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 الػشبي في هيرالا: جىىسه وججذًذاجه الخػليميالؽػش 
 

  ج.  يل هىجىاغظمب 

 ىض، الهبرام٧لُت الجامٗت، جغوهيخ٢ؿم الٗغبُت، ، مؿاٖض طؤؾخا

                                                                                               

ُضة م٘ ؤَالي ٦حرالا. بٗض ما اهدكغ ؤلاؾالم في ٦حرالا ٧اهذ  مٗغوٝ لضي ال٨شحر ؤن الٗغب ٧اهذ لهم ٖال٢ت َو
٦حرالا لىظضها ؤن مبضٍئ ٧ان ًخٗل٤  في والًتطا بدشىا ًٖ الكٗغ الٗغبي بَظٍ الٗال٢ت جؼصاص ًىما ُٞىما. 

ُت ألازباع والى٢اج٘ للٗلماء وإلاً ٌٗٝغ الٗغبُت. ٢ض اؾخسضم  بٌٗ  الٗلماء  بخٗلُم الٗلىم ألاؾالمُت وجٖى
لحها. "ٞٓهغ ؤوال اإلا٣ُٗاث زم ألابُاث زم ال٣هاثض بالكٗغ ؤو اإلاىُىمت وؾُلت لخٗلُم الٗلىم الاؾالمُت وما 

ا لم ًب٤ في الىظىص في ٦غ ألاظُا٫ ومغ الضَىع لٗضم ٢ُضَا خؿب الخاظت ؤو  م ؤن ا٦ثَر ا و ٚع ٚحَر
٢ض ٢ؿم بٌٗ الٗلماء ٖهىع الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا بلى زالزت ؤظُا٫. في الجُل ألاو٫ هجض  .(1)"بال٨خابت

هغث م1490مبضؤ الكٗغ الٗغبي بٓهىع جسمِـ البرصة لل٣اضخي ؤبي ب٨غ عمًان الكالُتي اإلاخىفى ؾىت  . ْو
ً الضًً اإلاسضوم في الخهٝى "َضاًت ألاط٦ُاء"٢هُضة  في ال٣ٟه لل٣اضخي  "م٣انض الى٩اح"و٢هُضة  ،لٍؼ

و٢هُضة في الؿٗض  ،والجُل الشاوي ًدخىي ٖلى "٢هُضة البكاعة الٗم٣ُت في ٢هت الىهغة الُٗٓمت" مدمض.
م٣انض "و٢هُضة  ،م1787/هج  1186و الىدـ لل٣اضخي مخي الضًً بً ٖلى ال٩ال٩ُىحي الظي ولض ؾىت 

مٗاعط الؿال٪ بلى مال٪ اإلالى٥ واإلامال٪ ومىٓىمت في ط٦غ "و٢هُضة  ،لل٣اضخي ٖمغ بً ٖلى البلى٩ىحي "الى٩اح
. ؤزظ ٣ًل الكٗغ الخٗلُمي مىض الجُل الشالض إلاا صزل الكٗغاء في ٦حرالا ظمُ٘ اٚغاى الكٗغ.  "آباثه ال٨غام

٣ت ظضًضة   .بخإزحر الكٗغ الخٗلُمي الٗغبي زم في الٗهغ الخضًض ْهغث ٍَغ

هغي ؤن حٗلُم اللٛت الٗغبُت والٗلىم ؤلاؾالمُت في ٦حرالا ماػا٫ ًجغي باؾخسضام الكٗغ الخٗلُمي في مسخل٠ 
اجه اإلاسخلٟت، مً اإلاضاعؽ ؤلابخضاثُت بلى الجامٗاث، مىه ما ؤلٟها ؤَالي ٦حرالا ومىه  مجا٫ الخٗلُم ٖلى مؿخٍى

وفي بٌٗ اإلاضاعؽ الضًيُت ٖىضما حٗلم نٟاث  الا، مسجلت ٧اهذ ؤم ٚحر مسجلت.٦حر ما هٓمها مً في زاعط
مسال٠   *  هللا ٢ض حؿخسضم ألاقٗاع في "٢هُضة  ٦ٟاًت الٗىام" للمؼعوقي جبضؤ ب "هللا مىظىص ٢ضًم باقي

ال١" ىضما ًغاص حٗلُم ؤباء الىبي مدمض )م( هغي اؾخسضام ألاقٗاع "ؤبٍى ٖبض هللا ، للسل٤ باإَل ٖبضاإلاُلب ٖو
اقم ٖبض مىاٝ مىدؿب" ٞحها. وجضعؽ  ٢هُضة قمـ ؤلاًمان  في ال٣ُٗضة لٗبض هللا بً ؾٗض الُاٞعي  * َو
و٢هُضة ألاط٦ُاء في الخهٝى ومىٓىمت بضؤ آلاما٫ ُٞه، وعػاهت في آلاصاب وألازال١ اإلادمىصة و٢هُضة نالح 

عؾى٫ هللا. في اإلاضاعؽ الٗالُت وال٩لُاث  الضًً ٞحها، وػبض في ال٣ُٗضة وال٣ٟه و٦ٟاًت الٗىام في ؤوؿاب
والجامٗاث الٗغبُت صًيُت ٧اهذ ؤم ٚحر صًيُت حؿخسضم اإلاالٟاث في الكٗغ الخٗلُمي لخٗلُم الىدى الٗغبي مشل 

بن حٗلُم الىدى الٗغبي في ٦شحر  ٦خاب ألالُٟت في الىدى إلبً مال٪ ألاهضلسخي والخدٟت الىعصًت إلبً الىعصي.
دٟٔ الُالب ؤبُاتها ٧املت ًم٨ً ؤن  اعؽ ؤلاؾالمُت َى بىاؾُت ٢هُضةمً ال٩لُاث واإلاض ألالُٟت هٟؿها ٍو

 ه٣ى٫ ؤن ؤقهغ ٦خاب في الكٗغ الخٗلُمي. ًلحها ط٦غ  بٌٗ مً اإلاالٟاث في الكٗغ الخٗلُمي الٗغبي ل٨حرالا.

 هذاًت ألارهياء بلى وشيم ألاولياء

٤ ألاولُاء للكُ ً الضًً اإلاسضوم ال٨بحر الكاٞعي الٟىاوي هي ٢هُضة َضاًت الاط٦ُاء بلى ٍَغ ش مىالها ٍػ
اإلالُباعي. ولض الكُش في ٧ىحل بم٣اَٗت اعها٧ىالم في والًت ٦حرالا. وؤزظ الٗلم ًٖ ٖضة ٖلماء مً ؤظلهم 

                                                           
ٔ
       ٗٙص  ،ٖٕٓٓ: كاليكوت ، مبدؤه كتطوره، عرب نت كَتالكيراف  زلي الدين، الشعر العريب ُب   الفاركُب،    



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 093

___________________________ 

194 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

م ػوط ابىت الكُش  ا ألاههاعي وؤزظ ٖىه ٦شحر مً الٗلماء ومً ؤقهَغ الكُش عمًان الكالُاحي والكُش ػ٦ٍغ
ناخب ٖحن الهضي بكغح ٢ُغ الىضي وابىاٍ الكُش مدمض الٛؼالي والض ناخب ٞخذ اإلاٗحن ٖشمان اإلاٗبري 

ؼ  وال٣اضخي  لت في الخهىٝ ول٨ً الخهىٝ الظي ًغاٍ  (.1)خمض ال٩ال٩ُىحيؤوالكُش ٖبض الٍٗؼ وهي ٢هُضة ٍَى
ض لجاهبي ه٣ض واخض. و٧اهذ َظٍ ال٣ هُضة لِـ الهٝى والٗؼلت ًٖ الضهُا ًمشل الكاٖغ الخُاة والَؼ

ا مً البالص حَر واٖخمض في جإل٠ُ َظٍ اإلاىٓىمت ٖلى  .(2)مخضاولت في الضعاؾت ؤلاؾالمُت في ملُباع واهضوهِؿُا ٚو
٦خب ؤلامام الٛؼالي، و٦خاب ٖىاٝع اإلاٗاٝع للكُش قهاب الضًً الؿهغوعصي، والخبُان في آصاب خملت ال٣غآن 

ً الضًً ال لئلمام الىىوي، سىافي، وال٨بًرذ ألاخمغ للكُش ٖبض هللا الُٗضعوسخي والغؾالت ال٣ضؾُت للكُش ٍػ
ًبحن الكُش  (.3)الخؿجي وال٣هُضة مكهىعة في الهىض وزاعظها و٢ض طإ نُتها في مالًا و ظاوا ولها ٖضة قغوح

ٗت ًل حٗلم الٗلم الكغعي واإلاداٞٓت  ًٖ ج٣ىي هللا والكَغ ض ٞو ٣ت والخ٣ُ٣ت والخىبت وال٣ىاٖت والَؼ والٍُغ
 ًبحن ًٖ الخ٣ىي: . ًل الخى٧ل وؤلازالم. حٗخبر ال٣هُضة مً ؤظىص ما في َظا الىٕىٖلى الؿجن ٞو

 وجبإ ؤَىي عؤؽ قغخباثال   ج٣ىي ؤلاله مضاع ٧ل ؾٗاصة

٣ت ٍغ ٗت َو ٤ قَغ  وخ٣ُ٣ت  ٞاؾم٘ لها ما مشال     بن الٍُغ

٣ت ٍغ ٗت   ٦ؿُٟىت  َو  ٧البدغ زم خ٣ُ٣ت  صع ٚال    ٞكَغ

باع٥ وحٗالى َى الاؾاؽ ل٩ل هجاح وؾٗاصة وبن اجبإ َىي الىٟـ َىالؿبب ٣ًى٫ الكُش بن ج٣ىي هللا ج
٣ت  ٗت ٞالٍُغ ُت الصخُدت ًجٗله ٖلى زالر مغاخل ٞهي الكَغ ٤ الخام للهٞى الغثِسخي ل٩ل قغوع  وبن الٍُغ
٣ت بالبدغ والخ٣ُ٣ت بضع ٚا٫. ٢هُضة ألاط٦ُاء ٦خاب ٢ُم في  ٗت بؿُٟىت والٍُغ كبه الكَغ ٞالخ٣ُ٣ت َو

 الخٗلُمي حؿخسضم في ٦شحر مً اإلاضاعؽ الضًيُت  لخٗلُم مباصت الخهٝى والتز٦ُت. الكٗغ 

 ملاـذ الىياح

لت ٌكخمل ٖلى ؤخ٩ام الى٩اح ٖلى اإلاظَب الكاٞعي جدخىي ٖلى  بِخا. ًبحن ٞحها الكاٖغ  252وهي ٢هُضة ٍَى
ا. ؤخ٩ام الى٩اح في ؤلاؾالم وؤع٧اهه وألامىع الالػمت التی ًجب ٖلى ال٣ًاة بطا ظ حَر ض الى٩اح ٚو اء بلُه مً ًٍغ

ًظ٦غ ٞحها ٧ل ما ًخٗل٤ بالى٩اح والؼواط في ؤلاؾالم، ؤصابه وقغوَه وؾاثغ  .(4)وظٗلها هٓما لؿهل الخٟٔ
٣ى٫ (. 5)لىاػمه، بٗباعة ؾهلت وؤؾلىب بؿُِ  ٍو

 ٞاؾإ٫ ؤمىعا جىج مً ظىاح  طا اجا٥ الىاؽ للى٩احب

ُه زاهُا  شا   مغاُٖا و في الىلي  زال  ٞإوال ٞحها ٞو

 بُجهما  ولى   ٖلى  الىظوع   وعابٗا حؿإ٫ ًٖ ؤمىع 

 الفشائن اإلالخلي

ؼ ال٩ال٩ُىجحی في بُان ؤخ٩ام الٟغاثٌ في ؤلاؾالم واإلاحرار.  َظٍ مىٓىمت ؤلٟها ال٣اضخي مدمض بً ٖبض الٍٗؼ
لت جدخىي ٖلى   .بِخا 194هي مىٓىمت ٍَى

 هال  مىخٓما و عبما  ؤزظث  ؤبىابا  إلاا          عؤًتها  ؾ

 مً ٧ل مىي٘ ٦ُحرال٢ِ          ألظلظا ؾمُتها باإلالخ٣ِ
                                                           

ٔ
 ٕكل ،بدكف تاريخ   ، ص  مكتبة البدرية كوت الفادرم، أبو زلمد الويلتورم ، كتب رلموعة مع التعليقات ادلهمة،    
ٕ
       ٔٔ، ص كَتال مبدؤه كتطورهكيراف  زلي الدين، الشعر العريب ُب   الفاركُب،    
ٖ
 ٗ٘، ص ٖٕٔٓمركز مجعة ادلاجد للثقافة كالًتاث، ديب،   مجاؿ الدين، كغَته، أعالـ ادلؤلفُت بالعربية ُب البالد العربية،  ط. الفاركقي،    
ٗ
 ٗٛنفسو ص ادلرجع السابق      
٘
 ٛٛمجاؿ الدين، كغَته، أعالـ ادلؤلفُت بالعربية ُب البالد العربية،  ص  الفاركقي،    
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 ملاـذ الىياح

ا، ٢غيها ال٣اضخي ٖمغ بً ٖلى البلى٩ىحي هي  لت بىٟـ اؾم ال٣هُضة ؾب٤ ط٦َغ َظٍ ٢هُضة مٟهلت ٍَى
ح غويها ومؿىىهاتها واإلااهت ٖلى الؼوط ٚو م حكخمل ٖلى ؤخ٩ام الى٩اح وما ًخٗل٤ به ألامىع الالػمت ٞو ا، ٚع َر

ت  ؤن َظٍ ال٣هُضة حكخمل اإلاؿاثل ال٣ٟهُت ٣ًخضع الكاٖغ ٖلى اجُان بٌٗ الدكبحهاث الغاجٗت. ى مجمٖى "َو
ؤقٗاع ًظ٦غ ٞحها بهىعة مٟهلت الخُاة الؼوظُت وخ٤ الؼوط ٖلى ػوظخه وخ٣ها ٖلُه. زم ًدىاو٫ اإلاؿاثل التی 

 (.1)جخٗل٤ بالُال١ بإهىاٖه"

 ت الىفشة الػظيمت كفيذة البؽاسة الػميلت في كف

لت في ط٦غ خغب ظغث بحن مدمىص قاٍ خا٢ان )مدمىص الشاوي  م( الظي ٢اوم 1839- 1784وهي ٢هُضة ٍَى
ا . ٢غيها ال٣اضخی مخي الضًً بً ٖلى ال٩ال٩ُىحي (2)الخىؾ٘ الغوسخي ٖلى الضاهىب وجىاػ٫ للغوؽ ًٖ باٍع

لماءَا ٧اهىا ٌٗخىىن  م. َظٍ ال٣هُضة جض٫ ؤًًا ٖلى ؤن 1787هج / 1186الظي ولض ؾىت  مؿلمي ٦حرالا ٖو
 ظضا بالخىاصر والى٢اج٘ التي ظغث في جل٪ الٗهىع.

 في العػذ و الىدغ

 و هي ٢هُضة هٓمها ال٣اضخی مخي الضًً بً ٖلى ال٩ال٩ُىحي في ط٦غ ؤًام الؿٗض والىدـ.

 وؤو٫ ًىم ٧ل قهغ مباع٥        ٞإصم ُٞه زل٣ه ُٞمجض

 في ؤظماء اإلااهث اإلاجاصي 

ًظ٦غ ٞحها ما ًاهض مً  بِخا. 16الكاٖغ ؤبى الغخمت مدمض الٟحئ في ط٦غ ؤؾماء اإلااهض اإلاجاػي  حكخمل  هٓمها
 ألاؾماء الٗغبُت مجاػا و ٞحها ما ًاهض وظىبا وما ًاهض ظاثؼا وما ٞحها ؤلازخُاع .

 (3)والٗى٨بىث جدى٥ واإلاىسخی مٗا     زم الُمحن وبنب٘ ؤلاوؿان

 ائىاث اإلاعجضاث في ؤغماء ظيذ الي

 بجغوم٪ في م٣اَٗت مالبغام. 1978ؤل٠ َظٍ ال٣هُضة الؿُض ًٞل الجٟغي. ولض الؿُض الجٟغي ؾىت 
ت. وله  ون٠ الكاٖغ في َظٍ ال٣هُضة ًٖ ؤًٖاء ظؿم الغؾى٫ )م( الظي ًبضؤ ؤصلت مً ألاخاصًض الىبٍى

ٗالج ؤٚغايا مسخلٟت في الىٓم. مً قٍٗغ اث قتی َو   :ؤقٛاع ٦شحرة في مىيٚى

ل  الباثً        وال خبُبي بال٣هحر الكاثً   لِـ  الىبي  بالٍُى

 ٢ض ؤٖلً   ٨َظا  وظها وزل٣ا بل ٧ان في ظمُ٘ هاؽ ؤخؿً      

 (4)ال٣كحر هِؿابىعي و مؿلم  َظا خضًض ٢ض عوي البساعي       

 الجمان اإلاػظم 

٨لي في خُاة الىبي مً ا ٢500هُضة  جخًمً هدى  ت بلى الهجغة بِخا ٢غيها ٖبض الغخمً ألاٍع لبٗشت الىبٍى
ت بلى اإلاضًىت اإلاىىعة. هٓمها ؤزغ ٖاَٟت صًيُت ؤزاعث في هٟؿه بمىاؾبت اخخٟا٫ الُٗض اإلائىي السامـ  الىبٍى

 ٖكغ للهجغة.

                                                           
ٔ
 ٛٚٔادلرجع السابق نفسو ص      
ٕ
        ٓٛمبدؤه كتطوره، ص  كَتالكيراف  زلي الدين ، الشعر العريب ُب   الفاركُب،     
ٖ
 ٓٛص  ،ادلرجع السابق     
 اجلفرم ُب كَتاال كمساعلتهم لألدب العريب زلمد. أسرة  ،باكا     ٗ
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 :٣ًى٫ في مهاظمت ٢َغل الىبي )م(

 بإٞىاَهم ٧الؿغاط جُٟإ بالٟم  و َمى بإَٟاء الهضي هىع عبهم        

ا جلتهب وجًغم ظمغة        و ما ٖلمىا ؤن طا٥ قٗلت   متی هٟسَى

باإلياٞت بلى ما ط٦غ ؤٖالٍ هغي في الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا ؤقٗاعا ؤزغي ٞحها ٖلىم مسخلٟت ٖلى هدى ما في 
خ٣اصًت ًٖ وظىص هللا حٗالى  ٢هُضة هٟاجـ الضعع لل٣اضخي ٖمغ حكخمل في ٢ؿمها ألاو٫ بٌٗ اإلاؿاثل ؤلٖا

ت ؤؾغاٍع مً الُبُٗت و٢هُ ٌ ومٗٞغ ضة جدض ٖلى ؤلازالم لل٣اضخی الؿُض خؿحن بً مدمض في جدٍغ
ا حَر ضم السًٕى للمسلى٢اث ٚو ما٫ ٖو   .الىاؽ ٖلى ؤلازالم في ألٖا

 جإزير الؽػش الخػليمي الػشبي في لغت مليالم 

وظضها ؤن مبضؤ الكٗغ في ٦حرا٫ ٧ان باٖشه  حٗلُم الٗلىم ؤلاؾالمُت ٚحر ؤن ٢هُضة جسمِـ البرصة حٗض ؤو٫ 
ت ؤزظ ٣ًل َظا الىٕى ؾىت بٗض ؾىت. زم مى ٓىمت ْهغث ٞحها. ٖىضما صزل الكٗغ الٗغبي لها في ؤَىاٍع اإلاخىٖى

٣ت ظضًضة في حٗلُم الٗلىم للٗىام وطل٪ إلاا ٢ضم الكُش مدمض ٦ىج مىلىي بإقٗاٍع في لٛت ملُالم  ْهغث ٍَغ
٣ت ٢ ممؼظا ُٞه الالٟاّ الٗغبُت ٣ًغيها ٖلى البدغ الٗغبي. ض هالذ ٢بىال خؿىا ٖىض الٗلماء َظٍ الٍُغ

اّ والسُباء ؤبُاتها ًدٟٔ الٗلماء والٗىام ؤبُاتها ىام الىاؽ ٖلى خض ؾىاء ًد٩ي الٖى ٣ًخضي بها ال٨شحر  .ٖو
م وهجض اإلاىٓىماث بهظا الىٕى في الضوعٍاث واإلاجالث ؤلاؾلمُت وهي  حَر دبٗها في هٓم الكٗغ مشل ابىه ٚو ٍو

ُش مدمض ٦ىجى اإلاىلىي جؼاوي بٗىىان "اإلاىاَب الجلُت". ولض الكُش بتزاوا ٢هُضة في لٛت ملُالم ؤلٟها الك
٣حها ُٖٓما وزُُبا مه٣ٗا 1999وجىفى ؾىت  1921مً م٣اَٗت ٧ىالم بىالًت ٦حرالا ؾىت  . ٧ان ٖاإلاا ٦بحرا ٞو

بت ومهاعة ُٖٓمت في ٢غى اإلاىٓىمت في اللٛت الٗغبُت وملُالم وله مالٟاث   ومٟخُا ٢ضًغا و٧ان له م٣ضعة ٍٚغ
م و  بً ٖلى اإلاضٞىن ب٨غها٦بالي وهبراػ الٗلي  الكُش الخؿً مىا٢بفي مضح الىبي باؾم مٓهغ ألاجم ببرػر ألٖا

في مىا٢ب الخًغمي ظىها٧ابىعام و٢هُضة في عزاء ؤؾخاطٍ ؤما٧اص ببغاَُم اإلاىلىي ومؿل٪ الٗابضًً في لٛت 
    (.1)ملُالم

ُه وألالٟاّ التي اؾخسضمذ ٞحها واإلاىيىٖاث التی حٗالجها وهي َظٍ ال٣هُضة جخمحز بالبدغ الظي ؤلٟذ ٖل
ت الخٟٔ  ٢هُضة ؤو مىٓىمت ؤلٟها  ٢انضا حٗلُم الٗىام الٗلىم الاؾالمُت لؿهىلت الخٗلم والٟهم وؾٖغ
٣ها  اث الضًيُت ٣ُٖضة ٞو والخضاو٫. جدخىي ال٣هُضة ٖلى ماثت وؤعب٘ وزمؿحن بابا في مسخل٠ اإلاىيٖى

سا و  لؿٟت وجاٍع ا و٧ان ًًم ٞحها ظمُ٘ اإلاؿاثل ال٣ٟهُت ٞو ٠ بٚحَر ال الدج .جبضؤ ال٣هُضة بباب ال٣غؤن الكٍغ
ا في ٖكغة مجلضاث خؿب ما ًخم هٓمه. .(2)وجسخم بباب ٖخ٤ الىاع زم ظمٗها في ٦خاب واخض. وهي  وكَغ

ُت ٖمىما  الٗلىم الاؾالمُت للٗىام. ًخطر في َظا ال٨خاب جإزحر اللٛت الٗغب بضاُٖت لخٗلُمبمداولت 
ا ٖلى بزىحن ت، هدهَغ   .وجإزحرالكٗغ الخٗلُمي الٗغبي  زهىنا. جخمحز ال٣هُضة بىظٍى مخىٖى

 الىحه ألاول: اللفظي 

ب  وٗٝغ ؤن الكُش ٢غى َظٍ اإلاىٓىمت في  لٛت ملُالم لٛت ؤَالي ٦حرالا. ج ٍٚغ ٣ت مٍؼ ل٨ً اؾخسضم ٞحها ٍَغ
د٩ي مٗىاٍ ٖلى هٟـ الهٟدت  ؤؾٟلها، مً الٗغبُت وملُالم وطل٪ لؿهىلت هٓم الكٗغ وجسلُ ٤ ظى ٖغبي ٍو

ٗت مشل الهلىةبما  ت  ،ؤلٟاّ بنُالخُت قَغ بما ؤلٟاّ ٖامت مشل ٖلم ومسلو. هغي ٞحها ؤلٟاْا اهجلحًز
    مً  ؤبُاتها  هاصعة ظضا. و٦ظل٪ ٧ان ًًم ٞحها بِخا ٧امال في الٗغبُت م٘ بُان مٗىاٍ ٖلى ؤؾٟل الهٟدت.

 ؤٖلى مغاجب ؤهبُا "ماهُاعي"  "لى٧اعي "       ؤصوى مىاػ٫ اإلاغؾلحن

 ولٟٔ  "ماهُاعي" مٗىاٍ ؤحها ال٨غماء  "لى٧اعي مٗىاٍ" ؤحها الىاؽ بلٛت ملُالم    

                                                           
1     Thazhava usthath  smaranika  page 127 Shaikuna 
2

      Prabodhanam  weekly  volume 73/22  pages 31-35   



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 097

___________________________ 

197 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 الىحه الثاوي: ألاظلىبي 

و َى ؤبغػ ممحزاث لهظٍ ال٣هُضة  و ؤٖٓم زهاثو لها و ؤعجب ؤقُاء لها وطل٪ ؤجها ؤلٟذ وهٓمذ ٖلى بدغ 
ىا  ُت اإلاٗغوٞت الغظؼ ا٦ثرمً البدىع الٗغب ى قحئ عجُب ٖٞغ البدىع اؾخٗماال في الكٗغ الخٗلُمي الٗغبي َو

٣ى٫ ٖىه في م٣ضمتها ؤجها ججغي ٖلى  ؤن َظٍ اإلاىٓىمت ٧اهذ جىٓم في لٛت ملُالم ٖلى البدغ الٗغبي الغظؼ  ٍو
 .(1)بدغ الغظؼ  َظا َىألاخؿً للخٟٔ

 الخاجمت

ههل بلى ؤن مبضء الكٗغهٟؿه ٞحها َى ٧ان  .خٗلُمي الٗغبي في ٦حرالا٢ض مغث بىا اإلاىا٢كت خى٫ الكٗغ ال
بهىعة الكٗغ الخٗلُمي وؤن ظل اإلاىٓىماث الٗغبُت ؤو ال٣هاثض في ألاظُا٫ ألاولى ٢ض ْهغث تهضٝ بلى حٗلُم 

ا لؿهىلت الٟهم والخٟٔ.  اؾخسضم الٗلماء والكٗغاء في ٦حرالا الكٗغ ألظل حسجُل الٗلىم ؤلاؾالمُت ووكَغ
ا. وما ػا٫ ٌٗلم بٌٗ اإلاىٓىماث  حَر ُتها للٗغب ولخٗلُم ال٣ُٗضة وال٣ٟه والخهٝى ٚو ألازباعوالى٢اج٘ وجٖى

ا في بٌٗ اإلاضاعؽ الضًيُت ؤو الٗغبُت ب٨حرالا حَر إلاا جُىع  .الخٗلُمُت في ال٣ُٗضة والخهٝى وآلاصاب والىدى ٚو
ت اإلا ت ؤزظ ًىسٌٟ وظىصٍ ظُال بٗض ظُل ختی و ج٣ضم الكٗغ الٗغبي ٞحها باقخماله ٖلى الٟىىن الكٍٗغ خىٖى

٣ت  بضاُٖت في حٗلُم الٗلىم ؤلاؾالمُت بٓهىع ٦خاب ظم٘ ٞحها الكُش مدمض ٦ىجى اإلاىلىي بْهغث ٍَغ
مىٓىماث في لٛت ملُالم لٛت ؤَالى ٦حرالا. بهه ٢غى اإلاىٓىماث بةؾخسضام لٛت ملُالم ممؼظا ٞحها ؤلٟاْا 

امت. مً العجُب ؤن اإلاىٓىمت ٧اهذ جىٓم ٖلى البدغ مً البدىع الٗغبُت اإلاٗغوٞت الغظؼ  ٖغبُت بنُالخُت ٖو
ا٦ثر البدىع الٗغبُت اؾخٗماال في الكٗغ الخٗلُمي. بن اإلاىٓىمت التی ٢غيها الكُش اإلاىلىي جؼوي ٧ان ًخإزغ 

غبي الظي بالكٗغ الخٗلُمي الٗغبي مً خُض ألالٟاّ الٗغبُت التی ٧اهذ حؿخسضم ٞحها و ألاؾلىب ؤي البدغ الٗ
 ٧اهذ جىٓم ٖلُه اإلاىٓىمت . 
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