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 اإلفتتاحية

ها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة الثناء على الله و لحمد لله ا
ُّ
بصفاته التي كل

ل فأنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله  والباطنة، الدينية والدنيوية، الذي تفضَّ

عليه وسلم القرآن، ولم يجعل فيه شيًئا من الميل عن الحق، وجعل العربية لنا 

شريك له ، وأشهد أن  لسانا، وزادها شرفا وبيانا، و وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال

محمدا عبد الله ورسوله، أفصح العرب لسانا، وأبلغهم بيانا وأحسنهم منطقا، وعلى 

 .آله وأصحابه

، مختصة في سنويةمجلة علمية محكمة أكاديمية « البحث العلمي»مجلة   

قسم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية، تصدر تحت _ إشراف املجلس العلمي ل

.. وتهدف املجلة إلى نشر البحوث األصيلة في مختلف وم العربية، بوليكالمدينة العل

املجاالت للعلوم اإلنسانية، وتنيح الفرصة الذهبية لنشر البحوث المبتكرة 

والدراسات المرجعية بغية تغطية النقص الذريع في هذا الميدان . بدأ صدورها في 

تتخصص في اللغة العربية على دراسات وبحوث هذا العدد حتوي ت  .م ١٠٢7عام 

وآدابها، ويضم مجموعة من الموضوعات الجادة الطرح والمباحث العميقة التحليل 

 . 

فقسم اللغة العربية وآدابها بكلية مدينة العلوم العربية هو من أعرق األقسام 

ونال مكانة مرموقة  م أي منذ تأسيس الكلية، ٢177وأقدمها بالكلية. تم تأسسه عام 

ط العلمية المتعلقة باللغة العربية ، وال يزال يقوم بدور رائد في إثراء اللغة في األوسا

 وآدابها عبر العصور. 

أصالة عن نفس ي ونيابة عن هيئة تحرير العدد الخاص ، يطيب لي أن أقدم 

أجزل الشكر واإلمتنان إلى لجنة التحرير للمجلة على الخصوص ، لتفويض قسم 

لهامة ، وإلى كل من شارك من قريب أو من بعيد في إنجاز اللغة العربية هذه المهمة ا

 . هذا العدد الخاص على العموم

 املحرر 
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 الحركة اإلصالحية في ربوع كيراال

 ي،د. يوسف أبو بكر المدن

 كلية مدينة العلوم العربية، بوليكالبشارك بقسم اللغة العربيةمأستاذ 

 

اإلسالم قد وصلت إلي ربوع كيراال منذ العقد األول  أجمع المؤرخون علي أن رسالة

من القرن الهجري. وبما صارت  حياة الفضلى للدعاة السابقين أسوة حسنة  توحي 

عن تعاليم هذا الدين السمحة؛ قد تمكن لإلسالم أن يشيع بين أرجائها  بمدة قصيرة 

ب إليهم البدع حيث دخل الناس إلي دين الله أفواجا. ولكن بعد مرور الزمن قد د

والخرافات كما ظهرت ألغام البدعة بين المسلمين حتى في العصر الذي  ما دام 

الصحابة في قيد الحياة . وبفضل الله قد تقدمت طائفة من المصلحين من أهل 

كيراال لتصفية عقيدة الناس من شوائب البدع والخرافات ولنشر تعاليم الكتاب 

صلي الله عليه وسلم ما زال طائفة من أمتي علي  والسنة  بينهم مصداقا لقول النبي

 م.٢1١٢الحق؛  اللهم إال أن نشاطاتهم كانت بشكل غير تنظيمي حتى عام 

وال يخفي علي أحد أن مسلمي كيراال كانوا يتخبطون في ظلمات الجهل والخرافات في 

لذين أوائل القرن العشرين وقبله، وزاد الطين بلة مواقف بعض العلماء الخرافيين ا

اتبعوا سنن من قبلنا شبر بشبر وذراعا بذراع مستغلين  الدين  لمصالحهم 

الشخصية، حتى عرقلوا أمام تعليم الكتاب والسنة في استنباط األحكام الدينية 

والمسائل الفقهية. كما اعتبر هؤالء العلماء تعليم اللغة اإلنجليزية واملحلية محرما 

انتهم أي سهام دون أن يرموا به ضد التعليم علي المسلمين، حيث لم يبقوا في كن

الحديثة والتربية العصرية، فضال عما نهوا عن تعليم الدينية بواسطة المدارس 

الدينية أيضا بإدعاء أن حرف األول من كلمة مدرسة هو آخر حرف من كلمة جهنم، 

 ناهيك عما أبطلوا تعليم القرآن بكتابة آياتها علي الصبورة مدعين أن جراثيم

 الطباشير التي تسقط عند محوها تقع تحت األقدام فيكون إذالال لعظمة القرآن. 
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ومما يوضح عمق تدهور عقيدة المسلمين آنذاك أنهم كانوا يدعون الموتى من 

األولياء والصالحين وينذرون لهم الدجاج والشياه ويرفعون األضرحة ويقدمون لها 

ن مع الجنازة حتى يقولون التلقين بعد القربات،  كما اعتدوا  التهليل حينما يمشو 

دفن الموتى لكي يسهل علي الموتى إجابة أسئلة المالئكة، بل كانوا يشيدون الخيمة 

علي قبور الموتى ويختمون القرآن فيها متناوبين إلهداء جزائها لهم، ولم يكتف هؤالء 

تجنبونها العلماء بما افتروا علي الدين الحنيف مثل هذه البدع بل اعتبروا من ي

 مخالفين للسنة وغير مؤهلين لإلمامة وإلقاء الخطبات في المساجد .

اقفهم تجاه المصلحين  مو

اجترأ هؤالء العلماء  أن يعد من املحرمات إلقاء السالم للمصلحين ورد سالمهم وعقد 

القران معهم وتناول الطعام معهم فضال عن دفنهم في مقابر المسلمين. حتى أنهم 

رات العامة لتوعية الناس أن المصلح الذي ينكح من األسرة المسلمة القوا املحاض

الساذجة يكون نكاحه باطال  كما يكون الوليد منه محرما مثل ما ولد من الزنى. 

باإلضافة إلي هذه المنكرات أنذروا الناس عن خطورة استماع نصائح المصلحين 

ومطالعة منشوراتهم، ومن المعروفين باملجاهدين بما جاهدوا ضد البدع والخرافات 

اشترك في جلسات املجاهدين ومؤتمراتهم فيكون تدعيما لتخريب الدين في نظرهم.  

وقد اهتموا اهتماما كبيرا النسداد أصحابهم من استماع خطبات املجاهدين 

ومحاضراتهم. وجدير بالذكر هنا كان كالم هؤالء العلماء الخرافيين تلمودا لعامة 

هذه ملحة من الظروف والمالبسات العنيفة التي واجهها  الناس من المسلمين.

المصلحون السابقون ، وال يتمتع المسلمون في هذه األيام إال ثمرات جهود هؤالء 

المصلحين الذين جاهدوا لرفع كلمة الله مهملين اعتراضات الخرافيين وعوائقهم، 

يق للدعوة  في خضم وال يسعنا إال اتباع منهج املجددين السابقين الذين شقوا الطر 

 األزمات. 
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 نشاطات اإلصالحية التي قام بها األشخاصال

 (1217-1342ناء الله مقتي تانغال ) ثسيد ال

وظيفة الحكومية ليخوض إلي معركة  استقال منناء الله ممن ثسيد الكان الشيخ 

الجهاد ليناضل التبشير والمبشرين الذين كانوا يشمرون إلذالل الدين اإلسالم 

وتقريعه.  وقد تمكن لهذا العالم الكبير أن يبهت كثيرا من المبشرين المسيحيين في 

المناظرات . حتى واجه في مهمته مشاكل عديدة حتى تعجز اللغة العربية أن تصف 

عانى هذا المصلح من اضطهادات العنيفة في سبيل دعوته. جزاه الله خير الجزاء ما 

 لخدماته الجليلة في سبيل اإلسالم والمسلمين. 

وكما جاهد ضد التبشير كافح السيد تانغال مكافحة الستئصال شاف الخرافات 

األيام والبدعات من األمة المسلمة ، ومما أنكر السيد  من الخرافات السائدة في تلك 

عيد محرم وعروس الصندل ونذر األنعام لمرضاة األولياء والعظماء الموتى وسائر 

البدعات  الشائعة بين المسلمين مثل راتيب والموليد وغيرهم. وأن علماء الساذجة 

الذين يكتسبون بقمة عيشهم بمقابر الشيوخ واألولياء، بذلوا قصوى جهودهم ضد 

الناس عليه حتى أفتوا أنه ال يجوز إعطاء الطعام له  السيد مقتي تانغال وأثاروا عامة

من المطاعم ولو علي حسابه. ويذكر السيد سناء الله مداه  في كتابه " إني تحيرت 

بما ورطني األعداء بعد مؤامرتهم في القضيات الجنائية؛ حتى اضطررت أن أتبقى 

ير بالذكر أن حياتي بأكل أطعمة الهندوكية عندما أبعدني المسلمون ، ومن الجد

الهندوكيين ساعدوني  لكي ال يحظر الحكومة محاضراتي العامة"   )األعمال الكاملة 

 ( ٢٠07 -لمقتي تانغال ص

وذات يوم عقد المبشرون المسيحيون مؤتمرا كبيرا بكانور لخذل اإلسالم وعتابه 

ل حتى تحدوا المسلمين إلبطال دعواهم . وأن المبشرين الذين يتيقنون أنه ال يقب

تحدياتهم إال السيد سناء الله؛ قد كسبوا فتاوى كثيرة من العلماء الخرافيين حيث 

توضح فيها  بأن السيد سناء الله ليس بمسلم. ولما أقبل السيد سناء الله إللقاء 
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الخطبة ضد التبشير قال أحد من مسئولي المؤتمر " نحن قدمنا التحديات إلي 

علماء أفتوا ضد إسالمك وفي أيدينا نسخ المسلمين ولست مسلما ألن كثير من ال

الفتاوى . ولم يتقاعس السيد سناء الله باستماع هذا االفتراء بل تلفظ الشهادتين 

بأعلى صوته وقال إنني صرت اآلن مسلما. وركب إلي المنصة وألقي خطبة تحطم 

 دعوى النصارى. 

الخرافات والبدع وعندما أدرك السيد سناء الله أن الجهل هو السبب المهم إلشاعة 

بين المسلمين، أقبل لتقديم مشاريع عديدة الرتقاء مستوى معرفة الناس؛ لذا سافر 

في أنحاء كيراال ملقيا املحاضرات وموزعا الكتيبات والمنشورات كما صنف كتبا كثيرة 

في مجال الدين.  علي الرغم من أنه لم يستطع أن يقطف ثماره في أيامه قد أينعت 

ي مجال العلم والمعرفة بعد مرور األيام. وتجدر هنا اإلشارة إلي قول ثمرات جهوده ف

م ، ونصحني ٢1٢1الشيخ المرحوم إي كي المولوي " كنت قطنت في كودونغلور عام 

بعض األصدقاء أن احترز من فتن الوهابيين الذين يسكنون هنا أو في جوار هذه 

تمسكتم عقيدة مخالفة  القرية، فتحينت لمعرفة بعض منهم فسألت لهم " من أين

لجمهور هذه القرية ؟ فقال أحدهم إن السيد سناء الله مقتي تانغال هو الذي 

 أرشدنا إلي هذه العقيدة".

 م( 1212موالنا تشاليالكات كونجاحمد حاجي ) توفي 

وكان من اعظم علماء وقادة المصلحين في كيراال موالنا تشاليالكات كونجاحمد 

حاجي ، وتمكن بيده أن يتطور مجال التربية والتعليم إلي منهج علمي بعد ما صار مدة 

من الزمن غير منتظم ، وبعدم الكفاءة بين األساتذة  واالنتظام في مناهج الدراسية 

لقرائة القرآن، فضال عما اندر بينهم من يعرف  قد قل عدد الطالب الذين يتمكنون 

سائر المعلومات مثل علم الفلك والرياضة واللغة اإلنجليزية والمليالمية. نظرا لهذه 

األوضاع المأساوية بذل  موالنا تشاليالكات  قصارى جهوده في مجال التربية 

نظاما  والتعليم حيث أضمن في منهجه العلوم العصرية والمعارف المادية وجعل



ISSUE 1 VOLUME 1           DECEMBER 2017 

 

 بحثيىةمجلة دولية  البحث العلمي 11

 

علميا لمنهج الدراس ي الجاري في الكتاب والمدارس الجامعي كما أضاف موادا كثيرة 

 جديدة إلي منهج الدراس ي الديني. 

وكان موالنا تشاليالكات ممن قام برحالت عديدة لتحصيل المعرفة وبعد رجوعه من 

يق علمي البالد النائية اعتكف لتدريس اللغة العربية والمعلومات اإلسالمية عبر طر 

حتى أسس كلية دار العلوم في وازكاد حيث وجد فيها جوا مالئما بما منح مديرها 

كوياباتودي محمد كوتي التسهيالت الالزمة له. وبدأ موالنا دروسه علي طراز حديث 

علمي بتقسيم الفصول حسب كفاءة الطلبة حيث استخدم فيها المقاعد والمكاتب 

طباشير. وألف بيده الكتب الالزمة إلي الفصول والطاوالت والكراس ي والصبورة وال

السفلي حتى استطاع أن يدرس الدينيات والعمليات والنحو والصرف وغيرها من 

المواد في لغة املحلية إضافة إلي ما احتوى منهجه الدراس ي اللغة اإلنجليزية 

رس والمليالمية. وال غرو في محاولة العلماء الخرافيين الستئصال جذور هذه المدا

والكليات، ولكن الله غالب علي أمره قد ازدهرت المعاهد الدينية والعصرية في شتى 

نواحي هذه الوالية ومما يدعو إلي الدهشة واالستغراب أن لوبي الخرافيين الذين 

كانوا يجاهدون ضد المدارس والمعاهد نراهم اآلن يتسابقون لتأسيس المعاهد 

  والمدارس والكليات حتى للبنات أيضا.

 (1237-1323محمد عبد القادر المولوي فاكام )

يعد محمد عبد القادر المولوي ممن أعلن جهرا التزام تمسك القرآن والسنة وكافح 

لهجر البدع والخرافات ولقطع جذور الشرك في عصر كان الجهل  يغش ي الناس 

ر بظلماته. وكان المولوي يقرأ مستمرا ملجلة المنار العربية التي أصدرت من مص

تحت إشراف سيد رشيد رضا. وتمهيدا للنهضة أنه أصدر مجلة باسم " اإلسالم" في 

لغة المليالمية بخط العربية، وبعد نشر بعض أعدادها ثار العلماء الخرافييون علي 

وجوههم ضد هذه املجلة؛ حتى أعلنوا الجهاد في هذا الصدد ولكن كان جهودهم بال 

 ت هذه املجلة مضمونها. جدوى بما أوعت بعض المفكرين محتويا
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وكانت قرية جيراين كيز قريب من ترويتانغور مسقط رأس المولوي حيث عقد فيها 

جمعية إسالمية مستهدفا دعوة التوحيد وتوعية الناس عن خطورة الشرك والبدع، 

وقد نجحت هذه المهمة نجاحا ملحوظا حتى تمكنت له به أن ينشأ كتابا وخطباء 

والعقيدة الصحيحة. ثم شاعت دعوته منها إلي أماكن يحملون رسالة اإلسالم 

املجاورة من منطقة كوشين ثم إلي مليبار بواسطة مجلة " اإلسالم" ؛ وأخذ العلماء 

الخرفيون أن يطفأ هذه النور بإدعاء أن المولوي هو التابع لدعوات المضلة لشيخ 

ابطل دعواهم اإلسالم ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولكن المولوي 

 بحجة قاطعة خالل كتابه المشهور " ضوء الصباح".

 

وال تنحصر قائمة القائدين المصلحين بأسماء هؤالء العلماء الكبار فحسب بل أن 

ثمة علماء أخري مثل الشيخ محمد ماهين الهمداني والشيخ المولوي عبد الكريم 

يرهم ممن أضحي والشيخ كاركوت كونجي بوكر مسليار وسيد علي كوتي ماستر وغ

 بمهجتهم في سبيل نشر الدعوة اإلسالمية الصحيحة. 

 الحركة اإلصالحية في شكل التنظيم

تعتبر " جمعية اتحاد مسلمي كيراال" َمعلما مهما للنهضة اإلسالمية في والية كيراال 

حتى تمكنت بواسطتها لتبلور نشاطات اإلصالحية  التي كانت محصورة في األشخاص 

إلي شكل جماعي بعد تنظيم هذه الجمعية، واستمرت أعمال هذه الجمعية بدون 

م ، وال شك أن نشاطاتها قد ٢107 إلي ٢1١١ملل وال سآمة مدة فوق عقد منذ 

أيقظت األمة التي ظلت راقدة مغطية بغطاء الجهل حتى جعلت أهلها  نشيطين في 

األنشطة الدعوية، ولم يخمد أضواء هذه  الجمعية حتى اآلن في ربوع كيراال حيث 

 يستلهم منها دعاة المصلحين الجدد كما يوجد صداها في جوانب هذه الوالية. 

جمعية اتحاد مسلمي كيراال  بكودونغلور، القرية األولي  التي حظيت  وكانت والدة

إلشراق نور اإلسالم فيها، وكانت هذه القرية ومجاورها مملوءة بسكان المسلمين 

األغنياء، لذا انبثق فروعا كثيرا لهذه الجمعية في األماكن املجاورة بمنطقة 
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المسلين عن الشرك والبدع  كودونغلور، ولعبت هذه الجمعية دورا هاما في توعية

والخرافات، وفي تهذيب سلوكهم ومعامالتهم وفق تعاليم الكتاب والسنة. وكرست 

هذه الجمعية جهودها إلنقاذ المسلمين من شراك الشرك والبدعة. وليست هذه 

الجمعية أيضا تخلصت من كيد علماء الخرافيين ، اللهم إال أن  كان أصحاب هذه 

أولئك الذين يستلهمون من كيد الشيطان أال إن كيد  الجمعية أكبر بطشا من

 الشيطان كان ضعيفا. 

م جري مهرجان السنوي األول لهذه الجمعية بأرياد تحت رئاسة ٢1١0وفي عام 

الشيخ عبد القادر المولوي فاكام، وكان ممن ارتسم  بطابع " الوهابي" من قبل علماء 

ائرة الخرافيين حتى حاولوا أن تصد الخرافيين، فقد أدت أعمال الجمعية إلثارة  ث

أنشطة هذه الجمعية بكسب أمر الحظر ضدها  من قبل الحكومة بإرسال الرسائل 

الخاطئة المفترية عليها إلقناع الحكومة مثل ما افتروا أن هذه الجمعية منظمة 

مؤامرة ضد الحكومة. ولكن لم يستطع للخرافيين أن يعرقل أمام نشاطات جمعية 

رسائل الجارفة المرسلة إلي الحكومة؛ ألن الحكومة كانت تعرف حق االتحاد بال

 الفهم عن نشاطات هذه الجمعية. 

 جمعية العلماء بكيراال

عن ضرورة جمعية للعلماء وسادتها  جمعية اتحاد مسلمي كيراال  قادةإدراكا من  

ة خاصة، فقد انبثق من مؤتمر العلماء الذي عقد في رئاسة الشيخ عبد الجبار حضر 

 اقتراحا متحدا لعقد منظمة جمعية العلماء. ومن أهداف هذه الجمعية:

 جمع كلمة العلماء المنتشرة في أنحاء الهند. -٢

 إجبار مشاكل المسلين وتناقضهم بإنشاء لجنة مصلحة من بينهم. -١

 تأسيس دار اإلفتاء . -0

استئصال جذور الخرافات والبدع والتقاليد الخبيثة الجارية بين  -7

 المسلمين.

 ع أنشطة مناسبة للدعوة اإلسالمية.شرو  -5
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وبعدما عملت  جمعية اتحاد مسلمي كيراال متكاتفا مع جمعية العلماء بكيراال عشر 

سنوات في إنجاز مهمتها اضمحلت جمعية االتحاد من المنصة واضعة المسؤولية 

 علي كتف الجمعية العلماء.

 مجلة المرشد 

الدعوة موكلين عبأ مسؤولية  بعد وداع جمعية اتحاد مسلمي كيراال من منصة

الدعوة علي كاهل جمعية العلماء بكيراال، أخذت الجمعية الجديدة نشاطات قيمة 

في سبيل الدعوة ومن أهمها مجلة المرشد التي تقوم بدور هام في نشر تعاليم الكتاب 

والسنة. وأما المنشورات السابقة لم يتمكن لها البقاء بما واجهت الظروف الحرجة 

بسات الضيقة، وكانت لغة هذه املجلة لغة" العربماليالمية" وذلك كتابة اللغة والمال

المليالمية في خط اللغة العربية؛ ألن جمهور الناس ال يعرفون خط المليالمية 

بسبب توعية العلماء الخرافيين  ضد تعلمها، وأما الذين يستطيعون  لقراءة الخط 

 أيضا غير قليل ممن تجيد قراءة خط العربية.العربي  كثيرة بينهم؛ حتى بين  النساء 

وال شك أن مجلة المرشد التي تحتوي مقاالت قيمة للعلماء المشهورين قد انتبه 

بأنظار المسلين الذين يقرءون اللغة العربماليالمية إليها ، ولم ير أهل كيراال مجلة 

ذه املجلة تفضل عن هذه املجلة في نشر المعرفة والدعوة. وال غرو أن من طالع ه

بضع سنوات يمكن أن يواجه التحديات ويزيل الشبهات المطرحة من قبل 

المبتدعين . وبعد أربع سنوات توقف صدور هذه املجلة موقتا ، ثم طالت هذه الفترة 

إلي ثمانية سنوات بسبب اندالع الحروب العالمية وما أنتجتها من العواقب المريرة 

ه متوفرا ،  فضال عما لم يتح اإلذن من مثل ارتفاع ثمن القرطاس وعدم حصول

 جانب الحكومة  إلصدار هذه املجلة. 

 مجلة المنار

وبعد استئناف إصدار مجلة المرشد فقد ظهر اثنا عشر عددا من مجلدها 

الخامس، وفي هذه الفترة قد قلت بين المسلمين رغبة مطالعة لغة العربماليالمية ؛ 

مليالمية الفصحى، كما ارتفع عدد القارئين بين كما زادت بينهم حب المطالعة للغة ال
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النساء أيضا نتيجة ملحاولة المصلحين. نظرا لهذا الوضع المتطور قد فهم قادة 

الحركة اإلصالحية احتياج مجلة في لغة المليالمية، اطالعا لهذا االلتزام قد شرع 

صة م. وعقدت جمعية العلماء بكيراال لجنة خا٢15٠إصدار مجلة المنار منذ 

إلشراف علي أعمال هذه املجلة، وبعد تأسيس منظمة ندوة املجاهدين بكيراال 

وصلت مسؤولية نشرها وتوزيعها إلي كاهل هذه المنظمة، وكان محرر األول هذه 

املجلة ب. ك. موس ى المولوي، وأنه تولي هذا المنصب وقدم خدماته لتحقيق 

لله وتوفيقه قد جعلت هذه املجلة أهداف املجلة إلي أن ينقل إلي رحمة الله  وبعون ا

ثورة في العلوم الدينية بين أهل كيراال ، وال تزال تصدر مجلة المنار في صورة رائعة إلي 

 يومنا هذا حيث تقدم القراء بزاد علمي في شتى معلومات الدينية. 

 الكليات العربية

لماء والدعاة،  إدراكا من قادة جمعية العلماء عن ضرورة المعاهد الدينية لتخريج الع

تقدم جمعية العلماء لتأسيس الكليات العربية لتخريج الطالب مزودين بالقرآن 

والحديث والتاريخ والفقه وسائر المعلومات اإلسالمية، وإلعداد والخطباء 

المضطلعين  والكتاب القادرين ليقوموا بمهمات الدعوة بأقالمهم وألسنتهم  ، ومنها 

، وإن هذه الكلية نجحت نجاحا ملحوظا في سعيها حتى  كلية مدينة العلوم العربية

خرجت إلي اآلن آالفا من الطالب حائزين شهادة أفضل العلماء الجامعية، كل 

يخدمون لإلسالم واللغة العربية. وال مبالغة في ادعاء  أهلها عن هذا المعهد أنه ما 

 أحد أبناء هذه الكلية.من قرية في كيراال أو مدينة في بالد الخليجية  إال وصل إليها 

نظرا لحاجة الماسة لتربية أمهات الجيل الجديد علي العقيدة الصحيحة أسست 

جمعية العلماء كلية عربية خاصة للبنات باسم كلية أنوار اإلسالم العربية للبنات 

بمونغم ، وأنها تخرجت إلي اآلن كثيرا من السيدات العالمات حتى تمكن لهن إليصال 

إلي النشء الجديد لهذه األمة.  وال تنحصر عدد الكليات العربية بهاتين  نور هذا الدين

الكليتين التين تدير جمعية العلماء مباشرة بل أن هناك عشرات من الكليات العربية 
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في والية كيراال ، ومنها ما تجري تحت إدارة جامعة كاليكوت وجامعة كانور،معظمها أو 

 لفية مباشرة أو غير مباشرة. جلها تجري تحت إشراف المنظمات الس

 

ومن الكليات العربية المشهورة العريقة في كيراال كلية روضة العلوم بفاروق، وكلية 

سلم السالم بأريكوت ، وكلية أنصار بفالونور. إن لهذه الكليات الثالثة دور هام في 

تخريج العلماء والقائدات اإلصالحية ، وأن أبناء هذه الكليات الثالثة منتشرة في 

هم يخدمون للدين واللغة حسب قدرتهم.وليس أقل قدر داخل كيراال وخارجها،  كل

من هذه الكليات كلية دار العلوم بوازكاد التي تعتبر أبا للكليات العربية وكلية أنوار 

اإلسالم كونييل. هذه الكليات السبع قد اعترفت حكومة كيراال تجري اآلن تحت 

عاله فحسب بل أن جامعة كاليكوت.  وال ينحصر عدد الكليات العربية بالمذكور أ

هناك عشرات من الكليات العربية أخري؛ حتى وأن هذا املجال غير واسع من أن 

يذكر أسمائها ،  فكيف يمكن إيراد مآثرها في هذه المقالة القصيرة. وتجدر هنا 

اإلشارة إلي جامعة الندوية بإدوانا وهي من إحدى الجامعات التي تجري مباشرة  تحت 

بكيراال. وتجري في رحاب هذه الجامعة معاهد عظيمة تربوية  إشراف ندوة املجاهدين

مثل كلية العربية وكلية تدريب األساتذة ومعهد التدريب المدرسين والمدرسة 

الثانوية وتحفيظ القرآن والمكتبة اإلسالمية وغيرها . وتدرس في هذه  الجامعة حاليا 

 ما فوق ألف طالب. 

 ندوة املجاهدين بكيراال

جمعية العلماء محصورة بين العلماء فقط، ولم يكن ثمة منظمة  وكانت عضوية

تجمع  آالفا من عامة الناس الذين يتمسكون بالكتاب والسنة . نتيجة لهذا التفكير  

م ، ٢15٠اجتمعت العلماء والسادة من أهل كيراال في مكتب المنار بكاليكوت في عام 

يع أنواع الناس من أهل وعقدت منظمة ندوة املجاهدين التي تحتوي رسميا جم

السنة والجماعة، ولم تنحصر نشاطات ندوة املجاهدين في كيراال فحسب بل امتدت 

إلي بعض الواليات األخري الهندية. فضال عما شاعت دعوتها بواسطة المراكز 
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اإلصالحية في دول الخليج العربي. وإلجراء أنشطة الدعوة بالتنسيق والتنظيم هناك 

 اإلدارات تحت هذه المنظمة ومنها:كثير من األقسام و 

 قسم النشر والتوزيع

إضافة إلي نشر وتوزيع  مجلة المنار الرسمية للندوة قوم هذا القسم بنشر عديدا 

من الكتب والمنشورات. وأن تفسير القرآن الذي يصدر ويوزع من هذا القسم ال 

مثيل له ش يء في المطبوعات الهندية ، وال شك أن هذا التفسير هو التفسير الوحيد 

ميا بدون أن يخرج من  المنهج السلفي. وما من في لغة المليالمية الذي يبين اآليات عل

مسلم له شوق في العلوم الدينية إال ودعا للشيخ المرحوم محمد أماني المولوي 

صاحب هذا التفسير ومدح قسم النشروالتوزيع لندوة املجاهدين الذي أصدر هذا 

 التفسير. 

 إدارة التربية والتعليم

مئات من المدارس الدينية في شتى أنحاء تجري تحت إشراف إدارة التربية والتعليم 

والية كيراال. ولكي تكون مناهج هذه المدارس علميا وتنظيميا قد اختارت ندوة 

املجاهدين لجنة خاصة  من الخبراء في مجال التعليم إلعداد منهج التعليمي والكتب 

الدراسة الموافقة له. وإضافة إلي ذلك تجري الندوة دورات تدريبية لألساتذة 

والمدرسين لتطوير قدرتهم وكفاءتهم. فضال عما تجري اختبارات عامة علي طراز 

علمي حديث لفصلي الخامس والسابع. وتقيم أوراقها مركزيا وتمنح الدرجات 

 والجوائز للسابقين من الطلبة. 

 لجنة الهالل  

وليس هناك ترتيب وال تنظيم بين المسلمين في تعيين أيام العيدين والصيام ويوم 

عرفة والعاشوراء وغيرها من المناسب المتعلقة بالهالل، وعلي سبيل المثال ال 

يصوم جميع البلدان في يوم واحد حتى يختلف فيه من بلدة وأخري وكان ذلك علي 

غياب لجنة تجمع أنباء رؤية من شتى األرجاء وتنسيق األعياد والصيام وسائر 

عقدت ندوة املجاهدين لجة  المناسبات حسبه. للقضاء علي مثل هذه المشكالت
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م حيث كان هناك قسم فلكي يخبر عن احتمال رؤية الهالل ٢171الهالل في عام 

حسب الحساب. وبعد تنظيم هذه اللجنة قد استطاع أهل كيراال أن يجمع أيام 

 الصيام واألعياد بدون اختالف بين البلدتين. 

 مجلس الخدمات وإعالم اإلرشادات  

م تحت ندوة املجاهدين لدعوة اإلسالم إلي غير ٢19٠م هذه المنظمة أسست عا

المسلمين وإلزالة اإلسراف والتقاليد غير اإلسالمية من مجال الزواج. وتمكن لهذا 

القسم أن يقوم بدور مرموق في مجالها حتى استطاع أن يكافح كفاحا ضد المهر 

مئات من المعكوس ولتخفيض نفقات الزواج، كما استطاعت هذه اللجنة أن تنكح 

 األيامي والصالحين حسب الشريعة اإلسالمية. 

 اتحاد الشبان املجاهدين

وال يخفي علي أحد التزام إعداد الشباب لسد الفراغ عندما يتقاعد الشيوخ من 

مجال الدعوة، وما من منظمة إال ولها جناح للشبان لهذا الغرض . ولما أحس زعماء 

ف عن تعليم اإلسالم الصحيحة إلي الندوة وعلماءها أن الشباب المسلم ينحر 

اإللحاد والالدينية والشيوعية وإلي سائر المبادئ الهدامة األخرى أرادوا أن يكونوا 

منظمة خاصة بالشباب تعمل بينهم وترشدهم إلي الصراط المستقيم  وتدعوهم إلي 

التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الغراء وتنشر بينهم التوحيد الصحيح 

لص من شوائب الشرك والعبادات الثابتة في الكتاب والسنة وتقيهم عن الخا

االنحراف وطغيان المادية والحضارة الغربية الرأسمالية والحضارة الشرقية 

الشيوعية فأسست منظمة اتحاد الشبان املجاهدين تحت إشراف الندوة فهي 

 الشباب .شعب الشباب للندوة يسعى ويجتهد لتنفيذ جميع أهداف الندوة بين 

 حركة الطلبة املجاهدين 

ومن لوازم المنظمة أن يكون لها جناح بين الطلبة، وذلك لحماية الطلبة الذين 

يقضون أكثر أوقاتهم داخل المدارس والكليات ويخالطون بالطلبة الهندوكيين 

والنصارى والماديين والشيوعيين وال يجدون وقتا طويال خارج معاهدهم لتزكيتهم 
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قافة إسالمية. فال بد مما ليس فيه بد أن يكون من بينهم من يدعوهم إلي وتثقيفهم ث

الله ويرشدهم إلي الحق. نظرا لهذه الحاجة قرر زعماء الندوة تأسيس منظمة خاصة 

تعمل بين الطلبة في جميع المدارس والكليات تدعو إلي الله وتزيل الشبهات عن 

م اإلسالم فهذه هي منظمة " حركة الدين ولكي يغرس في قلوبهم الناشئة روح تعالي

الطلبة املجاهدين" وتقوم هذه المنظمة توزيع المنشورات والكتيبات المالئمة لذوق 

 الطالبي وتعقد لهم املخيمات والمؤتمرات في شتى المعاهد.

 حركة السيدات والبنات المسلمة

دد وبما تربي إيمانا من زعماء الندوة أن النساء تمثل أكبر جانب من األمة بكثرة الع

م في كلية البنات ٢19١الجيل الجديد انبثق من  مجلس السيدات الذي عقد عام 

العربية بمونغم منظمة حركة السيدات والبنات المسلمة. فصارت هذه المنظمة 

مظلة الستغالل طاقات النساء للدعوة عبر النشاطات المتنوعة.  وكرست هذه 

افات والتقاليد الخبيثة الجارية بين النساء المنظمة جهودها لتوعية النساء من الخر 

 المسلمة.  

 الكبري المؤتمرات 

وقد عقدت تحت إشراف المنظمات السلفية عدة مؤتمرات في شتى جوانب والية 

كيراال ، كلها كتبت بالمداد الذهبي في صفحات التاريخ، وكان األول منها ما جري في 

م وقام بافتتاحها الشيخ عمر فالتة تحت رئاسة السيد مختار ٢171بوليكل عام 

العلماء والزعماء والسادات العالمية ، الندوي. وقد اشترك في هذا المؤتمر عديد من 

ناهيك عما احتشد فيه من الجمع الوفير من سكان داخل الوالية وخارجها، وال شك 

أن هذا المؤتمر األسطوري وما تعقبه من المؤتمرات العديدة سجلت في تاريخ والية 

كيراال. وفي كل خمس سنوات بعده أجرت ندوة املجاهدين بالتكاتف مع سائر 

م وما جرى في ٢197ظمات مؤتمرات عديدة منها ما جرى في فاروق عام المن

م ٢111م وما جري في كانورعام ٢117وما جرى في باالكات عام   ٢191كوتيبورام عام

م ، من المدائن الشهيرة من جنوب كيراال وشمالها. وكلما ١٠٠7وما جري في إرناكوالم
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ولي بكوشين بمن جاء الشتراك يمض ي سنوات زاد حجم الحشد حتى امتأل استاد الد

 المؤتمر األخير في إرناكوالم. 

 

ومن أسباب نجاح أنشطة حركة املجاهدين أن منهجها كانت منهج السلف الصالح 

ولم يكن ثمة مصالح شخص ي في مهمة زعمائها ، وكان هتاف جميع المؤتمرات 

التوحيد في مرتبطة بالتوحيد ألن زعماء الحركة اإلصالحية يعرفون أهمية أولوية 

الدعوة ، كما اتبع الدعاة طريق األنبياء والمرسلين في مجال الدعوة إلي الله " وما 

أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدوني ". وال يمكن ألي 

مؤرخ أن ينكر ما أحدثت الحركة اإلصالحية من ثورات عقدية وانقالب معرفي في هذه 

 ال التي تعرف بجمال منظرها وهدوء طبيعتها بخير اللهوالية كيرا

 

 والمراجع المصادر 

آللوائي، محي الدين، الدكتور، : الدعوة اإلسالمية وتطورها في شبه القارة الهندية، ا .1

 م.1230دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق الطبعة األولى 

العربي في الهند، الناشر: مكتبة الفاروقي، جمال الدين وآخرون، : أعالم األدب  .7

 م.7113الهدى كاليكوت، كيرال الهند 

محمد، سليمان الدكتور، :الدكتور محي الدين اآللوائي حياته وآثاره، الناشر:  .3

 مجمع األدب العربي كيراال بدون سنة الطباعة.

 م.1221مجلة صوت الشرق، القاهرة  .4

صادرة عن املجمع اإلسالمي أزهر مجلة التضامن العدد الخاص بالدكتور اآللوائي ال .5

 م.7113 -7112يناير  -كيراال )الهند( ديسمبر -آلوائي -العلوم
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 جهود علماء الهند في علم التفسير: دراسة تاريخية
 د. صابر  نواس محمد

 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية مدينة العلوم العربية ببوليكال

 

 القرآن -الهند -علماء -التفسيركلمات مفتاحية:            

 المقدمة

فحاجة األمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط 

ق عن كثرة الترديد، وال 
َ
ل
ْ
المستقيم، الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسن، وال َيخ

صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم تنقض ي عجائبه، وال يشبع منه العلماء، من قال به 

به عدل،ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن 

 .ابتغى الهدى في غيره أضله الله

َل  ااب  ه س 
َ
َبااَع ِرْضااَوان

ِبااينب َ ْهااِدي ِبااِه اللااه  َمااِن اتَّ ااورب َوِكَتااابب مُّ
 
ااَن اللااِه ن ِ

م مه
 
ااْد َجاااءك

َ
قااال تعااالى: ْق

ِم 
َ
ال م ئالمائادة:  السَّ ْساَتِقيمس

اى ِصاَراطس مُّ
َ
ِناِه َوَ ْهاِد ِهْم ِإل

ْ
وِر ِبِإذ ى النُّ

َ
َماِت ِإل

 
ل
ُّ
ِن الظ ِ

م مه ه  ِرج 
ْ
خ َوي 

٢5 ،٢1.] 

ولقد كان الصحابة رضوان اللاه علايهم مان أشاد النااس حرصاا علاى فهام القارآن 

ه يفساااااار لهاااااام مااااااا ناااااازل علياااااا –صاااااالى اللااااااه عليااااااه وساااااالم  –وتاااااادبر معانيااااااه ، فكااااااان النبااااااي 

 فيحفظونه ويتدبرون معانيه ثم ينتقلون إلى غيره.

وسااااار التااااابعون بعااااد الصااااحابة رضااااوان اللااااه علاااايهم علااااى مااااا عهاااادوه ماااانهم، فباااارع 

ماااانهم المفساااارون، تاااادبروا القاااارآن وعملااااوا بااااه، فاسااااتنبطوا وألفااااوا، وتاااابعهم علااااى هااااذا 

لعصااور الطريااق أتباااع التااابعين، وماان تاابعهم، وعلااى هااذا المنااوال سااار المفساارون فااي ا

كلهاا إلااى عصارنا هااذا ،فلاام يخال  قاارن إال وحفااا بمفسار فقيااه،  مااأل بطاون الكتااب بعلااوم 

 متعلقة بكالم ربنا عزوجل من فهم وتدبر إلى إعراب وبيان.

وهكاااااذا كانااااات شااااابه القاااااارة الهندياااااة قاااااد حفااااات بالعدياااااد مااااان المفسااااارين الاااااذين 

ااان العمااال باااالقرآن قااا د انااادثر فاااي هاااذه اهتماااوا بنشااار الصاااحيح مااان التفاساااير بعاااد أن كا



ISSUE 1 VOLUME 1           DECEMBER 2017 

 

 بحثيىةمجلة دولية  البحث العلمي 71

 

القارة، وأصبح العلماء دعاة إلى ترك العمل والتادبر باه، فبعاث اللاه فاي أصاالبهم عالماا 

أعااد للنااس حياااتهم باالرجوع إلاى كااالم اللاه، وساهل علاايهم باأن وضاع لهاام ترجماة لكتاااب 

 الله، لكنه اتهم بالكفر والردة والله المستعان.

علاااااى أمثالاااااه بااااال ازدادوا حرصاااااا وعناياااااة لكااااان باتهاااااامهم لاااااه لااااام يقطعاااااوا السااااابيل علياااااه و 

فولاااادت األمهاااااات العدياااااد مااااان أمثالاااااه ماااااألوا أرجااااااء الهناااااد علماااااا وناااااورا، حااااااملين الهااااادف 

 األمثل وهو فهم القرآن والسنة للعيش بالحياة السعيدة الهنية. 

قَّ لنا أن نقرأ فاي سايرهم ونبحار فاي حيااتهم بعاد  فجدير بنا أن نعلم أولئك العظماء، وح 

ل وتغطياااتهم علاااى هاااؤالء العظمااااء، أن غطاااى 
ه

غباااار الااازمن علااايهم بتضاااليل بعاااض الضاااال

فحرموا الناس من النهل من منبع تلك الكتب، فرحمهم الله وجزاهم الله عن اإلساالم 

 والمسلمين خيرا.

 شاه ولي الله  الدهلوي: -1

أول من ترجم القرآن بالفارسية، وفسر بعض اآليات والكلمات، سماه بفتح الارحمن،   

 هجرية.٢٢5٢هجرية، وأكمل بعد الحج سنة ٢٢70دأ قبل الحج سنة ب

قبلاااااااه: تااااااارجم القااااااارآن بالفارساااااااية الشااااااايخ حسااااااان بااااااان محماااااااد علقماااااااي المشاااااااتهر بنظاااااااام   

نيشااابوري ثاام دولاات آبادي)أورنااك آباااد حاليااا(، وذلااك فااي حاادود القاارن الثااامن ماان الهجاارة، 

 للمترجم".وهذه الترجمة كان على حاشية تفسيره "غرائب القرآن 

اااان شاااااائعا بااااين النااااااس باساااام تفساااااير الشااااايخ   وكااااذلك تفساااااير القاااارآن بالفارساااااية وكا

، ولكااااان أنكااااار العلمااااااء نسااااابته إلاااااى الشااااايخ ںساااااعدي الشااااايرازي، صااااااحب  لساااااتان و بوساااااتا

سعدي، وقالوا: هذا التفسير ليس للشايخ ساعدي الشايرازي، بال هاو للعالماة سايد شاريف 

 ٢نسب للشيخ سعدي الشيرازي لشهرته.ها، ولكن 9٢1الجرجاني المتوفى سنة 

 الشيخ عبد العزيز بن شاه ولي الله: -7

تفسااااااير عزياااااازي بالفارسااااااية المعااااااروف بتفسااااااير فااااااتح العزيااااااز وبسااااااتان التفاسااااااير، باااااادأ 

ه ولام يكملاه، ٢١01ه، وتوفي عام ٢١٠9الشيخ عبدالعزيز بن شاه ولي الله فيه عام 

                                                                         
  البيان في علوم القرآن)مقدمة تفسير حفاني لمولوي عبدالحق حقاني(1
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ه باأمر الملكاة ساكندر ٢١11 ثم أكمل هذا التفسير العالمة حيادر علاي فايض آباادي

 بيگم ملكة بهوبال في سبع وعشرين مجلدا.

 ه1775الشيخ العالمة قاض ي ثناء الله الباني بتي  -3

ه، ٢١١5التفسااير المظهااري باللغااة العربيااة للشاايخ العالمااة قاهاا ي ثناااء اللااه  اااني  تااي 

يظهار  تلميذ خاص لإلمام شاه ولاي اللاه محادث دهلاوي، كاان يعمال بالادليل والتارجيح كماا

 من تفسيره، ولم يكن مقلًدا جامًدا.

 ه: 1713شاه عبدالقادر بن شاه ولي الله الدهلوي  -4

لااااه تفسااااير موضااااح القاااارآن، تاااارجم القاااارآن باألورديااااة وفسااااره وسااااماه بموضااااح القاااارآن،    

 ه، وكان ذلك بعد تفسير أبيه بخمسين سنة تقريبا.٢١٠5ه أو ٢١٠7أكمل تفسيره 

 ه:1733الله شاه رفيع الدين بن شاه ولي  -5

 له القرآن المترجم باألوردو تحت اللفظ)تحت لفظ اآلية  يكتب ترجمتها(  

الشييييييخ العالمييييية الفاييييييل أميييييير عليييييي بييييين معظيييييم عليييييي الحسيييييي ي المليييييي  آبيييييادي ثيييييم   -0

 ه: 1332اللكنوي 

ااان تلمياااذا للشااايخ سااايد ناااذير  لاااه تفساااير مواهاااب الااارحمن بااااألوردو فاااي ثالثاااين مجلاااًدا، وكا

فااي آخااره ناااظًرا لمدرسااة العاليااة، بعااد ماادة قليلااة اسااتقدمه أعضاااء  حسااين الاادهلوي، كااان

ناادوة العلماااء إلااى لكهنااو، وولااوه نظااارة دار العلااوم ورئاسااة التاادريس بهااا، فاادرس وأفاااد نحااو 

 ٢ثالث سنين ثم توفي رحمه الله.

افق 1312العالمة محيي السنة نواب صديق حسن القنوجي  -2  م:1321ه المو

 يدة في تفسير القرآن وأحكامه:له مؤلفات ومصنفات عد  

 مجلدات ضخمة. ٢٠فتح البيان في مقاصد القرآن بالعربي في  -٢

ه لماااا وصااال ٢١91قاااال الشااايخ العالماااة محماااد بااان عبداللاااه بااان حمياااد مااان علمااااء نجاااد 

إليااه هااذا التفسااير: "فااإن هااذا المؤلااف ماان نعاام اللااه ساابحانه علااى هااذه األمااة املحمديااة 

 السنة النبوية ودثرت فيه اآلثار المصطفوية...". في هذا الزمن الذي اندرست فيه

                                                                         
  نزهة الخواطر 1.67-67/8
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وقاال أيضاا: "إن اللاه سابحانه وتعاالى أوجاده خادماا لكتاباه فاي هاذا الجيال ولسانة نبيااه،  

فهاااو أحاااق أن يسااامى مجااادد األلاااف الثااااني لماااا حاااواه مااان حفاااظ اآلثاااار النبوياااة باأللفاااا  

 ٢والمعاني وما منحه الله من فهم الكتاب العزيز والسبع المثاني". 

هاااا لماااا رأى هاااذا التفساااير: "فبينماااا ٢0٠٢وقاااال الشااايخ حماااد بااان عتياااق مااان علمااااء نجاااد  

نحاان كااذلك إذ وصاال إلينااا التفسااير بكمالااه، فرأينااا أماارا عجيبااا مااا كنااا نظاان أن  الزمااان 

 ١يسمح بمثله".

 مجلدا ضخما: ٢5ترجمان القرآن باألردو في  -١

تااااوفي رحمااااه اللااااه قباااال التكمياااال، فأكملااااه تلميااااذه الرشاااايد وزميلااااه وصاااااحبه الشاااايخ ذو 

 البهوبالية.الفقار بأمر الحكومة 

 0الالهوري. ںوأكمله أيضا الشيخ محمد كهديا

 نيل المرام في تفسير آيات األحكام -0

 تفسير الكل بتفسير الفاتحة والقل -7

 ه1313الشيخ احتشام الدين المراد آبادي رحمه الله  -3

نذير حسين محدث دهلوى، فسر القرآن باألوردو وساماه: أكساير  ںتلميذ شيخ الكل ميا 

 أعظم.

 عبيد اللهالشيخ  -2

 نذير حسين: ںه تلميذ ميا٢0٢٠مصنف تحفة الهند   

ألااااف  كتاااااب إقتباااااس األنااااوار ماااان كااااالم االنفصااااار، وفهاااارس المضااااامين  ماااان كااااالم رب 

 العالمين.

 :ںأخ نواب وحيد الزما ںالشيخ بديع الزما -11

                                                                         
  دعوة األمير العالم، صـ1.76-77
  المرجع السابق، صـ2.76
  علماء أهل حديث كي تفسيري خدمات، صـ3.43-44
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ألاااااف كتاباااااا وجماااااع فياااااه مضاااااامين القااااارآن وساااااماه بسااااابيكة الاااااذهب اإلبرياااااز فاااااي فهااااارس 

العزيااز، ووضااع عليااه هامشااا بلغااات القاارآن بالفارسااية، وسااماه فااتح المنااان فااي الكتاااب 

 ٢ترجمة لغات القرآن.

 هي:1331عالمة وحيد الزمان الحيدرآبادي -11

تبويااااااب القاااااارآن فااااااي مجلاااااادين، بااااااوب القاااااارآن علااااااى  -١  تفسير وحيدي. -٢ألف:   

 بابا. ٢٠٢

 هي:  1357الشيخ يوسف حسين -17

 وسماه: تفسير كامل أردو بحذف زوائد وزيادات فوائد.لخص تفسير الكبير للرازي، 

 ه1330الشيخ العالمة محمد علوي هزاروي الحيدرآبادي  -13

صااااحب مفتااااح الحاجاااة حاشاااية سااانن ابااان ماجاااة، وعاااين الاااودود حاشاااية سااانن أباااي داود،  

وتلميااذ الشاايخ حسااين باان محساان األنصاااري اليماااني، ألااف كتابااا فااي تفسااير كلمااات القاارآن 

 ب البيان في لغات القرآن مع نجوم الفرقان.وسماه: عجائ

 الشيخ حميدالله الميرتهي -14

 فسر القرآن باللغة األوردية وسماه: حديث التفاسير.

 م.1217ه/1333العالمة الشيخ السيد أحمد حسن  -15

اااان مشاااارفا علااااى حياااادرآباد دكاااان، ولااااه جهااااود  ںالتلميااااذ الرشاااايد ميااااا نااااذير حسااااين، وكا

 تذكر في التفسير:

 جمع فيه ثالثة تراجم للقرآن في مصحف واحد:أحسن الفوائد:  -٢

 ترجمة شاه ولي الله محدث دهلوي بالفارسية. -أ

 ترجمة شاه عبدالقادر -ب

 وترجمة شاه رفيع الدين، وفسر القرآن على الهامش، وسماه أحسن الفوائد -ت

لااااه تفسااااير كبياااار فااااي ساااابع مجلاااادات ضااااخمة، سااااماه أحساااان التفاسااااير، لخااااص فيااااه  -١

 جميع تفاسير المأثور.

                                                                         
  انظر: المرجع السابق.1
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 آيات األحكام، ونشره مؤتمر أهل الحديث في دهلي. تفسير -0

 ه:1231قاض ي عالمة محمد سليمان المنصوربوري  -10

 فسر سورة يوسف وسماه الجمال والكمال. 

 م:1243شيخ اإلسالم ثناء الله األمرتسري  -12

 له جهود مشكورة في خدمة القرآن الكريم:

والعجااام، وكتاااب فاااي تفساااير القااارآن بكاااالم الااارحمن باللغاااة العربياااة: مدحاااه العااارب  -٢

مدحااااه مجلااااة األهاااارام بمصاااار، والعالمااااة رشاااايد رضااااا المصااااري فااااي مجلااااة المنااااار. 

وقااال: "الشاايخ ثناااء اللااه وكياال اإلسااالم والمساالمين فااي هااذا العصاار". وقااال أيضااا: 

 "هو رجل إلهي".

وقال العالمة سيد سليمان الندوي مدير مجلة المعارف: "ينبغي أن يادرس هاذا 

 ويدخل في المناهج الدراسية". التفسير في المدارس 

تفسااااير ثنااااائي باللغااااة األورديااااة: فااااي  ساااابع مجلاااادات ضااااخمة، يفساااار اآليااااات، وياااارد  -١

أيضاا علاى الفارق الباطلاة: القاديانياة، وكرالوياة، الروافضاة، اآلرياة السااماجية، 

البريلوية، النصرانية، اليهودية، الهندوسية، السسايخية، اإللحادياة والماذاهب 

 الباطلة.

 القرآن على علم البيان باللغة العربية:بيان  -0

يفسااااااار وباااااااين فياااااااه إعجااااااااز القااااااارآن ومصاااااااطلحات علااااااام البياااااااان والبالغاااااااة، وهاااااااذا 

التفساااير مااان الباااديعات فاااي كتاااب التفاساااير؛ ألناااه ياااتكلم فياااه عااان عظماااة القااارآن 

 وفصاحته وبالغته ويظهر تأثير البيان.

 التفسير بالرأي باللغة األوردية: -7

عااااني آياااات القااارآن، ويباااين أخطااااء تفاساااير القاديانياااة وا يفسااار القااارآن، ويباااين م 

لچكرالويااااااة والروافضااااااة والبريلويااااااة والبهائيااااااة، ويبااااااين تحريفاااااااتهم ثاااااام يبااااااين المعاااااااني 

 الصحيحة.

 برهان التفسير بجواب سلطان التفاسير -5
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 تفسير آيات متشابهات -1

 تفسير سورة يوسف -7

 م:1250العالمة الشيخ محمد حافظ إبراهيم السيالكوٹی  -13

 له تفاسير عديدة:

 واضح البيان في تفسير أم القرآن -٢

 تبصير الرحمن في تفسير القرآن -١

 تفسير سورة الكهف -0

شااهادة القاارآن فااي تفسااير آيااة )إنااا متوفيااك ورافعااك إلااي( فااي مجلاادين، أثباات فيااه  -7

 حياة المسيح، ورد على من أنكر حياته.

 إمام الهند الشيخ أبوالكالم آزاد -12

 ة الفاتحة إلى سورة المؤمنون، وتوفي قبل إكماله،له ترجمان القرآن، من سور 

 الشيخ محمد الجوناكدهي: -71

 له تفسير محمدي باللغة األوردية، وهو ترجمة لتفسير ابن كثير.

 الشيخ رحيم بخش الدهلوي : -71

وهاااو مااان كباااار علماااااء أهااال الحاااديث، فسااار القاااارآن الكاااريم وساااماه باااأعظم التفاسااااير، 

 للفيض ي.وعلى هامشه تفسير سواطع اإللهام 

 الشيخ محمد حنيف الندوي: -77

 له تفسير سماه بسراج البيان. 

 ه:1317حافظ محمد اللكهوي  -73

 له تفسير محمد باللغة البنجابية.

 الشيخ محمد علي القصوري: -74

 فسر بعض سور القرآن.

 الشيخ محي الدين القصوري: -75

 فسر سورة النور، وسورة يوسف وسورة الفاتحة وغيرها.
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 الخاتمة

النظرة السريعة على عظماء التفسير فاي الهناد، اعلماوا باأن هاذه المسايرة لام بعد هذه 

تنقطااااع، باااال حماااال رايتهااااا الكثياااار ماااان الشااااباب ماااان طلبااااة العلاااام، الااااذين حققااااوا وألفااااوا بمااااا 

يناسااااب فاااااي هاااااذا العصااااار للعاااااوام، لكااااانهم رغااااام هااااذا لااااام يختلفاااااوا فاااااي الطرياااااق الاااااذي سااااالكه 

فاااس هااادف مااان سااابقهم وهاااو نشااار التفساااير أساااالفنا بااال ماااا زالاااوا يمشاااون علياااه حااااملين ن

الصااحيح علااى نهااج الساالف رحمهاام اللااه، فحفظهاام اللااه وزدهاام ماان فضااله، وبااارك اللااه فااي 

 أمثالهم.

 

 المصادر والمراجع

 البيان في علوم القرآن مقدمة تفسير حفاني لمولوي عبد الحق حقاني .٢

 نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للكنوي  .١

صديق حسن خان واحتسابه، علي أحمد األحمد، مكتبة دعوة األميرالعالم  .0

 الرشد

صول التفسير، محمد غالم الرحمن بن محمد   .7
ٔ
جهود علماء الهند في علم ا

 النظامي

تفاسير القرآن الكريم لعلماء الهند بالعربية: عرض وتعريف، السيد عبد  .5

 الماجد غوري
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 مفهوم الرواية العربية
 سيد محمد شاكرال

 عميد كلية مدينة العلوم العربية ببوليكال

 

 في جميع اللغات واآلداب ، حيث يبرز وجودهاللرواية هام نوع أدبيلرواية ا

، المتنوعة إلى مباحث الرواية التاريخية الدخول قبل و . المنتشرة في العالم

وأصولها ومبادئها األساسية على صفة مختصرة الرواية حول  الحديثيستحسن 

 لتسهل الطريق إلى فهم الموضوع المستهدف.

ومدلولها الحس ي هو نقل الماء  ’لري ا‘الرواية في اللغة كلمة مشتقة من كلمة 

شباع الظمأ، ثم استعمل ألجل نقل الخبر من إمن مكان إلى آخر لري األرض أو 

مرتبطة بعلم الحديث النبوي  ’الرواية‘شخص إلى آخر، وكذلك صارت كلمة 

وغيرها من استعماالت أخرى، ثم توسعت  ’ىيرو ‘و ’الراوي ‘الشريف، وفيه كلمة 

طلقت مرادفة للقصة والقصة الطويلة. أما أبتوسع دائرة الفهم واإلستعمال حتى 

حكاية أو قصة خيالية نثرية طويلة تشمل صورا متباينة  :هوفمدلولها اإلصطالحي، 

اص وتصوير الوقائع واألحداث بارتباط خة بكاملها مع حكاية حياة األشللحيا

. الرواية نوع من أنواع الفن القصص ي، وتكون أوسع من الخيال واألسلوب الجذاب

 القصة وأكثر أحداثا ووقائع، وتتناول قضايا الحياة املختلفة ومواقف اإلنسان منها.

الرواية حكاية تعتمد على : "٢ناصر علي محمد أحمد برقي دكتور ويقول  ال

السرد والوصف، وقد يدخل فيها الحوار أحيانا، وهي عرض لفكرة، أو تسجيل 

لصورة أو بسط لعاطفة، مما يرسم قطاعا خاصا من املجتمع في مالبسات متباعدة 

ألناس يروحون ويجيئون على مسرح الحياة، إنها حكاية لحدث أو أحداث مما يقع في 

 أن يقع. وتختلف الرواية عن األقصوصة والقصة حيث إن : الحياة، أو مما يمكن 

                                                                         

 كاتب وناقد وناشط إجتماعي مصري 1 
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األقصوصة: تعالج جانبا واحدا من الحياة، ال عدة جوانب فتقتصر على سرد  -٢

حادثة ذات عناصر جزئية، تندرج تحتها لتؤلف موضوعا مستقال بشخصياته 

 ومقوماته.

أمامه مجال  القصة : تعالج جوانب أوسع مما تعالجه األقصوصة، وكاتب القصة -١

رحب، وفرصة واسعة ليعد مشاهدها، ويطور أحداثها على صورة قوية متماسكة. 

فالرواية عمل ممتد فسيح قد تصل إلى عدة أجزاء تبلغ العشرين، لتصور أحداثا 

متعاقبة، قد تمتد حتى تتسع لعدة أجيال، فهي حكاية لحدث أو أحداث مما يقع في 

 .٢الحياة، أو مما يمكن أن يقع"

تتميز الرواية بالصفات البارزة التي تشكلها على أساس اإلطار األدبي، ويساهم 

: كل من هذه السمات بأدوارها الهامة في تكوين الرواية معتمدا على أهميتها المتفاوتة

سردي يحكيه  شكل أدبي "ولها من حيث شكلها األدبي أربع سمات أساسية: األولى

فترة زمنية أطول، والثالثة تكتب في لغة نثرية،  راو، والثانية أطول من القصة تغطى

 .١والرابعة عمل قوامه الخيال"

 عناصر الرواية

 تتشكل الرواية الناجحة على أساس العناصر المهمة، وهي: 

يقصد بها الموضوع األساس ي الذي تبنى عليه الرواية، ويعتمد عليها نجاح  الفكرة: -٢

ة صلة وثيقة بحقائق حياة اإلنسان ترتفع قيمة الرواية وبقائها، إذا كانت لهذه الفكر 

 الرواية وقدرها.

يجعل الروائي الماهر الخام من الحقائق اإلنسانية ثم يقوم بتنقيته وعرضه بوجه 

 جميل مزين بخلط الجمال الفني.

                                                                         

 استخدام الرواية التاريخية في تدريس التاريخ بين الواقع، ناصر علي محمد أحمد برقي دكتور 1

   http://kenanaonline.com/users/Drnasser/posts/104595  والمأمول

  http://safdarjmi.blogspot.inصفدر إمام الندوي، الرواية العربية: نشأتها وتطورها  2 
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ال بد أن تنظم أحداث الرواية في شكل معين، وتسمى الحادثة اصطالحيا  الحادثة: -١

يكون بين أحداث الرواية وشخصياتها ارتباط منطقي قادر على  ، ينبغى أن’الحبكة‘

تتكون الحبكة من ثالثة أمور: األول  أن يشكل وحدة فنية ذات داللة محدودة.

 البداية )المقدمة(، والثاني الوسط )العقدة(، والثالث النهاية )الحل(.

إنسان يقدمه الروائي ويصور مالمحه الخارجية والداخلية من  الشخصيات: -0

المالمح الجسمية والنفسية واإلجتماعية، وتوجد أنواع عدة للشخصيات، من أهمها 

 : 

البسيطة )المسطحة(، وهى التي تلتزم بحالة واحدة وسمات ثابتة طوال الرواية،  أ(

يحرص على متابعة  مهما تحولت الظروف، ويمكن القارئ تعرفها بيسر حيث ال

 مواقفها.

المركبة )النامية(، تختلف نفاعالت الشخصيات حسب الظروف واألحداث،  ب(

ويرجو القارئ في متابعة الشخصيات حيث يوجد لها في نفسه وجود حيوي مختلف 

 على أساس اختالف مواقفها.

تصاحب  يقصد بها األوضاع المكانية والزمانية المستمرة والطارئة التى البيئة : -7

وقوع األحداث داخل الرواية، ويؤثر هذا العنصر في تعيين مواقف الشخصيات 

وتصرفاتها، إذ يقوم الروائي بعرض تلك البيئة من أبعادها المتنوعة مع تصوير مؤثر 

 بالوجود الطبيعي واإلجتماعي والنفس ي.

بصفة واسعة، حيث يرى  ’الهدف‘تعتمد الرواية الجيدة على عنصر : الهدف -5

الكاتب هدفا مكنونا في تأليفها إضافة إلى المتعة والجمال وغيرها من األهداف 

األخرى، كما  هتم المؤلف المثالي بناحية الحصول على هدفه المقصود لكي يجيد في 

 مهمته األدبية.

ولألسلوب دور حاسم في نجاح الرواية وتأثيرها في نفوس القراء، وهو : األسلوب -1

تعمال كلماته وجمله وتراكيبه حقيقة كانت أو مجازية، وتختلف طريقة الكاتب في اس

األساليب باختالف طبيعة الكاتبين، كما أن أسلوب شخص واحد أيضا يتفاوت 



ISSUE 1 VOLUME 1           DECEMBER 2017 

 

 بحثيىةمجلة دولية  البحث العلمي 37

 

حسب تفاوت المشاهد والزمان والمكان، وعلى كل حال، واجب على الكاتب أن 

افية يسأل نفسه عن أسلوبه : أهو كاف الجتذاب القراء بثروته اللغوية والثق

 والجمالية ؟

 

 أقسام الرواية

ومن أهمها  ،أن لها أنواعا متعددة تالحظ ،عند النقاش حول أقسام الرواية وأنواعها

 . الرواية اإلجتماعية والرواية الفلسفية والرواية التعليمية والرواية التاريخية

 الرواية اإلجتماعية -1

حيث يكتب كثيرمن األدباء  ،هذا النوع من الرواية هو أوسع رواجا وانتشارا

تحوالت ظاهرة منذ لكما أن هذا الميدان شاهد  ،المعاصرين في مجال هذا النوع

وكانت النزعة الرومانتيكية سائدة في هذا الحقل منذ  العصر الحاضر.بدايتها إلى 

القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية األولى، وكان الروائيون يميلون إلى 

ولكن ظهور األوضاع اإلقتصادية  .حتويات العاطفية أو الخيالية المثيرةمعالجة امل

لفت أنظار الكتاب إلى تناول  ،واإلجتماعية التى نتجت عن الحروب العالمية

 ، مثلحياة اإلنسان الحقيقية على نطاق واسعبموضوعات واقع املجتمع التي تمس 

 هناو  .١ينالشملحمود طاهر  ’آدمحواء بال ‘ورواية  ٢لطه حسين ’دعاء الكروان‘رواية 

 ثالثة أوجه للرواية اإلجتماعية، وهي : إقليمية وعمومية وشخصية. 

إقليمية: هي ما يستمدها الروائي من واقع إقليم خاص أو بلد معين، يمثل هذا رواية  

النوع كثير من الروايات المصرية والسورية واللبنانية والعراقية، وأجمل مثال لهذا 

لنجيب محفو ،  ’زقاق المدق‘ورواية  0ملحمد حسين هيكل ’زينب‘رواية ، القبيل

 .7لتوفيق يوسف عواد ’الرغيف‘و

                                                                         

 أديب وناقد مصري، لُقّب بعميد األدب العربي. 1
 أديب وكاتب مصري، متخصص في القصة القصيرة 2
 ’.زينب‘و مؤلف أول رواية عربية مصري كبير شاعٌر وأديٌب وسياسي 4
 أديب وكاتب روائي لبناني 3
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عمومية: كما يشير العنوان، أن هذا النوع من الرواية اإلجتماعية ال يركز على رواية 

إقليم خاص أو بلد معين، بل تقدم محتوياتها من وجهة نظر عمومية، كما فعل 

 . ’فتاة مصر‘في روايته  ٢يعقوب صروفالروائي الشهير 

 ويكون  ،شخصية: يتحدث فيها الروائي عن تجاربه الشخصية بصبغة عاطفيةرواية 

األجنحة ‘كما فعل جبران خليل جبران في روايته  ،هو بطلها ومدارها الكاتب

 ’براهيم الكاتبا‘، ورواية ١لكاتب شكيب الجابرى  ’قدر يلهو‘، أو كرواية ’المتكسرة

عصفور ‘محمود العقاد، ورواية  سلعبا ’سارة‘هيم عبد القادر المازنى، ورواية البرا

 ملحمود تيمور. ’نداء املجهول ‘لتوفيق الحكيم، ورواية  ’من الشرق 

 الرواية الفلسفية -7

هي التى تجمع بين القضايا الفكرية واإلجتماعية فتتكون منتجا جديدا مزيجا من 

وتتجلى مجموعا بين األسلوب القصص ي  ،خاصةالنوعين مع سمات مميزة وصفات 

عرضها وتقريرها، كما فعل  فيها يحاول الكاتبللرواية، و  المشوق والمبادئ الثابتة

قصة ‘أمثلة أخرى لهذا النوع مثل هناك . و ’حي بن يقظان‘في قصته  0ابن طفيل

 لطه حسين. ’رسالة الغفران‘و ’اإلنسان والحيوان

 الرواية التعليمية -3

لرواية العربية، وهي ل بين األجناس األخرى  الرواية التعليمية مكانة مرموقةتحتل 

يقا  الوعي والشعور التعليمي بين القراء بدون سآمة وملل، باستهداف إتركز على 

خاصة في يبرز حضور هذا النوع الروائي تعليم وتثقيف القراء والنش ئ الجديد و 

إلى رفاعة رافع  للون األدبيفضل هذا ا علصغار. ويرجاحقول مناهج تدريس 

 يومحمد عل ٢كما تابعه األدباء اآلخرون أمثال عبد القدوس األنصارى  ،7الطهطاوى 

 . وغيرهم من  الكتاب البارزين 0يوأحمد سباع ١المغربي

                                                                         

 عالم و صحفى و اديب لبنانى 1
 روائي سوري  2
 فيلسوف و عالم و طبيب عربي األندلسي 4
 مترجم مصرى كبير من عصر محمد على باشا و من رموز النهضه المصريه الحديثه و التنوير المصرى 3
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 الرواية التاريخية -4

تعد الرواية التاريخية من أهم أقسام الرواية، يقصد بها  تعليم التاريخ وإحياء أمجاد 

الماه ى بين الجيل الجديد بأسلوب روائي ممتع بدون ملل، خالفا عن أسلوب تعليم 

 وعيبطبيعته الجافة. يستهدف بتأليف الرواية التاريخية إنتشار التقليدي  التاريخ 

األمم الدروس والعبر من الماه ى و تحسين أوضاع  بين املجتمع وتوصيل يتاريخ

. يوجد في اللغة العربية الثقافة والحضارة إلى أعلى مستويات تطويرهمو  والشعوب

كتابها على تاريخ األدب  معظمعدد كبير من الروايات التاريخية حيث اعتمد 

 7لسحارواإلسالم، وفي طليعتهم جرجى زيدان وعلي أحمد باكثير وعبد الحميد جودة ا

ومحمد سعيد  7وعادل كامل 1وفريد أبو حديد 5ونجيب الكيالنيونجيب محفو  

 وغيرهم من األدباء المشهورين. 1وعلي الجارم 9العريان

 تطور الرواية العربية على مر العصور 

أشكال الرواية العربية ، تالحظ عن مصدر الرواية ونشأتها عند البحث 

 ٢٠للجاحط ’البخالء‘حيث يعد التاريخ كتاب  ،العباس يموجودة لدى العرب في العهد 

لكاتب مجهول من قبيل  ’ألف ليلة وليلة‘وكتاب  ٢٢البن المقفع ’كليلة ودمنة‘وكتاب 

عناصر الرواية بوجه  تلوحا باسم الرواية. و معروفهذا النوع األدبي عدم  ، رغمالرواية

ية، ألنها ألفت لتصوير واسع في المقامات أيضا، وهي تبرز مشابهات كثيرة بالروا

                                                                                                                                                                                                                                   

 الصحفي المخضرم، العالم المحقق المدققو ية السعوديةأحد أبرز رواد الروا 1
 أديب ومؤرخ سعودي سكن مدينة جدة، وكان عضو المجلس التأسيسي لنادي جدة األدبي 2
 شيخ المؤرخين السعوديين، واألديب القاص والصحافي المؤسس، والتربوي الرائد في وضع المناهج الدراسية 4
 وسيناريست مصريأديب وروائي وكاتب قصة   3
 طبيب وشاعر وروائي مصري 7
 مصريومؤرخ وشاعر كاتب  7
 من أبرز أدباء الجيل األول في الرواية العربيةأديب وروائي مصري  6
 تربوي مفكر و أحد كبار كتاب مصر 8
 ب مصريأديب وشاعر وكات 6

 ر، كاتب وأديب شهير في العصر العباسيابوعثمان عمرو بن بح 10
 اعتنق اإلسالم. ترجم كليلة ودمنة, وألف كتابا األدب الصغير واألدب الكبير ،رسيوهو مفّكر فا 11
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 ٢للمويلحى ’حديث عيس ى بن هشام‘في مقامات  توجدالجوانب المتعددة للحياة كما 

جمع الكاتب فيها شروط الرواية  ، حيثبقصد إصالح املجتمع وتحسين أوضاعه

الحديثة مثل سلسلة األحداث ودقة المالحظة وتصوير املجتمع وغيرها من صفاتها 

ية ئوبهذه األسباب كلها تعتبر مقاماته من أشكال بدا ،دةوسماتها المتعدالبارزة 

 لرواية.ل

تعود نشأة الرواية العربية وتنميتها بشكل أدبي كامل إلى العالقة الوثيقة 

صف القرن التاسع عشر الميالدي منتبعد وآدابها والصلة المباشرة بالغرب 

بواسطة بعض المثقفين المصريين والسوريين واللبنانيين الذين قاموا بزيارات دول 

الغرب وأخذوا عن مصادرها ومناهلها العلمية والثقافية واألدبية ترجمة ونقال، حيث 

تولى رئاسة هذه المرحلة و كان معظمها من الفرنسية وبعضها من األدب اإلنجليزي، 

. وكانت الرواية الوضعية ظاهرة ١ألدبية رفاعة رافع الطهطاوي وسليم البستانيا

أول من ألف  0’أنطون الضحال‘منتشرة في لبنان وسوريا، حيث سجل التاريخ اسم 

كما ألف األديب الشهير اللبناني سليم  ’األسهم النارية‘رواية وضعية سورية باسم 

دأت الرواية في مصر في اللون التعليمي سنة . وب’سامية‘و  ’سلمى‘البستاني رواياته 

 ، رائد فن الرواية التعليمية.7م وكتبها علي مبارك٢910

وأخذت الرواية العربية تنمو وتتطور بصفة سريعة في القرن العشرين انتاجا 

ملحمد  ’زينب‘واستوت صفوف التقدم الروائي األدبي عند ظهور رواية  ،وابتكارا

التي اتفق عليها النقاد والمؤرخون على أنها أول رواية  م٢1٢7حسين هيكل في سنة 

عربية من حيث الفن واتصاف كمالية الرواية. بدأت الرواية العربية تترعرع في بداية 

الثالثينات من القرن العشرين وتتخذ ثوبا جديدا من الجمال الفني وعمق األصالة 

ة من األدباء المتأثرين محافظة على قوانينها وعناصرها الفنية على رئاسة مجموع

                                                                         

 مصري أديب وناقد وصحفي  1
 صحفي لبناني ساهم في تحرير دائرة المعارف  2
 وكاتب سوريأديب  4
 بو التعليم كان مؤرخ و تربوى مصرىأإتلقب بـ 3
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بالثقافة الغربية وآدابها، أمثال طه حسين ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم وعيس ى 

براهيم عبد القادر المازني وغيرهم من الكتاب املجددين. تتسم روايات إو  ٢عبيد

بداع الروائي في األدب العربي إل األربعينات والخمسينات من القرن العشرين با

سهم عبد الحميد جودة السحار وإحسان عبد القدوس ويوسف الحديث، وعلى رأ

ونجيب محفو  غير أنه  ١وعادل كامل ويحيى حقي وعبد الحليم عبد الله يالسباع

 كان معروفا برائد هذا الجيل بدون منازع.

جبرت أم نقطة تحول في حقول الرواية العربية حتى ٢117تالحظ هزيمة سنة 

كما شكلت أنماطا روائية حديثة مع إثارة األفكار على عادة النظر في تيار الرواية إب

األساليب القديمة والظواهر التقليدية في مواقع السرد التاريخي والبطل والحبكة 

المرحلة كما  تلكوغيرها من عناصر الرواية. وكان لنجيب محفو  نصيب وافر في 

أن ظهر بعده جيل جديد من الروائيين الممثلين بالحداثة حتى عرفوا بالحداثيين، 

حيث قاموا بتجديد الرؤية على طبيعة الرواية التقليدية وتقنياتها القديمة، وعلى 

رأسهم األدباء في الجيل الجديد أمثال صنع الله ابراهيم وحنا مينا وجمال الغيطاني 

الطيب صالح وبهاء طاهر وعبد الرحمن منيف وسائر الكتاب دوار الخراط و أو 

، تجاوز المفاهيم التقليدية في تلك الفترةالبارعين. ومن أبرز ميزات الرواية في 

عصورها الكالسيكية والرومانسية والواقعية الجديدة، واندماجها في عالم الخيال 

 وأعمق تركيبا. اما جعلها أكثر تعقيدموالواقع والتاريخ 
 

 

 

 

 
                                                                         

  كاتب وأديب عراقي 1
 مؤلف وأديب مصري 2
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 المصادر  والمراجع

 م١٠٠١، 01األب لويس معلوف، المنجد في اللغة واألعالم، دار المشرق، بيروت، ط. .٢

 م٢199، ١ابن منظور، لسان العرب، أجزاء مختلفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. .١

الفني..إسقاطاتها، أبو بكر البابكري، روايات علي أحمد باكثير التاريخية. مصادرها.. نسيجها .0

 م١٠٠5جامعة صنعاء، 

أبو بكر البابكري، رؤية المقاومة وتشكيلها في مسرح باكثير، دائرة الثقافة واإلعالم، حكومة .7

 م١٠٢0، ٢الشارقة، ط.

 –أحمد الهواري وعبده قاسم، الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث، دار المعارف .5

 م٢171القاهرة، 

الرياض،  -استدعاء التاريخ في الرواية العربية اإلسالمية، مكتبة العبيكان أحمد زلط، .1

 م١٠٠7
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 العناصر األخالقية في أشعار أشهر شعراء العصر العباس ي

 نيالمبرا محمد علي

 كلية مدينة العلوم العربية، بوليكلب أستاذ مشارك

   ،األدب اإلسالمي العصر العباس ي من أثمن عصور يعتبر 
ّ
موا تكل خين والنقاد أن المؤر إال

فيه دون أن يوفوا أدباء هذا العصر حقهم،ودون أن األخالقية كثيرا ما عن المساوئ 

، ماجنين باء كانوادأل والنثر. فقالوا إن معظم ا إلى القيم المنتشرة فى ّ الشعر يلتفتوا

  ومتهاترين، ولكن
ّ
 ی بذلوا قصار  بعضهم دباء بغ  النظر عنأل لوجدنا أن ا ظر إذا دققنا الن

 .جهدهم لنشر القيم

 أبو الطيب المتنبي

ب المتنبي هو أحمد  بن الحسين بن الحسن  م965 - م915 ها354 - ها303 أبو الطيه

الكوفي المولد ، نسب  الكنديبن عبد الصمد الجعفي أبو الطيب 

النتمائه لهم. عاش أفضل  الكوفة نتيجة لوالدته بحي تلك القبيلة في كندة قبيلة إلى

وكان من  حلب في سيف الدولة الحمداني ايام حياته واكثرها عطاء في بالط

 من، وأكثالعرب شعراء أعظم
ً
بقواعدها   وأعلمهم اللغة العربية رهم تمكنا

ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية. فيوصف بأنه 

ه، وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء نادرة زمانه، وأعجوبة عصر 

وتدور معظم قصائده حول  .األدب العربي ، وأحد مفاخرشاعر حكيم واألدباء. وهو

ني ويظهر ذلك في اشعاره، ولقد قال انا شاعر مدح الملوك، ويقولون عنه بانه

، فنظم أول اشعاره وعمره 
ً
سنوات، وأشتهر بحدة الذكاء واجتهاده  11الشعر صبيا

 
ً
  .وظهرت موهبته الشعرية مبكرا

 من الشعر القوي الواضح، يضم  
ً
 عظيما

ً
قصيدة، تمثل  0١1أنه ترك تراثا

 لسيرة حياته، صور فيها الحياة في القرن الرابع ا
ً
لهجري أوضح تصوير، عنوانا

https://ar.wikipedia.org/wiki/303%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/303%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/354%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/354%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/915
https://ar.wikipedia.org/wiki/915
https://ar.wikipedia.org/wiki/965
https://ar.wikipedia.org/wiki/965
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
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ويستدل منها كيف جرت الحكمة على لسانه، السيما في قصائده األخيرة التي بدأ فيها 

 .وكأنه يودعه الدنيا عندما قال: أبلى الهوى بدني

 الشهامة

 وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم  ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 

    ***   

 عراض لنا وعقول وتسلم أ   هون علينا أن تصاب جسومنا 

 

    *** 

 وأن كثير الحب بالجهل فاسد   فإن قليل الحب بالعقل صالح

 وحب الجاهلين على الوسام    يحب العاقلون على التصافي

 العزة

 ودع الذل ولو كان في جنات الخلود   فاطلب العز ولو كان في لظى

 حسن الظن

 توهموصدق ما يعتاده من   إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 

 العفو

 إن العبيد ألنجاس مناكيد  ال تشتر العبد إال والعصا معه 

  القناعة

 فال تقنع بما دون النجوم     إذا غامرت في شرف مروم

 كطعم الموت في أمر عظيم    فطعم الموت في أمر حقير
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 الحلم والعلم

 وهذا الكالم النظم والنائل النثر  دعانى إليك العلم والحلم والحجى

 الصبر 

 
ً
ره أحَسَن َمنظرا ي رأيت  الضُّ

ه
 وأْهَوَن ِمْن َمْرأى َصغيرس بِه ِكْبر    وإن

 أبو فراس الحمداني

هو الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني، يرجع أصله إلى قبيلة تغلب، ولد عام  

ه وبرعايه  0١٠ ى أبو فراس على يد أمه تل أبوه وهو في الثالثة من عمره، وبهذا، تربه
 
ها، ق

 لحلب، اصطحبه معه 
ً
ه سيف الدولة الحمداني، الذي حالما أصبح حاكما ابن عمه

ة والعلم . اشتهر مجلس سيف الدولة بالعلماء والشعراء، ليحترف األدب والفروسيه

ه منه، واصطحابه في غزواته،  ب ابن عمه ه قره
ه
أمثال المتنبي، والفارابي، وغيرهم، إال أن

ده إمارة منبج. عاش أبو فراس مرارة 
ه
واستخلفه في أعماله المهمة، وانتهى األمر أن قل

 
ً
، األسر والغربة في القسطنطينية بعد ان غدر به أفرادا

ً
من حاشيته وأخذوه أسيرا

 لدى سيف الدولة 
ً
على أن يبادل الملك الروماني أبا فراس بابن أخته الذي كان أسيرا

ر سيف الدولة في افتداء أبي فراس، فوصلت غربته في السجن ما 
ه
الحمداني. تأخ

رف  د مشاعره وحزنه في شعره، الذي ع 
ه
خل يقارب السنوات السبع، وعليه، نراه ي 

 بالصبر باسم الروم
ً
حا

ه
فرغ فيها آالمه وحسرته على طول سجنه، متسل ات، إذ ي  يه

د، إلى أن تمه فداءه. توفي أبو فراس الحمداني عام 
َ
ها عن عمر يناهز 057والَجل

 في الديوان 
ً
ا  شعريه

ً
 وراءه إرثا

ً
 السابعة والثالثين، تاركا

 الصبر

 أما للهوى نهي عليك وال أمر   أراك عص ي الدمع شيمتك الصبر

 ولكن مثلي ال يذاع له سر   بلى ،أنا مشتاق وعندي لوعة
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 وأذللت دمعا من خالئقه الكبر  إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى 

 إذا هي أذكتها الصبابة والفكر   تكاد تض يء النار بين جوانحي

 إذا بت ظمآنا فال نزل القطاااااار   معللتي بالوصل والموت دونه

 ( "الدمع قصيدة "أراك عص يه  )       

تاي ال تاحزناي كل األنام إلى ذهااااْب   للجليل مان    أبنيه
ً
 جاميال

ً
تاي صبرا أبنيه

  الاماصاْب 

قولاي إذا ناديتناي وعييت  عان رِده   نوحي علايه بحسارةس من خلِف سترِك والحجاْب 

  الجواْب 

 الموت

 وان طالت األيام وانفسح العمر  فإن عشت فاإلنسان ال بد ميتا

 كما ردها يوما بسوته عمرو   وال خير في دفع الردى بمذلة

 ( "قصيدة "أراك عص يه الدمع )

 أبو نواس

من أشهر شعراء  عربي شاعر الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي أو أبو نواس

بي علي وأبي نؤاس والنؤاس ي. وعرف أبو نواس ويكنى بأ .الدولة العباسية عصر

بشاعر الخمر. ولكنه تاب عما كان فيه وأتجه إلى الزهد وقد أنشد عدد من األشعار 

، والطفل أبو نواس في الثانية البصرة إلى الشاعر انتقلت أسرة التي تدل على ذلك،

، فأسلمته أمه إلى الكتاب، ثم إلى  من عمره، وقيل في السادسة، وما لبث أن مات أبوه 

، يبري عيدان الطيب
ً
 .عطار يعمل عنده أجيرا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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، وهو في السادسة من العراق في البصرة إلى أهواز في والده فانتقلت به أمه منتو

عمره، وعندما أيفع وجهته  إلى العمل في حانوت عطار وحين آلت الخالفة إلى بني 

، ولم تذكر لنا كتب التاريخ سبب ذلك، غير الكوفة إلى البصرة العباس، انتقل من

الكوفي أحد الشعراء الالمعين في ميدان الخالعة  والبة بن الحباب األسدي أنه التقى

 
ً
والتهتك، فعني به والبة أي عناية، إذ عمل على تأديبِه وتخريجِه. وصحب جماعة

بني  بادية ثم انتقل إلى .وحماد عجرد كمطيع بن إياس الماجنين الشعراء من

  أسد
ً
 آخذا

ً
 كاملة

ً
وتلقى  البصرة األصيلة. ثم عاد إلىمن منابعها  اللغة فأقام فيهم سنة

  العلم على يد علمائها
ً
  أدبا

ً
 وشعرا

 العفو

 فلقد علمت بأن عفوك أعظم   يارب إن عظمت ذنوبي كثره

 فيمن يلوذ ويستجير املجرم   إن كان ال يرجوك إال محسن 

 فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم   أدعوك رب كما أمرت تضرعا 

 وجميل عفوك ثم إنى مسلم    مالي إليك وسيلة إال الرجا 

 التوبة

 إلى آثاره ما صنع المليك   تأمل في نبات األرض والنظر

 بأحداق هي الذهب السبيك   عيون من لجين شاخصات 

 بأن الله ليس له شرياك   على كثب الزبرجد شاهدات

 مقر بالذي قد كان مني     إلهي ال تعذبني فإني 

 لشر الناس إن لم تعف عني   يظن الناس بي خيرا وإنى 

 العفة والوفاء

 فليس إلها ما حييت سبيل   وذي حاجة قلنا ال تبح بها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 وأنت ألخرى صاحب وخليل  لنا صاحب ال ينبغي أن نخونه

 التقرب إلى الله

 والسحر في مقلتيه   الورد في وجنتيه

 فالقلب طوع يديه   وإن عصاني لساني

 أدعو له أم عليه    لست أدري  ياظالما

 دفعت منه إليه   أنا الى الله مما

 شاعرية أبي تّمام

ام مه
َ
بو ت

َ
أحد  حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، م هو 845-788 / ها 231 - 188 أ

من قرى حوران بسورية ورحل إلى مصر  جاسم أمراء البيان، ولد بمدينة

إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم  المعتصم واستقدمه

 .بريد الموصل فلم يتم سنتين حتى توفي بها  ولي

، حلو الكالم، فيه تمتمة يسيرة، يحفظ أربعة عشر ألف 
ً
، فصيحا

ً
كان أسمر، طويال

أنه » :للصولي غير القصائد والمقاطيع. وفي أخبار أبي تمام العرب أرجوزة من أراجيز

بين يدي الخلفاء  شعره يصطحب راوية له حسن الصوت فينشد الصوت كان أجش

، له والبحتري  المتنبي في التفضيل بينه وبين في شعره قوة وجزالة، واختلف .«واألمراء

، ومختار أشعار القبائل، وديوان الحماسة تصانيف، منها فحول الشعراء،

ِسَب إليه ولعلهواألخطل جرير نقائضو 
 
 .الميمني كما يرى  لألصمعي ، ن

 الحلم

 وجهلت كان الحلم رد جوابه   من لي بإنسان إذا أغضبته 

 من أخالقه وسكرت من آدابه  إلى المدام شربتوإذا صبوت 

 وبقلبه ولعله أدرى به  وتراه يصغى للحديث بطرفه

https://ar.wikipedia.org/wiki/188_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/231_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/231_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/788
https://ar.wikipedia.org/wiki/845
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
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 الشجاعة

أِتي الَعزاِئم  
َ
هاِل الَعازِم ت

َ
ادِر أ

َ
ى ق

َ
ادِر الِكاراِم الَمكااِرم   َعال

َ
ى ق

َ
ااأِتي َعال

َ
 وت

ها ِغايِر ِصغار  ام فاي َعياِن الصه
 
عظ

َ
ار فاي َعياِن العَ   وت

 
صغ

َ
 ِظياِم الَعظااِئم  وت

 

 الخاتمة

إن استقراء شعر الشعراء املجان في العصر العباس ي, كفيل بأن يقرر أن مجونهم لم 

 عن 
ً
، ولم يكن صاًدرا عن عاطفة إنسانية بريئة, بل كان صادرا

ً
 وال بسيطا

ً
يكن ساذجا

كية عقيدة استمدت أفكارها من وحي العقائد الغالية الهدامة أمثال المانوية والمزد

والزندقة والشعوبية التي أباحت املحرمات واتخذت من اللهو واملجون والعبث 

 إلشاعة الفساد واضعاف سلطان الدين في النفوس، 
ً
واإلباحية وشرب الخمرة طريقا

 ٢وبالتالي النيل من العروبة واإلسالم

لشعر وال أدل على ما قدمنا القول فيه من ظهور الغزل بالغلمان ألول مرة في تاريخ ا

 من آثار تلك العقائد املجوسية المنحرفة كالمانوية التي 
ً
العربي, وال شك أنه كان أثرا

نشأت في بالد فارس وتسربت منها إلى البلدان املجاورة، وهم يروون أن المانوي كان 

 يستخدمه في شؤونه
ً
 ١يصطحب معه غالما

ملحرمات ودعت إلى وكذلك حذت حذو المانوية كثير من الفرق الغالية التي أباحت ا

  :نشر الفساد. يقول الدكتور بديع شريف
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 من أسباب شيوع كثير من  
ً
" إن انتشار المانوية التي نشأت في بالد فارس كان سببا

 ٢االنحرافات ومنها الغزل بالغلمان"

والحقيقة التي ال تقبل الشك أن األقوام من غير العرب الذين اختلطوا بالعرب في 

العصر العباس ي والذين ظلوا متأثرين بعقائد املجوس وأفكارهم، هم الذين يقفون 

وراء تلك الموجة العارمة من الفساد وشيوع الخالعة واإلباحية التي شهدها العصر 

امة، أو أفكارهم وعاداتهم السيئة. ومما يعزز العباس ي، سواء بتأثير عقائدهم الهد

 
ً
هذا أن أغلب الشعراء املجان في العصر العباس ي كانوا من أصل غير عربي، وأن كثيرا

 ١منهم كانوا يدينون بتلك العقائد الغالية

وال شك أن هنالك بواعث أخرى كان لها األثر الفاعل في مجون الشعر والشعراء في 

الباعث الحضاري والباعث السياس ي والباعث  -:ن أهمهاالعصر العباس ي, ولعل م

 .االجتماعي والباعث الفكري والعقائدي

 والمراجع  المصادر

 محمد بن يحي الصولي، أبوبكر ، ود. خليل عساكير ، أخبار أبي التمام،  -٢

الدينوري، أبو حنيفة ، األخبار الطوال، دار إحياء الكتب العربية ، الجلبي،  -١

 م. ٢11٠، ٢-ط

الجبوروي، عبد الله، أشعار أبي الشيص الخزاعي، وزارة التربية العراقية،  -0

 م.٢117النجف بغداد، 

 األصفهاني، أبو الفرج، األغاني، طبعة دار الكتب المصرية ، لبنان،  -7

 عباس، عبد الحليم كتاب أبي نواس، دار المعارف.  -5

                                                                         

 د. بهجت الحديثي 178دراسات نقدية في الشعر العربي / 1 
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 المذاهب األدبية الحديثة

 أم.  بشير

 ، بوليكالكلية مدينة العلوم العربية قسم اللغة العربية، ،مساعدأستاذ 

 

يقول عمر العميد في تعريف : هنا تعريفات عديدة للمدارس والمذاهب األدبية

المذاهب: "مصطلح أطلقه النقاد واألدباء على نتاجات فنية متميزة عبرت بصدق 

ومالبسات الحياة عن حاالت نفسية عامة أوجدتها مسيرة الشعوب عبر التاريخ 

ومتغيراتها وقد بدأت مالمح هذه المذاهب تتبلور ابتداء من عصر النهضة. وبفضل 

االحتكاك بالثقافة الغربية استطاع أدباؤنا أن يطلعوا على هده المذاهب األدبية 

 ٢.ويتخذوها سبيال لتطوير األدب العربي شكال ومضمونا"

عتقد الذي يذهب إليه وذهب "الم تيري ايغلتون:كلمة مذهب تعني كما قال 

أو كما قال ابن منظور في لسان العرب ١"فالن لمذهبه أي لمذهبه الذي يذهب فيه

                                                                         

 ١٠٢0\1\٢9المذاهب األدبية الغربية وأثرها على األدب العربي،العميد عمر، منتديات ستار تايمس  ٢
 1٠ص،  0،  ط ٢191تيري ايغلتون، ترجمة: ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية نظرية األدب، ١
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"مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لفكر أو لمدرسة ومنه المذاهب الفقهية 

 ٢واألدبية والعلمية والفلسفية".

 ظهر في العالم كثير من المدارس األدبية، أهمها:

 االتباعيةالمدرسة  (1)

يذهب أتباع هذه المدرسة إلى أهمية الرجوع إلى القديم السيما العصر 

العباس ي في  الشكل والمضمون. لذا يقال عنها مدرسة متمسكة بأصالة العربية، 

ذه المدرسة: تعرف باسم مدرسة البعث واإلحياء الكالسيكية. من أكبر مؤيدي ه

قي، حافظ إبراهيم من كبار ، أمير الشعراء أحمد شومحمود سامي البارودي

الشعراء المصريين، وأحمد محرم، ومحمد عبدالمطلب،  وبشاره الخوري، وشفيق 

 جبري وغيرهم.

 

 نري لهذه المدرسة مالم  كثيرة، منها:

 )ا( مالمحرئيسية: 

 سيطرة النماذج القديمة والتقليد على األفكار. -٢

 غيرها. التعدد في األغراض كالسياسية واإلجتماعية والفردية و  -١

 .ظهور المسرحية الشعرية كما فعل أمير الشعراء أحمد شوقي -0

 إبراز األفكار والعواطف في صور مرتبة.  -7

 ظهور شخصية الشاعر في آثاره.  -5

 )ب(مالم  ثانوية: 

     .محافظتها التامة على وحدة الوزن والقافية -1

 .غلبة الخيال في التعبير -7

                                                                         

     .٢199، الجزء الثالث، دار الجيل، بيروت،٢5١١ابن منظور،لسان العرب، ص ٢
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اللغوية في تعبيرها، مع االحتفا  استعمال الكلمات الجزلة ومراعاة القواعد  -9

 .بش يء من الموسيقى الظاهرة المتمثلة باملحسنات دون تكلف

 االحتفا  على الوحدة العضوية. -1

 المدرسة االبتداعية (7)

ظهرت هذه المدرسة كنتيجة التصال العرب بالعالم الغربي، وبرزت تعبيرا 

ورفضها للنهج صادقا عن الذاتية، والوجدان، والشخصية الفنية المستقلة، 

 التقليدي السائد في مدرسة اإلحياء الكالسيكية. ومن روادها:

 أبو القاسم الشابي  -٢

 إيليا أبو ماه ي  -١

 خليل مطران -0

 .عمر أبو ريشة -7

 

 المدرسة االبتداعية مالم 

 )ا( في المضمون:

االبتعاد من الواقع، لجوءا إلى الطبيعة ومناجاتها والتفاعل معها ومحادثة عالم  -٢

 .مثالي

أفكار شعراءها تمتاز باألصالة والتجديد والتحليق في عالم الفلسفة  إن -١

 .والعمق الوجداني

 ظهور شخصية الشاعر في صورة قوية. -0

 االعتماد على الخيال والعاطفة والوجدان.  -7

 )ب( في الشكل:

 .امتداد الصور الشعرية -5

التساهل استعمال األلفا  الرقيقة العذبة والتعبير بالظالل واإليحاء. كما يظهر  -1

 .اللغوي عند بعض شعراءهم والسيما شعراء المهجر
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مراعاة الوحدة العضوية في القصيدة، فتسود وحدة المقطع ال وحدة البيت  -7

 ووحدة الجو النفس ي للقصيدة متناسقة مع مقاطع القصيدة.

عدم التزام وحدة الوزن والقافية، فقد تتنوع القافية بتنوع المقاطع وقد يلتزمون  -9

 .عيلة دون االلتزام بوحدة عددهابنوع التف

 مدرسة الشعر الجديد (3)

 قال د.نبيل راغب في كتابه "المذاهب األدبية من الكالسيكية إلى العبثية":

"إن مدرسة الشعر الجديد طريقة من التعبير عن نفسية اإلنسان المعاصر،  

على ، وقد ظهرت لعوامل متعددة منها الرد ٢وقضاياه، ونزعاته، وطموحه، وآماله"

 .المدرسة االبتداعية الممعنه في الهروب من الواقع إلى الطبيعة وإلى عوالم مثالية

 ومن روادها:

 صالح عبدالصبور  -٢

 أحمد عبدالمعطي حجازي  -١

 .محمد الفيتوري -0

 

 مدرسة الشعر الجديد مالم 

 )ا( في المضمون:

هذه المدرسة ترى اإلنسانوحياته اليومية وقضاياه النفسية واالجتماعية  -٢

 السياسيةو 

 أساس التجربة األدبية.   

 يميل شعراء هذه المدرسة إلى األساطير، والرموز، والتراث الشعبي.  -7

 تتأثر المدرسة بمعاني مسيحية وصوفية ووثنية وابتداعية.  -3

 تقوم بثورة عنيفة على التخلف االجتماعي. -4

 )ب( في اإلطار: 
                                                                         

 .٢177امة للكتاب ، الهيئة الع٢٢د.نبيل راغب، المذاهب األدبية من الكالسيكية إلى العبثية،ص٢
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 التمسك بالوحدة العضوية المتكاملة. -5

يعتمدون على وحدة الوزن والقافية، أو على نظام المقطوعات لعل شعراءها  -0

 وشعر التفعيلة، وقد ال يسيرون على أي نمط محدد في بعض األحيان.

 

 المذهب الكالسيكي (4)

(، وهي تطلق بمعنى وحدة classisاشتقت كلمة كالسيكية من كلمة التينية )

ي وهبة في كتابه من السفن. والسبب في تسميته باألدب الكالسيكي كما قال مجد

 "معجم المصطلحات في اللغة واألدب":

"أدب خلد على الزمن وثبت صالحيته في تعليم الشبان وتربيتهم في فصول  

  ٢الدراسة"

ظهرت المدرسة الكالسيكية في إيطاليا في القرنين الخامس عشر الميالدي، 

 وفي فرنسا في القرن السابع العشر الميالدي.

كتابه المشهور "الكالسيكية واألصول الفنية  يقول د.محمد مندور في

 للدراما":

في القرن الثاني الميالدي ظهر هذا  ١"مع الكاتب أولوس جيليوس 

ألول مرة، وفي عصر النهضة انطبق مفهوم الكالسيكية علي األعمال  المصطلح

اليونانية والرومانية فقط من منطلق أنها الوحيدة التي ترقي إلى مستوى التراث 

نساني بحكم األرستقراطية الفكرية، وتطور المصطلح فيما بعد لينطبق على اإل

األدب الذي يمثل القيم اإلنسانية الخالدة والكامنة في الخير والجمال والتي التتغير 

 0رغم تغير الوقت أو اختالف المكان"

                                                                         

 ٢197، مكتبة لبنان،071واألدب، صفي اللغة مجدي وهبة، معجم المصطلحات ٢
١Aulus Didius Ganus 
 .٢117، دار النهضة،٢٠د. محمد مندور ، الكالسيكية واألصول الفنية للدراما،ص0
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اطلع اإليطاليون على مؤلفات أرسطو فدرسوها وحاولوا تقليده في أعمالهم، 

ترف بذلك فيليب فان بقوله: "إن الشيوعيين الفرنسيين يدينون لإليطاليين يع كما 

 ٢بكل ش يء والواقع إن هؤالء كانوا قد سبقونا مائة سنة تقريبا."

 فيعتبر إيطاليا المهد األول للكالسيكية.

إنه كما قال د. محمود ذهني في  األدب الشعبي العربي مفهومه ومضمونه: 

على منوال سابقه ويستمد موضوعاته من منبع قديم  "أدب تقليدي اتباعي ينسج

  ١معروف ثم يلبسها شكال مصنوعا على مثال"

 المذهب الرومانس ي (5)

كان ظهور الرومانسية ثورة على األصول الكالسيكية بكل ما تحمله من 

مد الشوباش ي في "األدب عالمات، اشتقت كلمة رومانسية كما كتب مح

 ومذاهبه":

( التي أطلقت على اللغات القديمة والتي Romanius"من كلمة )رومانيوس 

كانت تعتبر في القرون الوسطى كلهجات عامية للغة روما القديمة أي اللغة 

 0الالتينية"

إن أول من بشر بهذا المذهب "جان روسو" حيث قدم في قصته )هيلوني 

 7الجديدة( نموذجا للبحث الرومانس ي.

قد األدبي الحديث: "للرومانتيكية طابع النمحمد غنيمي هالل في كتابه يرى د. 

 ديدرو ’مثالي مبني علي أسس جمالية منها نسبية الجمال واستقالله  كما دعا إلى ذلك 

                                                                         

 .٢117، ترجمة فريد أنطوليوس، عويدات بيروت 01فيليب فان، المذاهب األدبية الكبرى،ص٢
 ٢11١د. محمود ذهني األدب الشعبي العربي : مفهومه ومضمونه ، مكتبة األنجلو مصرية ،١
 .م٢17٠، الهيئة المصرية،٢٠1محمد الشوباش ي، األدب ومذاهبه، ص0
 .٢110،سلسلة عالم المعرفة، الكويت ٢70انظر:د. شكري محمد عياد، المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيين،ص7
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.  يقول  د. محمد غنيمي هالل في الرومانتكية "كان للناحية العاطفية ٢" ‘كانت ’ثم‘

 ١مكان في فلسفة لوك اإلنجليزي وكوندورسيه الفرنس ي"

 مالمحه:

ار للذات وإطالق العنان لألديب أن يعبر عن ذاته بما يراه مناسبا االنتص (٢)

 من أشكال. 

االعتراف بالمشاعر اإلنسانية وملحات الحزن واأللم والوحدة والحب كما  (١)

 تجلت في كتاباتهم.

واللجوء إلى الطبيعة حيث تفيض مشاعرهم بالعواطف الذاتية، ألن  (0)

 عملية اإلبداع قوامها الخيال والعاطفة.

 الق األدباء من القيود الشكلية.إط (7)

 التحرر من اللغة الجافة. (5)

 

اقعي (0)  المذهب الو

دخلت كلمة الواقعية املجال األدبي في منتصف القرن التاسع عشر، إال أنها 

كانت تدل على التصوير الواقع منذ بزوغ الفن واألدب. وفي نشأتها عاصرت 

 نظرة خاصة ألشكال الحياة ذات معايير فكرية.  وهيالرومانسية، 

 الواقعية جاءت على أقسام:

بالواقعية النقدية التي يسميها البعض"بالواقعية األوروبية" أو الواقعية  -٢

 الغربية.

 والواقعية االشتراكية. -١

 والواقعية الطبيعية.  -0

 

                                                                         

 .١10النقد األدبي الحديث،دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، ص،هاللغنيمي  د. محمد٢
 ٢170، دار الثقافة،07د. محمد غنيمي هالل، الرومانتكية،ص١
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 والمراجع المصادر 

 المذاهب األدبية الغربية وأثرها على األدب العربي،العميد عمر، منتديات ستار تايمس  .٢

تيري ايغلتون، ترجمة: ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية نظرية األدب، .١

 ،  ٢191العربية السورية 

 .    ٢199، الجزء الثالث، دار الجيل، بيروت،٢5١١ابن منظور،لسان العرب، ص .3

 

، الهيئة العامة ٢٢د.نبيل راغب، المذاهب األدبية من الكالسيكية إلى العبثية،ص .3

 .٢177للكتاب 

 ٢197، مكتبة لبنان،071مجدي وهبة، معجم المصطلحات في اللغة واألدب، ص .5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رائد االدب الكويتي في الهند  -سيد جهانغير   الدكتور 

 د. معتصم بالله عبد الرزاق

 ببوليكال كلية مدينة العلوم العربيةقسم اللغة العربية، أستاذ مساعد، 

 

دب العرباااي، وال م األ بأعمالهاااا الممدوحاااة فاااي درجاااة عالياااة فاااي عاااال يدب الكاااويتاأل  يحتااال

شك ان ادب الكويت تتضمن مجاالت شتى من انواع االدب كأنما تفاتش اناواع جديادا 

وظهورهاا المبكارة، ألناه كماا نعارف فيها،  تميل انواع االدب الغربي الى االدب العرباي فاي 

االدباااء مختلطااون فااي بلاادان عربيااة وأجنبيااة، وفيهااا عربااي وأجنبااي، علااى الاارغم ماان كثاارة 

مجاالت لنشار االدب العرباي وأنواعهاا اليازال سايل االدبااء والكتااب بادون حصاول علاى 
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فرصااااة لنشاااار انتاجاااااتهم،  عناااادما كثاااارت الكتاااااب واالدباااااء فااااي مجااااال شااااتى باااادأت دولااااة 

كويات مراكاازا والنااوادي املختلفااة لنشاار انتاجاااتهم تحاات لجنتهااا، حتااى ظهاارت للنااوادي ال

 المواقع في االنترنت.

كأنمااا نعاارف تأخااذ الوقاات لوصااول الكتااب المنشااورة فااي بلاادان ال عربيااة، حتااى اسااتطيع 

ان اقااااااول، ان فااااااي بعااااااض الجامعااااااات االجنبيااااااة تاااااادرس االدب القااااااديم فقااااااط، النااااااه لاااااام 

مان دولاة عربياة علاى كتاب جديادة، ولاذا ال يمكان لهام ان  يحصلو على فرصاة لحصاول 

يعارف االتجاهااات الجدياادة فااي االدب العرباي.  امااا هنااا ناارى رجال اديااب هناادي يعماال ان 

.  علم  االدياب الهنادي ان دولاة الكويات   -نعيش فيه   -يوصل االدب العربي المعاصر 

ا فهمناااا ظهااارت الوساااائل هاااي مجماااع ادبااااء عرباااي واتجاهاااات االدب الجديااادة ، الناااه مثلمااا

الجديدة في الكويت ادوات الطباع ولذا كثرت نشر الكتب العرباي واالجنباي فاي الكويات. 

قاادم االديااب ساايد جهااانغير االدب الكااويتي فااي جامعااات الهنديااة، وبااين للطااالب العربااي 

الاااذين يدرساااون تحاااات اشااارافه عاااان ميااازة تنفيااااذ ادب الكويااات فااااي مجاااال البحااااث االدب 

كانات بسابب تضاميم االتجاهاات االدبياة  الجديادة فيهاا، واشاار الاى دراساة العربي، انها 

التاريخية العربية في صورة عامة ودراساة تااريخ الكويات فاي صاورة خاصاة، النهاا نقارأ فاي 

تاااااريخ الكوياااات الحاااارب بااااين دولتااااين شااااقيقتين.  وتكثااااف فااااي كاااال انااااواع االدب ان كااااان فااااي 

لباااااااحثين الاااااااى رغباااااااتهم فاااااااي دراساااااااة االدب التفسااااااير او الشااااااارعي وغيرهاااااااا.  تشاااااااير نشااااااااط ا

الكااااااااويتي، عااااااااددهم تقريبااااااااا عشاااااااارين، وكلهاااااااام يبحثااااااااون تحاااااااات اشااااااااراف الاااااااادكتور ساااااااايد 

 جهانغير،  ولذا يلزم علي ان اعرف هذا االديب المشهور في الهند داخلها وخارجها.

الادكتور ساايد جهاانغير: وال شااك ان وراء كاال اعماال تكااون كاشاافه او رائاده،  كأنااه نفهاام 

ئااااااد االدب الكااااااويي فااااااي الهنااااااد هااااااو الاااااادكتور الساااااايد جهااااااانغير. ولااااااد الاااااادكتور ساااااايد ان را

بواليااااة ’  لاااانغم بياااات‘فااااي قريااااة ’ محبااااوب نغاااار‘جهااااانغير فااااي أساااارة دينيااااة وعلميااااة بمديريااااة 

آنااادهر باااراديش، كاااان والاااده الكاااريم سااايد عباااد الساااتار تااااجرا اشاااتهر بأعمالاااه الرفاهياااة 

صاااالحا بصااافاته وأخالقاااه الفاضااالة، ولكااان وخدمتاااه ألهااال القرياااة، ويعتبااار رجاااال كريماااا 

والاااده تاااوفي فاااي أياااام الطفولاااة، واهتمااات والدتاااه بتربياااة وتثقياااف االبنااااء، ولعبااات الخالاااة 
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والعمة دورا ملموا فاي نشاأة الادكتور نشاأة صاالحة وتربياة بنااءة، فوجاد الادكتور رعاياة 

وتفجاارت  كريمااة ماان أمااه وأساارته وتوجيهااا سااديدا ماان أساااتذته إلااى أن اكتملاات مواهبااه

 منه ينابيع الدين والعلم واالدب واللغة.

: فاهتماات والدتااه وأساارته بدراسااة فااي عهااد الطفولااة وتفكاار فيااه تفكياارا عميقااا دراسييته

الشاااهيرة فاااي مديرياااة محباااوب تغااار،  وتعلااام العلاااوم ’ مديناااة العلاااوم‘فأدخلتاااه فاااي مدرساااة 

عليميااة والتوعيااة االبتدائيااة وحاااز علااي درجااة ممتااازة،  وساااهم فااي جميااع النشاااطات الت

حتااااى اكتسااااب التشااااجيع الملمااااوس ماااان المدرسااااين كلهاااام.  بعااااد الحصااااول علااااى العلااااوم 

االبتدائية انتقل إلى حيدرآباد والتحاق بالجامعاة النظامياة الغاراء، وتخارد علاى اسااتذة 

أكفااااء واساااتفاد مااانهم اساااتفادة، فحصااال العلاااوم االدبياااة مااان اقطااااب العلمااااء واالدبااااء 

ا، وناااااال شاااااهادة الفاضااااال بالدرجاااااة الممتاااااازة.  إن الااااادكتور سااااايد والشاااااعراء الكباااااار فيهااااا

اااان طالبااااا نباااايال، واشااااتهر صاااايته وذاع أيااااام الدراسااااة ويتاااازود نفسااااه بااااالعلوم  جهااااانغير كا

والمعاااارف واساااتمر علاااي هاااذا المناااوال حتاااى التحاااق بالمعهاااد المركااازي للغاااة االنجليزياااة 

األجنبياااة( بااادورات الااادبلوم  واللغاااات األجنبياااة )أصااابح اآلن جامعاااة اإلنجليزياااة واللغاااات

والااااادبلوم العاااااالي فياااااه، وحااااااز علاااااى شاااااهادة الماجساااااتير مااااان الجامعاااااة العثمانياااااة ساااااية 

م، ٢195( سانة PGDTAم،  وأكمل الدبلوم بعد الماجستير لتادريب المعلماين )٢197

( CIEFL(. والتحاااق فاااي مركاااز اللغاااة االنجليزياااة واللغاااات االجنبياااة )M.Litثااام ناااال شاااهادة )

 م.٢11١-٢11٢رك عام كباحث مشا

عااااين الجامعااااة النظاميااااة ساااايد جهااااانغير كأسااااتاذ مشااااارك لااااألدب العربااااي الحااااديث فيهااااا 

م، ولعاب الادكتور دورا قيادياا لتحساين قادرات الطاالب والبااحثين اللغوياة ٢11١سنة 

فاي الجامعاة تحات إشاراف شايوخ ’ المنتدى العرباي‘والعلمية واألدبية، وأنه قام بإنشاء 

اسااتهدف بالتوعيااة وبااث الااروح فااي نفااوس طااالب اللغااة العربيااة واألدب الجامعااة، الااذي 

والااادين بصااافة شااااملة، وهاااذا المنتااادى أصااابح نبراساااا لتعزياااز القااادرات وإباااراز مواهاااب 

 الطالب في الجامعة.
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م التحااااااااق بالااااااادكتوراه بالجامعااااااااة العثمانياااااااة تحاااااااات إشاااااااراف سااااااااعادة ٢117وفاااااااي سااااااانة 

ه إلاااى الجامعاااة وناااال شاااهادة الااادكتوراه األساااتاذة جويرياااه جميااال النسااااء وقااادم أطروحتااا

فيها،  وهاذه الرساالة أولاى وفريادة مان نوعهاا التاي قادم بهاا أول باحاث هنادي وناال درجاة 

 الدكتوراه عن األدب العربي المعاصر في المملكة العربية السعودية.

دوره في الصحافة:ا اتخذ الدكتور سيد جهانغير الصاحفة وسايلة لنشار اللغاة العربياة 

بهاااا عاماااة وتااادريس وتعلااايم اللغاااة العربياااة وتعميمهاااا خاصاااة فاااي كااال بقعاااة مااان بقااااع وآدا

العربية واألردية النصف شهرية التي تعد أولاى جريادة ’ حراء‘الهند،  وأنه أسس جريدة 

تنشاااار باااااللغتين، ألنهااااا تحماااال فااااي طياتهااااا إبااااداعات علميااااة، وابتكااااارات أدبيااااة، ومقاااااالت 

ة قيمااة،  وبحااوث نقديااة حااول األدب العربااي، وهااذه دينيااة واجتماعيااة وتاريخيااة وثقافياا

م،  وال تازال تاؤدي بادورها القياادي فاي ١٠٢٠الجريدة قد دخلت في عامها السادس عاام

نشر اللغة العربياة ومعالجاة مشاكالت تعلام ودراساة اللغاة العربياة، وتثقياف النفاوس 

ربااااع ساااانوات وتأهياااال األجيااااال باللغااااة العربيااااة وتطلعاتااااه المشاااارقة حتااااى تتجلااااى خااااالل أ

بااااوادر يقظااااة جدياااادة فااااي األجيااااال المعاصاااارة تجاااااه تعلاااام اللغااااة، ويباااادو بوضااااوح تااااام فااااي 

الساااابقة، وخاصاااة حلقاااات ثابتاااة لااادروس اللغاااة العربياااة فاااي ثاااالث ’ حاااراء‘أعاااداد جريااادة 

لغاااااات العربياااااة واإلنجليزياااااة واألردياااااة التاااااي تجاااااذب القاااااراء إلاااااى تعلااااام العربياااااة، ويتسااااافيد 

 لتدريس ي الحديث المتكامل وأصوله وتقنياته الوحيدة فيه.القراس بمنهج الدكتور ا

واصااادر الحاااراء اعاااداد خاصاااة عااان بعاااض دول العربياااة حياااث أناااه اصااادر عاااددا خاصاااة 

م. تستوعب في االعداد خاصاة عان بلادان عربياة كال ناحياة ١٠٠7عن دولة كويت عام 

اعياااااااااة،  مااااااااان الناااااااااواحي التاريخياااااااااة والثقافياااااااااة والعلمياااااااااة واألدبياااااااااة والسياساااااااااية واالجتم

وتسااااتوقف القااااراء بمااااا فيهااااا ماااان الاااادرر والجااااواهر التااااي تااااتألأل علااااى جبااااين التاااااريخ وعمااااا 

 اختفت في أعماقه وتعطي دراسة تحليلية شاملة عن الدول العربية.

مسااهمته فااي التاادريس والترجمة:ااا قاادم الادكتور عدياادا ماان المقاااالت العلميااة واألدبيااة 

دريس المقاااررات حاااول مختلاااف الموضاااوعات فاااي النااادوات الوطنياااة والدولياااة، وقاااام بتااا

الهامااااااااااة المعضاااااااااالة حاااااااااااول األدب وتاريخااااااااااه والنقااااااااااد ومنااااااااااااهج التاااااااااادريس فااااااااااي الااااااااااادورات 
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كتاباااه الااااذي ذاع صااايته فااااي األوسااااط العلميااااة ’ أنااااوار العربياااة التطبيقيااااة‘التنشااايطية، 

الدينياااااة والرسااااامية بتفااااارد منهجاااااه وسالساااااة أسااااالوبه وساااااهولة مأخاااااذه، وأدخلتاااااه إدارة 

’ دهااروار‘لنظامية في المقرر الدراسا ي لكلياة البناات ودورة الادبلوم، وجامعاة الجامعة ا

لوالياااااة كرناتاااااك تناولتاااااه فاااااي المقااااارر الدراسااااا ي لبكاااااالوريوس، كماااااا ضااااامت أعاااااداد كبيااااارة 

المااادارس العربياااة فاااي مناهجهاااا التعليمياااة. وألاااف الااادكتور عاااددا مااان الكتاااب حاااول فااان 

قاادم محاوالتااه الجااادة المشااكورة فااي فاان الترجمااة أصااوله بالتمرينااات التطبيقيااة، وأنااه 

الترجمااة، حتااى أن تالميااذه تعلمااوا الترجمااة ماان العربيااة إلااى اإلنجليزيااة وبااالعكس جياادا 

 وحصلوا البراعة والقدرة في الترجمة.

كأناااه سااافير لاااألدب الكويتي:اااا اليااازال اعمالاااه لتنفياااذ ادب الخلااايج فاااي جامعاااات هندياااة فاااي 

ة خاصاااة. وطلاااب للبحاثياااث الهناااد ان يبحاااث فاااي صاااورة خاصاااة واالدب الكاااويتي فاااي صاااور 

األدب الخلاااايج فااااي صااااورة عامااااة وفااااي االدب الكااااويتي فااااي صااااورة خاصااااة مااااع تااااوفير المااااواد 

للبحااث، وشااجع الاادكتور الطااالب علااى ان يكااون جهاادهم سااببا لكشااف نتااائج قيمااة فااي 

االدب العربااااي، وساااااعدهم. انااااه جهااااد جهاااادا قيمااااا ان يؤسااااس العالقااااات مااااع االساااااتذة 

جياااة حتاااى يكاااون االساااتاذ صاااديقهم فاااي اللاااه، وفاااي االدب العرباااي المعاصااار.  تجاااري الخلي

البحاااوث تحااات اشاااراف الااادكتور السااايد جهاااانغير حاااول االدب العرباااي الخلااايج والااادول 

العربيااة االخاارى.  امااا نشااف ان موضااوعات البحااوث عاان االدب الكااويتي تكثاار بالنساابة 

 للباحثين ان يحصلوا المواد لبحثهم.الدول العربية االخرى.  وبالنتيجة هذا استطاع 

تظهااااار العنااااااوين البحاااااوث تاااااأثير ادب الكويااااات عناااااد البااااااحثين الهناااااود فاااااي االدب العرباااااي 

المعاصاااار. وال شااااك ان ادب الكوياااات تقااااوم فااااي درجااااة عاليااااة بأسااااباب مختلفااااة. والياااازال 

الت االدباء العرباي رحلاتهم الاى الكويات واساتوطنوها، الناه يحتااج االدبااء الحار والتساهي

 لتنتج نتائجهم للقراء مثل الكاتبة احالم مستغنمي.

 العناوين البحوث حول االدب الكويت تحت اشراف الدكتور سيد جهانغير:ا

 الحداثة في شعر خليفة الوقيان 

 المكان والبيئة عن حمد الحمد 
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 البيئة والوطن في شعر محمد الفايز 

 فاطمة يوسف العلي والقصة القصيرة لد ها 

 سعود الزيد في إثراء الشعر المعاصر في دولة الكويت مساهمة خالد 

 منى الشافعي والقصة القصيرة لد ها 

 الشعر في ادب فاضل خلف 

 القومية في قصص ثريا البقصمي 

  القومية والوطنية في شعر محمد المشارق 

 العروبة في شعر احمد السقاف 

 الحرب والسالم عند ليلى عثمان 

 لبابطين في نشر الشعر العربي والثقافةمساهمة الشيخ عبد العزيز سعود ا 

 مسامة الدكتور عبد الله القتم في اثراء المقالة في الخليج العربي 

 قصة قصيرة 

 سليمان الشطي 

 سعاد محمد الصباح 

 المقالة في ادب محمد مساعد الصالح 

 فهد العسكر 

 .احمد مشاري 

للباحثين الهنود فاي تقول العناوين البحوث عن التأثير االدب الكويتي كموصوعات 

جامعااات هنديااة فااي صااورة عامااة وفااي جامعااة اللغااة االنجليزيااة واللغااات االجنبيااة فااي 

صااااورة خاصااااة. واتخااااذ الباااااحثون فااااي جامعااااة اللغااااة االنجلياااازة واللغااااات االجنبيااااة فااااي 

 تخصصهم االدب العربي الكويتي.
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الهنااود عاان  أكياد ولااوال هناااك دور الاادكتور سايد جهااانغير فااي تااوفير الماواد للبحاااثين

 االدب الكويتي وعن ادبائها لن تظهرها في تراب الهند.

 مؤلفات الدكتور سيد جهانغير:ا 

 أنوار العربية التطبيقية )تعليم العربية باألردية( جزئين 

  الحوار العربي )املحادثة بالعربية( الجزء االول 

  القصص الهندية الشعبية )المعربة( الجزء االول 

  عبر العصور تاريخ األدب العربي 

 الفنون األدبية العربية 

 دراسة نقدية لألدب العربي في المملكة العربية السعودية 

 دراسة مقارنة لكتب السيرة التي ألفها طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم 

 كتاب الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية 

  قصيدة( ٢5٠الخواطر )أكثر من 

 تاريخ حيدرآباد الدكن بالعربية 

 ؤسس الجامعة النظاميةسيرة م 

 العربية باإلنجليزية 

 .اإلنجليزية بالعربية 

وال شاااك ان مشااااركة الااادكتور سااايد جهاااانغير فاااي نااادوات شاااتى فيهاااا عقااادت فاااي جامعاااات 

الهندنيااة ومااا فااي خارجهااا، نشااف فيهااا مشاااركة فااي ناادوة التااى عقاادت فااي جامعااة الكوياات، 

 وسودان.

وال يااااازال محاضااااارا وبروفساااااورا فاااااي  اخيااااارا، كلماااااة عااااان وظيفاااااة الااااادكتور سااااايد جهاااااانغير،

جامعاااااااة االنجليزياااااااة واللغاااااااات االجنبياااااااة بحيااااااادرآباد، كأنماااااااا نعااااااارف اناااااااه يعمااااااال بأعماااااااال 

 مختلفة في نشر اللغة العربية وآدابها في بالد الهند.

 



ISSUE 1 VOLUME 1           DECEMBER 2017 

 

 بحثيىةمجلة دولية  البحث العلمي 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL- BAHS AL-ILMI 
International Peer Reviewed Research Journal  

Issue 01 Volume 01- December 2017 



ISSUE 1 VOLUME 1           DECEMBER 2017 

 

 بحثيىةمجلة دولية  البحث العلمي 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Department of Arabic  
              Madeenathul Uloom Arabic College  
              Pulikkal, Kerala, India  




