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ّ
 �ومؤل

ّ
  رفحو�والّص فا�]م�&ي�علم�الن

  

 عبد�الشكور�الصديقي

  ،�الهندآباد�حيدر،�جنبيةنجل$¡ية�واللغات�_ جامعة�اللغة�� ،�باحث�_دب�العربي�

  

باحث$ن�إن�اPساهمات�ال�VWقدمها�علماء�ك$����ي�مجال�التأليف��ي�اللغة�العربية�ما�زالت�و��تزال�تدهش�ال
ويدل��،.�ومن�الفنون�ال�VWقد�أولوا�عناية�كب$�ة�واهتماما�بالغا�علم�النحو�والصرفتنوع�فنو�الك¿�ة�عددها�و 

عdى�ذلك�ما�ألف�علماؤها�من�كتب�النحو�العربي�ومن�الشروح�والحوا�V�Þوالتعليقات�لعدد���بأس�به�من�
  .�)١(لفا«�م��ي�مجال�النحومهات�الكتب�النحوية.�و«�دف�الدراسة�إvى�محاولة�إلقاء�الضوء�إvى�نحاة�ك$���ومؤ أ

  اهتمام�علماء�ك/.�Lباللغة�العربية

سباب�أس[م��ي�الهند.�أما�بزوع�فجر�� وتطورت�تلك�الع[قة�بعد��،ع[قة�الهند�مع�العرب�قديمة�جدا�كانت
�حوقل �ابن �يقول �الدينية. �والوجهة �التجارية �الوجهة �وجهت$ن: �إvى �فتعود �العربية �"انتشار�اللغة �اللغة�: إن

عربية�كانت�مستعملة��ي�_سواق�التجارية�الهندية�كما�كانت�لغة�مفضلة�عند�بعض�الخواص.�أما�العوام�ال
�ينطقون�بلغ±�م�اPحلية��ي�حيا«�م�العامة" �انتشار�العربية��ي�ربوع�ك$���من�الوجهة�الدينية�)٢(فكانوا �وأما .

�الهميبأفهو� ��قصوى�لدى�اPسلم$ن.±�ا �اهتمام �يدل�عdى �ك$أومما �دروس�هل ��ي �تدريسها �العربية ���باللغة
من�علماء�وشعراء�يشار�إل¸�م�بالبنان�عdى�مر�العصور،�وتأليفا«�م��ي�جميع�أنواع� نجا��اإاPساجد�والكليات�و 

�وأصوله�والتصوف�والتاريخ�والصرف�والنحو�والطب�والفلك�وغ$�ها.� العلم�مثل�التفس$��والحديث�والفقه
�ك$�  �منطقة �النحو��ي �ولكن�من�اPتمت�دراسة �القديمة. �العصور ��ي � �لم�ؤ ��بالدروس�اPساجدية سف�أنه

   يعرف�تاريخ�صورة�تعلم�النحو��ي�ديار�مليبار�قبل�القرن�التاسع�الهجري.

�L./تعليم�النحو�والصرف�&ي�ك  

� �ك$�� �و�ية ��ي �العربية �العلوم �أن �- و��شك �الهندية �الو�يات �وتقدما��–كبعض �ملحوظا �تطورا شهدت
�اPدارس�العربية�الدينية��،ملموسا �الدروس�اPساجدية�–فقد�كانت�و��تزال�تدرس��ي �ف¸�ا وف¸�ا�نشأ��-بما

̄س[مي.�وأما�بالنسبة�إvى�صورة�تعليم� كث$��من�_ئمة�وأساط$ن�العلماء�الذين�كان�لهم�شأن�كب$���ي�العالم�
،�والثاني�أهdي.�فالنظام�_هdي�يحكوم�ساسي$ن�للدراسة.�أولهماأن�هناك�نظام$ن�أن�نعرف�أالنحو�ف[�بد�لنا�

�ىو�جامعات�تنتم�Vإvى�فرق�مختلفة.�فاكتفأو�كليات�أفتختلف�مناهجه��ي�علم�الصرف�والنحو�من�مدارس�
�الجامعات�واPدارس��  �علم�الصرف�والنحو��ي ��ي �الدراسية �ذكر�اPناهج �تنهج�با�ختصار�عdى VWال� س[مية

قد�ك¿�ت�الصيحات�اPطالبة�بتسهيل�وتيس$��تلك�الكتب�وا«�امها�بالجمود�منهجا�قديما�ك[سيكيا.�وذلك�Åنه�
وعدم�مسايرة�الزمان.�وأما�دراسة�الصرف�والنحو��ي�الكليات�والجامعات�الحكومية،�فتعتمد�عdى�موضوعات�
�لذلك��� �بتلك�الكليات�أو�الجامعات،�ونتيجة �العربية �اللغة �من�لجان�علمية�Åقسام �يتم�اختيارها معينة

ن�يتعرفوا�عdى�أمهات�الكتب��ي�الصرف�والنحو�كما���يمكن�لهم�دراسة�هذين�الفن$ن�دراسة�أمكن�للط[ب�ي
  شاملة�وعميقة.�
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�تقليد �الذي�يتبع�منهجا تبدئ�دراسة�قواعد�اللغة�العربية�بدراسة�مادة�الصرف�Åن��يا،و�ي�النظام�_هdي
وأما��الكلمة�اPفردة�قبل�أن�تعرف�كيفية�تركي�éا،الصرف�مقدمة�لدراسة�النحو�إذ�يحتاج�النحوي�إvى�معرفة�

ك[هما��)،١(و_جناس�الصغرى�والك��ى �،ف¬�Vكتاب�اP$¡ان��ي�تصريف�_فعال�،الكتب�اPقررة�لتعلم�الصرف
،�وبدارسة�)٣(اPشهور�ب$ن�الط[ب�بزنجان�)٢(و�العزي أوكتاب�تصريف�الزنجاني��،فعال�وتصريفهما�ي�أوزان�_ 

بنية�الكلمة�العربية�وصيغ±�ا�وبيان�حروفها�من�أصالة�أو�زيادة�أ[ثة�يمكن�الطالب�أن�يعرف�هذه�الكتب�الث
�وتشمل�الكتب�اPقررة�له�كتاب�مائة�إع[ل�أو�إأو�حذف�أو�صحة�أو� �وبعد�ذلك�يشرع�يتعلم�النحو. بدال.

وقطر��،لورديلوردية�لبقاvي،�وأرجوزة�التحفة�الل،�وتقويم�اللسان�)٥(للشيخ�عبد�القاهر�الجرجاني�)٤(عامل
  .�وخ[صة�ألفية�بن�مالك�،بن�هشام� الندى�

  نحاة�ك/.�Lومؤلفا�]م�&ي�علم�النحو

  زين�الدين�ا�خدوم�الكب/. •

�ترك �ع�dفقد �بن �اPخدوم �الدين �)٦(اPع��ي �يّ زين �مختلفة،�، �موضوعات ��ي �العربية �اللغة ��ي �عديدة كتبا
�والفقه�والصرف�والنحو�و و  �الحديث�التصوف�والس$�ة �ابن�من�غ$�ها. �تسهيل�الكافية�شرح�كافية مؤلفاته:

ندلV�Í،�شرح�عdى�ألفية�بن�مالك�_ و حاشية�عل¸�ا،�و كفاية�الطالب��ي�حل�كافية�ابن�الحاجب،�و الحاجب،�
عdى�التحفة�الوردية��-كب$��وصغ$��–شرح�مت$ن�وصل�إvى�باب��ضافة�وكمله�ابنه�عبد�العزيز،�وشرحان�و 

  .�ل�مام�عمر�بن�الوردي

  عبد�العزيز�ا�خدوم� •

أصبح�عاPا�ماهرا��ي�جميع�الفنون،�وله�هـ،��٩٩٤ين�اPخدوم�اPتو�ى�سنة�هو�الع[مة�عبد�العزيز�بن�زين�الد
�مساهمته��ي�النحو� �م½�ا�مسالك�_تقياء،�وتحفة�_دباء�ومرقات�القلوب�وغ$��ذلك،�وأما مصنفات�كث$�ة�:

  تمام�شرح�والده�عdى�ألفية�بن�مالك.إفهو�

  الشيخ�عثمان�بن�جمال�الدين�ا�عA.ي � •

علم�من�أع[م�النحو�العربي��ي�ك$��،�هـ�٩٩١اPتو�ى�سنة��)٧(عثمان�بن�جمال�الدين�اPع��ي�الفنانيالشيخ��
وكان�بارعا��ي�علم�النحو،�ومما�يدل�عdى�مهارته�وبراعته��ي��،وكان�عاPا�مشاركا��ي�كث$��من�العلوم�والفنون 

�ا،�وكتب�لهذلعالم�الع[مة�ابن�هشام�_نصاري ع$ن�الهدى�شرح�قطر�الندى�للشيخ�ا�النحو�ما�ألفه�من�كتاب
  عند�العلماء�حيث�وضعوه��ي�اPناهج�الدراسية��ي�اPدارس�_هلية��ي�ك$��.��الشرح�القبول�

  القا���jمحمد�الكاليكوتي� •

� �سنة �ولد �العزيز�الكاليكوتي، �عبد �بن �محمد V�÷٩٨٠هو�القا� �١٥٧٧هـ/ �وهو�حفيد .� V�÷بو�بكر�بن�أالقا
وله���).٨(ن¿�ا�ونظما�٥٠ويقال�أن�له�من�التأليفات�ما�يبلغ�،�رمضان�الشالياتي.�وللقا÷��Vمحمد�تأليفات�كث$�ة
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�والعوامل� �هشام، �قطر�الندى��بن �النحو�منظومة �علم ��ي �وم½�ا �موضوعات�مختلفة، ��ي �كث$�ة منظومات
  ق�و�ي�علم�الحساب�وغ$�ها.�ونظم�_جناس�كما�أن�له�منظومات��ي�التجويد�واPنط

  زين�الدين�#خ/. •

هو�الع[مة�زين�الدين�بن�ماح$ن�حسن�اPخدوم،�نحوي�زمانه�باßط[ق،�وكان�متبحرا��ي�ثمانية�عشر�فنونا،�
��ي�الحرم�الشريف،�فاشتغل�هناك�خمس�سنوات،�وله�عديد�من�اPصنفات،�وم½�ا�رسالة��ي�و  عّ$ن�مدرسا

Pى�فتح�اdهــ��١٣٠٥ذلك،�وتو�ي�رحمه�هللا�سنة��ع$ن،�وفتاوى��ي�الفقه�وغ$�النحو،�وتعليقات�ع 

 محمد�بن�ع`ي�الفناني •

�اPخدومية� �اPدرسة �من �متخرج �مسليار، �محمد �ويتيل �اPعروف�بتونام �الفناني �بن�عdي �محمد هو�الع[مة
مر�بن�اPظفر�الفنانية،�نحوي�زمانه،�وكتب�حاشية�عdى�شرح�زين�الدين�اPخدوم�الكب$��عdى�تحفة��مام�ع

 ��.أجزاء)�وغ$�ها�٣الوردي،�ومن�مصنفاته:�رسالة��ي�التصريف،�وشرح�البسملة،�وحاشية�إرشاد�الياف£ي�(

 أحمد�الش/.ازي  •

�وله� �النحو�والتصريف، ��ي �ومحققا �كب$�ا �عاPا �وكان �النادافرمي، �الش$�ازي �محمد �بن �الش$�ازي هو�أحمد
عdى�شرح�اPخدوم�عdى�ألفية�ابن�مالك،�وحاشية�عdى�شرح�يف�عديدة��ي�النحو�وغ$�ه،�وم½�ا:�حاشية�نتصا

�وغ$�� �الفقه، ��ي �وفتاوى �ذلكالتفتازاني، �النحو�. ��ي �ماهرا �أيضا �الش$�ازي �أحمد �بن �محمد �ابنه وكان
 والتصريف،�وشاعرا�موهوبا،�وله�حاشية�عdى�شرح�القطر�للشيخ�عثمان.��

 شاليNكات�كنج�أحمد�حا�ي: •

حمد�حا�ي�بن�م�ي�الدين�حا�ي،�وكان�محققا��ي�النحو�والتصريف،�وله�عدة�هو�العالم�شالي[كات�كنج�أ
مصنفات�فيه،�وكان�ماهرا��ي�علم�الفلك�والهيئة�واPيقات�والحساب�واستخراج�جهة�القبلة،�ومن�مصنفاته:�
�اPاردين،� �رسالة �عdى �وحاشية �العربية، �وكتاب�اللغة �النحو�الكب$�، �وكتاب �وكتاب�الصرف، �النحو، كتاب

�وكتاب�وك �العمليات، �وكتاب �القرآن، �وتعليم �القبلة، ��ي �الدعوى �ورسالة �اPيقات، �علم ��ي �الحساب تاب
  .الدينيات،�وغ$�ها

  عبد�القادر�الفضفري� •

هو�العالم�عبد�القادر�بن�يوسف�بن�الفضفري،�نسبة�اvى�بلدة�فضفرم�بمنطقة�مليبار،�وكان�نحويا�كب$�ا،�
�وواعظا �ماهرا، �وفق¸�ا �موهوبا، �من�اللغات�_جنبية�وشاعرا �بعديد �وعارفا �جواهر��.مفكرا، ومن�مصنفاته:

�وديوان� �تخميس�بانت�سعاد، �حاشية�عdى �الفتاوى، �ومجموع �الصبيان، �وتحفة �الفوائد، �ومجمع _شعار،
  ).١($�هاغو �،_شعار�الغريبة،�وخ$��الدارين،�وقصيدة��مية

  أبو�محمد�باوا�مسليار�الويلتوري •

يار�الويلتوري،�مدرس�جامعة�إحياء�السنة��س[مية�بمخدوماباد،�لد�عdى�باوا�مسهو�الشيخ�أبو�محمد�سي
�فقيه� �ماهر، �نحوي �متواضع، �عالم �بك$�¯، �والجماعة �السنة �أهل �علماء �هيئة �عضو�من �الهند، ك$�¯،
�للنحو�العربي� �جليلة �خدمة �وقّدم ��س[مي، �ال§�اث �نهج �عdى �التأليف �متكاثر��ي �شاعر�مقبول، متبحر،
بالتدريس�والتأليف،�ومن�مؤلفاته�اPطبوعة��ي�علم�النحو:�تلميح�الفوائد�النحوية��ي�بيان�الحوا�V�Þ_لفية،�

�وPح�الشواهد،�و والفتوحات�العربية،�والرزق�الرغد� �بعد، �الفوائد،�ومن�مؤلفاته�_خرى�إ�ي�شرح�أما جازة
̄رتضية،�هدي�البيان�وامع،�والعرائس�الر جاPطبوعة:�_ضواء�السواطع�لتحقيق�جمع�ال ضية�عdى�النفائس�
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�عdى� �الوهبية �واPفاتيح �العروض�والقوا�ي، Vعلم� ��ي �الكا�ي �اP§ن �عdى �الشا�ي �والتبي$ن ��خوان، �تحفة عdى
�ابتغاء� �بدر، �بأهل �التوسل �النصر��ي �وغارة �اPستقيم، �الصراط �إvى �اPوفق$ن �هداية الفرائض�اPحمدية،

تذكار�اللبيب�بمناقب�أويس�_ريب،�وترياق�السقيم��ي�مدح�داود�الحكيم،��الوصول�لحب�هللا�بمدح�الرسول،
�والعذب�اPع$ن��ي�مدح� تنقية�الخاطر��ي�مناقب�الشيخ�عبد�القادر،�تنويل�_نام�بمناقب�الشاف£ي��مام،

يبة،�كشف�الشيخ�زين�الدين،�ورثاء�عdى�أستاذ�_ساتيذ،�والبدرية�الستينية،�و_دلة�القواطع،�الفلسفة�الغر 
�العقود� �بشرح �اPجازية �والرياضة �_رحام، �ذوي �م$�اث ��ي �_وهام �وقطع �النصوص، �احتذاء الشواهد،
�وتنوير�اPسرات� �الطريقة�_شعرية، �العقائد�السنية��ي �الطلبة�عن�ترجمة�الخطبة، �وتحذيرة السمرقندية،

�الصف �الذخ$�ة �بشرح�راتب�الحداد، �اPعاد �عكازة �عظمة�بشرح�د�ئل�الخ$�ات، �القطبية، �القصيدة �عdى ية
  ).١(الص[ة�وعزة�اPناجاة،�_وجز�اPختصر��ي�الك[م�اPعت��،�تمرين�_دب�بإنشاء�العرب�وغ$�ها

  محمد�الباقوي�الفوكوتوري •

̄س[مي�تدريسا�وتأليفا.�وقد�ألف�كتبا�كث$�ة��ي� وهو�عالم�من�العلماء�اPعاصرين�اPشتغل$ن�بخدمة�الدين�
�العربيةموضوعات�مختل �اللغة �الصرف�والنحو��ي �مجال �ومن�مؤلفاته��ي �واPلياملية. �العربية �اللغة ��ي �:فة

إعراب��عراب��ي�مهم�ال§�اكيب،�درر�الصرف��ي�منوال�العرف،�دراسة�_لفاظ�النحوية،�م$¡ان�اPعتل�مع�
�سهل�العو  �رياض�الزنجاني�باÅصول�و_وزان، �إظهار�_جناس�لóناس، امل�وحل�الغوامل،�تحليل�_صول،

  .لتحفة�الوردية��ي�العلوم�النحويةإعراب�العوامل�بالتحرير�الكامل،�شرح�تقويم�اللسان،�إعراب�ا

  النتائج�:

 ن�العلماء��ي�ك$���قديما�وحديثا�بذلوا�جهودا�كب$�ة��ي�الحفاظ�عdى�اللغة�العربية�تدريسا�وتأليفاإ •

 وعناية�فائقة�بالنحو�العربي�قد�أولوا�اهتماما •

 صورة�دراسة�النحو�العربي��ي�ك$���قبل�القرن�التاسع�الهجري��غ$��مسجل��ي�التاريخ�إن •

 الشيخ�زين�الدين�اPخدوم�الكب$��هو�الذي�لعب�دورا�بارزا�لتطوير�دراسة�النحو�العربي��ي�و�ية�ك$�� •

• � �نظام$ن ��ي �ك$���تتمثل �و�ية ��ي �النحو�العربي �دراسة �الكتب�اأإن �وأهdي. �حكومي ��ي�ساسي$ن، Pقررة
�النحو�العربي� �لدراسة �معظم�اPدارس�والكليات�أو�الجامعات�–النظام�_هdي ��-�ي مهات�أتحتوى�عdى

 الكتب��ي�النحو�حيث�تكمن�الطلبة�دراسة�مادة�النحو�عdى�صورة�مرتبة�ترتيبا�علميا�

  افعة�وقد�أنجبت�و�ية�ك$���عددا�كب$�ا�من�النحاة�البارع$ن�والذين�صنفوا�مؤلفات�كث$�ة�ن •

  ا�راجع�

١. Vjسامع�والنواظر�،�عبد�ال�ي�الحسPنزهة�الخواطر�وبهجة�ا  

  مبدؤه�وتطوره��:الشعر�العربي��ي�ك$�¯�،ويران�م�ي�الدين�الفاروÐيد/� .٢

٣. V�ùم��ي�ديار�مليبار��،الشيخ�محمد�بخاري�الفي�éتاريخ�_برار�ممن�تدرس�كت  

  �٢٠١٠،�اPجلة�الثانية،�مجلة�الكاليكوت،�جامعة�كاليكوت،�ك$��،�العدد�الثاني .٤

٥. V��.ماب[�العظيم�(مليالم)�،�حمد�مولوي�وك.ك.�عبد�الكريمأ�.اين��Vتراث�أدب�مسلم  
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