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 ػمش اللاض ي البلىىىحياإلالىػاث الفياهيت ل
 

 د/ ب. غبذ اللىيف

 ، الهىضبرام٧لُت الجامٗت، جغوهيخ٢ؿم الٗغبُت، ، مؿاٖض طؤؾخا

  اللغت الػشبيت في هيرال:

ٗلماء الاللٛت الٗغبُت ٢ض ا٦دؿبذ ؤَمُت ملمىؾت في ٦حرالا في ظمُ٘ ظىاهب الخُاة ؤلاوؿاهُت بسضماث 
ـ . لٗلىم ؤلاؾالمُت والسضماث الضًيُتٖلى ا  الظًً ٨ٖٟىا ٦حرالا  فيألاظالء  م مؿخٛغ٢حن في جضَع ٧ان ؤ٦ثَر

ا ٦شحر مً  الٗلىم الضًيُت وحٗلُم ال٣ٟه ؤلاؾالمي في خل٣اث الضعوؽ التي ٧اهذ ج٣ام في اإلاؿاظض التي ًدًَغ
لٛت الٗغبُت ألصاء الٗباصاث ُضعؾىن الٞؤما مؿلمى ٦حرالا . الُلبت اإلا٣ُمحن في اإلاؿاظض بمؿاٖضة ؤَل السحر

ٗخمضون ٖلى ٦خب ال٣ٟه باللٛت الٗغبُت التي نىٟها ال٣ٟهاء اإلاخ٣ضمىن واإلاخإزغون قغخا وحٗل٣ُا  الضًيُت َو
ومسخهغة وخاقُت، ٞهاع خ٣ل ال٣ٟه ؤلاؾالمي ؾببا عثِؿُا في وكغ اللٛت الٗغبُت ٖبر ٦حرالا خُض ؤلٟذ 

 الُىم. ُٞه ٦خب ٢ُمت، وال جؼا٫ بًٗها با٢ُتختی

م وظهضَم في  ُان في مغ الٗهىع، ٞهاالء الٗلماء ًغ٦ؼون هَٓغ بن ٦حرالا ٢ض ؤهجبذ ٦شحرا مً الٗلماء ألٖا
ً والضٖاة اإلاخسههحن، وألامت اإلاش٣ٟت مً ظُل بٗض ظُل، وبظلىا  جيكئت ظُل ظضًض مً الٗلماء اإلااٍَغ

ؤمهاث اإلاغاظ٘ وجد٣ُ٣ها وؤلاٞخاء في  ظمُ٘ ظهىصَم في بل٣اء الضعوؽ واإلادايغاث وحٗلُم الترار ومُالٗت
م جهيُٟاث وال مالٟاث ول٨جهم ٧اهذ خُاتهم هي  ظمُ٘ ما حهم اإلاجخم٘ اإلادلي آهظا٥. لظا ال جىظض أل٦ثَر

ؤما آلان اللٛت الٗغبُت جُىعث مً لٛت الضًً الى لٛت اإلاهً هٟؿها ٦خابا مٟخىخا في ؾبُل الٗلم والضًً. 
ا م٘ الٗلىم ألا  زغي في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت وال٩لُاث والجامٗاث، وآالٝ مً الُالب وال٨ؿب باهدكاَع

 ًسغظىن مً اإلاٗاَض الخ٩ىمُت ٧ل ٖام بكهاصاث قتی.

 الؽػش الػشبي في هيرال:

٦حرالا ٢غيىا ألاقٗاع ٢ضًما لظ٦غ خىاصثهم الُىمُت ولخ٣ُُض ٖلىمهم الضًيُت في الٗغبُت ىن في ؿلماإلاكٗغاء ال
وؤن اإلاؿلمحن في  .ل٨ىه لم ًهل بلُىا شخيء مجها ختی ال٣غن السامـ ٖكغ للمُالصٖغبي ملُالم. و  لٛت وفي

ٞاألصب  ع ومغاب٘ اإلالى٥ وألامغاءى في ال٣ه اللٛاث ألازغي ألاصب في  وإلاا اػصَغ الٗهىع ألاولى ٧اهىا ٢لُلحن، 
في ٦حرالا بجهىص  .اؾتهل الكٗغ الٗغبيبجهىصَم الٗلمُت والضًيُت  الٗغبي اػصَغ جل٣اثُا مً ٖلماء ٦حرالا 

َـ / 928م( وػًٍ الضًً بً ٖلي اإلاٗبري )م 1480َـ / 885ال٣اضخي ؤبى ب٨غ بً عمًان الكالُاحي )م ؾىت 
ؼ )م 1521 ت. 1616َـ / 1025م(، وال٣اضخي مدمض بً ٖبض الٍٗؼ ؤقٗاع َاالء  ومىيٕىم( و بهخاظاتهم الكٍٗغ

اَٟت اظخماُٖت جدخىي ٖلىما الكٗغاء في ٦حرالا  ً صًيُت ٖو  . و٦غاَُت اإلادخلحنٖم٣ُت، ٦ما ٞحها خب الَى

ٌٗض ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ للمُالص ٖهغ الجهًت الخضًشت في الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا، خُض جٟا٢مذ ؤلاهخاظاث 
ا بالغوٖت والجما٫ اث مسخلٟت، وجخمحز ؤ٦ثَر ت ٦ما و٦ُٟا في َظا ال٣غن، وطل٪ ٖلى مىيٖى والخىٕى في  الكٍٗغ

ا ث، والجضة في اإلاٗاوي، والٗظوبت في ألالٟاّ، والبراٖت في السُا٫. والكٗغاء مى٣ؿمىن ما ألاؾالُب واإلاىيٖى
٢ض اٖخجی بٌٗ قٗغاء َظٍ الُب٣ت في ٦حرالا باإلادؿىاث  بحن اإلاداٞٓحن ال٣ضماء واإلاداٞٓحن اإلاخجضصًً.

ت  غة والخلىة اإلاىؾ٣ُُت و البضٌُٗت واإلاٗىٍى تاظم٘ الغوٖت والجؼالت والؿاإلاٗاوي الٍٛؼ ومً  .ظت الكٍٗغ
، وال٣اضخي مخي الضًً بً ٖلي يالبلى٩ى ح يالؿُض قُش بً مدمض الجٟغي، وال٣اضخي ٖمغ بً ٖل َمؤقهغ 

بض الغخمً بً مدمض اإلااَىعي، وال٣اضخي ؤبى ب٨غ بً مخي الضًً ال٩ال٩ُىحي م. ال٩ال٩ُىحي، ٖو حَر  ٚو
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 -:اللاض ي غمش البلىىىحي

ت بلى٩ى  . خضًىتاإلا الٗلماءفي ؤؾغة  تٍهجغ الت وؤل٠ ئؾىت ؾب٘ وؾبٗحن وم ثولض ال٣اضخي ٖمغ عخمه هللا في ٢ٍغ
خه، الخٗالُمخهل ٖلى  ه ؤًًا  الابخضاثُت مً ٢ٍغ

َ
ُا ٦ما ؤن والضج و٧ان والضٍ )الكُش ٖلي مؿلُاع( عظال نٞى

ا مالثما للتربُت ُٞ ٧اهذ امغؤة نالخت جدب الٗلم والٗلماء. ٩ٞان الجى الظي ٖاف .  ٗلُموالخه ال٣اضخي ظىًّ
ٞإ٢ام ٖىضٍ  ،زم إلاا جىفي والضٍ ؤعؾلخه والضجه بلى الٗاِلِم اإلاكهىع ال٣اضخي ؤخمض مؿلُاع ٢اضخي بلضة بلى٩ىث

زم جىظه بلى ال٣اضخي اإلاكهىع في ٞىان الكُش مدمض بً نىفي مؿلُاع وجمهغ  ،ؾىىاث ًخل٣ى الٗلىم واإلاٗاٝع
خٟؿحروالخضًض والخهٝى والهٝغ والىدى في ظمُ٘ ؤهىإ الٗلىم والٟىىن مً ال٣ٟه وؤنىله وال٨الم وال

ـّ   ؤخ
َّ
ا. وإلاا حَر ـ في ظام٘ ٞىان و  الخّٟى١ ؤؾخاطٍ في جلمُظٍ  ٚو ضا له في الخضَع ِٖ البراٖت واإلاهاعة ظٗله مؿا

 خُض ٧ان َىا٥ مئاث مً الُلبت الىاٞضًً مً ؤهداء مسخلٟت. ومً ظملت قُىزه الؿُض ٖلىي اإلاىٟغمي
ت ظاَض٢اوم و الظي  ُما  الهىض واؾخ٣اللها في مٗغ٦ت خٍغ  في ؤواثل جل٪ الىا٢ٗت. وعثِؿاٖػ

إلنالح اإلاجخم٘ ألمخه ومداعبا يض السغاٞاث والٗاصاث الجاَلُت ومجاَضا  ٧ان ال٣اضخي ٖاإلاا ٦بحرا ومهلخا
ُت مً ألاّمت ام والكبهاث وإلادى ألاّمِ الضًيُت ؤًًا. م٘ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت ومصجٗا  وج٣ّضمه وإلػالت ألاَو

٩ا  وعؤي ُاهُحن َم الٗضو اإلاكتر٥. وؾاٖض قٍغ الهىضوؽ واإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن ٦كٗب واخض والبًر
ُاوي يض الؿ٩ان اإلاىاَىحن إلالؿامىجغي  ٣اومت ظمُ٘ ؤهىإ الىخكت التي ٧ان ًغج٨بها الاؾخٗماع البًر

ُاهُحن و٠٦ ٢بل مهاجما ٚاهضي، بتر٥ اإلاىالاة م٘ ال وبالسهىم يض اإلاؿلمحن. و٧ان ؤو٫ مً ؤمغ الىاؽ بًر
ضاء الظي لم ٌؿم٘ به مً ٢بل في  ش ٞسجىٍى مغاعا و٢امىا بإهىإ مً الالًغاثب ٦ٟاخا مباقغا يض ألٖا خاٍع

 الخٗظًب والاهخ٣ام. 

٧ان ًغاؾل ؤنض٢اءٍ في الكٗغ الٗغبي، وله مالٟاث ٖضًضة في ال٣ٟه والخهٝى والخ٨م واإلاضح والتهىئت،  
نض الى٩اح في بُان ؤخ٩ام الى٩اح ومؿاثله، و٢هُضة الىٟاجـ الضعع، مىٓىماث مكهىعة، مجها مىٓىمت م٣او 

، "نلى ؤلاله"و٢هُضة في بُان ؾىع ال٣غآن، و٢هُضة ؤل٠ الٗاصخي، و٢هُضة في هدـ ألاًام، و٢هُضة 
ت اإلادخىي ٖلى  ت في اإلاضاثذ الىبٍى عاجٗت، ؤوكضَا ٖىض باب الغويت  تمسمؿ 24اإلاؿمی ال٣هُضة الٗمٍغ

ت خُىما  ً مً خب الجُاف لل٣اء خبِبه اإلاهُٟى اإلاكٞغ ظٍ ال٣هُضة ٞايذ مً ٢لبه الخٍؼ عآَا مٛل٣ت، َو
ا بٌٗ ألابُاث:)م( حَر ت في ٦حرالا وفي مهغ ٚو ت في مضح الغؾى٫ اإلاُبٖى  ، ومً ٢هُضجه الٗمٍغ

 زل٤ بىو هللا ٧ان ُٖٓما  نلى ؤلاله ٖلى بً ٖبض هللا بضي 

 امىحن عخُمابغا عئٝو اإلا  ٞٓا ٚلُٓا لم ٨ًً بل لُىا 

مىا حؿلُما
ّ
 ............ نلىا ٖلُه وؾل

 ل٨ىه ًجغي ٖلى زضًــــــــــــه         ما ظ٠ صم٘ ؾا٫ مً ُٖىحن

 خُا ومُخا في التراب عمُمــــا           مً خب ٢لبي ؾُض ال٩ىهُـً

 نلىا ٖلُه وؾلمىا حؿلُما

ؼا ٖلى ظمُ٘ الُىاث٠. وظضص عؾالت الىث ام بحن الُىاث٠ والدؿامذ الضًجي التي ٖاف خُاة ٞايلت، ٍٖؼ
ٗتها مال٪ بً صًىاع.  ً زلذ مً طي ٞع كٍغ واهخ٣ل بلى عخمت هللا ًىم الجمٗت في و٢ذ ؤلاقغا١ في زالض ٖو

            ت.ٍالدجت ؾىت ؤل٠ ومئخحن وزالر وؾبٗحن الهجغ 

 مشججلغمش اللاض ي ؼاغش 

ا، ومهلخا اظخماُٖا،  ، و٧ان يلُٗا في اإلاؿاثل الُبُت. وؤ٦ض امخمحز  اُصًي اووآٖو٧ان ٖمغ ٢اضخي ُٞلؿٞى
خه الٟظة ٣ا في قاٍٖغ ب الغوحي لىمى الٟغص واإلاجخم٘. م٘ اهه ٧ان قاٖغا ٍٖغ ؤهه ٧ان  وباإلياٞت ،ٖلى الخضٍع
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٣ًغى الكٗغ ٞىعا خؿب اإلاىاؾباث الُاعثت. جإل٠ الٗضًض مً م٣اَ٘ خى٫ مىايُ٘ مسخلٟت  مغججلقاٖغ 
سُت في مىاؾباث مسخلٟت. لِـ َىا٥ خض لل٣هاثض التي مشل الضًً، والىهاثذ ال ُبُت، والخىاصر الخاٍع

ت، وهدُجت لظل٪  االٛالب مجهه٣كذ ٖلى ظضعان اإلاؿاظض. ول٨ً  ال٨شحر.  يإًيخ٣ل مً زال٫ ٧لماجه الكٍٟى
ت والسٝى مً هللا.  و٧اهذ اإلاىيٕى الباعػة في مشل َظٍ اإلا٣اَٗاث الخب للبكٍغ

م٘ ؤجها مٟٗمت بال٩ٟاَت  "مالًاالم ماٞال"مسخلُت بالٗغبُت واللٛت اإلادلُت  ةإلاكهىع ا الاعججالُت ؤقٗاٍعو 
ت بالخ٨م والىهُدت والضٖاء واإلاشا٫...  اإلالٟٞى

 -ملىػاث مؽهىسة لػمش اللاض ي :

 مجها ما ٢غى ٖىض عئٍت ال٣ُاع ألو٫ مغة. -1

 َاعبا ِل ٍْ ٌؿحر بال عظل ٖلى الغَّ   ؤمـــ ًا نــــاخــي مغ٦بـــا رٍّ عؤًذ ببَ 

 
ُ
 بهىث ب٩

ُ
 ى٧

ُ
ـُــه ؤهاؽ واإلاــخإ ٖـجــاثــبا ي م٘ الضزاني شخِ ى وشخِ ى٧  ٞو

ا ٖلى ؾ٨ت الخضًض بضون عظل ؤو صوالب ٖاصي،  ؤهه مغ٦ب ٦بحر ٦بحرا !! ،  عجباؤي عؤًذ ؤمـ  ٌؿحر مؿٖغ
غ٦ب الىاؽ م٘ ؤمخٗتهم ف ا ظي َولها نىث ٖا٫ مشل ٧ى٧ى وشخي قِباعجٟإ الضزان الى الؿماء ٦شحرا، ٍو

 اإلاغ٦ب. 

ت مىاظها الٛىم: -2  -وإلاا عؤي ماٖؼا جىام في ٞىاء مسجض ٞىاوي ٣ٞا٫ ال٣اضخي في لٛخه الكٍٗغ

ًّ   ًا ٚىم ًا ٚىم ال جىم َهىا   غب الػمبن جىم َهىا ٞال

 ا.َب ٞغّ طؤي ؤحها الٛىم بن جىم في ٞىاء اإلاسجض ٞخًغب بال ق٪، ٞا

3-  ُِّ  -لؼواط في بِذ نض٣ًه ٣ٞا٫ ونٟا ال٣هىة :٠ ال٣اضخي بال٣هىة مً مىاؾباث خٟلت اٞلما ُي

 ًضعى ب٣هىة بُبش ٦كىع الُبّنِ   قغاب ظغي في ٧ل ٢ًُ وبلضة

 ِٞكغبها ٖــــا٫ وصان بـــ٨شـغة  ًضاع بها للكغب بحن اإلادــــاٞل 

ؤي َىا٥ قغاب ظُض جىاوله الىاؽ في ظمُ٘ ألاما٦ً ومىاؾباث الخٟلت مً ال٣غي والبلضان مً ٚحر ٞغ١ بحن 
ا ال٣هىة. ظجي وال٣ٟحر، جخسالٛ  مً ٢كىع البن ؾمَى

 -في الخيبل: ٣ًى٫ ًٖ ٖاصاث الىاؽ بدىاو٫ الخيبل بٗض الُٗام: -4

ل وجيبل زالزت بٗض الُٗام جا٧ل ٞى  ٞىىعة ٞو

ؿمحها ؤع٧اجها: ٣ى٫ ًٖ ألاقُاء التي حؿخٗمل في ا٧ل الخيبل ٖاصة َو  -ٍو

ل جيبل جيبا٫ مكهىع  ؤع٧ان مغ٧اهىا ؤعبٗت هىع  -5 ٞى  ٞو

 -إلالىػاث اإلاؽهىسة اإلاخخلىت باللغت اإلادليت:ا

اث الو باث الٗهبُت ومً ؤ٢ىاله اإلاكهىعة يض الخٗهّ  -1 التي اخخلذ مً الهىضو٦ُت الى مجخم٘  جيؿُتالخٟٖغ
ظخماعي يض ججىب اإلاؿلمحن مً الا ٦ىا٢ض اظخماعي باإلياٞت بلى وكاَه الؿُاسخي، وبنالخاجه ، اإلاؿلمحن

 -٘ واإلاخ٩ل٠ وهاصخا للغظٕى مجها مظ٦غا ًٖ ؤؾالٞهم :ألِامت اإلاؿلمت بالٟسغ اإلاخهى

ُ ِــ ً ٢بل جــم مــؤنل٨  ؤًا ٞازغا باليؿب ٠ُ٦ الخٟازغ 
ًّ
 ــ

َ
ًَ ــا وه  و غُ ــا

 ىَّ مىقاعي وَم  وآقاعي 
َ
 ان ٞ

َ
 اه

ُ
   ىاه

ُ
 و٧

َ
 ُّتِ ان ِق اوَ ىق

َ
ًَ ي زم ه   ياِص ا

َ
ًَ غَ ٞ   و اعُ ا
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 Thiyyan ،Nair ،Ashary ،Mooshary ،Panan ،Kushawan ،Chetti ،Nayadiaؤن مشل َظٍ ألاؾماء  
ظخماُٖت في الؼمً ٖمغ ٢اضخي، و٧ان الىٓام الُب٣ي ٧اهذ ؤؾماء الُب٣ت الؿٟلى مً الُب٣اث ؤلا  -Parayarو

ٟا٫ باعػا في جل٪ ألاًام خُض ٧اهذ اإلاهىت الؿبب الغثِسخي للدؿمُت.  هٟـ اإلاهىت  ىارزحل ىن ؿخسضمٌألَا
م مً ؤن هٓام الُب٣اث ٢ض ٦إظضاصَم. الُب٣ت آقاعي ٖلى ؾبُل اإلا شا٫ جتر٦ؼ ٖلى ؤٖما٫ الىجاعة. ٖلى الٚغ

اإلاجخم٘. وفي بٌٗ ألاخُان ًهبذ ؾببا لالخخ٩ا٥ في مىاؾباث مشل  في ٌؿحر ال ًؼا٫ بٌٗ آلازاع  جالقذ آلان 
 الجىاػة ختی في الاهخساباث الؿُاؾُت.  كُِ٘وحالؼواط 

٤ ٞساعي ٞؿ٣ُذ مً ًضٍ زُإ ٖمغ ٢اضخي في مجز٫ ؤخض ؤنض٢اثه ًدمل  خحن ما ٧ان -2 اإلااء في ببٍغ
٤، ٞلما عؤي نض٣ًه هاْغا بالشجل وألاؾ٠ خٞ ىاسخي نض٣ًه ٞىعا ب٣ىله: ِٞؿا٨٠ٖؿغؤلابٍغ  ٍو

ا إلاال٩ا مان ٦ُىضي  (2)ؤُٖه في الجىت ٞىن ٦ُىضي  (1)عب اٟٚغ 

ىما   -3 ٣االُابـا ٦بحر  ا، إلاا عؤي قُسماٍو بالجهض الكا١ ٣ٞا٫  (ARECANUT) ٣ٞض ؤ٦ثر ؤؾىاهه جىاو٫ خبت ؤٍع
 هاصخا له :

ب وال ق٪ ب٩ىجاصا٧ا ب٣ٟض الؿً في ٞم٪  جإ٧ل آل  ول٨ً هل ٞحن ؤصا٧ا بال ٍع

ب زحر ل٪ بال ق٪.  ٣ا الَغ ٣االُابـ م٘ ٖضم ألاؾىان في ٞم٪ ول٨ً ؤن جسخاع ؤٍع  ؤي الجإ٧ل خب ؤٍع

الم إلاً ال ٌٛحر ؾلى٦ه  بن زاب ؤبُاجه اإلاكهىعة ملخ٣ُا مً ؤمشا٫ ٦حرالا في لٛت ملُ تال٩ٟاَُومً ههُدخه  -4
 -مغاعا في خُاجه:

الُجري   والُجی هاًُجري  ولى ؤل٠ ٖام بص  ًخ٣ىم ال ؤول٩ُىصي ب٩ٍى

 ؤي ولى ؤل٠ ٖام ؤل٣ي صهب ال٩لب في ؤهبىب ال ٌؿخ٣ُم ؤبضا 

 -: آزغوفي بِذ  -5

ال٧ى٥ وال ً٪  ٧ا٧احصخي في لبن ولى ؤل٠ ٖام مىٜ  آ٧ىال في ػمً ٍو

 .اؤبًُام مخىالُت ال ٌؿخُُ٘ الٛغاب ؤن ج٩ىن ل٣ل٣ا ؤي بطا ٚؿلذ الٛغاب ؤل٠ ٖ

ج مً الٗغبُت والٗغبي  ؤههاإلااالًاالمُت، ٦ما ٧ان قاجٗا في جل٪ ألاًام. م٘ -ال٣هُضة اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ هي مٍؼ
ٍ ألابُاث ظمً ٢بل. ومشل َ ؾُض ال٨ما٫ مً اللٛت الٗغبُت ٦ما ًخطر مً ال٣هاثض الٗغبُت اإلاظ٧ىعة

حن باهلل واإلا٣ٟهواإلا٣ُٗاث ٧لها ج ن في الضًً لم ًى٨غوا حؿلُت حض٫ ٖلى ؤن الٗلماء ال٨غماء الٗٓماء الٗاٞع
ت. ٩اَت الٟغاٙ في خُاتهم الضًيُت والضهٍُى  الصخبت ٞو
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