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  المدير العامكلمة 
  
ة للعالقات الهند توليُت مؤخرا منصب المديرالعام للمجلس فأنا متحمس . الثقاف

ادة الهند للتواصل الثقافي مع العالم جدا ام بهذه المهمة الجديدة وأتطلع إلى ق . للق
سعدني أن اغتنم هذه الفرصة ألرحب    ". ثقافة الهند"قراءنا للمجلة  و

اقة منوعة من المقاالت الممتعة حول وفي هذا  العدد نقدم إلى حضراتكم 
س األسب  حوث والقصة القصيرة  وخدمات الرئ ة  وال ات الهند الثقافة والشخص

ا واإلدارة والتقليد  .A. P. Jالهند عبد الكالم للوطن في مجال العلوم والتكنولوج
ةإلى جانب الرحلة الرو  (Rishi- Sufi)الرشي الصوفي    .حان

ان مقدس ة  في زارة م م تجرتي الشخص ة أود أن أشار هذه المناس . و
عد قضاء سنوات عديدة في السلك الدبلوماسي أخذت أمي  وهي قد توفيت ( وذلك 

تي" إلى زارة ) اآلن  بناء على خبرتي . مدينة المعابد الشهيرة في جنوب الهند" تيرو
ة لم أدخر وسعا في تخط ات رائعة لها مع  الدبلوماس زارة شاملة واتخاذ ترتي

قة لضمان الراحة لها التفاصيل الدق ة هذه الزارة عندما . االهتمام الكافي  وفي نها
أنني حرمتها من الزارة  النفي وقالت  استفسرت عن ما إذا أعجبتها الرحلة فأجابت 

ة واستبدلتها برحلة ممتعة ة يجب أن وٕانها قصدت من ذلك أن الر . الروحان حلة الدين
ة القوة  أهم شعر اإلنسان  ة لكي  ات والمشقات العمل تتضمن نصيبها من الصعو
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vi 
  

ة إلى رحلة  ونها رحلة عاد ه الرحلة المقدسة التي تتعد  ش ة، وهو ما  اإلله
ة ة من الروحان عادا إضاف   . تحتضن أ

ا بنج -هذا، وقد استضافت الهند مؤخرا قمة منتد الهند اهرأفرق واعترافا . اح 
ة في دراسة الهند عبرالعالم، جاء المؤتمرالدولي حول  ة المتنام الرغ علم "واحتفاال 

ات  نيو ) القصرالرئاسي(في نيو دلهي الذ نظمه راشترتي بهاون " 2015الهند
ن من .   2015 -23-21دلهي  في م حتى نتم قاتكم و آرائ نحن نتطلع إلى تعل

 . تحسين مستو المجلة
ح وحلول العام  الد المس ة م مناس ات  ات والتمن وتقبلوا مني أطيب التح

ألف خير ل عام وأنتم    .الجديد، 
  

هار.  Cالسفير،     راجا س
ة   المدير العام للمجلس الهند للعالقات الثقاف



  
  
  
  
  
  
  

  كلمة إدارة التحرير
  

ة ولكن مرة في قرون يولد قولون إن اإل ة والماد نسان وليد ظروفه االجتماع
س إ ان رئ ة ومنهم  ة القاس ة غير المساعدة والماد نسان يهزم ظروفه االجتماع

ر زن العابدين عبد الكالم   .جمهورتنا المرحوم أبو 
ر طفولته في فقر مدقع  اد سمك صغيرا أمضى أبو  ان والده ص حيث 

ر على العمل أعمال  وأجبر أبو  ام  اه عن طر الق لمساعدة أسرته منذ ص
موزع صحف ولكنه لم يتوقف عن . تافهة عمل  مه االبتدائي بدأ  عندما أكمل تعل

رة ولكن القدر  ارة عس قود ط ارا  ح ط ص ة أن  انت له أمن ة،  دراساته الجامع
ادة الشعب الهند ان اختاره   .لق

ات ثم  ة حتى حصل على درجة في الراض إنه استمر في دارساته الجامع
الدرجة في علوم الفيزاء عها  عد إحرازه التخصص في هندسة علوم الفضاء بدأ . ات

ة  عة للمنظمة الهند ر الطيران التا مهندس في مؤسسة تطو ة  اته العمل ر ح أبو
ر الدفاع حاث وتطو ار العلماء  أل ومن هنا سنحت له فرص اللقاء والعمل مع 

ة المعروفة بـ  ة الهند حوث الفضائ ه الكامنة ثم إنه انتقل إلى منظمة ال وٕاظهار مواه
ISRO عتبر أول عالم ومدير في. حيث وجد مجاال أوسع للعمل  ISRO إنه 

ه فضل تطو ذلك يرجع إل ة و ة إطالق األقمار الصناع ر الصوارخ لمشروع مر
ة ة والقنابل النوو الست ر في العمل بجد وسرة في . ال االختصار استمر أبو
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ار رجاالت الدولة الذين لّبوا  ه عمله الدائب ثقة  ر مختلف الصوارخ وأكس تطو
قوم بإنجاز أعماله اته حتى  ع طل ر مجدا و . جم سب أبو عن إخالصه للعمل 

الد ل ال ة في  ار نظرا أل. وهي ة وٕانجازاته المفيدة للوطن أظهر  حاثه العلم
ل ما أراد تنفيذه في مصلحة الوطن  ات في الدولة تقديرا له وساعدوه في  الشخص

ح المستشار اء حتى أص ما استحقه من المناصب العل س  وجازوه  العلمي الرئ
رتارة  س الوزاء الهند وس ة ألرئ ة الهند حوث الفضائ   .ISRO منظمة ال

 م  واله الشعب الهند 2007يوليو  25حتى  2002، 25خالل الفترة يوليو 
س  لجمهورة الهند وخالل هذه الفترة منح له الشعب ) الحاد عشر(منصب الرئ

س الشعب لمحبته للشعب ومحبتهم لهم   .الهند لقب رئ
ة فادحة في وفاته في  عن عمر  2015يوليو  28تكبدت الهند خسارة علم

ا اآلن ولكن . عاما لن تتعوض 83يناهز  س موجودا بيننا جسمان الرغم أنه ل
ر    .امتنان إلنجازاته الخالدة إلى أبد اآلبدين هالشعب سوف يتذ

رإدارة     التحر
 



 
ه لَّ أوصافه وألقا ة عبد الكالم تفوق   إنسان

  
  **حبيب هللا خان. د.أ

  
ان  { اء جديدة، لذلك نر أنه  ة لإلطالع على أش بيرًا من الفضول ملك قدرًا  ان 

انت  ان، و ادين المعرفة من العلوم واآلداب والفلسفة واألد ّل م ثير المطالعة في 
اء  قًة إلى درجٍة َّسرت له استخالص مشاهداته ومالحظاته لألش واألحداث عم

ّل سهولةٍ    .} الدروس والعبر والنتائج منها 
ع والعشرون من شهر يوليو عام  م صفحات تارخ 2015دخل اليوم السا

اته وأفنى  ّرس ح ه الهند ابنها النجيب الذ  يوم حزن، خسرت ف الهند الحديثة 
ره الده األّم وتطو ه في سبيل  ا ًا، لتحتّل ش ًا واقتصاد ًا واجتماع ًا وثقاف ا تكنولوج

حلول عام  انتها بجدارٍة واستحقاٍق في مصاف الدول المتقّدمة  لقد ُعرف . م2020م
ات واأللقاب المعدودة أمثال  المسمَّ ة الّالمعة  اته المهن " عاِلم ذر "هذا االبن إّان ح

س الشع"و" رجل المهمات"و" رجل الصاروخ"و وما إلى ذلك، ولكّن األوصاف " برئ
عد وفاته فهي غير معدودة، خرجت من أعماق قلوب أبناء  ه  واأللقاب التي لحقت 
ّل  جلدته لتعّبر عن خالص حزنهم وصادق مؤاساتهم لفقيدهم الغالي الذ ضّحى 
ر منها  ما أوتي من علٍم وعمٍر في سبيل رفع الوطن وتحسين أوضاع المواطنين، أذ

ماً "ل المثال ال الحصر على سبي صيراً "و" قائدًا ُملهماً "و" قائدًا عظ رجًال "و" قائدًا 
ماً "و" طًال خارقاً "و" أسطوراً  إنسانًا "و" روحًا ال ُتقَهر"و" قدوًة حسنةً "و" نجًال عظ

ة**                                                            ة اإلسالم ة، الجامعة المل  .، نيودلهي، الهنداألستاذ في قسم اللغة العر
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ماً  وال يخفى على من تاََع رسائل التعاز على مواقع التواصل . وما إلى ذلك" عظ
جرائد والمجالت أن الهند في تارخها الحديث مع تنّوعها الديني االجتماعي، وفي ال

مي واللغو توّحدت في التعبير عن حزنها العمي على خسرانها  والعرقي واإلقل
م، وتالشى الفرق بين الحزب الحاكم واألحزاب المعارضة ألول مرة في وصف  العظ

ة المواطنين ان شغلها الشاغل خير الوطن ورفاه ٍة  فإذا أمعنا النظر في  .شخص
ة نجد أنها تدّل  اته المهن س الفقيد خالل ح األلقاب واألوصاف التي ُلقِّب بها الرئ

ة، ولكّن األوصاف واأللقاب ة وٕانجازاته التقن التي وردت في  -على مؤهالته العلم
لمات التعاز الصادقة التي عّبر بها أفراد مختلف شرائح المجتمع الهند عن 

ة  -م وخسرانهم على رحيله عن العالم الفانيمؤاساته تدّل على الصفات اإلنسان
ر زن العابدين عبد  س األسب أبو ة الرئ انت تزخر بها شخص النبيلة التي 

ه وتصّرفاته ومعامالته سلو ا  قة االرت طٌة وث ّلها مرت ومواقفه  الكالم، وهي 
فضلها  مة التي  ة العظ عدٍد من اإلنجازات التقن اته حافلٌة  ة، ومع أّن ح اإلنسان
ًة على مستو العالم،  ًة وتقن دخلت الهند ناد الدول المتقّدمة، واكتسبت شهرًة علم
ال القادمة  ره األج اله أن تذ انه، ولم يخطر على  س الفقيد في ُحس أخذها الرئ لم 

ال القادمة"ازات، بل عندما سأله صحفيٌّ بتلك اإلنج رك األج ؟، "ما ُتحّب أن تذ
ـ : فقال ال القادمة  رني األج أ إنسان  ”nice human being“أحّب أن تذ

اق تبدو محدودة المعنى وضّقة المفهوم، وال تؤّد  لمة جّيد في هذا الس طيب، إن 
ح القراء عذر  قي المقصود، لذا أستم س في المعنى الحق ًا، لو تجاوزُت حدود القوام

ارة  وفقًا لما قاله الرسول صلى " إنسان نافع"ـ ”nice human being“ترجمة الع
ه وسلم  ان خير الناس الذ "خير الناس من ينفع الناس"هللا عل الفعل إنه  ، و

ه قول الشاعر األردو    :ينطب عل
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ارة  ه " خير الناس"في الواقع، إن الع هي مترادفة لإلنسان الذ يتشّدق 
أتي  ست أمرًا سهًال، وٕانما  قول إن والدة اإلنسان في هذا الكون ل ، و الشاعر األردو
ثيرة، هذه  عد أن يدور الفلك سنواٍت  طن األرض إلى حّيز الوجود  خروجه من 

قٌة  أن الهدف حق عترفون  ان، و ع األد اع جم رها أحٌد، بل ُقّرها أت ثابتٌة، ال ُين
ة  ّلها هو إعادة تلقين بني آدم دروس اإلنسان ان  قي الذ من أجله ُعثِت األد الحق

  .التي ينسونها من حيٍن إلى آخر
ر زن العابدين  س الفقيد أبو ات أمثال الرئ ه، أن الشخص ومما ال شكَّ ف

س ع الغًا من خالل أعمالها وأقوالها ل بد الكالم  ُتولد في مئات السنين، وتترك أثرًا 
افة شرائح المجتمع، هذا ما  في نفوس شرحة معّينة من المجتمع وٕاّنما في نفوس 
فقدان أعزِّ قرٍب أو  لُّ هند  س الفقيد عندما َشُعر  عد وفاة الرئ الض  رأيناه 

أت هذ ٍ له، ولم  ا الشعور من الفراغ بل نََع من الخدمات والعطاءات الصادقة صدي
ه، ثم اعتراف الوطن والمواطنين بخدماته  س الفقيد لوطنه ومواطن التي قّدمها الرئ

ادام شير  ة وأرفعها مثل  أعلى الجوائز الوطن  Padam(وعطاءاته وتكرمهم إّاه 
Shree(ادام بهوشان ادام Padam Bhushan)( ، و  فيبهوشان، و

 (Padam Vibhushan)هارات راتنا ادة هذه (Bharat Ratana) ، و ، ثم ق
م، قد 2002الجوائز واألوسمة والعطاءات إلى تولِّي الفقيد رئاسة الجمهورة عام 

س الفقيد  يتساءل المرء ما هو أعلى شأنًا؟ الخدمات والعطاءات التي قّدمها الرئ
عطاءاته،  لوطنه، أم الجوائز والتكرمات التي ه الوطن والمواطنون اعترافًا  أغدقها عل

س الفقيد في  ليهما ُوفِّقا في دورهما أ أن الرئ ون الجواب أّن  فمن المرّجح أن 
قّصر في الخدمة  س الفقيد لم  م الخدمات، والوطن في تشرفه وتكرمه، أّن الرئ تقد

ذ ه في تكرمه وتشرفه،ه س الفقيد أول والعطاء، والوطن لم يبخل عل ح الرئ ا أص
س  محض خدماته وعطاءاته للوطن ول س للجمهورة وصل إلى ُسّدة الرئاسة  رئ
تور  عد الد س الجمهورة  ة، فهو ثالث رئ اس ّ حزب من األحزاب الس لوالئه أل
تور ذاكر حسين الذ نال أرفع وسام وطني وهو رشنان والد   رادها 
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ه ال" بهارات راتنا" س قبل توّل متاز بها الرئ رئاسة، وهنالك الكثير من الممّيزات التي 
ًة هي شعبيته الواسعة بين  قين والالحقين، لعّل أكثرها أهّم الفقيد عن الرؤساء السا
ثرة الرسائل التي ُنشرت في وسائل اإلعالم ومواقع  ة من  اد الشعب الهند التي 

سبوك عقب وف تر والف ّل رسالٍة التواصل االجتماعي من التو اته، حيث نر أن 
اة  اع خطواته في الح تسعى إلى تقدير وتثمين ميزٍة من ميزاته، وتدعو إلى اّت
ة  ة مثل العدل والمساواة والعدالة االجتماع م السام ا والق العاّمة، وتطبي المثل العل

ان يدعو إليها في ُخطَ  ة التي  ة والمال اس ة اإلدارة والنزاهة الس ه وتفاعالته والشفاف
اسًّا  س الفقيد في هذا المضمار رقمًا ق ات، لقد سّجل الرئ ة والطال اب والطل مع الش
ة، وخالل هذه  حيث بلغ عدد الذين تفاعَل معهم حوالي عشرن مليون شاب وشا

قول لهم شّجعهم على تحقي أحالمهم، و ان  س ما يراه : التفاعالت  إن الُحْلم ل
ع أن ينامالمرء في منامه،  ستط ه ال  س عندما ينتا   . 1بل على الع

ان  اسة قدر اإلم امه بتطهير الس س الفقيد ق ومن الممّيزات األخر للرئ
ة والرشوة  ة والمحسو اس ة أمثال مراعاة مصالح األحزاب الس من العيوب االجتماع

ة، فإنه من أجل القضاء  اس م قدوة حسنة في النزاهة الس على الرشوة من خالل تقد
ة ابتكر طرقة جديدة تتمّثل في تحليف الطالب الصغار بإقناع  وم في الدوائر الح
ة ، بل  عدم قبول الرشوة، ولم تكن هذه المساعي الحميدة من أجل الدعا والديهم 
انت معه شنطتان،  اته، عندما دخل القصر الرئاسي  س الفقيد في ح رت الصحف 2غير شنطتين وعندما خرج منه لم تكن معهطّقه الرئ س هذا فحسب، بل ذ ، ل
س  ه ضيوفًا في القصر الرئاسي استأجر لهم الرئ أن أهله وأقراءه عندما حّلوا عل
افتهم من  ة، ودفع فواتير ض ارات الرسم ستخدم لهم الس ارات األجرة، ولم  الفقيد س

ه الخاص لماّد الذ لقد قرأُت في مواقع التواصل االجتماعي أن اإلرث ا. 3جي
ما يلي  س الفقيد وراءه هو  ه الرئ  2400بدالت،  3قمصان،  4بناتيل،  6: تر

احثين(تاب، شقة واحدة  ة ال ادام بهوشان، )وقفها لجمع ، جائزة  ادام شير ، جائزة 
ادام فيبهوشان، جائزة بهارات راتنا،  ب، حساب  16جائزة  توراه، موقع الو شهادة الد
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تر، حساب ا ه جهاز التلفزون والتكييف وسندات (لبرد اإللكتروني، التو ن لد لم 
مبلغ تقاعديته ) األسهم والعقار والرصيد المصرفي ة تبّرع  ومنذ ثماني سنوات الماض

ًا ثمينًا هائًال جدًا يتمّثل في . إلى مجلس قرته ال القادمة إرثًا معنو ولكّنه ترك لألج
ة رامجه ومخططاته التنمو حّققها لتغيير صورة الهند  رؤاه و مهله القدر ل التي لم 

الغ عددهم  قيين وهو  1.25وأوضاع الهنود ال عتبرهم أبناءه الحق ان  ار نسمة  مل
ن متزّوجاً    .نفسه لم 

ان  ما  امه  ة ق ومن الممّيزات األخر التي تدّل على مواقفه اإلنسان
الرمزة التي ال تعود فائدتها إّال  لصالح الوطن والمواطنين، واالبتعاد عن األعمال

ة  ّل سنٍة مأد م  ق على صاحبها، وأضرب مثاًال على ذلك، أن القصر الرئاسي 
ار موظفي الدولة ورجال  حضرها الوزراء والنّواب ورؤساء األحزاب و إفطار 

ارك في عام  م، دعا 2002األعمال وأصحاب النفوذ، فعندما حّل شهر رمضان الم
س الف رتيره وسألهالرئ رتير : قيد س ة إفطار؟ فأجاب الس ُ على إقامة مأد م ُننِف

س الفقيد ِلَم ال نوّزع هذا المبلغ على  ة، فاقترح الرئ حوالي مائتين وخمسين ألف رو
 ّ ا؟ إّن األيتام أوَلى وأح سورن اقتصاد ة إفطار للم دور األيتام بدًال من إقامة مأد

ة، وطلب  بهذا اإلفطار، ثم أضاف من ه الخاص مبلغًا آخر قدره مائة ألف رو حسا
س الفقيد  ة الرئ أكمله على دور األيتام، فنزوًال عند رغ رتيره توزع هذا المبلغ  من س

ة  28تم تحديد  اجات األيتام وٕاقامة مأد دارًا لأليتام، وُحّول المبلغ إليها، لقضاء احت
س .4لقصر الرئاسي تلك السنةاإلفطار لهم، وُألغي برنامج اإلفطار في ا ان الرئ لقد 

بيرة التخاذ  انت تمّده بجرأة  متاز بخلوص النّة أو النّة الصادقة التي  الفقيد 
حة، لم نر طوال فترة رئاسته ق أنه تقاعس عن الواجب الوطني، أو  القرارات الصح

ة المفرطة ا العلمان لزائفة مثل اّتخذ قرارًا إلرضاء شخٍص أو حزٍب، أو تظاهر 
قدر  مسلم ملتزم،  و اته  الزعماء اآلخرن إلرضاء اآلخرن، بل قّدم نفسه طول ح
ما قيَل  ان يهتّم اهتمامًا شديدًا  ان اآلخرن، فإنه  حترم أد ان  حّب دينه،  ان  ما 
حاول  قرأ القرآن الكرم، لم  ان  ما  هاغوات غيتا  قرأ اإلنجيل و ان  من قال،  وال 
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قّدم منه أمثلة رائعة عند الضرورة، أبدًا  ان  إخفاء دينه أو التقليل من شأنه، بل 
س الجمهورة  ه رئ س الفقيد ذات مرة خالل الخطاب التقليد الذ يلق ر أن الرئ ى قصة سيدنا عبد القادر أتذّ ة عيد االستقالل والجمهورة أمام الشعب، ح عش

الني رحمه هللا للتأكيد على تبنِّي ه في  الج اة، ومرة أخر قصة أب الصدق في الح
اق القضاء على  ة من أصحاب المصالح، وذلك في س اإلعراض عن قبول الهد

اء الرشوة س الفقيد في . و س دّراني قصة لقائه مع الرئ ر الصحافي الشهير أن ذ
غ: م، و قد جاء هذا اللقاء على النحو التالي 2006عام   أن األمين العام لمجلس تبل

قًة لقراءة القرآن في دلهي خالل شهر  م مسا ق ان  القرآن المرحوم تشودهر عارف 
ة في هذا المجلس، وفي عام  ان لي شرف العضو ّل عام، و م تلقى 2006رمضان 

س الجمهورة يوّد اللقاء مع المقرئين  أن رئ الغًا من القصر الرئاسي  المجلس 
س الجمهورة ة رئ ًة لرغ وصل السيد تشودهر عارف مع المقرئين  الكرام، فتلب

انت جلسة قراءة  الكرام وأعضاء المجلس إلى القصر الرئاسي عصر اليوم التالي، و
ضاء على السجاجيد، وُوضع  شراشف ب بيرة مفروشة  القرآن قد ُنّظمت في غرفة 

نُت جالسًا في الصف األمامي مع الس روفون في جانب للمقرئين الكرام، وأنا  يد الم
ر زن العابدين عبد الكالم  س أبو  تشودهر عارف، فجأًة دخل علينا فخامة الرئ

يجاما  ورتا و ة والصلوات(في زّ  فضله المسلمون في محافل دين اس  ) وهو ل
ا  ادل التحا عد ت يده نسخة مصّغرة للقرآن الكرم، و ضاء، و ة ب وعلى رأسه طاق

عًا على األرض ة جلس متّر انت  التقليد حيث  ين السيد تشودهر عارف  بيني و
ان  ة قراءة القرآن، و الفور بدأت عمل ، و سر بتي ال منى تالمس ر بته ال ر
ع قراءتهم في  س الفقيد يتا ان الرئ ون في قراءة القرآن الكرم، و المقرؤون يتناو

شرع في  ء جديد و أتي مقر انت بيده، وما أن  القراءة نسخة القرآن الكرم التي 
ء، فاندهشُت من  قرأها المقر ان  ة التي  فتح نفس السورة ونفس اآل س  ان الرئ
قرأه  ه، أو  ٌ للقرآن الكرم عن ظهر قل سرعته في فتح السورة، واستنتجُت إما هو حاف
نُت جالسًا على  ما أني  سهولٍة، و ة  ة المطلو ّسرت له الوصول إلى اآل ثرة 
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نُت  من، و ه األ راءة األطفال وٕامارة  جان سطاء و ثب، فرأيُت سذاجة ال ه عن  أراق
اء و تواضع العلماء في وجهه حمل في طّاته درسًا . األذ هذا حدث واقعي واحد 

غًا في احترام المجلس والتواضع والتدّين والعلم وما إلى ذلك   .5بل
اره وأعماله س الفقيد وأف ة الرئ شخص ار الُمعَجبين  وأقواله  أنا من 

ه  تا اته، لقد قرأت  تا م فور نزوله إلى 1999في عام  ”Wings of Fire“و
ه تا ثيرًا، واستهواني هذا الكتاب إلى قراءة  ه   Ignited“الثاني  األسواق، وتأّثرُت 

Mind”  عد انقطاٍع دام حوالي عشر سنوات عدُت لقراءة 2002في عام م، ثم 
ه الثالث  م، وفضًال عن هذه الكتب لقد 2012في عام  ”Turning Points“تا

اره وأقواله المنشورة في الجرائد والمجالت، فمن خالل  ه من أف أس  عُت قدرًا ال  تا
نني القول  مة، ُم ة العظ ة عن هذه الشخص ّ من المعلومات األساس ما تجّمع لد

ة، تضّمنت في قامته حث ة و ة أو مؤسسة علم م ة أكاد مثا انت  فة  إنها  النح
ارزة  ات  اسي المرموق، : ثالث شخص ة الس احث، وشخص ة العاِلم وال شخص

ّلها ناجحًة  ات الثالث  انت هذه الشخص ارع، لقد  ّر والكاتب ال ة المف وشخص
لغت ذروتها في اإلنتاج والعطاء س الفقيد بدأ . جدًا، و واليخفى على أحٍد أن الرئ

ة في عام  اته المهن عا1960ح ة، وقضى م  حاث الدفاع احث في مؤسسة األ لم و
قارب أرعة عقود من الزمن، وعمل خاللها بِجدٍّ وٕاخالص على  في هذه المهنة ما 
ة إطالق األقمار  ناء مر ر و ة، ونجح في تطو ة والدفاع عدٍد من المشارع الفضائ

ة وعدٍد من الصوارخ المتنّوعة، ولعب دورًا محورًا في إجرا ء التجارب الصناع
ة الناجحة عام  مة التي 1998النوو م، وما من أدنى شكٍّ في أّن اإلنجازات العظ

فتخر بها الوطن والمواطنون إلى  ا س س الفقيد في مجال العلم والتكنولوج حّققها الرئ
س الجمهورة خالل الفترة . 6األبد رئ اسة  عمله في مجال الس ما يتعل  وأما ف

س الفقيد هو م، فهو غن2002-2007 عرفه القاصي والداني، أن الرئ ان،  ي عن الب
سًا فخرًا رمزًا  ن رئ س، ألنه لم  الع س  قبوله، ول رسيَّ الرئاسة  الذ شرََّف 
سًا  ان رئ راعي مصالح الحزب الذ وّاله الرئاسة، بل  ومة، و متثل ألوامر الح
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ان لصالح الوطن وا عمل على ما  ًا ُمخلصًا  ّل ما وطن لمواطنين، وُعرض عن 
ومة، وخير مثاٍل على ذلك،  ان يتعارض مع المصلحة العامة ولو طلبت منه الح
ة غوجرات عام  رات المتضّررن من أعمال الشغب في وال ٍة لمعس امه بزارٍة رسم ق

ومة السيد أتال 2002 ه الرئاسة، ومع أن ح عد فترة قصيرة من توّل م، والتي اندلعت 
ة، ولكن لم يرض بيها حّجة الظروف األمن عدم زارة غوجرات  ا نصحته  ر فاج

أن يتقاعس عن نصرة المظلومين، ومسح دموع الملهوفين، فقام بزارة  ضميُره 
ة  ومة المحّل المتضّررن، وطلب من الح ومة، والتقى  ة الح غوجرات ضد رغ

هم، لقد أسفرت زارته عن بإسراع أعمال اإلغاثة وٕاعادة إعمار النازحين عن بيوت
ما أعطت أول إشارة  ين،  و نتائج محمودة في ِضماد جراح المفجوعين والمن

ومة ن إخضاعه إلرادة الح أنه الُم زة  ومة المر ، فالتارخ شاهد 7واضحة للح
ومة، بل عمل  سع أبدًا إلى إرضاء الح س الفقيد طوال فترة واليته لم  على أن الرئ

ات ا س وضع نفسه حسب مقتض رئ لدستور نصًا وروحًا، ولعّل من أهّم إسهاماته 
ه لعامة الناس من  في متناول الشعب، وفتح أبواب القصر الرئاسي على مصراع
ه  ومة مسدودة أمامهم، أضرب عل انوا يجدون أبواب الح الشعب الهند الذين 

فة  ة في " د هيندو"مثاًال من مقال مطّول ُنشر في صح م، 30/7/2015اليوم
الغ من العمر  تا ال حتو على قصة أخيل غو عامًا، وهو من مدينة رام بور  29و

ش، وتعود القصة إلى عام  ة أترابراد تا يدرس في 2004بوال ان أخيل غو م، حينما 
ة  ة المتفّوقين في المدرسة، وعند ظهور نتائج الثانو ان من الطل ة، و المرحلة الثانو

أنه راسب في مادة الفيزاء العامة أصيب أخيل  بيرة، عندما رأ  صدمة  تا  غو
درجة، بينما في المواد األخر  70درجة فق من أصل  13ألنه حصل فيها على 

ان قد حصل على  اء والحاسوب  م ات والك ما % 97مثل الراض من الدرجات، و
ان يتوّقعه، فراجع المسؤولين المحّليين س ما  انت ع ًا  أّن النتيجة  أوًال، ثم قّدم طل

ّراسته  م  م الثانو إلعادة النظر في قضيته وٕاعادة تقي زة للتعل إلى الهيئة المر
ان والده  ًا آلماله، و ّ من االهتمام، وجاء الجواب مخّي ستح ه ما  ولكن لم ينل طل
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لة، ولكن سع ضًا استخدم نفوذه لحّل هذه المش ، هو أ ه عمل مهندسًا في دائرة الر
تا على وشك  ان أخيل غو أس يدّب إلى نفوس األسرة، و دأ ال الفشل، و اء  ضًا  أ
أس واالكتئاب، أرسل أخيل  ال االكتئاب، وفي مثل هذه الحالة المليئة  ة  اإلصا
ه  ناشد ف لته، و ه مش شرح ف س الفقيد عبر البرد اإللكتروني  ًا إلى الرئ تا خطا غو

ٍة، فقد قرأ عطفه وعنايته، فمن حسن حظّ  ه وقع نداءه هذه المرة على أذٍن صاغ
انت  ة، و م لدراسة الموضوع بجد ة وأحاله إلى وزر التعل عنا ه  س الفقيد طل الرئ

تا في غضون  ًا مسّجًال من الهيئة  15النتيجة أن أخيل غو يومًا فق تلّقى خطا
م الثانو مع اعتذار وافر عن حصول الخطأ في زة للتعل عد  المر شف درجاته، و

ح مجموع درجاته  ح أص ان قد رسب فيها،  85التصح درجة في مادة الفيزا التي 
س  ز األول ل ة العامة فحسب، وٕاّنما احتّل المر تا في الثانو هذا لم ينجح أخيل غو و
معهد بيرال  تا  عد ذلك التح أخيل غو أسرها، و في مدرسته بل في مديرة رام بور 

النيللتكنولوج الوروس في الهندسة (BITS-Pilani)ا والعلوم بب ، وأكمل شهادة ال
اًة سعيدًة مع  قود ح ٍة، و وم ٍة ح ًا لد شر ان عمل مهندسًا م ة، واليوم  ان الم
تأّسف  عتبره مالكًا، و اة و س الفقيد بنجاحه في الح تا للرئ دين أخيل غو أسرته، و

ّنه من مقابلت مًة للوطن والمواطنينعلى عدم تم ًا، وَُعدُّ وفاته خسارة عظ . 8ه شخص
عامة  س الفقيد  إن دّلت هذه القصة على شيء فإنها تدّل على اهتمام الرئ
اشر معهم، ولتحقي هذا الغرض نشر  المواطنين، وحرصه الشديد على التواصل الم

شاء، ووّسع دائرة عمل ا ه من  لقصر الرئاسي عنوان برده اإللكتروني ليّتصل 
اشرة ست وحيدًة وٕانما هي واحدة . لتشمل األمور التي تهّم الشعب م وهذه القصة ل

 .من مئات القصص التي نشرتها وسائل اإلعالم خالل فترة رئاسته
ا  س الفقيد هو الرؤ ة الرئ ّونة لشخص والعنصر الثالث من العناصر الم

ة، هذا العنصر يتداخل في ر والكتا قين أ في إسهاماته  والرأ والف العنصرن السا
ًا  تا س الفقيد وراءه عشرن  اسة، لقد ترك الرئ ا والس في مجال العلوم والتكنولوج

ة من زمالئه الذين عملوا معه على المشارع المختلفة مشار فها   ، 9قّمًا، ُوّف في تأل
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بيرًة بين أوسا المثقفين واأل ًة  احثين ونالت هذه الكتب برمتها شعب ميين وال كاد
اة، ورؤاه عن الوطن،  اسيين، إذ أّنها تحتو على تجرته الخاصة في الح والس
ادئه في  اة، وم ا، وفلسفته عن الح ة، وقصته مع العلوم والتكنولوج اره عن التنم وأف
حانه وتعالى عددًا من  ه هللا س اسة، وآرائه في األدب والفنون الجميلة، لقد وه الس

ملك المواه ان  ة واحدة، فقد  ب والميزات والصفات التي نادرًا ما تجتمع في شخص
ثير  ان  اء جديدة، لذلك نر أنه  ة لإلطالع على أش بيرًا من الفضول قدرًا 
انت  ان، و ادين المعرفة من العلوم واآلداب والفلسفة واألد ّل م المطالعة في 

قةً  اء واألحداث عم إلى درجٍة َّسرت له استخالص  مشاهداته ومالحظاته لألش
ّل سهولةٍ  ه يجد أنها ُمفَعمٌة . 10الدروس والعبر والنتائج منها  ت طالع  ومن 

حقوق اإلنسان  س  ة، ول اإلنسان واإلنسان ا والمواقف والقصص المتعلقة  القضا
التي تشّل موضوعًا عصرًا تستغّله األحزاب والمنّظمات والدول المختلفة لكسب 

س الفقيد المسائل المتعلقة الم ة، فقد أولى الرئ اس ة والمنافع الس آرب الشخص
ًا  ًا ومعنو بيرًا، ورّز عنايته على اإلنسان وتنميته ماد ة اهتمامًا  اإلنسان واإلنسان
ن  م اقي هو الفروع، وال  ًا، ألن اإلنسان هو األصل والجوهر، وال ًا واجتماع وأخالق

ة الفروع بإهمال ة إلى  تنم ّلها من البدا س الفقيد  األصل، لذلك نر أن أعمال الرئ
افة مجاالت  ة، ونجد هذه الدروس منتشرة في  الدروس في اإلنسان ة تزخر  النها
اسة والرئاسة وما إلى  ة والس اهتماماته من الفضاء والصوارخ والذرة والثقافة والكتا

ه الرئاس الض منذ توّل الغًا 2002ة عام ذلك، ولهذا الغرض  ان يهتّم اهتمامًا  م، 
ة  غرس في نفوسهم ماعدا حّب االّطالع والتعّلم والوطن ات ل ة والطال بلقاء الطل
ة  اة العامة حبَّ اإلنسان واإلنسان عة األحالم والنزاهة في الح والعمل الدؤوب ومتا

ًا ألعما ل موضوعًا أساس شّ ة  ضًا، ألن حّب اإلنسان واإلنسان له واهتماماته، لقد أ
س الفقيد في اجتماع ممثلى  لمة الرئ امي بترجمة  لمسُت هذا االهتمام عنده أثناء ق

ما 2003البرلمان العالمي الذ استضافه البرلمان الهند في عام  م، حيث قال ف
اة : قال عمل الدين في ح ان والعلوم واحد، أال وهو خدمة اإلنسان،  إن هدف األد

ما  اإلنسان على م أمامه،  ة وٕانارة السبيل المستق ة أ الروح حّل مشاكله الداخل
ات في  ة، أ ما يواجهه اإلنسان من الصعو تعمل العلوم على حّل مشاكله الخارج
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ه سمعُت منه هذا  ب األرضي إلخ، وللمرة الثان ش على هذا الكو ن والع الس
لمة ضيف الشرف في حفلة توزع  الشهادات التي نّظمته الحديث خالل إلقائه 
ضيف شرف في عام  ة، ودعته إليها  ة اإلسالم س هذا 11م2004الجامعة المل ، ول

ه  تا س الفقيد . 12"أجنحة من النار"فحسب وٕانما أشار إلى هذا األمر في  ر الرئ وذ
لماته مرارًا  ه و حانه وتعالى لإلنسان"في خط ة من هللا س " إن العلوم هي أكبر هد

ان ا ستفيد منها في حّل إذا  ة و قّدر هذه الهد ذلك، فيجب على اإلنسان أن  ألمر 
شته، وفي  ستخدمها لتحسين مستو مع ة، و اته اليوم المشاكل التي تعترضه في ح
تور جي مادهوان  قول الد ًا رائعًا،  س الفقيد مثاًال عمل هذا الصدد قّدم الرئ

ار، حاث الفضاء(نا س األسب لمؤسسة أ ة  الرئ الذ عمل تحت  (ISRO)الهند
ادته حوالي عشرن سنة سبرس"، في مقال له رائٍع ُنِشر في جردة )ق ان إ في " إند

عنوان 29/7/2015 بيٍر من " "حّالل المشاكل"م  ان على قدٍر  س الفقيد  إن الرئ
ان هّمه الوحيد خالل فتر  ة الشعب، و ر دائمًا في رفاه ّ ف ان  ة، ولقد  ة اإلنسان

ة  ان من أعّز مشارعه التنمو ة، و أكملها من تجاره العلم الد  فيد ال رئاسته أن 
ما  ضًا،  ة أ الت المتوّفرة في المناط الحضرة إلى المناط الرف أن ينقل التسه

ة الحضرة البنى التحت ة  د المناط الرف س الفقيد . ان يرد تزو ان الرئ فقد 
ن تحق م أنه ال اب، ولهذا يؤمن  ين الش الد، دون تم ة لل ي األهداف اإلنمائ

ة أنه  اب وطالب المدارس، ومن المصادفات الغر ان يتفاعل دائمًا مع الش السبب 
اب في  انتقل من هذا العالم الفاني خالل إلقائه محاضرة أمام مجموعة من الش

شيلونغ م إدارة األعمال  ة أنه  ومما يدّل على. المعهد الهند لتعل همومه اإلنسان
ا المواد المستخدمة في صنع الصوارخ، استخدم إعد إحراز  تقان في مجال تكنولوج

انت  1معرفته لصنع فرجار الّشلل،و  2"الدعامة"خفيف الوزن لألطفال المصابين 
أمراض القلب مساهمة أخر قام بها س الفقيد يرد تكييف . للمصابين  ان الرئ لقد 

ة من أجل حّل مشاكل الناس المواد والتك حاث الفضائ ا المستخدمة في األ نولوج
ة، ساهم  حاث الدفاع ة األ س مؤّسسة تنم ه منصب رئ العاديين، وخالل فترة توّل

  Calipersفرجار معناه  -1                                                           
  Stentدعامة معناها  2 -
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ا لالستخدام في  ان يرد أن ُتتاح التكنولوج ة، و ة الصح بير في نظام الرعا ل  ش
قى  حتاج إليها، وال يجب أن ت مقصورًة على المختبرات أو محصورًة المجاالت التي 

ه طالب .13"بين جدران الجامعات فق ما وّجه إل ه صحفيٌّ  ردًا على سؤاٍل وّجهه إل
س؟ هل هي  ادة الرئ ا س اتك  خالل إحد التفاعالت، ما هي أسعد لحظات في ح
ة أو الصوارخ أو عندما  ة إطالق األقمار الصناع عندما نجحَت في ُصنع مر

حَت  ّلها  أص ات  س الفقيد إن هذه اللحظات أو المناس س الجمهورة؟ قال الرئ رئ
ه  ع، مدعاة للفرح والسعادة، ولكن أسعد اللحظات التي شعرُت ف الط رتها،  التي ذ
تور نارندرا  ة الطبيبين الد مشار ة هي عندما نجحُت  ق ال والسعادة الحق براحة ال

تور بي إن براساد من معه اد في صنع ناث والد حيدرآ ة  د نظام للعلوم الطب
الشلل أو مبتور األطراف، ألن الفرجار  الفرجار خفيف الوزن لألطفال المصابين 
ة،  ّلف أرعة آالف رو يلوغرامات و ان يزن حوالي أرعة  الُمتاح في األسواق 

س الفقيد من المواد المستخدمة في الصوارخ ن  بينما الفرجار الذ صنعه الرئ لم 
ّلف  300يتجاوز وزنه عن  ن  500غرام و ، ولكونه خفيف الوزن تمّ ة فق رو

ة هذا المنظر السعيد  سهولة جدًا، وعند رؤ الشلل من المشي  األطفال المصابين 
س الفقيد هذا المشهد البهيج  ائهم، ولما رأ الرئ بدأت دموع الفرح تنهمر من عيون آ

سعادة  اًال وشعر  ةارتاح   ق ر في هذا .14حق ستح الذ وثمة إنجاز إنساني آخر 
ة الطبيب سوما راجو من معهد نظام للعلوم  مشار س الفقيد  اق  وهو أن الرئ الس
أمراض القلب في أواخر التسعينات  صنع دعامة للمصابين  اد قام  حيدر آ ة  الطب

انت الهند تستورد الدعامات من الخارج ولم تكن في  من القرن الماضي في حين 
انت التكلفة تتراوح بين مائة ألف  ة واحدة تقوم بإنتاج الدعامات، و الهند غير شر
مة الدعامة التي  انت ق ة، في حين  ة هند عين ألف رو إلى مائة وخمس وس

ة فق س الفقيد عشرة آالف رو ة تجعله من .15صنعها الرئ هذه اإلنجازات اإلنسان
  ".خير الناس من ينفع الناس" ول ملسو هيلع هللا ىلص دون شك مصداقًا لحديث الرس

ه إلخفاء أ شيء، وٕاّنما  ان ف ًا مفتوحًا، ال م تا س الفقيد  اة الرئ تعّد ح
ة في  انائيدو وزر الشؤون البرلمان ائ ه للقراءة واالستفادة، قال السيد فين ّل شيء ف
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س الراحل عبد الكالم ُعّد " لمة تعزته  ، إّن الرئ عد المهاتما غاند ثاني قائد 
ل عمٍل قام  ة في  صمة اإلنسان ة، وترك  حظي بهذا القدر الهائل من الشعب

ما .16"ه ة، نتحّير ف ش في عصر االنفجار المعرفي وعصر المعلومات ما نحن نع و
فضل انتشار وسائل اإلعالم  بيرة، و أعداد  نسّجل وما نترك من أفعاله وأقواله ألّنها 

ار الذين الم ة والمقروءة ومواقع التواصل االجتماعي انبر عدد من العلماء الك رئ
ة معه، لقد عمل  عملوا معه على المشروعات المختلفة، وقّدموا التجارب الشخص
ا حوالي أرعة عقود من الزمن، وخالل هذه  س الفقيد في مجال العلوم والتكنولوج الرئ

ار ومئات اآلالف من التقنيين الفترة تعامل وتفاعل مع آالف من ا لعلماء الك
م أتمّنى أن تخرج  لٍّ منهم قصة معه، ف ع ستكون عند  الط وعشرات المختبرات، و
إحد من هذه القصص أختم  عًا، و ستفيد منها الناس جم هذه القصص إلى النور ل

قول س الفقيد،  اة الرئ السيد  مقالي، وهي تتعل برحلته األخيرة التي انتهت بها ح
رتيرًا  عمل س س الفقيد في حّله وترحاله، و الزم الرئ ان  ال سينغ الذ  سيرجان 

س "له،  نُت أنا والرئ ارات،  ع س ّونة من س نحن انطلقنا من المطار في القافلة الم
ة فيها ثالثة جنود في أزائهم  ارة الحما انت أمامنا س ة، و ارة الثان الفقيد في الس

ان ثالثهم السوداء، و ارة، بينما  ان االثنان جالسين مع بندقّيتيهما على طرفي الس
ه، وطلب مّنى أن أرسل رسالة  س الفقيد واقفًا رّق له قل واقفًا مع بندقيته، فلما رأه الرئ
 ،ّ ة ألطلب منه أن يجلس، ولكنني أخفقُت في إرسال الرسالة لضعف الخ إذاع

س ثالث مرات وخالل السفر الذ استغرق ساعتين ون ّرني الرئ صف ساعة، ذ
م إدارة األعمال  بإرسال الرسالة، وأخيرًا عندما وصلنا إلى المعهد الهند لتعل
معرفة  عد جهد جهيد استطعت  شيلونغ، طلب مني أن أقّدم الجند أمامه، و
حرارة  س  س، فلّما حضر الجند أمامه، صافحه الرئ الجند ُألحِضَره أمام الرئ

، خذ ما  الغة، نت واقفًا طول الطر وقال له أنا آسف جدًا، أنت تعبَت من أجلي، 
س  ات، فتحّير الجند على هذا السلوك اإلنساني للرئ تشاء من المأكوالت والمشرو
نني أن أقف لك ست  م يف يتصّرف، فقال في ذهول شديد،  عرف  ، ولم  األسب
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ا سيد ة التي قّدمتها في هذا المقال هذه القصص والمواقف اإلنسا. 17"ساعات  ن
قول الشاعر  ٍض، وخوفًا من إطالة المقال أختمه  ضًا من ف س ال تمّثل إّال غ ال

  :األردو الشهير ميرزا أسد هللا غالب
ے ـــوا أور مــدح با  ـ   ورق تمام 

ے لۓ هچاسفينة    اس بحِر بيكران 
المدح والثناء لعبد الكالم  أ إن المقال وصل إلى اختتامه ومازالت أحاديث  

بيرة حار في مح مدح وثناء عبد الكالم يتطّلب سفينة  ة، فإن اإل   .اق
 :المراجع                                                            

ان، مجلة  - 1 رامان أغسطس عام : العدد " فرونت الئين"للتفصيل راجع مقال تي إس سو
  32-28م، ص 2015

ة  - 2 س عبد الكالم، جردة أسبوع نيو دلهي، العدد " مشن"سيد منصور آغا، مقال عن الرئ
  م28/7/2015الصادر في 

ة سيد منصور آغا، مقال عن  - 3 س عبد الكالم، جردة أسبوع نيو دلهي، العدد " مشن"الرئ
  م28/7/2015الصادر في 

عنوان / رحان فضل - 4 ر زن العابدين عبد الكالم" مقال  أبي  طة  رات مرت ، " ذ
سبرس، العدد الصادر في    م29/7/2015جردة هيندوستان إ

س عبد الكالم، جردة  - 5 س دراني، مقال عن الرئ ة، العدد الصادر في " صحافت"أن األرد
  م2/8/2015
ا، مجلة  - 6 ا تود"للتفصيل راجع مقال راج تشين غا ، 2015أغسطس عام : العدد" إند

تا، مجلة 42- 4ص ضًا مقال شيخار غو ا تود"، وأ م، 2015أغسطس عام : العدد " إند
  17-16ص 

ة  - 7 ة جردة أسبوع العدد الصادر في  نيو دلهي،" مشن"للتفصيل راجع افتتاح
ان، مجلة 28/7/2015 رامان ضًا مقال تي إس سو أغسطس : العدد " فرونت الئين"م، وأ

  32-28م، ص 2015عام 
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فة  - 8                                                                                                                                        س الشعب، صح ة، " د هيندو"سيدهارثا راو، رئ   م30/7/2015اليوم
عنوان  - 9 : ، العدد"آوت لوك"مجلة " هالة حول أغني"للتفصيل راجع مقال دليب بوب، 
  م2015غسطس أ 

عنوان  - 10 : ، العدد"آوت لوك"مجلة " هالة حول أغني"للتفصيل راجع مقال دليب بوب، 
  م2015أغسطس 

ة على اإلنترنت - 11 ة اإلسالم   www.jmi.ac.inللتفصيل راجع أرشيف موقع الجامعة المل
ة /عبد الكالم - 12 ، أجنحة من النار، الترجمة العر تور صهيب : أرون تيوار عالم، الد

  50هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ص 
سبرس،  - 13 ان إ ار، حّالل المشاكل، جردة إند تور جي مادهوان نا   م29/7/2015الد
لس"للتفصيل راجع جردة  - 14 رون ان    م28/7/2015العدد الصادر في "  د
ال، جردة  - 15 العدد الصادر في " د هيندو"للتفصيل راجع، مقال إم سا غو

  م30/7/2015
، جردة  - 16   م28/7/2015العدد الصادر في " د هيندو"لمات التعاز
ضًا جردة راشتره سهارا الصادرة في  - 17 سبوك، وأ ال سينغ على الف راجع موقع سرجان 

  م30/7/2015
  



 
ما تتجلى في  ة السير سيد أحمد خان  شخص

ة  ات العر   الكتا
  

ان اإلصالحي. د.أ   *أبو سف

  **أبو سعد األعظمي: ترجمة
  
ة ...{ ق ي الذ قدم صورة حق اتب في العالم العر وأظن أن أحمد أمين هو أول 

ر  ة إلى جانب ذ م ة والتعل ة واإلصالح ر ته الف لجنة ال"للسير سيد تقديرا لحر
ةال مي"و" علم تهذيب "مجلة الو " الرحلة إلى لندن"و" مؤتمر المسلمين التعل

ع" األخالق ا عن الطعن والتشن ضا . خال ه أحمد أمين هذا الجانب أ وقد تناول ف
ة، ال  ة ونقد ة علم ة لغة ح ة التي قام بها في جعل اللغة األرد أن إقداماته الغال

ن صرف النظر عنها ذلك . م ار وتهذيب و أشار إلى ما قامت مجلة سيد األخ
ة ونه . األخالق بإصالحات لسان ال أن  طال جل ة السير سيد  عد تسم ه  وأفاد ف

انة من الوطن والملة،  ة هو في الواقع مثل الغدر والخ طان ومة البر موظفا للح
ه من ان ف ما  ة  طان ومة البر فة الح ات  ولكنه رغم ذلك قبل السير سيد وظ الث

ة فتح عقدة المسائل المل ضا أنه لم يتوقف . والعزم، وذلك لكي  ه أ وقد صرح ف
عة من الكفر  الرغم من المخالفة الشديدة واالتهامات الشن ة  ته اإلصالح عن حر

ة والثقافة جزء ال يتجزأ من . واإللحاد م والتر ضا أن التعل وأشاد بهذا الجانب أ
ة السير سيد                 .}شخص

                                                           
ة، علي * ة، جامعة عليجراه اإلسالم ة، عليجراه، الهند ** .، الهندجراهاألستاذ في قسم اللغة العر ة، جامعة عليجراه اإلسالم توراه، قسم اللغة العر احث في الد  .ال
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ه المصلح الهند  ل عام، وهذا هو الشهر الذ ولد ف ر  عود شهر أكتو
اته ) (1898-1817الكبير السير سيد أحمد خان ولكن نحن غافلون عن مقتض

رة جادة وشعور علمي لما نحتاج من أهداف  س عندنا ف ذلك ل اته منا، و ومتطل
اره اة السير سيد وأف ة واإلنجليزة فإن ال. وخطو إللقاء الضوء على ح لغة األرد

ة  اته وخدماته في مجاالت مختلفة إال أن اللغة العر مة تستقصي ح تب ق تفعم 
ة السير سيد . وآدابها تفقد مثل هذه الكتب عرف شخص والعالم العري حتى اآلن ال 

ارزة التي قام بها إلصالح أحوال المسلمين في الهند غي وأعماله ال فإنهم . ما ين
ما صوره جمال الدين األفغاني في صورة مشوهةيرون  ة السير سيد  ذلك . هو و

حة حول السير سيد ومدرسته التي  ات غير صح ا اطلة ونسجوا ح ظنوا مزاعم 
الد العرب أن المدرسة التي . أسسها اطلة السائدة في  ومن أمثال هذه المزاعم ال

ة وتدعو الطالب  ح قة تبّلغ المس المسلمين إلى اعتناق أسسها هي في الحق
ة ح ه وأصروا أن السير سيد يرد . المس ضا اعترضوا عل وحتى العلماء الهنود أ

ولكن اآلن قد تغير الوضع ظهرا على عقب . تثقيف المسلمين بثقافة إنجليزة
ة  شفت سحب الظلمة واألوهام، فنر الطالب المتخرجين في المدارس اإلسالم وان

ستفيدو  وغير ة  ة على حد سواءن باإلسالم عد إنشاء . جامعة عليجراه اإلسالم و
ة من "  ”Bridge Courseالدورة الخاصة بإسم  للمتخرجين في المدارس اإلسالم

سر لهم التسجيل في أقسام مختلفة لجامعة  قبل الجامعة ازداد التحاقهم بها وت
ة وغيرها  س الجامعة هذا المدح وال. عليجراه اإلسالم   .ثناءستح عمل رئ

صدد التعرف . السير سيد أحمد خان للقراء العرب وفي هذه المقالة نحن 
عد وفاة السير سيد حتى  ة  اللغة العر قة أننا لم ُنخرج مؤلفات مهمة  ومن الحق

ه اق التعرف  ن لنا أن نقدمها أمام العرب في س ة . م مجمع "وهذا من مسؤل
عليجراه ا حول" السير سيد  ت ة في  أن ينشر  مه الخلق ة وق السير سيد وآثاره العلم

ة غي. اللغة العر ذلك ين ر "لمجلة  و ن من يالصادرت" تهذيب األخالق"و " ونظرف
ة في أعدادهما المختصة حول السير  الجامعة أن تهتما بنشر مقاالت في اللغة العر

ة وٕان. سيد أحمد خان س هناك أ حرج أن تنشر مقاالت عر جليزة في وأظن أن ل
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ة ل صراحة أن قسمنا. مجالت أرد ة وآدابها بهذه  واعترف  قسم اللغة العر
ضا الجامعة اعة أ ار السير سيد  قصيرة ال ج أف حمد خان، وال أكذب إن أفي ترو

ة بجامعة عليجراه الصادرة  "مجلة المجمع العلمي"أدعي أن  من قسم اللغة العر
ة ضا لم تنشر أ عدد خاص تستعرض فيها آثار 1976سنة  نذم اإلسالم م هي أ

ارزة في  ة، على الرغم ما أد هذا القسم من خدمات  جالسير سيد العلم اللغة  ترو
ة وآدابها في الهند وقد استقدم السير سيد أحمد خان العلماء المستشرقين هناك . العر

ة وآدابها لير طالب هذه ا العالم الجديد فيلتدرس اللغة العر حث  لمدرسة  ال
ن اته في ازدهار . والتحقي والتدو را طول ح ان السير سيد أحمد خان ما زال متف ف

انت من أوائل اللغات التي تدرس في جامعة عليجراه  ة وآدابها، وهي  اللغة العر
ة في الهند أسست في الجامع ة من أول يوم، ولذلك نر أن أول لجنة عر ة اإلسالم

ة فق ،1"لجنة األدب"بإسم  اللغة العر قدم . تلزم المساهمين فيها المحادثة  ان  و
لطاف حسين الحالي وحميد الدين الفراهي وغيرهم محاضراتهم أدبتي نذير أحمد و 

ة فيها   .وخطبهم وقصائدهم في اللغة العر
سور صالح الدين العمر  ة من قسم اللغ) حفظه هللا ورعاه(إال أن البروف

طر أحسن  ه من دين  ان عل ة قد أتم ما  ة وآدابها بجامعة عليجراه اإلسالم العر
ام األخيرة ا مهما. في األ تا  :السير سيد أحمد خان"ه اسمأ فرتب األستاذ العمر 

اره اته وأف ه"ح عد أن  األستاذ العمر  ، قام ف ة  مه الخلق ة وق بدراسة آثاره العلم
اته وخدمات نا نناقش . هتناول ح الطالب العرب مع وقبل نشر هذا الكتاب عندما 

ا يلقي فالموجودين بهذه الجامعة حول السير سيد أحمد خان  تا طلبون منا  انوا 
اة السير سيد ورفقائه  تاب اللغة الالضوء على ح ة، فلم نقدر أن نقدم لهم أ  عر

شفي غليلهم ة الذ  . ستاذ العمر هذا قد سد الفراغفعمل األ .العلمي اللغة العر
ما يليو    :شتمل هذا الكتاب على مدخل وعشرة مقاالت وهي 
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  المدخل
  مولده ومنشأه: السير سيد أحمد خان

ة وم   السير سيد أحمد خان في الوظائف الح
  الرحلة إلى إنجلترا

  المصلح االجتماعي: السير سيد أحمد خان
احثاألديب الناقد : السير سيد أحمد خان   وال

ة اس   السير سيد أحمد خان وأفكاره الس
ة م ته التعل   السير سيد أحمد خان وحر

ة   السير سيد أحمد خان وأفكاره الدين
ات المشاكل واآلالم التي قاساها السير سيد أحمد خان في آخر   هح

  2مميزات شخصيته: السير سيد أحمد خان
عترف  السير سيد و شغف  ما أن األستاذ العمر  ما له من خدمات و

ة ة ولسان ة وقوم ة ودين ذلك هو من أولئك القالئل الذين طالعوا  ،مختلفة من علم و
ة من 3"تبيين الكالم"ـأهم تصنيف للسير سيد المسمى ب الدقة و اإلمعان، فلذلك  غا

حصل له انشراح القلب على أعمال السير سيد أحمد خان، وهذا االنشراح قد أفضى 
ةه إلى ترجمة  هذه المقاالت  رجمةوت. عض مقاالت السير سيد إلى اللغة العر

قدم  ت ه أن  م قل ما أن األستاذ العمر يرد من صم ارة ولكن  قتضي جهودا ج
ة فقام ل ة إسالم ة وشخص ان للسير سيد أحمد خان من منزلة علم لعرب ما 
ه حت رجمةبت ارة ف ذل جهودا ج ة و ل شوق ورغ ن للعرب أن هذه المقاالت  ى أم

ة السير سيد في ضوء مقاالته التي جمعها في مجموع ين بإسم تطلعوا على شخص
ن هذه المقاالت المترجمة". المختار"و" المنتقى" م عناو   :وٕال

عة  -2إصالح المسلم -1 :المنتقى عي -3الطب ة في -4طب ار الدين األف
م والحديث  ة -6تأثير الزمان في الدين -5العصر القد حب العقيدة وحب اإلنسان
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ة -8حقوق المرأة -7 ة تمثيل ا م -9ح العلوم والفنون -10المواطنون والتقدم في التعل
ة    .4حرة الرأ-12ائتالف قومي -11الشرق

-6سراب -5الفهم -4مسرة األمل -3األمل -2التعاطف -1 :المختار
النفس -8االحترام -7الكمال  جدال -12التمل -11النفاق -10التعصب -9الثقة 
ات-15الحضارة -14األعراف والتقاليد -13ونقاش  ة للسلوك  المتطل األساس
  .5المهذب

ة في هذين المجلدين، ع وعشرون مقالة ترجمت إلى اللغة العر  فهذه س
ان يرد إنشاء العواطف  اننا أن نقول في ضوء هذه المقاالت أن السير سيد  إم و

ة في نفوس ا ره المص. لمواطنيناإلنسان ان  ود  ةلح الذاتاف والتعصب والنفاق و
ا إلى ائتالف  ة في نفوس عامة الناس والطالب داع قا عواطف اإليثار والتضح إ

ة إنساني، محاوال لكسر التقاليد ال مال مة والمراس فرفع صوته ضد المظالم على . القد
ا إلى أالنساء و  القرطاس والقلم داع ذلك خالف الستي زواج األراملمسك  هو ( و

. )و إحراق الزوجة مع زوجه الميتان سائدا في المجتمع الهندوسي، وه طقس
ة  إلى اللغة الجامعي دينشال رجمةوأضف إلى ذلك خدمة األستاذ العمر في ت العر

هتز  قي الطالب العرب و ة ووقعها الموس ألحانها الشج طرب  ي  الفصحى 
سم العمر مع اوفي الواقع هذا عمل ما يخلد . سماعها الضيوف الكرام من العرب

اق أحمد" و "مجاز"الشاعر الكبير سم ا س إال عدد قليل . إلى األبد "اشت وأظن أنه ل
ست  علم أن هذه األنشودة ل اتاملة بل هي أمن  ة من هذه األنشودة  ب منتخ

امل األنشودة إلى اللغة  الكاملة، فلذلك ألتمس من األستاذ العمر أن يترجم 
ما لها لحن  ة  قي في اللغة العر عد له وقع موس ون من المناسب أن  ة، و العر

ستهو القلوب ة   ضاأ واألستاذ راض الرحمان الشرواني. خاص في اللغة األرد
ة في مجلته الشهرة  زت"ستح الثناء العطر لنشر هذه األنشودة العر " انفرنس 

ة يوم والدة السير سيد) ها ر جعلي( ذلك . مناس ضا و راقم هذه السطور في نشرها أ
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حول السير سيد أحمد خان الصادرة في " تهذيب األخالق"العدد الخاص للمجلة 
ر   . 6م2012أكتو

ر الذ العروة "أن جمال الدين األفغاني قد رد في المجلة  ومن الجدير 
ه "الوثقى تا ار السير سيد و  7"الرد على الدهرين" وفي  ة  دشنعلى أف ضده معر

ة وغير ذلك اره المعجزات والجن والمالئ ة معتمدا على ما سمعه من إن ور . علم
ه أن الحر ة التنصير وأضاف ف حر ة  م ة والتعل ته اإلصالح ضا حر ة أ ان ة القاد

ة عة لألفغاني . تتعل بنفس الحر اطلة واالتهامات الشن ار ال فتسببت هذه األف
غض  اد ال ة وٕالى ازد اره المل ه إلى تنفير العرب وابتعادهم عن السير سيد وأف د ومؤ

ة فيهم الدالئل والبراهين، وعبروا فيها . والكراه ات ينقصها االستشهاد  تا تبوا عدة  ف
ة ع ار السير سيد الدين عد أن سمعوا وعرفوا أف ة وتنفر  راه هم من  ان في قلو ما 

ان األفغاني . "العروة الوثقى" بوساطة جمال الدين األفغاني ومجلته وفي الواقع 
عض األمور  ا رحاال ال يجد الفرصة للتوقف والتعم في  ا انقالب ونه ثورا عاطف

ه  عبر عن رأ عته التصادم . بدون الدقة واإلمعانفلذلك عادة ما  ان في طب
ر أحد أن اإلخالص والسعي الدائم ال فائدة لهما بدون  العراقيل دون اإلزالة، وال ين

ير را. التدبير والتف ان مخلصا مدبرا ومف ليهما ف تصف السير سيد  ونر أن . و
ارة الخالصة قد أدت إلى النجاح وال ه الج  تزال تثمر حتى إخالصه الصادق ومساع

ادر من . اءهوأما ما عمل المخالفون بل المعاندون لسد طرقه فذهب . اآلن ت و
االستعمار الغري"مطالعة  ر اإلسالمي الحديث وصلته  تور دمحم البهي" الف ، 8للد

" الهند خالل العصور"، و9لعبد المنعم النمر" فاح المسلمين في تحرر الهند"و
شإألحمد  م ال شيبراه قة  10ب أن مؤلفي هذه الكتب قد أغمضوا عيونهم عن الحق

حث والتحقي وأبدوا آرا عندما تناولوا السير سيد أحمد ال هءخان  وتتصل هذه . هم ف
ة دون  اء العرب على مصادر ثانو لها إلى األفغاني فاعتمد هؤالء األد السالسل 

ة واالستفادة بها المصادر األساس بنفس اآلراء التي قدمها فأعادوا . االعتناء 
  . األفغاني
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عنوان " العروة الوثقى"تب جمال الدين األفغاني في مجلته  مقالة 
أنهمءانتقد السير سيد وأصدقاو " الدهرون في الهند" فاء أهداف  ه  ينشطون في إ

عين لهم انجلو أورنتل  ندمحم"وأضاف أن السير سيد أسس . اإلنجليز في الهند مط
في عليجراه إتماما  The Mohammedan Anglo-Oriental College) "( الج

سهل له الطر  ي  ةلهذا الهدف  قا لهذه .  للحصول على المصالح الذات وتطب
ات أن التوراة واإلنجيل غير محرفين، ولم " تبيين الكالم"النظرة إنه ألف  اإلث وحاول 

ال تهمههذا بل ا نديتوقف ع ل ه. كونه نصران . ذه اآلراء بدون أ دليل أو نصقدم 
الدليل أو البرهان في صدد تحرفات التوراة واإلنجيل أت األفغاني  وفي . فمثال لم 

ن السير سيد أحمد خان عندما أثار مسئلة التحرف اللفظي أو المعنو أالواقع 
ا س لفظ ا ل س من م. فأثبت أن فيهما تحرفا معنو ك هذا المقت قالة األفغاني وٕال

م آرا ع" :ه الخاطئةؤ لتتبين أمام مظهر الطب أن ال  "الدهرين"ين يفظهر  وناد 
م س لهذا الكون إله ح اء ول عة العم  -إن هذا إال ضالل مبين-. وجود إال للطب

ع انوا طب اء  ع األنب ه الشرائعيوٕان جم اإلله الذ جاءت  عتقدون  نعوذ " ين ال 
النيجر  "ا عي"ولقب نفسه  ان "الطب اء من الش غر أبناء األغن ، وأخذ 
ه أشخاص منهم تا ا خلف خلطائشين، فمال إل لصا من قيود الشرع الشرف وسع

ة م ام اإلنجليز مشره. الشهوات البه ه خير وسيلة إلفساد قلوب  فراق لح ورأوا ف
وسموها  رهمه وساعدوه على بناء مدرسة في علالمسلمين فأخذوا في تعززه وتكر

ار هذا الرجل الدمحميينمدرسة  ه أبناء المؤمنين ليروهم على أف صيدون   لتكون فخا 
دل لتب أحمد خان تفسيرا  . "أحمد خان بهادر" لقرآن فحرف الكلم عن مواضعه و

ضلل عقول  "يب األخالقذته"ما أنزل هللا وأنشأ جردة بإسم  ال ينشر فيها إال ما 
وقع الشقاق  لقي العداوة بين مسلمي الهند وغيرهم خصوصا المسلمين و بينهم، و

افة ان  الدعوة لخلع األد ين العثمانيين وجهر   .11"بينهم و
فقد صرح األفغاني في هذه المقالة أن السير سيد أحمد خان هو أشد 
قاع الشقاق بين األمة المسلمة وأما رفقاؤه فإنهم صرفوا النظر عن الميزات  اجتهادا إل
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نت في  ،ة مخالفين الخالفة أشد مخالفةاإلسالم ونظرا لدسائسهم وفتنهم هذه عندما 
عنوان  ة رسالة  تا ة  "الرد على الدهرين"الهند فاضطررت إلى  في اللغة الهندوس

انت تكن صدورهم من عداء ة وذلك لرفع الحجاب عما  واتف . لإلسالم والفارس
ة، فنر أن اإلنجليز اإلنجليز للحصول على مع ه ؤ السير سيد ورفقا مناصب رسم

ا ع امنحوا ابن السير سيد منص ضا الحصول على األلقاب . ال ومن طموحاتهم أ
مساعدة اإلنجليز ) 1890-1832(إن النواب صدي حسن خان فولذلك . والجوائز 

ة لنشاطاته نظرا "بدجال آخر الزمان"قد لقب السير سيد  وأضاف . "غير اإلسالم
ةءته أن السير سيد وأصدقااتااألفغاني في  انوا يردون محو الشعائر اإلسالم . ه 

رد قتل المسلمين مستندا عليهم ش اإلنجليز في الواقع يتكون منهم و وطعن . والج
تب ضا ف ع هللا خان أ هو أعظم الدهرين " :األفغاني في نفس المقالة الشيخ سم

را في إيجاد دهاء وأشدهم اجتهادا في تضليل المسلمين وأد قهم حيلة وأقواهم م
ومة اإلنجليزة في أرض الهند ين الح قوم هذا . الوسائل لتفر شمل المؤمنين وتم

ة ماعنده من  غا أتي  المه و ا في محافل المسلمين فتسب دموعه  الخادع خطي
تجرأ على حضرة  ة و طال عقائدها األصل ة وٕا انة اإلسالم ان الد الفصاحة لهدم أر

أنما يرثي الدين ا ل ذلك وهو ينتحب  طعن في الرسالة وصاحبها،  ة و أللوه
مة اإلنجليزة في آغرة منحته  وأضاف قائال .12"وأهله منصب ) السير سيد(أن المح

  .13لدسائسه وعدائه لإلسالم نظرا القضاء
ة س العاطف ورة لألفغاني وانفعاالته تع وفي الواقع هذه . هذه األخيلة المذ

غض للسير سيد المقا ش في قلوب العلماء الهنود من عداوة و انت تج لة تعبر عما 
طالعوا . أحمد خان ما أنهم لم  ة"و "تهذيب األخالق"و ات األحمد تبيين "و "الخط

ص "الكالم قل مثل . الدقة فجعلوه هدفا للطعن والتنق ولو أن األفغاني قد درسها فلم 
ضا تخالف الواقعوأما اآلراء التي أدلي . هذا أبدا س من  . بها في تفسيره فهي أ ول

ات هللا، ونعترف أن هناك تسامحات  الصدق أن هذا التفسير قد رتب للتحرف في آ
، ال يواف العدل النقائص فق فعم  فما  .وزالت في تفسيره ولكن اإلدعاء أن تفسيره 
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اطلة لألفغاني  فهذه األخيلة .لسير سيد نظرا لمتونه التفسيرةأجدر أن ينتقد ا ال
وانفعاالته وٕاغماضه عن المتون قد تسبب إلى الضاللة و سوء الفهم في نفوس 

ة السير سيد أحمد خان العرب ر هللا أن هذه السحب . عن هذه الجامعة وشخص وأش
ة  تظهر هنا وهناك عض آثاره السلب انت  شفت، وٕان    .للعداوة والخصومة قد ان

حسان حقي، وسيد نبيل إصانيف مقالة سيد وقد نشرت إلى جانب هذه الت
م، وسيد رحمة هللا طارق في مجلة إ سور . 14"المسلمون "براه ولعبت مقاالت البروف

في  18، ودمحم أسلم اإلصالحي17، وأختر الواسع16، وعشرت قرشي15وحيد أختر
ا، ونشرت هذه المقاالت في  ار السير سيد دورا إيجاب م أف  "ثقافة الهند"مجلة التقد

ة بدلهي الجديدة   . الصادرة من المجلس الهند للعالقات الثقاف
ه  تا ذلك صور أحمد أمين للسير سيد في  زعماء اإلصالح في العصر "و

اتب في العالم العري . الصدق واألمانة "الحديث وأظن أن أحمد أمين هو أول 
رة واإلصالح ته الف ة للسير سيد تقديرا لحر ق ة إلى الذ قدم صورة حق م ة والتعل

ر ةاللجنة ال" جانب ذ مي"و" علم مجلة الو " الرحلة إلى لندن"و " مؤتمر المسلمين التعل
ع" تهذيب األخالق" ا عن الطعن والتشن ه أحمد أمين هذا الجانب . خال وقد تناول ف

ة،  ة ونقد ة علم ة لغة ح ة التي قام بها في جعل اللغة األرد ضا أن إقداماته الغال أ
ن صرف النظر عنها م ذلك أشار إلى ما قامت مجلة . ال  ار"و  "سيد األخ

ة "تهذيب األخالق"و ال . بإصالحات لسان طال جل ة السير سيد  عد تسم ه  وأفاد ف
انة من الوطن  ة هو في الواقع مثل الغدر والخ ومة البرطان ونه موظفا للح أن 

فة ه من  والملة، ولكنه رغم ذلك قبل السير سيد وظ ان ف ما  ة  ومة البرطان الح
ة فتح عقدة المسائل المل ات والعزم، وذلك لكي  ضا أنه لم . الث ه أ وقد صرح ف

عة من  الرغم من المخالفة الشديدة واالتهامات الشن ة  ته اإلصالح يتوقف عن حر
ة والثقافة جزء ال. الكفر واإللحاد م والتر ضا أن التعل  يتجزأ من وأشاد بهذا الجانب أ

ة السير سيد ن للطالب في الجامعة لكي . شخص ر أنه ال بد من توفير الس و
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ة  ولو نمعن النظر في أن أحمد . 19ونوا مأمونين من التأثيرات المسمومة الخارج
ة على الصدق والعدالة فال بد من  ة مثل هذه المقالة المبن ن له الكتا يف أم أمين 

ات جراغ تا - 1849(وسيد أمير علي  20)م1895-م1844(ي عل االعتراف أن 
انت تحضر أمامه 21)م1928 دين للسير سيد  انا مؤ ان . اللذين  حمد أمين  ألو

بير ات سيد أمير علي شغف  تبها اإلنجليز حول  وٕاضافة. 22تا ل ما  إلى ذلك 
ه ضا أمام عين ات فهي أ تا عة اإلنجليزة . السير سيد من  ذلك عثر على الط و

ما أن  ة، و ات األحمد ة واإلنجليزة " تبيين الكالم"للخط موجود في اللغة العبران
ضا ة، فلذلك أظن أنه درس هذا الكتاب أ فهذه الصداقة ألحمد أمين تدل . واألرد

ة   .على عظمته النقد
ضا  اس محمود العقاد هو أ ة في هذا المضمار، فهو  ع من  سلسلة إيجاب

اعاته التي تخ ة سؤالألف انط ة حول السير سيد في إجا ما أن . لو من العاطف و
األدب العالمي  ونه خبيرا  اء والنقاد والفالسفة الجدد لمصر  متاز بين األد العقاد 

ة واإلنجليزة ان العقاد أوسع مطالعة لإلنجليزة . وٕاطالعه على المصادر الفرنس و
ة إلى أحمد أمين الغ إ .النس عرف السير سيد معرفة جيدة،  ذا قلتفال أ ان  إنه 

ة األفغاني وٕامعان السير سيد في العلم أفاد العقاد في هذه . إلى جانب علمه عاطف
العلوم الجديدة والفنون الحديثة متوطنا  أن السير سيد ر المسلمين الهنود  ة  الكتا

ة ه اإلصالح ر مساع عد أن ذ ما وأضاف فيها أن له خدمات نا. في الهند  درة 
مة في تقرب أطفال المسلمين إلى المدارس الجديدة وما  حاول من مجهودات عظ

ة راه ه أن  أحمد أمين والعقاد قاما . 23واجه في سبيله من عداء و ومما ال شك ف
ر في تقليل حقد العرب على السير سيد أحمد خان  الذ ن أن . بخدمات جديرة  م و

. ة حول السير سيد في العقود الخمسة األخيرةثير  تاب العرب قد ألفوا مقاالت
ة وآدابها، فنحتاج إلى جمع هذه  ولنر صورة السير سيد المقدمة في اللغة العر

نها ة وترتيبها وتدو ات العر تور . الكتا طة واالبتهاج بإفادتكم أن الد الغ وأنا أشعر 
سعى ة المؤلفة عن السير س أبوذر متين  ات العر يد أحمد خان، وقد تم لجمع الكتا
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تاب حث . 24هذا العمل إلى حد وسينشر في صورة  عادته يلزم منهج ال وأتوقع أنه 
اق قدم عمال مميزا في س ات و الدراسات عن السير  والتحقي في جمع هذه الكتا

  .سيد أحمد خان
ة تعاني  حث عن السير من ومن المعلوم أن اللغة العر قلة المواد في ال

ة أحمد خ سيد سور أختر الواسع من الجامعة المل ان ففي هذه الحالة ألف البروف
عنوان ة  ا ُترجم إلى اللغة العر تا ة، بنيودلهي   :السير سيد أحمد خان" اإلسالم

ة م ته التعل اره وحر اته وأف ة "ح العنا ، وخاصة لد العرب، 25وهذا الكتاب يجدر 
ما ة  ما ألف ونشر . تستح عند العرب ألن مآثر السير سيد لم تحرز العنا فتأثروا 

وفي الواقع . لجمال الدين األفغاني من اتهامات وافتراءات" العروة الوثقى"في مجلة 
ة،  ة المنتخ ارة عن تعرب المقاالت األرد سور أختر الواسع ع هذا الكتاب للبروف

طرأ في الذهن أننا نحتاج إلى تعرب  عد قراءة هذا الكتاب المهم  مثل هذه و
ة، لكي تتجلى مآثر السير سيد النادرة  التصانيف والمقاالت المؤلفة في اللغة األرد

اب أرع مقاالت، . واضحة أمام العرب ل  ابين، يتضمن  فهذا الكتاب ينقسم إلى 
ما يلي   :وهي 

اب األول( اته : السير سيد أحمد خان-1)ال التسامح الديني -2نبذة عن ح
ر ا ه ألسير سيد ما يتجلى في ف ة رأ السير سيد أحمد -3حمد خان وسلو أهم

ة1857ثورة عام -4خان في العصر الراهن  اب الثورة الهند تاب أس   .م في ضوء 
اب الثاني( ة -1 )ال ة االجتماع اره -2الخلف م في ضوء أف المسلمون والتعل

مي اإلسالمي  -3 س المؤتمر التعل ة ألعمال المؤت-4تأس   .مردراسة إجمال
مي شاف إجتماعات المؤتمر التعل  Muslim (All India وقدم 

Educational Conference)  س بها خدمات المؤتمر في آخر الكتاب، نق
ه من عزم وشوق وقل شديد على تخلف المسل ما ف ة و م ين الثقافي والملي مالتعل

مي قا الشعور في نفوس . والتعل اء المؤتمر يردون إ ان شر الشعب في الهند و
ش في  ع ا وشعور النقص، و ي يخرج عما يواجهه من اإلح طولها وعرضها 
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رامة قوم ذ ثقافة وعزة و ان من إخالص السير سيد وتضرعه أن . العالم  و
ة، ومن طموحاتهم الشديدة أن ؤ اجتمع رؤساء القوم وأمراؤهم وأثرا هم في هذه الحر
صلوا فيها يبرع أوالد المسلمين في العلم وال ة، و العلوم الدين ين  علوم الجديدة متمس

ارزة في بناء المؤتمر وازدهاره. إلى القمة ات عديدة قاموا بخدمات  . فهناك شخص
ما أنه جعل ) 1986-1905(ومنهم ألطاف علي البرلو  الذ ال تنسى خدماته، 

اكستان فأسس فيها  اته وغادر بها إلى  ه لح ضا هذا هذا المؤتمر نصب عين أ
حث والتحقي ونشرت عشرات من الكتب وانعقدت الندوات  ه ال دأ ف المؤتمر، و

ة وأصدرت جردة  ة "العلم"العلم ومن أهم ميزته أنه دعا . ورتبت الموضوعات العلم
ة السير سيد للبنات ل ام  ولكن مؤسسة السير سيد تجهل عن اعتراف . إلى ق

وٕاتماما لهذا الدين على . ة وما له من مآثرانجازات ألطاف علي البرلو العلم
وال بد . 26"تهذيب األخالق"لف راقم هذه السطور مقالة في عدد خاص لـأالجامعة 

ر والثناء  الذ سور أختر الواسع قام بتحليل جدير  هنا من الصراحة أن البروف
ة إلى العالم العري على م م م مآثر السير سيد التعل ن بها تقد م د للمؤتمر 

  .واسع
ه صورة السير سيد في  ألون جهدا في تشو ضا ال  والكتاب الهنود أ

ة  عتن الشيخ عبد الحي اللكهنو ح العنا اتهم، فلم  في ) م1923-1869(تا
ه من في تارخ الهند من األعالم(الشهير بـ  "نزهة الخواطر" تا في ) اإلعالم 

ذلك تناوله الشيخ مسعود27ترجمة السير سيد في ) م1954-1910(عالم الندو  ، و
ه  اكستان"تا ة في الهند وال ة في تارخ الدعوة اإلسالم الطعن " نظرة إجمال
لتيهما.  28والتنقيد ه ومحاسنه  ر معائ ان من اإلنصاف أن ُيذ   .ف

ة ومجمع السير سيد  وأخيرا ألتمس من مسؤلي جامعة عليجراه اإلسالم
ة وآدابها  ام بهذه الجامعةوقسم اللغة العر ل ما ألف في مخالفة السير  للق بجمع 

قات أيسيد وت حها وٕاضافة الحواشي والتعل نها وتنق ة إلى جانب تدو يده في اللغة العر
اة السير سيد في  م ح ن لنا تقد م ي  ان ال بد منها، ثم يهتم بنشرها  عليها، إن 
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ة ق ة وآدابها. صورة حق أداء ثالثة أعمال وهي  وما أحر قسم اللغة العر قوم  أن 
  :ما يلي

ة: أوال اره العلم ة حول السير سيد وأف ة في اللغة العر   .انعقاد ندوة علم
عرف "المجمع العلمي"مجلة لإخراج عدد خاص حول السير سيد ل: اثان  ،

ه زداد بها حبهم وشغفهم  ة و ة السير سيد ومآثره العلم شخص   .فيها العالم العري 
اره موضوعا للتحقي: الثثا اته وأف ار ح   .اخت

عت فتكون  توراة حول السير سيد ثم ط ة  ولو أنجزت د حث تلك الرسالة ال
التقدير والثناء لد الدارسين العرب ة جديرة  ة غال  . هد

  المراجع                                                           
تور أبوذر متين مقالة جيدة حول 1 سها وخدماتها :لجنة األدب" تب الد ، راجع "تأس

م: للتفصيل ي دو ادبي اور ثقافتي انجمنين-ا الج  ، )وٕاخوان الصفالجنة األدب (ا او 
ر 10، العدد 28تهذيب األخالق،ج   84- 73:م، ص2010، أكتو

،مجمع  :راجع للتفصيل2 اره، دمحم صالح الدين العمر اته وأف السير سيد  أحمد خان ح
ة، السير سيد العلمي،   190عدد الصفحات  ،م2003جامعة عليجراه اإلسالم

مة الصادرة في مجالت أ3 ة هناك عدد من المقاالت الق ة مختلفة تلقي الضوء على أهم رد
حث والتحليل ال   :راجع للتفاصيل. هذا الكتاب وتناوله 

، 182، مسعود الحسن، معارف، ج")السير سيد(تبيين الكالم في تفسير التوراة واإلنجيل "
ر4العدد،   289-275م،ص2008، أكتو

ي اوليتا بين المذ" اب مين سر سيد  ي  م  م البروف ،"هب افهام وتفه سور عبد الرح
ر 10، العدد31القدوائي، تهذيب األخالق، ج   121-117م، ص2012، أكتو

ا تعاملو برطانو هند" سائيت  سور صالح الدين العمر "ستان مين اسالم اور ع ، ، البروف
ور،ص   134-122:في نفس المصدر المذ

الدراسة والتحليل للمجلدات ال ضا  ان اإلصالحي أ ثالثة لهذا الكتاب وقام األستاذ أبو سف
ه تا ا خصوصي  -مطالعات سر سيد" في مقاالت مختلفة رتبها في  ات سر سيد  قرآن
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ة "مطالعه                                                                                                                                        ة وآدابها بجامعة عليجراه  اإلسالم قسم اللغة العر أنظر للتفصيل . المطبوع 
  .من هذا الكتاب 165-123ص

م دمحم صالح ، تر "المنتقى من مقاالت السير سيد أحمد خان" :راجع للتفصيل 4 جمة وتقد
، مجمع السير سيد العلمي، جامعة عليجراه عة األولى  الدين العمر ة، الط اإلسالم

  208م، عدد الصفحات2007/ه1428
م  :راجع للتفصيل 5 دمحم ) األستاذ(المختار من مقاالت السير سيد أحمد خان، ترجمة وتقد

ع والنشر نيو سر سيد  ، ملتزم الط ر عليصالح الدين العمر عة األولى ،جراهن  الط
  148م، عدد الصفحات 2010/ه1431

، تهذيب  6 سور دمحم صالح الدين العمر ة، ترجمة البروف نشيد الجامعة عليجراه اإلسالم
ر10العدد ،1األخالق،ج   6-5ص م،2012، اكتو

عنوان  7 مة  ا ’’ تب األستاذ صالح الدين العمر مقالة ق سر سيد أحمد خان عرب دن
ك مطالعه تور إحسان هللا خان فنشرت هذه المقالة في مجلة ‘‘ مين ا واعتنى بترجمتها الد

اإلستقصاء . 2005الصادرة بدلهي الجديدة في سنة ‘‘ ثقافة الهند’’ وحاول األستاد العمر 
تب في ا  لعالم العري حول السير سيد أحمد خان وقام بتحليل هذا الكتاب المسمىل ما 

ه، : أنطر لتفصيل هذه المقالة. لألفغاني‘‘ الرد على الدهرين’’بـ سر سيد اور علوم اسالم
ه جامعة علي قي، اداره علوم اسالم سين مظهر صد ه دمحم  ة، مارس  جراهمرت اإلسالم

   225- 210م، ص2001
،راجع للتف  8 تور البهي عن السير سيد، نفس المقالة لألستاذ العمر  صيل عن آراء الد

  214-213ص
،: راجع للتفصيل9   16-15- 214ص نفس المقالة لألستاذ العمر

،: راجع للتفصيل  10   17- 216ص نفس المقالة لألستاذ العمر
س، 11   38- 137م، ص1884أغسطس 1301/14شوال22العروة الوثقى، يوم الخم
  140در، صنفس المص 12
  141نفس المصدر، ص 13



ت العربية شخصية السري سيد أمحد خان     كما تتجلى يف الكتا

30 
  

معلومات  14                                                                                                                                        ل هؤالء المؤلفين في م أفادنا األستاذ العمر  مة عن  ورة و قق ام قالته المذ
أنظر للتفصيل عما قدمت في هذه المقاالت من آراء، مقالة األستاذ العمر . بتحليل آرائهم

تاب‘‘ السير سيد أحمد خان في العالم العري’’ عنوان سر سيد اور علوم ’’ الشامل في 
ه قي ‘‘ اسالم سين مظهر صد ه    .مرت

ته للدين، أ 15 ، . د.سيد وحيد أختر، تعرب، أ.ب.السيد أحمد خان ورؤ ثناء هللا الندو
  187-160،ص1990، 3،العدد 41، ج"ثقافة الهند"

ة علي  16 اشفاق الرحمن  ، عشرت علي قرشي، ترجمة،جراهالسير سيد أحمد خان وحر
  138-110، ص1987، 1، العدد38، ج"ثقافة الهند" السلفي،

سور أختر الواسع، ترجمة،   17 ار السير سيد، البروف م في ضوء أف المسلمون والتعل
تور فوزان أحمد،    1993، 4، 2، 1، العدد44، ج"ثقافة الهند"الد

، "ثقافة الهند"، سلم اإلصالحيأدمحم .بين السيد أحمد خان وجمال الدين األفغاني، د18
  153-144م، ص2008، 4، العدد59ج
ة النهضة المصرة في سنة 19 ت ع هذا الكتاب من م شتمل على ثالث1948ط مأة  م، و

ه ترجمة السيد أحمد خان من . وخمسين صفحة ة 138إلى  121وف ، وترجمه إلى األرد
م أشرف الجائسي تور سل سر سيد أحمد خان، سر سيد اور علوم  :راجع للتفصيل. الد

قي، صاسال سين مظهر صد ه،  ه، مرت   250- 225م
اة جراغ علي 20 بير أحمد جائسي، رساله : راجع للتفصيل عن ح ر "مولو جراغ علي،  ف

  210- 201م،ص1985، ناموران عليجره نمبر، يناير"ونظر
اة امير علي،21  Great personalities in Islam by Badarراجع للتفصيل عن ح

Azimabadi، 2004 384-378صم.  
ة اإلصالح في العصر الحديث، راجع للتفصيل، زعماء  22 زعمه أحمد أمين من زعماء حر

ة النهضة المصرة ت ة اإلصالح في العصر الحديث، أحمد أمين، م ، 1948حر
  145-139ص
اس محمود العقاد،  جراهالسيد أحمد خان مؤسس جامعة علي: راجع للتفصيل23 ة، ع اإلسالم

  .753-748ص ه،1378جزء التاسع، القاهرة، شهر رمضان مجلة األزهر، ال
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ا 24                                                                                                                                        ل هذه الكتا تور أبوذر متين  عنوان رتب الد السير سيد "ت عن السير سيد أحمد خان 
اعة "أحمد خان بين علماء العرب والهند   .وهي اآلن تنتظر الط

سور :السير سيد أحمد خان :أنظر 25 ة، البروف م ته التعل اره وحر اته وأف أختر الواسع،  ح
ة رضا رامفور،  ت ش،أم   248م عدد الصفحات 2010/ه1431ترابرد

ره، ج"تهذيب األخالق": أنظر للتفصبل 26 ، شهر 3، العدد32، مشاهير علي 
  62- 50ص م،2013مارس

هجة المسامع والنواظر، عبدالحي الحسني، قام : راجع للتفصيل 27 نزهة الخواطر و
ة، أبو الحسن عل لهمراجعته وٕاكما ، دائرة المعارف العثمان م، 1970/ه1390ي الندو

  37- 30الجزء الثامن، ص
اكستان، مسعود  28 ة في الهند وال ة في تارخ الدعوة اإلسالم راجع للتفصيل، نظرة إجمال

ة عة السلف ، المط   59- 57ه، ص1372القاهرة، ،الندو



 
ة بيهار   التفسير والفقه في وال

  
ض الرحمن. د   **مستف

  
ة بيهار خاصة { من المعروف أن العلماء والفضالء من الهند عامة ومن وال

العلوم الشرع ة من التفسير والفقه اهتمامًا أشد من العلوم و الفنون اهتموا 
ة ة، ألن العلوم الشرعاإل األخر لآلداب العر والفقه وغيرهما ة أ التفسير سالم

ام الشرع بر من حيث تنفيذ األح ة  م لها أهم م القرآن الكر ة وتفه ة اإلسالم
دون  ة، و ة، واجتهاد في المسائل الفقه ام الدين ا المسائل والفروع لألح واستن
ن أل شخص أن يتوصل إلى  م التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه ال 

ا المسائل  ن أن نقول أن الحديث الصواب في استن م حة وتنفيذها ولذلك  الصح
ة فإنما هذه  عة اإلسالم العمود الفقر نظرًا إلى أهميتها في الشر والتفسير والفقه 
ة  ة والتفسير ن والكتب الفقه ثرة ظهور الفقهاء والمفسر اب الكبيرة وراء  األس

ن وال عض المفسر ر هنا  تبهم تتمتع ونذ ن و ارز ال عليها في اإلفقهاء ال ق
ةالهند والبلدان األ   .}جنب

  
ة من التفسير قول عبد الحي . فأوًال يلزم االطالع على الغرض والغا ف

ه  تا ة في الهند"الحسني عن علم التفسير في  ن علم تفسير القرآن إ" الثقافة اإلسالم
شرة، وحسب ما تق حسب الطاقة ال احث في معنى نظم القرآن  ه الكرم علم  تض

ــة وآدابهــا، جامعــة آســام، سيلتشــار، آســاما**                                                            قســم اللغــة العر ، الهنــد ،ألســتاذ المســاعد   drahman668@gmail.com: البرد االلكتروني
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ة وأصول الكالم، وأصول الفقه، والجدل وغير  اد العلوم العر ة، وم القواعد العر
شرة، وفائدته  يذلك من علوم جمة، والغرض منه معرفة معان قدر الطاقة ال النظم 

ام الشر حصول القدرة ع ا األح الم هللا على استن ة على وجه الصحة، موضوعه 
ل ح ع  حانه وتعالى هو من ل فضيلة، وغايته التوصل إلى فهم س مة ومعدن 

ة  يمعان ة واألخرو مه للبلوغ إلى السعادة الدنيو ا ح   .)1(القرآن واستن
ام الإ"وأما علم الفقه فقال المؤلف  احث في األح ة عشر ن الفقه علم 

ادئه مسائل أصول  ة، وم اطها من األدلة التفصيل ة من حيث استن ة العلم الفرع
ه على عوله استمداد من سائر العلوم الشر  الفقه، ة، وفائدته حصول العلم  ة العر

ة ولما عملكة االقتدار على األعمال الشر  الوجه المشروع، والغرض منه تحصيل
قين بناء على أن  الظن دون ال حصالن  ة  ة والغرض في العلوم العمل انت الغا

ان ع كثره ظني لم الفقه قطعي الثبوت لكن أأقو األدلة الكتاب والسنة، وأنه وٕان 
مذهب أ مجتهد أراد المقلد، الداللة، فصار محًال لال ه أوال  جتهاد وجاز األخذ ف

القبول وق الصحة، وهي المذاهب بوالمذاهب المشهورة تلقتها األمة  لها أهل اإلسالم 
فة ومالك والشافعي، وأحمد بن حنبل فتفرق الناس . األرعة لألئمة األرعة، أبي حن

الد في شيوع المشارب، فشاع مذهب  في السلوك على هذه المذاهب، وتفرقت ال
الد العراق وماوراء النهر وأذريجان  الد المغرب، ومذهب الشافعي في  مالك في 

الد الهندو    .)2(" خوارزم وأفغانستان و
ام الشر  وأما أصول الفقه هو علم ا األح ة عن عيتعرف منه استن ة الفرع

اس، وفائدته عني الكتاب والسنة واإلجماع والق ام : أدلتها األرعة،  ا تلك األح استن
  .)3(على وجه الصحة، وهذا العلم فرع لعلم أصول الدين 

ة أكبر من العلوم وفي الشرعة اإلسالم ة للتفسير والحديث والفقه أهم
ع  ر وتوس ة ولعبوا دورًا هامًا في تطو وا هذه األهم األخر وٕان علماء بيهار أدر

  .التفسير والحديث والفقه اإلسالمي
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ة بيهار في الفقه والتفسير  قبل أن أتناول مساهمة الفقهاء والمفسرن لوال
صورة   .عامة أتناول تطورهما في الهند 

مثلون  ن الحديث مجاًال الختالف في الرأ بين أهل السنة الذين  لم 
الخالف فهو قليل جداً  ة من المسلمين وٕاذا وجد شيء  وأما علم الفقه فقد . األغلب

فة . قسم إلى أرع مدارس مذهب اإلمام أبي حن وقد تمذهب أكثر المسلمين في الهند 
أخذون  انت المؤلفات في الفقه ولما بدأ المسلمون الهنود  نصيبهم في التأليف ف

ثرت ثم توقفت عن التجديد وحصر الكتاب . الحنفي والمذاهب األخر قد تكونت و
ن اشتراك الهند في . أنفسهم في إعداد الشروح والحواشي والمتون  ومن هناك لم 

قة بنفس الموا د مع األدب الفقهي أكثر من بناء صروح جديدة في تقليد الكتب السا
نجازات ة على ذلك ال أعلم أ قطر منذ اإلتغيير ضئيل جدًا في الخطة وعالو 

ة الكبر استطاع  مة ذات أضواء منيرة وفوائد أصيلة في موضوع إالفقه تب ق نتاج 
عض األقطار وساهمت بها مساهمات  مة التي نالها  الرغم من الفرص العظ الفقه 

ة مة في اآلداب العر   .عظ
ة عشر ومن بين ال ر ثمان ة المتعددة التي ألفت في الهند نذ كتب الفقه

ة ة التال س ن أن تدرج تحت األبواب الرئ م ًا تلفت النظر وهي    :تا
ة في الفقه) 1( ان  : شروح نقد   تا
  أصول الفقه ) 2(
  تاب واحد      المتون  -أ

تب    الشروح والحواشي -ب   ثالثة 
ة) 3(   :حوث في المسائل الفقه
  :الفقه الحنفي -أ

تب      الفتاو . 1   خمسة 
تب  الموضوعات األخر . 2   ستة 
  تاب واحد    الفقه الشافعي. ب
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ة على الفقه   :الشروح النقد
ان سبب االختالفاإل. 1  نصاف في ب
ام اال جتهاد والتقليد.2   )4(عقد الجيد في أح

  أصول الفقه
  "المتون . "أ

الهند محب هللا  البيهار الكاتب الفيلسوف الكبير ألف في أصول الفقه 
سمى  ًا  وقد ) م1707/هـ1119ولد في منطقة بيهار وتوفى سنة " (مسلم الثبوت"تا

ان المؤلف  ضًا و م ال في الهند وحدها بل في مصر أ حظى هذا المتن بتقدير عظ
ة  تا   .التي شرحها وأوضح غوامضها عدد من العلماء" المتون "ارعًا في 

تب األصولالشروح وا. ب   :لحواشي على 
از . 1   ).م1291/ هـ 691(شرح المغنى لجالل الدين الخ

اسمه الكامل أبو ) م1371/ هـ 773المتوفى (سحاق الهند إألف عمر بن 
ادإحفص سراج الدين عمر بن    )5(.سحاق بن أحمد الهند الغزنو الدولت آ

  :الفقه
تب تستح أن ر أوال نتناول الفتاو وفيها خمسة    :تذ

ة. 1   الفتاو الحماد
ة. 2   الفتاو الحنف
ات. 3   فتاو جامع البر
ات . 4   )6(خزانة الروا
يرة. 5   :الفتاو العالم

تاب من نوعه ألف  ة وهو أعظم  اسم الفتاو الهند معروف خارج الهند 
ضعه ة التي  عد الهدا تب الفقه الحنفي  األحناف في الدرجة  افي الهند وأحسن 

ما قيل في البيتين اآلتيين عد القرآن    :األولى 
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القرآن قد نسخت ة    إن الهدا
تب   ما صنفوا قبلها في الشرع من 
  فاحف قواعد وأسلك مسالكها
ذب   سلم مقالك من زغ ومن 

  
وهذا الكتاب ضخم يتألف من ستة مجلدات ألفته لجنة من علماء الهند   

زببرئاسة الشيخ نظا م تكون الهند قد . م بتكليف من أورن تأليف هذا الكتاب الق و
س نسخه إسهمت أ ًا فل ن عمًال ابداع ة وهو إن لم  اللغة العر سهامًا في الفقه 

  .طب األصل
حوز اإلوقد قيل ال  تاب أن  ن أن يتوقع من  وميزة . بداع في علم الفقهم

ت لجنة من العلماء هذا الكتاب تعود إلى أنه لم ينفرد بتأل فه عالم واحد ولكن اشتر
ألوا جهدًا في  فه الذين راجعوا المراجع المختلفة الهامة ولم  خراجه إالمشهورن في تأل

ه ومرجعًا مقبوالً  ًا موثوقًا    .تا
اً  الفقه: ثان   :مؤلفات أخر تتصل 

ام في اختالف األئمة األز . 1   عالمدة األح
  المنسك الصغير. 2
  ي أراضي الهندتحق. 3
  فرائض اإلسالم. 4
  جامع التعزرات. 5
  :الفقه الشافعي. ب

ع المذهب  انت تت ة من المسلمين في جنوب الهند فق  إن األغلب
ه  ة هاجرت من جنوب ش مين هناك من أصول عر الشافعي، ومعظم هؤالء المق

ان هؤالء المهاجرون ينتمون إلى المذهب الش ة ولما  افعي فقد تأثر الجزرة العر
ار  ة في ماال المذهب الشافعي واعتنقوه حتى صارت الشافع ثير من مواطنيهم 
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ة في الشمال  ة في الجنوب قد راجت رواج الفارس انت الدراسات العر ة وٕاذا  أغلب
عض الكتب على  ة هناك  العر تبت  فإنه من المقبول والحالة هذه أن يتوقع أن قد 

ة وم ام الشافع ًا من إا قد وجدت األح ار والثاني قر تب في ماال تابين أحدهما  ال 
ائي   .مم

  فقه مخدومي. 1
  قرة العين. 2

ة دون أن  فسروا أ آ ه أن  وأما التفسير فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد منع أصحا
سند من أحاديثه ضًا . يدعموها  ن االستغناء عن الحديث في التفسير أ م ولذلك ال 

التفاسير  عد هناك اهتمام خاص  عد أن تمت مجموعات األحاديث الموثوق بها لم  و
تاب ة وللناس في  اد واحد وقد  األصل نتجت أالتفاسير أساليب مختلفة غير أن الم

معنى الكلمة أحدهما بدا إ صالة تامة و أالهند تفسيرن فيهما  الذ " لهامسواطع اإل"ع 
ه سو ا" جب شغب"خال من الحروف المنقوطة وثانيهما  ستعمل ف لحروف الذ لم 

س سواطع اإل   .لهامالمنقوطة على ع
عد استعراض المدارس ة وانتشارها في الهند ومساهمتها فيها، أتناول  و الفقه

ة  ات الهند اآلن المساهمة لعلماء بيهار في هذا العلم الشرعي وعندما نقارن الوال
بيرة نظرًا إلى جهود العلماء الذين ولدوا  ة  عض نجد أن منطقة بيهار ذات أهم ب

ة هذا العلم  ارة في ترق ذلوا الجهود الج ة ونشأوا فيها و اة الدنيو النافع في الح
ة لإلنسان   .واألخرو

ارزن فيها إمام الدين عبد الحسيب بن تاج الدين الحسيني  ومن العلماء ال
ير  ن أحد المشائخ األالقادر الشطار الراج عالم، أخذ الطرقة عن الشيخ ر

ير عن الشيخ معين الح عن الشيخ قطب الدين عن  الدين أحمد الشطار الراج
ة هللا عن والده  الشيخ عالء الدين عن الشيخ أبي يزد عن الشيخ أبي الفتح هد
ار واألشغال عن الشيخ  عض األذ ، وأخذ  الشيخ دمحم بن العالء الهاشمي المنير
عضها عن الشيخ دمحم أرشد بن رشيد ، و   على أكبر السلهتي ثم الكاكورو
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سوطة  .عشرة ومائة وألف تيالجونبور أخذ عنه سنة اثن وللشيخ أمام الدين رسالة م
ار واألشغال، أوله  ة في األذ اد "الفارس نوار أالحمد هللا الذ نور قلوب الع

ة والوداد ذ الحجة سنة  26وتوفى في ". الوظائف واألوراد وجعلها وسيلة إلى المح
  .)7(هـ  1130

ي الدين الحنفي ومن مؤلفات ه حبيب هللا بن ذ ة "ه  ومنهم العالم الفق هد
اد أحد العلماء " تحفة الذاكرن"و" السالكين م آ والعالمة ظرف الحسيني العظ

المبرزن في الفقه واألصول والكالم وغيرها، و العالم المحدث عبد المقتدر بن النبي 
الحنفي البيهار أحد العلماء المبرزن في الفقه والحديث، و فضل هللا بن أبي 

ة الفضل الحنفي البيهار    .أحد العلماء المبرزن في الفقه واألصول والعر
، تلمذ على السيد  اد م آ عي العظ ار العلماء حسن بخش الش ومن 
ه، ثم سافر إلى الحرمين الشرفين  ، وتفقه عل اد حسين بن دلدار علي النصير آ

اظم الرشتي واختار طرقته غير المرض" رال"فحج وزار ورحل إلى  ة والزم الشيخ 
ه نحو  عة، ورجع إلى الهند وصنف الرسائل في تأييد مذه شف "عند عامة الش

اة النفس"وترجمة " الظالم ر أستاذه أوقصر مواعظة على مذهب الرشتي، ف" ح ن
ذل جهده في إصالحه، وصنف حسين بن دلدار عل ةاإل"ي و في الرد " فادات الحسين

ه  تا ة ومن غرب م"على الرشتي، وقال في مفتح  عض أفاضل الطل ا اتف أن 
ًا وما هو أحسن  ه وواسيته ألنه سلك مسلكًا رض ًال ووثقت  ه دهرًا طو ممن قرأ عل

ال، سافر إلى حج بيت هللا الحرام ثم إلى مشاهدة أئمة العراق  ة  –سب عليهم ألف تح
ة عظمى بين  –وسالم  فوصل إلى خدمة العلماء الحائر المنيف ونظر إلى معر
ع والشرف وأدرك بها الفاضل الرشتي فألفاه بزعمه عالي الكعب في العلوم،  الوض

اطل،  ه ال قي في صحبته واستفاد من خدمته، وقد رشح في قل ه و فأحسن الظن 
عض الرسائل، منها رسالة في وجوب صالة الجمعة تكلم فيها على  فأخذ في تأليف 

قد أكثر الطعن فيها على . ل الدينتكلم فيها في أصو : طرقة المتفقهين، ومنها رسالة
شف الظالم وٕان هو إال  تموه من إ محاق ح و إالمتكلمين سماها  شف ما  ظالم و
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شحا وأعرضت وجهي عنه صفحًة وعرض لي  ت عنه  أوهام، ثم استجازنى فطو
ما هذا  س على األنام س التأسف وأخذني التلهف على ما أحدث في اإلسالم والت

ان من خالني ه، وظن أن  الذ  ه من أولى األفهام فنبهته فلم ينت نت أحس الكرام و
ون دقائ ما حققه هؤالء الذين زعمهم من  ل بلد ومقام ال يدر العلماء الكرام في 

ه السالم، و أخذ في تجهيل األ أصحاب األسرار لكالم اإلمام سا عل س  عالم و
انوا في ذ الوع وترغيب األنام إلى المشائخ الذين حسبهم من  ان و الكرام وٕاذا 

ائع المؤمنين في اآلفاق ارم األخالق فمالت إليهم ط ع وم   .انتهي بلفظه" التس
ام وله  وللمرزا حسن بخش رسالة في وجوب صالة الجمعة ورسالة في الص

، فلما وصل إلى  ، وهو سافر إلى العراق مرة أخر اد"رسائل أخر مات بها " إله آ
  .)8(ين ومائتين وألف في رمضان سنة اثنت

حيى البيهار أحد العلماء المبرزن في  ومنهم الشيخ الفاضل قاضي غالم 
ان قاضي القضاة ببلدة  ة الفقه"له ترجمة ". لكته"الفقه واألصول،  ة " هدا الفارس

سين إجمعها سنة تسعين ومائة وألف ب عانة المولو تاج الدين البنغالي والمير دمحم 
ام اللورداإليراني وا ة إلى  لمولو شرعة هللا السنبهلي في أ الفارس هستنغ، ثم نقله 

المعامالت،  ليز في ثالثة مجلدات، وهي ما يتعل  ان هما من اإلن ليزة الكتا اإلن
ثير من المواضع، فلما عثر على أغالطه جان هرت هارنغتن المغري  فاخطأ في 

اء الدين دمحم البردواني سنة إحد  أقضي قضاة الهند أمر الشيخ دمحم راشد بن ض
حها  ح الترجمة وتنق ارلو، فبذل جهده في تصح ام السيد جارج هلرو  وعشرن في أ

  .)9(وتهذيبها 
ه الح بن أمان هللا  ومنهم الشيخ الفاضل الكبير وحيد الح بن وج

ار األساتذة، ولد ونشأ ببهلوار  عض الهاشمي الجعفر البهلوارو أحد  وقرأ 
، ثم تصدر  ة على والده وأكثرها على خاله الشيخ مبين الجعفر الكتب الدرس

ثير   .للتدرس أخذ عنه خل 
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ا،  ح الشمائل، حلو الكالم، ورعا تق ان شيخًا صدوقًا، حسن األخالق، مل و
أمر  ان  ليزة، و ومة اإلن أكل طعام مستخدمي الح حترز عن الشبهات وال 

نهى طوقونهم بها في المحرم،  المعروف و سر أطواق األطفال  ر، ف عن المن
ان يتز بز الفقراء وال يتجشم  سونها في عاشوراء، و قطع الزنانير التي يل و
ان  صة سوداء، و ه خم ان يجلس على الحصير وعل اس، و التصنع في الز والل

ما هو دأب الفقهاء ال ة فلما غلبت يجتنب عن استماع الغناء في أول األمر،  حنف
ه وحضر  ه الحالة، رغب ف   .لى المجلس للسماع غير مرةإعل

الدرس واإلفادة أخذ عنه أبناء أحمد وعلي أكبر  ثير االشتغال  ان  و
نو خاله المفتي عبد الغني وعبد العلي وعمه الصغير عبد الواسع والشيخ شمس  و

ر بن خير الدين العماد وخل الدين ونور الح ونعمة هللا بن مجيب هللا وعبد القاد
قات شتى على  ة الفقه"ثير، وله تعل ضاو "و" شمائل الترمذ"و" هدا " تفسير الب

قين من صفر سنة إحد ومائتين وألف وقيل . وله رسائل في الفقه مات لست 
  .)10(مائتين وألف 

ومنهم فضل حسين بن فرخ حسين بن واحد علي المهداني المنير أحد 
عين ومائتين وألف، العلماء  قين من محرم سنة إحد وس المشهورن، ولد لثالث 

، ثم سافر إلى  شاور والمولو عبد الحميد البيهار وقرأ العلم على مال دمحم عارف ال
م  دهلي وأخذ الحديث عن السيد نذير حسين الدهلو المحدث وتطبب على الح

ن  ، ثم س فات في الفقه عبد المجيد بن محمود الشرفي الدهلو مهدانوان، وله تأل
تاب في سيرة  عد الممات،  اة  والحديث، منها رسالة في القنوت في النازلة، والح

  .)11(شيخه وشيخنا السيد نذير حسين 
ومن الفقهاء قادر بخش بن حسن علي الحنفي السهسرامي أحد العلماء 

عين ومائتين وألف ببلدة  ارزن، ولد سنة ثالث وس وقرأ على والده وعلى " امسهسر "ال
مرزا "المولو أحمد حسين السهسرامي والقاضي نور الحسين الغهاتو ثم سافر إلى 

، ثم دخل " بور والزم العالمة " لكناؤ"وأخذ عن السيد معين الدين الكاظمي الكرو
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، ثم سافر إلى  م األنصار اللكناو اد"و" اني بت"عبد الحي بن عبد الحل " مراد آ
اني بتي والشيخ اإلمام فضل الرحمن بن أهلوأسند   عن الشيخ القار عبد الرحمن ال

، ثم سافرهللا اد ر المراد آ إلى الحجاز فحج وزار وأسند عن السيد أحمد بن   ال
ي وعن الشيخ حبيب الرحمن الردولو المهاجر، ثم رجع  زن دحالن الشافعي الم

ر  ه اف إلى الهند وتولى التدرس والموعظة  عدها  ون الهاء  فتح الكاف وس ة، 
ة وهي قرة جامعة من أعمال  ة ثم راء هند ة"عجم   ".بورن

ة وأهل بيت الرسول،  ومن مصنفاته التقرر المعقول في فضل الصحا
ة الواع الفاجر، ورفع  واألرعين في إشاعة مراسم الدين، وضرب القادر على رق

شرف األنساب، اب عن المغترن  ة الهالل، وتحفة  االرت ة المقال في رؤ وغا
اء  اء في فضائل آل الع اء"األتق اء على رحانة سيد األنب مات في  ".جور األشق

  .)12( 1337رجب سنة 
ه الزاهد دمحم علي بن عبد العلي بن غوث علي  ومنهم الشيخ العالم الفق

، المونغير أحد األفاضل المشهورن  في الهند ومؤسس الحنفي النقشبند الكانبور
انبور . ندوة العلماء ان  27ولد  هـ وقرأ المختصرات على المفتي عنايت  1262شع

، ثم الزم المفتي لطف هللا  أحمد الكاكورو ثم أخذ عن السيد حسين شاه الكشمير
ة، ثم تولى التدرس  ه سائر الكتب الدرس انبور، وقرأ عل لي ببلدة  الحنفي الكو

ض عام فد رس بها زمانًا، ثم اعتزل وسافر إلى سهارنبور وأخذ الحديث مدرسة ف
عد أخذ  املة و عن الشيخ أحمد علي الحنفي السهارنبور المحدث، والزم دروسه 

انبور  .اإلجازة منه رجع إلى 
رامت علي القادر الكانبور ثم  ه أخذ الطرقة عن الشيخ  ا ان في ش و

اد واستفاض منه أخذ عن الشيخ الكبير فضل الرحمن بن أ  ر المراد آ هل هللا ال
ار واألشغال مدة، وسافر إلى الحجاز  األذ ثيرة فنال اإلجازة منه، فاشتغل  فيوضًا 
املة، ورجع إلى الهند سنة عشرن وثالثمائة  ة سنة  ار ة الم م فحج وزار، وأقام 

م، وس ن بها، وحصل له القبول العظ افر إلى وألف، وذهب إلى بلدة مونغير فس
ادة واإلفادة الع ير واشتغل  ة وأقام بها سنتين ثم رجع إلى مون   .الحجاز مرة ثان
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اء  وهو الذ أسس ندوة العلماء سنة إحد عشرة وثالثمائة وألف إلح
ة ة وٕاصالح نظام الدرس، ورفع النزاع من الفرق اإلسالم ارك هللا . المدارس العر ف

ه، وأسس أعضاء ال حانه في مساع ع س مدينة لكناؤ سنة س مة  ندوة مدرسة عظ
  .عشرة وثالثمائة وألف وهي التي اشتهرت بدار العلوم نفع هللا بها المسلمين

ما يجر حوله من  ام الطلب والتدرس إلمام  ان للشيخ دمحم علي منذ أ و
عقل واع ونفس حساسة ورأ نشا القسوس  عها  ان يتت ارات، و حوادث وت

حيين ودعاة شير" المس ك المسلمين في عقيدتهم " الت ة وتش في نشر النصران
ة  ودينهم، ورأ اب وأبناء المسلمين، فأقبل على دراسة النصران خطر ذلك على الش

فة لهذا  شرن، وأصدر صح ومراجعها، وشمر عن ساق الجد للرد على القسوس والم
وام، وألف في رد واستمرت في الصدور نحو خمسة أع" منشور دمحم"الغرض سماها 

مة، منها  ًا ق ت ة  ح قين"المس غام دمحم"ومن أهمها " آئينه إسالم"و" مرآة ال   ".ب
ة، ومناظرته مع القسوس  ح ان قد اطلع في أثناء رده على المس و

شرن على مواضع الضعف في ص ة ئو فوف العلماء والذين تقع عليهم مسوالم ل
م الجديد في الدفاع عن اإلسالم، وعلى مداخل الفس انتشار التعل اد والزغ واإللحاد 

ة  ة، وتنازع الطوائف اإلسالم انت فتنة التكفير وخصومات العلماء المذهب الد، و ال
ز حروب  حت المدارس والمساجد مر قد بلغت أوجها في هذه الفترة، وقد أص

ة، و  حاداخل ة التي يرفعها المسلمون، و ا الخالف القضا م فيها زدحمت المحاكم 
ام الوثنيون، ورأ حيون والح ا المس جمود العلماء على المنهج الدراسي  القضا

النواجد مع شدة حاجة العصر  ه  الدرس النظامي، وعضهم عل سمى  م الذ  القد
 ، ر والرأ ادل الف س ندوة العلماء لت ل ذلك على تأس حه فحمله  ره وتنق إلى تطو

م والمسلمين، ووهب نفسه وعقله، وعنايته لهذه وتنسي الجهود في إصالح التعل
حت له الشغل الشاغل، واشتغل بإدارة ندوة العلماء وتحقي  زها، وأص ة ومر الحر
عض زمالئه من أعضاء الندوة خالف في  ين  مشارعها وأهدافها، ووقع بينه و
ه األمراض واعتراه الضعف، وجذبته ة واإلدارة ولجت  م  عض المسائل التعل
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ة النفوس، وحب العزلة فقدم استقالته عن إدارة ندوة العلماء،  دواعي الشوق وتر
ع اآلخر سنة إحد وعشرن وثالثمائة وألف،  قين من ر ع  وقبلت مع التأسف لس

ته، في مدينة ا و  ير"عتزل في زاو ة " مون ا، وقصده " بيهار"في وال ه الدن فأقبلت عل
ة  ل جانب، وصار المقصد والمرجع في هذا الراغبون في اإلصالح والتر من 

  .الشأن
ة  ة على وال ان قوة وعزم واضطرت " بيهار"وفي هذه الفترة زحفت القاد

قاومها  ثير من المتعلمين والموظفين، فنهض موالنا دمحم علي وصمد لها  عقيدة 
قر له قرار، يؤلف الرسائل  ال وال  ح ال يهدأ له  والكتب في الدعوة والمناظرة، وأص

ذل النفس  حثهم على مقاومة هذه الفتنة، و ه، و تب الكتب إلى أصحا الرد عليها، و
ؤثر ذلك على النوافل والطاعات، واألوراد  س في هذا الشأن في سبيلها، و والنف
عتقده أفضل األعمال وأعظم القرات، وقد ألف نحو مائة مؤلف بين  ار، و واألذ

ع من بير، ط تاب  اسم غيره، رسالة و ع أكثرها  اسمه بينما ط ا  تا ها أرعون 
ين علماء أهل السنة في سنة ثالثين وثالثمائة  ة و ان ووقعت مناظرة بين علماء القاد
ة في هذه المناظرة  ان بيرًا، ولقيت القاد وألف واهتم لها موالنا دمحم علي اهتمامًا 

رة، وتراجعت وخال الجو   .هزمة من
ف موالنا دمحم ة النفوس وانقطع إلى وع ادة وتر ر والع  علي على الذ

ل،  م وتأليف الكتب في الرد على أهل األهواء والبدع مع استغناء وتو اإلرشاد والتعل
ذل وسخاء، والت  اعه خل إوزهد وقناعة و ه الناس و اد، وتهافت عل ه قلوب الع ل

عه ا عض الناس أن عدد من  حد وعد، وقد قدر  حصون  بلغ أرعمائة ألف،  ال 
ه الحب واالستغراق في آخر  وتغيرت أخالق الناس وصلحت أحوالهم، وقد غلب عل

ته اته، وقو تأثيره، وانتشرت بر   .ح
بيرًا،  ًا، ومصلحًا  ه شيخه موالنا أان موالنا دمحم علي عالمًا ران ثنى عل

الغًا، وقال إن روحه من  ، ثناء  اد ة أرواح فضل الرحمن الكنج مراد آ ق
ان من العلماء المطلعين العاملين  ل عصر، و المتقدمين، وٕان أمثاله قليلة في 
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ان شديد الغيرة  الذين عملوا لنهضة اإلسالم والمسلمين، وٕاعالء شأن العلم والدين، و
ة قو  حة وحرمات الدين، شديد   على اإلسالم، شديد الحم الدفاع عن العقيدة الصح

ما ينفع ا األفاضة على الطالبين المسترشدين،   إلسالم والمسلمين، قو االشتغال 
ثير  ة  وللرسول، واسع الصدر سمح النفس،  اع للسنة شديد المح شديد االت
ًا في األصول  ثير االحتمال لآلراء المختلفة، متصل ه،  التعاون مع أصحا

ات ات والخالف مات، متوسعًا في الجزئ   .والمح
بين، ان ممدود القامة، م تنز اللحم، أسمر اللون، عرضا ما بين المن

شر،  احة، دائم ال ة، يجيد الس الراضات البدن واسع الجبين، أسيل الوجه له معرفة 
حب النظافة واألناقة في  ًا،  واضح الصوت، له لحن شجي في قرأة القرآن، وقورا مهي

حسب  اء  ثير الح س له أنه أحب ل شيء، ال يراه أحد في وسخ أو تبذل،  ل جل
ه من غيره   .إل

ر  الذ ه، ثم اشتغل  ان إذا صلى الفجر جلس ألوالده وخاصة أصحا و
قبل على التأليف والتحرر،  حضره خواص ضيوفه، ثم  ح، ثم يتناول الشا و والتسب
عد الظهر  جلس  صلى الظهر و قيل، ثم  تناول الغداء و ثم يرغب عن ذلك، و

تفقد الضيوف للمردين والطالبين،  ، و تناول الشا ع من يرغب في ذلك، و ا و
ح، وقد  ر والتسب الذ شتغل  صلى العصر، و تحدث في العلم والدين، ثم  يؤانسهم، و
تعشى، ثم  ار واألوراد و األذ عد صالة المغرب  شتغل  قة البيت، و يتنزه في حد

قوم في الليل رًا، ثم  نصرف إلى الراحة م ان هذا  صلى العشاء و طيل القرأة و و
ته في  عد ما أقام بزاو ام  ه على مر األ ير"دأ   ".مون

ثيرة، من أحسنها غام دمحم: "له مؤلفات  هللا   لىص  رسالة دمحم أ" (ب
ه وسلم ة ) عل ح صله آسماني"في الرد على المس في الرد ) القرار السماو  أ" (ف

ه قوة استدالل ة، وقد ظهرت ف ان ارته، وعلى القاد ام ع  أ" (رشاد رحمانيإ"ه وأح
مه، وله ) مقوالت موالنا رحمن اد وأقواله وتعال في أحوال موالنا رحمن الكنج مراد آ
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تب في االنتصار لندوة العلماء ع األول سنة  يتوف. مقاالت و لثمان خلون من ر
ير مون ته    .)13(" ست وأرعين وثالثمائة وألف، ودفن في زاو

، أحد ومن العلم اثبور ثم اآلرو اسين بن ناصر علي الحنفي الغ اء دمحم 
في الثاني عشر من شوال سنة ثمانين ومائتين " آره"العلماء المشهورن، ولد ببلدة 

ة على والده وعلى موالنا سعاد ، وعلى حسين الب توألف، وقرأ الكتب الدرس يهار
و ببلدة ستهانو والمولو فدا حسين الموالنا وحيد الح األ ثم سافر إلى " آره"درهن

ور والزمه زمانًا ثم سافر إلى " لكتة" " لكناؤ"وأخذ عن الشيخ سعادة حسين المذ
، وأخذ صناعة الطب عن  م اللكناو وتخرج على العالمة عبد الحي ابن عبد الحل

، ثم رجع إلى بلدته  م الحنفي اللكناو م عبد العلي بن إبراه وتصدر " آره"الح
  .درسللت

تاب مختصر في الطب " معين المعالجين"له مصنفات عديدة منها  وهو 
اطين"وسره في الصالة و" آمين"الفارسي، ورسالة في جهر  ه الش و رسالة في " تنب

فة    .)14(رحالمناظرة، ورسالة في مناقب اإلمام أبي حن
ع الدين بن بهادر علي بن نعمت علي  ومنهم المفسر والمحدث رف

ق رانو البيهار أحد العلماء المشهورنالصد   .ي الش
موالنا دمحم أحسن  ىولد في سنة إحد وستين ومائتين وألف، وقرأ العلم عل

، ثم سافر إلى دهلي وأخذ الحديث عن الشيخ المحدث نذير حسين الدهلو  النو الك
ًا للسيد شرف ح ه الصحاح الستة ومؤطا مالك وتفسير الجاللين مشار سين وقرأ عل

مرتسر وصحب الشيخ األجل عبد هللا بن دمحم أعظم أبن نذير حسين، ثم سافر إلى 
ثيرة، ثم سافر إلى الحجاز  ة أشهر واستفاض منه فيوضًا  ، ولبث عنده ثمان الغزنو

  .فحج وزار
ارم وفضائل، وأخالق حسنة، بذل األموال الطائلة في تحصيل الكتب  وله م

سة، واستنسخها وجلبها من ما  النف فتي  قلد أحدًا من األئمة، و ة، وال  الدول العر
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ل يوم  درسه  القرآن، و ضاء في التفسير، تفسير القرآن  قوم عنده دليله، وله يد ب
درس الحديث   .)15(مات سنة ثمان وثالثين وثالثمائة وألف . محضر للناس، و

م الدين حسين بن تصدق حسين  بن عبيد ومنهم العالم المفسر والمحدث عل
، أحد العلماء  اد م آ رنهسو العظ م هللا األنصار الن هللا بن غالم بدر بن سل

الده، ثم . المشهورن امًا على أساتذة  ولد في سنة ستين ومائتين وألف، واشتغل أ
وأخذ الفقه واألصول عن المفتي صدر الدين، والحديث عن الشيخ " لكناؤ"سافر إلى 

عد السيد نذير حسين المحدث ، وتطبب على صحة الدولت بهادر، ورجع إلى بلدته 
ة،  قين ة والمعارف ال عشر سنين فدرس وأفاد، وصرف عمره في نشر العلوم الدين

  .وسافر إلى الحجاز سنة ثالث وثالثمائة وألف فحج وزار
ثير المطالعة لفنون  ًا في دينه، جيد التفقه  ان مالزمًا ألنواع الخير قو و

، وٕايثار االنقطاع وترك التكلف، لم يزل يدرس العلم، حلو ا لمذاكرة، مع الدين والتقو
ثير، وله  ه خل  جتهد في مح الرسوم واألهواء انتفع  مواعظه الناس، و نفع  و
مصنفات، منها سلم األفالك في الهيئة، وله أجزاء في التفسير ورسائل في 

ات   .)16(وثالثمائة وألف  مات يوم الجمعة لعشرن من محرم سنة ست .الخالف
ن أن نطلع على مساهمة  م رنا عن العلماء والفقهاء والمفسرن  مما ذ

ة العلوم الشر علماء بي ر وتنم ن أن تنسى عهار في تطو م ة من التفسير والفقه وال 
ال الجديدة هوالء العلماء الفقهاء الذين عاشوا في الزمن المنصرم وخدموا العلوم  األج

ة   .الشرع
  :المراجع والهوامش

ة في الهند، صـ : عبد الحي- 1    161الثقافة االسالم
   102صـ : نفس المرجع-2
   123صـ : نفس المرجع-3
ان سبب االختالفاإل-4 عة الهور 4، 3صـ : نصاف في ب   م1970، ط
ة، صـ : زيد أحمد-5 ه القارة الهند ة في ش    106اآلداب العر
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ار األ: عبد الح الدهلو -6 ار، صـ أخ   273خ
من في تارخ الهند من األعالم : عبد الحي-7 ،  6، جـ )المعروف بنزهة الخواطر(اإلعالم 

   41صـ 
من في تارخ الهند من األعالم : عبد الحي-8 ، 7، جـ )المعروف بنزهة الخواطر(اإلعالم 

   178صـ 
من في تارخ الهند من األعالم : عبد الحي -9 ، 7، جـ )الخواطر المعروف بنزهة(اإلعالم 

   401صـ 
من في تارخ الهند من األعالم : عبد الحي - 10 ، جـ )المعروف بنزهة الخواطر(اإلعالم 
   573، صـ 7

رة علماء بيهار، : بو الكالمأ - 11 نزهة : على سنة وفاته، عبد الحي ، لم نعثر 224تذ
    383، صـ 8الخواطر، جـ 

من في تارخ الهند من األعالم : عبد الحي - 12 ، جـ )المعروف بنزهة الخواطر(اإلعالم 
   393، صـ 8

تب خدا بخش - 13 امالن بيهار، جـ : م رة  نزهة الخواطر، : ، عبد الحي 224، صـ 2تذ
  383، صـ 8جـ 
   487، صـ 8نزهة الخواطر، جـ : لم نعثرعلى سنة وفاته، عبد الحي - 14
من في تارخ الهند من األعالم : يعبد الح - 15 ، جـ )المعروف بنزهة الخواطر(اإلعالم 
   168، صـ 8

من في تارخ الهند من األعالم : عبد الحي - 16 ، جـ )المعروف بنزهة الخواطر(اإلعالم 
   355، صـ 8

  



 
ة في ديوان  احة أدب ا"س   "رنين الثر

ا مال ثر   للشاعرة 
  

رواتل   **دمحم علي الوافي 

  
ة في عالقتها  { ة الذات المبدعة األنثو عبر عن أدب إن اإلبداع النسو في ذاته 

ة  المجتمع والكائنات، وفوق ذلك فإن هذا اإلبداع يجسد هموم المرأة الشعور
ة وصراعها الداخلي والخارجي عبر طرائ متعددة مثل المناجاة والبوح  والالشعور

صفة . عبيرواالعتراف والتمرد وغير ذلك من سبل الت ولكن اإلبداع األدبي للمرأة 
ه  تا د في  اس يؤ القلة والوهن، فدمحم الع صفة خاصة يتسم  عامة والشعر 

أخذ " "سادنات القمر" ة  ة النسو ة اإلبداع أن ذلك الوهن الشعر في التجر
ة  ة الشعر ة وحسب، ولكن لكل الحر ة للشاعرة العر النس س  االتهام، ل
 ، د ذلك القصور التعبير في نص الشعر األنثو ة تؤ خ ة، فالقراءة التار النسو

ل من األسماء   .}1"رغم الطابور الطو
احة  فهذه القاعدة تكاد تخلو عن س مال ثرا حينما نقوم  ة  الشاعرة الهند

ه ". رنين الثرا"في عالمها الشعر والروحي من خالل ديوانها  شير إل ما  والديوان 
اطها  ارت تسم الديوان  عدما اعتنقت الدين الحنيف، و حفل برنات قلبها  عنوانه 

مان عناصر اإلسالم واإل تميز الديوان ب. العاطفي والروحي  الغة و ات اللغة و جمال
الروح الشفاف الذ ال يخطئ  ه ذاتها الشعرة التي تحتفي  الصور، وتتجلى ف

اا**                                                            ة واإلل ز الدراسات العر ة، جامعة جواهر الل نهرو، نيودلهيحث في مر  .فرق
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الوصول إلى النور التوحيد رغم تكسر الدروب ورغم العثرات الكثيرة التي تحول 
ين اعتناق ذلك النور اإللهي   .بينها و

مال ثرا  ة ) 2009-1934(تعد الشاعرة  . يراالمن أشهر شاعرات وال
األدب والتدين 1934مارس سنة  31ولدت الشاعرة في  ة عرقة  م في أسرة هندوس

في ) Trichur(من مقاطعة تروشور  )Punniyur Kulam(والم  في قرة بونيور
يراال ة  نف عائلتها .وال المشهورة  في مجال األدب  وقضت الشاعرة طفولتها في 

م ناير ف والثقافة، أما والدها فة ماتهرو  )V.M Nair(ي  ان مدير التحرر لصح ف
ة بهومي اال) Mathrubhumi Daily( اليوم  Balamani(ماني أما ووالدتها 

Amma ( اللغة ةشاعرة شهيرة تجيد الشعر  الم انت الشاعرة ثرا قد اعتادت . المل
مال داس  اإلنجليزة تحت االسم المستعار   Kamala(أن تكتب معظم شعرها 

Das(وتي ، وت الم تحت االسم المستعار مادهو  المال نشر قصصها القصيرة 
)Madhavi Kutty(مال ثرا ة . ، وعند إسالمها اتخذت اسم  ولم تنحصر األدي

ة والقصة القصيرة  اليدمال ثرا في دائرة الشعر فق بل لها  الطولى في الروا
ة، وقد أحسنت في المجاال لها إ توالسيرة الذات ة  أت األدب ال المسرح، ألن قلمها لم 

  .ه إلى القراء
األدب والثقافة إال أنها لم تتح لها  الرغم من والدتها في أسرة تتمتع  و
ة التي توقدت في  ة، ولكن القرحة األدب م الفرصة لكي تحصل على دراسة أكاد

ت وفاق. واكتسبت من بيئتها التي نشأت فيها، جعلتها تتذوق األدب والشعر عاطفتها
ثير من الجامعات المشهورة في الدول  حت أستاذة زائرة في  ة أقرانها حتى أص األدي

ندا ة مثل  ا) Canada( الغر ا) America( وأمر ا) Australia( وأسترال  وألمان
)Germany (وسينغافورة )Singapore (ة وتعتبر . وغيرها من الجامعات الدول

ة قصة قصيرة في الهند، وعلى الرغم  ات مال ثرا لد النقاد أشهر شاعرة و الشاعرة 
توراه الفخرة من جامعة  ة إال أنها منحت الد من أنها لم تكمل دراستها الجامع
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ل لآلد) Calicut University(وت ال ة لجائزة نو اب عام ورشحت أعمالها األدب
1984.  
ة فهي أعمال   :2الشاعرة في اللغة اإلنجليز

1. The Sirens (Asian Poetry Prize winner) 1964 
2. Summer in Calcutta (poetry: Kent's Award winner) 1965 
3. The Descendants (poetry) 1967 
4. The Old Playhouse and Other Poems (poetry) 1973 
5. My Story (autobiography) 1976 
6. Alphabet of Lust (novel) 1977 
7. The Annamalai Poems (poetry) 1985 
8. Padmavati the Harlot and Other Stories (collection of 

short stories) 1992 
9. Only the Soul Knows How to Sing (poetry) 1996 
10. Yaa Allah (collection of poems) 2001 
11. Tonight, This Savage Rite (with Pritish Nandy) 1979 
12. My Mother at Sixty-six (Poem) 1999 
13. My Grand Mother's House (Poem)1999. ةأعمالها في اللغة المل ة الم   :3المحل

  م1964قصص قصيرة، ) Pakshiyude Manam(رائحة الطائر .1
ش  .2 قصص ) Naricheerukal Parakkumbol(عندما تطير الخفاف

  م1964 قصيرة
  م1966قصص قصيرة، ) Thanuppu(البرد القارس  .3
ة السيرة ال) Ente Katha(قصتي  .4   .م1982ذات
رات الطفولة  .5   .م1987قصص ) Balyakala Smaranakal(ذ
  .م1989قصص ) Varshangalkku Mumbu(قبل سنوات  .6
ة ) Palayan(الهجرة  .7   .م1990روا
  .م1991 قصص قصيرة) Neypayasam(شورة الجبن  .8
رات  .9 ة ) Dayarikkurippukal(المذ   .م1992روا
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ه الرمان  .10 ة ) Neermathalam Pootha Kalam(فصل يزهر ف روا
  .م1994

  .م1996 قصص قصيرة) Chekkerunna Pakshikal(الطيور الرواجع  .11
  .م1998 قصص قصيرة) Nashtapetta Neelambari(النغم المفقود  .12
ة ) Chandana Marangal(أشجار الصندل  .13   .م2005روا
ة لما .14 وتي ثالقصص الذات  Madhavikkuttiyude(و 

Unmakkadhakal (2005م.  
ة ) Vandikkalakal(ثيران العرة  .15   .م2005روا

مال ثرا  إن اد  مترعةمؤلفات  اتخلو عنه تالحب العذر الذ   ات
ة ة النسائ ة نطاقا مميزا للمرأة ولعواطفها األنثو عض . عصرها، وتعطي األدي ونراها 

م طرته على ميول المرأة وعواطفها  ان تتشاجر مع المجتمع الرجالي لس ا هو األح
ة في اللغة  اأكثر وضوحا في سيرته ةالذات الم   ). Ente Katha( "قصتي" المل
 4:الجوائز التي منحت لها

ة سنة  يل األدب   .م1984رشحت في القائمة المختصرة لجائزة نو
ا للقصص  سنة ) Award of Asian PEN anthology(جائزة قلم آس

  .م1964
) Kerala Sahitya Academy Award(جائزة المجمع األدبي لكيراال 

  .م1969سنة 
) Kerala Sahitya Academy Award(جائزة المجمع األدبي لكيراال 

  .م1985سنة 
ا للشعر    .م1998سنة ) Asian Poetry Prize(جائزة آس

ة في اللغة اإلنجليزة من البلدان اآلس ينت للكتا ة يجائزة   Kent(و
Award for English Writing from Asian Countries ( م1999سنة.  

االر    .م2001سنة ) Vayalar Award(جائزة و
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وت  ال توراه فخرة من جامعة   Honorary D.Litt. by(د
University of Calicut ( م2006سنة.  

ي اثوفجائزة موت   .م2006سنة ) Muttathu Varkey Award(ار
  .م2009سنة ) Ezhuthachan Puraskaram(جائزة أيزوتاتشان 

تور شهاب غانم   :مترجم القصيدة الد
تور شهاب غانم فهو شاعر إماراتي مشهور، وله   14أما مترجم الديوان الد
بلغ عدد قصيدته المترجمة  اللغة اإلنجليزة، و ة وديوانان  اللغة العر  21ديوانا 

ة وقد ترجم. يدةقص : األولى. هذا الشاعر اإلماراتي أرع قصائد من القصائد الهند
يراالق ة، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة  صائد من  ـــ قصائد مترجمة إلى العر

ة2005 ة، من  قصائد من الهند: م، والثان ــ قصائد مترجمة إلى العر لغة  12ـ
ة، أبوظبي للثقافة والتراث  ا هللا: والثالثة. 2008هند ا أو مجموعة  ــ  رنين الثر

م أحمد للكمال ثرا  ل عة. م2011لمة، أبو ظبي للثقافة والتراث ترجمة   40: والرا
ة لإلمارات، قصائد لجيتا شهابرا فيت، دبي قصيدة هند والشاعر  .م2012، موت
تور شهاب غانم أول عري حصل على   Tagore(ـــ  طاغور للسالم جائزةالد

Peace Prize ( ة واإلنجليزة، وقد حصل نه العر ة في دواو م اإلنسان لدعمه للق
س لالبتكارات والتقدم العلميالشاعر اإلماراتي على  في نوع أفضل عمل  جائزة العو

وولد  .ليزةجن اللغة اإلنمم لترجمته هذه القصيدة رنين الثرا 2011مترجم لعام 
ر  درس في عدن ثم في عدد من م في عدن، 1940الشاعر شهاب غانم في أكتو

ة المتحدة، وحَ  ا والهند، هاجر إلى دولة اإلمارات العر مل الجامعات في برطان
  .5م1976جنسيتها منذ عام 

ا ة في قصيدة رنين الثر احة روح   :س
ما أشرت إليه األدب  اوالشاعرة  من قبل، ولدت في بيت هندوسي تعتني 

ة على عنقها بل  انة الهندوس التقاليد التي وضعت الد والثقافة، إال أنها لم تتقيد 
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قة حتى استضاءت بنور اإلسالم عام  حث عن الحق م، وغّيرت اسمها 1999ظلت ت
مال ثرا تبت مجموعة شعرة تحت العنوان )Kamala Surayya(إلى  ا (، و

ة في الهجرة من الكفر ). هللا ارة عن تجرتها الروح وهذه المجموعة الشعرة هي ع
اتها  ، ومن الضالل إلى الرشد، وختمت بها ح مان ومن الحيرة إلى الهد إلى اإل

ة  .خاتمة طي
تبت في اللغة  نها التي  عادتها في دواو ةوهي  الم تحمل القراء معها  المل

ضوا معا خلف نجم الهد عبر دروب أحالمها وأزقة ع ا أمانيها، لير ا واطفها وخ
مأل أرواحهم االنتعاش الروحي عيدا، ثم  عيدا   شتمل "رنين الثرا"والديوان . تبدو 

ح في مجال روحي عاطفي، وتمتاز نصوص  لها تس على ثمان وثالثين قصيدة 
، ا مان والهد ع من مشارب اإل الذوق الروحي العالي النا َذين مازالت للالشاعرة 

عض القصائد  ات  حث عنهما منذ عقود، ومن خالل نماذج مختارة ألب الشاعرة ت
اعتناق هذا  اطها العاطفي وسرورها الوجداني  يبدو اتجاه الشاعرة الصوفي، وارت
ل المسلك الشعر من مناجاة هللا عزوجل،  م، ونر الشاعرة تسلك  الدين القو

ة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ة في طر ومخاط ه من صعو ة وما تالق مان قها ، والتعبير عن رحلتها اإل
ه مجرد  ،وفرحة الوصول إلى الخال جل وعال وتر الشاعرة أن الدين الذ ولدت 

ه عقلها الشاعر  اد يرضى    . أوهام ال 
اد الدين اإلسالمي الحنيف، وانسجاما مع النور اإللهي  انطالقا من م

رنين "اإلسالمي النصيُب األوفر، والح األسمى في ديوانها  المضيء، فللشعر
م "ثراال  .دين اإلسالمي الحنيفالاد وهذا يدل على حسن إسالمها وشدة اعتزازها 

ة شاعرة فردة  مال ثرا ندرك للوهلة األولى أننا أمام شخص وحينما نقرأ أشعار 
ل  اناتها تأخذنا برف وتمهل إلى عوالم من سحرها الفني  طاقاتها الشعرة  وٕام

ة األطراف وتحل بنا في سماوات متفاوتة  التعبيرة وندور معها في فضاءات مترام
قة حار شعرة عم   .ونغوص وراءها في 
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ا" القصيدة الحب اإللهي في  :"رنين الثر
ة  األلوه ا واالعتقاد الراسخ  مان المطل  ة سمة يتسم بها و إن اإل الوحدان

الدفاع عن هذه العقيدة معظم  الشعراء المسلمين، والشعراء منذ فجر اإلسالم قاموا 
ارزة وترسيخها في قلوب الناس، فالشاعرة  ر معالمها ال حها وتصو ة، وتوض الران
ة، التي اعتنقتها ووصلت إلى ساحلها،  العقيدة الران مال ثرا اختمر قلبها وشعورها 

مان النغمات اإل والقار ير هذه . ة وتناجي حبيبها الخال جل وعالتتفجر حينا 
 ، عدة قصائد في المناجاة، تارة تعبر عن حب عمي حفل  قة ألن الديوان  الحق

امل، وتارة عن شوق إلى اللقاء وتارة عن  مان  الجميل  الذ هداها االوٕا عتراف 
  .لنور اإلسالم

ة المض هووعنوان القصيدة  مون التي اعتمدت الرامز األول إلى نوع
االشاعرة عليها في هذا الديوان، ألن  العنوان في اللغة  وــ ه ا هللا(أو   رنين الثر

ة الم ة المل تبت هذه القصيدة في المناجاة، ) األصل وهي تشير إلى أن الشاعرة إنما 
ا هللا قولها  ا وعشقا، ومعظم قصائد الديوان يبدأ  ه ح ومن هذا . تناجي رها وتناد

س له حدودالنوع قولها في أول قصيدة من المجموعة، وهي قصيدة  ، وهي ا من ل
  :تناجي رها

س له حدود   ا أيها الذ ل
  ا معبود... ا هللا... ارب

  فال قشور الدين أو أصدافه قيود
ات في الوجود ة الغا   إذ أنت غا

ا ذا أسعى إلى ض   ك المديدئوه
  وظلك الظليل والممدود

  لسعد والصفاءما أنال ا
  6وأغمض العينين في المنام في هناء
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عضا، والشاعرة  عضهم  والسحر مرتع المحبين ومسرح العاشقين يناجي 
، حيث تقول إن هللا خاتمة المطافمال ثرا تعبر هذه التجرة في قصيدتها، 

طلب من الشاعرة أن تكون معه في منتصف الليل لتناجي رها  حانه وتعالى  س
ا مع خالقها جل الذ ال  تأخذه سنة وال نوم، وهنا نر أن الشاعرة تتفطر عشقا وح

لماتها وعال س  ما تقت س شاعرتها وحروفها من النور اإللهي،  ، والشاعرة تقت
ماني وهو نور القرآن، وهذا النور وضو  ع اإل ة ؤ وحروفها من المن ه قد أنبت مح

  : المناجاة في ضمير الشاعرة وفيها تقول
  .....ا أ

  عندما أعلنت الساعة منتصف الليل
  :ألقى هللا في خاطر 

ا ثرا،   إنك في حاجة للمنام 
ر ونامي، ك بذ   فامأل قل

  وانهضي من سررك
ك السحر ح د ص   عندما 

  ،....وناديني
  فستجدين أنني

  7....ال تأخذني سنة وال نوم
قة،  لمات رائعة وعواطف رق وتصوغ من وظلت الشاعرة تناجي رها 

ار جل وعال حضرة ال فة تستضيف  ها أوتر هذه النفس ملج. نفسها وروحها ض
قي، وتبتهل الشاعرة إلى المولى عز وجل أن ال يتخلى  ومالذها عند موالها الحق
عد أن تخلى عنها الخل أجمعين، وتتذلل الشاعرة  ها لمصائبها  عنها، وأن ال يتر

، وتصور  أنها ضيف أمام رها في خشوع عمي مان  مجيئها من الكفر إلى اإل
م، وال تطلب العون والمودة إال من غيره، وها  افة عند الرحمن الرح تستضيف الض

  :هي الشاعرة تقول
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ه، س له شب ا من ل   آه 
قي   ا موال الحق

قوة   أمسك 
  هذه الروح المرتجفة
  .وهذا الجسد الهّاب

  إنني أقف الجئة
  ....في حماك

فة    ...!خاصةض
افة أحد سواك يف أحتاج إلى ض   8؟...ف

الم المحبين  "اعتذار"ونجد في القصيدة  تلك المعاني التي توجد في 
اء تحول  مة ألش مون في حبهم وعشقهم، وال يرون وزنا وال ق العارفين، حينما يه

ين موالهم جل وعال ضا في عالمها المجنح، وال تر . بينهم و م أ  ونر الشاعرة ته
ها، بل تستعجل  ين اعتناق خالقها ومحبو اة التي تحول بينها و مة للح الشاعرة ق
م في  اة المحددة، وها هي الشاعرة ته الشاعرة الموت لكي تخلص من هذه الح

  :عالمها
ا ري   إلى متى 
طول االنتظار   س

ينة" الثرا"لهذه    المس
ت   التي أدر
  عم الحب

ك   للوصول إل
س له مثيل؟   9ا من ل

عدما شعرت ألول وهلة  مانا  ات هللا، والشاعرة تتوقد إ ة من ه والفطرة ه
ة، حينما  ام الماض ر تلك األ أنها مؤمنة قبل اعتناقها لدين اإلسالم، فهي تذ
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ر أنها سمعت تلك النداءات من وراء  ة على قلبها، وهي تذ تالمسها الفطرة اإلله
ق من ل ذلك قبل أن تست ة، بل جر  قظت الشاعرة  المح ات الطفولة، ولما است س

انت تالمسها في فطرتها، وتطرق  من طفولتها بدأت تشعر تلك األنوار المقدسة 
ة إلى هللا خالقها، وفي هذا تقول الشاعرة  :ابها داع

  !ا أ
  في األزمان الغابرة

ابي   هل طرقت 
  في أحالمي؟

نت في طفولتي   و
ا   وص

  ترعاني؟
نت أسير   وعندما 

  في الطر إلى المعبد
  واألوراد في شفتي

  ألم تضعف حماستي؟
  وعندما ناداني أقرائي

  من الخلف
  ألم تحم مسمعي؟

حر سفينتي عل   عجل ىألم ت
  من مرفئها

  إلى شواطئ جديدة؟
األمطار الهاطلة،   لم أتبلل 

  ولكني تنّقعت
  األمطار التي لم ته أبدا
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  لقد أعمتني
  10...الدموع المتدفقة

ذا  ة في ديوانها رنين الثرا، فهي ال تزال وه تعالج الشاعرة هذه القض
الحب والرجاء، وتر الشاعرة الملجأ الوحيد والمالذ  اء و الخوف وال تناجي رها 

حانه ثرت أدوات النداء في هذا الديوان ألنها تناجي رها . الفرد في رها س وقد 
ة . لوخالقها، وتر األنس واإليناس في هللا عزوج المعاني اإلسالم والقصيدة حافلة 

ة،االرائعة التي اكتسبتها الشاعرة من  ن أن نقول أن الشاعرة  لعقيدة اإلسالم م و
لهي، والقصيدة تشرح اإلعش الرسم ذاتها الهائمة في  وهو تجيد هذا الجانب الشعر 

ها ومعبودها ومعشوقها الذ  لنا داخليتها وتعرض أنها مع محبو وصفا شعرا، و
اتها   .تالزمه طوال ح

ة لكونها االوحّلت الشاعرة محل  ة العالم ة اإلسالم هتمام في الدائرة األدب
عد دراسة طالت أكثر من  اض، ولكونها اعتنقت الدين اإلسالمي  ة قلم ف صاح

شير نعي العال قة  س عشرن سنة، وٕالى هذه الحق تور يوسف القرضاو رئ مة الد
ة المسلمة  ة الهند ة األدي مال "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى األمة اإلسالم

ا على "ثرا قول العالمة القرضاو في رسالته"مثن مانها، وشجاعتها، و : صدق إ
مال ثرا، التي" ة الكبيرة  ة األدي ة الهند ة والثقاف نالت أعلى  فقدت الساحة األدب

ة في األدب، والتي رشحت  ة ألالجوائز الهند كثر من مرة لنيل الجوائز األدب
ر متفتح، هداها إلى اعتناق  ، وف بير، ونظر متعم ة عقل  ة، وهي صاح العالم
عة وعشرن عاما، ثم أعلنت إسالمها في جمع  عد دراسة مطولة استمرت س اإلسالم 

أ اء المشهورن، ولم تع يرها  من األد ه تف بتهديدات المتطرفين لثنيها عما هداه إل
مانها، وشجاعتها في إعالن ما  ، وهذا يدل على صدق إ حثها عن الدين الح و

ه   11"تؤمن 



  2015، 4، العدد 66لد ا                                                        ثقافة اهلند     

59 
 

  الحواشي                                                           
اس، صفحة  1 ة، العدد 41تهرب الذات من النص، دراسة لدمحم ع ت ان الكو ، مجلة الب

  .2008، يونيو445
2Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Kamala_Surayya 
3Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Kamala_Surayya 
4Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Kamala_Surayya 
5Wikipedia http://ar.wikipedia.org/wiki/ غانم/شهاب  

س له حدود"قصيدة 6 شهاب غانم، هيئة . د: ، رنين الثرا، ترجمة25صفحة  "ا من ل
  م2011/هـ1432، أبوظبي، )لمة(أبوظبي للثقافة والتراث 

شهاب غانم، هيئة أبوظبي . د: ، رنين الثرا، ترجمة62صفحة  "خاتمة المطاف"قصيدة 7
  م2011/هـ1432، أبوظبي، )لمة(للثقافة والتراث 

افة"قصيدة 8 شهاب غانم، هيئة أبوظبي للثقافة . د: ، رنين الثرا، ترجمة93صفحة  "ض
  م2011/هـ1432، أبوظبي، )لمة(والتراث 

شهاب غانم، هيئة أبوظبي للثقافة . د: جمة، رنين الثرا، تر 76صفحة  "اعتذار"قصيدة 9
  م2011/هـ1432، أبوظبي، )لمة(والتراث 

شهاب غانم، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث . د: ، ترجمة"رنين الثرا"، ديوان 89صفحة 10
  م2011/هـ1432، أبوظبي، )لمة(

 .لقرضاو االموقع الرسمي لسماحة العالمة يوسف 11
http://www.qaradawi.net/new/  المصادر والمراجع  

ة   في اللغة العر
لمة هيئة أبوظبي للثقافة والتراث،  .1 رنين الثرا، لكمال ثرا، ترجمه شهاب غانم، 

  .م2001
وت، مجلة رع  .2 ال موضوع الغالف، ثرا حافة الحب العذر الخالد، مجلة 

وت، العددسن ال ة جامعة  ة تصدر عن قسم اللغة العر  .م2010، يونيو4و



  للشاعرة كمال ثر "رنني الثر"سياحة أدبية يف ديوان 

60 
  

ان" مجلة .3                                                                                                                                        اء في " الب طة األد ة شهرة تصدر عن را ة ثقاف ة، مجلة أدب ت الكو
ت،العدد    2008،يونيو445الكو

ا، الموسوعة الحرة .4 يبيد   http://ar.wikipedia.org/wiki.شهاب غانم، و
 او الموقع الرسمي لسماحة العالمة يوسف القرض .5

 http://www.qaradawi.net/new/  
ة  .6 فة الجردة اليوم  www.aljarida.comصح

ة الم ة والمل   .في اللغة اإلنجليز
1. Cheated and Exploited: Women in Kamala Das’s Short Stories, In 

Mohan G Ramanan and P. Sailaja, English and the Indian Short 
Story, New Delhi: Orient Longman 2000, 117–123 

2. Ente Katha (Autobiography)Madhavikutty, D.C Books Thrissur, 
2010, First Published 1973. 

3. Individuality in Kamala Das and in Her Poetry, English Poetry in 
India: A Secular Viewpoint, Eds. PCK Prem and D.C. Chambial. 
Jaipur: Aavishkar, 2011 

4. Kamala Das, Indian writer and poet who inspired women struggling 
to be free of domestic oppression, Essay by Shahnaz Habib, The 
Guardian, 18 June 2009, London. 

5. Kamala Das: Treatment of Love in Her Poetry, Manohar, D. 
Murali.   Gulbarga JIWE, 1999. 

6. Madhavikutty Book Show, Madhavi K Kutty Collections, 
www.indulekha.com 

7. Man-Woman Relationship with Respect to the Treatment of Love 
in Kamala Das’ Poetry”. Contemporary Literary Criticism Vol. 
191. Ed. Tom Burns and Jeffrey W. Hunter. Detroit: Thomson-
Gale, 2004 

8. Meet the Writer: Kamala Das, POETCRIT XVI: 1 (January 2003): 
83–98 

9. Still a rebel writer, by, SURESH KOHLI, Aug13, 2006, Sunday 
Magazine, The Hindu. 

10. The Rediff Interview/ Kamala Suraiya. Rediff.com. 19 July 2000. 
11. Untying and retying the text: an analysis of Kamala Das's My story, 

by Ikbala Kaura, 1990 
12. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Kamala_Surayya 

 



 
شمير ة في  شي الصوف قة ر  طر

  
ير أحمد الفاروقي. د.أ   **ز

  ***دمحم أيوب الندو . د.أ: ترجمة
  

سة للتصوف منذ القرن الثالث  { شمير في شمالي الهند من المراكز الرئ لم تزل 
بير من المتصوفة والعلماء للهجرة إلى  عشر فصاعًدا، وذلك عندما اضطر عدد 

ا الوسطى وفي فارسشمير نتيجة لتدهور  وٕان أول  .الوضع األمني في آس
الد هي  ع عشر الم شمير في أوائل القرن الرا ة التي دخلت  الطرق الصوف
اء الدين أبوالنجيب السهرورد  ة التي أسسها أصال الشيخ ض قة السهراورد الطر

تاب )م1167المتوفى( دين"، صاحب    }1".آداب المر
ان على يد سيد شرف الدين  وأما دخول هذه الطرقة في شمير ف أرض 

ستان ان ينتمي في األصل إلى تر ة التي دخلت . 2الذ  ومن بين الطرق الصوف
بيرا،  ة عامة وانتشرت هناك انتشارا  براو التي اكتسبت شعب شمير طرقة  في 

بر  اسم نجم الدين  وقام . 3وأسسها أحمد بن عمر الخوارزمي الذ عرفه الناس 
ة في أجزاء مختلفة من العالم تالم م الطرقة الكبراو يذ الشيخ نجم الدين بنشر تعال

ولكن الشيخ سيد علي الهمذاني هو الذ قام بتعرف هذه الطرقة . اإلسالمي
شمير شمير . ونشرها في  ة فقد قام بتعرفها ونشرها في  وأما الطرقة النقشبند

س األســـبألســتاذ ا**                                                            ـــةل المتقاعـــد والـــرئ ة،  قســـم اللغــة العر ـــة اإلســـالم الجامعـــة المل  .نيودلهي
س  *** ة، نيودلهياألستاذ والرئ ة اإلسالم الجامعة المل ة   .الحالي لقسم اللغة العر
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الد ندر  الشيخ سيد الهاللي، الذ دخل تلك ال -م1389(في عهد السلطان إس
عرفها ). م1413 الد التي جاء منها الشيخ الهاللي لم تزل مجهولة وال  ولكن ال
اشرا للخواجه بهاء الدين دمحم نقشبند. الناس ان تلميذا م قال إنه  وٕانه استقر في . 4و

ع األول  ع عشر من شهر ر شمير حيث توفي هو في الرا قرة آشام في شمال 
 .5م1457هـ المواف لليوم التاسع من شهر فبراير عام 861 عام

الني  سها أصال الشيخ عبد القادر الج وٕان الطرقة القادرة، التي قام بتأس
غداد  شمير في حوالي النصف )م1165-م1078/  561-471(ال ، دخلت في 

الد على يد الشيخ سيد نعمة هللا شاه ق ادر الثاني من القرن السادس عشر الم
ان  الني -حسب زعمه –الذ   .6من أسرة الشيخ عبد القادر الج

شمير ة للمتصوفين والتي  وٕان  ة األصل ًضا لطرقتها المحل معروفة أ
ة شمير في أوائل القرن . اسمها الطرقة الرش وقد تطورت هذه الطرقة في واد 

ة مع ال الد نتيجة لتالقح المعتقدات الصوف معتقدات التي عبرت الخامس عشر الم
شور  شور أو لل في لال ديد أو الل ديد أو لال يوغ ة المذهب الش لقد  7.عنها صاح

الد ع عشر للم انت ولدت في منتصف القرن الرا ة و . انت هي من أسرة برهم
اة األسرة وتحولت إلى  عد مرور مدة من الزمن على زواجها رفضت الح ولكنها 

ة تتجول في ف  9تمبل. سي. وقد حاول أر 8.الز التقليد للمتسولين متعبدة ش
ات غير مقنع 10ومحب الحسن ة في شعر لال، ولكنه إث ات تأثير الصوف  . إث

شمير الشيخ نور الدين رشي  ة في  ان مؤسس طرقة رشي الصوف و
. م1378هـ المواف التاسع من أبرل 779الذ ولد في  العاشر من ذ الحجة عام 

انت ح الخرافات واألساطيرو وتقول إحد هذه األساطير إن الشيخ . اته محاطة 
ا،  ونه حائ ين  ونه سارقا و يف يوف بين  نور الدين رشي تعلم في طفولته 

ن تلميذا شاطرا ال الحقلين لم  م . ولكنه في  ستطع الحصول على التعل ذلك لم  و
مارس  12هـ المواف 842رمضان  26وتوفي الشيخ رشي في . الديني الرسمي

عض العلماء. 11م في عهد السلطان زن العابدين1439 المسلمين في  ولكن 
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لمة  ات أن  ة، " رشي"العصور الوسطى سعوا إلى إث مشتقة من الكلمة الفارس
لمة " رش" " رشي"والتي تعني الرش أو أجنحة الطيور، بينما يزعم اآلخرون أن 

ر  ةمشتقة من التقاليد السنس ة والهند   .12ت
قا، ف رنا سا ما ذ ان اسمه إو اة الشيخ نور الدين رشي، الذ  ن ح

الخرافات واألساطير تنفة  انت م ما يبدو  عد والدته لم . األصلي ناند ف قال إنه  و
متص الحليب من ثد أمه ة . ن  ف ام من والدته زارته المتقشفة الش عد ثالثة أ و

شمير لال لم تكن : "ديد صدفة، وتحدثت معه قائلة قولته الشهيرة المعروفة في 
فبدأ الطفل " خجال حينما ولدت، فلماذا تخجل من امتصاص الحليب من ثديي أمك؟

  .13شرب الحليب على الفور
ان قد أجبره  س صوفي،  اة قد اره ح ر أن الشيخ نور الدين قبل اخت ذ و
ات  قاه لالنضمام إلى مهنتهما من السرقة والسطو، والتي أشار إليها في األب شق

ة   : التال
  .لقد فقد ينبوع الماء وجوده في النهر"

س نفسه بين اللصوص  .وقد فقد القد
 .قىوقد فقد الرجل المثقف نفسه في بيت الحم

 14."وقد فقدت اإلوزة نفسها بين الغران
ا ومع ذلك، قد ونه حائ ذلك فشل في   .15ثبت أنه فشل في هذه المهنة، و

اتي وعبد الوهاب، قصة قاال  ا داؤد المش ا اته،  ان لسيرة ح ر الكات وقد ذ
حاوالن اقتحام منزل، إذ صادف أن مرت بهما  قه  ان الشيخ وشق فيها إنه ذات مرة 

صوت لها جهور ونادت نور الدين قائلة ماذا تجد في هذا المنزل؟ : "لال، فصاحت 
بير إ ل شيء هناك)لىوهو ذات هللا تعا(ذهب إلى منزل  وعند ." ، فستحصل على 

ان في الثالثين من عمره آنذاك، أخاه على الفور  سماع ذلك، ترك نور الدين الذ 
ه نى له غارا، وتعبد ذات هللا ف موه و  وحفر األرض في مسق رأسه وقرته 
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ان يتور فيها اة الجرائم التي  ة نصوحا، وترك ح  لسنوات عديدة وتاب إلى هللا تو
 .16ولم يرجع إليها أبدا

ه الشيخ نور الدين الض من هو الذ تأثر  ع أن نقول  وفي . ال نستط
عض العلماء إنه تلقى الوعي واإلرشاد من الشيخ سيد حسين الذ  قول  هذا المجال 

ع . 17الهمذاني يان ابن عم الشيخ سيد عل عض العلماء اآلخرن مثل شف ولكن 
قبل هذ ه المعروف أحمد القادر لم  تا على " التصوف الكشمير "ا الرأ في 

ان المؤلفين لسيرته   18.أساس أن هناك تناقضا واضحا في ب
ه ين  الكبير بين أقوال الشيخ نور ومع ذلك، فإن التشا مه و الدين وتعال

مها  ة بين اإلأقوال لال وتعال أن هناك عالقة قو انت األخيرة مصدر يوحي  ثنين و
  . إلهام للشيخ

ة ادة الرسم ة ومعارضة للع ادة الروح ة إلى الع   :فتقول لّال داع
  من هم الذين يجلبون أكاليل من الزهور ؟"

ضعونها على األقدام ؟   وما هي الزهور التي 
  وما هو الذ يرمونه على الصورة ؟

ار   ؟"وماذا يتحدث ذات شان
قول شير نور الدين إلى هذا األمر و   :و

ا لمجر " ح رش   د سجودك، ال تص
  وال ترفع المدقة في طاحونة األرز رأسها أبدا،

مجرد استحمامك،   والعقل ال ينظف 
صعد السمك والقضاعة إلى الشاطئ أبدا   .19"وال 

  :وتتحدث لال عن عالمات المجتمع الفاسد فتقول
عة"   في هذه األوقات الشررة  هل تخضع الطب

مشون في الطرق غير المشروعة،    للذين 
  وقد نضجت اآلن الثمار مثل الكمثر والتفاح في فصل الخرف، 



  2015، 4، العدد 66لد ا                                                        ثقافة اهلند     

65 
 

ام الصيف   . مع المشمش أل
ام القادمة من العار والغضب    في األ

  األم وابنتها، يدا بيد، 
  . الغراء الذين يدنون يتجولون هناك

  . 20"والرجال والنساء في فرقة الشر
قول ًضا عن نفس األمر، ف تحدث الشيخ نور الدين أ   :و

  يتحول الوقت إلى زمن شر بل وأكثر شرورا،  "
شرة بنفسها إلى أسوأ،  عة ال   وتتغير الطب

حين وقت نضوجها في أواخر  وٕان الثمار مثل الكمثر والتفاح التي 
  الخرف 

ة موسم األمطار،   سوف تتغير وتنضج مع المشمش في نها
  األم وابنتها يدا بيد، وسوف 

امهما مع  أ   . 21"الغراءتتمتعان 
أنها صورة رمزة لإلله،  صف الشيخ نور الدين لال  ة،  وفي المقولة التال

قول شخصيتها ف ان قد تأثر  ال شك أنه    : وذلك يدل داللة واضحة 
ان بدمان بور" انت من س   إن لال التي 

انت قد شرت الرحي المختوم     التي 
ة ومتعبدة للرب    وهي مرشدة روح

ة(علي نفس ا هللا، أضف  انت لها) القوة الروحان  "22.التي 
ان متأثرا جدا  قي،  ما الح عبد القدير رف ورغم أن الشيخ نور الدين، 

ل رشي مسلم ا في ش ان . بلال، ولكن تأثيرها لم يجعله هندوس ل ذلك،  ومع 
ة سموا أنفسهم رشي بدال من الصوف فضلون أن  اعه  ولم . 23الشيخ نور الدين وأت

ايت تو ا ولم يورث شيئا م ما رسم ة . ل الشيخ نور الدين تعل ال التال وقد توارث األج
عد  مائتي سنة  تاب  ل  مه في ش ا، وجمعت تعال ه شفه مه ما تكلم  من آثاره وتعال
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امل  تبها دمحم أمين  ة التي  ة الفارس وفاته، وفي وقت الح تم تحررها في الكتا
م نقل السير جورج غررسون هذه المجموعة 1920ي عام وف. تحت عنوان نور نامه

ارناك . م1924تمبل في عام  إلى اللغة اإلنجليزة والتي تلتها ترجمة السير رتشارد 
ة هللا مه هو وحدان سي ألقواله وتعال قول. وٕان الموضوع الرئ   :ف

  إنه إله واحد،"
  .ولكن، له مئة اسم

س هناك شفرة واحدة من العشب،   ل
قين أنه ال إله إال هللا،أوال    نت على 

الوحي اإللهي،   ثم جعلت نفسي عارفا 
  أوال نسيت نفسي واشتقت إلى هللا،

ان   24."ثم وصلت إلى ال م
م الشيخ نور عتمد اعتمادا  وٕان تعال اإلنسان الذ  طة أساًسا  الدين مرت

فر  طة  ذلك إنها مرت خلص له شديدا، و ه و ح انه  وعدم امال على ذات هللا، و
ادته ع االته  ة . م عتقد اعتقادا جازما أن نفس اإلنسان هي أكبر عق ان الشيخ  و

غلب على قول الشيخ . في طرقه إلى هللا طرة على النفس هو موضوع آخر  وٕان الس
اعه   : قال الشيخ: وأت

ثيرا،"   إن النفس قد أزعجتني 
  .وٕان النفس أهلكتني تماما

  تجعلنا ندمر اآلخرن،وٕانها هي النفس التي 
طان،   وٕان النفس عبد للش

  وٕان خدمة النفس هي قذف الرماد 
  في عين نفسه،

يف يتوقع من اإلنسان أنه ير    ف
  وٕان النفس مثل العجل المتمرد،
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األغالل قيد  ان من الواجب أن    . الذ 
عصا جب أن نهدد النفس  ام و   .الص

ة المعقود "   الحزام،وٕان الشهوة هي مثل خشب الغا
حول إلى األلواح واألعمدة أو المهود ن أن  م   فإنه ال 

جمعه قطع الخشب و   وٕان الذ 
ون رمادا حرقه في النار ل   25."سوف 

ورة أعاله، ولكنه  ع المذ م الشيخ نور الدين على المواض ال تقتصر تعال
اد األخال د في نفس الوقت على الحاجة إلى وجود مجتمع قائم على الم ة يؤ ق

ان ع األد قول الشيخ. والوئام التام بين جم   :ف
  نحن ننتمي إلى نفس الوالدين،"

  ثم لماذا هذا االختالف؟
ًعا  غي للهندوس والمسلمين جم ن   و

عبدوا هللا وحده   .أن 
اء،   ولقد جئنا إلى هذا العالم مثل شر

  علينا أن نتقاسم أفراحنا
  26."وأحزاننا معا

عة اإلنسان وهي وٕان الشيخ نور الدين يدين  الصفات األكثر شيوعا في طب
ارات أشد الع بيرة  عتبر المال . الغضب والكبراء والبخل، إدانة  رجال الدين (وٕانه 

امهم مقابل طعامهم) المتزمتين عون صلواتهم وص . من المنافقين من زمانه الذين يب
قول   : ف

حتك هي مثل األفعى،"   ا مال إن مس
ا اعكأنت تبدأ في عد ح   .تها عندما يدنو منك أت

، ات واحدة تلو األخر   أنت تأكل ست وج
نت أنت مال فمن هم اللصوص إذا؟   " 27إن 
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اع الشيخ نور الدين الشيخ بهاؤ الدين والشيخ زن الدين  ومن أبرز أت
اع  ام الدين وهم بدورهم لهم أت والشيخ لطيف الدين والشيخ نصر الدين والشيخ ق

ًضا   . آخرون أ
ة األخر من  وٕان ة تختلف تماما من الطرق الصوف طرقة رشي الصوف

من فيهم أبو الفضل  ره العديد من الكتاب  اتها، وقد أشاد بذ حيث فلسفتها وطرقة ح
ة من هذه الفترة اة وآثار الكشميرين من الصوف تب في ح تب أبو . الذ  و

  :الفضل
قة الناس التي " االحترام أكثر منتإن ط الد  جدر  غيرها في هذه ال

ادة ) شمير( ة للع ة والعرف ال التقليد قة رشي، فإنهم وٕان لم يتخلوا عن األش هي ط
ادتهم)التقليد( انات . ، صادقون في ع وٕانهم ال يدينون الناس الذين ينتمون إلى د

ة. مختلفة اء الدنيو سعون للحصول على األش ة وال  ملكون لسان الرغ . وٕانهم ال 
متنعون عن أكل اللحوم وال وٕانه ستفيد منها الناس و م يزرعون األشجار المثمرة لكي 

  ."يتزوجون 
قون  ان متصوفو طرقة رشي يبتعدون على وجه العموم عن الزواج و

سين انة القد قهم م بير في سبيل تحق عتقدون أن العائلة عائ  انوا  ا إذ أنهم  . عزا
أن وقد اعترف الشيخ نور ه الدين  ونه مسموحا  في شرعة  أكل اللحوم رغم 

  .اإلسالم قساوة على الحيوان
ير تب اإلمبراطور جهان ذا    :وه

حصلوا على الكثير من العلم والمعرفة ) رشي متصوفو(رغم أنهم " لم 
طلبوا شيًئا من أحد ة، ولم ينتقدوا أحدا ولم  اه طة وغير مت س اة  . ولكنهم عاشوا ح

انوا  انوا دائما يزرعون األشجار المثمرة . أكلون اللحم وال يتزوجون وٕانهم ما  وٕانهم 
ستفيد الناس من أعمالهم أملوا . في المناط غير المأهولة، لكي  ولكنهم أنفسهم لم 

  28."أبدا أن يجنوا الثمار من هذه األشجار
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بدو أن شمير، والذين  المتصوفين المسلمين من و ة من  الطرقة الرش
ا  انوا متشابهين تشابها قو ة،  ة واإلسالم ة الهندوس جمعوا بين التقاليد الصوف

انيين أنه . بنظرائهم الهندوس والبوذيين وال ا داود الخاكي صفة رشي  ا صف  و
سين طة تختلف تماما عن غيره من القد اة منض ش ح ع وهو مطل غير . زاهد 

ةمقيد  ل الملذات الدنيو ر أنهم . من  ذ رماء صالحين، و ا نصيب  ا عتبرهم  و
ة ة صاف شمير قد جعلتها جنة حسب . رجال ذوو قلوب نق وٕان وجودهم في أراضي 

ة، تجدهم ال يتزوجون وال . قوله ع العالقات الدنيو عادهم أنفسهم من جم وألجل إ
اة األسرة اسهم الخاص  وٕان التقو . تهمهم عالقتهم مع الح ؛ (khirqa)هي ل

استمرار عبدون رهم متواصلين و ادة وأثناء النهار  اليهم للع رسون ل ما أنهم . و و
ة ة، فقد نجحوا في التغلب على شهواتهم الجسد اتهم الدنيو   .تخلوا عن رغ

انوا صادقين في التزامهم  شمير  ة من  ما أن متصوفي الطرقة الرش و
ة خل الوئام التام واالنسجام بين للنمو الروحي وفل عمل سفة وحدة الوجود، قاموا 

انات المختلفة اع الد ان رد فعل الشيخ نور الدين على . أت فعلى سبيل المثال 
ندر على النحو التالي   :التوتر بين الهندوس والمسلمين في عهد السلطان إس

  نحن ننتمي إلى نفس الوالدين،"
  ثم لماذا هذا االختالف؟

ًعا و  غي للهندوس والمسلمين جم   ن
عبدوا هللا وحده   .أن 

اء،   ولقد جئنا إلى هذا العالم مثل شر
  علينا أن نتقاسم أفراحنا

  29."وأحزاننا معا
ميز ة ومما   أسلوب الشيخ نور الدين والمتصوفة اآلخرن من الطرقة الرش

ست محدودة للمسلمين فق بل إنها موجهة إلى النا عا وال أن رسالتهم ل س جم
انة دون أخر  ع الناس العاديين فقد أعروا . تقتصر على د ما أنهم يخاطبون جم و
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ع فهمه الجم طة جدا  س ارهم بلغة  زة في رسائلهم هي . عن أف وٕان النقطة المر
ة   .الوحدة اإلله

ة قد حدث في فراغ ن تطور الطرقة الرش قة لم  ان قد تم . وفي الحق بل 
ا إعداد األر  قة الذين جاءوا من آس ة لها عن طر المتصوفة من الطرق السا ض

ة للصرفي الذ  ات التال ما نالح في األب الوسطى ونشروا رسالة الوئام الطائفي، 
ة   .ان من المتصوفين من الطرقة الكبراو

ك للحج،"   ا صرفي ماذا تستفيد من ذها
ة، والمعبد والحانة تطاب  مإذا لم تكن الكع   .شئون

ا صرفي  ل الجوانب! و ما أن شعاعا في    و
ضيئ الليل،   قد نزل من وجهه ل
ه) معبد(من المستحيل لك أن تقول إن  س ف   سومناث ل

ة   .ضوء من الكع
ظهر في م    وأر أن الوجه الوس

  ل ما الحظت،
  ولو أنني أنظر في مائة ألف

ظهر فيها إال وجه واحد   "30.مرآة ال
عض الصوف ة في حماسهم لتحقي الوئام وقد ذهب  ة من الطرقة الكبراو

سمي . الديني إلى حد أنهم عبروا عن حبهم لألصنام واآللهة فعلى سبيل المثال، 
د أن  ؤ رغب في إحراق نفسه في النار، و افر الحب اإللهي و عقوب نفسه  الشيخ 

مانه هو حب األصنام   .إ
ا وتجدر اإلشارة إلى شمير  ة في  من على أن الصوف ن لهم نفوذ مه

المجتمع، وهذا هو السبب الذ جعل المجتمع الكشمير المسلم مختلفا عن المجتمع 
سخر من رجال الدين التقليديين . المسلم في أ جزء آخر في الهند وهذا ما جعله 

عتبرهم منافقين نقدهم نقدا الذعا و تحدث الشيخ نور. و صفهم على  و الدين عنهم و
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حملون العصي : "يالنحو التال لة وٕانهم  س الطو إنهم يرتدون العمائم الكبيرة والمال
امهم مقابل الغذاء  عون صلواتهم وص ب ان إلى آخر و ذهبون من م في أيديهم، و

رهونهم". والطعام غضونهم و ة ي ة من الطرقة الرش ان الصوف   .و
"، الرحي أن المرشد الروحي هو وعاء مليئ  بدو    و

ل قطرات الذ قد   .يتقاطر في ش
ه، ومة من الكتب بجان   ووجود 

عد قراءتها ان هو في حيرة وتذبذب    .ورما 
عد ما جرناه بدقة وجدناه فارغا ال عقل له   .و

نسى نفسه  ع اآلخرن و   ".ورما هو 
حتك هي مثل األفعى،"  ا مال إن مس

اعك اتها عندما يدنو منك أت   .أنت تبدأ في عد ح
، أنت تأكل ات واحدة تلو األخر   ست وج

نت أنت مال فمن هم اللصوص إذا؟   "إن 
ل بيت"و ا في  الي يو   يوجد رجال 

سون، دعون أنهم قد   و
ما تفعل العاهرة عندما ترقص   .و

ة،   إنهم يدعون أنهم أبراء ولطفاء للغا
  .وٕانهم ال يزرعون الخضار وال بذور القطن والحبوب

ات   . هم بوسائل غير مشروعةوسوف يتفوقون لصوصا في ح
ة   "31.ولكي يخفوا أنفسهم سوف يذهبون إلى غا

عض تقاليد اليوغا  االحتفا ب ة قاموا  ة من الطرقة الرش بدو أن الصوف و
عض التغيير ة مع  ة معينة، مثل . إضافات أو الهندوس ات تأمل وهي تشمل تقن

اما لمة . برانا ة تكرار  ةإلى " هللا هو"وأضاف الصوف  .طرقتهم التأمل
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اب انتشار اإلسالم في  ن أن ترجع أس م ة أنه  ر الكتب التارخ وتذ
لة على يد المتصوفين  ة المستدامة التي استمرت لمدة طو ة الدعو شمير إلى الحر

ان م الذ  ش والعلماء في اإلقل اء والمرشدين والدراو . ر. في تعبير و –من األول
ه  تا ار والمقامرن -")شميرواد ("لورانس في    .بلد الس

تور م ر الد راج "شتاين في مقدمة ترجمته اإلنجليزة لكتاب . أ. و
ا في " ترانجيني شمير عن طر دخول الناس تدرج أن اإلسالم جاء إلى واد 

ا مثل بلبل  اإلسالم الذ سهله تدف الدعاة المغامرن األجانب من جنوب ووس آس
ستاني، وهو الصوفي  وقد. شاه وغيرهم قام الشيخ شرف الدين سيد عبد الرحمن التر

شمير بير في نشر اإلسالم في  اسم بلبل شاه، بدور  عرف  ان  وٕانه هو . الذ 
ح أول حاكم  ان له الفضل في إدخال رانتشان شاه في اإلسالم الذ أص الذ 

السلطان صدر الدين شمير ولقب    .مسلم في 
المتصوفين من الطرقة  وقد أشاد المؤرخان ًضا  فرشته وأبو الفضل أ

شون على  ع انوا  االمتناع عن الترف، و اة التي تميزت  ة وطرقتهم في الح الرش
اتهم في العزلة والتأمل قضون ح انوا  ال، حيث  وال يزال . الثمار البرة في الج

ة  اق انوا قد شيدوها   .مع تقاليد مؤسسيهاالكثير من المزارات أو األضرحة، التي 
انا  ه   شمير، إذ أن أبو س الوطني في  عتبر الشيخ نور الدين القد و

عدئذ في اإلسالم شتوار واللذان دخال  ان إلى عائلة الملوك من منطقة  ما . ينتم و
موه، عام  ان ولد في قرة تدعى  قا أنه  اة . م1379تحدثنا سا وٕانه تخلى عن الح

ة في وقت م اته، ولجأ إلى الكهوف للتأمل والتدبرالدنيو قال إنه . ر من ح و
وب من الحليب إقضى  اته عائشا على أكل العشب مع  ثني عشر عاما من ح

ا، وأخيرا على الماء فق لمدة عامين ونصف قبل أن توفي في سنه الثالث  يوم
ا آالف من . م1442والستين في عهد السلطان زن العابدين عام  زور يوم الناس و

عد  ). العاصمة(يلومترا عن مدينة سرناغار  15ضرحه في تشارار شرف، الذ ي
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اته ووضوح  ساطته في ح عدما أعجبوا ب بير من الناس  واعتن اإلسالم عدد 
مه ومواعظه  .تعال

  :ملحوظة  **********
اشمير وجامو اشمير للفن والثقافة واللغات، نظم  التعاون مع جامعة  ة  م وأكاد

ا حول موضوع المجلس الهند للعالقات ال ة مؤتمرا دول  -طرقة رشي"ثقاف
اشمير ة في  اشمير، ما بين الفترة " الصوف ر  27-25سر نغر، جامو و أكتو

  .م2015
افتتاح هذا المؤتمر صاحب السمو اشمير السيد  قام  ة جامو و حاكم وال

N.N. Vohra  ر  25في ميون . م2015أكتو وشارك في هذا المؤتمر األكاد
ش  نغالد ات المتحدة والمملكة المتحدة وٕايران و احثون من الهند والوال وال

حوثا حول طرقة رشي ة التي تمتد جذورها  -وأفغانستان، وقدموا مقاالت و الصوف
انت سائدة في الواد قبل  م والتي  ما أبرزوا أهميتها في إلى العهد القد قرون، 

ة بين الناس ة المتنام ة والكراه ال ات الراد أيدولوج   .الوقت الحاضر الذ يتسم 
ومة جامو  ة، ح م والتر وقام بإلقاء الخطاب االختتامي معالي الوزر للتعل

م أختر في  اشمير، السيد نع ر  27و لمجلة التحرر  إدارةتلقت . (م2015أكتو
ة، من المجلعن المؤتمر المعلومات هذه " لهندثقافة ا" س الهند للعالقات الثقاف

  )دلهي، الهندنيو 
  المراجع
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ه عبد الكالم في خدمة الوطن ه بي ج   إ

  
  **مجيب الرحمن. د.أ

  
ه عبد الكالم وٕاسهاماته المتنوعة في بناء الوطن  [ ه بي ج ثرة الحديث عن إ مع 

ا قبل شهور، يدرك المتأمل في سيرته أن هذا الكثير قليل جدا  ة للوطن وأهله ومد ُعيد رحيله عن الدن ه في هذا المجال، نظرا إلى خدماته االستثنائ إخالصه وتفان
ر  حث الوجيز إلى عرض موجز إلسهامه في مجال تطو سعى هذا ال سوف 

ة الهند  اتمقدر  ة الملهمة الدفاع ر ادته الف حاث الفضاء وق ح النوو وأ والتسل
احٍث جليل ٍد و عالٍم فر اتٍب ملهٍم وحالٍم  وٕادار تكنولوجي فذً  للشعب الهند  و

مست ٍس للشعب الذ ترك وراءه قدوة نيرة لرجال َطموٍح  قبل زاهٍر للوطن ورئ
اسة   ] الس

الده ونشأته    ومشواره المهنيم
ة تاميلنادو في ) جزرة(قرة  1931ولد عبد الكالم عام  شوارام بوال رام

شوارام الذ  ان أبوه زن العابدين إماما في مسجد رام جنوب الهند في أسرة فقيرة، 
قول عبد الكالم عن ذلك  اته،  ما في ح لقد "رى ابنه فأحسن تريته، وأثر تأثيرا عظ

اتي ألن أقتد والد ا، حاولت طول ح العلوم والتكنولوج  في عالمي الخاص 
شفها والد علّي ووصلت إلى قناعة تامة  ة التي  سعيت ألن أفهم الحقائ األساس

امل  مان  اس والتعاسة والكرب وٕا ع أن تنتشل المرء من االلت ة تستط بوجود قوة إله
قطع أواصره ال قوم المرء  قي، وحالما  انه الحق ة والفشل وتقوده إلى م ة والماد عاطف

                                                           
ة، جامعة جواهر الل نهرو، نيودلهياألستاذ   ** ة واإلفرق ز الدراسات العر س، مر   .والرئ
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ال سير على طر الحرة والسعادة وراحة ال ه عبد الكالم  1" فإنه  ه بي ج ان إ
ة لألسرة جيدة فاضطر الولد  ه، لم تكن األوضاع االقتصاد أصغر خمسة أوالد أبو

انت تعاني من الفقر ع الصحف لدعم دخل أسرته التي  . الصغير عبد الكالم إلى ب
ستطع ة في  ولكن فقره لم  عد إكمال الثانو حول دون تحقي حلمه،  مدرسة أن 

ورام ة بـ راماناثو ة سانت جوزف شوارز العال ل الي التح  وحصل  في تيروتشرا
الوروس في  س الفيزاء ، الفيزاءعلى شهادة ال ثم أدرك أن مجال عمله وشغفه ل

في معهد مدراس قسم هندسة الطيران  بل الطيران فاتجه إلى مدراس والتح
ا ة حفلت بإنجازات مدهشة 1960في عام  للتكنولوج ، ثم شرع على رحلة علم

ار   .علماء الهند في القرن العشرن وجعلته أحد 
ة في عام  اته المهن ر  1960اشر عبد الكالم ح العمل مع مؤسسة تطو

حاث ) ADE(الطيران  ة أل عة للمنظمة الهند ر الواقعة في بنجالور والتا وتطو
الفعل ) DRDO(الدفاع  تر ونجح  و ر طائرة هيل سا لمشروع تطو وعين هناك رئ

تر وسماها  و ر طائرة هيل ة  2" ناند"في تطو قه في الرحلة التجرب ان رف و
رشنا مينون، ورغم نجاح المشروع لم يتقدم إلى  األولى وزر الدفاع آنذاك السيد 

سبب تغير الوزر الذ  ه األمام  المشروع مما أصا ة في المضي قدما  لم يبد رغ
ة أمل شديدة عمل تحت إشراف أبي برنامج الفضاء  3بخي ثم شاءت األقدار أن 

حاث الفضاء          ة أل رام سارابهائي في اللجنة الهند تور ف الهند األسطور الد
 )INCOSPAR ( حاث الفضاء ة أل قة للمنظمة الهند فته ص) ISRO(وهي سا

ا، وتم ابتعاثه إلى منظمة  مهندسا ة ليتدرب على  NASA" ناسا"صاروخ األمر
عد  عالم صاروخي  ثيرا في مشواره  فن وهندسة الصاروخ لمدة ستة شهور أفادته 

ارز ل  ش ة أنه رأ لوحة معروضة  ر في سيرته الذات في  عودته إلى الهند، وقد ذ
س للطيرا ز والو مر ال  ا صالة االستق فرجين س في الساحل الشرقي  ن بجزرة والو

ة تطاير في خلفيتها عدد من الصوارخ، وأدرك أن  وعرضت اللوحة مشهدا لمعر
ة الملك تيبو سلطان مع البرطانيين، فسعد جدا أن اللوحة  صور معر المشهد 



  إيه يب جيه عبد الكالم يف خدمة الوطن

78 
  

قة تناساها أهل الهند ولكن  طل " ناسا"صورت حق ة  ة هند قامت بتمجيد شخص
ةلصناع ا عمل عبد الكالم على إطالق  4.ة الصوارخ الحر عد عودته من أمر

اشي"أول صاروخ في الهند  ك أ ة الصنع من محطة " نا ا قرب إأمر طالق ثوم
ر أنظمة الصاروخ واألقمار 1963ترفاندرام في  ف عبد الكالم على تطو ، وع

ادة ا ة تحت ق ا المحل التكنولوج ة  ة الهند رام سارابهائي االصطناع الذ "ألستاذ ف
اة الكثير من العلماء  حت هدف ومهمة ح اتخذ سلسلة من القرارات التي أص

ة . "والمهندسين ر صوارخنا، وعرات إطالق األقمار االصطناع نا نقوم بتطو
ل ذلك معًا وفي وقت واحد  ة الخاصة بنا، وتم  الخاصة بنا، واألقمار االصطناع

عادطرقة متعددة ا رام سارابهائي والعمل . 5"أل ادة ف واستطاع عبد الكالم تحت ق
ر أول صاروخ محلي الصنع  -روهيني"مع مجموعة من العلماء والمهندسين تطو

مشروع 1967نوفمبر  20وجر إطالقه في " 75 لفه األستاذ سارابهائي  ، ثم 
مساعدة الصاروخ  ر نظام اإلقالع  ر) ROTA(تطو ة التي من للطائرات العس

ال  ة على اإلقالع من المدارج القصيرة في ج شأنها أن تساعد الطائرات الحر
ا عد مدة من العمل مع مجموعة من المهندسين والعلماء نجح عبد الكالم . الهمال و

ات  ر محر ارها بنجاح في  ROTAفي تطو ة وتم اخت ة الهند  8للطائرات الحر
ر  شفي محطة برلي للقو  1972أكتو ة الواقعة في أوترا براد   .ات الجو

ة  1968وفي عام  ر عرات هند رام سارابهائي تطو قرر األستاذ ف
ثيرة في رأ عبد  ة  ان لها فوائد اقتصاد ة التي  إلطالق األقمار االصطناع
ر عرة إطالق األقمار  قود مشروع تطو ه عبد الكالم ل ه بي ج الكالم، واختار إ

ة على المدار " روهيني"الذ وضع القمر االصطناعي ) SLV-III( 3-الصطناع
ة في العالم التي  1980بنجاح في عام  وانضمت الهند بذلك مصاف الدول النخ

ة، وتقدمت الهند بخطى حديثة في مجال  تمتلك مقدرة إطالق األقمار االصطناع
ة إلطالق ة لتتنوع إلى مختلف أنواع عرات قطب األقمار  إطالق األقمار االصطناع

ة    .وغيرها) PSLV(االصطناع
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ة أن تنقل عبد الكالم إلى المنظمة  1982وفي عام  ومة الهند قررت الح
ر الدفاع  حاث وتطو ة أل حاث الفضاء ) DRDO(الهند ة أل من المنظمة الهند

)ISRO ( عمل على برنامج  18التي عمل فيها عاما على مختلف المشارع ل
ر الصوارخ حاث  )IGMDP(الموّجهة  متكامل لتطو وتم تعيينه مديرا لمختبر أ

ر الدفاع  عتبر من أهم مؤسسات ) DRDL(وتطو اد الذ   DRDOفي حيدر آ
ر نظام هند ومة بتطو لفته الح انت  متطور و ومتكامل وموجه للصوارخ، 

ة ة ولكنها مثلت فرصة رائعة له لالبتكار واستغالل أمثل للمقدرات العلم  المهمة صع
ة مبلغ  ومة الهند ة للعلماء والمهندسين الهنود، واعتمدت الح  388والتكنولوج

ة " رور" برنامج مما مأل عبد الكالم لهذا ال 1983في عام ) مليون  38.8(رو
ة موارد وجهود عدد هائل من ورفقاؤ  ة، واقتضى تضافر ومشار ه حماسة وحيو

ال ة في الهند ال ة والتكنولوج ت في  78غ عددها المؤسسات العلم مؤسسة التي شار
ا و 36تنفيذ البرنامج والتي شملت  من مراكز اإلنتاج من  41من مراكز التكنولوج

ات المحترفة تعمل  ومي ومصانع األسلحة والصناعات الخاصة والجمع القطاع الح
ه بي  تور إ ادة وٕاشراف الد له تحت ق وتتعاون في تحقي أهداف البرنامج، وذلك 

ه عب الد تحرز االكتفاء الذاتي في ج ة جعلت ال د الكالم، وتمخض عن نتائج مرض
ة  DRDOأسلحة الدفاع الحديث إذ بدأت  اإلطالق التجربي للصوارخ الهند

ة الصنع مئة في المئة بدأ من صاروخ  صاروخ ) (PRITHVI" (بيرتهيو "محل
تخدام جو الس –صاروخ أرضي ) (TRISHUL" (ترشول"و ) أرضي –أرضي 

حرة ) NAG" (ناغ"و ) جو  –صاروخ أرضي ) (AKASH" (آكاش"و )القوات ال
ات( ا لة المد ) ( AGNI" (أغني"، و)صوارخ مضادة للد صوارخ متوسطة وطو

عد  يلومتر، ودخلت أنظمة  8000-7000القادرة على ضرب األهداف على 
ة في القوات البرة وا ورة الخدمة الدفاع ة الصوارخ المذ ة الهند حرة والجو ل

قد حق أهدافه بنجاح إذا  IGMDPأن برنامج  2008في عام  DRDOوأعلنت 
ة   6.تم إدخال معظم الصوارخ في القوات المسلحة الهند
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حول منظمة  التي لم يوجد لديها  DRDLالمهم أن عبد الكالم استطاع أن 
اب  ه من المهندسين والعلماء الش أس  ر رغم احتضانها عددًا ال  أ إنجاز مهم ُيذ
من ذو الكفاءات والمواهب الفائقة حسب رأ عبد الكالم، ولكنه استطاع أن يدرك 
اهله وقام بنفخ روح جديدة في المنظمة وقام بإدارة  ة الملقاة على  خطورة المسؤول

ذا ارعة لل موارد فحدد المواهب ووزع األدوار وتواصل مع المنظمات والمؤسسات وه
ل جزء منها بدور معين واستطاع أن  قوم  ة  طة ومتماس ة مترا ن ش قام بتكو
اهرة في هذا المشروع العمالق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على  حق نتائج 

ة، وفي  ة في اإلدارة الهندس س براعته االستثنائ قة يتمثل عبد الكالم أمامنا ل الحق
مدير ناجح جدا وقائد جليل للمشارع  ضا  احث ومخترع فرد من نوعه بل أ عالم و

ة الضخمة  ه وزمالئه األستاذ 7التكنولوج ه من أساتذته ومر التي تعلمها حسب رأ
ش  دهاوان، واألستاذ براهما براكاش رام سارابهائي، واألستاذ سات   .ف

ر أنظمة الصوارخ في  وعلى قي عبد الكالم  DRDOرغم انشغاله بتطو
انت  مشارع الفضاء المختلفة التي  طا  عد  ISROمهتما ومرت تعمل عليها 

قة ظل عبد الكالم القوة الملهمة في المشارع  انضمامه إلى األولى، وفي الحق
" تشاف المرخمشروع اك"و " مشروع اكتشاف القمر" ( 1-شاندران"الالحقة مثل 

اهر وتكلفة زهيدة8   .اللذين حققهتما المنظمة بنجاح 
ة التي جعلت الهند دولة ذات االكتفاء الذاتي  نجاح أنظمة الصوارخ الهند و
ة  ومة الهند في أنظمة الدفاع الحديثة بدأت شهرته تطب في اآلفاق، عينته الح

س رتي يالمستشار العلمي الرئ س الوزراء الهند وس في عام  DRDOر لرئ
ة 1992 اسي والتكنولوجي المهم في إطالق التجارب النوو ، وقام بدوره الس

صفته منسقا للمشروع مع العالم  1998في سنة " 2- بوخران" ما قام بدور مهم 
ار ارام خالل مرحلة االخت ُة  9النوو والفيزائي المشهور شيدام وجعلته التغط

ة الواسعة لنجاح التجار  ة مناإلعالم ين في الهند ب النوو   . أشهر العلماء النوو
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اختراع تكنولوجي مهم  ضا  ه عبد الكالم قام أ ه بي ج ر أن إ الذ الجدير 
االشتراك مع  ضة الكلفة  ة خف ر دعامة تاج في مجال الطب، فقد نجح في تطو

عبد الكالم، –سميت بـ دعامة راجو  1998طبيب القلب الشهير سوما راجو في عام 
ألف شخص من هذه الدعامة التي تكلف معشار ما  30000وقد أفاد أكثر من 

  .تكلفه الدعائم المستوردة
ر  2012وفي عام  تور سوما راجو في تطو اشترك عبد الكالم والد

ة في الهند  ة في المناط الرف ة الصح ض الكلفة للرعا مبيوتر صغير الحجم خف
  10".الم تابلت–راجو "وسمي بـ 

  الكالم الحالم وصاحب الرؤ عبد 
صر وحالم صاحب الرؤ في مجال  عالم مت ر عبد الكالم  ستخلد ذ
االشتراك مع زميله العالم السيد وا  التقدم التكنولوجي للهند، فقد وضع عبد الكالم 

ة – 2020-الهند "أس راجان  ة تكنولوج ا المعلومات والتنبؤ " رؤ ز تكنولوج مر
م  خارطة ) TIFAC(والتقي وفي إطار هذا المشروع تم إعداد سلسلة من التقارر 

الطاقة والغذا ة في مختلف القطاعات  ة التكنولوج ء والمواد المتقدمة للطر للتنم
ة األخر والمجاالت اإل ة المدخالت على أساس ستراتيج م  من المؤسسات األكاد

ذلك رة وراءها و انت الف ح على مسار وضع الهند خبراء الصناعة، و دولة  لتص
حلول انت ممارسة مفصلة في رسم  .2020عام  متقدمة  ه أن هذه  ومما ال شك ف

ا والتنبؤ بها، ال تزال خرائ  مصدرا مهما للمعلومات والمناقشة هذه التقارر التكنولوج
  11.اليوم حتى

ة صيرة تكنولوج ا وصاحب  ان عبد الكالم عالما مستقبل ثيرة  . وفي نواح 
عمل في فعن ان  ع الطيران أسرع من  DRDOدما  ر طائرة تستط اقترح تطو

انت  ان"تستعد إلطالق  ISROالصوت، ولما  اقترح على علماء " 1-شاندرا
ISRO  ار على سطح القمر   .بوضع مس
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العمل والتأليف ادة ملهمة    صاحب ق
الكفاح والعمل والمثابرة والجهد الجهيد، فبدل  لها  اة عبد الكالم  حفلت ح
ما إحسان  ه أ اسي وأحسن ف الدور الس عد تقاعده من العمل، اضطلع  سترح  أن 

ما إجادة جعلته  س الشعب"وأجاد أ ة وقبوال في أوأحد " رئ كثر الرؤساء الهنود شعب
س الشعب“ُلقِّب بـ الهند، لقد  ه الذ أحّه حًّا جّماً ، "رئ س شع ان حقًا رئ  .ألنه 

قات الشعب، والسّما للفقراء والمهّمشين ع ط ذلك  .فتح أبواب قصر الرئاسة لجم و
ة، ولكّنه هو اآلخر، لم تكن  قين في الشعب فاق أبو فاخر عبد الكالم الرؤساء السا

افحة الفقر و  ات م انت تهّمه عمل قدر ما  الجهل في الهند، والدفع تهّمه شعبّيته، 
ا والصناعة الد في مجاالت العلم والتكنولوج   12.مسيرة تقّدم ال

اسة ن أبدًا رجل س اسة . ان عبد الكالم أوًال، وآخرًا، رجل علم، ولم  فللس
ثيرة، واهتمامات رجل العلم اتها التي ال تتماشى، في أحايين  ن يرغب . مقتض لم 

قتحم ميدان  اسةأبدًا في أن  ان يتمّتع . الس ة الواسعة التي  لكن الظروف، والشعب
ة ُعدًا جديداً  اس اسة، ولكّنه أضاف إلى مهّمته الس : بها، دفعته إلى مضمار الس
سه انت تحول دون وصول الشعب إلى رئ . أزال الحواجز، وألغى المسافات التي 

ان  ه إلى أن ُيلهم الشعب نحو تحقي ما  ه؛ وهو وسعى من خالل منص صبو إل
ّل المؤهالت  ن، ألنها تمتلك  م أسرع ما  أن تتحّول الهند إلى دولة متطّورة، و

ار في هذا العالم ًا إلى ناد الك ان يتحّدث إلى  .لذلك؛ واستطرادًا النضمامها آل
اة  سًا للدولة، ُيلّقنهم دروس الح ح رئ معّلم أص س دولة، وٕانما  رئ ه، ال  شع

اتها  اءهاومسؤول أنه . وأع لم . منهم” قطعة“ان يتعامل مع الموّظفين وعامة الناس 
رمًا وشفوقًا وعطوفًا مع الصغار. مارس البّتة أسلوب الكبراء والتغطرس ان  . و

ة ة االستثنائ معاملته اإلنسان قضى خمس سنوات . وقد شهد له زمالؤه ومرؤوسوه 
ما في في قصر الرئاسة، خّلف خاللها مثاًال ُحت اسة  اة العامة، في الس ذ للح

ثيرًا قولهاو ُتدي. االجتماع ة التي تحمل  دخلت: "ل  قصر الرئاسة مع هذه الحقي
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ة سي، وسأخرج منها مع هذه الحقي فعًال ترك أبو الفاخر عبد الكالم الرئاسة  .“ مال
ة التي دخل بها قصر الرئاسة انت مم. مع الحقي حّب ولكن حقيبته هذه المّرة،  لوءًة 

ه بـ  ه الذ لّق س الشعب ”شع قين ”رئ ٌّ من الرؤساء السا ه أ ظفر  ، وهو ما لم 
  13.للهند، على الرغم من شهرتهم وعظمتهم

ة لد " يف استطاع هذا العاِلم الصاروخي أن ينال هذا القدر من الشعب
، علمًا أن العلماء قلما ُعرفون خارج  قات وشرائح الشعب الهند نطاق عالمهم ط

؟ إذا صّدقنا  يف استطاع أن يرسم نفسه في مخيلة الشعب الهند ، و الضي
ة فعلينا  ع رؤساء الهند في الشعب قول إن عبد الكالم فاق جم اإلعالم الهند الذ 
ه عبد الكالم على إلهام  ه بي ج من في قدرة إ حث عن سبب ذلك، والذ  أن ن

حلول الجيل الجديد من الهنود الذين  سيلعبون دورهم في تحول الهند إلى قوة عظمى 
قوة أن الجيل . في تصوره لمستقبل الهند في القرب العاجل 2020عام  وقد أّكد 

ملك مؤهالت من شأنها أن تجعل الهند قوة عظمى في العلوم  الجديد من الهنود 
ا والتقدم االقتصاد   14."والتكنولوج

الماليين لقد خلف عبد الكالم عددا من الكت اع نسخها  ب المهمة التي ت
أجنحة من ":وتلهم ماليين الهنود على الجهد والعمل من أجل خدمة المجتمع، وأهمها

ة" (النار ضًا إلى العر ة ُمَترَجمة أ حلول “ و” العقول الملَهمة ”و) سيرة ذات الهند 
ه مخّططه لتقّدم الهند العلمي والتكنولوجي“ 2020العام  ، وتحّولها إلى الذ وضع ف

حلول العام  ارات”، و 2020قّوة عظمى في المعرفة، ودولة متقّدمة   هدف ثالثة مل
ل األحالم إلى األعمال: رحلتي"،و "الروح التي ال ُتقهر"، و“"األفكار المهمة"و " تحو

االشتراك مع مؤّلفين آخرن،  وغيرها  17وقد بلغ عدد المؤّلفات التي وضعها، 
ة واسعةمؤلفًا، حظيت  شعب   .ّلها 

ه   ثناء العلماء عل
حاث الفضاء حضرها  ة أل مت فور وفاته حفلة تأبين في المنظمة الهند أق

بير من العلماء والمهندسين المشتغلين في  وعبروا عن  DRDOو  ISROعدد 
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قر الذ نذر نفسه لخدمة الوطن  اعاتهم وآرائهم عن هذا العالم الع ان عبد " انط
اته، إذا ُوجد في نفوسنا  نجزه في ح حققه و ل منا أن  ع  ستط ا لما  الكالم مثاال ح

س هناك شيء  حول دون بلوغ هدفناالحلم وقوة العمل والجهد فل ع أن  السيد " (ستط
رشن ه أس  ومار، المدير الساب لـ إ   )وزميل لعبد الكالم SDSCو  ISACا 

رتير العلمي الساب لـ  وشرك  ISROوقال السيد وا أس راجان، الس
ة الهند"عبد الكالم في تأليف  تور ": " 2020-رؤ طي مع الد ت عالقاتي ورا تشا

ة معه ومع عائل 50عبد الكالم عبر مدة تجاوزت  اة الشخص حيث  - تهسنة مع الح
بيرة صدمة  ة  -أصبت  س من شاعرة سوفيت ل مشاعر وعواطفي " وسوف أقت

  "عاجزة عن التعبير، فال تسألوني شيئا والتضغطوا علي إذا أردت أن ال أتحدث
ا مورثي ان ، والمنفذ، :" وقال السيد د نارا ، والمخط صاحب الرؤ

ة، إخصائي في إدارة  تها المهمة االجتماع ة حر المهمات، شخص ترطه شخص
الحماسة، ذلك هو عبد الكالم ة مع الشعب، شخص مفعم    ".عالقات قو

صمة ال تمحى في"  ل شيء لقد ترك عبد الكالم  " البلد، إنسان رائع قبل 
س اللجنة الحاكمة لـ ( سور يو أر راؤ، رئ س الساب لـ  PRLالبروف اد والرئ أحمد آ

ISRO(  
ق شديد إلى العلم لم أر ق في أ شخص ان عنده تعطش هائل وتو " 

ا ان حقا إنسانا استثنائ   ".آخر في هذا البلد وال في بلد آخر، 
م، والمعرفة، " ارة عن الحماسة الشديدة للتدرس، والتعل إن شخصيته ع

ار الجديدة والمبتكرات الحديثة حث الدائم عن األف استوررانغان، " (وال ه  تور  الد
س الساب    )ISROلـ الرئ

حث الوجيز بنقل ما قاله  شنانوأخيرا أود أن اختم هذا ال ر تور رادها  ، الد
س الساب لـ    :ISROالرئ

ما، أوال في "  اطه مع الشعب هو الذ جعله عظ ثم في  ISROإن ارت
ل هند مهما قلب  اشرة في ح له، ولعله يلي المهاتما غاند م   15"البلد 



  2015، 4، العدد 66لد ا                                                        ثقافة اهلند     

85 
 

  الحواشي                                                           
1Wings of Fire p.7 2  29المصدر الساب ص  

  30المصدر الساب ص  3
  38المصدر الساب ص  4
  44المصدر الساب ص   5

6https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Guided_Missile_Development_Program 7http://www.businesstoday.in/latest/trends/apj-abdul-kalam-leader-for-india-in-
technology-isro/story/222194.html 8http://www.isro.gov.in/remembering-dr-kalam 9 https://en.wikipedia.org/wiki/A._P._J._Abdul_Kalam 
10http://www.businesstoday.in/latest/trends/apj-abdul-kalam-leader-
for-india-in-technology-isro/story/222194.html 
11http://www.businesstoday.in/latest/trends/apj-abdul-kalam-leader-
for-india-in-technology-isro/story/222194.html 
http://www.businesstoday.in/latest/trends/apj-abdul-kalam-leader-for-
india-in-technology-isro/story/222194.html 
12http://ofoq.arabthought.org/?p=2142 13http://ofoq.arabthought.org/?p=2142 14http://www.alhayat.com/Articles/10284359/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-
%D8%A3%D9%84%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-
%D8%A8%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84%D9%87 
15http://www.isro.gov.in/remembering-dr-kalam المراجع والمصادر:  

1. APJ Abdul Kalam & Arun Tiwari: Wings of Fire, 47th imprint 2015 
2. APJ Abdul Kalam: My Journey, Transforming Dreams into 

Actions, Rupa, 2013. 
3. APJ Abdul Kalam & Y S Rajan: India 2020: A vision  for the New 

Millennium, New York, 1998. 
4.  APJ Abdul Kalam: Ignited Minds: The unleashing power within, 

Viking, 2002. 



  إيه يب جيه عبد الكالم يف خدمة الوطن

86 
  

                                                                                                                                       5. A P J Abdul Kalam and Srijan Pal Singh; Advantage India: From 
Challenge to Opportunity by Harper Collins Publishers, 15 Oct 
2015. 

6. S. Chandra: Eternal Quest: Life and Times of Dr. Kalam, Pentagon 
Publishers, 2002. 

7. Several Internet Sites as mentioned in the Footnotes. 
8. Several Newspapers and Magazines. 

 



 
  الملك شير شاه السور 

ة    الهندفي مؤسس اإلدارة المدن
  

  **أختر عالم. د

  
ان الملك شير شاه السور من أعدل ملوك الهند، وأكبرهم صيتا وسمعة، إذ {

ومته مالم  منحقدر على  ون  منحهالهند وأهلها رغم قصر مدة ح غيره مع 
مه مها خمسة أعوام فقل ح ثير، فقد ح ح وافر من  قدر له وقد. مدة أطول 

م  الء على الهند والح نته من االست ة التي م اد ة والس اد المواهب والقدرات الق
عده من  عد عالء الدين الخلجي، ومهدها لمن  ان أسس قواعد السلطنة  عليها و

ة وٕادارة العائدات  ر ة واإلدارة العس من الملوك، ووضع قوانين متعددة لإلدارة المدن
ان نضي، وللتجارة حتى أمااألر  م على الهند وفقا للقوانين واألنظمة، و ه الح

ة لعديد امع بثالثةفضل نظام عملة  ه، العملة التي صارت عملة قوم عود إل دن 
سبب  ومته  انت التجارة والصناعة قد راجت في زمن ح الد حتى اآلن، و من ال

ة الشوارع، وس ع ش وس الكثيرة، وتوس طال الم ل إ ادة األمن والسالم في 
قال لو أن امرأة عجوز  ان حتى  الصحراء حاملة على رأسها سلة من  ام مرت 

مد سارق أو قاطع طر يده إليها، فاستطاع الملك أن يهيّ  في الهند  ئالذهب لم 
ه المسلمون والهن ن متكاتفين  دوسجوا مالئما عاش ف فرحين ومسرور

  }.متعاونين
ة واإل محاضر**                                                            ز الدراسات العر ة، جامعة جواهر الل نهرو، نيودلهيضيف، مر  .فرق
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حث األول اة شير شاه السور  نبذة: الم   عن ح
طل على من ينتم 1"سور" إن ائل أفغانستان، و إلى هذه  ياسم قبيلة من ق

م خان السور جد السلطان شير شاه السور " سور " القبيلة ة إليها، وأتى إبراه نس
، واستقر بها، و  قدم مهاجرا من أفغانستان إلى الهند في زمن السطان بهلول اللود

اه حسن خان السور بإقطاعي ساسارام وخواص فور في جمال خان مدي ر جونفور أ
، ندر اللود بن السطان بهلول اللود بدأ  ومن هنا 2بيهار في زمن السطان س

عد  .وقد منحت الهند تطورات هائلة في مدة قصيرة الهند فياألسرة السورة  تارخ و
تضاءل نور الساللة الحاكمة السورة وتم القضاء  ،أن غرت شمس هذه األسرة

  . م1556سنة  عليها
ان اسمه األصلي  م خان السور و  قد .فرد خان بن حسن خان بن إبراه

، ورجح المؤرخ الشهير و المؤرخ اختلف الكا "ن في تارخ والدة شير شاه السور
ه  3"رنجن تا ل أن" ”Sher Shah and His Timesفي  حث طو ه ولد سنة عد 

ما1486 ان والدته فقيل إنه ولد في بِ  جر الخالف م،  واره وقيل جْ في م
ر أماكن  4"نارنول"نه ولد في إ قول "الكا رنجن"حصارفيروز، ولكن  وقد جاء ذ

ة، مثال،  موضع لوالدته في مقاالت متعددة، منشورة في المواقع اإللكترون أخر 
ه، ولكن من سوء حظه . 6هار، وساسارام في بي5(Haryana)هرانه فنشأ في بيت أب

ه  ه حتى اضطر إلى ترك بيت أب أنه عانى من إساءات شديدة قامت بها زوجة أب
  . واللجوء إلى جمال خان مدير جونفور في الثاني والعشرن من عمره

في جونفور أكب على العلوم والفنون حتى قرأ عديدا من  وفي أثناء إقامته
ة ابن  اف ندر نامه و وستان وس ة من غلستان و ة والعر حاجب مع الالكتب الفارس

ة وحصل على علم التارخ ة والفارس لتا اللغتين العر ، وقد اعترف 7حواشيها، وأتقن 
ة والف ه في اللغتين العر ع علو  الكا رنجن  ة مع أنه انتقد المؤرخين المؤرخ  ارس

عض المؤرخين جعلوا فردا من عداد الذين جعلوه  قول إن  ار علماء الهند، و
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مه اليخلو ) شيرشاه( ر عن تعل ة، ولكن ماذ عالما ونموذجا لحضارة جونفور العال
اء  قة أنه أتقن األدب العري والفارسي وطالع سير األنب ة الحق ه، وغا من ش

الغ إن الو  والتوارخ، ة،  قلنان ة والفارس ان ماهرا في علوم النحو والصرف للعر إنه 
حتاج  ان  ة الصب س لع ة ل ة والفارس اإلنسان إلى فإن التمهر في قواعد اللغة العر

ين   8.وٕاتقانهما فهم قواعد اللغتينل عقل وذهن قو
ت وثالثة م في جونفور، وولد له أرعة أوالد، بن1508تزوج فرد خان سنة  

وأصغرهم قطب ) م1515(وأوسطهم جالل خان ) م1511(بنين، أكبرهم عادل خان
الك)م1517(خان عبد الرشيد  ر المؤرخ  ارنجن  ، ولم أعثر على اسم ابنته إال ما ذ

ال من التوارخ، توارخ 1513في أنها ولدت ر  الكا رنجن ذ ، أن  م، ومن المالح
الت هوالدة أوالده وتارخ زواجه،  عثر على أ مصدر موثوق    9.خمين، ألنه لم 

  :لقب شير خان
ى أن فرد خان قتل أسدا  مع السطان دمحم شاه  حملة صيد خالل بيدهح
ه السطان ب ما أنه " شير خان"ـالنوهاني سلطان بيهار، فلق سالته  شجاعته و فرحا 
الكا 10عينه معلما البنه األصغر جالل خان ر المؤرخ  رنجن هذه ، هذا وقد أن

ات التي الأصل لها  ا ة وجعلها من الح ا   11الح
حث الثاني ه إلى  الملك: شير شاه السور : الم شير شاه من مدير إقطاع أب

  :ملك الهند
شير شاه السور الذهن الثاقب والقرحة الوقادة، فسرعان ما تجلت د منح لق 

ارزة وقدراته الفائقة، ففرحا بجدارته وقدراته  ه ال اإلدارة، أو قصدا للحفا على مواه
ام بإدارته عام  ه، والق م، فأحسن وأجاد في 1518إقطاعه، عينه أبوه لإلشراف عل

ارزة، وقام بإصالحات  ه ال قدراته الفائقة ومواه ه  اإلدارة، ونجح في النهوض  ام  الق
األمن والسالم، والمنع من  ام  رة والق ع النواحي، في الزراعة والعس الظلم في جم

راما ول ارا، رجاال ونساء،  شون فرحين ئاوالجور، حتى صار أهلها صغارا و ع ما 
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 مسرورن راغدين هانئين وساد المجتمع األمن والسالم وانتهى الظلم واالعتداء، وقام
ع ه حتى تضاعفت حدوده ضعفين، ولما عاد أبوه وسمع جنوده يثنون  بتوس إقطاع أب

نفسه ما شاع في المجتمع من األمن بابليته، ورأ على شيرشاه على جدارته وق
ة  تقوتوالسالم والرخاء والثراء تملكه الفرح والسرور و  ين ابنه أواصر المح بينه و

ة إنه س شرف على اإلقطاع  وفوالمودة وصلة األب واالبن حتى قال في فر المح
ال ا ولكن لم يدم هذا الجو زمنا طو لحقد والحسد في نيران ا اشتعلتحيث  مادام ح

ه وأصرت على أن ينقل حسن خان اإلقطاع إلى ولدها إسماعيل ففتن  قلب زوجة أب
ه قدم االستقالة، وذهب إلى آغره  حبها وأراد ما أراد ولماشعر شير شاه بإرادة أب

مة القضاء للسلطان  خدمة ودخل في 12م،1522 دولت خان، أحد األمراء في مح
م اللود عد ما توفي سنة ، وأعطاه ال13إبراه ه  م اللود إقطاع أب سلطان إبراه

مان من المقاومة فاستولى1525 ن سل على إقطاع  شير شاه السور  م، ولم يتم
ة و  ه وانغرس الود تصالح مع الوالده مرة ثان سلطان دمحم صاحب بيهار وتقرب إل

ين دمحم،  هما ثم حل الخرف ودارت الحرب بينه و وانهزم شيرشاه واإلخالص في قلو
ا على مدينة ان وال ة وتقرب إلى جنيد برالس الذ  ه مرة ثان  وحرم من إقطاع أب

14(Kara)   وهو الذ عرضه ، مور ابر شاه الت الد من قبل  وما واالها من ال
مور فدخل في خواصه والزمه مدة ثم ابر شاه الت عاد إلى بيهار والتح  على 

إلى وفاته ولما تولى ابنه جالل خان صار صاحب األمر السلطان دمحم ولبث معه 
عد أن اتف  في مهمات الدولة حتى استولى على تلك الدولة ودفع جالل خان، و

ندر شاه اللود على بيهار، اضطر ة محمود شاه بن س شير شاه  الناس على وال
ة على و شير شاه نهزم محمود شاه فاستولى ا في هذه األثناء لخضوع له،اإلى  ال

ة واستولى على بنغال فعاد همايون شاه إلى بنغال، واستولى عليها  بيهار مرة ثان
ا عليها وغادر إلى  وأقام بها ثالثة أشهر وترك جهانغير قلي أحد أمراء العساكر متول
ه شيرخان  ه هندال مرزا، فلما وصل إلى شوسه لق  آغره لدفع أخ

 خان، ثم ذهب إلى بنغال ودفع جهانغير ودار بينهما القتال الشديد وانهزم همايون 
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ة  اتجه إلىولقب نفسه شير شاه ثم  قلي ة في ناح آغره وهزم همايون خان مرة ثان
 أفغانستانالسند ثم إلى منطقة  أخرجه إلى حتى شيرشاه طارده قنوج ففر إلى الهور

    15.واستولى شير شاه على الهند
حث الثالث ومة شير شاه السور : الم    لمحات في ح

ح وافر من ادة أساليب ان الملك شير شاه السور يتمتع  ادة والس  الق
ه معرفة تامة و  انت لد مهام الدولة و ام  ةالق سير األمور إل وقابل ا وت رضاء الرعا

ما حصل على تجرة وافرة له مودتهم وحبهم وٕاخالصهم الفوزلهم و  م عليهم   ثم الح
ما واجهه في في السنوات التي قضىاها عند امه  السالطين واألمراء والملوك، و أ

ة ات والمشاق مما جعل له عظام األمور تصغر وشدادها تسهل،  البدائ من الصعو
عض ما أبدع الملك شير شاه السور خالل ر  الهند من سلطته في  وها أنا أذ

ين جاؤوا الطرق للملوك الذ مهدت وهي على أسلوب جديد، واإلدارة األنظمة والقوانين
ومة وساعد تدبيرعده ل مهام الدولةتنظام الح ام    . هم على الق

ة   :اإلدارة المدن
ات  الة على متصرف االت، واأل قسم الملك األرض المحروسة على أ

ات على عماالت، فقسم ماكانت تحت  طرتهوالمتصرف على ستة  يضار اآلمن  س
ل عشر ومئة عمالة، وولى واحدا من األمراء لينوب ع ع األمور في  نه في جم

اتبين "فوطه دار" ، والخازن الذ سماه"شقدار" لة ، والعامل الذ سماهاعم ، و
ما عين أمينا لفصل القضاء  ة  اللغة الفارس ة واآلخر  اللغة الهند أحدهما العارف 

اه في حدود األرض وسماه ل "المنصف" بين الناس أو بين الملك ورعا ، وولى في 
ة  ة وسماهمتصرف " فوجدار" أميرا من أمرائه ينوب عن السطان في تلك المتصرف

ه أمر العمال وسماه  ه أمر " صدر شقدار"وواحدا من األمراء يرفع إل وأميرا يرفع إل
ل، وولى "صدر المنصف"المنصفين وسماه  ار األمراء  على  الة واحدا من  أ

رفع  عا، و ه أمرهم جم رفع إل ه أمر العساكر في تلك ينوب عن السلطان و إل
ة ان ينقل . الوال انة الموظفين  ة أو خوفا من خ وحذرا من الظلم على الرع
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ل سنة أو  ما قام بل الموظفين واألمراء والعمال في  نظام التجسس إقامة سنتين 
عرف الفعال الده ما ل حتى    .حدث في 

ة ر  :اإلدارة العس
م، ش عظ م ج ان يوظف الجنود قد نجح شير شاه في تنظ عين رواتبهم  بنفسه و و

ل النقود، وقد وضع عدة قوانين في  ش عطيهم الرواتب  حسب مواهبهم وقدراتهم و
ما يلي اإليجاز ف رها    :هذا المجال نذ

 حة") داغ"بـسماه (قانون الكي عرض األمراء عساكرهم ": والتصح وهو أن 
و  حمى الحديد في النار ثم   .16" بها األفراسعلى عرض الممالك ف

 ة وهو تحرر أسماء الفرسان وأوطانهم وحليتهم وطول قامتهم : قانون الحل
 .وأعمارهم وما يختص بهم من الخطو والسمات في دفتر خاص لها

 ر في مقامات عديدة الد وعين لها المعس  .أمر بتوزع العساكر في 
 ل منزل إ ذا أرادوا الخروج ألزم على العساكر أن يبنوا القالع من الطين في 

ر آخر ر إلى معس  .إلى القتال أو انتقلوا من معس
 عدم است ة، وقرر التعزر ئأمر العساكر  صال الزروع في حال النقل والحر

 .الشديد في ذلك
 ه فيها وأمر بإدراك نقصان الزروع إن وقع القتال  .والمعاوضة 
 ة في القتال عدم أسر أحد من الرع  .أمر 

  :األراضيإدارة عائدات 
ة  ة بدأها الملك شير شاه، فأمر أول ض إن عمل وم إدارة العائدات الح

اسها وقام بتحديد الضرائب على اإل ما مسح األراضي ومق ة، أمر  نتاجات الزراع
ل  انت هذه الضرائب تدفع على ش أخذ ثلث ما تنبت األراضي المزروعة، و ان  و

  .النقود أو الغالت
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  :التجارة
طل  ع التجار ملك شير شاهالأ ج التجارة وتشج وس الكثيرة لترو وقد  الم

وس عراقيل في سبيل ازدهار التجارة تف بذلك خلقت هذه الم ، فسهل األمر ولم 
ستظل بها  بنى الشوارع ذات األشجار المثمرة على جنبيهاإنه  فحسب بل لكي 

ضائع التجارة،  لهم سهلو  التجار اب ونقل ال ووفرت للمارن بها الذهاب واإل
ن و  الت الطعام والشراب والس ما يتعل بتسه الت ف فرق توفير التسه بين فلم 

انات ين وأصحاب مالمسل ، فراجت التجارة، وشاع الثراء والترفالد في أنحاء  األخر
 .الهند

ف بنظام نقد فعال   :تعر
 بثالثةعرف بنظام عملة و  17"هو أول من أصلح نظام النقود" شيرشاهالملك 

عد بنظام العملة ) tri-metal coinage system( ندامع ما  التي عرفت ف
ة  ضا سميت ) Mughal Coinage System(المغول وسك عملة من الفضة أ

ة ال وسر هذا  تم استخدامو  برو اكستان والهند وني ة في  االسم للعمالت القوم
ال ا ومورشوس ومالديب وغيرها من ال ش ا وٕاندون   18.دالن

عها   :بناء الطرق وتوس
األماكن المهمة حتى  ة الشوارع لر مملكته  ع ش قام شير شاه بتوس
اب للعساكر والتجار والمسافرن اآلخرن، وأطول هذه الشوارع  سهل الذهاب واإل

الشارع األعظم  ثم استبدل ) ادشاهي سرك(أو الشارع الملكي ) سرك أعظم(سمى 
ليز" رنك رودجراند ت"ـشارع اسمه ب ا  19.في زمن اإلن وهذا الشارع أطول شوارع آس

متد  ة إلى  1500 حواليالذ  عض . أفغانستانيلو متر من بنغال الشرق ومن أهم 
لة عداه ما   :يلي الشواع الطو

ن .1  .شارع من آغره إلى برهان فور في الد
 في راجفوتانا) Chittor( تورتشو ) Jodhpur(شارع بين آغره وجودفور .2

Rajputana)( 
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 .شارع بين الهور وملتان  .3
دإنشاء و  ر أول نظام بر  : تطو

اتب البرد،  م انت تستخدم  سها على جوانب الشوارع  اني التي تم تأس الم
 Mounted(وأسس شيرشاه نظام البرد المحمول أو نظام البرد الخاص الحصاني 

Post or Horse Courier System(ر أ الذ د لم ن خدمة البر ، ومن الجدير 
ومة بللتكن خاصة  ضا،  في صالح الح خدمة  وهي أول مرة توفرتصالح التجار أ

ل و د لعامة الناس وتستخدم لالتصاالت التجارة البر  ة، وقام برا على  األعمال
ل را فرسين للبرد   20.ميلين وعين في 

  :التسامح الديني
ا للتسامح  الالديني، فقدم شير شاه نموذجا مثال من الهندوس  عامل 

ة، في الوظائف  العمل الهندوس فرص حيث أن أعطي والمسلمين معاملة سو
ة،  وم ا في العساكر وتولى الهندوسالح ان في مع المسلمين المناصب العل ، و

ان من أعظم قواد الجيوش برم  عساكره الجنود المشاة وحاملو البنادق الهندوس، و
ة وقد ذ 21جيت غور، تي ان في عساكره  املة من راجبوت وهم ر المؤرخون أنه 

انت تقام مائدة خاصة للهندوس في دور المسافرنالهندوس ما  ، وفر الملك شير ، 
صرف  ع أهالي الهند  ة جم ان المختلفة وأعطى فرصا سواس املة لألد شاه حرة 

قات ان  والط  22.النظر عن األد
  :العدل 

عامل معاملة ان الملك شير شاه  ان  ما منصفا،  رما، رح عادال 
ة مع أهله وأقاره وغيرهم،  هذا الشأنسواس رت و تاب  واقعة ذ سير "في 

شارع آغره، إذ وقع  مروهي أن ابنه األكبر عادل خان " المتأخرن ا على الفيل  راك
انت تغتسل عارة في بيت  أ السور، ورمى إليها شمنخفض نظره على امرأة تاجر 

سبب الخجل لما  فة صالحة، وأرادت أن تهلك نفسها  انت المرأة عف مضغه، و ان 
حضر آ ر  أن  ها غيرها عارة، فمنعها زوجها ورفع األمر إلى الملك فأمر الملك 
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ان الملك مصرا  فعل هو، و فعل مع زوجة ابنه ما ه ثم  ب زوجها عل الفيل وأن ير
قبل طلب العفو الذ قدمه األمراء والوزراء، وقال عند  على أمره وقضائه ولم 

ة القضاء حتى رضي التاجر وامتنع عن    23.الثأر أخذأهلي وغيره سواء على عت
ة في الهند يرجع  وفي الختام يجب علينا س اإلدارة المدن أن نعترف أن فضل تأس

ة  صيرة إداراته المدن وتدابيره إلى الملك شير شاه السور وحتى اليوم نستفيد من 
بير في الشؤون  ذلك له فضل  ة و طه اآلراض رة وٕاصالحاته التجارة وضوا العس
عها وسك العمالت وٕانشاء  ناء الطرق وتوس األخر من أمثال التسامح الديني و
ستظل بها  خدمة البرد وغرس األشجار المثمرة واألشجارة المورقة األخر لكي 

تمتعوا بثمراتها المتن في الواقع إنه قدم في ذلك . وعة في أثناء السفرالمارون و
ال القادمة في القارة  ومة لألج صيرة متقدمة في نظام الح ة جديدة و العصر رؤ

ة   .الهند
  :الحواشي

من في تارخ الهند من األعالم، عبد الحي الحسني، دارابن حزم، ص   -  1                                                            اإلعالم 
353/4 

سيلرز،  موهن  -  2  م فرمان على ايند سنز  سير المتأخرن، مولو جراغ دين محمود، ا
   32 -33الل رود، الهور،ص 

الكا رنجن قانون جو مؤرخ هند شهير ولد في  - 3 سور  قانون م في قرة 1895البروف
ارا  في مديرة فيتاجونج في أسرة ) Kanungopara Boalkhali, Upazila(جو 

الوروس  ة، حصل على ال ة راج شاهي والماجستير 1915إقطاع ل م من 1917م من 
ولكاتا وحصل على شهادة الحقوق  توراه على شير شاه سور 1918جامعة  عصره و م والد

)Sher Shah and His Times (في مدينة لكناؤ 1972عام  وتوفي في. 
الكا رنجن، مترجم - 4 ا عهد،  رام شر شرما، ترقي اردو بيورو، : شيرشاه اور اس 

    72- 66م ص 1981نيودلهي، 
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                                                                                                                                       5  - http://india-historyofournation.blogspot.in/2012/03/lion-king-of-
india-sher-shah-suri.html 
6  -  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/539997/Sher-
Shah-of-Sur 

من في تارخ الهند من األعالم،  7-353/4عبد الحي الحسني، دارابن حزم،   اإلعالم 
ا عهد   ص  شيرشاه - 8               7اور اس 
ا عهد صشير  - 9             87شاه اور اس 

             33سير المتأخرن،  ص 10 -
ا عهد ص - 11           136-135شيرشاه اور اس 
ا عهد ص  - 12       126- 95شيرشاه اور اس 
م خر ملوك الهند المسلمين من أسرة لودهي أ13 م في آجرا وظل في  1510تولى الح

م   .سنة 16الح
14-The Cambridge History of India, Volume 3, p,47   
م في  66م في شمال جراند ترنك رود،  8اآلن هي قرة صغيرة حوالي   مدينة( 

اد  )شمال غرب اله آ
من في تارخ الهند من األعالم،  - 15   36- 32لمتأخرن ، وسير ا353/4اإلعالم 
من في تارخ الهند من األعالم،  - 16  354/4اإلعالم 
من في تارخ الهند من األعالم، ص  - 17  4ج  355اإلعالم 

18   - http://india-historyofournation.blogspot.in/2012/03/lion-king-
of-india-sher-shah-suri.html 

من في تارخ الهند من األعالم، ص  - 19  4ج  355اإلعالم 
من في تارخ الهند من األعالم  - 20   354/4- 355اإلعالم 
21  - ، ي مذهبي روادار مرانون  ي عهد ماضي مين مسلمان ح اح الدين  هندوستان  ص

ره،   8/2م ص 1983عبد الرحمن، جامعة أعظم 
، ص - 22   8/2-12المصدر الساب
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  37-38سير المتأخرن ص  - 23                                                                                                                                       
  :المصادر والمراجع

 من في تارخ الهند من األعالم دارابن / العالمة عبد الحي الحسني/ اإلعالم 
عة األولى / حزم، بيروت، لبنان  م1999الط

 م فرمان علي ايند سنز / فراغ دين محمود الجهو المولو  /المتأخرن سير ا
 موهن الل رود، الهور سيلرز،

 ا عهد رام آشر شرما، ترقي : ترجمة/ الكا رنجن قانون غو/ شيرشاه اور اس 
عة األولى /اردو بيورو، نيو دلهي  م1982الط

  الهند( دار عرفات / العالمة عبد الحي الحسني/ الهند في العهد اإلسالمي ( /
  م2001

  ي مذهبي روادار مرانون  ي عهد ماضي مين مسلمان ح اح / هندوستان  ص
رهأ جامعة / الدين عبد الرحمن عة األولى / عظم   م1983الط

  دار المصنفين شبلي اكيدمي أعظم / سيد أبو ظفر الندو / مختصر تارخ هند
 جراه 

 India Old and New/Sir Valentine Chiral /Macmillan and Co., 
Limited, ST. Martin’s Street London/1921 

  History of  India/ CF DE LA Fosse, M.A., Oxon/ Macmillan 
and Co., Limited, ST. Martin’s Street London/1918 Top of 
Form Bottom of Form 

 The Cambridge History of India, Volume 3 Edited by Sir 
Wolseley Haig, Cambridge University Press 1928, ة   :المواقع اإللكترون

 http://anjanadesigns.blogspot.com/2014/07/sher-shah-
suri-lion-king-of-india.html 

 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/539997/She
r-Shah-of-Sur 
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                                                                                                                                        http://www.facts-about-india.com/sher-shah-suri-
facts.php 

  http://india-historyofournation.blogspot.in/2012/03/lion-
king-of-india-sher-shah-suri.html   



 
ن ودوره في  و اة الشيخ دمحم يوسف  إطاللة على ح

ر األدب العري في الهند  تطو
  

   **محمود حاف عبدالرب مرزا. د
  

  
ن  { و اة الشيخ دمحم يوسف  ومن خالل هذا المقال، سنلقي الضوء على ح

مد  ي في الهند، حتى يتسنى للقارئ اإللمام  ر األدب العر وٕاسهاماته في تطو
ر األدب العري براعة  س وتطو م والتدر الشيخ في مجال التصنيف والتأليف والتعل

ًا بـ  مجمع دار المصنفين، المعروف حال اطه  ة "ومد استفادته من ارت م أكاد
ن في رحاب هذا المجمع ". شبلي و الرغم من الفترة القليلة التي قضاها الشيخ  و

بير ودور فعال في ب ان لذلك فضل  خ ئزوغ نجمه وتأللإال أنه  ه في سماء تار
س في الهند   ن ل ارز ح علمًا من األعالم ال ي الحديث حتى أص األدب العر

ضاً  ي أ   .} فحسب بل في العالم العر
ة جادة  -رحمه هللا  -) م1914 -1857(أبد الشيخ شبلي النعماني  رغ

ة في مدينة  حاث العلم ة ألجل تصنيف الكتب وٕاجراء األ س مؤسسة علم في تأس
اته ة األمر أن . أعظم غراه في السنوات األخيرة من ح ان يرغب في بدا رغم أنه 

ة لم  يتم إنشاء هذه المؤسسة في حرم دار العلوم ندوة العلماء، إال أن المشيئة اإلله
خط ألجل تكن تقضي ب ستقر في مسق رأسه و ذلك، فمرت ظروف وأحوال جعلته 

اد، الهندألستاذ ا**                                                            اد، هللا آ ة، جامعة هللا آ  .المساعد، قسم اللغة العر
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بيرًا من  رحمه هللا وألجل هذا الغرض النبيل، خصص. ها في عقر دارهئإنشا جزء 
أجزاء من أراضيهم إلنشاء هذا  ائه وأقرائه التبرع  عض أح ه والتمس من  أراض

اته حيث المجمع العلمي المقترح، ولكن القضاء والقدر حال دون تح قه ذلك في ح ق
ة رحمه هللا في  ولكن . م، قبل أن ير المجمع النور1914نوفمبر عام  18وافته المن

مان الندو  اء أمثال الشيخ سيد سل ًا وتالمذة نج  - 1884(من خلف وراءه طال
، رحمهما هللا وغيرهما، )م1930 -1863(، والمعلم عبد الحميد الفراهي )م1953

نه م م يف ال  عد وفاته ن عدمف   !تحقي طموحاته وأحالمه حتى 
عد وفاة الشيخ شبلي النعماني  ة - رحمه هللا -و إخوان " قام أعضاء جمع

افة مشارع الشيخ غير "الصفا ة إتمام  ف ، التي تم إنشاؤها ألجل النظر في 
س مجمع دار المصنفين، ال مان الندو بتأس تملة، وعلى رأسهم الشيخ سيد سل م

ًا بـ المع ة شبلي"روف حال م وألجل تحقي أحالم أستاذه . م1915عام " أكاد
ًا وراءه طموحاته وأحالمه،  الفاضل، قدم الشيخ الندو إلى مدينة أعظم غراه تار
، و شرعوا في  ، والشيخ عبد السالم الندو وقدم معه الشيخ مسعود علي الندو

ة في رحاب هذ حاث العلم الكاد، . ا المجمعتأليف الكتب وٕاجراء األ عد مرور سنة  و
اسم هذا 1916عام " معارف"أصدر المجمع مجلة  ة لتكون الناطقة  اللغة األردو م 

حاث ة وصوتًا لكل من يرغب في التقرب  المجمع، وملتقى لأل ة والدين ة واألدب العلم
حاث  ًا للعديد من األ س م أعمال قّمة تظل مرجعًا رئ إلى هللا من خالل تقد

ة ة والدين   . وال تزال هذه المجلة تصدر حتى يومنا هذا، و الحمد. والدراسات العلم
ان  ة بدأ يلتح بها عدد من الش ة العلم م وألجل مواصلة مسيرة هذه األكاد
اء  ه من الكتاب والعلماء واألد أس  المهرة من حين آلخر، حيث انضم إليها عدد ال 

قر  شهد لهم بنبوغهم وع ة حتى يومنا هذا، أمثال الذين  تهم الفذة في مجاالتهم العلم
، والشيخ سعيد  ، والشيخ شاه معين الدين الندو الشيخ سيد راست علي الندو
اح  ن، والشيخ سيد ص و ه، والشيخ دمحم يوسف  م إ ، والشيخ عزز إ األنصار

اء الدين اإلصالحي رحمهم هللا إلخ فض. الدين عبد الرحمن والشيخ ض ل هللا و
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ة على أكمل وجه  ؤد رسالته السام ورعايته ال يزال هذا المجمع قائمًا إلى اآلن و
ة واالدارة من حين آلخر عض المشاكل المال عتره من   .رغم ما 

ن  و اة الشيخ دمحم يوسف  ومن خالل هذا المقال، سنلقي الضوء على ح
ر األدب العري في الهند، حتى يتس مد وٕاسهاماته في تطو نى للقار اإللمام 

ر األدب العري  براعة الشيخ في مجال التصنيف والتأليف م والتدرس وتطو والتعل
اطه بهذا المجمع العلمي الرغم من الفترة القليلة التي . ومد استفادته من ارت و

ان لذلك فضل ن في رحاب هذا المجمع إال أنه  و ير ودور فعال ب قضاها الشيخ 
ح علمًا من ئمه وتأللفي بزوغ نج ه في سماء تارخ األدب العري الحديث حتى أص

ضاً  س في الهند  فحسب بل في العالم العري أ ارزن ل   . األعالم ال
ع  ح الجم س من الواجب أن  ر هنا أنه ل ان، أن نذ م ة  ومن األهم

ن و الشيخ دمحم يوسف  ة ولكن من المؤسف، أن ال تعرف األوسا ا. علمًا  لعلم
مًا، ومحققًا  ك عن العالم العري واإلسالمي، أستاذًا عظ ة في الهند، ناه واألدب

ة جمة، ح المعرفة مة والحديثة، وصاحب مؤلفات علم . بيرًا، ومتقنًا للعلوم القد
مد براعة هذا األستاذ الفاضل الذ جمع  ة  ل من له درا ستغرب  وال مراء في أن 

ة  حرن ألننا ال بين العلوم الدين ان خير مثال لمجمع ال والعلوم العصرة الحديثة و
ة  زلنا نطالب مدارسنا وأساتذتنا بتخرج دفعة من جيل يجمع بين العلوم الدين
مة وعدم  ة العظ ة لهذه الشخص ة واألدب والعصرة، من تجاهل األوسا العلم

ة الخالدة أنه من خالل اإل. معرفتها لمآثره العلم لمام بإسهاماته المتعددة علمًا 
ون  عه رحمه هللا في سبيل الوصول إلى القمة، ف سيتسنى لنا معرفة النم الذ ات
ة تحقي اآلمال المرجوة في بناء وتشييد  ف النا والوعي  ة أج لنا خير عون في تر

ادة رشيدة بإذن هللا ادتها ق الد وق   . دعائم ال
ن من ا و ألعالم األفذاذ في القرن العشرن بجنوب ُعد الشيخ دمحم يوسف 

مختلف العلوم ة فردة ذات جوانب متعددة، تح  ال منازع، وشخص والفنون،  الهند 
اة فضل هللا ومنه أن يثبت جدارته في مختلف مجاالت الح   .فقد استطاع 
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اته في تأليف الكتب ة  وقضى ُجل ح ة في الندوات العلم وٕالقاء المحاضرات والمشار
ةا ة واإلشراف على عدد من المؤسسات العلم ة والدول ما استطاع رحمه هللا . لوطن

ة  ة والخبرات الدنيو ثير من المشاهدات العلم ثرة أسفاره االطالع على عدد  فضل 
اره ونظراته ة وآدابها ودراساتها . فاتسعت بها أف ج اللغة العر ما أنه ساهم في ترو
ه ة  بجهوده المخلصة ومساع ة واألجنب ات الهند ت ورة، حتى افتخرت الم المش

مة دون شك امتازت شخصيته بين معاصره بإسهاماته الجليلة في . مؤلفاته الق و
ة وآدابها   .مجال الدراسات العر

  : مولده ومنشأه
ن و ه  ن، واسم والدته، . اسمه، دمحم يوسف، ولق و م  اسم والده، دمحم إبراه

قوم عد  م في1914نوفمبر  4في  ولد. فاطمة ب  55قرة مينمبور الواقعة على 
اً (يلومترًا من مدينة مدراس  شينا حال هاجر جده . 1بجنوب الهند) المعروفة 

صرة في القرن الثالث عشر الهجر  اتي مدينة ال ن اآلر و األكبر، زن العابدين 
ون م، 1713ن، وفي عام متجهًا إلى الهند، واستوطنت عائلته منطقتي بيجابور و

ات وشنجي سبب . هاجرت قبيلة نوائ من تلك األماكن واستوطنت منطقتي آر و
هجوم المراهتة على هاتين المنطقتين، انتقلت األسرة إلى قرة مينمبور واستقرت 

أن . 2فيها ة، ولكن يبدو  عرف القراءة والكتا ًا ال  ن أم و ان جده غالم حسين 
الً    . والده قد تعلم قل
مه   : دراسته وتعل

قه إلى  ن، الثالثة من عمره حتى بدأ يلح على مرافقة شق و لم يبلغ الشيخ 
قه، ونظرًا لصغر سنه، لم يتم  ذلك بدأ أهله بإرساله إليها برفقة شق المدرسة، و
العلم دفع أساتذته إلى  قرته وفطانته وشغفه الشديد  تسجيل اسمه فيها، إال أن ع

الدراسة إلى االلتحاق بجامعة دار السالم  ومن. 3تسجيل اسمه هنا، ساهم شغفه 
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ة وغيرها،  ة والفنون اإلسالم ة والفارس عد، وتعلم اللغة العر ما  اد ف منطقة عمر آ
  . 4وأتم دراسته هناك

ة الحاج  مجمع دار المصنفين، امتثاًال لرغ عد تخرجه، التح رحمه هللا،  و
اكا دمحم اسماعيل، ا ار  ان له صلة ساهو بير في دراسته و ان له فضل  لذ 

أهله، قة  مان الندو عن طر  وث حيث أجر األخير اتصاالت مع الشيخ سيد سل
ن إلى مدينة أعظم غراه  و ناًء على ذلك اتجه الشيخ  ه، و الرسائل ألجل إلحاقه 

ة لينهل من مناهلها الع 5م1934سبتمبر عام  22في  م ةوالتح بهذه األكاد   .ذ
ة شبلي م أكاد   :التحاقه 

ن يناهز الـثامنة  ن إلى مجمع دار المصنفين لم  و عندما وصل الشيخ 
، والشيخ شاه معين . عشرة من عمره ان آنذاك، الشيخ سيد راست علي الندو و

، والشيخ سعيد األنصار وغيرهم منخرطين في إعداد عدد من الكتب  الدين الندو
ة: "مثل ا"و" تارخ اإلسالم"و" أسوة الصحا ، في حين "تارخ القبرص"و" تارخ تر

مان الندو  تاب  ان الشيخ سيد سل استكمال  الذ ألف الجزأين " سيرة النبي"قوم 
عة، . األولين منه أستاذه الشيخ شبلي النعماني أجزاءه الس أن هذا الكتاب  علمًا 

فها في السيرة  ال عتبر من أفضل الكتب التي تم تأل ة  اللغة األردو ة العطرة  النبو
ه حتى يومنا هذا فتخر    . منازع، وال يزال هذا المجمع 

تاب مان الندو يدرسه  مة"بدأ الشيخ سيد سل ة الح وترجمة القرآن " بدا
مراجعة ة وسرد " المعارف"افة ملفات مجلة  الكرم، وأمره  تا أسلوب  حتى يلم 

تعرف على  مة و زد من معلوماتهالمقاالت الق ة، و حاث العلم ة إجراء األ عن  ف
فاءته  ره وأخذت تظهر عالمات  ة، وهنا توسعت آفاق ذهنه وف العلوم اإلسالم

ة أستاذه وإِشرافه وتوجيهاته السديدة ة، حيث استفاد من تر   . وملكاته القو
انت تصل  ا التي  فتي في عدد من القضا مان الندو  ان الشيخ سيد سل
عد فترة وجيزة،  ن  و ه آنذاك من حين آلخر، ولكنه أحال هذا األمر إلى الشيخ  إل
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التالي تدرب على  ل مستمر و ش ة  تب الفقه واألحاديث النبو طالع  فبدأ الشيخ 
  . 6إصدار الفتاو  طرقة

حث علمي حول موضوع  ة "وطلب الشيخ الندو منه إجراء  م اإلمام ابن ت
ان قد  ، إال أن"رحمه هللا ار هذا الموضوع ألنه  ن ظل مترددًا في اخت و الشيخ 

ه قبله الشيخ شبلي النعماني، وموالنا أبو الكالم آزاد ًا  .تطرق إل ومع ذلك، ظل منهم
حث ة لتحقي هذا ال ولكنه . في الموضوع واستطاع أن يجمع العديد من المواد العلم

ع هذا الكتاب ونشره إال عام  ن من ط سرد . م1959لم يتم وفي غضون ذلك، قام 
حاف ابن : "من أهمهاو " معارف"عدد من المقاالت التي نشرت على صفحات مجلة 

م ر "و" مام الذهبياإل"و" الق ة األرب للنو ة" نها اللغة األردو   . 7وغيرها 
احثًا  صفته  ة  م األكاد ن  و ر هنا أنه لم تستمر صلة الشيخ  الذ جدر  و

ه سبل إجراء فيها لمدة  ه حب االطالع والمعرفة وغرست ف لة، إال أنها زرعت ف طو
اً  ة تدرج ة والعلوم اإلسالم اللغة العر ه شعلة اإللمام  ة وأشعلت ف حاث العلم . األ

عد عضوًا في المجلس اإلدار  ما  ومن المالح أنه لم ينقطع عنها تمامًا بل عين ف
ة م   .8لألكاد

مان الندو ولمجمع دار المصنفين، دورًا هامًا  وال رب أن للعالمة سيد سل
ة األستاذ ن شخص بيرًا، حيث / في تكو ًا مؤلفًا ومصنفًا محققًا وعالمًا  ات ن،  و

اته، حيث أن عمله بهذه  ان ة نقطة تحول في ح مثا التحاقه بدار المصنفين 
اته تأثير  ، أثر في ح ة تحت إشراف العالمة الندو م ًا األكاد ات قًا، حيث جعله  ًا عم

ة في  ة واألدب بيرًا وأستاذًا محققًا بين األوسا العلم شهيرًا ومؤلفًا معروفًا ومصنفًا 
ار الكتاب في  ة، وُعد من  ة واألدب الهند وخارجها، وتأل اسمه في األجواء العلم

القرن العشرن   . 9العصر الحديث 
انت تر  ن التي  و ًا إاوده في ان ألحالم الشيخ  تقان اللغة اإلنجليزة سب

ة من  ة، حيث استطاع الحصول على شهادة الثانو م األكاد اطه  وراء انقطاع ارت
اد عام  عة لجامعة هللا آ ة تا ة1941م، وفي يوليو عام 1940ل ل   م، التح 
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عد تخرجه منه الوروس، و ة، في السنة األولى من شهادة ال وم ا، دمحمن مدراس الح
ة األمر مترجمًا مساعدًا في  بدأ يتطلع إلى الحصول على الوظائف فشغل في بدا

مدينة مدراس عام  ة  وم تب الترجمة الح عدد من . م1943م عدها التح  و
وفي غضون ذلك . 10م محاضرًا في جامعة مدراس1949الوظائف حتى عين عام 

  . حصل على شهادة الماجستير من تلك الجامعة
ذا ظل  ة يواظب على التدرس وٕالقاء وه اته المهن رحمه هللا في ح

ة واإلنجليزة في األدب العري  المحاضرات ة واألردو مختلف اللغات العر
ة في تحسين مستواه  .واألردو وغيرهما اته في الندوات العلم وساهمت مشار

أنه وقف . العلمي نفسه ألجل وقام بتأليف عدد من الكتب في مختلف اللغات، علمًا 
ة لغير الناطقين بها م اللغة العر ة الجيل الناشئ وتعل   . تر

ن إلى مصر عام  و م والتح بجامعة القاهرة، 1957ما اتجه الشيخ 
ستمع إلى ان  ان من بين األساتذة الذين  تور و طه / محاضراتهم آنذاك، الد

تور تور/ حسين، والد ، / تورةحيى الخشاب، والد/ حسين نصار، والد سهير قلماو
تور دأ يتعم في معرفة األدب العري الحديث. شوقي ضيف/ والد عد شهرن . و و

تور " الفرزدق"شوقي ضيف، حول موضوع / بدأ في تحضير رسالة تحت إشراف الد
ة بتمديد  ومة الهند ام الح سبب عدم ق حث  مل هذا ال ستطع أن  ولسوء الح لم 

  . 11فترة ابتعاثه
  :همؤلفات

ن العديدة فإنه  و إن من خالل إلقاء نظرة خاطفة على مؤلفات الشيخ 
ارها اننا أن ندرك مد جديته في اخت وأدائه حقها، حيث استطاع أن يؤلف في  بإم

ة واإلنجليزة ومن أهم  ة والعر اته العديد من المؤلفات في مختلف اللغات األردو ح
  : هذه الكتب على سبيل المثال ال الحصر

ة، ) 1 م ) 4موالنا أبو الكالم آزاد، ) 3مختصر تارخ هند، ) 2اإلمام ابن ت
ن  ة في ) 6، امامت هعورت اور مسئل) 5، عرى ادب د ة والفارس العر
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القراءة ) 9، )الجزء األول( ةالقرآءة العر) 8، )جزأين( همالعرب وأدب) 7رناتک، 
ات المقدس) 10المفيدة،   3(النثر والشعر فی العصر الحديث أعالم ) 11، ةاألب

  . هند، وغيرهاالمغول فی ال ةدول) 14 ،هاالتجارة وما يتعل ب) 12، )أجزاء
  :وفاته رحمه هللا

ن أ مولود، ولكن هللا أعانه على تأليف عدد من  و لم يرزق هللا الشيخ 
، الكتب التي ستظل تتألأل في سماء العالم ما دامت السماوات واألرض بإذن هللا

عد وفاته، حيث توفي رحمه هللا في  فة له  ر عام  16لتكون خير خل أكتو
رهم، ومصداقًا لما قالته . 12م1990 ان حقًا من بين الموتى التي تحيى القلوب بذ ف
اة ال نفاد لها: "العرب   ". موت التقّي ح

ًا  س ة التي تعتبر مرجعًا رئ عض مؤلفاته العر ما يلي نلقي الضوء على  وف
  :ألدب العري في الهند، ومن أهمهال

  : العرب وأدبهم
تاب  في جزأين، ألجل سد الفراغ المتواجد " العرب وأدبهم"ألف رحمه هللا 

ة وخاصة في مدراس  ة والمدارس اإلسالم ات العر ة والكل في الجامعات الهند
يراال، حيث قة الكامنة في عدم  و استطاع من خالل اطالعه الواسع أن يدرك الحق

تاب  معرفة الطالب وخاصة في جنوب الهند عن تارخ العرب وآدابهم لعدم وجود 
دأ بإعداد هذا الكتاب، حول . حول الموضوع في متناول اليد ه و فشمر عن ساعد

، الذ ا شتمل على أحوالهم تارخ العرب من العصر الجاهلي وحتى العصر األمو
  . وغزواتهم وفتوحاتهم وآدابهم وما إلى ذلك

مة  حتو على معلومات ق تاب  ة  مثا عتبر حقًا  ذا، فإن هذا الكتاب  وه
احث من معلومات حول العرب  ه الطالب وال حتاج إل ل ما  ه  جمع بين دفت و

اجاتهم على أحسن وجه التالي يلبي احت ل عام، و ش   .وأدبهم 
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  :المغول في الهند دولة
ة بتارخهم العر في الهند  ن عدم إلمام طالب العر و اتضح للشيخ 
قتصرون على معرفة تارخ  ة حول هذا الموضوع، وأنهم  العر تاب  لعدم وجود 
غداد على يد هالكو  ة من العصر الجاهلي وحتى سقو  اإلسالم في اللغة العر

حضارات الهند وثقافه، فسعى من خالل هذا الكتا656عام  د الطالب  تها اب، تزو
اء والشعراء والكتاب والتحدث عن  لدانها ومدنها، وسعى لتعرف األد وماتها و وح
ورة وخدماتهم الجليلة وآثارهم الخالدة ومؤلفاتهم  ة ومساعيهم المش جهودهم المضن

ة العلم واألدب، لذا قام بإعداد  مة في تنم دولة المغول "تاب العديدة ومساهماتهم الق
ة ليلقي من خالله الضوء على تارخ المسلمين العر في " في الهند اللغة العر

  .الهند
  :أعالم النثر والشعر في العصر الحديث

تاب  الذ " أعالم النثر والشعر في العصر الحديث"إن من خالل دراسة 
ن في ثالثة أجزاء ضخمة يتضح و القراءة وحب مد شغفه  ألفه الشيخ 

ة اال ة العر ات األدب ه تراجم لعدد من الشخص ستطالع والمعرفة، حيث أنه جمع ف
ة آنذاك وال يزال حتى في يومنا هذا، ألنه  ًا للغا ان أمرًا صع المشهورة، والذ 

قة عة دق بيرا وعناء مضاعفًا وعمًال متواصال ومتا دون شك فإن  .يتطلب جهدًا  و
ة ات العر ت اء إال أن الم تب تراجم األد عدد من  تاب  تذخر  جمعها بين دفتي 

ل التقدير والثناء ستح  ن قام من خالل . واحد  و ل صراحة، فإن الشيخ  و
ة  ه الكتب العر ة واسعة لكل من تستهو إعداده لهذه التراجم بجمع مواد علم

مة لها حتى يتسنى للقا ر المصادر الق ة، حيث قام بذ ان واألدب ر الرجوع إليها إ
اع شغفه وٕارواء ظمأه العلمي   .الضرورة إلش

شمل الجزء األول تراجم  واشتمل هذا الكتاب على ثالثة مجلدات ضخمة، 
يب  اء ابتداًء من دمحم علي والشيخ رفاعة الطهطاو وحتى األمير ش لعدد من األد

شمل بذلك  ًا وشاعرًا بين صفحاته 33أرسالن ل شمل ال. أدي ًا  52جزء الثاني و أدي
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شتمل على تراجم لعدد  اء وشعراء المهجر، والجزء الثالث واألخير  وشاعرًا من أد
ارًا من األستاذ اء اعت تور/ من األد شمل / أحمد لطفي وحتى الد شوقي ضيف، ل

اً  46بين صفحاته  عتبر أجود الكتب وأدقها في األدب . أدي ذا فإن هذا الكتاب  وه
ا لكل عشاقهالعري الحدي س   .ث، ومرجعا رئ

اء األدب العري  ع أد ن أنه من الصعب إحصاء جم و ما أوضح الشيخ 
ة  الحديث في هذا الكتاب، نظرًا لقلة المعلومات المتوفرة عنهم في الهند، ولصعو
ة  ضًا، إال أنه فّضل االمتثال للمقولة العر ة عنهم أ ع المعلومات الذات اإلحاطة بجم

له ال يترك جلهماال يد"   ". رك 
ساطة  متاز ب ان  ه  ة يتضح لنا أن أسلو ومن خالل دراسة مؤلفاته العر

سهل لكل من  وجزالة اللف واستقامته التعبير وسهولة المعنى وغزارة المادة، لكي 
سر وسهولة ل  اتها  عاب محتوا ه  فهم واست ت يزه . يرد قراءة  ز جل تر ان ير و

ستفيد  ثر من على أن  ان  ما  ل من يرغب االستفادة على أحسن وجه،  منها 
ة   .إدراج الحواشي لتذليل الصعاب والجمل المستعص

ن، تنوع مصادرها وقدرته  و ومن بين خصائص مؤلفات الشيخ دمحم يوسف 
ان ير الشيخ أن  اعه لألسلوب الرصين، و الفائقة على أسس التحقي والنقد، وات

فه يجب  حث مثل مراجعة أسلوب تأل عض القواعد واألسس الالزمة لل ع  أن يت
عد  قبل أ رأ أو وجهة نظر إال  ن  ة ونقدها جيدًا، حيث لم  س المصادر الرئ

مان الندو رحمه . إجراء تحقي عادل حول ذلك ان شيخنا تلميذ الشيخ سيد سل فقد 
ارات المنقولة حتى و  عتمد على الع ن  ار هللا، لذا فإنه لم  انت من قبل  لو 

ة س احثين ما لم يتم التأكد من صحتها من مصادرها الرئ   .المحققين وال
ة والدراسات،  حاث العلم ع أسلوب الشيخ الندو في إجراء األ ذا ات وه
سبب خبراته التي اكتسبها في مجالي التدرس والتأليف، فحقًا  عها  وسعى إلى تنو

سع ألحد أن يتغاضى عنها إطالقاً  أّد الواجب وترك أثارًا خالدة   . ال 
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  :خالصة القول
ستغنى عنها ألجل لقد ترك  ال ذخائر ال  ن لألج و الشيخ دمحم يوسف 

ج ضًا، ولذلك تم تسطير اسمه  ترو قاع الهند والعالم أ ة وآدابها في  اللغة العر
أحرف من الذهب في تارخ األدب العري الحديث في الهند، ومن الصعب 
ان الحديث عن مساهمة الهنود في إثراء األدب العري في الهند،  التغاضي عنه إ

عة األسماء التي تظهر في ون في طل س فإنه س الع اء الهنود و ومما .  قائمة األد
عد  ستفيد منها جيل  سي  ة مرجع رئ مثا ه فإن مؤلفاته الكثيرة ال تزال  ال شك ف

  : قول الشاعر. جيل إلى يومنا هذا
م في التراب    يلوح الخ في القرطاس دهرًا  اتبـــــــــــــــــــــه رم   و

ه ات التي مث وعل ارزًا في فإنه من الصعب التحدث عن الشخص لت دورًا 
ة الفذة التي بذلت  ة في الهند بدون التطرق إلى هذه الشخص ر اللغة العر تطو
ع الطالب  ة في الهند، وتشج ر اللغة العر س في سبيل تدرس وتطو الغالي والنف

طالقةإ على تعلمها و    .تقانها والتحدث بها 
ر هؤالء األ ، فإنه يجب علينا أن نتذ اقرة من ومن هذا المنطل ساتذة الع

ح  دخلهم فس رضى عنهم و غفر لهم و حين آلخر، وندعو هللا العلي القدير أن 
ر  عث في القلب شعلة  يهتنفع المؤمنين و جناته، ألن الذ العامل الوحيد الذ ي

ذل الجهد ألجل مواصلة مهامهم والسير وف ما  جدد في النفس المثابرة و العمل و
ه، ف سيرون عل م واألخالق انوا  ه في الق حتذ  الفعل أعطوا مثاًال  هم 

شتى . واإلخالص في العمل ومهما قلنا وحاولنا أن نعرب عن تقديرنا وجهودنا لهم 
ة ستقف أمام أعمالهم ومساهماتهم  ارات القو غة والع الكلمات والجمل فإن األلفا البل

ما قاله الشاعر. عاجزة عن التعبير والوصف تفي    : ون
عدنا إلى اآلثار    تلك آثارنا تدل علينا    فانظروا 
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  :الحواشي                                                           
م صفات ) مئة عام على دارالمصنفين(سو سال،  دار المصنفين 1 صالحی، ص إل

134. 
ن، حافظ2 و ار يوسف  ن، حافظه هاؤس، مدراس، عام  ةاد و م، ص 1993يوسف 

14 -15. 
ن، ص 3 و ار يوسف   .18اد
م صفات، ص  دار المصنفين 4 ل  .134سو سال، 
 . 386م، ص 1990، نوفمبر "معارف"مجلة 5
و6 ار يوسف   .38ن، ص اد
 .386م، ص 1990، نوفمبر "معارف"مجلة 7
م صفات، ص  دار المصنفين 8 ل  .135سو سال، 
عث اإلسالمي، المجلد 9  . 79م، ص 2011، سبتمبر 57مجلة ال

ن، ص 10 و ار يوسف   .59اد
لمة المؤلف11 ن،  و  .أعالم النثر والشعر في العصر العري الحديث، دمحم يوسف 
ار يوسف 12 ن، ص اد  .180و

  المصادر والمراجع
ة، د .1 ة في الجامعات الهند إرشاد أحمد، المجلس الهند . واقع اللغة العر

عة األولى،  ة، آزاد بهوان، نيودلهي، الط  . م2005للعالقات الثقاف
قر الكبير في جنوب الهند، د .2 ن الع و عة ك. دمحم يوسف  شير، مط . دمحم 

اعة والنشر،  عة األولى، إم، للط وت، الط  .م1998ال
ن، ، دار  .3 و أعالم النثر والشعر في العصر العري الحديث، دمحم يوسف 

عة األولى،  اعة والنشر، مدراس، الط  .م1980حافظة للط
ار ... الشيخ شبلي النعماني  .4 اته وأف ، محمود حاف عبد الرب مرزا. ه، دح

عة األولى،  شن، دهلي، الط ه ببل  .م2015عرش
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ن، حافظه هاؤس، مدراس، ار اد .5 و ن، حافظه يوسف  و يوسف 

عة األولى،    .م1993الط
م صفات  دار المصنفين  .6 ل صالحي، دار المصنفين، إسو سال، 

عة األولى، عة معارف، الط ة شبلي، مط م  .م2014أكاد
عث اإلسالمي، مؤسسة الصحافة و النشر، لكناؤ .7 ، 57المجلد . مجلة ال

قلم0-.م2011سبتمبر  تور: مقال   . عز الدين الندو / الد
ة شبلي، أعظم غراه، نوفمبر " معارف"مجلة  .8 م ة، أكاد م، 1990األردو

 ).شذرات(
ة"مجلة  .9 ة والفارس ، المجلد األول، العدد األول، قسم اللغة "الدراسات العر

اد، يناير  اد، هللا آ ة، جامعة هللا آ ة والفارس  .م2015العر
 



 
ة موالنا أب قر الكالم آزاد وٕاسهاماته في إثراء  وع

ة في الهند   اللغة والترجمة العر
  

   **سيد دمحم عمر فاروق 
  

اسيين والروحانيين في  آزاد عد موالنا أبوالكالم { اء والزعماء الس عة األد من طل
ة ة القارة الهند ة وهو من أبرز قادة الثورة .ش ، االحتالل ضد الهند  اإلنجليز

ة في الءحسناً  وأبلى ة، الحر  نالت اإلنجليز،حتى ضد الكفاح في وشارك الوطن
ي .استقاللها الهند ة والعالم العر اللغة العر قة  ان له عالقة وث إنه شد . و

اء والشعراء  ار األد ر والدعوة، و الرحال إلى الوطن العري، واجتمع برجال الف
ان متضلعًا ف ة حتى أعرب ما أنه  ة واألدب ة ودرس الكتب اللغو ي اللغة العر

  . } عودها وأسبر غورها
  :والدته وأسرته

رمة في شهر ذ الحجة سنة  ة الم م المطاب  1305ولد أبو الكالم آزاد
". محي الدين أحمد بن خير الدين" الكامل اسمهان م، و 1888أغسطس سنة / 9

ة أسرة من ينحدر وهو  مؤسس"ابر"اإلمبراطور زمن في الهند إلى هاجرت أفغان
ة الدولة انت. م1526-هـ923 سنة المغول  وقد اإلنجليز، بجهاد مشهورة أسرته و
 الفشل اءت ما عد ولكن م،1857 -1273 عام الكبر  الهند ثورة في أبوه ساهم
 سيدة من وتزوج هناك، الترحال عصا وألقى الحجاز، إلى الرحال فشد الثورة، هذه

ادلا**                                                            ة، حيدرآ توراه، جامعة اللغة اإلنجليزة واللغات األجنب  .، الهنداحث في الد
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ة، فهي  ارعر ة علماء ابنة أحد  التي أنجبت له " دمحم طاهر الوطر "الشيخ  م
  . 1أبو الكالم آزادالشيخ موالنا 

رمة، وتعلم في الحرم  ة الم ة بين أرجاء م لقد نشأ موالنا آزاد نشأة عر
ة خالصة ة عر ي، وترى تر اته، . الم ة أثرها في ح ت هذه البيئة والتر وقد تر

ة وآدابها ولعب ر والعلمي واألدبي، وٕاتقانه في اللغة العر نه الف ت دورًا هامًا في تكو
ه  عد ذلك حتى أطل عل ة  اته العلم س ذلك على ح ة، وقد انع احث اللغو والم

اسة: صاحب اإلمامتين   .اإلمامة في الدين واإلمامة في الس
ة موالنا أبي الكالم آزاد ثرة متعددة انت شخص اسي  لقد  الجوانب، فهو س

ر إسالمي وفيلسوف  اسل في سبيل استقالل الهند، وعالم جيد، ومف محنك، ومجاهد 
م، ماهر في علوم الحديث ومفسر للقرآن الكرم، ومؤرخ في تارخ العرب  عظ

ة ة واألرد . والعجم، وهو خطيب مفوه وأديب أرب وصاحب أسلوب مميز في العر
م، وظل وزرًا للمعارف والثقافة واحتل هذا 1947ام وساهم في استقالل الهند ع

  .م1957المنصب حتى وفاته عام 
رمة ة الم ة في م يته العر   :تر

ة،  ة دين ة ونشأ بها، وترعرع في بيئة عر لقد رأ موالنا آزاد النور في م
وقضى طفولته األولي بين روعها، وقد اختلف المؤرخون حول سنوات طفولته في 

ة ولعل ة  م ات تلك التي صدرت على لسانه، فقد تعلم موالنا آزاد العر أصح الروا
ي، وتلقى الدروس في  ان يذهب إلى الحرم الم مع دخائلها وأسرارها في طفولته، و

قول الغة، وهو  ستفتح ":اللغة وال ا فتاح ثالث مرات، و قوله  ان الشيخ يبدأ يومه 
سر وال تعسر"قوله ة وأنا ثم يبدأ في ق" رب  منا الحروف األبجد اء، وتعل راءة ألف 

ر هذه األحداث جيداً    2"أتذ
ة، ولما  ار في م اد العلوم والفنون من العلماء الك وقد تلقى موالنا آزاد م
علمه  لكتا في الهند، فبدأ والده الشيخ خير الدين  رجعت أسرته إلى الهند في مدينة 

ان . ستدعى له المدرسين واألساتذة إلى منزله بنفسه ولم يرسله إلى المدارس بل 
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اء والنبوغ منذ نعومة أظفاره وهو في السادسة عشرة  ه عالمات الذ انت تبدو عل و
ه، ومنذ ذلك بدأ موالنا آزاد . من عمره طلع على ثقافة عصره، واتسعت مدار دأ  و

حة للدين  تجه إلى األصول الصح رة لمسلمي الهند و قظة الف ال اإلسالمي يهتم 
ة بين المسلمين والهندوس،  ة، وحاول إلى الوحدة القوم ة والمذهب عيدًا عن العصب
ة وشارك في الكفاح ضد اإلنجليز حتى نالت  ة الوطن الء حسنًا في الحر وأبلى 

  .الهند استقاللها
  :العالم العريرحالته إلى 

على كي يتعرف إلى العالم العري لرحلة القام موالنا أبو الكالم آزاد  
ارها أحوالها ان العالم اإلسالمي في تلك الفترة قد بدأ في التفاعل وأف ار ل، و ألف

ة لإلمام دمحم عبده، وتلميذه لشيخ الثورة ل جمال الدين األفغاني، والدعوة اإلصالح
 -1912فترة ما بينالفي ". المنار"دمحم رشيد رضا صاحب مجلة النجيب العالمة 

الد الشرق األوسطم زار موال1908 ة،  ةنا أبو الكالم آزاد مختلف  ة واإلسالم والعر
انت تسمى  ات الوالتي  ةالوال عض العراقاجتمع بففي . في ذاك الوقت عثمان

ة و  اسيزعماءها رجاالتها الدين  القاضي علي عالء الدين األلوسي: ، ومن بينهمينالس
ان ) م1921هـ1340المتوفی( ة،  اً وموحد سلفي المنهجالذ  بين المذاهب اإلسالم

ة العديدة ة واللغو ًا من القضاة وصاحب المؤلفات الدين ان واعظًا وفقيهًا وقاض ، و
النزاهة واألمانة تولى القضاء في نواحي متعددة من العراق وخارجها في . المعروفين 

عد االحتالل اإلنجليز تولى القضاء غداد األستانة وفلسطين ولبنان وغيرها، و  .3في 
علماء االستشراق، منهم غداد التقى أبو الكالم آزاد  س : وفي  المستشرق الفرنسي لو

، وهو من أكبر مستشرقي فرنسا وأشهرهم، وقد شغل )م1962 -1883(ماسينيون 
ة في شؤون شمال أفرقا،  مستشار وزارة المستعمرات الفرنس عدة مناصب مهمة 

ات ا ذلك الراعي الروحي للجمع الد العربو ة في  شيرة الفرنس تعلم اللغة . لت
مة، وشارك في التنقيب عنها  اآلثار القد ة وغيرها من اللغات، وعني  ة والتر العر
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مواهب موالنا آزاد . 4م1908-1907في العراق عام وقد اندهش هذا المستشرق 
اس ة وس عد ما جر الحوار بينهما حول موضوعات دين رة  ة والف ة، وموالنا العلم

ه ضًا تأثر  الثوار و  .آزاد أ اشاثم انتقل إلى مصر ولقي  مال  ع مصطفى   من يت
زًا، بالقاهرة والتقى  -مصرثم جاء إلى  .أتاتورك عض األتراك الذين أسسوا هناك مر

ومة  ة، وتنتقد الح ة العالم ا اإلسالم القضا ة تعنى  صدرون منه جردة أسبوع و
ة العثمان الشيخ العالمة دمحم رشيد رضا صاحب اتصل  في القاهرةو . ةالتر

على مناهج التدرس في هذا  اطلع، و ااألزهر ومشايخهعلماء جامع، و "المنار"مجلة
، و  ة، الصرح الديني العر ه إليها، بل انتقدها في مقرراته الدراس ولكنها لم تجذ

راته قائالً  ان النظام م حينما شددت الرحال إل1908في سنة " :مذ ى القاهرة، ف
ساعد على تحصيل  ن يثقف العقول أو  السائد في األزهر ناقصًا غير واف، فلم 

ة والفلسفة الكالس مةمعلومات وافرة عن العلوم اإلسالم ، وقد شمر والحديثة ة القد
طوا  ذيله الشيخ دمحم عبده إلصالح هذه النظام السائد، لكن العلماء المحافظين أح

ع  ه، وعندجم ة  ماجهوده ومساع ل قن الشيخ دمحم عبده من إصالح األزهر أسس 
اسم ة إلى يومنا هذا"دار العلوم"جديدة  اق   5..."، وهي 

ة ا أو دار الخالفة اإلسالم ة ثم زار تر اء روح العثمان ًا الى إح ، داع
ترص بهم في دينهم وأوطانه تنبيهاً الدين، و  ونون لما يدور حول المسلمين، و م، و

ل شيء ار والتهافت في  ينما ثم ذهب إلى فرنسا، و . على هذا المستو من االنه
أ الحزن  ه الن ا وصل إل المرض الشديدقصد إلى برطان عاد . أن والده مصاب 

ولم يجد موالنا آزاد سوا منبر اإلعالم الجد وسيلة . الى الهندآزاد أبو الكالم موالنا 
طال الشبهات الواردة على اإلسالم والمسلمين أو طرقًا لإلصالح . الديني والدنيو وٕا

الغ"و "الهالل"مجلة : عدة مجالت منهافقد أنشأ  ة،" ال  مجلةو  في اللغة األرد
ة " ثقافة الهند"ومجلة " الجامعة" ة  تعرفهدفًا إلى في العر ه القارة الهند مسلمي ش

ة، ومساندةً  ة واإلسالم عضًا على قاعدة النهوض والتقدم  البلدان العر عضهم 
  .6وانتزاع الحرة من المستبدين
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ين موالنا أبو الكالم آزاد وزرًا لهند من براثن اإلنجليز، عُ ااستقالل  فلما تم
الد الشرق األوسللمعارف،  ان1951مايو 18لمدة شهرن في  وزار  هذه  تم، و

ة بي وشارك في  .العالم العرين الهند و الزارة تهدف إلى توطيد العالقات الثقاف
ة وٕاخالص ل عنا صمات . الحفالت والمؤتمرات العديدة في العالم العري  وترك 

  .في التارخ التي ال تكاد أن تمحى
ة اللغة العر ة على موالنا آزاد وعنايته    أثر البيئة العر

ة لما أنه ولد في  اللغة العر قة  رمة، ان لموالنا آزاد عالقة وث ة الم م
ه لسانه هي اللغة  ة، فأول ما نط  ة من أعرق عائالت م انت والدته عر و
الغًا في  ت تأثيرًا  ة، و والدتها تر اللغة العر انت تتحدث  ة، ألن أسرته  العر
ًا  ة موالنا أبي الكالم آزاد، فصار خطي رة في شخص ة والف ن الملكة اللغو تكو

ارعاً  ًا  ات م تأثيره مفوهًا و ح اء عصره،  ه عن غيره من أد ، وقد تميز أسلو
الكلمات والمعاني والصور  ة، وعني موالنا آزاد  ة والكتا ة في الخطا األساليب العر
حت  ة حتى أص األرد تابته  ة التي دأب على استعمالها مرارًا في  واألخيلة العر

ة ومن نسيجها الصرفي  ن اللغة األرد الغيجزء من تكو   .وال
ة  ه أثر العجمة وال تأثير البيئة الهند ة ال يبدو ف اللغة العر ه  أما أسلو
ات أو الرسائل  اته سلسة رصينة وهذا ما نراه في الخطا تا ، فجاءت  ك الهند والس

ات "المنار"التي أرسلها للشيخ دمحم رشيد رضا المصر صاحب مجلة  ، وفي االفتتاح
عض أعداد المجالت ال الغ"و" الهالل:"تي أصدرها وهيل انت " الجامعة"و" ال والتي 

ة، وفي تفسيره لمعاني القرآن الكرم المسمى بـ ال " ترجمان القرآن"العر عد دل الذ 
ة المختلفة  تب التفاسير العر ة، واطالعه على  ساطعا على تضلعه في اللغة العر

ة لل ه القارة حتى صارت ترجمته من أفضل الترجمات األرد قرآن الكرم في ش
ة   . الهند
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ة التي تأثر  ه من خالل مؤلفاته العلم ة عل ة العر ذا يتجلى أثر التر و
ة  ل أ استعمال أسماء عر رمة من حيث الش ة الم ة، في م البيئة العر فيها 

رة، ترجمان القرآن، حزب هللا، هجرو وصال، أم الكتاب، : لمؤلفاته األدرة، مثل تذ
ام وغيرها قة الص قة الحج وحق اسة، حق ة .الدين والس ة العر ست هذه التر وقد انع

ة  غ وتراكيب عر على موالنا آزاد من حيث المضمون من خالل استخدامه لص
فتتح رسائله بـ اته،  تا رم"جديدة في  ات " الصدي الم إلى جانب استخدامه لآل
ة واألشعار  ة واألحاديث النبو ةالقرآن اللغة العر م    .واألقوال المأثورة واألمثال والح
ه الشهير تا ار خاطر"حينما نطالع  ه هذا األثر " غ ن لنا أن نالح ف م

ة واألحاديث . العري ات القرآن استخدام اآل ه موالنا أبو الكالم آزاد  وقد اهتم ف
قدر  ة  ة، واستعمال األقوال والمأثورة واألشعار العر صعب علينا حصرها في النبو

تاب مستقل حث، وهي تحتاج إلى  عض األقوال المأثورة . هذا ال ر هنا  وأنا أذ
ما يلي نموذج وهي ف ة    :واألشعار العر

 :األقوال المأثورة
ة منها اللغة العر ه األقوال المأثورة  تا ر موالنا آزاد في  وضع : لقد ذ

وتأسى على ) 35:ص(الي والتعاقب على سبيل التو ) 33:ص(الشئ في غير محله، 
قينًا ) 55:ص(ما فات شف الغطاء لم أزد  ومن لم يذق لم ) 123:ص(لو

ح وأنا أملح منه ) 143:ص(ولقد أحسن من قال ) 142:ص(يدر وأخي يوسف صب
  .وغيرها) 167:ص(

ة  :واألشعار العر
الشعر العري في مؤلفاته، وهذا يدل على ة تامة   عنى موالنا آزاد عنا
ة  ات العر عض األب ر  ما أنه ذ م في األدب العري،  ة وذوقه السل العر إلمامه 

اق، نموذج منها اق والس ه الس حتاج إل ر : حسب مقتضى الموقع، وحسب ما  إنه ذ
  )9:ص(شعر الثعالبي 

ات وقلبهم ــراس   عن الحب ال يخلو وال يتزلزل    تزول جبــــال الـ
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راته ف ه وعند الحديث عن ذ يف أنها ملكت على عقله وقل ة و ي م
قول متمثًال قول الشاعر   :وتملكت منه ولم تدع مجاًال آخر لمؤثرات أخر 

ن بين الحجون إلى الصفاء ة سامر   أن لم  م سمر  س ولم  أن
  )96:عمر الخزاعي ص(

ار خاطر، منها أكثر ثرة في غ ة  ات عر أب   :موالنا أبو الكالم آزاد 
ال لبن قطعهــــا وج يـــف  فهن شتاء  ان    )184:المتنبي ص(وهي الشتاء وص

ة  ه ذنب   فقلت لها ما أذنبت قالت مجي قاس  أوس بن حجر، (وجودك ذنب ال 
  )189:ص

  )195:المعر ص(عفاف وأقدام وحزم ونائل   أال في سبيل المجد ما أنا فاعل
اإلضافة إلى أنه  ر األشعار لفحول شعراء العربا و أبو : ؛ أمثالهتم بذ

 ، حتر ، ال ، أبو العالء المعر ة بن مهد فراس، الحمداني، ابن سنا، عال
اد    .والصاحب بن ع

بيرًا من المصارع أو الشطارمن الشعر  ذا استخدم موالنا آزاد عددًا  و
شرح قصده، نموذج منها ره و   :العري ليبين ف

المقارن (وسل عن قرنه  عن المرء ال تسأل ل قرن  المصرع  -قتد ف
  )109:اد صاألول، الصاحب بن عّ 

أس الكرام نصيب   -شرنا وأهرقنا على األرض فضله( ولألرض من 
  )198:المصرع الثاني ، لإلمام دمحم الغزالي، ص
انًا  عض الحي عاشقة(واألذن تعش قبل العين أح المصرع  -ا قوم أذني ل

شار بن برد، ص   )268:الثانيل
عض المال حظات التي تدل على أن موالنا آزاد ساهم مساهمة هذه هي 

اته ومقاالته ورسائله تا ة، من خالل    .فعالة في إثراء اللغة العر
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ة في الهند  مساهمته في إثراء اللغة والترجمة العر
اء الذين  ان من العلماء واألد ا الكالم آزاد  قة أن موالنا أ ر الحق ال تن

ة، إنه أنشأ جرائد بذلوا قصار جهودهم في  ه القارة الهند ة في ش ر اللغة العر تطو
ة في الهند، وهذا من أهم إسهاماته في إثراء اللغة  ة لنشر اللغة العر ومجالت عر

ة ه القارة الهند ة في ش ات عديدةفي اللغة . العر تب مقاالت أو افتتاح ما أنه 
ة  ة ونشرها في المجالت والجرائد األرد ةالعر ذا أنه شمر ذيله في مجال . والعر و

ة، وأجاد فيها عض الكتب الهامة إلى اللغة األرد اآلن أنا . الترجمة، وقام بترجمة 
رًا،  يسألق ة وفي مجال الترجمة نشرًا وتطو الضوء على إسهاماته في الصحافة العر

ما يل   :يوهو ف
ة -1  :مساهمته في الصحافة العر

ان موالنا أبو الكالم  ارزة ظهرت في آفاق الصحافة و ة  آزاد شخص
ة القرن العشرن، وهو من أولئك الصحفيين الذين أعطوا الصحافة  ة في بدا اإلسالم
حت صحافته نموذجًا  ًا ونمطًا حديثًا مؤثرًا في األسلوب والتوجه، وأص هدفًا سام
اته في خدمة  ه المثال، قضى معظم ح ضرب  ه في أوسا الناس و حتذ 

ثيرة، ولم ال صحافة، أصدر عدة دورات، واشترك في هيئات التحرر لصحف 
ة  ة فحسب بل توسعت إلى الصحافة العر تنحصر خدماته في الصحافة األرد

ضاً  ةهماإنه . أ اللغةالعر   ".ثقافة الهند"والمجلة  " الجامعة"المجلة : أصدرمجلتين
 ":الجامعة"المجلة 

ولكاتا في أول إبرل  "امعةالج" مجلةأصدر موالنا آزاد ال ة في  اللغة العر
شرف بنفسه عليها، وفوض إدارة 1923 ان موالنا آزاد  انت نصف شهرة، و م، 

 ، اد ح آ انتحررها إلى الشيخ عبد الرزاق مل  أن إصدارها من يهدف آزاد موالنا ف
 الحرة سبيل في الكفاح في المساهمة من ألبناءالهند ما العري العالم بتعرف قوم

ا واالستقالل، ة، الخالفة منو  العرب، ملوك من لتأييد وطل تب اإلسالم  آزاد موالنا و
  :المجلة غالف على
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م فاعبدون " ة " الجامعة "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ر ة اجتماع مجلة أدب
ة األست ة تحت رعا ة والشرق اذ تصدر مرتين في الشهر تدعو إلى الجامعة اإلسالم

الغ  عة ال أبي الكالم، إدارة المجلة مط ني  ولكاتا 25 –الشيخ أحمد الم رن لين 
   7"عبد الرزاق اللكهنو : الهند، المحرر والمدير المسؤل

رها في أرجاء الهند، ألنها لغة  ة وتطو ومن أهداف هذه المجلة نشر اللغة العر
ما  قاع األرض،  قعة من  ل  ة مقدسة لد المسلمين في  اتهم االجتماع أن ح

اء  بير في إح طة بهذه اللغة، وقامت هذه المجلة بدور  ة مرت ة والدين واألخالق
ة لعلماء ذلك العهد،  ة والعلم ة وذلك عن طر نشر المقاالت الدين العلوم اإلسالم
أمور دينهم، وأدت واجبها في  قا المسلمين وتعرفهم  ما قامت بدور مؤثر في إ

الرغم من أن عمرها لم إثارة حم ة  اس اتهم الس ة المسلمين نحو مسؤليتهم، وواج
ثيرا إذ توقفت في مارس عام  متد الزمان بها  سبب سوء 1924طل ولم  م 

ومة الشرف حسين بن عل ة وسقو ح ان  يأوضاعها االقتصاد في الحجاز الذ 
س هذه المجلة ة مضيئة في تارخ وتعتبر هذه المجلة نقط. السبب األول في تأس
ة في الهند، ومصدراً  ة  مهماً  الصحافة العر اس األوضاع الس للمعلومات المتعلقة 

ا1924 -1923خالل عامي  ل من الهند الحجاز وتر   8.م في 
 ":ثقافة الهند"المجلة 

صفة " ثقافة الهند"أما المجلة  انتظام و التي ما زالت تصدر حتى اآلن 
اد أول  9م1950نا آزاد في مارس عام االستمرار، أنشأها موال ح آ ان الشيخ مل و

ة من اللغة العر ة التي تصدر   مدير لها، وهي تعتبر من أشهر المجالت الثقاف
ة، بنيودلهي، تعزز العالقات   الهند، وهي تستهدف  المجلس الهند للعالقات الثقاف

ار  ة والحضارة بين الهند والعرب، وتلعب دورًا  ة في الثقاف زًا في نشر اللغة العر
  : قال موالنا آزاد" ثقافة الهند" وعندما صدرت مجلة . الهند
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ة(وأر أن المجلس " غي له أن ينشئ لنفسه ) المجلس الهند للعالقات الثقاف ين
ستعد إلصدار مجالت ونشر مطبوعات مؤقتة  فتح قاعة للمطالعة و دارا للكتب، و

  10"أخر 
ة وتوطيدها، ومن أهم األهداف الس ر العالقات الثقاف ة لهذه المجلة هي تطو ام

ة ادل بين الهند والبلدان العر انت أو . والتفاهم المت مة  حضارة الهند قد وهي تعنى 
ة  بير في تثقيف الشعوب العر حديثة لذا يجدر بنا أن نقول إن هذه المجلة لها دور 

آثار الهند وفلسفتها ولغات وتبذل المجلة جهدها . ها وآدابها المتعددةوالبلدان األخر 
ة آملة بذلك  ة ونشر رسالتها وتقرب صورتها إلى قراءها العر ان الثقافة الهند في ب
ا  ة بين الشعب الهند وشعوب أس ة وتوثي الصالت الود ة العالقات الح تنم

ا ة ومصر وتر   .الغر
بيرًا وقبوًال نالت  ًا  واسعًا بين العرب والعالم العري، مجلة ثقافة الهند إعجا

ة تقديرًا بها، وممثلو الدول  أرسلت رسائل عديدة إلى المجلس الهند للعالقات الثقاف
قة يرحبون بـ ة الشق ك من المملكة " ثقافة الهند"الشرق امل  تب إسماعيل  و

  :المصرة رسالة قال فيها
اهتمام ال في الشرق " قرأها  األوس فحسب، بل في  ثقافة الهند ستخدم من 

ة  األقل سيين  عض إندون ة  اللغة العر انها  الد األخر التي يتكلم جزء من س ال
ا س ة في إندون   11"العر

ات   :االفتتاح
ات ات أبي الكالم آزاد في افتتاح تا انت  الغ"و" الهالل"و ة " ال اللغة العر
ما يتجلى  ورة قطعة رائعة ونموذجا لألسلوب العري،  ة المذ ذلك في هذه االفتتاح

ة لـ  ما أدناه يخاطب أبو الكالم آزاد جمهورا من المسلمين في هذه االفتتاح ف
قول"الهالل"   :، و

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا "
عد". 80: اإلسراء" نصيرا قظة النابهة سنة : و عين ال ا  ثت م وم1906فقد رأيت رؤ
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اق لتحقي  ة االشت نت في غا ا، و حث عن التعبير العملي لهذه الرؤ ة أ سنين متتال
ة، وما زلت بين اآلمال والعزائم غ فة، : هذه ال ولطالما هاجمني القنو مهاجمة عن

مة معتمدا  عزمتي المستح للتغلب على عزائمي، والنيل من إرادتي، لكني تشبثت 
ه على عون هللا، واثقا من ت ا من قبل "أييده إلى أن حان يوم أقول ف ل رؤ هذا تأو

ح بي من " قد جعلها ري حقا ا، ما  وال يخفى على عالم السرائر، وعارف الخفا
اد يذهب معه وعيي،  ة، وما يهددني من اآلمال واألحزان، مما  المشاكل المضن

اتنا ال، بيد أننا ال نجد مبررا لترك ح حرمني طمأنينة ال ع  و تسير معطلة، وتض
و الدهر؟ ليت  -عادتنا –وما لنا نشتغل  .سد ة وش الحديث عن الفشل والخي

الطمأنينة ... شعر  اة ال بد أن تكون مقرونة  أن الح مان  ما دعا الناس إلى اإل
حون  س منعنا أن نقوم في وجه النوائب واآلالم؟ أال ترون الغواصين  والهدوء؟ وما 

حر إلى شا طئ السالم، بينما يرتعد الخائفون وجال وهم راكبون في السفن، أو ال
اك لها قبل الموت، فهال  الشدائد، ال ف اة مقرونة  واقفون على الشواطي؟ أال إن الح
حر دون  ابدة الشدائد فعبروا األ روض الشاكون أنفسهم على احتمال المشاق وم

ة؟    12خوف أو خش
قول أبو الكالم آزاد في افتت ة أخر لمجلة و   ":الهالل" اح

أراب متفرقون خير أم هللا الواحد القهار، ما تعبدون من  ا صاحبي السجن أ"
م إال   م ما أنزل هللا بها من سلطان، إن الح اء دونه إال أسماء سميتموها أنتم وآ

علمون  م ولكن أكثر الناس ال  اه ذلك الدين الق سورة " (أمر أال تعبدوا إال إ
ون ، وما ). 40-39:فيوس ون ال بد أن س أنه ما قدر أن  وا  ا قوم اعلموا وأدر

ه الهند قد اجتازت آخر  أتي اليوم الذ تكون ف حول دون حدوثه، وس من أحد 
الد وخطواتها في سبيل النهضة،  سجل التارخ تقدم ال اسي، وس مراحل التطور الس

م سجله التأرخ عن ما س رتم ف    13 .."أفال ف
الغ" ونموذج آخر مما سطر قلمه الرصين في العدد األول من مجلة  اللغة " ال

عنوان  ة    : قول" المسلمون بين االجتهاد والتقليد" العر
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الحمد هللا الذ رضي لنا اإلسالم دينا ونصب لنا الداللة على صحته برهانا "
م، صرا الذين أ ه صراطه المستق نعم هللا عليهم من النبيين مبينا وأمرنا أن نستهد 

ائه  قين والشهداء والصالحين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا دمحم خاتم أنب والصد
عثه بتوحيد  ه الذ  اده، وأمينه على وح ورسله وصفوته من خلقه وحجته على ع

توحيد الرو ة و ة واألرض ة، للعوالم السماو حرر الخل من رق العبود ة ل ة األلوه
ة عتقهم من رق التقاليد الدين   14 ...ل

ة الفصحى  اللغة العر ات على قدرته الفائقة  يدل هذه المقاالت أو االفتتاح
لة  ة تماما، ولكن المش ع المناس ات واألحاديث في المواض اآل وملكة االستشهاد 

ة فهي تحتاج إل" الجامعة"الكبر هنا أن المقاالت المنشورة في مجلة  ى العر
ة مقالة عرها موالنا عبد  ة مقالة دبجها قلم موالنا آزاد، وأ ص والتدقي أن أ التمح
انت  ة ألنها  ة في العر ضرورة الكتا شعر موالنا آزاد  ، ولم  اد ح آ الرزاق مل

  . خارج نطاق عمله
ان رجال عمالقا، نادرة من نوادر  ا الكالم آزاد رحمه هللا  الجملة؛ أن موالنا أ و

ا في ا ا، قو ان قو مثله الزمان،  غ العصر، قلما يجود  غة من نوا لزمان، ونا
اسة،  ا في الس ا في العلم واألدب، قو ا في اإلرادة، قو ا في الهمة، قو مان، قو اإل
ا فهو عن طر الصحافة التي  ا شرقا وغرا شماال وجنو ل شيئ عرفت عنه الدن و

ل قوة، وجع اته  ار استخدمها طول ح ه من األف الغ ما لد لها وسيلة لنشر وٕا
ة  الخطا له  ، واألمة المسلمة في العالم  ات تجاه الشعب الهند والتوجيهات والتوص
ة، و بلغت الصحافة  ة واألرد اللغتين العر ة الرائعة  غة األدب ة البل المجلجلة والكتا

ة في الهند في عهده  ة واألرد   .يرقمة الثقافة والتقد  العر
  :مساهمته في مجال الترجمة .2

ان مترجمًا  ًا فحسب بل  ًا وأدي ات ن  ًا ر يقدالشيخ موالنا أبو الكالم آزاد لم 
غين الذين بذلوا قصار جهودهم في  ضًا، وهذا الفضل يرجع إلى أساتذته النا أ

ة، من أهمهم ن شخصيته األدب ة وتكو ه العلم المولو حبيب الرحمن : تصقيل مواه
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قة بوالده، وهو الذ  ة، وله عالقة وث ان مدرسًا في المدرسة العال رحمه هللا الذ 
اته ر ح تب موالنا آزاد في م تاب عري قام بترجمته . ان مشرفا على ما  فأول 

للعالمة جالل الدين السيوطي " نور اللمعة في فضائل الجمعة"موالنا آزاد هو 
تاب ) 849-911( س اللبيب في خصائص الحبيبأ"ثم قام بترجمة  للسيوطي " ن

ه"اسم ، ولما عرض هذين الكتابين على أستاذه الشيخ حبيب الرحمن "خصائص دمحم
ما إعجاب تب اإلمام الغز . فأعجب بهما أ ه اثم توجه إلى  تا لي وقام بترجمة 

ه " منهاج العابدين"الشهير ت على نم المولو عبد الواحد خان، ثم استكشف 
تاب . األخر  قات السير سيد أحمد خان على  إلجام العوام عن علم "فلما رأ تعل
لإلمام الغزالي، لقد تاقت نفسه إلى أن ينقل هذين الكتابين " تهافت الفالسفة"و" الكالم

المصطلحات  حة مراعاة  ة، ولم يدخر وسعًا في الترجمة الصح إلى اللغة األرد
ة ة والتراكيب الفلسف ان. 15العلم . ت هي أول ترجمة اطمئن بها قلب موالنا آزادو 

ة  انت لغته األرد ة، و اللغة العر ان متأثرًا جدًا  اه  ما أن موالنا آزاد في ص و
هذا الصدد  فة، و   :قول ضع

ة، "  غلبها أثر اللغة العر ة،  ة قو في هذه الفترة من الزمن لم تكن لغتي األرد
لكتا لم أجد فرص االحتكاك م ة ما عدا الوالد، إال أن وفي  ع أهالي اللغة األرد

ة  سيرة، ولكن لتحسين المهارة في الكتا الشعر سد هذا النقص في مدة  شغفي 
  16 ..."واإلنشاء لم أجد شيئًا مفيدا أكثر من المطالعة

ه السير سيد أحمد خان على  ت ذا ازداد شوقه عندما قرأ االستعراض الذ  و
ه على غ"تاب لإلمام الغزالي، وترجم هذا الكتاب إلى اللغة " ير أهلهالمضمون 

ة اسم. األرد تابين  تب األستاذ قاسم أمين  " المرأة الجديدة"و" تحرر المرأة" ولما 
المه عن المرأة، وانتشرت  ة  رة والعلم ظهر في مصر جدل واسع في األوسا الف

حقوق  ة إلى نبذ الحجاب وٕالى المدانة  ار الرام المرأة، فانبر موالنا أبو الكالم  األف
تاب  ه، ونشره في أعداد مجلة " المرأة المسلمة"آزاد، وقام بترجمة  لفرد وجد ردًا عل

اسم". الندوة" تاب مستقل     . 17"مسلمان عورت"ثم نشره في 
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ة التي  ر أن موالنا آزاد قد استفاد من الجرائد والمجالت العر الذ والجدير 
ة الهامة إلى  انت تصدر من عض المقاالت العر قوم بترجمة  ان  الد العرب، و

انت تلق ة التي  ان يجر في العالم العري  ياللغة األرد أضواًء حول ما 
عض أجزاء مجموعة مقاالت عن . واإلسالمي االستعراض والترجمة ل ما أنه قام 

ة في مجلة الهالل في المجلد م، وترجمة 1927سنة ال 9:، العدد16:الحرة الشخص
تاب  مال عن اآلثار المصرة، وترجمة  ك  تور أحمد  تاب الد عض آجزاء 
لها نشرت في جردة الهالل في أعداد  ، وهذه  تور أحمد شاهين المصر الد

  . مختلفة
ة، وعندما توفي نشر  ومن المعلوم ان معروفًا في الدول العر أن موالنا آزاد 

عض الجرا أ وفاته في  ة ومنهان جردة :ئد والمجالت الصادرة في الدول العر
تاب العرب منهم ار  عض  تب عنه  تراجم األعالم "أنور الجند في : األهرام، و

لي في " المعاصرن حالة في "األعالم"الزر ، وما إلى "معجم المؤلفين"، ورضا 
  ...ذلك

حث   :خاتمة ال
ة ثرة متعدد الجوانب، ة منها ان موالنا آزاد شخص : إنه زار الدول العر

اهم، وأثرت الثقافة  ة، وأيد قضا ا، والعراق، والسعود مصر، والشام، وفلسطين، وليب
ه ر موالنا آزاد، وأسلو ة في ف ة وصاحب . واللغة العر العر ًا فذا  ان آزاد أدي و

ال، يجد آزا اروان خ ار خاطر، و قرأ مؤلفاته وخاصة غ ل من  د قد أسلوب بها، و
ذا  ة، و ات واألمثال العر ة، واألب ة واألحاديث النبو ات القرآن أكثر من استعمال اآل

ة في مجلة  العر ات  الغ"و" الهالل"تب عدة افتتاح تب الرسائل أو "ال ، و
ة إلى الشيخ رشيد رضا اللغة العر ات  ة في . الخطا ة اللغة العر لقد ملك آزاد ناص

ة  ة والخطا انت الكتا ع في العرب والعجم، و ه الجم على حد سواء، واعترف 
ة في ندوة العلماء  ة الشيخ رشيد رضا المصر إلى اللغة األرد ترجمته الفورة لخط

ة1912إبرل  6في  نه من اللغة العر ًال على تم ذلك أنشأ موالنا آزاد . م دل و
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ة  العالقات بين الهند والعرب، لتوثي في نيودلهي، المجلس الهند للعالقات الثقاف
اسم ز ثقافي هند  م في مصر مر ر آزاد المعطرة أق ز موالنا أبو "وتخليدًا لذ مر

ة ون حلقة وصل بين مصر والهند" الكالم آزاد للثقافة الهند   . ل
 :الهوامش والحواشي

م، 2007، سن  7: ، خلي أنجم، موالنا أبو الكالم آزاد شخصيت اور  .1
می د   37- 36:، صيلهاردو اكاد

اعت .2 ، سن ط اد ح آ ي زاني، موالنا عبد الرزاق مل هاني خود آزاد  ي  : آزاد 
  52-51:ص ،هليؤس دهااعتقاد پبلشنگ م، 2008

، سنة  .3 اس العزاو عة المجمع 1962تارخ األدب العري في العراق، ع م، مط
غداد، ص    52:العلمي العراقي ب

عةاألعالم، خير الدين  .4 لي، الط م، دار العلم للماليين 2002الخامسة عشر: الزر
  212:، ص5:بيروت، ج

اعتقاد پبلشنگ موالنا آزاد،  India Wins Freedom ، اردو ترجمة هندآزاد  .5
  20:ص هليؤس دها

روفن،  .6 ع موالنا آزاد ف ش م، اتر 2007: ملك زاده منظور أحمد، ط پرد
مي لكهناؤ، ص   50- 49:اردو اكاد

ة في الهند، د .7 صهيب عالم،  - موالنا أبو الكالم آزاد ومساهمته في الصحافة العر
ة بدلهي الجديدة، ص2006   71- 70:م ، المجلس الهند للعالقات الثقاف

  80- 75:نفس المصدر، ص .8
، المجلس  - د: م، مقال2004، 1:، العدد55:ثقافة الهند، المجلد .9 جالل الحفناو

ة بد   35:لهي الجديدة صالهند للعالقات الثقاف
اعة .10 ، سنةالط مي 1987أبو الكالم آزاد، عبدالقو الدسنو ه أكاد نيو م، ساهت

  84: ، صدهلي
م المجلس الهند للعالقات 1950، سنة 4:، العدد1:المجلد" ثقافة الهند"المجلة  .11

ة بدلهي الجديدة، ص   2:الثقاف
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النمر، الهيئة المصرة عبد المنعم  - أبو الكالم آزاد المصلح الديني في الهند، د .12
  50:العامة، ص

  62-61: نفس المصدر، ص .13
ة في الهند، ص .14   73: موالنا أبو الكالم آزاد ومساهمته في الصحافة العر
: م، ص2013مجلة ثقافة الهند، عدد خاص عن موالنا أبو الكالم آزاد، سنة  .15

183  
سنة ن مجلة ثقافة الهند، عدد خاص عن موالنا أبو الكالم آزاد، عمنقول  .16

تور نعمان خان، ص: م، مقال2013   184:الد
 189-188:نفس المصدر، ص .17

  



 
ما صورها البيروني في  ة    "تاب الهند"الثقافة الهند

 
  

   *أشفاق ظفر. د

  
ة و ت { ة منذ العصورتر الهند والعالم  العري عالقات ثقاف ة و علم  جار

مة رة العرب لوجدنا . القد ة و جز ه القارة الهند خ العالقات بين ش لو درسنا تار
انت تسد منذ ذلك الوقت معظم  ة مثل اأن الهند  رة العر اجات الناس في الجز حت

ر والمجوهرات الحر مة  شة النع ة والمنسوجات و مواد الرخاء والمع . المواد الغذائ
انت تعد الهند من البلدان المتقدمة و تعرف  علومها و فنونها و خبرة أهلها في لو

قال . علم النجوم ل الحجاج الهن" و  ود أكبر في عهد اإلمبراطور شاه جاهان ش
حر ة للناس عن طر ال ة مرور ثير". ١حر من الكتاب والمؤرخين  و قد أشار 

عترف . إلى نبوغ الهنود في العلوم والحساب و الفلك ا عثمان الجاح  ما نجد أ
ه  مال الهنود في العلوم  تا ان والتبيين"قائال في  الحساب، ا":الب شتهرت الهند 

ةوعلم النجوم وأسرار الطب و  ر و الصناعات الكثيرة العجي   }٢".النجر و التصاو
تب العلوم وا الد فارس و إن العرب قاموا بترجمة  . الهندلفلسفة من اليونان و

بير من علماء الهند والفالسفو  اسيين، و جاء عدد  غداد في عهد الع وا ة إلى  شار
تب ال ة ترجمة  مة و في حر ة الطب من العلوم والفنون والفلسفة والح رت لغة السنس

ات وعلوم  عض العلماء العرب إلى الهند لتعلم الراض ما توجه  ة،  إلى اللغة العر
الد الهند  .الفلك والفلسفة ومن بين هوالء العلماء العرب الفذة الذين سافروا إلى 

 اتب حر، نيودلهي، الهند *                                                           
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ة ومشاهدة التطور ةسالدر  الفني والعقلي في حدودها، أبو رحان  العلوم والثقافة الهند
  .دمحم بن أحمد البيروني

لة في   ز على هذا العالم الجليل الذ قضى سنوات طو وهذه المقالة تر
ه . الهند وشاهد ثقافتها وتقاليدها تا ". تاب الهند"وعرف الهند خارج حدودها عبر 

اة في الهند آنذاك ع نواحي الح ما لجم عد سجال مح   .وهذا الكتاب 
أبي "دمحم بن أحمد الخوارزمي"ولد :  مولد البيروني  ونشأته ، المعروف 

في قرة من  م٩٧٣من سبتمبر ٤=ه ٣٦٣من ذ الحجة  ٣الرحان البيروني في 
ستان "عاصمة دولة " اث"ضواحي مدينة  عة لجمهورة أوز خوارزم  وهى اآلن تا

ا الوسطى وقد سمي  في اسم  تآس راه" البيروني"هذه المدينة  وقد تلقى  .تخليًدا لذ
ة " البيروني" اد القراءة والكتا مه في بلدته، حيث حف القرآن، وتعلم م تعل

اتهم   والحساب، وشيًئا من الفقه والحديث مثل غيره من الطالب الذين يبدؤون  ح
ة عد أن وجد في " البيروني"ثم اتجه . العلم ات،  ة والراض ع إلى دراسة العلوم الطب

ًال إلى ذلك، فتلمذ على ي ان "أبى نصر منصور بن على بن عراق"د نفسه م ، و
ات والفلك، وعمل تحت إشرافه في مرصده الفلكي ظل  .عالًما مشهًورا في الراض

، واتجه إلى مدينة وز العشرن من عمره، ثم رحل عنهاالبيروني في موطنه حتى تجا
ة من )ه ٣٨٤(سنة " الر " ا"طهران"، القر الر التقى  لعالم ، وفى أثناء إقامته 

ة على )ه٣٩٠(المتوفى سنة " الخوجند"الفلكي  حوث الفلك عض ال ، وأجر معه 
ال الموجودة في  ة ملكها " جرجان"ثم انتقل إلى . الر "أحد الج قابوس "وحظى برعا

ير أكبر "بن وشم العلماء، وفى أثناء إقامته التقى  ثير الحفاوة  ان أديًا  ، و
حيىأبى "أساتذته الطبيب الفلكي  سى بن  ه )ه٣٨٩(المتوفى سنة " سهل ع ، وشار

حوثه و تعلم منه أسرار العلوم والفنون                                                        ٣.في 
ال السلطان محمود الغزنو    :في 

وعاش    "أفغانستان"عاصمة " ابل"اآلن  ي، وه"غزنة"ثم أجاءه القدر إلى 
ال السلطان  التحقي  في الفلك والفيزاء والتعدين " حمود الغزنو م"في  مشتغًال 
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الد  رة في  وغيرها من العلوم والفنون وقد راف البيروني في معظم فتوحاته العس
ع عشر " الهند" "  الهند"فرصة وجوده في " البيروني"مرة، وقد اغتنم  ةالتي بلغت س

نوزها العلم احثا يز، وتعلم اللغاتل الدقة و ة وثقافتها المتنوعة عن  ة  التر الهند
ة رت ثيًراخاصة اللغة السنس ة، فنقل إلينا  ة والفلسفة الشعب  ، ودرس النواحي الدين

ه ومؤلفاته، وخاصة  ت ه الذمنها، في  تا اسم " الهند"أفرده للحديث عن  في 
عد وفاة السلطان  ".تاب الهند في تحقي ما للهند" ) ه٤٢١(سنة " الغزنو محمود "و

ل ما "مسعود"خلفه ابنه  وفر لهم  شجع العلماء و ا للعلوم والثقافة،  ان مح ، و
ه، ووجد  ل تقدير وثناء، فأكب على التأليف" البيروني"حتاجون إل الطه  ظل و  في 

ات الذ التصنيف، و محل التقدير و " البيروني" ه في الفلك و الراض ت أهداه أكبر 
ة، إ". القانون المسعود"ه أطل عل ان البيروني مجيدا للغة العر لى جانب و

ة و  ة ثم اضاف إلى ذالك لهجته األم الخوارزم عد، اللغات لغته األولى الفارس ما  ف
ة و  رت ة والعبرةالسنس ة والسران ات وعلم الفلك. اليونان غ في الراض تم و . ون

ا ومؤرخا وراض اره عالما ولغو ا و إعت ا و ا وجغراف ا وصيدل وعلى حد . فيلسوفاطبي
ه " سميث"تعبير  تا ات"في  ان البيروني من ألمع علماء زمانه في "تارخ الراض  ،

معلوماتهم عن الهند ات، وأهل الغرب مدينون له    ٤.الراض
ةو   مؤلفات البيروني  :حوثه العلم

تب و  ني أكثر من مأة لغت مؤلفات البيرو قام البيروني بتأليف عدة 
تاًا بين صغير بير في مختلف فروع المعرفة وأرعين   :من اشهرهاو . و

ة" -١ ة عن القرون الخال اق ة ، "اآلثار ال م الفلك حث في التقاو وهو ي
اليونان والرومان والفرس  ان المختلفة في ذلك الوقت،  اد عند الشعوب واألد واألع

، والنصار واليهود وعرب  ةوالق    .الجاهل
حث في الفلزات والمعادن "الجماهر في معرفة الجواهر" – ٢ تاب ي ، وهو 

خاصة   .األحجار الكرمة و
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فصًال ) ١٢(وهو يتألف من  ،"القانون المسعود في الهيئة والنجوم" -٣
له، مع حساب التوقيت وحساب " البيروني"قدم فيها  إسهاماته في علم الفلك 

ا ات والجغراف   . المثلثات والراض
م" -٤ م ألوائل صناعة التنج ، وهو موسوعة تعرض لمصطلحات "التفه

ة، و  ا واألوقات، وتصف األجهزة الفلك ع الهندسة والحساب والفلك والجغراف ط
  .)م١٩٣٤(سنة " لندن" الكتاب مع ترجمة إنجليزة له في

ح مسافات المساكن -٥  ة األماكن لتصح تاب في "تحديد نها ، وهو 
ة واالختالفات في تحديد أطوال  قوم بتحديد العروض الجغراف ا حيث  الجغراف

ع الكتاب في  ا"المواضع، و ط   ٥".تر
  إهتمامه: الهند

أنه مي ان أول عالم مسلم قام وصف البيروني  ات و بزارة ؤسس علم الهند
ادها وأعرافهاعقائالهند لدراسة  تقاليدها و  العالم الجليل  هذاو . دها ومشاهدة أع

انت  األنثر"ضا أيوصف  ة التي  ة العقائد ولوجي األول للنظام البرهمني و الش و
الد ل شيىء رائج في حدود ال ذ قدمه الينا البيروني إن التحقي الرائع ال .تشمل 

ه  تا  "تاب الهند في تحقي ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة"هو 
عيدة و  عد أسفاره ال مة الذ صنفه  قة في اإلجتماع الهند وثقافتها القد تجاره العم

ل شيء يهم في أ. الشامخة  . ثقافة وحضارةقد سجل البيروني في هذا الكتاب 
ا قد قسمو  ا  .هذا الكتاب إلى ثمانين 

اب األول  ة التي واجهها الكاتب في فهم إن ال شتمل على المشاكل التمهيد
المجتمع الهند وٕادراك الحقائ الموجودة في نسيجه، ونهجه الخاص نحو تعلم 

  .جوهرة الهند
اب الثامن اب األول إلى ال ة والدين أ، قد ومن ال الفلسفة الهند حا 

  .التفصيلالهندوسي 
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اب الحاد عشر اب التاسع إلى ال حث في نظام األسرة ومن ال ، قد 
  .قواعد السلوك الديني المروجة والمعمولة في االجتماع و 

عو  اب الرا اب الثاني عشر إلى ال ر عن النصوص   عشر، من ال قد ذ
ة ة والعلم   .الدين

ع عشر اب السا اب الخامس عشر إلى ال ر طرق ومن ال الهنود  ، قد ذ
اء والعلوم م   .في الك

اب الثاني والستين  اب الثامن عشر إلى ال بلغ المعلومات أ، قد ومن ال
  .حول النظام االجتماعي والطقوس

عين اب التاسع والس اب الثالث والستين الى ال خبر البيروني أ،  ومن ال
  .والفلك والتارخ والمهرجانات ةالهند اعن الجغراف مفصال

اب األقد خص او  ه" الثمانين"خير ل ات النجوم ف ر الفلك وحر ما أن .لذ
ان بنفسه خبيراً  ة البيروني  مال الهنود في العلوم . للعلوم الفلك التفصيل  حث  فقد 

عها العلماء الهنود ة التى يت ات الفلك     ٦.والحر
احثا في الثقافة والدين وال ال في الهند  لغة من قضى البيروني وقتا طو

أول عمل ميداني لونتيجة لذ .م١٠٣١حتى  ١٠١٧ ة لك قام البيروني  إلثنوغراف
مه على هذا . الدين الهندوسي في الهندحول موضوع الثقافة و  قه وتقد فإن تحق

صفة مراقب بالموضوع يثبت أن البيروني احا  ة  ع أنحاء الثقافة الهند جم
الئنتمااورغم  .موضوعي للهند ، سجل البيروني ه وعالقته الوطيدة  ال الغزنو

" ماثورا"عض نهب أكثر فظاعة من قبل السلطان محمود الغزنو خاصة في 
الد، وخل " قائال " سومناث"و ة الإن السلطان محمود دمر تماما ازدهار ال كراه
ة ل بيرا في العلوم الهند ان المحليين، وتسببت الغزوات  تراجعا  لمسلمين بين الس

الد التي غزاهافى تلك األجزا ن الوصول لنا " ء من ال م مقارنا مع المدن التي ال 
 ٧.إليها حتى اآلن
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ان , ومن خصائص البيروني اناته  عن العقائد واألد أنه أثناء تصرحاته و
ما على الثقافة اواألعراف الر  صدر ح صل إلى نتيجة معينة وال  ئجة في الهند، ال 

ة أو ة،  الهند ر ال عن وٕانما يتحدث من خاللهاالعقيدة الهندوس واألدوات  طرق تطو
ان و التسامح الديني تب البيروني " تاب الهند"وفي مقدمة .  لدفع الحوار بين األد

ة وراء هذا السع"نفسه  ما  يأن الن ة، وال س انات الهند الحوار بين اإلسالم والد
ة ذلك البوذ ة و   ٨". الهندوس

اب الثاني عشر لكتاب ألقى البيروني الضوء على العقيدة , الهند  في ال
ة المعروفة أمثال  ة والكتب الدين تب " فيدا"و" بورانا" الهندوس ر عن أرعة  و قد ذ

ة عشر " فيدا" وقد ". مهابهاراتا"االضافة إلى " سمرتيإ" وعشرن " بوران"و ثمان
ر عن  ا للذ ا ر ". مها بهاراتا"خص  قة عنه ، وحتى أنه قد ذ ووفر لنا معلومات دق

م  ه العظ ات اق أن هذا الكتاب هو سجل يومي ". اسف" عن  وقد صرح في هذا الس
قة الحاكمة " اندو"و" ورو"وهم . للتنازعات والحرب بين فئتين من األشقاء من الط

و أفاد أن هناك مأة ألف قطعة من الدعاء و المناجات و تسمى . انفي ذالك الزم
   ٩. "برب"ل واحدة منها 
ر البيروني عن  الثامن عشر من الكتاب، ابفي ال " و "رامائنا"و" رام"ذ

وقد أشار خاصة في هذا " وراونا رام"والحرب بين " سيتا"إلى قصة  مشيرا" راونا
اق  سمى الس ن"إلى سلسلة جبل  عتقد ".بجبل القرود"تعرف عامة  يهو " دهااش و

ل يوم وله أماكن الجلوس الخاصة وفر الناس . أن ملك القرود يخرج مع جماعته  و
ضا أن القرود هناك . الكبيرة شجارالمطبوخ على أوراق األ هناك األرز لهم عتقد أ و

ضلون الطرق فللذين ينصتون إليهم و " راما"الم سمعون  ي ٕانهم يهدون من 
ات    .الغا

ر تفاصيل قصة  سيتو "على " سيتا"و" رام"وقد شاهد البيروني في ذ
حر" سمودرم ان وضع قطعة " رام"عتقدون أن  ،وسوقال إن الهند. جسر على ال

الد  حر للوصول إلى  ا"من الجبل في ال إلطالق سراح " راونا"للقتال مع " سرالن
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سهم ل" رام" وقطع ".سيتا"زوجتها  ا"ه أثناء عودته من الجسر  ان ". سيرالن وهذا الم
  ١٠. اليزال واضحا حتى اآلن

ان  ًال للكالم على عقيدة التناسخ عند الس ا طو ا وقد عقد البيروني 
التناسخ شعار: وأفاد. المحليين مان  لمة التوحيد  أن اإل ما أن  ة  العقيدة الهند

ة لمة التثليث شعار النصران تاب ون. شعار اإلسالم، و سات ) اتانجلي(قل عن  مقت
ات عقيدة التوحيد عند الهنودإل :                                                                                ما نجد .ث

ا " ما يتعل  عتقد الهندوس ف ة، أو ة ونها ، من دون بدا نه هو واحد أبد
عمل بإرادة حرة، حانه  و م حي وتعالى،هو س ش ، وهو  ،ح اة والع عطي الح و

ه والتغاير، حاكم، ع الش ادة فردة من نوعها وراء جم م خبير وهو وله س   ١١".عل
تاب الهند   :قد قال البيروني في موضع آخر في 

اك" ادة األصنام هي نوع من اإلرت وٕانها حصرا سمة من سمات  .إن ع
عض اء، عامة الناس وهي اآلثار تكرما ل األنب ة،  األشخاص  ماء، والمالئ والح

اء للحفا على آثار ال لهم، وروجت هذه االش ات في ذاكرة عامة  وتبج هذه الشخص
ابهم أو وفاتهم عد غ  ١٢".الناس 

  :قواعد اللغة واألدب
وفي هذا . قد ناقش البيروني تطور قواعد اللغة والمعلمات الشعرة في الهند

ة  ر خلف اق قد ذ ر قواعد اللغة واألدب  والمالس ة في الهند  ءداوراء تطو االدب
  :قائال

سمى " يرو الناس" ة او " سمل واهن"ان هناك ملك  في اللغة العام
ة قصرهان يوما من األ، في اللغة الفصحى" ستواهن"  .ام يلعب مع ملكاته في بر

ام ديهي"وقال إلحد ملكاته  ولكن سمعت ". عليال تدشن الماء "عني " مودا 
ذا  ام ديهي"الملكة ه اتإي"عني " مود  الحلو اتفذهبت و ". تي   .أحضرت الحلو

دأ الجدل بينهما. الملك فغضب ضا، و ة أ حت غاض ة،  .وأص ووفقا للتقاليد الهندوس
ل شيء وتنحى عن األمور ا ة من القصر وترك  ه . نعزل الملك في زاو فأتى إل
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علم الناس النحو والقواعد لجعل رجل دين هندوسي ووعد أ ضع قواعد للغة وس نه س
صلي . اللغة سهلة الفهم واإلدراك، فرضي الملك واحد " (ماهاديف"عاد رجل الدين 

ة عض " ماهاديف"ظهر ). من اآللهة الهندوس اق النحو أوعلم رجل الدين  س
ما . والقواعد ذا وضع رجل الدين قواعد اللغة  لي قواعد ؤ دأبو األسود ال وضعوه

ة  ١٣".قواعد اللغة في الهند إلى الوجود توجاء. اللغة  العر
ةالعروض واأل   :وزان الشعر

ر قصة وجود القواعد  االبيروني أن هناك أساليب و طرق يخبر ،عد ذ
قول ،خاصة لنظم الشعر في األدب الهند وهو أمر مفيد للممارسة الشعرة   :و

. مثل عروض الشعر العري لدينا نظام هوم الشعر الهند و إن النظام لتق
ة في األ وهذا هو جزء أساسي  لألدب الهند و قد ساليب دونت معظم  الكتب الهند

ة في األسلوب الشعر هو أن الكتب في النظم الشعر  .الشعرة والسبب وراء الكتا
ة ر عند الحاجة وخاصة عندم. هي سهلة للحف والروا في لها أن تحف و تذ ا  و

عة الناس ت. هناك أ نوع من المناقشة تعقد عتقد الهندوس أن طب جذب إلى نو
ا يترجمونها   عندمااألساليب الشعرة مقارنة مع األساليب األخر  ت يجد الهنود 

سهل فهم هذه السطور. ساليبهم الشعرةأستخداما ا" شلوكأ"على نم  المترجمة  ال 
ان تتغير إلكثر األأألنها في    ١٤.لضرورة الشعرةلحد ما  ىح

  :الطب الهند
ر تا قد ذ ر خصوصا الكتاب . الطب في االبيروني أن للهنود  فقد ذ

عرف مع  اتبها االهند الذ  عتبر الهنود هذا الكتاب أكبر وأفضل ". تشراك"سم 
ل الكتب األخر حول هذا الموضوع عتقدون أن الكاتب . من  ان " تشراك"أنهم 

ان . اعرجل دين ور  ش"سمه او  علم الطب من تعندما " تشراك"ـإنه سمي ب". اغنى و
انت ".ساوتر"أبناء  ة، و ات دين انوا شخص ة اوهم   ات الدين ستفادت هذه الشخص

ان تعلم اندر الطب من ". ندرإ"الطب من اإلله  ان طبيب اآللهة، " أسوان"و الذ 
ان أسوان  ه من برهما الذ هو خال او شرةكتس وقد ترجم هذا الكتاب . األرواح ال

ة م األمراء العرب من ساللة البرام ة لتعل  ١٥.إلى اللغة العر
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  :انج تانترا
قول البيروني  إن الهنود لديهم براعة في مجاالت "انج تانترا"مشيرا إلى   ،

مة تبهم الكثيرة في العلوم والفنون واالجتماع والح ا وفي هذ. متعددة تدل عليها 
اق ر ،الس ة قائال  يذ ة التي واجهه في دراسة العلوم الهند البيروني المشاكل اللغو

ة شديدة في تعلم هذه العلوم والفنون  حول بين رغبته ولكن السد اللغو . إن له رغ
  .وتلك الفنون 

انج تانترا"ان البيروني متأثرا  اسم ". ب قول إن هذا الكتاب هو المعروف 
ة" ليلة ودمنة" ترجمته إلى العديد من اللغات مثل  توقد تم. في األوسا العر

ة وغيرها ة والفارس ولكن، حسب البيروني، قام بترجمة هذه الكتاب أشخاص . العر
عيدة المدلم يخلوا بإدخال تغييرات و تحوالت في جو   ١٦.هر النص حسب أهدافهم 

ة و أدواتها لد الهنود  :طر الكتا
ة س هناك روا ة على على دل شيء ي ل مارسون الكتا انوا  أن الهنود 

عد الجلد ما  ة ف انت هذه الممارسة موجودة في اليونان وفي االوسا العر . ما 
ة هناك ة خاصة للكتا ة للهند، فاختار الناس تقن النس وخاصة في جنوب . وأما 

لة واسعة . وجد شجرة مثل شجرة تمرتالهند حيث  تصل إلى ثالثة أوراقها تكون طو
ع طوال ه إسم . أصا ومجموعة هذه . تب الهنود على هذه األوراق".تاد"طل عل

مة ومحفوظة من اإلنتشار الخ لجعلها سل تاب تر  ل  ش   .األوراق 
ستخدم الناس جلد شجرة تسمى  ". طوز"بينما في وس الهند وشمالها، 

ضاً  سمى أ تعد هذه القطعة عن طر الدس و  .تؤخذ قطعة متواضعة منها". هوجب" و
ة ح قابلة للكتا والهنود لديهم  صفة خاصة بهذا الصدد، .  عليها والضرب  حتى تص

ل صفحة تبون رقما على  قطعتين منفصلتين من . وهي أنهم  ير الكتاب 
قطعة من القماش ه . الخشب ثم يلف هذا الكتاب  طل عل تاب و ذا يتم إعداد  وه

اء األخر على قطعة من شجرة . "يثو ب"إسم  تب الهنود رسائلهم واألش   ".طوز"و
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عض المراجع التي تقول  شيرو   نها مضت فترة من الزمان إالبيروني إلى 
الخ الهند الرائج في ذل ة  ة البتةأن الهنود نسوا الكتا وا الكتا  تركو . ك الوقت وتر

ة الخاصة بهذا الخ هولم  .الهنود أساليب الكتا  ،ونتيجة لذلك .ن أحد يلتفت إل
ان افش ل م ال العلم والمعرفة. الجهل في  ل أش عيدين عن  ح الناس  فجاء  .واص

سمى " اراسا"بن اهو رجل و  اس"و اس"فاخترع  ".ف وتقال هذه الحروف . حرفا ٥٠"ف
ةإقول الهنود ". اكشار" انت قليلة في البدا ولكن مع مرور الزمان . ن الحروف 

  .ت فزادتزاد
شهد البيروني هذه  ةو ا ة تجب أن تكون أكثر  الح قائال إن الحروف الهند

ما أن لديهم عالمات متعددة لحرف واحد للتعبير عن األصوات  من هذا العدد 
ة لديها حروف. المختلفة صعب  وأصوات اللغة الهند ، و ال توجد في اللغات األخر
عون إخراج األداء بها، ألن العرب و  عنها التعبير ستط صوات هذه الحروف أال 

، وآذاننا ال  ع التفر بين تالض    ١٧.تين مماثلينصو ستط
ة م الهند   :الخ الرائج في مختلف األقال

سمى   وفقا  ،الذ وضع" سدها ماترك"الخ األكثر شهرة بين الهنود 
شمير عض األقوال، في  ة هنا ستخدمه.  ل ستخدم هذا .الناس للكتا الخ  في  و 

ضا" اناراس"منطقة  ة واألعراف انار ا. أ بيران للثقاقة الهند زان  شمير هما مر س و
ة ستخدم هذا الخ في . الدين ذلك  س"و  ا د .  عني في الجزء األوس للهند" ماده

مدينة  طة  س"تسمى " قنوج"المناط المح ا د ضا بإسم تو ". ماده آرا "عرف أ
ستخدم في منطقة  والخ الثاني ".ورت ة  سمى  "مالوه"الموجود في األوسا الهند و

ال الحروف في هذا الخ عن الحروف التي تستخدم في ". ناغر" تختلف أش
سانار اشمير، و ا د سمى  . س وماده اإلضافة إلى ذالك،هناك خ آخر  ارده "و 

م ناجر "أو " ناجر  قا خل ووه". ن ورن سا ستخدم هذا و. من الخطين المذ
سمى . الخ في أجزاء من السند ستخدم في المنطقة " مالوار "والخ اآلخر  و هو 
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سمى  . وهذه المنطقة جزء من جنوب السند" مالوشو" و هناك خ مروج آخر 
ستخدم في  منطقة " سيندهو"   " .بهموا"و 

قول  البيروني إن الخ ة للخطو الرائجة في جنوب الهند،  ف النس  "وأما 
س"ستخدم في " نر ستخدم الخ". رنات د ينما  سندرا"في آ" آندهر " و وفي ". د

ستخدم  الخ  د"الوقت نفسه  د" في منطقة " دراو ستخدم الخ" دراو " الر " ، و
مارس"الر"في منطقة  س"في منطقة " غور "الخ  ، و ستخدم الخ ."بورب د  و

ك شو" البوذيين وهذا الخ . لجنوب الهند" اودن فور" في منطقة " به .                                                                                  يخص 
ضاً و  ما : "قول البيروني أ ستخدمون الحروف للحساب  إن الهنود ال 

عض  وراء ذلك والسبب . جزاء العالم  حسب ترتيب الحروفأستخدمها الناس في 
ال التي توجد في منطقة أخر  ال الحروف في منطقة تختلف من األش هو أن أش

ة ه .للهند ستخدم للحساب في المناط العر مأخوذة من المرحلة المتقدمة  يوما 
ة و تطل على األرقام إسملألرقام  تبون على رأس ". انك" الهند ولكن الكشميرين 

األ ةتبهم األرقام التي تبدو  الحروف الصين ه  ال و تش   ١٨".ش
  :األماكن المقدسة للهنود

ة الشهيرة للهنود في ذلك الوقت قائال إن  ر البيروني األماكن الدين وقد ذ
ة في جنوب ادة  معظم معابد هندوس ع والهندوس ". لينغ"غري السند معروفة 

ألكثر شهرة منها هو والمعبد ا ".مهاديف"إعتقادا أنه جزء لجسم إلههم " لينغ"عبدون 
اه من نهر الغانج والزهور ". سومناث"معبد  بيرة من الم ة  م ل يوم فيها  تحضر 

م أمام شمير للتقد ، عضالض الامر شفي من األ" لينغ"عتقد الهنود أن ". لينغ" من 
ادته عالج لكل مرض   .وفي ع

قول البيروني إن السبب اآلخر وراء  شهرة مدينة  نه مدينة هو أ" سومناث"و
حر فينزل فيها التجار وخاصة التجار الصينيون و األفارقة   .تطل على ال

ة في الدين الهندوسي ولكنها تعتبر فعل  ست إلزام ة ل إن األسفار الدين
بير  .الخيرات والحسنات ان مقدس أو إلى معبد  قصدون إلى م فالناس في الهند 
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ادات وا. أو إلى نهر مقدس الع قومون  سعون إلى  .ألعمال الخيرة هناكوٕانهم  و
امهم أكثر فاكثر ة صلوتهم وص  ن و قحلو . ن البراهمة التبرعات والصدقاتعطو . تأد

عودون إلى منازلهم   .رؤوسهم ولحيتهم ثم 
  :البرك المقدسة

ة ر المقدسات الهندوس اق ذ أفاد البيروني أن الهنود لديهم  برك  ،وفي س
ن   م ضخمة شامخة تدل على أعلى فن العمارة في هذا البلد، ونحن في العرب، 

تلك التي توجد في الهند هذا  إن الهنود هم خبراء. لنا أن نتصور فق بناء البرك 
 .الفن

ة مولتان"  "بر
قصدون البرك الم عون الدين الهندوسي  ان الذين يت وا إن الس قدسة ليز

عد  ة التي تعد إ .ل في هذه البرك المقدسةاستغاالأنفسهم روحا وجسما  ن البر
ة في مدينة أأفضل البرك و  اها هي بر طرة و "( مولتان"ز هي تقع اآلن تحت س

ادتهاكستان و  ة واال). ا س مة تعتبرستحمام في هذه البر ادة  عظ  .ع
ة واقعة في  سار"منطقة وقد أفاد البيروني عن بر ، وهي تعتبر مقدسا "ثان

ا ار ة وتطهير. وم قصد إليها الناس للحصول على التز تحصل  و  .الروح والجسم و
ة ة بر بير له عالقة وطيدة مع  على أ س أساسا على أ حادث  الشهرة والتقد

ة ة الهندوس ورة في الكتب الدين  .الدين أو أن تكون إليها إشارة خاصة مذ
  :مقدسال األماكن

  "اناراس"
الغة بين الهندوس  ة  عض األماكن تكتسب أهم الدين لإن  طة  كونها مرت

ة منذ عصور . تعد من إحد هذه المقدسات " اناراس"إن مدينة . والثقافة الهندوس
ه لقب  طل عل ة و ان عتن الره قضي "الراهب الهندوسي" أو" سادهو"إن الرجل  ، و

اته في هذه  ام ح ة أ ة(دينة  المق فعل بيننا جيران م إنهم ال يزالون يبذلون  ،ما 
ات رمة لكسب الفيوض والبر ة الم ام في م مماته في هذه ود إنه ي). جهودهم للق
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ة ستكون أفضل و  والتقاليد المدينة معتقدا أن الشعائر ان النهائ أحسن من أ م
ان. آخر عاقب المجرم في أ م ة،  ان ولكن إذا دخل  وحسب العقيدة الهندوس

هعفى ف" اناراس"مدينة      . ما تقدم من ذن
سار"    ":ثان

سار"مدينة  ة المقدسةمن إح هي" ثان تطل عليها و . د األماكن الهندوس
ضاً  روكو د" أ" روك شيتر" سم ا أ عمال ألسم فالح معروف ا" روك"ان ".  لة 
عض الكرامات. الخير ه  ة و تهرت هذه المشا. وتنسب إل سميت نطقة بهذه الشخص

رمة بين األماكن المقدسةو " روك شيترا"ـب انة  انتها. حصلت على م  وتزداد م
ة خبرته " فاسوديف"سبب وقوع حرب مها بهارات في هذه المنطقة حيث أظهر  أهم

انا و . وهزمت العناصر السيئة هنا. ةوشجاعته ومهارته الحر ذلك أقرها الناس م
قصدو  ة و  هانمقدسا و    .الثوابلكسب البر

 :"ماثورا"
ة المقدسة ولها شهر " ماثورا"تعد مدينة  ضا من األماكن الهندوس ة مرموقة أ
ة انها هم و . بين األوسا الدين ة س بير من البراهمة فيها، أو غالب قطن عدد 

ول"ولد ونشأ و ترعرع في قرة "  فاسوديف"إنها مقدسة ألن . البراهمة قرب " ناند 
  .ماثورا

  :"اشمير"
ة  النس ر أن الناس في هذه افقد " لكاشمير"أما  الذ كتفى هنا البيروني 

ضا شمير أ الرحالت المقدسة إلى  مون  ق ام  سها . األ ولكنه قد أشار إلى تقد
انها في األبواب األخر و  ر. رفعة م ما ذ اشمير في معبد  و وجود أزهار 
م" سومناث"   ١٩.العظ

ر  ، أرفعها وقد ذ قات الناس في المجتمع الهند التفصيل أرع ط البيروني 
سمى  قة  اها ط اة ":البرهمن"و أز األول يبدأ . إن البرهمن له ثالثة أدوار في الح

ة إلى الخامس والعشرن من عمره من  الثامنة يبلغ الولد عندما. من السنة الثمان
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ه العلماء الهندالعمر  علمونه . وسأتي إل ة و يؤدون ف الدعاء واألعراف الدين
م و الطقوسال سونهو ي. أمامه ةالهندوس مراس ، وهو الخ المقدس الذ "جنيو" ل

عقد حينما يدخل الولد مرحلة التعلم والدراسة، سه الولد في حفل ديني  هذا  عتبرو  يل
اة الولد الخ ا لح ار علمه العلوم والفنون . ثم يتم تعيين أستاذ له. م  .هذا األستاذ 

فيلزم له أن ينهمك في  .يبلغ الولد الخامس والعشرن من عمرهعندما و 
سأل الطعام من خمسة ، ةم على األرضاعند األستاذ، و ينوالتحصيل  الدراسة  و 

ال ،بيوت أخذ منه قل اة وفي هذه المرحلة، ي .و الح ام  جيزه األستاذ للزواج والق
ة ضا أن . شهرالوال يجوز له أن يخلو بزوجته إال مرة في . العائل وال يجوز له أ

اة عن . يتزوج مع بنت يبلغ عمرها أكثر من عشر سنوات قضي ضرورة الح وهو 
قة برهمن و تشاتر  م الرجال  من ط سأل أجرا على و يلزم عل. طر تعل ه أن ال 

قدمون  لكنتدرس و ال أنفسهم  ة  اءلالطل عض األش ه و. ه   الملك و األمراءعط
فعل اآلخرون  ائبال يلزم للبرهمن أن يدفع الضر و  .مقدارا من المال ولكن ال . ما 

ملك الخيل و  أيجوز له أن  ذالك ال  قر، و ة . ذ الراخال الشفاف اته تعنى  وح
ذا حت. والصفاء اة البرهمن تجر ه  .من العمر خمسين عاماالى يبلغ ح

اة البرهمن تبدأ من السنة الخمسين من عمره حتى  وٕان المرحلة الثالثة لح
عين ة و زوجته إلى أوالده. الخامس والس سلم األمور العائل وٕاذا رضيت زوجته أن . و

ث  ار مفتوح أن تذهب مع زوجه أو تم ة فلها خ تذهب مع الزوج إلى األماكن النأئ
ن البرهمن في هذه المرحلة في الصحر . دهامع أوال س اتاو ستخدم أوراق . ء والغا

  .لستر سوءاتهاألشجار 
ة عمره،  عين إلى نها اته تبدأ من االخامس و الس عة لح وٕان المرحلة الرا

س الث على العصا، و يتأمل في اآلفاق و خالقها، و  ئاب الحمراء، و يتكهو يل
طر يذهب  عندما .أحدمع ، وال يتكلم تجنب الرفاقةو  على الغضب والعداوة، س

ام في مدينةل ث إال ليلة في قرة أو خمسة أ م   . زارة األماكن المقدسة فال 
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قة يوتج عدهم ط ة من البراهمة" تشتر "ء من  قة . و رتبتهم قر هذه الط
سالتها شجاعتها و  ون فى الحرب و يدافعون عن. تعرف  شار قة   وأهل هذه الط

ومة   .الح
قة  ش"ثم تأتي ط التجارة، و يدفعون . في هذا الترتيب" وا قومون  إنهم 

ومة وفرون األموال للح   .الضرائب، و
قاتهم و  قة الم" شودر"آخر ط حترفون أدنى الحرفوهى ط  ،نبوذين الذين 

قة خلقت . ونحوهما" تشندال"و" دوم"مثال أمن  ة، هذه الط وحسب الفلسفة الهندوس
الخدمة  قات العل   ٢٠.الط

ه  تا ه أبو رحان البيروني في  ثير ما أحا  " تاب الهند" هذا قليل من 
  . من تنوعات ثقافة الهند و علومها و فنونها

  :الحواشي
عة  حف الرحمان اإلصالحي، دور الهند في نشر التراث العري، -١ ة"مط  "تاب العر

ة  سعود ة ل   .٨، ص ٢٠١١المملكة العر
ما يراها  أبورحان البيروني" – ٢ ،  ٢- ١، العدد ٥٩مجلة ثقافة الهند،المجلد " الهند 

ة،    ٣٠٤ص، المجلس الهند للعالقات الثقاف
ا امروز،  -٣ ار أبو رحان البيروني در دن سور، نقش أف سفارة القمر غفار البروف
  ١٩٢، ص ٢٠١٠نيودلهي ة لد يراناإل
  ٢٣٢ص  نفس المصدر، -٤
  ١١٠ص  المصدر، نفس -٥
ما يراها أبو" -٦ ،  ٢-١د ، العد٥٩مجلة ثقافة الهند،المجلد  " رحان البيروني الهند 

ة، المجلس الهند للعالقات   ٣٠٦ص،  الثقاف
تاب الهند، -٧ ع(ك تاك) أردو ترجمة( أبو رحان البيروني،  ان تشمبر، ) إسم مط م

  ١٧،ص ٢٠١١الهور 
  ١٦نفس المصدر،ص  -٨
  ٢٠٣لمصدر،ص نفس ا -٩



  2015، 4، العدد 66لد ا                                                        ثقافة اهلند     

143 
 

ا امروز،  - ١٠ ار أبو رحان البيروني در دن سور، نقش أف سفارة القمر غفار البروف
  ٢٠٥، ص ٢٠١٠ ةيراناإل
تاب الهند  - ١١   ٣٢ص ,أبو رحان البيروني، 
  ٦٢نفس المصدر،ص   - ١٢
  ٧٧نفس المصدر،ص  - ١٣
  ٧٨نفس المصدر،ص  - ١٤
  ٩٠نفس المصدر،ص  - ١٥
  ٨٧نفس المصدر،ص  - ١٦
  ٩٧نفس المصدر،ص  - ١٧
  ٢٥٦نفس المصدر،ص  - ١٨
  ٢٥٨نفس المصدر،ص - ١٩
ما يراها  أبورحان البيروني" - ٢٠ ،  ٢- ١، العدد ٥٩مجلة ثقافة الهند،المجلد " الهند 

ة،   ٣١٠ص،  المجلس الهند للعالقات الثقاف
  



 
ضي وتفسيره سواطع اإللهام ض ف   أبو الف

  
   **دمحم مهد حسن. د

  
ارك { ض بن الم ر أبو الف ه المؤرخ المفسر الوز هو الكاتب الشاعر األديب الفق

ضي"المتخلص بـ ن له نظير في الشعر " ف اد الذ لم  الناغور األكبرآ
خ واللغز واإلنشاء  ة واللغة والتار   }.والطبوالعروض والقاف

  :مولده وأسرته ونشأته
ضي  ض ف اد"مدينة ولد  الشيخ أبوالف ا سنة  1"آكرة"الشهيرة بـ" أكبرآ حال

ماني 2)م1547=هـ954(أرع وخمسين وتسع مائة  ان جّده الشيخ خضر  ، و
ن والمدفن ا من أهل العلم، . األصل، هند المس ان أسالفه وأجداده غال و

من، فقد وأصحاب الفضل والكمال،  ة؛ وأصل هذه الساللة من ال ومشايخ الصوف
ن في قرة  ًا للرحلة ودخل السند، وس هاجر الشيخ موسى جّده الخامس من وطنه ح

  3.وتزوج هناك" رل"اسمها 
ضي -وقد ترك الشيخ خضر الده في القرن العاشر الهجر  -جد الف

ة  4"ناكور"وسافر إلى  ة، فأنجبت له الشيخ ، فتزوج هناك امر "غوجرات"في وال أة عر
ارك ارك تلك المدينة إلى بلدة 5م اد"،وغادر الشيخ م  /1543=هـ950سنة" أكبرآ
ضي ثمرة هذا الزواج 6م1544 ان ف وأنجبت . حيث تزوج في أسرة من السادات، و

ارك الناكور    7.أمه ابنًا آخر اسمه أبو الفضل بن الم
  

ة، جامعة غورنغا، مالده، الهندألستاذ ا**                                                             .المساعد، قسم اللغة العر
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اته ا ةح م   :لتعل
ار  اد ان أبوه الشيخ م ضي وأخذ عنه م ه ف ك أول أستاذ له، فقد تلمذ عل

الغة، ثم أخذ عنه الفقه وأصول الفقه وأصول الدين  القراءة والنحو والصرف وعلوم ال
ان الطالب يدرسونها آنذاك،  ع العلوم المتداولة التي  وعلم الفلسفة والكالم وجم

ر وسمو النفس ضي في مقدمة قول ف. وصب األب الرؤف في روحه حرة الف
  8"والكالم  واألصول  والحرام  الحالل  الوالد الواطد علم  عّلمه: "تفسيره

قول صاحب  حة المرجان"و ارك صاحب ": "س ه الشيخ م وتلمذ على أب
ع عيون المعاني"التفسير المسمى بـ هـ، وأخذ عنه الفنون المتداولة 1001المتوفى " من

مة وحّصل الفراغ من تحصيلها وهو ابن أ ثيرا في الح رع عشرة سنة، وخاض 
ة   9."والعر

ضًا الخواجه حسين المروز من أسرة عالء الدولة  ان من أساتذته أ و
ة عن 10السمناني ة والشرع ذلك أخذ العلوم النقل ة،  ، فإنه أخذ عنه العلوم العقل

ي، ع الدين الصفد الشيخ بن حجر الم  11.ما أخذ عن أبي الفضل الكازروني ورف
ًا، وأتقن اللغات الثالث ل اال  ة : وأقبل على قرض الشعر إق ة والفارس العر

ة رت   .والسنس
اسي  نشاطه   :والثقافي  والعلمي  الس

ماله إلى مسامع السلطان أكبر ه منثورا في  12ولما وصل صيت  أرسل إل
ه سنة  دًا إلى  13هـ،974طل دا رو التقرب رو ال أخذ  ضي ال عدما دخل ف أكبر و

ثير اإلجالل له،  ان السلطان  عد يوم، ف ضي يومًا  ه واحترامه لف الذ ازداد ح
أبى أن يتقلَّد المناصب  ال  ال ضي في المرحلة األولى من اتصاله  ان ف و
ان حرصًا  م األمراء، و ًا على القراءة والتأليف وتعل ان مشغوال وم اإلدارة، بل 

ذ سة، و  ل عليها أمواًال طائلة، وجمع ثالثمائة وأرعة آالف منعلى جمع الكتب النف
انت  عضها  أيد مصنفيها، و ة  تو انت م سة، أكثرها  الكتب المصححة النف

ة العهد من عصر   14.التأليف قر
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تور الساداتي ناقال عن منتخب التوارخ للبدايوني قول الد وترك هذا : "و
ة  بيرة ضمت قرا ة  ت عده م خمسة آالف مجلد من النوادر في الشعر العالم من 

ات والفلسفة والحديث والفقه قى والراض عها، . والطب والفلك والموس وقد نقلت جم
فها عد تصن ال  م األمير 15."على إثر وفاته، إلى ال ة تعل ه مسئول وقد سلِّمت إل
ال، الولد الثالث للسلطان أكبر سنة  ل هـ وِّ 990وفي سنة  16م،1579=هـ987دان

ه  هـ، العام 996وفي سنة " اليبي"و" النجر"و" أكرا"الصدارة لـ -من قبل أكبر-إل
وسافر  17،"ملك الشعراء"الثالث  والثالثون من جلوس أكبر على العرش لقب بلقب 

شمير برفقة السلطان أكبر سنة    18.م1588=هـ997إلى 
سفير في مهمات شتى1590=هـ999وفي سنة  عوث خاص و م ، م ُأرسل 

ر سنة  عد إتمام المهمات إلى العاصمة فتح بور س  19م،1592=هـ1001ورجع 
ثيرة مختلفة ا  ه بهدا ما حقه؛ فأنعم الملك أكبر عل اته  ع مسئول   20.وأدَّ جم

  :وفاته
الرو  ضي  ج السلطان أكبر أصيب ف وفي العام التاسع والثالثين من تتو

ماء وا)احتقان في النفس( ه الح اء لعالجه، ولكن لم تْجِد المعالجات ، فجاء إل ألط
ولم تنفع حتى جاءه األجل المحتوم في العاشر من شهر صفر سنة أرع وألف 

ر،  1004/5( آكرة  21،)م1592اكتو اد(ودفن  مدينة الهور عند : وقيل 22،)أكبرآ
ه ته  23.أب   :شاعر

الشعر  ة، ألن أسرته لم ترت  ة وذات ضي موهو انت شاعرة ف و
قة خاصة، مع ذلك وال اللغة أشاعرة، ولم يدرس الشعر دراسة عم نه قرض الشعر 

ة، فنجد قصيدة مصطنعة  اللغة العر ما جرَّب النظم  ة منذ صغر سنه،  الفارس
  ".سواطع اإللهام"ومتكلفة من شعره في مقدمة تفسيره مدحًا وٕاطراء لـ

ه على عامة الشعراء الت طر ف ضي في عهد س صنع والكلفة وقد ترعرع ف
ضًا مائال إلى التصنع في الشعر  ضي مستثنى منهم، فنجده أ ن ف في الشعر، فلم 
لما تزداد  ة، ولكن  ة والفارس ة في أشعاره العر ثر استعمال األلفا الغر حيث 
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الخروج عن الكلفة  انت تصفو لغته وتتمايز  ة  صحبته مع أصحاب اللغة الفارس
  .والتصنع

ضي ق ات والرثاء وسّير ف الغزل والمثنو ادين الشعر  لمه في شتى م
ه . وغيرها ضة حيث ابتدأت  ة النا ه وتعبيره الجد الحيو ومن أهم ميزات أسلو

مة على  24.وختمت معه ة وقدرته العظ ومن ميزات شعره االستعارات الهزل
  .التشبيهات

ه وعقيدته   :مذه
ع واإللحاد والزندقة، التش ضي  قول النواب صدي حسن خان  وقد اتُّـهم ف

ه الشهير  تا ذا ": "أبجد العلوم"القنوجي في  ماء و ضي على طرقة الح ان ف و
انحالل العقائد وسوء التدني واإللحاد  انوا معروفين  إخوانه أبو الفضل وغيره و

ا منها   25."والزندقة نعوذ 
قول عبد الحي اللكنو  اإللحاد والزندقة :" و ان يرمي  ا منها -و ! نعوذ 

ار الشعراء - ه في أخ تا إنه : قال الشيخ عبد الح ابن سيف الدين الدهلو في 
الغة والمتانة الفصاحة وال والرصانة، ولكنه لوقوعه  ان ممن تفرد في عصره 

ار،  ار واإلد ة الكفر والضاللة، أثبت على جبينه نقوش الرد واإلن وهبوطه في هاو
ف أهل  ستن ه ولذلك  اء النبي َصلَّى ُهللا َعَلِْه َوَسلََّم ومن ينتسب إل الدين والملة وأح

روا اسمه وأسماء رهطه  انوا مؤمنين -من أن يذ انتهى ! تاب هللا عليهم إن 
  26."معراً 

ستمر الشيخ عبد الحي اللكنو قائالً  وقال عبد القادر بن ملوك شاه : و
ان مخترع : البدايوني في المنتخب الجد والهزل والعجب والكبر والحقد، وقد إنه 

ة ما لم يجمع في غيره من النفاق والخبث  ه من الخصال الغير المرض جمع ف
ة في العناد والعداوة ألهل اإلسالم  ان غا الء وحب الجاه والرعونة، و والراء والخ

عيهم والسلف والخلف من القدما ة وتا ء والطعن في أصول الدين، والح من الصحا
فوق اليهود والنصار والهنود  ان  اء واألموات، حتى  والمتأخرن والمشايخ من األح
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حل  ان  ة، و اح اب، فضًال عن النزارة والص والمجوس ألف مرة في هذا ال
احات، وصنف تفسير القرآن  حرم الفرائض والم ة على رغم الدين و المحرمات الشرع

مشهد من الناس، ر  لتطهير عرضه عن ذلك  صنفه في حالة الس ان  ولكنه 
انت الكالب تطأ أوراقها حتى م ة، و ار واإلصرار والجنا ات على ذلك اإلن

الكالب، واال عو  ان  ار، تورم وجهه في مرض الموت واسود، و ار واإلد ستك
قول مع رضائه عنه في الديوان  ان السلطان جالل الدين أكبر صاحب الهند  و

م من النا الكلب، وقد استخرج مشهد عظ ه  س إنه لما عاده في بيته عو عل
عضهم عة األلفا والمعاني، قال  ضي مردار  :الناس لوفاته توارخ فظ سال تارخ ف

ست، وقال اآلخر: شد مقرر بجار مذهب نار وقال اآلخر ضي : قاعده إلحاد ش ف
، وقال اآلخر   27."خالد في النار انتهى: ملحد

سيره لم نجد شيئًا يخالف عقيدة أهل السنة، فمن الغرب ولكن عندما نقرأ تف
ة،  امله شيئًا يثبت خروجه عن الملة اإلسالم قل في تفسيره  ظهر ولم  جدًا أنه لم 

تور زيد 28"تدل مصنفاته على أنه من أهل السنة:" قول شبلي النعماني قول الد ؛ و
  :أحمد

‘Faydi was commonly considered to be a heretic as regards his religious 
faith, but curiously enough he has never said anything against the orthodox view in 
the introduction or in the commentary itself. If we, for instance, take the following 
four points on which a heretic or freethinker may differ from the orthodox: 

1-The Quran is the last book of revelation and Muhammad is the last 
Prophet. 

2-Miracles and supernatural things such as the birth of Christ without a 
father, the story of the ‘The People of the Cave’, and that of ‘The People 
of the Elephant’, etc. 

3-God leads to the straight path whomsoever He likes, and lets go astray 
whomsoever He likes, etc. 

4-The only true religion is Islam. We find that he interprets all these points 
entirely from the orthodox standpoint.’29 وقد جاء في موسوعة اإلسالم:  
‘But most of these charges are ill-founded and seem to be the result of 

some personal grudge, as there are in Faydi's diwan poems in praise of the Prophet 
and his Companions’30 
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  :آثاره
قال إنه ألف  تب في موضوعات شتى حتى  تب هذا العالم الفرد عدة 

تاب  امئة  تا ات المختلفة 31و ت ، وقد فقد معظمه، فمن مؤلفاته الموجودة في الم
 :في أنحاء العالم

م -1 تاب في األخالق، فلما أراد : موارد الكلم وسلك درر الح وهو 
تب هذا الكتاب تمرنا  الحروف المهملة أخذ  تاب هللا تعالى  فسر  ضي أن  الف

ع هذا الكتاب في 32)هـ985(له، فألفه سنة خمس و ثمانين وتسع مائة  ، وقد ط
  .33م1825/هـ1241لكتا سنة 
الوتي  -2 تاب في علم الحساب والمساحة ): سر الالم(ترجمة ل وهو 

، من علماء الهنود ر البيدر ة، صنفه بهاس رت اء . في السنس سر ال يدر  و
م الم ان عالمًا عد ر  هاس ن، و الد الد مة من  اء بلدة عظ ون ال ثال في وس

التارخ  تاب آخر أرخ له  فه، لكن له  الوتي تارخ تأل ر في ل الراضي، ولم يذ
ن وهو مطاب لسنة اثنتين وعشرن وستمائة  وقد 34.الهجرة) 622(المعمول في الد

لكتا سنة  ع هذا الكتاب في    35.م1826ط
ضي -3 تبها سنة  :خمسة ف ة اللتماس 1590/هـ993شرع  م استجا

تب36برالملك أك ، وقد قسمها إلى خمسة    :37على نس خمسة النظامي الكنجو
ز األدوار) أ( وأكثر ذلك يدور  38سرار للنظامي،ِفي ُمَعارَضة مخزن األ :مر

ه ". مرأة القلوب"بيتًا، وسماه أكبر بــ 3000وقيل  بيتًا، 1462في " فتح بور"حول  ورت
عد موته   .أخوه الشيخ أبو الفضل 

لق) ب( مان و ة، وقد نظم قسمًا منه في الهور  :سسل منظومة فارس
  .مقابل خسرو وشيرن

تبخانة  )نلدمن( نل مع دمن) ج( ة َمْوُجوَدة ِفي  سمد أمنظومة فارس
ة 39فندأ رت ، نظمها مقابل قصة ليلى ومجنون، وهي مأخوذة من القصص السنس
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ة، وأكملها في أرعة أشهر ثم قّدمها  ة الهندوس إلى السلطان أكبر والقصص الشعب
  .40م، وفيها أرعة آالف بيت1594/هـ1003سنة 

ِشور  -)د( عة(هفت  م الس ة، على وزن ): األقال هفت "منظومة فارس
ر   .، و فيها خمسة آالف بيت"ب

تاب فارسي في التأرخ، في وقائع الملك أكبر :أكبر نامه -)ه(   41.و هو 
ضي -4 فه ف ابن  عد وفاته تلميذ هووهو مجموعة رسائله، جمعها  :لط

  .42أخته نور الدين دمحم بن عبد هللا بن علي عين الملك الشيراز 
ح -5 اشير الص ه تسعة آالف بيت، وله ديوان  :ت وهو ديوان شعره، وف

  .آخر في قصائده
ة، ومن  :ترجمة مهابهارت -6 رت ة سنس وهو في األصل قصيدة ملحم

ة، فت ة مع عبد القادر أمهات الكتب األساطيرة الهندوس ضي إلى الفارس رجمه ف
أمر اإلمبراطور أكبر شاه   43.البدايوني والمال شير 

  :"سواطع اإللهام"تفسيره 
أسلوب لم  تب هذا التفسير  ضي، فإنه  وهو أجل وأشهر مؤلفات العالمة ف

ة قبله، إذ تّاب اللغة العر اً  عرفه  ستخدم في تفسيره هذا من أوله إلى أخره أ  لم 
اب أهل هذا الفن ة المنقوطة، فنجح في مجهوداته، وحيَّر ل   .من الحروف العر

ضي تأليف هذا التفسير الفرد سنة  دأ ف هـ أول محرم الحرام وأتمه 999و
قول في إحد رساالته إلى أصدقائه1002في  : هـ، أ في سنتين ونصف سنة، و

ع الثاني عام  ة 1002إن هذا التفسير تم في العاشر من ر هـ، وهذه من المنح الغيب
ة التي من بها على هذا الفقير قول عبد الحي الحسني44"اإلله صنفه في : "، و

  45."سنتين وأتمه سنة اثنتين وألف
ضًا  لة تشتمل على عشرن صفحة، وهي أ مقدمة طو ضي تفسيره  بدأ ف و

ذا ّ أحامد المحامد ومحامد األحام: "في حروف مهملة؛ فبدأت المقدمة ه  ،  د 



  2015، 4، العدد 66لد ا                                                        ثقافة اهلند     

151 
 

م  ومؤّسس  الكالم  أساس  ، مرّصص اإللهام  سواطع  وملهم  العلم  مصعد لوامع   مح
ومحّدر الّسور   الّسهام  وأكامل  الحصص  سهما سهما، أصالح  الكالم  ، مرسل الكالم

الما صالحا للمصالح ،  االعالم  مدارك  وملّمح  الدرك  معالم  ملّوح  والمهام  الما 
، ومصّور  األرواح  ، مطّهر ألواح األوهام  وساوس  رار الصدور ومطلحأس  مصلح

اآلسار   سالسل  ، محّرك الّدهور، ومدّور أدوار األعوام  أحوال  ، ومحّول صور األرحام
  الّرمال  طهره  حرم  ، ومهّلل والهوام  الّسوام  أمره  عادل  ، مطاوع ومعّطر دماء اآلرام

ّلها لإلعالء واإلكرام  آدم  ، عّلم والّسالم ّرمه  األسماء    مال  علما وعمال واعسمه  و
  أرسله  إمام  رسوال مودودا محّمدا محمودا إماما لكل   وسّلم ّ صل)  ّ الّلهم... (  اإلعسام

، ممّهدا لصوالح ام  ّ   والحرام  مصلحا لألمم، محّددا لحدود الحالل  األوامر واألح
اآلمر   ، حصار أمره وٕاسعاد العام  الكل  لوحا مرسوما إلصالحطرسا معلوما و   وأوحاه

ه  مه  اإلعدام  صواكم  ما صّ م  وسور ح ه   األح ّ   سدده  األهدام، حرم  صوادم  ما د
المارد   ما وسوسه مؤدما و  وما صار آدم  رسول   هو اإلحرام، و  مصمد الّدعاء ومصّمم

ما  ، وما ساّد هود و ّ الكل  وطاوعه  وحام  ما ولد سام للعالم، و  وحام  سام  هو و  الّلوام
الّدهر   ما االح الّداعر و  رادع  هو ، و الّصرصر والّسهام  ما أطاحهم عاد و  عصاه
مر العلو، وما سرد داود دروعا   ادرع  هو و  ما الّطور حامال للّسمام صالحا و  الكالح
  مطالع  ّلهم  واألرحام  أولوا الوصل  هم ألحرار ا  األطهار ورهطه  ، وآله العرام  الّدراع
  46..." الّسالم  الدعاء وموارد مراحم  لوامع

سين، ثم  عد أن حمد هللا وسلم على رسوله قّسم المقدمة إلى جزئين رئ و
ل جزء منها  ة، وسمى  ؛ وسّمى الجزء "ساطعا"قسم هذين الجزئين إلى أجزاء جانب

ـــ   محّرر سواطع  ألحوال  الحوامل  لصدر الكالم  الّصوالح  واطعالسّ "األول من المقدمة ب
ة  ة، وفي هذا الجزء ست" اإللهام اته الذات عشر ساطعا، وفيها ألقى الضوء على ح

تب في  يف حصل على : من الجزء األول" ساطع"وعلى أحوال أسرته، ف أين ُوِلد، و
تب ساطعين في مدحه، ما  فة عند السلطان أكبر،  ه  الوظ وعندما بّين أحوال أب

ات، من بينها اللغز والمعم انت منقوطة  تب أسماءهم التي  ر اسم -وٕاخوته  ذ
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أنه ارك مثال  ه م أساس العلم وأصل الروع ومطلع اإللهام ورأس الرؤس وٕامام : " أب
اد، وما فيها من المساجد " ساطع"ومدح في . 47"الكرام مسق رأسه مدينة أكبرآ

ر   .مجالس علمائها والمدارس وذ
ر أن  تبها في هذا الجزء، هي في مدح والده، وذ وأطول السواطع التي 
قول مة،  اه عندما اطلع على أوائل تفسيره فرح ودعا له وأصلح له بإرشاداته الق : أ

  أكرم  صار الوالد مرحا مسرورا و عّده  اإللهام  إمالء سواطع  ّ   المحّرر لّما ألهمه"
ردوسا، و سمعهاآلالء، و ل امال، و دعا   مدحه  الوالد و رآه  ّما حّرر المحّرر  مدحا 

ّ   صار الوالد وراه  إكماال سالما و سرورا، و لّما سّود سدسه  له  ، مادحا   حامدا 
مال مصّل، حامد و   هو و  و صدره  الّطرس  ، و لّما سطر المحّرر أول المدح  للمحّرر 

ّ الحم  الكالم  وأورد أّول   إصالحا وأورد وّسه  الوالد حّوله  و رآه  الّرسام  رسم  هو   ما   د 
" ّ الوالد   أصلحه  ما سطر و   و المحّرر مرح"  أحامد المحامد و محامد االحامد 
  48".أرادو 

التأليف " ساطع"وفي  ان مشتغال  ن من تأليف تفسيره، وهو  يف تم تب 
عد أن أكمل الجزء حتى استلم دعوة اإلمبراطور فتوجه ا شغله الشاغل، و ه تار  إل

مدينة  املة وأكمله  عد سنة  ن، فاستأنفه  السادس أرسله لملك أكبر إلى مهمة د
قول نفسه إن  ما  ؛  وفي خالل 49"الهور  و اإلكمال  دار الكمال   إكماله ّ محل"الهور 

  .هـ 1001هذه الفترة انتقل والده إلى الرفي األعلى سنة 
قول" ساطع"وفي  ه ومسلكه في تفسيره هذا، ف ر أسلو الم: "ذ   أورده  ّل 
  والكلم أصرح   ومدلوله  مّما أّوله  ألمع  هو   وٕاعالء مدلوله  ّ   الم  المحّرر لصدع

  ّ   الم  أصل  مدلول  هو ما    العسر مدلولها، وأوردها المحّرر أواس الكالم، لعمرك
  والكلم  الّسور والكالم  إلرسال  وٕاعالء دواع  واألمم  الّرسل  أحوال  إلعالم  إال ما حّررها  و
  50."المراد  أصل  هو ما  و

ة حجما، ست متساو ع السواطع في هذا التفسير ل ساو  وجم عضها  ف
عضها يتسع إلى ثالثين سطراً    51.سطرًا واحدًا أو سطرن، و
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ة الجزء األول من المقدمة مدح تف قولوفي نها   اإللهام  سواطع: "سيره، ف
  اإللهام  سواطع... سطوعا وٕالهاما   مسّماه  أطهر، اسمه  ولوح  أروع  طرس  لعمرك
ّلل  لعمرك ّ   ال ،  المرّصع  الّلؤلؤ الم دور   در   والّداماء األلمع  الّسماء األسطع  هو  و

اس ّ أمطار األدرار،  ،  الّسحر والّرواح  لعاع  ، صراع األرواح  مدام  درر األسرار مح
ة مدحًا له وٕاطراء 52..."الكالم  ، لواء معارك الكرام  دعاء صوامع م ثم قرض قصيدة م

ه   .عل
  العّالم  ّ   الم  لعلوم  الّلوامع  الّسواطع"وأما الجزء الثاني من المقدمة فسماه 

قول  ،" لصدر المرام  الّصوالح  وأسراره ه؛ ف ه عن علوم القرآن وما يتعل  فيتحدث ف
المأسور   علم  هو ما وّحده، و    علم:  ، األّول)3(ّ صروع   الم  أّم علوم:" في ساطع

ار دار  علم  -2األسماه،   مع   ومصّوره  آسره  وعلم  ّله   السالم ما وعد وأوعد و اد
ام  علم -3ودار اآلالم،  ّ مّ س  ما سواهما،وللمحه و  والّردع األمر  وهو  األح  ِ  وا الَحمُد ِ

  .53" المرسل  ّ   الم  وهؤالء أصول  مدلوله  عّم صروع  لما   ّ   الم  أم
قول انيين، ف األرها   هم العلماء الّصلحاء : "ومدح في ساطع العلماء الّر

ّ وٕاعالء   لعلّو أمره  وسرورهم  هّم اإلسالم  الّسعداء، هّمهم وسرور أهله، ومرادهم هو
  الممالك  صالح  الّصالح  العالم، والعالم  صالح  العالم  وورد صالح  وروادعه  أوامره

الم  وسالح   54"الصّدور  ومرّوح  معّطر األرواح  المسك  المعارك، ولهؤالء العلماء 
  اإلسالم  علماء الّسوء لصوص:"ثم ذّم علماء الّسوء في ساطع يليها قائال

 ّ الم  ورسوله  وأعداء    األمل، صدورهم  وطول  سوء العمل  لهم ورسوله،   ّ   ومحّولو 
والّطمع،   سدد الحرص  واألهواء، مسالكهم  الّدراهم  ومدارهم  مصادر األسواء، مرادهم

حالال   أهواءهم  الّطسل، مرامهم  ، علمهم وٕاهالك  هالك  لهم العوام،   إهالك  أمرهم
  55."وحراما

ر في  ان الوحي ينزل على النبي " ساطع"وذ يف  أخر من الجزء الثاني 
يف ُدون القرآن في   لىص ر  ه وسلم وماذا تكون حالته عند نزولها، ثم ذ هللا عل

يف جمعه السيد عثمان رضى هللا تعالى ه وسلم، ثم  اة النبي صلى هللا وعل   ح
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ر أحوال ، ثم بين أصول التفسير وما هي رواته المتقدمينحفاظه ومفسره و  عنه، وذ
قول اته، ف ر عدد سور القرآن وآ د ألفاظه، وذ ما أشار إلى تجو اته،  عّد : "مقتض

الم ام، أعداد سوره  العلماء سور  لمه لألح األصّح، و   هو و 114  ّ وأعالمه و
ّله  ، وألعالم6616  أعداد أعالمه وهود  7  الحمد   د أعالمور   ما عداد أ   الّسور 

 85  وص 59  والّروم 229  وطسم 132  وطه 111واألسراء  43والّرعد  121
، 3والعصر  41وعّم  31  والملك 27والّطور  36ومحّمد  32والّدهر  82  والطول

لمه   56."77934  ّلها وهو  وعّد ره 
ما عّدد األ مات،  ماتها وغير المح ر ما فيها من مح ذا ذ سماء غير و

  ".اإلمام"و" الكالم"و" العدل"و" العلم"و" الروح"و" الصرا"المنقو للقرآن مثال 
العجز والذل قائال حانه وتعالى  فسر القرآن دعا هللا س   الّلهم: ثم قبل أن 

ّر األحوال  مادام  األعمال  ، ومصالح األعمال  صوالح  أسألك   ، والمأمول مّر الّدهور و
  هو ما  ، وها أصدر  اإلسالم  مراسم  وأسلم  أوامر الكرام  أصلح  هو و  مالكال  إصالح

ّ   أسراره  ، وحاصل لمه  ، ومؤول  ّ   الم  المصمود والمراد ممددا موردا لمدلول   و
  57".للّسداد والممّد للمداد  الملهم

الّسور،   أّول  هو و: "ثم فسر سورة الفاتحة، فسل الضوء على أهميتها قائال
الم اماألوامر واأل  ، مصدر مصاص الكالمو   العلم  صراح  ، مطلع  ّ   وصدر    ، سّلم ح

م   األرواح  سحار، درر سلسالواأل  اآلصال  ر، مدار مصالحسراواأل  مصاعد الح
  الملك  ، دعاء صوامع والحلك  اللمع   والّسرو، سماء عوالم ّ داماء الهم  والصدور، ساحل

  58". والملك
ر أسما عد ذلك ذ قولءو ان وجوه تسميتها بها، ف ولها : "ها األخر مع ب

  لحصول  دعوه  هم و   ّ   مدعو أهل  هو   لما " الّدعاء"أسماء أحصاها العلماء، أحدها 
الكل،   لمدلول  حامل  هو   لما "  ماأل"، و وأصله  أّس الكالم  هو   لما "  األساس"المصامد، و

موا ألسماء   ما لمها   ّولأ  هو لّما " الحمد"و. طّرا  ّ   ما أوحاه   محصولومولد ل ح
ّلها    59". حاو لمحامده  هو   أو الّسور 
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سم هللا"ثم  قول"فسر  ِعْلمٍ :  االسم: "،  ُموُّ و   ، ومصدره  أصله ِسْمٌو    هو السُّ
، واحد األسماء، وورد ُاْسٌم، َوِسٌم، َوُسٌم،  ،  المعلم  ، والموسم اعلمه  َوْسٌم، اسمه  أوالُعُلوُّ

سرا، وعامله  وسامورود األ  أصّح لعدم  ، واألول لمالع  واالسم ر، واالسم  م إما   أصدِّ
ولكّل   ما سواه   ال و   هو   ال   مسّماه  أو  ما سواه،    ال   مسّماه  هو   أو  ما سواه،    مسّماه
الم  أو   المطروح  هو   لما عالما إ طّولوا أّولها   الّرسم  هلأ و  . صلأواحد    إكراما لصدر 

م  ّ    . األكمل  االح
ور الالم" َوِلهَ "مصدر   أو ،  المألوه  هو و   اإلله  أصله: "ّ " ، ولوهًا وولهًا  مس
  ورد أصله ، و عدل  أعّل واو وعاء حّل محّل االسم  ما   والة أعّل واوه  حاراألصل

  و الهه  ال  أو رد   أو حار " اله"، و ورد  له   مولع  ّله  و العالم  أولع  سمع" لهإ"مصدر 
  العلّو، و ورد أصله  هو مصدرا و   اله  لّمها واحدا واحدا، و ورد أصله  و الح  رعاه

ورد المحمود، و   المعهود و المولوه  اإلله  هو للعهد و   و الّالم  الملك  هاء و صلوها الم
أصّح   هو و  الكّل و مصدره  صلأ  هو و   مسّماه  له مصدر   ال و   له   اصل  ال   علم  هو 
  60." ما أوردوه 

قول في تفسير    أو   إصرهم  المروم 61"َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهم وَال الّضالِّينَ "و
  األعمال  أهل  هم و   هداه  سالكما سلكوا م   هم . الهود  هم   أو عموما   عملهم  الملوم

ّلهم امال  ّ   ره واألهم  هم   صراطهم  ، وأّما المروم  ّ   ره روح  أو   السؤآء   والء 
  62.عمدا  الّصدود والعدول  أهل  هم ما  و   سلموا عّما حردهم  هم و   آالؤه  لهم  ووصل

قرة بين سبب تسميتها بها، ف ة تفسير ال سّموها لورود أحوالها : "قولوفي بدا
ونها ". المه  وٕاعالء أمورها مّما طال أسرارها  وسطوع ومحامد أطوارها ثم أشار إلى 

ة بـ   أصول  و حاصل: " ؛ ثم بين موضوعها قائال"ّ   رسول موردها مصر " مدن
الّصدود،   ّد أهل، ور  والورع  اإلسالم  وأهل  الّسالم  عاله  له   المرسل  الكالم  مدلولها مدح

وحه  وعلمه  وأسر آدم ّلها و علماء الهود   ، و لوم عالهم  و إكرامه  األمالك  األسماء 
الّسحر، و رّد   أهل  ولد داود ولوم  ، وحال معه  رهطه  وعمل  رسولهم  أحوال  و إعالم

ّ   وٕاكمال  ّ   ره روح امه  لكلمه  ودود    ، وأمره الودع  مؤّسسهو   ّ   لّما محّصه  و أح
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  وحول  ورود الّسام  حال  عاله  ووطودهم  صرا اإلسالم  أوالدهما لسلوك  وأمر إسرال
اره  ، واألمر لحمل ما صّلوا سدو الودع  وس   ومعساه  وعدو المحرم  والّصالح  الم

ّ   وصدع  أطواد الحرم   ّما حرمسر م  ، وٕاعالم الحالل  ، واألمر ألكل  ادالء وجود 
م  الّسعاد المهلك  عداد حالإ ، و  وما سدح  السام  ما وصله   وٕاحالل  أكله   مع   ما أهلك   وح

م الحالل  حدال وروم  الّصارم   العصر المعهود المعمول  ، وأمر الّصوم هادر الّدم  ، وح
  ء اإلسالمعالإل  ، وأمر العماس األمر المحرم  مع أحد   مال  عّما أكل  ، والّردع الحال

ّ   أوالد إسرال  ، وسؤال اإلحرام  مع   أداؤه  لسم  طوع  وٕاكمال ،  لهم   عّما آالء أعطاها 
م ،  الّسهام  مع والّلهو المعهود   عّما الّراح  ، والّسؤال وس األعصار الحرم  العماس  وح
  عهود وصدعالم  الّرحم  دم  حال  األعراس  ، واحمام والدوهم  هلك  حساكل  ومال

م امها، وح ار   والسراح  األهول  أح ّ  واّد لحّل   والمسرح  الهالك  لعرس  ما حّدد 
أوالد   ّ   ومحّرص  واألوالد الحساكل  ، والكساء لألعراس إعطاء المأكل  ولسوم  األهول

ّ   ّ   العطاء المال  آدم   ملكا لعماس  ملّما سألوا رسوله  ملكا ألوالد اسرال  ، وٕاعطاء 
ره  مع الهود المسطور   ملك  داود عدّوا دلع  األعداء، وٕاهالك عدّو   ومراه  لعماسه  عس

ّ   مع   ّ  ّ  له الودود   والسام  ودود  ّ   لسؤال  العمر للهالك  ، وٕاعطاء    ، ومدح  ودود 
 63" الّسلم  الّرما وٕاحالل  راموٕاح  وأسماعهم  العالم  ألداء أهل  ووصمه  ّ   إعطاء المال

تحدث عن الحروف المقطعات حينما فّسر  قول" الم"و ّ  -’الم‘: ف   سّر 
  أو أسماء الّسور   له وأعد  هو   أو ،  أحدا سواه  ما اطلع   عالمه  ال   أرسله  رسوله  مع 

الم ّ   أو ّله،   ّ   أسماء  ما  أو   عهود  و العهود، وورد   لألعالم  أسماء و لها محّل 
ّ   ما علمه سّر   هو    اعالم  ما مصمود إرساله و  له   حصر علمه  إلعالم  أرسله  إّال 

  والملك  الكالم  مرسل  ّ   ومحّمد والحاصل  و الملك  ّ   ألحد، وورد مراده  مدلوله
  64."له   ومحّمد مرسل  مورده

عة ع هذا التفسير من مط م 1889/هـ1306سنة ‘ لكهنؤ’بــ " كشورنول" وط
ر في صفحته األخيرة  عون الملك الوهاب مرة أولى في "ما ذ ع الكتاب  قد ط
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ع المشهور المعز لمنشى نولكشور الواقع في اللكهنؤ في شهر جماد األولى  المط
قا لشهر يناير سنة ألف وثمانمائة  سنة ألف وثلثمائة وستة من هجرة سيد البرة مطا

ة سو عمائة 65."وتسع وثمانين من سنين الع شتمل هذا التفسير على ثمانين وس و
ة والصفحة  ل صفحة تسع وعشرون سطرا ما عدا الصفحتين في البدا صفحة، وفي 

قة من صفحة  دأ التفسير في الحق قرة، وانتهى إلى  21األخيرة، و بتفسير سورة ال
 .بتفسير سورة الناس 726صحفة 

عه في دار المنار، "م من 1996/هــ1417ستة مجلدات سنة  وأعيد ط
عي. بتحقي د   .سيد مرتضى آيت هللا زاده الشيراز الش

  :مخطوطة سواطع اإللهام
ات في مختلف أنحاء  ت ومخطوطات هذا التفسير موجودة في شتى الم

ر هنا سر الحصول عليها  -على سبيل المثال ال الحصر-العالم، ونذ ي يت عضها 
  66:دلمن ير 

الحروف المهملة) في تفسير القرآن(سواطع اإللهام "   "أو تفسير الهند 
إلى  -هـ1000-و228) 1444( 117)/2( 18) إنجليز (خدابخش  -1

  .2/610) م(  بروم( -ناقص اآلخر-سورة المائدة
النصف (و  269 -)1882( 147جامعة اإلمام دمحم بن سعود  -2

  .هـ 1035 -)األول
بورك ( -هـ 1039 –) 1342( 512 - 1/511) 2 (، 1/46رضا  -3

  ).2/610) م(
قبل  –و 558 – [Or. 269 (CCO1702)] 334جامعة ليدن  -4

  ).2/549بروك ( – 1076
 -هــ 1100 –و 318 - [Spr. 452 925]  1/370برلين / الدولة  -5

  .من سورة مرم إلى آخر القرأن
  .هــ11و ق 364 -[614A993] 262/ 1جامعة إستنبول  -6
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بروم ( -هــ11ق  -و659- [53at-Tafsir146M] 1/276رامبور  -7
  ).2/610) م(

تب الهند  -8 قبل  –و 530 – [896 (104)]23-22) لوث(الم
  ).2/549بروك ( -هــ 1115

ند  -9   .هــ1211 -، تام بجزئين، 32-31) 25/60التفسير ( 1/44ديو
 – )ضمن مجموعة(ص 58 –) 22186( 3/293جامعة القاهرة  -10

  .جزء عم -هــ 1247
من  -هــ 1306 –و 955 –) 6386- 100( 37جامعة البنجاب  -11

  .سورة الفاتحة إلى آخر الجزء الحاد والعشرن
ا   -12 ا صوف   ).2/549بروك ( –) 180( 14آ
  ).610/ 2) م(، 549/ 2بروك ( –) 175( 1/54القاهرة /دار الكتب -13
ة -14 هــ 13ق  –و 425 –) د/283( –) ع/756( 8/256طهران /الوطن

اً    .تقر
  ":سواطع اإللهام"خصائص تفسير 

ة في هذا  إنه .1 تاب قبله في العر تب أ  خال من الحروف المنقوطة، فلم ُ
ة في األصل ثالثة عشر حرفا فحسب  .األسلوب ضي أن األبجد فقد رأ ف

الترتيب) غير المنقوطة(وهي الثالثة عشر حرفا المهملة  ، د، ر، أ، ح. وهي 
، ع، ك، ل، م، ه، و وأن األحرف المنقوطة وهي خمسة عشر . س، ص، 

عد ذلك ولوال عدم أصالة الحروف المنقوطة ما  ة  حرفًا زدت على األبجد
اء . منها' ال إله اال هللا دمحم رسول هللا'خلت شهادة  ضي حرف ال ستعمل ف فلم 

م وغيرها من الحروف ال منقوطة من أول تفسيره بدء وال التاء وال الثاء والج
عد " الحمد  وحده"إلى آخر التفسير عند قوله " سواطع اإللهام"العنوان 

  .تفسير سورة الناس
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ل سورة أ .2 ة  ضي في بدا ر ف ة، وألن الكلمتين  ذ ة أم مدن ة "هي م الم
ة ألفا مهملة تدل" والمدن أن  منقوطتان فأتى  ة  على معناهما، فبين الم

أن " موردها أم الرحم" ة  ه وسلم،   لىصموردها مصر رسول هللا "والمدن هللا عل
قول ة،  ة والمدن الم ما  و  رحم  أم  موارد ومراسل  ّ   لكالم: "ما وضح المراد 

ه وسلم  لىص(  صلعم  ّ   رسول حولها ومصر    أحد وسلع  ما حوله و) هللا عل
  صعوده  ومصاعد الّسماء والهواء حال  والمرامك  والمراحل  والّصر والمسالك

ه وسلم  لىص(  صلعم  وحدوره   ماأورده...سحارا وحّرا وصرداأآصاال و  )هللا عل
ّ   أّم الّرحم المحّرر صدور الّسور موردها   ّ   رسول   رحل  مامأ  المراد أرسلها 

ه وسلم  لىص(صعلم  أحد وحراء   سواه  أو   ، سواء حّل أّم الّرحم)هللا عل
ما أورد صدور الّسور موردها مصر  عوده، و  ال   رحله  حال  وصرا مصره

ه وسلم  لىص( صلعم  ّ   رسول  ّ   )هللا عل سواء   رحله  وحصل  المراد أرسلها 
  مصره  أو   الوداع  عام  أو سطوا وعلّوا،   أّم الّرحم  وروده  عام  حّل أّم الّرحم

ه وسلم  لىص(صلعم  67." أعود وأصلح  اصطالح  هو سواهما و  أو  )هللا عل
قول في .3 انا، فعلى سبيل المثال،  قها أح شرح المفردات وتحق  وقام في تفسيره 

لمة  مالصِّ "شرح  صادا وآما للّطاء،   الّسرا صار أّوله  أصله: "68"را الُمسَتِق
م  ما   سار لسالكه  هو سراطا لّما   وسّماه ما حق لف  69." الّطعام  سر أحد

ر" هللا"و" اسم"  .ذلك في السورة نفسها وقد مر ذ
قرة؛ ف .4 ، وهما سورة الفاتحة وال ة لسورتين فق ضي وجه التسم قول وقد بين ف

ة سورة الفاتحة الم  أّول  هو و: "في تسم   صراح  ، مطلع  ّ   الّسور، وصدر 
اماألوامر واأل  ، مصدر مصاص الكالمو   العلم ممصاعد   ، سّلم ح سرار، واأل  الح

سماء أحصاها العلماء، أحدها أولها ... سحاراألو   اآلصال  مدار مصالح
  لما "  األساس"المصامد، و  لحصول  دعوه  هم و   ّ   مدعو أهل  هو   لما " الّدعاء"
ما    الكل، ومولد لمحصول  لمدلول  حامل  هو   لما "  ماأل"، و وأصله  أّس الكالم  هو 
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وا أل  ما لمها   ّولأ  هو لّما " الحمد"و. طّرا  ّ   أوحاه ّلها ح   هو   أو سماء الّسور 
 70" حاو لمحامده

ة سور  قول في تسم قرةو  سّموها لورود أحوالها ومحامد أطوارها: "ة ال
  71".المه  وٕاعالء أمورها مّما طال أسرارها  وسطوع

قول في  .5 انًا؛ فعلى سبيل المثال  ة أح ة والنحو ضي المسائل الصرف ر ف وقد ذ
اك نستعين"تفسير اك" "إ ـــ "إ ـــــ ــ قول في 72"الحصر  عدم  إمحاء لوهم  رره"ــ ؛ و

قول في 73"وهو مصدر صار اسما اطرا": "كتابال"تفسير  َسواٌء "؛ و
؛ 74"المصادر  مع   عومل  ما   معه  المصدر عومل  مدلوله  اسم  هو و":"َعَليِهم

قول في تفسير   75"وهو حال": "سجدا"و
قول في تفسير .6 ضي االختالفات في القراءات،  ر ف ورووا ": "الحمد هللا: "وذ

 ّ سور   الَحْمِد  سا   مطاوعا للّدال  ، ورووا الالم مطاوعا لالم  الّدالم ع
قول في 76"لالّول سور األّول  ورووه": نعبد"؛ و قول في  77"م ما  أ ِنْعُبُد؛ 

ِه الُثُلثُ "تفسير  سور األول لوام الالم، " فُألمِّ السدس" الثلث"رووا م  78"ورووا 
ضي أقوال العلماء المختلفة ثم رّجح واحد .7 ر ف قول في تفسير وقد ذ ها، ف

سورًا رواه عاصم، وَرَوْوا َمِلكِ ": ملك" ل  األصح  هو و   وأصله الِمْلُك م   ّ لمـّا ورد 
س  ال و  مالك  ملك ل  ع سه  ال   مأموُر َمِلكٍ    مالك ّ و قول79"ع   ُ  آَتيناُهم َ الَِّذين:"؛ و

ارمه  محامده  مع   ّ   رسولَ    ُ َعِرُفوَنه   المراد علماؤهم َ الِكتاب   الم  أو   العلم  أو  وم
 80" لكالمه ّ وأمس  ّ أصح  واألّول  الحؤل  أو   ّ 

فعل ذلك  .8 ما نراه  االختصار في بدايتها،  ل سورة  ضي موضوع  وقد بين ف
  األمر ألداء العهود، وٕاعالم: مدلولها  أصول  محصولو " قولفي سورة المائدة، ف

  اإلسالم  إكمال  ، و إعالم المحّرم  و إحرام  حّس و حراك  له  مّما  ّ   ما أحّله 
ام ْرس  أهل  المصطاد، و حّل طعام  وٕاعالء أح   حررهم  ، و حّل أهول الطِّ

ام  ٕاعالم، و  الصوالح ام  الموص  أح   للرسول الطرس  أهل  ما صّلوا، و ألس   و أح
الم  صلعم ولد   ما عمل ، وٕاعالء   ّ   د لره روحالمردو   الكالم  ، و إعالم  ّ   و 
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م  كو أهل  آدم م  لصوص  أحدهما و ح   ، و لوم حّد عاملهو   اإلسالل  الصرا وح
ام  لولعهم  الطرس  أهل وّد  عّما  اإلسالم  أهل  وسواها، و ردع  الكلوم  و إعالء، أح

، و  أعداء اإلسالم  مع   العماس  الرّد، و مدح  الرّد ألهل، و   ّ   الهود و ره روح
ّ   إعالم   ا، و لومما صّلو    و إلهاد الهود إلعالم  اإلسالم  ألهل  و الرسول  وّد 

المهم حّد عداء   إعالم، و  أوهامهم  لطالح  ّ   ره روح  لوم، و  الهود لسوء 
و   عمصل  ّ   رسول ورودا صدد   طرس  أهل  هم   إسالم  أهل  مدحأحدا، و   أحدهم
م  ملك  أرسلهم ، و  مصطاد الحرم  و إحرام  المدام  ، و إحرام عهودهم  السود و ح
م  أو عّما سألوا عداء و حسدا   الردع ،  المراء معهم  و حسم  الطرس  أهل  إعالم  ح
  ، و ورود الطعام  ّ   روح  ألوك  أعالم  معادا، و إعالم  الرسل  مع    األمم ّ و لم
عود السداد   سطوع  ، و إعالم معادا رّدا لره أّلهوه  له   ّ   رسول   هرهط  لسؤال
 81.ما سواها السداد معادا و   ألهل

قول مبينا موضوع سورة يونس   األلوك إعالء أمر مدلولها  محصولو " :و
امهو  الم  صلعم  ّ   رسول   مع   العدول  أهل  هم سوء و، و  أح د العمر وّدا  ، و لوم  ّ   و 

ورود   العّدال  ، و سؤال السالم دار   لرومهم  اإلسالم  أهل  ، و مدح وحده  الماصل
ّ  ولعه  و وهمهم  ّ   لكالم  العّدال  إسراعا، و وصم  لهم اإلصر  لدار   العالم  ، و دعاء 

  الحالصو   أعمالهم  عدل  لعالما  معادا، و وصول  و دحورهم  و طرد العّدال  السالم 
  لألعطال  ، و إعالء رّد األرواح طالحسوء و   معادا، والسداد واحد وما عداه  والطوالح

،   ّ   المو   اإلسالم  مع و أمر السرور   ّ   الم  و عود إرسال  وٕاحصاء أعمالهم
ّ   ، و إهالك صلعم  ّ    لرسول ّ مسل  هو ما    ٕاعالمو    رهطه  مع مصر   ملك  عدّو 

  صلعم  ّ   رسول محّمد   الالهود، و إعالء إرس  رسول ره   و سالم  أموالهم  وطمس
اره  لحمل  له األمر و   82." الطالح  م

ر موضوع سورة مرم قائال دعاء   سماع مدلولها  أصول  ومحصول" :وذ
  و أحوال ، المسموح  لولده  الطرس  ، و إعطاء علم الهرم  الولد حال  ّ   سمحه  رسول 

  أّواه  رسول   هولالمعاد و   أهوال  ، و إعالم له  الوالد  عدم  مع   و والده  و أّمه  ّ   روح
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،  الرسول  سماعيلإالهود، و سداد وعد   رسول   ، و أحوال معه  و مراه  الطالح  لوالده
، و طرد  لسالما دار   أهل  السوء، و إعالء أحوال  العالم  ، و لوم سواهم  رسل  وأحوال
أمد   ، و طوعهم العواطل  له الما   ، و أحوال الصدود لسمودهم  معادا، و رّد أهل  العّدال

  ّ   العدول  و دار الساعور و ادعاء أهل  السالم دار   أهل  حال  األعصار، و إعالم
 83." األول  آلصار األمم  الطّالح  ولدا و مساهما، و هول

قول في سورة الناس حرس هللا " :و ومحصول أصول مدلولها اإلمساك 
 84."وروع وساوس المارد المطرود وطالح ولد آدم

قول .9 اب النزول، فمثًال  ضي أس ر ف   ّ   رسول أحد   و لّما سأل: "وقد ذ
و صار مملّوا   الّسلك  مساء الح  ما طلع   أّول  الهالل  ما حال   )ملسو هيلع هللا ىلص(صلعم 

)  ص( محّمد  َ َسَئُلوَنك  ّ   أّوال، أرسل  هو   ما ا و عاد و صار مدّورا المع
  عالمال  أهل   معالم ِ  ِللّناس ُ  َمواِقيت َ ِهي  لهم   ُقل   اَألِهلَِّة واحدها الهالل ِ َعن

  و مدد عهودهم  و عدد أعراسهم  و صومهم  و محاّل أعمالهم  معاهد أمورهمو 
عصر معهود   له ،  و أعماله  و مواسمه  ّج و مراسمهالحَ   ما سواها َو معالم و

 85. الهالل  ، ِمْعالمه وعهد معلوم
لمات  .10 ك، لتتميز عن  ات القرأن الكرم بخ سم لمات آ ضي  تب ف

 .تفسيره لها
ضي وتفسيره  :ثناء العلماء على ف

ارزن، فمنهم ضي وتفسيره عديد من العلماء ال   :ولقد أثني على ف
الم هللا بدون " :لدين أحمد بخشي الهرو قال نظام ا ضا تفسير  وأتم أ

، أسماه  ولي مع هذا الفرد في عصره صداقة، له همة في "...سواطع اإللهام"نق
سا السررة، صفاته منة الزمان ارم األخالق وان   86"م

تاب منفرد بين التفاسير، ألنه فسر ": "شف الظنون "وقال صاحب  وهو 
لمات حر  ات  لها، من أول القرآن الكرم إلى آخرهاآل   87."وفها مهملة 
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اعه في اللغة : "وقال العالمة عبد الحي الحسني وهو يدل على طول 
ة   88"العر

سواطع اإللهام تفسير (وأجل مصنفاته " :وقال صدي حسن خان القنوجي
هالغير المنقو يدل على إطالة يده في علم اللغة وأنا وقفت ) القرآن الكرم   89"عل

قات المفسرن"وقال صاحب  تاب ُمْفرد َبين التفاسير ِألَنَُّه فسر ": "ط َوُهَو 
م لَها من َأوله ِإَلى آخر اْلُقْرآن اْلَكِر ِلَمات حروفها ُمْهمَلة  َ   90."اْآلَات ِ

قول صاحب ة والمعرة" و للقرآن  وهو تفسير": "معجم المطبوعات العر
الحروف المهملة صح   ."عالم والكمالء الكرامحه العلماء األالشرف 

الد المختلفة،  ضي من هذا التفسير أرسل نسخها إلى ال عدما انتهى ف و
تب لها علماء  طعن أحد فيها بل  ع استحسنوها، ولم  ات على أن الجم وتدل الروا
آخر هذا التفسير، ومن  ذلك العصر تقارر، واستخرجوا أعداد التارخ لها، فألحقت 

، "الشامي"ء العلماء دمحم حسينى المعروف بــهؤال عقوب صرفي الكشمير ، وموالنا 
عض  ، وأمان هللا بن غاز السرهند وغيرهم، وحسب  وقاضي نور هللا شوستر
تب جزء  ضي في إعداد هذا التفسير، و ات ساعد الشيخ المجدد السرهند ف الروا

ضي إعداده مما يدل على أنه ستطع ف ا منه لم  ارتضى الشيخ المجدد بهذه  صع
ضي ة لف   91.الجهود العلم

ضي وتفسيره  التفصيل في ف ه  الني عن رأ وعّبر موالنا مناظر أحسن 
ه  تا ا "في  م وتريت هندوستان مين مسلمانون  م" (نظام تعل ة  نظام التعل والتر

فيد )في العهد اإلسالمي في الهند   :ما 
ار " ة  أر أن هذا الجهد عمل تذ ال يوجد له نظير في األوسا العلم

ونها متقيدا  ضي مع  عد الدراسة إلى أن ف ، وصلت  ة األخر الد اإلسالم لل
الكلمات غير المنقوطة قد برع في بذل الجهود الناجحة في جمع ما قال المفسرون 

ة من أقوال وآراء، والذ ندر أن يوجد له نظير قبله وٕان  ات القرآن ان في تفسير اآل
شتمل من حيث المعاني على شيئ جديد ولكنه رجل ذو فطانة فائقة  تفسيره ال 
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ن أن  م انطالق لو جمعت لصارت شيئًا مهمًا  ة  ات العلم عض الن صدر منه 
ة ه خصائص تفسيره المعنو   92"نسم

ضي   :المؤاخذة على تفسير ف
 ، ة إلى األلفا النس لة  ة مش ضي خالل تفسيره أل وال لم يتعرض ف

انا وخاصة من بينها األسماء التي احتاج إلى  صعب على القار فهمه إال أح
ير أحواله وأحوال أسرته، فلكونها منقوطة صنع صنعا ال  رها أثناء تفسيره وتذ ذ

حتل "فهمه إال من له ذهن وقاد وحس مرهف،  ة فن التفسير ال  لذلك من ناح
انا هاما بين التفاسير" سواطع اإللهام" التعقيد الذ اقتضته  م ة، فإنه مملوء  العر

قى غموض في تفسيره إال  ثيرًا أن ال ي ضي حاول  ان ف األساليب المصطنعة وٕان 
اراته غموض وتعقيد ثير من ع قي في    93"أنه 

تور زيد أحمد قول الد   :و
“He has mentioned the names of his father and his brothers in an 

enigmatical way in order to avoid the dotted letters which they contain. These 
riddles are very difficult and far-fetched. A man, who does not already know those 
names, can hardly solve them. Even with previous knowledge of the names, it is 
very difficult to work them out.”94 تور زيد قائال ستمر الد  :و

“This commentary, apart from the literary skill, has no value, as the self-
imposed restriction has made the brief comments that he offers more difficult than 
the text itself. His chief point is to avoid the dotted letters while commenting on the 
Quran and so he is unnecessarily lengthy wherever ideas could have been expressed 
concisely, otherwise he is brief to obscurity.95 

  الحواشي                                                           
قول. 1 ضي مسق رأسه في مقدمة تفسيره ف ر ف   دار الملك  اإللهام  مولد محّرر سواطع: "ذ

 أكرم هو و...  معمور ممطور واسع  صر ممرعم  هو ، و وعصمه  ّ   حرسه"  اكره" ومصر العدل
الوسع   العلماء والّصلحاء وأهل  ّ محل  والمدارس ،حاو الّصوامع  األمصار ووس الممالك 
 ).4سواطع اإللهام، ص " (والعدم 

حة المرجان، ص . 2   .45س
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                                                                                                                                       3 . One of his ancestors Shaykh Musa had migrated to Sind and settled at Rel, a 
small place near Siwastan, modern Sehwan (The Encyclopedia of Islam, Brill,  New 
Edition, Vol. ii, pp.870). 4 . قول السيد نا لكثير من العلماء والصوفيين،  ة ومس زًا للصوف انت ناكور آنذاك مر و

اس الرضو   Nagaur was a sufi centre. It attracted other Sufis and it was: أطهر ع
this galaxy of saints and scholars that prompted Sheikh khizr, the father of Sheikh 
Mubarak and the grandfather of Sheikh Abul Fazl, to settle there’ (A History of 

Sufism in India, vol. I, New Delhi, p 131;   ،2011نقال عن مجلة المعارف، جون ،
 .424ص 

ارك بن خضرالشيخ العالمة  هو. 5 أرض الهند، ولد  م ، أحد العلماء المشهورن  الناكور
حث واالشتغال حتى برز في 911سنة جرات، وجد في ال مدينة ناكور وسافر للعلم إلى  هـ 

ار سماه  بيرًا في أرع مجلدات  ع "الفضائل وتأهل للفتو والتدرس، وصنف تفسيرًا  من
ع عشر من ذ القعدة سن"نفائس العيون  الهور فدفن بها، توفي السا انظر .(ة إحد وألف 

  .608، ص 5نزهة الخواطر، ج :
6. One of his ancestors Shaykh Musa had migrated to Sind and settled at Rel, a 
small place near Siwastan, modern Sehwan (The Encyclopedia of Islam, Brill, New 
Edition, Vol: II, pp.870). 7 . ولد سنة ثمان وخمسين وتسعمائة، هو ، ارك الناكور الشيخ العالمة أبو الفضل بن الم
وفرغ من تحصيل العلوم المتعارفة في الخامس عشر من سنه، ودرس وأفاد نحو عشر 
مدينة  مور  ه، ودعاه السلطان أكبر بن همايون الت ين إل ه أهله المنسو سنين حتى فاق ف

اد وقره إلى نفسه،  ة القرب حتى نال الوزارة الجليلةأكبر آ وقد وصفه . فتدرج إلى نها
اإللحاد والزندقة  .البدايوني في المنتخب 

. ، وله غير ذلك من الكتب والرسائل"أكبر نامه"و "آئين أكبر "ومن مصنفاته المشهورة 
، 2، والمسلمون في الهند للشاذلي،ج 471، ص 5نزهة الخواطر، ج : انظر للتفاصيل(

  ).230ص 
  .4مقدمة سواطع اإللهام، ص . 8
حة المرجان، ص . 9   .45س

  .472، ص 5نزهة الخواطر، ج . 10



  سواطع اإلهلامأبو الفيض فيضي وتفسريه 

166 
  

  .423معجم المفسرن من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، ص . 11                                                                                                                                       
اني. 12 مور الكور ابر الت  / هـ949( هو أبو الفتح جالل الدين دمحم أكبر بن همايون بن 

ر وأسعدهم في الح ، أكبر ملوك اله)م1605- 1542= هـ1014 ند وأشهرهم في الذ
مورة في الهند،  ال، وهو ثالث ملوك األسرة الت ارخ اإلسالم في ت:انظر للتفاصيل(واإلق

ة وحضارتهم، للساداتي، والمسلمون ، و 199الهند، ص  ه القارة الهند تارخ المسلمين في ش
  ).5/496، ونزهة الخواطر، .5، ص 2في الهند، للشاذلي، ج 

حة المرجان، ص  .13  .45س
  .472، ص 5نزهة الخواطر، ج. 14
ة وحضارتهم، ج . 15 ه القارة الهند   .158، ص 2تارخ المسلمين في ش

16. An accomplished scholar, physician, and poet, he was appointed in 987/1579 
tutor to prince Daniyal (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, 
pp.871). 

أبجد العلوم، ج "، و1/98؛ نقال عن أئين أكبر 250، ص 2المسلمون في الهند، ج . 17
ضي 224، ص 3 ًا بهذا اللقب قبل الف ان الشاعر الغزالي المشهد ملقَّ ره (؛ و تذ

 ).91، ص 1مفسرن هند، ج
18. Treated as a close companion, he was included in the royal entourage during 
Akbar's visit to Kashmir in 997/1588 (The Encyclopedia of Islam, Brill, New 
Edition, Vol: II, pp.871). 
 
19. After the completion of his mission, he returned to Fathpur Sikri, the capital, in 
1001/1592 (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871). 

ره مفسرن هند، ج 380أكبر نامه، ألبي الفضل، ص . 20  .91، ص 2؛ نقًال عن تذ
حة المرجان، ص . 21   .46س
  .168، ص 5، واألعالم، ج 225، ص 3أبجد العلوم، ج . 22
قول صاحب 475، ص 5نزهة الخواطر، ج. 23 حة المرجان"، و ض إن قبر - " س أبي الف

ارك  ه اثنان أن قبر - قع في آكره تحت قدم والده الشيخ م ح، ألن ال يختلف ف صح س  ل



  2015، 4، العدد 66لد ا                                                        ثقافة اهلند     

167 
 

ضي عند "الهور"والده في                                                                                                                                         ان مدفن ف ضي و أخوه والبدايوني، فإن  ما صرح بذلك ف  ،
الهور، ووقع في هذا الخطأ الشيخ دمحم إكرام  ون ذلك  ارك فال بد أن  قبر والده الشيخ م

ضاً  ر أنه دفن في الهور  أ وثر، ص (حيث ذ   ).135رود 
  .3/57شعر العجم، لشبلي النعماني، ص . 24
  .225، ص 3أبجد العلوم، ج . 25
  .473، ص 5نزهة الخواطر، ج . 26
  .473، ص 5نزهة الخواطر، ج . 27
28.

شعر العجم (
ره، جوالئي 52، ص 3لموالنا شبلي النعماني، ج  ، ص 2011، و مجلة معارف، أعظم 

26(  
29 .The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp.27. ؛  
مانه أنه رجل مبتدع ملحد لكن من الغرب جدا أنه لم " ة إ ضي من ناح ان ينظر إلى ف

س من صواب العقيدة  ة في المقدمة أو في التفسير نفسه ول قل أ شيئ ضد العقيدة الدين
اإللحاد ما دا م على أ إنسان  ةأن تح األصول األرعة اآلت   :م يؤمن 

اء -1 تاب نزل من السماء ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص آخر األنب   .القرآن آخر 
ح من غير أب وقصة أهل الكهف وأصحاب  -2 المعجزات والخوارق مثل والدة المس

 .ألخ...الفيل
شاء  -3 ضل عنه من  م و شاء إلى الطر المستق  .إلخ...يهد هللا من 
ح  -4  .الح هو اإلسالم وحدهالدين الصح

ضي يوضح هذه األصول تماما من وجهة نظر سديدة تتف مع العقيدة  وٕاننا لنجد أن ف
ة ة، ترجمه عن اإلنجليزة د." (اإلسالم ه القارة الهند ة في ش دمحم . اآلداب العر

 )72شلقامي، ص 
30 . The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871 
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31. ‘He is said to be the author of 101 books (apparently an exaggeration), of 
which very few are now extant’ (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, 
Vol: II, pp.871). 

  .472، ص 5نزهة الخواطر، ج . 32
33. ‘One of these, the Mawdrid al-kilam on ethics (ed. Calcutta 1241/1825), 
which contains pithy and laconic sentences defining terms like Islam, ilm al- 
Kalam, Adam, Kalam Allah, ahl Allah was intended to be a preliminary to the 
writing of the Sawdti al-ilham’ (The Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition, 
Vol: II, pp.871). 

حة المرجان، ص . 34  .42س
35. He also translated Lilavati, a Sanskrit work on arithmetic (ed. Calcutta 1826) 
The Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871). 

  .31، ص 2011مجلة معارف، جوالئي، . 36
37. ‘He composed a Khamsa (Quintet) in imitation of Nizami, the titles of these 
five poems being Markaz-i-Adwar, Sulayman  u Bilqis, Nal u Daman (the most 
celebrated), Haft Kiskwar, and Akbar-nama, but some of them remained 
incomplete’ (A literary History of Persia by Edward G. Browne, Cambridge 
University Press, vol. iv, p. 244) 

ة العارفين، ج . 38  .823، ص 1هد
ة العارفين، ج . 39   823، ص 1هد
ضي"، 2011، جوالئي، "معارف"مجلة . 40   .31ص " ملك الشعراء ف
ة العارفين، ج . 41   .823، ص 1هد
  .472، ص 5نزهة الخواطر، ج . 42

43. He also translated some portions of the epic poem Mahabharata into Persian 
at the express command of Akbar, in collaboration with Al-Bada'uni and Mulla 
Shiri (The Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871). 

، ج  مقدمة سواطع اإللهام، لمرتضى. 44  .70، ص 1الشيراز
  .472، ص 5نزهة الخواطر، ج . 45
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  .2سواطع اإللهام، ص . 46                                                                                                                                       
، وأصل الروع، أ لف يترادف الروع في "م"، أساس العلم أ .5سواطع اإللهام، ص . 47

تب "اء"فأراد " ب"المعنى وهو القلب، وآخر القلب  ، ورأس "الف"مطلع االلهام، أ " ، ثم 
ه ". ك": و إمام الكرام، أ" راء" الرؤس، أ  تب اسم أب ذا  ارك"ه ات مين ".(م عري أدب

ا حصه   .)53زيد احمد:د/اك وهند 
  .8سواطع اإللهام، ص . 48
  .9سواطع اإللهام، ص . 49
  .9سواطع اإللهام، ص . 50

51. ‘All these ‘flashes’ are of different lengths, varying from one line to thirty lines 
or so’ (The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, p.24) 

 .9سواطع اإللهام، ص . 52
  . 12سواطع اإللهام، ص . 53
عده 10سواطع اإللهام، ص .54   .وما 
  .11سواطع اإللهام، ص . 55
  .14سواطع اإللهام، ص . 56
  .20سواطع اإللهام، ص . 57
  . 21سواطع اإللهام، ص . 58
  .21سواطع اإللهام، ص . 59
  .21سواطع اإللهام، ص . 60
ة. 61   .7:سورة الفاتحة، اآل
  .22سواطع اإللهام، ص . 62
عدها 22سواطع اإللهام، ص . 63   .وما 
  .23سواطع اإللهام، ص . 64
  .780سواطع اإللهام، ص . 65
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تاب . 66                                                                                                                                        ، "الفهرس الشامل للتراث العري اإلسالمي المخطو"المعلومات مأخوذة من 
  .655، ص 1989، مؤسسة آل البيت، "فسير وعلومهمخطوطات الت"الجزء الثاني، 

  .13سواطع اإللهام، ص . 67
ة. 68   .6- سورة الفاتحة، اآل
  .22سواطع اإللهام، ص . 69
  .21سواطع اإللهام، ص . 70
  .22سواطع اإللهام، ص . 71
  .22سواطع اإللهام، ص . 72
  .23سواطع اإللهام، ص . 73
  .24سواطع اإللهام، ص . 74
  .34 سواطع اإللهام، ص. 75
  .21سواطع اإللهام، ص . 76
  .22سواطع اإللهام، ص . 77
  .115سواطع اإللهام، ص . 78
  . 22سواطع اإللهام، ص . 79
  . 50سواطع اإللهام، ص . 80
  .144سواطع اإللهام، ص . 81
  .265سواطعاأللهام، ص . 82
  .376سواطع األلهام، ص . 83
  .726سواطع اإللهام، ص . 84
  .57سواطع اإللهام، ص . 85
قات أكبر (المسلمون في الهند، . 86   .250ص ) الترجمة الكاملة لكتاب ط
  .1008، ص 2شف الظنون، ج . 87
  .472نزهة الخواطر، ج  ص . 88
  .225، ص 3أبجد العلوم، ج . 89
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، ص . 90                                                                                                                                        قات المفسرن، لألدنهو   .408ط
مراجعة خاصة لمساهمة العالمة أبي الف" المقالة. 91 ض تطور أدب التفسير في الهند 

ضي تورة مه جبين أختر، ص ’علم التفسير في الهند في تطور" ف   .64، للد
مراجعة خاصة لمساهمة العالمة أبي " نقال عن المقالة. 92 تطور أدب التفسير في الهند 

ضي ض ف تورة مه جبين أختر، ص " الف   .64في تطورعلم التفسير في الهند، للد
ض تطور أدب التفسير في الهند " المقالة. 93 مراجعة خاصة لمساهمة العالمة أبي الف

ضي تورة مه جبين أختر، ص  في تطور" ف   .62علم التفسير في الهند، للد
94 . The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp. 
24. ة( اكستان في اآلداب العر )مساهمات الهند و  

ضا في المقدمة أسماء والده و (" ر أ على طرقة األلغاز حتى يتفاد الحروف خوته إ وذ
ع استخراجها من المعمى  ستط ة ال  المنقوطة التي تحتو عليها أسماؤهم وهذه األلغاز صع

ان استخراج هذه األسماء م ة  ون من الصعو قة لألسماء  اآلداب - "حتى مع المعرفة السا
ة، ص  ه القارة الهند ة في ش   )68العر

95. The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp. 28. 
ة، فقد قيد نفسه في (" مة علم ست له ق ة ل صرف النظر عن المهارة األدب وهذا التفسير 

ة من النص القرآني  استعمال الحروف المهملة، ولهذا جاءت تفسيراته موجزة وأكثر صعو
سة في تفسيره هي تجنب ا انت النقطة الرئ لكلمات ذوات الحروف المنقوطة نفسه، وٕاذا 

ه - "فإنه لذلك أطال في غير ما ضرورة أو اختصر  فأغمض وأبهم ة في ش اآلداب العر
ة، ص    .)72القارة الهند

 :المصادر والمراجع
 أبجد العلوم. 1

عة : صدي حسن خان القنَّوجي، الناشر: المؤلف دار ابن حزم،  الط
  .698م، ص  2002-هـ 1423األولى 
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 األعالم. 2

لي : المؤلف خير الدين بن محمود بن دمحم بن علي بن فارس، الزر
عة الخامسة عشر : ، الناشر)هـ1396:المتوفى(الدمشقي  -دار العلم للماليين، الط

ار    .م 2002مايو / أ
 معجم المؤلفين. 3

حالة الدمش : المؤلف عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغني 
ة المثنى : لناشر، ا)هـ1408: المتوفى( ت اء التراث العري -م بيروت، دار إح

  .بيروت
ن من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر. 4  معجم المفسر

ة الشيخ : عادل نوْهض، قدم له: المؤلف ة اللبنان سماحة مفتي الجمهور
عة الثالثة : حسن خالد، الناشر ة للتأليف والترجمة والنشر، الط هض الثقاف مؤسسة نو

  .م1988-هــ1409
خ الهند من األعالم، المسمى بـ . 5 من في تار نزهة الخواطر "اإلعالم 

هجة المسامع والنواظر  ".و
عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي : المؤلف

عة: ، دار النشر)هـ1341: المتوفى( األولى، : دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الط
  .م1999هـ،  1420

نط. 6  قات المفسر
: المتوفى(أحمد بن دمحم األدنه و من علماء القرن الحاد عشر : المؤلف

، الناشر: ، المحق)هـ11ق  مان بن صالح الخز م : سل ة العلوم والح ت  –م
عة ة، الط   .م1997-هـ1417األولى، : السعود
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 شف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 7

اتب: المؤلف اسم  مصطفى بن عبد هللا  جلبي القسطنطيني المشهور 
فة  فة أو الحاج خل ة المثنى : ، الناشر)هـ  1067: ت(حاجي خل ت غداد -م

م صفحاتها، مثل( ة، بنفس ترق اء التراث العري، : وصورتها عدة دور لبنان دار إح
ة   .م1941: ، تارخ النشر)ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلم

ةمعجم المطبوعات ال .8 ة والمعر   عر
س : المؤلف ان بن موسى سر : ، الناشر)هـ1351: المتوفى(يوسف بن إل

مصر  س  عة سر   .م 1928-هـ  1346مط
ة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 9  هد

، الناشر: المؤلف غداد اني ال ا م ال : إسماعيل بن دمحم أمين بن مير سل
الة المعارف  ة و عنا ع  ة إستانبول ط عتها البه ، أعادت 1951الجليلة في مط

األوفست عه  اء التراث العري بيروت : ط   .2: لبنان، عدد األجزاء –دار إح
ن الهنود. 10 ات المفسر ر  ذ

ره مفسرن هند( ، الناشر: ، المؤلف)تذ دار : دمحم عارف األعظمي العمر
عة )شبلي اكيدمي(المصنفين  ره، الط ة، أعظم    .27-17، ص 2006-الثان

ي عري ( المفسرون الهنود وتفاسيرهم. 11 هندوستاني مفسرن اور ان 
 )تفسيرن

شن، نيو دهلي، : دمحم سالم القدوائي، الناشر. د: المولف ك فاؤند إسالمك 
  .33-28م، ص 2006-

حة المرجان في آثار هندوستان. 12  س
 .45غالم علي آزاد البلغرامي، ص 



 
دمحم احتشام الحسن الكاندهلو وٕاسهاماته في العلوم 

ة  )م1971-1906/هـ1392-1324( اإلسالم
 

  
    **أكرم نوازدمحم . د

  
التأليف والتصنيف منذ ان ن الشيخ دمحم احتشام الحسن الكاندهلو إ { مولعا 

عة  ح التصنيف والتأليف طب اته هو التصانيف، فأص ه للعلم، ورأس ح ام طل أ
ة  ة واألرد ة له، يبلغ عدد مؤلفاته العر ا 65ثان   .}مؤلفا تقر

اء  دمحمولد الشيخ  احتشام الحسن بن موالنا رؤوف الحسن بن موالنا ض
ع األول  16الحسن في  م ببلدة 1906من مايو  11هـ المواف 1324من ر

ة من الهند،" رمظفر ن"من أعمال " اندهله" ش الغر ة أترا براد توفيت أمه  بوال
عد وفاة أمه أخذت عندما انت زوجة عمه  هان ابن سنتين ونصف، و خالته التي 

الغ بير وحنان  حب    1.موالنا شمس الحسن، تحت رعايتها ورتها 
قرأ القرآن على الحاف  عد أن بلغ سن الرشد بدأ  في الُكّتاب " تومن"و

جزء الثالثين من القرآن الكرم، ، حف شيئا من ال"اندهلة"الواقع أمام جامع بلدة 
، وانتهى من قراءة القرآن "تومن"وأوقفت خالته هذه السلسلة لتعنف أستاذه الحاف 

ان  تب الشيخ الكاندهلو معرا  2م،1916هـ المواف يونيو 1334الكرم في شع
ستطع حف القرآن الكرم   :عن قلقه على أنه لم 

ــتاذ ا**                                                            ـــة واإلالمألسـ ـــز الدراســـات العر ــاعد، مر ــرو، سـ ــة، جامعـــة جـــواهر الل نهـ ـ ق فر  .نيودلهي، الهند
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ع في أسرتي حفا ال أزال أتأسف على سوء عطف خالت" ي، ألن الجم
ان َقّدَر حرماني من هذه  ، وحاولت غير مرة ألن أمأل هذا الثغر، لكن هللا  سوا

  ".3النعمة، وال أزال محروما منها
عد الفراغ من قراء م ذهب إلى 1916هـ المواف 1334القرآن الكرم في  ةو

عته لم تمل إليها وعاد " رمظفر ن" دأ يتلقى المعارف العصرة، ولكن طب ه و مع أب
احتشام الحسن الكاندهلو إلى موالنا عبد هللا  دمحم، وُفوِّض الشيُخ "اندهله"إلى 

ة ان يدرِّس آنذاك في المدرسة العر وهي الذ  عة لجامع بلدة  4الكن " اندهله"التا
ة،  م الديني، ليتلقى الدراسات االبتدائ ة والتعل اد اللغة األرد وانتهى من قراءة م

ذلك من قراءة  ، "ںبوستا"، و"ںلستا"، و"ماال بد منه"، و"پند نامه"، و"رما"وانتهى 
ة، ما  5وغيرها من الكتب الفارس ة  وهي أن يدرِّسه العر وأبى الشيخ عبد هللا الكن

ان قد عزم خاله موالنا بدر الحسن على  سود بيئته األسرة المعارف العصرة، و
م الديني،  ميل إلى التعل ان  راه، غير أنه  ة علي  ل مه المعارف العصرة في  تعل
ة  النس ة  س لرأيها أهم ده في هذا األمر سو خالته ول ان هناك أحد يؤ لكنه ما 

عاني من هذا الصراع الداخلي ان    .إلى آراء رجال األسرة، ف
اس الكاندهلو من وفي غضون ذلك قد ور إلى فسهارنم الشيخ دمحم إل

مرض شديد وخدمه الشيخ " اندهله" ا   احتشام الحسن خالل هذا دمحممصا
ة من العطف على  اس حرضه في غا المرض فتحاّا، ولما ُشِفي الشيخ دمحم إل
ة بها، وقبل  الدراسات العر شتغل  الذهاب إلى قرة نظام الدين بدلهي معه حتى 

 احتشام الحسن إلى قرة نظام الدين بدلهي مع دمحمشورته هذه، وذهب الشيخ م
اس في  ان عمره 1918يوليو  24هـ المواف 1336من شوال  15الشيخ دمحم إل م، و

ة الشيخ دمحم  6أشهر، 7سنة و 12آنذاك  ة تحت رعا ة اإلسالم وأخذ العلوم العر
اشف العلو  مدرسة  ة  ع سنوات متوال اس س قرة نظام الدين في دلهي،إل  7م 
ع الكتب المتداولة إلى  ح"وخالل هذه الفترة قرأ جم وة المصاب على الشيخ دمحم " مش

اس، سهارن 8إل مدرسة مظاهِر علوم  هـ المواف يونيو 1343ور في شوال پثم التح 
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وة "م إلكمال مختلف العلوم والفنون ودورة الحديث الشرف في صف 1925 مش
ح م حتى زار الحجاز 1926هـ المواف 1344، وما أن شرع في الدروس في "المصاب

من يونيو  5هـ المواف 1344من ذ القعدة  25ألداء مناسك الحج والعمرة في 
، والشيخ 1926 اس الكاندهلو ، والشيخ دمحم إل م مع الشيخ خليل أحمد السهارنبور

، وعاد إلى الهند في را الكاندهلو ع الثاني  دمحم ز من  22هـ المواف 1345وس ر
ر    .م1926أكتو

مدرسة مظاهِر علوم لما عاد من  ان قد قارب العام الدراسي االنتهاء  و
ار المولو الفاضل،  .رحلة الحج ة لالشتراك في اخت اكستان فذهب إلى الهور ال

ه بتقدير ممتاز، وأثناء هذا السفر لالهور لقي العالمة دمحم إ ال شاعر ونجح ف ق
ه أبلغ التأثر، ألنه " النظامي"ثم أقبل على إكمال المنهاج الدراسي  9الشرق، وتأثر 

را الكاندهلو  لم يتخرج في ان الشيخ دمحم ز عد، وآنذاك  علوم الحديث الشرف 
دأ يدرس الحديث الشرف لد الشيخ دمحم  الحجاز فتوجه إلى قرة نظام الدين و م  ق

اس الكاندهل را الكاندهلو إلى إل ، وانتقل إلى سهارنبور لما عاد الشيخ دمحم ز و
ة في شوال 10الهند وقرأ الحديث من جديد مدرسة مظاهِر علوم مرة ثان ، فالتح 

م، 1929هـ المواف يناير 1347م، وفرغ منها في 1928هـ المواف أبرل 1346
تب الحديث على العلماء األجل قرأ  ة، فقرأ المجلد األول من وسنح له الفرصة أن 

ح البخار " را " شمائل الترمذ"، و"سنن أبي داؤد"، و"صح على الشيخ دمحم ز
، والمجلد الثاني من  ح البخار "الكاندهلو على الشيخ عبد اللطيف ناظم " صح

قا، و ح مسلم"المدرسة سا لإلمام " شرح معاني اآلثار"، و"جامع الترمذ"، و"صح
على الشيخ " سنن ابن ماجة"، و"سنن النسائي"عبد الرحمن، و الطحاو على الشيخ

عض الكتب في مختلف  جانب هذه الكتب في الحديث قرأ  منظور أحمد خان، و
ان الشيخ أمير  ار السنو في الحديث بتقدير ممتاز، و الفنون، ونجح في االخت

مدرسة مظاهِر علوم، وال قا  س هيئة التدرس سا شيخ جميل أحمد الكاندهلو رئ
عة لمدرسة مظاهِر علوم،  ة التا  الرحمن أستاذ المدرسة وناظم المدرسة الخليل



  2015، 4، العدد 66لد ا                                                        ثقافة اهلند     

177 
 

اد أحد أعضاء المجلس االستشار لدار العلوم الكائنة  ض آ م الف والشيخ عبد الحل
ند ومدرسة مظاهر علوم من زمالء درسه   11. في بلدة ديو

عد أن تخرج  ان  فيو ـ المواف يناير ه1347مدرسة مظاهِر علوم في شع
عد شهر رمضان "اندهله"م عاد إلى 1929 م 1929هـ المواف مارس 1347، و

اد عند النواب  ار جن) األمير(توجه إلى حيدر آ موالنا حبيب الرحمن خان  گصدر 
ه  )األمير( بإلحاح من النواب) صدر الصدور(الشيرواني  ور وعلى أمر من أب المذ

قي به ، وأثناء ذلك توفيت زوجته األولى 12ا أرعة أشهرموالنا رؤوف الحسن، و
سمح له الشيخ دمحم  عد العودة إلى الوطن لم  فاضطر إلى العودة إلى الوطن مؤقتا، و
قرة نظام  وث  الم ، وأمره  اد مرة أخر الذهاب إلى حيدر آ اس الكاندهلو  إل

ع الثاني  13الدين بدلهي، م، وجعل 1929مبر هـ المواف سبت1348فتوجه إليها في ر
ا عديدة ت ة، وألف  قوم بخدمات دعو ل دائم، و ش م بها  في نشر الدعوة  14ق

ح مساعدا لشيخه  ، وأص اس الكاندهلو أمر من الشيخ دمحم إل ة  اللغة األرد غ  والتبل
ة، ة واإلصالح ور في جل نشاطاته الدعو ات  15المذ ه شيُخه مسؤول َض إل وَفوَّ

اشف  ات إدارة للمدرسة وخدمات فالعلوم رغم صغر سنه إدارة مدرسة  قام بواج
الء حسنا، ة وأبلى فيها  ة وٕاصالح ة فيها، وقام بخدمات دعو ا  16تدرس ت فدّرس 

ح"مهمة مثل  وة المصاب ه الشيخ دمحم يوسف "تفسير الجاللين"، و"مش ، وقرأ عل
، والشيخ دمحم إنعام الحسن الكاندهلو  وقرأ الشيخ  17،"لجاللينتفسير ا"الكاندهلو

ه  م عين الحسن الكاندهلو عل ، والح المقامات "إظهار الحسن الكاندهلو
  18".تفسير الجاللين"، و"ديوان الحماسة"، و"ديوان المتنبي"، و"الحررة

ان قد قدم الشيخ احتشام الحسن الكاندهلو إلى قرة نظام الدين  دمحم و
ان ابن 1918من يوليو  24ف هـ الموا1336من شوال  15بدلهي في  سنة  12م و

عة أشهر اس الكاندهلو في . وس هـ 1363من رجب  21توفي شيخه موالنا دمحم إل
مدرسة  27م، فقضى 1944من يوليو  13المواف  سنة معه سو زمن إقامته 
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سهارن اد بوصفه موظفا ألرعة أشهر، پمظاهِر علوم  حيدر آ ا، و ور بوصفه طال
ام بخدمات وظل دائما ط دأ الق اة شيخه مرافقا له في السفر والحضر، و ول ح

قرة نظام الدين  ه للعلم  ام طل ة من طلب علمه، ففي أ ام االبتدائ ة من األ دعو
امال من رمضان بـ اد"قضى شهرا  ة " فرد آ ـ" هرانه"من وال ة، و أحد " هادر"الهند

ة  " شدهي"في قمع جذور فتنة دساكر نواحي دلهي مع وفد متكون من الطل
بيرة، وعادت القر التي ارتدت من اإلسالم  ة، وأحرزوا في ذلك انتصارات  الهندوس
عثها الشيخ دمحم  انت أول من نوعها  أن هذه الجماعة  إلى اإلسالم من جديد، و

غ، وذلك قبل  اس هادفا إلى الدعوة والتبل   . م1925هـ المواف 1343إل
تور  قة المنبوذة في الهند . آر. بيولما أعلن الد م الط ر زع أمبيد

اس " هرجن"المعروفة بـ ة أمر الشيخ دمحم إل صورة جماع انتها  عن تغيير د
ه  دعوه إلى اإلسالم، فذهب إل ور و تور المذ الكاندهلو صاحبنا هذا أن يزور الد

قا لما رواه الشيخ نور الحسن راشد 19وتحدث معه في هذا األمر،  دمحم ر موالنازا ،وط
ه  ما قّدمه إل ر مرتين، تأثر للمرة األولى أعظم التأثر  تور أمبيد احتشام الحسن الد
ة  من رسالة اإلسالم، وأعرب عن التجاوب العتناق اإلسالم، ولكنه لما زاره للمرة الثان

م مسلمون؟: "ان قد تغير ذهنه، وأجاب ما " لم أستطع أن أفهم من من شف ف وان
، ونفروه من المذهب عد أنه  عض العلماء من المذهب البرلو ان زاره  أثناء ذلك 

ند فتنفر من الدين اإلسالمي   20.الديو
عة لندوة العلماء في  ه عضوا للهيئة االستشارة لدار العلوم التا تم انتخا

ع من يناير 1363العاشر من محرم الحرام  قي عضوا لها 1944هـ المواف السا م، و
سبب مرضه حتى خمس عد  ما    21.سنوات، واعتذر إليها ف

هـ المواف 1344وزار الحجاز للمرة األولى ألداء مناسك الحج والعمرة في 
، والشيخ خليل أحمد 1926 اس الكاندهلو ه للعلم عند الشيخ دمحم إل ام طل م أ

ه في هذه الرحلة  ان من مرافق ، و را الكاندهلو ، والشيخ دمحم ز ذلك السهارنبور
ة في  22عمه موالنا شمس الحسن، ووالده موالنا رؤوف الحسن، هـ 1351وللمرة الثان
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، وللمرة الثالثة واألخيرة في 1933المواف  اس الكاندهلو هـ 1356م مع شيخه دمحم إل
اس1938المواف  ضا مع شيخه دمحم إل   23. م أ

ع الشيخ ا ، احتشام الحسن على يد الشيخ خليل أحمد السه دمحم و ارنبور
عة والتلقين  أخذ الب اس وحصل على اإلجازة  وٕاثر وفاته رجع إلى شيخه دمحم إل

، وٕاضافة إلى ذلك أجازه الشيخ محب الدين أحد خلفاء الشيخ إمداد هللا 24واإلرشاد
عة في السالسل األرعة أخذ الب رمة  ة الم م رمة  ة الم   25.المهاجر إلى م

ان العلماء المنتسبون إلى حر  النهج و غ غير مرتضين  ة الدعوة والتبل
اس الكاندهلو  فة الشيخ دمحم إل الذ اختير لتعيين الشيخ دمحم يوسف الكاندهلو خل

ورة، ومن بينهم الشيخ ة المذ ة  دمحم مؤسس الحر احتشام الحسن، وانفصل عن الحر
، وأقام في وطنه  اس الكاندهلو ل دائم، " اندهله"عد وفاة شيخه موالنا دمحم إل ش

اسم  ا  تا ة ألف  لة من انفصاله عن الحر عد مدة طو مزند"و ِ مستق ي صرا " ي 
م( اة المستق تب في آخر الكتاب تحت عنوان ) صرا الح ة، و اللغة األرد
اه" غ) التحذير الضرور " (ضرور انت ة الدعوة والتبل   :عن حر

غ الحاضرة الت" ة الدعوة والتبل ي تتخذ من قرة نظام الدين ال تالئم حر
ما أنا أعرف، الكتاب والسنة، وال تنسجم مع المذهب الذ اختاره  بدلهي مقرا لها، 

، وعلماء الح    "26. . ..الشيخ مجدد األلف الثاني، والشاه ولي هللا المحّدث الدهلو
قة  35توفي الشيخ دمحم احتشام الحسن الكاندهلو في الساعة الثامنة و دق

سمبر  4هـ المواف 1391من شوال  15ليلَة  ة 1971من د ة جراح م إثر عمل
عد صلوة الفجر في مقبرة  طن، وُدفن في اليوم التالي  اه"أجرت في ال " عيد 

ة ببلدة    27".اندهله"الوراث
ة   :آثاره العلم

التأليف والتصنيف منذ  ان الشيخ دمحم احتشام الحسن الكاندهلو مولعا 
ه للعل ام طل ة أ عة ثان ح التصنيف والتأليف طب اته هو التصانيف، فأص م، ورأس ح
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ة  ة واألرد ما  65له، يبلغ عدد مؤلفاته العر ة منها فهي  ا، أما العر مؤلفا تقر
  :يلي

  ":المسند األعظم"
فة النعمان، صفحاته  ص جامع المسانيد لإلمام أبي حن ، لم 528تلخ

ع   28.ط
  ":مفتاح العلوم"

ع العلوم شتمل  ه المؤلف بجم هذا الكتاب على ثالثة مجلدات، عّرف ف
ة بإيجاز، صفحاته  هـ المواف مارس 1380، أكمله في رمضان 700اإلسالم

ع1961 ط   29.م، لم 
ة"   ":الموجز للسيرة النبو

ة، ألفه أثناء  السيرة النبو ح  ة وجامع  اللغة العر تاب وجيز  هذا 
المدينة المنورة م على أمر من الشيخ أحمد 1953هـ المواف 1353في  إقامته 

، صفحاته  اد ض آ ع46الف ط   30. ، لم 
  ":شرح قصيدة البردة"

ع، ومسودته  ط ا، لم  ر حل اللغات، وشرحه شرحا واف ل شعر ذ تحت 
  31. موجودة عند ابنه الشيخ احترام الحسن الكاندهلو 

  ":جوامع الكلم"
ة م ة الشرفة التي هذه الرسالة المختصرة الطي جموعة لألحاديث النبو

ح لإلمام أبي عبد هللا  انتقاها الشيخ دمحم احتشام الحسن الكاندهلو من الجامع الصح
سهل حفظها  ح اإلمام مسلم القشير ل ، ومن صح دمحم بن إسماعيل البخار

ة والسن األمور الشرع صيرة  ونوا على  ة العلم الناشئين، و ة ومحافظتها على طل
مقرر دراسي  ة، وهي المجموعة األولى ضمن مجموعات مختصرات تحمل  النبو

اسم  م"، و"جوامع الكلم"للطالب المبتدئين  ع الح م"، و"منا   ".بدائع الح
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مان وملحقاته،  300هذه الرسالة تتضمن  حين على اإل حديث من الصح
ام، و  وة، والصدقات، والص  الحج والعمرة،والصلوة وملحقاتها، والجنائز، والز

ه ر اسم راو ل حديث ذ ألفها  .والمجتمع والمعامالت، واألدب واألخالق، وتحت 
م أول مرة، وأعاد نشرها دار السنة للنشر 1952هـ المواف 1372ونشرها في 

ا، ت ة سنة ور مار والتوزع، برول   32.م2000هـ المواف 1421گ، لكناؤ الهند
م" ع الح   ":منا

ة مجموعة لألحاديث الوجيزة السهلة التي هذه الرسالة المخ تصرة الطي
ح"انتقاها الشيخ دمحم احتشام الحسن الكاندهلو من  لإلمام أبي عبد " الجامع الصح

ة العلم الناشئين،  سهل حفظها ومحافظتها على طل هللا دمحم بن إسماعيل البخار ل
ة، وهي ا ة والسنة النبو األمور الشرع صيرة  ونوا على  عد و ة  لمجموعة الثان

حي البخار ومسلم المسماة بـ جوامع "مجموعة األحاديث الوجيزة المنتقاة من صح
ور، وقد أحسن العالمة الفاضل صنعا إذ عل على " الكلم اختارها المؤلف المذ

حتاج المعلمون إلى أن يراجعوا  صها، فال  األحاديث المختارة وشرح غربها وحل عو
ه في حل الغرب وفهم الحديث في الشروح الكبيرة ف حتاجون إل إنهم يجدون ما 

ذلك جاء الكتاب جامعا بين فائدتين   33.هامش الرسالة، و
م"   ":بدائع الح

ة الوجيزة مجموعة لألحاديث التي انتخبها العالمة دمحم  هذه الرسالة الطي
ح"احتشام الحسن الكاندهلو من  ن مسلم لإلمام الحاف أبي الحسي" الجامع الصح

ونوا على  ة من السهولة و غا حفظها الطالب  سابور ل بن الحجاج القشير الن
ة ما  ة على صاحبها ألف ألف صلوة وتح ة والسنة النبو صيرة في األمور الشرع

  .دامت البرة، وهي المجموعة الثالثة من نوعها
ح وقد أحسن المؤلف الفاضل صنعا إذ عل على األحاديث المختارة وشر 

حتاج المعلمون إلى مراجعة الشروح الكبيرة فإنهم يجدون  صها فال  غربها وحل عو
ذلك جاءت  ه في حل الغرب وفهم الحديث في هامش الكتاب و حتاجون إل ما 
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ة وشرحها شرحا  الرسالة تجمع بين فائدتين، فالرسالة انتقاء جيد من األحاديث النبو
ا يدل على قدرة المؤلف ع عاب المعاني مع الوجازة والرشاقةمختصرا واف   .لى است

ح مسلم"أحاديث وجيزة من  110هذه الرسالة تتضمن  مان " صح على اإل
وملحقاته، واستفاد في شرح األحاديث وحل اللغات من شرحي العالمة النوو 

م، ونشرتها دار 1953هـ المواف 1373ألفها في  .والعالمة شبير أحمد العثماني
ا، تالسنة للنشر وا ة سنة ور مار لتوزع، برول هـ المواف 1421گ، لكناؤ الهند

  34. م2000
  ":حجة الوداع"

ة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ر في هذه الرسالة تفاصيل الحجة النهائ ) حجة الوداع(ذ
اته، صفحاتها  . م، وتم نشرها غير مرة1950هـ المواف 1369، ألفها في 121وخط

35  
  ":العروة الوثقى"

غ وآدابها للعرب، فأوال  ة أصول الدعوة والتبل ر في هذه الرسالة العر ذ
ذلك  ر  ة وقّدم حلوال إلصالحها، وذ ر فيها الفساد المتفشـي في األمة اإلسالم ذ

صفحة، وتم نشرها  21فيها األمور التي يلزم للداعي االهتمام بها، تقع الرسالة في 
ز ال1947هـ المواف 1366في  قرة نظام الدين في م من مر غ  دعوة والتبل
  36.دلهي

ة ديوان المتنبي"   ":حاش
أسلوب  ًة لديوان المتنبي  ألف العالمة دمحم احتشام الحسن الكاندهلو حاش
أسلوب سهل المأخذ، أكمل المؤلف هذا  ر فيها حل اللغات ومغز الشعر  جديد، ذ

ة الفاء، صفحاتها  ع بدلهي في  ، ونشرت من محبوب180الشرح إلى قاف المطا
ة فيها من الشروح 1934هـ المواف 1352 قات اللغو ع التحق م، أخذ الشارح جم

تب اللغة المعتمد عليها   37.والحواشي و
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ة الجاللين"   ":حاش
ع  ط ة، لم  اللغة العر عل المؤلف على تفسير الجاللين أثناء تدرسه له 

 38.عد
، 1  الحواشي                                                            اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن    16- 15، ص "تذ

  18نفس المصدر، ص  2
  نفس المصدر 3
موالنا احتشام الحسن "الحلقة األولى من مقال (تلك المدرسة هي مدرسة نصرة اإلسالم  4

، المطبوع في مجلة  )”اندهلو  ه ارتقاء الحسن رقي الكاندهلو ت " مظاهِر علوم"الذ 
ة الصادرة من مدرسة مظاهِر علوم، سهارن   ).35، ص )جديد(ور پالشهرة األرد

5  ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ـــــن  ــ ــ ره موالنا احتشام الحســــــــ ؛ ارتقاء 19، ص "تذ
، الحلقة األولى من مقال عنوانه اندهلو "الحسن رقي الكاندهلو ، "موالنا احتشام الحسن 

ة الصادرة من مدرسة مظاهِر علوم، سهارن" مظاهِر علوم"مجلة  ــهرة األرد ور پالشــــ
  35م، ص 2009، مارس )جديد(

6 ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ـــن  ــ ــــــ ـــ ره موالنا احتشام الحســـ ؛ 21- 20، ص "تذ
، الحلقة األولى من مقال عنوانه  موالنا احتشام الحسن "ارتقاء الحسن رقي الكاندهلو

ة الصادرة من مدرسة مظاهِر علوم، " مظاهِر علوم"، مجلة "اندهلو  ـــهرة األرد ــ الشـ
، 37م، ص 2009، مارس )جديد(ور پسهارن مظاهِر  ۓعلما"؛ دمحم شاهد السهارنبور

في خدماتپعلوم سهارن ي علمي وتصن   2/99، "ور اور ان
ة من مقال عنوانه  7 ، الحلقة الثان موالنا احتشام الحسن "ارتقاء الحسن رقي الكاندهلو

ة الصادرة" مظاهِر علوم"، مجلة "اندهلو  ـــهرة األرد ــ من مدرسة مظاهِر علوم،  الشـ
، 36م، ص 2009، أبرل )جديد(ور پسهارن مظاهِر  ۓعلما"؛ دمحم شاهد السهارنبور

في خدماتپعلوم سهارن ي علمي وتصن   2/99، "ور اور ان
8  ، في پمظاهِر علوم سهارن ۓعلما"دمحم شاهد السهارنبور ي علمي وتصن ور اور ان

  2/99، "خدمات
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ــه 9                                                                                                                                        ، دمحم شاهد الســـــ في پمظاهِر علوم سهارن ۓعلما"ارنبور ي علمي وتصن ور اور ان
، 2/99، "خدمات اندهلو "؛ احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن  ، "تذ

  25ص 
10 ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن    27- 26، ص "تذ
11  ، في پسهارن مظاهِر علوم ۓعلما"دمحم شاهد السهارنبور ي علمي وتصن ور اور ان

  2/100، "خدمات
م عند 12 ق فته هناك أن  انت وظ ة، وأثناء  و الخدمات العلم شتغل  ور و النواب المذ

أمر النواب  ة"إقامته هذه عنده نقل  للعالمة جار هللا " الموافقة بين أهل البيت والصحا
ة السلسة، ولعل هذه أول  محاولة له في مجال التصنيف الزمخشر إلى اللغة األرد

عد  ع  ة برهان، 32والتأليف، ط ت ا من م ة، ومجلِس توقيِر  سنة تقر دلهي الهند
اسم  ة  اكستان الهور ال ه،  رام "صحا ، "اهمي تعلقات خلفاِء راشدين اور اهِل بيِت 

شتمل هذا الكتاب على  ا 150و ، الحلقة . (صفحة تقر ارتقاء الحسن رقي الكاندهلو
اسم ة من مقال  اندهلو " الثان الشهرة " مظاهِر علوم"، مجلة "موالنا احتشام الحسن 

ة الصادرة عن مدرسة مظاهِر علوم، سهارن   )39م، ص 2009، أبرل )جديد(ور پاألرد
، احترام ال13 ـــن الكاندهلو ــ ـــــ ــ اندهلو "حســـ ره موالنا احتشام الحسن  ؛ دمحم 29-28، ص "تذ

 ، ـــاهد السهارنبور ــ في پمظاهِر علوم سهارن ۓعلما"شـ ي علمي وتصن ور اور ان
  2/100، "خدمات

ما يلــي 14 غ هـي  ي  ںمســلمانو) "1: (ومن تلك الكتب التي ألفها في حقل الدعوة والتبل
ا واحد عالجوجوده م ما "ستي  عت ف تيب، ثم ط ، أوال نشرت هذه الرسالة في صورة 

را الكاندهلو " فضائِل أعمال"عد ضمن  رسالة ) 2(الكتاب، و في آخر للشيخ دمحم ز
، الحلقة (، "إصالِح انقالب"رسالة ) 3(، و"يإسالمي زند" ارتقاء الحســن رقي الكاندهلو

اندهلو "المعنون الثالثة من المقال  " مظاهِر علوم"، مجلة "موالنا احتشام الحسن 
ة الصادرة من مدرسة مظاهِر علوم، سهارن م، 2009، مايو )جديد(ور پالشهرة األرد

رسالة ) 6(، و"إصالِح معاشرت"رسالة ) 5(، و"شاهراِه ترقي"رسالة ) 4(و) 46-44ص 
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شتآداِب "                                                                                                                                        اِم عمل"رسالة ) 7(، و"مع عة ارتقاء ا" (پ ، الحلقة الرا لحســن رقي الكاندهلو
اندهلو "من مقال معنون  ة " مظاهِر علوم"، مجلة "موالنا احتشام الحسن  الشهرة األرد

  )34-33م، ص 2009، يونيو )جديد(ور پالصادرة من مدرسة مظاهِر علوم، سهارن
15 ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن    29، ص "تذ
، الحلقة الثالثة من مقال معنون  16 موالنا احتشام الحسن "ارتقاء الحســن رقي الكاندهلو

ة الصادرة من مدرسة مظاهِر علوم، " مظاهِر علوم"، مجلة "اندهلو  الشهرة األرد
  43- 42م، ص 2009، مايو )جديد(ور پسهارن

اندهلو " دمحم ثاني الحسني،17   170، ص "سوانح حضرت موالنا دمحم يوسف 
18 ، اندهلو "احترام الحسـن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن    48، ص "تذ
  31- 30نفس المصدر، ص 19
  32- 31ص ) 2هـ (نفس المصدر، 20
21   ، نيِت شور ندوة العلماء، لكهنؤ، نقال عن احترام الحسن الكاندهلو ره "ر تذ

اندهلو موالنا اح   47، ص "تشام الحسن 
22 ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن    36، ص "تذ
  46و 42و 40و 38نفس المصدر، ص  23
  28، نقال عن نفس المصدر، ص "سوانِح يوسفي" دمحم ثاني الحسني،24
25 ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن    28، ص "تذ
ا"ألطاف أحمد األعظمي، 26   340-339، ص "ملت اور ديني  ۓإح
27 ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن    57- 54، ص "تذ
  66نفس المصدر، ص  28
  نفس المصدر 29
  نفس المصدر 30
  67نفس المصدر، ص  31
32  ،   "جوامع الكلم"دمحم احتشام الحسن الكاندهلو
،  دمحم احتشام 33 م"الحسن الكاندهلو ع الح   "منا
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                                                                                                                                       34  ، م"محمـد احتشام الحسن الكاندهلو   "بدائع الح
35 ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن    71، ص "تذ
36 ، اندهلو "احترام الحســـــن الكاندهلو ــــام الحسن  ـــــ ـــــره موالنا احتشــ ؛ 73- 72، ص "تذ

، دمحم شاهد الس في پمظاهِر علوم سهارن ۓعلما"هارنبور ي علمي وتصن ور اور ان
  2/107 ،"خدمات

37 ، اندهلو "احترام الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن  ؛ نفس 76، ص "تذ
 ، ي علمي پمظاهِر علوم سهارن ۓعلما"المصدر،دمحم شــــــاهد السهارنبور ور اور ان

في خدمات   2/112 ،"وتصن
، احترام 38 اندهلو "الحسن الكاندهلو ره موالنا احتشام الحسن  ؛ دمحم شاهد 77، ص "تذ

 ، ــــهارنبور في خدماتپمظاهِر علوم سهارن ۓعلما"الســ ي علمي وتصن  ،"ور اور ان
2/113  



 
ال تأثير ة نيلسون ماند   المهاتما غاند في شخص

  
م القاسمي. د    **دمحم سل

  
ة في رحيل فقد العالم { ة من أجل الحر شر ال مناضال رائدا لكفاح ال نيلسون ماند

ال  قى يلهم األج ة وسي ة واألخوة اإلنسان م المح والعدالة والمساواة وملهما لق
ما ست ن يلدناألمهات ستمر على مد سنين  ان . المناضلين الصابر لقد 

ال برمز ال والشعوب  تهالمناضل نيلسون ماند املة تعلمت منه األج ة تحرر  حر
اته األمثال  ة والعدالة إذ ضرب طوال ح والبلدان سبل الكفاح من أجل الحر
موت ما دام وراءه مناضلون  أن الح ال  صموده وصبره وزرع القناعة المهمة 

ة وم ال مشعال للمقاومة والتحرر من العنصر ح ماند هذا أص طالبون من أجله، و
ة واالحتالل والقمع خه النضالي ملهما لكل الشعوب . والكراه ح تار وأص

ال نموذجا للمناضلين  ون ماند عد مماته س اته، و المستضعفة في العالم في ح
قى دائما ألهلهلاألحرار  ا الشعوب العادلة وسي ا والهند  قضا ق ولشعب جنوب أفر

 }.لصبر والصمود والتحررل اولكل المناضلين في العالم رمز 
ال، ولد يوم ينيلسون رول   "ميزو"في قرة  1918يوليو  18هالهال ماند

م في عائلته، فاكتسب اسم  ال أول من تلقى التعل ان ماند ، و ا منطقة ترانس
ة في نط" نيلسون " عرف " هالهاليرول" اسم من معلمه الذ وجد صعو ان  عد أن 

ا"اسم قبيلته  م" مادي سا لقبيلة الت ال رئ الشهيرة، وتوفي وهو ال يزال  بوان والد ماند

 . اتب حر، نيودلهي *                                                           
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طوالت  ان عمه هو المسؤول عنه، وترى على قصص ال في التاسعة من عمره، ف
ان والده   .والمالحم ألجداده قبل أن ينتخب م

ال من األطفال األ فارقة القالئل الذين استطاعوا دخول المدرسة ان ماند
ة  مدارس اإلرسال ة وأكمل دراسته  ة فور و االبتدائ ل الجامعة في  هار قبل  تالتح 

ته  سبب مشار طرد عنها  ة في أن  اسة التمييز  ضداالحتجاجات الطالب س
فر  قه أول ة . 1940مبو عام تاالعنصر مع رف ال فترة دراس مضطرة عاش ماند

المراسلة في جامعة و رغ حتى حصل على و بنسرا سراند بجوها توو توأكمل دراسته 
سانس الحقوق  ال من زوجته األولى . ل فيلين ماس"تزوج ماند ا مولكنه 1944عام " إ

تزوج من  1958وفي عام . عد أن أنجب منها ثالثة أطفال 1957انفصال عام 
يزال" ني ماد ان لها دور ن" و ش في حملة طالبت بإطالق سراح زوجها من التي 

ليتزوج وهو في الثمانين من العمر  1992السجن، إال أنهما انفصال عام 
 )1".(ليشتماساراجب"

ر ة تن اس ال في أجواء س ة  نشأ ماند ة واالجتماع اس الحقوق الس
ة لألغلب ا، واالقتصاد بير في تكومة السوداء في جنوب أفرق ان له أثر  ن ما 

ا، وفي عام  تهشخصي م في جنوب أفرق انضم إلى  1944المعارضة لنظام الح
ة السوداء ان يدعو للدفاع عن حقوق األغلب  بدأ .المجلس األفرقي القومي الذ 

ال مشرفا" التحد حملة" عرف ما 1952الحزب عام  ان ماند اشرا و عليها،  م
الد محرضا سجنه مع وقف  على مقاومة قوانين التمييز فجاب ال م  العنصر وح

ومة اتخذت قرارا . ستة أشهرلرغ و بسمن مغادرة جوها ن منعه التنفيذ لكن الح
ا للمقاومة السرة   .فأمضى تلك الفترة في إعداد خطة حولت فروع الحزب إلى خال

اسات  ال يدعو للمقاومة غير المسلحة ضد س ان ماند طوال تلك الفترة 
حة شارفيل عام لكن . التمييز العنصر  التي أطل فيها  1960عد أحداث مذ

قرار إ سق المئات من القتلى والجرحى، و لمتظاهرن الرجال الشرطة النار على 
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قوانين تحظر الجماعات المضادة للعنصرة، قرر مع مجموعة من زعماء المجلس 
اب المقاومة المسلحة، واعتقل حتى عام    )2(.1961األفرقي القومي فتح 

ة ألفراد  1962وفي عام   ال إلى الجزائر لترتيب دورات تدرب غادر ماند
طرقة  الد  ه بتهمة مغادرة ال ض عل عد عودته ألقي الق الحزب، و ر  الجناح العس
ات وأعمال العنف، وقد تولى الدفاع عن نفسه  ة، والتحرض على اإلضرا غير قانون

سجن خمس م  عد ثالثة  بنفسه، في هذه المحاكمة صدر ح ال، و سنوات على ماند
د السجن المؤ ه مرة أخر  م عل   )3(.أعوام ح

س الجمهورة " الماند"تم إطالق سراح  1990فبراير  11في و  أمر من رئ
ليرك" ام د  ل ضات مع و اف، فأعلن وقف الصراع المسلح وقاد الم"فردرك و

موقراطنسجا الد إلى الد ال قين لالنتقال  أول ه السا ه  انتخا ة، وهو ما انتهي 
الد عام  س أفرقي لل ال عن رغبته في  1999وفي عام . 1994رئ أعلن ماند

ا وشارك في العديد  ح أبرز سفير لجنوب أفرق ص م  واحدة، ل عد فترة ح التقاعد 
حصول جنوب لما عمل " أيدز"من األنشطة العامة حيث نظم حمالت ضد مرض 

ا على ح استض أس العالم عام أفرق طولة  أعلن  2004في عام و  2010افة 
اسي المخضرم تقاعده واعتزاله  اة العامة ليتسنى له قضاء المزد من عن الس الح

عد ذلك سو مرات قليلةالوقت مع عائلته وأصدقائه،  ظهر    )4(.ولم 
ما التسامح ال وغاند زع   :ماند

الهندانت جنوب أفرق ة  ها العديد من العمال الهنود  ا مستعمرة برطان و
رم تشاند  الذين قرر ات  )ابوالهند( غاندموهن داس  الدفاع عن حقوقهم أمام الشر

عملون فيها انوا  ة التي  ا أوتعتبر الفترة التي قضاها بجنوب . البرطان  1915فرق
اسي حيث أتاحت له فرصة لتعمي  1893 – ر والس من أهم مراحل تطوره الف

ا في العمل إلفه وثقافاته وامعار  انات وعقائد مختلفة، واختبر أسلو طالع على د
ه مشاهد التمييز  اسي أثبت فعاليته ضد االستعمار البرطاني، وأثرت ف الس
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الد األصليين أو ضد  ض ضد األفارقة أصحاب ال عها الب ان يت العنصر التي 
مة هناك   )5.(الفئات الملونة األخر المق

ة  الفلسفة أما  اس ال في جنوب الس ا، وقبله المهاتما أالتي تبناها ماند فرق
، في مقابل فلسفة )forgiveness" (العفو والصفح"غاند فهي قائمة على مفهوم 

تاتورات في القرن " العدالة والقصاص" ة في تجارب مقاومة االستعمار والد الغال
ال في مقولته " ال مستقبل دون صفح"ما الشهيرة العشرن، ولخصها غاند وماند

)No future without forgiveness.(  
ال قرارا ل ة المهاتما غاند الذ المقاومة لوقد اتخذ ماند حر ة متأثرا  العنف

ة ة مثال فيدسون  .له شخص ة أبولون د قول خبير الشؤون األفرق ال يوجد اليوم ": و
اأفي  ل العالم فرق صل مستو نيلسون  والهند و حتى في  نه أن  م اسي  س

ال ضيف. "غاندو  ماند ال" قائال و ، عارض  نيلسون ماند مثل المهاتما غاند
ة هورن ورجل قالم رالمهاتما غاند هو محر ". الحروب من أجل المصالح الوطن

 ،غاند هو حرر الهند من االحتالل البرطاني. من أعظم رجال القرن العشرن
ال القهر واالستمثال العطاء و  ل أش ة عرفها م، قائد أشهر ثورة سلاددبالنضال ضد 

حرر الهند من استعمار المحتل البرطاني عن طر  التارخ وهو الذ استطاع أن 
ان . ة ضد العنفحمالت سلم م الذ  ، ذلك الثائر واإلنسان العظ إنه غاند

ام حتى الموت " سالحه    )6".(الص
ال فلس أنفسهم واختار ماند ه اعتزازا  منح شع فة غاند الذ استطاع أن 

ة عرفها  أشهر ثورة سلم قوموا  سوا أضعف من البرطانيين، وقادهم ل أنهم ل وشعورا 
ة ة للمقاومة السلم الفلسفة الخاصة الداع عد أن أقنعهم  ة  انت .التارخ  شخص

مة ال هو ص. غاند مؤثرة جدا وعظ م نيلسون ماند أروع قصص  حباالزع
لة لنظام الفصل العنصر ال ادة، في مواجهته الطو ة، والق يت في جنوب مقالتضح

ضاءأ ة الب م األقل ان ح ا إ ان في السجن أكثر من خمسة وعشرن عاما. فرق  إنه 
ما فذا و  مثل غاند ان زع عد الخروج منه  ا ر في سجون العنصرة و مزا عالم
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ش السلمي ال أكبر عتبرو . للمصالحة والتعا د فلسفة غاند حيث أنها  ماند مؤ
ما البرطاني والتمييز انت تحارب االستعمار ال وهوأ العنصر  قول  قره ماند

ة التمييز" النا ضح العنصر ولكن في هذه المرحلة الشاقة  أنا والمهاتما غاند 
نا ومة  المحترمة ضد وجدنا التأييد من شعو ض ح انت تنتهك التي  دائماالب
ل حقوقنا وحرتنا وٕانه هو ة الحرة في البلدين غاند الذ ش   )7".(حر

ا"وأعلن  ال في جزرة " اللوايو شي ن أئالر السجين الساب مع ماند عد  ندو
ا هو نسختنا، نسخة الجنوب ا"رحلته  ة للمهاتما غاندألمادي ال،  مفرق وغاند  اند

افر ألدولة جنوب  نرمز سال ماه اأف ،، وال لقارةوالهند ق ا رق فق بل للعالم  وآس
ال  ".له عدها ال لينتقم 27 هسجنمدة  استمرتهو راهب النضال فماند عاما، خرج 

ل  ض والسود و مد يده إليهم من أجل بناء دولة تتسع للب ه، بل ل من سجان
ونات األخالقمبضرب مثال و  الم اسة  ان. هرا في مزج الس غاند  وقبل ذلك 
ة ضد الذ قاد ات احتجاج  المستعمر االستبداد والظلم االجتماعي وضد حر

اإلستقالل ح البرطاني حتى نجحت ثورته  ال فأص للعالم  تينقدو  غاند وماند
ة مثال ،أجمع اسة العالم بر في سوق الس مة  قون اصار و  ق   )8(.تينخالد تينأ

ة  هوالتسامح المانديلو والغاندو  ه عروش  اهتزتقوة ناعمة، لكنها نوو
على  ماوتقديره ماتبجيلهما و ، وأجبر العالم الغري على احترامهماوخصومه ماأعدائه

انت آنذاك مع النظام العنصر  ة العظمى  ال االقتصاد الرغم من أن مصالحة ماند
ام النضال الس. افرقألجنوب  ادئه التي تبناها أ ال من م غير ماند عد لم  لمي و

سب أتحرر جنوب  ال أن  ض، واستطاع ماند ا من رقة النظام العنصر األب فرق
ذلك لم أالرهان، فلم تشهد جنوب  ض،  ه الب ان يلوح  ار الدماء الذ  ا ت فرق

م العنصر أتشهد جنوب  ا الح ا االنتقام الجماعي لمئات اآلالف من ضحا لقد . فرق
ال أن  ن مجر " التسامح"أثبت ماند ة لم  ه من البدا شعار مؤقت، بل  دالذ دعا إل

ة في االنتقام  ه الرغ حد ة أن  ان منهجا تبناه، واستطاع من خالل زعامته الشعب
ابها لو انتقلت إلى أرض الواقع ن فهم أس م ان  ال. التي  لو " :قال غاند وماند
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رنا بتمعن في شأن التسامح لوجدناه السالح األكثر فع ة في التأثير على ف ال
ع خصومهما وهّزا عروش العنصرة م هماتسامحب وٕانهما فعال مثل ذلك ."الخصم

ض في   )9.(البلدين والمظالم السائدة من الب
لة غالب ال وغاند الطو  فية شعوب األرض استفادت من تجرة ماند

ثر السجن والنضال والدعوات إلى التسامح والصفح والعفو عن الخصوم لكن أك
من فيها مناخ  ال وغاند التي يه حاجة إلى تجرة ماند له  الشعوب في العالم 
اد، خطاب  غيب فيها، أو  التشدد وفتاو القتل والتحرض المذهبي والديني، و

قطعوا مع خطاب اإلقصاء واالستثناء . التسامح والصفح هما أن  إنهما حّرضا شعو
قة، ألن إقا عاتتجاه أ ثير من هدم الظلم وأن األنظمة السا مة العدل أصعب 

ثير من الوقوف عند تفاصيل  ة أهم  النظر إلى المستقبل والتعامل معه بواقع
  )10(.الماضي المرر

ار سبب  ،هذه األف ال وغاند خالل فترة سجنهما  دافع عنها ماند
اأمقاومتهما لنظام الفصل العنصر في جنوب  الدفاع عنه . فرق عد ثم استمرا 

وفي غضون ساعات من إخالء سبيلهما من السجن شرع . خروجهما من السجن
ال وغاند في محاولة استمالة قلوب منتقدي ه رسالة تسامح هما ماند عن طر توج

ة السودا   )11.(ءومحاولة نزع فتيل أ نزعة لالنتقام في أوسا األغلب
املة ت ة تحرر  انا برمزتهما حر ال وغاند  ال معلمت منهإن ماند ا األج

اتهما  ،والشعوب والبلدان سبل الكفاح من أجل الحرة والعدالة إذ ضرا طوال ح
صمودهما وصبرهما وزرع موت ما دام وراءه  ااألمثال  أن الح ال  القناعة المهمة 

ال وغاند مشعلين للمقاومة . مطالبون ومناضلون من أجله ح ماند هذا أص و
ة واالحتالل والقمع واالستبدادوالتحرر من العنصرة  ح تارخهما . والكراه وأص

أن ن ين والمعتديالظالم علىو . النضالي ملهما لكل الشعوب  المستضعفة في العالم
ة هم الخاسرون مهما تعددت وسائل عدوانهم، ومهما  يتعلموا أنهم في النها الدرس 

ال وغاند في. تجبروا وطغوا وعاثوا في األرض فسادا عد مماتهما  ماند اتهما و ح
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ا الشعوب العادلة  ونان نموذجين للمناضلين األحرار المدافعين عن قضا س
ان دائما ألهلهما وشعب جنوب  ق ا والهند ولكل المناضلين في العالم أوسي مزا ر فرق

ال ال بد أن ير أثر أما .للصبر والصمود والتحرر الناظر في تارخ نضال ماند
ةالسحر الذ استمد ال ير ظالال من . ه من روح المهاتماغاند القو فمن ير ماند

قرته الفذة ضرورة تطه ع ال  ار غاند استشعر ماند ه من يأرواح وأف ر روح شع
  )12(.ضغينة االنتقام

ال  ة"وقال نيلسون ماند ا غراه"أ " المقاومة السلم التي بدأها رمزا " سات
ا ما زالت تستخدم هذه االسلحة للحرة والمصالحة المهاتما غاند  في جنوب أفرق

س ة وانتشرت نظرة غاند ل في جنوب  تالمؤثرة لإلعراب عن المقاومة السلم
ر له وقد أن ا فق بل في العالم  غاند نظرة التعارض بين رأس مال والعمل  أفرق

ز س ور ادل بينهما، على اإلعتماد لكارل مار ع غاند المت في هذه  وأما أنا فأت
ضا سور )13."(النظرة أ تور البروف ى األستاذ في  ولذا قال الد وماردو أجا 

ة في جامعة جواهر مدرسة نيلسون  تأثر" الل نهرو، نيودلهي الدراسات العالم
ة شخص ال  ال و غاند و  المهاتما ماند ارزة التي أن ماند ات ال غاند من الشخص
بيرا قونتان خالدتان للعالم  المظالم وهما ضد نهاض الشعوبإفي  لعبت دورا  أ

ة ولشخصيتهما موقراط ة وصورتان أصليتان للد ا  أهم بيرة في جنوب أفرق
  )14(".والهند

ة ال وجهوده الدول   :ماند
ة في الكفاح العالمي ضد الفصل العنصر  في  ساهمت الهيئة العالم

اه العالم إلى ال إنأجنوب  ه انت ا عن طر توج ة فرق ة السان نظام، وٕاضفاء الشرع
ة، وتعزز إجراءات مناهضة الفصل العنصر التي تتخذها  على المقاومة الشعب
ة، وفرض حظر على تورد األسلحة، ودعم فرض  وم ة وغير الح وم المنظمات الح

  )15.(حظر نفطي ومقاطعة نظام الفصل العنصر في العديد من المجاالت
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ة س   :محطات رئ
سمبر  - ة العامة تعلن أن 1950د اسة التفرقة العنصرة "، الجمع س

اد التمييز العنصر ) الفصل العنصر ( الضرورة إلى م -د ( 395القرار" (تستند 
7(  

شأن جنوب : 1960إبرل  19 - ا، أمجلس األمن، في أول إجراء له  فرق
ومة 134عتمد القرار  اسات واإلجراءات التي تتخذها ح شجب الس جنوب  الذ 

اأ ا مسالما في شارفيل على يد أمتظاهرا  69وذلك في أعقاب مقتل . فرق فرق
استها القائمة . مارس 21الشرطة في  ومة إلى التخلي عن س دعو المجلس الح و

  .على الفصل والتمييز العنصرين
اسات : 1963إبرل  2 - س ة  االجتماع األول للجنة الخاصة المعن

ومة جمهورة جنوب  الفصل العنصر التي عها ح ا، والتي سميت في وقت أتت فرق
  )16.(اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصر "سم االح 

عتمد القرار : 1963أغسطس  7 - افة  181مجلس األمن  الذ يدعو 
رة إلى جنوب  ات العس ع وشحن األسلحة والذخيرة والمر الدول إلى الكف عن ب

اأ ح الحظ. فرق ا في وأص   .1977نوفمبر  4ر المفروض على األسلحة إلزام
ع الدول، في القرار : 1963نوفمبر  13 - ة العامة تحت جم  1899الجمع

د جنوب ) 18 -د ( ا، على االمتناع عن تزو النفأشأن مسألة ناميب ا  ان . فرق و
ات نفط غرض فرض عقو ة هذا أول جهد من جهود عديدة بذلتها األمم المتحدة 

  .فعالة ضد الفصل العنصر 
ة حقوق اإلنسان في األمم : 1966سبتمبر  4/ أغسطس 23 - مت شع أق

م الحلقة  ومة البرازل بتنظ المتحدة واللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصر وح
الفصل العنصر  ة  ة المعن ة الدول وهي األولى من عشرات المؤتمرات  -الدراس
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شأن  ة  ت في والحلقات الدراس الفصل العنصر التي نظمتها األمم المتحدة أو شار
  .رعايتها

سمبر  2 - ة العامة تطلب : 1968د افة الدول والمنظمات أن  منالجمع
ادرات من النظام  ة وغيرها من الم ة والراض م ة والتعل ادرات الثقاف تعل الم

ي جنوب العنصر والمنظمات أو المؤسسات التي تمارس الفصل العنصر ف
اأ   .فرق

ة لقمع جر : 1973نوفمبر  30 - ة الدول ة العامة تقر االتفاق مة الجمع
ة عليها  ة حيز ). 28 -د ( 3068القرار (الفصل العنصر والمعاق ودخلت االتفاق

  .1976يوليو  18النفاذ في 
ز مناهضة الفصل العنصر : 1976يناير  9 -   .إنشاء مر
أن الدستور  554علن في القرار  مجلس األمن: 1984أغسطس  17 -

اطلأالعنصر الجديد لجنوب  ا الغ و   .فرق
األمم المتحدة تنظم المؤتمر العالمي المعني : 1986يونيو  20- 16 -

ات على جنوب  التعاون مع منظمة الوحدة اأفرض عقو ا العنصرة،  ة ألفرق فرق
از ة بلدان عدم االنح   )17( .وحر

سمبر  14 - ة العامة تعتمد بتواف اآلراء : 1989د اإلعالن "الجمع
الفصل العنصر ونتائجه المدمرة في جنوب  اأالمتعل  الذ يدعو إلى إجراء " فرق

ة غير عنصرة  موقراط  / Aالقرار (مفاوضات إلنهاء الفصل العنصر وٕاقامة د
RES/ S – 16/1.(  

ال : 1990يونيو  22 - ا أمام اللجنة الخاصة نيلسون ماند يلقي خطا
ورك    .في أول مثول له أمام المنظمة –لمناهضة الفصل العنصر في نيو

اسي واحتمال فشل : 1992يوليو  30 - نظرا لتصاعد العنف الس
طلب  ال  فاد مراقبين إلى جنوب  منالمفاوضات، نيلسون ماند األمم المتحدة إ

اأ علن األم. فرق ين العام أنه سيوفر فرقا مصغرا من مراقبي وفي اليوم التالي، 
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عثة مراقبي األمم المتحدة في جنوب  ا في أاألمم المتحدة ومجلس األمن ينشئ  فرق
  .1992أغسطس  17

ر  18 - ة العامة تطلب : 1993أكتو الدول إعادة العالقات  منالجمع
ة مع جنوب  ا على الفور، وٕانهاء الحظر النفطي عندمأاالقتصاد ا يبدأ المجلس فرق

ا عمله أالتنفيذ االنتقالي في جنوب    )18().1/48القرار (فرق
ة : 1994مايو  15 - موقراط ة د ومة غير عنصرة منتخ تنصيب أول ح
ات العامة التي أجرت من أفي جنوب  ا عقب االنتخا   .إبرل 29إلى  26فرق
ض وفد ج: 1994يونيو  23 - ة العامة تقر وثائ تفو ا أنوب الجمع فرق

شطب مسألة  وتشطب بند الفصل العنصر من جدول أعمالها، ومجلس األمن 
ا من جدول أعماله في أجنوب    .يونيو 27فرق

ر  13 - ا : 1994أكتو موقراط س منتخب د ال، هو أول رئ نيلسون ماند
ة العامةألجنوب  ا أمام الجمع ا، ألقى خطا   )19(.فرق

ة   :جوائز عالم
ل للسالم التي نالها عام إضافة إلى  س  االشتراك مع 1993جائزة نو الرئ

ا ض لجنوب أفرق ال جوائز  الساب األب ليرك، تلقى نيلسون ماند فرديرك د 
ة عديدة على مدار أكثر من أرعين سنة ة ودول عددها إلى نحو مائة بلغ  وطن

  :أبرزهاو 
ال  نيلسون  حصل - ، وهو 1990عام في  على وسام بهارات راتناماند

  .أعلى تشرف هند
ليرك جائزة  - ام د  س فردرك ول ارتهايد، نال مع الرئ ة نظام أ بنها

(Felix – Houphouet – (Biography)  حث عن السالم   .1991في عام  لل
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مال أتاتورك للسالم - ها مالتي تقد 1992في عام  رفض جائزة مصطفى 
ا على الخروقات المسجلة لحقوق  عام اإلنسان آنذاك، ثم قبل الجائزة الحقا  تر

1999.  
تورا   - ة ةنال د ان ا ة من جامعة واسيدا ال   .1995في عام  شرف
ة  - في عام  Infante Dom Heuriqueشرف في البرتغال بوسام من رت

ندا -  .1996 ة حصلت على المواطنة في  ة ح   .2001عام  أول شخص
ي جورج دبليو بوشنال وسام الحرة الرئاسي من  - س األمر في  الرئ

  .2002عام 
ست - بي من ناد بودا    .2004في عام  نال جائزة الوعي الكو
ا الحسنة -   ) 20(.2005في عام  اختارته األمم المتحدة سفيرا للنوا

ال   :مقوالت ال تنسى لماند
مة  - منة السود، وأثمن ق ض وحارت ضد ه منة الب لقد حارت ضد ه
ةوجود مج ع في تناغم وفي ظل فرص متساو ه الجم ش ف ع موقراطي حر  ، تمع د

ش من أجلها وأن أحققها، ولكن إذا ما استدعت الضرورة،  مة أثمن أن أع إنها ق
  .فإنني مستعد للموت من أجلها

ل للوصول إلى الحرة، وحاولت أال أفقد  - لقد سرت على الدرب الطو
عض الخطوات الخ ، ولكنني أكتشف حماسي، ولقد قمت ب اطئة على طول الطر

اال السر م، يجد المرأ أن هناك ج عد تسل جبل عظ غي تسلقها أنه    .ثيرة أخر ين
نك استخدامه لتغيير العالم - م م هو أقو سالح    .التعل
منا سلوك واد ظالل الموت  دهناك درب سهل للحرة، وعلى العد ي -

  .مرارا وتكرارا قبل أن نصل إلى القمة التي نبتغيها
سا - ح رئ ، ال بد من الذهاب إلى السجن أوال قبل أن تص الد   .في 
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صراحة وعم لتقرب وجهات  - القائد الناجح هو الذ يواجه جداال 
ال  رة تلك ال تخطر على  / المتعجرف، السطحيالنظر مع الطرف اآلخر، ولكن الف

  .الجاهل
صنع النجاح، إنما الحرة إلنتاج المال تصنع النجاح -   )21( .المال لن 
ا  - ي تكتشف الزوا ان لم يتغير أبدا،  ضاهي العودة إلى م ال شيء 

  .التي تغيرت في نفسك
ان مصدرها رجال أسود أو  - ، سواء  أكره العنصرة ألنها أمر برر

ض   .أب
س شيء يد - ة مجتمع ما أكثر من طرقة تعامله مع أبنائهل   .ل على روح
عدها تإذا أردت أن  - ك أن تعمل معه،  حق السالم مع عدوك، عل

ك ح شر ص   .فسوف 
قف في الخلف وتضع األخرن في المقدمة،  - س أفضل أن تكون قائدا  ل

المقدمة في حال الخطر ك أن تكون  ادتك له. عل قّدر الناس ق   .معندها س
ه - اب الخوف إنما في التغلب عل الرجل . الشجاعة ال تكون في غ

قهره قوم  الخوف وٕانما من  شعر  س من ال   )22(.الشجاع ل
ال في السينما   :الهندماند

 لممثل أننت سنغ الذ له دور في مقاومة العنصرة وأدوار أخر فيإن ا
س في الهند فق بل في ة ل اة االجتماع ا ضد السود، إنه التقى فأجنوب  الح رق

ال  ال مع زميلة ماند  1982في سجن درن عام " فاطمة ميرالسيدة "بنيلسون ماند
ة ل ا في  ان سنغ طال ة و ضا في ذلك الوقت وفاطمة هي هند ة األصل  أ هند

ة دة للحقوق اإلنسان ة ومؤ مة إصالح أن . وزع ال  هناك استأذن أننت سنغ من ماند
النضال ضد الفصل العنصر والفقر وعدم يرسم فيلما ح اته التي تمتلئ  ول ح

ا . المساواة ال متعج اتي"فقال نيلسون ماند شاهد الفيلم حول ح ولكن " من يرد أن 
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ات  تو استمرت جهود سنغ الجهيدة العديدة للحصول على النجاح وجرت سلسلة الم
عد ثال ال وسنغ حتى قدم سنغ فيلما  ال والرسائل بين ماند اة ماند ثة عقود حول ح

ة ب ال(”Mandela: Long Walk to Freedom“  سمإالنضال ل : ماند شو طو
ة  )الحرة نحو فاطمة فته لأ" Long Walk to Freedom"في ضوء سيرته الذات

حات ل لوب غولدن غمير، نال هذا الفيلم شهرة واسعة وحصل على ثالثة ترش
)Golden Globe (ار عن غنا هذا ، ورشح2014 معا  ئهالفيلم لجائزة أوس

ان  ال مات حينما  أن المناضل نيلسون ماند ة الفيلم  قي الجيد، وتزداد أهم الحق
ة في برطان  فاستلم آننت سنغ رسالة في ،اشاهد الناس هذا الفيلم مع األسرة الملك

ال ال هاتفه ن اد عف. أن أبيهما قد مات Zindiو Zeminaجوال من إبنتي ماند
لغ عددالفيلم أخبر آننت سنغ ال انتهى نفر،  1400 المجتمعين مجتمعين برحلته و

ان من م واأل األميرهم  ثير، هناك أصدر آننت سنغ  يت ميدلتون  يرةمول وغيرهما 
ه انا قال ف عا ": ب ثيرا العمل معه ومع أعماله ونشعر جم سعدنا  شرفنا و ان  لقد 

عث تعازنا ألسرته في هذا الوقت العصيب والحزن  األسى   )23. ("لفقدانه ون
ال في السينما والتلفيزون في مناسوفي خارج الهند،   اتصور ماند

ال ود "فيلم ال.عديدة ا  1997لعام " يركلماند نال شهرة واسعة في جنوب أفرق
ال وخارجها، ه دور ماند أعدت بي بي  2009وفي سنة  .في الفيلم أد سيدني بواتي

ة فيلم ال" اسي التلفزون ال وأد دور "السيد ماند فيد ماند ه در هارو  اند ذلك. ف  و
قهر" فيلم صور ه 2009عام "الذ ال  ان النجم ف ، رشح مورغان فرمان مورغان و

ار السعادة  أشعر"الفيلم وقال مورغان  ألفضل ممثل عن دوره في هذا لجائزة أوس
حي لجائزة  ارلترش ع أن أفهم بل أشعر أوس ح اإل ولكن ال أستط ا لعدم ترش ح

ار الفيلم ضمن عشرة ستود". أفالم أخر التي رشحت لجائزة أوس لينت ا  المخرج 
ال إنه جسد م الجنوب األفرقي نيلسون ماند ة الزع ه شخص   )24.(ف

اغو السينمائي الدولي في دورته الـ   عرض مهرجان ش فيلم  49و
“Mandela A Long Walk to Freedom”  اة ستعرض قصة ح الذ 
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ال منذ بدايته افرقأنوب لجالمناضل   اسةحتى تولى منصب رئ نيلسون ماند
شف ةالجمهور ا، الذ  ال في الفيلم الفنان اإلنجليز إدرس إل لعب دور ماند ، و

ر الفيل ستطع مقابلة المناضل الراحل قبل تصو سبب سوء في وقت ساب أنه لم  م 
ال والذ  رات ماند تاب مذ ة من  ة إال أنه استوحى أداء الشخص حالته الصح

ان من اجتهاده احمل نفس  ال  الم وصوت ماند ا أن طرقة  سم الفيلم وأوضح إل
ة في  ون على مد حرف ه ال يجب أن  م عل دا أن ميزة الفيلم والح الشخصي، مؤ

س جنوب  ا السابأتقليد رئ عرض للمرة  . بل في محتو الفيلم ومضمونهفرق وس
م األ اة الزع ال، خالل مهرجان تورنتو األولى فيلم عن ح فرقي نيلسون ماند

 النجم اإلنجليز . السينمائي الدولي في دورته الثامنة والثالثين في سبتمبر المقبل
حمل إسم  ال في الفيلم الذ  ة ماند شخص قوم  ا س ل نحو شو طو"إدرس إل

عة " الحرة فه مع السجن طوال س ة تك ف ناقش قصة نضاله ضد العنصرة و و
  ) 25(.ماوعشرن عا

ال ة(  ماند   )مسرح
لي: خرج الم   فيلف سو

  در و ر رونالد ها: الكاتب
الّ : النجوم   )26.(امنداور  ،دوني غلوور، تام موفو، فرس س

ال في رأ األجانب   :ماند
س (قال برناب موخا رجي  ارئ ة الحزنة) جمهورة الهند حال   :بهذه المناس

ة " أعماله النضال ال هو شخص محترم في الهند  تور نيلسون ماند الد
م الوطني  الزع وجهوده الجهيدة ضد العنصرة، إنه احترم دائما الهنود وتأثر 

ا، ونعز شعب جنوب  في حزن عمي لنا. المهاتما غاند ا في أبرحلة مادي فرق
حتذ . الوقت العصيبهذا  ة والمثل الذ  ح هذا المناضل أحد الرموز الوطن أص

س في قارة  ا و أه ل افرق ة شعوب األرض استفادت  آس ا ببل غالب تجرة مادي
لة  . الصفح والعفو عن الخصومو السجن والنضال ودعواته إلى التسامح  فيالطو
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ة ة الذ حارب األعداء لإلنسان قونة نها ع رأ ،وهو أ ا والجم أثر السحر  في مادي
ة    ) 27( ".الذ استمده من روح المهاتما غاند القو

س جمهورةوخا ر ب مابرن         الهند جي، رئ
بير من االحترام في " ة، وله قدر  انته الدول م تارخي له م ال زع ماند

ة في جن وب المجتمع الدولي، نظرا لجهوده في خدمة وطنه وٕاقرار الوحدة الوطن
اأ   )28( ".فرق

س جمهورة الهند       ، نائب رئ   حامد أنصار
ما هي " بيرة للهند  ال خسارة  إنها لحظة حزن للعالم، ورحلة نيلسون ماند

اأخسارة لجنوب    )29( ".فرق
تور مان موهن س     س الوزراءيالد    الساب الهند نغ، رئ

ارتهايد " م المناضل أثبت فعاليته ضد األ ان )apartheid(هو الزع ، و
ناء األمة  ،  ةامقإ و شعاره هو العدل والسلم والتصالح و موقراطي وغير عنصر بلد د

أنه ولد  بيرة للهند خسارةهي إنه رفع علم التسامح والصفح، رحلته  ،نحن نفتخر 
ة ان المهاتما غاند "وأضافت قائلة " في هذه األرض لخدمة الناس والتضح

ات ة في ح ة مثال ج شخص ة وله دور في ترو م للحرة واإلنسان ال هو زع ه، وماند
موقر  ةاالد ة والعدالة االجتماع ا غاند تعزتها إلى أسرته وشعب " ط عثت سون و

مت في تعزة أ ا في الجلسة التي أق ال في البرلمان الهند قائلة نيلسون فرق ماند
فيد ال":ما  ز على الحاجة الملحة إل قد إن ماند ى الدخول في نضال لضمان ر

  )30"(.تحرر شعبنا من العوز ومن الجوع ومن الجهل واالستبداد
سة حزب المؤتمر        ، رئ ا غاند   الهندسون

م نظاما عادال" ق اطل ل ال سعى إلسقا نظام  على إقامة  وأصر، ماند
رامة وأمان اة عدل و ش األعراق المختلفة في ظله ح موقراطي تع   )31".(نظام د

ي مون، األمين العام لألمم المتحدة   ان 
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ال ،" س الساب نيلسون ماند طل الكفاح ضد التمييز العنصر  هوالرئ
اه، و ألكثر تأثيرااسالم، خسرت األمة ابنها  قدر يفارقنا وٕانه اآلن  " لقد خسر شعبنا أ

ضا،  فلنعرف عن امتناننا العمي لروح عاشت من أجل خدمة الناس في هذا "وقال أ
ا  ك دائما  ، ونح ة، وأنها لحظة لحزن عمي ة اإلنسان البلد ومن أجل قض

الما   )32(".ند
س لجنوب ا،اكوب زومج اأفر الرئ   ق

  
ل" ة و ه األسرة العالم ا نبراسا تهتد  من يناضل في سبيل  ظل مادي

ة والعدالة والمصالحة موقراط ال. الد المساواة و  النضال للعدالة رمز هو نيلسون ماند
  )33".(والكرامة

اما ي ،اراك أو س األمير   الرئ
ان يجسد شعب جنوب  ا وأساس أإنه مقاوم استثنائي ومقاتل رائع، و فرق

أأوعزة  تهاوحد ا    ".كملهافرق
س الفرنس فرنسوا هوالند،      يالرئ

بيرا خ" ه " أإن نورا  ت س أمام م ان و وأعلن أن العلم البرطاني سين
طل عصرنا ال    )34.("ماند
س الوزراء البرطاني                        اميرون، رئ فيد    د

ح اسم" ال نيلسون  أص ل الفائز ماند قى رمزا لكل الشعوب  بجائزة نو وسي
ة وترنو للسالم واالستقالل دون استخدام العنف بل  موقراط غي الد الحرة التي ت

ال ، المصالحة والتسامحو سطة الحوار ابو  اتناوما يزال ماند ا في ح ألعماله  ح
ة بين شعوب األرضة وألوالتطوع ةالخير م السالم والمح ولنضاله ضد  جل نشر ق

  ) 35(".صر العن التمييز
ا ل، مستشارة ألمان ال مير     أنج
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ان أحد العظماء على " حزن عمي لرثاء شخص غير عاد ورما  أشعر 
ة لي النس ان رجال ينيلسون رول. مر العصور وهو صدي مقرب  ال،  هالهال ماند

انت في من الناس، رجال يؤثر هم و واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا  شخصيته قلو
اتي قوس في ح رات نضاله الخالد ضد القمع  ىي نا لألبد، ذ ال في قلو نيلسون ماند

ة في فينا ومعنامته وشخصيته المميزة وق ة ستظل ح   ) 36(."اإليجاب
فا                    س الف التر، رئ   سيب 

ال  ار فالسفة زمانهإ"نيلسون ماند ان أحد    ."نه 
س االتحاد ا يرئ   الورو

ه من مشاق وفقدان للحرة قد  إن سنوات النضال" ال وما لق طولي لماند ال
اد الح والعدالة  في  اد والتارخي الهادف إلى إرساء م الدور الق ام  أهله للق
ومات الفصل  مجتمعه الذ عانى من الظلم االجتماعي والتعسف على يد ح

  3) 7.("العنصر 
  الملك عبد هللا بن عبد العزز الساب  خادم الحرمين الشرفين

موقراطيتنا وفي المصالح " طرقة فردة في إرساء د ال ساهم  إن ماند
ة   ) 38(".الوطن

س لجنوب يفردرك دبل ليرك، آخر رئ ا في عهد التفرقة العنصرةأو د    فرق
ع" فوق الوصف ومصدر إلهام للجم ان قائدا  ال    3)9.("نيلسون ماند

ة ، مؤسسسبيل غيت روسوفت األمر   مجموعة ما
ال هوش" ة ماند ثيرا، وانتصر على أعدائه  ارزةخص رمة، عانى  مة و ح

سهو ولكنه لم ينتقم منهم،  مواطن عاد  اسي محنك ولكنه يتصرف    )40." (س
ة ان البرطان فة غارد ل وايت، صح  ما
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 قصة قصيرة
  

  ســـاعــي الـبـريــد
  *رابندرناث طاغور -

    **محمود عالم الصديقي. د: ترجمة
فته" أوالفور"جاء ساعي البرد إلى القرة  انت القرة فقيرة جدا. ألول وظ . و

ة ة برطان ة هند قرها شر فضل الجهود الكثيرة . ولكن تقع  التي بذلها مدير  و 
تب البرد الجديد في القرة ة البرطاني تأسس م ان ساعي البرد . الشر ا  و شا

لكتا ا إلى مدينة  انت ح. منتم ة سمك خارج من و مثا مثل هذه  الته في قرة 
ثيف. الماء وخ قشي  ه واقعا  ت ان م ة . و الغا طة  ة مح تب بر انت أمام الم و

ا موسوعي المعرفة  *                                                            عهاان رابندرنات طاغور أدي غا في جم ولدعام . متنوع العطاء و نا
لكتا“ Jorasanko”في القرة  شهيرة  في أسرة متعلمة  1861 مدينة  وتوفي . الواقعة 
ة . م1941عام  اته قد خلف عددا وافرا من اإلنتاجات األدب التي  وفي هذه الرحلة من ح

بيرا يبلغ   ة تشتمل على الشعر  وهذه اإلنتاجات. عدد مجلداتها تسعة وعشرن مجلدا  األدب
ات والقصص القصيرة وغيرها ات والروا ات، والمسرح أما مجموعات شعره فيبلغ . واألغن

ل " غيتانجلي"وأشهرها مجموعة . عددها ستين مجموعة شعرة سبت له جائزة نو فهي التي 
ة لآلداب عام  ات و . م1913الدول اته فيبلغ عددها ألفين من األغن صار منها وأما عدد أغن

ش" الهند"إثنتان نشيدين وطنيين لدولتي  نغالد اته فيبلغ عددها . و ة 25وأماعدد روا . روا
ض، و  عني “ Gora”: ومن أشهرها عني البيت “ The home and the world”األب

ة ونشرتها مجلة " والعالم  اد إلى اللغة العر ر دمحم ع تور ش الذ نقله بنفس اإلسم الد
ات وأحسنها ". الهالل ما هذه المجلدات إلنتاجات طاغور مشتملة على عدة مسرح

ة  تب البرد"عني “ The Post Office”: مسرح  ===."م
اشمير ** ارغل، جامعة  ة،   .أستاذ مساعد، قسم اللغة العر
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ع جوانبها ة وموظفوها  وأما. واألعشاب الضارة في جم أ  عاملو الشر فلم يتمتعوا 
ه حتاجوا إل ة لرجل مثقف. وقت فراغ ولم  ة لم تكن مناس قة إن الشر أو  . في الحق

ان  لكتا جعلته متكبرا أو غير مرٍح في هذاالم مدينة  قال إن خلفيته  األحر أن 
مين  لذلك لم . غير المأنوس ين المق ا بينه و ثير من االرت   ..في المنطقةن 

ه قليل من األعمال للعملو    حاول في قرض الشعر. ان لد انا  . فأح
انت شعره  اة أحد من الناس في إمعان النظر إلى "عن  عبرو سعادة قضاء ح

ات تطير في السماء فجأة  ولو خرج جن ." ورقات ترتجف على شجرات أو إلى سحا
ات العرب  - ا ة من ح ا حدث في ح ع الشجرات المورقة في وقطع  –ما  جم

حيَي من جديد هذا  اني الضخمة، ل صفوف الم نى طرقا وسد السماء  ليلة واحدة، و
األخالق الحسنة   .الرجل نصف الميت، والمتحلى 

طبخ طعامه بنفسه   ان  ولكن . انت شهرة ساعي البرد قليلة جدا، ولذلك 
مة من القرة ة تعاونه فتاة يت ال من الطعام عوضا في أعماله المنزل عطيها قل ، و

ان . في العمل عن هذه المعونة  اثنتي عشرة أو ثالث  سمها رتنا، وهي تناهزاو
بدو غير. عشرة سنة من عمرها أنها تتزوج و   . المحتمل 

وهـي ال تقـل عـن القصـص . وأما قصصه القصيرة فيتجاوز عددها تسعين قصة قصيرة===  .                                                            ة،  "نجيـب محفـو"ألديـب الروائـي القصيرة ل عـة السـام ةفـي مسـتواها ومضـامينها ومعانيهـا الرف ــام ــــاره الســ ة وأف ــان ــاغور اإلنســ ــفة طــ فلســ ــا  ــا تفوقهــ ــول  . ورمــ . المجتمع البنغالي، وتبرز محسناته وسيئاته و تظهر مشاكله وتقدم حلوال لها بإسـلوب عـالميوقصــــص طــــاغور تــــدور حــ مــا فيهــافــي قصصــه مــن  فأحســن طــاغور عــة  ر المجتمــع البنغــالي، ومــن وصــف الطب ـار الوجـدان  تصــو حول سبيلها، مثلما ت ل ما  ضانات التي تجتاح  سـقطه فـي األنهار وأمواجها في موسم الف ـال أو  ه فـي عـالم الخ طيـر صـاح ـــدمن الفرح والحزن والسرور والغضب الذ إمـا  ـــار الوجـــداني متول ــواء هـــذا الت ــفل سـ ـــاة  العـــالم األسـ شـــة الح ــن ع ــاء أو مـ مـــن الحـــب والجفـ عـة مـن نـزول . وتكبدها مــة  المطــر واألنهــار وأمواجهــا ونشاهد نموذج ذلك في هذه القصة القصيرة التى تمتاز بوصـف الطب ــاة يت ر خــوالج فت ضــان وغيرهــا مــع تصــو ــة وأمــواج الف أدق معانيهاالطاغ ة   .فقيرة ومشاعرها القلب
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قرات في القرةعندما يرفع الدخان في األم   ات ال ة من زر ، وتطل س
ها أكثر مزعجة ومروعة جماعة من صراصير الليل صررتها في األجمات وتجعل

عيدة  قرعون على الطبول   المغنين الثِملين في قرة  صوت مرتفع و غنون  الذين 
حدث أصواتا مروعة إلى حدِّ أن شاعرا جالسا لوحده في صحن مظلم  والصنج مما 

عثرة    . يرتعد ألقل حس متولد من الورقات المرتجفة والم
ة المروعة   وخه،  ففي مثل هذه األمس إن ساعي البرد يذهب إلى داخل 

ناد  ة للغرفة، و ال في زاو احا ضئ ضيئ مص مة" رتنا"و انت . الفتاة اليت " رتنا"و
اب الغرفة َبْل إنها ُتِجْيُه . ولكنها ال تجيئ ِفي أول نداء. تنتظر لهذا النداء في 

حة اسيد: ص سأل ساعي البرد ماذ! ما األمر  ا تصنعين؟ ذلك وماذا ترد؟ ثم 
ه  يجب عليَّ " رتنا"الحين تقول  ثم . اآلن أن أذهَب إلى المطبخ ُوأشعل نار الموقد ف

ة  :قول ساعي البرد ِعين أن تعملي أَعمالِك المطبِخ عد، قبل ذلك جهز أْنِت َتْسَتِط
يلته من خالل نفخ في . ِلْي أرِيلِتي الفور تجيئ في داخل الغرفة، وتجهز أر و

ه وٕاصفرارهماسلطا يلة مما تسبب إلى انتفاخ خد ة األر يلة م. ن نها و آخذا األر
رن أمِك؟ "رتنا"لي لْي و ق :قول ساعي البرد بلهجة خشنة وٕانها ترد  ، هل أنت تذ

اء  ثيرا من األش ًضا أن ترو له عن أمها  رها َأ رها والتي التذ ان أبوها . التي تذ
ره ولكنه. حبها أكثر من أمها ال ا التذ ر المساء أو المسائين   : إال قل انت تتذ و

ان . الذ ترسخ في ذاكرتها  اها  رت أن أ عد   إلى  عود   فتذ البيت في المساء 
ل اليوم انت تتحدث مع ساعي البرد تتقرب منه . التعب من األعمال الشاقة  ولما 

ه  القعود على الفرش أمام قدم   . حتى انتهت قرتها 
رت أخاها األصغر قائلةوذ   ام الغابرة، قد وقفا  :ات مرة ذ إن يوما من األ

ة خالل موسم المطر ا . على طرف البر اد السمك من خاللاولع أعواد  صط
ر لهذه األلعاب مترسخة أكثر في ذهنها بخالف . مقطوعة من الشجرات انت ذ

اء المهمةالو   ثير من  انت تو . اقعات األخر واألش جر المحادثة بينهما إلى تارة 
طبخ   غلب على ساعي البرد النعاس، فال يرد أن  وقت متأخر في الليل حتى 
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قول لـ. الطعام ا من : رتنا"ف ون مترو عض مرق الخضراوات المطبوخة  إن 
اتي"سرعة نار الموقد وتطبخ عديدا من األرغفة " رتنا"ثم تشعل . الغداء ". الشا

ان مساءهم قض ذا  جعالن عشاءهما هنيئا مرئاوه سرور وفرح و   .ا 
رسي منخفض رسمي    انا يتحدث ساعي البرد عن أسرته  جالسا على  أح

ه   ع هؤالء األفراد يتألم قل ، ولجم ه االصغر وأمه وأخته الكبر المشتملة على أخ
ان ا في هذا الم ان وحيدا ومنف تحرق لهم ألنه  شف لهذه الفتاة غير . و ان  و

ل ما يجول في خاطره ا ه أحدا من   لمتعلمة عن  شرك ف ع أن  ستط وعما ال
ة أسرتها  " رتنا"سلسلة المحادثة حتى بدأت   واستمرت . موظفي الشر  –تعد أسرته 

من فيهم أخوه وأخته وأمه   ع أفرادها  ة  -مع جم ال رهم الخ لت تصاو ثم أنها ش
  . في ذهنها

ال . ي موسم المطرف ان هذا ظهر من أجمل األظهار جعله أكثر جم و
ة والورقات المبتلة   م الساخن الذ يهب، واألعشاب الند التي تلمع ِشعاع   النس

ه حرارة ممتعة وفي . الشمس، واألرض التي تتنفس نفحة ساخنة تمس الجلد وتنفخ ف
غرد وس هذا ال التماسات متكررة و اجو المبتهج أن هناك طائرا  ستمرار متضرعا 

عة التي انعقد في هذا الظهر وفي هذا الظهر المبتهج  .مؤثرة إلى مجلس الطب
ن لد ساعي البرد عمل إال عمل وهو إمعان النظر إلى الورقات : المنظر لم 

الغزرة، المرتجعة، وٕالى أشعة الشمس الالمعة ، وٕالى  الالمعة المغسولة في األمطار
ه هذا الشعور واإلحساسفأمعن النظر إليها، . السحب المنفصلة يف : " وغلب عل

ان ان لو ما في هذا الم قا حم غني. امتلك صد هذا الغناء  ثم بدا له أن الطائر 
عد مرة،  ا من "بدقة مرة  ون أكثر تقرا من القلب اإلنساني عاطف أن اإلنسان 

اء األخر  حمل نفس المفهوم وحفيف." األش ما أدرك أن ظل الظهر والعزلة   و
ضا رة أ أن ساعي . الورقات تشير إلى نفس الف عض الناس اليث وال يتصور  وٕان 

مثل هذه  متلك  م في هذه القرة  ه الراتب القليل، المق البرد األصغر المدفوع إل
ة  ار العال ثافته وتعطله األف   . شأن هدوء الظهر وجموده و
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انت ". رتنا"متنفسا الصعداء   صاح ساعي البرد    في تلك اللحظة " رتنا"و
حة سيدها . الجوافات غير الناضجة مضطجعة تحت شجرة جوافة وتأكل على ص

ه سرعة لفورها واندفعت إل   .قامت 
صممت على : ثم قال ساعي البرد .هل ناديتني، قالت بتلهف: اسيد! نعم

ل يوم ال  ال قل ة قل مك القراءة والكتا ل يوم . تعل مها  في الظهر  ثم أنه قام بتعل
دأ بـ . من تلك اللحظة ات"و سرعة إلى ولكن تقد" الحر ة"م  " الحروف األبجد

ة(   ".حروف العطف"ثم الي ) البنجال
حتى فاضت الخنادق " ساون "قد أمطرت السماء بإستمرار خالل شهر   

ماء المطر  وواصلت الضفادع تن والمطر تفرقع على مدار. والحفرات والقنوات 
القدم غير وصار. الساعة ا المشي  ن عمل ستطع احد أن يذهب إلى . مم ولم 

القارب ال . السوق إال  ام في نفس الشهر أمطرت السماء مطرا وا من   يوما من األ
ه المألوف جالسة على ئتلميذة ساعي البرد لندا  انتظرت وذلك اليوم قد . الفجر

ل، ولكن لما فشلت من سماع نداءه المألوف  اب لوقت طو في   دخلت سرعة  ال
فبدأت ترجع على . فرآت سيدها مظطجعا على فراشه. تبها غرفته مع مجموعة 

سترح ه على الفور،  .ولكنها فجأة سمعته يناديها .أعقابها ظنا أنه  استدرت إل
ه سائلة ؟! أال تنام :وأسرعت إل لست أنا   : أجاب ساعي البرد متألما ا سيد

، وفحصي جبينتيأنظر  طيب، وال أجد الراحة،   . إليَّ
ائس    ان المرض وال ما  أنه في الحاجة إلى الراحة،  شعر ساعي البرد 

ان المنعزل ر المساس على . واستمر المطر ينزل. شعره ، في مثل هذا الم إنه تذ
ة اليد الناعمة ذات األساور الصدف انت أمه أو أخته جالسة : وتمنى. جبينه  لو 

عطف األنوثة ونعومتهاهناك بجواره وملطّ  ولم تب أمنيته المتحرقة . فة ألم مرضه 
ة جميلة" رتنا"فإن الفتاة . غير متحققة ومنذ . لم تعد بنتا صغيرة اآلن بل صارت شا

ة في الوقت،  ه األدو تلك اللحظة أنها لعبت دورا ألم، تستدعي الطبيب، وتعط
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ه طول الليل بجانب سرره ، وتطبخ له طعام ا وتسأل منه أكثر من مائة وتسهر عل
شيء من الراحة؟: مرة   هل أنت تشعر 

فا   ال وضع ام عديدة، نهض ساعي البرد من فراشه نح ثم تحدث . عد أ
اللغة الصامتة فى: بنفسه  ان . فى ما  غادر من هذا الم وعقد العزم على أنه س

لكتا . أ حال ه في  ت تب إلى مقر م ان غير طلب النقل لكون   ثم أنه  الم
  .مناسب لصحته

انها العاد   " رتنا"اتخذت   عد الفراغ من تمرض ساعي البرد    مرة أخرة م
ه  ا ان يجيئ من قبلؤ ولكن لم يجئ ندا  . منتظرة لنداءهخارج  ما    . ه لها 
انت تختلس النظر إلى الداخل وتنظر إلى ساعي البرد جالسا على    ورما 

ه المنخفض مذهوال  ال أو  رس ينما إنها تنتظر . مضطجعا على فراشه شارد الخ و
ه للنقلئهلنداجالسة  قل لجواب طل اب وتكرر  تجلس  تان. ، وهو ينتظر  خارج ال

مة عدة مرات رة. دروسها القد طلبني فجأة يوماً : انت تخاف من هذه الف ما  أن 
حروف العطف في ذهنها تختل  ة  عد عد. الحروف األبجد ع، جاء وأخيرا  ة اساب

ة في مساء هل ناديتني . ة القلب إلى الغرفةحرار " رتنا" أسرعت. نداءه مرة ثان
؟ سألت    "رتنا"اسيد

  "رتنا"أنا أغادر غدا : قال ساعي البرد
؟  أين  اسيد   ستذهب 

  أذهب إلى منزلي 
ادتك؟   متى ترجع س
  ال أرجع مرة أخر 

ان قدم مزدا من األسئلة، ألن سا " رتنا"ما سألته  عي البرد بنفسه أخبرها أنه 
ا للنقل ه ولكن . طل فتهإلذلك : ُرِفَض طل واآلن هو يرجع إلى . نه استقال عن وظ

ون في الغرفة ولم يتكلم أ منهما لعدة دقائ. منزله اح خف . ثم ساد الس إن المص
ال من خالل ثقب في سقف قشي متحطم اه المطر  تقطر. قل ه م  على ستمراراف
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ضع  " رتنا"ثم خرجت . طب ترابي ء من الغرفة وقصدت إلى المطبخ لتطبخ  ب
ارها قد جعلتها شاردة . قد طبختها بدون نشاطها العاد. ةأرغف ه أن أف فال رب ف

ال ة أكل ساعي البرد وعندما . الخ هل أنت !ا سيد : سألت فجأة. وجبته العشائ
ع أن تأخذني معك إلى بيتك؟  اق : تستط ن لي : ال ساعي البرد ضاح م يف 

  أن أفعل هذا؟
س هو في حاجة  م للفتاة سبب ذلكإوظن ساعي البرد ل   . لى التقد

لمة ساعي البردإما حالمة أو  طوال الليلة " رتنا"أحست  أن  قظة  : مست
ن لي أن أفعل هذا" م ه " يف    ."ُتَدوِّ في أذن

ق ساعي البرد في الفجر،   رأ الماء للحمام موضوعا في  ولما است
. عن وقت مغادرته  استجماع جرأتها على أن تسأل منه " رتنا"لم تستطع . الخارج

الماء للحمام  اح   لذلك أتت  ه في الص حتاج  من النهر متأخرا في الليل ظنا إنه 
را دخلت . ناداها  وفور االنتهاء من حمامه . "لكتا"فأخذ الحمام وفقا لتقاليد  .م

ه نظرة " تنار " لمة، مستعدة   في الغرفة بهدوء وألقت عل س شفتاها  بدون أن تن
حل محلي  "رتنا"ولكنه قال . إلطاعة أوامره ك  نه أأنا سأقول للرجل الذ  عتني  س

انا ما  مجرد أنني أذهب من هذا الم ِك، فال تقلقي    .عتنيت 
ه أن هذه الكلمة قد نط بها ساعي البرد إ   شفاقا عليها ولكن من ال رب ف

سبر غور المشاعر لمرأة؟  ع أن  قة أن رتنا ستط تجشمت عديدا من " في الحق
يخات من قبل سيدها ولكن هذه الكلمة المشفقة التي نط بها ساعي البرد . التو
اء. فانفجرت العواطف في قلبها .إشفاقا عليها، ثقلت عليها . وأجهشت في ال

قاء هنا مزدا من الوقتال، ال، ال تقل أ: وقالت .  شيء َأل شخص، أنا ال أرد ال
ذا من قبل" رتنا"ق   إنه لم ير . دهش ساعي البرد من هذا السلوك   . تفاعلت ه

ه عهدته  جاء ساعي البرد الجديد،  . ثم أخد االستعدادا للمغادرة. فسّلم إل
ك شيئا منذ ما ظلت قادرا عل: وقال لها. "رتنا" ا أنه دع وقبل المغادرة ى الدفع إل

ان ىإل  وصولي في لك . هذا الم ِك شيئا  اليوم قبل أن أغادر، أنا أرد أن أعط
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ام مقبلة ه إال األ. لعدة أ ان في جي ه الذ  ع رات ة وأخرج جم مول القليلة المطلو
ه قائلة "رتنا" ن ولك. للسفر قدم ت  ك، : انحنت إلى األرض، وأمس أنا أتضرع إل

حتاج أحد إلى أن. التعطني فلوسا: منك وألتمس شأني  أرجو منك العفو، ال  . قل 
  .ثم إنها إرتدت مسرعة وخرجت

ة، ووضع    تنفس ساعي البرد المغادر الصعداء، وأخذ حقيبته السجاد
تفه، و اتجه  حمل على رأسه صندوقه  مظلته على  طوء إلى قارب مع حمال  ب

ض واألرزق المصنوع من   .القصديراألب
ا على متنه يتحرك، وعندما بدأت موجات    ان راك وعندما بدأ القارب الذ 

الدموع،  أن األرض تطفح  ضان في النهر تموج، بدا لساعي البرد  اه الف وشعر   م
ة يتكلم عن حزن : بلوعة شديدة، وحز في نفسه األلم الح الوجه الحزن للفتاة القرو

قظ. عمي عالمي غير ملفو أن يرجعوت ة شديدة  ه رغ لو لم ! ليت: ت في قل
مة التي هجرها العالم وحيدة في  ولكن الرح بدأت تنفخ الشراع . يهجر تلك الفتاة اليت

ت القرة وراء ثم وراء، وال  عنف، حتى تر ارات النهر الفائض تجر  ذلك الحين، وت
اعدت  . ُير منها إال محرق لجثث األموات على الطرف ين القرة عدما  بينه و

فلسفي  ر  ارات النهر، ف ثيرا من "ت ثيرا من االنفصاالت و اة  أن هناك في الح
من في هذا العالم؟ للرجوع وما النقطة للعودة؟  وما الفائدة . األموات   من يتعل 

ن لديها مثل هذه الفلسفة لتسليتها" رتنا"ولكن    ل ما استطاعت أن . لم 
ان أن تتجول  ةتفعله  اك تب البرد،  ه أمل ضئيل أن قد ترث في ق. حول م ل

ن له  م عودأصاحبها  ان، ومنعها من االبتعاد  .ن  الم ا لراطها  اف ان هذا 
ائس . منه ر: أيها ال يجلب على (الخطأ ال يبتعد،: أيها القلب اإلنساني غير المف

مته ه وخ عمالن) مرتك ء ولو المنط والعقل ل اليدين األمل نحن ن. ب تمسك 
ع قوانا الدالئل القاطعة ضده، ونعانقه بجم مان  ة . الزائف، ونرفض اإل وفي النها

نا حتى نسترجع وعينا شرب دماء قلو بدأ يخترق وردنا و فوت من أيدينا، و . هذا 
 .ولكن سرعان ما نندفع إلى الوقوع من جديد في شرك الوهم
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