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يعتني مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية برصد حضور 
العربية يف أنحاء العامل غري العريب، وهيتم بتقديم املعلومات املوثقة لتارخيها وحارضها، 
كام هيتم ببناء أدلٍة للمعلومات تيرس التواصل عىل الباحثني واملؤسسات الثقافية داخل 
الوطن العريب وخارجه. كام جيتهد املركز يف رصد جماالت العربية التي مل حتَظ بالدراسة 
الكافية، وقد وضع يف خططه أطرًا علمية يتعنّي عليه أن يوّسعها بحثًا ودرسًا؛ لتكون 
منارة يستعني هبا األفراد واملؤسسات الذين يعملون يف خدمة العربية يف هذا النطاق، 
حيث نؤمن بأن خدمة اللغة تنبع من تصور واقعها، ومعرفة جماالت انتشارها وتقاطعها 
مع غريها، وتتبع أوجه التأثر والتأثري يف حميطها، السيام عندما نتحدث عن اللغة يف بيئة 

خارج نطاقها الطبيعي.
وكلام توغل املركز يف صقع من أصقاع املعمورة )مثل: الصني، وإندونيسيا، وتركيا، 
واهلند، وإسبانيا، وماليزيا، والواليات املتحدة...( عجب من عمق احلضور التارخيي 
للعربية فيها، وسعد بذلك، وباستمرار توّقد الرغبة يف زيادة نفوذ العربية وانتشارها، 
وتطّلع املختّصني إىل إتقاهنا والتبحر يف البحث فيها. والعجب يزداد يف بعض الدول 
غري اإلسالمية، أما الدول اإلسالمية – مثل باكستان - فال غرو أن يكون للغة العربية 
حضورها العميق املؤّثر فيها، كيف ال وهي لغة القرآن، كام أهنا احلاضن التارخيي الثقايف 
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الوثيق بني العرب وإخواهنم من سائر القوميات واألعراق.
)برنامج  دوليًا  العربية  دعم  يف  عليها  يعمل  التي  املركز  مرشوعات  ضمن  ومن 
املعلومات  مجع  وطرائق  التأليف  سبل  من  جمموعة  الربنامج  هذا  ويتضمن  النرش(، 
وتقديمها، ومنها )مجع األبحاث التخصصية(، وهو مرشوع ينهض له أحد املختصني 
يف موضوع حمدد بإرشاف املركز ومتابعته، فيجمع كل ما تصل إليه يده من أبحاث يف 
هذا املوضوع، ثم ينتخلها ويرتبها ويبّوهبا، وحيرر ما حيتاج منها إىل حترير، ثم يضمها 
املركز  وضع  الذي  يديك،  الكتاب بني  مثل هذا  الكريم،  للقارئ  بتقديمه  نسعد  كتابًا 
يف  املكتوبة  األبحاث  مجع  عىل  فيه  غازي  احلق  إنعام  الدكتور  العامة، وعمل  رؤيته 
املؤسسات العلمية الباكستانية عن اللغة العربية يف باكستان؛ هبدف تقديم تصور واضح 
عنها تارخيًا وواقعًا، مما سيكون جاذبًا للباحثني وللمؤسسات الثقافية ملواصلة السبيل 

البحثي والتجسري العلمي واملعريف بني األطراف املتباعدة.
واملؤّمل أن يكون هذا الكتاب فاحتًة لكتٍب أخرى، وملرشوعات عملّية تتكامل يف 
وسائل  من  وسيلًة  يكون  وأن  والباكستانية،  العربية  العلمية  املؤسسات  هبا  النهوض 
من  يّطلع  نافذة  يكون  وأن  والباكستانيني،  العرب  املختصني  بني  والتواصل  التجسري 

خالهلا املعنيون بالثقافة العربية عىل امتداداهتا يف باكستان، ويقدروها بام هي أهل له.
لبذل  العريب  باكستان والوطن  العربية يف  اللغوية  املؤسسات  قائمة لكافة  والدعوة 
ببعض حق  باكستان، والوفاء  العربية يف  التقارب؛ لدعم حضور  مزيد من اجلهود يف 
هذه اللغة الرشيفة، مع اإلشارة إىل أن املركز قد عقد جمموعة من التفامهات مع بعض 
وإصدار  باكستان،  يف  العربية  اللغة  حال  عن  الكتب  لتأليف  الباكستانيني  املختصني 
األدلة اخلاصة هبا، وما زال يسعى إىل حتفيز القائمني عليها، وينتظر مبادرات املختصني؛ 
نظرًا ملحل الشعب الباكستاين الصديق من نفوس العرب بعامة والسعوديني بخاصة، 
العربية  مع  ولتواصلها  هلا  العريق  والتاريخ  باكستان،  يف  العريب  العلمي  للثقل  ونظرًا 
والعرب، وخدمة علامئها للغة العربية وعلومها، وكثرة املختصني الباكستانيني يف اللغة 

العربية، وعناية املؤسسات العلمية الباكستانية هبا.
أحتفي كثريًا بام قام به حمرر الكتاب د.إنعام احلق غازي، وأشيد باملجهود العلمي 
التي  العلمية  إىل مزيد من األعامل  للمشاركني يف بحوثه وموضوعاته، وأتطلع  البارز 
املبارشة  التنفيذية  اجلهود  مع  العلمية  اجلهود  تتكامل  وأن  باكستان،  العربية يف  تتناول 
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املختصني  املشرتكة، وأدعو  األهداف  ذات  املؤسسات  بني  والتكامل  التعاون  يف 
الباكستانيني إىل التواصل مع املركز لتأليف الكتب اخلاصة بتاريخ العربية يف باكستان 
وواقعها ومستقبلها، ومجع األدلة التي تدل عىل املؤسسات العلمية املختصة يف العربية 

والعلامء الكبار البارعني فيها، والرسائل العلمية والكتب املختصة فيها.
 

سدد اهلل اجلهد والرأي.
 

األمني العام

د.عبداهلل بن صالح الوشمي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد، 
وعىل آله صحبه أمجعني و بعد:

فإن جذور العالقات بني العرب وشبه القارة اهلندية متتد إىل أزمان متوغلة يف القدم، 
بني  الكثرية  األبعاد  ذات  األوارص  ظهور  عن  متخضت  حتى  كثرية  بمراحل  ومرت 
الطرفني. ترشفت هذه البقعة الباكستانية بنور اإلسالم عن طريق التجار العرب يف بداية 
القرن األول اهلجري، وكان ذلك قبل اقتحام اجليش اإلسالمي فيها بكثري، ثم دخل 
املسلمون فيها من بّوابة ديبول )حاليًا مدينة بنبور قرب كراتيش( فاحتني يف زمن احلجاج 
الفتح  هلذا  وكان  92هـ/712م(.)1(  )سنة  القاسم  بن  حممد  الشاب  القائد  راية  حتت 
سياسيًا  فيها  املسلمني  نفوذ  بسبب  املنطقة؛  يف  العربية  اللغة  نرش  جمال  يف  ملموس  أثر 
وعسكريًا، وجهودهم املبذولة يف نرش اإلسالم ولغته الرسمية، فحظيت اللغة العربية 
بمكانة خاصة بني أخواهتا من اللغات املوجودة يف مناطق كثرية من السند و البنجاب 

1393هـ/1973م  األوىل،  الطبعة  بريوت،  النفائس،  دار  وحارضها،  ماضيها  باكستان  الدكتور،  حقي،  إحسان   -1
ص:42.
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التي دخل أهلها يف اإلسالم؛ بحيث أصبحت ُتفهم و ُتنطق يف أسواق املنصورة وامللتان، 
وذلك لكوهنا لغة الدين ولسان املنترص يف ذلك العرص. فبعد أن كان السكان املحليون 
دينية  ألسباب  هبا  هيتمون  اآلن  بدأوا  فقط،  اقتصادية  ألسباب  العربية  اللغة  يتعلمون 
وسياسية أيضًا، وظلت لغة رسمية للحكومات اإلسالمية لثالثة قرون متتالية؛ بجانب 
كوهنا لغة علمية ودينية حتى بداية العهد الغزنوي يف القرن الرابع اهلجري،)1( فعندئذ 
بدأ نجمها يف األفول و أخذت اللغة الفارسية تناضلها وحتتل مكانتها. وهذه املنافسة 
بني اللغتني انتهت برجحان الكفة يف هناية املطاف للغة الفارسية، حيث انسحبت اللغة 
العربية بوصفها لغة رسمية أو مشرتكة من الساحة رويدًا رويدًا، وبقيت اللغة الفارسية 
هي التي ُتستخدم عىل الصعيد الرسمي من القرن احلادي عرش امليالدي إىل انتهاء العرص 
املغويل سنة 1857م. ومع ذلك كله ما فقدت اللغة العربية قيمتها الروحية والدينية، 

وظلت ُتدرس يف املدارس احلكومية واألهلية طواَل هذه املدة. 

ثم بدأ عهد االستعامر الربيطاين الذي استمر قرابة مائة عام، من عام 1857م إىل عام 
1947م، ويف هذه الفرتة من الزمان حاولت احلكومة اإلنجليزية كل املحاولة إضعاف 
اللغة العربية والقضاء عىل النظام السائد للتعليم والرتبية، وترويج النظام اجلديد الذي 
كانت حتتل فيه اللغة اإلنجليزية املكان األول عىل حساب اللغة العربية واللغات املحلية 
األخرى. وزاد الطنَي بلة تقصرُي املسلمني جتاهها و إمهاهلم هلا، و بالتايل ما وجدت مالذًا 
التي  واملدارس  املساجد  يف  وتدريسًا  درسًا  تبنّوها  الذين  الدين؛  علامء  أحضان  يف  إال 
والعربية. ولكن لألسف  اإلسالمية  العلوم  لنرش  البالد  أنحاء  بإنشائها يف مجيع  قاموا 
الشديد، فقدت اللغة العربية حيويتها ومل تعد لغة التخاطب والتواصل، بحيث انزوت 
يف طيات الكتب املنهجية املدرسية وتالفيف املقررات الدراسية، ُتقرأ ثم ُترشح باللغات 

املحلية، ومن ثم بعدت عن متناول عامة الشعب. 

ذهب االستعامر ولكن مل يتغري الوضع كثريًا عن ذي قبل فيام يتعلق باللغة العربية، 
بحيث تعوزها الرعاية احلكومية وعناية اجلامهري؛ الذين يفضلون تعّلم اإلنجليزية عليها 
ألسباب معظمها اقتصادية، إىل أن صدر قرار رئايس يف عهد اجلنرال ضياء احلق هبذا 

1- إرسائيل ولفنسون، الدكتور، تاريخ آداب املسلمني يف باكستان واهلند )باللغة األردية(، مطبعة املكتبة العلمية، الهور، 
الطبعة األوىل، 1972م، املجلد الثانى )األدب العريب(، ص: 63. 
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الشأن يقيض بإلزام اجلهات املعنية بتدريسها إجباريًا يف التعليم الثانوي، )1( ولكن لسوء 
احلظ ُنّفذ القرار جزئيًا، حيث تم إدراج مادة اللغة العربية يف مناهج الصفوف املتوسطة 
و  العربية  اللغة  أقسام  فتوجد  اجلامعي  املستوى  أما عىل  الثانوية.  الصفوف  فقط دون 
آداهبا يف كثري من اجلامعات الباكستانية، إضافة إىل املدارس الدينية النموذجية واملراكز 
اإلسالمية التي أنشأهتا احلكومة الباكستانية. ولعبت هذه اجلامعات واملؤسسات دورًا 
ال يمكن إغفاله أو جتاهله يف جمال إحياء اللغة العربية يف املجتمع الباكستاين، ونرشها 
بني مجاهري الشعب، عىل الرغم من املشكالت والصعوبات املاثلة يف هذا السبيل. فنرى 
يف السنوات األخرية إقباالً متزايدًا من قبل عامة الناس عىل تعلم اللغة العربية ألغراض 

خمتلفة: دينّية واقتصادية وثقافّية. 

من  جمموعة  يضم  باكستان«،  يف  العربية  »اللغة  أي  أيديكم،  بني  الذي  الكتاب  إن 
باكستان؛  يف  العربية  اللغة  بوضع  متعلقة  موضوعات  تتناول  التي  العلمية  البحوث 
املشاكل  عىل  شاملة  نظرة  وتلقي  املنطقة،  هذه  يف  الطويل  التارخيي  سياقها  خالل  من 
والصعوبات التي تعرقل مسارها، وتتحدث عام تعانيه من اإلمهال والتقصري من قبل 
احلكومة والشعب معًا، كام أهنا تسّلط الضوء عىل مدى تأثري اللغة العربية عىل اللغات 
لتطوير عملية  األردية - وتأثرها هبا، وتقدم توصيات واقرتاحات  املحلية - والسيام 
تعليم اللغة العربية يف البالد وتسهيلها للمواطنني. وإليكم تقدياًم موجزًا هلذه البحوث 

العلمية بنفس الرتتيب الذي وردت به يف الكتاب: 

حصيلة  هو  وحارضها«  باكستان  يف  العربية  اللغة  »تطور  بعنوان  العلمي  البحث 
العربية  اللغة  مكانة  فيه عن  يتحدث  الدكتور مظهر معني، وهو  مقالني لألستاذ  دمج 
وتطورها يف باكستان؛ والسيام بعد انفصال جزئها الرشقي عنها، ويؤكد عىل توافر كل 
اإلمكانيات جلعل اللغة العربية لغة باكستان الرسمية والوطنية، كام أنه يدرس حارض 
اللغة العربية يف باكستان لغة وأبجدية وثقافة وتأثريًا. يقدم املؤلف نبذة عن اإلجراءات 
تأسيس  البالد عن طريق  العربية يف  اللغة  لتعزيز  احلكومي  املستوى  اختذت عىل  التي 
الكليات واجلامعات يف خمتلف أنحاء البالد. ويعّرفنا باجلهود املبذولة من قبل املدارس 
الفقهية  املذاهب  إىل  املنتسبة  فاملدارس  وتدريسها،  العربية  اللغة  نرش  سبيل  يف  الدينية 

1- القرار الرئايس الفيدرايل بجعل العربية مادة إجبارية يف مدارس باكستان الثانوية، الصادر يف 1982م.
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العربية من  اللغة  به  العربية يف باكستان، ولتوضيح ما حتظى  اللغة  املختلفة تقوم بنرش 
االعتناء؛ يذكر املؤلف الندوات واملؤمترات التي ُعقدت لتطوير تعليم اللغة العربية يف 
الشأن،  هبذا  عليها  االتفاق  تّم  التي  والقرارات  التوصيات  وبعض  املختلفة،  الفرتات 
والسيام مذكرة قانون اللغة العربية التي تتضمن حمتويات مجيع القرارات والتوصيات 
والندوات واملؤمترات املاضية بالنسبة لنرش العربية يف باكستان وإعطائها مكانة خاصة 

فيها، و قد وّقع عليها العلامء واملثقفون من مجيع األوساط.

 »جوانب مهمة من الصالت اللغوية واألدبية بني العربية واألردية«: بحث قّيم أعده 
بني  واألدبية  اللغوية  الصالت  أهم  عىل  الضوء  فيه  يسّلط  وهو  فاروق،  عمر  األستاذ 
اللغتني العربية واألردية، مع تقديم نبذة عن عالقات تارخيية متبادلة بني العرب واهلند، 
واألدب  اللغة  يف  العربية  اللغة  تأثري  عن  املؤلف  يتحدث  األردية.  اللغة  نشأة  وكيفية 
األرديني؛ مبارشة وبواسطة اللغة الفارسية، وتأثريها يف النقد األردي. ويف صدد حديثه 
التعبريات  من  بعضًا  كنموذج،  يقّدم،  األرديني،  واألدب  اللغة  يف  العريب  التأثري  عن 
اللغوية العربية التي استخدمها العلامء املسلمون األوائل بدون إحداث أي تغيري فيها، 
وهي بالتايل أّدت إىل تطوير اللغة األردية، وأيضًا يذكر بعض التعبريات واملصطلحات 
أن  عىل  املؤلف  يؤّكد  اللفظ.  دون  باألردية  مدلوهلا  فتغرّي  التداخل  فيها  حصل  التي 
الشعراء والُكّتاب باللغة األردية كانوا عىل معرفة تامة بالعربية والفارسية، حتى العهد 
املتأخر ما قبل املحدثني، غري أن معظم الشعراء املحدثني كانوا يعرفون الفارسية التي 
األمثلة  بعض  املؤلف  ذكر  وقد  اللغتني.  بني  الوسيط  دور  األحيان  من  كثري  يف  أدت 
مبارشة  العربية  اللغة  وتأثري  العربية واألردية،  بني  الفارسية  اللغة  توّسط  للتدليل عىل 

عىل األردية.

للدكتور  الباكستانية«:  الثقافة  يف  العربية  الثقافة  »تأثري  بعنوان  العلمي  واملقال   
مع  باكستان،  يف  العربية  الثقافة  فيها  جتّلت  التي  املظاهر  دراسة  يتناول  جاويد،  مقيت 
الثقافة العربية  ذكر املراحل التي مرت هبا يف طريقها إىل باكستان. يقّسم املؤلف تأثري 
املبارش  العريب  الباكستانية إىل مرحلتني: األوىل هي مرحلة احلكم  املحلية  الثقافات  يف 
املمتد ألكثر من ثالثة قرون، وأّثرت فيها ثقافة العرب عىل مجيع نواحي املجمتع املحيل، 
واملرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد حكم العرب املبارش، وتبدأ بحلول الدولة الغزنوية 
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التي ضؤل فيها تأثري الثقافة العربية؛ رغم أنه مل ينتِه كليًا. ثم يقدم املؤلف بعض مظاهر 
الثقافة العربية يف باكستان، مثل: انتشار اإلسالم وذيوع اللغة العربية وتأثري األبجدية 
والتعبريات  واجلمل  باملفردات  اللفظي  خمزوهنا  وإثراء  املحلية  اللغات  عىل  العربية 
التشابه  أبرز مظاهره  الباكستانية، ومن  اآلداب  العريب يف  تأثري األدب  العربية، وأيضًا 
العربية واملعاين  العريب والبالغة  أنواع الشعر  العريب واألردي، وتواجد  العروض  بني 
إىل  العربية  والقصائد  القصص  ترمجة  وأيضًا  الباكستاين،  األدب  يف  العربية  واملفاهيم 
الباكستاين،  األدب  يف  العربية  واألماكن  الشخصيات  وتوظيف  الباكستانية،  اللغات 
الباكستانيني، مثل: تسمية األوالد بأسامء  العربية يف عادات  الثقافة  تأثري  باإلضافة إىل 
واملناسبات  األعياد  يف  وتأثريها  يومية،  عربية  بمحاورات  األلسنة  وانطالق  عربية، 

اخلاصة، ويف املالبس واألطعمة والفنون اجلميلة الباكستانية. 

العربية  »اللغة  بعنوان:  معني  مظهر  الدكتور  لألستاذ  الكتاب  هذا  يف  الثاين  البحث 
العربية كلغة رسمية  اللغة  الضوء عىل مسار  باكستان«: يسّلط  كلغة رسمية وقومية يف 
وقومية عرب التاريخ، بداية من عرص اخلالفة الراشدة إىل وقتنا الراهن، و يؤكد عىل أمهية 
اختيارها كلغة باكستان الرسمية والوطنية مع اللغة األردية ألسباب عدة، منها: كوهنا 
اللغات  أم  فالعربية  املؤمنني.  أمهات  ولغة  اإلسالمية  األمة  ولغة  الرسمي  الدين  لغة 
الباكستانية، حيث ُتكتب مجيعها باحلروف العربية، وعدد كبري من مفرداهتا ومصطلحاهتا 
مأخوذ من العربية، وهي لغة القرآن ولغة نبينا عليه الصالة والسالم، فتستحق هذه اللغة 
األردية، ألن  اللغة  جانب  إىل  والوطنية  الرسمية  باكستان  لغة  تكون  أن  ناحية  كل  من 

مسلمي باكستان حكومة وشعبًا حيبوهنا ويفضلوهنا عىل مجيع اللغات واللهجات.

 يقوم األستاذ الدكتور خالق داد يف بحثه: »تعليم اللغة العربية يف باكستان )مشكالت 
وحلول(« بدراسة عن وضع اللغة العربية الراهن يف باكستان وما تواجهه من املشكالت 
والعقبات يف سبيل تدريسها. ومن أكربها ازدواجية النظام التعليمي يف باكستان، أي 
الرسمي واألهيل؛ أما النظام الرسمي فهو يشتمل عىل املدارس واجلامعات احلكومية، 
ومستوى الطالب فيها ضعيف جدًا؛ لعدم وجود التنسيق الشامل بني مناهجها الدراسية، 
وتدريس اللغة العربية يف نطاق حمدود جدًا، بينام النظام األهيل الذي يتمثل يف املدارس 
الدينية واجلمعيات واهليئات األهلية يعوزه بيئة التواصل باللغة العربية، والتمرين عىل 
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الكتابة واإلنشاء، باإلضافة إىل املناهج املتبعة فيها التي تتصف بالتعقيد واجلمود، وقلام 
تساعد الطالب عىل تعّلم العربية. وتعّرض املؤلف أيضًا ملشاكل وصعوبات يف سبيل 
حد  عىل  العربية  باللغة  املهتمني  و  والدارسني  املعلمني  تعّم  التي  العربية  اللغة  تعليم 
من  باكستان؛  يف  اجلديدة  السياسة  تطبيق  رضورة  عىل  يؤكد  البحث  هناية  ويف  سواء، 
خالل جعل اللغة العربية مادة إجبارية حتى الصف الثاين عرش، وزيادة أساتذة العربية 
بحيث ال يقل عددهم عن أساتذة اإلنجليزية واألردية يف املدارس والكليات. ويقرتح 
أيضًا أن جُتعل اللغة العربية مادة إجبارية كاللغة اإلنجليزية واألردية يف كافة امتحانات 
املنافسة للوظائف، وكذلك يف النظام العسكري الباكستاين للضباط، وأن ُتزّود املعاهد 
ويمكن  العربية،  لتعليم  احلديثة  والوسائل  الرضورية  التسهيالت  بجميع  التعليمية 
اللغة  أساتذة  إيفاد  طريق  عن  العربية  الدول  من  الصدد  هذا  يف  املساعدة  ُتطلب  أن 
تقديم  خالل  ومن  التعليمية،  واملناهج  املدرسية  والكتب  املطبوعات  وتوفري  العربية 
للدراسة  الكليات واجلامعات احلكومية  املمتازين يف  العربية  اللغة  منح كافية لطالب 
يف اجلامعات العربية، ويقرتح أن ُينشأ معهد للغة العربية يف باكستان يرشف عىل أربع 
مدارس نموذجية، موزعة عىل األقاليم األربعة الباكستانية، ويكون عىل أحدث طراز 
رعاية  حتت  واإليطالية،  والفرنسية  واألمريكية  الربيطانية  اإلرساليات  مدارس  مثل 
اململكة العربية السعودية. وإىل جانب تدريس اللغة العربية، هتتم هذه املدارس بتدريب 

املعلمني املكلفني بتعليم اللغة العربية يف باكستان.

املدارس  يف  وآداهبا  العربية  اللغة  تدريس  »مناهج  بعنوان:  البحث  صاحب  أما  و 
اجلامعة  رئيس  نائب  زاهد،  األستاذ  واقرتاح«،  تقويم  باكستان:  يف  الدينية  واجلامعات 
اإلسالمية اإلمدادية بفيصل آباد، وهي جامعة دينية أهلية، فهو يدرس الوضع التدرييس 
للغة العربية يف املدارس واجلامعات الدينية يف باكستان من خالل عرض موجز للكتب 
العربية وقواعدها وآداهبا، مع ذكر إجيابيات وسلبيات  اللغة  املقررة لتدريس  التعليمية 
الرغم من احتوائها عىل بعض أمهات كتب األدب مثل  املناهج واملقررات. فعىل  هذه 
املعلقات السبع وديوان املتنبي ومقامات احلريري، إىل جانب بعض الكتب احلديثة مثل 
خمتارت األدب العريب أليب احلسن الندوي، مل يزل هناك جمال للتحسني والتطوير. وهبذه 
التدريس؛  وطرق  الدراسية  املقررات  لتطوير  املقرتحات  بعض  الباحث  يقدم  املناسبة 
عىل  يؤكد  املختلفة؛  التعليمية  املراحل  يف  الطلبة  عىل  املقرر  العريب  الشعر  اختيار  ففي 
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األغراض  بمعظم  وتضمينها  األدبية،  العصور  مجيع  إىل  االختيار  هذا  توسيع  رضورة 
الفنية، ويرى أال يكون املعيار يف هذا االختيار  الشعرية واالجتاهات األدبية والقوالب 
هو جمرد شهرة الشاعر يف األوساط األدبية، بل يكون أساس هذا االختيار هو اجلامل يف 
التكلف. ويقرتح أن  التأثري والبعد عن  العاطفة وعمق  اللفظ وصدق  التعبري وعذوبة 
ُيكّلف الطالب بحفظ جزء كاٍف من هذه املادة، إىل جانب تشجيعه عىل القراءة املوّسعة 
النثر، فتفتقر هذه املناهج إىل األدب الصفحي  يف الكتب من اختيار نفسه. أما يف جمال 
واألسلوب العلمي واألدب الروائي والقصىص. و أما مادة البالغة، فاحلاجة ماسة إىل 
التطبيقي، ويمكن  اجلانب  الرتكيز عىل  إىل جنب، مع  النقد جنبًا  ُتدرس هي ومادة  أن 
االستفادة يف هذا الصدد من مقررات بعض البالد العربية يف املرحلة الثانوية. وإضافة إىل 
ذلك، حتتاج املناهج املدرسية أن تصمم عىل أساس املهارات اللغوية األساسية األربع، 
ويف  الدينية.  املدارس  يف  املنهجية  الكتب  ينقص  الذي  األمر  بالتامرين،  مزودة  وتكون 
اخلتام؛ حيث املؤلف عىل التخيل عن طريقة الرتمجة املتبعة لتدريس اللغة العربية واستبدال 
الباحث  ويذكر  واملبرصة.  املسموعة  املعاونات  باستخدام  وذلك  هبا،  املبارشة  الطريقة 
بدورها يف  املدارس واجلامعات  قيام هذه  التي حتول دون  الصعوبات والعوائق  بعض 

حتسني هذه املناهج وتطويرها، ويقدم بعض التوصيات للتغلب عىل هذه املشاكل.

حياول األستاذ الدكتور حممد عيل غوري يف مقاله: »دور اللغة العربية يف ارتقاء الوعي 
الدينى يف باكستان« أن يربط بني اللغة العربية والوعي الديني يف باكستان، ويثبت أن 
بينهام  والعالقة  لعملة واحدة،  احلقيقة وجهان  فهام يف  الفصام،  تقبل  بينهام ال  العالقة 
ثنائية؛ بمعنى أنه إذا زاد الوعي بالدين اإلسالمي يف جمتمع ما فإن االهتامم باللغة العربية 
الوعي  فيه  زاد  جمتمع  يف  العربية  اللغة  انترشت  إذا  أي  صحيح؛  والعكس  فيه،  يزداد 
بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  لربامج  قسمني  عن  الباحث  يتحدث  الديني. 
العربية،  الناس  يتعلم  أجلها  من  التي  الدوافع  بني  متييز  دون  للجمهور  عامة  برامج 
وبرامج لتعليم العربية ألغراض خاصة، وهي برامج نوعية ذات طبيعة خاصة وألناس 
من ذوي احلاجات اخلاصة، مثل من يتعلمها لفهم الدين وكتاب ربه، وهي حتتاج إىل 
عنايتنا أكثر من قسميها. ويف ختام البحث؛ يقدم الباحث بعض النتائج والتوصيات، 
ويؤكد عىل االهتامم باللغة العربية يف مجيع املستويات، والسيام عىل املستوى الرسمي، 
وذلك من خالل حّث كل فئات الشعب عىل تعّلمها، ويشّدد عىل رضورة إعداد مناهج 
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استغالل  الصدد  هذا  يف  ويمكن  الغرض،  هلذا  أكفاء  معلمني  وإعداد  قوية،  وبرامج 
املدارس الدينية ومراكز حتفيظ القرآن املنترشة يف باكستان.

العربية«،  اللغة  تعليم  مواد  إعداد  يف  حديثة  »اجتاهات  بعنوان:  البحث  يتناول 
املدارس  لطلبة  املواد  إعداد  قضية  عاصم،  الرمحن  حبيب  الدكتور  األستاذ  كتبه  الذي 
التي  األمور  ويناقش  باكستان،  يف  احلكومية  والكليات  واجلامعات  واألهلية  النظامية 
تعوز املقررات واملناهج الدراسية، ويلقي نظرة عىل الكتب املتداولة فيها، التي ينقصها 
أمور كثرية البد من مراعاهتا، مثل: عدم وجود التدرج العلمي والتدريبات الالزمة، 
النصوص، وعدم مراعاة  الطالب ولغته األم، وعدم تشكيل  وعدم االهتامم بمستوى 
البيئة، وخلّو هذه الكتب من املهارات األساسية، وعدم استخدام التكنولوجيا احلديثة 
يف التدريس، وعدم االهتامم بشعور الطالب النفيس واملعريف والثقايف. ويقدم الباحث 
لتأليف  العامة واخلاصة  أمورًا بوصفها اقرتاحات وتوصيات، أمهها: حتديد األهداف 
الكتاب، وحتديد مستوى الطلبة الذين ُيكتب هلم، وحتديد الرصيد اللغوي من املفردات 
والتعبريات والقواعد والرتاكيب، وحتديد معرفة الرتبية الثقافية التي يتعلمها الطالب 
الوسائل  وحتديد  املعارصة،  احلياة  عن  املعلومات  نقل  وحتديد  الكتاب،  خالل  من 
التدريس، وتزويد الكتاب ببعض أنواع  التعليمية لكل درس ومهارة، وحتديد طريقة 

االختبارات لتقويم الطالب وما درسه.

هتدف الورقة البحثية الثامنة بعنوان »أغراض تعّلم اللغة العربية لدى الباكستانيني: 
طبقات مهنية نموذجًا« إىل دراسة األغراض واألهداف التي حتفز أعضاء طبقات مهنية 
يف باكستان عىل تعّلم اللغة العربية. وقد قام املؤلف األستاذ الدكتور إنعام احلق غازي 
بدراسة ميدانية؛ مجع معلوماهتا عن طريق االستبانة من طلبة الدورات القصرية للغة 
العربية التي تقدمها اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد. وقد اختار يف هذا البحث 
طبقات مهنية بوصفها نموذجًا. وبالنظر إىل مستوى التعليم للعينات املدروسة ومهنها 
وأسباب تعلمها للغة العربية واحلوافز الدافعة إىل تعلمها، باإلضافة إىل سنها ولغاهتا 
اللغة  تعّلم  إىل  يميلون  الباكستانية  املهنية  الطبقات  أفراد  أن  إىل  الباحث  توّصل  األم، 
العربية ألغراض متعددة، مثل: فهم القرآن واحلديث وإتقان املهارات اللغوية األربعة 
من  ذلك  إىل  وما  الكالم،  لغة  وإجادة  العربية  البالد  إحدى  يف  وظيفة  عىل  واحلصول 
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أغراض، غري أن الغرض الديني يغلب نسبيًا عىل مجيع األغراض األخرى. وقد أثمر 
العربية هلم، مثل:  اللغة  املتعلمني لسبل تطوير طرق تدريس  آراء  البحث يف مجع  هذا 
يف  حاجاهتم  تسّد  وكتب  مناهج  وإعداد  املعلمني  وتدريب  احلديثة  بالتقنية  االستعانة 

الفرتات القصرية. 

نشأهتا  العربية:  العلمية  »املجالت  بعنوان:  مقاله  يف  مبني  حارث  الدكتور  يعرض 
وتطورها يف باكستان« تارخيًا موجزًا لنشأة املجالت العلمية العربية وتطورها يف العامل 
العريب عامة ويف باكستان خاصة، ويقدم نبذة عن املجالت العربية احلديثة الصادرة من 
اإلسالمية  الدراسات  وجملة  والوعي  اليقني  جملة  مثل:  باكستان،  يف  املختلفة  اجلهات 
وجملة األحباء وجملة أخبار العرب وجملة التحقيق وجملة اإليضاح وجملة األضواء وجملة 
الثقافة اإلسالمية وجملة إقباليات وجملة املنهل وجملة معارف إسالمي وجملة القسم العريب 
وجملة حولية وجملة التحقيق وجملة قافلة األدب اإلسالمي وجملة معارف أولياء وجملة 
دريافت. وهذه املجالت تصدر باللغة العربية أو باللغة العربية واألردية واإلنجليزية 

معًا، وكلها دورية ترتاوح مدة صدورها بني نصف شهر وسنة.

 يقوم األستاذ الدكتور حامد أرشف مهداين بعرض ما أسهم به الشعراء الباكستانيون 
يف الشعر العريب، يف بحثه بعنوان: »إسهامات الشعراء الباكستانيني يف الشعر العريب«، 
األوىل:  مدرستني:  إىل  الباحث  يصنفهم  الصفات  من  شعرهم  به  يتسم  ما  عىل  وبناء 
عىل  ويغلب  الدين،  علامء  هم  املدرسة  هذه  إىل  املنتسبني  ومعظم  التقليدية،  املدرسة 
القدامى، ومع أن  النبوي وشعر  بالقرآن واحلديث  العلمي والتأثر  شعرهم األسلوب 
شعرهم ال يضارع الشعر العريب املوروث ولكنه من حيث األفكار واملعاين شعر قوي 
املدرسة  هذه  إىل  املنتمني  ومعظم  جتديدية،  مدرسة  هي  الثانية  واملدرسة  بالغ.  أثر  ذو 
االحتكاك  هلم  وحصل  احلكومية،  اجلامعات  يف  التعليم  فرصة  هلم  تسنّت  الذين  هم 
العامل  يف  للشعر  اجلديدة  التيارات  عىل  تعرفوا  ثم  فمن  بأخرى،  أو  بطريقة  بالعرب 
حول  تدور  فهي  الباكستاين،  الشعر  موضوعات  وأما  منواهلا.  عىل  وقرضوا  العريب، 
واحلامسة  والفخر  والتغزل  التعليمي  والشعر  الديني  واالجتاه  والنقد  والوصف  املدح 

والرتحيب والتهنئة والشكوى واالستعطاف واهلجاء واملقاومة.
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 ألَّف املقال بعنوان: »جوانب جمهولة من حياة عبدالعزيز امليمني الراجكويت« فضيلُة 
العربية يف باكستان، وهو بدوره  اللغة  األستاذ الدكتور ظهور أمحد أظهر، أحد أعالم 
جوانب  املؤلف  يقدم  املنطقة.  هذه  يف  العربية  اللغة  جهابذة  أحد  مع  ذكرياته  يسّجل 
ال  الذين  قبل  من  إليه  ُوجهت  التي  االهتامات  بعض  ويبّدد  أستاذه،  حياة  من  جمهولة 
يعرفونه عن كثب، و يلقي ضوءًا عىل ما اتصف به من علم غزير وخلق كريم: قد حقق 
األستاذ امليمني أكثر من ثالثني كتابًا من الرتاث العلمي، منها كتاب سمط الآليل، وكان 
زار  العربية  البالد  إىل  ثالث  رحالت  وله  والقاهرة،  دمشق  بمجمعي  مراساًل  عضوًا 
خالهلا عددًا من العواصم الثقافية، واطلع عىل خزائن كتبها واتصل برجاهلا الكثريين. 
ويذكر املؤلف بعض النكت والطرائف األدبية، إىل جانب ذكر بعض األحداث التي 
تدل عىل غزارة علمه وسامحة شخصيته. كان العالمة األستاذ ميمني قد حفظ الكثري من 
أدب العرب شعرًا ونثرًا، حتى إنه كان حيفظ بعضًا من دواوين الشعراء واملجموعات 
واملفضليات  واملعلقات  متام  أليب  احلامسة  وديوان  املتنبي  كديوان  بكاملها،  الشعرية 
وغريها، وكان مطلعًا عىل مفردات القرآن اللغوية وكثري اإلتقان هلا، إىل درجة أنه كان 
يستطيع جزم القول عن كل كلمة قرآنية هل وردت يف الكتاب أم مل ترد؟ أو أين وكم 

مرة ويف أي سورة من السور؟

يتحدث الدكتور عبدالقدير عن َعَلم آخر من أعالم اللغة العربية وآداهبا يف باكستان، 
يف مقال بعنوان: »الدكتور خورشيد احلسن رضوي رائد األدب العريب يف باكستان«، 
يتحدث صاحب  التي شغلها،  ومناصبه  واألدبية  العلمية  نبذة عن حياته  تقديم  فبعد 
املقال عن إنتاجاته األدبية يف ثالث لغات، وحتقيق اجلزء السادس لـ »قالئد اجلامن يف 
فرائد شعراء هذا الزمان«، وترمجة عربية لـ»حكم املحكمة الرشعية االحتادية الباكستانية 
بشأن الفائدة )الرباء(«، والكتابني: »تأليف« و»أطراف«، اللذين يضامن مقاالت عديدة 
حول قضايا خمتلفة لألدب العريب القديم واحلديث. وإضافة إىل ذلك يعرض الباحث 
بعض شعر خورشيد احلسن الرضوي العريب، واجلدير بالذكر أنه تم تكريمه من قبل 
بخدماته  واعرتافًا  العلمية  جلهوده  تقديرًا  االمتياز؛  نجمة  بوسام  الباكستانية  احلكومة 
اجلليلة يف جمايل األدب والثقافة. والدكتور خورشيد عضو لكثري من املؤسسات العلمية 

واللجان األدبية داخل باكستان وخارجها، ومن بينها جممع اللغة العربية بالقاهرة.
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ويتضح مما سبق أن هذه املجموعة من املقاالت والبحوث تلقي ضوءًا عىل جوانب 
متعددة للغة العربية يف باكستان؛ فسوف جيد القارئ مادة علمية حول تاريخ وصوهلا إىل 
هذه املنطقة، واملثاقفة الناجتة عن ذلك، وتطور اللغة العربية يف هذه املنطقة عرب العصور، 
ووضعها الراهن وتأثريها يف الثقافات واللغات املحلية، واجلهات املعنية عىل الصعيدين 
الرسمي واألهيل، باإلضافة إىل املشكالت والصعوبات التي تواجهها يف سبيل نرشها 
باكستان، إىل جانب  العربية وآداهبا يف  اللغة  ببعض أعالم  ورفع مستواها، والتعريف 

مقرتحات وتوصيات لتحسني وضع اللغة العربية بشتى الطرق. 

ونرجو أن تسّد هذه املحاولة ثغرة مهمة يف منطقة جغرافية ذات قيمة ثقافية لغوية، 
أال وهي مجهورية باكستان اإلسالمية، كام أننا نرجو أن تثمر هذه املجموعة من املقاالت 

يف فتح أفكار بحثية أخرى بإذن اهلل تعاىل. وندعو اهلل تعاىل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه. 

الدكتور/ إنعام احلق غازي
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السابعة  الليلة  منتصف  يف  مستقلة  كدولة  العامل  خارطة  عىل  باكستان  ظهرت 
والعرشين من رمضان عام 1361هـ، وكانت ليلة اليوم الرابع عرش من شهر أغسطس 
يف عام 1947م، و تعترب هذه الليلة السابعة والعرشون من شهر رمضان ليلة القدر عند 

أغلبية العلامء والصاحلني، وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل:1 
﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ﴾)2(

وقال أيضًا:
﴿ہ ھ ھ ھ﴾)3(

ونعرف بذلك أن القرآن العريب يرتبط بليلة القدر ارتباطًا وثيقًا مبارشًا، وهي خري 
هبذه  مبارشة  وثيقة  عالقة  املسلمة  باكستان  لدولة  أن  اآلن  نعرف  كام  شهر،  ألف  من 
الليلة املباركة؛ باعتبارها ليلة تأسيسها وميالدها. وإذا كانت هذه مصادفة فهي مصادفة 

مباركة، و كان أمر اهلل حتاًم مقضيًا.

1- هذا البحث هو حصيلة دمج مقالني لألستاذ الدكتور مظهر معني ُنرشا يف جملة احلولية الصادرة من اجلامعة اإلسالمية 
العاملية، إسالم آباد، العدد الثاين، 1994م وجملة الكلية الرشقية، جامعة بنجاب، العدد:1 واملجلد 83، 2007م.

2- القدر: 3-1.
3- يوسف: 2.

الدكتور مظهر معني
أستاذ اللغة العربية وعميد الكلية الرشقية السابق بجامعة بنجاب، الهور
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والشك أن املناطق الباكستانية املمتدة من مكران إىل السند وملتان هي أقدم املناطق 
يف شبه القارة اهلندية التي سادت فيها اللغة العربية كلغة رسمية ألربعة قرون، بدأت 
من فتح مكران وقالت وغريمها من مناطق بلوشستان يف زمن اخلليفة معاوية بن أيب 
بن  عمر  الثاين  اخلليفة  زمن  إيران  من  األكرب  القسم  املسلمون  فتح  فقد   ، سفيان 
، و مل يتقدموا إىل أبعد من حدود مكران إىل زمن اخلليفة معاوية بن أيب  اخلطاب 
سفيان؛ حيث استولوا عىل القسم الرشقي من بلوشستان وعىل إمارة قالت التي كانت 
تابعة للسند وضّموها إىل مكران، ثم تقدموا واستولوا عىل قندهار وعىل كابل ووقفوا 

عند هذا احلد.)1(
ثم هجم القائد العظيم حممد بن القاسم عىل أرض السند يف عرص اخلالفة األموية 
سنة 92هـ/712م واستوىل عىل السند، وسار متقدمًا يف البالد مدة ثالث سنوات حتى 

بلغ حدود كشمري وإمارة قنوج.)2(
يف  املرصية  باجلامعات  السامية  اللغات  مدرس  ولفنسون  إرسائيل  الدكتور  وقال 

العرشينات:
»وقد كان القرن األول للهجرة عظياًم من كل وجه، فقد ارتفع شأن اللغة العربية 
ارتفاعًا ال نظري له، وامتدت الفتوح اإلسالمية امتدادًا كبريًا جدًا حتى وصلت إىل اهلند 

من ناحية، وإىل بحر الظلامت من ناحية أخرى«.)3(
وكانت اللغة العربية لغة الشؤون التجارية يف والية املنصورة مع اللغة السندية، كام 
كانت شائعة معها يف أسواق املنصورة وديبل وملتان كلغة التحدث، وذلك يف القرن 

الرابع اهلجري )القرن العارش امليالدي( حسب شهادة ابن حوقل واملقديس.)4(
أما املنطقة املمتدة من الهور إىل بيشاور وكشمري ففتحها السلطان حممود الغزنوي، 
وصارت منطقة بنجاب هذه جزءًا من الدولة اإلسالمية مبارشة بعد أن ضمها حممود 
بدأت  حيث  1022م/413هـ،  سنة  ذلك  واستمر  أفغانستان،  يف  غزين  سلطنة  إىل 

1- إحسان حقي، الدكتور، باكستان ماضيها وحارضها، دار النفائس، بريوت، الطبعة األوىل، 1393هـ/1973م، ص:42.
2- نفس املرجع ونفس الصفحة.

3- إرسائيل ولفنسون، الدكتور، تاريخ آداب املسلمني يف باكستان واهلند )باللغة األردية(، مطبعة املكتبة العلمية، الهور، 
الطبعة األوىل، 1972م، املجلد الثاين )األدب العريب(، ص: 69.

الهور،  العلمية،  املكتبة  مطبعة  األردية(،  )باللغة  واهلند  باكستان  يف  املسلمني  آداب  تاريخ  بالهور،  بنجاب  جامعة   -4
الطبعة األوىل، 1972م، املجلد الثاين )األدب العريب(، ص: 69.
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الهور تزدهر كمدينة إسالمية مركزية يف اهلند الشاملية.)1( وبذلك صارت اللغة العربية 
لغة رسمية للمنطقة املذكورة آنفًا حلقبة من الزمان. ثم استبدلت هبا الفارسية بعد مدة، 
وبقيت الفارسية اللغة الرسمية عدة قرون إىل أن سيطر اإلنجليز سيطرة كاملة عىل شبه 
القارة اهلندية بعد فشل ثورة 1857م. وظلت العربية باقية معها كلغة املحاكم الرشعية 
الرسمية ولغة التعليم اإلسالمي إىل ذلك الوقت. ومل يكن أحد من املثقفني املسلمني 
يتقن  يعترب عاملًا ومثقفًا ما مل يكن  القرون؛ ألنه مل يكن  العربية طوال هذه  اللغة  جيهل 
القرآن واإلسالم  باقية كلغة  العربية  اللغة  العربية وعلومها اإلسالمية. والتزال  اللغة 
يف كل بيت من بيوت املسلمني يف املناطق الباكستانية إىل عرصنا احلديث، مع تأثريها 
التي التزال ُتكتب  الرسمية، لعدة قرون ماضية،  الفارسية، لغة اهلند  اللغة  العميق يف 

باحلروف العربية، وتضم يف معجمها أكثر من سبعني باملائة من املفردات العربية.)2(
وكذلك احلال يف اللغة األردية، التي كانت والتزال شائعة بني مسلمي شبه القارة 
يف املناطق التي تشتمل عليها دولة باكستان اجلديدة، والتي كانت لغة رسمية يف أغلبية 
املناطق الباكستانية إىل حد ما مع اللغة اإلنجليزية يف العرص الربيطاين، ثم صارت لغة 
باكستان  يف  اللغات  مجيع  أن  ذلك  إىل  وأضف  البالد.  استقالل  بعد  الوطنية  باكستان 
فيها  واملصطلحات  الكلامت  وأكثر  قديم،  زمن  منذ  العربية  باحلروف  ُتكتب  احلديثة 
مأخوذة من اللغة العربية مع كون اللغة العربية شائعة بني الشعب الباكستاين كلغة دينية 

قدياًم وحديثًا.
هذه نبذة من تاريخ اللغة العربية يف املناطق الباكستانية قدياًم وحديثًا، وهلا ارتباط مبارش 
بام حدث بعد االستقالل يف حق اللغة العربية، فبدأ الشعب الباكستاين وعلامؤهم وقادهتم 

يفكرون يف جعل اللغة العربية لغة البالد الرسمية بعد تأسيسها واستقالهلا، ومن ذلك:
الرشقية . 1 باكستان  )سلهت()3( من  مدينة  يف  مؤمترها  اهلل«  حزب  »مجعية  عقدت 

الشيخ  فضيلة  الكبري  العامل  برئاسة  1951م  عام  يناير  يف  احلديثة(  )بنغالديش 
حممد إدريس، ووافق املشاركون يف املؤمتر عىل قرار يويص بإعطاء اللغة العربية 

1- نفس املرجع، ص: 67. 
العدد  الرباط،  العريب«  العربية اإلسالمية يف اخلارج، جملة »اللسان  اللغة والثقافة  الدكتور، قضايا نرش  الدين،  2- حميي 

العرشون، 1983م، ص: 9.
3- إحدى املدن الرئيسة يف شامل رشق بنغالديش. )املحرر(
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مكانة اللغة الرسمية يف الدولة الباكستانية لكوهنا لغة القرآن واإلسالم.)1(
نفس . 2 يف  اخلاص  مؤمترها  الرشقية  باكستان  يف  اإلسالم«  علامء  »مجعية  عقدت 

املدينة )سلهت( ويف نفس الشهر )يناير عام 1951م( برئاسة العامل البارز ذي 
الشهرة العاملية فضيلة الشيخ سيد سليامن الندوي، وأمجع املشاركون يف املؤمتر 

عىل قرار يويص باختيار اللغة العربية كلغة باكستان الرسمية.)2(
وكانت هذه اجلمعية متّثل آالف العلامء واملشايخ الذين لعبوا دورًا هامًا يف حركة 
القائد  مع  إىل جنب  العثامين، جنبًا  أمحد  العالمة شبري  بقيادة  باكستان  استقالل 
)مسلم  املسلمني«  »رابطة  ورئيس  باكستان  مؤسس  جناح  عيل  حممد  األعظم 

ليج( يف شبه القارة.
أّيد جملس رابطة املسلمني )مسلم ليج( يف باكستان الرشقية فكرة تعريب البالد . 3

واختذ باإلمجاع قرارًا يف اجتامعه املنعقد يف 21 يناير عام 1951م يويص بإعطاء 
اللغة العربية مكانة اللغة الرسمية يف دولة باكستان اإلسالمية.)3( واجلدير بالذكر 
أن رابطة املسلمني هي نفس اجلامعة التي فازت باستقالل البالد بمساعدة ماليني 

من املسلمني وبقيادة رئيسها حممد عيل جناح.
وكان سمو األمري السري سلطان حممد شاه آغا خان الثالث، رئيس رابطة املسلمني . 4

سابقًا وإمام الطائفة اإلسامعيلية يف العامل، قد ألقى كلمته يف اجللسة االفتتاحية 
الجتامع »مؤمتر العامل اإلسالمي« املنعقد يف كراتيش - عاصمة باكستان آنذاك - 
يف اخلامس عرش من فرباير عام 1951م، فحث يف كالمه البليغ عىل اختيار اللغة 
العربية كلغة باكستان الرسمية؛ ألمهيتها الدينية والثقافية، مع كوهنا لغة الدول 
اإلسالمية الكثرية ولغة االرتباط بني املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا،)4( 
فأّيده يف رأيه هذا السيد زاهد حسني - حاكم بنك دولة باكستان آنذاك - وغريه 

من العلامء واملثقفني البارزين.

»باكستان«  جريدة  يف  األردية(  )باللغة  والرسائيكية«  والبنجابية  األردية  »اللغة  ملك:  عبداهلل  السيد  مقال  راجع:   -1
اليومية، الهور، 21 نوفمرب 1992م، ص: 2. 

2- نفس املرجع ونفس الصفحة. 
3- نفس املرجع ونفس الصفحة. 
4- نفس املرجع ونفس الصفحة. 
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املجلس . 5 يف  تعدياًل  بوغرة  عيل  حممد  السيد  الباكستاين  الوزراء  رئيس  قّدم 
الباب  بعد  بتاريخ 7 مايو 1954م؛ إلضافة باب جديد  الباكستاين  الدستوري 
الثامن من تقرير جلنة املبادئ اإلسالمية لوضع الدستور الباكستاين. وقد جاء يف 

مادتيه الرابعة واخلامسة ما ييل: 
4- ينبغى تدريس اللغات العربية واألردية والبنغالية يف املدارس الثانوية. 

5- ينبغى للدولة أن تستخدم مجيع وسائلها لتنمية لغة وطنية مشرتكة.)1(
املجلس  أعضاء  من  كبري  عدد  واالقرتاحات  والقرارات  التوصيات  هذه  وأّيد 
الدستوري الباكستاين. وكان األعضاء البنغاليون عىل رأسهم، كام أّيدها آالف العلامء 
واملثقفني بتأييد من ماليني من املسلمني يف باكستان الرشقية والغربية، ولكن مع األسف 
مل تنجح حماوالت هذه النخبة املمتازة التي كانت متّثل أماين الشعب و آمال املسلمني 
رّسية اليمكن حرصها يف  و  أسباب ظاهرة  لذلك  و  الدين.  و  األمة  للغة  املتحمسني 
هذا املقام وحيتاج حتليلها إىل مقال انتقادي مستقل، يقول الدكتور إحسان حقي يف هذا 

الصدد:
العربية تكون لغة  اللغة  »وقد جاء يوم عىل باكستان يف أول عهد استقالهلا كادت 
أو  والبصرية،  البرص  القصريي  بعض  السبيل  هذا  يف  وقف  أن  لوال  الرسمية،  البالد 
البنغالية،  القضية  ملا كانت وجدت  بعض أصحاب األغراض، ولو متت هذه اخلطوة 
الباكستانية بسبب اختالف  الوحدة  أن يقضوا عىل  وملا كان أعداء اإلسالم استطاعوا 
اللغة بني األردية والبنغالية، ولكنها خطة مرسومة مل يتنبه هلا الذين حاربوا فكرة تعريب 

البالد«.)2(
والشك يف أن النزاع بني اللغة األردية السائدة يف باكستان الغربية والبنغالية السائدة 
يف باكستان الرشقية كان من األسباب الرئيسة التي أدت إىل تفضيل اللغة العربية عىل 
اللغات األخرى كلغة البالد الرسمية عند كثري من العلامء واملثقفني. ولكنه مل يكن دافعًا 
وحيدًا؛ بل كان هناك كثري من الدوافع، والسيام الدينية والثقافية والعلمية والعاملية التي 
اهتدى هبا العلامء والسياسيون املخلصون إىل لغة القرآن والرسول  يف دولة أّسست 

باسم اإلسالم. 

1- نفس املرجع ونفس الصفحة. 
2- إحسان حقي، الدكتور، باكستان ماضيها وحارضها، ص: 334.
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ووطنية  رسمية  كلغة  العربية  اللغة  خُتتار  أن  صعوبة  أي  وبدون  املمكن  من  وكان 
مشرتكة جلميع املناطق الباكستانية، مع جعل اللغتني األردية والبنغالية لغتني رسميتني 
فاشتد  األمور  هذه  تتم  مل  ولكن  الرتتيب،  عىل  والرشقية  الغربية  لباكستان  ثانيتني 
تضم  كانت  التي  الرشقية؛  باكستان  يف  وبقوميتها  البنغالية  باللغة  ذلك  بعد  التمّسك 
باملئة من جمموع عدد السكان يف باكستان، وأّدى ذلك، مع األسباب  أكثر من مخسني 
الثانوية األخرى، إىل انفصال املنطقة الرشقية عن دولة باكستان اإلسالمية بعد حرب 
أهلية طويلة دامية، ثم املعركة الكربى بني باكستان واهلند التي صارت بعدها باكستان 

الرشقية دولة بنغالديش املستقلة يف 16 ديسمرب 1971م. 
واللغة العربية منذ انقسام باكستان إىل شطرين مستقلني يف ديسمرب 1971م ال مكانة 
هلا كلغة تعليمية، إال كوهنا مادة اختيارية يف املدارس الثانوية والكليات واجلامعات منذ 
اإلسالمية  العربية  الدين ومدارسهم  لعلامء  الفضل  يزال  الربيطاين. وكان وال  العرص 
املساجد  ببناء آالف  يوم  أول  منذ  قاموا  فقد  العربية وعلومها اإلسالمية؛  اللغة  حلامية 
وفقدان  املالية  املوارد  قلة  رغم  والرشقية،  الغربية  باكستان  أنحاء  مجيع  يف  واملدارس 
السفىل و  الطبقات  املسلمني من  اهلل واعتامدًا عىل عامة  توكاًل عىل  الرسمية،  املساعدة 
اآلالف  مئات  املدارس  تزال تضم هذه  مؤّزرًا، وال  اهلل نرصًا  وقد نرصهم  الوسطى، 
الصالة  تعّلم  فرصة  املسلمني  ملاليني  وهّيأت  واإلسالمية،  العربية  العلوم  طالب  من 

والقرآن والشعائر الدينية األخرى عىل نطاق واسع. 
وتغريت الظروف اللغوية والثقافية بعد انفصال باكستان الرشقية عن دولة باكستان 
اإلسالمية، بحيث مل تبَق اللغة البنغالية لغة باكستان الرسمية أو الوطنية، وكانت ُتكتب 
باحلروف السنسكريتية فلم يتأثر هبا شعب املنطقة الغربية قلياًل وال كثريًا منذ البداية. 
اللغة  وصارت  فقط،  الباكستانية  الرشقية  املنطقة  يف  منحرصة  فعاًل  حملية  لغة  كانت 
األردية بعد ذلك اللغة الوطنية الوحيدة، كام اعرتف هبا الدستور الباكستاين الذي ُوضع 
بعد انفصال املنطقة الرشقية عام 1973م، بإمجاع األعضاء املنتمني إىل مجيع األحزاب 

السياسية يف الربملان الباكستاين. 
وكانت هذه اللغة األردية وال تزال ُتكتب باحلروف العربية، كام يرجع أكثر املفردات 
واملصطلحات فيها إىل أصل عريب. وكانت وال تزال ُتعترب لغة إسالمية مشرتكة ملسلمى 
شبه القارة، وال متاثلها أية لغة أخرى من لغات شبه القارة يف آداهبا اإلسالمية وعلومها 
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املتنوعة املحيطة بالقرون العديدة. وتعترب لغة علمية ودينية هامة بعد اللغة العربية عند 
العلامء و الباحثني و املثقفني املسلمني يف مجيع أنحاء شبه القارة، بام فيها باكستان واهلند 
التي تفهمها أغلبية  املتنوعة  الكثرية  اللغات  الوحيدة من بني  اللغة  وبنغالديش. وهي 

الشعب يف مجيع دول شبه القارة: الباكستانية اهلندية البنغالديشية. 
فاملهم أنه انقطعت باكستان عن جنوب رشق آسيا وآسيا اجلنوبية فعاًل من الناحية 
األوسط  الرشق  دول  من  دولة  فصارت  عنها،  الرشقي  جزئها  انفصال  بعد  اجلغرافية 
عىل  فيومًا؛  يومًا  ذلك  بعد  يتزايد  العربية  باللغة  االهتامم  يزال  وال  الوسطى.  وآسيا 
املستوى الرسمى والشعبى ألسباب خمتلفة: دينية وثقافية وإقليمية وجغرافية وعاملية، و 
لذلك نرى تطّور موقع اللغة العربية وانتشارها الواسع يف املجتمع الباكستاين. ولعل يف 

النقاط اآلتية ما يدل عىل ذلك: 
بالنسبة  املشّكل يف عام 1973م  الباكستاين  الدستور  بداية  بيانًا مفصاًل يف  1.نجد 

للغة العربية والتعاليم اإلسالمية حتت عنوان »احلياة اإلسالمية«: 
تنظيم  عىل  ومجاعات  أفرادًا  باكستان  مسلمى  تساعد  التي  اخلطوات  اختاذ  »جيب 
بكافة  يزّودوا  وأن  األساسية،  وعقائده  الرئيسية  اإلسالم  مبادئ  إطار  يف  حياهتم 

التسهيالت التي تساعدهم عىل فهم احلياة وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية«. )1(
2. إن عىل الدولة أن تبذل كل جهودها يف سبيل تربية مسلمى باكستان؛ وذلك بـ: 

أ. أن جتعل القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية إجبارية، وتشّجع تعّلم اللغة العربية 
وتسهّلها، وأن تساعد عىل طبع الكتب الدينية القّيمة وعىل نرش القرآن الكريم. 

األخالق  مستوى  عىل  واملحافظة  اإلسالمية  الوحدة  تقوية  عىل  تعمل  وأن  ب. 
اإلسالمية.

باألوقاف  وُتعنى  الزكاة  مجع  عىل  تعمل  التي  اخلاصة  املنظامت  تعنّي  وأن  ج. 
واملساجد. )2(

لتعليم العربية بعد  أنشأت املراكز الوطنية الباكستانية يف مجيع أنحاء البالد فصوالً 
القرآن  تعليم  متضمنة  إجبارية  مادة  اإلسالمية  الدراسات  جعلت  كام  1971م،  عام 
ذو  السيد  حكومة  عرص  يف  والعارش(  التاسع  )الصف  أيضًا  الوسطى  الصفوف  بعد 

1- املادة: 31 )أ-2(.
2- إحسان حقي، الدكتور، باكستان ماضيها وحارضها، ص: 365، )نقاًل عن الدستور الباكستاين(.
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المتحان  املقررات  ضمن  إجبارية  جعلها  مع  1979م(،  )ت/  هبوتو  عيل  الفقار 
الثانوية  إىل  إجبارية  مادة  اإلسالمية  الدراسات  جعلت  ثم  املركزية.  العليا  اخلدمات 
اجلنرال ضياء احلق )1977م -1988م(، مع إصدار  العليا والبكالوريوس يف عرص 
من  بدءًا  الثانوي  التعليم  يف  إجبارية  مادة  العربية  بتدريس  يأمر  الذي  الرئايس  القرار 
عام 1982م. فأصبحت العربية مادة إجبارية يف الصفوف الوسطى، لكنها مل تصل إىل 

الصفوف الثانوية إىل اآلن.)1(
3. توجد أقسام اللغة العربية وآداهبا باجلامعات الباكستانية التي ُأنشئت يف خمتلف 
بجامعة  وآداهبا«  العربية  اللغة  »قسم  هو  اجلامعية  األقسام  هذه  وأقدم  البالد.  أنحاء 
ثم  الرشقية بالهور،  الكلية  ُأسست  ملا  ُأنشئ سنة 1870م  الذي كان  بنجاب الهور؛ 
ُفتحت فيه فصول املاجستري يف عام 1888م. ومىض عىل تأسيسه أكثر من قرن، وكانت 
وغريها  العربية«  »فاضل  ولشهادة  املاجستري  درجة  دون  العربية  املقررات  فيه  تدرس 
قبل سنة 1888م وبعدها، وال يزال يقوم هذا القسم بخدمة العلوم العربية يف مستوى 
البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه، وختّرج فيه إىل اآلن آالف الطالب من املواطنني 
واألجانب يف مائة سنة وأكثر. ومنهم الطلبة و الطالبات من البالد العربية واإلسالمية 

واألجنبية املختلفة.
وكذلك توجد أقسام اللغة العربية باجلامعات األخرى التي ُأنشئت كّلها بعد تأسيس 
باكستان، ومنها: جامعة بيشاور وجامعة كراتيش وجامعة السند يف جامشورو )حيدر 
آباد( واجلامعة اإلسالمية يف هباولبور وجامعة ملتان وجامعة جومل يف ديرة إسامعيل 
خان و غريها، فتدّرس فيها اللغة العربية وآداهبا لنيل شهادة البكالوريوس واملاجستري، 

وكذلك الدكتوراه يف كثري منها. 
التي  وغريها  املذكورة  اجلامعات  يف  اإلسالمية  الدراسات  أقسام  نجد  ذلك  ومع 
والبكالوريوس  واملاجستري  الدكتوراه  شهادة  لنيل  اإلسالمية  العلوم  بتدريس  تقوم 
تدّرس فيها آيات القرآن واألحاديث النبوية والعلوم العربية واإلسالمية مع الرتاجم 
املاجستري.  العربية كامدة إجبارية يف درجة  اللغة  فيها  األردية واإلنجليزية، كام تدّرس 
وكذلك نجد فيها كثريًا من الباحثني الذين يكتبون الرسائل باللغة العربية لنيل شهاديت 

1- راجع القرار الرئايس الفيدرايل بجعل العربية مادة إجبارية يف مدارس باكستان الثانوية، الصادر يف 1982م.
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املاجستري والدكتوراه، وإن كانت األردية واإلنجليزية مستعملتني فيها كلغتي التدريس 
والبحث واالمتحانات باإلضافة إىل اللغة العربية. 

إضافة إىل ذلك، نجد اجلامعات املختلفة تقوم بتدريس اللغة العربية احلديثة، وتعطي 
الشهادات والدبلومات للناجحني يف امتحاناهتا، ومنها: جامعة بنجاب بالهور وجامعة 
اهلندسة بالهور وجامعة الزراعة يف فيصل آباد واجلامعة اإلسالمية يف هباولبور، وغريها 

من اجلامعات واملعاهد الرسمية وغري الرسمية. 
وكذلك نجد اللغة العربية مادة إجبارية يف مقررات »أكاديمية اجليش الباكستاين« يف 

كاكول بمدينة أيبت آباد، الذي يدّرب أبناء القوات املسلحة تدريبًا عسكريًا. 
4. ُأّسس »املعهد الوطني للغات احلديثة« بإسالم آباد يف يوليو عام 1970م )1( حتت 
إرشاف »جامعة إسالم آباد الفيدرالية«، التي ُسميت فيام بعد »جامعة القائد األعظم«، 
ويوجد فيه قسم للغة العربية أيضًا يقوم بتدريس اللغة العربية احلديثة باستخدام أحدث 

الطرق السمعية والبرصية، وأصبح املعهد جامعة مستقلة سنة 2003م. 
ويقّدم هذا القسم الدراسات املختلفة لنيل الشهادة األساسية والدبلوم يف العربية 
ويف الرتمجة الفورية، وشهادة املاجستري والدكتوراه، وهو من أنجح األقسام العربية يف 

باكستان من حيث طرق تدريسه ومهارة طالبه يف اللغة العربية نطقًا وكتابة وفهاًم. 
وُسمّيت  1974م،  سنة  آباد  إسالم  يف  املفتوحة«  الشعب  »جامعة  ُأسست   .5
بـ»جامعة العالمة إقبال املفتوحة« يف عام 1977م. )2( وتقوم بعرض الربامج املختلفة يف 
مستوى املاجستري والبكالوريوس والدبلوم وما دون ذلك. ويعترب نرش اللغة العربية من 
أهدافها األساسية منذ يوم تأسيسها، ولذلك نجد قسم اللغة العربية من بني أقسامها 

الرئيسة منذ اليوم األول. 
وتشتمل مراحل التدريس يف هذه اجلامعة عىل ثالثة أنواع: 
أ. الفصول املفتوحة: عن طريق املراسلة واإلذاعة والتلفاز. 

ب. الفصول املنتظمة: التي نجد فيها الطالب واألساتذة العرب والباكستانيني جنبًا 
إىل جنب. 

1- حممود حممد عبداهلل، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، وزارة التعليم الفيدرالية، إسالم آباد، الطبعة األوىل 1984م، 
ص: 125. 

2- حممود حممد عبداهلل، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، ص: 136.
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ج. تدريب املعلمني. )1(
عام  من  بدءًا  مؤثرة  خطوات  والعلوم«  والثقافة  للرتبية  العربية  »املنظمة  اختذت 
1975م للتعاون مع هذه اجلامعة، وساعدهتا عىل تربية آالف من معلمي اللغة العربية. 
وال تزال تقوم هذه اجلامعة بنرش اللغة العربية بني الشعب يف مجيع أنحاء البالد عن 
املعلمني للغة  بتدريب آالف  املراسلة واإلذاعة والتلفاز، وكذلك ال تزال تقوم  طريق 

العربية يف خمتلف أنحاء باكستان. 
1980م  عام  نوفمرب  يف  آباد  إسالم  يف  العاملية«  اإلسالمية  »اجلامعة  ُأسست   .6
املؤمتر  »منظمة  وبإرشاف  املكرمة،  بمكة  عبدالعزيز«  امللك  »جامعة  بمساعدة 
اإلسالمي«، )2( وذلك للتعليم العايل يف العلوم العربية واإلسالمية والعامة، وجعلت 
وإضافة  اإلنجليزية.  اللغة  مع  وكلياهتا  أقسامها  مجيع  يف  التدريس  لغة  العربية  اللغة 
لتعليم  العربية وآداهبا«، إىل جانب معهد متخصص  اللغة  فيها »كلية  إىل ذلك يوجد 
الطلبة  من  كبريًا  عددًا  اجلامعة  هذه  وتضم  والباكستانيني.)3(  للوافدين  العربية  اللغة 
شهادة  لنيل  واألجنبية  واإلسالمية  العربية  األقطار  من  والوافدين  الباكستانيني 
البكالوريوس واملاجستري يف اللغة العربية)4( واالقتصاد اإلسالمي والرشيعة اإلسالمية 
والدعوة وأصول الدين وغري ذلك. كام يوجد فيها مقّر خمتص للبنات يف بيئة إسالمية 
خالصة. وتتميز هذه اجلامعة بمهارة مجيع طالهبا يف اللغتني العربية واإلنجليزية نطقًا 
املواطنني و األجانب  العربية بني  اللغة  وكتابة وفهاًم. وهي جتربة رائدة يف سبيل نرش 
الناطقني باللغات املختلفة ليست كامدة إجبارية فقط بل كلغة رائدة يف سبيل نرش اللغة 
العربية بني املواطنني واألجانب الناطقني باللغات املختلفة، ليست كامدة إجبارية فقط، 
العربية  اللغة  كلية  وتلعب  أقسامها.  اإلنجليزية يف مجيع  اللغة  مع  التدريس  كلغة  بل 
هبذه اجلامعة دورًا هامًا أساسيًا يف تعليم اللغة العربية لطالب مجيع الكليات، إضافة إىل 

تقديم الربامج الدراسية اجلامعية. 

1- حممود حممد عبداهلل، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، ص: 136.
2- حممود حممد عبداهلل، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، ص: .113.

3- يسّمى هذا املعهد اآلن »مركز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها«. )املحرر(.
4- ويوجد اآلن الدكتوراه فيها باإلضافة إىل قسم هيتم بتدريس الرتمجة والرتمجة الفورية بني العربية واإلنجليزية واألردية. 

)املحرر(
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7. ُجعلت اللغة العربية مادة إجبارية يف املدارس الثانوية من الصف السادس إىل 
الصف الثاين عرش منذ عام 1982م. 

وقد أرشنا إىل أنه »صدر القرار الرئايس القاىض بجعل اللغة العربية مادة أساسية يف 
مجيع مدارس الباكستان )احلكومية( ابتداء من الصف السادس إىل الصف الثانى عرش، 

وينفذ هذا القرار من أبريل عام 1982م«.)1(
الثامن  و  والسابع  السادس  الصفوف  إجبارية يف  العربية كامدة  اللغة  تدريس  وبدأ 
بعد ذلك، وانقطعت هذه السلسلة بعد الصف الثامن ألسباب ال نعرفها، فاحتج عىل 
الباكستاين  للرئيس  مذّكرة  وقّدموا  1985م،  سنة  باكستان  يف  العلامء  أبرز  انقطاعها 
الزهراء  فاطمة  نثار  السيدة  الوطني  املجلس  عضو  بواسطة  احلق  ضياء  حممد  اجلنرال 
التي كانت من السيدات املسلامت البارزات، وطلبوا منه العمل بالقرار الرئايس حرفًا 
العربية مادة إجبارية يف الفصول االبتدائية أيضًا، حتى  اللغة  حرفًا، كام طالبوه بجعل 
اثني عرش  ملدة  الثاين عرش  الصف  إىل  االبتدائي  األول  الصف  إجبارية من  لغة  تكون 
عامًا. وكانت النقطة الثالثة تطالب بإصدار األوامر لتوظيف معلمي اللغة العريبة عىل 
نطاق واسع. فوافق الرئيس الباكستاين عىل طلبات العلامء، ولكن الظروف مل تتحسن 

بحيث مل تنفذ هذه الطلبات.
اهلل  عطاء  الشيخ  املذكرة:  هذه  عىل  وّقعوا  قد  كانوا  الذين  البارزين  العلامء  ومن 
حنيف، والشيخ عبيداهلل أنور، والشيخ حممد مالك الكاندهلوي، والسيد صفدر حسني 
حممد  واملفتي  اهلزاروي،  عبدالقيوم  واملفتي  الرضوي،  أمحد  حممود  والسيد  النعيمي، 
والدكتور  القادري،  طاهر  حممد  والدكتور  الرحيم،  فضل  والشيخ  النعيمي،  حسني 

إرسار أمحد، والشيخ فضل احلق مياں، والشيخ صالح الدين يوسف، وغريهم.)2 (
وعىل كل حال، نجد أن اللغة العربية اآلن مادة إجبارية يف الصفوف املتوسطة منذ 
عام 1982م، )3( ونجد نفس االهتامم بالعربية يف والية مجوں وكشمري احلّرة، حيث نجد 
أيضًا. وذلك بإرشاف جامعة  البكالوريوس  إجبارية يف درجة  مادة  العريبة  اللغة  فيها 

1- حممود حممد عبداهلل، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، ص: 146.
2- راجع مذكرة العلامء والشيوخ إىل الرئيس الباكستاين عام 1985م. 

3- قد تغري الوضع اآلن حيث مل تعد مادة اللغة العربية يف الصفوف الوسطى إجبارية منذ سنوات، إذ خيتار الطالب بني 
العربية واملواد األخرى مثل علم احلاسوب يف النظام التعليمي الراهن. )املحرر(
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مجوں وكشمري احلرة يف مظفر آباد، التي تنتسب إليها مجيع الكليات يف هذه الوالية. 
وكانت  باكستان،  أنحاء  خمتلف  يف  اإلسالمية  العربية  املدارس  آالف  توجد   .8
وزارة  هبا  اعرتفت  حتى  الرسمي،  املستوى  عىل  هبا  معرتف  غري  املختلفة  شهاداهتا 
التعليم الفيدرايل يف باكستان بعد توحيدها حتت اسم »شهادة العاملية يف العلوم العربية 
و اإلسالمية« يف عام 1984م، فصارت هذه الشهادة تعادل شهادة املاجستري يف العربية 
والدراسات اإلسالمية التي تعطيها اجلامعات الباكستانية، وذلك لتوظيف اخلرجيني يف 
الشهادة  أراد حامل هذه  العربية والبحوث اإلسالمية فقط. وإذا  للغة  التدريس  جمايل 
اختيارتني  مادتني  يف  البكالوريوس  المتحان  يتقدم  أن  فعليه  شهادةجامعية،  يأخذ  أن 
غري العربية، إضافة إىل ماديت الدراسات اإلسالمية والباكستانية اإلجباريتني. وإذا نجح 
املرشح يف امتحان البكالوريوس فله احلق أن جيلس يف امتحان املاجستري ألية جامعة 

كطالب منتسب لنيل شهادة املاجستري اجلامعية. 
وعىل كل حال، فقد صارت املجالس والوفاقات الوطنية للمدارس العربية اإلسالمية 
التي تصدر هذه الشهادات معتربة رسميًا منذ عام 1984م، وال يزال عدد خّرجييها الذين 
حيملون »شهادة العاملية يف العلوم العربية واإلسالمية« يزداد كل عام، ونجد اآلالف منهم 
ينالون هذه الشهادة املعادلة لشهادة املاجستري كّل عام، ويتمكنون من املناصب الرسمية 
يف املعاهد التعليمية كمعّلمي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وكان نصيبهم يف مثل 
هذه املناصب ممنوعًا قبل االعرتاف هبذه الشهادة رسميًا، فازدادت بعد ذلك أمهية اللغة 

العربية وشهادات املدارس العربية اإلسالمية يف دوائر التعليم الرسمية والعامة. 
واليقّل عدد املدارس امللتحقة باملجالس والوفاقات الوطنية لنيل هذه الشهادة عن 

ألفي مدرسة، و كان عددها يف أوائل الثامنينات جياوز ألفًا ومخسامئة مدرسة. 

1- حممود حممد عبداهلل، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، ص: 178. و قد تغريت هذه اإلحصائيات، فهي كام ييل) يف 
2017م(:

وفاق املدارس العربية لألحناف الديوبنديني- 17952
تنظيم املدارس لألحناف الربيلويني- 8950

وفاق املدارس السلفية - 1400
وفاق املدارس الشيعة - 460

جمموع املدارس -28762 )املحرر(
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عدد املجالس و الوفاقات للمدارس العربية اإلسالمية بباكستان

عدد املدارساالسم 

1970. وفاق املدارس العربية: ألهل السنة واجلامعة من األحناف الديوبنديني.

2400. تنظيم املدارس العربية: ألهل السنة واجلامعة من األحناف الربيلويني.

3100. وفاق املدارس السلفية: ألهل السنة واجلامعة من السلفيني أو أهل احلديث.

440. وفاق املدارس الشيعة: للشيعة اإلثني عرش.

1510 )1(جمموع املدارس

ُيعرتف  التي  اإلسالمية  العربية  للمدارس  األخرى  اهليئات  ذلك  إىل  وأضف 
بشهاداهتا رسميًا بمرور الزمن من قبل وزارة التعليم املركزية ومؤسسة املنح اجلامعية 
)U.G.C(. )1( فلكل منها حق إعطاء شهادة العاملية للناجحني يف امتحاناهتا مثل أخواهتا 

املذكورات آنفًا، وهي:
احلديث  وأهل  األحناف  من  واجلامعة  السنة  ألهل  اإلسالمية  املدارس  رابطة   .5

املنتمني إىل اجلامعة اإلسالمية. 
اجلامعة األرشفية بالهور ألهل السنة واجلامعة من األحناف الديوبندييني. . 6
دار العلوم حممدية غوثية يف هبرية. ألهل السنة واجلامعة من األحناف الربيلويني. . 7
جامعة منهاج القرآن ألهل السنة واجلامعة من األحناف الربيلويني. 8
اجلامعة األرشفية بالهور ألهل السنة واجلامعة من األحناف الديوبنديني. . 9

دار العلوم كراتيش ألهل السنة واجلامعة من األحناف الديوبنديني. . 10
وإذا نظرنا إىل هذه التفاصيل أيقنَّا بأن جمموع املدارس امللحقة هبذه املجالس واهليئات 
اليقل عن ألفي مدرسة وجامعة كبرية بعد عام 1984م. ويتزايد هذا العدد يومًا فيومًا. 
وقس عىل ذلك عدد اجلالسني يف امتحاناهتا واحلاصلني عىل شهادة العاملية هلا كل عام. 
وتلتحق هذه املدارس باجلوامع واملساجد األخرى التي يصل عددها إىل مئات اآلالف 

1- وتسّمى اآلن هيئة التعليم العايل. )املحرر(
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يف مجيع أنحاء البالد، وهي كتاتيب لتعليم ماليني الشعب قراءة القرآن. 
التي  اآلسيوية  البالد  من  تعترب  باكستان  أن  التونيس،  الباحث  الطيب،  مراد  ويرى 
حتظى فيها اللغة العربية بانتشار واسع، حيث يوجد هبا ما ال يقل عن مخسني ألف مدرسة 
دينية، يتم تدريس اللغة العربية فيها أساسًا، وهي ختّرج عرشات املاليني من الطالب. )1(
أن  العربية  املدارس  لوفاق  األعىل  الناظم  اجلالندهري  حنيف  حممد  القاري  ويرى 
عدد املدارس الدينية يف باكستان يقارب اآلن سبعني ألف مدرسة حتت إرشاف هيئات 
املدارس الدينية اخلمس، أكربها »وفاق املدارس العربية« التي يشارك يف امتحاناهتا هذا 

العام )2002م( 98 ألف طالب. )2(
9. وإضافة إىل ذلك كله، اعرتفت اجلامعة اإلسالمية العاملية يف إسالم آباد وبعض 
املعاهد واملؤسسات األخرى بشهادة أخرى تعطيها املدارس العربية اإلسالمية املختلفة 
يف باكستان واهلند منذ زمان باسم شهادة »الدرس النظامي«، وجعلتها معادلة بشهادة 

الثانوية العامة للمدارس الرسمية.)3(
10. وكانت الدراسات اإلسالمية مادة إجبارية يف الصفوف االبتدائية واملتوسطة 
قبل انفصال باكستان الرشقية عن باقي البالد يف ديسمرب عام 1971م. وكانت ُجعلت 
إجبارية إىل الصف العارش يف السبعينات، ثم أصبحت إجبارية إىل درجة البكالوريوس 
يف الثامنينات، وتضم هذه املادة اإلجبارية اآلن كثريًا من سور القرآن واألحاديث النبوية. 
وإضافة إىل ذلك نجد أن اللغة العربية مادة إجبارية باجلامعات الباكستانية ضمن املواد 
الدراسية للامجستري يف الدراسات اإلسالمية. وقّررت أخريًا »مؤسسة املنح اجلامعية« 
)U.G.C( يف بداية التسعينات وجوب تدريس مادة اللغة العربية يف السنتني الدراسيتني 
ضمن مواد املاجستري يف الدراسات اإلسالمية باجلامعات الباكستانية، ومن املتوقع أن 
يرتفع مستوى التعليم العريب اإلسالمي بأقسام الدراسات اإلسالمية اجلامعية بعد هذا 

القرار اهلام، وذلك بسبب إجادة اللغة العربية لدى طالهبا وخرجييها. 

1- مراد الطيب، اللغة العربية يف عامل متغري، جملة الفاروق، اجلامعة الفاروقية، كراتيش، السنة 18، العدد72، ربيع الثاين 
ومجادى األوىل والثانية، 1423هـ/ 2002م، ص: 40 نقاًل عن اإلنرتنت. 

آرڈیننس ےک مضمرات( طبع يف جملة »نقيب ختم نبوت« الشهرية،  2- السيد زاهد الراشدي، عواقب قانون املدارس )مدرسہ �
ملتان، أغسطس 2002م، ص: 8. 

3- مل تعد اجلامعة اإلسالمية تعرتف هبذه الشهادة كام هي بل تضع الرشوط األخرى عليها. )املحرر(
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وجامعة  الهور  بنجاب  جامعة  من  كل  يف  إسالمية  مراكز  ثالثة  وُأنشئت   .11
والعلوم  العربية  اللغة  جمايل  يف  والبحث  التعليم  أجل  من  بيشاور؛  وجامعة  كراتيش 
القرآنية. وقد أنشأها وزّودها باملوارد املالية واألدوات الالزمة صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة وحاكم أبوظبي؛ تنفيذًا 
التفاقية بني سموه ورئيس الوزراء الباكستاين السيد ذو الفقار عيل بوتو يف السبعينات، 
وقد تم تسليم هذه املراكز الثالثة إىل حكومة باكستان رسميًا يف عام 1985م لكي تقوم 
بدورها النافع يف جمايل الرتبية والتعليم حتت إرشاف كل من جامعات كراتيش وبنجاب 
مالية  معونة  من  هنيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  سمو  قّدمه  بام  واعرتافًا  وبيشاور. 
سخية هلذه املراكز الثالثة، فقد قررت احلكومة الباكستانية تسميتها بمراكز الشيخ زايد 
اإلسالمية. وبدأت هذه املراكز تؤدي دورًا هامًا يف نرش اللغة العربية والعلوم اإلسالمية 
لنيل  التعليمية  براجمها  رأسها  وعىل  املتنوعة،  املختلفة  برباجمها  الباكستاين  الشعب  بني 
اللغة  وُتعترب  اإلسالمية.  والعلوم  العربية  اللغة  يف  واملاجستري  البكالوريوس  شهادة 

العربية لغة التدريس األساسية يف مجيع مراحلها التعليمية.
ال  باكستان  يف  العربية  اللغة  بنرش  تقوم  كثرية  ومجعيات  مؤسسات  وهناك  أ.   .12
يمكن ذكر مجيعها مفصاًل. فنذكر عىل سبيل املثال مجعية نرش اللغة العربية يف كراتيش 
التي ُأسست يف عام 1973م، وال تزال تقوم بنرش اللغة العربية بني املثقفني واملواطنني 

اآلخرين عىل نطاق واسع.)1(
ب. ونجد املراكز الوطنية، التي ُسميت باملراكز الباكستانية فيام بعد، يف مجيع املدن 
الباكستانية اهلامة. وقد قامت هذه املراكز بتدريس اللغة العربية منذ أوائل السبعينات 

وال تزال ُتعترب خدماهتا عظيمة واسعة لنرش اللغة العربية بني الشعب الباكستاين. 
ج. ويوجد االهتامم باللغة العربية يف أجهزة اإلعالم منذ سنني. فتقدم اإلذاعة من 
حمطتها يف إسالم آباد نرشة األنباء العربية يوميًا لبضع دقائق. كام يقدم التلفاز نرشة إخبارية 
يوميًا لبضع دقائق. ثم يقّدم التلفزيون الباكستاين برناجمًا خاصًا لتعليم اللغة العربية من 
بعض قنواهتا يوميًا لنصف الساعة؛ بالتعاون مع جامعة العالمة إقبال املفتوحة يف إسالم 

آباد، كام أنه يقدم برناجمًا خاصًا لتعليم قراءة القرآن يوميًا باسم »اقرأ« لبضع دقائق. 

1- تضاءلت اجلهود هلذه اجلمعيات بميض الوقت إىل أن ُأسست رابطة أساتذة اللغة العربية بباكستان يف يناير 2012م، 
وقد شارك يف تأسيسه ممثلو مجيع اجلهات املعنية باللغة العربية يف باكستان. )املحرر(
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العربية  اللغة  لتعليم  برناجمًا  واجلمعة  اخلميس  صباح  الباكستاين  التلفزيون  ويقّدم 
بالنسبة إىل القرآن الكريم، ويقدمه الدكتور شري حممد زمان.)1(

13. ورأينا يف السبعينات وما بعدها مئات اآلالف من املواطنني يسافرون إىل الدول 
العربية للعمل والتكسب، فازدادت معرفتهم باللغة العربية، كام احتاجوا إىل الرتمجات 
العربية لوثائقهم وشهاداهتم، حتى قررت احلكومة الباكستانية إضافة العبارات العربية 
إىل اجلوازات الباكستانية، وكذلك اهتمت املؤسسات التجارية وغريها باللغة العربية 
فأثبتت العبارات العربية يف أوراق منتجاهتا عامة. وساعد ذلك كله عىل انتشار اللغة 

العربية بني الشعب الباكستاين عىل نطاق واسع.)2(
14. واجلدير بالذكر مع ذلك أن أغلبية الشعب الباكستاين يعرف قراءة القرآن الكريم، 
يف حني أن عددًا كبريًا منهم ال يستطيعون قراءة النصوص بالعربية، وإن كان األمر سهاًل 
هلم لكون اللغة األردية واللغات املحلية مكتوبة باحلروف العربية. وحياول كثري من الشعب 
القراءة والكتابة باللغة األردية اتكاالً عىل معرفتهم باحلروف القرآنية وينجحون يف ذلك، 

فهكذا تؤدي احلروف القرآنية دورها يف نرش العربية وحمو األمية عىل أوسع نطاق. 
15. عقدت مجعية نرش اللغة العربية يف كراتيش مؤمتر اللغة العربية العاملي من 17 
إىل 19 مارس عام 1988م، وكان املشرتكون فيه يمّثلون كثريًا من احلكومات والدول 
وبنغالديش  ومالديف  السالم  دار  وبرونائي  وماليزيا  إندونيسيا  ومنها  اإلسالمية، 
وقطر  العربية  واإلمارات  والكويت  السعودية  العربية  واململكة  وإيران  وباكستان 
والعراق واألردن وسوريا والسودان واجلزائر واملغرب والصومال. واتفق املشاركون 

فيه عىل توصيات وقرارات عديدة لنرش اللغة العربية، وكان منها: 
»ينبغي لكل دولة مسلمة أن تدخل اللغة العربية يف نطاقها التعليمي كامدة إجبارية 
طريق  عن  العربية  اللغة  بنرش  املؤمتر  أوىص  كام  األقل،  عىل  الثانوي  التعليم  هناية  إىل 
مشرتكة  كأبجدية  العربية  األبجدية  إحياء  مع  واملجالت،  والصحف  اإلعالم  أجهزة 

لكتابة مجيع اللغات يف العامل اإلسالمي كله«.)3(

1- وقد توقفت هذه الربامج اآلن. )املحرر(
2- وقد توّسع استخدام العربية ألغراض جتارية حاليًا؛ فالرشكات الوطنية والدولية يف باكستان يف تنافس مستمر هبذا 

الصدد، أي يف توفري املواصفات بالعربية جلميع منتجاهتا. )املحرر(
3- راجع جملة »تكبري« األسبوعية، كراتيش )باللغة األردية(، جملد 10، العدد 22 )2 يونيو 1988م(، ص: 50.
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لتطوير  الدويل  »املؤمتر  آباد  املفتوحة يف إسالم  إقبال  العالمة  16. وعقدت جامعة 
تعليم اللغة العربية« من 27 إىل 29 مارس عام 1988م، وشارك فيه عدد كبري من ممثيل 
البلدان العربية واإلسالمية. كام لعبت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم دورًا هامًا 
األوضاع  حتسني  حول  واملقاالت  البحوث  وقدمت  عليه.  واإلرشاف  املؤمتر  عقد  يف 
واستخدام أحدث الطرق لنرش تعليم اللغة العربية يف باكستان عىل نطاق واسع. وأمجع 

املشرتكون يف املؤمتر عىل توصيات وقرارات هامة كثرية تتصل هبذا املوضوع. 
17. وانعقدت ندوة اللغة العربية القومية بالهور يف 31 مارس عام 1988م؛ حتت 
إرشاف القسم العريب بالكلية الرشقية بجامعة بنجاب - الهور، احتفاالً بعيده املئوي، 
زوجته  مع  الرشف  كضيف  ياقوت  عمر  السيد  الكويتي  السفري  سعادة  فيها  وشارك 
الفاضلة، كام اشرتك فيها عدد كبري من رؤساء اجلامعات والكليات واألقسام العربية 
حول  فيها  القّيمة  واملحارضات  الكلامت  وُألقيت  هبا،  العربية  اللغة  وطلبة  وأساتذة 
تعليم اللغة العربية باجلامعات الباكستانية، كام أمجع املشاركون عىل توصيات وقرارات 

عديدة، منها: 

القرار األول
القومية بجامعة بنجاب الهور - باكستان باإلجراءات  العربية  اللغة  ترحب ندوة 
العديدة التي التزال تتخذها أغلبية الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي جلعل 

اللغة العربية لغتها الرسمية والقومية أو مادة إجبارية يف نظامها التعليمي.
ونظرًا إىل أمهية اإلجراءات املتساوية يف مجيع الدول اإلسالمية؛ تويص الندوة بأن 
ُتضم اللغة العربية إىل اللغات الرسمية والقومية يف كل دولة إسالمية، وأن ُتدرس كامدة 
واحلديث  القرآن  لغة  لكوهنا  معًا،  واجلامعي  والثانوي  االبتدائي  التعليم  يف  إجبارية 
ولغة العلوم واألمة اإلسالمية يف كل زمان ومكان. كام تويص الندوة بأن تقنع املنظمة 
دول األقليات املسلمة بتدريس اللغة العربية كامدة إجبارية للطلبة املسلمني يف التعليم 
االبتدائي والثانوي عىل األقل. وتويص الندوة بأن يتخذ مؤمتر القمة اإلسالمي قرارًا 

حاساًم حميطًا هبذه األمور يف اجتامعه القادم.)1(

1- راجع التوصيات والقرارات لندوة اللغة العربية الوطنية التي انعقدت بالكلية الرشقية بجامعة بنجاب الهور يف 31 
مارس 1988م احتفاالً بالعيد املئوي للقسم العريب باجلامعة. 
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القرار الثاين
بام أن لغة القرآن واحلديث ولغة العلوم واألمة اإلسالمية يف كل زمان ومكان هي 
اللغة العربية، وبام أن مجيع اللغات واللهجات الباكستانية ُتكتب باحلروف العربية، ثم 
عدد كبري من ألفاظها ومصطلحاهتا مأخوذ من اللغة العربية، فيجب عىل دولة باكستان 
أن جتعل اللغة العربية لغة رسمية وقومية للبالد؛ جنبًا إىل جنب مع اللغة األردية، وأن 

جتعلها مادة إجبارية من الصف األول إىل درجة البكالوريوس.)1(
وطنية«،  كلغة  العربية  »اللغة  باسم  وطنية  ندوة  1988م  مارس   28 يف  وانعقدت 
ضمن »حمارضات القرآن السنوية« بالهور حتت إرشاف »التنظيم اإلسالمي« للدكتور 
إرسار أمحد، اتفق احلارضون واملشاركون فيها من مجيع أنحاء البالد عىل اختيار اللغة 

العربية كلغة باكستان الوطنية.)2(
18. وال يزال يويص جملس الفكر اإلسالمي الباكستاين؛ الذي يتحمل رسميًا مسئولية 
يف  خاصة  مكانة  العربية  اللغة  بإعطاء  اإلسالمية،  الرشيعة  تطبيق  إىل  احلكومة  إرشاد 
باكستان مع اللغة األردية عىل املستوى الرسمي والوطني، والشعبي والتعليمي. ونظرًا إىل 
توصيات املجلس وتقاريره؛ وافق أعضاء اللجنة اخلاصة ملجلس الشيوخ الباكستاين عىل 
اقرتاحات كثرية بالنسبة للنظام التعليمي يف اجتامعها املنعقد يف 22 نوفمرب 1990م، منها: 

9. التعليم االبتدائي:
األول  الصف  من  بدءًا  األردية  اللغة  مع  العربية  اللغة  تدريس  جيب  هـ.  مادة 
االبتدائي، مع اختاذ اإلجراءات الالزمة واملؤثرة لتدريسها يف مراحل التعليم األخرى 

بعد املرحلة االبتدائية. 
11. اللغة العربية والدراسات اإلسالمية:

جيب االهتامم اخلاص باإلتقان يف املحادثة العربية، واالستفادة من املسلمني العرب 
السمعية والبرصية  الصدد. كام جيب استخدام األدوات  العربية هبذا  الدول  بمساعدة 

لتعليم العربية وتزويد املدارس والكليات هبا. 

1- نفس املرجع. 
2- راجع برنامج »حمارضات القرآن السنوية« للتنظيم اإلسالمي برئاسة الدكتور إرسار أمحد املنعقد بالهور، يف مارس 

1988م. 
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3.أ. جيب أن ُتعترب اللغة العربية جزءًا أساسيًا دائاًم من مادة الدراسات اإلسالمية.)1(
19. وُأضيف »قانون تطبيق الرشيعة 1991م« إىل الدستور الباكستاين سنة 1991م، 
بعد املوافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء جملس الشورى والربملان الباكستاين املكّون من 
املجلس الوطني وجملس الشيوخ الباكستاين. وجعل هذا القانون مسئولية تعليم اللغة 

العربية عىل عاتق احلكومة الباكستانية، يف مادته السادسة حتت العنوان التايل: 
6. تعليم الرشيعة والرتبية الرشعية:

جيب عىل الدولة اختاذ اإلجراءات الالزمة املؤثرة لنيل األهداف اآلتية: 
ج. تعليم اللغة العربية.)2(

العربية يف باكستان. وال تزال حتاول الدولة  اللغة  وهذه نقطة دستورية هامة لنرش 
بعدها جعل العربية مادة إجبارية يف مجيع مراحل التعليم االبتدائي والثانوي عىل األقل.
الباكستاين«  الشيوخ  ملجلس  الدائمة  التعليمية  »اللجنة  ذلك  بعد  وعقدت   .20
اجتامعها يف 17 أكتوبر 1992م برئاسة السيد عبداهلل شاه، و أكدت فيه بإمجاع أعضائها 
أنه جيب أن جُتعل اللغة العربية مادة إجبارية يف مجيع مراحل التعليم االبتدائي واملتوسط 
والثانوي. و ذلك مع تعليم قراءة القرآن وفهم مبادئ اإلسالم؛ لرتبية األجيال الناشئة 

تربية حسنة من الناحيتني اإلسالمية والوطنية.)3(
واجلدير بالذكر أن كثريًا من العلامء املنتمني إىل األحزاب الدينية والسياسية املختلفة 
قامت  التي  1990م،  ديسمرب  يف  الفيدرالية«  الرشيعة  قانون  »جلنة  إىل  مذكرة  قدموا 
هنائي.  شكل  يف  الربملان  إىل  تقديمه  قبل  الرشيعة  لقانون  بالنسبة  االقرتاحات  بمراجعة 
املؤسسات  يف  املوظفني  والباحثني  اجلامعات  أساتذة  من  كثري  املذكرة  هذه  عىل  ووّقع 
اإلسالمية الرسمية املختلفة. وجتاوز عدد املوّقعني عليها مائتي عامل وأستاذ وباحث بارز.
طلب املوّقعون عىل املذكرة املذكورة من احلكومة الباكستانية إضافة مادة جديدة إىل 

عىل  بناء  1990م  نوفمرب   22 يف  عليها  وافقت  التي  الباكستاين  الشيوخ  ملجلس  اخلاصة  اللجنة  توصيات  راجع   -1
اقرتاحات جلنتها التعليمية التي أسست يف أبريل 1990م برئاسة الربوفيسور خورشيد أمحد وبعضوية كل من: نوابزاده 
جهان كري شاه جوكيزئي والقاىض عبداللطيف والسيد حممود أمحد منتو والسيد حممد عىل خان وأخوند زاده هبره ورسعيد 

والسيد شاهد إقبال أمينا للجنة.
2- راجع الدستور جلمهورية باكستان اإلسالمية )1973م( قانون تطبيق الرشيعة )1991م( املادة السادسة.

الدائمة  التعليمية  اللجنة  )توصيات  ص:7  1992م.  أكتوبر   18 بتاريخ  الهور  اليومية،  »باكستان«  جريدة  راجع   -3
ملجلس الشيوخ الباكستاين(
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»قانون تطبيق الرشيعة« املقرتح قبل تقديمه إىل الربملان تتعلق بمكانة اللغة العربية يف 
الدستور. وننقل هنا نص هذه املذكرة. 

قانون الرشيعة
)املادة( مكانة لغة الرشيعة وتدريسها: 

العلوم  مجيع  لغة  كوهنا  مع  والفقه؛  واحلديث  القرآن  لغة  هي  العربية  اللغة  أن  بام 
مبارشة،  الرشعية  العلوم  من  لالستفادة  معرفتها  من  بد  ال  التي  الرشعية  واملصادر 
ولتطبيق الرشيعة أيضًا. فلذلك جيب أن ُتدرس العربية كلغة إجبارية من الصف األول 
اللغة  تبقى  أن  جيب  ثم  التعليم،  مراحل  مجيع  يف  البكالوريوس  درجة  إىل  االبتدائي 
العربية مفّضلة عىل مجيع اللغات األخرى لكوهنا لغة الدين والرشيعة، إذا كانت هناك 
أية منافسة بني اللغات الباكستانية يف أي وقت من األوقات. وكذلك ستتمتع بجميع 
احلقوق املختصة بأية لغة أخرى عىل املستويات الرسمية والوطنية واإلقليمية وغريها، 

وذلك لنيل األهداف اآلتية: 
القرآن  أساس  عىل  احلياة  جماالت  مجيع  لبناء  والفكرية  العلمية  األسس  تقوية  أ. 

والسنة من جديد. 
واحلديث  القرآن  من  املبارشة  لالستفادة  الباكستاين  الشعب  من  املاليني  تربية  ب. 

والفقة والعلوم العربية واإلسالمية األخرى. 
ج. تقوية اللغة األردية ومجيع اللغات املحلية علميًا ولغويًا ودينيًا عىل أساس لغة 
فيها  واملصطلحات  األلفاظ  وأكثر  العربية،  باألبجدية  تكتب  مجيعها  ألهنا  الرشيعة، 

مأخوذة من اللغة العربية. 
د. تقوية الروابط اللغوية والرشعية مع الدول العربية واإلسالمية.)1(

قانون  مسودة  الباكستاين  الربملان  إىل  ُتقّدم  أن  أيضًا  املذكرة  عىل  املوّقعون  وطلب 
الرسمية  البالد  لغة  العربية  اللغة  الرشعي. وذلك جلعل  القانون  اختيار هذا  بعد  آخر 

والوطنية مع اللغة األردية. 

الفيدرالية« يف ديسمرب 1990م  املقدمة إىل »جلنة قانون الرشيعة  العلامء والباحثني وأساتذة اجلامعات  1- راجع مذكرة 
بالنسبة ملكانة لغة الرشيعة يف قانون الرشيعة.
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»قانون اللغة العربية«
»بام أن اللغة العربية هي لغة القرآن واحلديث ولغة العلوم واألمة اإلسالمية املشرتكة 
الكلامت  وأكثر  العربية،  باألبجدية  ُتكتب  الباكستانية  اللغات  مجيع  أن  وبام  الدائمة، 
واملصطلحات فيها مأخوذة من اللغة العربية؛ فلذلك جُتعل اللغة العربية لغة باكستان 
الرسمية والوطنية مع اللغة األردية مثل أغلبية البلدان اإلسالمية، كام أهنا جُتعل مادة 

إجبارية من الصف األول االبتدائي إىل درجة البكالوريوس«.)1(
الشيوخ  جملس  من  املكون  الربملان  أعضاء  عىل  مشتملة  املذكورة  اللجنة  وكانت 
واملجلس الوطني الباكستاين. وكان رئيسها وزير الشئون الدينية فضيلة الشيخ عبدالستار 
خان نيازي؛ الذي اعتنى مع األعضاء اآلخرين باملذكرة وأمكن هلم أن يضيفوا إىل مسودة 

»قانون الرشيعة« مادة »تعليم اللغة العربية« عىل األقل يف ذلك الوقت املتأخر. 
وكان من أعضاء هذه اللجنة كل من: السناتور حممد عيل خان والدكتور نور جهان 
من  أمحد  خورشيد  والربوفيسور  عبداللطيف  والقايض  احلق  سميع  والشيخ  بانيزئي 

أعضاء جملس الشيوخ الباكستاين. 
وكان معهم يف اللجنة من أعضاء املجلس الوطني كل من: الشيخ حممد خان شرياين 
والشيخ معني الدين لكهوي والشيخ حامد سعيد كاظمي والسيد لياقت بلوش ومري بلخ 
شري املزاري ومري هزار خان بجاراين والسيد اهلل يار ملك والسيد حممود أمحد خان والسيد 

أمحد مياں سومرو والسيد غالم أمحد بلور والسيد حممد أسلم والسيد طارق يس قيرص.
ونجد من املوّقعني عىل هذه املذكرة التارخيية أبرز العلامء واملعلمني كاًم وكيفًا. والبد 
تارخيية  وثيقة  هي  التي  الفريدة  املذكرة  هذه  أمهية  تتضح  حتى  هنا  أسامئهم  تقييد  من 
ممتازة ال مثيل هلا يف التاريخ الباكستاين من نواٍح كثرية. وهيأت هذه املذكرة أساسًا حمكاًم 
حمتويات  تضمنت  ألهنا  والتعليمية؛  والوطنية  الرسمية  البالد  لغة  العربية  اللغة  جلعل 
يف  العربية  لنرش  بالنسبة  املاضية  واملؤمترات  والندوات  والتوصيات  القرارات  مجيع 
باكستان وإعطائها مكانة خاصة فيها. وسوف تلعب دورًا هامًا كوثيقة أساسية حلركة 
تعريب البالد بتأييد من العلامء واملثقفني املوّقعني عىل هذه املذكرة واملاليني من املؤيدين 

هلم، وأسامؤهم كام ييل: 

1- نفس املرجع. 
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1. قادة أهل السنة واجلامعة:
)من األحناف الديوبنديني(

الشيخ حممد أمجل خان والشيخ حممد عبدالقادر آزاد والشيخ حممد عبيداهلل والشيخ 
والشيخ حممد  لدهيانوي  أمحد  والشيخ رشيد  أمري حسني جيالين  والشيخ  عبدالرمحن 
حسن  أرشد  والشيخ  علوي  الرمحن  سعيد  والشيخ  سيف  الدين  سيف  والشيخ  أجمد 

ثاقب واحلافظ حممد أطهر عزيز. 
2. قادة أهل السنة واجلامعة:

)من األحناف الربيلويني(
املفتي حممد حسني نعيمي واملفتي عبدالقيوم هزاروي والعالمة حممود أمحد رضوي 
قريش  أنور  حممد  والشيخ  صديقي  أمحد  بشري  والدكتور  قادري  حممد  خان  واملفتي 
والشيخ خليل الرمحن قادري والشيخ حممد عتيق الرمحن جمددي والشيخ جاويد رانا 
نواز ظفر  قادري والشيخ حممد معراج اإلسالم والشيخ أرشف جاليل والشيخ حممد 
والشيخ  عبدالقيوم  حممد  واملفتي  أمحد  عبدالغفور  والربوفيسور  إهلي  ظهور  والشيخ 
حممد رمضان قادري والشيخ عىل أكرب قادري والشيخ إشفاق حسني مهداين والشيخ 

هدايت رسول قادري. 
3.قادة أهل السنة و اجلامعة: 

)من السلفيني وأهل احلديث(
مياں والربوفيسور ساجد مري  الشيخ احلافظ عبدالقادر روبري والشيخ فضل حق 
والشيخ  الرمحن  فضل  والشيخ  مياں  مجيل  حممد  والشيخ  األثري  يونس  حممد  والشيخ 
عبدالوهاب حممد جان والربوفيسور عبدالرمحن لدهيانوي والشيخ عبدالرمحن خليق 
والشيخ حممد شفيق خان رانا برسوري والشيخ أمحد شاكر والشيخ عبداملجيد مريزا 
والشيخ بشري أنصاري والشيخ شمس احلق راغب والشيخ حممد زكريا ظفر والشيخ 

مشتاق أمحد. 
4. قادة اجلامعة اإلسالمية، باكستان:

سليمي  أسلم  حممد  والشيخ  شودري  إهلي  رمحت  والشيخ  مياں  حممد  طفيل  الشيخ 
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والشيخ فتح حممد والسيد مقصود أمحد مياں والشيخ نعيم صديقي واألستاذ خليل أمحد 
حامدي والشيخ فيض الرمحن مهداين والشيخ شبري أمحد. 

واجلامعة  اإلسالمية  البحوث  اإلسالمي وجممع  الفكر  والباحثون يف جملس  العلامء   .5
اإلسالمية العاملية، إسالم آباد:

الدكتور حممود أمحد غازي والدكتور حممد الغزايل والدكتور ساجد الرمحن صاحبزاده 
والشيخ حممد مياں صديقي والدكتور خورشيد احلسن رضوى والدكتور عيل رضا نقوى 
فضل  والشيخ  حممود  خالد  والدكتور  الرمحن  خليل  والدكتور  أمحد  رشيف  والدكتور 
ريب والسيد عيل أصغر جشتي والسيد أمري الدين والسيد خمتار أمحد مريزا والسيد حممد 

عبداجلبار والسيد حبيب الرمحن عاصم والسيد إمتياز ظفر و السيد زبري طارق. 
6. األساتذة والباحثون بجامعة بنجاب الهور، كلية اآلداب اإلسالمية والرشقية

قسم اللغة العربية وآداهبا: 	 
معني  مظهر  والدكتور  أظهر  أمحد  ظهور  والدكتور  ملك  عيل  الفقار  ذو  الدكتور 
والدكتور حممد مبارز ملك والدكتور خالق داد ملك والدكتورة شاهدة حبيب والسيد 

حممد قمر عيل والدكتور ذو الفقار عيل رانا. 
قسم الدراسات اإلسالمية ومركز الشيخ زايد اإلسالمي:	 

الدكتور خالد علوي والدكتورة مجيلة شوكت والسيد شبري أمحد منصوري والدكتور 
احلافظ حممود أخرت والسيد ممتاز أمحد سالك والدكتورة طاهرة بشارة والسيد أبو الوفاء 

حممود. 
قسم دائرة املعارف اإلسالمية باللغة األردية:	 

الدكتور حممود احلسن عارف.
قسم املساجد:	 

الشيخ الدكتور حممد أسلم صديقي والسيد حممد إحسان حقي.
قسم اللغة الفارسية وآداهبا:	 

الدكتور سيد حممد أكرم شاه والدكتور آفتاب أصغر والدكتورة نرسين أخرت والسيد 
نوازش عيل شيخ والسيد حممد سليم مظهر. 
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قسم اللغة األردية وآداهبا:	 
خان  عبيداهلل  والدكتور  خان  أمحد  سهيل  والدكتور  خواجه  زكريا  حممد  الدكتور 
والدكتور رفيع الدين هاشمي والدكتور حتسني فراقي والسيد حممد فخر احلق نوري 

والسيد مرغوب حسني طاهر. 
قسم اللغة البنجابية وآداهبا:	 

الدكتور حممد شهباز ملك والدكتور حممد أسلم رانا والسيد عبداحلفيظ تائب رانا 
والدكتور عصمت اهلل زاهد والسيد خالد مهايوں. 

قسم دراسات كشمري ودراسات إقبال وإدارة التأليف والرتمجة:	 
الزيدية  نادرة  والسيدة  قريش  أرشف  حممد  والسيد  بخاري  يوسف  حممد  الدكتور 

والسيد عبدالرمحن ملك والسيد ضياء أمحد رضوي.
قسم اللغة الفرنسية وآداهبا بكلية اآلداب:	 

الدكتور حسام عبدالرسول والسيدة ناهيد رسول والسيدة رعنا خان والسيدة موسان.
ب- كلية اآلداب:

الدكتور عبداخلالق والدكتور أبصار أمحد والدكتور نعيم أمحد والدكتور ساجد عيل 
تنوير  والسيدة  أفضل حق قريش  والسيد  الرمحن  والدكتور ساجد  احلق  أنوار  والسيد 
أمجل  حممد  والسيد  عثامين  عامل  سلطان  حممد  والسيد  شاه  عمرية  واآلنسة  خان  جهان 

والسيد حممد قمر عباس والسيد حممد جهانغري متيمي والسيد جماهد منصوري. 
ج- كلية البحث والتعليم:

مريزا  شفيع  حممد  والدكتور  مياں  عبدالعزيز  والسيد  خان  اهلل  إحسان  الدكتور 
والدكتور نري رضا زيدي والدكتور عبداحلميد والسيد منور بن صادق والسيدة فوزية 
ناهيد خواجه والسيد حممود أنور حسني والسيد نديم أمحد هبتي والسيد حمفوظ أمحد 
والشيخ  شودري  عبدالغفور  والسيد  عيل  أكرب  والدكتور  إقبال  حممد  واحلافظ  كمبوه 

عبيدالرمحن مدين والسيد حممد محيد نواز والسيد حممد رياض واآلنسة حتسني حممود.
د- كلية التجارة:

السيد عبدالغني والسيد عبدالرحيم والسيد حممد نعيم والسيد حممد إحسان ملك 
عبداجلبار  والسيد  غلزار  طيب  حممد  والسيد  أمحد  نذير  والسيد  عبدالرؤوف  والسيد 
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والسيد حممد معظم مغل والسيد خالد حممود والسيد حسن مبني عامل والسيد مشتاق 
أمحد كهوكهر. 

هـ- كلية القانون:
الدكتور دل حممد ملك والسيد سميع اهلل ظفر. 

و- كلية الصيدلة:
الدكتور حممد أرشف والدكتور حمبوب عامل والدكتور حممد رياض والدكتور فرخ 
ضياء خان والسيد سعيد احلسن والسيد حممد يوسف غنائي والسيد حممد طاهر جاويد 

خان والسيد مبرش أمحد. 
ز- كلية العلوم:

والدكتور حممد  والدكتور فضل عليم  كامران  والدكتور جماهد  الدكتور حممد سليم 
عمر  حممد  والدكتور  شاه  أمري  حسن  والدكتور  خواجه  رشيد  حارث  والدكتور  عيل 
والدكتور عبدالرشيد كوثر والدكتور حممود إقبال فاروقي والدكتور عبداملجيد والدكتور 
خالد لطيف مري والدكتور حممد إقبال والسيد افتخار أمحد والسيد شاهد سعيد صديقي 
الصديقي  أمحد  فياض  والسيد  هبته  أمحد  أخالق  والدكتور  هرائي  عبدالصمد  والسيد 
افتخار  والسيد  رسور  حممد  والدكتور  عبدالغفار  والسيد  مياں  أسلم  مسعود  والدكتور 
حسني بلوش والسيد حممد فاروق والسيد حممد عمر فاروق والسيد نذير أمحد والسيد 
نصري أمحد والسيد حممد حفيظ والسيدة رضية حممود والسيد حمسن مجيل بت والسيد 

جاويد سميع والسيد حممد أخرت والسيد شوكت عيل والسيد عامر شفيق. 
ح- كلية اهلندسة الكيامئية:

مقصود  مظهر  والدكتور  نوشاهي  خالد  حممد  والدكتور  شيخ  اهلل  ظفر  الدكتور 
قريش والدكتور ظفر رشيد والدكتور حممد أصغر عيل بت والدكتور حممد عارف بت 

والدكتور عارف مجيل والدكتور حممد عيل. 
ط- قسم االمتحانات بجامعة بنجاب:

السيد حممد يعقوب شودري.
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7. جامعة هباء الدين زكريا، ملتان: 
السيد حممد آصف ملك.)1(

وتدل هذه التفاصيل كلها عىل مكانة اللغة العربية يف باكستان، والسيام بعد انفصال 
جزئها الرشقي عنها. وهناك كل اإلمكانيات أن تصري اللغة العربية لغة باكستان الرسمية 
والوطنية مع اللغة األردية يف املستقبل بإذن اهلل تعاىل وعونه، ألن مسلمي باكستان - 
عىل  ويفضلوهنا  والسالم  الصالة  عليه  والرسول  القرآن  لغة  حيبون   - وشعبًا  حكومة 
مجيع اللغات األخرى؛ كلغتهم الدينية والثقافية، وباهلل التوفيق وهو املستعان؛ إنه عىل 

كل يشء قدير.

1- راجع جلميع األسامء املذكورة نفس املذكرة. 
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فذلكة تارخيية:
بني  واألدبية  اللغوية  الصالت  أهم  عن  ونتحدث  موضوعنا  إىل  ندخل  أن  قبل 
العرب واهلند. فمن  متبادلة بني  تارخيية  نذكر شيئًا من عالقات  أن  بنا  اللغتني، حرّي 
املعلوم أن العرب كانت هلم قوافل جتارية جتري يف طريق اهلند منذ زمن قديم، كام أن 
ران«  املياه اهلندية ألفت املالحة العربية فيها. ثم إن سواحل »ماال بار« و»ُمكران/ ُمكَّ
وما جاورها من القرى واملدن؛ فأراضيها إنام استأنست بوطء أقدام العرب جتارًا فغزاة. 
املنطقة،  التاريخ إىل وجود مستوطنات وجاليات، ثم حكومات عربية يف هذه  ويشري 
وما نشأ إثر ذلك من روابط املصاهرة بني األمتني، كام أن أجناسًا من اهلنود هلا تاريخ 
قديم يف اجلزيرة العربية كذلك.)2( عليه فإن التأثري والتأثر قد حصال من كال اجلانبني، 

1- ُنرشت هذه الورقة البحثية يف جملة الدراسات اإلسالمية، املجلد: 46، العدد: 2، 2011م.
2- راجع للتفصيل: 

عبداملنعم النمر، تاريخ اإلسالم يف اهلند، القاهرة، 1989م.	•
معصوم بكر املعصومي السندي، السيد، تاريخ السند، )املعروف ب: تاريخ املعصومي(، مراجعة: عمر بن حممد 	•

داود فوته )داؤد پوتہ(، مومباي، 1938م.
إحسان حقي، تاريخ شبه اجلزيرة اهلندية الباكستانية، بريوت، 1978م.	•

 أمحد حممد السادايت، تاريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية الباكستانية و حضارهتم، مكتبة اآلداب،  درب اجلامميز، مرص، 
1377هـ/1957م، اجلزء األول.

عمر فاروق
باحث بمجمع البحوث اإلسالمية السابق، إسالم آباد، باكستان.
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وإن كان اجلانب العريب أقلَّ تأّثرًا من الثاين. ومادامت هذه العالقات متبادلة نقسمها 
إىل قسمني: 

تأّثر العرب باهلند: 
كان العرب - عىل حد تعبري يوسف اهلندي - قد أحبوا اهلند لدرجة »أهنم اختذوا منها 
التي كانت جُتلب  السيوف  املهندة«، وهي  أو  لنسائهم«،)1( وكذلك عرفوا »اهلندية  اساًم 
يَّة التي اشتهرت بني العرب فكانت أيضًا ُتنقل منها إىل  إليهم من اهلند. كام أن الرماح اخلطِّ
»اخلط«، وهو موضع ساحل البحرين، فنُسبت إليه. وكذا هو األمر فيام يتعلق بـ»مسك 
إن  ثم  البحرين.)2(  موانئ  إحدى  »داِرين«،  إىل  ُجِلَب  الذي  اهلندي  املسك  أي  داِرين«، 
»عود امَلنَدل« و»فوه اهلال« )أو اهليل، أي حبَّهان( فإنام كانا يف األصل من أسامء األمكنة 
يت األشياء املستوردة منها بمسمياهتا. )3( وأما البضائع  الواقعة عىل شواطئ اهلند التي ُسمِّ
التجارية األخرى التي كانوا يستوردوهنا من اهلند فُتعرض يف أسواق األَُبلَّة وَظَفار وَعَدن 
اظ ونجران وغريها من بالد العرب، فمنها: اجلوز اهلندي، والَصنَدل، واخلَيُزران،  وعكَّ
الزنجبيل  نحو  التوابل  أو  والَبَهارات  والقمح  األُرزُّ  ثم  خمتلفة،  أنواع  من  والقامش 

والَقَرنُفل والفلفل.)4(
وقد أمكن العرب القَداَمى – من خالل هذا االتصال التجاري السحيق يف الزمن 
ف إىل بعض اللغات اهلندية املنطوق هبا وقتئذ يف خمتلف أنحاء البالد، ووجدت  - التعرُّ
بعض املفردات اللغوية اهلندية طريقها إىل الشعر اجلاهيل، ثم إىل القرآن الكريم أيضًا 
واملسك  والقرنفل  الفلفل  العربية:  يف  الدخيلة  الكلامت  هذه  من  شائعة.  حية  كألفاظ 

تابع هلوامش الصفحة السابقة )47(.
عبداهلل حممد مجال الدين، التاريخ و احلضارة اإلسالمية يف الباكستان أو السند و البنجاب إىل آخر فرتة احلكم العريب 	•

)15-416هـ/636-1025م(، دار الصحوة للنرش والتوزيع، القاهرة، ط: 1، 1991م.
أبو املعايل أطهر املباركپوري اهلندي، رجال السند واهلند إىل القرن السابع اهلجري، مومباي، 1958م.	•

1- حممد يوسف اهلندي، »بدء العالقات العلمية بني العرب و اهلند«، جملة كلية اآلداب، جامعة فؤاد األول، القاهرة، 
ج:12، اجلزء األول ، مايو 1950م، ص:97.

2- طه حسني و آخرون، التوجيه األديب، دار املعارف، القاهرة، بدون سنة، ص: 210.
3- حممد يوسف اهلندي، بدء العالقات العلمية بني العرب واهلند، ص:98.

4- حممد اسحاق هبـیٹ، برصغري مںي اسالم ےک اولني نقوش، ص:29.
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والزنجبيل والكافور)1( والفيل.)2( )3(
باهلند  مكثوا  العرب  من  كثريًا  فإن  االسترياد،  وذلك  التجارة  هذه  عىل  وعالوة 
واستوطنوها جاليات، خاصة بعد بزوغ شمس اإلسالم ملا فتح املسلمون بعض مناطق 
اهلند يف أوائل خالفة الفاروق عمر  سنة 15هـ/636م، مع كونه شديد احلذر من 
»محل الدود عىل العود« كام كتب إىل وايل البحرين عثامن بن أيب العاص الثقفي )51هـ/ 
671م(، الذي قام بإعداد ثالث محالت بحرية ليطرق اهلند من ثالثة جوانب. فأرسل 
ومها  »بروص«،  عىل  ثم   ، تانه)هتـانہ(  عىل  أوالً  البحرية  الغارة  شن  ملهمة  احلكم  أخاه 
املغرية  الثاين  أخاه  أرسل  كام  باهلند.  حاليًا  آباد  وأمحد  »مومباي«  من  بالقرب  مدينتان 
إىل ميناء الديبل أو دايبول/ ديبل، وهي مدينة بانبور )هبـنبهـور( اآلن يف باكستان.4 ثم 
توالت الفتوحات، حتى جاء حممد بن القاسم فهجم هجمته القاضية عىل السند واهلند، 
فانتظمت حكومتها حتت قيادته، وكثرت اتصاالت املسلمني العرب باهلند، وازدادت 
عملية األخذ والعطاء يف جمال اللغة كذلك. فقد أشار الباحثون إىل كثري من الكلامت 
أن  إىل  املقام  هذا  يف  التنويه  جيب  ولكن  ذلك،  بعد  الفاحتني  لغَة  دخلت  التي  املحلية 
أحد علامء األردية الدكتور سيد عبداهلل )ت/ 1986م( قام بإجراء بحث حول قضية 

أصل  من  أهنا  إىل  فاحصة  دراسة  بعد  ذهب  إنام  و  األصل،  هندية  »الكافور«  كلمة  كون  يف  الباحثني  بعض  خالف   -1
سامّي واردة يف القرآن بمعنى احلناء أو عطر احلناء. انظر: حممد اقتدار حسني الفاروقي، »أصل كلمة الكافور وحقيقتها«، 
تعريب: حممد صالح الدين العمري، جملة املجمع العلمي اهلندي، ربيع األول 1412هـ/أكتوبر 1991م، ج: 14، ع: 
.)Plans of the Quran( :1-2، ص: 174-175. )و أصاًل جزء من كتاب ألفه الدكتور الفاروقي باإلنجليزية بعنوان
2- أما كلمة »الفيل« فليست فارسية كام هو معروف، و إنام هي من أصل سنسكريتي انتقلت منه إىل كل من الفارسية و 
األشورية فالعربية. انظر: حممد يوسف اهلندي، عالقة العرب التجارية باهلند، ص:4، نقاًل عن عبداملجيد ندوي، عريب 
زبان وأدبيات مںي ہندي اثرات، جملة معارف األردية الصادرة يف اهلند، حمرم 1389هـ / أبريل 1996م، ج: 103، ع:4، 

ص:214.
عربوں یک جہاز راین، ص: 12، مجيل  تعلقات، ص: 72، سيد سليامن ندوي،  ہند ےک  و  الندوي، عرب  3- سيد سليامن 
أمحد، حركة التأليف باللغة العربية يف اإلقليم الشاميل اهلندي يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالدي، وزارة الثقافة 
ہندی  مںي  ادبيات  و  زبان  عربی  ندوي،  عبداملجيد  أيضًا:  لذلك  وانظر  ص:35؛  1977م،  دمشق،  القومي،  واإلرشاد 
اثرات، جملة معارف، حمرم-صفر 1389هـ/أبريل-مايو 1996م، ج:103، العددين: 4-5، ص: 299-314 و 390-

398 عىل الرتتيب.
4- أبو العباس أمحد بن حييى البالذري، فتوح البلدان، حتقيق: إم.جي.دي جوجه، مطبعة بريل، ليدن، 1968م، ص: 
431-432؛ عبداهلل حممد مجال الدين، التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف الباكستان أو السند والبنجاب إىل آخر فرتة احلكم 
العريب، ص: 17. و أما ما قاله الدكتور عبداهلل مجال الدين يف املرجع األخري من أن عثامن الثقفي توىل بنفسه قيادة احلملة 

األوىل، فهو ما ال تؤيده املصادر فيام بحثنا. 
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التنقيب عن النواة األولية للغة األردية وحاول فيه بنجاح استكشاف الكلامت اهلندية 
األصل من خالل تواليف عربية ألفت يف أحوال اهلند وأهلها وما لدهيم من فنون، مثل 
كتب التاريخ واجلغرافيا والرحالت. وذلك لكي يتبني منها املوارد املحلية األوىل التي 
هنلت منها األردية يف أول نشأهتا، ألن النامذج الكتابية للغات املحلية اإلقليمية باهلند ال 

ترجع إىل ما وراء القرن اخلامس عرش أو الرابع عرش امليالدي عىل األكثر.)1(

تأّثر اجلانب اهلندي: 
قبل  ما  عهد  من  العربية  واجلزيرة  العرب  جتاه  اهلند  أهل  من  املتبادرة  احلفاوة  أما 
اإلسالم فلها من الشواهد ما سنذكر بعضها فيام ييل: فأول يشء يقابلنا يف هذا الصدد 
طُّ واملِيد والسيابجة  هو وجود بعض األقوام من اهلنود يف شبه اجلزيرة العربية، منها: الزُّ
والبيارسة واألحامرة واألساورة.)2( وهؤالء الناس ارحتلوا إىل بالد العرب عن طريق 
اليمن وفارس ألسباب اقتصادية جتارية وأخرى سياسية، ولكن هناك عاماًل آخر وراء 
ذلك ال يِقلُّ – فيام نعتقد - أمهية وتأثريًا عن العوامل األخرى؛ أال وهو ورود بعض 
فران  بويش  يف  يطالعنا  حيث  املقدسة،  اهلنود  كتب  يف  حممد   رسالة  عن  النبوءات 
)هبـويش پران( وأثرويد )اهتـرويد( وصف ملوكب البعثة النبوية الرشيفة يشبِه يف جممله 

ما جاء يف الكتاب املقدس من إخبار عن رسول اسمه أمحد.)3(
فمن ذلك مما يدل عىل هلفة أهل اهلند لإلسالم أن حاكاًم هندوسيًا إلحدى اإلمارات 
جزيرة  أهل  أن  عىل  ُيطلعنا  التاريخ  أن  كام  للنبي،)4(  هدية  »الزنجبيل«  أرسل  اهلندية 
ِسيالن أو رسنديب )رسي النكا حاليًا( أرسلوا رجاًل فهياًم منهم وأمروه أن يسري إليه 
)أي الرسول( فيعرف أمره،)5( ووصل الرجل بعد رحلة شاقة إىل املدينة يف عهد أمري 

1- انظر: ڈاکرٹ سيد عبدہللا، مباحث، جملس ترقی ادب، الہور، ط:1، 1965م، ص: 41-3.
2- حممد اسحاق هبـیٹ، برصغري مںي اسالم ےک اولنی نقوش، ص:27-16.

3- علی اكرب، ارسائيل اور قرآنی پيش گوایں، ترمجة: حممد أفضل مياں، شيخ غالم علی اینڈ سنز، الہور، بدون سنة، ص: 
.16-15

4- أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، دار الفكر، بريوت، 1398هـ/ 1978م، ج:4، ص:135.
5- ُبُزرك بن شهريار الناُخذاه الرامُهرُمزي، عجائب اهلند و بره و بحره و جزائره، حتقيق: پ. أ. فان ديرلث، )مع ترمجة 

فرنسية من: مارسيل ديفك(، إي. َجي. بريل، 1883-1886م، ص: 156.
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، »فسأله عن أمر النبي  فرشح له وبنّي«.)1( املؤمنني عمر بن اخلطاب 
من  نخبة  لدى   - – كذلك  معروفة  كانت  العربية  اللغة  أن  نعلم  ذلك،  وإىل جانب 
رجال اهلند منذ عهد قديم. ومن شواهده ما نقله السيد سليامن الندوي )1953م( عن 
البانديت سوامي ديانند جي - أحد علامء اهلندوس - أن »دروجي« كشف لباندو)پانڈو( 
كذلك.)2(  بالعربية  بدشرت)بدهـشرٹ(  وأجابه  العربية،  باللغة  كورو  أعدائهم  مؤامرة  عن 
فرة أو اللغة الرسية فيام بينهم أثناء حرب تارخيية  ويعني ذلك أهنم كانوا يستخدموهنا كالشَّ

قديمة اندلعت بني عشرييَت باندو وكورو معروفة بـ»املها هباراتا)مها هبـارت()3(
هذا، وبعد أن مىض عىل ذلك حني من الدهر، وقد أخذ العرب املسلمون يف غزو 
اهلند، وقامت بينهم و بني أهلها أنواع من العالقات، عند ذلك نجد كثريًا من أهايل اهلند 
يعرفون العربية ويألفوهنا بحكم التفاعل الزائد احلاصل مع أبنائها، وكان بعض األمراء 
اهلندوس ُيلّمون هبا أيضًا حتى ُوِجَد فيهم من يستظهر الشعر العريب ويستشهد ببعض 
ملَّا يأتيه عبدالرمحن بن األشعث )85هـ/704م(-  ان بن ثابت  األبيات من شعر َحسَّ
ملتجئًا - بعد هزيمة َلِقيها عىل أيدي اجليش الذي أرسله احلجاج ملعاقبته كخارج عىل 

األمويني.)4( 
فيها  أصبحت  اإلسالمي  الفتح  بعد  فرتة  اهلند  مناطق  بعض  عىل  أتى  قد  إنه  ثم 
العربية - جنبًا جلنب مع اللغات املحلية - لغة التحدث ألهل هذه املناطق. فذكر ابن 
ونواحيها  وامللتان  املنصورة  أهل  »لسان  أن  893م(  280هـ/  حوايل  )ت/  خرداذبه 
العربية والسندية«،)5( ومع أن الدول التي أقامها العرب يف اهلند دامت أكثر من ثالثة 
أن  التي تفصلنا عنها، كام  الزمنية  املسافة  لبعد  آثارها يشء كثري  يبَق من  فإنه مل  قرون، 

1- املصدر السابق، الصفحة نفسها.
2- سيد سليامن ندوی، عرب و ہند ےک تعلقات، ص:11

3- وقد وردت تفاصيل وقائع هذه احلرب القديمة الكربى يف كتاب حيمل العنوان نفسه، أي »املها هبـاراتا«، ويعترب »أكرب 
ملحمة شعرية يف العامل«، إذ يبلغ عدد أبياهتا مائة ألف بيت شعر، أي ضعف حجم الشاهنامة )للفردويس، وثالثة أضعاف 
حجم ملحمتي »اإللياذة« و»األوديسة« هلومريوس يف جمموعها، وهي ُتشبه هذه الثالثة يف رسدها األسطوري(. ويرجع 
تارخيها )تاريخ املهاهبـاراتا( إىل ما يقرب من ثالثة آالف سنة أو أكثر. انظر: حممد التونجي، املعجم املفصل يف األدب، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط:1، 1413هـ/1993م، ج:2، ص: 831.
4- أبو املعايل أطهر املباركفوري اهلندي، اهلند يف عهد العباسيني، القاهرة، 1980م. 

5- عبيداهلل بن عبداهلل بن أمحد بن خرداذبه، كتاب املسالك واملاملك، حتقيق : إم. َجى. دي جوجه، مطبعة بريل، ليدن 
1302هـ/1889م، ص: 117.
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احلكومات املسلمة األخرى يف شبه القارة اهلندية تركت لنا من آثارها ما استرت وراءه 
كثري من الشواهد التي كانت ستدلنا عىل أول عهد املسلمني العرب ولغتهم باهلند.)1( 

ثم حلت الفارسية يف العصور الالحقة حمل العربية كلغة رسمية يف الدوائر احلكومية 
باهلند، وإن كانت العربية متداولة بني العلامء لكوهنا لغة دينية، فبقيت لغة التأليف دون 
التكلم؛ بجانب الفارسية التي غشيت املنطقة كلها من حيث كوهنا لغة احلاكمني. وأما 
الفتح  يقودون موكب  – وهم  الوسطى  آسيا  بالد  اهلنَد من  فقد وردوا  هؤالء احلكام 
يف  عليهم.)2( وذلك  لغتها  فرض  استطاعت  فارسية  عنارَص  معهم  حاملني   - الرتكي 
الدولة  الذي شهد ميالد  التاريخ  )املوافق 1025م(. وهذا »هو  غضون سنة 416هـ 
احلياة  مظاهر  فبثَّت  هلا،  لغة  الفارسية  واختذت  العربية  اللغة  تركت  التي  الغزنوية... 

واحلضارة الفارسية«.)3(

كيفية نشأة األردية: 
و أما فيام يتعلق باللغة األردية – التي سوف نتناول ما بينها وبني العربية من صالت 
بنوع من التفصيل - فعند استعراض تاريخ هذه اللغة من أول أمرها نجدها قد نشأت 
هندية األصل يف بنيتها اللغوية والنحوية األساسية، ولكنه مل يتيرس هلا النضج واالكتامل؛ 
دينهم، وال عن  كلغة  العربية  قوم ال غنى هلم عن  إال حتت رعاية  والتقدم،  الرقي  ثم 

1- اكُتشف يف مدينة »بانبور)هبـنبهـور( التي أسموها قدياًم »دايبول/ ديبل«، والتي أنشأها املسلمون عىل أنقاض املدينة 
السابقة عليها لغري املسلمني، وكانت هي الساحة التي انترص فيها العرب أول انتصار هلم يف السند، واكُتشف يف هذه املدينة 
مسجد شابه املساجد املعارصة له يف كوهنا بدون املحاريب مثل مسجد الكوفة ومسجد واسط، وبه لوحتان عليهام كتابات 
عربية تعود إىل سنة 109هـ/294م. انظر: حممد رفيق مغل، املدن اإلسالمية الباكرة يف السند، أمثلة من التجارة العاملية، 
ترمجة وحترير: معتصم يوسف مصطفى، جملة الدراسات اإلسالمية، جممع البحوث اإلسالمية، إسالم آباد، ذو احلجة، 
صفر 1420هـ/ أبريل - يونيو، 1999م، ج: 34، ع: 2، ص: 142 و 159-161؛ قاضی اطہر مباركپوری، ہندوسستان 

مںي عربوں یک حکومتںي، ص: 75. 
عليها  مكتوب  الربونز  من  أبواب  مقابض  عدة  عىل  املنصورة  مواقع  يف  أجريت  التي  األخرية  احلفريات  يف  ُعثر  كذلك 
بخط كويف زهري الشكل بعض من آيات القرآن واسم صاحب هذه املقابض األمري عبداهلل بن عمر. انظر: حممد رفيق 
مغل، املدن اإلسالمية الباكرة يف السند، أمثلة من التجارة العاملية، جملة الدراسات اإلسالمية، ج: 34، ع: 2، ص: 145 

و163- 165.
2- عبدالوهاب عزام بك، اللغة الفارسية يف اهلند، جملة كلية اآلداب، جامعة فؤاد األول، القاهرة، ج: 2، ع: 9، ديسمرب 

1947م، ص: 4.
3- عبداهلل حممد مجال الدين، التاريخ و احلضارة اإلسالمية يف الباكستان أو السند والبنجاب إىل آخر فرتة احلكم العريب، 

ص: 3.
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الفارسية كلغة حضارهتم. فهؤالء هم املسلمون الذين نشأت اللغة األردية يف أحضاهنم 
وترعرعت يف كنف رعايتهم، إذ رفعوا من منزلتها بعد أن كانت لغة وضيعة القدر يف 
ء الذين مل تكن هلم أية كرامة  بداية األمر، فإن الناطقني هبا كانوا من املستضعفني األِذالَّ
كاألخطبوط.  قبضتها  يف  الربامهة  من  قليلة  أقلية  َكَبسته  الذي  اهلندويس؛  املجتمع  يف 
فعاش الشعب عيشة العبيد، بل يف حال أسوأ منهم. فتقدم املسلمون إليهم وانتشلوهم 
دوا أهنم ليسوا بأنجاس عىل ما زعم  مما كانوا فيه من حضيض الذلة واملسكنة، كام أكَّ
روا هلم من خالل ديانتهم اهلندوسية تلك الصورة البغيضة  الربامهة الذين كانوا قد صوَّ
التي ال تليق باإلنسانية ألبّتة، وال يمكن ألي إنسان أن خيتارها لنفسه؛ والتي كان قد بني 
عىل أساسها التقسيم النوعي ملواطني شبه القارة اهلندية إىل أربعة أجناس آدمية، فُقيَِّض 
ة أن يعملوا جُمرَبيَن، ومن جيل إىل جيل، َكَخَدم ملن فوقهم يف هذا النظام  فيه هلؤالء العامَّ

االجتامعي.)1( 
يف هذه الظروف بسط املسلمون إليهم يد العون والشفقة، وبلَّغوهم رسالة اإلسالم 
السمحة، كام كسبوا هلم حقوق الدرجة األوىل من املواطنني أيضًا.)2( ومن أجل ذلك 
ى »اهلندوية«-  اختذوا لغة هؤالء اجلامهري – وهي األردية يف شكلها البدائي، وكانت ُتسمَّ
اختذوها لغة اتصال وتواصل، وهنضوا هبا إىل درجة صارت معها اللغة الوحيدة من بني 
اللغات اهلندية الكثرية التي هلا َقبول واسع وشعبية ساحقة يف معظم أرجاء البالد.)3( 
فخلفت الفارسية يف جمال األدب واحلضارة، كام اختذت نامذجها األدبية واللغوية من 
الفارسية كذلك، التي كانت متأثرة - وهي األوىل يف هذا الصدد - بالعربية إىل حد بعيد. 
وهذا ما سنلقي عليه بعض الضوء فيام يأيت إن شاء اهلل. فقرض القوم الشعر باألردية 
الفارسية،  النحوية  القواعد  نمط  القواعد عىل  ألَّفوا يف  و  الفاريس،  الشعر  منوال  عىل 
بالفنون األدبية األخرى. وذلك باإلضافة إىل استمدادها ما  يتعلق  فيام  وكذلك األمر 

1- انظر لتفصيل هذه األمور: حممد اسحاق هبـیٹ، برصغري مںي اسالم ےک اولنی نقوش؛ شيخ حممد اكرام، آِب كوثر، ادارہ 
ثقافت اسالميہ، الہور، 1996م.

2- ڈاکرٹ اترا چند، متدن ہند پر اسالمی اثرات، ترمجة حممد مسعود أمحد، جملس ترقیء ادب، الهور، ط2، 1994م، ص: 63
شوكت سبزواری، داستان اردو زبان، انجمن ترقی اردو پاكستان،  ڈاکرٹ  3- شيخ حممد اكرم، آِب كوثر، ص: 468، 

كراتشی، ط: 2، 1987م، ص: 42.
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فيام كانوا يكتبون.)1(  العربية والفارسية  املائة )50%( من األلفاظ  يربو عىل مخسني يف 
فهذه األسباب كلها أدَّت إىل عزو األردية للمسلمني كواضعي هذه اللغة اجلديدة، وإن 
– وهم  كان اهلندوس قد أسهموا يف تطويرها منذ أول نشأهتا،)2( ولكنهم تثقفوا أوالً 

اآلخرون - ثقافة عربية وفارسية.)3(

التأثري العريب يف اللغة واألدب األرديني: 
دوا  وهنا حيسن بنا اإلشارة إىل أن العلامء املسلمني األوائل يف شبه القارة اهلندية قد زوَّ
األردية - ملا كانت قد خرجت من طور نشأهتا البدائية - باملفردات والتعبريات العربية 
والفارسية، حتى انطبعت اللغة األردية بطابع خاص يتذوقه األدباء حتى اآلن، إىل أن 
استقلت بنفسها واستوى عودها كلغة متميزة هلا كينونة ثابتة وشخصية مستقلة، فعادت 
إىل األخذ من لغات أخرى كثرية.)4( وهاك نموذجًا ملا هيّمنا فيام نحن بصدد احلديث عنه 

من تعبريات لغوية عربية استخدموها يف األردية، فأدَّت دورها يف تطويرها، فمنها:)5(
ما شاء ہللا: وُيستعمل للتقدير واإلعجاب، وللثناء عىل أحد، كام قد يستخدم بالغيًا 

1- انظر للتفصيل: سمري عبداحلميد إبراهيم، األلفاظ العربية يف اللغة األردية، املكتبة العلمية، الهور، 1991م، إنعام 
احلق غازي، االقرتاض اللغوي من العربية إىل األردية، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف كلية اللغة العربية، اجلامعة 
اإلسالمية العاملية، إسالم آباد، 1987م، إكرام احلق ياسني، الكلامت العربية يف أدب دبتي نذير أمحد، رسالة مقدمة لنيل 

درجة املاجستري يف كلية اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد، 1991م.
2- انظر لذلك: قاضی ظہور احلسن ناظم سسیواہروی، اردو زبان اور ہندو، كتاب منزل، الہور، بدون سنة، عبد السالم 
خورشيد، اردو ےک ہندو شعراء، مركزی دفرت حتريک رفاقت پنجاب، الہور، 1946ء، ڈاکرٹ وفا راشدی، اردو یک تریق مںي 
بنگال ےک ہندووں اک کردار، جملة خدا بخش الئربيری جرنل، الصادرۃ فی بطنة )پٹنہ(، اهلند، ع: 116، يونيو 1999م، ص: 

37-68، داستاِن زباِن اردو، انجمن ترقیء اردو پاكستان، كراچی، ط: 2، 1987م، ص: 42.
 ، 3- و يدل عىل ذلك ما نجد يف دواوين الشعراء اهلندوس من االبتداء باحلمد هلل تعاىل، ثم النعت وهو مدح الرسول 
وهذه كانت وال تزال طريقة متبعة عند الشعراء املسلمني يف شبه القارة اهلندية يف إخراج دواوينهم. وقد مجعت السيدة »فرزانه 
ماجد« بعض ما أنتجته قرائح الشعراء اهلنادكة يف هذا الصدد من مدائح نبوية يف كتيِّب بعنوان: نعت رسول بزبان غري مسلامن، 

أي مدح الرسول عىل لسان غري املسلمني. منشور من قبل ماہنامہ انتظار پبلرشز، إسالم آباد، 1997م.
ها االستعامر اإلنجليزي بنسيج لغوي وتعبريي جديد، مع ذلك فإهنا مل تنرصف عن نزعتها العربية  4- ويف هذا الصدد أمدَّ
بت هلذا اجلديد صدرها أيضًا. أما اآلن فقد تغريت األوضاع كثريًا، ومل يبق للقديم كبري أثر عىل  والفارسية، إال أهنا رحَّ
احلديث املتجدد املتاميش مع التطور الزمني، خاصة يف األوساط الصحفية واإلذاعية. فاللغة األردية اإلعالمية –كمعظم 

َويل الذي هو عبارة عن سيادة اللغة اإلنجليزية يف أكثر األحيان. اللغات الرشقية األخرى - قد انحازت إىل التيار الدُّ
5- مرتضی حسني لكهـنوی - سيد قائم رضا نسيم امروہوی- حممد باقر آغا، نسيم اللغات )معجم أردي-أردي، شيخ 
غالم علی اینڈ سزن، الہور، ط: 9، 1989م؛ شان احلق حقی، فرہنگ تلفظ )معجم أردي-أردي(، مقتدرہ قومی زبان، 

إسالم آباد، 2002م، حتت املواد املذكورة.
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يف موطن الطعن والتعريض. 
ال حول وال قوة: ويستعمل إلظهار الرباءة والكراهية واالستنكار.

ال يموت وال يزال: الذي ليس له فناء، أي سبحانه جل وعال.
ما بعد: فيام بعد؛ بعد ذلك.

ما به االمتياز: الفارق أو امليزة اخلاصة بيشء.
ما به النزاع: مبعث اخلصومة.

األقارب كالعقارب: ويستعمل يف موضع تلقي املكروه من األقرباء استياء منهم. 
ما حرض: الطعام املوجود.

ما فی الضمري: ما يف نفس أحد.
ما ال يطاق: ما ال قبل به. 

: ما قلَّت ألفاظه وكثر مغزاه. ما َقلَّ وَدلَّ
نعوذ باهلل؛ عياذًا باهلل: ويستعمل يف موضع الكراهية والنفور من يشء، كام يستخدم 

لطلب مغفرة اهلل عند مسِّ بكرامة شخصية دينية حمرتمة بسوء.
العطش: واستعامله للتعبري عن الشعور بشدة العطش.

التحريض  ُتستعمل يف موطن  قرآنية ]احلرش2:59[  آية  األبصار:  أويل  يا  فاعتربوا 
عىل االتعاظ بيشء ما.

اليأس  حمل  يف  ُيستعمل  وقد  امليت،  عىل  وذلك  الفاحتة(،  قراءة  )أي  پڑهـنا:  فاحتہ 
والقنوط.

يف أمان اهلل: واستعامله للتوديع.
االنتظار أشد من املوت: معاناة االنتظار أكرب من شدة االحتضار.

يف النار والسقر ہو جاان: )أي الدخول يف جهنم(، وُيستعمل مع العدّو دعاء عليه أو 
بيانًا حلاله؛ وقد ُيعربَّ بذلك عن التوّرط يف املشقة والعناء.

ماخوذ ہوان/ كرنا: )أي األخذ(، وهو القبض عىل أحد واملحاسبة له.
 كذلك »النادر كاملعدوم« و»ال تعد وال حتىص« و»املرء يقيس عىل نفسه« و»املعنى 
َس رسه«...إلخ. يف بطن الشاعر« و»مىض ما ميض« و»املنة هلل« و»أدام اهلل إقباله« و»ُقدِّ

فهناك الكثري من هذه التعبريات العربية التي استعملها الناطقون باألردية، وال زالوا 
املواد  حسب  املعاجم  أصحاب  مجعها  وقد  وكتابة.  نطقًا  منها  كبريًا  جزءًا  يستخدمون 
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املتوفرة لدى كل واحد منهم أو حسب نوعها.)1( وجيب أن ُيوَضع يف االعتبار أن عددًا 
ت األردية يف هذا الصدد، و أْثرت  متوافرًا من تعابري القرآن وحديث الرسول  قد غذَّ

ثروهتا التعبريية واألسلوبية عىل نطاق واسع، كام رأينا وكام سنرى.)2( 
فيها  التي حصل  العربية  واملصطلحات  التعبريات  أخرى من هذه  هناك طائفة  ثم 
د شكلها بحسب النطق هبا أو استعامهلا  التداخل اللغوي فتغري مدلوهلا باألردية، أو تأرَّ

عند األردويني، نحو:)3(
ُصّم بكم: أي الذي مل َينبِس ببنِت شفة أو مل حُير جوابًا كأن عىل رأسه الطرَي، مأخوذ 

من قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾. )البقرة: 81(.
ر أخرى، وهو كذلك  م ِرجاًل و يؤخِّ ِالذلى نہ ُالذلی: أي املرتدد بني هذا وذاك فيقدِّ

مستمد يف معناه من قوله تعاىل: ﴿ ک  ک    ک گ  گ  گ ﴾. )النساء: 143(.
التي  القديمة  والفنية  الدينية  والتعبريات  االصطالحات  من  ثالثة  طائفة  وهناك 
اإلمالء  حسب  عىل  بعضها  ُرسمت  وقد  تتغري،  ومل  املحرتمة  معانيها  عىل  استقرت 
العريب القديم كذلك، نحو: »إقامة الصلوة« و»إيتاء الزكوة« و»تالوة القرآن« و»رواية 

احلديث« و»خمرج األصوات« و»مراقبة الصويف« و»القياس مع الفارق«...إلخ.
ولسوف يظهر األمر بوضوح فيام يتعلق بتأثري العربية يف األردية من حيث التعبري 
إذا عرفنا  فنون، وذلك  يتصل هبا من  أدبية وما  أجناس  اللغوي، وما سنذكر عنه من 
أن الشعراء والُكّتاب باللغة األردية إنام كانوا عىل معرفة تامة بالعربية والفارسية حتى 
العهد املتأخر ما قبل امُلحدثني. أما املحدثون فمعظمهم يعرفون الفارسية التي أدَّت يف 
كثري من األحيان دور الوسيط بني اللغتني. )وسيأيت الكالم عليه بعد قليل(. وأما ما قيل 

1- و يمكن أن ُينظر يف هذا الصدد املعاجم التي ُألِّفت يف األمثال نحو: وارث رسہندی، جامع األمثال، مراجعة: شان 
احلق حقی، مقتدرہ قومی زبان، إسالم آباد، 1986م؛ شاہ حسنی حقيقت، خزينة األمثال، مقتدرہ قومی زبان، إسالم آباد، 
مںي مستعمل عربی و فارسی رضب األمثال، مقتدره قومي زبان، اسالم آباد،  الہ�ی، اردو  1986، و باألخص: مقبول 
1996م. و هناك معجم آخر بعنوان: فرہنگ عامرہ ، محد عبداهلل خان خويشگی، وأدرج فيه واضعه حوايل أربعني ألفًا من 
األلفاظ العربية والفارسية والرتكية املستعملة يف اللغة األردية بالداللة عىل أصل كل كلمة، وقد صدر يف طبعته األخرية 

سنة 1989م عن املجّمع اللغوي األردي )مقتدرہ قومی زبان( نفسه بإسالم آباد.
2- انظر لذلك خاصة: ڈاکرٹ غالم مصطفی خان، اردو مںي قرآن اور حديث ےک حماورات، ادارہ حتقيقات اسالمی، بني 

االقوامی اسالمی یونیورسسیٹ، اسالم آباد، 1400هـ/1980م.
3- شان احلق حقی، فرہنگ تلفظ، حتت املواد املذكورة.
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مثاًل عن بعض الشعراء املتأخرين، وهو املريزا أسد اهلل خان غالب )مرزا أسد اهلل خان 
غالب( )ت/ 1869م( بأنه مل يكن ملاًم بالعربية، فرّس ذلك القول أنه مل يكمل دراسته 
يف اللغة العربية وآداهبا حتى التخّرج، وإن كان قد درس جيدًا عىل األستاذ ما كفى مثَل 

ذلك الرجل من أساسيات هذه اللغة ليواصل القراءة بنفسه يف املؤلفات العربية.)1(
إذن فال غرو إذا اقتبسوا يف كتاباهتم من النصوص العربية، أو مَلَحوا إىل شخصيات 
األدب العريب وظواهره املختلفة. فلنقرأ مثاًل هذا البيت من متهيد افتخاري يف قصيدة 
لـ»أمري اهلل تسليم الكاتب )منشى امري اهلل تسليم( )ت/ 1329هـ/ 1918م(، مدح هبا 
األمري واجد عيل شاه )نواب واجد عيل شاه( )ت/ 1887م( حاكم إمارة «أود )اودهـ( 

وقتئذ:)2( ]من الرمل[
بسکہ ہوں فيض نسسمی دہلوی ےس اکمياب
گنگ ےہ �آےگ مرے حسبان وائل یک زابن

الدهلوي، أستاذ الشاعر من علمه وفضله- قد  »إين- بام أفاض عيلَّ الشيخ نسيم 
ُوفِّقُت إىل أن )أبلغ من الفصاحة والبالغة حدًا حيث( أرى أن سحبان وائل)3( قد وقف 

ساكتًا عند خطابتي منعقد اللسان«.
قرض  الذي  2010م(  )ت/  خالد  عبدالعزيز  املعارصين  األردويني  الشعراء  ومن 
القصيدة يف مدح الشاعر الكبري املريزا غالب )املذكور عنه أعاله( ويقول فيه:)4( ]من الرمل[

جسدهء شعر ےس واقف ہوں فرزدق یک طرح 
مںي کہ غواص ہوں حبر ُسن و حمکت اک

1- احلافظ جالل الدين أمحد جعفري )اختيار وتقديم(، تاريخ قصائِد اردو، ادارہ رشكِت مصنفني، كراتشی، بدون سنة، 
ص: 55.

2- املرجع السابق، ص: 151.
رين  ُزَفَر بِن إياس الوائيل من باهلة )ف: 54هـ/674م( من أشهر وأبلغ خطباء العرب، ومن املعمَّ 3- هو سحبان بن 
كذلك. ُولَِد يف اجلاهلية، وأسلم يف زمن النبي من غري االجتامع به، والتحق بمعاوية بن أيب سفيان حني َويِلَ الشام. كان 
ب به املثل يف  طويل النفس يف خطابته قصري اجلمل، يميل إىل الوعظ متأثرًا بالقرآن واحلديث النبوي يف تعبرياهتام. رُضِ
ي »خطيب العرب«. انظر: ڈاکرٹ عبد احلليم  الفصاحة والبيان واملقدرة عىل اخلطابة، فقيل: »أخطب من سحبان«، كام ُسمِّ
ندوی، عربی ادب كی تاريخ، ترقیء اردو بيورو، دهلـی اجلديدة، 1989م، ج3، ص93-94، عمر فروخ، تاريخ األدب 
العريب، دار العلم للماليني، بريوت، ط: 5، 1984م، ج: 1، ص: 391-392، أمحد زكي صفوت، مجهرة خطب العرب، 

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفي احللبي وأوالده بمرص، ط: 2، 1381هـ/1962م، ج: 2، ص: 482.
4- جملة أوراق األردية الصادرة يف الهور، عدد سنوي خاص، فرباير- مارس 1981م، ص: 21.
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من  بحرًا  أترك  مل  إذ  كالفرزدق،  عليها  الواقفني  الشعر  بسجود  العارفني  ملن  »إين 
الشعر واحلكمة دون الغوص فيه )واخلروج منه بام حيوي يف بطنه من درر(«.)1( 

الصورة  هبذه  الشاعرين  عند  ذكرمها  ورود  يتسّن  مل  والفرزدق  وائل  فسحبان 
احلضارية العميقة إال لكوهنام ملّمنْي باألدب العريب القديم إملامًا فرض عليهام التأثر به 
بشكل بلغ أن َعِلَقت هذه املعلومات الثقافية بالذهن ودخلت من خالله نسيج فكرمها، 

بت إىل ما أنتجا يف لغتهام من شعر. ومن هنا ترَسَّ
هذا، وأول شاعر يف شبه القارة اهلندية ُذِكَر له ديوان يف اهلندوية )أي األردية البدائية التي 
دعوها »رخیتہ« كذلك(، هو مسعود بُن سعد بِن سليامن الالهوري )ت/ 515هـ/1121م 
املحل  يف  والفارسية  بالعربية)2(  املجيدين  الشعراء  من  كان  فإنه  525هـ/1131م(،  أو 
أشار  كام  واهلندوية«،  والفارسية  العربية  دواوين يف  ثالثة  »له  كان  أول من  فهو  األول. 
إىل ذلك - قبل صاحب اللباب - أمري خرسو الدهلوي )ت:725هـ/1325م( معرتفًا 

بفضل مسعود سلامن، كون األخري سابقًا لألول يف هذا املضامر.)3(
الباحثني أن الشعر األردي مبني عىل الشعر العريب يف  ومن األمور املسّلم هبا عند 
هيكله ويف عدٍد من معانيه، وقد تأّتى حصول ذلك عن طريق الشعر الفاريس. وهذا 

1- ُرِوي أن الفرزدق )ت/ 110هـ/728م( حينام سمع البيت التايل من معلقة لبيد سجد، فسألوه: ملَ سجدَت؟ فقال: 
أنتم أعلم بسجود القرآن، وأنا أعلم بسجود الشعر! والبيت هو: ]الكامل[

وجال السيول عن الطلول كأهنا زَبر جُتِدُّ متوهنا أقالمها
انظر: حممد إسامعيل السلفي، رشح املعلقات السبع، دار نرش الكتب اإلسالمية، الهور، ط1،1399هـ/1979م، ص: 

.164
2- و من شعر مسعود بالعربية ما يتمثل به لإلهيام أو التورية من حمسنات البديع املعنوية قوله: ]من الطويل[

ممــرهـــــا ضــلَّت  الـشمـــــس  كـــأن  مــرجـــــعولـيـــــل  املــشــــارق  نحــــو  هلــــا  وليـــس   

كــأنـــــــه   والــظــــــالم  إلـــــيهــا  ــــــعنـظـــــرت  ُوقَّ اجلــــوِّ  مـــن  غــربـــان  العـــــني  عــىل   

يل ولــــيـس  ليـــــيل  طـــــال  لقلــــبي:  مفــــــزُعفقـــلت  الصـــــرب  ويف  منجـــــاة،  اهلـــم  مــن   

ســاطـعــــــًا اجلــــــو  يف  حـــــان  السَّ ذَنب  تطـلـــــــعأرى  الغـــــــزالـة  أن  ممــــــكن  فهـــــل   

مجيل أمحد، حركة التأليف باللغة العربية يف اإلقليم الشاميل اهلندي يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالدي، ص: 51. 
3- ونص كالمه الذي ينّم عىل االعرتاف عىل الرغم منه: »پیش ازین شااہن سن کیس را سہ دیوان نبودہ، مگر مرا کہ خرسو 
والفارسية  العربية  قبل هذا يف  دواوين  ثالثة  الشعر  ملوك  )ليس ألحد من  است«.  چہ  اگر  را  سلامن  سعد  مسعود  الکمم، 
إىل  ]يسبقني  سلامن  سعد  مسعود  هناك  كان  وإن  الكالم،  ملوك  ملك  مكانة  أتبوأ  الذي  أنا  لنفيس  إال  )رخیتہ(  واهلندوية 

ذلك[(. أمري خرسو دهلوي، دیباچہ ديوان غرة الكامل، مطبع قيرصية، دهلي، ط: 1، بدون سنة ، ص: 6.
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حه ألطاف حسني حايل الشاعر وأكرب النقاد األوائل باألردية، )ت: 1913م(،  ما وضَّ
قائاًل ما معناه: )1(

»إنه قد تأسس الشعر األردي عىل مبنى الشعر الفاريس، الذي هو مأخوذ بنيانه من 
الشعر العريب«.

تأّثر الفنون األدبية الفارسية بالعربية وتوّسطها لألردية: 
أما الشعر الفاريس فكان نسخة طبق األصل من العريب يف بداية تطوره حتى العهد 
املتأخر. فمن يقرأ قصائد الشعراء الفرس يلمس األثر العريب واضحًا يف هذا اإلنتاج 
الشعري الفاريس. فعروضه هو عني العروض العريب، إال أن الفرس اختلفوا يف عدد 
األركان أو التفاعيل يف أوزان معظم البحور، كام اختلفوا بعدئذ يف شيوع بعض هذه 
وبحور  دوائر  ثم  زحافات،  من  اخرتعوا  ما  إىل  باإلضافة  هذا  أكثر.  عندهم  البحور 
أن هناك  العريب من قواعد.)2( ومع  العروض  استخرجوها حسبام الحظوا يف  جديدة 
جذور  له  الفاريس  العروض  أن  دعوى  إلثبات  األخرية  اآلونة  يف  ُأجريت  بحوثًا 
اللغة  طبيعة  عىل  جمملها  يف  اعتمدت  حماوالت  ولكنها  أورويب،)3(  اهلندو-  التقليد  يف 

الفارسية والظواهر العروضية الشائعة فيها.
الفاريس وألبسوه شعرهم  بطابعه  العريب  الشعر  توارث األردويون هذا  هذا، وقد 
بعد أن جعلوه مناسبًا لطبائعهم كذلك. وعىل الرغم من إفادهتم مما كان لدهيم من تقليد 
العروض اهلندي اخلاص املعروف باسم »فِنَغل« )پنگل( أو »َشند« )چهـند(، وبعض 
التقليدات العروضية املحلية األخرى، فإن الطابع العريب بقي هو املهيمن عىل كل ما يف 
الشعر األردي من ظواهر عروضية خمتلفة. فنرى العروَضنْيِ العريَب واألردَي يتفقان )4( 

1- خواجه الطاف حسني حايل، مقدمہء شعر و شاعري، پاپولر پبلشنگ اہؤس، الهور، 1989م، ص: 124.
2- انظر لذلك: ڈاكرٹ حممد اسلم ضياء، علِم عروض اور اردو شاعرى، مقتدره قومي زبان، إسالم آباد، ط: 1، 1997م، 
ص: 38-51، آغا صادق، نكاِت فن، انسسیٹ ٹیوٹ �آف هتـرڈ ورلڈ �آرٹ ایند لرٹچير، لندن، ط: 1، 1989م، ص: 69-67، 
عبدالوهاب عزام، »أوزان الشعر وقوافيه يف العربية والفارسية والرتكية«، جملة كلية اآلداب، جامعة فؤاد األول، القاهرة، 

ج: 1، اجلزء الثاين ]كذا[، ديسمرب 1933م، ص: 58-43.
طہران، ط: 6، 1383 هجرية، الفصل الثالث من  3- دكرت پرويز ناتل خانلري، وزن شاعر فارسى، انتشاراِت توس، 

الباب األول خاصة.
4- انظر حول اتفاق العروضنْي وبعض ما بينهام من اختالف: حممد بشري، العروض بني العربية واألردية، رسالة مقدمة لنيل 
درجة املاجستري يف كلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد، 1992م، حممد موسى روحاين البازي، حاشية 

حميط الدائرة، مكتبة إمدادية، ملتان، بدون سنة، نجم الغنى رامپوري، بحر الفصاحت، مقبول اكیڈىم، الهور، 1989م.
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يف نظام الدوائر وأسامء البحور، ثم الزحافات وقواعد التقطيع، وكل ما إىل ذلك.)1( 
أما فيام يتعلق هبيئة القصيدة الفارسية أو شكلها من حيث التقسيم يف املعاين، فكانوا 
يبدأون قصائدهم بالغزل عىل طريقة الشعراء العرب، بل وقد استهلوها بالوقوف عىل 
األطالل وديار احلبيب الدارسة كدأب من قلَّدهم يف ذلك. فهذا المعي اجلرجاين )ت/ 
حواىل 520هـ/1126م( يبدأ قصيدته ببيت نسمع فيه صدى ملا كان يستهل به العرب 

قصائدهم من الوقوف واالستنطاق، فقال:)2( ]من الرجز[
آرم مجل ہست این دایِر ایر، اگر شاید فرو �

پرمس رابب و دعد را حال از رسوم و از طلل
»هذه هي ديار احلبيب )قد ُوِصَل إليها(، فمن اجلدير يب أن أنيخ مجيل )فأنزل هبا( 

أسائل األطالل والرسوم عن رباب وعن دعد«.
فنالحظ أن الشاعر الفاريس قد وظَّف اسمنْي من األسامء العربية املعروفة للحبائب: 
مثل هذا  املذكورة يف  اخلاصة  العربية  الكلامت  بعض  استخدم  كام  »رباب«، و»دعد«، 

املوطن: »رسوم« و»طلل«.
ي النيسابورّي )ت/ 542هـ/1147م(  ونمثِّل يف هذا الصدد بمثال آخر للشاعر معزِّ
الذي يقول يف مطلع قصيدته التي مدح هبا السلطان رشف الدين سعَد بَن عىّل املستويف: )3( 

]من الرجز[
و  ربع  بر  كنم  زاری  ياِر من--تا يک زمان  دياِر  در  منزل مكن جز   ، ای ساربان 

اطالل و دمن
الدموع  فأسكب  )الدارسة(،  حبيبي  بديار  إال  تنزل  ال  الراحلة،  السائق  أهيا  »أال 

)هنالك( ساعة عىل تلك الربوع واألطالل والدمن«.

1- وقد حاول بعض العروضيني األردويني أن يستخلصوا قواعد العروض األردي بالتساير مع الواقع الشعري املِعيش 
العروضية  واملصطلحات  الزحافات  وتطبيق  إطالق  يف  اإلغراق  ذلك  يف  متجنبني  املحلية،  العروضية  لالجتاهات  تبنيَّا 
العروض  يف  أّلف  الذي  جني(  چند  )گيان  تشاند«  »غيان  الدكتور  فعل  كام  العروض  لقواعد  تيسريًا  والفارسية  العربية 
اردو  پاكستان  قبل مغريب  ُنرِش أخريًا من  و  العروض األردي اخلالص،  اپنا عروض، أي  كا  اردو  بعنوان:  كتابًا  األردي 

اكیڈىم، الهور، 1991م.
2- شبيل نعامين، شعر العجم، املكتبة العلمية، الهور، ط: 3، )معادة من طبعة دار املصنفني، أعظم گڑهـ(، بدون سنة، ج: 
 Dr. Umar Muhammad Daudpota, Influence of Arabic Poetry on the Development 4، ص: 121؛

of Persian Poetry, Hyderabad, 1988 reprint of 1st ed. 1934, P:50

3- ديوان امري معزی، حتقيق: عباس اقبال، كتابفروشی اسالميہ، طہران، 1318 هجرية، ص: 597.
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وهنا جتدر اإلشارة إىل أن البيت يبدو ترمجة حرة ملطلع معلقة امرئ القيس الشهرية، 
كام نلحظ به أيضًا من كلامت: »ديار«، و»ربع«، و»أطالل«، و»ِدمن«.)1(

بدايتها  منذ  النسخ  حد  إىل  بالعربية  تأّثرها  يف  تذهب  فلم  األردية  القصيدة  وأما 
يف  قلدت  أهنا  إال  املتطور،  شعرها  يف  الفارسية  من  يانعة  ثمرة  أخذت  ألهنا  األوىل، 
إىل  الربيع  وصف  إىل  الغزل  من  بالفارسية  معانيه  تراوحت  الذي  بالتشبيب  االبتداء 
غري ذلك من املواضيع املناسبة لالستهالل. فالشعراء األردويون اتبعوا الفرس يف هذه 
الفرس  أفاد  فقد  املقطع(  )أو  واالنتهاء  التخلص  وأما  القصيدة.)2(  البتداء  األغراض 

 Dr. Umar Muhammad ،126-114 :1- وللتفصيل حول هذا املوضوع انظر: شبىل نعامين، شعر العجم، ج: 4، ص
.Daudpota, Influence of Arabic Poetry on the Development of Persian Poetry, Chapter III, IV & V

يف  مستقاًل  فنًا  وأصبح  كغزل،  اسمه  عىل  باقيًا  القصيدة  عن  الغزلية  املقدمة  أو  بالتشبيب  االبتداء  هذا  انفصل  وقد   -2
األدب الفاريس مغايرًا للقصيدة عىل يد الشاعر الفاريس املتصوف »سنائى غزنوي« )ت/ 545هـ/1150م(. ثم انتقل 
من الفارسية إىل األردية هبذه اهلوية املستقلة جنبًا إىل جنب مع فن القصيدة الذي مل يواكب األول عىل مر العصور. ويف 
هذا ا لـ»غزل« الفاريس واألردي يصف الشاعر أحوال وتقلبات النفس وترصفاهتا املختلفة مما جيري بني حبيبني من شتى 
نوازع احلب وهواجسه وأشجانه بصورة تبعث عىل التعاطف معه يف الغالب الكثري؛ كام هو معهود يف الشعر العريب. لكن 
الشاعر الفاريس فاألردي مل يقترص يف هذا الـ»غزل« املستقل عىل بيان احلب وذكر احلبيب وما يطرأ عىل املحبني من أحوال، 
وإنام تعّدى إىل أن يبث فيه مهومه االجتامعية وما يقلق منه وحيزن عليه من أوضاع مضطربة فاسدة، وكذلك ما يكتئب من 
أجله مما جيد له يف قلبه املهموم من غوائل الدهر اخلائن، إضافة إىل ما يرمي إليه من تسجيل خواطر مبهجة منعشة، والتعبري 
عام يعجبه ويروقه من أمور، وعالوة عىل االفتخار بنفسه واإلشادة بذكر من يِكّن التقدير له من أشخاص، مزاوجًا بني 
ذلك كله وبني ما ينتزعه من تغّزله املحض من رموز ودالالت ُيسقطها عىل ما يقصده من أمور وجتارب احلياة الكثرية، 
ى  مستخدمًا من أجله األساليب املختلفة املتنوعة. كذلك ينطوي الـ»غزل« عىل أفكار روحية صوفية من خالل ما ُيسمَّ
بـ»شعر احلب اإلهلي« وما يدعى يف النقد العريب بـ»الغزل الديني« كذلك، كام يتعرض ألَخِيلة فلسفية بحتة تشمل قضايا 
إنسانية مشرتكة تتعلق بمنشأ الكون ومصري اإلنسان فيه. وأما فيام يتعلق هبيئة الـ»غزل« أو شكله كفن شعري معني، فإنه 
يتكون من مخسة أبيات عىل أقل تقدير، وال يتجاوز عددها مخسة عرش أو سبعة عرش بيتًا عىل العموم، وإن كان هناك من 
القدماء ومن ينزع منزعهم من تطول غزلياهتم أكثر. ثم إنه ال يوجد هناك ما يسمى »الوحدة العضوية« لرتبط فيام بني 
بنفسه، وبالتايل، متصفًا باإلجياز  أو مضمون مستقل جيعله مكتفيًا  بيت منه معنى  أبيات »غزل« واحد. عىل ذلك، لكل 
بمعنى الكلمة. وقد يوجد يف جمموعة بيتني فأكثر داخل الـ»غزل« نوع من التآلف عىل أساس الوحدة الفكرية، وتسمى 
بند باألردية ( باألحرى. فالـ»غزل« إذن ال جيمع بني أبياهتا القليلة أو الكثرية إال الوزن و القيافة، ثم  »قطعة« أو )قطعہ 
الـ»رديف« عىل العموم. ويلتزم الشاعر بالترصيع يف مطلع غزله، وإال فال يدعى »مطلع«، كام أنه قد جرت العادة بأن ُيذكر 

الـ»ختلص« يف البيت األخري الذي يسمى »مقطع«.
و أما الـ»ختلص« هبذه املناسبة فهو مصطلح ال يمت هنا بصلة إىل االصطالح الشعري املعروف يف القصيدة )الذي قد 
يسّمى خروجًا يف النقد العريب القديم(، وإنام أطلق ما خيتاره الشاعر من اسم - عدا اسمه احلقيقي، أو كنيته، أو لقبه - يأيت 
به يف شعره، خاصة يف أواخر أبيات القصائد و الـ»غزليات«. وقد يكون جزءًا من اسمه، وإال يصبح منه. ومل جتر به العادة 
إال يف الشعر الفاريس، ومنه جاء إىل األردية. وبإمكاننا أن نطلق عليه اللقب الشعري عىل حد تعبري الدكتور مجيل أمحد، 

ولكنه ال يوحي باملعنى بالضبط.
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احتذوا  العربية كذلك، واألردويون  يف طريقة عرضهام وكيفية حسنهام وبراعتهام من 
هبؤالء يف ذلك أيضًا.)1(

ألخذ  بالنسبة  كذلك  األمر  أن  إىل  املكان  هذا  يف  نلّمح  أن  القول  نافلة  من  وليس 
الكثري من التلميحات التي نجدها عند الشعراء األردويني، والتي هلا صلة باحلوادث 
الدينية والتارخيية واألدبية،  الكتب  العريب، نحو  الرتاث  التي تتضمنها كتب  والوقائع 
تلك الوقائع واحلوادث التي وجدت طريقها إىل الشعر الفاريس الذي تأثرت األردية يف 
ذلك عن طريقه يف الغالب األكثر. وال ينكر ما ملثل هذه األشياء من أمهية يف جمال الشعر 
خاصة، فقد استلهموا منها معايَن جديدة مبتدعة، كام استخدموها يف أغراض وإحياءات 
كثرية. فمن هذه التلميحات التي كانوا قد أسقطوها عىل مواقف شتى بام قصدوا من 

طرح املعاين بصورة مبتكرة طريفة: )2(
بني  جرت  شهرية  حب  قصة  إىل  إشارة  ذلك  ويف  نجد،  صحراء  أي  نجد:  حصرائے 

املجنون قيس )ت/ حوايل 68هـ/688م( و ليىل العامرية.
حرِف كن: أي كلمة »كن« فعل األمر من »كان«، وفيه إشارة إىل ما ورد يف القرآن 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تعاىل:  قال  حيث  وجل،  عز  اهلل  قدرة  عن  بيان  من 
ۅ﴾)3(.

. كوِه طور: أي جبل الطور الذي أعطيت به النبوة ملوسى 
ڄ ڄڄ ڄ  اليوم الذي قال فيه سبحانه وتعاىل لألرواح: ﴿  يوِم ألست: أي 

ڃ﴾. )األعراف:172(.
. إعجاز ِمسيحائى: أي معجزات النبي عيسى 

كام سبقت اإلشارة إىل »سحبان وائل« موظفًا يف بيت من الشعر ألحد شعراء األردية 
املتأخرين هو أمري اهلل تسليم، و»سجدة شعر« موظفًا يف بيت شعر لشاعر من العرص 

انظر: طارق هاشمی، اردو غزل، نئی تشكيل، نيشنل بک فاونديشن، إسالم آباد، ط: 1،2008، ص: 18-23، مجيل أمحد، 
حركة التأليف باللغة العربية يف اإلقليم الشاميل اهلندي يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالدي، ص: 131، انور مجال، 

ادبی اصطالحات، نيشنل بک فاؤنديشن، إسالم آباد، ط: 1، 1993م، حتت مواد: غزل، قطعه، مطلع، مقطع، ختلص.
1- حافظ جالل الدين امحد جعفری، تاريخ قصائِد اردو، ص: 20-17.

2- حممد إقبال، عطاء الرمحن عتيق، تعمري ادب، پوليمر پبليكيشنز، بدون سنة، الهور، ص: 23-22.
3- البقرة: 117.
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احلارض عبدالعزيز خالد، وإن كان مثل هذين التلميحني األخريين قد َنَدَر وجوده يف 
الوقت الراهن إال عند الشعراء العلامء املتمكننّي.

األثر العريب يف قواعد األردية: 
من  وكثري  األردية  القواعد  اصطالح  يف  العربية  اللغة  تأثري  كله  ذلك  من  واألهم 
النموذج  من  لغتهم  قواعد  تشكيل  يف  األردية  اللغة  علامء  استمد  فقد  التطبيقات. 
الفاريس الذي طبعته العربية بطابع ال ُيمحى من قواعدها. وربام استفادوا من العربية 
العربية والفارسية، إال  التأّثر بكل من  التبنّي من كيفية هذا  أمكنني  مبارشة، ولكنه ما 
قواعد  جمال  يف  ُألِّفت  التي  الكتب  ألوائل  التصّفح  عند  الصدد  هبذا  وجدته  الذي  أن 
العربية  تعريفاهتا  وطبَّقوا  والرصف  النحو  مصطلحات  أطلقوا  أهنم  هو  األردية  اللغة 
بمعظمها عىل الكلمة واجلملة األرديتني إطالقًا و تطبيقًا كاملني. فهذا سيد أمحد خان 
زبان  ونحو  رصف  قواعد  باسم:  صغريًا  كتابًا  1830م  عام  يف  ألَّف  1898م(  )ت/ 
ارو،)1( واستخدم فيه االصطالحات القواعدية العربية بحروفها وحرفيتها، من مثل: 
االسم والفعل والتعدي واللزوم واملصدر واألمر والنهي...إلخ، كام أنه يوجد بالكتاب 
مبحث حول بيان املبتدأ واخلرب، ثم املضاف واملضاف إليه والرشط وجزائه، وكذلك 

العطف واملؤنث السامعي. 
وهناك كتاب آخر بعنوان: »مصباح القواعد« يف جزأين ملؤلفه املولوي فتح حممد خان 
اجلالندهري،)2( يتعرض اجلزء األول منه لعلم الرصف، وأما الثاين فيبحث يف النحو، 
وقد حاول املؤلف فيهام التطبيق لقواعد اللغة العربية تطبيقًا كاماًل شاماًل، بحيث نجد 
أنواع  إليه من  تنقسم  وما  اإلضافة  احلديث عن  النحو،  مثاًل، وهو يف  الثانى  اجلزء  يف 
املركب  بيانًا عن  املؤلف  أورد  والبيانية...إلخ، كام  التمليكية والتوضيحية  خمتلفة نحو 
االمتزاجي )أو املزجي(، ثم عن نائب الفاعل )أو ما مل ُيسّم فاعله( واملفاعيل اخلمسة، 
وكذلك التمييز والعدد، والبدل واملبدل منه. وقد جاء يف آخر هذا اجلزء بفصل كامل 

1- منشور أخريًا من قبل انجمن ترقیء اردو پاكستان يف كراتيش عام 1987م بتحقيق: عبدالغفار شكيل، وكان قد نرش 
يف طبعته األوىل سنة 1842م. و هناك كتابان آخران يف قواعد األردية أّلفا يف القرن التاسع عرش كذلك حتت تأثري القواعد 
العربية والفارسية، مها: فيض كا چشمه للمولوي أمحد عيل الدهلوي )عام 1825هـ(، وأردو رصف ونحو للمولوي إمام 

بخش الصهبائي، عام 1849م.
2- منشور بمطبعة ناظم برقى پريس يف رامپور، عام 1945م
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يف احلروف يذّكرنا بـ»مغني اللبيب« البن هشام )ت/ 761هـ/1360م(، بام ساق فيه 
بنى  املعاين،  أو هاملة، من حروف  األخري من كالم عىل حروف خمتلفة، عاملة كانت 

عليها جزءًا كبريًا من كتابه.
هذه كانت بداية التأليف يف قواعد اللغة األردية. أما اآلن فالوضع ال خيتلف كثريًا 
عام كان عليه من قبُل، فإن املصطلحات الرصفية والنحوية هي بعينها يف األردية كام يف 
العربية، بفارق االختصار بعض اليشء والتخيل عن املصطلحات التي يمكن االستغناء 
عنها باألردية، وإخراج التفاصيل الدقيقة األخرى التي تشّعبت مباحثها من غري طائل، 
مع إدخال بعض العنارص اللغوية املحلية، بحيث مل تستطع هذه األشياء الطغيان عىل ما 

انطبعت به القواعد يف األردية من طابع اصطالحي عريب ملموس.)1( )2(

التأثري العريب يف النقد األردي: 
ويف هذا الصدد أكتفي باإلشارة إىل كتابني يف النقد األردي مها: مقدمہء شعر وشاعری)3( 
أمحد  وقار  سيد  للدكتور   )5( تنقيد  ومعرويض  )ت/1913م(،)4(  حايل  حسني  أللطاف 
العرض  حيث  من  القديم  العريب  النقد  من  كتابيهام  يف  املؤلفان  استفاد  فقد  رضوی.)6( 

1- انظر: سمري عبداحلميد إبراهيم، القواعد األساسية لدراسة األردية، ملك بك ڈپو، الهور، 1991م.
2- وقد الحظ الدكتور شوكت سبزواري )ت/ 1973م( أن قواعد اللغة األردية إما ُوضعت حتت تأثري من قواعد اللغة 
العربية والفارسية )عىل يد العلامء املسلمني يف شبه القارة( أو بالتأثر من قواعد الالتينية واإلنجليزية )فيام ألفه املسترشقون 
يف ذلك( بعدم اعتبار طبيعة اللغة األردية يف احلسبان، وبغض النظر عام يف تقليد اللغات اهلندية املحلية من أصول ومبادئ 
ذلك  يف  يمض  مل  أنه  إال  املحلية،  اهلندية  لطبيعتها  وفقًا  األردية  اللغة  قواعد  بوضع  بنفسه  الدكتور شوكت  فقام  لغوية. 
طوياًل؛ إذ وافاه األجل، وبقي عمله ناقصًا غري شامل إال ملبحث االسم فقط. وُنرِش هذا العمل غري التام بعنوان: اردو 
برياع  احلوايش  تعليق  و  خواجه  مشفق  املحقق  الباحث  بتقديم  1982م  عام  كراتيش  يف  أسلوب  مكتبة  قبل  من  قواعد 

الدكتور قدرت نقوي.
3- و كان أصاًل مقدمة لديوانه الشعري، ثم اعتربت هذه املقدمة عىل مثال مقدمة ابن خلدون، ومن حيث كوهنا حميطة باملوضوع 

مبسوطة يف ذلك، مؤلفًا مستقاًل يف أصول نقد الشعر. واألمد بعيد والكتاب ما زال مرجعًا حيًا لداريس النقد األردي.
العريب  بالعربية كذلك. ومما يستجاد من شعره  أحيانًا  الشعر  ألطاف حسني حايل هذا كان يقرض  أن  بالذكر  4- جدير 

قصيدته البائية التي أوهلا: ]من الطويل[

يس وزلَّة راهِبهوى احلور بلَوى كلِّ ِحرب ونادِب وفتنُة ِقسِّ

انظر: كليات نظم حايل، طبعة الهور، ط: 1، 1970م، ملحق رقم3، ص: 440-434.
5- منشور من قبل رائل بك كمپني بكراتيش سنة 1989م.

6- املؤلف حي ُيرزق، مقيم يف كراتيش، وله إسهامات يف جمال البحث والنقد األديب األردي.
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والتدليل. أما فيام يتعلق بتأليف حايل فمام جاء به يف كتابه من بحث يف تعريف الشعر وما 
يتصل به من مطالب، فقد أورد ضمنه ما ساقه ابن رشيق القريواين )ت/ 463هـ/1071م( 
يف املوضوع، ووازن بينه وبني ما لـ»ملتون« )الشاعر اإلنجليزي املعروف، ت/ 1674م( 
القول:  الشواهد يف معارضة  الفريد بعض  العقد  الصدد،)1( كام أخذ من  بيان يف هذا  من 
إىل  328هـ/940م(  )ت/  العقد  صاحب  نسبه  شعر  بيت  منها  أكذبه«،  الشعر  »أحسن 

زهري بن أيب سلمى)2( ونقله حايل باإلحالة عليه:)3( ]من البسيط[
وإن أحسن بيت أنت قائله

بيٌت يقال إذا أنشدته َصَدقا)4(
غري  عىل  التصفح  بمجرد  وشاعری  شعر  مقدمہء  يف  عليها  عثرت  الشواهد  فهذه 

هدى. وهناك الكثري من ذلك ملن يتناول الكتاب بدراسة عىل حدة.
و أما الدكتور وقار أمحد؛ فقد عرض يف الباب الرابع من كتابه ملباحث »نقد الشعر« 
وترمجة مؤلفه قدامة بن جعفر )ت/ 337هـ/948م(، كام أورد قبله يف الباب الثالث 
أقواالً كثرية للنقاد العرب القدامى يف معرض احلديث عن تعريف الشعر وما يتعلق به 
من مباحث. فأحال عىل ابن رشيق يف كتابه العمدة هذا القول مثال: »... ال يسمى شعرًا 
حتى يكون وزن وقافية«.)5( كذلك جاء ببيانات كل من اجلاحظ )ت/ 255هـ/869م( 
وابن خلدون )ت/ 808هـ/1406م( والقاىض اجلرجاين )ف: 392هـ/1002م( يف 

هذا الصدد.)6( 

1- مقدمهء شعر وشاعری، ص: 106
2- أبو عمر أمحد بن حممد عبد ربه األندليس، العقد الفريد، حتقيق: أمحد أمني وأمحد الزين وإبراهيم األبياري، مطبعة جلنة 

التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، 1385هـ/1965م، ج: 5، ص: 326.
3- مقدمہء شعر وشاعری، ص: 106.

4- والبيت ال يوجد يف ديوان زهري، طبعة دار صادر، بريوت، وإنام نجده عند حسان بن ثابت بتغيري يسري يف شطره األول، 
أي: موضوعة هناك كلمة »أشعر« مكان »أحسن«، كام أنه توجد الرواية يف بعض األصول هكذا: »وإن أفضل بيت... 
إلخ«. انظر: ديوان حسان بن ثابت األنصاري، دار صادر، بريوت، بدون سنة، ص: 169، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 

ج: 5، ص: 270 و 326.
5- أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين األزدي، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق وتعليق: حممد حميي الدين 

عبداحلميد، دار اجليل، بريوت، ط: 4، 1972م، ج: 1، ص: 151.
6- معروىض تنقيد، ص: 81-79
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إقبال  حممد  والعالمة  الشعر،)1(  مرآة  يف  عبدالرمحن  املولوي  أمثال  آخرون  وهناك 
)الشاعر املفكر( يف عديد من مقاالته ويف شعره كذلك، بحيث تتضح من خالله نظرته 
.)2( وأما املولوي عبدالرمحن  إىل الفن، تلك التي أفاد فيها من القرآن وأقوال النبي 
فقد حتدث يف مولفه عن الشعر وما يتصل به من مباحث تنظريية خمتلفة، كام جاء بشواهد 

من كالم العرب شعرًا ونثرًا إىل جانب إيراده أمثلة فارسية وأردية.
وإىل هنا نختم هذا البحث، راجني أن نتبعه ببحث آخر امتدادًا لبيان هذه الصالت 
واألوارص املشرتكة بني العربية واألردية، ولكن يف حقل معنّي هو »البالغة«. وعىل كٍل، 
فهذه نظرة – و إن كانت غري شاملة - عىل ما بني اللغتني من وشائج متينة وعالقات 
وثيقة عىل الصعيدين اللغوي واألديب، وأرجو أن أكون قد ُوفقت إىل تقديمها للقراء، 
علاًم بأنه من الصعوبة بمكان يف مثل هذه الدراسات اإلحاطة باملوضوع، كام أنه ليس 
املحدودة؛  مطالعاته  يف  حتى  يقابله  وما  الباحث  عليه  يعثر  ما  كل  عرض  السهل  من 
بالنظر إىل اتساع املوضوع واملادة املتاحة املتوفرة حول ذلك. فذلكم غيض من فيض، 
كام يقولون، إن أفاد شيئًا فمن توفيقه تعاىل اسمه وجل شأنه، وإن لوحظ عليه خطأ- أيًا 

كان - فالرجاء تصويبه وتسديد ُخطى كاتب الباحث، والكامل هلل وحده!

1- منشور بمطبعة حيدر برقي پريس يف دهلي عام 1926.
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متهيد:
تعريف  السهل  من  واليكون  اجتامعي،  حيوان  أنه  كام  ثقايف،  حيوان  اإلنسان  إن 
التي  الثقافة  هي  فها  واالجتامعي،  الثقايف  املنظورين:  كال  من  ُرؤي  إذا  إال  سلوكه 
تكسبه صفات وخواص مميزة تنعكس يف فكره وأعامله، كام أن هلا الفضل فيام بلغ إليه 
الرتاث  الثقافة عنرصًا مهاًم من عنارص  تعد  اجتامعي وحضاري. ولذلك  من مستوى 
االجتامعي، وبجانب آخر، يرى عدد من علامء االجتامع بأن الثقافة هي أبرز العوامل 
فيام يقع من التغري يف املجتمع اإلنساين. وإذا كان التغري يف املجتمعات اإلنسانية ناجتًا عن 
تأثري  فإن  الطبيعية، والبيولوجية، والديموغرافية،  العوامل، كالعوامل  تأثري عديد من 

العامل الثقايف يفوق العوامل األخرى يف هذا التغري االجتامعي.)2(
انعزال، ليس  تبقيا يف  أن  ثقافتان يف قطعة أرضية ملدة يصعب هلام  إذا اختلطت  ثم 
وتتفاوت درجة  تبادليًا مستمرًا،  تأثريًا  األخرى  منهام عىل  واحدة  تؤثر كل  أن  إال  هلام 
كلتامها  الثقافتان  كانت  إذا  هذا  بينهام.  االختالط  ومدة  درجة  بتفاوت  والتأثري  التأّثر 

1- ُنرش هذا البحث يف جملة األضواء، العدد: 33، املجلد: 25، 2010م
2- انظر: عمر عودة اخلطيب، ملحات يف الثقافة اإلسالمية، ص:31ـ 32

الدكتور مقيت جاويد
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، الهور
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متساويتني، أما إذا كانت إحدامها أفضل من األخرى سياسيًا أو اجتامعيًا أو دينيًا؛ كأن 
تكون مثاًل ثقافة قوم فاحتني واألخرى ثقافة قوم مفتوحني، فالبد أن تكون ثقافة القوم 
الغالبني أقوى تأثريًا من ثقافة القوم املغلوبني، وهذا هو ما يرى ابن خلدون مؤسس 

علم االجتامع يف اإلسالم حيث يقول:
-»إن املغلوب مولع أبدًا باالقتداء بالغالب يف شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله 

وعوائده«.)1(
ويف هذه اخللفية؛ نرى أن العرب مل يتأثروا - عكس ما كان ُيتوقع منهم لقلة عددهم 
إال  بالباكستانيني   - تقريبًا  قرون  أربعة  ملدة  مبارشة  باكستان  بأهل  اختالطهم  وشدة 
قلياًل، وذلك أيضًا مراعاة لظروف املناخ واالجتامع، وأما ما أثروا فيهم يف صورة الدين 

واللغة واألدب والعادات والتقاليد واملراسيم والفنون اجلميلة فهو أكثر بكثري.)2(

تّسب الثقافة العربية إىل باكستان :
قد وصلت الثقافة العربية يف باكستان احلالية بطريق منظم مع اجليش العريب الذي 
الباكستانية  بلوجستان إىل أقىص غاية احلدود  إقليم  املمتدة من مكران يف  املناطق  فتح 
بقيادة البطل الشاب حممد بن القاسم الثقفي يف سنة 92 هجرية،)3( وأسس أول دولة 

عربية يف هذه البقعة من األرض.
وجيدر بالذكر هنا أن حممد بن القاسم وأصحابه ليسوا بأول العرب الذين وطأوا 
هذه األرض، بل مازال القواد العرب يقومون بشن الغارات منذ سنة 15 هجرية يف 
، ويف عهد  ، وتكررت مثل هذه املناوات يف عهد اخلليفة عثامن  عهد اخلليفة عمر 

)4(. اخلليفة عيل 
أما احلملة املنظمة املوجهة إىل مناطق باكستان احلالية هبدف إخضاع امللك السندي 
داهر وإنشاء دولة عربية إسالمية هناك، فقد قام هبا ابن القاسم الثقفي، بأمر احلجاج 
ابن يوسف حاكم العراق والواليات الرشقية، بجيش مكون من ستة آالف من الفرسان 

1- انظر للتفصيل:ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون، ص: 91-86
2- الكويف، عيل بن حامد ، فتح نامه املعروف بـ “ جج نامه” )يف األردية: أخرت رضوي( ص: 131

3- انظر: الكويف عيل بن محد، ص 95-100 والبالذري،أمحد بن حييى، فتوح البلدان، ج 3، ص: 531-530
4- الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، ج 4 ص: 182-181
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من أهل العراق والشام بخيوهلم، وستة آالف من املشاة من أهل إيران والعرب، ومعهم 
يبدو - »حادثة  – كام  اإلغارة هو  العاجل هلذه  السبب  اجلامل. وكان  ثالثة آالف من 
الديبل«. وتفصيل ذلك أن مجاعة من اللصوص السنديني قد خرجوا عىل السفن املارة 
العرب  والتجار  احلُجاج  حتمل  التي  اليوم(  كراتيش  )قرب  الديبل  ميناء  من  بالقرب 
إىل  الرجال  من  معهن  ومن  املسلامت  أخذوا  كام  األموال  وهنبوا  العربيات،  والنسوة 
دبلوماسية  بطريقة  املشكلة  حيل  أن  من  احلَجاج  يئس  أن  وبعد  الديبل،  مدينة  داخل 
بإرسال  وذلك  عسكري،  صعيد  عىل  حيلها  أن  رأى  السندي،  امللك  وطغيان  جلفاف 

جيش قوي مزود بكل ماحيتاج إليه من األسلحة واملؤن.)1(
منذ  يفكرون  العرب ظلوا  أن  تدل عىل  السنني  املتواترة عرب  العربية  الغارات  لكن 
أن  أرادوا  وأهنم  اإلسالمية،  العربية  مملكتهم  إىل  املناطق  هذه  ضّم  يف  اإلسالم  ظهور 
ينهضوا هبا من مجيع النواحي الدينية والفكرية والعلمية والثقافية واالجتامعية والسياسية 
واالقتصادية، فظهر أن إلغاراهتم أسبابًا أخرى غري حادثة الديبل، وفيام ييل نذكر أمهها:

)أ( السبب الديني:
للسبب الديني ناحيتان:

طوال  يدع  مل  وفطرته  بطبيعته  فهو  والتبليغ،  الدعوة  دين  اإلسالم  أن  هي  األوىل: 
إليها وبلغها  العامل اإلنساين إال وقد وصل  الطويل أي طرف وزاوية من زوايا  تارخيه 
. ويف هذه اخللفية ال يبدو توصل اجلنود العرب يف باكستان إال  دعوة اهلل ورسوله 

لتوسعة رقعة الدولة اإلسالمية، ونرش دينها يف تلك البالد.
بني  الرهيب  الرصاع  بسبب  البقعة  هذه  يف  املذهبية  األحوال  تدهورت  قد  الثانية: 
قسموا  الذين  الربامهة  أن  فذلك  الرصاع،  سبب  عن  أما  والبوذي.  الربمهي  املذهبني 
الشعب اهلندوكي إىل أربع طبقات، الثالثة منها مفضلة حمببة، والرابعة منبوذة حمتقرة، 
اهلند، فانترشوا يف اجلنوب والغرب،  البوذيني من وسط بالد  الكثريين من  قد طردوا 
وخاصة يف بالد السند، وجعلوا يتمنون أن ُتتاح هلم فرصة ليتخلصوا من املظامل املذهبية 

والطبقية، ويتمتعوا باحلرية الدينية والفكرية.)2(

1- انظر: الكويف، جج نامه ، ص: 138-132.
2- الطرازي، عبداهلل الدكتور، موسوعة التاريخ اإلسالمي حلضارة بالد السند والبنجاب، ج 1، ص:102-94
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)ب( السبب الثقايف واالجتامعي:
قبل  باكستان  مناطق  يف  الربامهة  خّلفتها  التي  واالجتامعية  الثقافية  األوضاع  إن 
الفتح العريب هلا ليست بأحسن حاالً من األوضاع الدينية، قد مخدت الثقافة اهلندوكية، 
واضمحلت حضارهتم، وانحطت معنوياهتم، كام امتد الضعف إىل العقيدة واألخالق، 
باإلضافة إىل تلك اإلهانات واالحتقار التي انصبت عىل الطبقات املنحطة. يقول مؤرخ 

هندي كاشفًا عن هذه احلقيقة:
»ظلت بالد اهلند بعامة يف مأمن من الغزو اخلارجي بعد أن خفت وطأة »اهلون«، 
وأدى هذا األمن من التهديد اخلارجي إىل ضعف الروح القومية وفشل الروح املحاربة، 
وعاشت اهلند تتجرع كأس العزلة واالنزواء، فقد قطعت عالقتها بالصني بسبب تطور 
األمة  وتوقفت  »مالته«،  مضيق  عىل  »سيالن«  وسيطرت  الوسطى،  آسيا  يف  األمور 
اهلندية عن النمو، واضمحلت احلضارة بسبب االفتقار إىل الدماء اجلديدة واالحتكاك 

باحلضارات األخرى، وأصيب املجتمع باجلمود.)1(

)ج( السبب السيايس:
أما السبب السيايس، فله ثالث نواٍح كبرية، وهي:

، كانوا يبغون تأسيس دعائم حكمهم  أوالً: إن العرب، منذ خالفة سيدنا عمر 
عىل سواحل السند واهلند لكي يمدوا نفوذهم السيايس إىل هذه القطعة األرضية أيضًا.

ثانيًا: كان النظام السيايس يف بالد السند واهلند موسومًا بالبعثرة والفرقة واالنقسام، 
فقد انقسمت كل البالد إىل إمارات حيارب بعضها بعضًا.

ثالثًا: قد جلأ بعض العرب املتمردين ضد الدولة األموية، مثل حممد ومعاوية ابني 
بطش  من  خوفًا  بالطاعة  وبايعوه  داهر،  السند  ملك  إىل  وطائفتهام،  العاليف  احلارث 

احلجاج.)2(

1- حسن أمحد، الدكتور، اإلسالم واحلضارة العربية يف آسيا الوسطى بني الفتحنْي العريب والرتكي، ص: 175
2- انظر للتفصيل : الطرازي، موسوعة التاريخ اإلسالمي، ج 1، ص: 161-160
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)د( السبب االقتصادي:
بمنع ثم هنب السفن التجارية العربية املارة بميناء الديبل، أبلغت مجاعة اللصوص 
رسالة أهنم سيمثلون خطرًا للحرية االقتصادية العربية التي يتمتع هبا العرب منذ مئات 

السنني. وهذا ما ال تستطيع حقًا أي قوة كربى عاملية أن تتحمله دون أن حترك ساكنًا.

مناطق باكستان حتت احلكم العريب املبارش:
بالد  أمور  القاسم  بن  حممد  بتويّل  باكستان  يف  للعرب  املبارش  املنّظم  احلكم  ابتدأ 
السند، وذلك يف سنة 92 هجرية، ثم ظل العرب حيكمون البالد حتى أسقط السلطان 
حممود الغزنوي دولتهم يف املنصورة )السند( سنة 416 هجرية، فهذه الثالثامئة ومخسة 

وعرشون عاما تقريبًا من احلكم هي ما نسميه »احلكم العريب املبارش«.
وملزيد من التفصيل يمكن لنا أن نقسم هذا العرص إىل عرصين:

)1( احلكم العريب يف العرص األموي:
يبتدئ هذا الدور هبجوم ابن القاسم عىل باكستان، وينتهي بانتهاء اخلالفة األموية يف 
سنة 132 اهلجرية، وقد ورد خالهلا 11 واليًا من قبل احلكومة املركزية. وهم مع ذكر 

مدة واليتهم:
1ـ حممد بن القاسم الثقفي )من سنة 92 هـ إىل سنة 96هـ(.

2ـ يزيد بن أيب كبشة السكسكي )من سنة 96 إىل سنة 97هـ(.
3ـ حبيب بن املهّلب )من سنة 97 هـ إىل سنة 99هـ(.

4ـ عمرو بن مسلم الباهيل )من سنة 99 هـ إىل سنة 101هـ(.
5ـ هالل بن أحور التميمي )من سنة 101هـ إىل سنة 106 هـ(.
6ـ اجلنيد بن عبدالرمحن املري ) من سنة 106 إىل سنة 111هـ(.

7ـ متيم بن زيد العتبي )من سنة 111هـ إىل سنة 112هـ(.
8ـ احلكم بن عوانة الكلبي )من سنة 112 هـ إىل سنة 121هـ(.

9ـ عمر بن حممد بن القاسم الثقفي )من سنة 121هـ إىل سنة 125هـ(.
10ـ يزيد بن عرار الكلبي )من سنة 126 إىل سنة 127هـ(.

11ـ منصور بن مجهور الكلبي )من سنة 129 إىل سنة 132هـ(.
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)2( احلكم العريب يف العرص العبايس:
 132 سنة  يف  احلكومة  عرش  عىل  العباسيني  اخللفاء  بجلوس  العرص  هذا  ابتدأ 
 416 سنة  يف  الغزنوي  حممود  يد  عىل  العربية  الشيعية  الدولة  بزوال  وانتهى  هجرية، 
عىل  الشيعة  سيطرة  قبل  األمور  تولوا  واليًا   40 أسامء  وردت  وقد  بالضبط.  هجرية 

املنصورة وامللتان وهم:
1ـ مفلس الرسي العبدي )من سنة 132هـ إىل سنة 134هـ(.

2ـ موسى بن كعب التميمي ) من سنة 134هـ إىل سنة 141هـ(.
3ـ ُعيينة بن موسى التميمي )من سنة 141هـ إىل سنة 142هـ(.

4ـ عمر بن حفص العتكي ) من سنة 142 إىل سنة 151هـ(.
5ـ هشام بن عمرو التغلبي )من سنة 151 إىل سنة 157هـ(.

6ـ معبد بن اخلليل التميمي )من سنة 157 هـ إىل سنة 159هـ(.
7ـ روح بن حاتم )من سنة 159 هـ إىل سنة 159 هـ(.

8ـ بسطام بن عمرو التغلبي )من سنة 159 هـ إىل سنة 160هـ(.
9ـ روح بن حاتم للمرة الثانية )من سنة 161هـ إىل سنة 161هـ(.

10ـ نرص بن حممد اخلزاعي )من سنة 161 هـ إىل سنة 161هـ(.
11ـ حممد بن سليامن اهلاشمي ) من سنة 161هـ إىل سنة 161هـ(.

12ـ عبدامللك املسمعي )من سنة 161هـ إىل سنة 161هـ(.
13ـ نرص بن حممد اخلزاعي للمرة الثانية )من سنة 161هـ إىل سنة 161هـ(.

14ـ زبري بن عباس )من سنة 162هـ إىل سنة 162هـ(.
15ـ مصبح بن عمرو التغلبي )من سنة 162هـ إىل سنة 162هـ(.

16ـ نرص بن حممد اخلزاعي للمرة الثالثة ) من سنة 162هـ إىل سنة 164هـ(.
17ـ سطيح بن عمرو التغلبي )من سنة 164هـ إىل سنة 164هـ(.

18ـ الليث بن طريف )من سنة 164 هـ إىل سنة 170هـ(.
19ـ سامل بن التونيس )من سنة 171هـ إىل سنة 174هـ(.

20ـ إسحاق بن سليامن اهلاشمي )من سنة 174هـ إىل سنة 174هـ(.
21ـ طيفور بن عبداهلل احلمريي )من سنة 174هـ إىل سنة 175(.

22ـ جابر بن األشعث الطائي )من سنة 175هـ إىل سنة 176هـ(.
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23ـ كثري بن مسلم بن قتيبة )من سنة 176هـ إىل سنة 179هـ(.
24ـ حممد بن عدي التغلبي )من سنة 179 هـ إىل سنة 181هـ(.

25ـ عبدالرمحن )من سنة 181 هـ إىل سنة 182هـ(.
26ـ أيوب بن جعفر )من سنة 182هـ إىل سنة 183هـ(.

27ـ املغرية بن يزيد املهلبي )من سنة 184 هـ إىل سنة 185هـ(.
28ـ داود بن يزيد املهلبي )من سنة 185هـ إىل سنة 205هـ(.

29ـ برش بن داؤد املهلبي )من سنة 205 إىل سنة 212هـ(.
30ـ حاجب بن صالح )من سنة 212هـ إىل سنة 212هـ(.

31ـ غسان بن عباد املهلبي )من سنة 213هـ إىل سنة 216هـ(.
32ـ موسى بن حييى الربمكي )من سنة 216هـ إىل سنة 221هـ(.
33ـ عمران بن موسى الربمكي )من سنة 221 إىل سنة 226هـ(.
34ـ عنبة بن إسحاق الضبي )من سنة 226هـ إىل سنة 236هـ(.

35ـ هارون بن خالد املروزي )من سنة 236هـ إىل سنة 240هـ(.
36ـ عمر بن عبدالعزيز اهلباري )من سنة 240 هـ إىل سنة 270هـ(.

37ـ عبداهلل بن عمر اهلباري )من سنة 270هـ إىل سنة 301هـ(.
38ـ عمر بن عبداهلل بن اهلباري )من سنة 302هـ إىل سنة 330هـ(. 

39ـ حممد بن عمر بن عمر اهلباري )ما ذكرت مدة واليته يف كتب التأريخ(.
40ـ عىل بن عمر اهلباري ) استمرت واليته حتى سنة 375هـ(.

41ـ احلكم الشيعي العريب يف امللتان )من سنة 375هـ إىل سنة 401هـ(.
42ـ احلكم الشيعي العريب يف املنصورة )من سنة 401هـ إىل سنة 416هـ(.

تأثري الثقافة العربية يف ثقافة باكستان احلالية:
وقبل أن نذكر املظاهر التي فيها جتلت الثقافة العربية يف أرض باكستان، جيدر بنا أن نبنّي 
هنا أن لتأثري الثقافة العربية يف ثقافاتنا املحلية مرحلتني، ففي املرحلة األوىل، وهي مرحلة 
احلكم العريب املبارش املمتد إىل أكثر من ثالثة قرون من الزمن، نرى أن الثقافة العربية، حتت 
ظل الدين اإلسالمي واللغة العربية، قد أنشات جمتمعًا جديدًا من دمنة املجتمع السندي 
املتخّلف عىل طراز جمتمع عريب متقدم. مل ترتك ثقافة العرب أي ناحية من نواحي املجتمع 

املحيل إال وقد أثرت فيها تأثريًا غرّي صورته، وجعله كأنه ُخلق من جديد.
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يقول ممتاز أمحد بتهان؛ ملقيًا الضوء عىل هذه احلقيقة:
االبتدائية من  املراحل  ثقافة إسالمية يف منطقتهم منذ  تثقفوا  السند(  »كان )سكان 
كانت  التي  لغتهم  حتى  ومالبسهم،  وعاداهتم  العرب  تقاليد  واختذوا  العرب،  حكم 
السند  كانت مالبس سكان  الوسطى.  العصور  املثقف يف  العامل  عاملية يف  مكانة  نالت 

تشابه مالبس العراق وماجاورها من بلدان إسالمية«.)1(
أما املرحلة الثانية، وهي مرحلة ما بعد حكم العرب املبارش وحلول الدولة الغزنوية 
عىل أنقاض الدولة العربية، فنشاهد أن مجيع مناطق باكستان قد اصطبغت بصبغة الثقافة 
الفارسية املدعومة من قبل البالط الغزنوي، لكن مل تنتِه ثقافة العرب، التي بدينها ولغتها 

وأدهبا خاصة مازالت وال تزال تؤثر قلياًل أو كثريا يف املجتمع العريب.)2(
والسبب األصيل لبقاء الثقافة العربية يف هذه املرحلة هو أن عددًا ال يقل من أهل 
العلم واألدب والرشف من بالد ما وراء النهر وخراسان؛ الذين ينتمون إىل أصل عريب، 
بعد نسل،  نساًل  الدينية  العلم والنبوغ واملناصب  باكستان، وتوارثوا  أقاموا يف مناطق 
والسلطان  التمش،  الدين  شمس  السلطان  عرص  يف  والقبائل  األرس  هذه  عدد  وكثر 

غياث الدين بلبن، والسلطان عالء الدين اخللجي.)3(
وإذا أحصينا األرس والقبائل الباكستانية التي تنتمي - أو تّدعي بأهنا تنتمي - إىل أصل 
العديدة  قبائله  مع  البلوص  قوم  منها  بالذكر  ونخص  ماليني.  أفرادها  عدد  نجد  عريب، 
وأرسة  »بلوجستان«،  وهو  باسمه  باكستان  من  واحد  إقليم  ويسمى  عددًا،  ماليني  وهم 
 ، بن أيب طالب  الرسول  وزوجة عيل  بنت  الزهراء  فاطمة  السادات، وهم أوالد 
ُأرس: حسني، وحسيني، وجعفري، وكاظمي، وزيدي،  املثال،  منها، عىل سبيل  وتتفرع 
ونقوي، وجيالين، وكرديزي، وبخاري، ومشهدي، وشريازي، وغريهم، وأرسة قريش، 
وفاروقي،  وعلوي،  صديقي،  أرس:  منهم  وتتشعب  السادات،  غري  قريش  أوالً  وهم 

وعثامين، وعبايس، وهاشمي، وغريهم.

1- فياض حممود سيد وعبدالقيوم بروفيسور، تاريخ أدبياِت مسلامناِن پاكستان وهند ، ج 1، ص: 37-36.
2- انظر: الندوي رضوان عيل، الدكتور، اللغة العربية وآداهبا يف شبه القارة اهلندية الباكستانية، ص: 42.

3- نفس املرجع، ص: 43.
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مظاهر الثقافة العربية يف باكستان:

)1( انتشار اإلسالم يف أرض باكستان
إن وصول ثم انتشار الدين اإلسالمي يف مناطق باكستان يعد من أجّل وأهّم مظاهر 

الثقافة التي جاء هبا العرب إلينا، وكانت هلذه العملية مرحلتان:

)أ( املرحلة التمهيدية:
ل  بدأت هذه املرحلة من سنة 15 هجرية، حينام َهَجَم اجليش العريب اإلسالمي ألوَّ
ة عىل منطقة مكران، وانتهى بالفتح العريب املنّظم للسند والبنجاب يف سنة 92 هجرية  مرَّ
عىل يد ابن القاسم، ويف هذا الدور بقي تأثري اإلسالم يف منطقة مكران، ومل يتجاوز إىل 
املناطق الداخلية السندية، وسبب ذلك يرجع إىل أن العرب كانوا اليفّضلون اإلقامة يف 

السند وسواحله خلطورة القراصنة والطغاة من قوم الزط وقوم امليد.)1(

)ب( املرحلة املنّظمة:
وبفتح العرب لبالد السند بدأ عهد اإلسالم، إذ إنه مامضت سنوات عديدة حتى 
اعتنق اإلسالم عدد كبري من السكان املحليني، ودليل ذلك أن عدد اجليش العريب الذي 
هجم عىل امللتان كان مخسني ألفًا من املشاة والفرسان، وتسعة أعشارهم من املحليني.)2( 

وكان هلذه الرسعة املحرّية التي هبا وصل اإلسالم إىل قلوب الناس أسباب وهي:
أوالً: كانت هذه املنطقة يف الوضع الفوضوي دينًا وفكرًا، كام كان أصحاب الديانة 
الربمهية ال يضّيعون أي فرصة لقمع أصحاب الديانات األخرى، فحينام دعاهم اإلسالم 

إىل احلرية واملساواة يف سائر املجاالت مل يتأخر املظلومون يف قبوله.
فدخل  اإلسالم،  إىل  الدعوة  املحيل  الشعب  إىل  العربية  احلكومة  وجهت  قد  ثانيًا: 
السكان املحليون اإلسالم يف صورة اجلامعات والقبائل، ال بالقوة وإنام عن يقني وإيامن.
ثالثًا: اهتم العرب ببناء املساجد يف كل مدينة كبرية يفتحوهنا، كام كانوا يعّينون أئمة 
وقضاة إلدارة الشؤون التعليمية والدينية، والشك يف أنه كان لتلك املساجد دور كبري 

يف جذب انتباه السنديني إىل اإلسالم.

1- انظر: الطرازي، موسوعة التاريخ اإلسالمي، ج 1، ص: 343-342.
2- نفس املرجع، ج 1، ص: 250-249.
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رابعًا: إن االمتزاج واالجتامع يف الدم بني العرب وبني السكان املحليني قد تسبب 
كثريًا يف زيادة انتشار اإلسالم يف مناطق باكستان، وذلك أن العرب املسلمني قد تزوجوا 
بنساء حمليات وأنجبوا منهن أوالدًا كثريين. ومن القبائل العربية التي اختارت اإلقامة 

هنا بعد الفتح العريب تشتهر بالذكر:
قبيلة بني بكر بن وائل، وقبيلة بني عبدالقيس، وقبيلة بني متيم، وقبيلة بني األزد، 
وقبيلة بني ناجية، وقبيلة بني ثقيف، وقبيلة بني محري، وقبيلة بني كنده، وقبيلة بني أنامر، 
وقبيلة بني مرة، وقبيلة بني مهرة، وقبيلة بني سهم، وقبيلة بني نزار، وقبيلة بني مرض.)1(

)2( ذيوع اللغة العربية يف باكستان:
إن لذيوع اللغة العربية يف باكستان جوانب عديدة وهي:

أوالً: احتلت هذه اللغة مكانة فائقة وسامية عرب العصور. كانت هذه اللغة هي اللغة 
الرسمية يف دوائر احلكومة العربية يف مجيع املدة التي حكم فيها العرب باكستان، والسيام 
املناطق التي ظلت حتت سيطرة دولة »املنصورة« العربية. وكذلك كانت ُتفهم يف أسواق 
السند، كام حتّدث عنها الرحالة واجلغرافيون مثل املسعودي وابن حوقل واألصطخري 

الذين زاروا املنطقة يف القرن الرابع اهلجري.)2(
وبعد انتهاء احلكم العريب املبارش يف سنة 416هـ، أخذت اللغة العربية تفقد مكانتها 
الرسمية واإلدارية الصطباغ مجيع املناطق بصبغة الثقافة الفارسية، لكن هذا االنقالب 
والتغري الثقايف مل ينهب اللغة العربية أمهيتها العلمية والدينية، فظلت ُتستخدم يف جماالت 
املحدثني  فحول  احلالية  باكستان  مناطق  من  برز  قد  أنه  نرى  ولذلك  الدينية.  العلوم 
واملفرسين وعلامء العلوم العقلية، الذين صاورا مأوى الناس من بالد العرب وغريها. 
القزداري  كعب  بنت  رابعة  منهم:  بالذكر  نخص  والغوري  الغزنوي  العرصين  ففي 
وعمر بن إسحاق الالهوري وعيل بن عمر الالهوري وعيل بن عبداهلل السندي واحلسن 
بن عيل السندي ومسعود بن سعد بن سلامن الالهوري وحممد بن إسامعيل الالهوري 
وحممد بن حممد الالهوري ونرص الدين بن أمحد السندي وعبدالصمد بن عبدالرمحن 
نبغ  الالهوري. ويف عرص سالطني دهيل  إبراهيم  بن  الدين عثامن  الالهوري ومنهاج 

1- مبارك بوري قايض اطهر، خالفت راشده اور هندوستان ) يف األردية(، ص: 24
2- لبياناهتم املفصلة انظر: الطرازي، موسوعة التاريخ اإلسالمي، ج 1، ص: 406-405
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منهم: احلسن بن حممد الصغاين الالهوري وأبوبكر إسحاق بن تاج الدين امللتاين وأمري 
الالهوري  تاج  امللتاين وبدر  بن سيد مجال  وسيد  الكشمريي  كبري سيد عيل احلمداين 
ويف العرص املغويل جيدر بالذكر هنا: عبداحلكيم السيالكويت  وسيد حممد احلمداين.)1( 
وابنه عبداهلل وحممد عابد الالهوري وتقي بن حممد الالهوري ورمحت اهلل بن عبداهلل 
السندي وعنايت اهلل القادري وحممد هاشم بن عبدالغفور ومال نور حممد الكشمريي 

وحممد صديق الالهوري.
وفيض  امللتاين  أمحد  بن  عبدالعزيز  منهم:  برز  االستعامري  االحتالل  عرص  ويف 
التونكي وموالنا  البشاوري واملفتي عبداهلل  احلسن السهارنبوري والقايض طال حممد 

أصغر عيل روحي والدكتور املولوي حممد شفيع وموالنا عبدالعزيز امليمني.)2( 
أما اللغة العربية بعد إنشاء باكستان؛ فكان من املتوقع بل من املتأكد أن حتتل مكانة 
أسمى وأوىل من بني اللغات يف بالد باكستان التي قامت باسم اإلسالم، لكن حدث 
 - التزال  وربام   - مازالت  عليها،  حمسودة  بدرجة  اللغة  هذه  تفوز  أن  فبدل  العكس، 

تناضل اللغات األخرى وخاصة اإلنجليزية الستبقاء هويتها وحياهتا.
ثانيًا: قد أثرت اللغة العربية يف مجيع اللغات الباكستانية تأثريًا بّينًا، حتى إننا نستطيع 
أن نقول بأنه قد أصبح من غري املمكن أن يكتب الكاتب أو ينظم الشاعر هبذه اللغات، 
أو شعره  كتابته  والبلوتشية، بحيث تكون  والبشتوية  والبنجابية والسندية  األردية  مثل 
خاليًا من األلفاظ العربية مفرداهتا ومصطلحاهتا. ويوضح مدى تأّثر اللغات الباكستانية 
باللغة العربية أنه مل حيدد تأثرها هبا يف جمال انتقال املفردات فقط، بل امتد إىل حقل القواعد 
وكتابة اخلط أيضًا، وهو يشء نادر احلدوث بني اللغات إال بعد رصاع طويل بني اللغتني.

مظاهر تأثري اللغة العربية يف اللغات الباكستانية:
أما مظاهر تأثري اللغة العربية يف اللغات الباكستانية فمنها:

ففي  الباكستانية،  اللغات  مجيع  أبجديات  يف  العربية  األبجدية  معظم  ُيستخدم  )أ( 
اللغتني األردية والبنجابية اللتني يصل عدد حروف الكتابة لكل واحدة منهام إىل واحد 
ومخسني حرفًا، يوجد فيهام مجيع احلروف اهلجائية العربية الثامنية والعرشين، وكذلك 

1- نفس املرجع. 
2- نفس املرجع. 
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األبجدية السندية التي يصل عدد حروفها اهلجائية إىل اثنني ومخسني حرفًا، واألبجدية 
البشتوية التي يصل عدد حروفها إىل أربعني حرفًا، يوجد فيهام مجيع احلروف اهلجائية 
فيها واحد وعرشون  فُيستخدم  التي هلا ثالثون حرفًا  البلوتشية  أما األبجدية  العربية. 

حرفًا من احلروف اهلجائية العربية.
اللغات  يف  العربية  واجلمل  واملركبات  املفردات  من  حُيىص  ال  عدد  ُيستخدم  )ب( 
أسامء  املفردات  من  العربية  اللغة  من  الباكستانية  اللغات  اقرتضت  فقد  الباكستانية. 
وأفعاالً وحروفًا، بام يمثل من أربعني إىل مخسني يف املئة. فهذه املفردات املقرتضة من 
العربية تتصل بجميع جماالت احلياة يف باكستان، من أمور الدولة والصناعات واحِلرف 
والتقاليد  والعادات  واألعياد  واأللوان  واللباس  والرشاب  والطعام  املجتمع  وآداب 
والفنون اجلميلة، كام أهنا حتتوي عىل معظم أنواع األسامء اجلامدة واملشتقة مثل أسامء 
الفاعل واملفعول والتفضيل واآللة والزمان واملكان والصفة املشبهة واملبالغة، واألسامء 
وعىل  املتعددة،  بأوزاهنام  واملكرس  السامل  اجلموع  ومن  واجلموع،  املثنى  وصيغ  املفردة 
العطف  مثل حروف  احلروف  أنواع  واملضارع، وعىل  املايض  الفعل  مثل  الفعل  أنواع 

واجلر والنداء، فهذه األنواع كلها مستخدمة يف اللغات الباكستانية.)1(
)ج( ُتذكر يف مؤلفات اللغات الباكستانية الشعرية والنثرية آيات من القرآن الكريم 

واألحاديث النبوية واألمثال واألشعار العربية.)2(
)د( وقد ُتسّمى الكتب املكتوبة يف هذه اللغات بأسامء عربية. قد يعتقد بعض الناس 
عند سامع هذه األسامء أول مرة أهنا أسامء كتب عربية، إال أنه بمجرد قراءة ما بداخلها 

يعرف أهنا مؤلفة بلغة أخرى غري العربية.

)3( تأثري األدب العريب يف اآلداب الباكستانية:
واليونان،  واهلند  الفرس  مثل  خمتلفة  بشعوب  الفتح  بعد  العرب  اتصل  حينام 
تأثرت آداهبم بالثقافة العربية وآداهبا تأّثرًا ملموسًا، وتغريت حياهتم األدبية. فلام ظهر 
األدب األردي، جعل حيتذي األدب العريب مبارشة، وعن طريق األدب الفاريس، يف 
موضوعاته وأساليبه، كام استعار منه معاين ومفاهيم ومصطلحات كثرية، ثم تلته آداب 

1- للدراسة املفصلة انظر: إنعام احلق غازي، االقرتاض اللغوي من العربية إىل األردية )رسالة جامعية(، ص: 102-69.
2- يمكن مالحظتها يف: مقبول اهلي، اردو مني مستعمل فاريس وعريب رضب االمثال )يف اللغة األردية(.
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تأثري  فيها  يتضح  التي  النواحي  معظم  نعدد  نحن  وها  اإلقليمية.  الباكستانية  اللغات 
األدب العريب يف األدب الباكستاين:

)أ( تشابه بني العروض العريب واألردي:
خاصة،  األردي  والعروض  عامة،  الباكستانية  اإلقليمية  اآلداب  عروض  تأّثر   
واألردي  العريب  فالعروض  الفاريس.  العروض  طريق  عن  ولو  العريب،  بالعروض 
كالمها يتفقان يف نظام التفعيالت ويف بعض عنارصها ويف بعض الزحافات والعلل ويف 
بعض قواعد التقطيع. أما البحور العربية الشعرية، فاألوزان الغالبة منها يف األردية هي 

الرمل واهلزج واملضارع واملجتث واخلفيف واملتقارب.)1(
)ب( تواجد أنواع الشعر العريب يف الشعر الباكستاين:

توجد أنواع الشعر العريب يف اآلداب اإلقليمية عامة، ويف األدب األردي خاصة. 
فمنها: القصيدة والقطعة والغزل والتشبيب واملدح واهلجو والفخر والرثاء واخلمريات 
مثل  )وهي  بند  وترجيع  بند  وتركيب  ومستزاد  العريب(،  الرجز  مثل  )وهي  والرباعي 

املوشحات(.)2(
)ج( تواجد أنواع البالغة العربية يف األدب الباكستاين:

البالغة  من  بالغتهم  ومصطلحات  قوانني  الباكستانية  اللغات  شعراء  اختذ  قد 
العربية، فمعظم املحسنات اللفظية واملعنوية يف هذه اللغات مأخوذ من البالغة العربية، 
مثل تشبيه واستعارة وحقيقت وجماز وصنائع طباق وتدبيج وإهيام، ومقابلة ولف ونرش 

وحسن تعليل وتسجيع وسجع وترصيع وموازنة وغريها.)3(
)د( املعاين واملفاهيم العربية يف األدب الباكستاين:

ويف األدب الباكستاين نجد عددًا كبريًا جدًا من املعاين واملفاهيم التي وردت فيه من 
األدب العريب مبارشة وبواسطة األدب الفاريس. ويمكن تقسيم هذه املعاين واملفاهيم 
إىل قسمني: القسم األول يشتمل عىل األمثال التي هي ترمجة األمثال العربية، أي أهنا 

تشرتك يف املعنى وختتلف يف اللفظ، مثل:

1- انظر للتفصيل: حممد بشري، العروض بني العربية واألردية )رساله جامعية(، ص: 172.
2- نفس املرجع، ص: 174.

3- انظر: حبيب احلق ندوي، باكستان مني فروغ عريب )باللغة األدرية(، ص: 133 وخدجيه شجاعت، فن شاعري )اللغة 
األردية(. 
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االحتياج أم االخرتاع                 رضورت اجیاد یک ماں ےہ
الغريق يتشبث باحلشيش            ڈوبتے کو تنکے اک سہارا

العاقل تكفيه اإلشارة                  عقلمند کو ایک اشارہ اکیف ےہ
لكل داء دواء                                ہر مرض یک دوا ےہ

اليشء باليشء ُيذكر                      ابت ےس ابت نلکیت ےہ
التي هي ترمجة أو مأخوذة من اآليات  الثاين يشتمل عىل املعاين واملفاهيم  والقسم 
وردت  التي  واملفاهيم  املعاين  ومن  العربية،  اآلثار  أو  النبوية  األحاديث  أو  القرآنية 
)من  اجلنة  من  آدم  خروج  املثال:  سبيل  عىل  نذكر،  الطريق  هبذا  الباكستاين  األدب  يف 

القرآن(، والشفقة عىل الناس )من احلديث(.

)هـ( ترمجة القصص والقصائد العربية إىل اللغات الباكستانية:
القصص  وهذه  لغاهتم.  يف  فنظموها  عربية،  بقصص  الباكستانيون  الشعراء  ُأغرم 
وكربال  اإلرساء(،  )وقعة  نامه  ومعراج  وزليخا،  يوسف  كقصة  دينية  قصص  بعضها 
نامه )وقعة مقتل احلسني(، وبعضها اآلخر قصص غري دينية كقصة ليىل واملجنون، كام 
ُترمجت قصائد عربية نظاًم ونثرًا إىل اللغات الباكستانية، وخاصة القصائد التي ُنظمت يف 
، أشهرها قصائد حسان بن ثابت الصحايب، وقصيدة بانت سعاد لكعب  مدح النبي 

ابن زهري الصحايب، وقصيدة الربدة لإلمام البوصريي.)1( 

)و( شخصيات وأماكن عربية يف األدب الباكستاين:
العريب  األدب  طريق  عن  الباكستاين  األدب  يف  وردت  العربية،  الثقافة  تأثري  حتت 
وآدم  حممد  املثال:  سبيل  عىل  الشخصيات،  فمن  عربية.  وأماكن  شخصيات  أسامء 
وإبراهيم ونوح ويوسف وعيسى  وأبوبكر وعمر وعثامن وعيل وأبوعبيدة وخالد 
املعري وقيس ومنصور احلالج وجربيل وإرسافيل وابن  العالء  الوليد  وأبو  ابن 

بدرون وإبليس.
ومن األماكن العربية: األندلس وبغداد والكوفة واحلجاز وجدة ودمشق والعراق 

ومرص واملدينة والنجف واليمن.)2(

1- كيان جند، الدكتور، اردو كي نثري داسستانںي، ص:252-253 - وفياض حممود وعبدالقيوم، تاريخ أدبيات، ج 13.
2- للتفصيل انظر: عبدالقدوس قايض، وإقبال العالمة، كليات إقبال. 
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)4( تأثري الثقافة العربية يف عادات الباكستانيني:
االجتامعية  األحوال  بتغري  وتتغري  فيها،  يعيش  التي  بيئته  إنتاج  شعب  عادات  إن 
ولذلك  األخالقية.  واملعيارات  واالقتصادية  والسياسية  املذهبية  واألوضاع  والثقافية 
فإن عادات السكان املحليني كانت تأثرت بعادات العرب وثقافتهم حينام وردوا هذه 

األرض. وكان تأثري الثقافة العربية يف العادات املحلية بطريقتني:
أوالً: قد حمت الثقافة العربية كلية العادات املحلية اهلمجية والغريبة التي عجزت 
عن احلفاظ عىل بقائها إزاءها، كام أهنا مل متُح بعضًا منها بل أحدثت فيها تغرّيات مناسبة 
مالئمة. فمن العادات التي حُميت متامًا بإتيان العرب يف أرض باكستان السجود للملوك 
وعدم ذبح احليوانات وخاصة البقر وأكل حلومها وإحراق املرأة بزوجها وعدم اخلتان 
فيها  وأحدثت  ُعّدلت  التي  العادات  ومن  والطرب،  الرقص  حفالت  يف  واالشرتاك 
تغيريات: طول التعزية والرتحيب بالطبول واملزامري واستعامل احليل وترك اللحى غري 

املرتبة ووجود عادات دينية وفكرية غريبة.
ثانيًا: رّوج العرب بعض عادات سلوكهم يف مناطق باكستان، ومازال الباكستانيون 

- وال يزالون – يراعوهنا، ومن أهم العادات العربية املرّوجة يف باكستان:

)أ( النطق بكلمة التوحيد والرسالة:
جتري عادة اإلقرار بتوحيد اهلل ورسالة نبيه  يف اللغة العربية جمرى الدم يف جسد 
كل مسلم باكستاين، وُيسّمى هذا اإلقرار باسم »أول كلمة« )الكلمة األوىل( أو »كلمة 

طيبة« يف املصطلح املحيل.

)ب( عادة قراءة القرآن:
-من املعتاد يف املجتمع اإلسالمي أن خيصص كل مسلم باكستاين ومسلمة باكستانية 
بعض وقتهام أثناء اليوم لقراءة القرآن الرشيف تربكًا وتربعًا. ثم هذه أيضًا من العادات 
أو  املساجد  إىل  كلهم  أو  أوالدها  بعض  األرس  بعض  يبعث  أن  باكستان  يف  املعروفة 
أو  حافظ  فيها  يوجد  أن  لألرسة  املفخرات  من  وُيعد  القرآن،  حلفظ  الدينية  املدارس 

حّفاظ للقرآن.
)ج( تسمية األوالد بأسامء عربية:

عربية  أسامء  والبنات  لألبناء  تقرتح  أن  باكستان  مجيع  يف  املعروفة  العادات  ومن 
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ورجال  والصحابيات  والصحابة  األنبياء  بأسامء  يسمون  أو  عباداهلل،  كوهنم  توّضح 
وأمحد  وحممد  وعبدالرمحن  عبداهلل  املعروفة:  الرجال  أسامء  فمن  الدين.  ونساء 
وعيل  وعمر وعثامن  وأبوبكر  ويوسف  ويونس  وإبراهيم  وعيسى  ومصطفى وموسى 
وعباس وحسن وحسني، وغريهم. ومن أسامء النساء: أمة السالم وأمة الرشيد وعائشة 

وخدجية وفاطمة ومريم وزينب ورابعة، وغريهن.
ولدهم  هبا  يسمون  عربية  لفظة  الذين خيتارون  الناس  من  كبريًا  هناك عددًا  إن  ثم 
لألبناء،  وأفضل  وأرشد  وأكرم  وأسلم  وغالب  وذاكر  ومشتاق  وشوكت  إقبال  مثل: 

وفرحت وطلعت وشمع ونجم ونور وصغرى وكربى للبنات.
)هـ( انطالق األلسنة بمحاورات عربية يومية:

يف  دخل  املأثورة،  األذكار  إىل  باإلضافة  العربية،  الكلامت  من  عددًا  هناك  إن 
ما  منها:  بالذكر  ونخص  للغاهتم.  جزءًا  وأصبحت  للباكستانيني،  اليومية  املحاورات 
شاء اهلل وإن شاء اهلل وال حول وال قوة إال باهلل واحلمد هلل وسبحان اهلل وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون وجزاك اهلل والسالم عليكم وعليكم السالم وغريها.)1( 

)5( تأثري الثقافة العربية يف األعياد واملناسبات اخلاصة يف باكستان:
يعرب  هبا  ألن  ما،  جمتمع  ثقافة  ملعرفة  هامة  وسيلة  اخلاصة  واملناسبات  األعياد  ُتعد 
املجتمع عن أفراحه وأحزانه. وإذا استعرضنا األعياد واملناسبات اخلاصة نجد فيها كثريًا 
الثقافة العربية. ففي االحتفال بالعيدين: عيد الفطر وعيد األضحى، يوجد  من مالمح 
تشابه كبري بني املجتمعني العريب والباكستاين، مثل تزيني املدن والقرى واألسواق باألنوار 

واألعالم الورقية، والصالة ولبس األئمة احللل السوداء ونحر اإلبل يف عيد األضحى.
وأما يف االحتفال بمولد النبي  يف اليوم الثاين عرش من شهر ربيع األول، فيحدث 
الناس بيئة عربية يف كل قرية، فيبنون طرز جبال احلرمني الرشيفني، كام يقيمون أشباه 
غاَرْي حراء وثور، فيزورها الزائرون، وكذلك يربز بعض الناس، خاصة الشبان، البسني 
اللباس العريب الشعبي الذي ُيلبس يف دول اخلليج، ويتجولون يف الشوارع واألسواق. 
ومن املناسبات اخلاصة الباكستانية التي تعرب عن تأثري الثقافة العربية اإلسالمية فيها: 
إلقاء األذان العريب يف أذن املولود وتسميته باسم عريب واخلتان والعقيقة، وافتتاح تعليم 

1- انظر: حسن إبراهيم، الدكتور، تاريخ اإلسالم السيايس والثقايف والديني واالجتامعي، ج 2، ص: 32
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بـ»مرسم  ما يسمى  أو  القرآن  بختم  الصالة واالحتفال  أداء  اهلل وطريقة  باسم  الطفل 
آمني«)1( وعقد الزواج بخطبة عربية وتلقني العروس والعريس بكلامت عربية وتوزيع 
التمور بعد النكاح وعقد حفلة الوليمة والدعاء باللغة العربية للميت عند الدفن وبعده.

)6( تأثري الثقافة العربية يف املالبس واألطعمة الباكستانية:
وباإلضافة إىل تقرير اآلداب اإلسالمية العربية يف الطعام واللباس، يوجد تشابه كبري 
بني الشعبني يف حقل املالبس امللبوسة واألطعمة املطعومة، فمن املالبس التي يالحظ 
 : فأمثلتها  األطعمة  يف  التأثري  أما  والقميص.  واجلوارب  والربقع  اإلزار  التأثري:  فيها 

اهلريسة والكباب والكفتة والثريد والشعريية وغريها.

)7( تأثري الثقافة العربية يف الفنون اجلميلة الباكستانية:
مل هيتم العرب األولون بتطوير الفنون اجلميلة مثل العامرة والتصوير واملوسيقى يف 
باكستان، ولذلك ال يبدو أي تأثري مبارش للثقافة العربية يف هذه الفنون اجلميلة املحلية، 
لكن حينام فتح العرب معظم البالد الرشقية والغربية، واختلطوا بثقافات متنوعة، بدأوا 
املناطق  فتأثرت هذه  الفنون يف كل منطقة فتحوها وفرضوا عليها قواعدهم،  يطورون 
بام أنتجه العرب من الفنون؛ ولو بطريق غري مبارش. ففي فن العامرة؛ نجد هناك بعض 
اخلصائص والعنارص التي ُتنبئنا عن تأّثر الثقافة املحلية بالعامرة العربية اإلسالمية املنترشة 
يف أنحاء العامل اإلسالمي. فمن هذه اخلصائص: تغطية اجلدران بالفسيفساء والبالطات 
اخلزفية ذات األلوان املختلفة، وكثرة استخدام مايشبه جواسق متفاوتة األحجام تغطيها 

قبيبات، والفصوص املقعرة الدقيقة التي حتيط بحافات العقود املدببة.)2( 
فمنها:  الباكستانية،  العامرة  يف  نجدها  التي  الرئيسة  املعامرية  العربية  العنارص  أما 

املحراب واملئذنة والقبة والعقود.)3( 

1- »رسم آمني« هو عادة ثقافية دينية منترشة يف باكستان. عندما ينهي الطفل قراءة القرآن الكريم تقيم أرسته حفل الفرح 
هبذه املناسبة، ويشارك فيه األقرباء واألصدقاء وهينئون الطفل عىل ذلك، وأحيانًا يقدمون له اهلدايا أيضًا. )املحرر(

2- فريد حممود شافعي، العامرة العربية اإلسالمية، ص: 605.
3- نفس املرجع. 
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ويف فن التصوير؛ بلغ تأثري مدرسة التصوير العربية يف بغداد إىل التصوير الباكستاين 
عن طريق املدرسة املغولية يف إيران؛ التي كانت تتبع املدرسة العربية ببغداد يف مميزاهتا 
الرئيسة يف القرن الثالث عرش امليالدي، ثم عن طريق املدرسة التيمورية التي ظهرت 
املدرستني  بني  اجلمع  أساس  عىل  تقوم  كانت  والتي  امليالدي،  عرش  الرابع  القرن  يف 

القديمتني املدرسة العربية واملدرسة املغولية.)1(
ويف القرن السادس عرش امليالدي، ملا ورد املغول باكستان أتوا معهم بجميع أساليب 
التصوير الراقية للتيموريني يف أفغانستان، التي امتزجت كلها فيام بعد يف مدرسة جديدة 

تسمى »املدرسة املغولية اهلندية«.)2(

ويف فن املوسيقى؛ ظهر تأثري الثقافة العربية يف اجلوانب التالية:
عريب،  أصل  من  معظهم  وكان  الوسطى،  آسيا  من  أتوا  الذي  املتصّوفني  إن  أوالً: 
وصقل  لتزكية  عربيان  اسامن  ومها  »قوايل«،  أو  »سامع«  ُيسّمى  جديدًا  صنفًا  اخرتعوا 

القلوب، فصرّيوا املوسيقى املحلية الوثنية إسالمية.
وفارسية  عربية  بأحلان  كبري  تأّثر  فيها  يوجد  جديدة  أحلانًا  املسلمون  اخرتع  ثانيًا: 
وكان  عربية،  تسميات  عليها  أطلقوا  و  بينها،  يميز  أن  الرجل  عىل  ويصعب  إيرانية، 
زعيمهم األول يف ذلك األمري خرسو. ومن األحلان التي وردت يف املوسيقى املحلية 

وُسميت بأسامء عربية : عشاق وعراق وحسني وحجاز وموافق وغنم وقول.)3(
ثالثًا: ثم إن هناك عددًا من اآلالت املوسيقية املحلية التي ُتسّمى بأسامء ترجع إىل 
أصل عريب، وذلك ُينبئنا عن اتصاهلا بالثقافة العربية. فمن بني اآلالت الوترية طنبورة 

ورباب وعود، ومن آالت النفخ مزمار، ومن اآلالت اإليقاعية دف وطبلة.

1- الباشا حسن، الدكتور، التصوير اإلسالمي يف العصور الوسطى، ص: 208-207
2- إكرام حممد شيخ، پاكستان كا ثقافتی ورثہ، ص: 94

3- متيمي، حممد جهانكري،جنويب ايشسیا مںي ہندؤو ں اورمسلامنوں كی موسسیقی، فرق اورفاصلہ، ص: 11، للتفصيل انظر: 
فياض ليىل مليحه، موسوعة املوسيقى - العرب واألجانب، ص: 594
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إن اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن واحلديث ولغة العلوم واألمة اإلسالمية 
يف كل زمان ومكان، فلذلك حتتل مكانة أساسية يف مجيع الدول اإلسالمية، ويفضلها 
كل مسلم عىل مجيع اللغات القومية واملحلية كلغة لإلسالم واملسلمني، وهي اآلن لغة 
ونرى  األقل.  عىل  إسالمية  عربية  دولة  وعرشين  اثنتني  يف  وتعليمية  ووطنية  رسمية 
كام  اإلسالمية؛  الدول  سائر  يف  تعليمية  إجبارية  ومادة  دينية  كلغة  هبا  املتزايد  االهتامم 
وإيران  وأفغانستان  وباكستان  وماليزيا  السالم  دار  وبرونائي  مالديف  يف  اآلن  حيدث 

والسنغال وغريها.
وتبذل اآلن جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي جهودًا ال بأس هبا يف 
نرش اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي، فنذكر عىل سبيل 
املثال القرار الذي اختذه مؤمتر وزراء اخلارجية اإلسالمي املنعقد يف صنعاء من 25 إىل 

30 ربيع األول عام 1405هـ: 
»أوىل املؤمتر اهتاممًا بالغًا نحو القضايا الثقافية وعرّب عن االرتياح لإلجراءات التي 
اخُتذت يف سبيل إنجاز مرشوع بناء كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من مرشوع 

1- ُنرش هذا البحث يف جملة الدراسات اإلسالمية ،4:24، 1989م.

الدكتور مظهر معني
أستاذ اللغة العربية وعميد الكلية الرشقية السابق بجامعة بنجاب، الهور
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اجلامعة اإلسالمية يف النيجر، كام عربَّ عن االرتياح للتقدم الذي أحرزه مرشوع اجلامعة 
واملؤسسات  اهليئات  مجيع  اإلسالمي  التضامن  صندوق  ودعا  أوغندا.  يف  اإلسالمية 
يف  اإلسالمية  واجلامعة  بامليزيا  اإلسالمية  للجامعة  املساعدات  تقديم  إىل  املتخصصة 
بنغالديش واملعهد اإلقليمي للتعليم التكمييل يف باكستان واملعهد اإلقليمى للدراسات 
واألبحاث اإلسالمية يف متبكتو واملعهد اإلسالمي للرتمجة يف اخلرطوم والكلية الزيتونية 

للرشيعة وأصول الدين يف تونس«.)1(
ومن األهداف األساسية للمنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم التابعة ملنظمة 
املؤمتر اإلسالمي نرش لغة القرآن وحمو األمية من العامل اإلسالمي، وكذلك هتتم رابطة العامل 

اإلسالمي بمكة بنرش اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف الدول اإلسالمية وخارجها.
أما مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ووطنية يف كل دولة مسلمة عامة، و باكستان 
خاصة، فهي مشكلة حتتاج إىل البحث والتحليل؛ ألن تصور القوم والقومية عىل أساس 
أّثرا يف قلوب  الدولة، قد  الدين ولسانه عن  املنطقة اجلغرافية املحدودة، وفكرة فصل 
املسلمني إىل حد كبري، وإال فاملشكلة ليست كبرية. لذلك يستطيع كل مسلم أن يقول 
ولغة  واحلديث  القرآن  لغة  هي  العربية  اللغة  أن  التفكري  إىل  حاجة  وبدون  الفور  عىل 
العلوم واألمة اإلسالمية يف كل عرص ومرص. ولذلك جيب أن تكون هي اللغة الرسمية 
األوىل يف كل دولة إسالمية، أو إحدى اللغات الرسمية والوطنية فيها عىل األقل. ولكن 
جيب علينا أن نناقش هذا املوضوع من كل ناحية، ونصل إىل نتيجة واضحة بالدالئل 
الثابتة والرباهني القاطعة؛ حتى نفحم كل خصم، ونركز يف هذا املقال عىل مكانة اللغة 
العربية كلغة رسمية وقومية يف باكستان، نظرًا إىل ماضيها وحارضها، وكل ما ينطبق 
عىل باكستان ينطبق عىل مجيع البلدان اإلسالمية، ولو بفرق البيئة واختالف التفاصيل. 

ملحة تارخيية عن مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وقومية يف باكستان:
إن املناطق التي تشتمل عليها باكستان احلديثة هي أقدم املناطق يف شبه القارة اهلندية 
التي انترش فيها اإلسالم ولسانه العريب قبل ألف سنة أو أكثر. ومناطق باكستان احلديثة 
هي: بلوجستان، والسند، وبنجاب، ومنطقة احلدود الشاملية الغربية، وترتبط هبا والية 

مجون وكشمري احلرة واملحتلة بأغلبيتها املسلمة دينيًا وثقافيًا وجغرافيًا. 

1- جملة »الدعوة« األسبوعية، الرياض، ديسمرب 1984م، العدد 972. 31، ص:18.
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اخلالفة  عرص  إىل  باكستان  يف  اإلسالمية  والفتوحات  العربية  اللغة  تاريخ  ويرجع 
الراشدة واألموية.

ونعرف أن القائد العظيم حممد بن القاسم فتح أرض السند يف عرص خالفة الوليد 
بلغ حدود كشمري  الذي  األموي )86هـ-96هـ( سنة 92هـ/712م،  عبدامللك  ابن 

وإمارة قنوج.)1(
ويلقي الدكتور إرسائيل ولفنسون ضوءًا عىل سلسلة الفتوح العربية اإلسالمية التي 

وصلت إىل حدود باكستان ويقول: 
»وقد كان القرن األول للهجرة عظياًم من كل وجه، فقد ارتفع شأن اللغة العربية 
ارتفاعًا ال نظري له، وامتدت الفتوح اإلسالمية امتدادًا كبريًا جدًا حتى وصلت إىل اهلند 

من ناحية، وإىل بحر الظلامت من ناحية أخرى«.)2(
بلوجستان  عىل  العرب  املسلمني  سيطرة  إىل  أمحد  الزبيد  الشهري  الباحث  ويشري   
الباكستانية  اهلندية  القارة  شبه  معظم  عىل  السيطرة  من  وحرماهنم  وامللتان  والسند 

بأسلوبه اخلاص:
»إن اهلند )باستثناء السند وملتان وبلوجستان( وتركيا األوروبية مها من تلك الدول 
ناطقة  أمة  أو  العرب  حكم  حتت  تكن  مل  ولكنها  املسلمون،  عليها  سيطر  التي  القليلة 

بالعربية قط«.)3(
بلوجستان  املمتدة من  الباكستانية  املناطق  أن  البيانات واملعلومات عىل  وتدل هذه 
اإلسالمي  الدين  إليها  وصل  التي  القارة  شبه  يف  املناطق  أقدم  هي  ملتان  إىل  والسند 
وبعده.  األول  اهلجري  القرن  يف  العرب  املسلمون  فتحها  أن  بعد  العريب،  اللسان  مع 

فأصبحت اللغة العربية لغة البالد الرسمية وبقيت كذلك لثالثة قرون.)4(
وتأثرت اللغة السندية باللغة العربية إىل حد كبري ودخلتها الكلامت العربية بكثرة، كام 
بدأت ُتكتب باألبجدية العربية وال تزال مكتوبة هبا. فازداد اهتامم الشعب باللغة العربية 

1- إحسان حقي: باكستان ماضيها وحارضها، ص: 42. 
2- إرسائيل ولفنسون، الدكتور، تاريخ اللغات السامية، مطبعة االعتامد، القاهرة، 1929م، ص: 215. 

3- زبيد أمحد، الدكتور، )إسهام باكستان واهلند يف األدب العريب( عربی ادبیات مںي پاک و ہند اک حصہ. ترمجه من اإلنجليزية 
إىل األردية شاهد حسني رزاقي، إدارة الثقافة اإلسالمية، الهور، الطبعة األوىل، 1973، ص: 1. 

4- جامعة بنجاب بالهور: )تاريخ آداب املسلمني يف باكستان واهلند( تاريخ ادبياِت پاكستان و ہند، املجلد الثاين )األدب 
العريب( مطبعة املكتبة العلمية، الهور، الطبعة األوىل، 1972م، ص: 5 )املقدمة(
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وأبجديتها كأساس لغتهم األم. وكان املؤرخون العرب يطلقون عىل مجيع املناطق التي 
فتحها املسلمون يف شبه القارة اهلندية اسم »السند«. وكانت شبه القارة عندهم منقسمة 
إىل جزأين، فكانوا يسمون املنطقة املمتدة من ديبل إىل جبال جهلم »السند«، كام كانوا 

يطلقون عىل مجيع اللهجات يف هذه املنطقة اسم »السندية« بال متييز. )1(
حممود  السلطان  ففتحها  كشمري  وحدود  بيشاور  إىل  الهور  من  املمتدة  املنطقة  أما 
الغزنوي، وصارت »بنجاب« جزءًا من الدولة اإلسالمية مبارشة بعد أن ضمها حممود 
إىل سلطنة غزين يف أفغانستان. وتم ذلك إىل سنة 1022م/413ه، فبدأت الهور تزدهر 

كمدينة إسالمية مركزية يف اهلند الشاملية.)2(
استبدلت  ملا  القارة  باكستان وشبه  الفارسية كلغة رسمية يف أرض  اللغة  وبدأ عرص 
الفارسية بالعربية يف عهد الغزنوي. وبقيت اللغة الفارسية ُتستخدم يف دواوين احلكومة 
من القرن احلادي عرش امليالدي إىل انتهاء العرص املغويل سنة 1857م. وُتكتب هذه اللغة 
العرب يف زمن اخلليفة  املسلمني  أيدي  العربية منذ فتح فارس عىل  باألبجدية  الفارسية 
الثاين عمر بن اخلطاب  )13هـ-23هـ(، وهي تتأثر باللغة العربية إىل حد كبري بحيث 
ُتكتب باحلروف العربية وتضّم يف معجمها أكثر من سبعني باملائة من املفردات العربية.)3(
املفردات  استمرارًا لألبجدية وأغلبية  الفارسية كلغة رسمية  اللغة  وكان استخدام 
املحاكم  يف  هامة  كلغة  موجودة  العربية  اللغة  كانت  ثم  احلكومة.  دواوين  يف  العربية 

الرشعية الرسمية، وبقيت كذلك إىل انتهاء العرص املغويل سنة 1857م. 
وكانت املناطق الباكستانية مناطق األغلبية املسلمة منذ قرون، وكذلك كانت منطقة 
مجوں وكشمري. ودخلت اللغة العربية كل بيت من بيوت املسلمني كلغة القرآن والصالة 
ولغة اإلسالم وعلومه. وكان كل مسلم مثقف يتعلم اللغة العربية، ومل يكن ُيعد من أهل 
العلم والثقافة إذا مل يكن عىل معرفة باللغة العربية وعلومها اإلسالمية. واستمر ذلك 
إىل انتهاء العرص اإلسالمي يف شبه القارة اهلندية سنة 1857م. وهكذا كانت أمهية اللغة 

العربية عىل املستوى القومي يف املناطق الباكستانية طوال القرون )712م-1857م(. 

1- نفس املصدر، ص: 69. 
2- نفس املصدر، ص: 63. 

الرباط،  العريب«،  »اللسان  جملة  يف  اخلارج،  يف  اإلسالمية  العربية  والثقافة  اللغة  نرش  قضايا  الدكتور،  الدين،  حميي   -3
1983م، العدد 20، ص:9. 



-89-

والشك أن اللغة الفارسية أيضًا شاعت عىل املستوى الرسمي والوطني يف أرض 
باكستان قبل قرون، ولكنها كانت ُتكتب باألبجدية العربية، وتضم املفردات والكلامت 
العربية بكثرة كام سبق أن ذكرنا. فلذلك كان تعلُّم اللغة العربية وأبجديتها وقواعدها 
أمرًا البد منه إلتقان اللغة الفارسية وآداهبا. وساعد ذلك أيضًا عىل نرش اللغة العربية، 
باإلضافة إىل مكانتها كلغة اإلسالم والتعليم الديني. ومما يؤيد افتقار الفارسية إىل اللغة 
العربية إعطاُء اللغة العربية مكانة أساسية يف دستور مجهورية إيران اإلسالمية يف العرص 

احلديث.)1(
إىل  العربية  باللغة  باكستان  يف  املتواجدة  املحلية  واللهجات  اللغات  مجيع  وتأثرت 
العربية  الكلامت  ودخلت  العربية،  باألبجدية  املحلية  اللغات  سائر  فُكتب  كبري.  حد 
فيها بكثرة. وال يزال هذا التأثري عميقًا إىل العرص احلديث. فازداد اعتناء الشعب باللغة 
العربية وأبجديتها كأساس لغتهم األم يف املناطق املختلفة. وذلك باإلضافة إىل اعتناء 

عامة املسلمني بتعلمها لتالوة القرآن وأداء الصالة والشعائر الدينية األخرى. 
أن سقطت  بعد  كلها  القارة  باكستان وشبه  الربيطاين عىل  االستعامر  ومتت سيطرة 
الشعبية سنة 1857م.  الثورة  أو  االستقالل  املسلمة وفشلت حرب  املغولية  احلكومة 
وكانت نقطة التحّول يف تاريخ اهلند اإلسالمي. فأخرجت اللغتني العربية والفارسية من 
دواوين احلكومة وفرضت عليها اللغة اإلنجليزية املكتوبة باألبجدية الالتينية، واملتأثرة 
اإلنجليزية.  املحاكم  الرشعية  باملحاكم  استبدلت  كام  والالتينية.  اليونانية  باللغتني 
فأصبح  اجلديد.  والقانوين  التعليمى  النظام  يف  أساسية  لغة  اإلنجليزية  اللغة  فجعلت 
املسلمون الناطقون بالعربية والفارسية واملحلية غري املثقفني عند املستعمرين. وحدث 
العربية والفارسية عىل  ذلك يف ملح البرص وبكت عليهم السامء واألرض، واقترصت 

آالف املساجد واملدارس ومئات اآلالف من بيوت املسلمني. 
أهل  من  جدًا  قليلة  فئة  إال  يتعلمها  ال  متامًا  أجنبية  لغة  اإلنجليزية  اللغة  وكانت 
اللغة األردية  اهلندي. فاسُتخدمت  بالشعب  اهلند. ومل تكن هلا صلة حضارية وثقافية 
اللغة األردية  املختلفة. وكانت  الرسمية والتعليمية والعامة  الدوائر  مع اإلنجليزية يف 
شائعة يف شبه القارة كلها، كام كانت سائدة يف املناطق والواليات ذات األغلبية املسلمة 

عرشة،  السادسة  املادة  3041ه،  طهران،  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  دستور  اإلسالمي،  اإلرشاد  وزارة  راجع:   -1
ص: 72.
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التي انضمت إىل باكستان الغربية سنة 1947م، حيث انتهى عرص االستعامر الربيطاين 
يف شبه القارة وُأسست دولة باكستان اجلديدة واختارت باكستان اللغة األردية املكتوبة 
باألبجدية  املكتوبة  اهلندية  اللغة  اهلند  اختارت  كام  هلا،  قومية  كلغة  العربية  باألبجدية 
السنسكريتية أو الديوناغرية كلغتها الوطنية. ثم ُأضيفت اللغة البنغالية إىل اللغة األردية 
وكذلك  1956م.  سنة  ُوضع  الذي  الباكستاين  الدستور  بموجب  أخرى  قومية  كلغة 

بموجب الدستور الذي ُوضع بعد ذلك يف عام 1962م. 
وانقطعت باكستان الرشقية عن دولة باكستان يف ديسمرب عام 1971م، وصارت 
يف  وحيدة  قومية  لغة  األردية  اللغة  أصبحت  وبذلك  بنغالديش،  باسم  مستقلة  دولة 
ثم  بذلك.  1973م  سنة  ُوضع  الذي  الباكستاين  الدستور  واعرتف  احلديثة.  باكستان 
احلدود  ومنطقة  والسند  بنجاب  فيها  بام  أيضًا  أقاليمها  مجيع  يف  رسمية  كلغة  اختريت 
احلرة  وكشمري  مجون  يف  رسمية  لغة  تزال  ال  أهنا  كام  وبلوجستان،  الغربية  الشاملية 
اللغة اإلنجليزية ال تزال ُتستخدم يف دواوين احلكومة إىل اآلن مع  واملحتلة. ومع أن 

اللغة األردية، إال أن ذلك يقل بمرور األيام ويتزايد استخدام األردية يومًا بعد يوم. 
بالكلامت  مليئة  األول  يومها  منذ  العربية  باألبجدية  ُتكتب  التي  األردية  واللغة 
ألبجدية  استمرار  رسمية  كلغة  واستخدامها  الفارسية.  مثل  العربية  واملصطلحات 
اللغة  تعلم  من  والبد  الرسمية.  الدواوين  يف  ومصطلحاهتا  ومفرداهتا  العربية  اللغة 
اللغات  مجيع  يف  احلال  وكذلك  األردية،  اللغة  إلتقان  وأبجديتها  بقواعدها  العربية 
واللهجات املحلية يف باكستان)1(. ثم إن اللغة العربية موجودة يف كل بيت من بيوت 
الدينية  أمهيتها  إىل  ونظرًا  وعلومه.  اإلسالم  ولغة  والصالة  القرآن  كلغة  املسلمني 
والثقافية ُجعلت مادة إجبارية يف مجيع املدارس الثانوية احلكومية يف باكستان ومجوں 

وكشمري احلرة منذ سنة 1982م.)2(

1- هذه مبالغة نبعت من محاس الباحث للغة العربية، واحلقيقة أن اإلملام بالعربية وآداهبا جيعل الدارس )وليس املتعلم( 
متمكنًا من الدراسة العلمية للتطورات اللغوية واألدبية والثقافية للغة األردية وبعض اللغات املحلية. )املحرر(

2- حممود عبداهلل، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، وزارة التعليم الفيدرالية، إسالم آباد، 1984م، ص: 146. 
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اللغة العربية كلغة رسمية وقومية يف باكستان احلديثة:
باكستان احلديثة إىل  العربية كلغة رسمية وقومية يف  باللغة  أما املربرات لالعرتاف 

جانب اللغة األردية دستوريًا فهي كثرية متنوعة، نّلخصها يف النقاط التالية: 
1. لغة الدين الرسمي

يعرتف الدستور الباكستاين احلايل )دستور 1973م( مثل الدساتري السابقة بمكانة 
اإلسالم كدين الدولة الرسمي يف املادة التي عنواهنا: 

»اإلسالم دين الدولة« وينص عىل أنه: 
»جيب أن يكون اإلسالم دين دولة باكستان«.)1( 

القرآن  لغة  فهي  الفصحى،  العربية  اللغة  هي  اإلسالم  لغة  أن  أحد  عىل  خيفى  وال 
الكريم ولغة احلديث النبوي، كام أهنا كانت وال تزال لغة العلوم اإلسالمية يف كل عرص 
ومرص، فهذا اعرتاف ولو كان غري مبارش بأمهية اللغة العربية كلغة الدين الرسمي. وقد 

 : قال رسول اهلل 
»تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبام: كتاب اهلل وسنة رسوله«.)2( 

ويقتيض التمسك هبام االهتامم باللغة العربية عىل املستوى الرسمي والوطني، ألهنا 
 : ، وقد قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  لغة كتاب اهلل وحديث رسول اهلل 

»تعّلموا العربية فإهنا من دينكم«.)3( 
للتعاليم  بالنسبة  الباكستاين  الدستور  يف  مفصاًل  بيانًا  نجد  هذا،  إىل  وباإلضافة 

اإلسالمية ونرشها بعنوان: »احلياة اإلسالمية«. 
عىل  ومجاعات  أفرادًا  باكستان  مسلمي  تساعد  التي  اخلطوات  اختاذ  جيب   .1
الرئيسة وعقائده األساسية، وأن يزّودوا بكافة  تنظيم حياهتم يف إطار مبادئ اإلسالم 

التسهيالت التي تساعدهم عىل فهم احلياة وفقًا للقرآن الكريم وللسنة النبوية. 
2. إن عىل الدولة أن تبذل كل جهودها يف سبيل تربية مسلمي باكستان. 

اللغة  تعّلم  تشجع  وأن  إجبارية،  اإلسالمية  والعلوم  الكريم  القرآن  جتعل  أن  أ. 

1- إحسان حقي، الدكتور، باكستان ماضيها وحارضها، ص 365، )نقاًل عن الدستور الباكستاين(.
2- اخلطيب التربيزي، مشكاة املصابيح، منشورات املكتب اإلسالمي، دمشق، 1380هـ، املجلد األول، ص: 66 )برواية 

اإلمام مالك يف املوّطأ(.
3- راجع: الدكتور حممود عبداهلل، اللغة العربية يف باكستان، ص: 3.
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العربية وتسهلها، وأن تساعد عىل طبع الكتب الدينية القّيمة وعىل نرش القرآن الكريم. 
األخالق  مستوى  عىل  واملحافظة  اإلسالمية  الوحدة  تقوية  عىل  تعمل  وأن  ب. 

اإلسالمية. 
باألوقاف  وُتعنى  الزكاة  مجع  عىل  تعمل  التي  اخلاصة  املنظامت  تعنّي  وأن  ج. 

واملساجد.)1(
ويتضح لنا بذلك كله أن الدستور الباكستاين قد هّيأ أساسًا قّياًم إلعطاء اللغة العربية 
مكانة أساسية كلغة الدين الرسمي عىل املستوى الوطني، فال غرابة يف أن ُيعرتف بلغة 

الدين الرسمي كلغة رسمية يف باكستان. 
2. لغة األمة املسلمة: 

األقليات  دول  ويف  إسالمية،  دولة  مخسني  من  أكثر  يف  منترشة  املسلمة  األمة  إن 
املسلمة. وقال جل ذكره: 

﴿ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ﴾ )2(
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 

ڄ﴾.)3(
وإذا اعرتفنا بكون األمة املسلمة أمة وسطًا وأمة واحدة بدون تقييد الزمان واملكان، 
وإذا اعرتفنا بأن العقيدة اإلسالمية هي التي تشّكل القومية اإلسالمية أو أمة اإلسالم، 
فلغة هذه األمة املسلمة املتحدة هي اللغة العربية الفصحى، التي هي لغة كتاب اهلل ولغة 
رسول اهلل  ولغة الصحابة  والتابعني ولغة العلامء وعامة املسلمني إىل يوم الدين 

ويف جنّات رّب العاملني. 
يقول الدكتور حقي: 

»إن اهلل سبحانه وتعاىل مل ينزل القرآن الكريم باللغة العربية ومل جيعل ترمجته عسرية، 
إن مل نقل مستحيلة، إال لكي يكون املسلمون أمة واحدة، يتكلمون لغة واحدة ويقرأون 
بالعربية كتابًا واحدًا. فاهلل سبحانه وتعاىل الذي جعل اإلسالم خاتم األديان، وجعل 
القرآن  عليهم  أنزل  ولذا  واحدة.  لغة  اإلخوة  هؤالء  يتكلم  أن  قىض  إخوة،  املؤمنني 

1- إحسان حقي، الدكتور، باكستان ماضيها وحارضها، ص: 365، )نقاًل عن الدستور الباكستاين(.
2- األنبياء: 92.
3- البقرة: 143.
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أدرك  ولو  دينهم.  أحكام  هبا  ويفهمون  صلواهتم  هبا  يقيمون  التي  اللغة  هبذه  الكريم 
وقومية  اإلسالم،  هو  واحد  دين  هلم  واحدة،  أمة  اليوم  لكانوا  احلقيقة  هذه  املسلمون 
واحدة هي اإلسالم، ولغة واحدة هي العربية، وملا كانوا بحاجة إىل هذه اللغات الكثرية 
التي يتكلموهنا، وال إىل هذه القوميات املتعددة التي تقوم فيها العالقات اإلنسانية عىل 

القوميات واللغات«.)1(
من  املتحدة  املسلمة  األمة  لغة  الفصحى هي  العربية  اللغة  أن  يدل عىل  ذلك  وكل 
زمن املصطفى  إىل يوم القيامة. فيجب أن تعرتف كل دولة من دول العامل اإلسالمي 
بمكانتها كلغة قومية هلا، كام ينبغي لكل دولة توجد فيها األقليات املسلمة أن تعرتف 

بمكانتها كلغة أبناء األمة املسلمة من سّكاهنا عىل املستوى الوطني. 
 : 3.لغة أمهات املؤمنني 

إن اللغة العربية الفصحى هي اللغة األم لكل مسلم يف كل زمان ومكان، ألن اهلل 
سبحانه وتعاىل جعل أزواج النبي  أمهات املؤمنني إىل يوم القيامة. 

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ﴾ )2(
لغة  فهي  الفصحى.  العربية  اللغة  هي  املؤمنني  أمهات  لغة  أن  أحد  عىل  خيفى  وال 
أمهات املؤمنني خدجية وسودة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة والزينبني وجويرية 
وميمونة وصفّية، وغريهن من أزواج الرسول  وأهل بيته  وأرضاهن. فلذلك 
هي اللغة األم لألمة املسلمة يف باكستان ويف كل مكان. وجيب االعرتاف هبذه احلقيقة 
عىل املستوى الرسمي والوطني واملحيّل. وكذلك هي اللغة األم لكل أم مسلمة، ألهنا 
أيضًا من بنات أمهات املؤمنني. وإذا كانت اللغة األم ألغلبية السكان يف دولة تستحق 
أن تكون لغة رسمية وقومية فيها، فاللغة العربية الفصحى هي األوىل بأن ُتعترب اللغة 
بمكانتها  ُيعرتف  أن  وجيب  اإلسالم،  دول  ومجيع  باكستان  يف  املسلمة  لألغلبية  األم 
كاللغة األم يف باكستان، وبالتايل ُيعرتف هبا كلغة رسمية وقومية وحمّلية، كام ينبغي أن 

تعرتف هبا كل دولة من دول األقلّيات املسلمة كاللغة األّم لكل مسلم من مواطنيها. 

1- إحسان حقي، الدكتور، باكستان ماضيها وحارضها، ص: 335-334.
2- األحزاب: 6.
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4. أّم اللغات الباكستانية:
ُتكتب مجيع اللغات الباكستانية بام فيها اللغة األردية باألبجدية العربية. وعدد كبري 
اللغة  أو عن طريق  العربية مبارشة  اللغة  فيها مأخوذ من  املفردات واملصطلحات  من 
الفارسية؛ التي ُتكتب أيضًا باخلط العريب، وترجع أكثر مفرداهتا إىل أصل عريب. فالبد 
واللغات  والفارسية  األردية  اللغتني  إلتقان  ومعرفتها  العربية  اللغة  قواعد  تعّلم  من 
املحلية يف باكستان. وال يمكن تطوير هذه اللغات كلغات علمية إال بإعطاء اللغة العربية 
مكانة أساسية عىل املستوى الرسمي والوطني، كأساسها الكالسيكي الدائم، كام أنه ال 
العلمية  مصطلحاهتا  ووضع  بينها  التقريب  أو  واللهجات  اللغات  هذه  توحيد  يمكن 
املشرتكة إال عىل أساس اللغة العربية الفصحى وأبجديتها. ونظرًا إىل التأثري العميق للغة 
العربية وأبجديتها يف مجيع اللغات واللهجات الباكستانية، ويف مقدمتها اللغة القومية 
)األردية(، نستطيع أن نطلق عىل مجيعها اسم »اللغات واللهجات العربية املختلطة« إىل 
حد ما. وأسامء هذه اللغات واللهجات هى: األردية، والبنجابية، والسندية، والبشتوية، 

والبلوشية، والرباهوية، والكشمريية، والشنائية، والبلتية، والفارسية. 
ومن ناحية أخرى أيضًا؛ حتتاج اللغات الباكستانية إىل العربية، وهي تطّور اللغات 
واللهجات بدون اجتاه حمدد مطلوب. ويف مقدمتها اللغة األردية التي هلا فضل عىل مجيع 
اللغات املحلية كلغة علمية سائدة يف باكستان وشائعة يف شبه القارة كلها. ولكنها لغة 
غري كالسيكية ال نجد هلا وجودًا كلغة علمية قبل قرنني أو ثالثة. وال ندري ماذا ستكون 
صورهتا بعد االمتزاج املتزايد باللغات املحلية وباللغة اإلنجليزية يف باكستان، وباهلندية 
يف  العريب  باخلط  ُتكتب  التي  البنجابية  اللغة  يف  احلال  وكذلك  اهلند.  يف  السنسكريتية 
منطقة بنجاب الباكستانية، ومتيل إىل اللغة العربية والفارسية يف ألفاظها ومصطلحاهتا، 
اللغة  إىل  ومتيل  اهلندية  بنجاب  يف  السنسكريتي  اجلورمكهي  باخلط  ُتكتب  ولكنها 
1947م  سنة  اهلند  إىل  انضاممها  بعد  ومصطلحاهتا،  ألفاظها  يف  والسنسكريتية  اهلندية 
وانقطاع الصلة بينها وبني اللغة األردية السائدة يف بنجاب املتحدة قبل االستقالل من 
ناحية، وبينها وبني لغة أغلبية السكان يف بنجاب املتحدة املكتوبة باخلط العريب واملليئة 
األردية  اللغة  نصون  أن  نريد  كنا  وإذا  أخرى.  ناحية  من  والفارسية  العربية  باأللفاظ 
باللغة  نعرتف  أن  علينا  اهلدامة، جيب  السلبية  الثقافية  التطورات  من  املحلية  واللغات 
العربية الفصحى وأبجديتها كأم اللغات الباكستانية وأساسها الكالسيكي الدائم عىل 
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املستوى الرسمي والوطني، حتى تتقوى مجيع هذه اللغات علميًا وثقافيًا وتستغني عن 
املصطلحات والكلامت اإلنجليزية واهلندية وغريها إىل حد كبري، وحتى تتمكن من أداء 

دورها كلغة رسمية أو قومية أو حملية أو تعليمية بطريق علمي أفضل. 
وباإلضافة إىل ذلك، نرى اللغة العربية موجودة كلغة مستقلة عىل املستوى الثقايف 
فور  أذنيه  يف  واإلقامة  األذان  صوت  مسلم  مولود  كل  فيسمع  باكستان.  يف  الوطني 
اليوم  يف  مّرات  مخس  للصالة  األذان  ويسمع  عريب،  باسم  عادة  ُيسّمى  ثم  والدته، 
مثل:  اليومية،  حياته  يف  كثريًا  ويستعملها  الكثرية  العربية  الكلامت  يسمع  كام  والليلة، 
السالم عليكم وسبحان اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب والحول وال قوة إال باهلل وإنا هلل وإنا 
إليه راجعون والشهادتني والصوم والصالة واحلج والزكاة والنكاح واجلنازة والقرآن 
واألشياء  والنساء  للرجال  العربية  األسامء  آالف  يسمع  ثم  وغريها،  والفقه  واحلديث 
التحاقه  قبيل  بالعربية  القرآن  وتالوة  الصالة  أداء  يتعلم  أنه  كام  آخر،  إىل  حني  من 
باملدرسة االبتدائية أو بعدها. ثم يعرف أن لغة مجيع الشعائر الدينية من املهد إىل اللحد 
هي العربية. وكل هذا يدّل عىل تواجد مستقل للغة العربية يف حميط الثقافة الباكستانية 
ودوائر احلياة الفردية واالجتامعية عىل نطاق واسع، فهي لغة باكستانية مستقلة إضافة 

إىل مكانتها كأساس اللغات واللهجات الباكستانية. 
وهناك مشكلة أخرى عىل املستوى الرسمي والوطني حتّلها اللغة العربية، كلغة باكستانية 
أن  أردنا  وإذا  العاملية.  الشؤون  يف  لغة  استخدام  مشكلة  وهي  الباكستانية،  اللغات  أم  أو 
نحتفظ هبويتنا الدينية والقومية والثقافية عىل املستوى العاملي جيب علينا أن نستخدم اللغة 
العربية كلغة عاملية، والتي هي لغة سائدة يف العامل اإلسالمى ومعرتف هبا كلغة رسمية مثل 

اإلنجليزية والفرنسية يف اهليئات واملنظامت الدولية مثل هيئة األمم املتحدة وغريها. 
ومن هذه الناحية أيضًا؛ تستحق أم اللغات الباكستانية أن تكون هلا مكانة أساسية 
الباكستانية  اللغة  إن  نقول  أن  نستطيع  التفاصيل كلها،  إىل هذه  رسميًا وقوميًا. ونظرًا 
املوحدة املكتوبة باألبجدية العربية واملعّولة عىل القواعد واملفردات العربية تتكون من 

ثالث لغات أو هلجات، أو هلا ثالث درجات، هي:
1. اللغة أو اللهجة الفصحى القرآنية العاملية. 

2. اللغة أو اللهجة القومية. 
3. اللغة أو اللهجة املحلية.
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وقد آن لنا أن نعرتف هبذه اللغة الباكستانية املتحدة التي أصلها عريب وخطها عريب 
وفرعها يف كل بيت باكستاين. وعلينا أن نحاول توحيد هلجاهتا ومصطلحاهتا أو التقريب 
بينها عىل أساس اللغة الفصحى، كام جيب علينا أن نستخدم هذه اللغة الباكستانية يف 

مجيع الدوائر الرسمية والوطنية والعاملية بدالً من اللغات األجنبية. 
5. لغة عاملية إسالمية:

إن اللغة العربية هي لغة عاملية أبدية لإلسالم واملسلمني منذ نزول القرآن إىل يوم 
القيامة. ويدل القرآن عىل كوهنا لغة عاملية أبدية بل كوهنا لغة للعاملني: 

1. ﴿ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ )1(
2. ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ    ۀ ہ ﴾ )2(
3. ﴿ک ک گ        گ گ﴾ )3(

تدل هذه اآليات وأمثاهلا عىل أن القرآن هو ذكر للعاملني من رب العاملني إىل رمحة 
للعاملني بلسان عريب مبني. فثبت أنه لسان عاملي أبدي؛ بل لسان العاملني. 

وأّدى القرآن دورًا أساسيًا يف إبقاء اللغة العربية وتوحيد هلجاهتا. يقول جرجي زيدان:
»أما اللغة العربية فقد حفظها القرآن الكريم وحفظ هبا التفاهم بني األمم اإلسالمية 
يف الشام ومرص والعراق واحلجاز واملغرب وزنجبار والسودان وغريها. ولواله لكانت 

كل أمة من هؤالء تتكلم لغة ال تفهمها صاحبتها«.)4(
ويشري الدكتور إرسائيل ولفنسون إىل الدور األسايس اهلام الذي لعبه اإلسالم يف 

حتويل لغة جزيرة العرب إىل لغة عاملية كربى: 
»إن االنقالب العظيم الذي أصاب اللغة العربية إنام حدث عقب ظهور اإلسالم. 

فقد انقلبت إىل لغة عاملية تتكلم هبا شعوب كثرية جدًا«.)5(
فأصبحت اللغة العربية الفصحى لغة عاملية بعد انتشار اإلسالم، كام انترشت كلغة 

1- التكوير: 27.
2- الشعراء: 195-192.

3- األنبياء: 107.
4- جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة احلياة، بريوت، 1967م، املجلد األول، ص: 323.

5- إرسائيل ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص: 214. 
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دينية ورسمية وأدبية يف الدول اإلسالمية كلها، كام يقول الدكتور طه حسني: 
»فقد كانت اللغة العربية الفصحى لغة هذا الدين اجلديد ولغة كتابه املقدس ولغة 
حكومته الناشئة القوية. فأصبحت لغة رسمية للعرب، ثم أصبحت لغة أدبية هلم، كام 

أصبحت بعد الفتح لغة رسمية ثم لغة أدبية للدول اإلسالمية كلها«.)1(
واحتفظت العربية الفصحى بعامليتها كلغة القرآن واإلسالم حتى بعد سقوط اخلالفة 
العباسية سنة 656هـ. وال تزال سائدة كلغة اإلسالم واملسلمني إىل العرص احلديث. 
البحر  العربية منترشين يف غريب  باللغة  الناطقني  اليوم رأيت  و»إذا نظرت إىل اخلريطة 
مرص  ويف  العرب  جزيرة  ويف  النهرين،  بني  وما  والعراق  الشام  إىل  وجنوبيه  املتوسط 
وطرابلس الغرب وتونس واجلزائر ومراكش، وعىل شواطئ البحر األمحر ويف السودان 
وغريها من أواسط إفريقيا وعىل شواطئ إفريقيا الرشقية وغريها، غري الذين يتعلمون 
العربية للمعامالت الدينية وهم املسلمون يف أكثر أنحاء املعمورة يف فارس وخراسان 
وأفغانستان وتركستان واهلند والصني وجزائر اهلند الرشقية وسائر البالد التي دخلها 
اإلسالم يف القارات اخلمس«.)2( وباإلضافة إىل ذلك، هي اآلن لغة رسمية يف اهليئات 
واملنظامت الدولية واإلقليمية مثل: »جامعة الدول العربية« و»منظمة املؤمتر اإلسالمي« 
و»منظمة الوحدة اإلفريقية« و»هيئة األمم املتحدة« وغريها. واجلدير بالذكر أهنا اللغة 
التي حتتل  الدول اإلسالمية  واملحلية يف  القومية  واللهجات  اللغات  بني  الوحيدة من 
مكانة اللغة الرسمية يف املنظامت واهليئات الدولية. وهي اللغة الوحيدة التي تستحق أن 
تكون لغة رسمية وقومية مشرتكة الحتاد الدول اإلسالمية عىل املستوى العاملي، كام أهنا 
جديرة بأن تسد مجيع حاجات األمة اإلسالمية يف املجاالت العلمية والدينية والثقافية 
والوطنية والعاملية. فيجب عىل باكستان ومجيع دول اإلسالم أن ختتار هذه اللغة العاملية 
اإلسالمية كلغة رسمية وقومية مشرتكة، ولو مع االحتفاظ بلغة أخرى، حتى ال تبقى 
الوطنية واملحلية واألجنبية  باللغات  الناطقني  أبناء األمة اإلسالمية  اللغة بني  حواجز 

املختلفة عامة، وحتتفظ هبويتها الثقافية اإلسالمية يف الدوائر الرسمية العاملية. 
وتزداد أمهية اللغة العربية كلغة عاملية إسالمية بالنظر إىل تأثريها الواسع العميق يف 
املأخوذة منها  الذي يظهر يف الكلامت واملصطلحات  العامل اإلسالمي وهلجاته.  لغات 

1- طه حسني، الدكتور، يف األدب اجلاهيل، دار املعارف، مرص، 1927م، ص: 112. 
2- جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، املجلد األول، ص: 42. 
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عىل نطاق واسع، كام هو احلال يف اللغة الفارسية واألردية والرتكية وباهاسا إندونيسيا 
والكشمريية  والبلوشية  والبشتوية  والسندية  البنجابية  واللغة  وبرونائى  وماليزيا 
والفوالين  اهلوسا  ولغة  والصومالية  والسواحلية  واآلذرية  والكردية  والبلتية  والشينية 

والكاتوري، وغريها من لغات املسلمني يف آسيا وإفريقيا وأوروبا.)1(
العربية منذ  اللغات واللهجات يف العامل اإلسالمى ُتكتب باألبجدية  وكانت مجيع 
بداية اإلسالم إىل ما قبل سيطرة الدول الغربية عىل بالد اإلسالم يف آسيا وإفريقيا. ونراها 
مكتوبة هبا يف أكثر الدول املسلمة إىل اآلن، كام هو احلال يف اثنتني وعرشين دولة عربية 
وإيران وأفغانستان وباكستان وماليزيا وبرونائى دار السالم وغريها. وهناك حماوالت 
إلحياء احلروف العربية يف بعض الدول اإلسالمية األخرى.)2( واألبجدية العربية هي 
األبجدية القرآنية الوحيدة التي تستحق أن تكون األبجدية املشرتكة لكتابة مجيع اللغات 
واللهجات اإلسالمية وتوحيدها من جديد، وإلبقاء الصلة بني تراث املايض واحلارض. 
وبالنظر إىل تأثري اللغة العربية وأبجديتها يف لغات العامل اإلسالمي عىل نطاق واسع؛ 
العربية  اللغة  تعّلم  من  فالبّد  اإلسالمية.  واللهجات  اللغات  أّم  نسّميها  أن  نستطيع 
وقواعدها وأبجديتها إلتقان اللغات واللهجات اإلسالمية، كام أنه البّد من تعّلم اللغة 

اليونانية والالتينية إلتقان اللغات األوروبية املختلفة. 
واختيار اللغة العربية كلغة رسمية وقومية يف باكستان أمر بدأ يفكر فيه أهل الفكر 
والبصرية بعد تأسيس باكستان، كام قال الدكتور إحسان حقي؛ الذي هو مفكر ومؤلف 
بارز يف عرصنا، والذي قىض سنني عديدة يف شبه القارة كأستاذ جامعي، ويتقن اللغات 

األردية والفارسية والرتكية واإلنجليزية والفرنسية وغريها من اللغات: 
»وقد جاء يوم عىل باكستان يف أول عهد استقالهلا كادت اللغة العربية فيها تكون لغة 
البالد الرسمية، لوال أن وقف يف هذا السبيل بعض قصريي البرص والبصرية، أو بعض 
أصحاب األغراض، ولو متّت هذه اخلطوة ملا كانت وجدت القضية البنغالية، وملا كان 

ديسمرب  مكة،  اإلسالمي«،  العامل  »رابطة  جملة  يف  إفريقيا،  يف  العربية  اللغة  عباس،  جالل  حممد  للتفاصيل:  راجع   -1
1983م، ص 72-74 وبعد، ومقايل: »اللغة العربية يف العرص اجلديد« )باللغة األردية( يف جملة »حتقيق« لكلية العلوم 
اإلسالمية و الرشقية بجامعة بنجاب، الهور، 1985م املجلد 6، العدد )1،2(، العدد املسلسل )21-22( ص: 130- 

136 و 146-150 و بعد. 
2- نفس املصدر. 
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أعداء اإلسالم استطاعوا أن يقضوا عىل الوحدة الباكستانية بسبب اختالف اللغة بني 
أردية وبنغالية. ولكنها خطة مرسومة مل ينتبه هلا الذين حاربوا فكرة تعريب البالد«.)1(

ثم يقول الدكتور حقي )1973م(: 
مل  فإهنم  الرسمية،  لغتهم  العربية  اللغة  بجعل  رغبوا  قد  الباكستانيون  كان  »وإذا 
اإلسالم  لغة  العربية  اللغة  معه  انترشت  انترش  حينام  اإلسالم  ألن  جديد،  بيشء  يأتوا 
واملسلمني. وكان من واجب املسلمني أن يتنّبهوا إىل هذا األمر منذ البداية. ولو فعلوا 
لكانت اللغة العربية اليوم لغة 800 مليون مسلم، ولكانت اللغات القومية لغات ثانوية 
تكاد أن تكون قد تالشت. وإن اهلل سبحانه وتعاىل مل ينزل القرآن باللغة العربية ومل جيعل 
ترمجته عسرية، إذا مل نقل مستحيلة، إال لكي يكون املسلمون أمة واحدة، يتكلمون لغة 

واحدة ويقرأون بالعربية كتابًا واحدًا«.)2(
ومن املعروف أن السيد سلطان حممد شاه آغا خان، الرئيس السابق للرابطة املسلمة 
)مسلم ليك( يف شبه القارة وإمام الطائفة اإلسامعيلية، قّدم فكرة جعل اللغة العربية لغة 
رسمية وقومية للبالد يف مدينة كراتيش عاصمة باكستان بعد االستقالل، وأّيد هذه الفكرة 
رئيس »بنك دولة باكستان« السيد زاهد حسني ورجال آخرون. ثم أّيد هذه الفكرة كثري 

من القادة البنغاليني ملا اشتد النزاع بني األردية والبنغالية يف باكستان الرشقية. 
ويؤيد هذه الفكرة السيد أمحد الديدات املبّلغ اإلسالمي الشهري من جنوب إفريقيا، 
الذي ينتمي إىل أرسة سنية من قبيلة »بوهرة« يف كجرات كاهتيا وار اهلندية. وكان مكث 
أثناء  مرارًا  خان  آغا  السري  رأي  فذكر  باكستان.  استقالل  بعد  كراتيش  يف  سنني  عدة 
خطاباته العديدة ملا زار باكستان يف املايض القريب، وأّكد اختاذ اللغة العربية لغة رسمية 
ووطنية للبالد حتى ينتهي النزاع بني اللغات املختلفة يف باكستان. ويؤيد هذه الفكرة 

اآلن عدد كبري من العلامء واملثقفني يف باكستان. 
اللغة  وقدم الدكتور إرسار أمحد أمري »التنظيم اإلسالمي« يف باكستان فكرة جعل 
ضمن  املوضوع  هذا  حول  خاصة  ندوة  وعقد  أخريًا.  الوطنية  باكستان  لغة  العربية 
الندوة  هذه  يف  املشاركون  وأّيد  1988م،  عام  مارس  يف  السنوية«  القرآن  »حمارضات 

من السند واملناطق األخرى فكرة تعريب البالد إلهناء اخلالفات اللغوية يف باكستان. 

1- إحسان حقي، الدكتور، باكستان ماضيها وحارضها، ص: 334. 
2- نفس املصدر. 
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ملّخص البحث:
نصل إىل النتائج التالية مما تقدم من البحث والتحليل: 

1. كانت اللغة العربية لغة رسمية وشعبية يف خمتلف املناطق الباكستانية لعدة قرون، 
منذ دخول العرب إىل بلوشستان والسند وملتان يف القرن اهلجري األول، وفتح املنطقة 

املمتدة من الهور إىل بيشاور وحدود كشمري عىل أيدى الغزنويني. 
ُجعلت  ملا  احلالية  باكستان  مناطق  يف  ودينية  علمية  كلغة  العربية  اللغة  بقيت   .2
وبعد  وملتان،  والسند  بلوشستان  يف  العريب  العرص  انتهاء  بعد  رسمية  لغة  الفارسية 
تعامل احلكومة الغزنوية بالفارسية بدالً من العربية يف منطقة ممتدة من الهور إىل بيشاور 
وحدود كشمري. وبقيت اللغة الفارسية كلغة رسمية يف شبه القارة كلها إىل انتهاء العرص 
العربية،  باحلروف  تزال  الفارسية وال  اللغة  ُتكتب هذه  املغويل سنة 1857م، وكانت 

وأكثر املفردات فيها مأخوذة من اللغة العربية، فهي لغة خمتلطة بالعربية إىل حد كبري. 
االستعامر  سيطرة  بعد  القارة  شبه  يف  رسمية  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  سادت   .3
الربيطاين عليها وانتهاء العرص املغويل اإلسالمي سنة 1857م. ولكنها كانت لغة أجنبية 
غري مألوفة للشعب متامًا، فاسُتخدمت اللغة األردية مع اإلنجليزية يف الدوائر الرسمية 
والتعليمية إىل حد ما. وخاصة يف والية بنجاب التي كانت وال تزال تضم أغلبية عدد 

السكان يف املناطق الباكستانية كلها. 
4. أصبحت اللغة األردية لغة رسمية وقومية يف باكستان بعد استقالل البالد سنة 
1947م، وال تزال كام كانت لغة رسمية يف »وحدة باكستان الغربية« من 1955م إىل 
1970م، التي كانت تضّم مناطق باكستان احلالية كلها. وال تزال لغة رسمية يف مجيع 
املناطق الباكستانية، ولكن ُتستعمل اللغة اإلنجليزية معها يف الدوائر الرسمية إىل اآلن. 
من  مأخوذة  فيها  والكلامت  املفردات  وأكثر  العربية،  باحلروف  األردية  اللغة  وُتكتب 
اللغة  التزال  كام  كبري.  حد  إىل  بالعربية  خمتلطة  لغة  فهي  الفارسية،  مثل  العربية  اللغة 

العربية باقية معها كلغة علمية ودينية. 
5. ُتكتب مجيع اللغات املحلية يف باكستان باحلروف العربية منذ قرون، وعدد كبري 

من مفرداهتا ومصطلحاهتا مأخوذ من العربية، فهي خمتلطة بالعربية إىل حد كبري. 
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االعرتاف هبا  فينبغى  باكستان،  الرسمي يف  الدين  لغة  العربية هي  اللغة  إن   .6
كلغة رسمية.

7. وهي لغة األمة املسلمة املتحدة يف كل زمان ومكان، التي تضّم أغلبية السكان يف 
باكستان، فتستحق أن تكون اللغة الوطنية يف باكستان. 

8. وهي لغة أمهات املؤمنني  فتستحق أن ُتضّم إىل اللغات األم للشعب املسلم 
يف باكستان. 

اللغوية  بمكانتها  االعرتاف  فيجب  الباكستانية،  واللهجات  اللغات  أم  وهي   .9
األساسية أو الكالسيكية عىل املستوى الرسمي والوطني واملحيل. 

10. و هي لغة ذكر لرب العاملني، ولغة رمحة اهلل للعاملني عليه الصالة والتسليم، كام 
هي لغة اإلسالم واملسلمني يف كل زمان ومكان، فلذلك تستحق أن ختتار كلغة رسمية 

وطنية يف الشؤون العاملية. 
ومنطقة  وأبجديتها،  العربية  اللغة  منطقة  هى  باكستان  أرض  أن  القول  وخالصة 
اللغات واللهجات املمتزجة بالعربية منذ أكثر من ألف سنة. وال نجد مثل هذه املكانة 
للغة العربية وأبجديتها يف سائر أجزاء شبه القارة، وتستحق اللغة العربية من كل ناحية 

أن ُيعرتف هبا كلغة باكستان الرسمية والوطنية مع اللغة األردية. 
وأملنا كبري يف أن تتحقق هذه الغاية يف املستقبل بإذن اهلل تعاىل وعونه، ألن مسلمي 
باكستان - حكومة وشعبًا - حيّبون لغة القرآن والرسول  حبًا مجًا، ويفّضلوهنا عىل 
يتّم  نتوقع أن  اللغات واللهجات نظرًا إىل ماضيهم وحارضهم ومستقبلهم، كام  مجيع 
مثل هذا األمر يف البالد اإلسالمية األخرى ألسباب وظروف مشاهبة، وما ذلك عىل 

اهلل بعزيز.
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للمسلمني لغات متعددة تبعًا لتعدد شعوهبم واختالف أقاليمهم. ومن أهم الوسائل 
التي ُتقّرب بينهم وجتعلهم متفامهني متعاونني - كام يوجبه عليهم دينهم احلنيف - أن 
يكون هلم بجانب هذه اللغات املتعددة لغة مشرتكة بني مجيع شعوهبم، من أقىص املغرب 
إىل بالد الصني. وال يمكن أن تكون للمسلمني لغة مشرتكة غري اللغة العربية، فإهنا هي 
، وُدّونت هبا مؤلفات  اللغة التي نزل هبا القرآن الكريم، وجاءت هبا سنة الرسول 
إىل عرصنا  منذ ظهور اإلسالم  والعقلية  النواحي اإلسالمية  املسلمني يف شتى  العلامء 
هذا. وفوق ذلك هي لغة العبادة، فاملسلمون عىل اختالف لغاهتم يصّلون بلغة القرآن 
من  يتعلم  أن  مكّلف  مسلم  كل  عىل  فوجب  الكريم،  القرآن  بلغة  ويتعبدون  الكريم، 
اللغة العربية القدر الذي يؤّدي به صلواته. بل قال اإلمام الشافعي  تعاىل يف رسالته: 
إال  إله  أن ال  يشهد  بلغه جهده، حتى  ما  العرب  لسان  يتعلم من  أن  »فعىل كل مسلم 
اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب اهلل، وينطق بالذكر فيام افرُتض عليه من 

التكبري وُأمر به من التسبيح والتشهد وغري ذلك«.)2(

1- ُنرشت هذه الورقة البحثية يف جملة الكلية الرشقية، جامعة بنجاب، الهور، املجلد:85، العدد:1، 2010م.
2- اإلمام الشافعي، الرسالة، حتقيق األستاذ أمحد حممد شاكر، مرص، 1357هـ، ص: 48، فقرة: 167. 

الدكتور خالق داد ملك
رئيس القسم العريب، الكلية الرشقية، جامعة بنجاب، الهور
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إن اللغة العربية من أعرق اللغات ذات التاريخ اإلنساين واحلضاري، فهي حارسة 
الرتاث اإلسالمي وصانعة احلضارة اإلنسانية عرب األجيال والقرون. ولقد أدت اللغة 
العربية دورًا خطريًا يف املركز احلضاري الذي بلغه العامل؛ عن طريق القنوات التي كانت 
رشقًا،  جاورها  وما  وفارس  اهلندي  املحيط  عرب  والغرب  بالرشق  العريب  العامل  تصل 
وعن طريق منافذ البحر األبيض العديدة إىل أوروبا. وقد عاشت اللغة العربية يف تطّور 
مستمر، ودخل منطوقها الكثري من األلفاظ األردية والفارسية واليونانية. ويف القرون 
والفلكية  الرياضية  والعلوم  والطب  الفلسفلة  يف  العربية  املؤلفات  كانت  الوسطى 
وغريها ُتعترب مراجع ومصادر أساسية لألوروبيني، كام كانت اللغة العربية أداة التفكري 
تبديد  عىل  وعملت  أوروبا  إىل  احلضارة  منها  أرشقت  حيث  إسبانيا؛  يف  الثقافة  ونرش 

ظلامهتا ودفعتها إىل التطور والنهوض. 
وكام كانت اللغة العربية يف املايض البعيد لغة الغالب املتحرّض، صاحب الدين والرأي 
والسيادة، فقد أخذت يف احلارض حتتل مكانًا مرموقًا يسعى إليه كل دارس ويتودد إليه 
كل ساٍع إىل الدين أو العلم، أو باحث عن كنوزها من الفكر والثقافة والفن. وربام ال 
يشهد العامل العريب واإلسالمي يف قريب جدًا عماًل أضخم وأكرب أمهية من تعليم اللغة 

العربية لغري أبنائها؛ من املسلمني أو غريهم عىل حد سواء. 
وقد أصبحت للغة العربية اليوم شخصية متميزة وكيان واضح، حيث صارت من 
املتحدة.  األمم  هليئة  التابعة  والوكاالت  الدولية  اهليئات  من  كثري  يف  الرسمية  اللغات 
املنزلة  يف  وتأيت  هبا،  املتحدثني  عدد  ضخامة  يف  العامل  يف  قومية  لغة  رابع  اليوم  وُتعترب 

والرتتيب بعد اللغات الصينية واإلنجليزية واإلسبانية.)1(
ولكن غالب االهتامم اليوم منصب عىل اللغة اإلنجليزية، وقد امتد نفوذها إىل مجيع 
مناطق االستعامر الربيطاين، فقد نرشها يف البالد التي حكمها، وشجع اللغات املحلية 
)يف  مثاًل  األردية  أن  النتيجة  وكانت  عليها.  وتقيض  حملها  وحتل  العربية  اللغة  لتزاحم 
باكستان( احتلت مكان اللغة العربية يف احلياة الثقافية، بينام مل تنافس أو تزحزح اللغة 

اإلنجليزية من مكاهنا حتى اآلن. 
وكان من آثار االستعامر الربيطاين أن اللغة اإلنجليزية ُفرضت يف اإلدارة واألعامل 

للندوة  العلمي  السجل  الناطقني هبا«،  لغري  العربية  تعليم  »الروح اإلسالمية يف  الدكتور،  1- هبجت، جماهد مصطفى، 
العاملية األوىل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، جامعة الرياض، 1980م. 
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الرسمية واملدارس العرصية وامتحانات املنافسة للوظائف املركزية واإلقليمية اإلدارية. 
املدارس  يف  الدخول  إىل  الباكستانيون  الطاّلب  اضطّر  اللغة  هذه  تعّلم  أجل  ومن 
اإلنجليزية، وتركوا تعّلم اللغة العربية وبخلوا عىل القرآن الكريم بالوقت الذي كانت 

تبذله األجيال السابقة يف استظهاره واستيعابه. 
بعد  نزال  وال  مازلنا  ألننا  البالد؛  هذه  يف  وحده  االستعامر  نتهم  أن  يكفي  وال 
االستقالل أيضًا نفّضل اللغة اإلنجليزية، وأن اجلهود واملساعي التي ُبذلت وال تزال 
ُتبذل يف تعليم اللغة العربية للطالب الباكستانيني ضيقة ضئيلة باملقارنة مع اجلهود التي 
تبذهلا بعض الدول األوروبية والغربية يف تعليم اللغة العربية، بغض النظر عن األهداف 
واملرامي من وراء ذلك. فنرى مثاًل أن تعليم اللغة العربية يف أمريكا بدأ منذ وقت مبكر 
العربية،  لتعليم  واملعاهد  املراكز  فيها  واتسعت  والثقافية.  السياسية  احتياجاهتا  لسد 
الدراسات  للعربية كذلك، وعىل رأسها: مدرسة  الدول األوروبية معاهد  أنشأت  كام 
والسوربون  بربيطانيا  وإدنربه  وآكسفورد  كمربدج  وجامعات  واألفريقية،  الرشقية 
بإيطاليا وجامعات أخرى يف سويرسا  بأملانيا وروما والبندقية وصقلية  بفرنسا وبرلني 

وهولندا. 
وكذلك فإننا نرى أن الدول العربية واإلسالمية تقوم بخدمة اللغة العربية والنهوض 
هبا، وختطط لذلك بني فينة وأخرى بام تعده من املرشوعات والربامج، ولكننا نحن يف 
باكستان قد قرّصنا يف حق اللغة العربية تقصريًا، حتى أن مستواها قد ضعف عاّم كان 
عليه قبل إنشاء باكستان واستقالهلا، ومل تعد هلا املكانة التي كانت حتتلها يف املقررات 

الدراسية خالل عرص االستعامر البغيض. 
ونوّد أن نشري إىل نقطة مهمة جدًا هي أنه ال يوجد يف باكستان التنسيق الشامل بني 
تعليم اللغة العربية يف الكليات وبني تعليمها يف اجلامعات، وذلك ألن إدارة الكليات 
مرحلة  يف  العربية  اللغة  يدرسون  الذين  فالطالب  اجلامعات.  إدارة  عن  متامًا  ختتلف 
اختيارية  كامدة  العربية  اللغة  يدرس  منهم  قسم  قسمني:  إىل  ينقسمون  البكالوريوس 
ومساعدة له، وتكون مواده األساسية هي: العلوم السياسية، علم االقتصاد، الفلسفة، 
هذه  يف  القسم  هذا  لطلبة  فيكفي  وغريها،  الفارسية،  اللغة  األردية،  اللغة  التاريخ، 
اللغة األردية  املتصلة بمواده وترمجتها إىل  العربية  النصوص  يتعلموا قراءة  املرحلة أن 
فقط. والقسم الثاين الذي تكون اللغة العربية هي املادة األساسية له، ففيه ينوي الطالب 
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أن يكمل دراساته العالية من املاجستري والدكتوراه يف اللغة العربية. إذن من املفروض، 
العربية  النصوص  قراءة  من  متمكنًا  يكون  أن  البكالوريوس،  دراسة  من  ينتهي  حني 
احلديثة بجميع أقسامها، وتكون مرحلة املاجستري هي التوّسع يف الدراسة والتمرن يف 
اللغة واألدب، وال  كتابة األبحاث واملقاالت والتعرف عىل االجتاهات والنزعات يف 
يمكن هذا إن مل يكن الطالب قد أتقن اللغة العربية يف مرحلة البكالوريوس وعرف قيمة 
النصوص، وإال فإنه جيابه مشكلة كبرية يف مرحلة املاجستري؛ ألن املواد التي يدرسها يف 
املرحلة  هذه  فهو يف  له،  بالنسبة  ومعقدة  جديدة  وتكون  ومتنوعة،  كثرية  املرحلة  هذه 
يف  اللغة  وتطور  والعروض  البالغة  يدرس  كام  النقد،  وتاريخ  العريب  النقد  يدرس 
األدوار املختلفة، ويدرس النصوص العربية القديمة شعرًا و نثرًا التي حتتاج إىل حنكة 
للمربد  الكامل  كتاب  من  يقرأها  التي  كالنصوص  ودراستها،  لفهمها  ومهارة  وخربة 
واألغاين أليب  قتيبة  الكاتب البن  وأدب  والشعراء  والشعر  للجاحظ  والتبيني  والبيان 

الفرج األصبهاين واألمايل أليب عيل القايل. 
والشك أن هذه املواد كلها ذات قيمة علمية أدبية كبرية، ولكن ماذا يستفيد منها 
الطالب وهو اليعرف مبادئ اللغة العربية وال يفهم النصوص؟ لذلك يبقى يف حرية 
هذه  الباكستانية  اجلامعات  أكثر  يف  األساتذة  يدرس  فعادة  عشواء.  خبط  ويتخبط 
يف  الصغار  للطالب  النصوص  ُترشح  كام  املاجستري،  لطالب  ويرشحوهنا  النصوص 
املدارس الثانوية وهي أدنى من مرحلة البكالوريوس، ولذلك نرى أنه البد من التنسيق 
الشامل بني مرحلة البكالوريوس ومرحلة املاجستري يف اجلامعات الباكستانية، وينبغي 
تركيز اجلهود لوضع املناهج يف مرحلة البكالوريوس؛ ألن الطالب يتزود يف هذه املرحلة 
وجيهز نفسه للمراحل القادمة، وأن هذه املرحلة هي نقطة انطالق كام هي مفرتق طرق. 
وكذلك ينبغي أن تكون مرحلة تدريس النقد األديب والبالغة والفصاحة والعروض 
النقد  فكرة  ألن  أوالً؛  العربية  اللغة  الطالب  يتقن  أن  بعد  األخرى  والفنون  والقوايف 
العربية.  اللغة  الطالب  إجادة  بعد  تأيت  العروضية  واملهارة  البالغية  وامللكة  العريب 
اإلعجاز  ودالئل  للتفتازاين  واملطّول  املخترص  بقراءة  الطالب  يستفيد  ماذا  ولعمري 
لعبدالقاهر اجلرجاين والكايف يف العروض والقوايف للخفاجي وأدب الكاتب البن قتيبة 
واألمايل أليب عيل القايل والنقد األديب ألمحد أمني وأصول النقد العريب ألمحد الشائب، 

وهو ال يقدر أن يقيم مجلة واحدة من هذه الكتب العلمية والفنية؟!
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الباكستانية،  اجلامعات  يف  الطالب  أغلب  أن  أحد  عىل  خيفى  وال  برصاحة،  ونقول 
وحتى بعض األساتذة يف حاالت خاصة، ال يقدرون عىل التذوق العريب الصحيح، وهم 
بعيدون عن التحيل بالقدرة الكاملة عىل فهم اللغة العربية، بل إن أكثر الطالب عاجزون 
عن قراءة الكتب العربية قراءة صحيحة. إذن كيف يمكنهم أن يتوصلوا إىل تذوق النقد 
اللغة  ببالغة وفصاحة  التلّذذ  يتمكنوا من  أن  يمكنهم  العربية؟ وكيف  اللغة  العريب يف 
العربية وآداهبا؟ فهم اليدركون فحوى املوضوع، كام اليدركون روح الفن من قريب أو 

بعيد. وقد ذكر الدكتور مري ويل خان مستوى الطالب اجلامعيني ناقدًا قائاًل: 
»ال ترىض أية جامعة يف العامل العريب احلارض بأن متنح شهادة عالية يف اللغة العربية 
إىل طالب ال يستطيع أن يعرب عن نفسه باللغة العربية، أو يكتب فيها مقالة أو طلبًا أو 
رسالة بسيطة، ولكن مع األسف الشديد نجد أن الطالب يف اجلامعات الباكستانية ال 
يقدر عىل أن ينطق نطقًا صحيحًا حتى بجملة واحدة، بل إنه اليستطيع أن يكتب طلبًا 
بسيطًا باللغة العربية، ومع كل هذا فإنه ينجح يف اللغة العربية، بل يفوز بدرجة جيدة يف 
هذه اللغة. وهذه ممارسة غري صحيحة يف اجلامعات الباكستانية، بل هو أمر يؤَسف له؛ 
ألن هذا العمل اليساعد قطعًا الطالب وإنام يعرقل تطوير اللغة العربية يف باكستان«.)1( 
يف  العربية  اللغة  أقسام  يف  للقبول  املتقدمني  الطالب  أكثر  أن  تقدم  مما  وندرك 
يف  والسبب  ورديئًا،  ضعيفًا  والعلمي  اللغوي  مستواهم  يكون  الباكستانية  اجلامعات 
شهادة  نيل  وبمجرد  آداهبا،  و  العربية  يف  ثقافية  بخلفية  اليتمتعون  أغلبيتهم  أن  ذلك 
البكالوريوس يف اآلداب بامدة اللغة العربية ذات املئتي درجة يستحق الطالب القبول يف 
درجة املاجستري باللغة العربية يف مجيع اجلامعات الباكستانية، ويقيض فيها مدة عامني يف 
الدراسة فينال بعد ذلك شهادة املاجسيرت يف العربية، فالطالب الذي مل يقم بدراسة اللغة 
العربية طول حياته الدراسية إال بمدة حوايل عامني فقط، كيف نتوقع منه أن يصبح من 

أصحاب الكفاءات فيها؟!)2(

العربية فهاًم ونطقًا وكتابة؟«، جملة املجمع  اللغة  يتقن  الباكستاين أن  1- خان، مري ويل، الدكتور، »كيف يمكن للطالب 
العريب الباكستاين، املجلد: 1، العدد:1، 1991م، ص: 10. 

2- قد اختلف الوضع بحيث تطّورت مناهج تعليم اللغة العربية يف بعض املؤسسات واجلامعات مثل اجلامعة اإلسالمية 
العاملية بإسالم آباد وجامعة الرشيد بكراتيش وجامعة دار العلوم بكراتيش وغريها كثريًا، فهذا النوع من املعاهد واجلامعات 

احلكومية والدينية هيتم بتدريس اللغة العربية عن طريق املهارات اللغوية األربع. )املحرر(
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ليسوا  وهم  النظاميني،  الطالب  غري  منتسبني  طالبًا  هناك  أن  هنا  بالذكر  واجلدير 
يف  النظاميون  الطالب  فيها  يدرس  كام  عامني  ملدة  العربية  اللغة  اليدرسون  بقليلني، 
اجلامعات، بل يقومون بدراستها يف منازهلم معتمدين يف ذلك عىل جهودهم الشخصية 
البالد  جامعات  مجيع  امتحانات  يف  كذلك  املشاركة  حق  لدهيم  أن  غري  عام،  بشكل 
من  والقريبة  جدًا  املتأخرة  الفرتة  يف  إال  يدرس  ال  من  هؤالء  ومن  منتسبني،  كطالب 
املوجزة  ومذكراهتم  مدوناهتم  بمساعدة  االمتحانات  بتحضري  ويقوم  االمتحانات، 

وخالصات وكتيبات جتارية أخرى. 
وكذلك نرى من املناسب أن نذكر أن كتابة البحث العلمي ُتعترب جزءًا أساسيًا من 
متطلبات الدراسات العليا يف هيكل التعليم اجلامعي الدويل، وبعبارة أخرى؛ إن البحث 
والتحقيق مها من أهم مسوغات بناء اجلامعات ومربراته، وانطالقًا من هذا املبدأ العلمي 
أربعة أعوام جامعية، وطبعًا  العامل عىل مدة  البكالوريوس يف جامعات  تشتمل دراسة 
تأتى مرحلة البكالوريوس بعد إكامل اثنتي عرشة سنة يف املرحلة املدرسية، وبعد إكامل 
بحسب  أعوام  ثالثة  وأحيانًا  عامني،  ملدة  نظامية  عليا  دراسات  تستمر  البكالوريوس 
البحوث  حتضري  أن  املعلوم  ومن  املاجستري.  شهادة  عىل  للحصول  وذلك  الظروف، 
الرسالة يف  وكتابة  البكالوريوس،  مرحلة  الدراسية يف  املواد  بجميع  املتعلقة  والتقارير 
مرحلة املاجستري، يعتربان من األمور الدراسية اإلجبارية يف النظام التعليمي الدويل يف 
اجلامعات، غري أن كاًل من البكالوريوس واملاجستري يف اجلامعات الباكستانية تستغرق 
دراسته مدة عامني)1( فقط، بدون حتضري بحث يف درجة البكالوريوس مطلقًا، وبدون 
حتضريه إجباريًا يف املاجستري، بل يمكن املشاركة ملن يرغب يف امتحانات البكالوريوس 

واملاجستري من اخلارج كطالب منتسب بدون احلضور يف الدروس اجلامعية النظامية. 
أما مناهج املدارس الدينية فكانت قد ُوضعت منذ أكثر من ثالثة قرون. وحتى اآلن 
مل حيدث فيها أي تغيري، وهذه املناهج الدراسية ُتعرف باسم الدرس النظامي؛ نسبة إىل 
عامل ظهر يف أواسط القرن الثامن عرش امليالدي ُعرف باسم املالَّ نظام الدين، والقى هذا 
املنهج الدرايس رواجًا عظياًم يف مجيع املدارس الدينية. وكان حيوي إحدى عرشة مادة 
مع كتب ختتص بكل مادة، ثم بعد ُميّض فرتة من الزمن أضيفت إليه مواد أخرى، حتى 

1- تبنّت اجلامعات الباكستانية أيضًا نظام أربعة أعوام يف مرحلة البكالوريوس منذ أكثر من عرش سنوات، غري أن النظام 
القديم أي البكالوريوس ملدة سنتني مستمر، ولكنه بدأ يتالشى بحلول النظام اجلديد. )املحرر(
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جتاوز عدد املواد مخس عرشة مادة عىل النحو التايل: 
1. الرصف: كتاب ميزان ومنشعب)1(، رصف مري)2(، پنج كنج)3(، زبدة)4(، فصول 

أكربي)5(، الشافية البن حاجب. 
2. النحو: نحو مري)6(، رشح مئة عامل)7(، هداية النحو)8(، الكافية)9(، رشح اجلامي 

عىل الكافية)10(. 
3. املنطق: صغرى، كربى،)11( إيساغوجى،)12( هتذيب،)13( رشح هتذيب،)14( قطبى 

مري،)15( مرقاة،)16( سلَّم األصول.)17(
4. احلكمة والفلسفة: ميبذي،)18( صدره،)19( شمس بازغة.)20( 

1- لرساج الدين ابن عثامن بالفارسية.
2- ملري سيد رشيف أبو احلسن عيل بن حممد بالفارسية.

3- للشيخ نظام الدين املعروف باحلكيم النظامي باللغة الفارسية. 
4- أليب اخلري الفاريس بالفارسية.

5- لعيل أكرب بن عيل حسيني بالفارسية.
6- لعيل بن حممد بن عيل الرشيف اجلرجاين بالفارسية.

7- لعبد القاهر اجلرجاين بالعربية.
8- ملحمد بن يوسف بن عيل بن حيان األندليس.

9- جلامل الدين بن احلاجب بالعربية.
10- للمال عبدالرمحن اجلامي بالعربية.

11- الصغرى والكربى كالمها ملري سيد رشيف اجلرجاين.
12- ألثري الدين املفضل بن عمر األهبري بالعربية.

13- لسعد الدين التفتازاين بالعربية.
14- لعبداهلل بن شهاب الدين احلسني اليزدي.
15- ملري قطب الدين التحتاين الرازي بالعربية.

16- لفضل إمام بن حممد أرشد العمري اخلري آبادي.
17- ملحب اهلل بن عبدالشكور البهاري بالعربية.

18- حسني بن معني الدين امليبذي.
19- صدر الدين الشريازي املعروف باملال صدرا.

20- حممد هداية اهلل الرامفوري.
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5. الريايض )احلساب(: خالصة احلساب)1(، حترير أقليدس،)2( ترشيح األفالك.)3(
6. البالغة: خمترص املعاين، املطول.)4(

كنز  الوقاية،)8(  رشح  القدوري،)7(  اإليضاح،)6(  نور  املصيل،)5(  منية  الفقه:   .7
الدقائق،)9( اهلداية.)10( 

التلويح،)13( مسلم  توضيح  األنوار،)12(  نور  الشايش،)11(  أصول  الفقه:  أصول   .8
الثبوت.)14( 

النسفية،)15( رشح عقائد اجلاليل،)16( مري زاهد،)17(  العقائد  9. علم الكالم: رشح 
رشح املواقف.)18(

10. علم التفسري: اجلاللني، )19( البيضاوي. )20(

1- لبهاء الدين حممد بن حسني العاميل.
2- لنصري الدين الطويس.

3- لبهاء الدين العاميل.
4- كالمها لسعد الدين التفتازاين.

5- لسديد الدين الكاشغري.
6- حلسن بن عامر الرشنبالين أبو الربكات.

7- ألمحد بن حممد القدوري.
8- لعبيداهلل بن مسعود املحبويب احلنفي.

9- لعبداهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي.
10- لربهان الدين أبو احلسن عيل بن أيب بكر بن عبداجلليل الفرغاين املرغيناين.

11- لنظام الدين الشايش.
12- ألمحد بن أيب سعيد مالجيون احلنفي.

13- لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين.
14- ملحب اهلل بن عبدالشكور البهاري.

15- لسعد الدين التفتازاين.
16- ملحمد بن أسعد الدواين.

17- حاشية عىل رشح املواقف ملحمد »مري زاهد« بن حممد أسلم احلسيني اهلروي.
18- لعيل بن حممد بن عيل الرشيف احلسني اجلرجاين.

، وجالل الدين السيوطي. 19- جلالل الدين املحىلَّ
20- أبو سعيد عبداهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي.
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11. علم احلديث: مشكاة املصابيح،)1( الصحاح الستة. 
12. أصول احلديث: رسالة الشيخ عبداحلق املحدث الدهلوي. 

13. الفرائض: رشيفية،)2( الرساجي.)3(
14. علم املناظرة: الرشيفية يف فن املناظرة.)4(

15. األدب العريب: نفحة اليمن،)5( املعلقات السبع، ديوان احلامسة أليب متام، ديوان 
املتنبي، مقامات احلريري. 

ويشمل الدرس النظامي يف املراحل االبتدائية والثانوية من التعليم مادة باسم اللغة 
الفارسية؛ وهلا أمهية قصوى، وأما منهج مادة الفارسية فهو كام ييل:

إنشاء  الصبيان،)8(  دستور  عزيزى،)7(  تعليم  تعليمة،)6(  نسخة  الفاريس:  النثر   .1
هبار  الفضل،)12(  أبى  مكتوبات  سعدي،)11(  گلستان  عاملگريي،)10(  رقعات  فائق،)9( 

دانش،)13( أنوار سهييل.)14(

1- ليحيى بن عيل بن حممد الشيباين التربيزي.
2- لعيل بن حممد بن عيل الرشيف احلسني اجلرجاين.

3- حممد بن حممد بن عبدالرشيد بن طيفور، رساج الدين السجاوندي.
4- لعيل بن حممد بن عيل الرشيف احلسني اجلرجاين.

5- ألمحد بن حممد األنصاري اليمني الرشواين.
6- لعبدالعزيز صاحب آردي.

7- ملؤلف جمهول.

8- ملؤلف جمهول.
9- ملحمد فائق )دستور اإلنشاء(.

10- ألورنك زيب عاملكري.
11- ملصلح الدين بن عبداهلل سعدي شريازي.

12- أليب الفضل بن مبارك.
13- لعنايت اهلل كمبوه الهوري.

14- حلسني واعظ كاشفي.
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2. الشعر الفاريس: كريام،)1( نام حق،)2( بوستان سعدي،)3( يوسف زليخا،)4( قصائد 
عريف،)5( سكندر نامه)6( و غريها.)7( 

وتبدأ الدراسة يف املدارس الدينية باللغة الفارسية، فيدرسون فيها الكتب القديمة 
املقررة يف النثر والشعر، وال يقدر الطالب عىل احلديث والكتابة باللغة الفارسية وإنام 
يكفيه أن يفهم ما يقرأه. ثم ينتقلون إىل قواعد اللغة العربية، إال أهنم ال يطبقوهنا عمليًا، 
فال يقدر أحد منهم، إال ما شاء اهلل، عىل أن يتحدث باللغة العربية، فيدرسون مقامات 
احلريري وديوان احلامسة واملعلقات وشيئًا من ديوان املتنبي، ويدرسون بعض الكتب 
من البالغة واملعاين والبديع، كام أهنم يدرسون الكتب الفلسفية واملنطقية القيمة التي 
تقوم عىل منطق اليونان وفلسفتهم، ثم إهنم يدرسون العلوم الدينية من الفقه وأصوله، 

ومن التفسري وأصوله، ما يؤهلهم ليفهموا الدين و يقوموا بدور رجال الدين. 
وعندما نلقي نظرة عىل املناهج الدراسية يف علم الرصف والنحو والبالغة واألدب، 
نجد أهنا كتب تقليدية مل تأخذ يف اعتبارها نتائج الدراسات اللغوية احلديثة أو التقنية 
والتكنولوجيا الرتبوية املرتتبة عليها. ومن حيث استخدام اللغة، نرى أن اللغة املقدمة 
العربية، شأن معظم لغات  التعليمية، واللغة  العملية  اللغات متثل لب  تعليم  يف كتب 
نجد  والرأيس  الزماين  املستوى  فعىل  استخدامها،  يف  خمتلفة  مستويات  ذات  العامل، 
يف  األخذ  )مع  املعارصة،  احلياة  لغة  ثانيهام:  الرتاث،  لغة  أوهلام:  رئيسيني:  مستويني 
االعتبار أن الفرق بينهام ال يصل إىل حد اعتبار إحدامها غريبة عن األخرى(، وقد تبنّي 
الصعبة يف  الرتاث  لغة  اعتامده عىل  املنهج  الشائع يف  االجتاه  أن  املناهج  لنا من جدول 
التي  املعارصة  بالفصحى  كتابًا  نجد  وال  ومعانيها،  وتراكيبها  ومصطلحاهتا  مفرداهتا 
هي لغة الكتابة وأجهزة اإلعالم واملحارضات واألحاديث العامة واللقاءات الرسمية 

1- ملصلح الدين بن عبداهلل سعدي شريازي.
2- للعالمة عبداحلكيم رشف القادري.

3- ملصلح الدين بن عبداهلل سعدي شريازي.
4- للشيخ اجلامي.

5- ملحمد بن خواجه زين الدين علی بن مجال الدين شريازي.
6- للشيخ النظامي گنجوي.

 ،4 العدد:   ،12 املجلد:  اهلند،  ثقافة  جملة  الوسطى،  العصور  خالل  اهلند  يف  التعليم  نظام  حسني،  يوسف  خان،   -7
1961م، ص: 78، 79. 
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والتعليم وغري ذلك من جماالت ثقافية وتربوية خمتلفة. 
 ونرى من املناسب أن نذكر هنا أن لغة تدريس هذه املواد كلها هي اللغات املحلية، 
وعىل رأسها األردية والبنجابية، وقد علق الدكتور مري ويل خان عىل هذه املناهج قائاًل: 
»إن النظام الدرايس الرائج يف املدارس األهلية يف باكستان نظام جيد للغاية، حيث 
إنه مفيد جدًا لتعليم اللغة العربية، إذ يقوم الطالب فيه بالدراسة احلرة، ويبذل اجلهود 
يف أن يفهم اللغة العربية بمجهوده اخلاص، أو بمساعدة قليلة من األستاذ، حيث يقرأ 
أخطأ، وهذه  إذا  له  األستاذ  بينام يصّحح  األستاذ  أمام  النظام  الكتاب يف هذا  الطالب 
الطريقة املتبعة يف الغرب حاليًا بتعديل بسيط جدًا، غري أن هذا النظام تنقصه املامرسة 
يف التكلم باللغة العربية والتمرين عىل الكتابة يف املوضوعات اإلنشائية، إضافة إىل أن 
املناهج يف تلك املدارس األهلية عتيقة جامدة معقدة ال تساعد قطعًا الطالب عىل التقدم 
يف اللغة العربية، بل تعرقله عن السري الطبيعي يف تعّلم هذه اللغة، ألهنا عقيمة تكرس 
اللغة  تطوير  يف  فائدهتا  وعدم  مجودها  جانب  إىل  الدراسة،  يف  والطالبة  الطالب  رغبة 

العربية«.)1()2(
القيادة  عىل  يقدر  أديب  أو  عامل  يظهر  قلَّام  العقيمة؛  القديمة  املناهج  هذه  وبحكم 
هلم  العلامء  من  عدد  فيهم  ظهر  فقد  ذلك  ورغم  شعب،  نطاق  عىل  والفكرية  الدينية 
الذين  العلامء  بعض  فيهم  ظهر  كام  واألردية،  والفارسية  العربية  باللغة  قيمة  مؤلفات 
كانوا يقدرون عىل اللغة العربية كتابة وحديثًا، لدرجة أن البعض منهم قام بدور هام يف 
فكر البالد وسياستها، ومع أن هؤالء العلامء أقبلوا عىل تعّلم اللغة العربية بدافع ديني، 
لكن الناحية الدينية مل ترصفهم عن خدمة اللغة وآداهبا من حيث اللغة واألدب، فقد 
مارسوا نشاطهم يف جمال األدب العريب شعرًا ونثرًا، و أبرزوا للناس دراسات أدبية قيمة 

تعد مفخرة للمكتبة العربية وتشهد ألصحاهبا بالرباعة والتفوق. 
الصعوبات العامة:

قد مىض أكثر من مخسني سنة عىل ظهور باكستان يف خريطة العامل، ولكن يؤملنا ويؤمل 
تأخذ  ينبغي، ومل  خُتدم كام  مل  العربية  اللغة  أن  املنطقة  الصادقني يف هذه  املسلمني  مجيع 

العربية فهاًم ونطقًا وكتابة؟«، جملة املجمع  اللغة  يتقن  الباكستاين أن  1- خان، مري ويل، الدكتور، »كيف يمكن للطالب 
العريب الباكستاين، املجلد: 1، العدد:1، 1991م، ص 10.

2- وقد مضت سبعون سنة يف عام 2017 م و هو زمن حترير هذا الكتاب )املحرر(.
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مكانتها يف هذه الدولة اإلسالمية عىل الرغم من احلصول عىل االستقالل واخلالص من 
براثن االستعامر، ومل يكن هلا وجود ملحوظ طوال هذه املدة ومل تزدهر؛ مع أنه كان من 
املتوقع هلا أن تنترش يف البالد، نظرًا إىل التقدم الكبري الذي حققته األمة الباكستانية يف 
حقول التعليم األخرى من الطب والزراعة والصناعة واهلندسة واملجاالت األخرى، 
لكنها تواجه صعوبات ومشاكل عديدة يف تعليم اللغة العربية نلخصها هنا للفت أنظار 

املهتمني بالعربية، وندعو املسئولني يف كل منها لتداركها، وباهلل التوفيق:
1. إن أهل باكستان قد حترروا من استعامر اإلنجليز عىل أساس اإلسالم، وحصلوا 
املتواصل، ولكنهم مل حيصلوا عىل االستقالل  عىل وطن مستقل هلم بجهدهم املستمر 
الوقت،  هذا  حتى  باكستان  يف  إجبارية  لغة  اإلنجليزية  فاللغة  اإلنجليز،  عن  الثقايف 
وجيب عىل كل طالب أن يدرسها كامدة إجبارية إىل مرحلة البكالوريوس، وباإلضافة 
مطلقًا، وكذلك ال  النموذجية  اإلنجليزية  املدارس  تدرس يف  العربية ال  فإن  ذلك  إىل 

يمكن لطالب العلوم أن خيتاروا هذه املادة يف املدارس والكليات.)1( 
2. واملشكلة الثانية التي جيب ذكرها هنا هي أنه منذ عام 1947م، أي بعد استقالل 
مجهورية باكستان اإلسالمية، حتارب اللغة األردية واللغات املحلية األخرى )البنجابية 
اللغة  ألن  وذلك  اإلنجليزية،  اللغة  جانب  إىل  العربية  اللغة  والبلوتشية(  والسندية 
األردية مثل اإلنجليزية ُقررت لغة إجبارية يف املدارس والكليات، وأصبحت اللغات 
املحلية بديلة للعربية يف املواد االختيارية، فعندما خيتار الطالب الباكستاين لغة من زمرة 
لغة أخرى حتى ولو  األم عىل  لغته  يفّضل  أن  فطبيعي عندئذ  اإلجبارية؛  اللغات غري 

كانت هي العربية. 
معظم  يقضون  فالطالب  للمتخرجني،  العمل  توفر  عدم  هي  الثالثة  املشكلة   .3
حياهتم يف تعّلم العلوم العربية، وحيصلون عىل شهادات عالية كاملاجستري، ثم ال جيدون 
أي عمل هلم، فتخيب آماهلم، ويتأثر هبم اآلخرون فيفضلون املواد األخرى عىل اللغة 

العربية، ويروهنا خري وسيلة للوصول إىل املراكز املهمة يف الدوائر احلكومية.)2(
واألساتذة  حديثة،  ليست  العربية  اللغة  تدريس  طرق  أن  هي  الرابعة  املشكلة   .4

1- جشتي، غالم حيدر، اللغة العربية يف باكستان، املجلة العربية، العدد:9، س 2، 1978م، ص: 54.
2- النقوي، حممد حسني، مشكالت تعليم اللغة العربية للباكستانني، خاصة يف املرحلة اجلامعية، الدراسات اإلسالمية، 

املجلد 24، العدد: 2، 1989م، ص: 66. 
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اللغة وحتضريه  من  ومتّكنه  األستاذ  تأهيل  أن  املعلوم  لتدريسها. ومن  يستخدموهنا  ال 
للدروس كل ذلك له دور فعال وهام يف تنمية اللغة عند الطالب، وله صدى بعيد يف 
تنشيط الطالب لإلقبال عىل تعّلم اللغة العربية؛ ألن الطالب إذا فهم الدرس فبطبيعة 
مهماًل،  يبقى كسالن  فإنه  الدرس  يفهم  مل  إذا  وبالعكس  أكثر،  التعّلم  احلال جيتهد يف 
وتنقص عنده الرغبة يف التعليم تدرجيًا، حتى أنه يرتك تعّلم اللغة العربية هنائيًا ويبحث 
عن االنتساب يف مادة أخرى غري العربية. وهذا ما حيدث فعاًل يف الكليات واجلامعات 
أوىل  يف  الطالب  عىل  يثقل  األستاذ  أن  إىل  األصيل  سببه  ويرجع  بكثرة،  الباكستانية 
حمارضاته التي يلقيها عليهم، إذ يفاجئهم بكلامت غريبة ضخمة وعبارات غري مألوفة 

معقدة؛ تنّفر الطالب من تعّلم اللغة العربية يف اليوم األول.)1(
املدارس  لطالب  ُأعدت  التي  واملقررات  املناهج  نشاهد  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
جيذب  الذي  املناسب  العرض  حيث  من  التعّلم  عملية  يف  تساعد  ال  فهي  والكليات، 
اللغة العربية، أو االستزادة منها أو تذّوقها، ألهنا ال حتتوي عىل سلسلة  الدارسني إىل 
متكاملة تغطي مجيع املراحل يف تعّلم اللغة العربية، وال حتقق املستوى اللغوي املطلوب؛ 
الذي يمّكن الدارس من الثقة بنفسه يف قراءة الكتب العربية وفهمها وإجادة احلديث 
والكتابة باللغة العربية السليمة. بل بالعكس من ذلك تساعد هذه املناهج يف زرع النفور 
والكراهية يف النفوس، ألهنا تقدم اللغة العربية للطالب يف دروس صعبة متالمحة مع 
قواعد جافة مملة وعبارات ركيكة، ومن األمثلة عىل ذلك ما قررته الوزارة الفيدرالية 
يف مادة اللغة العربية وترمجة القرآن الكريم يف املدارس الثانوية واملتوسطة، حيث يكثر 
تام  إمهال  مع  فحسب،  القواعد  عىل  املحتويات  وتقترص  القواعد،  املقررة  الكتب  يف 

ملهارات اللغة من فهم املسموع والقراءة والتعبري الشفوي والكتايب.

الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية:
عدم  مشكلة  هي  وأمهها  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  الصعوبات  أكرب  إن 
االعرتاف بمكانتهم االجتامعية. فجميع املشاكل والصعوبات التي تواجه معلمي اللغة 
العربية وطالهبا الباكستانيني ليست إال نتيجة هلذه املشكلة، ولو مل تكن هذه ملا كانت 

1- خان، مري ويل، الدكتور، كيف يمكن للطالب الباكستاين أن يتقن اللغة العربية فهاًم ونطقًا وكتابة؟ جملة املجمع العريب 
الباكستاين، املجلد: 1، العدد: 1، 1991م، ص: 14. 
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تلك، وتتلخص هذه املشكلة يف النقاط اآلتية. 
أفراد  مجيع  عند  العربية  اللغة  هبا  تتمتع  التي  واحلرمة  القداسة  من  الرغم  عىل   .1
التي تستحقها يف  بالصدارة  الشديد -  الباكستاين، فهي مل حتظ - مع األسف  الشعب 
األوىل واألخرية يف  الكلمة  فإن  العكس  بل عىل  بباكستان،  واإلداري  الرتبوي  النظام 
الذي  اإلنجليزي؛  للغة  هي  باكستان  يف  اإلدارية  والكتالت  التعليمية  األوساط  مجيع 
دخل هذه البالد يف زي تاجر واحتلها وحكم عليها أكثر من قرن من الزمان، وخّلف 
عىل  املغلوبة  املضطهدة  القارة  شبه  شعوب  ضد  ثقايف  غزو  أداة  اإلنجليزية  لغته  فيها 
أمرها، فإننا نرى اللغة العربية كذلك مضطهدة مغلوبة عىل أمرها كأصحاهبا املسلمني 
اللغة  ملعلم  الوظيفية  الدرجات  أن  ونرى  والبالد،  األمصار  هذه  يف  هذا  يومنا  حتى 
العربية يف املدارس احلكومية أقل من درجات معلم اإلنجليزية ومعلم العلوم، وليس 

هناك أمل يف ترقيتهم عىل السالمل الوظيفية مثل ترقية معلمي اللغة اإلنجليزية عليها. 
الدولة اإلدارية واحلساسة،  بمناصب  يتمتعون  الثقافة اإلنجليزية  2. إن أصحاب 
من  كانوا  لو  يمكن  وهذا   - حياهتم  يف  منصب  فأكرب  العربية  الثقافة  أصحاب  وأما 
أصحاب احلظ األكرب - هو منصب معلم اللغة العربية يف املدارس الثانوية براتب ال 

يكسو بدنًا وال يشبع بطنًا.)1( 
التعليمية  الوسائل  العربية هي مشكلة  اللغة   وهناك مشكلة أخرى تواجه معلمي 
احلديثة، فإن املعلم أو الطالب ملادة اللغة العربية ال يزال يتبع الطرق والوسائل القديمة 
يف  ومتميز  فعال  دور  هلا  املعارصة  التعليمية  الوسائل  أن  العلمية  العقيمة،)2( واحلقيقة 
والكتابة،  والقراءة  والنطق  االستامع  أي  اللغوية،  املهارات  وتكوين  اللغات  تدريس 
القراءة واألسئلة  الضوئية وبطاقات  والبطاقات والصور  فالصور والرسوم واخلرائط 
العلوي  العرض  وجهاز  القراءة  وأفالم  الصوتية  والتسجيالت  واملفردات  واألجوبة 
واحلاسب اآليل، كلها من الوسائل التي تقوم بإسهام كبري وتلعب دورًا فعاالً يف عملية 
تعليم اللغات وتعّلمها، ولكنه من املؤسف أن الطالب الباكستاين بشكل عام، وبسبب 

1- النقوي، حممد حسني، مشكالت تعليم اللغة العربية للباكستانني، خاصة يف املرحلة اجلامعية، الدراسات اإلسالمية، 
املجلد 24، العدد: 2، 1989م، ص: 67.

الباكستاين،  العربية يف باكستان، جملة املجمع العريب  الثقافة اإلسالمية واللغة  2- أظهر، ظهور أمحد، تقرير عن أوضاع 
املجلد: 1، العدد: 1، 1991م، ص: 26. 
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ظروفه اخلاصة، ال يتوفر له معظم هذه التسهيالت، ولذلك عدة أسباب منها: 
لدهيا  فليست  حمدودة،  باكستان  يف  احلكومية  التعليمية  املؤسسات  ميزانية  إن  أ- 

إمكانية كافية الشرتاء تلك الوسائل. 
ب- وإن معلمي اللغة العربية يف املدارس بباكستان بشكل عام ليست عندهم معرفة 

ولو بسيطة باستعامل هذه الوسائل. 
وهناك مشكالت أخرى تواجه معلمي اللغة العربية يف اجلامعات الباكستانية بصورة 
يكونون  املاجستري  مرحلة  يف  باجلامعات  يلتحقون  الذين  الطالب  أن  منها  خاصة، 
الدينية  املدارس  العربية؛ فمنهم من خترجوا يف  اللغة  عىل مستويات خمتلفة من معرفة 
وا بجوانب كثرية منها.  األهلية ودرسوا اللغة العربية وتعلموها مدة غري قصرية وأَلـمُّ
يف  العربية  اللغة  فيها  درسوا  وقد  احلكومية  والكليات  املدارس  من  يأتون  من  ومنهم 
املراحل املتوسطة فقط، أو يف املراحل الثانوية فقط. ومنهم من يلتحق باألقسام العربية 
باجلامعات ومل يدرس العربية يف حياته إال يف مرحلة البكالوريوس فقط. فعندما جيتمع 
املعلم  املختلفة، وعىل  املستويات  واحد، وهم عىل هذه  كلهم يف فصل درايس  هؤالء 
اجلامعي أن يدّرسهم مقررًا واحدًا، فهل يمكن أن نتصور مشكلة املعلم الذي عليه أن 
يعّلم هؤالء معًا؟ فكيف يدّرس الذين ليس هلم إملام بألف باء العربية مع أولئك الذين 
قد درسوا مدة طويلة ويدرسهم مقررًا واحدًا؟ وعليه أيضًا أن يكمل املقرر خالل السنة 
الدراسية املحددة، فإذا حاول أن يرفع هؤالء إىل املستوى العايل املناسب للجامعة، أو 
عىل األقل حاول أن يقرهبم باملستوى الدرايس يف الفصل، يفوت عليه إمتام املقرر، ولو 
تعليم هؤالء  إىل إمهال  الدرايس اضطر  املوعد  املقرر وتكميله يف  تدريس  إىل  انرصف 
الضعاف، فام أرىض ضمريه وال أّدى واجبه املهني، ويصبح غري قادر عىل أداء هذا وال 

عىل تكميل ذلك.)1(

الصعوبات التي تواجه داريس اللغة العربية:
الظواهر  بعض  فيها  جيد  أجنبية  لغة  تعّلم  عىل  يقبل  الذي  الدارس  أن  املعلوم  من 
اليسرية السهلة، بينام جيد بعضها اآلخر يف غاية الصعوبة والعرس، وذلك ألن اللغة األّم 
تتداخل يف قوانني اللغة اهلدف يف بعض األحيان، ومن املعلوم أيضًا أن بعض قوانني 

1- من جتاريب الذاتية يف التدريس بقسم اللغة العربية بجامعة بنجاب بالهور، باكستان.
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اللغة  اللغة األم خيالف قوانني  أن كثريًا من قوانني  اللغة اهلدف، غري  يامثل  األّم  اللغة 
اهلدف، وقد يكون االختالف كليًا؛ وهو أمر نادر، وقد يكون جزئيًا يف بعض الصفات 
مما قد خيدع الدارس فيعمم قانون لغته األم عىل قانون لغته اهلدف، دون انتباه إىل قيود 
اللغة اهلدف يف ذلك، فيعتقد الدارس بسبب هذا التداخل اللغوي بني لغته األم ولغته 
الثانية أن األخرى مقاربة للغته وسهلة يف التعّلم، بينام هي تتميز بالفروق الدقيقة التي 
اللغة  بني  والتشابه  التداخل  دقيق وفحص عميق، وكذلك هي حال  إىل حتليل  حتتاج 
األردية واللغة العربية؛ فإن كلتيهام متشاهبتان إىل درجة كبرية يف األبجدية واملفردات 
والتامثل  التشابه  صعوبات  يواجه  باألردية  الناطق  الباكستاين  فالطالب  واألصوات، 
عندما يبدأ يتعلم اللغة العربية، ونستطيع أن نقسم هذه الصعوبات إىل ثالثة أنواع هي: 

1. صعوبات يف األصوات.
2. صعوبات يف القواعد.

3. صعوبات يف املفردات.

1. صعوبات يف األصوات: 
يسبق  مل  أصوات  لسامع  يتعرض  العربية  اللغة  تعلمه  حني  الباكستاين  الطالب  إن 
يتعود  مل  التي  واملقاطع  والتنغيم  النرب  من  خمتلفة  بألوان  ويواجه  نطقها،  أو  سامعها  له 
عليها جهازه السمعي والصويت، وترتكز املشكلة هنا يف عدة مواضع؛ فهي تبدأ بخطأ يف 
السمع عندما يتلقى جهاز السمع صوتًا غريبًا مل يألفه من قبل، فيفرسه بأقرب األصوات 
إليه يف اللغة األم. فعىل سبيل املثال يوجد يف اللغة العربية ثامنية وعرشون صامتًا، وهذه 
الصوامت كلها مستخدمة يف اللغة األردية، وتشكل صعوبة وسهولة يف نفس الوقت 
صوامت  الدارس  يرى  عندما  ألنه  وذلك  العربية،  اللغة  يتعلم  عندما  األردية  لناطق 
لغته األم يف اللغة اهلدف يطبق نظام صوت لغته األم عىل اللغة اهلدف؛ فينطق الكلامت 
اختالفًا واضحًا عام هي عليه يف  أهنا ختتلف  مع  األم  اللغة  توجد يف  التي  باألصوات 
نظامها الصويت عىل الرغم من التشابه بينها، فمثاًل: األصوات /ث/ص/ذ/ظ/ط/
ح/ع/ق/ ال يوجد هلا مماثل يف اللغة األردية، أما من ناحية الرموز الكتابية فهي مثل 

العربية، فالطالب الباكستاين الناطق باألردية ينطق هذه األصوات عىل النحو التايل: 
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ت>طس>ث
هـ>حس>ص
ء>عز>ض

ك>قز>ذ
ز>ظ

يف  الصوت  تعظيم  هو  والتفخيم  والرتقيق،  بالتفخيم  ناشئة  العربية  األصوات  وهذه 
كلمتي  يف  س(  )ص،  الصوتني  من  كل  نطق  ففي  بصداه،)1(  الفم  يمتلئ  حتى  النطق 
)صادق، سامل( يتبنّي لنا كيف أن الصاد متأل الفم بصداها بخالف السني، ويرتفع معها 
ُسّمي  عليه  وانطبق  األعىل  احلنك  إىل  وصل  فإن  األعىل،  احلنك  نحو  اللسان  مؤخر 
اإلطباق،  درجة  إىل  تصل  املفخامت  كل  وليس  التفخيم،  من  جزء  واإلطباق  إطباقًا، 
وأصوات اإلطباق هي: ص، ض، ط، ظ، وبام أن مؤخر اللسان يستعيل نحو احلنك 
فكل  االستعالء،  من  أعّم  والتفخيم  استعالء،  التفخيم  يسمون  العرب  فإن  األعىل 
استعالء تفخيم وليس العكس.)2( وهكذا نرى أن ظاهرة التفخيم والرتقيق واإلطباق 
مل توجد يف اللغة األردية، رغم أن اللغتني )األم واهلدف( تستعمالن أبجدية واحدة، 
ولكن بوجود فوارق صوتية كام هو احلال بني العربية واألردية. فقد تنجم أخطاء نطقية 

بسبب الشبه بني الرموز اهلجائية مع االختالف يف النطق، وذلك يف حاالت مثل: 

إىل  الدارس  فيميل  اللغتني؛  يف  خمتلفنْي  صوتني  عن  يعرّب  واحد  كتايب  رمز  وجود 
نقل الصوت املعرّب عنه برمز يف لغته األم إىل اللغة اهلدف مثل: الرمز |ض| يف العربية 
واألردية، حيث إنه يمثل صوتني خمتلفنْي يف النطق يف كل لغة عىل حدة. فهو يف العربية: 
صوت انفجاري جمهور كام يف )رمضان(، ولكنه يف األردية صوت احتكاكي جمهور كام 

يف )رمزان(.)3(

1- عمر أمحد خمتار، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، 1396هـ، ص: 28.
اللغوي،  الصوت  املعارف، مرص، 1985م، ص: 88 وعمر، أمحد خمتار، دراسة  دار  العام،  اللغة  2- برش، كامل، علم 

ص: 28. 
امللك سعود،  اللغوي وحتليل األخطاء، جامعة  التقابل  الدكتور، واألمني، إسحاق حممد،  3- صيني، حممود إسامعيل، 

الرياض، 1982م، ص: 3. 
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سببها  مشكالت  األمر  واقع  يف  هي  بل  نطقية،  مشكالت  ليست  املشكالت  فهذه 
التهجئة، فالناطق باألردية خيطئ كثريًا يف أداء األصوات العربية التسعة املذكورة أعاله 
بسبب عدم املامرسة عىل هذه األصوات تفخياًم وإطباقًا وترقيقًا، أو عدم وجودها يف 

لغته األم، فهو ال يفّرق مثاًل بني املفردات التالية عند النطق: 

طاب/ تابصمت/ سمتثار/ سار

مطر/ مرتفصد/ فسدعثر/ عرس

شط/ شتقص/ قسغيث/ غيس

ظهر/ زهرحان/ هانعمل/ أمل

عظم/ عزمسحر/ سهروعد/ وأد

فظع/ فزعشبح/ شبهشاع/ شاء

قفل/ كفلذل/ زلضل/ زل

رقد/ ركدعذل/ عزلرضع/ رزع

شق/ شكعاذ/ عازفرض/ فرز

العربية  ففي نطق /ء/  الصعوبة،  نفس  الباكستاين يف نطق /ء/  الدارس   ويواجه 
ينطبق الوتران انطباقًا تامًا؛ فال حيصل مرور اهلواء إىل احللق مدة هذا االنطباق، ومن 
ثم ينقطع النفس، ثم ينفرج الوتران فيخرج صوت انفجاري نتيجة الندفاع اهلواء الذي 
كان حمبوسًا يف حالة االنطباق التام، وهذا الصوت هو مهزة القطع، فهمزة القطع العربية 
إذن صوت صامت حنجرّي انفجارّي ال هو باملهموس وال باملجهور.)1( أما اهلمزة يف 

1- برش، كامل، علم اللغة العام، ص: 88. 
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األردية فمعظم الباحثني ال يعدوهنا يف هجاء األردية، و لذلك ال نجدها يف القواميس 
األردية كحرف مستقل، يقول املولوي عبداحلق يف كتابه »قواعد األردية«: 

»عد اهلمزة يف هجاء األردية خطأ، اهلمزة تقوم بدورها مع الياء والواو مثلام تقوم املّدة 
بدورها باأللف أو الواو، أي متدد صوت الياء والواو مثاًل: »كئي«، »تئںي«، »كهاؤں«)1(

وكذلك يقول الباحث فرمان فتحبوري عن اهلمزة يف األردية: 
»اهلمزة خاصة بالعربية، وتأيت كحرف مستقل يف بداية اللفظ ووسطه وآخره مثل: 
ُتستخدم  ال  فاهلمزة  والفارسية  األردية  يف  أما  و»ابتداء«،  و»سوء«  و»سائل«  »أمر« 
بدون  العربية  من  املستعارة  املفردات  وُتنطق  ُتكتب  ولذلك  اللفظ،  يف  أصيل  كحرف 

اهلمزة«.)2( 
فالدارس الباكستاين مل يتعود عىل أداء اهلمزة العربية، فيتلفظ يف مثل هذه الكلامت 
تلفظًا خاطئًا حتت التأثر بلغته األم، فينطق القارئ > القاري، والدعاء > الدعا، والدواء 

> الدوا، واملسألة > املسلة. 
أما /ق/ فمعظم ناطقي األردية ال حيسنون أداءها فينطقوهنا /ك/، فيجعلون القلب 

> الكلب، والقائل > الكائل. ويقول الباحث رشف الدين اإلصالحي هبذا الصدد: 
»القاف صوت عريب رصف، اختارته اهلند حتت تأثري اللغة العربية، ونطقه معروف 

يف البيوت التي هتتم بقراءة القرآن«.)3(
النطقي  املشكل  عىل  والتغلب  الصويت  التداخل  عن  باالجتناب  يتعلق  فيام  وأما 
أي  ويف  صوت  أي  عىل  قادر  نطقه  وجهاز  يولد  اإلنسان  أن  املعلوم  فمن  التعليمي، 
نظام لغوي كائنًا ما كان، وثمة يف جهاز نطقه عدد معني من العضالت التي لكل منها 
عمل معنّي، عىل أهنا تتحرك دفعة واحدة يف تناسب وتوافق بعضها مع بعضها اآلخر؛ 
يبدأ اإلنسان منذ مرحلة  العادة  املراد نطقه، ويف  النهاية إىل نطق الصوت  بام يؤّدي يف 
الطفولة برتويض جهازه عىل وضعية من احلركات بعينها هي الوضعية الالزمة إلنتاج 
األصوات يف لغته األم، فيشب وقد اكتسب ملكته يف النطق بنحو ما تدّرب عليه منذ 

1- عبداحلق، املولوي، قواعد أردو، باكستان، الهور، بدون التاريخ، ص: 33
2- فتحبوري، فرمان، اردو امال و رسم اخلط، كراتيش، جامعة كراتيش، بدون التاريخ، ص: 22. 

3- إصالحي، رشف الدين، روابط السندية واألردية، الهور، نيشنل بك فاونديشن، 1986م، ص: 156. 
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أراد أن  إذا  املرء مشكلة نطقية  يواجه  أن  الوضع يكون طبيعيًا  الصغر، ويف ضوء هذا 
ينطق أصواتًا ال عهد له هبا يف لغته األم، وإزاء هذا املشكل النطقي يكون املرء مضطرًا 

إىل إحالل أصوات اللغة األم يف اللغة اهلدف. 
وبإمكان  واحلبسة،  كاخلرس  ُتعالج  ال  التي  العيوب  من  ليس  العيب  هذا  ولكن 
يف  التحكم  عىل  فتعينه  معينة،  تدريبات  للدارس  يقدم  أن  العالجي  األصوات  علم 
حركات لسانه يف أوضاع خمتلفة داخل الفم وخارجه، حتى يصل به إىل الغاية املنشودة 

أو قريبًا منها.
وجيب عىل معلم العربية أن يتغلب عىل هذه املشكلة بتدريب الدارسني عىل التمييز 
يف  املطلوب  الصوت  بعرض  مثاًل  وذلك  الصغرى،  الثنائيات  بطريقة  األصوات  بني 
جمموعات زوجية متقابلة، تشتمل إحدامها عىل الصوت اجلديد واألخرى عىل أقرب 
املعلم  يتلو  فمثاًل  به،  اخللط  إىل  الدارس  جينح  الذي  الصوت  بذلك  شبهًا  األصوات 
األزواج املتشاهبة من الكلامت ويسأل الطالب عام إذا كان الذي يتلوه هو نفس اليشء 
أو أنه خمتلف؟ فإذا كان يدرس /ص/ فيقول: صام - سام ويسأل عام إذا كان هناك 
فرق بني الكلمتني أم ال، أو يقرأ صام - صام ويسأل نفس السؤل، وهكذا يقرأ املعلم 
قدرة  من  يتأكد  حتى  التمرين  ويكرر  يسمعون،  ما  حسب  الطالب  وحياكي  الكلمة 

الطالب عىل التمييز بني /س/ و /ص/.

2. صعوبات يف القواعد:
اللغة  بينام  للغات،  اآلرية  اهلندية  األرسة  إىل  تنتمي  األردية  اللغة  أن  املعروف  من 
وترتيب  اجلمل  تركيب  يف  والعربية  األردية  تتشابه  فال  السامية،  األرسة  من  العربية 
هندية  وحروفها  وضامئرها  األردية  أفعال  معظم  وإن  والرصفية،  النحوية  الكلامت 
واملشتقات. ولكن  واملصادر  املادة  بنظام  متصفة  اشتقاقية  لغة  العربية  واللغة  األصل، 
عىل الرغم من هذا التباعد البنّي؛ فقد دخل كثري من الرتاكيب النحوية والرصفية العربية 
واألساليب العربية للتحّية والتهاين والتعازي يف اللغة األردية، وكذلك أخذت األردية 
فيه،  واملزيد  املجرد  والرباعي  فيه  واملزيد  املجرد  الثالثي  كثريًا من مصادر  العربية  من 

وأصبحت جزءًا ال ينفك منها، كام أشار إىل ذلك املولوي عبداحلق قائاًل: 
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فازداد مجاهلا  اللغة والنحو،  ناحية  العربية والفارسية من  »توّسعت األردية بسبب 
وهباؤها، وتضاعفت صالحيتها يف االتصال اللغوي«.)1(

نقل  اجتاه  الباكستاين  الطالب  لدى  فيوجد  القواعد،  يف  التشاهبية  الصعوبات  أما 
العدد  وأنامط  اجلملة  صيغ  ينقل  فهو  العربية،  اللغة  إىل  األم  لغته  من  النحوية  البنية 
واجلنس واحلاالت اإلعرابية، وهذا حيدث بطريقة ال شعورية؛ فمثاًل يف اللغة األردية 
اللغة  تعّلم  عند  والدارس  املضاف.  قبل  يأتى  إليه  واملضاف  املوصوف،  الصفة  تسبق 
العربية خيطئ يف تكوين مثل هذه الرتاكيب بقياسه اخلاطئ عىل لغته األم، فيسبق النعت 
املنعوت ويقول: كبرية جامعة، صالح رجل، جمتهدة طالبة، وما إىل ذلك. وكذلك قد 

يقدم املضاف إليه عىل املضاف ويقول: زيد كتاب، احلكومة مدرسة، الرجل بيت. 
العربية  اللغة  الصفة يف  والتعريف؛ ألن  العدد واجلنس  أيضًا يف  أن خيطئ  ويمكن 
مثاًل:  فيقول  لألردية،  خالفًا  اإلعرابية،  واحلالة  والتعريف  واجلنس  للعدد  تبعًا  تتغري 
جاء الطالب املجتهد، أو رأيت اثنان رجاًل. وقد خيطئ الدارس يف التذكري والتأنيث، 
فكثري من األسامء املذكرة يف اللغة العربية تؤنث يف األردية، مثل: كتاب، رسير، كريس، 
كثريًا  الصالت  استخدام  يف  وخيطئ  كريس،  وهذه  رسير،  وهذه  كتاب،  هذه  فيقول: 
جدًا، ففي األردية تأيت صلة »عىل« مع كلامت: ظلم ورحم وركب وآمن وقنع ووثق 
أو  علينا،  ارحم  أو  علينا،  ظلمت  العربية:  يف  ويقول  عليها  الدارس  فيقيس  ووصل، 
ركبت عىل احلافلة، وكذلك يقول: آمنت عىل اهلل، وال تقنع عىل األدنى، ووثقت عليه، 
ووصل القطار عىل املحطة، وكذلك تأيت صلة »ِمن« يف األردية مع كلامت: خاف ودعا 
وكره وسمع واتقى، فينقل هذه الصالت من لغته األم إىل اللغة العربية ويقول: خاف 
من احلية، ودعا من اهلل دعاء، وأكره من الكذب، وسمعت منه، واتقوا من اهلل، وغريها. 
ويمكن أن خيطئ يف تركيب اجلمل الفعلية، ألن تركيب اللغة العربية عىل العكس متامًا 
الدارس  فيقول  والفعل،  املفعول  ثم  الفاعل  يأتى  األردية  ففي  األردي،  الرتكيب  من 

خاطئًا: زيد كتابًا قرأ، وعيل طعامًا أكل.)2( 

1- عبداحلق، املولوي، قواعد اردو، ص: 9. 
2- هذه جمرد أمثلة افرتاضية قد يقع الدارس يف بعض منها، رغم أن املوازنة بني الرتكيب األردي والرتكيب العريب حقيقة 

لغوية. )املحرر(
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3. صعوبات يف املفردات: 
الشكل  املفردات من حيث  التشابه واالختالف يف  أو الصعوبة عن  السهولة  تنتج 
حقل  يف  األردية  يف  العربية  اللغة  تدّخل  فنجد  والعربية،  األردية  اللغتني  بني  واملعنى 
املفردات بنسبة مرتفعة جدًا، فيبلغ عدد املفردات العربية يف األردية ما يقارب أربعني 
إىل سبعني يف املئة، وهذه الظاهرة جتلب السهولة والصعوبة يف نفس الوقت، ويمكن لنا 

أن نقسم املفردات العربية يف األردية إىل نوعني: 
أ. املفردات التي وردت يف األردية فتغريت صيغتها، فلبست لباس اللغة اجلديدة، 
وانصبغت يف قالبها، مثل كلامت: ليكن، طامنيت، متيز، متنا، متاشا، ورا، التي كانت يف 

األصل: لكن، طمأنينة، متييز، متنى، متاشى، وراء. 
أو  لفظي  تغيري  فيها  حيدث  ومل  األردية  إىل  دخلت  التي  العربية  املفردات  ب. 
إمالئي، فُتستخدم بنفس الشكل الذي يف العربية، وقد سامها بعض الباحثني الكلامت 

املستعارة،)1( وهلا نوعان من ناحية املعنى: 
املحلية  واللغات  األردية  يف  وتوجد  واملعنى،  الشكل  يف  املتشاهبة  املفردات   .1
الباكستانية األخرى مئات بل آالف)2( من الكلامت والعبارات العربية التي ظلت وال 
تزال باقية عىل شكلها ونطقها األصليني، ومن أشهرها و أكثرها تداوالً كلمة »بالكل« 
التي تستعمل للتأكيد، أو ملا يرادف الكلامت العربية مثل: متاما، قط، قطعًا، كليًا، وكذلك 
من الكلامت العربية كلمة »وغريه«؛ فهي ُتستخدم باملعنى نفسه يف اللغة األردية، و كلمة 
»عىل حدة« التي ُتكتب باألردية »عليحده«)3( - وصاًل – ال تزال باقية صيغتها األصلية 
يف اللغة األردية بدون تغيري يف املعنى، وأيضًا من الكلامت العربية »ما حول« الشائعة 

االستعامل يف األردية، وُتستعمل بمعنى اجلو السائد أو املحيط. 
2. املفردات التي تتشابه يف األشكال وختتلف يف املعاين، وهي التي تشّكل صعوبة 
عىل درجة عالية جدًا، ومنها مثاًل: كلمة »اتفاقية«،)4( تشرتك بني اللغتني إمالء وكتابة 

الدراسات  واألردية«،  العربية  اللغتني  بني  واالختالف  التشابه  صعوبة  »جوانب  الدكتور،  احلافظ،  احلق،  إحسان   -1
اإلسالمية، إسالم آباد، املجلد 23، العدد: 1، 1988م، ص: 70. 

2- الدراسات التقابلية احلديثة ال توافق عىل هذا العدد، وذلك ألن عدد هذا النوع من الكلامت قليل جدًا. )املحرر(
3- خيتلف نطق الصوت /ح/ يف األردية ويف هذه الكلمة أيضًا. )املحرر(

4- ُتكتب هذه الكلمة يف األردية: اتفاقيہ )املحرر(
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معناها:  وباألردية  معاهدة،  معناها:  فبالعربية  متامًا،  خمتلفنْي  معنيني  عىل  تدل  ولكنها 
جيد  األردية  ويف  القرية،  رئيس  تعني:  العربية  يف  »عمدة«)1(  وكلمة  وصدفة،  فجأة 
وكلمة  وجهد،  مشقة  األردية:  ويف  بالء،  تعني:  العربية  يف  »حمنة«)2(  وكلمة  وطيب، 
تعني  العربية  »دفرت« يف  فقري، وكلمة  األردية:  أجنبي، ويف  تعني:  العربية  »غريب« يف 
ويف  عىل،  محل  محلة،  تعني:  العربية  يف  »هجوم«  وكلمة  مكتب،  األردية:  ويف  سجل، 
الدارس  تشّكل صعوبة عىل  التي  الكثرية  املفردات  إىل ذلك من  وما  ازدحام،  األدية: 

الباكستاين للغة العربية، بسبب التشابه شكاًل واالختالف معنى. 

خالصة البحث: 
باكستان وبيان مشكالته وتقديم  العربية يف  اللغة  تعليم  البحث عن  قد أسفر هذا 

بعض احللول هلا، ومما تقدم نصل إىل النتائج التالية: 
األول:  للدراسة،  نظامان  فيها  ُعرف  البالد  هذه  عىل  االستعامر  سيطرة  منذ   .1
حكومي، والثانى: أهيل، وال تزال هذه االزدواجية باقية إىل اآلن يف باكستان. أما النظام 
التعليمي احلكومي فهو يتبع النظم التعليمية الربيطانية، فيبدأ الطالب باملرحلة االبتدائية 
ثم املتوسطة ثم الثانوية ثم الثانوية العالية ثم التخرج ثم املاجستري ثم ماجستري الفلسفة 
اللغة  تعليم  أما  واجلامعات،  والكليات  املدارس  النظام  هذا  ويقدم  الدكتوراه،  ثم 
العربية يف هذا النظام فيبدأ من الصف السادس، وتدرس اللغة العربية كامدة إجبارية)3( 
يف الصفوف السادس والسابع والثامن فقط، أما بقية الصفوف الدراسية من الثانوية إىل 
البكالوريوس فتدرس فيها كامدة اختيارية خيتارها الطالب من بني ثالثني مادة اختيارية. 
وآداهبا  العربية  اللغة  لتعليم  أقسام مستقلة  فيها  فيوجد  الباكستانية  اجلامعات  وأما 
يف مرحلة املاجستري والدكتوراه، غري أن هذا النظام من املدارس والكليات واجلامعات 
احلكومية ال يوجد تنسيق شامل بني مناهجه الدراسية يف املستويات املختلفة، فهي ال 
للغاية،  رديء  ضعيف  اجلامعي  للطالب  العلمي  واملستوى  عديدة،  نقائص  من  ختلو 

ولذلك أسباب عديدة قد أسفر هذا البحث عن بعضها بالتفصيل. 

1- ُتكتب عمدة باألردية: معدہ )املحرر(
2- ُتكتب حمنة يف األردية: حمنت )املحرر(

3- مل تعد اآلن مادة إجبارية، غري أن هناك حماوالت من قبل املهتمني بالعربية ومن قبل بعض أعضاء اجلمعية الوطنية 
وجملس الشيوخ جلعلها مادة إجبارية مرة أخرى. )املحرر(
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واهليئات  واجلمعيات  األهلية،  الدينية  املدارس  إىل:  فينقسم  األهيل  النظام  وأما 
والعلوم  العربية  اللغة  دراسة  تنظم  التي  املدارس  الدينية:  باملدارس  ونعني  األهلية، 
اإلسالمية عىل املستوى األهيل. وهذه املدارس عبارة عن الكتاتيب واملدارس امللحقة 
باملساجد يف القرى واملدن يف مجيع أقاليم البالد، ويرشف عليها رجال الدين. وإن هذه 
املدارس مظهر بارز من مظاهر عناية املسلمني باللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف هذه 
البالد، غري أن هذا النظام تنقصه املامرسة يف التكلم باللغة العربية والتمرين عىل الكتابة 
واإلنشاء، باإلضافة إىل أن املناهج يف هذه املدارس الدينية األهلية عتيقة جامدة معقدة، 
إىل  الدراسة،  رغبته يف  بل تكرس  العربية  اللغة  التقدم يف  كثريًا عىل  الطالب  تساعد  ال 

جانب مجودها وعدم جدواها يف تطوير اللغة العربية. 
يف  العربية  اللغة  تعليم  سبيل  يف  وكثرية  متنوعة  وصعوبات  مشاكل  وتوجد   .2
باكستان، منها صعوبات تعّم املعلمني والدارسني واملهتمني باللغة العربية عىل السواء، 
العربية عىل وجه  اللغة  يواجه داريس  ما  العربية، ومنها  اللغة  يواجه معلمي  ما  ومنها 

اخلصوص. 
املشاكل  بيان  من  تقدم  ما  ضوء  ويف  البحث،  وخامتة  املطاف  هناية  ويف  وأخريًا 
ببعض  أتقدم  أن  أود  باكستان،  يف  العربية  اللغة  تعليم  سبيل  يف  القائمة  والصعوبات 
وتداركها،  والصعوبات  املشاكل  تلك  بمعاجلة  يتصل  فيام  والتوصيات  املقرتحات 

ويمكن لنا أن نقسم هذه االقرتاحات والتوصيات إىل نوعني: 
منها ما يتعلق باحلكومة الباكستانية: 

1. جيب اختاذ اخلطوات التنفيذية نحو تطبيق السياسة التعليمية اجلديدة يف باكستان، 
جلعل اللغة العربية مادة إلزامية حتى الصف الثاين عرش، وتكوين جلنة فنية عىل مستوى 
رفيع ملراجعة مناهج تعليم اللغة العربية وإعداد الكتب واملواد التعليمية، واالستعانة يف 

ذلك باخلرباء املواطنني والعرب. 
العربية مثل عددهم باإلنجليزية واألردية يف مجيع  2. جيب أن يكون عدد أساتذة 

املدارس والكليات. 
كافة  اإلنجليزية واألردية يف  كاللغة  إجبارية  مادة  العربية  اللغة  تكون  أن  3. جيب 
امتحانات  يف  وكذلك  واإلدارية،  واإلقليمية  املركزية  للوظائف  املنافسة  امتحانات 

الضباط يف النظام العسكري الباكستاين. 
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بكافة  العربية  اللغة  بتدريس  تقوم  التي  التعليمية  املعاهد  مجيع  تزويد  جيب   .4
والوسائل  اللغة  وخمتربات  الكتب  رأسها  وعىل  احلديثة،  والوسائل  التسهيالت 

السمعبرصية. 
اللغة  تعليم  يف  املتخصصة  واملراكز  واملعاهد  واجلامعات  العربية  الدول  دعوة   .5
العربية  اللغة  أساتذة  بإيفاد  الباكستانية؛  اجلامعات  ملساعدة  هبا  الناطقني  لغري  العربية 
تدريب  واملعاونة يف  العليا،  الدراسات  العلمية يف  البحوث  للتدريس واإلرشاف عىل 
املعلمني، وختصيص منح دراسية وتبادل الوفود والزيارات بني اجلامعات الباكستانية 

وجامعات الدول العربية. 
ومنها ما يتعلق باحلكومات العربية:

أية مادة تدريسًا حقيقيًا صحيحًا، وال شك أن كتب  الكتب لتدريس  1. البد من 
اليومية  احلياة  مع  عالقة  له  ليست  حمتوى  من  جلها  يتكون  باكستان  يف  العربية  اللغة 
واللغة الوظيفية، فضاًل عن أن هذه املادة تكون مطبوعة عىل أوراق رديئة بخط رديء 
يرض بالبرص والذوق، وبدون الصور والرسوم امللونة الالزمة، وبدون مراعاة التدرج 
والتكامل والتخطيط املنهجي عند تأليف تلك الكتب، والرتتيب الرتبوي يف دروسها 
واملتقدمة.  واملتوسطة،  االبتدائية،  وهي:  العربية،  اللغة  تعليم  يف  الثالث  املراحل  يف 
فيجب عىل مؤسسات النرش والتوزيع العربية واهليئات احلكومية املهتمة بنرش الكتب 
العربية يف البالد العربية الشقيقة أن تزّود املعاهد التعليمية الباكستانية بكل ما يمكن من 

املطبوعات والكتب املدرسية واملناهج التعليمية. 
2. إن اجلامعات السعودية، وعىل رأسها جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية بالرياض، واجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وجامعة أم القرى بمكة 
اجلامعات  هذه  يف  للدراسة  الباكستانيني  للطالب  السخية  املالية  املنح  تعطي  املكرمة، 
وتقوية اللغة، وقد خترجت دفعات عديدة من هذه اجلامعات السعودية، ولكننا ال نراها 
يف باكستان تقوم بدورها يف خدمة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية عىل املستوى القومي 
والرسمي، ولعل السبب يف ذلك أن معظم الطالب الباكستانيني الذين يلتحقون هبذه 
غري  املدارس  هذه  شهادات  بأن  علاًم  األهلية،  الدينية  املدارس  إىل  ينتمون  اجلامعات 
معرتف هبا رسميًا يف باكستان، وقد اعرتفت احلكومة بالشهادة العاملية يف العلوم العربية 
وبعد  للمدارس،  املسجل  التعليمي  املجلس  قبل  من  تصدر  التي  فقط  واإلسالمية 
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الدخول يف امتحان املجلس العام، وُيسّمى هذا املجلس بـ»وفاق املدارس«. 
بعد  الطالب عندما يرجعون - وال يرجع معظمهم - إىل بالدهم  ومعظم هؤالء 
احلكومية  الوظائف  السعودية، ال جيدون هلم جماالت يف  اجلامعات  الدراسة يف  إكامل 
هو  الذي  للعمر  األقىص  احلد  جتاوزهم  بسبب  وكذلك  شهاداهتم،  يف  النقص  بسبب 
رشط أسايس يف الوظائف احلكومية، وبسبب عدم معرفتهم باإلنجليزية التي هي مادة 
واألعامل  بالتجارة  يشتغلون  فهم  باكستان،  يف  التعليمية  املستويات  مجيع  يف  إجبارية 
والثقافة  العربية  اللغة  خلدمة  جماالً  جيدون  وال  الرزق  أسباب  عىل  للحصول  األخرى 

اإلسالمية، فهكذا يضيع عليهم ما تنفق هذه اجلامعات من مبالغ ضخمة. 
املناصب  التخرج  بعد  يتولون  الذين  احلكومية؛  واجلامعات  الكليات  طالب  أما 
املدارس  يف  العربية  اللغة  معلم  ومن  الوزارة  وكالء  إىل  التعليم  مدراء  من  احلكومية 
االستفادة  من  حمرومون  فهم  احلكومية،  واجلامعات  الكليات  يف  أستاذ  إىل  احلكومية 
من مناهل العروبة هذه، وال نعرف أسباب هذا احلرمان وعدم إتاحة الفرصة هلم، يف 
حني أهنم أحق بكثري من طالب املدارس الدينية األهلية ألهنم ال جيدون فرصًا كثرية 
فتبقى  احلكومية،  واجلامعات  الكليات  يف  الغّراء  اإلسالمية  والعقيدة  الثقافة  لدراسة 
ألواح أذهاهنم صافية خالية تتأثر بكل ما ُيلقى إليها من اخلرافات والضالالت يف احلياة 
العلمية، وأما طالب املدارس الدينية األهلية فهم يدرسون الكثري من هذه املواد؛ فلذا 
نرى أنه البد من تقديم منح كافية لطالب اللغة العربية املمتازين يف الكليات واجلامعات 
من  االرتواء  بعد  بالدهم  إىل  يرجعون  عندما  الطالب  هؤالء  ألن  وذلك  احلكومية، 
والتعّطل وعدم فرص  البطالة  يواجهون  العذبة ال  والثقافة اإلسالمية  العروبة  مناهل 
العمل، بل يصبحون موظفني كبارًا وأويل األمر يف مصلحة التعليم والرتبية والدوائر 
احلكومية األخرى، فيكون لتعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية وانتشارمها شأن آخر 

بسبب هؤالء املحبني هلام واملهتمني هبام.
3. رغم عدم التسهيالت لتدريس اللغة العربية يف باكستان؛ فإنه يوجد إقبال ملّح 
يف قلب كل باكستاين مسلم عىل اللغة العربية، وإن كل أرسة ووالد ووالدة تتمنى أن 
يف  العربية  للغة  معهد  ُينشأ  أن  نرى  إذن؛  ويتقنها،  العربية  اللغة  وابنتها  ابنها  يدرس 
تبدأ  الطراز وأرقاه،  باكستان ويرشف عىل أربع مدارس نموذجية خاصة عىل أحدث 
العربية  املمملكة  بذلك  أن هتتم  االبتدائية، ويمكن  املرحلة  العربية من  اللغة  بتدريس 
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السعودية، علاًم بأهنا متد البالد الشقيقة يف كل مكان وزمان، كام أنه ليس غريبًا أو بدعًا 
متعددة،  ومدارس  معاهد  تنشئ  وغريها  باكستان  يف  األجنبية  اجلاليات  نرى  ونحن 
هذه  تكون  وأن  واإليطالية.  والفرنسية  واألمريكية  الربيطانية  اإلرساليات  كمدارس 
إقليم  عاصمة  وكراتيش  بنجاب،  إقليم  عاصمة  الهور  بني:  موزعة  األربعة  املدارس 
ترعاها  وأن  بلوشستان،  عاصمة  وكوئته  رسحد،)1(  إقليم  عاصمة  وبشاور  السند، 
اجلامعات السعودية وحترتم شهاداهتا وجتعل هلا امتيازًا، بحيث ال يقبل يف معاهد اللغة 
العربية باململكة من طالب باكستان إال من كان حائزًا لشهادة من إحدى هذه املدارس، 
عىل أن يتسع نظام التعليم هذا يف باكستان بعد ذلك، فُتنشأ مدارس ثانوية هناك، يؤخذ 

املتخرجون فيها للدراسات العليا يف كليات اجلامعات السعودية. 
أما معهد اللغة املقرتح، فباإلضافة إىل اإلرشاف عىل املدارس النموذجية، فإنه يقوم 
بتدريب املعلمني املكلفني بتعليم اللغة العربية يف باكستان، وجيب أن يكون األساتذة 
خالص،  عريب  جّو  يف  التدريب  ويتم  املسؤولية،  لتحمل  املؤهلني  العرب  من  مجيعهم 
وبذلك نتمكن من إعداد عدد أكرب من املعلمني بدل أن نرسل عددًا قلياًل إىل اجلامعات 
التي ال توجد إال داخل  الطالب األجنبي جوًا عربيًا للفصحى  العربية، حيث ال جيد 
الفصل الدرايس يف اجلامعات العربية. والشك أن هذا من شأنه أن يثمر ثمرات طيبة، 
ويقيض عىل كل ألوان الضعف والرداءة التي نشاهدها يف تعليم اللغة العربية يف باكستان. 

وباهلل التوفيق، وهو نعم املوىل ونعم النصري.

1- أي خيرب بختون خواه. )املحرر(
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للمتقني، والصالة والسالم عىل خري خلقه حممد  والعاقبة  العاملني،  احلمد هلل رب 
وآله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد؛

فأرى من الواجب عيّل أن أتوّجه أوالً بالشكر اجلزيل جلامعة الكلية احلكومية بفيصل 
الفرصة  من  مثيل  لطالب علم عادي  أتاحت  ما  وآداهبا؛ عىل  العربية  اللغة  آباد وقسم 
لإلسهام يف هذا املؤمتر العظيم، ويف هذه املناسبة الكريمة، وأثني بالتهنئة للقائمني عىل 
به من  العربية وآداهبا خاصة، عىل ما قاموا  اللغة  اجلامعة عامة، واملسؤولني عن قسم 

خطوة إجيابية نحو هدف ساٍم بتنظيم هذا امللتقى العظيم.

اللغة العربية بني العاملية والعوملة: 
ملا علمت أن جامعة الكلية احلكومية بفيصل آباد عازمة عىل عقد مؤمتر حول اللغة 
هذا  يف  باإلسهام  بتكليفي  وآداهبا  العربية  اللغة  قسم  رئيس  فضيلة  وتفّضل  العربية، 
املؤمتر، أردت أن أبدأ حديثي بسؤال يطرح نفسه يف مثل هذا املوقف وهو: ملاذا احلديث 
تدريسها يف  مناهج  تطوير  والبحث عن سبل نرشها وطرق  وآداهبا  العربية  اللغة  عن 

1- قدم املؤلف هذا املقال يف مؤمتر أقيم بعنوان »دور العربية العاملي« بجامعة جي- يس، فيصل آباد باكستان عام 2005ء.

السيد حممد زاهد
نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية اإلمدادية، فيصل آباد
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هي  القومية  واإلنجليزية،)1( واللغة  األردية  هي  باكستان  يف  الرسمية  اللغة  باكستان؟ 
إليها من  البنجابية والسندية والبشتوية والبلوشية، وما  األردية، واللغات املحلية هي 
لغات شّتى ليست العربية منها، فام أمهية احلديث عن اللغة العربية هبذه البالد التي ربام 

تبدو بعيدة الصلة عنها من الناحية اللغوية البحتة؟!
الربنامج  عىل  اطلعت  ملا  لكن  السؤال،  هذا  عن  باإلجابة  حديثي  أبدأ  أن  أردت 
التساؤل؛  هذا  عن  اإلجابة  –موفقني-  كفونا  قد  منظميه  أن  رأيت  للمؤمتر  التفصييل 
حيث إن عنوانه»دور العربية العاملي«. فاإلحساس برضورة مجع هذه النخبة من أساطني 
العلم واألدب للتنقيب عن اجلوانب املختلفة ملوضوع اللغة العربية وليد اإلحساس بأن 
هذه اللغة العظيمة ليست لغة شعب من الشعوب أو منطقة من املناطق، و إنام هي لغة 
عاملية ال يمكن حتديدها باحلدود السياسية أو اجلغرافية أو العنرصية الضيفة، إهنا أدت 
الواجب، ليس  البرشية،ومن  املايض دورًا عامليًا يف شّتى جماالت احلياة، وأسعدت  يف 
العريب فقط وليس اإلسالمي فحسب بل من الواجب اإلنساين، أن يعاد إليها دورها 

العاملي، وُتعاد هي األخرى إىل أداء هذا الدور. 
النخيل  واحات  بني  العربية،  اجلزيرة  شبه  يف  ونمت  نشأت  التي  العربية  اللغة  إن 
القرن  منتصف  من  األوىل  السبعة  العقود  إىل  أحد  بحسبان  يكن  مل  الرمل،  وكثبان 
السادس امليالدي أهنا ستكون يف يوم من األيام لغة عاملية، لغة علم ومعرفة ترتوي من 
منهلها األمم، وتروي غلَّتها الثقافية وتبني عىل ثرواهتا ومعطياهتا رصحها احلضاري، 
مل يكن أحد يف ذلك الوقت ليتنبأ بذلك، ألن اللغة تعكس احلالة السياسية واالجتامعية 
والثقافية للناطقني هبا، وكان العريب يعيش يف ذلك الوقت حياة انطواء وانزواء بمعزل 

عام ُيسّمى بـ»األممية« أو »العاملية«. يقول حنّا الفاخوري: 
»وعزلة البدوي أنمت فيه الروح الفردية، فتعّذر عليه أن يرفع مستواه إىل مصاف 

اإلنسان االجتامعي املعروف بنزعته األممية«.)2( ويقول أيضًا: 
»وهنالك نزعة تلفيها مسيطرة عىل الشعر اجلاهيل هي النزعة التي متتزج فيها الذاتية 
بالشخصية القبلية.... فالشاعر اجلاهيل، شأن البدائي، أناين إىل حد بعيد، ال يكاد يرى 

1- ومن اجلدير بالذكر هنا أن دستور مجهورية باكستان اإلسالمية ينص عىل أن رسمية اللغة اإلنجليزية أمر مؤقت.
األوىل،  الطبعة  مذكور(،  غري  النرش  )بلد  القربى  ذوي  منشورات  العريب،  األدب  تاريخ  يف  اجلامع  الفاخوري،  حنا   -2

1422هـ، 85/1.
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عىل مرسح الوجود إال ذاته، ماثلة أمام عينيه منفردة أو متلبسة بالقبيلة والعشرية«.)1 (
لكن شاء اهلل أن تكون هذه اللغة وعاء للرسالة اإلهلية اخلالدة، وقّدر اهلل أن ُيكتب 
وإمكانياهتا  مواهبها  الرسالة  بفضل هذه  ترُبَز  وأن  الرسالة،  مع خلود هذه  اخللود  هلا 
الكامنة ألن تكون لغة عاملية واسعة النفوذ رسيعة االنتشار واالزدهار، وأن تكون لغة 
الدين والعلم، لغة البحث العلمي واالكتشافات العلمية، لغة الريادة الفكرية والقيادة 

االجتامعية، لغة تفرض زعامتها عىل اللغات املتحرضة آنذاك.
نحن اليوم نعيش يف عرص رقّي باهر يف وسائل االتصال، عرص الدعوات املتجددة 
بيتًا كرويًا، كان من  بعبارة أصّح  العامل كله أصبح قرية كروية، بل  أن  فبام  العوملة،  إىل 
الطبيعي أن تظهر الدعوات إىل توحيد األنظمة ومجيع ما يشّكل احلياة، فالقرية الواحدة 
- بل البيت الواحد - ال يصلح فيه إال نظام واحد، فاختالف األنظمة إنام كان قد جاء 
لتعرّس اتصاالت األمم بعضها مع بعض، فإذا تقّلصت البرشية يف قرية واحدة فال مربر 
هناك إىل بقاء هذا االختالف، لكن هناك فرقًا بني العاملية والعوملة، فالعوملة معناها أن 
جتعل اليشء عامليًا، والعاملية أن يصري اليشء عامليًا. والعوملة تعني شيئًا تفرضه الدول 
البرشية وسجيتها وإرادهتا فتختار  البرشية أمجعها، والعاملية تعني أن ُترتك  القوية عىل 

شيئًا وهي عىل بينة من أمرها بغية وحدة النظم.
واإلسالم دعا إىل العاملية قبل أربعة عرش قرنًا، فأخربنا أن الرب هو رب العاملني، 
وأن الكعبة هدى للعاملني، وأن الرسول أرسله اهلل تعاىل رمحة للعاملني، وأرسله اهلل إىل 
أحد  يكن  مل  والتقوقع، يف عرص  االنطواء  بيئة  إليها يف  دعا  ونذيرًا،  بشريًا  الناس  كافة 
يتصور فيه هذا التقدم اهلائل يف جمال االتصال، مع مالحظة أن الدين يقتيض يف معظم 
الديانات اختيار إحدى احلسنيني، إما الدنيا وإما اآلخرة، والدين يعني عندها االعتزال 
عن معرتك احلياة واهلروب عن مواجهة الواقع العميل، فجاء اإلسالم وأخرب أن اجلمع 
بني حسنة الدنيا وحسنة اآلخرة أمر مطلوب، فالدين اإلسالمي هو الدين الوحيد الذي 

دعا إىل العاملية هبذا الوضوح، وهو املرّشح الوحيد يف مضامر العاملية من بني األديان.
واصطناعية،  زيف  من  فيه  ما  عىل  البرشية؛  عىل  يفرض  أن  به  يراد  أمر  فالعوملة 
والعاملية أمر طبيعي ال حميص للعامل عنه، والبرشية بطبعها أبّية تأنف أن ُيفَرض عليها 

1- نفس املرجع.
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يشء، فنحن، وإن كنا نعيش يف عرص العوملة فالبرشية صائرة - إن شاء اهلل - إىل العاملية، 
فإذا أرادت البرشية أن ختتار هلا بنفسها وهي متلك أمرها غري مغشوشة وال خمدوعة فإن 

اختيارها سيقع عىل ما دعا إليه اإلسالم، وعندئذ تبلغ اللغة العربية يف عامليتها ِذروهتا.
إنني أخشى أن ينأى يب احلديث عن عاملية هذه اللغة احلبيبة عن صميم موضوعي؛ 
أن  هو  باختصار  أقوله  أن  أردت  والذي  وفنون،  شجون  ذو  عامليتها  عن  فاحلديث 
العربية يف هذا املؤمتر منبثق عن اإلحساس  اللغة  اإلحساس برضورة دراسة موضوع 
اعتناء  اللغة موضع  تكون هذه  أن  فال غرو  منبثقة عن إسالميتها،  بعامليتها، وعامليتها 
ومصدر اعتزاز يف بلد ُأنشئ باسم اإلسالم، وجيتمع أولو العلم واألدب للبحث عن 
سبل إحيائها ونرشها وحتسني وضعها يف هذا البلد، فكل من اللغة والبلد يكسب أمهيته 
من إسالميته، وفصل هذا أو تلك عن اإلسالم يعني حرماهنا من هويتها ومصدر عزها.
 هذا، وال جيحد ما ملوضوع اللغة العربية من أبعاد أخرى اقتصادية وجتارية وسياسية 
هنا  ومن  اللغة،  هذه  موضوع  منه  يدرس  منظور  أهم  إسالميتها  ولكن  ودبلوماسية، 
يف  الديني  التعليم  بنظام  املرتبطة  العربية  اللغة  تدريس  مناهج  دراسة  أمهية  تتضح 
وحتسينها  تطويرها  وسائل  عن  والبحث  ضعف،  مواطن  من  فيها  ما  وبيان  باكستان، 
وجعلها أكثر فائدة وأداء للهدف املنشود منها، وهذا ما سيحاول القيام به هذا البحث 

املتواضع.
للبحث  وتركيزًا  لالختصار  وتوخيًا  البحث،  هذا  لكتابة  املتاح  الوقت  لقلة  ونظرًا 
عىل عينة واحدة من عينات ُنُظم التعليم الديني يف باكستان، ركزُت دراستي عىل املناهج 
يف  الديني  للتعليم  أهيل  نظام  أكرب  بوصفه  بباكستان؛  العربية  املدارس  وفاق  يف  املتبعة 

باكستان من حيث عدد الطلبة واجلامعات واملدارس املنتسبة إليه.

أمهية دراسة وتطوير مناهج تعليم العربية يف املدارس الدينية يف باكستان: 
املدارس  العربية يف  اللغة  هناك أسباب أخرى ألمهية دراسة وتطوير مناهج تعليم 

الدينية يف باكستان، منها: 
1. املساحة الزمنية التي يستغرقها تدريس اللغة العربية وآداهبا وقواعِدها أكرب من 
املواد  بمجموعات   )1( جدوالً  وإليكم  فيها،  املدروسة  األخرى  املواد  من  جمموعة  أي 

1- مأخوذ من فعاليات املجلس العام لوفاق املدارس العربية بباكستان املنعقد يف 23 شعبان 1424هـ.
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املختلفة والساعات الدراسية )سنويًا( املخصصة لكل من هذه املجموعات يف املراحل 
التعليمية من الثانوية إىل العاملية )ماجستري(: 

النسبة املئويةعدد الساعات املواد

)من الثانوية إىل العاملية(

30%15اللغة العربية وآداهبا و قواعدها

24%12احلديث وعلومه

18%9الفقه وأصوله

12%6القرآن وعلومه

10%5العقيدة واملنطق والفلسفة

4%2السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي

2%1االقتصاد اإلسالمي

100%50املجموع

فحسن استخدام هذا الوقت بتصميم وختطيط متَقن، جيعلنا نجني من هذا املجهود 
ثمرات أفضل من ذي قبل.

2. لعل النظام يف املدارس واجلامعات الدينية هو النظام الوحيد يف باكستان الذي 
يقيض فيه الطالب ثامنى سنوات متتابعة يف الكتب املكتوبة باللغة العربية.

3. وبفضل ما ذكرنا، فقد شهدت التجارب أن طلبة وخرجيي املدارس الدينية خام 
طّيع؛ يسهل صهره يف شكل عامل متمكن من اللغة العربية أكثر من أي طالب منتٍم إىل 
أي نظام آخر، فبذل املجهود فيهم أكثر إيتاء للثمرات املرجّوة، رشيطة أن يكون ذلك 

بطريقة منظمة مع مراعاة األسس والقواعد احلديثة يف هذا الصدد.
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ما الغرض من تدريس اللغة العربية يف هذه املدارس؟ 
التعليم يف هذه اجلامعات  البعض: إن كان الغرض األسايس من  وهنا قد يتساءل 
املعرفة  جماالت  يف  ُأّلف  وما  والسنّة  الكتاب  فهم  من  الطالب  متكني  هو  واملدارس 
اإلسالمية املختلفة، وتكفي إليفاء هذا الغرض إحدى املهارات اللغوية األربع وهي 
هذه  يف  املتبع  النظام  أن  والشك  واستيعابه،  املكتوب  النص  فهم  أي  القراءة،  مهارة 
إىل  حاجة  هناك  تبقى  فهل  الصدد،  هذا  يف  كبري  حد  إىل  ناجح  واجلامعات  املدارس 
وهي:  األساسية  األربع  للمهارات  شاملة  وبطريقة  حية،  كلغة  العربية  اللغة  تدريس 
السؤال  هذا  عن  واإلجابة  والكتابة؟  والقراءة  والتكلم  املنطوق،  فهم  أي  االستامع 

تتضّمن أمورًا منها:
1. إن املهارات اللغوية مهارات متشابكة بعضها مع بعض، ُيكّمل بعضها بعضًا؛ 
فالعوز يف بعضها يعود عىل األخرى بالنقص فيها، فتحسني مهارات االستامع والكالم 
وخاصة الكتابة يعود بجميل األثر عىل مهارة القراءة أو فهم النص املكتوب، والعكس 

بالعكس، والشك أن مهارة القراءة من صميم أهداف التعليم يف هذه املؤسسات.
2. إن املشتغل بالعلوم اإلسالمية ال يسعه أن يعيش منغلقًا عىل نفسه بعيد الصلة 
ومسائل  أفكار  من  يستجد  فيام  خاصة  الديني،  الفكر  يف  الراهن  العرص  يف  يصدر  بام 
العربية يف  اللغة  لتدريس  املتبعة  الطريقة  وإن  يراه من حلول،  ما  هلا  م  ويقدَّ ومشاكل، 
الكتب  من  لالستفادة  الطالب  تؤهل  كانت  إن  و  واجلامعات،  املدارس  هذه  معظم 
القديمة لكنها ال تغني يف فهم ما استجد من بحوث وأفكار؛ ألن للبحث يف املسائل 
الطالب،  هلذا  مألوفة  غري  تزال  ال  ومصطلحات  أسلوبًا  العرص  هذا  وليدة  واملشاكل 
فتدريس اللغة العربية وآداهبا بالطريقة الشاملة جلميع املهارات اللغوية، وتوسيع نطاق 
املادة املقدمة للطالب إىل األدب العريب املعارص، مما يمكنه من االستفادة مما أنتجه الفكر 

الديني املعارص يف هذا الصدد. 

نظرة عامة عىل املواد املدروسة يف هذه املدارس واجلامعات:
وإليكم جدوالً بالكتب املقررة يف املراحل التعليمية املختلفة لتدريس اللغة العربية 

وقواعدها وآداهبا: 
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الكتب املقررةاملواد

الرصف
علم الرصف)1( )باللغة األردية-أربعة أجزاء(، تيسري 

األبواب)2(، صفوة املصادر،)3( علم الصيغة)4( )باللغة الفارسية 
أو األردية(

النحو

علم النحو)5( )باألردية(/ نحو مري)6( )بالفارسية أو ترمجته 
إىل العربية(، رشح مائة عامل،)7( املنهاج يف القواعد و 

اإلعراب)8(/ النحو اليسري،)9( هداية النحو،)10( الكافية،)11( 
رشح املال اجلامي عىل الكافية.)12(

اللغة العربية
الطريقة العرصية يف تعليم اللغة العربية ج1، و 2،)13( معلم 

اإلنشاء)14()بمعونة اللغة العربية ج 1 و 2 و 3(

1- ملشتاق أمحد جرتاويل.
2- ملوالنا خري حممد.

3- ملشتاق أمحد جرتاويل.
4- لعنايت أمحد الكاكوروي بتعريب األستاذ ويل خان املظفر.

5- ملشتاق أمحد جرتاويل.
6- لعيل بن حممد بن عيل الرشيف احلسيني اجلرجاين.

7- لعبدالقاهر بن عبدالرمحن جرجاين.
8- ملحمد األنطاكي احللبي.

9- ملوالنا نذير أمحد.
10- ملحمد بن يوسف بن عىل بن حيان األندليس.

11- جلامل الدين بن احلاجب.
12- للمال عبدالرمحن اجلامي.

13- للدكتور عبدالرزاق إسكندر.
14- لعبداملاجد الندوي وحممد رابع حسني الندوي.
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الكتب املقررةاملواد

النثر العريب
القراءة الراشده ج1،)1( نفحة العرب،)2( مقامات احلريري، 

خمتارات من أدب العرب)3(

السبع املعلقات، ديوان احلامسة)4(الشعر العريب

البالغة 
دروس البالغة،)5( تلخيص املفتاح،)6( املخترص رشح تلخيص 

املفتاح للتفتازاين.

إجيابيات هذه املقررات: 
وهلذه املناهج واملقررات إجيابيات وسلبيات، فمن إجيابياهتا: 

العريب،  الرتاث  نامذج  وأروع  أشهر  من  ُتعد  املقررات  هذه  من  الكتب  بعض   .1
فاملعلقات السبع هي زبدة اإلنتاج الشعري العريب يف أهم عصوره وهو العرص اجلاهيل، 
وديوان املتنبي ديوان نابغة من نوابغ الشعر العريب وقّلام اسرتعى شاعر من انتباه النقاد 
ما اسرتعاه هو منه، وقد ُأذكيت حول عمله الشعري معارك نقدية أثرت النقد العريب 
الشعري يف  اإلنتاج  ُيستهان هبا، وديوان احلامسة أليب متام هو عصارة  بثروة ال  األديب 
العرصْين اجلاهيل واإلسالمي، ويف حني يقف الطالب بقراءة املعلقات السبع وديوان 
القديمة  العربية  القصيدة  كيان  عىل  ويطلع  الكاملة  القصائد  من  نامذج  عىل  املتنبي 

وميزاهتا، يقف بقراءة ديوان احلامسة عىل مقطوعات شعرية خمتارة. 
من  يزيد  أسلوبه،  ناحية  من  االتباع  مقدور  غري  كان  وإن  احلريري،  مقامات   .2

حصيلة الطالب من املادة املعجمية ويثري قاموسه.

1- أليب احلسن عيل احلسني الندوي.
2- موالنا حممد إعزاز عيل.

3- أليب احلسن عيل احلسني الندوي.
4- أليب متام حبيب بن أوس بن احلارث الطائي.

5- حلفني ناصف وآخرين.
6- ملحمد بن عبدالرمحن القزويني.
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ُأّلفت يف عرصنا احلارض وُروعيت فيها - إىل  املقررات  الكتب من هذه  3. بعض 
حد كبري - متطلبات تدريس اللغة الثانية غري لغة األّم، مثل الطريقة العرصية للدكتور 

عبدالرزاق إسكندر.
4. بعض هذه الكتب ُأعدت يف دار العلوم التابعة لندوة العلامء لكنو اهلند، وال خيفى 
ما لندوة العلامء من أياٍد عىل اللغة العربية يف شبه القارة، ومما يمّيز هذه الكتب أهنا مجعت 
بني مراعاة أوضاع الطالب الذهنية والثقافية واللغوية، ألهنا ُأعدت عىل أيدي أبناء هذه 
العجمة،  اللغة وارتفاع مستواها بدون شائبة من  بلغاهتا، وبني جودة  الناطقني  القارة 
كأهنا كتبت بأقالم أهل اللغة، وهذه الكتب ُأدخلت يف املناهج الدراسية فيام قامت به 

اهليئات املسئولة من التحسينات يف السنوات األخرية. 

مآخذ واقرتاحات: 
و بالرغم مما ذكرنا من إجيابيات هذا النظام، واألخرى التي مل نرش إليها، وبالرغم 
من بعض التحسينات التي ُأدخلت يف السنوات األخرية، مل يزل هناك - شأن كل عمل 
إنساين - جمال للتحسني والتطوير، ومواطن من الضعف من حيث املادة املدروسة ومن 
حيث الطريقة التي ُتعالج وُتقدم هبا هذه املادة، وفيام ييل نقدم ما ينبغي اإلشارة إليه من 

مواطن الضعف؛ مع اقرتاح ما يزيله: 

أوالً: من ناحية املادة: 
1. الشعر العريب:

ُيؤخذ عىل املادة الشعرية املقررة من املرحلة الثانوية إىل العالية ما ييل: 
العرص  فيها نامذج من  العصور األدبية، فُأخذت  املادة جلميع  1. عدم شمول هذه 
مقطوعات  بعض  يف  )ممثلة  اإلسالم  صدر  وعرص  السبع(  املعلقات  يف  )ممثلة  اجلاهيل 
الثاين، وأمهلت العصور األدبية األخرى، ثم وقع  العبايس  ديوان احلامسة( ثم العرص 
االختيار يف العرص العبايس الثاين عىل شاعر واحد فقط هو املتنبي، فال يعرف الطالب 
يزال  ال  أنه  كام  األدبية،  أعامهلم  عن  وال  العصور  بقية  يف  املمتازين  الشعراء  عن  شيئًا 

جاهاًل بشعراء العرص العبايس الثاين ما عدا املتنبي. 
2. ُيعوز هذه املادة شموهلا لألغراض واملعاين الشعرية التي طرقها الشعراء العرب 

طيلة قرون. 
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3. بعض هذه الكتب مقررة بكاملها، مثل املعلقات السبع، وبعضها ُقررت أجزاء 
بدأ واضعو هذه  فنية وأدبية؛ وإنام  اختيار هذه األجزاء ال خيضع ألسس  منها، ولكن 
املادة،  أوله وقرروه إىل حيث رأوه مناسبًا للوقت املخصص هلذه  الكتاب من  املناهج 
فديوان املتنبي مقرر من البداية إىل هناية قافية الباء، فجاء يف هذا القدر املقرر ما يعد من 
جيد شعره كام جاء فيه ما هو دون ذلك، وُأمهل ما هو أجود و أروع مما جاء يف احلصة 
املقررة. فلو اختريت األبواب واملقطوعات عىل أساس حظها من اجلودة لكان أحسن، 
أبوابه،  أول  وهو  فقط  احلامسة  باب  منه  فاملقرر  احلامسة؛  ديوان  يف  الشأن  هو  وهذا 
وُأمهلت أبواب تعد من أهم وأشهر األبواب يف الشعر العريب مثل الغزل والرثاء، مما 

يؤكد أن واضعي هذه املقررات مل يكن نصب أعينهم اختيار األجود واألروع. 
فاحلاجة ماسة إىل إعادة اختيار الشعر العريب املقرر عىل الطلبة يف مراحله التعليمية 

املختلفة، مع مراعاة ما ييل يف هذا االختيار: 
الشعرية  األغراض  األدبية ومعظم  العصور  إىل مجيع  االختيار  ُيوّسع هذا  أن   .)1(
واالجتاهات األدبية والقوالب الفنية التي اختارها الشعراء لصياغة جتارهبم وأحاسيسهم.
)2(. ينبغي أال ُيقرص هذا االختيار عىل جمرد شهرة الشاعر يف األوساط األدبية، بل 
يكون أساس هذا االختيار هو اجلامل يف التعبري وعذوبة اللفظ وصدق العاطفة وعمق 
التأثري والبعد عن التكّلف، فيجده الطالب كأنه صدى ملا يف نفسه، وجيد الطالب نفسه 
بام فيه من املتعة والتجاوب مع أحاسيسه مدفوعًا إىل أن يتذوقه تذوقًا وحيفظه حفظًا. 
وإن املناهج التي نتكلم عنها هي من الثانوية إىل العالية )املعادلة ملرحلة البكالوريوس(، 
به  الطالب  فيها  يلّم  وإنام  العريب  األدب  يف  التخصص  مرحلة  ليست  هذه  أن  وظاهر 
إملامًا، فعلينا أن نقدم له فيها مادة حتبب إليه األدب العريب واللغة العربية وال تكرههام 
أداة إلرهاف  أن نجعلها  لديه  املطروحة  املادة  أن يكون غرضنا من هذه  إليه، وينبغي 
ذوقه األديب وتثقيف لسانه، وإقداره عىل التمتع ببديع املعاين ومجيل التعبريات يف اللغة 
مواضعها،  يف  يستخدمها  أن  يستطيع  حتى  ذهنه  يف  التعبريات  هذه  وترسيخ  العربية، 
كان  للقلب  استاملة  وأكثر  تأثريًا  لفظًا وأعذب جرسًا وأعمق  فالشعر كلام كان أسهل 
أوقع يف القلب و أبقى يف الذهن و أدعى للحفظ؛ ومثل ما ذكرناه من الشعر يأبى إال أن 
يتبّوأ مقعده من ذهن قارئه، وبفضله تأيت الطالب التعبريات اجليدة والكلامت املناسبة 
للموقف عند إرادته التكلم أو الكتابة، وهذا هو أعظم الغرض من تعليم الشعر العريب 
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يف هذه املراحل التعليمية، وإال فام قيمة قصيدة شاعر معروف حُيشى هبا ذهن الطالب 
حشوًا وال يقبلها إال كرهًا؟ فينبغي أن يكون أكرب تركيزنا يف اختيار املادة الشعرية عىل 
ما ذكرناه، وإن كانت لشعراء غري معروفني نسبيًا، ومثل هذا الشعر غري قليل يف الشعراء 
فإنه  الشافعي   اإلمام  املثال:  سبيل  عىل  وأذكر  شعراء،  بوصفهم  يشتهروا  مل  الذين 
ُعرف فقيهًا وحمدثًا، وله ديوان شعر معروف، وال أدري ما يقول فيه النقاد واملؤرخون 
لألدب العريب، ولكن من الواضح أن نامذج كثرية من شعره جيدها الطالب - لو ُقدمت 

له هذه النامذج - أعلق بقلبه من كثري من كالم فحول الشعراء.
)3(. ينبغي أن يكون هناك جزء ال ُيستهان به من هذه املادة للحفظ، فيطالب الطلبة 

بحفظها، وأن يكون اختيارها عىل أساس سهولة احلفظ.
املوسعة«،  بـ»القراءة  ُيسمى  ما  أساس  ُتقدم عىل  مادة  هناك  تكون  أن  ينبغي   .)4(
ويقصد هبذا النوع من القراءة ما ال يركز عىل تفاصيل النص ومفرداته، وإنام ُيراد به أن 
يفهم الطالب النص فهاًم عامًا. فيقدم له مادة شعرية وُيطالب بقراءهتا بنفسه دون أن 
يرشحها له األستاذ رشحًا وافيًا، وُيطالب الطالب أيضًا أن خيتار من هذه املادة ما كان 
أكثر إعجابًا به؛ فإن مما خُيترب به ذوق األديب وخربته اختياره، وهبذه الطريقة نبعث يف 

الطالب ثقة بنفسه بأنه يستطيع أن يستقل بفهم الرتاث العريب وتذّوقه.
2. النثر العريب:

إن دارس لغة ما كلغة حية يكون إىل دراسة النثر أحوج منه إىل دراسة الشعر، طبعًا ال 
جُيحد ما للشعر من دور يف إرهاف الذوق وزيادة التشويق والتمتع باجلامل الفني، ولكن 
الدارس العادي للغة ال حياكي الشعر يف التعبري عام خيطر بخاطره، فإن الذي حياكيه هو 
التعبري  مهارة  خاصة  األربع،  املهارات  وتنمية  اللغة  تدريس  يف  دورًا  أكرب  فالنثر  النثر، 
واملقررات،  املناهج  واضعي  عناية  بأكرب  حيظى  بأن  أحق  فهو  والشفوي؛  الكتايب  بنوعيه 
وقد اسُتحسن الوضع يف جمال النثر بعد إدخال بعض كتب الشيخ أيب احلسن الندوي  
يف املقررات الدراسية، لكن مل تزل هناك بعض املآخذ عىل هذه املقررات، بعضها من ناحية 
املادة وأكثرها من ناحية عرضها ومعاجلتها، وسوف نتعرض لناحية العرض واملعاجلة فيام 

بعد، ونكتفي هنا باإلشارة إىل بعض ما ُيؤخذ عليها من حيث املادة: 
1. مقامات احلريري: مقررة من املقدمة إىل املقامة العارشة، وهنا أيضًا نالحظ ما 
الحظناه يف الشعر من فرض املادة املسلسلة دون االختيار عىل أسس فنية أو تعليمية، 
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فينبغي اختيار بعض املقامات مع اختيار بعض النامذج األخرى من املؤلفني الذين اتبعوا 
نفس األسلوب أو قريبًا منه، من أمثال بديع الزمان اهلمذاين. 

هذا  اتباع  وأيضًا  االنحطاط،  عرص  يمثل  شاهبها  وما  املقامات  أسلوب  إن   .2
هذا  ملثل  املمثلة  الكتابات  تدريس  وقيمة  بمكان،  الصعوبة  من  للطالب  األسلوب 
األسلوب إنام تكمن يف الثروة املعجمية التي حيصل عليها الطالب، واشتامل مثل هذه 
الكتابات عىل ثروة قاموسية وافرة أمر ال يمكن جحده، ولكن من الواضح أيضًا أن 
حفظ الكلامت اجلديدة من خالل العبارات الثقيلة دون أن تقع هذه الكلامت يف سياق 
مناسب جذاب ال جُيدي كبري نفع إلثراء املادة املعجمية لدى الطالب، فلعله يكون من 

املناسب التقليل من حّظ مثل هذه الكتابات يف مناهجها.
3. لقد خطا األدب العريب يف القرنني التاسع عرش والعرشين من امليالد خطوات 
واسعة التقدم إىل االزدهار والتطور، ولعل ما قطعه النثر العريب من األشواط يف هذا 
املضامر كان أكثر مما قطعه الشعر العريب منها، فرجع أدباء العرص احلديث بالنثر العريب 
من الزخرفة اللفظية واألالعيب اللغوية إىل ما كان عليه يف عصوره األوىل من الصفاء 
والبساطة والطبيعة؛ مع االحتفاظ برونقه وقدرته عىل إثارة اإلعجاب. فمن حق الطالب 
يف هذه املدارس واملعاهد عىل واضعي املناهج واملقررات أن يعثر عىل نامذج منها، وقد 
أّدى شيئًا من هذا احلق الشيخ أبو احلسن عيل الندوي  يف كتابه خمتارات من األدب 
النثر العريب احلديث مل يزل الطالب بحاجة إىل  العريب، ولكن هناك ثالثة جماالت من 
أن ينال نصيبه األوفر منها، األول: األدب الصحفي؛ فإن الطالب أحوج ما يكون إىل 
هذا النوع من األدب، لكي يتمّرس عىل بيان مواقفه جتاه ما حيدث يف احلياة، والثانى: 
والدراسات يف  البحوث  كتابة  يقدر عىل  لكي  املتأدب،  العلمي  أو  العلمي  األسلوب 
ما  فإن  والقصيص؛  الروائي  األدب  هو  والثالث:  املختلفة،  اإلسالمية  املعرفة  جماالت 
صدر يف عرصنا يف هذا املجال أمتع من فن املقامة وما يشبهه. واملتعة مما حيبب اللغة إىل 

الدارس ويسّهل حتصيلها.
3. البالغة والنقد: 

إن الغرض من دراسة كل من النقد والبالغة هو القدرة عىل معرفة حظ النص األديب 
من اجلودة واجلامل، وما كتب له من النجاح يف التعبري عن املعنى حسب ما ُيرام، بيد أن 
النقد يتناول العمل األديب ككل، يف حني تتناوله البالغة مجلة مجلة، وقد كان النقد األديب 



-143-

أسبق ظهورًا من البالغة، وظال ممتزجني يف القرنني الثالث والرابع من اهلجرة؛ ثم بدأت 
البالغة تتبلور مالحمها وتظهر كعلم مستقل عن النقد، إىل أن بلغ استقالل البالغة عن 
النقد أوجه عىل يد السكاكي )555هـ-626هـ( يف كتابه مفتاح العلوم،)1( ثم جاء بعده 
القزويني )ت/739 هـ( وخلّص ما جاء يف كتاب السكاكي من مباحث املعاين والبيان 
والبديع يف كتابيه: تلخيص املفتاح واإليضاح، وكان التخليص أوفرمها حظًا من إقبال 
الناس عليه رشحًا ودرسًا، ومن أشهر رشوحه رشحا سعد الدين التفتازاين: املخترص 

واملطول.
وبعد  الصايف،  العربية  ذوق  إىل  أقرب  بالنقد  امتزاجها  أدوار  يف  البالغة  وكانت   
استقالهلا أصبح يسودها قدر كبري من اجلفاف، فكانت إىل القواعد الرياضية احلاسمة 
العقلية  النزعة  إىل   - كبري  إىل حد   - ذلك  مرد  و  واألدب،  اللغة  تذوق  إىل  منها  أشبه 
السائدة يف األوساط العلمية واألدبية يف ذلك الوقت، ومن هنا كان إقبال الناس عىل 
هذا  يف  ذوقًا  أرهف  كان  القزويني  أن  مع  اإليضاح،  عىل  إقباهلم  من  أزيد  التلخيص 
األخري منه يف األول، ولقي رشحا التفتازاين من القبول والذيوع ما مل يلقه رشح آخر 

عىل التلخيص، بالرغم من أن هذين الرشحني من أجف رشوحه. 
البالغة  دروس  هي  البالغة  لتدريس  واجلامعات  املدارس  هذه  مناهج  يف  واملقرر 
أما  األخرية،  السنوات  يف  ُأدخل  إنام  البالغة  ودروس  واملخترص،  املفتاح  وتلخيص 
التلخيص واملخترص فلم يزاال موجودْين عىل قائمة الكتب املقررة منذ عهد املال نظام 
الدين السهالوي )ت/ 1161هـ( الذي ُينسب إليه النظام التعليمي املعروف بـ»الدرس 
النظامي«. ويتضح مما ذكرناه أن اختيار هذين الكتابني مل يكن من أجل قيمتهام البالغية 
والفنية، وإنام كان ذلك االختيار مما فرضه الوضع السائد آنذاك، فكأهنم اختاروا مثل 
األذواق  تغريت  وقد  اآلن  أما  العرص،  ذلك  مقتضيات  مع  منهم  متشيًا  الكتب  هذه 
وتطورت النزعات فلم نُعد نحن بحاجة إىل مثل هذه الكتب التي ال ُتسمن وال ُتغني 
من جوع. إن الطالب ليبدأ يف هذه الكتب ليتعلم البالغة العربية ويتمرس عليها، فإذا 
هي تتيه به يف أودية من املباحث العقلية اجلافة التي ال متّت بكبري صلة وال بصغريها إىل 

البالغة. 

1- يراجع: الدكتور عيل عرشي زايد، النقد األديب والبالغة يف القرنني الثالث والرابع، جممع البحوث اإلسالمية، إسالم 
آباد، 1985ه.
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فيها  تدرس  مقررات  الكتب  هذه  بمقررات  استبدال  إىل  احلاجة  بمسيس  فاألمر 
البالغة والنقد جنبًا إىل جنب، مع إعطاء النصيب األكرب للجانب التطبيقي، ويمكن أن 
ُيستفاد يف هذا الصدد من مقررات بعض البالد العربية يف املرحلة الثانوية، وال ننكر هنا ما 
لبعض القواعد املذكورة يف التلخيص وأشباهه من قيمة داللية تفيدنا يف تفسري النصوص 

من القرآن والسنّة، لكن يمكن انتقاء هذه املادة وعرضها بأسلوب سهل مبّسط.
فإذا أبينا إال اإلرصار عىل البالغة السكاكية واالقتصار عليها، فاإليضاح للقزويني 
أوىل وأنفع من التلخيص ورشحه املخترص، رشيطة أن ُتزاد إليه دراسات تطبيقية عىل 
الصالة والتسليم - وتفسري  النبوي الرشيف - عىل صاحبه  الكريم واحلديث  القرآن 

الكشاف للزخمرشي وأشباهه يمكن أن يمدنا بكبري عون يف هذا الصدد.

ثانيًا: من حيث عرض املادة ومعاجلتها: 
 وهناك خطوات نرى من املناسب اقرتاحها هنا؛ من حيث هذه املادة اللغوية واألدبية 

ومعاجلتها، نوجزها كاآليت: 
1. مما ُيعوز هذه املناهج أهنا ليست مصممة عىل أساس املهارات اللغوية األساسية 
املكتوب، وقد سبق  للنص  االستيعاب  مهارة  إال  الطالب  ُتكسب  وبالتايل ال  األربع، 
أن هذا القدر ال يكفي يف تدريس اللغة، كام بينا أسباب حاجة طالب العلوم الدينية إىل 
اكتساب هذه املهارات، ليس من الناحية اللغوية فحسب بل من الناحية الدينية أيضًا، 

فينبغي أن ُيعاد ترتيب هذه املادة وتصميمها عىل األسس احلديثة.
2. ومما يرجع إىل االكتفاء بمهارة واحدة فقط أن هذه املناهج ينقصها وجود متارين 
مع املادة املدروسة، وقد يقال إن املعلم يستطيع أن ُيعد متارين وجيرهيا يف الفصل حسب 
التعليم - إعداد  إملام بعمليات  له  يراه الئقًا ملستوى تالميذه، لكن- كام يعلمه من  ما 
التامرين من أصعب عمليات التعليم وأحوجها إىل الدقة واملهارة الفنية، فليس بوسع 
التامرين جزءًا ال يتجزأ من  ينبغي أن تكون  كل مدرس أن يقوم هبذا العمل، ولذلك 

الكتب املقررة عىل الطالب.
3. الطريقة السائدة يف هذه املعاهد لتدريس اللغة العربية تعتمد أساسًا عىل استعامل 
اللغة الوسيطة والرتمجة إليها، وقد شهدت التجارب أن هذه الطريقة ال تؤيت كبري ثمر، 
بل  تعلمها،  يريد  التي  باللغة  التفكري  يتعود  الطالب ال  أن  الطريقة  ومن مساوئ هذه 
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يتفكر أوالً بلغته األم أو باللغة الوسيطة - وهي األردية يف حالتنا - ثم يرتجم ذلك إىل 
العربية، وهبذا يتورط يف كثري من األخطاء ملا بني اللغتني من فروق يف النظم اللغوية، 
فاألَْوىل اتباع الطريقة املبارشة وهي أقرب إىل الطريقة الطبيعية التي يتعلم هبا كل إنسان 
لغته األم. نعم! هناك فوائد للرتمجة ال يمكن غض النظر عن أمهيتها، والرتمجة فن قائم 
بتخصيص  الغرض  هذا  حتقيق  يمكن  لكن  عليه،  التدرب  إىل  الطالب  حيتاج  برأسه 
الرشيف؛  واحلديث  الكريم  القرآن  ساعات  هذه  تكون  أن  واألَْوىل  للرتمجة،  ساعات 
القرآن الكريم واحلديث  بيان معاين  يتعلم الطالب أساليب الرتمجة ويتمكن من  حتى 

الرشيف باللغة األردية واللغات املحلية يف نفس الوقت.
املسموعة  املعاونات  استخدام  مبارشة  بطريقة  اللغة  تدريس  يف  كثريًا  يعني  مما   .4
وطريقة  الطالب  نطق  نجيد  أن  نستطيع  املسموعة  املعاونات  فباستخدام  واملبرصة، 
التقائه للنص العريب؛ من خالل إسامعه نامذج من القراءات واخلطب بأصوات العرب، 
واملعاونات املرئية - خاصة الفيديو - تساعد عىل خلق جو مناسب ملا يدرسه الطالب 
يف كتابه، فكأنه يعيش يف البيئة التي جتري فيها األحداث بمسمع منه ومرأى، وكأنه ال 
نفسها،  احلياة  العربية ومن  البيئة  املعلم وإنام يدرسها يف  الفصل ومن  اللغة يف  يدرس 
وهذا أمر مهم جدًا يف تعليم اللغة بطريقة مبارشة، وهو يوفر كثريًا من وقت الطالب 

واملعلم وجهدمها.
احليوانية  الصور  استخدام  تلكؤ يف  واجلامعات  املدارس  لبعض هذه  يكون  ولعله 
نقاش  يف  اخلوض  موضع  هذا  وليس  رشعًا،  جوازها  عدم  حيث  من  والفيديوهات 
اإلفتاء  يتولون  والذين  املدارس  فقهاء هذه  اجلرأة يف دعوة  بعض  أجرؤ  لكني  فقهي، 
فيها إىل أن يبحثوا بجدية فيام إذا كانت حرمة الصور احليوانية شاملة ملا ُيستعمل منها 

لألغراض العملية والرتبوية.
5. لقد رأينا خالل جدول املناهج واملقررات أن األدب والبالغة ُيدرس كل واحد 
فهناك  والنثر،  الشعر  األدب:  نوعي  يف  كذلك  األمر  ثم  اآلخر،  عن  منفصاًل  منهام 
الشعر فحسب، ولعله  فيها  النثر فقط، وسنوات يدرس  الطالب  فيها  سنوات يدرس 
وكذلك  والنثر،  الشعر  من  قدر  عىل  عام  كل  يف  الطالب  حيصل  أن  األنفع  من  يكون 
يبدو من املناسب أن ُتدمج مادة البالغة مع مادة األدب حتى جتتمع النظرية والتطبيق، 

ويكون كل واحد منها عونًا عىل فهم اآلخر.
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6. لقد جرت العادة يف وضع املناهج اجلديدة لتعليم اللغات بتخصيص جزء من 
املقرر للقراءة املوّسعة التي يستقل هبا الطالب؛ وال يرشح فيها املعلم النص املطلوب 
قراءته، وإنام يراد هبا فهم الطالب املعنى واملغزى العام للنص. فينبغي ختصيص بعض 
النامذج الطويلة نسبيًا هلذا الغرض، ومما يوظف له هذا النوع من القراءة التدريب عىل 
قصة  أو  خاطرة  أو  صحفي  مقال  بقراءة  الطالب  فيؤمر  العربية،  باللغة  الكتابة  إجادة 
قصرية وما إىل ذلك، وباإلضافة إىل األسئلة والتدريبات األخرى ُيطالب بأن يقوم بكتابة 
نفس املوضوع، وال بأس - يف البداية - أن يعيد فيها كثريًا من التعبريات األصلية، ألن 
الغرض ترسيخ هذه التعبريات يف ذهنه ومحله عىل حماكاة هذا النموذج األديب، وليست 
اللغة إال حماكاة، ويف البداية يؤمر الطالب بالكتابة يف نفس املوضوع، وبعد حصول يشء 
الطريقة  املشابه لذلك املوضوع. وقد جّرب هذه  بالكتابة يف املوضوع  املران يؤمر  من 
كاتب هذه األسطر عىل عدد من الطلبة فوجدها مفيدة، وجيد الطالب فيها كبري تشجيع 
إىل يشء من هذا ضياء  أشار  الكتاب، وقد  أن حياكي هؤالء  يستطيع  بأنه  بنفسه  وثقة 
الدين ابن األثري يف كتابه املثل السائر، غري أنه طّبق هذه الطريقة عىل الشعر، ونرى أن 
تطبيقها يف زماننا ويف مدراسنا عىل النثر أسهل وأنفع؛ فإن التدريب عىل كتابة النثر اجليد 
كتابه،  من  األثري يف فصل طويل  ابن  ذلك  بنّي  وقد  األولويات،  قائمة  رأس  يقع عىل 

ونرى أن ننقل شيئًا من عبارته فيقول:)1(
»من أحب أن يكون كاتبًا أو كان عنده طبع فعليه بحفظ الدواوين ذوات العدد، وال 
يقنع بالقليل من ذلك، ثم يأخذ يف نثر الشعر من حمفوظاته، وطريقه أن يبتدئ فيأخذ 
قصيدًا من القصائد فينثره بيتًا بيتًا عىل التوايل، وال يستنكف يف االبتداء أن ينثر الشعر 
بألفاظه أو بأكثرها؛ فإنه ال يستطيع إال ذلك، وإذا مرنت نفسه وتدرب خاطره ارتفع 
خربته  يشء  وهذا  عنده...،  من  عبارة  ويكسوه  املعنى  يأخذ  وصار  الدرجة  هذه  عن 

بالتجربة وال ينبئك مثل خبري«. 
يضيف مربرًا اقرتاحه التدريس عىل أساس الشعر فقط: 

»فإن قيل: الكالم قسامن منظوم ومنثور، فلم حّضضت عىل حفظ املنظوم وجعلته 
مادة للمنثور؟ وهالَّ كان األمر بالعكس؟ قلت يف اجلواب: إن األشعار أكثر، واملعاين 

1- ابن األثري، ضياء الدين، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العرصية، 
بريوت، 1995م، 100/1.
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فيها أغزر، وسبب ذلك أن العرب الذين هم أصل الفصاحة ُجّل كالمهم شعر، وال 
نجد الكالم املنثور يف كالمهم إال يسريًا، ولو كُثر فإنه مل ُينقل عنهم بل املنقول عنهم 
املنثور  هو الشعر، فأودعوا أشعارهم كل املعاين... فكان الشعر هو األكثر، والكالم 
اخلطب  يف  معانيها  واستعامل  حفظها  عىل  حّثي  فكان  بحر...،  من  قطرة  إليه  بالنسبة 

واملكاتبات هلذا السبب«.
والشك أن ما قاله ابن األثري صحيح إذا وضعنا يف االعتبار األدب العريب يف عصوره 
املتوسطة، وأما إذا وّسعنا أساس األدب إىل العرص احلديث فتربير ختصيص التدريس 
بالشعر من الصعوبة بمكان، وإنام أخذنا املادة األدبية من حيث إنه يصلح للمحاكاة، 
وما من شك يف صلوح النثر للمحاكاة، كام الشك يف أن جيد النثر غري قليل إذا أخذنا 

األدب العريب يف مجيع عصوره.
عوائق وصعوبات:

بعض  قام  قد  أنه  نذكر  مل  لو  واجلامعات  املدارس  هلذه  منصفني  غري  نكون  لعلنا 
املدارس واجلامعات بإدخال بعض التحسينات يف املناهج ويف طرق التدريس، بعضها 
املعاهد  بعض  هبا  قامت  التي  من  وبعضها  بباكستان،  العربية  املدارس  وفاق  قبل  من 
بنفسها، وبعضها من املعاهد خارج نطاق وفاق املدارس العربية، كام نرى من الواجب 
علينا أن نذكر أن هناك بعض الصعوبات والعوائق التي تقوم بدورها يف احليلولة بني هذه 
املدارس واجلامعات وبني إدخال بعض التحسينات، بام فيها ما ذكرنا من االقرتاحات، 

ونوجز أهم هذه الصعوبات فيام ييل: 
مثل  جديدة،  بطرق  العربية  اللغة  تدريس  لوازم  من  فكثري  املالية،  املوارد  قلة   .1
خدمات  عىل  واحلصول  اجلديدة  الكتب  واقتناء  والبرصية  الصوتية  املعينات  استعامل 
هذه  تستطيع  ال  قد  باهظة  نفقات  يكلف  ذلك،  إىل  وما  املجال  هذا  يف  خربات  ذوي 

املعاهد حتملها. 
2. قلة اخلرباء يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا عىل مستوى مقنع، واخلرباء 

يف وضع مناهج هلذا الغرض. 
3. قلة الفرص املتاحة للتدريب الكايف ملعلمي اللغة العربية عىل مستوى يليق هبذه 

املدارس واجلامعات.
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توصيات: 
وقبل اخلتام نود أن نقدم توصيات إىل اجلهات املسئولة عن األمر خاصة، واملسلمني 

والغيورين عىل اللغة العربية عامة، رجاء أن تقع منهم موقع القبول: 
واجلامعات  املدارس  هذه  عن  املسئولني  العلامء  الفضيلة  أصحاب  من  نرجو   .1
مناهجها  وتطوير  فيها،  العربية  اللغة  لتدريس  العناية  من  املزيد  يولوا  أن  واملنظامت 
وحتسني طرقها، حتى يصبح املجهود الكبري املبذول فيها للغة العربية أكثر وأجود ثمرة 

مما هو عليه اآلن.
مقارنة  دراسات  إىل  حيتاج  هبا  الناطقني  لغري  ما  لغة  لتدريس  املناهج  وضع  إن   .2
بني اللغتني، اللغة املراد تدريسها واللغة التي ينتمي إليها دارسو هذه اللغة كلغة ثانية. 
فبهذه الدراسات يمكن معرفة الفروق التي توّرط كثريًا من الدارسني يف األخطاء، ومل 
تزل احلاجة إىل مثل هذه الدراسات يف بالدنا ملّحة، واألمر حيتاج إىل دراسات نظرية كام 
حيتاج إىل دراسات حقلية. واملتاح املوجود من الدراسات النظرية يف هذا الصدد قليل 
جدًا، وأقل منه بكثري الدراسات احلقلية، فنلتمس من أقسام اللغة العربية يف جامعات 
باكستان أن هتتم بملء هذا الفراغ، وأن ترصف إىل مثل هذه املوضوعات أكرب عنايتها 
وماجستري  ماجستري  من  العليا  الدراسات  طلبة  عىل  البحوث  عناوين  فرضها  عند 

الفلسفة ودكتوراه. 
3. نرجو من البالد العربية الشقيقة الغيورة عىل اللغة العربية أن تكثر من مبعوثيها 

إىل هذه املعاهد من ذوي اخلربات الواسعة يف تدريس اللغة العربية.
4. كام نوّجه النداء إىل البالد العربية واهليئات اخلريية وأهل اخلري والفضل من حمبي 
هذه اللغة العظيمة أن يمدوا يد العون إىل املعاهد التي تريد الرفع من مستوى تدريس 

هذه اللغة، لكن قلة املوارد تعوق دون حتقيق هذا اهلدف النبيل. 
واحلمد هلل أوالً وآخرًا.
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إن اللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني وليست خاصة بالعرب وحدهم، فهي 
العرب ومن غريهم،  الناس يف مشارق األرض ومغارهبا من  به  الذي دان  الدين  لغة 
الفتوحات  عرب  مبكرًا  اإلسالم  وصلها  التي  العامل  بالد  من  واحدة  اهلند  بالد  وُتعد 
اإلسالمية، وعرب العالقات التجارية الربية والبحرية عىل يد التجار الذين كانوا جتارًا 
ودعاة يف الوقت نفسه. وبعد الفتح استقرت الثقافة اإلسالمية يف املنطقة بشكل رسمي 
يف أرجاء كثرية من شبه القارة اهلندية، وأصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية للحكام 
املنطقة بدور كبري يف  السند والبنجاب.)2( وقد قام املسلمون يف هذه  ولكثري من أهايل 
العظيمة، كام  اللغة  نادرة هبذه  القرآن، فقدموا للعامل اإلسالمي حتفًا  املحافظة عىل لغة 
وّظفوا هذه اللغة يف خدمة القرآن الكريم واحلديث الرشيف وبقية العلوم الدينية، مما 

أدَّى إىل انتشار الوعي الديني يف شبه القارة اهلندية. 
اهتم املسلمون باللغة العربية لكوهنا لغة كتاب رهبم، فسارعوا إىل دراستها واالهتامم 
هبا، وحني انترش اإلسالم يف أنحاء املعمورة يف البالد املفتوحة ودخل الناس يف دين اهلل 

1- نرش هذا البحث يف جملة الكلية الرشقية، جامعة بنجاب، الهور، املجلد: 89، العدد:3، 2014م.
العربية  اللغة  قسم  عن  الصادر  العربية«  اللغة  »حارض  كتابه  يف  بالتفصيل  القضية  هذه  معني  مظهر  الدكتور  وضح   -2

وآداهبا، جامعة بنجاب، الهور، باكستان، 2008م، ص: 226-211.

الدكتور حممد عيل غوري
أستاذ بكلية اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد
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أفواجًا، شاع اللحن، فسارع العلامء إىل ضبط املصحف ووضع علمي النحو والرصف 
و غريمها من علوم العربية. كان الدافع الديني- أكثر من غريه - وراء االهتامم باللغة 
العربية وتطورها وازدهارها وانشارها يف كل العامل. ومن أحب الرسول العريب أحب 
العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل هبا أفضل الكتب عىل أفضل العجم 
اهلل  هداه  ومن  إليها،  مهته  ورصف  عليها  وثابر  هبا  ُعني  العربية  أحب  ومن  والعرب، 
لإلسالم ورشح صدره لإليامن وآتاه حسن رسيرة فيه اعتقد أن حممدًا  خري الرسل، 
واإلسالم خري امللل، والعرب خري األمم، والعربية خري اللغات واأللسنة، واإلقبال عىل 
تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم ومفتاح التفّقه يف الدين وسبب إصالح املعايش 
واملعاد، ثم هي إلحراز الفضائل واالحتواء عىل املروءة وسائر أنواع املناقب كالينبوع 

للامء والزند للنار.)1(
كانت  لذلك  بضعفهم،  وتضعف  أصحاهبا  بقوة  تقوى  اللغات  أن  اهلل  سنن  من 
اللغة العربية قوية حني كان املسلمون أقوياء وكانوا خري أمة، وحني ضعفوا واستكانوا 
وأصبحوا دويالت وأصبح كل حزب بام لدهيم فرحون، تكالبت عليهم األمم وتآمر 
إىل  األكلة  يتداعى  كام  عليهم  تداعوا  و  ممزق،  كل  ومزقوهم  اإلسالم  أعداء  عليهم 
أيام  منذ  دينهم  وعىل  عليهم  لينقضوا  سانحة  فرصة  كل  يتحّينون  وكانوا  قصعتهم، 
وكان  املسلمني،  لبالد  الغريب  االستعامر  بفرتة  مرورًا  اآلن،  حتى  الصليبية  احلمالت 
التي استخدمها االستعامر لتحقيق  العربية وحماربتها من أهم األسلحة  اللغة  إضعاف 
أهدافه الدينية، ليحول بني املسلمني ودينهم املرتبط هبذه اللغة ارتباطًا ال ينفك. وهذا 
ما حدث يف كثري من البالد اإلسالمية ومنها شبه القارة اهلندية، التي كانت ختضع كلها 
استخراب  احلقيقة  يف  وهو  1858م،  عام  اإلنجليزي  االستعامر  قبل  املسلمني  حلكم 
وليس استعامرًا. وحني خرج منها بعد حكم دام قرابة مائة عام، و ذلك يف عام 1947م، 
كان املسلمون قد أصبحوا أضعف األقوام واألمم وأفقرها يف هذه املناطق، بينام حظي 
اهلندوس بمكانة خاصة يف العهد اإلنجليزي الظامل، كام حاولوا إضعاف اللغة العربية 

وإحالل اللغة اإلنجليزية حملها، وقد نجحوا يف مسعاهم إىل حد بعيد. 
وكام أن االهتامم باللغة العربية من قبل املسلمني - من العرب ومن غري العرب - 

العلمية، بريوت،  الكتب  دار  العربية،  اللغة ورس  فقه  الثعالبي،  بأيب منصور  امللقب  1- عبدامللك بن حممد بن إسامعيل 
2008م، ص 25. 
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كان لدوافع دينية يف األساس، فكذلك كانت أهداف االستعامر الغريب لبالد املسلمني 
يقلق  اإلسالم  كان  فقد  الظاهر،  حسب  سياسية  أو  اقتصادية  بدت  وإن  حمضة؛  دينية 
الواحد  اهلل  عبادة  إىل  العباد  عبادة  من  العباد  إخراج  عىل  يعمل  كان  ألنه  مضاجعهم، 

القهار. 
واملسلمني وليست خاصة  لغة اإلسالم  العربية هي  اللغة  أن  ندرك جيدًا  أن  جيب 
بالعرب، فهي لغة الدين الذي دان به املسلمون رشقًا وغربًا، سواء من العرب أو من 
غريهم، وحني ُفتحت البالد املختلفة مثل مرص والشام والعراق واألندلس دخل أهلها 
يف اإلسالم، وأقبلوا عىل اللغة العربية يتعلموهنا حبًا يف الدين اإلسالمي الذي أنقذهم 
من الضالل، ونقلهم من الظلامت إىل النور، فكان منهم كبار العلامء يف العلوم العربية 
مثل اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين وسيبويه واخلوارزمي واجلاحظ والقرطاجني وآخرين، 
وأصبحوا حجة فيها يرجع إليهم - يف ختصصاهتم - حتى العرب أنفسهم، وبرز منهم 

أئمة يف التفسري واحلديث والفقه، ويف العلوم الدينية األخرى. 

وضع اللغة العربية يف شبه القارة اهلندية:
إن اللغة العربية من شعائر اإلسالم التي ُأمر املسلمون باملحافظة عليها، وقد عّدها 

اإلسالم من تقوى القلوب، انطالقًا من قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 
ڦ ڦ  ڦ﴾ )1( وبناء عىل ذلك أصبحت املحافظة عليها مسئولية كل مسلم من 
العرب ومن غريهم، األمر الذي أدركه املسلمون األوائل يف شّتى بقاع العامل، ويف شبه 

القارة اهلندية أيضًا. 
ُتعد اهلند واحدة من بالد العامل التي وصلها اإلسالم مبكرًا عرب الفتوحات اإلسالمية 
األوىل وعرب العالقات التجارية الربية والبحرية، فقد فتحها القائد املسلم الشاب حممد 
ابن القاسم الثقفي أثناء والية عمه احلجاج ابن يوسف الثقفي عام 92هـ، وسيطر عىل 
بعض األجزاء من اهلند، ثم توسعت الفتوحات يف زمن األمويني والعباسيني فيام بعد. 
النزاع بني  العبايس املهدي؛ حني اشتد  الفتوحات توقفت بمجيء اخلليفة  ولكن هذه 
القبائل العربية التي هاجرت إىل هذه البالد خالل املائة األوىل من دخول اإلسالم فيها، 
ورغم ذلك استمرت الدعوة اإلسالمية واستمر اإلسالم ينترش فيها عن طريق التجار 

1- احلج: 32.
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املسلمني الذين كانوا جتارًا ودعاة يف نفس الوقت، وجذور العالقات التجارية بني اهلند 
والعرب قديمة جدًا تعود إىل ما قبل الفتح بمئات السنني، وبعد الفتح استقرت الثقافة 
اإلسالمية يف املنطقة بشكل رسمي يف أرجاء كثرية من اهلند، وكانت اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية للحكام، ويف املراكز العلمية التي رسعان ما انترشت يف املناطق املفتوحة، 
وهي أصل ما ُيعرف اليوم باملدارس الدينية. بدأ استخدام اللغة العربية يف اهلند منذ األيام 
األوىل للفتح اإلسالمي للهند، وأول نقش ُعثر عليه يف اهلند هو نقش املسجد اجلامع 
حظيت  العريب.)1(  اخلط  فيه  اسُتخدم  107هـ.  عام  املؤرخ  بالسند  »بنهبور«  مدينة  يف 
اللغة العربية بمكانة خاصة بني اللغات املوجودة يف مناطق كثرية من السند والبنجاب 
التي دخل أهلها يف اإلسالم؛ لكوهنا لغة القرآن الكريم ولغة أحاديث النبي  ولسان 
الدعوة اإلسالمية ولسان املنترص آنذاك، فكان من الطبيعي أن تنترش مع انتشار اإلسالم 
وتعاليمه الراقية يف هذه املناطق، وكام انترش اإلسالم انترشت اللغة العربية عىل نطاق 
احلكام  العرب  مع  يتعاملون  أسلموا  الذين  اهلنود  كان  فقد  البالد،  سكان  بني  واسع 
العربية  ونواحيها  وامللتان  املنصورة  أهل  »ولسان  اإلصطخري:  يقول  العربية.  باللغة 
والسندية«.)2( كام كانوا يفتخرون بارتداء زي العرب وحياولون حماكاهتم يف أمور كثرية 
حبًا يف الدين اإلسالمي. ويؤكد األستاذ خورشيد أرشف إقبال الندوي أن انتشار اللغة 
العربية يف اهلند عىل نطاق واسع كان يف القرن الرابع اهلجري، حني وصلت أرس مثل 
املامليك واخلليجيني والتغلقيني والسادات واللودهيني إىل سدة احلكم يف اهلند. ومتتاز 
فرتة حكم هذه األرس بتقدم ملموس يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي، حيث 
ُعني كثري من ملوكها وأمرائها بتأسيس املدارس ومراكز التعليم، وبذل العلامء جهودًا 
جبارة يف توسيع نطاق اللغة العربية؛ حرصًا عىل لغة القرآن والسنّة، فأثمرت جهودهم 
وأتت بنتائج مبرشة.)3( وكان جلهودهم هذه آثار عظيمة ودور كبري يف نرش اللغة العربية 

يف ربوع تلك البالد. 

1- د. حممد يوسف صديق، اخلط العريب و أثره احلضاري، مقال منشور عىل الشبكة الدولية يف موقع »هبة ستوديو«، 
http//:hibastudio.com/calligraphy-and-its-cultural-effects/

2- أبو إسحق إبراهيم بن حممد الفاريس اإلصطخري املعروف بالكرخي )ت: 346هـ.(، املسالك و املاملك، اهليئة العامة 
لقصور الثقافة، القاهرة، ص: 75

3- األستاذ خورشيد أرشف إقبال الندوي، اللغة العربية يف اهلند عرب العصور، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 
ط:1، 2008م، ص: 23
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قام املسلمون يف شبه القارة اهلندية بدور كبري يف املحافظة عىل لغة القرآن؛ فقدموا 
للعامل اإلسالمي حتفًا علمية نادرة وعظيمة هبذه اللغة العظيمة، ومل يكن اعتناؤهم هبا 
تكتسح  العربية  اللغة  أخذت  البقاع  هذه  يف  اإلسالم  دخل  أن  فمنذ  غريهم،  من  أقل 
املحلية  اللغات  حساب  عىل  يوم  كل  جديدة  أرضًا  تكسب  وأخذت  فيها،  الساحات 
املفتوحة،  البالد  املحلية يف  اللغات  العربية كل  اللغة  أمام  قبلها. اضمحلت  املوجودة 
اللغة،  يتحدثون هبذه  الغربيتني كان أهلها  السند والبنجاب  حتى أن كثريًا من مناطق 
وكانت فيها مراكز علمية كبرية وكثرية. يتحدث الدكتور نبيل فويل عن الوضع يف شبه 
القارة اهلندية فيقول: »لكن العربية بقيت يف كل األحوال لغة العلوم الدينية والدنيوية 
األوىل طوال فرتات التفوق احلضاري للمسلمني، وكانت تصنع لنفسها يف بعض املناطق 
خنادق خاصة هبا يف أوساط العلامء والطالب؛ وسط خضم من اللغات األعجمية التي 
تأثرت هبا تأثرًا مل يتوقف عند حدود استعارة األلفاظ، بل استعارت منها ألوانًا أدبية 

متعددة أيضًا«.)1( 
العلوم  يف  للنظر  الفت  بشكل  اهلندية  القارة  شبه  لعلامء  العربية  املؤلفات  كثرت 
الرشعية والعربية، فظهرت رشوح الصحاح الستة وغريها من كتب احلديث، وبعض 
املؤلفات يف بعض املسائل الفقهية الدقيقة، كام أنجبت شبه القارة شعراء نظموا الشعر 
البالد كام  لغة هذه  مل تصبح  العربية  اللغة  أن  إىل األسف  يدعو  الذي  بالعربية. ولكن 
أصبحت لغة مرص والشام والعراق، وحتى بالد األندلس البعيدة، و كان ذلك ألسباب 
كثرية، أمهها عدم اختاذ الفاحتني العرب من هذه املناطق مستقرًا هلم مثلام اختذوا العراق 
العرب موطنًا هلم، جلامل  البعيدة عن جزيرة  إفريقيا واألندلس  ومرص والشام وشامل 
الطبيعة يف هذه املناطق ولصعوبة اجلو وحرارته يف السند وجنوب البنجاب، التي فتحها 
الوليد بن عبدامللك األموي، ولكنهم مل يتخذوها  أيام اخلليفة  العرب وحكموها منذ 
التي  العامل  أرجاء  اإلسالم يف  انطلق  نبيل: »حني  الدكتور  يقول  فيه.  يستقرون  موطنًا 
الكريم  القرآن  هبا  ُيتىل  صحبته،  يف  العربية  اللغة  أخذ  بل  وحده؛  ينطلق  مل  به  سعدت 
وأمور  وتقلباهتا  السياسة  ولوال  الفاحتون،  هبا  ويتخاطب  الرشيفة  السنّة  هبا  وُتروى 
التالية  األجيال  يف  الفاحتني  لغة  وتغري  العربية  اهلجرات  كثافة  بضعف  تتعلق  أخرى 

1- د. نبيل فويل، الشعر العريب يف شبه القارة اهلندية، مقال منشور يف جملة الوعي اإلسالمي الصادرة عن وزارة األوقاف 
والشئون اإلسالمية بالكويت، العدد 532 بتاريخ 3 سبمترب 2010م. 
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لتعربت مناطق من العامل أكثر اتساعًا مما نجد اآلن«.)1( ومن أسباب عدم متّكن العربية 
من شبه القارة اهلندية منافسة اللغة الفارسية هلا، فحني جاء املغول من أفغانستان وإيران 
عملوا عىل نرش اللغة الفارسية، وكان ذلك عىل حساب اللغات األخرى املوجودة يف 
اهلند، ومنها اللغة العربية. وكان لظهور اللغة األردية املائلة إىل السهولة أثر كبري عىل 
تأّخر اللغة العربية يف هذه البالد.)2( أما اللغة اإلنجليزية فقد دخلت البالد بقوة دخول 
انتصاره  بعد  تامة  البالد سيطرة  الربيطاين عىل  االستعامر  الفاحتني، وذلك حني سيطر 
احتالله  فرتة  إبان  العربية  اللغة  االستعامر  الساحق يف عام 1857م. وقد حارب هذا 
الغاشم، وأبعد أصحاب الثقافة اإلسالمية ومن كانت لديه خلفية يف اللغة العربية من 
املجاالت احليوية، وخاصة من جمال التعليم والقضاء، وقدموا عليهم أصحاب الثقافة 
الغربية ومن كانت لديه خلفية يف اللغة اإلنجليزية، وتأثري ذلك باٍق إىل يومنا هذا، فمن 
جييد اللغة اإلنجليزية اليوم يف باكستان جيد عماًل بسهولة، كام حيظى بمكانة ال حيظى 
هبا اآلخرون ممن ال جييدوهنا، أما العربية فأصبحت - كام يقال - ال ُتطعم خبزًا. يقول 
الدكتور مظهر معني: »ومتت سيطرة االستعامر الربيطاين يف باكستان وشبه القارة كلها 
الشعبية  الثورة  أو  املسلمة، وفشلت حرب استقالل  املغولية  بعد أن سقطت احلكومة 
سنة 1857م، وكانت نقطة التحّول يف تاريخ اهلند اإلسالمي، فأخرجت اللغتني العربية 
باألبجدية  املكتوبة  اإلنجليزية  اللغة  عليها  وفرضت  احلكومة  دواوين  من  والفارسية 
الالتينية، واملتأثرة باللغتني اليونانية والالتينية، كام اسُتبدلت املحاكم الرشعية باملحاكم 
اإلنجليزية؛ فجعلت اللغة اإلنجليزية لغة أساسية يف النظام التعليمي والقانوين اجلديد، 
فأصبح املسلمون الناطقون بالعربية والفارسية واملحلية غري املثقفني عند املستعمرين، 
السامء واألرض«.)3( ورغم هذا استمرت  البرص، وبكت عليهم  وحدث ذلك يف ملح 
اللغة  نرش  يف  اهلندية  القارة  شبه  من  متعددة  مناطق  يف  دورها  تؤدي  العلمية  املراكز 
العربية، لغة القرآن وأحاديث النبي  والعلوم الدينية، وأصبحت هذه املراكز العلمية 
وهذه  النظامي.  بالدرس  عندنا  ُيسّمى  ما  أو  الدينية،  املدارس  باسم  بعد  فيام  ُتعرف 

1- املرجع السابق. 
القديمة،  اهلند  لغة  والسنسكريتية، وهي  األردية،  أم  تعد  التي  الفارسية،  لغات كثرية أمهها:  اختالط  نتيجة  2- وكانت 

والرتكية والعربية، وكلمة »أردو« تعني “معسكر” باللغة الرتكية. 
3- »حارض اللغة العربية«، د. مظهر معني، ص: 220. 
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املدارس هتتم بالعربية إىل جانب الفارسية واألردية الناشئة، فكانت تدرس فيها مواد 
النحو والرصف والبالغة واألدب، وبعض املواد األخرى املتعلقة بالعربية مثل الرتمجة، 
إىل ذلك،  الفقه، وما  التفسري واحلديث والفقه وأصول  الدينية مثل  العلوم  إىل جانب 
ولكن - لألسف الشديد - ُتقرأ متون هذه الكتب بالعربية ثم ُترشح باللغات املحلية 
املختلفة، لذلك بقيت اللغة العربية وسيلة لفهم الكتاب والسنّة وكتب الرتاث، ولكنها 
مل تصبح لغة التخاطب وبقيت لغة غري حية. وهكذا بقيت بعيدة عن عامة الشعب الذي 
كانت تتنازعه لغات حملية كثرية. ومع دخول االستعامر ُفتحت مدارس عرصية تدرس 
املدارس  تنافس  الزمن  مع  املدارس  هذه  وأخذت  اإلنجليزية،  واللغة  احلديثة  العلوم 
القرآن،  لغة  عىل  التآمر  منها  كثرية،  ألسباب  حتتها  من  البساط  سحبت  بل  الدينية، 
ومنها تقصري املسلمني يف شبه القارة اهلندية وضعفهم؛ حيث كانت املناهج املعتمدة يف 
تدريس العلوم الدينية واللغة العربية يف هذه املدارس قد تقادم عليها العهد وأكل عليها 
الدهر ورشب، فكان ذلك من أسباب تأّخر املسلمني يف هذه البالد، وألجل ذلك أشيع 
بينهم أن اللغة العربية صعبة فقرّصوا يف تعلمها وتعليمها. ومن جهة أخرى، حني دعا 
الفتاوى  اإلنجليزية صدرت بعض  اللغة  تعّلم  إىل  اهلندي  الشعب  الربيطاين  املستعمر 
التي تدعو املسلمني إىل عدم تعّلمها، وأجازوا للبعض بأن يتعلمها ليأمنوا مكر اإلنجليز 
الذين كانوا يرتبصون بأهل البالد – خاصة املسلمني – الدوائر، أما أن ينرصف الناس 
مجيعًا إىل تعلم هذه اللغة ففي ذلك خطر كبري عىل كيان األمة اإلسالمية، ألن اللغات يف 
نظر هؤالء - وهذا حق - ليست جمردة، فهي حتمل معها عقائدها وعاداهتا وتقاليدها 
التي نشأت تلك اللغات يف ظلها، فإذا انكب املسلمون مجيعًا عىل هذه اللغات يتعلموهنا 
دخلت العقائد الغربية وعاداهتم وتقاليدهم املتصلة هبا إىل عقر دارهم من أوسع أبواهبا، 
واألمة التي تفّرط يف لغتها تفّرط يف أساس وجودها، ألن اللغات أوعية لثقافات أهلها 
وعي  ويربز  ويربرها،  الفتاوى  تلك  أمهية  يؤكد  ذلك  بعد  حدث  وما  وحضاراهتم، 

أولئك العلامء بحقائق الواقع، ويكشف عن نظرهتم الثقافية للمستقبل. 
وحيس الكثري من الباكستانيني يف اآلونة األخرية بأمهية اللغة العربية ألسباب كثرية، 
أمهها السبب الديني، وإن كان السبب االقتصادي ليس غائبًا عنهم، فظهرت كتيبات 
تركز عىل تعليم اللغة العربية، ولكن أغلبها مل يصل إىل املستوى الالئق أو املالئم لتحقيق 
اهلدف املنشود؛ ألسباب كثرية أمهها أن أكثر الذين قاموا بتأليف هذه الكتيبات مل يكونوا 
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مؤهلني هلذا العمل، وذلك ألن بعضهم كان من العرب الذين ال يعرفون طبيعة البلد وال 
عاداهتم اللغوية واالجتامعية وال طرق تفكريهم، فلذلك أّلفوا تلك الكتيبات ألغراض 
دينية بحتة؛ غري مفّرقني بني احلاجات املختلفة للمتعلمني، وأغلب هذه الكتيبات ُألفت 
يف البالد العربية ثم ُنقلت إىل شبه القارة اهلندية، وبعض الذين أّلفوا مثل هذه الكتيبات 
كانوا من أهل شبه القارة من اهلنود والباكستانيني، وهؤالء - رغم معرفتهم ملشاكل أهل 
هذه البالد وطبيعتهم وعاداهتم اللغوية وتقاليدهم االجتامعية - فإهنم كانوا هم أنفسهم 
يعانون من ضعف يف اللغة العربية، ومل يكونوا بمستوى العلامء السابقني، وفاقد اليشء 
ال يعطيه كام نعلم. وهكذا مل ُتغن هذه الكتيبات، ومل ترفع مستوى اللغة العربية بقدر ما 
حققه االتصال املبارش واملامرسة العملية هلذه اللغة مع أهلها؛ من خالل االتصال هبم يف 

بالدهم بعد أن سافر بعض الباكستانيني إىل البالد العربية للدراسة. 
وخالصة القول يف هذا الشأن أن الكتب التي ُألفت يف باكستان هبدف تعّلم التحدث 
باللغة العربية مل تكن مناسبة، ومل حتقق اهلدف املطلوب منها، ألهنا مل تراِع أصول تعليم 
هبا  هتتم  التي  اخلاصة  األغراض  عينها  نصب  تضع  ومل  تعليمها،  طرق  وال  اللغات 

الدراسات احلديثة، ثم - كام ذكرت - مل تصدر عن مؤهلني هلذا الغرض اخلاص. 

اللغة العربية واملؤسسات التعليمية يف باكستان:
إن اللغة العربية هلا مكانة خاصة يف قلوب الباكستانيني، الرتباطها الوثيق بالثقافة 
اإلسالمية وبالقرآن بشكل خاص، لذلك توجد يف اللغة األردية واللغات املحلية فيها 
اللغة  ففي  العربية،  املفردات  من  كثري  والبشتوية  والبلوشية  والسندية  البنجابية  مثل 
األردية من أربعني إىل ستني يف املائة من الكلامت العربية عىل اختالف اإلحصائيات.)1( 
ومن مظاهر تأثري اللغة العربية يف اللغات املحلية استعامهلا للخط العريب واستخدامها 

للكلامت العربية بكثرة.)2(

1- مهيوب خرض، الباكستانيون يقبلون عىل اللغة العربية لدوافع دينية، مقال منشور عىل الشبكة الدولية يف موقع »إسالم 
...A=lang&article=page?php.index/media/net.islamweb.articles ،»ويب

2- د. حممد بن إبراهيم الفوزان، واقع تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ألغراض خاصة يف جامعة امللك سعود، بحث 
كلية  وآداهبا،  العربية  اللغة  قسم  خاصة،  ألغراض  وآداهبا  العربية  اللغة  تعليم  يف  الرابع  العاملي  املؤمتر  كتاب  يف  منشور 
معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا، مايو 2013م، اجلزء الثاين، ص: 145. والدكتور 

مظهر معني، حارض اللغة العربية، ص: 220. 
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لدهيم،  الدينية  العاطفة  عمق  إىل  العربية  اللغة  تعّلم  يف  الباكستانيني  رغبة  وترجع 
وهذه الرغبة كانت الدافع األكرب لقيام دولة باكستان - وتعني األرض الطاهرة - وكان 
استقالهلا عن بريطانيا وانفصاهلا عن اهلند عام 1947م، وهذا األمر كان له أثر كبري عىل 
إقبال الناس عىل القرآن الكريم قراءة - وُتسّمى عندنا »ناظرة« - وتعلاًم وحفظًا، ففي 
باكستان واهلند أعداد كبرية من ُحّفاظ القرآن الكريم تتجاوز أية دولة أخرى، عالوة 
عىل ما اشتهر بني الباكستانني من أن اللغة العربية هي لغة أهل اجلنة، كام ورد يف احلديث 
الذي مل تثبت صحته.)1( وانتشار اللغة العربية يف باكستان ال يعود إىل رغبة املتدينني من 
الشعب فحسب، بل يتعدى إىل بعض احلكام من أصحاب امليول الدينية مثل اجلنرال 
ضياء احلق، الذي أمر عام 1978م بتعليم اللغة العربية كامدة أساسية يف مجيع املراحل 
من  األمر  هلذا  املنفذين  ولكن  العارش،  الصف  حتى  األول  الصف  من  بدءًا  الدراسية 
البريوقراطيني قرصوه عىل ثالثة مستويات أو مراحل فقط، تبدأ من الصف السادس 
حتى الصف الثامن، ويف عهد احلكومات التالية اقترص تدريس هذه اللغة عىل مرحلة 
واحدة أو مستوى واحد فقط هو الصف السادس، وهذه املادة اليتيمة اليوم ال هيتم هبا 
أحد وال حتمل أي مضمون حقيقي يفيد الطالب. ومن إنجازات الرئيس الراحل ضياء 
احلق إنشاء اجلامعة اإلسالمية العاملية يف العاصمة عام 1980م، التي تعتمد عىل هذه 
اللغة يف عدد من التخصصات، وخاصة يف الكليات األساسية مثل كلية اللغة العربية 
وكلية الرشيعة والقانون وكلية أصول الدين، عالوة عىل تدريسها مادة إجبارية يف باقي 
كليات اجلامعة وأقسامها - حتى العلمية منها - كمتطلب عام. كام ُأسست أقسام اللغة 
العربية يف معظم جامعات باكستان، احلكومية منها واألهلية. وعىل الصعيد الشعبي، 
قامت املدارس الدينية املنترشة يف طول البالد وعرضها، التي يزيد عددها عىل عرشين 
ألف مدرسة، بدور كبري يف تعليم اللغة العربية واألدب العريب، فيدرس فيها الطالب 
ُأرسلت  التي  للبعثات  – كام أسلفت -  النحو والرصف والبالغة واألدب،)2( و كان 

الكبري  يف  الطرباين  رواه  عريب«.  اجلنة  أهل  ولسان  عريب  والقرآن  عريب  ألين  لثالث:  العربية  »أحبوا  كالتايل:  ونصه   -1
واألوسط، وهذا احلديث موضوع، فقد حكم عليه ابن اجلوزي والذهبي بالوضع، وأدرجه األلبانى يف »سلسلة األحاديث 

الضعيفة واملوضوعة«، رقم : 160. 
2- حتدث الدكتور حممود حممد عبداهلل بالتفصيل عن دور املؤسسات التعليمية يف نرش اللغة العربية يف باكستان يف الباب 
آباد، ط1،  الفيدرالية بإسالم  التعليم  باكستان، دراسة وتارخيًا«، من منشورات وزارة  العربية يف  »اللغة  األول من كتابه 

1984م، من ص: 81- 198. 
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الغزير  العليا والعلم  الشهادات  للدراسة وعودهتم حاملني  املختلفة  العربية  البالد  إىل 
واللغة العربية دور كبري يف االرتقاء هبذه اللغة يف باكستان. هذا ويستغل الباكستانيون 
العربية،  اللغة  يتيرس هلم من  قدر  أي  منهم  ليتعلموا  باكستان  العرب يف  فرصة وجود 
الكريم ومكانته يف قلوهبم.  القرآن  وذلك بشوق عظيم ورغبة شديدة، وذلك بسبب 
وهنا البد من اإلشارة إىل دور املؤسسات العربية التي تأسست خالل السنوات الثالثني 
املاضية يف باكستان، والتي فتحت معاهد لتدريس اللغة العربية، ولتحقيق هذا الغرض 
وّفرت عددًا ال بأس به من املدرسني العرب، وأقامت دورات لتعليم اللغة العربية يف 
خمتلف أرجاء البالد، كام أقامت ُدورًا ومدارس لأليتام اعتمدت فيها املناهج العربية، 
وخاصة يف مدينة بيشاور واملدن املجاورة. وكان هلذه املؤسسات واملدارس دور كبري 
يف نرش الوعي الديني يف باكستان، ومواجهة مد العلامنية الذي بدأ يترسب إىل الشعب 
تراجع  إىل  أدى  مما  ُأغلقت ألسباب سياسية،  املؤسسات  أكثر هذه  ولكن  الباكستاين. 
التقدم،  اللغة العربية يف باكستان خطوات إىل الوراء، بعد أن كانت قد حققت بعض 
منظومة  ضمن  كانت  باكستان  يف  املتعاقبة  احلكومات  اتبعتها  التي  السياسات  وهذه 

دولية هدفها التآمر عىل اإلسالم وعىل لغة اإلسالم. 

تنقسم برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بشكل عام إىل نوعني:
الدوافع  بني  متييز  دون  للجمهور  عامة  برامج  وهي  للحياة،  العربية  لتعليم  برامج 
ألغراض  العربية  لتعليم  برامج  الثاين  والنوع  العربية،  الناس  يتعلم  أجلها  من  التي 
اخلاصة،  احلاجات  ذوي  من  وألناس  خاصة  طبيعة  ذات  نوعية  برامج  وهي  خاصة، 
كمن يتعلم اللغة العربية ليفهم دينه ويفهم كتاب ربه.)1( وبرامج النوع الثاين هي التي 

جيب أن هنتم هبا يف باكستان أكثر. 
ويتعلم تسعون يف املائة من مسلمي العامل اللغة العربية اليوم ألغراض دينية، ونسبة 
الباكستانيني الذين يتعلمون اللغة العربية ألغراض دينية، وخاصة لغرض فهم القرآن، 

أكثر من ذلك.)2( 

1- د. ريا بنت سامل املنذري، تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة يف ظل حتديات العوملة، بحث منشور يف كتاب املؤمتر 
العاملي الرابع يف تعليم اللغة العربية و آداهبا ألغراض خاصة، اجلزء األول، ص: 186. 

2- الدكتور عبدالرمحن حسني،جتربة املنهج يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية، الرياض، بحث منشور ضمن »وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا« )اجلزء الثالث(، مكتب 

الرتبية العريب لدول اخلليج، 1985م، ص: 67. 
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ثم إن معظم هذه الكتب ومعظم املعلمني الذين يدرسون اللغة العربية يف باكستان 
يعتمدون يف تدريسهم عىل لغة وسيطة هي يف الغالب اللغة األردية، وأحيانًا تكون اللغة 
املبارشة،  الطريقة  الرتمجة، وهي ختتلف عن  ُتسّمى بطريقة  الطريقة  اإلنجليزية، وهذه 
التي  اللغة  عىل  يبقى  املتعلمني  تركيز  ألن  العربية،  اللغة  تعّلم  من  يبطئ  الذي  األمر 
العربية  اللغة  اللغة اجلديدة وهي  تعّلم  اللغة األردية، وال جيتهدون يف  يعرفوهنا وهي 

و إن أحبوها. 

دور اللغة العربية يف نرش الوعي الديني يف باكستان: 
إن العالقة بني اللغة العربية والوعي الديني عالقة طردية، بمعنى أنه إذا زاد الوعي 
بالدين اإلسالمي يف جمتمع ما فإن االهتامم باللغة العربية يزداد فيه، والعكس صحيح؛ 
أي: إذا انترشت اللغة العربية يف جمتمع زاد فيه الوعي الديني، فكل واحد منهام يؤثر عىل 
اآلخر ويتأثر به إجيابًا. ومن هذا املنطلق؛ لو أردنا أن يعود الناس إىل الدين الذي جاء 
واألرض؛  الساموات  رب  العاملني  رب  عند  من  حممد   الرسل  وسيد  البرش  خري  به 
الذي فيه صالحهم الدنيوي واألخروي، علينا كأفراد ومجاعات وحكومات أن نتحرك 
مع  تتناسب  كبرية  خطوات  نتخذ  وأن  حياتنا،  يف  استقرت  كثرية  خاطئة  ثوابت  ونغري 
اهلدف العظيم الذي نسعى إليه، ومن هذه اخلطوات الكبرية االهتامم باللغة العربية لغة 
لغة  أليست  الكربى،  أهم مظهر من مظاهر اإلسالم وأهم شعرية من شعائره  القرآن؛ 
كتاب اهلل ولغة املصطفي التي خاطبنا هبا يف أحاديثه الرشيفة ولغة تراث فكري عظيم 
به  الذي نستطيع  املفتاح  العربية هي  الكرام خالل قرون مديدة؟ واللغة  أنتجه علامؤنا 
فتح مغاليق هذا الرتاث القيم بكل املعايري. يقول الدكتور عبدالغني بن حممد دين: »ُتعد 
اللغة العربية وعاء الثقافة اإلسالمية، وهي األداة املثىل ملعرفة مبادئ الدين احلنيف وفهم 
أحكامه، وبذلك يصبح تعلمها واجبًا، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«.)1( ومما هو 
معروف أن اهلدف األسمى من تعّلم اللغة العربية هو الثقافة اإلسالمية، لذلك جيب أال 
تقترص برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا عىل حتصيل اللغة املجردة بمعزل عن 
املحتوى؛ وهو الثقافة اإلسالمية ومبادئها وعقائدها، وهذا ال يمكن أصاًل ألن اللغات 

1- د. عبدالغني بن حممد دين،تعليم النحو والرصف والبالغة ملتعلمي اللغة العربية ألغراض خاصة، بحث منشور يف 
كتاب املؤمتر العاملي الرابع يف تعليم اللغة العربية وآداهبا ألغراض خاصة، ص: 118. 
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ال تكون جمردة أبدًا، فإذا درسنا اللغة اإلنجليزية - عىل سبيل املثال - فإننا شئنا أم أبينا 
ننقل عقائد القوم وأفكارهم وعاداهتم وتقاليدهم، ألننا ال نستطيع أن نعزل اللغة عن 
البيئة التي نشأت فيها، وكذلك لو أردنا أن ندرس اللغة العربية فإننا - شئنا أم أبينا - 
سوف نتعرض للقرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفة وسرية املصطفى ومبادئ اإلسالم 
املطلوب  القدر  من  أكرب  اهتاممًا  اإلنجليزية  اللغة  أولينا  إذا  أننا  املنطقي  وأصوله. ومن 
فإننا سنسري يف ركب أصحاهبا، وخاصة إذا اجته اجلميع إىل تعّلمها. ومن الطبيعي كذلك 
من   - فإننا  حقيقيني  ومنهج  خطة  وفق  حقيقيًا  اهتاممًا  العربية  باللغة  اهتممنا  إذا  أننا 
أقول  أن  وأستطيع  أكثر.  احلنيف  الدين  من  نقرتب  سوف   - نشعر  مل  أو  شعرنا  حيث 
من خالل جتربتي الشخصية يف تدريس اللغة العربية للباكستانيني إن محاسهم و إقباهلم 
، بعكس ما لو درست  عىل تعلمها يزداد حني ترتبط بالقرآن أو أحاديث املصطفى 
الثقافة اإلسالمية، ألن أكثرهم يتعلمون اللغة العربية ليفهموا  جمردة بعيدة عن حمتوى 
. لذلك يفضل عند وضع مناهج ومقررات لتدريس اللغة  هبا القرآن وسنة الرسول 
العربية للباكستانيني اختيار موضوعات ونصوص دينية، وعىل كل املستويات؛ مستوى 
األصوات واملفردات واجلمل والعبارات، وهكذا يمكن تنمية مهارات اللغة العربية من 

خالل القرآن الكريم وأحاديث النبي  قراءة وسامعًا وحفظًا وحمادثة وكتابة)1(
باكستان  املنترشة يف مساجد  القرآن  استغالل مراكز حتفيظ  الصدد يمكن  ويف هذا 
القضية ليست  القرآن، وهذه  العربية إىل جانب حفظ  اللغة  فتعّلم  الدينية،  ومدارسها 
األفراد  طاقة  فوق  كله  وهذا  وميزانيات،  وإعداد  ختطيط  إىل  حيتاج  فاألمر  سهلة، 

واجلامعات، والبد من رعاية حكومية خملصة. 
أن  من  الباكستانيني  بني  أشيع  بام  تتعلق  البحث  بموضوع  عالقة  هلا  قضية  وهناك 

اللغة العربية صعبة؛ فهل هذا صحيح؟
لو رجعنا إىل أصل هذه املقولة الشائعة بني الناس يف هذه املنطقة لوجدنا جذورها 
ترجع إىل أيام االستعامر الربيطاين الذي استمر قرابة مائة عام، من عام 1857م إىل عام 
1947م، والذي حاول أن يفرض لغته عىل البالد وإضعاف اللغة العربية، كام بينت يف 

هذا البحث، واستمرت آثار ما بدأه املستعمر إىل يومنا هذا. 

1- د. حممود حسن اجلاسم، توظيف النصوص القرآنية يف تعليم العربية للناطقني بغريها، بحث منشور يف كتاب املؤمتر 
العاملي الرابع يف تعليم اللغة العربية وآداهبا ألغراض خاصة، ص: 221-215. 
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يرى  املثال  سبيل  فعىل  اللغات،  أفضل  هي  لغتهم  أن  يرون  لغة  كل  أصحاب 
اللغات يف  اللغات وسائر  أفضل  اليونانيني  لغة  أن  الشهري  اليوناين  الطبيب  جالينوس 
رأيه تشبه نباح الكالب أو نقيق الضفادع.)1( ويف مقابل كالم جالينوس عقد ابن فارس 
بابًا حتت عنوان: »القول يف أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها«، وقال: »فلام ُخص 

اللسان العريب بالبيان، ُعلم أن سائر اللغات قارصة عنه وواقعة دونه«.)2( 
ُيرجع الدكتور مصطفى حممد حسني إبراهيم صعوبة أية لغة أو سهولتها إىل عاملني 
العملية  املراد تعلمها، والثاين: تأثري املجتمع يف  باللغة  اللغة األم  اثنني: األول: عالقة 
التعليمية. وقرر يف هناية بحثه أنه كلام كان التشابه واالتفاق كبريًا بني لغة املتعلم األم 
كانت  ومتى  أكثر،  معها  املتعلم  تفاعل  وكان  سهاًل،  التعّلم  كان  يتعلمها  التي  واللغة 

اللغتان خمتلفتني ومتنافرتني كان التعلم صعبًا ومرهقًا.)3( 
هلم،  نعلمها  أن  نريد  التي  اللغة  وهي  والعربية،  األردية  اللغتني:  إىل  نظرنا  وإذا 
وجدنامها متفقتني يف أمور كثرية، فكلتامها تكتب بحروف عربية، ثم هناك بني أربعني 
إىل ستني يف املائة - عىل اختالف اإلحصائيات - من الكلامت العربية يف اللغة األردية، 
ويكفينا يف هذا الصدد أن نذكر أن اللغة العربية كانت من أهم اللغات التي سامهت يف 
إثراء اللغة األردية اللفظي، ثم إن املجتمع الباكستاين املحافظ عىل دينه متعاطف جدًا 

مع اللغة العربية، وتأثري هذا املجتمع إجيايب يف تعلمها. 
فلم  سهلة،  عملية  العربية  اللغة  تعّلم  يكون  أن  املعطيات  هلذه  وفقًا  املفرتض  كان 
التصقنا  تبعهم  من  وحكم  للبالد  اإلنجليزي  احلكم  خالل  نحن  كذلك؟  ليس  األمر 
لت بيننا، واقرأوا إن شئتم الفتات  باللغة اإلنجليزية وابتعدنا عن اللغة العربية التي ُجهِّ
شئتم  إن  واسمعوا  أيضًا،  القرى  يف  بل  فحسب  املدن  يف  ليس  والدكاكني،  املحالت 
حديث الناس وخاصة املثقفني منهم، فستعرفون ما أرمي إليه. هلذه األسباب أصبحت 
الذي  ربنا  كتاب  لغة  أهنا  تعّلمها شاقًا، رغم  وأصبح  باكستان  يف  صعبة  العربية  اللغة 

1- جالل الدين بن عبدالرمحن السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، املكتبة العرصية، بريوت، بدون تاريخ الطبع، 
اجلزء األول، ص: 322- 324. 

2- أبو احلسني بن أمحد، الصاحبى، يف فقه اللغة، دار الكتب العلمية ط: 1، 1997م، ص: 7 وما بعدها. 
3- د. مصطفي حسني إبراهيم، تأثريات اللغة األم واملجتمع يف تعليم اللغة األجنبية للناطقني بغريها، بحث منشور يف 

كتاب املؤمتر العاملي الرابع يف تعليم اللغة العربية وآداهبا ألغراض خاصة، ص: 213-202. 
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أرسله إلينا وفيه ذكرنا ولغة نبينا، ورغم ما هو شائع يف املجتمع الباكستاين من أهنا لغة 
أهل اجلنة! بينام نجد اللغة اإلنجليزية سهلة والسبب يف ذلك شيوعها بيننا. 

خالصة البحث:
حاولت يف هذا البحث أن أربط بني اللغة العربية والوعي الديني يف باكستان، وأثبت 
أن العالقة بينهام ال تقبل الفصام، فهام يف احلقيقة وجهان لعملة واحدة، وأكثر املحاوالت 
التي جرت للفصل بينهام باءت بالفشل ألهنا غري فطرية. وأقصد هبذه املحاوالت تلك 
املناهج واملقررات والكتب اخلاصة بتعليم اللغة العربية؛ التي ألفها املسترشقون اجلدد 
لتعليم اللغة العربية حسب خمططاهتم الرامية إىل إبعاد املسلمني عن دينهم، والتي يروج 

هلا أذناهبم يف بالدنا، ولألسف الشديد بدأت هذه الكتب تنترش يف بالدنا.
إذا أردنا أن ننرش الوعي الديني وأن يعّم التعليم الديني بني املسلمني يف باكستان؛ 
فعلينا - ضمن أشياء أخرى - أن هنتم اهتاممًا حقيقيًا باللغة العربية، وأن نعلمها بكل 
نعمل  وأن  املدرسية،  املستويات  كل  يف  إجبارية  مادة  نقررها  وأن  والوسائل،  الطرق 
أيضًا  التجاري  املستوى  عىل  هبا  هنتم  وأن  الدينية،  املدارس  يف  وتفعيلها  تقويتها  عىل 
حكومية  وبرعاية  أساسية،  مادة  هبا  هتتم  ومدارس  وكليات  ومعاهد  مؤسسات  بفتح 
جادة، حتى تتخرج األجيال القادمة وهي تعرف هذه اللغة، فتكون أساسًا قويًا خللق 
بيئة علمية عىل أسس دينية صحيحة، ختّرج علامء عىل غرار العلامء الذين نقرأ عنهم يف 
تارخينا العظيم. وكل ما قيل يف ثنايا البحث من أن الدافع األقوى لتعّلم اللغة العربية 
كان الدين منذ البداية وحتى اليوم، وخاصة يف هذه املنطقة، يمكن أن ُيقال مثله يف أن 
من أراد أن يتعلم الدين عىل أصوله وعىل أسسه السليمة فعليه أن يتعلم اللغة العربية، 

ألهنا الوسيلة املثىل لتحقيق ذلك اهلدف. 

نتائج البحث وتوصياته:
من خالل هذا البحث توصلت إىل بعض النتائج والتوصيات، فيام ييل أمهها: 

الرسمي، 	  املستوى  عىل  وخاصة  املستويات  مجيع  عىل  العربية  باللغة  االهتامم 
فالناس عىل دين ملوكهم. 

حّث كل فئات الشعب الباكستاين املحب هلذه اللغة والذي يعتربها جزءًا من دينه 	 
عىل تعّلمها. 
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وهذا يتطلب إعداد مناهج وبرامج قوية وخاصة تلك التي تدرس اللغة العربية 	 
ألغراض خاصة، وباألخص لغرض تعّلم القرآن الكريم وأحاديث الرسول  
االستفادة من جتارب اآلخرين  الصدد  احلنيف، ويمكن يف هذا  الدين  ومبادئ 
والقيام بدراسات ميدانية وعمل بحوث؛ ملعرفة املشاكل التي تعيق عملية تعّلم 
يف  احلديثة  التقنيات  وتوظيف  املشاكل  تلك  عىل  التغلب  وكيفية  العربية  اللغة 

تعليم اللغات. 
ويؤدون 	  الكبري  العبء  هذا  حيملون  أكفاء  معلمني  إعداد  يتطلب  بدوره  وهذا 

واجبهم عىل أكمل وجه وأفضل طريقة، ويستخدمون عنرص التشويق وحتبيب 
املتعلمني يف هذه اللغة هبندامهم وسلوكهم وعلمهم ومعرفتهم. 

استغالل املدارس الدينية ومراكز التحفيظ املنترشة يف باكستان يف وضع اللبنات 	 
األوىل لتعليم اللغة العربية التي تتناسب مع أعامر الطالب ورغباهتم. 

إدراج األدب احلديث وفنونه والنظريات احلديثة يف اللغة ضمن مناهج ومقررات 	 
املدارس العرصية واملدارس الدينية والكليات واجلامعات. 

بيئات لغوية تساهم يف أن 	  العربية حية، وحماولة خلق  اللغة  احلرص عىل تعليم 
تكون هذه اللغة هي لغة الشعب الباكستاين يف املستقبل. 

توفري فرص عمل مناسبة خلرجيي كليات اللغة العربية وأقسامها وبرواتب جمزية، 	 
أو عىل األقل متساوية مع العاملني يف احلقول األخرى. 

يف 	  العربية  اللغة  أمهية  لبيان  حمارضات  وترتيب  ندوات  وعقد  مؤمترات  إقامة 
املجتمع الباكستاين ويف حياة املسلمني.
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»تعلموا العربية فإهنا تثبت العقل وتزيد يف املروءة«،)2( هذه الكلمة قاهلا ذلك الرجل 
: »إّن اهلل َجَعَل احلّق عىل لسان عمر وقلبه«.)3( أدرك  الذي قال عنه الرسول العريب 
املسلمون قيمة العربية مّلا آمنوا بالقرآن العظيم الذي َأنزله اهلل بلسان عريب مبني، يقول 
اهلل عز و جل: ﴿ہ ھ ھ ھ  ھ ے﴾)4( فعلمت العرب بأهنا أمانة 
وعرف غري العرب بأهنا نعمة من اهلل، فدخلت العربية يف قلوب الناس عن طريق الدين، 
وتعّلم املسلمون الدين احلنيف عن طريق اللغة، فحفظ الدين اللغة العربية وأصبحت 
العربية وعاًء للدين، وجرت يف جسد األّمة املسلمة جمرى الّدم، ولكن الّزمان َقد َبُعد 
كلَّ البعد من خري القرون، حتى جاء ذلك الوقت حيث نامت األمة وغرقت يف نومها 
وكأهّنا وجدت ظاًل ظلياًل، فقد انشغلت القيادات السياسية بالّلهو واللعب، والعلامء 

1- اختري هذا البحث من جمموعة بحوث املؤمتر الذي نظمته جامعة العالمة حممد إقبال املفتوحة يف عام 1988م، وقد 
متت املراجعة والتحديث من قبل املؤلف عام 2017م.

2- شعب اإليامن للبيهقى، باب طلب العلم، قول عمر رقم 1552.
، رقم احلديث: 3682، ويف رواية أيب داود وعن  3- سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف مناقب عمر بن اخلطاب 

أيب ذر  قال: إّن اهلل َوَضَع احلّق عىل لسان عمر يقول به. 
4- سورة يوسف: 2.

الدكتور حبيب الرمحن عاصم
أستاذ مشارك بكلية اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد، باكستان
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باخلالفات التافهة، وأصبح عامة الناس مثل التائهني الّضائعني، فهّبت ريح »الّروم« من 
الغرب وسيطرت عىل بالد املسلمني حتت تسمية خادعة »االستعامر«، فأخذت جيوشهم 
أرايض املسلمني، أّما مثّقفوهم وعلامؤهم فبدؤوا يقنعون بأهنم يريدون تعمري البالد، 
فخالل قرين القهر واخلدعة استطاعوا إقناع الشعوب املسلمة بأّن املستعمرين سادهتم، 
والّطاعة،  االتباع  وواجب  جّيد  واللغة  والفكر  والثقافة  العلم  من  منهم  يأيت  ما  فكّل 
فبدأت احلكومات واجلاليات األجنبية ختّطط حتى تتغرّي األمور من جذورها، فبدؤوا 

يغرّيون نظام التعليم أول األمر، واختذوا اخلطوات التالية:
فّرقوا بني العلوم الدينية والعلوم الطبيعية. 	•
التعليمية يف 	• املراكز  لغة أساسية جلميع  التعليم، فأصبحت اإلنجليزية  لغة  غرّيوا 

املنطقة. 
واالجتامعية 	• الطبيعية  العلوم  تعّلم  التي  املراكز  لتلك  التسهيالت  مجيع  وّفروا 

باإلنجليزية.
وخرجيو 	• علامؤها  أصبح  حتى  شديدًا؛  إمهاالً  والعربية  اإلسالمية  العلوم  أمهلوا 

تلك املراكز فقراء ال جيدون ألنفسهم مكانة اجتامعية وال رزقًا كرياًم. 

وضع اللغة العربية بباكستان:
لقد تم إنشاء باكستان عىل أسس إسالمية، وقد شارك يف تأسيسها آالٌف من الباكستانيني 
أّما  إله إال اهلل، فاستشهد بعضهم وما زال بعضهم عىل قيد احلياة،  الذين رفعوا شعار ال 
اخلسائر املادية واملعنوية فالحرص هلا، وقد جلب هذا التأسيس الذي قام عىل أسس إسالمية 

العداء لباكستان فأصبحت عرضة ألعداء الّدين، وكان التعليم أّول صيد هلم.
وكان من املفروض أن تؤسس دولة باكستان نظامها التعليمي عىل أسس إسالمية 
الكريم   الرسول  وضع  كام  واالجتامع،  والطبيعة  والسنّة  القرآن  علوم  بني  جتمع 
رّبانية، حيث  تعليامت  النبوي وفق  باملسجد  األول  التعليمي  املركز  األوىل يف  اللبنات 

مجع رّبنا سبحانه وتعاىل بني العقيدة والطبيعة فأنزل وحيه الكريم: ﴿چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾.)1( 

1- سورة العلق: 1.



-167-

س املعنى نفسه يف قلوب املؤمنني، فعىل سبيل  د وتكرِّ ثم نزلت آيات متعددة تؤكِّ
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ      ﴿ڈ  وجل:  عّز  اهلل  قال  املثال 
ک    گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ 
 )1(.﴾ ھ  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ  
پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ وتعاىل:  سبحانه  ربنا  وقال 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ چ ﴾ )2(.
لقرون  اإلسالمي  العامل  يف  الشامخ  التعليمي  الرصح  املسلمة  احلكومات  فبنت 
طويلة، وتشهد آثار املراكز التعليمية عىل ذلك من األندلس إىل مناطق ما وراء النهر، 
ولكن باكستان لعبت فيها أيٍد خفية فُشّكل نظام التعليم الذي خيلق الطبقات املختلفة 
بني الناس، مثل طبقة األغنياء والفقراء، وطبقة األرستوقراطيني وطبقة العاّمل، وطبقة 
فئات  إىل  الدين  رجال  التعليمي  النظام  ذلك  فّرق  ثم  الدنيا.  ورجال  الدين  رجال 
مذهبية، فُأسست املدارس الدينية عىل خالفات مذهبية، فنشأ جيل كامل ترسبت فيه 
أّثر يف كّل يشء؛ يف األساتذة والّطالب واملناهج  كّله  روح اخلالف والكراهية، وهذا 
الدراسية ولغة التعليم ونظام االمتحان، وخاّصة يف اللغة العربية. نذكر كل هذا حتى 
املواد  ندرس  أن  وقبل  باكستان،  يف  العربية  اللغة  أوضاع  املعرفة  متام  القارئ  يعرف 
الدراسّية التي تدرس يف املراكز التعليمية دراسة نقدية، ونذكر االجتاهات احلديثة التي 
بدأت تظهر يف الّدولة، من املستحسن أن نلقي نظرة رسيعة عىل أنواع املراكز التعليمية 

التي تدرس فيها اللغة العربية. 

املراكز التعليمية احلكومية )اجلامعات(:
س العربية يف اثنتي عرشة جامعة  بلغ عدد اجلامعات بباكستان 183 جامعة، وُتَدرَّ
فقط هي: جامعة كراتيش وجامعة سندهـ وجامعة هباولپور اإلسالمية وجامعة ذكريا 
بملتان وجامعة ديره إسامعيل خان وجامعة بنجاب بالهور وجامعة رسجودها وجامعة 

1- آل عمران: 190.
2- البقرة: 164.
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احلديثة  للغات  الوطنية  واجلامعة  آباد  بإسالم  العاملية  اإلسالمية  واجلامعة  آباد  فيصل 
)نمل( وجامعة بشاور، أما اجلامعات األخرى فلم حتَظ بالعربية إىل اآلن. 

وضع اللغة العربية يف املراكز التعليمية احلكومية وغري احلكومية:
س اللغة العربية يف بعض اجلامعات احلكومية للمرحلتني  اجلامعات احلكومية: ُتَدرَّ
فيها  تدرس  التي  الوحيدة  فهي  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  أّما  ودكتوراه(،  )ماجستري 
اللغة العربية وآداهبا لثالث مراحل هي: مرحلة العالية واملاجستري والدكتوراه، ولكن 
مستوى اللغة العربية يف معظم اجلامعات ضعيف جًدا، سوى اجلامعة اإلسالمية العاملية، 
املهارات األساسية  العربية وآداهبا بغري متّكن من  ألّن الطاّلب يف اجلامعات يدرسون 
للغة، فإهنم حيفظون بعض النصوص وترمجاهتا وجيمعون املعلومات من كتب التاريخ 
واألدب ويستعّدون لالختبارات، فاملناهج املطّبقة باجلامعات ال تساعد الطاّلب عىل 
اإلتقان اللغوي إطالقا اللهم إال إذا كان القليل من املئات يصل إىل املستوى املطلوب 

بمجهودات شخصية فتلك منّة اهلل سبحانه وتعاىل عليهم. 
الكليات احلكومية: بلغ عدد الكليات بباكستان )3400( ثالثة آالف وأربعامئة، أّما 
اللغة العربية فتتنّفس يف قليل منها أنفاسها األخرية )والعدد الباقي مل تفتح أبواهبا للغة 

العربية منذ بدايتها إىل اآلن(.
املدارس اإلعدادية والثانوية: كانت فيها العربية كامدة اختيارية يف بداية عهد اجلنرال 
ضياء احلق، حيث جعلتها احلكومة مادة إجبارية للصفوف السادس والسابع والثامن 
اإلعدادي، وبعد قتله بسنوات قليلة ُجعلت العربية مادة اختيارية مّرة أخرى. فخلت 
املدارس من اللغة العربية شيًئا فشيًئا، واآلن ال جتدها إال نادًرا، ولعدد قليٍل جًدا، وذلك 

نتيجة ملحاوالت شخصية من بعض األساتذة وأولياء االَمور. 
املدارس الدينية: توجد يف باكستان مدارس دينية كثرية، متثل مخس فئات كبرية، هي: 
رابطة  السلفية،  املدارس  وفاق  الربيلوية،  املدارس  تنظيم  الديوبندية،  املدارس  وفاق 
املدارس الدينية للجامعة اإلسالمية، وفاق املدارس اجلعفرية. وتوجد هناك تقسيامت 
داخلية أخرى هلذه الفئات وهلا مدارسها ونظامها اخلاص. الشك يف أّن عدد املدارس 
الدينية يف باكستان كثري، ويبلغ عدد طالهبا مليونًا ونصف املليون، ولكن العربية حاهلا 
حال املسكني الضعيف يف مجيع املدارس مع الفرق البسيط، وعندما أكتب هذه األسطر 
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يعرفون  الذين  الطالب  ختّرج  بأهّنا  تّدعي  الدينية  املدارس  ألّن  ودًما؛  دمعًة  أسكب 
الفصول  التي درسوها يف  النصوص  العربية ولكّن األمر ليس كذلك، فإهّنم يقرؤون 
قراءهتا  يستطيعون  فال  املقرّرة  الكتب  األخرى من غري  النصوص  أّما  فقط،  الدراسية 
إرشاف  حتت  اخلاصة  جهودهم  بذلوا  الذين  إال  فهاًم،  يفهموهنا  وال  صحيحة  قراءة 
فإّن األغلبية من الطالب اليستطيعون كتابة  بالعربية  الكتابة  أّما  األساتذة املخلصني. 

فقرة واحدة بأسلوب صحيح، ومهارة الكالم فإهنم بعيدون جًدا عنها. 

نظرة يف كتب تعليم اللغة العربية بباكستان:
واألعامل  بالتخطيطات  يقوم  ثم  أّوالً  اهلدف  عينيه  أمام  يضع  اإلنسان  أن  الشك 
لبلوغ هدفه، فهدف تعّلم العربية كان ومل يزل فهم القرآن والسنّة ومعرفة الكتب الدينية، 
ولنيل مرامهم وجدوا أّن الطريقة املثىل لتعليم العربية هي طريقة القواعد والرتمجة؛ التي 
اسُتخدمت لفرتة طويلة يف تعليم لغتني ميتتني مها الالتينية واإلغريقية،)1( وكان اهلدف 
يتكلم هباتني  إىل لغات حّية، ومل يكن هناك من  الالتينية واإلغريقية  الكتب  نقل  منها 
اللغتني ال يف األسواق وال يف البيوت وال يف املجالس العلمية وال يف املكاتب احلكومية، 
فلسفة  الكتب وانترشت  الطريقة أحرزت نجاحًا ملحوًظا. فرُتمجت مئات من  ولكن 
يف  نفسها  الفلسفة  ُتدرس  احلارض  وقتنا  يف  وحتى  كله،  العامل  يف  وحكمتها  اليونان 

اجلامعات املتقدمة علميًا. 
لتعليم  املجاورة  املسلمة  والبالد  اهلندية  القارة  شبه  يف  اختريت  نفسها  والطريقة 
إىل  العربية  الكتب  ُتستخدم؛ فرُتمجت آالف من  الدينية وما زالت  املدارس  العربية يف 
واللغة  والتاريخ  والفقه  التفسري واحلديث  أمهات كتب  منها  السندية واألردية،  اللغة 
معظم  فإن  ولذلك  ُتستخدم،  تزال  وال  العربية  اللغة  لتعليم  واسُتخدمت  واألدب، 
الكتب التي ُأّلَفْت كانت كتب تعليم قواعد العربية، ومن أشهر كتب تعليم القواعد يف 

املراحل املختلفة ما ييل: 

1- محاد إبراهيم، الدكتور، االجتاهات املعارصة يف تدريس اللغة العربية واللغات األخرى لغري الناطقني هبا، ص: 10.



-170-

نحومري)1( ورصف مري)2( وعربى كا معلم)3( وعلم الرصف)4( وعلم النحو)5( وكتاب 
قرآنى عربى  ابن عقيل)9( وخمترص  الكافية)8( رشح  النحو)6( وكتاب الرصف)7( وكتاب 
وتعليم   ، العربية)12(  اللغة  وقواعد  احلبيب)11(  للرسول  املحبوب  واللسان  گرامر)10( 
اللغة العربية )خمترص القواعد()13( ومرقاة القرآن)14( ، ودروس القرآن)15( وآسان قرآنى 
عربى)16( ومبادى الرتمجة)17( وأساس الرصف)18( وغريها من الكتب، فمعظم الكتب 
عليها  والتدريب  األمثلة  ببعض  مزّودة  العربية  اللغة  قواعد  للّطالب  تقدم  املذكورة 

والطالب حيفظها وُيِعّد نفسه لالمتحان. 
علامء اللغة العربية يف شبه القارة اهلندية كانوا يؤمنون باملفهوم القديم عن اللغة بأهّنا 
جمموعة العنارص أو املفردات أو الرتاكيب التي تتألف منها اللغة، باإلضافة إىل القواعد 
النحوية والرّصفية التي حتكم العالقات بني هذه العنارص، وعىل هذا األساس كان تعّلم 
حتكمها،  التي  والقواعد  تكّوهنا  التي  املفردات  استظهار  جمرد  يعني  تعليمها  أو  اللغة 

1- نحو مري لعيل بن حممد بن عيل الرشيف احلسيني اجلرجاين.
2- رصف مري لعيل بن حممد بن عيل الرشيف احلسيني اجلرجاين.

3- عربى كا معلم، مولوي عبدالستار خان، قديمي كتب خانه، آرام باغ كراتشى، بدون تاريخ الطبع.
4- علم الرصف، موالنا مشتاق امحد جرتاويل. دار االشاعت، كراتيش.

5- علم النحو، موالنا مشتاق امحد جرتاويل. دار االشاعت كراتيش.
6- كتاب النحو، حافظ عبدالرمحن امر ترسى كتب خانه خورشيديه الهور.

7- كتاب الرصف، حافظ عبدالرمحن امر ترسى كتب خانه خورشيديه الهور.
8- كتاب الكافية البن حاجب.

9- رشح ابن عقيل.
10- خمترص قرآنی عربی گرامر لعبدالرمحن طاهر.

11- اللسان املحبوب للرسول احلبيب لعبدالرمحن طاهر سورتى. 
12- قواعد اللغة العربية للدكتور ظهور أمحد أظهر.

13- تعليم اللغة العربية )خمترص القواعد( للدكتور مظهر معني، جامعة بنجاب، الهور.
14- مرقاة القرآن ملولوي حممد عبداهلل كامل، انجمن ارباب ذوق، الئل بور، )فيصل آباد(.

15- دروس القرآن : صويف نذر حممد سيال أكاديمية الفوز رسجودها.
16- ملوالنا حممد رفيق. 

17- مبادئ الرتمجة لعاصم احلّداد، مكتبة دار السالم، جوهر آباد.
18- أساس الرصف ملحمد بشري امي اے، دار العلم، إسالم آباد.
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والتدريب عىل الرتمجة من اللغة اجلديدة وإليها. ولكن املفهوم اجلديد للغة يؤكد لنا أّن 
لكّل لغة نظامها اخلاص من الرتاكيب التي ينبغي أن ُتراَعى عند تعلمها، ألّن الّلجوء إىل 
الرتمجة قبل التمّكن من معرفة تراكيب اللغة التي يتعّلمها قد يوقعه يف أخطاء فاحشة، 
فتدريس اللغة يف التصور احلديث يعني تدريس الرتاكيب وليس املفردات أو القواعد 
املعزولة، والوحدة الّصغرى يف التدريس هي اجلملة، وبقدر اإلمكان اجلملة احلقيقية، 
األجنبية،  اللغة  لتعليم  املثىل  الطريقة  هي  والرتمجة  القواعد  طريقة  أّن  يرون  والذين 
وعىل ذلك األساس يؤّلفون كتب تعليم اللغة العربية، البد هلم أن يعيدوا التفكري يف 
يريد  الذي  اللغوية تؤّسس عموًما عىل أساس فلسفي، والطالب  القواعد  األمر، ألّن 
اللغة األجنبية ويتمتع هبا يضطرب ويمّل يف كثري من األحيان من حفظ  أن يستخدم 
العربية متشعبة ومتعّددة  اللغة  فيه أن قواعد  اللغة، والذي الشك  القواعد ومفردات 
ومبنية يف تشعبها وتعّددها عىل أسس منطقية وفلسفية اليكاد يدخل إليها الدارس من 
أبناء العربية نفسها،)1( لذلك بدأت حماوالت تيسري قواعد اللغة العربية يف العامل العربى 
أّوالً، وخاصة يف مرص، مع أن هدف تعليم النحو والرصف هو التيسري يف تعّلم اللغة، 
يقول الدكتور املجاور: » أّيًا ما كان مفهوم النحو، فنحن بحاجة، وخاصة يف البداية، إىل 
نوع من النحو والقواعد التي ترتبط ببناء اجلملة وترتيب الكلامت، والرتكيز عىل هذا 
النوع من العمل اللغوي أكثر من الرتكيز عىل أواخر الكلامت ملا يف ذلك من عمل عقيل، 
وهذا العمل العقيل يشقُّ عىل املتعّلمني من غري الناطقني بالعربية يف املرحلة األساسية، 
ولعّل القصد من ذلك الوصول إىل ما ُيسّمى بالنحو الوظيفي، ذلك النحو الذي جّردناه 
من فلسفة العامل والّتخرحيات التي ال جدوى منها والتمسنا فيه ما يعيننا عىل صّحة 

الكالم والكتابة وسالمة الضبط«.)2(

 االجتاه السائد لتعليم اللغة العربية يف باكستان: 
ُأسست يف  التي  العربية  اللغة  قواعد  “جلنة  قامت هبا  النحو  لتيسري  أّول حماولة  إّن 
النحو عىل  اللجنة أن أهم ما يعرّس  املعارف عام 1938، ورأت  مرص بقرار من وزير 
واإلرساف  واالفرتاض،  التعليل  يف  اإلرساف  هي:  أشياء  ثالثة  واملتعلمني  املعلمني 

1- حسني سلامن قورة، تعليم اللغة العربية؛ دراسة حتليلية ومواقف تطبيقية، القاهرة، دار املعارف ص: 9.
2- حممد صالح الدين جماور، تدريس العربية باملرحلة االبتدائية، القاهرة، دار املعارف 1974م، ص: 4.



-172-

ثم  والنحو.)1(  األدب  بني  باعد  مما  العلمي،  التعّمق  يف  واإلمعان  االصطالحات،  يف 
باكستان  إىل  وصلت  حتى  األخرى  البالد  إىل  العربية  القواعد  تبسيط  حركة  انترشت 
متأخرًة، وما زالت يف بداية رحلتها، والذين أسهموا يف هذا العمل التعليمي أشهرهم: 
موالنا عبدالستار خان)2( والدكتور ظهور أمحد أظهر)3( وعبدالرمحن طاهر سورتى.)4( 
التعليمية،  ثم ظهرت كتب أخرى عىل منواهلا ولكنّها مل تنل قبوالً عاًما بني األوساط 
ونجد يف معظم املدارس الدينية الكتب التقليدية، فيحفظ الطالب قواعد اللغة العربية 
وهم ال يستفيدون منها إال يف فهم النصوص الرشعية املقررة يف املناهج الدراسية هلم؛ 
العربية لفهم كتابات األئمة والعلامء والقرآن والسنّة  اللغة  يتعلمون  ألهنم يرون أهنم 
وكتب الرشيعة اإلسالمية، ويستفيدون من الكتب التقليدية التي أّلفها األقدمون، لذلك 
يرّكزون عىل أمرين: معرفة القواعد معرفة جيدة، ثم قراءة النصوص؛ فهم يرّكزون عىل 
مهارة واحدة من مهارات اللغة هي مهارة القراءة، وهذا هو السبب األسايس لوجود 
فإهنا  األخرى  املهارات  أما  القراءة.  وكتب  والرصف  النحو  كتب  الكتب:  من  نوعني 
من  مؤلفة  التعليمية  املراكز  يف  املستخدمة  واملقررات  الكتب  فجميع  اآلن،  إىل  مهملة 
النصوص املختارة، والطالب يقرأها فيفهمها فيحفظها أو حيفظ ترمجتها ثم ينقلها إىل 

ورقة االمتحان، وبعد االمتحان يصبح كورقة بيضاء.

نظرة نقدية لكتب تعليم اللغة العربية بباكستان: 
من  التعليمية  املراكز  يف  املستخدمة  العربية  اللغة  تعليم  كتب  فإن  آنفًا،  ذكرنا  كام 
املدارس إىل اجلامعات تتكون من كتب القواعد والبالغة والنصوص، فالصورة التي 

تظهر أمامنا، والتي يمكن ُتعّد تشخيًصا هلذا األمر، تتلّخص يف النقاط اآلتية: 

1- حممود كامل ناقة، تدريس القواعد يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، املجلة العربية للدراسات اللغوية، 
املجلد الثالث : العدد الثانى، 1985م.

2- من علامء اللغة العربية األوائل يف شبه القارة وصاحب كتاب »عربى كا معلم«.
3- أحد أعالم اللغة العربية يف باكستان، قد أّلف عرشات من الكتب العربية وترجم العرشات من العربية إىل األردية.

4- من أشهر علامء اللغة العربية بباكستان، مؤلف ومرتجم عرشات من الكتب، ومن أشهر ترمجاته ترمجة تاريخ األدب 
العريب حلسن الزيات.
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أوالً: عدم وجود التدرج العلمّي: 
ال نجد بني معظم هذه املقررات التدرج العلمي، فكّل كتاب منفصل عن اآلخر، بل 
ال نجد التدرج املنطقي يف كتاب واحد يف كثري من األحيان، فيمكن للمعلم أن يدرس 
تؤلف  مل  ألهنا  األول،  الدرس  قبل  الثاين  والدرس  األّول  الكتاب  قبل  الثاين  الكتاب 
القديمة واحلكم والقصائد  اللغة، إذ هي جمموعة من النصوص  َقبِل خرباء تعليم  من 
والقصص واملقاالت وغري ذلك من معلومات أخرى، فكأهنا كتب القراءة العشوائية 

التي تقّوي الثروة اللغوية لدى الطالب. 

ثانيًا: عدم وجود التدريبات الالزمة:
اللغة يف ذهن  اللغوية؛ حتى تتكرس  التدريبات  إن معظم هذه الكتب خالية من   
اللغة  استخدام  يف  وخاصة  االستفادة،  حق  الكتب  هذه  من  يستفيد  ال  الذي  الطالب 

ألغراض عامة وخاصة. 
وقد أّكد صاحب النحو الوظيفي رضورة التدريبات العملية بقوله : 

من  الذهنية  الذخرية  إىل  وُتضاف  ُتفهم  معلومات  جمرد  النحوية  القواعد  »ليست 
ألوان املعرفة، ولكنّها وسيلة إىل غاية، هي وسيلة إىل استقامة اللسان عىل أساليب معّينة 
وأنامط من النطق خاصة، فإذا مل تؤخذ هذه الوسيلة مأخذ التدريب املّتصل واملامرسة 
املتكررة فلن يستقيم الّلسان، ولن جتد هذه القوالب التعبريية سبيلها إىل النطق، ومن ثم 

ال يكون للنّحو أّي مظهر من مظاهر احلياة«.)1(

ثالثًا: عدم االهتامم بمستوى الطالب: 
ال تناسب هذه الكتب مستوى الطالب العقيل واملعريف، ففي اجلامعات الباكستانية 
العربية  وتعليم  الصحيح  األسلوب  مثل:  لألطفال  كتبت  التي  الكتب  بعض  تدرس 
للناطقني بغريها )نرشته جامعة أم القرى( ودروس العربية، ويف الوقت نفسه يدرس 
وتفسري  السبع  واملعلقات  للجاحظ  والتبيني  والبيان  للمربد  الكامل  كتاب  الطالب 

البيضاوي والكتب القيمة األخرى، وهذا أمر اليتناسب إطالقًا مع أسس التعليم. 

1- عبدالعليم إبراهيم، النحو الوظيفي، دار املعارف، القاهرة، ط: 9، عام 1984م.
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رابًعا: عدم االهتامم باللغة األّم:
نجد أن هذه الكتب ال هتتم باللغة األّم للطالب، عىل الرغم من أن لغته األّم تتضمن 
تقريبًا 40 باملائة من الكلامت العربية. ولو لفتنا نظر الطالب إىل هذه الكلامت لوجدناه 
يتعلمها برسعة وبسهولة، وهذا التعلم ال يكون تعلاًم عاديًا بل يكون تعلاًم جيدًا، فإنه 
العربية واللغة األّم، وهذا العمل خيلق مقدرة  اللغة  يبحث عن الكلامت املشرتكة بني 

املالحظة يف ذهن الطالب وحَيُثُه عىل التأمل يف الدراسة والعلم. 

خامسًا: عدم التشكيل:
إن معظم هذه الكتب غري مشّكلة، فإّن الكلامت املشّكلة باحلركات تساعد الطالب 
عىل القراءة الصحيحة، وبعد مدة من الزمن يستطيع أن يقرأها بغري تشكيل، ويف عمل 
التشكيل  الفصل األول، ويقّلل هذا  الكاملة يف  الكلمة  التشكيل ُيستحسن أن تشّكل 
يف  املقررة  الكتب  فمعظم  أوالليسانس.  العليا  الثانوية  إىل  الطالب  يصل  حتى  تدرجيًا 
فإهنا مليئة باألخطاء.  التي ُشّكلت  الكتب  التشكيل متامًا، وبعض  باكستان خالية من 
مراجعتها  الكتب  مؤلفي  عىل  فيجب  التشكيل،  عدم  من  أخطر  اخلاطئ  والتشكيل 
للطالب  مرجع  هو  الكتاب  ألن  خاطئًا،  تعلاًم  الطالب  يتعلم  ال  حتى  دقيقة؛  مراجعة 

ويشكل مع األستاذ مصدًرا من مصادر تلّقيه.

عدم مراعاة البيئة: 
بعض الكتب ال يراعي البيئة التي يعيش فيها الطالب، ألهنا مل تؤلف حسب احتياج 
الطالب بل معظمها ُألفت للعرب، أو لغري الباكستانيني، واحلضارة الباكستانية وبيئتها 
األخرى،  احلضارات  من  وغريها  والعربية  الغربية  احلضارات  عن  ختتلف  وثقافتها 
أمثلة  فيه  نجد  العرب،  للطلبة  خصيًصا  ُأّلف  الذي  الواضح)1(  النحو  كتاب  فمثاًل: 
كثرية مأخوذة من بيئة مرصية، ومن السهل جًدا استبدال بتلك املفردات واملصطلحات 

الكلامت التي متّثل البيئة االجتامعية الباكستانية. 

1- تأليف عىل اجلارم وأمحد أمني.
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خلّوها من املهارات األساسية:
إن أكثر الكتب املقررة خالية من النصوص والتدريبات التي تعلم الطالب مهارات 
اللغة األساسية، فاللغة ليست القراءة فقط وال الكتابة البحتة وال املحادثة منفصلة عن 
االستامع اجليد وال االستامع بغري الكالم، إذ هي جمموعة من هذه املهارات كّلها، ولكن 
يف  يتخرج  فالطالب  اجلوانب،  هذه  كّل  تغّطي  ال  العربية  لتعليم  املستخدمة  املقررات 
بتلك  يتلفظ  ال  ولكنّه  العليا  الدراسات  شهادات  حيمل  وهو  جامعة  أو  دينية  مدرسة 

اللغة وال يكتب رسالة.

عدم استخدام التكنولوجيا احلديثة: 
املتقدمة  البالد  وإّن  التعليمية،  األجهزة  وعرص  التقنيات  احلديث عرص  العرص  إن 
باكستان حمرومة إىل  العربية يف  لتعليم لغاهتا بطريقة أجود وأشمل، ولكّن  تستخدمها 
به من  تتميز  العاملية وما  اللغات  إىل مكانتها بني  فنظرًا  التكنولوجيا احلديثة.  اآلن من 
خصائص، جيب عىل أساتذة اللغة العربية ومؤلفي مناهجها االهتامم هبا، فإن النّصوص 
التعليمية  الوسائل  وفق  وترتب  تؤلف  اللغوية  والنّشاطات  واحلوارات  والتدريبات 
العمل  أثناء  استخدامها  وطريقة  املتنوعة  الوسائل  ُتذكر  أن  املستحسن  ومن  املتاحة، 
والصور  والبطاقات  املتنوعة  والّلوحات  السبورات  الوسائل  أهم  ومن  التعليمي، 
الثابتة والصور املتحركة واملسّجالت والكمبيوترات ومعامل اللغة واألفالم، وغريها 
التعليمية ووفق  الوسائل  ُأعّدت وفق  قد  إذا كانت  التعليمية  املواد  الوسائل، ألن  من 

الغرض اللغوي والتعليمي فإهّنا تأيت بنتائج جيدة.

عدم االهتامم بشعور الطالب النفيس واملعريف والثقايف:
واملدّرس،  الطالب  نفسية  دراسة  يف  كبريًا  شوطًا  قطع  الرتبوي  النفس  علم  إن 
وأفاد النظام التعليمي بالنتائج العلمية املفيدة يف إنجاح العمل التعليمى. فمن معرفة 
الشعور النفيس نصل إىل مدى رغبة الطالب يف تعّلم اللغة، ومدى استعداده الذهني، 
ومن الشعور الثقايف نتعرف عىل ثقافة الطالب، وهو يساعد املعلم واملؤلف عىل اختيار 
األسلوب املناسب للتعليم والتأليف. أّما الشعور الرتبوي فيساعد املؤلف عىل اختيار 
املوضوعات املناسبة للتعليم والرتبية، وبعد الدراسة العلمية يسهل ملؤلف الكتاب أن 
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حيدد املستوى احلايل للطالب واملستوى املطلوب، ومن ثم حيدد لنفسه خطوات التعليم 
الطالب  تدفع  داخلية  قوة  ألنه  احلافز،  عن  دائاًم  يتحدثون  النفس  فعلامء  والتأليف. 
يف  الطالب  يستمر  حتى  اإلمكان  قدر  طبيعيًا  يكون  أن  جيب  احلافز  وهذا  التعّلم،  إىل 
سري تعّلم اللغة وتقويتها تلقائيًا، فإّن املؤلف لكتاب أو املعلم إذا كان عارفًا باملشاكل 
النفسية وحلوهلا، وعامًلا بطرق خلق احلوافز املختلفة عند اختيار الكلامت والعبارات 

والنصوص، فإنه يستطيع أن خيدم اللغة العربية وطالهبا. 

حتديد املعجم اللغوي عند تأليف وإعداد املواد التعليمية:
أصبح حتديد املعجم اللغوي عند تأليف وإعداد املواد التعليمية أمرًا البد منه، ألنه 
يأيت بنتائج مثمرة يف جمال تعليم اللغة. ونقصد باملعجم اللغوي أن املؤلف يضع أمامه 
نوعية الطالب الذي من أجله يؤلف الكتاب، وحيدد مستواه من حيث اللغة والثقافة 
والسّن، ثم يبني عىل ذلك األساس البناء اللغوي للطالب، فيحدد من أجله املفردات 
والرتاكيب املناسبة من حيث الكّم والكيف، وعند اختيار املفردات والرتاكيب ُيراعى 
املفردات  املؤلف  املمكن جّدًا أن جيد  الطالب وثقافته االجتامعية واللغوية، ومن  سّن 
املشرتكة  والتعبريات  فالكلامت  الطالب،  ولغة  العربية  اللغة  بني  املشرتكة  والرتاكيب 
تساعده عىل تعليم العربية يف أقل وقت وجهد، وإّنه يتمتع هبذه املعلومة نفسيًا، وعند 

اختيار الرتاكيب ووضعها يف املقرر الدرايس ينبغي عليه أن يراعي ما ييل: 
1- أن يدّرس اجلمل البسيطة أوالً ثم املركبة ثّم املعقدة، ألن املنهج اجلديد يأخذ 

ِهل إىل الصعب. الطالب دائاًم من السَّ
2- ال يقدم للطالب الرتكيب اجلديد إال بعد التدريب الكايف عىل ما َدَرَس من تراكيب 
املدروسة ربط وتنسيق  الرتاكيب اجلديدة والتعبريات  أن يكون بني  وتعبريات، وينبغي 

حمكمني جّدا، وكأّن املؤلف أو املعلم يضع لبنات اللغة يف شعور الطالب كبنّاء ماهر.
3- ومن املستحسن للمؤلف أن يرتب قائمة املفردات والرتاكيب من حيث الكّم 
والكيف لفرتة معينة من املّدة الّدراسية، فعىل سبيل املثال: يريد املعّلم أو املؤلف أن يزّود 
الطالب بخمسني كلمة جديدة يف الصّف الثاين خالل ستة أشهر، فإنه خيّطط لذلك من 
أّول درس إىل هناية الدروس املخصصة للفرتة املذكورة، ويقدم للطالب تلك املفردات 

والرتاكيب املحددة بطريقة طبيعية وبتدرج منطقي مناسب. 
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أسلوب الّصياغة: 
عند وضع خطة تأليف املواد الدراسية ينبغي للمؤلف أّن يفكر يف أسلوب الصياغة 
املعلومات، ألّن لديه جماالت واسعة وأساليب متنوعة وأمامه طالب خمتلفون  ورسد 
من حيث السّن والثقافة، فالبد له أن خيتار لألطفال أسلوبًا خيتلف عن الكبار، فالصغار 
حيبون األناشيد والصور والقصص البسيطة واللغة السهلة واحلوارات املبسطة جدًا. أّما 
الكبار فلهم رغباهتم ومستواهم الثقايف واالجتامعي، فإهنم حيتاجون إىل أفكار ناضجة 
وقصص وحوارات تناسب سنهم ورضوراهتم، فال نقرر كتاب األطفال لتعليم الكبار 
وإن كان مستواهم االبتدائي، كام حيدث يف باكستان وأرشنا إليه يف الصفحات السابقة.

مشاركة الطالب يف تأليف الكتاب: 
أو  مدريس  كتاب  تأليف  يف  مبارشة  املؤلف  يساعد  الطالب  أن  هذا  معنى  ليس 
والكتاب  واٍد  يف  الطالب  يرتك  ال  اجليد  املنهج  أن  املشاركة  من  املراد  ولكن  جامعي، 
املواد  أو  الكتاب  تأليف  عند  نظره  يف  الطالب  يضع  أن  للمؤلف  فيجب  آخر،  واٍد  يف 
الّدراسية، وحيسب نفسه وكأّنه يدّرس الطالب مبارشة، فال يؤلف الكتاب منعزالً عن 
الطالب والبيئة، ألن الكتاب خري جليس للطالب والعكس كذلك، فاملنهج يسري مع 

الطالب ويرشده ويدفعه إىل التقدم العلمي واللغوي والثقايف.

دخول املنهج املتكامل يف تعليم اللغة العربية بباكستان: 
زال  وما  تقليديًا  كان  بباكستان  العربية  تعليم  نظام  أن  اثنان  األمر  يف  خيتلف  ال 
تقليدًيا يف معظم املراكز التعليمية، لكن هناك موجة لطيفة عطرة دخلت يف جمال تعليم 
اللغة العربية حينام جاء العرب ألغراضهم السياسية واالقتصادية والثقافية إىل منطقة 
باكستان وأفغانستان، فجاءوا بكتب تعليم اللغة العربية من اململكة العربية السعودية 
ومن مجهورية مرص العربية ومن مجهورية السودان وتونس وغريها من البالد. فبعض 
جمالت(   6( للنّاشئني  العربية  مثل  املتكامل  املنهج  وفق  ُأّلفت  قد  كانت  الكتب  هذه 
من  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدريس  جمالت(   3( تونس  من  األسايس  الكتاب 
املتكامل هم أساتذة  باملنهج  القرى )4 جماّلت(، وأّول من استقبل ورّحَب  أم  جامعة 
دراسيًا  مقرًرا  للنّاشئني  العربية  كتاب  اجلامعة  فجعلت  العاملية،  اإلسالمية  اجلامعة 
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لطالهبا، ثم قّلدهتا مراكز تعليمية أخرى من بشاور والهور وكراتيش وهبريه وغريها 
من املدن. فوجدوا هذا املنهج املتكامل مفيدًا جًدا لتعليم اللغة العربية؛ ألنه هيتم بجميع 
ومهارة  القراءة  ومهارة  املحادثة  ومهارة  والفهم  االستامع  مهارة  من  اللغوية  املهارات 
بطريقة  املذكورة  املهارات  تقدم كل  أهنا  الّستة  األجزاء  األساسية هلذه  وامليزة  الكتابة، 
متكاملة، حيث تربط جمموعة من الدروس بعضها ببعض بمفرداهتا وتراكيبها اللغوية 
وتعبرياهتا الشفوية والكتابية، فيتعلم الطالب بطريقة طبيعية ويتدرب عليها عن طريق 

التدريبات املتنوعة املوّزعة بني الدروس. 
املنهج  يف  كان  كام  منفصلة،  دوائر  يف  اللغة  الطالب  يعّلم  ال  املتكامل  فاملنهج 
اللغة والنّصوص املختارة وال جيد  الطالب قواعد  يتعلم  القديم؛ حيث  الكالسيكي 
أّي ارتباط بينها، وال جيد لنفسه فرصة التدريب عىل ما تعلمه، واليشعر بمتعة التعّلم 
ومن  واالجتامعية،  الطبيعية  احلياة  مواقف  عن  بعيدة  اللغوية  املعلومات  أخذ  ألّنه 
التدريس يف  َاعَمق وأثبت ممّا لو كان  أثره  يكون  اللغة يف موقف  أّن تدريس  املعلوم 
فراغ، وينسب اإلنجليز إىل الصينيني حكمة تقول: إّن ما أسمعه )بأذين فقط( فإّنني 
أنساه، وما أراه ) بعينّي( أتذّكُره، وَما أْصنَُعُه )بنفيس( فأنا أعرفه. فكّلاّم كانت املواقف 

التعليمية واقعّية وحّية كان أثر التعليم أعمق وأثبت. 
إذن فتعليم اللغة الثانية بطريقة عشوائية أو شبه عشوائية ال يأيت بثامر جيدة، وقد فتح 
الدراسية، فبدأ خرباء  املناهج واملقررات  للتفكري يف وضع  باًبا جديًدا  املتكامل  املنهج 
اللغة تأليف كتب تعليم العربية عىل تصور املنهج املتكامل، ولكن العمل بطيٌء جًدا، 
وقد اقترص عملهم عىل املستوى االبتدائي فقط. فقد ُأّلف كتاب ›لغة اإلسالم‹ يف ثالثة 
أجزاء للمراحل اإلعدادية ونال قبوالً عاًما عند الناس رغم املشاكل اللغوية، وكتاب 
›تدريب املعلمني يف تعلم العربية‹ وُيستخدم يف الّدورات التدريبية القصرية للمعلمني. 
العربية مثل األستاذ موال بشري  بتعليم  املهتمني  وهناك حماوالت فردية من قبل بعض 
أمحد من إسالم آباد، والدكتور عبدالرزاق إسكندر من كراتيش، والدكتور إنعام احلق 
غازي، وصاحب املقال هذا الدكتور حبيب الرمحن، ولكنها حماوالت متواضعة وحتّدي 

تعليم اللغة العربية كبري جًدا.
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من أين نبدأ؟
إن الواقع الذي نعيشه مّر وهو أن اللغة العربية رغم هيمنتها وأنصارها والناطقني 
اللغة  لتعليم  اخلاطئ  التصور  تصحيح  أّوهلا  واعية،  حاسمة  خطوات  اختاذ  تنتظر  هبا 
بأّن مهارة القراءة والفهم كافية لنا والنحتاج إىل مهارات لغوية أخرى. إن علامء اللغة 
وخرباء تعليم اللغات متفقون عىل رضورة تعليم املهارات األربع ألية لغة من اللغات 

احلّية، وهي: مهارة االستامع والفهم ومهارة املحادثة ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

مهارة االستامع والفهم:
الطفل،  ميالد  يوم  من  تبدأ  وإهنا  اللغة،  مهارات  أوىل  والفهم  االستامع  مهارة  إن 
الذهنية  مقدرته  وفق  معانيها  ويفهم  األقل  عىل  سنة  ملدة  حوله  األصوات  يسمع  فإنه 
التقليد واملحاكاة، فكّلام سمع لغة سليمة صحيحة تعّلم أصواهتا ونطقها، ثم  يبدأ  ثم 
املهارة  هذه  إىل  حيتاج  الباكستاين  فالطالب  فشيًئا،  شيًئا  اللغوية  والتعبريات  املفردات 
أكثر من الطفل العريب ألنه يعيش بعيدًا عن البيئة العربية، فكّل يشء غريب عنده؛ نطق 

األصوات العربية واملفردات والرتاكيب والتعبريات....إلخ. 
املتشاهبة  املنهج الذي ال يعطي فرًصا كافية للطالب حتى يمّيز بني األصوات  فإن 
ومن  خطًأ.  يوّلد  خاطئ  فإنه  والنطق،  االستامع  فرصة  للطالب  يوّفر  وال  واملتفاوتة، 
املحتمل جدًا أال يميز الطالب بني االسم واإلثم، وإن نطق أو كتب االسم بالثاء واإلثم 
يعطي  ال  الذي  املقرر  املنهج  أو  املعلم  إىل  يعود  اخلطأ  بل  الطالب؛  إثم  فليس  بالسني 
املتقاربة. ومن  الصحيح والتمييز بني األصوات  النطق  للتدريب عىل  الكافية  الفرص 
املستحسن أن يذكر مؤلف الكتاب الوسائل املناسبة للتدريب عىل مهارة االستامع اجلّيد. 

مهارة الكالم: 
العضو  عىل  تطلق  )لسان(  كلمة  ألّن  خمطئني،  فالنكون  كالم  اللغة  إّن  قلنا  وإذا 
الذي يستخدم للكالم، وهناك لغات عديدة يف بالد خمتلفة مل ُتكتب إىل اآلن. وأّما التي 
ُتكتب فإهنا ُتنطق أكثر من كتابتها، ألن اللغة وسيلة لالتصال االجتامعي أّوالً؛ ثم تأيت 
هدف  الصحيح  الكالم  مهارة  بتعليم  فاالهتامم  لذلك  بعد،  فيام  العلمية  استخداماهتا 
املوضوعات  تتناول  التي  النصوص  خيتار  الكتاب  فمؤلف  اللغة،  أهداف  من  أسايس 
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حوارات  يف  يتناوهلا  حتى  الواقعية،  باحلياة  عالقة  هلا  والتي  والثقافية،  االجتامعية 
استعامهلا  عىل  ويتدرب  والرتاكيب،  املفردات  خالهلا  من  الدارس  يتعلم  وحمادثات 
استعامالً صحيًحا بطريقة طبيعية، وال جيد لنفسه صعوبات التكلم يف مواقف خمتلفة، 
وال ننسى أيضًا أن الكالم أيرس طرق اللغة، ألّن املتكلم جيد يف نفسه قّوة غريبة تدفعه إىل 
مزيد من التعّلم، وهو ال حيتاج هلذا العمل إىل وسائل كثرية، فإهّنا غري مكّلفة والتدريب 

عليها سهل. 

مهارة القراءة: 
العربية  للكتب  الصحيحة  القراءة  فّن  يعّلمون طالهبم  بأهّنم  باكستان  يّدعي علامء 
العريقة، ولكن احلقيقة ختتلف عن هذا االّدعاء، ألن األغلبية من خرجيي املدارس الدينية 
ال يستطيعون قراءة الكتب واجلرائد واملجالت العربية، وال اجلرائد واملجاّلت العربية، 
فيعتذرون بقوهلم اخلاطئ بأهّنم ال يعرفون العربية احلديثة، ولكن األمر ليس كذلك، 
التي  املقررة فقط ألهنم يامرسون قراءة تلك النصوص  فإهّنم يستطيعون قراءة الكتب 
تفيدهم يف االمتحان، ومهارة القراءة هلا أنواع، فمثال القراءة اجلهرية تنّمي يف الطالب 
قدرة النطق الصحيح لنص عريب؛ مع املحافظة عىل النغمة الصحيحة التي ختلق يف ذهن 
القراءة  أّما  اللغة،  يتذوق  بدأ  وكأنه  اللغوية  بالّلذة  يشعر  إجيابًيا، وهو  الطالب شعورًا 
الصامتة فإهّنا تساعد الطالب عىل فهم النص واحلصول عىل املعلومات يف وقت وجيز. 
فينبغي عىل املؤلف أن خيتار النصوص املناسبة عىل أساس الفروق الفردية. ثّم يزودها 
للنصوص  استيعابه  مدى  ويعرف  بنفسه  نفسه  املتعّلم  خيترب  حتى  متنوعة؛  بتدريبات 
املقروءة، ثم إنه يف املراحل املتقدمة حيتاج إىل قراءة الكتب املتنوعة، إذ هناك أعامل أدبية 
خالل  القراءة  مهارة  من  الطالب  نمّكن  مل  فإن  جارف،  كسيل  ُتنرش  وفكرية  وثقافية 
احلّية  اللغات  نرى خرباء  املهارة؟ ولذلك  له هذه  يتسنّى  فأين ومتى  التعليمي  العمل 
يف الدول املتقدمة يقومون بتجارب متنوعة، وبعد كل فرتة وجيزة تأيت مؤلفاهتم بشكل 
النوع  الكتب:  من  نوعني  لطالهبم  يقدمون  وهم  السابقة،  الصورة  من  أحسن  جديد 
األول هو الكتب املدرسية، والنوع الثاين كتب القراءة احلّرة خارج الفصول الدراسية، 
فكل هذه الكتب من النوعني يؤّدي دوره يف تنمية مهارة القراءة لدى الطالب، فطالب 

اللغة العربية يف باكستان ينتظر من مراكزه التعليمية مثل هذه اجلهود.
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مهارة الكتابة:
بمهارة  نقصد  ولكننا  منها،  جزء  أنه  رغم  اخلط؛  مهارة  الكتابة  بمهارة  نقصد  ال 
وعباراهتا  العربية  اجلمل  فيكتب  كتابة،  نفسه  يف  عام  يعرّب  أن  يف  الطالب  قدرة  الكتابة 
بأسلوب صحيح حّتى يصل إىل املستوى العلمي األديب الراقي. فاملؤلف يدّرب الطالب 
عىل كتابة اجلمل البسيطة ثم املركبة ثم املعقدة خالل الدروس اللغوية املختلفة، واملنهج 
الكتابية تأيت عند مهاريت  التدريبات  لنا هذا التصور بطريقة جّيدة، فإن  املتكامل يقدم 

القراءة واملحادثة، وترتقي بالطالب إىل املستوى الرفيع من اللغة.
واضحة،  ملموسة  بطريقة  النقص  هذا  واجلامعات  املدارس  خرجيي  يف  ونالحظ 

والسبب هو ذلك التصور اخلاطئ عن اللغة وإمهال تعليم املهارات اللغوية الكاملة.
والتقدم،  النجاح  باب  يفتح  اخلطأ  ذلك  عالج  عىل  والعزم  بالنقص  الشعور  إّن 
فالشعور بالنقص موجود؛ ولكّن النّية احلاسمة حتتاج إىل مزيد من الدافعية، حّتى نرى 
أن متعلمي اللغة العربية يف باكستان أو عىل األقل مثقفيها، وخاصة علامء الرشيعة فيها، 
بأبحاثهم  العلمية  املجاالت  يسهمون يف  ثم  العريب،  العامل  ُيكتب يف  ما  يقرؤون  بدأوا 

وآرائهم املكتوبة، وهيدمون ما كان بينهم وبني علامء العرب من حواجز لغوية.

اخلالصة:
العربية من  اللغة  فتعّلم  باكستان دولة مسلمة واألغلبية من سكاهنا مسلمون،  إّن 
واجبهم الديني، وعالقة املسلمني بالعرب قديمة وذات أبعاد كبرية، ولذلك فالعربية 
ذكية  قرارات  اختيار  من  فالبد  أيضًا،  وسياسية  وعلمية  وثقافية  اقتصادية  رضورة 
سكان  يستفيد  حتى  واملثقفني؛  التعليم  ومسئويل  والعلامء  احلكومة  ِقَبل  من  ورسيعة 
باكستان من العربية حق االستفادة. والبد من إعادة النظر يف املناهج واملقررات الدراسية 
األوساط  يف  احلقيقية  مكانتها  العربية  جتد  حتى  العربية؛  تعليم  جمال  يف  ُتستخدم  التي 
العلمية، ومن أجل ذلك فإن تأليف املقررات الدراسية وفق الضوابط واألسس العلمية 
والتعليمية املعارصة رضوري جًدا، ألن املناهج واملقررات احلالية لتعليم اللغة العربية 

ال تغطي هذه الرضورة. 
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التوصيات:
ينبغي عىل خرباء اللغة العربية بباكستان دراسة األسس احلديثة لتعليم اللغة األجنبية، 
وإعادة النظر يف تصّور تعليم اللغة العربية كلغة حّية، وهلذا الغرض فإن االطالع عىل 
“منهج  الثانية يكون مفيًدا، مثل:  اللغة  األبحاث والكتب التي ظهرت يف جمال تعليم 
ومواصفات الكتاب األسايس املدريس لتعليم الناطقني بغريها” ملجيد دمعة )1980(، 
و”مواصفات الكتاب األسايس لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها” ملحمود كامل ناقة 
)1983(، و”أسس حتليل وتقويم كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا” لرشدى 
أمحد طعيمة )1981(، و”معايري تأليف املواد التعليمية والكتب املدرسية لتعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا” لعيل القاسمي )1979(، واألعداد املختلفة للمجلة العربية 
للدراسات اللغوية التي أصدرهتا املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وغريها من 
األبحاث وتقارير الندوات واملؤمترات التي أقيمت وُتقام من أجل حتسني عملية تعليم 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا. وينبغي عىل مؤلف الكتاب التعليمي للغة العربية مراعاة 

ما ييل:
1- حتديد األهداف العامة من تأليف املقرر الدرايس، مثل فهم اللغة الفصحى، أو 

تعلم لغة التعايش بني العرب، أو تعلم العربية لغرض علمي. 
2- حتديد األهداف اخلاصة من تأليف املقرر الدرايس لكّل جزئية لغوية. 

3- حتديد املستوى الذي يؤلف له الكتاب.
بالكم  والرتاكيب  والقواعد  والتعبريات  املفردات  من  اللغوي  الرصيد  حتديد   -4

والكيف، حتى يعرف املؤلف هدف تأليفه من أول الكتاب إىل آخره. 
5- حتديد املهارت اللغوية التي يريد املؤلف أن ينمّيها يف الطالب، ووضع األولويات 

هلذه املهارات، وحتديد األهداف اخلاصة لكل مهارة. 
املقرر  الكتاب  خالل  من  الطالب  يتعلمها  التي  الثقافية  الرتبية  معرفة  حتديد   -6

واملحتويات اللغوية. 
7- حتديد نقل املعلومات عن احلياة املعارصة ومواقف احلياة اليومية، حتى يشعر 

الطالب بأّنه يتعلم اللغة احلّية. 
8- حتديد أنواع التدريبات التي يستخدمها لتعليم املهارات اللغوية املختلفة. 
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من  تعليمها  املؤلف  يريد  مهارة  ولكل  درس  لكل  التعليمية  الوسائل  حتديد   -9
خالل كتابه. 

10- حتديد وإرشاد طريقة التدريس لكل درس أو مهارة مقدمة يف الكتاب. 
11- تزويد الكتاب ببعض أنواع االختبار داخل الكتاب لتقويم الطالب وما درسه.
األفكار  هتذيب  يف  كبري  دور  هلا  العلمية  واللقاءات  واملؤمترات  الندوات  إّن   -12
وحتسني األداء العلمي والتعليمي، فينبغي للمهتمني بتعليم اللغة العربية ونرشها تنظيم 
النشاطات العلمية بصفة دورية؛ حتى جتد العربية مكانتها يف األوساط التعليمية ثم تعّم 

الفائدة عىل الشعب الباكستاين.
13- إّن فهم القرآن والسنّة بطريقة مبارشة حلم وأمنية كل مسلم، وهذا لن يتم إالّ 
بتعّلم اللغة العربية، ولذلك فأي جهد نبذله وأّي عمل نقوم به من أجل خدمة اللغة 

العربية فإّنه سينال قبوالً حسنًا عند اهلل إن شاء اهلل.
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اخلالصة:
إىل  بعضها  يرجع  متمّيزة ألسباب؛  بمكانة خاصة  باكستان  العربية يف  اللغة  حتظى 
له  اآلخر  وبعضها  واإلسالم،  الكريم  القرآن  لغة  العربية  اللغة  وكون  الدولة  تأسيس 
العربية لدى  اللغة  تعّلم  أغراض  وتتنّوع  اجتامعّية واقتصادّية وسياسّية.  بعوامل  صلة 
الباكستانيني بتنّوع العوامل مثل الدين والسّن واالنتامء إىل طبقات اجتامعّية أو سياسّية 
اّلتي  البحثّية إىل دراسة األغراض  الورقة  أو مهنّية معّينة، وما شابه ذلك. هتدف هذه 
حتّفز أعضاء طبقات مهنّية عىل تعّلم اللغة العربية. ويقوم كيان الورقة عىل مجع املعطيات 
من الدارسني اّلذين يتعّلمون اللغة العربية يف الكورسات القصرية اّلتي تقّدمها اجلامعة 
هذه  حتّقق  أن  وُيرجى  وحتليلها.  ودراستها  بباكستان  آباد  إسالم  يف  العاملّية  اإلسالمّية 
تربوّية، فضاًل عن حتقيق أهداف علمّية نظرّية؛ ومن األهداف  املداخلة أهدافًا عملّية 
العملّية املرجّوة هلذه الدراسة استكشاف األغراض العامة واألغراض اخلاصة الدقيقة 
لتعّلم اللغة العربية لدى أعضاء طبقات مهنّية يف باكستان، والتقييم العلمي للمقّررات 

1- ُنرشت هذه الورقة البحثية يف جملة الدراسات اإلسالمية، العدد :2، املجلد: 50، )أبريل - يونيو 2015م/ مجادى 
الثانية - شعبان 1431هـ(.

الدكتور إنعام احلق غازي
أستاذ مشارك/ رئيس قسم الرتمجة والرتمجة الفورية، كلية اللغة العربية، 
اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد
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املدروسة هلذه الطبقات، باإلضافة إىل االسرتشاد العلمي يف وضع املناهج األنسب هلم، 
وذاك يف ضوء جمال تعليم اللغة العربّية للناطقني بغريها.

أمهّية اللغة العربية عىل مستوى العامل ويف باكستان:
مثل  اجلوانب،  العامل - يف عدد كبري من  العربية - عىل مستوى  اللغة  أمهية  تكمن 
واللغوية،  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  واالجتامعية  والتارخيية  الدينية  النواحي 
الفصيلة  لغات  أكثر  فهي  متعددة:  وجوانب  أمور  من  منها  ناحية  كل  عن  يتفرع  وما 
السامية احلية من حيث عدد املتكلمني، وهي إحدى أكثر اللغات اإلنسانية انتشارًا يف 
العامل، بحيث ُتستخدم هذه اللغة يف اثنتني وعرشين دولة عربية، كام أهنا إحدى اللغات 
كل  وفوق  العديدة،  الدولية  واهليئات  املنظامت  ويف  املتحدة  األمم  يف  الست  الرسمية 
العزيز الذي أحياها وضمن بقاءها  بالعربية؛ وهو كتاب اهلل  القرآن الكريم  ذلك نزل 

ونرشها يف كل مكان وصلت إليه ثامر احلضارة اإلسالمية العربية. 
وُتعد املنطقة التي تقع فيها مجهورية باكستان اإلسالمية من املناطق اجلغرافية التي 
بدأت تتعامل وتتفاعل بحيوية مع لغة القرآن الكريم يف زمن مبكر؛ فقد توّجه املسلمون 
العرب بإرسال بعثات دراسية إىل منطقة السند يف عرص عمر بن اخلطاب  بحيث 
اهتم عثامن بن أيب العاص الثقفي، وايل البحرين آنذاك، وأخوه احلكم بإرسال بعثتني 
إىل منطقتني خمتلفتني من السند دون إذن أمري املؤمنني. وخيربنا البالذري بأّنه عندما علم 
عمر بن اخلطاب  هبذه املغامرات طلب عثامن الثقفي وقال له: »يا أخا ثقيف؛ محلت 
لو أصيبوا ألخذت من قومك مثلهم«.)1( ومل يمض  باهلل  دودًا عىل عود، وإين أحلف 
كثري من الوقت حتى نجد عبداهلل بن عامر، وايل العراق، يقوم بإرسال وفد - وكانت 
مهمته استكشاف األحوال - بأمر اخلليفة الراشد عثامن بن عفان  إىل اهلند. فالوفد 
عند رجوعه يصف اهلند أمام اخلليفة قائاًل: »ماؤها وشل، وثمرها قّل، ولصها بطل، 
إن قّل اجليش ضاعوا وإن كثر جاعوا«. فقال له عثامن  : »أخابر أم ساجع؟«، قال: 

»بل خابر«.)2(

– 1901م ،  1-البالذري أبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر، فتوح البلدان، مطبعة املوسوعات، مرص، ط:1319ه 
ص: 15.

2-املرجع السابق.
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ومن املتأكد أن هذه املحاوالت مّهدت السبل األوىل للعرب عندما فتحوا السند يف 
أواخر القرن األّول اهلجري، وأسسوا دويلة عربية هبا عرفت بـ»املنصورة« يف التاريخ 
املنطقة  العربية هلا صالت وثيقة هبذه  إليه هنا هو أن  اإلسالمي. فالذي أريد أن أشري 
التالية ظهر  القرون  انتشار اإلسالم ولغته وحضارته خالل  منذ عصور قديمة. وبعد 
االهتامم هبا بطريقة منظمة، فقد ُأنشئت املدارس واملعاهد التعليمية والدينية التي هتتم 
بتعليم اللغة العربية ألغراض وأهداف يدور معظمها حول الدين وعلومه والرشيعة 
العربية  اللغة  تعّلم  إىل  انضمت  1947م  عام  يف  باكستان  تأسيس  وبعد  وفروعها. 
وتعليمها فيها أهداف أخرى فوق األهداف السامية هذه؛ فظهرت حاجات دبلوماسية 
بإنشاء  الناس إىل تعّلمها واالهتامم  ثقافية، تدفع عددًا من  اقتصادية  سياسية، وأخرى 

مؤّسسات ومعاهد لتعليمها.

الدراسة: خطوات وإجراءات
واألهداف  األغراض  استكشاف  عىل  يرّكز  أنه  البحث  عنوان  من  واضح  هو  كام 
العامة واخلاصة الدقيقة التي حتفز الباكستانيني عىل تعّلم اللغة العربية، وقد اختري فيه 
طبقات مهنية بوصفها نموذجًا يسّلط الضوء عىل مكانة العربية عند املثقفني الباكستانيني 
عمومًا، وعند املهنيني منهم خصوصًا، فرغم أهنم ناجحون يف مهنهم املختلفة، توجد 

لدهيم رغبة فائقة لتعّلم العربية، فام أسباهبا وما أغراضها؟

وقد تّم اختيار منهج الدراسة امليدانية مع خطوات وإجراءات تالية:
• اختيار اجلامعة اإلسالمية العاملية يف إسالم آباد وكورساهتا القصرية، وذلك ألن 	

اجلامعة حتظى بمكانة عالية يف تعليم اللغة العربية وعلومها والرشيعة وفروعها 
من ناحية، ووجود طلبة منتمني إىل طبقات مهنية يف هذه الكورسات من ناحية 

أخرى.
• اختيار عدد من طلبة الكورسات القصرية )الذكور واإلناث( املهنيني واملتعلمني 	

اللغة العربية يف مستويات خمتلفة.
• تصميم استامرة استبيان حتتوي عىل أسئلة تساعد عىل استيضاح اآلراء. 	
• توزيع هذه االستامرة عىل الطلبة يف داخل الفصول وطلب ملئها منهم يف الوقت 	

نفسه. فقد وّفر هلم نصف ساعة من الوقت فقط مللء هذه االستامرة.
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• مجع املعطيات وترتيبها وفق تصنيف معنّي يقوم أساسًا عىل استخراج األغراض 	
والغايات لتعّلم العربية، وهو هدف الدراسة. 

• حتليل النتائج وتقديمها بطريقة تالئم هدف الدراسة. 	
وقد رأيت توزيع كل ذلك وعرضه حتت العناوين التالية: 

اجلامعة  عن  الالزمة  املعلومات  بتوفري  قمت  وقد  للّدراسة:  املنهجّي  اإلطار  أ- 
واملراد  بالعربية  والقصد  املهنية  والطبقات  القصرية  والكورسات  العاملية  اإلسالمية 
باألغراض واإلملامة الرضورية باستامرة االستبيان، كام أّنني أحلقت ترمجتها العربية يف 

هناية البحث.
ب- النتائج: اكتفيت يف معظم األحوال بعرض اإلحصائيات وحماولة تفسري بعضها 

بعبارات رسيعة. 

أ- اإلطار املنهجّي للّدراسة:

1- اجلامعة اإلسالمية العاملّية بإسالم آباد يف باكستان واهتامماهتا بالعربية:
ُأسست اجلامعة اإلسالمية العاملية يف إسالم آباد بباكستان يف اليوم األول من القرن 
اخلامس اهلجري )نوفمرب 11، 1980م(، وتوجد فيها اآلن تسع كليات مع أكثر من 
أربعني قساًم يف املجاالت العلمية التكنولوجية واالجتامعية والبرشية واللغات، ويصل 
الثالث:  الكليات  ُأنشئت  وقد  وطالبة.  طالب  ألف  وعرشين  مخسة  إىل  طالهبا  عدد 
هذه  وهتتم  اجلامعة.  تأسيس  من  األوىل  املراحل  يف  والرشيعة  الدين  وأصول  العربية 
الكليات بالعربية مبارشة بحيث تقوم بتدريس اللغة العربية وعلومها وآداهبا وتدريس 
علوم الرشيعة بأنواعها والعلوم اإلسالمية األخرى، ويتم التدريس يف هذه املجاالت 
باللغة العربية، وفوق ذلك تقوم كلية اللغة العربية بتدريس )92 ساعة معتمدة( يف مجيع 

الكليات األخرى، وذلك من خالل مقررين بوصفهام من متطلبات اجلامعة.
هذا، وكلية اللغة العربية تتكّون من مخسة أقسام ووحدات هي: قسم األدبيات وقسم 
اللغة  تعليم  ووحدة  اإلنجليزية(   – )العربية  الفورية  والرتمجة  الرتمجة  وقسم  اللغويات 
العربية ومركز اللغة العربية. ويعرض القسامن األدبيات واللغويات والربامج التعليمية 
من البكالريوس إىل مرحلة الدكتوراه، كام أن قسم الرتمجة والرتمجة الفورية يقّدم برناجمًا 
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- يف جمال الرتمجة - حيتوي عىل أربع سنوات يف مستوى البكالوريوس، بينام تقوم وحدة 
وأما مركز  اجلامعة.  كليات  العربية يف مجيع  اللغة  مهارات  بتدريس  العربية  اللغة  تعليم 
اللغة العربية فهو الذي خيدم عامة الباكستانيني يف نرش العريبة، وذلك من خالل كورساته 

القصرية يف املساء التي متّت الدراسة هنا )موضوع هذه الورقة( معتمدة عىل طالهبا.

2- الدورات القصرية:
الدبلوم  ومستوى  الشهادة  مستوى  أي  الكورسات؛  هلذه  مستويات  ثالثة  ثّمة 
تدريس  يتّم  بحيث  مستوى  لكّل  شهور  ثالثة  خيّصص  العايل.  الدبلوم  ومستوى 
أيام  ثالثة  عىل  موّزعة  ساعات  ثامين  تدريس  ويتم  الفصل.  غرفة  داخل  يف  ساعًة   96
عدد  بنفس  آخر  خيار  وهناك  املسائية.  الفرتة  خالل  التدريس  ويكون  األسبوع.  يف 
الساعات واملستويات ولكن املّدة تصبح ستة شهور ألن التدريس يوجد يف يوم األحد 
فقط )اإلجازة األسبوعية( ملدة أربع ساعات يف األسبوع، فالطلبة حيرضون مرة واحدة 
يف األسبوع ولكنّهم يكملون الساعات املطلوبة )96 ساعة( يف ستة شهور، وحيصلون 

عىل شهادات املستويات الثالثة املذكورة آنفًا.
عىل  الرتكيز  مع  اللغوية  املهارات  خالل  من  يتّم  التدريس  أن  باملالحظة  واجلدير 
املهارات  من  مهارة  كل  يف  كتاب  بإعداد  املركز  قام  وقد  العربية،  اللغة  قواعد  تعليم 
ذلك  إىل  وما  وترتيبها،  ومجعها  والدروس  التدريسية  املواد  باختيار  وذلك  املدّرسة، 
تّم االختيار  اّلتي  الكتب  وأّما  بغريها لكل مستوى.  للناطقني  العربية  تعليم  من كتب 
يديك«)2( بني  للناشئني«)1( و»العربية  »العربية  فهي:  األحوال  معظم  يف  منها  واجلمع 
يف  الدراسية  الرسوم  يدفعون  الطلبة  أّن  هنا  بالذكر  واجلدير  األسايس«)3(.  و»الكتاب 
9000/= روبّية، وقد ُوضعت هذه  هذه الكورسات؛ فالرسوم لكل مستوى وكورس 

الرسوم حتى تسري الكورسات عىل أساس التمويل الذايت. 

املعارف  بالعربية، وزارة  الناطقني  للناشئني منهج متكامل لغري  العربية   ، الدكتور وآخرون  1-صيني، حممود إسامعيل، 
إدارة الكتب املدرسية، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 1403ه – 1983م.

2-الفوزان، عبدالرمحن بن إبراهيم، الدكتور وآخرون، العربية بني يديك يف 3 جمّلدات، مرشوع العربية للجميع، مؤسسة 
الوقف اإلسالمي، الرياض باململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 1423ه – 2002م. 

3-بدوي، السعيد حممد، الدكتور وفتحي عيل يونس، الكتاب األسايس يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، 1409ه – 1988م.
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3- الطبقات املهنّية:
يالحظ أن معظم الراغبني وامللتحقني هبذه الكورسات يأتون من القطاع احلكومي 
أو العام والقطاع األهيل؛ ولدهيم مؤهالت ومهارات وخربات يف مهنهم. فهناك أطباء 
ومهندسون وموظفون صغار وكبار يف الوزارات احلكومية والرشكات األهلية، كام أّنه 

يوجد هناك عدد من التّجار – وإن قّل - ورجال األعامل أيضًا.

4- القصد بالعربية:
وُيقصد بالعربية يف هذه الدراسة مستويان فقط من املستويات اخلمسة املعارصة التي 
السعيد حممد بدوي يف مرص، مها: فصحى الرتاث  الدكتور  سّجل وجودها وتوافرها 
األميني.)1(  وعامية  املتنورين  وعامية  املثقفني  عامية  فيها  تدخل  فال  العرص،  وفصحى 
التعليمية واجلامعات  املعاهد واملدارس واملؤسسات  أن  التحديد هو  والسبب يف هذا 
الثالثة  واملستويات  املحلية  العربية  اللهجات  وتعليم  بتعّلم  مطلقًا  هتتم  ال  بباكستان 
األخرية؛ رغم أّن عددًا هائاًل من الباكستانيني العاملني يف البالد العربية يتعاملون بالبيئة 
اللغوية هناك، وبالتايل يكونون يف حاجة لتعّلم اللهجات العربية املحّلية أيضًا، ويالحظ 
يف  الشائعة  العربية  باللهجات  التحدث  من  يتمّكنون  الفّعال  االحتكاك  بحكم  أهنم 

البلدان التي يقيمون فيها ألغراض التكّسب. 

5- املراد باألغراض:
أو  اللغة  تعليم  إىل  تسعى  التي  واخلاصة  العامة  األهداف  هي:  باألغراض  واملراد 
واألهداف  لألغراض  تصنيف  من  بأكثر  باالستعانة  إليها  ُينظر  أن  ويمكن  تعّلمها. 

والغايات: 
عبارة عن سيطرة  وتعّلمها، وهي  اللغة  تعليم  أهداف  من  اللغوية هدف  فالكفاية 
وقواعدها  اللغة  برتاكيب  ومعرفته  وإنتاجًا،  متييزًا  لّلغة  الصويت  النظام  عىل  املتعّلم 
للفهم واالتصال. ومن  الّلفظية  الّلغة  بثروة  الالئق  نظريًا ووظيفيًا، واإلملام  األساسية 
أغراض تعّلم اللغة وأهدافه الكفاية االتصالية، وُيقصد هبا: قدرة املتعلم عىل استخدام 
ما  استيعاب  من  متكنّه  مع  وخرباته؛  أفكاره  بطالقة عن  والتعبري  تلقائية  بصورة  اللغة 

1-بدوي، السعيد حممد، الدكتور، مستويات العربية املعارصة يف مرص، دار املعارف، مرص، ط 1973م، ص93-90.
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يتلّقى من اللغة يف يرس. والكفاية الثقافية هدف عاٍل آخر لتعليم اللغة وتعّلمها، وُيقصد 
أفكار أصحاهبا وجتارهبم  تعرّب عن  ثقافية  اللغة من عنارص وركائز  ما حتمله  فهم  هبا: 

وقيمهم وعاداهتم وآداهبم وفنوهنم.
أي  دينية  أغراض  فهناك  أخرى:  بطريقة  األغراض  هذه  تنقسم  أن  املمكن  ومن 
تعّلم اللغة العربية بغرض التمّكن من قراءة القرآن الكريم والنصوص الدينية األخرى 
الشفوي  للتواصل  أداة  باعتبارها  العربية  تعّلم  إىل  هتدف  مهنية  وأغراض  وفهمها، 
والكتايب يف جماالت حمدودة مثل اإلدارة والتجارة والسياحة وما شابه ذلك، وأغراض 
علمية وختص الطالب املعنيني بتعّلم العربية باعتبارها أداة للتواصل الشفوي والكتايب 
الكفاية  من  آنفًا  ذكرناه  ما  تشبه  وهي  ثقافية  أغراض  وثمة  معنّي،  بحثي  موضوع  يف 

الثقافية، أي تعلم العربية لالطالع عىل مظاهر الثقافة العربية وحضارهتا.
بباكستان، أن نقسم األغراض  املهنية  الطبقات  وال يمنعنا، والسيام ونحن ندرس 
املتعّلم، كام أن  القراءة تكون غرضًا من أغراض  اللغوية: فمهارة  املهارات  من خالل 
أو  الكتابة تكون غاية هنائية  للمتعلم، ومهارة  مهاريت االستامع والتكلم تكونان هدفًا 

إحدى الغايات لتعّلم العربية لدى بعض الناس.

6- استامرة االستبيان:
تّم مجع املعطيات من طلبة هذه الكورسات القصرية عن طريق استامرة االستبيان 
 22 عىل  االستامرة  هذه  اشتملت  وقد  املوضوع.  هلذا  خصيصًا  املصّمّمة  )باألردية( 
وترتاوح  املدروس،  للموضوع  متعددة  جوانب  عىل  حتتوي  وأسئلة(  )معطيات  نكتة 
بني معلومات اجتامعية لغوية مهنية أساسية، وبني أسئلة »مع خيارات« وأخرى بدون 
ز االهتامم يف هذه الدراسة عىل تلك املعلومات  خيارات تتطّلب إبداء اآلراء كتابة. وقد َتَركَّ
األساسية التي تسّلط ضوءًا ّما عىل ناحية أو أكثر من نواحي أهداف هذا البحث، مثل: 
الطالبة وأبوهيام، وما شابه ذلك. وأما  للطالب/  التعليمي  األّم واملستوى  السّن ولغة 
األسئلة التي توّفر خيارات فقد ُصنعت بأسلوب يستكشف األغراض والغايات التي 
جيعلها هؤالء الطلبة نصب أعينهم يف دراسة الكورسات القصرية هذه خصوصًا، ويف 
)واخليارات  العربية؟  تعلم  رغبتك يف  ما سبب  مثل:  العموم،  العربية عىل وجه  تعّلم 
هي: شخصية بارزة/ سمعة اللغة العربية/ مجال األصوات واحلروف العريبة/ سبب 
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مفيدة  ألهنا  احلالية/  وظيفتي  يف  تفيد  ألهنا  )واخليارات:  العربية؟  تتعلم  وملاذا  آخر(، 
يف جتاريت/ للحصول عىل العمل يف البالد العربية/ للرغبة الذاتية فقط/ سبب آخر(، 
واحلديث/  القرآن  فهم  )واخليارات:  العربية؟  تتعلم  أن  تود  مستوى  أّي  إىل  ومثل: 
التحدث بالعربية يف مواقف اجتامعية بسيطة/ إلجادة لغة الكالم/ سبب آخر(، ومثل: 
معنّي  ترغب يف موضوع  فهل  العربية،  تعّلم  القرآن واحلديث هدفك يف  فهم  كان  إذا 
العلوم  الطبيعية/  العلوم  التوحيد/ األخالق/ أحكام الرشيعة/  فيهام؟ )واخليارات: 
الطّبية/ موضوع آخر/ موضوعات أخرى(، و: يف رأيك أّي مهارة من املهارات التالية 
حتقق غرضك يف تعّلم العربية؟ )واخليارات: فهم النصوص املكتوبة بنفيس مثل القرآن 
الكريم والكتب الدينية األخرى/ استيعاب القواعد اللغوية للنصوص املقروءة/ فهم 
واستيعاب ما ُيتكّلم به بالعربية/ اإلجادة يف التحدث بالعربية/ إتقان الكتابة بالعربية/ 

مجيع هذه املهارات(، وهكذا إىل آخر األسئلة التي توفر خيارات أيضًا.
تدور األسئلة التي تستوضح اآلراء بالتعبري التحريري )وعددها ثالثة فقط( حول 
جوانب يمكن أن تنّم عن األغراض واألهداف أيضًا مثل: ماذا جيب أن يكون متوافرًا 
لك من التسهيالت - يف رأيك - حتى تتمّكن من تعّلم العربية بأفضل طريقة؟ و: اكتب 
عبارات أخرى ترى أهنا مل تدخل يف هذه االستامرة وهي تعرّب عن رغبتك يف تعّلم العربية.
من  للنوعني  وطالبة  طالب  مائة  من  أكثر  عىل  االستامرات  هذه  ُوزعت  وقد 
يف  ساعات(   8( أيام  لثالثة  تدريسها  يتم  التي  القصرية  الكورسات  أي  الكورسات؛ 
األسبوع وينتهي كل كورس يف ثالثة أشهر، والكورسات القصرية التي يتم تدريسها 
الذين  يوم األحد فقط )4 ساعات( وينتهي كل كورس يف مدة ستة أشهر. وعدد  يف 

استجابوا بملء االستامرة املصّممة هذه هو 90 طالبًا وطالبة.

ب – النتائج:
االسم واإليميل:

لوحظ أّن أكثر من 91% طالبًا وّفروا أسامءهم، ونفس النسبة ُوجدت لدى اإلناث 
توفري  عن  يمتنعن  النساء  أّن  الباكستاين  املجتمع  يف  العام  االنطباع  أن  رغم  أيضًا، 
املعلومات الشخصية يف مثل هذه احلاالت. وأما نسبة الطلبة والطالبات الذين ذكروا 
إيميلهم فهي 66% فقط، بحيث ال يوجد تفاوت بني الذكور واإلناث يف هذا إال قلياًل. 
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ومن املمكن أن ُتعزى أسباب ذلك - برصف النظر عن اجلنس - إىل قّلة االهتامم بشبكة 
اإلنرتنت لدى هؤالء الذين مل يوّفروا إيميلهم. فهذه احلالة تثبت أن هؤالء الطلبة لدهيم 
ثقة كافية جتعلهم يّتخذون القرار عىل أسس عقلية فكرية واضحة، واملقصود هنا قرار 

تعّلم العربية رغم انشغاالهتم ومسؤولياهتم األساسية األخرى.
السّن:

ُوجد يف هذا االستبيان أّن سّن معظم الطلبة )الذكور واإلناث( ترتواح بني 30-20 
عامًا )46% تقريبًا( مقّسمة بني الذكور واإلناث كام ييل:

اإلناث: %72
الذكور: %33

بينام ُوجد أّن سّن معظم الطالب الذكور تقع يف املجموعة: 41 – 50 عامًا أي بنسبة 
22%، وتليها املجموعة 31-40 عامًا بنسبة 20% تقريبًا.

الطلبة الذكور واإلناث عىل حد السواء، تنتمي إىل  وقد ُوجدت نسب أخرى بني 
جمموعات أخرى مثل:

أكثر من مخسني عامًا: 8% تقريبًا.
أقل من عرشين عامًا: 2% تقريبًا. 

فعامل السّن من العوامل املهّمة التي تلقي ضوءًا عىل األهداف النّفسية والتعليمية 
إىل  هتدف  التي  األسئلة  عىل  بالردود  قورن  إذا  والسيام  العربية،  لتعّلم  واالجتامعية 

استكشاف األغراض مبارشة. 
: لغة األمِّ

ظهر يف االستبيان أن لغة األّم ألغلبية الطلبة )الذكور واإلناث( هي البنجابية، أي 
اللغات  وأما  تقريبًا.   %36 ونسبتها  األردية  اللغة  وتليها  الطالب،  من   %46 من  أكثر 

املحلية األخرى فهي كام ييل:
رسائيكية: 13% تقريبًا.

هزاره: %12 .
هندكو: %5 .

بوتوهارية: %2 .
بينام 2% تقريبًا مل جييبوا هذا السؤال.
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 مستوى التعليم:
خيربنا حتليل االستبيان بأن مستوى التعليم لدى أكثر من 37% من الطلبة هو املاجستري 
يف  بكالوريوس  مثل  املهنية  الشهادات  أصحاب  ويليها  واإلدارة،  والعلوم  اآلداب  يف 
الطب واهلندسة والقانون واملحاسبة والتعليم؛ ونسبتهم أكثر من 26%. وأما أصحاب 
البكالوريوس يف اآلداب فهم أكثر من 24%. ومن املمكن أن نجمع بني هاتني النسبتني 
املئويتني األخريتني حتى تصبحا أكثر من 50%. وقد ُوجد اثنان من الطلبة لدهيم شهادة 
الدكتوراه أيضًا، كام ُوجدت نسبة معينة من الطالب وهي أكثر من 16% لدهيم شهادة 

ثانوية أو ثانوية عليا.
واجلدير باملالحظة أن هؤالء الطلبة يأتون من األرس املثّقفة، ويدل عىل ذلك مستوى 

تعليم آبائهم الذي ال يقل - لدى األكثرية أي 40% - عن الشهادات املهنية املختلفة.

املهن:
القطاع  يف  يعملون  واإلناث(  )الذكور  الكورسات  هلذه  الطلبة  معظم  أن  لوحظ 

األهيل أي 24%، بينام تتوّزع النسب األخرى كام ييل:
القطاع العام احلكومي: أكثر من %17.

رجال األعامل: أكثر من %8.
املهن األخرى: أكثر من %11.

طلبة العلم: أكثر من 25%، )واألغلبية هنا من اإلناث(.
الذين مل يردوا: أكثر من %11.

بينام يعمل آباء معظم هؤالء الطلبة )أكثر من 42%( يف القطاع العام احلكومي.

إملام أحد من األقرباء بالعربية:
أفراد  أو  األقارب  من  أكثر  أو  واحد  استكشاف  حياول  الذي  بالسؤال  يتعلق  فيام 
األرسة الذين يلّمون باللغة العربية، جاءنا الرد بـ»نعم« بأكثر من 33%، وبـ»ال« بأكثر 
من 66%. فيجب أن نبحث عن احلافز يف خارج دائرة التأثري األرسي. وهذا هو احلافز 

الذي يساعدنا كثريًا يف إدراك األغراض املفّصلة لتعّلم العربية. 
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عالقتك مع امللم بالعربية:
ُوّجه هذا السؤال ملن لدهيم قريب أو فرد من أفراد األرسة يلّم بالعربية. فُوجد أن 
بأن   %4 من  أكثر  أجاب  بينام   ،%20 أي  واألخوال  األعامم  هي  الغالبة  القربى  عالقة 
والدهم يعرف العربية، وأجاب بنفس النسبة بالوالدين. وأما العالقات األخرى مثل 
األخ وابن العم/ العمة واألخت وزوجة األخ واالبن وغريها فالنسبة هنا ترتواح بني 

10% و%7.

كيف بدأت ترغب يف تعلم العربية؟
واخليارات التي وضعت أمام هذا السؤال كانت: 

• ألجل شخصية بارزة. 	
• سمعة اللغة.	
• مجال األصوات واحلروف العربية. 	
• أسباب أخرى.	

ال  بطريقة  اخليار  يتّم  ال  حتى  واحلديث«  القرآن  »لفهم  اخليار:  نكتب  مل  وقصدًا 
العربية  يتعّلمون  الطلبة  بأّن أكثر من 47% من  النتائج  لنا  شعورية. ورغم ذلك تقول 
لغرض فهم القرآن الكريم فقط. والنسبة التي ُوجدت يف »األسباب األخرى« هي أكثر 
الدين  فهم  أي  دينّي؛  الغرض  بأّن  هنا  عباراهتا  توحي  التي  األخرى  وهي   ،%24 من 
واإلسالم وما إىل ذلك مثل: ألن الكالم اإلهلي بالعربية، وألن تعّلم العربية يساعد عىل 
فهم النصوص الدينية. وعىل هذا األساس يمكننا أن نقول إن 73% تقريبًا من متعلمي 

الطبقات املهنية للغة العربية يتعّلموهنا ألغراض دينية.
وأما نسب اخليارات األخرى فهي كام ييل:

ألجل شخصية بارزة: أكثر من %6.

سمعة اللغة العربية: أكثر من %20.
مجال األصوات واحلروف العربية : أكثر من %2.

مل يرّدوا: أكثر من %3.
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 ملاذا تتعلم العربية؟
وكانت اخليارات هي:

• لالستثامر يف التجارة.	
• ألهّنا تفيدين يف وظيفتي احلالية.	
• للحصول عىل الوظيفة يف أحد البالد العربية.	
• للرغبة الشخصية البحتة.	
• ألسباب أخرى.	

ونسبتهم 50%. وقد أّكد 35% من  ‘الرغبة الشخصية البحتة‘  اختار معظم الطلبة 
أن  كام  وفهمه،  القرآن  دراسة  لغرض  يتعلموهنا  أهّنم  أخرى‘  ‘ألسباب  حتت  الطلبة 
احلّي  التواصل  إىل  تسعى  روحية  دينية  رغبة  اجلوهر  يف  هي  البحتة  الشخصية  الرغبة 
مع النصوص الدينية وهي القرآن واحلديث الرشيف. ولنا أن نستنتج من هذا أن نسبة 
يف  املهنية  الطبقات  متعّلمي  لدى  نرى(  )كام  اللغوية  الكفاية  خالل  من  الدينية  الغاية 

باكستان هي %85.
وقد ذكر أكثر من 7% من الطالب بأهّنم يريدون احلصول عىل الوظيفة يف أحد البالد 
العربية ولذلك يتعّلمون العربية، بينام رأى بعضهم الفائدة يف وظائفهم احلالية ونسبتهم: 
أكثر من 3%، باإلضافة إىل النسب املختلفة األخرى مثل إلرضاء األّم وما شابه ذلك. 

ماذا ستفعل لتعّلم العربية بعد إكامل هذا الكورس؟
أعطينا أمام هذا السؤال أربعة خيارات هي: 

الكورسات والدورات املزيدة.. 1
ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا.. 2
ماجستري/ دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية.. 3
األخرى.. 4

تقول لنا النتائج بأن 69% من الطلبة يريدون أن يلتحقوا بالكورسات والدورات 
املزيدة لتعّلم العربية، وقد أبدى 14% من الطالب رغبة االلتحاق بامجستري/ دكتوراه 
اللغة  الدراسة يف ماجستري  أكثر من 4% مواصلة  يزمع  بينام  الدراسات اإلسالمية،  يف 
العربية وآداهبا، وهناك نسبة معّينة من الطلبة وهم أكثر من 15% اختاروا »األخرى« 
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دون توضيح أي يشء يلقي ضوءًا عىل هذا اجلانب.

أّي مهارة من املهارات التالية - إذا متّكنت منها - تظّن أنك حّققت هدفك؟
وقد وّفرنا حتت هذا السؤال املهّم اخليارات املتعددة التالية: 

قراءة النص املكتوب )مثل القرآن واحلديث وغريمها( وفهمه مبارشة.. 1
استيعاب القواعد الّلغوية وإدراكها يف النّص املكتوب.. 2
فهم املتحدث بالعربية.. 3
اإلتقان يف التحّدث بالعربية.. 4
مهارة الكتابة باللغة العربية.. 5
مجيع املهارات السابقة.. 6

يرى  بينام  املذكورة،  املهارات  يريدون حتقيق مجيع  الطلبة  أن 29% من  وقد لوحظ 
وقد  بالعربية.  التحّدث  يف  اإلتقان  حتقيق  وراء  جيرون  أهنم  الطلبة  من   %26 من  أكثر 
رأى أكثر من 24% من الطلبة قراءة املكتوب وفهمه مبارشة مهارة منشودة لدهيم. وأما 

النسب األخرى فهي كام ييل: 
• عدم الرّد: 15% تقريبًا.	
• فهم املتحّدث بالعربية: 12% تقريبًا.	
• استيعاب القواعد اللغوية وإدراكها يف النص املكتوب: 11% تقريبًا.	
• مهارة الكتابة بالعربية: 3% تقريبًا.	

إذا كان هدفك فهم القرآن واحلديث، فهل ترغب يف موضوع خاص فيهام؟
ووضعنا حتت هذا السؤال خيارات مثل: 

التوحيد فيهام.. 1
العلوم الطبيعية فيهام.. 2
األخالق فيهام.. 3
العلوم الطّبية فيهام.. 4
أحكام الرشيعة فيهام.. 5
التاريخ فيهام.. 6
املوضوع/ املوضوعات األخرى.. 7
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ووجدنا أن 36% من الطلبة اختاروا موضوع أحكام الرشيعة فيهام، بينام يرغب %34 
من الطلبة يف املوضوع/ املوضوعات األخرى، ومن بني 34% من هؤالء الطلبة؛ %63 
ذكروا أهنم يريدون مجيع هذه املوضوعات، باإلضافة إىل املوضوعات األخرى فيهام، 
وأما 37% منهم فلم هيتموا بذكر أي موضوع واكتفوا باختيار »املوضوع/ املوضوعات 

األخرى«، وأّما نسب بقية اخليارات املتوافرة فهي: 
• األخالق: أكثر من %14.	
• التوحيد: أكثر من %12.	
• العلوم الطبيعية: أكثر من %5.	
• عدم اإلجابة: أكثر من %5.	
• التاريخ: أكثر من %3.	
• العلوم الطّبية: أكثر من %1.	

؟ هل تتعلم العربية ألّنا لغة نبينا حممد 
وجدنا أن 93% من الطلبة قالوا »نعم«، بينام 5% منهم اختاروا »ال«، و2% ما وّفروا 

اإلجابة.

ملاذا اخرتت اجلامعة اإلسالمية العاملية لتعّلم العربية؟
واخليارات والنسب املتوافرة حتت هذا السؤال جاءت كام ييل:

سمعة اجلامعة: %45.. 1
توجيه األصدقاء: %15.. 2
توجيه الطلبة السابقني: %7.. 3
عدم اإلجابة: %5. . 4

الزوج واإلعالن يف  توّزعت اإلجابات حتت »األسباب األخرى« بني: رغبة  وقد 
الصحف وتوجيه األب وبسبب الظروف السيئة يف كراتيش )وهي أكرب مدن باكستان 
برامج  يف  املبارشة  واخلربة  باكستان(  عاصمة  آباد  إسالم  يف  اإلسالمية  اجلامعة  وتقع 

أخرى باجلامعة وما شابه ذلك.
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ماذا جيب أن ُيوّفر لك من التسهيالت حتى تتمّكن من تعّلم العربية بطريقة 
أفضل؟ 

كان هذا السؤال مفتوحًا دون خيارات، وتطّلب من الدارسني التعبري التحريري أو 
إبداء اآلراء كتابة. فقد توافرت مقرتحات وتوصيات عامة وخاصة تسّلط ضوءًا عىل 
وضع الّدورات وطرق التحسني فيها، بحيث قّدمت األغلبية مقرتحات عملية يمكن 
االستفادة منها يف حتقيق أغراض تعّلم العربية لدى هؤالء بطريقة أفضل. ومن املمكن 

تصنيف كّل ذلك فيام ييل: 
• توفري فرص التحّدث واحلوار يف داخل الفصول.	
• توفري الكتب واملناهج اإلضافية لتعّلم العربية. 	
• زيادة الساعات التدريسية واملّدة كذلك.	
• حصص مستقّلة للتدريب عىل النطق العريب الصحيح.	
• زيادة التدريبات ملهارة االستامع.	
• توفري األفالم العربية والفيديوهات العامة واملربجمة لتعليم اللغة العربية وفرص 	

مشاهدهتا.
• توفري أساتذة عرب. 	
• كثرة الواجبات واملعلومات اإلضافية عن العربية.	
• التدريبات واملسابقات يف اخلطابة والكتابة بالعربية.	
• التسهيل يف تدريس القواعد العربية. 	
• استخدام الوسائل السمعية والبرصية احلديثة.	
• استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تعليم العربية.	
• جعل العربية لغة قومية يف باكستان.	
• عرض الكورسات جمّانًا وبدون رسوم.	
• رفع مستوى طباعة الكتب.	
• االختبارات الشهرية.	

هذه  يف  تدخل  مل  أّنا  ترى  أخرى  عبارات  اكتب  القائل:  السؤال  عن  اإلجابة  ويف 
بعضها  تساعدنا  عبارات  وجدنا  العربية،  تعّلم  يف  رغبتك  عن  تعرّب  وهي  االستامرة 
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عىل إدراك األغراض بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. وفيام ييل نامذج لبعض أهّم هذه 
اإلجابات:

• أتعّلم العربية حّتى أدّرسها ألوالدي.	
• أتعّلمها حّتى أفهم اإلسالم وأمتّكن من اهلدى.	
• 	. أرغب يف العربية ألهّنا لغة اجلنّة ولغة النبّي 
• جيب أن تكون العربية إجبارية يف مناهج املدارس الباكستانية.	
• ُأعجبت ببالغة اللغة العربية.	
• سبب رغبتي هي الرغبة يف الرحلة إىل البالد العربية.	
• جيب أن تكون العربية لغة قومية لباكستان.	

وهذه النتائج جتّرنا بالرضورة إىل أن نتأّمل يف اخلطوات العملّية اّلتي يمكن أن ُيستفاد 
منها لتطوير هذه املبادرات اّلتي هلا تأثري يف دائرة الطبقات املهنّية الباكستانّية:

ُتالَحظ رغبة غري عادية لدى هذه الطبقات املهنّية يف تعّلم اللغة العربية ألغراض . 1
الرغبة تفرض  ثقافّية. وهذه  اقتصادية وأغراض  كثرية، أغراض دينّية وأغراض 
والتقييم؛  التدريس  ولطرق  املدرسّية  وللكتب  للمناهج  متطّورة  آليات  إجياد 
وذلك يف ضوء أبحاث الّلسانيات التطبيقّية. فهناك حاجة ماّسة إىل إعادة النظر يف 

كّل ما يدّرس وطريقة التدريس والتقييم.
نظرًا للتّقدم العلمي والتكنولوجي يف تعليم اللغات للناطقني بغريها، ُيقرتح أن . 2

يتمّكنوا من  املدّرسني( يف هذه املجاالت؛ حتى  العربية )والسّيام  يدّرب أساتذة 
االستفادة منها واستغالهلا يف تدريسهم.

استغالل الوسائل السمعية والبرصية احلديثة مطلب مهّم جّدًا، ولذلك البّد من . 3
االهتامم البالغ بتوفريها وتدريب األساتذة عىل استخدامها يف هذه الكورسات.

 ربط العالقات الوثيقة بني اجلامعة اإلسالمية العاملية يف إسالم آباد واجلامعات 4. 
العربية التي تربز يف البحوث واخلربة والتدريب والتكنولوجيا يف جمال تعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها.
الرشاكة والتعاون بني اجلامعة اإلسالمية بوصفها وسيلة كبرية لنرش العربية بباكستان . 5

وبني اجلامعات العربية يف البحوث واملرشوعات العلمية والتدريب وتبادل اخلربات 
و إعداد الكتب واملناهج التي هتدف إىل تعليم اللغة العربية ونرشها.
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معينة . 6 مهارات  لتدريب  الكورسات، والسّيام  لتدريس هذه  أساتذة عرب  توفري 
مثل مهارة االستامع ومهارة التكلم والنطق الصحيح.

لوحظ يف هذه الكورسات أّن عددًا كبريًا من الراغبني يف تعّلم العربية يمتنعون . 7
يقدرون عىل دفع  – عن االلتحاق هبا؛ وذلك ألهّنم ال  الشديدة  الرغبة  رغم   –
الرسوم  إلغاء  تقرتح  األغلبية  أّن  أيضًا  الدراسة  هذه  يف  لوحظ  أّنه  كام  الرسوم، 

الدراسية فيها.

استامرة االستبيان
)مصححة - طلبة الكورسات القصرية باجلامعة اإلسالمية العاملية يف إسالم آباد(

االسم )خياري(............................... 1
اإليميل )خياري(....................... 2
3 . 50-41 بني  عامًا........   40-31 بني  عامًا........   30-20 السن:بني 

عامًا......... أخرى........
القرية/ املدينة.................... 4
البلد..................... 5
لغة األّم..................... 6
مستوى تعليمك......................... 7
مستوى تعليم الوالد.......................... 8
األهيل............... . 9 القطاع  احلكومية.................  الوظيفة  مهنتك: 

التجارة............. أخرى....................
مهنةالوالد: الوظيفةاحلكومية................. القطاع األهيل................. . 10

التجارة............... أخرى................... 
هل يلّم أحد من أقاربك بالعربية؟ ..................... نعم.................. . 11

ال...............
إن كانت اإلجابة يف السؤال بـ نعم، فام عالقتك به/هبا؟ ...................... 12

............................................................................
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مجال . 13  - اللغة  سمعة   - بارزة  شخصية   - العربية؟  تعّلم  يف  رغبتك  سبب  ما 
األصوات واحلروف العربية 4- سبب آخر....................

14 . - احلالية  وظيفتي  يف  تفيدين   - جتاريت  يف  مفيدة  ألهنا   - العربية؟  تتعلم  ملاذا 
غرض   - فقط  الشخصية  للرغبة   - عريب  بلد  يف  الوظيفة  عىل  للحصول 

آخر........................
إىل أي مستوى توّد أن تتعلم العربية؟ - مستوى فهم القرآن الكريم - للتحدث . 15

هبا يف مواقف اجتامعية - إلجادة التكلم هبا - مستوى آخر....................
ماذا ستفعل لتعّلم العربية بعد إكامل هذا الكورس؟ - االلتحاق بـالكورسات . 16

األخرى 
- ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا

- ماجستري/ دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية
- يشء آخر

إذا تعّلمت مهارة من املهارات التالية، هل تظن أنك حققت هدفك؟ . 17
- فهم النصوص املكتوبة بنفسك )مثل القرآن الكريم واحلديث(

- استيعاب القواعد اللغوية للنصوص املقروءة
- اإلتقان يف التحدث بالعربية
- مجيع املهارات السابقة الذكر

إذا كان هدفك فهم القرآن واحلديث، فهل ترغب/ ترغبني يف موضوع معني . 18
مثل:

- موضوع التوحيد فيهام
- العلوم الطبيعية فيهام

- العلوم الطبية فيهام
- التعاليم األخالقية فيهام

- أحكام الرشيعة فيهام
- التاريخ

- موضوع آخر/ موضوعات أخرى 
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؟. 19 هل تتعلم/ تتعلمني العربية ألهّنا لغة نبينا حممد 
-نعم
- ال

ملاذا اخرتت اجلامعة اإلسالمية العاملية لتعّلم العربية؟. 20
- سمعة اجلامعة يف تعليم العربية

- توجيه األصدقاء
- آراء الطلبة السابقني

- سبب آخر
يف رأيك ماذا جيب أن ُيّوفر لك من التسهيالت حتى تتمكن من تعّلم العربية . 21

بطريقة أفضل؟
اكتب - إذا أردت - عبارة تنّم عن رغبتك يف تعّلم العربية، والسيام األشياء . 22

التي مل تدخل يف هذه االستامرة.
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احلمد هلل تعاىل الذي عّلم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم عىل 
وصحابته  آله  وعىل  حممد،  القاسم  أيب  والقَيَم  والرفعَة  والنهضَة  اخلرَي  الناس  معلِّم 

أمجعني، ومن تبعهم وسار عىل هدهيم إىل يوم يبعثون وبعد،
فيجدر بنا أن نقف قلياًل عند كلمة »املجلة« ونقدم بعضًا من التعريفات هلا، قبل أن 

نأيت بالتفصيل عن هذا املوضوع:
كلمة »املجلة« مشتقة من ج.ل.ل، وعّرفها ابن منظور اإلفريقي قائاًل: هي صحيفة 

يكتب فيها، وعند ابن سيده: الصحيفة فيها احلكمة، كذلك روي بيت النابغة باجليم: 
جملتهم ذات اإلله، ودينهم

قويم فام يرجون غري العواقب
يريد الصحيفة؛ ألهنم كانوا نصارى فعنى اإلنجيل. قال أبو عبيد القاسم بن سالم 

اهلروي: كل كتاب عند العرب جملة. يف حديث سويد بن الصامت، قال لرسول اهلل 
: لعل الذي معك مثل الذي معي، فقال: وما الذي معك؟ قال: جملة لقامن، يريد كتابًا 
فيه حكمة لقامن. ومنه حديث أنس: ُألقي إلينا جماّل: هي مجع جملة، يعني صحفًا. قيل 

1- ُنرشت هذه الورقة البحثية يف جملة القسم العريب، جامعة بنجاب، الهـور، املجلد:15، 2008م.

الدكتور حارث مبني
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا، الكلية الرشقية، جامعة بنجاب، الهور
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إهنا معربة من العربانية، وقيل هي عربية.)1(
وقول ابن األعرايب: قلت ألعرايب: ما املجلة؟ ويف يدى كراسة، قال: التي يف يدك.)2(
وقد أورد الراغب األصفهاين أن املجلة ما ُيغطى به الصحف، ثم ُسميت الصحف 

جملة.)3(
اآلن  وُخّصت  احلكمة،  فيها  الصحيفة  هي  املجلة  بأن  املنجد  صاحب  عرفها  وقد 

باجلريدة التي عىل شكل كراس.)4(
وُتطلق كلمة املجلة عىل جمموعة القوانني املدنية التي دّوهنا العلامء من سنة 1869م 

يف تركيا، وُسّميت هذه املجموعة جملة األحكام العاملية.)5( 
املقاالت  مثل  املطبوعة  النصوص  جمموعة  هو  الراهن  العرص  يف  املجلة  من  واملراد 
والبحوث والقصص والقصائد، تصدر بالتسلسل بدون أي توقف.)6( أما نشأة اجلريدة أو 
املجلة وتطورها يف الزمن القديم، فنجد بعض اآلثار التي تدّل عىل أن أول جريدة ُأنشئت 

يف العامل هي »كني بان« سنة 911 قبل املسيح، وكانت صحيفة رسمية حلكومة الصني.)7(
Erbaulich Monaths- العامل بخطة حديثة هي:  التي صدرت يف  األوىل  واملجلة 
رست؛  جان  إرشاف  حتت  األملانية(  )باللغة  )1663م-1668م(   Unterredungen

ظهر  الزمن  من  وجيزة  مدة  وبعد  مهربغ،)8(  بمدينة  وشاعرًا  الهوتيًا  عاملًا  كان  الذي 
فرنسا)9(  يف  صدرت  علمية  جملة  أول  وهي  العلامء«،  »جملة  منها  املجالت  من  عدد 
 The philosophical باسم:  أخرى  وجملة  سالو،)10(  دي  دينيس  إرشاف  حتت 

Transactions)1665م( يف إنجلرتا. 

1- اإلفريقي، ابن منظور، لسان العرب، مادة: جلل.
2- الزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس من جواهر القاموس مادة: جلل.

3- األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان داوودي، ص: 198. 
4- معلوف لويس، املنجد يف اللغة، مادة: جلل. 

5- دائرة املعارف اإلسالمية األردية، ج: 18، ص: 585. 
6- The New Encyclopaedia Britannica: Magazine, Vol:7

7- طرازي، الفيكونت فيليب دي، تاريخ الصحافة العربية، املطبعة األدبية، بريوت، 1913، اجلزء األول،ص: 31.
8- The New Encyclopaedia Britannica: Magazine, Vol:7, 26

9- طرازي، الفيكونت فيليب دي، تاريخ الصحافة العربية، اجلزء األول: 31.
10- The New Encyclopaedia Britannica: Magazine, Vol: 26
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ويف سنة 1668م ُطبعت جملة: Gionranle de’ letterati يف إيطاليا عىل يد العامل 
 Eruditorum  Acta باسم  أملانيا  من  صدرت  ومثلها  نازاري،  فرانسسكو  الكنيس 
 Nouvelles de la Republique 1682م(، وجدير بالذكر هنا جملة( Lipsiensium

des Lettres )1684م( التي ُحجبت عن الطباعة من فرنسا وطبعها الفيلسوف بريي 

بيل من هولندا فرارًا من الرقابة. وتلك املجالت تطورت وترعرعت مع رقي العلم، 
النقد  العلمية تنرش ملخصات للكتب احلديثة، ولكنها مل تركز عىل  وبدأت املجالت 
التعليقات من سنة 1650م،  املكتب مع  بإعالنات  املجلة  األديب. واختص جزء من 
 Mercurius Librarious جملة  مثل  للكتب  الفهرس  بقائمة  هتتم  املجالت  وبدأت 
)قائمة الكتب( من 1668م-1670م، وبدأت املجلة الفكاهية قريبًا من سنة 1672م 
Mercure de France سنة  باالسم اجلديد  Le Mercure Galant، وُسّميت  باسم 
 ،)Jen Donneau de Vize( 1714م حتت إرشاف الكاتب الشهري جي دونيودى وز

وكانت حتتوي عىل األنباء واحلكايات واالقتباسات من الشعر وغريه. 
إن املنافسات السياسية واألدبية أصبحت سبب اإلنتاج للمجالت العديدة يف القرن 

الثامن عرش امليالدي، وظهرت منها املراجعة النقدية من حيث الرضب املعرتف به. 
التاسع عرش، حينام  القرن  بطراز جديد يف  بدأت  فقد  البحتة  العلمية  املجالت  أما 
انقسمت العلوم وتفّرعت يف التخصص، وُشّكلت اجلمعيات العلمية املختلفة للبحث 
اآلثار  الدينية وعلم  الدراسات  ميادين شتى، مثل  الكالسيكية يف  للدراسة  والتحقيق 

وفقه اللغة واالسترشاق. 
العرشين  القرن  يف  العلمية  والتقاليد  والسياسية  األدبية  االجتاهات  تغرّيت  وقد 
جملة   Andre Gillon أسس  البيئة  هذه  ويف  األوىل،  العاملية  احلرب  عقب  امليالدي 

Nouvelles Litteraires سنة 1922م. 

Les Tewps Moderns جلان  الثانية، ظهرت جملة شهرية باسم  العاملية  وبعد احلرب 
بال سارتر يف فرنسا سنة 1946م، وظهرت كثري من املجالت عىل هذا الطراز يف أوروبا.)1(
ترعرعت  فإهنا  العريب؛  العامل  يف  وتطورها  العربية  العلمية  املجالت  نشأة  أما 
بقيادة  الفرنسية  للحملة  نتيجة  عرش،  الثامن  القرن  ختام  يف  العربية  الصحافة  بنشأة 

1- املرجع السابق. 
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نابليون بونابارت، فدخلت الفنون املختلفة إىل البالد العربية مع سائر جراثيم التمدن 
من  مطبعة  معها  أحرضت  قد  احلملة  رافقت  التي  العلمية  البعثة  وكانت  احلديث، 
املطبعة  يف  جرائد  ثالث  تصدير  هو  العلمية  البعثة  هذه  بارشته  عمل  وأول  باريس، 
بن سعد اخلشاب،  التي كان حيررها إسامعيل  اليومية«  املذكورة، إحداها »احلوادث 
باللسان  ومها   ،»Courreir Egypte« والثالثة   ،»Decad Egyptienne« والثانية 
الفرنيس، وقد انقرضت هذه الصحف برجوع تلك احلملة إىل بالدها سنة 1801م، 
فبقيت اللغة العربية حمرومة من فوائد الصحافة، حتى قّيض اهلل هلا بعد 27 سنة عرصًا 

جديدًا بفضل حممد عيل باشا.)1( 
أما أول رجل عريب األصل أصدر باسمه صحيفة عربية فهو رزق اهلل حسون احللبي 

رئيس التحرير »مرآة األحوال« سنة 1855م يف عاصمة آل عثامن.)2(
ويف البداية اختار الصحفيون لفظة »صحيفة« للجريدة، ثم غرّيوها باسم اجلريدة، 
ومنهم من استعمل غري ذلك من املسميات كالقّس لويس صابونجي الرسياين صاحب 
اإلرساليون  صنع  وهكذا  جملة،  أو  جريدة  بمعنى  »نرشة«  لفظة  اختذ  الذي  »النحلة« 

األمريكيون أصحاب »النرشة الشهرية« و»النرشة األسبوعية« يف بريوت، وغريهم. 
وكان الصحفيون ال يفّرقون أوالً بني اجلريدة واملجلة يف االستعامل، ومن املعلوم 

أن اإلفرنج أطلقوا اسم املجلة عىل الصحف الدورية التي تصدر عىل شكل الكراسة.
1884م  سنة  البريوتية  »الطبيب«  جملة  إدارة  اليازجي  إبراهيم  الشيخ  توىّل  وملا 
باالشرتاك مع الدكتورين بشارة زلزل وخليل بك سعادة، أشار باستعامل لفظة »جملة«، 
وهي صحيفة علمية أو دينية أو أدبية أو انتقاضية أو تارخيية أو ما شاكل، تصدر تباعًا 
املجالت  مجيع  االصطالح  هذا  يف  وتابعته  العرصي  بمعناها  فأثبتها  معينة.  أوقات  يف 
املعنى  صار  حتى  شيوعًا  العربية  األقطار  مجيع  يف  شاعت  ثم  بعدها،  صدرت  التي 
األصيّل مهجورًا باملّرة، فال يتبادر اآلن إىل ذهن املطالع لدى عثوره عىل لفظة »جملة« إال 

الصحيفة الدورية دون سواها.)3(
فرائد«  »جمموع  جملة  مثل  العريب  العامل  سائر  يف  العلمية  املجالت  سلسلة  وبدأت 

1- طرازي، الفيكونت فيليب دي، تاريخ الصحافة العربية، اجلزء األول، ص: 45، 46.
2- املرجع السابق، ص: 47. 
3- املرجع السابق، ص:807.
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التي صدرت يف غرة سنة 1851م ببريوت، وقد أنشأها األمري كان، وهي باكورة كل 
مصدرة  وكانت  اإلطالق،  عىل  عهدًا  وأقدمها  العريب  باللسان  ظهرت  التي  املجالت 
والعلمية  الدينية  الشؤون  حول  تدور  ومباحثها  والقمرية.  الشمسية  الشهور  بتقويم 
أقدم  أن  زيدان  جرجي  ويرى   )1( املفيدة،  املواضيع  من  وسواها  واجلغرافية  والتارخيية 
طبية.)2(  جملة  وهي  1865م،  سنة  »اليعسوب«  هي  بمرص  صدرت  العربية  املجالت 
وجملة  1868م،  سنة  يف  السورية  العلمية  للجمعية  العلوم«  »جمموع  جملة  وصدرت 
يف  »اجلنان«  وظهرت  السنة.)3(  نفس  يف  بلندن  حسون  اهلل  لرزق  وغساق«  »رجوم 
العلم واألدب والسياسة،  للبستاين، وهي جملة عامة مجعت بني  بريوت سنة 1870م 
تصدر مرتني يف الشهر، وكانت ميدانًا ألقالم ُكّتاب العربية يف ذلك العرص يف السياسية 
واألدب والتاريخ والشعر والعلم والطب واحلقوق والزراعة والرياضيات والطبيعيات 
لبنان، وهي  والفكاهة وغريها.)4( وصدرت »اجلعبة« للشيخ نوفل اخلازن يف درعون 
بريوت  يف  1870م  سنة  املدارس«  »روضة  وصدرت  قليلة.  ملدة  إال  تعّمر  مل  فكاهية 
وانتقلت إىل مرص سنة 1882م. وظهرت »الطبيب« يف بريوت سنة 1877م للدكتور 

بوسط، و»الشفاء« بمرص سنة 1886م للدكتور شبيل شميل، وحقلهام الطب. 
رئيس حتريرها جرجي  القاهرة سنة 1892م، وكان  »اهلالل« يف  ثم صدرت جملة 
زيدان، وعاجلت األبحاث يف ميادين األدب والتاريخ واالجتامع والعلم، وهلا ملحقات 
يف موضوعات خمتلفة أمهها »تاريخ التمدن اإلسالمي« يف مخسة أجزاء، و»تاريخ العرب 
قبل اإلسالم« و»علم الفراسة احلديث« و»طبقات األمم« و»تاريخ آداب اللغة العربية«، 
وغري ذلك.)5( وجملة »األستاذ« لعبداهلل نديم، و»املفتي« لإلسكندر شلهوب، و»الفتاة« 
للسيدة هند نوفل، وهي أول اجلرائد النسائية.)6( وأصدر نجيب غرغور يف اإلسكندرية 
جملة »العامل اجلديد« سنة 1895م، ونرش ميخائيل بن أنطون احللبي جملة »األجيال« من 

1- املرجع السابق: ص:53. 
2- جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، دار اهلالل، مرص، 1957م، اجلزء الرابع، ص:61. 

3- طرازي، الفيكونت فيليب دي، تاريخ الصحافة العربية، اجلزء األول، ص: 47. 
4- جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، دار اهلالل، مرص، 1957م، اجلزء الرابع، ص:62.

5- املرجع السابق. 
6- املرجع السابق، ص: 62، 63. 
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القاهرة واألب لويس شيخو اليسوعي جملة »الرشق«.)1(
واآلن ننتقل باحلديث إىل شبه القارة اهلندية، حيث نرى الرجل األول البارز يف سامء 
جملة  أنشأ  الذي  الشهري؛  اللغوي  العامل  العامدي  عبداهلل  هو  اهلند  يف  العربية  الصحافة 
الدين منشئ »املجلة اإلسالمية  يتبعه اخلوجة كامل  ثم  آذار سنة 1902م.  »البيان« يف 
اهلندية« سنة 1913م، وبعد ذلك نجد عبدالرزاق اللكنوي الذي أشاع جملة »اجلامعة« 

يف نيسان سنة 1923م.)2(
كان فيض احلسن السهارنفوري  )1816م - 1887م( رئيس التحرير ملجلة »شفاء 

الصدور«، وهذه املجلة العلمية كانت تصدر من الكلية الرشقية يف كل شهر.)3(
أصدرت الكلية الرشقية جملتها باسم »جملة الكلية الرشقية« يف فرباير سنة 1925م، 
املقاالت  العاملية، والتزال تنرش  الشهرة  الباكستانية ذات  العلمية  املجالت  أقدم  وهي 

العلمية باللغات الرشقية واإلنجليزية.)4(
جاء األستاذ عبداملنعم العدوي، الصحفي املرصى، يف سنة 1930م إىل اهلند مراساًل 
جلريدة »البالغ املرصية«، ويف عام 1937م أسس »جملة العرب« بمدينة بومباي، ويف 
سنة 1946م حجبت احلكومة اهلندية هذه املجلة عن الصدور بسبب نرشها مقاالً عن 
القاهرة،  إىل  العدوي بعدها  املسلمني بوالية »هبار«، ورحل األستاذ عبداملنعم  مذابح 
ويف سنة 1947م عاد إىل باكستان بعد تأسيسها واستقر بمدينة كراتيش، وأحيا جملته 
من  العربية  اللغة  خدمة  يف  واسع  بدور  املجلة  هذه  قامت  وقد  جديد،  من  »العرب« 
ناحية، وخدمة املسلمني يف املنطقة من ناحية أخرى، حتى يقف العامل العريب وغريه عىل 

ما يعاين منه املسلمون يف شبه القارة اهلندية.)5(
للمقاالت جيدًا ومتنوعًا،  العام  الوضع  و  املجلة طيبًا،  اللغة يف هذه  كان مستوى 

يفيد القارئ ويقّوي فكره ويزيد من معلوماته ويساعده عىل فهم اللغة العربية.)6(

1- طرازي، الفيكونت فيليب دي، تاريخ الصحافة العربية، اجلزء األول، ص: 17. 
2- املرجع السابق، اجلزء الثالث، ص: 154. 

3- ذو الفقار، غالم حسني، تاريخ اورینٹل كالج، الهور، ص:129، 130. 
4- مظهر معني، الدكتور، تطور اللغة العربية يف باكستان، جملة الكلية الرشقية، رقم العدد: 259، 260 )1993م(، ص: 147. 
5- حممود حممد عبداهلل املرصي، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، دراسة وتاريخ، بحث لنيل درجة الدكتوراه،جامعة 

بنجاب، الهور، باكستان، 1983م ص: 244.
6- املرجع السابق، ص: 346. 
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أّسس الشيخ املفتي عبداهلل، تلميذ الشيخ أنور شاه الكاشمريي ومسرتشد موالنا 
اللغة  بمدينة ملتان سنة 1369هـ خلدمة  )1( جملة »الصديق«  التهانوي   أرشف عيل 
والثقافة  اإلسالمي  بالدين  تتعلق  ومباحثها  مواضيعها  وكانت  واإلسالم،  العربية 
اإلسالمية، وظلت هذه املجلة تصدر مدة طويلة وتؤدي خدمات جليلة وعظيمة داخل 

البالد إىل أن توقفت ألسباب ما سنة 1385هـ.)2( 
 وهناك جملة أخرى تأسست بمدينة كراتيش سنة 1371هـ واسمها »اليقني«، وهي 
جملة دينية إسالمية نصف شهرية تصدر مرتني يف الشهر باللغتني العربية واإلنجليزية. 
قبل  من  ُكتب  املقاالت  أكثر  ألن  الرفيعة؛  املستويات  من  فيها  العربية  اللغة  ومستوى 
جهابذة أهل النظر الراسخني يف العلم، مثل حممود شيت خطاب والدكتور عبداحلليم 

حممود شيخ األزهر.)3( 
ونرى أن جملة »الوعي« تأّسست بمدينة كراتيش سنة 1954م تقريبًا، حتت إرشاف 
1967م.  سنة  يف  عامًا  عرش  ثالثة  إصدار  بعد  وتوقفت  الباكستانية،  اإلعالم  وزارة 
وهذه املجلة حلت حمل جملة »البشري« التي كانت تصدر يف زمن لياقت عيل خان )املتوىف 
بعد  تأسست حوايل سنة 1950م  التي  باكستان  رئيس وزراء حلكومة  أول  1951م( 
ثقافية  أدبية  جملة  كانت  »الوعي«  وجملة  كراتيش.  بمدينة  اإلسالمي  العامل  مؤمتر  عقد 
دورية تصدر أربع مرات يف العام باللغة العربية فقط، والشك أن املجلة قد حازت عىل 
نخبة طيبة من الُكّتاب األفاضل واألدباء البارزين يف العلوم املتمكنني من معرفة اللغة 

العربية وإن مل يكن أكثرهم من العرب.)4(
ثقافية  نرشة  الهور  بمدينة  املرصي  الثقايف  املكتب  أصدر  1962م،  مارس  ويف 
باللغتني العربية واإلنجليزية أوالً، ثم بالعربية واألردية بعد ذلك، وموضوعاهتا متنوعة 

تدور بني الثقافة والسياسة واألدب، وتوقفت سنة 1965م.)5(
مارس  يف  اإلسالمية«  »الدراسات  جملة  اإلسالمية  البحوث  جممع  أصدر  وقد 

1- راهي، أخرت، تذكره علامئے بنجاب، اجلزء الثاين، ص: 834. 
2- حممود حممد عبداهلل املرصي، الدكتور، اللغة العربية يف باكستان، دراسة وتاريخ، ص: 348. 

3- املرجع السابق: ص: 354- 355. 
4- املرجع السابق، ص: 357-356. 
5- املرجع السابق، ص: 357-356. 
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والعلوم  العربية  اللغة  خدمة  يف  بارزًا  دورًا  تؤدي  تأسيسها  منذ  املجلة  وهذه   ،1965
اإلسالمية، وهي جملة علمية أدبية تبحث موضوعاهتا يف املسائل املتعلقة بالدين والثقافة 
والتاريخ واألدب، وكانت تصدر دوريًا أربع مرات باللغة العربية فقط، ثم أصبحت 
تصدر أعدادها كل شهرين بمعدل ستة أعداد يف العام. هذه املجلة متتاز بعدة ميزات 
ال تتوافر يف غريها من املجالت منها صفاء اللغة يف حمتوياهتا، وقوة األسلوب وتناسق 
العربية  باللغة  النهوض  عىل  بجد  تساعد  املجالت  هذه  قراءة  أن  والشك  العبارات، 

وانتشارها ومعرفة أساليبها وفصاحة كالمها.)1(
جملة  سابقًا،  الباكستاين  الصناعة  وزير  خان،  أمحد  نذير  أسس  1968م،  سنة  ويف 

»األحباء«، وكانت تصدر أربع مرات يف العام باللغتني اإلنجليزية والعربية معًا. 
بأن  متتاز  املجلة  وهذه  جيد،  مستوى  فهو  املجلة  يف  العربية  اللغة  مستوى  عن  أما 
الرفيع، صاحب فن ولغة،  التحرير هلا رجاًل من أهل األدب والقلم  من أعضاء هيئة 
هو األستاذ الدكتور ظهور أمحد أظهر، فهو الذي صبغ املجلة بالصبغة العربية احلسنة، 

وأصبح مستوى العربية فيها مقبوالً.)2(
وأسس األستاذ حممد أمني الرمحن جملة »أخبار العرب« بمدينة الهور يف أغسطس 
العربية  باللغتني  شهريًا  تصدر  وثقافية  سياسية  املجلة  هذه  وكانت  1973م.  سنة 

واألردية. 
أما مستوى اللغة العربية يف املجلة فإنه ضعيف، تشوبه كثري من الشوائب من ناحية 

اللغة واألسلوب واجلمل.)3(
وتأسست »جملة التحقيق« حتت إدارة الكلية الرشقية بجامعة بنجاب سنة 1975م. 
كذلك.  واإلنجليزية  الرشقية  باللغات  تصدر  وإسالمية  وثقافية  أدبية  املجلة  وهذه 

ومستوى اللغة العربية يف جملة التحقيق عاٍل رفيع ومنزه من الشوائب. 
اجلامعات  يف  إسالمية  معاهد  ثالثة  هنيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  أسس  وقد 
العلوم واآلداب اإلسالمية، ولكل  الباكستانيني يف  الطالب  لرفع مستوى  الباكستانية 

معهد جملة، وأسامء هذه املعاهد واملجالت كام ييل: 

1- املرجع السابق: ص: 362-359. 
2- املرجع السابق: 364. 

3- املرجع السابق، ص: 365. 
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مركز الشيخ زايد اإلسالمي التابع جلامعة بيشاور، وتصدر منه جملة علمية وأدبية . 1
وإسالمية اسمها »اإليضاح«، وصدر عددها األول يف رمضان 1413هـ املوافق 

لسنة 1993م، وهي تصدر مرتني يف السنة. مستوى اللغة العربية فيها عاٍل جدًا.
جملة . 2 منه  وتصدر  بالهور،  بنجاب  جلامعة  التابع  اإلسالمي  زايد  الشيخ  مركز 

»األضواء« منذ 1993م. وهذه املجلة تصدر مرتني يف السنة، وتلعب دورًا هامًا 
يف خدمة اللغة العربية. 

مركز الشيخ زايد اإلسالمي التابع جلامعة كراتيش بكراتيش، أصدر جملة »الوعي« . 3
يف سنة 1990م، ثم غري اسمها وسامها »الثقافة اإلسالمية«، وهذه املجلة العلمية 
تنرش املقاالت والبحوث عىل املستوى العاملي. وهذه املجلة تصدر بثالث لغات، 

أي: العربية واألردية واإلنجليزية.
وهناك جمالت عديدة ُتنرش باللغة العربية واللغات األخرى، منها: جملة »إقباليات« 
بالهور،  سنغ  ديال  مكتبة  من  تصدر  »املنهل«  وجملة  بالهور،  إقبال  ألكاديمية 
من  تصدر  التي  لآلداب  علمية  جملة  أي   )Research Journal of Humanities(و

جامعة هباء الدين زكريا بملتان. 
اإلسالمية  والدراسات  العربية  الكلية  من  تصدر  التي  إسالمي«  »معارف  وجملة 
العام، وهذه جملة علمية  آباد، تصدر مرتني يف  املفتوحة بإسالم  إقبال  العالمة  بجامعة 

حمّكمة ُتطبع بثالث لغات، أي: العربية واألردية واإلنجليزية. 
أستاذ  أسسها  بالهور،  بنجاب  بجامعة  الرشقية  الكلية  من  العريب«  »القسم  وجملة 
األساتذة الدكتور ظهور أمحد أظهر سنة 1995م عندما كان رئيسًا للقسم العريب، ُتنرش 

يف السنة مرة أو مرتني. 
آباد، وهي جملة علمية سنوية تصدرها  بإسالم  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  وحولية 
العربية  واللغة  اإلسالمية  الدراسات  وجماهلا  آباد.  بإسالم  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة 

وآداهبا، مستوى اللغة العربية يف املجلة عاٍل جدًا. 
احلكومية  الكلية  جامعة  آداهبا،  و  العربية  اللغة  قسم  يصدرها  »التحقيق«،  وجملة 

بمدينة فيصل آباد. 
فرع  العاملية  اإلسالمي  األدب  رابطة  تصدرها  اإلسالمي«،  األدب  »قافلة  وجملة 

باكستان، تصدر هذه املجلة بثالث لغات هي: العربية واألردية واإلنجليزية معًا. 
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بنجاب  إقليم  واألوقاف،  الدينية  الشئون  وزارة  أولياء«، تصدرها  »معارف  وجملة 
بالهور. 

وُأسست جملة »دريافت« سنة 2001م حتت إرشاف رئيس القسم األردي باجلامعة 
الوطنية للغات احلديثة بإسالم آباد، ُتنرش املقاالت باللغة األردية واملوضوعات العربية 

أيضًا. 
واجلامعات  والكليات  املعاهد  من  تصدر  التي  العربية  العلمية  املجالت  فهرس 
احلكومية واخلاصة طويل جدًا، وال نستطيع أن نحيط دراسة باملجالت يف هذا املقال 

املوجز، فنكتفي بام ذكرناه.
املجالت  لرفع مستوى  آباد عدة خطوات  بإسالم  العايل  التعليم  هيئة  اختذت  وقد 
ومن  عاملية،  جمالت  وجعلها  باملجالت  لالعرتاف  الرشوط  بعض  وحددت  العلمية، 
وأن  باكستان وخارجها،  اخلرباء من  مكّونة من  التحرير  هيئة  تكون  أن  الرشوط  هذه 
يقوم املتخصصون يف املجالت املتعلقة من خارج باكستان بتقييم املقاالت قبل نرشها 

يف هذه املجالت العلمية.)1( 

بتاريخ 31   2006/HEC/QA/N1-2 الرقم:  آباد، حتت  بإسالم  العايل  التعليم  الصادر من جملس  الرسمي  التوجيه   -1
يوليو 2006م. 
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عاش اإلسالم بمكة حياة مضطهدة، وملا أذن اهلل تبارك وتعاىل لرسوله  باملهاجرة 
فقوي  القرار،  لإلسالم  هبا  فاستقر  الدمثة،  الرحبة  طيبة  أرض  وبأصحابه  به  رحبت 
صوته وعّز حديثه وانترش يف أرجاء اجلزيرة العربية ضوؤه، وذلك يف سنوات عديدة، 
منطقة من  أية  أية أرض وصل ويف  وإىل  العربية،  اجلزيرة  أن جاوز حدود  لبث  ما  ثم 
مناطق البسيطة دخل، ُأعجب به أبناؤها فأقبلوا عليه واعتنقوه، وملا وجدوا مصدرين 
شديدة،  عناية  هبا  ُعنُوا  العربية  باللغة  واحلديث(  )القرآن  اإلسالمي  للترشيع  أصيلنْي 
حيث قرروها لغة رسمية هلم؛ فصارت بفضلها أغلبية البالد يف العامل املعروف آنذاك 
)من السواحل الغربية للخليج العريب، والشاملية للبحرية العربية إىل أقايص احلدود إىل 

شاميل غرب أفريقيا( عربية، بعد ما كانت مجيعها أعجمية.
ومن تلك الفتوح التي أنعم اهلل تعاىل هبا عىل األمة املسلمة فتح السند، وتم فتحها 
ُأجرب  الداخلية  باملؤامرات  ، ولكنه  القاسم  بن  الشاب حممد  املجاهد  القائد  يد  عىل 
املنطقة  هذه  ُحرمت  وهكذا  السند،)2(  بالد  تتجاوز  مل  وقدمه  دمشق  إىل  العودة  عىل 

1- ُنرش هذا البحث يف جملة الكلية الرشقية، جامعة بنجاب، الهور، املجلد: 87، العدد: 2، 2012م.
2- إحسان حقي، الدكتور، باكستان ماضيها وحارضها، 1393ه/1973، دار النفائس، بريوت، الطبعة األوىل، ص: 42، 
وحممد يوسف، مقدمة تاريخ آداب املسلمني يف باكستان واهلند، جامعة بنجاب، الهور، 1972م، املجلد الثاين، ص: 69-63.

الدكتور حامد أرشف مهداين
أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، الهور
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)شبه القارة اهلندية( من أثر الثقافة اإلسالمية العربية األصيلة. وكان اإلسالم قد دخل 
الفارس ومن طريق الفارس وصل إىل أفغانستان، ومن هناك دخل قاطنو تلك البالد 
يف اهلند فاحتني، وملا كانت لغتهم الفارسية قرروها لغة رسمية يف اهلند، وهكذا سدت 
الفارسية طريق العربية يف البالد اهلندية، فام تركت العربية لتنشأ وتتطور وتنترش يف هذه 
البالد هادئة مطمئنة. ومع ذلك كله، فقد هنض عدد من العلامء املجتهدين املخلصني 
مدارس  بعضهم  وأنشأ  العربية،  باللغة  اإلسالمية  العربية  العلوم  يدونون  وجعلوا 
عربية يدرسون فيها اللغة العربية وعلومها وفنوهنا، وانزوى بعضهم إىل زوايا املساجد 
وختىل آخرون بأنفسهم يف املرابط والرباطات، وهمُّ كلهم درس اللغة العربية وعلومها 
وفنوهنا، والعلوم اإلسالمية وتدريسها. وملا سيطر اإلنجليز عىل مقاليد احلكم ومفاتيح 
وإهنم  األحوال،  وتقلبت  أسوأ،  الظروف  صارت  والدهاء،  واملكر  بالدسائس  األمر 
فكان  والدهاء؛  واملكر  بالدسائس  املسلمني  أيدي  من  واألمر  احلكم  نزعوا  قد  كانوا 
خوفهم منهم أشد وأكثر، فضيقوا هلم املجال يف مجيع نواحي احلياة، وحاولوا أن يرغبوا 
عن تعليم العلوم اإلسالمية وتدريس اللغة العربية وعلومها وفنوهنا يف املعاهد العلمية 
احلكومية، ولكن العلامء املسلمني مل خيضعوا، حيث مل تنقطع آماهلم ومل ينتِه رجاؤهم، 
فام زالوا حيافظون عىل العلوم العربية واإلسالمية حتى قّدر اهلل أن تنشأ يف هذه املنطقة 

دولة إسالمية مستقلة باسم »مجهورية باكستان اإلسالمية«.)1(
وتغريًا  هائاًل  تطورًا  واإلسالمية  العربية  العلوم  شهدت  اإلسالمية  باكستان  ويف 
مدهشًا، فقد كانت تدرس وتعلم يف املدارس العربية الدينية اخلاصة قبل إنشاء باكستان 
وفيها نشأ العلامء األفاضل واألساتذة األماثل، فقد مألوا الدنيا درسًا وتدريسًا وتصنيفًا 
وتأليفًا، وملا نشأت دولة باكستان اإلسالمية وقامت واستقلت، رشعت تتوسع جماالت 
نشأة هذه العلوم؛ فشملت املعاهد العلمية احلكومية من املدارس والكليات واجلامعات، 
وال تزال تتوسع، وظهر فيها عدد كبري من األدباء والشعراء الذين جعلوا مههم احتثاث 

قرائحهم وإثارة ملكاهتم لقرض الشعر العريب وإنشاده. 
والذي يتتبع آثار الشعر العريب يف باكستان، وخاصة الشعر العريب الذي نشأ يف هذه 
البالد بعد استقالهلا، تغمره احلرية ويدهشه اإلعجاب، حيث جيد هذه الكثرة الكاثرة 

1- راجع للتفصيل: الدكتور عبداملنعم النمر، تاريخ اإلسالم يف اهلند، الطبعة األوىل، 1959م، وحممد اخلرضي، تاريخ 
األمم اإلسالمية، مؤسسة دار التحرير للطبع والنرش، مرص، 1969م.
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من الشعراء الذين تناولوا اللغة العربية إلبداء مشاعرهم، وجعلوها جماالً للتعبري عن 
أحاسيسهم وعواطفهم، واحلقيقة التي ال ُتنكر أن نظم الشعر يف أية لغة أصعب وأشد 
من اإلنشاء يف النثر، وال يستطيع كل واحد حتى من أهل اللغة أن يقول شعرًا، ألهنا 
موهبة من اهلل العزيز العليم، ثم إنه يقتيض ثقافة موّسعة ومهارة لغوية تامة مع سيطرة 
وأبنيتها وأساليبها وغريها من  اللغة ومصادرها  ملوارد  كاملة  اللغة ومعرفة  بالغة عىل 
األشياء الكثرية، فإذن قول الشعر باللغة العربية دليل عىل متّكن هؤالء الشعراء من هذه 

اللغة الكريمة. 

املبحث األول: أعالم الشعر العريب يف باكستان:
املدرسة  أساسيتني:  مدرستني  إىل  بالعربية  باكستان  شعراء  نقسم  أن  لنا  يمكن 
يف  العربية  شعراء  التقليدية  املدرسة  بشعراء  ونقصد  التجديدية،  واملدرسة  التقليدية 
العلمية  املعاهد  يف  العربية  شعراء  التجديدية  املدرسة  بشعراء  وُيراد  الدينية،  املدارس 

احلكومية باعتبار الصفة الغالبة. 
إن األغلبية الغالبة من شعراء باكستان الذين استقوا من مناهل املدارس الدينية تأثروا 
كثريًا بمناهجها الدراسية، فهم بطول درسهم لألدب العريب وتدريسه ُشغفوا بقرض 
الشعر، ولكن شعرهم يف الغالب شعر تصنع وتكلف وليس بالشعر املطبوع الذي ينبع 
من القلب ويفيض رقة وعذوبة، وليس هو الشعر احلاميس الذي يمتاز برصانة الرتاكيب 
القلة من  وفخامة األلفاظ وجزالة األسلوب، غري أن هناك بعض املستثنيات يف شعر 
السبب يف ذلك حذو  املطبوعني، ولعل  الشعراء  نعتربهم من  أن  الذين يمكن  األدباء 
املتنبي  السبع وديوان احلامسة( وشعر  شعراء باكستان نامذج الشعر اجلاهيل )املعلقات 
دون النظر يف الشعر العذري الرقيق العذب كشعر عمر بن أيب ربيعة ومجيل بثينة، ومن 
الشعراء العباسيني النوابغ أمثال بشار بن برد وأيب نواس ومسلم بن الوليد وأيب العتاهية 
وابن الرومي وأيب فراس احلمداين وغريهم من العرشات الفحول من الشعراء؛ الذين 
نقف عىل شعرهم الكثري يف املوسوعات األدبية القديمة مثل كتاب األغاين أليب الفرج 

األصفهاين والعقد الفريد البن عبد ربه ويتيمة الدهر للثعالبي وغريها.
وموطنها  دارها  عقر  عن  وآداهبا  اللغة  ابتعاد  أن  به  واملعرتف  املعلوم  من  أنه  وكام 
النظم  يف  هبا  اإلنتاج  أن  كام  اللغوية،  وأساليبها  األدبية  مستوياهتا  عن  يبعدها  األصيل 
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وانقطعت  األصيل  املوطن  من  البعد  ازداد  كلام  ويتضاءل  ويضعف  ويتخلف  يتقّلص 
الصلة بأهل اللغة، وكذلك فإن إتقان لغة من اللغات ورفع مستوياهتا العلمية وأساليبها 
األدبية حيتاج إىل االحتكاك بأهل اللغة، واالطالع عىل أساليبهم يف التعبري كتابة وحديثًا 
واالستسقاء من مواردهم الثقافية األصلية، كام أنه يف حاجة إىل حفظ الكثري من آداهبم 
شعرًا ونثرًا. وقضية اللغة العربية وآداهبا يف شبه القارة اهلندية الباكستانية ال ختتلف دون 
القارة،  شبه  بالد  إىل  هاجروا  الذين  العرب  الشعراء  من  كان  فقد  استثناء.  وأي  شك 
وهم قليلون جدًا، فقاموا بدورهم يف إنتاج الشعر والتأثري فيام أنتجه تالميذهم من أهل 
البلد، كام أن من الشعراء والُكّتاب الذين احتكوا بأهل اللغة من العرب الكرام، سواء 
كان ذلك باللقاء أو االختالط مع القادمني الطارئني أو بالرحلة إىل البالد والعواصم 

الثقافية العربية واملراكز األدبية مسافرين وطالبًا. 
إن الدراسة ملا أنتجه الشعراء باللغة العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية توضح 
الفرق جليًا بني ما قاله املستفيدون من أحواض العروبة استفادة مبارشة وبني ما أنتجه 
أو  اللغة  أهل  عىل  التتلمذ  من  يتمكنوا  مل  الذين  املتكلفني  املقّلدين  مذهب  ذهب  من 

االستفادة من عواصمه الثقافية مبارشة.)1(
قد ظلوا يف  الدينية  املدارس  ترّبوا يف أحضان  الذين  العريب  الشعر  فنرى أصحاب 
الغالب يكتفون بام وصل إليهم من الشعر العريب يف اجلاهلية واإلسالم، أو ما قرأوه يف 
الدراسية بطريقة قديمة عميقة كاملعلقات وديوان احلامسة وشعر حسان بن  املقررات 
ثابت، ثم أخذوا يرددون ويلوكون ما قرأوه، والواقع أن هذا النوع من الشعر كثري جدًا، 
وأن الكثرة الكاثرة من الشعراء يف شبه القارة اهلندية الباكستانية ينتمون هلذه املدرسة يف 

تاريخ الشعر العريب خالل القرون الطويلة، وذلك ألسباب منها: 
• عدم اعتنائهم بالشعر العريب احلديث. 	
• قلة االتصال بينهم وبني العرب.	
• عدم وجود تبادل ثقايف بينهم وبني علامء العرب وشعرائهم.	
• قلة املبعوثني من البالد العربية إىل املنطقة. 	
• صعوبة تبادل األفكار واإلنتاج األديب بني باكستان والبالد العربية.	

1- ظهور أمحد أظهر، الشعر العريب وتطوره ومذاهبه يف شبه القارة، جملة العريب الباكستاين، املجلد األول، العدد الثالث، 
ص: 36.
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فلهذه األسباب وغريها مل يستطع شعراء هذه املنطقة أن يأتوا بإنتاج شعري يمثل 
املعاين واملفردات  ما تيرس هلم من  ألسنتهم  يرددون عىل  عرصهم وبيئتهم، وإنام ظلوا 
اللغوية. ويغلب عىل شعرهم األسلوب العلمي ال األديب، ويسود شعرهم التأثر بالقرآن 
واحلديث النبوي وشعر القدامى، فتكثر عندهم االقتباسات والتضمينات منها، كام نرى 
الكثرة الكاثرة من هؤالء الشعراء حياكون ويعارضون شعر القدامى، وكان مجيع هؤالء 
الشعراء علامء الدين ورجال العلم والثقافة، ولكل هذه السامت انعكاسات يف شعرهم 
وإن كانت ضعيفة من الناحية اللغوية، ومل يكن سبكه يضارع الشعر العريب املوروث 
بسبب ثقله بكلامت ذات صبغة علمية وبديعية، ولكنه من حيث األفكار واملعاين شعر 
قوي ذو أثر بالغ يف املثقفني، وإنه خياطبهم دون الشعب، وإذا كان األمر عىل ما ذكرنا 

فال ينبغي أن حُيكم عليه بالتقليد اجلامد. 
وخالصة القول أن إنتاج الشعراء هلذه املدرسة ليس بمجرد تقليد وترديد أو هجس 
أو نسجوه عىل  الشعر  الشعراء قد قرضوا  فيهم عدد غري قليل من  سخيف، بل يوجد 
منوال الشعر اجلاهيل أو اإلسالمي الذي يكاد يضاهي شعر الكبار من الشعراء يف عصور 
يستحق  شعر  ديوان  له  نصب  حتى  غزيرًا  شعرًا  أنتج  من  وفيهم  واإلسالم،  اجلاهلية 
الدراسة واالهتامم. فمن هؤالء الشعراء الشيخ حممد يوسف البنوري، الذي تثّقف عليه 
أجيال من علامء العربية يف باكستان.)1( وفيام ييل بعض أبياته من قصيدته يف مدح النبي 

، وهي حتتوي عىل قدر كثري من شامئله الكريمة. )الطويل( الكريم سيدنا حممد 

فــاهــتز قــلب املـسـتهــام فـطــاراطـــاف اخليــال من احلــبيب فـــزارا

وداراسـرت املــسة يف العــروق مجيعـهــا  هنـــاك  احليــــاة رسى  كـــدم 

رواحـــه اهلمــوم  جيــلو  بدا  ســــاراطـيـف  إذ  وســـره  احلـــــياة  روح 

1- انظر لرتجتمه: خمتار، حممد حبيب اهلل، مقدمة القصائد البنورية، 1404هـ/1984م، املكتبة البنورية، كراتيش، وجملة 
بينات، العدد اخلاص بالشيخ البنوري  )حمرم احلرام، صفر، ربيع األول 1398هـ/ يناير، فرباير 1978م(، وعبداهلل، 
حممود حممد، اللغة العربية يف باكستان دراسة وتارخيًا، وزارة التعليم الفيدرالية، باكستان، الطبعة األوىل، مايو 1984م، 
أولياء،  معارف  مركز  الباكستانية،  اهلندية  القارة  شبه  يف  النبوي  املديح  شعر  قرييش،  إسحاق  وحممد  ص257-254، 

الهور، 2002م، ص 908-906.
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بـرقـــــه بـشيـمـة من  العيـــون  األبصـــاراقـّر  يعــجب  جـمــال  فــلـه 

قـدومــــه  يـســّر  طـيــف  مـن  قــلب العـميـــد دجى فـزيـــر وزاراهلل 

طيــف الــنبـي األبـطـــحي ديــــاراال غــرو طيـف يف الزمـــان مبـــارك

وجـمــــالـه  حــبه  يف  مدنـفــًا  إكبــــــارا)1(يــا  لكـــــامله  متحــــريًا 

ويقول يتغزل بعنوان »عربة ذكرى« )الطويل(

مــواثـل أطــالل لـســـلمى فتهـــمراخليـــيلَّ عـوجـــا ساعـــة فتـبّصـــرا

حـوى القـلب وجــد كـامن فتســـّعرامنـــازل سـلـــمى هــذه إذ رأيتــــهـا

تـرى عقــد در من جـفـــوين حتــــدرامـتى ما أتــاين من هــواهــا خيــاهلـــا

ومن شيـمـة امللــــهوف أن يتســــعرايكــاد اهلـوى يذكي فـــؤادا بطـيفــه

درىيـعـــرّيين الــوايش بـــأن يب اهلــــوى ليـــته  له  عـــار  من  ذاك  كــفى 

وهـل يرحـل احلـب املقــيم إذا ورى)2(فــدع عنك عــذال اجلـــوى يف حبيبه

العلامء  كبار  من  ويعترب  الدهلوي،  عبداملنان  الشعرية  املدرسة  هذه  فطاحل  ومن 
األفاضل للغة العربية وآداهبا يف باكستان، وكان آية يف احلفظ والذكاء، وله ديوان شعر 
القيمة  العربية  املؤلفات  إىل  باإلضافة  الناس شعره  بعد، وتداول  ُيطبع  مل  أنه  إال  عريب 
الكثرية، وله شعر جيد بالفارسية واألردية. أما شعره العريب فإنه يمتاز بنضارة اللفظ 
اجلاهيل  الشعر  طابع  حيمل  األديب  وأسلوبه  الفكر،  وجودة  املعنى  عمق  مع  وطراوته 
 : النبي  يمدح  حيث  قصيدته  إىل  فلننظر  ورونقه.)3(  اجلامل  روعة  مع  واإلسالمي 

)البسيط(

1- خمتار، حممد حبيب اهلل، القصائد البنورية، ص: 79-75.
2- خمتار، حممد حبيب اهلل، املرجع نفسه، ص: 187-186.

ص: 67-66،  ج: 3،  ببلرشز، الهور،  فرنتري  تاريخ،  بدون  علامء،  مشاہري  الرمحن،  فيوض  الدكتور  لرتمجته:  انظر   -3
عبداملنان الدهلوي، القصيدة املدحية، املكتبة املدنية، الهور، 1984م، ص: 112-111.
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معـــجزة اآليـات  صـاحـب  عـســـلحمـمــٌد  نطقـــه  كـزبيــٍب  حـديـثه 

ومرحـمـة وإغضـاء  وسمــٌح  خصــاله وبحـسن اخلــلق مشتـمــلعفــٌو 

غـوث األرامـل غـيث وابـٌل هـطــلمـأوى الضعـاف مالذ اخلـلق قاطبـــة

أواصـــره خّفــت  بمــن  رءوٌف  ويبتـــذلبـٌر  يعـطى  بـذلـــه  كـديـمــة 

ســــبب وال  مـــال  إىل  يمـــيل  وال عـىل ما ســوى اخلــاّلق يّتـكـــلوال 

ريــب وال  الشــك  الـنبـــوة  جــدل)1(خــتم  وال  خــلف  وال  نــزاع  وال 

متبحرًا  عاملًا  الشيخ  كان  فقد  العثامين،  أمحد  ظفر  الشيخ  التيار  هذا  شعراء  ومن 
الكتب  من  ضخم  برتاث  العربية  املكتبة  زود  والسنّة،  بالكتاب  عارفًا  ماهرًا  وفقيهًا 
النافعة، أكربها كتابه املشهور »إعالء السنن«، إال أنه مجع بني العلم والشعر، فقد أنشأ 
عدة قصائد يف املدح والرثاء، خصوصًا يف رثاء زوجتيه وأصدقائه. وهذه القصائد تلقي 
الضوء عىل شعره اجلميل الذي خيلو من التكلف والتعقيد.)2( وفيام ييل نموذج من هذا 

الشعر الرائع. قال يندب إىل األخالق الكريمة وااللتزام بالرشيعة: )الطويل(

فـاهـجر والرجـــز  هلل  فــاستـقم  متـــنن وربــك كـــربأال  وأحــسن وال 

بأخـــالق حـســان محيــــدة  وجـاهد عليها النفـس والثـوب طــهرختــّلق 

تغـفلـنّهــا وحـافـظ عىل الوسـطى بجـد وأوتــروصـل عـىل األوقــات ال 

متـنعــنّهـــا  ال  املــــال  زكــاة  فــرتبــو لك األمــوال بعد التطـــهروأّد 

حـسبـــة رمضــان  هلل  دائــاًم  يـكـن ُجــنّة من ذات هلــب مســعـروصـم 

1- جملة أنوار مدينة، ذو احلجة 1390ه/ فرباير 1971م، املجلد1، العدد9، ص: 22-20.
2- انظر لرتمجته: عبدالشكور الرتمذي، تذكرة الظفر، 1977م، الطبعة األوىل، مطبوعات علمي، كاملية، وعبداهلل حممود 
حممد، اللغة العربية يف باكستان، ص: 205-207 وفيوض الرمحن، موال أرشف عيل التهانوي وخلفاؤه، جملس نرشيات 
واحلديث،  القرآن  إدارة  السنن،  إعالء  كتابه  مقدمة  العثامين،  أمحد  كراتيش، 1977م، ص: 149-156، وظفر  إسالم، 

كراتيش، 1402هـ/1982م، ج1، ص: 4-5، و ج: 18، ص: 437.
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التــحّسـروقـم يف ليــاليهـــا بعشـرين ركعــــة  يـوم  القــرآن  لك  فيشـفع 

تســتطــيعـه  لــو  اهلل  لبيــت  وزر بعـــده قــرب النــبي املطـــهـر)1(وحــّج 

اهلزاروي،)2( وأكرب  القايض عبدالسالم سليم  التقليدية  املدرسة  أبرز شعراء  ومن 
قصائده قصيدة نونية يف مدح الرسول  اسمها »اجلذبة الشوقية يف احلرضة النبوية«، 
أنشدها أمام القبة اخلرضاء، وهي قصيدة بديعة تزيد عىل مائة ومخسة عرش بيتًا، بدأها 
بالتشبيب جريًا عىل عادة شعراء العرب القدامى. وهو يطيل يف التشبيب وحيكي عن 
القلوب  به  حتيا  الذي  احلب  هذا  هيبه  أن  تعاىل  اهلل  ويسأل   ، للرسول  وحبه  شوقه 
وتتغذى به األرواح. وسوف نقتطف نامذج من هذه القصيدة حتى يقف القارئ عىل 

شعره اجلميل. 
بدأ القصيدة بقوله: )الكامل(

ـــاين غـشَّ دائــاًم  الصبـابـــة  أحـيــــاينمـــوج  الــردى  بعــد  أمــاتني  و 

ممــزقـــًا الفـؤاد  تـرك  قـد  فـّتــــــانأصبـحت  فــاتـــــك  خـــد  وردي 

أجـفــــايننــاري وصف ســال طــول زمـــاين من  الــدمع  لــون  قــاين 

غـرامــــه ضـرام  أحـشــائي  وأســال قـلبي الـيـــوم من إنـســاينوأذاب 

 : ثم يقول بعد ذلك مادحًا الرسول 

مــن خـــالــقي من رازقي املــنّـــانأرجـــو رجـاء كـــامـاًل مستـحكــاًم

حمـبـــة  الـغـريب  العبــد  يمنــح  واإلعـــــالنأن  بـالـــسـر  ذاتـــــه  يف 

ديـــدين جيـــعل  املخـــتار  وأمـــاينوحمـــبة  دائـــاًم  روحـي  وغـــذاء 

1- جملة الفارق، السنة الثانية، العدد اخلامس، رجب، شعبان، رمضان 1405هـ/1986م، ص: 47-46.
2- عبداهلل، حممود حممد، اللغة العربية يف باكستان دراسة وتارخيًا، ص: 451-454، و الدكتور فيوض الرمحن، معارصين 

إقبال، نيشنل بك رسوس، الهور، بدون تاريخ، ص: 639-637.
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املصــطـفى اهلــاشمّي  النــبّي  وجــــانوهــو  الـزمـــان  يف  إنس  خمـتــار 

األكـــوانخــري اخلــالئق كــنز أســرار املـــال وسيــــد  الكـــامل  بــدر 

والعـــال واملـكـــارم  املــراتب  مـنّـــــانعــز  مــنعـــم  رب  وحـبــيب 

ويف آخر القصيدة خيتمها بالصالة والسالم عىل النبي وأصحابه الكرام، ويسأله أن 
ينظر إليه نظرة إحسان وعطف ورمحة فيقول: 

إهلـــنـا صــالة  زالـت  ال  األزمـــــانوعلـــيك  يف  واألصـحــاب  واآلل 

الشـــجعــانوعلـــيك ال برحت صـالة صالتــنـا وآلك  عليـــك  تــرتى 

بـرحــمـة  عبـدالســـالم  إىل  بنــاظـر اإلحـســـانانـظــر  الســليــم  وإىل 

حياكي  التي  البديعة،  واأللفاظ  باملعاين  الغنية  الرائقة  القصائد  من  القصيدة  فهذه 
العواطف  من  خيلو  ال  الذي  بالتشبيب  بدأها  حيث  القدامى،  الشعراء  الشاعر  فيها 
واألحاسيس اجلذابة، وحيكي يف مطلعها حرقة الشوق ورقة اهلوى والولع الشديد الذي 
، هذا احلب الذي مّزق أحشاءه وأحرق وأشعل  أحيا نفسه من كثرة حبه للرسول 
ثم  احلمرة،  دمعه شديد  لون  األحزان حتى جعل  كثرة  وأمات جسمه من  فيها،  النار 
يرجع ويشتكي من اهلجران والفراق وأنه ال يستطيع الصرب ألن صربه قد نفد. ويقول: 

 . إين عانيت الكثري من اهلموم واملصائب لياًل وهنارًا مذ أن بليت بحب الرسول 
للروح  ، ألن حمبته غذاء  املصطفى  يمنحه حمبة ذات  أن  تعاىل  اهلل  يسأل  وأخريًا 

وضياء للقلوب وحياة لكل موّحد وعالج للجسم من كل بلية.
قد  تعاىل  اهلل  وأن  وأفضاله،  حماسنه  يعدد  وهو  الرسول   بمدح  احلديث  وخيتم 
اختاره من بني هاشم وهو خري اخلالئق وبدر الكامل وسيد األكوان، الذي أزال الرشك 

وعّم النور بوجوده، وغري ذلك.)1(

1- عبداهلل، حممود حممد، اللغة العربية يف باكستان دراسة وتارخيًا، ص: 451-454، والدكتور فيوض الرمحن، معارصين 
إقبال، نيشنل بك رسوس، الهور، بدون تاريخ، ص: 637-639، والقصيدة بأكملها موجودة يف جملة الرشيد، العدد 

اخلاص باملديح النبوي، 1411هـ، إدراة عبدالرشيد أرشد، الهور، ص: 357-346.
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وننهي احلديث عن هذه املدرسة التقليدية يف الشعر العريب يف باكستان بذكر شاعر 
ديوان  له  و  العرشين،  القرن  ُتُويف يف مخسينات  الذي  معارص، هو أصغر عيل روحي، 
شعر عريب مطبوع، كام أن له ديوان شعر فاريس قد جتاوز عدد أبياته الشعرية أربعة آالف 
بيت، ورغم أنه قد عاش يف القرن العرشين، ورغم أن شعره العريب شعر رصني وحيمل 
رونق اللفظ وروعة املعنى، إال أنه قد نسج عىل منوال الشعر اجلاهيل واإلسالمي، وال 
يوجد فيه ما يدل عىل أنه كالم شاعر عريب معارص عاش يف القرن العرشين امليالدي، 

فهو يقول:

غــــراب بفرقــتنــا  نــادى  الـنجـــــاءلـقـــد  بالبــني  القلــب  فــراع 

بانـت يــــوم  مـنّي  الــقلــب  اخلــــالءكــأن  هبــا  تطــــري  كـريشــات 

التـصـــايب إىل  الشــباب  ذكـر  املـســـاءدعــا  يل  الصبـــاح  عــند  وهــل 

شــجـــون ذو  نفــيس  هـال  السـقــــاءيــباٌب  وهي  نــاقـتي  وكـــّلـت 

أراد الضــحك ُحـّم لـه الــبكـــاء)1(ومــا يف الــدهــر أشـقى مـن كئــيب

الكاملفوري ونقيب  باكستان حممد يوسف  التقليدية يف  املدرسة  أبرز شعراء  ومن 
عبدالرمحن  والقايض  شفيع  حممد  واملفتي  الكاندهلوي  إدريس  وحممد  الديروي  أمحد 
الكاملفوري واملفتي مجيل أمحد التهانوي وحممد موسى خان الروحاين البازي ورضاء 
وغريهم.  البخاري،  املنعم  عطاء  والشيخ  السوايت  حممد  فضل  والشيخ  املرداين  احلق 

وأهم موضوعات هذا الشعر يدور حول احلمد واملدح واملناقب والرثاء والشكوى.)2(
العلمية  واملعاهد  اجلامعات  أن  فبام  باكستان،  يف  التجديدية  املدرسة  شعراء  وأما 
احلكومية متلك إمكانيات ووسائل كثرية ال تتوفر للمدارس الدينية األهلية غالبًا، فقد 
أمكن هلؤالء الشعراء التقّلب يف األسفار وكثرة االطالع عىل اجلديد، وحتقق هلم التبادل 
الثقايف واالحتكاك بأهل اللغة، ومتّكنوا من احلصول عىل الدواوين واملجاميع الشعرية 

1- أصغر عيل الروحي، الديوان، حتقيق الدكتور رانا ذو الفقار عيل، تقديم الدكتور ظهور أمحد أظهر، جملة املجمع العريب 
الباكستاين، الهور، املجلد األول، العدد الثالث، ص: 43.

اللغة  قسم  الدكتوراه،  باكستان، 2007، رسالة  العريب يف  الشعر  راجع، مهداين، حامد أرشف،  التفصيل  من  ملزيد   -2
العربية، جامعة بنجاب، الهور.
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لكبار الشعراء العرب لكل عرص من العصور وكل مكان من البالد العربية املختلفة، 
ومن ثّم أمكن للكثريين منهم أن يطلعوا عىل الشعر العريب عىل اختالف األنواع واألزمنة 
القديم، وخرجوا من  العريب  الشعري  باإلنتاج  يأتوا  أن  استطاعوا  وبالتايل  واألماكن، 
واختذوا  العريب  الشعر  من  جديدة  أبوابًا  التقليدية وطرقوا  الشعرية  املوضوعات  إطار 

أساليب جديدة يف قرض الشعر.
ومن أهم شعراء هذا التيار ضياء احلق الصويف وحممد أفضل فقري والدكتور حممد 
خورشيد  والدكتور  الندوي  ناظم  وحممد  إقبال  حسني  حممد  واألستاذ  قلندر  مجيل 
حسن الرضوي وعبدالعزيز خالد والدكتور احلافظ عبدالرحيم واألستاذ عبدالواحد 
شعرًا  أنتج  من  وفيهم  السوايت.  الرمحن  لطافت  والشيخ  رسول  آصف  واملريزا  نديم 
الدكتور  الشعراء  هؤالء  فمن  واالهتامم،  الدراسة  يستحق  ديوان شعر  له  نصب  حتى 
باكستان. وهو من  العربية يف  أساتذة  من  أجيال  عليه  تثّقف  الذي  قلندر؛  حممد مجيل 
أعالم الشعر العريب يف باكستان يف عرصنا احلارض. تقاعد عن وظيفة التدريس يف قسم 
اللغة العربية باجلامعة القومية للغات احلديثة بإسالم آباد حاليًا، وما زال يقوم بتدريس 
اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد. يقول عنه الدكتور كامل 
عبدالعزيز املرصي مدير مركز الدراسات األساسية باجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم 
آباد سابقًا: »وهو الشاعر الواعد باألمل، احلامل بالفردوس األهبى، يتمّيز عن بقية شعراء 
باكستان الذين كتبوا أو يكتبون بالعربية بأنه الشاعر الوحيد - فيام أعلم - الذي يكتب 
القصيدة  كتابة  عىل  قدرته  إىل  باإلضافة  التفعيلة(،  )قصيدة  احلديثة  العربية  القصيدة 

العمودية«.)1( 
ويبدو أن تقلبه يف األسفار وكثرة اطالعه عىل اجلديد وإقامته يف لبنان وسوريا أثناء 
دراسته لدبلوم الرتبية 1975م، يبدو أن كل ذلك هو الذي أعطى لشعره هذه النكهة 
اخلاصة؛ التي أخرجته من أرس الثوب التقليدي العتيق الذي درج عليه شعراء العربية 
يف باكستان. وهو شاعر مرموق يف لغته األردية أيضًا، وله فيها ديوان مشهور بعنوان 
»كشكول« هو حمل عناية النقاد والدارسني باألردية. وما زال عطاؤه املتميز ثراء غزيرًا 

عىل الساحتني األردية والعربية.

1- جملة قيادة، مارس، 2001م، املجلد 2، العدد، 10.
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البيئة جسم  إن  القائلة  بالفكرة  الفكرية  قلندر طيلة حياته  األستاذ حممد مجيل  احتفظ 
اإلنسان الثاين وثوبه ومرآته الفكرية، التي استلهمها مما ورد يف القرآن من ذكر اجلنة )البيئة 
املثىل واملدينة الفضىل وحظرية القدس واحلب واجلامل األهبى واملعيشة احلسنى(. وما أجدر 
مجيل  حممد  البيئة  لفيلسوف  األهبى«  الفردوس  »حلم  ديوان  حمور  تكون  أن  الفكرة  هذه 

قلندر، كأس دهاق من معني شعري متدفق ذي متعة روحية وفكرية ولّذة للشاربني.)1(
وهو  األهبى«،  »الفردوس  املطبوع  ديوانه  من  قصيدة  من  األبيات  بعض  ييل  وفيام 

بصدد طبع ديوانه الثاين: )اهلزج(

هـــو اهلــــو  أنـــــا  أنــت،  والت مــــا ســـوى اهلـــــو هــــوهــــو 

اهلــــو هــــو مــــا  و  هــــومل، كـيـــف،  اهلــــــو  تـــرى  يـــا  وأيــن 

دنــيــــــانـــــــا أظـــهـــرت  هــــوإذا  اهلــــــو  أهيــــا  فـغــــبَت 

أم الكـــون رحـى اهلــــــــو هــــوهـل اهلـــو هــــو صـدى الكــــون

الـــــربق ملــحــــــة  مـن  هــــووكــــم  اهلـــــــو  رؤى  من  تـريـنـــا 

الـــــروح شــاشــــة  مـن  لتعــكس من سـنــا اهلــــــو هــــووكــــم 

العــــود رعـشـــة  مـــن  هــــووكــــم  اهلــــــو  غـنــــا  لتســمعنـا 

البــحـــر موجــــة  مـــن  لــرتقـص من جـوى اهلــــــو هــــووكــــم 

الــــورد شــعلــــة  مـــن  تـفـــوح بنـــدى اهلــــــو هــــو)2(وكــــم 

العلامء  كبار  من  ويعترب  فقري،  أفضل  حممد  الشعرية  املدرسة  هذه  فطاحل  ومن 
األفاضل للغة العربية وآداهبا يف باكستان، وله ديوان شعر عريب مطبوع، وله شعر جيد 

بالفارسية واألردية أيضًا. 

1- حممد مجيل قلندر، حلم الفردوس األهبى، الطبعة األوىل، 1987م، منشورات حممد مجيل قلندر، إسالم آباد، الصفحة 
اخلارجية وعبدالكبري حمسن، الفكرية الشعرية لدى حممد مجيل قلندر، 2000م، جملة القسم العريب، جامعة بنجاب، العدد: 

7، ص: 148-141.
2- حممد مجيل قلندر، حلم الفردوس األهبى، ص: 97.
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يقول األستاذ الدكتور ظهور أمحد أظهر عن أسلوب شعره: »ومن اجلوانب املهمة 
يف األسلوب الشعري عند األستاذ حممد أفضل فقري الشاعر هو ميله إىل غريب اللغة 
العربية، واهتاممه اخلاص هبا عىل دأب البعض من الشعراء الكبار يف اجلاهلية واإلسالم 
كذي الرمة والفرزدق وغريمها... ومن ظواهر اللفظ واملعنى يف األسلوب عنده تأّثره 
بالقرآن الكريم، وقصائده حافلة بالتعبريات واملفردات القرآنية... وجيدر بنا أن نشري 
إىل ما يمتاز به شاعرنا املتصوف، وذلك أنه جمال مل يضطلع له إال القلة القليلة من شعراء 
صنف  وهو   ...  ، املرصي  الفارض  ابن  املتصوف  الشاعر  ومنهم  الكرام،  العرب 
أقبل  اللغات، ولكن شاعرنا املتصوف قد  املنال حتى عند شعراء هذه  شعري صعب 
عىل هذا الصنف الشعري ... واجلدير بالذكر هبذه املناسبة أن للرباعي الفاريس أربعة 
بضعة  فيها  الفارض   ابن  استخدم  وقد  واألخرم،  األخرب  بنوعيه  وزنًا  وعرشين 
الرباعي  الرباعي كلها، فقال  الباكستاين فقد استوعب أوزان  أما شاعرنا  أوزان فقط. 
الشاعر  وأما  املجال،  هذا  يف  السبق  فضل  الفارض  فالبن  وزنًا،  وعرشين  أربعة  يف 

الباكستاين هذا فله فضل األولّية يف االستيعاب والكامل«.)1( 
ونورد فيام ييل بعض الرباعي الفاريس للحافظ حممد أفضل فقري: 

)أ(

املــوىل ســاد األسـالفـــا كـاخلـــري حــوى جـزاؤه أضعــافــاحمـــبـوب 

اســتكـــرام وااله  ملـــن  قــد كــان الــرمحـــن لـه وصــافـــابالــنعــت 

)ب(

الــعرفــانيف ســرية شـارع اهلـــدي سـلطـــان تــألأل  المــعهـــا  مـن 

األيــــــام تــــداول  مـن  تبــىل  الــربهـــانال  لـه  هبا  يسـتمســك  مـن 

)ج(

بـاألدب يــلزمــــه  ومــن  مـا خـاب من اهتــدى به يف الطــلبالـــدين 

1- حممد أفضل فقري، شآبيت الرمحة،التقديم: الدكتور ظهور أمحد أظهر، مكتبة كاروان، بدون تاريخ، ص: 16-14.



-228-

األخـــالق مكـــارم  تســتكمـــل  العـــريب)1(مل  الرســـول  بشـريعــة  إال 

ومن أعالم هذا التيار الشعري يف باكستان الدكتور خورشيد احلسن الرضوي، حيث 
يمتاز شعره بوصف دقيق وتشبيه بليغ وأسلوب رائع خاّلب، فها هو يقول متغزال:

اللحظـــاتدنت كغـزال خالــص اللــون شــادن فــاتر  اجلفــون  سقــيم 

جوانحي بني  ذاب  فؤادي  بالـزفـــراتفخلت  الصـدر  أشق  وكــدت 

بعدهـــا  عني  أعــرضِت  إن  بـالـنظــراتأسـلامي  القـلب  أصــبِت صميم 

اهلــوى النـوى عـزت  أن  وال أن طــول اهلـــجر رثَّ صـــاليتفـال حتسبي 

وُسبـــايت)2(فطـــيفك ال يـنفـــك عــني ســـاعة يقـــظتي  عــيّل  مــألِت 

األستاذ حممد  احلكومية  اجلامعات  العربية يف  الدواوين من شعراء  ومن أصحاب 
حسني إقبال، ويمتاز شعر األستاذ حممد حسني إقبال بثالث ميزات: أوالها أنه شعر 
يقدر  غزير  خصب  فياض  طبع  به  جاد  فقد  والتهجس،  التكلف  من  يشء  يشوبه  ال 
يمتاز هبا  التي  الثانية  وامليزة  واإلبداع،  االبتكار  يقدر عىل  أنه  كام  والبيان،  التعبري  عىل 
ومن  الرجال  ومناقب  النبوي  املدح  من  واملوضوعات،  املعاين  تنّوع  هو  الشعر  هذا 
التنّوع  الوصف إىل جتارب احلياة والنصائح والعظات ومن احلامسة إىل احلكم، وهذا 
القارة، من حيث إهنم  الشعراء يف شبه  وهذه األصالة مما خيلو منه شعر من سبقه من 
التبعية والتقليد إال قلياًل، كام أن أكثرهم مل خيرجوا من موضوع املدح  مل يتحّرروا من 
والرثاء أو شعر املناسبات. وامليزة الثالثة هي براعة االستهالل، فالشاعر يبدأ قصائده 
مدح  يف  قصيدته  يستهل  فهو  االستهالل،  براعة  عىل  يدل  بديع  ومعنى  مجيلة  بكلامت 

سيدنا احلسني  بمطلع: 

صـــالتعــّودت نفــيس مـدحــة الســـادات  لنيـــل  بيــتـًا  أخـــتلق  مل 

1- حممد أفضل فقري، شآبيت الرمحة، ص: 73، 74.
2- األبيات مأخوذة من الشاعر نفسه.
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 : ويقول يف مطلع قصيدته يف مدح اإلمام أيب حنيفة 

األخــطــاء لـتـــــارك  احلــكيم  وكــذا الفقــيه جمــــانب األهــــواءإن 

ويبدأ قصيدته يف مدح الدكتور حممد حسن بقوله:

خمتــــلفـــان والظــــلامء  وكــذا احلديد وخـالــص العقيــــانالـــــنور 

ظـلــمـة واجلهــالــة  نور  وبغـــريه اإلنســـان كــالـــعميـــانوالعـــلم 

ملكة  للشاعر  أن  عىل  داللة  االستهالل،  براعة  تظهر  القصائد  من  كثري  يف  وهكذا 
راسخة للشعر العريب ومطالعة عميقة لآلداب العربية.)1(

وننهي احلديث عن هذه املدرسة التجديدية يف الشعر العريب يف باكستان بذكر شاعر 
معارص قد ُتُويف يف تسعينات القرن العرشين، وله ديوان شعر عريب مطبوع، كام أن له 
مؤلفات قيمة ومقاالت عديدة يف اللغة واألدب أال وهو األستاذ حممد ناظم الندوي، 
أبوابًا  القرن العرشين نراه يتمشى مع مقتضيات هذا العرص ويطرق  أنه عاش يف  وبام 
شعره  وإن  الدينية،  املدارس  من  العربية  شعراء  إليها  يتطرق  مل  جديدة  وموضوعات 
العريب رصني وحيمل رونق اللفظ وروعة املعنى، وقد يوجد فيه ما يدل عىل أنه كالم 
شاعر معارص عاش يف القرن العرشين امليالدي، وهو الذي يقول يف وصف رجل القرن 

العرشين وبيان نشاطه يف جمال العلم: 

بنـهـــاره ليـــلـه  كـدحـــًا  دؤوبــًا لـنيـــل املجــد غـري كـليـــليواصـل 

بفكـــره العلـوم  مضيــفـًا إىل البـحث نتــاج عـقــولعكـوفــًا عىل درس 

متـطلعــــًا باحـــثًا  الليـــايل  بدليـــليـبيـت  غـامـضـــًا  ســـرًا  ليــدرك 

ومســــاءه صبــحه  يقــيض  العلـم جد عقيـــل كـذلك  غـرامـــًا بكشف 

جـميـــلوُيــعمــل جهــدًا فكره يف تفـــحص جد  يـفريــه  الـذي  وكــل 

1- حممد حسني القادري، حديث النفس، تقديم الدكتور ظهور أمحد أظهر، املجمع العريب الباكستاين، الهور، 1995م، 
ص: 109.
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متحــققـــًا سـاعيــًا  دؤوبــًا  أصـيــــليظــل  بـأصــــل  إال  ينــثني  وال 

جـليــــليـغوص بـفكــر يف العـناصـر باحــث بـعلــم  إال  خيــرج  فــام 

بضـئيــل)1(يقــلب فكـرًا يف التجــارب جاهـــدًا يـبدعـــه  الـذي  ولــيس 

وقال يتغزل وهو يف ريعان شبابه سنة 1934م/ 1935م: )الطويل( 

فتـــنبهـــت  قــبلتــهـــا  وقــد سـاءهــا منّي هيــام مــؤّجــجونـائمـــة 

توّهـــجوظـلت صفوحـًا ما تكّلــم ساعــــة كنـــار  خــدهيــا  وحـمـرة 

مـدى الـعمــر من حب ُيـدّل ويغنــجوأبــدت دالالً مــا سمعـت بمـثلـــه

وتعـــوجوقـالت لــقـد صــلت عـيّل بشـفــرة تلــوي  حــمراء  مــؤللــة 

تتــبّلــــجولـوال انتبـاهي من منـامي لقــد ذوت التي  خـــدي  جـــنينــة 

تأّجـــجفقــلت هلــا يـا مـنيـــة النــفس إنني هــواك  من  بنـــار  لـذيـــع 

وأثلــــجفحــاولت ختفيف اجلــوى يب لعلــني ُأراح  رشيـفــات  ببــعض 

باألذى أصـيبـــك  أن  اإللــه  حيــــرجمعـــاذ  هـو  بالـــذي  إليــك  وآيت   

وقد فـاح من أردانــا املســك يــأرجفجــادت يل احلـسنى والن كالمهـــا

مـضـت ملحـــة  أنه  إال  العــيش  كسهـم من القـوس الصــليبة خيرج)2(هـو 

ومن املوضوعات اجلديدة التي متّيز هبا شعراء املدرسة التجديدية عن شعراء املدرسة 
التقليدية يف باكستان الوصف والغزل والفخر واحلامسة والفلسفة.)3(

1- حممد ناظم الندوي، باقة األزهار، دار التأليف والرتمجة، كراتيش، بدون تاريخ، ص: 12.
2- حممد ناظم الندوي، باقة األزهار، ص: 41.

3- ملزيد من التفصيل راجع حامد أرشف مهداين، الشعر العريب يف باكستان، رسالة الدكتوراه، ص: 195-192.
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املبحث الثاين: موضوعات الشعر العريب الباكستاين:
كام أن كاتب النثر يرسي بقلمه يف جماالت كثرية، ويقرع كثريًا من املوضوعات ليمأل 
فراغ األوراق بشذراته، ويعرب للقارئني عن نتائج تفكريه، كذلك الشاعر عندما جيلس 
ويفكر يف النظم يتخذ بواعث وموضوعات هذه األشعار؛ إما من واقع اجتامعي يعيش 
بقصد  الشعر  صورة  يف  عنها  فيتحدث  والقضايا،  املسائل  من  فيه  تدور  بام  ويتأثر  فيه 
حلها أو إبرازها وتقديمها إىل أصحاب احلل والعقد، أو من وجدانه وما تظهر فيه من 

عواطف خمتلفة مثل عاطفة احلب أو عاطفة الرتّحم أو عاطفة دينية وغريها. 
ففي كلتا الصورتني جيد الناظم أمامه جماالت واسعة وموضوعوات خمتلفة يستمد 
النقاد بتقسيم هذه اآلفاق الشعرية إىل أغراض مثل املديح  منها مادة لنظمه. ولذا قام 
واهلجاء والرثاء والفخر واحلامسة وغريها. ولكل من هذه األغراض سامت تتسم هبا. 

وبالنسبة لشعراء باكستان حدثت نفس هذه الصورة، إذ اختربوا قرائحهم يف شّتى 
املجاالت، وقرضوا الشعر ملختلف األغراض. ومن تلك األغراض التي رسخت يف 

أذهاهنم وظهرت يف نظمهم: 
املدح )املدح النبوي، مدح الصحابة، مدح العلامء، مدح األمراء(، والرثاء والوصف 
)العلمي  والنقد  املباين وغريها(،  ولوازمه، ووصف  البستان  احلبيبة، وصف  )وصف 
واحلامسة  والفخر  والتغزل  التعليمي  والشعر  الديني  واالجتاه  والديني(  واالجتامعي 

والرتحيب والتهنئة واالستعطاف واهلجاء واملقاومة.)1(

املبحث الثالث: إسهامات الشعراء الباكستانيني يف األدب العريب:
بطابع  كله  أو  جله  منطبع  باكستان  يف  املنتج  الشعر  أن  إىل  الباحثني  معظم  ذهب 
تقليدي، وأن الشعراء مل خيرجوا من تقليدية املوضوعات لشعر العهد اجلاهيل وصدر 
هذا  نرى  ونحن  بالضبط،  املقّلد  للشعر  الزمن  حيددوا  مل  أهنم  لوحظ  وقد  اإلسالم، 
التحديد رضوريًا؛ نظرًا إىل ظهور حركة جتديدية أحدثت آثارًا كبرية يف الشعر العريب يف 
العرص العبايس، وقد برز فيها من محل لواء التجديد وأعرض عن سامت الشعر العريب 
التي كانت هلا أصداء لدى الشعراء وهم يكرروهنا باختالف األلفاظ أو أسلوب التعبري 

1- ملزيد من التفصيل ونامذج هذه األغراض من الشعر العريب الباكستاين راجع حامد أرشف مهداين، الشعر العريب يف 
باكستان: 605-562.
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واألداء الفني، كأمثال بشار و أيب نواس وغريمها. وجتّسد أبرز التجديد يف اخلروج عىل 
من  بدالً  اجلديدة  احلضارة  أطالل  عىل  بالوقوف  القصائد  الستهالل  الشعراء  طريقة 

وصف الناقة وسريها مع األحبة وشيوع البحور القصرية، وقد قال أبو نواس: 

أبـــكـيـــــه ال  الربــــع  والـــــرســــــــامتـــركـت  واألطــــــــالل 

لـيــــــــىل عـــــىل  أبــــــكي  ســلــــــمى)1(وال  وال  ُسعـــــدى  وال 

وكذلك اختذ شعراء العرص احلديث جتديدات كثرية، مثل اختيارهم النظم يف صورة 
املالحم واملرسحيات وغريها من القوالب احلديثة. 

أما شعراء العربية يف باكستان فإهنم تسايروا مع التيارات اجلديدة الناشئة يف العهد 
العبايس، كام أهنم حاكوا شعراء العهد اجلاهيل واإلسالمي وقلدوهم، إال أن هذا التقليد 

منحرص يف ظواهر بعضها شكلية وبعضها فكرية. 
العريب  الشعر  متعلقات  استخدام  يف  فيظهر  الشكلية  الظاهرة  حسب  التقليد  أما 
املوروث من أسامء اإلناث التي هام هبا الشعراء وجرى هبا التشبيب والنسيب، وأسامء 
األماكن التي جاء ذكرها فيه والتعبريات التي اختص هبا الشعراء العرب. وأما التقليد 
والبكاء  واالستيقاف  األحبة  أطالل  عىل  الوقوف  يف  فيظهر  الفكرية  الظاهرة  حسب 
والغامئم  واحلامئم  النسائم  وذكر  املؤنث  بصيغة  والتغزل  الليل  واستطالة  واالستبكاء 

وكراهة اللوم والعذل والتطرّي بالغراب.)2(
وثمة فرق كبري بني ما أنتج شعراء باكستان وبني شعر العرب يف هذين العهدين، فإن 
ذلك الشعر حماط بأغراض حمدودة مثل النسيب ومدح احلكام واهلجاء واملراثي، وقد 
تتضمن القصائد املنظومة يف هذه األغراض معاين أخرى مثل احلكم أو التعبري النفيس، 
وقدر كبري منه ميلء بالفحش واالبتذال واملعاين التافهة، حيث ال يمكن إنشاده يف حمرض 
مادية، وهذا عىل  منافع  ونيل  العفيفات  لفضح  وُوّظف  اسُتخدم  إنه  ثم  الشباب،  من 
عكس ما جرى للشعر العريب يف بالد باكستان، فأكثره يف موضوعات علمية أو دينية، 
وإنه بعيد عن الفحش والسوء ومل ُيرَم به أناس وال ُفضحت به العفيفات. وهذا الشعر 

1- أبو نواس، الديوان، حتقيق أمحد عبداحلميد الغزايل، دار الكتاب العريب، بريوت، 1984م، ج: 2، ص: 36.
الرشقية،  الكلية  جملة  2009م،  الباكستاين،  العريب  الشعر  يف  التقليد  مظاهر  بعنوان:  الباحث  مقال  للتفصيل  راجع   -2

املجلد: 84، العدد: 4، ص: 49 وما بعدها.
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يف مدح أحد ال يبالغ وال يطري وال يرفع املمدوح حتى يوصله إىل الثريا، بل هيتم يف 
املدائح بإبراز صفات معنوية مثل العلم واخللق، ثم إنه خمتلف عن الشعر العريب يف العهد 
اجلاهيل بمصادره التي عكف عليها واملناهل التي نبع منها، وهي مصادر دينية أحاطوا 
هبا إحاطة شاملة وأخذوا من معانيها وبثوها يف هذا الشعر؛ فجاء مطّهرًا مغسوالً بامء 

الكوثر، بعيدًا عن اخلرافات واملغامرات التي جتر صاحبها إىل السعري.
أما الصورة اجلديدة أو التجديدية فلها وجود يف هذا الشعر، وإن كان بعضها ظهر يف 
شعر املوّلدين، ولكنه يعترب جديدًا بالنسبة للعهود اجلاهلية وصدر اإلسالم واألموي، 
من  اهلل  ويل  الشيخ  هو  فها  القصائد،  الفتتاح  التقليدية  الطريقة  عىل  اخلروج  وأبرزها 
شعراء شبه القارة يساير شعراء العهد العبايس يف ترك هذه الطريقة، وهم استبدلوا هبا 
وصف الرياض والرياحني ووصف القصور ومظاهر أخرى للحضارة اجلديدة، فنرى 

ما الذي استبدله بالبكاء وبيان احلب شاعر شبه القارة:

بثينة  جـمــال  فليــذكر  شــاء  فـمن شــاء فليـــغزل بحب الربـائبفمــن 

حممــــد للحــبيب  حـبي  إذا وصـف العشــاق حب احلبــائب)1(ســأذكــر 

وقريبًا منه الشاعر الباكستاين الشيخ عبداملنان الدهلوي وهو يقول حمرضًا عىل حب 
اخللق، والسيام خريهم وهم األنبياء: 

طبيعـــةوذكـراك ُسعـدى كيف حيـدث بعــده  واضطــراب  فـؤاد  خفــوق 

وحبـــه قيســًا  أذناك  سمعت  بـثينــةوهــل  جـميــل  أو  لليـــىل  شديــدًا 

قـيمـــةفــذانك برهـانــان نصحــًا وعـــربة أهــون  الدهــر  متــاع  بــأن 

الـدنيـــا سـبيــل سعــادة فطــرةويف هــذه  سالمــة  األخــرى  يف  كـذلك 

فـإنــــه تــذْره  ال  بـحــب  ذريــعــة خــري وابـتغـاء فضيـــلة)2(علـــيك 

1- عبداحلي اللكهنوي، نزهة اخلواطر وهبجة املسامع، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد الدكن، 1954م، 
الطبعة األوىل، ج: 6، ص: 414.

2- جملة الرشيد، العدد اخلاص باملديح النبوي، ص: 157.
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ومن مظاهر التجديد الطريقة التي ابتكرها هؤالء الشعراء لبداية القصائد والتخلص 
يف  وأصحابه  وآله  النبي  عىل  والسالم  بالصالة  واالختتام  باحلمد  االفتتاح  وهي  هبا، 
هو  فاريس  شعري  بصنف  فيها  تأّثروا  وقد  واملوضوعات،  األغراض  خمتلفة  قصائد 

الرباعي.
 ومن صور التجديد يف الشعر العريب الباكستاين التفاؤل بنعاق الغراب عىل عكس 
الرباعي  عىل  باكستان  شعراء  وإقبال  به،  يتشاءمون  وهم  العرب  عادة  فيه  جرت  ما 
الفاريس واستيعاهبم ألوزانه كلها. وقد تقدم معنا بعض الدوبيت للحافظ حممد أفضل 
فقري. وقد سار هذا املسري الشيخ غالم النصري اجلاليس الشهري ببابا جاليس باستخدام 

الدوبيت يف شعره العريب، وفيام ييل نورد بعض األمثلة: 
)أ(

بـاملـعـــايص مليــكي  يــا  كمــثيل لــيس يف ذا القــوم عـــايصأتيــتك 

بخــــري فيــهم  مــا  الـقـــوم  بـذاك الـوصـف فـيهــم اخـتصـايصرأيت 

)ب(

بـإثــــم مـشـاهـــريًا  كـنــــا  القيــــامولــو  لنـــا  الكــريــم  باب  عـىل 

يــــأيس طــال  ملـــا  القــلب  شــفيــع اآلثمــني لنــــا اإلمــــام)1(فقــال 

الشعر  الدين نصري حماولة جتديدية يف  للسيد نصري  التالية  األبيات  نعد  أن  ويمكن 
عىل  األبيات  هذه  وقرض  العربية  البحور  من  الشاعر  خرج  حيث  الباكستاين،  العريب 

وزن شعر اللغة البنجابية، إحدى اللغات املحلية يف باكستان: 

أحـــــــــوايل مـــــــــدرك  قـد تعلــــم واهلل مــا خيطــر ببــــايليــــا 

ذاك يف  نـــــكــــــــــــــــذب  يف جُلــة آفــات بالعـــون وجدنـــاكال 

1- راجع للمزيد، غالم النصري اجلاليس، التبيان يف شهر رمضان، 1423هـ، الطبعة الثانية، مطبعة أسد حممود، راولبندي، 
ص: 300-298.
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جـــــــــازا لــــــه  مـن جاء عىل بابـك، قـد نال وقد فـازاالـفــــــخــر 

كـــــرامــــــات الـعـــــــشـق  مـن أخلصه يبقى، لليـأس روعـات)1(يف 

ومن حماوالت التجديد يف الشعر العريب ما نظمه املرزا آصف رسول يف بحر اهلزج 
مثمنًا ساملًا، و إنام يستخدموهنا مربعًا ساملًا أو مسدسًا ساملًا: 

قنــا قنـــالنــا دين من الرمحـان آمنـا وصـدَّ يـزيد الــعّز لإلنســان آمنا وصدَّ

يقـيم القسـط بالسلطان آمنا وصدقنــايبـني العـدل بامليــزان آمنّا وصـّدقنـــا

ليمـحو ظلمة العـدوان آمنـا وصدقنــاصـراط مستقــيم بنّي نـور عـىل نــور

حيـق احلــق بالربهان آمــنا وصدقــنايمـيز الـنور من نـار ألبـرار وأشــرار

أتــانا صاحب القـرآن آمنا وصـدقنــاإلكـامل اهلدى للناس باإلسالم يف الدنيـا

لكـل أسـوة اإلحسـان آمنا وصدقنــا)2(رسـول مصطفى هاٍد نبي جمتبى خـاتم

شعر  يف  كام  بزئبق،  تشبيه  إجراء  الباكستاين  العريب  الشعر  يف  التجديد  صور  ومن 
الدكتور خورشيد رضوي يف قصيدته العمودية بعنوان »اجلامل املنيس«: 

نجمة يف األفق كالزئبق ترنو/ عرب أعرص
عني من يف هذه النجمة حتلو/ لست أذكر

نجمة أخرى كمثل القرط يف أذن السامء/ تتألق
جيد من، من حتت هذا القرط يف رحب الفضاء/ يرتقرق

وجبني البدر كالدينار من خلف التالل/ يتطلع
وجه من يف احللم يف سرت اخليال/ يتقنع

إنام الليل حبيب حل فينا/ فاتن حلو الشامئل

1- نصري الدين نصري، دين مهه اوست، كولره رشيف إسالم آباد، مهرية نصرية كتب خانه، بدون تاريخ، ص: 26، 27.
2- جملة القسم العريب، جامعة بنجاب، 1426ه/2005م، العدد الثاين عرش، ص: 7 .



-236-

يف هباء ومجال قد نسينا / فهو منبت املخايل )1( 
التجديد  فنرى من مظاهر  العريب حيّن إىل صوت احلاممة وهي تسجع،  الشاعر  إن 
يقول  كام  احلاممة،  من  بدالً  والقمري  العندليب  صوت  إىل  باكستان  شعراء  تشّوق 

عبدالرمحن الكاملفوري: 

والبــالبـــل القــامرى  حلـــن  ســواجـــع فوق أزهـار اجلنــــان)2(وعـن 

ومن صور التجديد ما قاله األستاذ حممد مجيل قلندر: 

زمـــــاين هـــو  هـــجـر  بئــس مـكــــاين ســـاء زمـــــاين)3(بسـهـــم 

فجرى الشعراء العرب عادة عىل تشبيه العني بالسهم والسيف، فلام أضافه الشاعر 
إىل اهلجر بدت لنا صورة مل نألفها يف شعر الرتاث، وله أيضًا:

سليـــمى ذكـراهـــا  الروح  واملقـــاهي)4(غـــذاء  املطــاعـم  يف  ُلقـــانــا 

وهذا ما يعرف يف العرص احلديث عن لقاء األحبة يف هذه املواضع بدالً من احلمى 
والربع والبساتني.

 ومن التجديد اهتامم بعضهم البالغ وطول بياهنم يف وصف أعضاء املحبوبة، وال 
توجد هذه السمة الوصفية بتلك التفاصيل يف تراث الشعر العريب، وآلزاد من شعراء 
شبه القارة قصيدة »مرآة اجلامل«، يصف فيها أعضاء العشيقة من الرأس إىل القدم، قد 
وقف لكل عضو بيتني، وله يف هذا الوصف صور ابتكرها وتشبيهات هو أبو عذرها، 

كام قال يف ضفريتيها: 

خـدودهــا بيــاض  عـىل  سلــسلتــانأضفـريتان  احلـســن  كتــاب  يف  أو 

1- الدكتور أمحد إدريس، األدب العريب يف شبة القارة حتى هناية القرن العرشين، إسالم آباد،1994م، ص: 19.
2- جملة بينات، املجلد: 31، العدد: 7، رجب 1397ه/يوليو 1977م، ص: 40، حممود حممد عبداهلل، اللغة العربية يف 

باكستان، ص: 438.
3- حممد مجيل قلندر، حلم الفردوس األهبى، ص: 17

4- حممد مجيل قلندر، حلم الفردوس األهبى، ص: 20.
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العيــدين أقبلــتا مـعــــًا معلـقتـــان)1(أو ليـلـــتا  قصــائدهــم  مــن  أو 

وحذا حذوه نقيب أمحد الديروي من شعراء باكستان فقال: 

بــدر نظـــري  اخلــــدود  يف  بـــانوخــدك  شـــبيه  القـــدود  يف  وقـــدك 

منــــري بــدر  أم  الــوجـــه  اجلــامن)2(فـــهذا  عـــقد  أم  الــثغـر  وهــذا 

أبوابًا  قرع  إنه  قلندر، حيث  املوضوعات بعض شعر حممد مجيل  التجديد يف  ومن 
املصادر  يف  وصفها  جاء  وملا  املتقون،  هبا  وعد  التي  اجلنة  باب  وهو  بشعره،  جديدة 
ى  أهداه طائر خياله، ولذا سمَّ يتخيلها ويظهر حنانه هلا ويصفها كام  اإلسالمية هنض 

ديوانه »حلم الفردوس األهبى«، ومما قاله يف هذا الباب: 

رحيـانـــا بروحـهــا  تبــاهى  أهبـاهــــامــدن  لكنـــه  اهلـــوى  كهـــَف 

ُسهــاهـــا)3(ال أذن سمــــعت وال عــــــني رأت  عليه  ال خــاطر خطــر 

مثل:  العريب،  الشعر  تراث  يف  مألوفة  تكن  مل  التي  الرتاكيب  بعض  استعمل  وقد 
»كهف اهلوى« و»أرض اجلامل« و»طري البقاء«، يريد بأرض اجلامل اجلنة، وبطري البقاء 

املسلم املتمتع هبا.)4(
ومثل »عود القرآن« كام قال: 

األديـــــــان ظــــلم  مـن  الـقـــــرآن)5(رحــــلة  عــود  مـوجــات  عىل 

براكني األسى.)6(  قوله: طوبى ملن كظم  »براكني األسى« يف  املبتكرة  تراكيبه  ومن 

1- حممود حممد عبداهلل، اللغة العربية يف باكستان، ص: 62.
2- املرجع نفسه، ص: 451.

3- حممد مجيل قلندر، حلم الفردوس األهبى، ص: 21.
4- املرجع نفسه، ص: 21.
5- املرجع نفسه، ص: 28.
6- املرجع نفسه، ص: 32.



-238-

ومنها تشبيه العني بالكشكول: عيني رأت فتكشكلت.)1(
وآخر ما نريد إثباته يف جمال التجديد حماوالت بعضهم النظم احلر. وهذا التيار قام به 
من الشعراء الباكستانيني الدكتور خورشيد حسن الرضوي والدكتور حممد مجيل قلندر 

والدكتور احلافظ عبدالرحيم وعبدالعزيز خالد.)2(
عىل  دليل  خري  ذلك  أن  والشك  الباكستاين،  العريب  الشعر  مالمح  بعض  فهذه 
إسهامات قّيمة لشعراء باكستان يف األدب العريب، كام أنه يوحي ببالغ الذوق األديب عند 

شعراء باكستان وتضّلعهم يف األدب العريب القديم و احلديث ومعرفته.

نتائج البحث: 
• إن عناية باكستان باللغة العربية نابعة من اقتناع راسخ وعقيدة صافية، ألهنا لغة 	

القرآن الكريم ولغة دينهم وثقافتهم وآداهبم ووحدهتم وعقيدهتم. 
• إلبداء 	 العربية  اللغة  تناولوا  الذين  الشعراء  من  كبري  عدد  باكستان  يف  يوجد 

مشاعرهم وجعلوها جماالً للتعبري عن أحاسيسهم وعواطفهم.
• العلمي ال األديب، 	 التقليدية يغلب عىل شعرهم األسلوب  املدرسة  إن أصحاب 

ويسود شعرهم التأثر بالقرآن واحلديث النبوي وشعر القدامى.
• إن إنتاج شعراء هذه املدرسة ليس بمجرد تقليد وترديد أو هجس سخيف، بل 	

يوجد فيهم عدد غري قليل ممن أنتج شعرًا غزيرًا حتى نصب له ديوان شعر يستحق 
الدراسة واالهتامم.

• إن أصحاب املدرسة التجديدية حترروا من أغالل التقليد للشعر العريب القديم، 	
من  جديدة  أبوابًا  وطرقوا  التقليدية،  الشعرية  املوضوعات  إطار  من  وخرجوا 

الشعر العريب، واختذوا أساليب جديدة يف قرض الشعر.

1- املرجع نفسه، ص: 36.
الكلية الرشقية،  الباكستاين، 2010م، جملة  العريب  التجديد يف الشعر  الباحث بعنوان: مظاهر  2- راجع للتفصيل مقال 

جامعة بنجاب، املجلد: 85، العد: 1، ص: 85-82.
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• موضوعات الشعر العريب الباكستاين تدور حول املدح والرثاء والوصف والنقد 	
واالجتاه الديني والشعر التعليمي والتغزل والفخر واحلامسة والرتحيب والتهنئة 

والشكوى واالستعطاف واهلجاء واملقاومة.
• العهد 	 يف  الناشئة  اجلديدة  التيارات  مع  تسايروا  باكستان  يف  العربية  شعراء  إن 

العبايس، كام أهنم حاكوا شعراء العهد اجلاهيل واإلسالمي وقلدوهم، إال أن هذا 
التقليد منحرص يف ظواهر بعضها شكلية وبعضها فكرية.
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األستاذ الدكتور ظهور أمحد أظهر
أستاذ العربية املتقاعد بقسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، الهور

إن رحلتي األخرية إىل اإلمارات العربية املتحدة، التي قمت هبا يف بداية شهر نوفمرب 
جدًا،  ومثمرة  مفيدة  رحلة  كانت  قد  تقريبًا،  أسبوعني  واستغرقت  )1999م(  املايض 
فإضافة إىل املحارضات والكلامت التي ألقيتها بجامعة الشارقة الفتية وكلية الدراسات 
اإلسالمية والعربية بديب، واللقاءات املتكررة املتجددة مع اإلخوان واألصدقاء، تلك 
مدى  بذاكريت  عالقة  تظل  وسوف  أبدًا  أنساها  لن  عاطرة  مجيلة  ذكريات  تركت  التي 
لثقافة  الشامخ  الرصح  ذلك  بديب(،  املاجد  مجعة  )مركز  أزور  أن  ىل  أتيح  فقد  احلياة، 
العرب وتراثهم، بفضل نشاطاته املتنوعة ومرافقه العديدة املفيدة. كام ُأتيَح يل أن أترشف 
بلقاء اإلنسان العريب النبيل والتاجر العمالق واإلداري اخلبري الفّذ الشيخ مجعة املاجد 
أيب خالد - حفظه اهلل ورعاه - الذي سمعت منه، خالل حديثي معه، كلمة ال تزال 
ترّن يف أذين، وأحب أن يسمعها ويطبقها عىل نفسه كل عريب ومسلم، ال بل كل إنسان 
نبيل يريد اخلري لنفسه وألبناء جنسه من بني آدم، هي قوله الذي رد به عىل سؤال كان 
اتبعها واألرسار التي ساعدته  قد ُوّجه إليه من قبل السفري الربيطاين عن املبادئ التي 
عىل إنشاء اإلمرباطورية التجارية العمالقة يف اإلمارات وتطويرها، فقد رد عليه بقوله: 

1- ُنرش هذا البحث يف جملة آفاق الثقافة والرتاث - العدد 30/29.
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»وقد التزمت يف حيايت بمبدأين مها: األمانة والعمل اجلاد«. ومن املعلوم أن ذلك مما 
، الذي قال وهو يأمر بذلك  ورثه املسلمون من سرية رسوهلم الصادق األمني حممد

أمته: »إذا عمل أحدكم عماًل فليتقنه«.)1(
األمني  عبدالوهاب  نجيب  الدكتور  األستاذ  النبيل  العريب  الشاب  مع  لقائي  وأما 
ذا  حديثًا  كان  فقد  الضامن،  صالح  حاتم  الدكتور  الفاضل  واألستاذ  للمركز،  العام 
شجون وعن شّتى الشؤون، ومنها احلديث عن اللغة العربية وآداهبا يف شبه القارة، وعن 
كتبها القيمة النادرة ومؤلفيها األعالم من تلك البالد، إضافة إىل كتب الرتاث األخرى 
خمطوطها ومطبوعها، ومظاّن وجودها، فجرى ذكر شيخي وأستاذي األديب اللغوي 
العالمة عبدالعزيز امليمني - غفر اهلل له ورمحه وأجزل مثوبته - وكلنا أبدى إعجابه بام 
قام به شيخنا وأستاذنا امليمني من خدمات جبارة للغة العربية وآداهبا، ويف جمال إحياء 
الرتاث العريب الغايل خاصة، فقد حقق األستاذ امليمني أكثر من ثالثني كتابًا من أغىل 
 . كنوز الرتاث العريب، منها: »سمط الآليل رشح النوادر واألمايل« أليب عيل القايل، 
وخالل حديثنا عن امليمني جرى ذكر ما اهتمه به بعضهم من البخل والشح، ليس بامله 
فحسب بل بعلمه وما كان يمتلكه من الكتب. فدافعت عن امليمني وحتدثت هلام عن 
أشياء مل يكونا يعرفاهنا، بل كانت حلظات جمهولة وجوانب خافية مل يعرفها إال من وثق 
به امليمني من أخص تالميذه، فاقرتح الدكتور حاتم، وألّح عيّل يف االقرتاح، أن أسّجل 
ُقّراء العربية املحبون للميمني املعجبون بام قام به من  معلومايت عنه يف مقالة؛ ليعرفها 

خدمات جبارة للغة الضاد. 
بمدينة  امليمني  األستاذ  حياة  عن  مفصلة  مقالة  أعد  أن  أنوي  كنت  أنني  والواقع 
الهور، حيث قىض هبا أيامًا طالبًا منتسبًا بجامعة بنجاب يف الهور، ثم ُعنّي فيها أستاذًا 
مرتني: مرة قبل توظيفه بجامعة عليكره اإلسالمية يف اهلند يف سنة 1925م، ومرة ثانية 
قصرية،  غري  مدد  وهي  1966م(،  إىل  1964م  )من  حياته  أخريات  يف  التقاعد  بعد 
وحافلة باألحداث والذكريات التي البد من إبرازها وتسجيلها واإلحاطة هبا، إال أنني 
مل أمتكن من ذلك عىل الرغم من حماواليت، وقد حالت دوهنا األشغال اإلدارية واألعامل 
الطارئة واألسفار النائية املتكررة، وما دام املوضوع واسع املجال وحيتاج إىل وقت كثري 

1- شعب اإليامن للبيهقي، 4/ 334 .
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حياة  من  املجهولة  املهمة  واجلوانب  اللحظات  بعض  عىل  الضوء  نلقي  كبري.  وجهد 
األستاذ امليمني، وأحتف هبا )آفاق الثقافة والرتاث(، جملة مركز مجعة املاجد. 

شخصيته  عن  نأخذ  لكي  امليمني  برتمجة  إملامًا  نلّم  أن  يشء،  كل  قبل  البد،  ولكن 
فقد  حياته.  من  وجوانب  حلظات  من  بنا  سيمر  ما  فهم  علينا  ويسهل  وفكرة،  صورة 
ُولد األستاذ العالمة الشيخ عبدالعزيز ابن احلاج عبدالكريم بن عبداهلل يف سنة 1888م 
بمدينة )راجكوت( يف إقليم )كاتيا وار( عىل الساحل الغريب للهند، ويف أرسة التجار 
الشيخ  والد  أن  إال  كلها.  القارة  التجارة يف شبه  بمهنة  ُتعرف  ميمن  قبيلة  إذ  العريقة، 
كان قد نذر ابنه للدراسات العربية واإلسالمية؛ فأسلمه إىل الُكّتاب حيث تعّلم القراءة 
والكتابة، كعادة األطفال املسلمني من أبناء زمانه يف وقته. وأحب الصبي العلم وألِفه 
مما جعل أباه يشجعه عىل ذلك ويسمح له بأن خيرج يف طلب العلم. فاجته امليمني قاصدًا 
مدينة دهيل العاصمة اهلندية أوالً، ثم العواصم الثقافية اهلندية األخرى التي كان آخرها 
مدينة الهور، عاصمة باكستان الثقافية وقلبها اخلفاق، حيث نال شهادة )فاضل اللغة 
يف  قياسيًا  رقاًم  وحقق  الرتتيب،  يف  األول  فكان  بالهور،  بنجاب  جامعة  من  العربية( 
االمتحان. واجلدير بالذكر أن شهادة »فاضل اللغة العربية« هي الشهادة األوىل واألخرية 
التي حصل عليها األستاذ امليمني، ومل حيصل عىل أي شهادة أخرى غريها، ومل يدخل 
أي امتحان غري ذلك االمتحان الوحيد، ومن أشهر أساتذته الشيخ نذير أمحد الدهلوي 

 . والشيخ حممد طيب املكي وحسني بن حمسن األنصاري اليامين 
واختار امليمني مهنة التدريس فُعنّي مدّرسًا للغتني العربية والفارسية بكلية بشاور 
اإلسالمية، ثم مدّرسًا للغة العربية بالكلية الرشقية جلامعة بنجاب بالهور، ثم حمارضًا 
فأستاذًا مشاركًا بقسم اللغة العربية جلامعة عليكره اإلسالمية يف 1925م، حتى نال هبا 
وظيفة األستاذية ورياسة القسم؛ حيث استمر يف خدمة العربية وآداهبا باجلامعة إىل أن 
بلغ سنَّ التقاعد، فهاجر إىل باكستان يف 1953م ليصبح الرئيس املؤسس لقسم اللغة 
وأخريًا  بعد،  فيام  اإلسالمية  البحوث  ملعهد  املؤسس  واملدير  كراتيش  بجامعة  العربية 
بنجاب  بالكلية الرشقية جلامعة  العربية  اللغة  ُعرضت عليه األستاذية والرياسة لقسم 
ى من حياته،  الهور يف 1964م، ثم عاد إىل كراتيش يف 1966م حيث قىض هبا ما تبقَّ
ووافته املنية يف يوم اجلمعة السادس والعرشين من ذي القعدة سنة 1398ه )27 أكتوبر 

1978م(، وقد جتاوز التسعني من عمره. 
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وقد حقق األستاذ امليمني أكثر من ثالثني كتابًا من الرتاث العريب، كام ذكرنا، منها 
رحالت ثالث  وله  والقاهرة،  دمشق  بمجمعي  مراساًل  وكان عضوًا  الآليل«،  »سمط 
إىل البالد العربية واإلسالمية زار خالهلا عددًا من العواصم الثقافية واطلع عىل خزائن 
باشا  تيمور  أمحد  العالمة  الكثريين، وكان صديقًا محياًم لألستاذ  برجاهلا  كتبها واتصل 
الدكتور  األستاذ  ذكره  وقد   ، شاكر  أمحد  والشيخ  اخلطيب  الدين  حمب  واألستاذ 
شاكر الفحام قائاًل بأن األستاذ عبدالعزيز امليمني الراجكويت-  وأغدق عليه صوب 
رضوانه - من أفذاذ العلامء األعالم يف التمّكن من العربية وآداهبا وعلومها؛ أحبها حبًا 
ملك عليه نفسه وتغلل يف السواد من قلبه، ونبغ فيها نبوغ عابد متألٍه قد تبتل يف حماريبها 
أرسارها  عىل  ووقف  وإعجازها  سحرها  وتذّوق  بياهنا  فتعّرف  جنباهتا،  يف  وأراح 
ودقائقها وأحاط خربًا بأدبائها وشعرائها وعلامئها ورجاهلا، وقىض حياته يدرس تراثها 
العظيم ويدّرسه ويسعى لتحقيقه ونرشه السعي احلثيث، ويرشد من يتوّسم فيه اخلري 
إىل نفائسه وذخائره، ويذود عن محاه بالكلمة الصادقة اخلالصة خترصات ذوي األهواء 
واألغراض، دائب العمل فيام نصب نفسه له، يبذل أقىص ما يف وسعه، ويواىل نضجه، 
ال يني وال يفرت، وبلغ به حب العربية واهليام هبا أنه كان حيس نفسه غريبًا بني أهله، إذ 
قال: واهلل املسؤول أن جيعل سعيي مشكورًا بني أدباء البالد العربية، فهم غريض من 

إنشائها يف العربية، أنا بني أهيل ووطني كأجنبي عنهم.
اخلمسينات  إىل  أتذكره،  فيام  ترجع،  فإهنا  امليمني   عبدالعزيز  باألستاذ  صلتي  وأما 
امليالدية، وذلك يف سنة 1956م حني انتهيت أو كدت أنتهي من دراستي الثانوية وأنقطع 
إىل دراسة اللغة العربية وإتقاهنا وأطلع عىل الوسائل املعينة املتوافرة هلا. فبدأت أبحث عن 
طرق فعالة مؤدية إىل ذلك من اإلذاعات العربية والكتب املفيدة، فصادفت كتابًا صغريًا عند 
بعض باعة الكتب العربية يف بلدي هو كتاب )لغات جديدة( )1( للشيخ الرشيف سليامن 
الندوي، )2(  من كبار علامء ندوة العلامء يف اهلند. والكتاب يضمُّ قدرًا كبريًا من املفردات 
والرتاكيب اللغوية اجلديدة باللغة العربية التي كانت متداولة بني األدباء والشعراء والُكّتاب 
والصحفيني العرب املعارصين يف ذلك الوقت، إضافة إىل مقالة مفيدة باللغة األردية بقلم 

1- قد ظهرت طبعة الكتاب األوىل يف مدينة أعظم كره اهلند سنة 1912م، والثانية يف 1928م، وهي التي عثرت عليها 
واستفدت منها. 

2- املتوىف 1383هـ )1956م( من أبرز الندويني األفاضل وأخص تالميذ الشيخ شبيل وأشهرهم. 
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األستاذ اجلليل الشيخ مسعود عامل الندوي  جاءت مقدمة أو متهيدًا للكتاب، عنواهنا: 
العربية  اللغة  تطّور  الكاتب  فيها  تناول  وقد  املعارصة،  وتراكيبها  العربية  اللغة  مفردات 
ومكانتها بني لغات العامل ووضعها الراهن يف العامل العريب آنذاك، إضافة إىل تعريف بعض 
مهم إىل ثالث طبقات تبعًا لثقافتهم األصلية ومكانتهم  الُكّتاب واألدباء املعارصين، فقسَّ
األدبية، فعّد األستاذ امليمني من الطبقة الثانية للكتاب العرب، عىل الرغم من كونه أعجميًا 
غري عريب، فقال: ومن اجلائز أن نعّد من هذه الطبقة الثانية لُكّتاب العرب الشيخ عبدالعزيز 
أعجمي غري  أنه من أصل  من  الرغم  فعىل  بلدنا،  وأساتيذها يف  العربية  علامء  امليمني من 
بني  عالية  مكانة  حيتل  متبّحرًا،  وعاملًا  بارزًا  وأديبًا  كبريًا  لغويًا  كونه  بحكم  أنه،  إالَّ  عريب، 

ُكّتاب العربية وأدبائها، ويمتاز بينهم بأسلوبه اللغوي واألديب.)1(
فقد كانت هذه هي الوهلة األوىل التي عرفت فيها األستاذ امليمني، وأعجبتني مكانته 
واألستاذ  اإلسكندري  أمحد  األستاذ  أمثال  من  وبلغائها  العروبة  فطاحل  بني  املرموقة 
، ومل أكن أتوّقع، يف تلك اآلونة،  حمب الدين اخلطيب واألستاذ أمحد حسن الزيات، 
أنني سوف أراه يوما فضاًل عن التتلمذ عليه أو االستفادة منه، وربام ذهب يب الظّن إىل 

أن الرجل قد توفاه اهلل إىل رمحته. 
كلها  املختلفة،  التعليم  مراحل  يف  وتدرجت  العهد  يب  وتقادم  األيام  مرت  ثم 
الذي  والكتاب  امليمني  تناسيت  قل  أو  العربية، ونسيت  اللغة  باالنتساب، مركزًا عىل 
فني به، حتى إنني أهنيت دراسايت اجلامعية وحصلُت عىل شهادة املاجستري وُعيِّنت  عرَّ

حمارضًا للغة العربية يف جامعة البنجاب بقسمها العريب يف غضون 1963م. 
آنذاك  الرشقية  الدراسات  كلية  عبداهلل عميد  الدكتور سيد  كان  ويف سنة 1964م 
البارزين  امليمني  األستاذ  تالميذ  من  وهو  العريب،  القسم  رئيس  منصب  أيضًا  حيتل 
ال وخدمات جبارة يف جمال الرتبية والتعليم للبلد. وأراد الدكتور  األفاضل، وله أثر فعَّ
النبوي  الكريم ولغة احلديث  القرآن  لغة  العربية  باللغة  للنهوض  يقوم بدوره  أن  سيد 
أجل  من  ُأنشئت  التي  باكستان،  الشقيق يف  العريب  الشعب  ولغة  اإلسالمية  واملعارف 
حتت  الدويل  املستوى  عىل  العربية  اللغة  مؤمتر  عقد  فاعتزم  اإلسالم،  وباسم  اإلسالم 
إىل  الدعوة  ه  ووجَّ الباكستاين.  والشعب  احلكومة  مع  بالتعاون  العريب  القسم  إرشاف 

1- راجع مقدمة أردية لكتاب لغات جديدة: 12. 
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من  ترّشح  أو  حكوماهتا  إىل  القضية  ترفع  أن  منها  راجيًا  بكراتيش  العربية  السفارات 
باكستان؛  العربية يف  الدولة وعلامء  أعيان  الدعوة إىل  املؤمتر، كام وّجه  يمثل بالدها يف 
وكان اسم األستاذ عبدالعزيز امليمني عىل رأس قائمة املدعّوين فال تسأل عن فرحتي 
ورسوري هبذا النبأ املفاجئ املدهش! أهذا هو امليمني نفسه الذي عاش يف أحالمي منذ 
قرأت عنه يف مقدمة ذلك الكتاب قبل عرش سنوات تقريبًا، فأعجبت به وظننت أنه قد 
سأرى  هل  رأيس؟  بعيني  الهور  أرض  عىل  سأراه  هل  الغابرين؟  املاضني  من  أصبح 
إمام العربية يف شبه القارة وألتقيه وأحتدث إليه؟ ذلك الرجل العظيم الذي ُأعجبُت به 

وأحببته قبل أن أراه أو ألتقيه وأحتدث إليه!

فتمّكـنـــاأتـاين هـواهــا قبل أن أعـرف اهلــوى خـاليـــًا  قلبـــًا  فصـادف 

شيئًا  أعرف  مل  ألنني  وذلك  إيّل،  بالنسبة  مدهشة  غريبة  مفاجأة  هذه  كانت  ولقد 
التي مرَّ هبا األستاذ امليمني ِخالل السنوات العرش من إحالته إىل املعاش  عن املراحل 
وهجرته من اهلند إىل باكستان وتعيينه أستاذًا ورئيسًا للقسم العريب بجامعة كراتيش، أو 
مديرًا مؤسسًا ملعهد البحوث اإلسالمية بمدينة كراتيش التي تبعد أكثر من ألف ميل من 
مدينة الهور، وكانت وسائل اإلعالم يف العامل اإلسالمي - وال تزال - تضّن بصفحاهتا 

عىل العلم والعلامء، فيا للفضيحة! 
عىل كل حال، مل أعرف شيئًا عن امليمني وعن وجوده يف باكستان، إذ كنت حديث 
الرتبية والتعليم وعن رجاهلا األفاضل، وقد أكون  باجلامعة غريبًا عن مصلحة  العهد 

ًا يف ذلك، ولكنني صادق فيام أقول. مقرصِّ
وقد كنت أحَد أعضاء جلنة االستقبال للمؤمتر، وكان من مهمتها أن تستقبل الضيوف 
الكرام واملندوبني األفاضل املتوافدين من خارج الهور بالقطار أو بالطائرة للمشاركة 
يف مؤمتر اللغة العربية الدويل، وانقسمت اللجنة إىل قسمني: أحدمها الستقبال القادمني 
بالقطار والثاين الستقبال من يأيت بالطائرة، ومل ُيسعفني حظِّي ألن أكون يف اللجنة التي 
امتنعت عن ذلك  أنني  إال  أغريِّ عضويتي  أن  امليمني، وأردت  سوف تستقبل األستاذ 
ر يل من املهمة، علاًم بأن األستاذ امليمني سيبقى يف الهور أكثَر من أسبوع  ورضيت بام قدِّ
ومن ثم ستتاح يل فرصة لقائه غري مرة، وفوق ذلك كّله، فإنه ال يعرفني وال أعرفه، إًذا ال 
فائدة من تغيري العضوية، وغاية ما يف األمر أنني سُأحرم من استقبال األستاذ يف املطار، 
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ولن حيول بيني وبينه من الوقت إال حلظات قصرية قليلة متيض ومترُّ بني املطار واحلرم 
ل من قسم إىل آخر للجنة االستقبال،  اجلامعي، فذلك ما منعني عن فكرة التغيري والتحوُّ
بني من امليمني وتتيح يل  ر اهلل يل وأخذت أنتظر اللحظات التي سوف تقرِّ وقنعت بام قدَّ

فرصة النظر إليه والتقائه واحلديث إليه. 
أو  انقضت  قد  االنتظار  أو كادت حتني، وحلظات  اللحظة قد حانت  وها هي ذي 
كادت تنقيض، فقد ُأبلغنا أن األستاذ عبدالعزيز امليمني وصل إىل الهور، وقد حتركت 
به السيارة من املطار، وأنه يف طريقه إىل الكلية الرشقية، ونحن وقوف عىل باهبا الغريب 
القامة، قصري  السيارة! رجل عجوز، طويل  ينزل من  فإذا هو  الكريم،  الضيف  ننتظر 
اللحية أبيضها، قد بلغ الثامنني أو كاد، وقد ارتدى الزيَّ الوطني الباكستاين من القميص 
والرسوال وعىل رأسه قلنسوة جناح )وهي قلنسوة رسمية لكل مواطن يف باكستان، قد 
ُعرفت باسم حممد عيل جناح القائد املؤسس لباكستان وحاكمها العام األول(، ويف يِده 
ب به  عكاز العجائز، وإذا عميد الكلية وتلميذ امليمني البارز يستبق نحَوه ليستقبله فريحِّ
ويعانقه ويصافحه، ثم يبدأ املشوار التقليدي من الرتحيب واملعانقة واملصافحة معًا، أو 
املصافحة فقط. وكان حظي املصافحة فقط دون أن يعرفني به أحد أو أعرفه أنا نفيس، 
امليمني وهو يردُّ عىل سائل سأله، وقد رأى يف يده العصا أو  وأول كلمة سمعتها من 
العكاز، قائاًل: قد اختذت العصا يا أستاذ؟ فقال امليمني: نعم، العصا ملن عىص. ويعني 
بذلك أنه مل يتخذ العصا ألنه عجوز وحيتاج إليها، وإنام هي عالج العصاة واملتمردين! 
ثم دخل اجلمع املحتشد عىل الباب إىل الكلية ثم إىل قاعة األساتذة حيث جرى احلديث 
التقليدي من أسئلة عادية وأجوبة عنها، تداوهلا الضيف واملستضيفون بينهم من احلديث 
عن وعثاء السفر وما واجهه املسافر من مشقة وعناء وتعب، ومن قلق االنتظار وشدته 
التي مر هبا املستضيفون املستقبلون، إىل حديث عن طقس كراتيش ومناخ الهور، ثم 

كان دور الشاي والقهوة، ثم تفّرق اجلمع وخلوا الضيف يتحول إىل سكنه ليسرتيح. 
ل مرة إىل األستاذ امليمني وهو يتحدث يف معرض  و ُأتيح يل يف اليوم التايل أن أستمع أوَّ
املخطوطات العربية النادرة واملطبوعات القّيمة التي حتتفظ هبا جامعة بنجاب املركزية، 
إضافة إىل ما تقدم به بعض املواطنني أصحاب املكتبات من املخطوطات واملطبوعات 
العربية النادرة عندهم ليشاركوا هبا يف هذا املعرض الذي أقيم بمناسبة املؤمتر، وألقى 
العريب:  بالكتاب  يعّرف  أن  فيها جاهدًا  املعرض كلمته، وحاول  األستاذ املرشف عىل 
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خمطوطه ومطبوعه، تارخيه وتطوره، ورقه ومداده، ولكنه مل ُيوّفق فيام أراد ومل يعجب 
امليمني،  األستاذ  حفيظة  أثار  مما  غليلهم،  يشِف  ومل  حاجتهم  يرض  ومل  كالُمه  الناس 
العربية  املخطوطات  عىل  الواسع  االطالع  وصاحب  احللبة  وفارس  الثقة  اخلبري  وهو 
فإذا  أحد غريه يف عرصه.  يعرفه  مل  ما  منها  الذي عرف  العامل. وهو  أنحاء  ومظاهّنا يف 
به ينهض من مكانه آليًا وتلقائيًا دون أن ُيدعى إىل منصة املعرض، وكان من حقه أن 
ُيدعى إليها، فصعدها ووقف أمام اجلمع فرفع عقريته يف يشء من املرارة والشكوى، 
ڻ﴾)1(  ڻ       ڻ  ﴿ں  وجل:  عز  اهلل  بقول  حديثه  بادئًا  ويصول  يقول  وسمعته 
ثم جاء بالعجائب من املعلومات القيمة املرضية عن اخلط واخلطاطني واملحفوظات، 
وعن التأليف واملؤلفني واملؤلفات، وعن الورق والوراقني واملكتبات، مما مل خيطر ببال 
أحد منا، وُأعجب القوم باخلطيب وبام جاء به من املعلومات القيمة النادرة، واستمعوا 
إليه صامتني ساكتني كأّن عىل رؤوسهم الطري! فهذه كانت هي القطرة األوىل من بحر 

امليمني العلمي، أفاض هبا علينا فأفادنا، ومتعنا وأرضانا مجيعًا. 
لألستاذ  إجراءاته  من  األسد  نصيب  وكان  متتالية،  أيام  ثالثة  املؤمتر  استمر  وقد 
امليمني، فقد ترّأس عددًا من جلساته، كام ألقى العديد من الكلامت هبذه املناسبات كلها 
يلقي هبا  أو  بالعربية  يتحدث  إليه وهو  أستمع  أن  األردية، وكنت حريصًا عىل  باللغة 
كلمة من كلامته العديدة املتكررة، ولكنني مل أسمع منه شيئًا بالعربية غري اآلية القرآنية 
التي تالها يف املعرض، أو اجلملة التي نطق هبا يف الوهلة األوىل وهو ينزل من مركبه عند 

وصوله إىل حرم الكلية الرشقية. 
وعندما حانت هناية املؤمتر وكاد اجلمع يتفّرق ليعودوا إىل أهليهم وديارهم سمعنا 
خربًا غريبًا مل خيطر ببال أحد قط، أو قل إنه مل خيطر ببايل أنا قط! سمعنا اخلرب الغريب 
فأدهشنا ورسنا يف الوقت نفسه، ذلكم اخلرب أن األستاذ عبدالعزيز امليمني سيسافر إىل 
كراتيش لكي يعود إىل الهور بعد أيام قليلة، وسيقيض هبا مدة من عمره، ما شاء اهلل له 
أن يقضيها، أستاذًا للغة العربية ورئيسًا لقسمها بالكلية الرشقية، كام قىض هبا عددًا من 
السنوات قبل أن يبلغ األربعني من عمره حمارضًا للغة العربية بالكلية الرشقية نفسها، 
حيث ألف كتابه اخلالد عن أيب العالء املعري، بعد أن اطلع عىل كتب الدكتور طه حسني 

1- سورة فاطر: 14.
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اليهودي  الربيطاين  املسترشق  ومرشده  أستاذه  عنه  كتبه  ما  وعىل  املعري،  عن  األربعة 
بنجاب  جامعة  رئيس  وشكرنا  به  وسمعنا  اخلرب  هذا  بلغنا  قد  نعم،  )مرجليوث(. 
فعرض  تارخيي،  قرار  من  اختذ  ما  عىل  )ت/1974م(  خان  أمحد  محيد  األستاذ  آنذاك 
عىل امليمني، وكان األستاذ محيد كثري اإلعجاب باألستاذ امليمني، فأحب أن يبقى مدة 

فها ويفيد طالب العربية هبا.  باجلامعة لكي يرشِّ
هزت هذه الصاعقة النازلة أوساط الكلية الرشقية، وأوساط قسمها العريب خاصة، 
كام أثارت ضجة يف أوساط الهور العلمية واألدبية، وأقامت الكثريين وأقعدهتم. فأما 
الرجل الذي كان يتطلع إىل وظيفة األستاذية والرياسة وكان يعدها حقه املوروث دون 
منازع، فقد أصيب بيشء من املرارة والغضب يشبه اجلنون، بل كاد يموت غيظًا وكمدًا؛ 
فذهب إىل منزله ومل خيرج منه ومل حيرض إىل الكلية أيامًا، يعلم اهلل عدهتا، وعندما حرض 
أخذ هيذي ويسب املسؤولني الذين سّدوا عليه طريق الرتقية يف زعمه، وقد استمرت حاله 
هذه طوال املدة التي قضاها امليمني بالقسم أستاذًا للغة العربية ورئيسًا لقسمها بالكلية. 

من الغريب املؤسف جدًا أن تلميذ امليمني اخلاص الدكتور سيد عبداهلل غضب هو 
اآلخر ملا حدث، ال ألنه مل يكن حيب أستاذه ومل يعجبه تعيينه يف القسم، وإنام غضب 
الدكتور سيد واستاء استياًء شديدًا ألن رئيس اجلامعة، عىل الرغم من الصداقة بينهام، مل 
يسترشه يف األمر ومل خيربه به قبل أن يتخذ القرار بذلك، فإذا هو يعلن استقالته من عامدة 
الكلية ويغادرها لكي ال يعود إليها أبدا، وأغرب من ذلك أن السيد رئيس اجلامعة قد 

قبل استقالته شاكرًا له وانتهى األمر. 
وعاد األستاذ امليمني من كراتيش بعد يوم أو يومني يرافقه أهله ومعه ما حيتاج إليه من 
الكتب وما يلزمه من األثاث، فانضم إىل اجلامعة أستاذًا ورئيسًا للقسم العريب، وبدأنا 
دارت  نفقتها، وهكذا  اجلامعة وعىل  قريبًا من  املناسب  املستأجر  السكن  له عن  نبحث 
األيام دورهتا وأعاد التاريخ نفسه، فقد احتل األستاذ امليمني منصب األستاذ والرئيس 
لقسم كان قد استقال من وظيفة املحارض به قبل أربعني عامًا؛ ألنه مل جيد فيه جوًا مالئاًم، 
ومل يَر له مستقباًل مأمونًا، ألن رئيس القسم يف وقته كان يكرهه ويعاديه دون مسوغ إذ 
ال ذنب للميمني غري أن اهلل سبحانه وتعاىل قد وهبه ذكاء فائقًا وذاكرة نادرة، وامتاز عىل 
زمالئه مجيعًا بالكفاءة والرباعة والقدرة عىل احلديث بالعربية والكتابة هبا. والقى امليمني 

يف الهور مرتني ما يالقيه األذكياء األكفاء من اهلوان والنكران عىل أيدي أبناء الزمان. 
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و قد رسين هذا الوضع، وأحزنني ما حدث يف الوقت نفسه، قد رُسرت ألن رجاًل 
فاضاًل، بل علم من أعالم العربية وإمام من أئمتها يف شبه القارة، قد أصبح رئيسًا للقسم 
الذي كنت به حمارضًا، وُأتيحت يل الفرصة ألن أكون زمياًل لألستاذ عبدالعزيز امليمني، 
تلميذًا من تالميذه. وقد  أكون  قد  لعيل  يدري؟  منه، ومن  اإلفادة  ُتتاح يل فرصة  وقد 
أحزنني هذا الوضع املؤمل أيضًا، ألنني رأيت أن اخلالفات بني رئيس اجلامعة والدكتور 
امليمني  بني  املتوترة  العالقات  نّغصت  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  اشتدت  قد  سيد 
الدكتور سيد رسورنا و أفسدت علينا اجلّو، وفوق ذلك كله، كنت أراين يف  وتلميذه 
مأزق خطري وحمنة متأزمة، وذلك ألن صلتي هبؤالء الرجال الثالثة قد كانت قوية جدًا، 
وكنت أحبهم مجيعًا حب املدين املمنون، ومن املعجبني هبم مجيعًا. فقد كان السيد رئيس 
بعربيتي  معجبًا  وكان  كثريًا،  ويكرمنى  ، حيبني  أمحد خان(،  )محيد  األستاذ  اجلامعة 
أو  يزوره  من  وبني  بينه  املرتجم  بدور  أقوم  وكنت  هبا،  والكتابة  احلديث  عىل  وقدريت 
يزور اجلامعة من الشخصيات العربية بني حني وآخر، كام كان يثق يب، فيطلب إيّل أن 
أترجم له الرسائل الرسمية أو اخلاصة التي كانت تأتيه من البالد العربية، وكان يكلِّفني 
، قد كان، عىل الرغم  بإعداد األجوبة عنها بالعربية، وكذلك الدكتور سيد عبداهلل، 
من حداثة سني وقلة بضاعتي ونقص علمي، حيبني كثريًا، ويثق يب ثقة تامة، فيكلفني 
ملجلة  واملقاالت  البحوث  إعداد  أو  اإلدراية،  الشؤون  يف  مساعدته  من  جسام  بأعامل 
به.  صلتي  عىل  الكالم  من  املزيد  إىل  يب  حاجة  فال   ، امليمني،  األستاذ  وأما  الكلية، 
ومل يعجبني وضع التوتر القائم بينهم، فقررت يف نفيس ويف قرارة ضمريي أن أستغل 
حداثة سني وأحاول جاهدًا حتسني العالقات بني الرجال الثالثة، لكي تعود املياه إىل 

جمارهيا، وقد فعلت وُوّفقت يف مسعاي بعض التوفيق بإذن اهلل. 
يف هذه الظروف احلرجة واجلو املتوتر تسّلم األستاذ امليمني الطاعن يف السن رياسة 
وفضلوا  قدومه  يعجبهم  مل  العريب  القسم  أساتذة  بعض  أن  والحظت  العريِب،  القسم 
االبتعاد عنه، وختّلفوا عن جمالسه التي كانت تتفجر نواحيها باملعلومات القيمة املفيدة 
واملعارف الواسعة اجلّمة عن اللغة العربية وآداهبا عرب العصور وعن كتبها املخطوطة 
غري  يشء  ليهمه  يكن  ومل  اإلفادة  سوى  غرضه  يكن  ومل  العامل،  مكتبات  يف  واملطبوعة 
قد أرشت عىل  االهتامم هبا، وكنت  إىل  والدعوة  فيها  والرتغيب  الضاد  بلغة  النهوض 
التحاّب يف أجوائه،  امليمني أن حياول حتسني األوضاع يف القسم وينرش ألوية  األستاذ 
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وأن يقرب منه املبتعدين عنه، وأما أنا شخصيًا فبطبيعة احلال مل أتردد يف التعاون الشامل 
غدواته  يف  والزمته  األدبية،  جمالسه  عن  أختلف  ومل  صفه  إىل  االنضامم  وقررت  معه، 

وروحاته والتزمت خدمته ومؤازرته بكل ما كان يف وسعي ومقدريت. 
وكنت قد عرفت عن امليمني قبل ذلك)1( أنه صعب املنال جدًا، وال حيب التدخل 
إىل  ينظر  وال  ودّب،  هّب  من  بكل  حلقاته  يف  يرحب  وال  العلمية،  حياته  يف  واخللل 
كل طالب يلتحق بالقسم الدرايس رسميًا أنه تلميذ له، بل يراقب الطالب ويغربلهم 
أن حسن  إال  لذلك،  أهاًل  أراين  أكن  اهتاممه وعنايته، ومل  منهم من يستحق  فيصطفي 
التي  العلمية  امليمني  جمالس  عن  ختلفت  وقّلام  ثقته،  فاكتسبت  فيه،  ساعدين  احلظ 
من  والنوادر  بالعجائب  فيها  يأتى  وكان  األدبية،  املوضوعات  عن  فيها  يتحدث  كان 
األمثال  ويرسد  قلب،  ظهر  عن  العريب  الشعر  إنشاد  من  ويكثر  واملعارف،  املعلومات 
يف  ومظاهّنا  ومؤلفاهتم  وأئمتها  العربية  ألدباء  واألخبار  األحوال  وحيكي  واألقوال 
مكتبات العامل، إضافة إىل ما كنت أفيده منه يف أثناء مرافقتي له وهو خيرج من مكتبته 
متجهًا نحو موقف احلافلة العامة، لريكبها ويعود إىل سكنه، وكان امليمني خالل هذه 
اللحظات العابرة الغالية ال ينفك حيكي لنا ويفيض علينا مما كان حيفظه من كنوز العلم 

الغزير ونفائس األدب اجلّم الكثري. 
ولألستاذ امليمني ُنَكت وطرائف أنتجتها أسفاره اليومية باحلافلة العامة، وكنّا نطلق 
، كان  التعبري، فمنها أن األستاذ،  إذا صحَّ  امليمنية احلافلية«  عليها عنوان »الطرائف 
املنزل  العامة كلام خرج من  السفر باحلافالت  مقتصدًا، مل يكن حيب اإلرساف فيفضل 
أو املكتب، وأما سيارات األجرة فكان يرى السفر هبا من التبذير واإلرساف، وكان يعد 
ذلك من تدّلل املرتفني ولعبهم، وكانت حافالت الهور العامة آنذاك ذات طابقني، فكان 

امليمني يفّضل دائاًم أن يصعد الطابق األعىل، ومل يكن جيلس يف الطابق األول إال نادرًا. 
والرمحة  الكرم  غاية  رؤوفًا يف  كريمة  )وكانت سيدة  املصون  مع حرمه  يومًا  خرج 
والرأفة، ومل تكن خترج إال نادرًا؛ إذ كانت يف السبعني أو ما يزيد من عمرها، وكانت 
ب يب دائام كأحد أبنائها كلام زرت األرسة يف بيتها(، فأرادا يومًا أن  تشفق عيّل كثريًا وترحِّ
يركبا احلافلة ذات الطابقني، وألحَّ عليها األستاذ أن ترافقه فيصعدا إىل الطابق األعىل، 

1- راجع مقال الدكتور يوسف بعنوان »امليمني كام عرفته«، يف جملة املجمع العلمي اهلندي، يونيو 1985م. 
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ت عىل أن جتلس يف الطابق األسفل. فقال هلا مغاضبًا وهو جيلس  ولكنها رفضت وأرصَّ
بجانبها: »أنت ال حتبني اهلواء الطلق واملشاهد املتنوعة الرائعة عىل جانبي الطريق أيتها 

املرأة. فيا للخسارة!«.
وخرج من مكتبه يوما فركب احلافلة وجلس يف طابقها األعىل، وكان متعبًا جدًا، 
أحد  منها، وكان  ينزل  أن  أراد  منزله  أقرب موقف من  إىل  احلافلة  به  وعندما وصلت 
مل  لكنه  ليرسقه،  امليمني  جيب  يف  يده  ال  النشَّ فأدخل  الفرصة؛  وينتظر  يرقبه  النشالني 
يمهله أن يأخذ شيئًا منه، وإنام قبض عىل ساعده وأخذه أخذ عزيز مقتدر، ومل خيل سبيله 
حتى أوصله إىل مركز الرشطة، عىل الرغم من أن النشال كان شابًا يافعًا، وكان يبكي و 

يرصخ ويرجو ويلحُّ يف البكاء والرصاخ والرجاء. 
ومن نكته )غري احلافلية( أنني زرته يومًا يف منزله فوجدته يدخن النارجيلة، وعىل 
قال:  ثم  عاديًا  ردًا  عيل  فرد  كاملعتاد  عليه  فسلَّمت  والغضب،  الكآبة  من  يشء  وجهه 
مساء  من  وتنتحب  تبكي  تزال  ال  فهي  كثريًا،  هبا  تضايقت  قد  هذه،  أّمك  إىل  »انظر 

األمس، وعبثًا حاولت أن أهدئ من روعها وأن أقنعها ولكنها ال حتفل بام أقول«. 
فقلت له: »لعلك قد زجرهتا أو أسأَت إليها يا سيدي!«. فقال: »مل أفعل شيئًا من 
فقالت  بك؟«.  حدث  ماذا  أّم!  يا  لك  »ما  الرؤوم:  أمنا  إىل  ألتفت  وأنا  فقلت  ذلك«. 
وهي تبكي وتنتحب: »قد جاءنا اخلرب من أمريكا يا بني يقول: إن ابننا عمر، وهو أصغر 
جه من فتاة من فتياتنا يف باكستان،  أبنائي، قد تزوج من فتاة يابانية، وكنا نتمنّى أن نزوِّ
وأن يكون زواجه يومًا مشهودًا، وأن تغمرنا األفراح من كل جانب. إال أن هذه األماين 

واآلمال كلَّها قد بطلت وحتولت إىل حرسات الذعة.. و... و..«.
قطع عليها األستاذ قائاًل: »انظر إىل هذه املرأة اخلرقاء! أهذه مناسبة احلزن وحلظة 
أن  دون  وأحبته،  أحبها  فتاة،  من  تزوج  قد  الشاب  والشكر؟  الفرح  فرصة  أم  البكاء 

يكّلفنا َفلسًا واحدًا؛ وكفى!«. 
وشهدُت جملسه العلمي الذي كان يضمُّ عددًا من األساتذة األفاضل وكان حيكي 
هلم ما تعّود أن حيكي من النوادر، أو ينشد من األبيات الشعرية ملن حرض عنده. فحكى 
هلم قصة من القصص األدبية الطريفة تتخلها أبيات شعرية، وكنت قد سمعت منه هذه 
القصة مع أبياهتا النادرة، وباملصادفة ومن حسن احلظ أنني كنت قد حفظت بعضًا منها، 
وهي التي غابت عن ذاكرة األستاذ، فاستغلق عليه الكالم، ففتحت عليه هامسًا يف أذنه 



-253-

دون أن ينتبه إليه أو يشعر به أحد غريي، وسألني بعد أن تفّرق اجلمع وخال لنا اجلّو 
قائاًل: »كيف عرفت هذه القصة ومتى حفظت أبياهتا؟«. فقلت له: »يا سيدي ما عرفت 
شيئًا، وإنام سمعتها من حرضتك يف اليوم الفالين ويف مكان كذا وكذا«. فتذّكر فصدقني 
وأعجبه ما رآه مني، وكان ذلك االنطباع الطيب األول الذي أخذه األستاذ عني، ومنذ 
تلك اللحظة بدأ يظن يب خريًا، وكانت هناية كالمه: »ذاكرتك قوية«. وقلت يف نفيس: 
»ليست الذاكرة يا سيدي وإنام هو فضل اهلل وحظي السعيد الذي ساعدين، واهلل عىل ما 

يشاء قدير«. 
ثم مضت أشهر عديدة وأنا وامليمني عىل ذلك النهج الروتيني واملنوال املعمول به، 
نغدو ونروح، نجتمع ونتفرق، نخرج ونتامشى ونتبادل احلديث العادي حول القسم 
و إدارته، حتى جاءت حلظة حاسمة من صالتنا وعالقاتنا تغرّي هبا الوضع، وذلك أن 
حاكم غرب باكستان، الذي كان يتبّوأ مقام رئيس كل جامعة يف اإلقليم بحكم منصبه - 
وال يزال - أبلغ نائب رئيس اجلامعة )وهو األستاذ محيد الذي مّر بنا ذكره( أن شخصية 
باللغة  كلمتها  تلقي  وسوف  الهور،  يف  عامًا  شعبيًا  مجعًا  ختطب  سوف  بارزة  عربية 
العربية، وأنه عىل اجلامعة أن تكّلف أستاذًا من أساتذة القسم العريب ليقوم برتمجة فورية 
للكلمة، وحبَّذا لو قام بذلك الدور األستاذ عبدالعزيز امليمني رئيس القسم، وذلك مما 
أقلق األستاذ، ألنَّه، عىل الرغم من غزارة علمه وإتقانه للغة الضاد، مل يكن يرىض بأن 
يقوم بمثل هذه األعامل التافهة. فإذا هو يسألني إذا كنت قادرًا عىل ذلك، فأجبته بقويل: 
»يا سيدي سبق أن قمت بمثل هذه التوافه يف شتى املناسبات، فإذا أحببت حرضتك أن 
تأمرين بذلك، فال مانع لدّي«. فرُسّ األستاذ جدًا وأبلغ السلطات أن املحارض الفالين 

من القسم سوف يقوم هبذه املهمة. 
وأما الشخصية العربية، فقد كانت الشيخ أمحد إسامعيل كفتارو مفتي سورية األكرب، 
التي  1965م  حرب  يف  باكستان  موقف  فيه  أيَّد  صحفي  بترصيح  أدىل  قد  كان  الذي 
قامت بني باكستان واهلند، وأفتى بأهنا جهاد إسالمي حقًا وأن عىل املسلمني أن يشاركوا 
فيها ويساعدوا باكستان يف موقفها احلق العادل، مما جعل حكومة باكستان متنحه ِوسام 
»هالل باكستان« وهو أكرب وسام باكستاين، تقديرًا ملوقفه األخوي النبيل. وعندما جاء 
سعادة املفتي ليتسّلم الوسام، قرر أهل الهور عقد جلسة شعبية هبذه املناسبة ليخاطبها 
حرضة املفتي، فألقى هو كلمته، وقمت أنا بالرتمجة الفورية التي كانت ناجحة للغاية، 
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ليفتح عيّل  عليه  اتفقنا  كام  أمامي -  امليمني وأعجبه جدًا، وكان جالسًا  مما رسَّ  وذلك 
إذا ما نسيت أو استعىص عيّل يشء من الكالم - وعندما انتهت اجللسة بادرين األستاذ 
ني إىل صدره، فشعرت كأنني انغمست يف بحر من العلم  باساًم متهلاًل فعانقني وضمَّ
»قد  أذين وتذوب حالوة يف مسامعي:  ترنُّ يف  كلامته  تزال  قال، وال  ثم  معًا.  واحلنان 
أذنًا مصغية  اليوم، قواك اهلل، وأشكرك عىل هذا اإلنقاذ واإلنجاز، وقد كنت  عرفتك 
إليك وإىل حرضة اخلطيب؛ الذي كلَّام انتهى من دوره وجاءت نوبتك للرتمجة خشيت 
عليك ودعوت لك من أعامق قلبي، ليوفقك اهلل ويعينك، وكنت أتنفس الصعداء كلام 
انتهيت من الرتمجة. إنني أفتخر بك، ويعتز بك القسم، فقد زدت من رشفه ورفعت من 

مكانته، أبقاك اهلل، وجعلك ذخرًا للشعب والوطن«. 
وأحرزت  امليمني  اهتامم  نلُت  الطيبة  املصادفة  وهبذه  احلاسمة  اللحظة  هذه  فمنذ 
ثقته، وهي التي أثرت يف نفسه كثريًا، إضافة إىل أين كنت أمد له يد العون يف األعامل 
اإلدارية أو ما حيتاج إليه يف غدواته وروحاته، وبذلك رفع ما كان قد تبّقى بيني وبينه 
من احلجاب والكلفة، وحلت حملها األلفة، فجعل حينو عيّل ويشفق، وكان، كلام زرته 
ب يب بكلامت حارة رنانة، وإذا به يومًا  يف مكتبه أو منزله، هيّش يل ويتهلل وجهه ويرحِّ
يقول يل: »مل ال ختتار موضوعًا للدكتوراه وتسجل حتت إرشايف؟«. فقلت له، وقد تدّفق 
قلبي فرحًا ورسورًا، وشعرت كأنني أرى أحالمي وقد حتققت: »يا سيد هذا هو كل 
ما أمتناه يف حيايت، وهي بغيتي منذ أمد بعيد، وسأكون أسعد الناس إذا ُأتيح يل ذلك«، 
تطوافه يف مكتبات  قد عثر عليه خالل  كان  نادر  األستاذ صورة من خمطوط  فأعطاين 
تركيا اخلاصة، وهو كتاب »محاسة الظرفاء من أشعار املحدثني والقدماء« ملحمد عبد 
امليمني يعّدها  العربية اكتشافًا، وكان  َلَكايِن اخلراساين، ولعلَّه آخر احلامسات الشعرية 
احلامسة الثانية عرشة بعد الوحشيات أو احلامسة الصغرى أليب متام الطائي، وهي بني 

الكتب الثالثة األخرية التي عثر عليها امليمني، وقد حققها وُنرشت وهو حّي ُيرزق. 
املركزية  اجلامعة  مكتبة  ودخلت  م،  التكرُّ هذا  عىل  جزياًل  شكرًا  األستاذ  شكرت 
فبدأت أقرأ النسخة املصّورة حلامسة الظرفاء، فإذا هي تبدأ بقطعة شعرية للشاعر عمرو 
أبيات، ومل أمتّكن من  ابن الرشيد والد اخلنساء، تتكون من ستة أو سبعة  ابن احلارث 
القراءة السليمة الصحيحة هلا، إذ كانت خمرومة مطموسة، وتذكرت أن األستاذ امليمني 
قد حان خروجه من مكتبه متجهًا نحو موقف احلافلة عائدًا إىل منزله، وكان البد يل أن 
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أرافقه إىل املوقف، فقمت آليًا وسارعت إىل األستاذ فوجدته قد خرج من املكتب متجهًا 
إىل املنزل، فسلَّمت عليه فردَّ عيل وبادرين بالسؤال عن محاسة الظرفاء وكيف وجدهتا؛ 
سهلة أم صعبة؟ فأخربته اخلرب وقلت له: »يبدو يل من الصعب أن أقوم بتحقيق الكتاب 
الذي ال توجد له نسخة أخرى يف العامل غري هذه املخرومة املطموسة التي مل أمتّكن من 

قراءة قطعتها الشعرية األوىل«.
املشوار  تقدمَت يف  البداية، وكلَّام  فقال األستاذ: »ال ختف وال ترتدد، هكذا تكون 
وتوغلَت يف املضامر مهدت لك طريقًا وأنست إىل العمل. فهل تذكر شيئًا من كلامت 
يبدأ  البيت  وصدر  الرشيد،  ابن  عمرو  للشاعر  فهي  »نعم،  بقويل:  فأجبته  القطعة؟«. 
بقوله: »أرى« وعجزه بقوله: »ُسليمى مضجعي ومكاين« ومل أستطع أن أقرأ ما بني هذه 
ابن احلارث  الكلامت«. فقال األستاذ: »تذكرت األبيات وعرفت قائلها، فهي لعمرو 
ابن الرشيد والد اخلنساء، كان قد اقتحم معركة من القتال فأصيب باجلروح الشديدة 
ولكنه مل يمت، وبقي بعد املعركة يعيش حياة أذلَّ وأفظع من املوت، وكانت له أّم تعرف 
ى ُسليمى، فسأهلا بعضهم عن حال زوجها، وكانت قد سئمت  بأم عمرو وزوجة تسمَّ
من عيادته وتربمت من القيام بخدمته، فردت عليه بقوهلا: »ال هو حي فرُيجى وال مّيت 

فُيلقى«. فسمع كالَمها هذا زوجها الشاعر عمرو ابن الرشيد فأخذ يقول:

وملــت ُسلـيمى مضـجعي ومكــاين)1(أرى أم عـمـــرو ال متــــل عـيــــاديت

ثم قال وهو يميش نحو املوقف: »واملكان هنا بمعنى الوجود والبقاء، أو احلياة«. 
ثم أنشد بقية األبيات. فعدت إىل النسخة املصورة فوجدت أبيات القطعة كام أنشدها 
امليمني؛ ليس أقل وال أكثر. فعلمت علم اليقني، بل عني اليقني، وتأكدت أن األستاذ 

امليمني حيفظ الكثري الكثري من شعر العرب، وأنه آية من آيات اهلل يف احلفظ والذاكرة. 

عني ذلك عىل أن أوّجه سؤاالً  وحقًا قد راعني ما رأيت وأدهشني ما سمعت، وشجَّ
شخصيًا إىل األستاذ، فقلت له: »كم بيتًا حتفظ من الشعر العريب يا سيدي؟«. فقال: »قد 
ضعفت ذاكريت اآلن وذهب عني الكثري مما كنت حفظته، ومل يبَق لدّي منه إال سبعون 

ألف بيت تقريبًا!«. 

1- محاسة الظرفاء من أشعار املحدثني والقدماء )خ( ق 3. 
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وكان امليمني قد حفظ الكثري من أدب العرب شعرًا ونثرًا، حتى إنه كان حيفظ بعضًا 
املتنبي وديوان احلامسة أليب  بكاملها، كديوان  الشعرية  واملجامع  الشعراء  دواوين  من 
ليات وغريها. وكان يدخل الفصل الدرايس دون أن حيمل معه  متام واملعلَّقات واملفضَّ
كتابًا منهجيًا فيقول للطالب: »افتحوا الكتب وليقرأ أحدكم الكلمة األوىل من القصيدة 
أو القطعة الشعرية«. فكان أحد الطالب يقرأ الكلمة األوىل أو املرصاع األول، ثم يأيت 
دور األستاذ فينشد هلم القصيدة كلها أو القطعة كلها عن ظهر قلب، ثم يأيت بخلفيتها 

التارخيية، ثم يعلِّق عليها نقدًا ورشحًا، ثم ينرصف. 
ويوم اعتزم األستاذ أن يغادر الهور ويعود إىل مقره يف كراتيش - حيث انتقل إىل 
الكبار  زمالئنا  أحد  فيها  فقال  له،  التوديع  حفلة  واألساتذة  الطالب  أقام   - اهلل  رمحة 
الشيخ  كان  وقد  الروحي،  عيل  أصغر  الشيخ  ابن  احلق  ضياء  الدكتور  وهو  األفاضل 
الروحي هذا املتوىف عام 1954م من أصدقاء امليمني املخلصني، وله ديوان شعر عريب 
»كنا  1993م:  عام  وُنرش  األسطر،  هذه  كاتب  له  والتقديم  ورشحه  بتحقيقه  قام  قد 
نسمع ونقرأ يف املراجع عن أئمة احلديث وحفاظه، كالبخاري واحلاكم، وعن ذاكرهتم 
وقد  ذلك،  فنستغرب  وأسانيده،  بمتونه  النبوي  احلديث  من  األلوف  ملئات  وحفظهم 
اآلداب  ما حيفظه من  امليمني ورأينا  الشيخ عبدالعزيز  رأينا  أننا  إال  بعضنا،  ال يصدقه 
العربية الواسعة فصدقناه، وأيضًا نصدق هؤالء األئمة احلُّفاظ، ووجود امليمني شهادة 
عدل عىل ذاكرهتم وحفظهم، علاًم بأن احلياة يف عرصهم مل تكن مزدمحة قلقة مضطربة 
قوة  رأسها  وعىل  اإلنسان،  قوى  عىل  تأيت  التي  املضطربة  املزدمحة  املعارصة  كحياتنا 
الذاكرة. وجيدر بنا أن نأخذ بعني االهتامم وأال يغيب عنا أن هؤالء األئمة األعالم قد 
حفظه  غري  مههم  يكن  ومل  الرشيف،  النبوي  احلديث  خلدمة  منقطعني  متفرغني  كانوا 

وروايته يف جو هادئ نقّي بعيد عن القلق والزحام واجلو اهلائج املضطرب«. 
وعن ذاكرة امليمني القوية قصة أخرى قد سمعتها وأنا يف مرص، ذلك أن فضيلة اإلمام 
، الذي زار باكستان مرتني، وكنت له  األكرب شيخ األزهر الدكتور عبداحلليم حممود، 
لزيارة مرص واألزهر  املرة األخرية يف 1977م دعاين رسميًا  مرتمجًا يف كل زورة، ويف 
الرشيف، وأقمت يف مرص مدة شهرين ضيفًا خاصًا لفضيلته، وكتب يل وثيقة تؤهلني 
للدخول إىل أي مكتبة والزيارة ألي مؤسسة، فأخذوا يل موعدًا مع رئيس جممع اللغة 
اللغة  جوانب  شّتى  عن  احلديث  وجرى  األفاضل،  وزمالءه  فالتقيته  بالقاهرة  العربية 
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العربية وآداهبا. ويف النهاية سألني رئيس املجمع، وكان إذ ذاك الدكتور إبراهيم مدكور، 
قائاًل: »كم يومًا تبقى يف مرص؟«. فقلت له: »شهرين تقريبًا«. فقال: »إذًا ينبغي أن تتكرر 
من  أحدًا  أجد  فلم  ثالثة  أو  أسبوعني  بعد  إليهم  فوافقت وذهبت  للمجمع«.  زيارتك 
القوم، وقيل يل إهنم ذهبوا إىل مقر رئيس اجلمهورية حيث دعاهم الرئيس أنور السادات، 
، فدخلت عليه فرحب يب، وجلسنا  وختّلف عنهم أحدهم وهو الدكتور شوقي أمني، 
نتجاذب ألوان احلديث، فسألني قائاًل: »إن عربيتك قوية جدًا، فأين تعلمتها؟«. فقلت 
أقرأ عىل أستاذ  أن  أو  الدراسة بجامعة عربية  أنني قد ُحرمت من  له: »من سوء حظي 
العربية يف أي جامعة عىل أي أستاذ، وإنام تعلمتها بمفردي يف  أتعلم  إنني مل  عريب، بل 
بيتي، )إذ إنني أكملت دراستي كلها باالنتساب، ومل أكن طالبًا منتظاًم يف يوم من األيام( 
وقد أتقنت عربيتي باالستامع إىل اإلذاعات العربية، ثم إنني كنت أنتهز كل فرصة للقاء 
مع أي عريب يزور باكستان، فكنت ألتقط املفردات وأتعلم نطقها السليم؛ إما من أفواه 
الدكتوراه حتت  ت رسالة  العرب، ولكنني حرضَّ املذيعني  أو من  الزوار  العرب  هؤالء 
«. وبمجرد سامع هذا االسم منّي وثب الدكتور  إرشاف األستاذ عبدالعزيز امليمني، 
آليًا يقول يف صوت مرتفع، يشوبه يشء من دالل املرصيني ودعابتهم مع  شوقي أمني 
جيم مرصية: »ملاذا مل ختربين أنك تلميذ ذلك اجلني؟«. فقلت له: »يا سيدى ملاذا سميت 
أستاذي العظيم جنيًا؟«. فقال: »واهلل لقد كان جنيًا بالفعل. كان جنّي العلم واألدب. 
كان قوي الذاكرة واسع االطالع. جاء بنسخة حمققة من سمط الآليل ونزل عند صديقه 
درب  يف  تيمور،  حممود  املرصي  الروائي  القصاص  والد  باشا،  تيمور  أمحد  األستاذ 
السعادة بالقاهرة، وأدهشنا بمعلوماته القيمة الواسعة عن املكتبات وما فيها من اآلداب 
العربية، خمطوطها ومطبوعها، وجاء باملراجع العربية الغريبة التي مل ختطر ببال أحد منا، 
وكان يتحدث العربية بلهجة ثعلب واملربد. إنه مل يكن يبدو إنسانًا عاديًا فسميناه جنيًا. 

إنه كان من أرض عبقر. وكان جنّي العلم واألدب حقًا«. 
وأما العربية التي كان امليمني يتحدث أو يكتب هبا فهي تشبه يف أساليبها عربية املربد 
وثعلب، وكانت تزخر حقًا باملفردات الغريبة الوحشية الثقيلة، كام يتضح من كتابات 
األفاضل  العرب  الُكّتاب  من  واحد  غري  ذلك  إىل  انتبه  وقد  أيدينا،  بني  التي  األستاذ 
ولفتوا األنظار إليه غري مرة، فمن ذلك أنني شاركت يف ندوة عن صناعة املعجم العريب 
مرجتلة  كلمة  وألقيت  العربية،  الدول  جامعة  إرشاف  حتت  1980م  يف  املغرب  برباط 
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عباس  عبداهلل  الدكتور  سألني  اجللسة  انتهت  وعندما  اجللسات،  إحدى  يف  بالعربية 
الندوي السؤال نفسه الذي ُوّجه إيّل و أنا يف مرص، فأجبته مفتخرًا: »أنا تلميذ األستاذ 
عبدالعزيز امليمني«. فقال الدكتور الندوى: »قد رأيت أستاذك وحتدثت معه واستمعت 
مناهجهم  هنج  قد  القدماء؛  األعالم  من  وأرضابه  املربد  بأسلوب  يتحدث  وهو  إليه 
واصطبغ بصبغتهم، أما أسلوبك أنت فلم نجد فيه شيئًا يشبه أسلوب امليمني«. فقلت 
له: »يا سيدي! أنا أقّلد أستاذي يف حتقيقي للمخطوطات العربية وإحياء الرتاث العريب، 

وذلك مما تعلمته منه وقلدته - وال أزال أقلده - فيه«. 
إىل وقت وإىل مكان،  امليمني، وهي كثرية طويلة حتتاج  فهذه ذكريات عاطرة عن 
فيه من موضوع  كنا  ما  إىل  اليسري، ونعود  القليل والنزر  القدر  نكتفي هنا هبذا  ولكننا 
ومل  عميل،  يف  أميض  أن  واعتزمت  نفيس  يف  قررت  فقد  الظرفاء،  ومحاسة  الدكتوراه 
يعجبني أن أتركه وأتنازل عنه لكيال ييسء األستاذ يب الظن، فحاولت جاهدًا أن أوّطن 
نفيس عىل ذلك العمل الصعب، وبذلت فيه جهدًا كبريًا ووقتًا غري قليل، حتى متكنت 
القدماء  من تذليل الصعاب واستأنست إىل احلامسة وإىل ظرفائها من الشعراء العرب 
واملحدثني، فإذا باألستاذ يفاجئني يومًا ويبلغني أن طالبة من تلميذاته يف جامعة كراتيش 
قد سبقتني إىل اختيار الكتاب وحتقيقه، وأهنا قد قطعت شوطًا غري قصري من مشوارها، 
بعد أن سّجلت املوضوع للدكتوراه حتت إرشاف زميلنا الفاضل األستاذ الدكتور سيد 
، من أخص تالميذ امليمني وأقرهبم منه وأحبهم إليه، وهو الذي خلفه  حممد يوسف، 
رئيسًا للقسم العريب بجامعة كراتيش، فال تسأل عن حزين وأسفي عىل ذلك، واعتذر 
األستاذ قائاًل إنه كان قد أعطاها نسخة للكتاب قبل أن يغادر كراتيش، وقد تم كل ذلك 
يف غيابه ودون علمه، ثم أشار عيّل أن أحتّول إىل موضوع آخر وأختار كتابًا آخر من بني 
النوادر التي كان قد عثر عليها األستاذ امليمني وجلب نسخها املصورة من تركيا، فاتفقنا 
أخريًا عىل موضوع جديد، هو كتاب »اهلفوات النادرة« البن غرس النعمة، ومل يمِض 
شهر أو أقل من ذلك حتى جاءنا نبأ من دمشق مفاده أن رجاًل فاضاًل من رجال جممع 
اللغة العربية بدمشق ومن بني أصدقاء امليمني قد أهنى أو كاد ينهي حتقيق الكتاب، وأنه 
عىل وشك الطباعة. فلم يسعنا إال أن نتنازل عن الكتاب ونميض يف تذليل العقبات التي 

حتول بيننا وبني ما نريد وتقف يف سبيلنا، إىل أن ننترص يف هناية املطاف، فلنعم ما قيل:
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فـام انقـادت اآلمــال إال لـصـــابـر)1(ألسـتسهلـّن الصـعب أو أبلـغ املــنى

أو كام يقول احلاميس:

ــــه الفتى دون مهِّ الُقــلُّ  ، طالَّع أنُجـِد)2(وقد يعــقل  وقـدكان، لـوال الُقــلُّ

حدث  ما  عىل  معي  يتعاطف  يومًا  مكتبه  إىل  األستاذ  دعاين  آخرًا،  وليس  وأخريًا 
عًا: »لدّي نسخة مصورة  وما حال دوين من العقبات املتنوعة املتكررة ، وقال يل مشجِّ
لكتاب آخر نادر جدًا، قد عثرت عليه يف مكتبة خاصة يف تركيا، وكنت أودُّ أن أقوم أنا 
بتحقيقه وإحيائه، إال أن ضعفي وشيخوختي وما أعاين من األسقام واملتاعب قد حال 
جهدًا  بذل  وقد  الكتاب،  بتحقيق  يقوم  بأن  يوسف  الدكتور  عىل  فأرشت  ذلك،  دون 
وأنفق أيامًا يف قراءة الكتاب وحتقيقه فوجد العمل صعبًا عليه، واعتذر قائاًل إنه من شبه 
املستحيل أن يقوم أحد بإحياء هذا الكتاب الغايل األغّر من نسخة وحيدة يف العامل قد 
ُكتبت بخط أندليس، وقد أصاهبا املاء وُطمست حروفها وكلامهتا، إضافة إىل صعوبات 
أخرى، ولكن الكتاب ثمني ونادر جدًا، وهو من كتب الرتاث العريب األندليس، وإنك 
لو متكنت من إحيائه وحتقيقه ألصبحت من اخلالدين، أال وهو كتاب القرط عىل الكامل 
زيادات من  إىل  الكتاب  البطليويس. وقد مجع  السيد  الوقيش وابن  الوليد  للمربد أليب 

عنده ابن سعد اخلري اإلشبييل صاحب الفهرسة املشهورة.
إياه: »يا سيدى ال أبغي اخللود وال يشء، غري أنني أود أن   فقلت لألستاذ شاكرًا 
تم  أريده وأمتناه«. وهكذا  ما  الدكتوراه حتت إرشافك فقط. فذلك كل  أحرض رسالة 
 ، اختياري للموضوع، وتم تسجيله بجامعة بنجاب حتت إرشاف األستاذ امليمني، 
وكلل اهلل جهودي بمنّه وكرمه فأصبحت من »اخلالدين«، وقد ُطبع الكتاب يف الهور 

سنة 1981م، وطبعته الثانية عىل وشك الظهور من الرياض بإذن اهلل تعاىل. 
وكثريًا ما كنت أختلف إىل منزل امليمني إبان إقامته يف الهور بصفته أستاذًا ورئيسًا 
سبيل  تعرتض  كلفة  أو  يمنعني  مانع  أو  حجاب  وبينه  بيني  يكن  ومل  العريب،  للقسم 

1- كتاب القرط عىل الكامل، أبو الوليد الوقيش وابن السيد البطليويس، حتقيق وتقديم: ظهور أمحد أظهر، جامعة بنجاب، 
الهور، باكستان، 1980، ص: 5.

2- محاسة أبى متام ،طبعة احللبى، ص:273.
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الزيارة له، فكنت أزوره يف غدواته وروحاته، ويف بعض األحيان كنت أطرق بابه لياًل 
دون إذن سابق أو موعد حمدد، وكان يرتاح لرؤيتي دائاًم، ويرحب يب كلام زرته يف بيته، 
وكنت  ورسالتي،  بحث  من  عيّل  يستعيص  عام  أسأله  كنت  عندما  يومًا  مرتددًا  أره  ومل 
أقيض معه ساعات طويلة بصفته مرشفًا عىل رسالتي للدكتوراه، ومل يبخل عيّل بيشء 
قط، ومل يرتدد يف إعارة الكتب أبدًا، إال أنه مل يكن ينسى كتابًا من كتبه املعارة، فقد كان 
يعدها من أوالد الربرة وأصدقائه املخلصني وأحبائه الصادقني، فإذا أعار كتابًا فالبد 
أن ُيعاد إليه يف الوقت املحدد، وكان يذكرين بإعادة الكتب املعارة كلام طال عليها األمد 
وتقادم هبا العهد، وكان يقول: »عد بالقديم لكي تستحق اجلديد«. وقد أهدى إيّل عددًا 
البالد  أو اجلهات األخرى يف  العربية  النرش  قبل دور  تأتيه من  التي كانت  الكتب  من 
العربية، كام أهدى إيّل القليل من مؤلفاته)1( ومنها نسخة من كتابه »أبو العالء وما إليه«، 
وكان مما أهدى إيّل نسخة »الوحشيات« األوىل أرسلتها له دار املعارف يف مرص بعد أن 
ظهرت طبعتها األوىل بتحقيقه، فرجوته أن يعريين إياها ليلة واحدة عىل أن أعود هبا يف 
صباح الغد من ذلك اليوم، فرّد عيّل بقوله، وكأنه قد تأمل وتأثر بعض اليشء من كالمى: 
فيطيل  عند مضيفه  ينزل  أن  للضيف  فال جيوز  عندك،  تستضفيها  ليال  لثالث  »خذها 
عوجها،  وأقمت  أخطائها  عىل  ونبهت  النسخة  طالعت  وقد  ذلك،  من  أكثر  اإلقامة 
وأديت زكاهتا بام ُكتب هبوامشها، وسوف تراها، وهذا من دأيب، كلام قرأت كتابًا أديت 
زكاته ووفيت حقه. وجيب أن تتذكر دائاًم بأنه ال حيب أي مؤلف أو حمقق أن حُيرم من 
النسخة األوىل من عمله هُتدى إليه من قبل النارش، وأنا أيضًا ال أحب ذلك، ولكنك 
تستطيع أن تأخذها وتطالعها و تعود هبا إيّل، فإذا جاءتني النسخ األخرى للكتاب فأنت 

أحّق بإحداها، أما هذه فهي عارية مؤداة وذمة يف عنقك«. 
أتغّد  ومل  أتعّش  مل  أنني  إال  العشاء،  أو  للغداء  بيته،  يف  عنده  وأنا  دعاين،  ما  وكثريًا 
عنده يومًا وهو يف الهور، وذلك ألنني بصفتي من سكان املدينة مل أكن أوّد ذلك، ومل 
أَر مسوغًا له، أو قل: »إنني مل أرد أن أثقل عىل األستاذ أبدًا«. وأما الشاي فكنا نكثر من 
ذلك عنده، ُتعرض علينا )عيّل وعىل أستاذي( أكواب فنفرغها، وُيعاد عرضها علينا مع 
البسكويت مرات ومرات، وكثريًا ما كان يقول يل: »يا حرضة احلافظ! )هكذا يناديني 

1- وهي: 1. الوحشيات أليب متام، 2. املقصور واملمدود للفراء، 3. التنبيهات لعيل بن محزة البرصي.
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أستاذي، إذ إنني أحفظ القرآن الكريم بحمد اهلل ومنّه، ومن التقاليد الدينية املتعارف 
فينادونه  حافظًا،  الكريم  القرآن  حيفظ  من  يسمون  أهنم  بالدنا  يف  املسلمني  عند  عليها 
مر  قد  بائتة  تراها  التي  املأكوالت  من  األشياء  هذه  واحرتامًا(  تكرياًم  احلافظ  بحرضة 
عليها وقت غري قليل، وقد تعجبك. فتعال نذهب معًا إىل حمل اخلباز يف السوق املجاورة 
القريبة لكي نشرتي لنا احلاجات الطازجة ونعود هبا، ثم نرشب الشاي ونأكل وندّخن«. 
نتقاسمهام  فكنا  أستاذي،  وبني  بيني  مشرتكة  بضاعة  كانت  فقد  السجائر  وأما 
ونتداوهلا بيننا، ومل أكن أدخل عىل األستاذ إال ومعي علبة أو علبتان من السجائر، فإذا 
انتهت أخرج األستاذ علبته مما كان لديه، أو جلأنا إىل النارجيلة التي كان حيبها األستاذ 
ويفضلها عىل السجائر دائاًم، ويف بعض األحيان كنت آيت له بالتبغ الالهوري من النوع 
اخلاص الذي كان امليمني مولعًا به، )ومل أزل أزوده به وهو يف كراتيش، وأرسله إليه مع 
السمن البلدي من إقليم بنجاب، الذي يكثر فيه اجلواميس والبقر، فإذا نفد عنده أو كاد 
ذكرين بذلك، وقد سافرت من الهور إىل كراتيش غري مرة مع التبغ الالهوري والسمن 
النارجيلة مما  امليمني يرى أن السيجارة أو  بلقياه(. وكان األستاذ  البلدي لكى أرشف 

يعني الباحثني املحققني عىل أعامهلم املمتعة الثقيلة من البحث والتحقيق. 
ومل يبخل عيّل األستاذ بعلمه أبدًا، ومل يضّن عيّل بيشء قط مما كان لديه من املعلومات 
يف مذكراته الغالية أو النسخ املصورة من املخطوطات التي كان قد جاء هبا من اخلارج، 
الكتب  نفائس  بام كان عنده من  وأنفق عليها من جيبه أمواالً طائلة، كام مل يبخل عيّل 
أحرض  بأن  اإلشارة  يف  وألحَّ  عيّل  أشار  الذي  هو  أنه  رأينا  وقد  كثريًا،  حيبها  كان  التي 
الرغم  عىل  وكان  أرجوه.  أو  ذلك  منه  أطلب  أن  دون  إرشافه  حتت  الدكتوراه  رسالة 
من شيخوخته خيصص يل وقتًا غري قليل، ويبذل كثريًا من وقته لإلرشاف عىل بحثي 
ومراجعته، ومل يزل يرشدين وهو يف كراتيش باملراسلة، وكان يزودين بام يطلع عليه من 
يشء خيص رسالتي وبحثي للدكتوراه، سواء كان ذلك يف الكتب حديثة الطبع، التي 
املسجلة يف  الثمينة  املعلومات  أو من  أكثرها!(،  العريب )وما  العامل  تأتيه من كل  كانت 
مذكراته أو يف ذاكرته )وما أكثرها أيضًا!(، فكان كلام تذكر شيئًا أو عثر عىل يشء جديد 
سارع بالكتابة إيّل، وكان يلّح عيّل دائاًم أن أكمل عميل بأرسع ما يمكن، وقد كان من 

بركاته أنني استطعت أن أنتهي من الرسالة خالل سنة ونصف تقريبًا. 
ومن جوانب حياة امليمني اخلافية املهمة علمه بالكتاب العزيز وعنايته به، واطالعه 
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العلمية  حياته  من  اجلانب  وهذا  اللغوية،  مفرداته  واستيعابه  معارفه  عىل  الواسع 
الذي  الدهلوي،  أمحد  نذير  الشيخ  تالميذ  من  كان  امليمني  األستاذ  أن  هي  خلفية،  له 
كانت له عناية خاصة بالقرآن وعلومه؛ من اإلعجاز والبالغة ومن الرتمجة والتفسري، 
الكريم  القرآن  أضداد  من  درس  ما  إىل  فريجع  القرآنية  باملفردات  امليمني  اهتامم  وأما 
ومرتادفاته خالل حتقيق كتاب »ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الكريم« أليب 
العباس املربد، وإضافة إىل ذلك فللميمني عناية خاصة بدراسة علوم الكتاب والسنّة، 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن  وبحوثه،  حمارضاته  من  كثري  يف  اللغوية  جوانبها  تناول  حيث 
األستاذ عبدالعزيز امليمني هو أول من اكتشف ظاهرة غريبة تسود كتب األمايل كلها 
اللغة واألدب تبدأ بمحارضة أو  إليها، هي أن كتب األمايل ألئمة  دون استثناء وانتبه 
باب عن غريب احلديث النبوي، وأنت ترى أن أبا العباس املربد  يبدأ حديثه يف أول 
الكتاب بقوله: بعد اخلطبة والتمهيد قال رسول اهلل  لألنصار يف كالم جرى: إنكم 

لتكثرون عند الفزع وتقّلون عند الطمع.)1(
وما رأيت أستاذًا من أساتذتنا أو عاملًا من علامئنا مطلعًا عىل مفردات القرآن اللغوية 
، واسع االطالع عليها، كثري اإلتقان هلا، وقد سألته  كاطالعه. كان أستاذنا امليمني، 
عن غريب القرآن غري مرة، فرد عىل كل سؤال وكأنه قد استوعب املوضوع وأحاط به، 
فعىل الرغم من أنه مل يكن حيفظ القرآن الكريم عىل الطريقة املتداولة، إال أنه كان كثريًا ما 
يدهشني بام لديه من العلم الغزير بالكتاب وبمفرداته اللغوية، التي كان حيفظها بمعانيها 
خاصة، وقد قال يل غري مرة: »يا حرضة احلافظ! أنت حفظت القرآن الكريم وأما أنا فلم 
أحفظه، ولكنني أنا أعرف منك بمفرداته اللغوية، وأستطيع أن أجزم القول عن كل كلمة 
قرآنية هل وردت يف الكتاب أم مل ترد؟ أو أين وكم وردت ويف أي سورة من السور؟ كام 

أستطيع أن أبحث لك عن آية من آياته دون الرجوع إىل املصحف أو فهارسه«. 
وكنا - أنا وأستاذي - جالسنْي يومًا كاملعتاد يف فناء منزله نتشّمس ونتحدث، فإذا 
احلديث يقودنا إىل الربد القارس املسيطر عىل مدينة الهور، املتشبث هبا يومذاك، فقلت 
له: »ياسيدي؛ أما ترى أن وطأة الشتاء أشد رضاوة عىل الناس هذا العام، فإننا نراهم 
يعانون بسببها أشد معاناة، وال خيرجون إال مغّطنْي يف ُدُثر وجبات؟«. فقال: »نعم! الربد 

1- الكامل: 5.
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شديد هذا العام«. ثم تذكر شيئًا فقال: »قد تذكرت أستاذي الشيخ نذير أمحد الدهلوي 
الذي نظم بيتًا من الشعر عن الربد القارس، وعن هذه اجلبات، صدُره باألردية وعجزه 

بالعربية، وهو قوله: 
ھگٹ گیا دن بڑھ گیئ رات )1( 

جاء الربد مع اجلبات
ومعنى صدر البيت أن النهار قد نقص وقرص والليل قد زاد وطال«.

ورأيت أن اجلو يالئم سؤاالً كثريًا ما كان يراودين، فقلت له: »يا أستاذي الكريم؛ 
به،  بأس  ال  رصني  جّيد  شعر  »فيه  فقال:  القارة؟«.  لشبه  العريب  الشعر  يف  رأيكم  ما 
العربية  اآلداب  أنني أمهلت  إغامضًا، كام  قد أغمضت عنه  أنني  الشديد  ومن األسف 
واإلسالمية التي أنتجها علامؤنا يف شبه القارة، وقد كان من حقها ومن واجبي أن أهتم 
هبا، فأعّرف هبا العامل العريب، وأخشى أن يتهمني مؤرخو املستقبل باإلمهال والرتّفع عام 
أنتجه أبناء وطني وجلديت«. ثم أخذ األستاذ ينظر يف حرية إىل السامء وقد بدا عىل وجهه 
ظالل من الندم والوجوم، فقلت له يف يشء من الثقة واليقني: »الحتزن يا سيدي، فقد 
ربيت أجياالً وأعقابًا من تالميذك وأتباعك، وقد أعددهتم إعدادًا جيدًا لينوبوا عنك 
القيام بام مل تستطع أن تقوم به، وهم قادرون عىل ذلك بإذن اهلل، ومن واجبهم أن  يف 
هتمة  هي  إنام  لك  واملعارضون  أعداؤك  هبا  يتهمك  التي  التهمة  ولكن  عنك،  يدافعوا 
الشح والبخل، وقد سمعتهم يقولون وقرأت هلم ما يكتبون قائلني: إنك تبخل باملال، 
وتضّن بالعلم والكتاب«، فنظر إيّل الشيخ نظرة الغاضب املريب، ثم قال: »إهنم يكذبون 
وال يعرفون شيئًا من احلقيقة. أنا لست بخياًل، ولكنني ال أسخو بكل ما لدّي من املال 
أنني ال  والعلم أو الكتاب إال ملن أراه أهاًل لذلك، ويستحقه استحقاقًا صحيحًا. إال 
أريد أن أضّيع منه شيئًا، فأبيحه لكل من هب ودب. إنني أنفق مايل ملن يعرف قدره، 
وقليٌل ما هم، وال أبيح كتبي ألدعياء العلم، وال أسخو بعلمي إال ألهله، أما سمعت 

زهريًا يقول:

يعــد محــده ذمــًا عليــه وينــــدم)2(ومن يصـنع املـعـروف يف غري أهلـــه

1- لعله باألردية: گهـٹ گیا دن بڑهـ گیئ رات. )املحرر(
2- ديوان زهري مع رشح الشيباين: 444.
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وذلك مما يذكرنا بام رواه أهل العلم واألدب من قول بزرمجهر بن بختكان الفاريس 
وهو يرد عىل من أراد حمنته: العلامء أفضل أم األغنياء؟ فقال: العلامء، فقيل له: فام بال 
العلامء عىل أبواب األغنياء أكثر من األغنياء عىل أبواب العلامء؟ فقال بزرمجهر: ملعرفة 

العلامء بفضل الغنى وجهل األغنياء بفضل العلم«.)1(
، قد ترّبع بام اكتسب بكده وعرق جبينه  وقبل أن يلقى ربه كان، األستاذ امليمني، 
من املال ووزعه عىل من يستحقه، فقد ترّبع به ملجامع اللغة العربية كمجمع اللغة العربية 
بدمشق، وتربع للمعاهد التعليمية واجلامعات، فأعطى ثالثمئة ألف روبية لندوة العلامء 
يف لكنو اهلند، وتربع بمئة ألف روبية ملكتبة جامعة بنجاب بالهور )تلك اجلامعة التي 
تنّكر له مرتني بعض أساتيذها من أدعياء اللغة العربية، ومل يعرتفوا بام فّضله اهلل به من 
من  عنده  تبّقى  بام  والتفسري  احلديث  كتب  اشرتى  ثم  بحقه(،  وجحدوا  علمية  مكانة 
املال، فوزعها عىل املعاهد الدينية يف باكستان وخارجها، وأهدى مكتبته املليئة بام اقتنى 

طوال عمره من نفائس الكتب العربية خمطوطها ومطبوعها جلامعة السند. 
وقد أنفق امليمني حياته كلها يف خدمة اللغة العربية وآداهبا، بني التدريس والبحث 
أو التحقيق، وأعد الكثري الكثري من البحوث واملقاالت باللغة العربية، وقد أحيا تراثها 
الغايل، فحقق أكثر من ثالثني كتابًا، وقد ُنرشت كلها أو جلها يف العامل العريب، واكتسب 
هبا مبلغًا كبريًا من املال كأجور مقابلة جلهوده، وقد قال يل يومًا: »قد اكتسبت لباكستان 
بقلمي هذا مبلغًا ضخاًم من العملة الصعبة، ما ال يقل عن ثالثة ماليني من الروبيات، وقد 
استطعت أن أكتسب ذلك املبلغ الضخم ألنني تعلمت العربية وأتقنتها إتقانًا صحيحًا، 
وقمت بخدمتها خري قيام. وقد أيقنت بأن عامل اللغة العربية ال يمكن أن يموت جوعًا 
العزيز ولغة العرب الكرام، واهلل سبحانه وتعاىل ال  العربية لغة كتاب اهلل  وفقرًا، ألن 
يضيع أجر من حيسن العمل، وكذلك العرب الكرام األسخياء، إهنم ال ينسْون فضل 
من يقوم بخدمة لغتهم، إهنم يقّدرون جهود العاملني املحسنني املخلصني. وهذه دور 
النرش يف بلدكم ال يدفع أصحاهبا للُكّتاب واملؤلفني شيئًا، ويرتكوهنم، ال بل يطردوهنم 
ليتضوروا جوعًا ويموتوا فقرًا، وأما أصحاب دور النرش العربية فإهنم ال يبخسون حق 

املؤلفني أبدًا، ويكافئوهنم بام يستحقون. 

1- القرط عىل الكامل: 435. 
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جوعًا  ونموت  العربية  تعّلمنا  يقولون  بالدكم  يف  هؤالء  العربية  اللغة  أدعياء  وإن 
وفقرًا. ولكنهم يكذبون فيام يقولون. إهنم مل يتعلموا اللغة العربية، وإنام أنفقوا سنوات 
وقد  شهادة؛  يسموهنا  الورق  من  قطعة  هبا  ليكتسبوا  واجلامعات  املعاهد  يف  عديدة 
اكتسبوها، وعىل الرغم من ذلك إال أهنم مل حيصلوا عىل يشء من اللغة العربية، حتى إن 
احلاصل منهم عىل شهادة الدكتوراه ال يقدر عىل احلديث أو الكتابة هبا، حتى لو كانت 
مجلة واحدة، ألنه قد حاز هذه الشهادة من أوروبا من عند املسترشقني، وحرض الرسالة 
بلغة من لغاهتم، ومل يذهب إىل جامعة عربية للدراسات العليا، فعاد وقد حصل عىل كل 
يشء غري العربية. و أقول أنا عبدالعزيز امليمني: إن الذي تعّلم العربية فأتقنها لن يموت 
جوعًا ولن يواجه فقرًا أبدًا، إن اهلل قد وعد أهل الكتاب بأهنم لو أقاموا التوراة واإلنجيل 
ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم. وامليمني يقول ويعلن عىل رؤوس األشهاد بأهنم- 
أي أدعياء اللغة العربية - لو تعلموا لغة القرآن وأتقنوها حق اإلتقان ألتاهم الرزق من 
فوقهم ومن حتت أرجلهم ومن يمينهم ومن شامهلم. وأما أنت يا حرضة احلافظ! فأراك 
لست منهم، وإنك لو مضيت عىل طريقك هذا من إتقان العربية كتابة وحديثًا فلن متوت 
جوعًا، ولن تكون يف حاجة إىل طلب الرزق يف اآلفاق، وسوف يأيت رزقك عىل بابك«. 
كلها  حيايت  نذرت  فقد  به،  يل  ونصح  قاله  فيام   ، امليمني،  أستاذي  أصاب  ولقد 
للغة العربية والنهوض هبا يف بلدي، وقد وفقني اهلل يف ذلك بعض التوفيق، فقد دخلت 
جمال اخلدمة للغة العربية يف جامعة بنجاب )وهي أقدم جامعة يف باكستان( وأهلها ال 
يكتبوا هبا، بل  أو  يتحدثوا  أن  العربية، فضاًل عن  باللغة  السفر«  يعرفون كلمة »جواز 
كانوا يرون أن احلديث أو الكتابة بالعربية ليس من واجبهم، بل ذلك مستحيل، إذ كانوا 
فقد  هلل،  واحلمد  اليوم،  وأما  كالسنسكريتية،  ميتة  كلغة  ويدرسوهنا  العربية  يدرسون 
أصبحت األجوبة عن األسئلة باللغة العربية إجبارية يف جامعة بنجاب نفسها، وُتكتب 
رسائل املاجستري والدكتوراه بالعربية، إضافة إىل ظواهر أخرى من هنضة العربية ورفع 
مستواها يف باكستان. وإن اهلل سبحانه وتعاىل قد أعزين وأكرمني بام قمت به من خدمة 
لغة كتابه ولغة شعب نبيه األيّب، وأمتنى عىل اهلل عز وجل أن يوفقني باملزيد من اخلدمة 

هلا؛ لكي أستمر يف طريقي هذا ما دمت حيًا.
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متهيد:

هذا البحث كام يظهر من عنوانه، يدور حول قامة أدبية رفيعة - صاحبها األستاذ 
“الدكتور  إليه باسمه املخترص  الدكتور خورشيد احلسن رضوي - الذي سوف نشري 
كثري  االطالع،  واسع   - منا  كثري  يعرفه  كام   - وهو  التالية،  الصفحات  يف  رضوي” 
اإلنتاج، متنوع اإلبداع كتابة ونقدًا وبحثًا وشعرًا وفكرًا، وقد جادت براعة قلمه بكثري 
من الكتب واملقاالت العلمية والبحوث األدبية يف العربية واإلنجليزية واألردوية. إنه 
يف السبعينات من عمره، وعطاؤه مستمر ليومنا هذا، فالكتابة عن هذا العامل العبقري 
كتاب  إىل  حتتاج  والنقد  واألدب  الشعر  من  السخية  قرحيته  أنتجته  ما  بكل  واإلحاطة 
نواحيه،  كل  من  املوضوع  هبذا  حييط  أن  املوجز  املقال  هذا  يسع  وال  ضخم،  مبسوط 
ولكن، إن مل يكن وابل فطل، ففي هذا املقال املتواضع أكتفي بإلقاء الضوء عىل بعض 

كتاباته النثرية املتعلقة باللغة العربية وأدهبا. 

1- ُنرشت هذه الورقة البحثية يف: األضواء، املجلد، 32، العدد 45، يونيو 2016م

الدكتور احلافظ عبد القدير
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، الهور
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وقد قّسمُت هذا املقال إىل مبحثني: أما املبحث األول فقد تناولت فيه حياته بإجياز، 
وأدهبا  بالعربية  املتعلقة  قلمه  نتاجات  عىل  ضوءًا  فيه  ألقيت  فقد  الثاين  املبحث  وأما 

وأصحاهبا، وهي مكتوبة بثالث لغات: العربية واإلنجليزية واألردوية. 

حياة األستاذ الدكتور رضوي:

ُولد األستاُذ الدكتور رضوي يف اليوم التاسع عرش من شهِر مايو سنة 1942م يف مدينة 
»امروهه« باهلند.)1( إنه ينتسب إىل أرسة »السادة األرشاف« الرضوية الُسنِّية احلَنَفَية الشهرية 
باسم »بري زادكان« )كلمة فارسية معناها ساللة الشيخ(، عاش جده األعىل الشيخ السيد 
أبو الفتح عبداهلل الكرماين يف عرص اإلمرباطور جالل الدين أكرب )1542م-1605م(، 

وقد جاء ذكره يف كتاب »منتخب التواريخ« لعبدالقادر البدايوين.)2(
األستاذ  كان  ومّلا  الدين رضوي موظفًا يف رشكة جتارية،  السيد حليم  والده  وكان 
رضوي يف الرابعة من عمره ُتويف والده، فنشأ نشأة يتيمة يف بيت جدته من ناحية األم. 
انقسام اهلند واستقالِل باكستان هاجرت أرسته إىل باكستان، فانتقل مع والدته  وبعد 
له،  مستقًرا  ساهيوال(  )حاليًا  »منتغمري«  مدينَة  وجعَل  1949م،  سنة  وذلك  إليها، 
فيها،  بــ»منتغمري« وختّرج  بالكلية احلكومية  التحق  الثانوية  املرحلة  وبعد دراسته يف 
وكان فضل اهلل عليه عظياًم؛ حيث إنه وجد يف هذه الكلية األستاذ الدكتور صويف حممد 
ضياء احلق )م: 1409هـ/ 1989م( الذي كان من كبار األساتذة للغة العربية وأعالم 
األدب العريب يف باكستان، إنه فتح عليه آفاق اللغة العربية وأبعاد األدب العريب. كان 
ذلك من فيض خاطره ومن حسن صحبته أن الطالب الذي كان - يف بداية أمره - يميل 
إىل العلوم الطبيعية كثريًا؛ صار يتذوق حالوة األدب العريب ويسري يف أوديته اجلميلة 

1- أمحد إدريس، الدكتور، األدب العريب يف شبه القارة اهلندية حتى أواخر القرن العرشين، عني للدراسات والبحوث 
اإلنسانية واالجتامعية، اهلرم، الطبعة األوىل: 1418هـ/1998م، ص:392.

2004م،  يناير  دائجست،  قومي  رضوي،  خورشيد  الدكتور  مهايون،  خالد  راجع:  املوضوع  حول  للتفصيل   -2
املجلد:26، العدد:1، ص:16. 
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اخلالبة ويسيح يف آفاقه الواسعة. يقول الدكتور رضوي عن ذلك )باألردوية(:
»كنت قد اخرتت مادة اللغة العربية يف املدرسة بسبب والديت التي كانت قد أمرتني 
بسبب حبها للدين أن أدرسها، كانت متدينة ومواظبة عىل الصلوات اخلمس والصيام، 
ويف الّصغر عندما كنت أفيق من النوم صباحًا يقرع أذين صوهتا العذب وهي تتلو القرآن 
العربية إطاعة ألمرها وامتثاالً  اللغة  املنظومة. كنت قد بدأت دراسة  ُتردد األدعية  أو 
لنصحها... وبمجرد حفظ املقررات كنت أنجح يف االمتحانات املدرسية أيضًا، إال أنه 
مل يكن لدّي ذوق للغة العربية مطلقًا، فبعد أن تعّرفُت عىل الدكتور صويف حممد ضياء 
احلق بدأت أتردد إليه كل مساء، وبعد أن مّرت سبعة أو ثامنية أيام عىل ذلك قال يل يومًا:
»أرى فيك موهبة لتعّلم اللغة العربية، )فال يغيبّن عن بالك أنني( لن أدّرسك إن 

غبت عن الدرس ولو ليوم واحد«.)1(
وكان لألستاذ صويف حممد ضياء احلق منهجان للتدريس، مل يكن يدّرس يف الكلية 
إال املقررات الدراسية، ولكنه يف املساء كان يتجنّب املقررات جتنبًا كاماًل، ويعطي طالبه 
يصّحح  كان  الرتمجة  هذه  ضوء  ويف  العربية،  إىل  لنقلها  الطويلة  األردوية  النصوص 

األخطاء املتواجدة فيها، ويوّضح القواعد النحوية والرصفية املتعلقة هبا.
وملا وصل هذا الطالب إىل السنة الثالثة يف الكلية انتقل الدكتور صويف حممد ضياء 
حمّله  وحّل  بالهور،  احلكومية  الكلية  إىل  »ساهيوال«  بـ  احلكومية  الكلية  من  احلق 
سلسلة  تنقطع  مل  ولكن  1933م(،  سبتمرب   11 يف:  )املولود  زمان  حممد  شري  الدكتور 
عربية  ترمجة  وفيها  بالربيد  رسالة  يوميًا  إليه  يرسل  فكان  منه،  رضوي  الدكتور  إفادة 
لعبارة أردوية، واألستاذ كان يرّدها إليه بعد تصحيحها كل يوم. فلم يزل يسري عىل هذا 
الدرب إىل أن نجح يف البكالورية والتحق بالكلية الرشقية بالهور، التي كانت يف جنب 

الكلية احلكومية التي كان األستاذ صويف ُيوّظف هبا. 

1- عامر، زاهد منري،الدكتور، ارمغان خورشيد، بنجاب يونيورستي، الهور، الطبعة األوىل، 2015م، ص:45.
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يف  الرشقية  للدراسات  اآلونة  تلك  يف  وحيدًا  مركزًا  كانت  التي  الكلية،  هذه  ويف 
احلسن  نور  احلافظ  الشيخ  أمثال  كبار  أساتذة  عىل  رضوي  الدكتور  تتلمذ  باكستان، 
شيخ  والدكتور  )1909م-1989م(  عبدالقيوم  والربوفيسور  )1918م-1988م( 
عنايت اهلل )م:1977م( والربوفيسور عبدالصمد الصارم )م:2004م( واألستاذ سيد 
أيب بكر الغزنوي )م: 1976م(، وكان األستاذ صويف حممد ضياء احلق أيضًا يدّرس يف 
هذه الكلية كأستاذ زائر. فحصل عىل شهادة املاجستري باللغة العربية بتفوق، وذلك سنة 

1961م.)1(
خاض الدكتور رضوي يف معرتك احلياة العملية سنة 1962م، ففي هذه السنة ُعنّي 
إىل  انتقل  التالية  السنة  بمدينة هباولفور، ويف  احلكومية  الكلية  العربية يف  للغة  حمارًضا 
فقىض  قلبه،  يف  وُزّينت  املدينُة  هذه  إليه  فُحبِّبت  رسجودها،  بمدينة  احلكومية  الكلية 
أكثَر من عرشين عامًا من حياته يف هذه املدينة، وخالل قيامه هبا تّم له الزواج، وذلك 
سنة 1967م، ورزقه اهلل بابنني، كام أنه حصل عىل الدكتوراه سنة 1981م من جامعة 

بنجاب. 
ويف عام 1984م عّينته احلكومة مديرًا لكلية »أنبالة« احلكومية برسجودها، إال أنه 
تركها بعد سنة حيث غادرها إىل جممع البحوث اإلسالمية بإسالم آباد سنة 1985م، 
وبدأ يعمل به كرئيس قسم الرتمجة، وبعد قضاء سِت سنوات يف هذا املعهد انتقل إىل 
مدينة الهور، وصار رئيسًا لقسم اللغة العربية يف الكلية احلكومية بالهور )حاليًا جامعة 
الكلية احلكومية( وذلك سنة 1991م، واختار األستاُذ أن حُيال إىل املعاِش قبل أوانه، 

وذلك سنة 1995م.
ومركز  بنجاب،)2(  بجامعة  العربية  اللغة  قسم  يف  زائر  كأستاذ  دّرس  إنه  وكذلك   

1- نفس املرجع، ص:47.
2- ومع أنه تقاعد سنة 1995م، إال أنه مل يزل ُيدّرس يف القسم العريب ملدة، التحقُت بالقسم العريب كطالب للامجستري سنة 

1997م ودرسنا عليه ديوان احلامسة يف السنة الثانية من املاجستري. 
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الشيخ زايد اإلسالمي بجامعة بنجاب، ويف جامعات الهور املختلفة، مثل جامعة »ملز« 

 Distinguished( خالل فرتات خمتلفة، واآلن يعمل كأستاذ رشف )وجامعة »فاست«)1

Professor( يف جامعة الكلية احلكومية بالهور، قد منحته احلكومة الباكستانيُة وسام 

سنة  وذلك  اجلليلة)2(  بخدماته  واعرتافًا  العلمية  جلهوده  تقديرًا  االمتياز«  »نجمة 

2008م، وهو عضو يف عرشات من املؤسسات العلمية واللجان األدبية داخل باكستان 

وخارجها، من بينها جممع اللغة العربية بالقاهرة، الذي جعله عضًوا مراساًل له.)3( 

مؤلفات الدكتور رضوي:

نِحريٌر وكاتٌب بارٌع وأستاٌذ قديٌر وشاعر مفلُق،   إن األستاَذ الدكتور رضوي عاملٌ 

وهو فارُس ميداِن التحقيق والتأليف، قد خرج من سّن قلمه كثري من كتب ومقاالت 

علمية وبحوث أدبية يف العربية واإلنجليزية واألردوية، وهذا املقال املوجز - كام ذكرنا 

يف بدايته - ال يستطيع اإلحاطة بكل كتاباته، فنحن فيام ييل من السطور نتناول بعضًا 

منها ونرتك الباقية ملقال آخر أو لدارس آخر.

حتقيق اجلزء السادس من خمطوط »قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان«:

“قالئد اجلامن يف فرائد شعراء  لعل أبرز جهوده حتقيُق اجلزِء السادِس من خمطوط 
املوصيل  بكر  أيب  بن  املبارك  الربكات  أيب  الدين  كامل  الشعار  البن  الزمان”  هذا 
اقرتاح  عىل  رضوي  الدكتور  أنجزه  الذي  )595هـ/1198م-654هـ/1256م(، 

1- ُتعترب جامعة »ملز« وجامعة »فاست« من أشهر اجلامعات األهلية يف باكستان.
ميادينهم  يف  بجهودهم  اعرتاًفا  وخارجها؛  باكستان  داخل  الشخصيات  كبار  الوسام  هذا  الباكستانية  احلكومة  متنح   -2
امللقبة  الشهرية  املرصية  املطربة   - كلثوم  أم  السيدة  باكستان  حكومة  منحت  املثال:  سبيل  فعىل  فيها،  خلدماهتم  وتقديًرا 
بكوكب الرشق - هذا الوسام بعد أن غنت قصيدة “حديث الروح” ملحمد إقبال - الشاعر الفيلسوف وشاعر باكستان 

القومي - فصارت بسبب غنائها بني العرب أشهر من “قفا نبك”.
3- http//:www.sis.gov.eg/newVR/acadmy/html/acadmay0503.htm.
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جامعة املوصل بالعراق، التي طلبت منه أن يقوم هبذا العمل اجلليل.)1( 
ابن  حياة  أحوال  مجع  قد  كان  رضوي  الدكتور  أن  العمل  هذا  تأليف  قصة  ومن 
الدكتوراه  الشعار، وحّقق ستني صفحة أوىل من هذا املخطوط للحصول عىل شهادة 
الكاتب  مقالني أحدمها عن  أعّد  للدكتوراه  أكمل عمله  أن  بنجاب، وبعد  من جامعة 
واآلخر عن الكتاب، اللذين ُنرشا يف جملة »الدراسات اإلسالمية«)2( فتلقيا بقبول حسن 
عند أساتذة جامعة املوصل بالعراق، التي كانت قد أعّدت مرشوعًا لتحقيق مجيع أجزاء 
أبناء املوصل، وكانوا قد وّزعوا  الشعار من  ابن  املخطوط ونرشه بسبب كون صاحبه 
السادس،  واجلزء  الرابع  اجلزء  إال  منها  يبق  ومل  الباحثني،  من  فريق  عىل  األجزاء  هذه 
وذلك لرداءة اخلط، فاتصلوا باألستاذ الدكتور رضوي واقرتحوا عليه أن يقوم بتحقيق 
اجلزء السادس منه، فُذعر لذلك ألنه كان يعرف من قبل أن هذا اجلزء كان أردأ األجزاء 
خطًا وأكثرها طمسًا وأصعبها قراءة، فلم يزالوا ُيلحون عليه حّتى َقبَِل األستاذ رضوي 
اقرتاحهم ومحل عىل كاهليه مهمة حتقيق هذا املخطوط، التي قضمت من حياته قضمة 

كبرية ال تقل عن عرش سنوات.)3( ويتألف هذا اجلزء السادس من 824 صفحة. 
أما ابن الشعار فكان شاعرًا ومؤرخًا، عاش يف املنتصف األول من القرن السابع، 
وقىض ثالثني سنة من حياته يف مجع أحوال أولئك الشعراء الذين عارصهم والتقى هبم 
وسمع منهم، فكان نتاج جهوده هلذه املدة املديدة كتابه »قالئد اجلامن يف فرائد شعراء 

1- ابن الشعار، كامل الدين أبو الربكات املبارك بن أيب بكر املوصيل، قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان، حتقيق: 
رضوي، خورشيد، الدكتور، جامعة بنجاب، مركز الشيخ زايد اإلسالمي، الهور، الطبعة األوىل: 1422هـ/2001م، 

ص:ط، ي )كلمة املحقق(.
العدد:2، ، ص: 55-98، و”عقود اجلامن يف  املجلد 22، 1987م،  الدراسات اإلسالمية،  الشعار وآثاره”،  “ابن   -2
شعراء هذا الزمان البن الشعار”، العدد 3، ص: 5-24، وكذلك نرش له بحث ثالث بعنوان: “ابن الشعار والشيخ األكرب 
ابن العريب )نص ملتقط من الرتاث( عىل صفحات نفس املجلة، عدد خاص )العددان األول والثاين(، 1991م، املجلد: 

26، ص:274-239.
3- ابن الشعار، قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان، مركز الشيخ زايد اإلسالمي، الهور، الطبعة األوىل، 2001م، 

ص:ط، ي.
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احلدثان،)1( هذا  يد  منها  بجزأين  لعبت  أجزاء،  الذي حيتوي عىل عرشة  الزمان«،  هذا 
الكتاب يشتمل عىل ترمجة أكثر من 1000 شاعر لذلك الزمن مع نامذج من إنتاجهم 

األديب.
هذا الكتاب له فوائد تارخيية مجة وأمهية بالغة، حيث إنه ُيعترب سجاًل صادقًا لشؤون 
احلياة يف ذلك العرص، ومأخذًا أساسيًا لكثري من املعلومات التأرخيية واألدبية املتعلقة به، 
التي ال نجدها يف مصدر آخر غريه، و»كان جل اعتامده )ابن الشعار( عىل العيان واللقاء 
الشخيص، أو عىل السامع ممن قابل الشاعر شخصيًا، أما النقل عن تصانيف اآلخرين 
األول  النصف  العربية يف  األمة  األديب من حياة  اجلانب  تناول  إنه  قليل جدًا«.)2(  فهو 
من القرن السابع اهلجري، كام أنه زّودنا بمعلومات جديدة حول شخصية ابن خّلكان 
اإلمام  كاًل من  إلينا  قّدم  -املؤرخ- )608هـ/1211م-681هـ/1282م(، وكذلك 
الدين  – املفرس- )544هـ/1150هـ-606هـ/1210م(، وجمد  الرازي  الدين  فخر 
ابن األثري – املحدث -)544هـ/1150م-606هـ/1210م(، وابن جبري األندليس 
– الّرّحالة - )540هـ/ 1145م-614هـ/1217م( وياقوت احلموي – اجلغرايف - 
)574هـ/1178م-626هـ/1229م( وابن عريب – الصويف - )558هـ/1164م-
وابن  )564هـ/1169م-637هـ/1239م(  املستويف  وابن  638هـ/1240م(، 

خلكان كشعراء؛ مع أهنم معروفون بغري الشعر. 
املقديس  الدين  لشمس  الطويلة  القصيدة  أن  الكتاب  هذا  بطريق  لنا  تبنّي  وكذلك 
، والتي أطلق عليها الدكتور رضوي اسم  )575هـ-650هـ( التي نظمها يف مدح النبي 
»القصيدة الشمسية«، هلا تقّدم زمني عىل قصيدة الربدة للبوصريي )608هـ/1213م-
696هـ/1295م(، إذ رأت هذه القصيدة النور أول مرة نتيجة هلذا التحقيق )وسوف 

1- ومها اجلزء الثاين واجلزء الثامن.
2- رضوي، خورشيد، الدكتور، “ابن الشعار والشيخ األكرب ابن العريب )نص ملتقط من الرتاث(”، الدراسات اإلسالمية 

)عدد خاص حول اإلسالم يف األندلس(، 1991م ، املجلد:26، العدد: 1،2، ص:240.
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نتكلم عن هذه القصيدة بيشء من التفصيل يف الصفحات التالية(.
الشيخ  ابن عريب،  مال  أجله  الذي من  السبب  تدلنا عىل ذلك  التاريخ ال  إن كتب 
األكرب، الذي كان جنديًا يف اجليش، عن وظيفته، ووىّل وجهه شطر التصوف واستمسك 
بزمامه، ومل يزل يعّض عليه بالنواجذ إىل أن صار إمامًا للمتصوفني وشيخهم األكرب، 
وتصانيف الشيخ كلها أيضًا ساكتة عنه. فلم يكن يعرف أحد سبب هذا التقلب الكبري 
الذي كان قد غرَي جمرى حياته. هذا اللغز قّدم حّله هذا الكتاب، وذلك عىل لسان ابن 

عريب نفسه الذي يقول: 
أنني  إليها  ومييل  الطريقة  هذه  وسلوكي  هلا  ونبذي  اجلندية  عن  انتقايل  سبب  كان 
خرجت صحبة خمدومي األمري أيب بكر يوسف بن عبداملؤمن بن عيل بقرطبة قاصدين 
وجل،  عز  اهلل  إىل  االبتهال  كثري  وخشوع،  وسجود  ركوع  يف  فنظرته  اجلامع،  املسجد 
فخطر يل خاطر أن قلت يف نفيس»إذا كان هذا ملك البالد خاضعًا متذلاًل يصنع هذا 
بني يدي اهلل عز وجل فام الدنيا بيشء، ففارقته من ذلك اليوم وما بمدته رأيته أبدًا، ثم 

لزمت هذه الطريقة«.)1(
ياقوت احلموي تصويرًا دقيقًا ملالحمه، ربام ال يوجد يف أي  وكذلك نجد يف ترمجة 

مصدر آخر:
»شاهدته )ياقوت( باملوصل، وهو كهل، أشقر، أمحر اللون، أزرق العينني، وكانت 
تام، واقتضيته شيئًا من شعره فأجاب إىل ذلك، وجعل  بينه وبني أخي صداقة وأنس 
بعد  رأيته  عدت  فام  الشام،  بالد  إىل  سافر  ثم  الزمن،  من  مدة  هكذا  ويعدين  يامطلني 

ذلك«.)2(

1- وردت هذه العبارة يف اجلزء السابع من عقود اجلامن يف شعراء هذا الزمان، وقد ذكره األستاذ رضوي يف بداية اجلزء 
السادس الذي قام بتحقيقه، راجع: رضوي، خورشيد، قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان، ص: 55-56. رضوي، 
خورشيد، “ابن الشعار والشيخ األكرب ابن العريب )نص ملتقط من الرتاث(”، الدراسات اإلسالمية، )عدد خاص حول 

اإلسالم يف األندلس(، 1991م، املجلد: 26، العدد: 1،2، ص: 240. 
2- رضوي، خورشيد، قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان، ص: 4.
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لكل  تتضح  فإهنا  الكتاب  هذا  تبييض  يف  رضوي  الدكتور  حتملها  التي  املشاّق  أما 
التي بذهلا  النظر يف هذا الكتاب ويطالعه، فإنه يدرك مدى مساعي األستاذ  من ُيمعن 
يف حتقيق هذا املخطوط النادر الذي ال توجد له إال نسخة واحدة معلومة يف العامل يف 
»كتبخانة أسعد آفندي« املنضمة اآلن إىل املكتبة السليامنية بمدينة إسطنبول، وصورهتا 
الدكتور  بالقاهرة، ومنه حصل  العربية  الدول  موجودة يف معهد املخطوطات بجامعة 
أرفق  )وقد  املخطوط  هذا  وكان  فليامت،  صورة  يف  أجزائه  مجيع  صور  عىل  رضوي 
وغري  مكسور  عريب  بخط  مكتوبًا  هنايته(  يف  بالكتاب  لوحاته  بعض  رضوي  الدكتور 
متضح، والذي زاده تعقيدًا هو أنه مطموس من موضع إىل موضع، فقراءته صعبة جدًا، 
إن مل تكن مستحيلة، وقصارى القول أنه يمكن لنا إلقاء الضوء بإجياز بالغ عىل عمل 

الدكتور رضوي يف صورة نقاط تالية: 
مجع الدكتور رضوي أحوال حياة ابن الشعار التي مل تكن متوفرة يف مصدر من . 1

مصادر تارخيية، وقد التقطها الدكتور رضوي من ثامنية أجزاء للمخطوط، حيث 
إن معظم هذه األحوال مأخوذة من تلك األسفار التي قام هبا ابن الشعار يف سبيل 
احلصول عىل شعر ذلك الزمن، ثم سّجلها مع حتديد التاريخ يف كتابه هذا، فبيان 
هذه األسفار البن الشعار مبثوث يف ثنايا ثامنية أجزاء للمخطوط، ولست مبالغًا 
أقل  يكن  مل  املخطوط  هذا  مثل  ومن  الطريق  هبذا  أحد  أحوال  مجع  إن  قلت  إذا 

صعوبة من التقاط املِلِح باألجفان – حسب التعبري األردوي –.
قارن الدكتور رضوي يف اهلوامش املعلومات املوجودة يف متن الكتاب مع املصادر . 2

األخرى.
أحلق الدكتور رضوي يف هناية الكتاب الفهارس الفنية الرائجة يف الكتب العلمية . 3

األعالم  وفهرس  الكتاب،  يف  مذكورة  أحواهلم  الذين  الشعراء  فهرس  من 
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الواردة يف الكتاب، وفهرس األماكن، وفهرس الكتب، وفهرس كلامت احلضارة 
التي  املصادر  وفهرس  القوايف،  وفهرس  الزمن،  ذلك  يف  الشائعة  واملصطلحات 

أحال عليها املحقق خالل حتقيق هذا الكتاب. 
البحر . 4 بذكر  رضوي  الدكتور  اهتم  العروض،  علم  ميدان  فارس  كونه  بسبب 

العرويض أيضًا قبل كل بيت أو قصيدة وردت أثناء الكتاب.
وقبل أن أهني احلديث عن هذا الكتاب، أرى من املناسب أن أشري إىل أن مجيع أجزاء 
هذا الكتاب قد ُنرشت بمساعي األستاذ كامل سلامن اجلبوري الذي حقق هذا الكتاب، 
وقامت بنرشه دار الكتب العلمية ببريوت، وذلك سنة 2005م، وقد ذكر كامل سلامن 

اجلبوري يف مقدمة كتابه أنه انتفع من حتقيق األستاذ الدكتور خورشيد رضوي قائاًل:
اجلزء  بصدور  علمت  للمطبعة  تقديمه  وقبيل  الكتاب،  كامل  حتقيق  »وأنجزت 
بمركز  الزائر  الدكتور خورشيد رضوي، األستاذ  قبل  الكتاب حمققًا من  السادس من 
طبع  عن  وتوقفت  الباكستان،  الهور،  البنجاب،  جامعة  يف  اإلسالمي  زايد  الشيخ 
يف  يومذاك  أمينة  الربيد  وسائل  تكن  ومل  رضوي،  د.  نرشة  عىل  أطلع  ريثام  الكتاب 
العراق، فقد راسلته عن طريق املركز املذكور من مقر إقامتي يف بريوت للحصول عىل 
نسخة منه، وتفضل مشكورًا بإرسال نسخة منه. وقد استفدت منها يف االهتداء لبعض 
القراءات، وصّوبت بعض الكلامت التي وردت فيها بقراءة مغايرة، مشريَا إىل مواضع 

االنتفاع من حتقيق وتعليق الدكتور الرضوي«.)1( 

ترمجة عربية لـِ»قرار املحكمة الرشعية الفيدرالية الباكستانية بشأن الربا«:

لـ”قرار  عربية  ترمجة  عن  عبارة  فهو  رضوي  للدكتور  الثاين  العريب  الكتاب  أما 
من  يظهر  كام   – الكتاب  هذا  الربا”،  بشأن  الباكستانية  الفيدرالية  الرشعية  املحكمة 

1- اجلبوري، كامل سلامن، قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان، دار املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
2005م، اجلزء األول، ص:14.
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االحتادية  الرشعية  املحكمة  اختذته  الذي  التارخيي  القرار  ذلك  عن  عبارة   - عنوانه 
الباكستانية سنة 1992م. كان هذا القرار باللغة اإلنجليزية، ويف صورة كتاب ضخم، 
البنكي، فأراد  النظام  الربا حمرمًا يف  بالغة، وخطوة مهمة يف سبيل اختاذ  وكان ذا أمهية 
إىل  ونقله  منه  واإلفادة  حمتوياته  عىل  االطالع  البنوك  وأصحاب  السعوديون  العلامء 
اإلسالمي  والبنك  والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  أصحاب  فاتصل  العربية، 
العربية السعودية باألستاذ رضوي، وطلبوا منه أن يقوَم هبذه املهمة،  للتنمية باململكة 
“حكم املحكمة الرشعية  وقد ُطبعت هذه الرتمجُة يف اململكة العربية السعودية باسم: 

االحتادية الباكستانية بشأن الفائدة )الربا(،)1( حتتوي هذه الرتمجة عىل 520 صفحة.)2( 
ترمجة أردوية لكتاب »حمارضات يف تاريخ العلوم العربية واإلسالمية« للدكتور فؤاد 

سيزكني:
ومن أعامله ترمجٌة أردويٌة لـكتاب عريب معنون بــ»حمارضات يف تاريخ العلوم العربية 
واإلسالمية« للدكتور فؤاد سيزكني )املولود يف 1342هـ/ 1924م( املحقق والباحث 
الشهري، وهو عبارة عن ثالث عرشة حمارضًة للدكتور سيزكني، ُألقَي ُمعظُمها يف جامعِة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ترمجها األستاذ رضوي باسم »تاريخ علوم مںي هتذيب 

اسالمی كا مقام«.)3( أما عناوين املحارضات التي ترمجها األستاذ رضوي فهي:
1. تأريخ الرتاث العريب؛ أهدايف ومنهجي يف إعداده.

2. مكانة املسلمني والعرب يف تأريخ العلوم.
3. مكانة العلامء املسلمني والعرب يف تاريخ الطب.

1- انظر: حكم املحكمة الرشعية االحتادية الباكستانية بشأن الفائدة )الربا(، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب - البنك 
اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية السعودية، جدة، الطبعة األوىل: 1416هـ/1995م. واسم األصل باإلنجليزية:

Federal Shariat Court Judgment on Interest( Riba ,)P.L.D Publishers1992 ,

2- جيدر يب أن أذكر أن املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب مل يكتب اسم املرتجم عىل الغالف أو داخل الكتاب، ومل ُيرش 
إليه، إال أهنم أرسلوا إىل األستاذ املرتجم شهادة توثق بأنه قام هبذه املهمة. 

)الدكتور(،  أمحد  خورشيد  رضوي،  ترمجة:  مقام،  كا  اسالمي  هتذيب  مني  علوم  تاريخ  )الدكتور(،  فؤاد  سيزكني،   -3
اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد، الطبعة االوىل: 1994م، مقدمة. 
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4. مكانة املسلمني والعرب يف تاريخ علم الكيمياء.
5. مكانة العلامء املسلمني والعرب يف تاريخ الرياضيات.

6. مكانة الفلكيني املسلمني والعرب يف تاريخ علم الفلك. 
7. علم الفلك العريب يف أوروبا.

8. مكانة العلامء املسلمني والعرب يف تأريخ اآلثار العلوية )املرتولوجيا(.
9. قضية أثر العلوم العربية واإلسالمية يف النهضة األوروبية.

10. أمهية اإلسناد يف العلوم العربية واإلسالمية.
11. مصادر كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين.
12. الشعر العريب القديم بني األصالة واالنتحال.
13. حول قضية أسباب ركود الثقافة اإلسالمية.

عريب شاعري )الشعر العريب من بدايته إىل العرص األموي(

ومن كتبه التي تتعلق باألدب العريب كتابه “عريب شاعري” )الشعر العريب(، وهو 
عبارة عن تلك املحارضات األردوية التي ألقاها الدكتور رضوي عىل طالب البكالورية 
بجامعة بنجاب، وقام مركز الشيخ زايد للدراسات اإلسالمية بجامعة بنجاب بالهور 
حماور  ثالثة  إىل  الكتاب  هذا  ينقسم  2001م.  سنة  وذلك  كتاب،  صورة  يف  بنرشها 

أساسية هي:
املعلقات وأصحاهبا، وحتت هذا العنوان ذكر الدكتور رضوي باختصار أحوال . 1

شعراء املعلقات، وهم: امرؤ القيس وطرفة بن العبد وزهري بن أيب سلمى ولبيد 
بن ربيعة وعمرو بن كلثوم وعنرتة بن شداد واحلارث بن حلزة.

2 .. الشعراء املخرضمون، وهم: حسان بن ثابت واخلنساء وكعب بن زهري 
الشعراء اإلسالميون، وهم أولئك الشعراء الذين أدركوا عرص بني أمية، ذكر الدكتور . 3

رضوي أحوال مجيل بن معمر وعمر بن أيب ربيعة واألخطل والفرزدق وجرير.
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من  أمثلة  وقّدم  الشعراء،  هؤالء  تراجم  العناوين  هذه  حتت  رضوي  الدكتور  ذكر 
شعرهم، ووّضحها باللغة األردوية، وكام ذكرنا يف السطور املاضية فإن هذه املحارضات 
كانت قد ُأعّدت يف بداية األمر للطالب. ونجد يف هناية كل عنوان متارين مشتملة عىل 

أسئلة متعلقة بالبحث، ُتعني عىل فهم هذه الدروس. 
ومن ميزات هذا الكتاب أن اللغة التي استخدمها الدكتور رضوي فيه سهلة جدًا، 
منه  اإلفادة  الطالب  يستطيع  ولذلك  الطالب،  ملستوى  ومناسب  أّخاذ  مجيل  وأسلوبه 
بدون مساعدة أستاذ، كام أننا نرى الدكتور رضوي يستشهد باآليات القرآنية واألبيات 
الفارسية واألردوية لتوضيح معاين األبيات العربية، ولتكون اإلفادة منها أكثر، فمثاًل: 

يف رشح البيت التايل لزهري بن أيب سلمى:
وكائن ترى من صامت لك معجب--زيادته أو نقصه يف التكلم)1(

قد أورد الدكتور رضوي بيتًا من أبيات الشيخ السعدي - الشاعر الفاريس الشهري 
- وهو:

عیب وهرنش هنفتہ ابشدات مرد سن نگفتہ ابشد

)تبقى معايب الرجل وحماسنه يف اخلفاء إىل أن يتكلم(
وكذلك بعد رشح البيت التايل للحارث بن حلزة:

عـنـــــا ــــش  امُلـرقِّ النـاطــق  بقـــاء)1(أهيــا  لــذاك  وهـل  عـمرو  عنــد 

يقول الدكتور رضوي:
»قد مدح الشاعر يف هذا البيت امللك بأسلوب غري مبارش، )وأشار بطريق خفي إىل( 
أن امللك رجل حمنك وبصري، وهو الذي سوف ُيدرك حقيقة األمر. وكام يقول غالب – 

الشاعر األردوي الشهري -:

1- الزوزين، أبو عبداهلل احلسني بن أمحد، رشح املعلقات السبع، الدار العاملية، بريوت، 1413هـ/1992م، ص: 84.
2- نفس املرجع، ص: 149.
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سو گند اور گواه كی حاجت نہںي جمهےجاِ م جہاں منا ےہ شہنشاه اک مضري

العامل كله يف ذلك  أي إن ضمري امللك مثل كأس امللك »مجشيد« )الذي كان يرى 
الكأس(، )1( ولست يف حاجة إىل يمني أو شاهد. 

تأليف:
من كتبه املتعلقة باألدب العريب كتابه “تاليف”، إنه عبارة عن مقاالت خمتلفة تستبطن 
معلومات قيمة عن األدب األردوي وأصحابه واألدب العريب وأصحابه، ُنرشت أوالً 
يف جمالت خمتلفة، ثم مُجعت يف صورة كتاب، أما املقاالت املتعلقة بالعربية)2( فهي كام 

ييل:
العالمة عبدالعزيز امليمني )أديب العربية الكبري(: )3(

يرسم لنا هذا املقال صورة حيوية حقيقية لألستاذ الكبري والباحث العريب العظيم 
فيه  رضوي  الدكتور  سّجل  وقد  )1888م-1978م(.)4(  امليمني  عبدالعزيز  العالمة 
ذكريات تلك الشهور التي قضاها بسبب مرضه يف مدينة الهور يف هناية سنة 1964م 
وبداية سنة 1965م، وكان طبيبه قد نصحه باملواظبة عىل امليش عىل األقدام مرتني يوميًا، 

1- شخصية أسطورية ورد ذكرها يف كثري من األساطري الفارسية، وخاصة يف “الشاهنامة” للفردويس، واألسطورة تقول 
إنه كان هلذا امللك كأس يرى به كل أحداث الدنيا.

الكبار  العالقة بني  آداب  التمرد عىل  بـ”فجوة األجيال ومظاهر  املعنون  بالعربية بحثه املخترص  املتعلقة  2- ومن بحوثه 
وهو عبارة عن كلمة ألقاها الدكتور رضوي بالعربية يف ندوة ُعقدت يف اجلامعة اإلسالمية العاملية ثم ُنرشت  والناشئة”، 
عىل صفحات جملة الدراسات اإلسالمية، املجلد:21، العدد:3 )يوليو - سبتمرب 1986(، ص:89-92. وكذلك قام 
كتاب معجم  نظرة عجىل عىل  عنوان:  زمان، وذلك حتت  الدكتور شري حممد  اإلنجليزي ألستاذه  للبحث  برتمجة عربية 
السفر ونسخه اخلطية. ُنرشت هذه الرتمجة عىل صفحات جملة الدراسات اإلسالمية املجلد : 21، العدد: 2)أبريل – يونيو 

1986(، ص: 57-19.
3- ُنرش هذا املقال أوالً سنة 1983م يف »جملة فكر ونظر« األردية ، جممع البحوث اإلسالمية بإسالم آباد.

4- راجع ملعرفة أحواله: الفاروقي، مجال الدين واآلخرون، أعالم املؤلفني بالعربية يف البالد اهلندية، مركز مجعة املاجد 
للثقافة والرتاث، ديب، الطبعة األوىل: 1433هـ/2013م، ص: 329 - 341. و أظهر، ظهور أمحد )الدكتور(، “جوانب 
جمهولة من حياة عبدالعزيز امليمني الراجكويت”، جملة آفاق الثقافة والرتاث، 2000م، العدد:29-30، ص:168-152، 

و هذا املقال جزء من الكتاب الذي بني يديك. )املحّرر(
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البحث  فقد ذكر يف هذا  امليمني،  األستاذ  تعّرف عىل  األيام  تلك  صباحًا ومساًء، ويف 
العشاء، فكانا  تناول  بعد  بيته  الذي كان قريبًا من  امليمني  أنه كان يقصد بيت األستاذ 
خيرجان للميش يف احلديقة ويمشيان نصف ساعة أو أكثر، ويتكلامن حول موضوعات 
علمية عربية خمتلفة، فام هي املوضوعات التي كانت ُتناقش يف هذه التجوالت؟ ُيلقي 

عليها ضوءًا احلوار التايل )باألردوية(:
»ويوًما من األيام تكّلم »امليمني« عن تضمني قرآين عجيب لشاعر قام به يف بيت من 
أبياته ارجتاالً... وأنا ال أزال أشعر بلذته حتى اليوم... قال امليمني: إن قاضيًا كان يعيش 
القايض  إىل  ُرفعت  باألندلس، وكانت زوجته ذكية وفطينة جدًا، ومرة  لوشة  يف مدينة 
قضية معقدة متعلقة باإلرث، فلام عاد إىل بيته وجدته زوجته غارقًا يف التفكري، فسألته 
الزوجة عن السبب لكنه رفض اإلشعار بالقضية قائاًل بأنك ال تستطيعني فهمها، فلم 
تزل ُتلّح عليه حتى باح بام كان ُيثقل خاطره من تلك القضية، فلم تلبث أن قّدمت حاّلً 
هلا، فتحرّي القايض من ذكائها وتعّجب من فطانتها، فمنذ ذلك اليوم جعل خلف كرسيه 
يف املحكمة فتحة جتلس زوجته وراءها، وبدأ يستشريها يف حل القضايا وُيفيد من آرائها، 

ويوًما من األيام ُرفعت إليه قضية شاعر، فلام رآه الشاعر عىل هذه احلال قال مرجتاًل:

زوجــــة لـــه  قــــاٍض  جـــاريـــةبلـــوشــة  الورى  يف  وأحكــامهـــا 

قـاضيــــــًا يكــــن  مل  ويــا »ليتـهــا كــانت القـــاضــيـة«فيــــاليتـــه 

فاقتباس الشاعر اآلية القرآنية يف الشطر الثاين للبيت األخري ارجتاالً، وهذا األسلوب 
الطريف مل يكن إال إهلاًما من اهلل سبحانه وتعاىل.)1( 

العربية، وأنه  امليمني أن ملصدر »القول« أكثر من معنى يف  ويف يوم من األيام ذكر 
يؤدي معنى اإلشارة أيًضا، ويف هذا الصدد شنّف أذين بإنشاد هذين البيتني النادرين:

1- رضوي، خورشيد، تأليف، ص:59.
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قرنـفــــاًل يــدق  بعـطـــار  لــــهمــررت  فقـــلت  وكـافــورًا  ومـسكــًا 

قـرنـفــــيل رد  العطــــار  يل  ومسـكي وكــافــوري فقـــلت لـــهفقـــال 

يقول بعد ذلك الدكتور رضوي )باألردوية(: 
ناحية  من  ينقص  البيت  أن  إىل  إشارة  وهي  نقاط،  ُوضعت  بيت  كل  هناية  »ففي 
العروض الشعري ما يساوي »سببًا خفيفًا« أو وتدًا جمموعًا، أي »علن«.)1( وكذلك ال 
يؤدي هذان البيتان مفهومًا كاماًل، فالسؤال الذي يقرع الذهن فوًرا بعد سامعهام هو: 
ماذا قال الشاعر للعطار؟ فوّضح األستاذ امليمني بأن معنى »قلت له« يف هذا البيت غري 
الذي يأيت يف أذهاننا، فالقول هنا بمعنى اإلشارة، أي ملا مّر الشاعر بعّطار أشار بأنفه 
مستنشقًا، ووّضح األستاذ امليمني هذه اإلشارة عماًل بأن هّز رأسه مثل الرجل الذي 
ُيعجبه طِيب فيتنفس الصعداء وحياول أن يشتّمه طوياًل. ويف البيت الثاين، ملا طلب منه 
العطار أن يرد إليه قرنفله ومسكه وكافوره أشار بأنفه مستنثرًا، وأعاد ما اشتّمه بإخراجه 
بإخراج  امليمني  اشتّمه، ووّضح األستاذ  ما  الوحيد إلعادة  السبيل  أنفه، ألنه كان  من 

اهلواء من أنفه بالشدة. وهبذه اإلشارة أكمل ما كان ناقصا من وزن الشعر«.)2( 

بري صاحب:

هذا املقال يدور حول الدكتور بري حممد حسن )4 مارس 1904م - 19 أغسطس 
1999م(، وهو أحد أعالم اللغة العربية يف باكستان. قىض حقبة طويلة من حياته يف 
حتقيق معجم العباب الزاخر للصغاين، وكان عاملًا بأرسار اللغة العربية وعارفًا بدقائقها، 
تعّرف عليه الدكتور رضوي خالل تلك السنوات الست التي قضاها يف معهد البحوث 
وألقى  لقاءاته  أحوال  املقال  هذا  يف  رضوي  الدكتور  ورسد  آباد،  بإسالم  اإلسالمية 

البيتني ال قافية هلام، ويتضح لكل من يقرأ العبارة للدكتور رضوي أن صوت االستنشاق فی  1- مجاع القول أن هذين 
البيت األول وصوت النفث يف البيت الثاين حيالن حمل القافية. 

2- رضوي، خورشيد، تأليف، ج:60-59.
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خالهلا ضوءًا عىل مكانة هذا العامل الفّذ واللغوي الضليع، ومتهره البالغ وتضلعه الشديد 
يف اللغة العربية، كان يلقاه الدكتور رضوي يف مكتبة جممع البحوث اإلسالمية وحياوره 

حول موضوعات تتعلق باللغة العربية منها )باألردوية(: 
ختتص  »قوم«  كلمة  إن  قال  احلديث  أطراف  نتجاذب  كنا  بينام  األيام  من  »فيومًا 

بالذكور دون اإلناث، والدليل عىل ذلك بيت الشاعر التايل:

أدري أخــــال  ولــســت  أدري  نـســــاء؟)1(وال  أم  حـصــن  آل  أقــوم 

وخري دليل عليه اآلية املباركة التالية التي يقول فيها اهلل جّل وعال:
﴿ى ى ائ ائ   ەئ  ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ  ی    ی﴾)2( 
ويف يوم قال يل إن الكلامت عىل وزن فِعال جُتمع عىل وزن أفعلة إذا كانت مذكرة 
ألسن  و  ألسنة  يكون  فجمعها  لسان  كلمة  عدا  ما  مؤنثة،  كانت  إذا  أفعل  وزن  وعىل 

حسب كال الوزنني، وذلك ألهنا ُتستخدم مذكرة ومؤنثة معًا. )3(
وإن ُكُتب املكتبة التي ظّلت حتت ترّصف الدكتور بري حممد حسن نجد هبا مالحظاته 
القيمة املكتوبة بخط يده من موضع إىل موضع، وهي إن دّلت فإنام تدل عىل نبوغه يف 
العلم ودقة نظره يف أعامق اللغة، ومدى اجتهاده الذي بذله يف هذا امليدان، فمثاًل: كتب 

ابن منظور األفريقي يف كتابه »لسان العرب« حتت مادة »ذءج« قول الفراء التايل:
»ذئج وضئم وصئب وقئب إذا أكثر من رشب املاء.)4( 

صئم  النص:  يف  الوارد  اخلطأ  مصححًا  اهلامش  يف  حسن  بري  الدكتور  كتب  وقد 

1- زهري بن أيب سلمى، ديوان زهري بن أيب سلمى، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1408هـ/1988م، 
ص:17. واللفظ: وما أدري...

2- احلجرات، 11.
3- رضوي، تأليف، ص:71.

4- األفريقي، ابن منظور، لسان العرب، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ج:5، ص:17.
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جهود  إىل  حيتاج  املحكم  اليقني  هبذا  الوحيدة  النقطة  هذه  فتصحيح  املهملة،  بالصاد 
سنوات وسنوات، كام أنه يدّل عىل نبوغه وتضلعه يف هذا امليدان.)1(

وكذلك يف كتاب هتذيب اللغة حتت مادة »ف ر ش« ُيوجد يف املتن:
 ويف نوادر األعراب »أفرشت الفرس إذا استأنت«.)2( 

وكتب الدكتور بري حسن يف اهلامش: 
»الصواب: استأتت، أي: طلبت أن ُتؤتى«.

ويف نفس املادة بعد سطور نجد العبارة التالية:
وقال الشامخ......

وكتب الدكتور بري حسن يف اهلامش:
هو لذي الرمة، راجع ديوانه، ص:137. )3(

 الدكتور طه حسني:

هذا البحث األردوي - كام يظهر من عنوانه - يعّرف أصحاب األردوية بعميد األدب 
العريب الدكتور طه حسني )نحو 1307هـ/ 1889م-1393هـ/1973م(، واعتمد 
الدكتور رضوي يف تأليف هذا البحث عىل كتاب األيام للدكتور طه حسني، حيث إن 
األردوية  إىل  رضوي  الدكتور  نقل  البحث  هذا  وبعد  منه،  مستفادة  املعلومات  معظم 
مقال الدكتور طه بعنوان: »إقبال، الشاعر الذي فرض نفسه عىل الدنيا« الذي ألقاه يف 
مؤمتر عقده الدكتور عبدالوهاب عزام )1312هـ/1894م- 1378هـ/1959م( يف 
مرص، وكان موضوع ذلك املؤمتر شاعرنا حممد إقبال، ففي هذا املقال قارن الدكتور طه 

1- رضوي، تأليف، ص:75.
2- األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، هتذيب اللغة، حتقيق ابراهيم، حممد أبو الفضل، الدار املرصية للتأليف والرتمجة، 

القاهرة، ج:11، ص: 347.
3- والبيت هو : راحت يقحمها ذو أزمل وسقت--له الفرائش والسلب القياديد

1416هـ/  الثانية:  الطبعة  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  التربيزي،  اخلطيب  رشح:  الرمة،  ذي  ديوان  الرمة،  ذو  انظر: 
1996م، ص:471.
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حسني بني إقبال وأيب العالء املعري، وناقش آراء ونظريات كٍل منهام، وبحث عن أوجه 
التشابه والتباين بينهام، كام أنه تناول سريمها يف السامء.

»إقبال« واللغة العربية والعامل العريب:

حتّدث  )باألردوية(؛  العريب”  والعامل  العربية  واللغة  بـ”إقبال  املعنون  بحثه  يف   
الدكتور رضوي عن حممد إقبال وولوعه باللغة العربية والعامل العريب،)1( وأخرب قراءه 
بأن الشاعر حممد إقبال كان حُيبُّ العرب والثقافة العربية الساذجة حبًا شديدًا، ويولع 
احلجاز،  يف  وهو  أجله  يوافيه  أن  الشديدة  أمنيته  وكانت  بالغًا،  ولوعًا  احلجاز  بأرض 
وهذا ما متناه يف بعض أبياته أيضًا. وعىل سبيل املثال أنه ملا وصل إليه خرب فتح مستشفى 

جديد يف احلجاز قال عىل التّو:

مںي موت ڈهونڈات ہوں زمنِی جحاز مںي )2(اوروں كو دیں حضور ! یہ پیغام ِزندگی

اآلخرين  َبرشِّ  احلجاز(  بافتتاح مستشفى جديد يف  يبرشين  )الذي  املبرش  يا حرضة 
ببرشى احلياة هذه، أما أنا فأمتنّى املوت يف أرض احلجاز.

كام أنه يف مكان آخر يقول خماطبًا رسول اهلل  بام معناه:
حيايت فارغة من زاد العمل

وال أرى نفيس جديرًا هبذه األمنية
وأشعر بخجل شديد )اآلن( وأنا أقدمها إىل حرضتك

إال أن كرمك ولطفك يمنحني هذه اجلرأة
رمحتك وسعت كل العاملني

1- نجد صدى هذا املقال يف مقاله اآلخر العريب الذي نرشته جملة الكلية الرشقية باسم “أفكار العالمة حممد إقبال حول عامل 
العرب واحتاد األمة املسلمة” يف عددها الثالث سنة 2012م. تناول الدكتور رضوي يف ذلك املقال بعض مباحث هذا املقال. 

2- إقبال، كليات إقبال األردية، ص:198.
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فأمنيتي أن ألفظ أنفايس األخرية يف أرض احلجاز )1(
إنه، ولو مل يقرض الشعر بالعربية وجعل اللغتني األردوية والفارسية وعاء ملا اختلج 

يف صدره، إال أن مفاهيم شعره عربية وحجازية عىل حد تعبريه، يقول:

نغمہ ہندی ےہ تو كیا، ےل تو جحازی ےہ مری )4(جعمی مخ ےہ تو كیا، ےم تو جحازی ےہ مری

ال بأس إذا كانت الكأس عجمية ألن اخلمر التي صببتها فيها هي حجازية وال حرج 
إذا كانت األنشودة هندية ما دامت نغمة صويت حجازية بحتة.

فهذا احلب الشديد للقرآن وصاحبه ولغته جعل حممد إقبال ُيفعم شعره باملفاهيم 
أورد  وقد  العريب،  واألدب  الرشيف  النبوي  واحلديث  الكريم  القرآن  من  املستقاة 
الدكتور رضوي يف هذا املقال كثريًا من األمثلة الشعرية الدالة عىل ذلك، وحسبنا مثال 

واحد منها: 
ا بنفسه، قد ُنسبت  كان جذيمة األبرش – ملك من ملوك العرص اجلاهيل - رجاًل مزهوًّ
إليه روايات كثرية ُتعّد من قبيل األساطري، فرُيوى أنه كان ال يرى أحدًا عىل وجه األرض 
يستحق أن يكون ندياًم له، كام أنه كان قد اختذ الفرقدين، ومها نجامن يف السامء، نديمني 
له، وكلام رشب اخلمر أراق عىل األرض كأسًا باسمهام. هذه الرواية قد جعلها كثري من 

الشعراء العرب موضوعًا لشعرهم، وتناولوها بأساليب خمتلفة، يقول واحد منهم:
ولألرض من كـأس الكـرام نصــيب)1(رشبنــا وأهرقنا عـىل األرض جرعـــة

1- أما األبيات الفارسية فهي:-
آرزو شاایں نبود زندگي را از معل ساماں نبود- پس مرا ایں �

آید مرا--شفقت تو جر�أت افزاید مرا رشم از اظهار او �
آرزو دارم كه مريم در جحاز هست شان رمحت گیيت نواز--�

اقبال، كليات اقبال الفارسية، شيخ غالم عيل ايند سنز، الهور، ص: 170-169.
2- إقبال، كليات إقبال األردية، ص:170.

3- هذا البيت للشاعر عبدالغني النابليس.
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أخذ إقبال تركيب »كأس الكرام« من هذه الرواية واستخدمه يف بيته التايل:

عشق ےہ صہبائے خام، عشق ےہ كأس الكرام)2(عشق كی مسسیت ےس ےہ پیكِر گل اتبناك

اخلالصة،  الصهباء  هو  والعشق  العشق،  بنشوة  ميضء  الرتايب  الوجود  هذا  إن  أي 
والعشق هو كأس الكرام.

وبعد ذكر عالقة إقبال باللغة العربية وحبه للعرب، تطّرق الدكتور رضوي إىل رسد عالقة 
العرب بشعر إقبال، فذكر أولئك األعالم العرب وغريهم »اإلقباليني« )2( الذين ينتمون إىل 
دول عربية وغريها خمتلفة، أمثال الدكتور عبدالوهاب عزام )1894م-1959م( والعالمة 
حسني  والدكتور  )1333هـ/1914م-1420هـ/1999(  الندوي  عيل  احلسن  أيب 
)1320هـ/1902م- شعالن  الصاوي  والشاعر  )1916م-2004م(  املرصي  جميب 
1403ه//1982م( والدكتور حممود أمحد غازي الباكستاين )1950م-2010م( وحممد 
)املولود  إبراهيم  اليمني )1910م-1965م( والدكتور سمري عبداحلميد  الزبريي  حممود 
الكيالين  ونجيب  1930م(  يف  )املولود  الشافعي  حممود  حسن  والدكتور  1946م(  يف 
أدلوا  الذين  وغريهم،  )1917م-2006م(  امللوحي  وعبداملعني  1995م(  )1931م- 
بدلوهم يف نقل شعر إقبال الفريد وفكره املتميز إىل العربية وتقريبهام إىل ذهن القارئ العريب.

نجيب حمفوظ )األديب احلائز عىل جائزة نوبل(:

حمفوظ  بنجيب  األردوية  أصحاب  لتعريف  ناجحة  حماولة  البحث  هذا 
األدب  يف  نوبل  جائزة  حاز  الذي   - الكبري  املرصي  الكاتب   – )1911م-2006م( 
نجيب  حياة  عىل  ضوءًا  رضوي  الدكتور  ألقى  البحث  هذا  يف  1988م.  سنة  العريب 
حمفوظ ومكانته بني األدباء، كام أنه تناول بإجياز نتاجات قلم نجيب حمفوظ يف القصة 
القصرية والرواية، وكذلك نقل إحدى قصصه القصرية يف النهاية حتت عنوان “حادثة”.

1- إقبال، العالمة، كليات اقبال )باألردية(، شيخ غالم علی اینڈ سنز، الهور، 1982م.ص:386.
2- ُيطلق هذا اللقب عىل أولئك العلامء الذين جعلوا حممد إقبال موضوع بحوثهم. 
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الشعر العريب يف األندلس:

و»قد  فيه،  أطول بحث  الكتاب، وهو  من  البحث عىل مخسني صفحة  حيتوي هذا 
أدى الدكتور رضوي حق النقد والتحقيق يف هذا املوضوع... إنه فّصل القول يف دراسة 
الشعر العريب األندليس، فصار هذا البحث تارخيًا موجزًا لتقدم املسلمني وانحطاطهم 

يف األندلس«. )1( 
إنه يرى أن الشعر األندليس مل يكن إال امتدادًا للشعر يف البالد الرشقية، وأن املقاييس 
الشعرية التي كانت قد ُوضعت يف الزمن اجلاهيل معظمها مل تزل رائجة يف قرطبة وإشبيلية 
كام كانت رائجة يف بغداد ودمشق، وكان املغاربة ُيقلدون الرشق يف نظم الشعر يف األسلوب 
)394هـ/1004م- زيدون  ابن  لّقبوا  قد  كانوا  أهنم  ذلك  عىل  دليل  وخري  واملعاين، 
هاين  وابن  )206هـ/821ـ-284هـ/898م(  البحرتي  بلقب  463هـ/1071م( 

)م:362هـ/965م( بلقب املتنبي )303هـ/915م -354هـ/965م(.
منهم:  البحث  هذا  يف  شعرهم  نامذج  رضوي  الدكتور  أورد  الذين  فالشعراء 
ربه  عبد  وابن  -172هـ/788م(،  )113هـ/731هـ  قريش  صقر  عبدالرمحن 
اهلل )م488هـ/1095م(  املعتمد عىل  عباد  بن  القاسم حممد  وأبو  )246هـ-328هـ(، 
وابن  )450هـ-533هـ(،  خفاجه  وابن  )601هـ-684هـ(،  الرندي  البقاء  وأبو 
اللبانة )م:507هـ/1113م(، وابن عبدون )527هـ/1135م(، وابن زيدون ووالدة 
)384هـ/994م- حزم  بن  أمحد  بن  وعيل  هاين،  بن  وحممد  )م:484هـ/1091م(، 
456هـ/1064م( وحميي الدين حممد بن عيل بن حممد بن العريب )م:638هـ/1240م(، 
أبو  اآلزمرك  وابن  )م:776هـ/1374هـ(  عبداهلل  بن  اخلطيب حممد  ابن  الدين  ولسان 

عبداهلل حممد بن يوسف )733هـ/1333م- نحو 793هـ/1390م(. 

1- هذا رأي أمحد نديم قاسمي حوله، وهو من كبار أدباء اللغة األردية. انظر: قاسمي، أمحد نديم، »نقاد، حمقق، شخصيت 
نگار اور مرتجم« مقال ضمن كتاب: زاهد منري عامرالدكتور، أرمغان خورشيد، ص: 81.
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كان الشعب األندليس شعبًا شاعرًا، فكان أغنياؤهم وفقراؤهم وسادهتم وعبيدهم 

وخاصة الناس وعامتهم يقرضون الشعر ومشغوفني به، فهذا القزويني قد كتب يف كتابه 

آثار البالد خالل كتابته حول مدينة شلب التي كانت قريبة من مدينة باجة الشهرية:

»من عجائبها ما ذكره خلق ال حُيىص عددهم أنه قّل أن ُيرى من أهل شلب من ال 

يقول شعرًا وال يتعانى األدب، ولو مررت باحلراث خلف فدانه وسألته الشعر لقرض 
يف ساعته أي معنى اقرتحت عليه وأي معنى طلبت منه صحيحًا!«.)1( 

وكذلك ألقى الدكتور رضوي ضوءًا عىل صنف املوشح والزجل اللذين ُيعدان من 

مبتكرات األندلسيني.

وقد أعجبتني جدًا تلك السطور األردوية النهائية التي اختتم هبا الدكتور رضوي 

هذا املقال، ومفادها:

يناير سنة 1492م،  ثاين  ملا رفرف بدل اهلالل عىل غرناطة يف  الصليب  أن  »ُيروى 

وغادر أبو عبداهلل – آخر ملوك غرناطة - تلك األرض لألبد، بقلب متقطع وخطوات 

امللك املهزوم وجهه شطر  ثقيلة؛ مصاحبًا أهله وصحبه، ووصل إىل اجلبال، وىّل هذا 

غرناطة وألقى نظرة أخرية عىل عبارة »ال غالب إال اهلل« التي كانت منقوشة عىل حيطان 

املكان  ُيسّمى هذا  ا.  ُمرًّ بكاًء  يبكي  وأنشأ  احلزن،  ملؤه  تأّوهًا  تأّوه  احلمراء وجدراهنا، 

األخرية  »الزفرة  أي   El último Suspiro del Moro باسم  اآلن  حتى  األسبانية  يف 

للمسلم«.)2( فهذه الزفرة األخرية نتصورها مقطعًا للشعر العريب يف األندلس، وهل من 
الالزم أن يبدو الشعر يف ُحّلة األلفاظ دائاًم؟...«.)3( 

1- القزويني، زكريا بن حممد، آثار البالد وأخبار العباد، بريوت 1960م، ص:541.
2- Hitti, History of the Arabs, p:555.

3- رضوي، خورشيد، تأليف، ص:206.
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أطراف
وهو حيتوي عىل بحوثه   كذلك ُنرش للدكتور رضوي كتاب آخر باسم “أطراف”، 
باللغتني األردوية واإلنجليزية، ُنرشت هذه البحوث أوالً يف جمالت خمتلفة ويف أوقات 
لوزارة  التابعة  باكستان  أكاديمية  نفقة  عىل  كتاب  صورة  يف  ومُجعت  ُألفت  ثم  متباينة، 
اإلعالم والثقافة إلقليم بنجاب، هذه البحوث متنوعة املوضوعات، أما البحوث التي 

تتعلق باألدب العريب يف هذا الكتاب فهي:

1- األبيات املنقوشة عىل احلجرة النبوية يف مدح الرسول عليه الصالة والسالم)1(

وُنقشت  ُحفرت  التي  املدحية  األبيات  لتلك  باألردوية  ورشح  ترمجة  البحث  هذا 
بحرب ذهبي عىل اجلدران اخلارجية للحجرة النبوية الرشيفة.

 هذه األبيات مأخوذة من قصيدة السلطان عبداحلميد خان بن سلطان أمحد خان 
الذي نظمها سنة 1191هـ، فهل من أحد يستطيع أن ُيدرك مدى تلك العاطفة وذلك 
واحلالة  الكيفية  تلك  أو  قلبه؟  طيات  يف  الشاعر  هذا  حيملهام  كان  اللذين  اإلخالص 
الناحية  من  جدًا  قوية  ليست  التي  القصيدة  هذه  نظم  حينام  تنتابه  كانت  التي  الذهنية 
الفنية، وقد تكلم فيها بعض النقاد،)2( ولكنها عىل رغم ذلك استحقت أن ُتنقش عىل 

قرب املمدوح - عليه الصالة والسالم -، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

)3() 2- القصيدة الشمسية )تراث قيم من مديح الرسول 

، وهي لشاعر اسمه  هذا البحث عبارة عن نقد قصيدة موضوعها مدح رسول اهلل 
حممد بن سعد بن عبداهلل بن سعد ابن مفلح بن هبة اهلل بن نمري األنصاري الصاحلي 

1- ُنرش هذا املقال أوالً سنة 1999م.
2- يقول إبراهيم رفعت باشا يف كتابه مرآة احلرمني: ومكتوب عىل احلجرة يف جهاهتا املختلفة شعر ركيك أبى قلمي أن 
خيط منه إال هذين البيتني، انظر: خورشيد رضوي، أطراف، ص:23ـ إحالة عىل، باشا، إبراهيم رفعت، مرآة احلرمني، 

القاهرة، اجلزء األول، ص:475.
باألردية ويتضمنه  الشمسية« وهو  الشمسية، أحدمها باسم »القصدية  القصيدة  الدكتور رضوى مقالني حول  3- كتب 

« و هو بالعربية، راجع جملة الكلية الرشقية 2014 م. كتابه »أطراف« وثانيهام باسم »تراث قيم من مديح الرسول 
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احلنبيل، وكنيته ابن مفلح، واشتهر بلقب شمس الدين املقديس. ُولد سنة سبع وسبعني 
الفداء إسامعيل  أيب  الصالح  امللك  ديوان  إنشاء يف  بدمشق، وعمل ككاتب  ومخسامئة 
ابن أيب بكر صاحب دمشق، وُتويف سنة 650 هـ. إنه أنشد البن الشعار قصيدته بمدح 
، وهذه القصيدة مصدرها الوحيد هو اجلزء السادس لكتاب »قالئد اجلامن يف  النبي 
شعراء هذا الزمان«، حيث إهنا مل توجد بعد يف مصدر آخر من مصادر التاريخ، عثر 

عليها الدكتور رضوي خالل حتقيق هذا الكتاب، يقول عنها الدكتور رضوي:
»ومل أجد القصيدة وال بيتًا منها وال ذكرًا هلا يف أي مصدر من املصادر التي كانت 
إسامعيل  بن  ليوسف  النبوية«  املدائح  النبهانية يف  »املجموعة  تشتمل  متناويل، وال  يف 

النبهاين  عىل يشء منها، مع أهنا ُتعترب من أضخم ما ُدّون يف هذا املوضوع«.)1(
 وهذه القصيدة يراها الدكتور رضوي حلقة مهمة من تلك السلسلة املباركة التي 
اسم  رضوي  الدكتور  عليها  أطلق  العصور،  عرب  اهلل   رسول  مدائح  من  تتكون 
»القصيدة الشمسية« نسبة إىل قائلها شمس الدين املقديس، وهلا تقدم زمني عىل قصيدة 
ُنظمت  الثانية  إن  حيث  )608هـ/1212م-696هـ/1296م(،  للبوصريي  الربدة 
يف عهد هباء الدين ابن احلنا الوزير، الذي يبدأ زمن وزارته من ثامن ربيع األول سنة 
األربعاء  يوم  القصيدة يف  الشعار هذه  الدين البن  الشاعر شمس  أنشد  بينام  659هـ، 
يكون  أن  املتوقع  اخلامس والعرشين من ذي احلجة سنة تسع وثالثني وستامئة، ومن 
قد نظمها قبل ذلك بمدة، رأت هذه القصيدة النور أول مرة نتيجة هلذا التحقيق، وهي 
تشتمل عىل ثامنية وثالثني ومائة بيت، بدأها الشاعر بأبيات الغزل، وقد عّد الشاعر يف 
بالدعاء  القصيدة مناقب رسول اهلل  ومعجزاته، وذكر أصحابه وآله، وأهناها  هذه 

والترضع إىل اهلل سبحانه وتعاىل:

، جملة الكلية الرشقية، ع:4، 2014م، ص:14. 1- رضوي، خورشيد ، الدكتور، تراث قيم من مديح الرسول 
2- رضوي، خورشيد، أطراف، ص:69.
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من الـرب مـا أرجـو به العفـو والغـفـراإهلي أحـاطت يب الذنـوب ولـيــس يل

ثم شهــاديت بأنــك وتـر فــاز مـن عبــد الـوتــراســوى حسـن ظن فيك 

وآلـــــــه للـــــنـبي  حمــــب  وأصحـابه، فاجعـله يا رب يل ذخـرا)2(وأين 

3- قصيدة للشاعر عبدالعزيز خالد: )1( 
قصائد  من  قصيدة  األردوي  البحث  هذا  موضوع  رضوي  األستاذ  جعل  قد 
عبدالعزيز خالد )1927م-2010م( - الشاعر األردوي املعارص - الذي اشُتهر بكثرة 
اقتباساته من األدب العريب يف أشعاره األردوية، وال يغيب عن بال القارئ العريب أن 
ارتوت بامء مل يكن منهله عربيًا، ومل تسقها غوادي  الشعر األردوي قد نبت يف أرض 
املزن العريب، فصوغه بالصياغ العريب مل يكن أمرًا هّينًا ميسورًا، بل كان صعبًا للغاية، 
وكانت إمكانيات الفشل يف مثل هذه املحاوالت أكثر بكثري بالنسبة إلمكانيات النجاح 
فيها، وهلذا السبب مل تنل كل حماوالت عبدالعزيز خالد النجاح، فتعقيد اللهجة وغرابة 
انكامش  إىل  وأدى  واألذهان،  اآلذان  عىل  ثقياًل  شعره  جعل  مما  واأللفاظ  التلميحات 

حلقة قرائه.)2(
األدبية  بالتلميحات  مليئة  للحديث عنها  األستاذ رضوي  اختارها  التي  فالقصيدة 
اجلاهلية، والقارئ اخلبري عندما يقرأ هذه القصيدة ينتقل ذهنه آليًا إىل بعض القصص 

التي جرت يف العرص اجلاهيل، فمثاًل يقول:3

آل معرو ہو، ہم پر هب�ی یونہ�ی وار كروےگنہںي ےہ ُطرفہ زماےن مںي ماجرا طرفہ اک مت �

بزور وحيل ہمںي مت ذلیل وخوار كروےگہم ابلہان سن نغمہ سسنج حسن رہںي ےگ

1- ُنرش أوالً سنة 1975م.
2- رضوي، أطراف، ص:171.

3- خالد، عبدالعزيز، حديث خواب، الطبعة األوىل، ماروا ببلرشز، راولبندي، 1974م، ص:95.
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آڑ بنا كر ہمںي مقيد ومصلوب وسسنگسار كروےگ)3(كیس هب�ی حرف جنون وفسوں كو �

ليست قصة طرفة )الشاعر( بدعًا من القصص، أنتم آل ابن هند ستهجمون علينا مثله.
نحن الشعراء السفهاء، نستمر يف مدح اجلامل وأنتم ال تزالون تستخدمون كل ما 

متتلكونه من احليل والسلطان إلذاللنا.
تتذرعون بكلمة من كلامت اللهو والعبث وجتعلوننا حمبوسني مصلوبني مرجومني. 
ا ما جرى بني طرفة وبني عمرو بن  فنحن عندما نقرأ هذه األبيات يأيت يف أذهاننا توًّ

هند وقصة قتل طرفة.
أما صحيفة املتلمس فقد صارت يف العربية مثاًل ملن ال يعرف أنه حيمل صحيفة موته 
بيديه، وملن ُيرّص عىل رأيه فيكون فيه حتفه، فقد فتحها املتلمس فنجا، ومل يفتحها طرفة 

فُقتل، )1( وإىل ذلك أشار عبدالعزيز خالد يف بيته التايل األردوي:2

زابِن شاه اک كیا اب هب�ی اعتبار كرو ےگ؟)2(خریطہ موت اک نالك حصیفہء متلمس

املتلمس خريطة للموت، فهل بعد ذلك أيضًا تعتمدون عىل لسان  كانت صحيفة 
امللوك؟

كام أنه يف بيت من أبيات هذه القصيدة ُيشري إىل ما جرى بني سيدنا عمر الفاروق  
وبعِض أبناء هرم بن سنان، يقال إن سيدنا عمر قال له: أنشدين ما قال زهري فيكم، فأنشده، 
فقال، واهلل إنه أحسن فيكم القول، فأجاب: وكنا واهلل لنحسن له العطاء، فقال له عمر: 

ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. يقول عبدالعزيز خالد مشرًيا إليه:

معر كی ےہ یہ سسند ، ہم پہ افتخار كروےگ)3(زہري ہم ہںي ہرم بن سسنان مت تو ابد تك

1- http://www.alqabas.com.kw/node/737965

2- خالد، عبدالعزيز، حديث خواب، ص:95.
3- نفس املرجع ص:96.
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أي نحن أتباع زهري وأنتم من أخالف هرم بن سنان، فقول عمر خري شهادة عىل 

أنكم دائاًم تفتخرون بنا.

4- خصوصية ابن خّلكان:

الكبري - أشار  املؤرخ  ابن خلكان -  الذي يدور حول  البحث اإلنجليزي  يف هذا 

الدكتور رضوي إىل ميل من ميوله اخلاصة يف كتابه وفيات األعيان. فقد أخربنا بأن هذا 

املؤرخ كان قد وضع لنفسه خطوطًا مل يتخّطها وحدودًا مل يتعّدها )1(، أنه عندما يدرج 

أحوال شخصية من الشخصيات التارخيية ال يتناول إال حماسنها، أما املعايب املتواجدة 

يف تلك الشخصية فيرصف النظر عنها قصًدا وال يذكرها يف كتابه، وقد أورد الدكتور 

رضوي أمثلة كثرية استشهادًا لدعواه، وقارن بني بيانات ابن خّلكان وبيانات املؤرخني 

)568هـ/1172م-646هـ/1248م(  القفطي  وابن  الشعار  ابن  أمثال  اآلخرين 

وغريمها عن شخصية ياقوت احلموي )574هـ/1178م-626م/1229م(، وأورد 

ابن  جعلها  التي  الكتب  بأن  بدالئل  وأوضح  منهم،  واحد  كل  كتاب  من  اقتباسات 

خّلكان مصادر ملعلوماته وأخذ منها مادته كانت تضم جوانب الذم لشخصية ياقوت 

مع جوانب املدح، وكان ابن خّلكان عىل علم هبذه املعايب يف شخصيته، ولكنه حذفها 

قصدًا ومل ُيسّجل يف كتابه إال حماسنه. وهذا االجتاه؛ أي اجتاه االنحيازية، يمكن أن ُيعد 

ميزة حسنة البن خّلكان من ناحية األخالق وُيثبت أنه كان رجاًل نبياًل جدًا ذا أخالق 

سامية، ولكنه يشينه كمؤرخ؛ ألن آراءه تصري هبذا السبب غري متوازنة وغري حقيقية، 

وبالتايل يصبح كتابه كتاب املدح والثناء أكثر من أن يكون كتاب تاريخ. 

1- وقد أشار ابن خّلكان إىل مسلكه هذا يف مقدمة كتابه حيث يقول: وذكرت من حماسن كل شخص ما يليق به من مكرمة 
الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر،  العباس شمس  أبو  ابن خّلكان،  انظر:  به متأمله...  ليتفكه  نادرة أو شعر أو رسالة  أو 

وفيات األعيان، حتقيق إحسان عباس، الدكتور، دار صادر، بريوت، بدون ذكر السنة، ج:1، ص:20.
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5- رضيح البوصريي )1(
األستاذ  لفت  البوصريي   اإلمام  برضيح  املتعلق  اإلنجليزي  البحث  هذا  يف 
رضوي أنظار قرائه إىل خطأ وقع وُنرش يف دائرة معارف اإلسالم بالئيدن، وهذا اخلطأ 
يتعلق باملدينة التي ُيوجد هبا رضيح اإلمام البوصريي، فقد كتب Rene Basset )ريفان 
بازيد( يف مقاله عن البوصريي يف هذه املوسوعة أن رضحيه يوجد ُقرب رضيح اإلمام 

الشافعي بالقاهرة )2(
ونفس الرأي ُكّرر يف النسخة العربية لدائرة املعارف:

»وكان قربه قريبًا من قرب اإلمام الشافعي«.)3( 
ونفس البيان نجده يف دائرة املعارف اإلسالمية األردوية التي تقول:

ثم أقام بالقاهرة، وهبا قىض نحبه سنة 696هـ.... وُدفن بجوار قرب اإلمام الشافعي)4( 
يف  البوصريي  رضيح  أن  أيضًا  األخرى  املصادر  وتؤيده  املعلوم  من  هذا  بينام 

اإلسكندرية وليس يف القاهرة، يقول زكي مبارك )1892م-1952م(: 
»ُتويّف البوصريي سنة 695هـ وله قرب مشهور يف اإلسكندرية، يتصل به مسجد كبري 

ُتدّرس به العلوم الدينية«.)5( 
األدب  يف  الوسيط  بعنوان  الشهري  العريب  األدب  تاريخ  الرأي  هذا  منارصي  ومن 

العريب وتارخيه )واحد من مؤلفيه من مدينة اإلسكندرية(:
»وُتويّف البوصريي سنة 695هـ باإلسكندرية وقربه هبا مشهور يزار«.)6(

اخلطأ،  هذا  وقع  أجله  من  الذي  السبب  إىل  انتباهنا  رضوي  الدكتور  لفت  وقد 

1- ُنرش هذا املقال أوالً سنة 1981م.
2- Encyclopedia of Islam, Leyden ,1st Edition, 1911-1938, vol.1, p:804.

3- دائرة املعارف اإلسالمية، مرص، 1933م، ج:4، ص:329.
4- دائرة املعارف اإلسالمية األردوية، الهور، 1390هـ/1971م، اجلزء:5، ص:52.

5- زكي مبارك، املوازنة بني الشعراء، مرص، 1344هـ/1926م، ص:164، هامش رقم:1.
6- اإلسكندري، أمحد والعناين، مصطفي، الوسيط يف األدب العريب وتأرخيه، دار املعارف، مرص، 1950م، ص:260.
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األنصاري اخلزرجي  بن مسعود  ابن عيل  اهلل  القاسم هبة  أيب  باسم  آخر  أن عاملًِا  وهو 
كتابه  يف  خّلكان  ابن  وذكره  البوصريي،  بلقب  مشتهر  أيضًا  )م:598هـ(  املستنرصي 
»وفيات األعيان« قائاًل: »وُتويّف الليلة الثانية من صفر سنة ثامن وتسعني ومخسامئة وُدفن 
بسفح املقطم« )1( وسفح املقطم هو ذلك املكان الذي ُدفن به اإلمام الشافعي. وبسبب 
أن الشاعرين املذكورين كانا يشرتكان يف اللقب، التبس األمر عىل Rene Basset فأدرج 

معلومات متعلقة بأحدمها حتت اآلخر. 

عريب ادب قبل از إسالم )األدب العريب قبل اإلسالم(:

اجلاهيل  العريب  األدب  لتاريخ  الثاين  اجلزء  األيام  هذه  يف  رضوي  الدكتور  يكتب 
باللغة األردوية بالتفصيل، وذلك حتت اسم: »عريب أدب قبل از إسالم« )األدب العريب 
قبل اإلسالم(. وقد ُطبع منه اجلزء األول املحتوي عىل 703 صفحات)2(، ويمكن لنا 
تقسيم هذا اجلزء إىل نصفني: أما النصف األول )من صفحة 17 إىل صفحة 317( فإنه 
الثاين )من صفحة 318 إىل صفحة 629(  بينام النصف  يشتمل عىل مباحث متهيدية، 
عبارة عن احلديث عن املعلقات السبع وأصحاهبا. أما املباحث التمهيدية فهي مكانة 
واحلياة  العرب  وجغرافية  وألسنتهم،  السامية  الشعوب  بني  ولساهنم  العريب  الشعب 
النباتية واحليوانية يف جزيرة العرب وأحوال العرب االجتامعية وعالقة العرب القدامى 
وأسواقهم  العرب  وأيام  العرب  وأنساب  فيهم  األجنبية  الثقافات  وأثر  قديمة  بأمم 
اللغة  وميزات  والعلمية  الفنية  صالحياهتم  عىل  ونظرة  القدامى  العرب  ومعتقدات 
الذهنية والرتاث األديب للعرص اجلاهيل والنثر اجلاهيل والشعر  العرب  العربية وميول 

اجلاهيل والشعر اجلاهيل حقيقة أم اختالق؟ واملصادر املهمة للشعر اجلاهيل.
وال أكون مبالغًا إذا قلت إنني مل أجد كتابًا آخر - ال يف اللغة األردوية وال يف غريها 

1- ابن خّلكان، وفيات األعيان، اجلزء السادس، ص:68-67.
2- إنه حيتوي عىل تلك املقاالت التي ُنرشت مسلسلة يف جملة سويرا األدبية بالهور، ثم مُجعت يف صورة كتاب نرشه إدارة 

إسالميات بالهور. 
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ُيغادر صغرية وال  مل  إنه  بمثل هذا االستيعاب،  العريب اجلاهيل  تاريخ األدب  تناول   -
كبرية ذات أمهية من أحوال العرب وحياة الشعراء واألدباء اجلاهليني إال وقد أحصاها. 
وهذا ال يعني أن الدكتور رضوي قد مجع يف كتابه كل ما وجده من رطٍب ويابٍس وَغّث 
األستاذ  جهد  مدى  ُيدرك  الكتاب  هذا  يقرأ  من  فكل  التاريخ.  صفحات  يف  وسمنِي 
إال وقد عزاها  كتابه معلومة  يذكر يف  مل  إنه  املواد وأخذها من مظاهّنا،  انتقاء  يف سبيل 
الروايات  خَيّرون عىل  الذين  أولئك  ليس من  أنه  كام  إىل مصدرها،  إىل أصلها وأحاهلا 
األدبية ُصاًم وُعميانًا، بل هو عامل خبري يوّجه يف كثري من األحيان نقًدا إىل تلك الروايات 
األدبية الشائعة التي نجدها مبثوثة يف ثنايا الكتب األدبية، التي قام بذكرها أوالً أحد 
الذين  الشهريين يف كتاب من كتبه بدون إحالتها إىل مصدر، واملؤرخون  املؤلفني  من 
جاءوا بعده أخذوا تلك املعلومة من ذلك الكتاب فحذوا حذوه، وهكذا شاعت تلك 
الرواية يف األوساط األدبية ومل هيتم أحد بأن يبحث يف صحة تلك الرواية أو سقمها. أما 
الدكتور رضوي فإنه جعلها موضوع نقده، منها تلك الرواية الشهرية التي تتعلق بمكانة 
 – القريواين  الشهري البن رشيق  القول  الرواية  اجلاهيل، ومنبع هذه  العرص  الشاعر يف 
الشاعر  مكانة  عن  وحتّدث  بعده  جاء  من  كل  عليه  اعتمد  الذي   - العمدة  صاحب 
القول مثل نيكلسون  الذين لعبوا دورهم يف رواج هذا  وخاصة املسترشقني  اجلاهيل، 

والسري تشارلس اليل، أما قول ابن رشيق فهو:
»كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأهتا وُصنعت األطعمة، 
واجتمع النساء يلعبن باملزاهر كام يصنعن يف األعراس، ويتبارش الرجال والولدان ألنه 
)الشاعر( محايٌة ألعراضهم وَذٌب عن أحساهبم وإشادٌة بذكرهم، وكانوا ال هُينّأون إال 

بغالم ُيولد أو شاعٍر ينُبغ فيهم أو فرس تنتج«.)1(
يرى الدكتور رضوي أنه الشك يف أن الشاعر كانت له أمهية عظمى يف ذلك املجتمع، 

1- القريواين، ابن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق: اهلنداوي، عبداحلميد، الدكتور، صيدا، بريوت، 
الطبعة األوىل: 1422هـ/2001م، ج:1، ص:53.
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وكان دوره يف ذلك املجتمع مثل دور أصحاب اإلعالم يف العرص الراهن، كان الناس 
حيرتمونه وهيابون لسانه، ولكن أمهيته مل تكن وفق ما رسمه ابن رشيق يف كتابه العمدة، 
فهناك أبيات كثرية من الشعر اجلاهيل تنُايف رأي ابن رشيق، وقد أورد الدكتور رضوي 

أمثلة من شعر ذلك الزمن استشهادًا لبطالن دعوى ابن رشيق القريواين.
 يقول الدكتور رضوي وهو ينقد هذا القول البن رشيق )باألردوية(:

»أما ما يتعلق بكون الشاعر »محاية ألعراضهم وذٌب عن أحساهبم وإشادة 
بذكرهم« فال اختالف فيه، ولكن عقد حفل لتبادِل التهاين بمناسبة نبوغ شاعر 

فيهم الذي ُتشري إليه هذه الرواية، فال يطمئن إليه القلب، إن ابَن رشيق القريواين 
)390-463هـ/1000-1071م( هو أوُل من ذكر هذه الرواية يف كتابه »العمدة«، 
ومنه نقل السيوطي يف كتابه املزهر،)1( وقد أخذ منه السري تشارلس اليل وقام برتمجته 
إىل اإلنجليزية وذكرها يف كتابه،)2( ونقل نيكلسون هذه الرتمجة اإلنجليزية يف كتابه،)3( 
وقد أشار إىل ذلك »ألطاف حسني حايل«)4( يف كتابه مقدمہء شعر وشاعرى،)5( كام ذكرها 
جرجي زيدان أيضًا،)6( وأغلب الظن أن السري تشارس اليل هو أول من أدى دوره يف 

جعل هذه الروايَة مقبولة لدى الناس يف العرص احلديث، وَقبِل أثره الباقون. 
ليس من حق ابن رشيق القريواين أن يذكر شيئًا عن عادة من عادات العرِب القديمِة 

1- السيوطي، جالل الدين، عبدالرمحن، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، إعداد: حممد أمحد اجلاد املوىل وآخرون، دار إحياء 
الكتب العربية، مرص، 1958م، ج:2، ص:373.

2- C.J. Lyall, Translations of Ancient Arabian Poetry, Chiefly Pre-Islamic, London, 
1885, Xvii, Introduction.

3- Nicholson,R.A. A Literary His  tory of the Arabs, Cambridge University Press,1956, 
P: 71.

4- من أدباء اللغة العربية ونقادها وشعرائها الكبار، ولد سنة 1837م وتويف سنة 1914م. 
الهور،  جديد،  مكتبه  الدكتور،  وحيد،  قرييش،  ترتيب،  وشاعري،  شعر  مقدمة  خواجه،  حسني،  ألطاف  حايل،   -5

1953م، ص:116.
6- جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، حتقيق ومراجعة: شوقي ضيف )الدكتور(، دار اهلالل، مرص، 1957م، 

ج:1، ص:97-96.
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وزمنُه عىل ُبعد مخسِة قروٍن من العرص اجلاهيل، إنه مل َيذكر املصدر الذي أخذ منه هذه 
الروايَة، وكذلك مل َنعثر عليها يف مصدر من مصادَر عربيٍة قبله، فإذا كان قوهُلم »الشعر 
ديوان العرب« يدل عىل حقيقة، فالُبّد من أن يوجد أثر لذلك التقليد يف الشعر العريب 
القديم. إن عدَم مشاَركِة أحٍد من ُشعراء ذلك الزمن يف مثل هذا احلفِل املهم، وبالتايل 
عدم تسجيل أحد منهم أحداَثه يف شعره، مما ال َيقبُله الذهن. مل َينقل ابن رشيق أيضًا 
ولو بيتًا واحًدا لشاعر من الشعراء القدامى وهو هُينُئ قبيَلَته بمناسبة نبوغ شاعر فيهم. 
فال يكون من املناسب قبول هذه الرواية يف حالة عدم وجود شهادة داخلية أو خارجية 

عليها.)1(
الدكتور  برأي  القّيم  الكتاب  هذا  عن  حديثنا  ُننهي  أن  املناسب  من  نرى  وكذلك 
رضوي عن أسلوب طه حسني عىل العموم، وكتابه يف األدب اجلاهيل عىل اخلصوص. 
وقضية  اجلاهيل  الشعر  عن  حديثه  خالل  التفصيل  من  بيشء  الكتاب  هذا  تناول  إنه 

انتحاله. وهذا الرأي ذكره قبل تقديمه ملّخصًا هلذا الكتاب يقول: )باألردوية(
»... يتبني من املقدمة أن هذا الكتاب ملخص لتلك املباحث التي كانت موضوَع 
تلك املحارضات التي ُألقيت عىل طالب السنة األوىل والثانية يف كلية اآلداب باجلامعة 
املرصية، ُوّجه إىل هذا الكتاب نقد الذع وُألفت كتب متعددة رًدا عليه، وُنرشت بحوث 
النقد  سلسلة  من  مهمة  حلقة  الكتاب  هذا  صار  ذلك  عىل  وبناء  كثرية،  ودراسات 
العريب، إذ بسببه ُدرس األدب اجلاهيل دراسة منتظمة عميقة واستبانت جوانب كثرية 
كانت خمتفية من قبل، ومع أن هذا الكتاب حيتوي عىل مادة تدعو إىل التفكري، إال أن 
لديكارت  الفكري  باملنهج  مولًعا  حسني  طه  كان  الغلو،  عىل  مبنية  األساسية  مباحثها 
تبني  بسبب  أنه  إال  الشك،  بطريق  اليقني  إىل  يتوصل  أن  ويريد  )1596م-1650م(، 
هذا املنهج وّرط نفسه وكذلك اآلخرين يف شبهات ال مربر هلا وال أساس، إنه بأسلوبه 

1- رضوي، الدكتور خورشيد، عريب ادب قبل از اسالم، اداره اسالميات، الهور، الطبعة األوىل:2010م، ج:1، ص: 
.227-226
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آزاد  القوي قد غرّي احلقائق وفعل معها مثلام نشتكيه من حممد حسني  اخلاّلب وقلمه 
)1830م-1910م( يف األدب األردوي،)1( وباإلضافة إىل ذلك نجده – من موضع إىل 
موضع - ساخًرا ومستهزئًا بأنصار املنهج القديم، كام ُتشم منها – أحيانًا - رائحة ِكرٍب 
غري مريض، فمهامجة األفكار الشائعة واملقبولة عند الناس ومفاجأة الناس بيشء غريب 
وحتويل االختالف العلمي إىل نفاش متحمس مل تزل من ديدنته منذ البداية، إنه وّجه يف 
ريعان شبابه إىل املنفلوطي نقًدا تافهًا ملجرد كسب الشهرة ال غري، ومل يزل يشعر باخلجل 
عىل ذلك فيام بعد... فمحاولة تلخيص الدالئل الطويلة لطه حسني، والتي هي عبارة 

عن التكرير واالستطراد والتناقض ليست أمًرا هينًا ميسوًرا«.)2(
وبعد تقديم ملخص هلذا الكتاب والرد عىل ما فيه من دالئل طه حسني حول موقفه 

عن األدب اجلاهيل، يستنتج منه الدكتور رضوي النتائج التالية )باألردوية(:
»وباالختصار فإن أسلوب هذا التأليف أسلوب خطايب بدالً من أن يكون عبارة عن 
دالئل مرتبة حسبام يقتضيه البحث العلمي، ونرى طه حسني جينح فيه إىل إطالة املباحث 
غري املتعلقة بدالً من أن يرّكز عىل موضوع الكتاب؛ أي األدب اجلاهيل، والتكرير أيضًا 
عنرص أسايس ألسلوب طه، الذي مجاله ُمَسّلم به، ولكن طبيعته االستطرادية والتكريرية 
ال تنسجم مع املوضوعات العلمية اجلادة يف كثري من األحيان، وخيطر للقارئ يف كثري 
من املواضع أن هناك تناقضًا داخليًا يف استدالالته، ونتوصل بعد إمعان النظر يف هذا 

الكتاب إىل أنه:
مع كون طه مولعًا بمنهج ديكارت ُتوجد لديه نزعة كبرية إىل البّت واجلزم، وأنه . 1

جينح إىل أن حُيّل ظنه وقياسه حمل احلقائق املعرتف هبا.
حيث . 2 من  حسني  طه  يزد  مل  منحوالً؛  أم  أصياًل  اجلاهيل  األدب  كون  خيص  فيام 

1- إنه يريد أن يشري إىل أن قارئ كتب طه حسني يبدأ بسبب أسلوبه األخاذ يؤمن بكل ما يقوله الدكتور طه مع أنه ال يكون 
يف كثري من األحيان من الصدق عىل يشء.

2- رضوي، خورشيد، عريب أدب قبل از اسالم، ص:263-260.
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املجموع شيًئا عىل معلومات القراء اجلادين لألدب العريب، كان هذا من املعلوم 
َقبل أن األدب اجلاهيل مل يزل ُعرضة للوضع واالنتحال، وهو  به من  واملعرتف 
مجيع  بعد  حاهلا  عىل  احلقيقة  هذه  وبقيت  منحول،  هو  وما  أصيل  هو  مما  مكون 
دالئل طه حسني، ومل حيدث هبا أي تغرّي، وكلام جاهد طه حسني أن يتجاوز ذلك 
متحّمسًا يف جمال البّت واجلزم ضعف استدالله، وأفلت منهج ديكارت من يده. 
إّن ِقسم بحثه الذي تناول فيه طه أسباب وضع الشعر اجلاهيل وانتحاله أقوى بكثري 
من ذلك القسم الذي يتعلق بصحة األدب اجلاهيل وعلته... ومجاع القول أن طه 
النظر بدقة يف حتقيق مسألة معرتف هبا من قبل وحتليلها، وُتوجد لديه  قد أمعن 
بعض األفكار املضيئة وبعض االقرتاحات القيمة بصدد دراسة تاريخ األدب«.)1( 
اللغة  علامء  من  الكبار  اسالم  از  قبل  ادب  عربى  أي  الكتاب  هذا  عىل  أثنى  وقد 
أحد  قاسمي-  احلق  عطاء  عنه  يقول  مرتقبة،  غري  نعمة  واعتربوه  وأدبائها،  األردوية 

أعالم الصحافة الباكستانية واألدب األردوي -: 
»منذ وقت طويل كنت أبحث عن كتاب ُيسّهل يل طريق الوصول إىل األدب اجلاهيل 
القديم، ألنني أعتقد أن الفهم الصحيح للتاريخ اإلسالمي ال يتأتى إال باالطالع عىل 
إىل  وصل  أنه  حظي  حسن  من  وهذا  العريب،  األدب  وتاريخ  القديمة  العربية  الثقافة 
متناول يدي هذا الكتاب بدون إنفاق أي جهد، وأنا شاكر للدكتور )صاحب الكتاب( 
عىل ذلك، إنه – حقًا - خزانة علمية، وأرى أن الدكتور قد أفنى نصف عمره – عىل 
األقل - يف إكامل هذا الكتاب، ومع أن هذا الكتاب كتاب البحث العلمي – وطبعي 
أدبية،  رواية  مثل  مشوقًا  جّذابًا  جعله  قد  الدكتور  أن  إال   - البحث  كتب  من  نفور 
والفضل يف ذلك يعود إىل أسلوب الدكتور األخاذ والشعر الباهر للزمن اجلاهيل الذي 

مادته ختتلف متامًا عن مادتنا«.)2( 

1- رضوي، خورشيد، الدكتور، عريب ادب قبل از اسالم، ج:1، ص:279-278. 
2- عامر، زاهد منري، الدكتور، ارمغان خورشيد، ص:220-219.



-302-

وهذا الكتاب بحق موسوعٌة أدبيٌة يستحق أن ُيرتجم إىل لغات أخرى لَِتُعمَّ فائدُته، 
فهل من مرتجم ُيرتمِجُه؟ وهل من ُمستجيب يستجيب هلذه الدعوَة؟
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