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  نظرة�عامة: قسم�اللغة�العربية�بجامعة�ك���

  تاج�الدين�ا�ناني�.د

  )الهند�،جامعة�ك#"!قسم�اللغة�العربية،�رئيس�(

متد�إCى�ما�قبل�ا�ي?د�بنحو�أربعة�آ:ف�يحضارة�الهند�تاريخ�يقول�ا�ؤرخون�إن�. الهند�بلدة�ذات�حضارة�قديمة

ومجاورة�. )Harappa & Mohanjodaro( موهنجادارو و  هاربا�ياتوذلك�بناء�عJى�ا�علومات�الحاصلة�من�حفر . سنة

أن� ،�لذلكfي�جهcdا�الغربية�أدت�إCى�تأثرات�متتابعة –العربية�والغربية��–الب?د�الخارجية�بالبحر��طريق�ك#"!�من

ذه�الع?قة�rديان�ال�pqظهرت�fي�الب?د�الخارجية�من�الcnودية�والنصرانية�وlس?م�إنما�دخلت�ك#":�بواسطة�ه

رجع�إCى�عهد�يإن�تاريخ�الروابط�التجارية�ب#ن�ك#":�والشرق�. هادخول�البحرية�ال�pqكانت�التجارة�من�أهم�أغراض

� �الس?م �عليه �أبوف#"�). م. ق�٩٣٠ – ٩٧٠(سليمان �ميناء �من �والصندل �والطاؤوس �والقرد �العاج �يجلب �كان إذ

�التورات �fي �ا�ذكورت#ن �الكب#"�ال. وترشيش �وا�ؤرخ �أن �يرى �تاراتشند �من�أدكتور �القريبة �بيفور �ميناء وف#"��ي

  ١.كاليكوت

وصل�lس?م�إCى�ك#"!�fي�عهد�الرسالة�النبوية�وأنه�بدأ�نور�lس?م�ينتشر�fي�ا�ناطق�الساحلية�fي�ك#"!�fي�زمن�

fي�ك#"!�fي�ذلك�ومحور�الخ?ف�هل�كان�انتشار�lس?م��٢.الن��pمحمد�صJى�هللا�عيه�وسلم�ولو�بصورة�ضئيلة

العهد�بواسطة�وفود�عربية�جاءت�إCى�ا�نطقة�أو�بواسطة�الجاليات�العربية�ال�pqكانت�قد�استوطنت�ك#"!�منذ�

عهد�قديم�سارعت�إCى�قبول�lس?م�حينما�علموا�ببعثة�محمد�صJى�هللا�عليه�وسلم�أم�كان�انتشاره�بسبب�إس?م�

�وال �مكة �إCى �ذهب �ك#"!�الذي �ملوك �من �ك#"!�ملك �إCى �عربية �جماعة �بعث �ثم �وسلم �عليه �هللا �صJى �به تقى

  ٣.ة�lس?ميةللدعو 

وهناك�صلة�وثيقة�ب#ن�مجيـئ�ا�سلم#ن�. قديم�قدم�تاريخ�وصول�lس?م�إلcnا�ك#"! إن�تاريخ�ا�دارس�العربية�fي�

أن�يبنوا�مساجد�ومدارس�حيثما�إCى�هذه�البقعة�وا�دارس�lس?مية�فcnا،��نه�كانت�من�عادة�الفاتح#ن�ا�سلم#ن�

وكانت�ا�ساجد�مدارس�وجامعات�ومكاتب�إس?مية�fي�أول�rمر��نه�تصدر�م�cا�rوامر�lس?مية�. وردوا�ووصلوا

�الخلفاء �qح� �والو:ة �العمال �م�cا �وتع#ن �والجيوش �الوفود �م�cا �بناء�. وترسل �يتم �كان �ا�ساجد �تلك �إCى وإضافة

�والسراي �والتكايا �r ا�دارس �fي �أيضا �والخانقاهات �ا�ختلفةا � ماكن �من �مصادر�للعلوم��.رى والقا�دن �كلها هذه

  .lس?مية�والعربية

  جامعة�ك���

                                                           
  .م٢٠٠٣الدكتور�ويران�م¤ي�الدين،�مكتبة�عربنت،�كاليكوت،�: تطورهالشعر�العربي�fي�ك#"!�مبدأه�و � ١
٢ ��p¥¦م�،�ص�: كريم�. ك�.الدكتور�cdس?مي�وثقافlمليالم( ٢٨ا�جتمع�(  
  )أردو( ٤٣ا�?حة�العربية�،�ص�: السيد�سليمان�الندوي�� ٣
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fي�بª"ووتانكور��)Sri Chithira Thirunal Balarama Varma(سري�جª"ا�ترونال�بال�راما�ورما�أسس�ا�لك�ا�شهور�

�١٩٣٧عام� �بعد�بجامعة) University of Travancore(ترووتانكور��جامعة) Travancore(م �سماها pqيك#"!��الf�

��ي�مشهورة. عاصمة�ك#"!�)Thiruvananthapuram( ترووانتابورام �:�fي�الهند� و�ي�أم�الجامعات�بك#"!، جدا

. يةبمساهما¾cا�ومجهودا¾cا�القيمة�fي�مجال�العلم�الف½�pوالعلم�pوغ#"ها�من�العلوم�العصر �بل�fي�العالم�كلهفقط�

� �الجامعة �هذه �منوتحت �وخاصة�عديد �رسمية �ك#"!. كليات �جامعة �منوال �عJى �كاليكوت �جامعة . وأسست

  .واهتمت�هذه�الجامعة�بالعلوم�القديمة�والجديدة

  قسم�اللغة�العربية

�أنشأ�قسم� �جامعة�ك#"!�بكارياواتام٢٩/٠١/٢٠٠١اللغة�العربية�بجامعة�ك#"!�fي �حرم ��بدأو �.م�fي fي�التدريس

مجموعة��اجست#" fي�مرحلة�ا��جامعة�ك#"! بحيث�يقدم�لط?ب�،�م٢٠٠١ ةجامعدرا¦¥�pللقسم�fي�العام�الال هذا

منذ��ى�القسمlشراف�ع�Jالدكتور�عبيد�وتوCى�الجديدة�وطرق�التدريس�الحديثة�من�ا�قررات�ا�تعلقة�با�ناهج

  .التأسيس

،�وذلك�بمسارات�ا�ناهج�وطرق�التدريس�العامة�م٢٠٠٤ي�fي�الفلسفة�fثم�بدأ�القسم�fي�تقديم�برامج�ا�اجست#"�

 r� �العلوم �تدريس �وطرق �. واللغوية�يةدبومناهج �fي �الفلسفة �دكتوراه �برامج �اعتماد �تم �وآداcÆاكما اللغة�( اللغة

  .م٢٠٠١عام�) العربية

  fي�قسم�اللغة�العربية�الدورات

  (Ph.D)  دكتوراه .١

  (M.Phil)  ماجست#"�fي�الفلسفة .٢

  (M.A)  ماجست#" .٣

ومعلم��pولقد�تحققت�لهذا�القسم�الريادة�fي�الدرس�rدبي�منذ�بداياته؛�حيث�توفر�له�نخبة�من�أساتذة�rدب

�العربية�السعودية�fي�ا�ملكةوكث#"�من�خريÌي�هذا�القسم�يعملون�. وخارجها اللغة�العربية�وا�ª"جم#ن�داخل�الهند

�العربيسائر�و  �الرياد�.العالم �دوره �يمارس �rكاديمpو�مازال �القطاع �fي �ا�تم#Îة �مخرجاته �له �تشهد �الذي �ي وfي�،

  .مختلف�ا�ؤسسات�الثقافية�ذات�الع?قة

بو:ية�ك#"!�بجنوب�الهند�قد�قام�بنشر�وإزدهار�اللغة�’ جامعة�ك#"!‘بأن�قسم�اللغة�العربية�بـ�نستطيع�أن�نقول�

� �العميقة �ا�عارف �ويعزز �cÆا، �غ#"�الناطق#ن �للط?ب �تطوير�العربية �طريق �عن �والثقافية �lس?مية �ا�واضيع fي

وعJى�مدى�عشر�سنوات�ماضية،�قدم�هذا�القسم�خدماته�الجليلة�القيمة�عJى�. مهارا¾cم�اللغوية�كتابة�وخطابة

  .مستوى�عال�وغ#"�مسبوق��ثال،�وبالتاCي�أثمر�جي?�جديدا�من�العلماء�ا�اهرين�الخّريج#ن
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تضم�الكث#"�من�الكتب�،�)م٢٠٠١(عة�وبجهود�استثنائية�مكتبة�خاصة�به�عام�أسس�القسم�وبإمكانياته�ا�تواض

  .وتوثيقها�ألكª"ونيا�عJى�الحاسوبوا�راجع�والدوريات�والرسائل�الجامعية�والعمل�جاري�حاليا��رشفcdا�

�الهامة�fي�الكليةو  �rقسام �العربية�من �اللغة �قسم �rكاديم�pلدى�وcÖدف�إCى�تعزيز�، مهارات�التواصل�والسلوك

يقوم�القسم�بتدريس�جميع�ا�قررات�من�خ?ل�الª"ك#�ÎعJى�و . وذلك�من�خ?ل�تحف#Îهم�عJى�التفك#"،�الطالبات

�مهارات� �الª"ك#�ÎعJى �فيكون �الجام×ي �ا�ستوى �عJى �الط?ب �حاجات �تقيس pqال� �العربية �للغة �rكاديمية ا�هارات

  .رات�!ستماع�وا�حادثة�با:ضافه�إCى�الª"ك#�ÎعJى�تراكيب�اللغة�القواعدية�والتعب#"�rكاديمpالقراءة�والكتابة�ومها

�خاصية �إCى �باØشارة �هنا �نكتفى �fى�وإنما �الدراسة �cÆا �تم#Îت �ال�محددة �هذا �نظام�قسم، �عJى �قيامها و�ى

�م" الشهادات" �من �متكاملة �مجموعة �بدراسة �rربع �السنوات �من �سنة �كل �تختص �وا�واد�بحيث �التخصص واد

يلتحق�الطالب�ف. والقصد�الواضح�هو�أن�تتكون�لدى�الطالب�الذهنية�التاريخية�عن�حقبة�زمنية�بعي�cا. ا�ساعدة

� �القسم �cÆذا �دراسة �يدرس �أن � بكالوريةبعد �ينتقل �ا�ثم �دراسة �إCى �ثم �الفسلفة �بدراسة�اجست#"�fي �Þينت

  .الدكتوراة

  مجلة�ك���

�بدأ �إصدار��القسم�قد �سنوية �نصف �أكادمية �محكمة �الدوCي(مجلة �) ٢٨٣٩ - ٢٢٧٧: الرقم �اسم مجلة�‘تحمل

�شهر�يناير�.’ك#"! �fي �ا�حضة �rكادمية �بنشر�البحوث �ا�جلة �(وشهر�يوليو��–وتقوم �الثاني باللغة� )تموز �-كانون

�وlنجل#Îية �ا .العربية �rعال �áى �والشكر�و!متنان �الثناء �برسائل �ا�جلة �حظيت �من�لقد �ا�جلة �ال�pqتبذل لهامة

  :وها��ي... وأرجو�أن�أورد�بعض�السطور�من�إحدى�الرسائل. !رتقاء إثمار�خطط

�هناك،�فأسأل”
ً
 لقد�سررت�بوجود�مثل�هذه�ا�جلة�fي�جامعة�ك#"!�بدولة�الهند،�وما�كنت�أظن�أن�للعربية�مكانا

�و  �خ?لها، �من �وا�سلم#ن �lسام �لخدمة �يوفقكم �أن �تعاCى �ا�وجههللا �الدعوي �بالجانب �!هتام �منكم لغر� آمل

قيمة�لدعاة� ا�سلم#ن،�فا�أعظم�rجر�لو�أنشأتم�لهذا�الغرض�مجلة�أخرى�متخصصة�تå"�بحوثا�ودراسات�وتجارب

الرحمن�السميط� أذكركم�فقط�وأنتم�áى�علم�با�شك�بما�خلفه�الدكتور�عبد!. نجحوا�fي�إسام�كæ"�من�خلق�هللا

�إCى�هللا،� عقود�من�الزمن،�٣مليون�شخص�خال��١١فقد�أسلم�áى�يديه�أكر�من��من�أثر�fي�إفريقيا،
ً
قضاها�داعيا

�rثر�وهللا �ونعم �وrدغال، �الغابات �عليه. يجوب �شاهدة �أعماله �و:�زالت �رحل �fي� فها. فقد
ً
�جديدا

ً
�بابا فتحتم

آمل�أن�. نر�lسام�لغر�ا�سلم#ن؟ مسرة�العلم�لêط?لة�áى�جانب�أغفله�ا�سلمون�كæ"ا،�وهو�الدعوة�ا�تخصصة�fي

�يوفقكم �وأن �خطاكم �يسدد �أن �تعاCى �هللا �فأسأل �الحلم، �هذا �مثل �وا�سلم#ن يتحقق �خر�lسام �فيه عزيز�(. “�ا

  )التمساني،�مدونة�الباشق�lسامي�للتعريف�باØسام

  الندوات�وا!ؤتمرات
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� �القسم ��مؤتمراتعقد �دولية �ووطنية �تأثرا� .تلفةا�خ�اتعو ا�وض�حول متتالية �وا�ؤتمرات �تأثر�هذه�الندوات قد

p¥¦ي�والحضاري�والسياfكادمي�والثقاrي�ا�جال�fي�. عميقا�fفاندرام�"ªماراتي�بlم�عندما�٢٠١٦أسس�الكونسليت�

رك�السف#"�من�ام،�وش٢٠١١حول�الع?قات�ب#ن�الهند�والو:يات�العربية�ا�تحدة�fي�سنة�ل���نداء�مؤتمرنا�الدوCي�

�ا�ؤتمر �ت�العربية�ا�تحدةالو:يا �ك#"!��إCى�الهند�fي�هذا ) Oommen Chandy(وناقش�مع�الوزير�rعظم�بو:ية

  :أسماء�ا�ؤتمرات�والندوات�الدولية. عاصمة�ك#"!�-fي�ترفاندرام��lماراتي�كونسليتالأعلن�عن�بدء�ف

 م٢٠١٠ مايو/ أبريل��ا�ؤتمر�الدوCي�حول�القرآن�الكريم، .١

  م٢٠١١  ا�تحدة، العربية  وCي�حول�الع?قات�الهندية�باØماراتا�ؤتمر�الد .٢

  م٢٠١٢ فï"اير�ا�ؤتمر�الدوCي�حول�الحديث�النبوي�الشريف، .٣

  م٢٠١٣  ا�ؤتمر�الدوCي�حول�الربيع�العربي، .٤

  م٢٠١٥م�،�فï"اير�١٩٧٠وآداcÆا�بعد�  العربية  اللغة  ا�ؤتمر�الدوCي�حول  .٥

  م٢٠١٥ريل�ا�ؤتمر�الدوCي�حول�القرآن�الكريم،�أب .٦

  م٢٠١٦،�يناير�العربية  اللغة ا�ؤتمر�الدوCي�حول�نشأة�وتطور�أدب�rطفال�fي .٧

 م٢٠١٦ا�ؤتمر�الدوCي�حول�التعليم�وrخ?ق�fي�ضوء�رسائل�النور�لسعيد�النور¦¥p،�فï"اير� .٨

 م٢٠١٧فï"اير�،�توقعات�وتحديات: تعليم�اللغة�العربية�للناطق#ن�بغ#"هاحول��ا�ؤتمر�الدوCي .٩
  

 :م�cا أيضا ةيوطنات�عقد�القسم��ندو هذا��خ?لو 

  م٢٠٠٦،�فï"اير�تعليم�اللغة�العربية�وأثره�fي�الهندالندوة�الوطنية�حول�.  ١

  م٢٠٠٨م،�مارس�٢٠٠٧ – ١٧٩٨ العربية�fي�النص�الحديث�وا�عاصر�والسياقالندوة�الوطنية�حول�. ٢

  م٢٠١٦نومï"�،�"ذا�خسر�العالم�بانحطاط�ا�سلم#نما"كتاب�lمام�أبي�الحسن�عJي�الندوي��الندوة�الوطنية�حول . ٣
  

وخصوصيتنا�بفضل�هللا�سبحانه�تعاCى�استطعنا�أن�نطبع�كتاب�ا�ؤتمرات�لسائر�ا�ؤتمرات�ال�pqجمعنا�فcnا�كل�الورقات�

ووفقنا�لخدمة�. قبل�هللا�منا�صالح�rعمالت�.القيمة�لكي�يستفيد�م�cا�الباحثون�والدراسون�والقارئون�fي�اللغة�العربية

  .لغة�القرآن�الكريم


