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 قزاءَب األعشاء!

نًدهزكى  2102عبو  2ٔانعذد  86ٌظعذًَ أٌ أقذو إنى حضزاركى  انًدهذ 

"ثقبفخ انُٓذ" انصبدرح يٍ انًدهض انُٓذي نهعالقبد انثقبفٍخ، ٍَٕدنًٓ، 

انُٓذ. يبسانذ ٔالرشال ْذِ انًدهخ رزٔج ثقبفخ انُٓذ ٔحضبررٓب ٔانعالقبد 

نعزثٍخ عجزانقزٌٔ. فٓذا انعذد رشًم يقبالد حٕل يٕاضٍع ا -انُٓذٌخ 

انشٍخ ٔ"  فبراَبطً: يذٌُخ انثقبفخ ٔانعقٍذح ٔانفهظفخ"أيثبل "يخزهفخ يٍ 

" طقٕص " ٔانقبضً يدبْذ اإلطالو انقبطًً ٔعُبٌزّ ثبنفقّ اإلطاليً

ٔإطٓبيبد انعاليخ طٍذ  كزبثخ انززاخى " ٔ"خبصخ ثبنشٔاج فً يُطقخ يٍثٍال

دٔر انهغخ انعزثٍخ فً  " ٔ"ٌ انُذٔي فٍٓب فً ضٕء كزبثّ "ٌبد رفزكبٌطهًٍب

" َبخب الَذ: أرض انًٓزخبَبد"ٔ َشز انثقبفخ انعزثٍخ ٔاإلطاليٍخ فً انُٓذ"

فً  انظٍبطً -خزًبعً انٓالل ٔدٔرْب فً إٌقبظ انٕعً اال“خزٌذح ٔ"

ٔ"  "انحح ٔانحدبج فً انُٓذ:أثز انحح فً انشخصٍبد انُٓذٌخٔ"  انُٓذ"

" ٔ" طٍبحخ فكزٌخ عهى ضفبف يفخزح يٍ يفبخز انُٓذ فً عهٕو انهظبٌ

َُب  )دٌبَخ ٌعزُقٓب انجبرطٌٍٕ انُٕٓد [Mazda Yasna]َيْشَدا ٌَْظ



 vi

 انقبٌَٕ اندذٌذ" ٔ"ٔقصزٍٍ قصٍزرٍٍ ُْذٌزٍٍ " ٔانشرادشزٌٍٕ اإلٌزإٌٍَ(

 األَشٕدح".

انقًٍخ عٍ طزٌق ْذٌِظزٍُز قزاءَب انكزاو يٍ انًعهٕيبد  آيم أٌ ٌظزفٍذ ٔ

 انجحٕس ٔانًقبالد. 

كًب أٔخّ شكزي ٔايزُبًَ إنى انًظبًٍٍْ األفبضم إلطٓبيبرٓى انًزٕاصهخ 

 ٔآيم أٌ ًٌذٔا أٌذي انزعبٌٔ انعهًً فً انًظزقجم أٌضب.

انًدٕٓداد انًضٍُخ يٍ ٍْئخ انزحزٌز نهًدهخ نًب رجذنٓب  کز اٌضب  أَب أش

رقذو ثقبفخ انُٓذ إنى قزاءَب انعزة. ندعم انًدهخ أكثز خٕدح كٍفب ٔكًب ٔ

 يع أطٍت انزًٍُبد

 ريفا غانغولي داس

انًذٌزانعبو، انًدهض انُٓذي نهعالقبد انثقبفٍخ، ٍَٕ دنًٓ
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فً انٍٕو انخايظ ٔانعششٌٍ يٍ شٓش ٌٕنٍٕ نهعاو انجاسي، ذقهذ انغٍذ ساو 

َاز كٕفٍُذ يُصة سئٍظ جًٕٓسٌح انُٓذ انشاتع عشش ٔكًا قال فخايرّ إَّ 

أصال ٌُرًً إنى أعشج كأٌح أعشج ُْذٌح عادٌح حٍس ٔنذ ٔذشتى فً أٔائم 

 ستشادٌش.عٍ حٍاذّ فً قشٌح صغٍشج فً ٔالٌح أٔذا

تانشغى يٍ خهفٍرّ انًرٕاضعح ذًكٍ فخايرّ يٍ ذقهذ ْزا انًُصة انجهٍم  

فً أكثش دًٌقشاطٍح فً انعانى ٔانفضم فً رنك ٌشجع إنى يجشد يثاتشذّ فً 

يغاعٍّ انًرٕاصهح ٔانذًٌقشاطٍح انُٓذٌح انرً ًٌُح دعرٕسْا انعهًاًَ 

األحالو. ٔترقهذِ ْزا فشص انعًم نجًٍع يٕاطٍُٓا عهى قذو انًغأاج نرحقٍق 

انًُصة ٌقذو فخايرّ انشئٍظ انُٓذي انجذٌذ يثاال أٌ ال شًء ٌعرشض دٌٔ 

 طشٌق إَغاٌ إٌ كاٌ يصًًا عهى ذحقٍق أحاليّ.

تعذ ذقهذِ ْزا انًُصة انجهٍم خاطة فخايرّ انشعة انُٓذي ٔأكذ أٌ قٕج 

اخ انذًٌقشاطٍح انُٓذٌح ذكًٍ فً االذحاد تانشغى يٍ انرُٕع فً انذٌاَ

ٔاألٌذٌٕنٕجٍاخ انغٍاعٍح يع نضٔيٍح تزل انًغاعً انالئقح نهرٕصم إنى 

األْذاف انعهٍا. ٔقال إٌ انُٓذ فً انٕقد انحاضش ذحرم يكاَح يرًٍضج فً 

كم انعانى ٔانغثة فً رنك ٌشجع إنى انخذياخ انًخهصح غٍش األَاٍَح 
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ٔحثٓى عهى االعرًشاس فً رنك انًقذيح يٍ كم ُْذي فً يجال عًهّ 

 نًغرقثم انُٓذ األكثش إششاقا.

ٌهضو نهُٕٓد أٌ ٌأخزٔا ْزِ اإلشاسج انعًٍقح انًعاًَ ٔأٌ ٌرًعُٕا فٍٓا تكم 

جذٌح نالعرًشاس فً انعًم ألجم انُٓذ كشعة ٔاحذ يرحذ سغى انرُٕع 

انذًٌُ ٔانفكشي حرى ذرًكٍ انُٓذ يٍ إحشاص انًضٌذ يٍ انرقذو فً كم 

ٔأٌ ذكٌٕ صاحثح انشقى األٔل فً انعانى كهّ. ٔنرحقٍق  الخ انحٍاذٍح انًجا

رنك ٌهضو نُا أٌ َثقى يرًغكٍٍ تانقٍى اإلَغاٍَح َٔجًعٓا يع انركُٕنٕجٍا 

انحذٌثح نضٌادج ذقٌٕح دًٌقشاطٍرٓا ٔانشعة انُٓذي. ْزِ ًْ يعجضج 

انفكش. انذًٌقشاطٍح انُٓذٌح انًُفرحح انرً أْذخ نُا ْزا انشئٍظ انًُفرح 

َٔحٍ انُٕٓد َرطهع إنى ذحقٍق انًغأاج تانشغى يٍ ذُٕعُا انذًٌُ ٔانفكشي 

 تٍٍ انُاط ٔاألخٕج ٔاالحرشاو انًرثادل ذحد قٍادج سئٍغُا انجذٌذ. 

ٔأخٍشا، نقذ ذأخشَا كثٍشا فً إخشاج ْزا انعذد نهًجهح ألعثاب قاْشج َٔرٕقع 

 َٔرًُى أٌ يثم ْزا انرأخٍش نٍ ٌركشس.   

 

 

 انرحشٌش إداسج

 



 فاراناسً: مدٌنة الثقافة والعقٌدة والفلسفة

 

   (Zairu Nisha)زائر النساء


 

 محمد ثناء هللا الندوي. د. أترجمة: 

 

هً  إلله شٌفا مسكنا بصفتها (Kashi) "كاشً" أو (Varansai)  مدٌنة فاراناسً}

ه أقدس مكان وأعظمه أهمٌة لدى الشعب الهندوسً منذ أقدم العصور، حٌث إن هذ

المدٌنة تعتبر نقطة بؤرٌة لتالقح التراث الهندي الثقافً والدٌنً والفلسفً فً أطر 

الخلود المتباٌنة. هً أقدس كعبة للحجٌج الهندوس الذٌن ٌحجون إلٌها من كل فج 

، أوالتحرر مندوران (Mokshaعمٌق إبتغاء الفضل اإللهً لتحقٌق "الموكشا"

المادٌة. المتعبدون الهندوس ٌقومون فٌها الموت والحٌاة ومن المعانات الدنٌوٌة 

بشعائرهم الدٌنٌة وطقوسهم المتعلقة بالوالدة والحٌاة والممات. وقد ازدهرت فً 

هً: الهندوسٌة والبوذٌة  المدٌنة ثالث منظومات أساسٌة دٌنٌة وفلسفٌة هندٌة

بر والجٌنٌة بوجه سواء، وانتشرت فً مختلف أجزاء العالم، كما عرفت فاراناسً كأك

مركز للمعارف والخبرات واألنشطة بشتى فروعها األكادٌمٌة وغٌر األكادٌمٌة. ٌسعى 

مدٌنة فاراناسً المقدسة من المنظور الروحً والثقافً  إلستطالع هذا المقال

والفكري فً السٌاق المفاهٌمً الحضاري الهندي، كما أنه ٌسلط الضوء على النهج 

رسالة الهند الروحٌة هً الوحدة فً التباٌن، المتبلور فً تمثٌل مدٌنة فاراناسً ل

والسالم والوئام فً العالم كله على المستوٌات الشخصٌة والمادٌة. على أن سٌاق 

والتغٌب لهذه المزاٌا ال ٌمكن التنكر له والذي قد ٌعترى المدٌنة لحٌن،  اإلنحسار

                                     

  .

جامعة جىاهر الل نهرو، نيىدلهي، الفلضفة باحثة في مركز
   yourzairunisha@gmail.com 


  

اللغة العربية وآدابها أصتاذ في 
 ،

يجراه، الهندإلصالمية، عليجراه اجامعة عل
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ر رغم كل ولكن المدٌنة سرعان ما تتجاوزها بنجاح بحكم قوتها للبقاء واإلزدها

 الزوابع المؤقتة، وستبقى محتفظة بهذه القوة لألبد!{. 

 

 مقدمة:

käçyäà hi käçate käçé käçé sarvaprakäçikä | 

 sä käçé viditä yena tena präptä hi käçikä ||4|| 

Dharmashastra:

Karma

BhaktiGyan
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(Advaita Vedanta)

Tirthankar

Panchamahavrata
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 فاراناسً: المدٌنة المقدسة

Sapta Puri

                                         | 



  فارانسي: مدينة الثقافة والعقيدة والفلسفة

5 
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Kailash

Vishwanathasthalam

Ganggaa Tarangga Ramanniiya Jattaa Kalaapam  

Gaurii Nirantara Vibhuussita Vaama Bhaagam | 

Naaraayanna Priyam Anangga Madaa [A]pahaaram 

Vaaraannasii Pura Patim Bhaja Vishvanaatham ||1|| 

VarunaAssi

Avimukta

Anandavana
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KashikaRudravasa

(Vedas)(Upnishads)(Puranas)

 (Mahabharata) (Jataka)

Sarnath

Mahajanpada 

 

536
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چ

 تراث المدٌنة الثقافً:

Bhakti : 
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DhrupadKhyalThumri

  

  

Kathak

 

(Sushruta) 

(Sushrut Samhita)
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 :معالم المدٌنة الدٌنٌة

Vishwanath

Jyotirlinga

Dharmachakraparivartan
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Parshawnath

SuparshawnathShreyanshnath

Vishnu Puran

Gangajali

Manikarnika

Harishchandra



  فارانسي: مدينة الثقافة والعقيدة والفلسفة

00 

 

SuryaShashthali

Dshashwamedha:

 :المدارس الفلسفٌة

Jiva

Atman: Jagat :

Brahman :
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Brahmn wid Brahai Bhavati

Sarvam Dukham : 

Pratityasammutpad

 

Ashtangyoga

Panchamahavrata

Ahimsa:Saty :Achaurya :

Brahamcharya: 

Aparigarh :
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BHU8085

 خاتمة
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جات. ايضى هي چهپ جائے گا جيىن  "بانى كيرا بدبدا، اس مانش كى

تارا برابهات
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وعنايته  الشيخ القاضي مجاهد اإلسالم القاسمي

 بالفقه اإلسالمي

 

 حمدأآفتاب 

 

لوم والفنون إن التاريخ اإلسالمي حافل بأسماء ممتازة مرتبطة بمختلف الع}

والسياسية في جميع أنحاء العالم. كما نجد في الهند  االجتماعيةووالحركات الدينية 

وتطوير الدراسات العربية واإلسالمية عبر  أن العلماء قاموا بخدمات جليلة في نشر

 تالعصور. ومن المعلوم أن الهنود رحبوا بهذا الدين الجديد ترحيبا حارا حينما طلع

شمس اإلسالم في جزيرة العرب، وتوجه المسلمون إلى شبه القارة الهندية. وكان 

ة، ألن التجار العرب واسطة الصالت التي كانت قائمة بين الهند والبلدان العربي

البلدان العربية قريبة من الهند، تقع على شواطئ البحر العربي كما تقع الهند، 

وسفنهم هي التي كانت تقوم بنصيب هام في نقل التجارة بين الهند والبلدان 

 .{العربية

20026391
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 طقوس خاصة بالزواج فً منطقة مٌثٌال

 
 (Archana Kumari)أرتشانا كوماري

 ترجمة: د. مجٌب أختر

 
 
 
 
 
 

أن الزواج فً منطقة مٌثٌال جزء ال ٌتجزأ من حٌاة اإلنسان. وٌلعب الوالدان دورا }
هاما فً تنظٌم زواج أطفالهما. والزواج ملًء بالطقوس. وبعض هذه الطقوس نظرا 

دٌنٌة بحتة، ولكن بعضها اآلخر فلسفً جدا. ومن خالل هذه الطقوس إلى طبٌعتها 
ٌقوم الناس بالتعبٌر عن مشاعرهم األعمق، من الحزن والفرح وما إلى ذلك. وإن 
هذه الطقوس تضرب جذورها فً أعماق تارٌخها االجتماعً والثقافً،كما أنها تسلط 

 .{رٌسالضوء أٌضا على الحب والعالقة الصحٌة بٌن العروس والع

 

                                     


 
 .نهرو، نيىدلهي جامعة جىاهر اللة، باحثة بمركز الدراسات الروسي

 دلهي جامعة العربية، اللغة قسم مساعد، أستاذ. 
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 :ر(حفر األرض )ماتكو

 إعداد السقٌفة )مادبا ثاد( :
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 ملً غوطاي(: آأوراق شجرة المانجو) ابتالع
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 وس أثناء مغادرة العرٌس من بٌته:طق
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 ترحٌب بالعرٌس )دارواجا الجاي(:

 (: ماال ياتبادل إكلٌل الزهور )ج
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 طقوس ما بعد الزواج: 

 إعاقة الباب: 

 ة الزواج: طقوس غرف
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 العرٌس: بٌتطقوس ما بعد الزواج فً 

 ترحٌب بالعروس والعرٌس: 
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 كتابة التراجم

فً  العالمة سٌد سلٌمان الندوي فٌها اتوإسهام

 ضوء كتابه "ٌاد رفتكان"
 

 د. محمد أٌوب الندويأ. 

 

ن العالمة سٌد سلٌمان الندوي خاض فن التراجم والسٌر، وأدلى فٌه بدلوه، وكتب }إ

فٌه بطرٌقته، وجعله ٌستجٌب لألهداف النبٌلة واألغراض السامٌة التً حاولنا 

 . {من منهجه وأسلوبه. وهللا تعالى أعلم –حسب فهمنا المتواضع  –الصها استخ

الترجمة:

602

                                     
 

اإلسالمية، نيىدلهي بالجامعة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، 
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07-07شخصٌات وكتب للعالمة السٌد أبً الحسن على الحسنً الندوي، ص  -  . 1 
4-5هـ، ص 7537مجلة الضٌاء، عدد المحرم، سنة  - . 2 

3
 م6591ام ع 483ص، المجلد الخامسالعددان الرابع والخامس، مجلة )المسلمون(،  -

4
 من مقدمة الكتاب للكاتب سٌد أبوعاصم 6ص  -

5
 0ص  -
 

 



 دور اللغة العربٌة فً نشر الثقافة 

 العربٌة واإلسالمٌة فً الهند

 كاشف جمال
 

}حظٌت اللغة العربٌة بمكانة كبٌرة فً تارٌخ الثقافات والحضارات، حٌث شكلت رافدا 

من روافدها العلمٌة واألدبٌة. اللغة هً عامل رئٌسً فً انتشار الثقافة وتداولها فً 

وتعتبر من أهم مقومات الحضارة اإلنسانٌة حٌث أنها أٌة من المجتمعات المتحضرة 

مرآة ثقافة أي مجتمع ووسٌلة تستخدمها الشعوب للتعبٌر عن العناصر المختلفة 

للثقافة: عاداتها وقوانٌنها وتقالٌدها ومفاهٌمها. فاللغة تؤثر فً ثقافات المجتمعات 

آخر. أما اللغة اإلنسانٌة حٌث تنقل الحضارات والثقافات من مجتمع إلى مجتمع 

العربٌة وأثرها فً ثقافة المسلمٌن الهنود فإنها أثرت كثٌرا فً المجتمع الهندي 

وحظٌت كل اهتمام وتقدٌر وتعظٌم لدى الهنود جمٌعا، ولوكانت بٌنهم فوارق لغوٌة 

إقلٌمٌة كونها لغة الكتاب المبٌن حٌث ال ٌمكن فهم خطابه حق الفهم  لونٌة أو أو

وبوجود هذه الدافعٌة الملحة بٌن المسلمٌن اشتغلوا بهذه اللغة  بدون معرفة لغتها.

تعلما وتعلٌما ودراسة حٌث أثرت فً حٌاتهم االجتماعٌة والثقافٌة تاثٌرا بلٌغا. 

وبجانب هذا التاثٌر للغة العربٌة على الثقافات الهندٌة هناك تحدٌات إعالمٌة ثقافٌة 

ربٌة فً الهند، تمهٌدا للقضاء على تفرضها أعداء اإلسالم بهدف تمٌٌع اللغة الع

مقومات الثقافة العربٌة اإلسالمٌة. ٌستهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على اللغة 

العربٌة كوسٌلة لتروٌج ونشر الثقافة العربٌة اإلسالمٌة فً الهند. كما سٌهتم 

تعلٌم هذه االهتمام بإبراز مكانة اللغة العربٌة بٌن لغات الهند والمشاكل التً تتعلق ب

اللغة وتعّلمها فً الهند. وٌنتهً البحث بمقترحات إلزالة المعوقات التً تقف فً 

طرٌق تعلٌم اللغة العربٌة وتعّلمها لكً نتمكن من القٌام بدورها الثقافً والفعال فً 

                                     


 
 باحث في الدكتىراه

 نيىدلهي، الهندو، معة جىاهرالل نهرة، بجامركزالدراسات العربية واإلفريقي
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بٌة اإلسالمٌة ومحافظة على التراث اللغة العربٌة كوسٌلة لنشر الثقافة العر

العربً اإلسالمً:
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 أثر اللغة العربٌة فً اللغات الهندٌة:

1007

51,728

14,135 

  ة العربٌة فً اللغات الهندٌة متمثل فً صٌاغة المفرداتأثر اللغ

 أثر العربٌة على األردٌة:
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 أثر العربٌة على الهندٌة:

40

 أثر العربٌة على الفارسٌة: 

800

91387387547581601

601689689710710875

9337173

800

 هناك ثالثة جوانب لتأثٌر اللغة العربٌة فً الفارسٌة:

الخط:
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:مشكالت تعلٌم اللغة العربٌة فً الهند
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 استخدام الطرق التقلٌدٌة 
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 كتابة الحروف العربٌة بالحروف الالتٌنٌة 

 

  وسائل التعلٌمٌةالعدم استخدام 

 

  المشكلة الصوتٌة 

    

  الكفاءات المطلوبة أولًعدم وجود المدرسٌن 
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 المهرجاناتأرض ناجا الند: 
 

 مظفر عالم األستاذ

 

وخاصة القبائل التي تعيش في األقاليم الشرقية الشمالية للبالد الهندية حياة ن }إ

، مفعمة بالبهجة حيويةنشاطات والحافلة بالقبائل "ناجا" التي نحن بصدد ذكرها، 

كذلك أنهم  ويبدووالسرور، فهم يتمتعون بالحياة من خالل الحفالت والمهرجانات. 

يؤمنون باآللهة في أشكال متنوعة ويعتنقون األديان السماوية ويتمتعون بالحياة مع 

 بعض في ود وانسجام تام{.

خلفية تاريخية 

 

510298

                                     


 
 كلية الدراسات العربية

 حيدر آباد -جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية
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 :الحج والحجاج فً الهند

 شخصٌات الهندٌةالأثر الحج على 

 

 د. جالل السعٌد الحفناوي
 

 

وقد ظّلت الهند مهدًا للدٌانات والثقافات المختلفة، والهندوسٌة هً أقدم دٌانات الهند }

م أما 3122من سكان الهند طبقاً لإلحصاء السكانً لعام  %79.80وٌدٌن بها نحو 

 %14.23والذٌن ٌدٌنون بها فهً كما ٌلً: المسلمون نسبة األدٌان األخرى 

عالوة على دٌانات  %0.37، والجٌنٌون %1.72، والسٌخ %2.30والمسٌحٌون 

 .أخرى مثل المجوسٌة والٌهود

 جغرافٌة الهند ولغاتها وثقافتها: 

 

 

2111002

11

                                     


 كليت اآلداب، جامعت القاهرة، مصر 
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  :سٌد مٌر نثار على عرف تٌتومٌان 

2=822<=1
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 الحواشي9
                                                

(1) http=//www.census2011.co.in/religion-php-Accessed.12.6.2016 

(2) http//;rajbhasha.nic.in./ui/pagecontent.aspx?pc=MTUzAccessedon 12-
62016  

(3) http=//www.census2011.co.in/religion-php-Accessed.12.6.2016 

 2004رٌد بك دبو قاضً أطهر مبارك بوري: عرب وھند عهد رسالت مٌن. دھلً. ف (4)
 .55-72ص

مقالة بعنوان: عرب مٌن ھندوستانٌون كً بستٌان المن أجل معلومات تفصٌلٌة أنظر أٌضاً  (5)

 .878-801ص

 أشعارھمنا جالس فً خطى إذ أتانً رجال كؤنهم الزط أالترمذي: أبواب األمثال "فبٌنما  (6)

ٌث النساء " وأما موسى فآدم وأجسامهم ال أرى عورة وال أرى قشرة" والبخاري: كتاب أحاد

 بسط كؤنه من رجال الزط.
-93ص 2006كٌشنزمحمد إسحاق بتً: بر صغٌر ھند مٌن صحابة وتابعٌن. دلهً. البالغ ببلى  (7)

كى عظمت رفته.  وللمزٌد من التفاصٌل انظر: قاضً أطهر مباركبوري: إسالمً ھند 18

 13-73م الطبقة األولى ص8393دلهً. ندوة المصنفٌن 
 .831عرب وھند عهد رسالت مٌن ص  (8)
 87-88ص  رفتهم انظر: إسالمً ھندكً عظمت سللتفاصٌل حول محمد بن قا (9)
 19أبو ظفر الندوي: تارٌخ سند. دار المصنفٌن أعظم كره ص  (10)
 من أجل األنشطة التعلٌمٌة فً الهند انظر: (11)

pastandkuldeepkaurl: madrasa Education in India Astudy of its 
Development p.17 present 1995 chandigarh: center For Research in 

Rural and Industrial. 

 .118تارٌخ السند نقالً عن البالذري: فتوح البلدان ص (12)
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 879أٌضاً ص  (13)
 898أٌضاً ص (14)
 99م ص70890أبو ظفر الندوي: مختصر تارٌخ ھند. أعظم كره. دار المصنفٌن  (15)
 حمد قاسم فرشته: تارٌخ فرشته )اردو( ترجمة عبد الحً خواجة. دٌوبند. مكتبة ملتم (16)
 151ص  8338تاج كمٌنً.  8/879 8319ام: رود كوثر إكرشٌخ  (17)
 ما بعدھاو 897/ 9انظر: تذكرة المحدثٌن:  (18)
 متفق علٌه.( 19)

 عن الحج(.الترمذي )العج: رفع الصوت بالتلبٌة والحج: نحر البدن وھذه كناٌة ( 20)

 مناظر أحسن كٌالنً: ھندوستان مٌن مسلمان كانظام تعلٌم وترتٌب، ( 21)
 .991ص.. 7002بومباي 

م. 8333دار الحزم –عبد الحً الحسنً: األعالم بمن فً تارٌخ الهند من األعالم المسمى بنزھة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، بٌروت ( 22)

 ن اإلصالحً: تذكرة المحدثٌن. دار المصنفٌن. أعظم جره. ، وضٌاء الد103ٌ. الجزء الخامس ص8ط

 .899م المجلد ج ص8330

 .5/101نزھة الخواطر: ( 23)

 .ما بعدھاو 897/ 9انظر: تذكرة المحدثٌن: (24)

 .899المصدر السابق: ( 25)

 .555-59نزھة الخواطر: (26)

 .551-55المصدر السابق: ( 27)

(28 )
.551أيضاً ص 

 

م 8397ٌات الشٌخ عبد الحق محدث الدھلوي، دلهً. ندوة المصنفٌن خلٌق أحمد نظامً: ح(29)

ووفقاً لمعلومات كاتب المقال فإن ھذا الكتاب ٌعد أفضل الكتب التً كتبت عن  871ص

 الشٌخ عبد الحق وٌجب الرجوع إلٌه.

 .551نزھة الخواطر: (30)

(31)
 .920م ص 8338الشيخ محمد اكرام: رود كىثر. دلهي. تاج كمبنى. 
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( 5)ج،  وعزٌمتأجل التفاصٌل ارجع إلى موالنا أبو الحسن الندوي: تارٌخ دعوت  من(32)

ومجلس تحقٌقات  نول الفكر والدعوة فً اإلسالم لكاوالترجمة العربٌة بعنوان رج

 .8313ات اسالم ٌونشر
 .891المصدر السابق: ص (33)
لترجمة العربٌة وا 805ص 8339أعظم جره. دار المصنفٌن. .شبلً النعمانً علم الكالم (34)

 م.7087-870القومً للترجمة. القاھرة  الحفناوي المركزلجالل 
 .558نقالً عن رود كوثر ص(35)
 .853نقالً عن المصدر السابق ص 5ص(36)
 .887. المصدر السابق صوعزٌمتتارٌخ دعوت (37)
 .9/153نزھة الخواطر: (38)
 .838. المصدر السابق صوعزٌمتتارٌخ دعوت (39)
 .8/991نظام تعلٌم وتربٌت: ھندوستان كا(40)
 .557الشٌخ محمد اكرام: المصدر السابق ص(41)
 .898المصدر السابق ص وعزٌمتتارٌخ دعوت (42)
 .99ص 8319محمد خالد سٌف: تذكرة شهٌد. الھور. مكتبة غزنوٌة (43)
 .389/ 2نزھة الخواطر: (44)
 .772مد شهٌد. الھور. مكتبة الشٌخ غالم على. صأحغالم رسول مهر: سٌد (45)

 .97الشٌخ محمد اكرام: موج كوثر. دھلى. أدبً دنٌا. ص(46)
 بروفٌسر خالد محمود: شاه إسماعٌل المحدث الدھلوي. شهٌد باالكوت. الھور.(47)
 أبو الحسن زٌن فاروقً: موالنا إسماعٌل تقوٌت اإلٌمان. الھور. شٌر رباض. (48)

 .90-55ص 7008
 .772غالم رسول مهر: سٌد أحمد شهٌد: (49)

(50) The wahabimovementin India: Qyamuddn Ahmed Firma k-
LMukhopacdhya. Calcutta. First Edition. 1966. Pereface v1 
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، 777/ 85م 8397اردو دائرة معارف إسالمٌة، زٌر اھتمام دانشكاه بنجاب الھور.  (51)

 .312حاشٌة أبو الحسن الندوي ص  2ونزھة الخواطر: 
 .779/ 85المٌة اردو دائرة معارف إس(52)
 .8750/ 1نزھة الخواطر: (53)
محمد صدٌق خان القنوجً: رحلة الصدٌق إلى البلد العتٌق. وزارة األوقاف والشإون (54)

 .70020األولى  الطبعةإدارة الشإون اإلسالمٌة. دولة قطر.  897اإلسالمٌة ص
 .8750/ 1نزھة الخواطر: (55)
 .8/35م 8339ٌوبند. محبوب رضوى: تارٌخ دار العلوم دٌوبند. د(56)
 .555م ص700كادمً اسٌر سٌد أحمد خان: آثار الصنادٌد. دھلً. اردو (57)
 دكتور محمد إسحاق )ترجمة: شاھد حسٌن رزاقً( (58)

Indias contribution stady of hadith literature  .ًدله 
 .789-81ص 8319مركز مكتبة إسالمً. 

 .35تارٌخ دار العلوم دٌوبند: ص(59)
 .388/ 2ة الخواطر. نزھ(60)



 سٌاحة فكرٌة على ضفاف مفخرة 

 من مفاخر الهند فً علوم اللسان
 

 سٌد علً حر الكامونبوري
 

 

ٌتضح من خالل ما عرضناه فً هذه الدراسة أن سٌد كرامت حسٌن الكنتوري كان }

أدٌبا بارعا ولغوٌا أرٌبا ومفكرا عظٌما وعالما متبحرا، وال شك أنه كان من 

خٌر دلٌل على صحة هذه الدعوى كتابه فقه الشخصٌات العبقرٌة الموسوعٌة، و

كانوا  أ اللسان الذي نال إعجاب كل من قرأه أواطلع علٌه من العلماء والباحثٌن سواء

من العرب أوالعجم. وقد بٌنا فً هذا البحث أهمٌة جهوده اللغوٌة وسلطنا األضواء 

بعض آرائه على مساهمته فً علوم اللسان من خالل كتابه فقه اللسان، كما ناقشنا 

 .{ومبانٌه اللغوٌة والفلسفٌة

                                     
 ذكخٕساِ انذ باح(SR*) .ٔآدابٓا، جايعت عًه كشِ اإلعاليٍت  بقغى انهغت انعشبٍت 

 syedalihur@gmail.comانبشٌذ اإلنكخشًَٔ: 

أصم ْزِ انًقانت بحذ عهًً بعُٕاٌ "انغٍذ كشايج حغٍٍ انكُخٕسي ٔيغاًْخّ فً عهى انهغت: فقّ 

يقاسباث بٍٍُت يع  –"، قذو فً انُذٔة انقٕيٍت حٕل يغاًْت انُٓذ فً انعهٕو انهغٌٕت انهغاٌ إًَٔرجا

ٔانخً عقذْا قغى انهغت انعشبٍت ٔآدابٓا بجايعت عهً كشِ  إشاسة خاصت إنى األدب انعشبً انُٓذي، 

 .UGCو ححج يغاعذة خاصت يٍ  2016ياسط،  3 – 2اإلعاليٍت بٍٍ 

 

mailto:syedalihur@gmail.com
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 آثار سٌد كرامت حسٌن الكنتوري وتراثه
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 كتاب فقه اللسان فً مٌزان النقد
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 الحواشً
                                                

 21/ ص 5ٌراجع: ترجمة الفٌروزابادي فً تاج العروس من جواهر القاموس، ج .1
/ ص 5ع ترجمة الفٌروزابادي فً بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن والنحاة، جٌراج .2

072 

هكذا أورده الزبٌدي فً تاج العروس، وٌالحظ فٌه تصرف ٌسٌر عما فً البغٌة، فقد  .3

))الصق روانفك بالجبوب، وخذ المزبر بشناترك،  :التالًوأورده السٌوطً على النح

 أنغى نغٌة إال أودعتها حماطة جلجالنك((. واجعل حندورتٌك إلى قٌهلً، حتى ال
هكذا أورده الزبٌدي، وٌالحظ فً إٌراده تصرف ٌسٌر عما فً البغٌة، فقد جاء  .4

جواب الفٌروزابادي فً البغٌة على هذا النحو: )الزق عضرطك بالصلة وخذ المصطر 

 ةبأباخسك، واجعل جحمتٌك إلى أثعبانً، حتى ال أنبس نبسة إال وعٌتها فً لمظ

 (. رباطك
أوضح منه ووقد شعر السٌوطً بضرورة ذلك، فشرح تلك العبارة الغرٌبة بما ه .5

 :المقعدة، الجبوب :وأبسط من األلفاظ السهلة القرٌبة من األذهان، فقال: "الروانف

الحدقتان. قٌهلً، أي وجهً؛  :األصابع. الحندورتان :القلم. الشناتر :األرض. المزبر

. 071/ ص 5القلب. ٌراجع بغٌة الوعاة، ج :الحبة. الجلجالن :ةأنغى أي أنطق. الحماط

 :"بهامش المطبوع ما ٌأتى :أما فً تاج العروس، فكتب المحقق فً الهامش ما ٌلً

األرض  :الروانف: المقعدة. والعضرط: االست، وااللزاق وااللصاق واحد، والجبوب

جمع  :القلم، والشناتر :كالصلة بفتح الصاد وتشدٌد الالم، والمزبر والمسطر كمنبر

 :الحدقة، والجحمة العٌن، والقٌهل :شنترة ما بٌن األصابع وهً األباخس، والحندورة

النغمة،  :تكلم فأسرع، والنغٌة :الوجه كاألثعبان بضم الهمزة، ونبس كضرب

النكتة البٌضاء فً سواد  :القلب، واللمظة :حبته، والجلجالنوسوداء القلب أ :والحماطة

 21/ ص 5القلب اه." ٌراجع تاج العروس، ج :فً بٌاض، والرباط بالكسر والسوداء

 )مقدمة الكتاب(5. إدرٌس، د. أحمد، األدب العربً فً شبه القارة الهندٌة، ص 6
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/ ص 0الكرام البررة، ج –، نقال عن أعالم الشٌعة 6 – 7شوارق النصوص، ص  .7

526 

 305/ ص 3الكنتوري، السٌد كرامت حسٌن، فقه اللسان، ج .8

 01شوارق النصوص، ص  .9

 08 - 01المصدر نفسه، ص  .10

 5330/ ص 6اإلعالم، ج .11

 المصدر نفسه .12

 المصدر نفسه .13

 المصدر نفسه .14

وال زالت هذه المدرسة قائمة فً مدٌنة لكهنؤ، وقد ازداد حجمها وأصبحت كلٌة  .15

الً. ٌنظر الموقع كبٌرة تقصدها األلوف من طالبات العلم للحصول على التعلٌم الع

 www.karamatgirlspgcollege.org :اإللكترونً لهذه الكلٌة على الرابط التالً

 522إدرٌس، د. أحمد، األدب العربً فً شبه القارة الهندٌة، ص  .16

 المصدر نفسه .17

 305/ ص 3فقه اللسان، ج .18

(، فٌلسوف ومفكر 5602 – 5123) (Herbert Spencer)هربرت سبنسر وه .19

فً العصر الحدٌث؛ له تصانٌف فً العلوم  جتماعٌةلٌزي، ورائد اللداروٌنٌة االإنج

اإلنسانٌة المختلفة كعلم األخالق وعلم اإلجتماع وعلم النفس. وكانت له كتب ومواقف 

فً العلوم الطبٌعٌة أٌضا حٌث كان من أبرز المؤٌدٌن لنظرٌة التطور التً قدمها 

الذي وضع ثم رّوج المصطلح وكما أنه ه رتقاءاالداروٌن، وقد ساهم فً ترسٌخ مفهوم 

 الداروٌنً المعروف "البقاء لألصلح" الذي عادة ما ٌنسب وهما إلى داروٌٌن.

)أسس علم الحٌاة(،  Principles of Biology (1864 – 1867) :من أشهر مؤلفاته

 Principles ofو، )أسس علم اإلجتماع(، Principles of Sociology (1876-96)و

Ethics (1879-93) ًأسس علم األخالق( وغٌر ذلك. للمزٌد عنه، ٌنظر ترجمته ف(: 
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Duncan, David, The Life and Letters of Herbert Spencer, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2014. 

 :وٌنظر أٌضا

 Drabble, Margaret (Ed.), The Oxford Companion to English 

Literature, pg 957 

 70/ ص 5فقه اللسان، ج: ٌنظر على سبٌل المثال .20
 305/ ص 3المصدر نفسه، ج .21

 المصدر نفسه .22

 0/ ص 5المصدر نفسه، ج .23
 .33، و06، 08القرآن الكرٌم، سورة الحجر، اآلٌات  .24

25
 195/ ص 1فقّ انهغاٌ، ج .

 0المصدر نفسه، ص  .26
 .33، و06، 08القرآن الكرٌم، سورة الحجر، اآلٌات  .27

خطأ محض، والتالً: ))فٌشرناها(( بالٌاء بدل الباء وهوورد فً األصل على النح .28

 والصواب ))فبشرناها(( كما أثبتناه.

 75القرآن الكرٌم، سورة هود، اآلٌة  .29

 01القرآن الكرٌم، سورة الحج، اآلٌة  .30

 556القرآن الكرٌم، سورة النساء، اآلٌة  .31

 71لنحل، اآلٌة القرآن الكرٌم، سورة ا .32

 55القرآن الكرٌم، سورة الملك، اآلٌة  .33

 3القرآن الكرٌم، سورة الجن، اآلٌة  .34
 3/ ص 5فقه اللسان، ج  .35
 01المصدر نفسه، ص  .36

 533المصدر نفسه، ص  .37
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 52المصدر نفسه، ص  .38

 521المصدر نفسه، ص  .39

 568المصدر نفسه، ص  .40

 80 - 85المصدر نفسه، ص  .41

 72در نفسه، ص المص .42

 75المصدر نفسه، ص  .43

 62المصدر نفسه، ص  .44

 المصدر نفسه .45

 507 - 508المصدر نفسه، ص  .46

 305/ ص 3المصدر نفسه، ج .47

 511/ ص 5المصدر نفسه، ج .48

 المصدر نفسه .49

 0المصد نفسه، ص  .50
 (.Columnٌقصد المفهرس بالكالم "العمود" ) .51

ما ٌسمى والواقعة فً النسخة المطبوعة من الكتاب أ غلطنامه ٌعنً فهرس األغالط .52

 (.Errataفً اإلنجلٌزٌة بـ)

 521الوافً، الدكتور علً عبد الواحد، علم اللغة، ص  .53

 المصدر نفسه .54

وقد أشار الدكتور وافً إلى بعضها أثناء الحدٌث عن النظرٌة األولى لنشأة اللغة،  .55

 16ٌنظر: علم اللغة، ص 

 / ص )ح( 0ج  فقه اللسان، .56

 18إدرٌس، د. أحمد، األدب العربً فً شبه القارة الهندٌة، ص  .57

  11المصدر نفسه، ص  .58

 18 - 11المصدر نفسه، ص  .59
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للمزٌد من التفاصٌل عن هذه النظرٌات األربع وما قٌل فً نقدها، ٌراجع: الوافً،  .60

 528 – 17الدكتور علً عبد الواحد، علم اللغة، ص 

 87/ ص 5ان، جفقه اللس .61

62
 70انًصذس َفغّ، ص  .

 87المصدر نفسه، ص  .63

 123/ ص  0المصدر نفسه، ج .64

 077المصدر نفسه، ص  .65

 المصدر نفسه .66

 5المصدر نفسه، ص  .67
 6المصدر نفسه، ص  .68
 50المصدر نفسه، ص  .69

 57المصدر نفسه، ص  .70

 107المصدر نفسه، ص  .71

 الثانً، ص )ح(. ٌنظر خطبة فقه اللسان فً المجلد .72

 107المصدر نفسه، ص  .73 

 57المصدر نفسه، ص  .74

 الوصادر والوراجع

 القرآى الكرين

، األدب العربي في شبه القارة الهٌذيت حتى أواخر القرى العشريي إدسٌظ، د. أحًذ،

/ ـْ 1418، انٓشو، انطبعت األٔنى جخًاعٍتعٍٍ نهذساعاث ٔانبحٕد اإلَغاٍَت ٔاال

 و. 1998

اإلعالم بوي في تاريخ الهٌذ هي األعالم انششٌف عبذ انحً بٍ فخش انذٌٍ،  انحغًُ،

، داس ابٍ حضو، بٍشٔث، انطبعت الوسوى بٌزهت الخىاطر وبهجت الوساهع والٌىاظر
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، ححقٍق تاج العروس هي جىاهر القاهىسانضبٍذي، انغٍذ يحًذ يشحضى انحغًٍُ، 

 و. 1965ْـ/  1385انكٌٕج، انكٌٕج، خاس أحًذ فشاج، يطبعت حكٕيت عبذ انغ
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 و. 1979

، ححقٍق طاْش انغاليً، شىارق الٌصىصانكُخٕسي، انغٍذ حايذ حغٍٍ انًٕعٕي، 

 . ـْ 1423يُشٕساث دنٍم يا، يطبعت َكاسػ، قى، انطبعت األٔنى، 

، نكُٓؤ، انطبعت ، يطبعت َٕنكشٕس بشٌظفقه اللساىانكُخٕسي، انغٍذ كشايج حغٍٍ، 

 و. 1915انثاٍَت 

ٌع، ، َٓضت يصش نهطباعت ٔانُشش ٔانخٕصعلن اللغتانٕافً، انذكخٕس عهً عبذ انٕاحذ، 

 و.  2004يصش، انطبعت انخاععت، 

 الوراجع اإلًجليزيت

Drabble, Margaret (Ed.), The Oxford Companion to English 

Literature, Oxford University Press, Sixth Edition, 2000.  

Duncan, David, The Life and Letters of Herbert Spencer, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1908. 
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 [Mazda Yasna]َمْزَدا َيْسَنا 

 )ديانة يعتنقها البارسيىن الهنىد والزرادشتيىن اإليرانيىن(
 

بروفيسىر صبر ج. هافيىاال


 

ترجمة: مشتاق عالم

 

 

 

إلى الزرادشتية ألن  [Mazda Yasna]قام األوروبيون بتغيير اسم ديانة مزدا يسنا }

للغة اإليرانية األصلية( وذلك وفقاً لتقاليدهم اسم نبيها كان زرادشت )زراثوسترا في ا

الخاصة في تسمية ديانتهم باسم نبيهم )المسيح(. ونظرًا إلى النفوذ األوروبي 

 المتزايد، أخذ الناس من حول العالم يستخدمون مصطلح الزرادشتية

[Zoroastrianism] بداًل من مزدا يسنا [Mazda Yasna].  ومصطلح الزرادشتية

ان مبادئ هذه الديانة العظيمة وأهدافها وفلسفتها. إنما هي ليست يفشل في بي

ثير الظروف. تأتحت  "أيديولوجية" قد تندثر أو تتعرض للتغير مع مرور الوقت أو

كما أن المصطلح ال يبلغ عن النظرية األصلية أو عن جوهر الديانة العظيمة المسماة 

 .{[Mazda Yasna]بمزدا يسنا 

[Zoroaster]

                                     

جامعة  مركز الدراسات الفارسية ووسط آسيا ،بروفيسىر متقاعد ورئيس القسم سابقا   

  جىاهر الل نهرو )نيى دلهي(
 الجامعة الملية اإلسالمية، نيى دلهي ،قسم اللغة العربية وآدابها 
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[Mazda Yasna]

Gatha
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[AshemVohu]12[Ahunavar]22

[AshemVohu] 

AshemVohu

Vahishtem Asti 

Ushta Asti 

UshtaAhmai 

HyatAshay 

VahishtaiAshem 

Asha
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[Asha][Ashem]

[Ahinsa][Asha]

[Asha][Humat]

[Hukhat] [Huwarshta]

[Ashem]

[Ashem][Ushta]

[Ashem]

[Ahura Mazda]

[Asha]



 م2027، 2، العدد 68اجمللد                          ثقافة اهلند 

 371   

 

[Ushta]

[Ushta]

[Ahunavar] 

YathaAhuVairyo 

 AthaRatus

 Ashat Chit Hacha

  VangeusdazdaManango

 ShyothannamangheusMazdai

 Khshathrem-chaAhurai

A yimdregubyodadatvastarem 

[Asha] 

[Ahunavar]

 [Avesta]
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[Khshathra]

[Drigu]

Vastarem

 :غاثات زراثوشترا

[AshemVohu]

[Ahunavar]
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[Asha]

[Gathas]

 [Gatha]شروح الغاثا 
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[Zand][Pazand]

[vandidat][Videevdat]

[Minoi Kherat]

[Khordeh Avesta]

 يةالمراسم الدين

123

1[Navjot] 
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 الزواج (2)

 المراسم والطقوس الجنائزية



 [Mazda Yasna]َمْزَدا َيْسَنا 

313 

 

[Dokhma]

 يوم الدين

[Mazda Yasna]

[Soshyant]
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Fresho Kerety

Fresho Kerety

[Ahunavar]

 

1

2

3

4

5
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Ashirwad

Ashirwad Chhantavva

 



 إيقاظ في ودورها" الهالل"جريدة

 الهند في السياسي -االجتماعي الوعي

 

بقلم: الدكتور سيد عمر فاروق القاسمي


 

 

 
جريدة "الهالل" لها أهمية بالغة في إيقاظ الوعي اإلسالمي في شبه القارة }

الهندية، فإنها جاءتحاملة لرسالة األفكار المنيرة والوجهات الجديدة والتعاليم 

ة، وكانت هذه الجريدة تمثل سياسية أدبية ودينية، وتكشف القناع عن المعاصر

المعتقدات القديمة للمسلمين، وتسلط ضوء صحيحاً وافراً على اإلسالم والسنة 

النبوية. وقد كانت صفحات "الهالل" عامرة بموضوع عقيدة التوحيد، والمراد به 

خالل جريدة "الهالل" التسليم والرضا. وقد نادى موالنا أبوالكالم آزاد من 

المسلمين باسم الدين ودعا لالنضمام إلى كفاح التحرر الوطني، واستخدمها إلقناع 

المسلمين بالتخلي عن والئهم للنظام البريطاني، ومما يجدر بالذكر أن جريدة 

"الهالل" قد نادت إلى الوحدة الوطنية والتضامن بين المسلمين والهندوس، وكتب 

ت علمية قيمة تحث المسلمين على االنضمام بالهندوس والتضامن موالنا آزاد مقاال

معهم، وكانت هذه الفكرة من أهم األهداف السياسية لجريدة الهالل، وتركت أثراً 

 .{بالغاً في نفوس رجال الفكر والدعوة بأسلوبها الجياش وبفكرها الفياض

85948595

                                     


 الهنذ -ين ايس حيذر آبادكلية أفي الوحاضر بقسن اللغة العربية وآدابها  
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 تأسيس جريدة "الهالل" ودورها في تحرير الهند: 
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Discovery of India

49

8592
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 الهالل أمام قوتين: 
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62

8581

 دعوة الهالل: 
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61

6999
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8588

8563
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 نت تطالب السلطان عبد الحمٌد بإصالحات دستورٌة فً ذلك الوقت.(التً كا1
 ، 3004اولی  ةموالنا ابوالکالم آزاد آزادی کی طرف، ضٌاء الحسن فاروقی، طبع( 2

  234-233مکتبہ جامعہ نئ دہلی، ص: 
 م، 3008اولی:  ةڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد، طبع موالنا ابوالکالم آزاد: فکروفن،( 3

 3:اردواکٌڈمی لکنو، ص: اترپردٌش 
عبد المنعم النمر، المجلس األعلى  -( موالنا أبوالكالم آزاد المصلح الدٌنً فً الهند، د4

  77للشؤوناإلسالمٌة لجنة التعرٌف باإلسالم، ص: 
  :8( المصدر السابق.ص: 5

  76-67م، ص: 3002، سنة: 3، العدد: 63( مجلة "ثقافة الهند"، المجلد: 6
 ، 3004: صٌت اور کارنامے، خلٌق انجم، طبعة سابعةوالکالم آزاد شخموالنا اب( 7

 545اردواکادمی شام ناته مارگ دہلی، ص: 
  20-:م، ص: 2:23، ٌولٌو30( صحٌفة الهالل األسبوعٌة، العدد 8

 ( موالنا أبوالكالم آزاد، سٌرة ذاتٌة، عرش ملٌسانً، ترجمة: صهٌب عالم، 9

  32-30الهندي للعالقات الثقافٌة نٌودلهً، ص: م، المجلس 3006الطبعة األولى 
 م، المجلس الهندي للعالقات 2:99، 5-4، العدد: :4( مجلة ثقافة الهند، المجلد: 10

  32-30الثقافٌة نٌودلهً،ص: 
  96-95( المنقول من كتاب: موالنا أبوالكالم آزاد المصلح الدٌنً فً الهند، ص: 11
  26م، ص: 2:99، 5-4العدد: ، :4( مجلة ثقافة الهند، المجلد: 12
 27( نفس المصدر..ص: 13
  :-9هـ، ص: 2442 -م2:23 سبتمبر 27، 9( صحٌفة الهالل، العدد: 14
 28م، ص: 2:99، 5-4، العدد: :4( ثقافة الهند، المجلد: 15
 ( المصدر السابق..16
 245موالنا ابوالکالم آزاد آزادی کی طرف، ص: ( 17
  9-5م، ص: 2:23سبتمبر  9 ،:، العدد: 2( الهالل، المجلد: 18
  28-27م، ص: 2:99، 45، العدد: :4( ثقافة الهند، المجلد: 19
 22-6م، ص: 2:23/دٌسمبر 2، 9، العدد: 2( الهالل، المجلد: 20
 256ملک زاداہ منظور احمد، ص:  النا ابوالکالم آزاد فکروفن، ڈاکٹرمو( 21
پروفٌسر محسن عثمانی ندوی، طبعہ:  تقدٌر أمم کا رازداں موالنا أبوالکالم آزاد، مرتب:( 22

 95م، اردواکٌڈمی آندهراپردٌش حٌدرآباد، ص: 3009
 :م، ص: 2:23 دٌسمبر 29، 34، العدد: 2( الهالل، المجلد: 23
  269-268موالنا ابوالکالم آزاد آزدی کی طرف، ص: ( 24
  29م، ص: 2:99، 5-4، العدد: :4( ثقافة الهند، المجلد: 25
م، موالنا ابوالکالم آزاد 2:88م آزاد احوال وآثار، مسعود الحسن عثمانی، موالنا ابوالکال( 26

 67مٌمورٌل اکٌڈمی لکہنو، ص: 
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 30م، ص: 2:99، 5-4، العدد: :4(ثقافة الهند، المجلد: 27
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 220( نفس المصدر..ص: 29
  220( نفس المصدر.ص: 30
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2 698586

3 

6991



 م2027، 2، العدد 68اجمللد                          ثقافة اهلند 

 111   

 

                                                                                                         

4 85888544

5 85888544

89 8548586
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 .اؤهىالنا ابىالکالم آزاد هيوىريل اکيڈهی لکن
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 القانون الجدٌد
 

 

 سعادت حسن منتو

ترجمة: حامد رضا 


 
 

 

}كان الحوذي منغو ٌعتبر ذكٌا جدا فً موقف عربات الحنطور بالرغم أنه كان صفرا 

فً التعلٌم النظامً ولم ٌتوجه إلى المدرسة قط، ولكن كان ٌعلم جمٌع أشٌاء العالم. 

حداث العالم، راجعوا وجمٌع الحوذٌٌن فً الموقف الذٌن أرادوا أن ٌعرفوا عن أ

 الرئٌس منغو واستفادوا من معلوماته الواسعة{.

 

                                     


 عة جىاهرالل نهرو، نيى دلهي.مالباحث في الدكتىراه، بجا 
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***

 الحواشً:
                                                

1
اوٌة، ٌستمع إلٌه كل الناس تشودهري هو رجل مسن محترم فً قرٌة ٌعتبر خبٌرا فً الشئون الدنٌ 

 عندما ٌتحدث وٌلجأون إلٌه لالستشارة. 
2

هم طبقة اجتماعٌة فً بالد الهند ٌمارسون التجارة وٌعرفون بها، ٌطلق علٌهم مارواري فً اللغة  

 الغوجراتٌة. 
3

 
4

 الجزء السادس عشر للقطعة المعدنٌة الهندٌة استخدمت كعملة فً وقت مضى.  



 األنشودة
 

 

تأليف: سالم بن رزاق


 

ترنقلها من األردوية: محمد علي أخ


 

 

 

}سالم بن رزاق هواالسم المستعار للشٌخ عبد السالم عبد الرزاق، المولود فً عام 

فً والٌة مهاراشترا من الهند ٌسكن فً مدٌنة مومبائً. أحد أعالم القصة  1941

تسب سالم بن رزاق شهرة واسعة فً القصٌرة األردوٌة فً العصر المعاصر، قد اك

األدب الهندي المعاصر، حٌث شق لنفسه أسلوبا خاصا به وطرٌقة فرٌدة عن األدباء 

المعاصرٌن. تتمٌز قصصه ببراعة السرد وجمال الحكً وروعة البٌان وتعبر عن 

سعة دراسته وشمولٌة معرفته. تتمحور موضوعات قصصه عامة حول العالقات 

الشعب على عتبة القهر السٌاسً واالقتصادي. على أن االستغالل البشرٌة واستغالل 

السٌاسً وتداعٌات األزمة االقتصادٌة والفوضى الناشئة من التطرف الدٌنً تشكل 

هً موضوعات مفضلة لدٌه. صدر له ثمانٌة كتب حتى اآلن تشمل مجموعات 

تب مسرحٌات القصص القصٌرة باللغة األردوٌة والهندٌة والقصص المترجمة. كما ٌك

وسٌنارٌوهات لألفالم والمسلسالت. حاز سالم بن رزاق على العدٌد من الجوائز 

األدبٌة من المجامع األدبٌة المركزٌة واإلقلٌمٌة الهندٌة إلنتاجاته اإلبداعٌة 

 والمترجمة{. 

                                     


 قاص هندي يقيم في مىمباي 


 باحث في الدكتىراه،  

 لهيجامعة جىاهر الل نهرو، نيىد، مركز الدراسات العربية واإلفريقية
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1 

 .محملة باألثمار مىسم األمطار يأتي في الهند حينما تكىن أشجار المانجى 
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