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المقدمة

ي�ؤمن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية باأهمية امل�شاركة الن�عية يف خمتلف الربامج والأن�شطة التي 
تقيمه���ا اجلهات ال�طنية يف اململكة العربية ال�ش���ع�دية، وذلك فيما 
يت�شل بتخ�ش�شه وجمال ن�شاطه، وه� اللغة العربية؛ ليتكامل ذلك 

مع براجمه الدولية على اأ�شعدة متعددة.

ويع���ّد مهرجان »�ش�ق عكاظ«، ال���ذي ينعقد حتت رعاية كرمية 
من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه 
اهلل ورعاه، ومتابع���ة واإ�شراف م�شتمرين م���ن �شاحب ال�شم� امللكي 
اأمري منطقة مك���ة املكرمة واحدا من املهرجانات الن�عية يف العامل 

العربي، وذلك لقيمته يف ذاته، وتاريخه، وبراجمه ال�شن�ية.

وق���د ج���رت املفاهمة بني مرك���ز امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
ال���دويل خلدم���ة اللغة العربي���ة والقائمني على ال�ش����ق لتنفيذ ندوة 
�شن�ية حتت عن����ان: » اللغة العربية يف العامل« لتك�ن فعالية ثقافية 
�شن�ي���ة ن�عي���ة ي�شرتك فيه���ا باحث�ن ممي���زون من اأنح���اء العامل، 
ويعر�ش����ن جتربة دولهم يف تعلم العربي���ة وتعليمها، ويتحدث�ن عن 
حرك���ة اللغ���ة العربية فيها، وذلك لرتكيز ال�ش����ء عليها والتعمق يف 
تاريخ العربي���ة فيها، وقد كانت باك�رة هذه الن���دوات ندوة بعن�ان: 
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»اللغة العربية يف ال�شني« يف الدورة )ال�شابعة( من )�ش�ق عكاظ(.

اأما يف هذه الدورة )الثامنة( من )�ش�ق عكاظ(، فينّفذ املركز 
فيه���ا ندوًة بعن�ان )اللغة العربية يف الهند(، وي�شت�شيف فيها عددا 
م���ن الأ�شات���ذة البارزي���ن، ه���م : ف�شيل���ة الدكت�ر �شعي���د الأعظمي 
الن���دوي، و�شعادة الدكت�ر حممد نعمان خان، و�شعادة الدكت�ر زبري 
اأحم���د الفاروق���ي، و�شعادة الدكت�ر �شهيب ع���امل، وي�شعد املركز اأن 
ي�ش���ع النت���اج العلمي اخلا�ص بالن���دوة مطب�عا بني ي���دي الباحثني 

واملهتمني يف هذا الكتاب .

واملركز اإذ ي�شعد بال�شراكة املميزة مع مهرجان )�ش�ق عكاظ(، 
وي�شك���ر للقائمني عليه ما بذل�ه من جه����د مميزة، فاإنه � من خالل 
حر�ص معايل امل�شرف العام وزير التعليم العايل وروؤاه ال�شرتاتيجية 
ودعم معايل نائبه وروؤية جمل�ص اأمنائه � حري�ٌص على عقد �شراكات 
متن�عة ومتعددة مع عدد من اجلهات داخل اململكة العربية ال�شع�دية 

وخارجها، مبا ي�شهم يف خدمة اللغة العربية، ويعزز ح�ش�رها.

الأمانة العامة
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مناهج تعليم اللغة العربية 
يف الهند ومدارسها

       

  د/ �شعيد الأعظمي الندوي)1(

))(  رئي�ص حترير جملة البعث الإ�شالمي، مدير دار العل�م ندوة العلماء ،لكناوؤ، الهند. 
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مدخل: 
  ل يخفى عل���ى العارف الب�شري اأن الهند �شب���ه قارة ، فالعل�م 
الديني���ة والعقلية الت���ي تدفقت يف رب�عه���ا ، والعلم���اء الذين نبغ�ا 
و�شاهم����ا يف تط�يره���ا ، وامل�شاعي الت���ي بذل�ه���ا يف �شبيل الدفاع 
عن الإ�شالم، واملدار����ص التي خرجت اأف�اجا من العلماء والعباقرة 
الذي���ن احتل�ا مكان���ا مرم�قا يف املجتم���ع الهندي باأ�شمل���ه ، وقادة 
الفك���ر والزعماء ال�شيا�شيني الذي���ن اأراق�ا مهجهم يف �شبيل حترير 
الب���الد، فمجرد �شرد اأ�شمائهم يحتاج اإىل قائمة ط�يلة، ف�شال عن 

اأن يلقي ال�ش�ء على ماآثرهم.

اأم���ا بعد ا�شتيالء ال�شركة التجاري���ة الربيطانية على ال�شلطات 
الإدارية يف اأر�ص الهند، وتكللها بالنجاح كليا، وبعد الكارثة الأليمة 
التي اعتقل ب�شببها امللك الغ�ي الأخري بهادر �شاه اإىل رنغ�ن، ف�شار 
اخلط���ر اأدهى واأمر عل���ى امل�شلمني، والتحديات اأ�ش���د واأنكى،. وزاد 
الطني بلة حي���ث ت�غلت البعثات التن�شريي���ة يف اأنحاء الهند، حتى 
�شاق���ت عليهم اأر�شها مبا رحبت، واأ�شبح من الع�شري احلفاظ على 
عقيدته���م وه�يتهم، هنا ق���ام اأهل الغرية واأول� الع���زم من العلماء 
لن�ش���ر العل����م الإ�شالمي���ة، وللحف���اظ عل���ى دينه���م فاأ�ش�ش����ا عدة 
ق���الع اإ�شالمية وم���ن بينها دار العل����م دي�بند  وجامع���ة علي جراه 
الإ�شالمية، اقت�شرت الأوىل على العل�م الدينية البحتة وا�شتهدفت 
الثاني���ة العل�م الع�شرية املح�شة، وم���ا م�شى عليها ع�شر ط�يل اإذ 
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ن�شبت بينهما حروب باردة، وبرزتا يف ال�شاحة ُكلّيتني مت�شادتني، ثم 
اأ�ش�ش���ت ندوة العلماء عام892)م لتك�ن �شرحا علميا بني اجتاهني، 
ومنارا لرفع الن���زاع، وحاملة ل�اء املنهج ال��ش���ط، وقامت باإ�شالح 
املقررات الدرا�شي���ة والت�فيق بني املتباعدين، والت��شط بني القدمي 
واحلدي���ث، والتلقي مما �شف���ا، والتنحي مما كدر، ففازت وجنحت 

يف مراميها واحلمد هلل على ذلك.
الهند:ن�شبتها وت�شميتها

الهن���د من�ش�ب���ة اإىل"اإندي���را" )اإل���ه الهن���د الق���دمي للمط���ر( 
وبع����ص الباحثني ين�شب�نها اإىل كلمة "�شنده����" وه�ال�شم الهندي 
لنه���ر الإندو����ص اأي ال�شنده. ومن هذه الكلمة ا�شتق���ت كلمتا:" اإند" 
"و"هند" ومعناهما الأرا�شي التي تقع وراء نهر الإندو�ص ، وعرفت 
الهن���د يف عه���د امللك"دا�شرا�شا" با�شم"بهارت���ا" اأو" بهارتاور�شا" 

ن�شبة اإىل ابن له.

وقال ال�شيد اأب�ظفر الن���دوي: نطق الرومان ا�شم الهند بلغتهم 
اخلا�ش���ة: انديا، وم���ن هناك انتقلت هذه الت�شمي���ة اإىل الإجنليزية 
اجلاحظ)م255ه�(وامل�شع����دي)346(.  م���ن  كل  حت���دث  وق���د 
واملقد�شي)377ه�(  وابن الن���دمي واأب� الريحان البريوين يف كتبهم 

عن الهند وتاريخها.
الهند مهد للديانات واحل�شارات:

الهند بالد ذات ديانات متعددة وح�شارات ومتن�عة  وهي اأر�ص 
العجائ���ب والغرائب، وم�طن الفال�شفة واحلكماء،وكان ممن �شكن 
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ه���ذه البالد م���ن الأمم وامللل الآري�ن واملغ�ل وغريه���م من القبائل 
والع�شائر واملتعددة. 

ذك���ر امل�ؤرخ����ن اأن ال�ش���كان الأ�ش���الء للهند ه���م دراور، وك�ل 
وبهي���ل، وهي �شع�ب �ش�د، فقبل3500/ يف ع�شر دراور ورد الأري�ن 
م���رورا باأفغان�شتان م���ن و�شط اآ�شيا، وهم الذي���ن عرف�ا بالرباهمة 
فحارب�ا مع ال�شكان الأ�شالء ، لكن مبرور الزمن احتدوا وت�شامن�ا 
فيه���ا بينهم، وكان الآري����ن بي�شا، وذوي قام���ات ط�يلة، جاوؤوا من 
ال�شن���د، و�شيطروا على بنج���اب  ثم انت�شروا يف اأنح���اء الهند وكان 
يف الآري���ني ملك به���رت، �شميت الهن���د على ا�شمها ببه���ارت، وورد 
م���ن �شمال امل�شرق ق�م اآخرون، هم املنغ�ل، كانت قامتهم ق�شرية، 

واأن�فهم م�شطحة. 

وكانت يف الهند ديانات متعددة : الهندو�شية واجلينية والب�ذية، 
والإ�شالم.

الهندو�شية:
فالآري����ن م���ن منتحل���ي الهندو�شي���ة ، وه���م يعب���دون الأحجار 
والأ�شج���ار والتماثيل- وق���د انق�شم�ا اإىل اأربع طبق���ات: الرباهمة، 
ال�ش�ش���رتي، ال�ي����ص، املنب����ذ. فالرباهمة كما زعم����ا خلق�ا للقيام 
للمزارع���ة،  وال�ي����ص  للمحارب���ة،  وال�ش�ش���رتي  الديني���ة،   بالأم����ر 
واملنب�ذ لالأعمال ال�شاقة، وم���ن كتبها رك ويد، يجرويد، �شام ويد، 

اتهرويد.
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اأم���ا ديانة جني ف���كان م�ؤ�ش�شه���ا مهاوير، الذي ول���د قبل األفني 
وخم�شمئ���ة �شنة يف قري���ة وي�شايل ب�لية بهار، وكان���ت نظريته على 

عدم الت�شدد.
البوذية

كان م�ؤ�ش����ص ه���ذه الديان���ة، يف ملبني من بالد نيب���ال، ولد قبل 
األف���ني وخم�شمئة �شن���ة، وجت�ل يف ال�شحارى والقف���ار طلبا للراحة 

والطماأنينة، ومات يف ك�شي نغر من ولية اأترابرادي�ص)الهند(
دخول امل�شلمني يف الهند

العالقات بني العرب والهن���د قدمية قدم التاريخ، وقد ت�طدت 
على م���ر الع�ش�ر وتعمقت جذورها، كما ب���داأت العالقات التجارية 

قبل الإ�شالم. 

وقال العالمة ال�شيد �شليمان الندوي: "ذكرت  يف كتب التف�شري 
والأحاديث النب�ية ق�شة �شيدنا اآدم، فهي تدل على نزوله يف الهند، 
ووطئت اأقدام���ه اأر�ص �شرانديب)لنكا(، وقال ابن جرير، وابن اأبي 
ح���امت واحلاك���م : اإن اأر�ص الهند التي م�شى عليه���ا �شيدنا اآدم عليه 

ال�شالم تعرف بالدجناء )تف�شريالدر املنث�ر ج)/55(

فعالق���ة امل�شلمني بهذه الأر�ص قدمي���ة جدا، وجاء الإ�شالم اإىل 
الهن���د من طرق ث���الث )- التج���ارة 2- الهجم���ات والفت�حات 3- 
العلم���اء وال�شي�خ الذين ترك�ا بالده���م، وا�شت�طن�ا الهند ، ورد يف 

�شبحة املرجان عن اآثار هندو�شتان:
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"اأن الإ�شالم و�شل الهند عن طريق التجارة، فقد كان التجار 
امل�شلم����ن ي�شتغل�ن بتب���ادل الب�شائع بني ال���دول الإ�شالمية والدول 
ال�اقع���ة يف جن����ب اآ�شيا عل���ى �ش�احل املحيط الهن���دي، وا�شتمرت 

العالقات ال�دية بني امل�شلمني والهن�د اإىل ))7ه�
فاأما طريق التجارة ، فهي ميناء غجرات  وولية مالبار، حيث 
ا�شتق���رت �شفن التجار ودخل����ا يف الهند، ف�ا�شل����ا العالقات فيما 

بينهم.
واأما الهجمات والفت�حات فاأ�شهرها ما قام به حممد بن قا�شم 
ع���ام 93 م���ن الهجرة ، وم���ن ت�ا�شل العالقات بني الع���رب والهند، 
اأ�شف اإىل ذلك الفت�حات الإ�شالمية التي اأجنزها حمم�د الغزن�ي 

وغريه.
ث���م العلماء الرباني����ن وامل�شايخ الكب���ار الذين اأت����ا اإىل الهند 
 ون�ش���روا ر�شال���ة الإ�ش���الم يف اأنحائه���ا حي���ث دخل���ت اآلف م�ؤلف���ة 
م���ن النا����ص يف الإ�ش���الم وفهم����ا معانيه فهم���ا جيدا ، ب���ل تكلم�ا 

بالعربية.
اللغات

يف الهن���د لغ���ات كث���رية، نظ���را اإىل ال�شع����ب والأمم املختلفة، 
وق���د اأثبتت الإح�شائي���ات اأن هناك اأكرث من خم�شمئ���ة لغة. فاللغة 
الهندية التي هي �شليلة اللغة ال�شن�شكريتية وهي لغة ر�شمية، وهناك 
لغة اأردية وهي لغة تك�نت من الفار�شية والعربية والهندية وغريها، 

وهي لغة ثانية، ور�شمية.
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اأم���ا اللغة العربية فهي لغ���ة املدار�ص واجلامع���ات ،  فاإن اأهلها 
يتكلم����ن بها، وين�شرونه���ا، ويكتب�ن فيها، وق���د انت�شرت يف اأو�شاط 
العلم���اء واملدار����ص الدينية واجلامع���ات الع�شرية انت�ش���ارا كثريا، 

بحيث اأقيمت معاهد واأق�شام خا�شة لها.

كانت اللغة الفار�شية اإىل مدة لغة البالد الر�شمية، ثم اأ�شبحت 
الهندية. الآن.

اللغة العربية اأهميتها وخ�شائ�شها
اإن اللغ���ة العربي���ة اأو�ش���ع �شدرًا م���ن اللغات الأخ���رى يف جميع 
هذه املج���الت احلي�ية التي اأ�شرنا اإليها باإيجاز ، لأنها متتاز ب�فرة 
كلماتها وتن�ع اأ�شاليبه���ا وعذوبة منطقها وو�ش�ح خمارج حروفها ، 
كما اأنها اأدق اللغات ت�ش�يرًا ملا يقع حتت احل�ص ، واأو�شع تعبريًا عما 
يج����ل يف النف�ص ، وقد نزل بها القراآن الكرمي فجعلها اأكرث ن�ش�جًا 
واأم���ن بنيانًا واأق�ى ا�شتق���رارًا ، وبف�شله �ش���ارت اأبعد لغات العامل 
م���دى واأو�شعها اأفقًا ، واأقدره���ا على النه�����ص بتبعاتها احل�شارية 
والديني���ة ع���رب التط�رات الت���ي يعي�شه���ا املجتمع الإن�ش���اين ، ولقد 
ا�شتطاع���ت اللغة العربية يف ظل الدي���ن العاملي اخلالد الذي تنتمي 
اإلي���ه اأن يت�شع �شدرها لالإحاط���ة باأبعد انطالقات الفكر ، والرتفاع 
اإىل اأعلى اآفاق الختالجات النف�شية ، فلي�ص هناك معنى من املعاين 
ول فك���رة م���ن الأفكار ول نظرة من النظ���رات ي�شعب التعبري عنها 

باللغة العربية بغاية من ال��ش�ح بالأحرف والكلمات .

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 15 -

اللغة العربية لغة عاملية ، فال تخت�ص ب�شعب اأو اأمة خا�شة :
ومل تب���ق اللغ���ة العربية لغ���ة العرب وحدهم ، ب���ل ثقفتها الأمم 
الأخرى ، واأولتها من العناية واحلفاوة اأكرث مما اأولت لغتها اأحيانًا، 
ف�شارت لغة العل�م والآداب للعرب وغري العرب حقبًا ط�يلة من بني 
اأق�ش���ى املغرب واأق�شى امل�شرق ، ول ت���زال على تبدل الأح�ال ، لغة 

اأدب وعلم يف كثري من الأمم الإ�شالمية غري العربية .

وم���ا تزال لغ���ات هذه الأمم مرتعة بالألف���اظ العربية وما تزال 
ت�شتمد من العربية احلروف والكلمات .

وق���د ح�ت العربي���ة على مر الع�ش����ر اأدبًا ل حت�يه لغ���ة ، اأدبًا 
م�طن���ه م���ا بني ال�شني اإىل بح���ر الظلمات – كما يق����ل العلماء – 

وزمانه اأربعة ع�شر قرنًا من الزمان .

ل نع���رف م���ن اآداب الع���امل قدميها وحديثه���ا اأدب���ًا ات�شعت به 
امل�اطن هذا الت�شاع وامتدت به الأع�شار هذا المتداد .

انت�ش���رت العربية وحده���ا بق�تها اخلا�شة بق����ة الإ�شالم وق�ة 
الق���راآن ، وبه���ذا كل���ه ا�شتطاعت اأن تك����ن لغة عاملي���ة لأول مرة يف 

التاريخ الإن�شاين .

لأول م���رة جند يف التاريخ لغة تنت�شر بهذه الق�ة ، فقد انت�شرت 
الي�ناني���ة يف جمي���ع البالد ال�شرقي���ة ، ولكنها مل ت�ش���ل اإىل اأعماق 
ال�شع�ب ، ومل تغري لغة من اللغات التي كانت قائمة يف تلك الأيام يف 
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ب���الد ال�شرق ، واأما اللغة العربية فقد غلبت كل هذه اللغات وو�شلت 
اإىل اأعماق �شع�بها .

والروماني�ن ا�شتطاع�ا اأن ين�شروا الالتينية يف املغرب الأوربي: 
يف فرن�ش���ا ويف بريطاني���ا ويف اإ�شباني���ا ، وحاول����ا اأن يجعل�ه���ا لغة 
منت�ش���رة يف �شمال اأفريقيا ، فل���م يفلح�ا ، ولكن العربية ا�شتطاعت 
اأن تقهر الي�ناني���ة يف ال�شرق ، واأن تقهر اللغات ال�شعبية التي كانت 
منت�ش���رة يف هذه البالد ، واأ ن تقهر اللغ���ة الفار�شية نف�شها ، ثم اأن 
تقه���ر الالتيني���ة يف املغرب العرب���ي ويف الأندل����ص ، واأن ت�شبح هي 

اللغة العاملية التي يتكلمها النا�ص يف ال�شرق والغرب جميعًا .

وباملنا�شبة ي�شرنا اأن ننقل اإىل ح�شرات القراء الكرام ، �شهادات 
بع����ص املثقفني الغربيني ، ح����ل عاملية هذه اللغ���ة و�شم�لها وق�تها 

ودورها يف ن�شر الثقافة العربية واإ�شهامها يف التط�ر احل�شاري .
يقول "ما�شينيون" امل�شت�شرق الفرن�شي :

، وهي  ال�شل���د  البن���اء كاحلج���ر  العربي���ة متين���ة  اللغ���ة  "اإن 
ح�شا�ش���ة مت�هج���ة كال�ش���رارة ، وه���ي لغ���ة مقد�ش���ة ، ولق���د كانت 
اأي�ش���ًا لغ���ة العل����م ووعاء الثقاف���ة ، ففي القرن احل���ادي ع�شر كان 
عامل الريا�شي���ات العربي الكبري )البريوين( يكت���ب باللغة العربية 
كم���ا كانت العل�م تنتقل بها عن طري���ق الرتجمة اإىل خمتلف اأنحاء 
العامل ، وبقيت هذه العل�م منق��شة على القل�ب بعد اأن حملتها اللغة 

العربية" .

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ويق����ل "جي�شكاردي�شتان" رئي�ص جمه�ري���ة فرن�شا عند زيارته 
مل�ش���ر يف ع���ام 975)م ، يف اخلطاب الذي األق���اه بجامعة القاهرة 

ملنحه درجة الدكت�راه الفخرية :

اأكد دوره���ا يف ن�شر  ق���د  للغ���ة العربية  "اإن اجلم���ال املج���رد 
املدني���ة ، ويف التط����ر احل�ش���اري يف قارت���ي اآ�شي���ا واإفريقيا ، وهي 
تقاب���ل يف ذلك ناحي���ة ال�شم�ل والإحاط���ة يف اللغ���ة الفرن�شية التي 

متثل يف حد ذاتها احلديث عن ال�شتقالل واحلرية والعدالة" .

واللغ���ة العربي���ة يف حا�شرها تعي����ص نه�شة ع�شري���ة جديدة ، 
واإنه���ا لق���ادرة على ا�شتيع���اب امل�شطلحات العلمي���ة ومتثيلها ، وقد 
اأخذت اجلامعات يف الأقط���ار العربية تهتم بتط�يع اللغة ل�شتيعاب 
م�شطلحات العل����م والفن�ن وال�شناع���ات والتكن�ل�جيا احلديثة ، 
وهلل در القائ���ل ، حاف���ظ اإبراهيم �شاعر النيل اإذ يق����ل على ل�شان 

اللغة العربية :

وغ�����������������اي��������ًة ل��ف��ظ��ًا  ك���ت���اب اهلل  و���ش��ع��ت 
وع��ظ��ات ب��������������ه  اآي  ع��������ن  ���ش��ق��ت  وم�������ا 
ف��ك��ي��ف اأ����ش���ي���ق ال���ي����م ع���ن و����ش���ف اآل���ة
وت��������دوي��������ن اأ���ش��������م��������������اء مل��خ��رتع�����������������ات

اأعالم اللغة العربية يف الهند عرب الع�شور
راأت الهند منذ طل�ع �شم�ص الإ�شالم على اأفقها ن�شاطا ملح�ظا 
يف كل من العه�د العرب���ي والغزن�ي، والغ�ري ودولة املماليك وعهد 
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اخللي���ج والتغالق���ة والعه���د املغ����يل وع�ش���ر الحت���الل الإجنليزي 
والع�شر احلديث. 

مل���ا فتح حممد ب���ن قا�شم الهند ج���اء معه جماعة م���ن العلماء 
اأمثال ربيع ب���ن �شبيح الب�شري ال�شع���دي، وكان تابعيا، وحباب بن 
ف�شالة التابع���ي، وبرتبية ه�ؤلء الأعالم نبغ من اأهايل الهند ال�شيخ 
اأب���� مع�شر جنيح بن عبد الرحمن ال�شندي املدين املت�فى �شنة70)، 
الذي يعد من اأقدم كتاب ال�شرية النب�ية، وال�شاعر العربي اأب� عطاء 

ال�شندي.
ثم قام���ت احلك�مة الغزن�ية ،  فكان الرحال���ة وامل�ؤرخ امل�شه�ر 
اأب� الريحان البريوين الذي اأقام يف الهند زهاء عقدين من الزمان، 
واأل���ف كتاب الهند، وقدم اإىل الهند ال�شيخ حممد اإ�شماعيل. وعا�ص 

يف رحاب الهند اأي�شا م�شع�د بن �شعد بن �شلمان الاله�ري.
وحك���م الغ�ري�ن الهن���َد ع�شرين �شنة، فكان م���ن اأبرز علمائها 
ال�شيخ احل�شن بن حممد ب���ن احل�شن ال�شغاين الذي عرف مب�ؤلفه 
اجللي���ل:" العب���اب الزاخ���ر واللب���اب الفاخر" يف ع�شري���ن جملدا، 
وم�ش���ارق الأن����ار النربية من �شحاح الأخب���ار امل�شطف�ية" يف علم 

اللغة وعلم احلديث.
وا�شتم���ر عهد اخلليج التغالقة بعد العه���د الغ�ري، وقد نبغ فيه 
ال�شي���خ نظام الدي���ن اأولياء ال���ذي كانت خطبته العربي���ة م�شه�رة، 
وال�شاع���ر اأمري خ�ش���رو الذي لقب بببغ���اء الهند.، وقر����ص اأ�شعارا 

رائعة يف العربية.
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ث���م جاء عه���د اآل تغل���ق فاألفت م�ؤلف���ات وكتب، منه���ا خال�شة 
ج�اه���ر القراآن، وخال�ش���ة الأح���كام ب�شرائط الإمي���ان والإ�شالم، 
والفت���اوى التاتارخاني���ة، وتب�ش���ري الرحم���ن وتي�شري املن���ان، ومن 
اأعالمه���ا ال�شيخ اأب� بك���ر اإ�شحاق بن تاج الدي���ن امللتاين، والقا�شي 
حميد الدين الدهل�ي، وال�شيخ ح�شام الدين الدهل�ي �شاحب بحار 

الذخرية، وال�شيخ علي بن اأحمد املهاميي.

وحك���م املغ�ل الهند اإىل مدة ط�يل���ة، وكان من اأعالمها ال�شيخ 
حممد طاهر الفتني ومال حمم�د اجل�نف�ري وحممد اأعلى التهان�ي 
�شاح���ب م��ش�عة ك�شاف ا�شطالحات العل�م والفن�ن والعالمة ويل 
اهلل الدهل����ي، والعالمة غالم علي اآزاد البلكرامي وال�شيخ مرت�شى 

الزبيدي.

ويع���د نهاية عهد املغ����ل جاء ع�شر الحت���الل الإجنليزي ونبغ 
في���ه العالمة في����ص احل�ش���ن ال�شهارنف����ري، والعالم���ة ف�شل حق 
اخلرياآب���ادي، والعالم���ة �شبل���ي النعم���اين والعالم���ة حمي���د الدين 
الفراه���ي والعالمة ن�اب �شدي���ق ح�شن خ���ان، والعالمة عبداحلي 
الفرنك���ي حملي، والعالم���ة عبد الرحم���ن املباركف����ري، والعالمة 

حممد ي��شف البن�ري، والعالمة ال�شيد �شليمان الندوي.

ث���م ج���اء الع�شر احلدي���ث ف���كان يف طليع���ة الأدب���اء العالمة 
اأب�احل�شن عل���ي احل�شني الندوي، والعالم���ة م�شع�د عامل الندوي، 
والعالمة عب���د العزيز امليمني، والعالمة حممد زكريا الكاندهل�ي، 
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وال�شي���خ حمم���د الراب���ع احل�شن���ي الن���دوي وال�شيخ وحي���د الزمان 
الكريان����ي وال�شي���خ مقت���دي ح�شن الأزه���ري وال�شي���خ اأب� حمف�ظ 

الكرمي املع�ش�مي، وال�شيخ حمي الدين الأل�ائي، وغريهم.

هذا �ش���رد تاريخي لالأدباء البارزي���ن يف الهند، ذكرته مدخال 
اإىل امل��ش�ع.

اأبرز املدار�ص العربية يف الهند: تعريف موجز
التعلي���م والرتبية ُيع���ّدان ال��شيل���ة ال�حيدة لت�جي���ه الأمة اإىل 
هدفه���ا ال�شحي���ح وت�حيد كلمتها وجم���ع عنا�شره���ا املتعددة على 
مركز واحد، وقد ركز الإ�شالم اأول ما ركز على واقع التعليم والرتبية 
وطل���ب العلم، كما حتقق ذلك باأول اآية نزلت على ر�ش�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،: 
َك الَِّذي َخَلَق ))( َخَل���َق اْلإِْن�َشاَن ِمْن َعَلٍق )2( اْقَراأْ  )اْق���َراأْ ِبا�ْشِم َربِّ
َوَربَُّك اْلأَْكَرُم )3( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )4( َعلََّم اْلإِْن�َشاَن َما مَلْ َيْعَلْم(. 
)العلق)-5( : وهذا املعنى نف�شه يتجلى يف اأحاديث الر�ش�ل ملسو هيلع هللا ىلص،، 
التي ت�شري اإىل اأن ح�شارة الإ�شالم ق�امها العلم، واأن مكانة القيادة 

وال��شاية على الب�شرية ل تدرك اإل بالعلم ال�شحيح .

وفع���ال قامت مدار�ص العلم ومدار����ص التعليم والرتبية يف عهد 
الإ�ش���الم املبك���ر نابعة م���ن مدر�شة ال�شف���ة التي اأن�شاأه���ا الر�ش�ل 
ملسو هيلع هللا ىلص،، ول �ش���ك اأن نظ���ام املدار����ص بداأ م���ن امل�شاجد، ث���م اأقيمت 
املدار�ص امل�شتقلة، و�ش���دق الدكت�ر ح�شن اإبراهيم ح�شن يف كتابه" 

تاريخ الإ�شالم ال�شيا�شي والديني والثقايف": 
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ن�ش���اأت مدار�ص جامعة  ثم  امل�شاجد  م���ن  التعليم  "ب���داأ نظام 
منف�شل���ة يف تاري���خ الإ�ش���الم وا�شتم���ر ه���ذا النظ���ام اإىل الق���رن 
الراب���ع  للهج���رة، ب���داأ من امل�شج���د النب�ي يف عه���د الر�ش�ل ملسو هيلع هللا ىلص، 

اإىل الأزهر يف القرن الرابع، ثم اأن�شئت مدار�ص م�شتقلة" 

 اإن تاري���خ املدار����ص يف الهن���د يرج���ع اإىل امللك �شه���اب الدين 
الغ����ري ال���ذي فتح اأجم���ري، واأن�شاأ فيه���ا مدار�ص عدي���دة، ثم و�شع 
نطاقه���ا قط���ب الدين اأيب���ك عام 589ه����، فاأ�ش����ص مدر�شة عظيمة 
مبدينة دهل���ي، وخلفه �شم�ص الدين األتم����ص ، فبنى مدر�شة �شماها 
املدر�ش���ة النا�شرية، ثم اأن�شئ���ت مدار�ص ومعاه���د يف مدن متعددة 
يف الهن���د اأمثال دهلي، وبنجاب واآغ���ره، واأوده، وبهار وبنغال ودكن 
ومال����ه وملتان وك�شمري وغجرات و�ش�رت وغريها من املدن باأ�شماء 
وعناوين خمتلفة، حتى انت�شرت �شبكة املدار�ص الإ�شالمية يف اأرجاء 

الهند.

     يف اآخر العه���د الإ�شالمي يف الهند كانت مدر�شتان: مدر�شة 
ال�شي���خ ويل اهلل الدهل����ي، ومدر�ش���ة امل���ال نظ���ام الدي���ن ، هاتان 
املدر�شت���ان لعبت���ا دورا مهم���ا يف �شياغ���ة الذهن، واإع���داد الن�صء 
اجلدي���د، لكن الف���ارق الأ�شا�شي بينهم���ا اأن الأوىل اهتمت ب�شيانة 
ال�شبغ���ة الديني���ة والدع�ية، وخدمة العل����م الإ�شالمية وتغلب على 

الثانية تاأثريالعل�م العقلية وال�شغف الزائد بها. 
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نذكر فيما ياأتي بع�ص املدار�ص املنبثقة من هذين امل�شدرين. 
املدر�شة الرحيمية

قد اأن�شاأ هذه املد�شة وال���د الإمام الدهل�ي ال�شيخ عبد الرحيم 
يف دهل���ي، وق���د در����ص  الإم���ام ويل اهلل اأحم���د ب���ن عب���د الرحيم 
فيه���ا، وم���ا زال يدر�ص فيها، ث���م وا�شل التدري�ص فيه���ا ال�شيخ عبد 
العزي���ز الدهل�ي)249)ه���� وت����ىل التدري����ص بع���ده ال�شي���خ حممد 

اإ�شحاق)262)ه�(
دار العلوم ديوبند

اإن جامع���ة دينية عربية كب���رية ت�شتحق اأن ت�شم���ى اأزهر الهند 
ه���ي اجلامعة الإ�شالمي���ة دارالعل�م دي�بن���د، كان تاأ�شي�شها على يد 
الع���امل اجلليل املخل����ص ال�شيخ حممد قا�ش���م النان�ت�ي)298)ه�( 
وقد خرجت رج���ال كثريين عاملني يف جم���الت الدع�ة الإ�شالمية 

والتعليم والرتبية. 

اأما �شب���ب تاأ�شي�شها فه� كما ياأتي : ا�شتهل عام 857)م، بتذمر 
ع���ام عل���ى احلك���م الإجنلي���زي، فنه����ص امل�شلم����ن،ويف مقدمتهم 
العلم���اء بث����رة عارمة عل���ى ال�شتعمار، وحرب �شامل���ة �شده، وكان 
ال�شيح حممد قا�ش���م النان�ت�ي قائد ق�ات امل�شلمني يف �شاحة تهانه 
به����ن و�شاملي، حيث وقعت معركة حا�شمة بني امل�شلمني والإجنليز، 

وقد اأبلى ال�شيخ يف هذه املعركة بالء ح�شنا. 
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وقد اأخفقت ث����رة 857)م لأ�شباب م�ؤ�شفة، وا�شتطاع الإجنليز 
اأن ينتقم����ا من امل�شلمني بطرق �شت���ى، فركزوا جه�دهم يف تن�شري 
امل�شلم���ني، ورده���م عن الإ�شالم من طريق التعلي���م املادي، ومل يعد 
للم�شلم���ني طريق �ش����ى اأن ين�شم�ا اإىل مع�شك���ر الإجنليز اأو ي�شق�ا 
له���م طريقا ينقذهم م���ن اأ�شاليبه���م املاكرة ،  فب���داأ العلماء وعلى 
راأ�شهم ال�شي���خ حممد قا�شم النان�ت�ي بحرك���ة عامة لن�شر التعليم 
الدين���ي والثقافة الإ�شالمية يف امل�شلم���ني، وراأى اأنه ه� اأق�ى �شالح 

يف وجه ال�شتعمار الإجنليزي. 

وتبن���ى ال�شي���خ حممد قا�ش���م النان�ت�ي فك���رة تاأ�شي�ص مدر�شة 
كب���رية يف دي�بند تق�م على مبداأ الإخال����ص والإميان، فت��شعت يف 

مراميها واأهدافها التي قامت لأجلها.

و�شع���ار دار العل�م دي�بند كما يق�ل: العالمة الندوي" التم�شك 
بالدي���ن، والت�شل���ب يف املذه���ب احلنفي، واملحافظ���ة على القدمي، 

والدفاع عن ال�شنة".

وق���د مر على هذه اجلامعة ق���رن ون�شف قرن، فخرجت خالل 
هذه املدة اآلفا م�ؤلفة م���ن العلماء واحلفاظ، واملحدثني واملف�شرين 
وغريهم، وتهتم اجلامعة بالتدري�ص النظامي بزيادة كتب وم�ؤلفات 
فيه، ت�شدر م���ن هذه اجلامعة جملة، ا�شمه���ا )الداعي( منذ زمن 

غري ق�شري.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 24 -

مدر�شة مظاهر علوم �شهارنفور
تاأ�ش�شت هذه املدر�شة يف نف�ص العام الذي اأن�شئت فيه دارالعل�م 
دي�بن���د، عام283)ه� 866)م ،  وذكر ف�شيل���ة ال�شيخ حممد �شاهد 
ال�شهارنف����ري يف م�ؤلف���ه القي���م" علم���اء مظاهر عل����م �شهارنف�ر 

واإجنازاتهم العلمية والتاأليفية:

"كان النا�ص ينتظرون �شاعة مباركة وي�ما ملهما ل��شع حجر 
اأ�شا����ص اجلامع���ة ،  وكان امل�ؤ�ش�ش����ن يف انتظ���ار ل�شاع���ة كان ق���د 
قدره���ا اهلل تعاىل له���ذا العمل املبارك وو�شع حج���ر اأ�شا�ص جامعة 
مظاه���ر عل�م مبدينة �شهارنف�ر ،وكان من م�ؤ�ش�شيها ف�شيلة ال�شيخ 
�شعادت علي ،و ال�شيد القا�شي ف�شل الرحمن، وال�شيخ حممد مظهر 

النان�ت�ي، وال�شيخ اأحمد علي ال�شهارنف�ري.

وق���د خرجت اجلامعة اأي�شا عددًا حمرتمًا من العلماء والدعاة 
واملحدثني، الذين ذاع �شيتهم يف كل مكان.

ندوة العلماء اأكرب مركز لتعليم اللغة :
وم���ن بني ه���ذه املراكز العلمي���ة والثقافية يف ولي���ة اأوده� ندوة 
العلم���اء ، الت���ي ركزت عناية فائقة على تعلي���م اللغة العربية ب�شفة 
خا�ش���ة ، واإن كان���ت اللغ���ة الفار�شي���ة وتعليمه���ا �شم���ن مناهجه���ا 
الدرا�شي���ة ، اإل اأنني اأريد اأن اأحت���دث عن ندوة العلماء ب��شفها اأول 
حركة تعليمية ا�شتهدفت اإحياء اللغة العربية يف هذه البالد وتعليمها 
لغ���ًة حية نامية معاي�شة ، وقد كان���ت مهج�رة وحم�ش�رة بني قراءة 
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عبارات الن�ش��ص ودرا�شة بع�ص دواوين ال�شعر العربي مرتجمة اإىل 
الأردوي���ة كعمل روتيني ل يتع���دى اإىل هدف اأو روح اأو عقيدة ، فكان 
تاأ�شي����ص حرك���ة ندوة العلماء م���ددًا غيبيًا م���ن اهلل �شبحانه وتعاىل 
لأه���ل هذه املنطقة اأوًل للهند والعامل الإ�شالمي تاليًا ، وذلك عندما 
اجتم���ع نخب���ة من علم���اء امل�شلم���ني يف مدر�شة في�ص ع���ام بكانف�ر 
بدع�ة من العالمة ال�شيخ حممد علي امل�نكريي، واتفق�ا على اإن�شاء 
حركة دينية علمية وثقافي���ة با�شم ندوة العلماء ، ولتحقيق اأهدافها 
العلمي���ة والدع�ية والفكرية عقدوا احتف���الت عامة يف مدن رئي�شة 
للتعري���ف بها واحل�ش����ل على م�افقة ال�شع���ب امل�شلم لهذه احلركة 

العلمية والدع�ية .
طائفة من العلماء الغيارى على اللغة العربية :

لق���د كان ال�شتعم���ار الربيطاين خطرًا  كب���ريًا يهدد بانقرا�ص 
م�ش���ادر ال�شريعة الأ�شلية وجفاف منابع العل����م الإ�شالمية ، ول�ل 
عناية طائفة من اأهل العلم والدين بهذا اجلانب املهم ، وجمه�داتهم 
املخل�ش���ة ملقاومة ال��ش���ع ، وا�شتبداله بال�اق���ع العملي لكانت اللغة 
العربية اأثرا من الآثار التاريخية ، ُي�جد يف املتاحف العلمية دون اأن 
يك����ن لها وج����د يف واقع حياة امل�شلمني يف ه���ذه البالد ، ولكن هذه 
الطائف���ة من علماء امل�شلمني الغيارى عل���ى اللغة العربية نه�شت يف 
اأوائ���ل الت�شعينيات من القرن التا�شع ع�ش���ر امليالدي ، والعقد الأول 
م���ن الق���رن الثالث ع�ش���ر الهجري وقام���ت بنفي ظن النا����ص باأنها 
لغ���ة دينية اأثرية قدمية تنح�شر ب���ني كتب العل�م ال�شرعية فح�شُب، 
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واأك���دت اأن اللغة العربية مفتاح كن�ز الكتاب و ال�شنة ، وهي لغة حية 
متدفقة بالق�ة والن�شاط ، وهي لغة ال�شريعة والقان�ن ، ولغة ال�شيا�شة 
والجتم���اع وال�شحافة ، ولغة الثقافة واحل�شارة ، ولغة الدين الذي 
ه� اآخ���ر الأديان ال�شماوية الذي يخلد م���ع الزمان وي�شاير احلياة ، 
ولغ���ة خامت الأنبي���اء والر�شل ملسو هيلع هللا ىلص، الذي ج���اء بال�شريعة اخلالدة ، 
ونزل عليه الكتاب املعجز يف اأف�شح اللغات واأق�ى اللهجات العاملية، 
حتقيق���ًا لهذه احلاجة تاأ�ش�شت حركة ن���دوة العلماء ، و�شد علماوؤها 

هذه الفج�ة .
حركة ندوة العلماء و فكرتها ال�شاملة :

اإن ن���دوة العلم���اء ودار عل�مه���ا التابع���ة لها قائم���ة منذ �شتني 
عاما قب���ل ال�شتقالل ، وكانت تهدف اإىل ت�حي���د �شف�ف امل�شلمني 
يف الهن���د وبناء قنطرة بني العل�م الديني���ة والعل�م الع�شرية ، فقد 
كان ممثل���� هذين الن�عني منقطع���ني ب�ش�ؤونهم ل يلتق�ن على فكرة 
واحدة ، وحدثت فج�ة بني العل�م الدينية والعل�م الع�شرية ، وزعت 
امل�شلمني بني طائفتني متعار�شتني متخا�شمتني ، وكانت حركة ندوة 
العلم���اء نعم���ة كبرية م���ن اهلل ، ُوفقت اإىل �شد ه���ذه الفج�ة وملئها 

واإعادة الثقة بني املدر�شتني والت�فيق بينهما . 
فقامت ندوة العلماء على اأربع نقاط:

اإعداد جيل يدرك مدى خط�رة الأو�شاع الراهنة .. )
و�شع منهج تعليمي يتكفل بتحقيق مطالب الع�شر .. 2
رفع اخل�ش�مات املبنية امل�شتمرة على املذاهب الفقهية .. 3
ن�شر دع�ة الإ�شالم يف اأرجاء املعم�رة .. 4
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 وم���ن هنا متيزت ه���ذه احلركة العلمية والديني���ة بطابع الفكر 
العميق واملي���زة العلمية املتاأ�شلة ، وقد نه�ص به���ا م�ؤ�ش�شها العظيم 
ال�شي���خ حممد عل���ي امل�جنريي ورفاق���ه املخل�ش�ن ، فم���ن اأوا�شط 
القرن الع�شرين اإىل نهايته ، ظل �شماحة العالمة ال�شيد اأبي احل�شن 
علي احل�شني الندوي ) رحمه اهلل ( قائما ببيان اأهمية هذه احلركة 
وحاج���ة الأمة الإ�شالمي���ة اإليها يف الظروف الت���ي ت�اجهها من قبل 
خ�ش����م الإ�شالم يف جم���ال الدين والجتماع ، اأم���ا العالمة حممد 
علي امل�جنريي ورفاقه املخل�ش�ن فقد اأ�شعروا امل�شلمني بالتحديات 
التي تت�لها احل�شارات و الأفكار املادية التي تهدد باإذابة امل�شلمني 
والفك���ر الإ�شالمي يف ب�تقة الفل�شف���ات املادية الغربية ، من غري اأن 

ي�شعر بذلك امل�شلم�ن. 
تبا�شري اليقظة الأدبية وتاأ�شي�ص دار العلوم :

ظه���رت تبا�شري هذه اليقظ���ة الأدبية والعلمي���ة الدينية يف عام 
0)3)ه���� امل�اف���ق 892)م حينم���ا جتمع ه����لء الغيارى م���ن علماء 
امل�شلم���ني الربانيني وزعمائه���م يف مدر�شة ديني���ة مبدينة " كانف�ر 
، وال��شع الذي كان  اأهمية امل��ش�ع  اأدرك�ا  ، وقد  الهند  " �شمايل 
مي���ر به امل�شلم�ن يف ذلك ال�قت علمي���ا ودينيًا واقت�شاديًا و�شيا�شيًا 
واجتماعي���ًا فاتفق�ا على حماربة ال��شع والبحث عن �شبيل الكتفاء 
الذات���ي للم�شلم���ني يف جمي���ع �ش�ؤونه���م وخا�ش���ة يف جم���ال التعليم 
والرتبية ، وبحث�ا ودر�ش�ا حتى ت��شل�ا اإىل تاأ�شي�ص جمعية اإ�شالمية 
با�ش���م " ندوة العلم���اء " ، وفعال اأ�ش�ش�ها يف ع���ام ))3)ه� امل�افق 
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893)م ، وبع���د �شت���ة اأع�ام من تاأ�شي�شها اأ�ش�ش����ا مدر�شة من�ذجية 
على امل�شت�ى اجلامعي تق�م بتطبي���ق الت��شيات والقرارات العلمية 
واملنهجي���ة عل���ى نظام التعلي���م الديني ال�شائ���د ، وكان من بني هذه 
الت��شي���ات اإعط���اء اللغة العربي���ة ن�شيبها من الهتم���ام والتقدير 
وت�في���ة حقه���ا يف املنهج الدرا�ش���ي ب��شفها لغة امل�شلم���ني الر�شمية 
واأنها لغة حية ق�ية وا�شعة ل ت�شاهيها اأي لغة اأخرى يف �شعة النطاق 

وكرثة امل�اد. 
اجلامعة ال�شلفية 

اأ�ش�ش���ت جمعي���ة اأه���ل احلدي���ث يف ع���ام 383)مدر�ش���ة با�شم 
اجلامع���ة ال�شلفي���ة يف بنار�ص ب�لي���ة اأترابرادي����ص، وافتتحت هذه 
اجلامع���ة ن�شاطاته���ا عام 385)، وقد رح���ب بتاأ�شي�ص هذه اجلامعة 
جمي���ع الأو�شاط العلمي���ة والدينية يف الهند وخارجه���ا ، وقد ركرت 

عنايتها على اأهداف تالية: 

تدري����ص الق���راآن وال�شن���ة م�شدري���ن اأ�شا�ش���ني لل�شريع���ة . )
الإ�شالمية. 

درا�شة اللغة العربية واآدابها والعل�م الإ�شالمية والجتماعية . 2
احلديثة والقدمية     منها: 

ن�شر العل�م الإ�شالمية والأدبية.. 3
اإعداد الدعاة ال�شاحلني .. 4
العتناء بالتاأليف والطبع يف خمتلف اللغات. . 5
حماربة البدع واخلرافات يف املجتمعات الإ�شالمية. . 6
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    اأ�ش���ف اإىل ذلك جامع���ات ومدار�ص خمتلف���ة يف ط�ل الهند 
وعر�شه���ا: مدر�شة مفتاح العل����م ودار العل�م، ومدر�شة في�ص عام، 
وجامع���ة مرقاة العل�م، وجامعة الف���الح ، وجامعة الر�شاد ومدر�شة 
الإ�ش���الح، ومدر�ش���ة بي���ت العل����م يف اأعظ���م ج���راه، ومديرية مئ� 

وغريها.
مناهج تعليم اللغة العربية يف الهند: نظرية وتطبيق

   ل �ش���ك اأن �شياغة ذه���ن الإن�شان تاأتي بعنا�شر متعددة ،  ول 
يخل���� نظام تعليمي م���ن اأدوات اأربع���ة: الأ�شاتذة، الطلب���ة، والهيئة 
التنفيذية واملقررات الدرا�شية، فهذه العنا�شر الأربعة اإذا اجتمعت 
عل���ى اأكم���ل �شكلها كان���ت النتيجة مثم���رة يانعة جني���ة، واملقررات 
الأ�شا�شي���ة له���ا قيمة كب���رية يف تك�ين الذهن، هذا ه���� ال�شر الذي 
اأدرك���ه الغرب، فجعل ي�شرف عق�ل النا�ص واأذهانهم عن  الأ�شا�ص 
الق�مي، باملناه���ج التعليمية التي ي�ش�غها ب�شيء من املكر والدهاء، 
وي���زرع بها ب���ذور ال�شبهات يف النف��ص اأف���رادا وجماعات، ويزحزح 

احلياة عن اجلادة امل�شتقيمة. 

اإن �ش����ؤون التعالي���م يف الإ�ش���الم ه���ي القاع���دة ال�شلب���ة التي 
ارتفع���ت عليها احلياة الإن�شانية، لأنه اأول ما اأمر به ه� العلم، وكان 
اعتماده على الكتاب وال�شن���ة، لأنهما هما امل�شدران الأ�شا�شيان يف 
ت�شكيل املناهج الدرا�شية من غري زيادة اأو نق�ص فيهما، مهما كانت 

امل�شالح ال�شيا�شية اأو الجتماعية تتطلب ذلك.
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كان القراآن الكرمي ه� الأ�شا�ص يف مناهج التعليم الهندي، وكان 
يف املرحل���ة الأوىل لدى كل طالب، فالذين ي�شتغل����ن بتعليم القراآن 
يعرف����ن بالق���راء، وحينم���ا يتقن الطال���ب القراآن ويجي���د قراءته، 
يتعل���م مبادئ اللغة العربية تعبريا واإن�شاء وكتابة ،  فكان الطالب يف 

املرحلة الأوىل يتعلم العربية اإىل حد ما.

ث���م تاأتي مرحلة ثانية، وه���ي مرحلة الثان�ي���ة والعالية، فيتعلم 
الطال���ب ق�اع���د العربي���ة واآدابه���ا، وكان���ت كتب النح���� وال�شرف 
والبالغ���ة بالعربي���ة، ويبل���غ اإىل درج���ة بحي���ث يفهم الكت���ب معنى 

ومفه�ما.

ثم تاأتي مرحلة ثالثة، ويف هذه املرحلة يتمكن من درا�شة الكتب 
النهائية وهي كتب احلديث والفقه والتف�شري.

وق���د كانت اللغ���ة الفار�شي���ة لغة ر�شمي���ة يف الهند، ف���كان هنا 
ماه���رون يف ه���ذه اللغ���ة، وبتاأثري ه���ذه اللغ���ة كانت كت���ب الفل�شفة 
واملنط���ق والكالم يف املق���ررات الدرا�شية، وقد ع���م هذا الجتاه يف 
الق���رن التا�شع الهجري يف عهد �شكن���در الل�دي، يق�ل م�ؤلف مفتاح 
ال�شع���ادة: مل يك���ن قبل هذا العهد ذكر كتب �ش���رح ال�شم�شية و�شرح 

ال�شحائف يف املنطق والكالم يف الهند.

مدر�ش���ي،  نظ���ام  للتعلي���م:  نظام���ان  العه���د  ه���ذا  يف  وكان 
كانت  املدار�ص هي املراكز العلمية للتعليم ، فه� نظام م�حد، و�شبق 
ذكر املدار�ص يف املناطق املختلفة من الهند يف دهلي واأغرة، واأودة، 
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وبه���ار وبنغال وغريها من ال�ليات الأخ���رى ، وهذه املدار�ص كانت 
منظمة  تنظيمًا تعليميًا حمكما. 

ونظام �شخ�شي، وه� كل من اأراد التخ�ش�ص يف فن من الفن�ن 
ت�ج���ه اإىل عامل عبق���ري، اأو �شخ�شي���ة علمية، وب���رع لديه يف الفن 
املطل����ب ،  ف���ذاع �شيته يف ه���ذا الباب حتى ق�ش���ده النا�ص من كل 

حدب و�ش�ب.

اإن اأول م���ن خا�ص يف ه���ذا الباب ب�شرح وتف�شي���ل ه� العالمة 
ال�شيد عبد احلي احل�شني، الذي األف كتاب: "الثفافة الإ�شالمية يف 
الهند" واملناه���ج الدرا�شية يف الهند وتط�راتها" فاإنه ق�شم املناهج 

التعليمية يف اأربعة اأدوار خمتلفة : 
الدور الأول 

ب���داأ هذا الدور من القرن ال�شابع الهج���ري، وينتهي اإىل القرن 
العا�ش���ر وكان���ت درا�ش���ة الفن����ن الآتية لزم���ة: ال�ش���رف ، والنح� 
، والبالغ���ة ، والفق���ه واأ�ش����ل الفق���ه واملنطق وال���كالم والت�ش�ف 

والتف�شري واحلديث.

فكان يف النح� امل�شباح، والكافية، ولب الألباب للقا�شي نا�شر 
الدين البي�شاوي، والإر�شاد للقا�شي �شهاب الدين الدولة اآبادي.

وكان يف اللغ���ة العربي���ة والأدب العربي مقامات احلريري، وقد 
ورد يف كلم���ات ال�شي���خ نظام الدين اأولياء اأنه ق���د در�ص من اأ�شتاذه 
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�شم�ص الدين اخل�ارزم���ي مقامات احلريري، وحفظ عن ظهر قلب 
اأربعني مقامة.
الدور الثاين:

ويف اأواخ���ر القرن التا�ش���ع الهجري ورد من ملت���ان ال�شيخ عبد 
اهلل وال�شيخ عزيز اهلل وقاما بتعديالت يف منهج التعليم، ف�شما اإليه 
املطالع وامل�اقف يف املنطق، ويف فن البالغة املط�ل واملخت�شر، ويف 

النح� �شرح مالجامي.
الدور الثالث: 

قب���ل هذا الدور، التغيري الذي ح���دث يف الدور الثاين، واأُريد به 
رف���ع امل�شت�ى اإىل اأعل���ى منه، وكان قدوم فت���ح اهلل ال�شريازي �شببا 
كبريا للتقدم يف التعليم، فاأجرى التعديالت يف املنهج الدرا�شي التي 
قبله���ا العلماء، وكانت خدمات ال�شيخ وجيه الدين العل�ي الكجراتي 

جديرة بالذكر يف هذ املجال. 

ونبغ يف ه���ذا الع�شر ال�شي���خ ويل اهلل)76))(، وكان كما ذكر 
العالمة ال�شيد اأب� احل�شن علي احل�شني الندوي: اإن در�ص ال�شحاح 
ال�شت���ة وتدري�شها يف الهند مدي���ن كليا خلدمته، ويرج���ع اأ�شله اإىل 
عه���ده، وقد بذل ال�شيخ ويل اهلل وخلف���ه ال�شاحل�ن الربرة حياتهم 

كلها يف خدمة هذا العلم ون�شره
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الدور الرابع
ه���ذا ال���دور يبداأ من الق���رن الث���اين ع�شر الهج���ري، وقد اأعد 
منهج���ه ال�شيخ نظام الدين بق�ة وعزم وهمة، فه� كما قال العالمة 
الندوي:"ففاق جميع املناهج وقهر الألباب فلم يناه�شه منهج اآخر، 
ول يزال بق�ته وجاذبيته، ومل ينق�ص منه �شيء، هذا احلكم كان قبل 
خم�شني �شنة، وقد قادت ندوة العلماء حركة تغيري املناهج الدرا�شية 
وتكللت جه�د القائمني بها بالنجاح، واأخذت املعاهد تعيد النظر يف 
معاهدها الدرا�شية، وجتري تعديالت ج�هرية فيها، فكان يف النح� 
نح� مري، و�شرح مئة عامل، وهداية النح�، والكافية و�شرح اجلامي 

ويف البالغة: خمت�شر املعاين واملط�ل وما اأنا قلت.

ويف ال�شرف ميزان من�شعب، و�شرف مري،، وبنج كنج، وزبده، 
وف�ش�ل اأكربى وال�شافية ويف اللغة والأدب مقامات احلريري.

ثم تط�ر املنهج الدرا�شي، فكان يف الأدب نفحة اليمن، واملعلقات 
ال�شب���ع، ودي�ان املتنبي، ومقامات احلريري، ودي�ان احلما�شة، ويف 
ال�ش���رف ميزان من�شعب، وبنج كنج، وزبده وامليبذي، و�شرف مري، 
وف�ش����ل اأكربى، وال�شافية، ويف النح���� نح� مري، و�شرح مئة عامل، 
وهداية النح�، والكافية، و�شرح مال، ويف البالغة خمت�شر املعاين، 

واملط�ل، وما اأنا قلت.
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منهج التعليم لدار العلوم ديوبند واملدار�ص التابعةلها. 
كان منهج التعليم لدار العل�م دي�بند التي �شبق ذكرها م�شتمال 

على  ثماِن �شن�ات وكانت تدر�ص فيه امل�اد التالية: 

الأدب، الق�اع���د، البالغ���ة، الفق���ه الإ�شالم���ي، اأ�ش����ل الفقه 
الإ�شالمي، عل���م الفرائ�ص، اجلرباء والهند�شة، وعلم الكالم، وفن 

التف�شري.

اإذا خل�شن���ا كتب اللغة والأدب يف هذه ال�شن�ات الثماين وجدنا 
نفح���ة اليمن ومقام���ات احلريري ودي�ان املتنب���ي واملعلقات ال�شبع، 
وكان ج���ل اعتماد م�ؤ�ش�شي هذا النظام على حفظ املفردات العربية 
وحل اللغ���ات و�شرح م�ا�شع ال�شت�شهاد يف النح���� وال�شرف، اإذ مل 

تكن هناك عناية مب�ا�شع اجلمال والتطبيق العملي.

وكان���ت مدر�شة مظاهر عل�م تابعة ل���دار العل�م دي�بند يف هذا 
املنه���ج التعليمي رغم اأنه كان ي�جد هنا بع����ص �شعراء العربية مثل 
في�ص احل�شن ال�شهارنف�ري الذي ذاع �شيته يف تذوقه العربية تاأليفا 

و�شعرا وكتابة واأدبا.
ندوة العلماء واإ�شالح املنهج التعليمي

ث���م قامت بف�ش���ل اهلل تعاىل وع�ن���ه ندوة العلم���اء وهي حركة 
تعليم���ة ت�جيهية فجعلت �شم���ن اأهدافها الأ�شا�شي���ة اإ�شالح املنهج 
التعليم���ي العقيم وقد اأ�شابت املحز حينما عقدت ندوات وم�ؤمترات 
وجل�شات تعليمية كثرية، حتى تك�ن اجتاهًا لإ�شالح املنهج التعليمي، 
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فاأخرجت من منهاج الدرا�شة كت���ب الفل�شفة واملنطق التي ل حاجة 
اإليها يف ه���ذا الع�شر اجلديد، وزادت مق���دار درا�شة اللغة العربية 
واآدابها لأن اللغة العربية والأدب العربي مفتاح كن�ز الكتاب وال�شنة. 

عناية ندوة العلماء بالعربية :
يق�ل اأ�شتاذنا الكبري العاّلم���ة ال�شيد اأب� احل�شن علي احل�شني 
الندوي بن م����ؤرخ الهند الإ�شالمي الكب���ري العاّلمة ال�شريف ال�شيد 
عبداحل���ي احل�شن���ي وه���� يتح���دث عما وج���دت اللغ���ة العربية من 

العتبار اإثر تاأ�شي�ص دار العل�م جامعة ندوة العلماء :

دار العل����م ب�شفة خا�ش���ة بالقراآن الك���رمي الر�شالة  " عني���ت 
اخلال���دة وتدري�شه كتاَب ع�شٍر وجيل ، وعني���ت باللغة العربية التي 
ه���ي مفتاح فهمه واأمينة خزائنه ، و وجه���ت عنايتها اإىل تعليم هذه 
اللغ���ة الكرمية لغًة حّية من لغات الب�ش���ر ُيكتب بها وُيخطب ، ل  لغًة 
اأثرية دار�شة ل جتاوز الأحجار اأو الأ�شفار كما كان ال�شاأن يف الهند"

خطوة ثورية تقوم بها ندوة العلماء يف جمال اللغة :
ق���ام رجال ن���دوة العلم���اء واأبناوؤها قبل اجلمي���ع بهذه اخلط�ة 
الث�ري���ة التي كانت تعد بدعة لدى كثري من النا�ص وركزوا على هذه 
النقطه تركي���زا ق�يا و و�شع�ا منهجًا جديدًا للتعليم الديني وجعل�ا 
اللغة العربية هي لغة تدري�ص امل�اد العلمية كما اأنقذوا الأدب العربي 
م���ن ذلك احل�ش���ار ال�شيق الذي كان حمب��شا في���ه بني " املقامات 
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احلريري���ة "  و" نفح���ة  اليمن  والعرب " و" دي����ان املتنبي "  اإنهم 
اأخرج����ه لأول م���رة اإىل اجلّ� ال�ا�ش���ع حيث تنف����ص ال�شعداء ونال 
جم���ال وا�شعا ج���دا للتط�ر والتق���دم والت��شع ، فخرج م���ن اأ�شاليب 
ال�شجع والق�ايف و الت�شنيع امل�شني اإىل اأ�شل�ب طبعي اأ�شيل ، ودخل 
يف جميع اأ�شناف العلم والفن ، وعرف النا�ص اأن الأدب العربي لي�ص 
كما كان�ا يزعم�ن حم�ش�را بني عدة كتب ل ميكن اأن يتجاوزها اإىل 
غريه���ا من  ال�ش�ؤون احلي�ية والثقافات املتن�عة ، واأن اللغة العربية 
اأ�شعب اللغات ل ميكن التكلم بها والتعبري بها عن ذوات ال�شدور .

لقد كان لهذه اخلط�ة الث�رية يف جمال تعليم اللغة العربية دوٌي 
يف جميع الأو�شاط العلمية والأدبية ، اأرغم رجال التعليم والرتبية يف 
املراكز واملدار�ص الإ�شالمية على التفكري يف هذا امل��ش�ع والنتفاع 

بالتجربة اجلديدة التي قامت بها ندوة العلماء .

وعك���ف رجال ن���دوة العلماء بغاية م���ن ال�شرب والع���زم الأكيد 
رغ���م خمالف���ات ظه���رت يف ذل���ك ال�قت م���ن بع�ص اجله���ات على 
متثي���ل الأدب العربي يف جمي���ع جمالت العلم والثقاف���ة ، فداأب يف 
�شم���ت مديرها الكبري العاّلمة ال�شي���د عبد احلي احل�شني " رحمه 
اهلل " املت�ف���ى ع���ام ))34)- 923) ( الذي ُع���رف فيما بعد مب�ؤرخ 
الهن���د الإ�شالمي الكبري ، على تاأليف تاريخ الهند برجالها واأعيانها 
وعه�دها الإ�شالمية وثقافتها وح�شارتها ومراكزها العلمية واآثارها 
التاريخي���ة ، واأل���ف م���ن غ���ري اأن يق�م ب���اأي دعاي���ة ، تاري���خ الهند 
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الإ�شالم���ي ال�ا�ش���ع باللغة العربي���ة الذي غّط���ى اآلف ال�شفحات ،  
وتلك خط�ة اأوىل يف جمال بعث اللغة العربية والعتناء بها وحتقيقا 
للث�رة الأدبية التي نادى بها علماء ندوة العلماء ورجالها  وامل�ش�ؤول�ن 
عنه���ا ،  واأداًء لل�اجب الذي يع�د علي���ه  ب��شفه اأكرب م�ش�ؤول لندوة 

العلماء يف زمنه .

يق����ل جنله الكرمي �شماح���ة العالمة الأ�شت���اذ اأب� احل�شن علي 
الندوي يف مقدمة املجلد الثامن لكتاب والده العظيم الذي عرف يف 
املكتبة ال�شالمية ال�شخمة با�ش���م" نزهة اخل�اطر وبهجة امل�شامع 

والن�اظر" .

" وق���د كان م���ن �شم� همته وطم�ح���ه واأملعيته وبعد نظره اأن 
ي�ث���ر اللغة العربية لتاألي���ف هذا الكتاب وقد بلغ���ت منتهى ال�شعف 
والركاك���ة يف ع�ش���ره ب�شع���ف الكتب الت���ي كانت مق���ررة يف املنهج 
الدرا�شي والإن�شاء امل�شج�ع التقليدي الذي كان �شائدا يف الهند منذ 

قرون".

اجته���ت الأنظ���ار يف ذلك ال�ق���ت اإىل ندوة العلم���اء التي نالت 
اعتب���ار اأه���ل الهن���د يف الآداب العربي���ة ب�جه خا����ص ، وعقدوا بها 
اآم���ال كبرية يف اإحياء اللغة العربي���ة حتى عرفت مبيزتها الأدبية يف 
الأو�شاط العلمي���ة والأدبية ، ولكن ذلك وحده مل يكن يكفي لتحقيق 
تلك الث�رة الأدبية التي قادتها ، و اإمنا باإقناع الطبقات املختلفة من 
اأه���ل العلم والثقافة والدين باأن الأدب العربي ي�شتطيع اأن ي�شع اآفاق 
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احلي���اة ويغطي مراف���ق النا�ص ويعرب عن دقات اجلن���ان ، ونب�شات 
الزمان و تط�رات الإن�شان .

اأدباء العرب يف ندوة العلماء وموؤلفاتهم ال�شهرية :
 اجتهت عناي���ة رجال الندوة بعد العالم���ة ال�شريف عبد احلي 
احل�شني رحم���ه اهلل وعلى راأ�شهم �شماحة العالم���ة ال�شيد �شليمان 
الندوي �شاحب ال�ش���رية النب�ية و�شعادة الدكت�ر العالمة عبدالعلي 
احل�شني مدير ندوة العلماء يف ذلك ال�قت ، اإىل ت��شعة نطاق اللغة 
العربية واأدبها عن طريق الكتابة واخلطابة وال�شحافة عدا التاأليف 
والتدري����ص ، فا�شتدع�ا لهذا الغر�ص اأدب���اء بارعني من اأهل العرب 
كالدكت����ر حمم���د تقي الدين اله���اليل ، وال�شيخ حمم���د بن ح�شني 
اخلزرج���ي اليم���اين ، وال�شيخ حممد طيب املك���ي ، والأ�شتاذ حممد 
العرب���ي الهاليل ، وكان اجتم���اع اأمثال ه�لآء الأدب���اء العرب حدثًا 
تاريخي���ًا عظيم���ًا يف ذلك ال�قت ، انطلق منه اجت���اه جديد ، وهبت 

رياح الأدب العربي يف الهند كلها .

اأجنب ه�ؤلء الأ�شاتذة العرب مب�شاعدة رجال الندوة جيال من 
تالمي���ذ بارعني اأتقن�ا اللغة العربية كتابة وخطابة ودرا�شة وتذوق�ا 
الأدب العربي حيث اإنهم فاق�ا بع�ص الأحيان اأدباء العرب يف �شدق 
اللهجة وجمال التعبري ور�شانة البيان ون�شج الأ�شل�ب ، الأمر الذي 
اأق���ّر به العلم���اء والأدباء يف البالد العربية ، ويج���در بالذكر منهم: 
ال�شي���خ اأب� احل�ش���ن علي الن���دوي ، واأديب العربية الكب���ري الأ�شتاذ 
م�شع����د عامل الندوي ، والأ�شت���اذ حممد ناظم الن���دوي ، والأ�شتاذ 
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عبدالرحمن الكا�شغري ، وغريهم من العلماء والأدباء .

اإن العالم���ة ال�شي���د �شليم���ان الندوي ال���ذي ه� اأب���رز خريجي 
ن���دوة العلم���اء ق���د اأثرى املكتب���ة العربي���ة مب�ؤلفاته : درو����ص الأدب 
واللغات اجلدي���دة ، ثم وا�شل هذه امل�ش���رية العلمية العالمة ال�شيد 
اأب���� احل�ش���ن علي احل�شن���ي الندوي فاأل���ف �شل�شلة كت���اب "ق�ش�ص 
النبيني لالأطفال" يف خم�شة اأجزاء ، والقراءة الرا�شدة لتعليم اللغة 
العربي���ة يف ثالث���ة اأجزاء ، وخمتارات م���ن اأدب العرب يف جزاأين ، 
واأل���ف �شعادة الأ�شتاذ ال�شيخ ال�شيد حمم���د الرابع احل�شني الندوي 
منث����رات م���ن اأدب العرب ، و�شعد هذا العاج���ز كاتب هذه ال�شط�ر 
بتاألي���ف كتاب يف فن ال�ش���رف با�شم : عل���م الت�شريف ، ثم هناك 

ع�شرات الكتب األفت يف هذا امل��ش�ع :
للدكتور عبد اهلل عبا�ص الندوي .اأ�����ش����ا�����ص ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة).
العربية2. وامل��ح��ادث��ة  للدكتور حممد اجتباء الندوي .التعبري 
لــــلــــدكــــتــــور �ـــشـــفـــيـــق اأحــــمــــد ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���ظ��ي��ف��ي��ة3.

ـــــــــه . ـــــــــالئ ـــــــــدوي وزم ـــــــــن ال
ال�شيخ عبد املقيت قا�شيا الندوي .ل������غ������ت������ن������ا ال������ع������رب������ي������ة4.
لـــالأ�ـــشـــتـــاذ حمـــبـــوب الــرحــمــن درو�������������������ص الأ��������ش�������ي�������اء5.

ــــــــدوي الأزهــــــــــــــــــري . ــــــــن ال
.م��ع��ل��م الإن�������ش���اء يف ج��زاأي��ن6. ــدوي  ــن ال املــاجــد  عــبــد  لل�شيخ 
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ــد واجل���������������������زء ال������ث������ال������ث7. ــم لـــلـــ�ـــشـــيـــخ الــــعــــالمــــة حم
ــنــي الــــنــــدوي . الــــرابــــع احلــ�ــش

مترين النح� ، ومترين ال�شرف ، النح� املي�شر ، كلها لتعليم 8.
اللغة العربية .

ندوة العلماء يف جمال ال�شحافة العربية :
اأم���ا ال�شحاف���ة العربية يف الهن���د واإن كان���ت يف م�ؤخر الركب 
ال�شح���ايف يف ه���ذه الب���الد بالن�شب���ة اإىل �شحافة اللغ���ات الأخرى 
كالهندي���ة والإجنليزية والأردية ، ولكنها كانت حمببة لدى امل�شلمني 
الذين كان�ا ينظرون اإىل اللغة العربية نظرة ميل�ؤها اإعجاب وتقدير 
و هيب���ة و تقدي�ص ، ل ي�شتطيع كل من در����ص اللغة العربية اأن يتجراأ 
عل���ى تاأ�شي����ص �شحافة عربي���ة من غري اإع���دادات م�شبق���ة يف هذا 
املجال، كالتدريب على العلم و الأدب و ال�شحافة و اإن�شاء ج� مالئم 
ي�شت�شي���غ مثل هذه ال�شحاف���ة و هذه اخلط�ة اجلريئ���ة وعدا الزاد 
امل���ادي اأي�ش���ا، ول عجب اأن ركب ال�شحاف���ة العربية يف هذه البالد 
م�شب����ق حيث مل تربز هذه ال�شحافة العربية اإىل من�شة ال�ج�د اإل 

برهة من الزمان ومل تزدهر اإل يف القرن التا�شع ع�شر امليالدي .
جملة ال�شياء :

جمل���ة " ال�شي���اء " ال�شهري���ة اأ�شدرته���ا ندوة العلم���اء يف بدء 
الثالثيني���ات من الق���رن الع�شرين ، وذل���ك عندم���ا راأى امل�ش�ؤول�ن 
عنه���ا اأن مهمة رفع م�شت����ى اللغة العربية واعتباره���ا لغة حية اإمنا 
ه���ي حاجة اأكيدة للب���الد ،  واأن هذه احلاج���ة ل تتحقق اإل بتعريف 
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ال�شحافة العربية وتعميمها يف ج� املدار�ص الإ�شالمية، فكان �شدور 
جمل���ة " ال�شي���اء "  ل�شاَن حاٍل لندوة العلم���اء حتقيقا لهذا الغر�ص 
و�ش���دا لهذا الف���راغ ، رغم اأن احلالة الفكري���ة والقت�شادية العامة 
يف الب���الد مل تك���ن ت�شمح به���ذه اخلدمة الكب���رية اإل اأن رجال ندوة 
العلم���اء مل ير�ش�ا بتاأخري هذه العملية ال�شحافية باللغة العربية يف 
ه���ذه البالد ، نظ���رًا اإىل اأنها تت�شمن اأهداف ن���دوة العلماء ، ولهذا 
اتفق�ا على اإ�شدار هذه املجلة حتت اإ�شراف العالمة الكبري الدكت�ر 
ال�شيد �شليمان الندوي والأ�شت���اذ الكبري العالمة ال�شيخ حممد تقي 
الدين الهاليل املراك�شي وكان رئي�ص حترير املجلة الأ�شتاذ العاّلمة 
م�شع����د عامل الندوي فظهر الع���دد الأول يف �شهر ماي� عام 932)م 
امل�افق حمرم احلرام عام )35)ه� واأحرز يف مدة قليلة ثقة العلماء 
وقب�ل ح�شنا لدى ال�شعب ، لف�شاحة لغتها و�شحة تعبريها وم�ادها 

الد�شمة وم��ش�عاتها ال�شيقة .

�ش���درت " ال�شي���اء " وذاع �شيته���ا وانت�ش���ر ذكره���ا ونالت يف 
الب���الد رواج���ا لئقا وحظ����ة طيبة لباأ����ص بها ، وه���ي التي عرفت 
م�شلم���ي الهند اإىل العامل العربي تعريف���ا �شحيحا ، وهي التي نفت 
عن قل�ب العرب ظنهم اخلاطئ عن م�شلمي الهند يف اللغة العربية 
واآدابها حتى ا�شطّر علم���اء العرب واأدباوؤهم اإىل مدح علماء الهند 
والثناء على اطالعهم ال�ا�شع على اللغة العربية اأدبًا وفنًا واعرتف�ا 
بف�شله���م. ويف  هذه الناحية يتحدث العالمة ال�شيد �شليمان الندوي 
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يف افتتاحي���ة اأول ع���دد �ش���در ملجل���ة " ال�شياء" ع���ن الأ�شباب التي 
دعتهم اإىل اإ�شدار مثل هذه املجلة فيق�ل :

" ه���ذه بالدن���ا الهند فيه���ا نح� ثمانني ملي�ن���ًا من امل�شلمني 
وفيه���ا نح���� ملي�ن من يفهم لغ���ة القراآن ويعرفه���ا و اإن مل تكن لهم 
ق���درة على التكلم بها ، وتقدر مدار�شهم العربية باألف من �شغارها 
وكباره���ا ، وطلبة العربية فيها نح���� مئة األف اأو يزيدون ......وعلى 
ذلك م���ا ي�ؤملنا ذكره وي�ش�كنا ن�شره اأن  ه����ؤلء اجلم الغفري والعدد 
ال�فري اأكرثهم ُبكم عن التكلم باللغة العربية ، ولهم عي عن الكتابة 
البديع���ة ال�شل�ش���ة املن�شجمة ف�ش���ال عن اخلطابة فيه���ا مرجتلني ، 
ولي�ش���ت كتابته���م اإل يف اأم�ر طفيفة من الفق���ه اأو اأبحاث �شمجة يف 
املنط���ق متجه���ا الآذان ، ول ت�شمن ول تغني من ج����ع العلم ، وتنب� 
طباعه���م عما تن�ش���ره ال�شحف واملجالت الأردوي���ة ، فال يقروؤونها 
فيحرم�ن من حظ وافر من العلم الذي يتزايد اأمره كل ي�م ، وينم� 
�شاأن���ه كل �شباح وم�ش���اء ، وزادك اأ�شف���ًا ل� راأيت مناه���ج درو�شهم 

العقيمة وما فيها من الكتب القيمة ذات الأ�شاليب الرميمة .

واأول من تنبه ل�شد هذا اخللل ، ومالفاة هذا اخلطاأ دار العل�م 
الت���ي اأ�ش�شها ندوة العلماء بلكن���اوؤ ، فاأفرغت جهدها يف تعليم اللغة 
العربي���ة قدميها وحديثها كتابًة وخطاب���ًة ، وزادت يف قائمة در�شها 
كت���ب الأدباء املجيدين ، من ال�شل���ف الكرام املجيدين الذين كتبهم 
ينب�ع الأدب ، ومادة لغة العرب ، مثل م�شنفات ابن قتيبة الدين�ري، 
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وعبد القاهر اجلرجاين ، وقدامة بن جعفر البغدادي ، و اأبي هالل 
الع�شكري ، واجلاحظ الب�شري ، وا�شتبدلت دواوين قدماء ال�شعراء 

مبا تكلفته خ�اطر املحدثني املتاأخرين بعد القرن الرابع .

ث���م و�شع���ت كتب���ًا ابتدائي���ة لدر����ص املبتدئ���ني واألف���ت معجمًا 
جدي���دًا ي�شمن �شرح الكلم���ات الدخيلة واملعربة الت���ي ل غنى عنها 
يف فه���م اجلرائد واملج���الت العربية ، وعّينت معلم���ًا خا�شًا لتعليم 
اللغ���ة احلديثة فيها واآث���رت لتعليم الآداب العربي���ة رجال معروفني 
من العرب اأنف�شهم لك����ن اللغة لهم طبعًا وذوقًا ، ولنا تكلفًا وتنمقًا 
، فاأ�شن���دت اأول رئا�ش���ة اأ�شاتذة اللغة العربي���ة اإىل الأ�شتاذ العالمة 
ال�شي���خ حممد طيب املكي ، ثم اإىل الأ�شت���اذ الفا�شل الكامل ال�شيخ 
حمم���د بن ح�شني اخلزرجي اليماين رحم���ه اهلل، واأخريًا ميالأ هذا 
الف���راغ فيه���ا �شديقن���ا الأ�شت���اذ الكب���ري ال�شيخ حممد تق���ي الدين 

الهاليل املغربي .

وقد كان مل�شعاها دوي يف �شائر اأندية املدار�ص العربية ، واأخذت 
تب���ذل ما يف و�شعها من اجله����د يف مباراتها ، واحلق اأحق اأن يقال: 
اإن���ه بعد ما متلك �شديقن���ا العزيز ورفيقنا يف طل���ب العلم ورديفنا 
يف تلق���ي الدرو����ص و �شريكنا يف ال�شي�خ و اأولن���ا يف اجلمع بني عل�م 
ال�شرق والغ���رب ال�شيخ �شياء احل�شن العل����ي الندوي زمام تفتي�ص 
املدار����ص العربية ورئا�شة امتحاناتها يف وليتنا البالد املتحدة �شار 
لهذه املدار�ص العربية وامتحاناتها يف العل�م ال�شرقية ط�ر اآخر ودور 
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زاه زاه���ر ، فاإنه اأدخل فيها تعديالت نافع���ة واتخذ لإ�شالح اأمرها 
تدبريات ناجعة فجعلها من�شقة النظم ومتحدة النظام ، وانتقى لها 
مناهج در����ص وق�ائم كتب ت�شمن بالنجاح وت����ؤذن بالفالح ، وجعل 
فيه���ا لأدب العرب حم���ال يليق به ، واألزم متعلم���ي املدار�ص العربية 

الكتابة واإن�شاء املقالت بالعربية .

وكذل���ك فعل���ت رئا�ش���ة املدار�ص العربي���ة يف ولي���ة " بنجاب " 
فجعل���ت الكتاب���ة والإن�شاء بالعربي���ة من م�اد امتحاناته���ا ال�شرقية 

التي ل غنى عنها لطالب .
وتلته���ا اجل�امع الإنكليزية الر�شمي���ة ، فاإنها اأدخلت حت�شينات 
نافع���ة يف فرعها العربي باأي���دي اأ�شاتذة ف�شالء دكات���رة يف العل�م 
العربي���ة نال�ا �شهادة الدكت�راه من جامعات اأملانيا و اإنكلرتة ، ولهم 
يد بي�ش���اء يف ا�شتبدال املناهج اجلديدة املفي���دة باملناهج القدمية 
 العقيم���ة ، وق���د اأ�شفرت م�شاعيهم عن نتائ���ج ذات بال ، وجلامعتي 
 ، ال�ش�ط  ال�شبي���ل بعيدة  " خط�ة يف هذا  " دهاك���ه  " و  " له����ر 
وتبعتهم���ا ج�ام���ع " اإل���ه اآب���اد " و "لكن���اوؤ " و " بتن���ه " و " كلكت���ه 
" واهتم���ت به���ا من املعاهد العربية التي ه���ي للحك�مة ، والكلية 
ال�شرقي���ة ب " له���� ر" و مدر�شة �شم����ص الهدى ب " بتن���ه " واملدر�شة 

العالية ب "كلكته " .

 واأ�ش���د اجلامع���ات الإنكليزي���ة اعتن���اء باللغ���ة العربي���ة جامعة 
"فاإنه���ا خ�ش�شت  له���ا قائمة در�ص تدر����ص فيها اللغة  " دهاك���ة 
العربي���ة وعل�مه���ا م���ع بع�ص العل����م اجلدي���دة واللغ���ة الإنكليزية ، 
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ومتن���ح الناجح���ني فيها �شه���ادة ت�ؤهله���م للدخ����ل يف كل ما ميكن 
الدخ����ل للناجح���ني يف العل����م الإنكليزي���ة املح�شة م���ن ال�ظائف 
واملنا�ش���ب ، اأم���ا جامعتن���ا الإ�شالمية ب " عل���ي كراه " ف���اأرادت اأن 
تقتف���ي اأثر جامعة " دهاكة " يف جعل العل����م العربية واآدابها فرعًا 
له���ا خا�شًا فقررت جلنة لتحقي���ق اأمنيتها ونيل بغيته���ا ، وع�شى اأن 
ياأت���ي باأثر ُيذكر وعمل ُي�شكر ، واأما اجلامعة العثمانية ب " حيدراآباد 
اإنفاقًا على فرعها العربي واأ�شدها  اأكرث  اجلامعات  " الدكن فهي 
اهتمامًا باأمره واإكرامًا للناجحني يف عل�مه واآدابه ، واأ�شخاها منحًا 

باملنا�شب وال�ظائف لهم. 
جملة البعث الإ�شالمي يف ندوة العلماء ، لكناوؤ :

رغ���م اأن جملة ال�شياء حتجبت وانقطع���ت عن ال�شدور ولكنها 
تركت اآثارا باهرة يف جمال ال�شحافة العربية ون�شرت مقالت هادفة 
اأ�شبح���ت �شم���ن التاريخ ال�شح���ايف العربي يف ه���ذه البالد وهكذا 
مثل���ت جملة ال�شي���اء دورا عظيما يف اأو�ش���اط املدار�ص الإ�شالمية و 
دور التعليم و الرتبية حيث كان النا�ص يت�قع�ن اإ�شدار بديل لها من 
ن���دوة العلماء نف�شها ، �ش�اء يف داخل الهند اأو يف خارجها ، ذاك اأن 
جملة ال�شياء كانت ق���د مهدت الطريق ل��ش�ل �ش�تها اإىل الأقطار 
العربية والأدباء العرب الذين كان�ا ي�شيدون بلغتها واأ�شل�بها ويرونها 
بنظ���رة الإعجاب والتقدير حتى قال بع�شهم اإن جملة ال�شياء اأ�شح 
لغة واأروع اأ�شل�بًا من اأكرث اجلرائد واملجالت التي ُتن�شر يف الأقطار 
العربية ، وبعد فرتة متتد اإىل ت�شعة ع�شر عامًا ، ا�شتاأنفت ال�شحافة 
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العربية �شريها يف ندوة العلماء ، وقدر اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يطلع 
من اأفق الندوة جملة �شهرية با�شم جملة " البعث الإ�شالمي " :

اأما املجلة فكان من اأهدافها :
رفع م�شت�ى اللغة العربية والأدب العربي يف الهند .. )
ت�ثيق ال�شالت الأدبية والثقافية بني املدار�ص يف الهند .. 2
اإن�ش���اء روابط ثقافية بني ط���الب املدار�ص العربية و �شباب . 3

العامل العربي .
ت�جيهات ر�شيدة للطلبة يف الدرا�شة والتعليم .. 4
بعث الروح الإ�شالمية والأدبية يف ال�شباب .. 5

نظرة على قائمة املحتويات للعدد الأول :
)1( اأهدافنا : بقلم رئي�ص التحرير .

الكتب التي ع�شت فيها : �شماحة الأ�شتاذ ال�شيد اأبي احل�شن . )
علي احل�شني الندوي .

الأدب ق����ة : بقلم الأ�شت���اذ ال�شيد حمم���د الرابع احل�شني . 2
الندوي .

  ال�شيد اأحمد ال�شهيد : بقلم الأ�شتاذ حممد را�شد الندوي .3. 
ال�شاعر حممد اإقبال يناجي العرب ، بقلم �شعيد الأعظمي .. 4
قراأت لك :- ح�شن البنا .. 5
ندوة البعث .. 6
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يقول اأول رئي�ص لتحرير املجلة :
ات�شال وهمزة  تك����ن نقطة  " اأن  " البعث  "و�شتح���اول جملة 
و�ش���ل ب���ني الهن���د والبالد العربي���ة ال�شقيق���ة ، حتمل ر�شال���ة اأبناء 
الهن���د اإىل اإخ�انهم يف ال�شرق العربي وحتم���ل متنيات اأبناء البالد 
العربي���ة وع�اطفه���م الطيبة نح���� اإخ�انهم يف الهن���د ، وتبحث عن 

الأوجاع امل�شرتكة بني البالد .

كم���ا اأنها جتمع �شباب املدار����ص الدينية بالهند يف �شلك واحد، 
اإن يف الهند لق�ة هائلة ، ولكنها كامنة حتت الرماد ، وميكن اأن تاأتي 
مبعجزة اإذا ا�شتغلت ا�شتغالل �شحيحا و وجهت ت�جيها را�شدا، هذه 
الق����ة هم طلبة املدار�ص الدينية يف الهن���د املنت�شرة يف ط�ل البالد 
وعر�شه���ا ، وه���م على عالته���م و�شعفهم ل� عرف����ا الغاية ووجدوا 
القيادة ومت�شك�ا بال�حدة ، نفخ�ا روحا جديدة يف املدار�ص، وغريوا 

اأخريا وجه املجتمع .

نريد اأن نخ���رج الطلبة من جدران املدر�شة املح�ش�رة اإىل اأفق 
اأرحب واأو�شع لريوا هذه الدنيا القذرة اجلريحة التي يحكمها الظلم 
والظالم ، ويعرف�ا م�ش�ؤوليتهم نح� هذا املجتمع احلائر ، ور�شالتهم 

اإىل الإن�شانية املعذبة ، وهذا املهم يطلب اأمرين :

الأول : جمع القل�ب ال�اعية والعق�ل املفكرة و امل�اهب اخلفية 
لل�شب���اب وهي مطم�رة كالبذور حتت ال���رتاب ، ومنت�شرة يف اأماكن 

خمتلفة من البالد ، قد اأغفلتها العي�ن واأهملها الباحث�ن .
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الثــاين : ت�جيه هذه الق�ة ت�جيهًا �شحيح���ًا ، و اإعدادها اإعدادا 
كامال وتثقيفها ثقافة وا�شعة على اأ�شا�ص الإ�شالم ويف �شبيل الإ�شالم .

ه���ذه هي اأه���داف " البعث الإ�شالمي " يف كلم���ة م�جزة ، اإنها 
اأه���داف �شامية تطل���ب جه�دا �شخم���ة ، وتطلب الثب���ات بالع�شبة 
اأويل الق����ة ، ول بد لكل طال���ب و�شاب اأن يعرف دوره يف هذه املهمة 
وي�شاه���م فيه���ا بحما�ش���ة واإخال����ص ، ويعمل يف حميط���ه لبث هذه 
الفكرة بني الطلبة وال�شباب ونحن على يقني اأن اجل� مالئم والرتبة 
�شاحل���ة ، وميك���ن اأن تاأتي بحا�شل كبري اإذا تن���دت قليال ، فا�شقها 
من زمزم ومبا �شئت من دمع ودم، هكذا قال �شاعر الإ�شالم حممد 

اإقبال . وكلمة اأخرية :

لقد حاولنا كث���ريا اأن ن�شدرهذه املجلة مطب�عة على احلروف 
احلديدي���ة ، ولك���ن بع�ص الظ���روف القا�شية قد حال���ت دون ذلك ، 
و�شنب���ذل كل ما منلك م���ن الإمكانيات وال��شائ���ل اأن نقدم الأعداد 
املقبلة على احلروف العربية اجلميلة ، والأمر بيد اهلل وه� امل�شتعان"

ه���ذه ه���ي الأمني���ة ح�ل ه���ذه املجلة الت���ي راودت نف����ص اأخينا 
و�شديقن���ا الكرمي ف�شيلة الأ�شت���اذ ال�شيد حممد احل�شني ، " رحمه 
اهلل "  اإمن���ا حتقق���ت يف وق���ت مبكر من غ���ري اأن يط����ل النتظار ، 
ونحمد اهلل �شبحانه وتعاىل حمدا يعجز عنه الل�شان على ما اأكرم به 
القائمني على هذه املجل���ة الذين لي�ش�ا اإل �ش�رة واقعية لالإخال�ص 
الكام���ل م���ن ت�في���ق �شامل لتح�ش���ني ه���ذه املجلة خم���ربًا ومظهرًا 
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وحتري���رًا وطباعًة فقد جتاوز �شنه���ا ن�شف قرن من الزمان وجتتاز 
الآن عامه���ا ال�شاد�ص واخلم�ش���ني ، فاحلمد هلل على ذلك وعلى منه 

وف�شله وكرمه وقدرته .

ه���ذه املجلة تتميز باجلمع بني الأ�شال���ة واملعا�شرة وبني اجلمع 
بالعلم ال�ا�شع والإميان الرا�شخ ، وهي تعتمد على الدع�ة الإ�شالمية 
وعر�شه���ا عل���ى جميع الطبق���ات املتعلم���ة يف جميع اأنح���اء العامل ، 
ذاك اأنه���ا قائمة باأهداف غالية يف جم���الت العلم والدع�ة والفكر 
والأدب، ول����ل اأن هذه املجلة كانت ل�شان ح���ال الدع�ة الإ�شالمية ، 
وحاملة لر�شالة ندوة العلماء يف جميع اأنحاء العامل بكامل الإخال�ص 
و الت�خي ملر�شاة اهلل تبارك وتعاىل ملا رزقت هذه املدة الط�يلة من 
عمره���ا با�شتمراري���ة ، و لعل ال�ش���ر يف هذا ال�اقع اإمن���ا ه� الدعاء 
اخلال����ص لمت���داد منافعها ، دع���اء �شماحة �شيخنا الإم���ام ال�شيخ 
ال�شي���د العالم���ة اأب���ي احل�شن عل���ي احل�شني الن���دوي يرحمه اهلل ، 
فق���د كان ي�شر بهذه املجه����دات ال�شحافية باللغة العربية التي كان 
يبذلها تالميذه واأبناوؤه ، وكان معجبًا بها ملا كان يرى فيها من �شدق 
الق�ل وجمال التعبري ور�شانة الأ�شل�ب ، وقد كان دعاوؤه حافزا على 
ا�شتمراري���ة املجلة ونفعها يف جمال الدع����ة اإىل اهلل والعلم والدين 
والأدب ، وندع���� اهلل �شبحانه وتعاىل اأن مي���د يف عمرها باقية على 
طريقها املعل�م ودربها امل�شل�ك واأن تك�ن ترجمانًا لر�شالة املدار�ص 
الإ�شالمية ويف مقدمتها جامعة ندوة العلماء واأن متهد الطريق نح� 

تعلم اللغة العربية  لغًة حية نامية ، ل لغًة ميتة دار�شة .
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�شحيفة الرائد :
وه���ي جريدة ن�شف �شهرية ، ون�شتاأن���ف الآن ال�شري اإىل رحاب 
ندوة العلماء ودارالعل�م التابعة لها يف عام ت�شعة وخم�شني وت�شعمائة 
واأل���ف ، ويف نف�ص هذا الع���ام يف �شهر ي�لي� �ش���درت جريدة الرائد 
ن�ش���ف �شهري���ة ، نظرا اإىل حاجة طالب دارالعل����م الذين كان�ا يف 
مراحل النم� ، وكان�ا مقبلني على تعلم اللغة العربية واإتقانها كتابة 
وخطاب���ة ، فكان����ا لب���د لهم من �شحيف���ة تك�ن له���م مبن�زلة معلم 
اأومدر�ش���ة ت�شرف على عملهم الأدب���ي وعلى مدى تعلمهم هذه اللغة 

ال�شريفة واأداء دورها يف احلياة واملجتمع . 

اأم���ا الأه���داف الت���ي �شجل���ت وراء اإ�ش���دار ه���ذه ال�شحيف���ة و 
الأ�شب���اب التي كانت تدع� اإىل ذل���ك فلن�شت�حيها من خالل ماكتبه 
رئي�ص حترير اجلريدة يف اأول عدد " �شدر يف �شهر ي�لي� لعام ت�شعة 
وخم�ش���ني وت�شعمائة واألف " �شعادة الأديب الكبري رئي�ص ق�شم اللغة 
العربي���ة ي����م ذاك ، �شعادة ال�شي���خ ال�شيد حممد الراب���ع احل�شني 

الندوي رئي�ص ندوة العلماء الي�م .
كلمة رئي�ص التحرير الأول وقت �شدورها 

" احلمد هلل بنعمته تتم ال�شاحلات ، وال�شالة وال�شالم على 
حمم���د واآله و�شحب���ه اأجمعني ، وبعد " فه���ذا اأول عدد من �شحيفة 
الن���ادي العربي عزمنا عل���ى اإ�شدارها لتك�ن ع�ن���ا اأدبيا وم�شاعدا 
يف امللكة الكتابي���ة لأع�شاء النادي الأعزة ، وهم كما يعرف اجلميع 
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طلب���ة دار العل�م التابعة لندوة العلم���اء ممن يدر�ش�ن اللغة العربية 
وينهل�ن من مناهل عل�مها واآدابها الغزيرة .

اأ�شدرناه���ا ل لنف���ع م���ادي ول مل�شاي���رة رك���ب احل�ش���ارة ول 
لال�شتجاب���ة ملطالب الزمن فح�شب ، بل اإمن���ا لتك�ن غذاء للعق�ل و 

مددا لالأقالم وحافزا للقرائح يف دار عل�منا هذه .

ما كنا نت�قع عند اإ�شدار هذه اجلريدة اأنها ت�شتقبل من الطالب 
و العلماء هذا ال�شتقب���ال  الرائع  الذي ح�شل لهم حني �شدورها ، 
وذل���ك من ف�ش���ل اهلل علينا ونعمته ، فقد كن���ا خط�نا هذه اخلط�ة 

مت�كلني على اهلل دون اأن نع�ل على ق�ة اأخرى .

وبع���د اأن راأينا اأن الط���الب والعلماء ا�شتح�شن����ا هذه اخلط�ة 
العلمي���ة والثقافي���ة التي خطاه���ا النادي العربي حت���ت اإ�شراف دار 
العل����م التابعة لن���دوة العلماء ، ورج�ا لها جناحا باه���را ، اأردنا اأن 
ن�شتمر فيما عزمنا عليه من تن�يع اأب�اب اجلريدة وت�شهيل عباراتها 
و األفاظه���ا و حت�ش���ني اأ�شاليبها ومعانيها حت���ى تنتخب اجلريدة اإىل 
الق���راء اأكرث م���ن ذي قبل ، ويعظم نفعه���ا يف اأو�شاط خمتلفة ، وقد 
ي���رى القراء يف هذا العدد �شمة من ذلك ، فقد اأدخلنا يف حمت�يات 
اجلريدة باب���ا جديدا لطلبة ال�شف�ف ال�شفلى خا�شة بعن�ان "ركن 
الأطف���ال " ي�شرف عليه اأو يكتبه الأ�شت���اذ �شعيد الأعظمي الندوي، 
ويعتن���ي في���ه بتقدمي املع���اين النافع���ة يف عب���ارات �شهل���ة واأ�شل�ب 
�شه���ل مفه�م ، عند املتعلم���ني املبتدئني حتى ي�شت����ي جميع الطلبة 
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يف النتف���اع به���ذه اجلريدة وامل�شاهمة فيها ، كم���ا اأننا نحافظ على 
اأن يق���دم للقراء بع�ص اأق����ى اخلطب ل�شخ�شي���ات اإ�شالمية كربى 
ي�شجله���ا اأو يعربها الطلبة اأنف�شهم ، وق���د يرى القراء اأي�شا اأن هذا 
العدد يت�شمن ب�جه عام م���ا كتبته اأقالم الطلبة ولي�ص فيه لغريهم 

اإل القليل واملفيد".

�ش���درت الرائ���د يف ع���ام 959)م ، ول ت���زال ت�ش���در مرتني يف 
ال�شهر بانتظ���ام وا�شتمرارية يراأ�ص حتريره���ا الآن ف�شيلة الأ�شتاذ 
ال�شي���د حممد وا�شح ر�شيد الندوي ، من كبار اأ�شاتذة اللغة العربية 
واآدابه���ا ، وعميده���ا اإىل م���دة ل باأ�ص بها ، وقد يح���ل الآن من�شب 
رئي����ص ال�ش�ؤون التعلمية لندوة العلم���اء ، وله براعة كبرية يف جمال 
ال�شحافة العربية وجتربة فريدة فيها منذ مدة ط�يلة ، ل يدانيه يف 

ذلك اأحد يف الهند الي�م .

ه���ذه بع�ص اإ�شارات اإىل اإجنازات ن���دوة العلماء يف جمال اللغة 
العربي���ة ، اأم���ا خدماته���ا يف ه���ذا املجال فه���ي حتت���اج اإىل اأ�شفار 
وجمل���دات ، ول �شك اأن ندوة العلماء ق���د اأن�شاأت ذوق اللغة العربية 
يف �شبه القارة الهندية ون�شرتها لغًة حية نامية وجعلتها لغة املحافل 
واملجال����ص ، وقد كانت من قب���ل يف هذه املنطقة لغة الكتب املنهجية 

فقط ، لي�ص غري. 
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تعليم اللغة العربية يف الهند امل�شكالت والتطلعات
كيف ينبغي اأن تدّر�ص اللغة العربية لتالميذنا واأبنائنا ، وما هي 
طريق���ة تدري�شها يف بلدنا الهند ب�شف���ة خا�شة؟ وميكن اأن نلخ�ص 
اأوًل اأه���داف تعلم اللغ���ة العربية لدى الطالب امل�شل���م الهندي فيما 

ياأتي من نقاط :
اأهداف اللغة العربية :

تعلم اللغة العربي����ة والتحم�ص لها والعتزاز بها ب��شفها لغة . )
الدين الإ�شالمي ، وعن�شرًا ق�يًا من عنا�شر تك�ين �شخ�شية 

امل�شلم ، وب��شفها من مق�مات ال�حدة الإ�شالمية .

الغرية على اأجماد التاريخ الإ�شالمي والتعلق بها عن عقيدة . 2
واإميان ، والفخر باأن اأ�شح���اب املجد الإ�شالمي اإمنا كانت 
لغته���م اللغة العربية ، فالبد من تقليدهم واتباع خط�اتهم 

يف هذا املجال .

احلر�ص ال�شديد على الت�شال الق�ي املبا�شر مبنابع الدين . 3
والفكر الإ�شالمي ، والطالع عل���ى حقائق الدين والعقيدة 
الإ�شالمي���ة كما هي م�شروح���ة م�ج�دة يف الكتاب وال�شنة ، 

وذلك ل يتحقق اإل بتعلم اللغة العربية .

وينبغ���ي اأن ل يت�شدى لتعليم اللغة العربية من املدر�شني اإل من 
كان يحمل الكفاءات التالية :
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اأن يك����ن ذا قدرات لغ�ي���ة ب�جه خا�ص ، وخربات تدري�شية . )
يف ه���ذا املجال بالذات ، كاأن يك����ن قادرًا على اأداء الفكرة 
ب��ش����ح وطالق���ة ، وق���ادرًا عل���ى تط�ي���ع اللغ���ة مل�شت�يات 
الأطفال ، وعلى ح�شن الإلقاء والأداء وعلى �شياغة الأ�شئلة 

التي تنا�شب �شن الطفل وبيئته .

اأن يك����ن لدي���ه اإمل���ام كاف بطريق تعليم الق���راءة والكتابة . 2
وخا�شة للمبتدئني مع الإتقان الكايف لق�اعد النح� .

اأن يك����ن عنده ق���درة تامة على تعليم اللغ���ة بنف�ص اللغة ل . 3
بالرتجم���ة والنقل ، فاإن تعليم اللغة العربية للطالب الهن�د 
ب�ا�شط���ة الرتجم���ة اإىل اللغة الأردية ي�ش���ر املبتدئني ب�جه 
خا����ص ، ويح�ل دون تعلي���م اللغة بطريق مبا�شر ، وما لهذه 

الطريقة من �شرر وعيب ل يخفى على اأ�شحاب اخلربة .

ومم���ا ل�شك فيه اأن اللغ���ة العربية ب�جه خا����ص قد دخلها من 
التط����ر والت��ش���ع ما جعلها لغ���ة عاملية ذات �شاأن كب���ري ، حتى لدى 
غ���ري امل�شلمني الذين يحر�ش�ن كل احلر�ص عل���ى تعلمها واإتقانها ، 
واأن الع�امل ال�شيا�شية لت�طيد العالقات بني الدول العربية وغريها 
منح���ت اللغة العربية ات�شاعًا وتط����رًا كبريًا ، وجعلتها ت�شاير العامل 
املعا�شر جنبًا اإىل جنب يف جميع املجالت الدولية واملحافل العاملية، 
الأم���ر الذي يحت���م علينا نحن امل�شلم���ني اأن ل نظ���ن باللغة العربية 
عج���زًا اأو اأنه���ا لغ���ة الدي���ن الإ�شالم���ي فح�شب ، ولكنه���ا جتمع بني 
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احل�شني���ني ، وتدر كال اخلريين ، خري الدين وخري الدنيا ، وح�شنى 
العل���م وح�شن���ى العقيدة ، وذل���ك واقع ل ي�شمح بغ����ص العني عنه اأو 

احلط من �شاأنه يف اأي حال .
وظيفة معلم اللغة العربية :

اإن مدر����ص اللغ���ة العربي���ة ي�اج���ه اأول م���ا ي�اج���ه م���ن طالبه  
املبتدئ���ني اأنه���م ل يعرف�ن من اللغة �شيئًا م���ا ، فيتناولهم بالتدريب 
عل���ى التعبري ال�شف�ي ويعلمهم كلمة ، ويجب اأن ي�شمع منهم معناها 
�شف�ي���ًا ، والأف�ش���ل اأن يفهم�ا اللغة ول  يلتجئ����ا اإىل و�شيلة اأخرى ، 
من التعبري ، مث���اًل اإذا علمهم املعلم كلمة "رجل" و�شرح لهم معنى 
ه���ذه الكلمة فال ينبغي اأن يلتجئ التلميذ ب�ش���رح معناها اإىل و�شيلة 
اأخ���رى بل يجب اأن يك�ن قد فهم معنى الكلمة ، واإذا طلب منه بيان 

معناها اأجاب ب�شرعة .

ويف ه���ذه املرحلة يجب اأن يقت�شر املدر�ص على التعبري ال�شف�ي 
فيتن���اول تالميذه بتعليم كلمات يف�شرها له���م باللغة التي يدر�شها ، 
وينبغ���ي اأن ي�شتفي���د من الأم�ر الت���ي فطر عليها الطف���ل ، وهي اأنه 
ميي���ل بطبيعت���ه اإىل التعب���ري عما يح�ش���ه اأو ي�شاه���ده اأو يتاأثر به يف 
ن�احي الن�ش���اط التي ميار�شها ، واملدر�ص الب���ارع يتفطن يف تلميذه 
لتل���ك الن�احي فيختارها م��ش�عًا لالأ�شئل���ة اأو اأ�شا�شًا للتعليم ، كما 
اأن التلمي���ذ ال�شغ���ري مييل فطري���ًا اإىل ال�ش�ر فيح�ش���ن ا�شتخدام 
ال�ش����ر يف تعليم اللغة ؛ لأنها تنط���ق باملعاين التي يريد اأن يف�شرها 
له���م املدر�ص ب�شيء فيه الكثري من ال�شع�بة وه� ي�شري اإىل ال�شدر، 
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وي�ش���األ التالمي���ذ عن معن���اه ، وكذلك يح���ن التلمي���ذ ال�شغري اإىل 
ال�شتم���اع اإىل الق�ش����ص واحلكاي���ات ، وه���ي اأح�ش���ن اأداة لتعلي���م 
اللغ���ة للمبتدئ���ني ، وفيها من التع�د على التعب���ري وفهم املعاين ، ما 
يعرف���ه كل خبري ، وكذلك يجب اأن ي�ج���ه املدر�ص اأ�شئلة اإىل تلميذه 
ال�شغ���ري اأثناء تعليم اللغة ع���ن العمل املحبب لديه اأو اللعب املف�شل 
عنده ، وي�شاأله اجل�اب على ذلك ، اأو ي�شاأله اأن ي�شرد عليه �شيئًا من 
تف�شي���ل العم���ل اأو اللعب ، مهما اأخطاأ يف التعب���ري ، فاإن خطاأ الي�م 

يك�ن �ش�ابًا غدًا ، وهكذا . . . .
اأ�شاليب التعليم :

وبه���ذا الأ�شل�ب م���ن التعليم ي�شتطيع املدر����ص اأن ينمي ذخرية 
الكلم���ات اللغ�ية املفردة ل���دى التلميذ ، وكلما ك���رثت عنده ذخرية 
الكلم���ات املفردة وت��ش���ع قام��ص اللغات املف���ردة ق�يت قدرته على 
التعب���ري ، وانطل���ق ل�شانه بالق���راءة ون�شاأت عنده ملك���ة التدرج من 
املف���ردات اإىل اجلم���ل ، وحت�شن���ت م�اقف���ه يف تعلم اللغ���ة العربية، 
ولتع�ي���د التلمي���ذ على ه���ذه الطريق���ة يف تعليم اللغ���ة وتدريبه على 

التقدم يف هذا املجال يجب اأن يتبع الأ�شاليب الآتية:

و�ش���ع قائم���ة للمف���ردات م���ن الكلم���ات واللغ���ات ال�شائعة . )
ال�شتعمال مع مراعاة م�شت�ى الطالب ال�شغري الذي تكتب 
ل���ه القائم���ة ، اأو مراع���اة م�شت����ى الف�شل ال���ذي ت��شع له 
القائم���ة ، ويتدرج فيها ي�مًا لآخر ح�ش���ب قدرات التالميذ 
ال�شغ���ار املدر�شي���ة واملنزلي���ة ،  ويطلب منه���م اأن يتمرن�ا 
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عليه���ا ويتقن�ه���ا  ثم ُيكّ�ن�ا منها جم���اًل �شغرية ، حتى اإذا 
مل�ص فيهم التقدم  وج�دة التمرن يزيد القائمة اإىل خم�شني 
ث���م اإىل مئ���ة ، ث���م اإىل مئتي كلم���ة ، وثالث مئ���ة  واأربعمئة 
وخم�شمئ���ة ، طبق���ًا حلاجات التالميذ ومراع���اًة لظروفهم 

التعليمية :

النتق���ال من و�شع ق�ائم للمفردات اإىل و�شع ق�ائم للجمل . 2
التام���ة املنا�شبة لكف���اءات التالميذ وم�شت�اه���م ، وتكليف 
التالميذ �شناعة اجلمل من الكلمات املفردة التي ادخروها 
من قبل ، ومن اجلمل ال�شغرية اإىل اجلمل الط�يلة وذوات 
الكلمات العديدة ، ثم اإىل و�شع كالم وجيز من تلك اجلمل.

تدري���ب التالميذ ال�شغار على كتابة ق�شة من واقع احلياة . 3
 ال���ذي يعي�ش���ه ، كاأن يكت���ب عن ي����م اجلمعة مث���اًل : كيف

ق�ش���اه، اأو ع���ن حديق���ة احلي�انات ماذا �شاه���د فيها ، وما 
اأ�شبه ذلك.

طريقة التعليم :
ه���ذا يف جمال التعبري ، الكتابي وميكن للمدر�ص ح�شب تقديره 
للظروف واأ�شل�به يف التدري�ص واهتمامه بتنمية م�اهب التالميذ يف 

نف�ص هذا املجال اأن يتبع الطرق الآتية مثاًل :

يكلف تالميذه باإكمال جملة ناق�شة يعرفهم اإليها ، ويتدرج . )
يف اإطال���ة اجلملة وزيادة مالب�شاتها م���ن كلمات ثالث اإىل 
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كلم���ات خم�ص ، �شت ، �شبع ، ثمان ، ت�شع ، ع�شر، ذلك كاأن 
يعر�ص عليهم جملة : جاء اأحمد ، ويطلب منهم اأن يزيدوها 
م���ن كلمتني فتك����ن مثاًل ج���اء اأحمد اإىل بيت���ي ، ثم يطلب 
الزي���ادة فيها فتك�ن مثاًل جاء اأحمد اإىل بيتي ، وجل�ص على 
الكر�شي ، ثم يطلب الزيادة فتك�ن اجلملة مثاًل جاء اأحمد 
اإىل بيت���ي وجل�ص عل���ى الكر�شي وتناول ال�ش���اي وزار والدي 
و�شلَّم عليه ، وهكذا ميكن الزيادة يف اجلملة ال�احدة حتى 

متتد اإىل  عدة جمل .

ي�ج���ه اأ�شئلة عامة متعددة ، ويطلب منه���م اأن يردوا عليها . 2
ب��ش����ح وينبغ���ي اأن تك����ن الأ�شئل���ة بحيث ميك���ن اأن تك�ن 
اأج�ب���ة اإذا �شمعه���ا التالمي���ذ ، واأخرى يحت���اج يف الإجابة 

عنها اإىل جهد عقلي .

ميل���ي عليهم جماًل تك�ن عنا�شر لق�شة �شغرية ، ثم يطلب . 3
منهم اأن ي�شع�ا الق�شة وي�شتعمل�ا فيها تلك العنا�شر التي 

اأمالها عليهم.

يحك���ي للطالب ق�شة ق�شرية ثم يطل���ب منهم اأن يكتب�ها . 4
بتعبريه���م ولغتهم ، اأو ميل���ي عليهم مب���داأ الق�شة ويطلب 

منهم اأن يكمل�ها باأنف�شهم .

يطل���ب منهم م���لء امل�ا�ش���ع ال�شاغرة م���ن كالم اأو جمل ، . 5
وذل���ك يف جمال التنمية اللغ�ية بح�شب نظرته نح� م�شت�ى 
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الط���الب واأح����ال البيئ���ة وظ���روف املدر�ش���ة يف املرحل���ة 
البتدائية .

ي�ؤخذ التالميذ يف ه���ذه املرحلة التي اأ�شرنا اإلينا بالتدرب على 
الق�اع���د النح�ية املبتدئة وتطبيقها عل���ى تعبرياتهم منذ البتداء، 
فمث���اًل الكلمة وال���كالم واأن����اع الكلمة واأن����اع الإعراب م���ن الرفع 
والن�ش���ب واجلر واجلزم ، ومت���ى تك�ن الكلم���ة مرف�عة ومن�ش�بة 
وجمرورة وجمزومة ، كل ذلك على م�شت�ى مبتدئ من غري تف�شيل 
اأو تف�ش���ري ، لأن املهم اأن يعرف التلميذ اأن الفاعل مرف�ع ، واملفع�ل 
من�ش����ب ، واملبتداأ مرف�ع واخلرب كذل���ك ، وامل�شاف اإليه جمرور، 
وم���ا دخ���ل عليه ح���رف من ح���روف اجلار فه���� جم���رور ، وبات�شاع 
التلمي���ذ يف املعرف���ة اللغ�ية والق���درة على التعبري يت�ش���ع يف معرفة 

الق�اعد وتطبيقها على جمله وكالمه وتعبرياته.
قواعد العربية يف تعليم اللغة :

ويج���ب اأن ل يف�تنا يف ه���ذه املنا�شبة اأن تدري����ص ق�اعد النح� 
بالن�شبة للتالميذ ال�شغ���ار و�شيلة من و�شائل �شحة التعبري ، فالبد 
م���ن القت�شار يف مطالبة تطبيق الق�اعد النح�ية على ما يحتاج�ن 
اإليه يف درا�شتهم احلا�شرة من الق�اعد ال�شرورية لتق�مي األ�شنتهم 
وت�شحي���ح اأ�شل�به���م ، وتعبرياتهم وفهمهم مم���ا ُيعَر�ُص عليهم من 
الأ�شالي���ب فهم���ًا �شحيح���ًا ، اأما ما زاد عن ذلك م���ن م�شائل النح� 
وق�اعد اللغة فال �شاأن للطالب ال�شغار ول ينبغي اأن ي�شغلهم املعلم 
مب���ا ل يحتاج�ن اإليه ، بل ويرتك ذل���ك للذين يتخ�ش�ش�ن يف اللغة 
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والنح���� ، وقد يظن بع�ص امل�شتغلني بالتعليم اأن تخ�شي�ص ح�ش�ص 
تدري����ص النح����  والق�اعد ن�ع م���ن العبث وم�شيع���ة ل�قت التالميذ 
الثم���ني، وو�شع جه�دهم يف غري حملها ، ويزعم����ن اأن ال�شحة يف 
ال���كالم و الف�شاح���ة يف البي���ان اإمنا تت�قفان عل���ى ال�شليقة والذوق 
ويزعم����ن كذل���ك اأن تخ�شي�ص ح�ش����ص لتعليم النح���� والق�اعد 
ي�ه���م التالميذ ال�شغار اأن النح� غاي���ة ، ولي�ص و�شيلة ، فيحفظ�ن 
الق�اع���د من غري فه���م ول معرف���ة ويعر�ش�ن عن ناحي���ة تطبيقها 
العمل���ي ، ولكن اأمامنا راأي لأبي عثم���ان عمرو بن بحر اجلاحظ يف 

منهج النح� يبني لنا املنهج ال��شط يف تعليم النح� يق�ل :

"اأم���ا النح� فال ت�شغ���ل قلب ال�شبي اإل مبقدار ما ي�ؤديه اإىل 
ال�شالم���ة م���ن فاح�ص اللحن ، وم���ن مقدار جهل الع����ام ، يف كتاب 
اإن كتب���ه ، و�شع���ر اإن اأن�ش���ده ، و�شيء اإن و�شفه ، وم���ا زاد على ذلك 
فه���� م�شغلة عما ه� اأوىل به من رواية املثل ال�شائر واخلرب ال�شادق 
والتعبري البارع ، اإمنا يرغب يف بل�غ غاية النح� وجماوزة القت�شار 
فيه من ل يحتاج اإىل تعرف ج�شيمات الأم�ر ، ولي�ص له حظ غريه ، 
ول معا�ص �ش�اه ، وع�ي�ص النح� ل يجدي يف املعامالت ، ول ي�شطر 

اإليه يف �شيء" )ر�شائل النح� للجاحظ( .
م�شكالت يف تعليم اللغة العربية :

وبه���ذه امل�ا�شفات ال�جيزة الت���ي �شرحناها يف هذا املقال ح�ل 
تعليم اللغة العربية يف الهند تتبني امل�شكالت التي ن�اجهها يف جمال 
تعلي���م اللغ���ة العربية يف هذه الب���الد ، ذلك اأن املعلم���ني لهذه اللغة  
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اإذا مل تت�اف���ر فيهم تل���ك الكفاءة املطل�بة يف تعليم اللغة ،  ومل يكن 
املتعلم�ن لهذه اللغة  مبخل�شني ، جمدين يف تعلمها ، فقلما يبذل�ن 
جمه����دات يتطلبها منهم تعلم ه���ذه اللغة العزيزة ، وخا�شة طالب 
املدار����ص الإ�شالمية التي ت�شمى باملدار�ص العربية ، فهم ل يركزون 
على تعلم اللغة العربية اهتماماتهم ، بل ول يعتن�ن بها اأثناء التعليم، 

واإمنا يتبع�ن العادة التي ورث�ها طالبًا عن طالب .

اأم���ا ق�شم اللغ���ة العربية يف اجلامعات الع�شري���ة يف الهند فه� 
اأ�شع���ف ق�ش���م بالن�شب���ة اإىل الأق�ش���ام الأخ���رى وه� ل ين���ال عناية  
امل�ش�ؤول���ني مبا ه���� حقه ، وقد يهمل الأ�شات���ذة واملحا�شرون يف هذا 
الق�ش���م يف اأداء  م�ش�ؤولياتهم التعليمية ويرتك�ن طالبهم لكي يعدوا 
لالختبار الأخري عّدته م�شتعينني باملطالعة ومعتمدين على ال�شروح 
واحل�ا�ش���ي عل���ى اأن اللغة العربي���ة يف اجلامعات العاملي���ة ُت�شتخدم 

لتدري�ص امل�اد الإن�شانية وتنمية الق�ى العلمية .
�شحوة جديدة نحو تعلم اللغة العربية :

ولك���ن اللغ���ة العربي���ة واآدابها بعدم���ا اأ�شبحت م��ش���ع اهتمام 
عاملي ، واعرتفت الأو�شاط العلمية وال�شيا�شية يف البلدان الأعجمية 
بقيمته���ا عل���ى امل�شت����ى ال���دويل ، اأقب���ل �شب���اب املدار����ص وطالب 
اجلامعات الإ�شالمية على العتناء بها ، وافتتاح ق�شم خا�ص باللغة 
العربي���ة والأدب العرب���ي فيه���ا ، ذلك لك���ي ُيخرج�ا اللغ���ة العربية 
م���ن زواي���ا اخلم�ل والن���زواء اإىل ال�شاحة العملي���ة ال�ا�شعة ، حيث 
تنف����ص ال�شع���داء وتغطي احلياة بكاملها وتعرب ع���ن جميع  ال�ش�ؤون 
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والأح���داث، وق���د اأن�شئ���ت يف اأنح���اء خمتلف���ة كلي���ات لتعلي���م اللغة 
العربي���ة  ب��شفه���ا حية نامية باقية ، كم���ا �شدرت �شحف وجمالت 
باللغة العربية يتدرب عليها ال�شباب الكتابَة واخلطابة واحل�ار ح�ل 
امل�ا�شيع الدينية ، وم��ش�عات ال�شاعة ، ويتجلى فيها الفكر ال�شليم 

وتتحلى بالعر�ص اجلميل ، وامل��ش�عية وال�اقعية .
ندوة العلماء ودورها يف جمال تعليم اللغة العربية :

وق���د اأدركت ن���دوة العلماء يف الهن���د �شر اللغ���ة العربية اأول ما 
اأدرك���ت يف نهاية القرن التا�شع ع�ش���ر يف عام 893)م حينما اتفقت 
جماعة من اأه���ل العلم والغرية والنظرة الثاقب���ة على تاأ�شي�ص ندوة 
العلم���اء الت���ي قررت تعلي���م اللغة العربي���ة يف الهند لغ���ًة حية ، وقد 
اأن�شئ���ت لتحقيق ه���ذا الغر�ص جامعة اإ�شالمي���ة با�شم "دار العل�م" 
التي كانت ملتقى علماء اللغة العربية من الهند والدول العربية ، ثم 
قام����ا بتعليم اللغة العربية واأخرج�ها من زوايا اخلم�ل اإىل �شاحة 
احلي���اة ، وم���ا هي اإل مدة قليل���ة اإذ تخرج من ه���ذه اجلامعة اأف�اج 
من علماء واأدباء اللغ���ة العربية الذين مثل�ها يف جميع �ش�ؤون العلم 

والأدب خطابًة وكتابًة و�شحافًة وح�ارًا .

ف���كان ذلك خط����ة جرئية يف جمال تعليم اللغ���ة العربية قامت 
به���ا جامعة ندوة العلماء وحطمت اأح���الم الياأ�ص و�ش�ء الظن باللغة 
العربي���ة ، واأع���ادت اإليه���ا احلي���اة والن�ش���اط يف ب���الد كان���ت اللغة 
العربي���ة فيها حم�ش�رة بني الكتب الديني���ة ويف ال�شروح واحل�ا�شي 

والتعليقات .
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ومن���ذ ذل���ك ال�ق���ت تطلع���ت املدار����ص الإ�شالمي���ة العربية يف 
الهن���د اإىل تقليد ندوة العلماء يف هذا املج���ال ، فرنى الي�م ما نراه 
م���ن الرتكيز على تعلي���م اللغة العربية ، وفتح اأق�ش���ام خا�شة باللغة 
العربي���ة، واإقامة ف�ش����ل للتدريب عليها من جمي���ع الن�احي ، وقد 
�ش���درت جمالت و�شحف باللغ���ة العربية ، وت��ش���ع نطاقها وتكثفت 
الهتمام���ات الكبرية بتعلي���م اللغة العربي���ة وا�شتخدامها يف  �ش�ؤون 
احلي���اة كلها يف ه���ذه البالد ، ونرج���� اأن يتي�شر وج����د الأكفاء من 
مدر�ش���ي اللغ���ة العربية يف الهند ويك����ن لتعليم اللغ���ة العربية فيها 

م�شتقبل زاهر. 
بع�ص اجلامعات الر�شمية يف الهند ودورها يف ترويج اللغة العربية 

ول  نن�ش���ى به���ذه املنا�شب���ة دور اجلامعات الر�شمي���ة يف الهند، 
فاإن هذه اجلامعات قد �شاهمت يف ترويج اللغة العربية واآدابها على 

اأو�شع نطاق.

اإن غاي���ة تدري����ص اللغ���ة العربي���ة يف اجلامع���ات العربي���ة ه���� 
اإتقانها،وت�شتمل مناهج تعليمها على ثالث مراحل. 
))( اللي�شان�ص )2( املاج�شتري )3( الدكت�راه

للمرحلة الأوىل ثالث �شن�ات، 
للمرحلة الثانية �شنتان.

وللمرحلة الثالثة خم�ص �شن�ات.
خالل ه���ذه ال�شن�ات يقراأ الطالب الن�ش��ص العربية والق�اعد 
النح�ي���ة وال�شرفي���ة والرتجمة العربي���ة وتاري���خ الأدب العربي يف 
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القدمي واحلديث واأ�ش�ل النقد وطرق التدري�ص ومناهج البحث، ثم 
ينال الطالب �شهادة الدكت�راه يف اللغة العربية. 

وم���ن بني هذه اجلامعات جامعة علي ج���راه الإ�شالمية اأ�ش�شها 
�ش���ر �شيد اأحم���د خان يف الق���رن التا�شع ع�شر امل�شيح���ي ج�شرا بني 
الق���دمي واجلدي���د بني ال�شرق والغ���رب، وكان �شر �شي���د اأحمد خان 
يتمنى اإع���ادة ال�عي الثقايف يف احلياة، فكانت تدر�ص اللغة العربية 
عل���ى اأ�ش����ص ثابتة، وق���د اأقيم يف ه���ذه اجلامع���ة ق�ش���م الدرا�شات 
الإ�شالمي���ة وق�شم اللغة العربية واآدابه���ا، واأُعّد منهج تعليمي يجمع 

بني م�شادر  الأدب وال�شحافة العربية احلديثة.
اجلامعة امللية الإ�شالمية بدلهي.

اأ�ش�ش���ت هذه اجلامعة  يف ع���ام 920)يف عا�شمة الهند واعتنت 
ول تزال تعتني باللغة العربية وتخرج دفعات كثرية للطالب املتعلمني 

فيها.
جامعة جواهر لل نهرو بدلهي وجامعة اإيفل يف حيدراآباد.

وهات���ان اجلامعتان  تهتمان باللغة العربية واآدابها ، ومنهجهما 
يتميز بالرتجمة العربية  وق�ص عليها جامعات الهند الأخرى.
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الخاتمة 

عل���ى كل، فهذه اإطاللة على جه�د العلم���اء امل�شلمني يف مناهج 
تعليم اللغة العربية .يف الهند ، ودرا�شة �شريعة ملدار�شها وجامعاتها 
التي تعتني بتعليم اللغة العربية، واإن هذه املدار�ص واجلامعات رغم 
�شاآل���ة اإمكانياتها تبذل جه�دا كثرية يف ن�ش���ر وتعميم اللغة العربية 
يف بالد نائية عن الدول العربية ، واإن دل هذا على �شيء فاإمنا يدل 
على ح���ب العربية واآدابها ، وقد قال الثعالبي " من اأحب اهلل تعاىل 
اأح���ب ر�ش�له حممدا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن اأحب الر�ش�ل العربي اأحب العرب، 
وم���ن اأحب العرب اأحب العربية، ومن اأح���ب العربية عني بها وثابر 

عليها، و�شرف همته اإليها". 

وما ت�فيقي اإل باهلل عليه ت�كلت واإليه اأنيب .
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دور النشر واملؤلفات العربية 
يف الهند 

ودراسة خاصة حول جهود دائرة 

املعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن

اأ.د. حممد نعمان خان)1(

))(  اأ�شتاذ ورئي�ص ق�شم اللغة العربية بجامعة دلهي- الهند.
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متت���از الهند مبي���زات خمتلفة منها رعايتها للعل����م الإ�شالمية 
والعربي���ة. مل تكن اللغة العربية يف الهند لغة ر�شمية اإل ما �شاء اهلل 
ولكن علم���اء الهند مبل�كها امل�شلمني قام����ا بجه�د جبارة يف �شبيل 
خدم���ة لغة ال�ش���اد وجلبت الهند اإليه���ا علماء من خمتل���ف اللغات 
والعل����م م���ن جميع اأنح���اء العامل الإ�شالم���ي الق���دمي لك�نها اأر�ص 
اأم���ن و�شالم يف ذل���ك ال�قت وكان���ت الأح�ال يف الع���امل الإ�شالمي 
م�شطربة لأ�شباب خمتلفة منها فتنة التتار، يق�ل ف�شيلة ال�شيخ اأب� 
احل�ش���ن علي الندوي رحمه اهلل يف مقدمته للجزء الثامن من كتاب 
والده القيم  الفريد: "نزهة اخل�اطر وبهجة امل�شامع والن�اظر" يف 
�ش���رية اأعالم الهن���د، والكتاب اأي�شا من مطب�ع���ات دائرة املعارف 

العثمانية:

اإمل���ام بالتاريخ  ل���ه  –كم���ا يعلم من  "... فق���د كان���ت الهن���د 
الإ�شالمي- حلق���ة ذهبية من حلقات الع���امل الإ�شالمي، وقد مّثلت 
]كم���ا متّثل[))( ط�را فريدا ذا �شخ�شية خا�شة يف الفكر الإ�شالمي 
والعل�م الإ�شالمية... وغمرت الهند م�جات من الهجرة الإ�شالمية 
بع���د حملة التتار على الع���امل الإ�شالمي ب�شفة خا�شة، اإذ كانت من 
اأق�ى احل�ش�ن واملعاقل للعنا�شر الإ�شالمية الكرمية الق�ية والأ�شر 
النجيب���ة الذكي���ة، العريق���ة يف الدين والعل���م يف اإي���ران وترك�شتان 

اإ�شافة من كاتب هذه املقالة  )((
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وماوراء النهر ب�شفة خا�شة، وهي املنطقة التي وقعت حتت �شنابك 
املغريي���ن وحت���ت رحمة ال�ح�����ص يف فجر القرن ال�شاب���ع الهجري، 
وذل���ك ب�ج�د حك�م���ات اإ�شالمية ق�ية يف الهن���د، كانت تتلقى هذه 
ال�ف����د الكرمية ب�ش���در رحب، وتك���رم وفادتها وحت�ش���ن رفادتها، 
وتتناف�ص يف اأكرب عدد من العلماء وال�شادة والأ�شراف واأهل الف�شل 
وال�شالح الذين يلتج�ؤون اإليها، وتعترب وج�دهم مفخرة لي�ص ف�قها 

مفخرة.

وق���د هزمت هذه احلك�م���ات الإ�شالمية اجلن����د الزاحفة من 
التت���ار �شر هزمية، جّربها التت���ار يف تاريخهم الط�يل الذي مل يكن 
يع���رف غ���ري النت�شار، وغ���ري النار والدم���ار، وحّطم���ت جي��شهم 
حتطيما ل يعرف يف غري هذه الناحية من ن�احي العامل الإ�شالمي.

وناهيك باأن التتار  قد زحف�ا على الهند خم�ص مرات يف حك�مة 
عالء الدين اخللجي )696-6)7ه�( وحده بحما�ص وت�شميم عرف 
بهما التت���ار، وهزمتهم اجلن�د العالئية هزمية منكرة، وافرت�شتهم 
افرتا�ص الذئاب للنعاج، ومل يطمح�ا بعد ذلك اإىل الغارة على الهند 
ومل ي�شت�شرف����ا لها، وظل علم���اء امل�شلمني اآمنني مطمئنني، عاكفني 
عل���ى الدر�ص والتاألي���ف، ون�شر العل���م والدين، والرتبي���ة والإر�شاد، 
وازدهرت الثقافة الإ�شالمية ازدهارا مل يعرف يف بلد اإ�شالمي اآخر 
يف ه���ذه القرون التي تعت���رب قرون انحطاط ع���ام يف العلم والأدب، 
والفك���ر والتاألي���ف، و�شاد عل���ى الع���امل العربي ال���ذي اأثخنته حملة 
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التت���ار، وابتلي بحك���م املماليك والأعاجم والإعي���اء الفكري وال�شلل 
العلم���ي وانت�ش���ر التقلي���د وفق���دت الأ�شال���ة والإب���داع، وظلت خلية 
الإ�ش���الم تع�ّشل يف الهند يف قرون مت�الية، وزخرت القرى الكبرية، 
ف�شال عن امل���دن واحل�ا�شر وف�شال عن ق�شب���ات البالد وع�ا�شم 
احلك�م���ات بالعلم���اء واملعلم���ني املنقطع���ني اإىل الدر����ص والإف���ادة 
وامل�ؤلفني املتجردين للتاأليف والكتابة وال�شي�خ العاكفني على الزهد 
والعبادة والإر�شاد والإفادة، ل يح�شيهم اإل من اأح�شى رمل "عالج" 

و�شعر غنم بني كلب"))(.
بداية املطابع يف الهند:

يرج����ع تاري����خ املطاب����ع يف الهن����د اإىل جم����يء الربتغالي����ني اإليها 
َفاأُ�ش�ش����ت املطابع يف الهند يف املناطق ال�شاحلي����ة غرًبا و�شرًقا،  واأول 
مطبعة اأ�ش�شت فيها عام 556)م يف غ�ا )Goa( لن�شر امل�شيحية واأول 
 Doutrina( كت����اب طبع فيها ع����ام 557)م بعن�ان دوترينا كري�شت����ا
 )St. Xavier(يعن����ي مب����ادئ امل�شيحية للقدي�ص زي وي����ر )Christa
باللغة الربتغالية. ول ت�جد الآن اأية ن�شخة من هذا الكتاب. وقد �شاهم 
خمتل����ف الفرق امل�شيحية يف تط�ير الطباع����ة يف الهند وطبعت امل�اد 
الديني����ة امل�شيحية باللغات املحلي����ة التي تكتب باحلروف غري العربية 

نزه���ة اخل�اطر )طبع���ة دائرة املع���ارف العثمانية( 2/8-3 )مقدم���ة(، ول ت�جد   )((
ه���ذه العب���ارة يف مقدمة ال�شيخ اأبي احل�شن علي الن���دوي، يف طبعة نزهة اخل�اطر 

اجلديدة بعن�ان »الإعالم مبن يف الهند من الأعالم«.
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فبداأت الطباعة يف اللغة التاميلية قبل اللغات الهندية الأخرى))(.

ويعت���رب من ال�شراجية يف علم الفرائ�ص لل�شجاوندي اأول كتاب 
عربي معروف طبع يف الهند وقد ترجمه اإىل اللغة الإجنليزية ال�شري 
ولي���ام ج�ن���ز )Sir William Jones( ون�شره  م���ع املن العربي يف 

كلكته )حاليا ك�لكاتا( �شنة 792)م)2(.

ويرج���ع تاري���خ طباعة امل�شاح���ف ال�شريفة يف الهن���د اإىل عام 
802)م، ثم بداأت طباعة القراآن الكرمي مرتجما اإىل اللغة الأردية.

طباعة الكتب العربية يف الهند:
 وب���داأت الطباع���ة باحل���روف العربي���ة يف اأواخر �شن���ة 3)7)م 
اأو اأوائ���ل �شنة 4)7)م يف مدين���ة ترانق�بار )Tranquebar، حاليا: 
حي���ث ُطب���ع كت���اب بعن�ان   )"Tharangambadi" ثارانغامب���ادي
"�شرك سے بيزارى اور ا�ص سے بچنے كا راستہ")3( يعني الرباءة 
من ال�شرك وطريقة الحرتاز منه. وبداأت طباعة الكتب العربية يف  

الهند يف اأول العقد التا�شع من القرن الثامن ع�شر.

اجلدير بالذكر اأن���ه لي�ص هناك دور كبري لُدور الن�شر التجارية 
يف طباع���ة الكت���ب العربية ب�شبب عدم وج�د ع���دد كبري من ُقرائها 
ب���ني عامتهم، فالكت���ب العربية حتى الكتب الديني���ة منها، ت�شرتيها 

جن�بي هند كي اردو �شحافت  �ص 08).  )((
معجم املطب�عات العربية �ص 84).  )2(

انظر جن�بي هند كي اردو �شحافت  09).  )3(
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املكتب���ات اخلا�ش���ة والعام���ة وبع�ص الأف���راد واملدار����ص الإ�شالمية 
ملكتباته���ا واإعارتها للط���الب الدار�شني فيها فلذل���ك طباعة الكتب 
العربية كانت ومازالت عمال علميا خال�شا يت�ىل اأمرها من ل يت�قع 
نفًع���ا ماّدًيا يف طباعته���ا، والآن هناك بع����ص امل�ؤ�ش�شات احلك�مية 
التي تقدم م�شاعدة مالية لن�شر الكتب العربية، لذلك نرى اأن الكتب 
الدينية طبعت اأكرث ما طبعت من الكتب العربية يف الهند لأنها تباع 

يف املدار�ص املنت�شرة يف جميع اأنحاء الهند.
م�شاهمة دور الن�شر يف ترويج الكتب العربية:

عندم���ا دخ���ل الإجنليز الهن���د جاوؤوا بف���ن الطباع���ة واملطابع 
لأه���داف تب�شريي���ة ولكن���ه مل تب���ق ه���ذه املطابع خلدم���ة الأهداف 
التب�شريي���ة فقط،بل ت��شعت دائرتها اإىل املجالت الأخرى. واملدينة 
التي خدم���ت اللغة العربية بن�شر تراثها من���ذ دخ�ل الطباعة فيها، 
هي مدينة كلكت���ه )Calcutta( وكانت مقًرا لال�شتعمار الإجنليزي 
يف الهن���د وقد �شاعدها وج�د امل�شت�شرقني فيها. اأ�ش�ص الربيطاني�ن 
يناي���ر 784)م،   (5 البنغ���ال( يف  الآ�شي�ي���ة )يف  اجلمعي���ة  فيه���ا 
وكان م�ؤ�ش�شه���ا ورئي�شه���ا الأول ال�ش���ري وليام ج�ن���ز الذي ن�شر من 
 ال�شراجية مع ترجمته اإىل الإجنليزية وكذلك اأ�ش�ص وارن ها�شتنغ�ص 
)Warren Hastings( اأول حاك���م عام بريطاين للبنغال، املدر�شة 
العالية يف اأكت�بر 780)م، وحتمل نفقاتها ل�شنتني حتى وافق جمل�ص 
الإدارة الربيط���اين ب�شرف النفقات للمدر�ش���ة، ومنحت احلك�مة 
الهندية حاليا هذه املدر�شة درج���ة اجلامعة. ولأهمية اللغة العربية 
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يف الهن���د مل ي�شتط���ع الربيطاني����ن �ش���رف النظر عنه���ا فاختاروا 
من الكت���ب العربية املخط�ط���ة وحققها امل�شت�شرق����ن الربيطاني�ن 
م���ع جماعة من علم���اء الهند ون�شروه���ا من �شركة الهن���د ال�شرقية 

واجلمعية الآ�شي�ية ومن مطابع اأخرى بكلكته.
:)1()Kolkata حاليا كولكاتا ،Calcutta( مطابع َكلكته

كان���ت يف كلكته مطابع كث���رية �شاهمت يف ن�ش���ر طباعة الكتب 
العربي���ة، منه���ا مطبع���ة ك�ب���ر )Cooper Press(. وكان ملطبع���ة 
ك�ب���ر اللندني���ة ف���رع يف كلكت���ه، طب���ع معج���م املف���ردات الفار�شية 
والعربي���ة والإنكليزية ل�لي���ام كريك باتري���ك )Kirkpatrick( يف 
ف���رع لن���دن �شن���ة 785)م ثم طبع ملح���ق له يف فرعه���ا بكلكته �شنة 
 East India Company( 799)م.، واإي�ش���ت انديا ك�مباين بري�ص
Press( الت���ي طبعت كليات �شعدي )اأعمال ال�شيخ �شعدي الفار�شية 
والعربية( يف جملدين �شنة )79) و 795)م، وكذلك ن�شر بيلي جان 
)John Belli( م���ن ه���ذه املطبع���ة كتب الق�اعد العربي���ة  بعن�ان: 
جمم�عة الكت���ب املتداولة لدر�ص النح� يف ثالث���ة جملدات، ي�شتمل 
الأول منه���ا على مئة عام���ل و�شرح مئة عام���ل وامل�شباح وطبع �شنة 
802)م، والثاين على هداية النح� والثالث على الكافية وطبعا �شنة 
803) و805)م بالرتتي���ب، ومطبعة اإي�شيات���ك ليث�غرافك ك�مباين 
)Asiatic Lithographic Company ( الت���ي طبع���ت الفت���اوى 
احلمادي���ة �شنة 825)م، وف�ش�ل العم���ادي ودر املختار كليهما �شنة 

معظم املعلومات ماأخوذة من »كلكته كےقدمياردومطابع« �ص�ص 69-21.  )((
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827)م، كلها يف فقه الأحناف واملغني يف �شرح املعجز ل�شديد الدين 
 Medical( ال���كازروين �شن���ة 828)م يف الط���ب، واملطبعة الطبي���ة
Press( التي ن�شرت الهداية يف الفقه والكافية يف النح�، ثم �شميت 
ه���ذه املطبعة مطب���ع مظهر العجائ���ب فن�شرت ه���ذه املطبعة تاريخ 
مل����ك الأر�ص �شنة 866)م ونفحة اليمن لل�شرواين. ثم �شميت هذه 
املطبعة "اأردو كائد بري�ص" )Urdu Guide Press( وطبعت نفحة 
اليمن.ومطبعة ب�ش����ب ك�ليج )Bishop College Press( وكانت 
ت�شمي عادة مطبعة ك�ليج )ك�ليج بري�ص( التي ن�شرت كتاب الإ�شابة 
Educa�  يف متييز ال�شحابة. ون�شرت مطبعة اأيدوكات�شي�ن )مطبع
tion( الفت���اوى العاملكريية اأو الهندية يف �شتة جملدات �شخمة بني 

828)-829)م كما طبعت الأ�شباه والنظائر �شنة 844).
:)Lucknow( مطابع لكهنوؤ

تعت���رب لكهن� اأي�شا م���ن اأهم املدن التي ت�ل���ت وتت�ىل مكتباتها 
طباع���ة الكتب العربية. من اأهم مطابع الكت���ب العربية مطبعة َنَ�ْل 
ِك�شْ�ر التي خدمت اللغة العربية بعل�مها العربية والدينية ح�ايل مئة 
�شنة من 858) اإىل 950)م. ومطبعة ن�لك�ش�ر لي�شت مطبعة اأو دارا 
للن�شر فقط بل كانت جممعا علميا للبحث والتحقيق مبعنى الكلمة،  
وكان يعمل فيها الن�شاخ واخلطاط����ن والعلماء م�شتغنني ومن�شغلني 
باأعماله���م م���ن الن�شخ والت�شحي���ح والبحث والتحقي���ق والت�شحيح 
وبع���دد كب���ري مل يجتمع هذا الع���دد الهائل يف اأي���ة مطبعة اأخرى يف 
الهن���د. وكان م���ن ال�شع���ب اإيجاد الن�ش���اخ املهرة الذي���ن ين�شخ�ن 
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الن�شخ���ة النهائية بخطهم اجليد للطباع���ة فاأ�ش�ص املن�شي ن�لك�ش�ر 
�شاحب املطبعة دارا لرتبية النا�شئني للن�شخ وكتابة امل�ش�دات وبذلك 
�شه���ل اأم���ر الطباعة له. وكان ع���دد الن�شاخ الدائم���ني اأكرث من مئة 
نا�ش���خ بالإ�شاف���ة اإىل الن�شاخ الذين كان�ا يعمل����ن عملهم حينا بعد 
حني ح�ش���ب العمل املت�فر لهم وياأخذون الأجرة ح�شب كمية عملهم 
وكان عدده���م اأي�ش���ا ل يقل عن مئ���ة نا�ش���خ))(. وكان هدفه خدمة 
ال�ط���ن وت�فري الكتب ب�شعر اأرخ�ص، وتط�رت املطبعة تط�را هائال 
حت���ى تفرع���ت وتعددت لها ف���روع يف عدة من امل���دن الهندية وترك 
املن�شي ن�ل ك�ش�ر عند وفاته، عقارا بقيمة ع�شرة ماليني روبية وكان 
ملطبعت���ه فروع يف كانب�ر وله�ر وباتيال واإله اآباد واأجمري  وجبل ب�ر 
وكان له وكالء يف دلهي وباتنا وكلكتا وغريها من املدن الهندية كما 
كان ل���ه ممثل يف لندن)2(. وكانت مطبعت���ه معروفة يف ال�شرق فكان 
ي�شدر الكتب اإىل اإيران واأفغان�شتان وترك�شتان ال�شينية واأذربيجان 
و�شمرقن���د وبخ���ارى وطا�شقند، كم���ا كانت مطب�عات���ه معروفة يف 
البلدان العربية والأوروبية. وكان قد بنى دارا لل�شيافة لكرثة التجار 
التي كان�ا ياأت�ن اإليه ل�شراء الكتب. وكان تاجرا ناجحا ل مييز  بني 
كتاب واآخر بل كان ين�شر الكتب باحلروف العربية والهندية وغريها 
كما كان ين�ش���ر الكتب جلميع الديانات واملناه���ج الدرا�شية والكتب 
الأ�شط�ري���ة ويف امل��ش�عات املختلفة، لذلك كان م��شع تقدير لدى 

جميع الفرق ومن الكتب الكثرية التي طبعها بالعربية:

من�شي ن�ل ك�ش�ر �ص 6).  )((
ال�شابق �ص 25.  )2(
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الإتقان يف عل�م الق���راآن لل�شي�طي، والتبيان يف اإعراب القراآن 
للعكربي، والدر النظيم يف خ�ا�ص القراآن العظيم لليمني ال�شافعي، 
وتف�ش���ري البي�ش���اوي والتف�شري املن�ش����ب اإىل ابن عرب���ي، و�ش�اطع 
الإلهام لفي�شي. والتف�ش���ريات الأحمدية )يف اأحكام القراآن( للمال 
جي����ن، واإر�ش���اد ال�ش���اري يف �شرح البخ���اري للق�شط���الين، و�شرح 
الن�وي ل�شحيح م�شلم، و�ش���نن اأبي داوود، و�شنن ابن ماجه، وجامع 
الرتمذي، وم�شكاة امل�شابي���ح للتربيزي وجممع بحار الأن�ار ملحمد 
طاه���ر الَفَتن���ي، ودلئل اخل���ريات، للج���زويل، واحل�شن احل�شني 
للجزري، وال�شفا بتعريف حق�ق امل�شطفى للقا�شي عيا�ص، وتقريب 
التهذيب لبن حجر. واأح�ش���ن الب�شاعة يف م�شائل الر�شاعة ملحمد 
اأح�ش���ن النان�ت�ي، واأح�ال طبق���ات الفقهاء م���ع اجلامع ال�شغري، 
واأ�ش����ل ال�شا�شي م���ع حا�شي���ة حممد ح�ش���ن ال�شنبهل���ي، والأ�شباه 
والنظائ���ر لبن جني���م، والبناية �شرح الهداية للعين���ي، والتل�يح مع 
ثالث ح�ا�ص للتفتازاين، واجلامع ال�شغري لالإمام حممد بن احل�شن 
ال�شيباين، والدر املختار يف �شرح تن�ير الأب�شار للح�شكفي، و �شرح 
كنز الدقائق لب���در الدين العيني، والفتاوى الهندية، وفتاوى قا�شي 
خان، ون����ر الأن�ار للمال جي�ن، واأ�ش�ل الكايف، والفروع من الكايف، 

كالهما للكليني ال�شيعي.

واألفي���ة لبن مال���ك، وت�شهيل الكافية لعب���د احلق اخلريابادي، 
والكافيةلب���ن احلاجب، ودي����ان علي بن اأبي طال���ب، وحما�شة اأبي 
مت���ام، واملعلق���ات ال�شبع، و�ش���رح احلما�ش���ة لل�شيخ في����ص احل�شن 
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ال�شهارنف����ري، والقلي�بي، ومقامات احلري���ري، وخمت�شر املعاين 
للتفت���ازاين، والقام�����ص املحي���ط للفريوزابادي، واأ�شا����ص البالغة 
للزخم�ش���ري، وفقه الل�شان لكرامت ح�شني، واإحياء العل�م للغزايل، 
وغني���ة الطالب���ني لل�شيخ عب���د القادر اجلي���الين، وف�ش��ص احلكم 
لبن عرب���ي، وع�ارف املع���ارف ل�شهاب الدين ال�شه���روردي و�شرح 
العقائ���د الن�شفية، و�ش���رح امل�اق���ف لل�شريف اجلرج���اين، وميزان 
املنطق، و�شرح اإ�شارات ابن �شينا، لن�شري الدين الط��شي، وحميات 
القان�ن مع احل�ا�شي لب���ن �شينا، وال�شديدي �شرح امل�جز، للحكيم 
ال���كازروين، و�ش���رح الأ�شب���اب يف جملدي���ن، للحكي���م جن���م الدين 
ال�شمرقندي،وقان�جنه:خمت�ش���ر يف الطب، وم�جز القان�ن، لعالء 

الدين القر�شي، ومعاجلات نفي�شي، لنفي�ص بن ع��ص القر�شي.

وتعت���رب مدينة دهلي اأو دله���ي )Delhi( اأي�شا من اأكرب مراكز 
طباع���ة الكتب العربية يف الهند ومن املكات���ب القدمية فيها:اأح�شن 
املطاب���ع واجلمعي���ة بري�ص وجي���د برقيربي�ص ومطب���ع ح�شني حممد 
واملكتب���ة الرحيمية واملكتب���ة الر�شيدية ومكتب���ة جمتبائي وحمب�ب 
Islamic Wonders Bu� بي����رو  فندر����ص  )املطابع،واإ�شالم���ك 

reau(، وبرنتن��گ ورك����ص، الب���الغ بابليكات�شي����ن، وج-ك- اآف�شت 
بري����ص )جاي كيه اآف�شيت برنتارز(، ومطبعة دار ال�شالم، ومرکزي 
مکتب��ه اإ�شالم���ي پبلي�شرز ومكتب���ة اأب���ي احل�شن عل���ي، ودار�شلمان 
للطباع���ة والن�شر، ودار العلم، مكتبة املع���ارف ودار الفاروقي، ودار 
املعرفة،جامع���ة نغ���ار، ودان����ص بکڈپ��و، وامل�ؤ�ش�شة الهندي���ة للثقافة 
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وال���رتاث والفن، وني� پبل��ک پري�ص، وي�ن���ني بري�ص.وغريها خا�شة 
القدمي���ة منها ذهبت مع الزمن وم���ن مطب�عاتها: رو�شة الأدب يف 
ت�شهي���ل كالم الع���رب، و لمع الدراري على جام���ع البخاري، لل�شيخ 
ر�شي���د اأحمد الكنك�هي واإكفار امللحدين يف �شروريات الدين لل�شيخ 
حمم���د اأن�ر �شاه الك�شمريي وني���ل الفرقدين يف م�شاألة رفع اليدين، 
ل���ه اأي�شا، والق�ل الف�شيح فيما يتعلق بن�شد اأب�اب ال�شحيح لل�شيخ 
فخ���ر الدي���ن اأحم���د، و�شرب اخل���امت على ح���دوث الع���امل، لل�شيخ 
الك�شم���ريي املذك����ر، واإجناح احلاجة يف �شرح �ش���نن ]ابن[ ماجة، 
للم�ل�ي عبد الغني املجددي، و مقامات احلريري مع ح�ا�ص لل�شيخ 
حممد اإدري�ص الكاندهل����ي، وكتب احلديث وغريها من الكتب مثل 
عم���دة الأ�ش����ل يف اأحاديث الر�ش�ل،للم�ل�ي حمم���د �شاه احلنفي، 
والهدي���ة ال�شنية يف ذك���ر دار العل�م الدي�بندي���ة، لل�شيخ ذو الفقار 
عل���ي الدي�بندي، وت�شهيل الدرا�شة يف ترجم���ة احلما�شة، له اأي�شا، 
والت�ش���رف مبعرف���ة اأحاديث الت�ش����ف، لل�شيخ حمم���د اأ�شرف علي 

التهان�ي.

ومن ال�شعب ح�شر املطابع التي طبعت الكتب العربية يف الهند، 
وه���ذا يحتاج اإىل م�شروع كب���ري م�شتقل لأن الكتب العربية طبعت يف 
معظ���م ال�لي���ات الهندية ويف عدد كبري من امل���دن الهندية الكبرية 
وال�شغ���رية وكث���ري من  اأوائ���ل املطب�عات مازال���ت خمفية والبحث 
عنه���ا يحتاج اإىل وقت ط�يل فنظ���رة اإىل معجم املطب�عات العربية 
للدكت����ر اأحمد خ���ان )من مطب�ع���ات مكتبة امللك فه���د ال�طنية( 
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ينبئ���َك عن اأهمي���ة املطب�عات العربية يف الهن���د. فنذكر هنا بع�ص 
املكتب���ات لالإ�شارة اإىل انت�ش���ار الطباعة العربية من اأدنى الهند اإىل 
اأق�شاها ولي�ص ح�ش���را للمكتبات التي ت�لت طباعة الكتب العربية، 

ومن املطابع الهندية الأخرى:

ويف ولية اأترابراد�ص:مطبعة معارف باأعظم كره�مطابع اأكرب 
اآباد )اآكره /اأغره حاليا ومطبع ن�ر الأن�ار،ومدينة بري�ص يف بجن�ر. 
ويف بنار����ص مطبعة گلزار همي�شه به���ار، ومطبعة باغ و بهار بنار�ص 

واإدارة البح�ث الإ�شالمية باجلامعة ال�شلفية.

ويف دي�بند:احتاد بكدب�، واملكتبةالأ�شرفية، واملكتبة الإعزازية، 
واأكادميي���ة �شي���خ الهن���د باجلامع���ة الإ�شالمي���ة دارالعل�م،واملكتبة 
احل�شيني���ة )كتب خانه ح�شيني���ه(، ومطبع خ�شر راه، ودار الكتاب، 
ودار املعارف،املكتبة الرحيمية، ومكتبة ر�شي، وفي�شل پبليکاتسيون 
ومطبع قا�شمي )املطبعة القا�شمية(، ومعهد الأن�ر، ومكتبة نعمانية، 

واملكتبة ال�حيدية.

ويف رائي بريلي: مكتبة دار عرفات، دارة ال�شيخ علم اهلل.
ومن مطابع �شهارنب�ر: املكتبة احلي�ية .

ويف علي گڑه)علي كرا/ عليجرا(:مطبع فتح الأخبار ك�ل �شلع 
علي كره،ومعهد الدرا�شات الإ�شالميةبجامعة علي كره الإ�شالمية، 
وق�ش���م اللغة العربية بجامعة علي ك���ره الإ�شالمية، وجممع البح�ث 

العربية، وجممع ال�شري �شيد العلمي، بجامعة علي كره الإ�شالمية.
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ومن مطاب���ع كانب�ر: مطبع رزاقي، وجميدي، ومطبع حممدي، 
ونامي.

الرفيع���ي  واملطب���ع  اأحم���دي،  مطب���ع  )لكن���اوؤ(:  لكهن����ؤ  ويف 
املعزي، واملطب���ع العل�ي،ومطبع حممدي ومطبع���ة اآ�شي املدرا�شي، 
العلم���اء(،  )ن���دوة  العلم���ي  الإ�شالم���ي   ون�لك�ش�ر،واملجم���ع 
والن�شر)ن���دوة  ال�شحاف���ة  ودع�ت�م�ؤ�ش�ش���ة  إحيائےعل��وم  وإداره 

العلماء(.
ومن مطابع مراداآباد: مطبع عني الأخبار.

ومن مطابع ميرٹه )مريت/ مريث(: املكتبة العلمية، ومطبع قادري.

ويف ولية البنغال: مبدين���ة كلكته )ك�لكاتا(: مطبع اإبراهيمي، 
واأُردو كائد بري�ص، وايج�كات�شي�نربي�ص، واإي�شت انديا كمبني بري�ص، 
واي�شيات���ك ليته�كرافك كمبني بري�ص، ببت�شت م�شن بري�ص، بر�شني 
بري����ص اآف دي كالج اآف ف�رت ولي���ام، وجمعية البح�ث الإ�شالمية، 
كلكتة ولن���دن وغريهما من املدن، و�شكر اهلل بري�ص، �شيخ اأحمد بن 
حممد اليمني ال�شرواين بري����ص، ومطبع طبي، ومطبع عني العيان، 

ومطبع قادري، ك�بر بري�ص، ومطبع ماهر، وهندو�شتاين بري�ص.

ومن مطابع  ولية اآ�شام مطبعة جامعة اآ�شام، ق�شم اللغة العربية
ومن مطابع ولية بيهار املطبع اخلليلي يف اآرا

وم���ن مطابع ولي���ة تاميل نادو: مبدرا�ص )ت�شن���اي حاليا(: دار 
�شلطانه للطباعة والن�شر اإ�شالمك فاوؤندات�شي�ن تر�شت
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وم���ن مطاب���ع ولي���ة تلنغانا:املطبع���ة العزيزية ومطبع���ة دائرة 
املعارف العثمانية ومطبع كنز العل�م كلها يف حيدراآباد

ومن مطابع ولية جام� وکشمير: مطبع حممدي، دار احلكمة اأو 
بيت احلكمة الندوية يف �شرينغار. و دار الهجرة يف جام�.

ومن مطابع ولية راج�شتان:جممع ال�شفة،بجامعة معني الدين 
اجل�شتي يف اأجمري

ومن مطابع ولية غجرات:املجل�ص العلميبدابهيل.
.)Bhatkal( ومن مطابع ولية كرناتكا: مکتبة الّرو�شة يف بهاتكال

وم���ن مطاب���ع ولي���ة ك���ريال: �ش���ي اإت����ص حمم���د ك�ي���ا واأولده 
للكتب،وَبّياني���ه يف براّب���ان غ���ادي، واأمينة ب�ك �شت���ال، تال�ّشريي، 
بدري���ه ب�ك����ص، ك�ّت���اكال، عربي���نَن ب�ك�ص،ك�ّتاكال.وم���ن مطاب���ع 

كاليك�ت: مكتبة عربنيت، ودار املعارف، ومكتبة الهدى.

ومن مطابع ولية مهارا�ش���رتا، مطابعبمبئي)ب�مباي وم�مباي 
حاليا(:مطبع �شهابي ومطبع فتح الكرمي واملطبعة امل�شطف�ية التي 
ن�ش���رت اأول طبعة لأهم م�شادر تاريخ جند: رو�شة الأفكار والأفهام 
ملرت���اد ح���ال الإمام وتع���داد غ���زوات ذوي الإ�شالم، ع���ام 332)ه� 
ومكتب���ة ملك الكت���اب ال�شريازي وال���دار ال�شلفي���ة. ودار القيمة يف 
ي، �شنة 403)ه�. بهي�اندي م���ن مطب�عاتها: حتفة الأ�شراف للم���زِّ

ومن مطابع ماليگاؤں )Malegaon(: مطبع علمي.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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وم���ن اأهم مطابع ولية مادهيابراد����ص:))( املطبع ال�شكندري 
و)2( املطب���ع ال�شاه جه���اين و)3( املطبع ال�شلط���اين و)4( املطبع 
ال�شديقي التي اأ�ش�شها اأمري اإمارة به�بال الإ�شالمية الن�اب حممد 
�شديقح�ش���ن خ���ان الذي ن�ش���ر كتبا قيم���ة ووزعها عل���ى امل�ؤ�ش�شات 

والأ�شخا�ص.
بع�ص املطبوعات العربيــة يف الهند حتى منت�شف القرن التا�شع 

ع�شر للميالد:
كليات �شعدي، اي�شت انديا كمبني، كلكته )2ج(. )79) و795).

The Persian And Arabic Works Of Sadee, in 2Vols: 

Vol. II: Containing His Dewan, or Book of Poems, 
Consisting of Idylls, Elegies, Odes And Other Miscella�
neous Pieces (1795) (Arabic Edition) By Sadi )

جمم�عة الكتب املتداولة لدر�ص النح� كلكته اي�شت انديا كمبني 
بري�ص 802).

اب���ن احلاجب: هداي���ة النح� م���ع الرتجم���ة الفار�شي���ة ل�ليام 
نا�ش�لي�ص وج�اد علي، بت�شحيح امل�ل�ي ب�شري الدين حممد وا�شرف 

الدين حممد، كلكته اي�شت انديا كمبني بري�ص 803).

احلريري: مقامات 2مج، كمبني بري�ص 2)8).

اأحمد ب���ن حممد اليمن���ي ال�ش���رواين: حديقة الأف���راح، كلكته 
229)ه�/3)8)م.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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كلكت���ه(  )بن���در  ال�شاباطي���ة  براه���ني  �شاب���اط:  ج����اد 
229)ه�/3)8)م.

�شعد الدين تفتازاين: خمت�شر املعاين ت�شحيح جان علي وعبد 
الرحيم ك�ركهب�ري، كلكته )705( �ص

دي  اآف  كرام���ر   :)Methew Lumsden( مل�ش���دن  ميتهي���� 
عربك لينك�يج، اي�ش���ت" انديا كمبني بري�ص 3)8) )2مج بالعربية 

والإنكليزية(

لكت اأيه )حمقق؟(: مائة عامل و�شرح مائة عامل، هندو�شتاين 
بري�ص 4)8).

جالل الدين حممد بن عبد الرحمن قزويني: تلخي�ص املفتاح، 
5)8)م.

جم���ال القر�ش���ي: ال�ش���راح ت�شحي���ح دروي�ص علي ج���ان، عبد 
الرحيم، غالم ح�شني وح�شن علي، �شكر اهلل بري�ص 5)8)م.

قط���ب الدين: قطبي ت�شحيح جان عل���ي، عبد الرحيم وميتهي� 
مل�شدن، كلكته اي�شت انديا كمبني بري�ص.

اب���ن احلاجب: الف�ائ���د ال�شيائية- �شرح عب���د الرحمن جامي 
233)ه�/7)8)م.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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جمد الدين حمم���د يعق�ب: القام��ص العرب���ي ت�شحيح ال�شيخ 
اأحم���د بن حمم���د اليمني ال�شرواين، �شيخ اأحم���د بن حممد اليمني 

ال�شرواين بري�ص )2مج(، 7)8)م.

األ���ف ليل���ة وليل���ة ت�شحي���ح ال�شي���خ اأحمد ب���ن حمم���د اليمني 
ال�شرواين، هندو�شتاين بري�ص 8)8) )2مج(

�ش���راج الدي���ن عل���ي خ���ان: جام���ع التعزيرات)ترجم���ة عربية 
خمت�شرة لقان�ن العق�بات الهندي(،  ت�شحيح وليت ح�شني كلكته 

مطبع عني العيان 820)م/236)ه�.

عبد الرحي���م بن عبد الكرمي �شفي ب�ري: ح���ل ال�ش�اهد �شرح 
جامي، مطبع ماهر 236)ه�/820)م.

حممد اإبراهي���م: الأ�شباه والنظائر ت�شحي���ح كلزار علي وعبد 
الغني 240)ه�/824)م.

اأب���� الفتح ركن ب���ن ح�شام ناك����ري: فتاوى حمادي���ه اي�شياتك 
ليته�كرافك بري�ص 825)م.

اي�شيات���ك  املخت���ار،  در  احل�شكف���ي:  الدي���ن  ع���الء  حمم���د 
ليته�كرافك بري�ص، 827)-829)م.

ال�شيخ نظ���ام الدين وغريه )ترتيب(: فتاوى عاملكريي يف فروع 
احلنفية ايج�كات�شي�ن بري�ص، كلكته )6مج(، 827)-829)م.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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اأب���� الفت���ح عب���د الرحي���م املرغين���اين ال�شمرقن���دي: ف�ش����ل 
العمادي، اي�شياتك ليته�كرافك بري�ص 243)ه�/ 827)م.

اب���ن احلاج���ب: مغني اللبي���ب، ت�شحيح عبد الرحي���م بن عبد 
الكرمي �شفي ب�ري 828)م.

عب���د الرحيم بن عبد الكرمي �شفي ب����ري: غاية البيان يف علم 
الل�شان 828)م

�شدي���د الدي���ن كازروين:  املغن���ي يف �ش���رح املعج���ز ت�شحي���ح 
غ���الم نب���ي دهل����ي، كلكت���ه اي�شيات���ك ليته�كرافك كمبن���ي بري�ص 

244)ه�/828)م.

ابن �شيناء: اأرج�زة �شينائية ت�شحيح حكيم عبد املجيد، كلكته 
مطبع طبي، 829)م.

اأكم���ل الدين بن حمم�د: غاية ال�شرح ]�ش���رح[ الهداية، كلكته 
مطبع طبي 245)ه�/829)م.

ع�شم���ت اهلل �شهارنب����ري: اأن����ار خال�شة احل�ش���اب ت�شحيح 
حامد اهلل نقي، غالم �شبحان، عبا�ص وحكيم عبد املجيد )320�ص( 
ي�شتم���ل على حل العب���ارات الغام�شة باإيراد الق�اع���د الأدبية وبيان 

امل�شائل بالرباهني الهند�شية واحل�شابية، 829)م.

حمم���د �شري���ف جرج���اين: �شريفي���ه، كلكت���ه مطب���ع ق���ادري 
245)ه�/829)م

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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اأكم���ل الدي���ن بن حمم����د: العناي���ة يف �شرح الهداي���ة ت�شحيح 
امل�ل����ي اأحمد كبري، غياث الدين، حممد وجي���ه، ب�شري الدين، ن�ر 
احلق، حمم���د مرت�شي، عجيب اأحمد وامل�ل����ي وارث علي، ببت�شت 

م�شن بري�ص 830)-837) )4مج(
جم���ال القري�شي: ال�شراح )ط3( ت�شحيح واإ�شافة ونظر ثاين 

حكيم عبد املجيد، كلكته مطبع طبي 830)م.
عبد الرحيم بن عبد الكرمي �شفي ب�ري: اأو�شح امل�شالك، كلكته 

اردو كائد بري�ص، 832)م.
ال�شي���خ اأحمد بن حممد اليمن���ي ال�شرواين: منهاج البيان .. يف 

علم العرو�ص والق�ايف، كلكته، 834)م.

األ���ف ليلة وليلة، ت�شحيح دبلي� اي���ج مكناطن، وليم تهيكر ايند 
كمبني 839)-842) )4مج(.

ابن عرب �شاه: عجائب املقدور يف اأخبار تيم�ر، ت�شحيح م�ل�ي 
احمد كبري، م�ل�ي حممد وجيه، م�ل�ي ب�شري الدين.

ن�ر احلق، حممد مرت�شى، حممد مظهر، عجيب احمد، يار علي، 
غالم ح�شني  اور م�ل�ي وحيد النبي 257)ه�/ )84)م )509�ص(

زين العابدين بن اإبراهيم: الأ�شباه والنظائر مع �شرح احلم�ي 
ت�شحي���ح حممد اإبراهي���م، كلزار عل���ي، وعبدالغن���ي، كلكته مطبع 

ايدوكي�شن 260)/844) )747�ص(/ فقه

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ال�شي���خ اأحمد بن حممد اليمن���ي ال�شرواين: العج���ب العجائب 
)ط2( ت�شحي���ح عب���د الرحيم مراجعة م�ل�ي عب���د املجيد وهادي 

علي، كلكته )26)/845)م.

كم���ال الدي���ن عبد ال���رزاق: ا�شطالح���ات ال�ش�في���ة ت�شحيح 
ا�شربنكر، مدر�شة بري�ص، كلكته، 845)م.

اب���ن اجللدي: اإخ����ان ال�شف���ا ت�شحيح غالم حي���در ه�كل�ي، 
كلكته، 846)م.

ال�شيخ اأحمد بن حممد اليمني ال�شرواين: منهاج البيان ال�شايف 
.. يف علم العرو�ص والق�ايف، كلكته 263)/846)م.

ر�شا ح�شن خان: مطارح الأذكياء، كلكته مطبع طبي، 846)م.

ال�شي���خ اأحمد الطحط���اوي: در املختار، كلكت���ه، مدر�شه بري�ص 
264)/847)م )2مج(.

م�شي���ح الدين حممد: مفتاح الر�شاد، كلكته، مطبع اآفتاب عامل 
تاب 264)/847)

عب���د اهلل الفاكه���ي: ح���دود النح���� ت�شحيح ا�شربنك���ر كلكته، 
ببت�شت م�شن بري�ص براي اي�شياتك �ش��شائتي، 849)م.

ر�شالة منطق )بالعربية( لعلي ح�شني بريل�ي، 849)م.
جامع اخلطيب )جمم�عة خطب اجلمعة والعيدين(، 849)م.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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مطبع قادري مريته� 849): تف�شري ]�ش�رة[ ي��شف، 849)م.
الكتب العربية يف الوقت احلايل:

هناك عدد ل باأ�ص به من الكتب التي تطبع حاليا يف الهند ولكنه 
كما و�شحت فيما م�شى اأنه ل �ش�ق لها فتطبع يف عدد حمدود وتباع 
للمكتب���ات كما تهدى لها ولأ�شخا�ص، فنذك���ر هنا بع�ص الكتب التي 

ن�شرت يف الهند:

من مطب�عات دلهي: الدرا�شات العربية يف اجلامعات ال�شمالية 
من���ذ ال�شتقالل يف 947)م، املعهد الهن���دي للدرا�شات الإ�شالمية، 
ني���� دله���ي 989)، وم�شاهمة دار العل����م دي�بن���د يف الأدب العربي 
حتى ع���ام 400)ه�/ 980)م، دار الفاروقي، دلهي اجلديدة 990)، 
والرتجم���ة العربية يف الهن���د بعد ال�شتق���الل، دار �شلمان للطباعة 
والن�شر، دلهي اجلديدة 997)، وم�شاهمة علماء عظيم اآباد يف اآداب 
اللغة العربية وعل�مه���ا، دار العلم للطباعة والن�شر، دلهي اجلديدة 
2003م، وم�شاهم���ة الهند يف النرث العرب���ي خالل القرن الع�شرين، 
ماك����ف برنرت�ص، دهلي 424)ه����/2003م، و"ح���ايل" ]ال�شاعر[ 
والأدب العرب���ي، ك�خ العلم، دله���ي 2006م. ومن من�ش�رات املجل�ص 
الهندي للعالقات الثقافية احلك�مي الذي ين�شر دورية عربية با�شم 
"ثقافة الهند": واقع اللغة العربية يف اجلامعات الهندية 2005م. 

واأهمية الت�ش�ف يف العامل املعا�شر وغريهما.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ويف بيهار: نفحة الهند )تراجم ال�شخ�شيات الهندية يف الثقافة 
العربي���ة، كاتيهار 2004م، وم�شاهمة علم���اء دلهي يف اللغة العربية 

واآدابها حتى عام 857)م، دربنجه 427)ه�/2006م.

ويف ولي���ة تلنغانه: يف حيدراآباد علماء العربية وم�شاهماتهم يف 
الأدب العرب���ي يف العهد الآ�شفجاه���ي )مملكة النظام بحيدراآباد-

الهن���د(، اجلامعة النظامية 2005م، رجال من العرب والعجم، دار 
ح�شان العربية 435)ه�/ 4)20م.

ويف ولية ك�شمري: ال�شحافة العربية يف الهند ن�شاأتها وتط�رها، 
دار الهجرة، جام 8)4)ه����/ 997)م، واأماثل ك�شمري، بيت احلكمة 
الندوية، �شري جنر 2004م،  وم�شاهمة اأهل ك�شمري يف اللغة العربية 
والأدب العرب���ي، )م���ن القرن الثام���ن الهجري اإىل الق���رن الثالث 

ع�شر( 2ج، بيت احلكمة الندوية، �شري جنر 2004-2008م، 

ويف ك���ريال،يف كاليك����ت: حتفة املجاهدي���ن للحفيد وحتري�ص 
اأه���ل الإميان عل���ى جهاد عبدة ال�شلبان للج���د )كالهما من القرن 
العا�ش���ر للهج���رة(، مكتبة الهدى 996)، وال�شع���ر العربي يف كريال 
مبدوؤه وتط����ره، عربنيت 2003م، ومقاومة ال�شتعمار الربتغايل يف 
مليب���ار، مكتبة اله���دى 2007م، وق�شيدة فتح املبني لل�شامري الذي 
يحب امل�شلم���ني )من القرن )) ه�(، مكتبة الهدى )د.ت.(، وتاريخ 
الدع�ة الإ�شالمي���ة يف �شبه القارة الهندي���ة، جممع املركز للبح�ث 

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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الإ�شالمي���ة بجامع���ة مرك���ز الثقاف���ة ال�شني���ة، كاليك����ت 3)20م. 
وامل�شلم�ن يف كريال، مكتبة اأكمل يف َماّلب�رم

م���ن مطب�عات علي كره )اأترابراد�ص(: �شبحة املرجان يف اآثار 
هندو�شتان )حتقيق(، معهد الدرا�شات الإ�شالمية بجامعة علي كره 
الإ�شالمي���ة )2مج( 976)و980). ط���رب الأماثل برتاجم الأفا�شل 
)حتقي���ق( 2ج، مركز الدرا�شات الآ�شي�ية الغربية بجامعة علي كره 

الإ�شالمية 993) و2000م.

من مطب�ع���ات لكهن����ؤ )اأترابراد�ص(، م�ؤلف���ات ال�شيخ حممد 
الراب���ع احل�شن���ي الن���دوي: يف ظ���الل ال�ش���رية، والع���امل الإ�شالمي 
الي����م: ق�شايا وحل����ل، واأ�ش�اء عل���ى الأدب الإ�شالم���ي، ويف وطن 
الإمام البخ���اري. ومن م�ؤلفات ال�شيخ حممد وا�شح ر�شيد احل�شني 
الندوي: م�شادر الأدب العرب���ي، والدع�ة الإ�شالمية ومناهجها يف 
الهن���د، وخمت�ش���ر ال�شمائل النب�ي���ة، وال�شيخ اأب���� احل�شن الندوي 
قائ���دا وحكيما، واأعالم الأدب العرب���ي يف الع�شر احلديث. وجميع 
هذه الكتب من مطب�عات جمل�ص التحقيق واملن�ش�رات الإ�شالمية .

ويف رامب����ر، م���ن من�ش����رات مكتب���ة ر�ش���ا رامب����ر: تف�ش���ري 
�شفي���ان الث����ري )حتقي���ق( 965)م، والفل�شف���ة الهندي���ة القدمية، 

7)4)ه�/996)م وغريهما من الكتب.

م���ن مطب�عات به�بال )مهارا�ش���رتا(: م�شاهمة نازك املالئكة 
يف ال�شعر والنقد 2004م، والعل�م الدينية والفكرية بالهند يف العهد 
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الإنكلي���زي، م�ؤ�ش�ش���ة م�لنا حمم���د عمران خ���ان للتعليم واخلدمة 
الجتماعية 3)20م

ويف مدرا����ص )ت�شناي حاليا/ ولية تاميل ن���ادو(: اأعالم النرث 
وال�شع���ر يف الع�شر العربي احلديث، دار حافظ���ة للطباعة والن�شر 

400)ه�/980)م.

وه���ذا ذكرنا على �شبيل الإ�شارة وهن���اك كتب قيمة وم�ؤ�ش�شات 
مهم���ة تركن���ا ذكرها لئال يط����ل البح���ث، فناأت���ي اإىل تعريف اأهم 
امل�ؤ�ش�ش���ات الهندي���ة الت���ي قام���ت بدور مه���م جدا يف �شبي���ل اإحياء 

الرتاث العربي الإ�شالمي، األ وهي دائرة املعارف العثمانية.
حيدراآباد مقر دائرة املعارف العثمانية:

ت�شمى مدين���ة حيدراآباد الهندية حيدراآب���اد الدكن متييزا عن 
حيدراآب���اد ال�شند يف باك�شتان احلالية، وهي من مفاخر الإ�شالم يف 
رها حممد علي قط���ب �شاه، وكانت  الهن���د ومن اأ�شهر مدنه���ا، م�شّ
عا�شم���ة الُقْطب�َشاهّيني،وبقي���ت عا�شم���ة للدول���ة الآ�شفي���ة وحاليا 

عا�شمة ولية اآندهرا براد�ص))( وولية تلنغانا.

كانت مملكة حيدراآباد الدكن مملكة فريدة وممتازة لت�شاهيها 
اإم���ارة يف الهن���د يف الإي���رادات وامل�شاري���ف و�شع���ة امل�شاحة وكرثة 

وانق�شمت الآن ولية اأندهرا براد�ص يف وليتني: ولية اأندهرا براد�ص وولية تلنغانا   )((
وحيدراآب���اد حاليا عا�شمتهما وبعد الفرتة النتقالية تك�ن مدينة حيدراآباد عا�شمة 

ولية تلنغانا اجلديدة.
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ال�ش���كان. وهي التي كان���ت ت�شمى بالدولة الآ�شفي���ة، اأ�ش�شها الأمري 
نظ���ام امللك اآ�شف ج���اه قمر الدين ب���ن غازي الدين ب���ن اخل�اجة 
عابد ال�شديقي احلنفي ال�شدر الأعظم ملحمد �شاه التيم�ر �شلطان 
الهن���د املت�فى �شن���ة ))6))ه�( وا�شتقل بها خم�ش���ا وع�شرين �شنة. 
وبقي���ت هذه الدولة عامرة اآمنة مطمئنة لغاية ان�شمامها للهند عام 

948)م.

وكان ع�ش���ر الأم���ري مري عثمان عل���ي خان اآخر مل����ك الدولة 
الآ�شفية ع�شرا ذهبيا، قال))( عنه م�ؤرخ الإ�شالم يف الهند العالمة 

عبد احلي بن فخر الدين احل�شني )ت )34)ه�( رحمه اهلل:

له على  "ق���د جمع اهلل �شبحان���ه فيه من خ�شال اخلري  وف�شّ
بع����ص اأ�شالف���ه يف الف�ش���ل، فتحم���ل اأعب���اء ال�شلط���ة بهم���ة عالية 
ومه���ارة فائقة وخ���ربة تامة ل�ش�ؤون بالده، ب���دون ا�شتعانة ]ب�[غريه 
منذ مدة من الزمان ويف �شنة 338)ه� اأ�شدر اإرادته ال�شنية بتنظيم 
اجلمعي���ة الت�شريعي���ة، �شماها ب���اب احلك�مة ورت���ب بنف�شه برنامج 
اأعماله���ا. حتت����ي هذه اجلمعية عل���ى ت�شعة اأع�ش���اء، منها ال�شدر 
الأعظم وثمانية اأركان، واأن�شاأ جامعة م�شتقلة لبالده ومن مميزاتها 
اخلا�شة اأنه���ا ُتَعّلم فيها جمي���ع العل�م والفن����ن احلديثة والقدمية 
باللغ���ة الأردوية. اأما تعلي���م اللغات الأجنبية  فه���� كاللغات الثان�ية 

الهن���د يف العه���د الإ�شالم���ي )طبعة دائرة املع���ارف العثمانية( �ش����ص 300-299   )((
و)طبعة رائربيلي( �ص 258-256.
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غ���ري الإنكليزية، فاإنها اإجبارية فيه���ا. واأ�ش�ص دار الرتجمة العامرة 
الت���ي تنقل العل�م احلديثة اإىل اللغ���ة الأردوية و�شهلت مهمة التعليم 

يف اللغة ال�طنية))(.

ومن ماآث���ره اأنه ير�شل مئ���ات من الطلبة املنتخب���ني �شن�يا اإىل 
جامع���ات اأوربة لتكمي���ل الدرا�ش���ات العالية على نفقات���ه اخلا�شة، 
وزي���ادة على ذلك ه� ي�شاعد كثريا من املدار�ص واملعاهد الدينية يف 
معظ���م اأقطار الهند م�شاعدة مالية، ثم اإن���ه يكرم العلماء وال�شي�خ 
وال�شاحل���ني، وي�ش���رف جانبا من الأم�ال عل���ى الأعمال اخلريية، 
وم���ن اأخ�ص خ�شائ�شه ومميزاته اأن عطاياه لي�شت حم�ش�رة على 
علماء امل�شلمني، بل هي تعم ال�ثنيني واملج��ص والن�شارى وغري ذلك 
من اأهل امللل والنحل، ومما يجدر ذكره اأن اأغلب املل�ك ]امل�شلمني[ 
يف اأيامن���ا هذه، تراهم غافلني عن فرائ����ص الدين، ومعر�شني عن 
اأحكام ال�شريعة، ولكن اإذا راأيته جتده خا�شعا لكتاب اهلل  واأحكامه، 
وقد ات�شع نطاق كرمه حتى امتد من ]اأدنى[)2( اإىل اأق�شاها، وهذه 
الأ�شباب التي دعت اأركان ندوة العلماء وجمه�ر امل�شلمني اإىل تلقيبه 
مبحيي امللة والدي���ن)3(. واألغيت ]جميع[ الإمارات ]يف الهند[ على 
اأثر التق�شيم �شنة 947)، اإل حيدراآباد، فقد بقيت متم�شكة ب��شعها، 

تاأ�ش�ش���ت دار الرتجم���ة يف يف 7)9)م وقد نقلت من الإجنليزي���ة اإىل الأردوية 358   )((
كتابا، تعطل ن�شاطها بعد الن�شمام يف 948)م.

يف الطبعتني من الهند يف العهد الإ�شالمي:  )اأق�شى(.  )2(
ت�يف يف 4) ذي القعدة 386)ه� امل�افق 24 فرباير 967)م.  )3(
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مطالب���ة لالحتف���اظ ب�شخ�شيتها وكيانه���ا، حتى دخلته���ا اجلي��ص 
الهندية يف �شبتمرب 948)، فان�شمت اإىل اجلمه�رية الهندية".

ومن ماآث���ره اجلليلة دائرة املعارف العثماني���ة التي ن�شرت كتبا 
قيم���ة يف احلديث واأ�شم���اء الرجال والتاريخ واللغ���ة وعل�م احلكمة 
والعل����م الريا�شية للعلم���اء املتقدمني، كان يت�شام���ع بها الف�شالء، 
ويحن اإليها العلماء، ومل تر �ش�ء ال�شم�ص، فكانت ماأثرة علمية تذكر 

وت�شكر.

وتعترب "دائرة املعارف العثماني���ة" بحيدراآباد الدكن من ماآثر 
الهن���د اخلالدة، وهي م�ؤ�ش�شة خدمت اللغة العربية بن�شر ج�اهرها 
بطبعات حمققة قيمة،ومازالت ول تزال تخدمها بحما�ص لغاية الآن.

وقد ن�شرت دائرة املعارف اأكرث من مئة وخم�شني كتابا خمط�طا من 
الن�ادر يرجع تاريخ تاأليفها اإىل ماقبل القرن الثامن للهجرة.

ا�شم الدائرة وتاأ�شي�شها:
 اأُ�ش�شت الدائرة با�شم "دائ���رة املعارف"على اأيدي كبار علماء 
الدولة الآ�شفي���ة الإ�شالمية يف الهند، مثل عماد امللك م�لنا ال�شيد 
ح�ش���ني البلگرام��ي )260)-344)ه����(،  واملال حممد عب���د القي�م 
)270)-324)ه����( و�شي���خ الإ�ش���الم احلاف���ظ حمم���د اأن����ار اهلل 
الفاروق���ي))(. ث���م �شمي���ت دائرة املع���ارف النظامي���ة لرعاية نظام 

انظر  تراجم الأفا�شل الثالث املف�شلة يف علماء العربية ...  )�ص 59)-62)، و�ص   )((
00)-0))، و�ص 26)-45) )بالرتتيب(.
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املل���ك الآ�شفج���اه ال�شاد����ص وذل���ك يف �شن���ة 308)ه���� اأو بعدها ثم 
عّ��ص "النظامية" ب� "العثماني���ة" عندما ت�ىل رعايتها نظام امللك 
الآ�شفج���اه ال�شابع اآخر اأمراء اإمارة حيدراآباد مري عثمان علي خان 

يف �شنة 338)ه� /9)9)م))(.

ومل يذك���ر تاري���خ تاأ�شي�شه���ا يف اأخب���ار جمعية دائ���رة املعارف 
العثماني���ة، ب���ل اكتف���ى �شاحبا بذك���ر م�شاع���ي العلم���اء والأفا�شل 
املذك�ري���ن ثم ذكر باأن الن�اب ال�ش���ري وقار الأمراء)2( وزير معارف 
الدولة الآ�شفية تقبل رئا�شة هذه الدائرة العلمية وبذلك اأ�شبح اأول 
رئي����ص لها وت��شط لدى الأمري حمب�ب علي خان بهادور نظام امللك 
اآ�ش���ف جاه ال�شاد����ص ووافق الأمري عل���ى اإعانتها وكت���ب لها ت�قيعا 

رفيعا يف 4) من جمادى الآخرة 308)ه� /]890)م[)3(.

وقد اعترب كثري من الباحثني �شنة 308)ه� �شنة تاأ�شي�ص الدائرة 
وبع�شهم ذكر تاريخ التاأ�شي�ص �شنة 306)ه� اأو 307)ه� ولكن الدائرة 
تاأ�ش�شت قبل ذل���ك ب�شن�ات يف �شنة 300)ه�/ 882)م، لأن جل�شتها 
الأوىل انعقدت يف �شنة 292) ف�شلية وهي ت�افق �شنة 300) للهجرة 
وق���د األقى فيه���ا رئي�شها الأول الن����اب ال�شري وق���ار الأمراء خطبته 

الفتتاحية، منها:

))(  تاريخ تغري ال�شم تقريبي ويحتاج اإىل التحقيق.
)2(  ال�ص���ر وق���ار الأم���راء )Sir Viqar ul�Umara(، اقت���دار املل���ك، اإقب���ال الدول���ة، 
�ِصكن���در جن���ك النواب حمم���د ف�صل الدين خ���ان به���ادور )1856-1902م(: رئي�ص 

وزراء يف اإمارة حيدراآباد )1893-1901م(.
مقالة تاريخية �ص ) و2.  )3(
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"اإن امل����ىل عب���د القي�م والن�اب عم���اد امللك حر�شاين منذ 
ث���الث �شن���ني على �شيان���ة خزائن العل����م الإ�شالمية م���ن الإتالف 
ون�ش���ر العل����م الأثري���ة واملع���ارف الديني���ة يف الآفاق وم���ن الأ�شف 
]امل�ؤ�ش���ف[ اأن جل���ة العل�م ال�شرعي���ة واحلقائق التاريخي���ة والآثار 
امللي���ة يف �شي���اع وتهلك���ة من ن�ائب الزم���ان وح�ادث الأي���ام، فعلى 
اإخ�اننا امل�شلمني اأن يتقدم�ا حلفظ هذه الذخائر الثمينة ويجتهدوا 
ل�شيانتها وبقائها ون�شرها حتى تتمتع منها ]كذا[ الأمم احلا�شرة 

وبقية الأجيال الغابرة....

فه���ذه الدواع���ي العظيم���ة والفرائ����ص اجلليلة دعتن���ي اإىل اأن 
اأت�شرف بتاأ�شي����ص جمعية علمية معروفة بدائ���رة املعارف، فاأنفذت 
ه���ذا الأمر اجللي���ل، وقررت من غر�شه���ا ال�شدي���د اأن تطبع الكتب 
القدمي���ة م���ن العل�م العربية الت���ي هي من ن����ادر الزمان وعجائب 

الأيام على ال�شتطاعة امل�فقة من اهلل العزيز"))(.
خلفية تاأ�شي�ص دائرة املعارف:

وق���د راأى اأرباب العلم والف�ش���ل اأن ال�شتعمار الربيطاين اأ�ش�ص 
خمتل���ف امل�ؤ�ش�شات للعل����م ال�شرقي���ة ول ت�جد اأي���ة م�ؤ�ش�شة علمية 
ت�شاهيه���ا فقرروا تاأ�شي�ص هذه الدائ���رة، يق�ل العالمة �شيد ها�شم 

الندوي يف امل��ش�ع:

))(  امل�شدر ال�شابق �ص 2 و3.
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"وكان���ت اجلمعي���ة ال�شرقي���ة لك�لكات���ا اأول جمعي���ة �شرقية يف 
الهند وظه���رت على حيز ال�ج�د ]مب�شاع���ي[ ال�شري وليام ]ج�نز، 
اجلمعي���ة  ه���ذه  وطبع���ت  784)م،  �شن���ة   ]Sir William Jones

املخط�ط���ات الفار�شي���ة و العربية طبعة اأنيق���ة ون�شرتها، واجلمعية 
ال�شرقي���ة لبنغال ت�ؤدي خدماته���ا اإىل ي�منا هذا، ومل ت�ؤ�ش�ص جمعية 
خا�ش���ة ]وطنية[ له���ذه املقا�شد والأهداف العلمي���ة �ش�ى اجلمعية 
املذك����رة، ولكن بع����ص العلم���اء والف�ش���الء كان�ا ين�ش���رون الكتب 
العديدة بناًء على ذوقهم العلمي اخلا�ص ومنهم العالمة عبد احلي 
الفرنكي حملي الذي ن�ر اأب�شارنا بن�شر بع�ص الكتب املهمة واخلفية 
عن اأعني النا�ص م���ن الفقه واحلديث، والعالمة اأحمد علي املحدث 
ال�شهارنف����ري الذي اأو�شل اإلينا ب�ل�عه يف اأعمال البحث والتحقيق 
ن�شخ���ة نادرة من �شحيح البخ���اري ... وبجانب هذين العاملني اهتم 
الن����اب حممد �شدي���ق ح�شن خان –وايل ]اإم���ارة[ به�فال- بن�شر 
الكتب القلمية وطبع الكت���ب الكثرية باهتمامه اخلا�ص بت�شحيحها 

والتعليقات املفيدة عليها ونال �شهرة وا�شعة يف العامل العلمي"))(.
اأدوار دائرة املعارف العثمانية:

وق���د وزع الربوفي�ش�ر حمم���د �شلطان حميي الدي���ن)2( ع�ش�ر 
عمل الدائرة يف ثالثة ع�ش�ر:

))(  الفهر�ص ال��شفي �ص 2و3، دون ذكر م�شدر ما.
)2(  علماء العربية ... �ص 478.
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الع�شر الأول ))1(1308- 1338هـ(:
من���ذ تا�شي�شه���ا يف �شن���ة 300) يف اأي���ام نظام املل���ك اآ�شفجاه 
ال�شاد�ص ولغاية اأن ت�ىل رعايتها نظام امللك اآ�شفجاه ال�شابع الأخري 

�شنة 338)ه�.
والع�شر الثاين )1338-1356هـ(: 

من���ذ رعاية اآ�شفج���اه ال�شابع للدائرة ولغاية �ش���م الهند اإمارة 
حيدراآباد الدكن اإليها.

والع�شر الثالث )1356هـ/1948م اإىل الع�شر احلا�شر(.
يف ع�شره���ا الأول �شاعد الدائ���رة يف اأداء مهمتها كبار العلماء 
والأفا�شل الأجالء مثل املفتي حممد �شعيد املدرا�شي )ت 2)3)ه�(

وال�شي���خ مظفر الدي���ن معلى )ت 335)ه����( وال�شي���خ الفا�شل عبد 
احلق خرياآبادي )ت 8)3)ه�( والعالمة م�لنا �شبلي النعماين )ت 
332)ه����(  وال�شري �شيد اأحمد خ���ان )ت 898)م( م�ؤ�ش�ص اجلامعة 
الإ�شالمي���ة املعروف���ة بعلي كره، ووق���ار املل���ك )ت 345)ه�( عميد 

احلك�مة وحم�شن امللك )ت 325)ه�( عميد املالية وغريهم.
والع�شر الثاين للدائرة )1338-1356هـ/1948م(:

وكان ه���ذا الع�شر ع�شر الأمري عثمان عل���ي خان حمب العلم 
والعلم���اء ويعت���رب ع�شره ع�ش���را ذهبيا فعمت الن�شاط���ات العلمية 
والأدبي���ة والثقافي���ة واأن�شاأت يف عهده اجلامع���ة العثمانية ن�شبة اإىل 

ال�شحيح �شنة 300)ه�.  )((
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ا�شمه يف �شنة 337)ه����/8)9)م ودار التاأليف والرتجمة. وقد وافق 
الأم���ري على دفع مبلغ كبري للدائرة وه� ن�شف ملي�ن روبية كما اأمر 
باإقام���ة جمل�ص البح����ث والتحقيق والت�شحي���ح للكتب القدمية من 
العل�م ال�شرقية فازدهرت دائرة املعارف العثمانية ازدهارا ملم��شا 
وت��شع���ت دائ���رة عملها و�ش���ارت ب�شيتها الركب���ان اإىل بالد العرب 
والإ�ش���الم وبالد الغرب. وقد طبعت يف ه���ذا الع�شر اأربعة وثمانني 
كتاب���ا))( يف خمتلف العل�م والفن����ن واملعارف واأعادت الدائرة طبع 

بع�شها مرتني.
الع�شر الثالث )منذ 1948 ولغاية الآن(:

بداية هذا الع�ش���ر كانت فرتة �شعبة لدائرة املعارف العثمانية 
فق���د لقت �شع�بات كث���رية لأن �شيا�ش���ة الهند جتاه ه���ذه امل�ؤ�ش�شة 
كان���ت غري وا�شحة متاما، فيق�ل الربوفي�ش�ر حممد �شلطان حميي 
الدي���ن عن ال�شع�بات التي لقتها الدائ���رة يف بداية ان�شمام اإمارة 

حيدراآباد للهند:

بعد ال�شتقالل  الدائ���رة  اأن  والقادة  ال�ش���ادة  "ل يخف���ى على 
ال�طني قد واجهت �شع�ب���ات عديدة يف بقاء حياتها واأداء ر�شالتها 
نح� دار الرتجمة والتاأليف، لكن بف�شل اهلل واإح�شانه زالت الع�ائق 
والعراقي���ل وعني بها و�شاعدها اإمام الهند الزعيم ال�شيا�شي م�لنا 

))(  علماء العربية ... �ص 479.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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اأب� ال���كالم اآزاد ال�زير املركزي ب�زارة املعارف ]الهندية[ وحتدث 
فيها رئي�ص ال�زراء الزعيم الراحل م�شرت ج�اهر لل نهرو، فاأجريت 

امل�شاعدات املالية من قبل احلك�مة املركزية".
النظام الإداري للدائرة:

يف اأيام رئا�شة ف�شيلة ال�شيخ ال�شري الدكت�ر حممد اأكرب حيدري 
باألقاب���ه للدائ���رة يف �شن���ة 926)م مت جتديد تنظي���م الدائرة ووزع 
العم���ل يف هيئتني اإداريتني: )( الهيئ���ة الإدارية و2( الهيئة العلمية. 

يق�ل �شيد ها�شم الندوي يف هذا ال�شدد:

]ال�ش���ري الدكت�ر حممد  املمدوح  الن����اب  اأن �شخ�شية  "ومب���ا 
اأك���رب حي���دري باألقابه[ ميتاز مبنزل���ة رفيعة ب���ني �شخ�شيات ذلك 
الع�ش���ر العلمي���ة والتعليمية وال�شيا�شية، فاإنه ق���دم القرتاح بعد ما 
اخت���ري رئي�ص اجلمعي���ة ]دائرة املع���ارف[ باأن ي�شكل له���ا الهيئتان 
الإداري���ة والعلمي���ة، فن���ال ه���ذا الق���رتاح القب�ل يف الب���اب العايل 
]اإمارة حيدراآباد[ وانق�شمت اجلمعية اإىل الهيئتني: الهيئة الإدارية 
والهيئ���ة العلمية. واختري الأع�شاء ل���كل ]من الهيئتني[، واأ�شماوؤهم 

كما يلي:
اأع�شاء الهيئة الإدارية الأوىل:

ف�شيلة ال�شيخ الن�اب الدكت�ر ال�شري حيدر ن�از جنك بهادور- . )
رئي�ص الهيئة       

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ف�شيل���ة ال�شي���خ الن�اب مه���دي يار جن���ك بهادور، مع���ني اأمري . 2
عميد الهيئة اجلامعة و�شدر املهام-   

ع�شو الهيئة . 3 ف�شيلة ال�شيخ الن�اب حممد يار جنك بهادور-  
ورئي�ص الهيئة العلمية       

العالم���ة الن����اب �شدر يار جن���ك بهادور حبي���ب الرحمن خان . 4
ركن الهيئة ال�شرواين-     

ف�شيلة ال�شيخ الدكت�ر الن�اب ناظر يار جنك بهادور-   . 5
              ع�شو الهيئة والعميد امل�شارك

ركن الهيئة. 6 ف�شيلة ال�شيخ ف�شل حممد خان-  
ركن الهيئة. 7 لعالمة ح�شني عبد املنعم-   
مدير الدائرة . 8 العالمة �شيد ظه�ر احلق-   

وم�شاعد عميد الهيئة الإدارية

اأع�شاء الهيئة الإدارية العلمية الأوىل:
 ُكّ�ن���ت هذه الهيئ���ة لرتتيب الربنامج العلم���ي وت�شحيح الكتب 
و]احل�ش�ل على[ الن�شخ القلمية واإبداء الآراء ]يف[ الكتب املحققة 

امل�شححة..:

ف�شيلة ال�شيخ الن�اب حممد يار جنبك بهادور- رئي�ص الهيئة. )
عميد الهيئة. 2 ف�شيلة ال�شيخ الن�اب مهدي يار جنك بهادور- 

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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العالم���ة الن����اب �شدر يار جن���ك بهادور حبي���ب الرحمن خان . 3
ع�شو الهيئة ال�شرواين-     

ف�شيلة ال�شيخ الن�اب �شياء يارجنك بهادور-ع�شو الهيئة. 4
ع�شو الهيئة. 5 العالمة حمم�د ح�شن خان-  
ع�شو الهيئة. 6 العالمة عبد اهلل العمادي-   
ع�شو الهيئة. 7 العالمة مناظر اأح�شن الكيالين-  
ع�شو الهيئة. 8 العالمة �شاه عبد القدير ال�شديقي- 
ع�شو الهيئة. 9 العالمية �شيد عبا�ص ح�شني-  

العالمة �شيد زين العايدين امل��ش�ي-    . 0)
ع�شو الهيئة ورئي�ص ق�شم الأدب     

العالمة �شيد ها�شم الندوي-     . ))
ع�شو الهيئة ورئي�ص ق�شم ال�شريعة)1(.         

النظام الإداري واملايل للدائرة بعد ان�شمامها جلمهورية الهند:
يق�ل الربوفي�ش����ر حممد �شلطان حميي الدي���ن عن النظامني 

الإداري واملايل يف هذا الع�شر:
"ويف �شنة 953)م حت�لت اإدارة دائرة املعارف العثمانية بتمام 
اأمره���ا اإىل اإ�شراف "املجل�ص التنفي���ذي" و�شّكلت من جديد، وت�ىل 
رئا�شت���ه بالنيابة نائ���ب رئي�ص اجلامعة العثماني���ة منذ هذا التعديل 
الد�شت����ري والق���رار الر�شم���ي، فالدائ���رة من���ذ ذاك ال�قت قامت 
باإجنازاته���ا وحتقيق اأهدافها حتت مراقبة ه���ذه اللجنة التنفيذية، 

))(  الفهر�ص ال��شفي �ش�ص 9-6.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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فلها �شلطة عليا يف جملة �ش�ؤونها الإدارية والعلمية. واإىل جانب هذه 
اللجنة "جلنة علمية" ت�شرف على ال�ش�ؤون العلمية فقط.

وهنا ي�شتحق اأن يذكر اأن الدائرة يف الهيئة القان�نية، هي اإدارة 
م�شتقلة وملحقة باجلامعة العثمانية ا�شما فقط.

ت�شتكم���ل الدائرة اأم�رها من م�شاع���دة مالية من حك�مة ولية 
اآندهرابراد�ص وكذلك يح�شل لها اأي�شا دخل ببيع مطب�عاتها.

اأم���ا ميزانية الدائرة ال�شن�ية فتتن�ف]كذا، يعني فتنّيف[ على 
خم�شة ماليني يف العملة الهندية"))(.

اأق�شام دائرة املعارف العثمانية:
ويف دائرة املعارف العثمانية اأق�شام خمتلفة:

ق�شم التحقيق وقراءة التجربات الطباعية. )
ق�شم ت�شفيف احلروف والطباعة. 2
ق�شم الكمبي�تر. 3
ق�شم التجليد. 4
ق�شم امل�شت�دعات واملخازن. 5
ق�شم البيع وال�شراء. 6
ق�شم الإدارة واحل�شاب. 7

 مديرو الدائرة وُمَددهم:
ل نعرف من مديريها وروؤ�شائها اإل ما �شاء اهلل، وقد قال ال�شيخ 

))(  ال�شابق �ص 480 و)48.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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حمم���د عمران الأعظمي رئي����ص ق�شم البح����ث والتحقيق بالدائرة 
�شابقا، يف هذا امل��ش�ع:

"يف تاري���خ دائ���رة املعارف الذي ميتد يف ال�قت الراهن على 
م���ا ي�ش���ارف عل���ى ))(5)) عاما، فل���م ن�شتط���ع العث�ر عل���ى اأ�شماء 
 املديري���ن  يف اأيامه���ا الأولية ، اللهم  اإل �شيد ح�ش���ني البلجرامي)2( 
وم���ال عبد القي����م وعلي ياور جنك بهادور، ومل���ا قمنا بالتنقيب عن 
حمف�ظ���ات الدائرة امل�غلة يف القدم الت���ي با�شت عليها البائ�شات 
فاإننا وجدنا الأ�شماء التالية مع فرتاتهم املتتالية على النح� التايل:

فرباير 926)- ي�ني� 932)م.. ) �شيد ظه�ر احلق  
ي�لي� 932)- ن�فمرب 936)م.. 2 عبد املنعم خان  
دي�شمرب 936)- اأبريل 944). 3 �شيد ها�شم الندوي  
ماي� 944)- اأبريل 946)م. 4 حممد اإليا الربين  
ماي� 946)- �شبتمر 960)م. 5 د. حممد نظام الدين 
اأكت�بر 960)- ي�لي� )96)م. 6 د. ويل الدين  
د. حممد عبد املعيد خان     اأغ�شط�ص )96)- �شبتمرب 973)م. 7
الأ�شتاذ حممد عبد ال�هاب البخاري   ن�فمرب 973)- يناير 975)م. 8
القا�شي �شرف الدين اأحمد      فرباير 975)-دي�شمرب 984)م. 9

اأ.د. مهر الن�شاء    يناير 985)-اأبريل 988)م. 0)

))(  اأي يف �شنة 2007م.
)2(  كان اأول رئي�ص للدائرة.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ماي� 988)- اأغ�شط�ص )99)م. )) اأ. د. م. اأ. اأحمد   
اأ. د. حممد �شليمان ال�شديقي             �شبتمرب )99)-دي�شمرب 994)م. 2)
اأ. د. اأحمد اهلل خان            يناير 995)- دي�شمرب 997)م. 3)
يناير 998)- اأكت�بر 999)م. 4) الأ�شتاذ حممد عبد الرحيم  
ن�فمرب 999)- مار�ص 2005م. 5) اأ. د. حممدعبد املجيد ال�شديقي 
اأ. د. �شاهد علي العبا�شي     مار�ص 2005- ي�لي� 0)20م. 6)

هن���ا انتهى فهر�ص مديري الدائرة الذي اأعدها ال�شيخ حممد 
عم���ران الأعظمي. واأ�شاف ال�شم���ني التاليني معدا الفهر�ص 

ال��شفي:
اأ.د. اأكرب علي خان            ي�ل�ي� 0)20- ي�لي� ))20م. 7)
ي�لي� ))20م – ولغاية الآن. 8) اأ. د. حممد م�شطفى �شريف 

مطبوعات دائرة املعارف العثمانية:
التف�شري وعلوم القراآن:

تاأويل ال�ش�رة املباركة الفاحتة))( )اإعجاز البيان يف تاأويل/ . )
تف�ش���ري اأم القراآن( ل�ش���در الدين الق�ن����ي )ت 673ه�(، 
)ط)( 0)3)ه���� ]358 ����ص[، )ط2( 368)ه����/ 949)م، 
بت�شحيح ال�شيخ حممد طه الندوي وال�شيخ حبيب عبد اهلل 
ابن اأحمد املديحج، و)ط3( 409)ه�/ 988)م )390�ص(

))(  العن�ان من الطبعة الأوىل للكتاب.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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اإعراب ثالثني �ش�رة من القراآن لبن خال�يه )ت )37ه�(، . 2
بت�شحي���ح الدكت�ر �شامل الكرنك����ي، وال�شيخ عبد الرحمن 
ابن يحي���ى اليماين وال�شيخ عبد الرحي���م حمم�د امل�شري 
معتمدين على ن�شخ املتحف الربيطاين ودار الكتب امل�شرية 
ورامب����ر واآيا �ش�فيا باإ�شتانب�ل، )ط)( 360)ه�/)94)م. 

)256 �ص(.

الكه���ف والرقيم يف �شرح ب�ش���م اهلل الرحمن الرحيم لعبد . 3
الك���رمي اجليلي )ت 832ه�(، )ط)( )32)ه�، ]ط2 دائرة 
املع���ارف النظامية 323)ه����/ 905)م، 28�ص[))(، )ط3( 

340)ه�، و)ط4( 406)ه�/ 985)م )40 �ص(.

نظ���م ال���درر يف تنا�ش���ب الآي���ات وال�ش����ر لربه���ان الدين . 4
البقاعي )ت 885ه����(، بتحقيق ال�شيخ حممد عبد احلميد 
�شي���خ اجلامع���ة النظامي���ة بحيدراآباد الدك���ن �شابقا )اإىل 
�ش����رة البقرة(، و ال�شي���خ حممد عم���ران الأعظمي رئي�ص 
ق�ش���م التحقيق بالدائرة )اآل عم���ران- النا�ص(، معتمدين 
على ن�شخ املكتبة الظاهرية ]حاليا مكتبة الأ�شد[ بدم�شق، 
ودار الكت���ب امل�شري���ة، واخلزانة العام���ة بالرباط عا�شمة 
املغرب، واملدينة املن�رة، يف 22 جملدا ويف 0570) �شفحة. 
389)ه����/ 969)م-404)ه����/ 984)م. وللمجلدات )-2) 

طبعات ثانية بني ال�شن�ات 406)ه�432)ه�.

))(  من معجم املطب�عات �ص ))).

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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نزهة الأعني الن�اظر يف علم ال�ج�ه والنظائر لبن اجل�زي . 5
)ت 597ه����(، بتحقيق ال�شيدة مهر الن�شاء))( معتمدة على 
ن�ش���خ املكتبة الآ�شفي���ة بحيدر اآب���اد الهند، جامع���ة الدول 
العربية )ن�شخ���ة بايزيد باإ�شتانب����رل( ومكتبة ج�شرتبيتي 
409)ه����/  974)م.)ط2(  394)ه����/  )ط)(  باإيرلن���دا، 

989)م. 2ج )320+ 373 �ص(.

نفح���ات الن�شيم الرحماين يف مكن����ن اأ�شرار املثاين ملحمد . 6
اأبي الف�شل املاأم�ن، دون تاريخ الطباعة يف 6) �ص.

احلديث وعلومه:
الحتافات ال�شنية يف الأحاديث القد�شية لل�شيخ حممد . )

امل���دين )ت )27)ه����(، )ط)( 323)ه����، بت�شحي���ح 
ال�شيخ اأبي احل�شن الأمروهي، وال�شيخ القا�شي حممد 
�شريف الدين احليدراآبادي، )ط2( 358)ه�/ 939)م، 
مبراجع���ة ال�شي���خ اأحمد بن حمم���د اليم���اين، وال�شيخ 
عب���د الرحمن بن يحيى اليم���اين، وال�شيخ �شيد ها�شم 
الندوي، وال�شيخ حممد طه الندوي، وال�شيخ �شيد اأحمد 
اهلل الن���دوي، وال�شيخ حممد ع���ادل القدو�شي، وال�شيخ 
�شي���د ح�شن جمال الليل املدين، و قابله ال�شيخ اإبراهيم 

))(  ر�شال���ة دكت����راه قدمتها يف اجلامع���ة العثمانية بحيدراآباد حت���ت اإ�شراف الأ�شتاذ 
الدكت�ر حممد عبد املعيد خان مدير الدائرة �شابقا.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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حمدي على ن�شخة خطية مبكتبة �شيخ الإ�شالم باملدينة 
املن�رة. )95)�ص(.

جام���ع م�شانيد الإمام الأعظم اأب���ي حنيفة للخ�ارزمي . 2
بتحقي���ق  332)ه����/3)9)م،  )ط)(  665ه����(،  )ت 
ال�شي���خ احل�شن النعم���اين، وال�شيخ �شي���د اأبي احل�شن 
الأمروهي، وال�شيخ اأبي املظفر عبد امللك حممد �شريف 
الدي���ن العم���ري احليدراآبادي معتمدي���ن على ن�شختي 
املدر�ش���ة النظامي���ة ومكتب���ة الف���احت برتكي���ا. )ط2( 
429)ه����/2008م، بتحقي���ق ال�شي���خ اأب���ي بك���ر حممد 

الها�شمي احليدراآبادي. )3ج( 694+445+562 �ص.
اجل�ه���ر النقي يف الرد على البيهق���ي لبن الرتكماين . 3

)ت745ه�(، )ط)( 6)3)ه�/898)م، باهتمام ال�شيخ 
ح�ش���ن ابن اأحم���د معتمدا على ن�شخت���ي �شيخ الإ�شالم 
احلاف���ظ حمم���د اأن����ار اهلل الفاروقي ومكتب���ة ر�شايف 

رامب�ر. )2ج( 370+)28�ص.
ذيله���ا . 4 ويف  458ه����(  )ت  للبيهق���ي  الك���ربى  ال�ش���نن 

اجل�ه���ر النقي لب���ن الرتكم���اين )745ه����(، )ط)( 
344)ه�-355)ه�، بت�شحي���ح ال�شيخ �شيد اأبي احل�شن 
الأمروه���ي، وال�شي���خ �شيد اأحمد اهلل الن���دوي، وال�شيخ 
حممد ط���ه الن���دوي، وال�شي���خ �شي���د ها�ش���م الندوي، 
وال�شيخ حممد ع���ادل القدو�شي، وال�شيخ عبد الرحمن 
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اب���ن يحيى اليم���اين، معتمدين عل���ى الن�شخة ال�شندية 
ون�شخ ال�شيخ ر�شيد اأحمد الأن�شاري الكنك�هي واملفتي 
حممد �شعي���د، احليدراآباد واملكتبة اخلدي�ية للقاهرة، 
ومكتبة ر�شا يف رامب�ر، وال�شيخ حممد ن�شيف ومكتبة 

املدر�شة املحمدية يف ب�مباي. )0)ج(، 4595�ص.
لل�ش���اه . 5 البخ���اري  �شحي���ح  اأب����اب  تراج���م  �ش���رح 

])ط)(،  )ت76))ه����(،  الدهل����ي  اهلل  ويل 
323)ه�)52)�ص([))(. )ط2( 356)ه�،]62)�ص[)2(، 
بت�شحيح ال�شيخ حممد طه الندوي، وال�شيخ �شيد اأحمد 
اهلل الن���دوي، وال�شيخ حممد ع���ادل القدو�شي، وال�شيخ 
عب���د الرحم���ن ب���ن يحي���ى املعلم���ي اليم���اين. )ط3( 
5)4)ه����/  )ط5(  402)ه����.  )ط4(  ]949)م[)3(. 

995)م، )40)�ص(.
عم���ل الي�م والليلة لبن ال�شن���ي )ت 364ه�(، ])ط)( . 6

5)3)ه����/ 897)م، )248 �ص([)4(. )ط2(، 358)ه� 
]939)م[، )235�ص(، بت�شحي���ح ال�شيخ �شيد ها�شم 
الن���دوي، وال�شي���خ حمم���د ط���ه الن���دوي، وال�شيخ عبد 
الرحم���ن اليم���اين، وال�شي���خ حممد ع���ادل القدو�شي، 

))(  من معجم املطب�عات �ص 224.
)2(  من امل�شدر ال�شابق.
)3(  من امل�شدر ال�شابق.

)4(  من امل�شدر اأعاله.
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وال�شي���خ �شي���د اأحمد اهلل الندوي، وال�شي���خ �شيد ح�شن 
جمال الليل امل���دين، وال�شيخ اأجمد بن حممد اليماين. 

)ط3(، 398)ه� )235�ص(.
الق����ل امل�شدد يف ال���ذب عن امل�شند لالإم���ام اأحمد بن . 7

حنب���ل )ت )24ه�( للحافظ ابن حجر الع�شقالين )ت 
852ه�(، 

ومعه ذي���ل عليه للعالمة حممد �شبغ���ة اهلل املدرا�شي. . 8
طب���ع الكتاب " الق�ل امل�شدد " معتمدا على ن�شخ، منها 
ن�شخة زين العابدين البيه���اري ثم احليدراآبادي وهذه 
الن�شخ���ة منق�لة م���ن ن�شخ���ة ال�شخ���اوي ومقابلة على 
اأ�ش���ل �شيخ���ه احلافظ اب���ن حج���ر. )ط)(، 9)3)ه�، 
)ط2(، 386)ه����، )ط3(، 400)ه�. )ط4(، 5)4)ه� 

)04)�ص(.
كن���ز العمال لعلي املتقي الهندي )ت 975ه�(، )ط)(، . 9

2)3)ه����- 5)3)ه���� )8ج(. بت�شحي���ح ال�شي���خ حممد 
وحي���د الزمان، وال�شيخ اأمري ح�ش���ن النعماين، وال�شيخ 
�شي���د اأبي احل�ش���ن الأمروهي، وال�شي���خ حممد �شريف 
الدي���ن احليدراآب���ادي، معتمدي���ن عل���ى ن�ش���خ، منه���ا 
ن�شخت���ا املكتبة الآ�شفية واجلامع���ة النظامية، كلتاهما 
يف حيدراآب���اد. )ط2(، 364)ه����- 395)ه���� )22ج(، 
)8645 �ص(، بت�شحيح ال�شيخ اأبي بكر حممد الها�شمي 
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احليدراآب���ادي، وال�شي���خ �شيد خ�ر�شيد عل���ي النظامي 
احليدراآب���ادي، وال�شيخ احلافظ عزي���ز بيك النظامي 
احليدراآب���ادي، واحلافظ حكيم نث���ار اأحمد ال�شديقي 
النان�ت�ي، و�شيد حبيب اهلل القادري الر�شيد النظامي 
احليدراآب���ادي، و�شيد عب���د القادر ال�ش����يف النظامي 

احليدراآبادي.
امل�شتدرك للحاكم الني�شاب�ري )ت 405ه�(،. 0)
ويف ذيل���ه تلخي����ص امل�شت���درك لالإم���ام الذهب���ي )ت . ))

748ه����(، بت�شحي���ح ال�شي���خ حمم���د عرب ب���ن ال�شيخ 
حممد ح�ش���ني املحدث اليم���اين، وال�شي���خ اأمري ح�شن 
النعماين، وال�شيخ �شيد اأبي احل�شن الأمروهي، وال�شيخ 
القا�ش���ي حممد �شريف الدي���ن احليدراآبادي، وال�شيخ 
�شيد ها�شم الندوي معتمدين على ن�شخ مكتبة العالمة 
حبيب الرحمن خان ال�شرواين، ومكتبة العالمة املفتي 
حمم���د �شعيد، ومكتب���ة اأمري الدين اأ�ش���رف الكيالين، 
ومكتبة ال�شيخ ال�شيد �ش���اه اإح�شان. )ط)(، 334)ه�- 

342)ه� )4ج(، 2460�ص.
م�شن���د اأب���ي داوود للطيال�شي )ت 204ه����(، بت�شحيح . 2)

ال�شيخ احل�ش���ن بن اأحمد النعم���اين، وال�شيخ �شيد اأبي 
احل�ش���ن الأمروه���ي، وال�شي���خ اأب���ي املظفر عب���د امللك 
حمم���د �شري���ف الدي���ن احليدراآب���ادي، معتمدين على 
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ن�ش���خ منها ن�شخة عتيقة من مكتبة خدا بخ�ص يف باتنا. 
)ط)( )32)ه� )404�ص(.

م�شند اأبي ع�انة )اأب� ع�انة الإ�شفرائيني، ت 6)3ه�(، . 3)
بت�شحي���ح ال�شيخ تق���ي الدين النعم���اين، وال�شيخ عبد 
القي�م الديان�ي، وال�شيخ م�شع�د عامل الندوي، وال�شيخ 
�شي���د ها�شم الن���دوي، وال�شيخ عب���د الرحمن اليماين، 
وال�شيخ عبد اهلل العمادي، وال�شيخ حممد عبد احلميد 
النظامي احليدراآبادي، وال�شيخ �شيد حبيب اهلل القادري 
الر�شي���دي النظامي احليدراآبادي، معتمدين على ن�شخ 
مكتبة خدا بخ�ص يف باتنا ومكتبة حممد با�شا ك�بريل�، 
واملكتبة ال�شندية، واملكتبة الأزهرية. )ط)( 362)ه�- 
386)ه� )5ج(، ]464+467+489+3)5+533�ص[))(. 

)ط2( ج2، 385)ه� )427�ص(.
م�شكل الآث���ار لالإمام الطح���اوي )ت )32ه�(، )ط)( . 4)

333)ه����/ 4)9)م، )4ج، طبع���ة حمققة م���ن الن�شخة 
بت�شحي���ح   ،)2(]425+3(6+443+520[ الناق�ش���ة( 
ال�شي���خ احل�شن النعم���اين، وال�شيخ �شي���د اأبي احل�شن 
الأمروهي، وال�شيخ حممد �شريف الدين احليدراآبادي، 
وال�شيخ �شي���د حممد حيدر احل�شين���ي، وال�شيخ حممد 

))(  من امل�شدر نف�شه.
)2(  امل�شدر ال�شابق �ص )26.
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وحيد الدي���ن. )ط2( 388)- 9)4)ه� )طبعة حمققة 
من الن�شخ الكاملة(، بت�شحيح ال�شيخ �شيد حبيب عبد 
اهلل ب���ن اأحمد املديح���ج احل�شيني النظام���ي، وال�شيخ 
حممد األطاف ح�شني الفاروقي النظامي احليدراآبادي، 
معتمدي���ن عل���ى الن�ش���خ الكامل���ة، منها ن�شخت���ا مكتبة 
في����ص اهلل باإ�شتانب�ل، ومكتبة ر�شا برامب�ر، )0)ج(، 

4359�ص.
املعت�ش���ر م���ن املخت�شر م���ن م�ش���كل الآث���ار للقا�شي . 5)

اأبي املحا�ش���ن احلنفي )ت 803ه����( )ط)( 7)3)ه�، 
بت�شحي���ح ال�شيخ ح�شن ب���ن اأحمد النعم���اين، وال�شيخ 
احلبي���ب اأبي بكر بن �شهاب العل����ي. )ط2( 362)ه�، 
بت�شحي���ح ال�شي���خ حمم���د طه الن���دوي، وال�شي���خ �شيد 
اأحم���د اهلل الن���دوي، وال�شيخ حممد ع���ادل القدو�شي، 
وال�شيخ �شيد ح�شن جم���ال الليل املدين، وال�شيخ اأحمد 
ب���ن حمم���د اليماين، وال�شي���خ عبد الرحم���ن بن يحيي 

اليماين. )ط2( 362)ه�، )2ج(. )368+392 �ص(.
العتبار يف بيان النا�شخ واملن�ش�خ من الآثار لبن حازم، . 6)

حممد ب���ن م��شى احلازم���ي الهم���ذاين )ت 584ه�(، 
بت�شحي���ح الأ�شتاذ اأبي حممد زي���ن العابدين، وال�شيخ 
الأديب �شيد اأبي بكر بن �شهاب احل�شني معتمدين على 
ن�ش���خ اأبي حممد زي���ن العابدي���ن، والعالمة عبد احلي 
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الفرجن���ي حملي ومكتبة خ���دا بخ�ص يف باتن���ا وال�شيخ 
حممد عبد الرحمن املدرا�شي، )ط)( 9)3)ه�،]248 
����ص[))(، و)ط2( 359)ه���� ]248+7 ����ص[، مبقابل���ة 
الن�شخ���ة املطب�ع���ة على خمط�ط���ة املكتب���ة ال�شعيدية 
بحيدراآب���اد وبت�شحي���ح ال�شي���خ �شيد ها�ش���م الندوي، 
وال�شي���خ حمم���د ط���ه الن���دوي، وال�شيخ عب���د الرحمن 
اليماين وال�شيخ حممد ع���ادل القدو�شي، وال�شيخ �شيد 
اأحم���د اهلل الندوي، وال�شيخ ح�ش���ن جمال الليل املدين 
وال�شي���خ اأحمد بن حممد اليم���اين. و)ط3( 400)ه�/ 

980)م )253 �ص(.
الأمم لإيق���اظ الهم���م لربه���ان الدي���ن الك����راين )ت . 7)

02))ه�(. )ط)( 328)ه�/ 0)9)م. )34) �ص(.
بغي���ة الطالب���ني لبي���ان امل�شائ���خ املحقق���ني املعتمدين . 8)

لأحمد النخلي )ت 4)))ه� اأو بعده(، )ط)( 328)ه�، 
بت�شحي���ح القا�ش���ي حمم���د �شري���ف الدي���ن الفامل���ي 

احليدراآبادي. )84 �ص(.
كتاب الإمداد مبعرفة عل���� الإ�شناد لعبد اهلل الب�شري . 9)

)ت 34))ه�، )ط)( 328)ه�. )92 �ص(.
قطف الثمر يف رفع اأ�شانيد امل�شنفات يف الفن�ن والأثر . 20

ل�شال���ح ب���ن حممد العم���ري الف���الين )ت 8)2)ه�(، 

))(  ذكر عدد ال�شحات للطبعتني الأوىل والثانية نقال من معجم املطب�عات �ص 8)).
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بت�شحي���ح اأبي املظفر عبد املل���ك حممد �شريف الدين 
ب���ن القا�ش���ي حمم���د بدي���ع الدي���ن العم���ري الفامل���ي 

احليدراآبادي، )ط)( 328)ه�))(.]76 �ص[)2(.
اإحتاف الأكابر باإ�شناد الدفاتر للقا�شي ال�ش�كاين )ت . )2

255)ه�(، )ط)( 328)ه�. )9)) �ص(.
كت���اب الكفاية يف علم الرواي���ة للخطيب البغدادي )ت . 22

463ه����( بت�شحي���ح ال�شي���خ اأب���ي عب���د اهلل ال�ش�رتي، 
وال�شي���خ اإبراهيم حمدي املدين، و�شيد ها�شم الندوي، 
وحممد طه الندوي، و�شيد اأحمد اهلل الندوي، وحممد 
عادل القدو�ش���ي الكنك�هي، و�شيد ح�ش���ن جمال الليل 
امل���دين واأحمد ب���ن حممد اليماين، وعب���د الرحمن بن 
يحي���ى املعلم���ي، معتمدي���ن عل���ى الن�شخت���ني الآ�شفية 

والإ�شتانب�لية، )ط)( 357)ه� ))46 �ص(.
كت���اب م�ش���كل احلدي���ث وبيان���ه للحاف���ظ اب���ن ف�رك . 23

)ت 406ه����(، بت�شحي���ح ال�شي���خ حممد ط���ه الندوي، 
وال�شيخ �شيد اأحم���د اهلل الندوي، وال�شيخ حممد عادل 
القدو�ش���ي، وال�شي���خ �شي���د ح�ش���ن جمال اللي���ل املدين 
وال�شيخ اأحمد بن حممد اليماين، وال�شيخ عبد الرحمن 
ابن يحيى املعلمي اليماين، معتمدين علي ن�شخة بانكي 
ب����ر ]مكتبة خدا بخ�ص بباتن���ا[، ون�شخة املفتي حممد 

))(  ورد تاريخ الطبع يف خامتة الطبع »�شنة  ثمان وع�شرين ومئتني واألف« خطاأ.
)2(  ذكر عدد ال�شفحات من الطبعة الأوىل للكتاب.
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�شعي���د يف حيدراآباد، )ط)( 362)ه� و)ط2( )39)ه� 
و)ط3( 5)4)ه� )283 �ص(.

معرف���ة عل�م احلديث للحاك���م الني�شاب�ري، بت�شحيح . 24
الدكت�ر معظم ح�شني اأ�شتاذ اللغة العربية بجامعة دهاكا 
معتمدا على ن�شخ املتحف الربيطاين، وعلى ثالث ن�شخ 
من ق�شطنطينية ون�شخت���ي دم�شق وحلب ون�شختني من 
القاهرة، ثم قابله علماء الدائرة على ن�شختي الآ�شفية 
و العالمة حبيب الرحمن خان ال�شرواين. طبع الكتاب 
اأول يف مطبع���ة دار الكت���ب امل�شري���ة �شن���ة 356)ه����/ 
937)م عل���ى نفق���ة دائ���رة املعارف ثم اأعي���د طبعه يف 
مطبعة دائرة املعارف العثمانية �شنة 385)ه�/ 966)م 

ومرة ثالثة �شنة )40)ه�/ )98)م. )328 �ص(.
ال�شتيع���اب يف معرف���ة الأ�شح���اب لبن عب���د الرب )ت . 25

463ه�(، بت�شحيح ال�شيخ احل�ش���ن النعماين، وال�شيخ 
�شي���د اأبي احل�شن الأمروه���ي، وال�شيخ القا�شي حممد 
�شريف الدي���ن احليدراآبادي. )ط)( 9)3)ه�، )ط2( 

363)ه� )2ج(. )500+388(.
التاري���خ الكب���ري لالإم���ام البخ���اري )ت 256ه����(  قام . 26

بتحقيقه ال�شيخ عبد الرحمن بن يحيى ومب�شاعدةال�شيخ 
�شيد اأحم���د اهلل الندوي، وال�شيخ حمم���د طه الندوي، 
وال�شي���خ حممد ع���ادل القدو�شي، وال�شي���خ �شيد ح�شن 
جم���ال اللي���ل امل���دين، وال�شيخ �شي���د ها�ش���م الندوي، 
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واأع���اد النظر يف بع����ص اأجزائه ال�شي���خ حممد مناظر 
اأح�ش���ن الكي���الين، وال�شيخ عبد اهلل العم���ادي، وحقق 
اجل���زء الثال���ث بق�شمي���ه ال�شيخ اأب���� ال�ف���اء الأفغاين 
معتمدي���ن على ن�شخ الآ�شفي���ة وق�شطنطينية واخلزانة 
امل�شرية وخزان���ة ك�بريلي، ومكتبة اأحمد الثالث ومكة 
املكرمة. )ط)( 360)- 378)ه�. )ط2( 402)ه�، ج) 
)ق)(،390)ه����،ج3 )ق)-2(، 397)ه����، ج4 )ق)(، 
)ق2(،  ج)  362)ه����  )ط)(  )ق2(.  ج4  398)ه����، 

363)ه�، ج2 )ق)(، 364)ه�، ج2 )ق2(. 3668�ص.
748ه����(، . 27 )ت  للذهب���ي  ال�شحاب���ة  اأ�شم���اء  جتري���د 

بت�شحي���ح ال�شي���خ ح�شن ب���ن اأحمد النعم���اين )ط)( 
5)3)ه� )2ج(، 463+364�ص.

تذكرة احلف���اظ للذهبي )ت 748ه�(، )ط)( 333)-. 28
+)29����ص[))(.   368+  306+372 )4ج(،  336)ه����، 
طب���ع اجل���زء الثالث من���ه يف طبعت���ه الأوىل بت�شحيح 
ال�شي���خ احل�ش���ن النعم���اين، وال�شي���خ القا�ش���ي حممد 
�شري���ف الدي���ن احليدراآب���ادي)2(. )ط2( 333)ه�)3(. 
)ط3( 375)ه���� ]-377)ه����، بتحقيق عب���د الرحمن 

))(  من امل�شدر ال�شابق �ص 65).
)2(  الفهر�ص ال��شفي �ص )5.

ك���ذا يف امل�شدر ال�شابق وج���اء يف معجم املطب�عات اأنه كان���ت الطبعة الثانية دون   )3(
ذكر طريق الطبع.
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بن يحي���ي اليم���اين[))(. )ط4(388))2(ه� )ج)-2(، 
368+)29����ص.  )ج4-3(،  390)ه����  445+388����ص، 
وطب���ع الكتاب مرة ثالثة بعد مقابلته على ن�شخة مكتبة 

احلرم املكي التي ُقِرئت على امل�ؤلف. 
تعجيل املنفعة بزوائد رج���ال الأئمة الأربعة لبن حجر . 29

الع�شق���الين )ت 852ه����(، بت�شحي���ح ال�شي���خ احل�شن 
النعماين، وال�شيخ حممد �شريف الدين احليدراآبادي، 
و�شي���د اأب���ي بك���ر ب���ن �شه���اب، وال�شي���خ اأب���ي احل�شن 

الأمروهي. )ط)( 324)ه� )575�ص(.
تهذيب التهذيب لبن حج���ر الع�شقالين )ت 852ه�(، . 30

بت�شحي���ح ال�شي���خ احل�ش���ن النعم���اين، وال�شي���خ اأب���ي 
احل�ش���ن الأمروهي، وال�شيخ القا�ش���ي اأبي املظفر عبد 
امللك حممد  �شريف الدين احليدراآبادي، وال�شيخ �شيد 
اأبي بكر بن �شهاب العل����ي احل�شيني. )ط)( 325)ه� 
))-4(، 326)ه���� )5-9(، 327)ه� )0)-2)(. 2)ج 

يف 0)56�ص.
تقدم���ة املعرفة لكتاب اجل���رح والتعديل لبن اأبي حامت . )3

الرازي )ت 327ه�(، بت�شحيح ال�شيخ عبد الرحمن بن  

))(  من معجم املطب�عات �ص 65).
)2(  وج���اء يف معج���م املطب�ع���ات ����ص 65) اأن الطبعة الرابع���ة اأي�شا طبع���ت بتحقيق 
ال�شي���خ عب���د الرحم���ن ب���ن يحيى املعلم���ي، وج���اء فيه ع���دد ال�شفحات كم���ا يلي: 

)445+388+)44+477�ص(. 
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يحيى املعلمي مع رفقائه اعتمادا على ن�شخ مكتبة مراد 
م���ال ومكتبة ك�بريلي وا�شتانب����ل ودار الكتب امل�شرية 
ومكتبة م�لنا العالمة املفت���ي حممد �شعيد املدرا�شي. 

)ط)( )37)ه� )375�ص(.
اجلرح والتعديل لبن اأبي ح���امت الرازي )ت 327ه�(، . 32

بتحقي���ق ال�شي���خ عب���د الرحم���ن ب���ن  يحي���ى املعلم���ي 
اليم���اين، والدكت����ر �ش���امل الكرنك����ي، وال�شيخ ها�شم 
الن���دوي، وال�شي���خ حممد ط���ه الن���دوي، ال�شيخ حممد 
ع���ادل القدو�ش���ي، وال�شي���خ �شي���د اأحم���د اهلل الندوي، 
وال�شيخ �شيد ح�شن جم���ال الليل املدين، وال�شيخ اأحمد 
بن حممد اليماين، وباإعادة النظر فيه من قبل العالمة 
مناظ���ر ح�ش���ن الكيالين والعالمة عب���د اهلل العمادي، 
معتمدي���ن على ن�شخ  مكتبة م���راد مال ومكتبة ك�بريلي 
وا�شتانب�ل ودار الكتب امل�شرية ومكتبة م�لنا العالمة 
املفتي حممد �شعيد املدرا�ش���ي. )ط)( )37)ه�: ج)/ 
ق)-2. و372)ه����: ج2/ ق )-2. و360)ه����: ج3/ ق). 
و)36)ه����: ج3/ ق2. و 372)ه����: ج4/ق). و373)ه�: 

ج4/ق 2. يف 3909�ص.
اجلمع ب���ني رج���ال ال�شحيحني لب���ن القي�شراين )ط . 33

507ه����(، بت�شحي���ح ال�شي���خ القا�شي حمم���د �شريف 
الدين احليدراآبادي، وال�شي���خ اأبي احل�شن الأمروهي. 
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طب���ع الكتاب اعتم���ادا على ن�شخة عتيق���ة مكت�بة �شنة 
728ه�. )ط)( 323)ه�. 2ج )408+300�ص(.

قرة العني يف �شبط اأ�شماء رجال ال�شحيحني للبحراين . 34
ال�شافع���ي )ت 74))ه���� اأو بعده���ا(، )ط)( 323)ه���� 

)59�ص(.
0)3ه����(، . 35 )ت  للدولب���ي  والأ�شم���اء  الكن���ى  كت���اب 

بت�شحيح ال�شيخ ح�ش���ن النعماين،وال�شيخ اأبي احل�شن 
الأمروهي،وال�شي���خ القا�ش���ي حمم���د �شري���ف الدي���ن 
احليدراآبادي، وال�شيخ �شي���د اأبي بكر بن �شهاب الدين 

العل�ي. )ط)( 322)ه� )2ج(، 202+267�ص.
كتاب الكنى لالإمام البخ���اري )ت 256ه�(. بت�شحيح . 36

ال�شي���خ �شي���د ها�ش���م الن���دوي، وال�شيخ عب���د الرحمن 
اليم���اين، وال�شي���خ �شيد اأحم���د اهلل الن���دوي، وال�شيخ 
اأحم���د بن حمم���د اليم���اين، معتمدي���ن عل���ى ن�شختي 
الآ�شفي���ة واملكتبة امل�شري���ة. )ط)( 360)ه�. )ط2( 

397)ه� )02)�ص(.
ل�ش���ان املي���زان لب���ن حج���ر الع�شق���الين )ت 852ه�( . 37

بت�شحي���ح ال�شي���خ احل�شن النعم���اين، وال�شيخ اأبي بكر 
ب���ن �شهاب الدين احل�شرم���ي والقا�شي �شريف الدين 
العم���ري احليدراآب���ادي، وال�شي���خ �شي���د اأب���ي احل�شن 
الأمروه���ي. )ط)( 329)ه����: ج). و330)ه����: ج4-2. 

و)33)ه�: ج5-6.يف 3267�ص.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 122 -

امل��ش���ح لأوهام اجلم���ع والتفريق للخطي���ب البغدادي . 38
)ت 463ه����(، بتحقيق ال�شيخ عب���د الرحمن بن يحيى 
املعلم���ي اعتم���ادا على الن�شخ���ة القدمي���ة ال�حيدة يف 
مكتب���ة املدر�ش���ة الأحمدي���ة بحل���ب. )ط )( 378)-

379)ه� )2ج(. 486+480�ص.
كت���اب بيان خط���اأ البخ���اري يف تاريخه، رواي���ة الإمام . 39

اب���ن اأبي حامت )ت 327ه����(، بت�شحي���ح العالمة عبد 
الرحم���ن بن يحيى املعلمي، اعتمادا على ن�شخة قدمية 
يف مكتب���ة اأحم���د الثال���ث. )ط )( 380)ه����. )ط 2( 

7)4)ه� )98)�ص(.
كتاب الثقات لبن حبان )ت 354ه�(، بت�شحيح حافظ . 40

عزي���ز ب���ك النظام���ي احليدراآب���ادي، وال�شي���خ حممد 
عم���ران الأعظم���ي العم���ري، وال�شي���خ حاف���ظ األطاف 
ح�ش���ني النظام���ي احليدراآبادي، وقا�ش���ي حممد عبد 
الر�شي���د النظامي احليدراآب���ادي، معتمدين على ن�شخ 
املكتبة الآ�شفية ومكتبة ال�شلط���ان حمم�د با�شتانب�ل، 
واملكتب���ة ال�شعيدية واملكتبة الظاهرية بدم�شق. )ط )( 

393)ه�- 403)ه� )9ج(. يف 4470�ص.
كتاب التقييد ملعرف���ة رواة ال�شنن وامل�شانيد لبن نقطة . )4

)ت 629ه�( بت�شحي���ح ال�شيخ احلافظ األطاف ح�شني 
النظام���ي احليدراآبادي، وبتنقي���ح املفتي عظيم الدين 
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اعتمادا على الن�شخة ال�حيدة بجامعة الدول العربية
كتاب ذيل التقييد ملعرفة رواة ال�شنن وامل�شانيد للفا�شي . 42

)ت 832ه�(، بت�شحيح ال�شيخ حممد عمران الأعظمي 
العم���ري، اعتم���ادا على ن�شخت���ي دار الكت���ب امل�شرية 
واخلزانة العام���ة بالرباط. )ط )( 9)4)ه�- 423)ه� 

)3ج(. 476+523+9)5�ص.
الرج���ال يف ت���اج العرو����ص للعالم���ة ال�شي���خ عزيز اهلل . 43

العطاردي اخلب��ش���اين، باإ�شراف املفتي حممد عظيم 
الدي���ن النظام���ي احليدراآب���ادي. )ط )( )40)ه����- 

402)ه� )4ج(. 2)5+497+426+)44�ص.

ال�شري واملناقب والرتاجم:
اخل�شائ�ص الكربى لل�شي�طي )ت ))9ه�(، بت�شحيح . 44

ال�شيخ �شيد اأبي بك���ر بن �شهاب الدين العل�ي، وال�شيخ 
اأمري احل�شن النعماين، وال�شيخ اأبي احل�شن الأمروهي 
وال�شيخ اأبي املظفر حممد �شريف الدين احليدراآبادي، 

)ط)( 9)3)-320)ه� )2ج(، 286+304 �ص.
دلئ���ل النب����ة لأب���ي نعي���م الأ�شفه���اين )ت 430ه�(، . 45

بت�شحيح ال�شيخ �شيد اأبي بكر بن �شهاب الدين العل�ي، 
وال�شي���خ اأم���ري ح�شن النعم���اين، وال�شيخ اأب���ي احل�شن 
الأمروه���ي وال�شيخ اأب���ي املظفر حمم���د �شريف الدين 
احليدراآب���ادي، اعتم���ادا على ن�شخة جي���دة مكت�بة يف 
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�شنة 603ه�، )3ج يف جمل���د واحد(، )ط)( 320)ه�. 
)ط2( 369)ه�/ 950)م )566 �ص(.

فت���ح املتعال يف مدح النع���ال، لأحمد بن حممد املغربي . 46
)ت )04)ه�(، بت�شحيح ال�شيخ اأمري احل�شن النعماين، 
وال�شي���خ القا�شي حممد �شريف الدي���ن احليدراآبادي، 
اعتم���ادا على ثالث ن�شخ خطية واإحداها بخط امل�ؤلف، 

)ط)( 334)ه�/ 5)9)م، )9)4 �ص(.
كت���اب و�شيلة املتعبدي���ن للمال امل��شل���ي )ت 570ه�(، . 47

النظام���ي  ب���ك  عزي���ز  حاف���ظ  ال�شي���خ  بت�شحي���ح 
الغف���ار خ���ان  وال�شي���خ حمم���د عب���د  احليدراآب���ادي، 
النظام���ي  الها�شم���ي  عم���ر  وال�شي���خ  احليدراآب���ادي، 
احليدراآب���ادي، معتمدين على ن�شختي بانكي ب�ر ]خدا 
بخ����ص[ بباتنا ودار الكت���ب امل�شرية. )ط)( )39)ه�: 
)ج2/ق2( )27 �ص، و)ج2/ق3( 378 �ص. و392)ه�: 
 33( )ج3/ق3(،  و397)ه����:  ����ص،   332 )ج3/ق2(، 
����ص، و397)ه����:  ����ص، و390)ه����: )ج4/ق)(، 370 
)ج4/ق2(، )27 �ص، 399)ه�: )ج5/ق)(، 245 �ص، 
400)ه�: )ج5/ق2(، )36 �ص، و403)ه�: )ج6/ق)(، 

223 �ص، 404)ه�: )ج6/ق2(، 374 �ص.
امل�شب���اح امل�ش���ي يف كّت���اب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لب���ن حديدة . 48

الأن�شاري )ت 783ه����(، بتحقيق ال�شيخ املفتي حممد 

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 125 -

عظيم الدي���ن النظام���ي احليدراآب���ادي، اعتمادا على 
ن�ش���خ املدر�ش���ة الأحمدية بحل���ب، ومكتبة م�لن���ا اآزاد 
بجامع���ة عل���ي ك���ره، ومكتبة املدين���ة املن����رة، )2ج(. 
)ط)( 396)ه�/976)م-397)ه����/ 977)م، )ط2( 

4)4)ه�/ 993)م، )2ج( 338+573 �ص(.
خال�ش���ة �شري �شي���د الب�شر كّت���اب النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص، ملحب . 49

الدي���ن الط���ربي )ت 694ه����(، بتحقي���ق الدكت�ر عبد 
الغف���ار خ���ان احليدراآبادي ومراج���ع ال�شي���خ اأبي بكر 
حمم���د الها�شمي احليدراآبادي، اعتم���ادا على ن�شختي 
الآ�شفية ومكتبة متحف �شالر جنك، )ط)( 426)ه�/ 

2005م )299 �ص(.
مناقب الإمام الأعظم لأبي امل�ؤيد املكي )568ه�( . 50
ولبن البزاز الكردري )828ه�(، كتابان بتحقيق ال�شيخ . )5

حممد حيدر اهلل خان ال���دراين، وال�شيخ اأمري احل�شن 
بن اأحم���د النعم���اين، وال�شيخ اأبي احل�ش���ن الأمروهي 
والقا�شي حممد �شريف الدي���ن احليدراآبادي، )ط)( 

)32)ه�/ 903)م )2ج(، 282+256 �ص.
اجل�اه���ر وال���درر يف ترجمة �شيخ الإ�ش���الم ابن حجر . 52

لل�شخ���اوي )ت 902ه����(، طبع الكت���اب ملحقا باجلزء 
اخلام����ص م���ن  اإنباء الغمر باأبناء العم���ر  للحافظ ابن 
حج���ر الع�شق���الين، بتحقي���ق الدكت����ر اآفت���اب اأحم���د 
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الرحم���اين، وتنقيح ال�شيد حمم���د حبيب اهلل القادري 
الر�شيد النظام���ي احليدراآبادي حتت اإ�شراف الدكت�ر 
حممد عبد املعيد خان، اعتمادا على ن�شختني خطيتني 

للكتاب، )ط)( 392)ه� )66) �ص(.
ال���درر الكامنة لبن حج���ر الع�شق���الين )ت 852ه�(، . 53

�ش���امل  الأ�شت���اذ  بت�شحي���ح  )ط)( 348)-352)ه����، 
الكرنك����ي الأمل���اين، وال�شي���خ �شي���د ها�ش���م الن���دوي، 
عب���د  وال�شي���خ  الن���دوي،  اهلل  اأحم���د  �شي���د  وال�شي���خ 
الرحم���ن املعلمي اليماين وال�شي���خ حممد طه الندوي، 
اعتم���ادا عل���ى ن�ش���خ ال�شخاوي تلمي���ذ امل�ؤل���ف وعليها 
ت�شحيح���ات امل�ؤل���ف، واملتح���ف الربيط���اين ومكتب���ة 
املكت���ب الهندي بلن���دن، ومكتبة ر�ش���ا برامب�ر ومكتبة 
ج(/  6( 396)ه����،  392)ه����-  )ط2(  الآ�شفي���ة. 

بت�شحيح  ����ص(،   286+528+330+305+405+587(
ال�شي���خ حاف���ظ عزي���ز ب���ك النظام���ي احليدراآب���ادي، 

وال�شيخ خ�ر�شيد علي النظامي احليدراآبادي.
اجل�اه���ر امل�شية يف طبق���ات احلنفية ملحيي الدين بن . 54

اأبي ال�فاء احلنفي )ت 775ه�(، 
ومع���ه ذي���ل اجل�اه���ر امل�شي���ة للم���ال عل���ي الق���اري . 55

)ت 4)0)ه����(، )ط)( 332)ه����، بت�شحي���ح ال�شي���خ 
احل�ش���ن النعم���اين، والقا�ش���ي حممد �شري���ف الدين 
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احليدراآبادي، اعتمادا على ن�شخة مكتبة اأحمد الثالث 
باإ�شتانب����ل. )ط2( 408)-4)4)ه�، بت�شحيح ال�شيخ 
حاف���ظ عزيز ب���ك النظام���ي احليدراآب���ادي، )4 ج(، 

462+8)4+425+0)5 �ص.
�شف���ة ال�شف�ة لب���ن اجل����زي )ت 597ه����(، )ط)( . 56

355)ه�-357)ه����، بت�شحي���ح ال�شي���خ �شي���د ها�ش���م 
الن���دوي، وال�شيخ حمم���د طه الن���دوي، وال�شيخ حممد 
ع���ادل القدو�ش���ي، وال�شي���خ �شي���د اأحم���د اهلل الندوي، 
�ش���امل  الأ�شت���اذ  اليم���اين،  الرحم���ن  عب���د  وال�شي���خ 
الكرنك�ي، اعتمادا على ن�شخ مكتبة اإ�شتانب�لية واملتحف 
الربيط���اين واملكتبة الآ�شفية واملكت���ب الهندي بلندن. 
)ط2( 388)ه�، مبراجع���ة املفتي حممد عظيم الدين 
النظامي احليدراآبادي، والدكت�ر �شلطان حميي الدين 
النظامي احليدراآبادي. )4ج( 6+350)437+303+3 

�ص.
نزهة اخل�اط���ر وبهجة امل�شامع والن�اظ���ر لعبد احلي . 57

-(350  ،7-( ج:  )ط)(  )34)ه����(،  )ت  احل�شن���ي 
378)ه����، ج8: 390)ه����/970)م، اعتمادا على ن�شخة 
امل�ؤلف. )ط2( 382)- 402)ه� باإعادة النظر فيه من 
قبل جنل امل�ؤلف ال�شيخ �شيد اأبي احل�شن علي احل�شني 
الن���دوي. )8ج( وطبعت بع�ص اأجزائ���ه طبعة ثالثة يف 

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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الفرتة نف�شه���ا/ 60+200+228)+7+488+497+390
08+590�ص))(.

نزه���ة الأرواح ورو�ش���ة الأف���راح يف تاري���خ احلكم���اء . 58
بت�شحي���ح  687ه����(،  )ت  لل�شه���رزوري  والفال�شف���ة 
الدكت����ر خ�ر�شيد اأحم���د احليدراآب���ادي، معتمدا على 
ن�ش���خ املكتب���ة الآ�شفي���ة ومكتب���ة متحف �ش���الر جنك 
ومكتبة ج���ان ريالئند يف بريطاني���ا. )ط)( 396)ه�، 

)2ج( 206ه+200 �ص.
طبق���ات ال�شافعي���ة لبن قا�ش���ي �شهب���ة )ت )85ه�(، . 59

حتقيق الدكت����ر احلافظ عبد العليم خ���ان)2( اعتمادا 
على بع�ص املخط�طات، منها ن�شخ املتحف الربيطاين، 
ومكتب���ة ك�بريلي، ومكتب���ة طرخان )تركي���ا(، ومكتبة 
خ���دا بخ����ص، واملكتب���ة النا�شري���ة يف لكهن����ؤ. )ط)( 

398)-400)ه� )4ج( 460+440+273+508 �ص.
نزهة الألب���اب يف الألقاب لبن حج���ر الع�شقالين )ت . 60

852ه����(، بت�شحي���ح ال�شيخ اأبي بكر حمم���د بن املفتي 
خمدوم بك الها�شمي احليدراآبادي، معتمدا على ن�شخ 
مكتب���ة �شيخ الإ�شالم في�ص اهلل اأفن���دي )ن�شخة تلميذ 

وذك���ر �شاح���ب معجم املطب�ع���ات ����ص 279، �شفح���ات الطبعة الثاني���ة يف الآتي:  )(( 
228+4)2+3)2+398+456+497+465+606 �ص.

قدمه ر�شالة للح�ش�ل على الدكت�راه من اجلامعة الإ�شالمية بعلي كره.  )2(

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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امل�ؤلف يف حياة امل�ؤلف(، ودار الكتب امل�شرية، ومكتبة 
متحف �شالر جنك. )ط)( 5)4)ه� )4)6 �ص(.

الفقه:
اأحكام ال�ق���ف لهالل الب�ش���ري )ت 245ه( بت�شحيح . )6

ال�شيخ �شيد ها�شم الندوي، وال�شيخ حممد طه الندوي، 
وال�شي���خ عب���د الرحمن اليماين، وال�شي���خ حممد عادل 
القدو�ش���ي، وال�شي���خ �شيد اأحمد اهلل الن���دوي، اعتمادا 
عل���ى ن�شخ���ة قدمي���ة يف مكتبةر�ش���ا برامب����ر ومكتبة 
الآ�شفي���ة ون�شخة لفا�شل اأهل املدينة، )ط)( 355)ه/ 

936)م )344�ص(.
الأم���ايل لالإم���ام حمم���د ب���ن احل�ش���ن ال�شيب���اين )ت . 62

89)ه(، بت�شحيح ال�شيخ �شيد ها�شم الندوي،  وال�شيخ 
عب���د الرحمن املعلم���ي اليماين، والأ�شت���اذ حبيب عبد 
اهلل احل�شرم���ي. وا�شتفي���د يف طب���ع ه���ذا الكتاب من 
ن�شخ���ة العالم���ة �شي���د اأبي ال�ف���اء حمم����د الأفغاين. 

)ط)( 360)ه. )ط2( 407)ه )8200(
ال�شرخ�ش���ي . 63 الدي���ن  ل�شم����ص  الكب���ري  ال�ش���ري  �ش���رح 

النعم���اين،  احل�ش���ن  ال�شي���خ  بت�شحي���ح  483ه(،  )ت 
ومكتب���ة  الآ�شفي���ة  املكتب���ة  ن�شخت���ي  عل���ى  اعتم���ادا 
املفت���ي حمم���د ي��ش���ف. )ط)( 335)-336)ه )4ج( 

386+326+348+498�ص.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 130 -

كت���اب الأ�ش���ل لالإم���ام حممد ب���ن احل�ش���ن ال�شيباين . 64
)ت 89)ه(. )ط )( 966)-973)م )ج)-4، ج4 يف 
ق�شمني( بتحقي���ق العالمة اأبي ال�فاء الأفغاين. )ج6( 
بتحقي���ق ال�شيخ حمم���د مبني اإقب���ال النظامي. )ط2( 
ج)-2 ))43)و432)ه(. وطب���ع الكت���اب اعتمادا على 
ع���دة ن�شخ، منه���ا ن�شخ مكتب���ة عاطف اأفن���دي ومكتبة 
الأزه���ر ال�شري���ف ومكتب���ة دائ���رة املع���ارف العثمانية 
واملكتبة الأحمدية بحلب ومكتب���ة اأبي ال�فاء الأفغاين، 
)ط2( )43)ه )ج)(، 625�ص. ه332): )ج2( 443�ص. 
ق  )ج4/  393)ه:  546����ص،  )ج3(،  ه)39):  )ط)( 

)-2( )46+260�ص، 433)ه: )ج6( 320�ص))(
اأق�شية ر�ش����ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، لبن الفرج املالكي القرطبي . 65

)ت 04))ه(، بت�شحيح الدكت����ر القا�شي حممد عبد 
ال�شك����ر النظام���ي الكرن����يل وبتنقي���ح املفت���ي حممد 
عظيم الدين النظامي احليدراآبادي اعتمادا على ن�شخ 
املكتبة الآ�شفية واملدر�شة املحمدية مبدرا�ص ومطب�عة 
دار اإحياء الكتب امل�شرية �شنة 346)ه. )ط )( 403)ه 

)453�ص(
اجل���زر وامل���د يف اأحكام اجل���د لل�شيخ حمم���د احل�شن . 66

العل�ي املالكي، )ط)( 387)ه )40 �ص(.

))(  تاأخر طبع اجلزء اخلام�ص لبع�ص الأ�شباب

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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جتنبا للتط�يل نكتفي هنا بذكر عناوين الكتب املتبقية 
م���ن مطب�ع���ات دائ���رة املع���ارف العربية م���ع �شن�ات 

الطباعة فقط:

الكالم والعقائد:
كت���اب الأربعني يف اأ�ش�ل الدين لفخ���ر الدين الرازي، . 67

)ط)( 353)ه�.
ا�شتح�شان اخل��ص لالأ�شعري، )ط2( 344)ه� و)ط2( . 68

400)ه�.
الرو�ش���ة البهية فيما ب���ني الأ�شعري���ة واملاتريدية لأبي . 69

عذبة، )ط)( 322)ه�.
كت���اب الروح  يف ال���كالم على اأروح الأم����ات والأحياء . 70

بالدلئ���ل من الكت���اب وال�شن���ة والآثار واأق����ال العلماء 
الأخي���ار لب���ن القي���م، ])ط)( 8)3)ه����[))(، )ط2( 
324)ه����، )ط3( 357)ه����، )ط4( 383)ه�، و)ط5( 

5)4)ه�.
الر�شائل ال�شبع، كلها مطبوعة يف �شنة 1400هـ )ط3(، وهي:

�شرح الفقه الأكرب للماتريدي. )7
�شرح الفقه الأكرب للمغني�شاوي. 72
اجل�هرة املنيفة للمال ح�شن. 73

من معجم املطب�عات العربية �ص 355.  )((

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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كتاب الإبانة لالأ�شعري. 74
امللحق الأول لالإبانة ملحمد عنايت علي احليدراآبادي. 75
امللحق الثاين لالإبانة ملحمد عنايت علي احليدراآبادي. 76
ر�شالة يف الذب عن اأبي احل�شن الأ�شعري لبن دربا�ص. 77

الر�شائل الت�شع لل�شيوطي، كلها مطبوعة �شنة 1380هـ )ط3(، وهي:
م�شالك احلنفاء. 78
الدرج املنيفة. 79
املقامة ال�شند�شية. 80
التعظيم واملنة. )8
ن�شر العلمني املنيفني يف اإحياء الأب�ين ال�شريفني. 82
ال�شبل اجللية يف الآباء العلية. 83
اإنباه الأذكياء. 84
تنزيه الأنبياء. 85
تبيي�ص ال�شحيفة. 86
�شف���اء ال�شق���ام يف زي���ارة خ���ري الأن���ام ملسو هيلع هللا ىلص، لل�شبكي . 87

)ط)( 5)3)ه�، )ط2( )37)ه�، و)ط3( 402)ه�.
ال�ش���ارم امل�شل�ل على �شامت الر�ش�ل ملسو هيلع هللا ىلص،  لبن تيمية . 88

)ط)( 322)ه�/ 902)م.
الفق���ه الأك���رب لالإم���ام الأعظم اأب���ي حنيف���ة النعمان . 89

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 133 -

)ط3(  )92)م[))(،  )ط2(  298)ه����،  ])ط)( 
399)ه�/ 979)م.

باب ذكر املعتزلة من كتاب املنية والأمل يف �شرح كتاب . 90
امللل والنحل للمرت�شى )ط)( 6)3)ه�.

الت�شوف ومتعلقاته:
الأربعني يف الت�ش�ف لل�شلمي. )9

ر�شائــل ابــن العربــي )وهــي ت�شــع وع�شــرون ر�شالــة نــادرة(، يف 
جزاأين،)ط1( 1361-1367هـ، وهي:

كتاب الفناء يف امل�شاهدة. 92
كتاب اجلالل واجلمال. 93
كتاب الألف وه� كتاب الأحدية. 94
كتاب اجلاللة وه� كلمة اهلل. 95
كتاب اأيام ال�شاأن. 96
كتاب القربة. 97
كتاب الإعالم واإ�شار اأهل الإلهام. 98
كتاب امليم وال�او والن�ن. 99

ر�شالة الق�شم الإلهي. 00)
كتاب الياء. )0)
كتاب الأزل. 02)

))(  من امل�شدر ال�شابق �ص 43) و44).

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ر�شالة الأن�ار. 03)
كتاب الإ�شراء اإىل مقام الأ�شرى. 04)
ر�شالة يف �ش�ؤال اإ�شماعيل بن �ش�دكني. 05)
ر�شالة الإمام الرازي. 06)
ر�شالة ل يع�ل عليه. 07)
كتاب ال�شاهد. 08)
كتاب الرتاجم. 09)
كتاب منزل القطب ومقامه وحاله. 0))
ر�شالة النت�شار. )))
كتاب الكتب. 2))
كتاب امل�شائل. 3))
كتاب التجليات. 4))
كتاب الإ�شفار عن نتائج الأ�شفار. 5))
كتاب ال��شايا. 6))
كتاب حلية الأبدال وما يظهر عنها من املعارف والأح�ال. 7))
كتاب نق�ص الف�ش��ص. 8))
ال��شية. 9))
كتاب ا�شطالح ال�ش�فية. 20)
ال�شمط املجيد للق�شا�شي، )ط)( 327)ه�. )2)
املنحة ال�شراء امل�شمى ب� "كا�شف ال�شراء لرت�شاء علي . 22)

خان املدرا�شي، )ط)( 337)ه�/8)9)م.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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التاريخ وجامع العلوم:
تاري���خ جرج���ان اأو كتاب معرف���ة علماء اأه���ل جرجان . 23)

لل�شهمي، )ط)( 369)ه� و)ط2( 320)ه�.
كت���اب التيجان يف مل�ك حمري للم�ؤرخ التابعي وهب بن . 24)

منبه ال�شنعاين، )ط)( 347)ه�/ 928)م.
اأخبار عبي���د بن �شرية لبن �شري���ة اجلرهمي، )ط)( . 25)

347)ه�.
دول الإ�شالم للذهبي، )ط)( 335)ه�، )ط2( 365)ه� . 26)

و)ط3( 408)ه� )2ج(.
كتاب املحرب لبن حبي���ب البغدادي، )ط)( )36)ه�/ . 27)

942)م، و)ط2( 432)ه�/ ))20م.
)ط)( . 28) لليافع���ي،  اليقظ���ان  وع���ربة  اجلن���ان  م���راآة 

337)ه�/8)9)م-339)ه� )4ج(.
م���راآة الزمان يف تاري���خ الأعيان ل�شب���ط ابن اجل�زي، . 29)

)ج8(: )ط)( 370)ه�/ )95)م )يف ق�شمني(.
ذي���ل مراآة الزمان للي�نيني، )ط)( 374)ه�/ 380)ه� . 30)

)4ج(.
املنتظم يف تاري���خ املل�ك والأمم لبن اجل�زي، )ط)( . )3)

357)ه�-359)ه� )ج5/ق0-2)(.
كت���اب الب���ريوين يف حتقي���ق م���ا للهن���د م���ن مق�ل���ة . 32)

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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])ط)(  للب���ريوين،  مرذول���ة  اأو  العق���ل  يف  مقب�ل���ة 
377)ه�/958)م[))(، و)ط2( 398)ه�/ 978)م.

كت���اب املنمق يف اأخب���ار قري�ص لبن حبي���ب البغدادي، . 33)
)ط)( 384)ه�، )وط2( 432)ه�.

كت���اب الإملام بالإعالم فيما جرت ب���ه الأحكام والأم�ر . 34)
املق�شي���ة يف وقع���ة الإ�شكندري���ة وع�ده���ا اإىل احلال���ة 
)7ج،  388)-396)ه����  )ط)(  للن�ي���ري،  املر�شي���ة 

و)ط2( 5)4)-6)4)ه� )ج )-2(.
اإنباء الغمر باأبناء العمر لبن حجر الع�شقالين، )ط)( . 35)

387)-396)ه�. و)ط2( 5)4)-6)4)ه� )ج )-2(.
كتاب الفت�ح لبن اأعثم الك�يف، )ط)( 388)-395)ه� . 36)

)8ج(. و)ط2( )42)-429)ه� )ج)-7(.
ذي���ل تاريخ بغداد لبن النجار، )ط)( 398)-406)ه� . 37)

)5ج(. و)ط2( 5)4)-6)4)ه� )ج )-2(.
امل�شتف���اد من ذيل تاريخ بغداد لبن الدمياطي، )ط)( . 38)

399)ه�، و)ط2( 408)ه�.
املقفى الكبري للمقريزي، )ط)( )42)-)43)ه� )6ج(.. 39)
الهند يف العهد الإ�شالمي لعبد احلي احل�شني، )ط)( . 40)

392)ه�/ 972)م.

))(  م���ن معج���م املطب�ع���ات ����ص 68، ويف الفهر����ص ال��شف���ي تاري���خ الطبع���ة الثانية 
377)ه�/958)م.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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جامع العل�م امللقب ب� "د�شت�ر العلماء" يف ا�شطالحات . )4)
العل����م والفن�ن، للقا�ش���ي عبد النب���ي الأحمد نغري، 

)ط)( 399)ه� )4ج(، و)ط2( 404)-407)ه�
مفتاح ال�شع���ادة وم�شباح ال�شي���ادة لطا�ص كربي زاده . 42)

)3ج(، )ط)( 328)ه� و339)ه���� )ج)-2(، 356)ه� 
)ج3(. )ط2( ج): 397)ه� وج2: 400)ه�.

الأدب وما يتعلق به:
اأح�ش���ن ال�شبك يف �شرح "قفا نب���ك" ملحمد يار جنك، . 43)

)ط)( 360)ه�-)94)م.
الأم���ايل ال�شجري���ة لب���ن ال�شج���ري، )ط)( 349)ه�. . 44)

)ط2( 407)ه�.
كتاب الأمايل لليزيدي، )ط)( 367)ه�/ 948)م.. 45)
كت���اب احلما�ش���ة لب���ن ال�شج���ري، )ط)( 345)ه����/ . 46)

926)م.
كت���اب اخليل لب���ن املثن���ى، )ط)( 359)ه����. )ط)( . 47)

402)ه�.
كت���اب املجتنى لب���ن دري���د، )ط)( 342)ه�، و)ط2( . 48)

402)ه�.
م�شدق الف�شل: �شرح ق�شي���دة "بانت �شعاد" ل�شهاب . 49)

الدين الدولت اآبادي، )ط)( 323)ه�/ 905)م.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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كتاب املعاين الكبري لبن قتيبة، )ط)( 368)-369)ه� . 50)
)3ج(.

دي�ان ابن �شناء امللك ، )ط)( 377)ه� )ج3(.. )5)
اأمث���ال الع���رب للزخم�ش���ري، )ط)( . 52) امل�شتق�ش���ى يف 

)38)ه� )2ج(.
احلما�ش���ة الب�شرية لأب���ي احل�شن الب�ش���ري، )ط)( . 53)

383)ه� )ج2(.
املحمدون من ال�شعراء للقفطي، 385)ه� و387)ه� )2ج(.. 54)
اجللي����ص ال�شالح الكايف والأني�ص النا�شح ال�شايف لبن . 55)

طرار اجلريري النهرواين، )ط)( 4)4)ه�، و427)ه� 
و428)ه� و430)ه� )4ج(.

خا�ص اخلا�ص للثعالبي، )ط)( 405)ه�.. 56)
البلغ���اء . 57) واإ�ش���ارات  الأدب���اء  كناي���ات  م���ن  املنتخ���ب 

للجرجاين، )ط)( 403)ه�.
املقام���ات الدكنية لل�شي���خ حممد اأبي الف�ش���ل املاأم�ن . 58)

احليدراآبادي، )ط و�شنة ؟(

اللغة والنحو واملعاين:
كتاب الأفعال لبن القطاع ال�شقلي )ط)( )36)-364)ه�.. 59)
كتاب الأمثال مل�ؤلف جمه�ل، )ط)( )35)ه�.. 60)
التحف���ة النظامية يف الف���روق ال�شطالحية لل�شرواين . )6)

النجفي، )ط)(، و)ط2( 340)ه�.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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جمهرة اللغة لبن دري���د مع فهار�ص اجلمهرة، )ط)( . 62)
344)ه�-)35)ه� )4ج(.

ج�امع اإ�شالح املنطق لزيد بن رفاعة، )ط)( 354)ه�.. 63)
الفائق يف غريب احلديث للزخم�شري، )ط)( 324)ه� . 64)

)2ج(.
املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي، )ط)( . 65)
وبذيل���ه ر�شالة يف النح� للمطريزي، وه� ذيل للمغرب، . 66)

)ط)( 328)ه� )2ج + ذيل(.
غري���ب احلدي���ث لله���روي، )ط)( 384)-387)ه����. . 67)

و)ط2( 434)ه�/ 3)20م: )ج )-2(.
كت���اب الغريبني  لأب���ي عبيد اله���روي، )ط)( 406)-. 68)

3)4)ه� )6ج(.
غريب احلديث يف تاج العرو����ص لعزيز اهلل العطاردي . 69)

اخلب��شاين، )ط)( 403)-4)40)ه� )4ج(.
الأ�شباه والنظائ���ر يف النح� لل�شي�طي، )ط)( 6)3)-. 70)

7)3)ه� و)ط2( 359)-)36)ه� )4ج(.
كتاب القرتاح لل�شي�طي، )ط)( 0)3)ه� و)ط)( 359)ه�.. )7)
النفائ�ص الرت�شية يف �شرح الر�شالة العزيزية للقا�شي . 72)

اأبي علي حممد  امللقب ب� "ارت�شاء علي خان" البخاري 
املدرا�شي، )ط)( 328)ه�/ 0)9)م.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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الفل�شفة وما بعد الطبيعيات:
كت���اب الذخرية يف املحاكمة بني كت���اب الإمام الغزايل . 73)

وكتاب ابن ر�شد للط��شي، )ط)( .
كتاب املباحث امل�شرقية يف عل���م الإلهيات والطبيعيات . 74)

لفخر الدين الرازي، )ط)( 343)ه�/924)م.)2ج(.
الكت���اب املعت���رب يف احلكم���ة لب���ن مل���كا البغ���دادي، . 75)

)ط)(357)-358)ه� )3ج(.
\

ر�شائل ابن ر�شد، )ط1( بني 1365-1366هـ، وهي:
كتاب ال�شماع الطبيعي. 76)
كتاب ال�شماء والعامل. 77)
كتاب الك�ن والف�شاد. 78)
كتاب الآثار العل�ية. 79)
كتاب النف�ص. 80)
كتاب ما بعد الطبيعة. )8)

جمموع ر�شائل ال�شيخ الرئي�ص )ابن �شينا(، )ط1( 1353هـ، وهي:
ر�شالة يف الفعل والنفعال واأق�شامهما. 82)
ر�شالة يف ذكر اأ�شباب الرعد. 83)
ر�شالة يف �شر القدر. 84)
الر�شالة العر�شية يف ت�حيده تعاىل و�شفاته. 85)
ر�شال���ة يف ال�شعادة واحلج���ج الع�شرة عل���ى اأن النف�ص . 86)

الإن�شانية ج�هر

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ر�شالة يف احلث على الذكر. 87)
ر�شالة يف امل��شيقى. 88)

ر�شائل الفارابي، )ط1( 1344-1349هـ، وهي:
ر�شالة يف اإثبات املفارقات. 89)
مقالة يف اأغرا�ص ما بعد الطبيعة. 90)
كتاب حت�شيل ال�شعادة. )9)
التعليقات. 92)
كتاب التنبيه على �شبيل ال�شعادة. 93)
جتريد ر�شالة الدعاوى القلبية. 94)
�شرح ر�شالة زين�ن الكبري الي�ناين. 95)
كتاب ال�شيا�شات املدنية. 96)
كتاب الف�ش��ص. 97)
ر�شالة يف ف�شيلة العل�م. 98)
ر�شالة يف م�شائل متفرقة. 99)

الريا�شيات والهيئة:
ر�شائل ابن �شنان احلراين، )ط1( 1362-1366هـ، وهي:

ر�شالة يف الأ�شطرلب. 200
مقال���ة يف طريق التحلي���ل والرتكيب و�شائر الأعمال يف . )20

امل�شائل الهندية
كتاب يف حركات ال�شم�ص. 202

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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مقالة يف ر�شم القط�ع الثالثة. 203
كتاب م�شاحة قطع املخروط املكايف. 204
ر�شالة يف الهند�شة والنج�م. 205

ر�شائل ابن قرة احلراين )ر�شالتان فقط(، )ط1( 1366هـ، وهما:
كتاب يف الأ�ش�ل الهند�شية. 206
كتاب يف الدوائر املتما�شة. 207

جمموع الر�شائل لبن الهيثم، وهي:
ر�شالة يف اأ�ش�اء الك�اكب، )ط2( 403)ه�.. 208
ر�شالة ال�ش�ء، )ط2( 403)ه�.. 209
ر�شالة املرايا املحرقة بالقط�ع، )ط2( 403)ه�.. 0)2
ر�شالة املرايا املحرقة بالدائرة، )ط2( 403)ه�.. ))2
ر�شالة املكان، )ط2( 403)ه�.. 2)2
ر�شالة �شكل بني م��شى، )ط2( 403)ه�.. 3)2
ر�شالة امل�شاحة، )ط2( 403)ه�.. 4)2
ر�شالة �ش�ء القمر، )ط2( 403)ه�.. 5)2
خ�ا�ص املثلث )ط)( 366)ه�.. 6)2

ر�شائل البريوين، )ط1( 1367هـ، وهي:
ر�شال���ة يف ا�شتخراج الأوتاد يف الدائرة خل�ا�ص اخلط . 7)2

املنحني ال�اقع فيها

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ر�شالة اإفراد املقال يف اأمر الظالل. 8)2
ر�شالة متهيد امل�شتقر لتحقيق معنى املمر. 9)2
مقالة يف را�شيكات الهند. 220

ر�شائل اأبي ن�شر من�شور ابن عراق اإىل البريوين، )ط1( 1362-
1366هـ/ 1948م، وهي:

ر�شال���ة اأ�شط���رلب يف الدوائ���ر الت���ي حت���د ال�شاعات . )22
الزمانية وبع�ص ما يت�شل بعمل الأ�شطرلب

ر�شالة يف امتحان ال�شم�ص يف الربهان على عمل حممد . 222
بن ال�شباح

ر�شال���ة يف ت�شحيح زيج ال�شفاي���ح يف ت�شحيح ما وقع . 223
لأبي جعفر اخلازن من ال�شه� يف "زيج ال�شفايح"

ر�شال���ة يف براهني اأعمال ج���دول التق�مي يف زيج حب�ص . 224
احلا�شب

ر�شالة جدول الدقائق. 225
مقالة روؤية الأهلة. 226
ر�شالة �شميمة "كتاب الأ�ش�ل". 227
ر�شالة يف معرفة الق�شي الفلكية. 228
ر�شالة كرية ال�شماء. 229
ر�شالة امل�شائل الهند�شية. 230
ر�شال���ة يف الربهان على عم���ل حب�ص يف مطالع ال�شمت . )23

يف زيجه

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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مقالة يف اإ�شالح �شكل كتاب مانالو�ص. 232
مقالة يف منازعة اأعمل الأ�شطرلب. 233
ر�شالة ج�ائر ال�شماوات يف الأ�شطرلب. 234
ر�شالة يف �شنعة الأ�شطرلب بالطريق ال�شناعي. 235

الر�شائــل املتفرقــة يف الهيئــة للمتقدمني ومعا�شــري البريوين، 
)ط1( 1362-1368هـ، وهي:

مقالة يف ا�شتخراج تاريخ اليه�د واأعيادهم للخ�ارزمي. 236
ف�ش���ل يف تخطيط ال�شاعات الزمانية يف كل قبة اأو قبة . 237

ت�شتعمل لها لبن حامت النرييزي
مقالة يف ا�شتخراج تاريخ اليه�د لبن بام�شاذ القايني. 238
مقال���ة يف ا�شتخراج �شاعات ما بني طل�ع الفجر وطل�ع . 239

ال�شم����ص كل اأي���ام ال�شن���ة مبدينة قاين، لب���ن بام�شاذ 
القايني

ر�شال���ة يف اإقام���ة الربهان على الدائر م���ن الفلك من . 240
ق�����ص النهار وارتفاع ن�شف النهار وارتفاع ال�قت لأبي 

ال�فاء الب�زجاين
ر�شالة يف م�شاحة املج�شم املكايف لبن ر�شتم الق�هي. )24
كت���اب يف كيفية ت�شطيح الكرة على �ش���كل الأ�شطرلب . 242

لل�شغاين
ر�شالة يف اأن الأ�شكال كلها من الدائرة لن�شر بن عبد اهلل. 243
ر�شالة يف املقادير امل�شرتكة واملتباينة لبن البغدادي. 244

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ر�شالة يف �شكل القطاع لل�شجزي. 245
ر�شالة يف الأبعاد والأجرام. 246

جمموع الر�شائل لن�شري الدين الطو�شي، يف 2مج، )ط1( 1358-
1359هـ، وهي:

كتاب املعطيات لأقليد�ص. 247
كتاب الأكر لثاوذو�شي��ص. 248
الكرة املتحركة لأوط�ل�ق�ص. 249
كتاب امل�شاكن لثاوذو�شي��ص. 250
كتاب املناظر لأقليد�ص. )25
كتاب ظاهرات الفلك لأقليد�ص. 252
الأيام والليايل لثاوذو�شي��ص. 253
كتاب معرفة م�شاحة الأ�شكال التي لبني م��شى. 254
كتاب املفرو�شات الثابت بت قرة. 255
املاأخ�ذات لأر�شميد�ص. 256
كتاب يف جرمي النريين وبعديهما لأر�شطرخ�ص. 257
كتاب الكرة والأ�شط�انة لأ�شميد�ص. 258
الطل�ع والغروب لأوط�ل�ق�ص. 259
كتاب يف املطالع لإي�شقالو�ص. 260
الر�شالة ال�شافية عن ال�شك يف اخلط�ط املت�ازية. )26
كتاب ماننالو�ص. 262

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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كتاب �ش�ر الك�اك���ب الثمانية والأربعني لبن ال�ش�يف، . 263
)ط)( 373)ه�/ 954)م.

اأرج����زة يف �ش����ر الك�اك���ب لب���ن ال�ش����يف، )ط)( . 264
373)ه�/ 954)م

كتاب القان����ن امل�شع�دي للب���ريوين، )ط)( 373)ه�-. 265
375)ه� )3ج(.

كتاب الأن�اء )يف م�ا�ش���م العرب( لبن قتيبة، )ط)( . 266
375)ه�/ 956)م، و)ط2( 398)ه�/ 978)م.

)ط)( . 267 ال�ش����يف،  لب���ن  بالأ�شط���راب  العم���ل  كت���اب 
)38)ه�/ 962)م.

الأن�شاب:
الأن�شاب لل�شمع���اين، )3)ج(، )ط)( 382)-402)ه� . 268

و)ط2(399)ه�/ 979)-4)4)ه� )بع�ص الأجزاء(.

العلوم املختلفة:
الإكم���ال يف رف���ع الرتياب ع���ن امل�ؤتل���ف واملختلف من . 269

الأ�شماء والكن���ى والأن�شاب لبن ماك�ل )8ج(، )ط)( 
)38)-408)ه�، و)ط2( ج2-4 فقط.

كت���اب الأزمنة والأمكن���ة لأبي عل���ي املرزوقي، )ط)( . 270
332)ه� )2ج(.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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كتاب اإنباط املياه اخلفية للكرخي، )ط)( 359)ه�.. )27
)ط)( . 272 للب���ريوين،  اجل�اه���ر  معرف���ة  يف  اجلماه���ر 

355)ه�.
كتاب ميزان احلكمة للخازين، )ط)( 359)ه�.. 273
تذك���رة ال�شام���ع يف اأدب العامل واملتعل���م لبن جماعة، . 274

)ط)( 353)ه�.
مناظرات الرازي، )ط)( 355)ه�.. 275

الطب:
كت���اب تنقيح املناظر ل���ذوي الأب�ش���ار والب�شائر لأبي . 276

احل�شن الفار�شي، )ط)( 347)-348)ه� )2ج(.
كتاب العمدة يف اجلراحة لبن القف، )ط)( 356)ه� . 277

و)ط2( 4)4)ه� )2ج(.
املختارات لبن هبل البغدادي، )ط)( 362)-364)ه� . 278

)4ج(.
كت���اب احل���اوي يف الط���ب ملحم���د ب���ن زكري���ا الرازي . 279

-(374 )ط)(  ق�شم���ني(،  يف  و23  وج)2  )23+2ج. 
390)ه�، وطبع بع�ص اأجزائه ثانية وثالثة.

تذكرة الكحالني للكحال، )ط)( 383)ه�.. 280

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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اجلغرافيا:
معج���م الأمكنة التي لها ذكر يف نزهة اخل�اطر ]لأحد . )28

اأجزائه[ ملعني الدين الندوي، )ط)( 353)ه�.

املتفرقات:
تذكرة الن�ادر من املخط�طات العربية لها�شم الندوي. 282
املباحث العلمية من املقالت ال�شنية . 283
الكيتا ترجمة �ش�دري. 284
مقالة تاريخية يف العربية لها�شم الندوي. 285
ملعات دائرة املعارف العثمانية ملحمد نظام الدين. 286
ر�شالة علمية تاريخية. 287
اخلدمات العلمية  . 288
دائرة املعارف العثمانية ملحمد عمران الأعظمي العمري. 289
التجاء اإىل اأ�شاطني العل�م والف�شائل ملحمد نظام الدين. 290
الثمرات العلمية والن�شريات العربية ملحمد نظام الدين. )29
ن�شريات علمية ل�شيد ها�شم الندوي. 292
رحلة علمية. 293
مقالة اأزهرية ل�شيد ها�شم الندوي. 294
خطاب ج�ابي ل�شيخ اجلامعة باجلامعة العثمانية لعلي . 295

ياور جنك 
الفهر����ص ال��شفي لعظم���ت اهلل الن���دوي و�شيد اأحمد . 296

زكريا الغ�ري الندوي

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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وق���د ي�شتفيد بع�ص الراغبني يف طباعة الكتب بخدمات مطبعة 
دائ���رة املع���ارف العثماني���ة، فتطبع لهم كتب���ًا بالعربي���ة والفار�شية 
والأردية واإلإنكليزية فمن هذه الكتب العربية التي طبعت فيها خارج 

براجمها املقررة:

جممع بحار الأن�ار يف غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، لل�شيخ 
حمم���د طاه���ر ال�شديقي الهن���دي الَفَتن���ي الكجرات���ي. واجل�اهر 
الزاهرة يف مدح النبي واآله الطاهرة، للعالمة ال�شاعر حممد وحيد 
الدين العايل احليدراآب���ادي وحياة ال�شحابة للداعية ال�شيخ حممد 

ي��شف الكاندهل�ي. 

دائ���رة املع���ارف العثمانية م�ؤ�ش�شة علمية كب���رية ل مثيل لها يف 
الهن���د بل ميك���ن لنا اأن نق����ل اإن هذه الدائ���رة م���ن اأول م�ؤ�ش�شات 
البح���ث والتحقيق يف العامل الإ�شالمي كله، ور�شالتها خدمة الرتاث 
الإ�شالم���ي واإحيائه���ا ولذلك كان���ت يف ما�شيها ته���دي مطب�عاتها 
لبع�ص امل�ؤ�ش�شات يف الهن���د وخارجها ولغاية الآن هي ال�حيدة التي 
تق�م بخدمات جبارة يف اإحياء الرتاث العربي الإ�شالمي ولها �شيت 

عال يف الأو�شاط العلمية  يف ال�شرق والغرب.

وقد قدمت يف عمره���ا البالغ اأكرث من مئة وثالثني �شنة ح�ايل 
مئتي كتاب من اأمهات كتب الرتاث يف ح�ايل �شت مئة جملد �شخم، 

يف خمتلف امل��ش�عات.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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المراجع والمصادر

تاري���خ مدر�ش���ه عالي���ه )تاري���خ املدر�ش���ة العالية م���ن )78)-. )
959)(، م�لنا عبد ال�شتار حما�شر باملدر�شة العالية بدكا، دكا 

)بنغالد�ص( 959)م.

جن�بي هند كي اردو �شحافت )ال�شحافة الأردوية يف جن�ب الهند . 2
قبل 857)م(، د. حممد اأف�شل الدين اإقبال، حيدراآباد )98).

علماء العربية= علماء العربية وم�شاهاماتهم يف الأدب العربي . 3
يف العه���د الآ�شفجاه���ي )مملكة النظ���ام بحيدراآب���اد من �شنة 
264)ه����/848)م اإىل 367)ه����/948)م، تاألي���ف الربوفي�ش�ر 
الدكت�ر حممد �شلطان حميي الدين، اأب� ال�فاء برنتنگ پري�ص، 

اجلامعة النظامية، حيدراآباد )ط)( 426)ه�/ 2005م.

الفهر����ص ال��شفي ملطب�عات طائرة املعارف العثمانية، عظمت . 4
اهلل الن���دوي و�شي���د اأحم���د زكري���ا الغ����ري الن���دوي، )ط)( 

434)ه�/3)20م.

كلكتے كے قدمي اردو مطابع اور ان كى مطب�عات-ايك تذكره . 5
)مطاب���ع اللغ���ة الأردوية القدمي���ة ومطب�عاته���ا(، �شيد مقيت 

احل�شن عثمانيه بك دپ�، كلكته 982).

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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معج���م املطب�عات العربية يف �شبه الق���ارة الهندية الباك�شتانية . 6
من���ذ دخ����ل املطبعة اإليها حت���ى ع���ام 980)م، د. اأحمد خان/ 

مكتبة امللك فهد ال�طنية، الريا�ص )42)ه�/200م.

مقال���ة تاريخي���ة حتت����ي عل���ى اأخب���ار جمعي���ة دائ���رة املعارف . 7
العثماني���ة، رتبت باأم���ر جمعية دائرة املع���ارف، مطبعة جمعية 

دائرة املعارف العثمانية، حيدراآباد الدكن 354)ه�.
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امللحق األول

مطبوعات الهند
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مقامات احلريري )مج1( املطبوعة يف مطبعة ال�شركة ال�شرقية 

الهندية بكلكته 1809م.
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�شفحة عنوان األف ليلة وليلة املطبوع �شنة 1939-1942م يف 

مطبعة البعثة املعمدانية )Baptist Mission Press( يف كلكته، 
والنا�شر: ثاكر و�شركاوؤه )W. Thacker and Co.( يف كلكته 

واألني و�شركاوؤه )Wm. H. Allen and Co.( يف لندن.
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�شرح مقامات احلريري: م�شّهل املقامات باإزالة ال�شعوبات لل�شيخ  
كرمي الدين الباين بتي، مدر�شة الدهلي 1849م/ 1265هـ
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طبع �شنة 1300 هـ/]1882م[ يف مطبعة احليدري بــ مببئي، 

علما باأن اجلزاأين الثاين والثالث طبعا من املطبعة نف�شها يف �شنة 
1297هـ ]1879م[.
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�شفحة العنوان من مقدمة ابن ال�شالح، مطبعة ج�شمه في�ص  
]لكهنوؤ[ 1304هـ ]1886م[. 204�ص.
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ال�شفحة الأخرية  من مقدمة ابن ال�شالح، مطبعة ج�شمه في�ص  
]لكهنوؤ[ 1304هـ ]1886م[.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 163 -

�شفحة العنوان من م�شند الإمام اأحمد بن حنبل املطبوع يف املطبعة  
احليدرية بــ مببي �شنة 1308هـ ]1890م[.
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املعول يف �شرح املف�شل للمولوي حممد عبد الغني بن املن�شئ اأ�شحاب 
الدين النواكهالوي مدر�ص املدر�شة العالية، كلكته. مطبع �شعيدي 

كلكته 1322هـ/1904م. واملف�شل للزخم�شري.
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مقامات احلريري مع حا�شية ال�شيخ حممد اإدري�ص الكاندهلوي 
بالعربية، جيد بري�ص، دهلي 1345هـ/ ]1926م[؟.
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امللحق الثاين

مطبوعات دائرة املعارف العثمانية
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الرتجمة إىل العربية يف الهند 
و أثرها يف التواصل احلضاري

د. زبري اأحمد الفاروقي)1(

رئي�ص ق�شم اللغة العربية و اآدابها �شابقا باجلامعة امللية الإ�شالمية ، ني� دلهي  )((
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كان���ت الهن���د ترتب���ط بالع���امل العربي برواب���ط التج���ارة قبل 
ارتباطه���ا ب�شل���ة الدي���ن و ال�شيا�ش���ة و الثقافة و حت���ى اأنها مل تكن 
غريب���ة لدى العرب يف ع�ش�ر ما قبل التاري���خ) و يدعي العرب باأن 
عالقاته���م م���ع الهند لترج���ع اإىل ب�شعة اآلف �شنة فق���ط، بل اإنها 
وطن اآبائهم الأولني منذ فجر التاريخ2. ولعلهم يدع�ن بذلك نظرا 
اإىل بع�ص الروايات التي تبني اأنه عندما اأخرج اآدم من جنة ال�شماء 
اأنزل يف جنة ه���ذه الأر�ص التي ت�شمى بالهند، ف��شع قدميه اأول يف 
جزيرة �شرانديب، و اأثر ذلك م�ج�د على جبل من جبالها3. وذهب 
غ���الم علي اآزاد البلجرامي يف كتاب���ه �شبحة املرجان اإىل حد الق�ل 
ب���اأن هب�ط اآدم على اأر�ص الهند و ن���زول ال�حي عليه فيها يثبت اأن 
الهن���د هي مهبط ال�حي الأول ، و مب���ا اأن الن�ر املحمدي كان وديعا 
يف جب���ني اآدم، ف���اإن اأر�ص الهند هي التي ت�شرف���ت بالظه�ر املبدئي 
ملحم���د ملسو هيلع هللا ىلص،، و لهذا ال�شب���ب بالذات قال النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص،: "اإين اأجد 

رائحة ربانية من جانب الهند".4

و كل ما �شلف ذكره اإن دل على �شيء فاإمنا يدل على اأن الت�ا�شل 
ب���ني العرب و الهند ب���داأ قبل مئات من ال�شنني م���ن غزو حممد بن 
قا�ش���م لل�شن���د عام  93ه����، و ازداد مبرور الأيام الت���ي �شهدت ورود 
ال�شحاب���ة و التابع���ني و اأتباعهم اإىل هذه الأر����ص و قيام عدة دول 
اإ�شالمية فيها على الت�ايل. ومن ب�اعث احلرية اأنه ح�شب ما ادعى 
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ب���ه �ش�ام���ي ديانن���د)824)-883)( م كان هناك رج���ال يف الهند 
يعرف����ن اللغة العربية حت���ى يف ع�شر"مهابهارات"6  اأي قبل مئات 

ال�شنني من ميالد امل�شيح.7

والتاريخ زاخر بدلئل ت�شري اإىل اأن الهند واحل�شارة الهندية مل 
تك�نا غريبتني عن العامل العربي و العك�ص �شحيح على ال�ش�اء، و يف 
ال�اقع ل ي�شتمل التاريخ على اأي حقبة زمنية  تخل� من الت�ا�شل بني 

العرب و الهن�د، يف كافة جمالت احلياة.

و مم���ا يالحظ اأن���ه لقت كلمة "هند" �شعبي���ة وا�شعة يف العامل 
العرب���ي حتى قبل ظه�ر الإ�ش���الم، فقد ا�شتخدم العرب هذه الكلمة 
لت�شمي���ة بناتهم، وكذل���ك كان ال�شيف الهندي ممي���زا ب�شكل خا�ص 
حلدته و ن�عية الف�لذ امل�شتخدم يف �شنعه و كان يعرف ب� "املهند" 

اأو "الهنداوي". 

وقد ذكر العالمة العربي ال�شهري ابن قّيم اجل�زية )ت 356)م(  
ع���ددا من الأدوي���ة التي لقت �شعبي���ة بني الع���رب يف ع�شر ما قبل 
الإ�ش���الم و بالت���ايل كان���ت اأ�شماوؤه���ا معروفة لدى الع���رب . كذلك 
ا�شتهر العديد من العط����ر و الت�ابل و الأخ�شاب و الف�اكه و الأدوية 
و الأقم�ش���ة الهندي���ة يف املجتمع العرب���ي ول �شيما امل�ش���ك والكاف�ر 
والزجنبي���ل والفيل وال�شاج و النارجي���ل والإطريفل والقرنفل وامل�ز 
وال�شن���دل والق�شط والعنبا اأوالأنبج والليم����ن اإلخ، و جتدرالإ�شارة 

اإىل اأن الكلمات الثالث الأوىل قد ورد ذكرها يف القراآن الكرمي.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 179 -

ويق����ل ج�رج���ي زي���دان اإن الع���رب ا�شتعاروا ع���دة كلمات من 
الهن����د الذي���ن التق�ا بهم خ���الل رحالته���م و اأن الكلمتني "�شبح" 

و"بهاء" هما على الأرجح ذات اأ�شل �شن�شكريتي8.

وم���ع ظه�ر الإ�ش���الم بداأت مرحل���ة جديدة يف تاري���خ الأوا�شر 
الهندي���ة العربية ميك���ن و�شفها بحقبة احل�ار الثق���ايف بني الهند و 
الع���امل العرب���ي، و بلغت العالقات م�شت�ي���ات جديدة و خ�ش��شا يف 
جم���ال الفك���ر و الثقاف���ة و الأدب خالل الع�ش���ر العبا�شي، فكان يف 
ه���ذه احلقبة اأول ات�شال للعرب بالفكر و الفل�شفة و الدين و الثقافة  
والعل����م والفن�ن الهندية من خالل تعري���ب امل�ؤلفات ال�شن�شكريتية 
بقل���م علم���اء و م�شافرين ع���رب كثريي���ن . فاأبدى يحي���ى بن خليل 
الربمك���ي اهتماما كبريا باحل�شارة الهندي���ة و جمع ح�له يف بغداد 
جمم�ع���ة من املثقف���ني و العلماء الهن�د، و ه���م �شاعدوا يف ترجمة 
العدي���د من امل�ؤلف���ات ال�شن�شكريتية اإىل اللغة العربي���ة . يق�ل �شيد 
�شليمان الندوي ب�شدد بداي���ة الرتجمة من اللغة ال�شن�شكريتية اإىل 
العربية " بداأ الع���رب يفكرون يف �شرورة ترجمة الكتب العلمية من 
اللغات الأخرى اإىل العربية منذ منت�شف القرن الأول الهجري، وملا 
كان مركز اخلالفة يف �ش�ريا كان اهتمامهم من�شبا على العربانية و 
ال�شريانية، و لكن بعد ما اتخذ العبا�شي�ن من العراق مقرا للخالفة 
و مرك���زا حلكمهم، نالت اللغات الهندي���ة و الإيرانية اأي�شا ن�شيبها 
من عناية الدولة العبا�شية، فعندم���ا ا�شتهر املن�ش�ر برعايته للعلم 
ذهب ع���امل هندي للهيئة والريا�شيات بكت���اب "�شدهانت" مع وفد 
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م���ن ال�شن���د اإىل بغ���داد يف العام 54)ه���� ))77م( و ق���ام برتجمته 
باأم���ر من اخلليف���ة من اللغ���ة ال�شن�شكريتي���ة اإىل العربية مب�شاعدة 
اإبراهي���م القزاري عامل من علماء الريا�شيات يف بالط اخلليفة9 " 
ث���م ترجمت كتب عديدة يف عل�م الطب و النج�م و الهيئة و الأدب و 
الأخ���الق من اللغة ال�شن�شكريتية اإىل العربية حتت رعاية الربامكة، 

الأمر الذي زاد الهند �شمعة طيبة و زاد العرب اإعجابا"0)

ه���ذا و ت�شكل مذكرات الرحالة الع���رب الذين قدم�ا اإىل الهند 
يف الفرتات املختلفة و تراجم الكتب الهندية من اللغة ال�شن�شكريتية 
اإىل اللغة العربية يف الع�شر العبا�شي و من الأردية و الإنكليزية اإىل 
العربي���ة يف الع�ش���ر احلديث م�شدري���ن اأ�شا�شي���ني للمعل�مات عن 
الهند تعرف العرب من خاللها على خمتلف مناحي احلياة الهندية. 

و فيم���ا يع���د اأول كتاب عرب���ي جلغرافية الهند وه���� "امل�شالك 
و املمال���ك" ذك���ر �شاحب���ه اب���ن خردازب���ه )250ه�( ا�شتن���ادا اإىل 
جغرافية بطليم��ص و�شف���ا تف�شيليا للطرق التجارية للهند، الربية 
منه���ا و البحرية، و ط�ائف الهند املختلفة، و كتب الرحالة املعروف 
�شليمان التاجر )237ه����( يف كتابه "�شل�شلة الت�اريخ" عن �ش�اطئ 
الهن���د اجلن�بي���ة و ع���ادات و تقاليد اأهله���ا. و ذكر رحال���ة اآخر اأب� 
زي���د ح�شن ال�شريايف )264ه�( عن املعتق���دات الدينية ال�شائعة بني 
الهندو����ص و منها عقيدة التنا�شخ و عن اأ�شنامهم املعروفة و الن�شاء 
الالت���ي كن يع�شن يف املعابد كخادمات الأ�شنام يف الهند اجلن�بية. 
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و اأن الرحالة اأب� دلف م�شعر بن مهلهل الينب�عي ))33ه�( و ه� اأول 
رحال���ة دخل الهند برا ب�شط الق�ل يف  اأوثان ملتان و ذكر املحا�شيل 
الزراعي���ة ملدرا�ص و م�شن�عاتها. و ذكر الرحالة بزرك بن �شهريار 
)300ه�( عن بع����ص مدن الهند و حكى ق�ش�شا عن ن�شاك الهند و 
زهدهم و تق�شفهم و اإحراقهم لأنف�شهم. و يف كتابه "مروج الذهب" 
ذك���ر امل�ؤرخ و الرحالة اأب� احل�شن امل�شع�دي عن الأنهار اخلم�شة يف 
بنج���اب ، ب�شمال الهن���د و جبال التبت و لغات الهند . و ي�شمل كتاب 
" امل�شالك و املمالك" مل�ؤلفه الأ�شطخري )340ه�( على اأخبار عن 
بع����ص مدن الهند و نهر ال�شند . و قام الرحالة ابن ح�قل ))23ه�( 
بتقدير ط�ل بالد الهند وعر�شها و�شم اإىل كتابه خريطة ال�شند. و 
يعد كتاب :"اأح�شن التقا�شيم يف معرفة الأقاليم" للب�شاري املقد�شي 
)375ه�( من اأهم الكتب عن اأح�ال الدول التي زارها و قد خ�ش�ص 
فيه 4) �شفحة لأخبار ال�شند. و وكتاب "حتقيق ما للهند" الذي األفه 
اأب� ريحان البريوين )973-048)م( يعد اأهم مرجع للمعل�مات عن 
الهند وم�شدرا اأ�شا�شيا للدرا�شات ح�ل هذه البالد ل مثيل له حتى 
باللغ���ة الهندي���ة ، وكان الب���ريوين قد اأعجب كث���ريا بحكمة الهن�د. 
اأم���ا الرحالة ال�شهري ابن بط�ط���ة )703-779ه�/304)-377)م( 
فت�شم���ل ذكرياته الت���ي جمعها يف كتاب "عجائ���ب الأ�شفار" اأخبارا 

تف�شيلية عن جن�ب الهند قبل اأن يفتحها امل�شلم�ن))

ه���ذا ع���ن الرحالة الع���رب و م�شاهمتهم يف التعري���ف بالهند و 
ج�انبه���ا احل�شاري���ة يف الع���امل العربي . اأما فيم���ا يتعلق بالرتجمة 
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فق���د قامت و مازالت تق����م بدور يف غاية م���ن الأهمية يف الت�ا�شل 
احل�ش���اري والإبقاء على الرتاث الأدب���ي و الثقايف لالأمم، فقد قيل 
حق���ا ل���� ل الرتجمة ل�شاع���ت حكمة الي�ن���ان. اأما بالن�شب���ة لتاريخ 
الرتجم���ة فق���د اختلف���ت الآراء يف حتديده على وج���ه الدقة ، و من 

اأ�شهر الأق�ال يف بداية الرتجمة ما يلي : 

"اإن اأول دليل عل���ى ا�شتخدام الرتجمة الف�رية ه� الكلمات   
الت���ي وج���دت منح�ت���ة على قب����ر اأمراء جزي���رة الني���ل التي يرجع 
تاريخه���ا اإىل اأكرثمن خم�شة اآلف �شنة تقريبا حيث عا�شت الأ�شرة 
ال�شاد�ش���ة على حدود منطقة م�شر والتي كانت ثنائية اللغة يف عهد 

الفراعنة" 2)

"اأو�شح اأقدم الأدلة على خدمات املرتجمني الع�شكريني م�ج�دة 
يف الكت���ب الإغريقي���ة املتعلقة بحمالت الإ�شكن���در الأكرب يف اآ�شيا ، 
فق���د قيل اإنه ا�شتخدم املرتجمني الف�ري���ني يف حمالته للت�ا�شل مع 

خمتلف ال�شع�ب التي كانت تدخل اأر�شها اأو التي حتالف معه" 3)

اأق���دم ترجمة عرث عليه���ا العلماء هي الرتجمة من اللغة  "اإن 
ال�شامري���ة اإىل اللغ���ة الأكدي���ة التي تركه���ا ال�شامري�ن عل���ى األ�اح 
الط���ني، و هذه الرتجم���ة اأ�شبه بالق�امي����ص ، و هكذا وجدت مناذج 
الرتجمة منذ عهد امللك �شرج�ن ، امللك العا�ش�ري الذي عا�ص قبل 

نحِ� ثالثة اآلف �شنة قبل امليالد" 4)
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 ، "اأق���دم الرتجمة يف الغرب يرج���ع اإىل �شنة 24 قبل امليالد 
حي���ث ترج���م الرومان كث���ريا من كت���ب الإغريق، عل���ى �شبيل املثال 
ترج���م ليف�����ص اأندرونيك�����ص ملحم���ة الأودي�ش���ة له�مريو����ص اإىل 
الالتيني���ة �شعرا ، كما نق���ل نيفي��ص واإني��ص ع���ددا من امل�شرحيات 

الإغريقية اإىل الالتينية" 5)

"اإن الرتجمة مل تكن منتظمة يف الع�ش�ر الغابرة واإن ات�شعت 
قلي���ال على يد "هريودي���ت" يف القرن اخلام�ص ع�ش���ر قبل امليالد و 
يف عه����د البطال���ة و مل ت���ربز الرتجم���ة على نح� ج���دي اإل يف عهد 
الدولة العربية الكربى يف الع�شرين الأم�ي و العبا�شي حيث ظهرت 
اأول حرك���ة منظمة للرتجمة يف اأواخر زمن الأم�يني ثم ازدهرت يف 
زم���ن العبا�شيني ، كانت الرتجمة يف بدايته���ا قا�شرة على امل�شافهة 
ثم دونت ن�ش��شها يف اأعقاب اخرتاع الكتابة و انت�شار الهريوغليفية 

و امل�شمارية"6)

ومهما اختلفت الأق�ال و الآراء يف بداية الرتجمة ل يختلف اثنان 
يف قدمها، وقد اتفق معظم العلماء و الباحثني على اأن الرتجمة بداأت 
بالإ�ش���ارة و يع�د تاريخها اإىل ال�قت الذي ب���داأ النا�ص فيه يتكلم�ن 
بلغ���ات عديدة و بالتايل احتاج�ا اإىل فهم الكالم بع�شهم لبع�ص ، و 
هكذا فاإن الرتجمة ظه���رت اإىل حيز ال�ج�د لحتياج الإن�شان اإليها 

فقد قيل حقا اإن ال�شرورة تفتق احليلة .    
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و ل ي�ش���ك اأح���د يف اأن للرتجم���ة ف�شال كب���ريا يف التقريب بني 
الثقاف���ات و احل�ش���ارات املختلفة، ب���ل ومن امل�شتحي���ل لأي جمتمع 
اأن يبق���ى منع���زل عن غريه من جمتمعات الع���امل اإذا كان يرغب يف 
اللح���اق بركب التط�ر احل�شاري ول�شيما يف الع�شر احلا�شر الذي 
ي�شه���د تقدما هائال يف جمال العل�م و التكن�ل�جيا ، فيق�ل الأ�شتاذ 
ق�شطنط���ني ث����دوري "اإن الأمم ل ت�شتطي���ع ال�شتغناء عن الرتجمة 
اإذا اأرادت اأن تتط�ر مع الزمن و ت�شاير م�كب احلياة و نحن يف هذا 
الع�ش���ر اأح�ج اإىل الرتجمة منا يف اأي ع�ش���ر م�شى لأننا يف ع�شر 
ال���ذرة و التلف���زة و ع�شر برزت فيه القذائ���ف امل�شرية و ال�ش�اريخ 
عابرة الق���ارات و الأقم���ار ال�شناعية التي قامت م�ؤخ���را بزيارتها 

للقمر"7)

وخريما يدل على اأهمية الرتجمة اأن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 
و �شلم حث اأ�شحابه على تعلم اللغات الأجنبية كالفار�شية و العربية 
و القبطي���ة و الرومية حيث كلف زيد بن ثابت كاتب ال�حي يف ال�شنة 

الرابعة من الهجرة اأن يتعلم لغة اليه�د.8)

و ثم���ة �ش�اهد تدل عل���ى وج�د الرتجمة ول� ب�ش���كل نقل �شف�ي 
عل���ى الأقل لدى العرب حت���ى قبل الإ�شالم ، و عن���د ظه�ر الإ�شالم 
كان يف مك���ة اأجان���ب مثل �شهيب الرومي و ب���الل احلب�شي و �شلمان 
الفار�ش���ي ، وكان بع�ص الع���رب يعرف�ن لغات جريانهم اأو كان�ا على 
�شل���ة مع اأ�شح���اب لغات غري لغته���م ، فريوى اأن ام���راأ القي�ص نزل 
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على قي�شر ملك الفر�ص و طلب منه الن�شر ل�شرتجاع ملك اأبيه.9)  
وعن���د ما جاء الإ�شالم  ف�شجع على القراءة و الكتابة اأكرث من غريه 
م���ن الأدي���ان و جعل طلب العل���م فري�شة على كل م�شل���م و م�شلمة ، 
و اأول مرتج���م يف الإ�شالم ه���� زيد بن ثاب���ت الأن�شاري اخلزرجي 
ال���ذي ترجم للر�ش�ل عليه ال�شالم بالفار�شي���ة و الرومية و القبطية 
و احلب�شي���ة20  و ترجم �شلم���ان الفار�شي �ش����رة الفاحتة اإىل اللغة 

الفار�شية)2 .

ويف العه���د الأم����ي خط���ت الرتجم���ة خط�اته���ا الأوىل بف�شل 
اهتم���ام الأمري الأم�ي خال���د بن يزيد بن معاوي���ة، فاأجنز بجه�ده 
وعل���ى يديه جم���ع املخط�طات و الكتب العدي���دة بالثمن و الهدايا و 

من ثم ترجمتها اإىل اللغة العربية.22

ومل تبل���غ حرك���ة الرتجمة ذروته���ا اإل يف العه���د العبا�شي حيث 
ُترجم���ت الفل�شفة الي�نانية وخا�شة منطق اأر�شط� اإىل اللغة العربية 
و جمم�ع���ة م���ن الكت���ب الأجنبي���ة وتاأ�ش����ص بي���ت احلكم���ة على يد 
ه���ارون الر�شيد وازده���رت لت�شبح رمزا للنه�ش���ة الثقافية العربية 
الإ�شالمية يف عهد املاأم�ن، و اأر�شل املاأم�ن اإىل بالد الروم و مل�كها 
هدايا ثمينة و ح�شل منهم على ن�ادر الكتب و املراجع العلمية واأمر 
برتجمته���ا23، وكان يعط���ي بع�ص املرتجمني مثل حن���ني بن اإ�شحق 
وزن الكتاب الذي يرتجمه ذهبا.24 و قد دار ح�ار احل�شارات حتت 
�شق���ف بيت احلكمة ب�ج����د علماء من الثقاف���ات و الأديان املختلفة 
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كان����ا ي�شرف����ن على حركة الرتجم���ة ويحظ�ن مبنزل���ة رفيعة عند 
اخللفاء و جمتمعاتهم. 

و عندما راأى الأوربي�ن نه�شة العرب احل�شارية اهتم�ا برتجمة 
الكت���ب العربية اهتمام���ا ل باأ�ص به25 فقام�ا بنق���ل العل�م العربية 

املنق�لة عن الي�نانية اأول وترجمة العل�م الإ�شالمية ثانيا26 

وقب���ل اأن نتحدث عن الأعمال املرتجم���ة اإىل اللغة العربية على 
اأيدي العلماء و الباحثني الهن�د اأنف�شهم نت�قف هنا قليال ل�شتعرا�ص 
م�ج���ز مل�شاهمة الكت���اب و الأدباء والرحالة الع���رب يف نقل الثقافة 

الهندية اإىل العامل العربي. 

م���ن املعل�م اأن ب���الط اخللفاء العبا�شي���ني كان ملتقى للثقافات 
العاملية الي�نانية و الهندية والفار�شية مع الثقافة العربية عن طريق 
الرتجمة. ففي العهد العبا�شي ترجمت كتب عديدة من ال�شن�شكريتية 
اإىل العربي���ة ، فق���د ذكر ابن الندمي يف كتاب���ه ال�شهري "الفهر�شت" 
ع�شرين كتابا من هذا القبيل ، و �شاهمت هذه الكتب م�شاهمة جمة 
يف احلركة الأدبية خالل هذه احلقبة اإذ تكلم الأدب العربي بالكثري 
م���ن التف�شيل ع���ن العجاب الهندي���ة . فاجلاحظ و ه���� اأحد اأ�شهر 
امل�ؤلفني يف العهد العبا�شي و�شف باإ�شهاب عددا كبريا من احلي�انات 
الهندي���ة يف عمله املع���روف "كتاب احلي�ان". كما األ���ف كتيبا اأثنى 
فيه عل���ى الهن�د لإملامهم بعلم الفل���ك و الريا�شيات و لكت�شافاتهم 
الطبية املهمة و لتمكنهم من النحت و ا�شتخدام الأل�ان يف الر�شم و 
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الهند�ش���ة املعمارية و لخرتاعهم لعبة ال�شطرجن التي تتطلب الكثري 
من الذكاء و مل��شيقاهم و رق�شهم و خلطاباتهم و اأدبهم و اأخالقهم 
و ب�شكل خا�ص ل�شجاعتهم و حكمتهم و �شراحتهم27 . واأن الأعمال 
َب  الهندي���ة ال�شه���رية مث���ل "اآريابهات���ا" و "�شيدهانتا" )و ق���د ُعرِّ
ه���ذا الأخري بعن�ان "ال�شن���د هند"( و النظري���ات الهندية املتعلقة 
باحل�ش���اب و الكيمياء و الطب و الفل�شفة �شكلت اأ�شا�شا ط�ر العلماء 
الع���رب عليه معرفتهم و اأفكارهم يف جمالته���م اخلا�شة . وبف�شل 
كت���اب "ال�شند هن���د" دخلت م�شطلحات كث���رية يف علم الفلك اإىل 
العربية. ووفق امل�ؤرخ امل�شري ال�شهري جمال الدين القفطي ا�شتفاد 
العرب من هذا الكتاب حتى عهد املاأم�ن حني اأعاد اأب� جعفر حممد 

ابن م��شى اخل�ارزمي كتابته و قام بتلخي�شه.28

كما تاأث���ر العرب كثريا بنجاح الأطب���اء الهن�د يف بالط هارون 
الر�شي���د يف معاجلت���ه و معاجل���ة �شقيقت���ه ، فانكب����ا عل���ى تعري���ب 
اأعماله���م يف الط���ب و منه���ا "�ش��ش���روت �شانهيتا" مل�ؤلف���ه الطبيب 
الهن���دي ال�شهرياملعروف ب� "�ش��شروت"، ويع���د هذا اأول كتاب طب 

هندي مرتجم اإىل العربية حتت العن�ان "كتاب �شرد يف الطب" .

و م���ن اأب���رز كتب الط���ب الهندي���ة الأخ���رى الت���ي ترجمت من 
ال�شن�شكريتي���ة اإىل العربي���ة بال�شتن���اد اإىل ترجماته���ا الفار�شي���ة 
"�شاراك" و قد  "�ش���اراك �شانهيتا" مل�ؤلفه الطبيب الهندي الكبري 

عرف بالعربية بالعن�ان "�شرك الهندي اأو �شريك الهندي"29
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و ق���د و�شع اب���ن الندمي قائم���ة باأ�شماء امل�ؤلف���ني الهن�د الذين 
ترجم���ت كتبه���م يف الط���ب و الفل���ك اإىل العربي���ة و ه���م "باخار " 
و "راج���ا" و "مان���كا" و "به���ري"و "اأنك����" و"زن���كل" و "اأريكال" و 

"جبهاري"30 "اإيندي" و  "جبهار" و 

ي�ؤكد ج�رجي زيدان تاأثري الأعمال الهندية يف جمال الطب   
بق�له "فيما كتبه امل�شلم�ن بعد احلقبة العبا�شية يف الأدب و الطب و 
ال�شيدلة و ال�شري ، يبدو اأنهم ا�شتندوا اإىل كتب هندية الأ�شل")3 

و مم���ا يالحظ اأن الكفاح امل�ش���رتك �شد الق�ة ال�شتعمارية   
زاد الطرف���ني تقارب���ا و ت�ا�شال لي����ص يف املج���ال ال�شيا�شي فح�شب 
و اإمن���ا يف جم���ال الأدب اأي�ش���ا ، فعرّب كث���ري من الأدب���اء وال�شعراء 
الع���رب عن تقديره���م و احرتامهم للقي���ادات الهندي���ة املتمثلة يف 
غاندي" و يف  "اإنديرا  اآزاد" و  الكالم  "اأب�  "نهرو" و  "غاندي" و 
مقدمته���م ال�شاع���ران امل�شري���ان اأحم���د �ش�ق���ي )968)-932)( 
و حاف���ظ اإبراهي���م )932)-)87)( وال�شاع���ر العراق���ي مع���روف 
الر�ش���ايف )945)-877)( وال�شاع���ر الإمارات���ي حممد عبده غامن 
)994)-2)9)(32 ويق�ل د. �شهاب الغامن "وحتى زمن لي�ص ببعيد 
كان الق���اري الغرب���ي ل يكاد يع���رف من اأدباء �شبه الق���ارة الهندية 
�ش����ى طاغ�ر و بالطب���ع ال�شاعر العالمة حممد اإقب���ال الذي ترجم 
بع����ص اأ�شعاره اىل العربية �شفري م�ش���ر يف الباك�شتان عبد ال�هاب 
ع���زام وال�شاع���ر اليمني الكبري حممد حمم�د الزب���ريي و ا�شتهرت 
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ق�شيدت���ا اإقب���ال �شك����ى و ج�اب �شك����ى اللتني ترجمهم���ا العالمة 
الهن���دي الأعظم���ي و ال�شاعر امل�ش���ري ال�شاوي �شع���الن و غنتهما 
املطرب���ة الأ�شهر م���ن التعري���ف اأم كلث�م33، وق���ام د. الغامن نف�شه 
برتجمة ثمان���ني ق�شيدة لثالثني �شاعرا هنديا معروفا اأمثال غالب 
وطاغ�ر و ن�شرتها هيئة اأب�ظبي للثقافة و الرتاث يف �شكل كتاب عام 
 ))20  اإىل جان���ب خم�ش���ني ق�شي���دة من �شع���ر "�شات�شيتدا ناندن" 
و اأربع���ني ق�شيدة لل�شاعرة "غيتا �شابرا" و جمم�عة "يا اهلل" بقلم 
كمال ثريا34. وقام�ا بتعريب الكتابني ال�شهريين "ملحات من تاريخ 
العامل" و "اكت�شاف الهند" مل�ؤلفهما ج�اهر لل نهرو، و فيما ترجم 
الأول جمم�ع���ة م���ن اأ�شاتذة اجلامعات العرب ق���ام برتجمة الثاين 

املرتجم ال�ش�ري املعروف الأ�شتاذ فا�شل جتكر.

و م���ن اأهم الكتب الأخ���رى من م�ؤلفات الهن����د و التي ترجمها 
الكت���اب الع���رب اإىل اللغ���ة العربية "لغ���ات الهند" للكات���ب الهندي 
"غ�بال هالدر" و نقله اإىل العربية د. بكيل علي ال�ل�ص35. يتناول 
الكت���اب ال��شع اللغ�ي القائم يف �شبه القارة الهندية و يتبعه م�جز 
تاريخ���ي عن ن�شاأة وتط�ر اللغ���ات الهندية و يح���دد يف هذا ال�شياق 
م�ش���ارات اللغ���ات احلديث���ة و خ�ش��شا تل���ك املعتم���دة يف الد�شت�ر 

الهندي.

كم���ا ترجم الع���رب م�ؤلفات هندي���ة يف م��ش�ع���ات اأخرى مثل 
ال�شينما و امل��شيقى و احلرف و ما اإىل ذلك . ففي م��ش�ع ال�شينما 
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ترج���م حممد حممد عثمان نائف كت���اب "�شينما �شاتيا جيت راي" 
م���ن تاألي���ف ت�شيداناندا دا�ص ج�بتا ، وُيعد ه���ذا الكتاب اأول درا�شة 
�شامل���ة لكات���ب هندي ع���ن املخ���رج ال�شينمائ���ي البنغ���ايل الفريد 
ومتع���دد امل�اه���ب، �شاتياجي���ت راي، ويق���دم تفا�شيل ع���ن اأفالمه 
الت���ي قدمها عرب م�شريت���ه املهنية التي امتدت اأربع���ة عق�د. ويركز 
الكتاب على امل�شادر الأدبية التي اعتمدت عليها اأفالم راي، ومدى 
تاأثريمعرفته بالثقاف���ة وامل��شيقى الغربية على ثقافته الهندية وفنه 
وعقليت���ه.  وكت���اب اآخر ه� "التطري���ز يف الهند وباك�شت���ان :�شل�شلة 
الفن����ن" م���ن تاأليف �شيال بين���ي و قد ترجم من قب���ل مروة ها�شم 
. يلقي هذا الكتاب ال�ش����ء على مميزات التطريز ال�شعبي املده�ص 
يف الهن���د وباك�شتان من خالل حتليل ع�شرين قطعة من املن�ش�جات 
التي يقتنيها املتحف الربيطاين. و يف امل��شيقى ترجم الأ�شتاذ عبد 
ال�هاب املقالح ال�شاع���ر و الكاتب و املرتجم اليمني املعروف �شمن 
م�ش���روع "كلمة" لهيئة اأب�ظب���ي للثقافة والرتاث  كت���اب "م��شيقى 
الهن���د" وه���� من تاألي���ف ريجنالد ما�ش���ي و جميلة ما�ش���ي. يتناول 
الكت���اب فل�شف���ة امل��شيق���ى الهندي���ة و تاريخها وتط�ره���ا و ما كان 
هن���اك من ع�امل اجتماعية وثقافي���ة و دينية و �شيا�شية وراء من�ها 
و تط�ره���ا. كما يناق�ص �ش���الت م��شيقى الهند بال�ّش���رق والغرب ، 
و يق���دم و�شفًا م�شهب���ًا للعديد من الآلت امل��شيقّي���ة امل�شتخدمة يف 
�شمال الهند و�شرقها، مب�شاع���دة الّر�ش�م الّت��شيحّية. ويف م��ش�ع 
الرح���الت قام الدكت�ر اإبراهيم البط�ش���ان امللحق الثقايف ال�شع�دي 
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ال�شابق يف الهند بال�شرتاك مع باحث هندي معروف الدكت�ر ثمامه 
في�ش���ل برتجمة كتاب "تاريخ وقائع ح���ج" مللكة ب�فال �شكندر بيغم 
الت���ي قامت برحل���ة احلج يف اأواخر ع���ام 863)م و �شم���اه بالعربية 

"مذكرات رحلة حج لأمرية ب�فال الن�اب �شكندر بيغم" .  

كم���ا لفتت كتب الأدب و الدين الكال�شيكية الهندية انتباه بع�ص 
الكت���اب العرب اأمثال ودي���ع الب�شت���اين )954)-988)(الذي عرب 
ع���ددا منه���ا و ل �شيم���ا 3472 بيتا من اأ�ش���ل ت�شعني األ���ف بيت من 
"مهابهاراتا"36 . علما باأن العالمة اأب� �شالح بن �شعبي وه� من القرن 
احلادي ع�ش���ر )ت026)( ه� اأول من ترجم جزءا من هذه امللحمة 
اإىل العربي���ة ، و كذلك قام اأب� احل�ش���ن جيلي، اأمني املكتبة اخلا�ص 
لقائد ديالمي برتجمة الن����ص الأ�شلي اإىل العربية يف العام 7)4ه� 
36 ، و ترجم وديع الب�شتاين اأي�شا عملني �شهريين ل� "كاليدا�ص"37 
و هم���ا "�شاك�نتال" و"ن���ال دايامانتي" اإىل 745 و 259) بيتا عربيا 
على وجه الرتتيب . و كما ذكر �شابقا  فاإن اأبا الريحان البريوين ه� 
اأول م���ن ع���رب بع�ص اأبيات "بهاغ�ت غيت���ا" ، اأحد الكتب القدمية 
املقد�شة لدى الهندو����ص ، و ترجمها كلها اإىل العربية فيما بعد نرثًا 
من قبل عامل هندي "ماخان لل �ش�دهري"ون�شرتها دائرة املعارف 
يف حيدراآب���اد يف العام )95). وترجم   الأ�شتاذ عبد ال�هاب املقالح 
�شمن م�شروع "كلم���ة" الإماراتي، كت���اب "الغيتا-اأن�ش�دة اخلل�د" 
مل�ؤلف���ه الأ�شت���اذ دام�در ثاك����ر، اللغ�ي الهندي الب���ارز املتخ�ش�ص 
و الناق���د الأدب���ي املتعمق ، و الكتاب درا�شة اأدبي���ة حتليلية معا�شرة 
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لن����ص الغيتا ، اأحد اأعظم الكتب الكال�شيكية الروحانية الذي يقدم 
روؤي���ة حركية و متحدة حلياة الإن�شان و جهادها الروحي و بحثه عن 

ال�شتنارة.

واأم���ا الرتجمة اإىل العربي���ة يف الهند فال جند اأي عمل مرتجم 
م���ن قبل عامل هن���دي يف الع�ش�ر القدمية ، وف�ش���ال عن الأطباء و 
الفال�شف���ة الهن����د الذين و�شل����ا اإىل بالط اخللف���اء العبا�شيني يف 
بغ���داد و الذين �شاعدوا يف ترجمة الكتب ال�شن�شكريتية اإىل العربية 
ف���اإن اأول من ق���ام برتجمة الكتب الهندي���ة اإىل العربية يف الهند ه� 
ع���امل غري هن���دي اأب� الريح���ان الب���ريوين �شاحب كت���اب "حتقيق 
م���ا للهن���د ". ف��شل اإىل الهن���د يف عهد حمم�د الغزن����ي يف القرن 
احل���ادي ع�شر و اأقام عنده اأكرث م���ن 0) �شن�ات و عكف خالل هذه 
امل���دة على درا�ش���ة اللغ���ة ال�شن�شكريتية حتى متكن م���ن فهم جميع 
كتبه���ا و ترجم بع�شه���ا ، ل�شيما يف الفلك و الريا�شي���ات اإىل اللغة 
العربي���ة ، كما ترجم بع�ص الكتب العربية يف هذا امل��ش�ع اإىل اللغة 

ال�شن�شكريتية 38

بالإ�شاف���ة اإىل ه���ذا هن���اك م�شاهم���ات ل باأ�ص به���ا يف جمال 
ترجمة امل�ؤلفات الهندي���ة اإىل اللغة العربية من قبل بع�ص الأ�شاتذة 
امل�شريني در�ش�ا اللغة الأردية يف اجلامعات الهندية و نخ�ص بالذكر 
منه���م الأ�شتاذ جالل �شعيد احلفناوي ال���ذي ترجم الكتاب ال�شهري 
"مقدم���ة �شعرو�شاعري"  و  "الف���اروق" للعالم���ة �شبلي النعم���اين 
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لل�شاع���ر الأردي األط���اف ح�شني حايل والدكت�ري��ش���ف عامر الذي 
ترجم كت���اب "�شرية النبي" للعالمة �شبلي النعماين و �شيد �شليمان 
الن���دوي و�شماه بالعربي���ة "دائرة معارف يف �ش���رية النبي مع تعليق 
و حتقي���ق الأحاديث النب�ي���ة ال�شريفة و الن�ش�����ص العربية )�شبعة 

جملدات(.

وق���ام ال�شالطني و املل�ك اأثناء احلكم الإ�شالمي الذي دام نح� 
ثماني���ة ق���رون يف الهند بت�شجي���ع العلم و العلم���اء و ازدهرت العل�م 
العربية و الإ�شالمي���ة يف عهدهم اأي ازدهار ب�شبب وج�د عدد كبري 
م���ن العلم���اء يف العا�شم���ة – دلهي – الت���ي فاقت كاف���ة الع�ا�شم 
الإ�شالمية ب�شفتها املركز الثق���ايف اجلديد للم�شلمني، فاألفت كتب 
كث���رية باللغة العربية اأو ترجم���ت اإىل اللغة الفار�شية . اأما الرتجمة 
اإىل اللغة العربية فال جندها اإل نادرا ط�ال فرتة احلكم الإ�شالمي 
. ويذكر عهد الإمرباط�ر املغ�يل جالل الدين اأكرب )556)-605)( 
ب�ج���ه خا�ص لهتمامه باللغة العربي���ة ، و نتيجة ذلك  ُترِجمت اأهم 
الكت���ب العربية اإىل اللغة الفار�شية و م���ن بينها وفيات الأعيان لبن 
خل���كان و معجم البلدان لياق�ت احلم����ي و حياة احلي�ان للدمريي 
و تاري���خ احلكماء لل�شه���رزوري و مفتاح الدقائ���ق لأر�شط� و حترير 
اأقليد����ص و مي���زان الطب و اإخ�ان ال�شفاء و م���ن الق�ش�ص العربية 
ليل���ى و املجن����ن و بلقي�ص و �شليم���ان 39 و من اأ�شه���ر املرتجمني يف 
 ذل���ك الع�شر ال�شيخ عبد الق���ادر البداي�ين  واأب� الف�شل بن مبارك 
وال�شيخ مق�ش�د علي  و ال�شيخ عبد النبي بن عبد الر�ش�ل و غريهم.
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واإ�شافة اإىل ترجمة القراآن الكرمي و الأحاديث النب�ية ال�شريفة 
و امل�ؤلفات الدينية، اهتم العلماء الهن�د برتجمة روائع الأدب العربي 
القدمي نرثا و �شعرا اأي�شا، وهي ت�شكل جزءا  من املقررات الدرا�شية 
يف املدار����ص واجلامعات الأهلية و منه���ا مقامات احلريري و دي�ان 
املتنب���ي و دي�ان احلما�شة و املعلق���ات ال�شبع و ق�شيدة بانت �شعاد و 
ق�شيدة ال���ربدة للب��شريي، وهناك قائمة ط�يلة ملن قام�ا برتجمة 
هذه الأعمال الأدبية و اأ�شهرهم القا�شي �شهاب الدين الدولة اآبادي 
و ال�شي���خ نظام الدين الاله����ري و ال�شيخ ف�ش���ل اهلل ال�شرهندي و 
امل�ل����ي اأوحد الدين العثماين البلغرام���ي و امل�ل�ي مع�ش�ق علي بن 
غالم ح�شني اجل�نب�ري و ال�شيخ ذوالفقار علي الدي�بندي و امل�ل�ي 
عبد القادر الك�كن���ي و ال�شيخ في�ص احل�شن ال�شهارنب�ري وغريهم 

كثريون . 

كم���ا قام العلماء الهن�د برتجمة ف�ش��ص احلكم لل�شيخ  حميي 
الدين  بن عربي و ع�ارف املعارف لل�شيخ �شهاب الدين ال�شهروردي 
و الر�شال���ة   املكية لل�شي���خ قطب الدين الدم�شق���ي و اآداب املريدين 
لل�شي���خ �شياء الدين اأبي النجيب ال�شه���روردي و الر�شالة الق�شريية 
لالإم���ام عبد الك���رمي بن ه�ازن الق�ش���ريي و اللمع���ات لل�شيخ فريد 
الدي���ن العراقي ، و جميعها يف الت�ش�ف ، و ترجم�ا كذلك مذكرات 
رحل���ة ابن بط�طة و ابن جبري و ابن خل���دون و تاريخ الطربي و ابن 
الأثري وحكمة الإ�شراق و امللل و النحل و غريها من الكتب القدمية40
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و بع���د �شق�ط الدولة املغ�لية و اأثن���اء احلكم الربيطاين مل تعد 
اللغ���ة العربية وعل�مها حتظى برعاية الدول���ة فت�لت هذه امل�ش�ؤولية 
�شبك���ة من املدار����ص التي اأقيمت من قبل العلم���اء امل�شلمني الغيارى 
عل���ى ثقافته���م و ح�شارته���م . و قامت هذه املدار����ص بتعليم العل�م 
الإ�شالمي���ة باللغة العربية و قام اأ�شحابه���ا بن�شاط دوؤوب يف جمال 
التاألي���ف و الرتجم���ة ، كما ظه���رت بع�ص اجلمعي���ات التي �شاهمت 
م�شاهم���ة كب���رية يف ترجمة الكت���ب القدمية و اأه���م تلك اجلمعيات 
كلي���ة ف����رت وليم يف كلكت���ا و دار الرتجمة العثماني���ة يف حيدراآباد، 
و لالأخ���رية م�شاهم���ة منقطع���ة النظ���ري تقريبا يف طباع���ة  الن�ادر 
من الكت���ب و نقلها اإىل اللغة الأردي���ة مب�شاعدة جمم�عة كبرية من 
الكت���اب واملرتجم���ني و اأ�شهرهم عبد اهلل العم���ادي و �شيد اإبراهيم 
 الن���دوي و �شيد اأحم���د اهلل الندوي و ال�شيخ مناظ���ر اأح�شن كيالين 
و �شي���د اأب���� اخلري م����دودي و �شيد ها�ش���م الن���دوي و احلكيم �شيد 
 عب���د الباقي . و من اأه���م الكتب التي نقل�ها اإىل اللغة الأردية "امللل 
و النح���ل" لل�شهر�شت���اين و "الإحاط���ة يف اأخب���ار غرناط���ة" لل�زير 
حمم���د ل�ش���ان الدين بن اخلطي���ب و "التاريخ الكام���ل" لبن الأثري 
اجل�زي و "التاريخ اليعق�بي" لأحمد ابن يعق�ب بن حجر و "تاريخ 
الط���ربي" للعالمة اأب���ي جعفر و"تاريخ فال�شف���ة الإ�شالم" للدكت�ر 
مري ويل الدين و "�شرية ابن ه�شام" و "الطبقات الكربى" لل�اقدي 

و "املباحث امل�شرقية" لفخر الدين الرازي و غريها . 
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و �شهدت فرتة م���ا بعد ال�شتقالل اهتمام���ا متزايدا بالرتجمة 
اإىل العربي���ة و يرج���ع الف�شل يف ذلك بالدرج���ة الرئي�شة اإىل جملة 
ب���داأ �شدورها يف الع���ام )95)م  "ثقاف���ة الهن���د" الف�شلي���ة التي 
مبب���ادرة من املفك���ر الإ�شالمي املع���روف م�لنا اأبي ال���كالم اآزاد ، 
وزي���ر التعلي���م الأول للهن���د امل�شتقلة حتت اإ�ش���راف املجل�ص الهندي 
للرواب���ط الثقافي���ة، و كان م���ن اأغرا�ص املجلة التعري���ف بالهند يف 
الع���امل العربي و جعله يطلع عل���ى املناحي العديدة للحياة الع�شرية 
يف الهن���د و الأن�شطة التي جتري يف ه���ذه البالد يف �شتى املجالت ، 
و ذل���ك من خالل الرتاجم العربي���ة للمقالت و البح�ث ح�ل كل ما 
يتعل���ق بالهند . و معظم املرتجمني الذي���ن �شاهم�ا يف هذه احلركة 
م���ن ال�شباب الذي���ن تخرج����ا يف املدار�ص العربي���ة الإ�شالمية مثل 
دار العل����م يف دي�بند و دارالعل�م ن���دوة العلماء يف لكن�ؤ والذين بعد 
تخرجهم يف تلك املدار�ص ق�شدوا اإىل اجلامعات الع�شرية من اأجل 
الت��ش���ع يف ثقافاتهم فتلق�ا فيها العل����م الع�شرية اإىل جانب �شحذ 
مهاراته���م اللغ�ي���ة و خا�شة ما يتعلق بالرتجمة م���ن اللغات املحلية 
اإىل العربية و بالعك�ص . و منذ بداية �شدورها يف العام )95) ن�شرت 
ه���ذه املجلة الرتاجم العربي���ة بعدد يف�ق احل�ش���ر. اأما املرتجم�ن 
الذي���ن �شاهم�ا برتاجمه���م يف هذه املجلة فف���ي مقدمتهم الأخ�ان 
الأ�شتاذ عامر الأن�شاري و الأ�شتاذ نا�شر الأن�شاري و را�شد العل�ي 
ود. معني الدين الأعظمي والدكت����ر زبري اأحمد الفاروقي والأ�شتاذ 
�شي���د اإح�ش���ان الرحم���ن والأ�شت���اذ عميد الزم���ان الكريان����ي و د. 
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 حبي���ب اهلل خ���ان ود. حممد اأي����ب الندوي و د. عب���د املاجد القا�شي 
ود. فرحان���ه �شديق���ي و د. ن�شي���م اأخ���رت ود. �شهيب ع���امل وغريهم، 
وغط���ت هذه الرتاج���م كافة امل��ش�عات تقريبا م���ن الأدب و ال�شعر و 
الف���ن و الديانة و الت�ش����ف و الجتماع واحلرك���ة التعليمية و الرتاث 
و التق���دم ال�شناع���ي و التاريخ  و العالقات العربي���ة الهندية و ما اإىل 

ذلك.

و مم���ا يالحظ اأن حركة الرتجم���ة اإىل العربية هذه مل تقت�شر 
على ترجم���ة املقالت و البح�ث بل امت���دت اأي�شا اإىل ترجمة خرية 
الكت���ب ح����ل امل��ش�ع���ات العلمي���ة و الأدبية على ي���د جمم�عة من 
الأ�شاتذة و الباحثني يف املدار�ص و اجلامعات و نخ�ص بالذكر منهم 

اأ�شهر املرتجمني و اأعمالهم املرتجمة : 
1. الدكتور مقتدى ح�شن الأزهري )1939-2009م  (:

كان الأ�شتاذ الأزهري من اأعالم اللغة العربية و اآدابها يف الهند 
و معروف���ا يف الأو�ش���اط العلمية و الأدبية لي����ص يف الهند فح�شب بل 
يف الع���امل العرب���ي اأي�ش���ا مل�شاهماته اجلليلة يف جم���ال ال�شحافة و 
التاألي���ف و الرتجم���ة ، ولد يف بلدة مئ� التابع���ة ملديرية اأعظم جراه 
ع���ام 939)م، وبع���د تلقي التعلي���م البتدائي و الثان����ي يف املدار�ص 
املحلي���ة ت�ج���ه اإىل القاهرة حيث ح�شل على �شه���ادة املاج�شتري يف 
اأ�ش����ل الدين يف جامع���ة الأزهر و املاج�شت���ري يف الآداب يف جامعة 
القاه���رة ورج���ع اإىل الهند ف�ا�ش���ل درا�شته للح�ش����ل على �شهادة 
الدكت����راه يف جامع���ة علي ج���راه الإ�شالمية. وهن���اك قائمة ط�يلة 
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مل�ؤلفات���ه و اأعمال���ه املرتجمة م���ن و اإىل اللغة العربي���ة و من اأهم ما 
ترجمه اإىل اللغة العربية ما ياأتي ذكره فيما يلي: 

• "حرك���ة النط���الق الفك���ري و جه����د ال�ش���اه ويل اهلل يف 	
التجدي���د" – ترجم���ة عربية مل�ؤلف �شخ���م ) يقع يف 536 
�شفح���ة ( بالأردي���ة ل�شاحب���ه الأ�شت���اذ حمم���د اإ�شماعيل 
ال�شلف���ي وعن�انه "حتريك اآزادي فكر اور ح�شرت �شاه ويل 

اهلل كى جتديدي م�شاعي"

• الكتاب ال�شهري" رحمة للعاملني" يف ال�شرية النب�ية للقا�شي 	
حممد �شليمان املن�ش�ر ب�ري 

• "ع�ش���ر الإحل���اد : خلفيت���ه التاريخي���ة و بداي���ة نهايت���ه" 	
و"النظ���ام الإله���ي للرق���ي و النحط���اط" و"ب���ني الإن�شان 
الطبيعي و الإن�ش���ان ال�شناعي" وكلها من م�ؤلفات   ال�شيخ 

حممد تقي الأميني.

• "الن�شرانية احلا�شرة يف �ش����ء التاريخ و البحث العلمي" 	
و"ال�شي�عي���ة و الإ�ش���الم يف مي���زان العق���ل" و كالهما من 

م�ؤلفات ال�شيخ م�شلح الدين الأعظمي .

و بالإ�شاف���ة اإىل ه���ذا نقل م���ن العربية اإىل الأردي���ة عدة كتب 
لكب���ار امل�ؤلفني العرب اأمث���ال عبا�ص حمم�د العق���اد و الدكت�ر عبد 
احللي���م ع�ي����ص و غريهما وقام برتجمة جمم�ع���ة من املقالت من 

الأردية اإىل العربية و ن�شرها يف املجالت املختلفة.)4
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2. الأ�شتاذ �شيد حممد رابع احل�شني الندوي )1949م- (:
          ه� من قالئل اأعالم اللغة العربية و اآدابها يف الهند و ه� ابن 
اأخت الأ�شتاذ الكبري ف�شيلة ال�شيخ اأبي احل�شن على الندوي �شاحب 
كتابه ال�شهري " ماذا خ�شر العامل بانحطاط امل�شلمني". ولد يف قرية 
تكي���ه كالن التابعة ملديري���ة راى بريلي يف ولية اتر برادي�ص، و تلقى 
تعليم���ه البتدائي يف بيته ثم التحق بدار العل����م ندوة العلماء حيث 
ح�ش���ل على �شه���ادة الف�شيلة  عام 948)، ثم ت�ج���ه اإىل دار العل�م 
يف دي�بن���د، املعهد ال�شهري يف الهند و در�ص فيها التف�شري واحلديث 
والفقه،   و ه�يت�ىل من�شب رئي�ص دار العل�م ندوة العلماء يف لكن�ؤ، 
و ل� اأن همه الرئي�شي ه� تاأليف الكتب بالعربية اإل اأن له م�شاهمة ل 
باأ����ص بها يف جمال الرتجمة اأي�شا ، فمن اأعماله املرتجمة من اللغة 
الأردية اإىل العربية "جتديد ت�ش�ف و �شل�ك" لالأ�شتاذ عبد الباري 
الن���دوي و عن�ان���ه بالعربي���ة "بني الت�ش����ف و احلي���اة" و "ف�شائل 
تبلي���غ" للمح���دث ال�شيخ حمم���د زكريا رحمه اهلل و �شم���اه بالعربية 

اهلل".  لدين  التبليغ  و  اخلري  اإىل  الدع�ة  "ف�شائل 
3. الأ�شتاذ �شيد حممد وا�شح ر�شيد الندوي )1935م(:

ه���� اأي�ش���ا ابن اأخ���ت ال�شيخ اأب���� احل�شن على الن���دوي و�شقيق 
الأ�شت���اذ حممد راب���ع احل�شني الن���دوي، واأحد كبار اأ�شات���ذة اللغة 
العربية و اآدابها يف دار العل�م ندوة العلماء يف لكن�ؤ، ولد عام 935) 
و تلق���ى تعليمه البتدائي يف راى بريلي ثم التح���ق بدار العل�م ندوة 
العلماء حي���ث ح�شل على �شهادة الف�شيلة ثم ن���ال �شهادة لي�شان�ص 
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يف اللغة الجنليزية من جامعة عليجراه عام 952). وقد نال �شهرة 
وا�شع���ة يف جمال الرتجمة، فنقل كتاب" مذهب و عقليت " لالأ�شتاذ 
عبد الباري الندوي من الأردية اإىل العربية بعن�ان " الدين و العل�م 
العقلي���ة" و الدلي���ل عل���ى القب�ل والإعج���اب الذي حظي���ت به هذه 

الرتجمة اأنها ن�شرت من دار ابن حزم يف بريوت اأكرث من مرة . 
4. الأ�شتاذ �شعيد الرحمن الأعظمي )1353هـ(:

ه���� اأي�شا من كبار اأ�شاتذة اللغة العربي���ة و عل�مها يف دار العل�م 
ندوة العلماء يف لكن�ؤ و يعد من املتخ�ش�شني البارزين يف جمال التاأليف 
و الرتجمة. ولد يف بلدة مئ� التابعة ملديرية اأاعظم جراه عام 353)ه� 
و تلق���ى التعليم اأول يف نف�ص البلدة ثم يف دارالعل�م ندوة العلماء حيث 
ح�ش���ل على �شهادة الف�شيلة عام 958)م، وبعد ذلك �شافر اإىل بغداد 
حي���ث وا�شل درا�شت���ه للح�ش�ل عل���ى �شهادة جامعية، ونق���ل الأ�شتاذ 
الأعظم���ي العديد من الكتب من اللغة العربية اإىل الأردية و بالعك�ص ، 

واأهم اأعماله املرتجمة اإىل اللغة العربية ما ياأتي ذكره: 

• "راه اعت���دال" لل�شي���خ حمم���د زكريا رحم���ه اهلل و عن�انه 	
بالعربي���ة "اأ�شباب �شعادة امل�شلمني و �شقائهم " و طبع هذا 
الكت���اب ع���دة مرات يف الهند و اخلارج مب���ا يدل على مدى 

�شهرته وقب�له لدى القراء.

• "اإ�ش���الم مني دول���ت كى تق�شي���م" لالأ�شت���اذ املفتي حممد 	
�شفيع" و عن�انه بالعربية "نظام ت�زيع الرثوة يف الإ�شالم" .
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• "اإ�شالمى حك�مت كى �شربراه�ن كى ذمه داريان" لالأ�شتاذ 	
اأمني اأح�شن الإ�شالحي و عن�انه بالعربية "م�ش�ؤولية القادة 

احلكام يف الدولة الإ�شالمية" .

• اجل���زء الثاين م���ن كتاب "تاريخ دع����ت و عزميت" لل�شيخ 	
اأب���ي احل�شن الندوي بعن�ان "حي���اة �شيخ الإ�شالم احلافظ 

بن تيمية".
5. الأ�شتاذ �شلمان احل�شيني الندوي )1954م- (:

ه���� اأي�شا م���ن الأ�شات���ذة املعروفني ل���دار العل�م ن���دوة العلماء 
يف لكن����ؤ. ول���د عام 954)م و در����ص اأول يف دارالعل�م ن���دوة العلماء 
حي���ث نال �شهادة الف�شيلة ع���ام 979) ثم �شافر اإىل اململكة العربية 
ال�شع�دي���ة و التح���ق بجامع���ة الإم���ام حممد ب���ن �شع����د الإ�شالمية 
بالريا����ص حيث ح�شل على �شهادة املاج�شترييف عل�م احلديث عام 
980)م. ويع���رف الأ�شت���اذ بتخ�ش�شه يف عل���م احلديث ، و لكنه يف 
نف����ص ال�قت نقل ع���ددا كبريا من الكتب من العربي���ة اإىل الأردية و 

بالعك�ص، و من اأهم اأعماله املرتجمة اإىل اللغة العربية مايلي :

• اجلزء الرابع من �شل�شل���ة "تاريخ دع�ت و عزميت" لل�شيخ 	
اأب���ي احل�ش���ن علي الن���دوي بعن����ان "الإم���ام ال�شرهندي : 

حياته و اأعماله" .

الن���دوي مبجلدين حتت  اإبى احل�شن  زندك���ي" لل�شي���خ  "كاروان 
عن�ان "يف م�شرية احلياة": طبعته دار القلم يف دم�شق عام 990).
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6. الأ�شتاذ وحيد الزمان الكريانوي )1995-1930(   
        كان م���ن اأ�شاط���ني اللغة العربي���ة يف الهند و اأ�شتاذا ماهرا 
يف تعليمها بدار العل�م يف دي�بند و يرجع اإليه الف�شل يف و�شع منهج 
حديث لتعليم اللغة اعتمدته املدار�ص الأهلية و اجلامعات الع�شرية 
عل���ى ال�ش�اء . ولد يف بلدة كريانه التابعة ملديرية مظفر ناغر ب�لية 
ات���ر برادي�ص عام 929)م. وتلقى التعليم البتدائي يف م�شقط راأ�شه 
ث���م اأق���ام ل���دى خاله يف حيدراآب���اد حيث در����ص اللغ���ة العربية على 
العالم���ة ال�ش�ري ماأم�ن الدم�شقي و بعد ذل���ك جاء اإىل دار العل�م 
بدي�بن���د و تخ���رج فيها حا�شال على �شه���ادة الف�شيلة عام 953)م، 
َ اأ�شتاذا يف نف�ص الدارعام 963)م و ظل يعمل بنف�ص ال�ظيفة  وُع���نيِّ
اإىل اأن ت�يف عام 995)م. و ف�شال عن مهامه التدري�شية قام برئا�شة 
حتري���ر جملة "دع�ة احلق" و جريدة "الداعي" و جريدة "الكفاح" 

على الت�ايل.

و من م�شاهماته يف جمال التاأليف و الرتجمة و�شع عدة ق�امي�ص 
بني ال�شغرية و الكبرية و هي  يف الآتي:

• القام��ص اجلديد ، عربي – اأردو ، عدد ال�شفحات 975	
• القام��ص اجلديد ، عربي- اأردو ، عدد ال�شفحات 26))	
• القام��ص ال�شطالحي ، عربي- اأردو ، عدد ال�شفحات 528	
• القام��ص ال�شطالحي، اأردو – عربي ، عدد ال�شفحات 432	
• القام��ص ال�حيدي ، اأردو – عربي ، عدد ال�شفحات	
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7. الأ�شتاذ عميد الزمان الكريانوي )1940-2010م(: 
كان �شقي���ق الأ�شت���اذ وحيد الزم���ان الكريان�ي و يع���د من اأكرث 
املرتجم���ني خربة و مهارة ، تلق���ى تعليمه البتدائي يف م�شقط راأ�شه 
يف بل���دة كريان���ا التابع���ة ملديري���ة مظفرناغ���ر ب�لي���ة اترابرادي�ص 
ث���م يف دارالعل����م بدي�بن���د و تخرج فيها ع���ام )96) حامال �شهادة 
الف�شيل���ة ، و بع���د ذلك ت�ج���ه اإىل جامعة دله���ي و ح�شل منها على 
�شهادة ماج�شتري يف الأدب العربي ، و من تراجمه اإىل اللغة العربية 
جمم�ع���ة م���ن املقالت التي ن�شرت يف جملة ثقاف���ة الهند و مقالت 
الأ�شت���اذ القا�ش���ي اأطه���ر املباركف����ري املعن�نة "م���ن نارجيل اإىل 
النخي���ل" ، و ظ���ل ن�شطا يف جمال التاألي���ف و الرتجمة اإىل اأن وافته 

املنية عام 0)20م. 
8. الدكتور �شيد اإح�شان الرحمن )1945-   (

ه���� اأحد اأعالم اللغ���ة العربي���ة و اآدابها يف الهن���د و اأدى مهمة 
التدري����ص يف جامع���ة ج�اه���ر لل نهرو يف ني���� دلهي لعق����د زمنية 
عدي���دة. ولد يف دلهي عام 945) و تلق���ى تعليمه البتدائي والثان�ي 
يف املدار�ص احلك�مية ثم تخرج يف جامعة دلهي حا�شال على �شهادة 
املاج�شت���ري يف الأدب العربي ع���ام 968)م، ثم ح�ش���ل على �شهادة 
الدكت�راة يف جامعة بنار�ص الهندوكية،  و ه� معروف اأول باهتمامه 
الكب���ري ب��ش���ع الكت���ب البتدائي���ة لتدري����ص اللغ���ة العربي���ة و ثانيا 
مب�شاهمته يف جمال الرتجم���ة ، فقد ترجم جمم�عة من الق�ش�ص 
الهندية اإىل اللغة العربية ن�شرها املجل�ص الهندي للعالقات الثقافية 
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يف ني���� دلهي و ت�شمل )2 ق�ش���ة و تقع يف 234 �شفحة . كما نقل اإىل 
العربية كتابا ح�ل حياة الزعيم الهندي الكبري املهامتا غاندي وه� 
م���ن تاأليف ر�شي���ة اإ�شماعيل باللغة الإنكيزي���ة و ن�شره اأي�شا املجل�ص 

الهندي للعالقات الثقافية.
9. الدكتورعبد احلق �شجاعت علي )1936- 2012م(:

كان م���ن كب���ار الأ�شات���ذة املعروف���ني يف الهند ، ق�ش���ى معظم 
حياته يف جمال التدري�ص و التاأليف و الرتجمة، ولد يف ب�رنيا ب�لية 
بيهارع���ام 936)م. تلقى تعليم���ه البتدائي يف املدار����ص املحلية ثم 
تخ���رج يف دار العل����م بدي�بند حا�ش���ال على �شه���ادة الف�شيلة عام 
956)م ،و بع���د ذل���ك ت�ج���ه اإىل القاهرة حيث ح�ش���ل على �شهادة 
لي�شان�ص يف الآداب يف جامع���ة القاهرة و�شهادة املاج�شتري من كلية 
اأ�ش����ل الدي���ن بجامعة الأزه���ر ع���ام 962)م ، ثم رج���ع اإىل الهند 
ووا�شل درا�شت���ه للح�ش�ل على �شهادة الدكت����راه يف الأدب العربي 
يف جامع���ة دلهي. تقاعد اأ�شتاذا يف جامع���ة ج�اهر لل نهرو يف ني� 
دلهي.  وه� �شاحب م�ؤلفات عديدة يف العربية و الأردية ، و من اأهم 

اأعماله املرتجمة باللغة العربية ما ياأتي ذكره فيما يلي :

• جمم�عة من مقالت لأبرز ال�شخ�شيات الهندية من بينهم 	
رابن���درا ناث طاغ�ر و املهامتا غاندي و ج�اهر  لل نهرو و 

م�لنا اأب� الكالم اآزاد .
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• "روؤي���ا الهند" و ن�شرت من قب���ل املجل�ص الهندي للعالقات 	
الثقافية يف ني� دلهي . 

• 	 Introducing" تق���دمي الهند" – ترجمة عربية لكت���اب"
India" ل�شاحبه " ح.ان.ا�ص.رادها يف تاريخ م�جز للهند 

، و ن�شرالرتجمة املجل�ص الهندي للعالقات الثقافية . 

• "�ش�ابرامانيم بهارتي : حياته و �شعره ال�طني" – ترجمة 	
عربي���ة لكت���اب "Selected Prose and Poetry" مل�ؤلف���ه 
�ش�ام���ي ناثن ، و ن�شره���ا اأي�شا املجل����ص الهندي للعالقات 

الثقافية . 

• " الهن���د يف م�ش���رية التغري" – ترجم���ة عربية لكتاب األفه 	
راجنانا �شني عن التغيريات احلا�شلة يف املجالت املختلفة 

يف الهند . 

اإ�شاف���ة اإىل ه���ذه الرتاج���م العربي���ة ق���ام الأ�شت���اذ عبد احلق 
برتجمة 7) حكاية من كتاب "حكايات حارتنا" لنجيب حمف�ظ اإىل 

اللغة الأردية .
10. الدكتور ظفر الإ�شالم خان )1948- (

ه� جن���ل العامل و املفكر الإ�شالمي الكب���ري ال�شيخ وحيد الدين 
خ���ان ومع���روف مب�شاهماته اجلليلة يف جم���ال التاأليف و ال�شحافة 
و الرتجم���ة باللغ���ة العربي���ة و الأردي���ة و الإنكليزي���ة لي����ص يف الهند 
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فح�ش���ب و اإمنا يف العامل العرب���ي اأي�شا، ولد يف مديرية اأعظم جراه 
ع���ام 948)م و تلقى تعليمه البتدائي و الثان�ي يف مدر�شة الإ�شالح 
يف نف����ص املديري���ة و دار العل����م ن���دوة العلماء بلكن�ؤ، ث���م ت�جه اإىل 
القاهرة عام 966) حيث تخرج يف جامعة الأزهر و اأكمل اآخر درجة 
علمية وهي الدكت�راة يف جامعة مان�شي�شرت الربيطانية عام 987). 
بالن�شب���ة مل�شاهمته يف حق���ل الرتجمة اإىل العربية  فقد قام برتجمة 
اأه���م الكتب التي األفها اأب�ه ح�ل امل��ش�عات املختلفة ومنها ما ياأتي 

ذكره فيما يلي: 

• "مذه���ب اور جديد جيلنج" و عن�ان���ه بالعربية " الإ�شالم 	
يتح���دى" و مما يدل عل���ى مدى ال�شه���رة و القب�ل  اللذين 
يحظ���ى بهما هذا الكت���اب اأنه قد ظهرت له عدة طبعات يف 

العامل العربي . 

• "جتديد دين " و عن�انه بالعربية جتديد عل�م الدين . 	

• " مذه���ب اور �شائن����ص" و عن�ان���ه بالعربي���ة "الدي���ن يف 	
م�اجهة العلم" و قد ظهر له عدة طبعات . 
11. الأ�شتاذ نور عامل خليل الأميني )1952- (:

ه���� اأحد الأ�شات���ذة الكبار ل���دار العل�م يف دي�بن���د و �شخ�شية 
معروف���ة يف الهن���د و الع���امل العربي بف�ش���ل م�شاهمات���ه اجلليلة يف 
جم���ال التاألي���ف و الرتجمة باللغة العربية. ول���د يف اإحدى القرى يف 
ولي���ة بيهار ع���ام 952)، و تلق���ى تعليمه البتدائ���ي يف نف�ص ال�لية 
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ث���م التحق باملدر�شة الأميني���ة يف دلهي ودر�ص فيه���ا ب�شع �شنني ثم 
ت�جه اإىل دار العل�م بدي�بند حيث نال �شهادة الف�شيلة يف ال�شريعة 
الإ�شالمية و الأدب العربي، و ح�شل على �شهادة دورة تدريب معلمي 
اللغة العربية من جامعة امللك �شع�د بالريا�ص . له م�ؤلفات و بح�ث 
عدي���دة بالأردي���ة و العربي���ة، و اإىل جان���ب م�ؤلفات���ه و بح�ثه ترجم 
العدي���د من كتب ال�شيخ اأبي احل�شن علي الن���دوي اإىل اللغة العربية 
و منه���ا "اأحاديث �شريحة يف باك�شتان" و م�لن���ا حممد اإليا�ص اور 
انك���ي دع����ت" و عن�ان���ه بالعربية "ال�شي���خ حممد اإليا����ص و دع�ته 
الدينية"و "دو هفتى مراك�ص مني " و عن�انه بالعربية "اأ�شب�عان يف 
مراك����ص" ، و "اإ�شالم كي �شيا�شي تعبري" با�شم "التف�شري ال�شيا�شي 
لالإ�شالم" كما ترجم كتاب "�شيخ حممد بن عبدال�هاب كى خالف 
بروبيكن���ده اور علم���اء حق بر ا�ص كى اأث���رات" مل�ؤلفه ال�شيخ منظ�ر 
النعم���اين با�شم "دعايات مكثفة �شد ال�شيخ حممد بن عبد ال�هاب 
" و "دع�ت دين اور طريقه" لل�شيخ اأمني اأح�شن الإ�شالحي باإ�شم 

اهلل" اإىل  "الدع�ة 

و"ح�شرت معاوية و تاريخي حقائق" لل�شيخ تقي الدين العثماين 
وعن�انه بالعربية "�شيدنا معاوي���ة يف احلقائق وال�ثائق التاريخية" 

و"عي�شايت كيا ه� ؟ لنف�ص امل�ؤلف با�شم "ما هي امل�شيحية؟". 42
12. الأ�شتاذ الدكتور �شالح الدين العمري )1956- (

ه� م���ن الأ�شات���ذة املعروفني بق�ش���م اللغة العربي���ة و اآدابها يف 
جامع���ة عليج���راه   الإ�شالمي���ة بالهند، ولد يف مديري���ة "هردوئي" 
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ب�لي���ة اأترابرادي�ص بالهند ع���ام 956)م، و در�ص يف نف�ص اجلامعة 
حت���ى مرحلة  الدكت�راه و ح�شل عليه���ا عام 987)، و له م�شاهمات 
علمية و اأدبية ل باأ�ص بها. و من اأعماله املرتجمة جمم�عتان ملقالت 
م�ؤ�ش����ص اجلامعة ال�ش���ري �شيد اأحم���د خان ح�ل م��ش�ع���ات تتعلق 
بالرتبي���ة، و عن�انهم���ا بالعربي���ة "املنتقى من مق���الت ال�شري �شيد 
اأحمد خان" و "املختار من مقالت ال�شري �شيد اأحمد خان". اإ�شافة 
اإىل ذلك له عدة بح�ث من�ش�رة يف ال�شحف و املجالت و كتاب ح�ل 

�شرية حياة ال�شري �شيد اأحمد خان.  

      ومن���ذ ف���رتة لي�شت ببعيدة اأ�شندت هيئ���ة اأب� ظبي للثقافة و 
الرتاث حتت م�شروعها  "كلم���ة" لرتجمة الكتب من اللغات العاملية 
اإىل اللغ���ة العربي���ة مهمة ترجمة الكتب الهندي���ة اإىل املركز الثقايف 
الهندي العربي باجلامعة امللية الإ�شالمية يف ني�دلهي، وقد اأُجنزت 

هذه املهمة على اأيدي كبار اأ�شاتذة اجلامعة وغريهم ومن بينهم: 
1- الأ�شتاذ عميد الزمان الكريانوي )1940-2010م(: 

ترجم الأ�شتاذ الكريان����ي و �شبق ذكره يف ال�شفحات ال�شابقة 
كتاب���ا مل�ؤلف���ه م�شري جاوي���د اأكرب و �شم���اه "حتت ظ���الل ال�شي�ف : 
ب���ني الإ�شالم و امل�شيحية" و ذلك بال�ش���رتاك مع مرتجم �شهري ه� 
الأ�شت���اذ را�شد عل�ي. و ينطلق هذا الكت���اب مما يعده امل�ؤلف نقطة 
حت�ل كبرية، لها عالقة بجن�ب اآ�شيا )باك�شتان و اأفغان�شتان( حيث 
انطلق���ت حرب �شد "الغ���رب الكافر" يق�دها اأنا����ص )اإ�شالمي�ن( 
مدف�ع����ن بقيمة ال�شه���ادة و اجلهاد، و بالتايل ي�شع���ى امل�ؤلف على 
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امت���داد الكتاب وف�ش�له اإىل ر�ش���د هذا التح�ل و كيف انتقل الفكر 
اجلهادي و وجد اأ�شا�شا يف تلك املنطقة من العامل ليذهب من هناك 
و يناق�ص فكرة اجلهاد نف�شها على نح� ما ي�شري عن�ان اأحد ف�ش�له 
ال���ذي يعالج في���ه مفه�م "اجله���اد" و امل�ت ، و يداف���ع عن اجلهاد 
ب��شف���ه "�شفقة مع اهلل" . يبداأ امل�ؤلف من بدايات الإ�شالم نف�شها، 
و ل�شيم���ا غزوة بدر الت���ي برز فيها هذا املفه����م باأو�شح �ش�ره من 
خالل فكرة دحر العدو و اإحلاق الهزمية به عرب ال�شهادة، و اإن كان 

هذا العدو اأكرث عددا و اأق�ى عدة و عتادا.  
2- الأ�شتاذ الدكتور حممد اأيوب الندوي ) 1965م- (:

ه� من م�الي���د اإقليم جم� وك�شمري، در�ص يف دار العل�م ، ندوة 
العلماء يف لكن�ؤ ثم يف اجلامعة امللية الإ�شالمية وجامعة دلهي، ونال 
م���ن الأخرية �شه���ادة الدكت�راه يف الأدب العربي ع���ام 997)م. وله 
م�شاهم���ات مهم���ة يف جمال اللغ���ة و الأدب. وم���ن اأعماله املرتجمة 
 Amitav( مل�ؤلف���ه اأميت���اف غ��ص In An Antique Land كت���اب
Ghosh( و عن�ان���ه بالعربي���ة "يف اأر����ص قدمي���ة " و ترجمه �شمن 
"م�ش���روع كلم���ة" امل�شار اإلي���ه اأعاله، وه���ذا الكت���اب يجمع يف طي 
�شفحات���ه ثقافة امل�شلمني يف الع�ش�ر ال��شط���ى، والتجارة البحرية 
بني الهند والعامل العربي وباخل�ش��ص بني منجال�ر)الهند( وعدن 
والقاه���رة، وق�شة الأقلية اليه�دية يف م�شر. كما يجمع بني التاريخ 
واخلي���ال من خ���الل ق�شت���ني مت�ازيتني: ق�ش���ة اإقام���ة الكاتب  يف 
الأري���اف امل�شرية يف ثمانينيات الق���رن الع�شرين وع�دته اإليها بعد 
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ثماين �شن�ات، وق�شة تاجر يه�دي بن ييج� وعبده الهندي ب�ما من 
القرن الثاين ع�شر التي ن�شجها من اأوراق ُاكت�شفت يف كني�شة لليه�د 

يف القاهرة اأثناء درا�شته للدكت�راه.
3- الأ�شتاذ الدكتور حبيب اهلل خان )1963م- (:

ه� م���ن العلماء املعروف���ني يف الأو�شاط الأكادميي���ة يف الهند و 
يف اخل���ارج ، ولد يف اإحدى البلدات التابعة ملديرية خ�رخب�ر ب�لية 
اأتربرادي����ص، الهند ، عام 963)م، وتلق���ى تعليمه اأول يف دار العل�م 
ن���دوة العلم���اء يف لكن�ؤ، ثم يف جامعة ج�اه���ر لل نهرو يف ني� دلهي 
و جامع���ة لكن�ؤ حيث ن���ال �شه���ادة الدكت����راه يف الأدب العربي عام 
996)م، و ل���ه م�ؤلف���ات عدي���دة و اأعم���ال مرتجمة كث���رية. و �شمن 
امل�ش���روع املذك�ر اأعاله ترجم الدكت�ر كت���اب "اخرتاع الهند: ق�شة 
حي���اة ج�اه���ر لل نه���رو" مل�ؤلف���ه �شات�شي ث���ارور، وكم���ا يظهر من 
ت�شميته ي���روي الكتاب ق�شة �شرية ج�اهر لل نه���رو رئي�ص ال�زراء 
الأول للهن���د امل�شتقلة ، و الفكرة الرئي�ش���ة التي يتناولها الكتاب هي 
اأن الهن���د املعا�شرة م���ع خمتلف اأنظمتها و م�ؤ�ش�شاته���ا ال�شيا�شية و 

القت�شادية هي تعبري روؤية نهرو. 
4- الأ�شتاذ الدكتور عبد املاجد القا�شي )م 1966-  (: 

ه���� اأي�شا م���ن م�اليد اإقليم جم���� وك�شمري، و تلق���ى تعليمه يف 
دارالعل�م لندوة العلماء يف لكن�ؤ ثم يف جامعة عليجراه حيث ح�شل 
على �شه���ادة الدكت�راه يف الأدب العربي ع���ام 997)م ، و قد اأ�شهم 
يف جم���ال اللغ���ة و الأدب بالعديد من البح����ث و الأعمال املرتجمة 
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.و �شمن م�شروع هيئ���ة اأب�ظبي ترجم كتاب Being Indian مل�ؤلفه 
الكات���ب و الدبل�ما�شي بافان ك�م���ار فرما، و �شماه بالعربية "ع�شر 
الهند" و يتن���اول الكتاب درا�شة الإمكانيات الهائلة التي تل�ح للهند 
يف اآف���اق الك�ن يف م�شتهل القرن احل���ادي و الع�شرين ، و ي�شتخل�ص 
اأن مادي���ة الهن���د التي ظلت متلفع���ة بالرداء الروح���ي اأثناء القرون 
املا�شية قد اآن لها اأن تتك�شف للعامل و تثبت ق�تها يف ظل م�شتجدات 

ال�ش�ق العاملي .
5- الأ�شتاذ الدكتور جميب الرحمن )1972- ( 

ه���� من م�اليد اإقليم بيهار يف �شرق الهند واأ�شتاذ اللغة العربية 
و اآدابه���ا يف جامعة ج�اهر لل نهرو ال�شه���رية يف ني� دلهي ، يعرف 
بك���رثة اأعماله املرتجمة ، و �شمن م�شروع هيئة اأب�ظبي ترجم كتاب 
The Idea of Indiaمل�ؤلف���ه �ش�نيل خلناين وا�شمه بالعربية "فكرة 
الهند" و يتن���اول الكتاب روؤية الهند و تط�رها ب��شفها دولة حديثة 
عل���ى يد رئي�ص وزرائها الأول ج�اهر لل نهرو، و ترجم كذلك كتاب 
 Habitations of Modernity, Essays in the Wake of
Subaltern Studies مل�ؤلف���ه ديبي�ص ت�شاكرابارتي و �شماه بالعربية 

"م�اطن احلداثة : مقالت يف درا�شات �شح�ة التابع" 
6- د. ن�شيم اأخرت الندوي )1970- (

التاألي���ف  الن�شط���ني يف جم���ال  ال�شب���اب  ه���� م���ن الأ�شات���ذة 
والرتجم���ة، ول���د يف بلدة تابعة ملديري���ة مئ� يف ولي���ة اأترابرادي�ص، 
در����ص يف دار العل�م ندوة العلماء يف لكن�ؤ و تخرج فيها حا�شال على 
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�شه���ادة الف�شيل���ة ثم يف جامعة ج�اهر لل نه���رو يف ني� دلهي حيث 
ح�ش���ل عل���ى �شهادة الدكت����راه يف الأدب العربي ع���ام، و قد ترجم 
�شم���ن م�ش���روع هيئة اأب� ظب���ي للثقاف���ة و ال���رتاث وبال�شرتاك مع 
الدكت����ر اآفتاب اأحمد، الباح���ث يف املركز الثق���ايف العربي الهندي 
 Children" باجلامعة امللي���ة الإ�شالمية يف ني� دلهي،  كتابا عن�انه
of Abraham at War” مل�ؤلف���ه الكات���ب الدبل�ما�شي تلميذ اأحمد 
و�شم���اه بالعربية "اأحفاد اإبراهيم يف حالة حرب –�شراع النزاعات 
الع�شكري���ة امل�شياني���ة". و م�ؤلف الكتاب ي���رى اأن الإرهاب له عالقة 
ق�ية بالديانة. فاإذا وجد اأتباعها اأن النظام العلماين غري قادر على 
حتقي���ق طم�حاتهم املادي���ة واملعن�ية، يعتقدون ب���اأن هذا كله نتيجة 
ال�شعف الديني يف املجتمع. واإن احلل ال�حيد ه� الرج�ع اإىل اأ�ش�ل 
ديانتهم. وتتعاظم امل�شكلة حينما تتغذى الأ�ش�لية الدينية بعقيدتها 
امل�شيانية، التي ي�جد ت�ش�رها يف جميع الديانات ال�شامية: اليه�دية 
وامل�شيحية والإ�شالم. وت�فر هذه العقيدة امل�شيانية م�شروعية الت�رط 
يف العنف �شد "  غريهم"، وت�شمح اأتباعها بت�ش�يه عدوهم من دين 
اآخ���ر، واقرتاف العنف جتاهه. فقد بداأ اأحفاد اإبراهيم ي�شتخدم�ن 
عقيدتهم امل�شيانية، الي�م، �شالحًا بني الأ�شقاء، وهم يف حالة حرب 
مع ق�ة تب���دو جديدة ولكنها، يف ال�اقع، قدمي���ة من حيث �شفاتها، 

وهي عدم الت�شامح، والنيل من �شمعة الآخرين. 
7- د. �شهيب عامل )1979- (:

ه� من م�اليد مديرية بالم�ن يف ولية بيهار، در�ص يف مدر�شة 
الإ�شالح يف بدة �شراى مري مبديرية اأعظم جراه اأول، ثم يف جامعة 
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ج�اهر لل نهرو واجلامعة امللية الإ�شالمية ومن الأخرية نال �شهادة 
الدكت����راه يف الأدب العرب���ي ع���ام2007م،   و ل���ه م�ؤلف���ات واأعمال 
مرتجم���ة عدي���دة، و �شم���ن م�شروع كلم���ة لهيئة اأب�ظب���ي للثقافة و 
ال���رتاث ق���ام برتجمة كت���اب The Wings of Fireمل�ؤلف���ه اأب� بكر 
زي���ن العابدين عبد الكالم رئي�ص جه�ري���ة الهند ال�شابق ، و عن�انه 
بالعربي���ة "اأجنح���ة م���ن ن���ار".و الكتاب عب���ارة ع���ن تفا�شيل حياة 
ظريف���ة و مده�ش���ة لرجل فقري يخرج من الأري���اف الهندية حممال 
بالإمي���ان و التحدي و الطم�ح لي�شبح من اأ�شهر العلماء الن�ويني يف 
الع���امل، و قد حتدث فيه امل�ؤلف عن الكثري م���ن ال�ش�اهد باآيات من 
الق���راآن الكرمي و ذيل كثريا م���ن ال�شفحات مبقتطفات من �شعره و 

�شعر الآخرين.

اإ�شاف���ة اإىل ذل���ك ترجم الدكت����ر �شهي���ب اإىل العربية الكتاب 
املع���روف "عرب وهند ك���ى تعلقات" مل�ؤلفه �شي���د �شليمان الندوي و 

�شماه بالعربية " العالقات العربية الهندية ". 

 وكل ما ذكرناه يف ال�شفحات ال�شابقة لي�ص اإل القليل من الكثري 
فيم���ا يتعل���ق بحركة الرتجم���ة يف الهند التي كان���ت و لتزال م��شع 
اهتم���ام لدى الكتاب والباحثني الهن�د و العرب على ال�ش�اء، مبا قد 
لع���ب دورا ملم��ش���ا يف الت�ا�شل احل�شاري ب���ني الأمتني العظيمتني 

عرب الع�ش�ر و القرون .   
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الهوامش

للتف�شي���ل راج���ع تاري���خ الأمم و املل����ك للط���ربي ج )، ����ص 9)) و . )
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اإن العالق���ات الثقافي���ة التاريخي���ة ب���ني الهند و�شب���ه اجلزيرة 
العربي���ة متنحها طبيعة متميزة تتجاوز احل���دود التقليدية اخلا�شة 
بالرتب���اط الإن�شاين. ويف ال�قت احلا�شر، قد مل�ص م�شت�ى امل�شاركة 
الثنائية بني الهند واململكة العربي���ة ال�شع�دية رقما قيا�شيا جديدا. 
والزي���ارات التاريخي���ة لكل م���ن خ���ادم احلرمني ال�شريف���ني امللك 
عب���داهلل بن عبدالعزيز اآل �شع����د، حفظه اهلل، اإىل جمه�رية الهند 
يف يناي���ر 2006، ورئي����ص وزراء الهن���د، الدكت����ر مامن�ه���ان �شن���غ 
اإىل اململك���ة يف اأوائ���ل ع���ام 0)20، اأتاحت دفعة جدي���دة للم�شاركة 
الثنائي���ة. وق���د وف���رت اتفاق���ات دله���ي والريا�ص الإط���ار وخارطة 
الطري���ق و�شاهمت يف ارتقاء العالقات الثنائية وب�ّشرت بعهد جديد 
من ال�شراكة  ال�شرتاتيجية بني البلدين.  ومما ل ريب فيه اأن العهد 
اجلدي���د الذي دخلت العالقات الهندي���ة – ال�شع�دية فيه ه� زاخر 
بال�ع�د والآمال))(. ويف حني قد ُحّقَق تقدم هائل يف العقد املا�شي، 
يب���دو امل�شتقبل اأكرث اإ�شراقا، الأمر الذي يفتح اآفاقا جديدة للتعاون 
امل�ش���رتك يف املجالت املختلفة، وفر�ش���ا كثرية مل ُي�شَتفد منها حتى 
الآن، وذل���ك م���ن اأجل حت�شني اأو�ش���اع �شع�ب البلدي���ن. وقد بداأت 
امللحقي���ة الثقافية بال�شفارة ال�شع�دية يف ني�دلهي م�شروعًا لرتجمة 
بع����ص الكت���ب الهندي���ة الرائ���دة اإىل اللغ���ة العربية. كم���ا اأ�شدرت 
ببل�غرافي���ا مف�ش���ال لكتب رحالت احل���ج الهندي���ة، بالإ�شافة اإىل 

(1)  �http://www.alriyadh.com/804119
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ذل���ك  ُن�ِشر كتاب �شامل ي�شم مق���الت حمكمة ح�ل كتب الرحالت 
ا هذه الكت���ب م�شدرا لدرا�شة  الت���ي اأُلفت يف الهند والت���ي تعد اأي�شً
الثقاف���ة العربي���ة وح�شارتها وفهر�ص املخط�ط���ات يف خزانة جامع 
ب�مباي بالهند يحت�ي على و�شف 930 خمط�طة عربية خالل 600 
�شفح���ة، وراجع���ه امللحق الثق���ايف ال�شابق الدكت����ر اإبراهيم حممد 
البط�ش���ان وه���� الآن اأ�شتاذ م�شارك يف ق�شم اللغ���ة العربية، جامعة 

الق�شيم كما  ُحّددت بع�ص كتب الرحالت للرتجمة حتت اإ�شرافه.

ق�شة املكتبات يف ال�اقع ق�شة تط�ر احل�شارة الإن�شانية وق�شة 
جه�د الإن�شان حلفظ تراثه احل�شاري والثقايف، ومما ل يخفى على 
اأحد اأن املكتب���ات متثل دورًا  مهمًا للغاية يف نقل الإجنازات العلمية 
جلي���ل اإىل جيل اآخر. ومهما يتغري الكتاب �شكال وهيئة فاإنه ل ميكن 
اأن ي�شتغنى عن املكتبات. وبالن�شبة لتاريخ املكتبات يف الهند، فيقال 
اأن���ه يع�د اإىل ع�شر ما قبل امل�شيح، ولك���ن ل ت�جد �ش�اهد اأثرية اأو 
مكت�بة لإثبات ه���ذا الإدعاء، وال�ش�اهد املدونة الأوىل بهذا ال�شدد 
ت�ج���د يف كتاب���ات ال�ُشي���اح ال�شينيني الذي���ن زاروا الهن���د وجت�ل�ا 
فيه���ا يف املدة ما بني الق���رن الرابع والقرن ال�شاب���ع من امليالد ويف 
مقدمتهم فاهي���ان، فقد ذكر فاهيان اأهم املعابد واملكتبات الب�ذية 
امل�ج����دة يف الهند يف ذل���ك ال�قت. واإنه زار مكتب���ة "باتلي ب�ترا" 
ال�شه���رية. وال�شياح ال�شيني الآخر "ه�ين �شانغ" جاء اإىل الهند يف 
الق���رن ال�شابع من املي���الد وا�شتفاد من املكتب���ات امل�ج�دة يف ذلك 
ال�قت. فقد ذكر اأن ملك ك�شمري كان قد كلف ع�شرين كاتبا باإعداد 
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ن�ش���خ للم�ؤلفات امل�ج����دة يف مكتبته بناًء على طل���ب ذلك ال�شيني 
واإن���ه حمل معه 530 �شندوق���ًا م�شتماًل على الكت���ب عند ع�دته من 

الهند))(.

كما تناول ال�ُشياح ال�شيني�ن بالذكر املكتبات امل�ج�دة يف املراكز 
التعليمية العديدة ومن بينها "نالندا" و"وكرم �شيال" و"نيتاب�ري" 
و"جاكدل" و"�ش�ما ب�ري". وكانت مكتبة "نالندا" ت�شمى ب�"دهرم 
كنج" )خزانة الدين( وكانت م�شتملة على ثالث بنايات كبرية كانت 

اإحداها خم�ش�شة حلفظ املخط�طات املقد�شة)2(.

هذه املكتبات كلها كانت يف �شرق الهند، اأما غرب الهند فكانت 
ت�ج���د فيها مراكز للديانة اجليني���ة واملكتبات امل�ج�دة فيها "غيان 
بهن���دار" )خزانة املعرفة( ومل ترتك ن�ائب الدهر هذه املكتبات اإل 
ا ما ع���دا مكتبة واحدة ت�جد لها اآثار يف باتن  ق���د حمت اآثارها اأي�شً

ب�لية ك�جرات حتى اأيامنا هذه)3(.

اأم���ا فيما يتعلق بجن����ب الهند، فاملكتبات فيه���ا كانت ت�جد يف 
الزواي���ا الروحية اأو املعاب���د الهندو�شية ب�شفة عام���ة وكانت ت�شمى 
"�شر�ش�ت���ي بهن���دار" وهناك �ش�اهد اأثرية ت���دل على اأ�شماء تلك 

�شه���اب الدي���ن الأن�شاري، مكتبات العل�م ال�شرقية يف الهن���د، جملة »ثقافة الهند«   )((
الف�شلي���ة، املجل���د 38، الع���دد )-2، 987)، املجل����ص الهندي للعالق���ات الثقافية، 

ني�دلهي، �ص. 59
املرجع ال�شابق  )2(

املرجع ال�شابق، �ص 60  )3(
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املكتبات وكيفية تنظيمها والأمالك امل�ق�فة لها))(.

وق���ام يف الهند حك���م ال�شالطني  والأت���راك والأفغان يف القرن 
الثال���ث ع�شر، ومن هنا جند �ش�اه���د مدونة يف كتب التاريخ  ُاِعّدت 
يف دواوي���ن املل�ك وهي ت���دل على معل�مات تف�شيلي���ة عن املكتبات 
التي كانت حتظ���ى برعاية املل�ك، فقد ذكر امل����ؤرخ املعروف �شراج 
عفيف �شمن و�شفه لع�شر ال�شلطان فريوز �شاه عدة دوائر  واأق�شام 
ا فقال اإن رئي�ص املكتبة كان يعرف بلقب كتاب دار  ومنها املكتبة اأي�شً

اأو م�شحف بردار )حمافظ كتب()2(.

 واخت���ار ال�شلط���ان جالل الدي���ن اخللجي وه� م�ؤ�ش����ص الدولة 
اخللجي���ة ال�شاعر ال�ش�يف املع���روف الأمري خ�ش���رو لرئا�شة املكتبة 
امللكي���ة. وقد و�ش���ف املحدث املع���روف عبد احلق الدهل����ي مكتبة 
ال�ش�يف الكبري نظام الدين اأولياء يف كتابه "اأخبار  الأخيار" وذكر 
اأن���ه اأح���د خلفائه وه���� ال�شيخ �ش���راج عثمان اأخذ بع����ص الكتب من 

مكتبة �شيخه عندما اأراد اأن ينتقل اإىل لكناوؤ بعد وفاته)3(.

وكان ال�شلط���ان فريوز تغلق يعرف بحبه ال�شديد للعلم والعلماء 
فكان من بني م�شت�شاريه ووزرائه تاتار خان الذي اأ�شرف على تاأليف 
كت���اب معروف "فتاوى تاتار خاين" يف ثالث���ة اأجزاء واألفه العالمة 

املرج���ع ال�شابق، �ص )6 نقال عن تاريخ فريوز�شاهي ل�شراج عفيف، دائرة املعارف   )((
العثمانية، حيدراآباد.

املرجع ال�شابق  )2(
املرجع ال�شابق ، �ص. 62  )3(
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ع���امل بن الع���الء واإن تاأليف كتب �شخم كه���ذا مل يكن ممكنا بدون 
ال�شتفادة من مكتبة عظيمة ال�شاأن.

وهناك خمط�طات تنتم���ي اإىل ع�شر ال�شلطان �شكندر ل�دهي 
اأحد املل�ك املعروفني من الأ�شرة الل�دهية متثل مناذج ملنهج خا�ص 
لفن اخل���ط العربي. وبالإ�شاف���ة اإىل املكتب���ات اخلا�شة لل�شالطني 
واملل�ك كانت هن���اك مكتبات لل�زراء والأم���راء وامل�شت�شارين اأي�شًا 
فقد كتب الإمرباط�ر بابر م�ؤ�ش�ص الدولة املغ�لية يف الهند يف كتابه 
اأثن���اء ج�لتي يف  اإىل مكتب���ة غازي خان  "ت���زك باب���ري": و�شلت 

القلعة ي�م الثنني".

هذا، ومل يكن الهتمام برعاية املراكز العلمية واإقامة املكتبات 
مق�ش�رًا على �شالطني دلهي بل قام نظائرهم يف ك�شمري وك�جرات 
���ا بدور ل ي�شتهان به يف جم���ال رعاية املكتبات.  وجن����ب الهند اأي�شً
ويف ك�شمري، اأقام ال�شالط���ني مدار�ص فنية يتعلم فيها الطلبة فن�ًنا 
�شت���ى مثل �شناع���ة الأوراق وجتليد الكتب وم���ا اإىل ذلك. واأما فيما 
يتعل���ق ب�شالطني ك�جرات فاأ�شهره���م حممد بكريه وكانت له مكتبة 

خا�شة ي�شرف عليها �شيد عثمان املعروف بال�شمع الربهاين)4(.

ب���داأ ع�شر جدي���د لالهتمام بالعل����م والفن����ن يف الهند بقيام 
الدول���ة املغ�لية، فف���رح المرباط�ر فرحا كب���ريا عندما راأى مكتبة 
غ���ازي خان. وكان هماي�ن قد ورث اهتمام���ه بالكتب من اأبيه بابر، 

)4(  املرجع ال�شابق،  �ص )6
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ومم���ا يدل على م���دى حر�ش���ه على مطالع���ة الكتب اأن���ه حمل معه 
جمم�ع���ة م���ن الكتب اأثناء مهمات���ه الع�شكرية يف ك�ج���رات وبنغال 
و�ش���اع الكث���ري منه���ا عندم���ا كان ال�شلط���ان يبح���ث ع���ن ملجاأ يف 
الغاب���ات على اأثر هزميت���ه على يد امللك �شري�ش���اه �ش�ري فقد كتب 
اأب� الف�شل:"اإن كثريًا من الكتب النادرة التي كانت مرافقة حقيقية 

لل�شلطان قد �شاع"))(.

ه���ذا ومل يكن ن�شاط احلكام املغ�يل ول �شيما المرباط�ر اأكرب 
وابنه جهانغري مق�ش����ًرا على جمع الكتب وامل�ؤلفات ولكنهم اهتم�ا 
كذلك برتجمة الكتب الدينية القدمية من اللغة ال�شنكريتية اإىل اللغة 
الفار�شية وتزيينها بال�ش�ر. وجدير بالذكر اأن ال�زراء وامل�شت�شارين 
لل�شالطني املغ�ليني ما كان�ا اأقل اهتماما جتاه العل�م والكتب، فكان 
في�ش���ي ميلك مكتبة كبرية خا�شة وبعد وفات���ه نقل ما كان فيها من 
كت���ب اإىل املكتب���ة امللكية. كما كان���ت املكتبة اخلا�ش���ة لرحيم خان 
ا وكان عدد كبري من  خانان كبرية جًدا وكان ي�شتغل فيها 95 �شخ�شً

الكتب امل�ج�دة فيها مكت�ًبا باأيدي امل�ؤلفني اأنف�شهم)2(.

اأم���ا املكتب���ات الأخرى له���ذا الع�شر فمنها م���ا كان ي�جد لدى 
حاك���م مي�ش����ر واإمرباط�ر جاي ب����ر واملكتبات امل�ج����دة يف بنغال 
وك�ج���رات وج�نب����ر وخاندي����ص، وكان���ت ه���ذه املكتب���ات معروف���ة 

املرجع ال�شابق، �ص 62  )((
املرجع ال�شابق  )2(
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بذخائره���ا للمخط�طات والكتب النادرة. كم���ا ت�جد معل�مات عن 
بع����ص املكتبات امل�ج�دة اأيام انحطاط الدولة املغ�لية اأمام حماولة 
الإنكلي���ز لإقام���ة �شلطنتهم يف الهن���د ويف مقدمته���ا مكتبات اأمراء 
منطق���ة اأوده� وتيب� �شلط���ان، وكان امل�شت�شرق الأمل���اين وعميد كلية 
دله���ي القدمي���ة قد ق���ام باإعداد فهر����ص ملكتبات اأوده وق���ال الرائد 

ا�شتي�رات باإ�شدار فهر�ص ملكتبة تيب� �شلطان عام 903)م))(.

وعلى اأثر معركة التحرير ع���ام 857)م برزت اإىل حيز ال�ج�د 
ع���دة مكتب���ات ط���ار �شيته���ا يف الع���امل وتاأت���ي يف مقدمته���ا مكتبة 
"�شالر  "ر�ش���ا" يف رامف�ر ومتحف  بتنا ومكتبة  "خدابخ����ص" يف 

جنغ" يف حيدراآباد)2(.

باحث���� الدرا�ش���ات العربية والإ�شالمية ع���ن خمط�طات باللغة 
العربية اأو اللغات ال�ثيقة بال�شلة عندما يحتاج�نها فيت�جه�ن اإىل 
املكتب���ات العامة يف البالد العربي���ة والأوروبية. وقليل منهم يعرف�ن 
ب���اأن يف الهن���د ذخائ���ر �شخمة للمخط�ط���ات. وح�ش���ب التقديرات 
احلك�مي���ة فاإن لدى الهند نح� مئ���ة وخم�شني األف خمط�طة باللغة 
العربي���ة متناث���رة يف املكتب���ات احلك�مي���ة والعام���ة بالإ�شاف���ة اإىل 
املكتب���ات ال�شخ�شية غري امل�شجلة. اإن ذخائر املخط�طات يف الهند 
بالغة الأهمية من ناحية ن�عياتها الفردية مثل املخط�طات القراآنية 

املرجع ال�شابق  )((
املرجع ال�شابق، �ص 65  )2(
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بح�شن خط الي���د وامل�ش�رة والأ�ش�ل والن�شخ العالية اجل�دة ملعظم 
الأعم���ال يف جمالت القان�ن، الأدب، العل����م والتاريخ، ناهيك عن 
جمم�ع���ة اأخرى م���ن املخط�طات الت���ي اأُوجدت يف الهن���د واأُخذت 
ب�شكل غري �شرعي اإىل اأوروبا. واإذا اأعيدت امللكيات الثقافية املختلفة 
م���ن الأ�شل الهندي الإ�شالم���ي التي ت�جد يف البل���دان الأخرى اإىل 
مكانها الأ�شلي، فاإن العديد من املتاحف واملكتبات العامة الأوروبية 
�شتفق���د ميزاته���ا، عل���ى �شبي���ل املثال معظ���م ذخائ���ر املخط�طات 
العربية الفار�شية والأردية يف املكتبات الربيطانية يرجع اأ�شلها اإىل 
الهند))( ، وذلك �شحيح اأي�شًا بالن�شبة اإىل املخط�طات الفار�شية يف 
املكتبة ال�طنية الفرن�شية)2(. ووفقا لتقديرات وزير تط�ير امل�شادر 
الب�شرية الهندي ال�شابق د. م�ريل من�هر ج��شي "هناك ما يقارب 
30 ملي�ن خمط�ط���ة منت�شرة يف جميع اأنحاء الب���الد")3(. وغالبية 
املخط�طات باللغة العربية وتليها اللغات الفار�شية والأردية، وهناك 

عدد قليل من املخط�طات بلغة الب�شت� وال�شندية والرتكية.

 The Arabic and Persian Collections in the ،اأور�ش����ل �شيم����ص ديليام����ص  )((
 Collections in British Libraries on Middle India Office Library، يف 

Eastern and Islamic Studies، دورهام، اململكة املتحدة، )98)

 Les manuscripts persans d`origine indienne a la ،فران�شي����ص ري�ش���ارد  )2(
 19  ،`Biblioth`eque Nationale, `Revue del biblioth`eque Nationale

Jean�Baptiste Gentil collec� ،(1986): 30-45، راج���ع اأي�ش���ًا لنف�ص الكات���ب
 :(1996)  tionneur de manuscripts persans, ̀ Dix�Huiti`eme Si`ecle 28

110�91، فيما يتعلق بت�شكيلة هندية رئي�شية اأخرى يف باري�ص.

)3(  هن���اك 30 ملي����ن خمط�ط���ة يف اأماكن خمتلف���ة، ملي غازيت، ����ص )-5) )يناير 
2000م(: 5.
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القوائم والفهار�ص ال�شادرة:
ونظ���را اإىل اأن كث���ريا م���ن ه���ذه املكتب���ات اأن�شئت خ���الل فرتة 
ال�شتعمار الربيطاين اأطلق عليها ا�شم "�شرقية" على �شبيل املثال، 
وقد ن�ش���رت املكتبات العامة  "مكتبة خ���دا بخ�ص ال�شرقية العامة". 
فهار�شها الفردية. والغريب من الأمر اأن معظم الفهار�ص املخط�طة 
املن�ش��ش���ة باللغ���ة العربي���ة  ُن�ِش���رت اأو ُتن�شر بالرتجم���ة ال�ش�تية 
اأو  الإجنليزي���ة )English Translitration(. ولي�ش���ت بالعربي���ة 
الفار�شي���ة اأو الرتكي���ة اأو الأردية. وبالنظ���ر اإىل اأن كل مكتبة وجهة 
لإع���داد الفهر�ص ا�شتخدمت اأ�شل�ب نق���ل  خمتلفا، فال بد اأن يك�ن 

باب اللتبا�ص مفت�حا ما مل ت�شدر الفهار�ص بلغة املخط�طات))(.

ب���داأت مهمة املخط�طات ال�طنية يف ع���ام 2003م حتت رعاية 
وزارة ال�شياح���ة والثقافة، حك�مة الهن���د. وهي تعد من ن�عها الأول 
يف الهند به���دف العث�ر واحلفاظ على ث���روة املخط�طات ال�شخمة 
الهندية. وح�شب التقديرات احلك�مية، الهند متتلك خم�شة ماليني 
خمط�ط���ة وهي من الأغلب اأكرب جمم�ع���ة يف العامل. وتتناول هذه 
املخط�ط���ات اأوجه���ًا خمتلفة م���ن م�ا�شيعه���ا وتراكيبه���ا وجمالها 
ون�ش��شه���ا ولغاته���ا وخط�طه���ا وزخارفها وتزييناته���ا ناهيك عن 

ن�شي���م فاطمة، »اوردو خمط�ط���ات كي كتالك �شازي اور معي���ار بندي«، كرات�شي،   )((
ليربيري بروم��شن بي�رو، 2000.

عاب���د ر�شا بي���دار، »التخطيط الإقليمي م���ن اأجل الك�شف عن املعرف���ة ال�شالة يف   
مكتب���ات املخط�ط���ات ال�شرقي���ة«، م�ؤمت���ر اأمناء املكتب���ات امل�شمني )اأق���رة، دائرة 

املكتبات واملطب�عات، وزارة الثقافة، 989)م(، �ص )672-62.
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اأنها حتمل ذكرى الهند التاريخي. وت�جد هذه املخط�طات متناثرة 
يف جمي���ع اأنحاء الب���الء  يف املعاهد والأ�شخا����ص ومعظمها تع�زها 
الفهر�ش���ة والت����يل بالهتمام. ته���دف مهمة املخط�ط���ات ال�طنية 
حتديد امل�ق���ع والفهر�شة واحلفاظ عليها وجعله���ا قابلة لال�شتفادة 

من اأجل ربط ما�شي الهند مب�شتقبلها))(.

خ���الل حتري���ر الهن���د، كان هن���اك عدد كب���ري م���ن امل�ؤ�ش�شات 
الت���ي متتلك ذخرية �شخم���ة من املخط�طات الن���ادرة ومعظم غري 
املطب�ع���ة. وكان البندت ج�اهر لل نه���رو رئي�ص وزراء الهند الأول 
واعي���ًا بالرتاث الثق���ايف الهندي وكتب يف كتاب���ه "اكت�شاف الهند": 
ب�ش����ء حظنا فقدنا ث���روة اأدبية عاملية قدمي���ة يف الي�نان ويف الهند 
ويف اأماك���ن اأخ���رى... لذلك يج���ب علين���ا ت�شكيل اآلي���ة للبحث عن 
املخط�طات القدمية يف مكتبات امل�ؤ�ش�شات الدينية واملعابد الب�ذية 

ومكتبات الأفراد الذاتية لك�شب نتائج مقنعة واإيجابية)2(. 

وكما يجب الفح�ص النق���دي لهذه املخط�طات التي هي باأم�ص 
حاجة اإىل ن�شرها وترجمتها ومن الأعمال العديدة التي يجب علينا 
اأن نق�م بها يف الهند. نظرًا لذلك اأعرب عن اهتمامه اخلا�ص بهذا 
املجال وبجلب خمط�طات "غيلغيت" التي يرجع تاريخها اإىل القرن 

http://www.namami.org/history.htm راجع للتف�شيل اإىل  )((
البندت ج�اهر لل نهرو،THE DISCOVERY OF INDIA، بنك�ين، دلهي،   )2(

.2004
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ال�شاد����ص امل�شيحي وهي من اأقدم املخط�طات يف الهند من ك�شمري 
اإىل الأر�شيف الهندي ال�طني للحفاظ عليه))(.

بذل���ت احلك�مة يف العقد الأول بع���د ال�شتقالل جه�دًا لفهر�ص 
املخط�طات يف الهن���د.  و�ُشّكلت اللجن���ة ال�شن�شكريتية التي اأو�شت 
يف 956)-957) مب�ش���ح املخط�ط���ات املركزية بتعاون من امل�ظفني 
امل�ؤهلني ذوي اخلربات يف جمال املخط�طات.متخ�شت هذه اجله�د 
واجله����د الأخرى من الأطراف غري احلك�مية عن فهر�ص جمم�عة 
كبرية م���ن املخط�طات ولك���ن النتائج كانت اأق���ل مثالية يف العديد 
م���ن امل�ؤ�ش�شات. وركزت املب���ادرات مبعظمها عل���ى الفن�ن واملباين 
ومل  ي��ش���ع  اأي قان����ن معم�ل به حلماية املخط�طات غري اأن قان�ن 
الفن����ن والآثار ال���ذي  �ُشنَّ ع���ام 972) قد اعت���رب املخط�طات من 
التح���ف الفنية ون�عًا من الآث���ار. نتيجة لذلك تعر�شت املخط�طات 
لالإهم���ال واأ�شبحت يف و�شع اأ�ش�اأ يف خمتلف امل�ؤ�ش�شات واملنازل يف 

جميع اأنحاء البالد)2(. 

 يف اأوائ���ل الثمانين���ات، ت����ىل مرك���ز اإندي���را غان���دي ال�طني 
للفن����ن بع�ص اخلط�ات نح� حت�ش���ني ال��شع وفهر�ص بدقة نح� مئة 
األ���ف خمط�طة مهمة مع ت�ش�ير �ش�ره���ا امل�شغرة يف جميع اأنحاء 

الهند)3(. 

http://www.namami.org/history.htm راجع للتف�شيل اإىل  )((
املرجع ال�شابق  )2(

http://ignca.nic.in راجع اإىل  )3(
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و�شكل���ت وزارة ال�شياح���ة والثقاف���ة الهندي���ة يف فرباي���ر 2003 
املف��شي���ة ال�طنية للمخط�ط���ات حتت اخلطة اخلم�شي���ة العا�شرة 
كم�ش���روع طم�ح م���ع الأهداف املعينة لتحدي���د وت�ثيق وحفظ ون�شر 

املحت�ى املعريف ملخط�طات الهند))(. 

وقد جمعت املف��شي���ة بيانات املخط�طات امل�ج�دة يف خمتلف 
الأماك���ن، مث���ل اجلامعات ومكتب���ات املعاب���د، واملدار����ص والأديرة 
وم���ن املجم�ع���ات اخلا�شة. كما اأنها حت�شل عل���ى املخط�طات من 
خ���الل ت�عية اجلمه�ر من خالل املحا�ش���رات والندوات والن�شرات 
والربام���ج امل�شممة خ�شي�شا لأطفال املدار�ص وطالب اجلامعات.  
ّمَم عدد من الربامج الأخرى لت�شجيع املحافظة على املخط�طات  و�شُ
ورقمنة املخط�طات واملنح الدرا�شية من خالل ور�ص العمل لدرا�شات 

املخط�طات)2(.

http://www.namami.org/history.htm راجع للتف�شيل اإىل  )((
املرجع ال�شابق  )2(
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مكتبة خدابخش
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اأ�ش����ص امل�ل�ي خ���دا بخ����ص )842)-908)( من اأه���ايل ولية 
بيه���ار وقا�شي الق�ش���اة يف املحكم���ة العليا بحيدراآباد ه���ذه املكتبة 
التي هي اأكرب جمم�عة للمخط�ط���ات يف عام ))()89). اإنها مكتبة 
اإ�شالمي���ة وحي���دة يف الهند احتفلت الهند بذكراه���ا بطابع بريد يف 
ع���ام 995). اإن ه���ذه املكتبة الآن اأ�شبحت معه���دًا اأ�ش�شته احلك�مة 
الهندية وُيقدم تقريٌر �شن�ٌي لهذه املكتبة اإىل الربملان الهندي �شن�يًا 
ويك�ن م�ش���درًا مهمًا للمعل�مات. ت�شدر مكتب���ة خدابخ�ص جملتها 
الف�شلي���ة منذ عام 977) حتت�ي على مقالت علمية حمكمة. ي�شل 

فيها عدد املخط�طات العربية اإىل 000)2 خمط�طة)2(.

خدابخ����ص م�ؤ�ش����ص املكتب���ة ال�شرقية الذي ول���د يف ولية بيهار 
وعم���ل حماميا وقا�شيا يف بتنا و�شرف حيات���ه وجميع ما ك�شب من 
مهنت���ه لزيادة حجم جمم�عة الكتب الت���ي ورثها من والده وعددها 
األف  واأربعمئة كتاب. �شافر بني مراكز العل�م والفن�ن الإ�شالمية يف 
دله���ي وحيدراآباد وج�نب�ر ولكناوؤ عدة اأ�شفار وا�شتخدم م�اطًنا من 

ب���ي. اإمي. غ�بتا،«مكتب���ة خدا بخ����ص ال�شرقي���ة ال�شعبية« يف كتاب »كتي���ب املكتبات   )((
والأر�شيف���ات ومراكز املعل�مات يف الهند حققه ب���ي. اإمي. غ�بتا، اأديتيا براكا�شان، 

ني�دلهي، )99)، �ص 94-88.
عاب���د ر�ش���ا بيدار، »حماي���ة املخط�طات الإ�شالمي���ة يف الهن���د«، يف كتاب »حفاظ   
وحماي���ة املخط�ط���ات الإ�شالمية« حققه ي��ش���ف اإبي�ص، هيئة الفرق���ان الإ�شالمية 

الرتاثية، لندن، 996)، �ص 5)-9). 
را�ش���د علي، مكتبة خدا بخ�ص ال�شرقية العامة، جملة »ثقافة الهند« )4، 4 ،990)،   )2(

�ص 43)-50). 
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غرب اآ�شيا لقتناء املخط�طات والن�شخ النادرة من احلجاز ودم�شق 
والقاهرة وبغداد وبريوت وقبل وفاته يف عام 908)م عن عمر يناهز 

66 �شنة ترك وراءه مكتبة تعد من اأف�شل املكتبات يف العامل))(.

يج���د الزائر للمكتب���ة ال�شرقية العامة بني رف�فه���ا كتًبا ون�شًخا 
خمت�مة باأختام املل�ك والأمراء الذي حتكي اأح�الهم وتذكر �شاأنهم 
يف احلروب واملعارك وبني �شفحاتها يعرث على ر�ش�م ت�ش�ر مناظر 
الأف���راح والأعي���اد واحل�ش���ارات يف احل���روب وحماف���ل امل��شيقى 
والرق����ص وال�شي���د باأل����ان باهرة. وتلتق���ط عيناه �ش����ًرا م�شغرة 
ت���زدان به���ا املالح���م ال�شعري���ة والق�ش����ص اخليالية الت���ي خلفتها 
عباقرة فن�ن ال�شعر والرواية قبل الع�شرات من القرون. ثم ل يف�ته 
النظر يف عدد الن�شخ النادرة لكتب الطب والكيمياء والرمل واملنطق 
ا  والفل�شف���ة واأثناء جت�اله بني زوايا مبنى املكتب���ة تلحظ عيناه اأي�شً
روائ���ع اخلطني العربي والفار�شي مب���ا  يف بع�شها من زمن اخلالفة 

العبا�شية)2(.

لكن اأروع واأبدع م���ا يف هذه املكتبة من ن�ادر الرتاث الإ�شالمي 
العري���ق،  ثالث ن�ش���خ من القراآن الكرمي، اإحداه���ا مكت�بة بخط يد 
ياق����ت امل�شتع�شم���ي م�ج���د خط الن�ش���خ العربي والكلم���ات يف كل 
�شفح���ة منه���ا مكت�ب���ة بثالثة اأ�شالي���ب الن�شخ وخ���ط الثلث واخلط 

املرجع ال�شابق، �ص 44).  )((
اإي����ص. اإن. �شاهي، مكتب���ة خدا بخ�ص ال�شعبي���ة ال�شرقية، جمل���ة »دى اإلي�ت�شراتيد   )2(

ويكلي اأوف اإنديا« يف 0/22)/967): �ص 26-27؛ 
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الريحاين، وثمة خط مل�ن باأل�ان زرق وحمر و�شفر ويحيط الن�ص. 
واحلا�شية مزخرف���ة ب�شبابيك مزهرة رائعة، هذه الن�شخة خمت�مة 
باإم�شاء النا�شخ امل�ؤرخ يف 668ه� والن�شخة الثانية التي يقارب وزنها 
9 كيل���� جرام  تعد من�ذجًا رائعًا يف جم���ال اخلط العربي الزخرفة 
الإ�شالمي���ة و تبه���ر الناظ���ر يف كل �شفح���ة من �شفحاته���ا املزدانة 
بزخ���ارف متن�عة واملح�ش���اة بالتف�شري الفار�شي، اأم���ا عن الن�شخة  
الثالث���ة فاإنه���ا خالية م���ن الزخ���ارف والنق��ص وتب���دو بالغة القدم 
وع���دم وج�د النقاط على الأحرف يدل عل���ى اأنها من القرن الثاين 

الهجري))(.

ومن بني الآلف م���ن كتب احلديث ال�شريف امل�ج�دة يف مكتبة 
خدابخ�ص ثالثة جملدات ن�شخت بخط فار�شي بديع يف عام ))9ه�. 
يف بداية كل فق���رة ثمة ميدالية مزخرفة وعناوي���ن الأب�اب مكت�بة 
بح���روف مذهبة، لقد راع���ى النا�شخ اأن مييز الآي���ات القراآنية عن 
احلديث النب����ي وكتبها باأحرف ُزرق كم���ا اأن الكلمة الأوىل من كل 

حديث مكت�بة مبداد اأحمر)2(.

ولق���د اقتن���ت املكتب���ة ن�شخة م���ن "م�شن���د اأبي ع�ان���ة" حتمل 
اإم�ش���اءات عدد من كبار العلماء العرب الذين امتلك�ا تلك الن�شخة 
وكتب����ا فيها قرنًا بعد قرن، وثمة ن�شخة اأخرى بخط النا�شخ العربي 

را�شد علي، �ص 46)   )((
املرجع ال�شابق  )2(
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�شم����ص الدين ب���ن عالء الدين من عام 870ه���� اأهداها النا�شخ اإىل 
املكتبة امللكية بدم�شق واأنه���ا خمت�مة  باأختام مماثلة لالأختام التي 

ت�جد يف املخط�طات العربية الأندل�شية))(.

ومن الن�ادر يف مكتبة خدابخ�ص ن�شخة التف�شري امل�شمى �ش�اطع 
الإلهام مكت�ب باأحرف غري منق�طة ويعد من روائع الأدب العربي، 
وبالإ�شافة اإىل ما ذكر فاإنها ت�جد ن�شخة من كتاب يف النح� ل�شريف 
الدين الر�شي بخط يد النا�شخ العربي عيني من عام 822ه� ، ومن 
الآثار العلمية العريقة التي نعرث عليها يف املكتبة ال�شرقية ن�شخة من 
"الإ�شابة يف متييز ال�شحابة" لبن حجر الع�شقالين املت�فى 852ه� 
واأهميتها تاأتي م���ن واقع اأن الن�شخ حتمل ختمني اأحدهما ي�ؤ�شر عن 
اأن ال�شلط���ان اأ�ش���رف اأهداها للمدر�شة الإ�شالمي���ة التي بناها اأحد 

�شالطني م�شر يف مكة املكرمة يف عام 424)م)2(.

بالإ�شافة اإىل ذلك هناك عدد غري قليل من ن�شخ الكتب النادرة 
لعل�م احل�ش���اب والفل�شفة واملنط���ق والفلك والريا�شي���ات والأديان 
والنح���� والإلهيات مبا فيها "غنية احل�ش���اب" لأحمد بن ثابت اأحد 
اأعالم الريا�شيني العرب من القرن ال�شاد�ص الهجري و"الإ�شارات" 
لعب���داهلل بن �شينا و�شرح التل�يج���ات والق�شطا�ص يف املنطق ل�شم�ص 
الدي���ن حممد ب���ن اأ�شرف ال�شمرقن���دي الذي كان م���ن كبار علماء 

املرجع ال�شابق  )((
املرجع ال�شابق  )2(
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امل�شلمني يف القرن ال�شابع الهجري))(.

والكتب التي تتن���اول ال�شيدلة والتطبيب ، تلقي اأ�ش�اء على ما 
بلغت���ه العل�م خالل قرون ازدهار احل�شارة الإ�شالمية والعربية من 
تط����ر. عدد الن�شخ القدمية منها يف هذه املكتبة ت�شل اإىل ع�شرين. 
ومنها كتاب احل�شائ�ص الذي ترجمه ح�شني بن اإبراهيم الطربي من 
الي�ناني���ة اإىل العربية و"تذكرة الكحال���ني" لعلي بن عي�شى و"�شرح 
القان����ن" لأبي ا�شح���اق ال�شالمي وكتاب اخلي���ل والبياطرة لنا�شر 
الدي���ن حمم����د ب���ن يعق����ب وكت���اب الأغذية لأب���ي زي���د حنني بن 

اإ�شحاق وكتاب املن�ش�ري لأبي حممد زكريا الرازي)2(.

ويف قائمة املخط�طات والن�شخ النادرة الكتب التي تعالج امل�شائل 
املت�شلة بالأخالق والت�ش�ف جند كتاب اللطائف لبن رجب والق�ل 
البادي لل�شخاوي وقمع النف��ص لتقي الدين  اأبي بكر حممد بن عبد 
امل�ؤم���ن احل�شني والر�شالة الق�شريية لعب���د الكرمي الق�شريي وكتاب 
اللم���ع يف الت�ش�ف لأبي ن�شر �شراج وكتاب ال�شرب حلارث بن اأ�شد 
وق����ت القل�ب لأبي طال���ب احلارثي. وهذا يربهن عل���ى اأن الرتاث 

العربي الإ�شالمي لقي اهتماما كبريًا لدى الهن�د)3(.

املرجع ال�شابق  )((
املرجع ال�شابق  )2(

املرجع ال�شابق، �ص 48)  )3(
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ُتع���ّد مكتبة ر�ش���ا برامب�ر اأحد كن����ز العل�م والفن����ن الهندية 
الإ�شالمي���ة وي�شل فيها عدد املخط�ط���ات اإىل 993)). اأن�شاها اأول 
ن����اب اإم���ارة رامب�ر في�ص اهلل خ���ان يف عام 774)م عن���د تاأ�شي�ص 
اإم���ارة رامب����ر. ووا�شل الن�اب����ن املتعاقب�ن اإثراء املكتب���ة باإ�شافة 
املخط�ط���ات وال�ش�ر والكائنات الفنية الن���ادرة. وكان الن�اب كلب 
عل���ي خ���ان )865)م-887)م( باحث���ا عظيما  يف اللغت���ني العربية 
والفار�شي���ة. واأوىل اهتمام���ه اخلا����ص بجمع املخط�ط���ات وال�ش�ر 
وكل���ف اخل���رباء والباحث���ني للح�ش�ل عل���ى املخط�ط���ات  وال�ش�ر 
والكائن���ات الفني���ة الأخرى النادرة وهكذا اأث���رى جمم�عات املكتبة 
ب�شكل ي�شتحق التقدير.  واأُن�شئ مبنى جديد ونقل جمم�عات املكتبة 

من ت��شه خانه  اإىل ذلك املبنى يف عام 892)م))(. 

وق���ام الن�اب حامد علي خ���ان )889)م-930)م( برحلة ح�ل 
العامل قب���ل تن�شيبه على العر�ص امللكي. وكان متعلما وبّناًء عظيما. 
اإن���ه بنى ب�ابات الق�شر الرائعة والأ�ش�اق ومباين املكاتب يف مدينة 
رامب����ر. وبن���ى ق�شرا رائعا داخ���ل احل�شن بطراز هن���دي اأوروبي 
و�شم���اه ق�شر حام���د من���زل وزينه ب�ش���كل رائع بالذه���ب ال�شايف. 
وه���ذا الق�شر يحت�ش���ن الآن مكتبة ر�شا منذ ع���ام 957)م.واأ�شبح 
الن����اب ر�ش���ا علي خ���ان )930)م-966)م( حاكم���ا لإمارة يف 30 
ي�ني���� 930)م)2(. اإنه تلقى التعليم الهندي والأجنبي واأوىل اهتماما 

اأحمد علي خان �ش�ق، تاريخ كتاب خانه ر�شا، رامب�ر، 998)م، �ص. 545.  )((
املرجع ال�شابق.  )2(
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ل نظري له ببناء العديد من املدار�ص والكليات يف مدينة رامب�ر.بعد 
ا�شتقالل الهن���د يف عام 947)م واندماج الإم���ارة مع احتاد الهند، 
خ�شعت املكتبة لإدارة اأمانة �ُشّكلت يف 6 اأغ�شط�ص )95)م وا�شتمرت 
ه���ذه الأمانة حتى ي�لي� 975)م. ويف ) ي�لي� 975) �شيطرت حك�مة 
الهند على املكتبة من الن�اب مرت�شى علي خان رئي�ص اأمانة املكتبة 
بناء على طلب الأ�شتاذ/ا�ص. ن�ر احل�شن وزير الرتبية اآنذاك وحتت 
قان����ن الربمل���ان. وتعهدت احلك�م���ة الهندية بكام���ل امل�ش�ؤولية عن 

�شيانة املكتب واأعلنتها اأي�شا  م�ؤ�ش�شًة ذات اأهمية وطنية.

اإن مكتب���ة را�شا فريدة مبجم�عاتها الإ�شالمية وت�شم 20،000 
ن���ادرة، و5000 منمن���م، و3000 من����ذج خل���ط الي���د  خمط�ط���ة 
الإ�شالم���ي، و80،000 كت���اب ق���دمي مطب����ع، ومئات م���ن الكائنات 
الفنية من الع�ش�ر الإ�شالمية القدمية بالإ�شافة اإىل الآلت الفلكية 

من الفرتات املختلفة))(.

تعرف مكتبة ر�ش���ا برامب�ر مبجم�عاتها املمتازة للمخط�طات 
الإ�شالمية مبا فيه���ا املخط�طات الرائعة الت���ي تتعامل مع الفل�شفة 
الدينية، والف���ن، وعلم الفلك، وعلم الطبيع���ة، وعلم الطب والأدب 
الكال�شيك���ي. و�شمن جمم�عاتها الن�ش���خ امل�شه�رة للقراآن وتفا�شري 
الق���راآن م���ن م�شاه���ري العلم���اء الإ�شالمي���ني املختلف���ني.اإن املكتبة 
م�شت����دع فريد للمخط�طات الن���ادرة باللغات املختلف���ة، منها التي 

(1) � http://razalibrary.gov.in/Razalibnew/index.html

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 240 -

ترج���ع اإىل مكتبات اإ�شالمية خمتلفة من اإ�شبانيا، وبغداد، والعراق، 
واإيران، ومكة املكرمة، واملدينة املن�رة، واأفغان�شتان اإلخ...))(

كم���ا ه� وا�ش���ح من ت�اقي���ع واأختام املل����ك والنب���الء والعلماء 
واأمناء املكتبات وال�شعراء التي ُثّبتت على املخط�طات. و�شمن تلك 
املجم�ع���ات ن�شخة جلدي���ة فريدة من القراآن اأي�ش���ا باخلط الك�يف 
الق���دمي وتن�شب  اإىل اأ�شل�ب خط �شيدن���ا علي )املت�فى يف )66م(. 
ون�شخة نادرة  اأخرى للقراآن الكرمي تن�شب  اإىل الإمام جعفر ال�شادق  
يف الق���رن الثاين الهجري )الق���رن الثامن املي���الدي( مكت�بة على 
ال����رق وهي اأقدم املخط�طات ال�رقي���ة يف جمم�عات املكتبة. وثمة 
ن�شخ���ة  اأخرى للقراآن الكرمي تتعلق بالق���رن التا�شع امليالدي وب�شع 
اأوراقها م�ج�دة. اإنها مكت�بة على جلد الأيل وتن�شب  اإىل الإمام اأبي 

احل�شن م��شى )املت�فى يف 8)8م()2(. 

وهن���اك خمط�طة ورقي���ة كاملة فري���دة للق���راآن الكرمي بخط 
الن�ش���خ القدمي كتبها اخلطاط والعامل امل�شه�ر ابن مقلة الذي خدم 
ثالث���ة خلفاء لبغداد  مب�شمى رئي����ص وزراء وت�يف يف 20 ي�لي� 94م. 
اإن���ه �ش���اغ خط اللغة العربية م���ن جديد  اإىل خ���ط الن�شخ  الذي ما 
زال  رائج���ًا ب�شكل اأو باآخر. ويقال اإنه كتب فقط ن�شختني يف حياته، 
اإحداه���ا باقية وحمف�ظة يف مكتبة ر�ش���ا. وتت�شمن املجم�عة اأي�شا 
ن�شخ���ة للقراآن الكرمي اأعدها وزينها يعق����ب امل�شتع�شمي اخلطاط 

(1) � http://razalibrary.gov.in/Razalibnew/index.html
(2) � http://razalibrary.gov.in/Razalibnew/Arabic.html
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امل�شه����ر خلليفة بغداد، وه���ي مزخرفة ب�شكل رائ���ع بالل�ن الذهبي 
وال���الزوردي واأل����ان الأحج���ار الكرمية  الأخرى. وم���ن املحتمل اأن 
يرج���ع تاريخه���ا  اإىل القرن الثال���ث ع�شر املي���الدي. وهناك ن�شخة 
ممت���ازة اأخرى لنف����ص اخلطاط امل�شه����ر ملخط�طة دي����ان الهدية 

وتاريخها 629ه� ))22)م())(. 

اإنها ا�شتهرت كثريا وكانت اأحيانا تزين املكتبة امللكية لل�شلطان 
عادل �ش���اه لبيجاب�ر.ومن �شم���ن تفا�شري الق���راآن الكرمي القدمية 
تف�شري كتبه �شفي���ان الث�ري )املت�فى يف 777م(، ويرجع تاريخ هذه 
الن�شخ���ة اإىل القرن التا�شع امليالدي. اإنه���ا ن�شخة فريدة لأن الن�شخ 
الأخ���رى له���ذه املخط�طة ل ت�جد يف جمم�ع���ات  اأخرى يف العامل.
وهناك تف�شري نادر اآخر وه� "النقاط والعي�ن" لالإمام اأبي احل�شن 
عل���ي بن حممد بن حبيب امل���اوردي )املت�ف���ى يف 058)م(. ويرجع 
تاري���خ ه���ذه املخط�طة اإىل الق���رن الثاين ع�شر املي���الدي. وتف�شري 
الك�شف والبيان ال�شهري لالإمام اأبي اإ�شحاق اأحمد بن اإبراهيم الثعلبي 
املت�فى يف 035)م( اأي�شا من املخط�طات الفريدة وهذه املخط�طة 
م�ج����دة يف مكتب���ة ر�شا.وهن���اك خمط�ط���ة فريدة اأخ���رى ل�شرح 
كافي���ة الر�شي الدين بحا�شي���ة الن�اب �شعد اهلل خان رئي�ص ال�زراء 
ال�شه���ري  لالإمرباط�ر �شاه جه���ان. وحتمل هذه املخط�طة مالحظة 
ل�ش���اه جهان بخط يده الأمر ال���ذي  يقبل �شحة ك�ن احلا�شية ل�شعد 

املرجع ال�شابق  )((
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اهلل خ���ان. وخلف املخط�طة يت�شم���ن اأختامًا وت�اقي���ع الإمرباط�ر 
اأورنكزي���ب وال�شخ�شي���ات املغ�لية النبيلة ل�شع���د اهلل خان وعنايت 
خ���ان وفا�شل خ���ان ومر�شد علي خ���ان و�شخ�شي���ة الباحث ال�شهري 
غ���الم عل���ي اآزاد البلغرامي.وهناك خمط�طة رفيع���ة رائعة للقراآن 
الكرمي بختم  الإمرباط�ر اأكرب وت�قيع �شاعر البالط امللكي في�شي. 
وهن���اك عمٌل تاأليف���ي يثري الهتمام باللغة العربي���ة ح�ل اجلغرافيا 
ّ�رت في���ه ال�ش�ر الغريبة للب�شر  ال�همي���ة واملخل�قات العجيبة،  و�شُ
واحلي�ان���ات والطي�ر ب�شكل ممتاز، وعن�ان���ه "عجائب املخل�قات" 
وكتبه اأ�شال زكريا بن حممد القزويني )املت�فى يف 283)م( . وكتب  
بخ���ط الن�شخ ب�شكل رائ���ع ابن كمال الدين ح�ش���ني يف عام )57)م.
وهناك خمط�طة قدمية جدا  برتجمة فار�شية لتف�شري الطربي وقد 

كتبت وزينت ب�شكل جميل يف عام 203)م))(.

وهن���اك خمط�ط���ة مهم���ة اأخ���رى يرج���ع تاريخه���ا اإىل العهد 
الغزن����ي وهي "د�شت�ر الباب" الت���ي حتت�ي على م�شطلحات اإدارة 
حك���م فريوز �شاه تغلق.ولدى املكتبة 50) خمط�طة بارزة من و�شط 
اآ�شي���ا واإي���ران والهند. ومن  تل���ك املخط�طات الب���ارزة ينبغي ذكر 
املخط�ط���ة الفريدة جلامعة الت�اريخ وكتبها ر�شيد الدين ف�شل اهلل 
)املت�ف���ى يف 8)3)م( رئي����ص ال�زراء والعامل لغ���زن خان. والكتاب 
باحلجم الكبري ي�شتمل على كتابة بخط الن�شخ اجلميل مع )8 �ش�رة 

وقار احل�شن �شديقي، مكتبة ر�شا برامف�ر )كتيب(، 998)، �ص. 9)  )((
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باأ�شل����ب املدر�شة الرتكي���ة املغ�لية وي�ش����ر اأ�شل�ب احلي���اة والفن 
والهند�شة املعمارية للقبائل املنغ�لية))(.

وهن���اك خمط�طة بارزة قدمية لكليلة ودمن���ة كتبها اأب� املهدي 
ن�ش���ر اهلل ب���ن حممد بن عبد احلمي���د الغزن�ي يف الق���رن العا�شر 

امليالدي مع 82 �ش�رة مثرية للرجال واحلي�انات والطي�ر)2(.

و�شمن املجم�عة خمط�طة نادرة لدي�ان حافظ من مكتبة اأكرب 
اخلا�ش���ة. كتبت يف فتح ب�ر �شيكري خالل الأع�ام 580)م-585)م 
بخ���ط الن�شتعليق الرائ���ع وفيها منمنم���ات اأحدها يظهر ب���اأن اأكرب 
ي�شتمع اإىل ق���راءة الكتب يف بالطه من العلماء. وال�ش�ر م�قعة من 

فرخ �شيال و�شان�ل ونر�شينغ وغريهم)3(.
خمترب حماية و�شيانة املخطوطات:

 اأُ�ش����ص خمترب حلماي���ة و�شيانة املخط�ط���ات وال�ش�ر ومناذج 
اخلط الإ�شالمي والكتب القدمية وامل�اد الأخرى املتعلقة باملكتبة يف 
مكتب���ة ر�شا برامب�ر يف فرباي���ر 995)م. ومنذ ذلك ال�قت ل يزال 
خمت���رب احلماية يحم���ي باأ�شل�ب علم���ي الرتاث امل���ادي ملجم�عات 
املكتب���ة. واملعاجلة التي  جُترى بها هن���ا تت�شم بالتعقيد واحل�شا�شية 

املرجع ال�شابق  )((
م�لنا عر�شي، catalogue of Arabic Manuscripts، رامف�ر، 963)،   )2(

جملد )، �ص 2
املرجع ال�شابق  )3(
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والتف���رد يف غالب الأحيان وق���د بذلت كل اجله����د املمكنة لتحقيق 
الأهداف �شد املزيد من التده�ر))(.

(1) � http://razalibrary.gov.in/Razalibnew/Computerizationand�
Digitization.html
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متحف ساالر جنغ
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كانت مدين���ة حيدراآباد مه���دًا للعلم والأدب. فق���د ت�افد اإليها 
العلم���اء واحلكم���اء وال�شع���راء والأدب���اء والأطباء من ب���الد العرب 

واإيران وما وراء النهر واتخذوها وطنًا لهم.

اإن املتحف واملكتبة غني���ة من املخط�طات العربية التي اأ�ش�شها 
ن�اب مري ي��شف علي خان �شالر جنغ الثالث )888)-949)( وكان 
رج���اًل نبياًل ودي�ان���ًا حليدراآب���اد.  وافتتح املتح���ف واملكتبة يف عام 
)95) يف ق�شر الن�اب امل�شمى ب� دي�ان دي�دي. وانتقلت املكتبة اإىل 
امل�قع احل���ايل يف عام ))(968).  وي�شل عدد املخط�طات فيها اإىل 

0000) ومنها 2620 خمط�طة عربية)2(.

واملتحف يحت�ي على جمم�عة القراآن ال�شهرية من جميع اأنحاء 
الع���امل وتتمي���ز مبختل���ف اخلط����ط والت�شاميم. والق���راآن مكت�ب 
بالذه���ب والف�شة، وهن���اك العديد من جمم�عات الكت���ب الدينية، 

وكذلك القراآن باأ�شل�ب عربي)3(. 

رحم���ت علي خ���ان، متح���ف ومكتبة �ش���الر جنغ، يف كت���اب »ن�شرات ع���ن املكتبات   )((
والأر�شيف���ات ومراكز املعل�مات يف الهند«، حققه بي. اإمي. غ�بتا، اأديتيا براكا�شان، 

ني�دلهي، )99)، �ص 75-73
وت�جد الكلمة التعريفية يف دليل متحف �شالر جنغ(   

دليل متحف �شالر جنغ، الكلمة التعريفية، متحف �شالر جنغ، حيدراآباد، 998)  )2(
http://salarjungmuseum.in/html/colle راجع للتف�شيل اإىل : -  )3(

tions.html
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متح���ف �شالر ج�نغ اأحد املتاح���ف ال�طنية يف الهند وله مكتبة 
ممتازة مع جمم�عة نادرة من املخط�طات ي�شل عددها اإىل 8،000 
خمط�ط���ة و 60،000 كتاب مطب�ع منها 40،000 كتاب جمعها مري 
ي��شف علي خان �شالر جنغ الثالث واأ�شالفه. كان �شالر جنغ الثالث  
يحظ���ى بن�شي���ب اأكرب م���ن الذوق وحر����ص على الق���راءة. ومتحف 

ومكتبة �شالر جنغ خري �شاهد على اهتمامه بهذا املجال))(.

حتت����ي جمم�عة املخط�ط���ات على و�شائل خمتلف���ة مثل الرق 
واملن�ش�جات واأوراق النخيل وال����رق والزجاج، واخل�شب، واحلجر، 
وعل���ى لغات خمتلف���ة مثل العربي���ة والفار�شية والأردي���ة، والرتكية، 
داخني والبا�شت���� والهندية وال�شن�شكريتية، التيلج� والأوريا وتتناول 
اأك���رث من 84 مادة. وت�شم املجم�ع���ة اأي�شا اأكرث من األف وخم�شمئة 
عينة من الل�حات اخلطية واألب�مات من ل�حات م�شغرة خمتلفة)2(.

قائم���ة امل�ا�شي���ع ط�يلة جدًا وت�شم���ل الطب، العل����م، املنطق، 
الزراع���ة، اخلط العربي، املعج���م، الريا�شي���ات، الفيزياء، الفلك، 
األع���اب، الفن، البناء، امل��شيقى، التاري���خ، ال�شعر، ال�شرية الذاتية، 
والبالغ���ة، الفل�شف���ة، عل���م اأ�ش���ل الكلم���ة والأخ���الق وال�شيا�ش���ة ، 
ال�شفري���ات، الرج���م بالغيب، عل����م القراآن، الاله����ت، الت�ش�ف، 

القان�ن، الق�امي�ص، ال�شحر والرماية  اإلخ....)3(

املرجع ال�شابق  )((
املرجع ال�شابق  )2(
املرجع ال�شابق  )3(

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



- 248 -

هن���اك عدد م���ن املجم�عات ل  نعرف عنها كث���ريًا. على �شبيل 
املث���ال، راجع "فهر�ش���ة املخط�طات والكتب العربي���ة والفار�شية يف 
مكتب���ة ن����اب فيل�ش�ف جنغ" حققه اأب� ي��ش���ف حميي الدين ح�شني 
فاروقي )حيدراآباد: مطبعة �شم�شي(. وكما يبدو اأن لي�ص هناك اأحد 
ي����د اأن يع���رف ماذا حدث مع هذه املكتب���ة.  والأمر كذلك مع كتاب 
القا�شم  اأب�  �شيخ  "فهر�ش���ة املخط�طات يف مكتبة حيدري" حققه 

)حيدراآباد، 354) فا�شلي(.
املكتبة الآ�شفية:

 اأُن�شئ���ت املكتبة الآ�شفي���ة يف عهد الأمري مري حمب�ب علي خان 
نظ���ام امللك اآ�ش���ف جاه ال�شاد����ص وتعد ماأث���رة ت�شتح���ق اأن ت�شجل 
بح���روف من ذه���ب يف دنيا العل���م والأدب. ففي عه���د حكم الأمري 
املذك����ر اأ�ش����ص ال�شيد ح�ش���ني البلجرام���ي املعروف ب� ن����اب عماد 
املل���ك واملال عبد القي�م جمل����ص دائرة املعارف �شنة 888) من اأجل 
طبع ون�شر املخط�طات العربي���ة الإ�شالمية النادرة، وحيث اإن طبع 
املخط�طات الن���ادرة كان يتطلب جمم�عة وف���رية من املخط�طات 
فاأن�شئ���ت لتحقي���ق هذا الهدف مكتب���ة �شن���ة 890)م. وكان الهدف 
الرئي�ش���ي من تاأ�شي����ص هذه املكتب���ة منذ البداية ه���� احلفاظ على 
املخط�ط���ات التي ت�ج���د عند النا����ص وتتعر�ص لإهم���ال اأ�شحابها 
بالإ�شافة اإىل جم���ع املكتبات ال�شخ�شية يف مركز واحد لكي يتمكن 
العلماء والباحث�ن من ال�شتفادة العلمية والأدبية بالإ�شافة اإىل طبع 
املخط�طات النادرة غري املطب�عة واإخراجها اإىل حيز الظه�ر. وقد 
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ُعنيت املكتبة الآ�شفية بجمع خمط�طات ومطب�عات العرب واإيران 
عناية خا�شة، وهكذا ت�فرت فيها املخط�طات النادرة يف �شتى العل�م 
والفن�ن. وبعد �شق�ط احلك�مة الآ�شفية �شنة 948)م وقيام حك�مة 
حيدراآب���اد اأُن�شئت ولية اأندربرادي على الأ�ش�ص الل�شانية وُغرّي ا�شم 
هذه املكتبة التي نالت �شمعة عاملية و�شميت ب� مكتبة ال�لية املركزية 
ب���دل املكتب���ة الآ�شفي���ة. ويف ع���ام 967)م كان ق���د  اأُن�شئ يف مكتب 
اأر�شي���ف ال�لية ق�شم با�شم مكتبة املخط�طات ال�شرقية جمعت فيه 
املخط�طات من خمتلف مناطق ال�لية لي�شتفيد منها الباحث�ن))(.

  �شحي���ح اأنه مل حت�شل اأي زيادة ملح�ظة يف املخط�طات التي 
كان���ت م�ج�دة يف املكتبة الآ�شفي���ة اإل اأنه هذه الإدارة تق�م برعاية 
املخط�ط���ات وجتليده���ا على اأح�شن طريق، كم���ا يجري العمل على 
عم���ل الفهار�ص. وي�شل ع���دد املخط�طات العربي���ة فيها اإىل 6337 
خمط�ط���ة. فيها املخط�طات عن الأخ���الق والأدعية واأ�ش�ل الفقه 
والإن�شاء والبالغة والتاريخ والتج�يد والرتاجم والت�ش�ف والتف�شري 
واجلغرافي���ة واحلديث والدواوين ال�شعري���ة الريا�شيات والرحالت 
وتراجم احلي���اة وال�شرية وال�ش���رف والنح� والط���ب العربي وطب 

احلي�انات واملعاجم واملنطق املجامع وامل�شاحف)2(. 

م���ري كرامت علي خان، املكتبة الآ�شفية بحيدراآباد، جملة ثقافة الهند، املجلد 42،   )((
العدد 3، )99)، �ص 34)

املرجع ال�شابق، �ص 36)-44)  )2(
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اجلامع���ة  البح����ث،  ومعه���د  ال�شرقي���ة  املخط�ط���ات  مكتب���ة 
العثمانية، حيدراآباد، 500007

يف ع���ام 975)م ، نقلت املكتبة املركزي���ة ل�لية اأندهرابرادي�ص 
الهندية املعروفة ب� املكتبة الآ�شفية �شابقًا خمط�طاتها العربية اإىل 
مكتب���ة املخط�طات ال�شرقي���ة ومعهد البح�ث الت���ي اأُن�شئت حديثا. 
ويف �شه���ر اأبري���ل/ ني�شان لع���ام 997)م ، انتقل���ت اإىل املبنى الذي  
اأُن�ش���ئ لهذا الغر����ص يف حرم اجلامع���ة العثماني���ة))(. وي�شل عدد 

املخط�طات اإىل 23000.
دائرة املعارف العثمانية:

اأ�ش�ش���ت دائرة املع���ارف العثمانية يف ع���ام 888)م ويع�د الف�شل 
يف اإن�شائه���ا اإىل العالمة الن�اب عم���اد امللك ال�شيد ح�شني البلجرامي 
وم�لن���ا حممد اأن�ار اهلل خان به���ادر ف�شيلت جنك.  وعلى اأن العديد 
من الإجنازات يف حيدراآباد تن�شب اإىل ال�شيد ح�شني البلجرامي اإل اأن 
اأبرز م�شاهماته متثلت يف الدور الذي قام به يف خدمة الرتاث والثقافة 
العربي���ة الإ�شالمية من خالل اإن�شاء املكتبة الآ�شفية التي ذكرتها اآنفا 

واإن�شاء دائرة املعارف العثمانية يف حيدراآباد دكن يف الهند)2(.

حممد مب���ني اإقبال، م�شاهمة دائرة املع���ارف العثمانية بحيدراآب���اد يف ن�شر الكتب   )((
العربية يف الهند، يف كتاب »دور الهند يف ن�شر الرتاث العربي« حققه حفظ الرحمن 

الإ�شالحي، كتاب العربية، الريا�ص، ))20،  9))
املرجع ال�شابق  )2(
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وق���د ذكر الأ�شتاذ حمد بن عبداهلل العنق���ري))(  ق�شة طريفة  
لأ�شب���اب اإن�شاء دائرة املعارف العثماني���ة مفادها اأن اأحد اأبناء املال 
عب���د القي�م جاء ببع�ص احلل�ى وقد لفت باأوراق بع�ص املخط�طات 
القيمة فهاله ما و�شلت اإليه تلك املخط�طات من املهانة حتى غدت 
يف  اأي���دي الباع���ة اجلائل���ني. فما كان من���ه اإل اأن �ش���ارع اإىل اإبالغ 
الن����اب عم���اد امللك ال�شي���د ح�ش���ني البلجرامي عمي���د املعارف يف 
الدول���ة الآ�شفية مبا اآلت اإليه حالة كتب الرتاث، مما  دعا اإىل تبني 

فكرة اإن�شاء دائرة املعارف يف حيدراآباد. 

وعند اإن�ش���اء اجلامعة العثمانية عام 944)، �شمت هذه املكتبة 
اإىل اجلامعة. واأما هدفها فه� حتقيق كتب الرتاث الإ�شالمي العربي 
وجمعه���ا و�شيانتها واإع���ادة حتريرها ون�شرها و�ش����اء تناولت هذه 
الكت���ب الأدب العربي اأو التاريخ اأو الفل�شف���ة اأو امل��ش�عات الدينية 
اأو العلمي���ة اأو الفن����ن اأو غري ذل���ك من امل��ش�ع���ات. وقد اأ�شدرت 
الدائرة 70) م�ؤلفا �شخما قدميا ن�شرت يف  �شتمئة جملد يف التاريخ 
والرج���ال والأدب واللغ���ة والفل�شفة واملنطق وعل�م م���ا بعد الطبيعة 
والتف�شري واحلديث والفقه والكالم والت�ش�ف والريا�شيات والهيئة 
والفلكي���ات والطب واجلراحة وغريها. ويبلغ عدد املخط�طات فيها 
م���ا يقارب 8)34 خمط�طة ومنه���ا 673) خمط�طة عربية.  وت�شم 
م�شن���د  اأب���ي  يعلى امل��شلي )م���ن القرن الرابع الهج���ري( الذي ل 

حم���د بن عب���داهلل العنقري، دائ���رة املعارف العثماني���ة : ظروف الن�ش���اأة ومراحل   )((
التط�ر، جملة الفي�شل، جمادى الأوىل 420)ه، �ص 55.
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ي�جد منه الآن اإل ثالث ن�شخ فقط يف العامل ومتتلك الدائرة الن�شخة  
ا كتاب "املقفى الكبري" للمقريزي  وكذلك  الأ�شح منها. وي�جد اأي�شً
هن���اك ن�شخة نادرة وعجيبة مل�شحف ي�ش���م 20) �شفحة فقط وكل 
ج���زء منه  ُيختُم يف  اأربع �شفحات فقط والعجيب فيه  اأن كل �شطر 
يف هذا الكت���اب يبداأ بحرف ال�او من اأول �شفحة فيه اإىل ال�شفحة 

الأخرية))(.
مكتبة الأر�شيف الوطني الهندي، جانبث، نيودلهي 110001 

وثم����ة جمم�ع����ة غني����ة  ت�شم نح����� 50) األ����ف وثيق����ة متاحة يف 
"ال�شجالت ال�شرقية" وحتت�ي على الرتاخي�ص والقرارات احلك�مية 
واخلرائط والفرمانات وغريها باللغات الفار�شية والعربية والأردية، 
وتع����د جمم�ع����ة كلية ف�����رت ويليام وجمم�ع����ة عنايت جن����غ ووثائق 
ماث�����را وغ�ج����رات واأوراق هالديا م����ن املجم�عات الن����ادرة وقيمة. 
 وميكن الطالع على جميع هذه ال�ثائق بناًء على قان�ن ال�شجل العام 

لعام )2(997). وي�شل عدد املخط�طات فيها اإىل 0000).

واملخط�طات وال�ثائق الن���ادرة فيه بعدة لغات منها: الفار�شية 
والعربي���ة والأردي���ة والإجنليزية والهندية، امل�دي���ة، الراجا�شتانية، 
املاراثي���ة، الرتكي���ة، البنغالي���ة وي�ش���م العديد من اللغ���ات الأخرى 

واأهمها ما يلي:

حممد مبني اإقبال، �ص. 20)-22)  )((
(2) �http://nationalarchives.nic.in/ShowContent.aspx?uid1=2&
uid2=19&uid3=0&uid4=0
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• ���ل عليه���ا ع���ن طري���ق 	 جمم�ع���ة املخط�ط���ات الت���ي  ُح�شِ
القتناء والهدي���ة، وهي  نح� 400 خمط�طة باللغة العربية 
والفار�شي���ة والأردية وال�شن�شكريتي���ة وال�شاردية والبنغالية 
وت�شت�ع���ب م�ا�شي���ع خمتلفة مثل الدي���ن والتاريخ واملعجم 
 والأدب وال�ش���رية ، والزراع���ة، والعل����م الطبي���ة  اإل���خ...
 ويع����د تاريخه���ا اإىل الق���رن العا�ش���ر و�ش����ًل اإىل الق���رن 

الع�شرين.

• جمم�ع���ة كلية ويلي���ام ف�رت يف كلكت���ا جمم�عة  مهمة من 	
الكت���ب واملخط�طات التي ورثتها من �شركة الهند ال�شرقية 
الربيطانية، ونقل جزء كبري من املجم�عة  اإىل مكتبة مكتب 
الهند بلن���دن، ثم نقل���ت املخط�طات والكت���ب املتبقية اإىل 
مكتب ال�شجل الإمرباط����ري )حاليًا الأر�شيف ال�طني(يف 
الهن���د. حتت�ي املجم�عة عل���ى  نح� 200 خمط�طة و000) 
كت���اب وعلى اأعمال مهمة جدا باللغ���ات العربية والفار�شية 
وال�شن�شكريتية والبنغالية وت�شت�عب م��ش�عات مثل، الدين، 
معجم، النق��ص، والأدب، والتاريخ، وتربية احلي�ان، وعلم 
التنجي���م، والعل�م الطبية. ويع����د تاريخ هذه املجم�عة اإىل 
ما بني القرن العا�شر والق���رن التا�شع ع�شر وتت�شمن بع�ص 
الكتب املهمة واأبرزها تف�شري فتح العزيز، ج�اهر التف�شري، 
فت���اواي عاملغريي، فت���اواي اإبراهيم �شاه���ي، فتح القدير، 
فت�ح���ات مكية، ت�ش�ف �شيعي، رم���ز نامه، بهاغ�ات غيتا، 
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زب����ر، ذخريات املل�ك، دب�شتان مذاهب، �شمائل نبي، بهار 
عجم وبع�ص الأعمال الهامة يف املعاجم))(.

مكتبة املتحف الوطني الهندي، جانبث، نيودلهي 110001 
خططت جلنة م�ري����ص غ�ير يف ماي� عام 946) لإن�شاء متحف 
يف دله���ي ونظم���ت الأكادميي���ة امللكي���ة بالتع���اون مع حك�م���ة الهند 
وبريطاني���ا معر�ش���ا للفن الهن���دي  مك�نًا من التح���ف املختارة من  
متاح���ف خمتلفة يف الهن���د وذلك يف لندن خ���الل اأ�شهر ال�شتاء من 
947)-948). وتقرر عر�ص نف�ص املجم�عة يف مقر الرئا�شة يف عام 
949)،  ما اأك�شب املتحف جناحا كبريا ونتيجة لذلك اأُن�شئ املتحف 
ال�طن���ي. وُبني املبنى احلايل للمتحف ال�طني مبختلف املراحل من 
عام 955) اإىل عام989).ولدى املتحف حاليا  نح� 200،000 كائن 
متن����ع الطبيعة،  واملجم�ع���ات فيه هندية واأجنبي���ة ت�شت�عب فرتة 

زمنية من الرتاث الثقايف الهندي اأكرث من خم�شة اآلف �شنة)2(.

ي�شتح���ق املتحف ال�طني الثن���اء لك�نه جزءا م���ن تراث البالد 
وخادمًا للمخط�طات  لكرثة عدده���ا وات�شاع نطاقها. ويحت�ي على 
اأكرث م���ن 4،000) ن�ص خمط�ط ، منها  نح���� 000) م��شحة.وقد  
ا�شتخدم���ت رقائ���ق الذهب احلقيق���ي يف الر�ش����م الت��شيحية كما 

http://nationalarchives.nic. :املرجع ال�شابق، راجع اإىل �شبكة املعل�مات  )((
in

(2) � http://www.nationalmuseumindia.gov.in/about�histo�
ry.asp?lk=ab1
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ا�شتخدم���ت رقائ���ق الذهب احلقيق���ي يف الن�ش�����ص. واإذ  تعد هذه 
املخط�ط���ات م�شدرا ملعرف���ة خمتلف املجالت فه���ي اأي�شًا م�شدر 
مل����اد الدرا�ش���ات النقدي���ة يف الفن�ن وغريه���ا م���ن امل�ا�شيع ذات 
ال�شلة. وميكن ا�شتخدام املخط�طات امل�ؤرخة، التي لها عدد ل باأ�ص 

به يف املجم�عة، لت�ثيق اأحداث التاريخ))(.

وتتمث���ل الأبعاد الأخ���رى لهذه املجم�ع���ة، بالإ�شافة اإىل  ك�نها 
ت�شت�عب  نح� األف وثالثمئة اأو األف  واأربعمئة �شنة من الزمن ابتداء 
من القرن ال�شابع املي���الدي وانتهاء اإىل القرن الع�شرين، يف و�شائل 
نقله���ا ولغاته���ا ون�عيتها. فال���رق وق�ش���ر الق�شب���ان واأوراق النخيل 
وال����رق والقما�ص واخل�ش���ب واملعدن من ال��شائ���ل التي ا�شتخدمت 
لهذه املخط�طات. وبالإ�شاف���ة اإىل اللغة ال�شن�شكريتية الكال�شيكية 
اأو اللهج���ات املقد�شة مثل البالي���ة والرباكريتية والأبابهريان�شية، اأو 
اللغ���ات العابرة للحدود مثل الفار�شية والعربي���ة وال�شينية والتبتية 
والب�رمي���ة، هن���اك اللغة الهندي���ة اأي�شًا بجميع اأ�شكاله���ا التعبريية 
مثل الراج�شتانية واملايثلية والأوري���ة والبنغالية والأودية والربيجية 
واملاراثية والبنديلية والتلغ�ية والكانادي���ة واملالياملية والغ�رم�خية 
وم���ا اإىل ذل���ك، وذلك با�شتخ���دام ن�ش��ص الكتابة مث���ل الرباهمي 
وتك���رث يف  والغ�رم�خ���ي.  والروم���اين  والن�شتعلي���ق  والديفناغ���ري 
املجم�ع���ة الفئ���ات الأدبي���ة والعلماني���ة والطائفية، وتتمي���ز بع�شها 

http://www.nationalmuse املرجع ال�شابق، راجع اإىل �شبكة املعل�مات: -  )((
mindia.gov.in
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باجلمالية البحتة والعلمية يف طبيعتها، يف حني اأن كثريًا منها دينية 
بحتة. والعديد من املخط�طات لي�شت اأكرث ندرة فح�شب، بل هي من 
الن�ش��ص ال�حي���دة اأي�شا ومنها ما يحمل الأختام امللكية وت�قيعات 

الأباطرة))(.

وي�ج���د هن���اك بع����ص املخط�ط���ات العربي���ة، راج���ع ت�ش�ي���ر 
املخط�طات الإ�شالمية يف الهند ل� باول ا�شربات�شمان يف مالحظات 
 9-8  :)(982 )ي�ني����   (3 اآ�شي���ا  جن����ب  مكتب���ة  وا�شتف�ش���ارات 
واملخط�ط���ات العربي���ة يف الهن���د لع�شام حمم���د ال�شانتي )ك�يت: 
معه���د املخط�ط���ات العربي���ة، 985)( ����ص 0)-))؛ وخمط�ط���ة 
ت���زك جهانغريي يف املتح���ف ال�طني ل� واي. كي���ه. بخاري يف جملة 
اإ�شالم���ك كلت�ش���ر 37 )963)(: 283-294 والعث����ر على خمط�طة 
جدي���دة يف املكتبات الهندية ل� هان�ص داي���ربي، يف املخط�طات من 

ال�شرق الأو�شط ) )986)(: 48-26.
كــره،  اأعظــم   ،19 ب.  �ــص.  �شبلــي،  اأكادمييــة  امل�شنفــني،  دار 

اأوترابرادي�ص، 276001 
اأن�شئ���ت اأكادميية �شبلي يف )2 ن�فمرب 4)9) بعد ثالثة اأيام من 
وفاة الباح���ث الكبري العالمة �شبلي النعم���اين. وقد و�شع اخلط�ط 
العري�ش���ة لهذا امل�شروع ون�شرها يف جمل���ة الهالل الأ�شب�عية مل�لنا 
اأب���ي ال���كالم اآزاد وال���ذي كان معجبًا جدًا بهذه اخلط���ة. وبعد وفاة 

))(  املرجع ال�شابق.
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العالم���ة  �ُشكلت ن�اة مكتبة مع 300 كت���اب يف مبنى مت�ا�شع اأوقفه 
العالم���ة له���ذا الغر�ص مع حديقت���ه ال�ا�شعة.  ثم نقل���ت اإىل املبنى 
احل���ايل يف عام ))(927). وق���د قامت امللحقية الثقافي���ة ال�شع�دية 
بني�دلهي برتقيم جميع املخط�طات  امل�ج�دة يف دار امل�شنفني حتت 
اإ�شراف الدكت�ر اإبراهيم حممد البط�شان. وعدد املخط�طات: 520 
)92) خمط�ط���ة عربي���ة، 8)3 فار�شية، 0) اأردي���ة(، وفقًا للعر�ص 

العاملي. راجع اإىل جملة معارف 02): 373.
مكتبة املجتمع الآ�شيوي، 1 بارك ا�شرتيت، كولكاتا 700016 

 اأُن�شئ���ت مكتب���ة املجتمع الآ�شي�ي يف ع���ام 784). ا�شتلمت هذه 
املكتب���ة اأول هدية من جلنة �شرينغاباتنام التي اأر�شلت بع�ص اأجزاء 
مكتب���ة تيب���� �شلط���ان اإىل ه���ذا املجتم���ع يف ع���ام 808). وبني هذه 
املخط�ط���ات العربي���ة جمم�عة عزي���ز جنغ من حيدر اآب���اد ومكتبة 

كلية ف�رت وليم)2(. 

عندم���ا اأ�ش�ش���ت اجلمعي���ة الآ�شي�ي���ة يف 5) يناي���ر 784)، بداأ 
م�ؤ�ش�شه���ا ال�ش���ري ولي���ام ج�ن���ز )746)-794)( عمل���ه على خطته 

عب���د املاجد ن���دوي، »الن�ادر واملخط�ط���ات يف دار امل�شنفني لأعظ���م كره«، جملة   )((
»برهان« )دلهي( اأكت�بر 969)، �ص 53-46. 

اإي���ه. اإمي. ف�شل كبري، »املجتم���ع الآ�شي�ي لبنغال«، يف كتي���ب املكتبات والأر�شيفات   )2(
ومراك���ز املعل�مات يف الهند« اجللد التا�شع، حققه ب���ي. اإمي. غ�بتا، مطبعة اأديتيا، 

دلهي، )99) �ص 77)-94). 
حاف���ظ نذي���ر اأحمد، »عبد الرحي���م خان خان���ان ومكتبته« جملة مع���ارف )اأعظم   

كره(، ن�فمرب 924)، �ص 339-350 و دي�شمرب 924)، �ص 5)430-4.
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لإن�ش���اء مرك���ز للدرا�شات الآ�شي�ية مبا فيها تقريب���ًا جميع ما يتعلق 
بالإن�شان والطبيعة �شمن احلدود اجلغرافية للقارة. فمعظم اأ�شرار 
ه���ذه الأر����ص ال�شا�شعة، مثل النق�����ص القدمي���ة بالرباهمي، كانت 
ل ت���زال غ���ري قابلة لفك رم�زه���ا، ومل يجئ بعد فق���ه اللغة املقارن  

ب��شفه نظاما اأو علما اإىل حيز ال�ج�د.

ويف ال�ق���ت احلا�ش���ر، ت�جد ل���دى مكتب���ة اجلمعي���ة الآ�شي�ية 
جمم�ع���ة  م���ن نح���� 7،000)) كت���اب و 79،000  جمل���ة مطب�ع���ة 
بجمي���ع اللغ���ات الرئي�شي���ة يف العامل تقريب���ًا. كما لديه���ا جمم�عة 
م���ن 293 خريط���ة، وميكروفي�ش���ج ل���� 48،000 عم���ل، وميكروفيلم 
بعدد 387،003 �شفح���ات، و82) ل�حة و2500 كتيب و50)2 �ش�رة 
ف�ت�غرافية.وبح�زته���ا عدد كبري من الكت���ب املطب�عة يف الهند يف 
اأواخ���ر القرن الثامن ع�شر واأوائل الق���رن التا�شع ع�شر. كما متتلك 
املكتب���ة العدي���د من الكتب الن���ادرة. وحتت�ي املكتب���ة على جمم�عة 
غني���ة ب���� 47،000 خمط�طة ب����26 ن�شاً مكت�ب���اً. واأهمها خمط�طة 
م�ش�رة للق���راآن، خمط�طة لن�ص غ�لي�شت���ان، وخمط�طة لباد�شاه 
نام���ا التي حتمل ت�قيع الإمرباط�ر �ش���اه جهان. ويبلغ عدد املجالت 

بح�زة املكتبة نح� 80،000 جملة يف ال�قت احلا�شر.

ع���دد املخط�طات: )659 )2367 بالعربي���ة و4)37 بالفار�شية 
و450 بالأردية و35 بالرتكية و25 بالب�شت�(.
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مكتبة اجلامعة امللية الإ�شالمية
اأ�ش�ش���ت اجلامعة امللي���ة الإ�شالمية يف ع���ام 920) يف علي كره 
ث���م نقلت اإىل دلهي يف عام 925). اأ�ش�شت املكتبة يف عام ))(972). 

وي�شل عدد املخط�طات اإىل 2500.
مكتبة مولنا اآزاد بجامعة علي كره الإ�شالمية

 اأُن�شئ���ت مكتبة م�لنا اآزاد باملجم�ع���ات اخلا�شة ل� �شيد اأحمد 
خ���ان م�ؤ�ش�ص اجلامعة يف ع���ام 877).  ويرجع تاريخ املبنى احلايل 

اإىل )2(960). 
مكتبة جامعة همدارد

اإن املكتبة التي بداأت كمكتبة املعهد الهندي للدرا�شات الإ�شالمية 
اأ�ش�شت يف عام 956). ومكان املكتبة احلايل يرجع تاريخه اإىل عام 

977) )3( .  عدد املخط�طات فيها 9)36.

/http://www.jmi.ac.in :راجع �شبكة املعل�مات للجامعة  )((
ن����ر احل�ش���ن خان،«مكتب���ة م�لن���ا اآزاد« يف كتيب املكتب���ات والأر�شيف���ات ومراكز   )2(
املعل�م���ات يف الهند« اجللد التا�ش���ع، حققه بي. اإمي. غ�بتا، مطبع���ة اأديتيا، دلهي، 

)99)، �ص 208-205. 
حمم���د عبد ال�شاهد خ���ان، »مكتبة م�لن���ا اآزاد«، جمل���ة »برهان«، دله���ي، اأكت�بر   

973)، �ص )72-4.
)3(  -�شي���د اأو�ش���اف علي، »املعهد الهن���دي للدرا�شات الإ�شالمي���ة«، يف كتيب املكتبات 
والأر�شيف���ات ومراك���ز املعل�مات يف الهن���د« اجللد التا�شع، حققه ب���ي. اإمي. غ�بتا، 

مطبعة اأديتيا، دلهي، )99) �ص )253-25.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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مكتبة مولنا اأزاد للمخطوطات العربية والفار�شية ، تونك – 304001 
 اأُن�شئ���ت هذه املكتبة يف الربع  الأخ���ري  من القرن التا�شع ع�شر 
يف ق�شر ن�اب الت�نك حممد علي خان))(.  وي�شل عدد املخط�طات 

فيها اإىل 3064.
مكتبــة املجل�ــص الهنــدي للعالقــات الثقافيــة، اآزاد بــوان، اإندرا 

بر�شتا ا�شتيت، نيودلهي 110002 
قام م�لن���ا  اأب� الكالم اآزاد باإن�شاء املجل����ص الهندي للعالقات 
 (40 وفيه���ا  الهندي���ة.  الثقاف���ة  لن�ش���ر   (950 ع���ام  يف  الثقافي���ة 

خمط�طة)2(.
مكتبة ندوة العلماء،لكناوؤ 

 اأُن�شئت ندوة العلماء يف عام 884) وتعد مدر�شة اإ�شالمية بارزة 
واحتفلت بذكراها املئ�ية يف عام )3(984). وي�شل عدد املخط�طات 

اإىل 70).

�ش�ك���ت علي خان، »معهد البح�ث باللغتني العربي���ة والفار�شية«، يف كتيب املكتبات   )((
والأر�شيف���ات ومراك���ز املعل�مات يف الهن���د« اجللد التا�شع، حققه ب���ي. اإمي. غ�بتا، 

مطبعة اأديتيا، دلهي، )99) �ص 250-243.
املجل����ص الهن���دي للعالقات الثقافي���ة، ت�شنيف املخط�طات  امل�ج����دة يف مكتبته،   )2(

ني�دلهي.
حممد طاهر، »مكتبات املدار�ص الإ�شالمية يف الهند: درا�شة ندوة العلماء، لكناوؤ«،   )3(
يف كتي���ب املكتب���ات والأر�شيفات ومراكز املعل�مات يف الهن���د« اجللد التا�شع، حققه 

بي. اإمي. غ�بتا، مطبعة اأديتيا، دلهي، )99)، �ص 2))-27).

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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معهد تاريخ الطب، الكلية الطبية العثمانية، حيدراآباد 500001
 اأُ�ش�ص هذا املعهد يف عام 957) يف كلية غاندي الطبية يف ب�شري 

باغ. ويقع يف الكلية العثمانية الطبية منذ عام ))()97). 
مكتبة رو�شة احلديث، رين بازار، حيدراآباد 500023

 وهي برعاية هيئة ال�ق���ف الإ�شالمية.  وُتخّزن املخط�طات يف 
مبن���ى غري منا�شب لهذا الغر�ص. وي�شل عدد املخط�طات فيها اإىل 

.800
مكتبة م�شجد مكة، ت�شارمينار، حيدراآباد 500002

 اأُن�ش���ئ ه���ذا امل�شجد ال�شامخ يف حيدراآب���اد يف عام 7)6). مثل 
امل�شاجد الأخرى، وميتلك م�شجد مكة جمم�عة من الكتب يف مكتبة 
تابع���ة ل���ه. واأ�ش�ش���ت املكتبة احلالي���ة يف امل�شجد يف ع���ام )2(980). 
ووفقًا  لتقرير يف �شحيفة �شيا�شت امل�ؤرخة يف 5/25/)98)، املعن�ن 
ب���� مكتب���ة م�شجد مكة"، هن���اك 65 خمط�ط���ة باللغت���ني الفار�شية 

والعربية فيه. 

يف. يف. رامانا راوؤ ود. يف. �ش�با ريدي، دليل املتحف ملعهد تاريخ الطب، حيدراآباد:   )((
املجل����ص املرك���زي للبح�ث يف الط���ب الهن���دي واله�مي�بتي، )97)، ����ص 59-56. 
وقائمة املخط�ط���ات الطبية العربية والفار�شية والأردي���ة يف ق�شم تاريخ الطب« يف 

ن�شرة ق�شم تاريخ الطب ) )963)(: 0))-2)).
حمم���د طاه���ر واإمي. اإيه. كي���ه. فاطم���ي، »مكتبة امل�شج���د: درا�ش���ة«، ن�شرة احتاد   )2(

املكتبات الهندي 20، )-2، اأبريل – �شبتمرب 984)، �ص 38-)4.

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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مكتبــة املخطوطات احلكومية ال�شرقية، مكتبة جامعة مدرا�ص، 
ت�شيناي 600005 

 اأُن�شئت مكتبة املخط�طات ال�شرقية احلك�مية يف عام ))(869). 
وي�شل فيها عدد املخط�طات اإىل 536.

اإن املكتب���ات العامة والذاتي���ة يف الهند،  �شاأنها �ش���اأن املكتبات 
يف كل م���كان، تتعر�ص لنق�ص امل�ارد املالية الالزمة لبنائها و�شيانة  
خمط�طاته���ا وكتبه���ا وتاأم���ني حمايته���ا  وه���ذا النق�ص ي����ؤدي اإىل 
�شرق���ات وتده����ر الذخائر امل�ج����دة. ولكن هذه املكتب���ات مازالت 
ول ت���زال تق����م باحلفاظ على الرتاث الإ�شالم���ي العربي يف الهند. 

وللهند مفخرة بهذا ال�شاأن. 

كاو����ص بدري، »تاميلن���ادو القدمية واملدار�ص العربية واملكتب���ات«، جملة »معارف«،   )((
اأعظم كره، فرباير 994).

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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الفهرس

ال�صفحةالعنوان
5املقدمة

7مناهج تعليم اللغة العربية يف الهند ومدار�شها
4)اللغة العربية اأهميتها وخ�شائ�شها

7)اأعالم اللغة العربية يف الهند عرب الع�ش�ر
20اأبرز املدار�ص العربية يف الهند

29مناهج تعليم اللغة العربية يف الهند
53تعليم اللغة العربية يف الهند امل�شكالت والتطلعات

)6�شح�ة جديدة نح� تعلم اللغة العربية
62ندوة العلماء ودورها يف جمال تعليم اللغة العربية

بع�ص اجلامعات الر�شمية يف الهند ودورها يف ترويج 
63اللغة العربية

67دور الن�شر وامل�ؤلفات العربية يف الهند
72طباعة الكتب العربية يف الهند

73م�شاهمة دور الن�شر يف ترويج الكتب العربية
بع�ص املطب�عات العربية يف الهند حتى منت�شف 

83القرن التا�شع ع�شر للميالد
92حيدر اآباد مقر دائرة املعارف العثمانية

06)مطب�عات دائرة املعارف العثمانية

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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ال�صفحةالعنوان
53)امللحق الأول: مطب�عات الهند

67)امللحق الثاين: مطب�عات دائرة املعارف العثمانية
الرتجمة اإىل العربية يف الهند واأثرها يف الت�ا�شل 

75)احل�شاري
97)اأ�شهر املرتجمني واأعمالهم املرتجمة

املخط�طات العربية ودور املكتبات الهندية يف 
7)2احلفاظ على الرتاث العربي الإ�شالمي

227الق�ائم والفهار�ص ال�شادرة

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




