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  المدير العاملمة   

  
حو " ثقافة الهند"هذا العدد من مجلة  ة  مقاالت حول موضوعات   الفصل

ان الهند، ابتداء من ثقافة مانيبور،  ، وس ة، واألدب الهند مختلفة عن الثقافة الهند
ات  والعالقات بين الهندوس والمسلمين في الهند عبر القرون وٕاسهامات الشخص

يراال في مجال الدراس ة  ارزة من وال ة ال ة، والتصوف وحر ة والعر ات اإلسالم
  . بهاكتي من بين المقاالت األخر 

ة مانيبور تعرف برقصها الفرد . هناك مقالة عن ثقافة مانيبور فإن وال
عتبر. ومنتوجات النول اليدو  ة  إن رقص مانيبور  من بين الرقصات الكالس

ة في الهند س بي. الرئ ة  مارسونه في وهذا النوع من الرقص له شعب رة بين الناس و
حظ ة ىأنحاء الهند و  ة . شهرة عالم ألوانها الزاه وتتميز منتوجات النول اليدو 
ة . وجمالها االستثنائي ان هذه الوال حب س له، و وهذه المنتوجات تصدر في العالم 

حيرة  .الطعام  الحرف ة في  Loktakوٕان  اه العذ حيرة للم في  مانيبور هي أكبر 
احي شهير في مانيبور، -منطقة شمال  والشعب المانيبور  شرق الهند، وموقع س

ة والمودة والتقليديون في مظاهرهم مقال . هم أصحاب المح ما يتميز هذا العدد 
ة بهاكتي ادة ت. عن التصوف وحر عبدّة أما بهاكتى في الهندوسّة، فتشير إلى ع شنو  رشنا(لإلله األعلى، عادة ف ل راما و ما في تجسيده على ش فا، ) والس أو ش
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غض النظر عن الجنس أو الّطائفة  حققوا الخالص  ع أن  ن للجم م فضله  الذ 
قة ة الّصوفّة . أو الّط طل على الحر وعلى صعيد آخر، الّتصّوف هو االسم الذ 

رس نفسه للسعي إلى االّتحاد وأما الّصوفّي ف. في اإلسالم هو الرجل المسلم الذ 
طة جدا س اة  يز وانتهاج ح   .مع خالقه  خالل ممارسة الّتأمل والّتر

ار الحرة واآلراء  والتصوف د على األف ة يؤ ة إصالح حر الذ بدأ 
ع اإلنسان والمؤاخاة  .المتسامحة والتحمل عتقد الصوفيون في المساواة بين جم و

ة للتصوف جذبت أذهان الهنود العالم ار اإلنسان ة واألف رة األخوة العالم ة، إن ف
ا حارا الصوفيين المتسامحين في الهند ترحي ضا، فلذا رحبوا  ة . أ وقد ثبت أن حر

انتين الكبيرتين، والتقرب بين  اع الد التصوف ال تزال تساعد جدا في سد ثغرة بين أت
  .والمسلمين الهندوس 

مةنأمل  أن مشوراتكم الق   . م ستتمتعون  بهذا العدد وتفيدوننا 
     
 

هار.  Cالسفير،         راجا س
ةا ،المدير العام   لمجلس الهند للعالقات الثقاف
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قعة من األرض مأهولة من قوم واحد أو  في الوقت الحاضر ال توجد 
اة موحدة رة ح انة واحدة أو ف شر . مجموعة أناس يدينون بد ع ال وألننا نر أن جم

ار مختلفة أو طرق  غي لنا أن ال نفرق بينهم على أساس أف من أصل واحد فلذا ين
اينة ونعتبر هذا التفر مغلوطا صرحا اة المت أن. الح نا الوحيدون الذين ال ندعي 

رة بل هناك أناس طيبون ال عد لهم وال احصاء في طول األرض  يوقنون بهذه الف
  . المعمورة وعرضها الذين نجد أنفسنا في مصافهم

ان أوجد اإل اته وحتى يوجد مع مرور الزمن  انات لزادة تنسي ح نسان د
حت هذه ا ا إال أنه في الوقت الحاضر أص اة الدن انات نفسها تتحول نظاما للح لد

شرة على وجه األرض والسبب في ذلك يرجع إلى  اة ال إلى قنابل ناسفة تهدد الح
أنهم  فتكرون  رة من قبل أناس معدودين  ع التنوعات الف رة معينة على جم فرض ف
ح اآلخرن ولو احتاج االصالح السيف ة تصح . هم المصيبون ومهمتهم اإلله

س انةوهؤالء الناس ينسون  ل د انة -هولة أن  انت الد ا  ة الناس  -أ صنعت لهدا
صففهم مع الحيوانات ولكن يبدو في الوقت الحاضر أن . وال يوجد فيها عنصر 

آخر من جنسه أو من  ضر  ثير حيث وال واحد منها  اتها أحسن  الحيوانات ح
انة وهي تبدو مثقفة وع. غير جنسه دون سبب ة د ست عند الحيوانات أ شر ل ندنا ال

انات هي  ة ولكن يبدو أن هذه الد م اإلنسان ما نسميها الق انات تعلمنا ق توجد لدينا د
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اناتنا والح  ة في أسماء د حيث أننا نتحارب لألفضل حت سبب مشاكلنا  التي أص
رنا غير العاقل ال نود  انات حيث أننا في ف الد من فينا المدعين  أن سبب مشاكلنا 

ان انتنا على وجه األرضأن نر د   . ة غير د
انتنا انات األخر غير د الد قة أنه . إننا ال نحاول أن نتفاهم الدائنين  والحق

اتها ل انته دون ش فهم د ة حرجة من . وال واحد منا  رما بدأنا ندخل اآلن في حق
رنا التخربي فسوف نجد أنفسنا في واجهة نتائج خطيرة  الزمن وٕان لم نتوقف عن ف

متنوع األزهار التي . أو رما قد ال نوجد لنر النتائج قة تزخر  ا حد فلنعرف أن الدن
س إال هالكنا اة ومختلف . يلزم أن نحاف عليها ألن هالكها ل إن التنوع في الح

اة ات هي أصل الح ل   . الش
  

رإدارة    التحر
 



 
  ثقافة مانيبور

 *مونولينا دتا تشودهر 
Monoleena Dutta Choudhury  دمحم أيوب الندو . د.أ: ترجمة**  

    
عي{ ًا مع جمالها الطب والناس في مانيبور هم . إن مانيبور هي بلد غني ثقاف
انتهم وهم إلى حد  ذجس ون بد سطاء ولكنهم مجتهدون نشطاء ومتدينون ومتمس

ًضاما  متاز عن طعام غيرهم. متزمتون أ وٕانهم . وٕان طعامهم وأساليب طبخهم 
ة ونسيج أني اسهم ذات جودة عال ون ل س ملونة، و سون مال وٕان ثقافتهم . يل

ة ورقصهم الشعبي الحيو  ة مع شعرهم الرائع ورقصاتهم الكالس الحيو مفعمة 
العاطفة قاهم المفعم  الملونة، وٕان تقليدهم الشعائر ومهرجاناتهم . وموس

 متميزة أكثر ونسيجهم الرائع ومطبخهم ذات الطعم المميز يجعل ثقافة مانيبور
الد   .}األخر  المقارنة مع ثقافات ال

اة اإلنسان ل مرحلة من مراحل ح التالي . تشمل ثقافة أ بلد  كون تو
س والفنون والحرف والمهرجانات  ثقافة ذلك البلد مزجا من المأكوالت والمال

عنيوالمن ات وغيرها وذلك  شرة اس اة ال   .ل مجال من مجاالت الح
ة التي تقع في شمال شرق الهند،  ات الهند ة مانيبور واحدة من الوال وال

ال، وقد  س وزراء  أسمى هذهوهي منطقة أحاطتها الج ة بهذا اإلسم أول رئ الوال
ة الهند أال وهو جواهر الل نهرو و  لمة  تعنيإذ  "ندجوهرة اله"تعني هذه التسم

                                                           
ة * رت ز الخاص للدراسات السنس س قسم أستاذ ** جامعة جواهر الل نهرو، نيو دلهي، احثة في المر ةورئ ة اإلسالم ة، الجامعة المل  .نيودلهي، الهند، اللغة العر
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الد مانيبور مملكة مستقلة قبل استقالل . تعني البلد" بور"الجوهرة و" ماني" انت 
ة م 1949في عام الهند، و  الد إلىانضمت هذه الوال عد استقالل ال  .جمهورة الهند 

حتم 1992وفي عام  ومة ال أص عة لح ة من منطقة تا زةهذه الوال إلى  هند المر
املة  ة  ة مانيبور  .تصاصاتخاالوال ان لوال بلغ مجموع عدد الس  2,570,390و

ه 2011نسمة وفقا لتقرر  ما ف ان  ورا و 1,290,171م لتعداد الس  1,280,219ذ
  1.من اإلناث

اسم المانيبورين ة مانيبور  ان وال عرف س ومعظم أهالي مانيبور  ،و
، وهم  وهناك طوائف أخر فيها وهم  .مانيبور مواليدينتسبون إلى قبيلة مايتا

انجال أنجامي  ي وناجا و و را، و شنو قطنون هذه األرض ومنها مانيبور من ف
ة انة الهندوس الد تدين معظم أهالي مانيبور  ثير من الناس . وغيرها و ع  ت انة الو د

شنو ال عون ة ف بير من الناس يت ، وٕاضافة إلى ذلك يوجد في مانيبور عدد 
ح ة في مانيبور، واللغة المس ة بولو واحدة من األلعاب التقليد ة واإلسالم، وٕان لع

ة هي اللغة المانيبورة ة في هذه الوال س ة الشهيرة في . الرئ اح ومن المعالم الس
تاك حيرة لو ة في شمال شرق  (Loktak) مانيبور  اه العذ حيرة للم التي هي أكبر 

ة الشهيرة األخر في . لفاالهند وهي واقعة في عاصمتها إم اح ومن األماكن الس
يبول الم جاو  قة  مانيبور معبد غوفيندجي الهندوسي، والمتحف المانيبور وحد

شتغل بها معظم أهالي مانيبور ة وغيرها، وٕان الزراعة من أهم المهن التي  . الوطن
، ومصنوعات ال ي المانيبور ة مانيبور أساسا للرقص الكالس نول وتشتهر وال

سي الذ  ة المفيدة، وٕان األرز هو المحصول الرئ اليدو الملونة والمشغوالت اليدو
سي ألهاليها التالي فإنه هو الغذاء الرئ   . يزرع في أراضيها، و

هته وطعمه ختلف مطبخ مانيبور عن مطابخ األماكن األخر في ن . و
ست اقها إذ أن أهاليها  وجد في مطبخ مانيبور تنوع في أط خدمون أنواعا مختلفة من و
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ة في مانيبور . الخضروات وأوراق األشجار في طهي الطعام س ومن المهرجانات الرئ
اترا  ال، ودول  اترا وغيرها/ هي راس ل   .هولى أو يوسنج، وراث 

 مطبخ مانيبور 
سي للشعب المانيبور  األرز األسماك الطازجة  وٕان. هو الغذاء الرئ

ًض  عجبهم أنواع . ا من المأكوالت التي يتناولونها مع األرزواألسماك الجافة هي أ و
اكالمور أ مختلفة من األرز مثل األرز  حبون أ  المنتفخ وتشام المسطح، و

ًضا األطعمة المَ  وتستخدم أنواع مختلفة من األوراق في المطبخ  رقةوالح سلوقةأ
ا،  ومن األنواع المفضلة من الطعام. المانيبور على نطاق واسع لديهم أروم

انجسوئي، وسارنج انجا -وسينجيو، و ا، و اكورا  -أتو ا، وأوتي،  سا ثونج أل
ونجشاك، وثانج يينج وغيرها من األطعمة ا، و ا، وهوائجات ثونج ا . ثونج وٕان أروم

ه الخضراوات واألسماك طبيخهو ذلك النوع من ال ة  الذ تغلى ف أكلونه برغ و
ه الكرنب وأنواع مختلفة ، وأما سينجيو فهشديدة ستخدم ف و نوع من السلطة والذ 

ل ؤ ازالء . من األوراق و ا و طبخ مع فاصول وٕان أوتي هو نوع من العدس الذ 
جعل استخدام أنواع مختلفة من . وأنواع أخر مختلفة من األوراق الخضراء و

ة واألوراق الخضراء المطبخ المانيبور مطب خا فردا من الخضروات غير التقليد
هتهنوعه في   .     وطعمه ن

ة التي تستخدم في المطبخ المانيبور  قوماتالم   غير التقليد
 ثانج يينج )  أ(

عد . هو نوع من الخضروات التي تنمو في الماء عها من الماء و تم تجم و
عها تستخدم بذورها  األسماك إضافة مع " ار " عداد الطبيخ أ الخضروات إلتقط

  .الحجم أو األسماك الطازجة الصغيرة الجافة
م  ) ب(   الخيزران براع

راعم الخيزران هي األ. ثرةتوجد أشجار الخيزران في مانيبور   غصانو
ه الخضار جًدا. لخيزرانلالطازجة الناعمة  عج ما أن الشعب المانيبور  فإنهم . و
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طرقتين ان تقطع براعم الخيزران من شجرتها . أكلونه  عض األح وتطبخ هذه ففي 
ان أخر ت. البراعم الطازجة مع األسماك الطازجة أو األسماك الجافة دفن وفي أح

ام قليلة يتم انتشالها منها ثم تطبخ  أغصان عد أ الخيزران في داخل األرض لمدة و
ًضا في . مع السمك الطازج أو السمك الجاف اع براعم الخيزران المخمرة أ وت

ش المحالت في مانيبور وآسام و  ع ناغاالند وغيرها من األماكن في المنطقة حيث 
 .الشعب المانيبور 

 التوابل  ) ج(
حب أهالي مانيبور طعامهم حار  ستخدمون  ا جداو ومع البهارات والتوابل، و

سمى الفلفل الحار في اللغة . أنواعا مختلفة من الفلفل الحار في طعامهم و
ستخدمون ميرن مورو  اسم موروك، فهم  ك وسمن موروك وأموروك المانيبورة 

اقا من السمكطبخون الخضراوات و  عندماوماسينجا   .            أط
  األوراق أنواع مختلف )د

ًضا استخدام أنواع مختلفة من أوراق الشجيرات في  حب أهالي مانيبور أ
اق المانيبورىة هة وطعم طب معين. األط . وٕانهم يخلطون هذه األوراق لتعزز ن

وأوراق بين  الكرفسكزرة وأوراق الق اور أومن األوراق المستخدمة في مطبخ مانيبور 
شابي تشن وأوراق بيروك وأوراق توننغوك وأوراق ل أ ومبرك وأوراق إ يخمان وأوراق 

ًضا جيدة للصحة .وأوراق ينام وغيرها  .وهذه األوراق هي أ
 السمك المخمر والسمك الجاف) ه

ة المفضلة ألهالي مانيبور مادةالسمك  وٕان حبهم . من المواد الغذائ
وٕان مجموعة متنوعة من األسماك عنصر هام . لألسماك هو أكثر من حبهم للحوم

أكلون األسماك الجافة . مطبخ مانيبورفي  ثيرا إلى حد أنهم  حبون السمك  وهم 
ضعون األسماك الطازجة في الماء المالح ثم . والمخمرة وألجل تجفيف السمك إنهم 

عرف لديهم في لغتهم . يجففونها في أشعة الشمس وهذا النوع من السمك الجاف 



  2016، 2، العدد 67لد ا                                                        ثقافة اهلند     

5 
 

أ. اسم أونتونجا سمى وهناك نوع آخر من األسماك  كله شعب مانيبور وذلك النوع 
ضعون األسماك في . ناجر أو السمك المخمر وألجل جعل األسماك مخمرة، إنهم 

ام حتى تتخمر ضعة أ وهذه األسماك المتنوعة متوفرة . وعاء فخار تحت األرض ل
الد حيث  ش المانيبور سهولة في أسواق مانيبور وأماكن أخر من ال ون في ع

حبون األسماك الجافة والمخمرة إلى حد أنه من . مجموعات وٕان أهالي مانيبور 
تمل من  ن أن نقول إن المطبخ المانيبور ال  تحضير السمك الجاف أو  غيرالمم

ان . المخمر ان عن طر غل عض األح تم إعداد السمك الجاف أو المخمر في  و
انا فق عن طر   قلي السمك الجاف أو السمك الجاف أو المخمر مع الخضار وأح

 .والتوابل األخر  فل الحرقةالمخمر مع الفال
  النول اليدو المانيبور 
اتمانيبور هي  ة دودة القز أولى الوال . في الهند التي بدأت صناعة تر

ة دودة القز هي االهتمام بدودة القز إلنتاج الحرر ثير من الناس . وٕان تر شارك  و
ومن الشائع جدا العثور على . في مانيبور رجاال ونساء في صناعة الغزل والنسيج

ة ل بيت من الوال ة في المصنوعة في مانيبور جي قمشةوٕان األ. نساج في  دة للغا
ةوٕان األ. الجودة س فق مانيبورفي  المصنوعة قمشة الصوف أهالي  فضلها ل

ضامانيبور  ع أنحاء . بل غير المانيبورين أ تم تصدير هذه األقمشة إلى جم و
  .العالم

اس التقليد المانيبور للنساء والرجال   الل
اس فرد جًدا في مظهره و  اس المانيبور ل اس التقليد وإ . هيجسنالل ن الل

اسم فانك وفيدوب، مع ، وهي ثالث قطعات يتكون من ة للمرأة المانيبور  تعرف 
اسم فانك). توب(قطعة بلوزة  اس فهي معروفة  . وأما القطعة السفلى من هذا الل

اس  قطعة قماشوفانك هذا هو  . تلفه المرأة حول خصرهاغير مخ ونوع من الل
ات مع توب وت سه الفت ه السيدات مع بلوزة وفيدوتل س الفيدو رتد ب إال نوع و ب، ول
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اس اليومي التقليد للمرأة المانيبورةو من الحجاب وٕان الفانك والفيد . ب هو الل
ات المختلفة مثل الزواج  س الملونة والجميلة في المناس س النساء هذه المال وتل

اد        .وغيرها من األع
ة ل ة اليوم س العاد طة و لنساء في مانيبور مثل الفانك والفيدإن المال س ب 

ا بدون أ تطرز س . وتكون تقر ثف يجعل هذه المال وٕان التطرز الرائع والم
ة ة من الفانك والفيد. غال س الغال ب في الزواج و وتفضل النساء المانيبورات المال

ة المتوفرة لديهن ات األخر وفقا للميزان ه المرأة والفانك الذ ت. والمناس رتد
ه  طل عل ل يوم هو فانك عاد و ون  لذب او وأما الفيد. "لي فانك"المانيبورة 

هامله  امطرز  ات خاصة  "راني"طل عل سها النساء في مناس اداألوعادة تل   .  ع
 الصندل على وجه المرأة استخدام

ما خاصا  أو معجون ) صندل(تشاندان  منتضع المرأة المانيبورة تصم
وترسم خطا واحًدا أو ثالثة خطو على  ينهاخشب الصندل على األنف إلى جب

ز الجزء ال ه. من الحل مر ة تحب المرأة أن ترتد ة تقليد ل مناس عد و . وفي 
ل يوم، إن المرأة المتزوجة وغير يلزم على المرأة أن تالزواج  ستخدم الصندل 

ض أو األصفر، بينما تضع األرامل الصندل المتزوجة يلزم أن  تستخدم الصندل األب
 .األسود على أنوفها فق
اسا غير مخ ستخدمفهو   مانيبور الوأما الرجل  يلفه حول جسمه  ل

ه  طل عل ون ). هود( و ه، فال  بت اس إال إلى تحت ر وال يبلغ طول هذا الل
ل ال، و اسه طو اس حول خ فل غطي الجزء العلو من جسمه . صرهالرجل هذا الل و

ص   .قم
ة في مانيبور   الحرف اليدو

ة في مانيبور من خشب الخيزران والقصب . وتصنع المشغوالت اليدو
ذا تعد هذه األشجار  بيرة، وه ة أشجار الخيزران والقصب في أعداد  وتتوفر في الوال
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شارك العديد من . مانيبورمن الخيزران والقصب مصدرا جيدا لتعزز االقتصاد في  و
ة المصنوعة من الخيزران والقصب . األسر المانيبورىة في صنع المشغوالت اليدو

تم تصدير هذه ال ع أنحاء العالم حاجاتو  .      إلى جم
  الرقص في مانيبور

ي في مانيبور) أ   الرقص الكالس
ة الهندبيالرقص المانيبور  بي جدا وهو رقص شع. ةن الرقصات الكالس

ًضا مارسه الشعب المانيبور وغير المانيبور أ وفي وقت ساب . وله أسلوب أني و
ولكن عندما تزوجت األميرات . مانيبور فققتصرا على ان هذا النوع من الرقص م

الد المجاورة مثل تربورا وآسام وغيرها تعمم هذا النوع من  من مانيبور من أمراء ال
مه في أصهارهن الرقص من خالل ممارسته حرك . وتعل وفي هذا النوع من الرقص 

ة ق قى واآلالت الموس قاع الموس ء وفقا إل . الراقصون والراقصات أجسامهم ب
قة س الراقصون بولو أو تنورة ض ل . ستخدم الطبول أو بونج في هذه الرقصةتو . و

صور الرقص حب رادها ماءات والمواقف ال -و ل اإل قوم بها رشنا من خالل  تي 
عبدها الهندوس -وٕان رادها. الراقصون والراقصات رشنا من اآللهة المعروفة التي 

ة ة هندوس شناو ن القول . وطوائف ف م اة إولذلك  ن موضوع هذه الرقصات هو ح
الحب ة. رشنا ورادها المليئة  بدو أن . وهذا الرقص هو نوع من الرقصات التعبد و

  .هذهعبدون اإلله من خالل رقصتهم الراقصين والراقصات 
  الرقص الشعبي المانيبور ) ب

ة في مانيبور ثيرة من الرقصات الشعب ومنها رقصة . وهناك أنواع أخر 
ب ا وثو هام اتهما يشهيرة وهي الرقصة التي تصور والدة  تم استلهام قصة . وح

ب ا وثو ب. من الملحمة يهام ا وثو هام ون . عاشقين يان  وفي هذه القصة 
ب ا فتى وثو ع مرات في هذه األرض لتكون مرافقة  يهام فتاة وهذه الفتاة تولد س

ا. لهذا الفتى وصاحبته وفي هذا . وهناك رقص آخر شعبي وهو رقص مايبي وماي
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اهنة اسمها  ا و اهن اسمه ماي ون هناك  ضا طقوس وقصتها أنه  الرقص توجد أ
عبدان رهما عن طر الرقصمايبي، وهما  الهما  سان . عبدان رهما، و وٕانهما يل

أتون إليهما في  الت الناس الذين  فضل هللا ورحمته مش حالن  ضاء و س الب المال
اد واالحتفاالت ال . األع الم، وثا ا  ولوم، ونو ومن الرقصات األخر  لديهم بونج 

ثيرة ا وأخر   . تشونج
قى في مان) ج   يبورالموس

م قى رخ قى في مانيبور موس ومن المالح اختالف الضرات في . ةالموس
قى المانيبور ان أخر  هكون هذتو . ةالموس صوت عال وفي أح ان  قى في أح الموس

ة ة التي تستخدم  "بونج"و "بينا"وٕان . صوت هاد للغا ق نوعان من اآلالت الموس
قى المانيبور  ا من الموس ل نوع تقر  .ةفي 

  الزواج في مانيبور
الد وتقاليدها  عنختلف يالزواج في مانيبور  الزواج في أماكن أخر من ال

س المانيبورة . فردة من نوعها ة يرتد العروس والعرس المال وفي هذه المناس
ة ل من ضع لنفسها وآخر للعرس و  إكليل، إكليلينوتصنع العروس بنفسها . التقليد

ة مراسم العروسين هذه األك ة في عن اآلخر عند تأد ون . الزواجاليل الزن و
ا جًدا ة وترتد العروس تنورة . االحتفال بهذا الزواج تقليد قة تقليد مع ) poloi(ض

ًضا الراقصات في الرقص ) البولو (وتستخدم هذه التنورة . بلوزة وحجاب أ
ي والرقص المانيبور الخاص  ال"المعروف الكالس  ."راس ل
ة الجزء  )عني المئزر(يجوم بأ بينما يرتد العرس دهوتي  ض لتغط أب

ضالسفلي من الجسم والرداء األ له ب غطي الجزء العلو من الجسم  رتد . و و
ض ضا عمامة مصنوعة من القماش األب وال يوجد في المجتمع . العرس أ

طيب خواطرهما  الدا العروس عنعطي و  .سعر للدفع تالمانيبور نظام المهور 
ة ا البنتهما مثل المجوهرات، والناموس ة  2هدا اء المنزل عوض، والفساتين واألش لل
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ض  حلىتصنع ال .األخر  مختلف أنواع المانيبورة عموما من الذهب األب المرصعة 
  .وألوان من األحجار الكرمة

عوض في مانيبور هي شيئ فرد جًدا ة لل  وٕانه يدل على جمال. الناموس
ضاهى ة . النول اليدو المانيبور الذ ال  ا -وهذه الناموس ونها شيئا تقليد  -رغم 

قة قدم للعروس يوم زفافها من قبل . مذهلة وأن ة شيئ غال جدا وعادة  وهذه الناموس
 .والديها

  المهرجانات واالحتفاالت في مانيبور
شا. إن أهالي مانيبور تقليديون في نظرتهم ساهمون و ون في أنواع وٕانهم  ر

ولذلك . وٕان قبيلة مايتا في مانيبور هي أساسا هندوس. مختلفة من المهرجانات
ة؛  ل المهرجانات الهندوس حتفلون  ة مع نجدهم  هي نفس المهرجانات الهندوس

رانتي في منتصف شهر يناير .اختالف أسمائها عيد سان حتفل أهاليها  انون /و
صنعون أثناء هذا اال ة الصنعالثاني، و ات محل ات . حتفال حلو وتصنع هذه الحلو

واألرز ) مور (في الغالب من األرز أو أنواع مختلفة من األرز مثل األرز المنتفخ 
اك) تشيدوا(المسطع  ا . أو تشم وٕان السنة الجديدة في مانيبور اسمها ساجيبو تشيرو

حتفل بها المانيبورون في منتصف شهر أبرل سان، وٕان اال/ و العيد  احتفال بهذن
انة معينة ة . السنو هو موسم حصاد الزروع وال يخص بد حتفل بهذه المناس ولذلك 

غض النظر عن الطائفة أو المذهب أو الدين ع الناس في مانيبور  وأما هولي . جم
سمى بيوسانج في مانيبور) عيد األلوان(  . ف

حتفل  رشنا، ثم يلعبون بالناس أوال  هو م األلوان إلى اإلله رادها  تقد
ا"والمهرجان اآلخر الشهير لديهم هو. األلوان مع أشخاص آخرن " ال هارو

ه في شهر أبرل ومو  ادة . ايوحتفل  ع قطنون مانيبور  حتفل الهندوس الذين  و
ر مهرجان ر . تشرن األول/ اإلله دورجا وذلك في شهر أكتو حتفل  ًضا س لاو ال أ

رشنا  حب رادها و حتفل الناس  عن طر في مانيبور على نطاق واسع جًدا حيث 
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ة الرقصات ادتهما تأد ومن المهرجانات الشهيرة األخر في . أمام اإللهين وع
وت وغيرها، وٕاضافة إلى هذه االحتفاالت  ، و او هوادو  ا، و مانيبور نينجول تشاكو

ة أخر م حيينهناك احتفاالت دين ح للمس الد المس   . ثل العيدين للمسلمين وعيد م
ع أن نقول إن مانيبور هي بلد غني ثقافًا مع جمالها  ة، نستط وفي النها

عي سطاء ولكنهم مجتهدون نشطاء ومتدينون  ذجوالناس في مانيبور هم س. الطب
انتهم وهم إلى حد  ون بد ًضاما ومتمس وٕان طعامهم وأساليب طبخهم . متزمتون أ

ة . متاز عن طعام غيرهم اسهم ذات جودة عال ون ل س ملونة، و سون مال وٕانهم يل
ة . ونسيج أني ة مع شعرهم الرائع ورقصاتهم الكالس الحيو وٕان ثقافتهم مفعمة 

العاطفة قاهم المفعم  ر وٕان تقليدهم الشعائ. ورقصهم الشعبي الحيو وموس
ومهرجاناتهم الملونة، ونسيجهم الرائع ومطبخهم ذات الطعم المميز يجعل ثقافة 

الد متميزة أكثرمانيبور    .األخر  المقارنة مع ثقافات ال
                                                           1.http://censusindia.gov.in/2011census/censusinfodashboard/stock/profiles/en/IND0

14_Manipur.pdf 
  



 
مفهوم العالقات بين المسلمين والهندوس في ضوء 

ة ة في عصر الدولة المغول  1الكتب الفقه
                                                                         

   * صاحب عالم األعظمي الندو . د        
   
ة { عض الوثائ المغول ة، فلدينا  التي تفيد أما في عصر الدولة المغول

ة، البنه  ابر، مؤسس الدولة المغول بوجود النصائح الخاصة لسلطان ظهير الدين 
عد وفاته، وهي ال تدع التعصب والتشدد الديني . 1:همايون الذ خلف األخير 

ك اًنا في قل العدل واإلحسان واإلنصاف مع احترام ...يجد م م  ك الح إنما عل
ن ومراعاة مشاعر مت ان اآلخر ان؛ أد ح . 2عي هذه األد االجتناب الكامل لذ

قر نائسهم أبًدا، وهو األمر الذ سيؤد إلى تحسين . 3؛..ال ولن تهدم معابدهم و
ع أنحاء  ج األمن والسالم في جم تم ترو ا، و العالقات بين السلطان والرعا

عة والسنة. 4الهند؛ ة بين الش ك تجنب الخالفات الدين   .}عل
العالقات بين المسلمين والهندوس عند  بدأت تظهر المسائل المتعلقة 
امهم بإنشاء  وصول التجار المسلمين العرب إلى سواحل جنوب الهند، وق

الحسنى ة  وقد اتخذت العالقات . مستوطناتهم فيها لتفعيل النشاطات التجارة والدعو
عد ة  س الدولة اإلسالم ة التامة لد تأس ة لها، مما  بينهما الجد الفتوحات اإلسالم

عة العالقات بين الطرفين ا المختلفة حول طب ثير . أد إلى ظهور القضا فقد ظهر 
ة النظم  انت مهمة من ناح ة التي  اس ة والس ة واالجتماع ا الدين من القضا

ة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر *                                                             .ل
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ة، ومنها وضع الهندوس  ة والشرع ة واإلدارة إلى جانب أهميتها الدين اس الس
  .يجاد العالقات وتحديدها بين الطرفين على ذلك األساسالشرعي وإ 

ة ونحلل المواد المتعلقة بهذه العالقات بين  وقبل أن ندرس الكتب الفقه
ة العالقات بينهما لد الفتوحات  الجانبين، علينا أن نلقي سرًعا الضوء على بدا

ة في السند ام الدولة اإلسالم ة وق ل المسلمين العرب فقد بدأت تتدف قواف. اإلسالم
ة منذ القرن األول الهجر المواف ل ة الهند نصف الثاني من لعلى المناط الساحل

الد ع الم ة إلى ساحل منطقة تهانة . القرن السا رة البدائ وتنسب المهمات العس
فة الثاني عمر رضي  ما منذ عهد الخل عصر الخالفة الراشدة، الس ة  هروچ الهند و

تجار لوهو األمر الذ وفر المـزد من الفرص ل 2.م644/هـ23توفى هللا عنه الم
ة في المناط  ات العر ة التجارة واستقرار الجال العرب لالستقرار وتنش عمل
ة لتفعيل  ة والثقاف ثيـر من المراكز الدين ة العديدة، وساعد على إنشاء  الساحل

ة ة اإلسالم صورة شاملة في ولكن الفتوحات اإل 3.النشاطات الدعو ة تمت و سالم
في عصر الدولة ) م714/هـ95ت(عهد والي المشرق الحجاج بن يوسف الثقفي

ة بيد القائد الشاب دمحم بن قاسم الثقفي  وقامت الدولة ) م715/هـ96ت(األمو
ة في عام  ة712/هـ93اإلسالم دأت فترة جديدة لنشر الثقافة اإلسالم وعلى . م، و

ة، الرغم من أنه لم يجد  افًا لترسيخ دعائم الدولة الفت القائد دمحم بن قاسم الثقفي وقًتا 
ة  ادة اإلسالم ماش نطاق الس عض المناط من المنصورة إلى  فيمما أد إلى ان

فة إلى عام  صورة ضع م، ثم 985/هـ375ملتان، إال أن هذه الدولة استمرت ولو 
ن القرامطة من القضاء على هذه الدولة اإلسال ةتم ع ام الدول الش ة وق ة السن    4.م

ة  ة واالقتصاد ة والدين اة االجتماع ع أحوال الح عاب جم ومن الصعب است
عة العالقات بين المسلمين وغيـر المسلمين في تلك اآلونة في هذه العجالة، إال  وطب

حث هنا ة التي قام عليها دمحم بن القاسم بإيجاد العالقات مع  أنني سأ األرض
ة أمام اإلدارة اله ال انت أول إش ة في السند،  ام الدولة العر عد ق ندوس، وذلك أنه 
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ان يتم التعامل معهم على أساس  الجديدة تحديد وضع شرعي للهندوس، أ ما إذا 
تم التعامل مع األهالي  ة لها داًرا للحرب و النس أنهم من الذميين أم أن الهند ستكون 

المصدر المعاصر، وضعهم دمحم بن القاسم الثقفي في  بناًء على ذلك؟ وعلى حسب
ة مع  ة والثقاف زمرة الذميين على حسب القانون اإلسالمي، وأعطاهم الحرة الدين

م المنادر  مفرد هذا الجمع مندر على وزن مسجد وهو معبد (السماح لهم ببناء وترم
مة) هندوسي ة مع. القد قة القانون التأكيد ألهالي الهند  وقامت اإلدارة بتحرر الوث

ة وعدم التعرض ألموالهم وممتلكاتهم وعلى الرغم من أنه ال . 5على الحرة الدين
مات  ام دمحم بن القاسم بذلك بناء على التعل د ق ة موثقة مما يؤ توجد مادة تارخ

زة أمر اإلدارة المر ن الفهم أنه قام بذلك  م ز، إال أنه  ة من المر ثير . اآلت وأكد 
عد التشاور مع والي العراق والعلماء والفقهاء  احثين المحدثين أنه قام بذلك  من ال

ضعوا الهندوس . 6في هذا الصدد ان لهم أن  يف  والسؤال الذ ُطرح هنا وهو 
سوا من أهل الكتاب؟ على حسب المصادر المعاصرة  في زمرة الذميين مع أنهم ل

ة من  ه "اعتبـرتهم اإلدارة اإلسالم ، ومن هنا وضعوهم تحت زمرة "أهل الكتابش
ة  7.الذميين ة واالجتماع ة الحقوق الدين ناًء على ذلك أعطتهم اإلدارة اإلسالم و

ة وهذا يدل على أن علم أصول الفقه تطور جًدا في ذلك الوقت . واإلدارة واالقتصاد
ناء على سوا من الكفار و ذلك تم  والعلماء والفقهاء اجتهدوا في أن الهندوس ل

أهل الكتاب   .التعامل معهم 
ورة في المصادر المعاصرة والالحقة أن القائد  ع التفاصيل المذ د جم وتؤ

ع الحقوق المشروعة، وعاملهم معاملة المحمًدا بن  قاسم الثقفي أعطى الهندوس جم
ل طرق  ، واللين، وحاول  الرف التسامح، والعدل، والصدق، واألمانة، و حسنة و

ةإسعاد ا ة والزراع ة واالقتصاد ة واالجتماع . 8لهندوس وطمأنتهم على حرتهم الدين
عث بها الوالي الحجاج إلى القائد  ر مقتطفات من تلك الرسالة التي  وعلي هنا أن أذ

المعاملة الجيدة مع الهندوس والرف بهم في "نيرون "لد فتح منطقة  ، ناصًحا القائد 
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ع المعامالت، قائًال  س الدولة، أولها ةأرع هناك:"جم مداراة الناس دون : دعائم لتأس
أ تمييز عرقي أو ديني واجتماعي، ومواساتهم للتخفيف من حـزنهم ومصابهم، 

ا، ثالثها: والتسامح، والمصاهرة، ثانيها أخذ الرأ :إعطاء الناس األموال والعطا
عها حسب ذلك، را ادة : السديد ضد العدو واتخاذ اإلجراءات الالزمة  مظاهر الس

مة ة العظ   9.والقوة والشو
ار، وأسس دولته على  عين االعت مات  ا والتعل وال شك أنه أخذ هذه الوصا
ة  ا وتحسين أحوالهم االجتماع الرعا هذه األسس مع وضع الدستور للكرم والرف 

ة عيدها، . واالقتصاد طو له  ه و عد ذلك تدنو إل حت أرض السند  ومن هنا أص
ثي ه ف ة لم يرفع أهلها السيوف طلًا للصلح الذ لم يبخل  ر من المناط الهند

ع المؤرخين من القدام. 10عليهم ره ىوجم والثناء  والمحدثين نجدهم ُرُطَب اللسان بذ
ة، والتسامح، على أوصافه الحميدة، ال اهتمامه بتحسين أحوال الرع ما يتعل  ما ف س

ة حق ة، ورعا ةوالعدالة االجتماع ة واإلدارة واالقتصاد اس ة والس . 11وقهم الدين
ثيـر من المؤرخين الهندوس أعمال القائد دمحم بن  ، ومنهم المؤرخ الكبيـر القاسمومدح 

ر أعمال القائد معلًقا على إدارته في السند قائًال  ومن الشرو :" بيني پرساد الذ يذ
ا ال ة الكاملة لممارسة الالزمة لنجاح دولة ما في الهند إعطاء الرعا حرة الدين

ة ة . معتقداتهم وشعائرهم الدين ة لها أهم وقد أحس المسلمون لد الفتوحات اإلسالم
، ومن هنا وضع اساتهم حسب هذه النظرة واالتسامح الديني والعقائد وأكبر . س

ة دمحم بن  سننت ونفذتذلك نجده في النظم اإلدارة التي لمثال  قاسم التحت رعا
الد في السند   " 12.وٕاشرافه في القرن الثامن الم

لت سماحة اإلدارة الجديدة وثقتها  ذا رأينا أن قو  .القادة والجماهيـر منوه
ل شيء ًضا قدموا التعاون معها في  عض الوقد اتخذ القائد دمحم بن . وهم أ قاسم 

ان المحليين ار من القادة والس انت موضع تقدير وٕاك اسات التي  على  الس
ة . 13السواء انت عامة مبن ة على أن العالقات مع الهندوس  وتشهد القرائن التارخ
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ة ع العصور اإلسالم وهذا ما سنراه في . على التسامح والعدالة واإلنصاف في جم
ة ة في ضوء الكتب الفقه ة في عصر الدولة المغول   .الصفحات التال

  
ة   : الفقه والفقهاء في الهند اإلسالم

ما قة أن مسألة وضع الهندوس قد حسمه  و رت في الصفحات السا ذ
ادة دمحم بن  ق ة لها  ة لد الفتوحات اإلسالم العلماء والفقهاء في عصر الدولة العر

ولكنه يبدو أن العلماء والفقهاء في عصر سلطنة دهلي اجتهدوا مرة . قاسم الثقفيال
ما ا الهندوس، ال س ة في المسائل المتعلقة  ة العالقات ثان لوضع الشرعي لهم ونوع

ة العديدة التي . معهم على ذلك األساس ا في الكتب الفقه وقد تناولوا هذه القضا
ا المتعلقة بوضع الهندوس . دونها العلماء والفقهاء آنذاك وقبل أن أدرس القضا

طة حول تارخ الفقه والفقها س ر نبذة  ء وعالقتهم مع الدولة والمسلمين، علي أن أذ
ا  عاب الموضوع ولطرح القضا ة الست في عصر سلطنة دهلي والدولة المغول

ة   .ومناقشتها في ضوء هذه الكتب الفقه
ل من العلماء والفقهاء في عصر سالطين دهلي والدولة  لقد أسهم 
ة لإلشراف  يل اللجنة العلم جها من خالل تش فها وترو ن الفتاو وتأل ة بتدو المغول

ة تدو  فها وترتيبهاعلى عمل س . ن الفتاو وتأل دأت هذه النشاطات منذ تأس و
ة ما في عصر الدولة المغول ة ال س ت في العصور التال ومن . سلطنة دهلي وقو

أهم المجموعات التي دونت في ذلك الوقت من خالل التعاون بين السالطين والعلماء 
ة: هي اث ة14الفتاو الغ ة، وفتاو ت15، وفتاو فيروزشاه م 16اتارخان ، وفتاو إبراه

ة17شاهي يرة أو الهند ن  18.، والفتاو العالم تبها ر ة، و وثمة الفتاو الحماد
تاب جيد ومرجع مقبول في الفتاو 19الدين بن حسام الدين الحنفي الناگور  ، وهو 

ه الترتيب نفسه لكتب الفتاو األخر  ع في الهند، ترتي ت   . 20و
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ة العال قات بين المسلمين والهندوس معتمًدا على الفتاو وسوف أناقش قض
ة عاب عصر الدولة المغول ة الست أما عصر سلطنة دهلي فهذا الموضوع . الهند

ا من خالل  حث مستقل لدراسة هذه القضا حتاج إلى  حث ألنه  خارج نطاق ال
  .الفتاو التي تم إعدادها في عصر سلطنة دهلي

ةة عالشر في  وضع الهندوس  وعالقتهم مع المسلمين في عصر سلطنة  اإلسالم
  :21دهلي

ة   ة علينا أن نناقش القض احث المتعلقة المعن وقبل إلقاء النظر على الم
ةعالشر في المطروحة وهي وضع الهندوس  حث  ة اإلسالم ة، وسن في الهند اإلسالم

رت آ. عن آراء العلماء والفقهاء حول ذلك في عصر سلطنة دهلي ما ذ نًفا في و
ة تحت  قة أن هذه المسألة طرحت ألول مرة عندما قامت الدولة العر الصفحات السا

ادة القائد دمحم الثقفي وقد اجتهد العلماء المعاصرون في هذه المسألة ووضعوهم . ق
ه أهل الكتاب، فهم صاروا من الذميين وحسب المصادر المعاصرة تم . 22في زمرة ش

ع القوانين الخا الذميين عليهم، ومن هنا حصلوا تنفيذ جم ع الحقوق على صة  جم
ة الغة في عصر سلطنة . حسب الشرعة اإلسالم ة  وقد أخذت هذه المسألة أهم

ل بدلوه في هذا الصدد قة من . دهلي، ومن ثم فقد أدلى العلماء والفقهاء  انت ط ف
ه أهل الكتاب، ولكن ط ة من العلماء موافقة على وضع الهندوس في زمرة ش قة ثان

انت ترفض ذلك حسب المذهب الشافعي   .العلماء 
عض المصادر المعاصرة وصل وفد من العلماء لمقابلة السلطان  وحسب 
عدم إعطاء حقوق الذميين للهندوس في  ه  والنقاش معه في هذا الصدد، وأشاروا عل

ان قد ذه 23.الهند ارك الغزنو  ن جًدا أن العالم نور الدين م ب مع هذا ومن المم
رة وضع الهندوس في زمرة . الوفد إلى السلطان ان صاحب الكتاب نفسه يرفض ف و

ة أفتوا بوضعهم في زمرة  24.الذميين ة والشافع ولكن الجمهور من العلماء من الحنف
ان سالطين دهلي أنفسهم ساروا  أهل الكتاب والتعامل معهم على ذلك الحساب، و
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د عل وتحمل المصادر  25.يها المصادر المعاصرةعلى هذه الطرقة والتي تؤ
ة آنذاك فهناك . المعاصرة مصطلح ذمي للهندوس والفئات األخر غيـر اإلسالم

د على استعمال مصطلح ذمي للهندوس  مثال فتوحات فيروزشاهي، الذ ال يؤ
أهل الذمة عليهم عض . 26فحسب، بل يدل على تنفيذ القوانين المتعلقة  وحسب 

ح الفتاو تم تقس قات عديدة مع توض ة إلى ط م غيـر المسلمين في القارة الهند
ون  غي أن يوضع المشر أنه ال ين موقف العلماء واختالفهم حول ذلك والذين أفتوا 

سوا من أهل الكتاب وال هم من المجوس . من غيـر العرب في درجة الذميين ألنهم ل
عض الفقهاء على  ن أن يتم اعأثم اتف  ذميين لو نه من المم ار الهندوس  ت

م اإلسالمي مع  شة تحت الح ة وقوانينها ووافقوا على المع الدولة اإلسالم اعترفوا 
عدم اإلعانة على قتل المسلمين وٕاثارة الفتن والفساد في المجتمع وعدم إعانة األعداء 

ة ار الدولة اإلسالم أخ اتبتهم  ة أخر تفيد أنه من المم 27.أو م تب فقه ن وهناك 
  . 28ن في زمرة الذميينو أن يوضع الهندوس والمشر

عد وضع الناس في أومن المعروف عن أهداف الجـزة في اإلسالم،  نه 
ة يزمرة الذمي قروا بها في دار اإلسالم وتحمي اإلدارة المعن ن تجر عليهم الجـزة ل

عض الفقهاء على سالط ة أشار  اتهم وأموالهم، وانطالًقا من هذه الرؤ ين الهند ح
ع الناس وأموالهم والدفاع الكامل عنهم دون  اة جم ة ح حما بوضع االهتمام الكبيـر 
أ فرق بين مسلم وهندوسي من أ عدوان خارجي أو داخلي، ذلك من ضمن 

ة ا غيـر اإلسالم ال الرعا ة ح ات التي تقع على اإلدارة المعن وعلى  29.المسؤول
ذلك قتل غيـر  ما أن هللا تعالى حرم سفك دم المسلم؛ فقد حرم  حسب آراء الفقهاء، 

ان رجًال أو امرأة ان معاهًدا أو ذمًا سواًء  فحسب رأيهم غيـر المسلمين . المسلم إذا 
أ حال من األحوال  ومعصوم ه  الدم والمال في اإلسالم، فال يجوز االعتداء عل

ان صاحب عهد  أال :"أنه قال -ملسو هيلع هللا ىلص -فقد جاء عن نبينا دمحم . أو أمان أو ذمةإذا 
من قتل نفًسا معاهدة لها ذمة هللا وذمة رسوله فقد أخفر بذمة هللا، فال يرح رائحة 
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عين خرفا ون أدنى فرق . 30"الجنة، وٕان رحها ليوجد من مسيرة س ومن هنا ال 
ه دفع الجـزة بين مسلم وغيـر مسلم في مسألة دفع  ة في أنواع القتل الذ يجب ف الد

ورة أعاله أن . 31بدًال من القصاص ة المذ ل يتضح من المسائل الفقه وعلى 
ة  ة أعطت غيـر المسلمين والذميين الساكنين في الدولة اإلسالم الشرعة اإلسالم

انة حقو  ة، مع ص ش ة والمع ة واالجتماع لشرعة هم هذه في إطار اقالحرة الدين
ة والحفا عليها وعلي اآلن دراسة هذه الموضوعات من خالل الفتاو . اإلسالم

ة ة . الهند ولكن قبل الدخول في غمار هذا الموضوع علي أن أعرف الفتاو الهند
  .نفسها

ة ير ة أو العالم ف الفتاو الهند ة التي : تعر يرة أو الهند الفتاو العالم
ر ألفتها لجنة من العلماء ا ، وقد ذ ألجالء تحت إشراف موالنا نظام الدين البرهانپور

ة  ير نامه سبب تأليف الفتاو الهند اظم صاحب عالم المؤرخ الدرار دمحم 
قول ة :"ف المسائل الدين عمل المسلمون  ة شديدة في أن  ما أن السلطان يرغب رغ

عتبرها علماء المذ ة الغراء التي  هب الحنفي وأكابره واجًا مقتضى الشرعة اإلسالم
فة ومع األقوال المختلفة  ات الضع شرعًا، ولكن هذه المسائل قد اختلطت مع الروا
ة  ما أن هذه المسائل الفقه  ، تب الفقه والفتاو سبب اختالف العلماء والفقهاء في 
حصل على ما يرد من  ع المرء أن  ستط تاب واحد، ولهذا ال  ست موجودة في  ل

ام ر السلطان أورنگ  أح امه، ومن هنا قد ف املة لعلوم الفقه وأح ة  ة دون درا فقه
تاب واحد شامل؛  ة في  ع هذه المسائل الفقه قوم علماء الفقه بتجم زب في أن 
تاب  ة في  ة، أ أن السلطان عزم على جمع المسائل الفقه مستمد من الكتب الفقه

ام بهذه  32نظام الدين البرهانپور وجعل على عات العالمة الشيخ ....واحد الق
وأجر ...فاشتغل في هذا ره من العلماء الذين ذاع صيتهم في علوم الفقه...المهمة

تمل هذا  حتاجون حتى  ل ما  السلطان الرواتب المغرة عليهم، ووفر لهم 
ه أمواال ...العمل ل عام على هذا العمل الضخم وعلى العلماء المنشغلين ف وأنف 
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تب في ميزان ...ائلةط ما  ة العديدة،  غني عن الكتب الفقه وٕاتمام هذا العمل 
ًال من القاضي دمحم حسين  33."حسنات السلطان وقد اختار الشيخ نظام الدين بدوره 

، والشيخ علي أكبر حسيني سعد هللا خاني 34)م1665/هـ 1076ت(جونپور 
، والمفتي دمحم أكرم 36ر ، الشيخ حامد بن أبي حامد جونپو 35)م1679/هـ1090ت(

عملون . 37)م1706/هـ1117ت(الهور  ل واحد من هؤالء عشرة رجال  وقد اختار 
ن والتأليف ة التدو وقد بذل هؤالء العلماء . 38مشرفين مساعدين للتعاون في عمل

ن هذا العمل الضخم؛ فقد بدؤوا العمل في أوائل  ارًة في تدو والفضالء جهوًدا ج
م، وتم إنجاز هذا العمل 1669/هـ1080نگ زب أ في عام سلطنة السلطان أور 

ة 1676/هـ1086الضخم في عام  ن الفتاو الهند م، وقد صرف السلطان على تدو
ة ات التي . 39مائتي ألف رو أسماء الشخص ستحسن بوضع القائمة الخاصة  و

ة السلطان أورنك زب وٕاشرا ة تحت رعا   .فهأسهمت في إخراج هذه الموسوعة الفقه
مي لمعد الفتاو  ل التنظ  :40أسماء المؤلفين من اله

عدد 
ين  المشتر

 المنصب أسماء المؤلفين

ير 1 س األعلى موالنا السلطان أورنگ زب عالم  الرئ
 المشرف األعلى الشيخ النظام الدين البرهانپور  2
 مشرًفا مساعًدا السيد علي أكبر سعد هللا خان 3
 مشرًفا مساعًدا حامد جونپور مال حامد بن أبو  4
 مشرًفا مساعًدا مال دمحم حسين جونپور  5
 مشرًفا مساعًدا مال دمحم أكرم الهور  6
امئو  7 ه الدين الگو  مساعًدا قاضي وج
 مساعًدا موالنا دمحم أبوالخير التهتهو  8
قي 9  مساعًدا مال دمحم جميل صد
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 مساعًدا جالل الدين دمحم مچهلي شهر  10
ه الدين دهلو  11 م بن وج  مساعًدا شاه عبد الرح
 مساعًدا د دمحم القنوجيسيمير  12
 مساعًدا الشيخ رضي الدين بهاگل پور  13
اكورو  14  مساعًدا الشيخ دمحم غوث 
ه الرب 15  مساعًدا مال وج
ع سرهند 16  مساعًدا موالنا دمحم شف
 مساعًدا موالنا دمحم فائ  17
 مساعًدا أبو الفرج المعروف بـ سيد معدنسيد  18
 مساعًدا ملك غالم دمحم قاضي قضاة الهور 19
ير  20  مساعًدا القاضي سيد عنايت هللا مون
سيد نظام الدين بن نور دمحم تهتهو  21

 السند
 مساعًدا

امئو  22 و  مساعًدا الشيخ أحمد بن منصور 
ات بن حسام الدين دهلو  23  مساعًدا أبو البر
الشيخ دمحم سعيد بن قطب الدين  24

 سهالو 
 مساعًدا 

 مساعًدا مفتي عبد الصمد جونپور  25
القاضي عصمة هللا بن عبد القادر  26

 لكهنؤ 
 مساعًدا

عقوب فتحپور  27  مساعًدا القاضي دمحم دولت بن 
 مساعًدا سيد عبد الفتاح بن هاشم صمداني 28
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 مساعًدا  موالنا چلپي عبد هللا 29
امي  30  مساعًدا موالنا أبو الواع هر
ح الدين جعفر  31  مساعًدا موالنا فص
اء الدين محدث  32  مساعًدا مال ض
 مساعًدا دمحم بخش 33

س  لها، وال شك أنه ل تب الفقه  ة عن  وقد أغنى هذا الكتاب العلماء والطل
س منه تاب آخر في هذا المجال أشمل وأوضح وأ ، وقد اعترف بذلك "41هناك 

ر المؤرخ الهند الكبير السير جدهوناته عثير من المؤرخين الهنود وال رب؛ يذ
ار قول (Jadoonatha Sarkar)سر اليوم لدينا ولد مسلمي :"عظمة هذا الكتاب ف

يرة، الذ عز  ص عصارة التشرع اإلسالمي في صورة الفتاو العالم الهند، تلخ
س نظم الشرعة إلى اسم السلطان أو  ما  منتهى الدقة،  رنگ زب وتميز 

ة في الهند بوضوح تام   "42.اإلسالم
ايجازٍ  عض خصائص هذه الفتاو  ر    :وعلينا أن نذ

فه عالم واحد، إنما قامت لجنة من العلماء والفضالء والفقهاء إ. 1 نه لم ينفرد بتأل
العودة إلى  بيرة وصغيرة  ل  مراجعة    .المصادر والمراجع المختلفةالمشهورن 

ة ترتب. 2 تاب الهدا ه حسب ترتيب  ة ف   .المادة العلم
ة. 3 ع المسائل الفقه ة لشرح جم فه جهود مضن   .قد بذلت في تأل
  .االعتدال بين االختصار المخل واإلسهاب الممل. 4
ررة. 5 ة والم   .خال الكتاب من البراهين الثانو
ر الوجوه الم. 6 ما قتصر على ذ عطي ح عتمدة لألحاديث التي استشهد بها، وال 

  .شاذا إال إذا لم يوجد حل آخر
ة. 7 المصادر األصل   .ستشهد دائما 
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لة حالن متعارضان في المصادر الكبر فإنه يرجح . 8 ون في المش عندما 
البرهان  مصدر على آخر إذا تفوق في الحجة وزاد على نظيره مدعما 

  43.والدليل
ما في هذا، وهنا ة، ال س نها في عصر الدولة المغول ك فتاو أخر تم تدو

ة"عهد السلطان أورنگ زب ومنها  أعدها معين الدين دمحم " الفتاو النقشبند
ة 1674/هـ1084النقشبند المتوفى عام عتبر من العلماء والصوف ان  م، الذ 

شميـر ار في منطقة  . الشيخ هذا الكتاب إلى السلطان أورنگ زب وأهد. 44الك
ات"وثمة فتاو  ات بن  يفي مجلدين ضخمين، دونها المفت" مجمع البر أبو البر

ًضا إلى السلطان1704/هـ1116حسام الدين الدهلو في عام  ولكن . 45م وأهداها أ
لألسف الشديد أنه ال يوجد فيهما مما يوضح وضع الهندوس الشرعي وتطبي قانون 

ألفه نور دمحم الهور في " مسائل الجـزة"وهناك أعمال أخر مثل . الجـزة عليهم
ة 46عهد السلطان ة الجـزة ومشروعيتها ولكنه لم يتطرق قض ، والذ ناقش قض

  .الهندوس ووضعهم الشرعي في عمله هذا
ة   :موقف الفقهاء من غيـر المسلمين في عصر الدولة المغول

ة ان الهندوس حسب المصا  ة في رعا ل رفاه شون  ع در المعاصرة 
انوا  ع المناط دون أدنى تمييز، و انت تسهم في بناء وعمران جم الدولة التي 

ة ة والثقاف ة واالجتماع افة الحرات الدين ان لهم اندماج تام . 47يتمتعون  و
 المسلمين مما أد إلى ظهور المسائل الكثيـرة في عصر سلطنة دهلي والدولة

ة ة. المغول وعلى . وعلينا أن ننظر هذه المسائل من خالل موسوعة الفتاو الهند
ع جمع آراء العلماء  الرغم أنها لم تدون في صورة اإلفتاء واالستفتاء، ولكننا نستط

ة على  ا التي تم طرحها و مقتضى األدلة الشرع جه العموم والشمول، والقضا
ة تت عل بوضع الهندوس الديني واالجتماعي ونقاشها في هذه الموسوعة الفقه
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ة  ة والدين اة االجتماع عة العالقات بين الطرفين في الح المسائل الخاصة حول طب و
ة   . واالقتصاد

ة مع الهندوس  الفقهاء وناقش ادل الود والمح ة الجواز في مسألة ت قض
ه ا في عمل أو تجارة أو ماشا ً ان جاًرا أو شر نر أنهم أجازوا ف. والزارة له إذا 

عًضا عضهم  تهم في التجارة مع  ع والشراء ومشار . التعامل مع الهندوس في الب
ادتهم ذلك أجازوا ع ن بينهما إال معرفة48و افتهم وٕان لم  ما أجازوا ...، وض
افتهم ا ،  49.الذهاب إلى ض ة المـزد من القضا وناقش الفقهاء في الفتاو الهند

  . هندوس المرض والدعاء له للصحة والسالمةالمتعلقة بزارة ال
قوم المسلم للذمي  ن أن  فيد هل من المم ة  وهناك سؤال في الفتاو الهند

إذا دخل ذمي على مسلم فقام له، :" وجاء الرد بهذه الفتو . إذا زاره احتراًما وتقديًرا له
ًما له من غيـر أن  أس وٕان قام تعظ ينو شيًئا مما إن قام طمًعا في إسالمه فال 

ره له ذلك رنا أو قام طمًعا لغناه  ومن الصعب تطبي هذه الفتو على  50..."ذ
سبب دينه أو  قوم لهندوس أو غيـره من غيـر المسلمين  أرض الواقع ألنه ال أحد 

بيـر في سن أو امعتقد اله لو هو صاحب علم وفضل، أو  قوم الستق ته إنما 
ًعا احت الدين والعقيدةصاحب منـزلة، وذلك ط س لها عالقة  ثم . راًما وتقديًرا له، ول

ان من الذميين  ارم األخالق ومنها إكرام الكبيـر حتى ولو  م س اإلسالم جاء  أل
اته م اإلسالم وأخالق   .وغيـر المسلمين؟ فهذا الرأ مناٍف لمفاه

وقد طرح الفقهاء مسألة استخدام أواني الهندوس واألكل والشرب فيها في 
ة شروا في أواني الهندوس . الفتاو الهند أكلوا و وأجاز الفقهاء المسلمين أن 

عض الشرو فة مع  ين :"وتقول الفتو . النظ ره األكل والشرب في أواني المشر و
ون آكًال وال شاًرا  قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز وال 

أكل  شرب و علم بنجاسة األواني فأما إذا علم فأنه ال يجوز أن  حراًما وهذا إذا لم 
لهم نظيـر األكل والشرب من أوانيهم إن علم أن ...منها قبل الغسل والصالة في سراو
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علم تكره  لهم نجسة ال تجوز الصالة فيها وٕان لم  الصالة فيها ولو صلي سراو
وناقش الفقهاء مسألة إعطاء صدقة الفطر والتصدق على الهندوس الفقراء؟  51.يجوز

التصدق عليهم،  أس  وهل يثاب المتصدق على فعله هذا؟ وتفيد الفتو إنه ال 
ثاب المتصدق على فعله ذلك   . و

عضها على  قي  عض أفرادها و عض األسر أسلم  انت هناك في  ولما 
ا المتعلقة بنفقة الوالدين واألوالددينه ، ظهرت القضا نجد في الفتاو . م الساب

ا وناقشوها، وأكدوا على  ة أن الفقهاء طرحوا هذه القضا نه من الواجب أالهند
ة،  ش انا محتاجين، وتأمين حوائجهما المع اإلنفاق عليهما إن  اإلحسان إليهما و

المعروف  اتهما، ومصاحبتهما  ة طل انا وتلب وعدم اإلساءة إليهما قوًال أو فعًال وٕان 
ين اب النفقات في نفقة . مشر ة نفسها تحت الفصل الخامس من  ثم ناقشوا القض

ن : ذو األرحام فقالوا إنه من الالزم بل يجبـر الولد الموسر على نفقة األبو
ان قدرا االمعسرن مسلمين  ان ...أو ذميين قدًرا على الكسب أو لم  للفقيـر وٕان 

انت النفقة عليهما على السواء،  ملك نصاًا،  ابنان أحدهما فائ في الغني واآلخر 
انت النفقة عليهما على السواء ان أحدهما مسلًما واآلخر ذمًا    . 52.."ولو 

ورة أعاله، أنه تجـيز إيجاد العالقات الجيدة  تضح من هذه الفتاو المذ و
ة مع غيـر المسلمين واالستمرار في اة االجتماع ذلك يبين . التعامل معهم في الح و

من خالل مقارنة اآلراء بين الفقهاء المتعددين أن واضعي هذه الفتاو متفقون مع 
غيـر المسلمين والفتو األخيـرة . الفقهاء اآلخرن الذين يرجحون التعامل الجيد والرف 

سبب تغيـيـر الدين في األسرة ة توحي المسائل التي ظهرت  وال شك . الواحدة المشتر
اعتناق اإلسالم في أسرة واحدة  عض األشخاص  ام  ق انت هناك نماذج عديدة  أنه 

قوا على دينهم انوا قد  عضهم  مر بها . و انت من أبرز المسائل التي  وهي 
ور في الفتاو إنه يجوز لمعتنقي . المجتمع الهند آنذاك وقد أكدت هذه الفتو المذ

اقين اإلسالم  ين ومع األفراد ال هم المشر ة مع أبو حافظوا على عالقتهم اإلنسان أن 
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ؤدوا حقوقهم حسنوا التعامل معهم و ولكن في الوقت نفسه تتحدث . 53في األسرة و
ًدا  حدود طاعة الوالدين وفقه التعامل حين تعارض أوامرهما مؤ ا المتعلقة  القضا

م ة هللاعلى أنه ال طاعة للوالدين إذا أمرا    .54خالفة الشرع أو معص
ة من  وًنا من مجموعة من الطوائف الدين ان المجتمع الهند م ولما 
تم التعامل التجار  شون مًعا و ع انوا  الهندوس والمسلمين وغيـرهم والذين 
طا مًعا من  ان من المستحيل أال يرت ة، ف اة اليوم واالقتصاد بين الطرفين في الح

دائن ومدينخالل المعامالت  سيد ومسود و جيران و وقد ناَقَشت . الخاصة والعامة 
ة التي يتضح منها أن الهندوس  ة وغيـرها مثل هذه المسائل االجتماع الفتاو الهند
انوا  انت اإلدارة توفرها إليهم، و ة التي  ش حصلون على حقوقهم المع انوا 

ة وضمانها لهم الحصانة االجتماع ذلك. 55يتمتعون  ناقش الفقهاء التحف الذ  و
اء  سمح ألحد أن يتلف األش ة لحف ممتلكات الذميين، وال  تقرره الشرعة اإلسالم

ضعوها تحت تصرفهم فمثًال ال يجوز لهم . الخاصة بهم والتي يجوز لهم شرًعا أن 
ة، وفي حين انتهاك  إدخال الممنوعات مثل لحم الخنـزر والخمر في المدن اإلسالم

ة أمام دار القضاء، هذا ال ضات والمساءلة القانون عرض نفسه لدفع التعو قانون س
اء  دمرها؛ ذلك ألن هذه األش اء و فسد هذه األش ولكن ال يجوز لإلدارة أو ألحد أن 
م  ة ال يتغيـر الح م المال لد الذميين، ومن هنا حسب الشرعة اإلسالم في ح

اء ةونجد ذلك في ال. سبب حرمة هذه األش ل مصر من أمصار : "فتو التال و
افر أن يدخل  غي لمسلم وال  س ين ه الحدود فل ه الجمع وتقام ف المسلمين يجمع ف

ه خمًرا وال خنـزًرا ولو أدخل الذمي الخمر مصًرا من أمصار المسلمين فعلى ...ف
ه، وال ير خمره وال اره أنه إن عاد أد  اإلمام رد متاعه وٕاخراجه من المصر وٕاخ

س فعل ذلك الضرب أو الح ه  ح خنازره، ولكن إن رأ أن يؤد وٕان أتلفه مسلم . يذ
ة ففعل أو  ه على وجه العقو فعل ذلك  ون إماًما ير أن  ه الضمان إال أن  فعل

ه ه فحينئذ ال ضمان عل    56..."أمر إنساًنا 
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، نجد في الفتاو الهند ان الوضع االجتماعي واالقتصاد ة وٕالى جانب ب
سمح لهم  ان  ة للهندوس، والتي تدل على أنه  عض المناقشات حول الحرة الدين
انت لهم  عض الشرو التي وضعها الفقهاء لهم، ف ة مع  مارسوا شعائرهم الدين أن 

ادة ة . حرة تامة للذهاب إلى معابدهم للع ت اإلدارة للهندوس شئونهم الدين وقد تر
ل الش ة ينظمونها  . الذ يردونه واقتصر دور اإلدارة على اإلشراف فق واالجتماع

ة التي أنشأتها اإلدارة  ة في المدن اإلسالم أما ما يتعل بإنشاء المعابد الهندوس
عض الشرو ومنها عدم بناء معابد حديثة انت تشتر عليهم  ة، ف ، 57اإلسالم

قوم الهندوسي ببناء المعابد والمنادر في  األولى أن ال  ان  ة مع و المدن اإلسالم
مة ورة في . قاء حقهم في أن يبنوا ما تهدم من معابدهم القد و تفيد الفتو المذ

ة، وال تهدم الكنائس والمعابد في السواد والقر  إن انهدمت المعابد ... الفتاو الهند
مة فلهم أن يبنوها في ذلك الموضع ان إلى : وٕان قالوا. القد نحن نحولها من هذا الم

ن لهم ذلك بل يبنونها في ذلك الموضع على قدر البناء األول مو  ضع آخر لم 
وٕان اتخذ المسلمون :" وتفيد الفتو األخر " 58..منعون عن الزادة على البناء األول

قرب ذلك قر ألهل الذمة فعظم  ان  ملكها أحد فإن  مصًرا في أرض موات ال 
من جملة المصر إلحاطة المصر  المصر حتى بلغ تلك القر وجاوزها فقد صارت

ت على حالها مة تر نائس قد ع و ان لهم في تلك القر ب   .بجوانبها فإن 
ة وممارسة الشعائر  وٕالى جانب السماح للهندوس بإنشاء المعابد الهندوس
ان العلماء والفقهاء قد حرروا الفتاو  ورة أعاله، ف ة حسب الفتاو المذ الدين

حرة غيـر  ات الزجات حسب دينهم ومعتقداتهم المتعلقة  عقد القران وعمل المسلمين 
التدخل فيها، فمثًال لو  وعاداتهم وتقاليدهم دون السماح ألحد من اإلدارة والمسلمين 
ذلك تسمح له شرعته، فال  قام أحد من الهندوس بإتمام عقد الزواج دون شهود، و

    .59منعه من فعل ذلك
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ة قد وضعت تحت إلى جانب التمتع بهذه الحر  انت اإلدارة اإلسالم ات، 
سيروا  انت تتطلب منهم أن  عض القواعد والشرو التي  إشراف العلماء والفقهاء 

تضح . عليها، ذلك لتجنب وقوع المجتمع في الفساد الخلقي واالجتماعي والديني و
قة أن العلماء و  ورة والمسائل المطروحة في الصفحات السا الفقهاء من الفتاو المذ

عة العالقات بين المسلمين والهندوس إلى  طب ا المتعلقة  القضا انوا قد اهتموا 
ة من وجهة نظرهم  عض المسائل االختالف ، وقد رجحوا  ا األخر جانب القضا

ة مع الزمن وظروفه وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع اها متماش   .معتبرن إ
ة ونقدها  وعليّ  ا المطروحة في الفتاو الهند عض هذه القضا اآلن دراسة 

ة عدم وجود االجتهاد ومناقشتها لد الفقهاء في المسائل  نقًدا موضوعًا، لطرح قض
ش معهم  المتعلقة بوضع غيـر المسلمين الشرعي وٕايجاد العالقات بين الطرفين والتعا

عني أننا ال. األمن والسالم  نجد عند واضعي هذه الفتاو أنهم لم ولكن هذا ال 
طة بهم آنذاك، وذلك من خالل  حثوا عن الحل الوس للتماشي مع الظروف المح ي

ا الوسطى ة على فتاو آس ح الفتاو العراق تاب الفتاو . ترج وسآخذ نموذجين من 
ا ونقاشها،  ة لطرح هذه القضا ة إنشاء المعابد والكنائس وتر : أولهماالهند مهاقض  .م

وب لغيـر المسلمين في ظل الدولة : ثانيهماو الز والر ار أ  الغ الشرو الخاصة 
ة ة الموجودة في . اإلسالم ة اإلسالم قودان إلى فهم النظرة الشرع وهذان سؤاالن س

ممارستها على أرض  ة  ام اإلدارة المغول ة ودراستها والمعرفة عن ق الفتاو الهند
ع عشر /الثاني من القرن الحاد عشر الهجر الواقع في النصف  القرن السا

الد وموقف العلماء والفقهاء واإلدارة من غيـر المسلمين   .الم
ادة لغيـر المسلمين في الهند ة إنشاء دور الع   :مشروع

اة غيـر  م ح ان يتم تنظ يف  حث والنقاش هو  السؤال الذ ُطرح هنا لل
ل من المناط ال ة في ضوء المسلمين في  ة في الهند اإلسالم حضرة والرف

ادة لغيـر المسلمين نجد أن  ة؟ حول المسائل المتعلقة بإنشاء دور الع الفتاو الهند



  مفهوم العالقات بني املسلمني واهلندوس يف ضوء الكتب الفقهية يف عصر الدولة املغولية

28 
  

ا الوسطى، ال  عض مناط آس آراء الفقهاء ل ستشهدون  ثيًرا ما  الفقهاء في الهند 
؛ وذلك في مناقشاتهم حول حقوق الذميين ف خار ما علماء بلخ و ي الدولة س
مها ة وٕانشائها وترم اني الدين ة والحفا على الم ة وحرتهم الدين ومما هو . اإلسالم

ا في أعمالهم من خالل  لخ ناقشوا هذه القضا ر أن العلماء من بخار و الذ جدير 
فة المتوفى عام  ل من اإلمام أبي حن منظور فهمهم لآلراء التي صرح بها 

اني المتوفى عام م، وتالميذه ال 767/هـ150 ما اإلمام دمحم الشي م، 805/ هـ189س
ة مين تحت ظل الدولة اإلسالم ومن هنا نجد أن . حول وضع غيـر المسلمين المق

ا قد ة من داخل المذهب  هذه القضا ة فرع عولجت من جانب ثالث مدارس فقه
ث الهجر الحنفي؛ أوالها الفرع العراقي منذ القرن األول الهجر إلى القرن الثال

، وثانيتها الد ا : المواف القرن الثامن إلى القرن العاشر الم الد ما وراء النهر وآس
الوسطى من القرن الثالث الهجر إلى الثامن الهجر المواف القرن العاشر إلى 

، وثالثتها الد ع عشر الم ة في القرن العاشر والحاد : الرا ه القارة الهند فرع ش
الدعشر الهجر ال ع عشر الم وهذا هو األمر الذ . مواف السادس عشر والسا

ة الواحدة ة هذا النقاش داخل المدرسة الفقه وهذا هو الحال الذ . شف عن أهم
ة إتمام عرض ثالث وجهات نظر مختلفة  ف صفة خاصة عند النظر في  نجده 

شأن موضوع واحد حول حقوق غيـر المسلمين في ة زمنًا وجغرافًا    .الدولة اإلسالم
ادة  ة إلنشاء دور الع ة المناقشة حول المشروع بدأ الفقهاء في الفتاو الهند

شأن هذه المسألة . لغيـر المسلمين ووضعها في داخل المدن وقدموا آراءهم بإجماع 
ع والكنائس، أو المجوسي إحداث بيت النار : التالي إن أراد أهل الذمة إحداث الب

ان من فناء المصر منعوا عن ذلك  إن أرادوا ذلك ما  في أمصار المسلمين، أو ف
ة في . 60"عند الكل ادة خارج المدينة اإلسالم أ المسموح لهم أن يبنوا دورهم للع

ادة خارج المدن . الدولة نفسها وتجدر اإلشارة هنا إلى أن السماح لهم ببناء دور الع
صورة عام ة  ة وممارسة الطقوس الدين ار وشد الزنار اإلسالم س الغ ة، مثل ل
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ست لد  ة ل ع هذه المسائل خالف التفصيل، فجم رهما  أتي ذ ان س وٕاظهار الصل
ة األرعة فحسب وسوف نر . بل في داخل هذه المدارس نفسها ،المدارس المذهب

ة ا الوسطى إلى جانب . ذلك في السطور التال ة آراء علماء آس وتقدم الفتاو الهند
ل  منع مشايخ بلخ من . من العلماء العراقيين والهنود في هذه المسألةآراء  فبينما 

ادة لغيـر المسلمين في القر والمدن على السواء إال في قرة غالب  إنشاء دور الع
سمح مشايخ بخار  ة،  انها من أهل الذمة إلى جانب عدم ممارسة الطقوس الدين س

  . 61بإنشائها فيهما دون أ شر
غيـر المسلمين ووضعهم وفي الح ا المتعلقة  قة لد معالجة القضا ق

ة، نجد أن الفقهاء العراقيين الحنفيين ال يولون االهتمام  الشرعي في الدولة اإلسالم
ا الوسطى  بيًرا لد علماء آس ا والتي تجد اهتماًما  ة بهذه القضا اس ات س بتداع

عد ما  فة وتلميذه. ف اني اللذين عاشا في تلك  وحسب آراء اإلمام أبي حن دمحم الشي
ة  انت هذه المنطقة تتكون من غالب غداد وما يجاورها، حيث  ة في  الفترة الزمن
حرة تامة في الرف  شوا  ع سمح لغيـر المسلمين أن  ان من غيـر المسلمين،  الس

ة م. والقر  ة الحنف ل المدرسة الفقه عد تحو م، وذلك  ن وقد تغيـرت هذه المفاه
ع والسادس  الد ما وراء النهر في ما بين الرا ا الوسطي و انها األصلي إلى آس م
، وقد قامت هذه المدرسة  الد الهجر المواف القرن التاسع والحاد عشر الم
عد جزًء ال  ما  اسي والديني التي صارت ف ر النظام االجتماعي والس ة بتطو الفقه

ة وخطا   .62بهايتجزأ من المنظومة التشرع
فة وتلميذه دمحم  ونرجع إلى الفتاو األخر التي تواف آراء اإلمام أبي حن
اإلقامة  ادة لغيـر المسلمين والسماح لهم  ة الحفا على دور الع اني حول قض الشي

  . مع المسلمين في المدن والقر مًعا
ح لسماح غيـر  ة أصدروا فتاواهم مع الترج نجد أن مدوني الفتاو الهند

مة وهو ا ادتهم القد ة وطقوسهم والحفا على دور ع ممارسة شعائرهم الدين لمسلمين 
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ا الوسطى عض . األمر الذ يذهب خالف الفتو الصادرة عن علماء آس وحسب 
عتبر  اس الذ  احثين أصدر الفقهاء في الهند فتاواهم هذه من خالل قاعدة الق ال

ن استعمالها لحل المشاك م ة و ه قاعدة شرع ا مختلفة على أساس التشا ل  في قضا
شي لغيـر . في ظروف معينة اس صار الوضع المع ة الق ومن هنا انطالًقا من عمل

ة أقرب إلى الوضع في العراق في عصر الخالفة  ه القارة الهند المسلمين في ش
ة في  ان الهندوس لهم أغلب ا الوسطى، حيث  الد ما وراء النهر وآس ة من  اس الع

ة للسلم والحرب ال ة اإلسالم ام الشرع ن وفًقا لألح م ان  حث، وما  هند في فترة ال
انوا في  ما  قاء غيـر المسلمين  أن يتم قتلهم أو نفيهم، ومن هنا أصدروا فتاواهم ب

ش بجانب المسلمين وأحدثت تصوراتهم هذه . 63القر واألراف مع اإلقامة والع
بيًرا في المنظومة االج ة، وأعطت الفرصة لغيـر المسلمين أن ينظموا تحوًال  تماع

ة  ان غض النظر عن مد إم ة،  ة في داخل المجتمعات اإلسالم اتهم االجتماع ح
شوا فيها ع ة و قوا في المناط اإلسالم غيـر المسلمين أن ي   64.السماح 

موجبها تم السماح لغيـر المسلمين والشك أن هذه اآل راء السائدة، التي 
شوا في األراف والقر دون أ قيود المق ع ة أن  مين في ظل الدولة اإلسالم

ه القارة  ر الديني لد العلماء المسلمين في ش شف عن وجود الوعي الف ة،  دين
اة  ر صفو الح ع ان واحد قد  ة المختلفة في م ة، إن وجود الطوائف الدين الهند

ا امهم  ة الخاصة بهم، ومن هنا ق تخاذ القرار، وذلك حسب الفتاو المجتمع
ة،  حرة في المناط الرف شوا  ع السماح لهم أن  ة،  الموجودة في الفتاو الهند
ش من خالل وضع خطة االنفصال  لة التعا عتبر محاولة جادة إليجاد الحل لمش

ة المختلفة ع القول . الجغرافي للمجموعات الدين ة نستط ولد النظر في هذه القض
ن ضمان وجود غيـر المسلمين من جهة  إنهم م يف  فعًال اجتهدوا في المسألة إنه 

ة وضع العلماء . وتأمين المجتمع اإلسالمي من جهة أخر  وانطالًقا من هذه الرؤ
طل عليها  ن أن  م م التي  عض المعاييـر والق إنشاء الحدود بين "المسلمون 
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ع أن نر هذا االنفصال الج". الطرفين ع أنحاء الهند من ونستط غرافي في جم
الشمال إلى الجنوب في القر واألراف، حيث نجد قرة خاصة للمسلمين وقر 
ة، والتي ال شك تم  ة الشرق ما في المناط الشمال خاصة لغيـر المسلمين الس

  .65إنشاؤها في ذلك الوقت
ة واالجتما الحرة الدين شون  ع انوا  ة وتجدر اإلشارة هنا إلى أنهم  ع

اسًا واقتصادًا ة س ة القو انوا يجتمعون في . الكاملة في ظل الدولة اإلسالم و
ة المقدسة بزهم التقليد وعلى المراكب والخيول مع الطبول والرقص،  األماكن الدين
عض الوثائ المعمارة تدل على تجمعهم في المعابد الواقعة في المدن . وهناك 

عند " متهرا المقدسة"و" برلي"ارع الواقع بين مدينة ومنها المعبد الواقع في الش
بيـر من الهندوس  حضور عدد  ه لوحة تفيد  ة الهندوس، والذ وجد ف ة دين مناس

. 66م1289/هـ688م إلى 1241/هـ638في خمس عشرة مرة، وذلك بين عامي 
ة خاصة يتم االحتفال به ات دين عد وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الهندوس لهم مناس ا 

اد، ومتهرا،  عض األماكن المقدسة مثل إله آ ع سنوات في  ل خمس سنوات أو س
عاد المقرر من رجال الدين شمير وغيـرها من األماكن المقدسة، حسب الم ذلك . و و

منح اثني  مة في دهلي، والتي تفيد  تم العثور على اللوحة األخر في القلعة القد
ها ، وتم 68رشنا في دهلي في عهد سلطنة دهليأراضي لمعبد سر  67عشر ب

ة في مدينة ايتة في شمال الهند، والتي تم نصب  عض التماثيل الدين العثور على 
وهناك مصادر معاصرة لسلطنة دهلي . 69م1278/هـ676هذه التماثيل في عام 

منتهى  ة فيها  ة إنشاء المعابد وممارسة الشعائر الدين د على استمرار عمل والتي تؤ
لحرة في مدينة دهلي وما يجاورها من المدن التي نشأت في عصر سلطنة دهلي ا

رها ندر لودهي المتوفى . 70وتطو م على هدم 1517/هـ923وقد عزم السلطان س
ادة لغيـر 71المعبد، فمنعه الشيخ عبد هللا التلنبي ، وقال له ال يجوز هدم دور الع

ة، فلدي. 72المسلمين ة التي تفيد أما في عصر الدولة المغول عض الوثائ المغول نا 
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ة، البنه  ابر، مؤسس الدولة المغول بوجود النصائح الخاصة لسلطان ظهير الدين 
عد وفاته، وهي ال تدع التعصب والتشدد الديني يجد . 1:همايون الذ خلف األخير 

ك اًنا في قل ان ...م العدل واإلحسان واإلنصاف مع احترام أد م  ك الح إنما عل
ان؛ ا عي هذه األد قر. 2آلخرن ومراعاة مشاعر مت ح ال . 3؛..االجتناب الكامل لذ

نائسهم أبًدا، وهو األمر الذ سيؤد إلى تحسين العالقات بين  ولن تهدم معابدهم و
ع أنحاء الهند؛ ج األمن والسالم في جم تم ترو ا، و ك تجنب . 4السلطان والرعا عل

عة  ة بين الش   73.والسنةالخالفات الدين
ه أقصاه تجاه غيـر  وفي عهد السلطان أكبـر والذ بلغ التسامح ف

سهموا . المسلمين ع من الهندوس والمسلمين أن  ه للجم اب على مصراع فهو فتح ال
ة العالقات مع الهندوس  ة من خالل تقو ادة للدولة المغول ع نطاق الس في توس

اصب الكبـر لهم، وتعزز العالقات معهم واقترابهم إلى الدولة وٕادارتها وٕاعطاء المن
ة الحاكمة في اإلمارات  من خالل إيجاد عالقات المصاهرة مع األسر الراجپوت
ذلك قامت الدولة بإدخال  ة، و ة انضمامها إلى الدولة المغول غ الخاصة لهم، وذلك 

ش واإلدارة صورة ملحوظة وتشغيلهم في الج ة  ثرت المعا. 74العناصر الهندوس بد و
انت تصرف األموال  ة  ة ألن اإلدارة المغول ة في عصر الدولة المغول الهندوس

ة  ة والثقاف انت تولي أمورها الدين ة التي  وهذا األمر ال . 75عليها وعلى األسر الدين
ام تسامًحا تجاه غيـر المسلمين انوا من أكثر الح مورين  ًا ألن الت وتفيد . 76عد غر

ة العالقات مع المصادر المعاصرة  ير بتقو ل من السلطان أكبر وابنه جهان ام  ق
ة  ة الهندوس يل اللجان لنقل الكتب الدين العلماء الهندوس والمناقشة معهم وتش

ة لفهم الدين الهندوسي وفلسفته رت ة من السنس ة إلى اللغة الفارس وقد . 77الفلسف
يـر بإنشاء معبد هندوسي في داخل القصر السلطاني ألمه مرم  أمر السلطان جهان

في المهور من  نتي حصل عليهلوا، والجوار الات، وزوجاته الهندوس78زماني
ثيـًرا من العادات . 79الراجوات طل  ولما جلس السلطان شاهجهان على العرش أ
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ة المصاهرات مع  انت سائدة في عصور أسالفه، ومنها عمل ة التي  والتقاليد الملك
ة الهندوس على الرغم طن األم الهندوس ل . 80من أنه ولد من  ذلك حاول  و

ة في روع الهند ومع ذلك حاف على السنة . 81الطرق أن يروج الثقافة اإلسالم
ة وهدمها المعابد الهندوس مورة لعدم المساس  وقد وصلت العناصر . 82الت

ة الحرب  ان يث فيهم في عمل ا في عهده، و ة إلى المناصب العل الهندوس
ة. 83والسالم ر الثقافة الهندوس ًضا على تطو ذلك أشرفت اإلدارة في عهده أ ، 84و

ان في عهده إلى جانب اهتمام اإلدارة  ات بدراسة مقارنة األد ثير من الشخص وقام 
ة التي أسهمت فيها العناصر  ة والمدن ر الفنون الجميلة وٕانشاء المنشآت الدين بتطو

ة دون أ تفر   .85الهندوس
ن هذه  على العرش ا جلس السلطان أورنگ زبولم وهو الذ تم تدو

ان من المفترض أن يجبـروا غيـر المسلمين على  ة في عهده، و الموسوعة الفقه
، ولكن من  ش من خاللها والتعامل معهم على هذه الشرو االلتـزام بهذه الشرو والع

على أساس الود واالحترام، وقد الثابت تارخًا أن غيـر المسلمين عوملوا معاملة تقوم 
ان  شملهم عدله، ولكنه لم يدفع إلى إلـزامهم بهذه الشرو على الرغم من أنه 

ادته ع نطاق س   . حرًصا جًدا على رفعة اإلسالم وتوس
ة الجـزة  الفعل إلى تفعيل عمل ادر السلطان  ة  ن الفتاو الهند عد تدو و

انت قد سقطت ع نهم منذ عهد السلطان أكبـر، ونجح في ووضعها عليهم، والتي 
ان ي. ذلك ة في نوحسب المصادر المعاصرة  غي أن يتم تطبي الشرعة اإلسالم

غي لها أن  ان ين ة التي  ن الفتاو الهند عد تدو ما  الجهاز اإلدارا والمالي، ال س
بيرة حول التشرع اإلسالمي من خالل اال ًال شامًال لكل صغيـرة و جتهادات تكون دل

انت الهند تمر بها آنذاك ان من الصعب تفعيل . في الظروف التي  ولكن يبدو أنه 
ة االجتهادات  ة في عمل سبب عدم وجود الكفاءات العال ة  ع القوانين اإلسالم جم

ان   . حسب الزمان والم
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اسة التي  ة، علينا أن ننظرها من خالل الس وقبل أن ننتهي من هذه القض
م واإلدارة أال وهيوضعها السلطا ة الح يجب . 1: ن أكبـر للسير عليها في عمل

ة  ة ومشار اد المتعلقة بدولة وطن ع فيها من  العمل المستمر في ترسيخ الم الجم
ع؛  ة العالقات مع غيـر . 2في تحقي مصالحها وتوثي الروا بين الجم تقو

االستمرار في . 3فين؛ المسلمين، والمحاولة المستمرة في سد الفجوة بين الطر 
ة  انت أم هندوس ة  ع اإلمارات المستقلة إسالم رة للقضاء على جم ات العس العمل
ع أنحاء  ادتها في جم ع نطاق س ة واحدة وتوس ة دولة وطن لتوحيد الهند تحت را

ل من هؤالء السالطين المغوليين لتحقي . 86الهند ة سار  وانطالًقا من هذه الرؤ
هاهذه األهداف    .المرجوة في شمال الهند وجنو

رت أعاله  ة المطاف، علينا أن نقرر في ضوء ما ذ ن غيـر أوفي نها
ةانوا المسلمين  ة واالجتماع افة الحقوق والحرات الدين تضح من . يتمتعون  و

ح لهم من حرة إلى  المصادر المعاصرة إلى أ حد وصل هؤالء من خالل ما أت
ن مجتمع ديني له  ة والسالطين من تكو ذا ما أتاحت لهم اإلدارة اإلسالم حرته و

ام بتوفيـر  ذلك الق الوصول إلى أعلى المناصب اإلدارة، و ازات وسمحت لهم  امت
ه من  ة، وما ترتب عل ة والثقاف ة واالجتماع اتهم االقتصاد الجو المالئم لتنش ح

ا نف المسلمين ح ة مرموقة عاشوها في  ة اجتماع   . ة سهلة ومرحةوضع
حث طرحت الموضوعات المتعلقة بوضع غيـر المسلمين  في وفي هذا ال

ةعالشر  ة؛  ة اإلسالم ه القارة الهند ة في ش ما الهندوس في ظل الدولة اإلسالم ال س
نها في عصر سلطنة دهلي والدولة  ة التي تم تدو وذلك من خالل الكتب الفقه

ة، التي تمثل المذهب الح الدرجة األولى وهي في مجملها تحمل المغول نفي 
ة لغيـر المسلمين من خالل النقاش الذ دار  الحرة الدين الموضوعات المتعلقة 
واستمر بين الفقهاء في العاشر والحاد عشر الهجر المواف القرن السادس 
الد معتمًدا على الفتاو التي أصدرها الفقهاء في العراق في  ع عشر الم والسا
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ا الوسطى منذ القرن الثاني عشر ا الد إلى العلماء في آس لقرن العاشر الم
ورة  ة المذ الد والتي تم نقلها في الكتب الفقه ع عشر الم الد إلى القرن الرا الم

ة   .أعاله التي تم إعدادها في عصر سلطنة دهلي والدولة المغول
  :الهوامش                                                           

اني، أحد  1 ابر الگور ة أسسها السلطان ظهير الدين  ة هي دولة إسالم الدولة المغول
ه القارة 1526/هـ932رجال األتراك الچغتائيين، إثر سقو سلطنة دهلي في سنة  م، في ش

ة ة في .  الهند م بين واستمرت الدولة المغول م )م1858- 1526/هـ1273- 932(الح ، ح
اني  ابر الگور اطرة السلطان ظهيـر الدين  فيها العديد من السالطين المغول، ومنهم األ

اني المتوفى 1530/هـ937المتوفى   /هـ963م، والسلطان ناصر الدين همايون الگور
اني المتوفى 1556 م، والسلطان 1605/هـ1014م، والسلطان جالل الدين دمحم أكبر الگور

يـر المتوفى  م، والسلطان شهاب الدين شاهجهان المتوفى 1628/هـ1037نور الدين جهان
م، وغيـرهم 1707/هـ1118م، والسلطان محي الدين أورنگ زب المتوفى 1666/هـ1076

ة وضمها لالمبراطورة  ة واإلسالم ع اإلمارات الهندوس نوا من القضاء على جم الذين تم
ة عد فشل الثورة عام  .المغول ة  ه القارة الهند وسقطت هذه الدولة عندما احتل اإلنجليز ش
مورة مع خلع آخر السلطان 1857/هـ1274 ه اإلنجليز على األسرة الت م، والذ قضى ف

ون  ه إلى رن األسرات الحاكمة في التارخ : بوزورث. للتفصيل راجع ا. المغولي ونف
، اإلسالمي، دراسة في التارخ  ر م العس مان إبراه ة سل عين : 2واألنساب، ترجمة عر

ة، القاهرة عام  ة واالجتماع حوث اإلنسان  287- 283م، ص 1995للدراسات وال
پـور  2 ار ندوة : خالفت راشده اور هندوستان، : للتفصيل راجع  قاضي أطهر الم

 101- 98-52م، ص1972المصنفين، دهلي 
مان الندو  3 ي تعلقات، : راجع السيد سل راه : عرب و هند  ع معارف أعظم  مط

اب الثاني حول العالقات التجارة، ص1979  97- 44م، ال
ره الهند عام : تارخ سند، : للتفاصيل راجع السيد أبوظفر الندو  4 ع معارف أعظم  مط

ة التي ح/م1970 مت في السند استمرت خالل وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الدولة العر
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ة، بدأت المرحلة األولى في عام                                                                                                                                         م، واستقرت 1010-642/هـ396- 22أرع مراحل تارخ
عة الضعف واالضطراب ) م714-710/هـ96- 92(بين أعوام  إلى أن دب في المرحلة الرا

ة إلى  ع ة ما دفع العناصر الش ة والمذهب اس سبب الصراعات الس ة  في اإلدارة العر
ة في ملتان عام استغ ع نت من إقامة الدولة الش ا، حتى تم اسًا ومذهب اللها س
م، إلى أن عادت هذه 1020/هـ411م، وفي منصورة عاصمة السند في عام 983/هـ372

ين على ملتان عام  الء الغزنو است ة  ات سن م، وعلى منصورة عام 1005/ هـ396الوال
م العري 1025/هـ416 ذلك انتهى الح فرض م؛ و ة  ادة الفارس نت الس لهذه المنطقة وتم

ة ادة الدولة الغزنو طرتها تحت ق ، للتفصيل راجع عبد هللا )م1186-962/هـ583-351(س
اكستان و السند والپنجاب إلى أخر فترة : دمحم جمال الدين ة في  التارخ والحضارة اإلسالم
م العري،  القاهرة، دون تارخ: الح  .دار الصحوة، 

اسم  5 ه المؤرخ المجهول  ت ، وال يوجد له اآلن  "منهاج المسالك"راجع چچ نامه الذ 
وفي في عهد السلطان  ة التي حفظها علي بن حامد  ة، إنما النسخة الفارس نسخة عر

اچة عام  ح وترتيب، عمر بن داؤد پوته، . م1216ناصر الدين ق اد، : (تصح حيدر آ
 210- 212- 209- 208، ص)م1939الهند 

قي 6 ة، : عبد الحف صد ة، أرد ه القارة الهند ة في ش قات : العدالة اإلسالم إدارة تحق
اكستان عام   71م، ص1969إسالمي، 

 218-214- 213چچ نامه، ص  7
الذر  8 حيى بن جابر ت(راجع ال فتوح البلدان، تحقي عبد هللا ): م892/هـ279أحمد بن 

اع،  س الط عدها 607م، ص1987/هـ1407بيروت  مؤسسة المعارف،:أن  .وما 
اح الدين عبد الرحمن/ 212چچ نامه، ص 9 مذهبي روادار أ السماح : السيد ص

ره : الديني، ثالثة مجلدات،  ة شبلي أعظم  م  6، ص1م، جـ1993أكاد
الذر  10  618فتوح البلدان، ص: راجع ال

11 Francesco Gabrieli: Muḥammad ibn Qāsim ath-Thaqafī and the Arab Conquest 
of Sind (Journal East and West, Vol. 15, No. 3/4 (September-December 1965), Pp 
287-288 
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                                                                                                                                       12  Beni Parasad: History of Jahangir, Allhbad 1973, Pp.80-81  ة وٕادخال ة االجتماع احثين أن مبدأ التسامح والحرة الدين عض ال العناصر وقد صح قول 
ش السلمي  ة، مهدت الطر للتعا ة واالقتصاد اس اة الس ة اإلسهام في الح ة في عمل المحل
ر المنطقة وعمرانها وتنش الزراعة  ع لتطو بين الطرفين وهو األمر الذ ساعد الجم

ة ة والدول ما . والتجارة العالم ت العالقات بين الطرفين  ش السلمي قو ومن خالل هذا التعا
ة  اس عمل على تضيي الفجوة، وجعل المجتمع الهند يتحمل المشاق واألزمات الس
الد ما بين النهرن  ا الوسطى و ه من الغزاة الخارجين من آس رة التي فرضت عل والعس

لة   :راجع للتفصيل. لعصور طو
Francesco Gabrieli: Muḥammad ibn Qāsim ath-Thaqafī and the Arab Conquest of 
Sind. Pp. 293-294 13  ى ة، ف تفيد المصادر أنه لما غادر دمحم بن القاسم السند متوجًها إلى مقر الخالفة األمو

يـرج في السند ه وجعلوا له تمثاًال في منطقة  ، ص. أهل الهند عل الذر  618راجع ال
ة التي أعدها الشيخ داؤ  14 اللغة العر ة أول مجموعة فتاو  اث د بن يوسف تعتبر فتاو غ

اث الدين بلبن المتوفى  ع 1286/هـ684الخطيب في عهد السلطان غ م الذ مد له جم
ة، وقد . العون إلتمام هذا المشروع الفقهي ات الهند ت عض الم ة عديدة في  وله نسخ خط

مصر عام  عة بوالق  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن . م1919خرجت إلى حيـز الوجود من مط
ع الفتاو ا ة، اعتمد مؤلفوها على فتاو جم ه القارة الهند عد في ش ما  نها ف لتي تم تدو

ة اث سالطين دهلي اور شرعت : للتفصيل حول هذه الفتاو راجع ظفر اإلسالم. غ
ة،  ة عام : إسالم  21م، ص2002جامعة علگيـراه اإلسالم

ة التي تمت في ع 15 هد السلطان فيروز عد فتاو فيروز شاهي من أهم المشروعات الفقه
ة  احث الفقه ع المسائل والم ستوعب جم ن عمل شامل  ان يرغب في تدو شاه تغل الذ 

ون مفيًدا للعام والخاص على السواء ة ال تـزال .. و وللعلم أن مجموعة فتاو فيروز شاه
تب ال ة، والم راه اإلسالم ة آزاد بجامعة عل ت هند غيـر مطبوعة ولها نسخ موجودة في م

ة لندن ت للتفصيل حول فتاو فيروز شاهي، راجع ظفر اإلسالم، سالطين دهلي . م
ًضا راجع المؤلف نفسه/ 23- 21ص..وشرعت ج وتنقيد، عهد : أ ي ترو اسالمي قوانين 
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اب األول                                                                                                                                        ي هندوستان مين، ال ي فقهي خدمات، : فيروز شاهي  : عهد فيروز شاهي 
راه  ة، عل  .م1998إدارة علوم إسالم

نه في عهد السلطان فيروز  16 فتاو تاتار خاني هو المشروع الضخم األخر الذ تم تدو
، تحت إشراف وزره  ورعايته " م1397/هـ799خان أعظم تاتار خان المتوفى "شاه تغل

ة  بإشراف . الكاملة ة تشمل  ثالثين مجلدا أعدتها اللجنة العلم ة الموسوعة الفقه مثا وهو 
ه ابن العالء األنصار االندرتي الدهلو العالم والف للمـزد من المعلومات حول هذه . ق

ة   :الموسوعة، راجع المراجع التال
مقالة لسيد راست علي ندو تحت عنوان /25- 23ص..سالطين دهلي: ظفر اإلسالم

ة" ة عدد " تعرف فتاو تاتارخان حول سيرة /180-165، ص59، مج3مجلة معارف أرد
خان أعظم تاتارخان اور : أعظم تاتارخان راجع مقالة لسيد راست علي الندو  األمير خان

ار علمي خدمات، معارف عدد اد  ي  ًضا دراسة /95-87، ص29، مج2اس راجع أ
رة في ة عن أعمال تاتار خان الف   :نقد

Fazeela Shahnawaz: A critical appraisal of Tatar Khan's literary contribution in 
Aspects of Indian History, edited by N.R. Farooqi and S.Z.H Jafri, India, Pp.189-
الني المتوفى  17 194 ه القاضي نظام الدين أحمد بن دمحم  ة الفق نها في رعا تم تدو

م شاه الشرقي المتوفى 1469/هـ873 ة السلطان إبراه وال . م1440/هـ843م، تحت رعا
ة جامعة بنجاب تـزال هذه الفتاو في  ت صورة مخطوطة، وتوجد لها نسخ عديدة في م

ة رضا برامبور، وخدابخش بتنة ت للتفصيل راجع ظفر اإلسالم، سالطين . الهور، وفي م
 26- 25ص...دهلي

يرة في مذهب : الشيخ نظام الدين ورفقاؤه 18 الفتاو العالم ة المعروفة  الفتاو الهند
طه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،  فة النعمان، ستة أجزاء، ض اإلمام أبي حن

ة بيروت عام :  التفصيل في . م2000/هـ1421دار الكتب العلم رها  أتي ذ وس
 .الصفحات المقبلة
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ان مفتًا  أحد الفقهاء 19                                                                                                                                        ، و المبرزن في الفقه واألصول من أهل القرن التاسع الهجر
جرات، وقد صنف  الد  ة"مدينة نهرواله في  أمر القاضي حماد الدين بن " الفتاو الحماد

تب الفقه واألصول والحديث والتفسير . دمحم أكرم الگجراتي، معتمًدا على أرعة ومئتين من 
من في تارخ الهند من األعالم، ثالثة مجلدات : راجع عبد الحي الحسني دار :اإلعالم 
 250، ص1م، جـ1999/هـ1420ابن حـزم، بيروت عام 

ثرة وهناك فهرست  20 ة وفي أصول الفقه  قد أسهم العلماء في الهند في إعداد الكتب الفقه
ة،  ه، راجع الثقافة اإلسالم تا ره عبد الحي الحسني في  ل ذ ة مجمع الل: طو غة العر

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن لهذه الفتاو / 128-108م، ص1983/هـ1403بدمش عام 
ة جامعة الملك عبد العـزز تحت رقم  ت ة موجودة في م : ، وتارخ النسخ1787نسخة خط

 . م1842/هـ1258
مت معظم الهند  21 ة ح ) م1526-1205/هـ932-602(سلطنة دلهي هي دولة إسالم

من فيهم  أ في العصور ة  ة واألفغان متها العديد من السالالت التر الوسطى المتأخرة، ح
ك القائد األفغاني الذ استولى على دلهي ) م1205/هـ602ت (أسسها دمحم الغور . الممال

ك وهو من الرقي 1205/ هـ602سنة  م وأرسل دمحم أحد قواده القديرن قطب الدين أي
ح قطب الدين سلطاًنا 1206/ هـ603لهند، وفي سنة األتراك في جولة لغزو شمال ا م أص

مت ما بين  ك وح أسرة الممال - 603على دلهي وأسس أسرة حاكمة بها وتعرف أسرته 
ثم ) م1321- 1290/هـ720-688وخلفت أسرته ساللة الخلجي) م1290–1206/هـ688

مورلنگ على تلك الدولة س) م1413- 1321/هـ815-720(ساللة طغل  نة ثم قضى ت
ا له على تلك السلطنة، فأسس فيها ساللة السيد ما   م وعين خضر خان1398/ هـ800 نائ

–1451/هـ932-854( ، ثم أعقبتها ساللة لودهي)م1451–1414/هـ854-816بين سنة 
ة 1526/هـ932وفي سنة ). م1526 م انضمت تلك السلطنة إلمبراطورة مغول الهند الفت

ادة مؤسس الدولة المغول اُبر شاه تحت ق ة  ه القارة الهند هـ 937- 888(ة في ش
فورد ا). م1530- 1483/ ل األسرات : بوزورث. للتفصيل حول هذه األسر الحاكمة راجع 

 256- 255الحاكمة في التارخ اإلسالمي، دراسة في التارخ واألنساب، ص
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 213- 212-209-208دمحم علي بن حامد الكوفي، چچ نامه، ص 22                                                                                                                                       
ي مذهبي رجحانات، : نظاميراجع خلي أحمد  23 ات دهلي : سالطين دهلي  إدارة أدب

 111م، ص1958عام 
ست کهستدن از  هجز " 24 تاب هندو جائز ن شان را  غمبر نبود ےا أ ال "  است هو

تاب من السماء وال جاء إليهم نبي وال  يجوز أخذ الجزة من الهندوس ألنه لم ينـزل عليهم 
اء   ،"رسول ، رقم مخطو : الدين برني راجع ض ة قسم التارخ 68فتاو جهاندار ت ، م

ة، ورقة راه اإلسالم  .ألف 120في جامعة عل
اء الدين برني 25 - 87م، ص1862لكتا عام : تارخ فيروز شاهي، فارسي، : ض

ًضا شمس سراج عفيف/ 573-575- 141-290 : تارخ فيروز شاهي، فارسي، : أ
 384-382- 366- 180م، ص1891لكتا عام 

 17-16- 9- 5فتوحات فيروز شاهي، ص 26
ة، : عالم بن العالء الحنفي 27 اد : الفتاو التاتارخان ة، حيدر آ دائرة المعارف العثمان

 237، ص5م، جـ1989عام 
ة آزاد : شرف بن دمحم العطائي 28 ت لكشن رقم، م ، جواهر  فوائد فيروز شاهي، مخطو

ة عالمة  ت ن الدين ملتاني، طرفة الفقهاء، مخطو م ة، ورق، ر راه اإلسالم جامعة عل
 ألف271/ ب 270، أوراق 98شبلي النعماني، رقم المخطو 

ة، جـ 29  255- 254، ص5الفتاو التاتارخان
اني) 1403(ذ برقم رواه الترم 30 ح : وقال األل ح الترغيب والترهيب، صح في صح

 )3009(لغيـره، حديث رقم 
 ألف237/ب236/ب498فتاو فيروز شاهي، أوراق  31
ة، وعلمائهم المعروفين  32 ان الشيخ نظام الدين البرهانپور أحد أكابر الفقهاء الحنف

ة، وقد حرر الم ة والنقل حر في العلوم العقل ، وقد الت ام وجدد مآثر الفتاو سائل ونقل األح
ان السلطان أميًرا على  استمر الشيخ نظام الدين أرعين سنة مع السلطان؛ ذلك منذ أن 
عض الكتب في الفقه  اء العلوم و ان يذاكره في إح ما  وقره،  حترم الشيخ و ان  ن، و الد
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ان له أن يتردد                                                                                                                                         ما  ل أسبوع،  ام في  ام أخر والسلوك ثالثة أ على السلطان ثالثة أ
ه السلطان بـ ، وقد لق ن الفتاو ومنحه السلطان " مقرب خان"للحديث والمناقشة حول تدو

: راجع للمزد من التفاصيل بختاور خان... منصب خمسة آالف لنفسه وستة آالف للخيل
ضا دمحم ساقي مستعد خان/ 297مرآة العالم ورقة  مآثر ): م1724/هـ1136ت(أ

، تحقي مولو أغا أحمد علي، عالم ال عام : ير ة ببن ة اآلسيو / م1871الجمع
ة مولو دمحم فدا على طالب،  اد، الهند : ترجمة أرد ة حيدر آ م، 1932جامعة عثمان

 656، ص2اإلعالم، جـ: عبد الحي الحسني/ 210-290ص
اظم بن دمحم أمين  33 ير نامه، ): م1682/هـ1093ت(ميرزا دمحم  ح مولو عالم تصح

ال الهند : خادم حسين،  ة ببن ة اآلسيو  1087م ، ص1868الجمع
مدينة جونپور في  34 عد من العلماء المبرزن في الفقه واألصول، قد ولي القضاء  ان 

عد  ما  اد، ثم واله ف ا على مدينة إله آ ام شاهجهان، ثم عينه السلطان أورنگ زب قاض أ
، 2اإلعالم، جـ: االحتساب، للمزد من التفاصيل حول ترجمته راجع عبد الحي الحسني

 630ص
عد من ا 35 ان من ندماء ان  ة، لقد  لعلماء المبرزن في الفقه واألصول واللغة العر

الوزر سعد هللا خان في عهد شاهجهان، قد جعله السلطان أورنگ زب معلما لولده دمحم 
اته، وله مؤلفات عديدة منها  ه مدة ح مدينة الهور، فاستقل  عد القضاء  ما  أعظم، وواله ف

ة، "فصول أكبر " الفارس الهما في الصرف، راجع "وأصول أكبر "،  ة، و العر ، وشرحه 
ضا / 590، ص2اإلعالم، جـ: عبد الحي الحسني/ 301مرآة العالم ورقة، : بختاور خان أ

ة في الهند، ص  111الثقافة اإلسالم
ة، ثم استخدمه السلطان  36 ار الفقهاء، وظف له السلطان شاهجهان يوم عد من  ان 

ن  ما جعله معلًما لولده دمحم أكبر، راجع بختاور خانأورنگ زب لتدو ة،  : الفتاو الهند
ضا الثقافة / 710، ص2اإلعالم، جـ: عبد الحي الحسني/ 20مرآة العالم، ورقة  أ

ة، ص  111اإلسالم
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ة، جعله السلطان أورنگ  37                                                                                                                                        مال دمحم أكرم الهور أحد أبرز العلماء في الفقه والعلوم العر
عد وفاة القاضي عبد هللا، للمزد من التفاصيل حول ترجمته الحافلة، زب قاضي القضاة 

، ص: راجع ساقي مستعد خان ير  281مآثر عالم
احث الفقير  38 ة، راجع رسالة الماجستير لل ة إعداد هذه الموسوعة الفقه للتفصيل حول عمل

ة والحضارة لدولة المغول في"غيـر المنشورة تحت عنوان  اس الهند في عهد  األوضاع الس
 .السلطان أورنگ زب

اح الدين عبد الرحمن 39 مورة، ثالثة مجلدات، : راجع السيد ص دار المصنفين : 3بزم ت
راه، جـ ة شبلي النعماني، أعظم  م  25، ص3أكاد

ة 40 مرآة العالم، : بختاور خان: للمزد من التفاصيل عن ترجماتهم الحافلة راجع الكتب التال
ة، ص: الحي الحسنيعبد / 301- 20ص اح الدين عبد / 111- 110الثقافة اإلسالم ص

مورة، جـ: الرحمن ضا موالنا دمحم إسح بهتي/ 28-27- 26- 25، ص3بزم ت برصغير : أ
اك مين علم فقه، ص ن فتاو : دمحم صدر الحسن الندو /340هندو أورنگ زب اور تدو
ع الهند، ص ، ط ير تاب وتجدر اإلشا/ 43-42- 41- 40- 39عالم الفتاو "رة إلى أن 

ة عة األميرة " الهند المط ة  عة الثان ة ومصرة من أقدمها الط عات عديدة هند له ط
ة بيروت 1892/هـ1310ببوالق، مصر عام  عة دارالكتب العلم احث ط م، وقد استخدم ال

طه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن2000/هـ1421عام   .م، الذ ض
، ص: عد خانراجع ساقي مست 41 ير   387مآثر عالم

42 Sarkar: The History of Aurangzeb, Vol5, P.474 43 ة، أرعة : راجع موالنا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند يرة أو الهند الفتاو العالم
طه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، المقدمة  ضا دمحم زيد/ 4-1مجلدات، ض : أ

ة، ص ضا دمحم صدر الحسن الندو / 109-108اآلداب العر ن : أ أورنگ زب وتدو
، ص ير  43فتاو عالم

44 S.M. Azizuddin Husain: Structure of Politics under Aurangzeb, New Delhi 2002. 
P.101 
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ة، ولد ونشأ بدهلي وولي اإلفتاء بها ثم ولي القضاء في  45                                                                                                                                        ار الفقهاء الحنف ان من 
ة. السلطان أورنگ زب ًضا في إخراج الفتاو الهند راجع ترجمته في عبد الحي . وأسهم أ

  684، ص2اإلعالم، جـ: الحسني
راه دون تارخ، ص: مسائل الجـزة، : راجع الشيخ نور دمحم 46  175عل
 110تارخ فيروز شاهي، ص: جع شمس سراج عفيفرا 47
ة، جـ 48  427، ص5راجع الفتاو الهند
ة، جـ 49 ذلك أجازوا المعاملة بين المسلم والذمي إذا / 426، ص5راجع الفتاو الهند و

 427، ص5راجع المصدر نفسه جـ. ان مما ال بد منه
ة، جـ 50  427، ص5راجع الفتاو الهند
ة 51  426، ص5، جـراجع الفتاو الهند
ة، جـ 52  586، ص1راجع الفتاو الهند
ة  53 ونة من العناصر اإلسالم ة بوجود العالقات بين أفراد األسرة الم تفيد الفتاو الهند

ة ة من خالل الفتو التال ه نفقتهما :"والهندوس افران عل ان لرجل أو المرأة والدان  إذا 
رهما وخدمتهما وزارتهما فإن خاف أن يجل ." اه إلى الكفر إذا زارهما جاز أن ال يزورهماو

ة، جـ   427، ص 5راجع الفتاو الهند
ه الكافرن وٕاكراههما في الدين 54 يخ والد وعلى الرغم من . وقد منع الفقهاء األبناء من تو

أخذوهما منه إلى  عض الفتاو تمنعهم من أخذهما إلى المعابد إال أنها تجيز لهم أن  أن 
عة وله :" و تقولالفتا. البيت قوده إلى الب س للمسلم أن  ة، أو أب ذمي ل مسلم له أم ذم

عة إلى منـزله قوده من الب ة، جـ..." أن   275-274، ص2راجع الفتاو الهند
رت تحت هذه  55 عض، وذ عضهم ال عض المسائل حول جواز تأجيـر البيوت ل جاءت 

هم، إلى جانب  أنواع أخر من المعامالت التجارة بين المسائل أقوال أهل العلم و فتاو
اًا مستقًال  ة  ع في الفتاو الهند الطرفين، ومنها  المضارة، حيث إننا نجد في المجلد الرا
المضارة بين المسلمين وغيـر المسلمين، للتفصيل راجع الفتاو  ا المتعلقة  عالج القضا

ة جـ   366-365، ص4الهند
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ة، ج 56                                                                                                                                          275، ص2ـراجع الفتاو الهند
ة موقفهم من هذه المسألة قائلين 57 إن أراد أهل الذمة :" وضح الفقهاء في الفتاو الهند

إحداث المعابد والكنائس أو المجوس إحداث بيت النار، إن أرادوا ذلك في أمصار المسلمين 
ان من فناء المصر منعوا عن ذلك عند الكل ما  ة، جـ..." وف ، 2راجع الفتاو الهند

ةف/271ص طب هذا القانون على أرض الواقع في عصر الدولة المغول قة لم  وال . ي الحق
سبب  عض المعابد ولمنع إنشائها  عض الفرمانات لهدم  شك أن السالطين المغول أصدروا 

ة ة واالجتماع ة. عض الظروف األمن ح هذه القض ر هنا مثاًال لتوض تب المؤرخ . ونذ
ه أنه لما تا ع من  الدرار في  وصل السلطان شاهجهان إلى پنجاب في العام السا

عض الهندوس اعتدوا  ة، ومنها أن  او عن المعابد الهندوس عض الش ه  جلوسه، قدمت إل
عض المعابد  األعمال المشينة في  ام  جبروهن على الق على النساء المسلمات و

عض المساجد وٕانشاء المعابد  ذلك قاموا بهدم  ة، و انهاالهندوس فأصدر السلطان . في م
سها في أماكن  ضتهم وهدم تلك المعابد التي تم تأس فرماًنا رسمًا إلطالق سراحهن من ق

ة : ادشاه نامه، جزءان، : التفصيل راجع عبد الحميد الهور . المساجد ة اآلسو الجمع
ال عام    57، ص2م، جـ1868- 1867ببن

ة، جـ 58  272، ص2راجع الفتاو الهند
قران على إ 59 غيـر شهود وهم يدينون ذلك فهو جائز حتى لو أسلما  ة  ذا تـزوج الذمي ذم

م اإلسالم أو طلب  ا من القاضي ح سلما ولكن طل ذلك إذا لم  ذلك عند علمائنا الثالثة و
فرق بينهما ة، جـ. أحدهما ذلك فالقاضي ال  وقد ناقشوا / 359، ص1راجع الفتاو الهند

ا نفسها في  اح معتدة الغيـرالقضا امرأة هي معتدة :" والفتو تقول. اب ن إذا تـزوج الذمي 
تعرض لهم في ذلك قبل  اإلجماع و اح فاسًدا  ان الن الغيـر إن وجبت العدة من مسلم 
افر وهم  اح في حالة العدة، وٕان وجبت العدة من  انوا يدينون جواز الن اإلسالم، وٕان 

اح في حالة ا اإلجماعيدينون جواز الن وٕاذا ...لعدة فما داموا على الكفر ال يتعرض لهم 
فرق القاضي بينهما ه وال  افر وذا في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عل ". تـزوج الكافر في عدة 

ة، جـ  359، ص1راجع الفتاو الهند
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ة، جـ 60                                                                                                                                         271، ص2راجع الفتاو الهند
ة، جـ 61  272، ص2راجع الفتاو الهند

62 Mouez Khalfoui: Together but separate: How Muslim scholars conceived of 
religious plurality in South Asia in the seventeenth century (Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies / Volume 74 / Issue 01 / February 2011) P.90 63  ما فيها سلطنة دهلي وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ة في الهند  في عصر الدول اإلسالم
ات والحصون الكبيرة،  ن في المدن والقص انت تس ة المسلمة  ة، األغلب والدولة المغول
شتغلون في الزراعة  قطنون في القر واألراف وذلك ألنهم  ان الهندوس  بينما معظم الس

ان أقرب . والصناعة انت ومن هنا، الوضع في الهند  ة من تلك التي  إلى الظروف العراق
الد ا الوسطى في القرن الثامن إلى التاسع الم   :للتفصيل راجع. موجودة في آس

Nizami, Khaliq Ahmad. Rep. 2002. Religion and Politics in India during the 
Thirteenth Century. Delhi: Oxford University Press. P.332 64 Troupeau, G. 1986. “Qiyās”. Encyclopedia of Islam. (New Edition.) Leiden: 
Brill, V, Pp238–42. 65 احث   ال

ة، ص: راجع خلي أحمد نظامي 66  76الميول الدين
ه وهو األكر  67 ها أو ب ساو : ب ساو  60وهو  حيث  ذراعا طوال ومثلها عرضا 

ا ط: ذراع، راجع عرفان حبيب 3600   495- 494ر زراعت، صمغل هندوستان 
68 Reports of the Archacological Survey 1909-10, P.131 69 Reports of the Archacological Survey 1923-24, P.92 70 عة رضو الهند عام : فتوحات فيروز شاهي، : راجع فيروز شاه هـ، 1302مط

 11- 10ص
ار في الهند 71 ه وهي قرة م. أحد العلماء الك مه في الهند . ن أعمال ملتانولد بُتلن عد تعل

ة، ثم رجع إلى الهند وتصدر للتدرس، ودخل دهلي في  سافر إلى إيران وأخذ العلوم العقل
سبب علمه الغزر ندر شاه اللودهي الذ جعله ملك العلماء  راجع . عهد السلطان س

 373، ص1اإلعالم، جـ: ترجمته في عبد الحي
عتبر للمزد من المعلومات عن و  72 ندر لودهي، الذ  ضع الهندوس في عهد السلطان س

ثير من  أنه قام بهدم  عض المؤرخين الذين يتهمونه  من المتشددين والمتعصبين حسب 
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ة في المدن                                                                                                                                        ، ورقة . المعابد الهندوس نقًال عن خلي أحمد  15راجع تارخ داود مخطو
ة، ص: نظامي ًضا واقعات مشتا/ 77الميول الدين  15- 14قي، صراجع أ

73  Murray T. Titus :Islam in India and Pakistan (Karachi,1996), P.163  ة، إنما ة ال تحمل هذه الوص ابر الذات ه هذا إن سيرة ظهير الدين  تا تب المؤلف في  و
ال في الهند ة لمدينة بهو ة الوطن ت للتفصيل عن . هي موجودة في صورة مخطو في الم

ًضاالنص الكامل لهذ ة راجع أ اح الدين عبد الرحمن: ه الوص ، : السيد ص مذهبي روادار
راه الهند دون تارخ، جـ:  ًضا، دمحم إكرام/ 2- 1، ص2دار المصنفين أعظم  رود : أ

 23م، ص2001الهور: وثر، 
ة لد الراجوات وأسرهم بـزواج  74 انت هناك رغ عض المصادر المعاصرة أنه  وتفيد 

ة، وذلك لتعـزز العالقات بين الطرفينبناتهم في األس أكبر : راجع أبي الفضل. رة المغول
م، 1887-1873لكتا عام : نامه، تحقي أغا أحمد علي خان ورفقائه، ثالثة مجلدات 

انت /451، ص3جـ قة لد دراسة ظروف هذه الزجات نجد أن الدوافع التي  وفي الحق
ة مثل تقف وراء هذه الزجات التي حصلت بين ال اس طرفين تتمثل في المصلحة الس

سب ود  الء على السلطة أو  ما بينهم، أو محاولة االست ازات السلطة ف محاولة حصر امت
انت وسيلة  ع القول إن هذه المصاهرات  م، ومن هنا نستط السلطان واالستمرار في الح

ة من هذه الزجا. للحفا على السلطة ذلك استفادت الدولة المغول ة العالقات و ت في تقو
سب الوالء الكامل من راجاوات راجستهان الذين حاروا في صفوف المسلمين  ة و اس الس

ة ة وغيـر اإلسالم رة ضد اإلمارات اإلسالم ات العس ع العمل وللمـزد من . في جم
ات في السلطان  المعلومات عن عالقة المصاهرات بين الطرفين وتأثير الزوجات الهندوس

  :ر راجعأكب
Khaliq Ahmad Nizami: Akbar and Religion (Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, India 
1989), Pp. 168-175 75  ة في بنارس، بهار، وورندوان راجع الوثائ التي تم العثور عليها في المعابد الهندوس
انت تحرر من جانب ها، والتي  ة في شمال الهند وجنو  وغيـرها من المناط الهند

ة ومسؤوليها،  ص األموال واألراضي والعقارات للمعابد الهندوس السالطين المغول لتخص
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حث الخاص بإذن هللا تعالى                                                                                                                                        . والتي سأدرس من خاللها وضع الهندوس الديني في الم
ة وفي خارجها،  ه القارة الهند ة في ش ومعظم هذه الفرامين محفوظة في دار الوثائ القوم

احثين  عض ال ل وهناك  تاب مستقل والتي تم تحررها في عهود  جمعوا هذه الوثائ في 
ير، وشاهجهان، وأورنگ زب، راجع للتفصيل   :من السلطان أكبر، وجهان

M.A. Ansari: Administrative Documents of Mughal India (B.R.Publishing 
corporation, Delhi India 1984) 76 انتهم للمسلمين  وقد أد مثل هذا التسامح الزائد ان الهندوس، وسطوتهم وخ إلى عص

ان ثير من األح فيد المصدر المعاصر . واإلدارة، والتطاول على الشرعة والنبي ملسو هيلع هللا ىلص في 
ة والعلماء والفقهاء،  سبب البرهمن وقعت الفتنة في اإلدارة المغول للسطان أكبر، أنه 

من مدينة متهرا إن المسلمين عزموا على بناء  وتفصيل هذا اإلجمال أنه وصل الخبر
ل ما جهز ألجله، فلما  ، واعتد عليهم وحمل أدوات البناء و مسجد، فمنعهم البرهمي الثر
سب اإلسالم والرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن هنا رفع قاضي  لومونه انفجر  أخذ المسلمون يناقشونه و

ة إلى السلطان أكبر شاك ة إلى متهرا هذه القض عد تحقي األمر، وتبين أن ًا مما حدث، فحول األخير هذه القض م بإعدام البرهمن  صدر الصدور الشيخ عبد النبي الذ ح
عض  ونه عالًما ومرشًدا دينًا، محبوًا لد  ان هذا البرهمن،  رت، و ما ذ الحادثة 

ن في القصر الملكي، واللوات س ن  ات الالتي  ي عملن المؤامرة على األميرات الهندوس
ر الهندوسي ميل إلى الف ان بدأ  وأوغرن صدر . الشيوخ وسعين بها إلى السلطان الذ 

بوا رؤوسهم  ه النخوة حيث أنه أطل الحرة لعلماء الدين حتى َر ن ف السلطان، وحر
ال مسألة أن الم الون برضا السلطان وأوامره، وأثيرت في ال ذهب وتوغلوا في الغرور، وال ي

م بإعدام البرهمن  الحنفي ال ينص على القتل عقاًا لشتائم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولذلك فإن هذا الح
ًعا أدت إلى التوتر في  الد، وهذه األمور جم سود قانونه في هذه ال مخالف للمذهب الذ 

ما ه ف ما الشيخ عبد النبي الذ تم نف وللتفصيل ...عد العالقات بين السلطان والعلماء الس
منتخب التوارخ، ثالثة مجلدات، : عن هذه القصة ومأساة الشيوخ راجع عبدالقادر البدايوني

 434-431، ص3م جـ2008قومي برا فروغ أردو زان، الهند: 
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يين  77                                                                                                                                        ما الجو ة العالقات مع رجال الدين الهندوس ال س ام السلطان أكبر بتقو حول ق
، 274، ص2منتخب التوارخ، جـ: راجع عبد القادر البدايوني واالعتقاد فيهم،) النساك(

 ، ير ير بذلك العمل راجع تزك جهان ام السلطان جهان شور، : وحول ق منشي نول 
ة ترجمة اآلداب  283- 282-755- 754- 177-176-15لكهنؤ دون تارخ، ص لعمل

ة راجع عبد القادر البدايوني رت -339- 311-284، ص2منتخف التوارخ، جـ: السنس
ًضا أبي الفضل/ 344-269 ، جـ: راجع أ  113-102، ص1آيين أكبر

اح الدين عبد الرحمن 78 ، جـ: راجع السيد ص  117، ص2مذهبي روادار
ة، وتأثيره الديني  79 ات إلى قصر سالطين الدولة المغول حول دخول األميرات الهندوس

ل من السلطان أكبر  ا في عهد  ما تأثير األميرة مرم زماني، وجودها  اسي، ال س والس
ة ير، راجع المقالة الشاملة التال   :وجهان

H. Goetz: The Rajput Empresses of Akbar and Jahangir (Maryam-az-Zamani and 
Jagat-Gosain) in (Eassays presented to Sir Jadunath Sarkar, Edit by H.R. Gupta, 
Panjab University India 1958), Pp.123-134 80  ذلك لم يزوج أحًدا من أبنائه في إطار زواج ات و الهندوس لم يتـزوج السلطان شاهجهان 

سمح له ذلك لم  ة، و اس ان . أن يزد عدد زوجاته عن أرع حسب الشرع المصالح الس و
، فتعامل معهم تعامًال جيًدا  طرق أخر ة العالقات مع الهندوس  ن تقو ير أنه من المم
ة إلى  ة، وفتح لهم أبواب اإلدارة للوصول والترق ة واالجتماع الحرة الدين وسمح لهم 

ة دون أ تفر  ا حسب الكفاءة والفاعل في ذلك بين المسلمين والهندوس، المناصب العل
اح الدين عبد الرحمن ، جـ: راجع السيد ص عني 145، ص2مذهبي روادا ،  ولكن هذا ال 

ات توقفت في عهده المصاهرات . أن الزجات من الهندوس وهناك مصادر معاصرة تفيد 
وه من وه ابن دارا ش مان ش بنت  مع أسر األمراء الهندوس، فمثًال تم زواج األمير سل

ه نبوه. األمير الهندوسي أمر سن  502شاهجهان نامه، ص: للتفصيل راجع دمحم صالح 
، ص 81 اح الدين عبد الرحمن، مذهبي روادار ًضا للمؤلف / 146-145راجع السيد ص أ

مورة، جـ: نفسه عدها 155، ص2بزم ت  .وما 
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ة في پنجاب  82                                                                                                                                        عض المعابد الهندوس عض المؤرخين المحدثين أنه أمر بهدم  يتهمه 
اًرا  عض المنادر صارت أو أنه قام بذلك ألن  نارس، ولكن المصادر المعاصرة تفيد  و
ة النساء المسلمات في هذه  عض العناصر اإلجرام للعناصر غيـر الصالحة، وخطف 

ذلك علم السلطان المنطقة ووضعوهن  في هذه المنادر و  أرغموهن على الزنا والفواحش، و
ناء مسجد في  انها، فأمر بهدم هذه المنادر و عض المساجد وتم بناء المنادر م أنه هدمت 

انها  57، ص2ادشاه نامه، جـ: للتفصيل راجع عبد الحميد الهور . م
س  83 ا مثل منصب رئ الوزراء، ولم يتردد السلطان شاهجهان في إعطاء المناصب العل

ا للهندوس ة وغيـرها من المناصب العل د على ذلك، وأعطت . والمال والمصادر المعاصرة تؤ
ة، راجع عبد  زة والمحل عملون في اإلدارة المر انوا  لة ألسماء الهندوس الذين  قائمة طو

- 287- 286-244- 201-134- 132- 105، ص1ادشاه نامه، جـ: الحميد الهور 
-739- 737-231- 724- 722- 721-719، ص2ـج/ 342-737- 288-289
735-736 -732-733-740 -746 -752 

اح الدين عبد الرحمن 84 ، جـ: راجع السيد ص / 191- 181-160، ص2مذهبي روادار
  :حول آراء المؤرخين الهندوس عن عهد السلطان شاهجهان، راجع

K. M. Panikkar: A Survey of Indian History, P 161 85 ر الهندوسي إلى اللغة وأكبر مثال على ذل وه وٕاسهاماته في نقل الف ك األمير دارا ش
ونة من العلماء الهندوس والمسلمين ة الم يل اللجنة العلم ة من خالل تش راجع . الفارس

ة في   :ترجمة األمير ونشاطاته العلم
M. Mahfuz-ul-Haq: Majma-ul-Bahrain by prince Muhammad Dara Shikuh, The 
Asiatic Society, Culcutta 1998, Pp.1-34 نبوه قات العلماء والفقهاء والشعراء لعهد السلطان شاهجهان، راجع  شاهجهان : حول ط

 585-563نامه، ص
86 K. M. Panikkar: A Survey of Indian History (Asia Publishing House, 1963), 
P.159. 



 
او ومعجمه  العالمة أبو الفضل عبد الحف البل

اح اللغات"  "مص
 *إختار علي أحمد
                                                                        

ة وتعلمها وفي نقل { م اللغة األجنب بيرة أثناء تعل ة  ة لها أهم المعاجم الثنـائ
ف  النص األصلي من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف، هي وسيلة وحيدة للتعر

ستخدمها أصحاب اللغات ة هناك و . مصطلحات و تعبيرات  من بين المعاجم الثنـائ
اسم  اح اللغات"معجم شهير في الهند  ة لألستاذ   "مص ة إلى األرد عبد "من العر

او  س هذا المعجم  يتمتع". الحف البل الغة بين القوام بيرة وخطورة  ة  أهم
ة في المدارس  ة المتداولة لد طالب وأساتذة اللغة العر والمعاجم العر

ة؛ هذا هو المعجم  ه القارة الهند ة في ش األول في الثنائي والجامعات اإلسالم
ة ( لهندا ة –العر ال الواسع والقبوللم  لسوء الح ؛ ولكنه)األرد اإلق عند  ح 

الرغم أن هذا المعجم معين جدا في ة وذلك  فهم  عموم الدارسين للغة العر
ة م وتفسيره والحديث  انضمام المؤلفات في األدب والعلوم اإلسالم القرآن الكر

ة األخر المقررة في المدارس  وشروحه والفقه مع أصوله وفروعه والكتب العر
ة في الهند ة العر ستفيد الطالب والمترجمون الهنود من . والجامعات اإلسالم

ة، وفي فهم المصطلحات  ة في اللغة األرد هذا المعجم في شرح األلفا العر
ة   .}العر

                                                           
احث * ة، في  ال ة، جامعة اللغة اإلنجليزة واللغات األجنب توراه، قسم الدراسات العر الد

اد، الهند  . حيدرآ
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او م   :وطن األستاذ عبد الحف البل
ا"منطقة    "بل

ا" ش،) BALLIA( "بل ة أترابراد تعتبر  .الهند هي مديرة من مديرات وال
ا" ة  "بل بيرهناك  حيث يوجدمدينة مقدسة هندوس ة من المعابد عدد   الهندوس

عضها صغيرة بيرة و  ا. عضها  ح بل بير انهر  و ، )Ganges(ن هما غانغا ان 
ة)Ghaghra(وغاغرا  ا"منطقة . ، اللذان يجعالن هذه األرض أكثر خصو  ةشهير  "بل

ش ة أترابراد   .  ونها منطقة تجارة بين مناط وال
او وأعماله ة األستاذ عبد الحف البل   مولدهو  شخص

او في سنة  م 1901ولد الشيخ أبو الفضل عبد الحف البل
احت1320المواف الشرعة هـ في أسرة تعرف  ها  الدين الحنيف، و تمس فاظها 

ة انت ال  .اإلسالم ه و لكن  الدين في أوامره و نواه انت تلك األسرة تتمسك  و 
احث فراغا هائال في المعلومات عن تلك  تحتف بتأرخها وأحوالها، فلذلك يجد ال

عادة أبناء ذلك الزمن ع. األسرة طة ساذجة ولقد عاشت هذه األسرة  س ادحة شة 
أن االرتزاق في ذلك الزمن  إن .الكتساب الرزق  المعلومات عن ذلك العصر تفيدنا، 

ان من بين الزراع يخرج أفراد قالئل  العلم و األدب،  لتحصيليدور حول الزراعة؛ و 
ارزن في مجال العلوم والفنون  ونون  فمن بين هؤالء القالئل أستاذنا األجل . و 

ن الكرمين، و ترعرع في أجواء على  ترى األستاذ عبد الحف الذ أيد األبو
ة فطرة   . رف

أن هذا  ار قرته وأسرته يدرك  ن أحد من أعضاء أسرته حتى  ولم 
ون في ن مع أسرته س س شة عامة و ش ع ع عالما  المستقبل الطفل القرو الذ 

ين الذين ستعتز بهم بيرا من اللغو ا  فترعرع األستاذ  .الهند ارزا من العلماء ولغو
مه  القرآن الكرم  عة من عمره، فقام أبوه بتعل في قرته مثل أبناء زمنه حتى بلغ الرا

رها في السطور القادمة أتي ذ ة و غيرها من العلوم التي س    .واللغة الفارس
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يته او و تر م األستاذ عبد الحف البل   تعل
شة ساذجة   او عاش ع أن األستاذ عبد الحف البل رنا آنفا  عادة أبناء ذ

انت تنم عن مخايل وجهه، فألحقه  اء و النبوغ  ذلك الزمن، غير أن عالمات الذ
ة في سنة بأبوه  هـ حينما بلغ ابنه 1326م المواف 1905إحد الكتاتيب المحل

القرآن الكرم في مستهل دراسته،  و لقد أقبل الطفل على تعلم .ة من عمرهالخامس
حت نواته األولى من أحسن النواة  م متين و أص فمبنى دراسته أسس على أساس مح
ة  اته طي حت شجرة ح عد بثمار نافعة جدا، وأص ما  وأقومها فتأتي هذه الدراسة ف

أذن رها ل حين    . تأتي أكلها 
او حف القرآن الكرم في أر  سير أكمل األستاذ البل ع سنوات مع شيء 

اد النحو  ة وتعلم م ة مع اللغة الفارس قرأ اللغة العر ة؛ فبدأ  من اللغة الفارس
ة مثال في النحو عن والصرف  ة النحو"، و"تاب النحو"طر الكتب الفارس ، "هدا

ةال"و" قطر الند"و" شرح شذور الذهب"و وقرأ في " نحو مير"و" يجامالشرح "و" كاف
غة"و" تاب الصرف"و" ميزان الصرف: "الصرف نج"و" علم الص وغيرها من "  پنج 
  .  الكتب

ند  التحاقه بدار العلوم ديو
او إلى  ة ارتحل األستاذ عبد الحف البل عد إكمال هذه الدراسة االبتدائ
ة، مثال التفسير و الحديث النبو الشرف و  ة اإلسالم تسب المعارف الدين ند ل ديو

ند في سنة الفقه ا سوغ لي أن أتناول 1916إلسالمي فالتح بدار العلوم ديو م؛ ف
ة ر عن هذه الدار في السطور اآلت الذ   :شيئا 

ة الكبر وأقدم وأشهر جامعة  ند هي الجامعة اإلسالم دار العلوم ديو
ش ة أترابراد ند بوال ة، تقع في بلدة ديو ه القارة الهند ة في ش ة أهل تعرف . إسالم

انت هذه المدرسة في مرحلتها األولى مدرسة صغيرة، ". أزهر الهند"ه المدرسة بـهذ
بيرة ة  حت هذه المدرسة جامعة دين عار دار العلوم شو . "لكن مع مرور الزمان أص
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م الكتاب والسنة وتخرج الرجال  ه، وتعل الدين، والحفا عل ند هو التمسك  ديو
ة األك ة المتضلعين في العلوم اإلسالم ة والرسالة الدمحم فاء في خدمة الدعوة الدين

ه العصر المعاصر   .1"على نحو يتطل
ة  ند الكتب المهمة اإلسالم او بدار العلوم ديو قرأ الشيخ عبد الحف البل

لإلمامين جالل الدين المحلي و جالل الدين السيوطي " التفسير"في المقررات منها 
اسم  ترجمة معاني "ما أكمل  عموم العلماءبين  "تفسير الجاللين"الذ اشتهر 

ل"و" معالم التنزل"و جزء من " القرآن الكرم ، " أسرار التأو ضاو " التفسير"لإلمام الب
ضاو  التفسير الب عرف في الهند  ه  ىأما في الحديث النبو عل. الذ  صاح

م ف ح"نه قرأ إالصالة و التسل اة المصاب لة عند أئمة والكتب الستة المتداو " مش
لإلمام " الجامع"و" دؤ سنن أبي دا"و" سنن نسائي"و " سنن ابن ماجه"الحديث من 

ح"الترمذ و ح لإلمام البخار "لإلمام مسلم و" الصح ما قرأ شيئا من "الصح  ،
جلة أما األساتذة األ. لإلمام الطحاو " شرح معاني اآلثار"و لإلمام مالك" المؤطا"

عضهم في الذين تلمذ عليهم  لة جدا لكن نشير إلى  او فقائمتهم طو األستاذ البل
  .السطور القادمة

او األساتذة األ   :جلة الذين تلمذ عليهم األستاذ البل
الفاضل  األستاذو  األستاذ دمحم أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي

اد المدني ، المعروف بـ ض آ شيخ "المحدث حسين أحمد حبيب هللا الحنفي الف
مزاج علي األمروهو ، والعالمة الشاعر الكبير إعزاز علي بن دمحم "اإلسالم

، و  ند   .غيرهمالديو
مهام التدرس او  ام األستاذ عبد الحف البل   ق

او  عد تخرجه  اشتغل األستاذ أبو الفضل عبد الحف البل مهنة التدرس 
ند واحتف بها إلى حين وفاته، و قضى جل 1920في سنة  م من دار العلوم ديو

تب عنه  اته، ولقد اعترف بها ممن  قة ظاهرة في ح اته في التدرس، هذه الحق ح
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عث اإلسالمي  تور سعيد األعظمي في ال قول األستاذ الد ما  من الكتاب والمؤلفين 
ان الشي" اته لقد  ة قضى ح او من أجلة علماء العر خ أبو الفضل عبد الحف البل

قول. 2"في التدرس ند مهنة " :و ان قد اختار الشيخ منذ تخرجه من دار العلوم ديو
   .3"التدرس واحتف بها إلى حين وفاته

او في سلك التدرس بدار  ثم انخر الشيخ أبو الفضل عبد الحف البل
ة سنة العلوم ندوة ا ة وآدابها وعلوم الشرعة اإلسالم مدرس للغة العر لعلماء 

احثين 1950 انت دار العلوم ندوة العلماء في ذلك الوقت مه العلماء وال م و 
ان . ومنزل الطالب الوافدين من أقصى الهند وأدناها مان الندو "و " العالمة سيد سل

ان  ة، و أمين " شيخ عبد العلي الندو العالمة ال"شرف على نشاطاتها العلم عمل 
انة . عام لها عض نشاطات ندوة العلماء وأهدافها تتبين لنا م ر  وفي التالي نذ

او في هذه الدار   .الشيخ البل
او    من معاصر عبد الحف البل

ر عنهم اآلن من المعاصرن للشيخ عبد الحف  ان العلماء الذين نذ
، منهم او ، والعالمة الكبير الجليل أبو الحسن األستاذ وحي: البل د الزمان الكيرانو

او والندو علي  م البل األستاذ  بن عبد الحي بن فخر الدين  والعالمة دمحم إبراه
او وغيرهم   .عبيد هللا البل

او   وفاة عبد الحف البل
ا"توفي في وطنه بلدة " ة " بل في اليوم الثاني من شهر جماد الثان

م األستاذ العالم المحق الجليل الشيخ أبو الفضل عبد الحف 1971/هـ1391
او عن عمر يناهز  عد مرض استغرق شهورا 71البل   .4"سنة، 

اح اللغات   ف مص   )أرد –معجم عري ( تعر
بيرة لكل من يرد اإلتقان في لغة من  ة  ما نحن نعرف أن للمعاجم أهم

الن. اللغات ة وتزداد أهميتها  ة التي هي تمتاز بثروتها اللغو ة إلى اللغة العر س
انا  حتاج الدارس إلى تلك المعاجم لشرح النصوص المعقدة وأح ومفرداتها الجمة، 
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ضا لكلمة من الكلمات الدخيلة أو المعرة الم طة منها أ س تحدثة؛ فنظرا إلى هذه سال
ة المتزايدة دونت وجمعت المعاجم الضخمة المتعدد لسان "و" الصحاح"ة مثل األهم

ة ". قاموس المحال"و" العرب ة المعاجم الثنائ  –ة العر(ما نحن نعرف عن أهم
ةاأل ثير من علماء الهند المعاجم يبين الطالب الناطق) رد ة؛ فألف  اللغة األرد ن 

ستفيد الطالب عم النفع و  س ل الع ة و  ة إلى األرد   .المزدوجة من العر
س الذ عمله على أساس من بين هذه  المعاجم المعجم العري األرد النف

او المسمى بـ اح اللغات"معجم المنجد العري، لألستاذ عبد الحف البل ، هذا "مص
ة  او في إثراء صناعة المعاجم العر عد من أكبر مساهمة لألستاذ البل العمل 

حث وال. الهند ال دراسة عن خصائصه وميزاته انطالقا من هنا أتناول هذا المعجم 
ه  ة، مع اإلشارة إلى ما أخذ عل األرد ومد سده لحاجة الطالب الناطقين 

ه؛ فأوال نقوم بتعرف موجز عن هذا التأليف   .واالنتقادات الموجهة إل
اح اللغات   ة مص   أهم

ة وعلى وجه  ة والعر ع األوسا العلم اشتهر هذا المعجم في جم
ة بل من المتحق أن هذا الخصوص بين طالب الل ه القارة الهند ة في ش غة العر

ات المدارس والجامعات  الغا عند طالب وطال بيرة واهتماما  ة  المعجم نال أهم
ة في الهند في  ح وسيلة من أهم الوسائل اللغو ة، وأص ه القارة الهند ة في ش اإلسالم

ة المتداولة  س والمعاجم العر ين القوام ة في موضوعه، و بين طالب اللغة العر
ة الهائلة للمفردات  ه الكم عا ة الست ة وسام انة عال حتل هذا المعجم م هذه القارة 

ة التي يزد عددها على  ان مدلوالتها اللغو ة، وشرح معانيها، و ألف  50العر
فضل  اعة واالنتشار في الهند،  عة المعاجم لكثرة الط لمة، وهذا المعجم في طل

ة المعنيادإف او  .ىته الواسعة وطرقته السهلة في تأد شرح األستاذ عبد الحف البل
او  حث األستاذ البل اشرة، ولقد  طرقة م ة السهلة المفهومة  األرد ة  الكلمات العر
ة  الكثرة في الكتب العر ة التي شاع استخدامها ووردت  ة واألدب ه الكلمات العلم ف
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ة من التفسير والحديث والفقه واألدب والتارخ والمنط والفلسفة وما  للمقررات الدراس
سور زير أحمد الفاروقي . إلى ذلك صف البروف هذا القاموس ضخم من : "ما 

او أحد متخرجي دار العلوم  ة قام بإعداده األستاذ عبد الحف البل ة إلى األرد العر
ة، وأنه قد راعى في إعداد هذا الق ند اموس نفس األسلوب الذ اعتمد معلوف الديو

ة " المنجد"سوعي في قاموسه المعروف  ر معاني الكلمات وتفاصيلها النحو وذ
سر ة ليت اللغة األرد اللغة  واشتقاقها الصرفي  ة ذو المقدرة األدنى  لد الطل

ة،  تبهم الدراس صة الواردة في  ارات العو ة في المدارس والجامعات حل الع العر
ر المؤلف نفسه في مقدمة الكتاب أنه استفاد في  ما ذ تب مشهورة إ و عداده من 

للمرتضى  "تاج العروس شرح القاموس"البن منظور و "لسان العرب"من أمثال 
ة ابن أثير وأساس الز يد وأقرب الموارد للشرتوني ومفردات اإلمام راغب ونها

الغة وجمهرة اللغة والمخصص   .5" ال
  سبب تأليف هذا المعجم

اح العلوم  او يدرس في مدرسة مص ان األستاذ عبد الحف البل حينما 
ش ة أترابراد عض األسات -مدينة برلي في وال ذة الهند، طلب منه تالمذته و

ة  -المعاصرن في هذه المدرسة إلعداد المعجم العري األرد لسد حاجاتهم المعجم
ة من القرآن  في الهند، وخاصة لفهم المؤلفات التي ألفت في األدب والعلوم اإلسالم
انت داخلة في  ة األخر التي  الكرم وتفسيره، والحديث، والفقه، والكتب العر

ة في المدار  ة في الهند، ثم توجه المقررات الدراس ة العر س والجامعات اإلسالم
او بإنجاز هذا العمل الجليل   .المؤلف الشيخ البل

ة هذا المعجم   وجه تسم
اح العلوم  ان مدرسا في مدرسة مص بدأ المؤلف تأليف هذا المعجم حينما 

ان أشار  -مدينة برلي ما  الهند، فأحب أن ينسب هذا العمل إلى هذه المدرسة 
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ه اسم ع ه بهذا االسم، فقد أطل عل سم أن  ار  عض األساتذة الك ه  اح "ل مص
 .6"اللغات

م أنه أنجز هذا العمل خالل  لمة المؤلف في التقد ظهر من  ما 
ة برهان ندوة  ت عة األولى من م ات القرن العشرن، وصدرت له الط أرعين

ةالمصنفين في دلهي،  من العثماني، وذلك في غرة مديرها المفتي عتي الرح عنا
ات ان المؤلف عند استهالل هذا العمل أستاذا في المدرسة التي سب  .الخمسين

عد ذلك غادرها إلى دارا لعلوم ندوة العلماء لكناؤ، فعند إتمامه  رها اآلن، ولكنه  ذ
األدب العري بها عات مما ".7ان أستاذا  هذا وقد صدرت لهذا القاموس عدة ط

س ة واألساتذة على السواءعن  ع غير أنه في الوقت الذ . مد قبوله لد الطل
ه هذا القاموس مثل المنجد في االطالع على االشتقاق الصرفي والجموع  فيد ف
ه اعتمادا تاما  عتمد عل ة العصرة أن  ن لطالب اللغة العر م للكلمات ال 

س التي صدرت مؤخرا في الدول ا ةاالستغناء عن القوام عات . 8"لعر ثم تلت له ط
ة  ات هند ت عات من م ند على التواصل وٕالى اآلن خرجت له عشرات الط من ديو

  .عديدة
ة لمعجم  اح اللغات"الخصائص الفن   "مص

من أهم ما نجد من الخصائص والميزات في هذا المعجم أنه استفاد من 
ان المعجم العري الذ اتخذه أساسا : لهذا العمل هو أعمال أئمة الفن، وٕان 

س معلوف"  المنجد" ة الهامة األخر أمثال ،9للو  :ثم استمد من المعاجم العر
 ،11للزيد" تاج العروس من جواهر القاموس"و ،10البن منظور" لسان العرب"
الغة"و ،12البن درد" جمهرة اللغة"و البن " المخصص"و ،13للزمخشر " أساس ال

ة"و ،15األصفهاني للراغب" مفردات القرآن"و  ،14سيده والمعاجم  ،16بن األثيرإل" النها
ة األخر الموثوق بها ة، نقلها إلى . العر وفي أعقاب جمع الكلمات والمفردات العر

ة إلى  ر مما تحمل من المشاق والصعاب في نقل المعاني من العر ذ ة و األرد
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قول ة ف ، ما أصعب ذلك: "األرد ن أن ! نقل لغة إلى أخر م ه إال من ال  شعر 
اللغتين قوم بها إال من هو خبير  طي أن  ة، فال  لغة المصدر، : اشتغل بهذه العمل

ون مطلعا اطالعا واسعا على ثقافة اللغتين، فإني مع هذا  ولغة الهدف، و
  .17"اإلحساس الشديد بدأت إعداد هذا المعجم

ل من ومن أهم خصائص هذا المعجم هي دقة التعبير في الترجمة والنق
ة إلى  -لغة المصدرال او قد  -لغة المترجم إليهاالالعر ة، فإن األستاذ البل األرد

ل نجاح ة وقام بها  ه  في اللغتين  .حمل عبء هذه المسؤول ع هذا يدل على علو 
ة، و  ة واألرد ضا شهد هذا العر ة -تينبنبوغه وتضلعه في اللغأ ة، فال و  العر األرد
ن انجاز هذا  ورتين، ودراسة الكلمات م فقد إحد المهارتين المذ العمل الجليل 

ة إلى اللغة  أن قد حالفه التوفي في نقل معانيها العر ة يدفعنا إلى القول  األرد
ة والشمول الجامع ة، ووف في شرحها  ل من يراجع   ةاألرد والوضوح واإلشراق؛ ف
طم شعر  ه الفهم و سهل عل القلب حيث يدرك فحو الكالم نينة أهذا المعجم 

ة ثر تداول األيد لهذا المعجم في أوسا طل المدارس  ومدلول الكلمة، فلذلك 
ة حتاج إلى دليلاإلسالم   .، هذا ظاهر من معجمه ال 

 ترتيب هذا المعجم
ائي من الحرف األول برد الكلمة إلى المادة  رتب المعجم على الترتيب األلف

ة، وتجردها من    .الزوائداألصل
فه على الطرقة التي صنف عليها المعجم الوس  فهذا المعجم تم تأل
س  ، والمنجد لألب لو ر الراز ة، ومختار الصحاح ألبي  لمجمع اللغة العر

 . معلوف، وغيرها من المعاجم
اح اللغات"الرموز واإلشارات المستخدمة في    "مص

او في هذا عبد األستاذ استخدم  مختصرات المعجم  الحف البل
ة المعجم   .المصطلحات مع شروحها في بدا
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او في معجمه   منهج العالمة البل
س معلوف  ع لو قة لهذه المعجم أنه ات ما يتضح من خالل الدراسة العم

ما هو المنهج السائر بين أوسا " المنجد"في معجمه  الذين  أصحاب المعاجمو
المدرسة الثالثة في إعداد وترت أنهم حينما يرتبون المعاجم  وذلك .يب المعاجمقتدون 

ة من  ة فيتحدثون عن أصل الكلمة العر لبنة أولى القواعد الصرف رون  ة يذ العر
رون األوزان المجردة فيها  سهبون الكالم في الفعل فيذ الفعل واالسم والحرف، و 
اختالف هذه األبواب  اإلضافة إلى حديثهم عن المعاني المتغيرة  والملحقات 

ة  عالجو الصرف المشتقات المتفرعة من أصل الكلمة ومصادر  ن وخصائصها، وٕانهم 
اسات هذه المصادر، وٕانهم  عض القواعد لق ة المجردة وأوزانها و األفعال الثالث
الغة  ان والزمان، واسم اآللة والتفضيل والم مي وظرف الم يتناولون المصدر الم

ير والتأنيث والجموع وجمو  ع الجموع ، والمثنى واألنواع والصفة المشبهة والتذ
المختلفة للجمع، من السالم والتكسير وأوزان جمع القلة والكثرة، والفرق بين معانيهما، 
ذلك  اسا، و ة سماعا وق ة التي وردت في العر ة، وأوزان النس وأسماء النس

تابتها وقواعد اإلبدال والقلب   .التصغير، وأنواع الهمزة وطرق 
اح اللغات" أ لمؤلف لهذا المعجمن اإوعصارة القول  ضا تناول " مص أ

انها عا، ودق في ب ة جم ة وأسهب الكالم فيها هذه المواد الصرف عد هذه  .األرد و
ة من الثلث والنسخ والفارسي والرحان  عض النماذج للخطو العر القواعد أورد 

ا الهند الشهير والديواني الجلي والديواني والكوفي، وهذه الخطو نمقها الخط
ة اتها العر ة مع مسم عض اللوحات الهندس ي، ثم جاء ب  .خلي الطون

ة والرموز  ر هذه المعلومات الصرف عد ما انتهى من ذ اإلشارات و و
ة ومعانيها، خاض العالمة  ال الهندس قة للخ العري  واألش ة والنماذج الش المعجم

ة وسار الم ؤلف في شرح الكلمات وثبت معانيها في خضم شرح المفردات العر
ة إلى أصلها وتجردها من الحشو والزوائد مها على رد الكلمات العر  .ومفاه
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ر أوال الفعل الثالثي ثم الراعي  أخذ األفعال من هذه المادة، فيذ عد ذلك  و
امال على هذا  ذا، وقد ألف المعجم  ثم الخماسي ثم األسماء ثم الحروف وه

شرح  الترتيب، وقد تفي  ة، وال  ير والتأنيث للكلمة السماع اإلشارة إلى التذ اهتم 
العديد من المترادفات المعادلة لهذه الكلمة  أتي  ة واحدة بل  لمة أرد ة  الكلمة العر

ة  اناو  .ل إسهاب مع الشروحفي اللغة األرد ة حتى  أح ستخدمها في الجمل األرد
ة بهذا ا طمئن األرد  .لشرحالناط 

ة قرضها الشيخ يوسف بن عمران  وفي آخر الكتاب أورد قصيدة عر
لمة  ا حول معاني  مدح قاض ومدلوالتها المختلفة التي استخدمت " عجوز"الحلبي 

لمة عجوز خالل هذه القصيدة  ة، وقد وردت   60معنًى، وفيها  72في اللغة العر
ات مر  تين وفي بيت أرع مرات ، وفي بيتا في خمسين بيتا مرة واحدة وفي تسعة أب

عد هذه القصيدة هناك . ل بيت استخدمت في معنى يختلف عن المعنى الساب و
ائي س المؤلف من المنجد الجديد، والقاموس  .ذيل لغو على الترتيب األلف اقت

ة لمة ومصطلح مع شرح األلفا والمصطلحات في اللغة األرد قع  .العصر ألفي 
اح اللغات"اإلضافة إلى " .صفحة 1054هذا المعجم في  او " مص قام األستاذ البل

ة ة إلى األرد فسر الكلمات من العر ان في . بإعداد قاموس صغير آخر وهو  ما 
سبب  ه اختالف المعاني  تاب الفروق يبين ف اسم  معرض إعداد قاموس آخر 

قات على "و .18"اختالف صالتها و لم ينته من إعداده حتى وافاه األجل للشيخ تعل
لألستاذ الكبير السيد أبي " مختارات في األدب العري"عدد من الكتب ومن بينها 
   .19"الحسن علي الحسني الندو 

ة في  بيرا في إثراء المعاجم الثنائ ه أن األستاذ لعب دورا  مما ال شك ف
م لغة الضاد للناشئين المبتدئين إلى جا ة وتسهيل تعل ه القارة الهند نب استفادة ش

احثين المزاولين عمل الترجمة منه اح اللغات"وقاموس . األساتذة ال من أشهر " مص
ة س العر ة ونال هذا القاموس ثقة األساتذة  -القوام األرد الد الناطقة  ة في ال األرد
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وفا  ة وع بيرا في الدوائر الطالب اال  ة و إق ة إلى األرد والمعلمين والناقلين من العر
  .    ئال من قبل المبتدئين من الجيل الجديدها

  :الهوامش                                                           
، المسلمون في الهند، المعجم .  1 اإلسالمي العلمي، لكهنؤ الشيخ أبو الحسن علي الندو
  .105 - م، ص2011الهند،  –
عث اإلسالمي، المجلد .  2 ر 2- ، العدد 26-ال   . 78 -م، ص1971، أكتو
عث اإلسالمي، المجلد .  3 ر 2- ، العدد 26-ال   .78 -م، ص1971، أكتو
عث اإلسالمي، المجلد.  4 ر 20، العدد16ال   . 79- م، ص1971، أكتو

تور زير احمد .  5 عة الد ند في األدب العري، الط الفاروقي، مساهمة دار العلوم بديو
اعة و النشر،    .166-165 - م، ص1990/هـ1410األولى، دار الفاروقي للط

؛ أبو الفضل األستاذ .  6 او عة التاسعة، عبد الحف البل اح اللغات؛ الط المقدمة من مص
ة برهان؛ دهلي ت  .م1992الهند؛  - م

؛ الفضل  أبواألستاذ .  7 او عة التاسعة، عبد الحف البل اح اللغات؛ الط المقدمة من مص
ة برهان؛ دهلي ت  .م1992الهند؛  - م

عة .  8 ند في األدب العري، الط تور زير أحمد الفاروقي، مساهمة دار العلوم بديو لد
اعة و النشر،    .166- م، ص1990/هـ1410األولى، دار الفاروقي للط

س بن نق.  9 سوعيلو اء . في اللغة"   –المنجد "صاحب : وال ضاهر المعلوف ال من اآل
سوعيين ة إلى ) بلبنان(ولد في زحلة . ال ان الره س"و سماه أبوه ضاهرا، ثم حول  تعلم ". لو

ة ببيروت، و الفلسفة في انجلتره، و الالهوت في فرنسا؛ و أجاد عدة  سوع ة ال في الكل
ة ة و إفرنج شرة" لى إدارة جردة وتو . لغات شرق خير (.م و توفي ببيروت1906سنة " ال

عة الخامسة عشرة؛  لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء الخامس، الط م 2002الدين الزر
  .) 247 - لبنان ص - دار العلوم للماليين، بيروت

فعي .  10 رم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصار الرو دمحم بن م
فع بن ثابت . اإلمام اللغو الحجة" : لسان العرب" قي، صاحب اإلفر  من نسل رو
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مصر . األنصار                                                                                                                                         القاهرة) في طرابلس الغرب: و قيل( ولد  ثم . و خدم في ديوان اإلنشاء 
و عاد إلى مصر فتوفي فيها، و قد ترك بخطه نحو خمسمائة . ولى القضاء في طرابلس 

تب األدب المطّولة: حجر قال ابن. مجلد، و عمي في آخر عمره اختصار  . ان مغر 
تب األدب شيئا إال و قد اختصره: و قال الصفد ه . ال أعرف في  ت لسان "أشهر 

عا" العرب غني عنها جم اد  تب اللغة، ف ه أمهات  ه . ، عشرون مجلدا، جمع ف ت ومن 
طار"جزء، و 12، "مختار األغاني" ر األزهار في الليل نثا"و " خ - مختصر مفردات ابن الب

ه " و النهار تا مدارك الحواس الخمس"أدب، و هو الجزء األول من  في " خ- سرور النفس 
تاب  اب"مجلدين، هذب فيهما  " فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس ألولي األل

فاشي سام، و " خ - لطائف الذخيرة"و له . ألحمد بن يوسف الت ه ذخيرة ابن  اختصر 
غداد للسمعاني"و " خ دمش البن عساكرمختصر تار" تاب "و" مختصر تارخ  اختصار 

ار أبي نواس"و " خ - الحيوان للجاح ار المذاكرة "جزآن صغيران، و "  - أخ مختصر أخ
ع، ". (خ - و نشوار المحاضرة لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء السا خير الدين الزر

عة الخامسة عشرة؛    .)108- لبنان ص - م للماليين، بيروتم دار العلو 2002الط
مرتضى.  11 ، أبو الفضل، الملقب  : دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد الرازق الحسني الزيد

ار المصففين اللغة و الحديث و الرجال و األنساب، من  في (أصله من واس .عالمة 
الهند ) العراق من(و منشأه في زيد ) في بلجرام( و مولده  لى الحجاز، و أقام رحل إ) ال

ه ملوك الحجاز و الهند و  ات ا و التحف، و  ه الهدا مصر، فاشتهر فضله و انهالت عل
من و الشام و العراق و المغرب األقصى و الترك و السودان و الجزائر و زاد اعتقاد . ال

ثيرون يزعمون أن من حج و لم يزر الزيد و  ان في أهل المغرب  ه حتى  الناس ف
الطاعون في مصر صله امال؛ و توفي  ن حجه  ه . شيء لم  ت تاج العروس في "من 

اء العلوم "  –إتحاف السادة المتقين " عشرة مجلدات، و "  –شرح القاموس  في شرح إح
عة مصر، و  عقود الجواهر " و " خ –أسانيد الكتب الستة " للغزالي، عشرة مجلدات، ط

فة في أدلة مذهب اإلمام  فة المن مان و "  –أبي حن شف اللثام عن آداب اإل مجلدان، و 
ر ملوك بني أيوب " اإلسالم ح القلوب في ذ و و ترو معجم شيوخه "و "  –و رفع الش
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ة السند " و " خ –                                                                                                                                        " خ –مختصر العين " بيت، و شرحها، و  1500في الحديث " خ –ألف
تاب العين المنسوب للخليل بن أ ه  التكملة و الصلة و الذيل " حمد، و في اللغة، اختصر 

اإلفصاح عن العواتك" خ - للقاموس ضاح المدارك  رسالة، " خ - في مجلدين ضخمين، و إ
مان" و  ان شعب اإل ضا، و " خ -عقد الجمان في ب تحفة القماعيل، في مدح "رسالة أ

ات و الرسائل"بخطه، و " خ–شيخ العرب إسماعيل  ات و " خ – تحقي الوسائل لمعرفة الم
اس "  اس في نسب بني الع ّتاب اآلفاق "و " خ–جذوة االقت مة اإلشراق إلى  " و "  –ح

ار  نى " خ–الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الط و مزل نقاب الخفاء عن 
ضا " خ–سادتنا بني الوفاء  رفع نقاب الخفا، عم انتمي إلى وفا و أبي " لعله المسمى أ

ه العارف " و " –بلغة الغرب في مصطلح آثار الحبيب " و . نيتهاقت" خ- - الوفا تنب
صير على أسرار الحزب الكبير  ضاعة مزجاة من "و " خ –ال ة على  سفينة النجاة المحتو

ة االبتهاج لمقتفي أسانيد مسلم بن الحجاج " خ –الفوائد المنتقاة  عقد ألآللي " و " خ–و غا
سر و " و " خ–لمتواترة المتناثرة في حف األحاديث ا قة الم ان حق اح في ب نشوة االرت

عضا من لسان الكرج، و " خ–القداح  ة و  ة و الفارس حسن التر ان  العرائس المجلوة " و 
اء فّوة  ر أول لي؛ األعالم، قاموس ). (ك2371(في الرا " خ–في ذ خير الدين الزر

عة الخامسة عشرة؛  ع، الط لبنان  - م دار العلوم للماليين، بيروت2002تراجم؛ الجزء السا
  .)70-ص
ر.  12 ، من أزد عمان من قحطان، أبو  من أئمة اللغة و : دمحم بن الحسن بن درد األزد

قولون . األدب المقصورة " و هو صاحب . ابن درد أشعر العلماء و أعلم الشعراء: انوا 
ة  صرة، و انتقل إلى عمان ف" . –الدرد أقام اثني عشر عاما، و عاد إلى ولد في ال

صرة ال" ثم رحل إلى نواحي فارس، فقلده . ال قصيدة " آل م " ديوان فارس، و مدحهم 
ل شهر خمسين " المقصور ه في  اسي فأجر عل المقتدر الع غداد، و اتصل  ثم رجع إلى 

ه . دينارا، فأقام إلى أن توفي ت سة في األنساب، منه م"  –االشتقاق " و من  خطوطة نف
سي، و  توم الق ، بخ ابن م الرا " و "  –المقصور و الممدود " في الخزانة العامة 

و "  –الجمهور "و " خ–شرحه  ون في اللغة، ثالثة مجلدات، أضاف إليها المستشرق 
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عا للفهارس، و                                                                                                                                         مة " مجلدا را صفة السرج و " و " -المجتني" رسالة، و " خ–ذخائر الح
م اللسان" و " –السحاب و الغيث " و " –المالحن "و " –اللجام  " أدب الكاتب"و " تقو

عة ". (خ–األمالي " و  لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء السادس، الط خير الدين الزر
  .)80- لبنان ص -م دار العلوم للماليين، بيروت2002الخامسة عشرة؛ 

، جار هللا، أبو القاسم محمود بن عمر بن دمحم بن أحمد الخوارزمي.  13 من : الزمخشر
الدين و التفسير و اللغة و اآلداب و سافر ) من قر خوارزم(ولد في زمخشر . أئمة العلم 

ة فجاور بها زمنا فلقب بجار هللا ة . إلى م من ( و تنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجر جان
ه . فتوفي فيها) قر خوارزم ت الغة " سير القرآن، و في تف"  –الكشاف " أشهر  أساس ال

ه " –المفصل " و "  – ت اه " و " –المقامات " و من  نة و الم ال و األم "  –الج
الفائ " في اللغة، و " خ–مقدمة األدب " معجم عري فارسي، مجلدان، " –المقدمة " و 
" خ- مسائلرؤوس ال"في األمثال، مجلدان، و " –المستقصى " في غرب الحديث، و " –

غ الكلم " و ) 3600(في شسترتي  ع األبرار "رسالة، و " –نوا الجزء األول منه، " –ر
ة شيخ اإلسالم، " خ–المنتقي من شرح شعر المتنبي، للواحد " و  ت منه نسخة في م

ت األعراب في غرب اإلعراب " في العروض، و " خ–المدينة، و القسطاس  " خ–ن
ه من المفصل، و "  – األنموذج" رسالة، و  أعجب " و " –أطواق الذهب " اقتض

ة العرب  ان معتزلي المذهب، " خ–ديوان شعر " و له " –العجب في شرح الم و 
ع عليهم في الكشاف و غيره ار على المتصوفة، أكثر من التشن خير . (مجاهرا، شديد اإلن

ع، ا لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء السا عة الخامسة عشرة؛ الدين الزر م دار 2002لط
  .)    178-لبنان ص - العلوم للماليين، بيروت

ابن سيده، أبو الحسن.  14 ولد . إمام في اللغة و آدابها: علي بن إسماعيل، المعروف 
ة  ة فتوفي بها) في شرق األندلس(مرس ذلك أبوه( ان ضررا . و انتقل إلى دان و ) و 

ش مجاهد العامر  ع في آداب اللغة . اشتغل بنظم الشعر مدة، و انقطع لألمير أبي الج ون
ة، و" المخصص" و مفرداتها، فصنف  نوز العر عة عشر جزء، و هو من أثمن  " س

م و المح األعظم  ل من شعر المتنبي"أرعة مجلدات منه، و" المح " و" - شرح ما أش
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لي؛ . (في شرح حماسة أبي تمام، ست مجلدات، وغير ذلك" األني                                                                                                                                        خير الدين الزر
عة الخامسة عشرة ع، الط م دار العلوم للماليين، 2002؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء الرا

  ).  263 -لبنان ص - بيروت
المعروف ) أواألصبهاني(الحسين بن دمحم بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني . 15

ماء العلماء:الراغب ان ) أصبهان(من أهل . أديب، من الح غداد، و أشتهر، حتى  ن  س
اإلمام الغزالي ه . قرن  ت اء " من  ارم " دان، و مجل" محاضرات األد الذرعة إلى م

عت مقدمته، " جامع التفاسير" و " أخالق الراغب" سمى " األخالق" و " الشرعة  بير، ط
ضاو في تفسيره، و  –حل متشابهات القرآن "و " المفردات في غرب القرآن " أخذ عنه الب

مة و علم النفس، و " تفصيل النشأتين"و" خ ان"في الح اللغة و  في" خ -تحقي الب
تاب في  مة، و  الغة"و " خ–االعتقاد " الح لي؛ األعالم، ". (أفانين ال خير الدين الزر

عة الخامسة عشرة؛   - م دار العلوم للماليين، بيروت2002قاموس تراجم؛ الجزء الثاني، الط
  .)   255 -لبنان ص

اني الجزر . 16 ارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرم الشي ، أبو السعادات، مجد الم
و انتقل إلى الموصل، . ولد و نشأ في جزرة ابن عمر. المحدث اللغو األصولي: الدين

ان من أخصائه صاحبها، ف ه. فاتصل  ه ورجل ة يد طلت حر النقرس ف و . و أصيب 
لها، ألف في :قيل. الزمه هذا المرض إلى أن توفي في إحد قر الموصل فه  إن تصان

النسخ و المراجعةزمن مرضه،  عينونه  ه . إمالء على طلبته، وهم  ت ة " من  " –النها
عشرة أجزاء، "  -جامع األصول في أحاديث الرسول"في غرب الحديث، أرعة أجزاء، و 

ه بين الكتب الستة، و  في التفسير، " اإلنصاف في الجمع بين الكشف و الكشاف" جمع ف
اء واألمهات و" و  الشافي  "من إنشائه، و " خ- الرسائل "و " –البنات  المرصع في اآل

ار "في الحديث، و " خ–في شرح مسند الشافعي  تجرد "و " خ –المختار في مناقب األخ
ة  ه " خ–منال الطالب، في شرح طوال الغرائب " و " خ–أسماء الصحا في مجلد، جمع ف

ه من األحاديث الطوال و األوسا ما أكثر ألفاظه غرب، و صن تا عد انتهائه من  " فه 
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ة                                                                                                                                        عة الخامسة ". (النها لي؛ األعالم، قاموس تراجم؛ الجزء الخامس، الط خير الدين الزر
  .) 272 -لبنان ص -م دار العلوم للماليين، بيروت2002عشرة؛ 

عة .  17 اح اللغات، الط ، المقدمة من مص او األستاذ أبو الفضل عبد الحف البل
  . م1992التاسعة،

عة . .  18 ند في األدب العري، الط تور زير أحمد الفاروقي، مساهمة دار العلوم بديو للد
اعة  والنشر،   .166-م، ص1990/هـ1410األولى، دار الفاروقي للط

عث اإلسالمي، الجلد.  19 ر 20، العدد16ال   .79- م، ص1971، أكتو
  المراجع والمصادر

، الشيخ أبو الحسن علي -)1( مون في الهند، المعجم اإلسالمي المسل: الندو
  م2011د، ناله –العلمي، لكهنؤ 

، األستاذ  -)2( او عة  :عبد الحفأبو الفضل البل اح اللغات؛ الط مقدمة مص
ة برهان؛ دهلي ت   .م1992الهند؛  -التاسعة، م

تور زير احمد -)3( ند في األدب العري، : الفاروقي، الد مساهمة دار العلوم بديو
عة اعة والنشر،  الط   .م1990/هـ1410األولى، دار الفاروقي للط

لي، خير الدين -)4( عة الخامسة عشرة؛ دار : الزر األعالم، قاموس تراجم؛ الط
  .م2002لبنان؛  -العلوم للماليين، بيروت

عث اإلسالمي،  -)5( ر 20-عدد ال، 26-جلد الال   .م1971، أكتو



 
ال   أدب األطفال عند إق

 *جالل السعيد الحفناو . د
    

حر األمة  ىأول{ أنهم قطرات في  ه األطفال  ش ة خاصة حيث  ال األطفال عنا إق
عنوان  ههو رجل الغد عل اليوموأن طفل  تب مقالة  ى " تعتمد األمة، وقد  بجون 

يت  م وتر مهم وهذا المقال شاهد على مد اهتمام  أ" تعل ة األطفال وتعل تر
ات ة ح يره منذ بدا ال وتف انت له وجهة نظر  في هإق يتهم و م األطفال وتر تعل

النواحى النفس قة  ال عم قول إق م التالميذ لهو أمر سهل :" ة لألطفال  إن تعل
ة ألن المعلمين  في م األطفال من األمور الصع ال ) الهند(بلدنا  فيحين أن تعل

مة  قتنا القد امل فطر ل  ش ات التى يواجهها هؤالء األطفال   فيعلمون الصعو
ة ونتيجة لذلك  ة والتخيل جى لقو األطفال العقل م ال تراعى التطور التدر التعل

الغ من جراء ذلك حيث دمر  ة ولم تعد عالمات أصابهم ضرر  ت قوامهم العقل
اء تلمع  ار ولهذا يواجه  فيالذ ا في الك بدو هذا العيب الخطير جل وجوههم و

الت اتهم و العجز  إلىاألطفال سلسلة من اإلخفاقات  في ح   .}"صاب المجتمع 
  :مقدمة

متلك خصائص  أدب األطفال فرع جديد من فروع األدب األرد عة ،  الرف
ال منهما تميزه عن أ ار، رغم أن  ل دب الك ة يتحد فيها الش مثل آثارًا فن
ال . والمضمون  حاء وفيها خ صور فيها إ قال لهم  أدب األطفال، ما  وٕاذا أرد 

م قدم التارخ  قصد توجيههم فإن هذا النوع من األدب قد يتناسب مع صغر سنهم 
ه ذل ان المقصود  ، حيث وجدت الطفولة أما إذا  شر ك اللون الفني الجديد الذ ال

                                                           
ة اآلداب *  .جامعة القاهرة ،ل
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ستعين بوسائل الثقافة الحديثة في  ه و ه وترو ة واجتماع ة ونفس ضوا فن يلتزم 
ة  إلىالوصول  ) 1.(األطفال ، فإنه في هذه الحالة ما يزال من أحدث الفنون األدب

من هنا يثير مصطلح أدب األطفال الكثير من التساؤالت ، ولم ال ؟ ومصطلح أدب 
ة ، على الرغم من أن األطف عد في اآلداب العالم ال ظهر حديثا ولم يتبلور 

ة القرن التاسع عشر وأوائل القرن  إلىلهذا اللون األدبي تعود  ىاإلرهاصات األول نها
إال  األدب األرد إلىمتميز لم يجد طرقه  فنٍ  –وأدب األطفال )  2. (العشرن
عدافي بد ة في  ة القرن العشرن ، فالمصطلح  انت له جذوره التراث حديثا وٕان 

ه فاألدب األ ة التي تصور إرد وعل ن أدب األطفال في مجموعة هو اآلثار الفن
ال القصة والشعر  ة تتف ومدارك األطفال وتتخذ أش ار وٕاحساسات داخل أف

ة والنشيد  ال ) 3.(والمسرح في ) م 1938 – 1877( لقد عرف العالمة دمحم إق
اسي ناداألوسا األ أنه شاعر وفيلسوف وس ة  ة العالم اكستان وطنا  دب رة  ف

رته عام  بيرة في ) 4(م  1947للمسلمين في الهند وتحققت ف وترك ثروة شعرة 
ذلك أعمال نثرة ترجمت  ة وله  ة والفارس معظم لغات العالم ، وقد ظهرت  إلىاألرد

اة الشاعر و  ة دراسات عديدة تناولت ح ما ترجمت معظم في العر ة  أعماله األدب
ة  ة والفارس نه األرد ه  إلىدواو ع جوان ال من جم احثون أدب إق ة وقد تناول ال العر

ًا لم ينل حظًا من التعرف والدراسة  حث إال جان وهو أدب ) 6(الدراسة والترجمة وال
ال  عد دمحم إق حث  –األطفال حيث  طفال في من رواد أدب األ -ما يتضح من ال

شأ  ار لم  ة وٕانه رغم ما عرف عنه من أنه شاعر الك ة القارة الهند غض أش ن 
حر األمة فقدم  القطرات في  أنهم  شبههم  م أدب لألطفال الذين  الطرف عن تقد

نه  ة في دواو اللغة األرد ِـ " لهم شعرًا هادفا  ال " و  أ صلصلة الجرس" رًا دِ  ان
م " و  أ جناح جبرل" جبرل  ل م " ضرب    . أ ضرب الكل

ة  مناس عة محققة  ة في ط ال األرد ات إق ل ن في  وقد تم جمع هذه الدواو
حث  الده وقد اعتمدنا عليها في هذا ال   ) . 7(مرور مائة عام على م
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حث هذا الجانب الثر      ال في   وسوف نتناول في هذا ال من أعمال إق
يز على " أدب األطفال " األدب األرد خاصة وذلك من خالل  " الشعر " مع التر

ة لألطفال عن طر الشعر  م المادة األدب شاعر في تقد عته  ه طب حيث تغلبت عل
ار قالبين مناسبين لقرض الشعر لألطفال وهما قالب النظم والقصة الشعرة  واخت

طر على لسان الحيوان و  قى المس قاع الموس ان لألطفال نظرًا لإل الطير وهما محب
ال الشعر الخصب    . عليهما إضافة إلى الخ

ه      ت ال إسهامات نثرة في أدب األطفال األرد إال أن ما  انت إلق " و
م األطفال وال يدخل في نطاق أدب األطفال " نثرًا  ة وتعل تب التر " عد من قبيل 

حث خصائص أدب األطفال مفهومه اال صطالحي الحديث وسوف يتناول ال
ال وتأثير ذلك في أدب األطفال األرد  ة عند إق ومفهومه وأهدافه واتجاهاته الترو

ة  ه القارة الهند تاب أدب األطفال في ش عده من  ذلك مصادر أدب . ومن جاء  و
ة من التراث العري  ة والفارسي و ) 8(األطفال وروافده الشرق ، وروافده الغر الهند

اس   . من خالل الترجمة واالقت
املة للمنظومات والقصص الشعرة التي  ة  حث ترجمة عر قدم ال ما 

ة خاتمة بنتائ فيو " أدب األطفال " تتناول  ةالنها األشعار األرد حث  وملح    . ج ال
   مفهومه وأهدافه: أدب األطفال 

عض مازال  أدب األطفال غير أن ال تزايد في السنوات األخيرة االهتمام 
ين  ار على الرغم من أن هناك تفاوتًا في المستو يخل بين أدب األطفال وأدب الك

فاءة  ل أدب، ألن األطفال أقل  عبر عنها  ا التي  ي والقضا  –اللغو واألسلو
ة على التذو  –عمومًا  ذلك مستو الخبرات والتجارب ، في مستو القدرة الذهن ق، و

ار هذا المستو في القدرة والخبرات ، وهم  عين االعت أخذوا  وعلى الكّتاب أن 
ة ، تن عن  أيوجهون أدبهم لألطفال والذ من المفروض أن يتسم بخصائص لغو
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اتب أدب األطفال أن يبتعد إلىالتعقيد واألس ما يجب على  لة المتدخلة ،  ب الطو
لجأ عن ا ر و ر الحسي الذ يناسب األطفال  إلىلتجرد الف ساطة والتصو   .   ال

لغة األطفال من خالل ما يزودهم بها من ألفا   وأدب األطفال يثر 
ما أنه ينم لمات جديدة  ساعد  يو عودهم الطالقة في الحديث و قدرتهم التعبيرة و

بير من المعلومات  قدر  زودهم  ة على تحسين أدائهم و ة والدين ة والجغراف التارخ
عودهم على  هذب وجدانهم و هم و الهم ومدار ما أنه يوسع خ ة،  والحقائ العلم
ة وحب  ة والروح  العلم غرس فيهم الروح الوطن سليهم و متعهم و حسن اإلصغاء و

  ) 9.(االستكشاف 
ل فن ة في ش م يوأدب األطفال خبرة لغو ا يبدعه الفنان خاصة لألطفال ف

البين الثا ة عشرة أو أكثر قل ة والثان منحهم المتعة ن تفاعلون معه ، ف شونه و ع  ،
هم البهجة والمرح و دخل على قلو ة ، و الجمال وتذوقه ينموالتسل ، فيهم اإلحساس 

بنى  ة ، و اال تهم وطاقاتهم اإلبداع طل العنان لخ قو تقديرهم للخير ومحبته و و
م. فيهم اإلنسان  أنه و ال التعبير األدبي " ن أن نّعرف أدب األطفال  ل من أش ش

له قواعده ومناهجه ، سواء منهما ما يتصل  بلغته وتوافقها مع قاموس الطفل ومع 
مضمونه ومناسبته لكل مرحلة  ة للسن التي يؤلف لها أو يتصل  الحصيلة األسلو

طور وعيهم وطرقة عودهم  من مراحل الطفولة وأدب األطفال بذلك  اة، و فهمهم للح
نم مة و شة السل ؤصل في  يالمع إدراكهم الروحي ومحبتهم للجمال ولروح المرح، و

د  ؤ ة و ة والروح اس ة والس م االجتماع هم الق ثبت في قلو ة و م الدين عواطفهم الق
ةل ة والوطن عرفهم الصديهم العواطف اإلنسان واب والخطأ عن طر ، و

  . )10(الخبرات
تب   عنى اإلنتاج العقلي المدون في  معناه العام ،  ان أدب األطفال  وٕاذا 

أدب األطفال  ة أو القراءة الحرة ، فإننا هنا نهتم  األطفال سواء في المقررات الدراس
حدث في نفوس ) 11(معناه الخاص الذ  يتضمن الكالم الجيد الجميل الذ 
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سهم في  ما  ة ،  ًا هؤالء األطفال متعة فن ا شفو رهم ، سواء أكان أد إثراء ف
ة لقاموس  ه مقوماته الخاصة من رعا ة وقد تحققت ف الكتا الكالم، أم تحررًا 

تب لهاالطفل وتواف مع الحصي ة للسن التي  ، أو اتصل مضمونه لة األسلو
الئمهاتكت مرحلة الطفولة التي  ات والشعر ه  ، ومن أنواعه القصص والمسرح

  .اشيدواألن
ة ذات المغز الروحي والوطني ليبث  أجناسه األدب قوم أدب األطفال  و
قة تلك التي أزعجها  ة، في القلوب الغضة الرق ، والوطن، واإلنسان ا مان  اإل
ش األطفال فيها وليوضح لهم أنهم  ع اة مستمرة ، وس د لهم أن الح الخوف، وليؤ

نمي فيهم األمل المنشود لمستقبل أفضل للعالم ، و  على أيديهم تتجدد الحضارات و
الوعي الجماعي وروح التعاون ، وعن طر هذا اللون من أدب األطفال ينمو 

ز حول ذاته  تطور في حالة التمر ز حول  إلىالصغير و ائن اجتماعي يتمر
تحول من المتعة  ة  إلىحتمال حتمال ومن االاال إلىاآلخرن و ة الوجدان المشار

ة  ة الوجدان ون أدب  إلىومن المشار شعور اآلخرن ومن ثم  اإلحساس العقلي 
قف أمام  األطفال قد أسهم في خل طفل مثابر مخلص واجتماعي متعاون 

قضي عليها    ) 12(المخاوف والقل ل
وأدب األطفال قد يجر على لسان اإلنسان  أو الحيوان أو الطير أو 

ا الجماد عا من بلد الطفل ولغته وآت سًا من لغة آخر أدب إلى، نا ه مترجمًا أو مقت
ارات  قا العت عاد ط األطفال هو أدب واسع المجال ، متعدد الجوانب ، ومتغير األ

ارات إلىثيرة مثل نوع األدب نفسه والسن الموجه  ها هذا األدب، وغير ذلك من االعت
عنى مجرد القصة  ة فأدب الطفل ال  شمل المعارف اإلنسان النثرة أو الشعرة وٕانما 

عتمد على . لها ذلك هو إبداع مؤسس على خل فني و لفا  سهلة أوأدب األطفال 
حة، تتف والقاموس اللغو للطفل سرة فص اإلم ال شفاف غير  إلىضافة ،  خ

حيث تقف  ل تلك العناصر،  ب ومضمون هادف متنوع ، وتوظيف   أساليبمر
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فهم الطفل النص األدبي مخا ي  ة الطفل وٕادراكه  طبتها وتوجهاتها لخدمة عقل
مخيلته  آفاقه ونتائجه  تشف  تذوقه ومن ثم  ه و ح وٕانطالقا من هذا )  13(و

ة اإل ال عند الصغار فق ، ولكنها ) أدب األطفال( دراك، ال تغدو غا اء الخ هي إذ
س من المعلوم إلىتتعداه  قدر  دهم  ة والتقتزو اس ة ، والنظم الس د إلىات العلم

ع القاموس اللغو عندهم ومدهم  ة وٕالى توس ة والوطن ة والعواطف الدين اإلجتماع
ب الثقافة والحضارة من حولهم ،  ير المنظم ، ووصلهم بر طار إ فيعادة التف

ح وسيلة من وسائل . مشوق ممتع وأسلوب سهل جميل  ألن أدب األطفال الصح
ة ، وسبيل التعل ة والتسل ش اإلنساني ، وطر لمعرفة السلوك  إلىم والمشار التعا

ه الطفل  تشف  مة لألطفال ، وأسلوب  ن العواطف السل المحمود ، وأداة لتكو
قفه على ح اة وما فيها من خير مواطن الصواب والخطأ في المجتمع و قة الح ق

  ) 14(وشر
  ة عامة نظر : أدب األطفال في األدب األرد 

ه أحد وف  عن  لها ، حيث لم  ة  أدب األطفال جديد على اآلداب العالم
ه في العقود األخيرة  غ الحاضرة  إال في العصر الحديث ، حيث زاد االهتمام  الص
عد أن تنامت الدراسات عن األطفال وظهر علم جديد هو علم نفس  زادة واسعة 

ة الحديثة  إلىاألطفال ، إضافة    .ظهور نظرات التر
أدب األطفال في أكثر دول العالم إال أن أدب األطفال في  ورغم االهتمام 

امل ولم تظهر مال ل  ش ة لم يتبلور  محه المميزة إال في القرن اللغة األرد
رجع ذلك الماضي ة التي  إلى، و ة التقليد ان النظرات الترو عدة عوامل منها طغ

بيرًا في الط  تر    .فل رجًال 
ن  م ة ال  ة التقليد قدم لألطفال وف النظرات الترو إال أن ما قدم و

اره  ًا لألطفال " اعت غه تقدم " أد ل ص ه ، و فتقد أهم عنصر ف ألنه في هذه الحالة 
ائنًا متميزا له دوافعه وميوله  ارها  اعت لألطفال ال تراعي في الطفولة خصائصها 

االته وقدر  عيدة عن أدب األطفال وخ   .اته 
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أجمع مؤرخو أدب األطفال في األدب األرد على أن أدب األطفال مر 
  :مراحل ثالثة خالل نشأته وتطوره وهـي 

  . م 1857من نشأة األدب األرد حتى عام :  األولىالمرحلة  -1
ة  -2   .م  1947م حتى عام  1857من عام : المرحلة الثان
  ) .15(حتى اآلن  1947من عام : المرحلة الثالثة  -3

أدب األطفال حيث ا وقد  ل مراحل تطوره  ار ا هتم األدب األرد في  هتم 
ار  ًا من  ة خاصة وقلما نجد أدي ه عنا اء الشعراء بهذا اللون من األدب وعنوا  أد

ص جانب من إبداعه من هذا اللون  ة غفل عن تخص   . األرد
حثنا على المرحلتين،  ز في  ة أ منذ نشأة هذا  ولىاألوسوف نر والثان

ال  وٕاسهاماته في أدب األطفال    .األدب وحتى شاعرنا دمحم إق
  م   1857منذ نشأة األدب األرد حتى عام : ولى المرحلة األ 

ار  األولىلقد بدأت اإلرهاصات  ن  نتف متفرقة في دواو ألدب األطفال 
ما نلمح ذلك في شع ة  ه القارة الهند مير وأسد هللا خان  ير مير تقالشعراء في ش

صنفوا  يغالب ودمحم حسين آزاد والطاف حسين حال ، إال أن نقاد األدب األرد لم 
   .الثالثينات من القرن العشرن فيال إ" أدب لالطفال" هـذه األشعار 

ل خاص  فيوالمراد من أدب األطفال  ش تب لألطفال  ل ما  ة هو  األرد
ة لهم ، وهو األدب الخاص  ة والترو ناسب الجوانب النفس سواء أكان شعرًا ام نثرًا و
األطفال من خمس سنوات حتى أرع عشرة سنة سواء أكان هذا األدب خاصًا 

ة أو غيرها    ) 16.(المناهج الدراس
ات األولى ألدب األطفا انت البدا طة بت األدب األرد فيل لقد  ف إلىمرت

ة ة الخاصة بتر مهم الكتب الدراس تاب . األطفال وتعل عد  ار "و المنسوب " خال 
أدب ) هـ1325-1253). (17(الدهلو  ألمير خسرو من أوائل الكتب الخاصة 

ر . األطفال سينه"وقد ذ ابو س لمتين هما  أن هذا الكتاب الذ" رام  " الخال"يبدأ 
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ار "و قبلون  فيعد من الكتب الشهيرة حتى اآلن "  ال أدب األطفال ومازال األطفال 
شغف وشوق    ) 18".(على قراءته 

تاب  ار " و ل نظم  فيمختصر   األصل قاموس لغو  في" خال  ش
حور الشعرة  ضم العديد من ال ة ابن مالك و س . على غرار ألف قوم المؤلف بت و

ة لألطفال الكلمات الفار  يمعان ة والعر   ) 19. (س
شاعر الغزل األرد المعروف عددا من ) مير  تقي مير( وقد نظم 

ها  ان موضوعها و أسلو المنظومات الشعرة القت استحسانًا لد األطفال حيث 
ًا تمامًا لميول األطفال  املة من  فيمناس ذلك الوقت فأنسوا بها وحققت أهدافها 

ة  ة العقل ة التر ة وحب االنسان والحيوان والطير ومواساة الناس ، ومن ناح واألخالق
اكهر " أهم هذه المنظومات وأكثرها قبوًال  تى" و " منزل مير  أ" مير "  ر اور 

عوض ، و  أ" مجهر " والكلب ، و ة الشا أ  الفاتنة القطة  أ" موهنى بلى " ال
أدب  فيمن أشهر أعماله " موهنى بلى " وتعد هذه القصة الشعرة األخيرة  .)20(

قول مير    :                مير  تقياألطفال 
ه يناسمأان هناك قطة  -   . ها موهنى ، حضرت إلى منزلى وأقامت ف
انت تغادر المنزل وتظل  - وسرعان ما نشأ بيننا الحب و األلفة ، وقلما 

قظة    مست
ي يحدث بين -   ) 21. ( نها انسجام ، ما أن ترانى حتى تقفز على يدو

اد  حمل نظير أكبر آ ة خاصة ) 1830- 1736(و تارخ أدب  فيأهم
عد عن  األطفال األرد ساطة والوضوح وال ال ثيرة لألطفال تتسم  حيث قدم قصائد 

ة الغامضة  ة والفارس ة والعر رت وتدور موضوعات شعره حول . الكلمات السنس
ابجه : (لحب الخاص والتعاون بين اإلنسان والحيوان والجماد مثل ا أ ولد ) رجه 

ابجه "  ،الدب ي لرائي " وأ ولد الشاه ، " ر  " وأ عراك القط ، " بليون 
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ومن أشهر قصائد ه . عيد األلوان عند الهندوس وغيرها  أ" هولي " و" عيد 
قول فيها  أ" آدمي" األطفال قصيدة  المعروفة لد   ) 22:. (االنسان 

ضا إنسان  - ا هو إنسان ، والفقير والشحاذ هو أ   .الملك في الدن
ضا إنسان  - أكل النعمة فهو أ الهما إنسان ، ومن    ) 23(الثر والمفلس 

اسم       " وقدم أسد هللا خان غالب لألطفال منظومته الشعرة المعروفة 
ة خاصة في أدب " قادر نامه  ار " األطفال وقد نظمها على غرار ولها أهم "  خال 

ان غالب قد نظم  ألمير خسرو أسلوب جذاب و من أجل " قادر نامه " الدهلو و
اقر عل ه زن العابدين عارف وخاصة  م أوالد أخ عة  ليوحسين ع يتعل ونشرت الط

  . )24(م  1856ن هذا الكتاب في عام م األولى
قي عن  ف أسد إلىهذا الكتاب الصغير من ت:  "قادر نامه"قول محو صد

ار المجددين في الشعر األرد في الهند ونظمه في قالب  هللا خان غالب وهو من 
حر الرمل المسدس ووزنه  فاعالتن فاعالتن فاعلن والفرق بين ين  هالمثنو في  و

ار " تاب  " قادر نامة " حور مختلفة بينما نظم غالب  فيأن األخير نظم " خال 
حر واحد  ان " قادر نامه "وقد حاول غالب في ) 25(في  م األطفال اللغة والب تعل

بيرة تناسب قاموس األطفال او  ة  ة لغو ما يلي عدة أمثلة من . حتو على حصل وف
  :قول غالب " قادر نامه " 
سمي  - ة    ) نوان (البئر في الهند
ة يدعي -   ) دهوان( والدخان في الهند
طل ع - ة  هلوالعقرب    )بجهو ( في الهند
سمى  - ة  فيوالحاجب    )   26) ( ابرو ( الفارس

ة    :م 1947حتي عام  1857من عام : المرحلة الثان
م الهند، بدأوا  ىاإلنجليز عل ىالهند واستول فيعد أن دالت دولة المغول  ح

ة  ة بدًال من الفارس وم ات الح ات حت لغة الم ة التى أص ع اللغة األرد في تشج
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م  ة فورت ول ل ة دهلى  فيوأسس اإلنجليز  ل دهلى وساهم الكتاب  فيلكتا و
أدب األطفال وعلى رأسهم  جون اإل نجليز في نشر وازدهار األدب األرد واالهتمام 

تور ست لكرِ  رنل هالرايد والد اء دمحم اسبرنجر و ان لكل من األد ، وفي الهور 
ار الل آشوب وارشد جورجاني وغيرهم  حسين آزاد وألطاف حسين حالى و

ة ىيلأمساهمات ملموسة في أدب األطفال حيث قاموا بت ة وغير دراس تب دراس ف 
تبها دمحم حس ة األولى التى  تب المراحل الدراس  فيين آزاد لألطفال وقد نالت 

تب  ما نالت  اد واالق فيسماعيل ميرتهى القبول إالهور شهرة واسعة  م إلىحيدر آ
ة . المتحدة  ر االرد ة تطو عبد   برئاسـة مـولو " انجمن ترقى اردو " وقامت جمع

تب أدب األطفال استفاد منها ماليين األطفال  ة  فيالح بإعداد  ه القارة الهند   . ش
عد مرحلة ت ة التى تدخل ضمن مناهج األطفال ىأليو  فيف الكتب الدراس

مفهومه العام ، ألن  أدب األطفال  المدارس بدأت محاوالت إعداد مؤلفات خاصة 
فترة الدراسة  ة محدودة  ل من حال فيالكتب الدراس وآزاد  يوشبل يالمدرسة ، فقام 

اد يواسماعيل ميرته ال وسرور جهان آ ست ومحروم ودمحم إق وغيرهم  وج
س أدب األطفال أبت ة من خالل أعمالهم النثرة ومنظوماتهم  فيس اللغة األرد

الحس األدب ة عقل األطفال مع االهتمام  يالشعرة التى تميزت  ع ومخاط الرف
ارزة  يالمغز األخالق انة  ل خاص وصار ألدب األطفال م أعمدة  فيش

ة  ة األرد   ) . 27. (الصحف والمجالت األدب
ة القرن التاسع عشر ظهرت الحاجة ملحة إلى ت ة إلىومع نها تب دراس ف 

ة البنجاب بهذه المهمة على خير وجه ، ونجح دمحم حسين آزاد  لألطفال ، فقامت وال
ًا  في ت ان أول من قدم  ة ، ونالت شهرة عرضة و م العديد من الكتب الدراس تقد

ة وقد أ اته األدب ة بدأ بها ح ة محل ة دراس عض النماذج األدب قرب  س و راد أن ي
ة المعروفة  إلى ه األدب ت عد ذلك    . األطفال ، ثم جاءت 



  2016، 2، العدد 67لد ا                                                        ثقافة اهلند     

77 
 

تاب لقد قدم آزاد لأل ة " طفال  تاب  1864عام  في" القواعد العر م ثم 
ة إلىم تم تعيينه مديرًا لقسم ت1867عام  فيو " المنط" دارة إ فيف الكتب الدراس

تاب  م فقدم  تابين"و" صص هندق"التعل ى بهلى وودوسر  تب  أ" فارسى 
ذلك  ة للصف األول والثانى و تاب ى بهلى تا اردو"الفارس تب  أ" جوتهى 
ع  ة للصفوف من األول حتى الرا   ) 28. (األرد

 يالمعروف ألطاف حسين حال عد ذلك الشاعر والناقد األرد يأت
عد  عالمة مضيئة ) 1837-1914( ان نجمًا  خ تطور األدب األردتار فيو فقد 

  ) 29. ( أف الشعر األرد فيالمعًا 
أدب األطفال مثلالعديد من المنظومات  يوقد نظم حال : الشعرة الخاصة 

اهىعظمة هللا أ" ى شان خدا" هنتـ"، الجند أ" ، س الجرس  أ" ههرال اور 
وئى"األمل،  أ" ميدأ" القرصى والساعة، مرغى اور اس "الصدق، و أ" راست 

  ) . 30(الدجاجة وأوالدها  أ" جيب يـ
ق يوتميزت أشعار حال السهولة والسالسة والجرس الموس  الذ يلألطفال 

هذه األشعار التى تناسب قاموس  فيه األطفال إضافة إلى روح المرح إلىميل 
  ) 31.(  األطفال اللغو 

  : لألطفال  يومن أشعار حال
ارأاذج الغر الغافل ، اعلم أيها الطفل الس -   .  ن ظل هللا على رؤوس الك
ك أن تسلم بر  - ة ، وعل مهم بر ار إذا أردت أن  أولتعلم أن االمتثال لح الك

مًا    تكون عظ
  حقك نعمة  فيفاألب واألم واألستاذ ، رحمة من هللا ، والقيود والموانع تعد  -
توجيههم  تحص - مة من نصائحهم ، و   . ل على المال والثروة فتعلم العلم والح
ضرك ، أنت في السن صغير ومن ثم فأنت أ - نت ال تعلم شيئًا عما ينفعك و

  ) 32. (في العقل صغير 
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وقدم ذخيرة هائلة من ) 1917-1844( يثم جاء دمحم اسماعيل ميرته 
األطفال راعى فيها خصائص أدب األطفال ف ة الخاصة  ه  فيالكتب الدراس " تا

تاب  ى دوسر  ة للصف الثان أ" اردو هذا الكتاب قدم  فيو  يتاب اللغة األرد
ة وقدم عددًا من المنظومات الشعرة  المترجمة عن  مجموعة من القصص األخالق

ما  األدب اإلنجليز  ة مما يتناسب مع العمر ا،  عض القصص عن الفارس س  قت
ه اللغة األ فيالعقلى لألطفال، و  ه تا غلب عل ة للصف الخامس  ستعمال ارد

عد  شهر القوالب أمن الشعر أكثر من النثر حيث قدم لألطفال قالب الغزل الذ 
ة  يعلى معان  هذه المنظومات موضوعات تحتو  في، وقد تناول الشعرة األرد

الشجاعة والمواساة وحب الوطن وتحدث عن النجوم والسماء والكواكب والهواء 
  ) 33( .مس وغيرهاوالحواس الخ

عد  مًا لألطفال أمن أبرز الكتاب الذين قدموا ) يسماعيل ميرتهإ(و ًا ق د
سد النقص  فيالمسلمين  مأل الفراغ و هذا المضمار ، و اليزال هذا األديب  فيالهند 

ه األدب األرد فيموضع تقدير  ًا وشاعرًا يختار موضوعات مناس ات ان  ، حيث 
بيرة و  تب ، وترك ذخيرة  تب أدب األطفال ، ومع أنه قد   فيمجموعة نافعة من 

ار إال  فيموضوعات جادة  ن شهرته تضاعفت أالتارخ والسير واألدب والثقافة للك
تب  امل  وقد مر. أدب األطفال نثرًا وشعراً  فيعندما  اته لألطفال قرن  تا على 

ه يدرّس لألطفال  فيلكنها لم تفقد شعبيتها حتى اآلن  ا األطفال، وال يزال أد  فيدن
اته وقصصه من إبداعه الخاص فضًال عما ترجمه ي المدارس ف ا الهند ، وأغلب ح

اته وقصصاإل من ا ة، وتمتاز ح ة والعر غة  هنجليزة والفارس الص الشعرة 
قو األ ة وفيها ما يهذب أخالق األطفال و ة والدين عتقداتهم ، صلتهم بدينهم وم  خالق

اته سير األ فيوأورد  غرس تا ما  ة ،  ات الدين نفوس األطفال  فيطال والشخص
الوطن ورغبتهم  ة عالقتهم  قلل من أهم طال اإلسالم دون أن  الوحدة  فيحب أ

  . والوئام 
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األ يسماعيل ميرتهإوشعر  العرض  فيسلوب السهل واإلثارة يتصف 
ثير من قصائده تحتو  ا  و ا ا: "ت مفيدة ونافعة مثلعلى ح " بهال قطره  ارش 

نو اورجة "أول قطرة للمطر و أ وتهى"يراعة وطفل، و أ" ج الخاتم  أ" ملمع ان
ى فراد "المزف، و تناول الشاعر  أ" دال  هذه القصيدة  فياستغاثة العدس ، و

ة وصوله إلى المائدة ، وتارخ نشوئه وتقل ف اته األخيرة على لسان العدس  ات ح
  ) 34. (ومحنه وآالمه 

ما يل قرة الت أ"  يائـ" نموذج من منظومته الشعرة  يوف شهر أتعد  يال
  . شعاره أ

ا أخ - ر هللا  قرتنا ياش   . ، الذ خل لنا 
  . لنا أنهار اللبن    فلم التهتف بهذا الملك ، الذ أجر  -
قرة العشب  والذ -   .  أخرج المرعى من التراب ، وأطعم ال
األمس أخضر، فصار لبنا  - ان  قرة  فيذاك العشب الذ    . ضرع ال
ينة ودود، تودعنا  - ا لها مس قرة  ة  فيهذه ال اح وهي ذاه ة         إلىالص   الغا
اه وترعي العشب، و  -   )  35. (المساء ترجع بيتنا  فيفتشرب الم

أتي برج نرائن ح وطن من أشهر األعمال  و عد ديوانه ص ست الذ  ج
ه مجموعة من القصائد مثل  ة حيث قدم لألطفال ف ، أ وطننا" وطن " مارا ه" األدب

يون سى خطاب " قرة   بناتال إلىأ خطاب " لر ائى أ ال أ " وخاكـ هند"و 
ل تراب الهند ومنظومته األخيرة نالت شهرة واسعة بين األطفال الذين ي رددونها في 

قول  ة  ة وطن   ) 36(مناس
ض القدرة يجر من أجلك  فيأ شك  - حر ف ا أرض الهند ، إن    عظمتك 
ان على جيينك منحك هللا العظمة والعز والشأن  - ونور الحسن األزلي ع

  والجمال 
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انت أرضنا عين العالم  - أسرها ،  ا  وحينما تطرأ سحب الوحشة على الدن
اءه    وض

ك خل - فنا إن ترا   )  37( عة على جسد ، وعند الموت أروم تراب الوطن 
ع الدين نيرّ  ساطة  –وهو أديب  وشاعر – ثم قدم شف ال ا تميز  لألطفال أد

اتحفه " والعم ومن منظوماته لألطفال  ة األطفال ، " بجون  وٕاسالمي " أ هد
ة ، " نظمين  اكيت " أ أشعار إسالم ة مني ، " مني  ي " أ أغن " وهمار زند

اتنا ،  هاني "أ ح ي  أ قصة غالب الشاعر األرد المعروفة وله " وغالب 
هي جأ" ذلك  ة ، " هتر نو أ االقطاعي " وظالم زميندار " أ المظلة العجي

قول ) حمد(الظالم وأنشد نير منظومة    -:على لسان األطفال 
ل المخلوقات  - ا إلهي ، فأنت خلقت    . نغني لعظمتك 
  .ومنحت اللمعان للنجوم ، وخلقت النور للقمر  -
ا على أكمل وجه  - ه الدن ل شيء خلقته ، زنت    )  38(و

والتي تقع " شاهنامه إسالم "  هأما الشاعر حف جالندهر الذ تعد ملحمت
في أرعة أجزاء نظمها معارضًا شاهنامه الفردوسي فقدم مجموعة من المنظومات 

ول مير " "ودعا"  "حمد"سبيل المثال  الشعرة الرائعة لألطفال منها على أ " مرغ  و
ي  اد ادرا ) "39(قل  حر" وتارون  هاني وجرا اور"النجوم  أ  ي  أ " و 

قول فيها    :قصة العصفور والغراب التي 
الهما ذات يوم وقاال  - ر    ان هناك عصفور وغراب ، ف
الهما وأكال األرز إلىلنطبخ  -   )  40(وم أرزًا ، فاجتمع 

ة ودور النشر التي اهتمت  وفي القرن العشرن ظهر عدد من اإلدارات األدب
دار " وأصدرت سالسل متعددة في هذا اللون من األدب مثل أدب األطفال 

اد " وٕاندين برس " في الهور " وفيروزسنز"في البنجاب "  االشاعت م " في هللا آ ونس
اد" وعبد الح اكادمي" في لكهنو " دبو    .في حيدر آ
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أدب األطفال  االهتمام  ة في دهلي  ة اإلسالم ثم قامت الجامعة المل
ع األ اب وقامت دار نشر وتشج ة في هذا ال اء على الكتا ة جامعة " د ت  أ" م

ت اء إالجامعة بنشر  ةم دب األطفال ونشرت أشعار حف أ فيسهامات األد
ع الدين نير من  اد ولطيف فاروقي وشف جالندهر وحامد هللا أفسر ومائل خير آ

رم جند وخواجه حسن نظام رشن ج يالشعراء و ندر وصالحة عابد ودمحم مجيب و
تاب النثر و أحسين و  ز وغيرهم من  عندما تولى ذاكر  1926عام  فيطهر برو

ة  ة اإلسالم االهتمام بهذا  فيدهلى بدأت الجامعة  فيحسين رئاسة الجامعة المل
م األطفال ال تلق فيالفرع األدبى الوليد  انت مسألة تعل عدما  ة  اًال  ياللغة األرد

م  في قدمون المنظومات . الهند  فياهتمام القائمين على التعل ومن هنا بدأ الشعراء 
إلى هذه المحاوالت ، فقام ذاكر  حين إفتقر النثر األرد فيواألناشيد لألطفال 

انت من أهم وسائل نشر أدب  م ف م أ رسالة التعل ام تعل حسين بإصدار مجلة ب
دأت الج امعة في إعداد الكتب والدراسات في ضوء األطفال في األدب األرد و

ة في أدب األطفال  ء الترو اد   )  41(أصول علم النفس والم
ة األخر       شنل " ترقي اردو بيورو :" مثل   وقد ساهمت اإلدارات األدب ن

ك هاوس " "ك  ترست شنل  ة " "وٕايجو تب " وجامعة عثمان في نشر سالسل من 
ة ثروة هائلة من أدب األطفال الذ األدب المفيدة لألطفال  ما قدمت اإلدارات الدين

ة " " جماعت إسالمي هند بدهلى " يتجلى فيها الجانب األخالقي والديني مثل  ت وم
ة ُ " الحسنات في رامبور    .بو وغيرهادِ ك والجمع

ارز في نشر أدب األطفال  األطفال إسهام  ة الخاصة  ان للمجالت األدب و
ة القرن التاسع عشر، مجلة أوائل هذه المجالت التي صدرت في  في الهند ومن بدا

ار" ا أخ عد عدة أعداد، وفي عام " بجون   1908ولكنها توقفت عن الصدور 
ة هي  ة في الهند " بهول"صدرت مجلة أسبوع أ الوردة، ونالت شهرة غير عاد

از عل ى تاج وقد وأصدرها سيد ممتاز على والد الكاتب المسرحي المعروف إمت
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اء وعلى رأسهم حف جالندهر وعبد المجيد   ار األد تناوب على رئاسة تحررها 
از عل م قاسمي وفي سنة  يسالك وٕامت " غنجه"م صدرت مجلة  1922تاج وأحمد ند

 1926نصف قرن  ثم أغلقت ، وفي عام  ٕالىأ برعم في  بجنور وظلت تصدر حو 
مب" أصدر األديب المعروف عابد حسين مجلة م ثم أغلقت " ام تعل أ رسالة التعل

رأس  1964م وفي  1946عام  م أعاد دمحم حسين حسان صدورها مرة أخر و
ثيرا من أعماله  تحررها اآلن ولي شاهجها نبور وفي هذه المجلة نشر ذاكر حسين 
ة في أدب األطفال والتي قصد منها أن يتعلموا معني العدل والحرة والتسامح  األدب

ة في سبيل ال عد عن التعصب الديني والتضح وطن ومنها على سبيل المثال وال
ر أ شاة ابّو خان"قصة  ي  هورا "  "وعقاب"، ابّو خاّن  أ الحصان " واندها 

هيلين"األعمى  هر  هر ة على  وهو( )42(.بناءالمنازلأ تعالوا نلعب " وآو لع
ه خانات مرعة ولكل العب من  الخانات تعد ........الالعبين رمزالورق تعمل ف

عتبر ناجحا حوز أكبر عدد من الخانات    ).رموز الخانات والذ 
في " نور " في رامبور ثم " الحسنات " م صدرت مجلة  1947وفي عام 

ان ( صدرت في لكهنو مجلة  1954م، وفي عام 1953عام   1961وفي عام ) ل
م 1966وصدرت في بتنة عام أ  حلو "  الطوفي" صدرت مجلة شهرة هي 
ة في الصدور ومنها ما توقف . مجلة شهرة هي مسرت  ثم توالت المجالت األرد

" عن الصدور ومنها ما هو مستمر يؤد رسالته في أدب األطفال حتى اآلن مثل 
لكتا " غنجه  اد " ومنا " أ برعم في  أ " وجمن " أ الصغير في حيدر آ

انبور  اد وغيرها "  وجاند" الروضة في    .أ القمر في مراد آ
ال   :أدب األطفال عند إق

  تمهيد  
حر  ىأول أنهم قطرات في  ه األطفال  ش ة خاصة حيث  ال األطفال عنا إق

عنوان  هوم هو رجل الغد علإلىاألمة وأن طفل  تب مقالة  بجون " تعتمد األمة، وقد 
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م وتريت  مهم وهذا المقال شاهد على مد اهتمام  أ" ى تعل ة األطفال وتعل تر
ات ة ح يره منذ بدا ال وتف انت له وجهة نظر  في هإق م األطفال وتريتهم و تعل

النواح قة  ال النفس يعم قول إق م التالميذ لهو أمر سهل :" ة لألطفال   فيإن تعل
ة ألن المعلم م األطفال من األمور الصع علمون ) الهند(بلدنا  فيين حين أن تعل ال 

مة  امل فطرقتنا القد ل  ش ات التى يواجهها هؤالء األطفال  م ال  فيالصعو التعل
ة ونتيجة لذلك أصابهم ضرر  يتراعى التطور التدرج ة والتخيل لقو األطفال العقل

اء تلمع  ة ولم تعد عالمات الذ  فيالغ من جراء ذلك حيث دمرت قوامهم العقل
ار ولهذا يواجه األطفال سلسلة من وج ا في الك بدو هذا العيب الخطير جل وههم و

الت اتهم و العجز  إلىاإلخفاقات  في ح   ) .43" (صاب المجتمع 
ال قول إق عد االطالع على عالم الطفولة من خالل األصول : "ثم 

ة ، يتضح لنا أ من ملكات األطفال تظهر أوال ، وهناك اد العلم أمور يجب  والم
ة األطفال  عالم األطفال حتى نضعها نصب أعيننا عند تر معرفتها وهي خاصة 

مهم وقد أخترنا منها أحد عشر أمرًا هي   :.وتعل
ميلون يجب اال -1 ات األطفال ألنهم  ع حر ة  إلىستفادة من جم نوع من الحر

  األضطرارة 
زوا اهتمامهم  -2 ستطع األطفال أن ير ل مستمر ومتصل  هعين يءش إلىال ش

ذلك ف رة أو رأ معين لذا يجب مراعاة ذلك إو ة التستقر على ف ن قواهم العقل
ة التعل ة األمر في العمل   .   م

االستفسار عن طر  إلىينظر األطفال  -3 ستمتعون  اء بتمعن وتفحص و األش
حتاجون  ة و   .مساعدة حاسة اللمس  إلىالنظر والرؤ

صدر عنها أصوات لذا يجب أن  إلىينزع األطفال أكثر  -4 اء الملونة والتي  األش
اء الملونة األولىتكون الدروس  األش طة     .لألطفال مرت
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ون  -5 ل خاص ، ولهذا يجب أن  ش ار  قبل األطفال في الغالب على تقليد الك
حتذ ل عمل أو قول  ه من األستاد مثاًال    .األطفال في 

ستفيد األطفال من هذه األطفال أك تبدو قوة التخيل لد -6 ن أن  م ثر وضوحا و
مة ، فاألطفال مثًال  فيالميزة  ة استفادة عظ م ثير من  فياألمور التعل

ة و  ارات الورق صنعون السفن والط ال  فيالمدارس  هذا العمل تدرب لقوة الخ
  . عندهم

ننا  يلى المواساة والتإميل األطفال  -7 ةاألم ىاليالتع فين نستفيد منها أم ، خالق
المواساة ألهذا يجب على األستاذ  ات المتعلقة  ا قص عليهم القصص والح ن 

بد الحيوان و الرف  رهم  ذ ون  والتعاون و حيث  فضل أاألستاذ معهم 
قلده األطفال    . مثال 

تعتبر ذاكرة األطفال غير ناضجة لحف الكلمات فعلى المعلم أن ّحف  -8
شير مرارًا إلى دروس القراءة التاألطفال األشعار الجيدة  اتهم  يو ح ترت 

ة   . اليوم
اههم  -9 فة ، لذا يجب جذب انت الفروق  إلىالقوة المميزة لد األطفال ضع

اء  فة بين األش   . الطف
ة واال -10 فة، لذا يجب القوة العقل ة إستدالل عند األطفال ضع النس ال نّعول عليها 

جب على المدرس أن قًا ي يراع للفهم لديهم ، و درجات تطور تلك القو ، وط
ة  س المعلومات المفيدة وغير  فيلألصول العلم م يجب االحتراز من تكد التعل

  . ذاكرة األطفال فيالمفيدة 
مهم ه -11 ة األطفال وتعل ة  يآخر هذه األمور الخاصة بتر ات األخالق أن المحر

ن أن يتأثر بها األطفال ، و  رجة من درجات التأثر، ذا تأثروا تكون أول دإ م
ة ألذا يجب  ات األخالق ة لهذه المحر   ) . 44. (ن تنشأ فيهم القابل
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ة الذات ومنحها القوة واالستقالل والزهو ألقد  ال مرارًا على تر كد إق
ًا من  تضح ذلك جل ة لد األطفال و الفوق طفال ، قدمها لأل يشعاره التأوالشعور 

ن لأل م ناء على ذلك  عتمدوا على ذواتهم أطفال و اتهم المختلفة  فين  مراحل ح
م الذاتى  عتبر التعل عرف هللا وهو ال  معرفة نفسه ل ولمعرفة هللا يجب ان يبدأ 

م الرسم ة من التعل حصلوا أوأن على األطفال  يوالمدرس يوالخاص أقل أهم ن 
ة  م عن طر تجارهم ومشاهداتهم الذات   . على التعل

حيث : " القو الدسنو قول عبد  ة الطفل  ال يرد ان يبنى عقل ان إق
ح  ما أراد هللا له ، شعاره الصدق والحرة والمواساة ، ومبرءً إص من لعنة  نسانًا 

ًا للوطن ولإلنسان خال ساعد الفقراء ، مح من  يالكبر والغرور خادم للناس و
  ) . 45" (المساو والعيوب 

ن ناتهـ آزاد  قول ج ال حرصًا أشد الحرص على مستقبل  : "و ان إق
ة عقول األطفال عن طر هذه  فياألطفال  وطنه الهند فنظم هذه األشعار لتر

نهم أن يتل يالمنظومات الت م مات التى بها شتاق األطفال لها و قوا التعل
  ) 46.("سهولة

ال  ذا لم ينس إق األطفال الذين  –هموم أمته  فيرغم انغماسه  –وه
  . عتبرهم أساس االمة 

د  ال وجاو   :إق
د الذ ال بولده جاو ون  انت هناك عالقة خاصة تر إق أراد له أن 

الزمه فترات أو  المجتمع الهند فينموذجًا صالحًا  ان  صنع على عينه لذا  ن 
ال له احضر شاة صغيرة ليلعب معها  لة من النهار والليل، ومن شدة حب إق طو

ه  ان يناد ا"اسم و ال احضر له موهو اسم التل" ب ـد، وعندما توفيت والدة إق يـح لجاو
ة ه) 47(وألخته منيرة  را ٕالىدور (  يسيدة ألمان تقول . لتقوم على تريتهما ) نت و

د ال بجاو أت من : " هذه السيدة عن عالقة إق د لم  أكل الطعام مادام جاو ان ال 
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ًا على سرره تلك ال فيالهزال  هالمدرسة وأصا لة مسترخ ظل فترات طو ان  فترة ف
حدثهما عن أمور  فيو  د ومنيرة و أكل مع جاو وقت الظهر يدخل إلى حجرة الطعام ل

عود  م ثم  المدرسة والتعل أتى  فيلى حجرته ، و إخاصة  عد تناول العشاء  المساء و
تحدث  قص عليهما القصص و انتظام و د ومنيرة  ان دائم هما ، ليإلإلى جاو قد 

ير  قول  فيالتف عد وفاة والدتهما و فعالن إمستقبلهما  نهما صغيران جدًا فماذا 
  ) . 48(عد

د قد الحظت  انت والدة جاو د أو ال لم ينظم اشعارًا خاصة بجاو ن إق
ات أالحال عدة  فيولكنه نظم " لى ذلك فقال لها ما أصعب هذا األمر إونبهته  ب

اللغة البنجا ة السائدة شعرة  ة اللغة المحل قول مطلعها  فيب   : الهور 
ر واال  - ا  ا (  أ. آكـ سى ب د ( انت لد ب     )49(شاة صغيرة  ) جاو

د ، ف ابنه جاو ال  1932عام  فيعد ذلك توالت األشعار الخاصة  م نظم إق
عنوان  ة  د نامه " منظومة فارس د والجيل" جاو  قدم نصائحه إلى ابنه جاو

  . الجديد 
د نامه أو  ال ) " رسالة الخلود ( وجاو  فيالنوع المعروف  فينظمها إق

السنة  فيونشرها  1932-29 يالفترة ما بين سنت في"   المثنو "بـ  يالشعر الفارس
د نامه " األخيرة ، وقصد بتسميتها بـ  لمة " جاو د " إلى التورة ف ة " جاو الفارس

ر ونامه معناها رسالة  فيمعناها خالد ، والكلمة  تاب أنفس الوقت اسم البنه ال و 
تبها  اب األمة اإل –ما صرح هو  –، ولقد  ة ممثلين من أجل ش شخص  فيسالم

د " ابنه  ارها " جاو ن اعت م د " ولذا  ة الخلود الت" رسالة جاو  يه يوعالج فيها قض
ين فيالهدف الكامن  ا و اة الدن شرة من الح ة الحصول  فيفيها آراءه  النفس ال ف

ارها رسالة الخلود ن اعت م   ) 50" (على الخلود لذا 
ال جبرل  فيو  ال  الذ) جناح جبرل ( ديوان  م  1935عام  فينظمه إق

عنوان  ـ نام " توجد قطعتان  د  د  أ" جاو ال نصائحه ) 51(إلى جاو يوجه فيها إق
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ة ال هإلى األطفال من خالل ابنه جاو الغال ة إلق س و الرئ انت الش أن  يد ، لقد 
من الرعب  مًا حديثًا وخاصة األطفال  قة المتعلمة تعل عوا  فيالط عقولهم وتط

ر خاص بهم وال ر  س لديهم ف ع الغرب ول ما انعدميشخص أطا ت لديهم قوة ، 
الشعور الدينى بداع وزادت لديهم النزعة إلى التقليد وانعدم لديهم االختراع والخل واإل

ار وجود هللا ة وان     .واتجهوا إلى الماد
ال  اة الدعة  فيشتكى إق الجيل الجديد من األطفال ميلهم الى الراحة وح

م ، وهم  الغرب وسق من أعينهم تراثهم الق وترك العمل وغلب عليهم نزعة االفتتان 
ل شئ  ال ولده على تلك " . اآلخر "  فيحترمون  الحقائ وقدم لقد أطلع إق
حتاج . النصائح والدعوات قة أن هذا الموضوع  دراسة منفصلة سأقوم بها  ىإلوالحق

عون هللا تعالى  عد  ما    .ف
ال في أدب األطفال : أوال  ة: مؤلفات إق   :دراسة وصف

ة ضخمة في أدب ال ثروة أدب األطفال تنوعت بين النثر  ترك لنا إق
اته والشعر ال ح ة بت، وقد بدأ إق ة إلىاألدب جزء من المناهج الدراس تب لألطفال  ف 

انت تدرس في مدارس إ ل عام ومدينة الالتي  ش م البنجاب  ل خاص  قل ش هور 
أسلوب علم تبت  حيث تدخل  يو ن أن نقسم  فيمتأدب  م دائرة أدب األطفال، و

ال في أدب األطفال    :قسمين  إلىمؤلفات إق
ة) أ(   : مؤلفات نثر

اته النثرة لألطفال بهذا الكتاب ، وهو أول : علم االقتصاد -1 تا ال  بدأ إق
ة ، وهذا العلم  ال ودرّسه ا تاب وضع في االقتصاد في اللغة األرد ه إق هتم 

ه حو  ة بجامعة البنجاب قبل سفره  ٕالىوحاضر ف ة الشرق ثالث سنوات في الكل
ع م ولم يبد 1903هور ب ألول مرة في الهذا الكتا الستكمال دراسته في أورا وقد ط

ال  أثر من آثار ا إق ة الكتاب  ه أحد ألهم ما لم ينت اته  عه في ح هتماما بإعادة ط
عه ونشره مرة  ط عد وفاته حتى أوائل الستينات حيث قام ممتاز حسن أحسن  ال  إق



  أدب األطفال عند إقبال

88 
  

راتشي  ال قرشي ، في  تور أنور إق ة مع مقدمة للد  1961ثم في عام  1955ثان
ع في ال هور    ) 52( 1977وط

س ا علم والهدف من هذا الكتاب هو ت ة الخاصة  لمعلومات العلم
ذلك في ظهور الاال حث  ه ، و حث ف ان ماهيته وطرقة ال ثروة قتصاد لتالميذ و

ادلها وحصة الدولة من اإل ان والعمران وفي وت حثه في الس نتاج هذا فضال عن 
الم ة ختام الكتاب ثبت  اإلرد قابلها  ة  وما    ) . 53(صطلحات االقتصاد

ورس  – 2 تب : اردو  ال عدة  تب إق ة ، وقد  أ منهج تدرس األرد
ة لألطفال أعدها م اللغة األفي تعل ة ونشرها وهي مجموعة من المناهج الدراس رد

م أحمد شجاع وجعاله  ال مع ح م النبجاب وأودة وقد ألفها إق للتدرس في إقل
ع الكتاب األول في الهور في  ع والثامن وط ثم أعيد  1924للصفوف السادس والسا

عة  ضا في  1930ط ع الكتاب الثاني في الهور أ عة واحدة ، في  1924وط ط
ع الكتاب الثالث مرتين في الهور في  وقد صدرت الكتب  1930و 1924ما ط

بور في الهور  الب جند  مقدمة واحدة عن دار نشر    ) 54(الثالثة 
ال حرصا على أن ينشأ أطفال الهند وهم على علم : تارخ هند -3 ان إق

مة والحديثة ، وقد  الدهم وحضارتها القد ال هذا الكتاب مع الل تام بتارخ  وضع إق
الب  ة ونشر ألول مرة في دار نشر  وم ة الح رام برشاد أستاذ التارخ في الكل

الهور  ه 1913سينج  فيد منه التالميذ في ش ال من هذا الكتاب أن  م وقصد إق
ان يدرس في مدارس الهند في سنتي  ة حيث  ضم  1914و 1913القارة الهند م و

ة المشهورة إلىد سيرة الهند وأحولها الحتاب تارخ الهن ة وعرضا لألماكن التارخ
ما وحديثا، ثم ينتقل  الد قد م ال ة وعلوم  إلىوتقس رت الحديث عن العلوم السنس

  . المسلمين وآدابهم 
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ات من الشعر والنثر الفارسي : آئينه عجم -4 أ مرآة العجم، وهو منتخ
ة المدارس المتوسط ال لطل ع في الهور سنة جمعها إق ة وط  1927ة واإلبتدائ

  . 1934و
ال لمنهج دراسة : نتخاب بيدلا -5 أ مختارات من شعر بيدل أعده إق

ع عام  ة وط   .م في الهور  1922اللغة الفارس
ة حيث  تب التر ة و م اب الكتب التعل ال النثرة تحت  وتندرج مؤلفات إق

ة لألطفال في المراحل مناهج دراس عض نقاد  أعدها  ة المختلفة ولهذا فان  الدراس
ة ) 55( األدب األرد ف لألطفال وأدبهم عند إلىللت األولىعتبر هذه الكتب البدا

ة لظهور أدب األطفال في األدب األرد  انت بدا ة  م ال وهذه الكتب التعل   . إق
ة) ب(   : مؤلفات شعر

الفطر  ال في الشعر أكثر من النثر فهو شاعر  ة وقد ترك ثروة شعرة برع إق
اله الشعر الخصب وقد أكد  مة لألطفال في األدب األرد وساعد على ذلك خ ق
اته  ع أن يتحمل مسئول ستط حة حتى  ال على ضرورة تنشئة الطفل نشأة صح إق
اته  ة ح ال في بدا بر وفي سبيل هذا الهدف النبيل نظم إق ادة األمة عندما  في ق

يدة لألطفال في الهند ونشرها في الصحف والمجالت القت منظومات  وأناشيد عد
ال  ة التيإلقبوال لد األطفال حيث وجه إق م  يهم رسالته اإلصالح تقوم على الق
ة والذات  ة في بناء الشخص   . األخالق

نظمها  يوهناك خالف بّين حول عدد المنظومات والقصص الشعرة الت
ات ال ذلك عدد األب ال لألطفال و شعرة في تلك المنظومات والقصص الشعرة إق

حث  ،فمن النقاد من زاد ومنهم من نقص وسوف أعتمد في دراستي هنا في هذا ال
اسم  ة المعروفة  ال األرد ات إق ل ة التي ) صد إيدشن (على  عة المئو أ الط

د إ أعدها ورتبها االجاو ال  ال ابن العالمة دمحم إق ال موالنا ق شتراك مع آخر رفاق إق
ره  عت في عل ـ هاوس " في دار نشر ) 56(غالم رسول مهر وط شنل  إيجو
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ن توزع  م الده و ة مرور مائة عام على م ال " مناس إن " ديوان األطفال عن إق
قا للترتب الزمني وهي  ن ط   : جاز لنا هذا التعبير على ثالثة دواو

ـ درا  -1   )  1924( الجرس  أ صلصة: ان
  )  1935( أ جناح جبرل : ال جبرل  -2
م  -3 ل م : ضرب    ) 1937( أ ضرب الكل

ال في أدب األطفال       ه معظم شعر إق ـ درا بين دفت ان وقد ضم ديوان 
  :وهي إحد عشرة منظومة  هي بترتيب ورودها في الديوان 

هي  -1 را اور  م ـ م ة:   ا ا بوت وذ      بيتاً  24   ،عن
لهر  -2 ـ بهار اور    بيتاً  12  ،   جبل وسنجاب :   ا
ر  -3 ائي اور  ـ    بيتاً  29      ،قرة وشاة :    ا
ي دعا  -4 ات 6     ،دعاء طفل:     بج    أب
ات  8    ،المواساة:     همد رد  -5   أب
ا خواب -6   بيتاً  15     ،حلم أم:      مان 
ي فراد -7 و :   برند    )57(بيتًا  11     ،الطير  ش
ات 9    نشيد الهند، :     ترانه هند  -8   أب
نو  -9   )58(بيتًا  18    يراعة، :     ج

انهند وستا -10 يت  ي بجون  النشيد الوطني ألطفال الهند ، : قومي 
  ) 59(بيتًا  12

نو -11 ـ برنده اورج راعة ، :   ا   ) 60(بيتًا  12    طائر و
ال في ا ع هذه المنظومات نظمها إق  .م 1905و 1901لفترة ما بين وجم
اسم  ال جبرل منظومتين  ى نام " في حين ضم ديوان  د  د  إلىأ " جاو جاو

عنوان اما ) 61( م على ثالث مقطوعات  ل د سي :" حتو ديوان ضرب  أ " جاو
د  من رها هي التي ) 62(جاو تف عليها معظم نقاد األدب اواألشعار الساب ذ
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ه  تا ن ناتهـ آزاد في  ر ج ، بينما ذ ال "األرد ا إق أنه حصل على " بجون 
ال لألطفال من فقير  مجموعة من المنظومات  تحتو على ست منظومات نظمها إق

ال حيث مازالت  التاليسيد وحيد الدين وهي غير مطبوعة  ات إق ل لم تضمها 
عد  صل النقاد  حث والدراسة ولم  ال   قول إلىتحت ال   .فصل في نسبها إلق

ات المنظومات الشعرة أ" ما أن هناك خالفًا بين النقاد حول عدد  ب
ار نقاد األدب  فيبيتًا  152المطبوعة ، فعددها  ة المعتمدة لد  ال األرد ات إق ل

ه األرد تا ال " ، إال أن عبد القو الدسنو أوصلها في  ا إق  163 إلى" بجون 
ات الشعرة التي وق) 63(بيتًا  ن ناتهـ آزاد التفاوت في عدد األب د علل الناقد ج

قوله  ــ درا  ان ـ درا : " تضمها منظومات  ان اعة أكثر المنظومات في  لقد تم ط
ان عدد أشعارها أكثر من  ال عندما نظم هذه المنظومات  ل مختصر ألن إق ش

تضح ذلك من المنظومات الت عت لألطفال في يهذا و ة  ط   ) . 64(الكتب الدراس
ا  ال: ثان   مصادر أدب األطفال عند إق

عيدا عن الكتب والمناهج  ا لألطفال  ال أول من أبدع أد ان إق لقد 
ال  ن لنا رد روافد أدب األطفال ومصادره عند إق م رنا و ما سب أن ذ ة ،  الدراس

  :مصدرن هما  إلى
ة  -1 ة في  :مصادر شرق ال وتأثير تعددت المصادر الشرق أدب األطفال عند إق

صفة خاصة في  ال و صفة عامة في أدب إق عا واضحة  هذه المصادر جم
ة على مصادر وروافد هي  .أدب األطفال   :واحتوت هذه المصادر الشرق

ة) أ(    :  مصادر إسالم
م  -1   : القرآن الكر

الثراء الفني والموضوعي فقصص القرآن الكرم التي  يتميز هذا المصدر 
ه وخاصة التي على ألسنة الحيوان والطير  ما ) سورة النمل ( وردت ف وغيرها 

ات على  الصبر والث ه  اد األخالق ثيرًا من الم ة تجسد  تتضمنه من مالمح فن
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ة الض ة من أجله والدفاع عن الح ونصرة  المظلومين ، وهدا ن إلىالمبدأ والتضح
ة أ ن بوسائل العرض الفن م اد  لها م اجات الطفل ونموذج على و ع احت ن تش

ي دعا ( ذلك  ال ) وهمد رد ( أ دعاء طفل ) بج  أ مواساة ، وما ضمنه إق
ة واضحة  اد قرآن   فيها من معاني وم

ة  -2   : السيرة النبو
ال لما  ة مصدرًا مهما من مصادر أدب األطفال عند إق تعتبر السيرة النبو

ة  طوالت وأحداث ماد ة تجتذب اهتمام األطفال وتلبي شوقهم تتضمنه من  ومعنو
اد طولة وتتجلي فيها الم ة ونضرب  للمغامرة وال ع حاجاتهم النفس ش م مما  والق

س رة الرئ اإلسراء والمعراج وهي الف ال في نظمه هنا مثال  د "ة التي تأثر بها إق جاو
ال لمعاني الحديث النبو الشرف اجانب  إلى" نامة   .في منظوماتهستلهام إق

ة) ب(   :  مصادر تراث
م،  ال من التراث اإلسالمي والشرقي القد وهي المصادر التي استقاها إق
تاب أدب األطفال  وهذه المصادر وٕان لم تكتب لألطفال في األساس إال أن 
طها وقدمها لهم ، وقد  س ار الصالحة وقام بت ال الذ استمد منها األف وخاصة إق

اسا ،  تعددت نماذج أدب ة اقت ال التي اعتمدت على المصادر التراث األطفال عند إق
ة  ال فن ة في أش ما حاول أن يوظف هذه المادة التراث طا  س صا أو ت أو تلخ
ال في أدب  ات مرحلة الطفولة ومن هذه المصادر التي اعتمد عليها إق تناسب مستو

  :األطفال 
ة  -1   :مصادر عر

ال إل ة ىرجع إق ة  مصادر عر اللغة األرد في أدب األطفال الـذ قدمه 
ة  د نامه(والفارس تاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني ومقامات الحرر ) جاو مثل 

ت أثرًا واضحًا  ع الزمان الهمداني ، ورسالة الغفران ألبي العالء المعر التي تر د و
ال في منظومة  د نامه ( على إق ال أ رسالة الخلود وقد أ) جاو المعر   إلىشار إق
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د نامه  ره مرة أخر في ديوان) 65(في جاو ال جبرل ما ذ تحت عنوان ) 66(ه 
قصص ألف ليلة وليلة " أبو العالء المعر " ال  ضا تأثر إق وتحدث عن فلسفته أ

اد وعالء الدين وعل اتها مثل سند ثير من اآل يوشخص ا ذائعة الصيت في  داب ا
الهم ، وقد وظفت إلفي مستو األطفال  رهم ، واستثاره خ ة ف متاعهم وتسليتهم وتنم

م التي تعي اد والق ثير من الم دهم  اتهم هذا نوتزو تب  إلىهم في ح جانب 
ة  ال يتقن اللغة العر ان إق ة و العر   .التصوف والتارخ 

ة -2   :مصادر فارس
ة حت ال اللغة الفارس " ارمغان حجاز" أتقنها ونظم بها ديوانه  ىتعلم إق

د نامه وغيرها من الكتب النثرة مثل  " آيين عجم " و" انتخاب بيدل" ومنظومته جاو
انت ل ة التي  نه إتقانه للغة الفارس ر في عصره من االوقد م طالع غة الثقافة والف

ار الشعراء والمتصوفة الفرس  أف ة والتأثر    . على المصادر الفارس
ا عند الغز  أدب الوصا ال  أ أيها الولد "  سرا " في رسالته  ٕالىلقد تأثر إق

ة عند سعد  الطفولة ، ومنهج التر اء علوم الدين وما يتعل  ه إح تا وفي 
لستان سعد  ة ) 67(الشيراز في بوستان و ال . وقصصهما األخالق ضا تأثر إق أ

الفرس مثل جالل الدين الرومي  والتصوف عند شعراء تب الوع واألخالق
ة في األدب الصوفي الفارسي خاصة في  ات التمثيل ا وسنائي ونظامي لكنجو والح

قة "و" مثنو معنو "  قة الحق ره " حد ال بجالل الدين الرومي أن ذ وقد بلغ تأثر إق
  -:في عدة مواضع منها

ين الرومي ح -1 عتبر الرومي مرشده وقد دار بينه و ال  وار شعر رائع ان إق
ال الروم" ير ومرد ب"عنوان      .)68(ي مرشدهأ المرشد والمرد حيث اعتبر إق

د نام" في   -2 قا له وقدوة له "  هجاو أن يتخذ الرومي رف د  ال ولده جاو ينصح إق
قول  اته  ك هللا النار ا" في ح ي يه جعل من الشيخ الرومي رفي الطر 

م " وفي ديوانه ) 69(واالنصهار ل ال رسالة " ضرب  د  إلىوجه إق جاو
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عنوان د س" :ينصحه فيها  عارض  منأ " يجاو د وتقع في ثالثة أقسام  جاو
ل افيها الشاعر نظامي الكنجو في قصيدة له ينصع فيها  ال  ختم إق بنه و

عد من أقسم من األقسام الثالثة ببيت فارسي من  ات نظامي الكنجو الذ  ب
  ) 70(لفرس أئمة شعراء ا

ة  -3   :مصادر هند
ة الثرة مثل  المصادر الهند ع  الط ال  وهي " ليلة ودمنة " تأثر إق

مجموعة القصص على لسان الحيوان والتي تجاوز تأثيرها في أدب األطفال الهند 
ة وقد قر  إلى ة واألور الد العر ة وهي في األصل ترجمة لمجموعة أ ال األرد ال  ها إق

ة وهي تعني األسفار الخمسة وقد أثرت في " بنجاتنترا " المسماة  القصص الهند
علم بها عن  ة وضعها أحد البراهمة ل ة واألور ثير من الخرافات في اآلداب الشعب
الحم والجهل ومعظم هذه القصص  طر القصص ثالثة من األمراء يتسمون 

ال بهذه القصص في قصصه الشع را  " رة على لسان الحيوان وقد تأثر إق اكـ م
هي  لهر " و " اور م ـ بهار اور  ر " و " ا ائي اور  ـ  ـ برنده اور " و " ا ا

نو      ".  ج
ة  -2   :مصادر غر

سوب   ة فقرأ خرافات إ اآلدب الغر ال  وناني التي تتضمن إلىتأثر إق
مة وقد ترجمت قصصها  ات لغات عديدة و  إلىالح ا . الفونتينأثرت في خرافات وح

ة خاصة من الشعر اإلنجليز وذلك أثناء  س عن مصادر غر ال واقت وقد ترجم إق
ضا واظب عل عد عودته أ قراءته للشعر  ىإقامته في لندن إلعداد الماجستير و

  .نجليز واألدب اإل
قة  األدب اإلنجليز بدأت عندما عمل مدرسًا لألدب أوالحق ال  ن عالقة إق

الهور ثم سافر عام نجليز في الكاإل ة  وم ة الح لندن حيث أمضي  إلى 1905ل
مبردج زهاء ثالث سنوات درس فيها الفلسفة وسافر  ا عام أ إلىفي جامعة  لمان
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توراه وعاد 1907 لندن وحضر  إلىم وحصل من جامعة ميونيخ على درجة الد
ة في  إلىنتسب امتحان النهائي في الحقوق و اال اس مدرسة االقتصاد والعلوم الس

عد ذلك    ) 71(م 1908الهند سنة  إلىلندن ، ثم  رجع 
ال عددًا اوقد  س إق ة  إلىالمعاني المفيدة من اإلنجليزة ونقلها من قت األرد

عن طر الترجمة التي من بين أهم مصادر أدب األطفال ثم قدمها لألطفال في 
صا وال طًا أو تلخ س ـ درا"احث في ديوان الهند ت حتو على   ير " ان بوضوح أنه 

سه صراحة من الشعر اإلع ه خمس منها شر قطع مقت نها  فينجليز وتتشا عناو
ن قطع الشعراء اإلنجليز    )  . 72(مع عناو

ال في ست من القصص الشعرة والمنظومات الشعرة أنه   وقد صرح إق
ر ا سها من الشعر اإلنجليز حيث ذ ل من ) ماخوذ( لمة قت ه تحت  " أ مقتس

هي  را  اورم ـ م ر " "ا ائي اور  ـ   ي دعاء " و" وا اخواب " و " بج  " مان 
ارة  مرسنذ مأخو " وع س" از إ مرسن تحت " من  ةأ مقت لهر " ا ـ بهار اور  " ا

ر" و و م  س"  مأخوذ ازول ر تحت  ةأ مقت و م    " .همدرد " من ول
ان االعتقاد السائد  ة األمر أن هذه المنظومات الست  فيلقد   األولىبدا

ة الحديثة أن  قات األدب حاث والتحق مترجمة عن الشعر اإلنجليز لكن أثبتت األ
انت النتيجة  ار هذه المنظومات فق وأعاد إبداعها من جديد و ال أخذ أف ختالفا اإق

ين المنظومات اإلنج إلى ات والموضوعات حد ما بينها و   .ليزة في الشخص
مصادرها اإلنجليزة التي  إلىستعرض هذه المنظومات مع اإلشارة اوسوف 

س  ال وهي مإقت   :نها إق
ة لقصته الشعرة ا -1 س رة الرئ ال الف س إق هي " قت را اور م ـ م من قصيدة " ا

spider and the  fly   للشاعر مير هيوت Mary Howitt  وقد حاول
رة في أذهان األطفال وهي يجب أال قة العدو  ىننس فيها أن يرسخ هذه الف حق
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والقصة الشعرة واضحة الفهم لألطفال وتتميز ) 73(من خالل حديثة المتمل 
السالسة والسهولة    .لغتها 

ة لقصته الشعرة  -2 س رة الرئ ال الف لهر " أخذ إق ـ بهار اور  من قصيدة " ا
اسم     R.W. EMERSONمرسن الشاعر اإلنجليز ا  Theالمعروفة 

Mountain and squirrel  إلىالجبل والسنجاب وتشير هذه القصة  ىمعن 
ال فائدة وأن هللا تع ا شئ ضئيل وحقير و قة  أنه ال يوجد في الدن خل  لىاحق

قوله  ال قصته الشعرة  دأ إق مة خاصة و   :ل مخلوق لح
ـ  هتاتها ا اني مي جاكـ دوب مرت:   لهر سـوئي بهاره     تجهـ هو شرم ، تو 

ًا : الترجمة  نت حي   قال جبل للسنجاب أل بنفسك في الماء لتموت  لو 
قوله  مرسن قصيدته    :بينما بدأ ا

The Mountain and the squirrel had a quarrel   
And the former called the latter ( little thing )   رك الجبل والسنجاب ، فقال األول للثاني أيها الصغير تعا: الترجمة )

 ) 74) (الضئيل 
ل من ما يبدو من مطلع القصيدة عند  رة واحدة و مرسن أن الف ال  وا ، إق

ال وٕانما  يءوهي أن لكل ش ان ضئ ه دون غيره مهما  فة خاصة  ا وظ في الدن
الصور  أتي  ل شاعر أن  االختالف في المعالجة الشعرة لكل منهما ومحاولة 

ات و  ة من تشبه الغ   .ضخامة الجبل  وضآلة السنجاب ن مداستعارات لباال
ة لقصته الشعرة  -3 س رة الرئ ال الف س إق ائـ(واقت ـ  ر  يا من الشاعر ) اور 

عنوان  JEAN TELLERاإلنجليز   The Cow And: من قصيدة له 
The Ass  الشا ة الحمار  ال شخص قرة والحمار وقد استبدل إق " ر " ةأ ال

د على معاني اال االحسان وهذه القصة تؤ   )75(عتراف 
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زة لقصيدته  -4 رة المر ال الف ر ) همدرد(وأخذ إق و م   Williamمن ول
Cowper   وتوق هذه القصة الشعرة عواطف المواساة والتعاون والتكاتف

ة البلبل و    ) 76(راعة ٕالىوالحزن لد األطفال من خالل شخص
ة لقصته الشعرة  -5 س رة الرئ ذلك الف ال  نو ك با(أخذ إق من ) رنده اور ج

ر من قصيدته  و م  ستهل اوقد  The Nightingale And Glowwornول
رقص و م  قوله ول   :يدته 

- Nightingale , that all day , had cheered the village with 
his song      ه طوال ال: الترجمة أغان بينما استهل  نهارظل الطائر يهتف في القرة 

قوله  ال قصته الشعرة    :إق
ك مرغ نغمه  - ا رهاتها بسر شام ا ه بيتها  سي تهني    .يرا 

ة المساء، : الترجمة  غرد في بدا   . على غصن شجرة  جاثماان طائر 
ال يتضح أنهما  ر وٕاق و رة اومن خالل دراستنا لقصيدتى  تحدا في الف

ة وهي المزج بين التع س ل الشعر أ إلىالرئ ذلك في الش ة والمزاح ، و م األخالق
صماتهما القصة الشعرة إال أنهما اختلفا في المعالجة الشعرة  حيث تبدو بوضوح 

قة أن يراع ال  ةالشعرة والحق ال بيّ أإق ر ألن إق و ن من كثر نورًا وضوء من يراعة 
  ) 77(رسالة الشرق وقوة نضجها  ةراعٕالىخالل الحوار بين البلبل و 

ر -6 و م  ال قطعته الشعرة       William Cowperومن ول س إق ذلك اقت
ي فراد " الرائعة  زة من " برنده  رتها المر ال ف و الطير وقد ترجم إق أ ش

ر  و ـــدة   أ  On a Goldfish Starved to Death In His Cageقصي
زة لد ،الموت في قفصه ىعصفور مغرد يتمن رة المر ر  فالف و ل من 

ان مد ال واحدة وهي ب اء المفطر  وٕاق ه هذا الطائر من األلم وال عان ما 
ر يتألم للقلب وهو أس و ان طائر  ام الحرة ، وٕان  ر أ تذ كثر أير القفص و
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ان  ال  ه أ أنه ألم ماد بينما طائر إق قضي عل اد أن   من الجوع الذ 
ا حيث اعتصره الحزن والهم  ة القصيدة يخاطب طائر  فيو . ألمه نفس نها

قول  طل سراحه ف أن يخلصه من أسره و اد  ال الص و  ـآزاد مجه: " اق
رني والى  رد ا" قيد  ال  ،آسر  أ أطل سراحي  فالطائر هنا عند إق

ة عن الوطن األسير   اد لنا الص شبهه هنا   . الستعمار اإلنجليز الذ 
قول له  اد و ر الص ش ر ف و   :أما طائر 

Thanks gentle Swain, for all my woes, and thanks for this effectual close 
and cure of every ill .    مة وعنايتك : الترجمة ل مساعدتك الق اد الشهم على  رًا لك أيها الص ش

  ) 78(ل جروحي 
ة قد ساهمت في       ة والغر ل هذه العناصر الشرق ذا نجد أن  وه

ال ن مصادر أدب األطفال وروافده عند إق ة القد  .تكو ال على اآلداب األور طلع إق
فنونها العديد واختلف  ة واإلنجليزة وتأثر  صفة خاصة األلمان المسارح  إلىو

ه  صيرته النافذة وعواطف الشاعر ف ة في ميونيخ ولندن وأدرك ب ة والتمثيل الغنائ
ان في  ون لها م ات التجديد بين الشعراء وأن هناك فنونا مستحدثة يجب أن  حر

ضرورة أن يجرب موهبته الشعرة في فنون جديدة فنظم ادب األرد و األ قتنع 
ال . لألطفال األناشيد والقصص الشعرة على لسان الحيوان والطير ن إق ولم 

ان مبتكرًا  سًا فحسب بل  ضامقت   . أ
ال في أدب األطفال : ثالثا ل والمضمون : شعر إق   من حيث الش

ل) أ(   :  من حيث الش
ن تق م شعرم ال من حيث القالب الشعر  س   : قسمين إلىإق

شف  فيال توظف القصة  يالقصائد الت يالمنظومات الشعرة وه -1 مضمونها و
تناوله وه ة تجاه ما يتحدث عنه و ة إنسان ال عن مشاعر ذات ذات  يفيها إق
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ي دعا  حور مثل بج  فه لمجزوءات ال ي و ) دعاء طفل ( أوزان خف رند 
و الطير( فراد  نو )نشيد الهند(، وترانه هند )ش ) يراعة ( ، وج

ا يت  وهندوستاني بجون    ) .النشيد الوطني ألطفال الهند ( قومي 
ل قصص يدور على لسان الحيوان والطير : القصة الشعرة  -2 وهي حوار في ش

ة األطفال ومحب ال الشعرة لعقل را : لديهم مثل  ةوهي من أنسب األش ك م ا
هى اور  ة(م ا بوت وذ لهر ) عن ك بهاراور  ائي ) جبل وسنجاب(وا ـ   وا

ر  اخواب ) المواساة ( ، وهمدرد ) قرة وشاة (اور  ) حلم أم " ( ومان 
نو  ـ برنده اور ج راعة " ( وا   ) .طائر و

ن لنا أن نقسم شعر م ال من حيث اإلبداع الشعر إل و ضا ىإق   :قسمين أ
اره ) : اإلبداع ( شعر البديهة  -1 ال من بنات أف هي القصائد التي نظمها إق

ي فراد " وجادت بها قرحته الشعرة مثل  " " وترانة هند " ، " برند 
نو يت " "وج اقومي  نو " "وهند وستاتي بجون  ـ برندة اور ج   " .  وا

اس ( شعر مترجم  -2 ال من وهو الشعر الذ ترجمه أو اقت) : االقت سه إق
هي : " مثل  ،الشعراء اإلنجليز سواء صرح بذلك أم ال را أور م ـ م " ، " ا

لهر  ـ بهاراور   ر "  "وا ائي  اور  ـ  ي دعا " "وا ج  " " وهمدرد " " و
اخواب  ان  ."ومان  ال  سة نجد أن إق وٕاذا أمعنا النظر في هذه األشعار المقت

تـب تحت هذه األشعار أكثر وضوحًا وتحديدًا من ا قوه حيـث  لشعراء الذين س
ي ل( بين قوسين  لمة ) لألطفال ( أ )  ئيبجون  أ ) مأخوذ(وقام بوضع 

س بين قوسين تحت  هي " مقت را اور م ـ م ر " "ا ائي اور  ـ  ج " " وا و
اخواب " " ي دعا  ارة " ومان  ر ع ال أكثر تحديدا عندما ذ ان إق ( ما 

مرسن  وذ ازمأخ ة ) إ مرسن بين قوسين تحت قصتة ) 79(ن مأ مقتس إ
لهر " الشعرة  ـ بهاراور  ارة " إ ر  ماخوذ از( وع و م  سة ) 80(ول أ مقت

ر بين قوسين تحت  و م    " .  همدرد " من ول
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  :من حيث المضمون )ب(
ع أن نحدد إطاراً   من الصعب تحديد مضامين أدب األطفال لكننا نستط

أن اة اإل عامًا  ما يتالءم وقدراته نقول أننا نصور للطفل الح ة ونعبر له عنها  نسان
ع أن والقار أل.  عده على النمو السو حيث نسا ستط ال  دب األطفال عند إق

ة وجعلها من  ع البيئة الطب ال اهتم أكثر  هم المضامين أ تشف دون عناء أن إق
اتات والزهور والثمار لألالتى قدمها  ات و الن اه والغا ال والم طفال مثل السماء والج

  . والحيوان والطيور
طمح  ال  ة األطفال  إلىان إق ة شخص بناء إنسان جديد عن طر تنم

ة الغد بوعي انجسم ًا، وٕاعدادهم لتحمل مسؤول ًا ولغو ًا واجتماع ًا ونفس ًا وعقل
ة روح التضامن و  ة صفات وٕاخالص، وتقو التعاون والمواساة بين األطفال وتنم

الشجاعة والجرأة في نفوس األطفال في المجتمع الدولي ومعرفة الفرق بين العدو 
، والطيب والخبيث، والخير والشر  ة  إلىوالصدي الوطن ا جانب تنم عتزاز األطفال 

ة و  ة وطن اتهم في الغد تجاهه، وتريتهم تر مسؤول ة وتعرفهم وتهيئهتم لإلسهام  قوم
ة م اإلنسان رة  .الق يز على الف وتبدو هذه المضامين والمعاني واضحة عند التر

ما يلي  ال وقصصه الشعرة  سة في منظومة إق   :المحورة والرئ
هي  -1 را اورم ـ م رته المحورة التي يرد أن يوصلها : ا ف ال  يخبرنا إق

مل والنفاق والمداهنة تجعل لألطفال في هذه القصة الشعرة وهي أن الت
ستعد للموت  اة و أس من الح   .اإلنسان ي

لهر  -2 ـ بهارا ور الحجم بل : ا قة ال ترت  ال إن العظمة والرفعة الحق قول إق
ة والعمل   .الحر

ر  -3 ائي اور  ك  ال في هذه القصة الشعرة : ا أن اإلنسان هو  إلىشير إق
ع المخلوقات على األرض أشرف المخلوقات وفي وجوده رح   .مة لجم
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ي دعا -4 ست : بج  ة ل ال في هذه المنظومة أن إصالح الشخص د إق يؤ
م فيها هو عاطفة اإلصالح التي تكمن في  إلىفي حاجة  القول والوصف وأن المتح

ل إنسان    .داخل 
شجعنا  : همدرد  -5 في هذه المنظومة ال يلقننا المواساة فحسب ، بل 
الخير على أن نس اء والشر  النور والض   .تبدل الظالم 
ا خواب  -6 ال أن االعتدال في : مان  في هذه القصة الشعرة يوضح إق

ن  يئل ش م ه  الغ ف أمر مطلوب فال يزد الشيء عن حده ، فالحب الدنيو الم
ة في سبيل رقي الفرد أ ون عق   .ن 

ي فراد  -7 ال في هذه المنظوم: برند  د إق ة على معاني الحرة يؤ
شغف  تطلع  ة و ضجر الطائر من العبود ل رمز مثلما  ش ة  اة  إلىوالعبود ح

  .الحرة واالنطالق 
ار و اترانه هند   -8 يت  هندوستاني بجون  رة المحورة في : قومي  الف

شهرة  ، ولهاأ نشيد الهند" ترانه هند " هذين النظمين هي حب الوطن وقد نالت 
م حيث ترددت على لسان أطفال الهند على اختالف  واسعة ف ي الهند قبل التقس

انهم ولغاتهم ، وحتى اآلن لم تقل شهرة هذا  اسم أد ع ألول مرة  النشيد الذ ط
س" ننا أن نقدر مد" وطننا "  أ"  همارا د م انتشار هذا النشيد وشهرته في  و

م عنه  فة عبد الح اكستاني خل ما قاله الناقد ال ة على أتساعها  ة القارة الهند  ش
ه : قولف ال موهبته الشعرة على الوطن وحب الوطن ولم يتأثر  لقد أوقف إق

الد وعرضها حتى أن  ه في طول ال ه الهندوس وتغنوا  المسلمون فحسب بل تأثر 
ان الطالب بها يبدأون يومهم الدراسي بترديد هذا النشيد عض ال ة  مدارس الهندوس

حف ) 81( ان  ما بهذا النشيد حتى أنه  م الهند المهاتما  غاند  مت ان الزع و
اته و  اكستان اأب ة نشبت بين الهند و اس لة س اته في حل مش ستعمل مصرعا من أب

م ا م عندما اختلفا على ترس اكستان أعالمها عد التقس ل من الهند و لحدود ورفعت 
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ة هي نواكه ش ح(في  إلىعلى قرة حدود عندئذ جاء غاند وتمتم ) اإلىبنجالد
حثنا على التفرق : " الدعاء مرددًا هذا المصرع وقال إننا لن نحل " إن الدين ال 

السيف  اكستان    . .مشاكلنا مع 
نو -9 ال في هذه المنظومة:  ج ة وأنه ال  يتناول إق ات اإلله رة التجل ف

ون  عاد اإلنسان أخاه ايجب أن  ائعنا وأال  اين في ط ختالفنا قائما على الت
ة  ات اإلله ه التجل ل إنسان تكمن ف   .اإلنسان ألن 

نو  -10 ـ برنده اور ج إن التواف واالنسجام بين  الكائنات مظهر من : ا
  .اإلنسان  ر لدمظاهر جمال الدين وخل عاطفة التطو 

عنوان  م  ل ال جبرل وضرب  ال في  " حملت المنظومات التي نظمها إق
ـ نام د  د سـ" "جاو شتكي من الجيل الجديد "  وجاو ال  مضامين مختلفة منها إن إق

اة الترف والدعة والراحة وعدم ميله  ه ح ذل الجهد وتغلب روح الغرب  إلىح العمل و
اته  نظر . على ح ل ما هو أجنبي وقد  إلىو قدر  حترم و احتقار بينما  مقدراته 

اته  التوفي في ح د على هذه الحقائ ، ونصحه ثم دعا له  ال ابنه جاو . أطلع إق
ال حقًا هو  ميز مضمون أدب األطفال عند إق ه " إن أهم ما  " وجهة النظر األخالق

م األخال ال واشعاره تعلى من قدر الق ار إق ة والتنشما أن أف ة في التر ة عند ئق
ذلك عندما  ال هذا الجانب األخالقي  غفل إق س عددًا من القصص ااألطفال ولم  قت

ة من الشعر اإلنجليز    . األخالق
ن أن تصنف ضمن أدب األطفال عند  م ال  وهناك منظومات أخر إلق

ال وذلك من حيث مضمونها مثل  وطفل " أ مرحلة الطفولة " عهد طفلي " إق
جه  اور شمع " ع رض" أ طفل " شيرخوار  ك "الطفل والشمعة ،  و أ" و رزو آا

ولكن نقاد األدب األرد ) 82(أ  القمر والنجوم "  وجاند اور تار " ، "  ةأمن"
ة  ها  وعدم مقدرة األطفال على فهم معانيها الفلسف ة أسلو عدوها لصعو   ) 83(است
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عًا  العند تجاهات أدب األطفال ا: را   إق
ناء  ن األطفال ، و ة في تكو حمل اتجاهات إيجاب ال  أدب األطفال عند إق

اة، والطفل هو اإلنسان في أول ونوا رواد الح  هوأدق مراحل ىشخصيتهم وٕاعدادهم ل
ال ن االإوأخطر أدواره ومن ثم ف اة الطفل عند إق الجانب الوجداني في ح هتمام 

عته المميزة  يتعين أال علوه أ اهتمام آخر فاألدب اإلبداعي الموجه للطفل له طب
عة هذا اللون من األدب من حيث  ة الواضحة لطب ار من حيث التعدد عن أدب الك
ة والنمو اللغو وتتعدد اتجاهات أدب  فة األخالق ة والوظ ة الوجدان وظائف التر

ال من حيث أصولها وأهدافها  ن تقسمها األطفال عند إق م ة التي  ة والوجدان المعرف
  : إلىعلى النحو الت

ة  وأاتجاهات  -1 ة عقائد   :خالق
ن العقيدة الدين ة من وسائل تكو ة إيجاب ال وسل ة عد أدب األطفال عند إق

ة في مرحلة الطفولة وقد إلىفي نفوس األطفال ، بل هو أقو هذه الوسائل وأكثرها فع
ال أدب األطفال و  ة اتخذ إق قلوب الناشئة خاصة وهو  فيسيلة لغرس العقيدة الدين

ان األخر خاصة  في  المجتمع الهند فينفس الوقت وسيلة من وسائل احترام األد
ال ه ان لذلك فإن صورة اإلله عند إق عتبرها  يالصورة المجردة الت يالمتعدد األد

ان وتعد منظومة  ى دع"ل طفل ملكا له رغم اختالف األد نموذجًا جيدًا " ا بج 
ستخف بها  انته وعقيدته ولم  ان المخالفة لد ة لألد عم الكراه ال لم  على ذلك فإق

ما لم ي زدرها  ان و و ظهار الفروق بينها ، بل صورها إ تعرض إلى المقارنة بين األد
ما يختلفون  ختلف فيها الناس  ان من عند هللا و عًا على أنها أد اتهم  فيجم جنس

  ) . 84. (ولغاتهم 
عقل  فهم أو  ع أن  ستط لمة أفالطفل ال  ومن " هللا "و يتعرف على معنى 

ع  شرح لألطفال نظام الكون البد ال ان   ةرض وفائدالسماء واأل فيهنا استطاع إق
متها لإل ةل ظاهر  عته وق لهر (نسان طب ـ بهار اور  ووضح لهم نصيب ) راجع ا
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حانه وتعالى بذاته مصدر الخير  فيل ظاهرة  اة العامة للعالم وأن هللا س سير الح
الحب الذ  قرن لف الجاللة  ه والجمال والحب، ف حسه الطفل نحو أمه وأب

موزمالئه الخير الذ تنتجه األرض، و ه القمر والشمس والمطر واأل، و عط نهار ا 
الكالم والن ه  يف أنعم هللا عل ات و ر ير واللمس من نعمة و لى آخر ما إظر والتف

ه على اإلنسان من نعمه اإلأ ة وما سخره له فاض هللا  اته من حيوانات  فيله ح
ات والنموذج لذلك قصته الشعرة  ر "وجماد وطيور ون ائى او  ـ    " . ا

ة  -2 و    - :اتجاهات تر
ع أصولها  يوه ن تحديدها وتت م    -:ة إلىالنقا الت فيعديدة و
شوا خبرات اآلخرن ومن ثم تتسع خبراتهم -أ ع مساعدة األطفال على ان 

ة وتتعم   .الشخص
وا بتعاطف ومواساة وجهات نظر  يإتاحة الفرصة لألطفال لك-ب شار

ة و  ات الت الح   . تعد نموذجًا لها ) همدرد(اآلخرن تجاه المش
ين األطفال من فهم الثقافات األخر  -جـ ا وأساليبتم ة فيها حتى الح

الثق ش معها خاصة أن الهند مليئة  نوا من التعا ة  افات األيتم خر مثل الهندوس
ة وغيرها  ا( وتعد منظومة . والسيخ نموذجًا على ) يت ي ىمقو  هندوستانى بجون 

  .  ذلك 
الت التى يواجهونها وشرح  فيمساعدة األطفال  -د التخفيف من حدة المش

  . أنفسهم  فيزدادوا ثقة سبل مواجهتها لهم حتى ي
بث االتجاهات الخيرة تجاه الكائنات األخر مثل الحيوانات والطيور  -هـ
  . بل والجماد 

م -3 ة  ةاتجاهات ق   : وٕاجتماع
ان أدب األطفال يخضع  همضمونه  فيلما  لمعايير المجتمع وطرق  وأسالي

فة من وظائف المجتمع الت اره وظ اعت ير السائدة  م وعالقات  يالتف ع فيها ق تش
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ة ا التعصب والكراه ة  ة سال ةجتماع وخفض مستو الطموح واالحساس  واالتكال
ة العطف واأل ة لها الغل م والعالقات االجتماع انت الق ة وغيرها ، لذا  ة والكراه نان

قدمه لألأدب األطفال عند  في ال من خالل مضمون ما  ر وعلم إق طفال من ف
ة وثقافة ومعر  ة واالجتماع م االتجاهات الق م ونماذج تتعل  ال وق   . فة وخ

ار ما يناسب الطفل  ن التعرف على هذه األهداف من خالل اخت م و
واف آمال المجتمع الهند يل ثقافة الطفل الت و تتواف مع العصر والوصول  يوتش

ة متكاملة ومتوازنه للطفل    . إلى بناء شخص
ة ووجدا -4 ة اتجاهات معرف   : ن

ال يجد  طالع أدب األطفال عند إق ة أمن  ة والوجدان ن االتجاهات المعرف
ة للطفل وه اجات المعرف ع من االحت    - : يعديدة وتن

مجموعة متكاملة من األلفا والكلمات   - أ ده  إثراء لغة الطفل من خالل تزو
  . الجديدة 

م وقوانين المجتمع   - ب   . صقل سلوك الطفل وف ق
ة  -جـ االستقرار واألتقو شعروا    مان روح التضامن والتعاون بين األطفال حتى 
ة والنفور من العادات السيئة العادات الاالعتماد على  -د   . طي
ة الجرأة -هـ ماضيهم  فيتنم   . نفوس األطفال والفخر 
ة الحس الفنى والجمال والقدرة على التعبير الخالق -و   )  85. (تنم

ة: ال شعر األطفال عند إق   نماذج تحليل
ار ، اللهم إال في مضمونه  ثيرا عن شعر الك شعر األطفال ال يختلف 
اشرة ودون واسطة وأن  ومحتواه وجمهوره ومن ثم يجب أن ينال إعجاب األطفال م
شف لهم طرقا جديدة  هم و ة مدار ساعدهم على تنم طة و يدخل عليهم البهجة والغ

ع تب للصغار إلىشون تجاره الجميتعرفون بهما عالم الشاعر و ة والشعر الذ 
ه وأن  فهمها جمهور مستمع ون شعرا ناجحا أن تكون لغته شاعرة  يتحتم لكي 
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احساس الشاعر ) 86(هدف ومغز لألطفال ون موضوعه ذا ال  وقد أدرك إق
حتاج  ة ما  المؤثرات الغر آفاقه التي اتسعت  قارة ال هه األطفال في شإلىالمرهف و

الهم  أخذ بيد خ ع فهمهم العاطفي و ش ة من أدب خاص بهم يرضي ميولهم و الهند
عرف هم السرور و دخل على قلو سليهم و متعهم و اة وما فيها من خير و الح هم 

  .وشر
ال وقصصه الشعرة نقطة تحول في تارخ  انت منظومات إق ومن هنا 

ال  ان إق ة ، و ون لألطفال في الهند أدب أدب األطفال في اللغة األرد أمل أن 
تعلمون منه األدب  ه و ستمتعون  ه في متناول عقولهم،  اللغة األرد توب  م

مة ، شأن األطفال في أورا و  ة نوعين من فنون اوالح ال في اللغة األرد ستحدث إق
األنشودة والقصة الشعرة وأغلب نماذجه على لسان الحيوان : أدب األطفال هما 

ة فيها، و والط ة األساس مثل الحيوان أو الطير الشخص ال اير حيث  ار إق خت
عرف شغف األ قدمها لألطفال يدل على أنه  ساطتها قصص الحيوان ل طفال بها ل

رها ة وسهولة تذ ة ، ومن ناح عة اإلنسان ، وألنها تعرض حاالت مختلفة من الطب
ضمن   أخر  ل مشوق وجذاب ولذلك نجده  ة في ش ألنها تعلم الحقائ األخالق

ة    .قصصه ومنظومات الدرس التهذيبي والموعظة األخالق
ال  م شعر إق ننا تقس م    -:قسمين هما إلىو

  :الدراسة : أوال 
ة  -1   :المنظومة أو األنشودة الشعر

نتوقف عند ) 87(قرن العشرن لعندما نستعرض أدب األطفال في الهند ل
ال ألطفال أمته وأبناء جيله من منظومات وأنشودات شعرة  مانظمه الشاعر دمحم إق
طة ، والنتائج  س أسلوب سهل مع جمال فني مثير وٕايراد األمثلة ال نجد أنها تتميز 

ة التي يتوصل  أدب إلىالحتم عتني  ال  ان الشاعر دمحم إق سهولة و ها ذهن األطفال 
فهم ة صالحة، حتى يتحول الطفل إلى إنسان  األطفال وتثق ة إسالم وتريهتم تر
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فوته جانب الصدق والعدل، وال تأخذه لوم اده، ال  خدم ع عبد ره و الئم  ةصالح، 
، يتعاطف مع  في ة من الكبراء و بناء جنسه بدون تمييز، أإحقاق الح ه شائ ال تشو

عرف ح من أحسن  ساعد منإلىوالتعنت والعجب ،  حتاج إلى مساعدته ،  ه و
ل شر وخ ستضيف الغراء نزها من  عين الضعفاء و ل عيب إال ما إلىو ا من 
تضح ذلك عند استعراض ما يل ة و ين المالئ   : يميز بينه و

ة والمضمون  -1   :  أالفكار المحور
ى دعا " منظومته  فيف قف  أ) 88" (بج  دعاء طفل نجد طفال برئًا 

ال أو  في ون شمعة أو شمسًا أو شذ أو بل طلب منه ان  ضراعة بين يد هللا 
ون عونا للضعفاء والمساكين والفقراء وأن  ون فراشة وأن  انا أن  تمنى أح وردة و

م  ه الى الصرا المستق   . يهد
ال  د إق ؤ س  فيو ة ل حاجة إلى  فيهذه المنظومة أن إصالح الشخص
م فيها هو عاطفة اإلصالح التالقول والوصف وأن ا ل  فيتكمن  يلتح داخل 

ة لألطفال  يإنسان وتعد هذه المنظومة من أشهر المنظومات الت األرد  فيتبت 
من  الذ يتضح  فيتأثيرها الخ فيالهند ونالت شهره عرضة وأن سر شهرتها 

ن لكل طفل  م ًا مع مرور الوقت وتقدم العمر و اختلفت ن يدعو بها مهما أتدرج
انته    . د

ال  شير إق ى فراد"منظومته  فيو و الطير إلى  أ) 89" (برند  ش
ل رمز  ش ة  ة  في مثل الطائر الذ  معانى الحرة والعبود القفص متبرم من العبود

ذلك الى الروح الت رمز  اة الحرة واالنطالق، و شغف إلى ح تطلع  س يه يو  ةحب
  . منه قفص الجسم وترنو إلى الخالص

رة المحورة  ) 90" (ترانه هند " أنشودته الرائعة  فيونجد المضمون والف
ال  ينشيد الهند الت أ ة قرض في أم  1904عام  فينظمها إق للشعر، هو  هبدا

ال  ة وقد نظمه إق تارخه وأمجاده الماض ه و قالب الغزل  فيحب الوطن والفخر 
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عد من أشهر ال التى نالت قبوًال لد األطفال  المحبب لد الهنود ولهذا  أشعار إق
ار على حد سواء وال تدانيها  شهرتها بين لغات الهند المختلفة سو النشيد  فيوالك

  . رابندرنا تهـ طاغور  يللشاعر البنغال" منن جن "  يالوطن
ال  تناول إق نو"منظومته  فيو ة  اليراعة أ) 91" (ج ات االله رة التجل ف

عاد ل نسان ألاإلنسان أخاه اإل واأل  حانه إن  ات الخال س ه تجل نسان تكمن ف
ة ه. وتعالى رة فلسف ال ف تناول إق ة الفهم  يو نظرة وحدة الوجود ورما تكون صع

ثير من أطفال اله    .ي، ورما ال تتف مع مستو نموهم العقلندعلى 
يت "أنشودته األخيرة  فيو  اقومى  النشيد  أ) 92" (هندوستانى بجون 

ال  يالوطن س إألطفال الهند يرمز فيها إق  فيرض الهند وعدم التفر ألى تقد
ادتها   . س

الهند ومن  فيوتعد هذه األنشودة من المنظومات الشهيرة لد األطفال 
ال رسالة هامة إلى أطفال الوطن يلق ة  يخاللها يوجه إق الضوء فيها على أهم

ال  فيعندهم و  يوالتارخ فيوالثقا يوالعلم يالتراث الروح هذه األنشودة حاول إق
رة حب الوطن وعاطفة تمجيد األسالف    ) . 93. (بنجاح أن يروج لف

لعب المضمون  ال دورًا خطيرًا  فيو ات بناء  فيشعر األطفال عند إق عمل
ال الجديدة التاأل اة على هذه األست يج يل الح الغد القرب  فيرض حمل عبء تش
ه الطفل أل س م  فين ما  سنوات عمره األولى من معلومات وعادات واتجاهات وق

ن شخصيته و  فيومثل تؤثر  مه واتجاهاته أتكو اره وق صعب  فيف المستقبل بدرجة 
ن للمضمون  م عد و ما  ثيرًا من  فيتغييرها أو تعديلها ف حق  شعر األطفال أن 

   -:األهداف منها 
قدم لهم معلومات وحقائ عن الناس  حق النمو اللغو عند -1 األطفال و

  .والمجتمع 
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ه للخصائص  -2 ه وتقديره وح نمي إعجا ة الفاضلة و م الخلق الق صر الطفل  ي
ة ونفوره من الصفات المذمومة    ) 94(الطي

م والعادات واالتجاهات -3 ن المعايير والق حة  عمل المضمون على تكو الصح
اعاألطفال من خالل اال لد مة التي يخرجون بها من المضمون نط ات السل

ة ، مع  صورة مرض ن الضمير أو الرقيب النفسي  ساعد على تكو هذا  الجيد و
طرقة متزنه تساعدهم على التوفي  ة األطفال  ة جانب اإلرادة في شخص تقو
حيون  ين الظروف الواقعة التي  ة و ات الفطرة والغرزة من ناح بين الرغ

ة أخر إلىي المجتمع من تقفيها وما ف م من ناح    . د وق
ال يثير  -4 نمي في  فيالمضمون عند إق األطفال روح التعجب واالستفسار و

  .الطفل حب الوطن 
ال يبتعد عن   -5 ال في شعر األطفال ضرور وله دوره الحيو لذلك نجد إق الخ

قة في أدب األطفال حت الحق ال  مزج الخ ال المخيف المفزع وال   ىالخ
حدث نوع من البلب ال لال الخ قة  م عند اختال الحق   )95( ة واضطراب المفاه

ستهو  -6 اشر  أسلوب غير م قا لمعايير أدب األطفال و ال أهدافه ط حق إق
ال عند العرض والكشف ، بل مهمته فوق ذلك  ذا لم تقف مهمه إق األطفال وه

ا والوطن والخير والعدالة و  مان الطفل  ة إ ة وحتتقو ال يخدع  ىاإلنسان
صورها الموجودة في  صور له الشر والظلم  اة، و الطفل حين يواجه الح

ا  اة ،  إلىالمجتمع تسير جن ذلك في الح جنب الح والخير والعدالة  ألنها 
قصر ولكن الح له النصر في  إلىوالشر إن تغلب ف طول وقد  حين قد 

ق ة ، ألنه خير وأ  . ىالنها
قاللغة و -2   -: ىاألسلوب والموس

ال في منظومات ساطة  هاستعمل إق ة ل طة مناس س الشعرة لغة سلسة 
ار التي يرغب في أن يوصلها  ساطة العقول  إلىاألف جمهوره من الصغار وموافقة ل
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التي تتلقي هذه اللغة ، وتجنب غرب األلفا والمجاز وتخير الجمل القصيرة حتي 
س تخيلوها واختار الكلمات التي تثير معاني تدع الفرصة لألطفال لكي  توعبوها و
الغة أو إسراف  ة دون م   .حس

فهمونها دون أن توقعهم في  ال شعره بلغة جعلت أطفال الهند  لقد قدم إق
شة الحدث لكي لحيرة من أمرهم أو تقطع عليهم سلس االتهم وتجارهم عند معا ة خ

عرفونها و  حثوا عن معني األلفا التي ال ألفاظا  ةالعقل هقد قدم للطفل في سني
ع أن  ستط ة في إطار قاموسه من األلفا ومعروف أن الطفل  تناسب قدرته اللغو

ًا أرق ه  همن لغت ىفهم لغة وأسلو الموضوعات التي . وأسلو ان متعلقا  وهذا القليل 
فإننا عند مقارنتها " ي دعاء  يبجـ" تدخل في نطاق تجارب األطفال ماعدا 

انها  ة والفلسفة من حيث أسلوب ب المنظومات األخر نجد فيها قدرا من الصعو
ان  ات إال أن حسن ترتيب ألفاظها وروعة الب وتخير الكلمات واالستعارات والكنا

ل مصر وتناغم المصار  منحها هذا القدر من التأثر والرسوخ لدرجة أن  ع منها ا ع 
عض  الرغم من وجود  أنس بها يرتسم في الذهن  العناصر غير المتجانسة التي ال

قال على منظومة يونفس الش) 96(األطفال  ن أن  م نو " ئ  تمتلئ  يالت" ج
ة الت ات الصع   . طفال لأل يب العمر العقلال تناس ياالستعارات والكنا

نم ال المطل و ساعد األطفال على الخ ال شعرًا   يومع هذا قدم إق
ة الت ارات  فيالتعبير، وذلك  فيستخدمونها  يالحصيلة اللغو لمات وجمل وع

ال الفروق  المي، وقد راعى إق  فيواضحة ، فلكل طفل قاموس فهمي وآخر 
ة عند األطفال، وهذه الفروق تتمثل  القاموس اللغو أو الطالقة  فيالحصائل اللغو

ار أو القدرة على التعبير أو النط وٕاخراج األصوات  وهناك ظواهر . أو ترتيب األف
ال الشاعرة الت    -: يقدمها لألطفال وه يميزت لغة إق

ة تعلمهم يتعرفون على  فيفهم  ،استخدام لغة المحسوسات ال المجردات -1 بدا
عد ذلك  ختلف ظهور . األسماء المحسوسة ، أما األفعال والحروف فتظهر  و
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ات مثل  ج لذلك اختالف اعمار األطفال ونموذ" حنان " و " حب " المعنو
ى دعا: " منظوماته  نو "و" بج    " . ترانه هند " و " ج

رر الضمائر الت -2 ال  ز لغة األطفال حول الذات لذا نجد إق تدل على  يتتر
رر الضمير " نا " المتكلم مثل  نه " أنا " وتاء الفاعل فالطفل  م حيث 

استخدام حروف العطف تأكيد هند "و" هند ترانه " أ لذاته وتعد االستغناء عنه 
يت  ا قو  ال " ستانى بجون  ستعمل إق  فيخير مثال على ذلك حيث 

ارات  البل وه: " األولى هذه الع ا ، نحن  الد الدن روضتنا ،  يهندنا أجمل 
ة  فيو " لنا هنود ووطننا الهند    . الدنا  يوطننا ، هذه ه يهذه ه" الثان

ارات ألن الطفل مولع بتكرار المألوف  -3 ة وهي  تكرار الكلمات والع ع نزعة طب
سر  ينواح فيتتجلى  ه المختلفة منذ الطفولة األولى حيث أن اللغة من أ سلو

ار  ات التى تبرز فيها قدرة الطفل على محاكاة الك   ) 97. (العمل
م المتحدث عنه  -4 االسم الجملة الخبرة فيبدأ الطفل عادة ع فيتقد اراته الخبرة 

الغيون المسند  ه ال سم عد ذلك سواء إلىالمتحدث عنه أو ما  ه ثم المسند 
بدو األمر ذلك واضحًا  س و ع معظم  فيأكان اسمًا أم فعًال ونادرًا ما 

ال    . منظومات إق
ال عنصر أساس*  مضمون  أأدب األطفال، ألن  في يواالسلوب عند إق

ان له من  يأدب ن أن يؤثر مهما  م األطفال ما لم يتوفر له  فياألصالة أو القوة ال 
ال تأثير إذا قدم إلى األطفال مبهرجًا  األسلوب الرشي الممتع والمضمون الجيد يبدو 

ة  ع د ة و الغ   . محسنات 
ما يل ة  يوف ال  فيأهم السمات األسلو    -:شعر األطفال عند إق

ساطة  -1 ال المعانى والمفردات  فيوالوضوح اللغة  فييتصف األسلوب 
  . والتراكيب

الغ  -2 ة للمجهول  فياإلقالل من األفعال المزدة أو الم   . اشتقاقها أو المبن



  أدب األطفال عند إقبال

112 
  

الجمل القصيرة أقرب إلى الطفل، ألن الطفل يرد من الجملة نتيجة سرعة وهو  -3
رد من تراكيبها أال تكون واضحة، ألنه ال  قليل الصبر ال يتحمل الترث، و

فضل أن يتسلم النتائج جاهزة  ثيرًا مشقة االستنساخ و ثير  فيحمل نفسه 
ان    . من االح

عض األسماء مرتين أو ثالثا -4 أو أكثر عندما يجد أن الضمائر تستوقف  تكرار 
  . الطفل 

بيرًا ، عن طر  -5 ة التره الطفل وال تكلفه مجهودًا  غ أدب ص ار  م األف تقد
لمات وتعابير واضحة ال تحتمل أكثر من معنى واحد  وأن تكون . استخدام 

ة مع عدم اللجوء إلى اإلالكلمات والتعابير م   . طناب عبرة موح
ساطته  وضوح األسلوب -6 تمثل وضوح األسلوب و وضوح  فيوقوته وجماله و

ار  طها ووضوح األف ة وترا   . الكلمات ووضوح التراكيب اللغو
س الطفل  يالمثيرات أو المنبهات الت فيقوة األسلوب وتتمثل  -7 توق أحاس

االته ، وتدفعه إلى التأمل والتعاطف إضافة إلى ما  ه وخ ومشاعره وتحرك وع
رة  ه الف لها أدوات تمنح األسلوب القوة تضف   . من جمال وهى 

عن طر  يالتناغم بين األصوات والمعان فييتمثل  جمال األسلوب الذ -8
ة  ار والمواقف  فياستخدام الفا وتعابير سلسلة موح تواؤم وانسجام بين األف

ستخدام الكلمات  اوما تثيره من احساسات ومشاعر دون اصطناع أو تكلف و 
الطفل دون الصفات العامة المألوفة واالبتعاد  فينفعالى ت األثر االالمعبرة ذا

سبب عثرات  لبلة ذهنه  فيعما    . قراءة الطفل و
ار المختلفة تستلزم تعبيرات مختلفة  -9 ار ، ألن األف التواف بين األسلوب واألف

ة  ة والعاطف ة والعقل   . إضافة إلى تواؤم األسلوب مع قدرات األطفال األدب
قى عنصرًا هامًا وت ال ألن األطفال الصغار  فيعد الموس منظومات إق

الفطرة واالإ قاع الموزون فطرة قاعيون  ة لال اإلنسان منذ خل ، والشعر   فيستجا
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ة لهذا الت ع ة الطفل الطب ة وتكرار  لف المنظومآيرضى استجا ق ألن الوحدة الموس
ماإل ة خاصة  قى داخل هند وستانى " و " ترانه هند "  فيا قاع يخل للشعر موس

ا يت  بجون  ى دعا " قومى  حرك " و بج  قدمه أو  فتجعل الطفل يدق األرض 
سمعه وهأر  انتظام حين  قاه وفوق  يسه  ة للحن الشعر وموس عالمات االستجا

ة الواحدة  ستجيب األطفال للقاف قى  ة تساعد  فياللحن والموس الشعر ألن وحدة القاف
ه الصغار واستخدام التكرار  غن ة للشعر حين  ق  فيعلى استكمال الخواص الموس

قى تأثيرًا جديدًا ، ذلك ألن تكرار  ضيف إلى الموس نه من أن  ال م الشعر عند إق
د التأثير الصوت ه الشعر األرد الذ يلمة معينة أو فقرة بذاتها تؤ صفة  اشتهر 

سعد الطفل  فيعامة أو تخل التكرار  قاه وفوق ذلك  الموضوع ليتأكد معناه وموس
ما سعادة بهذا التكرار    . ا

ة -2   القصة الشعر
ال مجموعة من القصص الشعرة حيث يدور فيها الحوار على  نظم إق

ل قصص على لسان الحيوان والطير وه ال الشعرة وأقرها أمن  يش حب االش
ة األطفال  تزود أدب األطفال  يتعد قصص الحيوان من أهم المصادر الت لعقل

ات الممتعة وه ا حبون القصص  يالح عًا  أكثرها رواجًا وقبوال بين األطفال وهم جم
انت أو مستأنسة وأن نصف أسئلة األطفال  التي تدور حول الحيوانات متوحشة 

عة  عيي إذن أن تدخ) 98(تدور حول الحيوانات والطب االت ومن الط ل الحيونات خ
ي قصصا على لسانها وقد وجدت قصص أاإلنسان و  ح ساطيره فيتحدث عنها و

ات ع المستو ان في العالم وفي جم ل م ة . الحيوانات في  وفي األساطير الدين
لعب الحيوان دورًا هامًا في تفسير ماغمض على اإلنسان األول في هذا الكون ثم 

عد ذلك لون من قصص الحيوا رمي ان يتجه ظهر  ا ، و إظهار  إلىتجاها أخالق
مي أو وعظي وهو ما ة ىسم غرض تعل ة  أو   fabulaفي الالتين ا أ الح

ة واإلنجليزة  ة الحيوان   fable إلىالخرافة وتطورت في الفرنس ا وهي تطور لح



  أدب األطفال عند إقبال

114 
  

ها في الواقع ، تالمفسرة الشارحة ، وال تس خدم  إلظهار خصائص الحيوانات أو سلو
شر أو ترمي  أو الهجاء  النقد إلىولكنها تستهدف تأكيد الدرس األخالقي لل

  ) 99(لتصرفاتهم 
ة لحمل  فيومع ذلك فقصص الحيوان لم تكن  حالة من حاالتها أداة مناس

عة أو التع ة الرف ار الفلسف ةإلىاألف ة أو األخالق انت شأنها شأن  م الدين بل 
فلسفة واحدة ه يالقصص الشعب   ). 100(فلسفة األمر الواقع  ي، تؤمن 

ا ما اتات ولكنها قد  وغال ي القصة على لسان الحيوان أو الجماد أو الن تح
ة تتخذ  ات إنسان ذلك على ألسنة شخص ي  ات أخر ر تح ) 101(  موزًا لشخص

ة حو  ليلة ودمنة التي ترجمها عبد هللا بن المقفع من البهلو ان ظهور  منتصف  ٕالىو
ا في ظهور هذا الجنس األدبي  تاب بنج تنترا الهند سب الد عن  القرن الثامن الم

  .) 102(الجديد 
ا من  هواختار ال فونتين الخرافة على لسان الحيوان لتكون أسلو في  أسالي

عصره ،  ىدبي ولم تكن قصص الحيوان قد وصلت درجة النمو الفني حتالتعبير األ
عة وقصص الحيوان افطوعها و  ة واستلهم في ذلك الطب ستكمل لها عناصرها الفن

ات قصيرة تهدف  ا اً   ىأن تنقل معن إلىح ا وعادة ما   ، أو تنقل مغز تعيلم أدب
ات ة فيها حيوانات أو جمادا أو ن س ات الرئ ا تحمل صفات اإلنسان تكون الشخص

ة أكثر رواجا بين  س ة الرئ وتعمل مثلة والقصة التي تمثل الحيوان فيها الشخص
ون  ة عادة على حادث واحد والدرس التهذيبي قد   األطفال وتحتو القصة الحيوان
اشرة والقصة على لسان الحيوان عادة ما تكون قصيرة تضم  ر م متضمنا أو يذ

ات ال ال من الشخص   ) 103(وحادثا واحدا  ثالثا تتجاوز قل
ال يدرك أن أدب األطفال أقو  ة   ان إق م والتسل ة من وسائل التعل وسل

قة ما في  فقه حق ه الطفل مواطن الخطأ والصواب في المجتمع و تشف  وأسلوب 
اة من خير وشر وحت صور  ىالح اة يجب أن  ال ينخدع األطفال حين يواجهون الح
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ا لهم الشر وال صورها الموجودة في المجتمع تسير جن م   إلىظلم واالستقالل والتح
ة  ما يلي سوف أتناول العناصر الفن ذلك وف اة  جنب  الخير والعدالة ألنها في الح

ال الشعرة وهي    :في قصص إق
رة المحورة والحدث -  1   : الف

رة دون تشتيت أو غموض مع ت ال الشعرة بوضوح الف تميز قصص إق
ل قصة  رة المحورة والحدث في  ما يلي الف   :ساطة الحدث وف

ة  -1 ا بوت وذ ال أن يوصل لألطفال في هذه القصة الشعرة أن : عن يرد إق
اإلنسان إليالتمل والمداهنة  ان  اة ، وهي حوار رمز بين إلى ىؤد أس من الح

ة  ات وهي إلىالروح والنفس عندما تسمع الروح اإلنسان تعلم  صوت الرغ
اك النفس األمارة قتحق   ) 104.(ها فتنخدع وتقع في ش

عظم أو : جبل وسنجاب  -2 اة وال يرت  العمل والجهد هو الهدف األصلي للح
قة وهي أن هللا تع ال هذه الحق ظهر إق العمل و قوم  عندما خل  إلىضآلة من 

ة وأن لكل شيل ش ة قدرة خف مة في خلقه ميئ في الدينا جعل ف ان ئ ح هما 
  ) 105: (صغيرا مثل السنجاب 

قرة والشاة -3 قا لقانون الخير والشر وٕان اإلنسان هو : ال ة ط إن عظمة اإلنسان خف
و  فة هللا على األرض فال يجــب الش ع   خل منه ألن وجودة رحمة لجم

قرة والشا  المخلوقات األخر    ).106(وغيرهما  ةال
ال األطفال إل: المواساة -4 ع الناس و  ةمواساال ىيدعوا إق ستبدال اوطلب الخير لجم

الشر ، وأن روح اإلنسان تكمن في اإلنسان مثل شعلة  الظالم والخير  النور 
م مثل  إلىتضئ الظالم وتهد    ) 107(.اعة في ظالم الليلر إلىالصرا المستق

ل شاال: حلم أم  -5 ة أمر مطلوب في  ئ ، فالحب الذ يزد عن يعتدال والوسط
ن  م قة الجسم حده  حق ال  خبرنا إق ون عائقا في سبيل ترقي اإلنسان و أن 

ق الظالم وعندما تخرج   سو  ىالترابي عندما ينام اإلنسان وتحل روحه فال ي
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ق نطف ىالروح من الجسد ال ت موت  أقوة في الجسم و اح أ  المص
  ) 108.(اإلنسان

راعة -6 ت وخل عاطفة التطور البد من التواف واالنسجام بين الكائنا: طائر و
ما نر  ال في   عند اإلنسان والحيوان و ار أفقد وف إق المحورة إال في حلم  هف

عد عنه عند  فة لألطفال وهي الموت الذ يجب ال رة مخ أم حيث تناولت ف
  ) 109. (تناول أدب األطفال

ال على الحدث الواحد في القصة الشعرة حت قع األطفال في  ىواعتمد إق ال
التاال اك و ع عل إلىرت سي في القصة وترت  هتض فرصة التقا الحدث الرئ

ات من قرارات  اتها وما تتخذه الشخص ًا جعل ارتاأحداث القصة وشخص طًا منطق
ع شي حتى بلغت  فيحداث حدة ذات دالله محدودة وتراكمت األمن مجموعها و  تتا

ما  رة دون تشتت أالقمة او العقدة  ال اعتمد على وضوح الف و غموض ، ومن أن إق
ما  ة  ة ونها تكون من موقف واحد له بدا طًا و س بوت "  فيهنا جاء الحدث  عن

ة  ا راعة "  –"  ةقرة وشا"  –" جبل وسنجاب "  –" وذ   ".طائر و
ات -2   :الشخص

ة ُ  ال وهي محالشخص عاد القصة الشعرة عند إق ور أساسي عد مهم من أ
ة  ة واضحة لألطفال ، ح غي أن تكون الشخص ه ين في قصص األطفال، وعل

ارها    .  متوافقة مع أحداث القصة وأف
ال الشعرة  ة في قصص إق ة األساس مثل الحيوان أو الطير الشخص و

عرف شغف األطفال او  اته من الحيوانات والطيور يدل على أنه  ال شخص ار إق خت
ساطتها  رها ، وألبها ل عة اإلنها وسهولة تذ ة ، تعرض حاالت مختلفة من الطب نسان

ة  ة أخر ألنها تعلم الحقائ األخالق ل مشوق جذاب، لذا نجده  فيومن ناح ش
ات يضمن الدرس التهذيب ة على لسان هذه الشخص   . والموعظة األخالق
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ات القصص تعاطفًا شديدًا ، وخاصة مع  تعاطف األطفال مع شخص و
ات الت لل من أجل تحقي أهدافها  يتعان يالشخص وأنسب . وتكابد دون تردد أول 

ات لألطفال ه ات المألوفة من الحيوانات مثل  يالشخص قرة والشاة ( الشخص و ) ال
بوت (أو من الحشرات ) راعةٕالىالطائر و : (ومن الطيور مثل ) السنجاب (  العن

ة  ا ات المألوفة لهم مثل األم أو ) الجبل ( أو من الجماد ) والذ (  فيمن الشخص
  ) . المواساة ( مجرد   أو من لف معنو ) حلم أم 

ة واضحة سهلة اإلدراك  ات صفات جسمان على أن تكون لهذه الشخص
ة الحجم مثل  سهوله من ناح ه الطفل  ون بينها تفاوت يدر قرة والشاة ( أن  ) ال

ات )عة را اليالطائر و ( و) الجبل والسنجاب ( و ال شخص حتى  –، وقد منح إق
ة والصوت ألن ) الجبل ( الجماد منها  عطاء هذه إ  فيصفة الكالم والحر

ة والكالم  ات صفات الحر اعًا لميول األطفال إلى اإلبهام إالشخص ميلون إش ذ هم 
أن الجماد يتكلم  وتجتذب اهتمام األطفال الحيوانات ) 110. (إلى اإلعتقاد الوهمى 

ات اآلدميين وتحاك يالت   . تصرفاتهم وتجذب اهتمامهم يتتقمص شخص
ة والحجم والصوت  ال توافر الحر اته ألنها صفات  فيوقد راعى إق شخص

ه األطفال وتالزم موجوداته من حيوانات وجمادات لذا  تالزم المح الذ ا ف ح
الهم    .تأثر األطفال بها استجابوا لها ألنها في إطار واقعهم وخ

ال با د وق اته مماانبراز الخواص الجسمإهتم إق عقد  ة لشخص يجعل الطفل 
قرة والشاه ( المقارنة بينها مثل التفاوت في الحجم بين الضحامة والضآلة مثل  ) ال

ات في نجاح )  راعةٕالىوالطائر و ) ( الجبـل والسنجـاب( و وقد ساهم قلة عدد الشخص
ال الشعرة حيث اعتمد على  بوت قصص إق ة واحدة أو اثنتين فق مثل عن شخص

ة في  ا هي ( وذ را اوم ـ م ـ بهار( وجبل وسنجاب في )  ا لهر  ا قرة ) اور و
ائـ( وشاه في  ـ  ر  يا ا( واألم وطفلها في ) اور  راعة ) خواب  مان  لبل و و

نو ( في  ـ برنده اور ج ات قر) ا انت الشخص د ة لألطفال في الهنوقد 
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اتهم  لمسونها في ح ات تنتمي إلىو فضلونها في قصصهم، وهي شخص ة، و  إلىوم
ة رمز للمسالمة  األولىعالم الحيوان والطير  رمز للدهاء واالختطاف والسطو والثان

ما بين الخير والشر من صراع ، وتنتهي بنجاح حيلة  ان  والحذر والحرص وهما يوح
ة  ا بوت في االنقضاض على الذ نت العن عد أن ر التمل والمماألة  إلىوالتهامها 

ون الطفل أكثر حذرا  حاول خداعها وهنا  بوت ونسيت أنه  التي حاصرها بها العن
غلب  ع  ة ألن الط صورة طي م نفسها  ات الشررة مهما حاولت تقد من الشخص

ع    .التط
  :اللغة واألسلوب -2

ق موس الجمل الكل ىيهتم األطفال في مرحلة الطفولة  ستمتعون  مات و
الوضوح  ال  ارات الموزونة أو المسجوعة وقد تميزت لغة إق المنغومة وتهزهم الع

ع عدها عن التعقيد اللفظي وال ر واإلو ستعمال اكثار من د عن التحرر الف
وم بتجرة األطفال مع اللغة ا، و  هالمصطلحات الدالة عل ستخدام األسلوب المح
ة مسا خفالمحسوسة واستخدام  مس القدرة الذهن اشر الذ  فا مع لغة الرمز الم

ار هدف اإل ال على االيجاز والسرعة ) 111(متاع والتأثر األخذ في األعت واعتمد إق
ف ن أن  م مها األطفال دون عناء هواستخدام الجمل القصيرة والواضحة التي 

طة الواضحة إلىالشعرة األس هواستعمل في قصص س والمعبرة التي تمنع الحدث ب ال
شدهم وابتعد عن أكثر األفعال الت ضا جديدا يجذب األطفال و مل  يوالقصة ن رما 

ثيرا) ان(منها الطفل وهو تها  رره    .فلم 
ال الكلمات التي يتسع لها قاموس األطفال اللغو واإلدراكي  واستخدام إق

ق ينسجم مع الكلمات وخل واحد في تكرار  ىوأن تكون الكلمات ذات جرس موس
قا في المواق ان رق قة  فتجانس بين اللف والمعني ف مان ( و) ي دعا  يبجـ(الرق

ة ) ا خواب  ا هادرا في المواقف القو هند وستاني بجون ( و) ترانه هند ( وقو
يت  اإل) اقومي  قوامتألت قصصه الشعرة  معان  ىقاع والموس ان  اللذين يوج
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ال لقصصه األلفا السهلة  هالذ تدل عل ىنتتجاوز المع األلفا وتخير إق
ة قد أثارت ألفاظأالواضحة المعاني دون تعقيد  اراته وصعو ة  هوع المعاني الحس

ة والمسموعة والملموسة  صرة واألمور المتحر   .والصور ال
ان  الوضوح حيث  ال  وتميز أسلوب القصص الشعرة لألطفال عند إق

رة مقدور األ عاب األلفا والتراكيب وفهم الف وقوة األسلوب . طفال في الهند است
تمثل ذلك في آعنصر  ال و مل الوضوح في أسلوب إق قا حواس الطفل إخر 

ا  هثارتإ و  القصة الشعرة عن طر نقل انفعاالته في ثنا نفعل  ي يندمج و ه  وجذ
ة وجمال األسلو  ة والذهن ن الصور الحس ة في شعره وتكو ب صفة ثالثة وأساس

ال الشعرة فمع أن وضوح األسلوب وقوته هما عنصران جم ضا إلىقصص إق ان أ
قي أمر حرص  إال أن سران األسلوب في تواف نغمي وتآلف صوتي واستواء موس

عتمد عليها  ة التي  ال الجملة االسم ال أشد الحرص واستعمل إق ه إق كثر أعل
ررها للت ع أسلوب التشو و كيد و أاألطفال و ثارة االستغراب والحيرة التي تؤد إ ات

ما أ إلى اشر  سئلة من جانب الطفل وابتعد عن أسلوب الوع واإلرشاد والنصح الم
هي (في  را اور م ر ( و) اكـ م ائي اور  ـ  ة ) ا ال أهدافًا خلق حيث حق إق

اشر عن طر القدوة الحسنة واالاو  طر غير م ة  ستهواء المقبول عندما جتماع
ال مناقشة  طل  ار ال ال . يتقبل الطفل أف سر أسلوب إق ع ب ع الطفل أن يتت ستط ف

ة حتى وقعت  الذ ا بوت الذ نه ثبرا فيحذره من التمل والمداهنة مثلما تمل العن
وذلك مبدأ أخالقى " نخدع ممن ال مبدأ لهم من المنافقين نأال " وأهم أهداف القصة 

ما يوضحه الحديث النبو حر  ه الدين  ة المناف ثالث " الشرف   ص عل ذا " آ وه
ال  مة شعر إق فها  فيتتجلى ق ة وتوظ م الدين   . شعره  فياستلهام الق

ال السهلة األطفال  رة المحورة وقد  فيوقد ساعدت لغة إق الوصول إلى الف
ال على عدة عوامل ه   :  ياعتمد إق

ة  -1   . االعتماد على الحوار أكثر من السرد ، وقلة استخدام الجمل االعتراض
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ة ، واشتمال البيت أو  -2 طة ال المر س استخدام الكلمات المألوفة ، والجمل ال
ن اعدة بين ر رة واحدة ، وعدم الم   . الجملة  يالفقرة على ف

رض االحداث ع فينفعاالت، وقلة االستطراد استخدام األلفا الدالة على اال -3
ة    . وعدم استخدام مصطلحات فن

  : الحوار -4
ال  يالحوار من أهم الوسائل الت ان  فياعتمد عليها إق ات و رسم الشخص

واعتمد . قصصة الشعرة يمصدرًا من أهم مصادر المتعة ف نقحواره السلس المت
عده عن الجمود ،أذلك على الحوار  ة وأ ما  كثر من السرد مما أكسب النص حيو

اً  ق قاعًا موس طة القصيرة مع السجع أكسب النص إ س   . أن استخدامه للجمل ال
مقدمة قصيرة تنطو  ال قصصه الشعرة  دأ إق ة   و على العناصر األساس

ة واحدة أوشخصين  لة وشخص ان والموضوع والمش . موقف مثير فيالزمان والم
ة القصة  فيوحرص  ة حزنة أو  أن النها حتى  –عدا حلم أم  –مفجعة تكون نها

ة وذلك    . حوار شي ومثير  فيال تفسد على الطفل توقعاته الطي
ل واضح أد إلى تحقي أهدافه  ش ال بين الحوار والسرد   فيوقد زاوج إق

رتهإ لمات . صال ف ة تتألف من  طة غير مر س ة القصة من جمل  لت بن وتش
ن فيمألوفة  اعد بين ر ار  يسرد شي وال ي  فيالجملة الحوارة حتى تتواصل األف

اق  ة تقف ضد هذا الس س بها جمل اعتراض   . اتساق ول
ال  فيو  حاول إق الوزن الشعر " قاعاإل"ثراء إالسطور األولى  س    ل

ة األسط في" التماثل"فحسب بل بتوظيف  ر على مستو الحروف والكلمات نها
هين  –خواب: مثل ال  –اضطراب،  ى  –محال ، مر  –نهين،  مر ، تم نـ 

  . وغيرها 
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ة  ال األفعال الماض بوت وهذه األفعال توح فيواستخدم إق أن  يحوار العن
ح بوت  ره وخداعه وطمعه  يالعن ة  فيعن م ا ، حتى ال تكشف يالماض فيالذ

عته وهذه األفعال مثل  ة خداعه وطب ا   ) 112" (الخ …خرجت –سمعت  –نت "الذ
حثالخاتمة    :ونتائج ال

ال علنا عد  ات هذه النتائج احث أدب األطفال عند إق   :ستطعنا إث
ة القرن العشرن  ظهر فيأدب األطفال فرع جديد لم  -1 األدب األرد إال في بدا

ة في األدب األرد وقد زاد  انت له جذوره التراث عد حديثا وأن  فالمصطلح 
ه في العقود األخيرة زادة  عد أن تنامت الدراسات عن األطفال االهتمام  بيرة 

ة  إلىوظهر علم جديد هو علم نفس األطفال إضافة  ظهور نظرات التر
  .الحديثة

اتهم  -2 تا تاب أدب األطفال في األدب األرد  ف الكتب ىأليبت األولىبدأ 
ة  م ة للمراحل التعل تب التر ة و م ة والتعل والتي تدخل ضمن  األولىالدراس

ان لدمحم حسين آزاد وٕاسماعيل ميرتهي قصب السب في هذا المناه ة و ج الدراس
ة التي القت شهرة عرضة في  ما قدموه من سالسل الكتب الدراس المضمار 

  .الهند
تاب أدب  -3 قوه من  ان أكثر تحديدا ممن س ال في أدب األطفال و أبدع إق

قا للمعن ال فياال ىاألطفال ط شعر األطفال  صطالحي الحديث وقد برع إق
اله الشعر الخصب ولغته الشاعره  أكثر من النثر حيث ساعده على ذلك خ

ة، ومن هنا ف اب الكتب إالجذا ال في أدب األطفال يندرج تحت  ن نثر إق
معناه العام  ة وهي ال تندرج تحت مفهوم أدب األطفال  تب التر ة و م   .التعل

ا لألطفال في  -4 ال أول من أبدع أد تب الدراسة ان إق عيدا عن  ة  األرد
أطفال الهند وقد  والمناهج واتخذ من شعره وسيلة لعرض نظرات للنهوض 
ال في إبداعاته في أدب األطفال األرد لدرجة روائع المنظومات  وصل إق
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ة وتعد ال مثيل لها في األدب األرد من حيث  ة واإلصالح ة واألخالق الوطن
  .المضمون واللغة واألسلوب 

ة  -5 ة إسالم ال من مصادر شرق القرآن ( تنوعت مصادر أدب األطفال عند إق
ة  ة ) الكرم والسنة النبو ة ( وتراث ة وهند ة وفارس ة  إلى) عر ( مصادر غر

اس  ضا ) الترجمة واالقت را أ ان مت ا فحسب بل  ال مقتس ن إق   ، ولم 
ة في ت -6 حمل اتجاهات إيجاب ال  ناء أدب األطفال عند إق ار األطفال و ن أف كو

اة وتتعدد اتجاهات أدب األطفال عنده من حيث  ونوا رواد الح شخصيتهم ل
ة ، وضمن  م ة والق ة والعقيد ة الترو ة والوجدان أصولها وأهدافها المعرف

ة    .منظومات وقصصه الشعرة الدرس التهذيبي والموعظة األخالق
ال في األدب األرد نوعين  -7 : من فنون أدب األطفال هما استحدث إق

  .المنظومة والقصة الشعرة ، وأغلب نماذجه على لسان الحيوان والطير 
ار التي  -8 ساطة األف ة ل طة مناس س ال في أدب األطفال لغة سلسة  استعمل إق

ساطة العقول التي  إلىن يوصلها أيرغب في  جمهوره من األطفال وموافقة ل
أللفا وتخير الجمل القصيرة التي تناسب تتلقي هذه اللغة وتجنب غرب ا

ة  ال المطل وتنم ة وتساعدهم على الخ ة واإلدراك ات األطفال اللغو مستو
ستخدمو  ة التي  ها في التعبير واستخدام لغة المحسوسات ال نالحصيلة اللغو

  .المجردات 
ال وشوقي لألطفال وخاصة  -9 ل من إق بيرًا بين شعر  حث تشابهًا  لمس ال

ما القص ة  ة هند ة الشعرة على لسان الحيوان والطير وهي ذات أصول تراث
ات  ا ة خاصة ح ل منهما بها عن طر اآلداب األور    .)ال فونتين ( تأثر 

عد رائد أدب األطفال في األدب األرد  -10 ال  ن القول أن إق م   .أخيرا 
ا    ترجمة األشعار  : ثان

  : المنظومة الشعرة  -أ
  دعاء طفل-ا
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اتي سراجا منيرا  إلىتتردد أمنيتي على شفتي دعاء وتضرعًا ،  -  هللا أن يجعل ح
ان  - ل م ضيء نور  سود العالم ، و ا في إزالة الظالم الحالك الذ    وأكون سب
الورود واألزاهير  - ستان  ن وجود زنة لوطني  ، مثلما يزدان ال   ول
ا رب نور - الفراشة ، وألحب  ا رب  اتي    .العلم  ولتكن ح
ة الفقراء ، وحب المساكين والضعفاء  - ن جل همي حما   ول
ل شر ، وأهدنى سواء الصرا   -   اللهم نجني من 
و الطير -2   :ش
عا  - نا نغرد جم ع الروضة حيث  ة ، ور ام الماض ر األ   تجول بخاطر ذ
سرور واإليعش فيتمتعت بها  يأين الحرة الت - فرحة ، حين الذهاب    . اب 
ر تلك اللحظات ، وابتسامة البراعم على دموع الند يخ -   . ف قلبى عندما أتذ
ر  - ة الصغيرة ، الت فيعندما أف ة والدم انت أنفاسها تالزم  يتلك الصورة المحب

  .  يعش
  .  يمقدرت فيظلت  يهذا ، ليت حرت يقفص فيوأصواتها ال تتردد  -
  . أحرار وأنا مقيد  يحن إلى العش، رفاقأم أناسئ الح و  -
اء من نصيب - ع وابتسمت براعم الورود، أما فال هذا البيت  في يجاء الر

  . المظلم
و آالم سجن يإله -   . هذا  يقفص فيموت من الحزن أ، وأخشى أن  يلمن أش
عتصره الحزن والغم ينهك القلب  - قة ، وقلبي  عدما فارقت الحد   . هذا هو حالى 
غنائ - سعد السامعون  لومة وال  و القلوب الم   . ي وشدو ، وهذا صد ش
ال لسان ، خلصن يأطل سراح - ستني ، فأنا أسير    .  وأدعو هللا لك  يا من ح
  :نشيد الهند  -3
البل وه - ا ، نحن  الد الدن   .روضتنا  يهندنا أجمل 
ظل  -   . قلبنا فيعلموا أن وطننا قائم ا قلبنا ،  فيحينما نغترب عن وطننا 
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  . هو حارسنا وحافظنا  يناطح السماء، السام الذإن الجبل  -
  . نهار، وغدت حدائقه مثار غيرة الجنة فه آالف األن ييلعب ف -
ر األ جا ماء نهر الجان - نزلت فيها قا فلتنا على  ي، التيام الخوالهل تذ

  . ضفافك 
لنا هنود ، ووطنا الهند  - ما بيننا ، ف حثنا على التفرق ف   . إن الدين ال 
ة  - اق ا ، إال أن اسمنا وآثارنا  م لليونان ومصر وروما من الدن م القد لقد دال الح

  حتى اآلن 
عادينا منذ قرون  - قاء وجودنا ، مع أن الدهر    هناك سر في 
ألمي الخفي  - ا سر ، واليدر أحد  عرف أحد في الدن ال ال    .ا إق
  :اليراعة-4
اء  -   المضىء في محفل الراحين ؟ راعة في الروضة أم الشمعإلىهل هذا ض
  هل ه نجم من السماء ، أم عادت الروح إلى شعاع القمر؟ -
ان مجهوال في  - عدما  عوث النهار إلى مملكة الليل ؟ المعا براقا  أم جاء م

  الوطن ؟
م الخ - انت ومضة الجمال القد ه من الخلوة إلى الخلوة  فيهل    . ؟ الذ أتت 
اءة القمر - ص الشمس ؟ وهل سق زرار من ع   ؟ أم هي ذرة متوهجة من قم
تجل - حتجب في الغمام تارة و منان في هذا الهالل الذ   ىإن النور والظالم 

  .    تارة أخر 
ع النور  واليراعةالفراشة جذوة  -   .شرر ، هذه تتلمس النور وتلك من
ا ، وأعط - الحرقة للفراشة ومنح النور  ىلقد وهب هللا الجمال لكل شيء في الدن

  .ليراعة ل
ة ، ومنح اللسان للورود وعملها  - وجعل الطيور الصامتة ذوات أصوات عذ

  .الصمت 
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اة قصيرة  -   . ان جمال منظر الشف في زوال ، فأضاء هذه الحورة ومنها ح
س حمراء ومنحها مرآة الند  - سها مال عروس في زنتها ، وأل   . ولون السحر 
  . مواج والصفاء للماء والتالطم لأللهواء الظل للشجر والتحلي ل ىوأعط -
  .راعة إلىهذا هو التميز ولكن هذه طرقتنا ، فليلنا هو نهار  -
ل شيء ، فهو الكالم في اإلنسان والتفتح  ىإن جمال األزل تتجل - مظاهره في 

  في البراعم 
ة له وخزة األلم  - النس أنه قلب شاعر وضوء القمر    .وقمر السماء 
 خدعتنا ، والنغمة هي رائحة البلبل وشذ يالت إن طرقة الحوار هذه هي -

  .الورود
ض النور الذ في  - راعة هو عبير إلىأن سر الوحدة قد توار في الكثرة ، ووم

  الزهرة 
ل شيء  - ون الخالف محال للثورة ، عندما يختفي صمت األزل في    . فلماذا 
  النشيد الوطني ألطفال الهند  -5
ـ األرض التي ) الهند( إنها  - قتها نان لقنها الجشتي رسالة الح ، وتغني في حد

ة  التوحيد    .أغن
   .ها التتار وطنا لهم ، وحملت أهل الحجاز على ترك صحراء العربذواتخ -
الدنانهذا هو وط -    .نا ، هذه هي 
أسرها اليرض التي دوخت هي األ - ا    .ونانيين ، وقدمت العلم والفن للدن
األلماس من هي الطين الذ منحه الح خاص - الد الترك  ة الذهب، وامتألت 

  خيرها 
الدنا نهذا هو وط -   .نا ، هذه هي 
  وهي النجوم التي هوت من سماء فارس ، ومنحتهم هذه األرض بر الفلك  -
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ا  - ه الدن ان الذ أستمعت ف التوحيـد، والموطـن الـذ هب منه  إلىوهي الم
ارد على أمير العرب    . الهواء ال

الدنا نوط يهذه ه -   .نا ، هذه هي 
سيناء ، ورست على أرضها سفينة  - الها  م وج الكل ادها  هي األرض التي ع

  نوح 
ش في  - الع اة في فضائها  هي األرض التي رفعتها سلما لسطح الفلك ، والح

  الجنة 
الدنا  -   . هذا هو وطنتا هذه هي 
ة  -ب   القصة الشعر
ة -6 ا بوت وذ   . عن
بوت  - ة ذات يوم قال عن ا ل يوم ‘ لذ   .إنك تمرن من هذا الطر 
قدومك  - سعد   ه سهواً  تولو وضع‘ لكن بيتي لم    .أقدامك 
مثل هذه  - الغراء ، لكن ال يجب أن تعاملي األقارب  س مهما أن تلتقي  ل

  المعاملة 
  .  يّ عل يبيتي فهذا تزدني شرفا ، والسلم أمامك لو قبلت أن تدخل إلى تعالي -
ك أن تخدع ساذجًا آخر فلما سمعت ال - بوت قالت ، سيد عل الم العن ة  ا ذ

  .غير 
صعد على سلمك لن ينزل  - ة لن تقع في هذا الفخ ق ، ألن الذ  ا إن الذ

  .مطلقا 
بوت وا آسفاه  أنت تظنين أنني أ - ا غافل مثلكقال العن س في الدن   .خدعك ، ول
  .ل هذا إرضاء لك ، وال نفع لي من جراء ذلك  -
قيت في بيتي  علم - ان جئت طائرة ، فال ضير إن    .هللا من أ م
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اء أرد أن  - ثيرًا من األش ه  ومع أن هذا البيت يبدو من الخارج صغيرا  إال أن 
   .أرها لك

قة على األبواب  - ا ، وعلقت ستائر رق المرا   . فقد زنت الجدران 
سر هذا المتاع ل - حيث ال يت   . شخص وأعددت الفرش لراحة الضيوف ، 
ل ما تقوله صدق ، ولكن ال يراودك األمل في أن أدخل  - ة حسنا  ا قالت الذ

  .بيتك 
نه  - م حفظني هللا من تلك الفرش الناعمة ، التي لو نام عليها أحد ال  فل

  .النهوض ق 
ة في  - المها ، أني لي أن أوقع هذه األر بوت في سره عندما سمع  قال العن

اكي    . ش
م من عبد للتمل في إن التمل في الد - أعمال ال حصر لها ، فانظر  أتي  ا  ن

ا   . هذه الدن
ة  - ة سام مة ، لقد منحك هللا مرت يره أيتها السيدة العظ عد تف ة  ا   . ثم قال للذ
اك الوضاءإواحدة ، ف ةك أحد نظر إلىحيث أنك لو نظر  - قع في حب مح   .نه 
ات الماس ، وزن هللا رأسك - ح   . بتاج رائع  فعيناك تلمعان 
ة وهذا الصفاء ، وفوق هذا غناؤك  - س ، وهذه الطي ما هذا الجمال وهذه المال

  . الساحر وأنت طائرة  
ة هذا التمل رقت والنت له ، وقالت أنا ال أخاف منك  - ا   . فلما سمعت الذ
م القلوب حقًا أمر سيء  -   . وأنا أعتبر التمنع عادة سيئة ، إن تحط
بوت  -   قالت هذا وطارت من موضعها ، وجاءت عنده ، فانقض عليها العن
ام وعندما وقعت في براث - ان جائعا منذ عدة أ ه ،  أكلها وهو مسترح في نو

 . بيته
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  . جبل وسنجاب -7
ا  يلسنجاب ، أل بنفسك ف قال جبل - نت ح   . الماء لتموت لو
  ء تافه فلم هذا الغرور ، وما عقلك هذا وفهمك وشعورك ؟  يش لست غير -
مة وأن من ال شعور لهم  - اء الحقيرة قد تصير عظ م هللا أن األش وقد ح

  صيرون مهذبين 
  .أمام عظمتي ) تنحني ( فما هي قدرتك أمام شموخي ، إن األرض ضئيلة  -
س لك منه نصيب ، فأين الجبل من  إن ما يتوفر فيّ  -   .ن الضعيف الحيوا اذهل
ح بهذا الهراء : فلما سمع السنجاب هذا الكالم قال  -   .تأدب في الحديث وال ت
ًال مثلي  - س مهما أن أكون ضخمًا مثلك ، أو ال تكون ضئ   . ل
بير وصغير  - ون هناك  مته أن  ل شيء ، ومن ح   .إن قدرة هللا ظاهرة في 
ان هللا قد منحك الضخامة في هذا العالم ، وعلمني  -   تسل األشجار ان 
ع أن تخطو خطوة واحدة ،  - ك ميزة أخر خالف أنك ال تستط وهل لد

  ؟ضخامتك
يف تكسر هذه الثمرة  - نت ضخمًا فقلدنى ، إن استطعت وأرني    .وٕاذا 
ا شيء حقير  - ال فائدة في أ وقت ، وال يوجد في الدن   . ال يوجد شيء ما 
  .  ةوشا ةقر  -8
ع  ىان هناك مرع - انت أرضه نموذجًا للر   .أخضر في أحد األماكن، و
ل جانب  - ة جارة في  ع ، والجداول الصاف ن وصف منظر ذلك الر م   .ال 
ه ال تحص - ذلك أشجار الجميز الوارفة الظالل  ىوأشجار الرمان    .، و
صدح فيها تغرد الطيور  - ارد العليل ، و ان يهب فيها الهواء ال   .و
القرب من أحد الجداول  يترع ةوأخذت شا -   .في أحد المواضع ، 
قرة واقفة عندها  -   .توقفت وأخذت تنظر هنا وهناك ، فوجدت 
اقة  -   .طأطأت رأسها أوًال ثم سلمت عليها ، وأخذت تتكلم معها بل
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قرة في ضجر  - يف حالك ؟ ، فردت عليها ال مة و يف أنت أيتها السيدة العظ
  .أنا بخير 

حلوها  - اة تمر بي  أسرها مأساة الح اتي    .ومرها ، وح
ه ، وحظي سيء فماذا أقول ؟ - ما ف يف أبوح  ضي في صدر ف   أشعر 
ي على أرواح التعساء  إلىأنظر  -   جالل هللا وعظمته ، وأ
قو الفقراء والمساكين على شيء وأواجه نصيبي المحتوم   -   ال 
ضته ال قدر هللا  - شر برف ، إذا وقعت في ق عاملنا    .فال 
عني عندما  أكون هزلة أ - ب ال ، و   .نه يتبرم عندما أحلب لبنا قل
حيله  - خضعني  ل الطرق ، و ستعبدني    .و
  .في حين أنني أري أوالده ، وأبث الروح فيهم بلبني  -
قوتك  - اري  السيئات ، فأعني  قابل اإلحسان    .بينما هو 
ة ، قالت  ةعندما سمعت الشا - ا ة إهذه الح و بهذا النحو غير مستح   ن الش
الما يرضي هللا  - ستساغ الكالم الصدق ، لكنى سأقول    .وال 
ارد ، وهذه الحشائش الخضراء وهذا الظل  ىإن هذا المرع -   وهذا الهواء ال
ين  - قدر عليها هذا الحيوان األخرس المس ا من نصيبنا ، ال    لها نعم وهى جمع
ل هذه المتع من صنع اإلنسا - ه إن  سب ل هذه المسرات    .ن ، و
ة لنا أفضل من الحرة  - النس ه ، فقيده إذن  لها قائمة عل اتنا    .وح
ش فيها  - ات ، أنقذنا هللا من الع   . هناك أخطار عديدة في الغا
حص - عد وال  و منه  ىإحسانه علينا ال  الش   . ، وال يجد رنا أن نجأر 
وت من اإلنسان ق  - مة الراحة ، ما ش   . ولو أنك تقدرن ق
و منه  - عدما سمعت هذا الكالم وندمت على الش الخجل  قرة    .شعرت ال
شتم الشا فيوأسرت  - رت برهة ثم قالت  ةنفسها    .، وف
المها  أثر فّي   ةمع أن الشا - ة الجنس ، لكن    .متدن
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  .           المواساة  -9
  .نا ، وحيدا على غصن شجرة وقف البلبل حز -
قول  -   .لقد حل الليل ، وقد أمضيت يومي في الطيران والتقا الحب : ان 
ل شئ ؟  - م الظالم على  يف أصل  إلى العش ،  وقد خ   ف
ة منه فقالت إلىسمعت  - انت قر له ، و اء البلبل وعو   : راعة 
  .  يوقلب يمستعدة لعونك بروح أننيمجرد حشرة  صغيرة ، إال  يننأالرغم من  -
  . فلماذا الحزن لو أن الليل مظلم  ، فسوف أضئ لك الطر  -
احًا  يهللا  سراجًا ، ومنحن يلقد وهبن - حت مص   . نورًا حتى أص
ساعدون اآلخرن  فيخير الناس  - ا هم ، الذين    .  الدن

  .        حلم أم  -10
  .  ياضطراب ة فرأيت منامًا ، ضاعف مننت نائمة ذات ليل -
ه طرقًا  يرأيت أنن - ان ،  مظلم ما ولم أجد ف ة إلى م   . ذاه
قشعر شعر  - نت أمش  نت أرتعد و حيث  ة  يخوفًا ،    . صعو
  . عض الشجاعة ، رأيت صفًا من األطفال  ينفس فيعندما وجدت  -
ة ، و  - ًا زمرد ا ح مضيئة  فييرتدون ث عًا مصاب   .أيديهم جم
سيرون  - علم غير هللا إلى أين هم  صمت مطب فيو الواحد خلف اآلخر ، وال 

  . ذاهبون 
ر رأيت ابن - نت أف ينما    . هذا الصف  في يو
ة  - صعو سير  اح غير مضئ  فيان    . يده  فيالمؤخرة ، والمص
تن - عد أن تر احبيبي    ؟  يعد أن عرفته قلت له ، أين ذهبت 
ك  - ل يوم عقدا من الدموع عل   . إنني مضطرة لفراقك ، وأنظم 
تن يأنك لم تهتم ب -   فهل هذا الوفاء الطيب ؟  ي، ورحلت وتر
  : الطفل أتململ ألمًا ، أدار وجهه وأجاب  يفلما رآن -
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ين على فراق - س ل يأنت ت   . خير  أذلك  في ي، ول
دأ الكالم  يقال هذا ثم صمت لحظة ، وأران - اح و   .المص
اح(تعرفين ماذا حدث له أ  -   .  ؟ ، لقد اطفأته دموعك ) للمص

راعة  -11   .   طائر و
ة الليل ، واقفًا على غصن شجرة  - غرد في بدا   .ان طائر 
عدما علم أنها يراعه إلىاألرض ، فطار  ىعل شيئا ما يتألأل فرأ -   .ها الطائر 
  .ار طمعك الحاد على عاجز مثليالمغرد ، التدس منقراعة أيها الطائر إلىقالت  -
  .هللا هو الذ منحني البر ، ومنحك التغرد ووهب الوردة العبير  -
ة لعالم الفراشات  - النس الطور  حلة النور ، وأنا    .أنا مستورة 
متعة الفردوس  - رقي يبدو  متعة الجنة ، و   .إن تغردك في األذن 
اء ل - ا لقد منحت القدرة الض ا جذا   .جناحّي ، وأعطتك صوتا عذ
قة  - احا للحد ضا التي علمت منقارك الشدو ، وجعلتني مص   .وهي أ
اء ومنحتك التغرد ، وهبت -   .ي الحرقة ووهبتك النغمة نمنحتني الض
  .العالم متالزمتان  يوالحرقة ال تخالف النغمة ، ألنهما ف -
قة ، وأساس ظهور الر  - الهما أساس نشأة محفل الخل   . فعة واإلنحطا و
ع لهذه الروضة  - اة من إنسجامها ، ومنهما الر   . ومحفل الح

قاته حث وتعل   هوامش ال
ات - :مشير فاطمة :للمزد إرجع إلى  -1 ـ خصوص ـ ادب  . انجمن ترقى اردو . بجون 

ره  ـ جائزة : م ، واكبررحماني 10-5: م 1962هند على  اردومين ادب اطفال ا
شنل اكادمي ال : ، وزب النساء  بيجم  57و 48: 19910جلكاون الهند  ايجو  إق
ا أدب    . 33– 32م 19920ترقي اردو بيورو نئيي دهلي : إور بجون 

ء على اآلداب  -2 ن طارئا على األدب األرد فحسب ، بل هو طار أدب األطفال لم 
ة إال في السنوات  قف على سلوك الطفل وقفة علم لها ألن اإلنسان لم  ة  العالم
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األخيرة والمالح أن أدب األطفال في بدء نشوئه قد اعتمد على تلك الخرافات 
ات، واستمد منها نزوعها إلى فر  ا ة وعرض العظات والح ض القوانين األخالق

سوب    ة  مثل خرافات  ا ) مAesop,s Fables   )1475 - 148اإلرشاد
ات الفونتين  ا ما )  Lafontaine Fables  )1621 – 1695وح والتي صدرت  ف

ًا وذلك في  320في ) م 1694 – 1668(بين عامي  تا خرافة في أثني عشر 
انج تنترا  ة ، ) األسفار الخمسة ( األدب األوري و ليله ودمنه في اآلداب الهند و

ة خاصة  ات ألف ليلة وليلة العر ا اب ( وح اح السحر  وعلي  عالء الدين والمص
فن متميز في األدب العري الحديث ) واألرعين حرامي  ولم يجد أدب األطفال 

لألطفال  ديوان شوقي: أحمد شوقي ) ( م 1932 - 1870( طرقه قبل أحمد شوقي 
م وٕاعداد عبد التواب يوسف دار المعارف :    ) م1984القاهرة . تقد

ا ادب انجمن ترقي اردو:خوشحال زد -3    16– 15:م 19890دهلي .اردومين بجون 
ضا  - غداد : هاد نعمان الهيتي : ا   .71: م 1977أدب األطفال 
ة  - ر العري . أدب األطفال : رشد طعم    24:  19980القاهرة . دار الف
ة . أدب األطفال في العالم المعاصر : إسماعيل عبد الفتاح  - ة .الدار العر للكتا

   22:م 2000القاهرة 
ال في التاسع من نوفمبر لعام -4 الكوت وهو ينتمي إلى أسرة  1877ولدا إق مدينة س م 

ة  ال شيخ ا برهم الد وهاجر جد إق عتنقت اإلسالم خالل القرن  الخامس عشر الم
شمير و  ان أبو ادمحم رفي من  الكوت ، و إمام (شيخ نور دمحم وأمة  هستوطن مدينة س

ال دراسته في الكتاب حيث تعلم اللغتين ) بي بي دأ إق الصالح والتقو و معروفين 
فضل الشيخ سيد مير حسن  ة وأن مقدمته الراسخة في هاتين  اللغتين  ة والفارس العر

عد نج ة اثم رحل إلى ال هور  ة م 1895حه في الثانو وم ة الهور الح ل ، والتح 
م وسافر إلى 1899م ، ونال شهادة الماجستير في 1897وتخرج منها في عام 

مبردج في  1905إنجلترا في   م ونال شهادة الحقوق عام  1907وتخرج من 
ا بين عامي 1908 ال إلى المان للحصول على  1907و 1905م ، وسافر إق

توراه  ان عنوانها الد توراه بجامعة ميونخ و ال أطروحة الد : " في الفلسفة وقدم إق
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ات في إيران  ع عد  الطب ال : دمحم منور ( م  1907في نوفمبر " تطور ما  اة إق . ح
ة. تعرب ظهور أحمد أظهر  اكستان ال ال ة  إق م . 2-1: م 1998.الهور .أكاد

م 1908الحقوق، ثم رجع إلى الهند سنة  متحان النهائي فيلندن وحضر اال وعاد إلى
ه أوده وصرف جل وقته للنظر في أحوال  م   ق سب ما   ا لكي  وعمل محام

ة  1915المسلمين ثم خرج إلى الناس في سنة  منظومته الرائعة أسرار الذات اإلنسان
ة  الفارس ه ومنها  ت ه و عد ذلك دواون ت أورموز نفي الذا"  رموزي خود" وتتالت 

ام مشرق "و )  1918( أو زور " زور عجم " ، و  1923أو رسالة المشرق " ب
د نامة  أو رسالة الخلود )  1927( العجم  س )  " 1934(مسافر ) 1932( وجاو

رد ا اقوام مشرق  ايد  ا شعوب  المشرق " جه  وارمغان ) "  1936( أو ما العمل 
ة الحجاز " حجاز  عد وفاته (أو هد ة ) 1938نشر  األرد نه التي نشرها  أما دواو
ال جبرل ) " 1924( أ صلصة الجرس " انِك درا " فهي  ( أ جناح جيرل " و

م )  1935 اإلنجليزة هما تطور ) 1937( وديوان ضرب الكل ان نشرهما  تا وله 
ر الديني في اإلسالم ) 1908( الفلسفة في إيران  ال ) 1928( وتجديد الف وشارك إق

ة في الهند ، وانتخب خ طة اإلسالم مارسه حزب الرا الل تلك الفترة في النشا الذ 
سا للمؤتمر الذ عقده الحزب في  1930في سنة  اد ( رئ حيث دعا إلى ) هللا آ

ون للمسلمين بها موطن يخصهم  م الهند ، ف ش . تقس ع اذ وجد من المحال أن 
ان الهند جماعة واحدة أو جماعتين متع ة بهذه س طة اإلسالم اونتين وقد أخذت الرا

اكستان سنة  انشاء  رة التى تحققت    . م  1947الف
ال       سًا له  1932ورا في سنة أوزار إق وقد بدأت العلل . حيث اختاره المؤتمر رئ

ة سنة  ه منذ بدا أخذت صحته في التدهور شيئًا  1935، وفي سنة  1934تتناو
نظم الشعر إلى أن فاضت روحه في فجر الحاد والعشرن من فشيئًا لكنه ظل يوالى 

  . م رحمه هللا 1938إبرل سنة 
د نامه ( رسالة الخلود : دمحم السعيد جمال الدين (  ة لجاو مؤسسة سجل ) الترجمة العر

  )  4-2:  1974. القاهرة . العرب 
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األرد      اته وأعماله راجع  ال وح ال : ة وللمزد من التفصيل عن إق د إق زنده : جاو
از  1985الهور . رود  األسرار( دانائى راز : م وسيد نذير ن ) . أ العالم 

ال  ة إق م ال : م ، ومسعود الحسن  1977الهور . أكاد اة إق م  1988. الهور . ح
ع الدين هاشمى .  ال : ، ورف ات إق عة ال هور . تاب ،  76-53:  1977. ط

م  ال شاعر اور فلسفي : وسيد وقار عظ ال . إق ة إق م ،  1975. ال هور . اكاد
ال : وسيد معين الرحمن  ال . جهان إق ة إق م م ، وعبد الح  1977. الهور . اكاد

ذشت  ى سر ال  ر إق   .   1989دهلى . ف
ة  العر ال : أبو الحسن الندو : و ر .  1. روائع إق م وقد  1960 –دمش . دار الف

ع عة ظهرت ط ة وقد اطلعت على ط الد العر ات عديدة لهذا الكتاب في الهند وال
وقام شمس تبرز  34- 25: م 1991. لكنهو، الهند . المجمع اإلسالمي العلمي 

عنوان  ة  ع عام : الندو بترجمة هذا الكتاب إلى األرد ال وط . م  1994نقوش إق
النظرات جديدة في :   سماعيل الندو إ ا. شعر إق م أ، و . م  1969. ل إق حمد ند

ال : يقاسم اد . العالمة دمحم إق : حمد معوض أ، و  21- 9: م 1977. إسالم آ
اته  ال ح ، وسمير  42- 9:  1980. الهيئة العامة للكتاب . وآثاره . العالمة دمحم إق

م إعبد الحميد  ال والعرب : براه ،  16- 6: هـ 1413. الرـاض . دار السـالم . إق
ة أ. ولالعـدد األ) العريـة ( قبإلىـات إ ومجلـة اكستان ال ال ة إق م . الهور . كاد
1992  .13 -31  .  

ال في مصر والعالم العر-5 تور  –يرجع  يان الفضل في التعرف بإق ر الد ما يذ
تور  عبد  –دمحم السعيد جمال الدين  ة الحديثة في مصر الد إلى رائد الدراسات الشرق

عض  م الذالوهاب عزا ات في نشر ترجمة منشورة ل شرع منذ منتصف الثالثين
راتشى سنة " الثقافة " و " الرسالة "  ياشعاره في مجلت ثم ما لبث أن نشر في 

ام مشرق " ترجمة منظومة لديون  1951 عد نحو  الذ" ب ة و الفارس ال  نظمه إق
ًا  م " نشر ترجمة منظومة لديوان )  1952( سنة تقر ل ال  الذ" ضرب  نظمه إق

ة ، وفي سنة  م  1954األرد ه الق تا ال سيرته وفلسفته وشعره " نشر  عرف " دمحم إق
بير من فلسفته وفي سنة  جانب  الشاعر و ه   ينشر ترجمة منظومة لديوان 1956ف
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تاب . األسرار والرموز  ان  ال " ثم  ع في ( الحسن الندو  يللشيخ أب" روائع إق ط
عة األولى سنة  ر بدمش الط ل ما )  1960دار الف ة  ة العر ت إضافة جديدة للم

صبيرة  أن يختار من  يفي هذه الكلمة من معان ه في براعة و ات ، فقد استطاع 
ال مقتطفات توضح طرق ن إق قدمها في لغة سهلةدواو بير وأن  اره إلى حد  . ته وأف

ان للشيخ الصاو  ال وملكته   ما  قرحة إق بير في مجال التعرف  شعالن فضل 
شاعرته المتدفقة أن يترجم قصيدت ال  يالشعرة فقد استطاع هذا الرجل  و " إق " ش

و " و جواب  اللغة األ" انشودة مسلم " و " ش ال  ة وضمنها الشيخ وقد نظمها إق رد
تاب   الصاو  ال " شعالن  فهاشترك في  الذ" فلسفة إق مع األستاذ دمحم حسن  تأل

القاهرة سنة  ياألعظم اكستان  1950وقد نشر الكتاب  عت له سفارة  ايوان " م ثم ط
ال  ة   مختارات من شعره نظمها الصاو " إق شعالن ونشرت في االحتفاالت المئو

ال عام ر إق   ) .  8-6. رسالة الخلود : دمحم السعيد جمال الدين . (  1977 بذ
ال في مصر والعالم        تور دمحم السعيد جمال الدين من الذين عرفوا بإق ان الد و

ة لديوان  يالعر ة عمًال ضخمًا وهو الترجمة العر ة العر ت د " عندما قدم للم جاو
ة ونشر في القاهرة " نامة  القاهرة .  1974عن الفارس اكستان  ونشرت له سفارة 
ر " تاب  ه من آراء مف ال   نخ حثا  1998عام " العرب حول دمحم إق ه  حيث قدم ف

ال " : عنوان  صالح محور اإل" وله مقاالت عديدة منها ، " الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في شعر إق
ال  ال " عند دمحم إق . ىات اليشر في مجلة إقون" والخير والشر في فلسفة دمحم إق

عنوان .  1992. الهور  م  حث ق ال وموقفه من وحدة الوجود " وله  ما " دمحم إق
تور حسن الشافع ال  يترجم مع الد ر : تاب إق الفلسفي في ايران ونشر   تطور الف

ة للنشر عام  تور دمحم السعيد جمال .  1989القاهرة عن الدار الفن وتقديرًا لجهود الد
ال في مصر والعالم العرا اكستان وسام  يلدين في التعرف بإق ومة  منحته ح

از ( الجدارة    ) . تمغة امت
ال والعرب : للمزد في هذا الموضوع راجع سمير عبد الحميد  الراض  –دار السالم  : إق

ال والعالم الع: هـ ، وحسين مجيب المصر 1413 األنجلو المصرة . رى إق
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ال . ، وظهور أحمد اظهر 1977 ال العرب على دراسات إق ة  –إق ة العلم ت . الم
  . م 1977الهور 

ال في حين ظهرت عدة دراسات  -6 ة أدب األطفال عند دمحم إق لم تتناول أ دراسة عر
ه منها على سب ال في اللغة األرد   : يل المثالتناولت جوانب من أدب األطفال عند  إق

ال بجون : ش سروج  -1 اش نئيي دهلي . ـ إق مانت بر    1989.س
ات : مشير فاطمة  -2 ي خصوص ـ أدب  ره . إنجمن ترقي أردو هند . بجون  علي 

  .م 1962
اأدب إنجمن ترقي إردو دهلى : خوشحال زد  -3   .م 1989اردومين بجون 
شنل أكادمي جلكاؤن الهند :  أكبر رحماني  -4 ـ جائزة إيجو  أردومين أدب أطفال إ

  .م 1991
يورو : زب النساء بيجم  -5 اادب ترقي اردو ال اور بجون  م  19920نيء دهلي . اق

.  
ال : عبد القو دسنو  -6 ـ إق دبو لكهنو . بجون  م    .م 1975نس
ا روان  ادب : اسد إرب  -7 ا ادب    . م 1982. ملتان . بجون 
ن ناتهـ آزاد   -8 ال  ترقى اردو بورد : ج ـ إق   . م  1976دهلى . بجون 
ال -7 ال . دمحم إق ات إق ـ هاوس ) . اردو ( ل شنل  ره . ايجو   . م  1995. على 
ال وشوقى لألطفال وخاصة القصة الشعرة على -8 ل من إق بير بين شعر  ه  هناك تشا

ل منهما بها عن لسان الحيوان والطير وهى ذات أصول ترا ما تأثر  ة  ة هند ث
ن عقد دراسة مقارنة  م ات الفونتين ، وعلى هذا  ا ة خاصة ح طر اآلداب األور

حث لها النها تحتاج دراسة قائمة بذاتها    . بينهما ال يتسع ال
ات : مشير فاطمة  -9 ـ خصوص ـ ادب  ره . انجمن ترقى اردو. بجون  . هند عل

1962  :5 -8  .  
ا ادب : لنساء بيجم زب ا - ال اورجون  -7: 1992ترقى اردو بيورونئيى دهلى . إق

8   
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. المجلد األول . مجلة األدب اإلسالمى . أدب األطفال في الهند :  يمحسن عثمان -
ع  ع الثان. العدد الرا   .  54: هـ   1415. الراض  – ير

ا ادب : خوشحال زد - 10 -36: م  1989هند انجمن ترقى اردو . اردومين بجون 
37    

ة األنجلو المصرة . في أدب األطفال :  الحديد يعل - ت :  1990. القاهرة . م
101  .  

ـ جائرة :  يكبر رحمانأ- 11 شنل اكادمي . اردومين ادب اطفال ا . جلكاؤن . ايجو
  .  20- 81.  1991. الهند 

ضًا        ندرة .منشأة المعارف. النص األدبى لألطفال : سعد أبو الرضا : ا األس
.1990  :23  .  

ة : أحمد نجيب  - ة اإلبداع   .  68- 67:  1987. القاهرة . أدب األطفال والتر
/ هـ 1408رجب  – 123عدد . عالم المعرفة . ثقافة الطفل : هاد نعمان الهيتى  -

  .  100:  1988مارس 
  . 169: م 1989ابرل  – يتاب العر. محنة أدب األطفال : الحديد  على -

  .  94-93. في أدب األطفال : على الحديد - 12
  .  18. أدب األطفال في العالم المعاصر : اسماعيل عبد الفتاح - 13

ة للنشر . أدب الطفولة : أحمد زل  - ة العر   .  25: 1997القاهرة . الشر
  .  95: في أدب األطفال : على الحديد  - 14
ا أدب : خوشحال زد - 15   .  157: اردومين بجون 
قى -  ا أدب اورمسائل : "راض احمد صد  1978. الهور. ماه نو " اكستان مين بجون 

 :70-71  .  
ع الدين نير -  ا ادب اورمسائل" شف ل" هنامة  ما" بجون     21: 1979دهلى .جنور " آج

ا ادب : ب النساء بيجم ز - 16 ال اورجون    .  79: إق
تاب  - 17 تور محمود خان شيرانى عددا من البراهين والدالئل على أن  ر الد خال "ذ

س من تإلىف أمير خسرو وأنه " ار    ل
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اء الدين خسرو الذ تأليفمن         ش في عهد جهانجير وٕاسمه  الشاعر ض ع ان 
   " .حف اللسان " األصلى 

ة جامعة لميتد" اردومين أدب أطفال: "يمظفر حنف(        ت   ) 83: 1984. نئي دهلى. م
ينة  - 18 ابو س اكستان . تارخ ادب اردو : رام    36: راجى . غضنفر اكيدمى 
ا ادب : محمود الرحمن  - 19 عد بجون  ـ  تاب " آزاد  ا . الهور . ما هنامه  بجون 

  .  9: م  1979. نمبر جنور . ادب 
ا ادب : زب النساء بيجم  - 20 ال اور بجون    89: إق

ا ادب : خوشحال زد  -   .  165: اردومين بجون 
ى شاعر  تقيمير : اظهر على فاروقى  - ل  "ماهنامه . اورجون  . نئي دهلى " آج

  .  22: م  1976ابرل 
ا نام  - 21 ـ بلى موهنى تها اس  ا آكر مقام           ا هر    . اس ني  مير 

ئ الفت بهت  ـ دوسر سي هو رنبت           ا   م بهت جانى لكى اتهـ 
ا مير بهى ساتهـ         هنى رهنى لكى ميرا هى هاتهـ  ر يهر بيدا      د

ا ادب : شحال  زد خو  - 22   .  167: اردومين بجون 
ا ادب : محمود الرحمن  - عد بجون  ـ    .  22: آزاد 
ا ادب : زب النساء بيجم  - ال اور بجون    .  90: إق

دا هـ سوهـ وه بهى آدمى  - 23 ادشاه  هـ سوهـ وه بهى  آدمى، اور مفلس و ا مين    دن
ها رها هـ سوهـ وه بهى آدمى         ـ نواهـ سوهـ وه بهى آدمى ، نعمت جو   زردار و

ا ادب : خوشحال زد  – 24   .  170: اردومين بجون 
قى   - 25 اغ " محو صد ال " . الكـ  ار ادب بهو   .  26- 25:  1926مع
نوان  - 26 هتى هين  و هند مين    .  جاه 

ا بجهو        نام هـ  هند مين عقرب 
ا ابرو نام هـ         فارسى مين بهون 
ا ادب : زنب النساء بيجم - 27 ال اور بجون    .  84 – 82: إق
تاب : اسلم فرخى  - 28 ى بهلى    9:  1963جون . اردو 
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سينه  - ابو س   .  372 – 367. تارخ ادب اردو : رام 
ا ادب : زب النساء بيجم  - ال اورجون    .  93 – 92: إق

ا ادب : خوشحال زد - 29   .  180 – 179: اردو مين بجون 
   65:  1983. نئي دهلى . ترقى اردو بورد . حالى : صالحة عابد حسين  - 30
ال اورجون ادب : زب النساء بيجم - 31   .  95- 94: إق
  .  96: المرجع الساب  - 32

ه     ا ناتوانو بهولى بهالى بجو نادانو  أ - اسا ا جانو  ، سرر برون  ه خدا    سا
ا مانو  - هنا برون  ت هـ ابنى جانو ، جا هو اكر برائى  ا مانني مين بر م ان    . ح
ـ - اب اوراستادهين خداكى رحمت ، هـ رو ى ح مين تمها ر نعمت مان  ـ ان    .تو
ى هدايتون سـ  - ـ مال ودولت ان  اؤ حتون سـ ،  ى نص مت ان  ـ علم وح هو   س
و خبر نهين  - ى    ، جتنى هـ عمر جهوتى انتى هى عقل تم  جهـ ابنى بهلـ بر 

  . جهوتى 
في برمى  - 33 ارنامى : س ات اور ة جامعة لميتد . اسماعيل ميرتهى ح ت نئي . م

  .  243:  1976. دهلى 
ا ادب : خوشحال زد  -   .  185- 182: اردو مين بجون 
سينه  - ابو س   .  375– 372: تارخ ادب اردو : رام 

  .  55-54. أدب األطفال في الهند : محسن عثمانى  - 34
ائـ بنائى  - 35 ر اداكر بهائى                جس نـ همار  ا ش   رب 

ى نهرن        رن              جس نـ بهائى دودهـ  اد يون نه  و   . اس مالكـ 
ا        ها ائـ نـ  و بهر  ا             سبز  واس نـ سبزه بنا   خاكـ 
ـ تهن مين        ائـي  هاس هر تهى بن مين        دودوه بنى ووه    . ل جو
و سدهار       ل  ح هوئى جن ار           ص سى ب   .اهى غرب اور
وآ      ر                 شام  ر جاره جر هر بر انى بى    . ئى ابنـ 
ا ادب : خوشحال زد  - 36   .  187 – 186: اردومين بجول 

ال اور : زب النساء بيجم  - ا ادب . إق   .  103- 102: بجون 
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ض قدرت تير لـ روان هـ  أ - 37 مان هـ، درائـ ف ا    .خاكـ هند تير عظمت مين 
ا اوج عزوشان هـ  ان هـ ، هللا ر زب وزنت    . تير جبين سـ نورحسن ازل ع

ا ابرطار ، جشم وجراغ عالم تهى سر زمين همار  ه جب تها وحشت    . سار جهان 
و  فن  ر بهى جا هتـ هين خاك وطن  و ، مر ا خلعت هـ اينـ تن  ان  ار    . رد وغ

  بنائى هـ سار خدائى تونـ   اتـ هين هم تير برائى  - 38
ا تونى          ا  وجم ا تونـ   تارون    روشن جاند بنا
ا خوب سجائى تونـ     هرهر جيز بنائى تونـ           دن

ا تير           ا دن ا    نير سار شأن هـ تير     تودن
ا ادب : خوشحال زد - 39   200-199: اردو مين بجون 
ـ تهاكوا - 40 ـ تهى  جرا ا ه سوجا  ،  ا ـ دن    دونون نـ ا

ائين جاول       هائين جاول     آو أج  ر   ، دونون مل 
ا ادب : زب النساء بيجم  - 41 ال اورجون     24- 21: إق
  121-117: المرجع الساب - 42
ضاً م 1902مجلة مخزن الهور يناير  – 43 يل:أ ار :عبد الغفار ش ـ نثر إف ال  : إق

91   
ا أدب : م زب النساء بيج - 44 ال اور بجون    127-124إق
ال  : عبد القو الدسنو  - 45 ـ إق    39- 38. بجون 
ن ناتهـ آزاد  - 46 هانى :   ج ى  ال    .  10: 1976. دهلى . ترقى اردو بورد . إق
ال  - 47 د إق ان صالح : جاو انو متزوجه من م قًا ، ومنيره  مة الهور سا مح قاضى 

ال    . بن أمير الدين صدي إق
ا ادب : زب النساء بيجم  - 48 ال اورجون    .  149: إق
  .  45: المرجع الساب  - 49

ـ لـ : فرمان فتح بور  - ال سب    .  15: إق
ة ( د نامه جاو: دمحم السعيد جمال الدين  - 50  3: م 1974القاهرة  ) : الترجمة العر

ال : ودمحم إسماعيل الندو     4: نظرات  جديدة في شعر إق
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ال  - 51 ال : إق ات إق   . 439و 407: ال جبرل : ل
ادت برلو - 52 ي اردو نثر : ع ال  ك هاوس . إق شنل  ره . أيجو .  1983.  علي 

61 -68  
ضا       ال : دمحم منور : أ ات إق ال : ومحي الدين قادر .  22: ح   .  18. شاد إق
ال : أحمد معوض  - 53 اته وأثاره : العالمة دمحم إق القاهرة . الهيئة العامة للكتاب . ح

1980 .226  
يل - 54 ار : عبد الغفار ش ى نثر اف ال  . دهلى  -هند . انجمن ترقى اردو . إق

1977  .87  .  
ال : أحمد معوض  - اته وآثاره : العالمة دمحم إق   .  228: ح

ن ناتهـ آزاد : على رأس هؤالء النقاد  - 55 ال : ج ا إق ز .  19. بجون    : اطهر برو
ال        ـ إق ال : عبد القو دسنو .  33. بجون  ا إق    21. بجون 

ال  - 56 ال : إق ات إق ـ هاوس ) اردو(ل شنل    .  1995. ره على . ايجو
ال  - 57 ال : إق ات إق ـ درا  ) : اردو ( ل   .  37-29ان
   84-83: المرجع الساب   - 58
  .  87: المرجع الساب  - 59
  .  92: المرجع الساب  - 60
  .  147و  116 – 115: ال جيرل  - 61
م  - 62 ل   .  89 – 86: ضرب 
ال : عبد القو دسنو  - 63 ا إق ـ.  بجون  م    .  1975. لكهنو . دبو  نس
ن نا تهـ آزاد  - 64 ال :. ج ا إق ة برس . بجون     32– 30ص .19770دهلي . الجمع
د نامه : دمحم السعيد جمال الدين  - 65   .  44-43) : رسالة الخلود ( جاو
ال  - 66 ال : إق ات إق   .  449-448: ال جبرل : ل
. ترجمة دمحم موسى هنداو . الجزء األول  –لستان: سعد الشيراز : ارجع إلى - 67

ة األنجلو المصرة  ت   . القاهرة . م
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ترجمة دمحم موسى هنداو . الجزء االول . بوستان : وسعـد الشيراز .  1956        
ة األنجلو المصرة  – ت   .  م

  .  1955. القاهرة          
ال  - 68 ال : إق ات إق   .  434 – 426. ال جيرل : ل
د نامة : دمحم السعيد جمال الدين  - 69 ة ( جاو   .  336) : الترجمة العر
ال  - 70 ال : إق ات إق م : ل ل   .  89- 86: ضرب 
د نامة : دمحم السعيد جمال الدين  - 71   .  2: جاو
ى شخصيت أو شاعر : حميد أحمد خان  - 72 ال    .  177:  1974. ال هور . إق
ا ادب ار : خوشحال زد  -  73   .  189. دو مين بجون 
ال : حنيف نقو  - 74 ـ إق ادور . بجون    .  40:  1979نوفمبر . لكهنو . ما هنامه ن
   27:  1966. جنور  –راجى  –سه ما هى اردو : اكبر حسين قرشى  - 75
  142:المرجع الساب : حنيف نقو  - 76
ـ درا : غالم رسول مهر  - 77 ان  91: 1971دهلي . ـ هاوس اعتقاد يبلشن –مطالب 

ي  شخصيت اور شاعر : وحميد أحمد خان  ال     19- 191:  1974الهور . إق
ال شخصيت أور شاعر : حميد أحمد خان  - 78 المرجع : وخوشحال زد  150: إق

  . 91: الساب 
مرسن  – 79 ي ولد عام  R.W.EMERSONإ في بوسطن ونشر  1803شاعر أمر

م جشتي ( م 1882م وتوفي عام 1847شعره عام  ـ درا : يوسف سل ا ن   ) 56شرح 
ر  - 80 و م  شاعر إنجليز معروفة من شعراء القرن  WILLIAM COWPERول

ع عشر ولد عام  مرض عقلي في 1800وتوفي  عام  1731السا م وقد أصيب 
اته وشفي منه وٕاشت للمدرسة   األولىهر عنه التشأوم ، وتعد أشعاره اإلرهاصات ح

ة  م جشتي ( الرومانس ـ درا : يوسف سل ان   )  56: شرح 
م  – 81 فة عبد الح ال : خل ر إق   . 46،  1975. الهور .ف
ال  – 82 ال : إق ات إق ـ درا : ل    119و 46و 93و 66و 25: ان
اروان: اسد ارب  – 83 ا أدب     68.  1982ملتان  -أدب  بجون 
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ضاً          ن نانهـ آزاد : أ ي نظمين : ج   . 1976نئي دهلي : ترقي أردو بورد  .بجون 
ات : مشير فاطمة  - 84 ي خصوص ـ أدب     16- 15بجون 
ا أدب : اسد ارب  - 85   .23: بجون 
   287: 1977غداد : أدب األطفال : هاد نعمان الهيتي  - 86
   55: أدب األطفال في الهند : محسن عثماني  - 87
ة : أنظر - 88 ة . (    31:     الترجمة العر   )  1: رقم : ملح النصوص األرد
ة : أنظر -- 89 ة . (      31:   الترجمة العر   ) 2: رقم : ملح النصوص األرد
ة : أنظر -- 90 ة . (      32:   الترجمة العر   )  3: رقم  :ملح النصوص األرد
ة : أنظر -- 91 ة . (   32:      الترجمة العر   )  4: رقم : ملح النصوص األرد
ة : أنظر -- 92 ة . (   32،33:      الترجمة العر   )  5: رقم : ملح النصوص األرد
ا أدب : خوشحال زد  - 93   110: اردو مين بجون 
ات : مشير فاطمة  - 94 ي خصوص ـ ادب     57: بجون 
شنل اكادمي جلكاون  الهند    : اكبر رحماني  - 95 ـ جائزه ايجو    اردومين أدب أطفال ا

       1991  .78 .  
ا أدب . اردومين : خوشحال زد  - 96    110: بجون 
   22- 20.  1977. غداد . أدب األطفال : هاد نعمان الهيتى  - 97
  203.  1990. القاهرة . ألف ليلة وليلة : سهير القلماو  - 98
  210: أدب األطفال : هاد نعمان الهيتى  - 99

  .  123:  1970. القاهرة . ترجمة رشد صالح . علم الفولكلور : راب  -100
مى هالل -101 ة االنجلو المصرة:األدب المقارن : دمحم غن ت    196:  1961. القاهرة .م
   125: م  1951. القاهرة . قصص الحيوان في األدب العرى: عبد الرازق حميده  -102
  .  218 – 217و  214. أدب األطفال : هاد نعمان الهيتى  -103
ة : أنظر -104 ة . (    33،34:      الترجمة العر   )  6: رقم : ملح النصوص األرد
ة : أنظر -- 105 ة . (   34:     الترجمة العر   )  7:رقم : ملح النصوص األرد
ة الترجمة ا: أنظر -- 106 ة . (    35 34:    لعر   )  8: رقم : ملح النصوص األرد
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ة : أنظر -- 107 ة . (    35:     الترجمة العر   )  9: رقم : ملح النصوص األرد
ة : أنظر -- 108 ة . (    36:     الترجمة العر   )  10: رقم : ملح النصوص األرد
ة : أنظر -- 109 ة ملح. (    36:     الترجمة العر   )  11: رقم :  النصوص األرد
ة : عبد العزز عبد المجيد  -110  16.القاهرة . دار المعارف .  5 . القصة في التر
.  
ن ناتهـ آزاد -111 ى نظمين : ج   . 1976. نئي دهلى . ترقى اردو بورد . بجون 
لم :أنظر -112  1984القاهرة . دار المعارف . أطفالنا في عيوب الشعراء : أحمد سو
.142   

  المصادر المراجع
ة : أوال   :المصادر العر
م ، سمير عبد الحميد  -1 تور ( إبراه ال والعرب ) : د   هـ1341دار السالم الراض . إق
تور(أظهر،ظهور أحمد  -2 ال العرب على دراسات ):د الإق ة .إق ة العلم ت الم

  1977الهور
تور ( جمال الدين ، دمحم السعيد  -3 د نامه ) : د مؤسسة سجل ) رسالة الخلود ( جاو

  .1974القاهرة . العرب 
تور(الحديد ، على  -4 ة االنجلو المصرة القاهرة ): د ت :  1990في أدب األطفال م

    1989أبرل . تاب العرى . محنة أدب  األطفال 
تور ( ، عبد الرازق  حميدة -5   .1951قصص الحيوان في األدب العري القاهرة ) : د
تور( أبو الرضا ، سعد  -6 ندرة النص األدبي لألطفال ) : د منشأة المعارف إس

1990.  
تور ( زل ، أحمد  -7 ة للنشر القاهرة ) : د ة العر   .1997أدب الطفولة الشر
لم ، أحمد  -8    1948المعارف القاهرة  أطفالنا في عيون الشعراء دار: سو
ال :   شعالن ، الصاو  -9 اكستان . ايوان إق   . 1977القاهرة . سفارة 

م وأعداد عبد التواب يوسف دار المعارف : شوقي ، أحمد  - 10 ديوان أحمد شوقي تقد
  م  1984القاهرة 
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مه ، رشيد  - 11 ر العري القاهرة : طع   1998أدب األطفال دار الف
تور ( عثماني ، محسن  - 12 دب األطفال في الهند مجلة األدب األسالمي أ) : د

ع الثاني الراض  ع ر   هـ1415المجلد األول العدد الرا
تور(عزام ، عبد الوهاب  - 13 م ): د ل ة ( ضرب  عة مصر ) الترجمة العر مط

1952   
تور( عبد الفتاح ، إسماعيل  - 14 ة ):د أدب األطفال في العالم المعاصر الدار العر

   2000. للكتاب القاهرة 
م  - 15 اد : قاسمي ، أحمد ند ال إسالم آ   . 1977العالمة دمحم إق
تور ( القلماو ، سهير  - 16   . 1966الف ليلة وليلة القاهرة ) : د
   19670ترجمة رشد صالح القاهرة : علم الفولكلور : راب  - 17
تور ( عبد المجيد ،عبد العزز  - 18 ة دار المعارف القاهرة ) : د القصة في التر

19950   
تور(المصر حسين مجيب - 19 ال والعالم العري االنجلوا المصرة القاهرة ):د    77.إق
تور( معوض ، أحمد  - 20 اته وآثاره الهيئة العامة للكتاب):د ال ح . العالمة دمحم إق

1980  
تور ( منور ، دمحم  - 21 ال ) : د ه إق م ال تقرب ظهور أحمد أظهر اكاد اة إق ح

ة، الهور  اكستان    19980ال
ة القاهرة : ، أحمد  نجيب - 22 ة اإلبداع   1987أدب األطفال والتر
ال المجمع اإلسالمي العلمي لكنهو الهند : الندو ، أبو الحسن  - 23   1991روائع إق
ال : الندو ، دمحم إسماعيل - 24   1969القاهرة . نظرات جديدة في شعر إق
مي  - 25 تور(هالل ، دمحم غن ة االنجلو المصرة. األدب المقارن ) : د ت . القاهرة م

60  
تور ( الهيتي ، هاد نعمان  - 26 . و ثقافة الطفل  1977غداد . أدب األطفال ) : د

  . 1988مارس / هـ  1408رجب  123عالم المعرفة ، عدد 
ا  ة : ثان   :المصادر األرد
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ن ناتهـ  .2 ال : آزاد ، ج ـ إق ورد . بجون  ي :  1976دهلي . ترقي اردو بجون 
من  ورد . نظ   1976دهلي . ترقي اردو

ال : ارب، اسد  -2 ا إق   19820اروان أدب ملتان . بجون 
د  .3 ال ، جاو    1985الهور . زنده رود : إق

ال ، دمحم  ال : إق ات إق ـ هاوس ) اردو( ل شنل  ره . ايجو    1995على 
يورو نئي دهلي : بيجم ، زب النساء  .4 ا أدب ترقي ارد و ال اور بجون    19220إق
ره : ادت برلو ، ع .5 ـ هاوس على  شنل  ي اردونثر  إيجو ال     19830إق
قي  .6 ة جامعة لميتد نئي دهلي: برمي ، س ت ارنام م ات اور  . إسماعيل ميرتهي ح

76   
ال الهور : الحسن ، مسعود  .7 اه إق    1988ح
  1983حإلى ترقي اردو  بورد نئي دهلي : حسين ، صالحة عابد  .8
ي: عبد الح ،  .9 ال  ر إق ذشت  ف   19890دهلي . سر 

فة  .10 م ، خل ال الهور : عبد الح ر إق    1975ف
ة جامعة ليتد نئي دهلي . اردومين أدب أطفال : حنفي ، مظفر  .11 ت    1984م
ى شخصيت اور شاعر : خان ، حميد أحمد  .12 ال    1974. ال هور . إق
دبو لكهنو : دسنو ، عبد القو  .13 م  ال نس ـ إق    1975بجون 
ـ جائزة:رحماني، اكبر .14 شنل اكادمي جلكاون الهند .اردومين أدب أطفال ا    91ايجو
اأدب انجمن ترقي اردو دهلي : زد ، خوشحال  .15   .1989اردومين بجون 
ش  .16 اش نئي دهلي : سروج ،  مانت بر ال س ـ إق   1989بجون 
ابو  .17 ه ، رام  سن راجي : س اكستان    .1985تارخ أدب اردو غضنفر اكيدمي 
يل عبد الغفار  .18 ار انجمن ترقي  اردو هند دهلي : ش ـ نثر اف ال     1977إق
قي ، راض أحمد  .19 ا أدب اور مسائل ماه نو، الهور : صد اكستان مين بجون 

1978   
قي ، محو  .20 ال : صد ار أدب بهو اغ مع   1976الكـ 
م ، سيد وقار  .21 ال الهور : عظ ة إق م ال شاعر اور فلسفي اكاد    1975إق
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ل نئيى دهلي : فاروقي ، اظهر على  .22 ي شاعر ماهنامه آج   مير تقي ميراور بجون 
  19760إبرل         

ره : فاطمة مشير  .23 ات أنجمن ترقي اردو هند على  ي خصوص ـ أدب    62بجون 
ـ لـ الهور : فتح بور فرمان  .24 ال سب     1978إق
تاب جون : فرخي ، اسلم  .25 ي بهلي    . 1963اردو
        1966. جنور . راجى . سه ماهى اردو : ، أكبر حسين قرشى  .26
اأدب نمبر : محمود الرحمن  .27 تاب الهور بجون  اأدب ماهنامه  عد بجون  ـ  آزاد 

   1979جنور 
ال الهور : معين الرحمن ، سيد  .28 ة إق م ال اكاد   19770جهان إق
ـ درا : مهر ، غالم رسول  .29 ان ـ دهلي . مطالب     1971اعتقاد يبلشن
ال لكنهو : ندو ، شمس تبرز  .30    19940نقوش إق
ادور لكهنو نوفمبر : نقو ، حنيف  .31 ال ما هنامه ن ـ إق   1979بجون 
از ، سيد تدير  .32 ال الهور : ن ة إق م   1977دا نائي راز اكاد
ع الدين  .33 ا أدب اور مسائل : نير ، شف ل جنور . بجون    ماهنامه آج
ع الدين  .34 ال الهور : هاشمي ، رف ات إق   .1977تاب



 
يراال ة في  ة واإلسالم  أعالم نهضة الدراسات العر

  
 *تاج الدين المناني. د

    
يراال خاصة { ة  ة في أرجاء الهند عامة ووال وجد اإلسالم منذ ظهوره أرضا خص

ة واألمان وقد وصل صوت اإلسالم ألول مرة إلى . لنشر دعوته في جو من الحر
عة الذين أناروا الطر لنشر الدعوة  انوا هم طل الهند على أيد العرب و

رة ة في روعها عقب أن انبث فجرها في جز وتفتحت زهور هذه . العرب اإلسالم
قة مة والمعتقدات العت ة القد ان المحل ال إهدام األد وأكبر . الدعوة في أنحائها 

ة  ة والغر ة المنتشرة في سواحل الهند الجنو ات اإلسالم دليل على ذلك هي الجال
ة الشهيرة ات اإلسالم ة التي شيدت في أرجاء الهند والشخص . والمساجد األثر

نومن ال يراال ارز ة من مختلف جوانب  ما  في هذه النشاطات اإلصالح هم 
  :}يلي

ز    :)هـ 1025: ت(القاضي دمحم األول بن القاضي عبد العز
وت ال  .القاضي دمحم األول بن القاضي عبد العزز هو من أبرز قضاة 

حر  ان القاضي مطلعا على ة ومت ة االعلوم الدين ثيرة . في الفنون العقل وله مؤلفات 
تاب تحتى قيل إنها بلغ أقدم " محي الدين ماال"وقصيدته المشهورة بـ . خمسمائة 

ار تأليف ملي ة  ة العر ة الشه. هـ ۷۸۲ألفها سنة . في المرث رة بـ يوقصيدته العر
ارة قبل أع" فتح المبين" وتوفي . وامقد ترجمت إلى اإلنجليزة قبل قرن وٕالى المل

                                                           
يراال، ترفاندرام، الهند  * ة، جامعة   .األستاذ المساعد، قسم اللغة العر
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وت۱۰۲۵رحمه هللا سنة  ال ) Kuttichira( "تشيرا"ـودفن بجوار مسجد ب. هـ 
فاته عض تأل ما يلي أسماء    :نورد ف

حة .1 حة في الوع والنص   الدرة الفص
م أيها اإلخوان .2   إل
ة(فتح المبين  .3   )قصيدة عر
الم(محي الدين ماال  .4 الخ  عري مال ة  تو ة الم ال أ اللغة المل

  ).العري
  وغيرها.... مدخل الجنان .5
اح .6   مقاصد الن
  ات الفرائدخمنت .7
حة المؤمنين .8   نص

  :)م1854 – 1750/ هـ 1270 -  1163(الشيخ السيد علو المنفرمي 
رامته وواليته بير وصوفي مشهور وداع إلى هللا  ولد السيد . وهو عالم 

ير . م في بلدة مملكة حضر موت1750علو المنفرمي في  ن اثم جاء إلى  س ال ل
ير . مع خاله السيد حسن الجفر  ن أخيرا في بلدة منفرم، اوتجول في أنحاء  ال وس

م الناس العلوم النافعة وتوعيتهم وٕارشادهم ثيرون من . وقام بتعل ان له أصدقاء  و
وندو. الهندوس ان  سبب ا .ناير مشرف أموره و طر المحدق خلواضطر السيد 

ة ار للنزول في المعر وحرض الناس للحملة ضد اإلنجليز، . األمة المسلمة في ملي
ضوا على العلماء من بينهم السيد علو  ق م 1801وفي . وانتقاما من هذا قرروا أن 

ض السيد علو ولكنه وفي . الفتنة م لم ينفذوا قرارهم خوفا من قرر اإلنجليز على ق
وتم أصدروا أمر  1817 ال ه ووفقا ألمر المحافظة وصل إلى  ض عل الق   .ا 

ومة  ض اضطرت الح قاف قرارها بخصوص إلقاء الق خوفا من على إ
ات ما بينهم في نفي العلماء إلى بلد آخر. إندالع اإلضطرا . واستشار اإلنجليز ف
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ان في قائمتهم السيد علو  ان عمره إذ ذاك تسعين. و ضا سنة و لم ، وهذا القرار أ
وتوفي رحمه هللا . على محارة اإلنجليزفي تحرض المسلمين  استمر السيدو . نفذوهي

  .هـ 1270في بلدة منفرم سنة 
ار . ي. الشيخ إ ر مسل   :)م1996 – 1914(أبو 

ار  سنة . ي. ولد الشيخ إ ر مسل ار 1914أبو  د مسل ا  م لكو
دول ان والده عالما . برمبن  او ان . وشيخا للطرقة القادرة وأمه فاطمة بيو  دين و

ا  ا وخطي ار عالما دين ر مسل السامعين إلى خطبته وزادة على  يجذب حاذقاأبو 
ير  ة العلماء لعموم  ان قائدا لجمع اسم اهذا  له  ال و اشتهر في الهند وفي العالم 

مه االبتدائي .شمس العلماء ه الفاضل تلقى الشيخ تعل في دار  عد ذلكو  .من أب
ات الصالحات بو  اق ود، وفي ال الفقه والفلسفة  إنه أخذ الدروس في. لورالعلوم وا

، وقد نال شهادة في الحديث من األستاذ شهاب  من األستاذ عبد القادر الفضفر
اتي ا الشال و ار والشيخ آدم . الدين أحمد  نيت أحمد مسل ومن أهم أساتذته األستاذ 

م حضرت وغيرهم حضرت والشيخ ان مغرما. عبد الرح مطالعة الكتب  و
ة ة . اإلسالم ل   .قوة اإلسالم بتلبرمبهذا وٕانه خدم مدرسا في 

اد"ـلجامعة النورة بإنه تقلد منصب األمين في ا التي ) Pattikkad( "بد
ة العلماء لعموم األم تولى درجة 1957 وفي سنة . هو مؤسسها مين العام لجمع

ه حتى ماتاير  ة . ال واستمر في منص وقد زار شمس العلماء المملكة العر
ة األخر  الد الخليج ة وال ورة عن طر محارة . السعود وٕانه قام بخدمات مش

انيين الفاسدة ان. محاوالت اليهود المستهدفة ضاللة المسلمين وآراء القاد ا  و  خطي
ة ة والعر ال ة   من المنقول أنه أجادو  .من الدرجة األولى في المل اللغة العر

ة واإلنجليزة وألف  ة والسران عد . يرا من الكتببعددا واألردو  ىزوجته األولوفاة و
ة وأنجب  فاطمة عة أخذ زوجة ثان   .أوالد س
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ي ار . و . القارئ    :)م2008 – 1924عبد الرحمن مسل
د  .واحد من يوليواليوم الفي  1924ولد في سنة  ه ماين  ان اسم أب و

ونيل، وأمه فاطمة ار  عد . مسل ودولي  ه  ة وفتح المعين من أب تلقي وقد تعلم األلف
م االبتدائي من والده . إشراف والدهقرأ القرآن ثالث مرات تحت  وعالوة عن هذا. التعل

اق ات وقد تلقى علوم قراءة القرآن من المقر السيد دمحم مدني رحمه هللا في ال
حي البخار . الصالحات ار صح ثير   تعلم عبد الرحمن مسل والمسلم وتفسير ابن 

رمة  في  ة الم ار األساتذةم العلوم منهم خذ أومن أساتيذه الكرام الذين  .على 
ار،  د مسل ر  ي بو ارو الكثيرة  ار  .أم عبد الرحمن مسل توفي عبدالرحمن مسل

ثيرة  . 2008سنة  في   :من أبرز مؤلفاته. لقرآنا حولله مؤلفات 
اء القرآن .1   إح
د والقرآن .2 اء علوم التجو   إح
ضاح القرآن .3   إ
د .4 ام التجو ان أح ضاح القرآن المفيد في ب   إ
ام النفساء .5 ان أح   تحفة النساء بب
م ال الجاللة .6   تفخ
ة .7  مرقاة اللغة العر

ار  ار مسل   :)م1945 - 1881/ هـ 1385 - 1298(الشيخ عبد ال
ار سنة  ار مسل م مالبرم "والكولم"ـ هـ ب1298ولد عبد ال ان . في إقل

د في تأس ا وله تأثير و ير عالما دين ة العلماء لعموم  ان ابن العالم . الاس جمع
د  ا  ار وفاطمة) الشيخ أحمد(و فناني . مسل ار  ار مسل تلقى العلوم من عبد ال

اد وناد ات الصالحات وترورن اق مه. ابورموال في مدرسة الجفرة  تلقى تعل
انانجير وولونور وتانور وت و . ه في والكولم أرعين سنةاتسامدة در  توامتد. ال
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ضا  ارة تبان أ ة والملي ة واألردو ة ىبن. في اللغة العر ة عر ل . مسجدا و
حانه وتعالي سنة  ىولب   :منهاله مؤلفات عديدة . هـ 1385نداء ره س

  تفرد في الفقهالم .1
  المولد المنقوص .2
  الوسيلة العظمي .3
ار  .4   جمع ال
  صحاح الشيخين .5
  صرا اإلسالم .6

نج المولو   :)هـ1420 – 1364(الشيخ تزوا دمحم 
نج المولو في قرة تزوا قرب ) Thazhava(ولد الشيخ تزوا  دمحم 

الي  يراال الهند) Karunagappalli(روناغا ة  ولم بوال العلوم قرأ . مقاطعة 
ا على األساتذة الكرام في عصره فصار  ة في مسق رأسه والدراسات العل اإلبتدائ
ا زاهدا وشيخا متواضعا  ان صوف ا مصقعا بل  ا مخلصا وخطي بيرا وداع عالما 

ة وغيرها  -من الطرائ  ةلغير واحد ذا  –القادرة والرفاع ة و الوع والخط واشتغل 
اتهمطالعة الكتب الهامة طول  ة . ح اته في إلقاء النصائح الدين إنه قضى ح

ة وعرضها ة في أنحاء مختلفة طول الوال   .والمواع الشرع
قرض اإ ان  ارة  في اللغة لشعرنه  عنوانقصيدله و الملي ولج" ة  ل   "مد

)Medical College (  ع ة في ُضاف إلى ذلك أنه قرض الشعر في المواض الدين
ارة ة"تعرف مجموعة قصائده  .اللغة الملي  على قصائدوتجر هذه ال "المواهب الجل

ع أن نقول يراال حتى نستط يراال إال ا: لسان الوعا  ات تزوا  ستخدمال واع  أب
  ) مولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص(المظهر األتم  .1  :له عدة مؤلفات منها. مولو 
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ة  .2 ارة(المواهب الجل  العابدينتاب مسلك  .3 )قصيدة ملي
مي   :)م1932 -1873(عبد القادر المولو الو

م م المسلمين وقائد النهضة التعل يراال خاصة وهو زع ة في  ة واإلصالح
قرة 1873ولد سنة . والهند عامة م"م  بيرا . مقاطعة ترفاندرام "و ان أبوه عالما  و

ا  ور  جداوغن ة العلوم اإلبتد إنه تلقى ). Travancore(في تراون ،  في موطنهائ
ة  قرأ ذلك تلقى معلومات القرآن واألحاديث النبو ة في شتى المجاالت االو جتماع

ة ة والترو اس ة والس ة والصحاف   .والتارخ
ارة واللغة  أصدرإنه  الم العري العدة صحائف ومجالت في الملي أ مل

الخ العري  ة  تو ة الم ال ا"و "المسلم"مثل اللغة المل وٕان هذه . "اإلسالم"و "دي
الم ساعدت المجالت  م في العري المل ة النساء المسلمات في مجال التعل ترق

اتهن في المجتمعتحسين و  فته .ح ماني" ودور صح شاب  "سود
)Swadeshabhimani( ة واال اس ا الس ة بير جدا في تأثير الزوا جتماع

ان ا واألر ة وغيرها من الزوا م التي  "المنار"تب مقاالت عديدة في مجلة . والتعل
اسم . القاهرةأصدرها دمحم رشيد رضا في  و المنار "ونشرت فيها رسالته الشعرة  ش

ار"اسم في صفحتها األولى وأصدرها رشيد رضا  "إلى المنار   ."هذه رسالة من الملي
ه وزمالئه  مي مع أصحا ر لاجتمع دمحم عبد القادر الو ابلتف  في أس

م واالت وقدموا . قتصادخلف المسلمين وأحوالهم السيئة في المجتمع في مجال التعل
ور عض اإلرشادات إلى أمير ترافان رة عنها مع    :من نقاطها المهمة. مذ

ة  .1 ة في المدارس الدراساتتعيين المفتشين لمراق   العر
ة في المدارس العامة .2  تعيين منشئي اللغة العر
ة للطالب المسلمين على المستو الثانو  وفيرت .3  منح دراس

 :له مؤلفات منها
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  أحوالنا .1
 اإلصالح الديني .2
 التوحيد والشرك .3
 السؤال والجواب .4
الاللغة الترجمة الفاتحة وتفسيرها في  .5 المالعري الو  ةمل   مل
اء السعادة"ترجمة الكتاب  .6 ارة "م  إلى الملي
تاب  .7 ة إلى للش "أهل السنة والجماعة"ترجمة  مان الندو من األدرو يخ سل

ارة  الملي
اح .8  ضوء الص
م القرآن .9  مقدمة لتعل

ام الدين .10  موجز أح
 نساؤنا .11

مان المولو آلبوزا   :)م1920: ت(سل
مان المولو في مدينة  ولد الكاتب والطبيب اليوناني والعالم الكبير السيد سل

ة. آلبوزا ة واالجتماع ة النهضة الدين يراال في  ان رائدا لحر ة  ة في وال م والتعل
ة، ألنه أصدر . القرن التاسع عشر وقد خطا خطوة في مجال الصحافة اإلسالم
ة عام  غير  ،"مني نادام"اسم  1899مجلة أسبوع ة ثالث سنوات  استمرت األسبوع

ارتب . اتصعو ي لها العلماء الك ، و م عبد القادر المولو . أس. من أمثال و
ي تانغال، وٕان نجو صاحب وغيرهم. أ. دمحم صاحب، والسيد ثناء هللا الم . دمحم 

تب منها له. هـ1338وتوفي سنة    :عدة 
ام في الحالل والحرام -1   األح
 اليواقيت الصرف -2
 معدن السرور في تفسير سورة النور -3
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 نفحة الكرام -4
تي  ا  و شير األستاذ   )م Muttanissery) (1926- 2013(المولو الموتان

ر نبيل  اتب مشهور وخطيب مصقع ومف شير "اسم  عرفوهو   ".الموتان
جساهم في ت إنه ة  رو ة والدراسات اإلسالم يراال اللغة العر عام في  ولد  .في 

ولم"م في قرة 1926 م  يراال "ا ة  نجو وأمه  وأبوه السيد. مقاطعة آلبوزا بوال دمحم 
ادروما ة . آوو  ة المختلفة فيوتلقى العلوم اإلبتدائ وم ة لوا. المدارس الح ل تح 

ة أس1945الجامعة بترفاندرام عام  ل ولم وحصل على درجة . م ثم  أن 
الوروس في عل الوروس . م الفيزاءو ال ة من  ىتلقوخالل دراسته لل العلوم اإلسالم

ود  م عبد القادر المولو وعمر  الي وو روناغ العلماء المهرة مثل يونس المولو 
  .المولو وغيرهم
ولم نيلعد  م  ا ة بدأ تجارة في مدينة   بدأوأثناء تجارته . الشهادة من الكل

ارة عام  امال في اللغة الملي ل ذلك وقب. م1965أن يترجم القرآن ونشر ترجمته 
اة األنوار لإلمام أبي حامد الغزالي في سنة  وقد زار عديدا . م1964نشر ترجمة مش

ةاأل دانمن البل ة  جنب ة وسلطنة عمان واإلمارات العر ة السعود مثل المملكة العر
ات المتحدة األمر حرن والوال ت وال ة  ةالمتحدة والكو إللقاء محاضرات ومشار

ة  ن معلوما أنه ترجم  .المختلفةفي الندوات الدول البن خلدون  "المقدمة"تاب فل
ة واإلنجليزة ُضاف إلى ذلك أنه . م1984عام  تب في اللغة العر ألف عدة 

ارة، منها   :والملي
  األمثال في القرآن .1
 ترجمة القرآن الكرم .2
 ترجمة المقدمة .3
د القرآنيو تاب التدرس  .4 ام التجو  أح
5. Science Enshrined in the Glorious Quran 
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6. Science behind the Miracle المصادر والمراجع 
يراال مبدأه وتطوره .1 ة عرنت، : الشعر العري في  ت ران محي الدين، م تور و الد

وت،    .م2003ال
ة .2 عة دار التأليف، مصر، : العرب والعر السيد عبد الرحمان العيدروسي، مط

 .م1964/ هـ1384
ة  .3 ةالعالقات العر تور السيد مقبول أحمد، تعرب نقوال زاده: الهند   .الد
ة في الهند عبر العصور .4 ، الهيئة : اللغة العر ال الندو السيد خورشيد أشرف إق

  .م2008المصرة العامة للكتاب، القاهرة، 
  ).الناشر غير معروف(سام العسلي، : هندلم اوعلى تخن ولمسلما .5
اعة، السيد ع: تارخ اإلسالم في الهند .6 بد المنعم النمر، دار العهد الجديد للط

عة األولى    م 1959 -هـ  1378الط
يراال، : تارخ العالم اإلسالمي .7 ة  م السن ، هيئة التعل ار اوا الملي عبد الرحمن 

يراال،  وت،  ال  ، ز التجار   .هـ1418/ م1997المجمع المر
ة : تحفة المجاهدين .8 ت يراال، زن الدين المخدوم، م  ،  .م2001ترورنغاد
ة العلماء .9 يرال جمع ة العلماء : سمست  يرال جمع ار سمست  مقالة وجيزة في تذ

ارة(في مختلف العصور    )الملي
ار .10 غ علماء ملي الناشر غير (السيد عبد الرحمان العيدروسي، دبي : من نوا

 )لوممع
   



 
ة بهاك       تيالّتصّوف وحر

م فاروقي. د    *مر
 **مجيب الرحمن. د.أ: ترجمة

    
عد { وقع أول اّتصال بين الّتصّوف اإلسالمّي والّتصّوف البهاكتي في جنوب الهند 

م . الّدعاة المسلمين -وصول الّتجار ه بين تعال فضل موقفهم الليبرالي والّتشا و
ثيرًا من الّصوفيين  وأفكار بهاكتى والّتصّوف استطاع الّصوفيون أن يجذبوا إليهم 

التّالي أد إلى . الهندوس عاب، و ًا من التّفاعل واالست ا وقد فتح هذا االّتصال 
وخالل فترة . صعود الّتصّوف البهاكتى أوالً في جنوب الهند وثم  اجتاح عموم الهند

 ّ موضوع شعراء الّتصّوف  إنّ . القرون الوسطى ظلّ هذا الّدين األبرز للّشعب الهند
هاكتى هو نفسه، أ اإلله الواحد واإلنسان الواحد ة . و ارات المشتر استخدام الع

س إال في  فيدنا الّصوفيون والبهاكتيون أّن االختالف بينهما ل بين الّنظامين، 
  .}االسم

ة الّصوفّة في اإلسالم طل على الحر . الّتصّوف هو االسم الذ 
رس نفسه للسعي إلى االّتحاد مع خالقه من خالل  والّصوفّي هو المسلم الذ 

اة متقّشفة جدًا على حّد تعبير الّشيخ عبد القادر  يز وانتهاج ح ممارسة التّأمل والّتر
الني  :الج

                                                           
ة حرة، نيودلهي  * ة، جامعة جواهر الل نهرو، نيودلهي ** .ات ة واإلفرق ز الدراسات العر  مر
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اة اإلدراك والقناعة إن " حتاج العالم، ) الفقر(جوهر ح هو أّن الرجل ال 
قّة تكمن في ة عدم وجود والّثروة الحق س الّتصّوف نتاج أ حوار أو . الّرغ ل

ة والجميل اء المحبو  1"ةنقاش،ولكن جوهره متمثل في الّنبذ واالمتناع عن األش
ادة تعبدّة لإلله األعلى، عادة  أما بهاكتى في الهندوسّة، فتشير إلى ع

شنو  رشنا(ف ل راما و ما في تجسيده على ش ن ) والس م فضله  فا، الذ  أو ش
قة غض النظر عن الجنس أو الّطائفة أو الّط حققوا الخالص  ع أن  واتخذت . للجم

ة في القرن الّسادس في جنوب الهند بوصفها رد فعل لنمو  ة قو ل حر بهاكتي ش
ة ه جزرة الهند لنحو . البوذّة والجاين شعبّة واسعة في ش وظّلت بهاكتي تحظى 

ة والفا ف ل الشا ةثالثمائة سنة في ش ة خلفّة فلسفّة من خالل . شناف واتخذت الحر
شاد ن ما األو مة، والس ار -إعادة تفسير الكتب المقدسة الهندّة القد على يد شان

ار)م820-788(أشارا   .، وهو برهمي نامبودر من منطقة ماال
اشي  مه الدينّي في  ار أشارا تعل ار ) فاراناسي(حينما تلقى شان لقيت أف

أو وحدانّة اإلله، الذ "أدوايتا"لقد دعا إلى فلسفة . رواجًا في شمال الهندبهاكتى  ه فلسفة  ضا . البن العريّ " وحدة الوجود"ش رّ " إينان يوغا"وُسمى أ أ الّنهج الف
رأشارا هما أعظم العلماء الدينيين  2.للتقرب إلى هللا، ولعل ابن العرّي وشن

ة بهاكتي وخالل مرحلتها الثالثة في حو  الي القرن الثاني عشر اتخذت حر
عًا إصالحّاً   .وفي هذه المرحلة  قبلت تأثير اإلسالم والّتصّوف. طا

ة إلى البنجاب بواسطة نامديف في آخر مرحلة التفوق  وصلت الحر
وتفرعت إلى عديد من . وقد قامت بإدخال مفهوم الوئام الّطائفي في الهند. البرهمي

ات في شمال ال هالحر ة ال تختلف عن . هند وجنو انت الحر ففي شمال الهند، 
ة الّصوفّة الش ةشالحر   3.ت

ة عديدًا من المتعبدين المتفانين الذين  وفي شمال الهند، أنتجت الحر
اء الّصوفيين،. استوعبوا، عن وعي، التأثير اإلسالميّ  اع البهاكتي  مثل األول وقام أت
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ضًا بنشر المحّة والوحدة بين  ان الهنودأ اق، . مختلف فئات الّس وفي هذا الّس
ر بوجه خاص اسم راماناندا  ننا أن نذ ة  (1410-1299)م الذ بدأ الحر

ر أسماء  ننا أن نذ م ذلك  ة بهاكتي، و ل ليبرالي لحر ة التي هي ش شناف الفا
ا ناناك ا بير و مثلون أرق مشاعر بهاكتي ومثلها. تولسي داس، و عا   وهؤالء جم

ا  .العل
مة  ضا تقاليد عظ اران سينغ، فإن الهند لديها أ تور  ما أشار الد و

ما أّن هناك ) Bhakts(للمتعبدين  فا،  رشنا أو ش ا لإلله  انوا يتغنون ح الذين 
ش، ل هو  الّرقص الّدائرّ للدراو ش الّرقص حول الّشيخ  اب  قوم المتعبدون الّش إذ 

ّ أقرب إلى الّرقص الهندوسّي  ال"ورقص . الّتعّبد اً " راسل   4.مماثل لهذا تقر
ذا، سواء أ الذين يؤدون الّنشيد الدينّي النشو  متعبدو شايتاني ان وه

)Kirtan ( عهم يرمزون إلى  الخ الذهبّي األساسّي ة، فجم ش المولو أم الدراو
عها انات العالم الكبر جم  5.الذ ير بين د

ة الّروحّة  )أ المتعبدون الهندوس( "بهاكت"الـ سون الحر ع بير،  مثل 
قة ة الهندوسّة واإلسالمّة وفوارق الّلون والّط ال هوادة ضّد الّشعائّر . التي حارت 

ة الّنساء ة الّروحّة وحّر ة، أال وهي الحّر  6.وثمة ميزة هاّمة أخر تميز هذه الحر
اد ال ثيرًا من الم حّة أخذ الّتصّوف  المس ّصوفّة للثقافات األخر  ه أس ترمينهام ثالث مراحل في تطور الّصوفّة وهي، . والهندوسّة والبوذّة ع ج تت

ا. الطّائفة، والّطرقة والخانقاه ان . و في مرحلته الثالثة دخل الّتصّوف جنوب آس و
بوفاتها وُحتفل /وفاتهالهدف الّنهائّي للّصوفّي هو تحقي الوحدة مع هللا، التي تتحق ب قام على ضرحه" العرس"بها من خالل  العرس هو االحتفال السنو (  7.الذ 

حقه ينشدها الناس إلبراز ة  ة المتصوف المتوفى وهو تعبيرعن األناشيد الثنائ   ).أهم
شا  انت هناك ثالث طرق لتحقي مو المثل، وفقا لفيدانتا،  وُتسمى (و

تي ضًا نيرفانا أو مو اة،  )أ ة من دوران الح ن أن يترجم أ النجاة النهائ م و
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ستند طر بهاكتى إلى الّسلطة المطلقة  العلي ". الخالص" ومن بين هذه الّطرق، 
ادة هللا من خالل األفعال الّنبيلة  القدير، واالستسالم الكامل له من قبل المحّب، وع

ر مثل  يز على الّذ روالّتأّمل والّتر ال الّتصّوف . الّتصّوف في الّذ والّدافع في 
شر مة شخصّة بين هللا وال هاكتى هو إقامة عالقة حم  .و

ة شديدة في الوحدة مع القوة المطلقة التي ال  وفي طرقة بهاكتى هناك رغ
ل لها سمى . ش ساغون ومع ذلك، عندما ُيبتغى االّتحاد مع هللا مع الّسمات الّدنيوّة 
ه، فإنّ . بهاكتي ا، وفالبهاشارا تقع في هذه يبهاكتي الخاّصة بـ م وعل ائي، وشايتان را
 .الّزمرة

ل  ش ه القارة الهندّة، فإنّه تغير  عندما دخل الّتصّوف ألول مرة في ش
ما في جانبها الميتافيزقيّ  سبب التأثيرات المحلّة، والس ومن المعروف أّن . ملحو 

ر الفيدانتي ُتعرف بـ وهي خل الّنسخة الهندّة للّتصّوف،  من الّتصّوف والف
عني حرفّاً . بهاكتي الّتعّبد، واإلخالص، والّتواضع، وطلب  مصطلح بهاكتي الذ 

حث الميتافيزقّي أال ضًا إلى ال سعى أ ات و الّسعّي العقالنّي لمعرفة الذّ نعمة من هللا 
حانه  ا واالندماج مع ذات هللا س  8.وتعالىإلى جانب الّذات العل

ّ تأثير هند على الّتصّوف ن هناك أ س قاد . ووفقًا لرأ واحد لم  الع و
ة تسمى  ما بين الهندوس في شمال " نيرغونا بهاكتي"الّتصّوف إلى ظهور حر ف

ما فيها منطقة   9.بنجابالغرب الهند 
ة بهاكتى، ظهرت عّدة سلسالت للمساواة  نتيجة لتفاعل الّتصّوف مع حر و

انت . حواإلصال سّي، و وحدث هذا الّتفاعل على مستو الّتصّوف غير األرثوذ
إحد نتائج هذا الّتفاعل أّن الفجوة الّدينّة بين الهندوس والمسلمين ضاقت إلى حد 

 .بير
ة فيها المتصوفة الهندوس  انتين إلى ظهور بيئة رح أد الّتفاعل بين الّد

لتا الطّائفتين المثل، قبل الّناس من الّطائفتين المرشدين  .والمسلمون التالميذ من  و
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عض عناصر اليوغا، في حين . الّروحيين دونما تمييز اعتمد العديد من الّصوفيين 
حلقات الّصوفيين  10.ارت الكثير من اليوغيين 

وقع أول اّتصال بين الّتصّوف اإلسالمّي والّتصّوف البهاكتي في جنوب 
عد وصول الّتجار ه بين . اة المسلمينالّدع -الهند  فضل موقفهم الليبرالي والّتشا و

ثيرًا من  ار بهاكتى والّتصّوف استطاع الّصوفيون أن يجذبوا إليهم  م وأف تعال
الّتالي . الّصوفيين الهندوس عاب، و ًا من الّتفاعل واالست ا وقد فتح هذا االّتصال 

. ثم  اجتاح عموم الهندأد إلى صعود الّتصّوف البهاكتى أوًال في جنوب الهند و 
 ّ  11.وخالل فترة القرون الوسطى ظّل هذا الّدين األبرز للّشعب الهند

هاكتى هو نفسه، أ اإلله الواحد واإلنسان  إّن موضوع شعراء الّتصّوف و
فيدنا الّصوفيون والبهاكتيون أّن . الواحد ة بين الّنظامين،  ارات المشتر استخدام الع

س  بيراالختالف بينهما ل قول   :إال في االسم ، 
 فا واحد،شاكتي، و شراما، خودا، 

ه صلواتنا؟  هو الواحد الذ تصل إل
 إّنما الفيدا، والـ بورانا والقرآن

ان  صور مختلفة للب
يّ   ال الهندوسّي، وال الّتر

 وال الجايني وال اليوغي
  ّ   عرف هذا الّسّر األبد

قته  طر قة  ه شاه هذه الحق بين بول  :الّساخرةو
 الحّب دائمًا  جديد وّران

ه درس الحّب،  اليوم الذ تعّلمت ف
 صرت خائفًا من المسجد 

ًا من الّصوم   وخاش
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 نظرت حولي، ودخلت معبداً 
 حيث أصوات دّق الّطبول
 الحب دائمًا  جديد وّران

 تعبت من تالوة القرآن والفيدا
وع ثرة الّسجود والّر  وسئمت جبهتي من 

م ق ة" ماثورا"في  هو ال   وال م
قول ع أن  ستط ه وحده   الذ أدر

س جديدًا وال راناً   الحّب ل
سر وعاء الماء  أحِرق سجادة الّصالة، و
عيدًا عنك حة، ونّح الموظفين   أترك المس

أعلى صوتهم  قول العّشاق 
 الحّب دائمًا  جديد وّران

ارتار سينغ دوغال(  12)الترجمة اإلنجليزة من 
المث شر يتطاب مع ما جاء في المتعبد ل فإّن مفهوم و بير عن وحدة ال

بير) 2:213( القرآن   :قول 
سون لقد رأيت طر   ليهماقة االثنين أّيها القد

ّي  برائهم، الهندوس والّتر  ) المسلم(ففي 
عرفونني   ................ال 

 الهندوس والمسلمين هو واحد، ةطرق
شف الح األعلى   ذلك لي) هللا(لقد 

شرّ إلى آدم، فقال بير أصل الجنس ال  :وقد تتّع 
عرفهو ان آدم  ن   األول، لم 

 جاءت األم حواء ن أينم
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ّي  ن حينئذ الّتر  وال الهندوسيّ ) مسلمال(لم 
قات؛  أنت تظن أّن الخال مّيز  بين الّط

 وأّن الوالدة عقاب لألعمال
موت ) المنبوذة إنسان من" (ودراش"المولود   ودراشس

سوده الوهم ترتد  في هذا العالم الذ 
  الخ المقدس

قرة الّسوداء والّصفراء معاً  نت تحلب ال   إن 
نك الّتمييز بين لبنهما؟ م   13هل 

ع الّصوفّة  ا المسلمون والمتعبدون الهندوس نّدد جم ة وحتى تقر الطائف
حة حمل المس ر الممارسات  فائيين واستخدام ا للذ لعالمات الطائفّة من قبل الشا

شنافيين ه شاه. والفا  :قول بول
 سواء أكان الهندوسي أم المسلم

ًا  مع الكّل   أجلس سو
قة أو طائفة أو نحلة  ال أنتمي إلى ط

 أنا مختلف حقاً 
اً   لست عطشانًا و ال مرو

ًا وال عاراً   لست مرتد
ي  أنا ال أضحك وال أ

قى وال أذهب  وال أ
ساً   لست آثمًا وال قد

ح  وال أعرف اإلثم وال الك
ه جاهدًا ليهرب  سعى بول

يّ   14من أحضان الهندوسّي والّتر
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ه شاه  قول بول ان آخر،   ::في م
 ال أعرف من أنا        

 لست أنا مؤمنًا  ألذهب إلى المسجد
عًا طرق غير المؤمنين  ولست مت

فًا وال نجساً   لست نظ
  لست فرعون وال موسى

  ال أعرف من أنا
سين   لست آثمًا ولست من القّد

  لست سعيدًا وال حزناً 
  ال أنتمي إلى الماء وال إلى األرض

  أنا لست الّنار وال الهواء
  وال أعرف أسرار الدين

  وال أنا ُولدت من آدم وحواء
ّ اسم   لم أع نفسي أ

صلون  قعدون و   ال أنتمي إلى أولئك الذين 
  الّطروال إلى أولئك الذين ضلوا 

ة ة وسأكون في الّنها   نت في البدا
  ال أعرف أحدًا سو الواحد

ه شاه مة من بول ون أكثر ح   ومن س
  فره دائمًا يرعاه

  15.أنا ال أعرف من أنا
قة بير الطَّائفّة بهذه الطَّر ر  ستن   :و

 على جبينك)  نقطة الزنة" (تيلك"أنت تحمل 
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اس الّطائفيّ  حةوتحمل المس   في يدك وترتد الّل
ة عتقدون أّن هللا هو ألعو  الّناس 

ا هللا، ما زلت عبدًا لك  .إذن  أنا مجنون، 
 ال أجمع  األوراق وال أعبد األصنام

مة الجدو  عها عد ادات  جم  دون اإلخالص  ، الع
قي،  أعبد المعلم الحق

 16.ّل حين وآٍن إرضاء له
ان آخر، يخاطب  سين،" بير"في م افة الّطقوس  القد ه عن  علن تخّل و

ر  حتى فكرة الّتجسيد والفيدات ستن  :والّشعائر، و
سون، لقد جّن جنون العالم،  أّيها القد

قة، فهو يهاجمني  إن قلت الحق
ة ذ صّدق  قتلني، ولكّنه   ل

اءلقد رأيت الورعين واأل  تق
اح ّل ص ستحمون   الذين 

عبدون  ون هللا و  الحجارةيتر
مة ّ ح ست فيهم أ  ل

ادة الّنحاس ع  وقد بدأوا 
حّج إليها من   واألحجار تفتخر 
 نقا الزنة على األجبنةوهم يرتدون أكاليل، والقّعات و 

حملون آالت الغناء خوضون في اإلنشاد و  في أذرعهم، و
 حمدًا وثناء آللهتهم، لقد نبذوا هللا

ح من الخشب، واآللهة من الحجا   رةالمسا
اه ارة عن الم امونا ع  نهر الغانج وال
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رشنا   قد مات راما و
ة  17.الفيدات األرعة هي مخازن وهم

بير األكثر ثورة وجرأة من  ع النساكان  نبذه . الهنود اآلخرن جم و
ظتهم ة أغضب البراهمة، وأثار حف فبينما . الواضح للممارسات الّطقسّة للهندوس

قة الّروحّة، سخروا منه على انتمائه ل بير على جهلهم للحق ا، عاتبهم  قة الّدن لّط
بير  :قول 

 لماذا أيها البراهمة، تنسونه
؟  من صدر عن فمه الفيدا والـ غايتر
اسم هللا؟ انديت   لماذا ال تنط أيها ال

م ك إلى الجح اسمه فسوف ُيلقى    18وٕان أنت ال تنط 
ضيف قائالً   :و

انديت يتلو  قرأ الفيدا؛لقد ضل ال   و
عرفون سّر ذواتهم   إنهم ال 

اح والمساء ون معنى صلواتهم في الّص   وال يدر
ادة   وطرقهم الّستة للع

ة ار عتقدونها م ثير من األعمال التي    و
ة  ة" ( غايتر "إنهم جعلوا آ رت ة سنس ّلها) آ  ُتتلى في العصور األرعة 

 19.ّطرقةاذهب واسألهم هل وجد أحدهم  الخالص بهذه ال
ضًا الّشعائر اإلسالمّة بير أ  :يرفض 
اء   لقد رأيت الكثير من الّشيوخ واألول

 قرأون القرآن
عطون مات هميتخذون تالميذ و  تعل

حملون من العلم والمعرفة ما    ف
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 يجلسون مغرورن 
اطل  مجدهم ال

 أيها القاضي خّبرني
 ما عندك من األعمال

ّل بيت حتأمر بذ س في   الجوام
، ولكن   سمونك الناس بولي هللاأنت ال تعلم الّتقو

ات وتعلم العالم  تتلو اآل
 أيها الّسيد

ا ضّلل الّدن  20.الذ ضّل طرقه 
انت لكبير مواجهات مع  ان  ثير من األح من البراهمة  ار العلماءوفي 

شأن من هو  المال الحق. والعلماء المسلمين ه الحصيف  قّدم رأ ضا  قّي أو ونجده أ
قيّ   .البرهمّي الحق

ة بهاكتي هي شخصّة األميرة ميرا  ة أسطوّرة أخر من حر ثمة شخص
اتها على  ائي التي عاشت في القرن الّسادس عشر، ونحن نعتمد في معرفة سيرة ح

اب الحقائ الّتارخّة الموثوق بها جدها راؤ دوداج الذ . األساطير وذلك في غ
م والدها، راتان سينج ىنتما قة راجبوت أنشأ قلعة ميترا ، حيث ح  في ولدت. إلى ط

الّتالي . م1498ميترا في حوالي  ان عمرها أرع سنوات، و توفيت والدتها عندما 
رة من أمير ميوار . نشأت، وتعلمت على يد جدها وجدتها وتّم زواجها في سّن م

عد سنوات فق من زواجهما صدمة عندما رفضت أن أُ . الذ توّفي  صيبت عائلتها 
واختارت أن ال تعزل نفسها بوصفها أرملة  ،حرق نفسها على محرقة جنازة زوجهات

ور  الي، بل نذرت نفسها مثل أقرائها من الّذ ادة اإللهة دورغا أو  ف على ع تع
ة بهاكتي رشنا ضمن حر ادة اإلله  وعرفت نفسها بوصفها زوجة  لكرشنا مثل . لع
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قة والطائفة والحدود الّدينّة، ال ة بهاكتى، وتجاهلت الجنس والّط كثيرن في حر
ة الفقراء   21.وقضت وقتها في رعا

ّثفة على نحو متزايد ة م حت ممارسات ميرا الّتعّبد ثيرًا ما غنت . أص و
وانتشرت . ورقصت في حالة من الّنشوة، حتى في األماكن العامة مثل المعابد

ارها في أنحا عها، وسرعان أخ اع من جذء الهند جم ع بت إليها عددًا من األت جم
قات االجتماعّة  .الفئات والّط

رشنا  قة عّدت  على الّرغم من أّن الّناس أساءوا فهمها، ولكّنها في الحق
 :22فانانداشقال عنها سوامي . أفضل صدي لها وحبيبها وزوجها

ة العثور على شخصّة مواز " ة لهذه الّشخصّة الّرائعة، من الّصعب للغا
مة -ميرا  سة والح انت تملك روحًا . القد قّرة متنوعة المواهب، و انت ع و
ة. سمحة سحر فرد، وجمال استثنائّي وروعة عجي اتها تتمّيز   ."ح

قى؛ إذ  ة بهاكتي مرتكزة على الموس ائي إلى حر انت مساهمة ميرا  و
ووف رأ العلماء . طرقة للتغّني بتلك الّتراتيل أنتجت مئات من الّتراتيل، وابتدعت

ائي 400-200فإّن هناك  عّدها العلماء من إنتاج ميرا  وهناك ما . من الّتراتيل التي 
- 200وقد قبل العلماء حوالي  . من الّتراتيل التي ُتنسب إليها 1000 -800قرب 
ة إليها 400 ًا، ولم ُتكتب لفترة وتّم الحفا على هذه الّتراتيل . ترتيلة منسو شفو

ة التعقيد ائي أمرًا  في غا فها إلى ميرا  لة، وهو ما يجعل إسناد تأل  23.طو
رج، تعّبر عن تفانيها   ة و الّلغتين الراجستان تبت  ائي التي  تراتيل ميرا 

رشنا أّنها زوجة  رشنا، تمامًا  وتتحدث الّتراتيل معًا عن فرح وألم . في حّب 
ارة وتشي. الحبّ  ة، وهو ع ر إلى توق الّذات الّشخصّة لتكون واحدة مع الّذات الكون

رشنا   24.عن تمثيل الّشاعرة لذات 
علم مرارة الحّب   وحده هو 

شجونه قًا   الذ أحس إحساسًا عم











  2016، 2، العدد 67لد ا                                                        ثقافة اهلند     

169 
 

 عندما تكون في ورطة
قرب منك  ال أحد 
 .ّ عندما يبتسم الح

تك الفرح سارع لمشار  الكّل 
 ّ ظهر أ  .جرح خارجيّ الحّب ال 

 ولكن األلم يتغلغل في أحشائك
عها   وفي مسام جسمك جم

 تقدم الُمِحّة ميرا جسَدها
ة إلى  رشنايد غير( 25لألبد"  غيردهارا"أضح  )هار أحد أسماء 

ائي تقوم على انت قصائد بهاكتى لـ ميرا  ة و وقد . أسس أيديولوجّة مشتر
ا ا قّي، والّتعّصب غنت قصائدها حول اضطهاد المرأة، وقضا لعرق والّتحّيز الّط

ف الّناس انت تستخدم لتخو أظهر شعر ميرا وشعر المتصوفة . الّدينّي التي 
 .مسارات بديلة لالستغاثة والحصول على الراحة الّنفسّة

انة التي أّسسها  ) م 1539-1469( "جورو ناناك"وقد تأثرت الّسيخّة، الّد
م الّدين اإلسالمّي أكثر  انة أخر غير سامّةبتعال ّ د انت لـ ناناك . من أ

لة مع رجال الّدين المسلمين وتعلم الفارسّة من مسلم، المال قطب . تفاعالت طو
ًا لألمانة الخيّرة لأل  26.اللود دولت خان ميرالّدين، وعمل راع

تور تارا تشاند   :قول الد
ماته ومن الواضح أّن ناناك اّتخذ من اإلسالم نموذجًا له، " وأّن تعل

غة اإلسالمّة الّص غت   27".اصط
حمل  ان  الّشعائر المعينة، ولكّنه  ان جورو ناناك معلمًا غير ملتزم 

ة الّة، دعا . رؤ وخالفًا لغيره من الّزعماء الدينيين الذين ُوجدت لديهم وجهات راد
انة الهندوسّة التقليدّة افح الّد شيّرة، و انة ت  .إلى د



اكيت   التصوف وحركة 

170 
  

ابر للهند، وعلى حّد تعبيره ان جو  رهًا شديدًا حملة  ره  رو ناناك 
القوة ثروة " ابل، وطالب  ب زفاف من الّسند، وأسرع من  ابر معه مو أحضر 
 28."عروس له) الهند(

ض الممارسة الّسائدة في معظم الّدوائر الّصوفّة، ينصح ناناك  وعلى نق
ال رجال مثاليين، وال  شوا  ع أن  اعه  أصحاب المنزل معتمدين على أت ّزهاد، بل 

اة اإلنسان أّنه يجمع . جهدهم وعملهم قول في معرض حديثه عن عشر مراحل ح و
عة  ه في المرحلة الّسا ش ف اء للمنزل للع ًا نفسه . أش قول مخاط ا ناناك، هو  : "و

ه، س أكل ثمار  ح الذ  عرف الطر الّصح ن قاسمهاو الوحيد    29. "مع آخر
ة الّتضامن االجتماعّي عن طر  بيرًا في قض لقد قدم ناناك إسهامًا 

ة" (سنغات"إدخال مفهوم ّ الجماعة واألكل في الجماعة" انغات"و ) المع وقد . أ
ّ تمييز ع دون أ اعه إلى أداء الخدمة االجتماعّة للجم وقد ساعدت هذه . أرشد أت

ة اجتماعّة ليبر  مات في إنشاء بن مة في طائفة السيخالّتعل انت الّروح . الّة وسل
مات متوافقة مع ممارسات المتصّوفة المسلمين  .الكامنة وراء هذه الّتعل

ة هللا ًا نفس مفهوم وحدان ننا أن نر تقر م انة الّسيخّة،  ونجد  . وفي الّد
انة الّسيخّة" مولمانترا"أفضل تعرف لهذا المفهوم في الذ  الكتاب األساسّي للّد

 ":غورو جرانت صاحب"يتصّدر الكتاب المقدس 
ة، " ، والخالي من الخوف والكراه ّ، والخال سّمى الح ال إله إال هللا، الذ 

م م والّرح  30."والخالد، لم يولد، الكائن ذاتًّا، والعظ
س  أقوال القّد اران سينغ، فقد تأثر ناناك  تور  قول الّد ضاً " بير"ما    :أ

ثير ان " اع  بير  تأّثرًا ل، ولكن اثنين من المعلمين اون لكبير أت لذين تأثرا 
ر على وجه الخصوص؛ أولهما ناناك  ستحّقان الّذ ، الذ )1539-1469(بيرًا 

انة الّسيخّة  31." أّسس الحقًا الّد
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س " جورو جرانث صاحب"حتو العديد من الفصول في  ات القّد على أب
عض أب". بير" ما يليومن   :اته الّشهيرة هي 

ر هللاَ  ُع يذ  في الّضراء الجم
ره في الّسراء  ولكن ال أحد يذ

ر هللا في الّسراء وفي زمن الّسعادة  إذا ُذ
ة  32.لن تحدث المصي

الض ما جاء في  :القرآن هذا هو 
ه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما " ا إل وٕاذا مّس اإلنسان ضّر دعا ره مني

ه من قبلان يدعو    33"إل
ضا البيت الّراعي لكبير" جورو جرانث صاحب"حتو   :أ

حر مدادًا، وما في األرض من شجرة أقالمًا، " عة أ بير، إن جعلُت س
لمات هللا ّلها ورقًا، لعجزت عن إحصاء   34".واألرض 

قول القرآن الكرم  :و
حر ما " عة أ عده س مده من  حر  ولو أّنما في األرض من شجرة أقالم وال

لمات هللا منفدت  ز ح  35."، إن هللا عز
ه القارة الهندّة ا ل الّصوفّيون في ش ش لمعروفون بنهجهم اإلنسانّي تأّثروا 

، وأبو  ، والعطار، وسعد شعراء الّصوفّة في إيران مثل موالنا روم، وسينا بير 
ثير  سعيد ام وغيرهم  ات هؤالء الّشعراء . ون أبي الخير، والخ سون أب قت ثيرًا ما  و

اتهم ونقاشاتهم معابد النظام األكل الجماعّي في " (النغار"حتى نظامالـ . في خطا
ترجمت أعمال شعراء . هو مظهر من مظاهر تأثير الخانقاه الّصوفّة) الّسيخّة

ورن أعالهم إلى لغاتهم " ارانناثيين"و " رادها سواميين"ن قبل م الّصوفّة المذ
 36.المحلّة
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األيديولوجّات اإلسالمّة هو أّنه أعطى في  ثّمة دليل آخر لتأثر ناناك 
أم وشر انًا محترمًا  اته المرأة م اة، الفتًا إلى وضعها المتدهور في  ةتا الح

ة  اة االجتماع التالي الح اة األسّرة و المجتمع؛ األمر الذ أّد إلى ضعف الح
 .لّ 

قاء العنصر ..........لمرأة التي تحملنا وتنجبنا هي ا" ، هي التي تضمن 
 ّ شر ةلماذا تعّدها ........ ال  37"، وهي التي يولد منها الملوك والرجال العظماء؟دين

ضًا اإلشارة إلى أّن الجورو أمار داس، عارض حجاب الّنساء،  ن أ م و
وأعرب ). محرقة جنازة زوجهاإحراق المرأة نفسها على (ساتيوقاد حملة ضد ممارسة 

ضًا عن الّرأ نفسه الجورو أرجان والجورو جوفيند سينغ  38.أ
مة المأثورة عن  ان لألقوال الح شمير،  تأثير  "لال"أو  "الل ديد"وفي 

ما الّشيخ نور الّدين، مؤّسس نظام  " الرشي"قو على المتصّوفة المحليين، الس
سين والّشعراء والمتصّوفة الذين تحتل لال موقعًا ها. )نظام النسك( ّمًا جدًا بين القد

بير على مّر الّسنين شمير في عدد  الكشميرون الهندوس والمسلمون . أنتجتهم 
شوار . حًّا واحترامًا لها" الجدة لال"أو " األم لال" يدعونها ضًا لال يوغ  .وهي ُتسّمى أ

رةا 12وتزوجت في سن  م،1355ولدت لال على األرجح في  وأعطاها أفراد . لم
ادمافاتي ثيرًا على أيد أفراد أسرة زوجها، ُيرو أّن أم . أسرة زوجها اسم  عانت 

ظّن الّناس أّن  األرز حتى  انت تغّطيها  انت تضع األحجار في صحنها، و زوجها 
األرزّال لَ  امها على نصف الّطعام، ولكّنها ّال انت لَ .  أكلت صحنًا مليئا   تمضي أ

 .تشُك من ذلك أبداً لم 
حت من  عندما بلغت ستة وعشرن سنة من عمرها تخّلت عن األسرة، وأص

ه عارة أو عارة فا، وأخذت تتحّرك في حالة ش قال إّنها غطت . عشاق اإلله ش
قول ." رأيت رجًال، رأيت رجالً : "جسدها فق عندما سمعت الّصوفّي الشاه حمدان 

انث حت لال تلميذة لـ سر ة الّنساك والمتصّوفة. وأص صح ش  انت تع وعلى . و
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ة منذ طفولتها وأقوالها خير  مة جدًا وذ انت لال ح ة تمامًا،  ونها أم الّرغم من 
قة اة، . شاهد على هذه الحق ّل شيء بدء من الح في هذه األقوال تعاملت لال مع 

قة وتشمل موضوعاتها المعتقدات ا. واليوغا وهللا والّدين والّروح أّن الحق لتي تفيد 
ا التي ُتدعى  فا"العل نهائّي، وموجود في  وال خالد تكمن وراء واقع ال يتغّير، وهو" ش

ان ان، وخارج عن حدود الّزمان والم فا، . ّل م إّن مظهر الكون هو تعبير عن ش
  :الح األعلى، فتقول

اه`  هذه ثالثة: الجليد والثلوج والم
 تبدو للعيون مختلفة

 ها واحدة للعيون التي تر لكنّ 
 .بواسطة ضوء الوعي األسمى

فّرقه البرد توّحده الّشمس  الذ 
فا  والتي تفرقه الّشمس يوحده ش

فا والكون والروح في واحد  ش
 فما أصنامك سو األحجار؟
 ما معابدك سو األحجار؟
 البرهمّي المقدس الذ وحده

حسبها مقّدسة؟  قّدم لها قرابين، و
 ك التي تسر في جسمكأمسك أنفاس

 وأغرق نفسك في الّتأمل في الّذات الواحدة
مًا وتفهم  وحتى تكون عاقًال وح

س مصنوعًا من الحجر  39أّنه ل
ع عشر  اة لال التي عاشت في القرن الّرا عرف سو القليل عن ح وال 

فيدنا الّتقليد الّشفهيّ )م 1320-1389( ما  ُولدت وترعرعت في عهد الّسلطان . ، 
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-1355(، وُتوفيت في عهد الّسلطان شهاب الّدين (1355-1344) عالء الدين 
ر اسمها ألول مرة في ). 1373 ا داؤود1654يذ ا اتي م من قبل  ه مش تا  في 

شمير"تاب  ثم في) أسرار المتقين(أسرار األبرار  شمير" (واقعات  الذ ) وقائع 
 .م1746أكمل في عام 

اء الّصوفيون والقدّسون البهاكتيون إلى خالل القرون الوسطى، ساهم  األول
ا  ّة لغرب آس ق ال الموس قى الهندّة من خالل دمج األش ر الموس بير في تطو حّد 

ة قّة مشتر  .والهند، مما أّد إلى خل ثقافة موس
را من ملتان  الولي  -) 1267-1191(حصل الّشيخ بهاء الدين ز

مه في -الّسهرورد الّشهير ع للقرآن الكرم،  تعل ّةبيئة هندوسّة، وتعّلم القراءات الّس الّلغة العر افّة  ة   40.ما حصل على درا
قى الهندّة والفارسّة  ه للموس عا ة است ّة في جلسات -بدأت عمل العر

فائيين  ة شهيرة للشا ز رحلة دين ان مر الّسماع تحت إشرافه في خانقاه الملتان الذ 
ل عام في التقليد األدبّي والّشعبّي والـ  ش شار إليهم  سيدهايين والـ ناث والذين 

  41.للعصور الوسطى
عقدون  ان مشايخ الّصوفّة  في الّتجمع الّروحّي الذ ُقام في الخانقاهات، 

انوا " وسيدهاس" الـ ناث" مناقشات مع الّنساك الهندوس المتجّولين مثل  الذين 
 42.رة إلى ملتان ودلهيقومون بزارات متكرّ 

عض إلى حّد مافي الّصوفيون و أّثر اليوغيون   اليوغيون الذين . عضهم ال
عض رموز الّتصّوف والممارسات الّصوفّة  ل له، استوعبوا  ا الذ ال ش أمنوا 

النشوة الّصوفّة" ساهاج سمادهي"مثل  ه  انت أش المقابل أخذ الّصوفيون . التي  و
ا عهم وخ الهم الّشعّرة مثل مواض صنف (  )مقطوعات شعرة" (شاند"التهم وأش

ستخدمه اليوغيون في مؤّلفاتهم الّشعّرة   43).شعبّي 
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ما في مجال  ادل الثقافّي الس ان األكثر فعالّة للّت انت الـ خانقاه الم
ل جزء قى الذ شّ وٕالى جانب . ال يتجّزأ من الّطقوس االجتماعّة والدينّة الموس

ضًا نظام )Chhand" (تشاند"لّصنف الّشعبّي ا را أ " راغ راغيني"، اعتمد الّشيخ ز
ة(" راغات"وطور  ق ار "جديدة مثل ) ألحانا أ قطعات موس التي ال " موالن دهاناس

ة "القوالي"زالت مقبولة جدًا بين مغني  عمل ، وعلى هذا الّنحو بدأت خانقاه ملتان 
غة ال(تهنيد  قى ) هندّةأ إضفاء الّص التي بلغت ذروتها في دلهي  44الّسماعموس
ة تحت  اء الّسلسلة الشرعا  .تّةشأول

ال والّثقافة الّشعبّة على  ع عشر، جاءت ثقافة ال وفي أوائل القرن الّرا
ّل من  مة في  انت لهم عالقات حم اتصال وثي من خالل األشخاص الذين 

ان أمير خسرو في  ال إلى . مقّدمتهمالّدائرتين،  و ا مع ال ان ألمير خسرو ارت و
اطه مع حلقات المتصّوفة ان لد أمير خسرو فرصة نادرة الكتساب . جانب ارت و

قى  ذلك الّتقاليد الّشعبّة التي بدأت تترّسخ في موس ، و ال المعرفة من تقاليد ال
عًا في نظام الموس. الّسماع ان أمير خسرو ضل لقد . قي الهندّةوفي الوقت نفسه، 

ل األقوال، والـ ترانه  ّل علمه في ش والنقش، والنيجار ) األنشودة(جمع أمير خسرو 
اس تيلالنا، والفارسّة، والفرد وال) زخرفة( ة،  45.سولهاو ق ال الموس وفي هذه األش

ات إّنه مزج األنواع الغنائّة والّتق. مزج بين األصناف الغنائّة الهندّة والفارسّة ن
قّة الهندّة والفارسّة ما بين الجمهور تم تأليف . الموس ونظرًا لشعبيتها الواسعة ف

سياألغاني في لغة   46.، وهي الّلهجة الّسائدة خالل تلك الفترة في دلهيد
خالل هذه الفترة، تم دمج التقليد الّتعّبد ألوائل العصور الوسطى مثل 

اثا،  ات هار أ اإلله(هار  ا ضًا تقاليد و )ح الـ فاشنافايت، وناث، وسيدها وأ
وعلى هذه الّشاكلة، تطّور الجزء الكبير من  47.أخر تّم دمجها مع  تقليد بهاكتي

قى في العصور الوسطى في بيئة دينّة، ولكّنها مع نشأتها في بيئة دينّة  الموس
ّل من الهندوسّة والّتقاليد اإلسالمّة قّة انت األش. استوعبت عناصر  ال الموس
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ّل من الهندوس والمسلمين على حد سواء الذين استخدموا عها يتعّلمها  " الـ راغات"جم
ر االت المماثلة لتطو قى والخ . مثال في هذا الّصدد" ناسخار "وشعر  48.الموس

ايت"تشهد على الّشعبّة الكبيرة لقصائد " مرقع دلهي"مؤلف الّرحلة الفارسّة  " ا
قللقد) افيتس( ين في أوائل القرن الثامن عشر في يسين الفاشنافائيين بين الموس

ة، دلهي  .العاصمة المغول
  :الهوامش واإلحاالت

ولسون، متصوفة اإلسالم، لندن،  1                                                            ه ن  1914أآر إ
ة . د 2 مة، الّتصّوف وحر جزء للثقافة الهندّة العظ ة بهاكتي  اران سينغ، الّتصّوف وحر

 .28ص  2008فاطمة حسين، الهور، . بهاكتي، إعداد د
://southasianmedia.net/Magazine/journal/8_movement.htmhttp3 

ة . د 4 مة، الّتصّوف وحر جزء للثقافة الهندّة العظ ة بهاكتي  اران سينغ، الّتصّوف وحر
  .29ص  2008فاطمة حسين، الهور، . بهاكتي، إعداد د

ة . د 5 مة، الّتصّوف وحر جزء للثقافة الهندّة العظ ة بهاكتي  اران سينغ، الّتصّوف وحر
  .29ص  2008فاطمة حسين، الهور، . بهاكتي، إعداد د

 .المصدر الساب 6
قام عادة على ضرحه 7 ا    .االحتفال السنو بوفاة الولي الّصوفّي في جنوب آس
ر الّصوفّي، منش 8   .144، ص 1974ي رام مانوهر الل، دلهي، أس آر ساردها، الف
ر الّصوفّي، منشي رام مانوهر الل، دلهي،  9  .144، ص 1974أس آر ساردها، الف

ة بهاكتي، إعداد د. د 10 ، ص 2008فاطمة حسين، الهور، . أمجد علي، الّتصّوف وحر
149  

ة بهاكتي، إعداد د. د 11 ، ص 2008فاطمة حسين، الهور، . أمجد علي، الّتصّوف وحر
149-50 

ارتار سينغ دوغال 12   ترجمة إلى اإلنجليزة من 
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ة بهاكتي، ص  13                                                                                                                                          52- 151الّتصّوف وحر
ة بهاكتي، ص  14 ة، الهور 160الّتصّوف وحر ه شاه مع الترجمة األرد ، 2004، قلم بول

 432ص 
، ص  15   161المصدر الساب
ة بهاكتي، ص  16   161الّتصّوف وحر
ة بهاكتي، ص  17   62- 161الّتصّوف وحر
  169المصدر الساب ص  18
ة بهاكتي، ص  19   170الّتصّوف وحر
، ص  20   172المصدر الساب

21Web:Mirabai-Bhakti Poet and saint.mht 
22Web:Mirabai-Bhakti Poet and saint.mht 
23Web:Mirabai-Bhakti Poet and saint.mht 

 المصدر الساب 24
  المصدر الساب 25
ميتيد، : تارا شاند 26 ان برس ل ، ص 1936تأثير اإلسالم في الثقافة الهندّة، ذ اند

166-67 
، ص  27   169المصدر الساب
ة( ماكاوليف، ذ سيخ رليجيون  28 انة السيخ   199، ص 1993دلهي ) الد
  المصدر الساب 29
عة، جايبور، 1سر جرو جرانت صاحب، المجلد  30 س من  الط http://saif األولى، مقت

w.tropd.com/interfaith/general/God in Sikhism  
ة بهاكتي ص، . د 31  52اران سينغ، الهندوسّة، وحر
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ه 1368جرو جرانت صاحب، ص  32                                                                                                                                        تاب جي أس سيدهو و أم إ س في  ، مقت
ة واإلسالم: جوروموخ سينغ انة السيخ ارتيبل ترست، دراسة معاصرة، جورو ناناك ش: الد

  30ص 
  39:8: القرآن 33
ه 1368جرو جرانت صاحب، ص  34 تاب جي أس سيدهو و أم إ س في  ، مقت

ة واإلسالم: جوروموخ سينغ انة السيخ دراسة معاصرة، جورو ناناك شارتيبل ترست، : الد
  30ص 

 31:27القرآن،  35
ة بهاكتي، إعداد فاطمة حسين، الهور، . د 36 ة الّتصّوف وحر هار، أهم  2008شاندر ش

  187ص 
  15- 14غاندا سينغ، ص  37
 المصدر الساب 38
لمات لال، ص  39 مبول،    193، 177178، 115، 113ت
، المجلد  40 اسة والمجتمع خالل أوائل العصر المتوس   .68، ص 1دمحم حبيب، الس
، إ 41 قى الهندّةمادهو ترفيد تي الّتصّوف والـ بهاكتي في نشأة الموس : سهام حر

ة بهاكتي، إعداد د   7- 36، ص 2008فاطمة حسين، الهور، . الّتصّوف وحر
، 18- 417، 5-404، 60- 59، ص 1966أمير حسن سيزجي، فوائد الفؤاد، الهور،  42

97  
تي الّتصّوف والـ بهاكتي في نشأة الم 43 ، إسهام حر قى الهندّةمادهو ترفيد : وس

ة بهاكتي، إعداد د   37، ص 2008فاطمة حسين، الهور، . الّتصّوف وحر
ه  44 ة من ش ة المختلفة خاصة السلسلة الشست ة تستخدمها السلسالت الصوف جلسة روح

ثيرا ما تتضمن الصالة، والغناء والرقص. القارة الهندّة  .و
عة عليجره، المجلد  45   .190، ص iiبرني، تارخ فيروز شاهي، ط
  101تارخ فيرز شاهي، ص  46
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قى الهندّة 47                                                                                                                                        تي الّتصّوف والـ بهاكتي في نشأة الموس ، إسهام حر : مادهو ترفيد
ة بهاكتي، إعداد د   42، ص 2008فاطمة حسين، الهور، . الّتصّوف وحر

 المصدر الساب 48
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