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  المجلةتعريف 
 هي اسم املخففة عن إجنليزیة  ،للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 

ونشر  ،فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة ،بالظواهر اللغویة واألدبية
يب املتعلقة بالفكر واألسال ،لغویة واألدبيةاملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال

واملرتبطة يف إطار   احلدیثالقدمي و  ،يف األدب العريب نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال
 نظریات جدیدة.

 
 :أهداف المجلة

 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
 ،روط البحث العلميحيث تتوفر ش ،مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية ،واملثقفني والباحثني

واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 
اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة صرية التي تتعلق بالمقاالت العربعهي مجلة اللغة العربية واألدب الالدولية مجلة العربية ال
 معروفين.العلماء األساتذة والباحثين و من 

 والصينية واألردوية لغة المجلة هي العربية واإلنجليزية والفارسية. 
  ع مرات في السنة.بستكون المجلة فصلية تنشر أر 
  ا خارج داخل البلد وثانيهمسيتم الحكم على المقاالت من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما

 البلد.
 قابلة للتطبيق.التعليم العالي وزارة ستكون جميع قواعد وأنظمة  ،فيما يتعلق بالنشر 
 .هيئة تحرير المجلة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي قرار 
 احثين بسيكون للمجلس الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المادة المرسلة. سيقوم المحرر بإبّلغ ال

 بآراء الخبراء فيما يتعلق بأي تغيير.
  .ليس من الضروري أن يوافق مجلس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية المقاالت ستكون فقط على المؤلفين وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم ال. ،بمجرد استّلمها 

 رئيس التحرير         
 الدراسية:الحقول 

 قضايا تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها 
 المراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأدابها 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العربي القديم واألدب العربي الحديث 
 مشكّلت المصطلح والتعريب 
  بين األدبين العربية والفارسيةالمقارنة 
 األدب المقارن ودراسات الترجمة 
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 کلمة التحرير 
  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 الذي أنزل القرنن واحلمد هلل ،الصاحلات وبشکره تزداد النعم والربکاتتتّم بنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و  ،والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية ،بلساٍن عريّب مبني

واآلراء  ! هيئة حتریر اجمللة غری مسؤولة عن األفکاربني األمة املسلمة وعلی نله وصحبه أمجعني. وبعد
وابط ها يف التقومي والتحکيم العلمي والضمسؤليتلواردة بالبحوث املنشورة يف أعدادها وإمنا تقع ا

 األکادمیية.
فإن عملية التقومي: هو منح عالقة أو درجة معينة أو ترتيب معني لشخص ما أو تقدیر أو مالحظة 

ایری عمد میقة منهجية تعتوفًقا للمجهود املبذول أو السلوك القائم والنتائج احملققة باستعمال طر 
 ات مالئمة.موحمک

 ،جند التقومي والذي یسمح لنا بالکشف عن مدی حتقق القدرة ،إن من بني أهّم معایری التحکيم
 وعن مواطن القّوة والضعف يف مجيع جوانب منهج البحث العلمي وهذا طبًعا يف اجملال األديب.

ل هذا إعطاء قيمة بينما من الناحية االصطالحية فيقاب ،إن کلمة التقييم يف اللغة العربية تعين
أنّه  ومن مثة فإن التقومي أعّم وأنسب حيث ،املصطلح مفهوم التقومي بإعتبار أهنا اصالح اإلعوجاج

باإلضافة إلی کونه حمض یؤدي إلی احلکم علی قيمة الشيء فإنه یشمل أیًضا اختاذ القرارات املالئمة 
 لتصحيح األثار.

للمعایری  من الوسائل الناجحة لتحدید معرفة معایری البحث العلمي ،قائيس تقييم هذه اجمللةتعترب م
حتسني األداء وتطویره وذلك من خالل حتدید نقاط القّوة يف البحث بالشکل األفضل  ،املتاحة لدیها

دة البحث و أّما نقاط الضعف البحث فتتّم معاجلتها من خالل التدریب الباحث ومساعيها جل ،واملالئم
 العلمي.
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رفة املّيسر ومع ،إن اکتشاف معارف ومهارات وقدرات الباحث اليت تنتج عملية التقومي من جهة
یسمح له بنقل وترقية الکوادر العلمية علی أساس علمي وموضوعي  ،خبصائص الوظائف من جهة أخری

 حیقق النجاح والفعالية للمجلة.
ر فإهنا استطاعت أن جتمع بني موضوعات متنوعة هذا العدد مثرة جهد متواصل ألسرة األجس

فرصة کل ثالثة شهور لتوفر الوال تزال تصدر أعداًدا ممتازة من أول یومها   ،ودراسات سردیة خمتلفة
 ثني والدارسني لنشر مقاالهتم وأحباثهم يف األعداد الصادرة من اجمللة. للباح

لعلوم مفهرسة وحمکمة يف جماالت ا ،علمية ،هي دوریة ،اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة
وهي دوریة  ،هي خادمة للغة العربية وقائمة هبا نشاط فقط ،اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية الفکریة

هي ال تزال تقوم و  ،فرع کابول –رائدة يف جمال اللغة العربية اللغویات اليت تصدر عن مرکز األجسر 
ي الشامل اهتم العلمية األصيلة واملناقشة الفکریة اليت توضح الوعبتشجيع الباحثني علی تقدمي مسامه

 دون أن تکون مفرطة أو جاهدة. ،بشکل مناسب وبشکل سليم
رجائي الکبری بأن اجمللة ستلعب دورًا مثالًيا يف مستقبل شباب األمة املسلمة وطاملا منوذًجا يف ربط 

ا لغة الدین والثقافة کرمیة اليت تکتسب أمهيتها بکوهنالباحثني والشباب احملصلني هبذه اللغة العظيمة وال
 واحلضارة إلی جانب أمهيتها يف جماالت احلقوق والزراعة واالقتصاد واألسواق املالية.

وهي  ،ستان خاصةأفغان إن هذه اجمللة تعترب من أفضل اجملالت العلمية يف العامل األديب عامة ويف
مة تان يف مهدها اإلسالمي. وأیضا هي من اجملالت العلمية احملکدولية تصدر يف أفغانسأول جملة عربية 

وکوریسریف رج جيت وریساملفهرسة يف املواقع املفهرسة العاملية کجوجل أسکالر واألکادمیيا وأسکربيد 
 وأسکوبس وغریها.

التحريررئيس 
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 وآدابها العربية اللغة تطور في الهند علماء جهود
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 َلَخص  الم  
إن اللغة العربية هلا أمهية خاصة؛ لكوهنا لغة القرنن اجمليد ولغة األحادیث النبویة املباركة. على هذا االعتبار أن اللغة 
العربية مصدر وحيد للمصطلحات الدینية يف لغات العامل ولذلك اهتم املسلمون عربا وعجما خالص االهتمام  بتعليم 

اللغة املرموقة يف مجيع أحناء العامل. ما زالت، وال تزال اهلند تلعب دورا بارزا يف تطور اللغة العربية ونداهبا منذ ظهور هذه 
اإلسالم على أفق بالد اهلند وأرجائها. كانت اهلند معروفة لدى العرب منذ أمد بعيد، وال شك يف أن التواصل التجاري 

م يف جزیرة العرب بعدة قرون. وبفضل هذا االحتكاك واالختالط التجاري تأثرت بني العرب واهلند قبل ظهور اإلسال
احلياة اهلندیة حضارة وثقافة ولغة. وأهم أسباب النتشار اللغة العربية وتطورها يف اهلند هي حركة اإلسالمية اليت قادها 

ًما املسلمني اهلنود اهتموا اهتما حممد بن قاسم، دخل حممد بن قاسم يف اهلند بالدین اإلسالم، و منذ ذلك حني إن
خاًصا يف تعليم اللغة العربية وأنشأوا املدارس واملكتبات واملعاهد الدینية أمثال دار العلوم دیوبند، اجلامعة علي غره 

 يف اإلسالمية، اجلامعة املليئة اإلسالمية، ندوة العلماء لكنؤ وغری ذلك. وبدأ أهل اهلند كتابة وتدوینات باللغة العربية
جمال التفسری واحلدیث النبویة وأصول والفقة والشعر وغریهم. وظهرت يف شبه القارة اهلندیة خببة طيبة من كبار العلماء 
واألدباء والشعراء الذین كان هلم دور مهم يف خدمة اللغة العربية والدعوة اإلسالمية، وقد تركوا لنا ذخریة ضخمة من  

ن ولون، ومن العلماء اهلند : شاه وىل اهلل الدهلوي صاحب كتاب "حجة اهلل كتب الرتاث العريب األصيل من كل ف
البالغة " و أنوار شاه كشمریي كاتب "فيض الباري شرح صحيح البخاري" و غالم على نزاد البلكرامي صاحب " 

"ماذا خسر  اسبحة املرجان يف نثار هندوستان " و أبو احلسن على احلسيين الندوي كاتب عدة مؤلفات املشهورة كم
 العامل باحنطاط املسلمني "و " و رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم " و" اإلسالم واملستشرقون "وسواهم .

  د والعرب.عالقات اهلن ،مدارس اهلند ،دجهود علماء اهلن ،لغة كتاب اهلل ،اللغة العربية الكلمات املفتاحية:

http://www.iajcr.com/
mailto:syedahmahparaa@gmail.com
file:///C:/Users/sharif/Desktop/IAJCR04.pdf
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 المقدمة
بني الناس يف هذا العصر وال سيما اللغة العربية فهي وال شك يف أن اللغة من وسائل االتصال 

تلعب دورا هاما يف بناء األمم واحلضارة احلدیثة يف مجيع العلوم تنمو مع منو االستكشافات واحلاجات 
العلمية يف كل اجملال. ولذلك جيب على اإلنسان أن یعلم اللغة ألهنا أساس التفاهم و التوصل بني األمم 

ما للغة العربية من فضل و شرف على سائر لغات العامل، فقد شرفها اهلل حني  وال خيفي على أحد
ءا من ، وبذلك صارت جز اختارها لوحيه فجعلها لغة حية خالدة  إىل أن یرث اهلل األرض ومن عليها

الدین اإلسالم ال یتجزأ، حيث تتوقف عليها صحة العبادات، كما هي لغة  التنزیل ولسان الرسالة 
الكربى واللوح احملفوظ، وهي لغة القرنن اجمليد ودستور الدین احلنيف ولغة الصحابة والتابعني ولغة 

ة يف العامل، وهي ملية فهي تعترب اللغة السادساحلضارة والثقافة، وهي حتتل رتبة مرموقة بني اللغات العا
متتاز باستعمال الكنایات واجملازات واإلستعارات وهلا خصائص مجة يف األسلوب والنحو، ليس من 
املستطاع أن توجد هلا نظائر يف أي لغة أخرى وهي مع هذه السعة والكثرة أفضل اللغات يف إیصال 

لفاظ باللغتني العربية والسریانية )اخلفاجي( " أنه إذا نقلت األاملعاين ويف النقل إليه كما یقول عارف 
العربية احلسنة إىل السریانية قبحت وخست، وإذا نقل الكالم املختار من السریانية إىل العربية ازداد 

تعرف اللغة العربية بعدة ألقاب مثل هي " لغة القرنن الكرمي" (. 196طالوة وحسنا" )اخلفاجي، د.ت: 
لضاد" ألهنا لغة الوحيدة اليت توجد فيها حرف الضاد  كما هي لغة شعرنا و نثرنا و مدحنا و و" لغة ا

هجائنا وال یوجد التنوین و احلركات يف نخر الكلمات يف باقي اللغات إال اللغة العربية متتاز اللغة العربية 
ر بني النجوم ا ولذلك هي كالقمبالدقة و القوة و اجلمال والوضوع و معانيها املتعددة و هي غنية مبفرداهت

بالنسبة لباقي اللغات كما قال الشاعر النيل حافظ ابراهيم  يف قصيدته " اللغة العربية "عندما حتدث 
 بلساهنا قائال :

 فهل سألوا الغّواص عن صدفايت            أنا البحر يف أحشائه الدّر كامن  
 (506ني به  وعظات )الزیات، د.ت:  ما ضقت عنو وسعت كتاب اهلل لفظا و غایة          

وال تعترب اللغة العربية لغة مهمة عند املسلمني للضرورة الدینية والسياسية فقط وإمنا ترجع أمهيتها 
الكبریة إىل كوهنا لغة عاملية تكتسح جزءا كبریا من جغرافية األرض كما هي وسيلة قویة للعالقات الثقافية 
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اللغة العربية   محلتوب الدول اإلسالمية خاصة والشعوب األخرى عامة. واحلضاریة والتعبرییة بني الشع
لواء العلوم والفنون الدینية والتطبيقية وفيها جل كتب الرتاث اإلسالمي، وفيها معظم املعارف والعلوم 

 ن.ة اليوناحكمة اهلند وحضارة  الفرس و فلسفخازنة ثقافة و  ألهنا لغة احلضارة العاملية لقرون عدیدة فهي
وتعليم اللغة   مليون نسمة. ٤22تعدها من أشهر اللغات ألهنا لغة رمسية لعشرین دولة ویتحدثها أكثر 

العربية هي واجب على املسلمني ألن تعليمها ليس قضية تعليمية فقط بل هي قضية عقيدیة ورسالة 
" ولذلك نكمهنا من دیبية فإالعر  تعلموا"  قال أنه ب رضی اهلل عنهسامية أیضا كما روى عمر بن اخلطا

ي صلی اهلل عليه النبو السنة فهم القرنن و  واجب على املسلمني فهم اللغة العربية ألهنا یتوقف عليها
ة ال یفهم االنسان القرنن الكرمي و السنة النبویة إال إذا كان ماهرًا يف اللغا، هب إال العبادات یتم وال وسلم

نایة فائقة علماء اهلنود وأدبائها يف مجيع أحناءها باللغة العربية ونداهبا عالعربية. ونظرا هلذه األمهية اعتىن 
 وبذلوا جهودا معينة يف تعليم اللغة العربية وتدریسها.

 منذ دخول العرب إىل اهلند يف جمالني مها التجارة والفتوحات اإلسالمية، تاريخ اللغة العربيةبدأ 
 إىل املناطق الساحلية للهند والسند عن الطریق الربي أن القوافل التجاریة من العرب كانت ختتلف

والبحري قبل قرون عدیدة من ظهور اإلسالم إال سفنهم كانت تلعب دورا ریادیا يف نقل السلع التجاریة 
بني العرب وأهل اهلند وكانت أسفارهم التجاریة ممتدة إىل خليج البنغال وبالد املالیو وجزر إندونيسيا 

هم مستعمرات عربية على املناطق الساحلية. كما یقول السيد سليمان الندوي يف  حىت أنشأوا ألنفس
 " إن هناك عالقة بني العرب وشبه القارة اهلندیة قبل اإلسالم منالعّلقات العربية والهندية"كتابه 

ل بخالل التجار العرب، فاملواين والسواحل اهلندیة الغربية واجلنوبية كانت معروفة لدي جتار العرب ق
فجر اإلسالم منذ قرون وهم كانوا یصدرون خریات اهلند وإنتاجاهتا إىل اليمن وبالد الشام")الندوي، 

(. وهبذا االحتكاك واالمتزاج التجاري بني العرب واهلند تأثرت احلياة اهلندیة حضارة وثقافة 6م: 2010
ذكره يف  م بقرون كما جاءولغة، حىت وصلت اللغة العربية إىل شبة القارة اهلندیة قبل ظهور اإلسال

امللحمة "املهاهبارتا " بأهنا كانت لغة التخاطب السري أثناء حرب كورو وباندو، " إن سوامي دیا 
من اجلزء األول، يف عصر املهاهبارات  1٤7نندجي، صاحب كتاب )سينهارهتربركاش( كتب يف الباب 

عد ة الباندو حىت ال تقوم هلم قائمة بوعندما أرادت أسرة الكورو أن تبين مكانا لكي حترق فيه أسر 
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كلم ودرجي یدهشرت باللغة العربية، فأجابة أیضا باللغة العربية، فلو صح هذا القول لتبني لنا  ذلك،
و من عوامل املهمة اليت كان هلا دور  (.3٤م: 2010مدي قدم العالقات العربية اهلندیة ")الندوي: 

المية مها رواجا يف شبه القارة اهلندیة هي ما نتج عن احلركة اإلسمهم يف انتشار اللغة العربية ونيل علمو 
م حتت القائد 722اليت بدأهتا الفتوحات اإلسالمية العربية، فإن أول غزو إسالمي للهند كان يف عام 

العريب حممد بن القاسم الثقفي من مدینة البصرة يف العراق، ومتكن من السيطرة على هذه املنطقة بصفة 
ل"  ا نقل سيد حممد منور نينار يف كتابه " تأثری اللغة العربية يف لغات اهلند "قول ستانلي لني بو مؤقتة كم

كان هذا الفتح حدثا هاما يف تاریخ اهلند رغم أنه مل حیقق نتائج ملموسة، ولكنها مل تكن ختلو من 
يف اخلارج ")نينار،  ةمنفعة وأمهية، حيث ساعدت يف االحتكاك الثقايف، ومت بفضله نشر الثقافة اهلندی

(. دخل حممد بن  قاسم يف اهلند بالدین اإلسالمي، ومبا أن رسالة اإلسالم والتعاليم 12م: 2011
ودخلت معه اللغة  اإلسالمية مصدرها القرنن اجمليد واألحادیث النبویة باللغة العربية فحسب ننذاك،

بة لكي یتعلموا الدین لعربية واعتنوا هبا قراءة وكتاالعربية يف الوقت نفسه، توجه املسلمون اهلنود إىل اللغة ا
اإلسالم  فتدخلت الكلمات العربية يف مؤلفات العلماء وخطاباهتم سهوا أو غری سهٍو، وبذلوا اجلهود 
يف سبيل نشر دین اإلسالم بطریق املوعظة واإلرشاد والقدوة احلسنة، كما یقول زبری أمحد فاروقي يف  

يف شبه القارة اهلندیة " وقد كان من الطبيعي أن ینقل التجار العرب إىل علماء  كتابه " اآلداب العربية
اهلنود أخبار الدین اجلدید ویشرحوا هلم مبادئه وأهدافه خاصة يف املعامالت التجاریة واالقتصادیة  مما  

فتح بالد ل كان له أكرب األثر يف هتيئة العقلية اهلندیة لقبول اإلسالم حىت إذا ما جاء حممد بن قاسم
م، رحب به أهلها ودخلوا يف اإلسالم أفواجا وتأثروا بالعرب الفاحتني فقلدوهم 711ه/92السند سنة 

(. وأیضا 5م: 1995يف لباسهم وعاداهتم وأقبلوا على الثقافة اإلسالمية يف شوق ومحاس ")فاروقي، 
، خصوصا بعد ربية مبا فيها العراقمن عوامل ظهور اللغة العربية يف اهلند، أسفار اهلنود إىل املناطق الع

م، 751ه/133سقوط الدولة األمویة وقيام الدولة العباسية ونقل العاصمة من دمشق إىل بغداد يف عام 
وقيام اإلدارة العباسية جبلب علماء اهلند من احلكماء واألطباء إىل دار احلكمة لنقل اهلندیة إىل 

 (. 1٤3م: 201٤العربية)الندوي، 
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على مر العصور أدبا وشعراء عرفوا بفصاحة اللسان املبني، وهلم أدوار  رض الهندنهض من أمث 
رائعة يف جمال الشعر واألدب. وتركوا أثارا عدیًدا على الثقافة اإلسالمية وتاریخ األدب العريب يف العامل 

غة العربية لاإلسالمي عامة ويف بالد اهلند خاصة، وبذل علماء اهلنود جهوًدا جبارًة يف توسع نطاق ال
حرًصا على فهم لغة القرنن الكرمي واحلدیث النبویة. كما جند يف تاریخ بدأ إسهام اهلنود يف نداب اللغة 
العربية على أیدي أولئك الذین هم من أصل عريب وقدموا إىل هذه البالد يف عهد الفتوح اإلسالمية 

یعترب ننكاودهن من أتباع التابعني. و  العربية واستوطنوها، ويف مقدمتهم أبو حفص احملدث البصري وهو
حسب تعبری ابن الندمي العاملني من اهلند الذین ساعدا يف ترمجة بعض الكتب السنسكریتية إىل اللغة 

(. مث ظهر يف  اهلند عددا كثریا من العلماء  واألدباء والشعراء الذین 383م: 2016العربية )عامل، 
 حكم العريب  وتركوا كتبا كثریا يف املوضوعات املختلفة. كما يف سامهوا يف إثراء اللغة العربية واألدب

" لذي كتبغاين االغوریني اهلند عشرین سنة، فظهر من علمائها الشيخ احلسن بن حممد احلسن الصا
نربیة من صحاح األخبار العباب الزاخر واللباب الفاخر" يف عشرین جملدا، و "مشارق األنوار ال

، وقد برز فيه التغالقة بعد عصر الغوریني العريبغة وعلم احلدیث، واستمر عصر " يف علم اللاملصطفویة
 الشيخ نظام الدین أولياء الذي كانت خطبته العربية معروفة يف باب التصوف والسلوك. 

وظهر يف عهد املغول اهلند الشيخ حممد طاهر الفتين ومال حممود اجلونفوري صاحب " كتاب 
" لفنونحات العلوم اموسوعة كشاف اصطالالتهانوي صاحب "ة" وحممد علي الشمس البازغة يف البالغ

والعالمة ويل اهلل الدهلوي وحسان اهلند غالم علي نزاد البلغرامي وفضل حق اخلری نبادي وشبلي النعماين 
والعالمة محيد الدین الفراهي ونواب صدیق حسن القنوجي، مث برز يف العصر احلدیث يف اهلند الشيخ 

حلسن على الندوي والعالمة مسعود عامل الندوي والعالمة حممد زكریا الكاندهلوي وسواهم الكثریون أبو ا
وأیضا اهتم علماء اهلنود بالفقة واحلدیث والتاریخ اهتماما   یرجع إليهم يف تطور اللغة العربية يف اهلند.

ظهر يف اهلند شعراء كبار الذین و  كبریا وبذلوا كل ما كانوا یقدرونه من كفاءات يف تطور هذه العلوم.
نظموا أشعارهم باللغة العربية كما برز أمری خسرو بن سيف الدین الدهلوي الذى لقب بببغاء اهلند 
بقصائد الغراء  ونظم أبيات ال مثيل هلا يف العربية و قيل أنه أشهر الشعراء يف اهلند ومل یكن له نظری يف 

 م (.2018دوي، العلم و املعرفة والشعر واملوسيقى)الن
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وال شك يف برز يف اهلند العدید من العلماء و األدباء والشعراء الذین بذلوا جهودهم يف تطور 
اللغة العربية ونداهبا يف بالد اهلند كما یقول  الدكتور حممود عبد اهلل من مجهوریة مصر العربية يف مقال 

فة فاشتد ل اهلند وفتحت أبواب املعر له "إن الثقافة اإلسالمية أسهمت بنصيب وافر يف ثقافات رجا
إقباهلم على العلوم الدینية واألدبية والثقافية، بل ولغة التخاطب يف بعض املناطق فضال عن كوهنا لغة 
الكتابة واإلدارة احلكومية. ویضيف قائال إن املنطقة اهلندیة الباكستانية قد أجنبت لفيفا من العلماء 

 كل اللغة العربية احلائزین على نصيب وافر يف كل درب من دروهبا ويف واألدباء والشعراء املتضلعني يف
 وجهودهم وأعماهلم اهلنود علماء م(. وأذكر هنا باإلجياز سری بعض 2018فن من فنوهنا" )العصيلي، 

 :  یلي كما  ونداهبا، العربية اللغة تطور يف
 م1762 -ه1176-م 1702ه/ 1114 –الشاه ولي اهلل الدهلوي 

يخ إمام األئمة ونخر اجملتهدین شاه ويل اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي يف أسرة علمية ببلدة ولد الش
فلت بوالیة أتربردیش، كان من الشخصيات الرائدة يف القرن الثامن عشر اهلجري ال يف اهلند فقط بل 

تدوین، "الفتاوى  يفيف العامل اإلسالمي أیضا. كان والده عاملا مميزا وشيخا صوفيا يف زمنه وله املسامهة 
العاملكرییة" يف عهد عاملكری، أكمل الشاه ويل الدهلوي علومه الظاهرة والباطنية على ید والده. واشتغل 
بالتدریس والتحقيق بعدما أكمل دراسته يف باكورة شبابه مث توجه إىل احلجاز وتلقى العلوم من كل 

عاش باحلجاز، وأحب أساتذته الشيخ  اجلوانب، ومن كل املذاهب الفقهية خالل مدة سنة و نصف
أبو طاهر الكردي املدين ممثل املذهب الشافعي، وتتلمذه على یده لقد رسم يف صدره نقوشا عميقة 
 للحدیث إضافة إىل بركات احلرمني الشرفني، وفيوضهما بتعبداته ومناجاته اليت ذكرها يف كتابه )فيوض

(. كان شاه وىل اهلل 1٤و11وال حياته )الواسع، د.ت: احلرمني ( الذي هو مبثابة وثيقة تارخيية ألح
الدهلوي عامل ومفكر ومفسر وحمدث وصوفيا وشاعرا عربيا جميدا، فيبدأ من شاعریته بالعريب كأمنا 
اإلعجاز أو السحر يف رقة اللفظ ومعناه وصفاء املورد ومعناه.  ومن أهم أعماله "حجة اهلل البالغة "، 

اخللفاء "، " التفهيمات اإلهلية " وغریها. وكتابه حجة اهلل البالغة األعمال  " إزالة اخلفاء من خالفة
الرائعة عن علم أسرار الشریعة، وهو كتاب العمدة يف مجيع ما صنف  يف علم  أسرار الشریعة قبله 

ملعاين ا وبعده، وقد كتبه باللغة العربية، وتأيت تسميته من قول اهلل تعاىل )فلله احلجة البالغة( وقد استقى
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اليت یشتمل عليها الكتاب من القرنن واحلدیث النبوي وأقوال الصحابة والتابعني وكتب املتقدمني مث من 
فهمه وابتكاراته والفيوضات اليت أهلمه اهلل إیاها . وخلف شاه ويل اهلل الدهلوي دیوانا يف الشعر العريب 

 ما یلي : ذكر هناك بعض مناذج من  شعره  كمجعه ولده الشيخ عبد العزیز ورتبه الشيخ رفيع الدین، وأ
 ب          عيونا   األفاعي  أو  رؤوس العقارب ـــــكأن جنوما أومضت يف الغياه

 ب السباسب ــــــــإذا كان قلب املرء يف األمر خائرا          فأضيق من تسعني رح
 م املناقب ـــــــــــــرسول    إله    اخللق  ج   فلست  أرى  إال  احلبيب  حممدا      

 رة           و منتجع    الغفران من  كل  هائب ــــــــومعتصم املكروب يف كل غم
 (. 89م: 2016)عامل، مالذ عباد   اهلل   ملجأ  خوفهم      إذا  جاء  یوم  فيه  شيب  الذوائب 

 ه: 1٣٥2 -ه 1292 -أنور شاه الكشميري
العالمة احملدث أنور شاه بن معظم شاه احلسيين الكشمریي كان من كبار فقهاء احلنفية وعلماء 

م، يف قریة 1857من أكتوبر  16ه املوافق 1292من شهر شوال 27احلدیث، ولد يف "دودوان " يف 
يت من بمن أعمال كشمری.  كان والده أحد العلماء الربانيني ومرشدا معروفا يف والیة كشمری ونشأ يف 

العلم والدین، ویتعلم قراءة القرنن الكرمي على یدي والده وحىت السابع من عمره أجنز تعلم الفارسية 
والحقا قرأ على یدي أبيه بعض الكتب الفارسية مثل كلستان وبوستان وغریها. وملا بلغ السابعة عشرة 

والفقة  اهلامة يف التفسری من عمره سافر إىل دیوبند، وتلقى هناك الدراسات العليا، ودرس الكتب
واحلدیث أمثال صحيح البخاري وسنن أيب داؤد وجامع الرتمذي واملؤطا إلمام مالك واجلاللني واهلدایا 

م( ، ویصل سنده إىل اإلمام الرتمذي والشيخ ابن عابدین احلنفي. 201٤ومشس البازغة وغریها )طيب، 
ه استخلفه نائبا عنه يف تدریس احلدیث  يف 1333وملا سافر أستاذه الشيخ اهلند إىل احلجاز عام 

املدرسة دیوبند، حىت حدثت فتنة يف املدرسة بينه وبني اإلدارة، فغادر دار العلوم بدیوبند إىل اجلامعة 
اإلسالمية بـ  "داهبيل " بوالیة غوجرات فظل یدرس هبا إىل أن أصيب بداء البواسری فعاد إىل دیوبند 

شاه كشمریي شدید االستحضار قوي احلافظة والذاكرة، شغوفا باملطالعة،  وتويف هبا. كان الشيخ أنور
وسعة اإلطالع على كتب املتقدمني والتضلع من الفقة واألصول والرسوخ يف العلوم العربية الدینية 
والتفسری وعلوم احلكمة. وهو أول عامل بني علماء اهلند طالع مسند اإلمام أمحد بن احلنبل املطبوع 
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ان یطالع منه كل یوم مائيت صفحة مع نقد أحادیثه وضبط أحكامه. كان إماما يف علوم مبصر، فك
القرنن واحلدیث النبویة يف أیامه، وله مؤلفات كثریة يف اللغة العربية ومنها:  فيض الباري )شرح صحيح 
 البخاري ( يف أربعة جملدات، عرف الشذى )على جامع الرتمذي (، مشكالت القرنن، ضرب اخلامت

على حدوث العامل، خزائن األسرار، نيل الفرقدین يف مسألة رفع اليدین وغریها )مدیر التحریر، 
 م(.2005

  ه :1200 -ه1116غّلم علي آزاد البلغرامي  
یعد العالمة غالم على نزاد البلكرامي من أبرز وأعظم وأكرب الكّتاب والشعراء العربية الذین نبغوا 

رامهي اهون كالم النبغاء الذین نشأوا يف الدول العربية، ولد غالم علي نزاد البلغيف شبه القارة اهلندیة، ویض
ه يف قریة بلكرام اهلند ونشأ هبا، وكان أجداده ممن خيدمون امللوك واألمراء وكانت والدته  1116عام 

فيل حممد، طمری عبد اجلليل البلكرامي أمحد العلماء البارزین يف وقته. قرأ الكتب الدراسية على الشيخ 
وأخذ اللغة واحلدیث والسری والشعر عن جده وأخذ العروض والقوايف عن خاله حممد بن عبد اجلليل. 

ه باملدینة املنورة وقرأ صحيح البخاري على الشيخ حممد 1151مث رحل إىل احلجاز، فحج وزار سنة 
ه  وسكن مدینة أورنغ 1152السندي وأخذ عنه إجازة احلدیث وسائر مقروءاته. مث رجع إىل اهلند عام 

نباد، مث سافر  إىل حيدر نباد حيث اتصل بالسلطان ناصر جنك بن نصف الذي  عرض عليه منصب 
اإلمارة لكنه أيب أن یتواله وقال " إن هذه الدنيا مثلها كمثل هنر طالوت، غرفة منها حالل والزیادة 

ه املطابق 1200القعدة سنة  ذي21م(. مث تويف هذا العامل اجلليل 2012عليها حرام" )حسني، 
م. وكان غالم علي نزاد بلكرامي مولعا بتعليم اللغات حيث له معرفة تامة باللغات 1786سبتمرب15

العربية والفارسية واهلندیة والسنسكریتية، كان غالم على نزاد البلكرامي أحد العلماء املشهورین مل یكن 
عر العريب نساب والشعر والبدیع،، وكان له ید طوىل يف الشله نظری يف النحو واللغة والتاریخ والسری واأل

م " نسبة إىل حسان بن ثابت لعالقة املشاهبة يف مدح النيب صلى اهلل عليه وسلدحسان اهلن" حىت لقب
بكالمه، یعده من أكرب شعراء اللغة العربية يف بالد اهلند  وال ریب يف أن شعره يف مدح النيب صلى اهلل 

ه أيب و أمي و نفسي ( قد بلغ الغایة واملنتهي يف حسن التأيت وسالسة النظم وبالغة عليه وسلم )فدا
 املعاين وروعة األسلوب والبيان، ومن شعره يف مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ورد يف مظهر الربكات:
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 لم ــــــــــــائرین  يف  الظـــــــــم             قمر الســـــــــرب سلم على ضحى إض
 اء ــــــــــــــراء            مودع النطق مقول العجمــــــــــــصاحب االصطناع بالعف

 فتحىن      عليه      مبتسما             و ابتغى   شرح  صدره   كرما 
 زاد     نزاد     سيد    النسم            يف   املنام     املبارك    القدم 

 (. 95م: 2016با لنيب   الكرمي   يف   الوسن )عامل،     أشكر   اهلل  حيث   شرفين           
كتب غالم على نزاد البلكرامي الدواوین يف اللغة العربية و من أشهر مؤلفاته : سبحة املرجان يف   

م، مظهر الربكات، لنثار هندوستان، السبعة السيارة )دواوینه الشعریة يف وصف النيب صلى اهلل عليه وس
، الدر الثمني قالمية املشر  ضوء الدراري يف شرح البخاري، تسلية الفؤاد يف قصائد نزاد، شفاء الغليل،

 يف حماسن اليضمني  وغریها)املرجع نفسه(.
 ه:1٣07  -ه12٣8نواب صديق حسن خان القنوجي  

ومن أشهر علماء اهلند  شبه القارة اهلندیة وأعالم األدب العريب وأعظم وأكرب كربائه يف اهلند 
عبقریة كانت مشهورة لدى رجال الدین واملعرفة ويف األدب العريب اهلندي وله إسهامات قيمة يف شىت 

يب صدیق  بن بو الطاجملاالت، فإنه ما كان فقيها وحمدثا فقط بل كان أدیبا بارعا أیضا فهو العالمة أ
حسن بن على احلسيين البخاري القنوجي ولد ببلدة بانس بریلي يف والیة اترابردیش يف بيت جده ألمه 

م، ونشأ هبا يف حجر والدته یتيما فقریا، تويف والده وهو يف السادسة  1832ه املطابق 1238يف عام 
وتربيته ووجهته توجيها اسالميا قویا، ه تعليمه 1353من عمره. مث تولت األم احلنون بعد وفاة أبيه 

، كان والده عاملا كبریا  وشهریا بالورع والتقوى، م(2001)الندوي، وكانت أمه عاملة مثقفة حكيمة مدبرة 
وكان من تالمذه الشيخ حممد نور والشيخ مرزا حسن على. تلقى نواب صدیق حسن خان قنوجي 

 –اصة املفيت صدر الدین خان هبادر صدر األفاضل الدروس كثرة من مشایخ اهلند واليمن، وتتلمذ خ
قرأ علوم احلدیث كصحيح مسلم وجامع الرتمذي وسنن ابن ماجه وسنن  –مفيت القارة اهلندیة ننذاك 

ه إىل 1269نسائي على الشيخ زین العابدین بن حمسن اليماين. سافر النواب صدیق حسن خان عام 
، وخلع عليه ومنح 1287، مث وىل النظارة بدیوان اإلنشاء عام دهلي مث هبوبال ووىل نظارة املعارف فيها

 لقب "خان " و " النواب".  
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كان العالمة نواب صدیق   .ه1307ويف نخر عمره اشتد به املرض وأعياه العالج وتويف سنة 
حسن قنوجي ذهن سليم وذاكرة قویة وفهم ثاقب قليل الكالم حلو املنطق كثري العبادة وحریصا أشد 

على العقيدة الصافية والدعوة إىل الكتاب اهلل والسنة البنوي وذم التقليد واجلمود وحمارب الشرك  احلرص
كتابا ورسالة يف خمتلف العلوم   222والبدع واخلرافات. كما متكن العالمة القنوجي من تأليف أكثر من 

ح البيان ماله وهي : فتوالفنون أما مؤلفاته العربية عددها أربعة ومخسون كما أذكر هنا بعض أهم  أع
يف مقاصد القرنن  ) تناول يف هذا تفسری الشهری من املباحث اللغویة ومما یدل على تذوقه األديب(، نيل 
املرام من تفسری نیات األحكام، السراج الوهاج يف كشف مطالب صحيح مسلم بن احلجاج، قطف 

من  ية، اإلنشاء العريب، نشوة السكرانالثمر يف عقيدة أهل األثر، الروضة الندیة يف شرح الدر البه
صبهاء تذكرة الغزال، إحياء امليت بذكر مناقب أهل البيت، التذهيب شرح التهذیب وغری ذلك)شفيع، 

(. قد أثرى العالمة صدیق حسن خان املكتبة العربية إثراء ال یصل إليه غریه 29٤-292م: 2015
  اللغة العربية والعلوم الدینية.  ویستفيد من أعماله إىل الوقت الراهن املشتغلون ب

 م:1999 –م 1914 أبو الحسن علي الندوي
ولد املفكر اإلسالمي الكبری والكاتب القدیر والداعية اإلسالمي الشيخ أبو احلسن بن عبد احلى 

م بقریة تكية مدیریة رائي بریلي باهلند، بدأ دراسته اإلبتدائية من 191٤بن فخر الدین احلسين  عام 
ن الكرمي يف البيت، ووالده عالمة عبد احلى بن فخر الدین الذي استحق جبدارة لقب " خلكان القرن

اهلند " ملؤلفة املشهورة "نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر" يف مثاين جملدات عن أعالم املسلمني 
بد العلي. بدأ السيد عوعمالقتهم. تويف أبوه وهو يف التاسعة من عمره وكفله أخوه األكرب الدكتور السيد 

أبو احلسن تعلمه من أمه بقراءة القرنن الكرمي، مث بدأ دراسة العربية على الشيخ خليل بن حممد األنصاري 
م التحق جبامعة لكهنؤو وقرأ احلدیث البنوي صحيح البخاري ومسلم وسنن 1929اليماين، ويف سنة 

لطونكي، ودرس التفسری الكامل القرنن داؤد وسنن الرتمذي على العالمة احملدث حيدر حسن خان ا
(. كان السيد 9و7م: 2002م )الغوري، 1932الكرمي على العالمة أمحد علي الالهوري يف الهور عام 

ية متواضعا يف حياته، یتخفف يف ثيابه وطعامه وشرابه وكان یكره التكلف والتصور وتقليد احلضارة الغرب
يخ أمحد ل اإلمام أمحد بن حنبل والشيخ ويل اهلل الدهلوي، الشبال تبصر وقد تأثر بالعلماء السابقني مث
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السرهندي. إن الشيخ أبو احلسن علي الندوي قد اهتم اهتماما خاصا بكل فنون األدب العريب 
وأجناسهم وتناول كلها بالبحث والدراسة، وساهم مسامهة فعالة وعظيمة يف تطور اللغة العربية ونداهبا  

سن علي الندوي " اخلطأ واجلور على اللغة العربية ونداهبا أن یلتزم الكاتب أو كما یرى الشيخ أبو احل
األدیب أو الطالب بنوع معني من أنواع األدب أو جبنس واحد من أجناسه، أو بفن واحد من فنونه 
األدبية. كما یظن من التقصری والعيب أن حیبس األدیب أو الكاتب أو املتعلم نفسه على نوع معني 

دب أو فن معني من فنونه، یكتب فيه ومیارس عليه، ویزعمه الطریقة املثلى والنموذج الوحيد لفن من األ
الكتابة. وإنه نقد بشدة بعض اهليئات التعليمية واملدارس العربية اإلسالمية لنظرهتا حنو املقامات األدبية 

بعها، وأن یلتزم هبا، العربية أن یتوأسلوهبا حيث جعلوها مناذج للغة اللعربية ونداهبا، ینبغي لدارس اللغة 
(. وقد شارك السيد أبو احلسن علي الندوي عدد 69و68م: 2013وال خيرج عن دائرها " )شوق، 

من املؤسسات واجلمعيات  اإلسالمية ومنها " تأسيس هيئة التعليم الدیين " للوالیة الشمالية أترابرادیش 
م، واجملمع اإلسالمي العلمي 1951مني واهلندوس عام م  و حركة رسالة اإلنسانية بني املسل1920سنة 

م وعضوا يف اجمللس االستشاري األعلى للجمعة اإلسالمية بالدینة املنورة، 1961بدار العلوم الندوة سنة 
م ملؤلفه القيم )ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني( 1980وعضوا يف رابطة اجلامعات اإلسالمية سنة 

األدب اإلسالمي العاملية وغری ذلك. ومن أهم أعماله: نشر له أول مقال بالعربية و رئيسا عاما لرابطة 
م، و خمتارات من أدب العرب و قصص 1931يف جملة "املنار" للعالمة السيد رشيد رضا املصري عام 

النبيني والقراءة الراشدة و ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ورجال الفكر والدعوة )تناول الكتاب 
موضوع اإلصالح والتجدید والتعریف بكبار الرجال يف جمال الدعوة والعزمیة واجلهاد يف تاریخ اإلسالم( 
والعقيدة والعبادة والسلوك و األركان األربعة وسواهم. تويف الشيخ أبو احلسن الندوي يف یوم اجلمعة 

م، رمحه 1919عام  ل اهلندوذلك يف شهر رمضان املبارك مبسجد قریته تكية مبدیریة رأي بریلي يف مشا
 (.15و10م :2002اهلل من رمحة واسعة )الغوري، 

ىل اهلند القرن األول اهلجرى ومنذ ذلك حني اهتم املسلمني اهلنود اهتماًما خاًصا وصل اإلسّلم إ
نات اليت تقوم واملعاهد الدینية العربية للبنني وللب وأنشأوا المدارس والمكتباتيف تعليم اللغة العربية 

بتدریس اللغة العربية يف بالد اهلند. كما قامت املدارس اإلسالمية ابتداًء بتدریس علوم القرنن واحلدیث 
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والفقة والنحو والصرف، مث جعلت هتتم بتدریس اللغة الفارسية والفلسفة واملنطق والتاریخ مث تأثرت 
واد العصریة  ارس كثریة بإدخال املاملناهج الدراسية هبذه العلوم تأثرًا كبریًا على مر العصور، وبدأت مد

كاإلجنليزیة واجلغرافية واحلاسوب وغری ذلك. و جند يف كتب تاریخ مئات من املدارس اليت أسست يف 
أرض اهلند أمثال دار العلوم بدیوبند )أسست هذه املدرسة مجاعة من العلماء الصاحلني بقيادة حممد 

م، لالحتفاظ 1857اهلزمیة ضد االستعمار الربیطاين سنة م، نتيجة 1866قاسم النانوتوي يف قریة دیوبند 
بشوكة اإلسالم وشائره واحلفاظ على عقيدة املسلمني، أعطت هذه املدرسة خدمات جليلة يف ميادین 
خملتف من تزوید الطالب باملعلومات الدقيقة الدینية واإلسالمية والثقافة العربية. قام علماء دیوبند 

كامه لعربية يف العلوم اإلسالمية، فلهم كتب متعددة يف علوم القرنن الكرمي وأحبتأليف كثری من الكتب ا
وتفسریه ويف قرءات والتجوید كما نشرت عدة مؤلفات يف احلدیث شرحا وحتقيقا وتعليقا ويف علوم 
احلدیث ومتونة والفقة وأصوله والعقائد والرتاجم والسری (، اجلامعة علي غره اإلسالمية) أسس هذه 

مبدینة  م1875أورینتيل اإلسالمية يف عام -معة سر سيد أمحد خان  بناء كلية باسم كلية اإلینجلواجلا
علي غره يف والیة نوترابرادیش لتعليم أبناء املسلمني اهلنود على أحدث اخلطط، وهذه اجلامعة هلا دور  

مية، و ندوة العلماء لكنؤ ئة اإلسالكبری يف تطور اللغة العربية ونداهبا يف شبه القارة اهلندیة(، اجلامعة امللي
)ندوة العلماء هي مجعية إسالمية عظيمة وحركة دعوة تعليمية كبریة، هتدف هذه املدرسة، إصالح 
املقررات الدراسية وتنمية العلوم الدینية مع العلوم العصریة وهتذیب األخالق وإنشاء التوازن بني املادیة 

العلوم بسهار نفور )أسسها الفقيه املشهور سعادت علي يف  احلدیثة والروحانية القدمیة(، ومظاهر
م بعد ستة أشهر من تأسيس دار العلوم بدیو بند، لقد ساهم علماء مدرسة مظاهر العلوم 1866

مسامهة كبریة يف جماالت خمتلفة من العلوم اإلسالمية أمثال تفسری القرنن الكرمي واحلدیث والفقة 
ة  ریة من العلوم اإلسالمية. وفيها یتعلق باللغة العربية أن علماء هلذه املدرساإلسالمي وتراجم االعالم والس

كتبوا كتبا كثریة من جانب الكتب يف جمال احلدیث والرتاجم والسریة( واجلامعة السلفية ببنارس )تعدها 
ا قبوال واسعا هبمن أهم املدارس العربية اهلندیة اليت قد لقيت خلدماهتا العظيمة يف جمال اللغة العربية وندا

وإعجابا بالغا، ومن أهداف اجلامعة تدرس الكتاب والسنة باعتبارمها مصدرین أساسني للشریعة 
اإلسالمية على منهج السلف وتدریس اللغة العربية ونداهبا وتدریس العلوم النافعة األخرى. وقد أجنببت 
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ة ونداهبا(، دور كبری يف تطویر اللغة العربياجلامعة منذ إنشائها عددا كبری من العلماء واألدباء الذین هلم 
م، اجلامعة الرمحانية، موجنری هبار، ومدرسة الباقيات 1909ومدرسة اإلصالح، سرائي مری أعظم جرة سنة 

الصاحلات، ویلور، و مدرسة اجلمالية، بریوم بور وما إىل ذلك من عشرات اآلالف من املدارس الصغریة 
، وهي متثل صروحا ثقافية إسالمية (309و287م:2016)عامل، ند والكبریة اليت أسست يف أرض اهل

تني ومخسني مليون نسمة. وخترج يف هذه املدارس مئات أللمسلمني اهلنود الذین یتجاوز عددهم م
 ومئات من املفسرین واحملدثني والفقهاء واألدباء والشعراء واللغویني والسياسيني وغری ذلك.

 الخاتمة
 تعد اهلند اليوم من أهم املراكز الرئيسية للثقافة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ومیكن القول األخری،

إذ تضم مئات املدارس واملعاهد اليت تقوم لتعليم اللغة العربية ونداهبا والعلوم اإلسالمية وتراثها. وبعد 
األدباء والشعراء و دخول العرب يف أرض اهلند، ظهرت يف شبه القارة اهلندیة خببة طيبة من كبار العلماء 

عرفوا بفصاحة اللسان العريب، الذین أدوا أدوارا رائعة يف جمال التصنيف والتأليف يف هذه اللغة اجلميلة، 
وقد تركوا لنا ذخریة ضخمة من كتب الرتاث العريب األصيل من كل فن ولون. اليوم فهي ليست لغة 
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