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البحث يهدف إىل خماطبة بعد ديين عقيدي وثقايف وعلمي من التشييد التارخيي والرتاثي احلضاري  
اهلندي مرتبط ابإلسالم ولغة الضاد والثقافة العربية واإلسالمية يف شبه القارة اهلندية عرب العصور، واملشهد 

ية ولغة القرآن بوجه خاص اختذ من األصول والرتاث قاعدة ترسيخ وتطوير ممنطق مل الثقايف اهلندي مبكوانته العرب
يفقد صالبته وحيويته ورشده حىت يف أحرج مواقف اترخيية ملقنة بدايليكتيك العصرنة واحلدوثة، فاهلند 

مية وجربومهما متصدرة اإلسالمية ال تزال انبضة ابحلياة حىت اآلن، ومل تفتأ مجاليات اللغة العربية والثقافة اإلسال
 يف هيكلة شعب أفراده أكثر من مأيت مليون.

ظاهرة اللغة العربية يف شبه القارة اهلندية حمور اترخيي وإنساين وثقايف وفكري ولغوي وأديب وشعري،  
ة وتشكل مشهدًا حمرتمًا مفعمًا بفاعليات ودالالت يف العديد من قطاعات الفكر والثقافة يف األبعاد الكينوني

والوظيفية واجلمالية، على أن اللغة العربية مل تكن لغة الدولة أو اجلماهري إال يف عصر اإلمارة العربية يف منطقة 
 م(. 715-711ه/  96-92سند إثر الفتح العريب للمنطقة على يد حممد بن قاسم الثقفي )

والثقافة اإلسالمية عرب قرون من  ال يقبل اجلدل أن الكيان الثقايف واملعريف اهلندي تعزز ابللغة العربية 
احلكم والنفوذ اإلسالمي: العرب التجار يف ساحل اهلند اجلنويب كرياال وكاليكوت، ومليبار، وإرساء أول 

م  711م، الفتح اإلسالمي للسند يف عام  636أسطول حبري بتهانة، اهلند، يف خالفة عمر الفاروق، يف عام 
م( والغوريني  1152-997احلكومات اإلسالمية يف اهلند من الغزنويني )على يدي حممد بن القاسم األموي، و 

م(، والتغلقيني  1320-1290م(، واخلليجيني ) 1290-1206م( واملماليك ) 1186-1206)
م(، والشرقيني يف جنونبور  1566-1451م( واللوديني ) 1451-1414م(، والسادة ) 1320-1440)
 1526-1347م(، والبهمنيني يف كرانتك ) 1599-1349بور )م(، واخلانديش يف برهان 1394-1500)

م(،  1678-1512م( والقطب شاهيني يف كول كنده ) 1686-1489م(، والعادل شاهيني يف بيجابور )
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م(، واهلند زمن االستعمار  1875-1526م(، واملغول ) 1595-1490والنظام شاهيني يف أمحد جنر )
االستقالل، وال جند لغة من اللغات يف اهلند إال وأتثر تشكيلها  م(، واهلند بعد 1947-1857الربيطاين 

الفيلولوجي ابللغة العربية، وفيها كمية مرتمجة من الرتاث العريب اإلسالمي، فاللغة األردوية اليت يتكلم هبا 
القوايف والصنائع املسلمون يف اهلند بوجه عام ثالثة أرابع مفردامها مشتقة من اللغة العربية، وشعرايمها )األوزان و 

الشعرية( مبنية على كالسيكيات الشعر العريب، ويقدر أثر اإلسالم فيها أبهنا حتوي أكثر من ثالمثائة ترمجة  
كاملة ملعاين القرآن الكرمي، إضافة ما يزيد على سبع مائة ترمجة غري كاملة، حىت سرد األمساء يستغرق 

م( وعبد  1866م( والشاه رفيه الدين الدهلوي ) 1829صفحات، ومن أبرز املرتمجني: عبد هللا اهلجلي )
م( وأبو  1938م( وأشرف علي التهانوي ) 1897م( وعبد املقتدر البدايوين ) 1868السالم البدايوين )
م(، وجند  1971م( والشيخ ثناء هللا األمرتسرى ) 1955م( وعبد احلي الفاروقي ) 1951األعلى املودودي )

مجات كاملة ملعاين القرآن الكرمي، إضافة تسع ترمجات غري كاملة، وحىت اللغة يف اللغة اهلندية ست تر 
السنسكريتية جند فيها ترمجتني ملعاين القرآن الكرمي، بيد أهنما مل تكتمال بعد، وجند أكثر من أربع وعشرين ترمجة 

 منظومة ملعاين القرآن الكرمي يف اللغة األردوية.

يف اهلند عرب العصور أفقيًا وعمودايً تسر يف روع الباحث أمسى أحاسيس  إن خماطبة ظاهرة اللغة العربية 
االعتزاز من خالل الكشف التارخيي والراهن لرصيد اللغة العربية بتفاقمه الكمي اهلائل يف بلد مل تكن فيه العربية 

احث موضوعًا من لغة احلكومة وال لغة اجلماهري )إال فرتة قصرية ويف منطقة صغرية جداً( إذ ال يصادف الب
موضوعات العلوم والفنون العربية واإلسالمية إال وفيه كمية ال يستهان هبا من مسامهة اهلنود، وال يتقلص حجم 
قيمتها العلمية واألدبية أمام روائع الرتاث اإلسالمي اليت أنتجتها مراكز العروبة ومدن العامل العريب، ومما يسهل 

يف الكيان اهلندي املسلم أن اهلنود ألفوا عدداً من تفاسري القرآن الكرمي ابللغة  له تقدير حجم نفوذ اللغة العربية
"، لصاحبه التفسري احملمدي" املعروف بـ"تفسري تبصري الرمحن وتيسري املنانالعربية عرب العصور، من أمهها: "

التفسري و"م(،  1431-1374ه/  835-776عالء الدين علي بن إبراهيم املهائمي الكوكين الشافعي )
" التفسري املظهريم(، و" 1547ه/  982" للشيخ حممد بن أمحد مياجني بن نصري الغجرايت )ت. احملمدي

" للشيخ علي املتقي الربهانبوري )ت. شؤون املنزالتم(، و" 1810ه/  1225للقاي ثناء هللا البانيبيت )ت. 
فتح م(، و" 1548ه/  1058ت. م(، وترمجة الكتاب للشيخ حمب هللا اإلله آابدي ) 1568ه/  975

 1762-1702ه/  1176-1114"، للشاه ويل هللا الدهلوي )اخلبري مبا البد من حفظه يف علم التفسري
-954" )بصنعة مهملة(، أليب الفيض فيضي بن مبارك الناجوري األكرب آابدي )سواطع اإلهلامم(، و"
ألحد بن إمام علي اإلله آابدي، ، وجب شغب أو فيض غيض )بصنعة منقوطة( للشيخ عبد اه( 1004

 1889-1832ه/  1357-1248"، لألمري صديق حسن خان القنوجي )فتح البيان يف مقاصد القرآنو"
 " لألمري املذكور.كتاب نيل املرام يف تفسري آايت األحكامم(، و"

ية، فالصحاح الستة اللغة األردو أما األحاديث النبوية الشريفة فال جند جمموعة مطبوعة إال وهلا ترمجة يف  
ترمجة، وأشهرها الرتمجات اليت عملها أبو احلسن )الهور  26 "صحيح البخاريمرتمجة بكاملها إىل األردوية، ولـ"

" صحيح مسلم، ولـ"ه( 1323، ومرزا حريت الدهلوي )ه( 1323، ووحيد الزمان احليدرآابدي )ه( 1313
، ولكل من ه( 1385وأبو دأود راز )ه(  1305دي )سبعة ترمجات، أشهرها من عمل وحيد الزمان احليدرآاب

" ترمجات أردوية عديدة عملها ماجة سنن ابن" و"سنن النسائي" و"سنن أيب داؤد" و"جامع الرتمذي"

This file was downloaded from QuranicThought.com



م( ووحيد الزمان احليدرآابدي  1950)وعبد األول ه(  1309أفاضل هنديون من أمثال فضل أمحد دالوري )
كما ترمجت جمموعات أخرى من األحاديث النبوية الشريفة من   ،ه( 1355وعبد الدائم اجلاليل )ه(  1305)

"، بلوغ املرام من أدلة األحكام"، و"شرح معاين اآلاثر"، و"مشارق األنوار"، و"مشكاة املصابيحأمثال "
" الشفاء" للنووي، و"رايض الصاحلنياإلمام أيب حنيفة، و" "مسند"، و"منتقى اآلاثر"، و"سنن الدارميو"

" مسند" اإلمام مالك، و"موطأإبن حجر العسقالين، و" "منبهات"، و"األدب املفردعياض، و" للقاضي
 اإلمام أمحد، وغريها من اجملموعات.

ملعات التنقيح أما مؤلفات اهلنود يف احلديث النبوي الشريف واليت أجنزوها ابللغة العربية، فمن أمهها: " 
 1642-1551ه/  1052-958ف الدين الدهلوي )"، للشيخ عبد احلق بن سيعلى مشكاة املصابيح

" املسوىم(، و" 1727ه/  1183"، أليب احلسن السندي )ت. احلاشية على صحيح البخاريم(، و"
" للشيخ سالم هللا )ت. احمللى"، للشاه املذكور، و"شرح تراجم أبواب البخاريللشاه ويل هللا الدهلوي، و"

" لإلمام حسن بن احلسن ية من صحاح األخبار املصطفويةمشارق األنوار النبو م(، و" 1716ه/  1129
" كنز العمال من سنن األقوال واألفعالم(، و" 1262-1174ه/  650-577الصغاين الالهوري )

" للعالمة حممد بن جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبارللشيخ علي املتقي الربهانبوري، و"
" للشيخ عبد احلي الفرنكيمحلي )ت. املمجد على مؤطا اإلمام حممدالتعليق و"ه(  986-914طاهر الفتين )

ظفر " و"اآلاثر املرفوعة يف األحاديث املوضوعةوكتب أخرى ألفها الشيخ املذكور من أمثال " ،ه( 1304
"، حاشية حصن حصني"، و"الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل"، و"األماين يف شرح خمتصر اجلرجاين

ؤلفون آخرون أسهموا يف إثراء مكتبة احلديث النبوي الشريف يف اهلند، منهم الشيخ حسنني بن املبارك وهناك م
 ".عون الباري يف حل أدلة البخاريالزبيدي "

اإلنصاف يف بيان ويف جمال الفقه اشتهر عدد من اهلنود بتأليفامهم العربية، منهم الشاه ويل هللا الدهويل " 
"، والشيخ حمب هللا  بن عبد الشكور احلنفي البهاري االجتهاد والتقليدجليد يف أحكام عقد ا"، "سبب االختالف

"، والشيخ أبو حفص سراج الدين عمر بن إسحاق اهلندي مسلم الثبوتم( بكتابه " 1707 ه/ 1119)ت. 
"، والشيخ عبد احلي الفرنكيمحلي حباشيته على اهلداية للشيخ شرح املغىنبكتابه "ه(  773-1371)

 املرغيناين، كما اشتهرت اهلند أايم املغول ابلفتاوى اهلندية العاملكريية )يف ستة جملدات ضخام(.

وال يقل حظ التصوف والفلسفة والتاريخ والنحو وعلم اللغة واألدب والشعر يف جمال التأليف ابللغة  
" للشيخ  سراج األسرارلوائح األنوار يف الرد على من أنكر على العارفني من لطائف العربية، فكتاب "

إرشاد الطالبني " للشاه ويل هللا الدهلوي، و"القول اجلميل يف بيان سواء السبيلالدين عمر بن إسحاق، و"
" للشيخ حممد بن التحفة املرسلة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم" للشيخ ثناء هللا البانيبيت، و"وأتييد املريدين
" للشيخ حمب هللا اإلله آابدي من أهم ما أجنزته اهلند، كما جند واصأنفاس اخلم(، و" 1620فضل هللا )ت. 

" للشيخ اجلوهر الفرد" للشيخ مال حممود اجلونبوري، و"الدوحة امليادة يف حديقة الصورة واملادةكتاب "
م( من الكتب  1861ه/  1278" للشيخ فضل حق اخلري آابدي )ت. اهلدية السعيديةحمب هللا البهاري، و"

 ية اليت ألفت ابلعربية يف اهلند.الفلسف
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" للشيخ زين الدين بن عبد حتفة اجملاهدينكثرت مؤلفات اهلنود العربية يف التاريخ والسري، من أمهها: " 
" للشيخ عبد هللا بن ظفر الواله مبظفر والهم(، و" 1583ه/  991العزيز بن زين الدين املعربي )ت. بعد 

" للقاضي  السرية احملمديةم(، و" 1611-1020ه/  1540-946) عمر النهروايل املعروف حباجي دبري
" للعالمة غالم علي آزاد سبحة املرجان يف آاثر هندوستانكرامت علي بن فاضل حممد حيات علي، و"

" للشيخ علي بن أمحد بن سالفة العصر يف حماسن الشعراء بكل مصر، و"ه( 1200-1116البلجرامي )
" للعالمة عبد احلي احلسين ة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظرنزه، و"ه( 1117-1052املعصوم )
 اللكنوي.

كما اشتهر يف علمي النحو والصرف واللغة مؤلفون هنديون، منهم القاضي شهاب الدين بن مشس  
"، والشيخ حسن الصغاين الالهوري إرشاد النحوم( بكتابه " 1445ه/  849الدين الدولت آابدي )ت. 

جممع " يف ستة أجزاء مطبوعة، وكتاب "ذيل والصلة لكتاب اتج اللغة وصحاح اجلوهريكتاب التكملة وال"
"، يف عشرين جملدًا )أربعة كتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر"، يف اثين عشر جزءاً، و"البحرين يف اللغة

"، والعالمة حممد مرتضى بن حممد احلسين القاموسمنها مطبوعة(، والعالمة جمد الدين الفريوزآابدي "
اتج العروس يف شرح م( بتأليفه الشهري " 1791-1732ه/  1205-1145البلجرامي مث الزبيدي )

" يف أربع جملدات كشاف اصطالحات الفنونبكتابه "ه(  1158"، وحممد علي التهانوي )ت. القاموس
الذي قضى حياته األخرية يف ه(  828-763ضخام، مطبوعة، والشيخ حممد بن أيب بكر الدماميين ))

"، والفيلسوف اهلندي الشهري املنهل الصايف بشرح الوايف" و"تعليق الفرائدغجرات والدكن واشتهر لكتابيه "
"، والشيخ فيض احلسن السهارنبوري الفرائدبكتابه "ه(  1062-973الشيخ حممد بن حممد اجلونبوري )

 " وهو شرحه للمعلقات السبع.رايض الفيض" م( بكتابه 1887-1816 ه/ 1232-1304)

أما الشعر ابللغة العربية فليس عدد من تصدى له من اهلنود بقليل يف أغراض شىت، من املديح إىل  
الراثء والغزل ووصف الطبيعة وغريها من األغراض الكالسيكية، لقد اشتهر يف العصر األموي شعراء من أصل 

واشتهر يف العصور التالية عدد ال أبس به من ه(  180ندي )ت. هندي، منهم املخضرم أبو عطاء الس
وله ديوان شعر يف جملد ه(  1099اهلنديني الذين قرظوا ابللغة العربية، منهم إبراهيم بن صاحل اهلندي )ت. 

والشيخ ه(  1226، والشيخ غالم نقشبنذ اللكنوي )ه( 1118ضخم، واحلكيم حممد مؤمن بن حممد )ت. 
والشيخ عبد العزيز  ،ه( 1233والشاه رفيع الدين الدهلوي )ت. ه(  1220مرتضى املدراسي )ت. ابقر بن حممد 

، وسيد علي بن أمحد املعروف ه( 1262، والشيخ أوحد الدين البلجرامي )ت. ه( 1239الدهلوي )ت. 
 م( 1786ه/  1200، وحسان اهلند السيد غالم علي آزاد البلجرامي )ت. ه( 1227اببن معصوم )ت. 

ه/  1176"، والشاه ويل هللا الدهلوي )ت. السبع السيارةالذي اشتهر لديوانه يف سبعة أجزاء املعروف بـ"
، واملري ه( 1294، واملفيت سعد هللا املراد آابدي )ت. ه( 1278م(، وفضل حق اخلري آابدي )ت.  1763

 ، والشيخ عبد القادره( 1310، والقاضي طال حممد البيشاوري )ت. ه( 1306)ت. عباس التسرتي اللكنوي 
والشيخ ذو الفقار علي  ،ه( 1322، والشيخ وحيد الدين العايل احليدر آابدي )ت. ه( 1320الكوكين )ت. 

، والشيخ عبد املنعم اجلتاجامي ه( 1330، والشيخ نذير أمحد الدهلوي )ت. ه( 1322الديوبندي )ت. 
(، وغريهم، وملعظمهم دواوين شعرية بني ه 1349، والشيخ محيد الدين الفراهي )ت. ه( 1333)ت. 

 املطبوع واملخطوط.
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املراحل األوىل للتأليف ابلعربية يف اهلند ال تفرز أمامنا إال شخصيات وجهود فردية قام هبا علماء  
وأفاضل أدركوا ضرورة العمل فقاموا مبا تيسر هلم وحسب ما كان من اقتضاء الظروف ومستوى الذوق، فلم 

حلكمة يف اهلند، على أن ذلك ال يرادف تقلص احلجم القييمي لألعمال  الفردية اليت حتويها يكن هناك بيت ا
آالف من الصفحات، واليت نشرت يف مئات من اجمللدات، من مطابع كانت يف املدن اهلندية من أمثال دهلي 

املدن اهلندية الصغرية  وآكره ولكناؤ وكانبور والهور وبومبائي وبتنه وكلكتة وحيدر آابد ومدراس، وغريها من
 والكبرية.

أما اهليئات واملؤسسات واملدارس احلكومية وغريها واليت هلا مسامهتها القيمة يف خدمة العربية يف اهلند،  
فهي كثرية وهي صاحبة الفضل يف صيانة اللغة العربية، فقد أنشئت يف طول اهلند وعرضها مئات من املدارس 

غ يف نشر العلوم والثقافة اإلسالمية والعربية يف خمتلف أدوار التاريخ، فال جتد مدينة الدينية، وعرفت لدورها البال
أو قرية يف اهلند إال وفيها مدرسة أو مدارس تدرس فيها العلوم الدينية ويتخرج منها رجال أفعمت قلوهبم حبب 

ة وتصحيحاً، ومن أهم املدارس العروبة وثقافتها، وال يدخرون وسعًا يف خدمة العلوم اإلسالمية أتليفًا وترمج
م(، ومظاهر العلوم بسهارنبور، ودار العلوم التابعة  1866الدينية يف اهلند: دار العلوم بديوبند )أنشئت عام 

م(، جامعة دار  1963م(، اجلامعة السلفية ببنارس )أنشئت عام  1898لندوة العلماء بلكناو )أنشئت عام 
م(، ولكل منها أبناء هم جزء هام من مسرية التأليف والرتمجة يف اهلند،  1924السالم بعمر آابد )أنشئت عام 

 وهناك مئات من املدارس اإلسالمية األخرى اليت هلا خدمامها يف هذا اجملال.

تزخر اهلند حاليًا أبكثر من مئيت جامعة حكومية، وتوجد يف عدد منها أقسام للدراسات العربية  
اليت تدرس فيها العربية واليت اشتهرت إلسهامها يف التأليف وحتقيق املؤلفات واإلسالمية، ومن أهم اجلامعات 

العربية ونشرها ويف جمال الرتمجة: جامعة عليكره اإلسالمية، وجامعة دهلي، واجلامعة امللية اإلسالمية بدهلي، 
وجامعة كلكتة،  وجامعة جوهر الل هنرو بدهلي، وجامعة لكناؤ، واجلامعة اهلندوكية ببنارس، وجامعة بتنه،

 واجلامعة العثمانية سيفل حبيدر آابد، وجامعة بومبائي، وجامعة كاليكوت، وجامعة كشمري، وغريها.

م حبيدر  1917أما املؤسسات واجملاميع احلكومية املعنية ابلرتمجة فأشهرها: دار الرتمجة اليت أنشئت عام  
وم الطبيعية، الفنون، علم اإلحصاء، الطب، آابد، وتكونت جلنة التأليف والرتمجة من مخس جلان: العل

م يف العلوم  1949واهلندسة، وجملس لوضع املصطلحات العلمية اليت ظهرت ستة أجزاء منها حىت عام 
كتااًب إىل هناية عام   356والتدريس والرايضيات والفلك والطب والرتقيم الرايضي والعلمي، وهذه الدار نشرت 

كتااًب قيد الرتمجة والتأليف، فيها عدد كبري من الكتب   86قيد الطبع و كتاابً   58م، بينما كانت  1946
 العربية.

م خدمات جليلة يف جمال الرتمجة من خمتلف  1800كان لكلية فورت وليم اليت أنشأها اإلجنليز عام  
العربية يف اهلند:  اللغات مبا فيها العربية، ومن أهم اجملاميع العلمية غري احلكومية اليت أسهمت يف نشر املؤلفات

جممع البحوث العلمية بدار العلوم ندوة العلماء، واجملمع العلمي اهلندي جبامعة علي كره اإلسالمية، وجممع 
 الفقه اإلسالمي بنيودهلي، ومؤسسة الدراسات املوضوعية بنيو دهلي، وغريها من اجملاميع.
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للغة العربية وتوسيع دائرة نفوذها وتعزيز كان لظهور الصحافة العربية يف اهلند كبري دور يف صيانة ا 
" اليت تعترب النفع العظيم ألهل هذا اإلقليمالتواصل واالحتكاك بني اهلند والبالد العربية، فبداية من جريدة "

م من مدينة الهور، أنشئها الشيخ مشس الدين، شهدت  1871أول جريدة عربية أنشئت يف اهلند يف أكتوبر 
والثقافية منطقة نشاط وفاعلية جديدة توصل املنتوج العلمي واألديب بسرعة فائقة إىل  أوساط اهلند العلمية

" اجلامعةم(، و" 1902" )لكناؤ عام البيانالقراء، وتتابع ظهور صحف عربية يف اهلند، فظهرت صحيفة "
البعث و"م(،  1950" )دهلي عام ثقافة اهلندم(، و" 1932" )لكناؤ عام الضياءم(، و" 1923)كلكته عام 

 1965" )ديوبند عام دعوة احلقم(، و" 1959" )لكناؤ عام الرائدم(، و" 1955" )لكناؤ عام اإلسالمي
" )قسم اللغة العربية جامعة جملة اجملمع العلمي اهلنديم(، و" 1969" )بنارس عام صوت األمةم(، و"

طبة قضااي اللغة العربية ونشر م(، وغريها من اجملالت، وهلا دور ملموس يف خما 1976عليكره اإلسالمية، 
 العلوم الدينية يف اهلند.

ويف جمال البحث التارخيي هناك التواصل وااللتقاء بني موروث العروبة واإلسالم ورصيد اهلنود، وهناك  
ي، املنطوق الداليل للثابت واملتغري يف معرتك املعادالت العقيدية والثقافية واألدبية النامجة عن الدايلكتيك التارخي

والرصد ملدلول الدمج الواضح املعامل واملشهود يف شخصية اإلسالم وهي تقتحم اهلند فتفتح بالدها وتفتح 
 إسالمية يف بلد ذكره مؤرخو العروبة واإلسالم كبلد احلكمة. -قلوب أهلها، فتنشأ بذلك حضارة عربية 

ى إليه املؤلف من الرتاث العريب املنجز وعن الدراسة التوصيفية السردية والتحليلية املركزة ملعظم ما اهتد 
يف الوسط اهلندي، واملتمثل يف عدد كبري من النماذج اليت اطلع عليها ودرسها، وذلك بغية إرهاص تنظريي 
واترخيي لظاهرة اللغة العربية يف اهلند غابراً وحاضراً، ومن خالل ذلك التماس أبعاد فسيولوجية حتتم دايليكتيك 

ميم التفاعل احلضاري، يف ضوء مقومات تنظريية يقول هبا وينظرها ويطبقها ديننا احلنيف، الفكر واللغة يف ص
مقابل التنظري اهليجلي املاركسي الذي تشدو شدوه قطاعات خمضرمة من اهليجليني واملاركسيني اجلدد املتواجدة 

 يف أوساط هندية وعربية وأوربية على السواء. -بقلة أو كثرة  -

 ارة إليه:ومما جتب اإلش 

التواصل والتفاعل بني احلضارتني العربية واهلندية، يف االرتقاء ابلبشرية، وكيف حتول االرتقاء إىل  ( 1
 االهتداء يف كنف اإلسالم، وما تشكل بذلك من منوذج رؤيوي منطوقه ومسكوته هو اإلسالم.

 اتريخ التأليف ابللغة العربية قبل االستقالل، ويتفرع على فروع:  (2

 العلوم الدينية )التفسري، احلديث، الفقه، العقائد، وغريها(.  .1

 العلوم العربية )النحو والصرف، اللغة، البالغة، وغريها(.  .2

 األدب والشعر.  .3

 اتريخ التأليف ابللغة العربية بعد االستقالل. ( 3
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 من أشهر املؤلفات يف اتريخ اآلداب العربية واهلندية: ( 4

 ه. 1377املطبعة احلجازية،  ،رجال السند هند إىل القرن السابعوري، القاضي، أطهر املباركف .1

 ه. 1389، كانبور، تذكرة املصنفنيحبيب الرمحن املظاهري،  . 2

 م. 1961، كراتشي، تذكرة علماء هندرمحن علي،   .3

ية، حيدر ، دائرة املعارف العثماننزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظرعبد احلي احلسين،   .4
 ه. 1390آابد، 

 ه. 1303، بومبائي، سبحة املرجان يف آاثر هندوستانغالم علي آزاد البلجرامي،   .5

 م. 1977، الهور، ك وهند كاحصهپاعلم حديث مني حممد إسحاق،  .6

 م. 1958، دهلي، علماء هند كاشاندار ماضيحممد ميان،  .7

، مدارس، مطبعة ة والتعليمية والدينية يف اهلندمراكز املسلمني الثقافيعبد احلليم الندوي،  .8
 نوري احملدودة، دون اتريخ.

9. Tara Chand, Influence of Islam on Indian Culture, 

Allhabad, 1963.                                                                      

                     

10.  Z.A. Desai, Centres of Leanrning in India, New Delhi, 

1978. 

11. Krishna Lal Ray, Education in Medieval India, 

Delhi, 1984. 

12. M.S. Jaffar, Education in Muslim India, Delhi, 1936. 

13. Khaliq Ahmad Nizami, Some Aspects of Religion and 

Politics in India During the 13th Century, Delhi, 1974.        

    

14. Narendra Nath Law, Promotion of Learning in India 

Dureng Muhammadan Rule, New Delhin 1973.                   
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15. Zubaid Ahmad, The Contribution of Indo-Pakistan to 

Arabic Literature, Lahore, 1968.                                           
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