واأهاليهم الأحباء. ومل���ا عادوا اإىل ال�طن 
الأم حظ����ا ببال���غ الهتم���ام من احلك�م���ة املركزي���ة يف نانكني، اإذ 
�شرعان ما اأ�شبح بع�شهم �شخ�شيات معروفة يف الأو�شاط الدينية، 
وبع�شهم رج���ال يف الن�شاطات الجتماعية، بينما الباق�ن احت�شدوا 
يف معهد اللغات ال�شرقي���ة ال�طنية بنانكني، الأمر الذي هّياأ ظروفا 
مالئم���ة لتب���داأ البالد م�ش���رة ل مثيل لها يف التاري���خ لت�شير تعليم 
اللغ���ة العربية وف���ق مناهج التعليم احلديثة، فل���م متّر �شن�ات حتى 
انتق���ل هذا املعهد اإىل بكني مع انتق���ال مركز ال�شلطة يف البالد اإىل 
ال�شم���ال عام 949)، ليح���ّل ما قد ت�شكل من طاق���م ل �شابق له من 
معلم���ي اللغ���ة العربي���ة جامعة بكني طب���ق ت�جيه���ات وزارة الربية 
والتعليم؛ وعل���ى هذا الأ�شا�ص اأ�شبح باإمكان اللغة العربية اأخرا اأن 
تعتلي املن���رب الأكادميي يف اأول م�ؤ�ش�شة تعليمية واأكادميية بال�شني، 

ا لأول مرة يف تاريخ البالد. وذلك ب�شفتها  فرعا لغ�يا مهمًّ

وقد ق�بل تخ�ش�ص اللغة العربية يف جامعة بكني برعاية مبا�شرة 
من قبل وزارة الربية والتعليم، وكان للجامعة اإذن خا�ص يف اختيار 
يج���ني من اأه���ّم الثان�ي���ات يف خمتلف امل���دن ال�شينية  خ���رة اخلرِّ
لتلحقه���م بق�شم اللغة العربية التابع للجامعة، وتخ�شعهم لتدريبات 
مكّثف���ة يف �شف����ف �شغرة اأي قليلة الأفراد. وم���ن ثم راحت تر�شل 
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البعث���ات الدرا�شية اإىل القاهرة دفعة اإثر دفع���ة بعد اإن�شاء العالقة 
الدبل�ما�شي���ة بني ال�شني وم�شر، حتى اإّن �ش� اآن لي رئي�ص جمل�ص 
�ص وقتا يف زحمة اأعماله لالجتماع  الدولة ال�شينية الأ�شبق قد خ�شّ
باأول بعثة قب���ل انطالقهم اإىل القاهرة رغبة منه يف ت�شجيعهم على 
التعاي����صِ ال�ديِّ مع ال�شبان الع���رب، والدرا�شِة بجد واجتهاد، وهذا 
يعك�ص مدى اهتمام احلك�مة ال�شينية باللغة العربية منذ البداية. 

وق���د ظل تك�ي���ن امل�ارد الب�شري���ة للغة العربي���ة جاريا ول يزال 
عل���ى �ش����ء اجّتاه يتمثل يف ال�ش���ر املت�ازن على قدم���ني اثنتني: اأي 
الإعداد داخل البالد وخارجه���ا. اأما اخلّريج�ن يف الأع�ام الأوىل، 
ُع�ا كاف���ة -با�شتثناء من ُوّظف�ا يف اجلامعة- على ال�زارات  فقد ُوزِّ
واللج���ان املتخ�ش�شة عل���ى م�شت�ى ال�زارة، والأجه���زة الإعالمية، 
ودور الن�شر بالعربية، وكل الأجهزة ذات العالقة مع البلدان العربية 
تقريبا. وهكذا �شار لل�شني عامل�ن يتفاهم�ن مع الأ�شدقاء العرب 
بالعربي���ة مبا�ش���رة ومنهم عدد ل باأ����ص به م���ن الدبل�ما�شيني؛ اأما 
املرجم����ن ال�شّبان الذين قد انتظم�ا يف هذه الأجهزة، فقد اأ�شبح 
يف ا�شتطاعته���م تدريجيا مب�شاندة اخل���رباء العرب اأن يلّب�ا طلبات 

العمل على نح� ُمر�ٍص ن�شبّيا. 

وم���ع مرور الأي���ام تك�نت لدين���ا اأجيال متعاقبة م���ن املدر�شني 
ال�شب���ان الأكفاء، الذين اأُعّدوا عرب اجله����د اخلا�شة، اإذ اإن جامعة 
بك���ني هي اأول من اأخذت مت���ّد املدار�ص الأخرى بخرة خّريجيها يف 
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تخ�ش����ص العربية رغبة منها يف دعم اإن�ش���اء تخ�ش�ص جديد للغة 
العربي���ة يف جامعات اأخرى مثل جامع���ة الدرا�شات الأجنبية ببكني، 
وجامعة اللغات والثقاف���ة ببكني، وجامعة الدرا�شات الدولية ببكني، 
وجامعة التجارة والقت�شاد اخلارجيني ببكني، ثم جامعة الدرا�شات 
الأجنبي���ة ب�شانغهاي...، ومل متّر اأع�ام ط�يلة عل���ى املدار�ص العليا 
�شالف���ة الذكر حتى حققت اإجن���ازات ملح�ظ���ة يف اإدارة تخ�ش�ص 
اللغ���ة العربية ومتكن بع�شها من اإبراز مميزات���ه، بل اإّن بع�شها قد 
بل���غ مدى التحديات الذي بلغه اأقدم اأق�شام اللغة العربية عندنا اإىل 
ح���د مع���ني. ومع ذلك علين���ا اأن نك�ن من�شفني فنق����ل اإن كّل ق�شم 
للغة العربية بال�شني دائما ما يحافظ على عالقة التعاون ال�ثيق مع 
اأ�شقائ���ه من الأق�شام ال�شقيقة املعنية باللغة العربية يف كل حني وكل 
ظ���رف، ذلك من اأجل غاي���ة م�شركة بيننا األ وهي دفع عجلة تعليم 
اللغة العربية لدينا ليحافظ على حالة تتكيف مع التط�ر املن�ش�د بني 

الأمتني ال�شينية والعربية. 

ل���� اأردن���ا اأن نتح���دث ع���ن اأ�شباب جن���اح تعليم اللغ���ة العربية 
بال�ش���ني ف���اإّن الف�شل يع����د اأول اإىل الطفرة الن�عي���ة التي حتققت 
لدينا يف هذا املج���ال؛ اإذ اإّن اخلرجني من اجلامعات الرئي�شة التي 
حت����ي تخ�ش�ص اللغة العربي���ة يتمكن�ن عرب درا�ش���ة لي�شت ط�يلة 
ج���ّدا م���ن ت�شكيل مقدرة لغ�ي���ة يف التعبر �شفهي���ا وكتابيا، ومن ثم 
يتمكن����ن عرب متابعة التطبي���ق واملمار�شة خالل العم���ل الفعلي من 
التكي���ف مع املتطلبات الأ�شا�شية لأعمال الرجم���ة، بل اإّن البارزين 
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املحظ�ظني منهم قد ي�شرون -من خالل املمار�شة العملية لب�شعة 
اأع�ام- رّواًدا للتخ�ش�شات املعنية يف بع�ص الأجهزة الإدارية. 

اإذا مللمنا خي�ط اأفكارن���ا ب�شاأن تعليم العربية لدينا، فاإننا نرى 
اأن �شم���ان النج���اح يقت�ش���ي اأن نفي ب�شرطني على الأق���ل، اأحدهما 
طاقم املعلمني الأكفاء، والآخر امل�اد التدري�شية؛ وقد حتقق كالهما 
فع���ال يف جامعتنا كما ينبغ���ي. ومن ح�شن حظن���ا اأّن رواد التدري�ص 
-ويف مقدمته���م املرح����م حممد مكني- ق���د و�شع�ا قاع���دة متينة 
لتعلي���م اللغة العربية لدينا، وكّ�ن����ا ن�شقا تدريجيًّا من املعلمني على 
م�شت�ى عال ممثلَّني يف جيلنا بعدهم، فلم ن�شّجل اإجنازات ملح�ظة 
يف التدري�ص ذاته فح�شب، بل كللنا الإجنازات باإعداد واإ�شدار كتاب 
))املنه���ج الأ�شا�شّي لتعليم اللغة العربّية(( ع���ام 993)م، وه� اأول 
كت���اب مدر�شّي ر�شمّي لغر الناطق���ني بها على امل�شت�ى اجلامعّي يف 
الب���الد، وحظي بالدعم امل�شك�ر م���ن "م�ؤ�ّش�شة اقراأ اخلرية". لقد 
جنحن���ا نحن وزمالوؤنا يف املدار�ص الأخرى م���ن خالل هذا الكتاب 
يف دف���ع عجلة تعليم اللغة العربية يف �شكة التقدم علميا ونظاميا يف 
العديد من املدن واملناطق ملدة اأكرث من ع�شرين عاما، اإذ مل ينح�شر 
تخ���رج الأجي���ال من الط���الب املميزين عل���ى اأ�شا�شه م���ن جامعتنا 
فح�ش���ب، بل م���ن املدار�ص الأخ���رى عامة يف خمتل���ف املناطق على 
امل�شت����ى املركزي و املحلي. كما اأّن �شدور القام��ص الأول ))معجم 
العربية ال�شينية(( من قبلنا عام 966)م، و�شدور القام��ص الثان 
))معجم ال�شينية العربّية(( من قبلنا اأي�شا عام 989)م، ُيعّد اأمرا 
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ذا اأهمية بالغ���ة يف م�شاندة تعليم اللغة العربية ب�شكل كبر، اإ�شافة 
اإىل تلبيت���ه للطلبات الطارئة من قبل خمتلف الأجهزة ذات العالقة 
بال�ش����ؤون العربية. ويف ال�قت نف�شه ُيع���ّد ))تاريخ الأدب العربي(( 
الذي اأّلفه الأ�شتاذ �شاعد ت�ش�انغ جيك�ن زميلنا الأعز يف ق�شم اللغة 
العربية يف جامعتنا ه� اآخر اإ�شهام مميز يف دعم ن�شر اللغة العربية 

وبح�ث ثقافتها من حيث العمق والمتداد. 

اإن تعلي���م اللغة العربي���ة يف املرحلة الثانية عندن���ا ُيعّد امتدادا 
���ا للمرحلة الأوىل وتط�را علمّي���ا لها يف اآن واحد، واأكرب فارق  طبيعيًّ
بينهما يتج�شد -يف نظري- يف التدري�ص على �ش�ء املنهج الأكادميي؛ 
اإذ اإن اللغ���ة العربي���ة هي لغة بنية، بينما اللغة ال�شينية هي لغة فكر 
والفارق بينهما وا�شع، فاإذا اأراد دار�ص اللغة العربية اأن يجتاز عتبتها 
فعليه اأن ي�شت��شح املفه�م اخلا�ّص بالهيكل �شرفّيا والإعراب نح�ّيا 
يف ه���ذه اللغة، وه���ذا يقت�شي اأن يبذل الدار�ص م���ا ي�شق على نف�شه 
م���ن جه�د. ونظًرا لهذا ال�شب���ب ظللنا نّتبع م�ش���ار الق�اعد العربية 
التي انحدرت اإلينا من جامعة الأزهر ودار العل�م عن طريق الرعيل 
املتقدم م���ن الأ�شاتذة، كالأ�شتاذ حممد مك���ني وغره من الأ�شاتذة 
رحمهم اهلل، وجميعهم قد نهل�ا بنجاح من عل�م الأجهزة التعليمية 

امل�ث�ق بها يف العامل العربي.

واللغ���ة مبا هي فرع علٍم ُيطالب معّلمه���ا اأن يك�ن ترب�ّيا، اإذ اإن 
التلّه���ف للح�ش�ل على نتائج �شريع���ة ل ميكنه اإل اأن يخّلف للطالب 
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اأنف�شه���م ع�اق���ب ل ُين�شد عليه���ا احلمد، ونحن ن�ش���ر على الدوام 
عل���ى طريقة التعليم ال�شين���ي القائلة: "التقدم م���ن ال�شطحي اإىل 
الأعمق"، و"من الأ�شه���ل اإىل الأ�شعب" و"من الأبعد اإىل الأقرب"، 
و"التتبع على خط�ات تدريجي���ة"، هذا من جانب، ومن جانب اآخر 
ن����ؤّدي قدًرا وافًيا كافًيا م���ن التمارين مدر�شّي���ا ومنزلًيا حتى يك�ن 
���ا، واإّل لن يكّف  للطال���ب اأن يت�ش���رف فيه���ا من تلقاء نف�ش���ه مبدئيًّ
املدّر����ص ولن يك���ّف الدار�ص. و"منه���ج تعليم اللغ���ة العربية " الذي 
اأعددن���اه ع���ام 993)م قد جت�ّش���د فيه ر�شيد جتاربن���ا يف التدري�ص 

ليك�ن نظاما ثابًتا ي�شر عليه املدّر�ص والدار�ص. 

اإّن تعلي���م اللغة العربية لي�ص م���ن ال�ش�ؤون اخلا�شة، بل ه� �شاأن 
عام، وله���ذا اأ�شدرنا -نحن واملعاهد ال�شقيق���ة حتت اإ�شراف جلنة 
ت�جيه التدري�ص للغة العربية التابعة ل�زارة التعليم وجممع التدري�ص 
والبح�ث للغة العربية بال�شني عام 2000 م-كتاب "منهجّية تدري�ص 
اللغة العربية يف اجلامعات ال�شينية" على م�شت�ى ال�شف�ف املبتدئة 
واملتقّدمة كليهما، مبا ي�شم���ل "جدول مفردات اللغة العربية" الذي 
طب���ع و�شدر منف�شال، وقد ح����ى بق�شميه جتاربن���ا نحن والإخ�ان 
يف اأق�ش���ام العربية مبختلف اجلامعات خالل الأع�ام املا�شية، ومن 
ث���م �شرعنا نتعاون مع جميع الأجهزة املعني���ة حتت اإ�شراف القيادة 
املعني���ة يف تنظيم الختبار ال�طني مل�شت�ى الطالب املنتظمني وغر 
املنتظمني كل عام، ذلك تنفي���ذا لتعليمات وزارة التعليم، ورغبة يف 
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ا حتت  ���ا كان اأو خا�شًّ و�ش���ع تعلي���م اللغة العربي���ة يف كل البالد عامًّ
متابعة الإدارة املركزية. 

كلم���ا تناولنا اإجنازاتنا يف ن�شر اللغة العربية يف املرحلة الثانية 
ل ميك���ن اأن نغف���ل عن ف�شل اأبن���اء ال�شعب العرب���ي، اإذ اإن اخلرباء 
الع���رب جيال اإثر جيل ق���د بذل�ا اأثمن عمره���م يف خدمة التدري�ص 
عندن���ا، وجناحنا مره�ن اإىل حد كبر مب�شاندتهم النزيهة ، ونحن 

نقابل اإ�شهاماتهم الكرمية باأ�شمى التقدير على الدوام.
املرحلــة الثالثــة هي مرحلــة ما حدث ب�شــكل رئي�س منــذ نهاية 

القرن املا�شي:
ا�شتم���رت حركة تعليم اللغ���ة العربية يف التق���دم ب�شكل حي�ي، 
حت���ى �شه���دت الب���الد اأزاهرها تتفت���ح بعنف�ان يف اأرج���اء البالد، 
اإذ انبثق���ت نح���� اأربع���ني ق�شم���ا جدي���دا للغ���ة العربي���ة يف �شائ���ر 
امل���دن الكربى، كتياجن���ني، و�شي���اآن، و�شينينغ، وخارب���ني، ودارين، 
وت�ش�نغت�شينغ، وت�شينغدو، ويانغت�ش�، ونانكني، ويانغت�ش� وغرها من 
امل���دن الرئي�شة ليلتحق بها ما يبلغ األف طال���ب �شن�يا. اأما املدار�ص 
اخلا�ش���ة لن�ش���ر العربية في�شعب علينا اأن نعطيه���ا رقما م�شب�طا، 
واإمنا يقال لنا اإن عدد طالبها على راأ�ص الدرا�شة منتظمني كان�ا اأو 
غ���ر منتظمني قد قارب ع�شرة اآلف طالب.  هذه احلركة اجليا�شة 
متثل تّيارا ثالثا حلركة اللغة العربية يف تاريخ ال�شني، وقد جاء هذا 
التي���ار يف زمن ي�شهد م�ج���ة جديدة من النفت���اح ال�شيني وكذلك 
تي���ار ع�مل���ة القت�ش���اد العامل���ي. وعندما نع����د اإىل اإجن���ازات هذه 
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املرحلة نحّ�ل اأنظارنا اإىل اجلامعات الأخرى، ويف مقدمتها جامعة 
الدرا�شات الأجنبية ببكني، وجامعة اللغات والثقافة ببكني، وجامعة 
الدرا�ش���ات الأجنبي���ة ب�شانغهاي، وتعّد جامع���ة الدرا�شات الأجنبية 
ببك���ني �شاحبة ال�شب���ق، اإذ تخرج���ت فيها اأوُل جمم�ع���ة من حملة 
الدكت����راه يف تخ�ش�ص اللغة العربية واآدابها يف هذه املرحلة، حتت 
اإ�ش���راف اأ�شاتذة اجلامعة مبا�شرة، ويف ظل رعاية املرح�م الأ�شتاذ 
عب���د الرحمن ناج�ن عمدة اللغة العربية الآخر يف حقبة من الزمن 
من بالدن���ا، وذلك بعد تغّيِب نظام الدرج���ات العلمية عنا لع�شرات 
ال�شن���ني وع�دته م�ؤخًرا، وبزغ جي���ل م�شتجد اإثر جيل م�شتجّد فيها، 
وم���ن ثم يف جامعتنا، وجامعة اللغ���ات الأجنبية ب�شانغهاي، وجامعة 
اللغات والثقافة ببكني، حتى اأ�شبح�ا ق�ة نا�شئة بداأوا يعتل�ن امل�شرح 
الدويل لن�شر اللغ���ة العربية واأدبها ب�ج�ه م�شرقة. ولك�ن معلما ذا 
اأقدمّية يف العمل اأمتّن���ى اأن اأك�ن قد جنحت، وي�شّرفني اأن اأق�ل اإّن 
اجلي���ل اجلديد ل ي�شتبع���د اأن ي�اجه حتديات ل �شابق لها، فمق�شي 
اأن يع�زه���م املزيد م���ن الت�شجيع وامل�شاندة م���ن خمتلف الأطراف، 

وجناح الع�شر مكت�ب لهم اإن �شاء اهلل.

اإن ال��شع امل�ؤاتي يحتم عليهم اأن يتقدم�ا بق�ة، ليطبق�ا الق�ل 
املاأث�ر: "احل�ارّي قد غلب �شيخه"، واإن مل يكن الأمر كذلك حاليا، 

ف�شيك�ن كذلك يف م�شتقبل غر بعيد، وهذا ه� القان�ن الطبيعي. 
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واأخ���را اأرج���� منك���م يا اأ�شح���اب املع���ايل وال�شع���ادة منظمي 
فعاليات �ش�ق عكاظ، وبخا�شة منظمي ندوة اللغة العربية اأن تاأذن�ا 
يل بالتق���دم اإليكم جميعا بجزيل �شك���ري لدع�تكم يل حل�ش�ر هذا 
ج بنج���اح باهر تاريخي جديد،  املهرج���ان احلافل، متمّنًيا له اأن يت�َّ
ولكم اأ�شم���ى التقدير واأ�شدق التحيات، واأدع���� لكم بدوام ال�شحة 

والعافية.
 لكم جزيل ال�شكر وال�شالم عليكم!

                                                              عام 2013/ 9/ 13
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حركة الرتجمة بني األمتني 
العربية والصينية

اأ.د. )�شاعد( �شونغ جيكون)1( 

اأ�شتاذ اللغة العربية واأدبها يف كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكني .  )((
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ي�شع���دن وي�شرفني للغاية اأن جئت هنا لزي���ارة اململكة العربية 
ا من مهرجان اجلنادرية  ال�شع�دية للمرة الرابعة، اإذ ح�شرت مدع�ًّ
ع���ام 997)، و�شاركت عام 999) يف الن���دوات التي اأقيمت مبنا�شبة 
الذكرى املئ�ي���ة لتاأ�شي�ص اململك���ة العربية ال�شع�دي���ة، وقدمت فيها 
بحًثا بعن����ان: " ال�شعر احلديث يف اململكة العربي���ة ال�شع�دية مراآة 
نا�شعة لتط�رها خالل مائة عام"، كما ح�شرت مهرجان اجلنادرية 

هذا العام يف اإبريل كاأحد �شي�ف ال�شرف ال�شينيني.

اأح���ب هذه البقعة من الأر����ص، وقلت هذا الق�ل لي�ص للمجاملة 
ول للزلف���ى، فكلم���ا وطئت ه���ذه البقعة تذك���رت ما اأن�ش���د ال�شاعر 

ال�شع�دي العقيلي:

ها  هنا مهد القدا�شات واأر�ص الأنبياء 
من هنا �شع جالل الدين خفاق الل�اء

مالأ الدنيا �شالما و�شناء

فنج���د هذه البقعة م���ن الأر�ص تتغر وتتط�ر عل���ى مر الأيام ، 
فرنى اأبناء ال�شعب هنا يعي�ش�ن يف رخاء و�شخاء واإخاء، يعي�ش�ن يف 

�شالم ووئام، يف اأمن و اأمان وا�شتقرار.

قد  زرت اململكة مرارا كما قلت، اإّل اأنني لأول مرة اأزور الطائف، 
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واأح�شر �ش�ق ع���كاظ، وب�شفتي دار�شا ومدّر�شا للغة العربية واأدبها 
من���ذ اأكرث م���ن ن�شف ق���رن، وب�شفت���ي م�شتعربا �شيني���ا ومرجما 
للمعلقات،عرف���ت اأن اأم���راأ القي�ص كان قد اأن�ش���د هنا اأ�شهر الأبيات 

ال�شعرية:

ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب وَمْنِزِل

ُخ�ِل َفَحْ�َمِل ِب�ِشْقِط اللَِّ�ى َبنْيَ الدَّ

َح َفامِلْقراِة مَلْ َيْعُف َر�ْشُمها َفُتْ��شِ

مِلَا َن�َشَجْتَها ِمْن َجُن�ٍب و�َشْماأِل

   وكان زهر بن اأبي �شلمى هنا يدع� اىل ال�شالم منذرا بع�اقب 
احلرب يف اأيام العرب اجلاهلية تلك:

َوَما احَل�ْرُب اإِلَّ َما َعِلْمُتْم َوُذْقُت�مُ 

�ِم َوَما ُه�َ� َعْنَها ِباحَل�ِديِث املَُرجَّ

َمَت�ى َتْبَع�ُث�َها َتْبَع�ُث�َها َذِمْيَم�ةً 

�َرِم ْيُتُم��َها َفَت�شْ رَّ �َر اإَِذا �شَ َوَت�شْ

َحى ِبِثَفاِلَه�ا  َفَتْع�ُرُكُكْم َعْرَك الرَّ

َوَتْلَق�ْح ِك�َش�افًا ُثمَّ ُتْنَتْج َفُتْتِئ�ِم

َفُتْنِت�ْج َلُكْم ِغْلَماَن اأَ�ْشاأََم ُكلُُّه�مْ 
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�ْع َفَتْفِط�ِم َكاأَْحَم�ِر َعاٍد ُثمَّ ُتْر�شِ

َفُتْغ�ِلْل َلُكْم َما َل ُتِغ�لُّ لأَْهِلَه�ا 

ُق�ًرى ِباْلِع�َراِق ِمْن َقِفْيٍز َوِدْرَه�ِم

    فكان���ت �ش����ق عكاظ ومدينة الطائف ت���ردد دائما يف قلبي، 
اأّم���ا الي�م ويف ه���ذه الليلة اأتردد يف قلب �ش�ق ع���كاظ، وقلب مدينة 
الطائ���ف، فما اأ�شعدن وما اأجمل هذه الليلة،كاأن اأحلم حلما اأجمل 

يف ليلة اأخرى بعد األف ليلة وليلة. 

نعي����ص الي����م يف ع�ش���ر الع�مل���ة، وع�ش���ر التعددي���ة، وع�ش���ر 
املعل�ماتية، نعي�ص الي�م يف ع�شر نعرف فيه طريق �شبكات الإنرنت، 
كل ماح���دث ويح���دث يف اأنحاء الدني���ا و اأرجاء الع���امل، ونعي�ص يف 
ع�ش���ر لنا فيه اأن نرح���ل بطائرات من قارة فن�شل بعد �شاعات اإىل 
ق���ارة اأخرى عرب املحيطات، كاأن هذه الكرة الأر�شية اأ�شبحت قرية 
�شغرة، نعي�ص فيها كاإخ�ان وجران، برغم اأننا ننت�شب اإىل خمتلف 

الأمم وال�شع�ب، ون�ؤمن ب�شتى الأديان واملعتقدات.

فف���ي مث���ل ه���ذا الع�شر ل ب���د لن���ا اأن نزيد احل�ار ب���ني الأمم 
وال���دول املختلف���ة، وب���ني احل�ش���ارات والثقاف���ات املتن�ع���ة، ونعزز 
ال�ش���الت الثقافي���ة بني ال�شع����ب، حت���ى ننه�ص ونتق���دم ونتط�ر و 
ن�اك���ب الع�ش���ر، ولبد لن���ا اأن ناأخذ بع���ني العتب���ار دور الرجمة؛ 
ذل���ك لأن تاري���خ احل�شارات والثقافات الإن�شاني���ة يف احلقيقة اإمنا 
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ه���� تاريخ الرجمة، فال نبالغ ول نغ���ايل اإذ نق�ل: اإنه ل�ل الرجمة 
واملرجم����ن، مل���ا تغر الع���امل ول تط����رت احل�ش���ارات والثقافات 
الإن�شانية، فلناأخذ احل�شارات والثقافات لالأمتني العربية وال�شينية 

وال�شالت الثقافية بينهما مثاًل.

ففي القرون ال��شطى حينما كانت اأوربا تقع يف الظالم احلالك 
بحك���م ال�شلطة الكهن�تي���ة ورثت الدولة العربي���ة احل�شارة العربية 
الإ�شالمي���ة الأ�شيلة م���ن جهة، ومن جهة اأخ���رى، اتخذت ال�شيا�شة 
ال�شليمة �شيا�شة الت�شامح والتخر جتاه ح�شارات وثقافات الديانات 
والأمم الأخ���رى، فاقتب�ش���ت وت�شربت ب�ا�شط���ة الرجمة كثرا من 
خال�ش���ات احل�ش���ارة الي�ناني���ة، الروماني���ة، الفار�شي���ة، الهندية، 
حت���ى ال�شينية، ما جعل احل�شارة العربية الإ�شالمية تبلغ اأوجها يف 
-(886 phlip hitti(  الع�شر العبا�شي.كما قال الدكت�ر فيليب حتى

978)(   : "ومل ين�شئ العرب امرباط�رية وح�شب، بل اأن�شاأوا ثقافة 
زاه���رة اأي�شا، فقد ورث�ا املدينة القدمية التي ازدهرت على �شفاف 
الرافدي���ن ويف وادي النيل، وعلى �ش�اطئ البحر املت��شط ال�شرقية، 
وكذل���ك ت�شرب�ا واقتب�ش�ا اأهم معامل الثقاف���ة الي�نانية والرومانية، 
وقام�ا مقام ال��شيط يف اأن نقل�ا اإىل اأوربا خالل الع�ش�ر ال��شطى 
كثرا م���ن هذه امل�ؤثرات الفكري���ة التي اأنتجت بالت���ايل يقظة اأوربا 
الغربي���ة، ومه���دت له���ا �شبي���ل نه�شتها احلديث���ة.  ومل ُتع���رف اأمة 
�شاهم���ت يف الع�ش����ر ال��شطى يف التقدم الب�ش���ري بقدر ما �شاهم 

العرب، وال�شع�ب املتكلمة بالعربية.
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بينما كان���ت ال�شني يف الق���رون ال��شطى قد ورث���ت ح�شارتها 
وثقافته���ا الأ�شلية، واقتب�شت وت�شربت منذ عه���د اأ�شرة هان املالكة 
)206ق م - 220 م(  اأي�ش���ا ب�ا�شط���ة الرجم���ة م���ن ح�ش���ارات 
وثقاف���ات الهند واملناطق املجاورة لل�ش���ني غربا مما ك�ن ح�شارة، 
ثقاف���ة �شيني���ة تقليدية م���ن الك�نف��شي��شي���ة والطاوي���ة والب�ذية، 

فبلغت اأوجها يف عهد اأ�شرة تانغ املالكة )8-907)6( 

  فف���ي القرون ال��شطى كانت المرباط�ري���ة العربية الكربى ، 
ال�اقع���ة يف القارات الثالث اآ�شيا واأفريقي���ا ، اأوربا، والمرباط�رية 
ال�شيني���ة ال�اقع���ة يف اآ�شيا ال�شرقي���ة، كلتاهما قد بلغت���ا اأوج الق�ة 
والعظم���ة �شيا�شيا واقت�شاديا، اإىل جان���ب ذلك اأ�شبحت احل�شارة 
ا مث���ل منارتي ناطحتي �شح���اب ت�شطع  والثقاف���ة يف الدولت���ني اأي�شً
عل���ى الع���امل باأ�ش�ائهم���ا الالمعة واأن�ارهم���ا ال�شاطع���ة، مت�شاركة 
ومت�شابك���ة، يف ط���ريف طريق احلرير.  ففي ذل���ك ال�قت كانت كلتا 
الدولت���ني ال�شينية والعربية تعّدان الق����ة العظمى يف العامل اأجمع، 
كم���ا كانت اللغتان ال�شيني���ة والعربية حينذك اأك���رث اللغات �شي�ًعا 

ورواًجا يف الدنيا.

ومن���ذ دخ�ل الإ�ش���الم وانت�ش���اره يف ال�شني يف الق���رن ال�شابع 
املي���الدي حتى الي����م م�شت ب�شعة ع�ش���ر قرنا، وخ���الل هذه املدة 
الط�يل���ة جن���د اأن الأمتني العربي���ة وال�شينية العظيمت���ني ظلتا بال 
انقط���اع يف الت�ا�شل والتعامل والتفاعل ر�شمًيا، �شيا�شيا واقت�شاديا 
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و�شعبي���ا وثقافي���ا، فب�ا�شط���ة اأمثال ه���ذه الت�ا�ش���الت والتعامالت 
الط�يلة الأمد بني الأمتني ال�شينية والعربية اأ�شبح يف ال�شني ع�شر 
ق�مي���ات اإ�شالمي���ة من  )56( ق�مي���ة تتك�ن منها الأم���ة ال�شينية، 
وبلغ تعداد امل�شلمني ال�شيني���ني اأكرث من ع�شرين ملي�نا، كما اأن يف 
ال�شني اأكرث من )35000( جامع اأو م�شجد، فمن يتجراأ اأن ينكر اأو 

يهمل يف هذه العمليات ماآثر ومفاخر الرجمة واملرجمني.

ميكنن���ا اأن ن�شرج���ع تاريخ تعريف الأدب العرب���ي وترجمته يف 
ال�شني اإىل و�شط القرن التا�شع ع�شر، اإذ نرى اأن  "القراآن الكرمي" 
مل يك���ن "اإعجاًزا"  يف الدي���ن الإ�شالمي فقط، بل يف الأدب العربي 
���ا، فنجد علماء امل�شلم���ني ال�شينيني ابتداأوا م���ن و�شط القرن  اأي�شً
التا�ش���ع ع�شر حت���ى ع�شرينات الق���رن الع�شرين ي�شتغل����ن برجمة 
مع���ان خمتار ال�ش����ر وبخا�شة بع����ص ال�ش�ر الق�ش���رة يف القراآن 
الكرمي، اأما ترجمة معان"الق���راآن الكرمي" كامال باللغة ال�شينية 
فق���د ب���داأت تظهر يف ع�شرين���ات القرن املا�شي، وجن���د حتى الي�م 
اأك���رث من ع�شرة اأن�اع منها، وتعّد م���ن بينها ترجمة الأ�شتاذ حممد 
مكني )906) – 978)( ترجمة من�ذجية، ن�شرت يف بكني والريا�ص 
باللغتني ال�شينية والعربية، واإىل جانب ترجمة معان القراآن الكرمي 
رمب���ا كانت ق�شي���دة "الربدة"  ل�شرف الدي���ن الب��شري تعد اأبكر 
الأدبي���ات العربية املرجمة اإىل ال�شينية، اإذ كانت من�ش�رة يف �شنة 
890)م، اأم���ا ترجمة "األف ليلة وليل���ة" اإىل ال�شينية فقد بداأت يف 
عام 900)م، اإذ ترجم���ت يف البداية بع�ص ق�ش�شها ب�ا�شطة اللغة 
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الإجنليزي���ة اأو اليابانية، اأما اأول من ترجمه���ا عن العربية مبا�شرة 
فه� الأ�شتاذ ن�ر حممد نا�شي�ن الراحل )))9) – 987)( اإذ ترجم 
معظم حكايات األف ليلة وليلة عن اللغة العربية ، ون�شرها يف خم�شة 
جمل���دات عام )94)م، اأما عن �ش���اأن الأدب العربي احلديث، فاأول 
م���ن عرفه اأبناء ال�شني من الأدباء العرب ه� جربان خليل جربان، 
فرج���م الأدي���ب ال�شيني الكبر م���او دون )896)-)98)( يف عام 
923) خم�ص اأقا�شي�ص رمزية من "ال�شابق"، كما ترجمت "النبي"  

يف �شنة )93) الأديبة ال�شهرة بينغ �شني )900) – 999)(.

اإن ال�شلف مل يرك�ا لنا نحن اخللف يف ترجمة الأدبيات العربية 
اإل تراثا قب���ل تاأ�شي�ص جمه�رية ال�شني ال�شعبية عام 949) اأما بعد 
ذل���ك فقد حت�شن���ت احلال كث���را، فف���ي اأواخر خم�شين���ات القرن 
املا�ش���ي و اأوائل �شتيناته هبت احلركات التحررية ال�طنية لل�شع�ب 
العربية �شد احلكم ال�شتعماري هب�ب العا�شفة والإع�شار وكاللهب 
اله���ادر، ففي مثل هذه احلال والظ���روف  ظهر يف ال�شني لأول مرة 
مد عال لتعري���ف الأدب العربي مل�شايرة تط����ر ال��شع ال�شيا�شي يف 
ال�ش���رق الأو�ش���ط حينئ���ذ، ولتاأييد ال�شع����ب العربي���ة يف ن�شالتهم 
العادل���ة، فق���د ترجم  ون�شر عدد كبر من الأعم���ال الأدبية العربية 
نرثا و�شعرا، لك���ن معظم هذه الأعمال الأدبية العربية مل تنتقل اإىل 
اللغ���ة ال�شينية مبا�شرة، بل ترجمت من ترجماتها الرو�شية، اأما ما 
ترج���م م���ن العربية مبا�شرة فل���م يكن اإل قلياًل ن���ادرا اأمثال "كليلة 

ودمنة" و "خمتار ق�ش�ص األف ليلة وليلة".
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وج���اء ذلك بعد ما ي�شمى "الث�رة الثقافية الكربى" التي دامت 
ع�ش���ر �شن�ات من �شن���ة966) حتى �شنة 976) ولك���ن كما نعرف اأن 
ه���ذه الث�رة لي�شت ث����رة للثقافة، بل كانت ث�رة عل���ى الثقافة، فمن 
الطبيع���ي اأن اأعمال الرجم���ة والبح�ث ل���الأدب العربية قد ت�قفت 

وجتمدت متاًما.

منذ بداأن���ا نطبق �شيا�شة الإ�شالح والنفتاح يف اأوائل ثمانينات 
الق���رن املا�شي يف ال�ش���ني، اأ�شبح���ت ق�شية ال�شتع���راب ال�شيني 
تزده���ر وتتط����ر ب�ش����رة ل مثيل له���ا يف التاري���خ.  واأن�شاأنا جمعية 
بح����ث الأدب العربي بال�شني ع���ام 987) م ، فمن واجبنا املهم اأن 
نعرف القراء ال�شينيني بالأدب العربي، فقد ترجمنا نحن الزمالء 
يف اجلمعي���ة عددا لي�ص قليال من الأدبي���ات العربية قدميا وحديثا، 
�شعرا ون���رثا، فنذكر منها على �شبيل املث���ال "خمتار ال�شعر العربي 
ومن بدائ���ع الأدب العربي القدمي "، و األ���ف ليلة وليلة"  الق���دمي"" 
بخم�شة اأن�اع م���ن ترجمتها الكاملة وعددا ل يح�شى من خمتارات 
ق�ش�شها، و "�شرة عنرة بن �شداد" الكاملة، و"املجم�عة الكاملة 
م���ن م�ؤلفات ج���ربان خليل جربان باأربعة اأن����اع، واأكرث من ع�شرين 
رواي���ة اأو جمم�ع���ة ق�ش����ص من اأعم���ال جنيب حمف�ظ م���ن بينها 
ثالثي���ة "ب���ني الق�شري���ن" باأربع���ة اأن����اع "واأولد حارتن���ا" بثالثة 
اأن����اع، كما ترجمنا خمتار ال�شع���ر العربي احلديث، "ودي�ان حرف 
ول�ن" لل�شاعر ال�شع�دي �شم� الأمر خالد الفي�شل، وترجمنا رواية 
الع�شف�ري���ة لالأديب ال�شع����دي الكبر الفقيد غ���ازي الق�شيبي، و 
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"طرب" خمتار الق�ش�ص ل�شم� الأمرة مها حممد الفي�شل، ورواية 
ال�شحراء جنتي ل�شعيد �شالح الروائي ال�شع�دي، وترجمنا "م��شم 
الهج���رة اإىل ال�شمال" للطيب �شالح و�شائر بدائع وروائع الروايات، 
والق�ش����ص لالأدب���اء الع���رب امل�شاه���ر الآخري���ن اأمث���ال: ت�في���ق 
احلكي���م، وطه ح�شني، وي��شف اإدري�ص، وي��شف ال�شباعي، واإح�شان 
عب���د القدو�ص، وجمال الغيطان، وميخائي���ل نعيمة، وي��شف ت�فيق 
الع����اد، وحنه مينه، وغ�ش���ان الكنفان، وف�ؤاد التك���ريل، واإبراهيم 
الك�ن، واإبراهيم اأحمد الفقيه، وغرهم. وقد بلغت الأعمال الأدبية 
العربية التي ُترجم���ت اإىل اللغة ال�شينية ح�ايل اأكرث من 200 ن�ع، 
تنعك����ص يف هذه الأعم���ال الأدبية  تغرات وتط����رات العامل العربي 
�شيا�شي���ا، اجتماعي���ا، ن�ش���الت، وكفاحات الأمة العربي���ة يف �شبيل 
التحرر وال�شتقالل ال�طني، كم���ا تنعك�ص فيها ب�ش�رة حية احلياة 
الجتماعي���ة وال�اقعية لأبناء ال�شع�ب العربي���ة، فنجد فيها طربهم 
وغ�شبه���م و فرحهم وترحهم، وعندما كنا نطالعها فنرجمها جند 
كاأننا ن�شارك اإخ�اننا العرب يف ال�شراء وال�شراء ن�شاطرهم النعماء 
والب�ؤ�ش���اء. و كاأننا نعي�ص معهم كاأخ�ة و اأقرباء، فقد ازداد التعارف 

والتفاهم بيننا.

اإننا نح���ن اأنا وزمالئي املرجمني امل�شتعربني ال�شينيني نفتخر 
ونعت���ز باأعمالن���ا واأ�شغالن���ا، لأننا قد اأدين���ا دورن���ا و�شاهمنا بع�ص 
امل�شاهمة يف اإثراء ال�شالت الثقافية بني ال�شعبني ال�شيني والعربي، 
لك���ن ما حققنا م���ن النجاحات مل تكن كافية وافي���ة كما وكيفا، ومل 
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تبل���غ امل�شت�ى املن�ش�د الأمثل على الإطالق،`ذلك لأن الأدب العربي 
قدميا و حديًثا، �شعرا ونرثا غزير وفر، ثري بهي، كاأنه كنز وبحر ، 

ولي�ص ما اأجنزنا من الرجمات اإل مثل قطرة من البحر.

�شنثابر  على ب���ذل اأق�شى جه�دنا يف اأداء واجبنا بالرجمة يف 
اإثراء ال�شالت الثقافية بني ال�شعبني ال�شيني والعربي ، ونحن على 
ثق���ة تامة باأن املا�ش���ي واحلا�شر اجلميلني �شيف���رزان لنا م�شتقبال 

اأجمل و اأف�شل.

اأخرا وباملنا�شبة اأتذكر بع�ص الأبيات لل�شاعر ال�شع�دي الكبر 
ال�شن��شي اإذ قال:.

ع��ي�����س��وا ع��ل��ى الأر�������ض اأح���ب���اب���ا و اإخ���وان���ا       
ون�����������س�����ق�����وه�����ا اأزاه�����������������������را وري������ح������ان������ا

وط�����ه�����روه�����ا م������ن الأح�������ق�������اد وات������خ������ذوا              
اأع������وان������ا ����س���ب���ي���ل احل��������ق  ط����ري����ق����ك����م يف 

واأن������ف������ق������وا ذه��������ب ال�����دن�����ي�����ا وف�������س���ت���ه���ا              
 ل����ل����خ����ر وال�����������ر اأرواح�����������������ا واأب��������دان��������ا

وام�����س��وا ع��ل��ى ظ��ه��ره��ا ه��ون��ا ف��م��ا ب��رح��ت      
وع������دوان������ا ب���غ���ي���ا  خ����ط����وك����م   حت���������ض يف 

ل���ي�������ض احل�����������س�����ارة ������س�����اروخ�����ا وق���ن���ب���ل���ة           
واأف���������ران���������ا  اأق�����������م�����������ارا  ال������ت������م������دن  ول 
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اأرف����ع����ه����ا        و  اأ�����س����م����اه����ا  احل�����������س�����ارة  اإن 
 اأن حت�����س��ن امل�����س��ي ف���وق الأر�������ض اإن�����س��ان��ا

واأود اأترج���م هذه الأبيات واأقراأها باللغة ال�شينية،لكي ن�شارك 
هن���ا يف �ش�ق عكاظ ب�ش�تنا �ش�ت اأبن���اء ال�شعب ال�شيني، اإخ�اَننا 
الع���رب، وخ�ش��شا اأبناء �شعب اململك���ة ال�شع�دية العربية يف اإحياء 

ذكرى �ش�ق عكاظ عنقاء اجلزيرة العربية:
生活在地球上，要亲如弟兄，

让大地香草处处，鲜花丛丛。

相互帮助，共同寻求真理，

把一切仇恨全都肃清。

在尘世要不吝金银钱财，

做好事，积德行善，身体力行。

在地上行走，要脚下留情，

因为大地仍感到有侵略，暴行。

文明不是火箭，不是导弹，

文明不是原子反应堆和人造卫星。

最崇高的文明是作为一个人

要在地球上行得端，走得正。

) 9/ 20(3(      

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 37 -

املعلقات يف الصني

اأ.د. )ليلى( ت�شي مينغمني)1(

رئي�شي���ة ق�شم الدرا�ش���ات العليا بكلية اللغ���ة العربية بجامعة الدرا�ش���ات الأجنبية   )((
ببكني .
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معرفة ال�شينيني باملعلقات:
معرفة ال�شينيني باملعلقات ال�شعرية العربية حمدودة على وجه 
العم����م، اإذ مل تكن عنده���م معرفة كافية مث���ل معرفتهم باملالحم 
الإغريقي���ة القدمية وذلك ينبهنا باأهمية بذل اجلهد الأكرب يف ن�شر 
احل�ش���ارة العربية بني ال�شينيني ب�ش�رة عامة والتعريف باملعلقات 

ب�ش�رة خا�شة.

ولك���ن مع كل ذل���ك، تك�ن���ت عند املثقف���ني ال�شيني���ني معرفة 
باملعلق���ات عم�ما واآخذ هن���ا )3 ( ط�ائف م���ن املثقفني ال�شينيني 

كاأمثلة:
• املتخ�ش�ش�ن يف اللغة العربية واآدابها.	
• املتخ�ش�ش�ن يف الأدب ال�شرقي.	
• ملتزم����ا الدرا�ش���ة اجلامعي���ة الذاتية والتعلي���م املفت�ح يف 	

العل�م الإن�شانية.
1( املعلقات لدى متخ�ش�شي اللغة العربية واآدابها:

ل���دى ه���ذه الطائف���ة م���ن املثقف���ني ال�شيني���ني معرف���ة وا�شعة 
باملعلق���ات م���ن حي���ث ن�شاأته���ا، و�شب���ب ت�شميته���ا، وخ�شائ�شه���ا، 
واأ�شحابها، ومعان اأبياتها، وبح�رها، وبالغتها، وتاأثرها، وما اإىل 

ذلك من اأبعادها الأدبية، والجتماعية، والثقافية. 
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وعل���ى �شبي���ل املث���ال: ج���اء يف كت���اب )التاريخ الكام���ل لالأدب 
العرب���ي( ف�شل كامل للتعري���ف باملعلقات حتت عن����ان: "املعلقات 
وغره���ا من الق�شائد"، ي�شتهل فيه الكاتب – العامل الكبر �شاعد 

ال�شيني ت�ش�نغ جيك�ن قائال: 

اأو نخبة للق�شائد  اأو الع�ش���ر من�ذجا  "تعت���رب املعلقات ال�شبع 
اجلاهلي���ة، فتن���درج طبيعي���ا اإىل قائم���ة الأعم���ال الأدبي���ة العاملية 
النفي�ش���ة. ومعناه���ا الأ�شلي - ال�ش���يء املعلق، اإذ قي���ل اإن م�شاهر 
ال�شع���راء اآنذك ي�شرك�ن يف امل�شابقات ال�شعرية ال�شن�ية املقامة يف 
�ش�ق عكاظ، والتي فازت بتقدير وا�شع من الق�شائد امل�شاركة، تكتب 
باملاء الذهب���ي على القما�ص الكتان وتعلق على جدار الكعبة فتك�ن 
هناك ت�شمية "الذهبيات". ويرى البع�ص اأن هذه الق�شائد النفي�شة 
مثل قالئد من الأحجار الكرمية تعلق وتبقى يف قل�ب النا�ص فت�شمى 
باملعلق���ات." و�شجل الكاتب م�افقته على تعلي���ق الفيل�ش�ف الأملان 
امل�شه�ر هيغل على املعلقات ويق�ل هيغل: "نربات املعلقات يف ال��شف 
تت�ش���م باجلراأة واملبالغ���ة اأحيانا وتلجاأ اإىل �شيط���رة امل�شاعر فتبدو 
هادئة ورقيقة اأحيانا اأخرى، وفيها و�شف ق�ي للعرب الذين يع�ش�ن 
يف و�شعهم البدائي مع الإميان بال�ثنية، مثل اأجماد القبائل ونران 
الثاأر واحلب الغرام���ي والتلهف يف املغامرات والأفراح والأحزان... 
فهي من ال�شعر ال�شرقي احلقيقي يف الع�شر البدائي بابتعادها عن 
الت�ش�رات اخليالية املبالغة والنم���ط النرثي والأ�شاطر وال�ح��ص 
اخليالي���ة وال�شح���رة وال�شياطني، بل حلت حمل ذل���ك �ش�ر �شادقة 
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متكامل���ة مكتفئة ذاتيا بل مطابقة مع الإن�شانية، مع اأن هناك بع�ص 
الألفاظ والت�شبيهات الغريبة واقرابها من اللعبة من الألعاب."

2( املعلقات لدى متخ�ش�شي الأدب ال�شرقي:
ل���دى ه�ؤلء املثقف���ني ال�شينيني معرفة عام���ة باملعلقات، ويدل 
عل���ى ذلك ما ورد يف كتبه���م الخت�شا�شية، على �شبيل املثال: يلفت 
اأنظارن���ا الف�ش���ل الكام���ل يف كت���اب )تاري���خ الأدب ال�شرقي( اأحد 
الكت���ب املدر�شية املهمة لتخ�ش����ص الأدب ال�شرقي يف ال�شني حتت 
عن����ان "الأدب العربي قبل الإ�شالم"، وال���ذي يهدف اإىل التعريف 
الع���ام ب���الأدب اجلاهل���ي والتعليق الع���ام عليه اإىل جان���ب الدرا�شة 

العامة للمعلقات، مثل ما جاء فيه:

واأ�شحابها."  املعلق���ات  ه����  الأدب اجلاهل���ي  م���ا يف  "اأ�شه���ر 
ويل���ي ذلك و�ش���ف عام للمعلقات مث���ل ت�شميتها واأعداده���ا واأ�شماء 
اأ�شحابه���ا، ث���م يعر�ص بع����ص الأبيات م���ن كل من معلق���ات امرئ 
القي����ص )مقدمته���ا(، وزهر )ع���ن احلرب واحلكم���ة يف احلياة(، 
والنابغ���ة الذبي���ان )العت���ذار(، والأع�شى الكب���ر )الهجاء(، مع 

تعليقات ب�شيطة لكن �شادقة. 
3( املعلقات لدى ملتزمي الدرا�شة اجلامعية الذاتية والتعليم املفتوح:

ل���دى ه���ذه املجم�ع���ة م���ن ال�شب���اب ال�شينيني بع����ص املعرفة 
البدائي���ة باملعلق���ات فيندرج �ش���رح كلمة "املعلق���ات" مثال يف �شلب 
اأوراق المتحان ال�طني ال�شن�ي مللتزمي الدرا�شة اجلامعية الذاتية 

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 42 -

والتعليم املفت����ح يف مادة "الأدب العاملي" مع ع�شرات الكلمات مثل 
"الإجنيل" و"الت�راة" و"القراآن" و"الإلياذة" و"الك�ميديا الإلهية" 

وغرها.

     ويك����ن اجل�اب املقرح ل�ش����ؤال "ا�شرح كلمة املعلقات" فيما 
يلي:

     "املعلقات من�ذج مثايل ل�شعر العرب الأوائل، لها تاأثر عميق 
عل���ى ال�شعر العربي بعدها. وكانت تقام يف �ش�ق عكاظ القريبة من 
مدينة مكة م�شابقات ال�شعر كل �شنة وتكتب الق�شيدة الفائزة باملاء 
الذهبي على القما�ص الكتان الذي يعلق بعد ذلك على جدار الكعبة 
لي�شتمت���ع النا�ص بها ويحت���ذون بها فكاأنها قالئد ال���در املعلقة على 

الرقبات."
املعلقات يف ال�شني لدى متخ�ش�شي اللغة العربية واآدابها:

       مل يكن علم ال�شينيني باملعلقات وا�شعا، ولكنها جتد طريق 
انت�شاره���ا التدريجي يف ال�شني، وبخا�شة ب���ني الذين تلق�ا التعليم 
الع���ايل يف العل�م الإن�شانية. فقد اأ�شبح���ت املعلقات م��ش�عا يهتم 
به العلماء ال�شيني����ن يف تاأليفهم وترجمتهم وتدري�شهم ودرا�شتهم 

الأكادميية.
1- املعلقات ترجمة:

دخ�ل املعلقات اإىل عي�ن جمه�ر ال�شني لأول مرة كان يف بداية 
الثمانين���ات يف القرن املا�شي عن طري���ق الرجمة، واإىل ي�منا هذا 
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اأ�شب���ح نقل املعلقات اإىل اللغة ال�شيني���ة ي�شمل ق�شمني: اأولهما غر 
مبا�شر اإذ اإن���ه من �شمن نقل تاريخ الأدب العربي، وثانيهما مبا�شر 

اأق�شد نقل اأبياتها وو�شعها يف الدواوين املرجمة.
1( تاريخ الأدب العربي املرتجم اإىل ال�شينية:

)التاري���خ امل�ج���ز ل���الأدب العرب���ي( املنق�ل م���ن )التاريخ   -
امل�ج���ز لالأدب العرب���ي( باللغة الإجنليزي���ة للم�شت�شرق الربيطان 
هاملت�ن األك�شندر جب  )H.A.R GIBB( اإىل اللغة ال�شينية على 

يد الأ�شتاذ ل� �شياو�شي�، عام 980):
الباب الثالث: ع�شر الأبطال )500-622م(:

يف ه���ذا الب���اب تعريف���ات بثمانية �شع���راء للمعلق���ات – امرئ 
القي�ص، زهر، النابغة الذبيان، عمرو بن كلث�م، احلارث بن حلزة، 
طرفة بن العبد، عنرة، لبيد، الأع�شى مع عر�ص بع�ص اأبياتها التي 
تت�شدره���ا مقدمة الن�شي���ب يف معلقة امرئ القي����ص "قفا نبك من 

ذكرى حبيب ومنزل".      

)تاري���خ الأدب العربي( املنق�ل من كت���اب ))تاريخ الأدب   -
العرب���ي(( مل�ؤرخ  الأدب العربي اللبنان امل�شه�ر حنا الفاخ�ري اإىل 

اللغة ال�شينية على يد الأ�شتاذ ت�شه ب�هاو عام 990)م:
الع�شر اجلاهلي:

الباب الأول:  الع�شر اجلاهلي والأدب اجلاهلي
الباب الثان : ال�شعر اجلاهلي
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الباب  الثالث : ن�شاأة ال�شعر اجلاهلي وتك�ينه 
الباب الرابع : ازدهار ال�شعر يف الع�شر اجلاهلي

      �شعراء املعلقات:
الف�شل الأول:  امروؤ القي�ص

الف�شل الثان : طرفة بن العبد
الف�شل الثالث: عبيد بن الأبر�ص، احلارث بن حلزة، عمرو بن كلث�م

الف�شل الرابع:  النابغة الذبيان
الف�شل اخلام�ص : زهر
الف�شل ال�شاد�ص: عنرة

الف�شل ال�شابع : الأع�شى الكبر
2( ال�سعر العربي القدمي املرتجم اإىل ال�سينية:

)من بدائع الأدب العرب���ي القدمي  475-798)م( باللغتني   -
العربي���ة وال�شيني���ة بالتعاون ب���ني اأ�شاتذة جامعة اللغ���ات والثقافة 
ببك���ني برئا�ش���ة الأ�شتاذ يا�شني يان���غ �شياوب� واأ�شات���ذة جامعة عني 

�شم�ص بالقاهرة عام 997)م.
الع�شر اجلاهلي )475-622م(:

نبذة من الأدب يف الع�شر اجلاهلي:
   وحت���ت ه���ذا العن�ان 6) مقط�عة منق�لة م���ن معلقات امرئ 
القي����ص، وطرفة بن العبد، وعنرة بن �شداد، وزهر بن اأبي �شلمى، 
وعم���رو بن كلث����م، واحلارث بن حل���زة، ولبيد بن ربيع���ة، والنابغة 

الذبيان، والأع�شى.
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)خمتارات من ال�شعر العربي القدمي( باللغة ال�شينية على   -
يد الأ�شتاذ  �شاعد ت�ش�نغ جيك�ن عام )200م.

وحتت عن����ان "الع�ش���ر اجلاهل���ي" 29 مقط�ع���ة منق�لة من 
معلقات امرئ القي�ص، وعبيد بن الأبر�ص، وطرفة بن العبد، وعنرة 
ب���ن �ش���داد، وزهر بن اأبي �شلم���ى، وعمرو بن كلث����م، واحلارث بن 

حلزة، والنابغة الذبيان، والأع�شى.
2- املعلقات تاأليفا:

ظهرت كلمة املعلقات يف م�ؤلفات العلماء ال�شينيني يف الت�اريخ 
الأدبي���ة مع بداية الت�شعينات يف القرن املا�شي حتى اأ�شبحت حم�را 
م���ن حماوره���ا. ولت�فر ال�قت ل���ن اأدخل يف تفا�شي���ل كل منها، بل 

اأعر�ص بع�ص العناوين املخت�شة بامل��ش�ع ليت�شح الأمر.
يف تاريخ الأدب العربي:  )1

)التاريخ امل�جز لالأدب العربي(، على يد الأ�شتاذ يي ه�نغ،   -
عام 993)م

الباب الأول: الأدب اجلاهلي
     الف�شل الأول: ال�شعر للعرب الأوائل

     الف�شل الثان : امروؤ القي�ص ومعلقته
...     

)تاريخ الأدب العربي(، على يد الأ�شتاذ ت�شاي ويليانغ، عام   -
998)م
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املجلد الأول : الأدب العربي القدمي
   الباب الأول:  الأدب اجلاهلي

 ...      
      الف�شل الثالث:  اأهم ال�شعراء يف الع�شر اجلاهلي

امروؤ القي�ص. )
عنرة. 2
النابغة الذبيان. 3
زهر بن اأبي �شلمى. 4
طرفة بن العبد      . 5

)حديق���ة الأدب العربي(، على يد الأ�شت���اذ ب�شام – �شي�ي   -
ت�شنغق�ه عام 2007م

اجلزء الأول:  الأدب العربي القدمي ا�شتعرا�شا
     الباب الأول : الأدب العربي يف الع�شر اجلاهلي

          املعلق���ات )ت�شميته���ا وتعليق���ات العظماء عليها والتعريف 
ببع�ص �شعرائها مثل امرئ القي�ص، وعنرة، وطرفة، وزهر، وعر�ص 

بع�ص اأبياتها(.

)التاريخ العام ل���الأدب العربي(، على يد الأ�شتاذ �شاعد -   -
ت�ش�نغ جيك�ن، عام 0)20م
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املجلد الأول : الأدب العربي القدمي
...                    

اجلزء الثان:  الأدب اجلاهلي )622-475(
الباب الأول : تاريخه وخلفيته الثقافية

الباب الثان : �شعره
...    

الف�شل اخلام�ص: املعلقات وغرها من الق�شائد
الباب الثالث: اأربعة م�شاهر ال�شعراء

        الف�شل الأول  : امروؤ القي�ص
        الف�شل الثان:  زهر

        الف�شل الثالث:  النابغة الذبيان
        الف�شل الرابع:   الأع�شى الكبر

يف الأدب العربي:  )2
)خمتارات م���ن الأعمال الأدبي���ة العربية( م���ن تاأليفي اأنا   -

بالتعاون مع بع�ص الأ�شاتذة ال�شينيني عام 2004م.

     فف���ي ه���ذا الكتاب اخرن���ا اأبياتا اأو معلق���ات كاملة ل�شعراء 
املعلق���ات مع املالحظ���ات العربية واخللفي���ات التاريخي���ة والأ�شئلة 
الإر�شادية، ومن �شمن ال�شعراء املختارين امروؤ القي�ص، وعنرة بن 
�شداد، وزهر بن اأبي �شلم���ى، وعمرو بن كلث�م، والنابغة الذبيان، 

والأع�شى.
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يف تاريخ الأدب ال�شرقي:  )3
التاأليف يف تاريخ الأدب ال�شرقي يف ال�شني ياأخذ املعلقات بعني 
العتب���ار عم�م���ا، اإذ اإن ح�ش�ر املعلق���ات يف الكت���ب املعنية بتاريخ 
الأدب ال�شرقي حتى تاريخ الأدب العاملي وا�شح، ويف معظم الأحيان 
يتط���رق الكات���ب اإىل التعري���ف باملعلقات من خ���الل اإح�شار خلفية 

ن�شاأتها وطبيعتها واأ�شحابها وت�شميتها وبع�ص اأبياتها.

ويدل على الأمر مثال )تاريخ الأدب ال�شرقي( الذي األفه العامل 
الكبر ج���ي �شيانلني وجمم�عة م���ن العلماء ال�شيني���ني، اإذ ورد يف 
جملده الأول ف�شل كامل حتت عن�ان "الأدب العربي قبل الإ�شالم" 
وي�شار في���ه اإىل املعنى الأ�شلي للمعلقات، و�ش����ق عكاظ، واأ�شحاب 
املعلق���ات ال�شبع، كم���ا تعر�ص فيه بع�ص الأبي���ات من معلقات امرئ 

القي�ص وزهر والنابغة الذبيان والأع�شى الكبر.
3- املعلقات تدري�شا:

من���ذ اأواخ���ر الثمانين���ات يف الق���رن املا�ش���ي دخل���ت املعلقات 
يف منه���ج التدري����ص لط���الب الدرا�ش���ات العلي���ا املتخ�ش�ش���ني يف 
اللغ���ة العربي���ة واآدابها حت���ى اأ�شبحت يف ال�ق���ت احلا�شر مادة يف 
مقرراتهم الدرا�شية الأ�شا�شية، ثم انت�شرت يف مقررات اجلامعيني 

املتخ�ش�شني يف اللغة العربية ب�ش�رة عامة تدريجيا.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 49 -

تعريف عام باملعلقات يف مقــررات املتخ�ش�شني اجلامعيني يف   )1
اللغة العربية واآدابها:

   على �شبي���ل املثال: اأ�شبحت املعلقات جزءا ل ي�شتغنى عنه يف 
مادة "التاريخ امل�جز لالأدب العربي" من �شمن املقررات الإجبارية 
لطالب كلية اللغة العربية بجامعة الدرا�شات الأجنبية ببكني يدّر�ص 
باللغت���ني العربي���ة وال�شيني���ة، كم���ا اأنها ج���زء ثاب���ت يف املقررات 
الختياري���ة على م�شت�ى ه���ذه اجلامعة باللغة ال�شيني���ة. والأح�ال 

مت�شابهة يف اجلامعات ال�شينية الأخرى.
مادة ثابتة يف مقررات طــالب الدرا�شات العليا الأ�شا�شية يف   )2

كليات اللغة العربية:
يحت���ل20٪ م���ن اخلط���ة التدري�شي���ة يف م���ادة "الأدب العربي 
الق���دمي تاريخا ون�ش��شا" يف مق���ررات الدرا�شات العليا الإجبارية 
يف كلي���ة اللغ���ة العربية بجامع���ة الدرا�شات الأجنبي���ة ببكني. ويقراأ 
ط���الب الدرا�ش���ات العلي���ا خلفياته���ا التاريخي���ة واأبياته���ا باللغ���ة 
العربية، ويطلق�ن املناق�شات ح�ل معناها اللغ�ية واأبعادها الثقافية 
والجتماعي���ة والتاريخية واجلغرافية وغره���ا، ويق�م�ن بالبح�ث 
العلمية عنه���ا من منظ�رات خمتلفة مثل علم اللغة، والنقد الأدبي، 

وعلم اجلمال، وعلم البالغة، وعلم النف�ص، وغرها.
4- املعلقات بحثا علميا:

    الدرا�ش���ات الأكادميية املخت�ش���ة باملعلقات يف ال�شني لي�شت 
كث���رة الآن، ولك���ن ي���زداد عدده���ا ويرتف���ع م�شت�اه���ا تدريجيا يف 
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ال�شن����ات الأخ���رة. وتنق�شم الدرا�ش���ات املعني���ة اإىل )3( اأق�شام: 
اأجزاء يف الكتب العلمي���ة الأكادميية، ومقالت من�ش�رة يف املجالت 

العلمية الأكادميية، واأطروحات للماج�شتر والدكت�راه.
الدرا�شات العلمية كتبا:  )1

)درا�ش���ات يف اأعم���ال الأدب العرب���ي القدمي( م���ن تاأليف   -
الأ�شتاذ ل� بيهي�نغ  والأ�شتاذة ل� يي�ي عام 2006م

الع�شر اجلاهلي
...

الأعمال تعريفا وقراءة
احلب والأطالل – امروؤ القي�ص

الفخر واحلما�شة – عنرة
املدح – النابغة الذبيان

)اأحاديث عن الكت���ب العربية – الأدب العربي يف ال�شني(   -
على يد الأ�شتاذ قه تيهيينغ عام 2007م.

ويف ه���ذا الكت���اب درا�ش���ة بعن����ان "اأول من نق���ل املعلقات اإىل 
ال�شيني���ة"، تع���ّرف بالع���امل امل�شل���م ال�شيني م���ا ت�ش�نغرونغ الذي 

ترجم بع�ص اأبيات معلقة عنرة من اللغة الفرن�شية.

)قراءات لالأدب العربي( عل���ى يد الأ�شتاذ ت�شه ب�هاو عام   -
2007م

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 51 -

ويف ه���ذا الكتاب درا�شة بعن����ان "املعلق���ات امل�ش�قة على مدى 
الع�ش����ر"، تدور ح����ل )3( حماور وهي: ))( م���ا تعك�شه املعلقات 
م���ن حياة املجتم���ع العربي القائم عل���ى النمط القبل���ي يف الع�ش�ر 
القدمية؛ )2( اأف���كار البدو وقيمهم قبل تده�ر القبائل العربية من 
منظ����ر املعلق���ات  )3( خ�شائ�ص املعلق���ات الفني���ة وتاأثرها على 

ال�شعر العربي.
الدرا�شات العلمية مقالت:  )2

املق���الت املن�ش����رة يف املجالت العلمي���ة الأكادميي���ة املخت�شة 
باملعلق���ات تزداد يف ال�شن�ات الأخ���رة واأعر�ص هنا بع�ص العناوين 

لها كاأمثلة:

"تط�ر النقد ال�شعري العربي يف الع�ش�ر القدمية وق�شاياه   -
الهامة" )فيها بحث عن ال�شعر اجلاهلي ب�ش�رة عامة وعن املعلقات 

ب�ش�رة خا�شة(.

"الظ���الل للبل���د البعيد: ترجم���ة ال�شعر العرب���ي القدمي يف   -
ال�شني" )فيها جزء من اإ�شارات اإىل ترجمة املعلقات(.

"خ�شائ�ص لغ�ية يف املعلقات".  -

"قراءة لل�اقعية امل�ج�دة يف معلقة زهر بن اأبي �شلمى".  -

"قراءة ل���راأي زهر بن اأبي �شلمى جت���اه احلرب من خالل   -
معلقته".
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الدرا�شات العلمية اأطروحات:  )3
     ب���داأ ط���الب الدرا�شات العليا يف كليات اللغة العربية يلتفت�ن 
اإىل املعلق���ات اأثناء اختيار م�ا�شيع اأطروحاتهم العلمية للماج�شتر 
والدكت����راه، واأعر����ص هن���ا بع����ص عناوي���ن الأطروح���ات العلمي���ة 

املخت�شة باملعلقات:

"درا�شة اأولية عن املعلقات وقيمتها الجتماعية".  -

"درا�شة يف النمط املع���ريف للعرب البدو القدماء من خالل   -
املعلقات".

"درا�شة يف رمز الأطالل يف مقدمات املعلقات ال�شبع".  -

"اأ�ش���ل علم ال�شعر العربي – فكرة النقد الأدبي يف الع�شر   -
اجلاهلي" )فيها اإ�شارات اإىل املعلقات(.
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      اخلامتة
      املعلق���ات يف ال�ش���ني م���ا زال���ت يف عهد �شبابه���ا اإن مل اأقل 
طف�لته���ا، ولك���ن تنم� من�ا م���ع من� العالق���ات ال�شيني���ة العربية، 
واأمتن���ى اأن تنم� باطراد حتى ت�شبح �شجرة م�رقة تبث اأك�شيجينها 
ال�اف���ر لل�ش���ني ول�طنه العرب���ي. ويطيب يل اأن اأ�شج���ل هنا �شكري 
اجلزيل جلمي���ع اأ�شدقائنا ال�شع�ديني عام���ة وملركز امللك عبد اهلل 
ابن عب���د العزيز الدويل خلدم���ة اللغة العربية خا�ش���ة على دع�ته 
الكرمي���ة حل�ش�ري يف ندوة "اللغ���ة العربية يف ال�شني" التي تندرج 
يف فعالي���ات "�ش�ق ع���كاظ 3)20"، متطلع���ة اإىل م�ا�شلة مثل هذا 

التبادل املبا�شر قريبا ودائما.
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جتربتي يف تعلم اللغة 
العربية يف الصني

اأ. )ثريا( �شيوي  يل �شاي)1(

ماج�شتر اللغة العربية من جامعة بكني للغات والثقافة .  )((
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اأول و قب���ل كل �ش���يء اأري���د اأن اأق���دم جزيل �شك���ري ملن دع�ن 
حل�ش�ر �ش�ق عكاظ للم�شاركة م���ع اأ�شاتذتي الكبار، وملنظمي �ش�ق 
ع���كاظ. ا�شم���ي ثريا، طالب���ة ماج�شتر يف اللغ���ة العربية يف جامعة 
بكني للغ���ات والثقافة. قبل التحاقي باجلامع���ة مل اأكن اأعرف �شيئا 
ع���ن اللغة العربي���ة اأو الع���امل العربي، اخرت التخ�ش����ص يف اللغة 
العربي���ة؛ لأن املنطق���ة العربية كانت غام�شة ل���دي، وهي يف ال�قت 
نف�شه �شاه���رة يف قلبي، واأعتقد اأنني �ش�ف اأتعرف اإليها بعد اإجادة 
ا يف العامل. اإذ تعد اأكرث  لغتها. اإ�شافة اإىل اأن للغة العربية دوًرا مهمًّ
اللغ���ات انت�ش���اًرا فيه، يتح���دث بها مئات املالي���ني يف العامل العربي 
وخارجه، وهي كذلك لغة احل�شارات العظيمة، ولغة القراآن الكرمي، 
ولغ���ة الدين الإ�شالمي الذي يعتنقه م���ا يقارب املليارين من الب�شر، 
وه���ي اأي�شا اإح���دى اللغات املعتمدة ل���دى الأمم املتحدة والكثر من 

املنظمات.

و لل�ش���ني تاريخ ط�يل مع اللغة العربي���ة، اإذ دخلت اإىل ال�شني 
م���ع دخ�ل الدين الإ�شالمي اإليها يف القرن ال�شابع امليالدي، لتنت�شر 
بع���د ذل���ك يف كل اأرجائه���ا، وُتدّر����ص ب���ني امل�شلم���ني ال�شينيني يف 
البداية، والآن تدّر�ص يف اجلامعات احلك�مية. واأنا اأدُر�ص يف اإحدى 
تل���ك اجلامعات، ولقد در�شتها مل���دة �شت �شن�ات، و�ش�ف اأتخرج يف 
ال�شن���ة القادم���ة. والي�م اأري���د اأن اأ�شلط ال�ش�ء عل���ى كيفية درا�شة 
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اللغ���ة العربية عند الطلبة ال�شينيني الذين يدر�ش�نها يف اجلامعات 
احلديثة مثلي. 

املقررات املخ�ش�شة للطالب ال�شينيني :
اأع���دت كث���ر م���ن اجلامع���ات ال�شيني���ة مقرراته���ا اخلا�ش���ة 
للتكيف م���ع عادات الط���الب ال�شينيني يف درا�شة اللغ���ة الأجنبية، 
حمت�ياتها قريبة من حياة الط���الب الي�مية، وت�شتمل على احل�ار، 
الن����ص، الق�اعد، الكلمات واجلمل املفي���دة، كما تت�شمن معل�مات 
ع���ن الدول العربية ودي���ن الإ�شالم. ن�شتطيع -خ���الل درا�شتنا- اأن 
نح�ش���ل على املعل�م���ات اللغ�ي���ة والثقافية. ويف ال�شن����ات الأخرة 
اأ�شبحت الإفادة من ال��شائل التكن�ل�جية ال�شمعية والب�شرية اأكرث 
�شي�عا يف اجلامعات. فقد اأدى التط�ر املذهل لتكن�ل�جيا املعل�مات 
وا�شتخ���دام �شبك���ة املعل�مات العاملي���ة اإىل التعليم بكاف���ة الأ�شكال، 
املق���ررات احلديثة لي�شت الكت���ب فقط، بل فيه���ا ال��شائل املتعددة 

اأي�شا. 
 لدينا ح�ش�س متنوعة و معلمون من ال�شني و الدول العربية:

م���ن املعروف للجمي���ع اأن �شع�بة تعّلم لغ���ة اأجنبية تختلف تبعا 
ل�شن الدار�ص والبيئة الت���ي يعي�ص فيها اأثناء تعلمه، و تختلف كذلك 
ح�ش���ب طبيعة اللغ���ة املدرو�شة من حي���ث الت�شاب���ه اأو الختالف يف 
النط���ق والكتاب���ة والق�اعد النح�ي���ة للغة الدار����ص الأم. و ل يخفى 
عل���ى اأحد اأن الختالف بني اللغت���ني العربية وال�شينية كبر، فلي�ص 
هن���اك اأدنى ت�شاب���ه بينهما يف النطق، كما تختلف���ان اختالفا كبرا 
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يف الراكي���ب اللغ�ية ويف اأ�شل�ب التفكر اللغ�ي، لذلك ي�شعب على 
الطلبة ال�شينيني اإجادة اللغة العربية، فاملعلم�ن وطريقة التدري�ص 

مهمان جدا للطلبة ال�شينيني.

تعلي���م اللغ���ة العربية يف ال�ش���ني حقق تط�ًرا كب���ًرا، وجنح يف 
اإع���داد معلمني اأكفاء يخدم����ن التعليم وتط�ر العالق���ات ال�شينية 
العربي���ة. املعلم�ن يف ق�شم اللغة العربية يف جامعتي اأي جامعة بكني 
للغات والثقاف���ة جميعهم يحمل�ن �شهادة الدكت�راه، وعندهم خربة 
كب���رة يف التعلي���م. لدينا ح�ش����ص متن�عة، كل واح���د من املعلمني 
يعّلمن���ا واحدة، منه���ا الق���راءة املكثفة، الق���راءة ال�ا�شع���ة، الفهم 
ال�شمع���ي، التعري���ف العام بال���دول العربية، الأخب���ار، الأدب، اللغة 
التجاري���ة، اللغ���ة الدبل�ما�شية، الرجمة للمراح���ل املتقدمة. جميع 
احل�ش����ص ت�شاعد على حت�شن م�شت�ان���ا يف العربية، وتن�ع اأعمالنا 

يف �شتى املجالت بعد التخرج.

رغ���م اأن معظ���م معلمين���ا �شينّي����ن لدين���ا ح�ش����ص التحدث 
الت���ي يدّر�شها املعلم�ن الع���رب اأي�شا بدًءا م���ن ال�شنة الأوىل، يحث 
اأ�شاتذتن���ا العرب الطالب عل���ى اللتزام بالتح���دث باللغة العربية، 
اأفدن���ا من هذا ب�شكل كب���ر، لأن الكتب املدر�شي���ة كلها بال ا�شتثناء 
ت�شع���ى لتحفيظ الطالب الكثر من املفردات اجلديدة، مع املعلمني 
الع���رب ن�شتطي���ع اأن نعرف معنى الكلمات ب�ش���كل دقيق، ومنا�شبات 
ا�شتعماله���ا وممار�شتها يف احل�ار والتح���دث يف مرحلة البتدائية، 

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 60 -

املعلم����ن الع���رب ي�شاعدوننا عل���ى النطق ب�ش���كل �شلي���م ويعّلم�ننا 
العب���ارات الب�شيطة الت���ي ت�شتخدم يف حياتن���ا الي�مية، ويف املرحلة 
املتقدم���ة يحاول�ن زي���ادة قدرتنا على التح���دث. يف ال�قت احلايل 
اأكرب م�شكل���ة يعانيها الطلبة ال�شيني�ن هي ارتباطهم الدائم باللغة 
ال�شيني���ة �ش����اء من حي���ث التفك���ر اأم من حيث �شياغ���ة اجلمل و 
الراكي���ب اللغ�ي���ة. واملعلم�ن العرب ي�شاعدونن���ا على التخلي عنها 
ب�شكل كبر. والبيئة الدرا�شية للطالب يف جامعتي تتيح لنا الفر�شة 
بتطبيق ما نتعلمه عن طريق املحادثة قبل ال��ش�ل اإىل مرحلة كتابة 

الإن�شاء واملقالت.
البيئة الدرا�شية املتميزة:

البيئة الدرا�شية يف جامعت���ي متميزة جدا، تدعى جامعتي بالأمم 
املتحدة امل�شغرة، يدر�ص فيها الطالب الأجانب من اأنحاء العامل. عدد 
الطلب���ة العرب يف جامعتي وبخا�شة الطلب���ة من ال�شع�دية كبر، لدينا 
مطع���م خا�ص بامل�شلم���ني ومقهى عربي، وهذا ي����ؤدي اإىل زيادة فر�ص 
التحدث باللغ���ة العربية لدى الطبلة ال�شينيني خ���ارج الف�شل. البيئة 
املتمي���زة تنت���ج الثقافة املتميزة يف جامعتي، ه���ي ثقافة "رفيق اللغة"، 
مث���ال: طال���ب �شيني يدر�ص اللغ���ة العربية وطالب عرب���ي يدر�ص اللغة 
ال�شينية يدر�شان معا بعد املحا�شرات، الطالب ال�شيني يعلم الطالب 
العرب���ي ال�شيني���ة، والطالب العرب���ي يعلم الطالب ال�شين���ي العربية، 
به���ذه الطريقة كالهما يتعرف على لغة الآخر وثقافته عن كثب، وهذه 

الطريقة ت�شاعدهم على التمتع بعملية الدرا�شة واتخاذ الأ�شدقاء.
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فر�س التبادل الأكادميي  الثقايف و التدريب متوفرة:
�شه���دت العالقة العربي���ة ال�شينية تط�را م�شتم���را، التبادلت 
بينهم���ا تزي���د ب�ش���كل ملح����ظ. لذلك ميكنن���ا الإفادة م���ن خربات 
املدار����ص و املعاه���د العربية التي تق����م على تدري�ص اللغ���ة العربية 
للناطق���ني بغرها، وخربات الدول الإ�شالمي���ة غر العربية يف هذا 
املجال،كم���ا ت�ش���ارك اجلامع���ات ال�شينية يف امل�ؤمت���رات والندوات 

ذات ال�شلة التي تقام يف اأنحاء العامل.

م���ا يتعلق بنا نحن الطلبة، ميكننا الدرا�شة يف البلدان العربية، 
جامعت���ي تر�شل ع�شرات الط���الب اإىل كل من ال�شع�دي���ة، الك�يت، 
الأردن، م�ش���ر، اجلزائ���ر وغرها. ميكن لأي طال���ب اأن يدر�ص يف 
اخلارج اإذا اأراد. اأنا در�شت يف ت�ن�ص يف �شنة 2009 ملدة �شتة اأ�شهر، 
و�شاف���رت اإىل م�شر يف �شن���ة 2)20 ملدة اأربعة اأ�شهر. تعرفت خالل 
�شف���ري على ج�انب احلي���اة العربي���ة، الثقافة العربي���ة، و�شاهدت 

بعيني الآثار التاريخية، تعلمت اللغة العربية الف�شحى والعامية. 

ا فر�ص لتدريب لغتنا دون الذهاب اإىل الدول العربية،  لدينا اأي�شً
على �شبيل املثال: �شاركُت يف اإك�شب� �شانغهاي �شيني، وكنت مرجمة 
للجن���اح ال�شع����دي، كما كن���ت مرجم���ة لندوت���ني يف معر�ص بكني 
ال���دويل للكتاب. هذه خربة مهمة بالن�شبة اإيل، من خالل امل�شاركة، 
لغت���ي تتح�شن، واأي�شا تعلم���ت كيف اأتعامل مع الع���رب وطرقهم يف 

العمل، اأعتقد اأنها �ش�ف ت�شاعدن يف عملي بعد التخرج.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 62 -

اأي�ش���ا، التبادل ب���ني اجلامع���ات وامل�ؤ�ش�شات الرب�ي���ة العربية 
كثي���ف، كث���را ما ن���رى الط���الب يف خمتل���ف اجلامع���ات يتبادل�ن 
خرباته���م يف التعلم، من حيث الكتب التي يقروؤونها، املقررات التي 

ي�شتخدم�نها، واحل�ش�ص التي يدر�ش�نها.

ا  امل�شابق���ات التي تقام على نط���اق الدولة تعط���ي الطلبة فر�شً
قيمة جدا لإظهار م�اهبهم. م�شابقة اخلطاب التي تقام يف جامعتي 
كل �شن���ة، التي ي�شارك فيها طلبة يدر�ش����ن العربية يف جميع اأنحاء 
ال�شني اأف�شل مثال لهذا. من خالل اجل�لت العديدة، تزداد خربة 
امل�شاركني وم�شت�اهم. واملقارنة املبا�شرة بني الطلبة يف نف�ص املرحلة 
الدرا�شية حتفز الطلبة على اأن يبذل�ا اأق�شى جه�دهم يف الدرا�شة. 

 خل�ش���ُت كيفي���ة الدرا�ش���ة يف النق���اط الأرب���ع �شالف���ة الذكر. 
واأفتخر باختياري اللغة العربي���ة، اإذ تعّد اللغة العربية الي�م واحدة 
من اأهم اللغات الأجنبية التي تدر�ص يف اجلامعات واملعاهد العالية 
ال�شيني���ة، وذل���ك لأهمية العالق���ات القت�شادي���ة والثقافية وحتى 
ال�شيا�شي���ة القائمة بني الدول العربية وال�ش���ني. وكلما ازداد علمي 
باللغة العربية ازداد حبي لها وللح�شارة العربية الإ�شالمية. و�ش�ف 
اأبذل جه�دي الق�ش�ى يف عملي ا�شتخداما لها ما دّر�شت يف اجلامعة 

بعد التخرج، بغ�ص النظر عن املجال الذي اأ�شتغل فيه.
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السير الذاتية

       Zhang  Jia min     )الأ�شتاذ الدكتور ت�شانغ جيا مني )�شابق
• 	  -Jiang su( ����ول���د يف حمافظة داف�ن���غ مبقاطعة جانغ�ش

Da Feng ( الي�م الثالث ع�شر من اأبريل عام 935)وتلقى 
التعليم التقليدي خالل اأيامه الأوىل.  

• 	 ) Wu Xi( تخ���رج من املدر�شة الثان�ية الأوىل مبدينة وو�شي
عام 955) .

• تعلم اللغة العربية يف جامعة بكني بني عامي 955) و959) .	

• عم���ل ع�شً�ا يف هيئة تدري�ص اللغ���ة العربية يف جامعة بكني 	
40 �شنة ابتداء من عام 959) .

• وخ���الل الف���رة اآنفة الذك���ر ارتق���ى اإىل من�ش���ب الأ�شتاذ 	
امل�شاع���د يف ع���ام 985) ، وع���ني ع�ش�ا يف ال���دورة الثانية 
للجنة اإعداد امل�اد التدري�شية للغات الأجنبية التابعة للجنة 

الدولة للتعليم يف العام نف�شه حتى 989) .

• وارتقى اإىل من�شب الأ�شتاذ وتقلد م�ش�ؤولية الإ�شراف على 	
الدكت�راه يف اللغة العربية عام 992) .
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• وعنّي نائبا لرئي�ص جمعي���ة التدري�ص والبح�ث للغة العربية 	
يف ال�ش���ني، وتقل���د م�ش�ؤولي���ة رئا�شة اإع���داد )منهج تعليم 
اللغة العربي���ة لل�شف�ف املتقدمة يف اجلامعات ال�شينية ( 

بني عامي 992) و998) .

• وتقل���د ع�ش�ي���ة مركز البح����ث الإفريقي���ة يف جامعة بكني 	
بدءا من عام 998) .

• اختتم عمل���ه الر�شمي يف جامعة بكني عام 2000 ، ومن ثم 	
بداأ عمله نائًبا لرئي�ص املركز العربي للمعل�مات ببكني بدءا 

من مار�ص عام 2000 عام وختاما يف نهاية 2003.
حياته العلمية:

• الدرا�شة امل�شتمرة يف كلية الآداب بجامعة بغداد  بني عامي 	
959) و)96) .

• درا�شة اللغة العربي���ة واأدبها ب�شفة الأ�شتاذ الزائر يف كلية 	
الآداب بجامعة اخلرط�م بني عامي 979) و)98) .

• زي���ارة لكل من م�ش���ر واملغرب ب�شفة ع�ش����ًا ومرجمًا يف 	
وفد التعليم ال�شيني عام 985) .

• اأ�شت���اذ منت���دب يف ق�شم اللغ���ة ال�شينية من كلي���ة الأل�شن 	
بجامعة عني �شم�ص بني عامي 987) و989).
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من اأهم اآثاره  بني املوؤلفات :
• ) معج���م ال�شيني���ة العربي���ة( ثال���ث امل�ؤلفني الكب���ار، دار 	

التجارة للن�شر عام 989) )يجري تنقيحه على يده حاليا(.

• ) املنه���ج الأ�شا�ش���ي لتعلي���م اللغة العربي���ة( ) لل�شينيني( 	
اأربعة اأجزاء، اإ�شراف على التاأليف، دار جامعة بكني للن�شر 

عام 992).

• ) منهج تعليم اللغة العربية لل�شف�ف املتقدمة يف اجلامعات 	
ال�شيني���ة (، اإ�شراف على التاأليف، دار جامعة بكني للن�شر 

عام 2000.
الأعمال املرتجمة:

• )م��ش���م الهج���رة اإىل ال�شمال( ، )عر����ص الزين ( للطيب 	
ال�شالح  دار ال�شعب ب�شان �شي عام 986).

• 	 Guo  م�جز تاريخ ال�شداقة ال�شينية العربية( لالأ�شتاذ(
Ying De، املن�ش����رة بالت�شل�شل يف جملة )ال�شني الي�م ( 
بالعربي���ة من عدد مار�ص عام 2002 اإىل عدد دي�شمرب عام 

. 2003

• )كت���اب الثقافة ال�شيني���ة( ليه لنغ وت�ش� ليان���غ ت�شي، دار 	
الن�شر لتعليم وبح�ث اللغات الأجنبية ))20.
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املقالت والبحوث:
• )املمار�ش���ة – املعرفة – املمار�ش���ة يف الرجمة( املن�ش�رة 	

يف)جملة كلية الأل�شن( الع���دد الثان اخلا�ص بالدرا�شات 
اللغ�ية حتت عن�ان )الأ�شب�ع العلمي الثقايف( ، مار�ص عام 

. (990

• )حمم���د مكني عالم���ة الإ�شالم يف ال�ش���ني( ، املن�ش�رة يف 	
جملة )ال�شني الي�م( بالعربية عدد ي�ني� عام 995) ، دار 

الن�شر باللغات الأجنبية ببكني .

• )يف تراكي���ب اأوزان ال�شعر العرب���ي وق�افيه( ، املن�ش�رة يف 	
جمل���ة )) درا�شات �شرقية (( ، جممع عددي عامي 995) 

و996) ، دار لنتيان للن�شر .

• )حتقي���ق الت�ازن ب�ا�شط���ة التن�شيق ال�شام���ل: خ�اطر عن 	
ط���رق تدري����ص اللغ���ة العربي���ة(، املن�ش����رة يف )درا�ش���ات 

�شرقية( العدد اخلا�ص عام 998) ، دار لنتيان .

• )ت�شاوؤلت ح�ل اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين(، 	
املن�ش����رة يف كتاب ) األف ليلة وليلت���ني(، دار ت�ش�ير جلني 

للن�شر عام 2000 .
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اجلوائز : 
• جائ���زة امل����اد التدري�شي���ة املمت���ازة اخلا�ش���ة باجلامعات 	

ال�شينية م���ن الدرجة الثاني���ة على امل�شت�ى ال����زاري عام 
. (998

• جائزة التدري�ص على م�شت�ى جامعة بكني عام 2000 .	

• �شه���ادة ال�شتحق���اق ال�طني على م�شت����ى بلدية بكني عام 	
. (992

• جائزة مكا�شب البح�ث العلمية اخلا�شة بالعل�م الجتماعية 	
من الدرجة الثانية على م�شت�ى بلدية بكني ) بامل�شاركة مع 

زمالئه (.

• الدعم املايل احلك�مي .	
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    Zhong  Jikun      )الأ�شتاذ الدكتور  ت�شونغ جيكون )�شاعد
• الأ�شت���اذ للغ���ة العربي���ة واأدبه���ا يف كلي���ة اللغ���ات الأجنبية 	

بجامعة بكني.

• الرئي�ص ال�شريف  جلمعية بح�ث الأدب العربي بال�شني . 	

• نائ���ب رئي����ص جلنة الثقاف���ة جلمعي���ة ال�شداق���ة ال�شينية 	
العربية . 

• ع�ش� عامل ملجمع الآداب الأجنبية بال�شني .	

• ع�ش� عامل جلمعية الدرا�شات ال�شرق اأو�شطية بال�شني.	

•  ع�ش���� عامل ملرك���ز درا�شات ال�ش����ؤون الأفريقي���ة بجامعة 	
بكني.

• من اأع�شاء جلنة الأدب والفّن لرابطة املرجمني ال�شينيني.	

• من اأع�شاء احتاد الكتاب ال�شينيني .	

• ع�ش� �شريف لحتاد الكتاب العرب .	

• عام 938)م ولد يف مدينة دالين مبقاطعة لياونينغ .	

• ع���ام956)م التح���ق بكلية اللغات ال�شرقي���ة بجامعة بكني ، 	
وتخرج عام )96) فيها ، فظّل ي�شتغل فيها بالتدري�ص.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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• عام 972)م-عام 974)م كان ي�شتغل مرجما يف ال�ش�دان .	

• ع���ام 978)م-980)م رئي����ص البعث���ة ال�شيني���ة ل�شتكمال 	
الدرا�شة يف كلية الآداب بجامعة القاهرة .

• ع���ام 983)م-985)م بع���ث مدّر�ًش���ا مندوًب���ا يف مدر�ش���ة 	
ال�شناعة  الفّنية ب�شنعاء اليمن .

• زار مدع���ّ�ا اململكة ال�شع�دي���ة والإم���ارات العربية املتحدة 	
والع���راق ولبن���ان  وليبي���ا و�ش�ري���ا والأردن وت�ن����ص وقط���ر 
وعم���ان وم�شر وغرها م���ن البلدان العربي���ة، و�شارك يف 
مهرجان���ات اجلنادري���ة )ال�شع�دي���ة( واملربد)العراقية( 

واجلري�ص)الأردنية( وغرها .
من موؤلفاته : 

• م 	  2006 ع���ام  احلديث")ف���از  العرب���ي  الأدب  "تاري���خ 
باجلائ���زة الأوىل يف ال���دورة الرابع���ة لأف�ش���ل املنج���زات 
الدرا�شي���ة يف العل����م الإن�شاني���ة والجتماعي���ة يف املدار�ص 

العالية(.

•  و"تاري���خ الأدب العرب���ي الكام���ل" مبجّلدي���ن )ف���از ع���ام 	
3)20م ( باجلائ���زة الثاني���ة يف ال���دورة اخلام�ش���ة لأف�شل 
املنج���زات الدرا�شي���ة يف العل�م الإن�شاني���ة والجتماعية يف 

املدار�ص العالية. (

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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•  و"العرب بعد األف ليلة وليلة" و غرها.	
من ترجماته:

•  "خمتار ال�شعر العربي القدمي"	

•  و"األف ليلة وليلة" 	

• و"مرامار" لنجيب حمف�ظ	

• و"خمتار اأعمال جربان خليل جربان" 	

• و" يف بيتنا رجل" لإح�شان عبد القدو�ص وغرها.	

• و"ال�شحراء جّنتي "ل�شعيد �شالح ال�شع�دي	

• و"يف البدء كانت الأنثى "ل�شعاد ال�شباح 	
اجلوائز:
•  ع���ام )200م ح�شل عل���ى جائزة ت�شنغ���دا لتقدير وتكرمي 	

املدّر�شني  لنجاحاته يف التدري�ص والتعليم.

• ع���ام 2005 م ح�شل على �شهادة التقدير والتكرمي من قبل 	
وزارة التعلي���م العايل مب�شر لإ�شهامات���ه يف   تعريف اأبناء 
ال�ش���ني بالتدري����ص والتاأليف والرجمة عل���ى اللغة والأدب 

والثقافة واحل�شارة للعرب عامة ومل�شر خا�شة .

• عام 2009 م ح�شل على �شهادة املرجم املتقدم املكّرم من 	
قبل رابطة املرجمني ال�شينيني.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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• الثقافي���ة	 الع���ام  �شخ�شي���ة  بجائ���زة  ف���از  م   ع���ام ))20 
) 0)20/))20( بال���دورة اخلام�ش���ة جلائ���زة ال�شيخ زايد 

للكتاب. 

• عام ))20 م فاز بالتكرمي بجائزة خادم احلرمني ال�شريفني 	
عبد اهلل بن عبد العزيز العاملية للرجمة.

• عام ))20 م ف���از بجائزة الإ�شهام���ات الأكادميية لكر�شي 	
الدرا�شات العربية لل�شلطان قاب��ص بجامعة بكني.

• ع���ام ))20 م فاز بجائزة الإ�شهامات يف ال�شداقة العربية 	
ال�شينية من جمعية ال�شداقة ال�شينية العربية.

• ع���ام 2)20 م ح�شل عل���ى جائزة التك���رمي والتقدير لأبرز 	
املتقاعدين لنجاحاتهم بجامعة بكني.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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الأ�شتاذة الدكتورة ت�شي مينغمني )ليلى(

التعليم:
•  978)- 992) : طالب���ة جامعي���ة - طالبة الدرا�شات العليا 	

)املاج�شت���ر والدكت����راه( يف كلي���ة اللغة العربي���ة بجامعة 
الدرا�شات الأجنبية ببكني. 

•  986)- 987): طالب���ة م�شتمع���ة مبع�ث���ة يف كلي���ة الآداب 	
بجامعة دم�شق.

•  )99)- 992): طالب���ة م�شتمع���ة مبع�ث���ة يف دار العل����م 	
بجامعة القاهرة.

العمل : 
• 985) – الي����م : اأ�شت���اذة م�شاعدة - اأ�شت���اذة م�شاركة – 	

اأ�شتاذة يف كلية اللغة العربي���ة بجامعة الدرا�شات الأجنبية 
ببكني.

•  995)- 999): رئي�ش���ة مكتب ال�ش����ؤون لطالب الدرا�شات 	
العليا باجلامعة.

• 999)- )200: الأمين���ة الأوىل يف �شفارة جمه�رية ال�شني 	
ال�شعبية لدى ليبيا.
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•  )200- الي�م: رئي�شة ق�شم الدرا�شات العليا بالكلية.	
الأعمال الجتماعية ال�شابقة:

•  نائب���ة رئي����ص جمعي���ة بح����ث الأدب العرب���ي يف ال�ش���ني 	
)-2)20م(.

•  الأمين���ة العامة للجنة الفرعية باللجن���ة الت�جيهية التابعة 	
ب����زارة الربية والتعليم ال�شينية لتدري�ص اللغات الأجنبية 

يف جامعات ال�شني )-3)20م(
الرتجمة العربية – ال�شينية، ال�شينية – العربية:

•  الرجم���ة الف�رية للم�ؤمترات الدولي���ة املنعقدة يف ال�شني 	
منذ عام 990).

•  الرجمة لل�ف�د ال�شينية والعربية منذ 985).	

•  الرجمة للمحا�شرات الدولية املتن�عة منذ 2004.	

•  م�شارك���ة نقل عديد من الأعم���ال الأدبية العربية اإىل اللغة 	
ال�شينية:

على �شبيل املثال: ) جمم�عة الق�ش�ص لنجيب حمف�ظ (
) جمم�عة الروايات للكاتبات العربيات (

) األف ليلة وليلة ( 
) روؤيت���ي .. التحديات يف �شباق التميز( ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكت�م

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 75 -

بع����ص ق�ش����ص للروائ���ي اليمن���ي زي���د مطي���ع دم���اج )رهينة 
وج�شر...(                   

بع�س الن�شاطات العلمية يف ال�شنوات الأخرية:
• 8/ 2005 ح�ش�ر الندوة الدولية "التبادل الثقايف ودوره يف 	

بناء ال�شالم يف العامل" التي اأقامها جممع الثقافة العربية 
يف ب���روت – لبن���ان، م���ع تق���دمي بح���ث بعن����ان "القراءة 
ال�شينية ملا ي�شمي���ه الربوف�ش�ر �شم�ئيل هنتنغت�ن-�شدام 

احل�شارات" .
• 0)/ 2007 ح�ش����ر الن���دوة الأدبي���ة "اللتف���ات اإىل اأم�ص 	

والتطلع اإىل الغد" التي اأقامتها جمعية بح�ث الأدب العربي 
يف ال�ش���ني يف داليان ال�شينية، مع تقدمي بحث بعن�ان "يف 
الت���زام جنيب حمف�ظ با�شتخدم اللغ���ة العربية الف�شحى 

يف اإبداعه" .
• 0)/ 2008 ح�ش����ر الن���دوة العلمي���ة الت���ي اأقامته���ا كلي���ة 	

اللغة العربي���ة بجامعة الدرا�ش���ات الأجنبية ببكني يف بكني 
العا�شمة مع تقدمي بحث بعن�ان "اأخطاء ا�شتعمال الألفاظ 

و�شياق الكالم".
• 2009/5 ح�ش����ر الدورة الثالثة لن���دوة العالقات ال�شينية 	

العربي���ة واحل�ار ب���ني  احل�شارتني ال�شيني���ة العربية" يف 
ت�ن����ص، م���ع تقدمي بح���ث بعن����ان "اللغ���ة العربي���ة يف لغة 

املحادثة عند ق�مية ه�ي ال�شينية ".
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• 0)/2009 ح�ش����ر الن���دوة الدولي���ة "احل�ار ب���ني العلماء 	
ال�شينيني والعرب" التي اأقامها معهد درا�شة �ش�ؤون ال�شرق 
الأو�ش���ط بجامعة غربي ال�ش���ني يف مدينة �شياآن ال�شينية، 
م���ع تقدمي بحث بعن�ان " غر�ص الثقافة العربية الإ�شالمية 

يف عملية تعليم اللغة العربية بال�شني". 

• 2)/2009 ح�ش����ر الن���دوة العلمي���ة الت���ي اأقامته���ا كلي���ة 	
اللغة العربي���ة بجامعة الدرا�ش���ات الأجنبية ببكني يف بكني 
العا�شم���ة مع تقدمي بح���ث بعن�ان "اإدان���ة جنيب حمف�ظ 
لآكي����- نقطة التفاق بني جنيب حمف����ظ وكبر املفكرين 
ال�شيني���ني ل���� �ش���ني يف النقد الذات���ي ل�شخ�شي���ة الأمتني 

ال�شينية والعربية".
بع�س الدرا�شات العلمية:

• )املقارنة بني ال�شع���ر الب�ذي ال�شيني يف اأ�شرة تانغ امللكية 	
و�شعر الزهد العربي يف الع�شر العبا�شي(.

• )خمتارات من الأعمال الأدبية العربية(.	

• )ال�شيا�ش���ة والدبل�ما�شي���ة العربي���ة والعالق���ات ال�شينية 	
العربية( اجلزء الثان بامل�شاركة.

• )احل�شارة العربية والتبادل الثقايف ال�شيني العربي(.	
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الأ�شتاذة  �شيوي  يل �شاي ) ثريا(

التح�شيل العلمي :
• 2007.9-7.))20: بكال�ري�����ص اللغة العربية من جامعة 	

بكني للغات والثقافة.

• 0).2008-2009.3 : دبل����م عايل للغة العربية من معهد 	
ب� رقيبة للغات احلية. 

• ))20- الآن : ماج�شت���ر اللغ���ة العربي���ة م���ن جامعة بكني 	
للغات والثقافة.

اخلربات املهنية:
• 3)20  مرجم���ة الندوت���ني الأكادمييت���ني ل�شي���ف ال�شرف 	

اململكة العربية ال�شع�دية يف معر�ص بكني الدويل للكتاب .

•  3)20 م�شاركة يف ترجمة الكتاب "احلب امل�شتحيل" �شيتم 	
ن�شره يف نهاية 3.9)20.

• 3)20  ن�ش���ر اأطروح���ة "ال�ج����د و احلي���اة الأبدي���ة" يف 	
جملة"املنتدى العلمي ال�شرقي " الك�رية. 

• 2)20  م�شارك���ة يف ترجمة الكتاب "حكايات عربية" ، ُن�شر 	
من قبل وزارة الثقافة ال�شينية. 
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• 0)20  مرجم���ة للجن���اح ال�شع����دي يف اإك�شب���� �شانغه���اي 	
�شيني .

اجلوائز:
• 3)20 مكافئ���ة "ماج�شتر " للجمعي���ة الإ�شالمية ال�شينية 	

به�نغك�نغ.

• 2009 مكافئ���ة "الطلب���ة اجلامعي���ني "للدرج���ة الثاني���ة يف 	
جامعة بكني للغات والثقافة.
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المحتويات
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5املقدمة
7اللغة العربية يف ال�شني ومدار�شها وحركة تعليمها

23حركة الرجمة بني الأمتني العربية وال�شينية
37املعلقات يف ال�شني

55جتربتي يف تعلم اللغة العربية يف ال�شني
63ال�شرة الذاتية
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