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  مستخلص البحث
JinyuJia )اللغة العربية  قسم امعي،جلا البحث. الصني يف العريب األدب تطور )،٢٠٢١

ا . ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موال جامعة. نسانيةإلا العلوم كلية. أد

  .حممد فيصل، املاجستريد.: املشرف
 

 . الصني ،العريب األدب تطوير، العشرين القرن الكلمات الرئيسية: 

———————————————————————  
. الصني يف العريب األدب بتطوير الناس من املزيد تعريف  إىل البحث هذا هدف

ت ومجعت. التارخيي مدخل على الوصفي النوعي منهج الباحثة استخدمت  بطريقة البيا

ت من التحقق تقنيات دة طريق عن البيا  الباحثة وحللت. والنقاش والتثريب املثابرة ز

ت بتقنيات ت، مجع وهي مناذج، 5 ستخدام البيا ت، وجتهيز البيا ت وقراءة البيا  البيا

ت، وجتميع كملها، ت ووصف البيا  :هي البحث هذا من البحث ونتائج .البيا

 إىل املادي التواصل من األساس يف عشر الثامن القرن قبل العريب األدب كانت - ١

 أي( الصني مجهورية أثناء العريب األدب نشر يف الصينيون املسلمون بدأ. الروحي التواصل

 الصني فتحت السبعينيات، حىت العشرين القرن منتصف وحبلول). عشر الثامن القرن منذ

 عالقات تطوير يف الصني بدأت الثمانينات، ومنذ. العريب لألدب الفهم من املزيد أمام الباب

  .األدبيات جمال يف العربية البلدان مع شاملة

 وبعد القرآن، األول املقام يف األديب التواصل طريقة كانت عشر، الثامن القرن وقبل - ٢

ت والشعر العربية املراسلة ترتجم بدأت عشر، الثامن القرن  العشرين، القرن بداية ويف. والروا

إلضافة  العريب األدب عداد ستقاللية أيضا صينيون علماء قام األعمال، ترمجة إىل و

 .العريب األدب ريخ بدراسة وبدأوا



 

 لألدب الصني إدراك عن فضالً  الصني، يف العربية لألدبيات الواسع فاالنتشار - ٣

 خمتلف من ممتاز أدب إىل تستند اليت الصينية للثقافة أمثلة هي وفهمها، والعريب العريب

 األدب تطور فهم الناس من املزيد يستطيع املقال، هذه يف البحث خالل ومن. اجلنسيات

ً  حيتل ال الصني يف العريب األدب نشر إن. الصني يف العريب  التبادل ريخ يف هاماً  مكا

 الثقافية التبادالت ريخ يف هامة اسرتاتيجية أمهية أيضاً  وله بل فحسب، اجلانبني بني الثقايف

 العامل أحناء مجيع يف اإلنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

JinYuJia (2017) The Development of Arab Literature in China. Under 

graduate Thesis. Department of Arabic Language and Literature, 

Faculty of Humanities, University Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Advisor Dr.M. Faisol,M.Ag. 

 

Key words: 20th century, Arab Literature Development, China. 

———————————————————————  
The purpose of this study is to familiarise more people with the 

development of Arab literature in China. The researcher used the 

qualitative approach to the historical entrance. The data were collected in 

the way of data verification techniques by increasing perseverance, sibrim 

and discussion. The researcher analysed data techniques using 5 models, 

namely, data collection, data processing, full reading of data, data 

compilation and data description. The results of the research are: 

1. Arab literature before the eighteenth century was mainly from 

material communication to spiritual communication. Chinese Muslims 

began to spread Arab literature during the Republic of China (i.e., from 

the eighteenth century). By the middle of the twentieth century to the 

1970s, China opened the door to further understanding Arab literature. 

Since the 1980s, China has begun to develop comprehensive relations 

with Arab countries in the field of literature. 



 

2. Before the eighteenth century, the way of literary communication 

was mainly the Koran, and after the eighteenth century, Arabic prose, 

poetry and novels began to be translated. At the beginning of the 

twentieth century, in addition to translating works, Chinese scholars also 

independently created Arabic literature and began to study the history of 

Arab literature. 

3. The wide spread of Arab literature in China, as well as China's 

cognition and understanding of Arab and Arab literature, are examples of 

Chinese culture drawing on excellent literature from various nationalities. 

Through the research of this article, more people can understand the 

development of Arab literature in China. The dissemination of Arab 

literature in China not only occupies an important place in the history of 

cultural exchanges between the two sides, but also has important strategic 

significance in the history of human cultural exchanges around the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

JinYuJia (2017) Perkembangan Sastra Arab di China. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  Pembimbing Dr.M.Faisol, 

M.Ag. 

 

Kata kunci: abad ke-20, Pembangunan Literatur Arab, Cina. 

———————————————————————  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membiasakan lebih banyak 

orang dengan perkembangan sastra Arab di Cina. Peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan Pendekatan sejarah sejarah. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara teknik verifikasi data dengan meningkatkan 

ketekunan, sibrim dan diskusi. Teknik analisis data peneliti menggunakan 

5 model yaitu, pengumpulan data, pengolahan data, pembacaan data 

secara utuh, kompilasi data dan deskripsi data. Hasil penelitiannya 

adalah: 

 1. Sastra Arab sebelum abad kedelapan belas terutama dari 

komunikasi material ke komunikasi spiritual. Muslim Cina mulai 

menyebarkan sastra Arab selama Republik Cina (yaitu, dari abad 

kedelapan belas). Pada pertengahan abad kedua puluh hingga 1970-an, 

Cina membuka pintu untuk lebih memahami sastra Arab.  Sejak tahun 

1980-an, Cina mulai mengembangkan hubungan yang komprehensif 



 

dengan negara-negara Arab di bidang sastra. 

 2. Sebelum abad kedelapan belas, cara komunikasi sastra sebagian 

besar adalah Alquran, dan setelah abad kedelapan belas, prosa, puisi, dan 

novel Arab mulai diterjemahkan.  Pada awal abad kedua puluh, selain 

menerjemahkan karya, sarjana Cina juga secara mandiri menciptakan 

sastra Arab dan mulai mempelajari sejarah sastra Arab. 

 3. Meluasnya kesusastraan Arab di Tiongkok, serta pemahaman dan 

kognisi Tiongkok terhadap sastra Arab dan Arab, adalah contoh-contoh 

budaya Tiongkok yang memanfaatkan sastra unggulan dari berbagai 

bangsa. Melalui penelitian artikel ini, lebih banyak orang dapat 

memahami perkembangan sastra Arab di Tiongkok. Penyebaran sastra 

Arab di Cina tidak hanya menempati tempat penting dalam sejarah 

pertukaran budaya antara kedua belah pihak, tetapi juga memiliki arti 

strategis yang penting dalam sejarah pertukaran budaya manusia di 

seluruh dunia..   
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 لفصل األول  ا  
 مقدمة 

  البحث  خلفية   . أ
 يف عميق ثقايف وتراث طويل ريخ له الذي الشعب مها العربية واألمة الصينية األمة إن  

 وقد. دائمة وحيوية غنية إيديولوجية دالالت اإلسالمية العربية والثقافة الصينية وللثقافة. العامل

موعتني بني والتكامل الثقايف التفاعل أنشأ  على عظيماً " حريرً  طريقاً " الرئيسيتني اإلثنيتني ا

ً  يرتكون البشر. رالبح يف" حبري حرير طريق"و الرب  عهد منذ مبكر وقت يف. مثيًنا ثقافًيا ترا

 املناطق إىل ببعثتني صيين، صداقة مبعوث تشيان، جانج قام هان، ساللة من وو اإلمرباطور

 .العربية املنطقة إىل وتوصلت الغربية

لد ويفيد    العربية البلدان بدأت ، آب/أغسطس يف: "لتانغ القدمي الكتاب من الرابع ا

 من موظفون ويسافر)". الصني اسم عليها يطلق مل الوقت ذلك يف( الصني مع التواصل يف

 الشهري املغريب املسافر جاء يوان، أسرة عهد وخالل. احلني ذلك منذ متكرر بشكل بلدين

ي ابن  مجيع بني وفنونً  مهارة األكثر هو الصيين الشعب: " به وأشاد الصني إىل بيتو

موعات  ."اإلثنية ا

 صيين مالح وهو ،)زنغ( الدين مشس حممود احلاج ذهب مينغ، أسرة عهد وخالل  

 البلدان مجيع وزار. مرات ثالث العريب اخلليج إىل ووصل مرات سبع الغريب احمليط إىل مسلم،

 وأفغانستان، الصني بني الثقايف التبادل جمال يف رزاً  رائداً  وكان. تقريبا اإلسالمية واملناطق

 سلطيت وخالل. وأفغانستان الصني بني الثقايف التبادل تعزيز يف كبرياً  إسهاماً  أسهم حيث

 واضطلع. أعلى مستوى اإلسالمية العربية والثقافة الصينية الثقافة بني التفاعل بلغ وكنغ، مينغ

 من وغريها واألخالقيات الكون علم ميادين يف عميقة واتصاالت تبادل بعمليات االثنان

 ثقافيت إن القول وميكن. الصني تراب يف ترتسخ العربية اإلسالمية الثقافة وبدأت امليادين،
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 خمتلف يف النطاق واسعة ومبادالت معمقة تبادالت أجر الرئيسيتني وأفغانستان الصني

االت ت مجيع وعلى ا  من وودي اإلمرباطور عهد منذ سنة ٢٠٠٠ من أكثر خالل املستو

 .هان أسرة

 خمتلف يف الناس بني ذكي وتبادل إيديولوجي وتبادل عاطفي تبادل هو الثقايف والتبادل  

 البلدان بني والصداقة التفاهم لتعزيز هام جسر وهو. عميق مبعىن واملناطق واألمم البلدان

 إىل تنتشر الثقافة، نشوء مبجرد أنه أي رزة، مسة الثقافة" إن نلني جي وقال كسيد. واألمم

 الثقايف والتبادل". الثقايف التبادل" األحيان من كثري يف عليه نطلق ما وهو الفور، على اخلارج

 أن البشر على جيب التقدم، يستمر ولكي. البشري للتقدم الرئيسية احملركة القوى أحد هو

                             .البعض بعضهم من يتعلموا وأن البعض بعضهم من يتعلموا

 يف األكادميية للبحوث الساخنة البؤر إحدى الثقايف التبادل دراسة أصبحت وقد

دف. األخرية السنوات  واستناداً . الصني يف العربية األدبيات تطور دراسة إىل املادة هذه و

 للدراسة، مراحل عدة إىل ينقسم الصينية، العربية الثقافية التبادالت ريخ استعراض إىل

 ويوضح الرئيسي، احملور الوقت اعتبار مع الصني يف العربية دبياتاأل وتطوير نشر وصنف

دة. اجلديدة الفرتة مع التعامل وكيفية وخصائصها، أمهيتها  العريب الثقايف التبادل تعزيز ز

ا اقرتاحات وتقدمي متعمق بشكل فيها النظر أجل من الصيين  .بشأ

نغ تشني الربوفيسور كتاب يف مرة ألول الصيين العريب األدب تطور ظهر    الذي ، يو

 السابع القرن يف. العشرين القرن إىل السابع القرن من الصني يف العربية الثقافة تطور أوضح

 ولكن ، وليلة ليلة وألف القرآن وخاصة ، النشر من نوع جمرد العريب األدب كان ، امليالدي

 يف. اإلبداعي التطور مرحلة ودخل الصني يف العريب األدب انتشر ، عشر الثاين القرن يف

 العريب األدب يكن مل ، الصينية للحكومة" املغلق الباب سياسة" ظل يف ، عشر الثامن القرن

 عالقات العربية والدول الصني أقامت ، عشر الثامن القرن اية يف. الصني يف متاًما بًتا
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 بني العالقات وصلت ، اجلديدة الصني سيس بعد. احلديث ملعىن حقيقية دبلوماسية

ا إىل العربية والدول الصني  من كبري عدد إدخال مت. الدبلوماسية العالقات إقامة يف ذرو

 القرن يف. الصينيني العلماء من كبري عدد وترمجها الصني إىل العربية األدبية األعمال

ريخ العريب األدب لدراسة العريب األدب أحباث مجعية الصني أنشأت. العشرين  .األدب و

نغ تشني الربوفيسور بعد  يف العربية الثقافة تطور دراسة يف العلماء من واملزيد املزيد بدأ ، يو

 .الصني

 بني القدمي احلرير طريق ربط لطاملا. طويل ريخ هلا العربية والدول الصني بني الصداقة

 أيًضا قام بل ، واألفراد التجاري التبادل تعزيز على األمر يقتصر ومل. العربية والدول الصني

 عشر من أكثر منذ العريب الصيين التعاون منتدى أنشأ. واألدبية الثقافية التبادالت بتعزيز

 the Belt and“" الصني عززت ، ٢٠١٨ عام يف. التعاون آليات من العديد سنوات

Road” "الصينيني الكتاب مجعية وقعت. والعرب الصينيني الكتاب بني التعاون آلية 

 the Belt and“" مبادرة خلفية جلبت. القاهرة توافق على العرب الكتاب واحتاد

Road” "التبادالت تعمق أن املؤمل ومن. لألدب واحليوية والفرص اإلمكانيات من املزيد 

، ىي  تشاو منغ(األدب خالل من والعريب الصيين الشعبني بني الروحي والتواصل العاطفية

 .)١٥ ، ص. ٢٠٠٢

 أيًضا وأريد ، عريب أدب له الصني أن اجلميع أخرب أن أريد ألنين العنوان هذا اختارت  

 األعمال هي ما تنعكس؟ طرق ي بدأ؟ مىت: مثل ، الصني يف العريب األدب تطور أشرح أن

 أيًضا آمل. بكثري ذلك من أكثر و الصني؟ يف واإلسالم املسلمون يشبه كيف هناك؟ األدبية

 املسلمني وفهم الصني يف العريب األدب تطور فهم يف حويل من أصدقائي أساعد أن

 .الصينيني
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مت إدخال الثقافة العربية إىل الصني من خالل طريق احلرير يف القرن األول قبل امليالد، 

تمع الصيين. يف القرن السابع، جاء العديد من العرب إىل  ثري كبري على ا الذي كان له 

والقرى. فقد تزوجوا من السكان احملليني وشكلوا جنسية هوي الصني. وقد عاشوا يف املدن 

جديدة (صاحب البالغ نفسه حيمل جنسية هوي) يف أجزاء من الصني. تنتشر العربية 

 الثقافة عرب التجارة على طريق احلرير.

: فرتات ثالث إىل أساسا الصني إىل العريب التعريف وقت يقسم اجتماعية، نظر وجهة ومن

 إىل العرب التجار بعض جاء ،)د.ع ١٠٠٠ إىل ٥٠٠ من( األوىل وسونغ نغ سلطيت يف

 وهانغزو وكانزو قوانغتشو إىل قدموا كما برا، الصني يف أخرى ومدن) شيان اآلن( شانغعان

نغزو  (اسم األشخاص هؤالء على يطلق والداخلية، املدن يف أخرى ساحلية ومناطق و

‘Fanhe’ الصني إىل العرب من كبري عدد انتقل عشر، الثالث القرن ويف). ألجانبا 

" هوي" شعب هم هؤالء. أطفاالً  وأجنبوا وتزوجوا الصني يف واستقروا. يوان أسرة عهد خالل

يمن موعة على و  اجلماعات استيعاب مع تتوافق وهي األوسط، الشرق يف اهلوي اإلثنية ا

ي والداي والتبتية وأيغور وهان املنغولية  عتباره اإلسالم مع اإلثنية، اجلماعات من وغريها و

لتايل القوي، القلب ،  ١٩٩١، تشونغ  هواي نغ( الصني يف إسالمية جمموعة يف التغلغل و

                            .)١٤٥ ص.

 ويطالبون الناس بتعليم واإلسالم العرب من كل يقوم وجتاري، اقتصادي منظور ومن 

 بيئة يئة أجل من أخالقياً، االقتصادي السلوك وتنظيم ميان االقتصادية احلياة بتوجيه

 االقتصادية األهداف حتقق اإلسالمي االقتصاد إن. ومنظَّمة سليمة اقتصادية اجتماعية

 اإلسالمي اإلميان مع كبري حد إىل موّحد وهو. حتقيقها وطريقة حتقيق حيث من وأخالقها

 ".هللا اال اله ال" ن
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) ٩٠٧ - ٦١٨ حوايل( نغ ساللة تنتهجها اليت املستنرية اخلارجية السياسة واجتذبت 

 العرب التجار إلدارة إدارية وكالة التجاري قوانغتشو ميناء أنشأ. العرب التجار من كبريا عددا

设立市区，令蛮夷来贡献者为城市“. األجانب التجار من وغريهم

稍收利入官”)يينغ قوه( )الصني إىل األجانب هلؤالء الفوائد وجتلب األسواق جتين 

 وتشجع الدخل من الكثري اجلنويب الصني حبر سفن ومتتلك  .)٦١٧ ، ص.١٩٩١، دي 

 العاج مثل الصني، إىل العربية املنتجات من كبرية كميات وتدفق للصني، االقتصادية التنمية

 كان ،)١٦٧٦ - ٩٦٠ حوايل( سونغ ساللة عهد وأثناء. ذلك إىل وما واالهنوكريوس،

. األول كانوا البالد شرق جنوب يف فائدة السفن جتار أكثر ولكن حمدودا، احلكومي اإلنفاق

 وجتار العربية، التجارة احلكومة شجعت فقد. بقوة اخلارجية التجارة تطوير يف بدأت فقد لذا

 .أفريقيا وشرق العرب بني الصينية التجارية السفن

 واملغرب مقديشو إىل املسلمون أُرسل ،)١٣٦٨ -  ١٢٧١ حنو( يوان أسرة عهد وخالل 

 البحر ساحل إىل كوانزو من الصينية التجارية السفن وتبيع. ذلك إىل وما ومنور بساتني لشراء

 املغرب، إىل واحلديد احلديد أساساً  العربية والبلدان وآمني، الفارسية، واملوانئ األمحر،

 العرب التجار ويعيش. آمني إىل واللؤلؤ مصر، إىل الطبية واملواد آسيا، غرب إىل والبورسلني

 .ذلك إىل وما وكوانزو، وهانغتشو غوانغتشو مثل الصني، جنوب يف نغتز ر يف أساسا

 .)١٤ ، ص.٢٠٠١ ،تشينجكسي سون(

 العرب مع التجارة احلكومة احتكرت ،)١٦٤٤- ١٣٦٨ حوايل( مينغ أسرة عهد وخالل 

 أجل من العربية البلدان إىل جاء زنغ ولكن الصني، يف العرب عدد تدرجيياً  وخفضت

 والعضالت واحلرير لبورسلني مليء أسطول لقيادة هيه زينغ احلكومة وأرسلت. التجارة

 والصومال، العربية، اجلزيرة شبه إىل الغريب، العامل يف سبعة ذلك إىل وما واحلديد والنحاس

 .احملليون السكان حيبها كان أخرى وأماكن ومكة، وأدان، وزوفار،
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 .البحث  أسئلة    . ب
  :االتية البحث أسئلة الباحثة  قدم السابقة البحث خلفية إىل نظر

  كيف تطور األدب العريب يف الصني؟ - ١

 ؟ما أنواع تطور األدب العريب يف الصني - ٢

 ؟ ما أثر األدب العريب يف الصني - ٣

  اف البحث أهد    . ت
 هذه الورقة أساساً ثالثة أغراض حبثية:واستناداً إىل طرح مشاكل مركزية واضحة، حتقق 

 :هي واألهداف السابق، البحث أسئلة على استنادا

 الصني يف العريب األدب تطور لوصف. ١

 الصني يف العريب األدب تطور أنواع لوصف. ٢

 الصني يف العريب األدب أثر لوصف. ٣

  البحث  أمهية    . ث
 :هي النظرية الفوائد وأما. التطبيقية والفوائد النظؤية الفوائد إىل ينقسم البحث فوائد

ا البحوث وإجراء العربية الثقافة فهم لتعزيز.١  .الصني يف بشأ

دة. ٢  الصني يف املطور العريب األدب خزائن لز

 :هي التطبيقية وفوائد

 ولكنه واسعاً، عمقاً  والغربية واألمريكية األوروبية األدب بشأن وأحباثها الصني فهم بلغ وقد.١

 أن ضرورة حىت. اإلسالمية العربية واألدب العاملية احلضارة ريخ عن كثرياً  معروفاً  ليس

 . واإلسالم العربية األدب الشرقية األمة تدرك

 البحث حدود  . ج
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 احلادي القرن يف الصني يف العريب األدب تطور حول البحث موضوع الباحثة حددت

 .والعشرين

  الدراسات السابقة   . ح
 والصني والثقافة العريب األدب تطور تصف يوييانغ تشن دكتور، ٢٠١٤، يوييانغ  تشن

 مخسة يف العصور خمتلف يف العربية األعمال وخصائص العريب واألدب التارخيية واألسباب

ا يف فصول  قبل الصني يف العريب لألدب التارخيية املراحل األول الفصل ويستعرض. كتا

 أثناء الصني يف العريب األدب انتشار أساساً  الثاين الفصل ويتناول. العشرين القرن

. اجلديدة الصني فرتة يف العريب األدب انتشار يدرس الثالث والفصل. الصني مجهورية

 وحيلل. العشرين القرن اية يف الصني يف العربية الثقافة انتشار يدرس الرابع والفصل

ريخ زخم اخلامس الفصل  .والصني العرب بني الثقايف التبادل و

 البحث ة منهج  . خ
، ص. ٢٠٠٩ومنهجية البحث هي تفسري شامل لعملية البحث (هاميلتون وبنيغار، 

ت الرامية ١٠٥ ). وتتضمن منهجيات البحث عملية علمية لتحليل نتائج احلصول على البيا

، ص. ١٩٩١إىل حل مشكلة ما أو إثبات االفرتاض القائم علميا على الوقائع (جنسن، 

٩٦.( 

ت، وتقنيات مجع وتتألف  منهجية البحث هذه من أنواع البحوث، ومصادر البيا

ت. وفيما يلي شرح  ت، وتقنيات حتليل البيا ت، وتقنيات التحقق من صحة البيا البيا

 لكل جزء:

  البحوث املتعلقة بنوع النوع  . أ

ت استنادا إىل نظرية معينة (هاميلتون وبينغار،  ج علمي للحصول على البيا والبحث 

ج علمية لتحقيق نتائج ١٢٠، ص. ٢٠٠٩ ). ويف هذه الدراسة، يستخدم الباحثون ثالثة 
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ملكتبة. وفيما يتعلق مبظهره،   البحوث، وهي البحوث النوعية والوصفية والبحوث املتعلقة 

 كان ما يلي:

  بحث النوعي. ال١

وهذا البحث هو نوع من البحوث النوعية. ووفقًا ملا ذكره كريك وميلر، فإن البحث 

النوعي هو نظام معني من املعارف االجتماعية يعتمد أساسًا على املراقبة البشرية يف 

تمع من خالل لغته ومصطلحه ( ، ص. ٢٠٠٣وآخرون،  كاميكمنطقته ويتصل 

دف هذه ). وقد اختذت هذه الدرا٨٩ سة شكل حبث نوعي بسبب عدة حجج هي: 

الدراسة إىل فهم تطور األدب العريب يف الصني من خالل خلفية العصر، والسياسة 

  الوطنية للرتمجة، واألعمال املرتمجة، وقوانني األعمال وخصائصها.

  . البحوث الوصفية٢

وهذه الدراسة تندرج ضمن دراسة وصفية. والغرض من البحث الوصفي هو وصف 

ت اليت مت  ر هذه الظاهرة. البيا الوقائع املميزة للظاهرة وصفًا منهجيًا ودقيقًا ملعرفة آ

مجعها بعبارات وصفية فقط والقصد منها التماس تفسري أو فرضية اختبار أو التنبؤات أو 

ر (جنسن،  ). واحلجة البحثية اليت تستخدم البحوث ١٠٠، ص. ١٩٩١دراسة اآل

ت البحث هذه وصفية من خالل تقنيات القراءة.   الوصفية هي كما يلي: بيا

  . أحباث املكتبة٣

ت جيمعون الباحثني وهو  النوعي، املنهج الباحثة استخدمت  ستخدام البيا

 يف العريب األدب تطور رسونيد وهي املكتبية، التسجيلوالدراسة وتقنيات القراءة تقنيات

  .ذلك إىل وما واألدب والتاريخ الكتب من الكثري قراءة طريق عن الصني

  ر البيناتدمصا   . ب
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يراغي  ر البيناتدمصاوينقسم  ت ( نويني للبيا يف هذه الدراسة إىل مصدرين أوليني و

ت املذكورين:٣٠، ص. ٢٠١٩ومونوت،    ). وفيما يلي عرض لكال مصدري البيا

 األويل. املصدر ١

ت األولية يف البحوث النوعية هي األقوال واإلجراءات. ويتم احلصول  ومصادر البيا

ت هذا من امليدان عن طريق املراقبة أو إجراء املقابالت. مث استخدم  على مصدر البيا

ت للحصول على مزيد م  كاميك( ن املعلومات وحتليلها يف البحوث الباحث هذه البيا

ت األولية هي بي)٩٠، ص.٢٠٠٣،  جسام البحوث . والبيا ت تتصل مباشرة   ا

ت الرئيسية هلذه الدراسة مستمدة من كتاب )٤٧، ص.٢٠١٧، دافيد ( . والبيا

نغ املعنون "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين" الذي  الربوفيسور تشني يو

  صفحة. ٣٢٩. حيتوي الكتاب على ٢٠١٦نشرته دار نشر شعب نينغشيا يف عام 

ت الثانوية٢   . مصدر البيا

ت الثانوية هي مصادر خمتلفة للقراءة مثل الرسائل الشخصية،  ومصادر البيا

ئق الرمسية الواردة من خمتلف الوكاالت  واملذكرات، ومذكرات االجتماعات، والو

الت، والصحف، واملنشورات الصادرة عن خمتلف امل نظمات، وامللحقات احلكومية. ا

ت، ونتائج الدراسات  الواردة من اهليئات الرمسية مثل الوزارات، ونتائج الدراسات، والنظر

ت الثانوية (جنسن،  االستقصائية، والدراسات التارخيية، مبا يف ذلك مصادر البيا

نوية للمساعدة يف مشاريع البحث  استخدمت الباحثة). و ١٢٠ ، ص.١٩٩١ ت  بيا

ت املشتقة ألن هلا أوجه تشابه ( ت األولية، اليت تسمى عادة البيا  ديويدوإكمال البيا

). ومن خالل عدد كبري من التاريخ واألدب والصحف ٥٢ ، ص.٢٠١٧وآخرون، 

األبعاد ومتعمقا واألخبار واألعمال األدبية وما إىل ذلك، جتري هذه الورقة حتليال متعدد 
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لألدبيات العربية يف الصني، وتظهر التكامل والتفاعل بني الثقافات واجلنسيتني الرئيسيتني 

  يف الصني واململكة العربية.

ت   . ت   طريقة مجع البيا

ت أو حجمها. كما يتعني استكمال  ت بنوعية أداة مجع البيا وستحدد نوعية البيا

ت حسب الطلب (بيت   ).٦٥، ص. ٢٠١١ز، طرائق مجع البيا

  . تقنية القراءة١

ت من هذا  وتقنيات القراءة هي واحدة من أول التقنيات املستخدمة يف أخذ البيا

الت أو املقاالت  ت دون قراءة، مثل الكتب أو ا البحث. ولن ينتج هذا البحث بيا

شياء البحوث (بيتز،   ). واهلدف الرئيسي من هذا البحث٧٠، ص. ٢٠١١املتعلقة 

هو كتاب "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين". وفيما يلي اخلطوات اليت 

  يف هذه املرحلة: اختذت الباحثة

كتاب "الثقافة العربية يف الصني يف القرن   أخذت الباحثة،  اخلطوة األوىل  ) أ

أن األدب العريب يف الصني مقسم إىل  الحظتالعشرين" كمالحظة أولية، و 

  خمتلفة. ثالث فرتات

  أن تُقرأ مرة أخرى خصائص األدب العريب يف كل فرتة من فرتات الصني.  ) ب

ت وفقا جلميع األعمال  قدنت الباحثةويف الوقت نفسه من القراءة الثالثة،   ) ت بيا

م وخصائصهم.   وخلفيا

  ب املطالعةو أسل. ٢

ت هي  أو عالمات على الكلمات  مطالعةوالتقنيات املستخدمة يف مجع البيا

ت. تقنية  فن، يعين أنه يتطلب مهارات فكرية فردية  املطالعةوالعبارات اليت تعترب بيا

ا الباحثة). وفيما يلي اخلطوات اليت ٧٠، ص. ٢٠١١(بيتز،    يف هذه املرحلة: اختذ
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نغ يف كتاب "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن   ) أ وفقًا آلراء تشني يو

ألدبيات وتطوير األدبيات.الع   شرين"، تصف هذه الورقة وتنقح اجلزء املتعلق 

نغ، من منظور القرن احلادي والعشرين، إلجياد تطور   ) ب من منظور تشني يو

  األدبيات العربية.

نغ، فإن حالة التنمية والوقت ينقسمان إىل ثالث    ) ت وفقا لوجهة نظر تشني يو

  مراحل.

  تتقنية التحقق من صحة البيا   . ث

ت من أجل احلصول على  استخدمت الباحثة و تقنيات التحقق من صحة البيا

ت اليت مت احلصول عليها. و ت صحيحة من مصادر البيا  استخدمت الباحثة بيا

تقنيتني جرى استعراضهما من وجهات نظر خمتلفة. أوًال، التقنية اليت شوهدت من منظور 

نياً، الطريقة اليت ُيشاهد عليها  دة املثابرة واملناقشة مع األقران.  الباحث، وهي تقنية ز

ت هي تقنية تثليث البيامن وجهة نظر مصدر  ، ١٩٩٤  ، هوبرمان ومايلز ( البيا

 .)٢٦٧ص. 

دة الثبات. ١   ز

ت اليت مت مجعها وعرضها أو  دة الثبات هي إحدى طرق مراقبة دقة البيا وز

ت التيقن وتسجيلها على حنو سليم  التحقق من دقتها. ومن مث، ميكن تسجيل البيا

دة ثبات البحوث، ميكن القيام  ومنهجي، مما يزيد من ثباته على أساس مستمر. ولز

ئق  بذلك عن طريق قراءة خمتلف املراجع والكتب والبحوث السابقة والعديد من الو

ذه الطريقة،   أكثر  كونت الباحثةاملتصلة بنتائج البحوث اليت مت احلصول عليها. و

، هوبرمان ومايلز ( حبيث تكون البحوث ذات نوعية أعلىحذرًا يف جتميع دراسة 

  هذه املرحلة:.  وفيما يلي اخلطوات اليت اختذها الباحث يف )٢٦٧، ص. ١٩٩٤
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معة مرارا وتكرارا. قرأت الباحثة  ) أ ت ا   البيا

ت املتصلة مببدأ التحديد استنادا إىل  قامت الباحثة  ) ب بتعديل كامل حمتوى البيا

نغ.   منظور تشينيو 

ت اليت يتم احلصول عليها من البداية إىل النهاية. عرضت الباحثة  ) ت   البيا

  . التثالثي٢

ت  وقال دنزين إن تقنية التثليث هي تقنية تستخدم للتحقق من صحة البيا

ت تستخدم بعد ذلك كمقارنة (دافيد، وآخرون،  ستخدام أشياء خارج نطاق البيا

  ). وتقنيات التثالثي تنقسم إىل ثالثة أنواع هي:١٥، ص. ٢٠١٧

  الرتاكم يف املصادر  ) أ

ا عن والقصد من تثالثي املصدر هو اختبار مصداقي ت اليت يتم القيام  ة البيا

ت مقارنة ببعض املصادر اليت مت احلصول عليها. مت  طريق التحقق من البيا

ت مث قام بتحليلها الباحثون ال ذين توصلوا بعد ذلك إىل احلصول على البيا

. وفيما يلي اخلطوات اليت اختذها الباحث الذي )٣٢، ص.٢٠١٨ ،قنبلةاستنتاج(

  الثالثي للمصدر:يستخدم التنس 

ت واألشياء البحثية  حددت الباحثة) ١ مصادر عديدة تكشف عن النظر

  اليت يتعني تنفيذها.

املصادر اليت مت النظر فيها لتحليل كتاب "تطور الثقافة  الحظت الباحثة) ٢

العربية يف الصني يف القرن العشرين" متشيا مع جمموعة من املشاكل 

  واألهداف.

  وطريقة بؤري تثليث   ) ب
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والتثليد الزمين هو عملية ُجترى ملعرفة مدى تطابق وحقيقة اخلطوات املتخذة يف 

ت، وتقنيات مجع  أساليب البحث اليت تشمل نوع البحوث، ومصادر البيا

دة املصداقية ألنه  ت. وهذا املثلث الزمين مفيد لز ت، وتقنيات حتليل البيا البيا

يف التوصل إىل استنتاجات من اهلدف البحثي يشري إىل عدد املراجع املستخدمة 

لبحث، فإن اخلطوات هي  ٤٥ ، ص.٢٠١٨، قنبلةالذي أُجري ( ). وفيما يتعلق 

  كما يلي:

كتاب "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين"   قرأت الباحثة) ١

دف احلصول على صورة وفهم حملتوى الرواية.   ثالث مرات 

كتا بعنوان "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن  قرأت الباحثة) ٢

ت  العشرين" للمرة الثانية يهدف إىل حتديد ووضع عالمات على بعض البيا

  الالزمة يف البحوث.

ت اليت مت احلصول عليها يف كتاب "تطور  سجلت الباحثة) ٣ مجيع البيا

  الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين".

كتاب "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين" مرة   الباحثةقرأت ) ٤

ت اليت مت احلصول عليها. دف ضمان حقيقة البيا   أخرى 

    . املناقشة٣

ت من التحقق كيفية قشت الباحثة ويف هذه املرحلة،  احلصول مت اليت البيا

). ١٨٥، ص. ٢٠١٣(زيكموند،  واخلرباء الزائرين األصدقاء مع الباحثون قش. عليها

  :الباحثة تهختذان التوضيحات واخلطوات اليت وفيما يلي بي

رة األصدقاء   أ )  إ
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ت (زيكموند،  مناقشة مع صديق عاملي لديه اخلربة الالزمة للتحقق من صحة البيا

  ).التدابري اليت يتعني اختاذها، يف مجلة أمور، ما يلي:١٨٦، ص. ٢٠١٣

والتقسيم واالستنتاجات اليت توصل إليها تشني يوانغ استناداً  ) مناقشة النتائج١

  إىل كتاب "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين".

) مث نُظر يف نتائج املناقشة من خالل حتليل وتفهم مفصلني لتنفيذ كتاب ٢

  "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين" الذي قدمه تشني يوانغ.

  ب) خبري

وأجريت مناقشات مع اخلرباء الذين هم املشرفون يف هذه الدراسة للتحقق من صحة 

هزة. ومن املزمع أن تلقى البحوث اليت أجريت انتقادات واقرتاحات من أجل  ت ا البيا

). ١٨٩ ، ص.٢٠١٣إجراء دراسة تتفق مع اخلطوات واألساليب املناسبة (زيكموند، 

  ما يلي: وتشمل اخلطوات املتخذة

مع اخلرباء الذين يتقنون النظرية املستخدمة كموضوع هلذه  الباحثةت قش) ١

  الدراسة.

ت املستخدمة ألغراض هذه  الباحثةقشت ) ٢ مع اخلرباء ملعرفة وحتديد البيا

  الدراسة، وهي:

(أ) وصف للوفاء مببادئ االستقطاب اللغوي يف كتاب "تطور الثقافة العربية 

نغ؛يف الصني يف    القرن العشرين" الذي قدمه تشينيو 

ت اليت أجراها الباحثون. الباحثةقشت (ب)    مع اخلرباء نتائج مناقشة البيا

من اخلبري تصحيح مجيع اخلطوات اليت اختذت منذ بداية  الباحثةت طلب(ت) 

ايتها خطوات صحيحة ومناسبة.   هذه الدراسة حىت 

ت حتليل تقنية  . ج   البيا
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ت حتليل مت ت وحتليل . وهابرمان مايرز مناذج ستخدام النوعية البيا  جتهيز هو البيا

ت،  عن والبحث بينها، واجلمع لإلدارة، قابلة وحدات يف وتفكيكها وتنظيمها، البيا

 ،٢٠١٧ ،ديويد ( اآلخرين إىل نقله ينبغي ما وتقرير تعلمه، وجيب مهم شيء وإجياد األمناط،

ت مجع هي املتخذة اخلطوات فإن ، للخطوة لنسبة أما. )١٨٠. ص   وجتهيز األولية، البيا

ت ت وقراءة الالحقة، التحليالت ألغراض البيا ت وجتميع كملها، البيا  ترميزها أو البيا

 وبنيغار، هاميلتون( املواضيع معىن وتفسري املرتابطة، املواضيع ووصف االحتياجات، حسب

  :يلي كما هي املستخدمة واخلطوات) ١٤٩. ص ،٢٠٠٩

ت مجع  . ١  اخلام البيا

ت األولية يف هذه املرحلة، يتخذ الباحث اخلطوات التالية:   يف إطار مجع البيا

المتثال، أي يف شكل  ت اليت مت احلصول عليها من قبل فيما يتعلق  أ) مجع البيا

الصني يف القرن مذكرات عن نتائج قراءة وحتليل كتاب "تطور الثقافة العربية يف 

نغ.   العشرين" الذي كتبه تشينيو 

ت املوجودة يف شكل إجناز  ب) كتابة نتائج املذكرات يف شكل سردي من بعض البيا

يف كتاب "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين" الذي قدمه تشني 

  يوانغ.

ت مجع. ٢  وحتليلها البيا

ت لتحليلها عن البيا   ت اليت يتم مجعها مث حتليلها. وفيما يلي اخلطوات املتخذة:مجع البيا

ت اليت حصلوا عليها بعد حتديد إجناز كتاب "تطور الثقافة  أ) يسرتجع الباحثون البيا

  العربية يف الصني يف القرن العشرين" الذي كتبه تشني يوانغ عن طريق الطباعة.

ت حسب احلاجة، أي تنفيذ كتاب "تطور الثقافة العربية  قامت الباحثةب)  جبمع البيا

نغ.   يف الصني يف القرن العشرين" الذي نشره تشني يوي 
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ت استنادا إىل تنفيذ كتاب "تطور الثقافة العربية يف  قامت الباحثةت)  بتجميع البيا

نغ والذي مت احلصول عليه يف  الصني يف القرن العشرين" الذي نشره تشينيو 

  خطوات سابقة.

لكتاب املعنون  ت حسب الفئة حسب نوع الوفاء  ث) يقوم الباحثون بتجميع البيا

نغ.   "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين" الذي قدمه تشني يوي 

ت قراءة. ٣  كملها البيا

كملها يف هذه املرحلة، يكتب الباحث مالحظات أ ت   و أفكارًا عامة عنقراءة البيا

ت اليت مت احلصول عليها ( . وتشمل اخلطوات اليت )١٧٩، ص. ٢٠١٦،  هارفردالبيا

  اختذها الباحث ما يلي:

أ) البحث عن أفكار عامة من القصص الواردة يف كتاب "تطور الثقافة العربية يف 

  الصني يف القرن العشرين" الذي قدمه تشني يوانغ.

  وفقاً لقدرة الباحث.ب) تفسري هذه األفكار 

ت) كتابة مذكرة عن بعض األفكار العامة اليت مت احلصول عليها استنادا إىل نتائج 

حتليل كتاب "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين" الذي قدمه 

نغ.   تشينيو 

ت حزم. ٤  البيا

ت عملية لتنظيم البي ت اليت تكتبها بعد وميكن أن يستدعي مجع هذا املستوى من البيا ا

). وفيما يلي ١٧٦، ص. ٢٠١٦ذلك إىل عدة فئات يف حدود معينة (هارفيلد، 

  اخلطوات اليت اختذها الباحث:

(أ) اقرأ الكتاب الكامل "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين" الذي كتبه 

دف احلصول على الفكرة األساسية. نغ    تشينيو 
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  املعىن األساسي مث كتابته يف مالحظة.(ب) إجياد 

  (ت) دمج الكلمات أو العبارات اليت ُعثر عليها وتصنيفها يف فئات عديدة.

  (ث) حتديد كل آية ببضع مصطلحات حمددة.

 جملد مزامنة .٥

خلطوات اليت يتخذها الباحثون يف هذه املرحلة:    وصف املوضوع ذي الصلة فيما يتعلق 

اليت تفيد يف هذا الصدد عنوان كتاب "تطور الثقافة العربية  أ) وصف مجيع املعلومات

ت املتاحة. نغ وفقاً للبيا   يف الصني يف القرن العشرين" الذي قدمه تشينيو 

ب) إنشاء عدد من الفئات، وهي إجناز شني ييانغ للكتاب املعنون "تطور الثقافة 

النتيجة الرئيسية هلذا العربية يف الصني يف القرن العشرين" الذي أصبح بعد ذلك 

  البحث.

ت) استخدام حماضرة شخصية يف كتاب "تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن 

نغ، وهو إجناز للرسالة اليت مت حتديدها إلجراء حتليل  العشرين" ألقاها تشينيو 

  أكثر مشوًال.

يف كتاب  ث) توضيح السرد بشأن التسلسل الزمين للمحاضرة اليت ألقاها تشني يوانغ

"تطور الثقافة العربية يف الصني يف القرن العشرين"، وهو يف سبيله إىل اإلجناز، 

  وآخرون.

ت اليت يتم احلصول عليها من نتائج الشعبة.  ح) وضع جدول لتيسري جتهيز البيا
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  الفصل الثاين
سيس مجهورية الصني الشعبية  . أ  األدب العريب يف الصني قبل 

 عامة عن الفرع األولحملة . ١

ت العربية إىل األدب الذي ولد يف املنطقة العربية وشارك يف إقامته املسلمون  تشري الكتا

وغري املسلمني. ويف العصور القدمية، يشري إىل األدبيات يف شبه اجلزيرة العربية، ويشري إىل 

يشري التقرير إىل  العصور الوسطى إىل أدبيات اإلمرباطورية العربية. ويف العصر احلديث،

ين واألدب  ريخ طويل مثل األدب اليو ا ذات  أدبيات البلدان العربية، اليت أُدرجت على أ

لشمول  اهلندي واألدب الصيين. وحىت اآلن، أثرت على املؤلفات الرئيسية األربعة اليت تتسم 

ريخ العرب األديب إىل فرتات قدمية وحديثة . ويشمل اجلزء القدمي واالحتواء الذايت. وينقسم 

أدبيات ما قبل القرن التاسع عشر، ويشمل اجلزء احلديث القضا احلديثة واملعاصرة منذ 

  القرن التاسع عشر.
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ريخ األدب العريب  ومل يشارك معظم العلماء يف مجيع أحناء العامل هذا التمييز. وقسموا 

)، وفرتة ٧٥٠-٦٢٢اإلسالمية ()، والفرتة ٦٢٢-٤٧٥إىل أربعة أقسام هي: فرتة اجلاهلية (

). غزو "لون" ملصر هو تنسيق ١٧٩٨-١٢٥٨) وفرتة القلعة (١٢٥٨-٧٥٠العباسيد (

إىل احلرب  ١٩زمين، وبعد ذلك تعد األدبيات احلديثة، مبا يف ذلك األدب احلديث (من 

ألدب املعاصر العاملية األوىل)، واحلديثة (احلرب العاملية األوىل إىل احلرب العاملية الثانية)، وا

نغ، تشني(  (بعد احلرب العاملية الثانية حىت الوقت احلاضر)   .)٦٨  ،٢٠١٦ يو

بدأت دراسة الصني لألدب العريب يف ثالثينيات القرن العشرين. العمل األيقوين هو 

السيد. "خمطط زينغ زيندو لألدب"، الذي كتب يف أواخر ثالثينيات القرن العشرين، والذي 

ميكن أن يُقال إنه بداية حبوث األدب العاملية الصينية. يف العشرينات من القرن العشرين، 

ريخ األدب الصيين القدمي والعصري  رتب زينغ زيندو، عندما كانت احلركة الثقافية اجلديدة، 

  يف ترتيب زمين وجغرافياً برؤية مبتكرة.

 ٤٥وأخربوا املقدسات األكثر نفوذاً يف عملية األدب العاملي منذ ظهور نص مكتوب يف 

االت مثل الشعرية فصًال. وتغطي الكالسيكية وأهم املواهب األدبية والثقافية العديد من ا

ت واألوبرا والنظرية األدبية والتاريخ والكتب القدمية والنصوص.   والربية والروا

رخييتني. وكانت  سيس مجهورية الصني الشعبية" فرتتني  وينبغي أن تتضمن عبارة "قبل 

حىت نفي اإلمرباطور كينغ يف  ١٦٤٤الفقرة األوىل الرتمجة املتقطعة للقرآن يف عام 

إىل  ١٩١٢؛ وكانت الفقرة الثانية هي مجهورية الصني يف الفرتة من عام ١٩١٢شباط/فرباير 

. ملدة ثالثة قرون تقريًبا، كانت املمتلكات اليت تركها أسالفهم صغرية ١٩٤٩نيسان/أبريل 

س  تشني(  يس مجهورية قايحًقا. من الصعب العثور على مجيع الرتمجات األدبية العربية قبل 

نغ،   .)٦٩  ،٢٠١٦ يو
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ويف الوقت احلاضر، ال يُعرف سوى ست مؤسسات بسبب العدد الكبري من مؤسسات 

سيس مجهورية الصني الشعبية، مما جيعل من الصعب إدخال الكتاب  النشر الفوضوي قبل 

إلضافة إىل ذلك، قد تكون هناك أعمال مرتمجة مل تنشر نظرا  لعدم إمكانية لكامل. و

    العثور على العديد من الرتمجات لفرتة طويلة للغاية.

وال يزال من املمكن أن يتبني من االستعراض غري الكامل للرتمجة أن العلماء قد ركزوا 

خالل هذه الفرتة قدرا كبريا من االهتمام على ترمجة الكالسيكية، والكويران، و "الليايل واألل 

عمال الشهرية دائماً السعي املستمر للمرتمجني، وميثل هذان العمالن الواحد". كانت ترمجة األ

  أساساً أعلى إجنازات األدب الكالسيكي العريب.

إلضافة إىل هذين  لتفصيل. و إلضافة إىل تعميمها وترمجتها، سيتم تقدميهما  و

لباحث الربدة" اليت ترمجها ا - النوعني، فإن األعمال الكالسيكية هي قصائد "القاعدة 

اإلسالمي ماكسني ومعانلي: العديد من القصائد املوالية اليت ترمجها "كاتب العداء" اللبناين 

نغ، تشني(  جربون خليل جيربون، وال سيما "النيب"، الذي أصبح الرتمجة  )٩٨  ،٢٠١٦ يو

  االفتتاحية لألعمال العربية احلديثة.

إلضافة إىل املخطط األديب، فإن املقاالت األخ رى عن األدب العريب خالل هذه و

الت األدبية، اليت ترتاوح بني مقاالت متهيدية إىل  الت أو ا الفرتة متناثرة أساساً يف بعض ا

إعادة النظر يف املقاالت. السيد. يتضمن ما كتبه وانغ شيانغيوان عن البلدان الشرقية يف 

ات الصينية يف البلدان الشرقية منذ الرتمجة والتاريخ البحثي بعض الورقات عن املؤلف -الصني 

القرن العشرين. ويصنف صاحب البالغ املقاالت املدرجة يف النصف األول من القرن 

ألدبيات العربية على النحو التايل نغ، تشني( العشرين املتعلقة   :)١٥٠  ،٢٠١٦ يو

 العريب ألدب الصلة ذات العشرين القرن مؤلفات : اجلدول ٢٫١
ريخ الرقم  اليومية اسم اإلسم مؤلف النشر 
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 جنگزين دويتو ١٩٢٤٫٤٫١٠ ١
 املقدس الكتاب من اخلامس الفصل :األدب موجز

 الشرقي

 شهرية رواية جريدة

٢ 
 األدب أسبوع الربدة قسدة على التعليق جانغروغو ١٩٢٥.٨.٣١

٣ 
ت شينيانبينغ ١٩٢٥.١١.١٥  األدب أسبوع القدمية مصر عن روا

٤ 
 األدب أسبوع َعَريبّ  أوها سيدي ١٩٢٧.٩.٥

٥ 
 األدب أسبوع مصر يف اهلندية األسطورة على احلفاظ شوانزهو ١٩٢٨.٩.٣٠

٦ 
 واجلمال الصاحل احلقيقة، عربية أغنية هيجون ١٩٣٠.٩.١٦

٧ 
 حديث أديب استعراض هوي كالسيكي أدب تشنزيزان ١٩٣١.١٠.٢٠

٨ 
ت وصاحبه "النيب" شيزهكون ١٩٣٢.٥.١  احلديثة الدور

٩ 
ثري مازونونغ ١٩٤٠.٣.٣٠ ت األورويب األدب على العريب األدب   للحرب مناهضة كتا

نية  اليا
١٠ 

 الطبيعة مظاهر مجيع عربية دراماً  انسجام ١٩٤٤.٢.١

وميكن مالحظة أن ترمجة وحبوث األدب العريب يف الصني خالل هذه الفرتة ليست 

قليل من األعمال الكالسيكية مثل قلعة وليليت  صغرية فحسب، بل تقتصر أساسا على عدد

ألف وليلة واحدة، وتفتقر إىل تراكم منهجي وكامل للبحوث. يف التاريخ األديب أو سلسلة 

من الكتب واملعاجم لـ "األدب العاملي" و "األدب األجنيب"، وال سيما "األدبيات ذات 

  .)٥٦ ،٢٠١٤شاشا، امللك( التوجه" و "األدب األفريقي"

ملطبوعات العربية هو يف األساس فراغ أو منشأ، وحيتل وقتًا طويًال. ويقدم   إن التعريف 

ت العربية اليت تعود  كتاب زينغ زيندو للمخطط األديب الشخصيات التمثيلية وأعمال الكتا

إىل القرون الوسطى. ويف ذلك الوقت، كان يُنظر إليه على أنه األكثر مشوًال ومنهجية لتقدمي 

صفحة من  25ب العريب يف الصني يف ذلك الوقت، ولكن هذا اجلزء مل ميثل سوى األد

  ، ومن مث فإنه ال يبدو أقل مما ينبغي.٢٠٠٠صفحات الكتاب لعام 



 

22 
 

ومن بني هؤالء القلة من األشخاص الذين يدرسون األدب العريب، يسلط املؤلف الضوء 

جم العديد من فصول األدب العريب على عامل ومرتجم هوي، هو ما زونغونغ. ورغم أنه مل يرت 

(املذكورة أعاله)، فقد بذل جهودًا عديدة لسد الفجوة يف تقدمي األدب العريب إىل الصني 

لعني بشكل  ودراسته. وما زونغرونج، بوصفه مدافعًا وروادًا عن حبوث آداب اهلوي، يلتقي 

كبري من األدب العريب   خاص بسبب دعوته للثقافة اإلسالمية. ويدعو دائمًا إىل تقدمي عدد

ت جديدة حتّول وحتتاج إىل هواء أجنيب طازج لزراعة نفوذ ثري  إىل الصني، وإعطائنا كتا

وحفز أقوى، وترمجة األدب العريب لتغذية األدب والفن الصينيني وإجياد عامل جديد يف األدب 

  والفن.

ريب، لذا فإن مناقشة وأثناء مجهورية الصني، ال يُعرف سوى القليل عن دراسة األدب الع

ا حتفة ألجيال الحقة  ما زونغ لألدب العريب كانت رائدة يف ذلك الوقت. وميكن القول إ

ت العربية يف "لغة  فهمت أحباث األدب العريب يف ذلك الوقت. وعرض تطوير الكتا

 الطيور": "إن األدب العريب مقسم بشكل عام إىل عصورين: احلقبة األوىل هي العصر القدمي

  .الدة حممد، واملمثل هو 'امللقات'قبل و 

العصر عصر القرآن بعد ميالد حممد، ألن القرآن منذ ذلك احلني له قيمة ونفوذ عظيمني 

ت  يف األدب العريب، بينما تراجع الشعر تدرجييا، حيث أنتج فن أديب جديد، أي روا

املنغويل يف القرن الثالث الشعر. وما فتئت األدبيات العربية آخذة يف االخنفاض منذ الغزو 

  عشر.

نغ، تشني( كما ترجم ورقة الباحثني الفرنسيني، "رسم تطور األدب العريب يف مصر"،  يو

. وعلق ١٩٣٧اليت نشرت يف الكتاب الفصلي يف كانون األول/ديسمرب  )١٦٦  ،٢٠١٦

يذكر  الربوفيسور جي تيينغ على هذه املادة على النحو التايل: "إن هذا النص يستحق أن
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حىت لو  -نقطتني على األقل، إحدامها مادة خاصة تعرض األدبيات املصرية يف الصني 

  ترمجت. هذه املادة ليست يف أقرب وقت و واحدة من أبكرها.

والثانية هي أن املقاالت اليت تصف احلالة األدبية ملصر والبلدان العربية األخرى قبل 

ا. ولفرتة درة نسبيا يف حد ذا طويلة بعد التحرير، ترمجت معظم املداخالت ذات  التحرير 

ت الباحثني السوفياتيني السابقني، كما أن مواقف وآراء االنتقادات  الصلة يف الصني إىل بيا

ا. وهذه الورقة اليت ترمجها ما زونغرونج ال متكن القراء الصينيون من فهم  األدبية صعبة التأثر 

ا تفقد أيضا تطور األدب املصري وآراء العلماء  الغربيني بشأن األدب العريب فحسب، بل إ

لنسبة للعلماء الصينيني الذين يدرسون األدب العريب اليوم.  قيمتها املرجعية 

 ١٩٦٦إىل  ١٩٤٩األدب العريب يف الصني يف الفرتة من   . ب

 حملة عامة عن الفرع األول.١

ر، اليت اندلعت يف عام  ، حتتل مرتبة راية الثورة ١٩١٩وكانت حركة الرابع من مايو/أ

الثقافية "معارضة األخالق القدمية، والدعوة إىل أخالقيات جديدة، ومعارضة األدب القدمي، 

ت جديدة"، اليت اجتاحت الصني. ولقد رافق هذا التقليد املثقفني الصينيني  والدعوة إىل كتا

سيس الصني اجلديدة يف عام  رخيية جديدة ـ    .١٩٤٩يف فرتة 

لتاريخ العريب احلديث يتشاطر نفس املصري الذي يشاطره التاريخ احلديث للصني. إن ا

ريخ العدوان العسكري االستعماري الغريب، واهليمنة السياسية، والنهب االقتصادي،  إنه 

والتسلل الثقايف للعامل العريب. وهو أيضا نضال شعوب العامل العريب ضد العدوان والقمع 

  حترير الشعوب.االستعماري الغريب و 

بليون الفرنسي جيشًا لغزو مصر يف عام  ، وبدأ التاريخ العريب احلديث. ١٧٩٨قاد 

فبعد الثورة الصناعية األوروبية يف القرن الثامن عشر، بدأت الدول األوروبية يف التوسع يف 

اخلارج على نطاق واسع وبقوة اقتصادية وعسكرية قوية، األمر الذي حتمل العبء األكرب 



 

24 
 

للعامل العريب بني الشرق والغرب. فقد تبنت القوى الغربية سياسة التسلل والتعدي على العامل 

العريب يف ظل اإلمرباطورية العثمانية حىت احلرب العاملية األوىل. ومنذ ذلك احلني، استكمل 

  .اسي تقسيم العامل العريب برمتهاملستعمرون الغربيون بشكل أس

إىل جانب النظام احلاكم اإلقطاعي، الشعب العريب  فقد اضطهدت القوى الغربية،

بوحشية، األمر الذي أدى إىل االستياء الشعيب. اندلعت املقاومة الشعبية أخريًا مع قوى 

مذهلة يف النصف األول من القرن العشرين. ويف الوقت نفسه، وبدعم من قوى العدالة 

لنصر النهائي.املناهضة للفاشية يف العامل، قاتل الشعب العريب بشجاع   ة وفاز 

ذه اخللفية التارخيية.  واملضمون الذي يتعني حبثه يف هذا الفصل وثيق الصلة للغاية 

دف  ت العربية الصينية (وخاصة الشعرية)،  وميكن القول إنه يف هذا الوقت ترتجم الكتا

الذي  واضح، وهو دعم كفاح الشعب العريب من أجل احلرية والدميقراطية؛ ويشمل الوقت

 ،٢٠١٤شاشا، امللك( تشرين األول/أكتوبر  ١استغرقه ذلك املؤلفات اليت أعقبت 

 ١٧، ما جمموعه ١٩٦٦. وحىت ثالثة أشهر من اندالع الثورة الثقافية يف عام ١٩٤٩)٥٦

عاماً. وخالل هذه الفرتة، مل تؤد ترمجة املؤلفات األجنبية يف الصني، وفقا لغرض "خدمة الثورة 

الرتكيز على أدبيات االحتاد السوفيايت وخمتلف البلدان االشرتاكية، إىل ختفيف وخلقها"، مع 

  .ة اللغات واألدب األجنبية األخرىترمج

ويف بيئة مستقرة على حنو متزايد، انتعشت الرتمجة األدبية العربية حبيوية جديدة. ولكن ال 

 ١٧ذيب. ويف غضون شيء يتطور يف خط مستقيم، كما مرت ترمجة األدب العريب بعملية تع

ن.   عاماً فقط، ميكن تقسيمها بوضوح إىل ثالث مراحل: اإلعداد، واألعظم املناخية، والود

سيس الصني اجلديدة، ١٩٥٦-١٩٤٩تشرين األول/أكتوبر  - اإلعداد  -١.١ . بعد 

اخنرط املرتمجون األدبيون األجانب، مثلهم يف ذلك كمثل العمال من خمتلف مناحي 

حبماس يف أعمال العصر اجلديد. غري أن الصني اجلديدة، اليت توشك على إعادة احلياة، 
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تنشيطها، خرجت للتو من الصني القدمية، وال تزال هناك فوضى خطرية يف صناعة 

 الرتمجة، وكثريا ما تسرق الرتمجة التحريرية، والرتمجة الفوضوية، والرتمجة اخلام.

ولذلك، قامت إدارة الثقافة وإدارة النشر بسلسلة من اإلجراءات، مبا يف ذلك إصدار 

منشور شامل للرتمجة، وإنشاء تنظيم للمرتمجني التحريريني وجلنة عمل للرتمجة، والعمل 

الشاق للرتمجة الصحيحة، والرتكيز على تدريب مواهب املرتمجني التحريريني، وال سيما 

ء نظام صارم للتحقق. ووفقًا هلذا التاريخ، كانت هذه املهام كما القوى اجلديدة، وإنشا

، أنشأت جملة املعرفة ١٩٤٩أيلول/سبتمرب  ١يلي: يف شنغهاي، اليت مت حتريرها للتو يف 

، ترأس دونغ كيوسي ١٩٤٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣العاملية جملة الرتمجة الشهرية؛ ويف 

آذار/مارس، نشر صحيفة  ٢٦ يف شنغهاي. ويف إنشاء أول رابطة للمرتمجني التحريريني

"شعب ديلي" ثالث مقاالت انتقادية حتت عنوان "العمل اجلاد يف جمال الرتمجة املعاجلة 

 احلادة"، وهي مقاالت اجتذبت اهتمام دوائر الرتمجة.

ر/مايو  سة ١٩٥٠ويف أوائل أ لثقافة والتعليم، بر ، أنشأت اللجنة املركزية املعنية 

غوو موروو، اللجنة العاملة املعنية بتوحيد املصطلحات األكادميية، اليت كلفت بتوحيد 

، أصدر مكتب الرتمجة التابع لإلدارة العامة ١٩٥٠متوز/يوليه  ١ترمجتكم لألمساء. ويف 

كزية التعميم الشهري للرتمجة، الذي نُشر منذ  للصحافة والنشر يف احلكومة الشعبية املر 

سيس مجهورية الصني الشعبية، وهو العدد اخلاص الوطين الوحيد  كانون الثاين/يناير من 

م األوىل من مجهورية الصني الشعبية. لرتمجة التحريرية يف األ   املتعلق 

لرتمجة التحريري١٩٥١حزيران/يونيه  ٦ويف  ة على حنو صحيح ، نشر التعميم املتعلق 

لغة الوطن األم واملكافحة من أجل نقاء اللغة وصحتها، وقام الرئيس ماو زيدونغ بتنقيحه 

ووضعه يف صيغته النهائية، وهو أمر له أمهية توجيهية كبرية لرتمجة الصني. ويف تشرين 
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، عقدت اإلدارة املركزية للنشر الشعيب أول مؤمتر وطين ألعمال ١٩٥١الثاين/نوفمرب 

  رتمجة لتعزيز إدارة وختطيط أعمال الرتمجة وحتسني نوعية الرتمجة.ال

، عقدت رابطة الكتاب الصينيني مؤمترا وطنيا عن الرتمجة ١٩٥٤ويف آب/أغسطس 

األدبية. وما زال املؤمتر يعترب تنظيم وختطيط وحتسني نوعية الرتمجة موضوعات رئيسية. 

ت األدبية العاملية وصاغت نظام وصاغت فهرسا مبواضيع خمتارة من أجل الكالسيكا

ملزيد من  التنقيح الالزم. بعد املؤمتر مباشرة، نشرت الدولة. وقد قامت املؤسسة 

التصحيح والتحول، وهناك دوران للنشر متلكهما الدولة، ومها دار نشر األدب الشعيب 

ذي (مبا يف ذلك دار النشر للكتاب)، ودار شنغهاي لألدب اجلديد والنشر الفين (ال

اندمج مع دار نشر آخران لتشكيل دار نشر األدب والفنون يف شنغهاي يف متوز/يوليه 

) وهي مسؤولة عن تنظيم ترمجة ونشر األعمال األد وقد أدت سلسلة من اجلهود ١٩٥٩

نغ، تشني( إىل ترمجة الصني إىل مسار منظم وقيادي وخمطط له   .)٢٣٣  ،٢٠١٦ يو

رية لألدب العريب وعدم وجود مرتمجني، خالل وبسبب ضعف قاعدة الرتمجة التحري

ال  فرتة اإلعداد اليت دامت ست سنوات، مل يكن هناك أي قدر من السرعة يف هذا ا

ومل حيقق الكثري من النتائج اجلديدة اليت حتظى بشعبية مثل األدب الربيطاين واألمريكي. 

سيس مجهورية الصني الشعبي ة، ولكن تنفيذ هذه ومل تعيد طبع الرتمجات إال قبل 

السلسلة من السياسات والتدابري كان بداية طيبة، ألن هذه اجلهود كانت مستعدة نسبياً 

  ألعظم املناخ التايل.

. وهذه السنوات الثالث هي فرتة شهد ١٩٥٩-١٩٥٧ -احلد األقصى - ١.٢

رخيية فيها تقدم كبري يف ترمجة األدب العريب، ويتجاوز عدد الرتمجات عن أي مرحلة 

سابقة. مت تشكيل فريق الرتمجة األدبية العربية يف الصني اجلديدة بشكل تدرجيي خالل 

لنظر إىل العالقة الوثيقة بني األدب واللغة، انضم اجليل األقدم من اخلرباء  هذه الفرتة. و
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للغة العربية، مثل الربوفيسور ما جيان والربوفيسور ليو لينروي ، املتخصصني يف التدريس 

ت.   إىل عملية ترمجة الشعر والروا

املواهب العربية الشابة، مبا يف ذلك يوين. وميكن أن يكون أولئك الذين يدرسون 

إلضافة إىل ذلك، أوىل بعض  لثناء. و ويشركون يف أعمال املرتمجني أدقيًا وجديرًا 

ت العربية خالل هذه املرتمجني الروس والفرنسية واإلنكليزية يف الصني اهتماما كبريا لألدبيا

  الفرتة، وترمجة العديد منهم، وكان معظمهم مرتمجني من الروسية.

ركزت هذه الفرتة على األدب احلديث، وكانت النتيجة األكثر متيزًا ترمجة الشعر 

لية واالستعمار،  الوطين. ويف ذلك الوقت، وبسبب احتياجات الكفاح ضد اإلمرب

آلسيوية والالتينية من أجل االستقالل الوطين ا -ولدعم حركة الشعوب األفريقية 

لنشر أمهية كبرية لألدب العريب ونظمت  والتحرر، أولت الدوائر الثقافية والدوائر املعنية 

ونشر العديد من جمموعات الشعر. وُختتار مجيع القصائد ذات اإليديولوجية القوية 

لعصر للرتمجة، مثل "جمموعة الشعر العريب احل ديث" و "الصوت األفريقي" و والشعور 

"جمموعة الشعر العربية اجلديدة" و "النصر ملك للجزائر" و "الطريق إىل الوطن 

نغ، تشني( األم" والسمات املميزة املشرتكة هلذه القصائد هي لون  .)٢٦٩ ،٢٠١٦ يو

ت العربية  إلضافة إىل ذلك، بدأت بعض الروا سياسي قوي ومشاعر وطنية عاطفية. و

  تازة يف تقدمي النصوص الروسية والفرنسية والعربية وغريها من النصوص.املم

. ومنذ توسع النضال "املناهضة لليمني" يف ١٩٦٦-١٩٦٠الوادي املنخفض  -١.٣

، أثرت احلركات السياسية، مثل "الطفرة الكربى إىل األمام" و "مكافعة ١٩٥٧عام 

ة  اليمني" و "مضاد" هذا العدد الكبري من املرتمجني التحريريني، مما تسبب هلم يف معا

طري سلسلة من احلركات السياسية، مما جلب فقد تباطأت  بدين وعقلي ومل يتمكنوا من 

، مث أصبحت يف النهاية صفراً يف ١٩٦٠بشكل كبري منذ عام وترية الرتمجة األدبية العربية 
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عندما اندلعت الثورة الثقافية. ويف العقد التايل، ويف ظل كارثة الثورة الثقافية،  ١٩٦٦عام 

  كان هناك عدد أقل من األدبيات العربية.

 Literatureال ميكن العثور على أربعة فقط اآلن. ونشر دار النشر الشعبية (

Publishing House اية الثورة الثقافية. وكان هؤالء ) اثنني، وقد ُنشر كالمها يف 

ا دار نشر األدب الشعيب يف تشرين األول/أكتوبر  عشرات اآلالف من الوفود اليت نشر

 -. وهي فييس حارة، مصر، وهي مرتمجة عربية حمرتفة من قسم اللغات اآلسيوية ١٩٧٥

ا دار األفريقية مبعهد بيجني للغات األجن ت" اليت نشر بية: و "جمموعة جيبرين من الروا

؛ و "جمموعة ١٩٧٥)٨٧ ،٢٠١٤شاشا، امللك( النشر يف هونغ كونغ داغوانغ يف عام 

ا دار النشر األدبية الشعبية يف كانون الثاين/يناير  مشاعر القتال الفلسطينية" اليت نشر

ن اللذان نشر يف هونغ كونغ فهما الرواية الشجاعة احلديثة  ١٩٧ أما الروايتان األخر

ا مكتبة شنغهاي للكتاب يف نوفمرب/تشرين الثاين  ، كتبها الكاتب ١٩٧١اليت نشر

 اجلزائري أسسيا جبار.

ل الشعب احلرية واملساواة، وحقه يف أن  سيس مجهورية الصني الشعبية،  وبعد 

البلد، وبدأ ظهور االحتياجات الروحية والثقافية. وقد ترجم عدد كبري من  يكون سادة

األدبيات األجنبية إىل الصني خالل هذه الفرتة، مبا يف ذلك املؤلفات العربية. وبعد فرتة 

سيس مجهورية الصني الشعبية، أنشأت اإلدارة العامة للنشور يف يوان اإلداري  وجيزة من 

    زية.للحكومة الشعبية املرك

، عقدت اإلدارة العامة للنشرين أول مؤمتر وطين ١٩٥١ويف تشرين الثاين/نوفمرب 

ألعمال الرتمجة يف بيجني. وطلب كومراد هو كياومو يف كلمته وضع خطة للرتمجة 

لتحسني نوعية الرتمجة. وكانت اللجنة ماو زيدونغ قد أصدرت تعليمات هلا ذات يوم: 
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كبريًا من الثقافة التقدمية األجنبية كمواد خام لتغذية "ينبغي للصني أن تستوعب قدرًا  

ا.   ثقافية خاصة 

هذا النوع من العمل مل يكن كافياً يف املاضي. وهذه ليست الثقافة االشرتاكية احلالية 

ا أيضا الثقافة األجنبية القدمية، مثل ثقافة  والثقافة الدميقراطية اجلديدة فحسب، بل إ

 ن الرأمسالية، وكل ما حنتاج إليه اليوم ينبغي استيعابه.عصر التنوير يف البلدا

ما يلي:  ١٩٥٦كانون الثاين/يناير   ١٤وقد جاء يف تقرير زو إنالي عن املفكرين يف 

يئ مجيع الشروط الالزمة لتطوير البحث  "لكي حنقق خطة التقدم حنو العلم، علينا أن 

جنبية وترمجة الكتب األجنبية العلمي. ومن الضروري توسيع نطاق تدريس اللغات األ

 اهلامة. ويف ظل هذه اخللفية، بلغ نشر وترمجة األدب العريب يف الصني ذروته األوىل.

وخالل هذه الفرتة، ترجم بلدي عددا كبريا من األدبيات العربية وأدخلها، مبا يف ذلك 

تكييف السياسة اخلارجية الداخلية والسياسات الثقافية، فضال عن املهمة املشرتكة 

األفريقية العليا وبلدان أمريكا  -للبعثات الدولية املناهضة لالستعمار لبلدان آسيا 

األفريقي. وخالفًا للمفكرين يف ثالثينيات  -ؤمتر الكتاب اآلسيوي الالتينية، والرتويج مل

القرن العشرين الذين ترمجوا املؤلفات الوطنية الضعيفة من أجل نضج مشاعرهم الوطنية 

والتعبري عن مشاعرهم الشخصية، كان سلوك الرتمجة يف هذه الفرتة لتلبية احتياجات 

 السلوك اجلماعي.السياسة الوطنية، من السلوك الفردي إىل 

سيس الصني اجلديدة يف عام  ، ١٩٦٦وعشية الثورة الثقافية يف عام  ١٩٤٩فبني 

حدث ذروة الرتمجات األدبية العربية يف أواخر اخلمسينات من القرن املاضي، الذي تزامن 

مع العالقات الوثيقة بني الصني والدول العربية يف ذلك الوقت. وأقامت الصني عالقات 

، ومع مصر وسور واليمن ١٩٥٨و  ١٩٥٦ة مع ستة بلدان عربية يف عامي دبلوماسي

درة يف ١٩٥٨، ومع العراق واملغرب واجلزائر يف عام ١٩٥٦يف عام  . وهذه السرعة 
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ريخ دبلوماسية الصني اجلديدة. ويتبني من ذلك أن الصني عملت جنبًا إىل جنب مع 

  .)٨٧ ،٢٠١٤شاشا، امللك( اهؤالء اإلخوة احملتاجني. تصميم احلرب وصدقه

ولذلك، ترجم عدد كبري من األعمال األدبية من هذه البلدان وأُنشئ حمليا. خذ 

ت املصرية املنشورة يف جملة الرتمجة كمثال، األلبومات اليت ظهرت يف  و  ١٩٥٦الكتا

، "مصر، حنن ندعمك!"، نشرت شياو سان ١٩٥٦: كانون األول/ديسمرب ١٩٥٧

لو شييي "تعطي ملصر" و"مصر" جو مورو، أشيد بك" ووي وي  مصر، حنن ندعمكم!

  "السلف إىل الشعب املصري" وأعمال أخرى.

بع من إقامة  إن إدخال األعمال املصرية يف كثري من األحيان يف العامني املاضيني 

ر  ٣٠عالقات دبلوماسية بني الصني ومصر يف  ، وأصدرت احلكومتان ١٩٥٦مايو/أ

ر أعلن فيه إقامة عالقات دبلوماسية.  ٣٠بيا مشرتكا يف  الصينية واملصرية مايو/أ

عتبارهم أول دولة أفريقية وعربية يف مصر تقيم عالقات دبلوماسية مع الصني، فإن  و

ا واقتصادها وثقافتها.  قادة الصني يعلقون بطبيعة احلال أمهية كبرية على سياسا

سيس مجهورية الصني الشعبية يف وقت مبكر وحىت أواخر اخلمسينات، مت  ومنذ 

سيس  تعديل االسرتاتيجية الثقافية وسياسة الرتمجة يف الصني. وبعد فرتة طويلة من 

مجهورية الصني الشعبية، نفذت الصني سياسة خارجية "أحادية اجلانب"، وأقامت 

عالقات حتالف ودية مع االحتاد السوفيايت، ودرست كل شيء من شقيق االحتاد 

يت األكرب. ولذلك، ترجم على نطاق واسع عدد كبري من األعمال اليت تعكس السوفيا

  الصراعات الثورية وإنتاج الشعب السوفيايت وبنائه.

ا بشكل  وبعد ذلك ظهرت النزعة التنقينية يف االحتاد السوفيييت. لقد تدخل قاد

رعان ما فاضح يف الشؤون الداخلية للصني وشجعوا على شوفينية الدولة العظيمة. وس

تغريت العالقات بني البلدين من انقسامات بني األحزاب إىل نقاش مفتوح. ويف هذا 
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لية يف العديد من الدول العربية مثل الشاي،  الوقت، تتصاعد كفاحات مناهضة اإلمرب

وتتعاطف احلكومة الصينية والشعب الصيين مع هذه الصراعات العادلة وتدعمها. 

ليست قريبة جغرافيا فحسب، بل إن هلا أيضا تبادالت ثقافية فالصني والبلدان العربية 

طويلة للغاية يف التاريخ. ولذلك، ويف ظل هذه احلالة الدولية، أقامت الصني عالقات 

دبلوماسية متتالية مع العديد من البلدان العربية، وأصبح التعاون االقتصادي والثقايف وثيقا 

  على حنو متزايد.

ثلون للكتاب اآلسيويني واألفارقة مؤمتر الكتاب اآلسيوي ، عقد مم١٩٥٨ويف عام 

ندونغ. وجتمع   األفريقي يف طشقند، االحتاد السوفيايت، الذي كان مؤمترًا لألدب يف 

م إىل عدم وجود أدب  كّتاب آسيويون وأفارقة من "مهد الثقافة العاملية" للتعبري عن دعو

ا بدون استقالل سياسي وحرية. وتعّرف اجلمعية  العامة الوظيفة االجتماعية لألدبيات 

لية ومناهضة االستعمار، والسعي من أجل االستقالل الوطين، والدفاع  مناهضة لإلمرب

  عن السالم العاملي.

، كان املؤمتر اآلسيوي األفريقي الثاين للكتاب، الذي عقد ١٩٦٢ويف شباط/فرباير 

ملثل. ويف املؤمتر، اعتمد القرار املتعلق يف القاهرة، تبادال ثقافيا آخر للمساواة وامل عاملة 

بدور الرتمجة يف تعزيز روح التضامن بني الشعوب اآلسيوية واألفريقية وتشجيع التبادل 

  الثقايف بينها، الذي زاد من تعزيز التبادل الثقايف بني الصني والشعب العريب.

  من منظور ترمجة األعمال األدبية وخصائصها .٢

  وقد حتسنت كمية ونوعية الرتمجات. -٢ .١

، وعلى الرغم من أن ترمجة األدب العريب يف ١٩٧٧إىل عام  ١٩٤٩ففي الفرتة من عام 

الصني كانت قد بدأت للتو، فقد حققت نتائج رائعة، حيث بلغ عدد الرتمجات أكثر من 

ترمجة. ويتجاوز عدد األعمال املرتمجة إىل حد كبري املرحلة السابقة، ومن الواضح أن  ٦٠
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عتبارها أعماال ممتازة يف  اختيار األعمال األدبية مستهدف. ويُعرتف مبعظم هذه األعمال 

  البلد، كما حتسنت نوعية الرتمجة.

تازة اليت تعكس وخالل هذه الفرتة، ترمجت األدب العريب الكالسيكي واألعمال املم

ريخ  الواقع االجتماعي إىل الصني يف الوقت املناسب، حىت يتمكن القراء الصينيون من فهم 

ا االجتماعية من خالل  البلدان العربية وثقافتها وخصائصها العرقية ووضعها اإلمنائي واجتاها

يم من مصر أعماهلا. خليل كيربون ممثل سور وحممود متور من مصر وطه حسني وطوفيق حك

وبيؤاد العراق وأمني رحياين من لبنان وقاسم من تونس. بدأت أمساء وأعمال الكتاب 

  املشهورين مثل شيب معروفة جيدا للشعب الصيين.

ت الواردة يف الرسم البياين التايل أنه منذ اخلمسينات، ظهرت املؤلفات  ويتضح من البيا

لقراء الصينيني. وهذا اجلدول اإلحصائي جمرد العربية تدرجييا من حافة الثقافة ومن منظور ا

مقارنة بسيطة بني السنوات الثالثني السابقة للتحرير وعقد ما بعد التحرير، ولكنه أمر ُمعَلم 

جداً. وكانت نتائج عقد ما بعد التحرير تسعة أضعاف نتائج العقود الثالثة املاضية، ومل تُقدم 

لكاد ق نغ، تشني( بل التحريرأعمال هذه البلدان العربية إال   :)٢٩٥ ،٢٠١٦ يو

 العريب ألدب الصلة ذات العشرين القرن مؤلفات : اجلدول ٢.٢
 بعد التحرير قبل التحرير البلد
 ٥ ٢ عريب

 ٤ ٠ السعودية العربية اإلمارات
 ٢ ٠ العراق
 ٤ ٠ لبنان
 ١ ٠ األردن
 ٢ ٠ اجلزائر
 ١٨ ٢ املبلغ

 

  لديه أنواع متنوعة ومواضيع مركزة.  -٢.٢
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جلينات، فإن الرتمجة األدبية يف البلدان العربية تظهر تنوع اجلينات.  وفيما يتعلق 

ت وقصائد، وال يوجد الكثري من الطوابل  واألشكال األدبية املرتمجة هي يف املقام األول روا

،  ١٩٧٧إىل عام  ١٩٤٩عام  والربوز. وقدم صاحب البالغ إحصائيًا عاماً. ويف الفرتة من

إلضافة إىل القرآن، حنو   ٢٠رواية عربية تُرمجت وُنشرت يف الصني، تليها  ٢٦كان هناك، 

ت واألشعادة نسبة كبرية، وذلك أساسًا ألن  ١٢قصيدة، و  برقالة، وواحدة. وتشكل الروا

لعصر.  كال النوعني يعلقان أمهية على الفكر ولديهما إحساس قوي 

ل هذه األعمال األدبية، ميكننا أن نتعلم عن الظروف املعيشية للشعوب العربية ومن خال

ا ومثلها العليا. وميكن مالحظة أنه يف  ا وآالمها يف ذلك الوقت، وعن رغبا ونضاهلا وسعاد

احلالة الدولية واحمللية يف ذلك الوقت، انعكست هذه املشاعر يف اختيار مواد ألعمال الرتمجة 

 يف الصني.

وألن بلدي ينتمي إىل العامل الثالث، فقد أوىل اهتماما خاصا لرتمجة األدب العريب. 

ومعظم األدبيات العربية احلديثة اليت ترمجت خالل هذه الفرتة هلا عالمة مشرتكة وموضوع 

ختصار، هناك املواضيع الرئيسية الثالثة التالية:  اإلبداع األديب. و

نيا، أوًال، نثين على حركات التحرير  الوطين املناهضة للحرب واحلرب واالستعمار. 

يعكس حياة الشعب والصراعات اإليديولوجية اجلديدة والقدمية يف فرتة االنتقال االجتماعي. 

  لثا، األعمال الكالسيكية.

 األدب العريب يف عصر جديد يف الصني  . ت

 حملة عامة.١

كانون   ١٨ملركزية احلادية عشرة يف وُيستخدم الناس يف عقد الدورة العامة الثالثة للجنة ا

ر  ١١كأبرز للعصر اجلديد، ويفضل الباحثون   ١٩٧٩األول/ديسمرب  ، ١٩٧٨من مايو/أ

ملادة هي املعيار الوحيد الختبار احلقيقة يف صحيفة غوانغينغ اليومية  ألن املمارسة املتعلقة 
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يف ذلك اليوم هي بداية فوضى الصني. عندما يتعلق األمر بتاريخ ترمجة املؤلفات األجنبية يف 

 .نقطة االنطالق من الفرتة اجلديدالصني، أين ينبغي استخالص 

 -كتاب ترمجة األدب الربيطاين واألمريكي يف بالد   السيد. كتب صن جيلي يف

كنقطة انطالق لسرد   ١٩٧٦: "حنن منيل إىل استخدام تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٨-١٩٤٩

ريخ ترمجة األدبيات األجنبية يف بلد نغ، تشني( املرحلة اجلديدة من  . )٣٠٢ ،٢٠١٦ يو

وقد يكون لدى بعض الناس آراء خمتلفة بشأن هذه الفرتة، اعتقادًا منهم أن الرتمجة املبكرة 

لألدبيات األجنبية حدثت يف هذه الفرتة يف تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب 

، عندما نشر دار النشر األدبية الشعبية ألول مرة بعض الكالسيكية العاملية لألدب. ١٩٧٧

لنسبة للرتمجة األدبية  ويف تلك لغة  احلقبة اخلاصة، كان هلذه اخلطوة بال شك أمهية 

  األجنبية يف الصني.

ويتطلب إجناز أي عمل للنشر عملية. وعلى الرغم من أن ترمجة الصني لألدب الربيطاين 

، ومل تنشر أي مؤلفات إجنليزية أو أمريكية، ١٩٧٦واألمريكي كانت ال تزال فارغة يف عام 

اية الثورة الثقافية يف تشرين األول/أكتوبر من ، فقد مت رفع ونشر األعمال األدبية ١٩٧٦ذ 

 املذكورة أعاله، أي أن الرتمجات األدبية األجنبية يف الصني مل جتمد منذ هذه الفرتة.

يت إىل هذا اليوم بعد تشرين األول/أكتوبر  وقد أثبتت احلقائق أن من املناسب أن 

ترمجة األدب العريب قد ازدهر حىت اآلن. ومعظم املقاالت اليت ترمجها ودرستها ، وأن ١٩٧٦

ت أو الدراما أو الدراما أو  األدب العريب هي نتائج هذه الفرتة، سواء كانت الشعرية أو الروا

مذكرات السفر أو أدب التقارير أو السرية أو املذكرات أو الرسائل أو األدب الشعيب أو أدب 

الهتمام الواجب، مبا األطفال أ ت السينمائية قد حظيت  و النظرية األدبية بل وحىت الكتا

يف ذلك العديد من األعمال إن ترمجة األدب العريب يف احلقبة اجلديدة يف بلد ميكن 

 تقسيمها تقريباً إىل ثالث مراحل.
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انت ، ك١٩٧٨إىل تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩٧٦ويف الفرتة من تشرين األول/أكتوبر 

. ويف هذه املرحلة، بدأت )١٤٢ ،٢٠١٤شاشا، امللك( مرحلة حترير الرتمجة األدبية العربية

صناعة النشر حتاول اخلروج من القيود الصارمة للثورة الثقافية وختتار العمل بعوامل أمان عالية 

ولون إيديولوجي ضئيل لنشره يف موقف رمي احلجارة وطرح األسئلة. وقد ُنشرت ثالث 

ت يف سنتني، أوهلما، القادة املشهورين للمملكة العربية السعودية، والسرية الذاتية ترمجا

، املسرية البيولوجية ١٩٧٧للسياسيني ذوي الشهرة العاملية، اليت نشرت يف أيلول/سبتمرب 

 للفايسال.

ن رئيسيان خالل هذه الفرتة. األوىل هي صحيفة الشعب اليت نشرت يف  وقد وقع حد

لتكييف السياسة األدبية والفنون للحزب تعديالً  ١٩٧٨الثالث عشر من يونيو/حزيران 

ً. ويف تفسري الرئيس ملاو خلطه األديب والفين املقيد، فإن هذا املقال يؤكد فقط على أن  جد

مان العمال والفالحني واجلنود" وخيلى عن اإلشارة إىل "الرتكايت والفن "األدب والفنون خيد

خيدمان السياسة". وكانت السياسة األدبية والفنية للحزب مفيدة منذ أمد بعيد للتأكيد على 

لتايل توسيع نطاق شعار "األدب  ن األدب والفن ينتميان إىل السياسة، و االقرتاح القائل 

لغ األمهية، الذي ميكن القول إنه أرسى األساس  والفن خيدم السياسة". وهذا التغيري 

  .١٩٧٨للفوضى يف األدبيات األجنبية يف تشرين الثاين/نوفمرب 

سس ١٩٧٨أما األخرى فهي إنشاء واستئناف جمالت أدبية أجنبية. يف يوليو/متوز   ،

دبية األجنبية الشهرية دار شنغهاي للرتمجة التحريرية األدبية األجنبية، وجملة الرتمجة األ

"World Literature World Literature أي. وأعيد طبع الرتمجة يف جملة) "

اخلمسينات والستينات يف نفس الفرتة. وقد أعد إنشاء هذه الدول أو إعادة طبعها شروطاً 

اية عام   ،٢٠١٤شاشا، امللك( ١٩٧٨إلحياء الرتمجة األدبية األجنبية تدرجييًا اعتبارًا من 
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ن الصحيتان العديد من الرتمجات العربية القصرية، ومل )٢٣٨ . ويف ذلك الوقت، نشرت ها

  يكن دورمها الرتوجيي موضع شك.

، كان إحياء ١٩٨٩إىل حزيران/يونيه  ١٩٧٨ويف الفرتة من تشرين الثاين/نوفمرب 

، عقدت ١٩٧٨ الفوضى األدبية األجنبية والرتمجة األدبية األجنبية. ويف تشرين الثاين/نوفمرب

األوساط األجنبية للرتمجة األدبية املؤمتر الوطين للتخطيط اخلمسي لدراسة األدب األجنيب يف 

غوانزو. وكان هذا مؤمتراً للدوائر األدبية األجنبية لتكليل اجلبهة األدبية والفنية واإلجنازات اليت 

جنبية أثناء الثورة حتققت خالل سبعني عاماً، ولتنقيح احلظر املفروض على املؤلفات األ

  الثقافية. سياسة إيقاف العمل.

وتوضح اجللسة العامة الثالثة للجنة املركزية احلادية عشرة املعقودة يف كانون 

األول/ديسمرب السياسات اهلامة حلزبنا من أجل حترير الفكر، والبحث عن احلقيقة من 

للعمال األدبيون والفنيون الصينيني احلقائق واإلصالح واالنفتاح. وُعقد املؤمتر الوطين الرابع 

تشرين الثاين/نوفمرب من العام التايل، الذي  ١٦تشرين األول/أكتوبر إىل  ٣٠يف الفرتة من 

ذه الطريقة، فإن ترمجة األدبيات  أوضح املبادئ األدبية والفنية للحزب يف احلقبة اجلديدة. و

لسياسات.   األجنبية يف بلد مدعومة ومضمونة 

وقت نفسه، كان هناك انتشار للمنشورات املتخصصة يف الرتمجات األدبية األجنبية ويف ال

إلضافة إىل األدبيات العاملية واألدبيات األجنبية،   والبحوث األدبية. ومنذ الثمانينات، 

كانت هناك أيضا مؤلفات أجنبية، ورسائل إخبارية للرتمجة، وأدبيات أجنبية، وما إىل ذلك. 

 ٩٧٨جملة شاملة أُنشئت يف عام  ١ت اخلاصة لألدب العريب العامل العريب (وتشمل املنشورا

  ).٢٠٠٢ورسالة إخبارية عن األدب العريب (أُنشئت يف عام 

وأنشئت أيضا مؤسسات أجنبية خاصة لنشر األدب، مثل دار نشر األدب الشعيب ودور 

رية، ودار جيانغسو للنشر نشر األدب األجنيب التابعة له، ودار شنغهاي للنشر للرتمجة التحري
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الشعيب (قسمت فيما بعد إىل دار النشر للرتمجة التحريرية). كما بدأ العديد من الناشرين 

األدبيني غري األجانب يف نشر ترمجات أدبية، شارك فيها قادة أدبيون أجانب يف أواخر 

ال إىل أكثر من  شرين. وحتسن السياسات  ٤٠الثمانينات. وارتفع عدد الناشرين يف هذا ا

  ومؤسسات الرتمجة، مما يهيئ الظروف املالئمة إلحراز تقدم كبري يف الرتمجة األدبية العربية.

ريخ األدب   ٧٨ومنذ أوائل الثمانينات، قدمت  كلية تضم مؤلفني عربيا دورات يف 

ويف هذا العريب، بينما تضطلع مبهمة تدريب خرجيي الدراسات العليا يف األدب العريب. 

الوقت، مت تشكيل فريق تدرجييا لدراسة اجلمع بني األدبيات العربية القدمية واملتوسطة 

واألزرقاء، وقد أدى منوها إىل تغيري ترمجة األدب العريب مباشرة من لغات أخرى. ويف الوقت 

  .١٩٨٣نفسه، أنشئت رابطة حبوث األدب الشرقية يف عام 

عام، عقدت أول حلقة دراسية لألدب العريب يف ويف تشرين األول/أكتوبر من نفس ال

بيجني للبدء يف األعمال التحضريية إلنشاء الرابطة العربية لبحوث األدب. ويف 

، ُعقدت احللقة الدراسية الثانية لألدب العريب، وأنشئت رمسيًا الرابطة ١٩٨٧آب/أغسطس 

وكان أهم عمل منذ إنشائه العربية ألحباث األدب التابعة للجمعية الصينية لألدب األجنيب. 

ترمجة األدب العريب، ودراسة األدب العريب، واألنشطة املشرتكة مع السفارة العربية يف الصني 

  واملؤسسات ذات الصلة ورابطة الصداقة الصينية العربية اليت أحرزت مجيعها تقدماً كبرياً.

ة مزدهرة للرتمجة إىل الوقت احلاضر، وهي فرت  ١٩٩٢أما املرحلة الثالثة فهي من عام 

طراد على أساس العقد املاضي،  األدبية األجنبية. وقد ارتفعت ترمجة املؤلفات العربية 

قتصاد السوق. زار دنج شياوبينغ ووهان، وشنزين،  ثرت  وأخذت نظرة جديدة بعد أن 

ر شباط/فرباي ٢٣كانون الثاين/يناير إىل   ١٨وزهواي، وشنغهاي وأماكن أخرى يف الفرتة من 

تمع الصيين حمل ١٩٩٢ ً مشهوراً، كان مبثابة بداية إحالل اقتصاد سوقي يف ا ، وألقى خطا

  .)٤٤ ،٢٠٠٠ جينجونغ، يل( االقتصاد املخطط
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ومن النتائج املباشرة هلذا التحول الكبري على صناعة النشر دفع دار النشر إىل السوق. 

احل دار النشر فقط. ويف كثري من احلاالت، وينبغي أن تبدأ املنتجات املرتمجة واملنشورة من مص

يفوق وزن املصاحل االقتصادية املصاحل االجتماعية بني املصاحل االقتصادية واملصاحل 

  االجتماعية.

ل الشعب احلرية واملساواة، وحقه يف أن يكون  سيس مجهورية الصني الشعبية،  وبعد 

فية. وقد ترجم عدد كبري من األدبيات سادة البلد، وبدأ ظهور االحتياجات الروحية والثقا

األجنبية إىل الصني خالل هذه الفرتة، مبا يف ذلك املؤلفات العربية. وبعد فرتة وجيزة من 

سيس مجهورية الصني الشعبية، أنشأت اإلدارة العامة للنشور يف يوان اإلداري للحكومة 

  الشعبية املركزية.

دارة العامة للنشرين أول مؤمتر وطين ألعمال ، عقدت اإل١٩٥١ويف تشرين الثاين/نوفمرب 

الرتمجة يف بيجني. وطلب كومراد هو كياومو يف كلمته وضع خطة للرتمجة لتحسني نوعية 

  الرتمجة.

وكانت اللجنة ماو زيدونغ قد أصدرت تعليمات هلا ذات يوم: "ينبغي للصني أن 

ا. هذا تستوعب قدرًا كبريًا من الثقافة التقدمية األجنبية كمواد خا م لتغذية ثقافية خاصة 

النوع من العمل مل يكن كافيًا يف املاضي. وهذه ليست الثقافة االشرتاكية احلالية والثقافة 

ا أيضا الثقافة األجنبية القدمية، مثل ثقافة عصر التنوير  الدميقراطية اجلديدة فحسب، بل إ

  استيعابه.يف البلدان الرأمسالية، وكل ما حنتاج إليه اليوم ينبغي 

ويف التبادل الثقايف بني الصينيني واألجانب، تشكل الرتمجة األدبية مشكلة ال مفر منها. 

ومن الناحية، فإن الرتمجة األدبية هي إحدى أهم طرق التبادل الثقايف. وعلى الرغم من أن 

ا سترتتب عل يها املؤلفات األجنبية ميكن أن تؤثر عليها مباشرة من خالل النص األصلي، فإ

ر، من خالل الرتمجة أساسا. ومتتلك الصني والبلدان العربية خلفا ثقافيا  طائفة واسعة من اآل
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ت كبرية لتعميق وتعزيز التبادالت  عميقا وموارد ثقافية غنية، ولديهما أساس متني وإمكا

  والتعاون الثقافيني.

ر وصلة ومفتاح بيد أنه ليس من السهل حتقيق التبادالت بينهما. حنن حباجة إىل جس

لفتح بيت الكنز الثقايف لبعضنا البعض. هذا عمل الرتمجة. ففجر الربيع من اإلصالح 

فتح زهرة جديدة يف حديقة األدب األجنبية يف الصني، وحدثت  ١٩٧٨واالنفتاح يف عام 

تغيريات كبرية يف ترمجة أحباث األدب األجنيب الصيين، وبساتذة جديدة من حدائق الرتمجة 

ة العربية. ومع التحرر اإليديولوجي للمرتمجني وتوسيع اآلفاق، فإن عملهم ال يبقى على األدبي

مستوى الرتمجة فحسب، بل يتعمق أيضاً. وميتد حمتوى الرتمجة من األعمال األدبية العامة إىل 

ألعمال البحثية  التاريخ األديب واألعمال النظرية األدبية، وجيري أيضًا االضطالع تدرجييًا 

  شأن األدب.ب

  تفسري األعمال األدبية -١.١

وتكتسي الرتمجة األدبية أمهية ووظيفة خاصتني يف أعمال الرتمجة التحريرية. ومنذ 

، دخلت ترمجة ودراسة األدب العريب يف الصني فرتة ١٩٧٨اإلصالح واالنفتاح يف عام 

ازدهار مل يسبق هلا مثيل. وخالل هذه الفرتة، ترجم إىل اللغة الصينية عدد كبري من األعمال 

ت، والقصائد، واملربين، والدراما وغريها من اجلينات،  األدبية العربية، مبا يف ذلك الروا

مال تتضمن نسخا متعددة من الرتمجات، وبدأ وكانت هناك كتب مزدهرة. بل إن بعض األع

العمل البحثي احلقيقي تدرجييا. ويف ظل العمل الشاق الذي قامت به عدة أجيال من 

العلماء املشاركني يف ترمجة األدب العريب وحبوثه يف الصني، بدأ العمل الرائع لألدب العريب 

 املزيد من الشعب الصيين. يف حديقة األدب العاملية العظيم معروفاً ومقدماً من جانب

ويعتقد املؤلف أن هناك تقريبًا النقاط األربع التالية: أوًال، إعادة ترتيب مناخ الرتمجة. ويف 

ح الشرقية  الثمانينات والتسعينات، استفادت ترمجة األدب العريب يف الصني من الر
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السيكي وحديث. لإلصالح واالنفتاح. واستنادًا إىل حمتوى العمل وراثنته، "املضمون ك

ت، لكن أول شيء هو القصص  ويشمل النوع الشعر واملسرحيات والفولكلور وروا

ت".   وروا

ومن منظور البلدان اليت ترمجت إىل األعمال، ورغم أن البلدان العربية تشرتك يف تقاليد 

ا شكلت أ رخيية ومعتقدات دينية مشرتكة يف سياق التطور التارخيي، فإ ربعة ثقافية وأصول 

نيا، غريب آسيا، مبا يف  قطاعات ذات خصائص خمتلفة: أوال، مصر، والسودان، وليبيا؛ و

لثًا منطقة املغرب العريب، مبا فيها اجلزائر  ذلك لبنان والعراق وسور واألردن. فلسطني؛ 

ملكة وتونس واملغرب؛ والرابعة، منطقة اخلليج، مبا فيها اإلمارات العربية املتحدة والكويت وامل

  العربية السعودية، وما إىل ذلك.

ويف الثمانينات، ومع تنفيذ سياسة اإلصالح واالنفتاح الوطنية، جرى توسيع نطاق 

فتتاح البلد. وقد اختار املرتمجون معايري أعماهلم، وقد حدثت بعض  أفكار الناس وأفكارهم 

م ال يولون االهتمام للمحتوى اإليديولوجي لأل عمال فحسب، بل يسعون التغيريات، أي أ

أيضًا إىل تناسب الظروف الوطنية للصني، بل يعلقون أيضًا أمهية على موقف الكتاب 

للغة العربية. القيمة األدبية للطبيعة نفسها. إن اختيار الرتمجة يعود إىل الطبيعة  وتكوينهم 

مواضيع  األدبية للعمل نفسه، وعلى خالف أعمال اخلمسينات والستينات، فإنه يركز على

 مثل الكفاح ضد االستعمار والرغبة يف حياة جديدة.

  إنه إطالق الكالسيكية وأفضل البائعني. -٢.١

حية أخرى،   وخالل هذه الفرتة، ظلت ترمجة األدب العريب تظهر يف حالة ازدهار، ومن 

كانت هناك ترمجات كالسيكية ميثلها الكاتب املصري العظيم حنجب حمفوز والكاتب 

الشهري جيربون. إن كل العملني املهمني تقريباً للكتاب املشهورين يف العامل العريب هلما  اللبناين

 ترمجات صينية يف الصني. أعمال جنيب ماهافوردز هي األوىل يف مجيع الرتمجات اجلديدة.
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  إنه إطالق الكالسيكية وأفضل البائعني.-٣.١

حية أخرى،  وخالل هذه الفرتة، ظلت ترمجة األدب العريب تظهر يف ح الة ازدهار، ومن 

كانت هناك ترمجات كالسيكية ميثلها الكاتب املصري العظيم حنجب حمفوز والكاتب 

اللبناين الشهري جيربون. إن كل العملني املهمني تقريباً للكتاب املشهورين يف العامل العريب هلما 

 الرتمجات اجلديدة.ترمجات صينية يف الصني. أعمال جنيب ماهافوردز هي األوىل يف مجيع 

، نُظمت أنشطة غنية وملونة يف ١٩٨٣ويف الذكرى السنوية املائة ملولد بورون يف عام 

مجيع أحناء العامل إلحياء ذكرى هذا الكاتب العظيم، كما احتفلت األوساط الثقافية واألدبية 

ذا الكاتب العريب بطريقتها اخلاصة. وتولت إذاعة الش عب املركزي والرتمجة يف بلد أيضا 

ته يف جمالت أدبية أجنبية. ويف خريف  ته وبوا دة يف عرض جيربون وأعماله، وُنشرت روا الر

ا األوىل عن األدب العريب ١٩٨٣عام  ، عقدت اجلمعية الصينية لدراسة األدب العريب ندوا

  يف شيانغشان، بكني، ووضعت جيربون على جدول أعمال املناقشة.

إلضافة إىل أعمال الكتاب املعروفني يف البلدان العربية، اليت وخالل هذه الفرتة، 

حظيت برتكيز الدوائر األدبية احمللية والرتمجات املتكررة، كان هناك أيضا ثالثة من أفضل 

س" و"جي" يف اليوم نفسه، بل وبعض  البائعني. وال ميكن مقارنة شهرة أصحاب البالغ بـ"

هولني، ولكن أل ن حمتواهم قريب من حياة اجلماهري. وأطلق البعض أيضا الكتاب الصغري ا

ت شعبية معيارية" بسبب فوائد نشر دور النشر، وكثريا ما يكشف عن السجالت  "روا

اجلديدة للمطبوعات اليت تصدر ملرة واحدة يف الرتمجات األدبية العربية. وهذا يبني أن قراء 

 قط تلك األعمال املشهورة.قرأوا األعمال املفضلة للشعب العريب، وليس ف

  يرتجم املرتجم العلمي مًعا. -٤.١
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وخالفا لرتمجة املؤلفات العربية من الروسية واإلنكليزية والفرنسية يف اخلمسينات 

ا يف الغالب  والستينات من القرن املاضي، فإن ترمجة األدب العريب خالل هذه الفرتة قام 

لعربية، وتُرمجت بعض  طقون   األعمال من العربية ألول مرة.علماء 

إلضافة إىل  لعربية لديهم حب طبيعي وقرب للغة واألدب. و هؤالء العلماء الناطقون 

الدراسة والعمل والدراسة يف اخلارج، قرأوا العديد من األدب العريب املمتاز. وهم يشعرون 

رخيان. وخيتارون اجلوهر من جمموعة واسعة من األدب العريب مبوقف  م مهّمة ومسؤولية 

 حكيم وجاد، ويقدموا األعمال املمتازة اليت قرأوها للشعب الصيين.

  التواصل بني املرتمجني الصينيني والكتاب العرب.-٥.١

ومع تعمق أعمال الرتمجة التحريرية، مل يعد املرتجم يشبه آلة ترمجة حتول نص بلد إىل 

ء الذين ال يعرفون بعضهم آخر. يتزوج املرتمجون والكتاب العرب بسبب أعما هلم، ومن الغر

البعض، يصبحون أصدقاء يشجعون بعضهم البعض ويقاتلون جنبا إىل جنب. لديهم 

مراسالت ومراسالت، ويف بعض الرتمجات. لدي متهيد كتبه صاحب البالغ للرتمجة الصينية، 

رات ليس بعيداً. وكان لذلك أثر إجيايب على تعزي ز التبادل الثقايف وهناك أيضًا تبادل للز

 واألديب بني الصني وأفغانستان.

وكانت فرتة الثمانينات والتسعينات طفرة مل يسبق هلا مثيل يف الرتمجة األدبية األجنبية. 

لفعل بسبب األدب  وقد ُسجن احلصار الثقايف الطويل األجل. وكان القارئ جائعون 

جنبية. ومن مث، فباإلضافة إىل دور والثقافة، وكانوا فضوهلم بشكل خاص بشأن األعمال األ

الت اليت استحدثت  ت عن األعمال، بدأت بعض ا النشر اليت تصدر الدراسات واألخر

أعماال أدبية أجنبية تظهر بسرعة. وقد نشر ركن، "أدب عاملي"، "أدب أجنيب"، "أدب 

دراً أجنيب"، "عامل عريب" وجمالت أخرى قصص عربية قصرية ممتازة. ونظرًا لتنوع ا لفصول، 

  ما يكررها صاحب البالغ هنا.
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وإذا أردمت أن تقولوا أوجه القصور، بعد قراءة فصول هذه الفرتة من الرتمجة، فإن املؤلف 

يشعر ببعض التفرقة والتشتت، وقد أعيدت ترمجة بعض األعمال، رغم أن ذلك يدرك السيد. 

لنسخ املعاد ترمجتها من دون كيد لو شون على وجوب تكرار الرتمجة. ولكن العديد من ا

إلضافة إىل ذلك، ارتفع عدد كتب الرتمجة  ا أن تقلل من قيمة الرتمجات. و سلطة من شأ

للغة العربية  األدبية العربية يف هذه احلقبة، وال يوجد لدى كثري من الناشرين ترمجة وحترير 

لذا فإن بعض  على أساس التفرغ. هذا سوف يسبب مشاكل كبرية يف تصحيح التجارب،

  األعمال لديها مشاكل يف النوعية.

حول إنشاء الرابطة العربية ألحباث األدب. وكان إنشاء املعهد الصيين لألدبيات األجنبية 

رزا يف جمال ترمجة أحباث األدبيات األجنبية يف الصني. وكان إنشاء  ١٩٧٨يف عام  حد 

ثمانينات، عندما كان التعليم العريب يف خمتلف الرابطة العربية ألحباث األدب مسألة يف أوائل ال

اجلامعات الصينية على املسار الصحيح. ومل يكتف بتشكيل نظام تدريب الطالب اجلامعيني 

 وطالب املاجستري والدكتوراه، بل بدأ اجتاه البحث يف الوضوح أيضا.

من بني وكانت األدب إحدى املدن الرائدة اليت ركزت فيها على البحوث. ولذلك فإن 

املسائل املدرجة على جدول األعمال إنشاء هيئة قادرة على توحيد ومجع املوظفني ذوي 

لرتمجة والبحوث األدبية العربية، وتعزيز التطوير املستمر للبحوث األدبية العربية،  الصلة 

  والرتمجة، وإقامة الصالت والتبادالت مع املؤسسات العربية ذات الصلة والعلماء العرب.

دت احللقة الدراسية األوىل عن األدب العريب يف شيانغشان فيال يف تشرين وعق

، وبدأت األعمال التحضريية إلنشاء الرابطة العربية ألحباث األدب. ١٩٨٣األول/أكتوبر 

وتلقى االجتماع رسالة من السيد. بينغ سني، الذي قال: "أرجو أن أعرف املزيد من علماء 

زيد من الكالسيكية األدبية العربية، ألنين أشعر أننا حنن الشرقيون اللغة العربية وأن أترجم امل

  أكثر قدرة على تقدير أعمال الشرقيني". وقد شجع ذلك املشاركني.
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، أعلنت احللقة الدراسية العربية الثانية لألدب رمسيا ١٩٨٧آب/أغسطس  ٢٥ويف 

ألدب األجنيب. وانتخب ليو إنشاء الرابطة العربية ألحباث األدب التابعة للجمعية الصينية ل

لينروي رئيسا للدورة األوىل. والغرض من احللقة الدراسية هو تنظيم قوى لرتمجة األدب العريب 

وتقدميه إىل شعبنا ودراسته. ويضم هذا الفريق الذي يعمل يف دراسات األدب العريب كًال من 

وزمالء يعملون يف  املهنيني اهلواة؛ وهناك مدرسني وطالب يف مؤسسات التعليم العايل

تمع؛ ويدرس من خالل اللغة العربية األصلية أو الرتمجة أو غريها من  مناصب خمتلفة يف ا

  اللغات.

لس العريب لبحوث األدب منذ إنشائه سلسلة من املؤمترات السنوية واحللقات  عقد ا

ت الشعرية واألنشطة التذكارية وم ا إىل ذلك، مثل الدراسية األكادميية والتقارير والروا

ي، واحللقة الدراسية لرتمجة األدب العريب العظيم، واحلائز على  النصب التذكاري إلبن 

 جائزة نوبل، والكاتب املصري الشهري جنيب حمفوز وتقريره اإلبداعي، والذكرى املئوية ملي.

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثالث الفصل

 عرض البيانات وتحليلها
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ت  -  أ  عرض البيا
ريخ طويل ريخ وأفغانستان الصني بني الودية اآلراء ولتبادل  يومنا حىت واستمر. طويل و

موعتني بني والثقايف والتجاري واالقتصادي الدبلوماسي التبادل هذا  أرسى لقد. العرقيتني ا

 بني االتصاالت تطورت فقد. الصيين التاريخ يف عشر السادس القرن منذ املتني األساس هؤالء

 التبادل بني التكامل إىل البسيط املادي التبادل من تدرجيياً  القدمية العربية والبلدان الصني

 الثقافة مع أعمق اندماجاً  حققت العربية اإلسالمية الثقافة أن كما الروحي، والتبادل املادي

 .الصينية

ا اليت" املغلقة الدولة" سياسة إن  أجربت عشر التاسع القرن منذ الصينية احلكومة نفذ

 املسلمون اضطلع فقد. تغلق لكي املتجانسة غري الثقافة جوهر استيعاب على الصني

 للثقافة العضوي التكامل وحتقيق العربية، اإلسالمية الثقافة نشر مبهمة وعي عن الصينيون

ملقارنة. معها التقليدية الصينية  يف احلديثة العربية الثقافة تبادل فإن القدمي، العصر مع و

ال يف التبادل إىل املادي التبادل من تدرجيياً  أثرى قد الصني  ترتجم بدأت وقد. الروحي ا

. الصيين الشعب اهتمام العربية للبلدان التارخيية العادات اجتذبت كما العريب، األدب وتدرس

دة توسيع مت الصني، مجهورية وبنهاية  عامل يعد ومل العربية، اإلسالمية الثقافة يف البحث قوة وز

 لألدب االهتمام إيالء يف اآلخرين واحلان الدين علماء من العديد بدأ كما واحد، هوي

  .العريب

 العربية الثقافة النتشار حد أقصى مبثابة" الثقافية الثورة" إىل" اجلديدة الصني" إنشاء وكان

 الشخصي الهتمام يتعلق األمر كان إذا ما وتطوير تعزيز مت الفرتة، هذه وخالل. الصني يف

 أو واجلامعات، الكليات يف العربية املواهب زراعة أو اإلسالمي، احلج نشطة الدولة لقادة

 األكادميية، األوساط جانب من العربية الثقافة دراسة أو األديب، العامل يف العريب األدب تفسري

رات تبادل وحىت بل  القائمة الدبلوماسية فالعالقات. الفنية الفرق إىل القادة يقودها اليت الز
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 يف أخوة العربية والدول الصني أقامت لقد. أغراضها ختدم العربية والبلدان الصني بني حديثا

 خالل من صداقتهم وتعميق املتبادل التفاهم تعميق احلال بطبيعة الضروري ومن. الشدائد

  .الثقايف التبادل

 احلكومة وألن. الصني يف رز جديد عصر إىل العربية الثقافة انتشرت العشرين، القرن منذ

 فقد الصينية، اخلصائص ذات االشرتاكية لبناء مهمة داللة عتباره الديين العمل إىل تنظر

 الفلسفة وازدهار تطور أدى نفسه، الوقت ويف. الصني يف مطرد حنو على اإلسالم تطور

 والبحوث والرتمجة اإلسالمية، للبحوث مسبوق غري مريح مناخ يئة إىل االجتماعية والعلوم

 كثري يف البارزة اإلجنازات حتققت لقد. ذلك إىل وما العربية، والبحوث والتعليم العربية، األدبية

 .الصني يف االشرتاكية الروحية احلضارة بناء كبري حد إىل يثري مما األحيان، من

 

 حتليلها  -  ب
ت  .١ وكان انتشار الثقافة العربية يف الصني خالل مجهورية الصني يقوم به أساساً د

ا احلكومة الصينية يف  من الداخل حول الدين. إن سياسة "البلد املغلقة" اليت نفذ

أواخر القرن الثامن عشر أجربت الصني على إغالق الباب الستيعاب جوهر الثقافة 

ون الصينيون عن وعي مبهمة نشر الثقافة اإلسالمية العربية، املتباينة. فقد اضطلع املسلم

ملقارنة مع العصر القدمي،  وحتقيق التكامل العضوي للثقافة الصينية التقليدية معها. و

فإن تبادل ثقافة الربيع احلديثة يف الصني قد أثرى تدرجييًا من التبادل املادي إىل التبادل 

ال الروحي. وقد بدأت ترتج م وتدرس األدب العريب، كما اجتذبت العادات يف ا

التارخيية للبلدان العربية اهتمام الشعب الصيين. وبنهاية مجهورية الصني الشعبية، مت 

لثقافة اإلسالمية العربية، ومل تعد عاملا واحدا من  دة قوة البحوث املتعلقة  توسيع وز

 إيالء االهتمام للثقافة العربية، اهلوي. كما بدأ العديد من الباحثني األجانب واحلان يف
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ا يف  دة نشر الثقافة العربية يف الصني وإجراء البحوث بشأ حيث زرعوا تربة لز

 املستقبل.

كان انتشار الثقافة العربية يف الصني من منتصف القرن العشرين حىت أواخر السبعينات .٢

ندونغ وأوسع مناخ إق امة العالقات الدبلوماسية موجهًا سياسيًا يف األساس. إن مؤمتر 

بني الصني والبلدان العربية، اليت انبثقت عن احلكم االستعماري وأقامت عالقات 

ح  ب التبادل الثقايف بني الصني اجلديدة والبلدان العربية، مما أ دبلوماسية، فتحا 

رخيية ملزيد من التبادل بني الثقافات العربية. ولذلك، فإن انتشار الثقاف ة العربية فرصة 

خالل هذه الفرتة موجه أساسا حنو السياسة. وقد أدت الثقة السياسية املتبادلة والدعم 

املتبادل إىل الرخاء األويل للتبادل الثقايف. وخالل هذه الفرتة، كان قادة البلد، سواء  

نشطة احلج اإلسالمي، أو زراعة املواهب العربية، أو ترمجة  كانوا مهتمني شخصيا 

لعريب إىل العامل األديب، ودراسة الثقافة العربية من جانب األوساط األكادميية، األدب ا

دة تعزيز وتطوير الصني  رات إىل الفرق الفنية، كان اهلدف منها ز وتبادل القادة للز

  والعالقات الدبلوماسية القائمة حديثا يف البلدان العربية.

يف الثمانينات والتسعينات بشكل رئيسي على وقد ركز انتشار الثقافة العربية يف الصني  .٣

رزاً  قيمة التبادل الثقايف نفسه. ومنذ اإلصالح واالنفتاح، دخلت الثقافة العربية عهدًا 

لرتحيب يتسم بتكامل متعدد  جديدًا يف الصني، وهو ما يشكل وضعًا جديرًا 

ت، متعدد القنوات، متعدد القنوات، حكومي  وتبادالت  قطاع األعمال، -املستو

ذات اجتاه شامل جيمع بني املبادالت الثنائية واملتعددة األطراف. ويشمل نطاق ونطاق 

التبادالت ميادين. واتساع احملتوى وعدد الصفقات واملوظفني غري مسبوق. فقد غريت 

ا مع البلدان العربية كان متحيزًا حنو السياسة، وكثريًا ما  الصني حقيقة أن تطور عالقا

تبادالت الثقافية بـ "األلوان السياسية". وقد جرى تعميق وإثراء املعىن التقليدي تتسم ال
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للثقافات الدينية واألدبية والتعليمية والفنية وغريها من الثقافات العربية يف الصني، 

واتسع نطاق القنوات اجلديدة للتبادل الثقايف، مثل البحوث الثقافية، واملوسيقى، 

ض األفالم، مع تعزيز العالقات السياسية بني الصني والبلدان وجمموعات الرقص، ومعار 

  العربية.
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   رابعال الفصل

 لخالصة واإلقتراحاتا
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 لخالصةا -أ
 احلضارات بني ومن. املدى وبعيد طويل ثقايف تراث هلا كلها العربية والبلدان فالصني

 سنة آالف مخسة الوحيدة الصينية احلضارة شهدت املستقل، األصل عامل يف القدمية األربع

 جذور ذات عربية بلدا اخلصب القدمي العريب املركز حزام زار وقد. الكبرية التغريات من

 اإلسالميني العرب التجار إدخال ومع" بيت. "ولبنان وسور والعراق مصر مثل عميقة ثقافية

 للنمو مناسبة تربة تدرجييا العربية اإلسالمية الثقافة وجدت الصني، يف واستقروا جاءوا الذين

                : :الصني يف العريب األدب تطور ريخ عرب. الصني أراضي يف

 التواصل إىل املادي التواصل من األساس يف عشر الثامن القرن قبل العريب األدب كانت. ١  

 الصينيون املسلمون در ،)عشر الثامن القرن بداية أي( الصني مجهورية فرتة وأثناء. الروحي

. العريب واألدب الصيين األدب بني جيمعوا حىت العريب، األدب نشر مبهمة االضطالع إىل

 احلكم من العربية والبلدان الصني خرجت السبعينيات، حىت العشرين القرن منتصف وحبلول

لتايل منها، بلد كل وأنشأت االستعماري  الصني بني األدبية للمبادالت الباب فتحت و

 العربية البلدان مع شاملة عالقات تطوير يف الصني بدأت الثمانينات، ومنذ. العربية والبلدان

 وسائل خمتلف خالل من الصني يف العريب األدب تطوير تعزيز من زاد مما األدب، جمال يف

 .االتصال

 الثامن القرن وبعد. القرآن األغلب يف األديب النشر طريقة كانت عشر، الثامن القرن قبل. ٢

ت الربوز( العريب األدب إدخال مع عشر،  الرتمجة بدأت ،)ذلك إىل وما والشعر والروا

 بشكل العريب األدب خلق يف الصينيون الباحثون بدأ العشرين، القرن من وبداية. والبحوث

  .العريب األدب ريخ دراسة يف وبدأوا مستقل

 عن فضال املاضي، القرن خالل الصني يف واسع نطاق على العريب األدب انتشار وكان. ٣

 إىل تستند اليت الصينية للثقافة أمثلة له، وفهمها العريب واألدب العريب للعامل الصني إدراك
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 الرئيسيني للمؤلفني ميكن التبادالت، هذه مثل خالل ومن. خمتلفة جنسيات من ممتاز أدب

 لكال الثقافية االسرتاتيجيات تعزيز على يساعد مما حقيقيا، فهما اآلخر منهما كل يتفهم أن

. بتنميتهما والتعجيل العوملة عصر يف العاملية الثقافية املنصة على أنفسهما لتطوير اجلانبني

 متزايد حنو على للصني الوطنية املصاحل وتتميز. عاملي بنفوذ يتمتع بلداً  الصني أصبحت واليوم

 إحدى وهي الصني، اهتمام موضع دائما كانت العربية البلدان أن بيد. عاملي خمطط بوجود

 لبناء اهلامة الدالالت وإحدى الصني، يف والدبلوماسية اإلنسانية اجلوانب يف الرئيسية املراحل

 الناس من املزيد يستطيع املقال، هذه يف البحث خالل ومن. الناعمة والقوة الصيين األدب

ً  حيتل ال الصني يف العريب األدب نشر إن. الصني يف العريب األدب تطور فهم  يف هاماً  مكا

 ريخ يف هامة اسرتاتيجية أمهية أيضاً  وله بل فحسب، اجلانبني بني الثقايف التبادل ريخ

 .العامل أحناء مجيع يف اإلنسانية الثقافية التبادالت

. 

 اإلقرتاحات - ب

 حنو على للصني الوطنية املصاحل وتتميز. عاملي بنفوذ يتمتع بلداً  الصني أصبحت واليوم

 وهي الصني، تركيز حمور دائما كانت العربية البلدان أن غري. عاملي خمطط بوجود متزايد

 الطاقة لبناء اهلامة الدالالت وإحدى للصني، الثقافية للدبلوماسية الرئيسية املراحل إحدى

ختصار،. الصني يف الثقافية الناعمة  العشرين القرن يف الصني يف العريب األدب انتشار فإن و

ً  حيتل ال  أمهية أيضاً  وله بل فحسب، اجلانبني بني الثقايف التبادل ريخ يف هاماً  مكا

  .العامل حول البشري األدب تبادل ريخ يف هامة اسرتاتيجية

 لتعليم أمهية نويل وأن العربية، واململكة الصني بني الثقايف التبادل زخم نعزز أن هنا وأقرتح

 واململكة الصني بني الثقافية التبادالت مقاومة على للتغلب نسعى وأن املواهب، وزراعة اللغة

 على اإلشراف نعزز وأن الثقايف، التبادل على املؤسسي الطابع إضفاء نعزز وأن العربية،
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 الثقايف التبادل داللة إثراء. :: منها القصوى االستفادة وحتقيق العريب الصيين األديب املنتدى

 غري واملنظمات اإلعالم وسائط اعتبار وميكن. العربية البلدان مع املتوازن األديب والتبادل

 .األديب للتبادل هامة قنوات احلكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 املصادر

 القرآن الكرمي 
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 املراجع العربية
نغ تشني  النشر دار كمثال، العشرين القرن خذ: الصني يف العريب األدب. ٢٠١٦. يو

 نينغسيا يف الشعبية

 .االجتماعية للعلوم للنشر الصني دار. العريب التاريخ. ١٩٩١. ينغدي غو

 أدب نشر دار. األوسط الشرق عن الصينية األدبيات استعراض. ٢٠١١. مشهورًا ُكن 

             .االجتماعية العلوم

 الشعيب للنشر نينغكسيا دار. هوي جلنسية التارخيية املخطوطة. ١٩٩١. هوايزونغ نغ

 والبحث التدريس نشر دار. لواسم مليئة كملها غابة. ٢٠١٠. لني إنفي جي. مخسة

 .األجنبية للغة

 يف الشعبية النشر دار. التاريخ إسقاط: الثقافة. ١٩٨٧. كي شا  ترمجة. غيب فيليب 

             .شنغهاي

 Kunlun Publish. اإلسالمي العريب التاريخ خمطط ٢٠٠١. تشينغشي صن

House. 

 .شنغهاي يف الشعبية النشر دار. ثقافية ظاهرة: الدين. ١٩٨٧". مديالين. "مثانية

 من األوىل املرحلة. األوسط الشرق وإصالح احلضارات بني احلوار ٢٠٠٦. ويلي جو نني

 .هوي جنسية حبث

 للنشر الصني دار. الصينية واحلضارة اإلسالمية احلضارة وآفاق عملية. ٢٠٠٦. مينغليانغ ما

 .االجتماعية للعلوم

 .جنينغ للنشر، لني منزل ترمجة. العام العريب التاريخ.  ٢٠١٠. جيكون جونغ
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 طباعة قاعة. اإلسالمي العريب األدب ريخ. ١٩٨٢. زهونغ يف ترجم. مني أي أمحد، 

 .األعمال

 يف األجنبية اللغة تعليم نشر دار. العريب األدب اقرأ.  ٢٠٠٦. لشجاعة امللك يتمتع

 .شنغهاي

 يف التعليمية النشر دار. الصني يف شرقية مؤلفات.  ٢٠٠١. بعيدة الوهامات إن 

 .جيانغكسي

 الشعيب للنشر نينغكسيا دار. الباحثني إىل السعي.  ٢٠٠٠. جينجونغ يل 

ت قاعدة. الصني يف العريب األدب تطوير. ٢٠١٤.  شاشا" امللك   ملوارد الصني بيا

  املعارف

 .املصورة النسخة ، الصني يف االسالم: فهمي هويدي

 ، يوان ، الصني األقصى الشرق يف االسالم حضارة. ٢٠٠٩. أمحد فرحات حلمي كرم

، ن الكور  .اإلمساعيلية ، والتوزيع للنشر البخاري اإلمام مكتبة طبعة ، اليا
 http://www.people.com.cn/item/jcfoyf/files/110301.html 

http://news.xinhuanet.com/world/2009-11/08/content_12407835.htm 

http://arabicl.people.com.cn/31657/7356130.html 

http://www.csstoday.net/Item.aspx?id=37287 

http://news.xinhuanet.com/mrdx/2013-09/08/c_132701675.htm 

http://www.fmprc.gov.cn/zalt/chn/jzjs/whjls/t769808.htm 

http://www.chinawriter.com.cn/2012/2012-10-17/144114.html 

http://www.chinaxwcb.com/2011-01/28/content_216731.htm 

 سرية ذاتية
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JINYUJIA، مقاطعة يوان، مدينة يف ١٩٩٨ مارس/آذار ٢٣ يف 

 وقد. ٢٠١٧ عام يف العربية هنان مدرسة من خترج. الصني شاندونغ،

 يف شارك وقد. مدرسته خالل الشيوعي للشباب الصني رابطة إىل انضم

ضية املسابقات من العديد . األوىل اجلوائز من لعديد وفاز احلضرية الر

 مارانغ، إىل وذهب اخلطب مسابقة يف الثانية للمكانة جيدة نتيجة وكلها

 ما بني من إبراهيم، مالك موال يف العايل التعليم تلقي يف وبدأ ٢٠١٧ عام يف إندونيسيا،

دي الريشة كرة بنادي حلقت. ملصلني يتصل  اجلامعة يف كنت عندما الدويل الريشة كرة و

                      .العطلة خالل عديدة مرات الصينية اللغة تدريس يتم


