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قراءة: ريتا فرج

يتضمن الكتاب توثيقًا غنيًا يحيط بالثقافة ال�صينية 
القدمية ويعك�س الطبقات التاريخية التي عرفتها احل�صارة ال�صينية. 
ال تنح�صر املادة التي جاءت يف )13( ف�صاًل، ي�صاف اإليها جمموعة من 
املالحق، �صمن اإطار التاأريخ ال�صيا�صي فح�صب، بل تك�صف –اأي�صًا- عن 
اجلغرافيا ال�صينية وتطور التاريخ، واأ�صماء االأ�صر واالأفراد واالألقاب 
والتعليم  واالأديان،  واملعتقدات  االأكادميي،  والفكر  والرموز،  والُكنى، 
القدمية  والكتب  االإمرباطورية،  الفحو�س  ونظام  القدمي،  الع�صر  يف 
واالأدب  والهند�صية،  العلمية  واالإجنازات  التاريخية،  وال�صجالت 

الكال�صيكي والفنون والعادات والتقاليد، وغريها من املو�صوعات. 

– الأجنبية،  ال�صينية  الدرا�صات  بكني. مدير مركز  الأجنبية يف  اللغات  التابع جلامعة  الدولية  التبادلت  وعميد معهد  بروفي�صور   ) (
ومدير املركز الدويل ملعلومات تدري�س اللغة الأجنبية. قام بتدري�س اللغة ال�صينية يف مدر�صة ال�صداقة بني ال�صني وجمهورية لو�س. ا�صتغل 

بالتدري�س ل�صنوات عدة يف جامعو بكني، ويف جمموعة الرتبية والعلوم التابعة ملجل�س الدولة ال�صيني ويف وزارة التعليم ال�صينية. 
( اأكادميي ومرتجم م�صري. ترجم عديدًا من الكتب ال�صينية اإلى اللغة العربية، من اأهمها امل�صرحيات ال�صينية: »�صروق ال�صم�س«  (

و»املقهى«. من اأهم موؤلفاته: »التجربة ال�صينية« و»امل�صلمون يف ال�صني« و»ح�صاد القول عند الأديب عبداحلليم عبداهلل«. 
( باحثة لبنانية، ع�صو هيئة التحرير يف مركز امل�صبار للدرا�صات والبحوث.  (
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ميثل الكتاب رحلة علمية، متيط اللثام عن تفا�صيل كثرية يف الثقافة ال�صينية، 
وت�صع القارئ اأمام اأهم منجزاتها احل�صارية، يف بلد ي�صل عدد القوميات فيه اإلى 
)56( قومية وتبلغ م�صاحته )9،6( ماليني كيلو مرت مربع، مبا يعادل 15% من اإجمايل 

م�صاحة الياب�صة يف العامل، وت�صاوي حجم قارة اأوروبا. 

التطور  التاريخ ال�صيني والثقافة ال�صينية وتاريخ  بانوراما عن  الكتاب  يقدم 
–كما  ووا�صعة  وجريئة  عظيمة  فكرية  جولة  يعترب  اإلخ.  والديني...  والفكري  الأدبي 
من  الكثري  اإلى  تفتقر  التي  العربية  املكتبة  يف  معرفية  ثغرة  ت�صد  املرتجم-  يالحظ 
بالدرجة  يعود  ذلك  ومرد  ال�صينية،  باحل�صارة  االرتباط  ذات  واملراجع  امل�صادر 
الأولى اإلى بطء حركة تعريب الكتب ال�صينية، على الرغم من الهتمام الذي توليه 

بع�س املراكز البحثية ودور الن�صر يف العامل العربي. 

كتب الفيل�صوف الأملاين ليبنتز )Leibnitz( يف مقدمة كتاب »الأحوال الراهنة 
يف  اأن  ي�صدق  من  ظهرانينا  بني  يوجد  ل  بعيد،  زمن  منذ  »اإننا  قائاًل:  ال�صني«  يف 
العامل توجد اأمة نظامها الأخالقي اأكرث كماًل من نظامنا، وطريقها يف تثبيت اأقدامها 
وجتعلنا  ال�صرق،  من  ال�صني  تاأتي  والآن  طريقنا،  من  تقدمًا  اأكرث  �صوؤونها  ومعاجلة 

ننه�س من �ُصباتنا العميق«. 

من عوامل نهو�س احل�صارة ال�صينية عامل الندماج بني ال�صيا�صة والأخالق)1(؛ 
وهي ميزة طغت وطبعت التاريخ القدمي، وتركت اأثرها على التاريخ املعا�صر، وانعك�صت 
على املجتمع والثقافة، واآلت اإلى تطوير الوعي الوطني اجلمعي، ب�صرف النظر عن 
م�صتوى التعقيد يف الف�صيف�صاء املجتمعية، اأثنيًا ودينيًا، علمًا اأن ال�صني –كما يربهن 
الكاتب– مل يكن املعيار الديني يف اأي حقبة من حقباتها التاريخية هو املحدد لهويتها 

العامة.

)1( ي�صري املوؤلف يف اأكرث من مو�صع داخل الكتاب اإلى خا�صّية الندماج بني الأخالق وال�صيا�صة التي تبدت ب�صكل وا�صح يف �صياق الفل�صفة 
الكونفو�صية، خ�صو�صًا مقولة »احلكم القائم على الأخالق الفا�صلة«. 
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الجغرافيا وتطور التاريخ واألسر 

يف  ال�صينيني  الأجداد  ملوطن  التاريخية  البدايات  ت�صن  يوي  ت�صنغ  يدر�س 
الع�صور الغابرة على �صفاف النهر الأ�صفر))( ونهر الياجنت�صي، كا�صفًا عن التغريات 
يف حدود ال�صني وخريطتها عرب الأزمنة، حيث �صهدت عملية تطوير. ل �صيما يف اأ�صرة 
ت�صني )Qin( )1)) ق. م – 07) ق. م( التي وحدت ال�صني للمرة الأولى وو�صعت 
تو�صيع اجلغرافيا  فقد عملت على  تلتها  التي  الأ�صر  اأما  ال�صني.  اإرها�صات خريطة 
الثالث  املمالك  ع�صر  يف  احلروب  وقالقل  ال�صطرابات  من  الرغم  على  ال�صينية 
يف  ال�صني  عرفته  الذي  الإداري  التق�صيم  اأمام  املوؤلف  ي�صعنا  ذلك  اإلى  املتحاربة. 
تاريخها القدمي، حمددًا اأ�صل ت�صمية املقاطعات واملدن واملناطق ذاتية احلكم، حيث 
اإلى اأن ا�صتقرت يف تق�صيمها الإداري احلايل منذ تاأ�صي�س جمهورية  �صهدت تبدلت 

ال�صني ال�صعبية يف اأول اأكتوبر )ت�صرين الأول( عام 1949. 

يف �صبيل فهم الثقافة ال�صينية وخ�صائ�صها ل بد من فهم التاريخ ال�صيني. 
يف  الأولى  املُهود  �صمن  ال�صينية  الثقافة  م�صدر  على  الإ�صاءة  اإلى  املوؤلف  ي�صعى 
ال�صمال  ومنطقة  اللوؤلوؤ  نهر  وحو�س  الياجنت�صي  نهر  وحو�س  الأ�صفر،  النهر  حو�س 
وال�صمال ال�صرقي. عرفت هذه املناطق ثقافات عدة من بينها »ثقافة بيلي قانغ« يف 
مدينة �صينجيانغ مبقاطعة خنان يعود تاريخها اإلى ثمانية اآلف �صنة تقريبًا، و»ثقافة 
يانغ�صاو« يف حمافظة �صينغت�صي مبقاطعة خونان وتاريخها حوايل خم�صة اأو �صتة اآلف 

�صنة. 

جمموعة  هوؤلء  كان  اخلم�صة.  وامللوك  الثالثة  الأباطرة  تاريخ  املوؤلف  يتناول 
من احلّكام �صبه الأ�صطوريني))( واأبطال الثقافة الذين حكموا ال�صني القدمية، وقد 

))( �صكل النهر الأ�صفر اأقدم مهد للثقافة ال�صينية، حيث مّت اكت�صاف اأكرب كمية من الإرث الثقايف للع�صر احلجري احلديث يف مناطق 
ات�صمت بالرتكيز الن�صبي يف كل من احلو�س الأو�صط واحلو�س الأ�صفل يف النهر الأ�صفر وه�صبة الرتاب الأ�صفر. وتاأ�ص�صت يف وادي النهر 
الأ�صفر خم�س عوا�صم من اأ�صل �صبع عوا�صم كربى عرفتها ال�صني. وذلك ب�صبب القت�صاد الزراعي املتطور وتاأ�صي�س مراكز �صيا�صية يف 

الع�صور التاريخية. راجع: املبحث الأول: النهر الأ�صفر ونهر الياجنت�صي واحل�صارة ال�صينية �س40-)4. 

))( اأ�صار الفيل�صوف الأملاين اإرن�صت كا�صرير اإلى »اأننا نكت�صف من التاريخ اأنه ل توجد ثقافة عظيمة ل ت�صيطر عليها اأ�صول الأ�صاطري التي 
تتغلغل داخلها«. راجع: وو، بن، ال�صينيون املعا�صرون: التقدم نحو امل�صتقبل انطالقًا من املا�صي، اجلزء الأول، ترجمة: عبدالعزيز حمدي، 
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– القرن 17 ق.م(.  اأ�صرة �صيا)Xia( )4( )من القرن 1) ق.م  �صبقت هذه احلقبة 
اأ�صرة �صيا، حيث  اأحوال  التاريخية– بع�س  ال�صجالت  اأوردته  –طبقًا ملا  يذكر ت�صن 
بلغت قوة الإنتاج يف املجتمع م�صتوى مرتفعًا، وعرفت امللكية اخلا�صة، واأ�ص�صت نظام 
حكم للبالد ي�صتمل على: نظام توريث ال�صلطة جياًل بعد جيل؛ نظام خا�س مبوظفي 
اأ�صرتي  احلكومة؛ نظام املناطق الإدارية. يعر�س الكتاب تاريخ املجتمع ال�صيني يف 
�صانغ وت�صو وفرتة الربيع واخلريف وع�صر املمالك املتحاربة، حتى ي�صل اإلى ع�صر 
مرحلة  �صديد-  –باإيجاز  متناوًل  وت�صينغ،  ومينغ  ويوان  و�صونغ  وتانغ  �صوي  اأ�صرتي 

التاريخ املعا�صر. 

ترمز اأ�صماء الأ�صر يف ال�صني اإلى عالقة اأوا�صر الرحم يف الهيكل الجتماعي، 
وقد اأ�صاف اإليها اأع�صاء املجتمع بع�س الن�صو�س واللوائح يف عملية التطوير بهدف 
ي�صري  الأ�صر.  اأ�صماء  نظام  مالمح  تبلورت  ثم  عليه،  واحلفاظ  الهيكل  هذا  تن�صيق 
املوؤلف يف معر�س تناوله لأ�صماء الأ�صر والأفراد والألقاب والُكنى اإلى اخلا�صّية التي 

متيزت بها والتي تقوم على نظام امل�صيخة الع�صائرية ب�صورة اأ�صا�صية. 

أسرة  إلى  الكونفوشية  من  الصينية  الثقافة  نظريات 
تشينغ 

تكونت النظريات الثقافة يف ال�صني القدمية من مذاهب ومدار�س عدة تالقحت 
– مين�صيو�س واأفكار لوت�صي وت�صوانغ ت�صي  فيما بينها. وي�صكل مذهب كونفو�صيو�س 

مراجعة: يل ت�صني ت�صونغ، �صل�صلة عامل املعرفة، )10)(، الكويت، الطبعة الأولى، يونيو )حزيران( 1996. 

)4( ُتعد مملكة �صيا اأول مملكة يف التاريخ ال�صيني، وا�صتمرت حوايل )500( �صنة. وتقع املناطق الرئي�صة اخلا�صعة ل�صيطرتها يف جنوب 
النهر الأ�صفر الذي كان  ال�صيطرة على  اإنه جنح يف  مقاطعة �صان�صي وغرب مقاطعة خنان. وكان دا يوه موؤ�ص�س هذه اململكة بطاًل يقال 
يفي�س بكرثة، فك�صب دعم اأبناء قبيلته واأ�ص�س مملكة �صيا اأخريًا. ويرمز قيام مملكة �صيا اإلى حتول ال�صني اإلى جمتمع عبودي من جمتمع 
بدائي ا�صتمر زمنًا طوياًل. و�صهدت مملكة �صيا يف �صنواتها الأخرية ا�صطرابات �صيا�صية وا�صتداد ال�صراعات الطبقية. ونظرًا لأن املعطيات 
التاريخية املتعلقة بهذه اململكة قليلة جدًا، ما زال الأكادمييون يختلفون ب�صاأن وجودها من عدمه. ولكن »كتاب التاريخ« -كتاب �صيني قدمي 
م�صهور حول التاريخ- �صجل اأ�صماء ملوك �صيا بالتف�صيل. ومنذ عام 1959، ظل الأثريون يعملون على اكت�صاف اآثار مادية لإثبات وجود هذه 
اململكة ومعرفة املزيد عنها. ويرجح عديد من الأثريني ن�صبة اأطالل اكت�صفت يف بلدة اأر ري تو مبقاطعة خنان اإلى اأ�صرة �صيا، اإذ ترجع هذه 
الأطالل اإلى حوايل عام 1900 قبل امليالد، علمًا اأن مملكة �صيا ن�صبت فيما ما بني القرنني )1)( و)16( قبل امليالد تقريبًا. بيد اأن الأثريني 

مل يكت�صفوا حتى الآن اأي دليل مبا�صر على وجود عالقة لهذه الأطالل مبملكة �صيا. راجع: موقع China A B C، على الرابط التايل:
http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140101.htm
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ونظرية املدر�صة املوهية ونظرية املدر�صة ال�صرائعية اأ�صولها الأ�صا�صية. 

وقد  ال�صينية،  الثقافة  تاريخ  اأثرت يف  اأول نظرية  كونفو�صيو�س  يعترب مذهب 
اأفكاره الأ�صا�صية على اخلري ومغزى اخلري، وقدم جمموعة من املفاهيم  ومتحورت 
الأخالقية لإ�صالح الذات والرتبية الأخالقية. كان مين�صيو�س –كما يذكر املوؤلف- من 
كبار الأ�صاتذة يف املذهب الكونفو�صيو�صي واعتاد كونفو�صيو�صيون يف الأجيال الالحقة 
الربط بينه وبني كونفو�صيو�س. تنه�س فكرته على اإقامة »حكومة خريية«، حيث اعتقد 
اأن كل كائن اإن�صاين يحمل يف داخله اإرها�صات النزعة اخلريية. اأما اأفكار لوت�صي –
موؤ�ص�س املدر�صة الطاوية- وت�صوانغ ت�صي فهي مبثابة ثاين اأهم نظرية. ثمة اختالفات 
بارزة بني الطاويني والكونفو�صيو�صيني يربزها الكاتب؛ ترمز الكونفو�صيو�صية اإلى علم 
الندماج يف العامل وتتناول ب�صورة اأ�صا�صية الرتبية ال�صيا�صية، اأما الطاوية فهي علم 
اعتزال العامل، وتتناول بال�صرح الكون واحلياة، ويرتكز دورها وتاأثريها على احلياة. 
ال�صعب  والعدم،  الوجود  مثل:  ونقي�صه  ال�صيء  من  تتاألف  الأ�صياء  باأن  لوت�صي  اأقر 
واأن  والهزمية.  الن�صر  والغباء،  الذكاء  واملوت،  احلياة  والقبح،  اجلمال  وال�صهل، 

ال�صيء ونقي�صه لي�صا منعزلني يف الوجود، بل يتفاعالن ب�صورة متبادلة)5(. 

تركز اأفكار املدر�صة املوهية على م�صالح الطبقات الدنيا من الكادحني، واقرتح 
مناه�صة  ال�صامل،  احلب  هي:  رئي�صة  مو�صوعات  ع�صرة  املذهب،  موؤ�ص�س  ت�صي  موه 
النزعة الع�صكرية، التفاق على الف�صيلة، التفاق على الأعظم، القت�صاد يف اإقامة 
اجلنائز، القت�صاد يف الإنفاق، مناه�صة املو�صيقى، مناه�صة الإميان بالق�صاء والقدر 
ال�صرائعية  املدر�صة  نظرية  وظهرت  بالأرواح.  والإميان  ال�صماء،  اإرادة  )اجلربية(، 
حول  طروحاتها  وتركزت  املتحاربة،  املمالك  فرتة  بعد  ما  مرحلة  يف  )القانونية( 
قب�صة احلاكم على مقاليد ال�صلطة بقوة القوانني ال�صارمة والعقوبات الرادعة، وهنا 
على  احلفاظ  نظرية  يف  الزاوية  حجر  كانت  املدر�صة  هذه  اأفكار  اأن  املوؤلف  يالحظ 

ال�صلطة املركزية ال�صتبدادية للحكام يف ع�صور الإقطاع الالحقة. 

)5( ملزيد من التفا�صيل حول اأفكار لوت�صي وت�صوانغ ت�صي، راجع الف�صل ال�صاد�س: الفكر الأكادميي ال�صيني، �س151-150. 
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الديانات في الصين

ن�صاأ الدين يف ال�صني منذ الع�صر البدائي، وبعد ت�صكل دين الطاوية �صهدت 
ال�صني البوذية والإ�صالم تباعًا، ولكن مل يظهر فيها اأبدًا -كما ي�صجل املوؤلف- دين 
من الأديان ي�صيطر على وعي واأحا�صي�س ال�صعب ال�صيني، بل مل يظهر فيها ما يطلق 
اإلى جنب، ف�صاًل عن  الأديان جنبًا  تعاي�صت فيها جميع  ولذلك  الدولة«،  عليه »دين 

عبادة تعدد الآلهة. 

يوؤرخ ت�صن لتاريخ الديانات يف ال�صني )تعدد الآلهة، الطاوية، البوذية، الإ�صالم 
البوذية  و�صلت  انت�صارها.  وكيفية  وطقو�صها  معتقداتها  بع�س  حملاًل  وامل�صيحية( 
اأواخر اأ�صرة هان الغربية اأو يف الفرتة التي متتد بني اأ�صرتي هان ال�صرقية والغربية، 
ومن  وال�صمالية.  الأ�صر اجلنوبية  اأ�صرتي وي وجني ويف  بارزًا يف  تطورًا  �صهدت  وقد 
العوامل امل�صاعدة على انت�صارها: ات�صاع نطاق ترجمة كتاب البوذية ب�صورة ملحوظة، 
ازدهار اأن�صطة ن�صر البوذية، وبناء عديد من الأديرة البوذية. تفرع من البوذية ت�صعة 
مذهب  الثالث،  املراحل  مذهب  الثالث(،  )النظريات  لون  �صان  مذهب  مذاهب: 
فا�صيانغ )�صور الأ�صياء البوذية(، مذهب و�صايا دينية، مذهب هوايان، مذهب تيان 
تاي )املذبح ال�صماوي(، مذهب جينغ تو )الأر�س الطاهرة(، مذهب ميي، ومذهب 

ت�صان )جل�صة تاأمل بوذية(. 

مع  تت�صادم  مل  اأجنبية-  ديانة  تعترب  –التي  البوذية  اأن  من  الرغم  وعلى 
والنظري،  الفكري  ال�صعيدين  على  والطاوية  الكونفو�صيو�صية  املحليتني:  الديانتني 
لكنها تواجهت مع الطبقة احلاكمة )الأباطرة وامللوك الإقطاعيون ب�صورة اأ�صا�صية( 
بني  املوؤلف  يقارن  القدمي.  التاريخ  يف  البوذية  لواأد  كربى  حوادث  اأربع  وقعت  حيث 
الختالفات  ومفندًا  العقدي  الإطار  مربزًا  والكونفو�صيو�صية  البوذية  املعتقدات 

العقدية. 

ن�صاأت الطاوية يف الرتبة ال�صينية وجاءت متاأخرة عن البوذية، ولكن م�صدرها 
موغل يف القدم. يحدد املوؤلف م�صدر الطاوية يف املجالت الآتية: 
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• الديانة البدائية وال�صحر.	

• ن�صاأة »اإك�صري احلياة« يف فرتة الربيع واخلريف وع�صر املمالك املتحاربة.	

• )املعدن، 	 اخلم�صة  والعنا�صر  )املوجب(  واليانغ  )ال�صالب(  الني  مذهب 
الرتاب، املاء، النار، اخل�صب(. 

• مذهب هوانغ – لوت�صي. 	

بالأحداث  فيها  اأ�صهمت  مراحل  واكبتها  مذهبية  تطورات  الطاوية  عرفت 
الأر�صية  و�صكلت  وا�صع،  نطاق  على  الفالحية  بالنتفا�صات  فا�صطلعت  التاريخية، 
حكم  الذي  لينغ،  ت�صانغ  حفيد  لو،  ت�صانغ  حكم  فرتة  يف  ال�صيا�صية  لل�صلطة  ال�صعبية 
لفرتة ثالثني عامًا يف منطقة هان ت�صونغ على اأ�ص�س حكم يجمع بني الدين وال�صيا�صة. 

اأ�صرة تانغ )618- 907م( ثم تطور بعد  اإلى ال�صني يف ع�صر  دخل الإ�صالم 
ذلك. ترك الإ�صالم تاأثريًا حمددًا يف الثقافة ال�صينية، ولكنه مل يكن بعمق التاأثري 
قومية  بني  الندماج  اإلى  ودفع  ال�صينية،  القوميات  تكوين  انت�صاره يف  واأثر  البوذي، 
هوي  قومية  �صكان  عدد  اأن  اإلى  املوؤلف  ي�صري  الأخرى.  والقوميات  الإ�صالمية  هوي 
�صبعة ماليني ومائتان وع�صرون األف ن�صمة، ويحتلون املرتبة الثالثة بني القوميات يف 
وي�صتخدمون  ال�صني،  قوميات  اأكرب  الهان  قومية  ويعي�صون مع  ال�صني،  اأنحاء  جميع 
لغة الهان )اللغة ال�صينية( ويرتبطون ارتباطًا وثيقًا بثقافتها. يتجنب ت�صن اخلو�س 
يف امل�صاكل التي تعرت�س امل�صلمني ال�صينيني مع احلكومة ال�صينية، كما اأنه �صقط يف 
الإ�صالم وعقائده  تاريخ ظهور  اإلى  والعقدية حني تطرق  التاريخية  املغالطات  بع�س 

ومذاهبه.

وعرفت  تانغ  اأ�صرة  يف  5)6م  عام  انت�صرت  فقد  جينغ(  )دين  امل�صيحية  اأما 
اإلى اأن  تبدلت اأدت اإلى تراجعها وحظرها، ل �صيما يف ع�صر الإمرباطور وو زونغ، 
الثالث ع�صر امليالدي، وكان معظم معتنقيها من املغول والأجانب.  عادت يف القرن 
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ويف منت�صف القرن ال�صابع ع�صر امليالدي، وبعد حقبة من الرتاجع، انت�صرت اأن�صطة 
الكني�صة ال�صرقية، كما دخلت الربوت�صتانتية يف مرحلة حرب الأفيون. 

الكتب القديمة والسجالت التاريخية  

بعد عر�صه للتعليم يف الع�صر القدمي ونظام الفحو�س الإمرباطورية، يدر�س 
التي  التاريخية  وال�صجالت  القدمية  الكتب  يت�صمن  الذي  ال�صيني  الإرث  املوؤلف 
يرتاوح عددها بني �صبعني وثمانني األفًا، وهي تتاألف ب�صورة اأ�صا�صية من كتب األواح 
البامبو وكتب من طبعات حريرية، وكتب من طبعات ورقية وكتب من طبعات خ�صبية، 

بالإ�صافة اإلى الكتب احلجرية املنقو�صة. 

تتوزع هذه الكتب على: الكتب الكال�صيكية الكونفو�صيو�صية، الكتب وال�صجالت 
الكتب  املحلية،  واحلوليات  املحلي  التاريخ  والقوامي�س،  املبوبة  املراجع  التاريخية، 

املطبوعة، واأمهات الكتب. 

�صكل هذا الف�صل من الكتاب مادة غنية كا�صفة حيث يعر�س -ب�صكل تف�صيلي- 
للمعارف ال�صينية الكال�صيكة، ويك�صف عن حجم اجلهد املعريف الذي ا�صطلعت فيه 
النخب الثقافية ال�صينية. لنذكر -على �صبيل املثال ل احل�صر- اأن »املعجم الكبري 
يونغ ليه« مّت اإعداده زمن الإمرباطور ت�صينغ زو، و�صارك يف هذا العمل ال�صخم حوايل 
)169)( باحثًا وا�صتغرق خم�س �صنوات، وي�صتمل على )7)9))( جملدًا منها �صتون 
جملدًا للفهار�س واملو�صوعات، ومت جتليده يف )11095( جزءًا، ويحتوي على حوايل 
يف  ال�صخمة  امل�صروعات  من  ويعد  املعارف،  دائرة  ي�صبه  وهو  كلمة،  مليون   )(70(
الثقافة ال�صينية. بعد النتهاء من اإعداده مّت ن�صخه، وُدمرت الن�صخة الأ�صلية عندما 
ا�صمحلت اأ�صرة مينغ. وفقدت اأجزاء كثرية منه. عدد املجلدات املحفوظة حاليًا و�صل 
من  اأقدم  ليه  يونغ  الكبري  املعجم  املرجع  وتبويب  اإعداد  »وكان  اإلى )5))( جملدًا، 

املو�صوعة الربيطانية واملو�صوعة الفرن�صية باأكرث من )00)( �صنة«. 
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واألدب  المعمارية  والهندسة  العلمية  اإلن��ج��ازات 
الكالسيكي والفنون

اأهم  اإلى  م�صريًا  القدمية،  ال�صني  يف  العلوم  تطور  تاريخ  اإلى  املوؤلف  يتطرق 
الإجنازات العلمية يف: علم الفلك والتقومي ال�صيني، وعلم الزراعة، وعلم الريا�صيات، 
�صناعة  فن  الكربى:  الأربعة  الخرتاعات  اإليها  ي�صاف  الأر�س،  وعلم  الطب،  وعلم 

الورق، البو�صلة، البارود، وفن الطباعة. 

مرحلة  مراحل:  ب�صت  القدمية  ال�صني  يف  التقليدية  املعمارية  الهند�صة  مّرت 
الن�صاأة والتكوين، مرحلة الن�صج يف اأ�صرتي ت�صني وهان اإلى مرحلة املمالك الثالث، 
اجلنوبية  الأ�صر  ويف  وجني  وي  اأ�صرتي  يف  البوذي  املعماري  الفن  ا�صتيعاب  مرحلة 
وال�صمالية، مرحلة الذروة يف اأ�صرتي �صوي وتانغ، مرحلة التغري والتحول يف اأ�صرتي �صونغ 
ويوان، ومرحلة التقدم التدريجي يف اأ�صرتي مينغ وت�صينغ. يف�صل ت�صن احلديث عن 
الفن املعماري الذي اأبرزته اأ�صوار املدن القدمية، والق�صور والأ�صرحة الإمرباطورية، 
واجل�صور، وت�صييد اأبنية القرابني، وهند�صة التزيني والزخرفة، وامل�صروعات املائية. 

ُيعد الأدب الكال�صيكي جزءًا اأ�صياًل يف الثقافة ال�صينية القدمية ويتمتع بتاريخ 
موغل يف القدم. انطلقت بدايته –كما يبني املوؤلف- من الأ�صاطري وتوا�صل نتاجه مع 
اأ�صرة  بعد  ما  ومقامات  الفال�صفة،  ونرث  ت�صو،  �صعر ممكلة  وديوان  الأغاين«،  »كتاب 
اأ�صرة  ت�صي يف  و�صعر  تانغ،  اأ�صرة  و�صعر  اأ�صرتي وي وجني،  النرثي يف  وال�صعر  هان، 
مينغ  اأ�صرتي  والروايات يف  التقليدية(  ال�صينية  الأوبرا  ويوانت�صيوي )نوع من  �صونغ 

وت�صينغ. 

يلقي الكتاب روؤية وافية على الفن التقليدي ال�صيني )اخلط، النحت، الر�صم، 
باأربع  الفن  هذا  يتمتع  الدوبيت(.  معلقات  التقليدية،  الأوبرا  القومية،  املو�صيقى 
خ�صائ�س: مبداأ التكامل بني الطقو�س واملو�صيقى، روح الندماج والرتابط املتبادل، 

الهتمام بفن ال�صحر الرومنطيقي، وحتقيق هدف التثقيف. 
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العادات والتقاليد: التعددية واالندماج

وتقاليدها  عاداتها  قومية   )56( على  �صابقًا-  اأ�صرنا  -كما  ال�صني  حتتوي 
هذه  بني  م�صرتكة  روابط  ثمة  اخلا�صية  هذه  من  الرغم  وعلى  ومتباينة.  خمتلفة 

القوميات اأدرجها املوؤلف على النحو الآتي:

�أواًل: الرتاكم التاريخي: اأي اإن معظم العادات والتقاليد لدى ال�صينيني تتمتع 
بامل�صدر التاريخي القدمي عميق الأغوار.

ثانياً: التعددية: مبعنى اأن العادات والتقاليد تتجلى يف تعدد القوميات وتعدد 
املناطق والأنظمة. 

ت�صهد  كافة  القوميات  يف  والتقاليد  العادات  اإن  اأي  املتبادل:  الندماج  ثالثاً: 
التاأثري املتبادل والندماج املتبادل، وتتمتع مبيزة ال�صعي وراء التطور امل�صرتك. 

تتمظهر العادات والتقاليد القدمية �صمن مالمح عدة، عرفت تبدلت اأدت اإلى 
اندثار الكثري منها بفعل التطور املجتمعي. يتحدث ت�صن يف هذا الف�صل عن تقاليد 
ال�صاي واخلمر وفن الطهي والزواج واجلنازة والأعياد القومية يف الثقافة ال�صينية 

القدمية، بحيث انطبعت بخ�صائ�س القوميات واإرثها التقليدي. 

يحتوي »ملحة عن الثقافة ال�صينية« على مادة غنية متّكن القارئ من الطالع 
املعطيات  من  الكبري  الكّم  من  الرغم  وعلى  ال�صينية.  الثقافة  مالمح  اأبرز  على 
التي متت درا�صتها، لكنه يبدو كتابًا عاديًا لغري املتخ�ص�صني  واملعلومات واجلوانب 
يف الق�صايا وال�صوؤون ال�صينية، ف�صاًل عن افتقاره للم�صادر واملراجع، اإذا ما قورن 
بعدد �صفحاته التي ت�صل اإلى )1)8 �صفحة( وهذا ل ينفي اجلهد الكبري الذي بذله 

املوؤلف. 

القوى  اأكرب  من  تعد  فهي  العاملية،  للقيادة  مر�صحة  اليوم  ال�صني  باتت 
امل�صتويني  على  اإيجابيًا  تفاعاًل  ال�صينية  الدبلوما�صية  ت�صهد  العامل.  القت�صادية يف 
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الإقليمي والعاملي، مما يعزز من دورها ال�صيا�صي، ل �صيما يف العامل العربي، خ�صو�صًا 
اأنها لي�س لها تاريخ ا�صتعماري يف املنطقة العربية، مما يفتح لها اآفاقًا وا�صعة نتيجة 
اأرا�صيها،  ووحدة  الوطنية  الدولة  ل�صيادة  املتبادل  الحرتام  ثنائية:  على  اعتمادها 

والتعامل على اأ�صا�س امل�صاواة واملنفعة املتبادلة)6(. 

قائاًل:  ال�صني  م�صتقبل  ديورانت  ويل  الأمريكي  والفيل�صوف  املوؤرخ  ي�صت�صرف 
»واأكرب الظن اأن ال�صني �صتنتج من الرثوة ما مل تنتجه قارة من القارات حتى اأمريكا 
نف�صها، واأن ال�صني �صتتزعم العامل يف نعيم احلياة وفنها كما تزعمته مرارًا يف الزمن 

القدمي يف التنعم ويف فنون احلياة«. 

)6( يف اإطار ال�صعود الكبري الذي حققته ال�صني خالل العقود الثالثة ال�صابقة، يلحظ املحلل اأنه �صعود اقت�صادي متيز بال�صلمية، وقام 
على مبادئ اأ�صا�صية تعد ركائز ثابتة طاملا ا�صتندت اإليها �صيا�صة ال�صني اخلارجية يف املجالني الإقليمي والدويل منذ ا�صتقاللها احلديث 
عام 1949، تتمثل هذه املبادئ يف مبادئ خم�صة: الحرتام املتبادل ل�صيادة الدولة الوطنية ووحدة اأرا�صيها، وعدم العتداء على دولة اأخرى، 
اأو التدخل يف �صوؤونها الداخلية، والتعامل على اأ�صا�س امل�صاواة واملنفعة املتبادلة بني الدول، واحلفاظ على التعاي�س ال�صلمي وال�صتقرار على 
امل�صتوى العاملي. حيث ا�صتمدت ال�صني من هذه املبادئ اأهدافًا متعددة �صعت لتحقيقها مبا يتوافق مع اعتبارات امل�صلحة القومية العليا لها. 
انظر: �صالح، ماجدة، اإمكانية ال�صعود الكوين: النمور الآ�صيوية وقيادة العامل: درا�صة لل�صني واليابان، املركز العربي للبحوث والدرا�صات، 

1) دي�صمرب )كانون الأول( 014)، على الرابط التايل: 
 http://www.acrseg.org/28483
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