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ــــــة  ــــــة منظمـــــة حــــــرة لـــــوزارة الشــــــؤون الخارج المجلـــــس الهنــــــد للعالقـــــات الثقاف
ومــــــة الهنــــــد أنشــــــئت عــــــام فــــــي  ــــــة والتفــــــاهم  یجــــــادم إل1950ح ــــــة العالقــــــات الثقاف وتنم

، وضــــــمن برنــــــامج  ــــــادل بــــــین الهنــــــد والبلــــــدان األخــــــر مطبوعاتــــــه ینشــــــر المجلــــــس، المت
ــــة  ــــة " ثقافــــة الهنــــد"بــــین مــــا ینشــــر، عــــدة مجــــالت، ففــــي العر لیز  Indian“وفــــي اإلن

Horizons”  و “Africa Quarterly”  ة وفــــي الفرنســــ“Rencontre Avec 

L'Inde”  ة ان ـــــــة  ”Papeles de la India“وفـــــــي األســـــــ  وفـــــــي الهند

“Gagananchal” صدر أرع مرات في السنة لها    .و
اعة والنشرفي  االشتراكوالمراسالت المتعلقة          :توجه إلى  الط
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ـــــــن الوصـــــــول إلـــــــى المقـــــــاالت المنشـــــــورة فـــــــي مجلـــــــة  علـــــــى " ثقافـــــــة الهنـــــــد"م
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الضرورة اسة  المجلس  س س   .للمساهمین  والكتاب وال تع
  :بدل االشتراك للمجالت الصادرة عن المجلس

  اشتراك ثالثة أعوام     االشتراك السنو    ثمن النسخة
ة  25 ة  100     رو ة 250           رو   رو
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ة     .آزاد بهوان، نیودلهي، الهند –للعالقات الثقاف
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  المدیر العاملمة 
  

ش شعوب ذات تعرف الهند  مجتمعاتها ذات ثقافات متعددة ومتنوعة، حیث تع
موجب  ل حرة  اناتها وتقالیدها وطقوسها وعاداتها  انات مختلفة، وتمارس د د

اد والتقالید . الدستور الهند ات وهذه األع اد والمناس ضا مهدا لألع والهند تعرف أ
ذلكتختلف  الد والمجتمعات  ان في داخل ال والیزال المجلس الهند . اختالف الم

جها شجع الناس لترو ة و ة یرّوج الثقافة الهند فهذا العدد من مجلة . للعالقات الثقاف
حوث والمقاالت حول الثقافة  والتقالید والطقوس " ثقافة الهند" شمل عدیدا من ال

اد والمن ة وغاواألع ات الهند حتفل بها الشعب الهند في س مارسها و یرها التي 
الد، ابتداء من  ال"مختلف أنحاء ال ة وثقافة آسام وعید " لوحات میث اد السیخ واألع

شا بندن" ارم"وعید " ر . من بین المقاالت األخر " شت"وعید " بونجال"وعید " بوش
حتو على المقاالت ال ما  ضا  تمیز هذا العدد من المجلة أ مة حول الجوانب و ق

ادها وخاصة المقاالت حول عید  ة وأع ارم"المختلفة من الثقافة الهند الذ " بوش
ادة األنهار ع عید . یختص  ارم"حتفل  ة الماء" بوش أهم شعر اإلنسان    .لكي 

مقالة حول ثقافة آسام  الهند بخضارها . وسیتمتع قراءنا  ة آسام  فُتعرف وال
وغیرها من " میخال شادور"وحرر آسام و. حدائ الشا الجمیلةو " برهم بوترا"ونهر 

س الجمیلة وهي فردة من نوعها ة آسام . مواد المال ة من وال والمنتوجات الیدو



  املدير العامكلمة 

vi 
  

ة مثل الخیزران والقصب  ع عة إذ هي  مصنوعة من اإلنتاجات الطب تقرنا من الطب
ة آسام ة لوال قى والرقصات الشعب ة وأوراق النخیل، وموس حیو . ساذجة ولكن مفعمة 

ش  ش الود والتعا ة تساعد في خل جو من الع ات الهند اد واالحتفال هذه األع
الدنا  شر في مجتمع ذ ثقافات متعددة مثل  ط ال السلمي واالنسجام الطائفي والترا

  .الهند
ستحقون إشادة خاصة لمجهوداتهم " ثقافة الهند"إن أعضاء هیئة اإلدارة لمجلة 

المعلومات عن  ورة التي بذلوها لجعل هذا العدد عددا متمیزا ومملوء  المش
المعلومات. الموضوعات المختلفة والمزد من . ونتأكد أن هذه المقاالت تزود قراءنا 

طاقة " ثقافة الهند"المشورات ستشجع  أعضاء هیئة التحرر لـ  على العمل الدؤوب 
  .        مضافة
 

    
هار.  Cالسفیر،     راجا س

ةا ،المدیر العام   لمجلس الهند للعالقات الثقاف



  
  
  
  
  
  
  

  كلمة إدارة التحرير
  

ة ولها  مة العالم سهامات إالهند المعطاء تعتبر دولة في عداد الحضارات القد
ثراء المعارف في مختلف المجاالت ذات الصلة برفاه اإلنسان إملحوظة في 

حیث تضاهي الدول المتقدمة في  وصالحه وهي مستمرة العمل في درب الرقي 
ات ة هذا . العلوم والتقن ماض مثمر ولها تراث غني في الفنون الشعب وتتمتع الهند 

ل ومداخل تطورها وتثقفها ما الهند . التي تكّون نوافذ لالطالل على سفرها الطو
ة  ة والرقصات الشعب ة من األغاني الشعب ذلك تتنوع فنونها الشعب واسعة األرجاء 

یل األصنام وٕاعداد الرسوم واللو  ةوالتطرز والنحت وتش غة الدین إن . حات ذات الص
م الزمان یتواجد عندنا في الهند  ادة األصنام فلذلك منذ قد ع ة تسمح  انة الهندوس الد

یلها ورسمها ادة األصنام وتش فالیزال هناك جیوب في الهند في مختلف . تقلید ع
مارس الناس حرفة رسم اللوحات والذ یثیرئأرجا االهتمام أن هذا الفن  ها حیث 
قمن بإعداد هذه اللوحات في مختلف الموضوعات ح ة للنساء اللواتي  ر منذ البدا

ل شیئ وأ  اتات و ال وصور الطیور والن ال وصور اآللهة إلى أش ابتداء من أش
ات  رها في الكتا ة والتي یرد ذ ات الشعب ا ة على الح انضمام المناظر المنبن شیئ 

مة ة یومقاطعة م. القد ال في وال . بیهار شهیرة لهذا الفن النسائي منذ زمن سحیث
ة في هذا الموضوع  وفر معلومات عن فن تنضم إلى هذا العدد من مجلتنا مقالة واف

ة  انة السیخ ة إلى جانب موضوعات تتحدث عن الد ة الهند اللوحات الشعب
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ارم ومهرجان  شا بندهان و عید بوش اتها في الهند وثقافة آسام ور " نجالبو "واحتفال
ة تامیل نادو وعید  ة ومقاالت أخر یتمتع بها قراء " شت"في وال انة الهندوس في الد

  .  هذا العدد
  

رإدارة    التحر
 



 
ال  نموذج رائع للفن الشعبي الهند: لوحات میث

  
ومار       **(Archana Kumari) أرشانا 

  ***جیب الرحمنم. د .أ: ترجمة
  
ة{ ، ظلت الفنون . تعرف الهند بتراثها التقلید من الفنون الشعب فمنذ زمن سحی

ون تبهر  ة المتنوعة التي أنتجها والیزال ینتجها الفنانون القرو عیون الناس الشعب
ینتمي هذا الفن إلى مجموعة أو مجتمع من الفنانین بدال من . بجمال إبداعها

انًا البواعث . الفنانین على انفرادهم ة وأح ة أو النفع ا الطقس وتحفزهم المزا
ة اهیل  1.الترفیه قول هوراس  عتبر الفن الشعبي تعبیرا عن عامة ) "1932(ف

س ذلك تعبیرا عن . منه إمتاعهم وتسلیتهمالناس الذین ینتجونه وُستهدف  ول
قة مثقفة صغیرة وال ینجم عن تقلید .... الفنانین المحترفین لیتم إنتاجه لط

حمل  ة، ولكنه ینحدر عن التقلید الحرفي الذ  مي تتوارثه المدارس الفن أكاد
ضا ة للِحرفي الذ هو فنان أ ة الفرد   .}رأوأنا أوافقه على هذا ال 2".صمة النوع

ة وغیر  ة التمثیل ل العروض الجمال ش ن التعبیر عن الفن الشعبي  م
ة ة . التمثیل ماءات الشعب ة، واإل ة الرقصات الشعب ة التمثیل وتشمل الفنون الشعب

ة فتشتمل على الرسم والنحت والتطرز  ة غیر التمثیل وغیرها، ولكن الفنون الشعب
م  ع السجاجید، وتصم اطة وتصن ة وغیرهاوالخ قامت الممالك . األزاء والرما

                                                            
ــة اللغــة واألدب والثقافــة، جامعــة جــواهر ا** ل ة،  ــز الدراســات الروســ احثــة فــي مر ل

 CRS/SLL & CS/J.N.U .الل نهرو، نیودلهي، الهند
ة، جامعة ر  *** ة واإلفرق ز الدراسات العر س مر  .، نیودلهيجواهر الل نهروئ
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ة هذه الفنون حرصا منها  ضا برعا ة أ تاو ة والغو اإلمبراطورة الماورائ مة  القد
ة للجمال دول مح راها    . على خلود ذ

تارخ الرسم في الهند مع النقش على الحجر الذ یرجع إلى عصر  ئیبتد
تا  ما قبل التارخ هوف بیهمب ا(في  ش ماده ، حیث تتضافر رسومات )براد

قبل ألوف من السنوات، ظهرت الرسومات واللوحات على خواتم . ولوحات الحیوانات
ة ائ مثل لوحات  3.الحضارة الهارا ا، توجد أسالیب مختلفة للرسم في الهند،  حال

ال، ولوحات  ، ولوحات مانداال، ولوحات وارلي، قاتاشیترا، ولوحات میث ار لم
ث اقات والبیئات . یروغیرها  ع هذا الفن الشعبي على الس زت أنما ومواض وتر

ة والطقوس ة والتكتالت االجتماع ا المحل ولوج ة . واإل تصور اللوحات الشعب
الي وغیرها، إلى  رشنا، ودورغا و فا، و ة عادة صور اآللهة الهندوس مثل ش الهند

النجوم، والقمر، والشمس، ة  اتات، واألزهار  جانب األجرام الفلك والكواكب، والن
ال ی ة مثل الرحان، و وهي شجرة تنتج األكسجین لیل (المستخدمة في الطقوس الیوم

خاصة الغران  ه التین في حجم صغیر جدا تأكله الطیور و ش ونحو  )نهار، ثمرها 
ة؛ العادات والطقوس العامة . ذلك ة الرف اة الیوم ما وتصور هذه اللوحات الح
ضا الطیور والحیواناتأل عة وأ ال، . هل الرف، وعض عناصر الطب أما لوحات میث

ساطة والهدوء اهر بین ال امتزاج  ة لشمال بیهار، فهي معروفة  تم . اللوحة الشعب و
ة  ة والرموز الهندوس ع ة، والعناصر الطب ر مناظر من المالحم الهندوس فیها تصو

عدین وأح ال ذات ال أش ة  ة معقدةالنوع أنما هندس م من . انا  هذا التراث القد
ة ة الهندوس اة الطقس ة تتجذر في أعماق الح قواد . اللوحات الشعب س ف قول ف

ة األصیلة): 1977( ال تعبیر عن الحضارة الهند أن فن میث  4".ال جرم في التأكید 
ُتصنع في  وعلى رغم أن هذه اللوحات. هذه اللوحات تنجزها حصرا أید النساء

اال وزخارف ذات دالالت رمزة، ولكن لوحة غرفة  ات عدیدة، وتحمل أش مناس
ار غهار"الزفاف  ة 5"وه ة الزفاف هي رائعة واستثنائ مناس وقد جرت . التي ُتصنع 
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ة، ولكنها ُتصنع  م الزمان على عمل هذه اللوحات على الجدران الطین العادة منذ قد
سبب االستغالل التجار الواسع لهذا اآلن على الورقة، وحتى عل ى القماش، وذلك 

  .الفن
م، قد حاولت إبراز الحس الجمالي لسیدات  حث الذ بین أید وفي هذا ال
ارهن المبدعة والمبتكرة تفوق  الهن وأف ال، وهن فنانات غیر محترفات، ولكن خ میث

ضا إلى إظهار . الوصف ال أ عض الحقائ لقد سعیت من خالل دراسة لوحات میث
ال ال . المثیرة التي ال توجد إال في منطقة میث قة توافر لوحات میث ه حق ما درست ف

ة خالل العصر الحدیث   .للجمهور األوسع والتغییرات الحاصلة في اللوحات التقلید
احث حث على خمسة م حث األول یتناول تارخا موجزا لـ . یتوزع ال الم

تضمن تق ال و ةما إلسهاو میث حث . مها الثقافي والدیني إلى الثقافة الهند حث الم و
ال، والرموز  األسلوب، واألش ال  ا ومالمح لوحات میث الثاني في مختلف مزا

ة لوحات . واأللوان المستخدمة فیها وغیرها حث الثالث یتناول بن ار"الم " وه
ال التي وردت في هذه اللوحات ع  .وتفسیرات العلماء المختلفة لألش حث الرا أما الم

حتو على  حث األخیر  ال، والم فیتصد لالتجاهات المتغیرة في لوحات میث
  .الخاتمة
ال: األرض   میث

ضا ب ال، معروفة أ ة " أو تیرهوت" فیدیها" ـمیث ترمز إلى المنطقة الثقاف
ة معینة ال إحد أقدم  6.األوسع أكثر من داللتها على منطقة جغراف انت میث

ة المشهورة . الممالك التي قامت في شرق الهند رها في الملحمة الهند وقد ورد ذ
اناب ر أن راما ال حیث "سیتا"حیث ُیذ انت أمیرة ألرض میث ، زوجة اإلله راما، 

م والدها الملك جاناكا ة بیهار في الهند ولكنها . ح ال جزء من وال ل میث والیوم، تش
ا سفحساب امتدت من ضفة نهر غانغا إلى في ال ا، تحتو أرض  7.الهمال حال

ا في  ورن هاجالبور، وساهارسا، و اني، و ال على مقاطعات دارهانجا، ومادهو میث
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عض المقاطعات التي تقع تحت منطقة  ضا  ال" تارا"شمال بیهار وأ استقر . في نی
ة اآلرة اآلرون في شرق الهند بهذه المنطقة نظرا لخصو  ة أراضیها، وانطلقت الحر

ماٍض مجید قد . من هذه المنطقة الحقا إلى مناط أخر في الهند ال  وتفتخر میث
ه ة والمهارات . یجعل أ بلد مثقف یزهو  ة الفنون المحل قام اآلرون بدعم ورعا

ة مع  ذلك استطاعوا توطید عالقات قو ع الجمالي المتمیز، و ة ذات الطا الحرف
سب ثقتهم؛ األمر الذ منعهم من الهجرة إلى أماكن أخر ا . لفنانین واستطاعوا 

انت لوحاتهم المتعددة األلوان التي سمیت بـ  تزن قصور الملوك " إندیرا دهانوش"و
ثیرا ة . اآلرین الذین فتنوا وأعجبوا بها  انتین الجین ضا مهد لمؤسسي الد ال أ میث

ة و . والبوذ ال  ل فروع العلم،  إذ نشأت على أرضها فتمیزت میث نها مهدا لتطور 
ة ا: أرعة من أنظمة الفلسفة الهندوس ه ماسا، وسان ا، وم سس ا، وفا ا وُعتبر . ن

اتهي  ا أعظم الشعراء ) 1340مولود " (شاؤسیر"معاصر الشاعر اإلنجلیز  -فید
ال -اإلنجلیز  صوفي، ولعلها وله ألوف من قصائد الحب ال. أعظم شاعر في میث

قدم لنا . التي ال تزال تحوز إعجاب القراء حتى یومنا هذا 14نظمت في القرن  و
ال في  ة من بنغال، وصفا مثیرا لمیث رت اللغة السنس ي  الس ، شاعر  ارنبور

ارجاتاهاراناماكافیي ملحمته المشهورة  وورد . )Parijataharanamahakavya(بـ 
ابهاما أثناء طیرانه على هذه في هذه الملحمة أن اللور  رشنا قال لحبیبته سات د 

ا من أمرافاتي  ة ذات عیني لون اللوتس : "المنطقة في طرقه إلى دوار أیتها الحبی
ل بیت ! تمهلي ال، مسقط رأس سیتا، وهنا ترقص ساراسفاتي في  فهذه أرض میث

ل مثقف لة وغی 8."ل فخر على شفتي  ة طو حق ال  ر متقطعة من وتمتعت میث
الد  م الهندوسي من أواخر القرن الحاد عشر إلى القرن السادس عشر الم الح

مون  ح نار  ارناتاكا ومن سالالت براهما او ان ملوك  ء الؤ لقد وضع ه 9.في حین 
ة قوانین وقواعد صارمة ألداء  الملوك على أساس انتمائهم إلى العقیدة الهندوس

ال و من عامة الناس الطقوس وأصروا على ممارستها . من قبل المترددین على ال
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شنو  فا، وف ظهر على شخصیتهم أثر اآللهة الثالث ش ال متدینون جدا، و أهل میث
  .وشاكتي

ال د من الفن: لوحات میث   نوع فر
ال،  ل ملحو وتمیزت بتنوع هائل  تطورتوفي میث ش ثقافة الفن الشعبي 

ظهر مد حب أه الغ وهو ما  ال وتعقید  ل واللون الغرز ل میث . للجمال والش
سة الئي إلى أرع فئات رئ م الفن الشعبي المیث ن تقس م   :10و

ة على األرض المعروفة بـ  .1 ة أو رسومات خط انا"رسومات أرض " أو " أر
انا  "أی

ا بـ  .2 ال" اللوحات الجدارة المعروفة شعب اني"أو " لوحات میث  "لوحات مادهو
؛ والتماثیل  .3  الفخارة و دمى مصنوعة من مواد أخر
ال ملونة  .4 أش ة المفیدة   المواد الفن

ال الجدارة مشهورة ومعترفا بها على  اتت لوحات میث ام،  وفي هذه األ
ضا . المستو العالمي اني"وتسمى أ ام جي آرشیر یألن اإلنجل" لوحات مادهو ل ز و

اني من می ات اإلغاثة في اكتشفها ألول مرة في منطقة مادهو ال حال إجراء عمل ث
الزلزال في عام  اني التي أصیبت  ة اللوحات . 1934منطقة مادهو واستغرب لرؤ

تب ائن حدیث، :" و أنني  ال، وشعرت  ًة جدیدًة عن میث منحتني هذه اللوحات رؤ
اتجاهه ان ینتمي إلى العصر المتوسط  أما أنا . أعجبت بهذا الفن الحدیث الذ 

نت ع انت اللوحات تنتمي إلى العصر ما قبل الصناعي. صرا قحاف نت ابن . و و
د لنا ...إنجلترا المتحضرة ان هذا الفن یؤ سواء أكان ذلك عمدا أم صدفة، 

أننا واحد الئیین في ذلك الیوم وأنا . اإلحساس  أنني واحد من هوآلء المیث وأحسست 
  11".ي الطینأمام الجدران المتهالكة، ولكنني رأیت الجمال ف
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سا معروفین، ولكن التمثیل  أما نشأة هذه اللوحات وتارخها المحدد فل
ال موجودة على  ة ألواني وأش م جمال الرمز لهذه اللوحات فهو مماثل جدا لتصام

ة المدموغة ائ   .عمالت الحضارة الهارا
انا التي تعتبر  ال نشأت في عصر راما أن لوحات مثی ا  وتفیدنا المیثولوج

ةأحد إ عتقد أن تقلید هذه اللوحة بدأ حینما أمر ملك . كبر المالحم الهندوس و
ال  قصره تحضیرا لزواج ابنته سیتا من  والفنانین المحلیین بتز " راجا جاناك"میث

ة أخر ترط نشأتها ب. اللورد راما ا ة مع  ـوثمة ح الكشمانا حینما ذهب إلى الغا
قه األكبر راما وزوجته سیتا عد رسم صورته على  شق ال تتعبد له  انت حبیبته أورم ف

ل یوم ر هذا . الجدران  عرف أحد مد صحة هذه األساطیر، ولكن وجود ذ وال 
م جدا ن أن یؤد بنا إلى استنتاج أن هذا فن قد م م  ال القد . الفن في أدب میث

ر  ال بوصفها فنا زخرف"أن ) Yves Vequaud )1977و ا تقلید لوحات میث ا منزل
مة، وٕان لم یرجع إلى  اة، یرجع إلى العصور القد وجزءال یتجزأ عن طقوس دورة الح

ات   12".ما قبل ثالث ألف
ة، حیث  ، لوحات احتفال ل تقلید ش ة والزالت،  الئ انت اللوحات المیث
ات  مناس طالء جدران البیوت واألكواخ  قمن  مة  انت النساء منذ العصور القد

اد و  ةاألع ال وألوان وطرازات جمیلة . االحتفاالت العائل أش ة  انت الجدران المطل و
ة مهمة وما من شك في أن هذه اللوحة . ترمز إلى احتفال مقدس، أو عید، أو مناس

ة هي إبداع سیدات  المنطقة الشعب یندرا بهذا الصدد. میث قول تهاكور أو إنما : "و
س ثمة بلد في العالم  هذا اختصاص حصر ومجال محتكر لفنانات ال، ول میث
ه السیدات وحدهن مبلغ اإلتقان والكمال وحول دور السیدة في هذا الفن  13".بلغت ف

ال وحدهن هن اللواتي قمن برسم ): "Yves Vequaud )1977قول  سیدات میث
ة تم نقل هذا الفن إلى األمام من جیل إلى آخر حیث تعلم  14".هذه اللوحات الشعب و

في، إحد . نتها هذا الفن التي هي األخر تعلم بناتهااألم اب اال د وتقول ساش
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اني م ثقافتنا : " الفنانات المشهورات في لوحات مادهو انت أمي  –الرسم في صم
دأت أرسم معها الرسم و ال تتكون  15".تقوم  ال لوحات میث ر أعاله، فإن أش ما ذ و

ة، واله اتات والحیوانات التقلید ة المختلفة، والخطو المتوازة من الن اكل الهندس
اة  ة، ومشاهد البیئة والح ة، واألساطیر والقصص الشعب الصغیرة، والصور المیثولوج

ة ع ة صور اآللهة واآل. الطب ما وتتضمن اللوحات وتتضمن اللوحات الدین لهات، 
اع ال ة االنط الفعلمان ة  ة رموزا متنوعة من الرخاء والخصو یل، والحصان، والزن

غاء، والسلحفاة، والقصب، وزهرة اللوتس، واألزهار، والزواحف،  والسمك، واألسد، والب
ا  ة، ( )أ الصلیب المعقوف(و سواست ة والبوذ الرمز المقدس في الهندوس

ة ها ) والجین ة(وسام ة والبوذ ة في الهندوس ة وطقس ة دین فة محارة لها أهم ) قذ
اة وٕالى جانب ه. وغیرها انا من مشاهد مختلفة من الح ذا، تتكون هذه اللوحات أح

ال ارزا في االقتصاد الرفي في منطقة میث ة التي تلعب دورا  ة الزراع ومن . الرف
ات هذا الفن أنه ال ُیترك  م خصوص ال . حیز فارغفي التصم عد أن یتم رسم األش و

اكل ال عض اله سة في اللوحة، تمأل الفراغات ب المثلث والمرع الرئ ة  هندس
  .والخطو وغیرها

امل نظام ألوان في هذه اللوحات محلي و  مواردالسیدات من ال عدإن 
منتجات األعشاب ة  ع ، في سودستخدم السخام للون األفعلى سبیل المثال . الطب

م و  ار الطلعحین ُستخرج اللون األصفر من الكر ستخدم النیل للون األزرق، غ ؛ و
ستخرج اللون ما  تم صنع اللون األحمر الداكن من خشب الصندل األحمر، و و

ض من مسحوق الرز، وُستخرج  األخضر من أوراق األشجار، وُحضر اللون األب
غاء قاء اللوحات . اللون البرتقالي من أشجار الساج المهجن وأزهار شجرة الب ولطول 

اللون  مزجون الصمغ  ون الطال. ولمعانها  الرسم، وحین  ء جاهزا، یبدأ الفنان 
صنعها بنفسه ستخدم لذلك الفرشاة التي  ولتحدید تخوم اللوحة وخطوطها . و

ستخدم غصین ا قة  ضا لعمل تفاصیلها الدق قصم طرفه حتى  لخیزرانالعرضة وأ و
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الشعر ن بواسطته رسم خطو شبیهة  وألجل مأل األلوان، ترط قطعة من . م
طرف غصین ا ع الفنان الماهر . خیزرانلالقماش  ستط واسطة هذا الغصین،  أن "و

ي ال ما تحدثها فرشاة فنان أورو فة  رةحدث أثارا لط عي  16".و جعل اللون الطب و
ة المختلفة وال ال الفن ة من هذا الفن فنا متمیزا جدا رسومواألش وهو نوع من . الهندس

ه السیدات الماهرات وتساعدن أخواتهن  الفن التعاوني الشعبي الذ تتعاون ف
ات على اكتساب المهارة في هذا الفن ات الشا بتدأ عمل الرسم تحت إشراف . والفت و

األلوان فذلك عمل  جائزالع اللواتي یبدأن برسم الخطو العرضة، أما مأل اللوحات 
ع أن ینجزه حتى المبتدئین ع الفنانون ممارسة . ستط البدء من الداخل "عادة ما یت

انا یتم البدء برسم حدود اللوحة" إلى الخارج وتشرح الفنانة . فیبدأون من الوسط، وأح
ال جها من المهم جدا أن ُترسم حدود اللوحة أوال ألنه بدون ذلك ستبدو اللوحة : "أورم

عثرة ما بین الفنانین 17.م ارزة لهذا الفن ف ة المیزة ال وعلى . والزالت الروح الجماع
ة مر الزمن استطاع ة؛ وهي مبن ر أسالیبها المتمیزة والنوع ال تطو ت لوحات میث

ة في أداء الطقوس والشعائر ق   .على الفوارق الط
قة البراهمة لهي من اللوحات الفئة األولى  ا في (ط قة العل الترتیب الط
الخطو العرضة للصورة). االجتماعي الهندوسي الخط فیها . تتمیز اللوحات 

ع للو  ة فقط لملمستقر وتا تم  ئن، وفیها تستخدم األلوان الزاه عاد الصورة، و أ
ة المختلفة بواسطة األلوان وتستخدم في هذه اللوحات األلوان . إظهار األحوال النفس

س والرموز المحورة لهذه . األصفر واألحمر واألخضر وغیرها أما الموضوع الرئ
اآل القصص األسطورة الخاصة  ةاللوحات فهي تتصل  ان . لهة واإللهات الهندوس

ة لهم  النس سهل لهم  أن یرسمواذلك أسهل  صور اآللهة واإللهات ألن البراهمة 
ة المقدسة   .الرجوع إلى النصوص الهندوس

ة هي  قةلوحات الفئة الثان ستها" ط ة " (ا قة عال قة تعتبر ط وهذه الط
ا ط تقلید قة البراهمة، وترت ة من ط ة ومسك الدفاتر وغیرها  ولكنها أدنى مرت المحاس
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وفي هذا النوع من اللوحات یتم التكثیف من خالل الخطو وُتستخدم . )من الوظائف
ن م وفي مثل هذه اللوحات، یتم التعبیر عن القصة والمزاج . فیها األلوان أقل ما 
ستخدم فیها أساسًا . النفسي بواسطة الخطو قة، و ة ودق تكون الخطو فیها قو

ار غهار(وترسم غرفة الزفاف . األسود واألحمر الداكن: انلون أسلوب ) وه
ستها" ال المستخدمة في هذه اللوحات فهي زهرة اللوتس وشجیرات ". ا أما األش
ارخیزرانال غاء واألط   .، إلى جانب السمك والسلحفاة والب

قة لوحات أما الفئة الثالثة فهي  وتعرف لوحاتها بلوحات  18"دوشاده"ط
ضا بـ لوحات الوشم المنبوذین ما تعرف أ ا "غودها"،  قة الدن ، وقد بدأ بها الط

ات" دوشاده"الموسومة  عین ان هوآلء غیر مسموحین . في الس ، فقد  ما في الساب و
ة في لوحاتهم، فاستمدت لوحاتهم  ال الدین ال استخدام أ من األش من األش

انا من أسطو  اتات، وأح طل الثقافي الحیوانات والن ش"رة ال ره " راجا ساله ما یرد ذ
ة الـ  ة"في المنظومة الثقاف ل خط مع عدد من ". دوشاده واللوحات أساسًا في ش

ة استخدام . الهوامش األفق ضا  وعلى مر الزمن وزادة قبولهم االجتماعي بدأوا أ
ال اآللهة ات من رغم الوعلى . أش أن اللوحات الجدارة قد تم إنجازها في مناس

ال تسمى  ارمختلفة ولكن أكثرها دقة وتفص وه ال، طقوس . لوحات  وفي میث
غ براؤن أن مراس. وشعائر الزفاف معقدة ومفصلة ارولین هین م الزفاف في وتر 

قًة  ال هي حق تم رسم  19".مزج من الطقوس والشعائر"میث ارو وه على  لوحات 
ار غهار(جدران غرفة الزفاف  ، وهي جزء من الشعائر التي یتم أداؤها أثناء )وه

ستها ا ة . عقد القران في أسرة البراهمة والـ  ار تم رسم هذه اللوحة أساسا لم و
ع سیدات األسرة في تزین هذه الغرفة. سینو العر  من رغم الوعلى . عادة، تشترك جم

ال تتضمن نفس  ال، ولكن لوحات أن معظم لوحات میث المادة والموضوع أو األش
ار(الزفاف  وه ، أو خیزرانرة الیتتخذ من الشمس، والقمر، وشج) خاصة لوحات 

غاوات، والسالحف، واألسماك إكلیل من  وال یوجد حیز فارغ في . أزهار اللوتس، والب
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عتبر مشؤوما ألنه یدل على ال مونا، بل و عتبر م . عقمهذه اللوحات، ألن ذلك ال 
ة هي رمزة ان ال والرسوم الب ع األش ال . جم ال، تقدم مجموعة من أش وفي میث

ر للعائلة قى معها ذ مهور لها لت وفي . األسرة مرسومة على الورق إلى البنت 
ال إلى و أسرة زوجها، لما تتعلم العر  اال جدیدة، فهي تضیف هذه األش س أش

ها هذه الشاكلة، یتم حفظ تقلید لوحات  وعلى. مخزونها الموروث من عائلة أبو
عد عام جر إثراؤه عاما  ار و غیر أن ممارسة رسم اللوحات من الذاكرة بدال . وه

ة هي أكثر شیوعا اع تقلید النماذج الورق   .من ات
ار هو أحد أفضل نماذج الرمزة الشعائرة في  وه ل لوحات غرفة  ه

ال ة أو الوتتكون هذه اللوحات . نظام لوحات میث ة الكون ان  معروفةمن الرسوم الب
ة mandalasـب ع التجرد ط بها المواض عض من . التي تح  kohbargharوفي 

mandalas ولكن عامة ُتستخدم ما بین . ستخدم اللونان الورد واألسود فقط
األحمر، واألزرق، واألصفر، واألخضر، والبرتقالي، واألسودأخمسة  . وستة ألوان، 
طر  ا للزفافس اَر عتبر م ه وف. اللون األحمر عامة على مشروع األلوان حیث 
ب شیر جیوتیندرا جاین إلى . مع أوراق اللوتسمزنة ست  صغیرة  ةمحاط ةیر هالة  و

ار"إن لفظة : ذلك قائال ل شجرة اللوتس kohbar" وه ع  20.تعني أساسا ش س
الثعابین واأل ط بها الحیوانات  سماك والسالحف وتعطي مظهرا أوراق اللوتس تح

ة   .للبر
تم رسم  التي تدخل في ) muri" (مور "مع قاعدة واسعة له تسمى  ساقو

، ُیرسم وجه أنثى التي تدل على أن شجرة اللوتس ساق، وعلى قمة هذا الهالةوسط ال
ةو هي تمثیل للعر  ضا أنها إلهة الهندوس . س أو القوة األنثو التي " الكشمي"وُعتقد أ

، ُترسم  ساقتحت هذا ال. تمنح الصحة، واألوالد، وطول العمر والرخاء ز المر
ة لتدل على أن العر  ع ل مع األنما الم ة الش الي و سجادة راع ان الل قض سین 

عد الزواج على هذه السجادة وُتصنع هذه السجادة من عشب . األرعة األولى 
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ارة عن عشب معین ینمو الحنطة السوداء  ة وهي ع الئ . ثرة في البیئة المیث
الماء المقدس الذ یرمز إلى السعادة المنزل . ةوتوضع قرب السجادة جرة مملوءة 

ة  وتماما مثل شجرة اللوتس فهناك شيء آخر مهم في هذه اللوحات الجدارة وهو أ
ة  خیزرانأشجار ال اللغة الهند ل األفقي ینفذ إلى ". انس"والتي تسمى  وهذا اله

ز هالةالـ ورا أو نظیرا لألنثى من شجرة . العمودساق وال ةالمر عتقد ذلك نظیرا ذ و
ثرة  خیزرانومثل شجرة اللوتس، یتكاثر ال. اللوتس ة و ضا رامزا بذلك إلى الخصو أ

ة اة الزوج   .اإلنجاب وسعادة الح
من ال ر العروس والعرس في  سفليوٕالى الجانب األ من اللوحة، یتم تصو

ادة حال س وهي تأخذ المسحوق و ، وتصور العر )Gauri Puja" (غور "ة أدائهما ع
ة رق القرمز األحمر وتضعه على مف ساعدها زوجها في هذه العمل وهذا . رأسها، و
سر ال. لیدل على أنهما حدیثي الزواج ر  سفليوٕالى الجانب األ من اللوحة، یتم تصو

ل . العروس والعرس وهما ُینقالن على الهودج ش ارفاتي  فا و عادة، ُصور ش
قا للـ . وهما یرمزان إلى االنسجام بین قوة الجنسین. رمز على الجدار والـ  فیداوط

افة اآللهة بورانا ارفاتي من أكثر الزجات نجاحا من بین  فا و ان زواج ش  ،
ة سعیدة . واإللهات اة زوج ح ة العرسین  ار ه، ُقصد من هذه اللوحة م وعل

ورنونا اإللهین المذ وٕالى جانب ذلك، ُترسم صورة الشمس والقمر  21.جحة 
ل دقة، وهي تعتبر رموزا للحب الدائم والخالد بین الزوجین . والكواكب التسعة 

ر إلهة العیون لكي تحمي العر  ا األرع للوحة، یتم تصو سین من عین و وعلى الزوا
  .الشر

ر وثمة رموز أخر في اللوحة، على سبیل الم غاء الذ ثال، زوج من الب
عتبر رمزا لإلله الهندوسي  غاوان " اما"واألنثى الذ  ضا فیها ب للحب والشهوة؛ وأ

عض لیرمز هذا التداخل إلى العالقات المنسجمة بین  عضهما ال آخران یتداخل 
ورة . العروس والعرس ان یرمزان إلى تعزز القو الذ وٕان زوجي السمك والثع
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ة عة واألنثو ضا تظهر في اللوحة لتدل على وحدة المحبین. للطب وقد . السالحف أ
ة لهذه اللوحات الجدارة غیر  لت قرون من الطقوس والشعائر المفردات الفن ش

ة في الزواج ة التي تمثل الحب والخصو ان المرء غیر مطلع على . العاد حتى إذا 
ن مع  فهم هذه اللوحات الرمزة الكامنة في هذه اللوحات، فمن المم قدر و ذلك أن 

ة ة، وعنصرها من الغرا قول  22.بناء على أنماطها المزنة والمزخرفة، وألوانها الزاه
ة ة، : " آرثر في سیرته الذات عض الغرف الداخل ة ما وراء الفناء  نني رؤ  والذأم

ة، لم أكن ألراها . في بیت البرهمي المیثیلي أدهشني جدا هرأیت في األحوال العاد
ة انت الغرف خاصة وشخص عینین . حیث  شوفة، فرأیت  ولكنها اآلن معروضة وم

ارعة وجمیلة انت تحمل لوحات    23".مندهشتین أن الجدران 
  واللوتس خیزرانتفسیرات مغایرة لل

ثیر من العلماء بتفسیر اللوت على هذه اللوحات تفسیرا  خیزرانس والقام 
ال"فعلى سبیل المثال، وصف آرشیر في مقاله . مغایرا ، الذ نشر في "لوحات میث
ال اللوتس وال) 1949" (مارغ"مجلة    :على النحو التالي خیزرانأش

اللوتس  ٕاكلیلو  خیزرانإن أبرز الصور الظاهرة على الجدران هي صور ال"
انامال( kamalbanوهي تسمى  لین یرمزان . )بوراین( purainأو )   ال الش و

ض س فقط لسبب سرعة تكاثرها ونموها ولكن أ ة ل ا لسبب أنها تمثل إلى الخصو
ا لأل ان ةرسما ب س اللوتس  فإن إكلیل. عضاء التناسل بل إنها إلى  المحضاللوتس ل

ضا رمز  لخیزرانس واو جانب ذلك رمز لجنس العر  رلأ وتبلغ حدة . لقضیب أ الذ
ر شالرمز أقصاها في ال وحدة جكثیر من اللوحات التي تم تصو رة القصب فیها 

  24".رمزة للحلقة
رروا نفس التفسیرات  عد آرشیر قدموا أو  ثیر من العلماء الذین جاؤوا 

ه . التي جاء بها آرشیر تا ال"ففي  یندرا تهاكور " تارخ میث إن شجرة "قول أو
ة هار اللوتسٕاكلیل أز و  خیزرانال ا لألعضاء التناسل ان   25".تمثل رسما ب
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قدم نفس المالحظات اكار  ول جا ا لألعضاء : "حتى بو ان بوصفها رسما ب
ر هو ال ة، فاألنثى هي زهرة اللوتس المتفتحة، والذ ، وٕان لقاء اإلثنین خیزرانالتولید

ة   26".یرمز إلى اللقاء الجنسي والوحدة الجنس
تب راهیجا بهذا  واللوتس في أنشودة المرأة  خیزرانظهر ال: "الصددو

ر والفرج اللذ ة لیرمزا إلى الذ الئ ان في غرفة الزفافیالمیث   27". ن یلتق
قواد"العالم الفرنسي المشهور  س ف ال، فّسر " ف المادح الكبیر للوحات میث

ه  خیزرانصورة اللوتس وال تا ال في  ال"في لوحات میث ة اللوحات اال: فن میث حتفال
مة ن تولیدیین " من المملكة القد عضو تفسیرا مماثال حیث وصف اللوتس والقصب 

ور واألنثو    :الذ
م "  ار"إن تصم الرمزة التانترة " وه نه مشحون جدا  األساسي وتكو

زه العضو التناسلي یدخل في حلقة  التي هي رمز للعضو التناسلي " یوني"ومر
ااألنثو وهو مرسوم في  ل ل زهرة اللوتس المتفتحة     28".ش

ثار الذین الیوافقون على هذه التفسیرات  ولكن هناك علماء آخرون 
طرقة مختلفة ال  فسرون هذه األش   :و

تاب  ارولین أتش براؤن  ال"فعلى سبیل المثال، لما قرأت  ه " فن میث لصاح
ما بین الب ة ف ة المیدان ولوج قواد خالل دراستها األنثرو الئیین، فانتقدت ف راهمة المیث
الغ فیها وغیر مدللة قواد ووصفتها بتفسیرات م ما " تفسیر ف غرفة "تعل بجدران یف

ار ة وال متحشمة عندما أعترض على الرمزة : " فتقول" وه عقالن أنا ال أتصرف 
الئي ل لوحة من لوحات الفن المیث قواد في  ة التي یراها ف ر . الجنس ما ال أن

ولكن حیث أن الغلو في تفسیر هذه اللوحات . ود شیئ من هذا في هذه اللوحاتوج
ال، فمن الالزم السؤال س هناك قواعد : أد إلى تمثیل خاطئ لمجتمع وثقافة میث أل

؟ م في تفسیر رموز الشعوب األخر ة تتح   .29"أخالق
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ل اللوتس في لوحاتهن  ثرة ورود ش لما سألت براؤن الفنانات عن سبب 
ة وتنتج ذرتها الكثیرة " " جبنفأ تماما مثل بذرة اللوتس التي تسقط على البر

ثیرن ا أوالدا  ل ". فالعروس والعرس یجب أن ینج ولما سئلن عن الشيء الطو
الذ یوفر الجذور لورق  ساقهذا هو ال: " الحاد الذ ینفذ إلى حلقة اللوتس، أجبن

ة   30".اللوتس لتصل إلى أسفل البر
ل جیوتیند قول إن ش ال  را جاین الذ قام بدراسة موسعة حول لوحات میث

مثل  ه العمود ال  ش فسر " االتحاد الجنسي من أ نوع"لوتس الذ یدخله شيء  و
الطرقة هذا ل  ة الش   ".التال

مثل أساسا شجرة اللوتس مع جذورها و " التي تنمو من األوراق  ساقهاوهو 
الالزهر  هالةال. إلى جهات مختلفة ط  ست هي  ساقة التي تح الحلقة، ل ز  المر

لها الزهراني أخطأ الكثیر من العلماء في . أزهار اللوتس بل هي أوراقها ونظرا إلى ش
عبر  ساقوعلى نحو مماثل، ال. فهم أوراقها على أنها أزهار ز العمود الذ  المر

ون عمودا  احلقة أوراق اللوتس ال ُقصد منها أن  وجذورا لشجرة  ساقابل  خیزران
ل . اللوتس اروٕان ش ها وأوراقها المنتشرة هي رمز ساقالكامل مع جذورها و  وه

ست و للعر  ة"س أو األنثى، ول عض العلماء، أعضاؤها التناسل   31".ما وصفها 
ة ال ل أ فسر جین ش   :ما یلي خیزرانوعلى النهج ذاته، 

ة األنثو "  ة فتجسد مجموعة أشجار حیث أن شجرة اللوتس تمثل الخصو
عض خیزران ال فید  ما   ، ور س العضو التولید الذ ورة، ول ة الذ الطاقة التولید

  32".العلماء
شیر جین فإن شجیرات اللوتس وال ما  اثرة في منطقة  خیزرانو ثرة  توجد 

ة في لوحات  رمز للخصو سبب سرعة تكاثرها تستخدم  ال، و ار غهار"میث   ".وه
ار المرسومة على الم إن الع وه ال  قواد قد أشار إلى أش الفرنسي ف

ات هذه ". مقترحات الزواج"الورقات بوصفها  الئ ات المیث قا له، ترسم الفت وط
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اب الذین یردن زواجهم، وعارضت براؤن  مها إلى الش ال على األوراق لتقد األش
قواد هذا قائلة   :طرح ف

ن لما سألت الفنانات عن هذا أجبن " م سمعن أبدا عن هذا، ولن  أنهن لم 
أن تكون أ بنت على هذا المستو من الجرأة أن ترسم صورة وترسلها إلى شاب، 

هذه البنها ةال تقبل أ   33.أسرة بنتا 
ار علیها ُتستخدم للف   وه ي جین، األوراق التي تحمل رسومات  ح ما  و

ةفي اللغة  سیندور"سمىالمسحوق األحمر الزنجفر أ  الذ تضعه ( 34"الهند
ة المتزوجة على مف ونها متزوجة رق السیدة الهندوس عالمة  عتبر ذلك )رأسها  ، و

سمى  ة الزواج و   ".سندور دان"خطوة مهمة في عمل
ال من قبل الفنانات ألسرة العروس   .وُترسم هذه األش

ال مجتمع متحف ال وأنا أعلم جیدا أن مجتمع میث ظ أنا أنحدر من منطقة میث
ال  ن للسیدات أن یرسمن هذه األش م ل رمز لتمثیل األعضاء  –جدا، ال  ش ولو 

ور  ة الذ ضا اللوتس التناسل ال أ ضا فإن هذه األش ة، وفي رأیي أ ة واألنثو
ة السیدات خیزرانوال   .ال ترمز إلى أ عضو تناسلي بل إنها ترمز إلى خصو

ال   :اتجاهات متغیرة في لوحات میث
ل مستمرومثل  ش ال  ، تتغیر لوحات میث سبب التسو . الفنون األخر و

ل وجه من وجوهها ان . والعولمة والحداثة یتغیر  ال  إن أثر العولمة في فن میث
ام آرشیر ل ات من القرن العشرن 35واضحا في صورة أخذها و وفي . في الثالثین

شنو، وأش ظهر قطار متحرك مع صورة اإلله ف ال الرسام هذه الصورة  ار هذا إلى خ
ال(   .اللواتي استجبن لوسائل النقل المتغیرة) سیدات میث

ة المصنوعة في السوق  ماو ام، تستخدم السیدات األلوان الك وفي هذه األ
ة ع ة بدال من األلوان الطب وعالوة على ذلك، تتوفر أنواع الفرشاة الحدیثة في . المحل

  .خیزرانالید من غصین الالسوق بدال من الفرشاة المصنوعة 
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قرة  ة الملطخة بروث ال ة التي رسمت على الجدران الطین اللوحات الطقس
. وغیر ذلك 36انتقلت إلى األوراق وحتى األقمشة) لعله هو سبب اللوحات الجدارة(

انت في  عد أن  مة وقابلة للنقل والحمل  عد إدخال الورقة صارت اللوحات مستد و
ةالساب ثابتة وغیر م في عن إدخال الورقة . تحر لما سئلت الفنانة ماها سوندار د

فرح  نا نرسم على الجدران الملطخة بروث " أجابت  لقد رأیت سنوات من الكفاح لما 
اه المطر م اء  ع ه انت جهودنا تض قر،  أ حیلة في ذلك . ال ر  ولكننا لم نف

اتنا. الحین سع. .ثم جاءت الورقة التي غیرت ح   37!!!.نا أن نطلب المزدماذا 
ة على  سبب الطلب المتزاید من العالم الحدیث تالشت الفوارق المبن و

قات في رسم اللوحات قة أخر . الط طرقة وأسلوب ط قة معینة  ترسم سیدات ط
قمن ب انا  قة . األسالیب خلطوأح " دوشاده"والمثیر في األمر أن الرسامات من ط

ق أسالیب الط ا یرسمن لوحات  قة العل ة طلب السوق، ولكن فنانات الط ا لتلب ة العل
ا قة الدن أسلوب الط ستها في . ال یرسمن  ا طر أسلوب مجتمع  س ام،  وفي هذه األ

  .رسم اللوحات على السوق التجارة
ع اللوحات تتغیر على مر الزمن ال . ما أن مواض بدأت سیدات میث

ة المختلفة  ا االجتماع السیداتعالجن القضا ما تلك المتعلقة  وعلى هذه . والس
ة ة إلى االجتماع ع الدین للفنانة راني  2004ففي لوحة عام . الشاكلة، انتقلت المواض

ادة لإلجهاض حیث تستلقي . جها تم إدانة ممارسة وأد األجنة اإلناث صورت فیها ع
ة ُصورت ة وطبی ة سیدة على السرر المرو بجهاز الموجات فوق الصوت . ح

ین ات ی القرب والقر وعلى نفس الموضوع، رسمت . الممرضات صورن واقفات 
شواران  ة غانج عد، وأرادت ) 2010(طال شجرة ومعها صور األشجار التي لم تولد 

ونها سیدة وفي . بذلك أن تظهر أن من األفضل للمرأة أن تكون شجرة بدال من 
ومار  ام  أن تظهر أن البنت تتجاوز الطفولة في  أرادت الفنانة) 2005(لوحة رو

ة التي تحتم علیها أن تتحمل مس ثرة المشاكل العائل سبب  رة  ات العائلة ؤو سن م ل
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اتها ة ح ق المهور والتمییز والظلم الواقع من طرف عائلة . ل ة  الت االجتماع المش
طرقة  رها    .جمیلة في لوحة راني جهاالزوج قد تم تصو

في فن مرض السرطان، قد غانغا د ال، التي توفیت  انة ماهرة في لوحات میث
ع في لوحاتها المبتكرة ل أنواع المواض دورة " ، و "قصص راما"أعمالها . رسمت 

اة بیرة" الح شهرة  الحقا، رحالتها إلى بدرناث، وزارتها إلى . وغیرها حظیت 
ات المتحدة في  ة مهرجان الهند وأخیرا  1985الوال التي " سلسلة السرطان"مناس

بیرة مرضة السرطان منحتها شهرة  ألول مرة في تارخ . صورت فیها تجارها 
مادة لرسوماتها ولوحاتها اتها  ال، تناولت فنانة ح الحظ جین بهذا . لوحات میث و

ة إلى :" الصدد ة قامت بها فنانة منتم لعل هذا هو المثال الوحید للوحات سیرة ذات
ة في الهندالتقالید الر ة أو القبل في . ف ضا، فإن تحول غانغا د ة أ ومن هذه الناح

فنانة  ، وهي تبرز أمامنا  ة قصو حتل أهم من التقلید الجماعي إلى التعبیر الفرد 
ست ومثلت الروح المعاصرة في عملهادفر ارعة ع   38".ة 

ان ع ألد غیر  ما أن هناك فنانات أخرات بدأن برسم اللوحات على مواض
انتهن   .د

اة بوذا  قة منبوذة في ساماستي بور رسمت لوحة على قصة ح بنت من ط
ما نعلم في لوحات  ال، واستطاعت بذلك أن تكسر االحتكار  على طرقة لوحات میث
انا على لوحات  ماهابهاراتا وراما ة  طرت المالحم الهندوس اني حیث س مادهو

ال   39.میث
ننا القول أن هذه ا م ه  ضاعة وعل حت  ة قد أص ة التقلید للوحات الشعب

ع هذه  ات المشترن تتغیر أسالیب وأنما ومواض ناء على میول ورغ اع، و ت
ة   .اللوحات التقلید

  
  



 منوذج رائع للفن الشعيب اهلندي: لوحات ميثيال

18 
  

  الخاتمة
ة قد  قة على أن الفن الشعبي واللوحة الشعب احث السا لقد اطلعنا من الم

بیر إلى التراث الثقافي الهند ل  ش ال إلى بلدنا . أسهمت  إن إسهام لوحات میث
ة ة والفلسف ة والثقاف ة واالجتماع م وجلیل في المجاالت الدین إن الفن الشعبي . عظ

قدم لنا ج ال  ترك المتمثل في لوحات میث مجامع القلوب و أخذ  ا وسحرا  ع ماال طب
ساطة والهدوء ورمز لإلنجاز الثقافي . في نفوسنا أثرا خالدا وهو مزج رائع من ال

ال  الخ ال حیث أنها توحي الكثیر  لمجتمع ما، وهذا ینطب تماما على لوحات میث
اللالثقافي والفلسفي  قة أن هذه اللوحات قد جر . سیدات میث نقلها منذ والحق

ة الئ عنصر مهم للثقافة المیث مة إلى یومنا هذا  ه، فإن هذه . العصور القد وعل
ة اق قى مادامت الثقافة  ارة عن أسلوب من اللوحات . اللوحات ست ال ع لوحات میث

ارة عن مجموعة من الصور ونها ع قد تفنى اللوحات ولكن األسلوب . أكثر من 
  .اق لألبد

ـ الفنانات  ات یولدن ماهرات  الئ اسو"المیث ة " ب من دون الذهاب أل
ات وفنانات غیر . مدرسة الفن علمن فن الرسم جیدا، وهن في الغالب أم إنهن 

انة خالدة في تارخ الرسم الهند  حفظن ألنفسهن م مثقفات، ومع ذلك استطعن أن 
ة التي قلما یوجد لها  ارعة واالستثنائ ـ . نظیرفضل إسهاماتهن ال وعض الفنانات 

في لدیهن إسهامات رائعة جدا وهن مشهورات في عالم الفن حیث . ماهاسافیتر د
ا هن وتقنیتهن في الرسم معترف بها عالم   .أن أسلو

ما نعلم  هو أحد أفضل الوسائل للتعبیر عن المشاعر لن الرسم الشعبي إو
ات الكامنة ومد فهم الفنان أو الفن ة والرغ میز لوحات . انة لما حولهالداخل إن ما 

ال هو أنه عمل السیدات حصرا ال التعبیر عن خوالجهن . میث استطاعت فنانات میث
ة وفهمهن للعالم الخارجي عن طر اللوحات ومن خالل هذه اللوحات، إنهن .النفس

ما تقول براؤن . عبرن عن أنفسهن ال في رسم غرفة الزفاف :" و إن فن سیدات میث
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ال لغرفة الزفاف یدل على خصائص هو ان ح، ألن لوحات میث اسي، وهذا صح ع
ور  ار"تظهر لوحات . السیدات أنفسهن وفهمهن لذواتهن في المجتمع الذ " وه

ة أ هدو  عتهن األنثو بدو أن الفنانات قد صورن طب ة، و هن مثل هدوء ئالبر
ة ل ورق اللوتس . البر نا) puren(وٕان ه قة  ة النساء هو في الحق ة عن خصو
ة. أنفسهن عتهن اإلبداع ظهر هذا طب إلى جانب هذا، فإن ورق اللوتس یرمز إلى . و

ط بواسطته الجنین مع  ل یرمز إلى الحبل السر الذ یرت ل الطو مة واله المش
  .الحبل السر لألم

ال عة عرضا جم ال، قد تم عرض الطب اتات . وفي لوحات میث ُصورت الن
ما صورت الحیوانات نخیزراال ، واألعشاب، والمانجو، وأوراق اللوتس وغیرها، 

ة وفرش غصین  ع غاء وغیرها، وٕان استخدام األلوان الط السمك والسلحفاة والب
اتهن  خیزرانال بیرا في ح عة أثرا  لرسم اللوحات یدل داللة واضحة على أن للطب

ة ة والثقاف   .االجتماع
س ارعة . اطة والحداثة معاتدل هذه اللوحات على ال ة ال ال الهندس األش

ل . التي جر استخدامها عادة من قبل الفنانات الحدیثات توجد في هذه اللوحات
ه حمل داللة رمزة وتفسیرا خاصا  ال المرسومة  الزال العلماء . واحد من األش

ضا الجمع بین األلوان والخطو . أتون بتفسیرات متغایرة لهذه اللوحات  الموازة وأ
من خالل استخدام األلوان الداكنة . في هذه اللوحات هي میزة فردة تستح اإلشادة

ارعة  طرقة  ة والمشاعر  ر الحاالت النفس انا الخطو الموازة، تم تصو وأح
ي في الفن . وجمیلة ضا مالحظة األثر التانتر ننا أ م ل ذلك أنه  واألهم من 

الئي   .المیث
ار المبتكرة وعندما ننظر  إلى هذه اللوحات بإمعان، فیدهشنا مالحظة األف

عض اللوحات، قد استطاعت السیدات الخروج عن التقالید في الرسم . للفنانات وفي 
ة على سبیل المثال، قد تم . وحاولن تشخص مختلف اآللهة واإللهات الهندوس
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ر اإللهة  ما ُصورت " الي"تصو في " دورغا"اإللهة وفي عنقها إكلیل من الزهور، 
ة أذرعها بدال من العشرة ما نعلم، فإن هذه اللوحات هي . ز سار مع ثمان و

أسطورة معینة أو طقس معین طة  ل لوحة مرت ة، ف ة وطقس   .احتفال
قة المنبوذة، قد  ر  حصلوفي لوحات الط موز الجنة والروب التصو

ة. واألسماك ة والبر من الغرب أن لوحاتهن ال و . وتدل هذه الرموز على القدس
س، إن هذه اللوحات تظهر أن الفنانة  الع تصور القمع واالستغالل واأللم وغیره، و

ال الت، ولكن في نفس الوقت، إنها . جزء ال یتجزأ عن مجتمع میث عا هناك مش ط
عض عضها لل ة والرحمة  ادلة والرفاه ال هو الثقة المت   .تظهر أن أساس مجتمع میث

  .اللوحات للتغیرات على مر الزمن تخضع هذه
ة ترسم على جدران غرف  انت صور اآللهة واإللهات الهندوس  ، في الساب

ام تها في هذه األ وٕان انتقال . الزفاف ولكنها تفقد عالقیتها وتواجدها وحتى هو
ا  ر القضا عتني بتصو محورها ومحتواها من الفن الشعبي الطقسي إلى فن 

ة یدل على ال االجتماع وعالوة على ذلك، . التغییر األساسي الذ یخضع له فن میث
ال ورحالت الفنانات إلى الخارج،  ولسبب وصول العلماء الغریین إلى منطقة میث
ة والفن الشعبي  ع التقلید ستوعبن التغییرات في المواض ال الفنانات  بدأت سیدات میث

ا ولكن صار یتحول إلى فن فرد ان فنا مجتمع صح في هذه . الذ  فهل 
ة هذا الفن  صا  –الظروف المتغیرة تسم الذ ُیدرس في المدارس وُصنع خص

أكمله وال  مثل المجتمع  ا أم ال؟ وذلك ألن الفن الشعبي  لألراح التجارة فنا شعب
مفرده سبب هوآلء الفنانات . الفنان  ، یجب أن نحتفل بهذا ألنه و وفي جهة أخر

ام فحسب، یتم االعتراف وفضال عن . بهذا الفن على المستو الدولي في هذه األ
نذلك،  في وراني جها وغیرهن الكثیرات تم وال د في و من ت الفنانات مثل دوالر د

انة لهن فضل إبداعهن  إیجاد م ضا في خارج البلد  س فقط في بلدهن بل أ ل
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ال القد ر في نصوص میث الهن المبتكر، في حین ال یوجد أ ذ مة إلسهامهن وخ
ال ة لمیث ة والثقاف اة االجتماع   .الممیز في الح

ة أن  وم ومن هذا المنطل یتحتم على المشارع والمؤسسات والهیئات الح
ة ال یخفى علینا أن حالة الفنانین والفنانات . تضاعف دعمها لهذه الفنون الشعب

قة الفنانین المهمشة على أدنى أجورها  ما ال تحصل على ائسة حیث ال تحصل ط
  .الدعم الكافي من جراء رواسب االستعمار

 :الحواشي
                                                            

ة. "1 ة للفنون والثقافة القبل م هاند، / دراسة تقو ة، وأورسا، وجهار  ة في بنغال الغر الشعب
یهار سغاره، و فا سانستها"تقدم بها " وشات اس س ة، الهند، إلى قسم "جرامین ف ، بنغال الغر

ومة الهند، نیو ة، ح ط الهند   .دلهي أس إ آر، لجنة التخط
اهیل 2 ي) 1932(هوراس  ا، : الفن الشعبي األمر - 1750فن اإلنسان العاد في أمیر

سفورد، نیو یورك1900 عة أو   .، مط
م المفتوح، نیو دلهي: ، الثقافة12الفن والثقافة، للصف 3 م، المعهد الوطني للتعل   .تقد
قواد 4 س ف ال) 1977(ف ة من ممل: رسامات میث مةاللوحات االحتفال مس كة قد ، ث
  هدسون، لندنو 
الي األرع 5 قضي فیها العروسان الل ارة عن غرفة الزفاف أ الغرفة التي  ار غهار ع وه

عد حفل الزفاف ار"ُتزن جدران الغرفة بلوحات ملونة ومزخرفة تسمى . األولى    ".وه
شرا 6 انتا م ال براكاشان،)1979(فیجا ال، میث اد ، التراث الثقافي لـ میث   .إله آ
ال7 قواد، رسامات میث   .ف
ال. د8 شرا، لوحات میث ه م الش    الماضي، والحاضر، والمستقبل: ا
یندرا ثاكور 9 شانز، نیو دلهي) 1982(أو اني، أبهیناف ببل   .لوحات مادهو

  المصدر الساب10
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س، من غرفة الزفاف إلى المتحف11 ة: رتشارد أتش داف لـ  إعادة قراءة الفنون الطقس

تاب  اني، في  ) 2008(من تحرر جان مرازك و مورجان فیتیلكا " ما فائدة الفنون؟"مادهو
عة جامعة هوائي، صفحة    97ـ مط

ال12 قواد، رسامات میث   ف
اني13   تهاكور، لوحات مادهو
ال14 قواد، رسامات میث س ف   ف
عنوان 15 احثة ، نیل "من الفن الشعبي إلى الفن الجمیل"للمزد، راجع المقال  ها،  ر

ولكاتا، الهند   مستقلة، 
اني16   تهاكور، لوحات مادهو
ال17 قواد، رسامات میث   ف
قات 18 عمل الحراسة في " دوشاده"انت ط ا  طة تقلید قات منبوذة ومرت في الماضي ط

ال   .میث
ال19 قواد، رسامات میث   ف
  التفاعل بین الزواج والطقوس والفن في الهند، راجع20

https://www.google.co.in/search?sclient=psyab&site=webhp&source
=hp&btnG=Search&q=The+Interplay+between+Marrige%2C+Ritual%

2C+and+Art+in+Mithila( 27 Sep.,2015)  
ة بیهار21 ل فرد وجمیل للفن من وال ار، راجع : ش وه   لوحات 

http://blog.aaobihar.com/the-very-unique-and-beautiful-art-form-
of-bihar-kohbar-painting/  

  التفاعل بین الزواج والطقوس والفن في الهند، راجع 22
https://www.google.co.in/search?sclient=psyab&site=webhp&source
=hp&btnG=Search&q=The+Interplay+between+Marrige%2C+Ritual%

2C+and+Art+in+Mithila( 27 Sep.,2015)  
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س، من غرفة الزفاف إلى المتحف23 ة لـ : رتشارد أتش داف إعادة قراءة الفنون الطقس

اني   مادهو
ارالیل هینینغ 24 ال، : ، الدالالت المتنازع علیها،)1996(براؤن،  تانترا وشعرة فن میث

ست،  ن إتهنولوج   737إلى  717صفحة  من) 04( 23أمیر
اني25   تهاكور، لوحات مادهو
ال، : ، الدالالت المتنازع علیها،)1996(ارالیل هینینغ براؤن 26 تانترا وشعرة فن میث

ست ،  ن إتهنولوج   737إلى  717من صفحة ) 04( 23أمیر
  المصدر الساب27
ال28 قواد، رسامات میث   ف
من یتحدث للفنانین التقلیدیین؟ : تب الفن، الفن الشعبي و)1982(ارالیل هینینغ براؤن، 29

ة الحدیثة،    )3( 16الدراسات اآلسیو
ارالیل هینینغ 30 ال، : ، الدالالت المتنازع علیها،)1996(براؤن،  تانترا وشعرة فن میث

ست،  ن إتهنولوج   737إلى  717من صفحة ) 04( 23أمیر
  التفاعل بین الزواج والطقوس والفن في الهند، راجع31

https://www.google.co.in/search?sclient=psyab&site=webhp&source
=hp&btnG=Search&q=The+Interplay+between+Marrige%2C+Ritual%

2C+and+Art+in+Mithila( 27 Sep.,2015)  
تب الفن)1982(ارالیل هینینغ براؤن، 32 من یتحدث للفنانین التقلیدیین؟ : ، الفن الشعبي و

ة الحدیثة،    522إلى -519من صفحة  16الدراسات اآلسیو
  المصدر الساب33
  المصدر الساب34
اة )2015(سوزان أس وادلي 35 ة، نیو یورك، ، ح السیدات الرسامات في شمال الهند الرف

  260صفحة  2015روتلیدج، 
رامرش في 36 ال  ما عرضتها ست ، 44، مجلد رقم ArtinbusAsiaeللمزد من التفاصیل 

عنوان101-96ص ) 1983( 1عدد  اكار  ول جا  The Earthen Drum: ، مقال بو
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ها، من الفن الشعبي إلى الفن الجم37 ال، نیل ر یل، األطر المتغیرة في تأرخ لوحات میث

  .، یونیو)2(، جورنال التأرخ 2010
وال 38 ه أل داالب في)1999(إ ه : ، غانغا د ال، لصاح التقلید والتعبیر في لوحات میث

ك سوسائتي، ص  ات ش ال إ   169إلى - 168جیوتیندرا جاین، جورنال آوف رو
39Art that Subverts, The Hindu, 26 August, 2013 



 
ة  ة واالجتماع اس اة الس نظرة عابرة على الح

ة أودهـ خالل الفترة  ة في وال  – 1722والثقاف
  م1858

  **دمحم شاكر رضا
  

  
طل هو اسم  ـودهأ{ قان  عد في شمال الهند ا على منطقةسا ، تقع اآلن 

ة استقالل الهند ش"وال انت تعرف ،"اترابراد ة اسم االستقالل قبل و وأودهـ آغره  وال
ة متعددة الثقافات. المتحدة زا لألدب  واعتبرت في غابر الزمان. وهي وال مر

 . }الهند واألرد

ة أودهـ ة في وال اس اة الس   :الح
م هذه المنطقة األمراء الذین لقبوا بـ        Nawabs of Awadh هـأود 1يابوّ نُ "ح

عیین انواوهم . 1858إلى  1722خالل الفترة من انا . فارسيالصل األمن  ش وأح
موا المدینة في " مدینة النوابین"تدعى هذه المدینة  ة إلى األمراء الذین ح نس

انوا موالینو . الماضي ام أودهـ  زة نللسلط تجدر اإلشارة إلى أن ح ة المر ة المغول
انوا  دلهي في ة حترمون أو الغافراد العائلة الحاكمة المغول  بدألما و  .احتراما 

طرة فيف یدب الضع ومتهموصارت على الدولة  المغول س امفقط، بدأ  رمزة ح  ح
صرفون النظر عن أوده تهم واستقاللهم، وأخذوا  ة نالسلطـ یبرزون في شو ة المغول

                                                            
توراه ا** احث للد زة ل  ،)في األدب العري الحدیث(ل لغة اإلنجلیزة الجامعة المر

ة ادواللغات األجنب  .، الهند، حیدرآ
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زة ة أودهـ  وحّث الحاكمُ . المر غاز "اإلنجلیز العام اللورد هاردنغ الحاكم لوال
قطع ص" الدین حیدر ة و ل ومة المغول الح ة  ون حاكما مستقاللته الرسم ، ففعل أن 

ماءة من الحاكم اإلنجلیز    .غاز الدین حیدر ذلك بإ
روا أن أول حاكمها هو برهان المل      ام أودهـ ، فذ ك وسرد المؤرخون أسماء ح

م أبو ) م1739/ هـ 1151ت (نواب دمحم أمین سعادت علي خان  روا مرزا مق ، ثم ذ
، وجالل الدین حیدر شجاع الدولة ) م1754/ هـ 1167ت (المنصور صفدر جنك 

حیى خان ) م1775 – 1731/ هـ  1188 – 1144(  – 1161(، وآصف الدولة 
مین الدولة سعادت علي خان) م1797 – 1748/ هـ 1212  – 1167( ، و
ادشاه أودهـ ) م1814 – 1752/ هـ 1229  – 1188(، وغاز الدین حیدر 
هـ 1253 – 1218(، ونصیر الدین حیدر شاه جهان ) م1827– 1774/ هـ 1243

/ هـ 1258 -1190(،  وأبي الفتح معین الدین دمحم علي شاه ) م1837– 1803/ 
 1215(أمجد علي شاه ، ونجم الدولة ابو المظفر مصلح الدین ) م1842 – 1776

 – 1237(، وابو المصور مرزا واجد علي شاه ) م1847 – 1800/ هـ 1263 –
  ) .  م1887 – 1811/ هـ 1305

م  موا هذا القطر مع فترة ح ام الذین ح ا الحرة للح یبید موسوعة و ووردت قائمة 
ما یلي   :ل واحد منهم وهي 

م األسماء   فترة الح
 1739 – 1722 برهان الملك سعادت خان

 1754 – 1739 أبو المنصور خان صفدر جنك
 1775 – 1754 شجاع الدولة
 1797 – 1775 آصف الدولة

 1798 – 1797 آصف جاه میرزا
 1814 – 1798 مین الدولة
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ادشاه أودهـ  1827 – 1814 رفعت الدولة 
 1837 – 1827 نصیر الدین حیدر شاه جهان

 1842 – 1837 أبو الفتح معین الدین
أمجد علي(نجم الدولة أبو المظفر مصلح الدین

  )شاه
1842 -1847  

 1856 – 1847 أبو المصور میرزا واجد علي شاه
غم حضرت محل  1858 – 1857 )زوجة واجد علي شاه(ب

س قدر ان أرع عشرة(برج غم حضرت محل و ابن ب
مساعدة المتمردین م    )سنة آنذاك ، وح

  1857 - 1858     

مها الحاكم المغولي       ة التي ح جالل الدین "ولنتعرف بدقة على الرقعة األرض
ة عام " دمحم أكبر انت قد وزعت المملكة المغول ة 1590،  . م إلى اثنتي عشرة وال

انت  ان برهان الملك نواب سعادت علي خان " أودهـ"ومن بینها  ات و إحد الوال
وُعتبر برهان الملك . م 1722ي آنذاك عام محافظا لها من ِقبل الحاكم المغول
ة أودهـ ومؤسسها    .  الحاكم األول لوال

ان      سابور   صل فارسي منأسعادت علي خان من برهان الملك  و نتهي . ن و
ه إلى اإلمام موسى الكاظم رحمه هللا  انت ساللته محترمة لد الملك . نس و

هـ، 1120برهان الملك إلى الهند سنة  رغم ذلك هاجر. اإلیراني إسماعیل الصفو 
ال . واستوطن دلهي  ح من رجال ال عد فترة من الزمن أص وعّینه حاكم غجرات . و

ث هناك لعدة " سر بلند خان) نواب(األمیر " بیر المراقبین لشؤون منزله ، فم
مقاوالت العقارات لألمراء وأبناء الملوك  ر واشته. شهور ثم رجع إلى دلهي لیتولى 

ا له في " األمیر فرخ سیر"هـ عّینه 1124وفي سنة . بینهم إلخالصه وجهده  نائ
ة  عد ذلك ُأرسل في زمن الحاكم المغولي . اإلدارة المال روشن أختر شاه عالم "و
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اد"إلى " بهادر شاه ونها محفوفة " أكبرآ ة التي اشتهرت  ات المغول إحد الوال
  .  2األخطار في ذلك الزمن 

ة أودهوعّینه الحاكم المغولي       سبب سمعته  1722عام  ـمحافظًا على وال
ة وتفوقه  ه األ .العال ان لق ة تعادل المحافظ، " ناظم"صلي و ف ة وظ عد وهي مرت و

عنى . م1740عام ولقب نائب الوزر " . انائ"مضي فترة من الزمن عّین  ان  والوزر 
عد ُعرف. للملك  بیر الوزراء ما   واختاره أخالف. الوزر النائب نصبالم اهذ وف

  . خرسعادت خان الواحد تلو اآل
ة أودهـ ومؤسسها      وقد . وُعد برهان الملك سعادت علي خان ، الحاكم األول لوال

ة مزدهرة ومشرقة  ة أودهـ إلى وال ل وال ثفة في تحو   .بذل الحاكم جهودا م
تهم ، وأجبرهم على أن  ولما وصل إلى لكنؤ حارب مع أعدائه      ط شو وأح

ة ، إلى أن وصل إلى . ذعنوا لهی ا"عد ذلك التفت إلى مناط أخر للوال " أیوده
ره على ساحل نهر  م شرر عن هذا " . غاغرا"وأقام معس قول المولو عبد الحل و

ما یلي ن ،    :المس
مها ، فلم یجد " ة وتنظ فسحة من الوقت خاض نواب سعادت في تدبیر شئوون الوال

اني وقصورا شامخة له  فأقام فترة من الزمن في السرادقات ، ثم انتقل . لیبني له م
الته معه في ذلك البیت  نى له بیتا من الَقش، وعاشت عق ان آخر و إلى م

عد بـ . المصنوع من القش  ما  ن ف   .3" لهبن"واشتهر هذا المس
اد"بـ" لهبن"واشتهر       ض آ ) م1754 – 1739" (صفدر جنك"ابنه   في زمن" ف

اد في زمنه .  ض آ ولكنها سرعان ما تضاءلت بهجتها ، حیث . وتطورت مدینة ف
وقاوم . هذه المدینة وانتقل إلى مدینة لكنؤ " األمیر شجاع الدولة"غادر ولده وخلفه 

، ولكنه انهزم على أیدیهم ، " سر"م في موضع 1764شجاع الدولة اإلنجلیز سنة 
اد ومن ثم إلى و  ض آ ة عن اإلنجلیز إلى ف هن"فّر خف ولجأ إلى الشعب " دروهیل 

عد تسعة أشهر تفاهم شجاع الدولة مع اإلنجلیز. األفغاني فیها م 1769وفي سنة . و
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ادف"جعل شجاع الدولة  ة مرة أخر " ض آ عد شجاع الدولة تولى . عاصمَة الوال و
ة، إال ومة األمیر آصف الدولة شئون الوال فؤا للح ن   أن األمیر آصف الدولة لم 

انت أمه . مثل والده غم"ولكن  م" بهو ب فاءة  انت خبیرة في األمور ذات  ا 
ة اس اد عامرة الس ض آ غم، فظلت مدینة ف اة بهو ب . ومزدهرة طیلة فترة ح

عد وفاتها وأخذت انها في الرون والعمران وتدهورت حالتها    .لكنؤ م
طرة وقد       ة مهمة جدا لكونها مس انت وال ة أودهـ مستودعا للهند، و عرفت وال

ة لموقعها بین الرافدین  انت مملكة متطورة . " مونا"و" غنغا"على األراضي الخص و
ادتها رغم التعرض لـ نت من الحفا على ىس ) Maratha"(ماراتها"وثرة ، وتم

ان مؤسس الدولة . ولكن تدرج بها التدهور .واإلنجلیزواألفغان عد أن  نواب "ف
طولة والشجاعة ، ضاع خلفاؤه النغماسهم في المترفات " سعادت علي خان رمزا لل

م في الدولة  قدروا على التح قى ولم    .والغناء والموس
طا        ح خ مین الدولة نواب سعادت علي خان شئوون الدولة فأص ولما تولى 
الد ، وامتثل لأید اإلنجلیز مشدودا ما أمره اإلنجلیز حتى إنه تنازل عن نصف ال

ة  ة الهند الشرق ة . في صالح شر اس صرا في الشئوون الس ان النواب مت رغم ذلك 
ة ، فلما مات  ة المال انات الوال ة إلى حد ما ، فقد استطاع أن ینّمي إم واالقتصاد

انت خزانته عامرة1814هـ 1229سنة  ون والیته وواصل نواب سعادت لتك. 4م 
ا  1819 جزءمن إمبراطورة المغول حتى ان ذلك اسم   .ولو

ه فخلع الحاكم اإلنجلیز العام " غاز الدین حیدر"ومن ثم تولى الخالفة       عد أب
الحاكم  ة  اللورد هاردنغ لقب الملك على غاز الدین حیدر وقطع صلته الرسم

اسم . المغولي  س  اسمه ول ع النقود  دأت تط ن غاز . الحاكم المغولي و ولم 
ه  ه ولم تكن لد ا في األمور مثل أب قین والمحن ام السا الدین حیدر شجاعا مثل الح

سرف األموال في المالهي والملذات ان  انت . فاءة لحفظ أموال الدولة ، بل  و
ة في الدین ، وازداد تأثیر مجتهد  ة شدیدة في استحداث بدع عجی لزوجته رغ
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ع صورة الش ات تمثل والدة األئمة تعرض على الناس  انت مسرح طرتهم ، و ة وس
ة ، فلما مات سنة  ق ه حق بیر 1827ش انت خزانته قد خلت إلى حد  ولما . م 

م فبلغ في إسراف األموال على المالهي " نصیر الدین حیدر"تولى ابنه  الح
ان لیل نهار منغمسا في اللهو واللعب واحتف. والملذات ة طوال ف االت المراسم البدع

ة  حت الخزانة خال ش بین النساء، ولذا . السنة ، فأص ع ان األمیر قد اعتاد أن  و
رتد  ان یتحدث مثل النساء و شدة ، حتى  عته  نشأت مشاعر النساء في طب

سهن  جانب ذلك لم . مال ل جهدا في نشر البدع التي استحدثتها أمها في الدین أو
لغ أنه  ة والدة األئمة "و مناس ان التولید مثل امرأة حامل  . ان یجلس في م

اته تصنع مشاق وضع الحمل من وجهه وحر ضع حمال مفترضا. و ، وُهتم ثم 
ة التي تقام بها عند ما تلد النساء  الد لذلك المولود المفترض نفس الطقوس الم

انت االحتفاالت من هذا النوع تعقد طوال السن. 5"ولدا عي و ن للحاكم الش ة فلم 
الد    .وقت إلدارة شئوون ال

م وقام دمحم علي شاه ولد األمیر سعادت 1837وتوفي نصیر الدین حیدر سنة      
اء . علي خان بإدارة أمور الدولة وشئوونها  ل حذق وذ وتوجه إلى شئوون الدولة 

م المفقود إلى حد ما  مة وأعاد الح بیر . وح دأ ببناء مسجد  قل و واهتم أن ال
هاء عن المسجد الجامع في دهلي  اني . المسجد رونقا و عض الم ذلك اهتم ببناء  و

ة الشامخة  ع مل ما أراده . والقصور الش مهله ل   .ولكن الموت لم 
ة        ان رجال متدینا للغا انه ابنه أمجد علي شاه الذ  لغ درجة من . وجاء م و

ا اسم اإلغراق في العقیدة أنه  ات  ن یهب مجتهد العصر مئات اآلالف من الرو
انت  ومة في ید المجتهدین إال أن أصحاب الطرب والغناء  حت الح اة وأص الز

طرة من جانب آخر   .  لدیهم س
عد أن توفي أمجد علي شاه 1847جلس واجد علي شاه على العرش سنة       . م 

اال منذ طفولته إلى المالهي والملذات  ان م قى و فظل على الخیر .والرقص والموس
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ة في السنة األولى لعهده ثم مال إلى الطرب والغناء حتى جعل أصحاب  والرفاه
قى والغناء أصدقاء له وجعل نصیبهم وحظهم في الوزارة والسلطة  ذا لم .  الموس وه

الشعر والشعراء  ه أ ذوق علمي أو أ ذوق شرف سو االهتمام  ،  6عد في قل
سبب فساد الحاكم الذ حتى أ  عد أن یئسوا  الد  طرتهم على ال علن اإلنجلیز س

ات وذلك عام  ین أصوات المغن قى و م 1856هـ 1273ضاع على أنغام الموس
لكتا متخلصین منه  ة ، ومازال . فأرسلوه إلى  ة أدوهـ إلى الهند البرطان وضموا وال

عي في المالهي والملذات في  ا م"الحاكم الش ضا " حلمت لكتا أ   .   7في 
  :عظمة لكنؤ 

لة ، حتى       ة منذ فترة طو ة والثقاف ة والدین ُعرفت مدینة لكنؤ بتقالیدها التارخ
انت مدی ضاهي  ي جاء إلى . نة مزدهرة في العهد المغولي أ متدحها رحالة أورو

قول " شاهجهان"الهند لیزورها في زمن الحاكم المغولي  سوق  إن لكنؤ هي: "و
  .8" فخمة
ان فرنسي یتجر في الخیل في عهد الحاكم المغولي وفي لكنؤ      ". أكبر" ، 

سبب انتهاكه األوامر  ع منازله وعقاراته ، ونفته من البلدة  ومة جم وصادرت الح
ة  وم . دین السهالو وأهد الحاكم أورنك زب هذه المنازل إلى العالمة نظام ال. الح

نا له مع عائلته واتخذها فیها العال تهرت هذه واش. مة نظام الدین السهالو س
ي محل"المنازل بـ  ان العالمة. وال تزال حتى یومنا هذا" فرن فاضال جیدا، عارفا  و

ة ة والنقل ة، والعلوم العقل ان بیته في الهند موردالعلم الدین، وهم . الفنون الدرس و
ةانو  ة، أصحاب األعمال الصالحات، ، بل ا مشایخ الهند في العلوم العقل والنقل

ات  اق   .وأراب الفضائل ال
انت هذه المدینة . "أكبر"م منذ عهد الحاكم المغولي وعرفت لكنؤ بهذا اإلس      و

م شرر واقعة تدل على أن لكنؤ . مدینة مزدهرة من قبل  فقد سّجل المولو عبد الحل
ة ضا، ناعمة في العصور القد ظلت مدینة ثرة ، به   :مة أ
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" شیر شاه سور "على ید منافسه اإلمبراطور " همایون "لما انهزم الحاكم المغولي "
م ، فهرب هو من میدان الحرب ولجأ إلى لكنؤ واستراح  1540في جونفور سنة 

ه سلطة أو سند ، رغم ذلك أهد . هناك ألرع ساعات  ان مهزوما ولم تكن لد إنه 
ه رجال لكنؤ عشرة آالف رو ضع ساعات فقط إل ال خالل  وجاء . ة وخمسین خ

افة  ة و الض دل توفیر األموال . هذا المال تبرعا خالصا منهم على أساس اإلنسان و
ان  س اء غیر قلیلین في تلك الفترةالضخمة في مدة قلیلة على أن لكنؤ تمتعت  ، أغن

ة وناعمة أكثر من یومنا هذا انت به   . 9" وأنها 
اة االجتماع   :ة الح

ة       اة االجتماع وقد أشار إلى ذلك المؤرخ . اختلفت لكنؤ من دلهي في الح
م شرر  ان عامة الناس في لكنؤ یثیرون الحیوانات ضد : فقال . الهند عبد الحل

ة ضمن نشاطات اللهو والطرب  انت هذه العمل عض ، و انوا . عضها ال ذلك  و
الُسمان ، والسلو ، والعنادل ، والحمام ، قومون بتحرش الدیوك ، والدرارج ، و 

ارات  ألعاب الط انوا یتنافسون  ذلك  تسلون بها ، و غاوات ، و عون تقالید . والب تا و
ات هامة من خالل  شیرون إلى ن ة وشوق ، ألن المحاكین  ل رغ المحاكین 

ة ومنها . الظرائف والمحاكاة  اتها الشه راني، ، وقورما، و  ابوتمیزت لكنؤ بوج
ةزردا، ونهار ، و  ة ذات الشهرة العالم اق الشه ثیر من األط راتا ، و . وخبز ، و

س الفاخرة  ان الناس یرتدون المال س ف ة إلى المال النس فقد أوجدوا الِشرواني . وأما 
س وزراء الهند  اندت جواهر الل نهرو، أول رئ سه ال ان یل لة مثلما  وهو سترة طو

الغ ص ذات الكف والطوق لتأثرهم  ذلك القم ما فضلوا عد االستقالل ، و رب 
ة ل البنجاب فة. السراو فضلن المجوهرات والحلى الخف انت النساء  وقّص الرجال . و

اإلنجلیز حتى غابت من وجوههم  ات والزخرفة . لحاهم لتأثرهم  واختل الناس الرسم
ات اتهم السارة المثقفة في عاداتهم وأخالقهم وتح هم ومحادثاتهم ومراسمهم ومناس

  .  والحزنة
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ة العاهرات الماجنات في المجتمع اللكنو واشتهر بین الناس       وقد ازدادت أهم
امال في آدمیته ما لم یجالس النساء الساقطات لتعلم آداب  ون  أن اإلنسان ال

عة ة للناس لل. المجلس واللغة الرف م األخالق درجة أنه حتى آخر القرن وانحطت الق
ا  ان الناس یتوجهون إلى بیوت الدعارة علن الد    . 10التاسع عشر للم

ضا ولكن نظر إلیهن ال      ناس الشك في أن وجدت النساء الساقطات في دلهي أ
ة فحسب اع غرائزهم الجنس ان ملحو في المجتمع إلش ن لهن م ولم تكن . ، ولم 
ذلك في لكنؤ فالناس عیون القبول  الحال  انوا ینظرون إلى مرافقة الساقطات  هناك 

ونوا على العالقة مع امرأة  واالفتخار وصار من عادة األمراء واألرستقراطیین أن 
ة  الضرورة إلكمال رغبتهم أو إلظهار رتبتهم االجتماع وقد یرجع . ساقطة جمیلة 

ن مثقفاتهمیتهن إلى أنهن لسن ساقطات فحسبالسبب أل ومتمهرات في  ، بل 
آداب المجلس والمحادثة ، ولذلك  ن عارفات  ما  قى والرقص  اللغة واألدب والموس
ة ، وصار من عادات  م والبرامج الترفیه ة والتعل اُعتِبرت بیوتهن مراكز خاصة للتر
ة  ة اللغو ا وتقالیدهم أن یرسلوا أبناءهم إلى هذه البیوت للتر قة العل أفراد الط

ة و    .  11لیتدروا على ممارسة آداب المجلس والمحادثةواألدب
قین       ان األن ة للكنؤ بدون الحدیث عن الش اة االجتماع ستكمل تارخ الح وال

ا في األردو( ا"والمراد من ) . ان ة الرجل" ان سه یهتم الذ في اللغة األرد  مال
لغوا في هذا الفن وقد تمهروا في الشجاعة والحرب والقتا. مدهش طر ومظهره ل و

هم وأخالقهم وعاداتهم وهیئتهم الخاصة . إلى ذروة الكمال سلو ان من . وتمیزوا  و
الین عددهم  ا على األعداء دون م هاجموا علن میزاتهم أن ینصروا المظلوم ، و

اتهم ستقروا على هیئة خاصةوقوتهم مخاطرن ح حاولوا للحفا على عزتهم ، و ، و
المخاطرال و . مسها أحدوشرفهم وأن ال  في سبیل تحقی  حفلون لتعرض أنفسهم 

انوا. مثل الحشاشین هدفهم ام واألمراء،  و وتدلنا ُیلقون الرعب في قلوب الحّ
غیر قرارهم ن في وسعه أن  أن الملك الحاكم لم  ة    . 12المصادر التارخ
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عد عن الشجاعة والجرأة ، ولجأوا إلى التأن واالهتمام       ما  ولكنهم انصرفوا ف
طراز خاص فحسب س والمظهر  كے"ولذا صار مصطلح . المال " لكهنؤ  اب

قون للكنؤالش(   .مصطلحا مذموما ) ان األن
ة  اة الثقاف   :الح

عة للعصر ال      ة تا انت من أصول دهلو مغولي ، إال أنها تبنت أما ثقافة لكنؤ ف
ة وألنها فتحت صدرها  الثقافات األورو ثقافة غیر ثقافة دهلي لكونها متأثرة 
انت مأمونة من  الرخاء والترفه و ة ، وتمتعت  ع ة والش ة الفارس للتأثیرات العجم

ة  ة واالقتصاد اس ات الس اة. االضطرا ة في لكنؤ لفترة قصیرة وقد ارتقت الح ، الثقاف
قتها ثم  سرعة شدیدة لتعلن عن حق ت    . تحر

ة أودهـ       ا ، " برهان الملك سعادت خان"ومن المعلوم أن مؤسس وال ع ان ش
ة في إیران  رمین لد السالطین الصفو ان أسالفه م ن حاكم إیران . فقد  ولم 

ة للفرقة اإلثنا عشرة ، وقد " شاه إسماعیل الصفو " ان داع ا فحسب ، بل  ع ش
غ معتقداته إلى الح استه في تبل ابن اسماعیل " (طهماسب"وأخذ . د األقصىبلغت س

ه) الصفو  عد أب ومة  ه . زمام الح حتى . وسلك مسلك الجبر والشدة في نشر مذه
عد أن أجبره " همایون "إن طهماسب آو الملك المغولي المهزوم : قال  في إیران ، 

ا له  ة دینا ومذه ع ه و . على أن یتخذ الش ع في شع الناس ونشر برهان الملك التش
ة أودهـ  ع في وال هم ، فانتشر التش   .على دین ملو

زا للسلطنة       ونها مر ا بجانب  ا وروح زا دین انت دهلي مر وعلى جانب آخر 
ة ولعب الشاه اإلمام الدهلو وأنجاله البررة وخلفاؤه األفاضل وأساتذته األجلة . المغول

ذلوا جهودهم وتالمذته األعزة الدور الفعال والبّناء في إصال ومة المغول و ح ح
حة وحتى في  تاب هللا تعالى والحدیث النبو الشرف، والعقائد الصح ثفة لنشر  الم

ه أوضاع المسلمین س دلهي، فلم . الزمن الذ تدهورت ف انت لكنؤ على ع و
ة  ه خال ة تدرس ش انت المواد الدین ما  ن رجال الدین هناك من أداء رسالتهم،  یتم
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زت لكنؤ على أصول الفقه وعلم الكالم والصرف من عل وم التفسیر والحدیث، ور
زا لنشر  ات والهندسة والهیئة حتى صارت لكنؤ مر والنحو والمنط والفلسفة واإلله

عة قد نشأوا من . هذه العلوم أن مجتهد الش عض العلماء  قول  ى محل"و " فرن
شرون بدعوتهم  دأ أول مجتهد ش. وقد بدأوا ی یدرس في " دلدار علي"عي یدعى و

رالء والنجف، ثم عاد  عدها سافر إلى العراق وتلمذ على علماء  ى محل و فرن
ي محل شهادة علماء فرن بیر المجتهدین  ون    . 13ل

شجعون الناس       ش و حبون اللهو والترف ورغدة الع ام  ان األمراء والح ولما 
عي أن تتوسع وتزداد الفنون على اللهو واللعب والدعة والمجون ف ان من الطب

ة أودهـفقد ازده. نة والتافهة في هذا العصر والمصرالماج ة في وال   :  رت الفنون اآلت
ة    :الرقص والنسو

اء للكنؤ مراءاألان      ام واألغن شون  والح صرفون  ع ة والبذخ ف اة من الرفاه  ح
شون  مهمالتطائلة على ال مواالأ ع اةالو فهم ح ودعا التضخم المالي إلى . على 

عته إلى النساء "ان . نشوء مئات الطرق للهو والطرب طب اال  شجاع الدولة م
حب الرقص والغناء الت ، و النساء . الجم لها حافلة  انت المدینة  ولهذا السبب 

ات والراقصات   .14" السوق
صور  غ سرور"و   :یوله إلى النساءعن َتَرف نصیر الدین حیدر وم" رجب على ب

الطه " صواحب الجلسات النادرات، ) األمیر نصیر الدین حیدر(إن  ان حافال 
سلبن  قى، والالتي  الت الماهرات في الموس ات الشهیرات، والنساء الجم والمغن

انت هناك آالف من . قلوب الرجال بجمالهن وفتنتهن  اإلضافة إلى ذلك ،  و
ات الناشئات ، یندر جمال ان جو . هن في المجتمع والینافسهن أحد في الجمالالفت و

مسهن قل والَهّم  مأله تغاردهن، لم  ال  اإلضافة إلى ذلك ، ُوجدت هناك . ال و
ّن  الحورات في الحسن والجمال ، و ّن  فوق جمالهن أ خل جمیل ،  مراهقات 

امل االستعداد للسفر على مدار الساعة   . 15"على 
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اتهم في متعة ولذة وشراب ان األمر       قضون ح ام  سبب هؤالء . اء والح و
انت األموال . األمراء المترفین تسرت لذة الحسن والجمال إلى عامة الناس  وحیث 

ان الناس والفنانون یلعبون بها  ش . مفرطة ، ف وعلى جانب آخر ، أدخلت رغدة الع
ة أودهـ الذ. الضعَف والوهن في المجتمع  ام وال طولة فح ال ین ُعرفوا في زمن 

ة  حوا اآلن مائلین إلى تبني الخصائص النسائ .  والشجاعة مثل برهان الملك ، أص
م شرر عن نصیر الدین حیدر    : قول المولو عبد الحل

ة " ش بین النساء، ولذا نشأت الخصائص النسائ ع ان نصیر الدین حیدر اعتاد أن 
ان یتحدث  شدة ، حتى  عته  سهنفي طب رتد مال   .16"مثل النساء و

الملذات والمالهي ، ونزعت هذه الملذات والمالهي قوة  امتأل المجتمع اللكنو 
یر عن أذهان الناس  ة في . التف انها ، فعّم الفحش والسوق وأخذ الضعف یدب في م

ة في الناس فاحتضنوا األوصاف والمیزات . األدب وألسنة الناس  وضعفت الرجول
ة ار : قول مسعود حسن أدیب . لهم  النسائ ة على أف تغلبت األوصاف النسائ

  .17الرجال ومشاعرهم 
ة لد نصیر الدین حیدر    :   ونجد مثاال مدهشا آخر للنسو

ة والدة  مناس ان التولید مثل امرأة حامل  ان نصیر الدین حیدر یجلس في م
اته . األئمة تصنع مشاق وضع الحمل من وجهه وحر ضع حمال مفترضا ، ثم . و

ة التي تقام بها عند ما تلد المرأة ولدا  الد وُهتم لذلك المولود المفترض الطقوس الم
18.  

ة األساطیر    :روا
ة      ة واألسطورة منتشرة  انت روا .  على نطاق واسع في لكنؤالقصص الخراف

ة القصة في مد اندت رتن نات سرشار انتشار روا ینة لكنؤ صور األدیب األرد 
را صادقا    :تصو
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ان . قلما وجدت القصة سمعة وشهرة في أماكن أخر مثلما نالتها في مدینة لكنؤ " ف
قشر  أعمال مختلفة ، ف قومون  ان ، و الي في م الل اء یجتمعون  األصدقاء واألح

اكین  شحذ الس عض اآلخر  قوم ال ر ، بینما  عض منهم قصب الس وُجهز . ال
ظل ... یون في مواضع مختلفة ، وُجَهز الشأ في جانب آخر اآلخرون األف و

فرح .. القاص یواصل القصة بلحن عذب  ل جملة ، ف عد  متدحه المستمعون   و
الء الخ شعر    .  19"القاص و

ة الخرافات       قة فنجد أن اطیرواألسوٕانا إذا استعرضنا تارخ روا هما في الحق
حاول  ه، ف طة  تعبیر إنسان عن ضعفه وعجزه إزاء مظاهر القوة والغموض المح

ة أن ینسج اإلنسان  ا الخرافات واألساطیر حول تلك المظاهر نتیجة لعدم قدرته ح
انت مظاهر مجهولة، أو نتیجة إلحساسه  شف غموضها وأسرارها إن  على 

ح له مخیل الها فتب الغات في الضعف والعجز ح ته أن یخترع حولها األوهام والم
  .محاولة الستعطافها واسترضائها

عد ما انفلتت       طولة  انوا قد ُحرموا من الشجاعة وال والشك في أن أناس لكنؤ 
ومة والسلطة من أیدیهم ل تلك ف... وانتشر إحساس الضعف والعجز بینهم . الح

ة ة مناس قة األرض انت في الحق ، ولذلك بینهم لظهور الخرافات واألساطیر العوامل 
انوا یتلذذون . الناس ال عجب أن نر شیوع هذا اللون من القصص بین الخرافات ف

ل  ش الن(و) الجن(واألساطیر التي  اطین(و) الغ ة، ) الش س موضوعاتها الرئ
طولة  تداولون و  ة وال ر الفروس ار(قصص بذ قصص ) رستم واسفند فرحون  ، و

قصص لیلى ومجنون الح   .سن والعش 
ومثل الفنانین اآلخرن، توّجه القّصاص من األماكن المختلفة إلى لكنؤ هرا من      

فضل هؤالء القّصاصین . ظلم اإلنجلیز واضطهادهم وارتقت الخرافات واألساطیر 
ع . إلى مستو عال  : عدیدة، منهاالشهیر في لكنؤ قصصا " نولكشور"وقد نشر مط

ال وما إلى ذلك ن أمیر حمزهداستا وُتعد من بین القصص الشهیرة . ، و بوستان خ
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، و  فسانه: في لكنؤ ل ، وسرور سلطاني ، وجادهء عجائب، وشرار عش قصه اگرو
ستان سرور ات ، وش   .تسخیر ، وطلسم ح

رون    :   )هبانڈ و هبرو(المحاكون والمتن
ة اآلخرن وٕاضح      قوم بتسل اكهم عن طر الهزل والسخرة إن الشخص الذ 

سمى  ة  ة  "ڈهبان"والتقالید الغر ا من لكنؤ . في اللغة األرد قة العل انت الط و
ل ضرور  ش ات الزواج ومراسمهم الخاصة  المحاكین في مناس انها یهتمون  . وأع

ان شعار طائفة المحاكین  اشد جها: "و ران  اشد ڈهبان ںمحفل و تكون " ( نه 
قول األمیر واجد علي ) . الجسلة مقفرة ، حینما تخلو من المحاكین  شاه عن هذه و

  .  20) المحاكون ( ڈهباناقتصرت مهنة المحاكاة على الفرقة التي اشتهرت بـ : الفرقة 
اإلضافة إلى ذلك ، نجد هناك فرقة أخر اشتهرت بـ       ا"و والمراد بها " . بهروپ

قو  ة اآلخرن أناس  ر مون بتسل ه أو التخفي أو التن  وسائل ذلك لو . التمو
ا"تخذها ی ة اآلخرن وٕاضحاكهم " بهروپ ر فنا من الفنون . لتسل اة في  واعتِبر التن الح

ة في لكنؤ    . االجتماع
ة إلى فرقة المحاكین والقّصاصین في فن        النس انت هذه الفرقة أكثر مهارة  و
ع الصوت من حیث فالقاص یجعل القصة مشوقة للمستمعی. التقلید ن بتنو

قاعات قوم المحاكي بإظهار الحوادث بواسطةاإل ات الممتعة ، بینما یلعب  ، و الحر
ا" ر" (بهروپ ة امرأة: ل المثال لى سبیفع. دورا أنشط منهما ) المتن م شخص ، في تقد

قة  والمحاكي . ستخدم القاص اللحن العذب والصوت الناعم لیجعل القصة حق
س النساء والمجوهرات ،  ر یرتد مال المرأة ، ولكن المتن ه  یرتد الخمار للتش

عرفه  ع أحد أن  ستط   . حتى ال
ات ، ومنها ما ی ا   :لي واشتهرت عن هذه الفرقة عدة ح
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بیر " اء جالسین في منزل أمیر، فظهر أمامهم فجأة ُرّاح  عض األح ان  ذات مرة 
عا خوفا منه ، فسّلم الراح علیهم  ه الكبیر، فقام الناس جم ا وقد حمل معه ذن واث

أنه . قائما وطلب منهم الجائزة شف على الناس  ا"فان ر" بهروپ   .21"أ المتن
رو  ان، حتى وقد تلقى المحاكون والمتن ة بین أمراء الناس واألع ن شهرة وشعب

سا لهؤالء الطوائف زا رئ حت لكنؤ مر  .أص

  : المهرجانات 
الغ       ل  ش المهرجانات والمعارض  مت المهرجانات.اهتمت لكنؤ  للعدید من  وأق

ة، : األغراض، مثل ة والعاطف عض الحاجات الروح اع  ة، أو إلش ات الدین المناس
ة، أو  ط االجتماع ه و ، لوالدة األئمةأو لتعزز الروا اًنا بهدف الترف ةأح   . والتسل

" العید"و" دیوالي"و" عزاء المحرم"و" والدة األئمة"واشتهرت من بینها مهرجانات       
شا" . اننصف شع"و ات  انت الراقصات والمغن حسن الوجه وحسن و ن فیها  ر

اب والشیوخ متلونو المزاج لی. المنظر المنظر البهیج في واشترك فیها الش تسلوا 
اغ"وقد صّور مرزا رسوا مهرجان . المعارض ش  را " ع ال في روایته تصو جم

طلة أمراؤ جان عن حال الم. "أمراؤ جان أدا" ه ال ي ف ة هتح رجان ، وتصور مشار
ه   :الرجال ف

المظهر ذهبنا إلى المهرجان " عد أن أخذنا األناقة والزنة واعتنیتا  ان . و و
حیث لو طرح أحد صحنًا على رؤوس الناس لما وقع على سطح  المهرجان مزدحمًا 

اعة المتجولون،. األرض ه ال ان ف ات، و اكین اللعب والحلو اعو  انت هناك د و
ضائع األخر عقود  سة في . األزهار وأوراق التنبول والسلع وال ان من أهدافي الرئ و

ة وجوه الناس  أسرار خواطرهم في المهرجانات . المهرجانات رؤ إن الناس یبوحون 
ن لنا م ة ،  والمعارض ولذا  ع سهولة على أحوال الناس ومیولهم الطب أن نطلع 

ًال سواء أكان الفرد سعیدًا أو حزنًا، غن ًا أو عاقًال، عالمًا أوجاهًال، نب ًا أو فقیرًا، غب
ًال  ًا أو بخ سًا، سخ   .22"أو خس
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ا میله"ذلك اشتهر مهرجان       ان هذا المهرجان " جو في عهد واجد علي شاه و
ة ان الناس . نموذجا للثقافة المختلطة والتواد الدیني واالتجاهات االجتماع و

بیرةاحضرونه في أعد س . د  اؤه المال س هو ووزراؤه وأح ان واجد علي شاه یل و
عاد الشؤم . المعصفرة على طراز النساك الهندوس  ل سنة وذلك إل ه  ان ُحتفل  و

ه . عن طالع واجد علي شاه حسب ما اعتقدته والدته  وا ف شار وُأمر الناس أن 
س المعصفرة  رتدوا المال   . 23و

ر مؤلف       فه فقال " قع خسرو مر "وقد ذ هجته في تأل : عن رون هذا المجان و
بیر ه النساء الساقطات من القر والمدن في حشد  ت ف وانضم إلى . اشتر

اعو األفیون والمخدراتالمهرجان نساء األمراء وال ام، و ، ورجال الرقص ح
  . 24والمحاكاة وما إلى ذلك 

  :حفالت الرقص و الراقصات 
انت هذه الحفالت . حفالت تقام للرقص والنغمة واللهو واللعب والمراد بها       و

وتجدر اإلشارة إلى أن آالف . المترف نصیر الدین حیدرمن مخترعات الحاكم 
عد زمن  نارس واألماكن األخر استوطّن لكنؤ  اد و ض آ ات والراقصات من ف المغن

ات د. األمیر شجاع الدولة  ة الملك اوعاشت هؤالء الراقصات والمغن ال لتسل خل ال
  . وراحته 

عد مضي نصف اللیل ، تظهر تلك الراقصات ذوات الحسن والجمال ، فتمسح " و
ات الحب  عض األخرات أب عض ، بینما تنشد ال عضهن أقدام الحاكم ، وتغني ال

ا  رمها الحاكم ماد   .25" حسب مقتضى مزاج الحاكم ، ومن طلع حظها منهن 
ان الحاكم       انت نصیر الدین حیدر یهدر علیهن األموال الطاو ئلة ، ومن 

ملكة "وحدث مرة أن وهب الحاكم . ، امتلكت أمواال طائلة منهن ذات حظ سعید
ة " زماني   . 26خمسة مالیین رو
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" كٹنا"وارتقت هذه الجلسات في عهد األمیر واجد على شاه ، وسمیت      
ومة وتوزعت هؤالء الراقصات والمغ) . المسرح( ات إلى فرق مختفلة ، وأعطت الح ن

ا شهرا  ة رات   .ل فرقة عشرة آالف رو
  :المسرح الشعبي 

إن لكل مسرح  .عتبر فن المسرح في الهند من أقدم الفنون في العالم وأكثرها تنوعاً 
عه الخاص واسمه الممیز، ة الكثیرة لغته الخاصة وطا مثل  شعبي في المناط الهند

ي  في البنغال)  Jatra( أو جاترا ) Rajasthan(في راَجْستان ) Nautanki( ناوتان
) Bengal( ثیر ات األسرار .وغیرها  وُتقام في شمالي الهند أنواع من مسرح

ة ة مثل  ) mystery plays( الدین ال"الهندوس راما "أو  )Krisnalila( " رْشنا ل
ال عام إلى الوراء ، وهي تتضمن تعود تقالیدها إلى نحو ألفي )  Ramalila( "ل

رشنا وراما من ملحمتي  طلین اإللهیین  ات من سیر ال ا اراتا"ح  "مها
) Mahabharata (انا   ).Ramayana ( وراما

. وقد ساهم مجتمع لكنؤ في إنشاء المسرح األرد وازدهاره مثل الفنون األخر      
انت ولما نعود إلى دراسة المسرح األرد في لكنؤ بتعم  ، نجد أن عناصره 

ات . موجودة من قبل  ر على الرقص والنغمة ، والوضع فقد اشتملت المحاكاة والتن
الت ات النساء الجم ة ، وٕاظهار المشاعر، وشخص والشك . ، والتقالید الجمیلةالحر

  . أن هذه األفعال والنشاطات عناصر هامة للمسرح 
ان یهتم       ما مر أن واجد علي شاه  ا میله"مهرجان و ان " جو ل سنة ، و

شتمل على مس ات صغیرة هذا المهرجان  اإلضافة إلى ذلك. رح ، اشتهرت و
ات  ال"مسرح وُعتبر واجد علي شاه الرائد . بین الناس في لكنؤ " رهس"و " رام ل

ة أودهـ    : تب مسعود حسن أدیب . األول لنشأة المسرح األرد في وال
ان المسرح " ة حتى زمن واجد علي شاه ، إنه قد أسس بن لم توجد المسارح األرد

اسم . ألول مرة في األدب األرد  تب مسرحا صغیرا  ة " رشنا"و" رادها"و في وال
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واُعتبر هذا " . ... رشنا"و" رادها"عهده ، واشتمل هذا المسرح على قصة حب بین 
ة لكونه مسرحا أول   . 27" ا في األدب األردالمسرح مهما للغا

قة على أن واجد علي شاه هو مؤسس المسرح األرد في       وتدل الفقرة السا
رشنا"المسرح وخصوصًا مسرحمنطقة أودهـ وأن  واحد من أوائل اإلنجازات  "رادها 
ة أودهـالكثیرة والمتنوعة ل عد  .في القرن التاسع عشرالناس التي لفتت أنظار  وال و

ثیر من المخرجین والمؤلفین المسرحیین الذین غرفواذلك ظهر ثم من هذا المعین  ة 
  .لمسارحهم 

ة     :الفنون الشعر
عا       ة حوال أللثر الشعر والشعراء في لكنؤ في القرن التاسع عشر ت  االقتصاد

ش والترف ة الع ة ورفاه م  ان ، و  واالجتماع . لكنو في الشعر ال لها تاثیر عظ
ان األ ثیرا و  شجعون الشعراء  ان واجد علي شاه مولعا . مراء والملوك  وخاصة 

ع الشعراء فصارت لكنؤ  ارزا وقام بتشج ان شاعرا  قى والرقص و الشعر والموس
ه من أنحاء الهند المختلفة حتى بلغ  ثیر من الشعراء إل مورد الشعراء ، إذ أقبل 

قل عن ا لهالشعددهم في زمنه في لكنؤ وحدها ما ال   .    28عراء الموجودین في الهند 
عي أن تتوسع وتزداد الفنون الشعرة في       ان من الطب ذلك ف انت الحال  ولما 

ا وموضوعات  ، ثیرة في الشعرهذا العصر ، فقد طرق الشعراء في هذا العصر أبوا
انت موجودة في األدب األرد فوسعوها وأكثروا فیها ومنها ما هو محدث  منها ما 

اتها أمثال  اة وسعتها ومتطل عا لظروف الح " واسوخت"و" رختي"وجدید ابتكروه ت
ه"و   . وما إلى ذلك حتى جعلوه فنا قائما بذاته " سوزخواني"و" مرث

ة    : المرث
لمة  ة"إن  اء على المیت ،  " .رثاء"مشتقة من " مرث طل على ال والرثاء لغة 

اء على المیت بواسطة الشعر  ر محاسنه وال   .29وذ
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ة"وتطل       الم : وهي . في األدب األرد على نوع خاص من الشعر " المرث
رالء  ى عن أحداث  ح ر استشهاد اإلمام . منظوم مقفى  ة بذ فاختصت المرث

ه وتمثیل وقائع  قدم الشعراء في مراثیهم العزاء والسلو و . رالءالحسین وأصحا
ادئهم وأثر المأساة  ون عرضألهل البیت و  ان م اتهم وتب ه وث لصبر الحسین وأصحا

مة ة السل ات . في النفوس اإلنسان أب ة على العموم تبدأ أول ما تبدأ  ما أن المرث
ا وغدرها، ثم في عرض موقف من مواقف  ة في وصف الدن   .  رالءتمهید

ة جاء إلى لكنؤ عن طر إیران ، ففي عهد الحاكم       قال إن فن المرث و
تب الشاعر الشهیر  اشي"طهماسب  ة " محتشم  ذا هو عّرف " هفت بند"مرث وه

ة ألول مرة في األدب اإلیراني  ة إلى لكنؤ من إیران . المرث وحیث . وانتقلت المرث
حبون أه ثیرا ، فلذا استقبلوا ان الناس في مدینة لكنؤ  ا  ل بیت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ح

غ  ة ، وقد ن ار ، وازدهرت المرث عین القبول واالعت اال حارا ، وأخذوها  ة استق المرث
ومن الشعراء المشهورن في فن الرثاء في لكنؤ  .ثیر من الشعراء في هذا المجال

سأمیر ببر علی "  - 1803" (المت علی دبیرمرزا س"و) م1874 – 1802" (ن
  . ، فقد طارت مراثیهما على ألسنة الناس في لكنؤ ) م1875
ا في اآلخرة       ة لینالوا بها ثوا عض الشعراء أنشدوا المراثي في البدا والشك أن 

ة  ا وثقافة ونشأت االتجاهات األدب ما اعتقدوا ذلك ، ولكن لما ازدهرت لكنؤ أد
ةالجدیدة هناك ، فُعرفت الم تور شجاعت علي . راثي فنا من الفنون األدب قول الد

  :سندیلو 
سبب " ة نالت السعة والشمول والعم  ار أن اللغة األرد ن اإلن م قة ال هذه حق

ما  ر العواطف والمشاعر في األنواع األخر من الشعر  المراثي ، فقلما نجد تصو
  .  30"نجده في المراثي

ة        اء أمام المصائب " نوحه خواني"وقد أحدثت المرث وهو إظهار الحزن وال
رالء  ة  نشدون . والكوارث التي حدثت في معر ان الناس ینظمون المجالس و و
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اد  األ ضرون صدورهم  ل بیت منشد ، و ون على  اللحن ، و المراثي 
تنافسون في إظهار الحزن وا ة و اح في عشرة والسالسل الحدید اء والص أللم وال

  . المحرم خاصة 
  :واسوخت 

عض . اإلحراق واإلشعال " واسوخت"المراد بـ       ونجد في الشعر األرد 
رها المولو ألطاف حسین  المصطلحات عن العش والعاش والمعشوق والرقیب ، ذ

ه  تا ل واضح "  مقدمهء شعر وشاعر " حالي في    .  31ش
ون ظالما       أن المعشوق هو دائما  رة العامة لد الشعراء  ما سادت الف وقد

ه  ح ا ، والیلتفت أبدا إلى من  عد مضي فترة من . وجائرا وغادرا وقاتال وقاس ولكن 
عد أن  ة لألولى ، ف رة أخر مضاه رة وأوجدوا ف الزمن ، سئم الناس من هذه الف

ظلم عاشقه ، بدأ ظلم معشوقه  ان المعشوق  وأبدع الشاعر الفارسي . العاش 
ة ، بینما ُعتبر الشاعر األرد " وحشي" رة في الفارس مبدعا " میر"ألول مرة هذه الف

ة    . لها في األرد
ز الشعر األرد من       ، فجاء هذا النوع من " لكنؤ"إلى " دلهي"ولما انتقل مر

  .   میر وجراءت وغیرهما : وا إلیها أمثال الشعر إلى لكنؤ بواسطة الشعراء الذین هاجر 
شتمل       على استهزاء المعشوق وسخرته ، فالقى رواجا وقبوال " واسوخت"ولما 

ة  ثیر من . بین الناس في لكنؤلفترة قصیرة ، واعُتبر فنا من الفنون األدب واشتهر 
اد"و " ناظم"و" برق "و " أمیر"و " شوق "و " أمانت"الشعراء في هذا المجال ومنهم  " آ

تب . وترك هؤالء الشعراء مآثر شعرة في هذا المجال " . جان صاحب"و  و
تور دمحم حسن عن تأثیر    :على المجتمع اللكنو " واسوخت"الد

ة الخاصة للكنؤ في " اة االجتماع ما تتجلى هي في الفنون " واسوخت"تتضح الح
  .32" المستحدثة األخر في أدب لكنؤ

م عدة أ ات من وٕال   " :واسوخت"ب
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  ا  حمبوب    دل اپنا  لگاؤں م هبی
  كہ جو كچھ تو دكها  دكهاؤں م هبی

  )ت أجر (
  .....ُارد أن أحب معشوقا : عني 

قك ما أذقتني من الظلم واالضطهاد    . وُأذ
شہ    دل  كو  مرے سنگ   سمت     توڑا   ش

ہ اب تريی طرف     موڑادل  مريے هبی م
  )سودا(

أحجار الظلم والعدوان: عني  ّسرَت مرآة قلبي    قد 
  .....ولذا أعرض قلبي عنك والتفت إلى آخر      

ختي    :ر
ار والمشاعر       صور األف الم منظوم  طل هذا الصنف من الشعر على 

ة ة في اللغة النسو ي قصة مدهشة عن نشوء هذا الصنف من الشعر . النسو ح و
قال إن الناس قد اعتقدوا حتى فترة الشعراء أمثال . ب األرد في األد " میر"ف

ة دون النساء " سودا"و ر اللغة األرد . أن الرجال هم الذین ساهموا في نشأة وتطو
رة في أواخر القرن الثامن عشر  حیث اعترف  ار "ولكن ضعفت هذه الف سعادت 

ة قد ساهمت في ألول مرة " إنشاء هللا خان إنشاء"و" خان رنغین أن اللغة األرد
ضا    . إثرائها النساء أ

ار خان رنغین"ونظم       ة ألول مرة في لغة خاصة من " سعادت  ار النسو األف
ن الدیوان الكامل لـ رختي " رختي"م وسماها  1813إلى  1797عام  . ، وقام بتدو

ثفة في إثراء ر  ذل إنشاء هللا خان إنشاء وتالمیذه جهودا م عد و ار "ختي  سعادت 
إلى ذروة الكمال " جان صاحب"، بینما أوصله الشاعر الشهیر لـ رختي " خان رنغین

غي اإلشارة إلى أن .  ن اب األمثال " جان صاحب"و ُقدم قوله سندا في المعاجم في 
م    . 33والح
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شتمل       ار النساء ومشاعرها تماما " رختي"و ة : ومن موضوعاته . على أف مح
رة ، وغمز العاش ، واستهزاء الختنة ، و مخاصمة الزوجة  الوالد ، وطعن الضَّ
. وأخوات الزوج ، وخجل العروس وحجابها ومراسم الزواج وتقالیده وما إلى ذلك 

ستطع  سبب موضوعاته العامة لم  قتصر في حدود األخالق ولذا لم  "رختي"و أن 
ة  ة ومهذ   .تعتبر لغته عال

ات لـ رختي على سبیل المثال  عض األب   :ونقدم 
د گىئ  ُاجٹ ہاۓ سوىت   هتی مزے م كہ ن

گوڑا وا   یہ    شور    سا    كیا    جانئے      ك
  )إنشاء هللا خان إنشاء ( 

قظُت  ف: عني    جأةنُت  أنام  مرتاحة   فاست
یف حدث هذا الضوضاء    .الأعرُف 
ل بُوا دا  كچھنہ دا ا م    اكر

وا مريے بعد   ہ   مت  پ  ج ،  بیاه  
  ) جان صاحب ( 

ع أحد أن یتدخل في مشیئة هللا تعالي ! أیها المرأة : عني  ستط   ال
عد زواجي  ، رغم ذلك ُرزقِت طفال قبلي          . فقد تم زواجك 

 :الحواشي
                                                            

ة معناها ) 1( لمة هند  .تجمع هذه الكلمة على نوابون " أمیر"نواب 
مال الدین حیدر ص  -) 2( ، والیوجد في الكتاب أ 20سوانح سالطین أودهـ لـ السید 

 .معلومات أخر غیر اسم المؤلف وعنوان الكتاب 
م شرر ص  -)3( ع . ،   6،7ذشته لكهنؤ ، لـ عبد الحل ك دبو لكهنؤ ، عام الط م  نس

ر    .لم یذ
 .م 1919لكهنؤ ، عام . ،   88ص  4تارخ أودهـ ، لـ نجم الغني ج  –) 4(
م شرر ص  –) 5(  .، المصدر الساب 56ذشته لكهنؤ ، لـ عبد الحل
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م شرر ص  –) 6( عدها ، المصدر الساب 65ذشته لكهنؤ ، لـ عبد الحل  .وما 
ت –) 7( اك وهند ، الد ات مسلمانان  قي ج تارخ أدب وما  30ص  8ور شمس صد

ه تمبل رود الهور. ،  عدها ع عال  .م1971، عام  مط
  .، المصدر الساب 23ذشته لكهنؤ ص   -) 8(
 .، المصدر الساب 19ذشته لكهنؤ ، لـ شرر ص  -)9(
 .، المصدر الساب 321ذشتة لكهنؤ ، لـ شرر ص  –) 10(
اك وهند ج : انظر  –) 11( ات مسلمانان   .، المصدر الساب 36ص  8تارخ أدب
غ سرور ، لـ نّیر  –) 12( اد عام .  28مسعود ص رجب علي ب  .م1967إله آ
م شرر ص  -) 13(  .، المصدر الساب 124ذشته لكهنؤ لـ عبد الحل
م شرر  -) 14(  .، المصدر الساب 15ذشته لكهنؤ ، لـ عبد الحل
غ سرور ص  -) 15( تاب نغر لكنؤ عام . ،   10فسانهء عبرت ، لـ رجب على ب

 .م 1957
  .المصدر الساب،  56ذشته لكهنؤ ، ص  -) 16(
ا سماجي  -) 17( ي شاعر    . 14م ص  1942س منظر ،  جامعه دهلي پلكهنؤ 
  .، المصدر الساب 56ذشته لكهنؤ ص  -)18(
ي نثر : طلسم هوشرا ، نقال عن  -) 19( ان چند ص  داستانأردو  ، انجمن  525، 

راتشي    .ترقى اردو 
ا شاهي اس -) 20( تاب نغر لكهنؤ عام . ود حسن ،  ، لـ مسع 40یج ص ٹلكهنؤ 

1997 .  
ا شاهي اس -) 21(   .، المصدر الساب  48یج ص ٹلكهنؤ 
ة أمراؤ جان ، لـ مرزا دمحم هاد رسوا ص ) 22( عدها ،   156روا ة جامعة . وما  ت م

ع   . 2005لمیتید ، نئى دهلى ، عام الط
ار ص  ، نقال عن مرزا رسوا 191،  190تارخ اقتداره ص  -) 23( ات اور ناول ن ح

ك دبو لكهنؤ عام . آدم شیخ ،   – 31 م   .م 1981نس
ا شاهي اس -)24(   .، المصدر الساب 178یج ص ٹنقال عن لكهنؤ 
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 .، المصدر الساب 12فسانه عبرت ص  -) 25(
 .، المصدر الساب 13فسانه عبرت ص  –) 26(
ا شاهي اس -)27(   .، المصدر الساب 21یج ص ٹلكهنؤ 
اك وهند ج  65ذشته لكهنؤ ص :انظر  – )28( ات مسلمانان   8المصدر الساب ، و أدب

 .، المصدر الساب 30ص 
ة ، فارسي  -)29( م ص  \قاموس الفارس تور عبد النع دار . ،   292عري لـ الد

 .م 1982الكتاب اللبناني بیروت عام 
ه  -) 30( اد ، ، اداره ان 6-5شجاعت على سندیلو ص  –تعارف مرث س اردو اله آ

ور ع غیر مذ  .وعام الط
ك هاؤس ، جامعة  –مقدمهء شعر وشاعر  -) 31( شنل  ألطاف حسین حالي ، ایجو

ة ، عام  راه اإلسالم  .م2010علي 
اداره فروغ اردو ، لكهنؤ ، عام .،   134دمحم حسن ص  –ںأدبي تنقید -) 32(

 .م1954
ا سماجي : أنظر  -33 ي شاعر    .، المصدر الساب 14منظر ، ص  سپلكهنؤ 

  :المصادر والمراجع 
ع .دمحم حسن ،  – ںأدبي تنقید )1(   .م1954اداره فروغ اردو ، لكهنؤ ، عام الط
ي نثر داستاني )2( راتشي ، . ان چند جین ،   - ںأردو  انجمن ترقى اردو 

ور ع غیر مذ   .عام الط
ه جامعه . مرزا هاد رسوا ،   -أمراؤ جان  )3( ت ع م لمیتید نئى دهلى،عام الط

  .م2005
  .م1919لكهنؤ عام . نجم الغني ،   -تارخ أودهـ  )4(
احثین ،   )5( اك وهند ، أعدته لجنة من األساتذة وال ات مسلمانان  . تارخ أدب

ه تمبل رود الهور، عام  عه عال   .م 1971مط



  2016، 1، العدد 67لد جملا                                                        ثقافة اهلند     

49 
 

                                                                                                                                          
ه  )6( اد، ولم  –تعارف مرث س اردو اله آ رعام شجاعت على سندیلو ، اداره ان یذ

ع   .الط
غ سرور ـ نّیر مسعود  )7( ع . رجب علي ب اد عام الط   .م 1967إله آ
ي تارخ  )8( اد ، ولم  –رختي  مولو دمحم مبین نقو ، انوار احمد برس اله آ

ع ر عام الط   .یذ
مال الدین حیدر ، والیوجد على الكتاب أ  )9( سوانح سالطین أودهـ ـ السید 

  .ف وعنوان الكتاب معلومات أخر غیر اسم المؤل
ك سرور ،   )10(   .م 1957تاب نغر لكهنؤ ، عام . فسانهء عبرت ـ رجب علي ب
ة ، فارسي  )11( م،   -عري  \قاموس الفارس تور عبد النع دار الكتاب اللبناني . الد

  .م 1982، بیروت ، عام 
ا شاهي  )12(   . م 1997تاب نغر لكهنؤ، عام . ـ مسعود حسن ،   الكهنؤ 
م شرر  ذشته  )13( ع غیر . لكهنؤ ـ عبد الحل ك دبو لكهنؤ ، وعام الط م  نس

ور   .مذ
ا سماجي پس منظر ـ مسعود حسن أدیب ،   )14( ي شاعر  جامعه . لكهنؤ 

ع   .م  1942دهلى ، عام الط
ار  )15( ات اور ناول ن ك دبو لكهنؤ عام . آدم شیخ ،   –مرزا رسوا ح م  نس

  .م 1981
ك هاؤس ، جامعة ألطاف  –مقدمه شعر وشاعر  )16( شنل  حسین حالي ، ایجو

ة ، عام  راه اإلسالم  .م2010علي 
ا )17( یبید   .الحرة  الموسوعة و
  



 
ة في الهند ة ونشاطاتها االحتفال انة السیخ   الد

  
  **فرحان أنصار    

  
حیث تضارع في حضارتها حضارات مصر { مة  الهند من األمم ذات الحضارة القد

ابل وآشور والیونان، وهي منشأ للعدید من الثقافات والطقوس والشعائر  و
ات والعادات، فقد نزحت إلیها شعوب عدیدة ألغراض مختلفة،  ونشأت فیها جال

ونتیجًة لهذا التثاقف الحضار واالحتكاك الشعبي . متنوعة على مّر العصور
انت االختالفات  حت الهند مثاال رائعا للوحدة في التنوع وٕان  والتسامح الدیني أص
ة الجنس والعرق والعنصر واللون واللغة  ما بین الشعب الهند قائمة من ناح ف

حتار حینما ینظر إلى اختالف الهنود في ألوانهم . والدین وما إلى ذلك واإلنسان 
یف یتكون من هذا  تساءل  ائعهم وعاداتهم و انهم وط وأجناسهم ولغاتهم وأد

ط شعب واحد   .}الخل
مة جدا، إال أن تارخها الذ سب  وعلى الرغم من أن حضارة الهند قد

تنفه غموض قول المؤرخون في بدء . الغزو اآلر  تارخ هذه الحضارة إنه بدأ و
ات  ما اكتشف ذلك في التنقی الد بنحو ثالثة آالف سنة في مناط السند،  قبل الم
ة والمعمارة  ة الحفرات في المدن التي عرفت الرقي في الشئون االجتماع وعمل

ة ون . والزراع   :قول جوستاف لو

                                                            
ـــــة، جامعـــــة جـــــواهر الل نهـــــرو،   ** ـــــة واإلفرق ـــــز الدراســـــات العر توراه، مر ـــــد احـــــث لل ال

 .نیودلهي
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تبها وثائ عن ماض" س في  مة تارخ، ول س للهند القد یها، وال تقوم ل
الد، ولوال ما  انیها مقام الكتب ما دامت ال تزد في القدم عن ثالثة قرون قبل الم م
عض الحوادث  ة من أكداس األساطیر التي ُستَشفُّ منها  في قلیل من الكتب الدین

ة لظل ماضي الهند مجهوال ، وأقدم المصادر التي یرجع إلیها في تبیُّن أثر ...التارخ
تبت في أدوار مختلفة والتي تصل في القدم للماضي  دا التي  ات و المفقود هي آ

ًا الد تقر   .1"إلى ما قبل القرن الخامس عشر من التارخ الم
مة مجهول لعدم توافر  ارات أن تارخ الهند القد یتجلى من هذه الع

ده المصا ه شك والذ تؤ س ف در المعلومات الموثوق بها، إال أن األمر الذ ل
ة ة وغیر السماو انات السماو انت ومازالت مهدا للعدید من الد . المختلفة أن الهند 
ة ح ة والمس ة والسیخ ة واإلسالم والبوذ انات الشهیرة في الهند الهندوس . ومن الد

الد بنحو  ة التي انتشرت قبل الم لها، وتلیها البوذ انات  ة أقدم هذه الد والهندوس
ةخمسمائة سنة، ثم ا ح ة، ثم المس   .2إلسالم، ثم السیخ

ما نعرف جیدا بلد العجائب والمفارقات، وهي قطر عمی الصلة  والهند 
اناتهم . الطقوس والعادات والتقالید على اختالف أنواعها عتقدون في د والهنود ال 

انهم اد المتمثلة في أد ضا أنواعا مختلفة من الطقوس واألع مارسون أ . فحسب، بل 
ل  ادها الخاصة ف ات القاطنة في الهند لها عاداتها وتقالیدها وأع ة من الجال جال

أنها تقّرها إلى هللا تعالى   .بها، وهي تمارسها متدینة ومعتقدة 
ثیرا ما تحتفل بها في المجتمعات  اد والطقوس التي  ة هذه األع ونظرا ألهم

ة في العصر الحاضر، یجدر بنا أن نسّلط الضوء عل اد السیخ وطقوسهم الهند ى أع
ة ة ومعتقداتها الدین ن القارئ الكرم من فهم ثقافة هذه الجال   .المهمة حتى یتم

ة انة السیخ لمة : الد ة " السیخ"تشت  رت ا "من الكلمة السنس ش ش
Shishya " المصطلح ألول مرة في  اوقد أطل هذ. 3"المرد"أو " المتعلم"وهي تعني

اع جو  انة جدیدة لم تظهر للوجود إال قبل فترة . 4رو نانكالتارخ على أت وهي تعّد د
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انات المعروفة ة للد النس عیدة  ست ب انة قبل خمسمائة سنة . ل فقد ظهرت هذه الد
ة  ح انات التي عرفت واشتهرت مثل اإلسالم والمس الد ست  على وجه التقرب، ول

انات ة وغیرها من الد ة والبوذ ة والهندوس التي ظهرت على وجه األرض  والیهود
  .قبل آالف السنین

ة التي  ق انات التوف ة أروع نموذج للد انة السیخ انة السیخ أو الد وتعتبر د
رة المستمدة من مصادر متنوعة ة والف فهي تجمع بین . تجمع بین العناصر الروح

ة، وتبدو العناصر  عناصر مستمدة من اإلسالم وعناصر مستمدة من الهندوس
رة التوحید الذ هو جوهر اإلسالم، اإل ة واضحة فیها حیث أنها تقوم على ف سالم

رة التحرر أو الخالص،  ة إذ أنها تتمثل في ف ما تتجلى فیها العناصر الهندوس
سمى بـ  ة "البهاكتي"حیث یتم الخالص عن طر ما  ارة عن طر المح ، وهو ع

مان   5.والورع واإل
انة في أ نوع من اإلصالح الدیني في منطقة وظهرت هذه الد ول األمر 

الد ) المعلم أو المرشد(على ید جورو  6البنجاب في أواخر القرن الخامس عشر الم
تلفاند را "م في 1469الذ ولد في الخامس عشر من شهر أبرل سنة " نانك"

التي تقع على " شیخو فورة"، وهي قرة في مقاطعة "Talwandi Rai Bhoeبهو 
اكستان، وتعرف اآلن بـ  65د ع انا صاحب"م من غرب الهور في  ان . 7"نان و

قة  ان لط ان أبواه هندوسیین ینتم ة حیث  ". Khatriخاتر "ینتمي ألسرة هندوس
ة، وسافر إلى المناط  ة إلى جانب اللغات المحل ة والفارس إنه تعّلم اللغة العر

عّلم الناس رسالته عیدة المختلفة  ة فردة . ال اس ة وس ة واجتماع وأنشأ منصة روح
ة والفضیلة إنه عاش في عهد خمسة . من نوعها على أساس المساواة والخیر والمح

اته، وهم بهلول اللود  عین سنة من ح ندر 1451-1489ملوك خالل س ، وس
م اللود 1489-1517اللود  ابر 1517-1526، وٕابراه ، 1526-1530، و
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ش حینذاك دولة  .15308-1540وهمایون  نجالد ة و اكستان الشرق انت الهند و و
اطرة المغول مها األ ح   .واحدة 

ن یرغب في ممارسة  ان هندوسي الوالدة، إال أنه لم  وعلى الرغم من أنه 
ة مثل اإلسالم  انات األخر بجانب الهندوس انة، وأراد أن یدرس الد هذه الد

ة وغیرها من األ ح ة والمس ان األخر لیر ما هو الصوابوالیهود وأثناء دراسته . د
ان  ع هذه األد ة، توصل إلى النتیجة أن جم ان وخاصة اإلسالم والهندوس لهذه األد

ان، . حقة ر في مشروع توحید األد ف ه تأثیرا أعم حیث بدأ  رة ف وقد أثر هذه الف
هذه الجولة ما  وقام بجولة لألماكن المقدسة للمسلمین والهندوس، وقد استغرقت

ة . قارب ثالثین سنة ة البرهم س فذهب إلى الشرق حیث توجد مراكز العقائد األرثوذ
ة، وزار المناط م نارس و والمعابد الهندوس شیترا وهردوار و رو اد لإ ثل  ه آ

ولكاتا وما إلى ذلك هاغلفور و ما سافر في جولته األخیرة إلى خارج الهند، . 9و
ة  رمة والمدینة المنورة، وزار األماكن المقدسة عند الرافضة في وذهب إلى م الم

عض أوقاته مع الزّهاد والدراوش  غداد، وقضى هناك  رالء و النجف و العراق 
الده10المحلیین ، ثم رجع إلى  ة في هذه المناط اة الدین   .، وتعرف على الح

رة تو  عد هذه الزارة لألماكن المقدسة بنى في ذهنه ف انو وذات . حید األد
ذا إلى مدة تصل  ستحم في نهر، غاب عن أنظار الناس، وظّل ه ان  یوم عندما 
ه، ولكنه  ح الناس قلقین وظنوا أنه قد مات غرقا ف ة، فأص ال متتال ام ول ثالثة أ

ق ع، لم یتكلم بل  صامتا طوال النهار، وفي الیوم  يعندما ظهر منه في الیوم الرا
، أ أن 11"ال هندوس وال مسلمون : "ج إلى الناس، أعلن قائالالتالي عندما خر 

ستمد  ة شيء مرفوض، واإلسالم شيء مرفوض، والبدیل هو الدین الذ  الهندوس
ة اره من اإلسالم والهندوس ار هو الدین األساسي . مجموعة أف ثم أعلن أن هذه األف

ه مان    .الذ یجب اإل



ا االحتفالية  نة السيخية ونشاطا   يف اهلندالد

54 
  

انة السیخ  ان " نانك"المرشد هذا، وقد تأثر مؤسس د رة وحدة األد في ف
قي یدعى  -1440" (بیر داس"شاعر صوفي هند نّساج من حیث االنتماء الط

ان یؤمن )م1518 ان في تارخ الهند، و ان أول من دعا إلى وحدة األد ، الذ 
ان من أكبر الدعاة إلى طرقة المعرفة لسبب والدته  ما  عقیدة الحلول واالتحاد، 

رهم في بیت ع في طرقة ف   12.برهمي، ونشأته في بیت أحد المسلمین، فخالف الجم
قول م جورو نانك حیث  ار ملموسة في تعال   :ونر هذه األف

ل مدرسة لها مؤسسها والمنتمون " رة، و إن الهنادك لهم ست مدارس ف
ع المؤسسین ینهلون من معین واحد وٕان اختلفت مظاهرها وتقالیدها  إلیها، وجم

أنها ضالتك المنشودة. اداتهاوع الخال وعظمته وقدرته فاقبلها  ة مدرسة تؤمن  . فأ
إن : أیها نانك. أال تر أن الشمس واحدة والجو مختلف. فإن في ذلك تطورا وُرقّاً 

ادته، وتعددت مظاهر خلقه ال ع   .13"هللا واحد، وٕان اختلفت أش
م السیخي  قول الزع ند سینغ"و   ":جو

ادة )مصلى للمسلمین(ومسجد ) معبد الهندوس(مندر ال فرق بین " ین ع ، و
  .14"وصالة المسلمین )الهندوس(الهنادك 

ة، أما العقائد األخر األكثر  انة السیخ ة في الد هذه هي العقیدة األساس
ما یلي ة لد السیخ فهي تمثل    :أهم

 ة انة توحید ة هي د ة، وال . 15السیخ عبدون إال إلها والسیخ یؤمنون بتوحید األلوه
 .واحدا بخالف الهندوس

 ل أو جنس مثله شيء، فهو بدون ش س   16.وهللا عندهم ل
 اشر إلى هللا ل شخص الوصول الم ع  ستط  .و
 لهم متساوون عند هللا  .والناس 
 مة لها عندهم ة الفارغة ال ق  .وللخرافات الدین
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  األعمال الحسنة بدال من ام  ة الق د على أهم ة تؤ ممارسة التقالید والسیخ
ة  17.والطقوس والشعائر الدین

  اة إال عن أنه ال سبیل لتحقی الهدوء واألمن والطمأنینة في الح عتقدون  والسیخ 
ش في  ع األوقات، وعن طر الع ة في جم صدق القلب والن ر هللا  طر ذ

طرقة حسنة مع اآلخر ة اآلخرن، والعمل الجاد، والتصرف  ن، المجتمع مع رعا
سط الید إلى من هم أقل حظا، وخدمة لآلخرن  .18وعن طر الكرم والسخاء و

  عّد ات " جورو جرانث صاحب"و تابهم المقدس، وهو الكتاب الذ یتضمن األب
واألناشید والمقوالت المأثورة من الزهاد والمتصوفین من جورو نانك وخلفائه 

عّد هذا الكتاب اآلن. 19والهندوس والمسلمین ة ) جورو(مرشد  ما  الطائفة السیخ
ل من المعلمین العشرة  .  20عد وفاة 

ه  اتهم خالصة هلل وح زون على أن تكون ح وفضال عن ذلك، السیخ یر
جزء من طائفتهم شوا في المجتمع  ع حرصون على أن  ما  والمثل . ورضاه، 

ان اإلن. األعلى عندهم هو أن یجمع المرء بین العمل واالعتقاد سان یرد أن وٕاذا 
تأمل في هللا عمل عمال صالًحا و ه أن  ة فعل اة طی ش ح رهون أ . ع ذلك  و

أ حال من  ادة األوثان، ومن ثم نجد معابدهم ال تضم التماثیل  شيء یؤد إلى ع
أن . األحوال عتقدون  ة التي " الجورو"ما أنهم  هو نائب عن الرب وهو الروح اإلله

التالي فال بّد من أن تقبل أقوال هذا المعلم على . 21خلفائهتجلت في جورو نانك و  و
تشاوروا معه وال  حترموه و ة المرشد الذ یجب أن  مثا عّد  أنها أقوال مقدسة، وهو 

ان22عبدوه ل م ل زمان وفي  ل حال وفي    .، وأقواله مطاعة في 
اد والطقوس انات  :األع ع الد اد والطقوس هي شعار لجم إن األع

ادا وطقوسا وعادات . متواجدة في هذا الكون ال فال نجد دینا إال وهو یتضمن أع
ات  افة أنحاء العالم في مناس انات في  اع هذه الد مارسها أت ة  وتقالید وشعائر دین

اد وطقوس . مختلفة على امتداد السنة ة تتضمن عدة أع انة السیخ ما أن الد و
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ع أنحاء العالم وخاصة ف اها شعائر فالسیخ في جم حتفلون بها معتبرن إ ي الهند 
ة ما . دین اد وتلك الطقوس ف عض هذه األع حسن بنا أن نلقي الضوء على  لذا 
  :یلي

ساخي  ساخي : (Vaisakhi)فا ا سمى  ضا، وهو  (Baisakhi)وقد  أ
م السیخ اد في تقو ة . من أهم األع مناس ه في الثالث عشر من شهر أبرل  حتفل  و

ر رأس ال اًء لذ ة 1699سنة للسیخ، وٕاح انة السیخ م، السنة التي برزت فیها الد
ة عد . عقیدة جماع وعلى الرغم من أن تارخ هذا االحتفال محدد، إال أنه یختلف 

ل هذه  عد  ع عشر من الشهر نفسه  ه في الرا حتفل  ل ست وثالثین سنة، حیث 
  23.الفترة مرة واحدة

ند سینغ دعوته  م،1699وذات یوم في عام  وجه المعلم العاشر جورو جو
یل  اعه في آنندفور صاحب في البنجاب لتش ة، " الخالصا"إلى أت أ النخ

معنى المصّفى: الخالصا( ة مشتقة من الخالص  لمة عر وقد لّبى دعوته ما ). هي 
ند سینغ من  قارب ثمانون ألف شخص، وعندما تجمعوا هناك خرج جورو جو

مته حامال النفس قائال خ ة  اعه على التضح م أن : "السیف، وشّجع أت من یرد من
مة ه أن یدخل الخ بیر  24".ضحي بنفسه، یجب عل ة عدد  أ لهذه العمل وقد ته
لما . منهم، ولكنه اختار خمسة أشخاص منهم مة واحد تلو اآلخر، و ودخل الخ

ند سینغ حام فا متلطخا دخلها شخص، خرج منها معلمهم العاشر جورو جو ال س
حوا قلقین . الدم مة هذا المنظر المروع أص وعندما شاهد الناس الواقفون خارج الخ

ند  مة سالما مع معلمهم جو ل منهم من الخ ة، ولكن هدأ روعهم حینما رجع  للغا
الدم إال العنوز ح من السیف المتلطخ  فاشتهر هؤالء الرجال . سینغ، وذلك ألنه لم یذ

اسم  ار"الخمسة  اء الخمسة"أو " ےبنج ب ند سینغ  25".األح ذا، قام جورو جو وه
وهو مصطلح " (Amritأمرت "عن طر نضحهم بـ " الخالصا"بتطهیرهم روحًا في 
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اه المقدسة  ستخدم للم عض الكلمات)الرحی اإللهي/ سیخي  ومن هنا . ، وتال 
  .یبتدأ حفل التعمید عند السیخ

سي في مدینة أمرتسار من أعمال  ل رئ ش حتفل بهذا المهرجان  و
ه  حتفل  ما و عقدون فیها اجتماعاتهم المهمة،  البنجاب، وهي مدینة مقدسة لدیهم 

. وآنندفور صاحب" Kesgrah Sahibسغره صاحب "على نطاق واسع في 
ب الذ ة في المو بیرة للمشار عقد بهذه والناس یخرجون من منازلهم في أعداد   

ة، وغیرها من  ات المتحدة األمیر ندا، والوال ة في الهند، والمملكة المتحدة، و المناس
ن السیخ س   .المناط حیث 

ان الجمیل في معبد السیخ المحلي  ب هو الم سي من هذا المو والجزء الرئ
تابهم المقدس  ه  حترمونه عن " جورو جرانث صاحب"حیث یوضع ف قدرونه و ل

ل خشوع وحماسطر وع أمامه  ة هذا االحتفال، المتحمسون من و  . الر مناس
اء األخر في  ل عام معبدهم قبل الفجر حاملین الزهور واألش ش حضرون  السیخ 

عتبر . أیدیهم ساخي"و ه " ف إلى حیز الوجود وثبتت " الخالصا"هو الیوم الذ برز ف
ما شرعت لهم مجموع ارزة،  تهم ال ادة للسیخ هو ق ش  ادئ وقواعد السلوك للع ة م

ند سینغ   26.جورو جو
قومون بتزین  ة االحتفال بهذا المهرجان، السیخ  مناس دهلیز / جوردوارا "و

زورونه زرافاٍت ووحداًنا)معبد السیخ" (المرشد قام حفل الرقص والغناء . ، و ما 
لتعمید ألنفسهم هذا الیوم، واغتناًما هذه الفرصة یختار العدید من السیخ ا. طوال الیوم

دخلوا في اإلخوة    ".الخالصا"لكي یتطهروا من الخطیئة و
حتفل بهذا المهرجان على نطاق واسع : (Hola Mohalla) هوال موهاال

ة السیخ ن أغلب ة البنجاب حیث تس ة وخاصة في وال ات الهند وهو . في الوال
ه الهندوس في " هولي"ضارع مهرجان  حتفل  تشهد مناط . افة أرجاء الهندالذ 

ة بیرا من النشاطات الثقاف فهو أوسع . ومدن البنجاب خالل هذا المهرجان تنوعا 
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ل على اآلخر بل على  طرحون األلوان  المهرجانات ثقافة وأكثرها تلونا، إال أنهم ال 
س ذلك حینما یرش الهندوس مساحی األلوان المختلفة، جافة أو ممّعة، على  الع

ةاآل قومون بإظهار مهارات الدفاع عن النفس في المعارك الوهم . خرن، السیخ 
ة  ند سینغ قد ترأس تجمعا من الطائفة السیخ وذلك ألن معلمهم العاشر جورو جو

". Holgarhهول جره "م في قلعة 1701منذ الثاني والعشرن من شهر فبرایرعام 
حتفل بـ  یوم من المرح واأللعاب " االهوال موه"وأعلن أنه من اآلن فصاعدا س

قة الشعرة  وب الخیل والمسا السیف ور ارزة  ة والم رة والرما وعرض الفنون العس
رة ة وما إلى ذلك من المهارات العس ق ومنذ ذلك الحین انتشر هذا التقلید . والموس

وٕالى معابد " Kiratpur Sahibیرات فور صاحب "من قرة آنندفور صاحب إلى 
افة أنحاء العالم السیخ   27.األخر في 

م السیخي في األول من شهر  قام هذا المهرجان وفقا للتقو " Chetشیت "و
ع عشر من شهر مارس قع عادة في الرا ة " موهاال"و .28آزار/ الذ  لمة بنجاب هي 

ش یرافقه حاملو اللواء وطبول الحرب ل عمود الج ا منظما في ش وعند . تعني مو
ة االحتفال  بهذا المهرجان ینقسم السیخ إلى مجموعتین متنازعتین للخوض في معر

ة ة تكسب المجد والشرف من قبل المعلم أ . وهم والمجموعة الفائزة في هذه المعر
ة األخر " غورو" ات واالحتفاالت واألنشطة الثقاف شرف على التدر . نفسه الذ 

ا تقلید ا ة جل ا ما یتناقض ما أنهم یرتدون بهذه المناس ، وغال ا بلون أزرق غام
اب األزرق مع لون العمائم الزعفراني بیرة مستدقة الرأس . لون الجل سون عمامة  ل و

ة شعارات سیخ مجموعة متنوعة من األسلحة . ومّزنة  ة  مارسون الراضة البدن و
ة، أهمها السیوف والخناجر والرماح   .التقلید
بهم المنظم من خرج مو ا إلى آنندفور  هذا، و صل تدرج راتهم و معس

وفي الطر إلى قصدهم النهائي إنهم یتلقون الحفاوة واالحترام من قبل . صاحب
ین التوفیر للزوار . القرو ضا  وهي مطابخ " رلن"وخالل االحتفال السیخ یهتمون أ
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ه مع  شارك ف ل من  بیرة، یتناول منها  ة متوفرة في أعداد  ة تطوع مجتمع
  .مجموعة من الناس جالسین على األرض

أهمیته في  مهرجان وطني اعترافا  ومة الهند هذا المهرجان  وقد أعلنت ح
ه  ون ف شار ضا الیتخلفون عنه بل  اسیین أ م السیخي، حتى أن القادة الس التقو

ام . عندما تتجمع الحشود ة خالل ثالثة أ اس ذا، ُعقد العدید من التجمعات الس وه
 .الحتفاالتمن ا

ة  اهو أحد أكبر المهرجانات وأكثرها شعب: )Lohri(لوهر  ان وال لد س
ات األخر عامة ان الوال ة خاصة وس وهناك آراء متضارة وأقوال . البنجاب الهند

ة هذا المهرجان بـ  عض ". لوهر "عدیدة حول تسم عتقد  فوفقا لألساطیر المختلفة 
لمة  س الصوفي "Loiلو "اسمها من  استمدت" لوهر "الناس أن  ، زوجة القد

لمة ". بیر داس" عضهم أنها مشتقة من  عتقد  ، وهي تعني النور "Lohلوه "بینما 
ة البنجاب" Lohiلوهي "وقد تسمى . ودفء النار  29.في وال

ل عام في الثالث عشر من شهر ینایر  حتفل بهذا المهرجان  انون / و
الد م الم رانتي " أ قبل الثاني حسب التقو ر شن  Makar Shankaranti"30م

قاد. بیوم واحد قومون بإ ادة النار، السیخ  ه لع حتفل  ما أن هذا المهرجان  النار  و
لقون فیها الف ، والفول السوداني، وحبوب السمسم وغیرها (Popcorn)شارفي اللیل و

غنون األغاني  مرحون و رقصون حولها و ة، و ل من المواد الغذائ ة  ة التقلید الشعب
سا   .فرح وان

طوفون  ة من منازلهم خالل النهار و ذا، یخرج األطفال بهذه المناس وه
ة ات والُمقّالت والنقود في . منازل جیرانهم مغّنین األغاني الشعب فهم یتلقون الحلو

ان ة التي یجمعها األطفال من منازل جیرانهم. عض األح  وتعرف هذه المواد الغذائ
ر "لوهر "بـ  ر والَجَ ر غیر المصفى لونه أسمر(، وتتضمن السمسم والس ) الس
)Jaggery (خالل المهرجان، " لوهر "وفي اللیل یتوزع . والفول السوداني والُفشار
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ة البنجاب،  عض مناط وال بیرة في  ة  شعب ة  حظى تطییر الطائرة الورق ما 
ة على طّیرون الطائرات الورق     31.اختالف ألوانها وأحجامها فاألطفال 

مهرجان  عتبر االحتفال  للمرة األولى مهما جدا لحدیثي الزواج " لوهر "و
ة حسب معتقداتهم وعلى الرغم . 32واألطفال حدیثي الوالدة ألنه یؤد إلى الخصو

حتفل  ا حیث  ة، إال أنه مهمة جدا اجتماع ة دین س له أهم من أن هذا المهرجان ل
یوم الحب عاني . االجتماعي ه  ما أنه یهدف للتخفیف من التوتر واآلالم التي 

ثیرة على مدار السنة، فهو یوفر لهم  ة  أعمال روتین ام  منها الناس نتیجًة للق
أتون . االسترخاء والبهجة والسعادة ة  قات والشرائح االجتماع ع الط والناس من جم

ة ل الخالفات والعداوات الماض نسون  ذا ینجح هذا المهرجان في سّد  .مًعا و وه
وّزعون  ما بین الناس إذ یتزاورون و ة ومحو العداوة والخصومة ف الفجوة االجتماع

اآلخرن رّحبون  ات و   .الحلو
التكاتف  ة وراء هذا المهرجان تتمثل في اإلحساس  والنظرة األساس

ط مهرجان . والتضامن القومي موسم الحصاد " لوهر "وصرف النظر عن هذا، یرت
قا اطا وث ة لبلد . ارت النس ة خاصة  ة لها أهم ة الحصاد والخصو مناس والمهرجانات 

ونها . زراعي مثل الهند ة  ات الهند ما أن البنجاب تتمیز عن غیرها من الوال و
س من  ة، ول ع الزراعي، فهي تعتّز بإنتاج الحبوب الغذائ غلب علیها الطا ة  وال

عت ذا، فهو رمز لنضج . بر هذا المهرجان من أهم مهرجانات البنجابالغرب أنه  وه
ما بین الناس ما أنه یخل الوعي البیئي والثقافي ف  .المحاصیل والحصاد، 

اة المعلمین السیخ : Gurpurb"33" غورورب ط هذا المهرجان مع ح یرت
ة مرة . هموفاتأو  ه الطائفة السیخ س مهرجانا واحدا تحتفل  ل وهو ل واحدة في 

الد معلمیهم العشرة أو  عید م ل منها  سنة بل هو مهرجانات عدیدة تختص 
اتهم عتقدون أنه سمة هامة . وف ل حماس و حتفل بها معظم السیخ  ات  فهي مناس

اتهم عن اآلخرن   .یتمیز بها أسلوب ح



  2016، 1، العدد 67لد جملا                                                        ثقافة اهلند     

61 
 

، وهو )Gurus(وقد ظهر هذا المصطلح ألول مرة في عهد معلمیهم 
لمت ب من   Parvaارفا (أو " Purbبورب "تعني المعلم، و" Guruجورو "ین؛ مر

ة رت حتفلون بهذا المهرجان . وهي تعني العید أو االحتفال) في اللغة السنس والسیخ 
ات "مع  عنى القراءة الكاملة والمستمرة لكتابهم المقدس " Akhand Pathآكهند 

ساعة وتنتهي یوم  48حتفال بـ أما القراءة فهي تبدأ قبل اال". جورو جرانث صاحب"
قوم بهذه المهمة أعضاء . االحتفال في منازلهم الخاصة أو معابدهم جب أن  و

قرأ ساعتین  ل منهم  دون انقطاع،  ل مستمر و ش األسرة أو جماعة القراء المهنیین 
ات المختلفة . أو ثالث ساعات ضا في المناس وعالوًة على ذلك، تنظم هذه القراءة أ

همثل ح ن ف   34.فل الزواج والوالدة والوفاة والتحرك إلى منزل جدید للس
ة المجالس الخاصة في معابدهم،  اإلضافة إلى ذلك، تعقد بهذه المناس و

مهم وأعمالهم اة معلمیهم وتعال ما أن السیخ یخرجون . وتلقى المحاضرات عن ح
نشدون  سیرون في المواكب من خالل القر والمدن و التراتیل  من منازلهم و

نظم المطعم الخاص . المقدسة ع الزائرن "Langar"و ، والطعام هنا یوفر لجم
ضا  اء، وتوزع خارج المعابد أ انوا أم أغن ین في هذا االحتفال، فقراء  والمشار

انتهم وعقائدهم غض النظر عن د ما تنظم . الحالو والفواكه في الجمهور العام 
الطرقة " الخالصا"سیخ إلى ترتیب البرامج المختلفة مثل ضّم ال ه  الذین لم ینضموا إل

ند سینغ عام  ذا، تصدر مجالت ودورات . م1699التي أوجدها جورو جو وه
ة وتنشر فیها مقاالت تتمحور حول ثقافتهم  ة مختلفة خاصة بهذه المناس سیخ

اة مرشدیهم وأعمالهم ضا المهام العامة إلى جانب ا. وتارخهم وح لمهام وتعقد أ
ات ة في المدارس والكل م ة واألكاد اء . األدب ضا مع إح تضمن هذا المهرجان أ و

ما زنت معابدهم  ة،  ن ة اإلضاءات في المعابد والمنازل الس ر السنو الذ
"Gurdwaras "ات واألضواء س جدیدة . الزهور المتلونة والرا إنهم یرتدون مال

عض للخدم تجمعون مع  ة فاخرة و رتلون زاه ات و ادلون التح ت ات الخاصة و
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لقون " جورو جرانث صاحب"تابهم المقدس  نشدون القصائد في مدح المرشدین و و
  .المحاضرات عنهم

وم استشهاد جورو  ند سینغ و الد جورو نانك وجورو جو عتبر عید م و
ة في التق غ بهادر من أكثر االحتفاالت شائعا وأكبرها أهم م أرجن دیف وجورو ت و

ة الد المرشد . السیخي لد الطائفة السیخ عید م عادًة في شهر " نانك"حتفل 
م القمر الهند والسیخ . نوفمبر، ولكن التارخ یختلف من سنة إلى أخر وفقا للتقو

سّمى هذا المهرجان  ر إلى العالم، ولذلك  عتقدون أن المرشد نانك قد جلب التنو
ضا بـ  ند سینغ، . رجان الضوءأ مه" براكاش أتسو"أ أما المرشد العاشر، جورو جو

سمبر عام  ة بیهار " اتنة"م في مدینة 1666فقد ولد في الثاني من شهر د في وال
ة سمبر أو ینایر حسب االختالف في 35الهند الده في شهر د عید م حتفل  ، و
م الد المرشد نانك حیث یر . التقاو عید م ه  ش الده  عید م تابهم واالحتفال  ّتل 

انة  ب وتلقى المحاضرات عن الد نظم المو دون انقطاع و ل مستمر و ش المقدس 
ة ذلك استشهد المرشد الخامس جورو أرجن دیف في عهد اإلمبراطور . السیخ و

یر في الخامس والعشرن من شهر مایو عام  فبهذه . 36م1606المغولي جهان
ة شهر مایو  عقد االحتفال في نها ة  ر المناس اًء لذ ة یونیو، وذلك إح أو بدا

ضا بـ . وفاته عرف أ غ بهادر الذ  حتفل " ِدْرع الهند"أما المرشد التاسع جورو ت فقد 
ل سنة حیث اعتقله اإلمبراطور المغولي  ر استشهاده في شهر نوفمبر  عید ذ
أورنك زب وأعدمه في تشاند تشوك بنیو دلهي في الحاد عشر من شهر نوفمبر 

م المواكب وٕانشاد . 37م1675عام  ل منهما عن طر تنظ ر استشهاد  حتفل بذ و
ات المصنوعة  القصائد وٕالقاءالمحاضرات والخطب وتوزع الحالو والفواكه والمشرو

ما بین الزائرن في  ر ف غض النظر عن " جوردوارا"من الحلیب والس وأطرافه 
ة   38.معتقداتهم الدین
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اولي أو بند  یوم "أ  Bandi Chorh Diwas":39"دیوس  تشوردی
ر أو نوفمبر حسب ". اإلفراج عن المعتقلین حتفل بهذا المهرجان في شهر أكتو

تزامن مع  ، و الد م الم اولي"التقو عتبر هذا العید . أ عید األنوار للهندوس" دی
عد عید  ة وأكثرها شهرًة  اد السیخ ساخي"من أهم األع حتفل بها السیخ في ". فا

ة اإلفراج عن المرشد السادس  افة أنحاء الهند، وذلك ند"مناس من " جورو هارجو
ار"السجن في قلعة  ة " جوال ش"بوال ا براد ر عام " مده ة في شهر أكتو الهند

لعبون . م1619 قومون بإضاءة األنوار والشموع و وخالل هذا االحتفال السیخ 
ذلك یّزن المعبد الذه. األلعاب النارة والمفرقعات في اللیل بي في مدینة و

آالف من األضواء المتأللئة والشموع" أمرتسار" ل . والمنازل  عقد هذا االحتفال في 
ل فعلي في  ش حتفل  اند تشور  جورو"من المعابد والمنازل، إال أنه  دوارا داتا 

ار"مدینة " صاحب ل عام" جوال   .ل مرح وفرح 
ة ممتعة، فقد دفعت  ة تارخ ندجو "ولهذا العید خلف وفاة والده بید " رو هارجو

رة للطائفة  ز على تعزز الشؤون العس یر إلى أن یر اإلمبراطور المغولي جهان
ة ل رمز . السیخ ش مثالن  فین  أ ، "Piriپیر "و " Miriمیر "إنه حمل س

ة على التوالي  ة أو الروح ادة الدین ة والق ة أو الماد اس ادة الس لمة (الق اشتقت 
ة " میر " ة " میر"من الكلمة الفارس ، وهي تعني "أمیر"والتي تأتي نفسها من العر

س والحاكم لمة . القائد والرئ ة " یر پ"أما  ضا من الفارس ، وهي "پیر"فهي اشتقت أ
س والمرشد الروحي لمتا . تعني القد ة "  پیر میر و "وتستخدم  حسب التقالید السیخ
ة وال مثل هذا المصطلح المبدأ األساسي الذ للداللة على السلطة الماد ما  ة،  معنو

م  اسي والتنظ هم الس ة وسلو م على بنیتهم االجتماع ة وح اس ارهم الس أثر أف
رة لد المرشد السادس  ادة منذ أن تكونت هذه الف ند"والق ما أنه "). جورو هارجو

ة تعرف وأنشأ مح" Ramdaspurرامداس فور "قام ببناء قلعة للدفاع عن  مة رسم
ة" أمرتسار"أ العرش الخالد في مدینة " أكال تخت"بـ  ة البنجاب الهند إال  ،40بوال
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ا "الهور"أن مرتضى خان، أمیر  یر وش ه إلى اإلمبراطور المغولي جهان ، قد وشى 
ش ألخذ الثأر منه لوفاة والده ه، وأكد أنه یجّهز الج یر عن هذا، . إل فلما سمع جهان

ك "و " وزر خان"س الوقت أرسل في نف إلى أمرتسار " Guncha Begغونتشا 
ه ض عل   .إللقاء الق

ار"أما الفترة التي قضاها في قلعة  فهي غیر معلومة، إال أنه أطل " جوال
رعام  اسة . م1619سراحه في شهر أكتو یر س " أكبر"وفي ذلك الوقت، اختار جهان

عد أن  ان برئا، المتسامحة، فأراد إفراجه عن السجن  ن خائنا بل  وجد أنه لم 
ضا : ولكنه رفض أمره قائال إنه لن یخرج من القلعة وحیدا، بل یخرج معه أ

أنه من . المعتقلون اآلخرون من األمراء الهندوس ه الملك ووضع شرطا  فواف عل
اءة المرشد  ع ند"مسك  طل سراحه" جورو هارجو جورو "وحینذاك خرج . فقد 

ند ار"ن قلعة م" هارجو ضا إثنان وخمسون من األمراء الهندوس " جوال وخرجه معه أ
ة اس اب س ان هؤالء األمراء قد اعتِقلوا ألس اءته، و   .آخذین أهداب ع

ضا  ة المهمة، توجد هناك أ اد والطقوس السیخ وفضال عن هذه األع
عضها  ، و انات أخر ة من د تس عضها م انات،  اقي الد من عادات وتقالید 

اع  مارسها أت ع هذه العادات والتقالید التي  نتاجهم الدیني واالجتماعي والبیئي، وجم
ضا  س في المجتمع الهند فحسب، بل وخارجه أ انة تسود مظاهرها ل هذه الد

ة، والمملكة المتحدة ات المتحدة األمیر ندا، والوال وأهم هذه العادات . وخاصة في 
م الدفن والزو  مراس س الحلقة تتعل  ة ول ة الطفل والمعمود في ) األسوار(اج وتسم

ادئ  منى واالمتناع عن حل اللحى والشوارب والشعر وغیرها من الم معصم الید ال
ة األخر   .األساس

 :الحواشي
                                                            

ون، حضارات الهند، ترجمة . 1   .205-206: عادل زعیتر، ص: جوستاف لو
  .24: عبد المنعم النمر، تارخ اإلسالم في الهند، ص . 2
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  1ثقافة  آسام 

 
   Monoleena Dutta) مونولینا داتا شودهر   

** Choudhury)    

  ***حبیب هللا خان. د .أ: ترجمة
  
دٌة من نوعها{ ٌة جدًا وفر حد ذاتها غن ة  هناك تنّوع في . نجد أن الّثقافة اآلسام

ة وأسالیب العادات الغذائ ما یتعل  ة وتقالیدها السّما ف ارتداء  الثقافة اآلسام
س ومع ذلك هناك وحدة في هذا التنوع سي هنا مثل . المال واألرز هو الغذاء الرئ

ات الهند  ة ووال ة البنغال الغر ه مثاًال لوال ات األخر في الهند، وأضرب عل الوال
ان جنوب الهند  حّب سّ حّب الشعب اآلسامي الحموضة مثلما  ، و ة األخر الجنو

اق الشفي إعداد أطعمتهم، و عض األط ةما توجد في  ضاً  عب . في شمالي الهند أ
ة مناط الهند ولذا یتم االحتفال  ق ة هنا مثل  س ان الرئ ع األد اع جم ش أت ع و

صدٍق وٕاخالٍص وحماسٍ  ة  ات الدین ّل . افة المناس والشعب اآلسامي یرّحب 
حرارة أتي إلى هذه األرض  حّب الشعب اآلسامي السال. من  ة والمرونة و م والمح

قى  ما هذا هو السبب الذ أ في وجهات النظر، مع تشّبثه بثقافته وتقالیده ور
اة حتى یومنا هذا دة على قید الح ة الفر  .}الثقافة اآلسام

                                                            
احثة ا** ة،ل رت ز خاص للدراسات السنس توراه، مر جامعة جواهرالل نهرو،  للد

 .CSS/J.N.U .نیودلهي
ة أ *** ة وآدابها، الجامعة المل ةستاذ، قسم اللغة العر  .، نیودلهياإلسالم
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ارة عن  أنها ع ار الثقافة  ن اعت رة " ُم الفنون والمظاهر األخر لإلنجازات الف
شرة من حیث المجموع  ار والعادات والسلوك "ما أنها تعنى ، و2"ال األف

ٍم تمّثل  3"االجتماعي لشعٍب أو مجتمٍع معّینٍ  ن القول إن ثقافة منطقٍة أو إقل ولذا ُم
ة  ة والعادات الغذائ ما فیها الفن والحرف الیدو اة اإلنسان  ّل جانب من جوانب ح

ات وما إلى  اد واالحتفاالت والمناس فید اإلحصاء .. ذلكوأنما األزاء واألع و
ان الذ ُأجر عام  ة آسام بلغ  2011الرسمي للسّ ان وال م، أّن عدد سّ

ة  26655528 اني في المناط الحضرة والرف ش هذا التعداد السّ ع نسمة، و
ة آسام تتكّون من امتزاٍج جمیٍل للثقافات المختلفة، حیث ینحدر 4لتیهما ، وثقافة وال

ة ان الوال ة  معظم سّ من أصل منغولي بینما ینحدر اآلخرون من أصول آرة وتیبت
اإلضافة إلى اآلسامیین والبنغالیین  اسم اآلسامیین، ف عًا  ة، وُعَرفون جم ورم و

ائل أخر أمثال میر و انشي  والمني بورین ثمة ق وتش راج مي و بودو و ش م
ائل التي تعو  اري وغیرها من الق اتشار و  ش هنا، ولذلك نجد امتزاجًا رابها و 

ة  ائل في أرض آسام الخضراء الجمیلة، واللغة الرسم ع هذه الق ًال لثقافات جم جم
لیزة، في حین یتحّدث الناس بـخمس وأرعین  ة واإلن ة هي اللغة اآلسام لهذه الوال

ة آسام أساسًا للشا ومصافي النفط والن ًا في هذه المنطقة، تشتهر وال وع لغًة تقر
ه  اء التي "حرر موغا"الخاص من الحرر الذ ُطل عل ، وهنالك العدید من األش

س والفنون الرائعة  ة آسام ومنها النمط الفرد الرتداء المال تمّثل الثقافة المختلفة لوال
طة التي  س ة واألطعمة اللذیذة ولكن ال الحیو ضة  اد النا ة واألع والحرف الیدو

ي یتناولونها في األ ة والرقص الكالس قى السج ة، والموس ام العاد اد أو األ ع
اة وما إلى ذلك، وٕالى  الح ضة  ة النا التعّبد والرقص الشعبي الحیو والمسرح
ات التي أغنْت ثقافة آسام أهّمها  عض الشخص ة هناك  جانب هذه العوامل الثقاف

فا"وأبرزها  اراد فا"وتلمیذه " سرمانتا شان ن مالحظة تأثیرهما في "مادهواد م  ،
ما نجد تأثیر فلسفة هاتین الشخصیتین الشهیرتین  قى،  ة والموس الرقص والمسرح
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قّدر الشعب اآلسامي هاتین  بیر، و ر الدیني للشعب اآلسامي إلى حد  في الف
ة،  ة في الوال الدهما ُتعّد من العطل الرسم ة عید م الشخصیتین إلى درجة أن مناس

ة ا الزراعة وغالب اس"لشعب اآلسامي تشتغل  أو الزراعة المتنّقلة التي هي  "جوم 
حلو لي أن  ائل هذا النوع من الزراعة، واآلن  مشهورة جدًا، وتمارس العدید من الق

قدٍر من التفصیل  ورة آنفًا  ة المذ   :أتناول العوامل الثقاف
اء الشعب اآلسامي   :أز

 :میخال تشادور  - أ
ة، وه أ المالءة ُعّد میخال تشادور ارة عن قطعتین  يالزِّ التقلید للمرأة اآلسام ع

ة  ، میخال تشادور متاح في الحرر والقطن والموغا، ترتد المرأة اآلسام من سار
ضًا ولكن ارتداءه مقتصر على منطقة معّینة من آسام السفلى مثل  السار العاد أ

ن ا اتشار حیث تس رم غانج و الكاند و ع هائ ة، ولكن في جم ة البنغال لغالب
ة میخال تشادور ا ترتد المرأة اآلسام   .أنحاء آسام العل

حظى السار المصنوع من حرر سوالكوتشي موغا  اإلضافة إلى میخال تشادور  و
بیرة جدًا،  ة  سوالكوتشي، ثم ُیرسل إلى األسواق التجارة في  وصنعه نّساجشعب

طلب الزائن، والنوع اآلخر الذ متاح ومشهور هنا هو افة أنحاء الهند وفقًا ل
ات وحرر اإلیر  وأما منتجات النول األخر التي . السار المصنوع من حرر ال

ة فهي السار المصنوع من حرر آسام  ة آسام والمرأة اآلسام ط بثقافة وال ترت
ما یتعل بِز الرجل اآلسامي فهو عادًة ما یرتد د. والموغا وهوالمئزر ( هوتيوف

ات عض الوال سه الرجل الهند في  ورتا )یل ه القفطان(  و ش ص  عّد )وهو قم ، و
، ولكن الرجل اآلسامي في الوقت الحاضر  اسه التقلید س عادة هذا ل یرتد المال

ة ة ارتداء  وهي القمصان والبنطلونات الغر ما تفّضل المرأة اآلسام وما إلى ذلك، 
یجامة ّل  ورتا و فّضل في  ص وما إلى ذلك، ولكن الشعب اآلسامي  وجینز وقم

ة  ات الدین اد والمناس ساألع ة ارتداء المال   .التقلید
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 :غاموسا  -  ب
ة تعني أكثر  لمة غاموسا عادًة ما تعني منشفة الحمام، ولكنها في الثقافة اآلسام

ة آسام عززة لد الشعب  ضًا، فهي في وال اآلسامي وتمّثل من ذلك وتختلف عنها أ
ًا  قّدمونها للضیوف ترحی طة بها، ألنهم  ثقافتهم وتقلیدهم، وفي الواقع إن هوّتهم مرت
ما بین  ة آسام، وحتى ف أتون من خارج وال بهم، والسّما ألولئك الضیوف الذین 
األخّص  ة التي ُتقّدم لتكرم الناس و الشعب اآلسامي ُتعتبر غاموسا نوعًا من الهد

ة احتفاالت للمسنّ  مناس ار والمعّلمین ونحوهم  ام  "بیهو"ین الك أو حتي في األ
ارة عن قماش عرضه متران  ة، تعّد غاموسا رمزًا لالحترام والتكرم، وهي ع العاد
ض ذ إطار  ة من القماش األب وطوله أرعة أمتار، وُتصنع هذه الغاموسا التقلید

ط األحمر "أحمر الخ   ".عّد 
  ):لُقََّعةا(جهابي  -ج

انها  الزراعة، ومعظم سّ ما أن آسام تشتهر  ة، و ُتعّد جهابي رمزًا آخر للثقافة اآلسام
عة في حقول األرّز  ستخدمون هذه الق ة، والمزارعون  األعمال الزراع شتغلون 
ة  عة التقلید حت هذه الق ة أنفسهم من أشّعة الشمس والمطر، ولهذا السبب أص لحما

ة آسام، إّنها ُتصنع من الخیزران رمزًا للشعب  ة لوال اآلسامي، وتمّثل الحرف التقلید
ة آسام، لذا ُصنع عدد  ثرة في وال وسعف النخیل، أشجار الخیزران والنخیل تنمو 
ة التي  عة العاد ة منها وخاصًة من الخیزران، والق بیر من منتجات الحرف الیدو

ةغیر مزخرفة و  ستخدمها المزارعون فهي عادًة ما تكون  م زن  ،من غیر أ تصام
عة ملّونة  م جمیلةفي حین ُتستخدم ق ال الضیوف وتزین المنازل مع تصام   .الستق

ة  ق س للشعب اآلسامي یختلف تماما عن  ذا نجد أن أسلوب ارتداء المال وه
الد، والشّك في أنه غني ومنقطع النظیر في هذا المجال  .الشعوب في ال
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ةالفنون   :والحرف الیدو
ة أساسًا من القصب الهند   ة آسام ُتصنع مواد الفنون والحرف الیدو هنا في وال

سبب زراعة و وجود هذین المحصولین على نطاق واسٍع في هذه  والخیزران 
ع  ة من هذه المنطقة إلى جم ة والخیزران المنطقة، وُتصّدر هذه المنتجات القصب

قًا للبیئة، أنحاء العالم، فإن األثاث ا فًا وصد ون خف لمصنوع من القصب والخیزران 
عتمدون على هذه الصناعة،  بیرًا من الناس في هذه المنطقة  ولذلك نجد أّن عددًا 
ة في األسواق  ع منتجات الحرف الیدو سبون معاشهم عن طر ُصنع و و

قتصر استخدامهما على صنع ة، فالقصب والخیزران ال ة والدول مواد الزنة  الوطن
ستخدمها  اء التي  والزخرفة فحسب وٕاّنما یتم استخدامهما لصنع العدید من األش

ة اتهم الیوم   .أهالي المنطقة في ح
ة آسام ومهرجاناتها اد وال  :أع

ة آسام هو عید  سي لوال ه على نطاق واسٍع جدًا  "بیهو"العید الرئ الذ یتم االحتفال 
ة وعرضها من ق ة في طول الوال غّض النظر عن انتماءاتهم الطائف ع الناس  بل جم

ع  ه الناس من جم شارك ف ة، ُحَتَفل بهذا العید ثالث مرات في السنة، و والعقائد
صلٍة إلى  مّت  هم، ألّن هذا العید ال م قلو ه من صم تمّتعون  ان، و قات واألد الط

تم اال ة، و موسم الزراعة في الوال عید أ دین وٕانما یخّص  في  "بوهاغ بیهو"حتفال 
ساخ" شهر  صادف منتصف شهر أبرل، وُعرف  "ف م الهند والذ  حسب التقو

اسم  ه في  "رونغالي بیهو"هذا العید  ام، وُحتَفل  عة أ ه س ستمر االحتفال  ضًا، و أ
ما یتم االحتفال بـ  ة الجدیدة،  ة السنة اآلسام الذ  "ماغ" في شهر "ماغ بیهو"بدا

اسم  ضًا، وُحَتَفل  "بهوغالي بیهو"صادف منتصف شهر ینایر، وُعرف هذا العید  أ
اد بإعداد األنواع  متاز هذا العید عن غیره من األع ة موسم الحصاد، و ه في نها

تم االحتفال بـ  ة شهر  "اتي بیهو"الكثیرة من األطعمة، و ك"في بدا ة  "ارت وفي نها
ر والذ ُسّمى من قبل عامة الناس بـ  "أسفین "شهر أو في منتصف شهر أكتو
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ضاً  "ونغالي بیهو"اسم  "اتي بیهو"أو بوسط شهرن، وُعرف  "دوماهي" ط . أ ترت
تم االحتفال بها عند نضوج الحبوب  الزراعة، و اد أو المهرجانات أساسا  هذه األع

العیدین األولین ع. أو عند الحصاد افة أنحاء یتم االحتفال  لى نطاٍق واسٍع في 
حتفل الهندوس بـ  ذلك  ة آسام، و على نطاٍق واسٍع،  "الي بوجا"و  "دورغا بوجا"وال

ة األخر  اد الدین األع ة یتم االحتفال  انات األخر في الوال اع الد ونظرًا لوجود أت
ح وما إلى ذلك الد المس   .مثل عید الفطر وعید األضحى وعید م

اراد فاشان   :فا و مادهواد
عدٍد من العوامل،  شّل السلوك االجتماعي جزء تأثر  ال یتجّزأ من ثقافة معّینة، و

م وفلسفة  اة وثقافة الشعب اآلسامي هي تعال ومن أهم العوامل التي أّثرت في ح
فا، الذ  اراد في القرن الخامس عشر، وسعى إلى إجراء إصالح وجد سرمانتا شان

شن انة ف اسم )Vaisnava(افا في د ة  اسارانا "، وُعرفت جهوده اإلصالح إ
ة في )Ekasarana Namadharma( "نامادهارما ، وتتلّخص هذه الجهود اإلصالح

رشنا شنو أو  ادة اإلله الواحد وهو اإلله ف فا في شهر 5الدعوة إلى ع اراد ، ُولد شان
رعام  ام بدور المصلح الدیني أّلف العدید من 6م1449أكتو األلحان ، فهو بجانب الق
ة  ق ات، ) Borgita(مثل بورغیتا الموس تب المسرح حتى الرقص و وما إلى ذلك، و
ي فه) Sattriya(ساترا  الكالس فا في من تأل ذلك ساهم تلمیذه الشهیر مادهواد ، و

فه العدید ة، من خالل تأل ق األلحان  من إثراء الثقافة اآلسام  ونامغوسا ة الموس
  .7وغیرهما

قى  - أ  :الموس
فا بتألیف العدید من األناشید التي تنقسم إلى أرعة أنواع وهي اراد  "بورغیتا": قام شان

اغیتا"و ما"و "رتاناغوشا"و "أن التي أّلفها  "بورغیتا"، لقد بلغ عدد أناشید 8"بهات
فا  اراد فا أنشودًة، وأضاف إلیها ف 34شان ٍ تلمیذه الشهیر مادهواد  157ي وقت الح

قاها  بورغیتا، لقد تم تألیف أناشید 9أنشودة أخر  رشنا لذلك ُتعتبر موس اة  حول ح
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قى  ة، وتعتمد موس ة  بورغیتاتعّبد س قى الرئ ة، وآالت الموس على األلحان الكالس
مبولس"وأنواع مختلفة من  "خول"هي  بورغیتاالتي ُتستخدم في إنشاد   "س

ُتستخدم أسماء مختلفة لكرشنا، واألناشید التي  بورغیتا، وفي أناشید "10الفلوت"و
ة تسّمى بـ  ا غیتا"تصاحب أعمال المسرح ر أن "أن الذ ا"، وهنا یجدر  هو اسم  "أن

ة ذات الفصل الواحد ن تحدیدها بنوع من 11المسرح م اكا"، و في ) Rupaka( "رو
رتي ا غیتا"تم إنشاد ، و12األدب السنس اق التمثیل المسرحي  "أن عموما في س

ة ة أو االحتفاالت القرو ان ة االحتفاالت الره مناس م  یرتانا "وُتعّد . 13الذ ُقدَّ
فا وهي  "غوشا اراد فات شان ع الناس  25 تتألف منمن أشهر تأل ن لجم جزء، وُم

وا في  شار جماعي عن طر ترتیل األناشید ، وهو نوع من التعّبد الیرتاناغوشاأن 
قى التعّبد ر اسم اإلله "نامغوسا"و. ةعلى الموس . 14تعني إنشاد أمجاد اإلله مع ذ

ة المتمّثلة في  شنو قى الف ما الموس ة وال س ة التعّبد قى اآلسام بورغیتا فإن الموس
اراغیتا مة جداً  وأن ة ورخ طة وألحان شج س لمات    .تتسم 
 :ةالرقص والمسرح  -  ب

ي  فا إلظهار حب اإلله  "ساترا"إن الرقص الكالس اراد استحدثه سرمانتا شان
ة هذا الرقص لرشنا   قى والمسرح ة الموس م ل الرقص، واعترفت أكاد رادها في ش
ة في الهند2000في عام  الس واحد من ثماني رقصات  وُطل على هذا . م 

ان ُیؤدَّ في "ساترا"الرقص اسم  ة  ساترا، ألن هذا الرقص  انت الجمع حیث 
ة افة أنشطتها الدین عقد  فا تقوم  راد لها شان ة التي شّ شنو والشيء الملفت . الف

ن في الساب مسموحًا للمرأة أن تشارك  للنظر في هذا النوع من الرقص هو أنه لم 
عود إلى أن المذهب الف شنو الذ استحدثه في مثل هذا الرقص، والسبب 

ة آلهة أنثى مثل  عتبر أ فا ال  اراد رشنا، ولهذا  الكشميأو  رادهاشان زوجة لإلله 
، وحتى األدوار "ساترا"السبب لم ُسمح في الساب ألّة امرأة أن تشارك في رقص 

ة في رقص  ا"األنثو ور "أن ، ولكن في الوقت الحاضر 15ان یؤّدیها الراقصون الذ
ن  ا"و "ساترا"للمرأة أن تشارك في رقص ُم هي "بهاونا"، ومن المعروف أن "أن
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ة التي ُتقّدم في  قى 16نامغورالعروض المسرح ات إال الموس ، وما هذه المسرح
فا تفرجوالرقص، وهي تقّدم للم اراد تب شان ة، لقد  ة أواجتماع ین إما رسالة دین

ات ذات الفصل الواحد، وهذ ات ال تستند على العدید من المسرح ه المسرح
ات  ةالمسرح رت ةأو  السنس ات من قبل البراكرت م هذه المسرح " سوتردهارا"، وُتقدَّ

ة فإنه عندما ُینشد األناشید یؤّد دور  فقط الذ ُعّد الممّثل الوحید في المسرح
ة شرح المسرح مینیهارانا"ومن أهم مسرحّاته  .17الممثل و ، "ناارجاتاهارا"و ،"رو

ادامانا"و اال"، و"ال    .18"یلي غو
ة آسام  :الرقص الشعبي في وال

ة آسام، ومنها رقص  ع في وال ة التي تش  "بیهو" هناك العدید من الرقصات الشعب
ارة عن  "بیهو " الذ یتم تأدیته في وقت ات، وهو الع ان والفت ه الفت شارك ف فقط، و

قاع الطبل و اتحرك األجسام على إ ، ومنها نوع آخر من الرقص الصنجو البی
اليُیدعى رقص  ؤّد هذا  أوجا الذ یتم تأدیته من قبل مجموعٍة من الراقصین، و

ما أّن آسام هي أرض الزراعة والمزارعین، . 19ماناساالرقص إلرضاء آلهة الثعابین  و
ادة  قص آخر وهناك ر . یدعون لسالمتهم من لدغة الثعابین ماناسافإنهم من خالل ع

اُیدعى رقص  أفراد قبیلة بودوز اغوروم خّص هذا الرقص  ذلك من 20و ، و
ة األخر رقص  ة األول الناس دهامائیلرقص و  جهومورالرقصات الشعب قوم بتأد  ،

ات، والنوع الثاني  ان والفت ّل من الفت ه  شارك ف عملون في حقول الشا و الذین 
ثیر من  أنابراسانة یتم تأدیته في حفلة الزواج أو حفل ه  شارك ف للبنغالیین، و

قاع تلك األغاني. الناس رقصون على إ ة و   .قوم الناس بإنشاد األغاني المحّل
ة   :العادات الغذائ

ان -أ فة جول  ات الخف  :أو الوج
سهولة على  بیرة في هذه المنطقة وتتوّفر  ة  فة التي لها شعب ات الخف من الوج

ّلها ُتصنع من والتشیرةأ المور والرّز المنفوخنطاق واسٍع هي  ، هذه المأكوالت 
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ل  مع اللبن  المور والتشیرةالرز، ولتناولها أسالیب معّینة على سبیل المثال تؤ
ّرر قوم الشعب اآلسامي . الرائب و السّر األسمر غیر الم اد  ة األع مناس و

ا اق الحلوة والحلو وغیرها  البیثا والتیلیرورات أمثال بتحضیر أنواع مختلفة من األط
ات، ومنها  ة عید  البیثامن الحلو مناس ل خاٍص  ش   .بیهو وماغ بیهوُحّضر 

اد  ة األع مناس ات األخر التي ُتحّضر  ولیرالروو التیلوروراومن الحلو  نار
البیثاو السونغابیثاو البخار وُتسّمى  البیثاإلخ، وهناك نوع خاص من  الغ التي ُتصنع 
ا بیثابـ  ذا توجد أصناف عدیدة من بهابوت د أكلها الناس  البیثا، وه حّضرها و التي 

  .في هذه المنطقة
ة- ب س   :المأكوالت الرئ

سي هو األرّز  محّب الشعب اآلسامي أكل األرز والخضروات واألسماك، غذاؤه الرئ
بیرة في وال ات  م ل الذ یتم إنتاجه  ر العدید من المأكوالت لُتؤ ة آسام، وُحضَّ

اق الشائعة في آسام  ارة عن الكار الحامض  تینغامع األرز، ومن األط وهو ع
ر  ل عادة مع األرز، وُحضَّ طرقة تحضیر المأكوالت : طرقتین تینغاالذ ُیؤ

ر  ة، ُحضَّ ات ة وطرقة تحضیر المأكوالت غیر الن ات اتي  تینغاالن مع الخضار، الن
ر  اتي مع األسماك، وفي تحضیر هذا الكار ُتستخدم فاكهة  تینغاو ُحضَّ غیر الن

 وتینغاأ أو تفاح الفیل لجعله حامضًا في الذائقة، وفي حالة عدم وجود وتینغاأ  اسمها
مون لجعله حامضًا في المذاق، وُعرف  اسم آخر وهو  آوتینغاُستخدم عصیر الل

ة قلیلة جدا من الزوت والبهارات في تحضیر ستخدم ا. تشالیتا م لشعب آسامي 
ستخدمون نوعا من الفلفل ُیدعى  اتهم وأطعمتهم، وٕانهم  اوج الذ ُعّد  بهوت جولو

احارًا جدًا، وُطل على هذا الفلفل اسم آخر وهو  الذ تعتبره موسوعة  ناغاجولو
ة  اس س لألرقام الق   .21في العالم ألذع فلفلغین

سمونها  ة الخضراء التي  وفي حین  "ساك"حّب الشعب اآلسامي أكل الخضار الورق
فّضلون  ضًا، ولكن عامة الناس  قر أ ة لحم الخنزر وال ائل اآلسام عض الق أكل 
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ا إلى جنب مع األسماك الطازجة من النهر،  ط، جن أكل لحوم الدجاج والحمام وال
يواألسماك الجافة  ل  هوتو ضًا تؤ وعند . من قبل اآلسامیین والبنغالیین ثرةأ

فة یتعّود الشعب اآلسامي على مضغ  ة خف ة أو وج ل وج اناالنتهاء من تناول   ال
مضغ جوز األرقة  ورق أو  ما أنهم مولعون جدا  التنبول مع  جوز األرقة، 

شایها وُعدّ . الخام ع أنحاء العالم  ة آسام في جم ًا مفّضًال  تشتهر وال الشا مشرو
ع أنحاء  مذاقه وعرقه ولونه، وُصّدر إلى جم شتهر الشا اآلسامي  ة، و في الوال

  .العالم
 :الدین

ومع أّن أفراد الشعب اآلسامي متدّینون جدا ولكنهم غیر متحّفظین في وجهات 
ة ا ة آسام، ولكن العقائد الدین سي لوال ة الدین الرئ ألخر مثل نظرهم، ُتعّد الهندوس

ة إلخ  ة والبوذ ح ضًا تمارس هنا... اإلسالم والمس شنو الذ . أ إن المذهب الف
ة ة ُماَرس على نطاٍق واسٍع في الوال انة الهندوس المذهب . ُعّد فرعًا من فروع الد

ع الطوائف والعقائد ولهذا  اع جم فا مفتوح ألت اراد شنو الذ استحدثه شان الف
الذات ن ًة واسعًة في المجتمع السبب  بیرًا وشعب شنو رواجًا  ال المذهب الف

عته. 22اآلسامي مقراطي في طب ط ود س شنو  اع هذا المذهب . 23المذهب الف وأت
ّ وثٍن ، عبدون أ منع  ال أكلوا و اعه أن  ن ألت هذا المذهب قتل الحیوانات  ولكن ُم

اللتین أنشأهما  اترا ونامغورسإن المؤسستین التوأمین . 24السمك ولحوم الغزالن
شنو اآلسامي وٕادارته م المجتمع الف فا تقومان بتنظ اراد لمة . شان ة آسام  وفي وال

ة ساترا ن شنو أو المنشأة الس تعني البیت المشترك  نامغور، و25تعني الدیر الف
ة مثل الغناء وا افة األنشطة الثقاف ة مثل الصالة  و لرقص حیث ُتقام الشعائر الدین

ّ تمثال لآللهة، ولكن في ساترا 26والتمثیل وما إلى ذلك ، وفي نامغور ال یوجد أ
ه اسم  رسيٌّ ُطل عل والناس یجلسون  27"مقعد المعّلم"أو "غوروهان"ونامغور یوجد 
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ؤّدون صلواتهم، وُتعّد ساترا أكثر تقّدسًا من  من حیث  نامغورحول هذا الكرسي و
ح ل صح ش ادة مع الطقوس  ة الع عة و فیها یتم تأد  .الطب

ٌة جدًا وفردٌة من نوعها حد ذاتها غن ة  ذا نجد أن الّثقافة اآلسام هناك تنّوع في . وه
ة وأسالیب ارتداء  العادات الغذائ ما یتعل  ة وتقالیدها السّما ف الثقافة اآلسام

س ومع ذلك هناك وحدة في هذ سي هنا مثل . ا التنوعالمال واألرز هو الغذاء الرئ
ات الهند  ة ووال ة البنغال الغر ه مثاًال لوال ات األخر في الهند، وأضرب عل الوال
ان جنوب الهند  حّب سّ حّب الشعب اآلسامي الحموضة مثلما  ، و ة األخر الجنو

اق الش عض األط ما توجد في  ةفي إعداد أطعمتهم، و ضاً  في شمالي عب . الهند أ
ة مناط الهند ولذا یتم االحتفال  ق ة هنا مثل  س ان الرئ ع األد اع جم ش أت ع و

صدٍق وٕاخالٍص وحماسٍ  ة  ات الدین ّل من . افة المناس والشعب اآلسامي یرّحب 
حرارة ة والمرونة في . أتي إلى هذه األرض  حّب الشعب اآلسامي السالم والمح و

قى الثقافة وجهات النظر، مع  تشّبثه بثقافته وتقالیده ورما هذا هو السبب الذ أ
اة حتى یومنا هذا ة الفردة على قید الح   .اآلسام

 :الحواشي
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ة عد االحتالل  المدارس العر ة في الهند  اإلسالم

  اإلنجلیز حتى الیوم
  

  **عبد الرحمن. د

  
خ إل{ ة أنجبت المجتهدین والقراء  ىشیر التار ه القارة الهند أن المدارس في ش

اء والمحدثین ورجال اإلدارة والعساكر والخبراء في  والحفاظ والفقهاء والقضاة واألط
اء والفالسفة وأهل الدعوة واإلرشاد و غیرهم  ام واألد ن والح ر االقتصاد والمف

شر للح دل الذین تمس الحاجة إلیهم في المجتمع ال ان المجتمعي و فاظ على الك
ه  ة فحسب بل أدخلت ف ذلك على أن منهجها الدراسي لم ینحصر في العلوم الدین

ات الزمن الت حسب ضرورات ومقتض فكان یتم تدرس علم . التغییرات والتعد
ا في هذه المدارس  ة والهیئة والطب والنجوم والجغراف الهندسة والزراعة واألدو

ان ا لجنب، و ة جن اطة والصناعات الیدو ة والخ اضة البدن ت تعلم فیها الر
  .}وغیرها

ر الثقافياال طاني والغزو الف    :ستعمار البر
اة  لقد ترك االستعمار ة على ح اسات سلب اإلنجلیز في الهند انع

ة، وذلك ألنه حاول تغییر المنهج الدراسي  ة واالقتصاد ة واالجتماع المسلمین الثقاف
ة من الفقه والحدیث والتفسیر  ان یجمع بین العلوم الدین المغولي السائد آنذاك والذ 

ین العلوم المتداولة من الر ة والحساب والتارخ والعقائد والكالم واألدب و اض

                                                            
 .اتب حر، نیودلهي، الهند  **
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ان المتخرجون فیها یتولون المناصب والمنط والطب و واالجتماع  تشرح األبدان، و
ومة  ة مثل صدر الصدور والقاضي والمفتي والمراقب والكاتب، ولكن الح وم الح
التالي عن  عدت المسلمین عن حصولها و ة جدیدة أ م مناهج تعل اإلنجلیزة أتت 

ة تلك المناصب الع انوا یتمتعون بها في العهود المغول ة والسلطات األخر التي  ال
ومة اإلنجلیزة أو ممن  ىففي العهد البرطاني تول تلك المناصب رجال متملقون للح

ة، وهي  ة الجدیدة المتمردة على الدین الحنیف واألمة اإلسالم م امتثلوا للمناهج التعل
مالتي أدت إلى تخلف المسلمین الهنود ت ة عل ا وٕالى تدهور العلوم الدین ا واجتماع

ان اإلسالمي فإن  ع الماد والدیني معا، و إلى تزعزع الك مي ذ الطا والمنهج التعل
ین العلوم المعاصرة  ة و ان مجمعا بین العلوم اإلسالم مي اإلسالمي  النظام التعل

ة ة واإلدارة والقانون ان القانون التنفیذ. من االقتصاد في الهند في العهود  و
ان  ات، فلذلك  الحظ ذلك في قانونها للجنا ما  ع إسالمي  طا ة  مطبوعا  المغول
المناصب الهامة  ة یتمتعون  الرجال المثقفون بتلك العلوم ذات المناهج اإلسالم
الد ألغوا  عد أن احتل اإلنجلیز ال عة بین الناس ولكن  ة والسلطات المت العال

حتلونها وفضال الوظائف التنف ان العلماء المسلمون  ة التي  ة والمناصب العال یذ
ع الحقوق  ومة اإلنجلیزة االستعمارة المسلمین من جم عن ذلك فقد حرمت الح
موجب الدستور الهند حتى صادرت ممتلكاتهم الهائلة  ستحقونها  انوا  التي 

ة، فأد ذلك إلى تدهور حاالت المسلمین  ة والوقف ة الشخص ة واالجتماع االقتصاد
ادة التراث اإلسالمي والثقافي ة وٕا م ة والتعل اس ر في . والس و علي سبیل المثال ذ

ة  الصدد ذلك را الصندوق المالي الشهیر أقامه رجل ثر صالح من وال تور ز الد
الغ  ومة اإلنجلیزة بذلت م ة، و لكن الح مة والثقاف بنجال لتحسین أوضاعهم التعل

ه الجلیلة ولم تدخر ما في وسعها إلفشال مقاصده النبیلة، و من هائ ا مساع لة إلح
م العلوم العصرة ولخدمة مصالحها ة لتعم ة إنشاء جامعة رسم   1.محاوالتها الطاغ
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ومة اإلنجلیزة ورجالها ترغب عامَة الناس  هذا، ومن جهة أخر لم تكن الح
عصرة المشوهة والثقافات اإلنجلیزة وخاصة المسلمین في الحصول على العلوم ال

طرق شتى المسحة ذات  انت تجبرهم على الحصول علیها  ة بل  ح ة المس الدین
ة و قوة مؤلمة عد أن الناس جعلوا . من حیل داه ما  ومن النتائج التي ظهرت ف

ادرات الخیرة  ع الم ار  -ینظرون إلى جم ان یبذلها العلماء واألخ بنظر  –التي 
قول الشاعر المعروف الر المساعي الجلیلة " حالي"ة والشك،  إن الذین قاموا 

عض  إلصالح أوضاع المسلمین المتدهورة، عّدوهم محتالین أو متخلفین حتى أفتى ال
ة  ة والتحوالت الغر رة بین االتجاهات الدین ذا شنت الحرب الف فروا، ه أنهم قد 

اسم التقدم واالال المزد من التي أدت المسلمین إلى زدهار وٕالى تدهور والتخلف 
اسم العزمة والنجاح   .2الهزمة والفشل 

م  ان القد ة في الحفا على الك ة والعلم سرفون مواهبهم الماد لم یزل المسلمون 
عض العلماء  رن ماضیهم المجید مع أن  م متذ وٕانشاء المدارس علي النمط القد
انوا ینبهونهم دائما إلى الخسائر التي سوف تترتب عقب  عید النظر  الحلماء 

اعهما  "شبلي النعماني"لعالمة وا "حالي"ذلك، فهذا هو الشاعر الكبیر  ثیر من أت و 
أن اإلسالم دائما یدعو إلى االنسجام مع  ات اقتناعهم  بذلوا مافي وسعهم إلث
ار  در من األف األحوال المتغیرة والظروف المتقدمة و إلى أخذ ماصفا وترك ما 

ة أخذ أن المسلمین في البدا وا األقمشة الناضجة والمصالح السائغة الجدیدة واستدلوا 
وأسالیب البناء واإلدارة والتنسی والبرد وعلوم الفلسفة والحساب والنجوم من یونان 
سغ اإلسالم والمجتمع اإلسالمي  ین منها ما لم  والفارس والروم والهند ثم نقحوها تار

عیهم ومقلدیهم عدهم تا ما  ح الناس ف ثیرا من الخیرات حتى أص   .3ثم أضافوا إلیها 
ة و موادها رّدا عل ى المنهج الدراسي االستعمار انحصر نطاق المدارس اإلسالم

مة، وتطرق بین األوسا  ة المتداولة في العصور القد ة في العلوم الدین الدراس
مي الجدید وهما  م والمنهج التعل مي القد اسم المنهج التعل ة مصطلحان  العلم
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را ونظرا، ومن ردود  ما بینهما ف عال لهذه المناقضات والمناهضات أن فأیخالفان ف
ة  وم م حرموا من الحصول على الوظائف في اإلدارات الح المنهج القد المثقفین 

ة ارة أخر من تولیهم  للمناصب الرسم   .وفي ع
ن النضال ضد االستعمار عام  ا 1857لم  ا نهائ ان سع ة فقط بل  م ثورة دام

ازات لهم شر ذلك . للحصول على اإلعفاءات واإلمت بل هو الخیر للمسلمین لم ی
ة في قلوب المسلمین  ذا ازدادت المشاعر العدائ أنهك قواهم و شتت جمعهم، وه
بیر في عدد المسلمین في   تجاه القو االستعمارة التي تسببت إلى انخفاض 
ة واإلدارة، واستمر الحال على  افة  منها المؤسسات الثقاف ة  وم المجاالت الح

ةأإلي أن ذلك  حت األوضاع سیئة للغا   .ص
  :ضرورة إنشاء المدارس

استقرت براثنها في أنحائها، وقعت م االحتالل اإلنجلیز في الهند و عد ما ت
شیرة  ات الت دأت العمل ة، و ح ة والمس الصراعات بین الحضارة والثقافة اإلسالم

، فالمدارس  سرعة ملحوظة فى المجتمع الهند ة ماقامت بإنقاذ تسر  اإلسالم
حي فحسب، بل وفرت لهم في هذه الفترة  شیر واألثر المس ة الت المسلمین من ش

ة السم مة والمعتقدات الدین م الق ة التعال ة الرهی ثفت نشاطاتها الثقاف ما  حة 
ة، حتى شرب من مناهلها اآلالف من المسلمین، وٕان أدت هذه المواقف و  الدعو

م واال القصو والمنهج م اإلنجلیز إلى األعطاب الدراسي القد شمئزار من الح
ة فرصة للدخول فیها حت للعلوم العصرة أ ة على الصعید العالي وما أت   .4الثقاف

ذلك انقسمت : ومن هنا قد انقسم العلم إلى نوعین ة والعلوم العصرة، و العلوم الدین
ة والم ة إلى المدارس اإلسالم ة المؤسسات الثقاف ات الدین دارس العصرة والكل

را ونظرا وحدثت الفجوة  انوا یتعلمون فیها اختلفوا ف والجامعات العصرة، والذین 
العلوم العصرة  ة والمثقفین  ة بین رجال العلوم الدین بینهم وازدادت الخالفات الداخل

ا مع مضي الزمن ولكنهما لم یجتمعا أبدا على طاولة المفاوضات لمناقشة الق ضا
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ة فقط  ة قلعة للعلوم الدین قیت المدارس اإلسالم تها، ف ة للمسلمین وتسو الثقاف
العلوم الحدیثة  ة وأما المؤسسات العصرة فاعتنت  التشمل الشؤون الجدیدة والرسم
ة واآلداب اإلنجلیزة وغیرها وسنحت لمتخرجیها فرصة  اس ة والس من االقتصاد

یر من جدید والتط حوا حسنة هائلة للتف ور مع الزمن وعالوة على ذلك إنهم أص
قل اهتمام الجمهور  ة إلى العلماء الدینیین ومن هنا بدأ  النس ا  األحوال ماد

المدارس   . اإلسالمي 
انتها  الدة والجمود وأخذت م لغت المدارس في القرن التاسع عشر إلى ال و

عوهم رغم أنه انت على أساس متین المؤسسات العصرة، یخالفها العلماء ومت ا 
لها، ولكنها أسست بهدف نشر  تضمن تحسین أوضاع الشعوب في المجاالت 

را، ا ف ا أصال وغر ون هند ة وٕاعداد جیل   A generation(العلوم والثقافة الغر
may arise which is Indian in birth and English in thought. ( ي

عزز الن ة و    .5ظام البرطاني في الهندیخدم المصالح الغر
لكتا ة في مدینة    :مدرسة عال

طرة االستعمار على الهند سببت الدمار  قة أن س ارات السا ما عرفنا من الع
م اإلنجلیز أدوارها  ر الح ة فقد أن ة ومواردها المال والخراب للمؤسسات اإلسالم
ة والعلوم والثقافة إلى  شر وخدماتها الجلیلة للحفا على اإلنسان اهرة للمجتمع ال ال

د أ العلوم العصرة والفنون الجدیدة لعدم أن عجز المسلمون في تزو تواجد والدهم 
الت الالزمة ثم شعرت  ة"التسه ة الهند الشرق أنه ) East India Company" (شر

انت في الهند تحت  ة للمواطنین في الهند فإنها  ات ثقاف البد لها من إقامة عمل
ة رجال الذین بنوا المدارس و ل"رعا لها الدعم المالي و  وقدموا" فات شاال"و" غرو 

العلوم  أنها ستزود أوالدهم  ل  یر طو عد تف ة  وقفوا علیها األراضي فوصلت الشر
ة و تحصل لها ثقة  عوا أن یتولوا المناصب الرسم ستط ي  ة والفنون الحدیثة  الغر

ان اإلنجلیز فیها تعزز الك ا في الهند و قة العل   .الط
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ولكاتا ) Waran Hastings(ستینغس نظرا إلى هذا الهدف أنشأ وارن ه مدرسة 
ة( ان دخلها 1781عام ) مدرسة عال ة أرض  ألف  29م و وهبت لها في البدا

قعة سنة  ا، وسجلت هذه ال ة سنو م على اسم مدیر المدرسة دمحم معز 1785رو
او المتواترة لسوء  رتیر إنجلیز على عقب الش الدین و أخالفه ثم تم تعیین س

قعة بثالثین ألف  اإلدارة ا والتنسی فیها و عوضت ال ح االنض بهدف تصح
ة ة فیها في مبنى مستأجر . 6رو الدة"بـو بدأت النشاطات الدارس عد مدة " س و

ولكاتا عام  ة الطب فیها عام 1824انتقلت إلى  ل م التي 1827م، وتم تدشین 
ولكتا للطب سنة  ة  ل دأ فیها القس1836انضمت إلى  م اإلنجلیز والفارسي م، و

عها دراسة الحدیث 1854عام  المنهج الدراسي العام، ثم ات ان ُیدرس فیها  م 
ة المحددة منح  عد تكمیل المقررات الدراس فخر "متخرجین لقب للوالتفسیر، و

ة " ممتاز المحدثین"و " تاج المحدثین"و " المحدثین ومنحت لهم الشهادات العلم
ان هن ن،  ة لقب المتخرجون في هذه بنفس العناو اك قسم منفصل للدراسات الفقه

ة بـ  ة التي منحت "ممتاز الفقهاء"الكل ضا قسم للدراسات األدب ذلك بدأ هناك أ ، و
اء"لمتخرجیها شهادة  عد أنشئت مدارس أخر على غرار . 7"ممتاز األد ما  وف

ة" ى امتد نطاق المدارس ، فتوسع نطاقها وازدادت أهمیتها شیئا فشیئا حت"مدرسة عال
ة"على منهج  لت هذه المدارس جزء " مدرسة عال ة بنجال، ش ع أنحاء وال في جم

الیتجزأ لخطة التدرس بین المسلمین البنجالیین، وقد شهد هذا المنهج الدراسي 
ات  عد حین حسب توص م المسلمین"تغیرات حینا  " اللجنة االستشارة لتعل

)Mohammdan Educational and Advisory Committee.(  
ة  م ة والتعل ت السلطات اإلنجلیزة االستعمارة عن طر خططها الثقاف ذا تر ه
عیدة المد على المؤسسات  ة  اسات سلب انا انع ة أح انا والخف الظاهرة أح
ة للقضاء على  م ان یود أن یبني مؤسسات تعل ة، فإن النظام اإلنجلیز  اإلسالم

ح المشاع ة في الهند وق ة اإلسالم غهم الهو ي تص ة من المسلمین  ر الدین
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ة و  ح شیرة مناخا مالئما لنشر الثقافة المس ات الت ة وتجد الحر ح غة المس الص
ة ائیل . دعم الحضارة الغر ره لورد م دل على ذلك ما ذ أن ) LordMichael(و

ة جیدة  ة غر ت ة التي أنتجوهارفا واحدا في م ة والعر ل اآلداب الهند في  ساو 
ة   A single shelf of a good European Library is worth(لغاتهم المحل

the whole native literature of India and Arab countries)8.  
مي في  تشیر هذه الظروف واألحوال للهنود وخاصة للمسلمین إلى أن المنهج التعل

ومة االستعمارة  مة في عهد الح ة القد بیرالمدارس اإلسالم  .ان تدهور إلى حد 
ة  اس ة والس اتهم االجتماع أن ح اب من المسلمین  ر وأولو األل فقد أحس رجال الف
قتصر على  بیر، وذلك ألن نفوذ االستعمار ال ودینهم الحنیف قد تتعرض لخطر 
هم وما  ة فقط بل یتسّرب سرعا إلى عقولهم وقلو المحدثات الحضارة والشؤون المال

ح خطوة أولى لدحض یتعل  ة فتوجهوا أوال إلى تثقیف المسلمین  اتهم االجتماع
ان اإلسالمي في الهند، ورأوا أنه  س لهم عن ذلك مناص لحفظ الك ة فل ار الغر األف

قتین قة العلماء المتضلعین من : البد من وجود العلماء فیهم من ط األولى هي ط
ة وستكون  ة والثقافة اإلسالم من أهدافهم المنشودة إعداد العلماء المثقفین العلوم الدین

شیرة ونشر  ىالذین یردون عل النشاطات الت قومون  انوا  حیین الذین  العلماء المس
وك والشبهات ضد اإلسالم والمسلمین حي مثیرن الش قة . الدین المس ة هي ط والثان

الحرة من براثن الرجال المجاهدین الذین یناضلون ضد االستعمار البرطاني لنیل 
ة  ة على نفقاتهم المال اتهم الهدامة، فأنشأوا مدارس إسالم ة و عمل المستعمرن الدام

ة، صمموا عل ومة تبرعات ىالشخص قبلوا من الح   .أن ال 
ند ة دارالعلوم بدیو   :الجامعة اإلسالم

ة وإلكمال أ  ل دقة وعنا ة  ة المترد ة والدین اس هدافهم درس العلماء األوضاع الس
ة سنة  ة أ 1867أسسوا مدرسة إسالم ند في وال س وأسموها و ببلدة دیو ترا براد

دأت المدرسة أعمالها  "دارالعلوم" اهلل دمحم عابد حسین رحمه و تحت رئاسة العارف 
منذ أول یومها مصممین على بدء الكفاح  أولي أمر هذه المدرسة ان. هللا تعالى
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ة و نشر التسامح الدیني  ات الشرع ضد االحتالل االستعمار والعمل وفقا للمقتض
ان والتعبیر عن او  ات أن اإلسالم رسالة هللا الخالدة التي تصلح لكل زمان وم إلث

عین رضي هللا عنهم أجم ة والتا ر اإلسالمي األصیل المتوارث عن الصحا . عینالف
ة مع مض ل فج  يونالت هذه المدرسة شهرة عال الوقت وجاء إلیها رجال من 

حتو منهج هذه المدرسة الدراسي على التفسیر والفقه والحدیث والعقائد . عمی
ة  ة و ال تزال تسعى جاهدة لخل الصحوة اإلسالم والمنط والفلسفة واآلداب العر

ا على تبرعات عامة المسلمی ل ي الیتدخل في شؤونها األمراء وتعتمد  ن 
ذا . والسالطین الطرقة األولي من نوعها إلدارة المدارس بدون الدعم  أوجدتو ه
ومي هو اإلمام قاسم النانوتو رحمه هللا تعالى  فردةان مبدع هذه الطرقة ال. الح

ة واسعة للمدارس الكبیرة منها والصغیرة  الد ش ع أرجاء ال التي واآلن نر في جم
  .التعد

ة   :جامعة علیجراه اإلسالم
الني رحمه هللا أن الفر الثاني  ر اإلسالمي العالمة مناظر أحسن الك زعم المف و

ل جماعة المتجددین أ المثقفین على الطرقة  ش ة، ان  ان على رأسهم الغر و 
عتن بتثقیف ة السید أحمد خان رحمه هللا تعالى الذ لم  النشء  رجل المهام الصع

ة  الت الشرع رة والتعد الرادة الف ما یخص  ان قلقا جدا ف اإلسالمي فحسب بل 
ة ان یتلهف . والتطورات االجتماع حب أن یبني مؤسسة حضارة فقط بل  إنه لم 

بیر إلى أن یلفت أنظار المسلمین إلى العلوم المتطورة واللغة اإلنجلیزة فرسم  شوق 
ة ومایتعل خطة لترجمة الكتب اإلنجل رون الثقافة الغر ستن ة للذین  یزة إلى األرد

قتروا ي  ان عل. إلى العلوم الجدیدة بها  قین أن المجتمع اإلسالمي في  ىإنه 
العلوم  اة بدون اإللمام  ع مجاالت الح ن تطوره وتحسن أوضاعه في جم م الهند ال

م االست ین الح ان یخلص الود والجهد العصرة و بدون إنهاء التوتر بینه و عمار ف
مه  " مدرسة العلوم"أنشأ السید أحمد خان . إلخراجه من الظلمات إلى النور ولتعل
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ة وتعد من 1875عام  كبر الجامعات أم التي تعرف الیوم بجامعة علیجراه اإلسالم
شمل منهجها الدراسي   ، موجب قانون مسنن من البرلمان الهند ة یتم إدارتها  الهند

ة الع ة والطب ة واالقتصاد لتیهما من الدراسات اإلسالم ة  ة والغر لوم الشرق
اة المشرفة  ة وغیرها والتي تضمن للمسلمین في الهند الح ة واللغو ة والهندس والراض
ة تأییدا  ش السلمى و أیدته رحمه هللا تعالى األمة اإلسالم والتواجد المتین والتعا

دم إلعانته في هذ العمل الجلیل الشاعر حالى محسن فتق. امال في تحقی أحالمه
اء هللا رحمهم هللا تعالى أجمعین ر جاء ما . الملك والعالمة شبلي ونذیر و ذ ذ

عنوان  ح أمید"ذلك في قصیدة قرضها العالمة شبلى النعماني  ح  أ" (ص ص
حت مع) األمل ة من هذه الجامعة التي أص مضي  و رفع المسلمون أول نداء للوطن

ة عند  ر واألدب و أتاحت العاطفة الوطن اسة والف بیرة للثقافة والس الزمن محطة 
ع الخالفات  ط والتعاون واإللفة والوداد في الهند رغم جم المسلمین شعور الترا
ة، فقام المتخرجون فیها بنشر رسالة التماسك اإلسالمي  ة والنزعات الوالئ الطائف

ة على والتجمع الوطني فى أرجاء ا م نوا معاهد ومؤسسات أكاد لها و لمعمورة 
ا  بیر دینا واجتماع طرازها في المناط المختلفة حتى ازدهر المسلمون إلى حد 

اسة وفنا   .9وثقافة وس
  :دارالعلوم لندوة العلماء

ة األخر والمتخرجون في  ند و المدارس اإلسالم ان المتخرجون في دارالعلوم بدیو
عملون على شاكلتهم و جامعة علیجراه  ة والمؤسسات المعاصرة األخر  اإلسالم

م والجدید  اسم القد ما لدیهم فرحین ثم تسللت بینهم خالفات جدیدة  ل حزب  ان 
ر والنظر عید بناء على الف فأسس الشیخ دمحم علي المونغیر . وحصل بینهم بون 

م إلنهاء هذه الصراعات 1989سم ندوة العلماء عام ارحمه هللا تعالى دارالعلوم 
شمل  ما  م الصالح ف رة وإلیجاد طر وسط جامع بین الجدید النافع والقد الف

ة اإلضافة إلى العلوم الدین ذلك األدب اإلنجلیز  . 10المنهج الدراسي األدب العري 
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المناخ المالئم  ة فیها  ة الطائف بیر من الطالب بدون النظر إلى  الهو تمتع عدد  و
ر اإلسالمي األصیل في لل بیرة في نشر الف ضا إسهامات  ر ولها أ دارسة والف

ر اإلسالمي العالمة أبو الحسن الندو  يالهند، و أد الشیخ شبل النعماني والمف
رها وتحسین أوضاعها   .دورا هاما لتطو

ج  الت في المنهج الدراسي وترو التعد ام  وهذه المدرسة تبذل قصار جهودها للق
ة بین العلماء الع ة والقضاء على الخالفات العلم م الخلق ة ونشر الق لوم العر

اسي ر المجتمع اإلسالمي بدون أ تدخل س ة وتطو ا الدین فهي . ومعالجة القضا
ز عل ة وٕاصدار الفتاو وفقا للقرآن والسنة ىتر   .11النشاطات التدرس

ة في الهند خمسة أقسام   :للمدارس اإلسالم
ة و دور العلوم في تشهد الهن ة والجامعات الدین بیرا من المدارس العر د عددا 

الد ة المناهج الثالثة . مختلف أرجاء ال ع معظم هذه المدارس في نشاطاتها الثقاف یت
ورة أعاله تور توقیر الراهي هذه المدارس في خمسة أنواع. المذ   :یوزع الد

ز اهتماما :األول ة التي تر ده المدارس اإلسالم ظ القرآن الكرم و تجو تها على تحف
ا ة العل م الخلق ادئ اإلسالم والق   .اإلضافة إلى م

ع المنهج النظامي و تهتم  :الثاني ة و دور العلوم تت معظم المدارس والجامعات الدین
ع  ة التي تعین أهلها في جم العلوم والفنون اإلسالم اة على مفقط  جاالت الح

عملون مدرسین فیها المستو اإلسالمي و  ة أو  خدم المتخرجون فیها المصالح الدین
ا فهذان النوعان للمدارس  ة للدراسات العل وم أو ینضمون إلى الجامعات الح

ومي في نظامها التدرس ة مخافة التدخل الح وم الن معونات ح ق   .يال
تتمتع  )Registration Act(المدارس التي سجلت وفقا لقانون التسجیل  :الثالث

ج العلوم مثل مشروع تحدیث ؤ المشارع الم ة لترو ومة الوطن قتة الموفرة من الح
ة  و مشروع ) Modernization of Madrasah Education(العلوم المدرس

ة  ة والفارس ج اللغة العر  Promotion of Arabic and Persian(ترو
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Language ( و مشروعAssistance for Arabic Intensive Scheme 
ة  ادئ العلوم االجتماع ة مع م حتو منهجها الدراسي علي العلوم الدین وغیرذلك، و

ة واإلنجلیزة   .والراض
ع ة هیئة المد :الرا ما أن االمدارس التي تمارس نشاطاتها تحت رعا ة، ف وم رس الح

ة لها  ضا على المعونة المال ا تواف أ ومة ترسم لها خططا ومنهجا دراس دور الح و
ة وتوجد هذه  اإلضافة إلى العلوم العر ع العلوم المعاصرة  منهجها الدراسي حول جم
ش  ة براد ش و راجستان ومده یهار و أورسة و أترابراد ة بنجال و المدارس في وال

س غره هند (Chhattisgarh) وتشات   . (Jharkhand) وجار
عمل فیها اإلمام الكتاتیب التي تدار عامة في المساجد وال :الخامس قر الصغیرة و

معلم ة . والمؤذن  ظ القرآن الكرم واألدع م وتحف ز هذه المدارس على تعل وتر
ة   .12المأثورة واللغة األرد
یر من جدید  :إلى تف

ة أنجبت المجتهدین والقراء  ىشیر التارخ إل ه القارة الهند أن المدارس في ش
اء  والمحدثین ورجال اإلدارة والعساكر والخبراء في والحفا والفقهاء والقضاة واألط

اء والفالسفة وأهل الدعوة واإلرشاد و غیرهم الذین  ام واألد رن والح االقتصاد والمف
دل ذلك  ان المجتمعي و شر للحفا على الك تمس الحاجة إلیهم في المجتمع ال

ة فحسب بل أد ه على أن منهجها الدراسي لم ینحصر في العلوم الدین خلت ف
ات الزمن الت حسب ضرورات ومقتض ان یتم تدرس علم . التغییرات والتعد ف

ا  ا في هذه المدارس جن ة والهیئة والطب والنجوم والجغراف الهندسة والزراعة واألدو
ة وغیرها اطة والصناعات الیدو ة والخ انت تعلم فیها الراضة البدن وقد . 13لجنب، و

عملون في وزارة الشئون  قال إن العلماء هم الذین التدرس فیها أو  انشغلوا 
عرفون  اء في المساجد و اآلخرون  أئمة وخط قضاة في المحاكم أو  ة أو  اإلسالم

عد التخرج منها أرعین عاما قامت المدارس . 14مهنهم یختارونها  حتى قبل ذلك 
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ة بخدمات جلیلة للهند من خالل المناضلین ضد االستعمار  ر اإلسالم و رواد الف
اء والنقاد والدعاة والقضاة والفقهاء  م واألد اسي والمؤرخین و رجال التعل الس

  .والمحدثین
ادة  ة والتقدر على ق ة أنها أسست فقط للعلوم الدین ولكن الیوم تبدو المدارس اإلسالم
رة ة و وفقا للف اة اإلنسان استها وهذا خطأ ألن اإلسالم نظام شامل للح  األمة وس
ه القرآن  ما ینط  ا  اسم الدین والدن ست فیها تفرقة  اة وحدة ل ة إن الح اإلسالم

ا حسنة وفي اآلخرة حسنة: "الكرم م ". رنا آتنا في الدن ة الكرمة تقد ففي هذه اآل
ا على اآلخرة یدل على أهمیتها و تساو الخیر فیهما یدل على عدم التفرقة  الدن

لنجاح فیهما والمتخرجون في المدارس في العصر الحدیث بینهما وهذا هو مفتاح ا
ا والتخلف عن  الدن ات المختلفة لعدم العلم  عانون من مشاكل عدیدة على المستو

  . واإلفادة ستفادةاللمسیراتها حتى ینظروا إلى المخترعات الحدیثة والتطورات الهائلة 
 :الحواشي

                                                            
است مین مسلمانو" -1 ة(" کا رول ںهندوستانی س اسة الهند ) دور المسلمین في الس

را، ص تور رفی ز   .م1985 -دلهي: ، 14: للشیخ الد
، ص -2   .43: المصدر الساب
اهین هندوستان" - 3 ة(" کی درس م تور قمر ) معاهد الهند التعل ة، للد في اللغة األرد

شن سوسائتي: ، 43: الدین، ص  .م1994 -همدرد ایجو
ة، المجلد) اإلسالم و العصر الجدید" (اسالم اور عصر جدید"مجلة  -4 ، 2:في اللغة األرد

  .م1975-، ینایر36: ، ص1:العدد
اهین هندوستان "-5 ةمعاهد الهند " (کی درس م تور قمر ) التعل ة، للد في اللغة األرد

شن سوسائتي: ، 45: الدین، ص   .م1994 -همدرد ایجو
م " - 6 م في الهند" (ندهتارخ تعل ك، ص) تارخ التعل ، 61: للسید نور هللا وجي، في، نا

 .م1942 –دهلي الجدیدة 
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اهین هندوستان " -7 م الدینيمال" (کی دینی درس ة للتعل تور قمر الدین، ) عاهد الهند للد

  .46:ص
ک مشاهداتی و تجزاتی مطالعة"- 8 ة (" اردو نصاب اور مدارس ا المقررات الدراس

ة ة: األرد ة علم تور توقیر الراهي، ص) دراسة تحلیل   . دهلي الجدیدة. ، 16: للد
، ص-9  .2:المصدر الساب

، ص -10   .29 -28: المصدر الساب
11- "The Indian Muslims "تور دمحم مجیب، ص   .م1944 –، لندن 409: للد
ک مشاهداتی و تجزاتی مطالعه"- -12 ة (" اردو نصاب اور مدارس ا المقررات الدراس

ة في المدارس  ة: األرد ة علم تور توقیر الراهي، ص) دراسة تحلیل . ، 35-34: للد
  .دهلي الجدیدة

  .138:ص) المسلمون الهنود" (مسلمان هندوستاني " -13
، هردوئي" -  14 موضوع إجمالي حال، مجلس الح   .م1993-االجتهاد 



 
شابندهانعید    ر

  
  **عامر جمال. د

 
ة فالمسلمون لهم عید الفطر {  ات اجتماع اد ومناس انة أع إن لكل فرقة ولكل د

اد مختلفة  حیین أع ذلك للمس الد النبي وغیر ذلك و وعید األضحى وعید م
ادهم المختصة اد . وللسیخ والبوذیین وغیرهم أع ة عدد األع ولكن للهندوس

ات  قالوالمناس انات األخر حتى إنه  اد الد المقارنة مع أع في : "ثیر جدا 
ل یوم یوم عید ة    .}"الهندوس

انات وعدة  أنه توجد فیها عدة د ع بلدان العالم  تفتخر الهند أمام جم
اقة األزهار التي تضم أنواعا . ثقافات ل نوعا من  انات والثقافات تش ل هذه الد و

ال عدیدة من الزهور الجمیلة انات . المختلفة األلوان واألش والمتدینون بهذه الد
ة والوئام واالنسجام الكامل مة في جو من المح الد العظ شون في هذه ال الد . ع فال

الوحدة مع التنوع ة تتمتع    .الهند
انة  ة والد انة الهندوس انات التي توجد في الهند الد من مختلف الد

ة ح انة المس ة والد انات  اإلسالم ة وغیرها من الد انة البوذ ة والد انة السیخ والد
اد . األخر الصغیرة والكبیرة انة هناك طوائف ومذاهب ولكل طائفة منها أع ولكل د

ل فرح وحماس حتفلون بها  ات وهم  اد تنبئ عن الثقافة . ومناس وهذه األع
انة ل د ه أصحاب تلك. المختصة  حتفل  انة واحدة ال  انة فحسب بل  وعید د الد

ضا انات األخر أ ه أناس من الد ة .شارك ف انات الهند ة أكبر الد . إن الهندوس

                                                            
ة ذاكر حسین، جامعة دلهي، الهند  ** ل ة،   .أستاذ اللغة العر
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ل حوالي  لون حوالي % 80إنها تش ش ان الهند بینما المسلمون  ع س % 15من جم
ة من % 17 - ة النس ق أتون في  حیون والسیخ والبوذیون  ان الهنود والمس من الس

ة فالمسلمون لهم ما قلنا  .المائة ات اجتماع اد ومناس انة أع إن لكل فرقة ولكل د
اد  حیین أع ذلك للمس الد النبي وغیر ذلك و عید الفطر وعید األضحى وعید م

ادهم المختصة اد . مختلفة وللسیخ والبوذیین وغیرهم أع ة عدد األع ولكن للهندوس
انات األ اد الد المقارنة مع أع ثیر جدا  ات  قالوالمناس في : "خر حتى إنه 

ل یوم یوم عید ة  حتفل بها الهندوس عید و  ".الهندوس اد التي  من بین األع
شابندهان" یف بدأ  ،)Rakshabandhan( "ر ونتحدث هنا عن هذا العید وأنه 

ه حتفل  یف  ه و   .االحتفال 
شابندهان" ه في الیوم  "ر حتفل  ة و ة معناها را الحما رت لمة سنس

عد لیلة البدر ال أتي  سمى ذلك الیوم (ذ  ما"و  Shravan" (شرافان بورن
Purnima ( شرافان"أ یوم البدر الكامل في شهر) "Shravan ( م من التقو
م الغرغور في . الهندوسي قا للتقو صادف هذا الیوم، عادة، في شهر أغسطس ط و
ة حول معصم أ. ل عام الدعاء وأصله أن األخت ترط را الحما ا  خیها مصحو

م الحالو له قدم لها شیئا من النقود . لصحته وسالمته وعافیته مع تقد واألخ بدوره 
ة ا الثمینة الغال سمى . أو نوعا من الهدا وهذا الرا الذ ترطه األخت لألخ 

قا زعفراني اللون ) Rakhi" (راخي" طا دق ان في األصل خ ألن هذا اللون له (و
ة دین بیرة عند الهندوسأهم ات من الكتب ) ة  رط هذا الرا برفقة قراءة آ و

مر  ط  ل هذا الخ ة، ثم تغیر ش ة نظرا لقداسة الرا والمناس المقدسة الهندوس
ة متعددة . الزمن ات وأساطیر خراف ا وعن سبب االحتفال بهذا العید ترو وترد ح

قة إن ملك اآل ة السح ام الماض ان ) Indra" (ندراإ"لهة واسمه منها إنه في األ
اطین والعفارت اطین . یواجه الحرب الشدیدة مع الش نظرا لألعداد الهائلة للش

) Sachi" (ساشي"والعفارت وقوتهم، فترت همته وخار عزمه فعندئذ قامت زوجته 
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استشارة ومشورة من اإلله  شنو"و ا وجعلته مقدسا ) Vishnu" (ف طا زعفران أخذت خ
ة والقوة ورطته القرا الحما ات من الكتب المقدسة المختصة  ه عددا من اآل ءة عل

ط الساحر هزم ) Indra" (إندرا"على ید الملك  قوة هذا الخ ) Indra" (إندرا"و
  .خصومه وغلب علي أعدائه

حت  عونه وأص ح الناس یت ة األساطیرة بدأ هذا التقلید وأص فبهذه الخلف
ط الحما ل . ة المقدس على أید إخوانهنالبنات یرطن خ مر الزمن تغیر ش و

مختلف  األزهار والآللي  ال جدا مرصعا  ون جم ام  ط حتى إنه في هذه األ الخ
ل ساعة ید جمیلة ش ذلك یجعلونه  ال و ع . األلوان واألش ه اآلن في جم حتفل  و

ات الهند ه الجال ان توجد ف ل م ال وفي  الد النی ة مثل أرجاء الهند و ة الهند وس
ا وسورنام والشرق األقصى وغیره   .مورشس وجنوب إفرق

  :طرق االحتفال
ات فان طرق  ثیر المناط ومتعدد الوال ما أن الهند بلد واسع األرجاء 
ة ومن جهة إلى جهة ولكن  ة إلى وال شابندهان تختلف من وال عید ر االحتفال 

ل  ة تتواجد في  زة األصل ان من العالم الروح المر ه في أ م حتفل  احتفال 
ة  األخو ة والتعهد  عض عند المناس عضهم ب وهي اجتماع أعضاء األسرة واألقراء 
ة واألمن  ة وزادة الحب والوئام بینهم ودعاء األخت لألخ للخیر والعاف والقرا

سمى  م ) Rakhi" (راخي"والسالمة عند رط ذلك الرا الذ  على یده مع تقد
اء  ا مختلفة من األش حمایتها ومنحه لها نقودا أو هدا ات له ووعد األخ  الحلو

  .الثمینة
سمى هذا العید  انا وازدحاما  الد س ة التي هي اكثر ال في المناط الشمال

ما" ) Kajri Navami" (اجر نافامي"أو ) Kajri Purnima" (اجر بورن
ه عندما یبدأ زرع حبوب الشعیر و  حتفل  ات . القمح في الحقولو تبدأ الترتی

ادة اإلله  اح وهو وقت ع را من الص " غواتي"والتجهیزات في یوم االحتفال م
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)Bhagwati ( الراخي ؤتى  ات و الحلو ؤتى  وهو ) Rakhi(فیجتمع األقراء و
ادة  قمن بترتیب لوازم الع ط المقدس الذ هو رمز لحب األخت ألخیها والبنات  الخ

ات ومن الطب شتمل الطب على أعواد البخور والحلو م" وغیره و " الكم
)Kumkum ( أ الشعیرة) وهي عجین مزج من مسحوق الصندل وماء الزعفران

ه حبوب الرز وسراج بلد مصنوع من الطین مضاء وهو تعبیر عن )  ملقى ف
اد إلله النار   .إجالل الع

ادات  تم إنجاز وقبل بدء االحتفال تقدم القرابین والع " آرتي"آللهة األسرة و
)Arti (عد االنتهاء من . وهو نوع من الطقس الدیني الهندوسي المقدس " آرتي"و
)Arti ( التیلك"إن األخت تضع األرز و) "م"من ) نقطة في ) Kumkum" (الكم

على یده وتجر في ) Rakhi" (راخي"وسط جبین أخیها أ بین الحاجبین ثم ترط 
العهد تلك األثناء قر  طین  حا مرت ات المقدسة ذلك أن األخ واألخت أص اءة اآل

الخیر والسعادة ) Rakhi" (راخي"عند رط . السماو المقدس تدعو األخت ألخیها 
ادل  اته وتقدم له مع ذلك حالو مختلفة فاألخ یت ة في مستقبل ح والصحة والعاف

م شيء آخر ثمین  ة من النقود أو بتقد م هد ون الحب بتقد أنه س تعهد  عد و و
ع الظروف واألحوال حتى ولو یتعرض لألخطار  ا لها ومحافظا علیها في جم حام

  . في سبیل ذلك
سمى هذا العید  شا  ة غري بنغال وأود ة وخاصة وال وفي المناط الشرق

ما" ادة اإلله ) Jhulan Purnima" (جهوالن بورن ع أن یبدأون  حتفلون  " رشنا"و
)Krishna ( رادا"واإلالهة) "Radha ( ع شارك في االحتفال أناس من جم و

ات في  ة والمدارس والكل وم اتب الح اسة والم ة من رجال الس قات االجتماع الط
ة السعیدة رجاء منهم للمستقبل الزاهر   . هذه المناس

ة اسم  طل على هذه المناس ما"وفي مناط الجنوب  " شرافان بورن
)Shravan Purnima (قة البراهمة ة هامة وخاصة لط ة دین . وهي تعتبر مناس
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انا   سمونه أح ش تاراك"ولهذا العید هنا عدة أسماء ف أ مزل ) Vaish Tarak" (ف
انا  اك"المضرة والضرر وأح ا برادا أ معطي الراحة ) Purniya Pradayak" (بورن

انا  ا واآلثامأ ماحي الخ) Paap Nashak" (اب ناشك"والنعمة وأح حتفلون . طا و
عد ذلك یخرج هؤالء إلى  را و ستحم م ل عضو من أعضاء األسرة  أن  بهذا العید 

ل محل في ذلك الیوم ) Rakhi" (راخي"السوق لشراء را  الجمیلة التي توجد في 
قومون  ل شيء  اسهم المتواجد عندهم وقبل  س الناس رجاال ونساء أحسن ل ل و

ادة اإلله الخ األسرة ثم یبدأون برط راطات ع ترط البنات هذه ، "راخي"اص 
عتبر اإلخوة أنفسهم سعداء حیث أن . الراطات على أید اإلخوان وفي هذا الوقت 

ة وأهل لحمایتها ومساعدتها في الوقت  صاحب قوة وصالح ه  البنت قد اعترفت 
ا ونقودا وما إلى  قدم األبناء إلى البنات هدا   .ذلكالعصیب ثم 

ا وما جاورها فإن هذا العید  ة وخاصة مدینة موم أما في المناط الغر
طرحون أعدادا  بیر من الناس و حر حیث یجتمع حشد  ه على ساحل ال حتفل 

حر الذ اسمه  حر إلرضاء إله ال ) Varun" (فارون "بیرة من ثمار النارجیل في ال
انة الهندو  الغة في الد ة  عیون والنارجیل له أهم ه ثالث عیون  ة ألنه توجد ف س

فا"اإلله  اد ) Siva" (ش ل احتفاالت وأع بیرا في  فلذلك إن النارجیل یلعب دورا 
ة انة الهندوس ات الد   .ومناس
قتصر رط  شابندهان على أن ) Rakhi" (راخي"وال  عید ر واالحتفال 
قة را  قها، ) Rakhi" (راخي"ترط األخت الشق ثیرات من على ید شق فإن هناك 

حتفلن بهذا العید برط  س لهن إخوان أشقاء فانهن  على ) Rakhi" (راخي"البنات ل
عیدا في  ا أم  ان قر أحد أبناء العم أو الخال أو أبناء أحد األقراء اآلخرن سواء 
ا من الجیران أو  األسرة وحتى أن الالتي ال یجدن أبناء أقراء فإنهن یخترن شا

اء انا ترط البنات . أو األصدقاء اآلخرن األح على ید ) Rakhi" (راخي"وأح
ة   . زمیلهن في الدراسة أو في العمل وغیره من أصحاب العالقة الود
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ان بل یرسل  ما في نفس الم ون األخ مق ضا على أن  قتصر أ وال 
عی) Rakhi" (راخي" رمز األخوة إلى أماكن  دة إما بید شخص أو عن طر البرد 

ام حار . وخاصة في هذه األ شون في البلدان عبر ال ع بیرا من الهنود  فإن عددا 
ة بینما أقرائهم  وم م والعمل و وظائف ح ألغراض مختلفة من التجارة والتعل

نون في وطنهم ل سنة إلى ) Rakhi" (راخي"فاألخوات لهؤالء الناس یرسلن . س
العالم لتجدید عروة األخوة وأخذ الوعد منهم  إخوانهن المتواجدین في تلك البلدان من

ة والمساعدة لهن   .حول الحما
قتصر االحتفال ب ت على ید أخیها خمن األ) Rakhi" (راخي"رط هذا وال 

ثیرن من  عید فإن  اة بل وجد هناك توسع في هذا إلى حد  لطلب حمایته طوال الح
وسیلة لكسب الصداقة واألخ اسة استخدموه  تحدثنا صفحات التارخ . وةرجال الس

ندر اإلمبراطور الفاتح الیوناني الشهیر دخل الهند في عام  م أن اإلس ق م  236القد
ومته الواسعة م الهند، حینئذ، الملك . لفتحها وضمها إلى ح ح ان  " بورس"و

)Porus .(دأت الحرب بینهما ه و ندر الیوناني عل ولكن في تلك . فهاجم اإلس
ندر األثناء إن قر  سانا"واسمها  - نة اإلس " بورس"أرسلت إلى  -) Roxana" (رو

)Porus ( ط المقدس تتخذه بذلك أخا لها وتأخذ منه ) Rakhi" (راخي"ذلك الخ
مساعدتها وعدم اإلضرار بزوجها في الحرب معه ) Porus" (بورس"فلما أراد . الوعد 

" راخي"اني وقع نظره على الملك الهند شن الهجوم النهائي الفاصل على عدوه الیون
)Rakhi ( ف عن القتال واستسلم له ر وعده لمساعدة أختها ف المرو على یده فتذ

ندر هزم  ة ومساعدة األخت فاشتهر بین الناس أن اإلس حما مخافة نقض الوعد 
قي لذلك) Porus" (بورس" قة انهزام . وقلیل منهم عرفوا السبب الحق " بورس"في الحق
)Porus (س من في شعوره  ل قي  سبب فتور عزمه وضعف قوته بل السبب الحق

ة التي ألقاه  واهله) Rakhi" (راخي"المسئول   . على 
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" راخي"ونجد في تارخ القرون الوسطى للهند مثاال آخر الستخدام 
)Rakhi ( قابلها را ة التي  ة وأن المسئول اس ) Rakhi" (راخي"لألغراض الس
ة ! أال أهمیتهاوهي مسئول شعرون  إنه في . هامة حتى أن الملوك یخضعون لها و

انت الملكة 1535عام  رناوتي"م  م منطقة ) Rani Karnawati" (راني  تح
م المغولي في عهد ) Chittor" (شیتور" الد الهند الح ة  ق ان في  بینما 

جوار مملكة . اإلمبراطور همایون  ان وجدت منطقة ) Chittor" (شیتور"و
مها السلطان بهادور شاه) Gujarat" (جاراتغو " فصدف أن السلطان بهادور . ح

رناوتي"شاه هاجم على مملكة  ة التغلب علیها) Rani Karnawati" (راني  . غ
مة وجنود ضخمة فالملكة  ان صاحب قوة عظ ما أن السلطان بهادور شاه  راني "و

شاه سیتغلب علیها خافت أن السلطان بهادور ) Rani Karnawati" (رناوتي
ستولي على مملكتها أن ترسل را . و ا  رت ثم رأت رأ إلى ) Rakhi" (راخي"فف

اإلمبراطور المغولي همایون تتخذه بذلك أخا لها وتطلب منه المعونة ضد السلطان 
) Rakhi" (راخي"عند وصول . بهادور شاه وترجو منه حمایتها والدفاع عن مملكتها

سبب شعر اإلمبراطور المغو  ه  ة التي ألقیت عل المسئول ) Rakhi" (راخي"لي 
رناوتي"المرسل له من الملكة  فعزم على مساعدتها ) Rani Karnawati" (راني 

سرعة لحمایتها والدفاع عن مملكتها ولكن ) Chittor" (شیتور"وأرسل جنودها إلى 
هادور شاه من سوء الحظ أن قواته لم تصل في الوقت فعندما حاصرت قوات الملك ب

ه الملكة ) Chittor" (شیتور"حصن  مع النساء ) Rani Karnawati" (رناوتي"وف
األخرات خفن خوفا شدیدا وأقدمن على االنتحار في داخل الحصن وانتحرن 
ة لم یجد  ة قوات بهادور شاه علیهن فعندما وصلت القوات المغول عهن مخافة غل جم

فاتخذ همایون ابن الملكة ) Chittor" (شیتور"اإلمبراطور أحدا یجعله حاكما على 
ا"األمیر  رم آدیت ) Chittor" (شیتور"وعینه حاكما لدولة ) Vikramaditya" (ف

ان الملكة الفقیدة ذا صدق أن قوة األخوة والعاطفة أقو من قوة األسلحة . م وه
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ة وأن  اس) Rakhi" (راخي"والمعدات الحر ة یلعب دورا هاما حتى في أمور س
  .للهنود

ة  ضا مثال آخر یبرز أهم " راخي"وهناك في تارخ الهند القرب أ
)Rakhi ( یل اسة وهو أن األدیب الهند الشهیر الفائز بجائزة نو ودوره في الس

رة رط  ضا استعمل ف واالحتفال ) Rakhi" (راخي"لألدب رابندرانات طاغور أ
شابندهان الستلهام الحب والوئام واالنسجام ما بین المسلمین والهنود  بر الطائفي ف

ففي . قبل أن حصلت الهند على االستقالل أ في عهد االستعمار البرطاني للهند
ة البنغال في جزأین على أساس 1905عام  م وال ة تقس ومة البرطان م أعلنت الح

انة على الرغم من مخالفة الهنود فقام األدیب رابندرانات طاغور بترتیب . الد
ط واألخوة بین الهندوس والمسلمین في اال شابندهان لتعزز الروا عید ر حتفال 

ة ومة البرطان ا ضد الح فإنه . البنغال وحثهم على رفع صوت االحتجاج جماع
ان البنغال بدون  ة في قلوب س شابندهان لبث مشاعر األخوة والمح رة ر استعمل ف

عمله المطلوب وأوجد ) Rakhi( "راخي"وعمل . التمییز بین الهندوس والمسلمین
ة فإنها  ومة البرطان االتحاد بین الطائفتین الهندوس والمسلمین وأّثر ذلك على الح

م في  ة1911سحبت ذلك الح مت بتوحید الوال وهذا التقلید یجر حتى . م وح
عید  حتفلون  ة البنغال  ان وال شابندهان"الساعة فإن س ) Rakshabandhan" (ر

  . عض هندوسا ومسلمین حتى یومنا هذاعضهم مع 
حثه على أدائها  اته و شابندهان یذّر اإلنسان واج خالصة القول إن عید ر
قوم اإلنسان  أن  نصح  سالة و الشجاعة وال اة وقضائها  االستقامة في الح ه  وص و

شر ة الضعفاء والمحافظة علیهم خاصة النوع الضعیف من ال إن هذا العید . حما
جددون أواصر یجم عا یوما في السنة فیجتمعون و ع مختلف أعضاء األسرة جم

ما بینهم ة والعهد للمساعدة والتعاون ف وأن تقلید وضع نقطة الزنة على جبین . المح
طر على الروح س أن  ه  وص . الرجل بین حاجبین وهو مقر الروح، ینصح الرجل و
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ذلك را  اللون ) Rakhi" (راخي"و ط  ه خ الزعفراني، واللون الزعفراني لون وف
وذلك العجین الذ هو مزج من الزعفران والصندل وهما من . اإلخالص والشجاعة

ل ذلك یجعل هذا العید عید األخوة  ة النفس والروح والبدن فإن  اب تز أس
ة النفس والصفاء واإلخالص حة والخیر والود والطهارة وتز   . والنص
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حیى حقي   غالب في عیون 

  
  **أحمد القاضي. د

  
حیى حقي في هذا الصدد...{ قول  ة تنفجر : ف أنها قنابل زمن انت القصائد و

شحنات هائلة  ، ولم أهتز لشعر مثل اهتزاز لهذه القصائد، التي تتفجر  بین ید
اهة ومن إعالء قدر اإلنسان ر والعاطفة ومن الجد والف على تحسرت ......من الف

م،  قي هذا الشاعر المسلم العظ قاطع طر ل، الذ ضاع مني قبل أن  العمل الطو
قیت أجهل خبره، إننا نمد  مرور مائة عام على وفاته ل ولوال احتفال الهند أخیرًا 

ًا وقّلما نمده شرقاً    .}صرنا شماًال وغر
اته ونشأته  :ح

حیى حقي اتبنا الكبیر  عن الوقت الذ ضاع منه قبل أن  1لقد تحسر 
قدم للقارئ العري شیئًا  ه العمر أن  یتعرف على هذا الشاعر الكبیر، ونذر لو طال 
نه من ذلك، وها نحن نوف له نذره ونقدم له  اة غالب، لكن الظروف لم تم عن ح

ائسًا من عصر  ان  أن غالب  مانًا منا  اة هذا الشاعر إ ة نبذة عن ح ه، ولقراء العر
ًا في  س ذلك جل اته، فانع ه في ح أس وّلدته المحن والكوارث التي ألّمت  وهو 

  .شعره
س أفضل شعراء الغزل ة فحسب، بل هو خاتم شعرائها  2ل في األرد

ه البتة بلغ في رفعة منزلته وعلو قدره ما لم یبلغه سواه، . اإلجماع، وال خالف عل

                                                            
ة اللغات والترجمة، جامعة األزهر، القاهرةأ  ** ل ة،   ستاذ اللغة األرد
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ة . ة والرادةوله في تارخ األدب األرد موضع الصدار  قاد ثورة في شعر األرد
الغة اإلیجاز فصاحة الكلمات و ه العذب الفرد، و  .أسلو

قي  فاسمه األدبي الذ اختاره " غالب"، أما "میرزا أسد هللا خان"اسمه الحق
ان قد سمى نفسه  عد أن  ، ولكنه علم أن هناك من الشعراء من "أسد" لنفسه، 

اد . 3"غالب"إلى حمل هذا االسم فغیر اسمه  اً "ولد في أكبر أ في " الهند أكرا حال
ش البرطاني،. م1796عام  عمل في الج ش في إحد  4ان أبوه  شارك مع الج

عد صغیرًا،  مًا وهو ال یزال  ًال، وصار غالب یت المعارك فأصابته رصاصة فأردته قت
ان ابن خمس سنوات فقط ه، ولكنه. حیث  عد موت أب فله عمه  سرعان ما لح  ف

عد أرع سنوات أخر  ه هو اآلخر    .5أخ
ّتاب  ه وعمه طفولة مدللة تلقى فیها العلم في  عد موت أب عاش غالب 
ة  أكرا، واستكمله على ید مال عبد الصمد الذ لقنه اللغة الفارس الشیخ المعظم 

ة ش في. والثقافة اإلیران مدینة دلهي  وفي سن الثالثة عشر من عمره انتقل غالب للع
ام  – زًا لألدب والشعر في تلك األ انت مر وأفصح عن موهبته الشعرة  –حیث 

ة ة واألدب ات الثقاف ة وجاب المنتد وأحب غالب مدینة دلهي، وأعجب بجوها . واألدب
اته ة ح ق ث فیها    .الثقافي واألدبي وم

ان ُعاني من ضی ا" َبّلي ماران"عاش غالب في حي  ش، في دلهي، و لع
ه وعمه  ة ألب ومة البرطان عتمد على راتب التقاعد، الذ حددته الح ان  حیث 
ومة  ًال حیث أوقفته الح ش البرطاني، والذ لم یدم طو جزاء عملهما في خدمة الج

دیهم ة ظنًا منها أن غالب من أنصار الثوار ومؤ فحاول مرارًا وتكرارًا مع . البرطان
ة من ومة البرطان ؛ لذلك ساءت حالة  الح أجل إعادة ذلك الراتب لكن دون جدو

ة، وٕاما  مدرس للغة الفارس العمل  ة وحاول التغلب على هذا الوضع إما  غالب الماد
الفشل،  ل محاوالته تلك  اءت  عض النفقات، ولكن  ببذل الجهد في سبیل توفیر 
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متلك  اته، ولهذا نجد أن غالب عاش دائمًا في بیوت مستأجرة، ولم  بیتًا في ح
ستعیر  ان  ًا، بل  تا شتر  ذلك لم  عد قراءتها الكتبو عیدها    .6ثم 

في محاولة منه للتغلب على  –" رامبور"ولقد ذهب غالب إلى أمیر مدینة 
مر بها  ة، التي  والذ تتلمذ على ید  –فوعده ذلك األمیر  –تلك الضائقة المال

ة على یده  ،  –غالب وتعلم في صغره الفارس راتب شهر ة تصرف له  مائة رو
الفعل ظل غالب یتقاضى هذا الراتب الشهر حتى وفاته غفل غالب . و ذلك لم  و

ة،  ه ثان جاهد حتى عاد إل أمر راتب التقاعد الخاص بوالده وعمه، وظل یجاهد و
اهله فاستعان  ه، وأثقلت  انت الدیون خاللها قد تراكمت عل عد ثالث سنوات  ولكن 

  .7لك الراتب لسدادهابذ
ات مدینة دلهي عة ولكن لم و  تزوج غالب من إحد فت أنجب من البنین س

اة، حیث توفاهم الموت صغارًا، فتبنى أحد  قاء على قید الح تب هللا أل منهم ال
اة هو اآلخر في رعان  ه، ولكنه فارق الح عتني  ثیرًا و ه  ح ان  أبناء صهره، و

ان له أث ه مما  ا اة غالبش الغ في ح ان غالب ال یر نفسه أبدًا في . 8ره ال
ام، ألنه  ون موظفًا في یوم من األ ان یرفض تمامًا أن  صورة الموظف، بل إنه 
ون  حب أن  حني رأسه احترامًا أو خضوعًا، وهو ال  یر أن الموظف البد له وأن 

ة، وحاجاته المل ة الصع حة للمال، عمل غالب في ذلك، ولكن نظرًا لظروفه الماد
ة، واستمر في  ة تارخ السالطین المغول براتب خمسین رو القصر الشاهاني لكتا

ام فة ست سنوات، فقد عّبر عن قهر األ   :هذه الوظ
حت موظفاً : ا غالب   ادع لحضرة السلطان فاآلن أص

أنك حر نت تفتخر بها  ام التي  لست خاضعًا ألحد قد و  ألن تلك األ
  .9مضت

ة والنشا على  الحیو ع وحاضر البدیهة، ومفعمًا  ان غالب ظرف الط
ساعد الفقراء والمحتاجین رغم افتقاره إلى  ان  ه، و ل همومه ومآس الرغم من 
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اته ثروة . المال اهة والمرح واللهو حتى صارت نوادره ون فوت فرصة للف ان ال 
مة في األدب األرد ة عظ ذلك رحب ال. أدب ان  اع، واسع الصدر، طیب و

رغبون صحبته، . القلب، طلی الوجه حبون رفقته و ثیرون  ان له أصدقاء  ولذلك 
ذلك مع تالمیذه حیث  ضًا  ان هو أ ان، و ثیر من األح انوا یتجمعون حوله في  و

ان معظم تالمیذه من الهندو  ان مخلصًا . سعّدهم أصدقاء له أو أبناء، و و
ًا لمن حوله، و    .ال یرد أحدًا قصده خالي الوفاض أبداً ومواس

ه  المصر  األدیب حدثنا تا عن شاعر الهند " هذا الشعر"حیى حقي في 
م من خالل قراءته عض قصائده العظ ة،  ل ة والفارس في نسخة مترجمة عن األرد

قول حیى حقي ف ة غالب تأسر  قصائد وشخص قلب طفل، صرح قر : "فإذا  ی 
رم مقت الكذب والنفا ه فهو سره وحده،  فش ان له سر  ق وفضح الستور، إن 

ه في  ه وأصح اف، ال أعرف رجًال قرأت له وتمنیت أن أقابله وأجلس إل ودود مض
ره اة معه متعة، بل . غداوته، وأدخل معه الحان ألشرب معه من الخمر التي تس الح

عه منفلت من الر  اهتة في غیر ظله، فهو وٕان لزم ط تیب والمتوقع هي ضئیلة 
ابتسام ه مفاجأة تنتهي  ل لقاء    .10"والمتكرر والمألوف، إنه متجدد أبدًا، و

ان  –على الرغم من افتقاره للمال  –عاش غالب  المتنعمین والمترفین، و
انوا یجّلونه  برائه، حتى أن األمراء والملوك  رامته و شدید الغیرة على نفسه و

ل االحترام والتقدیر ستقبلونه  ل شيء من شأنه . و ة  ان على استعداد للتضح و
برائه، فیرو أنه  ة دلهي فتوجه إلیها لتقلد النیل من عزة نفسه و ل تعین مدرسا في 

اله ة الستق ة الكل ة لم یخرج إلى بوا ذلك في  فشعر أن  المنصب ولكن عمید الكل
رامته  ةانتقاص لشخصه و   .11فانصرف من غیر دخول الكل

ة تكاد تكون  ة غالب لوجدنا أنفسنا أمام شخص إذا نظرنا إلى شخص
ًا، أ ًا وٕانسان ن متدینًا، متكاملة اجتماع ما الجانب الدیني أو الروحي لغالب فإنه لم 

عة  ان ینتسب إلى مذهب الش صم ساعة، بل إنه  صل یومًا، ولم  حتى أنه لم 
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عاقر الخمر،  اإلثنى سر و ان غالب یلعب الم س ذلك فحسب بل  عشرة، ل
ع جاهر بذلك أمام الجم م وهنا نورد إحد نوادره حیث ذهب للمسجد ذات یو . و

الخروج  سارع غالب  ینما هو في انتظار الصالة إذ بخادمه یهمس له في أذنه، ف و
قضي لي : من المسجد، فلما سأله أحدهم عن ذلك أجاب لقد أتیت ألدعو هللا أن 

ان یردها غالب ؟. حاجة فُقضیت، فال داعي إذن للصالة ! أتدر ما الحاجة التي 
ان یرد أن ی سر . ومهوفر الخمر لقضاء یتإنه  ذلك الم ذا ظلت الخمر و وه

ضعة أشهر السجن ل ه  م عل عض الحاقدین، فُح ه  عقله حتى وشى  ان   .12یلع
عد أن 1869توفي غالب عام  عین عامًا،  اة دامت ثالثة وس عد ح م 

عض األمراض والعلل حتى أنه فقد اهوخارت قو  ضعفت صحته، ه  ، وأحاطت 
  .سمعه تمامًا قبل موته

اته  ةح  :األدب
عد انتقاله  بدأت إرهاصاته الشعرة في أكرا، ولكن تبلورت موهبته الفطرة 

اه ره، حیث . لمدینة دلهي لم یتل غالب الشعر على ید أحد الشعراء، وٕانما عّلمه إ
ة في طفولته على ید المعلم  منحه هللا عز وجل ملكة الشعر، لكنه درس اللغة الفارس

شعره ونثره "عبد الصمدمّال " اإلیراني األصل  فتخر  ان  ة و ، وأتقن غالب الفارس
اإلضافة إلى  ن من علم التصوف وعلم النجوم  ذلك تم ة، و الفارس اللذین نظمهما 

ة والنقد   .علم اللغة وفنون الشعر والكتا
متاز "میرزا بیدل" وقد انتهج غالب في شعره نهج الشاعر الفارسي  ، والذ 

ة والتقعر،  ًا عسیراً الصعو ار یجدونه صع اء الك والح أن . حتى أن الشعراء واألد
ًا بهذا األسلوب لوقت  ة وظل متمس م في البدا غالب قد سلك طرقًا غیر مستق

ه أحد أصدقائه المقرین وهو  ل، حتى تعرض لنقد شدید ولقد ألح عل فضل " طو
حته ور " ح حذف من أشعاره أن یترك هذا األسلوب المعقد فاستجاب غالب لنص اح 

ًا معقداً  ان منها صع   :ولكنه قال. 13ما 
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وراً  م جزاًء وال ش   ال أتمنى أن تمدحوني، وال أرد من
الي بهذا   .14فلو لم تجدوا في شعر معنى، فال أ

ان قبله،  ه مختلفًا عن شعراء ذلك العصر ومن  ان أسلو ل حال  على 
ًا جدًا في أجواء  طیر عال ره  ان طائر ف ل الوعي و ًا  ان غالب واع ال، و الخ

عة اره البد ه الفرد وأف أسلو ة  ع شعراء األرد ًا أنه ممتاز بین جم ان مدر . لذلك، و
قوله   :وقد عّبر عن ذلك 

المي  ته لفهم  سط الفهم ش   مهما ی
استحالة وجود طائر العنقاء   15فاستحالة فهمه 

قًا بتقالید الصو و  ة في العصور الوسطى، التي قد تأثر غالب تأثرًا عم ف
ة، بل أن  ، فضًال عن دراساته الصوف استقاها من تقالید الشعر الفارسي واألرد
نفر من التقالید  شيء و أبى التقید  ان  حت جماح عقله، الذ  ة هي التي  الصوف

الشعر، ورغم ذلك فقد . الموروثة ة ال تلی  ر غالب ذات مرة أن الصوف وقد ذ
ا ر الصوفي في أشعارهاستعان    .لف

  !ما أشد هذا الخراب
رت بیتي   16عندما رأیت الصحراء تذ

  ـــــ
ة منه   فدیناه بروحنا التي هي ه

قة أننا لم نؤد حقها   .17والحق
  ـــــ

  ماذا لو ومضّة البرق مّرت أمام عیني
طمئنني، فأنا ظمآن للحدیث معه   18هذا التجّلي القصیر ال 

الي  ام والل ةأین تلك األ   والشهور واألعوام الزاه
  19وأفراح اللقاء ومخاوف الفراق
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غي أن نشیر إلى أن غالب لم ینل هذه المنزلة في األدب األرد إال  لكن ین
ز على  ار الشائعة المبتذلة، ور ان مختلفًا عن األف ما  عد وفاته، ألنه أتى 

ة واستخدم  ة والمعارف الروح ة واألحوال النفس تعبیرات واخترع المشاعر الداخل
سرعة، لذلك  قبلوه  سهولة و فهمه الناس  ان من الصعب أن  تشبیهات جدیدة، ف
حر شعره وجدوا  لما غاصوا في  اطلعوا على أسراره شیئًا فشیئًا على مر الزمان، و

ه آلليء المعارف النف ل ف أنه غالب على  سة ودرر المعاني الثمینة، فاعترفوا 
ة تجد مئات من المؤلفات حول غالبغالب، وعندما تدخل أ ة أرد ت فال شك . ة م

غة مثل هذا النا ة تعتز وتفخر    .20أن اللغة األرد
حیى حقي في هذا الصدد قول  ة تنفجر : ف أنها قنابل زمن انت القصائد و

شحنات هائلة من  ، ولم أهتز لشعر مثل اهتزاز لهذه القصائد، التي تتفجر  بین ید
ر والعاطفة اهة ومن إعالء قدر اإلنسان الف تحسرت على العمل ......ومن الجد والف

م، ولوال  قاطع طرقي هذا الشاعر المسلم العظ ل، الذ ضاع مني قبل أن  الطو
صرنا  قیت أجهل خبره، إننا نمد  مرور مائة عام على وفاته ل احتفال الهند أخیرًا 

  .21. شماًال وغرًا وقّلما نمده شرقاً 
النس تبها أما  سبب رسائله، التي  ة األولى  ة للنثر فقد احتل غالب المرت

ان یزنها . إلى أصدقائه وتالمیذه ة، و اللغة الفارس ة رسائله  تا فّضل  ان غالب  و
رصعها بنوادر األدب عض األشعار و حتاج . ب ثیرًا و ه  ش عل ان هذا األمر  و

ل ة تا. منه لوقت طو تا ه لكنه عندما اشتغل  ن لد رخ سالطین المغول لم 
ة، وعلى الرغم من  اللغة األرد ة  الوقت الكافي لمثل هذه المشقة، فاضطر إلى الكتا

ة الرسائل تجرة رائدة . ذلك فهو عمید النثر األرد تا انت تجرة غالب في  ولقد 
ة رسائله  تا ن أول من اختار التعبیر عن نفسه من خالل  وناضجة، وٕان لم 

ان أكثر من تمیز في هذا الفن ال تبها، إال أنه  ن آخر من  ع لم  الط ة، و شخص



  غالب يف عيون حيىي حقي

110 
  

ًا  س، فأنتج أد الجمیل، إذ حاول من خالله إخراج ما بداخله من مشاعر وأحاس
الصدق والصفاء والنعومة والتدف والتنوع والشجاعة ًال تمیز    .جم

ستخ شاعر  حمد لغالب أنه لم یتعامل مع رسائله  ة ومما  دم أدواته الجمال
اضة في التعبیر عن اإلنسان داخله من  سه الف ره وأحاس في إبراز فنه، بل شحذ ف
ة، وشرح ظروف عصره ومجتمعه، فاستطاعت رسائله  ح خبراته الشخص خالل توض

قي . أن تكون صوت الفرد وصد العصر انت رسائله هي المصدر الحق ذا  وه
اته ة المرآة التي تتجلي فیها والخاص لكل من یرد دراسة ح مثا انت  ، حیث 

ان قصد . شخصیته المتغیرة بتغیر الزمان والم ة الرسائل  تا ن غالب أثناء  ولم 
تبها  ان  تابتها، بل  حاول تحدید مضمون الرسالة قبل  عینه، أو  إلى موضوع 

ه طة  عًا للظروف واألحداث المح سه وت   .مشاعره وأحاس
ما یتعل  قول حقيوف أنها حدیث : " ....الرسائل  حتى أن رسائله تشعر 

، أما  ال شر ان حدیثه مع نفسه  ما   ، ط، حدیث صدی لصدی س سهل لین 
قول: حدیثه معك فمشرو ه  فهم قل ون لك عالوة على صداقتك له قلب  : أن 

عث من شمعة، و  لهیب من لكن لمات الشاعر من شأنها أن تتقد وتنصهر وتتوهج 
ما تذوب الشمعة من مس  هیئ لها أوًال سامعًا له قلب حساس قادر على أن یذوب 

  .22"لهیبها
عات بدأت  " عود هند"وقد نشرت رسائل غالب من خالل العدید من الط

أرعة شهور، و1868في عام " میرتهـ"الذ ُنشر في  ؛ وهي "اردو معلي"م قبل وفاته 
ولكنها لم تنشر إال في السادس من شهر مارس  المجموعة التي جمعها غالب بنفسه،

عد وفاة غالب بتسعة عشر یومًا، ثم توالى نشر رسائل غالب 1869من عام  م أ 
عات أبرزها  ، بل أن "نادرات غالب"عد إعادة ترتیبها، فظهرت العدید والعدید من الط

مساعدة  خورشید هناك مجموعة من الرسائل ترجمها رالف روسیل إلى اإلنجلیزة 
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اإلنجلیزة تحت عنوان ،  Ghalib life and اإلسالم لتظهر مجموعة رسائل غالب 
letters23.  

 :فلسفة غالب
ة  مانًا راسخًا، فنراه في إحد منظوماته القصص آمن غالب بوحدة الوجود إ
س علیها الجمال اإللهي أنه مرآة المعرفة، التي ینع صف الوجود  ة  . اللغة الفارس

أخذ  صیرة، فأینما یولي اإلنسان وجهه فثم وجه ف هد أصحاب ال ه، و قلوب مشاهد
ه أن غالب استطاع أن یتخذ لنفسه موقفًا متفائًال من خالل هذه . هللا ومما ال شك ف

جر في شعره، فالحزن واألسى عنده أساس  اة و ة نهر للح مثا ان تفاؤله  العقیدة، ف
ل محاولة لتجن ضفي ل فرحة وسعادة، و اة التي  ار للح ست سو إن ب الحزن ل

ح للوجود الحزن المعنى الصح بل إن الموت ذاته لیزد من لذة . علیها التالعب 
ما نعمل هبنا الشجاعة التي تجعلنا نستمتع  ش، و ل ما . الع فما أحوج اإلنسان إلى 

ه   .في النار من عناصر تطهره وتز
  الموت ال ُعالج هموم الدهر إالّ : ا أسد

اح  24فالشمعة تحترق حتى الص
 ، غیره من المخلوقات األخر انة اإلنسان في فلسفة غالب فهو  أما م

اس للذات المطلقة لكنه یختلف عنها في سعة آماله وطموحاته إن ضمیر . انع
ة البلل،  ط له خاص اة المح الماء في ح اج  اإلنسان عاصفة من االضطراب واله

الحرر في نعومته د وفضًال عن ذلك فإن لإلنسان عقله وٕادراكه، إذ . اخل الشرنقةو
قرته القدرة على  تتعاون یداه مع عقله على خل شخصیته، وتمنحه روحه وع

أنه . التعبیر صفه  ا ونور الفجر، و أنها زنة الدن مة اإلنسان  وصف غالب ح
  .محور هذا الكون الذ لم ُیخل إال من أجله

ما فیها من سعادة لقد أدرك غالب مرا ة وحاالتها المتعددة  تب الروح اإلنسان
قة  ا عم صنع المعجزات، ومن میتافیزق مان  وك وٕا ، ومن ش أس حان قصو و
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حب اإلنسان  وتفاعالت ساذجة، ومن مشاعر تدفع إلى الغزل وسعادة تنجم من أن 
ع أطوار التجارب ا. وُحب صاحب المرء في جم ة ولعل شعر غالب بذلك  إلنسان

العطر من فر طهره وٕاخالصه، عالمًا  فوح  ه أمامه عالم  ومراحلها، وتفتح معان
ه حالة من حاالت روح  ه أشجار السرو على أضواء الشموع، الحب ف تتمایل ف

اضة تدفع إلى العمل   .اإلنسان، عاطفة جمیلة ف
ه غالب دون غیره یختلط جمال المحبوب  وفي هذا الصدد الذ یختص 

أسرهابج ا  لماته وجدت غصة الفراق تتحول إلى . مال الدن لما تعمقت في معاني  و
، واللهفة على  ة لم تتحق عث من رغ شوق ممتع، وعدم لقاء الحبیب ینقلب هناًء ین

اة تستحیل إلى دافع قو لإلبداع مخلوقات . الح نه  وعندئذ تتأل صفحات دواو
ته خال اله وتبتسم محبو اة أكثر جماًال، مذهلة من وحي خ ل الكلمات، فتغدو الح

  .   والرجال والنساء على السواء أكثر احتراماً 
ام أخر ليلو قدرت  اة أل   الح
  داخلنا شىء آخر يفقد قررنا ف

  نار جهنم يأین الحرارة ف
ة لحرقة آالمي الخفّة   النس

اء ثیرًا من الغضب واألست   لقد رأینا 
اء هذه المرة فهو شاأما    آخرء يست

  الوجه يعدما أعطى الجواب، فإنه ینظر ف
ة انت هناك رسالة أخر شفو   فرما 

  إن أكثر النجوم قاطعة لألعمار
الء السماء فهو ش   ء آخريأما 

ا غالب الء الذ وصل إلى نهایته  ع ال   لقد انتهى جم
ق   .25فقط الموت المفاجىء  يو
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حیى حقي تهوفلسف وعن عقیدة غالب  لو أنني قدمته إلى رجل : " قول 
ال مشقة أن هذا الشاعر یرضع من ثد اإلسالم، إذ  مثقف في أورا فسیدرك مثلك 
اء الذین  ة، وزمزم والحج وأسماء عدد من األنب لمات مثل الوحدان تتناثر في الدیوان 

قه ال م، وٕاذا زاد تدق رهم مثل موسى وٕابراه ه في شیئ من متلئ القرآن الكرم بذ نت
ضًا شأن دیوان المتنبي( العجب إلى خلوه من اسم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ان )هذا أ ، وٕاذا 

حدث أن الشاعر ال ینتمي إلى العرق  ر اإلسالمي فقد  واسع االطالع على الف
ام  ي أو فارسي، ففي الدیوان ظالل من الشیراز وعمر الخ العري بل إلى عرق تر

  ".لدین الرومي، من ظالل هذا التصوف الذ وفد على اإلسالم من الهندوجالل ا
حار في هذا الدیوان، والغوص في أعماق هذا  حیى حقي اإل ثم یواصل 

قولالشاعر  ع ثقافته، همه : " و انته وما هي من وغالب ال یهمه أن تعرف ما هي د
ه الروحي والنفسي مجردًا من الزما ی س في األوحد أن تطل على تر ان، فل ن والم

ر أو  الذ الدیوان إشارة واحدة تدل على عصر الشاعر أو مجتمعه، أو تحو 
ة محذوف منه شة األرض المع ل ما یتعل  عینه،  انًا  ة .......الوصف م له حبی

تناول الكأس من الساقي، ولكن الخمر  صفها، رمز لمطل الحب یدخل الحان و ال 
  .26"رمز شائع في التصوف

قوم على الجمع بین إ ن ازدواج شخصیته الذ یبدو في وضوح أشعاره 
س بینهما عداوة، وهذا ناجم  ضین، بینهما تضاد حقًا، ولكن ل ة نفسه، مالنق ن رحا

ًا ینتفي لزوم التصادم والمجابهة ون المیدان رح حیى حقي . فحین  وقد ترجم 
قولبی ذال هالكثیر من شعر  ة، ف حسن بي قبل أن أمضي " : رز هذه االزدواج أفال 

قول غالب ازدواجیته،  ه  : في الكالم أن أترجم لك هذا الشعر الفرد الذ جهر ف
ب أنهار " س اة التي أقود زمامها مأساة أعتى من أن یبرد سعیرها، وتنقشع  هذه الح

الدموع، تراني طول اللیل ألزم بئر زمزم اتخذ من حافته منصة حان، وأظل أشرب 
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قع الخمر التي  الخمر ائه تراني أزل  ض أس، ولكن إذا الح الفجر  عد  أسًا 
سه   .27"لطخت محرم الحاج الذ أل

ة التي یتعذب لها غالب أشد التعذیب، ألنها تمس دعامة  هذه االزدواج
قع من الخمر، وغالب  ه  انه واحترامه لنفسه، رمزها محرم حاج قانت، عل وجوده و

ر ره وال  هال ین ه، إنه في مثول دائم بین ید ولكن ال تفرغ من غالب .... فر 
قول ة سرعان ما تطل برأسها من جدید حیث  أتجدني من : " سهولة، فإن االزدواج

ة هللا متحررًا من قید األعراف والسنن والشرائع؟ فانمحاؤها شر  المؤمنین بوحدان
مان صادق   .28"النبثاق إ

قة أن الشاع درك حقي حق ، و العدو صیب القارئ  م هو الذ  ر العظ
ذلك  الزمها من سعادة وألم على السواء، و الد اإلبداع وما  ه لحظة م قذف في قل و
اه، وأن غالب في هذا  قظة واالنت ه على ال حمل متلق م هو الذ  فالشاعر الفذ العظ

ة إنما هو إال طراز فرد بین الرجال األرد ه سحر طاغ، اتقاد ل.... الدیوان المنظوم 
ار هو في الوقت ذاته  ع هذا المارد الج القنبلة، وط حر، وتفجر  ال ة  النار، ورحا
ان له لوم أو  ة ال إلى السخرة، إن  میل إلى الدعا ع رجل ظرف خفیف الدم  ط

  .29له دالل فعلى ره نا عتاب فلنفسه فحسب، وٕان
ال صنوًا ُعد میرزا أسد هللا خان غالب، الذ جعله ال شاعر الكبیر دمحم إق

ر الحر، الذین ساهموا في  للشاعر األلماني جوته، واحدًا من أحب الشعراء ذو الف
ازدهار األدب األرد في شمال الهند خالل القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، 
ة  التالي في توحید الرومانس ة، و اللغة األرد ة الشعر الغزلي  تا والذین بدءوا في 

ر الفلسفي العمی ة مع نموذج الف عة الشعراء . الدنیو ان غالب في طل وقد 
ل وٕاطار لهذه األسالیب الجدیدة التي  المسلمین الذین عظم دورهم في إعطاء ش

ًا جدیدًا  مستو و نشرت مناخًا ثقاف ة، ومن ثم االرتفاع  ة والعالم هو مناخ العلمان



  2016، 1، العدد 67لد جملا                                                        ثقافة اهلند     

115 
 

حتل  انة خالدة في قلوب المالیین، وقد رثاه العالمة الثقافة الحضرة، فح له أن  م
قصیدة قال فیها ال    :إق

ر اإلنساني بوجودك   لقد أضاء الف
الك   إلى أین منتهى أجنحة طیر خ

انت مجالس الشعر تجسیدًا لك نت روحًا مطلقًا، و   لقد 
ك عنها ا الرغم من غ   30وظللت زنة المحافل 

ن غالب   ه هللا من  –ولم  م ما وه فرق  –نعمة العقل الراجح والفهم القو
هودسبین هندو  حي و اة . ي ومسلم، أو بین مس ن یدفعه في الح رغم عدم  –ولم 

اهلل ورسوله وعقیدته الراسخة في دین اإلسالم، التي ال  –تدینه  مانه الكامل  سو إ
  .تعرف زفًا وال عوجاً 

ع   أنا واسع األف وعقیدتي هي التصالح مع الجم
  31فال أعارض وال أعاد أحداً 

 :أعماله

ثیرة ومتعددة فضًال عن إنتاجه المتمیز   لغالب مؤلفات شعرة ونثرة 
عضًا  ر هنا  مة في األدب األرد ونذ حت ثروة عظ والمتفرد من الرسائل والتي أص

  :من مؤلفاته 
ة: ردو أدیوان غالب  .1 اللغة األرد تضمن أعماله الشعرة   .و
ام الغدر عام : قاطع برهان  .2 ه في أ م، حیث جعلته الظروف 1857ت

ه " برهان قاطع"منعزًال في بیته، فاضطر إلى مطالعة معجم فارسي  فوجد ف
ه معتمدًا على قوة ذاكرته تب الرد عل ، ف  .مئات األغال

غ تیز  .3 تبها لیرد : لطائف غیبي  –نامهء غالب –ت ات صغیرة  تی ثالثة 
 .رضینبها على اعتراضات المعا

 .شتمل على ظروف وأحوال الغدر: دستنبو  .4
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م روز  .5  .سالطین المغولالتاب التارخ یتضمن تارخ : مهرن
 .مجموعة رسائله إلى أصدقائه وتالمیذه: عود هند  .6
ة: معّلي  ئ اردو  .7 ة واللغو احث األدب  .مجموعة رسائل تحتو على الم
ة: بنج آهنك  .8 احث إنشاء الفارس  .حتو على م

لمات  یبدو حیى حقي قد وقع في هو الرجل وشعره، وأنارت وجدانه  أن 
یف  ة، ف ه الشعرة التي قرأها في غیر لغتها األصل غالب، وارتفعت بروحه معان
ة ؟ ع قراءتها واالقتراب الشدید منها في لغتها األصل ستط ان  !. ون حاله لو 

حي حقي یترجم شعر غالب  ل هذا الحب والعش جعال  عة و ة ترجمة بد إلى العر
عض أشعار هذا  ما یلي نعرض ل رائعة، ال تشعر معها أنك تقرأ شعرًا مترجمًا، وف

  :الدیوان
ة مّنى، فأفقدها شیئًا فشیئاً  اة تتسرب خف انت الح   إذا 

ع، فصیف   على مر الفصول خرف، فشتاء، فر
الطیر المحبوس ف ع ثابت ال أتحول    قفص يفإني مع ذلك قا

عد رشة  ه رشة    )191 يحق(   32ینوح على فقده لجناح
  

اة ید تظل لها أنفاس متمس إذا فارقت   ةعیني الذابل يف ةالح
صر فإن عیني ال تكف عن الشرب حتى  فدع الخمر والكأس أمام 

  ) 192حقى ( 33أموت
  

  ما أكثر األشواق، أشواق لذیذة االتقاد
ا إله   )192حقى (34!قلیلة يم ه يم تحق منها عدید وعدید، ولكن 

  
سواء أغالل األسى سواء  اة    عالئ الح
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ان دلیله هو  عرف اإلنسان طر النجاة إال إذا  شدیدة ال تلین، هیهات أن 
  )177حقى ( .35الموت

  
ان البد من عقاب على آثام اقترفتها   إن 
ا موال ثواب على ون لي عندك  حجمت عن أآثام صوب البهائم  أفال 

  )188 يحق( 36اقترافها؟
  

ًا، هو مضغة من لحم ودم، ال هو من طوب أو حجر  ال أملك إال قل
قلبي م  عسف أحد م أال  یت، فال یرقأ لي دمع أناشد   )176 يحق( 37وٕاال 

 :الحواشي
                                                            

حیي حقيـ 1 سورة . اتب وروائي مصر ) م1992ـ  1905( :ـ  حیى حقي في أسرة م ولد 
م جید حتى انخر في المحاماة حیث درس في  الحال في القاهرة، وقد حصل على تعل

ان تخرجه منه عام  القاهرة، و ارزة . م1925معهد الحقوق  حیى حقي عالمة  عتبر  و
ة اء المص. في األدب والسینما العر ار األد وسف  رین بجانبمن  نجیب محفو و

  .إدرس
ة2 ار  :ـ الغزل في األرد شاء من أف ه الشاعر ما  صب ف ارة عن قالب شعر  هو ع

ة من حب  ان األصل في موضوعاته هو موضوعات الغزل التقلید وموضوعات، وٕان 
ات یتراوح عددها  ارة عن مجموعة من األب ل الفني، فهو ع ة الش ، أما من ناح وعش

ات وثالثة عشر بیتا في الغالب ه یتف البیت األ. بین خمسة أب ول منها في شطرت
ة  فا في الشطرة الثان ة ورد لها قاف ات  ذا تتف األب سمى مطلعا، وه فا و ة ورد قاف

أتي الشاعر بتخلصه ة،  منها، و وهو اإلسم األدبي له في البیت األخیر من الغزل
حر واحد  لها في  ة  جب ان تكون الغزل   .و
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ة أن یختا3 ة والفارس عرفون بها بدًال من ـ جرت عادة شعراء األرد ة،  روا ألنفسهم أسماًء أدب

ة ق سمى . أسمائهم الحق ا، و س مر ألن " التخلص" ون هذا االسم األدبي مفردًا، ول
ل هذا یتخلص من اسمه الطو ستخدمه في آخر بیت من غزلیته و   .الشاعر عادة 

ي األصل من السالجقة4 ان غالب تر اب و . ـ  ه إلى أفراس شنك من ملوك ینتهي نس
ات الدهر وتصارف الزمان إلى الهجرة إلى الهند، حیث  توران اضطر أجداده نظرًا لتقل

ة السالطین المغول لهم فضل عنا   .نالوا أعلى المراتب والمناصب 
ات   لكهنو  ـ 5   .482م ص 1986دمحم حسین آزاد    آب ح
ار غالب  حصه اردو  دلهي  ـ 6 اد   .30م  ص 1987الطاف حسین حالي   
ازار الهور  7 ر اردو  قات مرزا دمحم عس سینه    تارخ ادب اردو  مع تعل ابو س ـ ـ رام 

  .250ـ  237ص 
ات  لكهنو  ـ 8   .489م ص 1986دمحم حسین آزاد  آب ح
ہ  د  ـ 9 ، دو  ار  ں  *** و        ٔ ه (وہ دن  ت دیوان غالب  م

ره    ).117م ص1986الفا على 
هذه المقاالت تم . 212م ص 2008هذا الشعر، دار نهضة مصر، : حیى حقي  ـ 10

عنوان30/8/1971نشرها بجردة المساء بتارخ  هواطر .....في الفن" م على حلقات 
ة   ".متداع

ا، دهليـ 11. تابي دن ات ،    .405-404م ص 2008دمحم حسین آزاد  آب ح

ار غالب حصه اردو  دلهي  12. اد   .42م  ص1987ـ الطاف حسین حالي   
ار غالب  ص 13 اد   .127ـ الطاف حسین حالي     

وا  ـ14       ٔ  ***  ، ر   ے ا   )171غالب (     
ے ـ 15 ر   ن   ِ *** آ داِم    ) 29غالب (       ا 

ا ـ 16 و ا  د آ! ***ٔ و   ) 58غالب (  د  د   
ٔ ا   ـ 17 ا *** ن دی، دی  ں    ادا     ) 52غالب ( 
ں  آ  ـ 18 ٔ آ ِ    ! *** اک     ) 59غالب (  ت    
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ں ـ 19 ل  اق اور وہ و ں*** وہ  ل  ہ و   ) 96غالب ( وہ  وروز و
ار غالب ص ـ 20 اد   .128الطاف حسین حالي   
حیى حقي 21   .199م ص 2008هذا الشعر، دار نهضة مصر، : ـ 
حیى حقي  هذا الشعر    نهضة مصر 22   .214م ص2008  1ـ 
اح . د23 ة لرسائله: غالب ناثرًا : فوزة عبد العزز أحمد ص ة وتحلیل رسالة . دراسة نقد

توراه   2001آداب القاهرة . د
ج ـ 24 گ    ) 91غالب (    ر      *** ِ   آ     

  ا      اور *** ٔ دن  ز اور  ـ 25
ِ دوزخ      ٔ  اور *** ں آ   ِز  

ا اور ***  ر د  ان  ر   ، ـ اب     
ِم ز اور *** دے    د         

م  ر  ا  ٔ آ اور *** ِ ا   وہ 
م    ٔ ِگ ***       )157دیوان غالب صـ (                 اور ا 

حیى حقي  هذا الشعر    نهضة مصر 26   .211ـ  210م ص 2008  1ـ 
م ـ 27 ُ م   اور  ام     *** رات  ز ء ا  ّ ٔ د   )176دیوان غالب (د
م ـ 28 ِک ر را     ، اے***    ٔ ا      ٔ ن    )118الدیوان ( ا
  .212حیى حقي  هذا الشعر ص ـ 29

ا ـ 30 ی    رو  ن   ٔ  *** ِ ا ِغ   ر  ِ  !  
ا  ِم     ، ا  روح  ں  ر***   انك درا(  ز   ر    ال   ات إق  ل

  ) 14ص 
ا     ـ 31 ں اور  اوت  *** آزادہ رو    ) 243غالب (      
د   ـ 32 ت آ  ٔ   ) 145غالب (     وہ ا     *** ی  
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   ٔ  ،     

ُ
  ، ، اور *** اں    ، ل و   و    ) 

145(  
ُ ـ  33 ں   دم        )198 (ے آ ر دو ا  و ***   آ

ا  دم  34 ا ا    اروں  ن       *** ـ  ے ار   ) 
206(  

ِ  ِ ـ 35 ں ا   ت و ٔ  ***  ا  دو ت   (ں   ت   آد   
122 (  

ت   داد 36 ں    دہ   ا    *** ـ  ں   دہ     )212 (رب ا ان 
ں 37 د    آے   ، ،   و ٔ *** ـ دل    ر،  ار     ٔ ں    رو ے   

) 122 .(  



 
ة في لغات الهند ة  :تأثیر اللغة العر اللغة األرد

 أنموذجا 
  

ان الندو . د   ٭٭قمر شع

  
ة، التي ...{ ة والرسم ة والوطن عي أن تتأثر لغات الهند المحل فكان من الط

ة نتیجة نفوذ اإلسالم والقرآن في عقلیتهم،  ینطقها المسلمون من اللغة العر
ة  إضافة إلى وتعاملهم ومعاشرتهم، اس ة والس ة والثقاف الصالت التجار

انة واالعتقاد اإلسالمي  ة، التي لم تكن مقتصرة على الد ة والدبلوماس واالقتصاد
ن ان الهند من الهندوس واآلخر ة ولكن  .فحسب، بل تتعد إلى س اللغة األرد

ة شیئا أكثر، مما تأخذ ة، أخذت من العر ما بین هذه اللغات واللهجات الهند ه ف
وتأثرت . ال على مستو الهند فحسب، بل على  المستو العالمي اللغات األخر 

 .}منها على جهات مختلفة
تتكون الهند من شتى اللغات والثقافات، والطقوس والتقالید، یتكلم أهلها 
فضل الدراسة والتدرس، وعن طر خبرات  بلغات تنط على مستو العالم 
ة، وفي جانب آخر تنط في مختلف مناط الهند  ف الترجمة، والمهارات الوظ

ف ع أن  ستط ة ال ة والمحل ة من الرسم م ة من لهجات ولغات إقل همها حتى أغلب
ما بین هذه اللغات  ة ف ان تلك المنطقة، ولكن اللغة العر أبناء جلدتها من غیر س
غض النظر  ة محل اللغة األولى،  ة اإلسالم م واللهجات قد حلت في المراكز التعل

                                                            
ة، الهنداللغة مساعد، قسم ستاذ أ  ٭٭ ة، جامعة بنارس الهندوس  .العر
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ة  ة والتعبیرة والمعنو ة من النواحي الصوت عض اللغات الهند عن تأثیرها في 
اللغة ضا،  ة التي أ الهند بتأكید ورأ -األرد هي أكثر لغات -عض علماء اللغة 

ثیرا من  ة حروف الهجاء وعلم العروض و العالم تأثرا بلغة القرآن، إذ أخذت األرد
ة فهي  ة للمفردات العر النس ة، وأما  غ من اللغة العر التراكیب واألوزان والص

، وهي ع ة على أرعة أنما ور أدناهتستخدم في األرد   :لى النحو المذ
ة أمثال - 1 ة، وتفید معانیها العر اللهجة المحل ة  األرد ة تنط  : لمات عر

تاب، محفل، محض، مجموعه،  ال، إنعام ، موت،  مشغول، انتظار، استق
  .  ونحوها

ة في معنى خاص، بینما هي تحمل  - 2 ة تستعمل في األرد لمات عر
ضا، فخذ على سبی لمةالمعنى العري أ ة " انتقال" ل المثال  تفید في األرد

ة فالتفید هذا المعنى إال إذا قیل في الجملة "الموت"معنى  ، أما في العر
ه ذلك" انتقل إلى رحمة هللا تعالى" شا ة أكثر من . أو ما  تواجد في األرد و

  .لمة من هذا النوع ١٣١
ة معاني غیر معلومة عند الع - 3 ة تفید في األرد س ما  رب أولمات عر ع

ة، المدینة المنورة فقط: مدینة  :ستعملها العرب، مثال –.  معناها في األرد
ة أو اتفاًقا ة، صدفة: اتفاق   .معناها في األرد

الم الفقهاء والقضاة والعلماء،  - 4 ة في  األرد ة تستعمل  لمات عر
لمة  ستخدمها العامة من الناس مثال  ستعم" إجماع"وال ل مصطلح فقهي ال

الم العامة   .   في 
اللغات  ة لم تكن آمنة من التأثر بها و ة رغم تأثیرها في األرد واللغة العر
ة والعاملون بها في الهند ینتمون إلى مناط  ة األخر في الهند، فدارسو العر الهند
ذلك لهجاتها مختلفة، وٕانهم  نحدرون من شعوب شتى، لغاتها األم مختلفة و مختلفة و

عا تؤثر لغاتهم ال یتع ة من األساتذة العرب، بل من األساتذة الهنود، فط لمون العر
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ة في عریتهم وفي طرقة نط المفردات، والتعابیر، والجمل، والمعاني  الوطن
ار   .واألف

ة ة-العالقات العر   :الهند
ة ة لم تزل والتزال قائمة منذ عصور عرقة في القدم، -العالقات الهند العر

ةوفي  عض المحققین یرجع تارخ العالقات الهند ة عن طر -ضوء دراسة  العر
الد ا أوث وأوطد منذ فجر )1(التجارة إلى ألفي عام قبل الم ، ولكنها ظلت في ارت

توطد على  ة البررة دعاة إلى الهند، ثم بدأ نطاقها یتسع و اإلسالم، إذ وفد الصحا
حد، تأثرت الهند ًا، حتى  مر العصور واألزمان  العرب حضارًة وثقافًة ولغًة وأد

ة للغات  وم ات الح ة، وفي ضوء اإلحصائ العر الهند مناط ناطقة  وجدت 
ة في الهند  ة، بلغ عدد ناطقي اللغة العر ع ( 51،728الهند واحدا وخمسین ألفا وس

ة وعشرن شخصاً  ة ، وهذا العدد یتجاوز عدد ناطقي اللغة السنس)2)(مئة، وثمان رت
ة، إذ لم یتجاوز هذا العدد  ة والتارخ التي هي إحد أهم لغات الهند الرسم

، وذلك في ضوء )3( )أرعة عشر ألفا، ومئة، وخمسة وثالثین شخصا( 14،135
ة لعام  ة الهند ات اللغو   .م2001التقرر نفسه لإلحصائ

ة والرسم  ة والوطن عي أن تتأثر لغات الهند المحل ان من الط ة، التي ف
ة نتیجة نفوذ اإلسالم والقرآن في عقلیتهم، وتعاملهم  ینطقها المسلمون من اللغة العر
ة  ة واالقتصاد اس ة والس ومعاشرتهم، إضافة إلى الصالت التجارة والثقاف
انة واالعتقاد اإلسالمي فحسب، بل  ة، التي لم تكن مقتصرة على الد والدبلوماس

ان الهند من    .الهندوس واآلخرنتتعد إلى س
ة، أخذت من ولكن  ما بین هذه اللغات واللهجات الهند ة ف اللغة األرد

ة شیئا أكثر، مما تأخذه اللغات األخر  ال على مستو الهند فحسب، بل ) 4(العر
  :وتأثرت منها على جهات مختلفة من أهمها. على  المستو العالمي

  .األصوات -1



 اللغة األردية أمنوذجا  :ثري اللغة العربية يف لغات اهلند

124 
  

 .األعالم -2
 .اإلمالء -3
 .العروض -4
 .والمعاني/ فااألل -5
 .األوزان -6

  األصوات
ست خارجة عن مقدرة  ة، ولكنها ل ة لألرد ة نس ة أجنب األصوات العر
شعرها  ة، التي  الناطقین بها، إن أرادوا نطقها وتقلیدها، فإنهم الیجدون الصعو

ة، مثل العین والحاء والصاد والضاد، وذلك ألنهم إن : غیرهم في نط أصوات عر
ونوا  ة عنهم، فإنهم سمعوها من لم  ست غر ینطقون بهذه األصوات، ولكنها ل
ة أند ما یرتلون القرآن الكرم، وقر المقرئین ع د الحروف العر وا في مادة التجو

شترك  حت هذه األصوات في متناول جهازهم الصوتي، وهذه میزة  وصفاتها، فأص
فغان، وما إلى ذلك من البلدان فیها مع المسلم الهند المسلمون الفرس واألتراك واأل

عض األصوات  صعب علیهم تلفظ  بیرا من الهنود  ، إال أن هناك عددا  األخر
ة لعدم التدرب على ذلك   .العر

ة في المجتمع اإلسالمي الناط  وهناك مظهر آخر لتغلغل نفوذ العر
صعب  اكستان  تمثل ذلك في أن المسلمین من مناط بنجاب في  ة، و األرد

الكاف، ولكنهم عندما ینطقون لفظة القاف فهم یبدلونها  " القرآن: "علیهم النط 
فصحون عادة اد . ف ذا في منطقة حیدرآ حیث تعود أهلها على نط ) الهند(وه

الخاء، فینطقون القاف خاًء، ولكنهم إذا نطقوا بلفظة صیبون في " القرآن: "القاف 
  .النط

قة بین مخارج  ة إلى حد وهناك عالقة وث ة والحروف األرد الحروف العر
ة ا تدور حول المخارج التال ل منهما تقر   :بیر، فأصوات 
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٭أسناني  .٭وسط اللسان .٭اللثو . ٭اللهاة.٭أدنى الحل .٭وسط الحل .٭الحنجرة
  )5( .٭الشفتان .لثو 

ات ة في الهند أمثال وال ة الشمال ة، : ولكن المناط الشرق بنغال الغر
صعب على وآ ة بیهار، المجاورة لبنغال  ة لوال فور، والمناط الشرق سام، ومان

ة  ة واألرد د، ولم یتدروا على نط األصوات العر انها الذین لم یدرسوا التجو س
مة، وفي التالي جدول  ذلك على طرقة سل ة  ة واألرد عض الحروف العر أداء 

  عري إشارة إلى لحروف المعجم األرد مع حروف المعجم ال
ة في أدائها عض المناط الهند ان  ة التي یواجهها س لة الصوت   :المش

ة ة واللغة األرد  بین حروف المعجم  للغة العر
حروف
 المعجم األرد

حروف
  المعجم العري

الفرق في نط الحروف 
ة ة في اللغة األرد   العر

  پأل/ ألف  األلف أ
اء ب    ےب/ا ال
فيالیوجد پ

ة الفصحى   العر
 

  ےت/تا التاء ت
الیوجد في ٹ

ة الفصحى   العر
 

  ےس/ سا/ثا الثاء ث
م ج م الج   زم/ ج
الیوجد في چ

ة الفصحى  العر
 

  ہے/ ها/ حا الحاء ح
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  ھےک/ ها/ خا الخاء خ
  دال الدال د
الیوجد في ڈ

ة الفصحى   العر
 

  جال / زال/ ذال الذال ذ
  ےر/را الراء ر
  ےج/ جا/زا الزا ز
الیوجد في ژ

ة الفصحى   العر
 

  سین السین س
  سین/ شین الشین ش
  سواد الصاد ص
  ُجَواد/ زاد/ ُزَواد الضاد ض
  طاء/ تو الطاء 
  زا، ظا، جو، جا/ زو الظاء 
  عین/ أین العین ع
  ین، غائن/ غین  الغین غ
  ھےپ/فا الفاء ف
  اف/ قاف القاف ق
  اف الكاف ک
الیوجد في گ

ة الفصحى   العر
 

  الم الالم ل
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م م م الم   م
  نو/ نون النون ن
التاء/الهاء ه

  المدورة
 ه

الیوجد في ھب
ة الفصحى   العر

 

  واو/وا الواو و
الیوجد في ے

ة الفصحى   العر
 

اء    ے/ا ال
  1: الجدول رقم

 األعالم
ما بین المسلمین الهنود  سمون أوالدهم قد جرت العادة ف م أنهم  منذ قد

فهموا معانیها، وٕان لم یوجد لها النظائر في أسماء  ة، إن لم  ة إسالم لمات عر
منًا من لغة  فعلون ذلك ت ة، فإنهم  ن لها من معان مفیدة مناس العرب، وٕان لم 

تبهم ومؤلفاتهم ومجالتهم وجرائدهم ا ما أن العلماء َُعنِونون  ة القرآن الكرم،  ألرد
ع  عد تت ة، الذ یتضح لنا  ة في اللغة األرد ة، وٕان تأثیر اللغة العر لمات عر
النحو  أسماء المسلمین وأعالمهم، ومؤلفاتهم في الهند، هو على جوانب مختلفة 

ما یلي ور ف   :المذ
  أسماء المسلمین الهنود

ة، مثال - یب اللغة العر الكنى على تر ، )6(م آزادالكال أبو: أسماء سمیت 
 ، وأبو)8(الحسن علي الحسني الندو  وأبو) 7(األعلى المودود وأبو

 .أمامة، وأبو تراب ر، وأبو ذر، وأبو هررة، وأبو ، وأبو)9(المحاسن سجاد
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اتهم بـ - ا للنبي "دمحم"ستهل الكثیر تسم ، تعبیرا عن نسبتهم إلى اإلسالم، وح
، ودمحم شاكر، ودمحم  دمحم: ، مثال- ملسو هيلع هللا ىلص-الكرم  رحان، ودمحم میزان الح

ال  .وقس على ذلك) 10(صابر، ودمحم نعمان، ودمحم إق
لمات - نور عالم، نوشاد عالم، : عالم، وحسین، وأحمد، مثال: أسماء تلحقها 

م أحمد ل ال حسین، وحسین أحمد، و  ).11(منظور عالم، ودمحم حسین، وٕاق
، مثالالرحمن، والدین، وا: أسماء لواحقها - الرحمن، وحسیب   مجیب: لح

، وأسرار  در الدین، ومیزان الح الرحمن، وحبیب الرحمن، ومغیث الدین، و
 .الح

لمة  - : إضافة إلى أحد أسماء هللا أو صفاته، مثال" عبد"أسماء مستهلها 
ار، وعبد الغفار، وعبد الرحمن، وعبد الرؤوف  .عبد هللا، وعبد الج

لمة  - ثناء هللا، وولي هللا، ومحب هللا، وحبیب : ، مثال"هللا"أسماء تلحقها 
 ).12(هللا

اء - أسماء األنب ة البررة- علیهم السالم- أسماء  رضي هللا عنهم -، والصحا
عا را، وشیث، ومن : ، مثال-جم حیى، وز مان، و سى، وسل م، وع إبراه

ة مثال عب، : الصحا سلمان، وعمار، وعمر، وفاروق، وعثمان، و علي، و
اس، وحمزة وحسان،  )13.(وزد، وحسن، وحسین، ومسعود، وع

أسماء أمها - وجه خاص  ات، و أسماء الصحاب -ت المؤمنینأسماء البنات 
عا عائشة، وخدیجة، وأسماء، وماره، وزنب، : ، مثالرضي هللا  عنهن جم

ة، والتوجد في الهند قرة أو حي إال وقد تتواجد فیها  لثوم، وحفصة، وسم و
عض البنات " عائشة"األسماء، وأما البنات بهذه  فأخذت تسمى بها 

ة،  ما بین المجتمعات الهند ام، لشهرة هذا االسم ف ات هذه األ الهندوس
ولسهولة جران الكلمة على اللسان، ولما یوجد فیها من جمال اللفظ واألداء 

 . غض النظر عن معناها
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ة، حتى إن وجملة القول إنه الیوجد في الهند مسلم إال واسمه  لمة عر
ٍس من آ القرآن الكرم، مثال  غة فعل مقت ص سمون أوالدهم  : عض المسلمین 

عتن اإلسالم من الهندوس  هم هللا، ولكنها قلیلة ونادرة، وأما من   ف علمون، و فس
ة  لمة عر ة، یبدل اسمه  ه القارة الهند حیین في ش أو السیخ أو البوذیین أو المس

عضهم یلحقون لقبهم العائلي الهندوسي مع االسم إثر دخ وله اإلسالم، إال أن 
  .  وتمعمر : العري، مثال

ة   : أسماء األماكن والمدن الهند
ة في لغات الهند یتجلى في أسماء األماكن  ومظهر آخر لتأثیر العر

ثیرا، والیزالون  ة المختلفة، فإن المسلمین الهنود اهتموا  ة والمدن الهند یهتمون بتسم
مة  ة تعبر عن المعنى اإلسالمي، مثال هناك مدینة شهیرة وقد لمات عر مناطقهم 

اد: اسمها اد أو هللا آ لمة إحد لغات الهند، )14(إله آ ، مع السواب أو اللواح من 
اد اد)15(وحیدرآ ح آ لمات )16(، ومل اد، وهذه األسماء عامة مخلوطة من  م آ ، وتعل

ة أو ه ة، ممافارس الهند هم الذین  ند ام المسلمین في العهد اإلسالمي  یبدو أن الح
ة أو ة المخلوطة من الفارس ، وأسموها بهذه األسماء العر  عمروا هذه المناط

ة  .  التر

ة ن الكتب والمؤلفات األرد  : عناو
لمات  ة  ة مؤلفاتهم األرد یهتم العلماء والكتاب المسلمون في الهند بتسم

بیرا من عر  ما نجد عددا  یب مزج،  ا أو تر ا وصف ی ا أو تر ا إضاف ی ة تر ة مر
غة المفرد أو الجمع، فتوجد  ص ة إما  لمات عر نها  ة أن عناو المؤلفات األرد

ما یلي ورة ف ة على الطرق المذ لمات عر ة  ن الكتب األرد   :عناو
غة المفرد مع أداة التع- ص ة  لمة عر الفاروق، : مثال" ال"رفاسم 

  ) 17.(الغزالي، النعمان
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رة، - غة الن ة، على ص ة غیر مر لمات عر نها  ة عناو مؤلفات أرد
حات: مثال مات، تلم ره، تفه   .دجال، مقاالت، حالل وحرام، تذ

ا مع - ا إضاف ی ة تر ة مر لمات عر نها  ة عناو " ال"مؤلفات أرد
م القر : "التعرف، مثال ان القرآن"و) 18"(آنتفه ، )"20(تارخ أرض القرآن"و) 19"(ب
اح اللغات،)22(، ومعارف الحدیث-ملسو هيلع هللا ىلص-)21(وسیرة النبي ونور  )23(، ومص

، وشعر العجم للعالمة شبلي النعماني، ) 24(اللغات، وشعر الهند لعبد السالم الندو
  .وقس على ذلك

ة  - لمات عر نها  ة عناو ا، مثالمؤلفات أرد ا وصف ی ة تر : مر
  ).25(القاموس الجدید، والقاموس االصطالحي، والقاموس الوحید

ة  فضلون أن َُعنِونوا مؤلفاتهم األرد ومن نافلة القول إن المسلمین الهنود 
ة تأثرا بها، وتعبیرا عن حبهم لها لكونها لغة القرآن  لمات عر ان موضوعها  ا  أ

  )26.(واإلسالم
ن  ةعناو   :المجالت والجرائد األرد

ة، ومیل العلماء الهنود إلى اإلسالم  العر ة  ذلك یتجلى تأثر اللغة األرد و
ة مثال لمات عر ة  ة جرائدهم ومجالتهم وصحفهم األرد ة في تسم : والعر

راه، " تهذیب األخالق"اسم مجلة تصدر من لكناؤ، و" الفرقان" تصدر من عل
راه، وتصدر من أعظ" معارف"و ات"م  مجلة تصدر من لكناؤ، " تعمیر ح
است"و ، وقران السعدین، وفوائد الناظرن، ومحب هند، )27(" اعتماد"و" منصف"و" س

وٕافاده، وتحفه، ولسان الملك، وارتقاء، وتجلي، وتارخ، وترجمان القرآن، هذه هي 
ی ا  ة، التي صدرت وتصدر في الهند، مما یبدو جل ف تأثرت أسماء المجالت األرد

ة بلغة القرآن الكرم ار والعقول الهند   ) 28.(األف
ة، ورغم توافر الوسائل، : اإلمالء -1 رغم وجود أصوات غیر عر

الت في اتخاذ الهجاء الهند رتي- أ الخط الهند-والتسه  -السنس
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ة، ة األرد وا الهجاء العري،  للكتا لم یرض أهل هذه اللغة أن یتر
ل حروف فطرقة اإلمالء األرد ة، و ، والخط هو نفس الطرقة العر

ة، التي  عض الحروف اإلضاف ة مع  المعجم العري متوافرة في األرد
ة سار، وهناك رواج  )29.(التوجد في العر مین إلى ال وتكتب من ال

ة من ضا: عام للخطو العر ة أ   . الرقعة، والنسخ، والثلث في األرد
حوره، یخضع الشعر األرد لل: العروض -2 عروض العري في أوزانه و

عة لفن العروض، الذ وضعه  ، وقوافیها تا ع الشعر األرد فتقاط
ة  حور الشعرة العر ، وعلى هذا، تتوافر ال الخلیل بن أحمد الفراهید

، من ط، : معظمها في علم العروض األرد س ل، والمدید، وال الطو
والمنسرح، والمضارع، والكامل، والوافر، والهزج، والرمل، والرجز، 

انت ) 30(والسرع، والخفیف، والمجتث، والمقتضب، والمتقارب، وٕان 
ة،  ة، فهناك وزن خاص للراع أصناف القصائد مختلفة عن العر
ة الیراد منه الغزل، والنسیب  األرد ما أن الغزل  ووزن للقصائد، 

ارة عن نوع خاص للقصائد، یت ة ع میز الواقعي، بل الغزل في األرد
ة في الشطرن األولین،  قال له المطلع، بتواف القاف البیت األول، و

ه الشعر  ر الشاعر اسمه الرمز أو لق   ).31(وفي البیت األخیر یذ
ل    ثیرا في  ة شیئا  الغة العر ة من ال ذلك أخذت اللغة األرد و

ان ع، والمعاني، والب   )32.(أنواعها من البد
ة أنه و  لقد :والمعاني/ األلفا -3 األرد ما درسناه من األصوات  جدنا ف

ة، فهناك مجموعة  ین أصوات اللغة العر ه بینها و عض التشا یوجد 
ة في معانیها  عضها في اللغة األرد ستعمل  ة  من الكلمات العر
شترك في معنیین  عضها  عضها یختلف في المعاني، و ة، و العر

م هذه الكلمات على ن تقس م   :أرعة أنما مختلفین، و
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ة، مثال -1 ة في معانیها العر ة تستعمل في األرد انتظار، : لمات عر
ال، وٕانعام، وأسرار، ودواء، وخادم، وتارخ، وتجارت، وثابت،  واستق

، ، وعاش ر، وعش ة أكثر من ) 33(وذ توافر في األرد لمة   ١٢٢٧و
ا من هذا القبیل   ) 34.(تقر

ة -2 ة تستعمل في األرد في معنى خاص، بینما هي تحمل  لمات عر
لمة ضا، فخذ على سبیل المثال  تفید في " انتقال" المعنى العري أ

ة معنى  ة فال"الموت"األرد تفید هذا المعنى إال إذا قیل  ، أما في العر
ة أكثر من ". انتقل إلى رحمة هللا تعالى"في الجملة  تواجد في األرد و

  .لمة من هذا النوع ١٣١
لمة الكلمات  -3 ة مثال،  ة في غیر معانیها العر األرد ة المنطوقة  العر

ة في معنى" مالئم" األرد ة "الناعم: "تستخدم  ، بینما هي تدل في العر
وجد أكثر من ". مناسب"على معنى  لمة من هذا القبیل في  ٥٠و

ة   .األرد
الم الفقهاء والقضاة والعلماء،  -4 ة في  األرد ة تستعمل  لمات عر

لمة و  ستخدمها العامة من الناس مثال  مصطلح فقهي " مین"ال
ا  الم العامة، وقد توجد من هذا النوع تقر لمات  ١٠التستعمل في 

ة    ).35(في األرد
أس بها على أوزان األسماء : األوزان-6 لمات ال ة  تتوافر في األرد

ه، وقد رتبها العدید م ة، من المجرد والمزد ف ین واألفعال العر ن اللغو
ان أوزانها م قائمة لمثل هذه الكلمات مع ب   :ل دقة وخبرة، وٕال

ون العین والالم:(فعل -  ".عقل"و" صبر"و"قتل: "مثال) فتح الفاء وس
ون الالم:(فعل -   ".غلط"و" فن"و"أثر: "مثال) فتح الفاء والعین وس
ون العین والالم سر:(فعل - ر" و" عش"و" علم: "أمثال) الفاء وس   ".    ذ
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سوطة سر:(فعالة - التاء الم ة  تو : مثال) الفاء وفتح العین والالم ، الم
  )36".(نفاست"و "جهالت"و" فالت"

سوطة:(فعالة - التاء الم ة  تو " شرافت: "أمثال) فتح الفاء والعین والالم، الم
  " .سخاوت"و 

ون العین والالم: (فعل -   ".حسن"و" قرب"و" لطف: "أمثال) ضم الفاء وس
ون الالم:(فعال - ات"و "قرار) "فتح الفاء والعین، وس   ".جواب"و" ث
ون الالم:(فعال -   ". وعالج" حساب"و " شعار) " سر الفاء وفتح العین وس
ون الالم:(فعال - ار) " ضم الفاء وفتح العین وس   )37".(بخار"و" غ
ـ -   ".نعرة"َفعلة 
ـ -   ".تحفة"ُفعلة 
سوطة(َفعلة  -   )38".(عظمت"ـ )التاء الم
سوطة( ُفعلة -   ".قدرت"ـ )التاء الم
سوطة( ِفعلة -   ".عزت"ـ )بإدغام العین والالم والتاء الم
  ".قبلة"ـ ِفعلة -
سوطة( ِفعلة -   ".نعمت"ـ )التاء الم
ون الفاء وفتح العین( مفعل - م وس   ".محرم"ـ) فتح الم
ون الفاء (مفعلة  - م وس   ".مقبرة"و" رةمشو "ـ) وفتح العین والالمفتح الم
ون الواؤ(فعول  -   ".ثبوت"ـ) ضم الفاء والعین وس
ـ -   ".خالص" فاعل 
ـ -   ".مقبول" مفعول 
ـ - م"فعیل    ".عظ
ـ - قة"فعیلة    ".سل
سوطة(فعیلة  - حت" ـ ) التاء الم   ".نص
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سوطة( فاعلّة -   ".قابلیت"ـ) التاء الم
ه    :وهناك ألفا على أوزان الثالثي المزد ف

ـ - م"تفعیل    ". تعظ
ـ - ل    ".معلم"مفعِّ
ـ -   ".معظم"مفعَّل 
الت  - مات" ـ) الجمع(تفع   " تسل
ـ -  ".محاورة"مفاعلة 
سوطة(مفاعلة   -  ".مناسبت"ـ) التاء الم
ـ -   ". مخالف" مفاِعل  
ـ -   ". جهاد"ِفعال 
ـ -   ".إنصاف" إفعال 
  ".منصف"ـ) اسم فاعل من إفعال(ُمفِعل  -
سوطة بدل التاء المدورة( إفعال - التاء الم ، "إشاعت"ـ) مصدر أفعل 

  ". إقامت"و " إطاعت"و
ـ -   ".تعل"تفعُّل 
ل -   ".متعل" ـ) اسم فاعل من التفعل( متفعِّ
  ".متبرك"ـ) اسم مفعول من التفعل(متفعَّل  -
سوطة على الجمع(تفعل  - ات"ـ) بزادة التاء الم   ".تبر
ـ -   ".تعامل"تفاعل 
ـ -   ".تنازعم"متفاعل 
ـ -   ".انحصار"انفعال 
ـ -   ".منحصر" منفعل 
ـ -   ".احترام"افتعال 
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ـ -   ".ممتحن"مفتعل 
ـ -   ".محترم"مفتَعل 
ـ - ال"استفعال    ".استعمال"، و"استق
ـ -   ". مستعفي"مستفِعل 
ـ -   ".مستقبل"مستفَعل 
ـ -   ".اضمحالل"افعلالل 
ـ -  )39.(مضمحل"مفَعِلل 

لماتها في  ة مختلفة تستخدم  فید المعنى هذه أوزان عر عض  ة، ف األرد
دّل على معنى خاص غیر المعنى العري   .العري، وعض یتغیر  معناه العري و

 :الحواشي
                                                            

اعة غیر 113: ، ص1: واإلسالم، جتارخ دول العرب : دمحم طلعت حرب )1( ، سنة الط
ورة  . مذ

ة، جزء )2( ومة الهند، وزارة الشؤون الداخل ة لح ات اللغو ، قائمة "ب:"تقرر اإلحصائ
ة، رق  . 6: المسلسل ماللغات غیر الرسم

ة، جزء )3(  .  17: أ، رقم المسلسل: المصدر نفسه، قائمة اللغات الرسم
اس  )4( رمة، : الندو عبد هللا ع ة الم ، م ة، جامعة أم القر  /هـ1406نظام اللغة األرد

 .37: م، ص1986
ة، ص: أنظر )5(  .  44: نظام اللغة األرد
م الس) 6( الد اوهو العالم الهند الكبیر، والزع س في تحرر ال ل غال ونف سي الذ بذل 

طیب المصقع، وصاحب أسلوب من اإلفرنج، ومفسر القرآن الكرم، واألدیب األلمعي، والخ
ة اته األرد تا    .منفرد في 

ر والمؤلف ) 7( ة، والمف اكستان ة ال ه القارة الهند ة في ش وهو مؤسس الجماعة اإلسالم
م القرآن الكرم یراإلسالمي الكبیر، وصاحب تفس  . معروف بـ تفه
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ة الكثیرة، ومن) 8( ر اإلسالمي صاحب المؤلفات العر ماذا خسر : أشهرها العالمة المف

رة ة والف صل للخدمات اإلسالم انحطا المسلمین، وقد نال جائزة الملك ف  .العالم 
ة في الهند،) 9( ة اإلسالم رة إنشاء اإلمارة الشرع فتأسست هذه اإلمارة  هو أول من قدم ف

ة هذه اإل مسؤول ام  ة جیل من العلماء على الق ة بیهار، وأد دورا في تر مارة في في وال
 .ضوء القرآن والحدیث

ة  )10( الفارس ن شعرة  ال، الشاعر اإلسالمي والفیلسوف، صاحب دواو هو العالمة دمحم إق
اللغة الع لها منظوما  نه  ة، وقد ترجمت دواو عنوانرواألرد ة في مجلدین  دیوان دمحم : ب

اعات من بیروت ال، وصدرت له ط  . إق
بیرتان  )11( م الدین أحمد هناك شخصیتان  ل ة بیهار،  بهذا االسم في الهند بوال
ذلك له ): م1983- 1909( الناقد األرد واللغو الكبیر، له مؤلفات في األدب والنقد، و
لیز (جم لغو مع ة، وهناك ش)أردو-إن م أحمد عاجز خص ل  ، وهو شاعر أرد : أخر

ضا   .مه هللا قبل شهور، توفي رحبیر، وله االسم الكبیر في النقد األرد أ
رو )12( الذ ل هذه األسماء، وأجدرها  بیرة  ات  ر في تارخ الهند لشخص الشاه : یرد الذ

تاب ، صاحب  الغة: "ولي هللا الدهلو  ".  الفوز الكبیر"و" حجة هللا ال
من في تارخ الهند : عبد الحي الحسني، أجزاء مختلفة من: للتفصیل راجع) 13( اإلعالم 

 . م1999األعالم، بیروت، من 
عد  )14( ة في شمال الهند، ت الد بمدینة تارخ ا إلى  750من دلهي عاصمة ال م تقر

ة ة الشمال  .  الجهة الشرق
عد من دلهي )15( الهند، ت ش  ة آندهرا براد ة وهي اآلن عاصمة وال  1800بـــ مدینة تارخ

ا إلى جنوب الهند، حیث دائرة المعارف ا ة م تقر  .لعثمان
أنواع مختلفة )16( مة بجوار مدینة  لكناؤ، تعرف  ة قد لألنبج، وخال فیها شاعر وأدیب  قص

، والكاتب والصحفي العري عبد الرزاق  اد ح آ بیر، أال وهو جوش المل ة  للغة األرد
س تحرر مجلة   ، أول رئ اد ح آ ة الصادرة من المجلس  "ثقافة الهند"الندو المل العر

ومة الهند ة، ح  .الهند للعالقات الثقاف
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اللغة   )17( لها مؤلفات  تور هذه  ة، ألفها العالمة شبلي النعماني ، وقد ترجم الد األرد

ة عضها إلى العر  . جالل سعید الحفناو  
ة للعالمة أبي األعلى المودود )18( اللغة األرد  . تفسیر القرآن الكرم 
ة للشیخ أشرف علي التهانو تفسیر القرآن ) 19( األرد  .الكرم 
ة الج )20( دأ زتاب أرد في تارخ وجغراف ، و مان الندو ة، ألفه العالمة سید سل یرة العر

ة تور جالل الحفناو إلى اللغة العر  .ینقله الد
ة في )21( النعماني، وتلمیذه مجلدات، ألفه العالمة شبلي 7تاب شامل حول السیرة النبو

ة عد موسوعة مهمة في السیرة النبو ، و مان الندو على صاحبها أفضل -.العالمة سید سل
م  . -الصالة والتسل

ة الشیخ دمحم  )22( تاب في شرح وترجمة الحدیث النبو الشرف، جمعه ونقله إلى األرد
 . مجلدات مع شرح موجز ومقنع 8 النعماني في منظور

او ) أرد-عري(معجم لغو  )23( ظ البل  . لألستاذ عبد الحف
ة  في  )24(  . لحسن نیرمجلدات ضخمة، للمولو نور ا 4معجم لغو للغة األرد
ة  )25( س-عري(لها معاجم لغو الع - 1929( للمرحوم وحید الزمان الكیرانو ) أرد و

ة ته في الصحافةعدیدة في أدب األطفال إضافة إلى إسهاما ، وله مؤلفات) م1996  العر
ة  .الهند

ة : للتفصیل واالطالع على مثل هذه األسماء راجع) 26( عبد الحي الحسني، الثقافة اإلسالم
ع بیروت. في الهند  .   ط

الهند ورؤساء تحررها ومالكوها  )27( اد،  ة تصدر في حیدرآ هذه الثالثة صحف یوم
 . مسلمون 

ة، جامع اردو انسائالمجلس الوطني لتن: راجع للتفصیل )28( ة اللغة األرد الوم  بید
ة  الشاملة، نیودلهي، (  . 39: م، ص2003الموسوعة األرد

 . 1: أنظر الجدول رقم  )(29
م نجم الغني خان نجمي الرامفور  )30( : ، المجلد2006حر الفصاحت، نیودلهي، : الح
 . 160: ، ص1



 اللغة األردية أمنوذجا  :ثري اللغة العربية يف لغات اهلند

138 
  

                                                                                                                                          
انته في الشعر، : للتفصیل راجع )31( ، الغزل األرد محاوره وم ع الحسني الندو دمحم الرا

ة، لكناؤ،  طة األدب اإلسالمي العالم ة را ت  . 48: م، ص2006م
 .  957: ، ص2: حر الفصاحت، المجلد )32(
ة بین الفرض) 33( ة المتغیرة في اللغة األرد ة سید إحسان  الرحمن، معاني الكلمات العر

قة، مجلة ثقافة الهند، العدد  . 39: م، ص2002، 4-2:والحق
ة، ص عبد هللا: أنظر للتفصیل )34( ، نظام اللغة األرد اس الندو  .  239: ع
عنوان) 35( م معجما مستقال في هذا الموضوع  معجم : لقد ألف سمیر عبد الحمید إبراه

ة، دار ة في اللغة األرد  . 1996الفجر للنشر والتوزع، القاهرة،  األلفا العر
ة في هذه الكلمات  )36( سر ولكنها في " فتح الفاء"الصواب في العر ة تستخدم  األرد

 . الفاء بدل الفتح
ة على معنى الحمى) 37( لمة بخار في األرد  .  تدل 
ة تستخدم هذه الكلمة بتحرك  )38( ة "الظاء"في العر ون إال أنها تستخدم في األرد س
 ". الظاء.
رمة،  : أنظر للتفصیل) 39( ة الم ة، م ، نظام اللغة األرد اس الندو م، 1986عبد هللا ع

 .303- 286: ص



 
ة و قصیدته  اة نذر اإلسالم األدب  "الثائر"ح

  
  **شفی اإلسالم

  
ذلك الشاعر { خ األدب البنغالي و  القاضي نذر اإلسالم من أشهر الشعراء في تار

ش طاني في الهند منظومات . الوطني لبنغالد تب هذا الشاعر ضد االستعمار البر
اتهم و تؤجج عواطفهم الشاعر ’أو ‘ شاعر الثورة’فعرف بـ . توقظ الهنود من س

ه. ‘الثائر ت ثیر من  اته مرارا و فرض الحظر على  فلم . وصودرت و سجن لكتا
ما فحسب، ب ضا مواطنا مخلصا للهند و ن نذر اإلسالم فنانا عظ ان أ مجاهدا ل 

رها من براثن االستعمار اإلنبیرا ل ه ف. لیز جتحر هو القاضي نذر و أما نس
و أمه زاهدة خاتون بنت . القاضي فقیر أحمد بن القاضي أمان هللاإلسالم بن 
ة إلى‘ القاضي’. طفیل علي انوا یتقلدون مناصب القضاء في  نس ائه الذین  آ

ان الناس یدعونه في صغره   َاَفا"العصر المغولي، و  ما  "تارا ِخ ونذر علي، 
ان  ه ُدْوُخو م طلقون عل   .}لفقره) ئسااإلنسان ال(انوا 

قر في       و رحل . م على أصح األقوال1899مایو  24ُولد هذا الشخص الع
مه اإلبتدائي في مسجد قرته. م 1908أبوه إلى دار القرار في  أجبره . أكمل تعل

ان جده من سدنته المالزمین،  ة على خدمة المزار القرب من بیته الذ  أزمته المال
ذلك على اإلمامة في المسجد والق م دیني في قرتهو ات زع ة . ام بواج تعلم الفارس

ّتاب قرته القاضي فضل أحمد ة من مدرس ُ انت هذه األمور من . والعر و 
ة اب جدید في األدب البنغالي و هو األغاني اإلسالم   .العوامل المهمة لفتح 

                                                            
ومة غرب البنغال أستاذ ** ولكاتا، ح ة موالنا آزاد،  ل  .الهند ،مساعد، القسم العري، 
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ح عضوا في جماعة ِلیُتو      ة عشرة من عمره أص ام معدودة. وفي الثان ، وفي أ
ور "األستاذ"تولى منصب  و في هذه الفترة من . المنصب األعلى في الفر المذ

قة ة دراسة عم فنر أثرها في .  عمره، سنحت له الفرصة لدراسة الحضارة الهندوس
ما في قصیدة  امه في . "الثائر"ثیر من قصائده، و الس اته في أ ان من واج و

ما تقتضي ا ات المختلفةجماعة لیتو قرض األغاني حس ه ملكة . لمناس فتكونت ف
ات ع المناس امه في جماعة لیتو دورا . في إنشاء األغاني في جم ذا لعبت أ وه

ائه الحاد ه النادرة و ذ ر مواه ان القرار في حالة واحدة أو اللزوم . مهما في تطو و 
ثیرا وخسرنا بها خسرا ة نذر اإلسالم التي خسر بها  نا مؤسسة واحدة ضد عقل

سبب تجواله وعدم استقراره في . بیرا ائه النادر الذ نفد  ة ذ فمن جرائه لم تتم تنم
ان واحد غني ضارا . فترك لیتو ودخل الفصل السادس في مدرسة. م ثم غادرها ل

اُسو ِدی ة تحت إشراف  ال في حفالت األغاني الِهوائ و في غضون . فعلى األط
ا، ح ه حارسا مس فة وعمل في مقهىثم . فوظفه ذلك أطرت أغان . ترك هذه الوظ

ان تحت سلم بیتو  فتعارف هو و ساكن البیت القاضي . ان ینام هذا الشاعر التع
خادم البیت رفی ا شدیدا فأدخاله مدرسة . هللا، فوظفه  انه ح ح ان هو وزوجته  و 

ع في    .م ولكن لم ُعمَّر هذا الدخول إال شهورا 1914في الفصل السا
ِشَار         ة  ة الملك عد ذلك تم قبوله في الصف الثامن في المدرسة الثانو و 
مه هنا مستقرا إلى حد. ُشدل ان تعل . 1917إلى  1915فاستمر من . ما و 

ما أعانه و  ساعده أستاذ المدرسة الحافظ نور النبي على تضلعه من األدب الفارسي 
ش ُتُشْوْنْدُرو على ممارس ة األغانى برعایته الخاصةأستاذه ُسوِت تا و قبل أن . ة 

یبتدئ االمتحان النهائي للفصل العاشر، رأ إعالنات عن وظائف شاغرة في 
ش  اب لبنغالیینلالج ش و ُارِسل إلى نوشیرا قرب . الش ققدم الطلب و ُقِبل في الج
رة، ذهب. شاور عد تلقي التمرنات العس  مدة غیرقي هناك لراتشي و  إلى و 

ة  لة ، رقیب مهجع الكتی و لم .  Battalion Quilter-Master Havildar)(طو
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ضا ة في هذه الفترة من عمره أ ة. تقف مغامراته األدب  فرغم األعمال الصع
ثرت إنتاجاته فیها و  رة،   1920و في مارس . صدرت في مجالت عدیدةالعس

ة تماما ة البنغال لكتا . ُانهیت الكتی و ذهب إلى بیت ) لكاتا اآلنو (فرجع إلى  
البنغال، و بدأ  تب مجمع المسلمین األدبي  ُلوجا ُنْوْنُدو ثم إلى م م ُشْوْ قه الحم صد

ن مع مظفر أحمد وأفضل الح   .س
ة و ست منظومات في ستة أشهر في مجلة          "مسلْم بهاُرْت "وصدرت له روا

ةال( انت هذه اإلنتاجات ناضجة). هند اإلسالم ت في نفوس قرائها أثرا ال  و رائقة تر
ات انيمحي، وجلبت للشاعر ته فة و . ار الشخص صح عد ذلك التح الشاعر 

عض ثمارعقله) العصر الجدید( ‘ُنواُبو ُجوغ’ ثم . مدیر مشارك لها، وظهرت فیها 
فة عد ذلك إلى ِدْیْوُغْهْوْر و قرض عددا من . انفصل عن هذه الصح و ذهب 

تب المجمع األدبي مع أفضل الح. تالمنظوما وثه هنا، . ثم رجع إلى م و أثناء م
ُبوَرا  عة لمدیرة ِتِر حدث أن تعّرف الشاعر على علي أكبر خان من دولت فور التا

ش اآلن( ام تم زواج الشاعر مع إبنة أخت). في بنغالد أ عد ذلك  أكبر  يعل"و 
ینهما بخیر، فغادر الشاعر دولت بور و لكن لم یجمع هللا ب. م1921في یولیو  "خان

ّال في مدیرة تربوَرا وِم اْر  اْنِد    .في لیلة الزواج نفسها، و قدم إلى 
ثیرة إلى 1921وفي یولیو        آالم  م جاء مظفر أحمد بنذر االسالم المصاب 

نا هناك معا ولكاتا هذه المرة، ظهرت منظومته الخا. لكتا وس لدة وأثناء إقامته في 
ر  له َهًزا "مسلم بهارت" ف) الثائر( "ِبْیْدُرْوِهي "الذ و عجب . وهزت البنغال 

مثلها  ان  ع اإلت ستط و لقد صح عبد ! الناس من  أن ابن اثنتین وعشرن سنة 
ة منظومة أخر في هذه العجلة أو لم : " العزز األمان حین قال لعله لم ُتمدح أ

، في تارخ األدب البنغالي عمل ة منظومة أخر یرهم فیها في أ سنقدم و " 1الناس تف
ة هذه المقالة ة في نها العر ورة آنفا مترجمة    . القصیدة المذ
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وِمْالّ  1921وفي أوائل         اما م ذهب نذر إلى  ین فنشأ بینه و . و لبث هناك أ
ة ولكاتا ، و أصدر جردة نصف . ُبُرْوِمَْال ِسیْن ُغْوُْتو، عالقة غرام ثم رجع إلى 

ة تحمل عنوان  ِْیُتو" أسبوع و لكن . مساعدة الحافظ مسعود أحمد) 2الُمَذنَّب("ُدْهوْم
ة فرضت الحظر علیها في  ومة البرطان م و اعتقل الشاعر  1922تمبر بس 22الح

ة مدافعا عن موقف. ثم سجن لسنة مة القضائ ه من فأد الشهادة أمام المح
ِْیُتوثم ظهرت هذه الشهادة في . االستقالل اسي عنوان  ُدْهْوْم  .أداء شهادة سجین س

ة في انة سام ة م داخل السجن و . تارخ األدب البنغالي واحتلت هذه القطعة األدب
اإلضراب عن الطعام  ان اإلنغلیز  39قام الشاعر  یوما احتجاجا على الظلم الذ 

اسیین في سجن ُهْوْغِليمارسونه على المعتقلی ع أرجاء .  ن الس فذاع صیته  في جم
منظوماته الثورة ره  ما شاع ذ ام، . الهند بهذا اإلضراب عن الطعام  وفي هذه األ

ع( ‘ُبَواُسْوْنُتوْ ’أهد ُرْوِْیْنْدُرو َناْتْهـ مسرحیته  تب ُشَواُرْت . إلى نذر اإلسالم) الر و 
بیر : "ن الشاعر نذر اإلسالمُتْشَواْنْدُرو في رسالة ع شاعر حقا، لعله ال ُیوجد شاعر 
ي(مثله سو ُرْوِي َاُبو  ام، . 3)"السید رو عض منظومات له في هذه األ و ظهرت 
ه  تا ام  عد أ   ).  المزمار النار ( ‘ُاْوْغِنْي ِبْیَنا’و ظهر 

سمبر سراح أطل  أبرل  25و في . 1923هذا الشاعر من السجن في د
ال ِسین  1924 ه زواجه مع بروم ة اللذیذة، فتم ف ة المرض اته الطی ابتدأت ح
تو ه . غو تا انشي "ثم ظهر  ا إلى هذه االمرأة ) المزمار  السام("ِبْشیر  ُمهَد
 . الكرمة

ة ن نذر االسالم في مدیرة هوغلي البنغال س عد القران، جعل  ان  .و و
ة شدیدة في هذه المرحلة من عمره توفي  1925و في یونیو . عاني من أزمة مال

ه حزن شدید، و جادت  المجاهد الكبیر الستقالل الهند ِتِشیتُّو ُرَواْنُجْوْن داْس، فأصا
ور م المذ ة منظومات حول الزع تا ة تحمل اسم . یداه  ثم ُصدرت جردة أسبوع

، . 1925سمبر في د) المحراث( الْنُغولْ  ْ اّدَها و ح ِشِرْ ُموِنْي ُبْهْوُشْن ُمخُّ و أص
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س مجلس اإلدارة س التحرر لها، و الشاعر رئ و نشرت منظومات له في هذه . رئ
ة الجلیلة ات اإلنسان الواج ام  ثم غادر  نذر اإلسالم . الجردة تحث اإلنسان على الق

ِِرْْشُنو ُنَواُغْر  حدث اضطراب طائفي طائش  1926أبرل  و في. هوغلي و نزل بـ 
تب أغنیته الشهیرة . أعمى مذموم في البنغال . وأغاني أخر  "فةا مدیر الد حذار،"ف

’ إلى) المحراث( ‘النغول’وفي نفس الشهر من نفس السنة،  تحولت مجلة 
اِنْي  ه المهمة) رسالة الجماهیر( ‘ُغَواُنو ه عدد من أغان   . و نشر ف

ه 1926سبتمبر  9في ‘ ُبْلُبلْ ’اني ُولد ابنه الث ، فسمى مجموعة ألغان
ه البنه ‘بلبل’ غامر في . تعبیرا عن ح ام من عمره، نر نذر اإلسالم  و في هذه األ

ه برع ف ة و  .إنشاء األغاني الغزل
انین  ال الم هوغلي -ان نذر االسالم منزعجا قلقا مضطرا حائرا في 

سبب أِِرْشُنو و  ةُنواُغْر،  تب منظومته الشهیرة و . زمته المال ة  في هذه الخلف
ة ) الفقر(  ‘َداِرْْدُرو’ ا ت . 1927في بدا ام نشر الشاعر روا وفي هذه األ

ات عدیدة ة بـ. ومسرح ة المسلمین األدب وقرض ‘ دهاكا’و شارك في مؤتمر جمع
ة   .أغنیته االفتتاح

ِِرْْشُنو ُنوُغْر و هوغلي ام تفشى مرض المالرا في  فقدم . و في هذه األ
ولكاتا في أوائل انت قد صدرت له مجموعة ألجود منظوماته 1929إلى  م، و 

عنوان  ه   سمبر 15وفي . 1928في ) المختارات(‘ُسْوْنِتِشْیَتا’وأغان ، قدمت 1929د
ة ته ارزة البنغال ات ال حب والعاطفة الصادقة والتقدیر لملؤها ا انيالشخص

غالي، في حفلة، في قاعة و  اإلعجاب، إلى هذا الشاعر المتأل في سماء األدب ال
ار ا ولكاتا، حضرها  ارت  اتأل ، لشخص ْ ، ورأسها َأتَشاْرُجو ُبُروُفْولُّْو ُتُشْوندُرو را

ان ِنْیَتاِجْي ُسبهاْش ُتُشْوْنْدُرو ُبوُسو ضیف شرفها م عل1930وفي . و السجن م ُح ه 
ه  ما ولكن ُعفي عنه ) لهب الَدمار(ُبُرْوُلوا شیخا ’لسنة لكتا   .عدُ ف
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ة و المصائب و أ  1930إلى  1928والسنوات من  ا عوام الحزن و الكآ ال ال
إلى رحمة هللا و رضوانه ابنه فیها و انتقل  ،1928في والدته حیث توفیت . للشاعر

مال قبل األ ا ابنه الثان 1930و في . واناألكبر آزاد  ا  "لُبلب"يارتحل عن الدن مصا
قا في قلب نذر اإلسالم ما آلمه وآحزنه . الجدر  ت أثرا عم ل هذه الحوادث تر و 

لة ة. لمدة طو الطرقة الیوغ ة سّرا 4فحاول عالج نفسه  و لكن . 5و الطرقة الصوف
ان قد ترجم . 1942في   لم یزل هذا المزاج الحزن یلزمه إلى أن فقد صوته و

ات حافظ" ة جالسا على سرر " راع البنغال ة  وهو في مرض " بلبل " من الفارس
  .الموت

ة  ة الغراموفون في بدا شر م، و السینما و المسرح  1929التح الشاعر 
لكتا  1940و في . 1931في  عت من خاللها أغان )ولكاتا(انخر في إذاعة  ، وأذ

ألحانه ال مةله  ر . خاصة و األلحان القد فة  1940و في أكتو ُنَواُبو ’ ُاصدرت صح
س تحررها) حدیثالعصر ال( ‘ُجوغ  ح نذر رئ   .من جدید، وأص

اته وهي  1940ثم تأتي في أواخر  المرحلة األخیرة الخطیرة المحزنة من ح
ا سمبر  23فقال في . هؤ مرحلة وقف إنتاجاته و تعطل ذ اني ، في الیوم الث1940د

ةولمن مؤتمر الطالب المسلمین  لمته الرئاس غي إال  إعلموا، أني ال: " كاتا في  أ
البنغال في . 6"رضى هللا  ة  ة األدب ع للجمع مارس،  16و رأس المؤتمر السنو الرا

ه1941 م دعوتموني إلى المؤتمر األدبي لتسمعوا خطبتي حول األدب : "، فقال ف إن
ة و لك قة الصوف نت أقدر التحدث بها قبل ال حق م تأخرتم فإني نسیت اللغة التي  ن

 Muslim)ین م، في مبنى مؤسسة المسل1941و قال في أبرل . 7"یومین
institute Hall)  ة ة المسلمین األدب یل الفضي لجمع ة الیو مناس ولكاتا 

اته لمة أخیرة في ح م أن إ: "البنغال، في  ن في حظ عد ذالم  الیوم تسمعوا 
ان فتى مضطرعد الیوم صوت مزمار  قد جاء إلى  ا، فاعفوا عني، و احسبوا أنه 
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ا مع  ي وتحمل ألم لعطش الهذه الدن م و هي ت لكمال، و لكن روحه مرت 
  .  8"النقص في المنام

ان یواجه مشاكل یتعذر  ام المستقبلة المروِّعة؛ ألنه  لعل الشاعر رأ األ
ال نذر اإلسالم، أصی1940ففي . حلها ام؛  بت ُبروم قدرتها على الق شلل ذهب 

ة و  ام بلغت األزمة المال تب في رسالة أوجههافي هذه األ ال مفر لي من دخول "، ف
سبب الدی الت المرض، : " تب في أخر و ". ن و السجن أو االنتحار،  في بیتي مش

ة من المساء إلى و القرض، و إصرار الدائنین على استرداد الدیون و جهود عسیر 
ة المتعذرة التحمل، فأصیب .  9"اللیل ستطع أن یتحمل هذه اآلالم العقل هذا لعله لم 
ح ساكتا تماما في ال مرض صعب العالج و أص ، 1942یولیو 10بلبل األلوان 
عالجه طیلة عشر سنوات. فاقد الصوت إلى وفاته قيو  عد عشرة . ولم ُیهتم  و 

ة عال’أعوام، أنشئت  فذهب . تحت أمانة القاضي عبد الودود‘ ج نذر االسالمجمع
ز برانتشي  الشاعر مع سیدته إلى المستشفى المر ة   Ranchi(أعضاء هذه الجمع

Central Hospital)  ه الذ ة و لكن لم ینفعه العالج ف ند الهند ة جهار بوال
ه إلى لندن في . استمر أرعة شهور ك ، وفحصه هنا1953یونیو  8فوصلوا 

ان ه.سرغینت ِا: الطبی ك وراسل ِبرن.ا س ص . ِبتن م و لكنهما اختلفا في تشخ
ه إلى فینا. المرض ة الشهیر . فذهبوا  وفحصه هناك طبیب األمراض العصب

عاني من مرض صعب العالج و هو  تور هانس هوف، و قال إن نذر اإلسالم  الد
ْس  ن عالجهو وصل المرض اآلن إلى مرحلة ال picks (10(ِب تب له . م ف

ة ولكاتا. وصفة طب ه إلى    .ثم جیئ 
لكتا 1945في  ‘ ُجَواُغوتَّاِرْني’بإعطاء الشاعر جائزة  تشرفت جامعة 

ة  أعطتو  ومة الهند منحته جامعة  1969وفي . 1960في  "َبْدَما ُبْهْوَشنْ "لقبه الح
درجة فخرة تور في األدب،  هذه انت قّدمت ا لیت . ُرْوِْیْنْدُرو بهاُرِتي درجة الد

ة ة  الواصلة إلى الغا یونیو،  30و في ! التكرمات إلى الشاعر زمن أزمته المال
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عدما قاست آالم ال 1962 ال نذر االسالم،  رض مفاضت روح عقیلة الشاعر ُبُرم
لة  1947فبرائر 22في  القاضي ُسوُّوساتشي إسالم ،وتوفي ابن الشاعر. لمدة طو

مارس  3ابن آخر وهو القاضي َوِنیُردُّهو إسالم إلى اآلخرة في له رحل قبل األوان، و 
1979.  

س 1971مارس  26في " اكستان، استأذن رئ ش عن  عد انفصال بنغالد  ،
ش ِشْیْخ مجیب الرحم ومة بنغالد ة في الذهاب بهذا الشاعر ح ومة الهند ن، الح

ة بین البلدین ه و توطیدا للعالقات الثنائ ش فأذنت، احتراما لطل . الشعبي إلى بنغالد
ه إلى دهاكا 1972مایو 24و في  مایو، احتفل   25و في الیوم التالي في . ُذهب 

ع أنحاء بن حماسة شدیدة وعاطفة صادقة، في جم الده  شالناس بیوم م   .غالد
ه   ش االحترام الملكي، و خصصوا له منزال تتوفر ف ه شعب بنغالد قدم إل
اء و الممرضاِت و ما إلى  ارًة و عینوا له األط ما خصصوا له س الت،  افة التسه
ة تعبیرا عن احترامهم له وٕاعجابهم  ش ة البنغالد الت، وأعطوه الجنس ذلك من التسه

تورمنحت جامعة دهاك 1973وفي . ه في و . في األدب الفخرة ا الشاعر درجة الد
ش، وهي 1975 ة في بنغالد وسام (ُبَواُدْك  21، اُعطي الشاعر أكبر جائزة أدب

شیین .)21 ذا نال الشاعر الفاقد الصوت إعجاب و تقدیر المواطنین البنغالد   .وه
م، تدهورت صحة الشاعر، و عاش سنة بین المرض 1975یولیو 22وفي 

تدهورت حاله إلى حد مثیر للقل وأصیب  1976أغسطس،   28وفي  .والشفاء
  1976أغسطس،  29وفي ).  Bronchopneumonia(االلتهاب الشعبي الرئو 

شي  وفي الساعة التاسعة (في الساعة العاشرة وعشر دقائ حسب التوقیت البنغالد
قة حسب التوقیت الهند 40و أنواع من اآلالم) دق ن جسد ُمقّتل  و األحزان، إلى  س

ه راجعون . أبد األبدین و ُدفن في نفس الیوم مساًء، ُقرب مسجد . إنا هلل و إنا إل
ة تماما وم ة ح عنا ة . جامعة دهاكا،   في جوارالتدفنوني إّال "قال الشاعر في اُغن
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ه الكثیرة". مسجد ة قد تحققت من بین أمان تغّمده هللا برحمته الواسعة . لعل هذه األمن
ح جناتهوأ   !دخله فس

  :"الثائر"قصیدة الالتعرف 
ة و  "الثائر"إن  من أشهر قصائد نذر اإلسالم التي ظهرت فیها براعته الفن

ع أرجاء البنغال أمثالها إن هدف الشاعر من هذه القصیدة و . ذاع بها صیته في جم
الجمل التعبیرات و ة ضده؛ فاستخدم فیها لیز في الهند والثور جمقاومة االستعمار اإلن

ا التي اعتبرها أجد وأنسب في تأجیج عواطف الهنود ضد االستعمار مستمدا أمور 
ة و  ة . اإلسالمثیرة من األسطورة الهندوس ن الغرض منها تحد هللا والمالئ ولم 

سب  ان الغرض منها  وما إلى ذلك أو جرح مشاعر المسلمین والهندوس بل 
ة أكثر  .قصیدته قوة و حیو

في األسبوع األخیر من شهر  "الثائر"قصیدة التب القاضي نذر اإلسالم 
سمبر سنة  ولكاتا، و هو ابن ¾ م في منزله بـ 1921د  22سي، تاْلتوال لیْن في 

ان . عاما فقط قول مظفر أحمد أحد مؤسسي الحزب الشیوعي في الهند، الذ  و
ن معه  امه من لعل نذر اإلسالم صاغ القصی: هذا المنزلفي س عد ق ورة  دة المذ

ن یوجد لد نذر اإلسالم أو مظفر أحمد . لیللالنوم في الشطر األخیر من ا لم 
ام قلم الرصاص بدال من . قلم حبر في تلك األ تب هذه القصیدة  فلعل الشاعر 

ع  غمسه مرارا في المحبر؛ ألن یده في هذه الحالة لم تكن تستط قلم القصب  تابتها 
یرهأن تجار    .11عقله و سرعة تف

اح  ورة في ص إن مظفر أحمد أول من سّمعه نذر اإلسالم القصیدة المذ
اح جاء إلى منزل نذر اإلسالم، أفضل . اللیلة التي قرضها فیها و في نفس الص

س تحرر مجلة  ة( "مسلمبهارت"الح رئ ، و سحر بهذه القصیدة )الهند اإلسالم
یناْش ُتشَواْنْدُرو . عندما سمعها فنسخها على الفور لنشرها في مجلته ثم جاء ُو

وسمع القصیدة فقال إنه سینشرها في ) البرق (‘ بجلي’ُبهوّتاشاْرُجو مدیر مجلة 
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قن نشرها في  ذا ظهرت قصیدة. "مسلم بهارت"مجلته، و ذلك لعدم ت في "ائرالث" و ه
عت في "بجلي"م في1922ینایر،  6 عت . الحقا "مسلمبهارت"أوال ثم ط عد ذلك ط و 

ـ. في مجالت عدیدة شاعر "أو  "الشاعر الثائر"و اشتهر بها القاضي نذر اإلسالم 
  .الثورة

عد نشر القصیدة في مجلة  ذهب القاضي نذر اإلسالم إلى ‘ بجلي’و
سّمعه القصیدة فسحر بها تهاكور و ضمه إلى  و) طاغور(ُروِیْنْدُروناتهـ تهاكور 

ذلك أثنى على الشاعر الكتاب و الشعراء و النقاد اآلخرون في عصره. 12صدره   .و
هي قصیدة رفة الشاعر القاضي نذر اإلسالم و وهأنا أترجم للقارئ العري ط

  .‘الثائر’
   للقاضي نذر اإلسالم  "الثائر"

ة   اإلسالمشفی  :المترجم :ترجمة من البنغال
  قل، أیها الشجاع ـــــ

  إن رأسي عال،: قل
ا تواضعا تي تنحنئ أمامي ذر همال   !عند رؤ

  قل، أیها الشجاع ـــــ
  أنا سببت العجب الدائم لرة العالمین بوصولي فوق عرشها،: قل

مة، ا العظ   فالقا سماء الدن
  متجاوزا القمر و الشمس و النجوم، 

ة و  ع(السماوات مخترقا الكرة األرض   ،)الس
ا عرش هللا   !ثاق

ن اإلله روْدرو س ة  13في جبیني  ه النقطة الجبین المخیف، و تتوهج ف
شر النیرة  ة إللهة االنتصار  جو   !الملك

  قل، أیها الشجاع ـــــ
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  !أنا عالي الرأس دوما
  

  أنا غیر مغلوب، أنا عتید و وحشي،
مالهالك الالراقص في یوم  14أنا نوتوراجْ    ، أنا إعصار و أنا دمار، 15عظ

م، أنا لعنة على العالم،   أنا رعب عظ
  أنا مستحیل المقاومة، 

ل شيء تكسیرا    !أنا أكّسر 
  

  أنا النظام، أنا متمرد،
ع أنواع القیود و القوانین و األنظمة   !أنا أدوس تحت قدمي جم

ع أ قانون،   أنا ال أط
  !أنا لغلم طاف خطیر أنا أغرق الُفْلك المشحون إغراقا، أنا طرید و

شاخ 16ْوْرُجوتيأنا اإلله ُدهْ   17الكثیف الشعر و أنا عاصفة شهر بو
ة   .العشوائ

ا   .أنا ثائر، أنا اإلبن الثائر لخالقة الدن
  قل، أیها الشجاع ـــــ
  !إن رأسي عال دوما

  
  أنا إعصار و أنا عاصفة هوجاء،
قع في طرقي ل ما    !أنا أسح 

قاع الراقص المجن   ون،أنا إ
اة غیر الممنون، طرقتي الخاصة، أنا سرور الح   أنا أرقص 

  ،)المحدثه للهدوء و السرور(هاْمبیر، و تشانوْت و هیْندوْل  18أنا راغات
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  أنا غیر مطمئن و غیر مستقر، و أنا أترنح في المشي و أتحرك
ل لحظة؛ صیبني الذعر أثناء سیر في الطر في    و 

  أنا أتحرك و أتمایل،
م االطمئنان و االستقرار، أنا أرتجف مثل راغ هیندولْ أنا    !عد
  

ل ما أرد،   صاح، أنا أفعل 
  فأقاوم الحتوف و أعان األعداء،
  .أنا مجنون، أنا عاصفة هوجاء

ا   !أنا طاعون و أنا مصدر خوف هذه الدن
ة الحاكم، و دمار شامل، و أنا ساخن و غیر مطمئن دوما   .أنا هی

  ـــــقل، أیها الشجاع 
  !أنا عالي الرأس دوما

  دائما أنا عنید و صعب التغلب،
الخمور دوما أس قلبي مترعة    !أنا غیر مهزوم و 

  المحرق و أنا الناسك جومودوْغني سادن لهب الهوم، 19أنا لهب الهوم
ة عن المواد ادة التخلي الهندوس س هندوسي وأنا إله النار 20أنا ع ، أنا قس

  ! 21أوْغني
، و أن   ا هالك، أنا معمورة و أنا غو اإلحراق،أنا خل

ة، أنا انتهاء اللیل   !أنا نها
  أنا ابن اإللهة إْیْنْدراني؛ القمر في ید و الشمس على جبیني،

ة   ! 22في إحد ید نا القصب المعوج، و في األخر آلة تورجوالحر
حر اآلالمإ سبب شري السم الذ تمخض من    ! 23زرّق حلقي 





  2016، 1، العدد 67لد جملا                                                        ثقافة اهلند     

151 
 

ار َغْنغوْتر )الكثیر الشعر( 24شأنا اإلله بوم طش بت غیر  25، أنا أ
بول   !الم

  قل، أیها الشجاع ـــــ
  !أنا عالي الرأس دوما

  أنا راهب، أنا جند األلحان،
اهتة و معصفرة ة  سي الملك   !أنا ولي عهد و مال

، أنا جنغیز،  أنا بدو
  !أنا ال أنحني أمام أحد إال نفسي

  الهندوسي على قمة الشمال الشرقي،أنا رعد و صوت أْوْن 
  أنا الصوت المتفجر من صور إسرافیل،

  رجل دین،  او عص 28و رمحه الثالثي الشعب 27اإلله فیناْكفاني 26أنا طبل
رو الشدید  31، و أنا صوت أون 30و آلة شونخو الكبیرة 29أنا آلة تشوْ

  !المصّمم
ّشاِمیْترا، مین المجنونین ُدوْراشا و ب   أنا تلمیذ الح

ة فسأحرق العالم إحراقا اج مخیف لحر الغا   !أنا اهت
م  قة و رعب عظ قلب مفتوح، أنا معاد للخل ة و نشوة من السرور  أنا ضح

  لها،
م 32أنا ابتالع اإلله َراُهو   !اإلثنتي عشرة شمسا یوم هالك عظ

اع، ع هوا أشد االت انا،  أنا مت انا و مضطرب أح   أنا هادئ أح
براء اإللهأنا شاب قاتل دمو    !33 اللون، أنا أدوس 

حر المتموج،    أنا تهّیج العاصفة، و هدیر ال
  أنا مشرق، أنا المع،
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 لحنأنا ماء مندفع و صوته ُتْشَواْل ُتْشَواْل، و أنا اضطراب األمواج مثل 
  !هندول

  
قة،   أنا ضفیرة الفتاة المرسلة، و نار في عین الفتاة الرش

ر من عمرها الذ ینشأ في قلبها مثل الوردة أنا حب الفتاة في السادسة عش
  ــــ! المتفتحة، أنا سعید

  أنا قلب شارد الذهن،
اء و زفراته في صدور األرامل و أنا الحسرة الشدیدة  أنا تنهدات ال

  !لألسف
أنا ألم الحرمان  في قلوب أبناء السبیل الفاقد البیوت، الساكني الطرق 

  دوما،
ة جدیدة في صدر المضطهد  أنا وجع قلب الذلیل، و وجع السم، و حر

  !  المحبوب
، ظ و ألمه العمی ي الدائم الغ   أنا قَل القلب المتش

  !أنا رعشة سارق التقبیل و ارتجاف العذراء عند اللمسة األولى
حیلة دوما، قة سرة، و نظرها    أنا نظرة خاطفة لعش

  !أنا حب الفتاة المضطرة و رنین أساورها
  الطفولة و دائم المراهقة،أنا دائم 

اب، و خمار صدرها ة الخائفة من الش   !أنا طرف خمار الفتاة الرف
ة، ا عشوائ   أنا َشمأل و َجنوب و ص

ال مزمار 34أنا راغیني ه    !عمی للشاعر المتجول و تغن
  أنا ظمأ الصیف المؤلم، و الشمس المحرقة،

ال الخض   !35رةأنا خرر الماء من ینبوع الصحراء، أنا مش
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ا للجنون  فقد نفسي، ف   !أنا مجنون ! أنا أجر مسرورا 
ع قیود   !أنا اكتشفت نفسي فجأة، فانحلت جم

ق ، و أنا    ة القلوب النائمة،ظأنا صعود، أنا هبو
ا،  أنا علم االنتصار اإلنساني ة الفتح في مدخل الدن   !أنا را

في، ا مصفقا    مثل العاصفة أجر في الجنة و الدن
اعدو  شرو ا البراق المسرع وأتشو ا صهالن صهیل  36مر الفرس وهما 

  !التحد
ل  ش حر  أها فرس ال ان في صدر الغبراء، وأنا النار التي یتق أنا بر

امة،   مستمر وأنا الحر الهائل الذ یهلك الكائنات جمعاء یوم الق
واْل ُ  حر النار المتموج تحت الثر و صوته ُ   !والْ أنا صوت عال مبهم ل

  أنا أرض و أقفز فأمتطي البرق و أطیر على متنه،
غتة ا    !أنا ناشر الرعب و الزلزال في الدن

ي اسو   ملكة الحّات، 37أنا أمسك بذراِعي رأس 
  !وأنا أمسك بذراِعي أجنحَة جبرل النارة

  أنا ابن إله، أنا غیر هادئ،
أسناني أطراف ثوب أم العالمین   !أنا وقح أمزق 

  
،أنا نا  قي أورفیوس السحر   الموس

حر المتموج فیهدأ و ینام، غني لل   الذ 
التي ق   !أنا أهّد العالم 

ام   !38أنا نا اإلله ِش
ا، السموات غاض   متى أعدو و أمر 

ة من ارتعاد ع و الهاو   !تنطفئ بهیبتي النیران الس
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لها ا    !أنا حامل علم الثورة عبر الدن
  

ضان شهر َشَرابون    ،39أنا ف
الدمار الشامل ملعونة ـــــ انا أجعلها  انا أجّمل الغبراء، و أح   أح

ْشُنو  40سأنزع البنتین   !من صدر اإلله ِو
  أنا ظلم و جور، أنا شهاب و أنا زحل،

ة الشدیدة البرودة السامة 41أنا حرارة المذّنب   !و أنا الح
ة التي تسبب 42أنا ُتشوْند الدمار  اإللهة المفصولة الرأس الثائرة الغاض

  الكامل،
  !أنا أبتسم ابتسامة األزهار جالسا على نار جهنم

  أنا خلقت من الطین و لكني ذو معارف،
  !أنا ال أشیب، و ال أفنى و ال أبلى

ا أبدا، اطین و اآللهة، و غیر مغلوب في هذه الدن   أنا رعب لإلنسان و الش
،   أنا اإلنسان الكامل و أنا الح

طرقتي مجنونا  مأنا أرقص    !في األرض و الجنة و الجح
  !!أنا مجنون، أنا مجنون 

ع قیود   !!أنا اكتشفت نفسي الیوم، فانحلت جم
  

  ،43أنا الفأس الشدیر المدمر لُبرشورامْ 
السالم الوارف  ة، و آتي  قة خوْتِرُو الهندوس ة من ط ا خال سأجعل الدن

  !الظالل
  ،44أنا محراث على عات بولرام القو 

ل ُْسر، أنا سأقتلع هذه ّبلة  ا الم   الدن
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سرور خلقها من جدید   !مغمورا 
  

م أتعبته الحروب،   سأهدأ و أنا ثائر عظ
اء المضطهدین في السماء و الهواء،   یوَم ال ُسمع 

ة في ساحة المعارك ـــــ   و ال تِصلُّ السیوف و الخناجر الرهی
الحروبذلك الیوم ستهدأ نفسي الثائرة المتع   !ة 

  
ُغوأنا    أترك أثر القدم على صدر اإلله، 45الثائر ِبهِر

الي المولد للرزة و األسى   !أنا سأش صدر اإلله الخ
  !أنا بهرغو الثائر، سأترك أثر القدم على صدر اإلله

الي لهسأش صدر اإل   !الخ
  

  أنا ثائر و شجاع دائم ـــــ
  46! أنا صعدت من األرض وحیدا عالي الرأس دوما

 :الحواشي
                                                            

، ) األعمال الكاملة لنذر االسالم(نذُرل ُرَواتشونا ُشواْمبهاْر األمان،  القاضي عبد العزز،1
  .580ص 

  نجم ذو ذنب:  المذنب  2
  581 انظر األمان، ص3
ة خاصة): یوغا(ُجْوْغ 4 طرقة هندوس ة  ة ونفس   تمرنات بدن
 ,Chaudhury, Kabir, Preface,Selected poems of Nazrul Islamانظر  5

p-xi  
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، )األعمال الكاملة لنذر االسالم(نذُرل ُرَواتشونا ُشوامبهاراألمان، القاضي عبد العزز، 6
  585ص  ،1ج
  586-585نفس المصدر، ص   7
  586نفس المصدر، ص   8
  نفس المصدر  9

فود 10   عرض من أعراض الت
اته و : القاضي نذر اإلسالم( ِجیُبوْن ُو ِسِرُجوْن : قاضي نذر اإلسالمرفی اإلسالم،  11 ح

ش،   ، نذرل إنستیتیوت، دهاكا،)إنتاجاته   100م، ص 2012بنغالد
  102نفس المصدر، ص   12
ة، خرج من جبین براهما في أوائل : ُروْدُرو  13 ى أن رودرو، حسب األسطورة الهندوس ح

ل ولد فسد براهما حاجته إلى . و أخذ یتجول هنا وهناك مستذفئا. ساعات یومه في ش
نه في الشمس   .الدفء جاعال مس

ْفا الهندوسي14 لمة فمعنى . ملك: رقص، و راج: و معنى نوتو. اسم من أسماء اإلله ِش
و. نوتوراج إله الرقص فا العامة الشائعة تاْنُدْب و السُّ ال رقص ش أما تاندب فهو . من أش

الرحمة  فا عندما یرد أن یهلك الكون، و السو رقص أنثو متسم  ه ش قوم  رقص رجولي 
فا ه ُفَواْروتي و هي زوجة اإلله ش   . و الشفقة  تقوم 

ة  15 م، في األسطورة الهندوس ابهالك عظ ه اإلله من حین آلخر ألس قوم   ،.  
فا الهندوسي16 عتقد الهندوس أن نهر غنغا . إسم من أسماء اإلله ش ثیف  و له شعر 

  .یجر خاللها
ة: ُبْوْشاخ  17   . الشهر األول من الشهور البنغال
ي هند: راغات18 الس قي    . جمع راغ و هو لحن موس
ادةلهب النار التي یلقي فی: لهب الُهوم  19   .ها الهندوس السمن للع
ة‘ ُجغُّو’تسمى   20   .في البنغال
ه . عند الهندوس، إله النار و الطاقة و واسطة بین اآللهة: أوغني  21 فتقدم القرابین إل

ل یوم من جدید. لتصل إلى اآللهة اآلخرن اب ألن النار توقد    .و هو إله دائم الش
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ة قد: ُتوْرُجو  22 ة هند ة حر ق   .مةآلة موس
اطین   23 ة إنه ذات مرة اتف اآللهة و الش على أن ) واشوْر (تقول األسطورة الهندوس

حر اللبن) nectar of immortality( تعصر شراب عدم الفناء  و رضیت ملكة . من 
ي أن تشد حول جبل ُموْندوْر  اسو اة  اطین رأسها و اآللهة ذیلها، و . الح ت الش فأمس

حر اللبن لمخضه. الجبلجعلت تتجاّرها حتى دار  عد المخض، خرج . فوضعته على  و 
ما فیها السم المهلك  اء  حر أش اطین من تمخض هذا السم . من ال فرهبت اآللهة والش

لها قة  ادة الخل قو على إ فشره اإلله شیف لئال ینتشر السم، لكن زوجته فواروتي . الذ 
لها التي توجد،  فاخنقت حلقه لتحمي الخالئ  طن ش ة، في  و . حسب األسطورة الهندوس

فا أزرق  ان ذا قوة  و تأثیر إلى حد أنه جعل عن ش   .لكن السم 
ش  24 ِ ثیر في السماء: ُبوْم ة معناها الشخص الذ له شعر  و هو اسم من . لمة بنغال

فا الذ امتألت من شعره السماء عندما جر نهر ُغواْنغا ألول مرة   .أسماء اإلله ش
ه نهر غوانغا لینزل من الجبل على ): Gangotri(َغْنغوْتر 25 مر  ان مقدس للهندوس  م

ة. السهل ة ُأَترخاْنْد الهند اشي بوال و هي من . تقع مجلدة غنغوتر في مدیرة شمال 
صل طولها إلى  ا،  ة لنهر غواْنغا و من أكبر المجالد الواقعة في همال س ع الرئ  30المنا

  .انظر صورتها في یوتیوب. أمتار 3راوح بین مترن إلى م و عرضها یت
ة  26 قال لهذا الطبل في البنغال عزف و ‘ ُدْمُرو ’ و  ة  هو طبل صغیر مثل الساعة الرمل

ه ه بإحد ید ه العازف بتحر فا صوت ُاْوْن الذ نشأت . عل سر ش مثل الطبل في  و 
ما أن شیف أنشأ اللغة السن ع اللغات،  ة من صوت هذا الطبل، حسب   منه جم رت س

ة   .األسطورة الهندوس
فا حامال القوس27   .اسم من أسماء اإلله ش
ة( الرمح الثالثي الشعب 28 منى، حسب ) ِتِرُشولْ : في البنغال فا في یده ال سالح ش

اطین ة المتمثلة في مردة الش ه  القوات السلب حارب  ة،    .األسطورة الهندوس
ة دوال  29 لآلة هند ة الش   .ب
بیرة: شونخو الكبیرة  30 مة  ة قد ة حر ق   .آلة موس
ادة: ُأْونْ   31 ه الهندوس الع   . الدعاء الذ یبتدئ 
قع خسوف الشمس: راهو  32 ة، الذ یبتلع الشمس ف انة الهندوس اطین في الد س الش   .رئ
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قا للتقلید الهندوسي  33   .صدر من الشاعر هذا الكالم ط
ي هندلحن م:  راغیني34 الس قي    .وس
ال  35 ة من الزجاج الملون ما أن تتغیر أوضاعها حتى : الِمش أداة تحتو على قطع متحر

ة المختلفة األلوان ال الهندس ة لها من األش س مجموعة النها   .تع
ا  36 سبب مخض : ُأْتُشوُْشُرو ة، فرس اإلله إْنْدُرو، الذ خرج  هو، في األسطورة الهندوس

حر، و عة رؤوس ال   .له س
ي  37 ة: اسو ات لها ألف رأس، حسب األسطورة الهندوس ة اإلله . ملكة الح و هي ح

ة له سها في عنقه حل   .شیف القاتلة و یل
، عذار َبراج  38 قاه، و هو مراه موس قي سمائي هّیج    .اسم لكرشنا و هو موس
ة: َشَرابونْ   39 ع من الشهور البنغال   الشهر الرا
ة و ُسواُرسوتي إلهة المعرفة: البنتین40   .أرد بها ُلوّهي إلهة البر
  .نجم ذو ذنب: المذّنب 41
الغة عندما قطعت رأسها، و رقصت : تشوْند  42 حماسة  مظهر لإللهة دوْرغا مغمورة 

ة ة الرأس المفصول بیدها، حسب األسطورة الهندوس   .ممس
ْشنو في . الكلمة راْم حامال القوسبْوْرشو الفأس، فمعنى ’ُبْرشوراْم معنى   43 تجسد اإلله ب

ة قة خوترو الهندوس فا، و الفاس . ُبرشورام الذ قتل ط وهو الرسول السادس لإلله ش
  .سالحه قدمها إلى برشورام و علمه استخدامها

ملك قو : ُبوْلرامْ   44 ان  قال أنه  حمل المحراث على عاتقه، و  رشنا األكبر و  شقی 
ةغیر مح ا الهندوس   . دودة، حسب المیثولوج

قدمه، حسب األسطورة : ِبْهرغو  45 شنو فداس صدره  ناسك هندوسي غضب على اإلله ب
ة   .الهندوس

تاب ‘ الثائر’ترجمت قصیدة   46 للشاعر ) المختارات( ُسوْنِتشیتامن أصلها الوارد في 
م. القاضي نذر اإلسالم، د ولكاتا، . إ  ،   .6-1، ص 2013الئبرر



 
ما تتجلى في الشعر العري الحدیث  الهند 

  
  **معراج أحمد معراج الندو  .د

  
ما وحدیثا وقد جاء { تاب ورحالین من العرب قد قعة أحالم  انت الهند وال تزال 

سي طوطة واإلدر ما ابن  ع أنحاء الهند  - إلیها قد فقاموا بجولة واسعة في جم
ار الشعب و  اتهم نقلوا إلى قرائهم العرب أخ الهند وثقافتهم المتنوعة وتقالید ح

الد التي تعد مهد الحضارات والثقافات، وموطن  .المختلفة إن الهند إحد ال
ماء، وأرض العجائب والغرائب زا مهما  للعلوم والفنون .  الفالسفة والح انت مر . و

ة و  ة واستلهموها في أعمالهم العلم م الهند األمثال والح ةقد أعجب العرب  .  األدب
ة آثارها في  ت الثقافة الهند ل واضح وتر ش ة  ة والهند فتفاعلت الثقافتان العر

ة   .}ما زالت وال تزال الهند موقع اإلعجاب والتقدیر لد العرب. الثقافة العر
ة منذ فجر  ة والثقاف ط التارخ العالقات والروا تتمتع الهند والعالم العري 

ادل التجار . التارخ ادل الثقافي فضال عن الت . وقد قامت تلك العالقات على الت
قاع  استمرت هذه الصالت في العصر اإلسالمي حیث أن الهند واحدة من ال

لقد . حات أو العالقات التجارة العدیدةالمتسعة التي وصلها اإلسالم سواء عبر الفتو 
ة  ة العصر الذهبي للعالقات الهند اسي في الحضارة اإلسالم ان العصر الع
ة المختلفة في األدب والفلسفة  ة حیث ازدهرت ترجمات المؤلفات الهند العر

ات والطب وعلوم الفلك ة . والراض إن التواصل العري والهند في مجال الكتا
ان أقو من الطرف العري متمثال واألدب  ادل األدبي بین الحضارتین  تبین أن الت

                                                            
ة وآدابها ،ألستاذ المساعدا** ة  ،قسم اللغة العر  .، الهندولكاتا –جامعة عال
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الراز وابن سینا  ة للكتاب والمبدعین العرب  انتشار العدید من الترجمات الهند
قد تأثر العرب . وجبران خلیل جبران والتي القت قبوال متمیزا في المجتمع الهند

ان تأثر األدب . ختلف المجاالتحضارة الهند وأخذوا منها الكثیر في م ومن ثم 
ة  مة األخالق ثیرا من األقوال في الح العري شعره ونثره من التراث الهند حیث 
اء فأخذوها  لمات األد ة اتخذت سبیلها إلى شعر الشعراء و ة الهند اس والس

ارزة حتى في عصرنا . وصاغوها في ثوب عري ة ظلت  ة الهند والعالقات العر
ة . دیثالح ة مشتر ة والهند حت المصالح العر أما في العصر الحاضر فقد أص

ه في العصر الماضي انت عل واستمرت الهند بزادة التفاهم وتوثی . ثیر مما 
ات الصداقة والتجارة والثقافة ة عن طر اتفاق الد العر تور . الصالت مع ال الد

ه ذلك الشاعر ما  نعمة لمن عرفه عن قرب یجد ف الهند وثقافاتها أ الذ یتغنى 
تعبیر وقد خل له مملكة من الحب تجتمع فیها النخب المثقفة، وقد أعرب عن ذلك 
س نموذجا منفردا بهذا الصدد، ولكن هناك  تور نعمة ل ات، الد ثیر من المناس في 
ا ومودة نحو  هم ح م قلو نون في صم اء العرب الذین  الكثیر من الكتاب واألد

ر الهند وخیراتها مما جعل نفوس . لهند وثقافتهاا تب التارخ اإلسالمي بذ وتحفل 
  :عض العرب تهفو إلیها فقال أحد الشعراء في ذلك

 تارةنازعني   شوقي   إلى   الهند   ی
سوحها وما الهند  من قصد ولكن 

  

 وأخر ألرض الروم والشوق ال یجد 
 رأ  قصده  فیها  الفؤاد من  الوجد

 
سها  ولكن شاعرا ق ن أن  م قول إنه ال  الد الهند و ة على  طحاء م فضل  آخر 

انت الجنة وملكها وحدة انها من الحور العین وأنه . الهند حتى لو  ع س ان جم و
حب الهند ستبدل حب سعد  ن له أن  م قول. ال    :ف

 و لو  أن أرض الهند في الحن جنة
طحاء ة    لما   قستها    یوما   ب  م

  

انها  حور     وأملكها      وحدو    س
ال هو هند  وال اخترت عن سعد بد
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ر السیف الهند وجودته وحسن صناعته   ان . وقد حفل الشعر العري بذ ف
قول ان من صنع الهند ومن :  "مضرب المثل في ذلك فالثعالبي  إن السیف إذا 

ه ك  من فناه ع ال اء مثل " ط الد الهند وأهلها الكثیر من المؤرخین واألد ر  وقد ذ
اقرة الذین أنجب عد من أعظم الع ةالجاحظ الذ    . تهم الحضارة اإلسالم

قول عن الهنود إن الهند قوم لهم عقول وعلم وأدب وأخالق، وعندهم : "فهو 
ر والصناعات  علم الحساب وعلم النجوم وأسرار الطب والخر والنجر والتصاو

ة...... ولهم الشطرنج . الكثیرة ..... ولهم غناء معجب..... ولهم السیوف القلع
 1.الخ

انت أمة ذات حضارة إن دلت هذه على  ة  شيء فتدل أن األمة الهند
مة مة واألدب والفلسفة .عظ ة متمیزة في مضامیر الح لت الهند من هو .  فش

م ة من الحضارات األولى التي شهدها العالم القد قد وصف أحد . والحضارة  الهند
قا منذ ألف سنة  اف وال تزال تلك األوص. المؤرخین أوصاف أهل الهند وصفا دق

س الخواتم وما إلى ذلك ثرة ل ال الشعر و رها عنهم موجودة عندهم مثل إس . التي ذ
اقرة عد واحدا من أعظم الع ان قد زار الهند . وهذا المؤرخ هو البیروني الذ  و
قول عن الهنود حلقون شیئا:  "وعاش فیها ألكثر من أرعین عاما وهو  من  ال 

ضفرون اللحى ضفائر.. ..الشعر وأصلهم العر لشدة الحر  طولون ...... و و
عودون إلى ما فضل من .... األظافر  أكلون أوحادا فراد على مندل السرقین وال  و
  2.الخ. ........ الطعام

تبهم عن صفات أهل الهند وعن أكلهم  وقد تحدث المؤرخون المسلمون في 
ما أورد ابن حجر  ة  انت تجلب إلى البلدان العر اسهم ومنتجاتهم التي  ول
ة  من عب ال ه وفد من قبیلة بني الحارث بن  العسقالني أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما قدم عل

أنهم " قال عنهم من في الكثیر " من الهندمن هؤالء الذین  شبهون أهل ال فالهنود 
شرة وضآلة الجسم اس ولون ال أما الشعر العري فإنه حفل . من النواحي مثل الل
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الد الهند وأهلها وصلة العرب بهم ر  ة . بذ ستخدمون السیوف الهند ان العرب  فقد 
انت تجر بینهم في العصر الجاهلي فعنترة بن شدا سي في الحروب التي  د الع

ة  ر حبیبته عبلة وصف لمعان السیوف الهند ر أنه في لحظة احتدام القتال یتذ یذ
سم قول. التي تقطر من دمه مثل ثغرها وهي تت   :ف

رتك  والرماح نواهل  ولقد ذ
 فوددت تقبیل السیوف ألنها

  

ض الهند تقطر من دمي   مني  و
سم  ارق    ثغرك    الم  3لمعت     

  
روا الهند و وصفوها في أشعارهم و منهم الشاعر أبو ومن  الشعراء الذین ذ

  :الضلع السند فقال عن الهند
األمثل ر أصحابي وما ذلك   لقد أن

 لنز لعمر إنها أرض إذا القطر بها ی
 والمنجلفمنها المسك والكافور والعنبر  ال
  

 إذا ما مدح الهند وسهم الهند في المقتل 
اقوت عطل  صیر الدر وال  والدر  لمن 

ستعمل من یتفل  4وأصناف من الطیب ل
   

ة في الشعر ارزة الهند ات ال   :العري الحدیث الشخص
اقرة الذین  أنجبت الهند ة والع ات الفردة العالم بیرا من الشخص عددا 

اسي واالجتماعي ة لموقفهم الس سمعة عالم اسیون واألعالم . حظون  والزعماء الس
افحوا ضد االستعمار البرطاني لوطنهم ولتحقی الحرة والسالم  الوطنیون الذین 

تور راجندر برساد جواهر الل نهرو، وموالنا أبو الكالم آ: لشعبهم ومنهم زاد والد
تور ذاكر حسین  وفخر الدین علي أحمد والل بهادر شاستر و إندیرا غاند  والد
م الهند الكبیر والفیلسوف العالمي الذ اشتهر  وعلى رأسهم مهاتما غاند الح

ة المعروفة ب اس اسي المتمثل في فلسفته الس ة" موقفه الس ة الالعنف تأثر ".  الحر
ة ما ساقه إلى اإلعجاب بزعماء الهند  أحمد م الهند الح شوقي أمیر الشعراء 

اسیین ان صادقا مخلصا في . الس فقرض قصیدة رائعة في مدح المهاتما غاند و
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ن غرضه من هذه القصیدة إال إبراز إسهامات غاند في  مشاعره تجاه غاند ولم 
قول وهو یخاطب مواطین. سبیل الحرة واالستقالل   :هف

 قفوا حیوه عن قرب
اآلس  و غطوا  البر   

  

عد   على الفلك وعن 
الورد حر   5له وغطوا ال

 
ان  أن لس الد الهند منذ أن بلغ أشده أو منذ إلمامه  ا ب ان معج إن شوقي 

ة ا في بناء الحضارة اإلنسان مدح مهاتما . الهند جذورا تارخ وفي قصیددة له وهو 
  : غاند  قائال
راجبوتا(افرزعلى

 ونفوشیو( بنى مثل
 قرب القول والفعل
ه الرسل في الذود  ش

  

 تمثال من المجد)نه 
 أو من ذلك العهد) س

 من المنتظر المهد
 6عن الح وفي الزهد

  
ن  ه اللم  ان ش مهاتما غاند تمثاال من الشرف والمجد عند الشاعر بل 

ن شوقي في هذا المضمار وحیدا بل هناك عدید من . الرسل والمهد المنتظر ولم 
ارزن من أمثال غاند  الشعراء الذین حذوا حذو أمیر الشعراء لمدح زعماء الهند ال

س تور ذاكر حسین  ورئ الهند  فخر الدین على أحمد  ونهرو وأبي الكالم أزاد والد
فلسفة .  وٕاندیرا غاند ة  ومن الواضح أن معظم شعراء العرب الجدد متأثرون للغا

ادة " عدم العنف" عها الزعماء الهنود تحت ق مهاتما غاند لمواجهة الالتي ات
عند الشدائد  ولهذه الفلسفة جوانب عدیدة ومنها الصبر. االستعمار البرطاني

ط النفس وما إلى ذلكواالمتناع ع وقد تجسدت . ن الملذات والشهوات والمثابرة وض
ات عبد الظاهر النحیلي الذ  ما یتبلور من أب ة غاند   هذه الصفات في شخص

  :مدح غاند قائال
  



 اهلند كما تتجلى يف الشعر العريب احلديث

164 
  

اة مجاهدا) غاند(  الذ قطع الح
 قد سطر  التارخ  في   صفحاته
اتها ح النفس عن رغ  اضحى 

  

الصبر  مان متسلحا    واإل
 ما ذاق  من  جوع   ومن  حرمان
 7ملكا تقمص صورة اإلنسان

  
الهند ومظاهرها المختلفة منهم  ثیرا  ومن الشعراء العرب الذین تأثروا 
ة في الشعر  ان رائدا في المدرسة الرومانس الشاعر الرومانسي خلیل مطران الذ 

قصائده  ة العري الحدیث واشتهر في مجال األدب والشعر  الحیو الرائعة المفعمة 
ة ة حثته على قرض قصیدة  تحت . والنزعات الرومانس وٕان هذه النزعة الرومانس

ست إال روضة ". هند"عنوان  وفي هذه القصیدة نجد أن الهند عند خلیل مطران ل
اللبن والعسل ومنها تنبث أنوار الحب والغرام قول . جمیلة فیها أنهار مملوءة  و

لمة مطران في بدا علما لعرائس الشعر ألن هذه " الهند"ة قصیدته أن العرب جعلوا 
ما في ذلك جمالها وروعتها  ع صفات أرض الهند  اتها جم مة تكمن في ط الح

هجتها وخیراتها   :صف خلیل مطران الهند قائال. وحسنها و
عوا حدید  في مدنها ط
 هي موطن السحر الحال
عن من  من یدع هندا 

  

 عوا الفرنداالسیف وابتد 
 ل وفي اسمها السر المفد
 8اسنىمعانى الشعر عدا

  
ة   صورة إجمال ة التي أثنوا علیها شعراء العرب هي  ات الهند : إن الشخص

تور ذاكر حسو جواهر الل نهرو، أبوالكالم آزاد  فخر الدین علي أحمد والل و ، نید
ر أن المصرین قد والجدیر . بهادر شاستر وٕاندیرا غاند ورابندر ناث طاغور الذ

ه  حبیب "رسول األمن والسالم و"رحبوا بنهرو عندما قام بزارة مصر هاتفین 
قول  في مدح جواهر الل نهرو".  الشرق    :فالشاعر 
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عده"حبیب الشرق"وأتى  نهرو 
ان  مظفرا  قد قاد  نهضتها  ف
 وأعان اخت الهند حین تعرضت

  

 فمشى بها قدما إلى أمالها 
طالهافي زمرة ا  ألحرار من أ

مها  لقنالها  للغزو  في  تأم
  

مدح جواهر الل نهرو م الرافعي وهو  قول ند   :و
طال واألعالم ر األ  حي ذ
ر محطة األصنام  حي ذ

  

ر النبوغ واأللهام   حي ذ
 حي نهرو رمز النهي والسالم

  
عة في قلوب الشعراء العرب  انة رف حتل م ضا  وذلك أما أبو الكالم فهو أ

ان من جهابذة علماء الهند الذین أناروا قلوب  ا فقط بل  اس ن رجال س ألنه لم 
حاثهم والذین لعبوا دورا  ارهم وقحة أ لورة أف غزارة علمهم وسعة معلوماتهم و المالیین 

ة تحرر الهند من االستعمار البرطاني ا في حر اء . راد بیر من األد تأثر عدد 
ة أ شخص انا ب والشعراء  انا استعملو له " رب الكالم"زاد الفذة  فلقبوه أح وأح

فة غانم عن تأثره " العالم الورع الحر" صفات  وقد أعرب الشاعر المصر محمود خل
صف أرض الهند قائال   :أبي الكالم أزاد وهو 

 موالنا  أزاد  بها
المه شرر  لوقع 

  

 جود قو لها غلب 
 9یور ناره الخطیب

  
ة ا ة األخر التي لها شهرة واسعة االنتشار في أرض الكنانة والشخص لهند
ة طاغور ل في سنة  حاز الذ هي شخص  م لمجموعته الشعرة1914جائزة نو

اره وفلسفته". غیتانجلي" أف الو قصیدة . فتأثر شعراء العرب  قرض دمحم طاهر الج
ر تاجور"عنوان  ه هذا الشاعر وقد أبد الشاعر مشاعره وٕاحساسه تجا" في ذ

م الهند قائال   :العظ
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رك ال ینفك في خلد  تاجور ذ
ینة ترعاني وتسعدني ه الس  ف
ا من دجى زمنى  شفت عني حجا

  

ه   في   نفسي   فیرضینى  ا  أحی  ح
شقینى  من حیث أحسب أن الدهر 
ات   منه    تهدینى  10فاشرقت   جن

  
فة غا ر طاغور وقد أطال األستاذ محمود خل ها في قصیدته التي قرضنم ذ

قول. في وصف الهند اعاته حیث  ب خواطره وانط س   :واألستاذ غانم 
 هنا طاغور وأنى
ه  أنا قلت لها ف
 بنى الهند جامعة
اتي  ه طا غور ح
ة  فلسفته وتر

  

 وشف سمعي الطرب 
 على  أوتاره     لعب
 بندها  قاده   نخب
 وفي  الهند      والعرب
 11ومجد الهند مطلب

  
عة في قلوب شعراء العرب منزلة رف إن عدیدا من الكتاب . یتمتع طاغور 

ن الشعر  ه طاغور من دواو ل ما تر بیرا  احثین والنقاد العرب قد اعتنوا اعتناء  وال
عض منها وأعروا ات وقاموا بترجمة  ات والقصص والروا عواطفهم  والمسرح

قر الهند اته مؤمنا  ال شك في. ومشاعرهم تجاه هذا الع ل ح أن طاغور عاش 
ر اإل ر لخیر اإلنسان والحب والجمال، و ل جهده ونشاطه الف ره س  نسان وأنتج ف

ة م من أجل اإلنسان ل الق   .النیر 
 

ة في الشعر العري الحدیثااألماكن و    :آلثار الهند
ة األثرة الموجودة حیث نجد أنهم وصفوا  األماكن الهند اعتنى شعراء العرب الكثیر 

ة وأعروا عن حبهم لها من  ة الهند مثال القلعة الحمراء والمسجد أاألماكن التارخ
شمیر وما إلى ذلك اجو راهو و ولنشاهد قصیدة األستاذ . الجامع وتاج محل و
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عنوان  فة غانم  عض األماكن األثرة الموجودة في  "الهند"محمود خل صف  وهو 
ة ات التال األب   .  الهند 

 جامع مسجد فیها"و
 على   ألوان     مرمر
 صعدت  لتاج  مرة
 رأیت القلعة الحمراء
 ومسجد قوة اإلسالم

  

ة الهند والعرب   نس
تب  شواهد   أنها   
 أني    طائر     یثب
 دلهي    وهي    تقترب
 12شهد انه النسب

  
  :تاج محل

ع الحدیثة ا الس عد أحد عجائب الدن إن تاج محل الواقع في . تاج محل 
ة العالم صمات . مدینة آغرا هو واحد من أشهر أبن ت  إن جماله وفخامته قد تر

ان قد وقفوا  س هؤالء الشعراء العرب إلى حد أنهم في أكثر األح عرقة على أحاس
ار ومبهوتین ولم أمام هذا لمات للتعبیر المبنى ح عن مد تأثرهم بجمال  یجدوا 

وال شك في أنه ال یوجد أ مثیل لهذه العمارة التي تعد من . هذه العمارة الشاهقة
قة ورمزا للحب . العجائب الست في العالم ال والحق ح هذا البناء مزجا من الخ أص

ب خواط. والغرام س ره في قد تأثر الشاعر العري المهندس شهاب غانم  وهو 
قول. الشعر   :و

ه  هذا     الجماال  ماذا  أش
اال  وجازو في الخل حتى الخ

  

ه الكماال   وقد بلغ الفن ف
ما احتواه المثاال  وجسد ف

  
ة تأثیر  ان للحضارة اإلسالم ة، وما تاج بیر لقد  ه القارة الهند في ش

، وهو دلیل على عظمتها، ومساهمتها في  محل إال أحد معالم هذه الحضارة الكبر
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ة صف تاج محل... قال الشاعر . تارخ الحضارة اإلنسان : على أبو العالء وهو 
ه تجاه زوجته ممتاز محل الذل بناه اإلمبراطور شاه جهان تخلیدا   . لح

 العبرعظة الدهر وتارخ
اهي جامعا  قام في آكرة ی
طانه  زخرفت من مرمر ح
انه  والمنارات     على      أر
اب   أرع   في    وسطها  و ق

  

قصر من حجر   مارأت عیني 
 روعة الفن وٕابداع الصور
 لجین ماج في ضوء القمر
 تلمس السحب وتستجد المطر
بر اب   القبر      تسامت  في     ق

  
انت "شاه جاهان" فقد تاثر        ة التي  الحضارة اإلسالم عندما بناه تاثرًا شدیدًا 

ة في ذلك الوقت ل الحضارة اإلنسان ة وعلى  ه القارة الهند بیر على ش   .ذات تاثیر 
  :شمیر

شمیر ببداعاتها وجودتها وجمالها الرائع الجذاب حتى غدت  ا"تعرف  سرا آس " سو
سهم تغنى بها شعراء " جنة على األرض"و أحاس ان یدور  العرب وعبروا عما 

قصیدته  فاضت قرحة الشاعر. وخواطرهم صل دمحم الخالصي  العراقي األستاذ ف
شمیر فبهت عن جمالها و بهجتها   :فقال.  الرائعة عندما زار 

الي  هاهنا  هاهنا  تطیب  ل
شمیر إال اتي في غیر    ما ح

  

ابي   هاهنا  هاهنا  یلذ  ش
سعر  التراب  عمر  تافه 

  
 : شمیر جنة األرضین
صل دمحم الخ اشمیراقول ف صور أرضة    :لصي وهو 

 ارجعي عهدا   مضى  ونقضي
ال الرواسي شمیر ذ الج ه   ا

 سجنار  مثل  عروس" غطیت بل

 لي عهد الهو والتصابيبل اعید 
 سفوح     مخصرة   وهضاب
الزهور یوم الكتاب  طلت    
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ل  صوب م  من    وهبوب  النس
 والتماع    الثلوج    فوق    رؤوس
عود  األماني  وارتجاع  الصد    

  

ل    غاب   وغناء   الطیور     في    
ال الشمخن عبر السحاب  من ج
 وأنین     الراح    بین   الشعاب

  
  :خاجا راهو 
  :وقال عمر بن أبو رشة 

ما وهب األمان   من من
ه، أنت    م الزمانأألخ

ك قش   یت على أعتا
  وانتحرت هوانالغارات 

  وتمزقت أمالكها
  تاجا وفضت صولجان
قیت وحدك، فوق هذا   و

  ة عنفوانقفالصخر و 
ثیر من المناوصرف النظر عن هذه األماكن األثرة فإ  طن أرض الهند تمثل 

ة ة الخال ع ة ذات المناظر الطب ة والرمل قعة من األرض هي . الجبل وتمثل هذه ال
قة قطعة من الجنةفي  قة. الحق انوا واقفین على هذه الحق ولذلك . والشعراء العرب 

ة في  ات التال نر أن الشاعر الرومانسي خلیل مطران اضطر إلى قرض األب
  .وصف الهند

ات العرب من  دعیت ن
 ما  الهند إال روضة
 للحسن فیها محضر
عن من  من یدع هندا 

  

ه ومجدن مجدا   قدم 
 الخل مهدا انت ال رقى

ه   ومبد  جم   عجائ
 اسنى معانى الشعر عدا
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شرق من سماء الهند   : النور 

مدح غاند  ع  وهو    : قول محمود شاور ر
 )غند(قرن مضى من یوم مولد

عد لیل مظلم  قد  جاء  فجرا  
 دم في سماء  المصلحین   منارة

            

شرق من سماء الهند   والنور 
 في جبین السعدو بدا هالال  

ا غاند  والنت  نور خالد   
  

  :الهند منار العلم
صف الهند        :قول فتحي ممتاز وهو 

ا     سیر  الد الهند  للعل
 فمجدك في المحافل غیر خاف
 سماء المجد أنت  الشمس فیها

  

ه المضاء   عزم ینطو ف
ا فخاء  واسمك في فمالدن
 وأنت النور لو بزغ السناء

  
حثملخص    :ال

المآثر  مة التي لها تارخ زاهر مشرق زاخر  الد العظ تعتبر الهند من ال
ة أراضیها ورفاهة . والمفاخر ة لخصو انت الهند تدعي في القرون الماض وقد 

طائر من الذهب انها  األلوان . س متاز  الهند بلد شاسع األطراف واسع األكناف 
والتزال تجذب إلیها األنظار . ات والحضاراتالمتنوعة من التقالید والمعتقدات واللغ

نبوع العدل . وتمیل إلیها القلوب مة و معدن الح الد الهند  وجد الشعراء العرب 
ة  اسة وأهل األحالم الراجحة واألراء الفاضلة واألمثال السائرة والنتائج الغر والس

ة فوا على قرض الشع 13."واللطائف العجی ر في مدح إن معظم الشعراء العرب ع
ة غ شخص صورة ملحوظة  ة على مبدأ الهند وقد تأثروا  اند وفلسفته المبن

اقرة الهند اآلخرن " الالعنف" ما أعروا عن خواطرهم ومشاعرهم في أشعارهم عن ع
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ومن المالحظ أن الشعراء العرب نظموا تجارتهم عن  .أو عن مظاهر الهند المختلفة
ة واألمثال السائدة في المجتمع الهند الهند في أشعارهم واستخدموا ال م الهند ح

ة  ت الثقافة الهند ل واضح ومؤثر حیث تر ش ة  ة والهند فتفاعلت الثقافتان العر
ة ر الشعراء العرب في العصر الجاهلي عن السیف . آثارها في الثقافة العر وقد ذ

اتهم أنها و . الهند في أب الحضارات  ارثةوفي الواقع أنهم وصفوا أرض الهند 
الها ورمالها .  واألحالم واألساطیرؤ وهي أرض الر . وصانعتها وٕان سهولها وج

عة ومفاتنها اتها تزخر بجمال الطب ة من الروعة والبهجة وفوق ذلك أنها . وغا فهي آ
ع الخیر والسعادة مة والفلسفة ومن   . معدن الح

                                                            
 :المراجع والمصادر

ه رضا رامفور ، الهند  35الهند في الشعر العري ص : صهیب عالم1 ت  م2010، م
  37نفسالمصدر  ص 2
  77نفس المصدر  ص3
  55نفس المصدر ص4
ات ألحمد شوقي ص5   165الشوق
  165نفس المصدر ص6
   84مجلة صوت الشرق العدد 7
  دیوان خلیل مطران الجزء الثاني8
  188العدد : مجلة صوت الشرق 9

  110مجلة صوت الشرق العدد 10
  188مجلة صو ت الشرق العدد 11
  188نفس المصدر  العدد 12
قات األمم للقاضي ساعد االندلسي ص 13  17ط
 



 
ارم  عید األنهار : بوش

  
   **مظفر عالم. د

  
ة المنتشرة بین األرض { ع إن الدین الهندوسي له عالقة وطیدة مع المظاهر الطب

ة  رة األساس ة لفاطر السموات واألرض ألن الف والسماء والدالة على القوة الالنهائ
هذا  التي تنبني علیها فلسفة هذا الدین الهندوسي هي اإلفادة واالستفادة، و

عبد الهندوس جل المظاهر الطب ة مثل الشمس والقمر، الكواكب المنط  ع
ال واألنهار وما إلى ذلك لالستفادة  ة، األشجار واألحجار، الج واألجرام السماو

لها ارم"وعید . منها  یدل على معتقداتهم الراسخة في قداسة األنهار وقوة  "بوش
لهم شر    .}إفادتها الالمحدودة لنوع ال

  :التمهید
ة على أن  اة الشعوب ال تخلو على مر تارخها من تشهد الوثائ التارخ ح

ما ال تخلو من أحداث الحزن واأللم، أما وقائع البهجة فقد  وقائع البهجة والسرور 
النقوش  ة  ال الالحقة حتى منذ ما قبل إیجاد الكتا دونتها الشعوب وخلدتها لألج

ر عن الفرح یتم التعبی... أما أحداث الحزن واأللم فیخلدها الجانب اآلخرو والرسوم 
اد والمهرجانات حسب الطقوس واألعراف السائدة والتي تغیرت  والسرور بإقامة األع
اد عن  ، تعلن الشعوب من خالل األع االحتكاك مع األمم األخر مرور الزمن أو 

                                                            
ــــة،  ** ــــة واللغــــات األجنب ــــة، جامعــــة اللغــــات اإلنجلیز أســــتاذ مشــــارك، قســــم الدراســــات العر

اد، الهند  .حیدرآ
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رات ألحداث سعیدة ومفرحة مضت،  اد من ذ فرحتهم، عما تقدمه لهم هذه األع
اة اإلنسان تفاؤال وأم   . ال واطمئناناتمأل ح

طال  ل ما لدیهم عزز من األ لم تزل وال تزال الشعوب تحتفل 
ة، والفنون الجمیلة  ة والدین ات الوطن ة في التارخ، والمناس ات العلمان والشخص
ة من األرض والسماء، والشمس والقمر، والكواكب واألجرام  ع والمظاهر الطب

ال واألنهار وأمثالها ل ة، والج هم من الفرح والبهجة والسرورالسماو   . لتعبیرعما في قلو
ارم لغة و اصطالحا    العید و بوش

قة " العید "لمة  ه، " موعد للمقابلة"أو " موسم"هي في الحق بین هللا وشع
ة معنى  اد عند الشعوب "..  البهجة"أو " الفرح"فتحمل في العر ذلك صارت األع و

عود  ، وقیل إنه یوم یجتمع"محافل مقدسة" ه الناس في بلدانهم ومناطقهم، وقیل إنه  ف
ه الفرح والسرور ارمأ. ف وش أما  بوش ة من جزأین او ة مر رت لمة سنس رم 

ة و"  بوش" لمة  "ر/ار" تدل على معنى التغذ قوم بها، ف تدل على المرء الذ 
ة لألنهار المقدسة فهو النس ، و ارم تؤد معنى الطاقة التي تغذ المرء الذ  بوش

ة ة روح وفر تنق طرق مختلفة في اللغات . ینشط األنهار و ار تنط  لمة بوش و
ة المتنوعة ة تسمى بـ  ،الهند ارم الو" ففي اللغة التلغو اسم " بوش ارم" وتعرف  " بوش
ة ة فهي . في اللغة التامل ارم" أما في اللغة الهند   ".  بوش

ار في  لمة بوش أن  اق األنهار المقدسة تدل على المرء ما سرد آنفا  س
وفر التطهیر الروحي، ولها معان أخر مثال؛ لوتس، والماء  الذ ینشط األنهار و

حیرة الخ عض الكتب  ...المقدس، والبجعة، والسیف، والسماء، وال ونجد في 
لمة  أن  ة  شنو والتي تدل على  Pushkaraakshahالهندوس استخدمت إلله ف

ع المخلوقاتالمرء الذ ل غذ جم ه عیون اللوتس و ش دائما في  د ع وحیدا و
  .األنهار المقدسة
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ة الموضوع   :خلف
ة والدین  الثقافة الهندوس طة  ر، لم تزل األنهار في الهند مرت منذ وقت م
عبدونها . الهندوسي، وحلت هذه األنهار محل المخلوقات المقدسة أو اآللهة، والناس 

ب  و حتفل مع نقل  ادة األنهار، و ع ارم فهو عید هندوسي مخصوص  أما بوش
ستحم الهندوس . من برج إلى برج آخر)  Jupiter( المشتر  ام المقدسة  وخالل األ

عبدونها   .في األنهار المعینة و
حتفل هذا العید على ضفاف األنهار الهامة المتمیزة المقدسة لد الهندوس 

امونا، ونارمادا،  12في الهند والذ یبلغ عددها  نهرا من أمثال؛ الجانج، و
،  وساراسواتي، افیر رشنا، و ، و راهمابوترا، وتنغابهادرا، وجودافار اني، و وتامبرا

راناهیتا ورة على أساس نظام . والسند، و ما بین األنهار المذ ارم ف یدور عید بوش
  .التناوب

ل مرة بوجود المشتر في تلك  ارم  ط تعیین النهر الحتفال بوش رت و
ة قى المشتر في عالم. البروج المعن ة البرج وتستمر االحتفاالت مادام خاللها ی

عض من عالمات البروج مع األنهار . المعینة ط  ة ترت م سبب االختالفات اإلقل و
س أسالفهم فتلقى . المتعددة في آن واحد ادة وتقد ع شتغل الناس  ة  هذه المناس و

ما تشمل  ة،  ة وتقدم البرامج الثقاف ة وتغنى األناشید اإلله ات الروح الخطا
األنشطة مثل؛ االستحمام في النهر، والصدقة، و تالوة  االحتفاالت اشتغال المحبین

ة ة في الشؤون اإلله ة، والتأمل والمراق   .األناشید الدین
قى المشتر في عالمة  ستمر العید طالما ی ة  ومن وجهة الفلسفة الهندوس

املة (البرج المعینة  ة لـ )عامة سنة  حتشدون في المرحلة البدائ ، غیر أن الناس 
ما فقط والتي تبدأ مع دخول المشتر في عالمة البرج المعینة، وفي المرحلة یو  12

ة مع خروجه من تلك العالمة   .النهائ
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مة صامتة عن هذا العید إال وقد ورد  ة المقدسة القد إذ أن الكتب الهندوس
ة المدونة خالل القرون الوسطى ة الهندوس ره في القصص الفلك لذا، ال یوجد . ذ

ة وقد تختلف حسب التقالید واألعراف التواف ال تام في أسماء األنهار المنتخ
ة م ة ماهاراشترا مع اجتماع نهر . اإلقل حتفل هذا العید في وال ما(فمثال  عالمة ) به
ا نهر )العقرب(البرج  ة تامیل نادو مع ارت حتفل في وال ارني(؛ بینما  )  تامبرا

ورة    .عالمة البرج المذ
م مثل وفقا ألسطور  تب التنج ارجاتا"ة وردت في  قد حصل رجل " جاتاكا 

ة عن الذنوب و اآلثام  والتي  عد اإللحاح والتو فا  قة البراهمة نعمة من إله ش من ط
اهها  ة م ش مع المشتر في األنهار المقدسة و تنق طاقة السماحة للع ة  مثا انت 

اسم .  مع نقل المشتر من عالمة البروج إلى عالمة أخر  واشتهر هذا الرجل 
ارم  ع(بوش طعم الجم غذ و    ). المرء الذ 

م ارم العظ   :عید بوش
ل  عد  حتفل  ارم  أن عید بوش ر   12ما سرد في الصفحات السالفة الذ

سنة على ضفاف نهر من األنهار المتمیزة المقدسة عند الهندوس في الهند والذ 
عد مرور  حسب نظام التناوب، 12یبلغ عددها  عد تكمیل الدور أ  سنة  144ف

م ارم العظ على ضفاف نهر من األنهار  MAHAPUSHKARAM حتفل بوش
ة وفي المرة األخیرة تم احتفال هذا العید على ضفاف نهر جودافار . المنتخ

ة ش والوال ة آندهرا براد اسم تیلنغانا مع  المنقسمة بین وال الحدیثة الوالدة المعروفة 
م المنعقد دخول ا ارم العظ لمشتر في عالمة البرج األسد، جذبت الحفالت لعید بوش

ع 2015في عام  ش وس ة آندهرا براد م حوالي ثمان وأرعین ملیون نفر في وال
الد وأصقاعها  قاع ال   .وخمسین ملیون نفر في تیلنغانا من أ

ان ، وهي  ارم هذا العام على شواطئ نهر جودافار ت وانعقد عید بوش
ة أن االستحمام في الماء المقدس من جودافار في هذه  س رة الرئ الف مدفوعة 
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هم ل آثامهم وذنو عفي الناس من  ه الهندوس . اآلونة السعیدة سوف  فقد شارك ف
ا الد وعبدوا األرواح التي غادرت الدن ان مدفوعا .من أنحاء ال غیر أن العید 

أن ر الهندوسي المتطرف  الزم التعامل مع األنهار معاملة اآللهة، المنطل الف ه 
اء بتلوثها ي ال تتأثر األح انة بنظافتها    .وعلینا الحفا علیها والص

القوة المقدسة  ارم  یتجسد ماء نهر جودافار  عتقد أنه أثناء عید بوش و
ة، ة والجسد ة والعقل اهه یزد قدرة المرء الروح ضا إن  واالستحمام في م قال أ و

ة لالاآل اه هذا النهر المقدسلهة ینزلون بهذه المناس عتقد أن . ستحمام في م و
ارم یخلص المرء من  ام عید بوش االستحمام في الماء المقدس  لنهر جودافار أ

ساعده على تحقی النجاة  ع الذنوب، و شا(جم أ ینقذه من سلسلة الوالدات ) مو
قات  سانده على الدخول في الط ات و ة والوف اة الدنیو ا في الح  . العل

تین؛  نقسم إلى مرحلتین متساو تستمر هذه الحفالت ألرعة وعشرن یوما، و
ة ة والمرحلة النهائ یولیو  14ة بدأت هذه السنة من فالمرحلة البدائ. المرحلة البدائ

ة استأنفت من  25استمرت إلى و  یولیو و استمرت حتى  31یولیو، والمرحلة النهائ
  . أغسطس 11

ال براهماغیر في الساحل الغري و یتدف النهر تحت  ع النهر من ج ین
ك  ة ماهاراشترا( األرض في منطقة  ناس ان والدته األصلي) وال عتبر م . و الذ 

ة الد دخل هض النغانا(ن ثم یتجه نحو الشرق و ثم یتجه إلى جنوب شرق ) ت
اسم نهر الجانج في الجنوب،  عرف لوسعته   ش،  ة آندهرا براد دخل مقاطعات وال و

  .وهو ثاني أطول وأكبر نهر في الهند
عة روافد ق حر خلیج البنغالینقسم نهر جودافار إلى س . بل دخوله في 

عادل االستحمامو  اه المقدسة لنهر  االستحمام في أ من هذه الروافد  في الم
سي ا  . جودافار الرئ عة تعرف شعب عة جودافار "و هذه الروافد الس و األماكن " س

عة تعتبر مقدسة   .حیث تتدف هذه الروافد الس







  2016، 1، العدد 67لد جملا                                                        ثقافة اهلند     

177 
 

ارم ؟   من هو بوش
ارم ابن  عتبر بوش مة المقدسة  ة القد إله "  (فارونا"وفقا للكتب الهندوس

ص) المطر عند الهندوس سي والذ  ا، أ المصدر الرئ ح خال األنهار أوتومات
اه في األنهار نهر فقط عندما ینقل  12حتفل هذا المهرجان على شواطئ . للم

ب المشتر من عالمة برج إلى عالمة البرج اآلخر   :و
یبدأ هذا الدوران من نهر الجانج المقدس مع دخول المشتر في عالمة . 1

اس) الحمل(برج  حتفل  ارم الجانج"م و    " .بوش
ارم " سمى ) الثور(و عندما یدخل المشتر في عالمة البرج  . 2 بوش

 ".نارمادا 
ارم " سمى )  الجوزاء( وعندما یدخل المشتر في عالمة البرج . 3 بوش

 ".ساراسواتي 
ارم " سمى") السرطان( و عندما یدخل المشتر  في عالمة البرج . 4 بوش

 ".امونا 
ارم الو " سمى ") األسد( وعندما یدخل المشتر  في عالمة البرج . 5 بوش

 ".جودافار 
ارم " سمى ) العذراء(وعندما یدخل المشتر  في عالمة البرج . 6 بوش

 " . رشنا 
ارم " سمى ) المیزان(وعندما یدخل المشتر  في عالمة البرج . 7 بوش

 ".افیر 
ارم " سمى ) المیزان(مة البرج وعندما یدخل المشتر  في عال.  8 بوش

ما  ".به
ارم "سمى ) القوس(وعندما یدخل المشتر  في عالمة البرج .  9 بوش

 " .فاهني
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ار " سمى ) الجد(وعندما یدخل المشتر  في عالمة البرج . 10 بوش
 " .تنغابهادرا

ارم سندهو" سمى) الدلو(وعندما یدخل المشتر  في برج .  11  ".بوش
ارم براناهیتا"حتفل ) الحوت(وعندما یدخل المشتر في برج  .12  " .بوش

ارم ة لبوش ة الدین   :األهم
عتبر المشتر المعروف بـ  م  عالمة الخیر ) Devaguru(وفقا لعلم التنج

ه الفضل الحتفال هذا العید  رجع إل ار (و یرمز إلى الثروة، والسعادة، والعلم ) بوش
ة،  والخیر في البنین والبنات واألسرة السعیدة والسالم الداخلي  والمعرفة واأللوه

  .واالزدهار الشامل
ار أ ابن  أنه لما یجتمع المشتر ببوش عتقد  إله المطر عند "  (فارونا"و

ع ) الهندوس ام المحددة فیتجه إلى ذلك النهر المقدس جم في النهر المعین خالل األ
ماء وأ ار والح ة منضما إلى اآللهة والنساك الك ع األنهار الهند رواح األجداد وجم

حضورهم قداسة ذلك النهر المقدس، ونتیجة هذه القداسة  زداد  نهر الجانج المقدس و
ة طة وتحصل على القوة والطاقة الغیب ح األنهار المعینة نش ة، تص تس . الم

اه الن اه النهر أو رش م اه النهر المقدس، أو شرب م هر على رأس فاالستحمام في م
التالي یتطهر  اته ، و ع الذنوب التي ارتكبها في ح ساعده على إزالة جم المرء 

ساعده على تحقی الخالص و  ة التي بدورها  النجاة جسمه وروحه وذاته الداخل
شا(   ).مو

سبب التبخر، تعود  اه األخر في الصیف  تجف األنهار ومصادر الم
ة، وا اه الراح الموسم م اتها  الطاقة ح ال تتزود  ع معظمها من الج ألنهار التي تن

ة لما تتدف إلى السهول اه الطاقة الحر لذا، االستحمام في . الكامنة وتكسب الم
الزم الماء  ط الجسم، و بدون مراء  ساعد المرء على تنش اه المتدفقة  مثل هذه الم

اة على األرض قاء الح   .ل
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عض التقالید أثنا ارم و التي تضم الزارة إلى یجب االلتزام ب ء عید بوش
ما تضم  ام قرب النهر واالستحمام في الماء المقدس،  النهر المعین المقدس و الق
ما  یتم ترتیب العدید من  ام وأداء الشعائر لألجداد وأخیرا التبرع،  حل الرأس والص

ة في هذه األماكن ة والثقاف   .األنشطة الدین
ار مرة عبد براهما واستأذن منه وردت في األساطیر الهند ة أن بوش وس

اه المقدسة  ش في الم شنو(للع ع األنهار) التي تنبث من أقدام إله ف . لتطهیر جم
اه  ش في الم الع ارم سمح له براهما  ة الشدیدة التي أعرب عنها بوش فنظرا إلى الرغ

ار على ما فعله من أجل تحقی. المقدسة ، ندم بوش سماحة إله  وفي وقت الح
فا و براه اه، و التما فحصل نعمة أخر من إله ش انت دالة على تطهیر الم ح ي  أص

ع األنهار  ار بهاتین النعمتین ملكا لجم   .بوش
ب المشتر  و رم و   :العالقة بین بوش

ر ش في األنهار المقدسة أقبل المشتر  لما حصل بوش على السماحة للع
ضا على إله براهما واستأذن  ار لم أ ل دائم، ولكن بوش ش ارم  منه لمرافقة مع بوش

ارم سوف یراف المشتر لمدة . ن مستعدا لهذه الرفاقة  12فاقترح براهما أن بوش
ة و  حدث  12یوما في البدا ة حلوله في عالمة البرج المعینة، والذ  یوما في نها

ناء على هذا المقترح ، تم تحدید اثني عشر. مرة في السنة نهرا مقدسا لدخول  و
التزامن مع نقل المشتر في اثني  ل نهر مرة في اثنتي عشرة سنة  ارم في  بوش

  .عشر برجا
رم مع األنهار المقدسة  :جدول بوش

ة المستمرة منذ زمن سحی یتم احتفال  فحسب األعراف و التقالید الهندوس
ارم مع نقل المشتر في عالمات الب نهار مختارة، روج المعینة على أعید بوش

  ..الجدول الزمني على النحو التالي و 
 Geminiسرسواتي Taurusمادانار الجانجبرانیهاتا 
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Pisces 
  )الحوت(

Aries
  )الحمل(

  )الجوزاء( )النور(

اندس 
Aquarius 

  )الدلو(
نقل المشتر في البروج تجاه 
ارم على ضفاف األنهار  بوش

 المختارة
  

  )السرطان(  Cancerامونا 

  تنغابهادرا
Capricorn 

  )الجد( 

  )األسد(  Leoجودافر 

ارم  بوش
فاهني 

Sagittarius 
  )الرام/وسالق(

ما به
Scorpios 

  )العقرب(

 Libraافیر
  )المیزان(

  Virgoرشنا 
  )العذراء/السنبلة(

ر یبدأ من نهر الجانج مع دخول المشتر في  الجدول الزمني لعید بوش
ارم على ضفاف  )  الحمل(عالمة البرج  وهو أول عالمة البروج وتم احتفال بوش

  ). األسد(جودافار مع دخول المشتر في عالمة البرج 
  :عصارة القول

ادة والتقرب إلى غة الع ص غ  صط ره  صدد ذ  إن العید الذ نحن 
ارة عن  ر والتأمل، والمتعة والسعادة، فهذا العید ع ة والمراجعة، والتف ، والتو الخال
ات واألخالق، والعفو  ر، والبهجة والفرحة، والسلو ادة والعمل، والسرور والش الع
ة یتجهون نحو النهر المعین مع نزعة الحب والتراحم  واإلخاء، فالهندوس بهذه المناس

ة والمودة فتتجدد الع م األخالق ة وتنمو الق ط االجتماع ة وتقو الروا القات اإلنسان
مة التآخي والتعاون والبذل والعطاء والجود والكرم والتراحم والتعاطف إلى حد  وتعلوق
ما عند رب  ة ف ة المؤقتة بدافع الرغ ة، والمآرب اآلن أن تذوب المصالح الشخص

 .السماوات واألرض



 
ة تامیلنادو" بونجال"مهرجان    في وال

  
  **شیر أحمد جمالي.د

  
ثیرة مختلفة و  تعتبر الهند من أكثر الدول في العالم التي تحتفل{ اد أاحتفاالت  ع

ار ومئتي ملیون تتنوع  د عددهم على المل ان الهند الذین یز عدیدة متنوعة، فس
ة  ح ة واإلسالم والمس اناتهم بین الهندوس ة،د ة والسیخ اده  والبوذ ولكل دین أع

اًدا  حین المتعارف علیها نجد أع اد المسلمین والمس اإلضافة ألع واحتفاالته، ف
اد مع مرور الزمن  ة، لكن هذه األع انة الهندوس خاصة في الهند یرجع أصلها للد

ع شارك فیها الجم ة  اًدا وطن حت أع ة دیوالي  .أص اد الهندوس ومن تلك األع
شا وهولي ودوسیهرا ب جان شنا جانماشتامي  ودورجا بوجا ومو ر اندان و شا ور

 .}وغیرها
ه  (Pongal)1إن بونجال حتفلون  التامیلیین الذین  عید حصاد خاص 

سمى  ام تقع في شهر  الذ یزامن منتصف شهر ینایر " تا" بـعلى مد أرعة أ
ام تمتد عادة من و   الشمسي قدوم  16إلى ینایر  13هذه األ ل سنة احتفاًء  ینایر 

ما حدثت في هذه السنة . حصاد الزروع والغالل انا تتأخر بیوم  حیث  2016وأح
ألن الحصاد یلعب دورا مهما في حضارتهم  ینایر، 17وانتهت في  14بدأت في 

ة لزراعة أراضیهم على الشمس . القائمة على الزراعة عتمد المزارعون في هذه الوال
رهم وامتنانهم على محصولهم السنو  والمطر قدمون لها ش ة التي  وهذا . والماش

                                                            
ةأ ** ة واألفرق ز الدراسات العر ة، مر جامعة جواهرالل نهرو، ، ستاذ اللغة العر

 .نیودلهي
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اند  م  ة تامیلنادو وٕاقل ه الشعب التامیلي في وال حتفل  واحد من أهم المهرجانات 
ع التامیلیین اآلخرن الساكنین في مختلف أنحاء  ذلك جم ا و تشیر وسر الن

ما فیها مالیزا و مورشیوس وغیر  تواف بونجال مع عید . 2ها من البلدانالعالم  و
ع  ه الناس في جم حتفل  رانتي وهو مهرجان الحصاد الشتائي الذ  ماكاراسان

  .أنحاء الهند
ل   اة  عالمات الوفرة والسالم والسعادة واالنسجام في ح عد  شر هذا االحتفال و ی

ادل أفراحهم ومحاصیله. فرد ام لت . م مع اآلخرنوتتجمع العائالت في هذه األ
قدمون قران  طبخ األرز مع الحلیب" بونجال"والناس    . آللهتهم 
ة خ ة التار   :الخلف

ة . سنة 1000یرجع أصل مهرجان بونجال إلى ما ینوف عن  وتشیر األدلة الكتاب
سمى  ا فیدو"إلى احتفال ما  ام ) pudhiaveedu" (بود أ البیت الجدید في أ
عتقد أن . صور الوسطىامبراطورة تشوال في الع ا فیدوو مثل الحصاد  بود ان 

دعو الشعب التامیلي هذا الحفل . األول في السنة الرتیرو نال" و یوم "أ " تام
  3" التامیل المقدس

عدید من األ ط بونجال  ة تتعلما یرت بجبل غوفاردان  ساطیر أكثرها شعب
)Goverdan Mountain (فا وثوره المسموقصة اإل ) nandhi" (ناند"ى له ش

رشنا رفع هذا الجبل بخنصره في یوم بوجي وهو  وترو هذه األسطورة أن الرب 
ة والشعب من غضب الرب اندیرا، اله المطر ة الماش . أول یوم بونجال وذلك لحما

فا أرسل ثوره  ثم تقول هذه األسطورة ل "  ناند"أن اإلله ش غتسلوا  قول للناس أن  ل
ا حتى قال یوم مع استعما ح مرت ل شهر ولكن ناند أص أكلوا مرة  ل الزت و

فا  غتسلوا مرة في الشهر وهذا ما أغضب ش ل یوم وأن  للناس أن یتناولوا الطعام 
ساعد الناس في زادة محصول األرز لألكل فلذا  الذ أرسل ثوره إلى األرض ل

ح بونجال عید الحصاد   4.أص
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ة المختلفة  م قة المتشابهة ذات األسماء اإلقل اد الشق ولعید بونجال عدید من األع
  : والشهیرة منها

ارانتي  )1( ار سان  )Makar Sankaranti(م
 )Lohri(لوهر  )2(
 )Bihu(بیهو     )3(
 )Hadaga(هاداغا   )4(
ي    )5(  )Poki(بو

ر آنفا اختالفا  ما ذ ل تختلف احتفاالت بونجال ذات األسماء المختلفة  ال في  قل
م الهند م من أقال   .إقل

ط ببونجال :الرموز ما یلي قائمة الرموز التي ترت   :ف
 الشمس )1(
 العرة )2(
 حبوب القمح )3(
 المنجل )4(
والم )5(  رسم 

عت الشمس والزراعة وعلى سبیل المثال  ط معظم هذه الرموز  قد أن رمز العرة ترت
دور حول األرض لتفقد أشیر إلى عرة  فا و ب علیها اإلله ش شعة الشمس التي یر

ع أنحائها   . الزراعة والحصاد في جم
ا مولوج   : تعلیل اللفظ أو ایت

لمة بونجال االحتفال أو المهرجان لمة . عنى عادة من  ل أكثر تحدیدا تترجم  ش و
ان  ان(أو فائض ) الماء أو مادة سائلة(بونجال إلى غل قا  ).الغل عنى ط ضا  وهذا أ

أمر شعائر  العدس والذ یتناوله الناس في هذا الیوم  ا من األرز المسلوق  . محل
ا في حین ترحال الشمس شماال نحو  دل بونجال رمزا على تسخین األرض تدرج و
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س أ االعتدال نو ضا . اكو سمى هذا االحتفال أ ألن بونجال دائما " تایبونجال"و
م التامیلي. ما أشرنا أعاله قع في شهر تا   .فهو الشهر العاشر في التقو

ه  قوم  ر وأول طقس شعائر  تبدأ استعداداتهم لهذا المهرجان في وقت م
سمى  وضع هذا النمط الزخرفي بدقی . أمام بیوتهم" والم"التامیلیون هو رسم ما  و

رسم عادة على األرض أمام أ األرز أو مسحوق الجیر ض و بواب المنازل رمزا األب
ال وأنواع. لترحیب الضیوف إلى بیوتهم عدة أش أتي هذا الرسم الجمیل   .و

قطین قطعات من  ا ما یوضع بین هذه الرسوم زهور ال عض  روثوغال قر وفي  ال
قات بین البنات والسیدات في رسم  وتفوز الفائزات بجوائز " والم"األماكن تجر مسا

قات ثمینة من مختلف الدوائر ة التي تعقد هذه المسا والناس یجتمعون في . االجتماع
مشاهدة هذه الرسوم المتنوعة  قة و للتمتع  ات في المسا ع المشتر بیر لتشج عدد 

  .الرائعة
ام حسب النمط التاليال تكون احتفاالت بونجاالل   :تي تمتد ألرعة أ

  :الیوم األول
مهرجان بوج تكرما للرب إندیرا، الذ ) Bhogi(ي یتم االحتفال بهذا الیوم األول 

ة  م التح عتبر الحاكم األعلى على الغیوم التي تعطي وتمنح األمطار فهذا وقت لتقد
م على ما حصلوا من وفرة الحصاد واالزدهار في بیوتهم . واالمتنان لهذا اإلله العظ

مة غیر المفیدة إلى ا ة القد طرد الناس موادهم المنزل لنار رمزا إلى وفي هذا الیوم 
ة العام الجدید غنین أغاني جمیلة في مدح . بدا ات والنساء حول النار  وترقص الفت

تم احضار ما جاء في الحصاد . آلهتهم ة و ان تقلید وتكون هذه اآلغاني معظم األح
ة أو من  ر من داخل بیوتهم وأراضیهم الزراع م وقصب الس الجدید من األرز والكر

 . للیوم التالي المحالت استعدادا
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  :الیوم الثاني
ة بونجال على عتبر  یتم اطالق تسم طب بونجال في هذا الیوم الثاني والذ 

ان األرز الجدید النقي المحصول من الحصاد  غل بدأ هذا الیوم  سي و المهرجان الرئ
ان سم ان األرز بنوعین  تم غل ارایبونجال"بـ الجدید و ) sarkaraiPongal" (سار

ادة الشعائرة المسمى  یتم في هذا الیوم). venpongal" (فینبونجال"وب  أداء الع
الحلیب الطازج في الهواء الطل في وعاء خزفي عده غلي األرز  تم  جدید  بوجاو

ا إلى جنب غیره من القرابین مزج . وعرضه رمزا إلله الشمس جن وعند غلي األرز 
ض ر األب انا الس ر البني وا أح سمى أو الس ارایبونجال"لذ  ان غلي " سار وٕاذا 

سمى  ر ف سرات  مثل " فین بونجال"األرز بدون الس لتا الحالتین م وتضاف في 
ات من . اجو والزیب والحمص األخضر الحقا ووفقا للطقوس المحلي سیرط ن

ه غلي األرز م حول الوعاء الذ سیتم   . الكر
ر في الخل عرض عصان من قصب الس ة مع طب من جوز الهند والموزومعه   .ف

ض الماء المغلى ف ان األرز عندما  من الوعاء ، یرفع الناس حوله  وعند شدة غل
ة المألوفة  ونجال"هتافاتهم التامیل ة مرات عدیدة" بونجالو ق هذه . في جوقة موس

ذلك رمزا الزدهار مستقبلهم هجة و ة فرحا و عد . تكون نقطة ذروتهم االحتفال
قة التي استعملوها في  عرض الطعام إللههم یتخلص الزوج والزوجة من أوانیهم األن

صة ادة أ  البوجا الخص ساطة بل بنفس . الع أكثر  حتفل بونجال  وفي القر 
  .الحفاوة والترحیب
  :الیوم الثالث

اسم  ونجال"عرف هذا الیوم  قار رمزا ألداء " ماتو أ عرض الطعام الخصوصي لأل
ر الن قارهم ومواشیهم التيش ت وساهمت في زراعة األراضي ا اس التامیلیین أل شتر
حیراتهم . وحصادها اكر في  اح ال قارهم وماشیتهم في الص حممون أ فالناس 

اتهم أكالیل من األزهار مع األجراس المتعددة األلوان  رطون حول رق ة و المحل
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طعمونها من أطعمة بونجال الخصوصي سحبون ماشیتهم إلى میدان أو . و ثم 
ة  اق الماش اب في االشتراك في س ز معین في القرة حیث یجتمع الش ون  .مر و

اب واألطفال مع مواشیهم المتنوعة  منظر اجتماع الناس وفیهم الرجال والنساء والش
ال واأللوان منظرا رائعا واحتفاال  شمول .جذالنامن األش حدث حدث هام  وهنا 

سمى  تُّو " أو" مانجو فیراتو"ماشیتهم  َّ لیهما یدالن على"َجّل إخضاع  ومع أن 
ور أدناه ما  المذ ة إال أن هناك فرقا صغیرا بینهما    :الماش

ل قرة من آالف القر : (manjuvirattu)مانجو فیراتو قع في   هذا احتفال 
ة بیر واقع  ما. الواقعة في الوال قا یتجمع أهل القرة مع مواشیهم في میدان  قیل سا

عد قلیل قار والثیران فوق قرونها . داخل قرتهم او خارجها على  شد أصحاب األ
نون على إخضاع  اب والرجال الذ یتم جوائز للش ة  اء ثمینة أو أغراض أكل أش

ة ع المواشي الملون. تلك الماش عد التأكد من تجمع جم ة مع أصحابها رجاال ونساء و
ان المعین یتم ضرب الطبل ا من  في الم ة تجر هنا وهناك هرو حتى تبدأ الماش

قار والثیران محاولین خطف أو انتزاع ما تم  اب وراء تلك األ ان حین یجر الش الم
اء المروطة فهي له ض على األش ذا تجر . رطه على قرونها ومن استطاع الق ه

شترك فیها جم غفیر من الناساحتفاالت م ل حفاوة ونشا  وفي . انجو فیراتو 
ان عض . القر الكبیرة والمدن تجر احتفاالت مانجو فیراتو في أكثر من م وفي 

بیرة  انت  ل طائفة لو  القر تختلف أماكن التجمع حسب اختالف طوائفهم ألن 
 . عالحدة" مانجو فیراتو"في العدد ترد احتفال 

 َّ ونجال"هو جزء من أجزاء احتفاالت :  (jallikkattu)تُّوَجّل وأنه احتفال " ماتو
اب الذین  راضي شعبي حیث یتم ة من قبل الش مة القو إخضاع الثیران العظ

الء على   ا إلى التغلب علیها واالست طاردون الثیران سع بیر  ون في عدد  شتر
عض األم. الجوائز الثمینة حدث فقط في  ات وهذا  اكن المعینة المشهورة لهذه اللع

ة ما في المدیرات الخمس الجنو ات . الس ا ما یؤد إلى إصا وهذه الراضة غال
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ان عض األح ات في  وقد وقع أكثر من مئتي حالة وفاة خالل العقدین .  خطیرة ووف
حتج نشطاء حقوق الحیوانات ضد هذه . الماضیین في هذه الراضة الخطیرة و

ة  م2014وفي شهر مایو عام . على مر السنین الراضة ا الهند مة العل منعت المح
موجب قانون منع القسوة  الحیوان واعتبرتها جرمة  هذه الراضة على سبیل الرف 
الد  قات تامیلنادو خالفا لما یجر في  للحیوانات مع أن الثیران ال یتم قتلها في مسا

ا ان ة وفي الثامن من شهر ینایر . اس ومة الهند هذه السنة الجدیدة أصدرت الح
تُّومن الحظر والحرمان َّ زة أمرا بإعفاء راضة َجّل عد . المر ا  مة العل ولكن المح

ة إ یومین من  ة اللتماس لجنة رعا ومة أوقفت تنفیذ أمرها برفع الحظر تلب عالن الح
مة أ .الحیوانات وجماعات حقوق الحیوان قاف ومع ذلك قد وضحت المح ن هذا اإل

عد المزد من الجلسات التي ستبدأ في فبرایر  تم القرار النهائي  إجراء مؤقت و
ة تامیلنادو تنتقد حظر . 2016 ة في وال ة والمنظمات الثقاف اس وأخذت األحزاب الس

تُّو جزء ال یتجزأ من التقلید التامیلي َّ أن َجّل ا مجادلین  مة العل   5.المح
قة الر  ورة تكاد تكون عمال من هذه المسا الذ صورة واضحة  ة التي تحتفل  اض

ة  م الرف ش الق ة ضد الحداثة الحضرة التي تمیل إلى تهم أعمال المقاومة الثقاف
ة ة . والتقالید الزراع م مهرجان بونجال قد رفعته فوق أصوله اإلقل اتو  طة َجّلي  ورا

ة وحولته إلى رمز الثقافة التامیل ة أصل . ة واعتزازهاوالجماع الثقافة التامیل والفخر 
ة تامیلنادو اسي في وال ل الحدیث الس ة التي ال تزال تش ة الدرافید . وجوهر للقوم

اسي لصالح  ح التواف الس تُّو"فلذا أص َّ   . أمرا ال مفر منه" َجّل
ع   :الیوم الرا

اسم  ع معروف  انمبونجال"هذا الیوم الرا م " انو أو  غسل الناس ورقة الكر حین 
ضعون علیها األرز الملون األحمر أو األصفر مع أوراق  ضعونها على األرض و و

م والموز ر مع الكر أداء . التنبل وجوز الهند وقطعتین من قصب الس وتقوم النساء 
عد أخذ الحمام في الص یتجمع الرجال والنساء واألوالد في فناء . احهذه الشعیرة 
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أكلوا من األرز الملون المعروض وسط بیتهم فعلونه الزدهار . بیوتهم ل وهذا 
قوم الناس بزارة أقارهم . عائالتهم وفي هذا الیوم األخیر من مهرجان بونجال 

ا عض الناس أماكن س زور  ة وأصدقائهم وزعمائهم وأراب عملهم في منازلهم و ح
لداتهم ة خارجین أو مسافرن إلیها من قراهم و ة وثقاف ن أن نر . تارخ م ذا  و

اب والعائالت ذهابهم إلى دور عرض السینما لمشاهدة األفالم الجدیدة  معظم الش
ام هذا المهرجان ل خصوصي في أ ش شتغلون . التي یتم تدشینها  عضهم  و

افة ضیوفهم الذین یزورونهم  ال وض عیداستق ان قرب أو حتفل . من م ذا  وه
عدة طرق وسبل ملؤها الفرح والسرور والهناء  ام األرعة  الناس التامیلیون بهذه األ

طة امل. والغ ه لمدة شهر  حتفل  مة  ام القد ان في األ قال إن هذا المهرجان  . و
ر تیروفالوفار ، الناسك التامیلي والعالم حتفل بذ الكبیر الذ  وهذا الیوم األخیر 

ورال  تاب تیرو عتبر أعظم مؤلف علماني ألفه ") البیت المقدس"أ (ألف  الذ 
عقل اإلنسان الهند منذ ألفي سنة والذ تمت ترجمته إلى أكثر من ثالثین لغة في 

ة ما فیها العر   . العالم 
  :أغاني بونجال 

ة الخاصة ببونجال سحر ملحو تمیز في هذه األغاني ولكن الذ ی. لألغاني التامیل
ة فحسب بل أنها تحتفظ  هو أنها ال تمتلك سحرها األصلي ورائحة ترتها التامیل

ة والتي هي فاتنة وممیزة في آن واحد ة والفن هة األدب عض من الن ضا ب وذلك . أ
ة، لدیهم ماض تارخي  ألن الناس التامیلیین الذین یتكلمون لغة هذه األغاني الشعب

م وتراث  ع   .أدبي رائععظ هذه األغاني الخاصة ببونجال تعالج مجموعة من المواض
ة والحلقات  ع الدین ضا تتناول المواض مثل الحب والحرب والثروة والفقر وأنها أ

طة . األسطورة مة واألساطیر المرت وأنها تتمحور حول المشایخ الشهیرة والقادة العظ
لدیها هذه األغاني في مئات ولكل معبد ل قرة في جنوب الهند . مهرجان بونجال

ة خاصة بها ة متصلة . من معابد تامیلنادو أغاني تقلید هناك العدید من أغاني غر
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ة في المنطقة . إلى منطقة معینة من المناط المختلفة س الفرد وهذه األغاني تع
ادة أنواع الرقص والدراما . وتقالیدها في الع ضا  ط مهرجان بونجال أ رت التي تلعب و

ة ة في الثقافة التامیل ل الجزء األكبر . دورا هاما للغا عة الحال تش طب هذه األغاني 
  .واألعظم من هذا الكنز الثمین

ة أ وعلى سبیل المثال هناك  ون معناهما في العر ما یلي ما  غنیتان مشهورتان وف
  :على وجه التقرب

  میزة بونجال )1(
  وعاء األرز لإلله الشمس

قرة والثورقصب الس   ر لل
  األرز الحلو لي ولك

  الحلیب الطازج للعائلة واألصدقاء
اب )2(  التامیل دائم الش

اب   التامیل دائم الش
 قبل وقت تحول الصخور

عض قول ال ما   نحن التامیلیین ذو النضج عشنا 
 عند ظهور األرز مع الزراعة على األرض
اة أّسسها التامیلي مع قواعد السلوك  والح

حث عن المراعي الخضراءان   ی
ا على األقدام حین ذاك والحقا  سافر مش

 ظهرت الكلمات واللغة في العالم
  .وقدم التامیل ثقافة وجعل العالم یتوهج

ثیر من األغاني المشهورة  ة السائدة بین الشعوب هناك  ما عدا هذه األغاني التقلید
غینها الرجال والنساء و  ة التي  هم في األفالم التامیل التي حفظوها عن ظهر قلو



ميلنادو" بوجنال"مهرجان    يف والية 

190 
  

ل بیت من بیوت القر  انا یتم تشغیل األشرطة المسجلة لهذه األغاني في  وأح
ام بونجال ل حین وآخر . والمدن أ وال یزال قرض األشعار واألغاني مستمرا في 

  . خصوصا لألفالم المنتوجة في الوقت المعاصر
ح بونجال : احتفال بونجال خارج الهند ة الیوم، أص اة والحیو الح ضا  مهرجانا نا

س حدیث النشأة . مع وجود عالمي ع أنحاء العالم ل إن انتشار التامیلیین في جم
عین ملیون تامیل منتشر في أكثر من خمسین بلدا  وفي الوقت الراهن هناك حوالي س

م في بلدان أخر خارج . في العالم واحتفاالت بونجال تعني الكثیر للشعب المق
ة ألداء الطقوس  .الهند عطیهم فرصة للخروج مع ألوان حیو وهذا المهرجان 

ة عطي شعور وطنهم األم وثقافته. واالحتفاالت الدین تم السعي إلى وحدة . انه  و
ان واحد حیث یتجمع  احتفالهم في م الجماعة التي متجذرة في عروق التامیلیین 

راتهم الحل ادل ذ طقوس بونجال وت ام  ع للق   .وة عن الهندالجم
ر في  ر في مزارع قصب الس طان التامیلي في وقت م ع أنما االست ن تت م

ا، وترنیداد ) Reunion(یونیون  مورشیوس، جزرة ر  ؛ جاما ط الهند في المح
ة؛ مزارع في  ا الجنو انا وسورنام في أمر حر الكاربي؛ غ اغو في منطقة ال وتو

ا؛ مالیزا؛ س ا(الن جنوب أفرق ا الجدیدة خارج )سر الن الیدون ؛ ومناجم الفحم 
ا الند. أسترال ا وتا س ندا . في اندون ة و ات المتحدة األمر ا والوال وفي برطان

عد أن  ة جیدا، و عض من الدول المتقدمة حیث استقرت الشتات التامیل ا و  وأسترال
ة تامیلنادو، وس ة من وال اذهبت على هجرتها الطوع   6.ر الن

                                                            
 :الحواشي

ن أن نقول  1  م لمة بونجال بنط مصر أو    " بونغال"یجب نط ج في 
2  "History of the Tamil Diaspora (V. Sivasupramaniam)".Webpage: 
Tamil E-library Org, Retrieved 4 July 2015. 
3Sachchidananda; Prasad, R. R. (1996). Encyclopedic profile of 
Indian tribes, Discovery Publishing House. p. 183. January 3, 2012  
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4Webpage:pongalfestival.org/history-of-pongal.html retrieved 
January   15, 2016 
5Why the cultural argument for Jallikattu needs a hearing – An article 
by Amrit Lal in Indian Express dated January 15, 2016. 
6pongalfestival.org/pongal-around-the-world, webpage, retrieved  
January 16, 2016  
 

 
 



 
ة" شت بوجا"عید  انة الهندوس  في الد

  
  **حامد رضا

  
اع في { انات وأعرقها وأكبرها في العالم؛ ولها أت ة من أهم الد انة الهندوس الد

زها وقلبها منذ القدم، قیت مر ا  ع قارات العالم،إال أن قارة آس مرورالزمان  جم و
ام  ال خاصة في األ حت الهند ونی ام أص روراأل الد وأعظمها و الراهنة أكبر ال

املة في هذین  ة  لون أغلب ش القبول والتدوال هنا، والهندوس  لها؛ إنها تحظى 
قومون   ة، فهم  انات األخر مثل اإلسالم والبوذ ة إلى أصحاب الد النس البلدین 
انة ع التقالید والعادات والطقوس التي ال تزال تكون جزء مهما لهذه الد . أداء جم

اد عندهم ادة إالهة درغا دیوالي: ومن أعرف األع  أ عید األنور، وهولي، وع
شا بندن ) عید والدة راما(، ورام جنمي )درغا بوجا( ة(ور  وشت بوجا) آصرة الوقا
)Chhath Puja( )ادة إله الشمس عد عید األنوار أو ع ادة الیوم السادس  ). ع

حتل عید  اد  ع هذه األع اع " شت بوجا"ومن بین جم انا مهما وممتازا عند أت م
ة انة الهندوس   .}الد

ثیرة اب  اد األخر ألس هذا العید . إن هذا العید الشهیر یختلف عن األع
عد درغا اد للهندوس  ام،  ون ثاني أطول أع متد على حوالي ثلثة أ بوجا، إنه 

ه في شمال شرقي  حتفل  ان  ه على مستو عموم الهند بل  حتفل  ن  ذلك لم  و
ند والمناط التي تجاورها فقط، إال أن نطاقه قد توسع في  ة بهار وجار الهند في وال

                                                            
توراها** احث للد زل ة ، مر ة واإلفرق  ،جامعة جواهر الل نهرو الدراسات العر
 .، الهنددلهينیو 
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ثیر من المناط ام الراهنة، فانتشر في  سبب هجرة. األ ان هاتین وذلك   س
م األخر  بیر إلى األقال عدد  سبب . الوالیتین  اد  ع األع ثم هذا العید ینفرد عن جم

ها،  سجدون لها وقت طلوعها وغرو عبدون الشمس و ادة الشمس؛ هم  أنه اختص لع
قال للشمس الطالعة  ) براتیوشا" (paratusha"، وللشمس الغارة )أوشا("Usha"و

ة انة  .في اللغة الهند ان التي تعتقدوهذه الد ة من بین األد ح انة المس أن  مثل الد
ادة بدونها، ن تصور الع م  وسیلة رجال الدین والعلم الزمة بین العبد والمعبود، وال 

م  ادة أو لتقد ولكنهم ال یتوسلون في هذا العید إلى إلههم برجال الدین وعلمائه للع
سجدون وال عبدون و ات وغیرها، بل  ا والحلو ین الهدا  توجد وسیلة ما بینهم و

قال لهذا العید . المعبودین ات"و بیرة " عید النساء والفت ضا، ألن للنساء مساهمات  أ
فة الرجال،  اد األخر التي تترجح فیها  س من األع الع ع التقالید  في عقد جم

النشا واالهتمام ل أمر  قمن بتدبیر وٕاعداد    .فهن 
شهد الناس هذا العید مرت ارتك: ین في سنةو ،  )Kartika( مرة في شهر 

ر أو نوفمبر ( م الهندوسي وهذا الشهر یواف شهر أكتو وهو شهر سادس للتقو
م الشمسي م ( )Chaitra(ومرة أخر في شهر شیت). للتقو وهو أول شهر للتقو

م البنتشانك، وهذا الشهر یواف شهر مارس وأبرل عامة الهندوسي، ، )وهو التقو
ولكن األول أعرف وأكثر تداوال من الثاني، ألن االمتناع عن الطعام العاد وأداء 

ع التقالید التي هي من ممیزات هذا العید أسهل وأروح في شهر الشتاء العادات و  جم
حثنا عن أصل هذا . من شهر الصیف، لذا رغب الناس في األول دون الثاني وٕاذا 

ة" chhath"اللفظ  رت ة والسنس عني ستة في اللغة الهند ، 1أ شت، وجدنا أنه 
ه في الت حتفل  ما أن هذا العید  ،رخ السادس من الاو م الهند  شهر حسب التقو

ه  طل عل ادة شت"فذلك  ومن أهم ممیزات هذا العید هي أن الهندوس ". ع
ر والمنة، ألن الشمس  ة في أداء الش ادة الشمس فقط رغ حسب -یخصونه لع

اة والرخاء والسعة  -معتقداتهم هي أكبر مظاهر الفطرة وأضخمها، هي أعطتهم الح
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ن، ووقتهم من األمراض الكثیرة وسهلت لهم أس على ظهر األرض، ش والس اب الع
رسوا هذا العید لها،  وصانتهم من األسقام المعضلة مثل الجذام والبرص، ألجل ذلك 
لة لألقراء  اة الطو نذرون للرخاء والرغدة والح ة هم یتوسلون إلیها و هذه المناس و

ضا   .واألصدقاء أ
ه مذاهب اختلف الناس في تحدید مصدر هذا العید  وأصله، وذهبوا ف

ان هذا العید جزء  أنه لو  عضهم رفضوا هذا العید تمام الرفض مستدلین  مختلفة، ف
ه، ولكنه  االحتفال  اع  ع األت ل الهند، ولقام جم ة، لذاع في  انة الهندوس من الد

س لهذا العید تالنطاق حتى اآلن في المناط الص محدود رخ اغیرة، ألجل ذلك ل
م، عض الهندوس القاطنین في تلك المنطقة قد ومنهم من ظن . فهو من مخترعات 

ضا، ألن ان یوجد قبل عصر فیدا أ تاب مقدس )(رغفیدا”Rigveda“ (أنه  وهو 
ادة الشمس وعن نفس  )عند الهندوس ة التي تتحدث عن ع شتمل على األغن

امنا هذه ادة ، ونجد نموذج2العادات والتقالید التي هي رائجة في أ ا لنفس الع
بیرة وشهیرة جدا،  )بهارتامها(”Mahabharta“في ة  ضا؛ وهي ملحمة هندوس أ

ع في هذا العید، ”Dropati“ فیها تقوم  أداء نفس الطقوس التي ال تزال تت د  درو
ر في هذا النظم أن أتي الذ د و”Dropati“و اندو قاموا   ”Pando“درو اإلخوة 
عد أن ع العادات  م أداء جم ا(  ”Domiya“أشار علیهم الح االحتفال  )دوم

ما فاز  ع مشاكلها،  د في معالجة جم ادة نجحت درو سبب هذه الع بذلك العید، ف
الء من جدید على  دلهي ) (إندرا برستا(”Inderprastha“ اندو في االست

ة) الموجودة قال. مرة ثان ما   إن اإلله وهناك قصة أخر وراء االحتفال بهذا العید، 
“Rama”)راما ( وعقیلته“ Sita” )صاما وعبدا الشمس في شهر) سیتا “Kartik” 

عد أن رجعا من المنفى إلى مدینة )ارتك( جهما   ”Ayodhiya“خالل تتو
ا( دأوا )أجود اد للهندوس، و ، من ذلك الوقت فصاعدا صار هذا العید من أهم األع

التأكید االستمرار و ل عام في نفس الشهر  ة  ل نشا ورغ ه    .حتفلون 
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  انـــــــــوأما السبب المنطقي والعقلي وراء هذا العید فهو إن النساك في زم
 ) Veda ا  امتنعوا عن الطعام والشراب )فیدا ادة وزهدا في الدن ة في الع رغ

عبدون الشمس  ة من الشمس، لذا  دأوا یتلقون القوة والحیو وٕاخالصا في الراضة، و
ة متنعون عن األطعمة العاد صومون و أن هذه األعمال مفیدة  و لیومین معتقدین 

ة   .جدا للصحة والبدن
شارك ف ة،  ة اجتماع ع الناس إن هذا العید عید اجتماعي، وله أهم ه جم

عون أن یهتموا بهذا  ستط قاتهم وأجناسهم، ومن الناس الذین ال  غض النظر عن ط
اء من الناس أن  سبب اإلعواز مثل الفقراء والمساكین، فعلى الموسرن واألغن العید 
ة في  قدروا على االحتفال بهذا العید، والمشار مدوا إلیهم ید المعونة والتعزز، حتى 

ه . لفرحالسرور وا ة هذا العید تتغیر مناظر القرة والمدینة تماما؛ تنظف ف مناس و
اب الزنة أس والزخرفة، وتقام المعارض  الطرق والشوارع والمنازل وتزن 

اب التمتع واللهو  والمهرجانات على شواطئ األنهار، توجد فیها األطعمة وأس
عا   .لألطفال والرجال والنساء جم
ام، وتبدأ هذا العید عید االس ستغرق ثلثة أ ام الذ  ادة والص تحمام والع

اع أوال لالستحمام في نهر  ع؛ یذهب األت أساب  ”Ganga “االستعدادات قبل حلوله 
ة، وٕاذا لم یوجد ذلك النهر، انطلقوا  انة الهندوس عتبر نهرا مقدسا في الد غنغا، ألنه 

اب هذه المص ار، وفي غ ان  ادرإلى األنهار األخر أو اآل حفرون الترع في م
اه  أخذون مقدارا من هذه الم اكر و اح ال قرب من البیوت، ثم یتغطسون في الص

المأكوالت واألطعمة واألثمار . المقدسة في البیوت بیرة  ة  عتني الناس عنا و
ع األثمار المتواجدة  المتنوعة، فهم یبذلون قصار جهودهم في الحصول على جم

اخة تكون في األسواق في  قدمونها إلى إلههم الشمس، وٕان أمور الط ذلك الوقت، ثم 
طة واالهتمام في  ع خطوات الح ، في هذا األمر تتخذ جم ام األخر مختلفة عن األ
ام  فة وطاهرة، فتكون األواني لهذه األ قى المأكوالت نظ ي ت أدق صورة وأعمقها، 
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طبخون العدس من النحاس األصفر، وال تستخدم مرة أخر في األ ة، هم  ام العاد
قرة حیوان  والحمص مع قر، ألن ال اء في السمن الخالص المستخرج من لبن ال الد

ستعمل في  ا  ون ملحا معدن ا، بل  ون الملح ملحا عاد مقدس عند الهندوس، وال 
ستخدمون ماء  ام االمتناع عن الطعام المطبوخ على النار فقط، إنهم  الطبخات في أ

اف حسب  نهر مقدار  ون  ا، فمرة  منا وتبر ع هذه الماكوالت ت غنغا في جم
ذلك ال  من، و عد ذلك یرشون قطرات على طعامهم على سبیل الت الضرورة و
ون موقدا من التراب، ووقودها تكون من األنبج  طا بل  س ستخدمون موقدا عاما 

طبخوا هذه األ. أوالصندل سمح لعامة الناس أن  ات ثم ال  طعمة، بل هي من واج
صمن، والصوم عند الهندوس االمتناع عن الطعام المطبوخ  النساء الالتي أردن أن 

طهرون أنفسهم . على النار أنهم  ام القادمة،  ة االستعدادات لأل مثا ات  وهذه العمل
ة  قال لهذا الیوم في اللغة الهند ادة، و  "Nahaykhay"قبل أن یدخلوا في مرحلة الع

ثیرا، ). االستحمام والطعام( النظافة والطهارة اهتماما  ام هم یهتمون  وخالل هذه األ
ار المفعمة  ضعوا علیها األ نة الخاصة المدورة المرتفعة، ل صنعون األم عد ذلك 

ور منها واإلناث-الماء المقدس، واألوثان  ة وصور -الذ السرج التراب ، المزنة 
زنونها الفیل المصنوعة من ال ة إلى األنهار و ع الطرق المهد تراب، ثم ینظفون جم

  .أنواع مختلفة من األزهار
ه  طل عل یذهبون مرة أخر إلى ) هرنا("Kharna"وفي الیوم الثاني و

طبخون  اه، ثم  الم جیئون  اح، و نهر غنغا أو إلى األنهار األخر في الص
ات في  الفطیرات في السمن الخالص المستخرج من لبن قر، ونوعا من الحلو ال

قر ع هذه األطعمة على موقد ترابي ووقودها  حلیب ال ر، وتطبخ جم مع الرز والس
أكل النساك والزهاد أوال هذا الطعام المقدس، ثم . تكون من خشب األنبج والصندل و

أكلونه طل على هذا الطعام . األعضاء واألقراء واألصدقاء  وهو " parsad"و
عد هذا الطعام،مقدار ق عد  لیل من األطعمة أو األثمار وغیرها المهداة لألصنام  و
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ل عمومي هو االمتناع عن .(صومون " البرساد"استهالك  ام عند الهندوس  والص
  ).الطعام المطبوخ على النار

قظ وقت السحر  ما نحن نست اكرا،  احا  قظون ص ست وفي الیوم الثالث 
ستحمون ف ن، ثم یلمعون الموقد في شهر رمضان، و ي البیت أو في األنهار إذا أم

نفس الوقود في أواني  طبخون على نفس الموقد و قرة أو التراب األصفرو بروث ال
اح الیوم القادم وفي هذا الیوم یذهب الرجال . النحاس األصفر لمساء ذلك الیوم ولص

اإلضافة شتر  إلى األسواق لشراء األثمار التي توجد في األسواق، و ل  إلى ذلك 
ة المناس ر ألهمیته   .قصب الس

اس وأجوده  صومون حفاة في أجمل ل وفي مساء الیوم الثالث یذهب الذین 
ب، وتوضع  المرافقة مع األصدقاء واألقراء إلى شواطئ األنهار في صورة مو
حمل  حملها رجل واحد، ورجل آخر  بیرة، و ات في سلة  ع األثمار والحلو جم

رقصب ا نشدون أناشید التمجید والتجلیل. لس اإلضافة إلى . للشمس المعبود و و
عض الناس إلى األنهار عن طرق مختلفة قصد  ب  مشون على . هذا المو إنهم ال 

ة حتى  ستمرون في تقبیل األرض أرجلهم، بل یزحفون إلى اتجاه النهر وفي الطر و
عد الوصول إلى شواطئ األنهار . صلوا النهر اه في و أخذون الم ستحمون و

مون قصب  ق عبدونها، و ان مرتفع مخصص لذلك، و ضعونها على م ار و األ
قومون في األنهار  ساعة أو ساعتین،  اه، وقبل غروب الشمس  ر في الم الس
حملون  قون واقفین حتى غروب الشمس، وفي اللحظة التي تغرب فیها الشمس،  و

ع ما في السلة من األثم قدمونها إلیهاجم أنهم  ات في صورة  وفي نفس . ار والحلو
ع  قر على جم صب أحد من أعضاء األسرة أو األصدقاء حلیب ال الوقت 

مات اه، وال یرجعون إلى البیت بل یبیتون على . التقد عد ذلك یخرجون من الم
ادة والتزهد للنساك ورجال ا. الشواطئ ون لیل الع لدین، وهذا اللیل على الشواطئ 

أن  اكین،  ات واألطفال، فتنور الشواطئ، وتزن الد ان والفت ولیل اللهو واللعب للفت
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اب اللعب واالستمتاع، وتجد  الشواطئ موضع للمهرجان، فیها أنواع مختلفة من أس
انا ممتازا، وهي تطل األلعاب في الفضاء من حین إلى آخر، بینما  النارة م

اع یتنحون عن نعزلون، وهم مشغولون  هذه الضوضاء والغوغاء، جماعة من األت و
  .في إنشاد األناشید حتى ینقضي اللیل

صومون من الرجال والنساء، اح الیوم التالي إن الذین  فهم  وفي ص
نتظرون  ، و اه مرة أخر دخلون في الم قظون قبل ساعتین من طلوع الشمس، و ست

ه الشمس  ع األثمار لطلوع الشمس، وفي الوقت الذ تطلع ف عرضون جم
عبدونها  قة، و ات في طست أو في سلة إلى إله الشمس بنفس الطرقة السا والحلو
عون لها،  عض اآلخر یر عضهم ینتصبون في مواجهتها، بینما ال أوضاع مختلفة؛ ف

اردة اه حارة أو  انت الم لة، سواء  اه لفترات طو قي هؤالء واقفین في الم ثم . فی
طلقون األلعاب یهدمون ذلك ا عد ذلك  طرحون الحطام في النهر،  ان المرتفع و لم

ات، فطرون على تلك الحلو عد ذلك  النارة، وهذا إعالن عن انتهاء العید، ف
ات یرجعون إلى بیوتهم مرتاحین ومسرورن، وزعون تلك الحلو واألثمار على  و

أتي هذا ال ذا  ة والفقراء والمساكین، ه   .عید إلى نهایتهاألقراء واألح
 :الحواشي

                                                            
1Page no.212, Ahmad, Zameer, Hindi-Urdu dictionary,2012AD 
Islamic book service private limited, Patodi House Darya Ganj, 
New Delhi, 110002 
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تاب   :عرض 
  

م: اسم الكتاب ا المحلي دسترة الح   .في لیب
ساو  :اسم المؤلف ز الع تور علي عبد العز   .الد
  144: عدد الصفحة

  **حامد رضا: إعداد

  
ات واصطدامات وصراعات منذ ثورة  ا تقل الد لیب فبرایر عام  17شهدت 

ومة معمر القذافي ، 2011 ح ة و م التي أطاحت  عد ذلك اختلف الناس في نوع
ة وتنفیذها في  مقراط ة وطنالد اس هم الحبیب، وتفرقوا على أساس الخالفات الس

ام تفرقهم وتش ة، وما زادت األ م ة واإلقل قسم تهم إال عمقا إلى حد ُیر أنه ستوالدین
التالي ة،س في أجزاء و انت فاش  فقد وحدته في المستقبل القرب،ألن الفوضى 
ة ولجأت األحزاب  اس ه الس إلى األسلحة، وسالت الدماء وقتل األبراء، وسلط عل

ة ه حرب أهل ع هذه . التدمیر والتخرب، وصارت الحال ش ومع األسف وقعت جم
حماسة وٕاخالص في  عد أن ساهم الشعب اللیبي موحدین  ة  الحوادث الدمو

ت غض الطرف عن ااستئصال الد ميتمیالتورة عن أرضهم  وزاد . یز العرقي واإلقل
ش اللیبي   .الطین بلة حینما تدخل الج

ة الجمهورة والحقوق  ع هذه الشؤون وجدنا أن نوع ولو أمعنا النظر في جم
ة هي أصل النزاع ومصدر ال زة أو  ،تفرقةاالقتصاد فاختلفوا عما إذا تكون مر

ما نر في ة  لتیهما معا، أوجمهورة وٕاسالم ة، أو  مالیزا، أو نوع آخر منها  فیدرال
سرا مثل ما نر في دولة سو اشرة  ة والموارد  .جمهورة م هل الحقوق االقتصاد

ومة؟ ان تلك المنطقة أوهي تحول إلى عقارات الح ة ستكون لس ع ع  الطب فلحل جم

                                                            
زلا** ة  احث للكتوراه، مر ةالدراسات العر الل نهرو،  جامعة جواهر، واإلفرق

 .، الهندنیودلهي
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الت م، وهي ت هذه المش لت اللجنة لدسترة الح ع األمور في  رظنوالجدال ش جم
عین  اروتأخذها    .االعت

ة الخطیرة ة واالقتصاد اس تور علي  فنظرا إلى هذه األحوال الس قّدم الد
ساو اقتراحات  تاب أسماه عبد العزز الع ل  ا"في ىش م المحلي في لیب " دسترة الح

م نماذج  .الذ صدر حدیثا ة وراء تألیف هذا الكتاب تقد ق ومن األغراض الحق
م المحل ة والح ة بین الناس في شيء لصورة الفیدرال ع فیته وانقسام الموارد الطب ي و

الد المختلفة وخاصة  من التفصیل، والتوفی واإلصالح بینهم في ضوء تجرات ال
قول المؤلف نفسه ما  من هنا اقترح علي العدید من : "صفته سفیرا لد الهند، 

غ  م ا) أصوغ(اإلخوة أن أص ساهم في حل موضوع الح ضمن مقترحا عّله  لمحلي و
ة، انطالقا من تجارب الدول وخاصة الهند  ة والتنم ع الحقوق للیبیین في الموارد الطب

م عملي فیها، ة لعلي أساهم في التوفی واإلصالح  ح رة مناس وقد وجدت أن الف
  .1"بین الناس

شتمل الكتاب على  ه مقدمة، وثالثة ) مأة وأرع وأرعین( 144و صفحة، وف
احث وخاتم ة الكتاب توجد م حث األول . مصادر ومراجعفهارس ة، وفي نها الم

م المحلي، عض الدول في الح فیها تجرة الهند، وتجرة  یتحدث عن تجارب 
م المحلي  سرا، وتجرة مالیزا عن الح ة، وتجرة سو ات المتحدة األمر الوال

حث الثاني یتناول نظرة. والدستور الوفاقي أو الفیدرالي ع  والم ة لتجارب جم تحلیل
ة للنظام الفیدرالي ة والسلب ه المؤلف الجوانب اإلیجاب ین ف ورة أعاله، و  .الدول المذ

ان هذه  ة هذا الكتاب من تجرات هذه الدول هو أن س سي وراء بدا والسبب الرئ
وجد فیها االستقرار والهدوء على الرغم من تواجد  شون في السلم واألمن و ع الدول 

ثیراالت ة  ة واللغو ة والعرق ش فیها المسلمون . نوعات الدین ع ا التي  ن لدولة لیب م ف
ات المختلفة أن تت عم  خذفقط من العرق فیها الهدوء والطمأنینة،  هذا النظام لكي 

                                                            
  .2:مقدمة الكتاب، رقم الصفحة 1
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قول المؤلف ه دول أخر بل :" ف ه قد مرت  ست بدعا من الدول فما تمر  ا ل فلیب
انت ثیر وأن مشاكل هذه الدول  ا  حث الثالث واألخیر  .2"أكبر وأعقد من لیب والم

ا، م المحلي في لیب سي لهذا  عالج دسترة الح حث هو الموضوع الرئ وهذا الم
  .وفي الخاتمة خالصة الكالم وزدة الموضوع. الكتاب

ع ما  ة عن جم حث الثاني حیث یتحدث عن نظرة تحلیل ة الم وفي نها
ة أمر بّین الم قدم من أمثال، ز والسلطات المحل ة بین المر ؤلف أن التوازن والتسو

فعلى مسؤولي الدستور أن  دقی وخطیر جدا، وهي تختلف من بلد إلى آخر،
قولالحظوا  ، فهو  ز : "ها بدقة وعم ة فإن مسألة التوازن بین المر في النها

قة وتختلف من بلد لبلد، وتعتمد على الظ ة مسألة دق مر والسلطات المحل روف التي 
عتمد األمر على  بها ومد حساسیتها فال توجد وصفة ثابتة عامة في األمر، وٕانما 
ل في البلد، ومد إدراك  ومة والنظام  الح طة  التقدیر الواقعي للظروف المح
نة منها التي تخدم البلد  وعي القائمین على األمر بهذه النقطة تحدیدا والمساحة المم

  3".هوتحافظ على وحدت
حث األول حیث تحّدث عن تجرة  ومن أهم األمور التي نالحظ في الم

الده ان  قول لس المسلمین أنهم إذا أرادوا أن ینفذوا ا مالیزا أن المؤلف یرد أن 
الد التي تخص المسلمین فقط، فال ُیجبر غیر ة في ال المسلمین أن  الشرعة اإلسالم

ما نجد نموذجها في مالی ش السلمي واألمن یخضعوا لها  سود التعا زا حیث 
ما  انها،  ست : "المؤلف قولوالسالم بین س ة ل مقراط د هنا أن الد غیر أننا نؤ

ات تحقی الشور التي أمر بها دیننا  ة من آل حد ذاتها وٕانما هي وسیلة وآل هدفا 
ه  طل عل ن أن  م ه  غرفت وضع شرطة أن ت) مجلس الشور (الحنیف، والبرلمان 

ات  ضا القواعد واآلل ة لتحقی الشور داخل المجلس نفسه، وأ له القواعد المناس

                                                            
  .1: مقدمة الكتاب، رقم الصفحة 2
  .76: رقم الصفحة 3
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قي ل حق ش ة خارجه  ة لتحقی المشاورات المجتمع وفي موضع آخر هو . 4"المناس
س ون الرئ حمل : "قول عن شرو  ة وأال  ون مسلما ولیبي األصل والجنس أن 

ة بلد آخر عد عرض التجرات. 5"جنس في االختصار تحول المؤلف إلى صلب  و
ا هي  ة لیب مقراط الده، فد م المحلي في  الموضوع، و بّین خططه واقتراحاته للح

ا ستكون  ة لیب مقراط ة سو أن د ة هند مقراط ه شيء بد ة  أش ة إسالم مقراط د
ة   .وفیدرال

قدر من ون  بّین المؤلف  الد ونوعیته ف ل اإلدار لل هناك اإلسهاب اله
ه، ثم البرلمان أو س ونائ حتو على غرفتین رئ ، وهو  مجلس : مجلس الشور

س الوزراء ومجلس الوزراء . الشیوخ ومجلس النواب زة من رئ ومة المر وتتكون الح
ة المحافظات ة لتنم وتلیها المحافظة وهي تشتمل على المجلس  .والهیئة الوطن

تب اله ة وم ة التشرع ة المحافظاتالتنفیذ والجمع ة لتنم ثم تكون . یئة الوطن
ون فرع  ل اإلدار  ة اله ، وفي نها ة ینتخب لها عمید، والمجلس البلد بلد

ة والحي أو القرة   .للبلد
الت التي سیواجهها ات والمش  وفي خاتمة الكتاب بّین المؤلف التحد

ة، مقراط ة  استقرار الد الت ضمان الشفاف ة على اإلدارة فمن هذه المش والرقا
م المحلي  وفي رأ المؤلف. ثم قدم المؤلف الحلول لهذه المشاكل .ومؤسسات الح

ات هي دسترة ح المعلومات ع العق  Right to)أهم سبل لتروض جم
Information Act) ضا ما یوجد هذا القانون في الهند أ   .للمواطنین 

لة للمؤلف في وخالصة القول أن هذا الكتاب نتیجة تجرة عم ة طو ل
توب على الغالف الخلفي لهذا الكتاب ما هو م عتبر هذا :" ...مجاالت شتى،  و

ات مختلفة من العمل  لة للمؤلف في مستو ة لسنوات طو الكتاب حصیلة تجرة عمل

                                                            
م  4 ا، رقم الصفحةالمحلي  دسترة الح   .92: في لیب
  .102: رقم الصفحة 5
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اسي والدبلوماسي اطلع خاللها على هذه الدول وخاصة الهند التي  التنفیذ والس
االستفادة من هذه عمل فیها سفیرا مما م نه من عمل إسقاطات الواقع اللیبي 

أتي هذا الكتاب في مرحلة عامة من ت ما  ع االتجارب،  عد ثورة السا ا  رخ لیب
م المحلي أحد  عتبر موضوع الح عشر من فبرایر وهي مرحلة إعداد الدستور والذ 

عد الكتاب إضافة مهمة من المؤ  ه  ه، وعل ة ف س ع الرئ لف لجهود بناء المواض
ة ة الحال م المحلي  ".الدولة في المرحلة االنتقال س نموذجا لدسترة الح فهذا الكتاب ل

ة اس ضا التي تواجه أزمات س ة األخر أ ا فحسب بل للبلدان العر   .في لیب
ساو من موالید  تور علي عبد العزز الع وأما مؤلف هذا الكتاب فهو الد

ة منذ عام  م، وهو دبلوماسي1966عام  ة اللیب . م1989من وزارة الشؤون الخارج
توراه في االقتصاد ما أنه . حصل على درجة الد ا،  ة برومان السفارة اللیب وٕانه عمل 

ا خالل الفترة  -م2005( شغل منصب المدیر العام لصندوق الخصخصة في لیب
ة خالل الفتر )م2006 ة الصادرات اللیب ز تنم  - م2006(ة ، والمدیر العام لمر
ا خالل الفترة ) م2007  -م2007(ووزر شؤون التجارة واالستثمار واالقتصاد في لیب
ا لد الهند في عام ). م2009 ا . م2010وتعّین سفیرا للیب ان أستاذا جامع ما أنه 

ة في تخصص االقتصاد الجامعات اللیب ة . متعاونا  ، في بدا وفي وقت الح
ه وان2011 ا خالل الثورة التي بدأت في م استقال من منص  17ضم إلى شعب لیب
وأثناء فترة الثورة، قام المجلس الوطني االنتقالي بتعیینه وزرا للشؤون . م2011فبرایر 

الة  الو س الوزراء  س مجلس الوزراء ورئ ما شغل منصب نائب رئ ة،  الخارج
المجلس الوطني2011للثورة خالل عام  االنتقالي  م، ونجح في حصول االعتراف 

ضا ا وفرنسا ودول أخر أ طال ة عام . من إ عد االنتهاء من مهمته في الثورة بنها و
ا 2011 ة مجددا وأعید تعیینه سفیرا للیب م عاد لالنضمام إلى وزارة الشؤون الخارج

  . 6م وقدم أوراق اعتماده مرة أخر في الهند2012لد الهند في عام 
                                                            

ة، نیودلهي - 6  .تلقیت المعلومات عن المؤلف من المجلس الهند للعالقات الثقاف



ر   :تقر
 

ال ة في شعر دمحم إق ة الفلسطین   هموم القض
  

قي الندو  اث اإلسالم الصد   **غ

  
ة في نیودلهي،    طة األدب اإلسالمي العالم مي لرا تب الهند اإلقل أقام الم

ة عنوانها ال: "الهند في مقره ندوة أدب ة في شعر دمحم إق ة الفلسطین ". هموم القض
تور شفی . م3/11/2015المواف ه 2/1/1437وذلك في  ألقى فیها األستاذ الد

ور أعاله، قال فیها اء اللغة : أحمد خان الندو مقالته حول الموضوع المذ اهتم أد
ة اهتماما متواصال ة الفلسطین القض ة وشعراؤها  ولم یزل المسلمون في الهند . األرد
انها المحبون  ع س ة وجم ه القارة الهند للعدل والسالم، منزعجین من وفي سائر ش

ان من خالل الشاعر اإلسالمي  همجور الیهود واضطهاد للفلسطینیین، اللذین یتجل
اعثة على القل صورة مؤثرة  ال  بیر من . دمحم إق احتجاج شدید مع حشد  إنه قام 

ومة ة الح مدینة الهور ضد رعا طان الیهود في األراضي  الناس  ة الست البرطان
ة ة في ندوة قامت على دعوة من . الفلسطین القطار للمشار ثّم سافر إلى فلسطین 

سماحة المفتي أمین الحسیني رحمه هللا في صالح القدس، شارك فیها العالمة دمحم 
ة فعالة ال مشار لیئة الم" ذوق وشوق "وقرض فیها قصیدته الشهیرة المعروفة بـ. إق

الحرقة والحرارة والحماس والتأكید على ضرورة توحید صفوف العرب والمسلمین  من 
ة . أجل استعادة المجد اإلسالمي المفقود ة البرطان ة الوطن ثم شارك في ندوة الجمع

ان : م حیث قال 1937یولیو  27في  ان في رأ المستعمر الغري ح إس إن 

                                                            
ة ذاكر حسین،جامعة دلهي، الهندمحاضر  ** ل ة،   .ضیف، قسم اللغة العر
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ن عط هذا الح نفسه الیهود في فلسطین بناًء على س هم فیها من قبل، فلماذا لم 
نهم في أندلس حجة س لة من قبل/للعرب  ا لمدة طو ان   : أس

دي  ا  ك       
ب  ں ا        

التالي فإنه أرسل رسالة  في    م إلى اآلنسة مارغرت 1937ستمبر  6و
ة الو  سة الجمع ة فارغوهرسن رئ ة، استلفت فیها نظرها إلى القض ة البرطان طن

م القدس على اإلطالق دا على عدم تقس ة، مؤ   .الفلسطین
قي الندو    اث اإلسالم الصد ة  ،ثم تقّدم غ عضو هیئة تدرس اللغة العر

مقالة عنوانها ة ذاكر حسین بجامعة دلهي،  ل بیت المقدس عبر : "وآدابها في 
فة الراشد سیدنا استعرض فیها " العصور م الخل تارخه منذ الفتح اإلسالمي إّان ح

ادة سیدنا أبي عبیدة الجّراح وسیدنا خالد بن الولید رضي هللا عنهم  ق عمر الفاروق 
ة الوضع الراهن في عصرنا هذا636ه المواف عام 15عام  وذّر بنصر . م لغا

م أسقف الروم دس إلى سیدنا عمر صفرانیوس مفتاح الق/المسلمین القدس وتسل
موجب شرطته الخاصة؛ حیث أصدر سیدنا عمررضي هللا عنه  ا،  الفاروق شخص
افة بني آدم  نائسهم، وأموالهم وأعراضهم وأسواقهم وتكرم  حرمة  ة صّرح فیها  اتفاق
ة  األخالق اإلسالم ع المعامالت، حتى وافقوا على ذلك وتأثروا  والتسامح في جم

م اإل صورة السمحاء والق ة وشوق طوعا  ة التي أّدت إلى قبولهم اإلسالم برغ نسان
ة   .تدرج

تور دمحم عبید الرحمن طیب   س الحفل الد األستاذ المشارك في  ،قال رئ
ة وآدابها بجامعة جواهر الل نهرو، نیودلهي ة التي :اللغة العر إّن الجلسات األدب
ة هي حلقات  طة األدب اإلسالمي العالم ة تنظمها را وصل بین الثقافتین العر

ة عا على حد سواء من . والهند إنها نافعة جّدا للدارسین والمدرسین والمثقفین جم
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ة ونشر . غیر رب لكانت أجد  تحبذا لو تمت ترجمة هذه المقاالت إلى العر
  .نفعا

م   ر الح وانتهت بإنشاد أنشودة عنوانها  بدأت الجلسة بتالوة آ من ذ
اء احتشام أحمد الندو  "لهفة فلسطین" أما ). جراهعلی(من أناشید السیدة ض

ة الثالث انوا من جامعات العاصمة الهند ون والمناقشون فإنهم    .المشار
***  
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