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المقدمة
ي�ؤمن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية ب�أهمية امل�شاركة النوعية يف خمتلف الربامج والأن�شطة التي
تقيمه ��ا اجلهات الوطنية يف اململكة العربية ال�س ��عودية ،وذلك فيما
يت�صل بتخ�ص�صه وجمال ن�شاطه ،وهو اللغة العربية؛ ليتكامل ذلك
مع براجمه الدولية على �أ�صعدة متعددة.
ويع� � ّد مهرجان «�سوق عكاظ» ،ال ��ذي ينعقد حتت رعاية كرمية
من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه
اهلل ورعاه ،ومتابع ��ة و�إ�شراف م�ستمرين م ��ن �صاحب ال�سمو امللكي
�أمري منطقة مك ��ة املكرمة واحدا من املهرجانات النوعية يف العامل
العربي ،وذلك لقيمته يف ذاته ،وتاريخه ،وبراجمه ال�سنوية.
وق ��د ج ��رت املفاهمة بني مرك ��ز امللك عبداهلل ب ��ن عبدالعزيز
ال ��دويل خلدم ��ة اللغة العربي ��ة والقائمني على ال�س ��وق لتنفيذ ندوة
�سنوية حتت عن ��وان « :اللغة العربية يف العامل» لتكون فعالية ثقافية
�سنوي ��ة نوعي ��ة ي�شرتك فيه ��ا باحثون ممي ��زون من �أنح ��اء العامل،
ويعر�ض ��ون جتربة دولهم يف تعلم العربي ��ة وتعليمها ،ويتحدثون عن
حرك ��ة اللغ ��ة العربية فيها ،وذلك لرتكيز ال�ض ��وء عليها والتعمق يف
تاريخ العربي ��ة فيها ،وقد كانت باكورة هذه الن ��دوات ندوة بعنوان:
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«اللغة العربية يف ال�صني» يف الدورة (ال�سابعة) من (�سوق عكاظ).
�أما يف هذه الدورة (الثامنة) من (�سوق عكاظ) ،فين ّفذ املركز
فيه ��ا ندو ًة بعنوان (اللغة العربية يف الهند) ،وي�ست�ضيف فيها عددا
م ��ن الأ�سات ��ذة البارزي ��ن ،ه ��م  :ف�ضيل ��ة الدكتور �سعي ��د الأعظمي
الن ��دوي ،و�سعادة الدكتور حممد نعمان خان ،و�سعادة الدكتور زبري
�أحم ��د الفاروق ��ي ،و�سعادة الدكتور �صهيب ع ��امل ،وي�سعد املركز �أن
ي�ض ��ع النت ��اج العلمي اخلا�ص بالن ��دوة مطبوعا بني ي ��دي الباحثني
واملهتمني يف هذا الكتاب .
واملركز �إذ ي�سعد بال�شراكة املميزة مع مهرجان (�سوق عكاظ)،
وي�شك ��ر للقائمني عليه ما بذلوه من جه ��ود مميزة ،ف�إنه ـ من خالل
حر�ص معايل امل�شرف العام وزير التعليم العايل ور�ؤاه اال�سرتاتيجية
حري�ص على عقد �شراكات
ودعم معايل نائبه ور�ؤية جمل�س �أمنائه ـ
ٌ
متنوعة ومتعددة مع عدد من اجلهات داخل اململكة العربية ال�سعودية
وخارجها ،مبا ي�سهم يف خدمة اللغة العربية ،ويعزز ح�ضورها.
الأمانة العامة
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مناهج تعليم اللغة العربية
يف الهند ومدارسها
د� /سعيد الأعظمي الندوي

(((

(((

رئي�س حترير جملة البعث الإ�سالمي ،مدير دار العلوم ندوة العلماء ،لكنا�ؤ ،الهند.
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مدخل:

  ال يخفى عل ��ى العارف الب�صري �أن الهند �شب ��ه قارة  ،فالعلوم
الديني ��ة والعقلية الت ��ي تدفقت يف ربوعه ��ا  ،والعلم ��اء الذين نبغوا
و�ساهم ��وا يف تطويره ��ا  ،وامل�ساعي الت ��ي بذلوه ��ا يف �سبيل الدفاع
عن الإ�سالم ،واملدار� ��س التي خرجت �أفواجا من العلماء والعباقرة
الذي ��ن احتلوا مكان ��ا مرموقا يف املجتم ��ع الهندي ب�أ�شمل ��ه  ،وقادة
الفك ��ر والزعماء ال�سيا�سيني الذي ��ن �أراقوا مهجهم يف �سبيل حترير
الب�ل�اد ،فمجرد �سرد �أ�سمائهم يحتاج �إىل قائمة طويلة ،ف�ضال عن
�أن يلقي ال�ضوء على م�آثرهم.

�أم ��ا بعد ا�ستيالء ال�شركة التجاري ��ة الربيطانية على ال�سلطات
الإدارية يف �أر�ض الهند ،وتكللها بالنجاح كليا ،وبعد الكارثة الأليمة
التي اعتقل ب�سببها امللك الغوي الأخري بهادر �شاه �إىل رنغون ،ف�صار
اخلط ��ر �أدهى و�أمر عل ��ى امل�سلمني ،والتحديات �أ�ش ��د و�أنكى .،وزاد
الطني بلة حي ��ث توغلت البعثات التن�صريي ��ة يف �أنحاء الهند ،حتى
�ضاق ��ت عليهم �أر�ضها مبا رحبت ،و�أ�صبح من الع�سري احلفاظ على
عقيدته ��م وهويتهم ،هنا ق ��ام �أهل الغرية و�أولو الع ��زم من العلماء
لن�ش ��ر العل ��وم الإ�سالمي ��ة ،وللحف ��اظ عل ��ى دينه ��م ف�أ�س�س ��وا عدة
ق�ل�اع �إ�سالمية وم ��ن بينها دار العل ��وم ديوبند وجامع ��ة علي جراه
الإ�سالمية ،اقت�صرت الأوىل على العلوم الدينية البحتة وا�ستهدفت
الثاني ��ة العلوم الع�صرية املح�ضة ،وم ��ا م�ضى عليها ع�صر طويل �إذ
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ن�شبت بينهما حروب باردة ،وبرزتا يف ال�ساحة ُكل ّيتني مت�ضادتني ،ثم
�أ�س�س ��ت ندوة العلماء عام1892م لتكون �صرحا علميا بني اجتاهني،
ومنارا لرفع الن ��زاع ،وحاملة لواء املنهج الو�س ��ط ،وقامت ب�إ�صالح
املقررات الدرا�سي ��ة والتوفيق بني املتباعدين ،والتو�سط بني القدمي
واحلدي ��ث ،والتلقي مما �صف ��ا ،والتنحي مما كدر ،ففازت وجنحت
يف مراميها واحلمد هلل على ذلك.
الهند:ن�سبتها وت�سميتها

الهن ��د من�سوب ��ة �إىل"�إندي ��را" (�إل ��ه الهن ��د الق ��دمي للمط ��ر)
وبع� ��ض الباحثني ين�سبونها �إىل كلمة "�سنده ��و" وهواال�سم الهندي
لنه ��ر الإندو� ��س �أي ال�سنده .ومن هذه الكلمة ا�شتق ��ت كلمتا� ":إند"
"و"هند" ومعناهما الأرا�ضي التي تقع وراء نهر الإندو�س  ،وعرفت
الهن ��د يف عه ��د امللك"دا�شرا�شا" با�سم"بهارت ��ا" �أو" بهارتاور�شا"
ن�سبة �إىل ابن له.
وقال ال�سيد �أبوظفر الن ��دوي :نطق الرومان ا�سم الهند بلغتهم
اخلا�ص ��ة :انديا ،وم ��ن هناك انتقلت هذه الت�سمي ��ة �إىل الإجنليزية
وق ��د حت ��دث كل م ��ن اجلاحظ(م255هـ)وامل�سع ��ودي(.)346
واملقد�سي(377هـ) وابن الن ��دمي و�أبو الريحان البريوين يف كتبهم
عن الهند وتاريخها.
الهند مهد للديانات واحل�ضارات:

الهند بالد ذات ديانات متعددة وح�ضارات ومتنوعة وهي �أر�ض
العجائ ��ب والغرائب ،وموطن الفال�سفة واحلكماء،وكان ممن �سكن
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ه ��ذه البالد م ��ن الأمم وامللل الآريون واملغول وغريه ��م من القبائل
والع�شائر واملتعددة.
ذك ��ر امل�ؤرخ ��ون �أن ال�س ��كان الأ�ص�ل�اء للهند ه ��م دراور ،وكول
وبهي ��ل ،وهي �شعوب �سود ،فقبل /3500يف ع�صر دراور ورد الأريون
م ��رورا ب�أفغان�ستان م ��ن و�سط �آ�سيا ،وهم الذي ��ن عرفوا بالرباهمة
فحاربوا مع ال�سكان الأ�صالء  ،لكن مبرور الزمن احتدوا وت�ضامنوا
فيه ��ا بينهم ،وكان الآري ��ون بي�ضا ،وذوي قام ��ات طويلة ،جا�ؤوا من
ال�سن ��د ،و�سيطروا على بنج ��اب ثم انت�شروا يف �أنح ��اء الهند وكان
يف الآري�ي�ن ملك به ��رت� ،سميت الهن ��د على ا�سمها ببه ��ارت ،وورد
م ��ن �شمال امل�شرق قوم �آخرون ،هم املنغول ،كانت قامتهم ق�صرية،
و�أنوفهم م�سطحة.
وكانت يف الهند ديانات متعددة  :الهندو�سية واجلينية والبوذية،
والإ�سالم.
الهندو�سية:

فالآري ��ون م ��ن منتحل ��ي الهندو�سي ��ة  ،وه ��م يعب ��دون الأحجار
والأ�شج ��ار والتماثيل -وق ��د انق�سموا �إىل �أربع طبق ��ات :الرباهمة،
ال�ش�ش�ت�ري ،الوي� ��ش ،املنب ��وذ .فالرباهمة كما زعم ��وا خلقوا للقيام
بالأم ��ور الديني ��ة ،وال�ش�ش�ت�ري للمحارب ��ة ،والوي� ��ش للمزارع ��ة،
واملنبوذ للأعمال ال�شاقة ،وم ��ن كتبها رك ويد ،يجرويد� ،سام ويد،
اتهرويد.
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أ�م ��ا ديانة جني ف ��كان م�ؤ�س�سه ��ا مهاوير ،الذي ول ��د قبل �ألفني
وخم�سمئ ��ة �سنة يف قري ��ة وي�شايل بوالية بهار ،وكان ��ت نظريته على
عدم الت�شدد.
البوذية

كان م�ؤ�س� ��س ه ��ذه الديان ��ة ،يف ملبني من بالد نيب ��ال ،ولد قبل
�ألف�ي�ن وخم�سمئة �سن ��ة ،وجتول يف ال�صحارى والقف ��ار طلبا للراحة
والطم�أنينة ،ومات يف ك�شي نغر من والية �أترابرادي�ش(الهند)

دخول امل�سلمني يف الهند

العالقات بني العرب والهن ��د قدمية قدم التاريخ ،وقد توطدت
على م ��ر الع�صور وتعمقت جذورها ،كما ب ��د�أت العالقات التجارية
قبل الإ�سالم.

وقال العالمة ال�سيد �سليمان الندوي" :ذكرت يف كتب التف�سري
والأحاديث النبوية ق�صة �سيدنا �آدم ،فهي تدل على نزوله يف الهند،
ووطئت �أقدام ��ه �أر�ض �سرانديب(لنكا) ،وقال ابن جرير ،وابن �أبي
ح ��امت واحلاك ��م � :إن �أر�ض الهند التي م�شى عليه ��ا �سيدنا �آدم عليه
ال�سالم تعرف بالدجناء (تف�سريالدر املنثور ج)55/1
فعالق ��ة امل�سلمني بهذه الأر�ض قدمي ��ة جدا ،وجاء الإ�سالم �إىل
الهن ��د من طرق ث�ل�اث  -1التج ��ارة  -2الهجم ��ات والفتوحات -3
العلم ��اء وال�شيوخ الذين تركوا بالده ��م ،وا�ستوطنوا الهند  ،ورد يف
�سبحة املرجان عن �آثار هندو�ستان:
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"�أن الإ�سالم و�صل الهند عن طريق التجارة ،فقد كان التجار
امل�سلم ��ون ي�شتغلون بتب ��ادل الب�ضائع بني ال ��دول الإ�سالمية والدول
الواقع ��ة يف جن ��وب �آ�سيا عل ��ى �سواحل املحيط الهن ��دي ،وا�ستمرت
العالقات الودية بني امل�سلمني والهنود �إىل 711هـ
ف�أما طريق التجارة  ،فهي ميناء غجرات ووالية ماالبار ،حيث
ا�ستق ��رت �سفن التجار ودخل ��وا يف الهند ،فوا�صل ��وا العالقات فيما
بينهم.
و�أما الهجمات والفتوحات ف�أ�شهرها ما قام به حممد بن قا�سم
ع ��ام  93م ��ن الهجرة  ،وم ��ن توا�صل العالقات بني الع ��رب والهند،
�أ�ضف �إىل ذلك الفتوحات الإ�سالمية التي �أجنزها حممود الغزنوي
وغريه.
ث ��م العلماء الرباني ��ون وامل�شايخ الكب ��ار الذين أ�ت ��وا �إىل الهند
ون�ش ��روا ر�سال ��ة الإ�س�ل�ام يف �أنحائه ��ا حي ��ث دخل ��ت �آالف م�ؤلف ��ة
م ��ن النا� ��س يف الإ�س�ل�ام وفهم ��وا معانيه فهم ��ا جيدا  ،ب ��ل تكلموا
بالعربية.
اللغات

يف الهن ��د لغ ��ات كث�ي�رة ،نظ ��را �إىل ال�شع ��وب والأمم املختلفة،
وق ��د �أثبتت الإح�صائي ��ات �أن هناك �أكرث من خم�سمئ ��ة لغة .فاللغة
الهندية التي هي �سليلة اللغة ال�سن�سكريتية وهي لغة ر�سمية ،وهناك
لغة �أردية وهي لغة تكونت من الفار�سية والعربية والهندية وغريها،
وهي لغة ثانية ،ور�سمية.
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�أم ��ا اللغة العربية فهي لغ ��ة املدار�س واجلامع ��ات  ،ف�إن �أهلها
يتكلم ��ون بها ،وين�شرونه ��ا ،ويكتبون فيها ،وق ��د انت�شرت يف �أو�ساط
العلم ��اء واملدار� ��س الدينية واجلامع ��ات الع�صرية انت�ش ��ارا كثريا،
بحيث �أقيمت معاهد و�أق�سام خا�صة لها.
كانت اللغة الفار�سية �إىل مدة لغة البالد الر�سمية ،ثم �أ�صبحت
الهندية .الآن.
اللغة العربية �أهميتها وخ�صائ�صها

�إن اللغ ��ة العربي ��ة �أو�س ��ع �صدر ًا م ��ن اللغات الأخ ��رى يف جميع
هذه املج ��االت احليوية التي �أ�شرنا �إليها ب�إيجاز  ،لأنها متتاز بوفرة
كلماتها وتنوع �أ�ساليبه ��ا وعذوبة منطقها وو�ضوح خمارج حروفها ،
كما �أنها �أدق اللغات ت�صوير ًا ملا يقع حتت احل�س  ،و�أو�سع تعبري ًا عما
يج ��ول يف النف�س  ،وقد نزل بها القر�آن الكرمي فجعلها �أكرث ن�ضوج ًا
و�أم�ت�ن بنيان ًا و�أقوى ا�ستق ��رار ًا  ،وبف�ضله �ص ��ارت �أبعد لغات العامل
م ��دى و�أو�سعها �أفق ًا  ،و�أقدره ��ا على النهو� ��ض بتبعاتها احل�ضارية
والديني ��ة ع�ب�ر التطورات الت ��ي يعي�شه ��ا املجتمع الإن�س ��اين  ،ولقد
ا�ستطاع ��ت اللغة العربية يف ظل الدي ��ن العاملي اخلالد الذي تنتمي
�إلي ��ه �أن يت�سع �صدرها للإحاط ��ة ب�أبعد انطالقات الفكر  ،واالرتفاع
�إىل �أعلى �آفاق االختالجات النف�سية  ،فلي�س هناك معنى من املعاين
وال فك ��رة م ��ن الأفكار وال نظرة من النظ ��رات ي�صعب التعبري عنها
باللغة العربية بغاية من الو�ضوح بالأحرف والكلمات .
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اللغة العربية لغة عاملية  ،فال تخت�ص ب�شعب �أو �أمة خا�صة :

ومل تب ��ق اللغ ��ة العربية لغ ��ة العرب وحدهم  ،ب ��ل ثقفتها الأمم
الأخرى  ،و�أولتها من العناية واحلفاوة �أكرث مما �أولت لغتها �أحيان ًا،
ف�صارت لغة العلوم والآداب للعرب وغري العرب حقب ًا طويلة من بني
�أق�ص ��ى املغرب و�أق�صى امل�شرق  ،وال ت ��زال على تبدل الأحوال  ،لغة
�أدب وعلم يف كثري من الأمم الإ�سالمية غري العربية .
وم ��ا تزال لغ ��ات هذه الأمم مرتعة بالألف ��اظ العربية وما تزال
ت�ستمد من العربية احلروف والكلمات .
وق ��د حوت العربي ��ة على مر الع�ص ��ور �أدب ًا ال حتويه لغ ��ة � ،أدب ًا
موطن ��ه م ��ا بني ال�صني �إىل بح ��ر الظلمات – كما يق ��ول العلماء –
وزمانه �أربعة ع�شر قرن ًا من الزمان .
ال نع ��رف م ��ن �آداب الع ��امل قدميها وحديثه ��ا �أدب� � ًا ات�سعت به
املواطن هذا االت�ساع وامتدت به الأع�صار هذا االمتداد .
انت�ش ��رت العربية وحده ��ا بقوتها اخلا�صة بق ��وة الإ�سالم وقوة
الق ��ر�آن  ،وبه ��ذا كل ��ه ا�ستطاعت �أن تك ��ون لغة عاملي ��ة لأول مرة يف
التاريخ الإن�ساين .
لأول م ��رة جند يف التاريخ لغة تنت�شر بهذه القوة  ،فقد انت�شرت
اليوناني ��ة يف جمي ��ع البالد ال�شرقي ��ة  ،ولكنها مل ت�ص ��ل �إىل �أعماق
ال�شعوب  ،ومل تغري لغة من اللغات التي كانت قائمة يف تلك الأيام يف
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ب�ل�اد ال�شرق  ،و�أما اللغة العربية فقد غلبت كل هذه اللغات وو�صلت
�إىل �أعماق �شعوبها .
والرومانيون ا�ستطاعوا �أن ين�شروا الالتينية يف املغرب الأوربي:
يف فرن�س ��ا ويف بريطاني ��ا ويف �إ�سباني ��ا  ،وحاول ��وا �أن يجعلوه ��ا لغة
منت�ش ��رة يف �شمال �أفريقيا  ،فل ��م يفلحوا  ،ولكن العربية ا�ستطاعت
�أن تقهر اليوناني ��ة يف ال�شرق  ،و�أن تقهر اللغات ال�شعبية التي كانت
منت�ش ��رة يف هذه البالد  ،و�أ ن تقهر اللغ ��ة الفار�سية نف�سها  ،ثم �أن
تقه ��ر الالتيني ��ة يف املغرب العرب ��ي ويف الأندل� ��س  ،و�أن ت�صبح هي
اللغة العاملية التي يتكلمها النا�س يف ال�شرق والغرب جميع ًا .
وباملنا�سبة ي�سرنا �أن ننقل �إىل ح�ضرات القراء الكرام � ،شهادات
بع� ��ض املثقفني الغربيني  ،ح ��ول عاملية هذه اللغ ��ة و�شمولها وقوتها
ودورها يف ن�شر الثقافة العربية و�إ�سهامها يف التطور احل�ضاري .
يقول "ما�سينيون" امل�ست�شرق الفرن�سي :

"�إن اللغ ��ة العربي ��ة متين ��ة البن ��اء كاحلج ��ر ال�صل ��د  ،وهي
ح�سا�س ��ة متوهج ��ة كال�ش ��رارة  ،وه ��ي لغ ��ة مقد�س ��ة  ،ولق ��د كانت
�أي�ض� � ًا لغ ��ة العل ��وم ووعاء الثقاف ��ة  ،ففي القرن احل ��ادي ع�شر كان
عامل الريا�ضي ��ات العربي الكبري (البريوين) يكت ��ب باللغة العربية
كم ��ا كانت العلوم تنتقل بها عن طري ��ق الرتجمة �إىل خمتلف �أنحاء
العامل  ،وبقيت هذه العلوم منقو�شة على القلوب بعد �أن حملتها اللغة
العربية" .
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ويق ��ول "جي�سكاردي�ستان" رئي�س جمهوري ��ة فرن�سا عند زيارته
مل�ص ��ر يف ع ��ام 1975م  ،يف اخلطاب الذي �ألق ��اه بجامعة القاهرة
ملنحه درجة الدكتوراه الفخرية :
"�إن اجلم ��ال املج ��رد للغ ��ة العربية ق ��د �أكد دوره ��ا يف ن�شر
املدني ��ة  ،ويف التط ��ور احل�ض ��اري يف قارت ��ي �آ�سي ��ا و�إفريقيا  ،وهي
تقاب ��ل يف ذلك ناحي ��ة ال�شمول والإحاط ��ة يف اللغ ��ة الفرن�سية التي
متثل يف حد ذاتها احلديث عن اال�ستقالل واحلرية والعدالة" .
واللغ ��ة العربي ��ة يف حا�ضرها تعي� ��ش نه�ضة ع�صري ��ة جديدة ،
و�إنه ��ا لق ��ادرة على ا�ستيع ��اب امل�صطلحات العلمي ��ة ومتثيلها  ،وقد
�أخذت اجلامعات يف الأقط ��ار العربية تهتم بتطويع اللغة ال�ستيعاب
م�صطلحات العل ��وم والفنون وال�صناع ��ات والتكنولوجيا احلديثة ،
وهلل در القائ ��ل  ،حاف ��ظ �إبراهيم �شاعر النيل �إذ يق ��ول على ل�سان
اللغة العربية :
و� �س �ع��ت ك��ت��اب اهلل ل �ف �ظ � ًا وغ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اي�ـ�ـ� ًة
وم� �ـ ��ا � �ض �ق��ت ع �ـ �ـ��ن �آي ب �ـ �ـ �ـ �ـ��ه وع �ظ��ات
ف �ك �ي��ف �أ���ض��ي��ق ال� �ي ��وم ع ��ن و���ص��ف �آل ��ة
وت �ـ �ـ��دوي �ـ �ـ��ن �أ� �س �ـ �ـ �م �ـ �ـ �ـ �ـ��اء مل�خ�ترع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ات
�أعالم اللغة العربية يف الهند عرب الع�صور

ر�أت الهند منذ طلوع �شم�س الإ�سالم على �أفقها ن�شاطا ملحوظا
يف كل من العهود العرب ��ي والغزنوي ،والغوري ودولة املماليك وعهد
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اخللي ��ج والتغالق ��ة والعه ��د املغ ��ويل وع�ص ��ر االحت�ل�ال الإجنليزي
والع�صر احلديث.
مل ��ا فتح حممد ب ��ن قا�سم الهند ج ��اء معه جماعة م ��ن العلماء
�أمثال ربيع ب ��ن �صبيح الب�صري ال�سع ��دي ،وكان تابعيا ،وحباب بن
ف�ضالة التابع ��ي ،وبرتبية ه�ؤالء الأعالم نبغ من �أهايل الهند ال�شيخ
�أب ��و مع�شر جنيح بن عبد الرحمن ال�سندي املدين املتوفى �سنة،170
الذي يعد من �أقدم كتاب ال�سرية النبوية ،وال�شاعر العربي �أبو عطاء
ال�سندي.
ثم قام ��ت احلكومة الغزنوية  ،فكان الرحال ��ة وامل�ؤرخ امل�شهور
�أبو الريحان البريوين الذي �أقام يف الهند زهاء عقدين من الزمان،
و�أل ��ف كتاب الهند ،وقدم �إىل الهند ال�شيخ حممد �إ�سماعيل .وعا�ش
يف رحاب الهند �أي�ضا م�سعود بن �سعد بن �سلمان الالهوري.
وحك ��م الغوريون الهن � َ�د ع�شرين �سنة ،فكان م ��ن �أبرز علمائها
ال�شيخ احل�سن بن حممد ب ��ن احل�سن ال�صغاين الذي عرف مب�ؤلفه
اجللي ��ل ":العب ��اب الزاخ ��ر واللب ��اب الفاخر" يف ع�شري ��ن جملدا،
وم�ش ��ارق الأن ��وار النربية من �صحاح الأخب ��ار امل�صطفوية" يف علم
اللغة وعلم احلديث.
وا�ستم ��ر عهد اخلليج التغالقة بعد العه ��د الغوري ،وقد نبغ فيه
ال�شي ��خ نظام الدي ��ن �أولياء ال ��ذي كانت خطبته العربي ��ة م�شهورة،
وال�شاع ��ر �أمري خ�س ��رو الذي لقب بببغ ��اء الهند ،.وقر� ��ض �أ�شعارا
رائعة يف العربية.
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ث ��م جاء عه ��د �آل تغل ��ق ف�ألفت م�ؤلف ��ات وكتب ،منه ��ا خال�صة
جواه ��ر القر�آن ،وخال�ص ��ة الأح ��كام ب�شرائط الإمي ��ان والإ�سالم،
والفت ��اوى التاتارخاني ��ة ،وتب�ص�ي�ر الرحم ��ن وتي�سري املن ��ان ،ومن
�أعالمه ��ا ال�شيخ �أبو بك ��ر �إ�سحاق بن تاج الدي ��ن امللتاين ،والقا�ضي
حميد الدين الدهلوي ،وال�شيخ ح�سام الدين الدهلوي �صاحب بحار
الذخرية ،وال�شيخ علي بن �أحمد املهاميي.
وحك ��م املغول الهند �إىل مدة طويل ��ة ،وكان من �أعالمها ال�شيخ
حممد طاهر الفتني ومال حممود اجلونفوري وحممد �أعلى التهانوي
�صاح ��ب مو�سوعة ك�شاف ا�صطالحات العلوم والفنون والعالمة ويل
اهلل الدهل ��وي ،والعالمة غالم علي �آزاد البلكرامي وال�شيخ مرت�ضى
الزبيدي.
ويع ��د نهاية عهد املغ ��ول جاء ع�صر االحت�ل�ال الإجنليزي ونبغ
في ��ه العالمة في� ��ض احل�س ��ن ال�سهارنف ��وري ،والعالم ��ة ف�ضل حق
اخلري�آب ��ادي ،والعالم ��ة �شبل ��ي النعم ��اين والعالم ��ة حمي ��د الدين
الفراه ��ي والعالمة نواب �صدي ��ق ح�سن خ ��ان ،والعالمة عبداحلي
الفرنك ��ي حملي ،والعالم ��ة عبد الرحم ��ن املباركف ��وري ،والعالمة
حممد يو�سف البنوري ،والعالمة ال�سيد �سليمان الندوي.
ث ��م ج ��اء الع�صر احلدي ��ث ف ��كان يف طليع ��ة الأدب ��اء العالمة
�أبواحل�سن عل ��ي احل�سني الندوي ،والعالم ��ة م�سعود عامل الندوي،
والعالمة عب ��د العزيز امليمني ،والعالمة حممد زكريا الكاندهلوي،

- 19 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

وال�شي ��خ حمم ��د الراب ��ع احل�سن ��ي الن ��دوي وال�شيخ وحي ��د الزمان
الكريان ��وي وال�شي ��خ مقت ��دي ح�سن الأزه ��ري وال�شي ��خ �أبو حمفوظ
الكرمي املع�صومي ،وال�شيخ حمي الدين الألوائي ،وغريهم.
هذا �س ��رد تاريخي للأدباء البارزي ��ن يف الهند ،ذكرته مدخال
�إىل املو�ضوع.
�أبرز املدار�س العربية يف الهند :تعريف موجز

التعلي ��م والرتبية ُيع� � ّدان الو�سيل ��ة الوحيدة لتوجي ��ه الأمة �إىل
هدفه ��ا ال�صحي ��ح وتوحيد كلمتها وجم ��ع عنا�صره ��ا املتعددة على
مركز واحد ،وقد ركز الإ�سالم �أول ما ركز على واقع التعليم والرتبية
وطل ��ب العلم ،كما حتقق ذلك ب�أول �آية نزلت على ر�سول اهلل ﷺ:،
ال ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق ( )2ا ْق َر�أْ
(ا ْق� � َر أْ� ِب ْ
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ (َ )1خ َل ��قَ ْ إِ
ال ْن َ�سانَ َما لمَ ْ َي ْع َل ْم).
الَ ْك َر ُم ( )3ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم (َ )4ع َّل َم ْ ِإ
َو َر ُّب َك ْ أ
(العلق : )5-1وهذا املعنى نف�سه يتجلى يف �أحاديث الر�سول ﷺ،،
التي ت�شري �إىل �أن ح�ضارة الإ�سالم قوامها العلم ،و�أن مكانة القيادة
والو�صاية على الب�شرية ال تدرك �إال بالعلم ال�صحيح .
وفع�ل�ا قامت مدار�س العلم ومدار� ��س التعليم والرتبية يف عهد
الإ�س�ل�ام املبك ��ر نابعة م ��ن مدر�سة ال�صف ��ة التي �أن�ش أ�ه ��ا الر�سول
ﷺ ،،وال �ش ��ك �أن نظ ��ام املدار� ��س بد�أ م ��ن امل�ساجد ،ث ��م �أقيمت
املدار�س امل�ستقلة ،و�ص ��دق الدكتور ح�سن �إبراهيم ح�سن يف كتابه"
تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني والثقايف":
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"ب ��د�أ نظام التعليم م ��ن امل�ساجد ثم ن�ش� ��أت مدار�س جامعة
منف�صل ��ة يف تاري ��خ الإ�س�ل�ام وا�ستم ��ر ه ��ذا النظ ��ام �إىل الق ��رن
الراب ��ع للهج ��رة ،ب ��د�أ من امل�سج ��د النبوي يف عه ��د الر�سول ﷺ،
�إىل الأزهر يف القرن الرابع ،ثم �أن�شئت مدار�س م�ستقلة"
� إن تاري ��خ املدار� ��س يف الهن ��د يرج ��ع �إىل امللك �شه ��اب الدين
الغ ��وري ال ��ذي فتح �أجم�ي�ر ،و�أن�ش�أ فيه ��ا مدار�س عدي ��دة ،ثم و�سع
نطاقه ��ا قط ��ب الدين �أيب ��ك عام 589ه� �ـ ،ف�أ�س� ��س مدر�سة عظيمة
مبدينة دهل ��ي ،وخلفه �شم�س الدين �ألتم� ��ش  ،فبنى مدر�سة �سماها
املدر�س ��ة النا�صرية ،ثم �أن�شئ ��ت مدار�س ومعاه ��د يف مدن متعددة
يف الهن ��د �أمثال دهلي ،وبنجاب و�آغ ��ره ،و�أوده ،وبهار وبنغال ودكن
ومال ��وه وملتان وك�شمري وغجرات و�سورت وغريها من املدن ب�أ�سماء
وعناوين خمتلفة ،حتى انت�شرت �شبكة املدار�س الإ�سالمية يف �أرجاء
الهند.
     يف �آخر العه ��د الإ�سالمي يف الهند كانت مدر�ستان :مدر�سة
ال�شي ��خ ويل اهلل الدهل ��وي ،ومدر�س ��ة امل�ل�ا نظ ��ام الدي ��ن  ،هاتان
املدر�ست ��ان لعبت ��ا دورا مهم ��ا يف �صياغ ��ة الذهن ،و�إع ��داد الن�شء
اجلدي ��د ،لكن الف ��ارق الأ�سا�سي بينهم ��ا �أن الأوىل اهتمت ب�صيانة
ال�صبغ ��ة الديني ��ة والدعوية ،وخدمة العل ��وم الإ�سالمية وتغلب على
الثانية ت�أثريالعلوم العقلية وال�شغف الزائد بها.
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نذكر فيما ي�أتي بع�ض املدار�س املنبثقة من هذين امل�صدرين.

املدر�سة الرحيمية

قد �أن�ش أ� هذه املد�سة وال ��د الإمام الدهلوي ال�شيخ عبد الرحيم
يف دهل ��ي ،وق ��د در� ��س الإم ��ام ويل اهلل �أحم ��د ب ��ن عب ��د الرحيم
فيه ��ا ،وم ��ا زال يدر�س فيها ،ث ��م وا�صل التدري�س فيه ��ا ال�شيخ عبد
العزي ��ز الدهلوي(1249ه� �ـ وت ��وىل التدري� ��س بع ��ده ال�شي ��خ حممد
�إ�سحاق(1262هـ)
دار العلوم ديوبند

�إن جامع ��ة دينية عربية كب�ي�رة ت�ستحق �أن ت�سم ��ى �أزهر الهند
ه ��ي اجلامعة الإ�سالمي ��ة دارالعلوم ديوبن ��د ،كان ت�أ�سي�سها على يد
الع ��امل اجلليل املخل� ��ص ال�شيخ حممد قا�س ��م النانوتوي(1298هـ)
وقد خرجت رج ��اال كثريين عاملني يف جم ��االت الدعوة الإ�سالمية
والتعليم والرتبية.
�أما �سب ��ب ت�أ�سي�سها فهو كما ي�أتي  :ا�ستهل عام 1857م ،بتذمر
ع ��ام عل ��ى احلك ��م الإجنلي ��زي ،فنه� ��ض امل�سلم ��ون،ويف مقدمتهم
العلم ��اء بث ��ورة عارمة عل ��ى اال�ستعمار ،وحرب �شامل ��ة �ضده ،وكان
ال�شيح حممد قا�س ��م النانوتوي قائد قوات امل�سلمني يف �ساحة تهانه
به ��ون و�شاملي ،حيث وقعت معركة حا�سمة بني امل�سلمني والإجنليز،
وقد �أبلى ال�شيخ يف هذه املعركة بالء ح�سنا.
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وقد �أخفقت ث ��ورة 1857م لأ�سباب م�ؤ�سفة ،وا�ستطاع الإجنليز
�أن ينتقم ��وا من امل�سلمني بطرق �شت ��ى ،فركزوا جهودهم يف تن�صري
امل�سلم�ي�ن ،ورده ��م عن الإ�سالم من طريق التعلي ��م املادي ،ومل يعد
للم�سلم�ي�ن طريق �س ��وى �أن ين�ضموا �إىل مع�سك ��ر الإجنليز �أو ي�شقوا
له ��م طريقا ينقذهم م ��ن �أ�ساليبه ��م املاكرة  ،فب ��د أ� العلماء وعلى
ر�أ�سهم ال�شي ��خ حممد قا�سم النانوتوي بحرك ��ة عامة لن�شر التعليم
الدين ��ي والثقافة الإ�سالمية يف امل�سلم�ي�ن ،ور�أى �أنه هو �أقوى �سالح
يف وجه اال�ستعمار الإجنليزي.
وتبن ��ى ال�شي ��خ حممد قا�س ��م النانوتوي فك ��رة ت�أ�سي�س مدر�سة
كب�ي�رة يف ديوبند تقوم على مبد أ� الإخال� ��ص والإميان ،فتو�سعت يف
مراميها و�أهدافها التي قامت لأجلها.
و�شع ��ار دار العلوم ديوبند كما يقول :العالمة الندوي" التم�سك
بالدي ��ن ،والت�صل ��ب يف املذه ��ب احلنفي ،واملحافظ ��ة على القدمي،
والدفاع عن ال�سنة".
وق ��د مر على هذه اجلامعة ق ��رن ون�صف قرن ،فخرجت خالل
هذه املدة �آالفا م�ؤلفة م ��ن العلماء واحلفاظ ،واملحدثني واملف�سرين
وغريهم ،وتهتم اجلامعة بالتدري�س النظامي بزيادة كتب وم�ؤلفات
فيه ،ت�صدر م ��ن هذه اجلامعة جملة ،ا�سمه ��ا (الداعي) منذ زمن
غري ق�صري.
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مدر�سة مظاهر علوم �سهارنفور

ت�أ�س�ست هذه املدر�سة يف نف�س العام الذي �أن�شئت فيه دارالعلوم
ديوبن ��د ،عام1283هـ 1866م  ،وذكر ف�ضيل ��ة ال�شيخ حممد �شاهد
ال�سهارنف ��وري يف م�ؤلف ��ه القي ��م" علم ��اء مظاهر عل ��وم �سهارنفور
و�إجنازاتهم العلمية والت�أليفية:
"كان النا�س ينتظرون �ساعة مباركة ويوما ملهما لو�ضع حجر
�أ�سا� ��س اجلامع ��ة  ،وكان امل�ؤ�س�س ��ون يف انتظ ��ار ل�ساع ��ة كان ق ��د
قدره ��ا اهلل تعاىل له ��ذا العمل املبارك وو�ضع حج ��ر �أ�سا�س جامعة
مظاه ��ر علوم مبدينة �سهارنفور ،وكان من م�ؤ�س�سيها ف�ضيلة ال�شيخ
�سعادت علي ،و ال�سيد القا�ضي ف�ضل الرحمن ،وال�شيخ حممد مظهر
النانوتوي ،وال�شيخ �أحمد علي ال�سهارنفوري.
وق ��د خرجت اجلامعة �أي�ضا عدد ًا حمرتم ًا من العلماء والدعاة
واملحدثني ،الذين ذاع �صيتهم يف كل مكان.
ندوة العلماء �أكرب مركز لتعليم اللغة :

وم ��ن بني ه ��ذه املراكز العلمي ��ة والثقافية يف والي ��ة �أودهـ ندوة
العلم ��اء  ،الت ��ي ركزت عناية فائقة على تعلي ��م اللغة العربية ب�صفة
خا�ص ��ة  ،و�إن كان ��ت اللغ ��ة الفار�سي ��ة وتعليمه ��ا �ضم ��ن مناهجه ��ا
الدرا�سي ��ة � ،إال �أنني �أريد �أن �أحت ��دث عن ندوة العلماء بو�صفها �أول
حركة تعليمية ا�ستهدفت �إحياء اللغة العربية يف هذه البالد وتعليمها
لغ� � ًة حية نامية معاي�شة  ،وقد كان ��ت مهجورة وحم�صورة بني قراءة
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عبارات الن�صو�ص ودرا�سة بع�ض دواوين ال�شعر العربي مرتجمة �إىل
الأردوي ��ة كعمل روتيني ال يتع ��دى �إىل هدف �أو روح �أو عقيدة  ،فكان
ت�أ�سي� ��س حرك ��ة ندوة العلماء م ��دد ًا غيبي ًا م ��ن اهلل �سبحانه وتعاىل
لأه ��ل هذه املنطقة �أو ًال للهند والعامل الإ�سالمي تالي ًا  ،وذلك عندما
اجتم ��ع نخب ��ة من علم ��اء امل�سلم�ي�ن يف مدر�سة في�ض ع ��ام بكانفور
بدعوة من العالمة ال�شيخ حممد علي املونكريي ،واتفقوا على �إن�شاء
حركة دينية علمية وثقافي ��ة با�سم ندوة العلماء  ،ولتحقيق �أهدافها
العلمي ��ة والدعوية والفكرية عقدوا احتف ��االت عامة يف مدن رئي�سة
للتعري ��ف بها واحل�ص ��ول على موافقة ال�شع ��ب امل�سلم لهذه احلركة
العلمية والدعوية .
طائفة من العلماء الغيارى على اللغة العربية :

لق ��د كان اال�ستعم ��ار الربيطاين خطر ًا كب�ي�ر ًا يهدد بانقرا�ض
م�ص ��ادر ال�شريعة الأ�صلية وجفاف منابع العل ��وم الإ�سالمية  ،ولوال
عناية طائفة من �أهل العلم والدين بهذا اجلانب املهم  ،وجمهوداتهم
املخل�ص ��ة ملقاومة الو�ض ��ع  ،وا�ستبداله بالواق ��ع العملي لكانت اللغة
العربية �أثرا من الآثار التاريخية ُ ،يوجد يف املتاحف العلمية دون �أن
يك ��ون لها وج ��ود يف واقع حياة امل�سلمني يف ه ��ذه البالد  ،ولكن هذه
الطائف ��ة من علماء امل�سلمني الغيارى عل ��ى اللغة العربية نه�ضت يف
�أوائ ��ل الت�سعينيات من القرن التا�سع ع�ش ��ر امليالدي  ،والعقد الأول
م ��ن الق ��رن الثالث ع�ش ��ر الهجري وقام ��ت بنفي ظن النا� ��س ب�أنها
فح�سب،
لغ ��ة دينية �أثرية قدمية تنح�صر ب�ي�ن كتب العلوم ال�شرعية
ُ
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و�أك ��دت �أن اللغة العربية مفتاح كنوز الكتاب و ال�سنة  ،وهي لغة حية
متدفقة بالقوة والن�شاط  ،وهي لغة ال�شريعة والقانون  ،ولغة ال�سيا�سة
واالجتم ��اع وال�صحافة  ،ولغة الثقافة واحل�ضارة  ،ولغة الدين الذي
هو آ�خ ��ر الأديان ال�سماوية الذي يخلد م ��ع الزمان وي�ساير احلياة ،
ولغ ��ة خامت الأنبي ��اء والر�سل ﷺ ،الذي ج ��اء بال�شريعة اخلالدة ،
ونزل عليه الكتاب املعجز يف �أف�صح اللغات و�أقوى اللهجات العاملية،
حتقيق� � ًا لهذه احلاجة ت�أ�س�ست حركة ن ��دوة العلماء  ،و�سد علما�ؤها
هذه الفجوة .
حركة ندوة العلماء و فكرتها ال�شاملة :

�إن ن ��دوة العلم ��اء ودار علومه ��ا التابع ��ة لها قائم ��ة منذ �ستني
عاما قب ��ل اال�ستقالل  ،وكانت تهدف �إىل توحي ��د �صفوف امل�سلمني
يف الهن ��د وبناء قنطرة بني العلوم الديني ��ة والعلوم الع�صرية  ،فقد
كان ممثل ��و هذين النوعني منقطع�ي�ن ب�ش�ؤونهم ال يلتقون على فكرة
واحدة  ،وحدثت فجوة بني العلوم الدينية والعلوم الع�صرية  ،وزعت
امل�سلمني بني طائفتني متعار�ضتني متخا�صمتني  ،وكانت حركة ندوة
العلم ��اء نعم ��ة كبرية م ��ن اهلل ُ ،وفقت �إىل �سد ه ��ذه الفجوة وملئها
و�إعادة الثقة بني املدر�ستني والتوفيق بينهما .
فقامت ندوة العلماء على �أربع نقاط:

�1 .1إعداد جيل يدرك مدى خطورة الأو�ضاع الراهنة .
2 .2و�ضع منهج تعليمي يتكفل بتحقيق مطالب الع�صر .
3 .3رفع اخل�صومات املبنية امل�ستمرة على املذاهب الفقهية .
4 .4ن�شر دعوة الإ�سالم يف �أرجاء املعمورة .
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وم ��ن هنا متيزت ه ��ذه احلركة العلمية والديني ��ة بطابع الفكر
العميق واملي ��زة العلمية املت�أ�صلة  ،وقد نه�ض به ��ا م�ؤ�س�سها العظيم
ال�شي ��خ حممد عل ��ي املوجنريي ورفاق ��ه املخل�صون  ،فم ��ن �أوا�سط
القرن الع�شرين �إىل نهايته  ،ظل �سماحة العالمة ال�سيد �أبي احل�سن
علي احل�سني الندوي ( رحمه اهلل ) قائما ببيان �أهمية هذه احلركة
وحاج ��ة الأمة الإ�سالمي ��ة �إليها يف الظروف الت ��ي تواجهها من قبل
خ�ص ��وم الإ�سالم يف جم ��ال الدين واالجتماع  ،أ�م ��ا العالمة حممد
علي املوجنريي ورفاقه املخل�صون فقد �أ�شعروا امل�سلمني بالتحديات
التي تتوالها احل�ضارات و الأفكار املادية التي تهدد ب�إذابة امل�سلمني
والفك ��ر الإ�سالمي يف بوتقة الفل�سف ��ات املادية الغربية  ،من غري �أن
ي�شعر بذلك امل�سلمون.
تبا�شري اليقظة الأدبية وت�أ�سي�س دار العلوم :

ظه ��رت تبا�شري هذه اليقظ ��ة الأدبية والعلمي ��ة الدينية يف عام
1310ه� �ـ املواف ��ق 1892م حينم ��ا جتمع ه ��والء الغيارى م ��ن علماء
امل�سلم�ي�ن الربانيني وزعمائه ��م يف مدر�سة ديني ��ة مبدينة " كانفور
" �شمايل الهند  ،وقد �أدركوا �أهمية املو�ضوع  ،والو�ضع الذي كان
مي ��ر به امل�سلمون يف ذلك الوقت علمي ��ا وديني ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا
واجتماعي� � ًا فاتفقوا على حماربة الو�ضع والبحث عن �سبيل االكتفاء
الذات ��ي للم�سلم�ي�ن يف جمي ��ع �ش�ؤونه ��م وخا�ص ��ة يف جم ��ال التعليم
والرتبية  ،وبحثوا ودر�سوا حتى تو�صلوا �إىل ت�أ�سي�س جمعية �إ�سالمية
با�س ��م " ندوة العلم ��اء "  ،وفعال �أ�س�سوها يف ع ��ام 1311هـ املوافق

- 27 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

1893م  ،وبع ��د �ست ��ة �أعوام من ت�أ�سي�سها �أ�س�س ��وا مدر�سة منوذجية
على امل�ستوى اجلامعي تقوم بتطبي ��ق التو�صيات والقرارات العلمية
واملنهجي ��ة عل ��ى نظام التعلي ��م الديني ال�سائ ��د  ،وكان من بني هذه
التو�صي ��ات �إعط ��اء اللغة العربي ��ة ن�صيبها من االهتم ��ام والتقدير
وتوفي ��ة حقه ��ا يف املنهج الدرا�س ��ي بو�صفها لغة امل�سلم�ي�ن الر�سمية
و�أنها لغة حية قوية وا�سعة ال ت�ضاهيها �أي لغة �أخرى يف �سعة النطاق
وكرثة املواد.
اجلامعة ال�سلفية

�أ�س�س ��ت جمعي ��ة �أه ��ل احلدي ��ث يف ع ��ام 1383مدر�س ��ة با�سم
اجلامع ��ة ال�سلفي ��ة يف بنار�س بوالي ��ة �أترابرادي� ��ش ،وافتتحت هذه
اجلامع ��ة ن�شاطاته ��ا عام  ،1385وقد رح ��ب بت�أ�سي�س هذه اجلامعة
جمي ��ع الأو�ساط العلمي ��ة والدينية يف الهند وخارجه ��ا  ،وقد ركرت
عنايتها على �أهداف تالية:
1 .1تدري� ��س الق ��ر�آن وال�سن ��ة م�صدري ��ن �أ�سا�س�ي�ن لل�شريع ��ة
الإ�سالمية.
2 .2درا�سة اللغة العربية و�آدابها والعلوم الإ�سالمية واالجتماعية
احلديثة والقدمية     منها:
3 .3ن�شر العلوم الإ�سالمية والأدبية.
�4 .4إعداد الدعاة ال�صاحلني .
5 .5االعتناء بالت�أليف والطبع يف خمتلف اللغات.
6 .6حماربة البدع واخلرافات يف املجتمعات الإ�سالمية.
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�    أ�ض ��ف �إىل ذلك جامع ��ات ومدار�س خمتلف ��ة يف طول الهند
وعر�ضه ��ا :مدر�سة مفتاح العل ��وم ودار العلوم ،ومدر�سة في�ض عام،
وجامع ��ة مرقاة العلوم ،وجامعة الف�ل�اح  ،وجامعة الر�شاد ومدر�سة
الإ�ص�ل�اح ،ومدر�س ��ة بي ��ت العل ��وم يف �أعظ ��م ج ��راه ،ومديرية مئو
وغريها.
مناهج تعليم اللغة العربية يف الهند :نظرية وتطبيق

   ال �ش ��ك �أن �صياغة ذه ��ن الإن�سان ت�أتي بعنا�صر متعددة  ،وال
يخل ��و نظام تعليمي م ��ن �أدوات �أربع ��ة :الأ�ساتذة ،الطلب ��ة ،والهيئة
التنفيذية واملقررات الدرا�سية ،فهذه العنا�صر الأربعة �إذا اجتمعت
عل ��ى �أكم ��ل �شكلها كان ��ت النتيجة مثم ��رة يانعة جني ��ة ،واملقررات
الأ�سا�سي ��ة له ��ا قيمة كب�ي�رة يف تكوين الذهن ،هذا ه ��و ال�سر الذي
�أدرك ��ه الغرب ،فجعل ي�صرف عقول النا�س و�أذهانهم عن الأ�سا�س
القومي ،باملناه ��ج التعليمية التي ي�صوغها ب�شيء من املكر والدهاء،
وي ��زرع بها ب ��ذور ال�شبهات يف النفو�س أ�ف ��رادا وجماعات ،ويزحزح
احلياة عن اجلادة امل�ستقيمة.
�إن �ش� ��ؤون التعالي ��م يف الإ�س�ل�ام ه ��ي القاع ��دة ال�صلب ��ة التي
ارتفع ��ت عليها احلياة الإن�سانية ،لأنه �أول ما �أمر به هو العلم ،وكان
اعتماده على الكتاب وال�سن ��ة ،لأنهما هما امل�صدران الأ�سا�سيان يف
ت�شكيل املناهج الدرا�سية من غري زيادة �أو نق�ص فيهما ،مهما كانت
امل�صالح ال�سيا�سية �أو االجتماعية تتطلب ذلك.
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كان القر�آن الكرمي هو الأ�سا�س يف مناهج التعليم الهندي ،وكان
يف املرحل ��ة الأوىل لدى كل طالب ،فالذين ي�شتغل ��ون بتعليم القر�آن
يعرف ��ون بالق ��راء ،وحينم ��ا يتقن الطال ��ب القر�آن ويجي ��د قراءته،
يتعل ��م مبادئ اللغة العربية تعبريا و�إن�شاء وكتابة  ،فكان الطالب يف
املرحلة الأوىل يتعلم العربية �إىل حد ما.
ث ��م ت�أتي مرحلة ثانية ،وه ��ي مرحلة الثانوي ��ة والعالية ،فيتعلم
الطال ��ب قواع ��د العربي ��ة و�آدابه ��ا ،وكان ��ت كتب النح ��و وال�صرف
والبالغ ��ة بالعربي ��ة ،ويبل ��غ �إىل درج ��ة بحي ��ث يفهم الكت ��ب معنى
ومفهوما.
ثم ت�أتي مرحلة ثالثة ،ويف هذه املرحلة يتمكن من درا�سة الكتب
النهائية وهي كتب احلديث والفقه والتف�سري.
وق ��د كانت اللغ ��ة الفار�سي ��ة لغة ر�سمي ��ة يف الهند ،ف ��كان هنا
ماه ��رون يف ه ��ذه اللغ ��ة ،وبت�أثري ه ��ذه اللغ ��ة كانت كت ��ب الفل�سفة
واملنط ��ق والكالم يف املق ��ررات الدرا�سية ،وقد ع ��م هذا االجتاه يف
الق ��رن التا�سع الهجري يف عهد �سكن ��در اللودي ،يقول م�ؤلف مفتاح
ال�سع ��ادة :مل يك ��ن قبل هذا العهد ذكر كتب �ش ��رح ال�شم�سية و�شرح
ال�صحائف يف املنطق والكالم يف الهند.
وكان يف ه ��ذا العه ��د نظام ��ان للتعلي ��م :نظ ��ام مدر�س ��ي،
كانت املدار�س هي املراكز العلمية للتعليم  ،فهو نظام موحد ،و�سبق
ذكر املدار�س يف املناطق املختلفة من الهند يف دهلي و�أغرة ،و�أودة،
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وبه ��ار وبنغال وغريها من الواليات الأخ ��رى  ،وهذه املدار�س كانت
منظمة تنظيم ًا تعليمي ًا حمكما.
ونظام �شخ�صي ،وهو كل من �أراد التخ�ص�ص يف فن من الفنون
توج ��ه �إىل عامل عبق ��ري� ،أو �شخ�صي ��ة علمية ،وب ��رع لديه يف الفن
املطل ��وب  ،ف ��ذاع �صيته يف ه ��ذا الباب حتى ق�ص ��ده النا�س من كل
حدب و�صوب.
�إن �أول م ��ن خا�ض يف ه ��ذا الباب ب�شرح وتف�صي ��ل هو العالمة
ال�سيد عبد احلي احل�سني ،الذي �ألف كتاب" :الثفافة الإ�سالمية يف
الهند" واملناه ��ج الدرا�سية يف الهند وتطوراتها" ف�إنه ق�سم املناهج
التعليمية يف �أربعة �أدوار خمتلفة :
الدور الأول

ب ��د�أ هذا الدور من القرن ال�سابع الهج ��ري ،وينتهي �إىل القرن
العا�ش ��ر وكان ��ت درا�س ��ة الفن ��ون الآتية الزم ��ة :ال�ص ��رف  ،والنحو
 ،والبالغ ��ة  ،والفق ��ه و�أ�ص ��ول الفق ��ه واملنطق وال ��كالم والت�صوف
والتف�سري واحلديث.
فكان يف النحو امل�صباح ،والكافية ،ولب الألباب للقا�ضي نا�صر
الدين البي�ضاوي ،والإر�شاد للقا�ضي �شهاب الدين الدولة �آبادي.
وكان يف اللغ ��ة العربي ��ة والأدب العربي مقامات احلريري ،وقد
ورد يف كلم ��ات ال�شي ��خ نظام الدين �أولياء �أنه ق ��د در�س من �أ�ستاذه
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�شم�س الدين اخلوارزم ��ي مقامات احلريري ،وحفظ عن ظهر قلب
�أربعني مقامة.
الدور الثاين:

ويف �أواخ ��ر القرن التا�س ��ع الهجري ورد من ملت ��ان ال�شيخ عبد
اهلل وال�شيخ عزيز اهلل وقاما بتعديالت يف منهج التعليم ،ف�ضما �إليه
املطالع واملواقف يف املنطق ،ويف فن البالغة املطول واملخت�صر ،ويف
النحو �شرح مالجامي.
الدور الثالث:

قب ��ل هذا الدور ،التغيري الذي ح ��دث يف الدور الثاين ،و�أُريد به
رف ��ع امل�ستوى �إىل �أعل ��ى منه ،وكان قدوم فت ��ح اهلل ال�شريازي �سببا
كبريا للتقدم يف التعليم ،ف�أجرى التعديالت يف املنهج الدرا�سي التي
قبله ��ا العلماء ،وكانت خدمات ال�شيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي
جديرة بالذكر يف هذ املجال.
ونبغ يف ه ��ذا الع�صر ال�شي ��خ ويل اهلل( ،)1176وكان كما ذكر
العالمة ال�سيد �أبو احل�سن علي احل�سني الندوي� :إن در�س ال�صحاح
ال�ست ��ة وتدري�سها يف الهند مدي ��ن كليا خلدمته ،ويرج ��ع �أ�صله �إىل
عه ��ده ،وقد بذل ال�شيخ ويل اهلل وخلف ��ه ال�صاحلون الربرة حياتهم
كلها يف خدمة هذا العلم ون�شره
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الدور الرابع

ه ��ذا ال ��دور يبد�أ من الق ��رن الث ��اين ع�شر الهج ��ري ،وقد �أعد
منهج ��ه ال�شيخ نظام الدين بقوة وعزم وهمة ،فهو كما قال العالمة
الندوي":ففاق جميع املناهج وقهر الألباب فلم يناه�ضه منهج �آخر،
وال يزال بقوته وجاذبيته ،ومل ينق�ص منه �شيء ،هذا احلكم كان قبل
خم�سني �سنة ،وقد قادت ندوة العلماء حركة تغيري املناهج الدرا�سية
وتكللت جهود القائمني بها بالنجاح ،و�أخذت املعاهد تعيد النظر يف
معاهدها الدرا�سية ،وجتري تعديالت جوهرية فيها ،فكان يف النحو
نحو مري ،و�شرح مئة عامل ،وهداية النحو ،والكافية و�شرح اجلامي
ويف البالغة :خمت�صر املعاين واملطول وما �أنا قلت.
ويف ال�صرف ميزان من�شعب ،و�صرف مري ،،وبنج كنج ،وزبده،
وف�صول �أكربى وال�شافية ويف اللغة والأدب مقامات احلريري.
ثم تطور املنهج الدرا�سي ،فكان يف الأدب نفحة اليمن ،واملعلقات
ال�سب ��ع ،وديوان املتنبي ،ومقامات احلريري ،وديوان احلما�سة ،ويف
ال�ص ��رف ميزان من�شعب ،وبنج كنج ،وزبده وامليبذي ،و�صرف مري،
وف�ص ��ول �أكربى ،وال�شافية ،ويف النح ��و نحو مري ،و�شرح مئة عامل،
وهداية النحو ،والكافية ،و�شرح مال ،ويف البالغة خمت�صر املعاين،
واملطول ،وما �أنا قلت.
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منهج التعليم لدار العلوم ديوبند واملدار�س التابعةلها.

كان منهج التعليم لدار العلوم ديوبند التي �سبق ذكرها م�شتمال
ثمان �سنوات وكانت تدر�س فيه املواد التالية:
على ِ
الأدب ،القواع ��د ،البالغ ��ة ،الفق ��ه الإ�سالم ��ي� ،أ�ص ��ول الفقه
الإ�سالمي ،عل ��م الفرائ�ض ،اجلرباء والهند�سة ،وعلم الكالم ،وفن
التف�سري.
�إذا خل�صن ��ا كتب اللغة والأدب يف هذه ال�سنوات الثماين وجدنا
نفح ��ة اليمن ومقام ��ات احلريري وديوان املتنب ��ي واملعلقات ال�سبع،
وكان ج ��ل اعتماد م�ؤ�س�سي هذا النظام على حفظ املفردات العربية
وحل اللغ ��ات و�شرح موا�ضع اال�ست�شهاد يف النح ��و وال�صرف� ،إذ مل
تكن هناك عناية مبوا�ضع اجلمال والتطبيق العملي.
وكان ��ت مدر�سة مظاهر علوم تابعة ل ��دار العلوم ديوبند يف هذا
املنه ��ج التعليمي رغم �أنه كان يوجد هنا بع� ��ض �شعراء العربية مثل
في�ض احل�سن ال�سهارنفوري الذي ذاع �صيته يف تذوقه العربية ت�أليفا
و�شعرا وكتابة و�أدبا.
ندوة العلماء و�إ�صالح املنهج التعليمي

ث ��م قامت بف�ض ��ل اهلل تعاىل وعون ��ه ندوة العلم ��اء وهي حركة
تعليم ��ة توجيهية فجعلت �ضم ��ن �أهدافها الأ�سا�سي ��ة �إ�صالح املنهج
التعليم ��ي العقيم وقد �أ�صابت املحز حينما عقدت ندوات وم�ؤمترات
وجل�سات تعليمية كثرية ،حتى تكون اجتاه ًا لإ�صالح املنهج التعليمي،
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ف�أخرجت من منهاج الدرا�سة كت ��ب الفل�سفة واملنطق التي ال حاجة
�إليها يف ه ��ذا الع�صر اجلديد ،وزادت مق ��دار درا�سة اللغة العربية
و�آدابها لأن اللغة العربية والأدب العربي مفتاح كنوز الكتاب وال�سنة.
عناية ندوة العلماء بالعربية :

يقول �أ�ستاذنا الكبري الع ّالم ��ة ال�سيد �أبو احل�سن علي احل�سني
الندوي بن م� ��ؤرخ الهند الإ�سالمي الكب�ي�ر الع ّالمة ال�شريف ال�سيد
عبداحل ��ي احل�سن ��ي وه ��و يتح ��دث عما وج ��دت اللغ ��ة العربية من
االعتبار �إثر ت�أ�سي�س دار العلوم جامعة ندوة العلماء :
" عني ��ت دار العل ��وم ب�صفة خا�ص ��ة بالقر�آن الك ��رمي الر�سالة
ع�صر وجيل  ،وعني ��ت باللغة العربية التي
كتاب ٍ
اخلال ��دة وتدري�سه َ
ه ��ي مفتاح فهمه و�أمينة خزائنه  ،و وجه ��ت عنايتها �إىل تعليم هذه
اللغ ��ة الكرمية لغ ًة ح ّية من لغات الب�ش ��ر ُيكتب بها و ُيخطب  ،ال لغ ًة
�أثرية دار�سة ال جتاوز الأحجار �أو الأ�سفار كما كان ال�ش�أن يف الهند"
خطوة ثورية تقوم بها ندوة العلماء يف جمال اللغة :

ق ��ام رجال ن ��دوة العلم ��اء و�أبنا�ؤها قبل اجلمي ��ع بهذه اخلطوة
الثوري ��ة التي كانت تعد بدعة لدى كثري من النا�س وركزوا على هذه
النقطه تركي ��زا قويا و و�ضعوا منهج ًا جديد ًا للتعليم الديني وجعلوا
اللغة العربية هي لغة تدري�س املواد العلمية كما �أنقذوا الأدب العربي
م ��ن ذلك احل�ص ��ار ال�ضيق الذي كان حمبو�سا في ��ه بني " املقامات
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احلريري ��ة " و" نفح ��ة اليمن والعرب " و" دي ��وان املتنبي " � إنهم
�أخرج ��وه لأول م ��رة �إىل اجل ّو الوا�س ��ع حيث تنف� ��س ال�صعداء ونال
جم ��اال وا�سعا ج ��دا للتطور والتق ��دم والتو�سع  ،فخرج م ��ن �أ�ساليب
ال�سجع والقوايف و الت�صنيع امل�شني �إىل �أ�سلوب طبعي �أ�صيل  ،ودخل
يف جميع �أ�صناف العلم والفن  ،وعرف النا�س �أن الأدب العربي لي�س
كما كانوا يزعمون حم�صورا بني عدة كتب ال ميكن �أن يتجاوزها �إىل
غريه ��ا من ال�ش�ؤون احليوية والثقافات املتنوعة  ،و�أن اللغة العربية
�أ�صعب اللغات ال ميكن التكلم بها والتعبري بها عن ذوات ال�صدور .
دوي
لقد كان لهذه اخلطوة الثورية يف جمال تعليم اللغة العربية ٌ
يف جميع الأو�ساط العلمية والأدبية � ،أرغم رجال التعليم والرتبية يف
املراكز واملدار�س الإ�سالمية على التفكري يف هذا املو�ضوع واالنتفاع
بالتجربة اجلديدة التي قامت بها ندوة العلماء .
وعك ��ف رجال ن ��دوة العلماء بغاية م ��ن ال�صرب والع ��زم الأكيد
رغ ��م خمالف ��ات ظه ��رت يف ذل ��ك الوقت م ��ن بع�ض اجله ��ات على
متثي ��ل الأدب العربي يف جمي ��ع جماالت العلم والثقاف ��ة  ،فد�أب يف
�صم ��ت مديرها الكبري الع ّالمة ال�سي ��د عبد احلي احل�سني " رحمه
اهلل " املتوف ��ى ع ��ام ( ) 1923 -1341الذي ُع ��رف فيما بعد مب�ؤرخ
الهن ��د الإ�سالمي الكبري  ،على ت�أليف تاريخ الهند برجالها و�أعيانها
وعهودها الإ�سالمية وثقافتها وح�ضارتها ومراكزها العلمية و�آثارها
التاريخي ��ة  ،و�أل ��ف م ��ن غ�ي�ر �أن يقوم ب� ��أي دعاي ��ة  ،تاري ��خ الهند
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الإ�سالم ��ي الوا�س ��ع باللغة العربي ��ة الذي ّ
غط ��ى �آالف ال�صفحات ،
وتلك خطوة �أوىل يف جمال بعث اللغة العربية واالعتناء بها وحتقيقا
للثورة الأدبية التي نادى بها علماء ندوة العلماء ورجالها وامل�س�ؤولون
عنه ��ا  ،و�أدا ًء للواجب الذي يعود علي ��ه بو�صفه �أكرب م�س�ؤول لندوة
العلماء يف زمنه .
يق ��ول جنله الكرمي �سماح ��ة العالمة الأ�ست ��اذ �أبو احل�سن علي
الندوي يف مقدمة املجلد الثامن لكتاب والده العظيم الذي عرف يف
املكتبة اال�سالمية ال�ضخمة با�س ��م" نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع
والنواظر" .
" وق ��د كان م ��ن �سمو همته وطموح ��ه و�أملعيته وبعد نظره �أن
يوث ��ر اللغة العربية لت�ألي ��ف هذا الكتاب وقد بلغ ��ت منتهى ال�ضعف
والركاك ��ة يف ع�ص ��ره ب�ضع ��ف الكتب الت ��ي كانت مق ��ررة يف املنهج
الدرا�سي والإن�شاء امل�سجوع التقليدي الذي كان �سائدا يف الهند منذ
قرون".
اجته ��ت الأنظ ��ار يف ذلك الوق ��ت �إىل ندوة العلم ��اء التي نالت
اعتب ��ار أ�ه ��ل الهن ��د يف الآداب العربي ��ة بوجه خا� ��ص  ،وعقدوا بها
�آم ��اال كبرية يف �إحياء اللغة العربي ��ة حتى عرفت مبيزتها الأدبية يف
الأو�ساط العلمي ��ة والأدبية  ،ولكن ذلك وحده مل يكن يكفي لتحقيق
تلك الثورة الأدبية التي قادتها  ،و �إمنا ب�إقناع الطبقات املختلفة من
�أه ��ل العلم والثقافة والدين ب�أن الأدب العربي ي�ستطيع �أن ي�سع �آفاق
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احلي ��اة ويغطي مراف ��ق النا�س ويعرب عن دقات اجلن ��ان  ،ونب�ضات
الزمان و تطورات الإن�سان .
�أدباء العرب يف ندوة العلماء وم�ؤلفاتهم ال�شهرية :

اجتهت عناي ��ة رجال الندوة بعد العالم ��ة ال�شريف عبد احلي
احل�سني رحم ��ه اهلل وعلى ر�أ�سهم �سماحة العالم ��ة ال�سيد �سليمان
الندوي �صاحب ال�س�ي�رة النبوية و�سعادة الدكتور العالمة عبدالعلي
احل�سني مدير ندوة العلماء يف ذلك الوقت � ،إىل تو�سعة نطاق اللغة
العربية و�أدبها عن طريق الكتابة واخلطابة وال�صحافة عدا الت�أليف
والتدري� ��س  ،فا�ستدعوا لهذا الغر�ض �أدب ��اء بارعني من �أهل العرب
كالدكت ��ور حمم ��د تقي الدين اله�ل�ايل  ،وال�شيخ حمم ��د بن ح�سني
اخلزرج ��ي اليم ��اين  ،وال�شيخ حممد طيب املك ��ي  ،والأ�ستاذ حممد
العرب ��ي الهاليل  ،وكان اجتم ��اع �أمثال هولآء الأدب ��اء العرب حدث ًا
تاريخي� � ًا عظيم� � ًا يف ذلك الوقت  ،انطلق منه اجت ��اه جديد  ،وهبت
رياح الأدب العربي يف الهند كلها .
�أجنب ه�ؤالء الأ�ساتذة العرب مب�ساعدة رجال الندوة جيال من
تالمي ��ذ بارعني �أتقنوا اللغة العربية كتابة وخطابة ودرا�سة وتذوقوا
الأدب العربي حيث �إنهم فاقوا بع�ض الأحيان �أدباء العرب يف �صدق
اللهجة وجمال التعبري ور�صانة البيان ون�ضج الأ�سلوب  ،الأمر الذي
أ�ق� � ّر به العلم ��اء والأدباء يف البالد العربية  ،ويج ��در بالذكر منهم:
ال�شي ��خ �أبو احل�س ��ن علي الن ��دوي  ،و�أديب العربية الكب�ي�ر الأ�ستاذ
م�سع ��ود عامل الندوي  ،والأ�ست ��اذ حممد ناظم الن ��دوي  ،والأ�ستاذ
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عبدالرحمن الكا�شغري  ،وغريهم من العلماء والأدباء .
�إن العالم ��ة ال�سي ��د �سليم ��ان الندوي ال ��ذي هو أ�ب ��رز خريجي
ن ��دوة العلم ��اء ق ��د �أثرى املكتب ��ة العربي ��ة مب�ؤلفاته  :درو� ��س الأدب
واللغات اجلدي ��دة  ،ثم وا�صل هذه امل�س�ي�رة العلمية العالمة ال�سيد
�أب ��و احل�س ��ن علي احل�سن ��ي الندوي ف�أل ��ف �سل�سلة كت ��اب "ق�ص�ص
النبيني للأطفال" يف خم�سة �أجزاء  ،والقراءة الرا�شدة لتعليم اللغة
العربي ��ة يف ثالث ��ة �أجزاء  ،وخمتارات م ��ن �أدب العرب يف جز�أين ،
و�أل ��ف �سعادة الأ�ستاذ ال�شيخ ال�سيد حمم ��د الرابع احل�سني الندوي
منث ��ورات م ��ن �أدب العرب  ،و�سعد هذا العاج ��ز كاتب هذه ال�سطور
بت�ألي ��ف كتاب يف فن ال�ص ��رف با�سم  :عل ��م الت�صريف  ،ثم هناك
ع�شرات الكتب �ألفت يف هذا املو�ضوع :
� .1أ� � �س� ��ا�� ��س ال� �ل� �غ ��ة ال �ع��رب �ي��ة للدكتور عبد اهلل عبا�س الندوي .
 .2التعبري وامل �ح��ادث��ة العربية للدكتور حممد اجتباء الندوي .
 .3ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل����ل����دك����ت����ور ����ش���ف���ي���ق �أح����م����د
ال���������ن���������دوي وزم����ل����ائ���������ه .
 .4ل � � �غ � � �ت � � �ن� � ��ا ال � � �ع� � ��رب � � �ي� � ��ة ال�شيخ عبد املقيت قا�ضيا الندوي .
 .5درو�� � � � � � � � ��س الأ�� � � �ش� � � �ي � � ��اء ل�ل��أ����س���ت���اذ حم���ب���وب ال��رح��م��ن
ال��������ن��������دوي الأزه������������������ري .
 .6م�ع�ل��م الإن�����ش��اء يف ج��ز أ�ي��ن لل�شيخ ع��ب��د امل��اج��د ال��ن��دوي .
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 .7واجل � � � � � � � � � ��زء ال � � �ث� � ��ال� � ��ث ل���ل�������ش���ي���خ ال����ع��ل�ام����ة حم��م��د
ال����راب����ع احل�����س��ن��ي ال����ن����دوي .

 .8مترين النحو  ،ومترين ال�صرف  ،النحو املي�سر  ،كلها لتعليم
اللغة العربية .
ندوة العلماء يف جمال ال�صحافة العربية :

�أم ��ا ال�صحاف ��ة العربية يف الهن ��د و�إن كان ��ت يف م�ؤخر الركب
ال�صح ��ايف يف ه ��ذه الب�ل�اد بالن�سب ��ة �إىل �صحافة اللغ ��ات الأخرى
كالهندي ��ة والإجنليزية والأردية  ،ولكنها كانت حمببة لدى امل�سلمني
الذين كانوا ينظرون �إىل اللغة العربية نظرة ميل�ؤها �إعجاب وتقدير
و هيب ��ة و تقدي�س  ،ال ي�ستطيع كل من در� ��س اللغة العربية �أن يتجر�أ
عل ��ى ت�أ�سي� ��س �صحافة عربي ��ة من غري �إع ��دادات م�سبق ��ة يف هذا
املجال ،كالتدريب على العلم و الأدب و ال�صحافة و �إن�شاء جو مالئم
ي�ست�سي ��غ مثل هذه ال�صحاف ��ة و هذه اخلطوة اجلريئ ��ة وعدا الزاد
امل ��ادي �أي�ض ��ا ،وال عجب �أن ركب ال�صحاف ��ة العربية يف هذه البالد
م�سب ��وق حيث مل تربز هذه ال�صحافة العربية �إىل من�صة الوجود �إال
برهة من الزمان ومل تزدهر �إال يف القرن التا�سع ع�شر امليالدي .
جملة ال�ضياء :

جمل ��ة " ال�ضي ��اء " ال�شهري ��ة �أ�صدرته ��ا ندوة العلم ��اء يف بدء
الثالثيني ��ات من الق ��رن الع�شرين  ،وذل ��ك عندم ��ا ر�أى امل�س�ؤولون
عنه ��ا �أن مهمة رفع م�ست ��وى اللغة العربية واعتباره ��ا لغة حية �إمنا
ه ��ي حاجة �أكيدة للب�ل�اد  ،و�أن هذه احلاج ��ة ال تتحقق �إال بتعريف
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ال�صحافة العربية وتعميمها يف جو املدار�س الإ�سالمية ،فكان �صدور
حال لندوة العلم ��اء حتقيقا لهذا الغر�ض
جمل ��ة " ال�ضي ��اء " ل�سانَ ٍ
و�س ��دا لهذا الف ��راغ  ،رغم �أن احلالة الفكري ��ة واالقت�صادية العامة
يف الب�ل�اد مل تك ��ن ت�سمح به ��ذه اخلدمة الكب�ي�رة �إال �أن رجال ندوة
العلم ��اء مل ير�ضوا بت�أخري هذه العملية ال�صحافية باللغة العربية يف
ه ��ذه البالد  ،نظ ��ر ًا �إىل �أنها تت�ضمن �أهداف ن ��دوة العلماء  ،ولهذا
اتفقوا على �إ�صدار هذه املجلة حتت �إ�شراف العالمة الكبري الدكتور
ال�سيد �سليمان الندوي والأ�ست ��اذ الكبري العالمة ال�شيخ حممد تقي
الدين الهاليل املراك�شي وكان رئي�س حترير املجلة الأ�ستاذ الع ّالمة
م�سع ��ود عامل الندوي فظهر الع ��دد الأول يف �شهر مايو عام 1932م
املوافق حمرم احلرام عام 1351هـ و�أحرز يف مدة قليلة ثقة العلماء
وقبوال ح�سنا لدى ال�شعب  ،لف�صاحة لغتها و�صحة تعبريها وموادها
الد�سمة ومو�ضوعاتها ال�شيقة .
�ص ��درت " ال�ضي ��اء " وذاع �صيته ��ا وانت�ش ��ر ذكره ��ا ونالت يف
الب�ل�اد رواج ��ا الئقا وحظ ��وة طيبة الب�أ� ��س بها  ،وه ��ي التي عرفت
م�سلم ��ي الهند �إىل العامل العربي تعريف ��ا �صحيحا  ،وهي التي نفت
عن قلوب العرب ظنهم اخلاطئ عن م�سلمي الهند يف اللغة العربية
و�آدابها حتى ا�ضط ّر علم ��اء العرب و�أدبا�ؤهم �إىل مدح علماء الهند
والثناء على اطالعهم الوا�سع على اللغة العربية �أدب ًا وفن ًا واعرتفوا
بف�ضله ��م .ويف هذه الناحية يتحدث العالمة ال�سيد �سليمان الندوي
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يف افتتاحي ��ة �أول ع ��دد �ص ��در ملجل ��ة " ال�ضياء" ع ��ن الأ�سباب التي
دعتهم �إىل �إ�صدار مثل هذه املجلة فيقول :
" ه ��ذه بالدن ��ا الهند فيه ��ا نحو ثمانني مليون� � ًا من امل�سلمني
وفيه ��ا نح ��و مليون من يفهم لغ ��ة القر�آن ويعرفه ��ا و �إن مل تكن لهم
ق ��درة على التكلم بها  ،وتقدر مدار�سهم العربية ب�ألف من �صغارها
وكباره ��ا  ،وطلبة العربية فيها نح ��و مئة �ألف �أو يزيدون ......وعلى
ذلك م ��ا ي�ؤملنا ذكره وي�شوكنا ن�شره �أن ه� ��ؤالء اجلم الغفري والعدد
الوفري �أكرثهم ُبكم عن التكلم باللغة العربية  ،ولهم عي عن الكتابة
البديع ��ة ال�سل�س ��ة املن�سجمة ف�ض�ل�ا عن اخلطابة فيه ��ا مرجتلني ،
ولي�س ��ت كتابته ��م �إال يف �أمور طفيفة من الفق ��ه �أو �أبحاث �سمجة يف
املنط ��ق متجه ��ا الآذان  ،وال ت�سمن وال تغني من ج ��وع العلم  ،وتنبو
طباعه ��م عما تن�ش ��ره ال�صحف واملجالت الأردوي ��ة  ،فال يقر�ؤونها
فيحرمون من حظ وافر من العلم الذي يتزايد �أمره كل يوم  ،وينمو
�ش�أن ��ه كل �صباح وم�س ��اء  ،وزادك �أ�سف� � ًا لو ر�أيت مناه ��ج درو�سهم
العقيمة وما فيها من الكتب القيمة ذات الأ�ساليب الرميمة .
و�أول من تنبه ل�سد هذا اخللل  ،ومالفاة هذا اخلط أ� دار العلوم
الت ��ي �أ�س�سها ندوة العلماء بلكن ��ا�ؤ  ،ف�أفرغت جهدها يف تعليم اللغة
العربي ��ة قدميها وحديثها كتاب ًة وخطاب� � ًة  ،وزادت يف قائمة در�سها
كت ��ب الأدباء املجيدين  ،من ال�سل ��ف الكرام املجيدين الذين كتبهم
ينبوع الأدب  ،ومادة لغة العرب  ،مثل م�صنفات ابن قتيبة الدينوري،
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وعبد القاهر اجلرجاين  ،وقدامة بن جعفر البغدادي  ،و �أبي هالل
الع�سكري  ،واجلاحظ الب�صري  ،وا�ستبدلت دواوين قدماء ال�شعراء
مبا تكلفته خواطر املحدثني املت�أخرين بعد القرن الرابع .
ث ��م و�ضع ��ت كتب� � ًا ابتدائي ��ة لدر� ��س املبتدئ�ي�ن و�ألف ��ت معجم ًا
جدي ��د ًا ي�ضمن �شرح الكلم ��ات الدخيلة واملعربة الت ��ي ال غنى عنها
يف فه ��م اجلرائد واملج�ل�ات العربية  ،وع ّينت معلم� � ًا خا�ص ًا لتعليم
اللغ ��ة احلديثة فيها و آ�ث ��رت لتعليم الآداب العربي ��ة رجاال معروفني
من العرب �أنف�سهم لك ��ون اللغة لهم طبع ًا وذوق ًا  ،ولنا تكلف ًا وتنمق ًا
 ،ف�أ�سن ��دت �أوال رئا�س ��ة �أ�ساتذة اللغة العربي ��ة �إىل الأ�ستاذ العالمة
ال�شي ��خ حممد طيب املكي  ،ثم �إىل الأ�ست ��اذ الفا�ضل الكامل ال�شيخ
حمم ��د بن ح�سني اخلزرجي اليماين رحم ��ه اهلل ،و�أخري ًا ميلأ هذا
الف ��راغ فيه ��ا �صديقن ��ا الأ�ست ��اذ الكب�ي�ر ال�شيخ حممد تق ��ي الدين
الهاليل املغربي .
وقد كان مل�سعاها دوي يف �سائر �أندية املدار�س العربية  ،و�أخذت
تب ��ذل ما يف و�سعها من اجله ��ود يف مباراتها  ،واحلق �أحق �أن يقال:
إ�ن ��ه بعد ما متلك �صديقن ��ا العزيز ورفيقنا يف طل ��ب العلم ورديفنا
يف تلق ��ي الدرو� ��س و �شريكنا يف ال�شيوخ و �أولن ��ا يف اجلمع بني علوم
ال�شرق والغ ��رب ال�شيخ �ضياء احل�سن العل ��وي الندوي زمام تفتي�ش
املدار� ��س العربية ورئا�سة امتحاناتها يف واليتنا البالد املتحدة �صار
لهذه املدار�س العربية وامتحاناتها يف العلوم ال�شرقية طور �آخر ودور
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زاه زاه ��ر  ،ف�إنه �أدخل فيها تعديالت نافع ��ة واتخذ لإ�صالح �أمرها
تدبريات ناجعة فجعلها من�سقة النظم ومتحدة النظام  ،وانتقى لها
مناهج در� ��س وقوائم كتب ت�ضمن بالنجاح وت� ��ؤذن بالفالح  ،وجعل
فيه ��ا لأدب العرب حم�ل�ا يليق به  ،و�ألزم متعلم ��ي املدار�س العربية
الكتابة و�إن�شاء املقاالت بالعربية .
وكذل ��ك فعل ��ت رئا�س ��ة املدار�س العربي ��ة يف والي ��ة " بنجاب "
فجعل ��ت الكتاب ��ة والإن�شاء بالعربي ��ة من مواد امتحاناته ��ا ال�شرقية
التي ال غنى عنها لطالب .
وتلته ��ا اجلوامع الإنكليزية الر�سمي ��ة  ،ف�إنها �أدخلت حت�سينات
نافع ��ة يف فرعها العربي ب�أي ��دي �أ�ساتذة ف�ضالء دكات ��رة يف العلوم
العربي ��ة نالوا �شهادة الدكتوراه من جامعات �أملانيا و �إنكلرتة  ،ولهم
يد بي�ض ��اء يف ا�ستبدال املناهج اجلديدة املفي ��دة باملناهج القدمية
العقيم ��ة  ،وق ��د �أ�سفرت م�ساعيهم عن نتائ ��ج ذات بال  ،وجلامعتي
" اله ��ور " و " دهاك ��ه " خطوة يف هذا ال�سبي ��ل بعيدة ال�شوط ،
وتبعتهم ��ا جوام ��ع " �إل ��ه �آب ��اد " و "لكن ��ا ؤ� " و " بتن ��ه " و " كلكت ��ه
" واهتم ��ت به ��ا من املعاهد العربية التي ه ��ي للحكومة  ،والكلية
ال�شرقي ��ة ب" اله ��و ر" و مدر�سة �شم� ��س الهدى ب" بتن ��ه " واملدر�سة
العالية ب"كلكته " .
و�أ�ش ��د اجلامع ��ات الإنكليزي ��ة اعتن ��اء باللغ ��ة العربي ��ة جامعة
" دهاك ��ة "ف�إنه ��ا خ�ص�صت له ��ا قائمة در�س تدر� ��س فيها اللغة
العربي ��ة وعلومه ��ا م ��ع بع�ض العل ��وم اجلدي ��دة واللغ ��ة الإنكليزية ،
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ومتن ��ح الناجح�ي�ن فيها �شه ��ادة ت�ؤهله ��م للدخ ��ول يف كل ما ميكن
الدخ ��ول للناجح�ي�ن يف العل ��وم الإنكليزي ��ة املح�ضة م ��ن الوظائف
واملنا�ص ��ب  ،أ�م ��ا جامعتن ��ا الإ�سالمية ب" عل ��ي كراه " ف� ��أرادت �أن
تقتف ��ي �أثر جامعة " دهاكة " يف جعل العل ��وم العربية و�آدابها فرع ًا
له ��ا خا�ص ًا فقررت جلنة لتحقي ��ق �أمنيتها ونيل بغيته ��ا  ،وع�سى �أن
ي�أت ��ي ب�أثر ُيذكر وعمل ُي�شكر  ،و�أما اجلامعة العثمانية ب" حيدر�آباد
" الدكن فهي �أكرث اجلامعات �إنفاق ًا على فرعها العربي و�أ�شدها
اهتمام ًا ب�أمره و�إكرام ًا للناجحني يف علومه و�آدابه  ،و�أ�سخاها منح ًا
باملنا�صب والوظائف لهم.
جملة البعث الإ�سالمي يف ندوة العلماء  ،لكنا ؤ� :

رغ ��م �أن جملة ال�ضياء حتجبت وانقطع ��ت عن ال�صدور ولكنها
تركت �آثارا باهرة يف جمال ال�صحافة العربية ون�شرت مقاالت هادفة
�أ�صبح ��ت �ضم ��ن التاريخ ال�صح ��ايف العربي يف ه ��ذه البالد وهكذا
مثل ��ت جملة ال�ضي ��اء دورا عظيما يف �أو�س ��اط املدار�س الإ�سالمية و
دور التعليم و الرتبية حيث كان النا�س يتوقعون �إ�صدار بديل لها من
ن ��دوة العلماء نف�سها � ،سواء يف داخل الهند �أو يف خارجها  ،ذاك �أن
جملة ال�ضياء كانت ق ��د مهدت الطريق لو�صول �صوتها �إىل الأقطار
العربية والأدباء العرب الذين كانوا ي�شيدون بلغتها و�أ�سلوبها ويرونها
بنظ ��رة الإعجاب والتقدير حتى قال بع�ضهم �إن جملة ال�ضياء �أ�صح
لغة و�أروع �أ�سلوب ًا من �أكرث اجلرائد واملجالت التي ُتن�شر يف الأقطار
العربية  ،وبعد فرتة متتد �إىل ت�سعة ع�شر عام ًا  ،ا�ست�أنفت ال�صحافة
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العربية �سريها يف ندوة العلماء  ،وقدر اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يطلع
من �أفق الندوة جملة �شهرية با�سم جملة " البعث الإ�سالمي " :
�أما املجلة فكان من �أهدافها :

1 .1رفع م�ستوى اللغة العربية والأدب العربي يف الهند .
2 .2توثيق ال�صالت الأدبية والثقافية بني املدار�س يف الهند .
�3 .3إن�ش ��اء روابط ثقافية بني ط�ل�اب املدار�س العربية و �شباب
العامل العربي .
4 .4توجيهات ر�شيدة للطلبة يف الدرا�سة والتعليم .
5 .5بعث الروح الإ�سالمية والأدبية يف ال�شباب .
نظرة على قائمة املحتويات للعدد الأول :
(� )1أهدافنا  :بقلم رئي�س التحرير .

1 .1الكتب التي ع�شت فيها � :سماحة الأ�ستاذ ال�سيد �أبي احل�سن
علي احل�سني الندوي .
2 .2الأدب ق ��وة  :بقلم الأ�ست ��اذ ال�سيد حمم ��د الرابع احل�سني
الندوي .
 3 .ال�سيد �أحمد ال�شهيد  :بقلم الأ�ستاذ حممد را�شد الندوي .
4 .4ال�شاعر حممد �إقبال يناجي العرب  ،بقلم �سعيد الأعظمي .
5 .5قر�أت لك  -:ح�سن البنا .
6 .6ندوة البعث .
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يقول �أول رئي�س لتحرير املجلة :

"و�ستح ��اول جملة " البعث " �أن تك ��ون نقطة ات�صال وهمزة
و�ص ��ل ب�ي�ن الهن ��د والبالد العربي ��ة ال�شقيق ��ة  ،حتمل ر�سال ��ة �أبناء
الهن ��د �إىل �إخوانهم يف ال�شرق العربي وحتم ��ل متنيات �أبناء البالد
العربي ��ة وعواطفه ��م الطيبة نح ��و �إخوانهم يف الهن ��د  ،وتبحث عن
الأوجاع امل�شرتكة بني البالد .
كم ��ا �أنها جتمع �شباب املدار� ��س الدينية بالهند يف �سلك واحد،
�إن يف الهند لقوة هائلة  ،ولكنها كامنة حتت الرماد  ،وميكن �أن ت�أتي
مبعجزة �إذا ا�ستغلت ا�ستغالال �صحيحا و وجهت توجيها را�شدا ،هذه
الق ��وة هم طلبة املدار�س الدينية يف الهن ��د املنت�شرة يف طول البالد
وعر�ضه ��ا  ،وه ��م على عالته ��م و�ضعفهم لو عرف ��وا الغاية ووجدوا
القيادة ومت�سكوا بالوحدة  ،نفخوا روحا جديدة يف املدار�س ،وغريوا
�أخريا وجه املجتمع .
نريد �أن نخ ��رج الطلبة من جدران املدر�سة املح�صورة �إىل �أفق
�أرحب و�أو�سع لريوا هذه الدنيا القذرة اجلريحة التي يحكمها الظلم
والظالم  ،ويعرفوا م�س�ؤوليتهم نحو هذا املجتمع احلائر  ،ور�سالتهم
�إىل الإن�سانية املعذبة  ،وهذا املهم يطلب �أمرين :
الأول  :جمع القلوب الواعية والعقول املفكرة و املواهب اخلفية
لل�شب ��اب وهي مطمورة كالبذور حتت ال�ت�راب  ،ومنت�شرة يف �أماكن
خمتلفة من البالد  ،قد �أغفلتها العيون و�أهملها الباحثون .
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الث��اين  :توجيه هذه القوة توجيه ًا �صحيح� � ًا  ،و �إعدادها �إعدادا
كامال وتثقيفها ثقافة وا�سعة على �أ�سا�س الإ�سالم ويف �سبيل الإ�سالم .
ه ��ذه هي �أه ��داف " البعث الإ�سالمي " يف كلم ��ة موجزة � ،إنها
أ�ه ��داف �سامية تطل ��ب جهودا �ضخم ��ة  ،وتطلب الثب ��ات بالع�صبة
�أويل الق ��وة  ،وال بد لكل طال ��ب و�شاب �أن يعرف دوره يف هذه املهمة
وي�ساه ��م فيه ��ا بحما�س ��ة و�إخال� ��ص  ،ويعمل يف حميط ��ه لبث هذه
الفكرة بني الطلبة وال�شباب ونحن على يقني �أن اجلو مالئم والرتبة
�صاحل ��ة  ،وميك ��ن �أن ت�أتي بحا�صل كبري �إذا تن ��دت قليال  ،فا�سقها
من زمزم ومبا �شئت من دمع ودم ،هكذا قال �شاعر الإ�سالم حممد
�إقبال  .وكلمة �أخرية :
لقد حاولنا كث�ي�را �أن ن�صدرهذه املجلة مطبوعة على احلروف
احلديدي ��ة  ،ولك ��ن بع�ض الظ ��روف القا�سية قد حال ��ت دون ذلك ،
و�سنب ��ذل كل ما منلك م ��ن الإمكانيات والو�سائ ��ل �أن نقدم الأعداد
املقبلة على احلروف العربية اجلميلة  ،والأمر بيد اهلل وهو امل�ستعان"
ه ��ذه ه ��ي الأمني ��ة حول ه ��ذه املجلة الت ��ي راودت نف� ��س �أخينا
و�صديقن ��ا الكرمي ف�ضيلة الأ�ست ��اذ ال�سيد حممد احل�سني  " ،رحمه
اهلل " � إمن ��ا حتقق ��ت يف وق ��ت مبكر من غ�ي�ر �أن يط ��ول االنتظار ،
ونحمد اهلل �سبحانه وتعاىل حمدا يعجز عنه الل�سان على ما �أكرم به
القائمني على هذه املجل ��ة الذين لي�سوا �إال �صورة واقعية للإخال�ص
الكام ��ل م ��ن توفي ��ق �شامل لتح�س�ي�ن ه ��ذه املجلة خم�ب�ر ًا ومظهر ًا
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وحتري ��ر ًا وطباع ًة فقد جتاوز �سنه ��ا ن�صف قرن من الزمان وجتتاز
الآن عامه ��ا ال�ساد�س واخلم�س�ي�ن  ،فاحلمد هلل على ذلك وعلى منه
وف�ضله وكرمه وقدرته .
ه ��ذه املجلة تتميز باجلمع بني الأ�صال ��ة واملعا�صرة وبني اجلمع
بالعلم الوا�سع والإميان الرا�سخ  ،وهي تعتمد على الدعوة الإ�سالمية
وعر�ضه ��ا عل ��ى جميع الطبق ��ات املتعلم ��ة يف جميع �أنح ��اء العامل ،
ذاك �أنه ��ا قائمة ب�أهداف غالية يف جم ��االت العلم والدعوة والفكر
والأدب ،ول ��وال �أن هذه املجلة كانت ل�سان ح ��ال الدعوة الإ�سالمية ،
وحاملة لر�سالة ندوة العلماء يف جميع �أنحاء العامل بكامل الإخال�ص
و التوخي ملر�ضاة اهلل تبارك وتعاىل ملا رزقت هذه املدة الطويلة من
عمره ��ا با�ستمراري ��ة  ،و لعل ال�س ��ر يف هذا الواقع إ�من ��ا هو الدعاء
اخلال� ��ص المت ��داد منافعها  ،دع ��اء �سماحة �شيخنا الإم ��ام ال�شيخ
ال�سي ��د العالم ��ة �أب ��ي احل�سن عل ��ي احل�سني الن ��دوي يرحمه اهلل ،
فق ��د كان ي�سر بهذه املجه ��ودات ال�صحافية باللغة العربية التي كان
يبذلها تالميذه و�أبنا�ؤه  ،وكان معجب ًا بها ملا كان يرى فيها من �صدق
القول وجمال التعبري ور�صانة الأ�سلوب  ،وقد كان دعا�ؤه حافزا على
ا�ستمراري ��ة املجلة ونفعها يف جمال الدع ��وة �إىل اهلل والعلم والدين
والأدب  ،وندع ��و اهلل �سبحانه وتعاىل �أن مي ��د يف عمرها باقية على
طريقها املعلوم ودربها امل�سلوك و�أن تكون ترجمان ًا لر�سالة املدار�س
الإ�سالمية ويف مقدمتها جامعة ندوة العلماء و�أن متهد الطريق نحو
تعلم اللغة العربية لغ ًة حية نامية  ،ال لغ ًة ميتة دار�سة .
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�صحيفة الرائد :

وه ��ي جريدة ن�صف �شهرية  ،ون�ست�أن ��ف الآن ال�سري �إىل رحاب
ندوة العلماء ودارالعلوم التابعة لها يف عام ت�سعة وخم�سني وت�سعمائة
و�أل ��ف  ،ويف نف�س هذا الع ��ام يف �شهر يوليو �ص ��درت جريدة الرائد
ن�ص ��ف �شهري ��ة  ،نظرا �إىل حاجة طالب دارالعل ��وم الذين كانوا يف
مراحل النمو  ،وكانوا مقبلني على تعلم اللغة العربية و�إتقانها كتابة
وخطاب ��ة  ،فكان ��وا الب ��د لهم من �صحيف ��ة تكون له ��م مبنـزلة معلم
�أومدر�س ��ة ت�شرف على عملهم الأدب ��ي وعلى مدى تعلمهم هذه اللغة
ال�شريفة و�أداء دورها يف احلياة واملجتمع .
�أم ��ا الأه ��داف الت ��ي �سجل ��ت وراء �إ�ص ��دار ه ��ذه ال�صحيف ��ة و
الأ�سب ��اب التي كانت تدعو �إىل ذل ��ك فلن�ستوحيها من خالل ماكتبه
رئي�س حترير اجلريدة يف �أول عدد " �صدر يف �شهر يوليو لعام ت�سعة
وخم�س�ي�ن وت�سعمائة و�ألف " �سعادة الأديب الكبري رئي�س ق�سم اللغة
العربي ��ة ي ��وم ذاك � ،سعادة ال�شي ��خ ال�سيد حممد الراب ��ع احل�سني
الندوي رئي�س ندوة العلماء اليوم .
كلمة رئي�س التحرير الأول وقت �صدورها

" احلمد هلل بنعمته تتم ال�صاحلات  ،وال�صالة وال�سالم على
حمم ��د و�آله و�صحب ��ه �أجمعني  ،وبعد " فه ��ذا �أول عدد من �صحيفة
الن ��ادي العربي عزمنا عل ��ى �إ�صدارها لتكون عون ��ا �أدبيا وم�ساعدا
يف امللكة الكتابي ��ة لأع�ضاء النادي الأعزة  ،وهم كما يعرف اجلميع
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طلب ��ة دار العلوم التابعة لندوة العلم ��اء ممن يدر�سون اللغة العربية
وينهلون من مناهل علومها و�آدابها الغزيرة .
�أ�صدرناه ��ا ال لنف ��ع م ��ادي وال مل�ساي ��رة رك ��ب احل�ض ��ارة وال
لال�ستجاب ��ة ملطالب الزمن فح�سب  ،بل �إمن ��ا لتكون غذاء للعقول و
مددا للأقالم وحافزا للقرائح يف دار علومنا هذه .
ما كنا نتوقع عند �إ�صدار هذه اجلريدة �أنها ت�ستقبل من الطالب
و العلماء هذا اال�ستقب ��ال الرائع الذي ح�صل لهم حني �صدورها ،
وذل ��ك من ف�ض ��ل اهلل علينا ونعمته  ،فقد كن ��ا خطونا هذه اخلطوة
متوكلني على اهلل دون �أن نعول على قوة �أخرى .
وبع ��د �أن ر�أينا �أن الط�ل�اب والعلماء ا�ستح�سن ��وا هذه اخلطوة
العلمي ��ة والثقافي ��ة التي خطاه ��ا النادي العربي حت ��ت �إ�شراف دار
العل ��وم التابعة لن ��دوة العلماء  ،ورجوا لها جناحا باه ��را � ،أردنا �أن
ن�ستمر فيما عزمنا عليه من تنويع �أبواب اجلريدة وت�سهيل عباراتها
و �ألفاظه ��ا و حت�س�ي�ن �أ�ساليبها ومعانيها حت ��ى تنتخب اجلريدة �إىل
الق ��راء �أكرث م ��ن ذي قبل  ،ويعظم نفعه ��ا يف �أو�ساط خمتلفة  ،وقد
ي ��رى القراء يف هذا العدد �سمة من ذلك  ،فقد �أدخلنا يف حمتويات
اجلريدة باب ��ا جديدا لطلبة ال�صفوف ال�سفلى خا�صة بعنوان "ركن
الأطف ��ال " ي�شرف عليه �أو يكتبه الأ�ست ��اذ �سعيد الأعظمي الندوي،
ويعتن ��ي في ��ه بتقدمي املع ��اين النافع ��ة يف عب ��ارات �سهل ��ة و�أ�سلوب
�سه ��ل مفهوم  ،عند املتعلم�ي�ن املبتدئني حتى ي�ست ��وي جميع الطلبة
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يف االنتف ��اع به ��ذه اجلريدة وامل�ساهمة فيها  ،كم ��ا �أننا نحافظ على
�أن يق ��دم للقراء بع�ض �أق ��وى اخلطب ل�شخ�صي ��ات �إ�سالمية كربى
ي�سجله ��ا �أو يعربها الطلبة �أنف�سهم  ،وق ��د يرى القراء �أي�ضا �أن هذا
العدد يت�ضمن بوجه عام م ��ا كتبته �أقالم الطلبة ولي�س فيه لغريهم
�إال القليل واملفيد".
�ص ��درت الرائ ��د يف ع ��ام 1959م  ،وال ت ��زال ت�ص ��در مرتني يف
ال�شهر بانتظ ��ام وا�ستمرارية ير�أ�س حتريره ��ا الآن ف�ضيلة الأ�ستاذ
ال�سي ��د حممد وا�ضح ر�شيد الندوي  ،من كبار �أ�ساتذة اللغة العربية
و�آدابه ��ا  ،وعميده ��ا �إىل م ��دة ال ب�أ�س بها  ،وقد يح ��ل الآن من�صب
رئي� ��س ال�ش�ؤون التعلمية لندوة العلم ��اء  ،وله براعة كبرية يف جمال
ال�صحافة العربية وجتربة فريدة فيها منذ مدة طويلة  ،ال يدانيه يف
ذلك �أحد يف الهند اليوم .
ه ��ذه بع�ض �إ�شارات �إىل �إجنازات ن ��دوة العلماء يف جمال اللغة
العربي ��ة � ،أم ��ا خدماته ��ا يف ه ��ذا املجال فه ��ي حتت ��اج �إىل �أ�سفار
وجمل ��دات  ،وال �شك �أن ندوة العلماء ق ��د �أن�ش�أت ذوق اللغة العربية
يف �شبه القارة الهندية ون�شرتها لغ ًة حية نامية وجعلتها لغة املحافل
واملجال� ��س  ،وقد كانت من قب ��ل يف هذه املنطقة لغة الكتب املنهجية
فقط  ،لي�س غري.

- 52 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

تعليم اللغة العربية يف الهند امل�شكالت والتطلعات

كيف ينبغي �أن تد ّر�س اللغة العربية لتالميذنا و�أبنائنا  ،وما هي
طريق ��ة تدري�سها يف بلدنا الهند ب�صف ��ة خا�صة؟ وميكن �أن نلخ�ص
�أو ًال أ�ه ��داف تعلم اللغ ��ة العربية لدى الطالب امل�سل ��م الهندي فيما
ي�أتي من نقاط :

�أهداف اللغة العربية :

1 .1تعلم اللغة العربي ��ة والتحم�س لها واالعتزاز بها بو�صفها لغة
الدين الإ�سالمي  ،وعن�صر ًا قوي ًا من عنا�صر تكوين �شخ�صية
امل�سلم  ،وبو�صفها من مقومات الوحدة الإ�سالمية .

2 .2الغرية على �أجماد التاريخ الإ�سالمي والتعلق بها عن عقيدة
و�إميان  ،والفخر ب�أن �أ�صح ��اب املجد الإ�سالمي �إمنا كانت
لغته ��م اللغة العربية  ،فالبد من تقليدهم واتباع خطواتهم
يف هذا املجال .
3 .3احلر�ص ال�شديد على االت�صال القوي املبا�شر مبنابع الدين
والفكر الإ�سالمي  ،واالطالع عل ��ى حقائق الدين والعقيدة
الإ�سالمي ��ة كما هي م�شروح ��ة موجودة يف الكتاب وال�سنة ،
وذلك ال يتحقق �إال بتعلم اللغة العربية .
وينبغ ��ي �أن ال يت�صدى لتعليم اللغة العربية من املدر�سني �إال من
كان يحمل الكفاءات التالية :
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�1 .1أن يك ��ون ذا قدرات لغوي ��ة بوجه خا�ص  ،وخربات تدري�سية
يف ه ��ذا املجال بالذات  ،ك�أن يك ��ون قادر ًا على �أداء الفكرة
بو�ض ��وح وطالق ��ة  ،وق ��ادر ًا عل ��ى تطوي ��ع اللغ ��ة مل�ستويات
الأطفال  ،وعلى ح�سن الإلقاء والأداء وعلى �صياغة الأ�سئلة
التي تنا�سب �سن الطفل وبيئته .
�2 .2أن يك ��ون لدي ��ه إ�مل ��ام كاف بطريق تعليم الق ��راءة والكتابة
وخا�صة للمبتدئني مع الإتقان الكايف لقواعد النحو .
�3 .3أن يك ��ون عنده ق ��درة تامة على تعليم اللغ ��ة بنف�س اللغة ال
بالرتجم ��ة والنقل  ،ف�إن تعليم اللغة العربية للطالب الهنود
بوا�سط ��ة الرتجم ��ة �إىل اللغة الأردية ي�ض ��ر املبتدئني بوجه
خا� ��ص  ،ويحول دون تعلي ��م اللغة بطريق مبا�شر  ،وما لهذه
الطريقة من �ضرر وعيب ال يخفى على �أ�صحاب اخلربة .
ومم ��ا ال�شك فيه �أن اللغ ��ة العربية بوجه خا� ��ص قد دخلها من
التط ��ور والتو�س ��ع ما جعلها لغ ��ة عاملية ذات �ش�أن كب�ي�ر  ،حتى لدى
غ�ي�ر امل�سلمني الذين يحر�صون كل احلر�ص عل ��ى تعلمها و�إتقانها ،
و�أن العوامل ال�سيا�سية لتوطيد العالقات بني الدول العربية وغريها
منح ��ت اللغة العربية ات�ساع ًا وتط ��ور ًا كبري ًا  ،وجعلتها ت�ساير العامل
املعا�صر جنب ًا �إىل جنب يف جميع املجاالت الدولية واملحافل العاملية،
الأم ��ر الذي يحت ��م علينا نحن امل�سلم�ي�ن �أن ال نظ ��ن باللغة العربية
عج ��ز ًا �أو �أنه ��ا لغ ��ة الدي ��ن الإ�سالم ��ي فح�سب  ،ولكنه ��ا جتمع بني

- 54 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

احل�سني�ي�ن  ،وتدر كال اخلريين  ،خري الدين وخري الدنيا  ،وح�سنى
العل ��م وح�سن ��ى العقيدة  ،وذل ��ك واقع ال ي�سمح بغ� ��ض العني عنه �أو
احلط من �ش�أنه يف �أي حال .
وظيفة معلم اللغة العربية :

�إن مدر� ��س اللغ ��ة العربي ��ة يواج ��ه �أول م ��ا يواج ��ه م ��ن طالبه
املبتدئ�ي�ن �أنه ��م ال يعرفون من اللغة �شيئ ًا م ��ا  ،فيتناولهم بالتدريب
عل ��ى التعبري ال�شفوي ويعلمهم كلمة  ،ويجب �أن ي�سمع منهم معناها
�شفوي� � ًا  ،والأف�ض ��ل �أن يفهموا اللغة وال يلتجئ ��وا �إىل و�سيلة �أخرى ،
من التعبري  ،مث�ل ً�ا �إذا علمهم املعلم كلمة "رجل" و�شرح لهم معنى
ه ��ذه الكلمة فال ينبغي �أن يلتجئ التلميذ ب�ش ��رح معناها �إىل و�سيلة
أ�خ ��رى بل يجب �أن يكون قد فهم معنى الكلمة  ،و�إذا طلب منه بيان
معناها �أجاب ب�سرعة .
ويف ه ��ذه املرحلة يجب �أن يقت�صر املدر�س على التعبري ال�شفوي
فيتن ��اول تالميذه بتعليم كلمات يف�سرها له ��م باللغة التي يدر�سها ،
وينبغ ��ي �أن ي�ستفي ��د من الأمور الت ��ي فطر عليها الطف ��ل  ،وهي �أنه
ميي ��ل بطبيعت ��ه �إىل التعب�ي�ر عما يح�س ��ه �أو ي�شاه ��ده �أو يت�أثر به يف
نواحي الن�ش ��اط التي ميار�سها  ،واملدر�س الب ��ارع يتفطن يف تلميذه
لتل ��ك النواحي فيختارها مو�ضوع ًا للأ�سئل ��ة �أو �أ�سا�س ًا للتعليم  ،كما
�أن التلمي ��ذ ال�صغ�ي�ر مييل فطري� � ًا �إىل ال�صور فيح�س ��ن ا�ستخدام
ال�ص ��ور يف تعليم اللغة ؛ لأنها تنط ��ق باملعاين التي يريد �أن يف�سرها
له ��م املدر�س ب�شيء فيه الكثري من ال�صعوبة وهو ي�شري �إىل ال�صدر،

- 55 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

وي�س� ��أل التالمي ��ذ عن معن ��اه  ،وكذلك يح ��ن التلمي ��ذ ال�صغري �إىل
اال�ستم ��اع �إىل الق�ص� ��ص واحلكاي ��ات  ،وه ��ي �أح�س ��ن �أداة لتعلي ��م
اللغ ��ة للمبتدئ�ي�ن  ،وفيها من التعود على التعب�ي�ر وفهم املعاين  ،ما
يعرف ��ه كل خبري  ،وكذلك يجب �أن يوج ��ه املدر�س �أ�سئلة �إىل تلميذه
ال�صغ�ي�ر �أثناء تعليم اللغة ع ��ن العمل املحبب لديه �أو اللعب املف�ضل
عنده  ،وي�س�أله اجلواب على ذلك � ،أو ي�س�أله �أن ي�سرد عليه �شيئ ًا من
تف�صي ��ل العم ��ل �أو اللعب  ،مهما �أخط�أ يف التعب�ي�ر  ،ف�إن خط�أ اليوم
يكون �صواب ًا غد ًا  ،وهكذا . . . .
�أ�ساليب التعليم :

وبه ��ذا الأ�سلوب م ��ن التعليم ي�ستطيع املدر� ��س �أن ينمي ذخرية
الكلم ��ات اللغوية املفردة ل ��دى التلميذ  ،وكلما ك�ث�رت عنده ذخرية
الكلم ��ات املفردة وتو�س ��ع قامو�س اللغات املف ��ردة قويت قدرته على
التعب�ي�ر  ،وانطل ��ق ل�سانه بالق ��راءة ون�ش�أت عنده ملك ��ة التدرج من
املف ��ردات �إىل اجلم ��ل  ،وحت�سن ��ت مواقف ��ه يف تعلم اللغ ��ة العربية،
ولتعوي ��د التلمي ��ذ على ه ��ذه الطريق ��ة يف تعليم اللغ ��ة وتدريبه على
التقدم يف هذا املجال يجب �أن يتبع الأ�ساليب الآتية:
1 .1و�ض ��ع قائم ��ة للمف ��ردات م ��ن الكلم ��ات واللغ ��ات ال�شائعة
اال�ستعمال مع مراعاة م�ستوى الطالب ال�صغري الذي تكتب
ل ��ه القائم ��ة � ،أو مراع ��اة م�ست ��وى الف�صل ال ��ذي تو�ضع له
القائم ��ة  ،ويتدرج فيها يوم ًا لآخر ح�س ��ب قدرات التالميذ
ال�صغ ��ار املدر�سي ��ة واملنزلي ��ة  ،ويطلب منه ��م �أن يتمرنوا
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عليه ��ا ويتقنوه ��ا ثم ُيك ّونوا منها جم�ل ً�ا �صغرية  ،حتى �إذا
مل�س فيهم التقدم وجودة التمرن يزيد القائمة �إىل خم�سني
ث ��م �إىل مئ ��ة  ،ث ��م �إىل مئتي كلم ��ة  ،وثالث مئ ��ة و�أربعمئة
وخم�سمئ ��ة  ،طبق� � ًا حلاجات التالميذ ومراع ��ا ًة لظروفهم
التعليمية :
2 .2االنتق ��ال من و�ضع قوائم للمفردات �إىل و�ضع قوائم للجمل
التام ��ة املنا�سبة لكف ��اءات التالميذ وم�ستواه ��م  ،وتكليف
التالميذ �صناعة اجلمل من الكلمات املفردة التي ادخروها
من قبل  ،ومن اجلمل ال�صغرية �إىل اجلمل الطويلة وذوات
الكلمات العديدة  ،ثم �إىل و�ضع كالم وجيز من تلك اجلمل.
3 .3تدري ��ب التالميذ ال�صغار على كتابة ق�صة من واقع احلياة
ال ��ذي يعي�ش ��ه  ،ك�أن يكت ��ب عن ي ��وم اجلمعة مث�ل ً�ا  :كيف
ق�ض ��اه� ،أو ع ��ن حديق ��ة احليوانات ماذا �شاه ��د فيها  ،وما
�أ�شبه ذلك.
طريقة التعليم :

ه ��ذا يف جمال التعبري  ،الكتابي وميكن للمدر�س ح�سب تقديره
للظروف و�أ�سلوبه يف التدري�س واهتمامه بتنمية مواهب التالميذ يف
نف�س هذا املجال �أن يتبع الطرق الآتية مث ًال :
1 .1يكلف تالميذه ب�إكمال جملة ناق�صة يعرفهم �إليها  ،ويتدرج
يف �إطال ��ة اجلملة وزيادة مالب�ساتها م ��ن كلمات ثالث �إىل
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كلم ��ات خم�س � ،ست � ،سبع  ،ثمان  ،ت�سع  ،ع�شر ،ذلك ك�أن
يعر�ض عليهم جملة  :جاء �أحمد  ،ويطلب منهم �أن يزيدوها
م ��ن كلمتني فتك ��ون مث ًال ج ��اء �أحمد �إىل بيت ��ي  ،ثم يطلب
الزي ��ادة فيها فتكون مث ًال جاء �أحمد �إىل بيتي  ،وجل�س على
الكر�سي  ،ثم يطلب الزيادة فتكون اجلملة مث ًال جاء �أحمد
�إىل بيت ��ي وجل�س عل ��ى الكر�سي وتناول ال�ش ��اي وزار والدي
و�س َّلم عليه  ،وهكذا ميكن الزيادة يف اجلملة الواحدة حتى
متتد �إىل عدة جمل .
2 .2يوج ��ه �أ�سئلة عامة متعددة  ،ويطلب منه ��م �أن يردوا عليها
بو�ض ��وح وينبغ ��ي �أن تك ��ون الأ�سئل ��ة بحيث ميك ��ن �أن تكون
�أجوب ��ة �إذا �سمعه ��ا التالمي ��ذ  ،و�أخرى يحت ��اج يف الإجابة
عنها �إىل جهد عقلي .
3 .3ميل ��ي عليهم جم ًال تكون عنا�صر لق�صة �صغرية  ،ثم يطلب
منهم �أن ي�ضعوا الق�صة وي�ستعملوا فيها تلك العنا�صر التي
�أمالها عليهم.
4 .4يحك ��ي للطالب ق�صة ق�صرية ثم يطل ��ب منهم �أن يكتبوها
بتعبريه ��م ولغتهم � ،أو ميل ��ي عليهم مب ��د�أ الق�صة ويطلب
منهم �أن يكملوها ب�أنف�سهم .
5 .5يطل ��ب منهم م ��لء املوا�ض ��ع ال�شاغرة م ��ن كالم �أو جمل ،
وذل ��ك يف جمال التنمية اللغوية بح�سب نظرته نحو م�ستوى
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الط�ل�اب و�أح ��وال البيئ ��ة وظ ��روف املدر�س ��ة يف املرحل ��ة
االبتدائية .
ي�ؤخذ التالميذ يف ه ��ذه املرحلة التي �أ�شرنا �إلينا بالتدرب على
القواع ��د النحوية املبتدئة وتطبيقها عل ��ى تعبرياتهم منذ االبتداء،
فمث�ل ً�ا الكلمة وال ��كالم و�أن ��واع الكلمة و�أن ��واع الإعراب م ��ن الرفع
والن�ص ��ب واجلر واجلزم  ،ومت ��ى تكون الكلم ��ة مرفوعة ومن�صوبة
وجمرورة وجمزومة  ،كل ذلك على م�ستوى مبتدئ من غري تف�صيل
�أو تف�س�ي�ر  ،لأن املهم �أن يعرف التلميذ �أن الفاعل مرفوع  ،واملفعول
من�ص ��وب  ،واملبتد أ� مرفوع واخلرب كذل ��ك  ،وامل�ضاف �إليه جمرور،
وم ��ا دخ ��ل عليه ح ��رف من ح ��روف اجلار فه ��و جم ��رور  ،وبات�ساع
التلمي ��ذ يف املعرف ��ة اللغوية والق ��درة على التعبري يت�س ��ع يف معرفة
القواعد وتطبيقها على جمله وكالمه وتعبرياته.
قواعد العربية يف تعليم اللغة :

ويج ��ب �أن ال يفوتنا يف ه ��ذه املنا�سبة �أن تدري� ��س قواعد النحو
بالن�سبة للتالميذ ال�صغ ��ار و�سيلة من و�سائل �صحة التعبري  ،فالبد
م ��ن االقت�صار يف مطالبة تطبيق القواعد النحوية على ما يحتاجون
�إليه يف درا�ستهم احلا�ضرة من القواعد ال�ضرورية لتقومي �أل�سنتهم
وت�صحي ��ح �أ�سلوبه ��م  ،وتعبرياتهم وفهمهم مم ��ا ُيع َر ُ�ض عليهم من
الأ�سالي ��ب فهم� � ًا �صحيح� � ًا � ،أما ما زاد عن ذلك م ��ن م�سائل النحو
وقواعد اللغة فال �ش�أن للطالب ال�صغار وال ينبغي �أن ي�شغلهم املعلم
مب ��ا ال يحتاجون �إليه  ،بل ويرتك ذل ��ك للذين يتخ�ص�صون يف اللغة
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والنح ��و  ،وقد يظن بع�ض امل�شتغلني بالتعليم �أن تخ�صي�ص ح�ص�ص
تدري� ��س النح ��و والقواعد نوع م ��ن العبث وم�ضيع ��ة لوقت التالميذ
الثم�ي�ن ،وو�ضع جهودهم يف غري حملها  ،ويزعم ��ون �أن ال�صحة يف
ال ��كالم و الف�صاح ��ة يف البي ��ان �إمنا تتوقفان عل ��ى ال�سليقة والذوق
ويزعم ��ون كذل ��ك �أن تخ�صي�ص ح�ص� ��ص لتعليم النح ��و والقواعد
يوه ��م التالميذ ال�صغار �أن النحو غاي ��ة  ،ولي�س و�سيلة  ،فيحفظون
القواع ��د من غري فه ��م وال معرف ��ة ويعر�ضون عن ناحي ��ة تطبيقها
العمل ��ي  ،ولكن �أمامنا ر�أي لأبي عثم ��ان عمرو بن بحر اجلاحظ يف
منهج النحو يبني لنا املنهج الو�سط يف تعليم النحو يقول :
"�أم ��ا النحو فال ت�شغ ��ل قلب ال�صبي �إال مبقدار ما ي�ؤديه �إىل
ال�سالم ��ة م ��ن فاح�ش اللحن  ،وم ��ن مقدار جهل الع ��وام  ،يف كتاب
�إن كتب ��ه  ،و�شع ��ر �إن �أن�ش ��ده  ،و�شيء �إن و�صفه  ،وم ��ا زاد على ذلك
فه ��و م�شغلة عما هو �أوىل به من رواية املثل ال�سائر واخلرب ال�صادق
والتعبري البارع � ،إمنا يرغب يف بلوغ غاية النحو وجماوزة االقت�صار
فيه من ال يحتاج �إىل تعرف ج�سيمات الأمور  ،ولي�س له حظ غريه ،
وال معا�ش �سواه  ،وعوي�ص النحو ال يجدي يف املعامالت  ،وال ي�ضطر
�إليه يف �شيء" (ر�سائل النحو للجاحظ) .
م�شكالت يف تعليم اللغة العربية :

وبه ��ذه املوا�صفات الوجيزة الت ��ي �شرحناها يف هذا املقال حول
تعليم اللغة العربية يف الهند تتبني امل�شكالت التي نواجهها يف جمال
تعلي ��م اللغ ��ة العربية يف هذه الب�ل�اد  ،ذلك �أن املعلم�ي�ن لهذه اللغة
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�إذا مل تتواف ��ر فيهم تل ��ك الكفاءة املطلوبة يف تعليم اللغة  ،ومل يكن
املتعلمون لهذه اللغة مبخل�صني  ،جمدين يف تعلمها  ،فقلما يبذلون
جمه ��ودات يتطلبها منهم تعلم ه ��ذه اللغة العزيزة  ،وخا�صة طالب
املدار� ��س الإ�سالمية التي ت�سمى باملدار�س العربية  ،فهم ال يركزون
على تعلم اللغة العربية اهتماماتهم  ،بل وال يعتنون بها �أثناء التعليم،
و�إمنا يتبعون العادة التي ورثوها طالب ًا عن طالب .
�أم ��ا ق�سم اللغ ��ة العربية يف اجلامعات الع�صري ��ة يف الهند فهو
�أ�ضع ��ف ق�س ��م بالن�سب ��ة �إىل الأق�س ��ام الأخ ��رى وهو ال ين ��ال عناية
امل�س�ؤول�ي�ن مبا ه ��و حقه  ،وقد يهمل الأ�سات ��ذة واملحا�ضرون يف هذا
الق�س ��م يف �أداء م�س�ؤولياتهم التعليمية ويرتكون طالبهم لكي يعدوا
لالختبار الأخري ع ّدته م�ستعينني باملطالعة ومعتمدين على ال�شروح
واحلوا�ش ��ي عل ��ى �أن اللغة العربي ��ة يف اجلامعات العاملي ��ة ُت�ستخدم
لتدري�س املواد الإن�سانية وتنمية القوى العلمية .
�صحوة جديدة نحو تعلم اللغة العربية :

ولك ��ن اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابها بعدم ��ا �أ�صبحت مو�ض ��ع اهتمام
عاملي  ،واعرتفت الأو�ساط العلمية وال�سيا�سية يف البلدان الأعجمية
بقيمته ��ا عل ��ى امل�ست ��وى ال ��دويل � ،أقب ��ل �شب ��اب املدار� ��س وطالب
اجلامعات الإ�سالمية على االعتناء بها  ،وافتتاح ق�سم خا�ص باللغة
العربي ��ة والأدب العرب ��ي فيه ��ا  ،ذلك لك ��ي ُيخرجوا اللغ ��ة العربية
م ��ن زواي ��ا اخلمول واالن ��زواء �إىل ال�ساحة العملي ��ة الوا�سعة  ،حيث
تنف� ��س ال�صع ��داء وتغطي احلياة بكاملها وتعرب ع ��ن جميع ال�ش�ؤون
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والأح ��داث ،وق ��د �أن�شئ ��ت يف �أنح ��اء خمتلف ��ة كلي ��ات لتعلي ��م اللغة
العربي ��ة بو�صفه ��ا حية نامية باقية  ،كم ��ا �صدرت �صحف وجمالت
باللغة العربية يتدرب عليها ال�شباب الكتاب َة واخلطابة واحلوار حول
املوا�ضيع الدينية  ،ومو�ضوعات ال�ساعة  ،ويتجلى فيها الفكر ال�سليم
وتتحلى بالعر�ض اجلميل  ،واملو�ضوعية والواقعية .
ندوة العلماء ودورها يف جمال تعليم اللغة العربية :

وق ��د �أدركت ن ��دوة العلماء يف الهن ��د �سر اللغ ��ة العربية �أول ما
�أدرك ��ت يف نهاية القرن التا�سع ع�ش ��ر يف عام 1893م حينما اتفقت
جماعة من �أه ��ل العلم والغرية والنظرة الثاقب ��ة على ت�أ�سي�س ندوة
العلم ��اء الت ��ي قررت تعلي ��م اللغة العربي ��ة يف الهند لغ� � ًة حية  ،وقد
�أن�شئ ��ت لتحقيق ه ��ذا الغر�ض جامعة �إ�سالمي ��ة با�سم "دار العلوم"
التي كانت ملتقى علماء اللغة العربية من الهند والدول العربية  ،ثم
قام ��وا بتعليم اللغة العربية و�أخرجوها من زوايا اخلمول �إىل �ساحة
احلي ��اة  ،وم ��ا هي �إال مدة قليل ��ة �إذ تخرج من ه ��ذه اجلامعة �أفواج
من علماء و�أدباء اللغ ��ة العربية الذين مثلوها يف جميع �ش�ؤون العلم
والأدب خطاب ًة وكتاب ًة و�صحاف ًة وحوار ًا .
ف ��كان ذلك خط ��وة جرئية يف جمال تعليم اللغ ��ة العربية قامت
به ��ا جامعة ندوة العلماء وحطمت �أح�ل�ام الي�أ�س و�سوء الظن باللغة
العربي ��ة  ،و�أع ��ادت �إليه ��ا احلي ��اة والن�ش ��اط يف ب�ل�اد كان ��ت اللغة
العربي ��ة فيها حم�صورة بني الكتب الديني ��ة ويف ال�شروح واحلوا�شي
والتعليقات .
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ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت تطلع ��ت املدار� ��س الإ�سالمي ��ة العربية يف
الهن ��د �إىل تقليد ندوة العلماء يف هذا املج ��ال  ،فرنى اليوم ما نراه
م ��ن الرتكيز على تعلي ��م اللغة العربية  ،وفتح �أق�س ��ام خا�صة باللغة
العربي ��ة ،و�إقامة ف�ص ��ول للتدريب عليها من جمي ��ع النواحي  ،وقد
�ص ��درت جمالت و�صحف باللغ ��ة العربية  ،وتو�س ��ع نطاقها وتكثفت
االهتمام ��ات الكبرية بتعلي ��م اللغة العربي ��ة وا�ستخدامها يف �ش�ؤون
احلي ��اة كلها يف ه ��ذه البالد  ،ونرج ��و �أن يتي�سر وج ��ود الأكفاء من
مدر�س ��ي اللغ ��ة العربية يف الهند ويك ��ون لتعليم اللغ ��ة العربية فيها
م�ستقبل زاهر.
بع�ض اجلامعات الر�سمية يف الهند ودورها يف ترويج اللغة العربية

وال نن�س ��ى به ��ذه املنا�سب ��ة دور اجلامعات الر�سمي ��ة يف الهند،
ف�إن هذه اجلامعات قد �ساهمت يف ترويج اللغة العربية و�آدابها على
�أو�سع نطاق.
�إن غاي ��ة تدري� ��س اللغ ��ة العربي ��ة يف اجلامع ��ات العربي ��ة ه ��و
�إتقانها،وت�شتمل مناهج تعليمها على ثالث مراحل.
( )1اللي�سان�س ( )2املاج�ستري ( )3الدكتوراه
للمرحلة الأوىل ثالث �سنوات،
للمرحلة الثانية �سنتان.
وللمرحلة الثالثة خم�س �سنوات.
خالل ه ��ذه ال�سنوات يقر�أ الطالب الن�صو�ص العربية والقواعد
النحوي ��ة وال�صرفي ��ة والرتجمة العربي ��ة وتاري ��خ الأدب العربي يف
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القدمي واحلديث و�أ�صول النقد وطرق التدري�س ومناهج البحث ،ثم
ينال الطالب �شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية.
وم ��ن بني هذه اجلامعات جامعة علي ج ��راه الإ�سالمية �أ�س�سها
�س ��ر �سيد �أحم ��د خان يف الق ��رن التا�سع ع�شر امل�سيح ��ي ج�سرا بني
الق ��دمي واجلدي ��د بني ال�شرق والغ ��رب ،وكان �سر �سي ��د �أحمد خان
يتمنى �إع ��ادة الوعي الثقايف يف احلياة ،فكانت تدر�س اللغة العربية
عل ��ى �أ�س� ��س ثابتة ،وق ��د �أقيم يف ه ��ذه اجلامع ��ة ق�س ��م الدرا�سات
الإ�سالمي ��ة وق�سم اللغة العربية و�آدابه ��ا ،و�أُع ّد منهج تعليمي يجمع
بني م�صادر الأدب وال�صحافة العربية احلديثة.
اجلامعة امللية الإ�سالمية بدلهي.

�أ�س�س ��ت هذه اجلامعة يف ع ��ام 1920يف عا�صمة الهند واعتنت
وال تزال تعتني باللغة العربية وتخرج دفعات كثرية للطالب املتعلمني
فيها.
جامعة جواهر الل نهرو بدلهي وجامعة �إيفل يف حيدر�آباد.

وهات ��ان اجلامعتان تهتمان باللغة العربية و�آدابها  ،ومنهجهما
يتميز بالرتجمة العربية وق�س عليها جامعات الهند الأخرى.
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الخاتمة
عل ��ى كل ،فهذه �إطاللة على جهود العلم ��اء امل�سلمني يف مناهج
تعليم اللغة العربية .يف الهند  ،ودرا�سة �سريعة ملدار�سها وجامعاتها
التي تعتني بتعليم اللغة العربية ،و�إن هذه املدار�س واجلامعات رغم
� آض�ل ��ة �إمكانياتها تبذل جهودا كثرية يف ن�ش ��ر وتعميم اللغة العربية
يف بالد نائية عن الدول العربية  ،و�إن دل هذا على �شيء ف�إمنا يدل
على ح ��ب العربية و�آدابها  ،وقد قال الثعالبي " من �أحب اهلل تعاىل
أ�ح ��ب ر�سوله حممدا ﷺ  ،ومن �أحب الر�سول العربي �أحب العرب،
وم ��ن �أحب العرب �أحب العربية ،ومن �أح ��ب العربية عني بها وثابر
عليها ،و�صرف همته �إليها".
وما توفيقي �إال باهلل عليه توكلت و�إليه �أنيب .
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دور النشر واملؤلفات العربية
يف الهند
ودراسة خاصة حول جهود دائرة
املعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن
�أ.د .حممد نعمان خان

(((

(((

�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم اللغة العربية بجامعة دلهي -الهند.
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متت ��از الهند مبي ��زات خمتلفة منها رعايتها للعل ��وم الإ�سالمية
والعربي ��ة .مل تكن اللغة العربية يف الهند لغة ر�سمية �إال ما �شاء اهلل
ولكن علم ��اء الهند مبلوكها امل�سلمني قام ��وا بجهود جبارة يف �سبيل
خدم ��ة لغة ال�ض ��اد وجلبت الهند �إليه ��ا علماء من خمتل ��ف اللغات
والعل ��وم م ��ن جميع �أنح ��اء العامل الإ�سالم ��ي الق ��دمي لكونها �أر�ض
�أم ��ن و�سالم يف ذل ��ك الوقت وكان ��ت الأحوال يف الع ��امل الإ�سالمي
م�ضطربة لأ�سباب خمتلفة منها فتنة التتار ،يقول ف�ضيلة ال�شيخ �أبو
احل�س ��ن علي الندوي رحمه اهلل يف مقدمته للجزء الثامن من كتاب
والده القيم الفريد" :نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع والنواظر" يف
�س�ي�رة �أعالم الهن ��د ،والكتاب �أي�ضا من مطبوع ��ات دائرة املعارف
العثمانية:
" ...فق ��د كان ��ت الهن ��د –كم ��ا يعلم من ل ��ه إ�مل ��ام بالتاريخ
الإ�سالمي -حلق ��ة ذهبية من حلقات الع ��امل الإ�سالمي ،وقد م ّثلت
[كم ��ا مت ّثل]((( طورا فريدا ذا �شخ�صية خا�صة يف الفكر الإ�سالمي
والعلوم الإ�سالمية ...وغمرت الهند موجات من الهجرة الإ�سالمية
بع ��د حملة التتار على الع ��امل الإ�سالمي ب�صفة خا�صة� ،إذ كانت من
�أقوى احل�صون واملعاقل للعنا�صر الإ�سالمية الكرمية القوية والأ�سر
النجيب ��ة الذكي ��ة ،العريق ��ة يف الدين والعل ��م يف إ�ي ��ران وترك�ستان
(((	�إ�ضافة من كاتب هذه املقالة
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وماوراء النهر ب�صفة خا�صة ،وهي املنطقة التي وقعت حتت �سنابك
املغريي ��ن وحت ��ت رحمة الوحو� ��ش يف فجر القرن ال�ساب ��ع الهجري،
وذل ��ك بوجود حكوم ��ات �إ�سالمية قوية يف الهن ��د ،كانت تتلقى هذه
الوف ��ود الكرمية ب�ص ��در رحب ،وتك ��رم وفادتها وحت�س ��ن رفادتها،
وتتناف�س يف �أكرب عدد من العلماء وال�سادة والأ�شراف و�أهل الف�ضل
وال�صالح الذين يلتج�ؤون �إليها ،وتعترب وجودهم مفخرة لي�س فوقها
مفخرة.
وق ��د هزمت هذه احلكوم ��ات الإ�سالمية اجلن ��ود الزاحفة من
التت ��ار �شر هزمية ،ج ّربها التت ��ار يف تاريخهم الطويل الذي مل يكن
يع ��رف غ�ي�ر االنت�صار ،وغ�ي�ر النار والدم ��ارّ ،
وحطم ��ت جيو�شهم
حتطيما ال يعرف يف غري هذه الناحية من نواحي العامل الإ�سالمي.
وناهيك ب�أن التتار قد زحفوا على الهند خم�س مرات يف حكومة
عالء الدين اخللجي (716-696هـ) وحده بحما�س وت�صميم عرف
بهما التت ��ار ،وهزمتهم اجلنود العالئية هزمية منكرة ،وافرت�ستهم
افرتا�س الذئاب للنعاج ،ومل يطمحوا بعد ذلك �إىل الغارة على الهند
ومل ي�ست�شرف ��وا لها ،وظل علم ��اء امل�سلمني �آمنني مطمئنني ،عاكفني
عل ��ى الدر�س والت�ألي ��ف ،ون�شر العل ��م والدين ،والرتبي ��ة والإر�شاد،
وازدهرت الثقافة الإ�سالمية ازدهارا مل يعرف يف بلد �إ�سالمي �آخر
يف ه ��ذه القرون التي تعت�ب�ر قرون انحطاط ع ��ام يف العلم والأدب،
والفك ��ر والت�ألي ��ف ،و�ساد عل ��ى الع ��امل العربي ال ��ذي �أثخنته 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�صال ��ة والإب ��داع ،وظلت خلية
تع�سل يف الهند يف قرون متوالية ،وزخرت القرى الكبرية،
الإ�س�ل�ام ّ
ف�ضال عن امل ��دن واحلوا�ضر وف�ضال عن ق�صب ��ات البالد وعوا�صم
احلكوم ��ات بالعلم ��اء واملعلم�ي�ن املنقطع�ي�ن �إىل الدر� ��س والإف ��ادة
وامل�ؤلفني املتجردين للت�أليف والكتابة وال�شيوخ العاكفني على الزهد
والعبادة والإر�شاد والإفادة ،ال يح�صيهم �إال من �أح�صى رمل "عالج"
و�شعر غنم بني كلب"(((.
بداية املطابع يف الهند:

يرج ��ع تاري ��خ املطاب ��ع يف الهن ��د �إىل جم ��يء الربتغالي�ي�ن �إليها
َف أُ��س�س ��ت املطابع يف الهند يف املناطق ال�ساحلي ��ة غر ًبا و�شر ًقا ،و�أول
مطبعة �أ�س�ست فيها عام 1556م يف غوا ( )Goaلن�شر امل�سيحية و�أول
كت ��اب طبع فيها ع ��ام 1557م بعنوان دوترينا كري�ست ��ا (Doutrina
 )Christaيعن ��ي مب ��ادئ امل�سيحية للقدي�س زي وي ��ر()St. Xavier
باللغة الربتغالية .وال توجد الآن �أية ن�سخة من هذا الكتاب .وقد �ساهم
خمتل ��ف الفرق امل�سيحية يف تطوير الطباع ��ة يف الهند وطبعت املواد
الديني ��ة امل�سيحية باللغات املحلي ��ة التي تكتب باحلروف غري العربية

((( نزه ��ة اخلواطر (طبع ��ة دائرة املع ��ارف العثمانية) ( 3-2/8مقدم ��ة) ،وال توجد
ه ��ذه العب ��ارة يف مقدمة ال�شيخ �أبي احل�سن علي الن ��دوي ،يف طبعة نزهة اخلواطر
اجلديدة بعنوان «الإعالم مبن يف الهند من الأعالم».
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فبد�أت الطباعة يف اللغة التاميلية قبل اللغات الهندية الأخرى(((.
ويعت�ب�ر منت ال�سراجية يف علم الفرائ�ض لل�سجاوندي �أول كتاب
عربي معروف طبع يف الهند وقد ترجمه �إىل اللغة الإجنليزية ال�سري
ولي ��ام جون ��ز ( )Sir William Jonesون�شره م ��ع املنت العربي يف
كلكته (حاليا كولكاتا) �سنة 1792م(((.
ويرج ��ع تاري ��خ طباعة امل�صاح ��ف ال�شريفة يف الهن ��د �إىل عام
1802م ،ثم بد�أت طباعة القر�آن الكرمي مرتجما �إىل اللغة الأردية.
طباعة الكتب العربية يف الهند:

وب ��د�أت الطباع ��ة باحل ��روف العربي ��ة يف �أواخر �سن ��ة 1713م
�أو �أوائ ��ل �سنة 1714م يف مدين ��ة ترانقوبار ( ،Tranquebarحاليا:
ثارانغامب ��ادي " )"Tharangambadiحي ��ث ُطب ��ع كت ��اب بعنوان
"�شرك سے بیزاری اور ا�س سے بچنے كا راستہ"((( يعني الرباءة
من ال�شرك وطريقة االحرتاز منه .وبد�أت طباعة الكتب العربية يف
الهند يف �أول العقد التا�سع من القرن الثامن ع�شر.
اجلدير بالذكر �أن ��ه لي�س هناك دور كبري ل ُدور الن�شر التجارية
يف طباع ��ة الكت ��ب العربية ب�سبب عدم وجود ع ��دد كبري من ُقرائها
ب�ي�ن عامتهم ،فالكت ��ب العربية حتى الكتب الديني ��ة منها ،ت�شرتيها
((( جنوبي هند كي اردو �صحافت �ص .108
((( معجم املطبوعات العربية �ص .184
((( انظر جنوبي هند كي اردو �صحافت .109
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املكتب ��ات اخلا�ص ��ة والعام ��ة وبع�ض الأف ��راد واملدار� ��س الإ�سالمية
ملكتباته ��ا و�إعارتها للط�ل�اب الدار�سني فيها فلذل ��ك طباعة الكتب
العربية كانت ومازالت عمال علميا خال�صا يتوىل �أمرها من ال يتوقع
نف ًع ��ا ما ّد ًيا يف طباعته ��ا ،والآن هناك بع� ��ض امل�ؤ�س�سات احلكومية
التي تقدم م�ساعدة مالية لن�شر الكتب العربية ،لذلك نرى �أن الكتب
الدينية طبعت �أكرث ما طبعت من الكتب العربية يف الهند لأنها تباع
يف املدار�س املنت�شرة يف جميع �أنحاء الهند.
م�ساهمة دور الن�شر يف ترويج الكتب العربية:

عندم ��ا دخ ��ل الإجنليز الهن ��د جا�ؤوا 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 تو�سعت دائرتها �إىل املجاالت الأخرى .واملدينة
التي خدم ��ت اللغة العربية بن�شر تراثها من ��ذ دخول الطباعة فيها،
هي مدينة كلكت ��ه ( )Calcuttaوكانت مق ًرا لال�ستعمار الإجنليزي
يف الهن ��د وقد �ساعدها وجود امل�ست�شرقني فيها� .أ�س�س الربيطانيون
فيه ��ا اجلمعي ��ة الآ�سيوي ��ة (يف البنغ ��ال) يف  15يناي ��ر 1784م،
وكان م�ؤ�س�سه ��ا ورئي�سه ��ا الأول ال�س�ي�ر وليام جون ��ز الذي ن�شر منت
ال�سراجية مع ترجمته �إىل الإجنليزية وكذلك �أ�س�س وارن ها�ستنغ�س
(� )Warren Hastingsأول حاك ��م عام بريطاين للبنغال ،املدر�سة
العالية يف �أكتوبر 1780م ،وحتمل نفقاتها ل�سنتني حتى وافق جمل�س
الإدارة الربيط ��اين ب�صرف النفقات للمدر�س ��ة ،ومنحت احلكومة
الهندية حاليا هذه املدر�سة درج ��ة اجلامعة .ولأهمية اللغة العربية
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يف الهن ��د مل ي�ستط ��ع الربيطاني ��ون �ص ��رف النظر عنه ��ا فاختاروا
من الكت ��ب العربية املخطوط ��ة وحققها امل�ست�شرق ��ون الربيطانيون
م ��ع جماعة من علم ��اء الهند ون�شروه ��ا من �شركة الهن ��د ال�شرقية
واجلمعية الآ�سيوية ومن مطابع �أخرى بكلكته.
مطابع َكلكته ( ،Calcuttaحاليا كولكاتا :((()Kolkata

كان ��ت يف كلكته مطابع كث�ي�رة �ساهمت يف ن�ش ��ر طباعة الكتب
العربي ��ة ،منه ��ا مطبع ��ة كوب ��ر ( .)Cooper Pressوكان ملطبع ��ة
كوب ��ر اللندني ��ة ف ��رع يف كلكت ��ه ،طب ��ع معج ��م املف ��ردات الفار�سية
والعربي ��ة والإنكليزية لولي ��ام كريك باتري ��ك ( )Kirkpatrickيف
ف ��رع لن ��دن �سن ��ة 1785م ثم طبع ملح ��ق له يف فرعه ��ا بكلكته �سنة
1799م ،.و�إي�س ��ت انديا كومباين بري�س (East India Company
 )Pressالت ��ي طبعت كليات �سعدي (�أعمال ال�شيخ �سعدي الفار�سية
والعربية) يف جملدين �سنة  1791و 1795م ،وكذلك ن�شر بيلي جان
( )John Belliم ��ن ه ��ذه املطبع ��ة كتب القواعد العربي ��ة بعنوان:
جمموعة الكت ��ب املتداولة لدر�س النحو يف ثالث ��ة جملدات ،ي�شتمل
الأول منه ��ا على مئة عام ��ل و�شرح مئة عام ��ل وامل�صباح وطبع �سنة
1802م ،والثاين على هداية النحو والثالث على الكافية وطبعا �سنة
 1803و1805م بالرتتي ��ب ،ومطبعة �إي�شيات ��ك ليثوغرافك كومباين
( ) Asiatic Lithographic Companyالت ��ي طبع ��ت الفت ��اوى
احلمادي ��ة �سنة 1825م ،وف�صول العم ��ادي ودر املختار كليهما �سنة
((( معظم املعلومات م�أخوذة من «كلكته كےقدمياردومطابع» �ص�ص .69-21
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1827م ،كلها يف فقه الأحناف واملغني يف �شرح املعجز ل�سديد الدين
ال ��كازروين �سن ��ة 1828م يف الط ��ب ،واملطبعة الطبي ��ة (Medical
 )Pressالتي ن�شرت الهداية يف الفقه والكافية يف النحو ،ثم �سميت
ه ��ذه املطبعة مطب ��ع مظهر العجائ ��ب فن�شرت ه ��ذه املطبعة تاريخ
مل ��وك الأر�ض �سنة 1866م ونفحة اليمن لل�شرواين .ثم �سميت هذه
املطبعة "�أردو كائد بري�س" ( )Urdu Guide Pressوطبعت نفحة
اليمن.ومطبعة ب�ش ��وب كوليج ( )Bishop College Pressوكانت
ت�سمي عادة مطبعة كوليج (كوليج بري�س) التي ن�شرت كتاب الإ�صابة
يف متييز ال�صحابة .ون�شرت مطبعة �أيدوكات�شيون (مطب ع �Educa
 )tionالفت ��اوى العاملكريية �أو الهندية يف �ستة جملدات �ضخمة بني
1829-1828م كما طبعت الأ�شباه والنظائر �سنة .1844
مطابع لكهن�ؤ (:)Lucknow

تعت�ب�ر لكهنو �أي�ضا م ��ن �أهم املدن التي تول ��ت وتتوىل مكتباتها
طباع ��ة الكتب العربية .من �أهم مطابع الكت ��ب العربية مطبعة َن َو ْل
ِك�ش ْور التي خدمت اللغة العربية بعلومها العربية والدينية حوايل مئة
�سنة من � 1858إىل 1950م .ومطبعة نولك�شور لي�ست مطبعة �أو دارا
للن�شر فقط بل كانت جممعا علميا للبحث والتحقيق مبعنى الكلمة،
وكان يعمل فيها الن�ساخ واخلطاط ��ون والعلماء م�ستغنني ومن�شغلني
ب�أعماله ��م م ��ن الن�سخ والت�صحي ��ح والبحث والتحقي ��ق والت�صحيح
وبع ��دد كب�ي�ر مل يجتمع هذا الع ��دد الهائل يف �أي ��ة مطبعة �أخرى يف
الهن ��د .وكان م ��ن ال�صع ��ب �إيجاد الن�س ��اخ املهرة الذي ��ن ين�سخون
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الن�سخ ��ة النهائية بخطهم اجليد للطباع ��ة ف�أ�س�س املن�شي نولك�شور
�صاحب املطبعة دارا لرتبية النا�شئني للن�سخ وكتابة امل�سودات وبذلك
�سه ��ل �أم ��ر الطباعة له .وكان ع ��دد الن�ساخ الدائم�ي�ن �أكرث من مئة
نا�س ��خ بالإ�ضاف ��ة �إىل الن�ساخ الذين كانوا يعمل ��ون عملهم حينا بعد
حني ح�س ��ب العمل املتوفر لهم وي�أخذون الأجرة ح�سب كمية عملهم
وكان عدده ��م �أي�ض ��ا ال يقل عن مئ ��ة نا�س ��خ((( .وكان هدفه خدمة
الوط ��ن وتوفري الكتب ب�سعر �أرخ�ص ،وتطورت املطبعة تطورا هائال
حت ��ى تفرع ��ت وتعددت لها ف ��روع يف عدة من امل ��دن الهندية وترك
املن�شي نول ك�شور عند وفاته ،عقارا بقيمة ع�شرة ماليني روبية وكان
ملطبعت ��ه فروع يف كانبور والهور وباتياال و�إله �آباد و�أجمري وجبل بور
وكان له وكالء يف دلهي وباتنا وكلكتا وغريها من املدن الهندية كما
كان ل ��ه ممثل يف لندن((( .وكانت مطبعت ��ه معروفة يف ال�شرق فكان
ي�صدر الكتب �إىل �إيران و�أفغان�ستان وترك�ستان ال�صينية و�أذربيجان
و�سمرقن ��د وبخ ��ارى وطا�شقند ،كم ��ا كانت مطبوعات ��ه معروفة يف
البلدان العربية والأوروبية .وكان قد بنى دارا لل�ضيافة لكرثة التجار
التي كانوا ي�أتون �إليه ل�شراء الكتب .وكان تاجرا ناجحا ال مييز بني
كتاب و�آخر بل كان ين�شر الكتب باحلروف العربية والهندية وغريها
كما كان ين�ش ��ر الكتب جلميع الديانات واملناه ��ج الدرا�سية والكتب
الأ�سطوري ��ة ويف املو�ضوعات املختلفة ،لذلك كان مو�ضع تقدير لدى
جميع الفرق ومن الكتب الكثرية التي طبعها بالعربية:
((( من�شي نول ك�شور �ص .16
((( ال�سابق �ص .25
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الإتقان يف علوم الق ��ر�آن لل�سيوطي ،والتبيان يف �إعراب القر�آن
للعكربي ،والدر النظيم يف خوا�ص القر�آن العظيم لليمني ال�شافعي،
وتف�س�ي�ر البي�ض ��اوي والتف�سري املن�س ��وب �إىل ابن عرب ��ي ،و�سواطع
الإلهام لفي�ضي .والتف�س�ي�رات الأحمدية (يف �أحكام القر�آن) للمال
جي ��ون ،و�إر�ش ��اد ال�س ��اري يف �شرح البخ ��اري للق�سط�ل�اين ،و�شرح
النووي ل�صحيح م�سلم ،و�س�ن�ن �أبي داوود ،و�سنن ابن ماجه ،وجامع
الرتمذي ،وم�شكاة امل�صابي ��ح للتربيزي وجممع بحار الأنوار ملحمد
طاه ��ر ال َف َتن ��ي ،ودالئل اخل�ي�رات ،للج ��زويل ،واحل�صن احل�صني
للجزري ،وال�شفا بتعريف حقوق امل�صطفى للقا�ضي عيا�ض ،وتقريب
التهذيب البن حجر .و�أح�س ��ن الب�ضاعة يف م�سائل الر�ضاعة ملحمد
�أح�س ��ن النانوتوي ،و�أحوال طبق ��ات الفقهاء م ��ع اجلامع ال�صغري،
و�أ�ص ��ول ال�شا�شي م ��ع حا�شي ��ة حممد ح�س ��ن ال�سنبهل ��ي ،والأ�شباه
والنظائ ��ر البن جني ��م ،والبناية �شرح الهداية للعين ��ي ،والتلويح مع
ثالث حوا�ش للتفتازاين ،واجلامع ال�صغري للإمام حممد بن احل�سن
ال�شيباين ،والدر املختار يف �شرح تنوير الأب�صار للح�صكفي ،و �شرح
كنز الدقائق لب ��در الدين العيني ،والفتاوى الهندية ،وفتاوى قا�ضي
خان ،ون ��ور الأنوار للمال جيون ،و�أ�صول الكايف ،والفروع من الكايف،
كالهما للكليني ال�شيعي.
و�ألفي ��ة البن مال ��ك ،وت�سهيل الكافية لعب ��د احلق اخلريابادي،
والكافيةالب ��ن احلاجب ،ودي ��وان علي بن �أبي طال ��ب ،وحما�سة �أبي
مت ��ام ،واملعلق ��ات ال�سبع ،و�ش ��رح احلما�س ��ة لل�شيخ في� ��ض احل�سن
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ال�سهارنف ��وري ،والقليوبي ،ومقامات احلري ��ري ،وخمت�صر املعاين
للتفت ��ازاين ،والقامو� ��س املحي ��ط للفريوزابادي ،و�أ�سا� ��س البالغة
للزخم�ش ��ري ،وفقه الل�سان لكرامت ح�سني ،و�إحياء العلوم للغزايل،
وغني ��ة الطالب�ي�ن لل�شيخ عب ��د القادر اجلي�ل�اين ،وف�صو�ص احلكم
البن عرب ��ي ،وعوارف املع ��ارف ل�شهاب الدين ال�سه ��روردي و�شرح
العقائ ��د الن�سفية ،و�ش ��رح املواق ��ف لل�شريف اجلرج ��اين ،وميزان
املنطق ،و�شرح �إ�شارات ابن �سينا ،لن�صري الدين الطو�سي ،وحميات
القانون مع احلوا�شي الب ��ن �سينا ،وال�سديدي �شرح املوجز ،للحكيم
ال ��كازروين ،و�ش ��رح الأ�سب ��اب يف جملدي ��ن ،للحكي ��م جن ��م الدين
ال�سمرقندي،وقانوجنه:خمت�ص ��ر يف الطب ،وموجز القانون ،لعالء
الدين القر�شي ،ومعاجلات نفي�سي ،لنفي�س بن عو�ض القر�شي.
وتعت�ب�ر مدينة دهلي �أو دله ��ي (� )Delhiأي�ضا من �أكرب مراكز
طباع ��ة الكتب العربية يف الهند ومن املكات ��ب القدمية فيها�:أح�سن
املطاب ��ع واجلمعي ��ة بري�س وجي ��د برقيربي�س ومطب ��ع ح�سني حممد
واملكتب ��ة الرحيمية واملكتب ��ة الر�شيدية ومكتب ��ة جمتبائي وحمبوب
املطابع،و�إ�سالم ��ك فندر� ��س بي ��ورو(  (�Islamic Wonders Bu
 ،)reauوبرنتن��گ ورك� ��س ،الب�ل�اغ بابليكات�سي ��ون ،وج-ك� -آف�ست
بري� ��س (جاي كيه �آف�سيت برنتارز) ،ومطبعة دار ال�سالم ،ومرکزي
مکتب��ه �إ�سالم ��ي پبلي�شرز ومكتب ��ة �أب ��ي احل�سن عل ��ي ،ودار�سلمان
للطباع ��ة والن�شر ،ودار العلم ،مكتبة املع ��ارف ودار الفاروقي ،ودار
املعرفة،جامع ��ة نغ ��ار ،ودان� ��ش بکڈپ��و ،وامل�ؤ�س�سة الهندي ��ة للثقافة
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وال�ت�راث والفن ،ونيو پبل��ک پري�س ،ويون�ي�ن بري�س.وغريها خا�صة
القدمي ��ة منها ذهبت مع الزمن وم ��ن مطبوعاتها :رو�ضة الأدب يف
ت�سهي ��ل كالم الع ��رب ،و المع الدراري على جام ��ع البخاري ،لل�شيخ
ر�شي ��د �أحمد الكنكوهي و�إكفار امللحدين يف �ضروريات الدين لل�شيخ
حمم ��د �أنور �شاه الك�شمريي وني ��ل الفرقدين يف م�س�ألة رفع اليدين،
ل ��ه �أي�ضا ،والقول الف�صيح فيما يتعلق بن�ضد �أبواب ال�صحيح لل�شيخ
فخ ��ر الدي ��ن �أحم ��د ،و�ضرب اخل ��امت على ح ��دوث الع ��امل ،لل�شيخ
الك�شم�ي�ري املذك ��ور ،و�إجناح احلاجة يف �شرح �س�ن�ن [ابن] ماجة،
للمولوي عبد الغني املجددي ،و مقامات احلريري مع حوا�ش لل�شيخ
حممد �إدري�س الكاندهل ��وي ،وكتب احلديث وغريها من الكتب مثل
عم ��دة الأ�ص ��ول يف �أحاديث الر�سول،للمولوي حمم ��د �شاه احلنفي،
والهدي ��ة ال�سنية يف ذك ��ر دار العلوم الديوبندي ��ة ،لل�شيخ ذو الفقار
عل ��ي الديوبندي ،وت�سهيل الدرا�سة يف ترجم ��ة احلما�سة ،له �أي�ضا،
والت�ش ��رف مبعرف ��ة �أحاديث الت�ص ��وف ،لل�شيخ حمم ��د �أ�شرف علي
التهانوي.
ومن ال�صعب ح�صر املطابع التي طبعت الكتب العربية يف الهند,
وه ��ذا يحتاج �إىل م�شروع كب�ي�ر م�ستقل لأن الكتب العربية طبعت يف
معظ ��م الوالي ��ات الهندية ويف عدد كبري من امل ��دن الهندية الكبرية
وال�صغ�ي�رة وكث�ي�ر من �أوائ ��ل املطبوعات مازال ��ت خمفية والبحث
عنه ��ا يحتاج �إىل وقت طويل فنظ ��رة �إىل معجم املطبوعات العربية
للدكت ��ور �أحمد خ ��ان (من مطبوع ��ات مكتبة امللك فه ��د الوطنية)
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ينبئ � َ�ك عن �أهمي ��ة املطبوعات العربية يف الهن ��د .فنذكر هنا بع�ض
املكتب ��ات للإ�شارة �إىل انت�ش ��ار الطباعة العربية من �أدنى الهند �إىل
�أق�صاها ولي�س ح�ص ��را للمكتبات التي تولت طباعة الكتب العربية،
ومن املطابع الهندية الأخرى:
ويف والية �أترابراد�ش:مطبعة معارف ب�أعظم كرهومطابع �أكرب
�آباد (�آكره �/أغره حاليا ومطبع نور الأنوار،ومدينة بري�س يف بجنور.
ويف بنار� ��س مطبعة گلزار همي�شه به ��ار ،ومطبعة باغ و بهار بنار�س
و�إدارة البحوث الإ�سالمية باجلامعة ال�سلفية.
ويف ديوبند:احتاد بكدبو ،واملكتبةالأ�شرفية ،واملكتبة الإعزازية،
و�أكادميي ��ة �شي ��خ الهن ��د باجلامع ��ة الإ�سالمي ��ة دارالعلوم،واملكتبة
احل�سيني ��ة (كتب خانه ح�سيني ��ه) ،ومطبع خ�ضر راه ،ودار الكتاب،
ودار املعارف،املكتبة الرحيمية ،ومكتبة ر�ضي ،وفي�صل پبليکاتسيون
ومطبع قا�سمي (املطبعة القا�سمية) ،ومعهد الأنور ،ومكتبة نعمانية،
واملكتبة الوحيدية.
ويف رائي بريلي :مكتبة دار عرفات ،دارة ال�شيخ علم اهلل.
ومن مطابع �سهارنبور :املكتبة احليوية .
ويف علي گڑه(علي كرا /عليجرا):مطبع فتح الأخبار كول �ضلع
علي كره،ومعهد الدرا�سات الإ�سالميةبجامعة علي كره الإ�سالمية،
وق�س ��م اللغة العربية بجامعة علي ك ��ره الإ�سالمية ،وجممع البحوث
العربية ،وجممع ال�سري �سيد العلمي ،بجامعة علي كره الإ�سالمية.

- 80 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

ومن مطاب ��ع كانبور :مطبع رزاقي ،وجميدي ،ومطبع حممدي،
ونامي.
ويف لكهن� ��ؤ (لكن ��ا�ؤ) :مطب ��ع �أحم ��دي ،واملطب ��ع الرفيع ��ي
املعزي ،واملطب ��ع العلوي،ومطبع حممدي ومطبع ��ة �آ�سي املدرا�سي،
ونولك�شور،واملجم ��ع الإ�سالم ��ي العلم ��ي (ن ��دوة العلم ��اء)،
وإداره إحیائےعل��وم ودعوتوم�ؤ�س�س ��ة ال�صحاف ��ة والن�شر(ن ��دوة
العلماء).
ومن مطابع مراد�آباد :مطبع عني الأخبار.
ومن مطابع ميرٹھ (مريت /مريث) :املكتبة العلمية ،ومطبع قادري.
ويف والية البنغال :مبدين ��ة كلكته (كولكاتا) :مطبع �إبراهيمي،
و�أُردو كائد بري�س ،وايجوكات�سيونربي�س ،و�إي�ست انديا كمبني بري�س،
واي�شيات ��ك ليتهوكرافك كمبني بري�س ،ببت�ست م�شن بري�س ،بر�شني
بري� ��س �آف دي كالج �آف فورت ولي ��ام ،وجمعية البحوث الإ�سالمية،
كلكتة ولن ��دن وغريهما من املدن ،و�شكر اهلل بري�س� ،شيخ �أحمد بن
حممد اليمني ال�شرواين بري� ��س ،ومطبع طبي ،ومطبع عني العيان،
ومطبع قادري ،كوبر بري�س ،ومطبع ماهر ،وهندو�ستاين بري�س.
ومن مطابع والية �آ�سام مطبعة جامعة �آ�سام ،ق�سم اللغة العربية
ومن مطابع والية بيهار املطبع اخلليلي يف �آرا
وم ��ن مطابع والي ��ة تاميل نادو :مبدرا�س (ت�شن ��اي حاليا) :دار
�سلطانه للطباعة والن�شر �إ�سالمك فا�ؤندات�سيون تر�ست
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وم ��ن مطاب ��ع والي ��ة تلنغانا:املطبع ��ة العزيزية ومطبع ��ة دائرة
املعارف العثمانية ومطبع كنز العلوم كلها يف حيدر�آباد
ومن مطابع والية جامو وکشمير :مطبع حممدي ،دار احلكمة �أو
بيت احلكمة الندوية يف �سرينغار .و دار الهجرة يف جامو.
ومن مطابع والية راج�ستان:جممع ال�صفة،بجامعة معني الدين
اجل�شتي يف �أجمري
ومن مطابع والية غجرات:املجل�س العلميبدابهيل.
ومن مطابع والية كرناتكا :مکتبة ال ّرو�ضة يف بهاتكال (.)Bhatkal
وم ��ن مطاب ��ع والي ��ة ك�ي�راال� :س ��ي �إت� ��ش حمم ��د كوي ��ا و�أوالده
تاال�سريي،
للكتب،و َب ّياني ��ه يف برا ّب ��ان غ ��ادي ،و�أمينة بوك �ست ��الّ ،
بدري ��ه بوك� ��س ،كو ّت ��اكال ،عربي�َن�ننَ بوك�س،كوتّاكال.وم ��ن مطاب ��ع
كاليكوت :مكتبة عربنيت ،ودار املعارف ،ومكتبة الهدى.
ومن مطابع والية مهارا�ش�ت�را ،مطابعبمبئي(بومباي ومومباي
حاليا):مطبع �شهابي ومطبع فتح الكرمي واملطبعة امل�صطفوية التي
ن�ش ��رت �أول طبعة لأهم م�صادر تاريخ جند :رو�ضة الأفكار والأفهام
ملرت ��اد ح ��ال الإمام وتع ��داد غ ��زوات ذوي الإ�سالم ،ع ��ام 1332هـ
ومكتب ��ة ملك الكت ��اب ال�شريازي وال ��دار ال�سلفي ��ة .ودار القيمة يف
بهيواندي م ��ن مطبوعاتها :حتفة الأ�شراف للم � ِّ�زي� ،سنة 1403هـ.
ومن مطابع ماليگاؤں ( :)Malegaonمطبع علمي.
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وم ��ن �أهم مطابع والية مادهيابراد� ��ش )1(:املطبع ال�سكندري
و( )2املطب ��ع ال�شاه جه ��اين و( )3املطبع ال�سلط ��اين و( )4املطبع
ال�صديقي التي �أ�س�سها �أمري �إمارة بهوبال الإ�سالمية النواب حممد
�صديقح�س ��ن خ ��ان الذي ن�ش ��ر كتبا قيم ��ة ووزعها عل ��ى امل�ؤ�س�سات
والأ�شخا�ص.
بع�ض املطبوعات العربي��ة يف الهند حتى منت�صف القرن التا�سع
ع�شر للميالد:

كليات �سعدي ،اي�ست انديا كمبني ،كلكته (2ج) 1791 .و.1795
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

جمموعة الكتب املتداولة لدر�س النحو كلكته اي�ست انديا كمبني
بري�س .1802
اب ��ن احلاجب :هداي ��ة النحو م ��ع الرتجم ��ة الفار�سي ��ة لوليام
نا�سولي�س وجواد علي ،بت�صحيح املولوي ب�شري الدين حممد وا�شرف
الدين حممد ،كلكته اي�ست انديا كمبني بري�س .1803
احلريري :مقامات 2مج ،كمبني بري�س .1812
�أحمد ب ��ن حممد اليمن ��ي ال�ش ��رواين :حديقة الأف ��راح ،كلكته
1229هـ1813/م.
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ج ��واد �ساب ��اط :براه�ي�ن ال�ساباطي ��ة (بن ��در كلكت ��ه)
1229هـ1813/م.
�سعد الدين تفتازاين :خمت�صر املعاين ت�صحيح جان علي وعبد
الرحيم كوركهبوري ،كلكته (� )705ص
ميتهي ��و مل�س ��دن ( :)Methew Lumsdenكرام ��ر �آف دي
عربك لينكويج ،اي�س ��ت" انديا كمبني بري�س 2( 1813مج بالعربية
والإنكليزية)
الكت �أيه (حمقق؟) :مائة عامل و�شرح مائة عامل ،هندو�ستاين
بري�س .1814
جالل الدين حممد بن عبد الرحمن قزويني :تلخي�ص املفتاح،
1815م.
جم ��ال القر�ش ��ي :ال�ص ��راح ت�صحي ��ح دروي�ش علي ج ��ان ،عبد
الرحيم ،غالم ح�سني وح�سن علي� ،شكر اهلل بري�س 1815م.
قط ��ب الدين :قطبي ت�صحيح جان عل ��ي ،عبد الرحيم وميتهيو
مل�سدن ،كلكته اي�ست انديا كمبني بري�س.
اب ��ن احلاجب :الفوائ ��د ال�ضيائية� -شرح عب ��د الرحمن جامي
1233هـ1817/م.
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جمد الدين حمم ��د يعقوب :القامو�س العرب ��ي ت�صحيح ال�شيخ
�أحم ��د بن حمم ��د اليمني ال�شرواين� ،شيخ �أحم ��د بن حممد اليمني
ال�شرواين بري�س (2مج)1817 ،م.
�أل ��ف ليل ��ة وليل ��ة ت�صحي ��ح ال�شي ��خ �أحمد ب ��ن حمم ��د اليمني
ال�شرواين ،هندو�ستاين بري�س 2( 1818مج)
�س ��راج الدي ��ن عل ��ي خ ��ان :جام ��ع التعزيرات(ترجم ��ة عربية
خمت�صرة لقانون العقوبات الهندي) ،ت�صحيح واليت ح�سني كلكته
مطبع عني العيان 1820م1236/هـ.
عبد الرحي ��م بن عبد الكرمي �صفي بوري :ح ��ل ال�شواهد �شرح
جامي ،مطبع ماهر 1236هـ1820/م.
حممد �إبراهي ��م :الأ�شباه والنظائر ت�صحي ��ح كلزار علي وعبد
الغني 1240هـ1824/م.
�أب ��و الفتح ركن ب ��ن ح�سام ناك ��وري :فتاوى حمادي ��ه اي�شياتك
ليتهوكرافك بري�س 1825م.
حمم ��د ع�ل�اء الدي ��ن احل�صكف ��ي :در املخت ��ار ،اي�شيات ��ك
ليتهوكرافك بري�س1829-1827 ،م.
ال�شيخ نظ ��ام الدين وغريه (ترتيب) :فتاوى عاملكريي يف فروع
احلنفية ايجوكات�سيون بري�س ،كلكته (6مج)1829-1827 ،م.
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�أب ��و الفت ��ح عب ��د الرحي ��م املرغين ��اين ال�سمرقن ��دي :ف�ص ��ول
العمادي ،اي�شياتك ليتهوكرافك بري�س 1243هـ1827 /م.
اب ��ن احلاج ��ب :مغني اللبي ��ب ،ت�صحيح عبد الرحي ��م بن عبد
الكرمي �صفي بوري 1828م.
عب ��د الرحيم بن عبد الكرمي �صفي ب ��وري :غاية البيان يف علم
الل�سان 1828م
�سدي ��د الدي ��ن كازروين :املغن ��ي يف �ش ��رح املعج ��ز ت�صحي ��ح
غ�ل�ام نب ��ي دهل ��وي ،كلكت ��ه اي�شيات ��ك ليتهوكرافك كمبن ��ي بري�س
1244هـ1828/م.
ابن �سيناء� :أرجوزة �سينائية ت�صحيح حكيم عبد املجيد ،كلكته
مطبع طبي1829 ،م.
�أكم ��ل الدين بن حممود :غاية ال�شرح [�ش ��رح] الهداية ،كلكته
مطبع طبي 1245هـ1829/م.
ع�صم ��ت اهلل �سهارنب ��وري� :أن ��وار خال�صة احل�س ��اب ت�صحيح
حامد اهلل نقي ،غالم �سبحان ،عبا�س وحكيم عبد املجيد (�320ص)
ي�شتم ��ل على حل العب ��ارات الغام�ضة ب�إيراد القواع ��د الأدبية وبيان
امل�سائل بالرباهني الهند�سية واحل�سابية1829 ،م.
حمم ��د �شري ��ف جرج ��اين� :شريفي ��ه ،كلكت ��ه مطب ��ع ق ��ادري
1245هـ1829/م
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�أكم ��ل الدي ��ن بن حمم ��ود :العناي ��ة يف �شرح الهداي ��ة ت�صحيح
املول ��وي �أحمد كبري ،غياث الدين ،حممد وجي ��ه ،ب�شري الدين ،نور
احلق ،حمم ��د مرت�ضي ،عجيب �أحمد واملول ��وي وارث علي ،ببت�ست
م�شن بري�س 4( 1837-1830مج)
جم ��ال القري�شي :ال�صراح (ط )3ت�صحيح و�إ�ضافة ونظر ثاين
حكيم عبد املجيد ،كلكته مطبع طبي 1830م.
عبد الرحيم بن عبد الكرمي �صفي بوري� :أو�ضح امل�سالك ،كلكته
اردو كائد بري�س1832 ،م.
ال�شي ��خ �أحمد بن حممد اليمن ��ي ال�شرواين :منهاج البيان  ..يف
علم العرو�ض والقوايف ،كلكته1834 ،م.
أ�ل ��ف ليلة وليلة ،ت�صحيح دبليو اي ��ج مكناطن ،وليم تهيكر ايند
كمبني 4( 1842-1839مج).
ابن عرب �شاه :عجائب املقدور يف �أخبار تيمور ،ت�صحيح مولوي
احمد كبري ،مولوي حممد وجيه ،مولوي ب�شري الدين.
نور احلق ،حممد مرت�ضى ،حممد مظهر ،عجيب احمد ،يار علي،
غالم ح�سني اور مولوي وحيد النبي 1257هـ1841 /م (�509ص)
زين العابدين بن �إبراهيم :الأ�شباه والنظائر مع �شرح احلموي
ت�صحي ��ح حممد �إبراهي ��م ،كلزار عل ��ي ،وعبدالغن ��ي ،كلكته مطبع
ايدوكي�شن �747( 1844/1260ص) /فقه
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ال�شي ��خ �أحمد بن حممد اليمن ��ي ال�شرواين :العج ��ب العجائب
(ط )2ت�صحي ��ح عب ��د الرحيم مراجعة مولوي عب ��د املجيد وهادي
علي ،كلكته 1845/1261م.
كم ��ال الدي ��ن عبد ال ��رزاق :ا�صطالح ��ات ال�صوفي ��ة ت�صحيح
ا�سربنكر ،مدر�سة بري�س ،كلكته1845 ،م.
اب ��ن اجللدي :إ�خ ��وان ال�صف ��ا ت�صحيح غالم حي ��در هوكلوي،
كلكته1846 ،م.
ال�شيخ �أحمد بن حممد اليمني ال�شرواين :منهاج البيان ال�شايف
 ..يف علم العرو�ض والقوايف ،كلكته 1846/1263م.
ر�ضا ح�سن خان :مطارح الأذكياء ،كلكته مطبع طبي1846 ،م.
ال�شي ��خ �أحمد الطحط ��اوي :در املختار ،كلكت ��ه ،مدر�سه بري�س
1847/1264م (2مج).
م�سي ��ح الدين حممد :مفتاح الر�شاد ،كلكته ،مطبع �آفتاب عامل
تاب 1847/1264
عب ��د اهلل الفاكه ��ي :ح ��دود النح ��و ت�صحيح ا�سربنك ��ر كلكته،
ببت�ست م�شن بري�س براي اي�شياتك �سو�سائتي1849 ،م.
ر�سالة منطق (بالعربية) لعلي ح�سني بريلوي1849 ،م.
جامع اخلطيب (جمموعة خطب اجلمعة والعيدين)1849 ،م.
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مطبع قادري مريتهـ  :1849تف�سري [�سورة] يو�سف1849 ،م.

الكتب العربية يف الوقت احلايل:

هناك عدد ال ب�أ�س به من الكتب التي تطبع حاليا يف الهند ولكنه
كما و�ضحت فيما م�ضى �أنه ال �سوق لها فتطبع يف عدد حمدود وتباع
للمكتب ��ات كما تهدى لها ولأ�شخا�ص ،فنذك ��ر هنا بع�ض الكتب التي
ن�شرت يف الهند:
من مطبوعات دلهي :الدرا�سات العربية يف اجلامعات ال�شمالية
من ��ذ اال�ستقالل يف 1947م ،املعهد الهن ��دي للدرا�سات الإ�سالمية،
ني ��و دله ��ي  ،1989وم�ساهمة دار العل ��وم ديوبن ��د يف الأدب العربي
حتى ع ��ام 1400هـ1980 /م ،دار الفاروقي ،دلهي اجلديدة ،1990
والرتجم ��ة العربية يف الهن ��د بعد اال�ستق�ل�ال ،دار �سلمان للطباعة
والن�شر ،دلهي اجلديدة  ،1997وم�ساهمة علماء عظيم �آباد يف �آداب
اللغة العربية وعلومه ��ا ،دار العلم للطباعة والن�شر ،دلهي اجلديدة
2003م ،وم�ساهم ��ة الهند يف النرث العرب ��ي خالل القرن الع�شرين،
ماك ��وف برنرت�س ،دهلي 1424ه� �ـ2003/م ،و"ح ��ايل" [ال�شاعر]
والأدب العرب ��ي ،كوخ العلم ،دله ��ي 2006م .ومن من�شورات املجل�س
الهندي للعالقات الثقافية احلكومي الذي ين�شر دورية عربية با�سم
"ثقافة الهند" :واقع اللغة العربية يف اجلامعات الهندية 2005م.
و�أهمية الت�صوف يف العامل املعا�صر وغريهما.
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ويف بيهار :نفحة الهند (تراجم ال�شخ�صيات الهندية يف الثقافة
العربي ��ة ،كاتيهار 2004م ،وم�ساهمة علم ��اء دلهي يف اللغة العربية
و�آدابها حتى عام 1857م ،دربنجه 1427هـ2006/م.
ويف والي ��ة تلنغانه :يف حيدر�آباد علماء العربية وم�ساهماتهم يف
الأدب العرب ��ي يف العهد الآ�صفجاه ��ي (مملكة النظام بحيدر�آباد-
الهن ��د) ،اجلامعة النظامية 2005م ،رجال من العرب والعجم ،دار
ح�سان العربية 1435هـ2014 /م.
ويف والية ك�شمري :ال�صحافة العربية يف الهند ن�ش�أتها وتطورها،
دار الهجرة ،جام 1418ه� �ـ1997 /م ،و�أماثل ك�شمري ،بيت احلكمة
الندوية� ،سري جنر 2004م ،وم�ساهمة �أهل ك�شمري يف اللغة العربية
والأدب العرب ��ي( ،م ��ن القرن الثام ��ن الهجري �إىل الق ��رن الثالث
ع�شر) 2ج ،بيت احلكمة الندوية� ،سري جنر 2008-2004م،
ويف ك�ي�راال،يف كاليك ��وت :حتفة املجاهدي ��ن للحفيد وحتري�ض
أ�ه ��ل الإميان عل ��ى جهاد عبدة ال�صلبان للج ��د (كالهما من القرن
العا�ش ��ر للهج ��رة) ،مكتبة الهدى  ،1996وال�شع ��ر العربي يف كرياال
مبد�ؤه وتط ��وره ،عربنيت 2003م ،ومقاومة اال�ستعمار الربتغايل يف
مليب ��ار ،مكتبة اله ��دى 2007م ،وق�صيدة فتح املبني لل�سامري الذي
يحب امل�سلم�ي�ن (من القرن  11هـ) ،مكتبة الهدى (د.ت ،).وتاريخ
الدعوة الإ�سالمي ��ة يف �شبه القارة الهندي ��ة ،جممع املركز للبحوث
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الإ�سالمي ��ة بجامع ��ة مرك ��ز الثقاف ��ة ال�سني ��ة ،كاليك ��وت 2013م.
وامل�سلمون يف كرياال ،مكتبة �أكمل يف َملاّ بورم
م ��ن مطبوعات علي كره (�أترابراد�ش)� :سبحة املرجان يف �آثار
هندو�ستان (حتقيق) ،معهد الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة علي كره
الإ�سالمي ��ة (2مج) 1976و .1980ط ��رب الأماثل برتاجم الأفا�ضل
(حتقي ��ق) 2ج ،مركز الدرا�سات الآ�سيوية الغربية بجامعة علي كره
الإ�سالمية  1993و2000م.
من مطبوع ��ات لكهن� ��ؤ (�أترابراد�ش) ،م�ؤلف ��ات ال�شيخ حممد
الراب ��ع احل�سن ��ي الن ��دوي :يف ظ�ل�ال ال�س�ي�رة ،والع ��امل الإ�سالمي
الي ��وم :ق�ضايا وحل ��ول ،و�أ�ضواء عل ��ى الأدب الإ�سالم ��ي ،ويف وطن
الإمام البخ ��اري .ومن م�ؤلفات ال�شيخ حممد وا�ضح ر�شيد احل�سني
الندوي :م�صادر الأدب العرب ��ي ،والدعوة الإ�سالمية ومناهجها يف
الهن ��د ،وخمت�ص ��ر ال�شمائل النبوي ��ة ،وال�شيخ �أب ��و احل�سن الندوي
قائ ��دا وحكيما ،و�أعالم الأدب العرب ��ي يف الع�صر احلديث .وجميع
هذه الكتب من مطبوعات جمل�س التحقيق واملن�شورات الإ�سالمية .
ويف رامب ��ور ،م ��ن من�ش ��ورات مكتب ��ة ر�ض ��ا رامب ��ور :تف�س�ي�ر
�سفي ��ان الث ��وري (حتقي ��ق) 1965م ،والفل�سف ��ة الهندي ��ة القدمية،
1417هـ1996/م وغريهما من الكتب.
م ��ن مطبوعات بهوبال (مهارا�ش�ت�را) :م�ساهمة نازك املالئكة
يف ال�شعر والنقد 2004م ،والعلوم الدينية والفكرية بالهند يف العهد
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الإنكلي ��زي ،م�ؤ�س�س ��ة موالنا حمم ��د عمران خ ��ان للتعليم واخلدمة
االجتماعية 2013م
ويف مدرا� ��س (ت�شناي حاليا /والية تاميل ن ��ادو)� :أعالم النرث
وال�شع ��ر يف الع�صر العربي احلديث ،دار حافظ ��ة للطباعة والن�شر
1400هـ1980/م.
وه ��ذا ذكرنا على �سبيل الإ�شارة وهن ��اك كتب قيمة وم�ؤ�س�سات
مهم ��ة تركن ��ا ذكرها لئال يط ��ول البح ��ث ،فن�أت ��ي �إىل تعريف �أهم
امل�ؤ�س�س ��ات الهندي ��ة الت ��ي قام ��ت بدور مه ��م جدا يف �سبي ��ل �إحياء
الرتاث العربي الإ�سالمي� ،أال وهي دائرة املعارف العثمانية.
حيدر�آباد مقر دائرة املعارف العثمانية:

ت�سمى مدين ��ة حيدر�آباد الهندية حيدر�آب ��اد الدكن متييزا عن
حيدر�آب ��اد ال�سند يف باك�ستان احلالية ،وهي من مفاخر الإ�سالم يف
م�صرها حممد علي قط ��ب �شاه ،وكانت
الهن ��د ومن �أ�شهر مدنه ��اّ ،
عا�صم ��ة ال ُق ْط َ
ب�شاه ّيني،وبقي ��ت عا�صم ��ة للدول ��ة الآ�صفي ��ة وحاليا
عا�صمة والية �آندهرا براد�ش((( ووالية تلنغانا.
كانت مملكة حيدر�آباد الدكن مملكة فريدة وممتازة الت�ضاهيها
�إم ��ارة يف الهن ��د يف الإي ��رادات وامل�صاري ��ف و�سع ��ة امل�ساحة وكرثة
((( وانق�سمت الآن والية �أندهرا براد�ش يف واليتني :والية �أندهرا براد�ش ووالية تلنغانا
وحيدر آ�ب ��اد حاليا عا�صمتهما وبعد الفرتة االنتقالية تكون مدينة حيدر�آباد عا�صمة
والية تلنغانا اجلديدة.
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ال�س ��كان .وهي التي كان ��ت ت�سمى بالدولة الآ�صفي ��ة� ،أ�س�سها الأمري
نظ ��ام امللك �آ�صف ج ��اه قمر الدين ب ��ن غازي الدين ب ��ن اخلواجة
عابد ال�صديقي احلنفي ال�صدر الأعظم ملحمد �شاه التيمور �سلطان
الهن ��د املتوفى �سن ��ة (1161هـ) وا�ستقل بها خم�س ��ا وع�شرين �سنة.
وبقي ��ت هذه الدولة عامرة �آمنة مطمئنة لغاية ان�ضمامها للهند عام
1948م.
وكان ع�ص ��ر الأم�ي�ر مري عثمان عل ��ي خان �آخر مل ��وك الدولة
الآ�صفية ع�صرا ذهبيا ،قال((( عنه م�ؤرخ الإ�سالم يف الهند العالمة
عبد احلي بن فخر الدين احل�سني (ت 1341هـ) رحمه اهلل:
"ق ��د جمع اهلل �سبحان ��ه فيه من خ�صال اخلري ّ
وف�ضله على
بع� ��ض �أ�سالف ��ه يف الف�ض ��ل ،فتحم ��ل �أعب ��اء ال�سلط ��ة بهم ��ة عالية
ومه ��ارة فائقة وخ�ب�رة تامة ل�ش�ؤون بالده ،ب ��دون ا�ستعانة [بـ]غريه
منذ مدة من الزمان ويف �سنة 1338هـ �أ�صدر �إرادته ال�سنية بتنظيم
اجلمعي ��ة الت�شريعي ��ة� ،سماها ب ��اب احلكومة ورت ��ب بنف�سه برنامج
�أعماله ��ا .حتت ��وي هذه اجلمعية عل ��ى ت�سعة �أع�ض ��اء ،منها ال�صدر
الأعظم وثمانية �أركان ،و�أن�ش�أ جامعة م�ستقلة لبالده ومن مميزاتها
اخلا�صة �أنه ��ا ُت َع ّلم فيها جمي ��ع العلوم والفن ��ون احلديثة والقدمية
باللغ ��ة الأردوية� .أما تعلي ��م اللغات الأجنبية فه ��و كاللغات الثانوية
((( الهن ��د يف العه ��د الإ�سالم ��ي (طبعة دائرة املع ��ارف العثمانية) �ص� ��ص 300-299
و(طبعة رائربيلي) �ص .258-256
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غ�ي�ر الإنكليزية ،ف�إنها �إجبارية فيه ��ا .و�أ�س�س دار الرتجمة العامرة
الت ��ي تنقل العلوم احلديثة �إىل اللغ ��ة الأردوية و�سهلت مهمة التعليم
يف اللغة الوطنية(((.
ومن م آ�ث ��ره �أنه ير�سل مئ ��ات من الطلبة املنتخب�ي�ن �سنويا �إىل
جامع ��ات �أوربة لتكمي ��ل الدرا�س ��ات العالية على نفقات ��ه اخلا�صة،
وزي ��ادة على ذلك هو ي�ساعد كثريا من املدار�س واملعاهد الدينية يف
معظ ��م �أقطار الهند م�ساعدة مالية ،ثم �إن ��ه يكرم العلماء وال�شيوخ
وال�صاحل�ي�ن ،وي�ص ��رف جانبا من الأموال عل ��ى الأعمال اخلريية،
وم ��ن �أخ�ص خ�صائ�صه ومميزاته �أن عطاياه لي�ست حم�صورة على
علماء امل�سلمني ،بل هي تعم الوثنيني واملجو�س والن�صارى وغري ذلك
من �أهل امللل والنحل ،ومما يجدر ذكره �أن �أغلب امللوك [امل�سلمني]
يف �أيامن ��ا هذه ،تراهم غافلني عن فرائ� ��ض الدين ،ومعر�ضني عن
�أحكام ال�شريعة ،ولكن �إذا ر�أيته جتده خا�ضعا لكتاب اهلل و�أحكامه،
وقد ات�سع نطاق كرمه حتى امتد من [�أدنى]((( �إىل �أق�صاها ،وهذه
الأ�سباب التي دعت �أركان ندوة العلماء وجمهور امل�سلمني �إىل تلقيبه
مبحيي امللة والدي ��ن((( .و�ألغيت [جميع] الإمارات [يف الهند] على
�أثر التق�سيم �سنة � ،1947إال حيدر�آباد ،فقد بقيت متم�سكة بو�ضعها،
((( ت�أ�س�س ��ت دار الرتجم ��ة يف يف 1917م وقد نقلت من الإجنليزي ��ة �إىل الأردوية 358
كتابا ،تعطل ن�شاطها بعد االن�ضمام يف 1948م.
((( يف الطبعتني من الهند يف العهد الإ�سالمي�( :أق�صى).
((( تويف يف  14ذي القعدة 1386هـ املوافق  24فرباير 1967م.
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مطالب ��ة لالحتف ��اظ ب�شخ�صيتها وكيانه ��ا ،حتى دخلته ��ا اجليو�ش
الهندية يف �سبتمرب  ،1948فان�ضمت �إىل اجلمهورية الهندية".
ومن م آ�ث ��ره اجلليلة دائرة املعارف العثماني ��ة التي ن�شرت كتبا
قيم ��ة يف احلديث و�أ�سم ��اء الرجال والتاريخ واللغ ��ة وعلوم احلكمة
والعل ��وم الريا�ضية للعلم ��اء املتقدمني ،كان يت�سام ��ع بها الف�ضالء،
ويحن �إليها العلماء ،ومل تر �ضوء ال�شم�س ،فكانت م�أثرة علمية تذكر
وت�شكر.
وتعترب "دائرة املعارف العثماني ��ة" بحيدر�آباد الدكن من م�آثر
الهن ��د اخلالدة ،وهي م�ؤ�س�سة خدمت اللغة العربية بن�شر جواهرها
بطبعات حمققة قيمة،ومازالت وال تزال تخدمها بحما�س لغاية الآن.
وقد ن�شرت دائرة املعارف �أكرث من مئة وخم�سني كتابا خمطوطا من
النوادر يرجع تاريخ ت�أليفها �إىل ماقبل القرن الثامن للهجرة.
ا�سم الدائرة وت�أ�سي�سها:

�أُ�س�ست الدائرة با�سم "دائ ��رة املعارف"على �أيدي كبار علماء
الدولة الآ�صفي ��ة الإ�سالمية يف الهند ،مثل عماد امللك موالنا ال�سيد
ح�س�ي�ن البلگرام��ي (1344-1260ه� �ـ) ،واملال حممد عب ��د القيوم
(1324-1270ه� �ـ) و�شي ��خ الإ�س�ل�ام احلاف ��ظ حمم ��د أ�ن ��وار اهلل
الفاروق ��ي((( .ث ��م �سمي ��ت دائرة املع ��ارف النظامي ��ة لرعاية نظام

((( انظر تراجم الأفا�ضل الثالث املف�صلة يف علماء العربية �( ...ص  ،162-159و�ص
 ،110-100و�ص ( 145-126بالرتتيب).
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املل ��ك الآ�صفج ��اه ال�ساد� ��س وذل ��ك يف �سن ��ة 1308ه� �ـ �أو بعدها ثم
ع ّو�ض "النظامية" بـ "العثماني ��ة" عندما توىل رعايتها نظام امللك
الآ�صفج ��اه ال�سابع �آخر �أمراء �إمارة حيدر�آباد مري عثمان علي خان
يف �سنة 1338هـ 1919/م(((.
ومل يذك ��ر تاري ��خ ت�أ�سي�سه ��ا يف �أخب ��ار جمعية دائ ��رة املعارف
العثماني ��ة ،ب ��ل اكتف ��ى �صاحبا بذك ��ر م�ساع ��ي العلم ��اء والأفا�ضل
املذكوري ��ن ثم ذكر ب�أن النواب ال�س�ي�ر وقار الأمراء((( وزير معارف
الدولة الآ�صفية تقبل رئا�سة هذه الدائرة العلمية وبذلك �أ�صبح �أول
رئي� ��س لها وتو�سط لدى الأمري حمبوب علي خان بهادور نظام امللك
�آ�ص ��ف جاه ال�ساد� ��س ووافق الأمري عل ��ى �إعانتها وكت ��ب لها توقيعا
رفيعا يف  14من جمادى الآخرة 1308هـ 1890[/م](((.
وقد اعترب كثري من الباحثني �سنة 1308هـ �سنة ت�أ�سي�س الدائرة
وبع�ضهم ذكر تاريخ الت�أ�سي�س �سنة 1306هـ �أو 1307هـ ولكن الدائرة
ت�أ�س�ست قبل ذل ��ك ب�سنوات يف �سنة 1300هـ1882 /م ،لأن جل�ستها
الأوىل انعقدت يف �سنة  1292ف�صلية وهي توافق �سنة  1300للهجرة
وق ��د �ألقى فيه ��ا رئي�سها الأول الن ��واب ال�سري وق ��ار الأمراء خطبته
االفتتاحية ،منها:
((( تاريخ تغري اال�سم تقريبي ويحتاج �إىل التحقيق.
((( ال�س�ي�ر وق ��ار الأم ��راء ( ،)Sir Viqar ul-Umaraاقت ��دار املل ��ك� ،إقب ��ال الدول ��ة،
�سِ كن ��در جن ��ك النواب حمم ��د ف�ضل الدين خ ��ان به ��ادور (1902-1856م) :رئي�س
وزراء يف �إمارة حيدر�آباد (1901-1893م).
((( مقالة تاريخية �ص  1و.2
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"�إن امل ��وىل عب ��د القيوم والنواب عم ��اد امللك حر�ضاين منذ
ث�ل�اث �سن�ي�ن على �صيان ��ة خزائن العل ��وم الإ�سالمية م ��ن الإتالف
ون�ش ��ر العل ��وم الأثري ��ة واملع ��ارف الديني ��ة يف الآفاق وم ��ن الأ�سف
[امل�ؤ�س ��ف] �أن جل ��ة العلوم ال�شرعي ��ة واحلقائق التاريخي ��ة والآثار
امللي ��ة يف �ضي ��اع وتهلك ��ة من نوائب الزم ��ان وحوادث الأي ��ام ،فعلى
�إخواننا امل�سلمني �أن يتقدموا حلفظ هذه الذخائر الثمينة ويجتهدوا
ل�صيانتها وبقائها ون�شرها حتى تتمتع منها [كذا] الأمم احلا�ضرة
وبقية الأجيال الغابرة....
فه ��ذه الدواع ��ي العظيم ��ة والفرائ� ��ض اجلليلة دعتن ��ي �إىل �أن
�أت�شرف بت�أ�سي� ��س جمعية علمية معروفة بدائ ��رة املعارف ،ف�أنفذت
ه ��ذا الأمر اجللي ��ل ،وقررت من غر�ضه ��ا ال�سدي ��د �أن تطبع الكتب
القدمي ��ة م ��ن العلوم العربية الت ��ي هي من ن ��وادر الزمان وعجائب
الأيام على اال�ستطاعة املوفقة من اهلل العزيز"(((.
خلفية ت�أ�سي�س دائرة املعارف:

وق ��د ر�أى �أرباب العلم والف�ض ��ل �أن اال�ستعمار الربيطاين �أ�س�س
خمتل ��ف امل�ؤ�س�سات للعل ��وم ال�شرقي ��ة وال توجد �أي ��ة م�ؤ�س�سة علمية
ت�ضاهيه ��ا فقرروا ت�أ�سي�س هذه الدائ ��رة ،يقول العالمة �سيد ها�شم
الندوي يف املو�ضوع:

(((

امل�صدر ال�سابق �ص  2و.3
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"وكان ��ت اجلمعي ��ة ال�شرقي ��ة لكولكات ��ا �أول جمعي ��ة �شرقية يف
الهند وظه ��رت على حيز الوجود [مب�ساع ��ي] ال�سري وليام [جونز،
� ]Sir William Jonesسن ��ة 1784م ،وطبع ��ت ه ��ذه اجلمعي ��ة
املخطوط ��ات الفار�سي ��ة و العربية طبعة �أنيق ��ة ون�شرتها ،واجلمعية
ال�شرقي ��ة لبنغال ت�ؤدي خدماته ��ا �إىل يومنا هذا ،ومل ت�ؤ�س�س جمعية
خا�ص ��ة [وطنية] له ��ذه املقا�صد والأهداف العلمي ��ة �سوى اجلمعية
املذك ��ورة ،ولكن بع� ��ض العلم ��اء والف�ض�ل�اء كانوا ين�ش ��رون الكتب
العديدة بنا ًء على ذوقهم العلمي اخلا�ص ومنهم العالمة عبد احلي
الفرنكي حملي الذي نور �أب�صارنا بن�شر بع�ض الكتب املهمة واخلفية
عن �أعني النا�س م ��ن الفقه واحلديث ،والعالمة �أحمد علي املحدث
ال�سهارنف ��وري الذي �أو�صل �إلينا بولوعه يف �أعمال البحث والتحقيق
ن�سخ ��ة نادرة من �صحيح البخ ��اري  ...وبجانب هذين العاملني اهتم
الن ��واب حممد �صدي ��ق ح�سن خان –وايل [�إم ��ارة] بهوفال -بن�شر
الكتب القلمية وطبع الكت ��ب الكثرية باهتمامه اخلا�ص بت�صحيحها
والتعليقات املفيدة عليها ونال �شهرة وا�سعة يف العامل العلمي"(((.
�أدوار دائرة املعارف العثمانية:

وق ��د وزع الربوفي�سور حمم ��د �سلطان حميي الدي ��ن((( ع�صور
عمل الدائرة يف ثالثة ع�صور:
(((
(((

الفهر�س الو�صفي �ص 2و ،3دون ذكر م�صدر ما.
علماء العربية � ...ص .478
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الع�صر الأول ((((1338 -1308هـ):

من ��ذ تا�سي�سه ��ا يف �سن ��ة  1300يف �أي ��ام نظام املل ��ك �آ�صفجاه
ال�ساد�س ولغاية �أن توىل رعايتها نظام امللك �آ�صفجاه ال�سابع الأخري
�سنة 1338هـ.

والع�صر الثاين (1356-1338هـ):

من ��ذ رعاية �آ�صفج ��اه ال�سابع للدائرة ولغاية �ض ��م الهند �إمارة
حيدر�آباد الدكن �إليها.
والع�صر الثالث (1356هـ1948/م �إىل الع�صر احلا�ضر).

يف ع�صره ��ا الأول �ساعد الدائ ��رة يف �أداء مهمتها كبار العلماء
والأفا�ضل الأجالء مثل املفتي حممد �سعيد املدرا�سي (ت 1312هـ)
وال�شي ��خ مظفر الدي ��ن معلى (ت 1335ه� �ـ) وال�شي ��خ الفا�ضل عبد
احلق خري�آبادي (ت 1318هـ) والعالمة موالنا �شبلي النعماين (ت
1332ه� �ـ) وال�سري �سيد �أحمد خ ��ان (ت 1898م) م�ؤ�س�س اجلامعة
الإ�سالمي ��ة املعروف ��ة بعلي كره ،ووق ��ار املل ��ك (ت 1345هـ) عميد
احلكومة وحم�سن امللك (ت 1325هـ) عميد املالية وغريهم.
والع�صر الثاين للدائرة (1356-1338هـ1948/م):

وكان ه ��ذا الع�صر ع�صر الأمري عثمان عل ��ي خان حمب العلم
والعلم ��اء ويعت�ب�ر ع�صره ع�ص ��را ذهبيا فعمت الن�شاط ��ات العلمية
والأدبي ��ة والثقافي ��ة و�أن�ش�أت يف عهده اجلامع ��ة العثمانية ن�سبة �إىل
((( ال�صحيح �سنة 1300هـ.
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ا�سمه يف �سنة 1337ه� �ـ1918/م ودار الت�أليف والرتجمة .وقد وافق
الأم�ي�ر على دفع مبلغ كبري للدائرة وهو ن�صف مليون روبية كما �أمر
ب�إقام ��ة جمل�س البح ��وث والتحقيق والت�صحي ��ح للكتب القدمية من
العلوم ال�شرقية فازدهرت دائرة املعارف العثمانية ازدهارا ملمو�سا
وتو�سع ��ت دائ ��رة عملها و�س ��ارت ب�صيتها الركب ��ان �إىل بالد العرب
والإ�س�ل�ام وبالد الغرب .وقد طبعت يف ه ��ذا الع�صر �أربعة وثمانني
كتاب ��ا((( يف خمتلف العلوم والفن ��ون واملعارف و�أعادت الدائرة طبع
بع�ضها مرتني.
الع�صر الثالث (منذ  1948ولغاية الآن):

بداية هذا الع�ص ��ر كانت فرتة �صعبة لدائرة املعارف العثمانية
فق ��د القت �صعوبات كث�ي�رة لأن �سيا�س ��ة الهند جتاه ه ��ذه امل�ؤ�س�سة
كان ��ت غري وا�ضحة متاما ،فيقول الربوفي�سور حممد �سلطان حميي
الدي ��ن عن ال�صعوبات التي القتها الدائ ��رة يف بداية ان�ضمام �إمارة
حيدر�آباد للهند:
"ال يخف ��ى على ال�س ��ادة والقادة �أن الدائ ��رة بعد اال�ستقالل
الوطني قد واجهت �صعوب ��ات عديدة يف بقاء حياتها و�أداء ر�سالتها
نحو دار الرتجمة والت�أليف ،لكن بف�ضل اهلل و�إح�سانه زالت العوائق
والعراقي ��ل وعني بها و�ساعدها �إمام الهند الزعيم ال�سيا�سي موالنا
(((

علماء العربية � ...ص .479
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�أبو ال ��كالم �آزاد الوزير املركزي بوزارة املعارف [الهندية] وحتدث
فيها رئي�س الوزراء الزعيم الراحل م�سرت جواهر الل نهرو ،ف�أجريت
امل�ساعدات املالية من قبل احلكومة املركزية".
النظام الإداري للدائرة:

يف �أيام رئا�سة ف�ضيلة ال�شيخ ال�سري الدكتور حممد �أكرب حيدري
ب�ألقاب ��ه للدائ ��رة يف �سن ��ة 1926م مت جتديد تنظي ��م الدائرة ووزع
العم ��ل يف هيئتني �إداريتني )1 :الهيئ ��ة الإدارية و )2الهيئة العلمية.
يقول �سيد ها�شم الندوي يف هذا ال�صدد:
"ومب ��ا �أن �شخ�صية الن ��واب املمدوح [ال�س�ي�ر الدكتور حممد
�أك�ب�ر حي ��دري ب�ألقابه] ميتاز مبنزل ��ة رفيعة ب�ي�ن �شخ�صيات ذلك
الع�ص ��ر العلمي ��ة والتعليمية وال�سيا�سية ،ف�إنه ق ��دم االقرتاح بعد ما
اخت�ي�ر رئي�س اجلمعي ��ة [دائرة املع ��ارف] ب�أن ي�شكل له ��ا الهيئتان
الإداري ��ة والعلمي ��ة ،فن ��ال ه ��ذا االق�ت�راح القبول يف الب ��اب العايل
[�إمارة حيدر�آباد] وانق�سمت اجلمعية �إىل الهيئتني :الهيئة الإدارية
والهيئ ��ة العلمية .واختري الأع�ضاء ل ��كل [من الهيئتني] ،و�أ�سما�ؤهم
كما يلي:

�أع�ضاء الهيئة الإدارية الأوىل:

1 .1ف�ضيلة ال�شيخ النواب الدكتور ال�سري حيدر نواز جنك بهادور-
رئي�س الهيئة
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2 .2ف�ضيل ��ة ال�شي ��خ النواب مه ��دي يار جن ��ك بهادور ،مع�ي�ن �أمري
عميد الهيئة
			
اجلامعة و�صدر املهام-
3 .3ف�ضيلة ال�شيخ النواب حممد يار جنك بهادور -ع�ضو الهيئة
ورئي�س الهيئة العلمية
						

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

5 .5ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور النواب ناظر يار جنك بهادور-
ع�ضو الهيئة والعميد امل�شارك
				
		
6 .6ف�ضيلة ال�شيخ ف�ضل حممد خان-
			
7 .7لعالمة ح�سني عبد املنعم-
			
8 .8العالمة �سيد ظهور احلق-
وم�ساعد عميد الهيئة الإدارية

ركن الهيئة
ركن الهيئة
مدير الدائرة

�أع�ضاء الهيئة الإدارية العلمية الأوىل:

ُك ّون ��ت هذه الهيئ ��ة لرتتيب الربنامج العلم ��ي وت�صحيح الكتب
و[احل�صول على] الن�سخ القلمية و�إبداء الآراء [يف] الكتب املحققة
امل�صححة:..
1 .1ف�ضيلة ال�شيخ النواب حممد يار جنبك بهادور -رئي�س الهيئة
2 .2ف�ضيلة ال�شيخ النواب مهدي يار جنك بهادور -عميد الهيئة
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3 .3العالم ��ة الن ��واب �صدر يار جن ��ك بهادور حبي ��ب الرحمن خان
ع�ضو الهيئة
ال�شرواين					-
4 .4ف�ضيلة ال�شيخ النواب �ضياء يارجنك بهادور-ع�ضو الهيئة
ع�ضو الهيئة
5 .5العالمة حممود ح�سن خان		-
ع�ضو الهيئة
			
6 .6العالمة عبد اهلل العمادي-
ع�ضو الهيئة
7 .7العالمة مناظر �أح�سن الكيالين		-
ع�ضو الهيئة
8 .8العالمة �شاه عبد القدير ال�صديقي-
ع�ضو الهيئة
9 .9العالمية �سيد عبا�س ح�سني		-
1010العالمة �سيد زين العايدين املو�سوي				 -
ع�ضو الهيئة ورئي�س ق�سم الأدب
				
					
1111العالمة �سيد ها�شم الندوي-
ع�ضو الهيئة ورئي�س ق�سم ال�شريعة(((.
			
النظام الإداري واملايل للدائرة بعد ان�ضمامها جلمهورية الهند:

يقول الربوفي�س ��ور حممد �سلطان حميي الدي ��ن عن النظامني
الإداري واملايل يف هذا الع�صر:

"ويف �سنة 1953م حتولت �إدارة دائرة املعارف العثمانية بتمام
�أمره ��ا �إىل �إ�شراف "املجل�س التنفي ��ذي" و�ش ّكلت من جديد ،وتوىل
رئا�ست ��ه بالنيابة نائ ��ب رئي�س اجلامعة العثماني ��ة منذ هذا التعديل
الد�ست ��وري والق ��رار الر�سم ��ي ،فالدائ ��رة من ��ذ ذاك الوقت قامت
ب�إجنازاته ��ا وحتقيق �أهدافها حتت مراقبة ه ��ذه اللجنة التنفيذية،
(((

الفهر�س الو�صفي �ص�ص .9-6
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فلها �سلطة عليا يف جملة �ش�ؤونها الإدارية والعلمية .و�إىل جانب هذه
اللجنة "جلنة علمية" ت�شرف على ال�ش�ؤون العلمية فقط.
وهنا ي�ستحق �أن يذكر �أن الدائرة يف الهيئة القانونية ،هي �إدارة
م�ستقلة وملحقة باجلامعة العثمانية ا�سما فقط.
ت�ستكم ��ل الدائرة �أمورها من م�ساع ��دة مالية من حكومة والية
�آندهرابراد�ش وكذلك يح�صل لها �أي�ضا دخل ببيع مطبوعاتها.
�أم ��ا ميزانية الدائرة ال�سنوية فتتنوف[كذا ،يعني فتن ّيف] على
خم�سة ماليني يف العملة الهندية"(((.

�أق�سام دائرة املعارف العثمانية:

ويف دائرة املعارف العثمانية �أق�سام خمتلفة:

1 .1ق�سم التحقيق وقراءة التجربات الطباعية
2 .2ق�سم ت�صفيف احلروف والطباعة
3 .3ق�سم الكمبيوتر
4 .4ق�سم التجليد
5 .5ق�سم امل�ستودعات واملخازن
6 .6ق�سم البيع وال�شراء
7 .7ق�سم الإدارة واحل�ساب
مديرو الدائرة و ُمدَ دهم:

ال نعرف من مديريها ور�ؤ�سائها �إال ما �شاء اهلل ،وقد قال ال�شيخ

(((

ال�سابق �ص  480و.481
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حمم ��د عمران الأعظمي رئي� ��س ق�سم البح ��وث والتحقيق بالدائرة
�سابقا ،يف هذا املو�ضوع:
"يف تاري ��خ دائ ��رة املعارف الذي ميتد يف الوقت الراهن على
م ��ا ي�ش ��ارف عل ��ى ((( 115عاما ،فل ��م ن�ستط ��ع العثور عل ��ى �أ�سماء
(((
املديري ��ن يف �أيامه ��ا الأولية  ،اللهم �إال �سيد ح�س�ي�ن البلجرامي
وم�ل�ا عبد القي ��وم وعلي ياور جنك بهادور ،ومل ��ا قمنا بالتنقيب عن
حمفوظ ��ات الدائرة املوغلة يف القدم الت ��ي با�ضت عليها البائ�ضات
ف�إننا وجدنا الأ�سماء التالية مع فرتاتهم املتتالية على النحو التايل:
فرباير  -1926يونيو 1932م.
		
�1 .1سيد ظهور احلق
يوليو  -1932نوفمرب 1936م.
		
2 .2عبد املنعم خان
دي�سمرب � -1936أبريل 1944
		
�3 .3سيد ها�شم الندوي
مايو � -1944أبريل 1946م
		
4 .4حممد �إليا الربين
مايو � -1946سبتمر 1960م
5 .5د .حممد نظام الدين
6 .6د .ويل الدين		�أكتوبر  -1960يوليو 1961م
7 .7د .حممد عبد املعيد خان �أغ�سط�س � -1961سبتمرب 1973م
8 .8الأ�ستاذ حممد عبد الوهاب البخاري نوفمرب  -1973يناير 1975م
9 .9القا�ضي �شرف الدين �أحمد فرباير -1975دي�سمرب 1984م
يناير �-1985أبريل 1988م
			
�1010أ.د .مهر الن�ساء
(((
(((

�أي يف �سنة 2007م.
كان �أول رئي�س للدائرة.
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مايو � -1988أغ�سط�س 1991م
			
�1111أ .د .م� .أ� .أحمد
�سبتمرب -1991دي�سمرب 1994م
�1212أ .د .حممد �سليمان ال�صديقي
يناير  -1995دي�سمرب 1997م
		
�1313أ .د� .أحمد اهلل خان
يناير � -1998أكتوبر 1999م
		
1414الأ�ستاذ حممد عبد الرحيم
نوفمرب  -1999مار�س 2005م
�1515أ .د .حممدعبد املجيد ال�صديقي
مار�س  -2005يوليو 2010م
		
�1616أ .د� .شاهد علي العبا�سي
هن ��ا انتهى فهر�س مديري الدائرة الذي �أعدها ال�شيخ حممد
عم ��ران الأعظمي .و�أ�ضاف اال�سم�ي�ن التاليني معدا الفهر�س
الو�صفي:
يولويو  -2010يوليو 2011م
		
�1717أ.د� .أكرب علي خان
يوليو 2011م – ولغاية الآن
�1818أ .د .حممد م�صطفى �شريف
مطبوعات دائرة املعارف العثمانية:
التف�سري وعلوم القر�آن:

1 .1ت�أويل ال�سورة املباركة الفاحتة((( (�إعجاز البيان يف ت�أويل/
تف�س�ي�ر �أم القر�آن) ل�ص ��در الدين القون ��وي (ت 673هـ)،
(ط1310 )1ه� �ـ [�� � 358ص]( ،ط1368 )2ه� �ـ1949 /م،
بت�صحيح ال�شيخ حممد طه الندوي وال�شيخ حبيب عبد اهلل
ابن �أحمد املديحج ،و(ط1409 )3هـ1988 /م (�390ص)

(((

العنوان من الطبعة الأوىل للكتاب.
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�2 .2إعراب ثالثني �سورة من القر�آن البن خالويه (ت 371هـ)،
بت�صحي ��ح الدكتور �سامل الكرنك ��وي ،وال�شيخ عبد الرحمن
ابن يحي ��ى اليماين وال�شيخ عبد الرحي ��م حممود امل�صري
معتمدين على ن�سخ املتحف الربيطاين ودار الكتب امل�صرية
ورامب ��ور و�آيا �صوفيا ب�إ�ستانبول( ،ط1360 )1هـ1941/م.
(� 256ص).
3 .3الكه ��ف والرقيم يف �شرح ب�س ��م اهلل الرحمن الرحيم لعبد
الك ��رمي اجليلي (ت 832هـ)( ،ط1321 )1هـ[ ،ط 2دائرة
املع ��ارف النظامية 1323ه� �ـ1905 /م�28 ،ص](((( ،ط)3
1340هـ ،و(ط1406 )4هـ1985 /م (� 40ص).
4 .4نظ ��م ال ��درر يف تنا�س ��ب الآي ��ات وال�س ��ور لربه ��ان الدين
البقاعي (ت 885ه� �ـ) ،بتحقيق ال�شيخ حممد عبد احلميد
�شي ��خ اجلامع ��ة النظامي ��ة بحيدر�آباد الدك ��ن �سابقا (�إىل
�س ��ورة البقرة) ،و ال�شي ��خ حممد عم ��ران الأعظمي رئي�س
ق�س ��م التحقيق بالدائرة (�آل عم ��ران -النا�س) ،معتمدين
على ن�سخ املكتبة الظاهرية [حاليا مكتبة الأ�سد] بدم�شق،
ودار الكت ��ب امل�صري ��ة ،واخلزانة العام ��ة بالرباط عا�صمة
املغرب ،واملدينة املنورة ،يف  22جملدا ويف � 10570صفحة.
1389ه� �ـ1969 /م1404-ه� �ـ1984 /م .وللمجلدات 12-1
طبعات ثانية بني ال�سنوات 1406هـ1432هـ.
(((

من معجم املطبوعات �ص .111
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5 .5نزهة الأعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر البن اجلوزي
(ت 597ه� �ـ) ،بتحقيق ال�سيدة مهر الن�ساء((( معتمدة على
ن�س ��خ املكتبة الآ�صفي ��ة بحيدر �آب ��اد الهند ،جامع ��ة الدول
العربية (ن�سخ ��ة بايزيد ب�إ�ستانب ��ورل) ومكتبة ج�سرتبيتي
ب�إيرلن ��دا( ،ط1394 )1ه� �ـ1974 /م(.ط1409 )2ه� �ـ/
1989م2 .ج (� 373 +320ص).
6 .6نفح ��ات الن�سيم الرحماين يف مكن ��ون �أ�سرار املثاين ملحمد
�أبي الف�ضل امل�أمون ،دون تاريخ الطباعة يف � 16ص.
احلديث وعلومه:

1 .1االحتافات ال�سنية يف الأحاديث القد�سية لل�شيخ حممد
امل ��دين (ت 1271ه� �ـ)( ،ط1323 )1ه� �ـ ،بت�صحي ��ح
ال�شيخ �أبي احل�سن الأمروهي ،وال�شيخ القا�ضي حممد
�شريف الدين احليدر�آبادي( ،ط1358 )2هـ1939 /م،
مبراجع ��ة ال�شي ��خ �أحمد بن حمم ��د اليم ��اين ،وال�شيخ
عب ��د الرحمن بن يحيى اليم ��اين ،وال�شيخ �سيد ها�شم
الندوي ،وال�شيخ حممد طه الندوي ،وال�شيخ �سيد �أحمد
اهلل الن ��دوي ،وال�شيخ حممد ع ��ادل القدو�سي ،وال�شيخ
�سي ��د ح�سن جمال الليل املدين ،و قابله ال�شيخ �إبراهيم
((( ر�سال ��ة دكت ��وراه قدمتها يف اجلامع ��ة العثمانية بحيدر�آباد حت ��ت �إ�شراف الأ�ستاذ
الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير الدائرة �سابقا.
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حمدي على ن�سخة خطية مبكتبة �شيخ الإ�سالم باملدينة
املنورة�195( .ص).
2 .2جام ��ع م�سانيد الإمام الأعظم �أب ��ي حنيفة للخوارزمي
(ت 665ه� �ـ)( ،ط1332 )1ه� �ـ1913/م ،بتحقي ��ق
ال�شي ��خ احل�سن النعم ��اين ،وال�شيخ �سي ��د �أبي احل�سن
الأمروهي ،وال�شيخ �أبي املظفر عبد امللك حممد �شريف
الدي ��ن العم ��ري احليدر�آبادي معتمدي ��ن على ن�سختي
املدر�س ��ة النظامي ��ة ومكتب ��ة الف ��احت برتكي ��ا( .ط)2
1429ه� �ـ2008/م ،بتحقي ��ق ال�شي ��خ أ�ب ��ي بك ��ر حممد
الها�شمي احليدر�آبادي3( .ج) � 562+445+694ص.
3 .3اجلوه ��ر النقي يف الرد على البيهق ��ي البن الرتكماين
(ت745هـ)( ،ط1316 )1هـ1898/م ،باهتمام ال�شيخ
ح�س ��ن ابن �أحم ��د معتمدا على ن�سخت ��ي �شيخ الإ�سالم
احلاف ��ظ حمم ��د �أن ��وار اهلل الفاروقي ومكتب ��ة ر�ضايف
رامبور2( .ج) �281+370ص.
4 .4ال�س�ن�ن الك�ب�رى للبيهق ��ي (ت 458ه� �ـ) ويف ذيله ��ا
اجلوه ��ر النقي الب ��ن الرتكم ��اين (745ه� �ـ)( ،ط)1
1344هـ1355-هـ ،بت�صحي ��ح ال�شيخ �سيد �أبي احل�سن
الأمروه ��ي ،وال�شي ��خ �سيد �أحمد اهلل الن ��دوي ،وال�شيخ
حممد ط ��ه الن ��دوي ،وال�شي ��خ �سي ��د ها�ش ��م الندوي،
وال�شيخ حممد ع ��ادل القدو�سي ،وال�شيخ عبد الرحمن
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اب ��ن يحيى اليم ��اين ،معتمدين عل ��ى الن�سخة ال�سندية
ون�سخ ال�شيخ ر�شيد �أحمد الأن�صاري الكنكوهي واملفتي
حممد �سعي ��د ،احليدر�آباد واملكتبة اخلديوية للقاهرة،
ومكتبة ر�ضا يف رامبور ،وال�شيخ حممد ن�صيف ومكتبة
املدر�سة املحمدية يف بومباي10( .ج)�4595 ،ص.
�5 .5ش ��رح تراج ��م أ�ب ��واب �صحي ��ح البخ ��اري لل�ش ��اه
ويل اهلل الدهل ��وي (ت1176ه� �ـ)([ ،ط،)1
1323هـ(�152ص)](((( .ط1356 )2هـ�162[،ص](((،
بت�صحيح ال�شيخ حممد طه الندوي ،وال�شيخ �سيد �أحمد
اهلل الن ��دوي ،وال�شيخ حممد ع ��ادل القدو�سي ،وال�شيخ
عب ��د الرحم ��ن ب ��ن يحي ��ى املعلم ��ي اليم ��اين( .ط)3
[1949م](((( .ط1402 )4ه� �ـ( .ط1415 )5ه� �ـ/
1995م�140( ،ص).
6 .6عم ��ل اليوم والليلة البن ال�سن ��ي (ت 364هـ)([ ،ط)1
1315ه� �ـ1897 /م� 248( ،ص)](((( .ط1358 ،)2هـ
[1939م]�235( ،ص) ،بت�صحي ��ح ال�شيخ �سيد 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�سي،
(((
(((
(((
(((

من معجم املطبوعات �ص .224
من امل�صدر ال�سابق.
من امل�صدر ال�سابق.
من امل�صدر �أعاله.
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وال�شي ��خ �سي ��د �أحمد اهلل الندوي ،وال�شي ��خ �سيد ح�سن
جمال الليل امل ��دين ،وال�شيخ �أجمد بن حممد اليماين.
(ط1398 ،)3هـ (�235ص).
لم ��ام �أحمد بن
7 .7الق ��ول امل�سدد يف ال ��ذب عن امل�سند ل إ
حنب ��ل (ت 241هـ) للحافظ ابن حجر الع�سقالين (ت
852هـ)،
8 .8ومعه ذي ��ل عليه للعالمة حممد �صبغ ��ة اهلل املدرا�سي.
طب ��ع الكتاب " القول امل�سدد " معتمدا على ن�سخ ،منها
ن�سخة زين العابدين البيه ��اري ثم احليدر�آبادي وهذه
الن�سخ ��ة منقولة م ��ن ن�سخ ��ة ال�سخ ��اوي ومقابلة على
�أ�ص ��ل �شيخ ��ه احلافظ اب ��ن حج ��ر( .ط1319 ،)1هـ،
(ط1386 ،)2ه� �ـ( ،ط1400 ،)3هـ( .ط1415 ،)4هـ
(�104ص).
9 .9كن ��ز العمال لعلي املتقي الهندي (ت 975هـ)( ،ط،)1
1312ه� �ـ1315 -ه� �ـ (8ج) .بت�صحي ��ح ال�شي ��خ حممد
وحي ��د الزمان ،وال�شيخ �أمري ح�س ��ن النعماين ،وال�شيخ
�سي ��د �أبي احل�س ��ن الأمروهي ،وال�شي ��خ حممد �شريف
الدي ��ن احليدر�آب ��ادي ،معتمدي ��ن عل ��ى ن�س ��خ ،منه ��ا
ن�سخت ��ا املكتبة الآ�صفية واجلامع ��ة النظامية ،كلتاهما
يف حيدر�آب ��اد( .ط1364 ،)2ه� �ـ1395 -ه� �ـ (22ج)،
(� 8645ص) ،بت�صحيح ال�شيخ �أبي بكر حممد الها�شمي
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احليدر�آب ��ادي ،وال�شي ��خ �سيد خور�شيد عل ��ي النظامي
احليدر آ�ب ��ادي ،وال�شيخ احلافظ عزي ��ز بيك النظامي
احليدر آ�ب ��ادي ،واحلافظ حكيم نث ��ار �أحمد ال�صديقي
النانوتوي ،و�سيد حبيب اهلل القادري الر�شيد النظامي
احليدر�آب ��ادي ،و�سيد عب ��د القادر ال�ص ��ويف النظامي
احليدر�آبادي.
1010امل�ستدرك للحاكم الني�سابوري (ت 405هـ)،
لم ��ام الذهب ��ي (ت
1111ويف ذيل ��ه تلخي� ��ص امل�ست ��درك ل إ
748ه� �ـ) ،بت�صحي ��ح ال�شي ��خ حمم ��د عرب ب ��ن ال�شيخ
حممد ح�س�ي�ن املحدث اليم ��اين ،وال�شي ��خ �أمري ح�سن
النعماين ،وال�شيخ �سيد �أبي احل�سن الأمروهي ،وال�شيخ
القا�ض ��ي حممد �شريف الدي ��ن احليدر�آبادي ،وال�شيخ
�سيد ها�شم الندوي معتمدين على ن�سخ مكتبة العالمة
حبيب الرحمن خان ال�شرواين ،ومكتبة العالمة املفتي
حمم ��د �سعيد ،ومكتب ��ة �أمري الدين �أ�ش ��رف الكيالين،
ومكتبة ال�شيخ ال�سيد �ش ��اه �إح�سان( .ط1334 ،)1هـ-
1342هـ (4ج)�2460 ،ص.
1212م�سن ��د �أب ��ي داوود للطيال�سي (ت 204ه� �ـ) ،بت�صحيح
ال�شيخ احل�س ��ن بن �أحمد النعم ��اين ،وال�شيخ �سيد �أبي
احل�س ��ن الأمروه ��ي ،وال�شي ��خ �أب ��ي املظفر عب ��د امللك
حمم ��د �شري ��ف الدي ��ن احليدر�آب ��ادي ،معتمدين على
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ن�س ��خ منها ن�سخة عتيقة من مكتبة خدا بخ�ش يف باتنا.
(ط1321 )1هـ (�404ص).
1313م�سند �أبي عوانة (�أبو عوانة الإ�سفرائيني ،ت 316هـ)،
بت�صحي ��ح ال�شيخ تق ��ي الدين النعم ��اين ،وال�شيخ عبد
القيوم الديانوي ،وال�شيخ م�سعود عامل الندوي ،وال�شيخ
�سي ��د ها�شم الن ��دوي ،وال�شيخ عب ��د الرحمن اليماين،
وال�شيخ عبد اهلل العمادي ،وال�شيخ حممد عبد احلميد
النظامي احليدر�آبادي ،وال�شيخ �سيد حبيب اهلل القادري
الر�شي ��دي النظامي احليدر�آبادي ،معتمدين على ن�سخ
مكتبة خدا بخ�ش يف باتنا ومكتبة حممد با�شا كوبريلو،
واملكتبة ال�سندية ،واملكتبة الأزهرية( .ط1362 )1هـ-
1386هـ (5ج)�533+513+489+467+464[ ،ص](((.
(ط )2ج1385 ،2هـ (�427ص).
1414م�شكل الآث ��ار للإمام الطح ��اوي (ت 321هـ)( ،ط)1
1333ه� �ـ1914 /م4( ،ج ،طبع ��ة حمققة م ��ن الن�سخة
الناق�ص ��ة) [ ،(((]425+316+443+520بت�صحي ��ح
ال�شي ��خ احل�سن النعم ��اين ،وال�شيخ �سي ��د �أبي احل�سن
الأمروهي ،وال�شيخ حممد �شريف الدين احليدر�آبادي،
وال�شيخ �سي ��د حممد حيدر احل�سين ��ي ،وال�شيخ حممد
(((
(((

من امل�صدر نف�سه.
امل�صدر ال�سابق �ص .261
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وحيد الدي ��ن( .ط1419 -1388 )2هـ (طبعة حمققة
من الن�سخ الكاملة) ،بت�صحيح ال�شيخ �سيد حبيب عبد
اهلل ب ��ن �أحمد املديح ��ج احل�سيني النظام ��ي ،وال�شيخ
حممد �ألطاف ح�سني الفاروقي النظامي احليدر�آبادي،
معتمدي ��ن عل ��ى الن�س ��خ الكامل ��ة ،منها ن�سخت ��ا مكتبة
في� ��ض اهلل ب�إ�ستانبول ،ومكتبة ر�ضا برامبور10( ،ج)،
�4359ص.
1515املعت�ص ��ر م ��ن املخت�صر م ��ن م�ش ��كل الآث ��ار للقا�ضي
�أبي املحا�س ��ن احلنفي (ت 803ه� �ـ) (ط1317 )1هـ،
بت�صحي ��ح ال�شيخ ح�سن ب ��ن �أحمد النعم ��اين ،وال�شيخ
احلبي ��ب �أبي بكر بن �شهاب العل ��وي( .ط1362 )2هـ،
بت�صحي ��ح ال�شي ��خ حمم ��د طه الن ��دوي ،وال�شي ��خ �سيد
�أحم ��د اهلل الن ��دوي ،وال�شيخ حممد ع ��ادل القدو�سي،
وال�شيخ �سيد ح�سن جم ��ال الليل املدين ،وال�شيخ �أحمد
ب ��ن حمم ��د اليماين ،وال�شي ��خ عبد الرحم ��ن بن يحيي
اليماين( .ط1362 )2هـ2( ،ج)� 392+368( .ص).
1616االعتبار يف بيان النا�سخ واملن�سوخ من الآثار البن حازم،
حممد ب ��ن مو�سى احلازم ��ي الهم ��ذاين (ت 584هـ)،
بت�صحي ��ح الأ�ستاذ �أبي حممد زي ��ن العابدين ،وال�شيخ
الأديب �سيد �أبي بكر بن �شهاب احل�سني معتمدين على
ن�س ��خ �أبي حممد زي ��ن العابدي ��ن ،والعالمة عبد احلي
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الفرجن ��ي حملي ومكتبة خ ��دا بخ�س يف باتن ��ا وال�شيخ
حممد عبد الرحمن املدرا�سي( ،ط1319 )1هـ248[،
� ��ص]((( ،و(ط1359 )2ه� �ـ [�� � 7+248ص] ،مبقابل ��ة
الن�سخ ��ة املطبوع ��ة على خمطوط ��ة املكتب ��ة ال�سعيدية
بحيدر�آب ��اد وبت�صحي ��ح ال�شي ��خ �سيد 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�سي ،وال�شيخ �سيد
�أحم ��د اهلل الندوي ،وال�شيخ ح�س ��ن جمال الليل املدين
وال�شي ��خ �أحمد بن حممد اليم ��اين .و(ط1400 )3هـ/
1980م (� 253ص).
1717الأمم لإيق ��اظ الهم ��م لربه ��ان الدي ��ن الك ��وراين (ت
1102هـ)( .ط1328 )1هـ1910 /م� 134( .ص).
1818بغي ��ة الطالب�ي�ن لبي ��ان امل�شائ ��خ املحقق�ي�ن املعتمدين
لأحمد النخلي (ت 1114هـ �أو بعده)( ،ط1328 )1هـ،
بت�صحي ��ح القا�ض ��ي حمم ��د �شري ��ف الدي ��ن الفامل ��ي
احليدر�آبادي� 84( .ص).
1919كتاب الإمداد مبعرفة عل ��و الإ�سناد لعبد اهلل الب�صري
(ت 1134هـ( ،ط1328 )1هـ� 92( .ص).
2020قطف الثمر يف رفع �أ�سانيد امل�صنفات يف الفنون والأثر
ل�صال ��ح ب ��ن حممد العم ��ري الف�ل�اين (ت 1218هـ)،
(((

ذكر عدد ال�صحات للطبعتني الأوىل والثانية نقال من معجم املطبوعات �ص .118
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بت�صحي ��ح �أبي املظفر عبد املل ��ك حممد �شريف الدين
ب ��ن القا�ض ��ي حمم ��د بدي ��ع الدي ��ن العم ��ري الفامل ��ي
احليدر�آبادي( ،ط1328 )1هـ(((� 76[.ص](((.
�2121إحتاف الأكابر ب�إ�سناد الدفاتر للقا�ضي ال�شوكاين (ت
1255هـ)( ،ط1328 )1هـ� 119( .ص).
2222كت ��اب الكفاية يف علم الرواي ��ة للخطيب البغدادي (ت
463ه� �ـ) بت�صحي ��ح ال�شي ��خ �أب ��ي عب ��د اهلل ال�سورتي،
وال�شي ��خ �إبراهيم حمدي املدين ،و�سيد ها�شم الندوي،
وحممد طه الندوي ،و�سيد �أحمد اهلل الندوي ،وحممد
عادل القدو�س ��ي الكنكوهي ،و�سيد ح�س ��ن جمال الليل
امل ��دين و�أحمد ب ��ن حممد اليماين ،وعب ��د الرحمن بن
يحي ��ى املعلم ��ي ،معتمدي ��ن عل ��ى الن�سخت�ي�ن الآ�صفية
والإ�ستانبولية( ،ط1357 )1هـ (� 461ص).
2323كت ��اب م�ش ��كل احلدي ��ث وبيان ��ه للحاف ��ظ اب ��ن فورك
(ت 406ه� �ـ) ،بت�صحي ��ح ال�شي ��خ حممد ط ��ه الندوي،
وال�شيخ �سيد �أحم ��د اهلل الندوي ،وال�شيخ حممد عادل
القدو�س ��ي ،وال�شي ��خ �سي ��د ح�س ��ن جمال اللي ��ل املدين
وال�شيخ �أحمد بن حممد اليماين ،وال�شيخ عبد الرحمن
ابن يحيى املعلمي اليماين ،معتمدين علي ن�سخة بانكي
ب ��ور [مكتبة خدا بخ�ش بباتن ��ا] ،ون�سخة املفتي حممد
(((
(((

ورد تاريخ الطبع يف خامتة الطبع «�سنة ثمان وع�شرين ومئتني و�ألف» خط�أ.
ذكر عدد ال�صفحات من الطبعة الأوىل للكتاب.
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�سعي ��د يف حيدر�آباد( ،ط1362 )1هـ و(ط1391 )2هـ
و(ط1415 )3هـ (� 283ص).
2424معرف ��ة علوم احلديث للحاك ��م الني�سابوري ،بت�صحيح
الدكتور معظم ح�سني �أ�ستاذ اللغة العربية بجامعة دهاكا
معتمدا على ن�سخ املتحف الربيطاين ،وعلى ثالث ن�سخ
من ق�سطنطينية ون�سخت ��ي دم�شق وحلب ون�سختني من
القاهرة ،ثم قابله علماء الدائرة على ن�سختي الآ�صفية
و العالمة حبيب الرحمن خان ال�شرواين .طبع الكتاب
�أوال يف مطبع ��ة دار الكت ��ب امل�صري ��ة �سن ��ة 1356ه� �ـ/
1937م عل ��ى نفق ��ة دائ ��رة املعارف ثم �أعي ��د طبعه يف
مطبعة دائرة املعارف العثمانية �سنة 1385هـ1966 /م
ومرة ثالثة �سنة 1401هـ1981 /م� 328( .ص).
2525اال�ستيع ��اب يف معرف ��ة الأ�صح ��اب البن عب ��د الرب (ت
463هـ) ،بت�صحيح ال�شيخ احل�س ��ن النعماين ،وال�شيخ
�سي ��د �أبي احل�سن الأمروه ��ي ،وال�شيخ القا�ضي حممد
�شريف الدي ��ن احليدر�آبادي( .ط1319 )1هـ( ،ط)2
1363هـ (2ج).)500+388( .
2626التاري ��خ الكب�ي�ر للإم ��ام البخ ��اري (ت 256ه� �ـ) قام
بتحقيقه ال�شيخ عبد الرحمن بن يحيى ومب�ساعدةال�شيخ
�سيد �أحم ��د اهلل الندوي ،وال�شيخ حمم ��د طه الندوي،
وال�شي ��خ حممد ع ��ادل القدو�سي ،وال�شي ��خ �سيد ح�سن
جم ��ال اللي ��ل امل ��دين ،وال�شيخ �سي ��د ها�ش ��م الندوي،
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و�أع ��اد النظر يف بع� ��ض �أجزائه ال�شي ��خ حممد مناظر
�أح�س ��ن الكي�ل�اين ،وال�شيخ عبد اهلل العم ��ادي ،وحقق
اجل ��زء الثال ��ث بق�سمي ��ه ال�شيخ �أب ��و الوف ��اء الأفغاين
معتمدي ��ن على ن�سخ الآ�صفي ��ة وق�سطنطينية واخلزانة
امل�صرية وخزان ��ة كوبريلي ،ومكتبة �أحمد الثالث ومكة
املكرمة( .ط1378 -1360 )1هـ( .ط1402 )2هـ ،ج1
(ق1390،)1ه� �ـ،ج( 3ق1397 ،)2-1ه� �ـ ،ج( 4ق،)1
1398ه� �ـ ،ج( 4ق( .)2ط1362 )1ه� �ـ ج( 1ق،)2
1363هـ ،ج( 2ق1364 ،)1هـ ،ج( 2ق�3668 .)2ص.
2727جتري ��د �أ�سم ��اء ال�صحاب ��ة للذهب ��ي (ت 748ه� �ـ)،
بت�صحي ��ح ال�شي ��خ ح�سن ب ��ن �أحمد النعم ��اين (ط)1
1315هـ (2ج)�364+463 ،ص.
2828تذكرة احلف ��اظ للذهبي (ت 748هـ)( ،ط-1333 )1
1336ه� �ـ4( ،ج)�� �291+ 368+ 306+372 ،ص](((.
طب ��ع اجل ��زء الثالث من ��ه يف طبعت ��ه الأوىل بت�صحيح
ال�شي ��خ احل�س ��ن النعم ��اين ،وال�شي ��خ القا�ض ��ي حممد
�شري ��ف الدي ��ن احليدر�آب ��ادي(((( .ط1333 )2هـ(((.
(ط1375 )3ه� �ـ [1377-ه� �ـ ،بتحقيق عب ��د الرحمن
((( من امل�صدر ال�سابق �ص .165
((( الفهر�س الو�صفي �ص .51
((( ك ��ذا يف امل�صدر ال�سابق وج ��اء يف معجم املطبوعات �أنه كان ��ت الطبعة الثانية دون
ذكر طريق الطبع.
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بن يحي ��ي اليم ��اين](((( .ط(((1388)4هـ (ج،)2-1
�� �388+445ص1390 ،ه� �ـ (ج�� �291+368 ،)4-3ص.
وطب ��ع الكتاب مرة ثالثة بعد مقابلته على ن�سخة مكتبة
احلرم املكي التي ُق ِرئت على امل�ؤلف.
2929تعجيل املنفعة بزوائد رج ��ال الأئمة الأربعة البن حجر
الع�سق�ل�اين (ت 852ه� �ـ) ،بت�صحي ��ح ال�شي ��خ احل�سن
النعماين ،وال�شيخ حممد �شريف الدين احليدر�آبادي،
و�سي ��د �أب ��ي بك ��ر ب ��ن �شه ��اب ،وال�شي ��خ أ�ب ��ي احل�سن
الأمروهي( .ط1324 )1هـ (�575ص).
3030تهذيب التهذيب البن حج ��ر الع�سقالين (ت 852هـ)،
بت�صحي ��ح ال�شي ��خ احل�س ��ن النعم ��اين ،وال�شي ��خ �أب ��ي
احل�س ��ن الأمروهي ،وال�شيخ القا�ض ��ي �أبي املظفر عبد
امللك حممد �شريف الدين احليدر�آبادي ،وال�شيخ �سيد
�أبي بكر بن �شهاب العل ��وي احل�سيني( .ط1325 )1هـ
(1326 ،)4-1ه� �ـ (1327 ،)9-5هـ (12 .)12-10ج
يف �5610ص.
3131تقدم ��ة املعرفة لكتاب اجل ��رح والتعديل البن �أبي حامت
الرازي (ت 327هـ) ،بت�صحيح ال�شيخ عبد الرحمن بن
((( من معجم املطبوعات �ص .165
((( وج ��اء يف معج ��م املطبوع ��ات � ��ص � 165أن الطبعة الرابع ��ة �أي�ضا طبع ��ت بتحقيق
ال�شي ��خ عب ��د الرحم ��ن ب ��ن يحيى املعلم ��ي ،وج ��اء فيه ع ��دد ال�صفحات كم ��ا يلي:
(�477+441+388+445ص).
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يحيى املعلمي مع رفقائه اعتمادا على ن�سخ مكتبة مراد
م�ل�ا ومكتبة كوبريلي وا�ستانب ��ول ودار الكتب امل�صرية
ومكتبة موالنا العالمة املفت ��ي حممد �سعيد املدرا�سي.
(ط1371 )1هـ (�375ص).
3232اجلرح والتعديل البن �أبي ح ��امت الرازي (ت 327هـ)،
بتحقي ��ق ال�شي ��خ عب ��د الرحم ��ن ب ��ن يحي ��ى املعلم ��ي
اليم ��اين ،والدكت ��ور �س ��امل الكرنك ��وي ،وال�شيخ ها�شم
الن ��دوي ،وال�شي ��خ حممد ط ��ه الن ��دوي ،ال�شيخ حممد
ع ��ادل القدو�س ��ي ،وال�شي ��خ �سي ��د �أحم ��د اهلل الندوي،
وال�شيخ �سيد ح�سن جم ��ال الليل املدين ،وال�شيخ �أحمد
بن حممد اليماين ،وب�إعادة النظر فيه من قبل العالمة
مناظ ��ر ح�س ��ن الكيالين والعالمة عب ��د اهلل العمادي،
معتمدي ��ن على ن�سخ مكتبة م ��راد مال ومكتبة كوبريلي
وا�ستانبول ودار الكتب امل�صرية ومكتبة موالنا العالمة
املفتي حممد �سعيد املدرا�س ��ي( .ط1371 )1هـ :ج/1
ق .2-1و1372ه� �ـ :ج /2ق  .2-1و1360ه� �ـ :ج /3ق.1
و1361ه� �ـ :ج /3ق .2و 1372ه� �ـ :ج/4ق .1و1373هـ:
ج/4ق  .2يف �3909ص.
3333اجلمع ب�ي�ن رج ��ال ال�صحيحني الب ��ن القي�سراين (ط
507ه� �ـ) ،بت�صحي ��ح ال�شي ��خ القا�ضي حمم ��د �شريف
الدين احليدر�آبادي ،وال�شي ��خ �أبي احل�سن الأمروهي.
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طب ��ع الكتاب اعتم ��ادا على ن�سخة عتيق ��ة مكتوبة �سنة
728هـ( .ط1323 )1هـ2 .ج (�300+408ص).
3434قرة العني يف �ضبط �أ�سماء رجال ال�صحيحني للبحراين
ال�شافع ��ي (ت 1174ه� �ـ �أو بعده ��ا)( ،ط1323 )1ه� �ـ
(�59ص).
3535كت ��اب الكن ��ى والأ�سم ��اء للدوالب ��ي (ت 310ه� �ـ)،
بت�صحيح ال�شيخ ح�س ��ن النعماين،وال�شيخ �أبي احل�سن
الأمروهي،وال�شي ��خ القا�ض ��ي حمم ��د �شري ��ف الدي ��ن
احليدر�آبادي ،وال�شيخ �سي ��د �أبي بكر بن �شهاب الدين
العلوي( .ط1322 )1هـ (2ج)�267+202 ،ص.
3636كتاب الكنى للإمام البخ ��اري (ت 256هـ) .بت�صحيح
ال�شي ��خ �سي ��د ها�ش ��م الن ��دوي ،وال�شيخ عب ��د الرحمن
اليم ��اين ،وال�شي ��خ �سيد �أحم ��د اهلل الن ��دوي ،وال�شيخ
�أحم ��د بن حمم ��د اليم ��اين ،معتمدي ��ن عل ��ى ن�سختي
الآ�صفي ��ة واملكتبة امل�صري ��ة( .ط1360 )1هـ( .ط)2
1397هـ (�102ص).
3737ل�س ��ان املي ��زان الب ��ن حج ��ر الع�سق�ل�اين (ت 852هـ)
بت�صحي ��ح ال�شي ��خ احل�سن النعم ��اين ،وال�شيخ �أبي بكر
ب ��ن �شهاب الدين احل�ضرم ��ي والقا�ضي �شريف الدين
العم ��ري احليدر�آب ��ادي ،وال�شي ��خ �سي ��د أ�ب ��ي احل�سن
الأمروه ��ي( .ط1329 )1ه� �ـ :ج .1و1330ه� �ـ :ج.4-2
و1331هـ :ج.6-5يف �3267ص.
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3838املو�ض ��ح لأوهام اجلم ��ع والتفريق للخطي ��ب البغدادي
(ت 463ه� �ـ) ،بتحقيق ال�شيخ عب ��د الرحمن بن يحيى
املعلم ��ي اعتم ��ادا على الن�سخ ��ة القدمي ��ة الوحيدة يف
مكتب ��ة املدر�س ��ة الأحمدي ��ة بحل ��ب( .ط -1378 )1
1379هـ (2ج)�480+486 .ص.
3939كت ��اب بيان خط� ��أ البخ ��اري يف تاريخه ،رواي ��ة الإمام
اب ��ن �أبي حامت (ت 327ه� �ـ) ،بت�صحي ��ح العالمة عبد
الرحم ��ن بن يحيى املعلمي ،اعتمادا على ن�سخة قدمية
يف مكتب ��ة �أحم ��د الثال ��ث( .ط 1380 )1ه� �ـ( .ط )2
1417هـ (�198ص).
4040كتاب الثقات البن حبان (ت 354هـ) ،بت�صحيح حافظ
عزي ��ز ب ��ك النظام ��ي احليدر آ�ب ��ادي ،وال�شي ��خ حممد
عم ��ران الأعظم ��ي العم ��ري ،وال�شي ��خ حاف ��ظ �ألطاف
ح�س�ي�ن النظام ��ي احليدر�آبادي ،وقا�ض ��ي حممد عبد
الر�شي ��د النظامي احليدر�آب ��ادي ،معتمدين على ن�سخ
املكتبة الآ�صفية ومكتبة ال�سلط ��ان حممود با�ستانبول،
واملكتب ��ة ال�سعيدية واملكتبة الظاهرية بدم�شق( .ط )1
1393هـ1403 -هـ (9ج) .يف �4470ص.
4141كتاب التقييد ملعرف ��ة رواة ال�سنن وامل�سانيد البن نقطة
(ت 629هـ) بت�صحي ��ح ال�شيخ احلافظ �ألطاف ح�سني
النظام ��ي احليدر�آبادي ،وبتنقي ��ح املفتي عظيم الدين
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اعتمادا على الن�سخة الوحيدة بجامعة الدول العربية
4242كتاب ذيل التقييد ملعرفة رواة ال�سنن وامل�سانيد للفا�سي
(ت 832هـ) ،بت�صحيح ال�شيخ حممد عمران الأعظمي
العم ��ري ،اعتم ��ادا على ن�سخت ��ي دار الكت ��ب امل�صرية
واخلزانة العام ��ة بالرباط( .ط 1419 )1هـ1423 -هـ
(3ج)�519+523+476 .ص.
4343الرج ��ال يف ت ��اج العرو� ��س للعالم ��ة ال�شي ��خ عزيز اهلل
العطاردي اخلبو�ش ��اين ،ب�إ�شراف املفتي حممد عظيم
الدي ��ن النظام ��ي احليدر�آب ��ادي( .ط 1401 )1ه� �ـ-
1402هـ (4ج)�441+426+497+512 .ص.
ال�سري واملناقب والرتاجم:

4444اخل�صائ�ص الكربى لل�سيوطي (ت 911هـ) ،بت�صحيح
ال�شيخ �سيد �أبي بك ��ر بن �شهاب الدين العلوي ،وال�شيخ
�أمري احل�سن النعماين ،وال�شيخ �أبي احل�سن الأمروهي
وال�شيخ �أبي املظفر حممد �شريف الدين احليدر�آبادي،
(ط1320-1319 )1هـ (2ج)� 304+286 ،ص.
4545دالئ ��ل النب ��وة لأب ��ي نعي ��م الأ�صفه ��اين (ت 430هـ)،
بت�صحيح ال�شيخ �سيد �أبي بكر بن �شهاب الدين العلوي،
وال�شي ��خ �أم�ي�ر ح�سن النعم ��اين ،وال�شيخ أ�ب ��ي احل�سن
الأمروه ��ي وال�شيخ �أب ��ي املظفر حمم ��د �شريف الدين
احليدر�آب ��ادي ،اعتم ��ادا على ن�سخة جي ��دة مكتوبة يف
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�سنة 603هـ3( ،ج يف جمل ��د واحد)( ،ط1320 )1هـ.
(ط1369 )2هـ1950 /م (� 566ص).
4646فت ��ح املتعال يف مدح النع ��ال ،لأحمد بن حممد املغربي
(ت 1041هـ) ،بت�صحيح ال�شيخ �أمري احل�سن النعماين،
وال�شي ��خ القا�ضي حممد �شريف الدي ��ن احليدر�آبادي،
اعتم ��ادا على ثالث ن�سخ خطية و�إحداها بخط امل�ؤلف،
(ط1334 )1هـ1915 /م� 419( ،ص).
4747كت ��اب و�سيلة املتعبدي ��ن للمال املو�صل ��ي (ت 570هـ)،
بت�صحي ��ح ال�شي ��خ حاف ��ظ عزي ��ز ب ��ك النظام ��ي
احليدر�آب ��ادي ،وال�شي ��خ حمم ��د عب ��د الغف ��ار خ ��ان
احليدر�آب ��ادي ،وال�شي ��خ عم ��ر الها�شم ��ي النظام ��ي
احليدر�آب ��ادي ،معتمدين على ن�سختي بانكي بور [خدا
بخ� ��ش] بباتنا ودار الكت ��ب امل�صرية( .ط1391 )1هـ:
(ج/2ق� 271 )2ص ،و(ج/2ق� 378 )3ص .و1392هـ:
(ج/3ق�� � 332 ،)2ص ،و1397ه� �ـ( :ج/3ق331 ،)3
� ��ص ،و1390ه� �ـ( :ج/4ق�� � 370 ،)1ص ،و1397ه� �ـ:
(ج/4ق� 271 ،)2ص1399 ،هـ( :ج/5ق� 245 ،)1ص،
1400هـ( :ج/5ق� 361 ،)2ص ،و1403هـ( :ج/6ق،)1
� 223ص1404 ،هـ( :ج/6ق� 374 ،)2ص.
4848امل�صب ��اح امل�ض ��ي يف ك ّت ��اب النبي ﷺ ،الب ��ن حديدة
الأن�صاري (ت 783ه� �ـ) ،بتحقيق ال�شيخ املفتي حممد
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عظيم الدي ��ن النظام ��ي احليدر�آب ��ادي ،اعتمادا على
ن�س ��خ املدر�س ��ة الأحمدية بحل ��ب ،ومكتبة موالن ��ا �آزاد
بجامع ��ة عل ��ي ك ��ره ،ومكتبة املدين ��ة املن ��ورة2( ،ج).
(ط1396 )1هـ1976/م1397-ه� �ـ1977 /م( ،ط)2
1414هـ1993 /م2( ،ج) � 573+338ص).
4949خال�ص ��ة �سري �سي ��د الب�شر ك ّت ��اب النب ��ي ﷺ ،ملحب
الدي ��ن الط�ب�ري (ت 694ه� �ـ) ،بتحقي ��ق الدكتور عبد
الغف ��ار خ ��ان احليدر�آبادي ومراج ��ع ال�شي ��خ �أبي بكر
حمم ��د الها�شمي احليدر�آبادي ،اعتم ��ادا على ن�سختي
الآ�صفية ومكتبة متحف �ساالر جنك( ،ط1426 )1هـ/
2005م (� 299ص).
5050مناقب الإمام الأعظم لأبي امل�ؤيد املكي (568هـ)
5151والبن البزاز الكردري (828هـ) ،كتابان بتحقيق ال�شيخ
حممد حيدر اهلل خان ال ��دراين ،وال�شيخ �أمري احل�سن
بن �أحم ��د النعم ��اين ،وال�شيخ �أبي احل�س ��ن الأمروهي
والقا�ضي حممد �شريف الدي ��ن احليدر�آبادي( ،ط)1
1321هـ1903 /م (2ج)� 256+282 ،ص.
5252اجلواه ��ر وال ��درر يف ترجمة �شيخ الإ�س�ل�ام ابن حجر
لل�سخ ��اوي (ت 902ه� �ـ) ،طبع الكت ��اب ملحقا باجلزء
اخلام� ��س م ��ن �إنباء الغمر ب�أبناء العم ��ر للحافظ ابن
حج ��ر الع�سق�ل�اين ،بتحقي ��ق الدكت ��ور �آفت ��اب �أحم ��د
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الرحم ��اين ،وتنقيح ال�سيد حمم ��د حبيب اهلل القادري
الر�شيد النظام ��ي احليدر�آبادي حتت �إ�شراف الدكتور
حممد عبد املعيد خان ،اعتمادا على ن�سختني خطيتني
للكتاب( ،ط1392 )1هـ (� 166ص).
5353ال ��درر الكامنة البن حج ��ر الع�سق�ل�اين (ت 852هـ)،
(ط1352-1348 )1ه� �ـ ،بت�صحي ��ح الأ�ست ��اذ �س ��امل
الكرنك ��وي الأمل ��اين ،وال�شي ��خ �سي ��د ها�ش ��م الن ��دوي،
وال�شي ��خ �سي ��د �أحم ��د اهلل الن ��دوي ،وال�شي ��خ عب ��د
الرحم ��ن املعلمي اليماين وال�شي ��خ حممد طه الندوي،
اعتم ��ادا عل ��ى ن�س ��خ ال�سخاوي تلمي ��ذ امل�ؤل ��ف وعليها
ت�صحيح ��ات امل�ؤل ��ف ،واملتح ��ف الربيط ��اين ومكتب ��ة
املكت ��ب الهندي بلن ��دن ،ومكتبة ر�ض ��ا برامبور ومكتبة
الآ�صفي ��ة( .ط1392 )2ه� �ـ1396 -ه� �ـ 6( ،ج)/
(�� � 286+528+330+305+405+587ص) ،بت�صحيح
ال�شي ��خ حاف ��ظ عزي ��ز ب ��ك النظام ��ي احليدر آ�ب ��ادي،
وال�شيخ خور�شيد علي النظامي احليدر�آبادي.
5454اجلواه ��ر امل�ضية يف طبق ��ات احلنفية ملحيي الدين بن
�أبي الوفاء احلنفي (ت 775هـ)،
5555ومع ��ه ذي ��ل اجلواه ��ر امل�ضي ��ة للم�ل�ا عل ��ي الق ��اري
(ت 1014ه� �ـ)( ،ط1332 )1ه� �ـ ،بت�صحي ��ح ال�شي ��خ
احل�س ��ن النعم ��اين ،والقا�ض ��ي حممد �شري ��ف الدين

- 126 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

احليدر�آبادي ،اعتمادا على ن�سخة مكتبة �أحمد الثالث
ب�إ�ستانب ��ول( .ط1414-1408 )2هـ ،بت�صحيح ال�شيخ
حاف ��ظ عزيز ب ��ك النظام ��ي احليدر آ�ب ��ادي 4( ،ج)،
� 510+425+418+462ص.
�5656صف ��ة ال�صفوة الب ��ن اجل ��وزي (ت 597ه� �ـ)( ،ط)1
1355هـ1357-ه� �ـ ،بت�صحي ��ح ال�شي ��خ �سي ��د ها�ش ��م
الن ��دوي ،وال�شيخ حمم ��د طه الن ��دوي ،وال�شيخ حممد
ع ��ادل القدو�س ��ي ،وال�شي ��خ �سي ��د �أحم ��د اهلل الندوي،
وال�شي ��خ عب ��د الرحم ��ن اليم ��اين ،الأ�ست ��اذ �س ��امل
الكرنكوي ،اعتمادا على ن�سخ مكتبة �إ�ستانبولية واملتحف
الربيط ��اين واملكتبة الآ�صفية واملكت ��ب الهندي بلندن.
(ط1388 )2هـ ،مبراجع ��ة املفتي حممد عظيم الدين
النظامي احليدر�آبادي ،والدكتور �سلطان حميي الدين
النظامي احليدر�آبادي4( .ج) 437+303+316+350
�ص.
5757نزهة اخلواط ��ر وبهجة امل�سامع والنواظ ��ر لعبد احلي
احل�سن ��ي (ت 1341ه� �ـ)( ،ط )1ج-1350 ،7-1 :
1378ه� �ـ ،ج1390 :8ه� �ـ1970/م ،اعتمادا على ن�سخة
امل�ؤلف( .ط1402 -1382 )2هـ ب�إعادة النظر فيه من
قبل جنل امل�ؤلف ال�شيخ �سيد �أبي احل�سن علي احل�سني
الن ��دوي8( .ج) وطبعت بع�ض �أجزائ ��ه طبعة ثالثة يف
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الفرتة نف�سه ��ا7+488+497+390+160+200+228 /
�590+08ص(((.
5858نزه ��ة الأرواح ورو�ض ��ة الأف ��راح يف تاري ��خ احلكم ��اء
والفال�سف ��ة لل�شه ��رزوري (ت 687ه� �ـ) ،بت�صحي ��ح
الدكت ��ور خور�شيد �أحم ��د احليدر�آب ��ادي ،معتمدا على
ن�س ��خ املكتب ��ة الآ�صفي ��ة ومكتب ��ة متحف �س ��االر جنك
ومكتبة ج ��ان ريالئند يف بريطاني ��ا( .ط1396 )1هـ،
(2ج) 206ه� 200+ص.
5959طبق ��ات ال�شافعي ��ة البن قا�ض ��ي �شهب ��ة (ت 851هـ)،
حتقيق الدكت ��ور احلافظ عبد العليم خ ��ان((( اعتمادا
على بع�ض املخطوطات ،منها ن�سخ املتحف الربيطاين،
ومكتب ��ة كوبريلي ،ومكتب ��ة طرخان (تركي ��ا) ،ومكتبة
خ ��دا بخ� ��ش ،واملكتب ��ة النا�صري ��ة يف لكهن� ��ؤ( .ط)1
1400-1398هـ (4ج) � 508+273+440+460ص.
6060نزهة الألب ��اب يف الألقاب البن حج ��ر الع�سقالين (ت
852ه� �ـ) ،بت�صحي ��ح ال�شيخ �أبي بكر حمم ��د بن املفتي
خمدوم بك الها�شمي احليدر�آبادي ،معتمدا على ن�سخ
مكتب ��ة �شيخ الإ�سالم في�ض اهلل �أفن ��دي (ن�سخة تلميذ
((( وذك ��ر �صاح ��ب معجم املطبوع ��ات � ��ص � ،279صفح ��ات الطبعة الثاني ��ة يف الآتي:
� 606+465+497+456+398+213+214+228ص.
((( قدمه ر�سالة للح�صول على الدكتوراه من اجلامعة الإ�سالمية بعلي كره.
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امل�ؤلف يف حياة امل�ؤلف) ،ودار الكتب امل�صرية ،ومكتبة
متحف �ساالر جنك( .ط1415 )1هـ (� 614ص).
الفقه:

�6161أحكام الوق ��ف لهالل الب�ص ��ري (ت 245ه) بت�صحيح
ال�شيخ �سيد ها�شم الندوي ،وال�شيخ حممد طه الندوي،
وال�شي ��خ عب ��د الرحمن اليماين ،وال�شي ��خ حممد عادل
القدو�س ��ي ،وال�شي ��خ �سيد �أحمد اهلل الن ��دوي ،اعتمادا
عل ��ى ن�سخ ��ة قدمي ��ة يف مكتبةر�ض ��ا برامب ��ور ومكتبة
الآ�صفي ��ة ون�سخة لفا�ضل �أهل املدينة( ،ط1355 )1ه/
1936م (�344ص).
6262الأم ��ايل للإم ��ام حمم ��د ب ��ن احل�س ��ن ال�شيب ��اين (ت
189ه) ،بت�صحيح ال�شيخ �سيد ها�شم الندوي ،وال�شيخ
عب ��د الرحمن املعلم ��ي اليماين ،والأ�ست ��اذ حبيب عبد
اهلل احل�ضرم ��ي .وا�ستفي ��د يف طب ��ع ه ��ذا الكتاب من
ن�سخ ��ة العالم ��ة �سي ��د �أبي الوف ��اء حمم ��ود الأفغاين.
(ط1360 )1ه( .ط1407 )2ه ()8200
�6363ش ��رح ال�س�ي�ر الكب�ي�ر ل�شم� ��س الدي ��ن ال�سرخ�س ��ي
(ت 483ه) ،بت�صحي ��ح ال�شي ��خ احل�س ��ن النعم ��اين،
اعتم ��ادا عل ��ى ن�سخت ��ي املكتب ��ة الآ�صفي ��ة ومكتب ��ة
املفت ��ي حمم ��د يو�س ��ف( .ط1336-1335 )1ه (4ج)
�498+348+326+386ص.

- 129 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

6464كت ��اب الأ�ص ��ل للإم ��ام حممد ب ��ن احل�س ��ن ال�شيباين
(ت 189ه)( .ط 1973-1966 )1م (ج ،4-1ج 4يف
ق�سمني) بتحقي ��ق العالمة �أبي الوفاء الأفغاين( .ج)6
بتحقي ��ق ال�شيخ حمم ��د مبني �إقب ��ال النظامي( .ط)2
ج1431( 2-1و1432ه) .وطب ��ع الكت ��اب اعتمادا على
ع ��دة ن�سخ ،منه ��ا ن�سخ مكتب ��ة عاطف �أفن ��دي ومكتبة
الأزه ��ر ال�شري ��ف ومكتب ��ة دائ ��رة املع ��ارف العثمانية
واملكتبة الأحمدية بحلب ومكتب ��ة �أبي الوفاء الأفغاين،
(ط1431 )2ه (ج�625 ،)1ص .ه( :1332ج�443 )2ص.
(ط )1ه( :1391ج�� �546 ،)3ص1393 ،ه( :ج /4ق
(((
�260+461 )2-1ص1433 ،ه( :ج�320 )6ص
�6565أق�ضية ر�س ��ول اهلل ﷺ ،البن الفرج املالكي القرطبي
(ت 1104ه) ،بت�صحيح الدكت ��ور القا�ضي حممد عبد
ال�شك ��ور النظام ��ي الكرن ��ويل وبتنقي ��ح املفت ��ي حممد
عظيم الدين النظامي احليدر�آبادي اعتمادا على ن�سخ
املكتبة الآ�صفية واملدر�سة املحمدية مبدرا�س ومطبوعة
دار �إحياء الكتب امل�صرية �سنة 1346ه( .ط 1403 )1ه
(�453ص)
6666اجل ��زر وامل ��د يف �أحكام اجل ��د لل�شيخ حمم ��د احل�سن
العلوي املالكي( ،ط1387 )1ه (� 40ص).
(((

ت�أخر طبع اجلزء اخلام�س لبع�ض الأ�سباب

- 130 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

جتنبا للتطويل نكتفي هنا بذكر عناوين الكتب املتبقية
م ��ن مطبوع ��ات دائ ��رة املع ��ارف العربية م ��ع �سنوات
الطباعة فقط:
الكالم والعقائد:

6767كت ��اب الأربعني يف �أ�صول الدين لفخ ��ر الدين الرازي،
(ط1353 )1هـ.
6868ا�ستح�سان اخلو�ض للأ�شعري( ،ط1344 )2هـ و(ط)2
1400هـ.
6969الرو�ض ��ة البهية فيما ب�ي�ن الأ�شعري ��ة واملاتريدية لأبي
عذبة( ،ط1322 )1هـ.
7070كت ��اب الروح يف ال ��كالم على �أروح الأم ��وات والأحياء
بالدالئ ��ل من الكت ��اب وال�سن ��ة والآثار و�أق ��وال العلماء
الأخي ��ار الب ��ن القي ��م([ ،ط1318 )1ه� �ـ](((( ،ط)2
1324ه� �ـ( ،ط1357 )3ه� �ـ( ،ط1383 )4هـ ،و(ط)5
1415هـ.

الر�سائل ال�سبع ،كلها مطبوعة يف �سنة 1400هـ (ط ،)3وهي:

�7171شرح الفقه الأكرب للماتريدي
�7272شرح الفقه الأكرب للمغني�ساوي
7373اجلوهرة املنيفة للمال ح�سن
((( من معجم املطبوعات العربية �ص .355
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7474كتاب الإبانة للأ�شعري
7575امللحق الأول للإبانة ملحمد عنايت علي احليدر�آبادي
7676امللحق الثاين للإبانة ملحمد عنايت علي احليدر�آبادي
7777ر�سالة يف الذب عن �أبي احل�سن الأ�شعري البن دربا�س
الر�سائل الت�سع لل�سيوطي ،كلها مطبوعة �سنة 1380هـ (ط ،)3وهي:

7878م�سالك احلنفاء
7979الدرج املنيفة
8080املقامة ال�سند�سية
8181التعظيم واملنة
8282ن�شر العلمني املنيفني يف �إحياء الأبوين ال�شريفني
8383ال�سبل اجللية يف الآباء العلية
�8484إنباه الأذكياء
8585تنزيه الأنبياء
8686تبيي�ض ال�صحيفة
�8787شف ��اء ال�سق ��ام يف زي ��ارة خ�ي�ر الأن ��ام ﷺ ،لل�سبكي
(ط1315 )1هـ( ،ط1371 )2هـ ،و(ط1402 )3هـ.
8888ال�ص ��ارم امل�سلول على �شامت الر�سول ﷺ ،البن تيمية
(ط1322 )1هـ1902 /م.
8989الفق ��ه الأك�ب�ر للإم ��ام الأعظم �أب ��ي حنيف ��ة النعمان
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[(ط1298 )1ه� �ـ( ،ط1921 )2م](((( ،ط)3
1399هـ1979 /م.
9090باب ذكر املعتزلة من كتاب املنية والأمل يف �شرح كتاب
امللل والنحل للمرت�ضى (ط1316 )1هـ.
الت�صوف ومتعلقاته:

9191الأربعني يف الت�صوف لل�سلمي
ر�سائ��ل اب��ن العرب��ي (وه��ي ت�س��ع وع�ش��رون ر�سال��ة ن��ادرة) ،يف
جز�أين(،ط1367-1361 )1هـ ،وهي:

9292كتاب الفناء يف امل�شاهدة
9393كتاب اجلالل واجلمال
9494كتاب الألف وهو كتاب الأحدية
9595كتاب اجلاللة وهو كلمة اهلل
9696كتاب �أيام ال�ش�أن
9797كتاب القربة
9898كتاب الإعالم و�إ�شار �أهل الإلهام
9999كتاب امليم والواو والنون
10100ر�سالة الق�سم الإلهي
10101كتاب الياء
10102كتاب الأزل
(((

من امل�صدر ال�سابق �ص  143و.144
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10103ر�سالة الأنوار
10104كتاب الإ�سراء �إىل مقام الأ�سرى
10105ر�سالة يف �س�ؤال �إ�سماعيل بن �سودكني
10106ر�سالة الإمام الرازي
10107ر�سالة ال يعول عليه
10108كتاب ال�شاهد
10109كتاب الرتاجم
11110كتاب منزل القطب ومقامه وحاله
11111ر�سالة االنت�صار
11112كتاب الكتب
11113كتاب امل�سائل
11114كتاب التجليات
11115كتاب الإ�سفار عن نتائج الأ�سفار
11116كتاب الو�صايا
11117كتاب حلية الأبدال وما يظهر عنها من املعارف والأحوال
11118كتاب نق�ش الف�صو�ص
11119الو�صية
12120كتاب ا�صطالح ال�صوفية
12121ال�سمط املجيد للق�شا�شي( ،ط1327 )1هـ
12122املنحة ال�سراء امل�سمى بـ "كا�شف ال�ضراء الرت�ضاء علي
خان املدرا�سي( ،ط1337 )1هـ1918/م.
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التاريخ وجامع العلوم:

12123تاري ��خ جرج ��ان �أو كتاب معرف ��ة علماء أ�ه ��ل جرجان
لل�سهمي( ،ط1369 )1هـ و(ط1320 )2هـ.
12124كت ��اب التيجان يف ملوك حمري للم�ؤرخ التابعي وهب بن
منبه ال�صنعاين( ،ط1347 )1هـ1928 /م.
�12125أخبار عبي ��د بن �شرية البن �شري ��ة اجلرهمي( ،ط)1
1347هـ.
12126دول الإ�سالم للذهبي( ،ط1335 )1هـ( ،ط1365 )2هـ
و(ط1408 )3هـ (2ج).
12127كتاب املحرب البن حبي ��ب البغدادي( ،ط1361 )1هـ/
1942م ،و(ط1432 )2هـ2011 /م.
12128م ��ر�آة اجلن ��ان وع�ب�رة اليقظ ��ان لليافع ��ي( ،ط)1
1337هـ1918/م1339-هـ (4ج).
12129م ��ر�آة الزمان يف تاري ��خ الأعيان ل�سب ��ط ابن اجلوزي،
(ج( :)8ط1370 )1هـ1951 /م (يف ق�سمني).
13130ذي ��ل مر�آة الزمان لليونيني( ،ط1374 )1هـ1380 /هـ
(4ج).
13131املنتظم يف تاري ��خ امللوك والأمم البن اجلوزي( ،ط)1
1357هـ1359-هـ (ج/5ق.)10-2
13132كت ��اب الب�ي�روين يف حتقي ��ق م ��ا للهن ��د م ��ن مقول ��ة
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مقبول ��ة يف العق ��ل �أو مرذول ��ة للب�ي�روين([ ،ط)1
1377هـ1958/م]((( ،و(ط1398 )2هـ1978 /م.
13133كت ��اب املنمق يف �أخب ��ار قري�ش البن حبي ��ب البغدادي،
(ط1384 )1هـ( ،وط1432 )2هـ.
13134كت ��اب الإملام بالإعالم فيما جرت ب ��ه الأحكام والأمور
املق�ضي ��ة يف وقع ��ة الإ�سكندري ��ة وعوده ��ا �إىل احلال ��ة
املر�ضي ��ة للنوي ��ري( ،ط1396-1388 )1ه� �ـ (7ج،
و(ط1416-1415 )2هـ (ج .)2-1
�13135إنباء الغمر ب�أبناء العمر البن حجر الع�سقالين( ،ط)1
1396-1387هـ .و(ط1416-1415 )2هـ (ج .)2-1
13136كتاب الفتوح البن �أعثم الكويف( ،ط1395-1388 )1هـ
(8ج) .و(ط1429-1421 )2هـ (ج.)7-1
13137ذي ��ل تاريخ بغداد البن النجار( ،ط1406-1398 )1هـ
(5ج) .و(ط1416-1415 )2هـ (ج .)2-1
13138امل�ستف ��اد من ذيل تاريخ بغداد البن الدمياطي( ،ط)1
1399هـ ،و(ط1408 )2هـ.
13139املقفى الكبري للمقريزي( ،ط1431-1421 )1هـ (6ج).
14140الهند يف العهد الإ�سالمي لعبد احلي احل�سني( ،ط)1
1392هـ1972 /م.
((( م ��ن معج ��م املطبوع ��ات � ��ص  ،68ويف الفهر� ��س الو�صف ��ي تاري ��خ الطبع ��ة الثانية
1377هـ1958/م.
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14141جامع العلوم امللقب بـ "د�ستور العلماء" يف ا�صطالحات
العل ��وم والفنون ،للقا�ض ��ي عبد النب ��ي الأحمد نغري،
(ط1399 )1هـ (4ج) ،و(ط1407-1404 )2هـ
14142مفتاح ال�سع ��ادة وم�صباح ال�سي ��ادة لطا�ش كربي زاده
(3ج)( ،ط1328 )1هـ و1339ه� �ـ (ج1356 ،)2-1هـ
(ج( .)3ط )2ج1397 :1هـ وج1400 :2هـ.
الأدب وما يتعلق به:

�14143أح�س ��ن ال�سبك يف �شرح "قفا نب ��ك" ملحمد يار جنك،
(ط1360 )1هـ1941-م.
14144الأم ��ايل ال�شجري ��ة الب ��ن ال�شج ��ري( ،ط1349 )1هـ.
(ط1407 )2هـ.
14145كتاب الأمايل لليزيدي( ،ط1367 )1هـ1948 /م.
14146كت ��اب احلما�س ��ة الب ��ن ال�شج ��ري( ،ط1345 )1ه� �ـ/
1926م.
14147كت ��اب اخليل الب ��ن املثن ��ى( ،ط1359 )1ه� �ـ( .ط)1
1402هـ.
14148كت ��اب املجتنى الب ��ن دري ��د( ،ط1342 )1هـ ،و(ط)2
1402هـ.
14149م�صدق الف�ضل� :شرح ق�صي ��دة "بانت �سعاد" ل�شهاب
الدين الدولت �آبادي( ،ط1323 )1هـ1905 /م.
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15150كتاب املعاين الكبري البن قتيبة( ،ط1369-1368 )1هـ
(3ج).
15151ديوان ابن �سناء امللك ( ،ط1377 )1هـ (ج.)3
15152امل�ستق�ص ��ى يف �أمث ��ال الع ��رب للزخم�ش ��ري( ،ط)1
1381هـ (2ج).
15153احلما�س ��ة الب�صرية لأب ��ي احل�سن الب�ص ��ري( ،ط)1
1383هـ (ج.)2
15154املحمدون من ال�شعراء للقفطي1385 ،هـ و1387هـ (2ج).
15155اجللي� ��س ال�صالح الكايف والأني�س النا�صح ال�شايف البن
طرار اجلريري النهرواين( ،ط1414 )1هـ ،و1427هـ
و1428هـ و1430هـ (4ج).
15156خا�ص اخلا�ص للثعالبي( ،ط1405 )1هـ.
15157املنتخ ��ب م ��ن كناي ��ات الأدب ��اء و�إ�ش ��ارات البلغ ��اء
للجرجاين( ،ط1403 )1هـ.
15158املقام ��ات الدكنية لل�شي ��خ حممد �أبي الف�ض ��ل امل�أمون
احليدر�آبادي( ،ط و�سنة ؟)
اللغة والنحو واملعاين:

15159كتاب الأفعال البن القطاع ال�صقلي (ط1364-1361 )1هـ.
16160كتاب الأمثال مل�ؤلف جمهول( ،ط1351 )1هـ.
16161التحف ��ة النظامية يف الف ��روق اال�صطالحية لل�شرواين
النجفي( ،ط ،)1و(ط1340 )2هـ.
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16162جمهرة اللغة البن دري ��د مع فهار�س اجلمهرة( ،ط)1
1344هـ1351-هـ (4ج).
16163جوامع �إ�صالح املنطق لزيد بن رفاعة( ،ط1354 )1هـ.
16164الفائق يف غريب احلديث للزخم�شري( ،ط1324 )1هـ
(2ج).
16165املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي( ،ط)1
16166وبذيل ��ه ر�سالة يف النحو للمطريزي ،وهو ذيل للمغرب،
(ط1328 )1هـ (2ج  +ذيل).
16167غري ��ب احلدي ��ث لله ��روي( ،ط1387-1384 )1ه� �ـ.
و(ط1434 )2هـ2013 /م( :ج .)2-1
16168كت ��اب الغريبني لأب ��ي عبيد اله ��روي( ،ط-1406 )1
1413هـ (6ج).
16169غريب احلديث يف تاج العرو� ��س لعزيز اهلل العطاردي
اخلبو�شاين( ،ط14014-1403 )1هـ (4ج).
17170الأ�شباه والنظائ ��ر يف النحو لل�سيوطي( ،ط-1316 )1
1317هـ و(ط1361-1359 )2هـ (4ج).
17171كتاب االقرتاح لل�سيوطي( ،ط1310 )1هـ و(ط1359 )1هـ.
17172النفائ�س االرت�ضية يف �شرح الر�سالة العزيزية للقا�ضي
�أبي علي حممد امللقب بـ "ارت�ضاء علي خان" البخاري
املدرا�سي( ،ط1328 )1هـ1910 /م.
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الفل�سفة وما بعد الطبيعيات:

17173كت ��اب الذخرية يف املحاكمة بني كت ��اب الإمام الغزايل
وكتاب ابن ر�شد للطو�سي( ،ط. )1
17174كتاب املباحث امل�شرقية يف عل ��م الإلهيات والطبيعيات
لفخر الدين الرازي( ،ط1343 )1هـ1924/م2(.ج).
17175الكت ��اب املعت�ب�ر يف احلكم ��ة الب ��ن مل ��كا البغ ��دادي،
(ط1358-1357)1هـ (3ج).

\
ر�سائل ابن ر�شد( ،ط )1بني 1366-1365هـ ،وهي:

17176كتاب ال�سماع الطبيعي
17177كتاب ال�سماء والعامل
17178كتاب الكون والف�ساد
17179كتاب الآثار العلوية
18180كتاب النف�س
18181كتاب ما بعد الطبيعة

جمموع ر�سائل ال�شيخ الرئي�س (ابن �سينا)( ،ط1353 )1هـ ،وهي:

18182ر�سالة يف الفعل واالنفعال و�أق�سامهما
18183ر�سالة يف ذكر �أ�سباب الرعد
18184ر�سالة يف �سر القدر
18185الر�سالة العر�شية يف توحيده تعاىل و�صفاته
18186ر�سال ��ة يف ال�سعادة واحلج ��ج الع�شرة عل ��ى �أن النف�س
الإن�سانية جوهر
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18187ر�سالة يف احلث على الذكر
18188ر�سالة يف املو�سيقى
ر�سائل الفارابي( ،ط1349-1344 )1هـ ،وهي:

18189ر�سالة يف �إثبات املفارقات
19190مقالة يف �أغرا�ض ما بعد الطبيعة
19191كتاب حت�صيل ال�سعادة
19192التعليقات
19193كتاب التنبيه على �سبيل ال�سعادة
19194جتريد ر�سالة الدعاوى القلبية
�19195شرح ر�سالة زينون الكبري اليوناين
19196كتاب ال�سيا�سات املدنية
19197كتاب الف�صو�ص
19198ر�سالة يف ف�ضيلة العلوم
19199ر�سالة يف م�سائل متفرقة
الريا�ضيات والهيئة:
ر�سائل ابن �سنان احلراين( ،ط1366-1362 )1هـ ،وهي:

20200ر�سالة يف الأ�سطرالب
20201مقال ��ة يف طريق التحلي ��ل والرتكيب و�سائر الأعمال يف
امل�سائل الهندية
20202كتاب يف حركات ال�شم�س
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20203مقالة يف ر�سم القطوع الثالثة
20204كتاب م�ساحة قطع املخروط املكايف
20205ر�سالة يف الهند�سة والنجوم
ر�سائل ابن قرة احلراين (ر�سالتان فقط)( ،ط1366 )1هـ ،وهما:

20206كتاب يف الأ�صول الهند�سية
20207كتاب يف الدوائر املتما�سة
جمموع الر�سائل البن الهيثم ،وهي:

20208ر�سالة يف �أ�ضواء الكواكب( ،ط1403 )2هـ.
20209ر�سالة ال�ضوء( ،ط1403 )2هـ.
21210ر�سالة املرايا املحرقة بالقطوع( ،ط1403 )2هـ.
21211ر�سالة املرايا املحرقة بالدائرة( ،ط1403 )2هـ.
21212ر�سالة املكان( ،ط1403 )2هـ.
21213ر�سالة �شكل بني مو�سى( ،ط1403 )2هـ.
21214ر�سالة امل�ساحة( ،ط1403 )2هـ.
21215ر�سالة �ضوء القمر( ،ط1403 )2هـ.
21216خوا�ص املثلث (ط1366 )1هـ.
ر�سائل البريوين( ،ط1367 )1هـ ،وهي:

21217ر�سال ��ة يف ا�ستخراج الأوتاد يف الدائرة خلوا�ص اخلط
املنحني الواقع فيها
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21218ر�سالة �إفراد املقال يف �أمر الظالل
21219ر�سالة متهيد امل�ستقر لتحقيق معنى املمر
22220مقالة يف را�شيكات الهند
ر�سائل �أبي ن�صر من�صور ابن عراق �إىل البريوين( ،ط-1362 )1
1366هـ1948 /م ،وهي:

22221ر�سال ��ة �أ�سط ��رالب يف الدوائ ��ر الت ��ي حت ��د ال�ساعات
الزمانية وبع�ض ما يت�صل بعمل الأ�سطرالب
22222ر�سالة يف امتحان ال�شم�س يف الربهان على عمل حممد
بن ال�صباح
22223ر�سال ��ة يف ت�صحيح زيج ال�صفاي ��ح يف ت�صحيح ما وقع
لأبي جعفر اخلازن من ال�سهو يف "زيج ال�صفايح"
22224ر�سال ��ة يف براهني �أعمال ج ��دول التقومي يف زيج حب�ش
احلا�سب
22225ر�سالة جدول الدقائق
22226مقالة ر�ؤية الأهلة
22227ر�سالة �ضميمة "كتاب الأ�صول"
22228ر�سالة يف معرفة الق�سي الفلكية
22229ر�سالة كرية ال�سماء
23230ر�سالة امل�سائل الهند�سية
23231ر�سال ��ة يف الربهان على عم ��ل حب�ش يف مطالع ال�سمت
يف زيجه
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23232مقالة يف �إ�صالح �شكل كتاب ماناالو�س
23233مقالة يف منازعة �أعمل الأ�سطرالب
23234ر�سالة جوائر ال�سماوات يف الأ�سطرالب
23235ر�سالة يف �صنعة الأ�سطرالب بالطريق ال�صناعي
الر�سائ��ل املتفرق��ة يف الهيئ��ة للمتقدمني ومعا�ص��ري البريوين،
(ط1368-1362 )1هـ ،وهي:

23236مقالة يف ا�ستخراج تاريخ اليهود و�أعيادهم للخوارزمي
23237ف�ص ��ل يف تخطيط ال�ساعات الزمانية يف كل قبة �أو قبة
ت�ستعمل لها البن حامت النرييزي
23238مقالة يف ا�ستخراج تاريخ اليهود البن بام�شاذ القايني
23239مقال ��ة يف ا�ستخراج �ساعات ما بني طلوع الفجر وطلوع
ال�شم� ��س كل �أي ��ام ال�سن ��ة مبدينة قاين ،الب ��ن بام�شاذ
القايني
24240ر�سال ��ة يف �إقام ��ة الربهان على الدائر م ��ن الفلك من
قو� ��س النهار وارتفاع ن�صف النهار وارتفاع الوقت لأبي
الوفاء البوزجاين
24241ر�سالة يف م�ساحة املج�سم املكايف البن ر�ستم القوهي
24242كت ��اب يف كيفية ت�سطيح الكرة على �ش ��كل الأ�سطرالب
لل�صغاين
24243ر�سالة يف �أن الأ�شكال كلها من الدائرة لن�صر بن عبد اهلل
24244ر�سالة يف املقادير امل�شرتكة واملتباينة البن البغدادي
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24245ر�سالة يف �شكل القطاع لل�سجزي
24246ر�سالة يف الأبعاد والأجرام
جمموع الر�سائل لن�صري الدين الطو�سي ،يف 2مج( ،ط-1358 )1
1359هـ ،وهي:

24247كتاب املعطيات لأقليد�س
24248كتاب الأكر لثاوذو�سيو�س
24249الكرة املتحركة لأوطولوق�س
25250كتاب امل�ساكن لثاوذو�سيو�س
25251كتاب املناظر لأقليد�س
25252كتاب ظاهرات الفلك لأقليد�س
25253الأيام والليايل لثاوذو�سيو�س
25254كتاب معرفة م�ساحة الأ�شكال التي لبني مو�سى
25255كتاب املفرو�ضات الثابت بت قرة
25256امل�أخوذات لأر�شميد�س
25257كتاب يف جرمي النريين وبعديهما لأر�سطرخ�س
25258كتاب الكرة والأ�سطوانة لأ�شميد�س
25259الطلوع والغروب لأوطولوق�س
26260كتاب يف املطالع لإي�سقالو�س
26261الر�سالة ال�شافية عن ال�شك يف اخلطوط املتوازية
26262كتاب مانناالو�س
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26263كتاب �صور الكواك ��ب الثمانية والأربعني البن ال�صويف،
(ط1373 )1هـ1954 /م.
�26264أرج ��وزة يف �ص ��ور الكواك ��ب الب ��ن ال�ص ��ويف( ،ط)1
1373هـ1954 /م
26265كتاب القان ��ون امل�سعودي للب�ي�روين( ،ط1373 )1هـ-
1375هـ (3ج).
26266كتاب الأنواء (يف موا�س ��م العرب) البن قتيبة( ،ط)1
1375هـ1956 /م ،و(ط1398 )2هـ1978 /م.
26267كت ��اب العم ��ل بالأ�سط ��راب الب ��ن ال�ص ��ويف( ،ط)1
1381هـ1962 /م.
الأن�ساب:

26268الأن�ساب لل�سمع ��اين13( ،ج)( ،ط1402-1382 )1هـ
و(ط1399)2هـ1414-1979 /هـ (بع�ض الأجزاء).
العلوم املختلفة:

26269الإكم ��ال يف رف ��ع االرتياب ع ��ن امل�ؤتل ��ف واملختلف من
الأ�سماء والكن ��ى والأن�ساب البن ماكوال (8ج)( ،ط)1
1408-1381هـ ،و(ط )2ج 4-2فقط.
27270كت ��اب الأزمنة والأمكن ��ة لأبي عل ��ي املرزوقي( ،ط)1
1332هـ (2ج).
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27271كتاب �إنباط املياه اخلفية للكرخي( ،ط1359 )1هـ.
27272اجلماه ��ر يف معرف ��ة اجلواه ��ر للب�ي�روين( ،ط)1
1355هـ.
27273كتاب ميزان احلكمة للخازين( ،ط1359 )1هـ.
27274تذك ��رة ال�سام ��ع يف �أدب العامل واملتعل ��م البن جماعة،
(ط1353 )1هـ.
27275مناظرات الرازي( ،ط1355 )1هـ.
الطب:

27276كت ��اب تنقيح املناظر ل ��ذوي الأب�ص ��ار والب�صائر لأبي
احل�سن الفار�سي( ،ط1348-1347 )1هـ (2ج).
27277كتاب العمدة يف اجلراحة البن القف( ،ط1356 )1هـ
و(ط1414 )2هـ (2ج).
27278املختارات البن هبل البغدادي( ،ط1364-1362 )1هـ
(4ج).
27279كت ��اب احل ��اوي يف الط ��ب ملحم ��د ب ��ن زكري ��ا الرازي
(2+23ج .وج 21و 23يف ق�سم�ي�ن)( ،ط-1374 )1
1390هـ ،وطبع بع�ض �أجزائه ثانية وثالثة.
28280تذكرة الكحالني للكحال( ،ط1383 )1هـ.
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اجلغرافيا:

28281معج ��م الأمكنة التي لها ذكر يف نزهة اخلواطر [لأحد
�أجزائه] ملعني الدين الندوي( ،ط1353 )1هـ.

املتفرقات:

28282تذكرة النوادر من املخطوطات العربية لها�شم الندوي
28283املباحث العلمية من املقاالت ال�سنية
28284الكيتا ترجمة �شودري
28285مقالة تاريخية يف العربية لها�شم الندوي
28286ملعات دائرة املعارف العثمانية ملحمد نظام الدين
28287ر�سالة علمية تاريخية
28288اخلدمات العلمية
28289دائرة املعارف العثمانية ملحمد عمران الأعظمي العمري
29290التجاء �إىل �أ�ساطني العلوم والف�ضائل ملحمد نظام الدين
29291الثمرات العلمية والن�شريات العربية ملحمد نظام الدين
29292ن�شريات علمية ل�سيد ها�شم الندوي
29293رحلة علمية
29294مقالة �أزهرية ل�سيد ها�شم الندوي
29295خطاب جوابي ل�شيخ اجلامعة باجلامعة العثمانية لعلي
ياور جنك
29296الفهر� ��س الو�صفي لعظم ��ت اهلل الن ��دوي و�سيد �أحمد
زكريا الغوري الندوي
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وق ��د ي�ستفيد بع�ض الراغبني يف طباعة الكتب بخدمات مطبعة
دائ ��رة املع ��ارف العثماني ��ة ،فتطبع لهم كتب� � ًا بالعربي ��ة والفار�سية
والأردية و إ�لإنكليزية فمن هذه الكتب العربية التي طبعت فيها خارج
براجمها املقررة:
جممع بحار الأنوار يف غرائب التنزيل ولطائف الأخبار ،لل�شيخ
حمم ��د طاه ��ر ال�صديقي الهن ��دي ال َف َتن ��ي الكجرات ��ي .واجلواهر
الزاهرة يف مدح النبي و�آله الطاهرة ،للعالمة ال�شاعر حممد وحيد
الدين العايل احليدر آ�ب ��ادي وحياة ال�صحابة للداعية ال�شيخ حممد
يو�سف الكاندهلوي.
دائ ��رة املع ��ارف العثمانية م�ؤ�س�سة علمية كب�ي�رة ال مثيل لها يف
الهن ��د بل ميك ��ن لنا �أن نق ��ول �إن هذه الدائ ��رة م ��ن �أول م�ؤ�س�سات
البح ��ث والتحقيق يف العامل الإ�سالمي كله ،ور�سالتها خدمة الرتاث
الإ�سالم ��ي و�إحيائه ��ا ولذلك كان ��ت يف ما�ضيها ته ��دي مطبوعاتها
لبع�ض امل�ؤ�س�سات يف الهن ��د وخارجها ولغاية الآن هي الوحيدة التي
تقوم بخدمات جبارة يف �إحياء الرتاث العربي الإ�سالمي ولها �صيت
عال يف الأو�ساط العلمية يف ال�شرق والغرب.
وقد قدمت يف عمره ��ا البالغ �أكرث من مئة وثالثني �سنة حوايل
مئتي كتاب من �أمهات كتب الرتاث يف حوايل �ست مئة جملد �ضخم،
يف خمتلف املو�ضوعات.
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المراجع والمصادر
1 .1تاري ��خ مدر�س ��ه عالي ��ه (تاري ��خ املدر�س ��ة العالية م ��ن -1781
 ،)1959موالنا عبد ال�ستار حما�ضر باملدر�سة العالية بدكا ،دكا
(بنغالد�ش) 1959م.
2 .2جنوبي هند كي اردو �صحافت (ال�صحافة الأردوية يف جنوب الهند
قبل 1857م) ،د .حممد �أف�ضل الدين �إقبال ،حيدر�آباد .1981
3 .3علماء العربية= علماء العربية وم�ساهاماتهم يف الأدب العربي
يف العه ��د الآ�صفجاه ��ي (مملكة النظ ��ام بحيدر آ�ب ��اد من �سنة
1264ه� �ـ1848/م �إىل 1367ه� �ـ1948/م ،ت�ألي ��ف الربوفي�سور
الدكتور حممد �سلطان حميي الدين� ،أبو الوفاء برنتنگ پری�س،
اجلامعة النظامية ،حيدر�آباد (ط1426 )1هـ2005 /م.
4 .4الفهر� ��س الو�صفي ملطبوعات طائرة املعارف العثمانية ،عظمت
اهلل الن ��دوي و�سي ��د �أحم ��د زكري ��ا الغ ��وري الن ��دوي( ،ط)1
1434هـ2013/م.
5 .5كلكتے كے قدمی اردو مطابع اور ان كی مطبوعات-ايك تذكره
(مطاب ��ع اللغ ��ة الأردوية القدمي ��ة ومطبوعاته ��ا)� ،سيد مقيت
احل�سن عثمانيه بك دپو ،كلكته .1982
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6 .6معج ��م املطبوعات العربية يف �شبه الق ��ارة الهندية الباك�ستانية
من ��ذ دخ ��ول املطبعة �إليها حت ��ى ع ��ام 1980م ،د� .أحمد خان/
مكتبة امللك فهد الوطنية ،الريا�ض 1421هـ200/م.
7 .7مقال ��ة تاريخي ��ة حتت ��وي عل ��ى �أخب ��ار جمعي ��ة دائ ��رة املعارف
العثماني ��ة ،رتبت ب�أم ��ر جمعية دائرة املع ��ارف ،مطبعة جمعية
دائرة املعارف العثمانية ،حيدر�آباد الدكن 1354هـ.
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امللحق األول

مطبوعات الهند
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مقامات احلريري (مج )1املطبوعة يف مطبعة ال�شركة ال�شرقية
الهندية بكلكته 1809م.
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�صفحة عنوان �ألف ليلة وليلة املطبوع �سنة 1942-1939م يف
مطبعة البعثة املعمدانية ( )Baptist Mission Pressيف كلكته،
والنا�شر :ثاكر و�شركا�ؤه ( ).W. Thacker and Coيف كلكته
و�ألني و�شركا�ؤه ( ).Wm. H. Allen and Coيف لندن.
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�شرح مقامات احلريري :م�س ّهل املقامات ب�إزالة ال�صعوبات لل�شيخ
كرمي الدين الباين بتي ،مدر�سة الدهلي 1849م1265 /هـ
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طبع �سنة  1300هـ1882[/م] يف مطبعة احليدري بــ مببئي،
علما ب�أن اجلز�أين الثاين والثالث طبعا من املطبعة نف�سها يف �سنة
1297هـ [1879م].
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�صفحة العنوان من مقدمة ابن ال�صالح ،مطبعة ج�شمه في�ض
[لكهن�ؤ] 1304هـ [1886م]�204 .ص.
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ال�صفحة الأخرية من مقدمة ابن ال�صالح ،مطبعة ج�شمه في�ض
[لكهن�ؤ] 1304هـ [1886م].
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�صفحة العنوان من م�سند الإمام �أحمد بن حنبل املطبوع يف املطبعة
احليدرية بــ مببي �سنة 1308هـ [1890م].
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املعول يف �شرح املف�صل للمولوي حممد عبد الغني بن املن�شئ �أ�صحاب
الدين النواكهالوي مدر�س املدر�سة العالية ،كلكته .مطبع �سعيدي
كلكته 1322هـ1904/م .واملف�صل للزخم�شري.
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مقامات احلريري مع حا�شية ال�شيخ حممد �إدري�س الكاندهلوي
بالعربية ،جيد بري�س ،دهلي 1345هـ1926[ /م]؟.
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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 �أحمد الفاروقي

((( رئي�س ق�سم اللغة العربية و �آدابها �سابقا باجلامعة امللية الإ�سالمية  ،نيو دلهي
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كان ��ت الهن ��د ترتب ��ط بالع ��امل العربي برواب ��ط التج ��ارة قبل
ارتباطه ��ا ب�صل ��ة الدي ��ن و ال�سيا�س ��ة و الثقافة و حت ��ى �أنها مل تكن
غريب ��ة لدى العرب يف ع�صور ما قبل التاري ��خ 1و يدعي العرب ب�أن
عالقاته ��م م ��ع الهند الترج ��ع �إىل ب�ضعة �آالف �سنة فق ��ط ،بل �إنها
وطن �آبائهم الأولني منذ فجر التاريخ .2ولعلهم يدعون بذلك نظرا
�إىل بع�ض الروايات التي تبني �أنه عندما �أخرج �آدم من جنة ال�سماء
�أنزل يف جنة ه ��ذه الأر�ض التي ت�سمى بالهند ،فو�ضع قدميه �أوال يف
جزيرة �سرانديب ،و �أثر ذلك موجود على جبل من جبالها .3وذهب
غ�ل�ام علي �آزاد البلجرامي يف كتاب ��ه �سبحة املرجان �إىل حد القول
ب� ��أن هبوط �آدم على �أر�ض الهند و ن ��زول الوحي عليه فيها يثبت �أن
الهن ��د هي مهبط الوحي الأول  ،و مب ��ا �أن النور املحمدي كان وديعا
يف جب�ي�ن �آدم ،ف� ��إن �أر�ض الهند هي التي ت�شرف ��ت بالظهور املبدئي
ملحم ��د ﷺ ،،و لهذا ال�سب ��ب بالذات قال النب ��ي ﷺ�" :،إين �أجد
رائحة ربانية من جانب الهند"4.
و كل ما �سلف ذكره �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على �أن التوا�صل
ب�ي�ن العرب و الهند ب ��د أ� قبل مئات من ال�سنني م ��ن غزو حممد بن
قا�س ��م لل�سن ��د عام 93ه� �ـ ،و ازداد مبرور الأيام الت ��ي �شهدت ورود
ال�صحاب ��ة و التابع�ي�ن و �أتباعهم �إىل هذه الأر� ��ض و قيام عدة دول
�إ�سالمية فيها على التوايل .ومن بواعث احلرية �أنه ح�سب ما ادعى
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ب ��ه �سوام ��ي ديانن ��د( )1883-1824م كان هناك رج ��ال يف الهند
يعرف ��ون اللغة العربية حت ��ى يف ع�صر"مهابهارات"� 6أي قبل مئات
ال�سنني من ميالد امل�سيح7.
والتاريخ زاخر بدالئل ت�شري �إىل �أن الهند واحل�ضارة الهندية مل
تكونا غريبتني عن العامل العربي و العك�س �صحيح على ال�سواء ،و يف
الواقع ال ي�شتمل التاريخ على �أي حقبة زمنية تخلو من التوا�صل بني
العرب و الهنود ،يف كافة جماالت احلياة.
و مم ��ا يالحظ �أن ��ه القت كلمة "هند" �شعبي ��ة وا�سعة يف العامل
العرب ��ي حتى قبل ظهور الإ�س�ل�ام ،فقد ا�ستخدم العرب هذه الكلمة
لت�سمي ��ة بناتهم ،وكذل ��ك كان ال�سيف الهندي ممي ��زا ب�شكل خا�ص
حلدته و نوعية الفوالذ امل�ستخدم يف �صنعه و كان يعرف بـ "املهند"
�أو "الهنداوي".
وقد ذكر العالمة العربي ال�شهري ابن ق ّيم اجلوزية (ت 1356م)
ع ��ددا من الأدوي ��ة التي القت �شعبي ��ة بني الع ��رب يف ع�صر ما قبل
الإ�س�ل�ام و بالت ��ايل كان ��ت �أ�سما�ؤه ��ا معروفة لدى الع ��رب  .كذلك
ا�شتهر العديد من العط ��ور و التوابل و الأخ�شاب و الفواكه و الأدوية
و الأقم�ش ��ة الهندي ��ة يف املجتمع العرب ��ي وال �سيما امل�س ��ك والكافور
والزجنبي ��ل والفيل وال�ساج و النارجي ��ل والإطريفل والقرنفل واملوز
وال�صن ��دل والق�سط والعنبا �أوالأنبج والليم ��ون �إلخ ،و جتدرالإ�شارة
�إىل �أن الكلمات الثالث الأوىل قد ورد ذكرها يف القر�آن الكرمي.
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ويق ��ول جورج ��ي زي ��دان �إن الع ��رب ا�ستعاروا ع ��دة كلمات من
الهن ��ود الذي ��ن التقوا بهم خ�ل�ال رحالته ��م و �أن الكلمتني "�صبح"
و"بهاء" هما على الأرجح ذات �أ�صل �سن�سكريتي.8
وم ��ع ظهور الإ�س�ل�ام بد�أت مرحل ��ة جديدة يف تاري ��خ الأوا�صر
الهندي ��ة العربية ميك ��ن و�صفها بحقبة احلوار الثق ��ايف بني الهند و
الع ��امل العرب ��ي ،و بلغت العالقات م�ستوي ��ات جديدة و خ�صو�صا يف
جم ��ال الفك ��ر و الثقاف ��ة و الأدب خالل الع�ص ��ر العبا�سي ،فكان يف
ه ��ذه احلقبة �أول ات�صال للعرب بالفكر و الفل�سفة و الدين و الثقافة
والعل ��وم والفنون الهندية من خالل تعري ��ب امل�ؤلفات ال�سن�سكريتية
بقل ��م علم ��اء و م�سافرين ع ��رب كثريي ��ن  .ف�أبدى يحي ��ى بن خليل
الربمك ��ي اهتماما كبريا باحل�ضارة الهندي ��ة و جمع حوله يف بغداد
جمموع ��ة من املثقف�ي�ن و العلماء الهنود ،و ه ��م �ساعدوا يف ترجمة
العدي ��د من امل�ؤلف ��ات ال�سن�سكريتية �إىل اللغة العربي ��ة  .يقول �سيد
�سليمان الندوي ب�صدد بداي ��ة الرتجمة من اللغة ال�سن�سكريتية �إىل
العربية " بد�أ الع ��رب يفكرون يف �ضرورة ترجمة الكتب العلمية من
اللغات الأخرى �إىل العربية منذ منت�صف القرن الأول الهجري ،وملا
كان مركز اخلالفة يف �سوريا كان اهتمامهم من�صبا على العربانية و
ال�سريانية ،و لكن بعد ما اتخذ العبا�سيون من العراق مقرا للخالفة
و مرك ��زا حلكمهم ،نالت اللغات الهندي ��ة و الإيرانية �أي�ضا ن�صيبها
من عناية الدولة العبا�سية ،فعندم ��ا ا�شتهر املن�صور برعايته للعلم
ذهب ع ��امل هندي للهيئة والريا�ضيات بكت ��اب "�سدهانت" مع وفد
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م ��ن ال�سن ��د �إىل بغ ��داد يف العام 154ه� �ـ (771م) و ق ��ام برتجمته
ب�أم ��ر من اخلليف ��ة من اللغ ��ة ال�سن�سكريتي ��ة �إىل العربية مب�ساعدة
�إبراهي ��م القزاري عامل من علماء الريا�ضيات يف بالط اخلليفة" 9
ث ��م ترجمت كتب عديدة يف علوم الطب و النجوم و الهيئة و الأدب و
الأخ�ل�اق من اللغة ال�سن�سكريتية �إىل العربية حتت رعاية الربامكة،
الأمر الذي زاد الهند �سمعة طيبة و زاد العرب �إعجابا"10
ه ��ذا و ت�شكل مذكرات الرحالة الع ��رب الذين قدموا �إىل الهند
يف الفرتات املختلفة و تراجم الكتب الهندية من اللغة ال�سن�سكريتية
�إىل اللغة العربية يف الع�صر العبا�سي و من الأردية و الإنكليزية �إىل
العربي ��ة يف الع�ص ��ر احلديث م�صدري ��ن �أ�سا�سي�ي�ن للمعلومات عن
الهند تعرف العرب من خاللها على خمتلف مناحي احلياة الهندية.
و فيم ��ا يع ��د �أول كتاب عرب ��ي جلغرافية الهند وه ��و "امل�سالك
و املمال ��ك" ذك ��ر �صاحب ��ه اب ��ن خردازب ��ه (250هـ) ا�ستن ��ادا �إىل
جغرافية بطليمو�س و�صف ��ا تف�صيليا للطرق التجارية للهند ،الربية
منه ��ا و البحرية ،و طوائف الهند املختلفة ،و كتب الرحالة املعروف
�سليمان التاجر (237ه� �ـ) يف كتابه "�سل�سلة التواريخ" عن �شواطئ
الهن ��د اجلنوبي ��ة و ع ��ادات و تقاليد �أهله ��ا .و ذكر رحال ��ة �آخر �أبو
زي ��د ح�سن ال�سريايف (264هـ) عن املعتق ��دات الدينية ال�شائعة بني
الهندو� ��س و منها عقيدة التنا�سخ و عن �أ�صنامهم املعروفة و الن�ساء
الالت ��ي كن يع�شن يف املعابد كخادمات الأ�صنام يف الهند اجلنوبية.
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و �أن الرحالة �أبو دلف م�سعر بن مهلهل الينبوعي (331هـ) و هو �أول
رحال ��ة دخل الهند برا ب�سط القول يف �أوثان ملتان و ذكر املحا�صيل
الزراعي ��ة ملدرا�س و م�صنوعاتها .و ذكر الرحالة بزرك بن �شهريار
(300هـ) عن بع� ��ض مدن الهند و حكى ق�ص�صا عن ن�ساك الهند و
زهدهم و تق�شفهم و �إحراقهم لأنف�سهم .و يف كتابه "مروج الذهب"
ذك ��ر امل�ؤرخ و الرحالة �أبو احل�سن امل�سعودي عن الأنهار اخلم�سة يف
بنج ��اب  ،ب�شمال الهن ��د و جبال التبت و لغات الهند  .و ي�شمل كتاب
" امل�سالك و املمالك" مل�ؤلفه الأ�صطخري (340هـ) على �أخبار عن
بع� ��ض مدن الهند و نهر ال�سند  .و قام الرحالة ابن حوقل (231هـ)
بتقدير طول بالد الهند وعر�ضها و�ضم �إىل كتابه خريطة ال�سند .و
يعد كتاب �":أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم" للب�شاري املقد�سي
(375هـ) من �أهم الكتب عن �أحوال الدول التي زارها و قد خ�ص�ص
فيه � 14صفحة لأخبار ال�سند .و وكتاب "حتقيق ما للهند" الذي �ألفه
�أبو ريحان البريوين (1048-973م) يعد �أهم مرجع للمعلومات عن
الهند وم�صدرا �أ�سا�سيا للدرا�سات حول هذه البالد ال مثيل له حتى
باللغ ��ة الهندي ��ة  ،وكان الب�ي�روين قد �أعجب كث�ي�را بحكمة الهنود.
�أم ��ا الرحالة ال�شهري ابن بطوط ��ة (779-703هـ1377-1304/م)
فت�شم ��ل ذكرياته الت ��ي جمعها يف كتاب "عجائ ��ب الأ�سفار" �أخبارا
تف�صيلية عن جنوب الهند قبل �أن يفتحها امل�سلمون11
ه ��ذا ع ��ن الرحالة الع ��رب و م�ساهمتهم يف التعري ��ف بالهند و
جوانبه ��ا احل�ضاري ��ة يف الع ��امل العربي � .أما فيم ��ا يتعلق بالرتجمة
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فق ��د قامت و مازالت تق ��وم بدور يف غاية م ��ن الأهمية يف التوا�صل
احل�ض ��اري والإبقاء على الرتاث الأدب ��ي و الثقايف للأمم ،فقد قيل
حق ��ا ل ��و ال الرتجمة ل�ضاع ��ت حكمة اليون ��ان� .أما بالن�سب ��ة لتاريخ
الرتجم ��ة فق ��د اختلف ��ت الآراء يف حتديده على وج ��ه الدقة  ،و من
�أ�شهر الأقوال يف بداية الرتجمة ما يلي :
"�إن �أول دليل عل ��ى ا�ستخدام الرتجمة الفورية هو الكلمات
الت ��ي وج ��دت منحوت ��ة على قب ��ور �أمراء جزي ��رة الني ��ل التي يرجع
تاريخه ��ا �إىل �أكرثمن خم�سة �آالف �سنة تقريبا حيث عا�شت الأ�سرة
ال�ساد�س ��ة على حدود منطقة م�صر والتي كانت ثنائية اللغة يف عهد
الفراعنة" 12
"�أو�ضح �أقدم الأدلة على خدمات املرتجمني الع�سكريني موجودة
يف الكت ��ب الإغريقي ��ة املتعلقة بحمالت الإ�سكن ��در الأكرب يف �آ�سيا ،
فق ��د قيل �إنه ا�ستخدم املرتجمني الفوري�ي�ن يف حمالته للتوا�صل مع
خمتلف ال�شعوب التي كانت تدخل �أر�ضها �أو التي حتالف معه" 13
"�إن �أق ��دم ترجمة عرث عليه ��ا العلماء هي الرتجمة من اللغة
ال�سامري ��ة �إىل اللغ ��ة الأكدي ��ة التي تركه ��ا ال�سامريون عل ��ى �ألواح
الط�ي�ن ،و هذه الرتجم ��ة �أ�شبه بالقوامي� ��س  ،و هكذا وجدت مناذج
الرتجمة منذ عهد امللك �سرجون  ،امللك العا�شوري الذي عا�ش قبل
نح ِو ثالثة �آالف �سنة قبل امليالد" 14
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"�أق ��دم الرتجمة يف الغرب يرج ��ع �إىل �سنة  24قبل امليالد ،
حي ��ث ترج ��م الرومان كث�ي�را من كت ��ب الإغريق ،عل ��ى �سبيل املثال
ترج ��م ليفو� ��س �أندرونيكو� ��س ملحم ��ة الأودي�س ��ة لهومريو� ��س �إىل
الالتيني ��ة �شعرا  ،كما نق ��ل نيفيو�س و�إنيو�س ع ��ددا من امل�سرحيات
الإغريقية �إىل الالتينية" 15
"�إن الرتجمة مل تكن منتظمة يف الع�صور الغابرة و�إن ات�سعت
قلي�ل�ا على يد "هريودي ��ت" يف القرن اخلام�س ع�ش ��ر قبل امليالد و
يف عه ��ود البطال ��ة و مل ت�ب�رز الرتجم ��ة على نحو ج ��دي �إال يف عهد
الدولة العربية الكربى يف الع�صرين الأموي و العبا�سي حيث ظهرت
�أول حرك ��ة منظمة للرتجمة يف �أواخر زمن الأمويني ثم ازدهرت يف
زم ��ن العبا�سيني  ،كانت الرتجمة يف بدايته ��ا قا�صرة على امل�شافهة
ثم دونت ن�صو�صها يف �أعقاب اخرتاع الكتابة و انت�شار الهريوغليفية
و امل�سمارية"16
ومهما اختلفت الأقوال و الآراء يف بداية الرتجمة ال يختلف اثنان
يف قدمها ،وقد اتفق معظم العلماء و الباحثني على �أن الرتجمة بد�أت
بالإ�ش ��ارة و يعود تاريخها �إىل الوقت الذي ب ��د�أ النا�س فيه يتكلمون
بلغ ��ات عديدة و بالتايل احتاجوا �إىل فهم الكالم بع�ضهم لبع�ض  ،و
هكذا ف�إن الرتجمة ظه ��رت �إىل حيز الوجود الحتياج الإن�سان �إليها
فقد قيل حقا �إن ال�ضرورة تفتق احليلة .
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و ال ي�ش ��ك �أح ��د يف �أن للرتجم ��ة ف�ضال كب�ي�را يف التقريب بني
الثقاف ��ات و احل�ض ��ارات املختلفة ،ب ��ل ومن امل�ستحي ��ل لأي جمتمع
�أن يبق ��ى منع ��زال عن غريه من جمتمعات الع ��امل �إذا كان يرغب يف
اللح ��اق بركب التطور احل�ضاري وال�سيما يف الع�صر احلا�ضر الذي
ي�شه ��د تقدما هائال يف جمال العلوم و التكنولوجيا  ،فيقول الأ�ستاذ
ق�سطنط�ي�ن ث ��ودوري "�إن الأمم ال ت�ستطي ��ع اال�ستغناء عن الرتجمة
�إذا �أرادت �أن تتطور مع الزمن و ت�ساير موكب احلياة و نحن يف هذا
الع�ص ��ر �أحوج �إىل الرتجمة منا يف �أي ع�ص ��ر م�ضى لأننا يف ع�صر
ال ��ذرة و التلف ��زة و ع�صر برزت فيه القذائ ��ف امل�سرية و ال�صواريخ
عابرة الق ��ارات و الأقم ��ار ال�صناعية التي قامت م�ؤخ ��را بزيارتها
للقمر"17
وخريما يدل على �أهمية الرتجمة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و �سلم حث �أ�صحابه على تعلم اللغات الأجنبية كالفار�سية و العربية
و القبطي ��ة و الرومية حيث كلف زيد بن ثابت كاتب الوحي يف ال�سنة
الرابعة من الهجرة �أن يتعلم لغة اليهود18.
و ثم ��ة �شواهد تدل عل ��ى وجود الرتجمة ولو ب�ش ��كل نقل �شفوي
عل ��ى الأقل لدى العرب حت ��ى قبل الإ�سالم  ،و عن ��د ظهور الإ�سالم
كان يف مك ��ة �أجان ��ب مثل �صهيب الرومي و ب�ل�ال احلب�شي و �سلمان
الفار�س ��ي  ،وكان بع�ض الع ��رب يعرفون لغات جريانهم �أو كانوا على
�صل ��ة مع �أ�صح ��اب لغات غري لغته ��م  ،فريوى �أن ام ��ر�أ القي�س نزل
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على قي�صر ملك الفر�س و طلب منه الن�صر ال�سرتجاع ملك �أبيه19.
وعن ��د ما جاء الإ�سالم ف�شجع على القراءة و الكتابة �أكرث من غريه
م ��ن الأدي ��ان و جعل طلب العل ��م فري�ضة على كل م�سل ��م و م�سلمة ،
و �أول مرتج ��م يف الإ�سالم ه ��و زيد بن ثاب ��ت الأن�صاري اخلزرجي
ال ��ذي ترجم للر�سول عليه ال�سالم بالفار�سي ��ة و الرومية و القبطية
و احلب�شي ��ة 20و ترجم �سلم ��ان الفار�سي �س ��ورة الفاحتة �إىل اللغة
الفار�سية. 21
ويف العه ��د الأم ��وي خط ��ت الرتجم ��ة خطواته ��ا الأوىل بف�ضل
اهتم ��ام الأمري الأموي خال ��د بن يزيد بن معاوي ��ة ،ف�أجنز بجهوده
وعل ��ى يديه جم ��ع املخطوطات و الكتب العدي ��دة بالثمن و الهدايا و
من ثم ترجمتها �إىل اللغة العربية22.
ومل تبل ��غ حرك ��ة الرتجمة ذروته ��ا �إال يف العه ��د العبا�سي حيث
ُترجم ��ت الفل�سفة اليونانية وخا�صة منطق �أر�سطو �إىل اللغة العربية
و جمموع ��ة م ��ن الكت ��ب الأجنبي ��ة وت�أ�س� ��س بي ��ت احلكم ��ة على يد
ه ��ارون الر�شيد وازده ��رت لت�صبح رمزا للنه�ض ��ة الثقافية العربية
الإ�سالمية يف عهد امل�أمون ،و �أر�سل امل�أمون �إىل بالد الروم و ملوكها
هدايا ثمينة و ح�صل منهم على نوادر الكتب و املراجع العلمية و�أمر
برتجمته ��ا ،23وكان يعط ��ي بع�ض املرتجمني مثل حن�ي�ن بن �إ�سحق
وزن الكتاب الذي يرتجمه ذهبا 24.و قد دار حوار احل�ضارات حتت
�سق ��ف بيت احلكمة بوج ��ود علماء من الثقاف ��ات و الأديان املختلفة
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كان ��وا ي�شرف ��ون على حركة الرتجم ��ة ويحظون مبنزل ��ة رفيعة عند
اخللفاء و جمتمعاتهم.
و عندما ر�أى الأوربيون نه�ضة العرب احل�ضارية اهتموا برتجمة
الكت ��ب العربية اهتمام ��ا ال ب�أ�س به 25فقاموا بنق ��ل العلوم العربية
املنقولة عن اليونانية �أوال وترجمة العلوم الإ�سالمية ثانيا26
وقب ��ل �أن نتحدث عن الأعمال املرتجم ��ة �إىل اللغة العربية على
�أيدي العلماء و الباحثني الهنود �أنف�سهم نتوقف هنا قليال ال�ستعرا�ض
موج ��ز مل�ساهمة الكت ��اب و الأدباء والرحالة الع ��رب يف نقل الثقافة
الهندية �إىل العامل العربي.
م ��ن املعلوم �أن ب�ل�اط اخللفاء العبا�سي�ي�ن كان ملتقى للثقافات
العاملية اليونانية و الهندية والفار�سية مع الثقافة العربية عن طريق
الرتجمة .ففي العهد العبا�سي ترجمت كتب عديدة من ال�سن�سكريتية
�إىل العربي ��ة  ،فق ��د ذكر ابن الندمي يف كتاب ��ه ال�شهري "الفهر�ست"
ع�شرين كتابا من هذا القبيل  ،و �ساهمت هذه الكتب م�ساهمة جمة
يف احلركة الأدبية خالل هذه احلقبة �إذ تكلم الأدب العربي بالكثري
م ��ن التف�صيل ع ��ن العجاب الهندي ��ة  .فاجلاحظ و ه ��و �أحد �أ�شهر
امل�ؤلفني يف العهد العبا�سي و�صف ب�إ�سهاب عددا كبريا من احليوانات
الهندي ��ة يف عمله املع ��روف "كتاب احليوان" .كما أ�ل ��ف كتيبا �أثنى
فيه عل ��ى الهنود لإملامهم بعلم الفل ��ك و الريا�ضيات و الكت�شافاتهم
الطبية املهمة و لتمكنهم من النحت و ا�ستخدام الألوان يف الر�سم و
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الهند�س ��ة املعمارية و الخرتاعهم لعبة ال�شطرجن التي تتطلب الكثري
من الذكاء و ملو�سيقاهم و رق�صهم و خلطاباتهم و �أدبهم و �أخالقهم
و ب�شكل خا�ص ل�شجاعتهم و حكمتهم و �صراحتهم . 27و�أن الأعمال
الهندي ��ة ال�شه�ي�رة مث ��ل "�آريابهات ��ا" و "�سيدهانتا" (و ق ��د ُع ِّر َب
ه ��ذا الأخري بعنوان "ال�سن ��د هند") و النظري ��ات الهندية املتعلقة
باحل�س ��اب و الكيمياء و الطب و الفل�سفة �شكلت �أ�سا�سا طور العلماء
الع ��رب عليه معرفتهم و �أفكارهم يف جماالته ��م اخلا�صة  .وبف�ضل
كت ��اب "ال�سند هن ��د" دخلت م�صطلحات كث�ي�رة يف علم الفلك �إىل
العربية .ووفق امل�ؤرخ امل�صري ال�شهري جمال الدين القفطي ا�ستفاد
العرب من هذا الكتاب حتى عهد امل�أمون حني �أعاد �أبو جعفر حممد
ابن مو�سى اخلوارزمي كتابته و قام بتلخي�صه28.
كما ت�أث ��ر العرب كثريا بنجاح الأطب ��اء الهنود يف بالط هارون
الر�شي ��د يف معاجلت ��ه و معاجل ��ة �شقيقت ��ه  ،فانكب ��وا عل ��ى تعري ��ب
�أعماله ��م يف الط ��ب و منه ��ا "�سو�ش ��روت �سانهيتا" مل�ؤلف ��ه الطبيب
الهن ��دي ال�شهرياملعروف بـ "�سو�شروت" ،ويع ��د هذا �أول كتاب طب
هندي مرتجم �إىل العربية حتت العنوان "كتاب �سرد يف الطب" .
و م ��ن �أب ��رز كتب الط ��ب الهندي ��ة الأخ ��رى الت ��ي ترجمت من
ال�سن�سكريتي ��ة �إىل العربي ��ة باال�ستن ��اد �إىل ترجماته ��ا الفار�سي ��ة
"�ش ��اراك �سانهيتا" مل�ؤلفه الطبيب الهندي الكبري "�شاراك" و قد
عرف بالعربية بالعنوان "�شرك الهندي �أو �سريك الهندي"29
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و ق ��د و�ضع اب ��ن الندمي قائم ��ة ب�أ�سماء امل�ؤلف�ي�ن الهنود الذين
ترجم ��ت كتبه ��م يف الط ��ب و الفل ��ك �إىل العربي ��ة و ه ��م "باخار "
و "راج ��ا" و "مان ��كا" و "به�ي�ر"و "�أنك ��و" و"زن ��كل" و "�أريكال" و
"جبهار" و "�إيندي" و "جبهاري"30
ي�ؤكد جورجي زيدان ت�أثري الأعمال الهندية يف جمال الطب
بقوله "فيما كتبه امل�سلمون بعد احلقبة العبا�سية يف الأدب و الطب و
ال�صيدلة و ال�سري  ،يبدو �أنهم ا�ستندوا �إىل كتب هندية الأ�صل"31
و مم ��ا يالحظ �أن الكفاح امل�ش�ت�رك �ضد القوة اال�ستعمارية
زاد الطرف�ي�ن تقارب ��ا و توا�صال لي� ��س يف املج ��ال ال�سيا�سي فح�سب
و �إمن ��ا يف جم ��ال الأدب �أي�ض ��ا  ،فعبرّ كث�ي�ر من الأدب ��اء وال�شعراء
الع ��رب عن تقديره ��م و احرتامهم للقي ��ادات الهندي ��ة املتمثلة يف
"غاندي" و "نهرو" و "�أبو الكالم �آزاد" و "�إنديرا غاندي" و يف
مقدمته ��م ال�شاع ��ران امل�صري ��ان �أحم ��د �شوق ��ي ()1932-1968
و حاف ��ظ �إبراهي ��م ( )1871-1932وال�شاع ��ر العراق ��ي مع ��روف
الر�ص ��ايف ( )1877-1945وال�شاع ��ر الإمارات ��ي حممد عبده غامن
( 32)1912-1994ويقول د� .شهاب الغامن "وحتى زمن لي�س ببعيد
كان الق ��اري الغرب ��ي ال يكاد يع ��رف من �أدباء �شبه الق ��ارة الهندية
�س ��وى طاغور و بالطب ��ع ال�شاعر العالمة حممد �إقب ��ال الذي ترجم
بع� ��ض �أ�شعاره اىل العربية �سفري م�ص ��ر يف الباك�ستان عبد الوهاب
ع ��زام وال�شاع ��ر اليمني الكبري حممد حممود الزب�ي�ري و ا�شتهرت
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ق�صيدت ��ا �إقب ��ال �شك ��وى و جواب �شك ��وى اللتني ترجمهم ��ا العالمة
الهن ��دي الأعظم ��ي و ال�شاعر امل�ص ��ري ال�صاوي �شع�ل�ان و غنتهما
املطرب ��ة الأ�شهر م ��ن التعري ��ف �أم كلثوم ،33وق ��ام د .الغامن نف�سه
برتجمة ثمان�ي�ن ق�صيدة لثالثني �شاعرا هنديا معروفا �أمثال غالب
وطاغور و ن�شرتها هيئة �أبوظبي للثقافة و الرتاث يف �شكل كتاب عام
� 2011إىل جان ��ب خم�س�ي�ن ق�صي ��دة من �شع ��ر "�سات�شيتدا ناندن"
و �أربع�ي�ن ق�صيدة لل�شاعرة "غيتا �شابرا" و جمموعة "يا اهلل" بقلم
كمال ثريا .34وقاموا بتعريب الكتابني ال�شهريين "ملحات من تاريخ
العامل" و "اكت�شاف الهند" مل�ؤلفهما جواهر الل نهرو ،و فيما ترجم
الأول جمموع ��ة م ��ن �أ�ساتذة اجلامعات العرب ق ��ام برتجمة الثاين
املرتجم ال�سوري املعروف الأ�ستاذ فا�ضل جتكر.
و م ��ن �أهم الكتب الأخ ��رى من م�ؤلفات الهن ��ود و التي ترجمها
الكت ��اب الع ��رب �إىل اللغ ��ة العربية "لغ ��ات الهند" للكات ��ب الهندي
"غوبال هالدر" و نقله �إىل العربية د .بكيل علي الول�ص .35يتناول
الكت ��اب الو�ضع اللغوي القائم يف �شبه القارة الهندية و يتبعه موجز
تاريخ ��ي عن ن�ش�أة وتطور اللغ ��ات الهندية و يح ��دد يف هذا ال�سياق
م�س ��ارات اللغ ��ات احلديث ��ة و خ�صو�صا تل ��ك املعتم ��دة يف الد�ستور
الهندي.
كم ��ا ترجم الع ��رب م�ؤلفات هندي ��ة يف مو�ضوع ��ات �أخرى مثل
ال�سينما و املو�سيقى و احلرف و ما �إىل ذلك  .ففي مو�ضوع ال�سينما
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ترج ��م حممد حممد عثمان نائف كت ��اب "�سينما �ساتيا جيت راي"
م ��ن ت�ألي ��ف ت�شيداناندا دا�س جوبتا  ،و ُيعد ه ��ذا الكتاب �أول درا�سة
�شامل ��ة لكات ��ب هندي ع ��ن املخ ��رج ال�سينمائ ��ي البنغ ��ايل الفريد
ومتع ��دد املواه ��ب� ،ساتياجي ��ت راي ،ويق ��دم تفا�صيل ع ��ن �أفالمه
الت ��ي قدمها عرب م�سريت ��ه املهنية التي امتدت �أربع ��ة عقود .ويركز
الكتاب على امل�صادر الأدبية التي اعتمدت عليها �أفالم راي ،ومدى
ت�أثريمعرفته بالثقاف ��ة واملو�سيقى الغربية على ثقافته الهندية وفنه
وعقليت ��ه .وكت ��اب �آخر هو "التطري ��ز يف الهند وباك�ست ��ان �:سل�سلة
الفن ��ون" م ��ن ت�أليف �شيال بين ��ي و قد ترجم من قب ��ل مروة ها�شم
 .يلقي هذا الكتاب ال�ض ��وء على مميزات التطريز ال�شعبي املده�ش
يف الهن ��د وباك�ستان من خالل حتليل ع�شرين قطعة من املن�سوجات
التي يقتنيها املتحف الربيطاين .و يف املو�سيقى ترجم الأ�ستاذ عبد
الوهاب املقالح ال�شاع ��ر و الكاتب و املرتجم اليمني املعروف �ضمن
م�ش ��روع "كلمة" لهيئة �أبوظب ��ي للثقافة والرتاث كت ��اب "مو�سيقى
الهن ��د" وه ��و من ت�ألي ��ف ريجنالد ما�س ��ي و جميلة ما�س ��ي .يتناول
الكت ��اب فل�سف ��ة املو�سيق ��ى الهندي ��ة و تاريخها وتطوره ��ا و ما كان
هن ��اك من عوامل اجتماعية وثقافي ��ة و دينية و �سيا�سية وراء منوها
و تطوره ��ا .كما يناق�ش �ص�ل�ات مو�سيقى الهند ّ
بال�ش ��رق والغرب ،
و يق ��دم و�صف ًا م�سهب� � ًا للعديد من الآالت املو�سيق ّي ��ة امل�ستخدمة يف
�شمال الهند و�شرقها ،مب�ساع ��دة ال ّر�سوم التّو�ضيح ّية .ويف مو�ضوع
الرح�ل�ات قام الدكتور �إبراهيم البط�ش ��ان امللحق الثقايف ال�سعودي
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ال�سابق يف الهند باال�شرتاك مع باحث هندي معروف الدكتور ثمامه
في�ص ��ل برتجمة كتاب "تاريخ وقائع ح ��ج" مللكة بوفال �سكندر بيغم
الت ��ي قامت برحل ��ة احلج يف �أواخر ع ��ام 1863م و �سم ��اه بالعربية
"مذكرات رحلة حج لأمرية بوفال النواب �سكندر بيغم" .
كم ��ا لفتت كتب الأدب و الدين الكال�سيكية الهندية انتباه بع�ض
الكت ��اب العرب �أمثال ودي ��ع الب�ست ��اين ()1988-1954الذي عرب
ع ��ددا منه ��ا و ال �سيم ��ا  3472بيتا من �أ�ص ��ل ت�سعني �أل ��ف بيت من
"مهابهاراتا" . 36علما ب�أن العالمة �أبو �صالح بن �شعبي وهو من القرن
احلادي ع�ش ��ر (ت )1026هو �أول من ترجم جزءا من هذه امللحمة
�إىل العربي ��ة  ،و كذلك قام �أبو احل�س ��ن جيلي� ،أمني املكتبة اخلا�ص
لقائد ديالمي برتجمة الن� ��ص الأ�صلي �إىل العربية يف العام 417هـ
 ، 36و ترجم وديع الب�ستاين �أي�ضا عملني �شهريين لـ "كاليدا�س"37
و هم ��ا "�شاكونتال" و"ن ��ال دايامانتي" �إىل  745و  1259بيتا عربيا
على وجه الرتتيب  .و كما ذكر �سابقا ف�إن �أبا الريحان البريوين هو
�أول م ��ن ع ��رب بع�ض �أبيات "بهاغوت غيت ��ا" � ،أحد الكتب القدمية
املقد�سة لدى الهندو� ��س  ،و ترجمها كلها �إىل العربية فيما بعد نرث ًا
من قبل عامل هندي "ماخان الل �شودهري"ون�شرتها دائرة املعارف
يف حيدر�آب ��اد يف العام  .1951وترجم الأ�ستاذ عبد الوهاب املقالح
�ضمن م�شروع "كلم ��ة" الإماراتي ،كت ��اب "الغيتا�-أن�شودة اخللود"
مل�ؤلف ��ه الأ�ست ��اذ دامودر ثاك ��ور ،اللغوي الهندي الب ��ارز املتخ�ص�ص
و الناق ��د الأدب ��ي املتعمق  ،و الكتاب درا�سة �أدبي ��ة حتليلية معا�صرة
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لن� ��ص الغيتا � ،أحد �أعظم الكتب الكال�سيكية الروحانية الذي يقدم
ر ؤ�ي ��ة حركية و متحدة حلياة الإن�سان و جهادها الروحي و بحثه عن
اال�ستنارة.
و�أم ��ا الرتجمة �إىل العربي ��ة يف الهند فال جند �أي عمل مرتجم
م ��ن قبل عامل هن ��دي يف الع�صور القدمية  ،وف�ض�ل�ا عن الأطباء و
الفال�سف ��ة الهن ��ود الذين و�صل ��وا �إىل بالط اخللف ��اء العبا�سيني يف
بغ ��داد و الذين �ساعدوا يف ترجمة الكتب ال�سن�سكريتية �إىل العربية
ف� ��إن �أول من ق ��ام برتجمة الكتب الهندي ��ة �إىل العربية يف الهند هو
ع ��امل غري هن ��دي �أبو الريح ��ان الب�ي�روين �صاحب كت ��اب "حتقيق
م ��ا للهن ��د " .فو�صل �إىل الهن ��د يف عهد حممود الغزن ��وي يف القرن
احل ��ادي ع�شر و �أقام عنده �أكرث م ��ن � 10سنوات و عكف خالل هذه
امل ��دة على درا�س ��ة اللغ ��ة ال�سن�سكريتية حتى متكن م ��ن فهم جميع
كتبه ��ا و ترجم بع�ضه ��ا  ،ال�سيما يف الفلك و الريا�ضي ��ات �إىل اللغة
العربي ��ة  ،كما ترجم بع�ض الكتب العربية يف هذا املو�ضوع �إىل اللغة
ال�سن�سكريتية 38
بالإ�ضاف ��ة �إىل ه ��ذا هن ��اك م�ساهم ��ات ال ب�أ�س به ��ا يف جمال
ترجمة امل�ؤلفات الهندي ��ة �إىل اللغة العربية من قبل بع�ض الأ�ساتذة
امل�صريني در�سوا اللغة الأردية يف اجلامعات الهندية و نخ�ص بالذكر
منه ��م الأ�ستاذ جالل �سعيد احلفناوي ال ��ذي ترجم الكتاب ال�شهري
"الف ��اروق" للعالم ��ة �شبلي النعم ��اين و "مقدم ��ة �شعرو�شاعري"
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لل�شاع ��ر الأردي �ألط ��اف ح�سني حايل والدكتوريو�س ��ف عامر الذي
ترجم كت ��اب "�سرية النبي" للعالمة �شبلي النعماين و �سيد �سليمان
الن ��دوي و�سماه بالعربي ��ة "دائرة معارف يف �س�ي�رة النبي مع تعليق
و حتقي ��ق الأحاديث النبوي ��ة ال�شريفة و الن�صو� ��ص العربية (�سبعة
جملدات).
وق ��ام ال�سالطني و امللوك �أثناء احلكم الإ�سالمي الذي دام نحو
ثماني ��ة ق ��رون يف الهند بت�شجي ��ع العلم و العلم ��اء و ازدهرت العلوم
العربية و الإ�سالمي ��ة يف عهدهم �أي ازدهار ب�سبب وجود عدد كبري
م ��ن العلم ��اء يف العا�صم ��ة – دلهي – الت ��ي فاقت كاف ��ة العوا�صم
الإ�سالمية ب�صفتها املركز الثق ��ايف اجلديد للم�سلمني ،ف�ألفت كتب
كث�ي�رة باللغة العربية �أو ترجم ��ت �إىل اللغة الفار�سية � .أما الرتجمة
�إىل اللغة العربية فال جندها �إال نادرا طوال فرتة احلكم الإ�سالمي
 .ويذكر عهد الإمرباطور املغويل جالل الدين �أكرب ()1605-1556
رجمت �أهم
بوج ��ه خا�ص الهتمامه باللغة العربي ��ة  ،و نتيجة ذلك ُت ِ
الكت ��ب العربية �إىل اللغة الفار�سية و م ��ن بينها وفيات الأعيان البن
خل ��كان و معجم البلدان لياقوت احلم ��وي و حياة احليوان للدمريي
و تاري ��خ احلكماء لل�شه ��رزوري و مفتاح الدقائ ��ق لأر�سطو و حترير
�أقليد� ��س و مي ��زان الطب و �إخوان ال�صفاء و م ��ن الق�ص�ص العربية
ليل ��ى و املجن ��ون و بلقي�س و �سليم ��ان  39و من �أ�شه ��ر املرتجمني يف
ذل ��ك الع�صر ال�شيخ عبد الق ��ادر البدايوين و�أبو الف�ضل بن مبارك
وال�شيخ مق�صود علي و ال�شيخ عبد النبي بن عبد الر�سول و غريهم.
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و�إ�ضافة �إىل ترجمة القر�آن الكرمي و الأحاديث النبوية ال�شريفة
و امل�ؤلفات الدينية ،اهتم العلماء الهنود برتجمة روائع الأدب العربي
القدمي نرثا و �شعرا �أي�ضا ،وهي ت�شكل جزءا من املقررات الدرا�سية
يف املدار� ��س واجلامعات الأهلية و منه ��ا مقامات احلريري و ديوان
املتنب ��ي و ديوان احلما�سة و املعلق ��ات ال�سبع و ق�صيدة بانت �سعاد و
ق�صيدة ال�ب�ردة للبو�صريي ،وهناك قائمة طويلة ملن قاموا برتجمة
هذه الأعمال الأدبية و �أ�شهرهم القا�ضي �شهاب الدين الدولة �آبادي
و ال�شي ��خ نظام الدين الاله ��وري و ال�شيخ ف�ض ��ل اهلل ال�سرهندي و
املول ��وي �أوحد الدين العثماين البلغرام ��ي و املولوي مع�شوق علي بن
غالم ح�سني اجلونبوري و ال�شيخ ذوالفقار علي الديوبندي و املولوي
عبد القادر الكوكن ��ي و ال�شيخ في�ض احل�سن ال�سهارنبوري وغريهم
كثريون .
كم ��ا قام العلماء الهنود برتجمة ف�صو�ص احلكم لل�شيخ حميي
الدين بن عربي و عوارف املعارف لل�شيخ �شهاب الدين ال�سهروردي
و الر�سال ��ة املكية لل�شي ��خ قطب الدين الدم�شق ��ي و �آداب املريدين
لل�شي ��خ �ضياء الدين �أبي النجيب ال�سه ��روردي و الر�سالة الق�شريية
للإم ��ام عبد الك ��رمي بن هوازن الق�ش�ي�ري و اللمع ��ات لل�شيخ فريد
الدي ��ن العراقي  ،و جميعها يف الت�صوف  ،و ترجموا كذلك مذكرات
رحل ��ة ابن بطوطة 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 �سقوط الدولة املغولية و �أثن ��اء احلكم الربيطاين مل تعد
اللغ ��ة العربية وعلومها حتظى برعاية الدول ��ة فتولت هذه امل�س�ؤولية
�شبك ��ة من املدار� ��س التي �أقيمت من قبل العلم ��اء امل�سلمني الغيارى
عل ��ى ثقافته ��م و ح�ضارته ��م  .و قامت هذه املدار� ��س بتعليم العلوم
الإ�سالمي ��ة باللغة العربية و قام �أ�صحابه ��ا بن�شاط د�ؤوب يف جمال
الت�ألي ��ف و الرتجم ��ة  ،كما ظه ��رت بع�ض اجلمعي ��ات التي �ساهمت
م�ساهم ��ة كب�ي�رة يف ترجمة الكت ��ب القدمية و �أه ��م تلك اجلمعيات
كلي ��ة ف ��ورت وليم يف كلكت ��ا و دار الرتجمة العثماني ��ة يف حيدر�آباد،
و للأخ�ي�رة م�ساهم ��ة منقطع ��ة النظ�ي�ر تقريبا يف طباع ��ة النوادر
من الكت ��ب و نقلها �إىل اللغة الأردي ��ة مب�ساعدة جمموعة كبرية من
الكت ��اب واملرتجم�ي�ن و �أ�شهرهم عبد اهلل العم ��ادي و �سيد �إبراهيم
الن ��دوي و �سيد �أحم ��د اهلل الندوي و ال�شيخ مناظ ��ر �أح�سن كيالين
و �سي ��د �أب ��و اخلري م ��ودودي و �سيد ها�ش ��م الن ��دوي و احلكيم �سيد
عب ��د الباقي  .و من �أه ��م الكتب التي نقلوها �إىل اللغة الأردية "امللل
و النح ��ل" لل�شهر�ست ��اين و "الإحاط ��ة يف �أخب ��ار غرناط ��ة" للوزير
حمم ��د ل�س ��ان الدين بن اخلطي ��ب و "التاريخ الكام ��ل" البن الأثري
اجلوزي و "التاريخ اليعقوبي" لأحمد ابن يعقوب بن حجر و "تاريخ
الط�ب�ري" للعالمة �أب ��ي جعفر و"تاريخ فال�سف ��ة الإ�سالم" للدكتور
مري ويل الدين و "�سرية ابن ه�شام" و "الطبقات الكربى" للواقدي
و "املباحث امل�شرقية" لفخر الدين الرازي و غريها .
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و �شهدت فرتة م ��ا بعد اال�ستقالل اهتمام ��ا متزايدا بالرتجمة
�إىل العربي ��ة و يرج ��ع الف�ضل يف ذلك بالدرج ��ة الرئي�سة �إىل جملة
"ثقاف ��ة الهن ��د" الف�صلي ��ة التي ب ��د أ� �صدورها يف الع ��ام 1951م
مبب ��ادرة من املفك ��ر الإ�سالمي املع ��روف موالنا �أبي ال ��كالم �آزاد ،
وزي ��ر التعلي ��م الأول للهن ��د امل�ستقلة حتت �إ�ش ��راف املجل�س الهندي
للرواب ��ط الثقافي ��ة ،و كان م ��ن �أغرا�ض املجلة التعري ��ف بالهند يف
الع ��امل العربي و جعله يطلع عل ��ى املناحي العديدة للحياة الع�صرية
يف الهن ��د و الأن�شطة التي جتري يف ه ��ذه البالد يف �شتى املجاالت ،
و ذل ��ك من خالل الرتاجم العربي ��ة للمقاالت و البحوث حول كل ما
يتعل ��ق بالهند  .و معظم املرتجمني الذي ��ن �ساهموا يف هذه احلركة
م ��ن ال�شباب الذي ��ن تخرج ��وا يف املدار�س العربي ��ة الإ�سالمية مثل
دار العل ��وم يف ديوبند و دارالعلوم ن ��دوة العلماء يف لكن�ؤ والذين بعد
تخرجهم يف تلك املدار�س ق�صدوا �إىل اجلامعات الع�صرية من �أجل
التو�س ��ع يف ثقافاتهم فتلقوا فيها العل ��وم الع�صرية �إىل جانب �شحذ
مهاراته ��م اللغوي ��ة و خا�صة ما يتعلق بالرتجمة م ��ن اللغات املحلية
�إىل العربية و بالعك�س  .و منذ بداية �صدورها يف العام  1951ن�شرت
ه ��ذه املجلة الرتاجم العربي ��ة بعدد يفوق احل�ص ��ر� .أما املرتجمون
الذي ��ن �ساهموا برتاجمه ��م يف هذه املجلة فف ��ي مقدمتهم الأخوان
الأ�ستاذ عامر الأن�صاري و الأ�ستاذ نا�صر الأن�صاري و را�شد العلوي
ود .معني الدين الأعظمي والدكت ��ور زبري �أحمد الفاروقي والأ�ستاذ
�سي ��د �إح�س ��ان الرحم ��ن والأ�ست ��اذ عميد الزم ��ان الكريان ��وي و د.
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حبي ��ب اهلل خ ��ان ود .حممد �أي ��وب الندوي و د .عب ��د املاجد القا�ضي
ود .فرحان ��ه �صديق ��ي و د .ن�سي ��م �أخ�ت�ر ود� .صهيب ع ��امل وغريهم،
وغط ��ت هذه الرتاج ��م كافة املو�ضوعات تقريبا م ��ن الأدب و ال�شعر و
الف ��ن و الديانة و الت�ص ��وف و االجتماع واحلرك ��ة التعليمية و الرتاث
و التق ��دم ال�صناع ��ي و التاريخ و العالقات العربي ��ة الهندية و ما �إىل
ذلك.
و مم ��ا يالحظ �أن حركة الرتجم ��ة �إىل العربية هذه مل تقت�صر
على ترجم ��ة املقاالت و البحوث بل امت ��دت �أي�ضا �إىل ترجمة خرية
الكت ��ب ح ��ول املو�ضوع ��ات العلمي ��ة و الأدبية على ي ��د جمموعة من
الأ�ساتذة و الباحثني يف املدار�س و اجلامعات و نخ�ص بالذكر منهم
�أ�شهر املرتجمني و �أعمالهم املرتجمة :
 .1الدكتور مقتدى ح�سن الأزهري (2009-1939م ):

كان الأ�ستاذ الأزهري من �أعالم اللغة العربية و �آدابها يف الهند
و معروف ��ا يف الأو�س ��اط العلمية و الأدبية لي� ��س يف الهند فح�سب بل
يف الع ��امل العرب ��ي �أي�ض ��ا مل�ساهماته اجلليلة يف جم ��ال ال�صحافة و
الت�ألي ��ف و الرتجم ��ة  ،ولد يف بلدة مئو التابع ��ة ملديرية �أعظم جراه
ع ��ام 1939م ،وبع ��د تلقي التعلي ��م االبتدائي و الثان ��وي يف املدار�س
املحلي ��ة توج ��ه �إىل القاهرة حيث ح�صل على �شه ��ادة املاج�ستري يف
�أ�ص ��ول الدين يف جامع ��ة الأزهر و املاج�ست�ي�ر يف الآداب يف جامعة
القاه ��رة ورج ��ع �إىل الهند فوا�ص ��ل درا�سته للح�ص ��ول على �شهادة
الدكت ��وراه يف جامع ��ة علي ج ��راه الإ�سالمية .وهن ��اك قائمة طويلة
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مل�ؤلفات ��ه و �أعمال ��ه املرتجمة م ��ن و �إىل اللغة العربي ��ة و من �أهم ما
ترجمه �إىل اللغة العربية ما ي�أتي ذكره فيما يلي:
•"حرك ��ة االنط�ل�اق الفك ��ري و جه ��ود ال�ش ��اه ويل اهلل يف
التجدي ��د" – ترجم ��ة عربية مل�ؤلف �ضخ ��م ( يقع يف 536
�صفح ��ة ) بالأردي ��ة ل�صاحب ��ه الأ�ست ��اذ حمم ��د �إ�سماعيل
ال�سلف ��ي وعنوانه "حتريك �آزادي فكر اور ح�ضرت �شاه ويل
اهلل كى جتديدي م�ساعي"
•الكتاب ال�شهري" رحمة للعاملني" يف ال�سرية النبوية للقا�ضي
حممد �سليمان املن�صور بوري
•"ع�ص ��ر الإحل ��اد  :خلفيت ��ه التاريخي ��ة و بداي ��ة نهايت ��ه"
و"النظ ��ام الإله ��ي للرق ��ي و االنحط ��اط" و"ب�ي�ن الإن�سان
الطبيعي و الإن�س ��ان ال�صناعي" وكلها من م�ؤلفات ال�شيخ
حممد تقي الأميني.
•"الن�صرانية احلا�ضرة يف �ض ��وء التاريخ و البحث العلمي"
و"ال�شيوعي ��ة و الإ�س�ل�ام يف مي ��زان العق ��ل" و كالهما من
م�ؤلفات ال�شيخ م�صلح الدين الأعظمي .
و بالإ�ضاف ��ة �إىل ه ��ذا نقل م ��ن العربية �إىل الأردي ��ة عدة كتب
لكب ��ار امل�ؤلفني العرب �أمث ��ال عبا�س حممود العق ��اد و الدكتور عبد
احللي ��م عوي� ��س و غريهما وقام برتجمة جمموع ��ة من املقاالت من
الأردية �إىل العربية و ن�شرها يف املجالت املختلفة41.
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 .2الأ�ستاذ �سيد حممد رابع احل�سني الندوي (1949م:) -

هو من قالئل �أعالم اللغة العربية و �آدابها يف الهند و هو ابن
�أخت الأ�ستاذ الكبري ف�ضيلة ال�شيخ �أبي احل�سن على الندوي �صاحب
كتابه ال�شهري " ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني" .ولد يف قرية
تكي ��ه كالن التابعة ملديري ��ة راى بريلي يف والية اتر برادي�ش ،و تلقى
تعليم ��ه االبتدائي يف بيته ثم التحق بدار العل ��وم ندوة العلماء حيث
ح�ص ��ل على �شه ��ادة الف�ضيلة عام  ،1948ثم توج ��ه �إىل دار العلوم
يف ديوبن ��د ،املعهد ال�شهري يف الهند و در�س فيها التف�سري واحلديث
والفقه ،و هويتوىل من�صب رئي�س دار العلوم ندوة العلماء يف لكن�ؤ،
و لو �أن همه الرئي�سي هو ت�أليف الكتب بالعربية �إال �أن له م�ساهمة ال
ب�أ� ��س بها يف جمال الرتجمة �أي�ضا  ،فمن �أعماله املرتجمة من اللغة
الأردية �إىل العربية "جتديد ت�صوف و �سلوك" للأ�ستاذ عبد الباري
الن ��دوي و عنوان ��ه بالعربي ��ة "بني الت�ص ��وف و احلي ��اة" و "ف�ضائل
تبلي ��غ" للمح ��دث ال�شيخ حمم ��د زكريا رحمه اهلل و �سم ��اه بالعربية
"ف�ضائل الدعوة �إىل اخلري و التبليغ لدين اهلل".
 .3الأ�ستاذ �سيد حممد وا�ضح ر�شيد الندوي (1935م):

ه ��و �أي�ض ��ا ابن �أخ ��ت ال�شيخ �أب ��و احل�سن على الن ��دوي و�شقيق
الأ�ست ��اذ حممد راب ��ع احل�سني الن ��دوي ،و�أحد كبار �أ�سات ��ذة اللغة
العربية و �آدابها يف دار العلوم ندوة العلماء يف لكن�ؤ ،ولد عام 1935
و تلق ��ى تعليمه االبتدائي يف راى بريلي ثم التح ��ق بدار العلوم ندوة
العلماء حي ��ث ح�صل على �شهادة الف�ضيلة ثم ن ��ال �شهادة لي�سان�س

- 199 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

يف اللغة االجنليزية من جامعة عليجراه عام  .1952وقد نال �شهرة
وا�سع ��ة يف جمال الرتجمة ،فنقل كتاب" مذهب و عقليت " للأ�ستاذ
عبد الباري الندوي من الأردية �إىل العربية بعنوان " الدين و العلوم
العقلي ��ة" و الدلي ��ل عل ��ى القبول والإعج ��اب الذي حظي ��ت به هذه
الرتجمة �أنها ن�شرت من دار ابن حزم يف بريوت �أكرث من مرة .
 .4الأ�ستاذ �سعيد الرحمن الأعظمي (1353هـ):

ه ��و �أي�ضا من كبار �أ�ساتذة اللغة العربي ��ة و علومها يف دار العلوم
ندوة العلماء يف لكن�ؤ و يعد من املتخ�ص�صني البارزين يف جمال الت�أليف
و الرتجمة .ولد يف بلدة مئو التابعة ملديرية �أاعظم جراه عام 1353هـ
و تلق ��ى التعليم �أوال يف نف�س البلدة ثم يف دارالعلوم ندوة العلماء حيث
ح�ص ��ل على �شهادة الف�ضيلة عام 1958م ،وبعد ذلك �سافر �إىل بغداد
حي ��ث وا�صل درا�ست ��ه للح�صول عل ��ى �شهادة جامعية ،ونق ��ل الأ�ستاذ
الأعظم ��ي العديد من الكتب من اللغة العربية �إىل الأردية و بالعك�س ،
و�أهم �أعماله املرتجمة �إىل اللغة العربية ما ي�أتي ذكره:
•"راه اعت ��دال" لل�شي ��خ حمم ��د زكريا رحم ��ه اهلل و عنوانه
بالعربي ��ة "�أ�سباب �سعادة امل�سلمني و �شقائهم " و طبع هذا
الكت ��اب ع ��دة مرات يف الهند و اخلارج مب ��ا يدل على مدى
�شهرته وقبوله لدى القراء.
•"�إ�س�ل�ام مني دول ��ت كى تق�سي ��م" للأ�ست ��اذ املفتي حممد
�شفيع" و عنوانه بالعربية "نظام توزيع الرثوة يف الإ�سالم" .
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•"�إ�سالمى حكومت كى �سربراهون كى ذمه داريان" للأ�ستاذ
�أمني �أح�سن الإ�صالحي و عنوانه بالعربية "م�س�ؤولية القادة
احلكام يف الدولة الإ�سالمية" .
•اجل ��زء الثاين م ��ن كتاب "تاريخ دع ��وت و عزميت" لل�شيخ
�أب ��ي احل�سن الندوي بعنوان "حي ��اة �شيخ الإ�سالم احلافظ
بن تيمية".
 .5الأ�ستاذ �سلمان احل�سيني الندوي (1954م:) -

ه ��و �أي�ضا م ��ن الأ�سات ��ذة املعروفني ل ��دار العلوم ن ��دوة العلماء
يف لكن� ��ؤ .ول ��د عام 1954م و در� ��س �أوال يف دارالعلوم ن ��دوة العلماء
حي ��ث نال �شهادة الف�ضيلة ع ��ام  1979ثم �سافر �إىل اململكة العربية
ال�سعودي ��ة و التح ��ق بجامع ��ة الإم ��ام حممد ب ��ن �سع ��ود الإ�سالمية
بالريا� ��ض حيث ح�صل على �شهادة املاج�سترييف علوم احلديث عام
1980م .ويع ��رف الأ�ست ��اذ بتخ�ص�صه يف عل ��م احلديث  ،و لكنه يف
نف� ��س الوقت نقل ع ��ددا كبريا من الكتب من العربي ��ة �إىل الأردية و
بالعك�س ،و من �أهم �أعماله املرتجمة �إىل اللغة العربية مايلي :
•اجلزء الرابع من �سل�سل ��ة "تاريخ دعوت و عزميت" لل�شيخ
�أب ��ي احل�س ��ن علي الن ��دوي بعن ��وان "الإم ��ام ال�سرهندي :
حياته و �أعماله" .
"كاروان زندك ��ي" لل�شي ��خ �إبى احل�سن الن ��دوي مبجلدين حتت
عنوان "يف م�سرية احلياة" :طبعته دار القلم يف دم�شق عام .1990
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 .6الأ�ستاذ وحيد الزمان الكريانوي ()1995-1930

كان م ��ن �أ�ساط�ي�ن اللغة العربي ��ة يف الهند و �أ�ستاذا ماهرا
يف تعليمها بدار العلوم يف ديوبند و يرجع �إليه الف�ضل يف و�ضع منهج
حديث لتعليم اللغة اعتمدته املدار�س الأهلية و اجلامعات الع�صرية
عل ��ى ال�سواء  .ولد يف بلدة كريانه التابعة ملديرية مظفر ناغر بوالية
ات ��ر برادي�ش عام 1929م .وتلقى التعليم االبتدائي يف م�سقط ر�أ�سه
ث ��م �أق ��ام ل ��دى خاله يف حيدر آ�ب ��اد حيث در� ��س اللغ ��ة العربية على
العالم ��ة ال�سوري م�أمون الدم�شقي و بعد ذل ��ك جاء �إىل دار العلوم
بديوبن ��د و تخ ��رج فيها حا�صال على �شه ��ادة الف�ضيلة عام 1953م،
وع�ِّي�نِّ َ �أ�ستاذا يف نف�س الدارعام 1963م و ظل يعمل بنف�س الوظيفة
ُ
�إىل �أن تويف عام 1995م .و ف�ضال عن مهامه التدري�سية قام برئا�سة
حتري ��ر جملة "دعوة احلق" و جريدة "الداعي" و جريدة "الكفاح"
على التوايل.
و من م�ساهماته يف جمال الت�أليف و الرتجمة و�ضع عدة قوامي�س
بني ال�صغرية و الكبرية و هي يف الآتي:
•القامو�س اجلديد  ،عربي – �أردو  ،عدد ال�صفحات 975
•القامو�س اجلديد  ،عربي� -أردو  ،عدد ال�صفحات 1126
•القامو�س اال�صطالحي  ،عربي� -أردو  ،عدد ال�صفحات 528
•القامو�س اال�صطالحي� ،أردو – عربي  ،عدد ال�صفحات 432
•القامو�س الوحيدي � ،أردو – عربي  ،عدد ال�صفحات

- 202 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

 .7الأ�ستاذ عميد الزمان الكريانوي (2010-1940م):

كان �شقي ��ق الأ�ست ��اذ وحيد الزم ��ان الكريانوي و يع ��د من �أكرث
املرتجم�ي�ن خربة و مهارة  ،تلق ��ى تعليمه االبتدائي يف م�سقط ر�أ�سه
يف بل ��دة كريان ��ا التابع ��ة ملديري ��ة مظفرناغ ��ر بوالي ��ة اترابرادي�ش
ث ��م يف دارالعل ��وم بديوبن ��د و تخرج فيها ع ��ام  1961حامال �شهادة
الف�ضيل ��ة  ،و بع ��د ذلك توج ��ه �إىل جامعة دله ��ي و ح�صل منها على
�شهادة ماج�ستري يف الأدب العربي  ،و من تراجمه �إىل اللغة العربية
جمموع ��ة م ��ن املقاالت التي ن�شرت يف جملة ثقاف ��ة الهند و مقاالت
الأ�ست ��اذ القا�ض ��ي �أطه ��ر املباركف ��وري املعنونة "م ��ن نارجيل �إىل
النخي ��ل"  ،و ظ ��ل ن�شطا يف جمال الت�ألي ��ف و الرتجمة �إىل �أن وافته
املنية عام 2010م.
 .8الدكتور �سيد �إح�سان الرحمن () -1945

ه ��و �أحد �أعالم اللغ ��ة العربي ��ة و �آدابها يف الهن ��د و �أدى مهمة
التدري� ��س يف جامع ��ة جواه ��ر الل نهرو يف ني ��و دلهي لعق ��ود زمنية
عدي ��دة .ولد يف دلهي عام  1945و تلق ��ى تعليمه االبتدائي والثانوي
يف املدار�س احلكومية ثم تخرج يف جامعة دلهي حا�صال على �شهادة
املاج�ست�ي�ر يف الأدب العربي ع ��ام 1968م ،ثم ح�ص ��ل على �شهادة
الدكتوراة يف جامعة بنار�س الهندوكية ،و هو معروف �أوال باهتمامه
الكب�ي�ر بو�ض ��ع الكت ��ب االبتدائي ��ة لتدري� ��س اللغ ��ة العربي ��ة و ثانيا
مب�ساهمته يف جمال الرتجم ��ة  ،فقد ترجم جمموعة من الق�ص�ص
الهندية �إىل اللغة العربية ن�شرها املجل�س الهندي للعالقات الثقافية
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يف ني ��و دلهي و ت�شمل  21ق�ص ��ة و تقع يف � 234صفحة  .كما نقل �إىل
العربية كتابا حول حياة الزعيم الهندي الكبري املهامتا غاندي وهو
م ��ن ت�أليف ر�ضي ��ة �إ�سماعيل باللغة الإنكيزي ��ة و ن�شره �أي�ضا املجل�س
الهندي للعالقات الثقافية.
 .9الدكتورعبد احلق �شجاعت علي (2012 -1936م):

كان م ��ن كب ��ار الأ�سات ��ذة املعروف�ي�ن يف الهند  ،ق�ض ��ى معظم
حياته يف جمال التدري�س و الت�أليف و الرتجمة ،ولد يف بورنيا بوالية
بيهارع ��ام 1936م .تلقى تعليم ��ه االبتدائي يف املدار� ��س املحلية ثم
تخ ��رج يف دار العل ��وم بديوبند حا�ص�ل�ا على �شه ��ادة الف�ضيلة عام
1956م ،و بع ��د ذل ��ك توج ��ه �إىل القاهرة حيث ح�ص ��ل على �شهادة
لي�سان�س يف الآداب يف جامع ��ة القاهرة و�شهادة املاج�ستري من كلية
�أ�ص ��ول الدي ��ن بجامعة الأزه ��ر ع ��ام 1962م  ،ثم رج ��ع �إىل الهند
ووا�صل درا�ست ��ه للح�صول على �شهادة الدكت ��وراه يف الأدب العربي
يف جامع ��ة دلهي .تقاعد �أ�ستاذا يف جامع ��ة جواهر الل نهرو يف نيو
دلهي .وهو �صاحب م�ؤلفات عديدة يف العربية و الأردية  ،و من �أهم
�أعماله املرتجمة باللغة العربية ما ي�أتي ذكره فيما يلي :
•جمموعة من مقاالت لأبرز ال�شخ�صيات الهندية من بينهم
رابن ��درا ناث طاغور و املهامتا غاندي و جواهر الل نهرو و
موالنا �أبو الكالم �آزاد .
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•"ر�ؤي ��ا الهند" و ن�شرت من قب ��ل املجل�س الهندي للعالقات
الثقافية يف نيو دلهي .
•"تق ��دمي الهند" – ترجمة عربية لكت ��اب "Introducing

 "Indiaل�صاحبه " ح.ان.ا�س.رادها يف تاريخ موجز للهند
 ،و ن�شرالرتجمة املجل�س الهندي للعالقات الثقافية .

•"�سوابرامانيم بهارتي  :حياته و �شعره الوطني" – ترجمة
عربي ��ة لكت ��اب " "Selected Prose and Poetryمل�ؤلف ��ه
�سوام ��ي ناثن  ،و ن�شره ��ا �أي�ضا املجل� ��س الهندي للعالقات
الثقافية .
•" الهن ��د يف م�س�ي�رة التغري" – ترجم ��ة عربية لكتاب �ألفه
راجنانا �سني عن التغيريات احلا�صلة يف املجاالت املختلفة
يف الهند .
�إ�ضاف ��ة �إىل ه ��ذه الرتاج ��م العربي ��ة ق ��ام الأ�ست ��اذ عبد احلق
برتجمة  17حكاية من كتاب "حكايات حارتنا" لنجيب حمفوظ �إىل
اللغة الأردية .
 .10الدكتور ظفر الإ�سالم خان () -1948

هو جن ��ل العامل و املفكر الإ�سالمي الكب�ي�ر ال�شيخ وحيد الدين
خ ��ان ومع ��روف مب�ساهماته اجلليلة يف جم ��ال الت�أليف و ال�صحافة
و الرتجم ��ة باللغ ��ة العربي ��ة و الأردي ��ة و الإنكليزي ��ة لي� ��س يف الهند
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فح�س ��ب و �إمنا يف العامل العرب ��ي �أي�ضا ،ولد يف مديرية �أعظم جراه
ع ��ام 1948م و تلقى تعليمه االبتدائي و الثانوي يف مدر�سة الإ�صالح
يف نف� ��س املديري ��ة و دار العل ��وم ن ��دوة العلماء بلكن�ؤ ،ث ��م توجه �إىل
القاهرة عام  1966حيث تخرج يف جامعة الأزهر و �أكمل �آخر درجة
علمية وهي الدكتوراة يف جامعة مان�شي�سرت الربيطانية عام .1987
بالن�سب ��ة مل�ساهمته يف حق ��ل الرتجمة �إىل العربية فقد قام برتجمة
أ�ه ��م الكتب التي �ألفها �أبوه حول املو�ضوعات املختلفة ومنها ما ي�أتي
ذكره فيما يلي:
•"مذه ��ب اور جديد جيلنج" و عنوان ��ه بالعربية " الإ�سالم
يتح ��دى" و مما يدل عل ��ى مدى ال�شه ��رة و القبول اللذين
يحظ ��ى بهما هذا الكت ��اب �أنه قد ظهرت له عدة طبعات يف
العامل العربي .
•"جتديد دين " و عنوانه بالعربية جتديد علوم الدين .
•" مذه ��ب اور �سائن� ��س" و عنوان ��ه بالعربي ��ة "الدي ��ن يف
مواجهة العلم" و قد ظهر له عدة طبعات .
 .11الأ�ستاذ نور عامل خليل الأميني (:) -1952

ه ��و �أحد الأ�سات ��ذة الكبار ل ��دار العلوم يف ديوبن ��د و �شخ�صية
معروف ��ة يف الهن ��د و الع ��امل العربي بف�ض ��ل م�ساهمات ��ه اجلليلة يف
جم ��ال الت�ألي ��ف و الرتجمة باللغة العربية .ول ��د يف �إحدى القرى يف
والي ��ة بيهار ع ��ام  ،1952و تلق ��ى تعليمه االبتدائ ��ي يف نف�س الوالية

- 206 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

ث ��م التحق باملدر�سة الأميني ��ة يف دلهي ودر�س فيه ��ا ب�ضع �سنني ثم
توجه �إىل دار العلوم بديوبند حيث نال �شهادة الف�ضيلة يف ال�شريعة
الإ�سالمية و الأدب العربي ،و ح�صل على �شهادة دورة تدريب معلمي
اللغة العربية من جامعة امللك �سعود بالريا�ض  .له م�ؤلفات و بحوث
عدي ��دة بالأردي ��ة و العربي ��ة ،و �إىل جان ��ب م�ؤلفات ��ه و بحوثه ترجم
العدي ��د من كتب ال�شيخ �أبي احل�سن علي الن ��دوي �إىل اللغة العربية
و منه ��ا "�أحاديث �صريحة يف باك�ستان" و موالن ��ا حممد �إليا�س اور
انك ��ي دع ��وت" و عنوان ��ه بالعربية "ال�شي ��خ حممد �إليا� ��س و دعوته
الدينية"و "دو هفتى مراك�ش مني " و عنوانه بالعربية "�أ�سبوعان يف
مراك� ��ش"  ،و "�إ�سالم كي �سيا�سي تعبري" با�سم "التف�سري ال�سيا�سي
للإ�سالم" كما ترجم كتاب "�شيخ حممد بن عبدالوهاب كى خالف
بروبيكن ��ده اور علم ��اء حق بر ا�س كى �أث ��رات" مل�ؤلفه ال�شيخ منظور
النعم ��اين با�سم "دعايات مكثفة �ضد ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب
" و "دعوت دين اور طريقه" لل�شيخ �أمني �أح�سن الإ�صالحي ب�إ�سم
"الدعوة �إىل اهلل"
و"ح�ضرت معاوية و تاريخي حقائق" لل�شيخ تقي الدين العثماين
وعنوانه بالعربية "�سيدنا معاوي ��ة يف احلقائق والوثائق التاريخية"
و"عي�سايت كيا هـ ؟ لنف�س امل�ؤلف با�سم "ما هي امل�سيحية؟"42 .
 .12الأ�ستاذ الدكتور �صالح الدين العمري () -1956

هو م ��ن الأ�سات ��ذة املعروفني بق�س ��م اللغة العربي ��ة و �آدابها يف
جامع ��ة عليج ��راه الإ�سالمي ��ة بالهند ،ولد يف مديري ��ة "هردوئي"
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بوالي ��ة �أترابرادي�ش بالهند ع ��ام 1956م ،و در�س يف نف�س اجلامعة
حت ��ى مرحلة الدكتوراه و ح�صل عليه ��ا عام  ،1987و له م�ساهمات
علمية و �أدبية ال ب�أ�س بها .و من �أعماله املرتجمة جمموعتان ملقاالت
م�ؤ�س� ��س اجلامعة ال�س�ي�ر �سيد �أحم ��د خان حول مو�ضوع ��ات تتعلق
بالرتبي ��ة ،و عنوانهم ��ا بالعربي ��ة "املنتقى من مق ��االت ال�سري �سيد
�أحمد خان" و "املختار من مقاالت ال�سري �سيد �أحمد خان"� .إ�ضافة
�إىل ذلك له عدة بحوث من�شورة يف ال�صحف و املجالت و كتاب حول
�سرية حياة ال�سري �سيد �أحمد خان.
ومن ��ذ ف�ت�رة لي�ست ببعيدة �أ�سندت هيئ ��ة �أبو ظبي للثقافة و
الرتاث حتت م�شروعها "كلم ��ة" لرتجمة الكتب من اللغات العاملية
�إىل اللغ ��ة العربي ��ة مهمة ترجمة الكتب الهندي ��ة �إىل املركز الثقايف
الهندي العربي باجلامعة امللية الإ�سالمية يف نيودلهي ،وقد �أُجنزت
هذه املهمة على �أيدي كبار �أ�ساتذة اجلامعة وغريهم ومن بينهم:
 -1الأ�ستاذ عميد الزمان الكريانوي (2010-1940م):

ترجم الأ�ستاذ الكريان ��وي و �سبق ذكره يف ال�صفحات ال�سابقة
كتاب ��ا مل�ؤلف ��ه م�شري جاوي ��د �أكرب و �سم ��اه "حتت ظ�ل�ال ال�سيوف :
ب�ي�ن الإ�سالم و امل�سيحية" و ذلك باال�ش�ت�راك مع مرتجم �شهري هو
الأ�ست ��اذ را�شد علوي .و ينطلق هذا الكت ��اب مما يعده امل�ؤلف نقطة
حتول كبرية ،لها عالقة بجنوب �آ�سيا (باك�ستان و �أفغان�ستان) حيث
انطلق ��ت حرب �ضد "الغ ��رب الكافر" يقودها �أنا� ��س (�إ�سالميون)
مدفوع ��ون بقيمة ال�شه ��ادة و اجلهاد ،و بالتايل ي�سع ��ى امل�ؤلف على
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امت ��داد الكتاب وف�صوله �إىل ر�ص ��د هذا التحول و كيف انتقل الفكر
اجلهادي و وجد �أ�سا�سا يف تلك املنطقة من العامل ليذهب من هناك
و يناق�ش فكرة اجلهاد نف�سها على نحو ما ي�شري عنوان �أحد ف�صوله
ال ��ذي يعالج في ��ه مفهوم "اجله ��اد" و املوت  ،و يداف ��ع عن اجلهاد
بو�صف ��ه "�صفقة مع اهلل"  .يبد�أ امل�ؤلف من بدايات الإ�سالم نف�سها،
و ال�سيم ��ا غزوة بدر الت ��ي برز فيها هذا املفه ��وم ب�أو�ضح �صوره من
خالل فكرة دحر العدو و �إحلاق الهزمية به عرب ال�شهادة ،و �إن كان
هذا العدو �أكرث عددا و �أقوى عدة و عتادا.
 -2الأ�ستاذ الدكتور حممد �أيوب الندوي ( 1965م:) -

هو من موالي ��د �إقليم جمو وك�شمري ،در�س يف دار العلوم  ،ندوة
العلماء يف لكن�ؤ ثم يف اجلامعة امللية الإ�سالمية وجامعة دلهي ،ونال
م ��ن الأخرية �شه ��ادة الدكتوراه يف الأدب العربي ع ��ام 1997م .وله
م�ساهم ��ات مهم ��ة يف جمال اللغ ��ة و الأدب .وم ��ن �أعماله املرتجمة
كت ��اب  In An Antique Landمل�ؤلف ��ه �أميت ��اف غو�ش (Amitav
 )Ghoshو عنوان ��ه بالعربي ��ة "يف �أر� ��ض قدمي ��ة " و ترجمه �ضمن
"م�ش ��روع كلم ��ة" امل�شار �إلي ��ه �أعاله ،وه ��ذا الكت ��اب يجمع يف طي
�صفحات ��ه ثقافة امل�سلمني يف الع�صور الو�سط ��ى ،والتجارة البحرية
بني الهند والعامل العربي وباخل�صو�ص بني منجالور(الهند) وعدن
والقاه ��رة ،وق�صة الأقلية اليهودية يف م�صر .كما يجمع بني التاريخ
واخلي ��ال من خ�ل�ال ق�صت�ي�ن متوازيتني :ق�ص ��ة �إقام ��ة الكاتب يف
الأري ��اف امل�صرية يف ثمانينيات الق ��رن الع�شرين وعودته �إليها بعد
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ثماين �سنوات ،وق�صة تاجر يهودي بن ييجو وعبده الهندي بوما من
القرن الثاين ع�شر التي ن�سجها من �أوراق ُاكت�شفت يف كني�سة لليهود
يف القاهرة �أثناء درا�سته للدكتوراه.
 -3الأ�ستاذ الدكتور حبيب اهلل خان (1963م:) -

هو م ��ن العلماء املعروف�ي�ن يف الأو�ساط الأكادميي ��ة يف الهند و
يف اخل ��ارج  ،ولد يف �إحدى البلدات التابعة ملديرية خورخبور بوالية
�أتربرادي� ��ش ،الهند  ،عام 1963م ،وتلق ��ى تعليمه �أوال يف دار العلوم
ن ��دوة العلم ��اء يف لكن�ؤ ،ثم يف جامعة جواه ��ر الل نهرو يف نيو دلهي
و جامع ��ة لكن�ؤ حيث ن ��ال �شه ��ادة الدكت ��وراه يف الأدب العربي عام
1996م ،و ل ��ه م�ؤلف ��ات عدي ��دة و �أعم ��ال مرتجمة كث�ي�رة .و �ضمن
امل�ش ��روع املذكور �أعاله ترجم الدكتور كت ��اب "اخرتاع الهند :ق�صة
حي ��اة جواه ��ر الل نه ��رو" مل�ؤلف ��ه �سات�شي ث ��ارور ،وكم ��ا يظهر من
ت�سميته ي ��روي الكتاب ق�صة �سرية جواهر الل نه ��رو رئي�س الوزراء
الأول للهن ��د امل�ستقلة  ،و الفكرة الرئي�س ��ة التي يتناولها الكتاب هي
�أن الهن ��د املعا�صرة م ��ع خمتلف �أنظمتها و م�ؤ�س�ساته ��ا ال�سيا�سية و
االقت�صادية هي تعبري ر�ؤية نهرو.
 -4الأ�ستاذ الدكتور عبد املاجد القا�ضي (م :) -1966

ه ��و �أي�ضا م ��ن مواليد �إقليم جم ��و وك�شمري ،و تلق ��ى تعليمه يف
دارالعلوم لندوة العلماء يف لكن�ؤ ثم يف جامعة عليجراه حيث ح�صل
على �شه ��ادة الدكتوراه يف الأدب العربي ع ��ام 1997م  ،و قد �أ�سهم
يف جم ��ال اللغ ��ة و الأدب بالعديد من البح ��وث و الأعمال املرتجمة
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.و �ضمن م�شروع هيئ ��ة �أبوظبي ترجم كتاب  Being Indianمل�ؤلفه
الكات ��ب و الدبلوما�سي بافان كوم ��ار فرما ،و �سماه بالعربية "ع�صر
الهند" و يتن ��اول الكتاب درا�سة الإمكانيات الهائلة التي تلوح للهند
يف �آف ��اق الكون يف م�ستهل القرن احل ��ادي و الع�شرين  ،و ي�ستخل�ص
�أن مادي ��ة الهن ��د التي ظلت متلفع ��ة بالرداء الروح ��ي �أثناء القرون
املا�ضية قد �آن لها �أن تتك�شف للعامل و تثبت قوتها يف ظل م�ستجدات
ال�سوق العاملي .
 -5الأ�ستاذ الدكتور جميب الرحمن () -1972

ه ��و من مواليد �إقليم بيهار يف �شرق الهند و�أ�ستاذ اللغة العربية
و �آدابه ��ا يف جامعة جواهر الل نهرو ال�شه�ي�رة يف نيو دلهي  ،يعرف
بك�ث�رة �أعماله املرتجمة  ،و �ضمن م�شروع هيئة �أبوظبي ترجم كتاب
The Idea of Indiaمل�ؤلف ��ه �سونيل خلناين وا�سمه بالعربية "فكرة
الهند" و يتن ��اول الكتاب ر�ؤية الهند و تطورها بو�صفها دولة حديثة
عل ��ى يد رئي�س وزرائها الأول جواهر الل نهرو ،و ترجم كذلك كتاب

Habitations of Modernity, Essays in the Wake of

 Subaltern Studiesمل�ؤلف ��ه ديبي�ش ت�شاكرابارتي و �سماه بالعربية
"مواطن احلداثة  :مقاالت يف درا�سات �صحوة التابع"
 -6د .ن�سيم �أخرت الندوي () -1970

ه ��و م ��ن الأ�سات ��ذة ال�شب ��اب الن�شط�ي�ن يف جم ��ال الت�ألي ��ف
والرتجم ��ة ،ول ��د يف بلدة تابعة ملديري ��ة مئو يف والي ��ة �أترابرادي�ش،
در� ��س يف دار العلوم ندوة العلماء يف لكن�ؤ و تخرج فيها حا�صال على
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�شه ��ادة الف�ضيل ��ة ثم يف جامعة جواهر الل نه ��رو يف نيو دلهي حيث
ح�ص ��ل عل ��ى �شهادة الدكت ��وراه يف الأدب العربي ع ��ام ،و قد ترجم
�ضم ��ن م�ش ��روع هيئة �أبو ظب ��ي للثقاف ��ة و ال�ت�راث وباال�شرتاك مع
الدكت ��ور �آفتاب �أحمد ،الباح ��ث يف املركز الثق ��ايف العربي الهندي
باجلامعة امللي ��ة الإ�سالمية يف نيو دلهي ،كتابا عنوانه "Children
 ”of Abraham at Warمل�ؤلف ��ه الكات ��ب الدبلوما�سي تلميذ �أحمد
و�سم ��اه بالعربية "�أحفاد �إبراهيم يف حالة حرب –�صراع النزاعات
الع�سكري ��ة امل�سياني ��ة" .و م�ؤلف الكتاب ي ��رى �أن الإرهاب له عالقة
قوية بالديانة .ف�إذا وجد �أتباعها �أن النظام العلماين غري قادر على
حتقي ��ق طموحاتهم املادي ��ة واملعنوية ،يعتقدون ب� ��أن هذا كله نتيجة
ال�ضعف الديني يف املجتمع .و�إن احلل الوحيد هو الرجوع �إىل �أ�صول
ديانتهم .وتتعاظم امل�شكلة حينما تتغذى الأ�صولية الدينية بعقيدتها
امل�سيانية ،التي يوجد ت�صورها يف جميع الديانات ال�سامية :اليهودية
وامل�سيحية والإ�سالم .وتوفر هذه العقيدة امل�سيانية م�شروعية التورط
يف العنف �ضد " غريهم" ،وت�سمح �أتباعها بت�شويه عدوهم من دين
آ�خ ��ر ،واقرتاف العنف جتاهه .فقد بد أ� �أحفاد �إبراهيم ي�ستخدمون
عقيدتهم امل�سيانية ،اليوم� ،سالح ًا بني الأ�شقاء ،وهم يف حالة حرب
مع قوة تب ��دو جديدة ولكنها ،يف الواقع ،قدمي ��ة من حيث �صفاتها،
وهي عدم الت�سامح ،والنيل من �سمعة الآخرين.
 -7د� .صهيب عامل (:) -1979

هو من مواليد مديرية باالمون يف والية بيهار ،در�س يف مدر�سة
الإ�صالح يف بدة �سراى مري مبديرية �أعظم جراه �أوال ،ثم يف جامعة
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جواهر الل نهرو واجلامعة امللية الإ�سالمية ومن الأخرية نال �شهادة
الدكت ��وراه يف الأدب العرب ��ي ع ��ام2007م ،و ل ��ه م�ؤلف ��ات و�أعمال
مرتجم ��ة عدي ��دة ،و �ضم ��ن م�شروع كلم ��ة لهيئة �أبوظب ��ي للثقافة و
ال�ت�راث ق ��ام برتجمة كت ��اب The Wings of Fireمل�ؤلف ��ه �أبو بكر
زي ��ن العابدين عبد الكالم رئي�س جهوري ��ة الهند ال�سابق  ،و عنوانه
بالعربي ��ة "�أجنح ��ة م ��ن ن ��ار".و الكتاب عب ��ارة ع ��ن تفا�صيل حياة
ظريف ��ة و مده�ش ��ة لرجل فقري يخرج من الأري ��اف الهندية حممال
بالإمي ��ان و التحدي و الطموح لي�صبح من �أ�شهر العلماء النوويني يف
الع ��امل ،و قد حتدث فيه امل�ؤلف عن الكثري م ��ن ال�شواهد ب�آيات من
الق ��ر�آن الكرمي و ذيل كثريا م ��ن ال�صفحات مبقتطفات من �شعره و
�شعر الآخرين.
�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ترجم الدكت ��ور �صهي ��ب �إىل العربية الكتاب
املع ��روف "عرب وهند ك ��ى تعلقات" مل�ؤلفه �سي ��د �سليمان الندوي و
�سماه بالعربية " العالقات العربية الهندية ".
وكل ما ذكرناه يف ال�صفحات ال�سابقة لي�س �إال القليل من الكثري
فيم ��ا يتعل ��ق بحركة الرتجم ��ة يف الهند التي كان ��ت و التزال مو�ضع
اهتم ��ام لدى الكتاب والباحثني الهنود و العرب على ال�سواء ،مبا قد
لع ��ب دورا ملمو�س ��ا يف التوا�صل احل�ضاري ب�ي�ن الأمتني العظيمتني
عرب الع�صور و القرون .
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للدكتور حبيب اهلل خان"
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اخملطوطات العربية ودور
املكتبات الهندية يف احلفاظ
على الرتاث العربي اإلسالمي
د� .صهيب عامل

(((

(((	�أ�ست ��اذ م�ساعد ،ق�سم اللغ ��ة العربية و�آدابها ،اجلامعة امللي ��ة الإ�سالمية ،نيودلهي،
الهند.
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�إن العالق ��ات الثقافي ��ة التاريخي ��ة ب�ي�ن الهند و�شب ��ه اجلزيرة
العربي ��ة متنحها طبيعة متميزة تتجاوز احل ��دود التقليدية اخلا�صة
باالرتب ��اط الإن�ساين .ويف الوقت احلا�ضر ،قد مل�س م�ستوى امل�شاركة
الثنائية بني الهند واململكة العربي ��ة ال�سعودية رقما قيا�سيا جديدا.
والزي ��ارات التاريخي ��ة لكل م ��ن خ ��ادم احلرمني ال�شريف�ي�ن امللك
عب ��داهلل بن عبدالعزيز �آل �سع ��ود ،حفظه اهلل� ،إىل جمهورية الهند
يف يناي ��ر  ،2006ورئي� ��س وزراء الهن ��د ،الدكت ��ور مامنوه ��ان �سن ��غ
�إىل اململك ��ة يف �أوائ ��ل ع ��ام � ،2010أتاحت دفعة جدي ��دة للم�شاركة
الثنائي ��ة .وق ��د وف ��رت اتفاق ��ات دله ��ي والريا�ض الإط ��ار وخارطة
الطري ��ق و�ساهمت يف ارتقاء العالقات الثنائية ّ
وب�شرت بعهد جديد
من ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين .ومما ال ريب فيه �أن العهد
اجلدي ��د الذي دخلت العالقات الهندي ��ة – ال�سعودية فيه هو زاخر
بالوعود والآمال((( .ويف حني قد ُحقّقَ تقدم هائل يف العقد املا�ضي،
يب ��دو امل�ستقبل �أكرث �إ�شراقا ،الأمر الذي يفتح �آفاقا جديدة للتعاون
امل�ش�ت�رك يف املجاالت املختلفة ،وفر�ص ��ا كثرية مل ُي�ستَفد منها حتى
الآن ،وذل ��ك م ��ن �أجل حت�سني �أو�ض ��اع �شعوب البلدي ��ن .وقد بد�أت
امللحقي ��ة الثقافية بال�سفارة ال�سعودية يف نيودلهي م�شروع ًا لرتجمة
بع� ��ض الكت ��ب الهندي ��ة الرائ ��دة �إىل اللغ ��ة العربية .كم ��ا �أ�صدرت
ببلوغرافي ��ا مف�ص�ل�ا لكتب رحالت احل ��ج الهندي ��ة ،بالإ�ضافة �إىل
-http://www.alriyadh.com/804119
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)(1

ذل ��ك ُن ِ�شر كتاب �شامل ي�ضم مق ��االت حمكمة حول كتب الرحالت
الت ��ي �أُلفت يف الهند والت ��ي تعد � ً
أي�ضا هذه الكت ��ب م�صدرا لدرا�سة
الثقاف ��ة العربي ��ة وح�ضارتها وفهر�س املخطوط ��ات يف خزانة جامع
بومباي بالهند يحتوي على و�صف  930خمطوطة عربية خالل 600
�صفح ��ة ،وراجع ��ه امللحق الثق ��ايف ال�سابق الدكت ��ور �إبراهيم حممد
البط�ش ��ان وه ��و الآن �أ�ستاذ م�شارك يف ق�سم اللغ ��ة العربية ،جامعة
الق�صيم كما ُح ّددت بع�ض كتب الرحالت للرتجمة حتت �إ�شرافه.
ق�صة املكتبات يف الواقع ق�صة تطور احل�ضارة الإن�سانية وق�صة
جهود الإن�سان حلفظ تراثه احل�ضاري والثقايف ،ومما ال يخفى على
�أحد �أن املكتب ��ات متثل دور ًا مهم ًا للغاية يف نقل الإجنازات العلمية
جلي ��ل �إىل جيل �آخر .ومهما يتغري الكتاب �شكال وهيئة ف�إنه ال ميكن
�أن ي�ستغنى عن املكتبات .وبالن�سبة لتاريخ املكتبات يف الهند ،فيقال
أ�ن ��ه يعود �إىل ع�صر ما قبل امل�سيح ،ولك ��ن ال توجد �شواهد �أثرية �أو
مكتوبة لإثبات ه ��ذا الإدعاء ،وال�شواهد املدونة الأوىل بهذا ال�صدد
ال�سي ��اح ال�صينيني الذي ��ن زاروا الهن ��د وجتولوا
توج ��د يف كتاب ��ات ُ
فيه ��ا يف املدة ما بني الق ��رن الرابع والقرن ال�ساب ��ع من امليالد ويف
مقدمتهم فاهي ��ان ،فقد ذكر فاهيان �أهم املعابد واملكتبات البوذية
املوج ��ودة يف الهند يف ذل ��ك الوقت .و�إنه زار مكتب ��ة "باتلي بوترا"
ال�شه�ي�رة .وال�سياح ال�صيني الآخر "هوين �سانغ" جاء �إىل الهند يف
الق ��رن ال�سابع من املي�ل�اد وا�ستفاد من املكتب ��ات املوجودة يف ذلك
الوقت .فقد ذكر �أن ملك ك�شمري كان قد كلف ع�شرين كاتبا ب�إعداد
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ن�س ��خ للم�ؤلفات املوج ��ودة يف مكتبته بنا ًء على طل ��ب ذلك ال�صيني
و إ�ن ��ه حمل معه � 530صندوق� � ًا م�شتملاً على الكت ��ب عند عودته من
الهند(((.
ال�سياح ال�صينيون بالذكر املكتبات املوجودة يف املراكز
كما تناول ُ
التعليمية العديدة ومن بينها "نالندا" و"وكرم �سيال" و"نيتابوري"
و"جاكدل" و"�سوما بوري" .وكانت مكتبة "نالندا" ت�سمى بـ"دهرم
كنج" (خزانة الدين) وكانت م�شتملة على ثالث بنايات كبرية كانت
�إحداها خم�ص�صة حلفظ املخطوطات املقد�سة(((.
هذه املكتبات كلها كانت يف �شرق الهند� ،أما غرب الهند فكانت
توج ��د فيها مراكز للديانة اجليني ��ة واملكتبات املوجودة فيها "غيان
بهن ��دار" (خزانة املعرفة) ومل ترتك نوائب الدهر هذه املكتبات �إال
ق ��د حمت �آثارها � ً
أي�ضا ما ع ��دا مكتبة واحدة توجد لها �آثار يف باتن
بوالية كوجرات حتى �أيامنا هذه(((.
�أم ��ا فيما يتعلق بجن ��وب الهند ،فاملكتبات فيه ��ا كانت توجد يف
الزواي ��ا الروحية �أو املعاب ��د الهندو�سية ب�صفة عام ��ة وكانت ت�سمى
"�سر�سوت ��ي بهن ��دار" وهناك �شواهد �أثرية ت ��دل على �أ�سماء تلك
((( �شه ��اب الدي ��ن الأن�صاري ،مكتبات العلوم ال�شرقية يف الهن ��د ،جملة «ثقافة الهند»
الف�صلي ��ة ،املجل ��د  ،38الع ��دد  ،1987 ،2-1املجل� ��س الهندي للعالق ��ات الثقافية،
نيودلهي� ،ص59 .
((( املرجع ال�سابق
((( املرجع ال�سابق� ،ص 60
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املكتبات وكيفية تنظيمها والأمالك املوقوفة لها(((.
وق ��ام يف الهند حك ��م ال�سالطني والأت ��راك والأفغان يف القرن
الثال ��ث ع�شر ،ومن هنا جند �شواه ��د مدونة يف كتب التاريخ ُا ِع ّدت
يف دواوي ��ن امللوك وهي ت ��دل على معلومات تف�صيلي ��ة عن املكتبات
التي كانت حتظ ��ى برعاية امللوك ،فقد ذكر امل� ��ؤرخ املعروف �سراج
عفيف �ضمن و�صفه لع�صر ال�سلطان فريوز �شاه عدة دوائر و�أق�سام
ومنها املكتبة � ً
أي�ضا فقال �إن رئي�س املكتبة كان يعرف بلقب كتاب دار
�أو م�صحف بردار (حمافظ كتب)(((.
واخت ��ار ال�سلط ��ان جالل الدي ��ن اخللجي وهو م�ؤ�س� ��س الدولة
اخللجي ��ة ال�شاعر ال�صويف املع ��روف الأمري خ�س ��رو لرئا�سة املكتبة
امللكي ��ة .وقد و�ص ��ف املحدث املع ��روف عبد احلق الدهل ��وي مكتبة
ال�صويف الكبري نظام الدين �أولياء يف كتابه "�أخبار الأخيار" وذكر
�أن ��ه �أح ��د خلفائه وه ��و ال�شيخ �س ��راج عثمان �أخذ بع� ��ض الكتب من
مكتبة �شيخه عندما �أراد �أن ينتقل �إىل لكنا ؤ� بعد وفاته(((.
وكان ال�سلط ��ان فريوز تغلق يعرف بحبه ال�شديد للعلم والعلماء
فكان من بني م�ست�شاريه ووزرائه تاتار خان الذي �أ�شرف على ت�أليف
كت ��اب معروف "فتاوى تاتار خاين" يف ثالث ��ة �أجزاء و�ألفه العالمة
((( املرج ��ع ال�سابق� ،ص  61نقال عن تاريخ فريوز�شاهي ل�سراج عفيف ،دائرة املعارف
العثمانية ،حيدر�آباد.
((( املرجع ال�سابق
((( املرجع ال�سابق � ،ص62 .
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ع ��امل بن الع�ل�اء و�إن ت�أليف كتب �ضخم كه ��ذا مل يكن ممكنا بدون
اال�ستفادة من مكتبة عظيمة ال�ش�أن.
وهناك خمطوطات تنتم ��ي �إىل ع�صر ال�سلطان �سكندر لودهي
�أحد امللوك املعروفني من الأ�سرة اللودهية متثل مناذج ملنهج خا�ص
لفن اخل ��ط العربي .وبالإ�ضاف ��ة �إىل املكتب ��ات اخلا�صة لل�سالطني
وامللوك كانت هن ��اك مكتبات للوزراء والأم ��راء وامل�ست�شارين �أي�ض ًا
فقد كتب الإمرباطور بابر م�ؤ�س�س الدولة املغولية يف الهند يف كتابه
"ت ��زك باب ��ري" :و�صلت �إىل مكتب ��ة غازي خان �أثن ��اء جولتي يف
القلعة يوم االثنني".
هذا ،ومل يكن االهتمام برعاية املراكز العلمية و�إقامة املكتبات
مق�صور ًا على �سالطني دلهي بل قام نظائرهم يف ك�شمري وكوجرات
وجن ��وب الهند � ً
أي�ض ��ا بدور ال ي�ستهان به يف جم ��ال رعاية املكتبات.
ويف ك�شمري� ،أقام ال�سالط�ي�ن مدار�س فنية يتعلم فيها الطلبة فنو ًنا
�شت ��ى مثل �صناع ��ة الأوراق وجتليد الكتب وم ��ا �إىل ذلك .و�أما فيما
يتعل ��ق ب�سالطني كوجرات ف�أ�شهره ��م حممد بكريه وكانت له مكتبة
خا�صة ي�شرف عليها �سيد عثمان املعروف بال�شمع الربهاين(((.
ب ��د أ� ع�صر جدي ��د لالهتمام بالعل ��وم والفن ��ون يف الهند بقيام
الدول ��ة املغولية ،فف ��رح االمرباطور فرحا كب�ي�را عندما ر�أى مكتبة
غ ��ازي خان .وكان همايون قد ورث اهتمام ��ه بالكتب من �أبيه بابر،
(((

املرجع ال�سابق� ،ص 61
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ومم ��ا يدل على م ��دى حر�ص ��ه على مطالع ��ة الكتب �أن ��ه حمل معه
جمموع ��ة م ��ن الكتب �أثناء مهمات ��ه الع�سكرية يف كوج ��رات وبنغال
و�ض ��اع الكث�ي�ر منه ��ا عندم ��ا كان ال�سلط ��ان يبح ��ث ع ��ن ملج أ� يف
الغاب ��ات على �أثر هزميت ��ه على يد امللك �شري�ش ��اه �سوري فقد كتب
�أبو الف�ضل�":إن كثري ًا من الكتب النادرة التي كانت مرافقة حقيقية
لل�سلطان قد �ضاع"(((.
ه ��ذا ومل يكن ن�شاط احلكام املغويل وال �سيما االمرباطور �أكرب
وابنه جهانغري مق�ص ��و ًرا على جمع الكتب وامل�ؤلفات ولكنهم اهتموا
كذلك برتجمة الكتب الدينية القدمية من اللغة ال�سنكريتية �إىل اللغة
الفار�سية وتزيينها بال�صور .وجدير بالذكر �أن الوزراء وامل�ست�شارين
لل�سالطني املغوليني ما كانوا �أقل اهتماما جتاه العلوم والكتب ،فكان
في�ض ��ي ميلك مكتبة كبرية خا�صة وبعد وفات ��ه نقل ما كان فيها من
كت ��ب �إىل املكتب ��ة امللكية .كما كان ��ت املكتبة اخلا�ص ��ة لرحيم خان
�شخ�صا وكان عدد كبري من
خانان كبرية ً
جدا وكان ي�شتغل فيها ً 95
الكتب املوجودة فيها مكتو ًبا ب�أيدي امل�ؤلفني �أنف�سهم(((.
�أم ��ا املكتب ��ات الأخرى له ��ذا الع�صر فمنها م ��ا كان يوجد لدى
حاك ��م مي�س ��ور و�إمرباطور جاي ب ��ور واملكتبات املوج ��ودة يف بنغال
وكوج ��رات وجونب ��ور وخاندي� ��ش ،وكان ��ت ه ��ذه املكتب ��ات معروف ��ة
((( املرجع ال�سابق� ،ص 62
((( املرجع ال�سابق
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بذخائره ��ا للمخطوطات والكتب النادرة .كم ��ا توجد معلومات عن
بع� ��ض املكتبات املوجودة �أيام انحطاط الدولة املغولية �أمام حماولة
الإنكلي ��ز لإقام ��ة �سلطنتهم يف الهن ��د ويف مقدمته ��ا مكتبات �أمراء
منطق ��ة �أودهـ وتيبو �سلط ��ان ،وكان امل�ست�شرق الأمل ��اين وعميد كلية
دله ��ي القدمي ��ة قد ق ��ام ب�إعداد فهر� ��س ملكتبات �أوده وق ��ال الرائد
ا�ستيورات ب�إ�صدار فهر�س ملكتبة تيبو �سلطان عام 1903م(((.
وعلى �أثر معركة التحرير ع ��ام 1857م برزت �إىل حيز الوجود
ع ��دة مكتب ��ات ط ��ار �صيته ��ا يف الع ��امل وت�أت ��ي يف مقدمته ��ا مكتبة
"خدابخ� ��ش" يف بتنا ومكتبة "ر�ض ��ا" يف رامفور ومتحف "�ساالر
جنغ" يف حيدر�آباد(((.
باحث ��و الدرا�س ��ات العربية والإ�سالمية ع ��ن خمطوطات باللغة
العربية �أو اللغات الوثيقة بال�صلة عندما يحتاجونها فيتوجهون �إىل
املكتب ��ات العامة يف البالد العربي ��ة والأوروبية .وقليل منهم يعرفون
ب� ��أن يف الهن ��د ذخائ ��ر �ضخمة للمخطوط ��ات .وح�س ��ب التقديرات
احلكومي ��ة ف�إن لدى الهند نحو مئ ��ة وخم�سني �ألف خمطوطة باللغة
العربي ��ة متناث ��رة يف املكتب ��ات احلكومي ��ة والعام ��ة بالإ�ضاف ��ة �إىل
املكتب ��ات ال�شخ�صية غري امل�سجلة� .إن ذخائر املخطوطات يف الهند
بالغة الأهمية من ناحية نوعياتها الفردية مثل املخطوطات القر�آنية
((( املرجع ال�سابق
((( املرجع ال�سابق� ،ص 65
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بح�سن خط الي ��د وامل�صورة والأ�صول والن�سخ العالية اجلودة ملعظم
الأعم ��ال يف جماالت القانون ،الأدب ،العل ��وم والتاريخ ،ناهيك عن
جمموع ��ة �أخرى م ��ن املخطوطات الت ��ي �أُوجدت يف الهن ��د و�أُخذت
ب�شكل غري �شرعي �إىل �أوروبا .و�إذا �أعيدت امللكيات الثقافية املختلفة
م ��ن الأ�صل الهندي الإ�سالم ��ي التي توجد يف البل ��دان الأخرى �إىل
مكانها الأ�صلي ،ف�إن العديد من املتاحف واملكتبات العامة الأوروبية
�ستفق ��د ميزاته ��ا ،عل ��ى �سبي ��ل املثال معظ ��م ذخائ ��ر املخطوطات
العربية الفار�سية والأردية يف املكتبات الربيطانية يرجع �أ�صلها �إىل
الهند(((  ،وذلك �صحيح �أي�ض ًا بالن�سبة �إىل املخطوطات الفار�سية يف
املكتبة الوطنية الفرن�سية((( .ووفقا لتقديرات وزير تطوير امل�صادر
الب�شرية الهندي ال�سابق د .موريل منوهر جو�شي "هناك ما يقارب
 30مليون خمطوط ��ة منت�شرة يف جميع �أنحاء الب�ل�اد"((( .وغالبية
املخطوطات باللغة العربية وتليها اللغات الفار�سية والأردية ،وهناك
عدد قليل من املخطوطات بلغة الب�شتو وال�سندية والرتكية.
(((	�أور�س ��وال �سيم� ��س ديليام� ��سThe Arabic and Persian Collections in the ،
 ،India Office Libraryيف Collections in British Libraries on Middle

 ،Eastern and Islamic Studiesدورهام ،اململكة املتحدة1981 ،
((( فران�سي� ��س ري�ش ��اردLes manuscripts persans d`origine indienne a la ،
19 ،`Biblioth`eque Nationale, `Revue del biblioth`eque Nationale

) ،45-30 :)1986راج ��ع �أي�ض� � ًا لنف�س الكات ��ب �Jean-Baptiste Gentil collec
:)1996( tionneur de manuscripts persans, `Dix-Huiti`eme Si`ecle 28

،

 ،91-110فيما يتعلق بت�شكيلة هندية رئي�سية �أخرى يف باري�س.
((( هن ��اك  30ملي ��ون خمطوط ��ة يف �أماكن خمتلف ��ة ،ملي غازيت�� � ،ص ( 15-1يناير
2000م).5 :
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القوائم والفهار�س ال�صادرة:

ونظ ��را �إىل �أن كث�ي�را م ��ن ه ��ذه املكتب ��ات �أن�شئت خ�ل�ال فرتة
اال�ستعمار الربيطاين �أطلق عليها ا�سم "�شرقية" على �سبيل املثال،
"مكتبة خ ��دا بخ�ش ال�شرقية العامة" .وقد ن�ش ��رت املكتبات العامة
فهار�سها الفردية .والغريب من الأمر �أن معظم الفهار�س املخطوطة
املن�صو�ص ��ة باللغ ��ة العربي ��ة ُن ِ�ش ��رت �أو ُتن�شر بالرتجم ��ة ال�صوتية
الإجنليزي ��ة ( .)English Translitrationولي�س ��ت بالعربي ��ة �أو
الفار�سي ��ة �أو الرتكي ��ة �أو الأردية .وبالنظ ��ر �إىل �أن كل مكتبة وجهة
لإع ��داد الفهر�س ا�ستخدمت �أ�سلوب نق ��ل خمتلفا ،فال بد �أن يكون
باب االلتبا�س مفتوحا ما مل ت�صدر الفهار�س بلغة املخطوطات(((.
ب ��د�أت مهمة املخطوطات الوطنية يف ع ��ام 2003م حتت رعاية
وزارة ال�سياح ��ة والثقافة ،حكومة الهن ��د .وهي تعد من نوعها الأول
يف الهند به ��دف العثور واحلفاظ على ث ��روة املخطوطات ال�ضخمة
الهندية .وح�سب التقديرات احلكومية ،الهند متتلك خم�سة ماليني
خمطوط ��ة وهي من الأغلب �أكرب جمموع ��ة يف العامل .وتتناول هذه
املخطوط ��ات �أوجه� � ًا خمتلفة م ��ن موا�ضيعه ��ا وتراكيبه ��ا وجمالها
ون�صو�صه ��ا ولغاته ��ا وخطوطه ��ا وزخارفها وتزييناته ��ا ناهيك عن
((( ن�سي ��م فاطمة« ،اوردو خمطوط ��ات كي كتاالك �سازي اور معي ��ار بندي» ،كرات�شي،
اليربيري برومو�شن بيورو.2000 ،
عاب ��د ر�ضا بي ��دار« ،التخطيط الإقليمي م ��ن �أجل الك�شف عن املعرف ��ة ال�ضالة يف
مكتب ��ات املخطوط ��ات ال�شرقي ��ة» ،م�ؤمت ��ر �أمناء املكتب ��ات امل�سمني (�أق ��رة ،دائرة
املكتبات واملطبوعات ،وزارة الثقافة1989 ،م)� ،ص .672-621
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�أنها حتمل ذكرى الهند التاريخي .وتوجد هذه املخطوطات متناثرة
يف جمي ��ع �أنحاء الب�ل�اء يف املعاهد والأ�شخا� ��ص ومعظمها تعوزها
الفهر�س ��ة والت ��ويل باالهتمام .ته ��دف مهمة املخطوط ��ات الوطنية
حتديد املوق ��ع والفهر�سة واحلفاظ عليها وجعله ��ا قابلة لال�ستفادة
من �أجل ربط ما�ضي الهند مب�ستقبلها(((.
خ�ل�ال حتري ��ر الهن ��د ،كان هن ��اك عدد كب�ي�ر م ��ن امل�ؤ�س�سات
الت ��ي متتلك ذخرية �ضخم ��ة من املخطوطات الن ��ادرة ومعظم غري
املطبوع ��ة .وكان البندت جواهر الل نه ��رو رئي�س وزراء الهند الأول
واعي� � ًا بالرتاث الثق ��ايف الهندي وكتب يف كتاب ��ه "اكت�شاف الهند":
ب�س ��وء حظنا فقدنا ث ��روة �أدبية عاملية قدمي ��ة يف اليونان ويف الهند
ويف �أماك ��ن �أخ ��رى ...لذلك يج ��ب علين ��ا ت�شكيل �آلي ��ة للبحث عن
املخطوطات القدمية يف مكتبات امل�ؤ�س�سات الدينية واملعابد البوذية
ومكتبات الأفراد الذاتية لك�سب نتائج مقنعة و�إيجابية(((.
وكما يجب الفح�ص النق ��دي لهذه املخطوطات التي هي ب�أم�س
حاجة �إىل ن�شرها وترجمتها ومن الأعمال العديدة التي يجب علينا
�أن نقوم بها يف الهند .نظر ًا لذلك �أعرب عن اهتمامه اخلا�ص بهذا
املجال وبجلب خمطوطات "غيلغيت" التي يرجع تاريخها �إىل القرن
((( راجع للتف�صيل �إىل http://www.namami.org/history.htm
((( البندت جواهر الل نهرو ،THE DISCOVERY OF INDIA،بنكوين ،دلهي،
.2004
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ال�ساد� ��س امل�سيحي وهي من �أقدم املخطوطات يف الهند من ك�شمري
�إىل الأر�شيف الهندي الوطني للحفاظ عليه(((.
بذل ��ت احلكومة يف العقد الأول بع ��د اال�ستقالل جهود ًا لفهر�س
املخطوطات يف الهن ��دُ .
و�ش ّكلت اللجن ��ة ال�سن�سكريتية التي �أو�صت
يف  1957-1956مب�س ��ح املخطوط ��ات املركزية بتعاون من املوظفني
امل�ؤهلني ذوي اخلربات يف جمال املخطوطات.متخ�ضت هذه اجلهود
واجله ��ود الأخرى من الأطراف غري احلكومية عن فهر�س جمموعة
كبرية م ��ن املخطوطات ولك ��ن النتائج كانت أ�ق ��ل مثالية يف العديد
م ��ن امل�ؤ�س�سات .وركزت املب ��ادرات مبعظمها عل ��ى الفنون واملباين
ومل يو�ض ��ع �أي قان ��ون معمول به حلماية املخطوطات غري �أن قانون
الفن ��ون والآثار ال ��ذي ُ�سنَّ ع ��ام  1972قد اعت�ب�ر املخطوطات من
التح ��ف الفنية ونوع ًا من الآث ��ار .نتيجة لذلك تعر�ضت املخطوطات
سو� يف خمتلف امل�ؤ�س�سات واملنازل يف
للإهم ��ال و�أ�صبحت يف و�ضع �أ� أ
جميع �أنحاء البالد(((.
يف �أوائ ��ل الثمانين ��ات ،ت ��وىل مرك ��ز �إندي ��را غان ��دي الوطني
للفن ��ون بع�ض اخلطوات نحو حت�س�ي�ن الو�ضع وفهر�س بدقة نحو مئة
�أل ��ف خمطوطة مهمة مع ت�صوير �صوره ��ا امل�صغرة يف جميع �أنحاء
الهند(((.
((( راجع للتف�صيل �إىل http://www.namami.org/history.htm
((( املرجع ال�سابق
((( راجع �إىل http://ignca.nic.in
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و�شكل ��ت وزارة ال�سياح ��ة والثقاف ��ة الهندي ��ة يف فرباي ��ر 2003
املفو�ضي ��ة الوطنية للمخطوط ��ات حتت اخلطة اخلم�سي ��ة العا�شرة
كم�ش ��روع طموح م ��ع الأهداف املعينة لتحدي ��د وتوثيق وحفظ ون�شر
املحتوى املعريف ملخطوطات الهند(((.
وقد جمعت املفو�ضي ��ة بيانات املخطوطات املوجودة يف خمتلف
الأماك ��ن ،مث ��ل اجلامعات ومكتب ��ات املعاب ��د ،واملدار� ��س والأديرة
وم ��ن املجموع ��ات اخلا�صة .كما �أنها حت�صل عل ��ى املخطوطات من
خ�ل�ال توعية اجلمهور من خالل املحا�ض ��رات والندوات والن�شرات
والربام ��ج امل�صممة خ�صي�صا لأطفال املدار�س وطالب اجلامعات.
و�ص ّم َم عدد من الربامج الأخرى لت�شجيع املحافظة على املخطوطات
ُ
ورقمنة املخطوطات واملنح الدرا�سية من خالل ور�ش العمل لدرا�سات
املخطوطات(((.

((( راجع للتف�صيل �إىل http://www.namami.org/history.htm
((( املرجع ال�سابق
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مكتبة خدابخش

- 231 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

�أ�س� ��س املولوي خ ��دا بخ� ��ش ( )1908-1842من أ�ه ��ايل والية
بيه ��ار وقا�ضي الق�ض ��اة يف املحكم ��ة العليا بحيدر�آباد ه ��ذه املكتبة
التي هي �أكرب جمموعة للمخطوط ��ات يف عام (((� .1891إنها مكتبة
�إ�سالمي ��ة وحي ��دة يف الهند احتفلت الهند بذكراه ��ا بطابع بريد يف
ع ��ام � .1995إن ه ��ذه املكتبة الآن �أ�صبحت معه ��د ًا �أ�س�سته احلكومة
�سنوي لهذه املكتبة �إىل الربملان الهندي �سنوي ًا
الهندية و ُيقدم تقري ٌر ٌ
ويكون م�ص ��در ًا مهم ًا للمعلومات .ت�صدر مكتب ��ة خدابخ�ش جملتها
الف�صلي ��ة منذ عام  1977حتتوي على مقاالت علمية حمكمة .ي�صل
فيها عدد املخطوطات العربية �إىل  21000خمطوطة(((.
خدابخ� ��ش م�ؤ�س� ��س املكتب ��ة ال�شرقية الذي ول ��د يف والية بيهار
وعم ��ل حماميا وقا�ضيا يف بتنا و�صرف حيات ��ه وجميع ما ك�سب من
مهنت ��ه لزيادة حجم جمموعة الكتب الت ��ي ورثها من والده وعددها
�ألف و�أربعمئة كتاب� .سافر بني مراكز العلوم والفنون الإ�سالمية يف
دله ��ي وحيدر�آباد وجونبور ولكنا�ؤ عدة �أ�سفار وا�ستخدم مواط ًنا من
((( ب ��ي� .إمي .غوبتا»،مكتب ��ة خدا بخ� ��ش ال�شرقي ��ة ال�شعبية» يف كتاب «كتي ��ب املكتبات
والأر�شيف ��ات ومراكز املعلومات يف الهند حققه ب ��ي� .إمي .غوبتا� ،أديتيا براكا�شان،
نيودلهي� ،1991 ،ص .94-88
عاب ��د ر�ض ��ا بيدار« ،حماي ��ة املخطوطات الإ�سالمي ��ة يف الهن ��د» ،يف كتاب «حفاظ
وحماي ��ة املخطوط ��ات الإ�سالمية» حققه يو�س ��ف �إبي�ش ،هيئة الفرق ��ان الإ�سالمية
الرتاثية ،لندن� ،1996 ،ص .19-15
((( را�ش ��د علي ،مكتبة خدا بخ�ش ال�شرقية العامة ،جملة «ثقافة الهند» ،1990، 4 ،41
�ص .150-143
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غرب �آ�سيا القتناء املخطوطات والن�سخ النادرة من احلجاز ودم�شق
والقاهرة وبغداد وبريوت وقبل وفاته يف عام 1908م عن عمر يناهز
� 66سنة ترك وراءه مكتبة تعد من �أف�ضل املكتبات يف العامل(((.
يج ��د الزائر للمكتب ��ة ال�شرقية العامة بني رفوفه ��ا كت ًبا ً
ون�سخا
خمتومة ب�أختام امللوك والأمراء الذي حتكي �أحوالهم وتذكر �ش�أنهم
يف احلروب واملعارك وبني �صفحاتها يعرث على ر�سوم ت�صور مناظر
الأف ��راح والأعي ��اد واحل�ص ��ارات يف احل ��روب وحماف ��ل املو�سيقى
والرق� ��ص وال�صي ��د ب�أل ��وان باهرة .وتلتق ��ط عيناه �ص ��و ًرا م�صغرة
ت ��زدان به ��ا املالح ��م ال�شعري ��ة والق�ص� ��ص اخليالية الت ��ي خلفتها
عباقرة فنون ال�شعر والرواية قبل الع�شرات من القرون .ثم ال يفوته
النظر يف عدد الن�سخ النادرة لكتب الطب والكيمياء والرمل واملنطق
والفل�سف ��ة و�أثناء جتواله بني زوايا مبنى املكتب ��ة تلحظ عيناه � ً
أي�ضا
روائ ��ع اخلطني العربي والفار�سي مب ��ا يف بع�ضها من زمن اخلالفة
العبا�سية(((.
لكن �أروع و�أبدع م ��ا يف هذه املكتبة من نوادر الرتاث الإ�سالمي
العري ��ق ،ثالث ن�س ��خ من القر�آن الكرمي� ،إحداه ��ا مكتوبة بخط يد
ياق ��وت امل�ستع�صم ��ي موج ��د خط الن�س ��خ العربي والكلم ��ات يف كل
�صفح ��ة منه ��ا مكتوب ��ة بثالثة �أ�سالي ��ب الن�سخ وخ ��ط الثلث واخلط
((( املرجع ال�سابق� ،ص .144
(((	�إي� ��س� .إن� .ساهي ،مكتب ��ة خدا بخ�ش ال�شعبي ��ة ال�شرقية ،جمل ��ة «دى �إليوت�سراتيد
ويكلي �أوف �إنديا» يف � :1967/10/22ص 27-26؛
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الريحاين ،وثمة خط ملون ب�ألوان زرق وحمر و�صفر ويحيط الن�ص.
واحلا�شية مزخرف ��ة ب�شبابيك مزهرة رائعة ،هذه الن�سخة خمتومة
ب�إم�ضاء النا�سخ امل�ؤرخ يف 668هـ والن�سخة الثانية التي يقارب وزنها
 9كيل ��و جرام تعد منوذج ًا رائع ًا يف جم ��ال اخلط العربي الزخرفة
الإ�سالمي ��ة و تبه ��ر الناظ ��ر يف كل �صفح ��ة من �صفحاته ��ا املزدانة
بزخ ��ارف متنوعة واملح�ش ��اة بالتف�سري الفار�سي ،أ�م ��ا عن الن�سخة
الثالث ��ة ف�إنه ��ا خالية م ��ن الزخ ��ارف والنقو�ش وتب ��دو بالغة القدم
وع ��دم وجود النقاط على الأحرف يدل عل ��ى �أنها من القرن الثاين
الهجري(((.
ومن بني الآالف م ��ن كتب احلديث ال�شريف املوجودة يف مكتبة
خدابخ�ش ثالثة جملدات ن�سخت بخط فار�سي بديع يف عام 911هـ.
يف بداية كل فق ��رة ثمة ميدالية مزخرفة وعناوي ��ن الأبواب مكتوبة
بح ��روف مذهبة ،لقد راع ��ى النا�سخ �أن مييز الآي ��ات القر�آنية عن
احلديث النب ��وي وكتبها ب�أحرف ُزرق كم ��ا �أن الكلمة الأوىل من كل
حديث مكتوبة مبداد �أحمر(((.
ولق ��د اقتن ��ت املكتب ��ة ن�سخة م ��ن "م�سن ��د �أبي عوان ��ة" حتمل
�إم�ض ��اءات عدد من كبار العلماء العرب الذين امتلكوا تلك الن�سخة
وكتب ��وا فيها قرن ًا بعد قرن ،وثمة ن�سخة �أخرى بخط النا�سخ العربي
((( را�شد علي� ،ص 146
((( املرجع ال�سابق
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�شم� ��س الدين ب ��ن عالء الدين من عام 870ه� �ـ �أهداها النا�سخ �إىل
املكتبة امللكية بدم�شق و�أنه ��ا خمتومة ب�أختام مماثلة للأختام التي
توجد يف املخطوطات العربية الأندل�سية(((.
ومن النوادر يف مكتبة خدابخ�ش ن�سخة التف�سري امل�سمى �سواطع
الإلهام مكتوب ب�أحرف غري منقوطة ويعد من روائع الأدب العربي,
وبالإ�ضافة �إىل ما ذكر ف�إنها توجد ن�سخة من كتاب يف النحو ل�شريف
الدين الر�ضي بخط يد النا�سخ العربي عيني من عام 822هـ  ,ومن
الآثار العلمية العريقة التي نعرث عليها يف املكتبة ال�شرقية ن�سخة من
"الإ�صابة يف متييز ال�صحابة" البن حجر الع�سقالين املتوفى 852هـ
و�أهميتها ت�أتي م ��ن واقع �أن الن�سخ حتمل ختمني �أحدهما ي�ؤ�شر عن
�أن ال�سلط ��ان �أ�ش ��رف �أهداها للمدر�سة الإ�سالمي ��ة التي بناها �أحد
�سالطني م�صر يف مكة املكرمة يف عام 1424م(((.
بالإ�ضافة �إىل ذلك هناك عدد غري قليل من ن�سخ الكتب النادرة
لعلوم احل�س ��اب والفل�سفة واملنط ��ق والفلك والريا�ضي ��ات والأديان
والنح ��و والإلهيات مبا فيها "غنية احل�س ��اب" لأحمد بن ثابت �أحد
�أعالم الريا�ضيني العرب من القرن ال�ساد�س الهجري و"الإ�شارات"
لعب ��داهلل بن �سينا و�شرح التلويج ��ات والق�سطا�س يف املنطق ل�شم�س
الدي ��ن حممد ب ��ن �أ�شرف ال�سمرقن ��دي الذي كان م ��ن كبار علماء
((( املرجع ال�سابق
((( املرجع ال�سابق
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امل�سلمني يف القرن ال�سابع الهجري(((.
والكتب التي تتن ��اول ال�صيدلة والتطبيب  ،تلقي �أ�ضواء على ما
بلغت ��ه العلوم خالل قرون ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية والعربية من
تط ��ور .عدد الن�سخ القدمية منها يف هذه املكتبة ت�صل �إىل ع�شرين.
ومنها كتاب احل�شائ�ش الذي ترجمه ح�سني بن �إبراهيم الطربي من
اليوناني ��ة �إىل العربية و"تذكرة الكحال�ي�ن" لعلي بن عي�سى و"�شرح
القان ��ون" لأبي ا�سح ��اق ال�سالمي وكتاب اخلي ��ل والبياطرة لنا�صر
الدي ��ن حمم ��ود ب ��ن يعق ��وب وكت ��اب الأغذية لأب ��ي زي ��د حنني بن
�إ�سحاق وكتاب املن�صوري لأبي حممد زكريا الرازي(((.
ويف قائمة املخطوطات والن�سخ النادرة الكتب التي تعالج امل�سائل
املت�صلة بالأخالق والت�صوف جند كتاب اللطائف البن رجب والقول
البادي لل�سخاوي وقمع النفو�س لتقي الدين �أبي بكر حممد بن عبد
امل�ؤم ��ن احل�سني والر�سالة الق�شريية لعب ��د الكرمي الق�شريي وكتاب
اللم ��ع يف الت�صوف لأبي ن�صر �سراج وكتاب ال�صرب حلارث بن �أ�سد
وق ��وت القلوب لأبي طال ��ب احلارثي .وهذا يربهن عل ��ى �أن الرتاث
العربي الإ�سالمي لقي اهتماما كبري ًا لدى الهنود(((.

((( املرجع ال�سابق
((( املرجع ال�سابق
((( املرجع ال�سابق� ،ص 148

- 236 -

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

مكتبة رضا
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ُتع� � ّد مكتبة ر�ض ��ا برامبور �أحد كن ��وز العلوم والفن ��ون الهندية
الإ�سالمي ��ة وي�صل فيها عدد املخطوط ��ات �إىل � .11993أن�شاها �أول
ن ��واب �إم ��ارة رامبور في�ض اهلل خ ��ان يف عام 1774م عن ��د ت�أ�سي�س
�إم ��ارة رامب ��ور .ووا�صل النواب ��ون املتعاقبون �إثراء املكتب ��ة ب�إ�ضافة
املخطوط ��ات وال�صور والكائنات الفنية الن ��ادرة .وكان النواب كلب
عل ��ي خ ��ان (1865م1887-م) باحث ��ا عظيما يف اللغت�ي�ن العربية
والفار�سي ��ة .و�أوىل اهتمام ��ه اخلا� ��ص بجمع املخطوط ��ات وال�صور
وكل ��ف اخل�ب�راء والباحث�ي�ن للح�صول عل ��ى املخطوط ��ات وال�صور
والكائن ��ات الفني ��ة الأخرى النادرة وهكذا �أث ��رى جمموعات املكتبة
ب�شكل ي�ستحق التقدير .و�أُن�شئ مبنى جديد ونقل جمموعات املكتبة
من تو�شه خانه �إىل ذلك املبنى يف عام 1892م(((.
وق ��ام النواب حامد علي خ ��ان (1889م1930-م) برحلة حول
العامل قب ��ل تن�صيبه على العر�ش امللكي .وكان متعلما وب ّنا ًء عظيما.
�إن ��ه بنى بوابات الق�صر الرائعة والأ�سواق ومباين املكاتب يف مدينة
رامب ��ور .وبن ��ى ق�صرا رائعا داخ ��ل احل�صن بطراز هن ��دي �أوروبي
و�سم ��اه ق�صر حام ��د من ��زل وزينه ب�ش ��كل رائع بالذه ��ب ال�صايف.
وه ��ذا الق�صر يحت�ض ��ن الآن مكتبة ر�ضا منذ ع ��ام 1957م.و�أ�صبح
الن ��واب ر�ض ��ا علي خ ��ان (1930م1966-م) حاكم ��ا لإمارة يف 30
يوني ��و 1930م(((� .إنه تلقى التعليم الهندي والأجنبي و�أوىل اهتماما
(((	�أحمد علي خان �شوق ،تاريخ كتاب خانه ر�ضا ،رامبور1998 ،م� ،ص.545 .
((( املرجع ال�سابق.
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ال نظري له ببناء العديد من املدار�س والكليات يف مدينة رامبور.بعد
ا�ستقالل الهن ��د يف عام 1947م واندماج الإم ��ارة مع احتاد الهند،
خ�ضعت املكتبة لإدارة �أمانة ُ�ش ّكلت يف � 6أغ�سط�س 1951م وا�ستمرت
ه ��ذه الأمانة حتى يوليو 1975م .ويف  1يوليو � 1975سيطرت حكومة
الهند على املكتبة من النواب مرت�ضى علي خان رئي�س �أمانة املكتبة
بناء على طلب الأ�ستاذ/ا�س .نور احل�سن وزير الرتبية �آنذاك وحتت
قان ��ون الربمل ��ان .وتعهدت احلكوم ��ة الهندية بكام ��ل امل�س�ؤولية عن
�صيانة املكتب و�أعلنتها �أي�ضا م�ؤ�س�س ًة ذات �أهمية وطنية.
�إن مكتب ��ة را�ضا فريدة مبجموعاتها الإ�سالمية وت�ضم 20,000
خمطوط ��ة ن ��ادرة ،و 5000منمن ��م ،و 3000من ��وذج خل ��ط الي ��د
الإ�سالم ��ي ،و 80,000كت ��اب ق ��دمي مطب ��وع ،ومئات م ��ن الكائنات
الفنية من الع�صور الإ�سالمية القدمية بالإ�ضافة �إىل الآالت الفلكية
من الفرتات املختلفة(((.
تعرف مكتبة ر�ض ��ا برامبور مبجموعاتها املمتازة للمخطوطات
الإ�سالمية مبا فيه ��ا املخطوطات الرائعة الت ��ي تتعامل مع الفل�سفة
الدينية ،والف ��ن ،وعلم الفلك ،وعلم الطبيع ��ة ،وعلم الطب والأدب
الكال�سيك ��ي .و�ضمن جمموعاتها الن�س ��خ امل�شهورة للقر�آن وتفا�سري
الق ��ر�آن م ��ن م�شاه�ي�ر العلم ��اء الإ�سالمي�ي�ن املختلف�ي�ن�.إن املكتبة
م�ست ��ودع فريد للمخطوطات الن ��ادرة باللغات املختلف ��ة ،منها التي
- http://razalibrary.gov.in/Razalibnew/index.html
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)(1

ترج ��ع �إىل مكتبات �إ�سالمية خمتلفة من �إ�سبانيا ،وبغداد ،والعراق،
(((
و�إيران ،ومكة املكرمة ،واملدينة املنورة ،و�أفغان�ستان �إلخ...
كم ��ا هو وا�ض ��ح من تواقي ��ع و�أختام املل ��وك والنب�ل�اء والعلماء
و�أمناء املكتبات وال�شعراء التي ُث ّبتت على املخطوطات .و�ضمن تلك
املجموع ��ات ن�سخة جلدي ��ة فريدة من القر�آن �أي�ض ��ا باخلط الكويف
الق ��دمي وتن�سب �إىل �أ�سلوب خط �سيدن ��ا علي (املتوفى يف 661م).
ون�سخة نادرة �أخرى للقر�آن الكرمي تن�سب �إىل الإمام جعفر ال�صادق
يف الق ��رن الثاين الهجري (الق ��رن الثامن املي�ل�ادي) مكتوبة على
ال ��ورق وهي �أقدم املخطوطات الورقي ��ة يف جمموعات املكتبة .وثمة
ن�سخ ��ة �أخرى للقر�آن الكرمي تتعلق بالق ��رن التا�سع امليالدي وب�ضع
�أوراقها موجودة� .إنها مكتوبة على جلد الأيل وتن�سب �إىل الإمام �أبي
احل�سن مو�سى (املتوفى يف 818م)(((.
وهن ��اك خمطوطة ورقي ��ة كاملة فري ��دة للق ��ر�آن الكرمي بخط
الن�س ��خ القدمي كتبها اخلطاط والعامل امل�شهور ابن مقلة الذي خدم
ثالث ��ة خلفاء لبغداد مب�سمى رئي� ��س وزراء وتويف يف  20يوليو 94م.
�إن ��ه �ص ��اغ خط اللغة العربية م ��ن جديد �إىل خ ��ط الن�سخ الذي ما
زال رائج� � ًا ب�شكل �أو ب�آخر .ويقال �إنه كتب فقط ن�سختني يف حياته،
�إحداه ��ا باقية وحمفوظة يف مكتبة ر�ض ��ا .وتت�ضمن املجموعة �أي�ضا
ن�سخ ��ة للقر�آن الكرمي �أعدها وزينها يعق ��وب امل�ستع�صمي اخلطاط
- http://razalibrary.gov.in/Razalibnew/index.html

)(1

- http://razalibrary.gov.in/Razalibnew/Arabic.html

)(2
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امل�شه ��ور خلليفة بغداد ،وه ��ي مزخرفة ب�شكل رائ ��ع باللون الذهبي
وال�ل�ازوردي و�أل ��وان الأحج ��ار الكرمية الأخرى .وم ��ن املحتمل �أن
يرج ��ع تاريخه ��ا �إىل القرن الثال ��ث ع�شر املي�ل�ادي .وهناك ن�سخة
ممت ��ازة �أخرى لنف� ��س اخلطاط امل�شه ��ور ملخطوطة دي ��وان الهدية
وتاريخها 629هـ (1221م)(((.
�إنها ا�شتهرت كثريا وكانت �أحيانا تزين املكتبة امللكية لل�سلطان
عادل �ش ��اه لبيجابور.ومن �ضم ��ن تفا�سري الق ��ر�آن الكرمي القدمية
تف�سري كتبه �سفي ��ان الثوري (املتوفى يف 777م) ،ويرجع تاريخ هذه
الن�سخ ��ة �إىل القرن التا�سع امليالدي� .إنه ��ا ن�سخة فريدة لأن الن�سخ
الأخ ��رى له ��ذه املخطوطة ال توجد يف جمموع ��ات �أخرى يف العامل.
وهناك تف�سري نادر �آخر وهو "النقاط والعيون" للإمام �أبي احل�سن
عل ��ي بن حممد بن حبيب امل ��اوردي (املتوف ��ى يف 1058م) .ويرجع
تاري ��خ ه ��ذه املخطوطة �إىل الق ��رن الثاين ع�شر املي�ل�ادي .وتف�سري
الك�شف والبيان ال�شهري للإمام �أبي �إ�سحاق �أحمد بن �إبراهيم الثعلبي
املتوفى يف 1035م) �أي�ضا من املخطوطات الفريدة وهذه املخطوطة
موج ��ودة يف مكتب ��ة ر�ضا.وهن ��اك خمطوط ��ة فريدة أ�خ ��رى ل�شرح
كافي ��ة الر�ضي الدين بحا�شي ��ة النواب �سعد اهلل خان رئي�س الوزراء
ال�شه�ي�ر للإمرباطور �شاه جه ��ان .وحتمل هذه املخطوطة مالحظة
ل�ش ��اه جهان بخط يده الأمر ال ��ذي يقبل �صحة كون احلا�شية ل�سعد
((( املرجع ال�سابق
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اهلل خ ��ان .وخلف املخطوطة يت�ضم ��ن �أختام ًا وتواقي ��ع الإمرباطور
�أورنكزي ��ب وال�شخ�صي ��ات املغولية النبيلة ل�سع ��د اهلل خان وعنايت
خ ��ان وفا�ضل خ ��ان ومر�شد علي خ ��ان و�شخ�صي ��ة الباحث ال�شهري
غ�ل�ام عل ��ي �آزاد البلغرامي.وهناك خمطوطة رفيع ��ة رائعة للقر�آن
الكرمي بختم الإمرباطور �أكرب وتوقيع �شاعر البالط امللكي في�ضي.
وهن ��اك عم ٌل ت�أليف ��ي يثري االهتمام باللغة العربي ��ة حول اجلغرافيا
و�ص ّورت في ��ه ال�صور الغريبة للب�شر
الوهمي ��ة واملخلوقات العجيبةُ ،
واحليوان ��ات والطيور ب�شكل ممتاز ،وعنوان ��ه "عجائب املخلوقات"
وكتبه �أ�صال زكريا بن حممد القزويني (املتوفى يف 1283م)  .وكتب
بخ ��ط الن�سخ ب�شكل رائ ��ع ابن كمال الدين ح�س�ي�ن يف عام 1571م.
وهناك خمطوطة قدمية جدا برتجمة فار�سية لتف�سري الطربي وقد
كتبت وزينت ب�شكل جميل يف عام 1203م(((.
وهن ��اك خمطوط ��ة مهم ��ة �أخ ��رى يرج ��ع تاريخه ��ا �إىل العهد
الغزن ��وي وهي "د�ستور الباب" الت ��ي حتتوي على م�صطلحات �إدارة
حك ��م فريوز �شاه تغلق.ولدى املكتبة  150خمطوطة بارزة من و�سط
�آ�سي ��ا و�إي ��ران والهند .ومن تل ��ك املخطوطات الب ��ارزة ينبغي ذكر
املخطوط ��ة الفريدة جلامعة التواريخ وكتبها ر�شيد الدين ف�ضل اهلل
(املتوف ��ى يف 1318م) رئي� ��س الوزراء والعامل لغ ��زن خان .والكتاب
باحلجم الكبري ي�شتمل على كتابة بخط الن�سخ اجلميل مع � 81صورة
((( وقار احل�سن �صديقي ،مكتبة ر�ضا برامفور (كتيب)� ،1998 ،ص19 .
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ب�أ�سل ��وب املدر�سة الرتكي ��ة املغولية وي�ص ��ور �أ�سلوب احلي ��اة والفن
والهند�سة املعمارية للقبائل املنغولية(((.
وهن ��اك خمطوطة بارزة قدمية لكليلة ودمن ��ة كتبها �أبو املهدي
ن�ص ��ر اهلل ب ��ن حممد بن عبد احلمي ��د الغزنوي يف الق ��رن العا�شر
امليالدي مع � 82صورة مثرية للرجال واحليوانات والطيور(((.
و�ضمن املجموعة خمطوطة نادرة لديوان حافظ من مكتبة �أكرب
اخلا�ص ��ة .كتبت يف فتح بور �سيكري خالل الأعوام 1580م1585-م
بخ ��ط الن�ستعليق الرائ ��ع وفيها منمنم ��ات �أحدها يظهر ب� ��أن �أكرب
ي�ستمع �إىل ق ��راءة الكتب يف بالطه من العلماء .وال�صور موقعة من
فرخ �شيال و�سانوال ونر�سينغ وغريهم(((.
خمترب حماية و�صيانة املخطوطات:

�أُ�س� ��س خمترب حلماي ��ة و�صيانة املخطوط ��ات وال�صور ومناذج
اخلط الإ�سالمي والكتب القدمية واملواد الأخرى املتعلقة باملكتبة يف
مكتب ��ة ر�ضا برامبور يف فرباي ��ر 1995م .ومنذ ذلك الوقت ال يزال
خمت�ب�ر احلماية يحم ��ي ب�أ�سلوب علم ��ي الرتاث امل ��ادي ملجموعات
املكتب ��ة .واملعاجلة التي تجُ رى بها هن ��ا تت�سم بالتعقيد واحل�سا�سية
((( املرجع ال�سابق
((( موالناعر�شي،catalogue of Arabic Manuscripts،رامفور،1963،
جملد � ،1ص 2
((( املرجع ال�سابق
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والتف ��رد يف غالب الأحيان وق ��د بذلت كل اجله ��ود املمكنة لتحقيق
الأهداف �ضد املزيد من التدهور(((.

)(1
�- http://razalibrary.gov.in/Razalibnew/Computerizationand
Digitization.html
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متحف ساالر جنغ
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كانت مدين ��ة حيدر�آباد مه ��د ًا للعلم والأدب .فق ��د توافد �إليها
العلم ��اء واحلكم ��اء وال�شع ��راء والأدب ��اء والأطباء من ب�ل�اد العرب
و�إيران وما وراء النهر واتخذوها وطن ًا لهم.
�إن املتحف واملكتبة غني ��ة من املخطوطات العربية التي �أ�س�سها
نواب مري يو�سف علي خان �ساالر جنغ الثالث ( )1949-1888وكان
رج�ل ً�ا نبي ًال وديوان� � ًا حليدر�آب ��اد .وافتتح املتح ��ف واملكتبة يف عام
 1951يف ق�صر النواب امل�سمى بـ ديوان ديودي .وانتقلت املكتبة �إىل
املوقع احل ��ايل يف عام ((( .1968وي�صل عدد املخطوطات فيها �إىل
 10000ومنها  2620خمطوطة عربية(((.
واملتحف يحتوي على جمموعة القر�آن ال�شهرية من جميع �أنحاء
الع ��امل وتتمي ��ز مبختل ��ف اخلط ��وط والت�صاميم .والق ��ر�آن مكتوب
بالذه ��ب والف�ضة ،وهن ��اك العديد من جمموعات الكت ��ب الدينية،
وكذلك القر�آن ب�أ�سلوب عربي(((.
((( رحم ��ت علي خ ��ان ،متح ��ف ومكتبة �س ��االر جنغ ،يف كت ��اب «ن�شرات ع ��ن املكتبات
والأر�شيف ��ات ومراكز املعلومات يف الهند» ،حققه بي� .إمي .غوبتا� ،أديتيا براكا�شان،
نيودلهي� ،1991 ،ص 75-73
وتوجد الكلمة التعريفية يف دليل متحف �ساالر جنغ)
((( دليل متحف �ساالر جنغ ،الكلمة التعريفية ،متحف �ساالر جنغ ،حيدر�آباد1998 ،
((( راجعللتف�صيل�إىلhttp://salarjungmuseum.in/html/colle c:
tions.html
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متح ��ف �ساالر جونغ �أحد املتاح ��ف الوطنية يف الهند وله مكتبة
ممتازة مع جمموعة نادرة من املخطوطات ي�صل عددها �إىل 8،000
خمطوط ��ة و  60،000كتاب مطبوع منها  40،000كتاب جمعها مري
يو�سف علي خان �ساالر جنغ الثالث و�أ�سالفه .كان �ساالر جنغ الثالث
يحظ ��ى بن�صي ��ب �أكرب م ��ن الذوق وحر� ��ص على الق ��راءة .ومتحف
ومكتبة �ساالر جنغ خري �شاهد على اهتمامه بهذا املجال(((.
حتت ��وي جمموعة املخطوط ��ات على و�سائل خمتلف ��ة مثل الرق
واملن�سوجات و�أوراق النخيل وال ��ورق والزجاج ،واخل�شب ،واحلجر،
وعل ��ى لغات خمتلف ��ة مثل العربي ��ة والفار�سية والأردي ��ة ،والرتكية،
داخني والبا�شت ��و والهندية وال�سن�سكريتية ،التيلجو والأوريا وتتناول
�أك�ث�ر من  84مادة .وت�ضم املجموع ��ة �أي�ضا �أكرث من �ألف وخم�سمئة
عينة من اللوحات اخلطية و�ألبومات من لوحات م�صغرة خمتلفة(((.
قائم ��ة املوا�ضي ��ع طويلة جد ًا وت�شم ��ل الطب ،العل ��وم ،املنطق،
الزراع ��ة ،اخلط العربي ،املعج ��م ،الريا�ضي ��ات ،الفيزياء ،الفلك،
�ألع ��اب ،الفن ،البناء ،املو�سيقى ،التاري ��خ ،ال�شعر ،ال�سرية الذاتية،
والبالغ ��ة ،الفل�سف ��ة ،عل ��م �أ�ص ��ل الكلم ��ة والأخ�ل�اق وال�سيا�س ��ة ،
ال�سفري ��ات ،الرج ��م بالغيب ،عل ��وم القر�آن ،الاله ��وت ،الت�صوف،
(((
القانون ،القوامي�س ،ال�سحر والرماية �إلخ....
((( املرجع ال�سابق
((( املرجع ال�سابق
((( املرجع ال�سابق
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هن ��اك عدد م ��ن املجموعات ال نعرف عنها كث�ي�ر ًا .على �سبيل
املث ��ال ،راجع "فهر�س ��ة املخطوطات والكتب العربي ��ة والفار�سية يف
مكتب ��ة ن ��واب فيل�سوف جنغ" حققه �أبو يو�س ��ف حميي الدين ح�سني
فاروقي (حيدر�آباد :مطبعة �شم�سي) .وكما يبدو �أن لي�س هناك �أحد
ي ��ود �أن يع ��رف ماذا حدث مع هذه املكتب ��ة .والأمر كذلك مع كتاب
"فهر�س ��ة املخطوطات يف مكتبة حيدري" حققه �شيخ �أبو القا�سم
(حيدر�آباد 1354 ،فا�صلي).
املكتبة الآ�صفية:

أُ�ن�شئ ��ت املكتبة الآ�صفي ��ة يف عهد الأمري مري حمبوب علي خان
نظ ��ام امللك �آ�ص ��ف جاه ال�ساد� ��س وتعد م�أث ��رة ت�ستح ��ق �أن ت�سجل
بح ��روف من ذه ��ب يف دنيا العل ��م والأدب .ففي عه ��د حكم الأمري
املذك ��ور �أ�س� ��س ال�سيد ح�س�ي�ن البلجرام ��ي املعروف بـ ن ��واب عماد
املل ��ك واملال عبد القيوم جمل� ��س دائرة املعارف �سنة  1888من �أجل
طبع ون�شر املخطوطات العربي ��ة الإ�سالمية النادرة ،وحيث �إن طبع
املخطوطات الن ��ادرة كان يتطلب جمموعة وف�ي�رة من املخطوطات
ف�أن�شئ ��ت لتحقي ��ق هذا الهدف مكتب ��ة �سن ��ة 1890م .وكان الهدف
الرئي�س ��ي من ت�أ�سي� ��س هذه املكتب ��ة منذ البداية ه ��و احلفاظ على
املخطوط ��ات التي توج ��د عند النا� ��س وتتعر�ض لإهم ��ال �أ�صحابها
بالإ�ضافة �إىل جم ��ع املكتبات ال�شخ�صية يف مركز واحد لكي يتمكن
العلماء والباحثون من اال�ستفادة العلمية والأدبية بالإ�ضافة �إىل طبع
املخطوطات النادرة غري املطبوعة و�إخراجها �إىل حيز الظهور .وقد
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ُعنيت املكتبة الآ�صفية بجمع خمطوطات ومطبوعات العرب و�إيران
عناية خا�صة ،وهكذا توفرت فيها املخطوطات النادرة يف �شتى العلوم
والفنون .وبعد �سقوط احلكومة الآ�صفية �سنة 1948م وقيام حكومة
حيدر�آب ��اد �أُن�شئت والية �أندربرادي على الأ�س�س الل�سانية ُ
وغيرّ ا�سم
هذه املكتبة التي نالت �سمعة عاملية و�سميت بـ مكتبة الوالية املركزية
ب ��دل املكتب ��ة الآ�صفي ��ة .ويف ع ��ام 1967م كان ق ��د �أُن�شئ يف مكتب
�أر�شي ��ف الوالية ق�سم با�سم مكتبة املخطوطات ال�شرقية جمعت فيه
املخطوطات من خمتلف مناطق الوالية لي�ستفيد منها الباحثون(((.
�صحي ��ح �أنه مل حت�صل �أي زيادة ملحوظة يف املخطوطات التي
كان ��ت موجودة يف املكتبة الآ�صفي ��ة �إال �أنه هذه الإدارة تقوم برعاية
املخطوط ��ات وجتليده ��ا على �أح�سن طريق ،كم ��ا يجري العمل على
عم ��ل الفهار�س .وي�صل ع ��دد املخطوطات العربي ��ة فيها �إىل 6337
خمطوط ��ة .فيها املخطوطات عن الأخ�ل�اق والأدعية و�أ�صول الفقه
والإن�شاء والبالغة والتاريخ والتجويد والرتاجم والت�صوف والتف�سري
واجلغرافي ��ة واحلديث والدواوين ال�شعري ��ة الريا�ضيات والرحالت
وتراجم احلي ��اة وال�سرية وال�ص ��رف والنحو والط ��ب العربي وطب
احليوانات واملعاجم واملنطق املجامع وامل�صاحف(((.
((( م�ي�ر كرامت علي خان ،املكتبة الآ�صفية بحيدر�آباد ،جملة ثقافة الهند ،املجلد ،42
العدد � ،1991 ،3ص 134
((( املرجع ال�سابق� ،ص 144-136
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مكتب ��ة املخطوط ��ات ال�شرقي ��ة ومعه ��د البح ��وث ،اجلامع ��ة
العثمانية ،حيدر�آباد500007 ،
يف ع ��ام 1975م  ،نقلت املكتبة املركزي ��ة لوالية �أندهرابرادي�ش
الهندية املعروفة بـ املكتبة الآ�صفية �سابق ًا خمطوطاتها العربية �إىل
مكتب ��ة املخطوطات ال�شرقي ��ة ومعهد البحوث الت ��ي �أُن�شئت حديثا.
ويف �شه ��ر �أبري ��ل /ني�سان لع ��ام 1997م  ،انتقل ��ت �إىل املبنى الذي
�أُن�ش ��ئ لهذا الغر� ��ض يف حرم اجلامع ��ة العثماني ��ة((( .وي�صل عدد
املخطوطات �إىل .23000
دائرة املعارف العثمانية:

�أ�س�س ��ت دائرة املع ��ارف العثمانية يف ع ��ام 1888م ويعود الف�ضل
يف �إن�شائه ��ا �إىل العالمة النواب عم ��اد امللك ال�سيد ح�سني البلجرامي
وموالن ��ا حممد �أنوار اهلل خان به ��ادر ف�ضيلت جنك .وعلى �أن العديد
من الإجنازات يف حيدر�آباد تن�سب �إىل ال�سيد ح�سني البلجرامي �إال �أن
�أبرز م�ساهماته متثلت يف الدور الذي قام به يف خدمة الرتاث والثقافة
العربي ��ة الإ�سالمية من خالل �إن�شاء املكتبة الآ�صفية التي ذكرتها �آنفا
و�إن�شاء دائرة املعارف العثمانية يف حيدر�آباد دكن يف الهند(((.
((( حممد مب�ي�ن �إقبال ،م�ساهمة دائرة املع ��ارف العثمانية بحيدر�آب ��اد يف ن�شر الكتب
العربية يف الهند ،يف كتاب «دور الهند يف ن�شر الرتاث العربي» حققه حفظ الرحمن
الإ�صالحي ،كتاب العربية ،الريا�ض119 ،2011 ،
((( املرجع ال�سابق
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وق ��د ذكر الأ�ستاذ حمد بن عبداهلل العنق ��ري((( ق�صة طريفة
لأ�سب ��اب �إن�شاء دائرة املعارف العثماني ��ة مفادها �أن �أحد �أبناء املال
عب ��د القيوم جاء ببع�ض احللوى وقد لفت ب�أوراق بع�ض املخطوطات
القيمة فهاله ما و�صلت �إليه تلك املخطوطات من املهانة حتى غدت
يف �أي ��دي الباع ��ة اجلائل�ي�ن .فما كان من ��ه �إال �أن �س ��ارع �إىل �إبالغ
الن ��واب عم ��اد امللك ال�سي ��د ح�س�ي�ن البلجرامي عمي ��د املعارف يف
الدول ��ة الآ�صفية مبا �آلت �إليه حالة كتب الرتاث ،مما دعا �إىل تبني
فكرة �إن�شاء دائرة املعارف يف حيدر�آباد.
وعند �إن�ش ��اء اجلامعة العثمانية عام � ،1944ضمت هذه املكتبة
�إىل اجلامعة .و�أما هدفها فهو حتقيق كتب الرتاث الإ�سالمي العربي
وجمعه ��ا و�صيانتها و�إع ��ادة حتريرها ون�شرها و�س ��واء تناولت هذه
الكت ��ب الأدب العربي �أو التاريخ �أو الفل�سف ��ة �أو املو�ضوعات الدينية
�أو العلمي ��ة �أو الفن ��ون �أو غري ذل ��ك من املو�ضوع ��ات .وقد �أ�صدرت
الدائرة  170م�ؤلفا �ضخما قدميا ن�شرت يف �ستمئة جملد يف التاريخ
والرج ��ال والأدب واللغ ��ة والفل�سفة واملنطق وعلوم م ��ا بعد الطبيعة
والتف�سري واحلديث والفقه والكالم والت�صوف والريا�ضيات والهيئة
والفلكي ��ات والطب واجلراحة وغريها .ويبلغ عدد املخطوطات فيها
م ��ا يقارب  3418خمطوطة ومنه ��ا  1673خمطوطة عربية .وت�ضم
م�سن ��د أ�ب ��ي يعلى املو�صلي (م ��ن القرن الرابع الهج ��ري) الذي ال
((( حم ��د بن عب ��داهلل العنقري ،دائ ��رة املعارف العثماني ��ة  :ظروف الن�ش� ��أة ومراحل
التطور ،جملة الفي�صل ،جمادى الأوىل 1420ه� ،ص .55
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يوجد منه الآن �إال ثالث ن�سخ فقط يف العامل ومتتلك الدائرة الن�سخة
الأ�صح منها .ويوجد � ً
أي�ضا كتاب "املقفى الكبري" للمقريزي وكذلك
هن ��اك ن�سخة نادرة وعجيبة مل�صحف ي�ض ��م � 120صفحة فقط وكل
ختم يف �أربع �صفحات فقط والعجيب فيه �أن كل �سطر
ج ��زء منه ُي ُ
يف هذا الكت ��اب يبد�أ بحرف الواو من �أول �صفحة فيه �إىل ال�صفحة
الأخرية(((.
مكتبة الأر�شيف الوطني الهندي ،جانبث ،نيودلهي 110001

وثم ��ة جمموع ��ة غني ��ة ت�ضم نح ��و  150أ�ل ��ف وثيق ��ة متاحة يف
"ال�سجالت ال�شرقية" وحتتوي على الرتاخي�ص والقرارات احلكومية
واخلرائط والفرمانات وغريها باللغات الفار�سية والعربية والأردية،
وتع ��د جمموع ��ة كلية ف ��ورت ويليام وجمموع ��ة عنايت جن ��غ ووثائق
ماث ��ورا وغوج ��رات و�أوراق هالديا م ��ن املجموعات الن ��ادرة وقيمة.
وميكن االطالع على جميع هذه الوثائق بنا ًء على قانون ال�سجل العام
لعام ((( .1997وي�صل عدد املخطوطات فيها �إىل .10000
واملخطوطات والوثائق الن ��ادرة فيه بعدة لغات منها :الفار�سية
والعربي ��ة والأردي ��ة والإجنليزية والهندية ،املودي ��ة ،الراجا�ستانية،
املاراثي ��ة ،الرتكي ��ة ،البنغالي ��ة وي�ض ��م العديد من اللغ ��ات الأخرى
و�أهمها ما يلي:
((( حممد مبني �إقبال� ،ص122-120 .
)(2
&-http://nationalarchives.nic.in/ShowContent.aspx?uid1=2
uid2=19&uid3=0&uid4=0
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•جمموع ��ة املخطوط ��ات الت ��ي ُح ِ�ص ��ل عليه ��ا ع ��ن طري ��ق
االقتناء والهدي ��ة ،وهي نحو  400خمطوطة باللغة العربية
والفار�سي ��ة والأردية وال�سن�سكريتي ��ة وال�شاردية والبنغالية
وت�ستوع ��ب موا�ضي ��ع خمتلفة مثل الدي ��ن والتاريخ واملعجم
والأدب وال�س�ي�رة  ،والزراع ��ة ،والعل ��وم الطبي ��ة �إل ��خ...
ويع ��ود تاريخه ��ا �إىل الق ��رن العا�ش ��ر و�ص� � ً
وال �إىل الق ��رن
الع�شرين.
•جمموع ��ة كلية ويلي ��ام فورت يف كلكت ��ا جمموعة مهمة من
الكت ��ب واملخطوطات التي ورثتها من �شركة الهند ال�شرقية
الربيطانية ،ونقل جزء كبري من املجموعة �إىل مكتبة مكتب
الهند بلن ��دن ،ثم نقل ��ت املخطوطات والكت ��ب املتبقية �إىل
مكتب ال�سجل الإمرباط ��وري (حالي ًا الأر�شيف الوطني)يف
الهن ��د .حتتوي املجموعة عل ��ى نحو  200خمطوطة و1000
كت ��اب وعلى �أعمال مهمة جدا باللغ ��ات العربية والفار�سية
وال�سن�سكريتية والبنغالية وت�ستوعب مو�ضوعات مثل ،الدين،
معجم ،النقو�ش ،والأدب ،والتاريخ ،وتربية احليوان ،وعلم
التنجي ��م ،والعلوم الطبية .ويع ��ود تاريخ هذه املجموعة �إىل
ما بني القرن العا�شر والق ��رن التا�سع ع�شر وتت�ضمن بع�ض
الكتب املهمة و�أبرزها تف�سري فتح العزيز ،جواهر التف�سري،
فت ��اواي عاملغريي ،فت ��اواي �إبراهيم �شاه ��ي ،فتح القدير،
فتوح ��ات مكية ،ت�صوف �شيعي ،رم ��ز نامه ،بهاغوات غيتا،
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زب ��ور ،ذخريات امللوك ،دب�ستان مذاهب� ،شمائل نبي ،بهار
عجم وبع�ض الأعمال الهامة يف املعاجم(((.
مكتبة املتحف الوطني الهندي ،جانبث ،نيودلهي 110001

خططت جلنة موري� ��س غوير يف مايو عام  1946لإن�شاء متحف
يف دله ��ي ونظم ��ت الأكادميي ��ة امللكي ��ة بالتع ��اون مع حكوم ��ة الهند
وبريطاني ��ا معر�ض ��ا للفن الهن ��دي مكون ًا من التح ��ف املختارة من
متاح ��ف خمتلفة يف الهن ��د وذلك يف لندن خ�ل�ال �أ�شهر ال�شتاء من
 .1948-1947وتقرر عر�ض نف�س املجموعة يف مقر الرئا�سة يف عام
 ،1949ما �أك�سب املتحف جناحا كبريا ونتيجة لذلك �أُن�شئ املتحف
الوطن ��ي .و ُبني املبنى احلايل للمتحف الوطني مبختلف املراحل من
عام � 1955إىل عام.1989ولدى املتحف حاليا نحو  200،000كائن
متن ��وع الطبيعة ،واملجموع ��ات فيه هندية و�أجنبي ��ة ت�ستوعب فرتة
زمنية من الرتاث الثقايف الهندي �أكرث من خم�سة �آالف �سنة(((.
ي�ستح ��ق املتحف الوطني الثن ��اء لكونه جزءا م ��ن تراث البالد
وخادم ًا للمخطوطات لكرثة عدده ��ا وات�ساع نطاقها .ويحتوي على
�أكرث م ��ن  14،000ن�ص خمطوط  ،منها نح ��و  1000مو�ضحة.وقد
ا�ستخدم ��ت رقائ ��ق الذهب احلقيق ��ي يف الر�س ��وم التو�ضيحية كما
((( املرجعال�سابق،راجع�إىل�شبكةاملعلوماتhttp://nationalarchives.nic.:
in
)(2
�- http://www.nationalmuseumindia.gov.in/about-histo
ry.asp?lk=ab1
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ا�ستخدم ��ت رقائ ��ق الذهب احلقيق ��ي يف الن�صو� ��ص .و�إذ تعد هذه
املخطوط ��ات م�صدرا ملعرف ��ة خمتلف املجاالت فه ��ي �أي�ض ًا م�صدر
مل ��واد الدرا�س ��ات النقدي ��ة يف الفنون وغريه ��ا م ��ن املوا�ضيع ذات
ال�صلة .وميكن ا�ستخدام املخطوطات امل�ؤرخة ،التي لها عدد ال ب�أ�س
به يف املجموعة ،لتوثيق �أحداث التاريخ(((.
وتتمث ��ل الأبعاد الأخ ��رى لهذه املجموع ��ة ،بالإ�ضافة �إىل كونها
ت�ستوعب نحو �ألف وثالثمئة �أو �ألف و�أربعمئة �سنة من الزمن ابتداء
من القرن ال�سابع املي�ل�ادي وانتهاء �إىل القرن الع�شرين ،يف و�سائل
نقله ��ا ولغاته ��ا ونوعيتها .فال ��رق وق�ش ��ر الق�ضب ��ان و�أوراق النخيل
وال ��ورق والقما�ش واخل�ش ��ب واملعدن من الو�سائ ��ل التي ا�ستخدمت
لهذه املخطوطات .وبالإ�ضاف ��ة �إىل اللغة ال�سن�سكريتية الكال�سيكية
�أو اللهج ��ات املقد�سة مثل البالي ��ة والرباكريتية والأبابهريان�شية� ،أو
اللغ ��ات العابرة للحدود مثل الفار�سية والعربي ��ة وال�صينية والتبتية
والبورمي ��ة ،هن ��اك اللغة الهندي ��ة �أي�ض ًا بجميع �أ�شكاله ��ا التعبريية
مثل الراج�ستانية واملايثلية والأوري ��ة والبنغالية والأودية والربيجية
واملاراثية والبنديلية والتلغوية والكانادي ��ة واملاالياملية والغورموخية
وم ��ا �إىل ذل ��ك ،وذلك با�ستخ ��دام ن�صو�ص الكتابة مث ��ل الرباهمي
والديفناغ ��ري والن�ستعلي ��ق والروم ��اين والغورموخ ��ي .وتك�ث�ر يف
املجموع ��ة الفئ ��ات الأدبي ��ة والعلماني ��ة والطائفية ،وتتمي ��ز بع�ضها
((( املرجعال�سابق،راجع�إىل�شبكةاملعلوماتhttp://www.nationalmuse u:
mindia.gov.in
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باجلمالية البحتة والعلمية يف طبيعتها ،يف حني �أن كثري ًا منها دينية
بحتة .والعديد من املخطوطات لي�ست �أكرث ندرة فح�سب ،بل هي من
الن�صو�ص الوحي ��دة �أي�ضا ومنها ما يحمل الأختام امللكية وتوقيعات
الأباطرة(((.
ويوج ��د هن ��اك بع� ��ض املخطوط ��ات العربي ��ة ،راج ��ع ت�صوي ��ر
املخطوطات الإ�سالمية يف الهند لـ باول ا�سربات�شمان يف مالحظات
وا�ستف�س ��ارات مكتب ��ة جن ��وب �آ�سي ��ا ( 13يوني ��و 9-8 :)1982
واملخطوط ��ات العربي ��ة يف الهن ��د لع�صام حمم ��د ال�شانتي (كويت:
معه ��د املخطوط ��ات العربي ��ة�� � )1985 ،ص 11-10؛ وخمطوط ��ة
ت ��زك جهانغريي يف املتح ��ف الوطني لـ واي .كي ��ه .بخاري يف جملة
�إ�سالم ��ك كلت�ش ��ر  294-283 :)1963( 37والعث ��ور على خمطوطة
جدي ��دة يف املكتبات الهندية لـ هان�س داي�ب�ري ،يف املخطوطات من
ال�شرق الأو�سط .48-26 :)1986( 1
دار امل�صنف�ين� ،أكادميي��ة �شبل��ي��� ،ص .ب� ،19 .أعظ��م ك��ره،
�أوترابرادي�ش276001 ،

�أن�شئ ��ت �أكادميية �شبلي يف  21نوفمرب  1914بعد ثالثة �أيام من
وفاة الباح ��ث الكبري العالمة �شبلي النعم ��اين .وقد و�ضع اخلطوط
العري�ض ��ة لهذا امل�شروع ون�شرها يف جمل ��ة الهالل الأ�سبوعية ملوالنا
�أب ��ي ال ��كالم �آزاد وال ��ذي كان معجب ًا جد ًا بهذه اخلط ��ة .وبعد وفاة
(((

املرجع ال�سابق.
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العالم ��ة ُ�شكلت نواة مكتبة مع  300كت ��اب يف مبنى متوا�ضع �أوقفه
العالم ��ة له ��ذا الغر�ض مع حديقت ��ه الوا�سعة .ثم نقل ��ت �إىل املبنى
احل ��ايل يف عام ((( .1927وق ��د قامت امللحقية الثقافي ��ة ال�سعودية
بنيودلهي برتقيم جميع املخطوطات املوجودة يف دار امل�صنفني حتت
�إ�شراف الدكتور �إبراهيم حممد البط�شان .وعدد املخطوطات520 :
( 192خمطوط ��ة عربي ��ة 318 ،فار�سية� 10 ،أردي ��ة) ،وفق ًا للعر�ض
العاملي .راجع �إىل جملة معارف .373 :102
مكتبة املجتمع الآ�سيوي 1 ،بارك ا�سرتيت ،كولكاتا 700016

�أُن�شئ ��ت مكتب ��ة املجتمع الآ�سيوي يف ع ��ام  .1784ا�ستلمت هذه
املكتب ��ة �أول هدية من جلنة �سرينغاباتنام التي �أر�سلت بع�ض �أجزاء
مكتب ��ة تيب ��و �سلط ��ان �إىل ه ��ذا املجتم ��ع يف ع ��ام  .1808وبني هذه
املخطوط ��ات العربي ��ة جمموعة عزي ��ز جنغ من حيدر آ�ب ��اد ومكتبة
كلية فورت وليم(((.
عندم ��ا �أ�س�س ��ت اجلمعي ��ة الآ�سيوي ��ة يف  15يناي ��ر  ،1784بد�أ
م�ؤ�س�سه ��ا ال�س�ي�ر ولي ��ام جون ��ز ( )1794-1746عمل ��ه على خطته
((( عب ��د املاجد ن ��دوي« ،النوادر واملخطوط ��ات يف دار امل�صنفني لأعظ ��م كره» ،جملة
«برهان» (دلهي) �أكتوبر � ،1969ص .53-46
	�ي ��ه� .إمي .ف�ضل كبري« ،املجتم ��ع الآ�سيوي لبنغال» ،يف كتي ��ب املكتبات والأر�شيفات
((( إ
ومراك ��ز املعلومات يف الهند» اجللد التا�سع ،حققه ب ��ي� .إمي .غوبتا ،مطبعة �أديتيا،
دلهي� 1991 ،ص .194-177
حاف ��ظ نذي ��ر �أحمد« ،عبد الرحي ��م خان خان ��ان ومكتبته» جملة مع ��ارف (�أعظم
كره) ،نوفمرب � ،1924ص  350-339و دي�سمرب � ،1924ص .430-415
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لإن�ش ��اء مرك ��ز للدرا�سات الآ�سيوية مبا فيها تقريب� � ًا جميع ما يتعلق
بالإن�سان والطبيعة �ضمن احلدود اجلغرافية للقارة .فمعظم �أ�سرار
ه ��ذه الأر� ��ض ال�شا�سعة ،مثل النقو� ��ش القدمي ��ة بالرباهمي ،كانت
ال ت ��زال غ�ي�ر قابلة لفك رموزه ��ا ،ومل يجئ بعد فق ��ه اللغة املقارن
بو�صفه نظاما �أو علما �إىل حيز الوجود.
ويف الوق ��ت احلا�ض ��ر ،توجد ل ��دى مكتب ��ة اجلمعي ��ة الآ�سيوية
جمموع ��ة م ��ن نح ��و  117،000كت ��اب و  79،000جمل ��ة مطبوع ��ة
بجمي ��ع اللغ ��ات الرئي�سي ��ة يف العامل تقريب� � ًا .كما لديه ��ا جمموعة
م ��ن  293خريط ��ة ،وميكروفي�س ��ج ل� �ـ  48،000عم ��ل ،وميكروفيلم
بعدد � 387,003صفح ��ات ،و 182لوحة و 2500كتيب و� 2150صورة
فوتوغرافية.وبحوزته ��ا عدد كبري من الكت ��ب املطبوعة يف الهند يف
�أواخ ��ر القرن الثامن ع�شر و�أوائل الق ��رن التا�سع ع�شر .كما متتلك
املكتب ��ة العدي ��د من الكتب الن ��ادرة .وحتتوي املكتب ��ة على جمموعة
غني ��ة ب� �ـ  47،000خمطوطة ب� �ـ 26ن�صاً مكتوب� �اً .و�أهمها خمطوطة
م�صورة للق ��ر�آن ،خمطوطة لن�ص غولي�ست ��ان ،وخمطوطة لباد�شاه
نام ��ا التي حتمل توقيع الإمرباطور �ش ��اه جهان .ويبلغ عدد املجالت
بحوزة املكتبة نحو  80،000جملة يف الوقت احلا�ضر.
ع ��دد املخطوطات 2367( 6591 :بالعربي ��ة و 3714بالفار�سية
و 450بالأردية و 35بالرتكية و 25بالب�شتو).
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مكتبة اجلامعة امللية الإ�سالمية

�أ�س�س ��ت اجلامعة امللي ��ة الإ�سالمية يف ع ��ام  1920يف علي كره
ث ��م نقلت �إىل دلهي يف عام � .1925أ�س�ست املكتبة يف عام (((.1972
وي�صل عدد املخطوطات �إىل .2500
مكتبة موالنا �آزاد بجامعة علي كره الإ�سالمية

�أُن�شئ ��ت مكتبة موالنا �آزاد باملجموع ��ات اخلا�صة لـ �سيد �أحمد
خ ��ان م�ؤ�س�س اجلامعة يف ع ��ام  .1877ويرجع تاريخ املبنى احلايل
�إىل (((.1960

مكتبة جامعة همدارد

�إن املكتبة التي بد�أت كمكتبة املعهد الهندي للدرا�سات الإ�سالمية
�أ�س�ست يف عام  .1956ومكان املكتبة احلايل يرجع تاريخه �إىل عام
 . ((( 1977عدد املخطوطات فيها .3619

((( راجع �شبكة املعلومات للجامعة/http://www.jmi.ac.in :
((( ن ��ور احل�س ��ن خان»،مكتب ��ة موالن ��ا �آزاد» يف كتيب املكتب ��ات والأر�شيف ��ات ومراكز
املعلوم ��ات يف الهند» اجللد التا�س ��ع ،حققه بي� .إمي .غوبتا ،مطبع ��ة �أديتيا ،دلهي،
� ،1991ص .208-205
حمم ��د عبد ال�شاهد خ ��ان« ،مكتبة موالن ��ا �آزاد» ،جمل ��ة «برهان» ،دله ��ي� ،أكتوبر
� ،1973ص .72-41
((( �-سي ��د �أو�ص ��اف علي« ،املعهد الهن ��دي للدرا�سات الإ�سالمي ��ة» ،يف كتيب املكتبات
والأر�شيف ��ات ومراك ��ز املعلومات يف الهن ��د» اجللد التا�سع ،حققه ب ��ي� .إمي .غوبتا،
مطبعة �أديتيا ،دلهي� 1991 ،ص .253-251
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مكتبة موالنا �أزاد للمخطوطات العربية والفار�سية  ،تونك – 304001

�أُن�شئ ��ت هذه املكتبة يف الربع الأخ�ي�ر من القرن التا�سع ع�شر
يف ق�صر نواب التونك حممد علي خان((( .وي�صل عدد املخطوطات
فيها �إىل .3064
مكتب��ة املجل���س الهن��دي للعالق��ات الثقافي��ة� ،آزاد ب��وان� ،إندرا
بر�ستا ا�ستيت ،نيودلهي 110002

قام موالن ��ا �أبو الكالم �آزاد ب�إن�شاء املجل� ��س الهندي للعالقات
الثقافي ��ة يف ع ��ام  1950لن�ش ��ر الثقاف ��ة الهندي ��ة .وفيه ��ا 140
خمطوطة(((.
مكتبة ندوة العلماء،لكنا ؤ�

أُ�ن�شئت ندوة العلماء يف عام  1884وتعد مدر�سة �إ�سالمية بارزة
واحتفلت بذكراها املئوية يف عام ((( .1984وي�صل عدد املخطوطات
�إىل .170
((( �شوك ��ت علي خان« ،معهد البحوث باللغتني العربي ��ة والفار�سية» ،يف كتيب املكتبات
والأر�شيف ��ات ومراك ��ز املعلومات يف الهن ��د» اجللد التا�سع ،حققه ب ��ي� .إمي .غوبتا،
مطبعة �أديتيا ،دلهي� 1991 ،ص .250-243
((( املجل� ��س الهن ��دي للعالقات الثقافي ��ة ،ت�صنيف املخطوطات املوج ��ودة يف مكتبته،
نيودلهي.
((( حممد طاهر« ،مكتبات املدار�س الإ�سالمية يف الهند :درا�سة ندوة العلماء ،لكنا�ؤ»،
يف كتي ��ب املكتب ��ات والأر�شيفات ومراكز املعلومات يف الهن ��د» اجللد التا�سع ،حققه
بي� .إمي .غوبتا ،مطبعة �أديتيا ،دلهي� ،1991 ،ص .127-112
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معهد تاريخ الطب ،الكلية الطبية العثمانية ،حيدر�آباد 500001

�أُ�س�س هذا املعهد يف عام  1957يف كلية غاندي الطبية يف ب�شري
باغ .ويقع يف الكلية العثمانية الطبية منذ عام (((.1971
مكتبة رو�ضة احلديث ،رين بازار ،حيدر�آباد 500023

وهي برعاية هيئة الوق ��ف الإ�سالمية .و ُتخزّن املخطوطات يف
مبن ��ى غري منا�سب لهذا الغر�ض .وي�صل عدد املخطوطات فيها �إىل
.800

مكتبة م�سجد مكة ،ت�شارمينار ،حيدر�آباد 500002

�أُن�ش ��ئ ه ��ذا امل�سجد ال�شامخ يف حيدر�آب ��اد يف عام  .1617مثل
امل�ساجد الأخرى ،وميتلك م�سجد مكة جمموعة من الكتب يف مكتبة
تابع ��ة ل ��ه .و�أ�س�س ��ت املكتبة احلالي ��ة يف امل�سجد يف ع ��ام (((.1980
ووفق ًا لتقرير يف �صحيفة �سيا�ست امل�ؤرخة يف  ،1981/5/25املعنون
ب� �ـ مكتب ��ة م�سجد مكة" ،هن ��اك  65خمطوط ��ة باللغت�ي�ن الفار�سية
والعربية فيه.

((( يف .يف .رامانا را�ؤ ود .يف� .سوبا ريدي ،دليل املتحف ملعهد تاريخ الطب ،حيدر�آباد:
املجل� ��س املرك ��زي للبحوث يف الط ��ب الهن ��دي والهوميوبتي�� � ،1971 ،ص .59-56
وقائمة املخطوط ��ات الطبية العربية والفار�سية والأردي ��ة يف ق�سم تاريخ الطب» يف
ن�شرة ق�سم تاريخ الطب .112-110 :)1963( 1
((( حمم ��د طاه ��ر و�إمي� .إيه .كي ��ه .فاطم ��ي« ،مكتبة امل�سج ��د :درا�س ��ة» ،ن�شرة احتاد
املكتبات الهندي � ،2-1 ،20أبريل – �سبتمرب � ،1984ص .41-38
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مكتب��ة املخطوطات احلكومية ال�شرقية ،مكتبة جامعة مدرا�س،
ت�شيناي 600005

�أُن�شئت مكتبة املخطوطات ال�شرقية احلكومية يف عام (((.1869
وي�صل فيها عدد املخطوطات �إىل .536
�إن املكتب ��ات العامة والذاتي ��ة يف الهند� ،ش�أنها �ش� ��أن املكتبات
يف كل م ��كان ،تتعر�ض لنق�ص املوارد املالية الالزمة لبنائها و�صيانة
خمطوطاته ��ا وكتبه ��ا وت أ�م�ي�ن حمايته ��ا وه ��ذا النق�ص ي� ��ؤدي �إىل
�سرق ��ات وتده ��ور الذخائر املوج ��ودة .ولكن هذه املكتب ��ات مازالت
وال ت ��زال تق ��وم باحلفاظ على الرتاث الإ�سالم ��ي العربي يف الهند.
وللهند مفخرة بهذا ال�ش�أن.

((( كاو� ��ش بدري« ،تاميلن ��ادو القدمية واملدار�س العربية واملكتب ��ات» ،جملة «معارف»،
�أعظم كره ،فرباير .1994
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الفهرس
العنوان
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مناهج تعليم اللغة العربية يف الهند ومدار�سها
اللغة العربية �أهميتها وخ�صائ�صها
�أعالم اللغة العربية يف الهند عرب الع�صور
�أبرز املدار�س العربية يف الهند
مناهج تعليم اللغة العربية يف الهند
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دور الن�شر وامل�ؤلفات العربية يف الهند
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