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المقدمة
ي�ؤمن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية ب�أهمية امل�شاركة النوعية يف خمتلف الربامج والأن�شطة التي
تقيمه ��ا اجلهات الوطنية يف اململكة العربية ال�س ��عودية ،وذلك فيما
يت�صل بتخ�ص�صه وجمال ن�شاطه ،وهو اللغة العربية؛ ليتكامل ذلك
مع براجمه الدولية على �أ�صعدة متعددة.
وميث ��ل مهرجان «�سوق عكاظ» ،الذي ينعقد حتت رعاية كرمية
من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه
اهلل ورع ��اه ،ومتابعة و�إ�شراف م�ستمرين م ��ن �صاحب ال�سمو امللكي
�أم�ي�ر منطق ��ة مك ��ة املكرمة �أح ��د املهرجان ��ات النوعي ��ة يف العامل
العربي ،وذلك لقيمته يف ذاته ،وتاريخه ،وبراجمه ال�سنوية.
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�سوق بن ��اء على
اق�ت�راح تقدم به الأمني الع ��ام د.عبداهلل بن �صال ��ح الو�شمي �أثناء
االجتماع ��ات التح�ضريي ��ة للربنام ��ج الثق ��ايف يف ال�س ��وق �أن يتوىل
املرك ��ز تنفيذ ندوة �سنوي ��ة حتت عنوان « :اللغ ��ة العربية يف العامل»
لتكون فعالية ثقافية �سنوية نوعية ي�شرتك فيها باحثون مميزون من
�أنح ��اء الع ��امل ،ويعر�ضون جتربة دولهم يف تعل ��م العربية وتعليمها،
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ويتحدثون عن حركة اللغة العربية فيها ،وذلك لرتكيز ال�ضوء عليها
والتعمق يف تاريخ العربية فيها.
وق ��د كان ��ت باكورة ه ��ذه الن ��دوات ندوة حت ��ت عن ��وان« :اللغة
العربي ��ة يف ال�ص�ي�ن» ،وانعق ��دت مب�شارك ��ة ع ��دد م ��ن الأ�سات ��ذة
ال�صيني�ي�ن البارزي ��ن يف اهتمامه ��م باللغة العربي ��ة يف ال�صني ويف
الع ��امل ،وهم :الأ�ستاذ الدكتور (�ساب ��ق) ت�شانغ جيا مني ،والأ�ستاذ
الدكتور (�صاعد) ت�شونغ جيكون ،والأ�ستاذة الدكتورة (ليلى) ت�شي
مينغمني� ،إ�ضافة �إىل طالبة الدرا�سات العليا الأ�ستاذة (ثريا) �شيوي
يل ،وحققت الندوة ح�ضورا مميزا ،ووجدت �صدى �إعالمي ًا طيب ًا.
واملرك ��ز �إذ ي�سعد بال�شراكة املميزة م ��ع مهرجان �سوق عكاظ،
وي�شك ��ر للقائمني عليه ما بذلوه من جه ��ود مميزة ،ف�إنه ـ من خالل
حر�ص معايل امل�شرف العام وزير التعليم العايل ور�ؤاه اال�سرتاتيجية
حري�ص على عقد �شراكات
ودعم معايل نائبه ور�ؤية جمل�س �أمنائه ـ
ٌ
متنوعة ومتعددة مع عدد من اجلهات داخل اململكة العربية ال�سعودية
وخارجها ،مبا ي�سهم يف خدمة اللغة العربية ،ويعزز ح�ضورها.
الأمانة العامة
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اللغة العربية يف الصني
ومدارسها وحركة تعليمها
�أ.د�( .سابق) ت�شانغ جيامني

(((

(((	�أ�ستاذ بجامعة بكني �سابق ًا .
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كلمتي ت�أتي حتت عنوان ((اللغة العربية يف ال�صني ومدار�سها
وحرك ��ة تعليمه ��ا)) .لعلي ب�صفتي معلم ��ا �صين ّيا م ّر عليه ما يقارب
ن�ص ��ف قرن يف تعليم هذه اللغة الت ��ي جتمع بني القدم واحلداثة �أن
�أقول لكم �إنّ تعليمها قد م ّر مبراحل ثالث وهي كالآتي:
املرحلة الأوىل

فيم ��ا �أرى عبارة عن تطور طبيع ��ي دون �أن تتدخل فيها عوامل
ب�شرية ب�شكل ملحوظ ،و�إمنا انتقلت �إلينا تدريج ّيا مع حركة التبادل
�اري الذي ظل �سار ًي ��ا قرونا طويلة عرب الطريق�ي�ن ب ّرا وبحرا
التج � ّ
بني العرب القدامى وب�ي�ن �أهل ال�صني ،ومن ثم توا�صل انتقالها مع
حركة تب ��ادالت ثقاف ّية �أو�سع امت ��دادا مبا فيها الديان ��ة الإ�سالمية
يف �أثن ��اء احلرك ��ة التجار ّية ،فانت�ش ��رت هي �أو بع� ��ض لهجاتها �إىل
ما بني الأو�س ��اط ال�شعبية عندنا ،لأنها بو�صفه ��ا وعاء ثقافة ووعاء
أخ�ص ،تع ّد و�سيلة ال
حرك ��ة التبادالت الثقافية الكربى بيننا على ال ّ
غن ��ى عنها يف ت�سيري تبادالت �أرقى و�أعظم قامت بني ال�صني وبالد
العرب ،و�إ ّال ما كان يف �إمكان العرب يف زمن الدولة الأموية والدولة
العبا�سي ��ة �أن �أر�سل ��ت ُر�سله ��ا �إىل ال�ص�ي�ن  37م ��رة ،وال �سيما تلك
النجدة الع�سكرية التي �أر�سلتها الدولة العبا�سية مل�ساعدة �أ�سرة تانغ
امللكي ��ة على تهدئة فتنة "�آن لو�شان و�شي �سيمينغ" ،ذلك ف�ضال عن
الآثار العربية املحمودة الت ��ي تركها العرب بعمق يف �سائر املجاالت
عل ��ى امتداد عهود ملكية �صينية كربى ك�سون ��غ ،يوان ،مينغ ،ت�شينغ
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(1911-960م) حت ��ى الع�ص ��ر احلدي ��ث ،واملعلوم ��ات يف مثل هذا
الباب قد وردت كوثائق تاريخية ثمينة �ضمن امل�صادر ال�صينية(((.
�إنن ��ي ب�صفت ��ي مع ّلما للغة العربية طاملا �أهت ��م بعملية ن�شر هذه
اللغة املتم ّيزة يف العهود املا�ضية عندنا ،ولكنني مل �أ�ستطع �أن �أق�صي
عني �شيئا من الأ�سف الذي يداخلني من حني و�آخر ،ل يّأن مل �أمتكن
�إال م ��ن اكت�شاف نز ٍر ي�سري من املعلومات حول ت�أهيل مرتجمني للغة
العربي ��ة ل�س ��د احتياجات الأعم ��ال التي كانت جاري ��ة ب�شكل �شاغل
ومكثف بني ال�صني القدمية حكاما و�شعبا وبني الوافدين من العرب
القدام ��ى ذوي الهويات املتباينة ،فلم �أ�ستطع �أن �أقاوم فكرة تقتحم
خميلت ��ي من ح�ي�ن �إىل �آخر� ،أال وهي :هل كان هن ��اك نوع معني من
عملي ��ات الت�أهيل يف منا�سب ��ات معينة من العه ��ود امللكية؟ ،كما �أنه
ال ي�ستبع ��د �أن كانت يف ذلك الزمن تدريب ��ات وقت ّية ملن يعرفون من
اللغة العربية على خمتلف امل�ستويات.
عا�ش ��ت اللغ ��ة العربي ��ة زمنا طوي�ل�ا يف ال�صني عل ��ى مثل هذا
النم ��ط حتى طر أ� عليها تغيرّ يف نهاية عهدي مينغ وت�شينغ (-1368
1911م)؛ �إذ دع ��ا ال�شي ��خ الفا�ضل خو دنغت�ش ��و (1592 -1522م)
�إىل التعلي ��م الإ�سالم ��ي امل�سجدي ،ما �ش� � ّكل تدريج ًّيا جمموعة من
�أنظم ��ة التعلي ��م الإ�سالمي ،رغب ��ة منه يف تقدمي خدم ��ات مبا�شرة
(((  -ع ��ن خمطوط ��ات "تاري ��خ العالق ��ات ال�صينية العربي ��ة" ت�أليف ق ��وه يينغده ،
ترجمة �سابق  -ت�شانغ جيامينغ.
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لل�ش� ��ؤون الديني ��ة ،ومن ثم �أتى بع ��ده بع�ض احلكم ��اء بعيدو النظر
يف الف�ت�رة املخ�ضرم ��ة بني نهاية القرن التا�س ��ع ع�شر ومطلع القرن
الع�شري ��ن لين�شئوا عددا من املدار� ��س الإ�سالمية على �أ�سا�س تعليم
جديد �إىل حد ما ،لكن بني جدران امل�ساجد ،والتعليم من هذا النوع
و�إن مل يك ��ن قد ك ّون مقدرة لغوية لدى املتعلم�ي�ن لي�ستطيعوا جتاوز
فه ��م الن�صو�ص الدينية وترجمته ��ا من العربي ��ة �إىل ال�صينية ف�إن
تعليم اللغ ��ة العربية يف هذه املرحلة قد تق ��دم خطوة وا�سعة بتعليم
اللغ ��ة العربي ��ة �إىل الأمام يف الأزمنة احلديث ��ة لدينا ،ومن ثم �شهد
تقدم ��ا جديدا مع الأي ��ام اجلديدة حت ��ى �أ�صبح يف إ�م ��كان املقدرة
اللغوي ��ة الناجتة عنه �أن تنتقل �إىل ترجمة معاين القر�آن الكرمي �إىل
ال�صيني ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل بع�ض الرتجمات الأخ ��رى يف جماالت الفلك
والتقومي واجلغرافيا وغريها.
يف ر�أيي املتوا�ضع� :إنّ املرحلة الأوىل هذه �إن د ّلت على �شيء فقد
ال�شعبي كما
د ّل ��ت على حالة من ّو وتط ّور طبيعي وبطيء على امل�ستوى
ّ
ورد �سالفا .وفيما يتعلق بهذه املرحلة �أرى �أنّ نقطة خا�صة ينبغي �أ ّال
تفوتنا� ،أال وهي �أن ال�سيد "ما هوان" الذي ينتمي �إىل �أ�سرة متدينة
البحار امل�سلم
بالإ�س�ل�ام كان �شخ�صية عارفة باللغ ��ة العربية ،فتبع ّ
"ت�شن ��غ خ ��ه" (1435-1371م) يف رحالت ��ه الث�ل�اث �إىل املحي ��ط
فتي�سر له �أن �أوغل يف ال�سري باجلزي ��رة العربية لي�ستطلع
الهن � ّ
�ديّ ،
�أحوال اجلزيرة وحي ��اة بني العرب حينذاك �إىل �أن �أودع ما �شاهده
بعينيه يف كتابه "م�شاهدات رائعة من وراء البحار ال�شا�سعة" ،حيث
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ا�ستخدم لأول مرة لفظة " " alabiبدل "تيات�شي"((( التي �سبق لأهل
ال�ص�ي�ن �أن �س ّم ��وا بها �أر�ض الع ��رب حتى بد�أت مقاب ��ل العبارات �أو
الكلمات ك� �ـ "اجلزيرة العربية" و"العرب" و"اللغة العربية" تظهر
يف الوثائق الر�سمية بال�صني اعتبارا من تلك الفرتة التاريخية.
املرحلة الثانية:

ينبغي علينا بعد �أن �أخذنا ملحة عن املرحلة الأوىل حول تقدم تعليم
اللغة العربية وانت�شارها يف ال�صني �أن نلقي نظرة على املرحلة الثانية.

�أخذت احل�ضارتان -احل�ض ��ارة العربية الإ�سالمية واحل�ضارة
ال�صيني ��ة منذ القدم ت�ش ّعان رونقا وروعة عل ��ى ربوع �آ�سيا و�إفريقيا
و�أوربا لتبقيا د ّرتني م�شرقتني يف قلوب النا�س ،لكنّ قطاعات وا�سعة
م ��ن كال الطرفني  -ال�صين ��ي والعربي -تع ّر�ضت لعوام ��ل �سلب ّيات
كثرية م ��ن �ضغط الرياح الغرب ّية بعد القرون الو�سطى ،بل �إن بع�ض
م�س ��ت كرامتنا �إذ �إن كال م ��ن �أ ّمتينا ،بل معظم
الآث ��ار ال�سلبية قد َّ
الأمم امل�ست�ضعف ��ة قد ت�أ ّذت به ��ا بني فرتة و�أخرى خالل العديد من
الق ��رون حتى ا�ستطاع ��ت �أن حتق ��ق االنت�صار العظي ��م يف احلرب
العاملي ��ة الثانية ع ��ام  ،1945حيث �شرع ال�ستار يرفع عن �أكرث الأمم
امل�ست�ضعفة لتفتتح ع�صرا ال�سرتجاع عزتها املا�ضية.
(((  -ي ��دور ح ��ول "تياوت�ش ��ي" ق ��والن �أحدهم ��ا �أن اللفظة ج ��اءت ترجم ��ة �صوتية لـ
"تاجي ��ك" �أو "ت ��ازي" كلتاهم ��ا ترجع �إىل ط ��يء القبيلة التي انح ��درت من اليمن
القدمي ��ة �إىل �شمايل اجلزي ��رة؛ والقول الآخر يرى �أن �أ�صلها ه ��و "�أنتياوكيا" وقد
ترجمت هي حم ّرفة وباالخت�صار ويق�صد بها �أر�ض ما بني النهرين.
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ويف هذه الف�ت�رة التاريخية احلا�سمة عاد �إىل تربة الوطن عدد
كبري من العلماء ال�ش ّبان امل�سلمني ال�صينيني من الأزهر ودار العلوم،
بع ��د �أن �أم�ض ��وا يف القاهرة مدة ثمانية �أع ��وام معانني لوعة ال�شوق
واحلنني لبلده ��م العزيز و�أهاليهم الأحباء .ومل ��ا عادوا �إىل الوطن
الأم حظ ��وا ببال ��غ االهتم ��ام من احلكوم ��ة املركزي ��ة يف نانكني� ،إذ
�سرعان ما �أ�صبح بع�ضهم �شخ�صيات معروفة يف الأو�ساط الدينية،
وبع�ضهم رج ��اال يف الن�شاطات االجتماعية ،بينما الباقون احت�شدوا
يف معهد اللغات ال�شرقي ��ة الوطنية بنانكني ،الأمر الذي ه ّي�أ ظروفا
مالئم ��ة لتب ��د أ� البالد م�س�ي�رة ال مثيل لها يف التاري ��خ لت�سيري تعليم
اللغ ��ة العربية وف ��ق مناهج التعليم احلديثة ،فل ��م مت ّر �سنوات حتى
انتق ��ل هذا املعهد �إىل بكني مع انتق ��ال مركز ال�سلطة يف البالد �إىل
ال�شم ��ال عام  ،1949ليح� � ّل ما قد ت�شكل من طاق ��م ال �سابق له من
معلم ��ي اللغ ��ة العربي ��ة جامعة بكني طب ��ق توجيه ��ات وزارة الرتبية
والتعليم؛ وعل ��ى هذا الأ�سا�س �أ�صبح ب�إمكان اللغة العربية �أخريا �أن
تعتلي املن�ب�ر الأكادميي يف �أول م�ؤ�س�سة تعليمية و�أكادميية بال�صني،
وذلك ب�صفتها فرعا لغويا مه ًّما لأول مرة يف تاريخ البالد.
وقد قوبل تخ�ص�ص اللغة العربية يف جامعة بكني برعاية مبا�شرة
من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،وكان للجامعة �إذن خا�ص يف اختيار
خ�ي�رة اخل ِّريج�ي�ن من �أه � ّ�م الثانوي ��ات يف خمتلف امل ��دن ال�صينية
لتلحقه ��م بق�سم اللغة العربية التابع للجامعة ،وتخ�ضعهم لتدريبات
مك ّثف ��ة يف �صف ��وف �صغرية �أي قليلة الأفراد .وم ��ن ثم راحت تر�سل
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البعث ��ات الدرا�سية �إىل القاهرة دفعة �إثر دفع ��ة بعد �إن�شاء العالقة
الدبلوما�سي ��ة بني ال�صني وم�صر ،حتى �إنّ �شو �آن الي رئي�س جمل�س
خ�ص�ص وقتا يف زحمة �أعماله لالجتماع
الدولة ال�صينية الأ�سبق قد ّ
ب�أول بعثة قب ��ل انطالقهم �إىل القاهرة رغبة منه يف ت�شجيعهم على
الودي مع ال�شبان الع ��رب ،والدرا�س ِة بجد واجتهاد ،وهذا
التعاي� � ِ�ش ِّ
يعك�س مدى اهتمام احلكومة ال�صينية باللغة العربية منذ البداية.
وق ��د ظل تكوي ��ن املوارد الب�شري ��ة للغة العربي ��ة جاريا وال يزال
عل ��ى �ض ��وء اتجّ اه يتمثل يف ال�س�ي�ر املتوازن على قدم�ي�ن اثنتني� :أي
الإعداد داخل البالد وخارجه ��ا� .أما اخل ّريجون يف الأعوام الأوىل،
فقد ُو ِّز ُعوا كاف ��ة -با�ستثناء من ُو ّظفوا يف اجلامعة -على الوزارات
واللج ��ان املتخ�ص�صة عل ��ى م�ستوى الوزارة ،والأجه ��زة الإعالمية،
ودور الن�شر بالعربية ،وكل الأجهزة ذات العالقة مع البلدان العربية
تقريبا .وهكذا �صار لل�صني عاملون يتفاهمون مع الأ�صدقاء العرب
بالعربي ��ة مبا�ش ��رة ومنهم عدد ال ب�أ� ��س به م ��ن الدبلوما�سيني؛ �أما
املرتجم ��ون ال�ش ّبان الذين قد انتظموا يف هذه الأجهزة ،فقد �أ�صبح
يف ا�ستطاعته ��م تدريجيا مب�ساندة اخل�ب�راء العرب �أن يل ّبوا طلبات
ر�ض ن�سب ّيا.
العمل على نحو ُم ٍ
وم ��ع مرور الأي ��ام تكونت لدين ��ا �أجيال متعاقبة م ��ن املدر�سني
ال�شب ��ان الأكفاء ،الذين �أُع ّدوا عرب اجله ��ود اخلا�صة� ،إذ �إن جامعة
بك�ي�ن هي �أول من �أخذت مت� � ّد املدار�س الأخرى بخرية خ ّريجيها يف
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تخ�ص� ��ص العربية رغبة منها يف دعم �إن�ش ��اء تخ�ص�ص جديد للغة
العربي ��ة يف جامعات �أخرى مثل جامع ��ة الدرا�سات الأجنبية ببكني،
وجامعة اللغات والثقاف ��ة ببكني ،وجامعة الدرا�سات الدولية ببكني،
وجامعة التجارة واالقت�صاد اخلارجيني ببكني ،ثم جامعة الدرا�سات
الأجنبي ��ة ب�شانغهاي ،...ومل مت ّر �أعوام طويلة عل ��ى املدار�س العليا
�سالف ��ة الذكر حتى حققت �إجن ��ازات ملحوظ ��ة يف �إدارة تخ�ص�ص
اللغ ��ة العربية ومتكن بع�ضها من �إبراز مميزات ��ه ،بل �إنّ بع�ضها قد
بل ��غ مدى التحديات الذي بلغه �أقدم �أق�سام اللغة العربية عندنا �إىل
ح ��د مع�ي�ن .ومع ذلك علين ��ا �أن نكون من�صفني فنق ��ول �إن ك ّل ق�سم
للغة العربية بال�صني دائما ما يحافظ على عالقة التعاون الوثيق مع
�أ�شقائ ��ه من الأق�سام ال�شقيقة املعنية باللغة العربية يف كل حني وكل
ظ ��رف ،ذلك من �أجل غاي ��ة م�شرتكة بيننا �أال وهي دفع عجلة تعليم
اللغة العربية لدينا ليحافظ على حالة تتكيف مع التطور املن�شود بني
الأمتني ال�صينية والعربية.
ل ��و �أردن ��ا �أن نتح ��دث ع ��ن �أ�سباب جن ��اح تعليم اللغ ��ة العربية
بال�ص�ي�ن ف� ��إنّ الف�ضل يع ��ود �أوال �إىل الطفرة النوعي ��ة التي حتققت
لدينا يف هذا املج ��ال؛ �إذ �إنّ اخلرجني من اجلامعات الرئي�سة التي
حت ��وي تخ�ص�ص اللغة العربي ��ة يتمكنون عرب درا�س ��ة لي�ست طويلة
ج� � ّدا م ��ن ت�شكيل مقدرة لغوي ��ة يف التعبري �شفهي ��ا وكتابيا ،ومن ثم
يتمكن ��ون عرب متابعة التطبي ��ق واملمار�سة خالل العم ��ل الفعلي من
التكي ��ف مع املتطلبات الأ�سا�سية لأعمال الرتجم ��ة ،بل �إنّ البارزين
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املحظوظني منهم قد ي�صريون -من خالل املمار�سة العملية لب�ضعة
�أعوام -ر ّوا ًدا للتخ�ص�صات املعنية يف بع�ض الأجهزة الإدارية.
�إذا مللمنا خيوط �أفكارن ��ا ب�ش�أن تعليم العربية لدينا ،ف�إننا نرى
�أن �ضم ��ان النج ��اح يقت�ض ��ي �أن نفي ب�شرطني على الأق ��ل� ،أحدهما
طاقم املعلمني الأكفاء ،والآخر املواد التدري�سية؛ وقد حتقق كالهما
فع�ل�ا يف جامعتنا كما ينبغ ��ي .ومن ح�سن حظن ��ا �أنّ رواد التدري�س
ويف مقدمته ��م املرح ��وم حممد مكني -ق ��د و�ضعوا قاع ��دة متينةلتعلي ��م اللغة العربية لدينا ،وك ّون ��وا ن�سقا تدريج ًّيا من املعلمني على
ن�سجل �إجنازات ملحوظة
م�ستوى عال ممث َّلني يف جيلنا بعدهم ،فلم ّ
يف التدري�س ذاته فح�سب ،بل كللنا الإجنازات ب�إعداد و�إ�صدار كتاب
أ�سا�سي لتعليم اللغة العرب ّية)) ع ��ام 1993م ،وهو �أول
((املنه ��ج ال ّ
اجلامعي يف
ر�سمي لغري الناطق�ي�ن بها على امل�ستوى
كت ��اب
ّ
مدر�سي ّ
ّ
الب�ل�اد ،وحظي بالدعم امل�شكور م ��ن "م� ّؤ�س�سة اقر أ� اخلريية" .لقد
جنحن ��ا نحن وزمال�ؤنا يف املدار�س الأخرى م ��ن خالل هذا الكتاب
يف دف ��ع عجلة تعليم اللغة العربية يف �سكة التقدم علميا ونظاميا يف
العديد من املدن واملناطق ملدة �أكرث من ع�شرين عاما� ،إذ مل ينح�صر
تخ ��رج الأجي ��ال من الط�ل�اب املميزين عل ��ى �أ�سا�سه م ��ن جامعتنا
فح�س ��ب ،بل م ��ن املدار�س الأخ ��رى عامة يف خمتل ��ف املناطق على
امل�ست ��وى املركزي و املحلي .كما �أنّ �صدور القامو�س الأول ((معجم
العربية ال�صينية)) من قبلنا عام 1966م ،و�صدور القامو�س الثاين
((معجم ال�صينية العرب ّية)) من قبلنا �أي�ضا عام 1989مُ ،يع ّد �أمرا
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ذا �أهمية بالغ ��ة يف م�ساندة تعليم اللغة العربية ب�شكل كبري� ،إ�ضافة
�إىل تلبيت ��ه للطلبات الطارئة من قبل خمتلف الأجهزة ذات العالقة
بال�ش� ��ؤون العربية .ويف الوقت نف�سه ُيع� � ّد ((تاريخ الأدب العربي))
الذي �أ ّلفه الأ�ستاذ �صاعد ت�شوانغ جيكون زميلنا الأعز يف ق�سم اللغة
العربية يف جامعتنا هو �آخر �إ�سهام مميز يف دعم ن�شر اللغة العربية
وبحوث ثقافتها من حيث العمق واالمتداد.
�إن تعلي ��م اللغة العربي ��ة يف املرحلة الثانية عندن ��ا ُيع ّد امتدادا
طبيع ًّي ��ا للمرحلة الأوىل وتطورا علم ّي ��ا لها يف �آن واحد ،و�أكرب فارق
بينهما يتج�سد -يف نظري -يف التدري�س على �ضوء املنهج الأكادميي؛
�إذ �إن اللغ ��ة العربي ��ة هي لغة بنية ،بينما اللغة ال�صينية هي لغة فكر
والفارق بينهما وا�سع ،ف�إذا �أراد دار�س اللغة العربية �أن يجتاز عتبتها
اخلا�ص بالهيكل �صرف ّيا والإعراب نحو ّيا
فعليه �أن ي�ستو�ضح املفهوم
ّ
يف ه ��ذه اللغة ،وه ��ذا يقت�ضي �أن يبذل الدار�س م ��ا ي�شق على نف�سه
م ��ن جهود .ونظ ًرا لهذا ال�سب ��ب ظللنا نتّبع م�س ��ار القواعد العربية
التي انحدرت �إلينا من جامعة الأزهر ودار العلوم عن طريق الرعيل
املتقدم م ��ن الأ�ساتذة ،كالأ�ستاذ حممد مك�ي�ن وغريه من الأ�ساتذة
رحمهم اهلل ،وجميعهم قد نهلوا بنجاح من علوم الأجهزة التعليمية
املوثوق بها يف العامل العربي.
علم ُيطالب مع ّلمه ��ا �أن يكون تربو ّيا� ،إذ �إن
واللغ ��ة مبا هي فرع ٍ
التل ّه ��ف للح�صول على نتائج �سريع ��ة ال ميكنه �إال �أن يخ ّلف للطالب
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�أنف�سه ��م عواق ��ب ال ُين�شد عليه ��ا احلمد ،ونحن ن�س�ي�ر على الدوام
عل ��ى طريقة التعليم ال�صين ��ي القائلة" :التقدم م ��ن ال�سطحي �إىل
الأعمق" ،و"من الأ�سه ��ل �إىل الأ�صعب" و"من الأبعد �إىل الأقرب"،
و"التتبع على خطوات تدريجي ��ة" ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر
ن� ��ؤ ّدي قد ًرا واف ًيا كاف ًيا م ��ن التمارين مدر�س ّي ��ا ومنزل ًيا حتى يكون
للطال ��ب �أن يت�ص ��رف فيه ��ا من تلقاء نف�س ��ه مبدئ ًّي ��ا ،و�إ ّال لن ّ
يكف
املد ّر� ��س ولن يك � ّ�ف الدار�س .و"منه ��ج تعليم اللغ ��ة العربية " الذي
جت�س ��د فيه ر�صيد جتاربن ��ا يف التدري�س
�أعددن ��اه ع ��ام 1993م قد ّ
ليكون نظاما ثابتًا ي�سري عليه املد ّر�س والدار�س.
�إنّ تعلي ��م اللغة العربية لي�س م ��ن ال�ش�ؤون اخلا�صة ،بل هو �ش�أن
عام ،وله ��ذا �أ�صدرنا -نحن واملعاهد ال�شقيق ��ة حتت �إ�شراف جلنة
توجيه التدري�س للغة العربية التابعة لوزارة التعليم وجممع التدري�س
والبحوث للغة العربية بال�صني عام  2000م-كتاب "منهج ّية تدري�س
اللغة العربية يف اجلامعات ال�صينية" على م�ستوى ال�صفوف املبتدئة
واملتق ّدمة كليهما ،مبا ي�شم ��ل "جدول مفردات اللغة العربية" الذي
طب ��ع و�صدر منف�صال ،وقد ح ��وى بق�سميه جتاربن ��ا نحن والإخوان
يف �أق�س ��ام العربية مبختلف اجلامعات خالل الأعوام املا�ضية ،ومن
ث ��م �شرعنا نتعاون مع جميع الأجهزة املعني ��ة حتت �إ�شراف القيادة
املعني ��ة يف تنظيم االختبار الوطني مل�ستوى الطالب املنتظمني وغري
املنتظمني كل عام ،ذلك تنفي ��ذا لتعليمات وزارة التعليم ،ورغبة يف
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خا�صا حتت
و�ض ��ع تعلي ��م اللغة العربي ��ة يف كل البالد عا ًّم ��ا كان �أو ًّ
متابعة الإدارة املركزية.
كلم ��ا تناولنا �إجنازاتنا يف ن�شر اللغة العربية يف املرحلة الثانية
ال ميك ��ن �أن نغف ��ل عن ف�ضل �أبن ��اء ال�شعب العرب ��ي� ،إذ �إن اخلرباء
الع ��رب جيال �إثر جيل ق ��د بذلوا �أثمن عمره ��م يف خدمة التدري�س
عندن ��ا ،وجناحنا مرهون �إىل حد كبري مب�ساندتهم النزيهة  ،ونحن
نقابل �إ�سهاماتهم الكرمية ب�أ�سمى التقدير على الدوام.
املرحل��ة الثالث��ة هي مرحل��ة ما حدث ب�ش��كل رئي�س من��ذ نهاية
القرن املا�ضي:

ا�ستم ��رت حركة تعليم اللغ ��ة العربية يف التق ��دم ب�شكل حيوي،
حت ��ى �شه ��دت الب�ل�اد �أزاهريها تتفت ��ح بعنفوان يف �أرج ��اء البالد،
�إذ انبثق ��ت نح ��و �أربع�ي�ن ق�سم ��ا جدي ��دا للغ ��ة العربي ��ة يف �سائ ��ر
امل ��دن الكربى ،كتياجن�ي�ن ،و�شي� ��آن ،و�شينينغ ،وخارب�ي�ن ،ودارين،
وت�شونغت�شينغ ،وت�شينغدو ،ويانغت�شو ،ونانكني ،ويانغت�شو وغريها من
امل ��دن الرئي�سة ليلتحق بها ما يبلغ �ألف طال ��ب �سنويا� .أما املدار�س
اخلا�ص ��ة لن�ش ��ر العربية في�صعب علينا �أن نعطيه ��ا رقما م�ضبوطا،
و�إمنا يقال لنا �إن عدد طالبها على ر�أ�س الدرا�سة منتظمني كانوا �أو
غ�ي�ر منتظمني قد قارب ع�شرة �آالف طالب .هذه احلركة اجليا�شة
متثل ت ّيارا ثالثا حلركة اللغة العربية يف تاريخ ال�صني ،وقد جاء هذا
التي ��ار يف زمن ي�شهد موج ��ة جديدة من االنفت ��اح ال�صيني وكذلك
تي ��ار عومل ��ة االقت�ص ��اد العامل ��ي .وعندما نع ��ود �إىل إ�جن ��ازات هذه
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املرحلة نح ّول �أنظارنا �إىل اجلامعات الأخرى ،ويف مقدمتها جامعة
الدرا�سات الأجنبية ببكني ،وجامعة اللغات والثقافة ببكني ،وجامعة
الدرا�س ��ات الأجنبي ��ة ب�شانغهاي ،وتع ّد جامع ��ة الدرا�سات الأجنبية
ببك�ي�ن �صاحبة ال�سب ��ق� ،إذ تخرج ��ت فيها � ُ
أول جمموع ��ة من حملة
الدكت ��وراه يف تخ�ص�ص اللغة العربية و�آدابها يف هذه املرحلة ،حتت
�إ�ش ��راف �أ�ساتذة اجلامعة مبا�شرة ،ويف ظل رعاية املرحوم الأ�ستاذ
عب ��د الرحمن ناجون عمدة اللغة العربية الآخر يف حقبة من الزمن
من بالدن ��ا ،وذلك بعد تغ ّي ِب نظام الدرج ��ات العلمية عنا لع�شرات
ال�سن�ي�ن وعودته م�ؤخ ًرا ،وبزغ جي ��ل م�ستجد �إثر جيل م�ستج ّد فيها،
وم ��ن ثم يف جامعتنا ،وجامعة اللغ ��ات الأجنبية ب�شانغهاي ،وجامعة
اللغات والثقافة ببكني ،حتى �أ�صبحوا قوة نا�شئة بد�أوا يعتلون امل�سرح
الدويل لن�شر اللغ ��ة العربية و�أدبها بوجوه م�شرقة .ولكوين معلما ذا
�أقدم ّية يف العمل �أمت ّن ��ى �أن �أكون قد جنحت ،وي�ش ّرفني �أن �أقول �إنّ
اجلي ��ل اجلديد ال ي�ستبع ��د �أن يواجه حتديات ال �سابق لها ،فمق�ضي
�أن يعوزه ��م املزيد م ��ن الت�شجيع وامل�ساندة م ��ن خمتلف الأطراف،
وجناح الع�صر مكتوب لهم �إن �شاء اهلل.
�إن الو�ضع امل�ؤاتي يحتم عليهم �أن يتقدموا بقوة ،ليطبقوا القول
"احلواري قد غلب �شيخه" ،و�إن مل يكن الأمر كذلك حاليا،
امل�أثور:
ّ
ف�سيكون كذلك يف م�ستقبل غري بعيد ،وهذا هو القانون الطبيعي.
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و�أخ�ي�را �أرج ��و منك ��م يا �أ�صح ��اب املع ��ايل وال�سع ��ادة منظمي
فعاليات �سوق عكاظ ،وبخا�صة منظمي ندوة اللغة العربية �أن ت�أذنوا
يل بالتق ��دم �إليكم جميعا بجزيل �شك ��ري لدعوتكم يل حل�ضور هذا
املهرج ��ان احلافل ،متم ّن ًيا له �أن يت َّوج بنج ��اح باهر تاريخي جديد،
ولكم �أ�سم ��ى التقدير و�أ�صدق التحيات ،و�أدع ��و لكم بدوام ال�صحة
والعافية.
لكم جزيل ال�شكر وال�سالم عليكم!
عام 13 /9 /2013
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حركة الرتجمة بني األمتني
العربية والصينية
�أ.د�( .صاعد) �شونغ جيكون

(((

(((	�أ�ستاذ اللغة العربية و�أدبها يف كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكني .

- 23 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

ي�سع ��دين وي�شرفني للغاية �أن جئت هنا لزي ��ارة اململكة العربية
ال�سعودية للمرة الرابعة� ،إذ ح�ضرت مدع ًّوا من مهرجان اجلنادرية
ع ��ام  ،١٩٩٧و�شاركت عام  ١٩٩٩يف الن ��دوات التي �أقيمت مبنا�سبة
الذكرى املئوي ��ة لت�أ�سي�س اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ،وقدمت فيها
بح ًثا بعن ��وان " :ال�شعر احلديث يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية مر�آة
نا�صعة لتطورها خالل مائة عام" ،كما ح�ضرت مهرجان اجلنادرية
هذا العام يف �إبريل ك�أحد �ضيوف ال�شرف ال�صينيني.
أ�ح ��ب هذه البقعة من الأر� ��ض ،وقلت هذا القول لي�س للمجاملة
وال للزلف ��ى ،فكلم ��ا وطئت ه ��ذه البقعة تذك ��رت ما �أن�ش ��د ال�شاعر
ال�سعودي العقيلي:
ها هنا مهد القدا�سات و�أر�ض الأنبياء
من هنا �شع جالل الدين خفاق اللواء
ملأ الدنيا �سالما و�سناء
فنج ��د هذه البقعة م ��ن الأر�ض تتغري وتتطور عل ��ى مر الأيام ،
فرنى �أبناء ال�شعب هنا يعي�شون يف رخاء و�سخاء و�إخاء ،يعي�شون يف
�سالم ووئام ،يف �أمن و �أمان وا�ستقرار.
قد زرت اململكة مرارا كما قلت� ،إ ّال �أنني لأول مرة �أزور الطائف،
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و�أح�ضر �سوق ع ��كاظ ،وب�صفتي دار�سا ومد ّر�سا للغة العربية و�أدبها
من ��ذ �أكرث م ��ن ن�صف ق ��رن ،وب�صفت ��ي م�ستعربا �صيني ��ا ومرتجما
للمعلقات،عرف ��ت �أن أ�م ��ر�أ القي�س كان قد �أن�ش ��د هنا �أ�شهر الأبيات
ال�شعرية:
يب َوم ْن ِز ِل
ِق َفا َن ْب ِك ِمنْ ِذ ْك َرى َح ِب ٍ
ِب ِ�س ْق ِط ال ِّل َوى َبينْ َ ال َّد ُخ ِول َف َح ْو َم ِل
َف ُت ْو ِ�ض َح َفا ِمل ْقرا ِة لمَ ْ َي ْع ُف َر ْ�س ُمها
وب َ
و�ش ْم� ِأل
لمِ َا َن َ�س َج ْت َها ِمنْ َج ُن ٍ
وكان زهري بن �أبي �سلمى هنا يدعو اىل ال�سالم منذرا بعواقب
احلرب يف �أيام العرب اجلاهلية تلك:
َو َما َ
احلـ ْر ُب ِ�إ َّال َما َع ِل ْمت ُْم َو ُذ ْقت ُُـم
َو َما هُ َـو َع ْن َها ِب َ
يث املُ َر َّج ِـم
احل ِـد ِ
وها َذ ِم ْي َمـ ًة
وها َت ْب َعـ ُث َ
َمتَـى َت ْب َعـ ُث َ
ـوها َفت َْ�ضـ َر ِم
َوت َْ�ضـ َر �إِ َذا َ�ض َّر ْي ُت ُم َ
َف َت ْعـ ُر ُك ُك ْم َع ْر َك ال َّر َحى ِب ِث َفا ِل َهـا
َو َت ْل َق ْـح ِك َ�شـاف ًا ُث َّم ُت ْنت َْج َف ُت ْت ِئ ِـم
َف ُت ْن ِت ْـج َل ُك ْم ِغ ْل َمانَ أَ� ْ�ش�أَ َم ُكلُّ ُه ْـم
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َك�أَ ْح َم ِـر َع ٍاد ُث َّم ُت ْر ِ�ضـ ْع َف َت ْف ِط ِـم
َف ُت ْغـ ِل ْل َل ُك ْم َما َال ُت ِغـ ُّل لأَ ْه ِل َهـا
ُقـ ًرى ِبا ْل ِعـ َر ِاق ِمنْ َق ِف ْي ٍز َو ِد ْر َه ِـم
فكان ��ت �س ��وق عكاظ ومدينة الطائف ت�ت�ردد دائما يف قلبي،
�أ ّم ��ا اليوم ويف ه ��ذه الليلة �أتردد يف قلب �سوق ع ��كاظ ،وقلب مدينة
الطائ ��ف ،فما �أ�سعدين وما �أجمل هذه الليلة،ك�أين �أحلم حلما �أجمل
يف ليلة �أخرى بعد �ألف ليلة وليلة.
نعي� ��ش الي ��وم يف ع�ص ��ر العومل ��ة ،وع�ص ��ر التعددي ��ة ،وع�ص ��ر
املعلوماتية ،نعي�ش اليوم يف ع�صر نعرف فيه طريق �شبكات الإنرتنت،
كل ماح ��دث ويح ��دث يف �أنحاء الدني ��ا و �أرجاء الع ��امل ،ونعي�ش يف
ع�ص ��ر لنا فيه �أن نرح ��ل بطائرات من قارة فن�صل بعد �ساعات �إىل
ق ��ارة �أخرى عرب املحيطات ،ك�أن هذه الكرة الأر�ضية �أ�صبحت قرية
�صغرية ،نعي�ش فيها ك�إخوان وجريان ،برغم �أننا ننت�سب �إىل خمتلف
الأمم وال�شعوب ،ون�ؤمن ب�شتى الأديان واملعتقدات.
فف ��ي مث ��ل ه ��ذا الع�صر ال ب ��د لن ��ا �أن نزيد احلوار ب�ي�ن الأمم
وال ��دول املختلف ��ة ،وب�ي�ن احل�ض ��ارات والثقاف ��ات املتنوع ��ة ،ونعزز
ال�ص�ل�ات الثقافي ��ة بني ال�شع ��وب ،حت ��ى ننه�ض ونتق ��دم ونتطور و
نواك ��ب الع�ص ��ر ،والبد لن ��ا �أن ن�أخذ بع�ي�ن االعتب ��ار دور الرتجمة؛
ذل ��ك لأن تاري ��خ احل�ضارات والثقافات الإن�ساني ��ة يف احلقيقة �إمنا
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ه ��و تاريخ الرتجمة ،فال نبالغ وال نغ ��ايل �إذ نقول� :إنه لوال الرتجمة
واملرتجم ��ون ,مل ��ا تغري الع ��امل وال تط ��ورت احل�ض ��ارات والثقافات
الإن�سانية ,فلن�أخذ احل�ضارات والثقافات للأمتني العربية وال�صينية
وال�صالت الثقافية بينهما مثلاً .
ففي القرون الو�سطى حينما كانت �أوربا تقع يف الظالم احلالك
بحك ��م ال�سلطة الكهنوتي ��ة ورثت الدولة العربي ��ة احل�ضارة العربية
الإ�سالمي ��ة الأ�صيلة م ��ن جهة ،ومن جهة �أخ ��رى ،اتخذت ال�سيا�سة
ال�سليمة �سيا�سة الت�سامح والتخري جتاه ح�ضارات وثقافات الديانات
والأمم الأخ ��رى ،فاقتب�س ��ت وت�شربت بوا�سط ��ة الرتجمة كثريا من
خال�ص ��ات احل�ض ��ارة اليوناني ��ة ،الروماني ��ة ،الفار�سي ��ة ،الهندية،
حت ��ى ال�صينية ،ما جعل احل�ضارة العربية الإ�سالمية تبلغ �أوجها يف
الع�صر العبا�سي.كما قال الدكتور فيليب حتى (-1886 phlip hitti
" : )1978ومل ين�شئ العرب امرباطورية وح�سب ،بل �أن�ش�أوا ثقافة
زاه ��رة �أي�ضا ،فقد ورثوا املدينة القدمية التي ازدهرت على �ضفاف
الرافدي ��ن ويف وادي النيل ,وعلى �شواطئ البحر املتو�سط ال�شرقية،
وكذل ��ك ت�شربوا واقتب�سوا �أهم معامل الثقاف ��ة اليونانية والرومانية،
وقاموا مقام الو�سيط يف �أن نقلوا �إىل �أوربا خالل الع�صور الو�سطى
كثريا م ��ن هذه امل�ؤثرات الفكري ��ة التي �أنتجت بالت ��ايل يقظة �أوربا
الغربي ��ة ،ومه ��دت له ��ا �سبي ��ل نه�ضتها احلديث ��ة .ومل ُتع ��رف �أمة
�ساهم ��ت يف الع�ص ��ور الو�سطى يف التقدم الب�ش ��ري بقدر ما �ساهم
العرب ،وال�شعوب املتكلمة بالعربية.
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بينما كان ��ت ال�صني يف الق ��رون الو�سطى قد ورث ��ت ح�ضارتها
وثقافته ��ا الأ�صلية ،واقتب�ست وت�شربت منذ عه ��د �أ�سرة هان املالكة
(206ق م  220 -م) �أي�ض ��ا بوا�سط ��ة الرتجم ��ة م ��ن ح�ض ��ارات
وثقاف ��ات الهند واملناطق املجاورة لل�ص�ي�ن غربا مما كون ح�ضارة،
ثقاف ��ة �صيني ��ة تقليدية م ��ن الكونفو�شيو�سي ��ة والطاوي ��ة والبوذية،
فبلغت �أوجها يف عهد �أ�سرة تانغ املالكة ()٦١٨-٩٠٧
فف ��ي القرون الو�سطى كانت االمرباطوري ��ة العربية الكربى ،
الواقع ��ة يف القارات الثالث �آ�سيا و�أفريقي ��ا � ،أوربا ،واالمرباطورية
ال�صيني ��ة الواقع ��ة يف �آ�سيا ال�شرقي ��ة ،كلتاهما قد بلغت ��ا �أوج القوة
والعظم ��ة �سيا�سيا واقت�صاديا� ،إىل جان ��ب ذلك �أ�صبحت احل�ضارة
والثقاف ��ة يف الدولت�ي�ن � ً
أي�ضا مث ��ل منارتي ناطحتي �سح ��اب ت�سطع
عل ��ى الع ��امل ب�أ�ضوائهم ��ا الالمعة و�أنوارهم ��ا ال�ساطع ��ة ،مت�شاركة
ومت�شابك ��ة ،يف ط ��ريف طريق احلرير .ففي ذل ��ك الوقت كانت كلتا
الدولت�ي�ن ال�صينية والعربية تع ّدان الق ��وة العظمى يف العامل �أجمع،
�شيوعا
كم ��ا كانت اللغتان ال�صيني ��ة والعربية حينذك �أك�ث�ر اللغات ً
ورواجا يف الدنيا.
ً
ومن ��ذ دخول الإ�س�ل�ام وانت�ش ��اره يف ال�صني يف الق ��رن ال�سابع
املي�ل�ادي حتى الي ��وم م�ضت ب�ضعة ع�ش ��ر قرنا ،وخ�ل�ال هذه املدة
الطويل ��ة جن ��د �أن الأمتني العربي ��ة وال�صينية العظيمت�ي�ن ظلتا بال
انقط ��اع يف التوا�صل والتعامل والتفاعل ر�سم ًيا� ،سيا�سيا واقت�صاديا
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و�شعبي ��ا وثقافي ��ا ،فبوا�سط ��ة �أمثال ه ��ذه التوا�ص�ل�ات والتعامالت
الطويلة الأمد بني الأمتني ال�صينية والعربية �أ�صبح يف ال�صني ع�شر
قومي ��ات �إ�سالمي ��ة من ( )٥٦قومي ��ة تتكون منها الأم ��ة ال�صينية،
وبلغ تعداد امل�سلمني ال�صيني�ي�ن �أكرث من ع�شرين مليونا ،كما �أن يف
ال�صني �أكرث من ( )٣٥٠٠٠جامع �أو م�سجد ،فمن يتجر أ� �أن ينكر �أو
يهمل يف هذه العمليات م�آثر ومفاخر الرتجمة واملرتجمني.
ميكنن ��ا �أن ن�سرتج ��ع تاريخ تعريف الأدب العرب ��ي وترجمته يف
ال�صني �إىل و�سط القرن التا�سع ع�شر� ،إذ نرى �أن "القر�آن الكرمي"
مل يك ��ن "�إعجا ًزا" يف الدي ��ن الإ�سالمي فقط ،بل يف الأدب العربي
� ً
أي�ض ��ا ،فنجد علماء امل�سلم�ي�ن ال�صينيني ابتد�أوا م ��ن و�سط القرن
التا�س ��ع ع�شر حت ��ى ع�شرينات الق ��رن الع�شرين ي�شتغل ��ون برتجمة
مع ��اين خمتار ال�س ��ور وبخا�صة بع� ��ض ال�سور الق�ص�ي�رة يف القر�آن
الكرمي� ،أما ترجمة معاين"الق ��ر�آن الكرمي" كامال باللغة ال�صينية
فق ��د ب ��د�أت تظهر يف ع�شرين ��ات القرن املا�ضي ،وجن ��د حتى اليوم
�أك�ث�ر من ع�شرة �أنواع منها ،وتع ّد م ��ن بينها ترجمة الأ�ستاذ حممد
مكني ( )1978 – 1906ترجمة منوذجية ،ن�شرت يف بكني والريا�ض
باللغتني ال�صينية والعربية ،و�إىل جانب ترجمة معاين القر�آن الكرمي
رمب ��ا كانت ق�صي ��دة "الربدة" ل�شرف الدي ��ن البو�صريي تعد �أبكر
الأدبي ��ات العربية املرتجمة �إىل ال�صينية� ،إذ كانت من�شورة يف �سنة
١890م� ،أم ��ا ترجمة "�ألف ليلة وليل ��ة" �إىل ال�صينية فقد بد�أت يف
عام ١٩٠٠م� ،إذ ترجم ��ت يف البداية بع�ض ق�ص�صها بوا�سطة اللغة
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الإجنليزي ��ة �أو اليابانية� ،أما �أول من ترجمه ��ا عن العربية مبا�شرة
فهو الأ�ستاذ نور حممد نا�سيون الراحل (� )1987 – 1911إذ ترجم
معظم حكايات �ألف ليلة وليلة عن اللغة العربية  ،ون�شرها يف خم�سة
جمل ��دات عام ١٩٤١م� ،أما عن �ش� ��أن الأدب العربي احلديث ،ف�أول
م ��ن عرفه �أبناء ال�صني من الأدباء العرب هو جربان خليل جربان،
فرتج ��م الأدي ��ب ال�صيني الكبري م ��او دون ( )١٩٨١-١٨٩٦يف عام
 ١٩٢٣خم�س �أقا�صي�ص رمزية من "ال�سابق" ،كما ترجمت "النبي"
يف �سنة  ١٩٣١الأديبة ال�شهرية بينغ �شني (.)1999 – 1900
�إن ال�سلف مل يرتكوا لنا نحن اخللف يف ترجمة الأدبيات العربية
�إال تراثا قب ��ل ت�أ�سي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية عام � ١٩٤٩أما بعد
ذل ��ك فقد حت�سن ��ت احلال كث�ي�را ،فف ��ي �أواخر خم�سين ��ات القرن
املا�ض ��ي و �أوائل �ستيناته هبت احلركات التحررية الوطنية لل�شعوب
العربية �ضد احلكم اال�ستعماري هبوب العا�صفة والإع�صار وكاللهب
اله ��ادر ،ففي مثل هذه احلال والظ ��روف ظهر يف ال�صني لأول مرة
مد عال لتعري ��ف الأدب العربي مل�سايرة تط ��ور الو�ضع ال�سيا�سي يف
ال�ش ��رق الأو�س ��ط حينئ ��ذ ،ولت�أييد ال�شع ��وب العربي ��ة يف ن�ضاالتهم
العادل ��ة ،فق ��د ترجم ون�شر عدد كبري من الأعم ��ال الأدبية العربية
نرثا و�شعرا ،لك ��ن معظم هذه الأعمال الأدبية العربية مل تنتقل �إىل
اللغ ��ة ال�صينية مبا�شرة ،بل ترجمت من ترجماتها الرو�سية� ،أما ما
ترج ��م م ��ن العربية مبا�شرة فل ��م يكن �إال قليلاً ن ��ادرا �أمثال "كليلة
ودمنة" و "خمتار ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة".
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وج ��اء ذلك بعد ما ي�سمى "الثورة الثقافية الكربى" التي دامت
ع�ش ��ر �سنوات من �سن ��ة ١٩٦٦حتى �سنة  ١٩٧٦ولك ��ن كما نعرف �أن
ه ��ذه الثورة لي�ست ث ��ورة للثقافة ،بل كانت ثورة عل ��ى الثقافة ،فمن
الطبيع ��ي �أن �أعمال الرتجم ��ة والبحوث ل�ل��أدب العربية قد توقفت
متاما.
وجتمدت ً
منذ بد�أن ��ا نطبق �سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح يف �أوائل ثمانينات
الق ��رن املا�ضي يف ال�ص�ي�ن� ،أ�صبح ��ت ق�ضية اال�ستع ��راب ال�صيني
تزده ��ر وتتط ��ور ب�ص ��ورة ال مثيل له ��ا يف التاري ��خ .و�أن�ش�أنا جمعية
بح ��وث الأدب العربي بال�صني ع ��ام  ١٩٨٧م  ،فمن واجبنا املهم �أن
نعرف القراء ال�صينيني بالأدب العربي ،فقد ترجمنا نحن الزمالء
يف اجلمعي ��ة عددا لي�س قليال من الأدبي ��ات العربية قدميا وحديثا،
�شعرا ون�ث�را ،فنذكر منها على �سبيل املث ��ال "خمتار ال�شعر العربي
الق ��دمي"" ومن بدائ ��ع الأدب العربي القدمي " ،و أ�ل ��ف ليلة وليلة"
بخم�سة �أنواع م ��ن ترجمتها الكاملة وعددا ال يح�صى من خمتارات
ق�ص�صها ،و "�سرية عنرتة بن �شداد" الكاملة ،و"املجموعة الكاملة
م ��ن م�ؤلفات ج�ب�ران خليل جربان ب�أربعة �أن ��واع ،و�أكرث من ع�شرين
رواي ��ة �أو جمموع ��ة ق�ص� ��ص من �أعم ��ال جنيب حمفوظ م ��ن بينها
ثالثي ��ة "ب�ي�ن الق�صري ��ن" ب�أربع ��ة �أن ��واع "و�أوالد حارتن ��ا" بثالثة
�أن ��واع ،كما ترجمنا خمتار ال�شع ��ر العربي احلديث" ،وديوان حرف
ولون" لل�شاعر ال�سعودي �سمو الأمري خالد الفي�صل ،وترجمنا رواية
الع�صفوري ��ة للأديب ال�سع ��ودي الكبري الفقيد غ ��ازي الق�صيبي ،و
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"طرب" خمتار الق�ص�ص ل�سمو الأمرية مها حممد الفي�صل ،ورواية
ال�صحراء جنتي ل�سعيد �صالح الروائي ال�سعودي ،وترجمنا "مو�سم
الهج ��رة �إىل ال�شمال" للطيب �صالح و�سائر بدائع وروائع الروايات،
والق�ص� ��ص للأدب ��اء الع ��رب امل�شاه�ي�ر الآخري ��ن �أمث ��ال :توفي ��ق
احلكي ��م ،وطه ح�سني ،ويو�سف �إدري�س ،ويو�سف ال�سباعي ،و�إح�سان
عب ��د القدو�س ،وجمال الغيطاين ،وميخائي ��ل نعيمة ،ويو�سف توفيق
الع ��واد ،وحنه مينه ،وغ�س ��ان الكنفاين ،وف�ؤاد التك ��ريل ،و�إبراهيم
الكوين ،و�إبراهيم �أحمد الفقيه ،وغريهم .وقد بلغت الأعمال الأدبية
العربية التي ُترجم ��ت �إىل اللغة ال�صينية حوايل �أكرث من  ٢٠٠نوع،
تنعك� ��س يف هذه الأعم ��ال الأدبية تغريات وتط ��ورات العامل العربي
�سيا�سي ��ا ،اجتماعي ��ا ،ن�ض ��االت ،وكفاحات الأمة العربي ��ة يف �سبيل
التحرر واال�ستقالل الوطني ،كم ��ا تنعك�س فيها ب�صورة حية احلياة
االجتماعي ��ة والواقعية لأبناء ال�شعوب العربي ��ة ،فنجد فيها طربهم
وغ�ضبه ��م و فرحهم وترحهم ،وعندما كنا نطالعها فنرتجمها جند
ك�أننا ن�شارك �إخواننا العرب يف ال�سراء وال�ضراء ن�شاطرهم النعماء
والب�ؤ�س ��اء .و ك�أننا نعي�ش معهم ك�أخوة و �أقرباء ،فقد ازداد التعارف
والتفاهم بيننا.
�إننا نح ��ن �أنا وزمالئي املرتجمني امل�ستعربني ال�صينيني نفتخر
ونعت ��ز ب�أعمالن ��ا و�أ�شغالن ��ا ،لأننا قد �أدين ��ا دورن ��ا و�ساهمنا بع�ض
امل�ساهمة يف �إثراء ال�صالت الثقافية بني ال�شعبني ال�صيني والعربي،
لك ��ن ما حققنا م ��ن النجاحات مل تكن كافية وافي ��ة كما وكيفا ،ومل
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تبل ��غ امل�ستوى املن�شود الأمثل على الإطالق`،ذلك لأن الأدب العربي
قدميا و حدي ًثا� ،شعرا ونرثا غزير وفري ،ثري بهي ،ك�أنه كنز وبحر ،
ولي�س ما �أجنزنا من الرتجمات �إال مثل قطرة من البحر.
�سنثابر على ب ��ذل �أق�صى جهودنا يف �أداء واجبنا بالرتجمة يف
�إثراء ال�صالت الثقافية بني ال�شعبني ال�صيني والعربي  ،ونحن على
ثق ��ة تامة ب�أن املا�ض ��ي واحلا�ضر اجلميلني �سيف ��رزان لنا م�ستقبال
�أجمل و �أف�ضل.
�أخريا وباملنا�سبة �أتذكر بع�ض الأبيات لل�شاعر ال�سعودي الكبري
ال�سنو�سي �إذ قال.:
ع�ي���ش��وا ع �ل��ى الأر�� � ��ض �أح �ب��اب��ا و �إخ��وان��ا
ون� � ��� � �س� � �ق � ��وه � ��ا �أزاه � � � � �ي � � � � ��را وري � � �ح � ��ان � ��ا
وط � �ه� ��روه� ��ا م � ��ن الأح� � � �ق � � ��اد وات� � �خ � ��ذوا
ط ��ري� �ق� �ك ��م يف �� �س� �ب� �ي ��ل احل � � ��ق أ�ع � ��وان � ��ا
و�أن � � �ف � � �ق� � ��وا ذه� � � ��ب ال � ��دن � �ي � ��ا وف �� �ض �ت �ه��ا
ل � �ل � �خ �ي�ر وال � �ب � ��ر �أرواح � � � � � � � ��ا و أ�ب � � ��دان � � ��ا
وام �� �ش��وا ع�ل��ى ظ�ه��ره��ا ه��ون��ا ف�م��ا ب��رح��ت
حت � �� ��س يف خ � �ط ��وك ��م ب� �غ� �ي ��ا وع � ��دوان � ��ا
ل� �ي� �� ��س احل � �� � �ض� ��ارة � � �ص� ��اروخ� ��ا وق �ن �ب �ل��ة
وال ال � � �ت � � �م� � ��دن �أق � � � � �م� � � � ��ارا و أ�ف � � � ��ران � � � ��ا
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�إن احل� � ��� � �ض � ��ارة �أ� � �س � �م� ��اه� ��ا و �أرف � �ع � �ه ��ا
�أن حت���س��ن امل���ش��ي ف ��وق الأر� � ��ض إ�ن���س��ان��ا
و�أود �أترج ��م هذه الأبيات و�أقر�أها باللغة ال�صينية،لكي ن�شارك
هن ��ا يف �سوق عكاظ ب�صوتنا �صوت �أبن ��اء ال�شعب ال�صيني� ،إخوا َننا
الع ��رب ،وخ�صو�صا �أبناء �شعب اململك ��ة ال�سعودية العربية يف �إحياء
ذكرى �سوق 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
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املعلقات يف الصني
(((

�أ.د( .ليلى) ت�شي مينغمني

((( رئي�سي ��ة ق�سم الدرا�س ��ات العليا بكلية اللغ ��ة العربية بجامعة الدرا�س ��ات الأجنبية
ببكني .
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معرفة ال�صينيني باملعلقات:

معرفة ال�صينيني باملعلقات ال�شعرية العربية حمدودة على وجه
العم ��وم� ،إذ مل تكن عنده ��م معرفة كافية مث ��ل معرفتهم باملالحم
الإغريقي ��ة القدمية وذلك ينبهنا ب�أهمية بذل اجلهد الأكرب يف ن�شر
احل�ض ��ارة العربية بني ال�صينيني ب�صورة عامة والتعريف باملعلقات
ب�صورة خا�صة.
ولك ��ن مع كل ذل ��ك ،تكون ��ت عند املثقف�ي�ن ال�صيني�ي�ن معرفة
باملعلق ��ات عموما و�آخذ هن ��ا ( ) 3طوائف م ��ن املثقفني ال�صينيني
ك�أمثلة:
•املتخ�ص�صون يف اللغة العربية و�آدابها.
•املتخ�ص�صون يف الأدب ال�شرقي.
•ملتزم ��وا الدرا�س ��ة اجلامعي ��ة الذاتية والتعلي ��م املفتوح يف
العلوم الإن�سانية.
 )1املعلقات لدى متخ�ص�صي اللغة العربية و�آدابها:

ل ��دى ه ��ذه الطائف ��ة م ��ن املثقف�ي�ن ال�صيني�ي�ن معرف ��ة وا�سعة
باملعلق ��ات م ��ن حي ��ث ن�ش�أته ��ا ،و�سب ��ب ت�سميته ��ا ،وخ�صائ�صه ��ا،
و�أ�صحابها ،ومعاين �أبياتها ،وبحورها ،وبالغتها ،وت�أثريها ،وما �إىل
ذلك من �أبعادها الأدبية ،واالجتماعية ،والثقافية.
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وعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال :ج ��اء يف كت ��اب (التاريخ الكام ��ل للأدب
العرب ��ي) ف�صل كامل للتعري ��ف باملعلقات حتت عن ��وان" :املعلقات
وغريه ��ا من الق�صائد" ،ي�ستهل فيه الكاتب – العامل الكبري �صاعد
ال�صيني ت�شونغ جيكون قائال:
"تعت�ب�ر املعلقات ال�سبع �أو الع�ش ��ر منوذجا �أو نخبة للق�صائد
اجلاهلي ��ة ،فتن ��درج طبيعي ��ا �إىل قائم ��ة الأعم ��ال الأدبي ��ة العاملية
النفي�س ��ة .ومعناه ��ا الأ�صلي  -ال�ش ��يء املعلق� ،إذ قي ��ل �إن م�شاهري
ال�شع ��راء �آنذك ي�شرتكون يف امل�سابقات ال�شعرية ال�سنوية املقامة يف
�سوق عكاظ ،والتي فازت بتقدير وا�سع من الق�صائد امل�شاركة ،تكتب
باملاء الذهب ��ي على القما�ش الكتاين وتعلق على جدار الكعبة فتكون
هناك ت�سمية "الذهبيات" .ويرى البع�ض �أن هذه الق�صائد النفي�سة
مثل قالئد من الأحجار الكرمية تعلق وتبقى يف قلوب النا�س فت�سمى
باملعلق ��ات ".و�سجل الكاتب موافقته على تعلي ��ق الفيل�سوف الأملاين
امل�شهور هيغل على املعلقات ويقول هيغل" :نربات املعلقات يف الو�صف
تت�س ��م باجلر�أة واملبالغ ��ة �أحيانا وتلج�أ �إىل �سيط ��رة امل�شاعر فتبدو
هادئة ورقيقة �أحيانا �أخرى ،وفيها و�صف قوي للعرب الذين يع�شون
يف و�ضعهم البدائي مع الإميان بالوثنية ،مثل �أجماد القبائل ونريان
الث�أر واحلب الغرام ��ي والتلهف يف املغامرات والأفراح والأحزان...
فهي من ال�شعر ال�شرقي احلقيقي يف الع�صر البدائي بابتعادها عن
الت�صورات اخليالية املبالغة والنم ��ط النرثي والأ�ساطري والوحو�ش
اخليالي ��ة وال�سح ��رة وال�شياطني ،بل حلت حمل ذل ��ك �صور �صادقة
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متكامل ��ة مكتفئة ذاتيا بل مطابقة مع الإن�سانية ،مع �أن هناك بع�ض
الألفاظ والت�شبيهات الغريبة واقرتابها من اللعبة من الألعاب".
 )2املعلقات لدى متخ�ص�صي الأدب ال�شرقي:

ل ��دى ه�ؤالء املثقف�ي�ن ال�صينيني معرفة عام ��ة باملعلقات ،ويدل
عل ��ى ذلك ما ورد يف كتبه ��م االخت�صا�صية ،على �سبيل املثال :يلفت
�أنظارن ��ا الف�ص ��ل الكام ��ل يف كت ��اب (تاري ��خ الأدب ال�شرقي) �أحد
الكت ��ب املدر�سية املهمة لتخ�ص� ��ص الأدب ال�شرقي يف ال�صني حتت
عن ��وان "الأدب العربي قبل الإ�سالم" ،وال ��ذي يهدف �إىل التعريف
الع ��ام ب ��الأدب اجلاهل ��ي والتعليق الع ��ام عليه �إىل جان ��ب الدرا�سة
العامة للمعلقات ،مثل ما جاء فيه:
"�أ�شه ��ر م ��ا يف الأدب اجلاهل ��ي ه ��و املعلق ��ات و�أ�صحابها".
ويل ��ي ذلك و�ص ��ف عام للمعلقات مث ��ل ت�سميتها و�أعداده ��ا و�أ�سماء
�أ�صحابه ��ا ،ث ��م يعر�ض بع� ��ض الأبيات م ��ن كل من معلق ��ات امرئ
القي� ��س (مقدمته ��ا) ،وزهري (ع ��ن احلرب واحلكم ��ة يف احلياة)،
والنابغ ��ة الذبي ��اين (االعت ��ذار) ،والأع�شى الكب�ي�ر (الهجاء) ،مع
تعليقات ب�سيطة لكن �صادقة.
 )3املعلقات لدى ملتزمي الدرا�سة اجلامعية الذاتية والتعليم املفتوح:

ل ��دى ه ��ذه املجموع ��ة م ��ن ال�شب ��اب ال�صينيني بع� ��ض املعرفة
البدائي ��ة باملعلق ��ات فيندرج �ش ��رح كلمة "املعلق ��ات" مثال يف �صلب
�أوراق االمتحان الوطني ال�سنوي مللتزمي الدرا�سة اجلامعية الذاتية
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والتعليم املفت ��وح يف مادة "الأدب العاملي" مع ع�شرات الكلمات مثل
"الإجنيل" و"التوراة" و"القر�آن" و"الإلياذة" و"الكوميديا الإلهية"
وغريها.
يلي:

ويك ��ون اجلواب املقرتح ل�س� ��ؤال "ا�شرح كلمة املعلقات" فيما

"املعلقات منوذج مثايل ل�شعر العرب الأوائل ،لها ت�أثري عميق
عل ��ى ال�شعر العربي بعدها .وكانت تقام يف �سوق عكاظ القريبة من
مدينة مكة م�سابقات ال�شعر كل �سنة وتكتب الق�صيدة الفائزة باملاء
الذهبي على القما�ش الكتاين الذي يعلق بعد ذلك على جدار الكعبة
لي�ستمت ��ع النا�س بها ويحت ��ذون بها فك�أنها قالئد ال ��در املعلقة على
الرقبات".
املعلقات يف ال�صني لدى متخ�ص�صي اللغة العربية و�آدابها:

مل يكن علم ال�صينيني باملعلقات وا�سعا ،ولكنها جتد طريق
انت�شاره ��ا التدريجي يف ال�صني ،وبخا�صة ب�ي�ن الذين تلقوا التعليم
الع ��ايل يف العلوم الإن�سانية .فقد �أ�صبح ��ت املعلقات مو�ضوعا يهتم
به العلماء ال�صيني ��ون يف ت�أليفهم وترجمتهم وتدري�سهم ودرا�ستهم
الأكادميية.
 -1املعلقات ترجمة:

دخول املعلقات �إىل عيون جمهور ال�صني لأول مرة كان يف بداية
الثمانين ��ات يف القرن املا�ضي عن طري ��ق الرتجمة ،و�إىل يومنا هذا
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�أ�صب ��ح نقل املعلقات �إىل اللغة ال�صيني ��ة ي�شمل ق�سمني� :أولهما غري
مبا�شر �إذ �إن ��ه من �ضمن نقل تاريخ الأدب العربي ،وثانيهما مبا�شر
�أق�صد نقل �أبياتها وو�ضعها يف الدواوين املرتجمة.
 )1تاريخ الأدب العربي املرتجم �إىل ال�صينية:

 (التاري ��خ املوج ��ز ل�ل��أدب العرب ��ي) املنقول م ��ن (التاريخاملوج ��ز للأدب العرب ��ي) باللغة الإجنليزي ��ة للم�ست�شرق الربيطاين
هاملتون �ألك�سندر جب (� )H.A.R GIBBإىل اللغة ال�صينية على
يد الأ�ستاذ لو �شياو�شيو ،عام :1980
الباب الثالث :ع�صر الأبطال (622-500م):

يف ه ��ذا الب ��اب تعريف ��ات بثمانية �شع ��راء للمعلق ��ات – امرئ
القي�س ،زهري ،النابغة الذبياين ،عمرو بن كلثوم ،احلارث بن حلزة،
طرفة بن العبد ،عنرتة ،لبيد ،الأع�شى مع عر�ض بع�ض �أبياتها التي
تت�صدره ��ا مقدمة الن�سي ��ب يف معلقة امرئ القي� ��س "قفا نبك من
ذكرى حبيب ومنزل".
 (تاري ��خ الأدب العربي) املنقول من كت ��اب ((تاريخ الأدبالعرب ��ي)) مل�ؤرخ الأدب العربي اللبناين امل�شهور حنا الفاخوري �إىل
اللغة ال�صينية على يد الأ�ستاذ ت�شه بوهاو عام 1990م:
الع�صر اجلاهلي:

الباب الأول :الع�صر اجلاهلي والأدب اجلاهلي
الباب الثاين  :ال�شعر اجلاهلي
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الباب الثالث  :ن�ش�أة ال�شعر اجلاهلي وتكوينه
الباب الرابع  :ازدهار ال�شعر يف الع�صر اجلاهلي
�شعراء املعلقات:

الف�صل الأول :امر ؤ� القي�س
الف�صل الثاين  :طرفة بن العبد
الف�صل الثالث :عبيد بن الأبر�ص ،احلارث بن حلزة ،عمرو بن كلثوم
الف�صل الرابع :النابغة الذبياين
الف�صل اخلام�س  :زهري
الف�صل ال�ساد�س :عنرتة
الف�صل ال�سابع  :الأع�شى الكبري
 )2ال�شعر العربي القدمي املرتجم �إىل ال�صينية:

 (من بدائع الأدب العرب ��ي القدمي 1798-475م) باللغتنيالعربي ��ة وال�صيني ��ة بالتعاون ب�ي�ن �أ�ساتذة جامعة اللغ ��ات والثقافة
ببك�ي�ن برئا�س ��ة الأ�ستاذ يا�سني يان ��غ �شياوبو و�أ�سات ��ذة جامعة عني
�شم�س بالقاهرة عام 1997م.
الع�صر اجلاهلي (622-475م):
نبذة من الأدب يف الع�صر اجلاهلي:

وحت ��ت ه ��ذا العنوان  16مقطوعة منقولة م ��ن معلقات امرئ
القي� ��س ،وطرفة بن العبد ،وعنرتة بن �شداد ،وزهري بن �أبي �سلمى،
وعم ��رو بن كلث ��وم ،واحلارث بن حل ��زة ،ولبيد بن ربيع ��ة ،والنابغة
الذبياين ،والأع�شى.
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 (خمتارات من ال�شعر العربي القدمي) باللغة ال�صينية علىيد الأ�ستاذ �صاعد ت�شونغ جيكون عام 2001م.
وحتت عن ��وان "الع�ص ��ر اجلاهل ��ي"  29مقطوع ��ة منقولة من
معلقات امرئ القي�س ،وعبيد بن الأبر�ص ،وطرفة بن العبد ،وعنرتة
ب ��ن �ش ��داد ،وزهري بن �أبي �سلم ��ى ،وعمرو بن كلث ��وم ،واحلارث بن
حلزة ،والنابغة الذبياين ،والأع�شى.
 -2املعلقات ت�أليفا:

ظهرت كلمة املعلقات يف م�ؤلفات العلماء ال�صينيني يف التواريخ
الأدبي ��ة مع بداية الت�سعينات يف القرن املا�ضي حتى �أ�صبحت حمورا
م ��ن حماوره ��ا .ولتوفري الوقت ل ��ن �أدخل يف تفا�صي ��ل كل منها ،بل
�أعر�ض بع�ض العناوين املخت�صة باملو�ضوع ليت�ضح الأمر.
 )1يف تاريخ الأدب العربي:

 (التاريخ املوجز للأدب العربي) ،على يد الأ�ستاذ يي هونغ،عام 1993م
الباب الأول :الأدب اجلاهلي
الف�صل الأول :ال�شعر للعرب الأوائل
الف�صل الثاين  :امر�ؤ القي�س ومعلقته
...
 (تاريخ الأدب العربي) ،على يد الأ�ستاذ ت�ساي ويليانغ ،عام1998م
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املجلد الأول  :الأدب العربي القدمي
الباب الأول :الأدب اجلاهلي
...
الف�صل الثالث� :أهم ال�شعراء يف الع�صر اجلاهلي
1 .1امر�ؤ القي�س
2 .2عنرتة
3 .3النابغة الذبياين
4 .4زهري بن �أبي �سلمى
5 .5طرفة بن العبد
 (حديق ��ة الأدب العربي) ،على يد الأ�ست ��اذ ب�سام – �شيويت�شنغقوه عام 2007م
اجلزء الأول :الأدب العربي القدمي ا�ستعرا�ضا
الباب الأول  :الأدب العربي يف الع�صر اجلاهلي
املعلق ��ات (ت�سميته ��ا وتعليق ��ات العظماء عليها والتعريف
ببع�ض �شعرائها مثل امرئ القي�س ،وعنرتة ،وطرفة ،وزهري ،وعر�ض
بع�ض �أبياتها).
 (التاريخ العام ل�ل��أدب العربي) ،على يد الأ�ستاذ �صاعد -ت�شونغ جيكون ،عام 2010م
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املجلد الأول  :الأدب العربي القدمي
...
اجلزء الثاين :الأدب اجلاهلي ()622-475
الباب الأول  :تاريخه وخلفيته الثقافية
الباب الثاين � :شعره
...
الف�صل اخلام�س :املعلقات وغريها من الق�صائد
الباب الثالث� :أربعة م�شاهري ال�شعراء
الف�صل الأول  :امر�ؤ القي�س
الف�صل الثاين :زهري
الف�صل الثالث :النابغة الذبياين
الف�صل الرابع :الأع�شى الكبري
 )2يف الأدب العربي:

 (خمتارات م ��ن الأعمال الأدبي ��ة العربية) م ��ن ت�أليفي �أنابالتعاون مع بع�ض الأ�ساتذة ال�صينيني عام 2004م.
فف ��ي ه ��ذا الكتاب اخرتن ��ا �أبياتا �أو معلق ��ات كاملة ل�شعراء
املعلق ��ات مع املالحظ ��ات العربية واخللفي ��ات التاريخي ��ة والأ�سئلة
الإر�شادية ،ومن �ضمن ال�شعراء املختارين امر�ؤ القي�س ،وعنرتة بن
�شداد ،وزهري بن �أبي �سلم ��ى ،وعمرو بن كلثوم ،والنابغة الذبياين،
والأع�شى.
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 )3يف تاريخ الأدب ال�شرقي:

الت�أليف يف تاريخ الأدب ال�شرقي يف ال�صني ي�أخذ املعلقات بعني
االعتب ��ار عموم ��ا� ،إذ �إن ح�ضور املعلق ��ات يف الكت ��ب املعنية بتاريخ
الأدب ال�شرقي حتى تاريخ الأدب العاملي وا�ضح ،ويف معظم الأحيان
يتط ��رق الكات ��ب �إىل التعري ��ف باملعلقات من خ�ل�ال �إح�ضار خلفية
ن�ش�أتها وطبيعتها و�أ�صحابها وت�سميتها وبع�ض �أبياتها.
ويدل على الأمر مثال (تاريخ الأدب ال�شرقي) الذي �ألفه العامل
الكبري ج ��ي �شيانلني وجمموعة م ��ن العلماء ال�صيني�ي�ن� ،إذ ورد يف
جملده الأول ف�صل كامل حتت عنوان "الأدب العربي قبل الإ�سالم"
وي�شار في ��ه �إىل املعنى الأ�صلي للمعلقات ،و�س ��وق عكاظ ،و�أ�صحاب
املعلق ��ات ال�سبع ،كم ��ا تعر�ض فيه بع�ض الأبي ��ات من معلقات امرئ
القي�س وزهري والنابغة الذبياين والأع�شى الكبري.
 -3املعلقات تدري�سا:

من ��ذ �أواخ ��ر الثمانين ��ات يف الق ��رن املا�ض ��ي دخل ��ت املعلقات
يف منه ��ج التدري� ��س لط�ل�اب الدرا�س ��ات العلي ��ا املتخ�ص�ص�ي�ن يف
اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابها حت ��ى �أ�صبحت يف الوق ��ت احلا�ضر مادة يف
مقرراتهم الدرا�سية الأ�سا�سية ،ثم انت�شرت يف مقررات اجلامعيني
املتخ�ص�صني يف اللغة العربية ب�صورة عامة تدريجيا.
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 )1تعريف عام باملعلقات يف مق��ررات املتخ�ص�صني اجلامعيني يف
اللغة العربية و�آدابها:

على �سبي ��ل املثال� :أ�صبحت املعلقات جزءا ال ي�ستغنى عنه يف
مادة "التاريخ املوجز للأدب العربي" من �ضمن املقررات الإجبارية
لطالب كلية اللغة العربية بجامعة الدرا�سات الأجنبية ببكني يد ّر�س
باللغت�ي�ن العربي ��ة وال�صيني ��ة ،كم ��ا �أنها ج ��زء ثاب ��ت يف املقررات
االختياري ��ة على م�ستوى ه ��ذه اجلامعة باللغة ال�صيني ��ة .والأحوال
مت�شابهة يف اجلامعات ال�صينية الأخرى.
 )2مادة ثابتة يف مقررات ط�لاب الدرا�سات العليا الأ�سا�سية يف
كليات اللغة العربية:

يحت ��ل ٪20م ��ن اخلط ��ة التدري�سي ��ة يف م ��ادة "الأدب العربي
الق ��دمي تاريخا ون�صو�صا" يف مق ��ررات الدرا�سات العليا الإجبارية
يف كلي ��ة اللغ ��ة العربية بجامع ��ة الدرا�سات الأجنبي ��ة ببكني .ويقر�أ
ط�ل�اب الدرا�س ��ات العلي ��ا خلفياته ��ا التاريخي ��ة و�أبياته ��ا باللغ ��ة
العربية ،ويطلقون املناق�شات حول معناها اللغوية و�أبعادها الثقافية
واالجتماعي ��ة والتاريخية واجلغرافية وغريه ��ا ،ويقومون بالبحوث
العلمية عنه ��ا من منظورات خمتلفة مثل علم اللغة ،والنقد الأدبي،
وعلم اجلمال ،وعلم البالغة ،وعلم النف�س ،وغريها.
 -4املعلقات بحثا علميا:

الدرا�س ��ات الأكادميية املخت�ص ��ة باملعلقات يف ال�صني لي�ست
كث�ي�رة الآن ،ولك ��ن ي ��زداد عدده ��ا ويرتف ��ع م�ستواه ��ا تدريجيا يف
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ال�سن ��وات الأخ�ي�رة .وتنق�سم الدرا�س ��ات املعني ��ة �إىل (� )3أق�سام:
�أجزاء يف الكتب العلمي ��ة الأكادميية ،ومقاالت من�شورة يف املجالت
العلمية الأكادميية ،و�أطروحات للماج�ستري والدكتوراه.
 )1الدرا�سات العلمية كتبا:

 (درا�س ��ات يف �أعم ��ال الأدب العرب ��ي القدمي) م ��ن ت�أليفالأ�ستاذ لو بيهيونغ والأ�ستاذة لو ييوي عام 2006م
الع�صر اجلاهلي
...
الأعمال تعريفا وقراءة
احلب والأطالل – امر�ؤ القي�س
الفخر واحلما�سة – عنرتة
املدح – النابغة الذبياين
 (�أحاديث عن الكت ��ب العربية – الأدب العربي يف ال�صني)على يد الأ�ستاذ قه تيهيينغ عام 2007م.
ويف ه ��ذا الكت ��اب درا�س ��ة بعن ��وان "�أول من نق ��ل املعلقات �إىل
ال�صيني ��ة" ،تع� � ّرف بالع ��امل امل�سل ��م ال�صيني م ��ا ت�سونغرونغ الذي
ترجم بع�ض �أبيات معلقة عنرتة من اللغة الفرن�سية.
 (قراءات للأدب العربي) عل ��ى يد الأ�ستاذ ت�شه بوهاو عام2007م
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ويف ه ��ذا الكتاب درا�سة بعن ��وان "املعلق ��ات امل�شوقة على مدى
الع�ص ��ور" ،تدور ح ��ول ( )3حماور وهي )1( :م ��ا تعك�سه املعلقات
م ��ن حياة املجتم ��ع العربي القائم عل ��ى النمط القبل ��ي يف الع�صور
القدمية؛ (� )2أف ��كار البدو وقيمهم قبل تدهور القبائل العربية من
منظ ��ور املعلق ��ات ( )3خ�صائ�ص املعلق ��ات الفني ��ة وت�أثريها على
ال�شعر العربي.
 )2الدرا�سات العلمية مقاالت:

املق ��االت املن�ش ��ورة يف املجالت العلمي ��ة الأكادميي ��ة املخت�صة
باملعلق ��ات تزداد يف ال�سنوات الأخ�ي�رة و�أعر�ض هنا بع�ض العناوين
لها ك�أمثلة:
 "تطور النقد ال�شعري العربي يف الع�صور القدمية وق�ضاياهالهامة" (فيها بحث عن ال�شعر اجلاهلي ب�صورة عامة وعن املعلقات
ب�صورة خا�صة).
 "الظ�ل�ال للبل ��د البعيد :ترجم ��ة ال�شعر العرب ��ي القدمي يفال�صني" (فيها جزء من �إ�شارات �إىل ترجمة املعلقات).
 "خ�صائ�ص لغوية يف املعلقات". "قراءة للواقعية املوجودة يف معلقة زهري بن �أبي �سلمى". "قراءة ل ��ر�أي زهري بن �أبي �سلمى جت ��اه احلرب من خاللمعلقته".
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 )3الدرا�سات العلمية �أطروحات:

ب ��د�أ ط�ل�اب الدرا�سات العليا يف كليات اللغة العربية يلتفتون
�إىل املعلق ��ات �أثناء اختيار موا�ضيع �أطروحاتهم العلمية للماج�ستري
والدكت ��وراه ،و�أعر� ��ض هن ��ا بع� ��ض عناوي ��ن الأطروح ��ات العلمي ��ة
املخت�صة باملعلقات:
 "درا�سة �أولية عن املعلقات وقيمتها االجتماعية". "درا�سة يف النمط املع ��ريف للعرب البدو القدماء من خاللاملعلقات".
 "درا�سة يف رمز الأطالل يف مقدمات املعلقات ال�سبع". "�أ�ص ��ل علم ال�شعر العربي – فكرة النقد الأدبي يف الع�صراجلاهلي" (فيها �إ�شارات �إىل املعلقات).
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اخلامتة

املعلق ��ات يف ال�ص�ي�ن م ��ا زال ��ت يف عهد �شبابه ��ا �إن مل �أقل
طفولته ��ا ،ولك ��ن تنمو منوا م ��ع منو العالق ��ات ال�صيني ��ة العربية،
و�أمتن ��ى �أن تنمو باطراد حتى ت�صبح �شجرة مورقة تبث �أك�سيجينها
الواف ��ر لل�ص�ي�ن ولوطنه العرب ��ي .ويطيب يل �أن �أ�سج ��ل هنا �شكري
اجلزيل جلمي ��ع �أ�صدقائنا ال�سعوديني عام ��ة وملركز امللك عبد اهلل
ابن عب ��د العزيز الدويل خلدم ��ة اللغة العربية خا�ص ��ة على دعوته
الكرمي ��ة حل�ضوري يف ندوة "اللغ ��ة العربية يف ال�صني" التي تندرج
يف فعالي ��ات "�سوق ع ��كاظ  ،"2013متطلع ��ة �إىل موا�صلة مثل هذا
التبادل املبا�شر قريبا ودائما.
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جتربتي يف تعلم اللغة
العربية يف الصني
�أ( .ثريا) �شيوي يل �ساي

(((

((( ماج�ستري اللغة العربية من جامعة بكني للغات والثقافة .
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�أوال و قب ��ل كل �ش ��يء �أري ��د �أن �أق ��دم جزيل �شك ��ري ملن دعوين
حل�ضور �سوق عكاظ للم�شاركة م ��ع �أ�ساتذتي الكبار ،وملنظمي �سوق
ع ��كاظ .ا�سم ��ي ثريا ،طالب ��ة ماج�ستري يف اللغ ��ة العربية يف جامعة
بكني للغ ��ات والثقافة .قبل التحاقي باجلامع ��ة مل �أكن �أعرف �شيئا
ع ��ن اللغة العربي ��ة �أو الع ��امل العربي ،اخرتت التخ�ص� ��ص يف اللغة
العربي ��ة؛ لأن املنطق ��ة العربية كانت غام�ضة ل ��دي ،وهي يف الوقت
نف�سه �ساه ��رة يف قلبي ،و�أعتقد �أنني �سوف �أتعرف �إليها بعد �إجادة
لغتها� .إ�ضافة �إىل �أن للغة العربية دو ًرا مه ًّما يف العامل� .إذ تعد �أكرث
اللغ ��ات انت�ش ��ا ًرا فيه ،يتح ��دث بها مئات املالي�ي�ن يف العامل العربي
وخارجه ،وهي كذلك لغة احل�ضارات العظيمة ،ولغة القر�آن الكرمي،
ولغ ��ة الدين الإ�سالمي الذي يعتنقه م ��ا يقارب املليارين من الب�شر،
وه ��ي �أي�ضا �إح ��دى اللغات املعتمدة ل ��دى الأمم املتحدة والكثري من
املنظمات.
و لل�ص�ي�ن تاريخ طويل مع اللغة العربي ��ة� ،إذ دخلت �إىل ال�صني
م ��ع دخول الدين الإ�سالمي �إليها يف القرن ال�سابع امليالدي ،لتنت�شر
بع ��د ذل ��ك يف كل �أرجائه ��ا ،و ُتد ّر� ��س ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن ال�صينيني يف
البداية ،والآن تد ّر�س يف اجلامعات احلكومية .و�أنا �أد ُر�س يف �إحدى
تل ��ك اجلامعات ،ولقد در�ستها مل ��دة �ست �سنوات ،و�سوف �أتخرج يف
ال�سن ��ة القادم ��ة .واليوم �أري ��د �أن �أ�سلط ال�ضوء عل ��ى كيفية درا�سة
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اللغ ��ة العربية عند الطلبة ال�صينيني الذين يدر�سونها يف اجلامعات
احلديثة مثلي.
املقررات املخ�ص�صة للطالب ال�صينيني :

�أع ��دت كث�ي�ر م ��ن اجلامع ��ات ال�صيني ��ة مقرراته ��ا اخلا�ص ��ة
للتكيف م ��ع عادات الط�ل�اب ال�صينيني يف درا�سة اللغ ��ة الأجنبية،
حمتوياتها قريبة من حياة الط�ل�اب اليومية ،وت�شتمل على احلوار،
الن� ��ص ،القواعد ،الكلمات واجلمل املفي ��دة ،كما تت�ضمن معلومات
ع ��ن الدول العربية ودي ��ن الإ�سالم .ن�ستطيع -خ�ل�ال درا�ستنا� -أن
نح�ص ��ل على املعلوم ��ات اللغوي ��ة والثقافية .ويف ال�سن ��وات الأخرية
�أ�صبحت الإفادة من الو�سائل التكنولوجية ال�سمعية والب�صرية �أكرث
�شيوعا يف اجلامعات .فقد �أدى التطور املذهل لتكنولوجيا املعلومات
وا�ستخ ��دام �شبك ��ة املعلومات العاملي ��ة �إىل التعليم بكاف ��ة الأ�شكال،
املق ��ررات احلديثة لي�ست الكت ��ب فقط ،بل فيه ��ا الو�سائل املتعددة
�أي�ضا.
لدينا ح�ص�ص متنوعة و معلمون من ال�صني و الدول العربية:

م ��ن املعروف للجمي ��ع �أن �صعوبة تع ّلم لغ ��ة �أجنبية تختلف تبعا
ل�سن الدار�س والبيئة الت ��ي يعي�ش فيها �أثناء تعلمه ،و تختلف كذلك
ح�س ��ب طبيعة اللغ ��ة املدرو�سة من حي ��ث الت�شاب ��ه �أو االختالف يف
النط ��ق والكتاب ��ة والقواعد النحوي ��ة للغة الدار� ��س الأم .و ال يخفى
عل ��ى �أحد �أن االختالف بني اللغت�ي�ن العربية وال�صينية كبري ،فلي�س
هن ��اك �أدنى ت�شاب ��ه بينهما يف النطق ،كما تختلف ��ان اختالفا كبريا
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يف الرتاكي ��ب اللغوية ويف �أ�سلوب التفكري اللغوي ،لذلك ي�صعب على
الطلبة ال�صينيني �إجادة اللغة العربية ،فاملعلمون وطريقة التدري�س
مهمان جدا للطلبة ال�صينيني.
تعلي ��م اللغ ��ة العربية يف ال�ص�ي�ن حقق تطو ًرا كب�ي ً�را ،وجنح يف
إ�ع ��داد معلمني �أكفاء يخدم ��ون التعليم وتطور العالق ��ات ال�صينية
العربي ��ة .املعلمون يف ق�سم اللغة العربية يف جامعتي �أي جامعة بكني
للغات والثقاف ��ة جميعهم يحملون �شهادة الدكتوراه ،وعندهم خربة
كب�ي�رة يف التعلي ��م .لدينا ح�ص� ��ص متنوعة ،كل واح ��د من املعلمني
يع ّلمن ��ا واحدة ،منه ��ا الق ��راءة املكثفة ،الق ��راءة الوا�سع ��ة ،الفهم
ال�سمع ��ي ،التعري ��ف العام بال ��دول العربية ،الأخب ��ار ،الأدب ،اللغة
التجاري ��ة ،اللغ ��ة الدبلوما�سية ،الرتجمة للمراح ��ل املتقدمة .جميع
احل�ص� ��ص ت�ساعد على حت�سن م�ستوان ��ا يف العربية ،وتنوع �أعمالنا
يف �شتى املجاالت بعد التخرج.
رغ ��م �أن معظ ��م معلمين ��ا �صين ّي ��ون لدين ��ا ح�ص� ��ص التحدث
الت ��ي يد ّر�سها املعلمون الع ��رب �أي�ضا بد ًءا م ��ن ال�سنة الأوىل ،يحث
�أ�ساتذتن ��ا العرب الطالب عل ��ى االلتزام بالتح ��دث باللغة العربية،
�أفدن ��ا من هذا ب�شكل كب�ي�ر ،لأن الكتب املدر�سي ��ة كلها بال ا�ستثناء
ت�سع ��ى لتحفيظ الطالب الكثري من املفردات اجلديدة ،مع املعلمني
الع ��رب ن�ستطي ��ع �أن نعرف معنى الكلمات ب�ش ��كل دقيق ،ومنا�سبات
ا�ستعماله ��ا وممار�ستها يف احلوار والتح ��دث يف مرحلة االبتدائية،
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املعلم ��ون الع ��رب ي�ساعدوننا عل ��ى النطق ب�ش ��كل �سلي ��م ويع ّلموننا
العب ��ارات الب�سيطة الت ��ي ت�ستخدم يف حياتن ��ا اليومية ،ويف املرحلة
املتقدم ��ة يحاولون زي ��ادة قدرتنا على التح ��دث .يف الوقت احلايل
�أكرب م�شكل ��ة يعانيها الطلبة ال�صينيون هي ارتباطهم الدائم باللغة
ال�صيني ��ة �س ��واء من حي ��ث التفك�ي�ر �أم من حيث �صياغ ��ة اجلمل و
الرتاكي ��ب اللغوي ��ة .واملعلمون العرب ي�ساعدونن ��ا على التخلي عنها
ب�شكل كبري .والبيئة الدرا�سية للطالب يف جامعتي تتيح لنا الفر�صة
بتطبيق ما نتعلمه عن طريق املحادثة قبل الو�صول �إىل مرحلة كتابة
الإن�شاء واملقاالت.
البيئة الدرا�سية املتميزة:

البيئة الدرا�سية يف جامعت ��ي متميزة جدا ،تدعى جامعتي بالأمم
املتحدة امل�صغرة ،يدر�س فيها الطالب الأجانب من �أنحاء العامل .عدد
الطلب ��ة العرب يف جامعتي وبخا�صة الطلب ��ة من ال�سعودية كبري ،لدينا
مطع ��م خا�ص بامل�سلم�ي�ن ومقهى عربي ،وهذا ي� ��ؤدي �إىل زيادة فر�ص
التحدث باللغ ��ة العربية لدى الطبلة ال�صينيني خ ��ارج الف�صل .البيئة
املتمي ��زة تنت ��ج الثقافة املتميزة يف جامعتي ،ه ��ي ثقافة "رفيق اللغة"،
مث�ل�ا :طال ��ب �صيني يدر�س اللغ ��ة العربية وطالب عرب ��ي يدر�س اللغة
ال�صينية يدر�سان معا بعد املحا�ضرات ،الطالب ال�صيني يعلم الطالب
العرب ��ي ال�صيني ��ة ،والطالب العرب ��ي يعلم الطالب ال�صين ��ي العربية،
به ��ذه الطريقة كالهما يتعرف على لغة الآخر وثقافته عن كثب ،وهذه
الطريقة ت�ساعدهم على التمتع بعملية الدرا�سة واتخاذ الأ�صدقاء.
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فر�ص التبادل الأكادميي الثقايف و التدريب متوفرة:

�شه ��دت العالقة العربي ��ة ال�صينية تطورا م�ستم ��را ،التبادالت
بينهم ��ا تزي ��د ب�ش ��كل ملح ��وظ .لذلك ميكنن ��ا الإفادة م ��ن خربات
املدار� ��س و املعاه ��د العربية التي تق ��وم على تدري�س اللغ ��ة العربية
للناطق�ي�ن بغريها ،وخربات الدول الإ�سالمي ��ة غري العربية يف هذا
املجال،كم ��ا ت�ش ��ارك اجلامع ��ات ال�صينية يف امل�ؤمت ��رات والندوات
ذات ال�صلة التي تقام يف �أنحاء العامل.
م ��ا يتعلق بنا نحن الطلبة ،ميكننا الدرا�سة يف البلدان العربية،
جامعت ��ي تر�سل ع�شرات الط�ل�اب �إىل كل من ال�سعودي ��ة ،الكويت،
الأردن ،م�ص ��ر ،اجلزائ ��ر وغريها .ميكن لأي طال ��ب �أن يدر�س يف
اخلارج �إذا �أراد� .أنا در�ست يف تون�س يف �سنة  2009ملدة �ستة �أ�شهر،
و�ساف ��رت �إىل م�صر يف �سن ��ة  2012ملدة �أربعة �أ�شهر .تعرفت خالل
�سف ��ري على جوانب احلي ��اة العربي ��ة ،الثقافة العربي ��ة ،و�شاهدت
بعيني الآثار التاريخية ،تعلمت اللغة العربية الف�صحى والعامية.
لدينا � ً
أي�ضا فر�ص لتدريب لغتنا دون الذهاب �إىل الدول العربية،
�شاركت يف �إك�سبو �شانغهاي �صيني ،وكنت مرتجمة
على �سبيل املثال:
ُ
للجن ��اح ال�سع ��ودي ،كما كن ��ت مرتجم ��ة لندوت�ي�ن يف معر�ض بكني
ال ��دويل للكتاب .هذه خربة مهمة بالن�سبة �إيل ،من خالل امل�شاركة،
لغت ��ي تتح�سن ،و�أي�ضا تعلم ��ت كيف �أتعامل مع الع ��رب وطرقهم يف
العمل� ،أعتقد �أنها �سوف ت�ساعدين يف عملي بعد التخرج.
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�أي�ض ��ا ،التبادل ب�ي�ن اجلامع ��ات وامل�ؤ�س�سات الرتبوي ��ة العربية
كثي ��ف ،كث�ي�را ما ن ��رى الط�ل�اب يف خمتل ��ف اجلامع ��ات يتبادلون
خرباته ��م يف التعلم ،من حيث الكتب التي يقر�ؤونها ،املقررات التي
ي�ستخدمونها ،واحل�ص�ص التي يدر�سونها.
فر�صا
امل�سابق ��ات التي تقام على نط ��اق الدولة تعط ��ي الطلبة ً
قيمة جدا لإظهار مواهبهم .م�سابقة اخلطاب التي تقام يف جامعتي
كل �سن ��ة ،التي ي�شارك فيها طلبة يدر�س ��ون العربية يف جميع �أنحاء
ال�صني �أف�ضل مثال لهذا .من خالل اجلوالت العديدة ،تزداد خربة
امل�شاركني وم�ستواهم .واملقارنة املبا�شرة بني الطلبة يف نف�س املرحلة
الدرا�سية حتفز الطلبة على �أن يبذلوا �أق�صى جهودهم يف الدرا�سة.
خل�ص � ُ�ت كيفي ��ة الدرا�س ��ة يف النق ��اط الأرب ��ع �سالف ��ة الذكر.
و�أفتخر باختياري اللغة العربي ��ة� ،إذ تع ّد اللغة العربية اليوم واحدة
من �أهم اللغات الأجنبية التي تدر�س يف اجلامعات واملعاهد العالية
ال�صيني ��ة ،وذل ��ك لأهمية العالق ��ات االقت�صادي ��ة والثقافية وحتى
ال�سيا�سي ��ة القائمة بني الدول العربية وال�ص�ي�ن .وكلما ازداد علمي
باللغة العربية ازداد حبي لها وللح�ضارة العربية الإ�سالمية .و�سوف
�أبذل جهودي الق�صوى يف عملي ا�ستخداما لها ما د ّر�ست يف اجلامعة
بعد التخرج ،بغ�ض النظر عن املجال الذي �أ�شتغل فيه.
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. 1992
•جائزة مكا�سب البحوث العلمية اخلا�صة بالعلوم االجتماعية
من الدرجة الثانية على م�ستوى بلدية بكني ( بامل�شاركة مع
زمالئه ).
•الدعم املايل احلكومي .
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الأ�ستاذ الدكتور ت�شونغ جيكون (�صاعد)

Zhong Jikun

•الأ�ست ��اذ للغ ��ة العربي ��ة و�أدبه ��ا يف كلي ��ة اللغ ��ات الأجنبية
بجامعة بكني.
•الرئي�س ال�شريف جلمعية بحوث الأدب العربي بال�صني .
•نائ ��ب رئي� ��س جلنة الثقاف ��ة جلمعي ��ة ال�صداق ��ة ال�صينية
العربية .
•ع�ضو عامل ملجمع الآداب الأجنبية بال�صني .
•ع�ضو عامل جلمعية الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية بال�صني.
• ع�ض ��و عامل ملرك ��ز درا�سات ال�ش� ��ؤون الأفريقي ��ة بجامعة
بكني.
•من �أع�ضاء جلنة الأدب والفنّ لرابطة املرتجمني ال�صينيني.
•من �أع�ضاء احتاد الكتاب ال�صينيني .
•ع�ضو �شريف الحتاد الكتاب العرب .
•عام 1938م ولد يف مدينة داالين مبقاطعة لياونينغ .
•ع ��ام1956م التح ��ق بكلية اللغات ال�شرقي ��ة بجامعة بكني ،
وتخرج عام  1961فيها  ،فظ ّل ي�شتغل فيها بالتدري�س.
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•عام 1972م-عام 1974م كان ي�شتغل مرتجما يف ال�سودان .
•ع ��ام 1978م1980-م رئي� ��س البعث ��ة ال�صيني ��ة ال�ستكمال
الدرا�سة يف كلية الآداب بجامعة القاهرة .
•ع ��ام 1983م1985-م بع ��ث مد ّر ً�س ��ا مندو ًب ��ا يف مدر�س ��ة
ال�صناعة الف ّنية ب�صنعاء اليمن .
•زار مدع� � ّوا اململكة ال�سعودي ��ة والإم ��ارات العربية املتحدة
والع ��راق ولبن ��ان وليبي ��ا و�سوري ��ا والأردن وتون� ��س وقط ��ر
وعم ��ان وم�صر وغريها م ��ن البلدان العربي ��ة ،و�شارك يف
مهرجان ��ات اجلنادري ��ة (ال�سعودي ��ة) واملربد(العراقية)
واجلري�ش(الأردنية) وغريها .
من م�ؤلفاته :

•"تاري ��خ الأدب العرب ��ي احلديث"(ف ��از ع ��ام  2006م
باجلائ ��زة الأوىل يف ال ��دورة الرابع ��ة لأف�ض ��ل املنج ��زات
الدرا�سي ��ة يف العل ��وم الإن�ساني ��ة واالجتماعي ��ة يف املدار�س
العالية).

• و"تاري ��خ الأدب العرب ��ي الكام ��ل" مبج ّلدي ��ن (ف ��از ع ��ام
2013م ) باجلائ ��زة الثاني ��ة يف ال ��دورة اخلام�س ��ة لأف�ضل
املنج ��زات الدرا�سي ��ة يف العلوم الإن�ساني ��ة واالجتماعية يف
املدار�س العالية) .
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• و"العرب بعد �ألف ليلة وليلة" و غريها.
من ترجماته:

• "خمتار ال�شعر العربي القدمي"
• و"�ألف ليلة وليلة"
•و"مريامار" لنجيب حمفوظ
•و"خمتار �أعمال جربان خليل جربان"
•و" يف بيتنا رجل" لإح�سان عبد القدو�س وغريها.
•و"ال�صحراء ج ّنتي "ل�سعيد �صالح ال�سعودي
•و"يف البدء كانت الأنثى "ل�سعاد ال�صباح

اجلوائز:

• ع ��ام 2001م ح�صل عل ��ى جائزة ت�شنغ ��دا لتقدير وتكرمي
املد ّر�سني لنجاحاته يف التدري�س والتعليم.
•ع ��ام  2005م ح�صل على �شهادة التقدير والتكرمي من قبل
وزارة التعلي ��م العايل مب�صر لإ�سهامات ��ه يف تعريف �أبناء
ال�ص�ي�ن بالتدري� ��س والت�أليف والرتجمة عل ��ى اللغة والأدب
والثقافة واحل�ضارة للعرب عامة ومل�صر خا�صة .

•عام  2009م ح�صل على �شهادة املرتجم املتقدم املك ّرم من
قبل رابطة املرتجمني ال�صينيني.
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•ع ��ام  2011م ف ��از بجائ ��زة �شخ�صي ��ة الع ��ام الثقافي ��ة
(  )2011/2010بال ��دورة اخلام�س ��ة جلائ ��زة ال�شيخ زايد
للكتاب.
•عام  2011م فاز بالتكرمي بجائزة خادم احلرمني ال�شريفني
عبد اهلل بن عبد العزيز العاملية للرتجمة.
•عام  2011م ف ��از بجائزة الإ�سهام ��ات الأكادميية لكر�سي
الدرا�سات العربية لل�سلطان قابو�س بجامعة بكني.
•ع ��ام  2011م فاز بجائزة الإ�سهامات يف ال�صداقة العربية
ال�صينية من جمعية ال�صداقة ال�صينية العربية.
•ع ��ام  2012م ح�صل عل ��ى جائزة التك ��رمي والتقدير لأبرز
املتقاعدين لنجاحاتهم بجامعة بكني.
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الأ�ستاذة الدكتورة ت�شي مينغمني (ليلى)
التعليم:

•  : 1992 -1978طالب ��ة جامعي ��ة  -طالبة الدرا�سات العليا
(املاج�ست�ي�ر والدكت ��وراه) يف كلي ��ة اللغة العربي ��ة بجامعة
الدرا�سات الأجنبية ببكني.

•  :1987 -1986طالب ��ة م�ستمع ��ة مبعوث ��ة يف كلي ��ة الآداب
بجامعة دم�شق.
•  :1992 -1991طالب ��ة م�ستمع ��ة مبعوث ��ة يف دار العل ��وم
بجامعة القاهرة.
العمل :

• – 1985الي ��وم � :أ�ست ��اذة م�ساعدة � -أ�ست ��اذة م�شاركة –
�أ�ستاذة يف كلية اللغة العربي ��ة بجامعة الدرا�سات الأجنبية
ببكني.
•  :1999 -1995رئي�س ��ة مكتب ال�ش� ��ؤون لطالب الدرا�سات
العليا باجلامعة.
• :2001 -1999الأمين ��ة الأوىل يف �سفارة جمهورية ال�صني
ال�شعبية لدى ليبيا.
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•  -2001اليوم :رئي�سة ق�سم الدرا�سات العليا بالكلية.
الأعمال االجتماعية ال�سابقة:

• نائب ��ة رئي� ��س جمعي ��ة بح ��وث الأدب العرب ��ي يف ال�ص�ي�ن
(2012-م).

• الأمين ��ة العامة للجنة الفرعية باللجن ��ة التوجيهية التابعة
ب ��وزارة الرتبية والتعليم ال�صينية لتدري�س اللغات الأجنبية
يف جامعات ال�صني (2013-م)
الرتجمة العربية – ال�صينية ،ال�صينية – العربية:

• الرتجم ��ة الفورية للم�ؤمترات الدولي ��ة املنعقدة يف ال�صني
منذ عام .1990

• الرتجمة للوفود ال�صينية والعربية منذ .1985
• الرتجمة للمحا�ضرات الدولية املتنوعة منذ .2004
• م�شارك ��ة نقل عديد من الأعم ��ال الأدبية العربية �إىل اللغة
ال�صينية:
على �سبيل املثال ( :جمموعة الق�ص�ص لنجيب حمفوظ )
( جمموعة الروايات للكاتبات العربيات )
( �ألف ليلة وليلة )
( ر�ؤيت ��ي  ..التحديات يف �سباق التميز) ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم
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بع� ��ض ق�ص� ��ص للروائ ��ي اليمن ��ي زي ��د مطي ��ع دم ��اج (رهينة
وج�سر)...
بع�ض الن�شاطات العلمية يف ال�سنوات الأخرية:

• 2005 /8ح�ضور الندوة الدولية "التبادل الثقايف ودوره يف
بناء ال�سالم يف العامل" التي �أقامها جممع الثقافة العربية
يف ب�ي�روت – لبن ��ان ،م ��ع تق ��دمي بح ��ث بعن ��وان "القراءة
ال�صينية ملا ي�سمي ��ه الربوف�سور �صموئيل هنتنغتون�-صدام
احل�ضارات" .

• 2007 /10ح�ض ��ور الن ��دوة الأدبي ��ة "االلتف ��ات �إىل �أم�س
والتطلع �إىل الغد" التي �أقامتها جمعية بحوث الأدب العربي
يف ال�ص�ي�ن يف داليان ال�صينية ،مع تقدمي بحث بعنوان "يف
الت ��زام جنيب حمفوظ با�ستخدم اللغ ��ة العربية الف�صحى
يف �إبداعه" .
• 2008 /10ح�ض ��ور الن ��دوة العلمي ��ة الت ��ي �أقامته ��ا كلي ��ة
اللغة العربي ��ة بجامعة الدرا�س ��ات الأجنبية ببكني يف بكني
العا�صمة مع تقدمي بحث بعنوان "�أخطاء ا�ستعمال الألفاظ
و�سياق الكالم".
• 2009/5ح�ض ��ور الدورة الثالثة لن ��دوة العالقات ال�صينية
العربي ��ة واحلوار ب�ي�ن احل�ضارتني ال�صيني ��ة العربية" يف
تون� ��س ،م ��ع تقدمي بح ��ث بعن ��وان "اللغ ��ة العربي ��ة يف لغة
املحادثة عند قومية هوي ال�صينية ".
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• 2009/10ح�ض ��ور الن ��دوة الدولي ��ة "احلوار ب�ي�ن العلماء
ال�صينيني والعرب" التي �أقامها معهد درا�سة �ش�ؤون ال�شرق
الأو�س ��ط بجامعة غربي ال�ص�ي�ن يف مدينة �سي�آن ال�صينية،
م ��ع تقدمي بحث بعنوان " غر�س الثقافة العربية الإ�سالمية
يف عملية تعليم اللغة العربية بال�صني".
• 2009/12ح�ض ��ور الن ��دوة العلمي ��ة الت ��ي �أقامته ��ا كلي ��ة
اللغة العربي ��ة بجامعة الدرا�س ��ات الأجنبية ببكني يف بكني
العا�صم ��ة مع تقدمي بح ��ث بعنوان "�إدان ��ة جنيب حمفوظ
لآكي ��و -نقطة االتفاق بني جنيب حمف ��وظ وكبري املفكرين
ال�صيني�ي�ن ل ��و �ش�ي�ن يف النقد الذات ��ي ل�شخ�صي ��ة الأمتني
ال�صينية والعربية".
بع�ض الدرا�سات العلمية:

•(املقارنة بني ال�شع ��ر البوذي ال�صيني يف �أ�سرة تانغ امللكية
و�شعر الزهد العربي يف الع�صر العبا�سي).

•(خمتارات من الأعمال الأدبية العربية).
•(ال�سيا�س ��ة والدبلوما�سي ��ة العربي ��ة والعالق ��ات ال�صينية
العربية) اجلزء الثاين بامل�شاركة.
•(احل�ضارة العربية والتبادل الثقايف ال�صيني العربي).
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الأ�ستاذة �شيوي يل �ساي ( ثريا)
التح�صيل العلمي :

• :2011.7-2007.9بكالوريو� ��س اللغة العربية من جامعة
بكني للغات والثقافة.

• : 2009.3-2008.10دبل ��وم عايل للغة العربية من معهد
بو رقيبة للغات احلية.
• -2011الآن  :ماج�ست�ي�ر اللغ ��ة العربي ��ة م ��ن جامعة بكني
للغات والثقافة.
اخلربات املهنية:

• 2013مرتجم ��ة الندوت�ي�ن الأكادمييت�ي�ن ل�ضي ��ف ال�شرف
اململكة العربية ال�سعودية يف معر�ض بكني الدويل للكتاب .

•  2013م�شاركة يف ترجمة الكتاب "احلب امل�ستحيل" �سيتم
ن�شره يف نهاية .2013.9
• 2013ن�ش ��ر �أطروح ��ة "الوج ��ود و احلي ��اة الأبدي ��ة" يف
جملة"املنتدى العلمي ال�شرقي " الكورية.
• 2012م�شارك ��ة يف ترجمة الكتاب "حكايات عربية" ُ ،ن�شر
من قبل وزارة الثقافة ال�صينية.
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• 2010مرتجم ��ة للجن ��اح ال�سع ��ودي يف �إك�سب ��و �شانغه ��اي
�صيني .
اجلوائز:

• 2013مكافئ ��ة "ماج�ستري " للجمعي ��ة الإ�سالمية ال�صينية
بهونغكونغ.

• 2009مكافئ ��ة "الطلب ��ة اجلامعي�ي�ن "للدرج ��ة الثاني ��ة يف
جامعة بكني للغات والثقافة.
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