ترجمة
كلمة األستاذ الدكتور
تشن ننغ يانغ
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم (باالشتراك) عام 1241هـ4001/م
الجمعة 1241/11/44هـ الموافق 4001/4/11م

صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز
ي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني
ول ّ
أصحاب السمو الملكي األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
أيها الحفل الكريم

إنه لشرف عظيم أن أحصل على جائزة الملك فيصل العالمية فيي العليوم .لقيد شر ح ّ
شيحل لهي
الجييائزة بسييبب بحييوري المرتبهيية بمفهييوم التمارييل ،وهييو مفهييوم ييارب فييي القييدم ،شوجييد فييي كافيية
المجتمعات البشيرية القديمية ،وتغلغيل تيدريجيا فيي جمييم المجياالت الةقافيية والحضيارية مين أدب
وموسيقى وفلسفة ورسم ونحل ومعمار وخالفه ،وقد كان فين العميارة االسيالمية هيو األشيهر فيي
اسييتادام نميياذا رائعيية ومتداخليية ميين األشييكا المتمارليية .وميين هنييا فييانني سييعيد جييدا بتسييلم ه ي
الجائزة من بلد إسالمي وسوف استعرض في محا رتي القادمة نماذا من األشكا المتمارلية فيي
العمارة االسالمية مم شرح معانيها من وجهة النظر الريا ية.
لقييد ولييدت وترعرعييل فييي الصييين ،رييم ذهبييل إلييى الواليييات المتحييدة األمريكييية وأنييا شيياب
صييغير وقضيييل فيهييا رلةييي عميير  ،وتمةييل الصييين والغييرب نمييوذجين ميين نميياذا الحضييارات
االنسييانية القديميية والعظيميية ،ول ي ا ف ي نني سييعيد حقييا بحضييور إلييى المملكيية العربييية السييعودية
السترجم بنفسي صدى حضارة أخرى قديمة من أعظم الحضارات البشرية.
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Distinguished Guests

It is a great honor to receive the King Faisal International Prize.
The work for which I was nominated for the Prize is related to the
concept of symmetry. That concept is very, very old in all early human
societies. Gradually the concept permeated all spheres of cultural
activities: literature, music, philosophy, mathematics, painting, sculpture,
architecture, etc. Islamic architecture is especially noted for the extensive
use of beautiful and intricate symmetrical patterns. I am thus pleased to
receive this recognition in an Islamic country, and I shall give in my
paper some examples of Islamic symmetrical patterns in architecture
together with their mathematical meanings.
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I was born and grew up in China. As a young adult I moved to the
USA where I have spent two-thirds of my life. China and the West
represent two of the ancient and great cultures of mankind. I am happy
that this trip to Saudi Arabia allows me to experience in person another
of the ancient and great cultures of the world.
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