َّ
الدنة عن دار المذرق
مجمة
َّ
إلكترونية تردر َّ
مرتين في ّ
ن
األول 7102
العدد الحادي عذر ،كانو
ّ

استخداما
وتدريدا و
درسا
المغة
العربية في روسيا اال ّت ّ
ّ
ً
حادية ً
ً
*

الدكتور فالديمير ليبيديف

الخذبية من التراث الروسي
الماتريوشكا ،الدمية
ّ
ّ

تعد لغة الدين والعبادة إلى جانب كونيا لغة الثقافة
إن المغة
العربية من المغات القالئل التي ّ
ّ
ّ
دتخدمة في
ولغة التخاطب .وبرفتيا لغة الدين تتواجد المغة
العربية في أراضي روسيا م َ
ّ
مداجدىا عمى مدى قرون كثيرة .وينبغي ليا أن تحظى باىتمام المجتمع العممي الروسي
ّ
ّ
العربية .ىذه المقالة تدّمط بعض األضواء عمى ما أنجزه عمماء معيد بمدان
المعني بالدراسات
ّ
ّ
العربية باعتبارىا لغة الدين محّميا في
المغة
لتحتل
ة
الحكومي
موسكو
بجامعة
أفريقيا
و
آسيا
ّ
ّ
ّ
الدرس والتدريس كما احتّمت محّميا في مداجد البالد وجوامعو.

الحكػمية .lebedev@iaas.msu.ru
* أستاذ مداعج في قدع المغة العخ ّبية وآدابيا في معيج بمجان آسيا وأفخيقيا بجامعة مػسكػ
ّ
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إن السقػلة الخئيدة التي نتشاوليا بالبحث في ىحه السقالة قج تبجو لمػىمة األولى قجيسة قجم العالع
ّ
الججة..
ومعخوفة وشائعة عمى ألدشة
الخاص ّ
كل ّ
العام و ّ
لكشيا ليدت كحلظ إشالقـًا بل ىي ججيجة ّ
ّ

أما مجلػليا فيػ
باعية األلفاظ
ّ
السقػلة ر ّ
دتعسل في روسياّ ،
أحادية السجلػل ،ألفاضيا بالمغة والعخ ّبية وتُ َ
كل معالع تػاججىا وحزػرىا في ىحه الجولة.
ّ
تعخف عمى ما أسمفشا مغ
بجاي ًة نحاول اإلجابة عغ الدؤال الحي قج ّ
كل أو بعس مغ ّ
يحيخ ّ
أن مفيػم "المغة العخ ّبية في روسيا"
القػل :ىل لّمغة العخ ّبية استخجام وتجاول في روسيا؟ الحقيقة ّ

مفيػما
أن مفيػم "المغة العخ ّبية" يكػن بجوره
مفيػم
عام ىػ "المغة العخ ّبية " ،كسا ّ
ّ
ً
خاص يقابمو مفيػم ّ
فأما مفيػم
الخاص يحدغ بشا
العام الحي ىػ "المغة" ،وإلدراك
ًّ
ّ
ّ
العامّ .
التػجو إلى ّ
خاصا يقابمو السفيػم ّ
"المغة العخ ّبية" فشجج لو تعخ ًيفا يفيجنا في بمػغشا مقاصج ىحا البحث في تقجيع الجكتػر عبج هللا بغ عبج
محسج بغ سعػد
السحدغ
التخكي سمدم َة الكتب الرادرة عغ معيج تعميع المغة العخ ّبية لجامعة اإلمام ّ
ّ
العالمة أربع
تالوة
اإلسالمية تحت عشػان "دروس مغ القخآن الكخيع
وتفديخا" و"الحجيث" .فقج أبخز ّ
ً
ّ
ً
ونػد أن نزيف مكانة
حج تعبيخه مكانة كبيخةّ ،
صفات لّمغة العخ ّبية اتّحجت فييا وأكدبت ليا عمى ّ
األقل .فيحه الرفات األربع ىي كػنيا لغة
خاصة رّبسا تشفخد بيا بيغ سائخ المغات أو معطسيا عمى
ّ
ّ
الجيغ والعبادة والثقافة والحياة.

الحية التي نعخفيا تشصبق عمييا صفة كػنيا لغة
كل لغة مغ المغات ّ
دعػنا نتداءل اآلن :ىل ّ
ندتسخ
أن الجػاب يكػن بإيجاب.
اليػمية ؟ مغ
الحياة أي لغة التخاشب والتفاىع في الحياة
الصبيعي ّ
ّ
ّ
ّ
األول وإن اختمف
فشدأل أنفدشا وىل ّ
كل لغة مغ ىحه المغات ىي لغة الثقافة؟ الجػاب مثل الجػاب ّ

ندتسخ سائميغ
العالسية.
حجع الثقافة باختالف الذعػب وتغايخ مجى إسياميا وتأثيخىا في الثقافة
ّ
ّ
بأنيا لغة العبادة ؟ ليذ بالزخورة فقميمة ًّ
ججا تمظ المغات التي
كل لغة مغ ىحه المغات تتّرف ّ
وىل ّ
مثال ،وإن كانت لغة
بأنيا لغة العبادة .المغة
الخوسية ً
تُدتخجم في الرالة في معابج هللا فتتّرف ّ
ّ
كدية ال
دتخجم في السعابج
عج لغة العبادة ّ
الثقافة السعتخف بيا عالسيًّا ،ال تُ ّ
ألنيا ال تُ َ
السديحية األرثػذ ّ
ّ
السقجس وال في قػل الصمبات أو األدعية وال فيسا يخّتل بالمحغ مغ الشرػص
في قخاءات مغ الكتاب ّ
عج لغة الجيغ؟ قالئل تمظ
كل لغة مغ ىحه المغات تُ ّ
ّ
الجيشية .سؤال آخخ وأخيخ ندألو أنفدشا وىل ّ
يتعجى عجدىا عجد أصابع اليج الػاحجة والمغة العخ ّبية مشيا.
عج لغة الجيغّ .إنيا ال ّ
المغات التي تُ ّ
"لكل سؤال عغ عالقتيا
نعػد فشجعػ المغة العخ ّبية لالشتخاك في الجػلة الثانية مغ بخنامجشا ّ
متػجييغ بالدؤال اآلتي ىل لّمغة العخ ّبية برفتيا لغة الحياة وجػد في روسيا؟ الجػاب
بخوسيا جػاب"
ّ

ألن المغة العخ ّبية ال يتجاول بيا في مجن روسيا وقخاىا،
األول بالشفي ّ
عغ ىحا الدؤال جػابان يكػن ّ
ونحغ نتجاىل ىشا إلى حيغ استخجاميا وسيمة لمتخاشب بيغ العخب القاششيغ في روسيا كسا يكػن

مادة ُيبحث فييا في مخاكد البحث العمسي
ألن المغة العخ ّبية تؤّلف ّ
الجػاب الثاني باإليجاب ّ
ّ
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والجامعات والسعاىج وتُ َّ
تيسيع البالد العخ ّبية شعػبيا وتاريخيا وثقافتيا
عمع لغيخ الشاشقيغ بيا َّ
مسغ ّ
األجشبية الغخ ّبية مشيا والذخ ّقية.
وديشيا ،شأنيا في ذلظ شأن سائخ المغات
ّ
ىل لّمغة العخ ّبية برفتيا لغة الثقافة العخ ّبية مغ وجػد في روسيا ؟ نعع بالسعشى السذار إليو
أصمية أصيمة ذات
بأنيا ثقافة
ً
أن الثقافة التي أداتيا المغة العخ ّبية تستاز عغ سائخ الثقافات ّ
آنفا ،كسا ّ
ّ

أن المغة العخ ّبية
األبعاد
اإلندانية وكبيخ األثخ في معطع الثقافات التي يعخفيا العالع .أضف إلى ذلظ ّ
ّ
باعتبارىا لغة الثقافة تتػاجج في روسيا برػرة مباشخة متسّثمة في السشحػتات والسدبػكات
السادية لمثقافة العخ ّبية التي تججىا في روسيا ،ليذ في عاصستيا
والسخصػشات وغيخىا مغ اآلثار
ّ
يتعجب باتّداع العالقات بيغ
يتعخف عمييا ّ
مػسكػ فحدب ،بل وفي أنحاء أخخى مغ البالد .ومغ ّ

العخب والخوس وعسقيا عمى مجى التاريخ.

إن المغة
وىل لّمغة العخ ّبية برفتيا لغة العبادة والجيغ مغ وجػد في روسيا؟ نعع بالتأكيجّ .
العخ ّبية برفتيا لغة الجيغ حاضخة في روسيا مشح حزػر اإلسالم فييا ،وىػ حزػر ال يختمف في
ألن
شيء عغ حزػر "لدان عخ
بي مبيغ" في مداجج البالد الشاشق ّ
سكانيا بالمغة العخ ّبية .وذلظ ّ
ّ
مرجر ىحه العخ ّبية واحج ىشا وىشاك ىػ القخآن الكخيع.

أجشبية في روسيا
فمغة القخآن الكخيع بسا فييا مغ مفخدات وتخاكيب وألفاظ وأساليب ليدت بمغة
ّ
اإلسالفية التي ال
الخوسية إلى جانب المغة
يتجد مغ حزارة الجولة
ّأ
ولكشيا لغة تؤّلف جدًءا ال
ّ
ّ
ّ
كدييغ
تُدتخجم في التػاصل اليػمي بيغ األفخاد بل تُدتخجم ُلغ َة الجيغ والعبادة لجى
السديحييغ األرثػذ ّ
ّ
ّ
أن المغة
جساعية
األوروبييغ الذخ ّقييغ في معابجىع ومجامعيع وصمػاتيع
شظ في ّ
وفخدية .وما مغ ّ
ّ
ّ
ّ

العخ ّبية برفتيا لغة الجيغ والعبادة يشبغي أن تحطى ىي األخخى بعشاية مساثمة لتمظ التي تحطى بيا
مؤسدات التعميع الجيشي .ولحا رأيشا نحغ
المغة
ّ
اإلسالفية في الجرس والتجريذ في الجامعات وفي ّ
ّ
تدشى ليع
القائسيغ بالجراسات العخ ّبية في معيج بمجان آسيا وأفخيقيا بجامعة مػسكػ
الحكػمية الحيغ ّ
ّ
جي ًجا واكتدبػا تجارب وخبخات في تعميع المغة العخ ّبية لغيخ الشاشقيغ بيا في
أن تمّقػا
تعميسا جامعيًّا ّ
ً
تخرز االستذخاق رأيشا ّأنو مغ
إشار تأىيل حسمة شيادات البكالػريػس ودرجة الساجدتيخ في
ّ
الخوسييغ في تعامميع مع المغة العخ ّبية
نيدخ أمخ السدمسيغ
واجبشا األخالقي والثقافي وا
ّ
إلنداني أن ّ
ّ
ّ
ّ
ي
ويتمى
يسكشيع مغ استساع وفيع ما أندل عمييع بمدان عخ
بالقجر الزخور ّ الحي ّ
بي مبيغ وما ُيؤّذن ُ
ّ
نامجا تعميسيًّا
ويقال ليع داخل مداججىع وحػليا ،فػضعشا ليع في مجال تجريذ المغة العخ ّبية بخ ً
الستقجمة.
سسيشاه "لغة مرادر اإلسالم" يذسل السخحمتيغ
االبتجائية و ّ
ّ
ّ
االبتجائية تبجأ بسدتػى الرفخ وتيجف إلى إكداب الجارس ميارات القخاءة والكتابة
السخحمة
ّ
المغػية لآليات
الشحػية الزخورّية والكافية لفيع السعاني
ّ
واالستساع لمقخآن الكخيع والسعارف الرخ ّفية و ّ
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الستقجمة فتيجف إلى إكداب الجارس ميارتَي القخاءة والفيع ألشيخ األحاديث
أما السخحمة
ّ
ّ
البيشات .و ّ
الشبػية وميارة قخاءة السخاجع في مػاضيع عمػم القخآن وفيسيا والكالم فييا باإلضافة إلى ميارة فيع
ّ
األدعية َوتالوتيا.

اسية
تع إعجاد الكتب الجر ّ
ّ
ولكل مخحمة مغ مخحمتَي التعّمع بحدب بخنامج "لغة مرادر اإلسالم" ّ
يتكػن مغ ثالثة أجداء
فممسخحمة
ّ
االبتجائية وضعشا ً
سسيشاه "تعّمع قخاءة القخآن بالمغة العخ ّبية " ّ
كتابا ّ
درسا يعّمع الجارسيغ لغة القخآن عمى أساس القخآن ،فالقخآن ىػ الغاية وىػ الػسيمة
تزع ستّة وستّيغ ً
ّ
ٍ
في وقت واحج في كتابشا الجراسي ىحا.
ّ
التعميسية التي حاولشا جاىجيغ اتّباعيا في ىحا الكتاب اآلتية:
أىع السبادئ
ّ
ومغ ّ

التجرج في االنتقال مغ مػضػع إلى مػضػع دراسي آخخ،
 مبجأ ّ
ّ
العام،
 مبجأ تشاول ّ
خاص في إشار ّ

المغػي عمى شخحو،
 مبجأ تقجيع عخض الشسػذج
ّ
المغػية مغ شخيق كثخة قخاءة اآليات التي اختيخت ليحا
تع استيعابو مغ الطػاىخ
ّ
 مبجأ تعديد ما ّ
الغخض،
المغػية ووضائفيا في أداء السعاني،
 مبجأ الجسع بيغ شخح الريغ
ّ
الشحػية،
 مبجأ الجسع بيغ التفريل والتعسيع في شخح الطػاىخ الرخ ّفية و ّ
مادة ججيجة غيخ معخوفة في إشار القجيع السجروس،
 مبجأ عخض ّ
 مبجأ عجم استخجام غيخ السعخوف وغيخ السجروس في قخاءة آيات الحكخ الحكيع،
السكتدبة.
 مبجأ االعتساد عمى القخاءة وسيم ًة لتعديد السعارف والسيارات
َ

بعزا مغ درس مغ كتابشا تعّمع
كيفية تصبيق ىحه السبادئ يكفيشا أن ندػق ً
مثاال ً
نبيغ ّ
لكي ّ
يعخف الجارس عمى
مثال
قخاءة القخآن الكخيع بالمغة العخ ّبية .فالجرس الخامذ ً
قدسا صػتيًّا ّ
ّ
يتزسغ ً
بقية حخوفيا يعخفيا الجارس مغ
حخف "ثاء" نصًقا وقخاءة وكتابة ،وذلظ مغ خالل كمسة
"كثيخ" التي ّ
ٌ
بقية حخوفيا،
الجروس الدابقة ،وكحلظ عمى حخف "ذال" مغ خالل كمسة "ىحا" التي يعخف الجارس ّ
"لصيف" ...أربع كمسات ججيجة فييا
"بريخ" وعمى حخف "شاء" في
وعمى حخف "صاد" مغ خالل
ٌ
ٌ

اسية الججيجة أصػاتًا وحخوًفا ومفخدات ...ىكحا
أربعة حخوف ججيجة = ثساني وحجات مغ ّ
السادة الجر ّ
التام نحػ اإلتقان في سساع الكتاب وفيسو وقخاءتو
يتقجم الجارس خصػة خصػة
ّ
ً
مبتعجا عغ الجيل ّ
يعخف الجارس عمى االسع السخفػع
تزسغ الجرس الخامذ ً
قدسا نحػيًّا ّ
وتالوتو .كسا وي ّ
أيزا ً
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و"كبيخ – كبي اًخ" وعمى الحخف الشاسخ واسسو السشرػب وخبخه
والسشرػب مغ خالل "هللاُ – هللاَ"
ٌ
حكيع " .ويتز ّسغ
لعميع
عميع
حكيع" ،وعمى الم التأكيج مغ خالل ّ
السخفػع مغ خالل ّ
"إن َ
ٌ
"إن هللاَ ٌ
ٌ
هللا ٌ
"إن" واسسيا وخبخىا.
كل مشيا مغ ّ
الجرس الخامذ ً
يتكػن ّ
قدسا لمقخاءة يذسل سبع آيات ّ
أيزا ً
يتكػن
ولمسخحمة
ّ
الستقجمة وضعشا ً
سسيشاه "نق أخ الحجيث الذخيف بالمغة العخ ّبية" ّ
كتابا دراسيًّا آخخ ّ
كل درس إلى ثالثة أقدام:
كل مشيا حجيثًا مغ األحاديث األربعيغ .يشقدع ّ
درسا يتشاول ّ
مغ أربعيغ ً

كل مفخدات حجيث
أما القدع
القدع
التسييجي يميو ّ
التسييجي فيتشاول ّ
ّ
ّ
نز الحجيث تميو األسئمة لوّ .
وكل
الجرس كمس ًة كمسة بجسيع صيغيا لإلفخاد والتثشية والجسع والتحكيخ والتأنيث وأشكاليا اإلعخ ّ
ابية ّ
تخكيبات الحجيث مغ السبتجأ والخبخ والفعل والفاعل والسفعػالت والرفة والسػصػف والسزاف
نز الحجيث حتّى ال
والسزاف إليو والتسييد واالختراص ،وغيخىا مغ
ّ
السخكبات التي تػجج في ّ
تاما.
أي مجيػل لو عشجما يذخع في قخاءة ىحا الحجيث
فيسا ًّ
ّ
يجج دارس ّ
فيتدشى لو فيع الحجيث ً
الستقجمة أحجىسا في لغة األدعية واآلخخ في
اسيان آخخان وضعشاىسا لمسخحمة
ّ
وثسة كتابان در ّ
ّ
لغة عمػم القخآن.

أن بخنامج "لغة مرادر اإلسالم" جاء لتمبية حاجات السدمسيغ إلى معخفة
سبق أن أشخنا إلى ّ
أن االىتسام بالمغة العخ ّبية
لغة ديشيع وعبادتيع في بالد ال يشصق ّ
سكانيا بالعخ ّبية .والججيخ بالحكخ ّ
ديشا وثقافة وحزارة في بالد مثل روسيا ال يقترخ عمى السدمسيغ مغ دون
باعتبارىا لغة اإلسالم ً
غيخىع .فالسدمسػن في روسيا يختبصػن بغيخ السدمسيغ ارتباشات شتّى مغ القخبى والجػار والدمالة
الدشة برػرة ممحػضة .فاالىتسام بيا قائع
دائخة
السيتسيغ بمغة القخآن و ّ
ّ
ثجوكدية ،وىػ نابع مغ الخغبة في الحفاظ عمى السدتػى العالي مغ
األر
ّ

يػسع
مسا ّ
والرجاقة وغيخىا ّ
السديحية
أيزا في األوساط
ً
ّ
العقائجي
ئيديتيغ المتيغ اكتدبتا خبخة مثيخة لإلعجاب لمتعاير
التفاىع والتفاعل بيغ الجيانتيغ الخ ّ
ّ
السادية ،وىي خبخة ال تخضي مغ يعصر
والعباداتي والتعاون في مختمف مجاالت الحياة
الخوحية و ّ
ّ
ّ
الدشة استسخار سعييع
الساء العكخ مغ مدتشقع الفخقة والفتشة واالنقدام .ومغ دوافع اىتساميع بالقخآن و ّ
أن ىشاك
نحػ
التعسق في معخفة الحات والحي ال يتحّقق ّإال مغ خالل معخفة الغيخ .أضف إلى ذلظ ّ
ّ
التقميجية التي عمييا قامت
أن الجيغ ىػ أساس الثقافات
داعا
ً
مزصخدا في فئة السثّقفيغ السجركة ّ
اتّ ً
ّ

معبخة عغ
أما الثقافة السفتعمة عجيسة األصل
وستقػم الحزارة
الجيشي فيحه لغ تجوم ّ
ألنيا ّ
ّ
اإلندانية .و ّ
ّ
آنية لفئة أو شخيحة أو شبقة ال يسكغ أن تجوم.
مرالح وأغخاض ّ
تبيغ مجى إسيام القائسيغ
قائسة السؤّلفات ذات الرمة بسػضػع السقالة التي نمحقيا بيا ّ
الخوحية:
الثقافية و
اإلسالمية في روسيا في تمبية حاجات السجتسع
بالجراسات
ّ
ّ
ّ
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В.В. Лебедев «Учись читать Коран по-арабски». Части 1-3.
فالديسيخ ليبيجيف ،تعّمع قخاءة القخآن بالمغة العخ ّبية في ثالثة أجداء
В.В. Лебедев, А.Ф. Садриев «Арабский язык Корана».
فالديسيخ ليبيجيف ،أرسالن صجرييف المغة العخ ّبية لمقخآن الكخيع
В.В. Лебедев «Читаем хадисы по-арабски».
فالديسيخ ليبيجيف ،نق أخ األحاديث الذخيفة بالمغة العخ ّبية
В.В. Лебедев, Г.Р. Аганина «Язык мусульманских молитв».
فالديسيخ ليبيجيف ،لغة أدعية السدمسيغ
В.В. Лебедев «Арабский язык корановедения».
فالديسيخ ليبيجيف ،المغة العخ ّبية لمكتب في عمػم القخآن
lebedev@iaas.msu.ru
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