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نشاط االستعراب في
الصين
تشونغ جيكون ()Zhong Jikun

من املعروف �أن احل�ضارة العربية الإ�سالمية عريقة ،عميقة
الينبوع طويلة املجرى ،مثلها مثل احل�ضارة ال�صينية ،وكان الإ�سالم قد
دخل �إىل ال�صني منذ منت�صف القرن ال�سابع امليالدي ،وقد بلغ عدد
امل�سلمني يف ال�صني حوايل ( )30مليون ًا ،ينت�سبون �إىل ( )10قوميات �أق ّلية
من الـ( )56قومية التي تتكون منها الأ ّمة ال�صينية.

( ) م�ستعرب �صيني� ،أ�ستاذ اللغة العربية و�آدابها يف كلية اللغات الأجنبية (جامعة بكني).
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ولكن ب�شتّى الأ�سباب التاريخية ،خ�صو�ص ًا بحكم هيمنة املركزية الغربية-
الأوروبية ،كان اال�ستعراب �-أي الدرا�سات والبحوث للح�ضارة العربية الإ�سالمية �أو
�ش�ؤون العامل العربي -مل ي�أخذ يف ال�صني خالل فرتات طويلة ن�صيبه امل�ستحقّ � ،أو
مثل ن�صيب اال�ستغراب �-أي الدرا�سات والبحوث للح�ضارة الغربية �أو �ش�ؤون الدول
الغربية -حتى ولو يف اال�ست�شراق مل ت�أخذ ن�صيبها مثل ن�صيب الدرا�سات والبحوث
للح�ضارتني �أو الثقافتني الهندية واليابانية.
قد ميكن لال�ستعراب يف ال�صني مبغزاه الأو�سع �أن ت�سرتجع بدايته �إلى �أواخر
عهد �أ�سرة مينغ امللكية ()1644-1368؛ و�أوائل عهد �أ�سرة ت�شينغ امللكية (-1644
� ،)1911أي منذ القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي� ،إذ ظهر يف ال�صني التعليم امل�سجدي،
احلاج ال�شيخ :خو دنغ ت�شو
�أي تعليم امل�سلمني يف الكتاتيب امللحقة بامل�ساجد ،بريادة
ّ
حممد عبداهلل �إليا�س ( ،)1592-1522لتدري�س اللغة العربية ،والقر�آن الكرمي
واحلديث النبوي وتف�سريهما ،وعلم التوحيد وعلم الفقه واملبادئ الأخالقية وغريها
لإعداد الأئ ّمة ،وبعد ذلك نبغ بع�ض العلماء امل�سلمني امل�شاهري� ،أمثال :وانغ داي يوي
(نحو  ،)1669-1570وت�شانغ ت�شونغ (نحو  ،)1670-1584وما ت�شو يو�سف (-1640
 ،)1711وليو ت�شي (نحو  ،)1730-1662وما ده �شني روح الدين (،)1874-1794
ووانغ جينغ زاي يعقوب ( .)1949-1880ولكن يف نظري �أن اعتبارهم م�ستعربني
لي�س بقدر اعتبارهم علماء م�سلمني للدعوة للإ�سالم يف ال�صني ،ال لال�ستعراب.
ف�إذا حتدثنا عن اال�ستعراب يف ال�صني ،ف�إنني �أو ّد �أن �أ�ضع يف هذه العجالة
ملحة عن الدرا�سات والبحوث للأدب العربي يف ال�صني ،ب�صفتي دار�س ًا ثم مد ّر�س ًا
خمت�ص ًا باللغة العربية و�آدابها منذ �سنة .1956
أعمال الترجمات

�إذا ا�سرتجعنا ما يف التاريخ وجدنا �أن ال�سلف مل يرتكوا يف هذه الناحية لنا
نحن اخللف� -إال تراث ًا قلي ًال ،فبالرغم من �أن �أعمال ترجمة الن�صو�ص العربيةبال�صينية كانت قد بد�أت يف القرن الـ( ،)18لكننا مل جند حينذاك �إ ّال بع�ض العلماء
امل�سلمني ال�صينيني قد ترجموا ،بف�ضل الدوافع الدينية ،معاين بع�ض �سور القر�آن
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الكرمي �أو ًال ،ثم معانيه كام ًال ،وق�صيدة «الربدة» ل�شرف الدين البو�صريي.
فقبل ت�أ�سي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية عام  ،1949مل يعرف معظم الق ّراء
ال�صينيني عن الأدب العربي القدمي �إال بع�ض ق�ص�ص «�ألف ليلة وليلة» ،التي نقلها
بع�ض املثقفني �إلى ال�صينية بوا�سطة الإجنليزية �أو اليابانية ابتدا ًء من �سنة ،1900
ومل جند –حينئذ -يف ال�صني من كان يرتجم هذه الق�ص�ص امل�شهورة يف العامل عن
اللغة العربية مبا�شرة �إ ّال الأ�ستاذ نور حممد نا�سيون (� )1989-1911إذ ترجم معظم
حكايات «�ألف ليلة وليلة» عن اللغة العربية ،ون�شرها يف خم�سة جملدات عام ،1941
�أما ب�ش�أن الأدب العربي احلديث ،ف�أ ّول ما عرفه �أبناء ال�صني من الأعمال العربية
هي خم�س �أقا�صي�ص رمزية جلربان خليل جربان ،ترجمها الأديب ال�صيني الكبري
و«النبي» للم�ؤلف نف�سه ،والذي ترجمته الأديبة
ماو دون (� )1981-1896سنة ،1923
ّ
ال�شهرية بينغ �شني (� )1999-1900سنة  1931بوا�سطة الرتجمة الإجنليزية.
رمبا يجدر بنا �أن نعترب اال�ستعراب يف ال�صني مبعناه احلقيقي ابتد�أ منذ
منت�صف �أربعينيات القرن املا�ضي� ،إذ �أدخل تدري�س اللغة العربية من اجلامع �إلى
اجلامعة حينذاك ،فقد �أن�ش�أ الأ�ستاذ حممد مكني (� )1978-1906سنة  1946ق�سم
اللغة العربية يف كلية اللغات ال�شرقية بجامعة بكني ،فهو وزمال�ؤه �أمثال الأ�ساتذة:
ر�ضوان ليو لني روي ( ،)1995-1917وعبدالرحمن نات�شونغ (،)2008-1909
و�إ�سماعيل ما جني بونغ ( ،)2001-1913وغريهم كانوا من خريجي اجلامعة
الأزهرية يف ثالثينيات القرن املا�ضي ،وكانوا يعتربون من رواد اال�ستعراب �أو اجليل
الأول من امل�ستعربني يف ال�صني ،فبف�ضلهم �أن�شئ حتى �سبعينيات القرن املا�ضي ق�سم
اللغة العربية يف (� )7أو ( )8مدار�س عالية .لكن خالل هذه الفرتة الطويلة كانت
تد ّر�س فيها اللغة العربية فقط ،ومل يكن تعليم مواد الأدب العربي تقريب ًا.
ظهر يف ال�صني� ،أواخر خم�سينيات القرن املا�ضي و�أوائل �ستينياته ،لأول مرة
عال لتعريف الأدب العربي مل�سايرة تطور الو�ضع ال�سيا�سي يف ال�شرق الأو�سط
م ّد ٍ
رجم و ُن�شر عدد كبري من الأعمال الأدبية العربية نرث ًا و�شعر ًا ،ولكنّ
حينئذ ،فقد ُت ِ
معظمها مل تنقل �إلى اللغة ال�صينية مبا�شرة ،بل ترجمت بوا�سطة ترجماتها الرو�سية،
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�أما ما ترجم من العربية مبا�شرة ،فلم يكن �إال قلي ًال نادر ًا �أمثال« :كليلة ودمنة»،
و«خمتار ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة».
وجاء بعد ذلك ما ي�سمى بـ«الثورة الثقافية الكربى» التي دامت ع�شر �سنوات
من �سنة  1966حتى �سنة  ،1976ولكن هذه الثورة يف احلقيقة لي�ست ثورة للثقافة،
بل هي كانت ثورة على الثقافة ،فمن البديهي �أن ك ّل �أعمال اال�ستعراب قد تو ّقفت
وجت ّمدت متام ًا.
�إن حركة الإ�صالح واالنفتاح التي بد�أت �أوائل ثمانينيات القرن املا�ضي جاءت
بنه�ضة جديدة لأعمال اال�ستعراب ،ومن �ضمنها �أعمال الرتجمة والبحوث للأدب
العربي يف ال�صني.
ففي تلك اجلامعات واملعاهد العالية التي تد ِّر�س فيها اللغة العربية� ،أن�شئت
على التوايل مادة «تاريخ الأدب العربي» و�شتّى املوا ّد املتع ّلقة باحل�ضارة العربية
الإ�سالمية ،لغر�ض تو�سيع �آفاق املعارف لدى الطالب ،وتنمية رغبتهم يف تذ ُّوق الأدب
العربي ،ورفع كفاءتهم على العموم ،كما و�ضعت بع�ض اجلامعات واملعاهد العالية
على عاتقها مه ّمة �إعداد طالب الدرا�سات العليا للأدب العربي والثقافة العربية،
فخالل �أكرث من (� )30سنة منذ تطبيق �سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح ،ح�صل ع�شرات
الطالب على املاج�ستري �أو الدكتوراه يف الأدب العربي �أو الثقافة العربية ،يف جامعة
بكني ،وجامعة الدرا�سات الأجنبية ببكني ،وجامعة الدرا�سات الأجنبية ب�شانغهاي،
وغريها من املدار�س العالية ،وكذلك ت�أ�س�س بع�ض ّ
املنظمات واملعاهد �أو املراكز
لال�ستعراب .مث ًال ،جند يف جامعة بكني معهد احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،ويف
جامعة الدرا�سات الأجنبية ببكني مركز ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان لدرا�سة
اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية ،ويف جامعة الدرا�سات الأجنبية ب�شانغهاي معهد
درا�سات ال�شرق الأو�سط ،كما ت�أ�س�س جممع تدري�س اللغة العربية يف ال�صني ،وجممع
درا�سات ال�شرق الأو�سط.
واجلدير بالذكر �أنه قد تك ّون منذ �أوائل ثمانينيات القرن الع�شرين ف�صاعد ًا
موكب لال�ستعراب وخ�صو�ص ًا لبحوث الأدب العربي ،و�أخذ يتطور ويتعاظم على م ّر
ٌ
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الأيام ،ويلعب دوره وي�ؤ ّدي ر�سالته يف بالدنا .على كل حال ،فح�سب الإح�صاءات
الأولية بلغت الأعمال الأدبية العربية التي ّمتت ترجمتها �إلى اللغة ال�صينية �أكرث
من ( )200نوع ،و ُن�شر معظ ُمها بعد تطبيق �سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح يف ثمانينيات
القرن الع�شرين.
بحوث األدب العربي

�أقيمت يف �أكتوبر (ت�شرين الأول) عام  1983الدورة الأولى ملنتدى الأدب
العربي حتت عنوان« :الأدب العربي -ما�ضيه وحا�ضره» ،واتّفق امل�شاركون فيها على
حت�ضري �إن�شاء جمعية بحوث الأدب العربي بال�صني� .أما يف الدورة الثانية ملنتدى
الأدب العربي التي �أقيمت يف �أغ�سط�س (�آب) عام  ،1987فقد تناق�ش امل�شاركون
فيها حول حمورين�« :ألف ليلة وليلة» ،و«جنيب حمفوظ و�أعماله» ،كما �أعلن فيها –
ر�سمي ًا� -إن�شاء جمعية بحوث الأدب العربي بال�صني .وقد قامت اجلمعية منذ ت� ّأ�س�سها
ب�سل�سلة من الن�شاطات والفعاليات املتنوعة ،كاملنتديات والندوات واملحا�ضرات
الأكادميية واحلفالت التذكارية و�أم�سيات ال�شعر وغريها ،نذكر منها مث ًال« :ندوة
حول ترجمة الأدب العربي» ،و«حما�ضرات عن الأديب امل�صري الكبري جنيب حمفوظ
مبنا�سبة فوزه بجائزة نوبل الأدبية» ،و«الندوة الأدبية للذكرى املئوية مليالد الأديب
اللبناين الكبري ميخائيل نعيمة والذكرى ال�سنوية الأولى لوفاته» ،و«ندوة عن منجزات
النا�شئني لبحوث الأدب العربي يف ال�صني» ،و«الندوة الأدبية للذكرى املئوية مليالد
املفكرين العربيني الكبريين :طه ح�سني ،وعبا�س حممود العقاد» ،و«ندوة حول الأدب
العربي والعامل ..التقليد والتجديد» ،و«ندوة حول تدري�س الأدب العربي يف املدار�س
العالية بال�صني» ،و«ندوة الأدب العربي والثقافة الإ�سالمية» ،و«ندوة عن املر�أة يف
الأدب العربي و�أدب املر�أة العربي» ،و«الأدب العربي يف ملتقى القرنني» ،و«الزمان
واملكان يف الأدب العربي» ،و«كال�سيكيات الأدب العربي يف القرن الع�شرين» ،و«الأدب
العربي يف العقد الأول من القرن احلا�ضر»� ...إلخ.
وبف�ضل جهودنا �أ�صبح ك ّل ما ُيعن َون بالآداب العاملية �أو الآداب الأجنبية
وخ�صو�ص ًا الآداب ال�شرقية �أو الآداب الأفرو�آ�سيوية ،من كتب التاريخ �أو امل�ؤلفات
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املب ّوبة �أو ا َملعاجم ،مل تعد تخلو هذه املرتجمات من تعريف الأدب العربي �أو تتّخذه
كزينة لها فقط كما كان ،فنجد املحتويات عن الأدب العربي قد �شغلت حجم ًا منا�سب ًا
فيها �أمثال« :جزء الآداب الأجنبية من املو�سوعة ال�صينية الكربى» ،و«معجم الآداب
ال�شرقية» ،و«تاريخ الآداب الأجنبية» ،و«تاريخ الآداب ال�شرقية» ،و«تاريخ الآداب
ال�شرقية احلديثة»� ...إلخ.
فت �أنا �شخ�صي ًا «تاريخ الأدب العربي احلديث» ،و«تاريخ الأدب العربي
قد �أ ّل ُ
الكامل» يف جم ّلدين ،ففي املج ّلد الأول منهما ع ّرفنا الأدب العربي القدمي يف الع�صور
املختلفة (الع�صر اجلاهلي والع�صر الإ�سالمي والع�صر العبا�سي والع�صور املت�أخرة
والأدب الأندل�سي)� ،أما املجلد الثاين فيع ّرف �أ ّو ًال تاريخ الأدب العربي احلديث تعريف ًا
خا�ص ًا وعلى حدة الأدب يف (ُ )18قطر ًا عربي ًا .ونع ّرف يف
عا ّم ًا ،ثم يع ّرف تعريف ًا ّ
أعالم الأدب العربي قدمي ًا وحديث ًا
هذه الكتب مع النقد والتعليق ب�إيجاز �أو تف�صيلَ � ،
وروائعهم �شعر ًا ونرث ًا ،واجتاهاتهم وتياراتهم الأدبية والفنية.
�إلى جانب ذلك� ،أ ّلف ون�شر زمالئي ،خالل هذه ال�سنوات الأخرية� ،أطروحات
تخ�ص�صية عدة خا�صة بالأدب العربي ،مث ًال« :موجة �صدمية �شرقية – التعليق
على جربان خليل جربان» للأ�ستاذ �إي هونغ ،و«جربان خليل جربان يف ال�صني»
للأ�ستاذة قان يل جيوان ،و«الدرا�سات عن جربان خليل جربان خالل احلوار
الثقايف» للأ�ستاذة ما ت�شنغ ،و«الأدب العربي يف التحوالت الثقافية» للأ�ستاذة ت�شانغ
هونغ يي ،و«امليثولوجيا والواقع– التعليق على �ألف ليلة وليلة» للأ�ستاذ ت�شي بو هاو
�شريف ،و«الأدب العربي احلديث وال�صوفية» للأ�ستاذة يل ت�شن د ّر ّية ،و«هي تغ ّني
باحلب– درا�سة يف ال�شاعرة الكويتية �سعاد ال�صباح» للأ�ستاذ لني فونغ مينغ عامر،
ّ
و«�أحاديث عن الأدبيات العربية يف ال�صني» للأ�ستاذ قه تي �إينغ ،و«نزهة يف ج ّنة
«احلب
الأدب العربي» للأ�ستاذ �شوي ت�شينغ قو ب�سام ،ومن جمموعات النقد الأدبية:
ّ
الالنهائي– درا�سات وبحوث عن الأديب امل�صري جنيب حمفوظ» ،و«التعليقات على
الأدب العربي» ،و«الدرا�سات املقارنة بني الأدبني ال�صيني والعربي» ،و«الأدب العربي
ال�شعبي»� ...إلخ ،فيعترب م�ؤ ّلفوها من امل�ستعربني النا�شئني يف ال�صني ،ف�أو�ضح �صدور
هذه الأطروحات �أن درا�سات الأدب العربي يف بالدنا تتطور ب�شكل �أو�سع و�أعمق.
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كذلك �أ�صبح �صوتُ الدار�سني والباحثني للأدب العربي م�سموع ًا دائم ًا ،يف
بع�ض امل�ؤمترات واملنتديات الأكادميية ب�ش�أن الآداب الأجنبية وال�شرقية ،والأدب
املقارن والرتجمة الأدبية ،كما ُتن�شر دائم ًا مقاالت وبحوث عن الأدب العربي يف بع�ض
املجالت �أو الدوريات املخت�صة بالبحوث الأدبية ،وتر ّكز خ�صو�ص ًا على درا�سة «�ألف
ليلة وليلة» والكاتبني جنيب حمفوظ وجربان خليل جربان.
وف�ض ًال عن ذلك ،كان �إخواننا الباحثون يف الأدب العربي قد �شاركوا بالدعوة
مرات عدة ،يف ما �أقامت الدول العربية من املهرجانات واملنتديات عن الأدب والثقافة
والرتجمة وغريها.
املهم �أن نع ّرف القراء ال�صينيني بالأدب العربي؛
ومن البديهي �أن من واجبنا ّ
فقد ترجمنا عدد ًا لي�س قلي ًال من الأدبيات العربية قدمي ًا وحديث ًا� ،شعر ًا ونرث ًا ،فنذكر
منها على �سبيل املثال« :خمتار ال�شعر العربي القدمي» الذي ي�شتمل على �أكرث من ()400
ق�صيدة �أو قطعة �شعرية لأكرث من (� )130شاعر ًا ،و«من بدائع الأدب العربي القدمي»،
و«�ألف ليلة وليلة» بخم�سة �أنواع من ترجمتها الكاملة وعدد ال يح�صى من خمتارات
ق�ص�صها ،و«�سرية عنرتة بن �شداد» الكاملة ،و«املجموعة الكاملة من م�ؤلفات جربان
خليل جربان» ب�أربعة �أنواع ،و�أكرث من ع�شرين رواية �أو جمموعة ق�ص�ص ق�صرية من
�أعمال جنيب حمفوظ ،من بينها ثالثية «بني الق�صرين» ب�أربعة �أنواع ،و«�أوالد حارتنا»
بثالثة �أنواع ،كما ترجمنا «خمتار ال�شعر العربي احلديث» ،وديوان «حرف ولون»
لل�شاعر ال�سعودي �سمو الأمري خالد الفي�صل ،وديواين ال�شاعر العربي الكبري �أدوني�س
«عزلتي حديقة» و«جتاعيد الوقت» ،وترجمنا من �أعمال ميخائيل ُن َعيمة�« :سبعون»
و«لقاء» و«جربان خليل جربان» و«خمتار ق�ص�ص ميخائيل نعيمة الق�صرية» ،وترجمنا
رواية «الرغيف» ليو�سف توفيق العواد ،و«حكاية زهرة» حلنان ال�شيخ ،وترجمنا رائعة
الأديب ال�سوداين الكبري الطيب �صالح «مو�سم الهجرة �إلى ال�شمال» ،كما ترجمنا
كثري ًا من روائع �أعالم الأدب العربي� ،أمثال :توفيق احلكيم ،وطه ح�سني ،ويو�سف
�إدري�س ،ويو�سف ال�سباعي ،و�إح�سان عبدالقدو�س ،وجمال الغيطاين ،وحنا مينه،
وغ�سان الكنفاين ،وف�ؤاد التكريل ،و�إبراهيم الكوين ،و�إبراهيم �أحمد الفقيه… �إلخ.
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ما دمنا نتحدث عن اال�ستعراب يف ال�صني ،فمن الطبيعي �أن ذلك ال ينبغي
�أن ينح�صر يف ناحية الأدب ويقت�صر عليها� ،إ ّال �أنني مل �أ�ستوعب املعلومات الكافية
الوافية ،فال يحقّ يل �أن �أهرف مبا ال �أعرف.
آثار المستعربين

وعلى الرغم من ذلك ميكنني احلديث عن النزير من الغزير يف ذلك .مث ًال:
قد ترك كل ر ّواد اال�ستعراب �أو اجليل الأول من امل�ستعربني يف ال�صني ،املذكورين
�سابق ًا ،قبل رحيلهم �آثارهم اال�ستعرابية الق ّيمة ،فمث ًال :ترجم الأ�ستاذ حممد مكني
معاين القر�آن الكرمي ترجمة مثالية ،وترجم «تاريخ العرب املطول» لفيليب حتّي،
والأ�ستاذ ر�ضوان ليولني روي ،وهو كان الرئي�س الأول جلمعية بحوث الأدب العربي
يف ال�صني ،قد ترجم «الأر�ض» للأديب امل�صري عبدالرحمن ال�شرقاوي ،وع ّرب رواية
الأديب ال�صيني الكبري ماو دون «منت�صف الليل» ،والأ�ستاذ عبدالرحمن نا ت�شونغ قد
ترجم مع تالميذه �سل�سلة تاريخ احل�ضارة العربية الإ�سالمية للعامل امل�صري �أحمد
�أمني ،كما �أ ّلف هو نف�سه «تاريخ العرب الكامل» يف جم ّلدين ،والأ�ستاذ �إ�سماعيل ما
جني بونغ قد ترجم «رحلة ابن بطوطة» امل�شهورة ،كما �أع ّد وترجم «التف�سريات للقر�آن
الكرمي».
وف�ض ًال عن ذلك ،جند من �أعمال اجليل اجلديد من امل�ستعربني ال�صينيني:
«تاريخ دين الإ�سالم» جلني يي جيو ،و«تاريخ الفل�سفة العربية» للي ت�شن ت�شونغ علي،
و«الفل�سفة العربية املعا�صرة» و«درا�سات عن الفل�سفة العربية يف ع�صرنا احلا�ضر»
لت�ساي ده قوي �صدقي ،و«تاريخ العالقات ال�صينية العربية» لقوه ينغ ده ،و«تاريخ
الأفالم العربية» للو �سياو �شيو حم�سن ،و«درا�سات الثقافة العربية والإ�سالمية–
منظور علم الغة الثقايف» لقوه �شاو هوا ،و«درا�سات يف معاين اللغة العربية» لفو ت�شي
مينغ �أمني ،و«درا�سة جديدة للبالغة العربية» ل�شي ت�شي رونغ جميد ،و«علم الأ�سلوب
اللغوي العربي» لوانغ يو يونغ ،و«النه�ضة الإ�سالمية املعا�صرة لل�شيعيني» لوو بينغ بينغ
عثمان ،و«اللغة العربية والثقافة العربية» لت�شو ليه ،و«�أنظر يف ال�شرق الأق�صى �إلى
ال�شرق الأو�سط» لت�شو وي ليه عبداجلبار ،و«�سرية وم�ستقبل التوا�صل بني احل�ضارتني
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الإ�سالمية وال�صينية» ملا مينغ النغ ،و«الإ�سالم والنقاط ال�ساخنة الدولية» ،و«الإ�سالم
وال�سيا�سات العالية» جلني يي جيوو� ...إلخ.
وقد �أ ّلفنا و�أعددنا �أنواع ًا من املعاجم �أو القوامي�س عن اللغة العربية واحل�ضارة
�أو الثقافة العربية الإ�سالمية� ،أمثال« :معجم العربية ال�صينية» ،و«معجم ال�صينية -
العربية» ،و«معجم امل�صطلحات التكنولوجية� -صيني -عربي� -إجنليزي» ،و«قامو�س
امل�صطلحات اخلا�صة ب�إدارة الأعمال واالقت�صاد والتجارة -عربي� -صيني» ،و«معجم
امل�صطلحات العلمية والفنية ،العربية  -ال�صينية» ،و«معجم الأمثال ال�صينية
 العربية» ،و«معجم الأمثال واحلكم العربية  -ال�صينية» ،و«معجم العربية -الإجنليزية  -ال�صينية امل�صورة» ،و« قامو�س الدين الإ�سالمي» ،و«املو�سوعة املب�سطة
للدين الإ�سالمي»� ...إلخ.
و�أ�صدرنا كذلك بع�ض الدوريات واملجالت اخلا�صة باال�ستعراب �أمثال:
«درا�سات العامل العربي» التي كانت ت�سمى «العامل العربي»� ،صدرت يف دي�سمرب
(كانون الأول) عام  1978ور�أ�س حتريرها الأ�ستاذ ت�شو وي ليه عبداجلبار ،رئي�س
معهد درا�سات ال�شرق الأو�سط بجامعة الدرا�سات الأجنبية ب�شانغهاي .وولدت منذ
عام  1980جملة «�آ�سيا الغربية و�أفريقيا» ناطقة بل�سان معهد �ش�ؤون �آ�سيا الغربية
و�أفريقيا ب�أكادميية العلوم االجتماعية ال�صينية ،وكذلك ن�شرت يف جامعة بكني دورية
«منتدى الهالل وال�شرق» والن�شرة الإخبارية للأدب العربي و� ...إلخ.
يف احلقيقة� ،إنني �أرى �أن اال�ستعراب يف ال�صني مو�ضوع كبري قد يحتاج �إلى
بع�ض امل�ؤلفات التي تتناول اجلوانب املختلفة بتحليل وتعليل ب�إ�سهاب و�إطناب ،و�أخ�شى
�أنه �أو�سع و�أكرب من �أن �أحتمل هذه امله ّمة جتاه الإخوان الق ّراء العرب يف هذه العجالة،
ولكني �أو ّد على كل حال –متجرئ ًا� -أن �أق ّدم �إليهم ملحة عن ذلك� ،أي عن اال�ستعراب
يف ال�صني.
ومن امل�س ّلم به �أننا -ب�صفتنا م�ستعربني يف ال�صني -لعبنا �-إلى ح ّد ما -دورنا
و�أ�سهمنا يف �إثراء ال�صالت الثقافية بني ال�شعبني ال�صيني والعربي ،لكن علينا �أن
نعرتف –�أي�ض ًا -ب�أن ما حققنا من النجاحات مل تكن كافية وافية ك ًما وكي ًفا ،ومل تبلغ
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امل�ستوى املن�شو َد ال َ
أمثل على الإطالق ،ذلك لأن الثقافة العربية الإ�سالمية مبا فيها
الأدب العربي قدمي ًا وحديث ًا ،غزيرة وفرية ،ثر ّية به ّية ،ك�أنها كنز وبحر ،ولي�س ما
�أجنزنا �إال مثل قطرة من البحر.
�ش�أننا نحن امل�ستعربني ال�صينيني كما قال املثل� :إن العني ب�صرية واليد
ق�صرية ،فتواجهنا �صعوبات كثرية يف طريق �سرينا ،ولكن �صدق املث ُل الآخر �أي�ض ًا
بقوله� :إن ِه ّمة الرجال تذلل اجلبال ،فال نخاف من �أي �صعوبة ،بل �سنثابر على بذل
�أق�صى جهودنا يف �أداء واجبنا ولعب دورنا يف �إثراء ال�صالت الثقافية بني �شعبينا
ال�صيني والعربي.
غد �أجمل
ونحن على ثقة تامة ب�أن الأم�س واليوم اجلميلني �سي�ؤديان �إلى ٍ
و�أف�ضل.
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