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 اهلٓس يف ايطس١ً ايعطب١ٝ املعاقط٠

 "ْٗط ع٢ً غؿط" أمنٛشّدا

املعُطٟ ٖـٝاّ.ز 
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 ًَدل ايبشح:
تٓاقًت نتب ايتاضٜذ ٚاألزب شنط اهلٓس يف َؤيؿات عٓس٠، ْٚكًت قٛضتٗا بعٕٝٛ، 

١ٓٝ... ٚناْت قٓط اٖتُاّ ايؿطم ٚايػطب، َٚطًب ٚأيػ١ٓ، ٚسطٕٚف عطب١ٓٝ ٚغط ب

اضتٝاز ايؿها٤ات ٚاآلؾام، َٚطُح عٓؿام ايعذا٥ب ٚايػطا٥ب، َٚطُع َػتعُطٟ 

 األقطاض ٚاألَكاض...

ٚاملتتٓبع أزب ايطس١ً ايعطب١ٝ جيس أْٓٗا مل تكـ يف اغتهؿاؾٗا اهلٓس عٓس أؾٗط 

ّ(، :8>ٖـ/679اٍ: "املػعٛزٟ" )ت ضٓسايتٗا ايعطب ٚاملػًُني يف ايكطٕٚ املان١ٝ، أَج

ٚغريِٖ، بٌ  ّ(::86ٖـ/>::(، ٚ"ابٔ بطٛط١" )ت ّ;847ٖـ/774ٚ"ايبريْٚٞ" )ت 

عٗا ملٔ دا٤ بعسِٖ، ٚاغتُطت يف غريٖا إىل عكطْا، ٜؾتشت األبٛاب ع٢ً َكاض

 ٚغتػتُٓط َا ؾا٤ املٛىل هلا شيو. 

 ١، ٚاْطباعٗا املجري...ٚيهٌ ضس١ً َٔ ٖصٙ ايطسالت طابعٗا املُٝٓع، ْٚهٗتٗا اـاق

َٚٔ أَج١ً ٖصٙ ايطسالت ايعطب١ٝ املعاقط٠ ميهٔ ايتٛقـ عٓس ضس١ً األزٜب ٚايكشؿٞ 

ّ(، يف ضسًت٘ إىل 96>8عاّ َٔ َٛايٝس ٚايطساي١ ايعطبٞ املعاقط "أؾطف أبٛ ايٝعٜس" )

اهلٓس ٚإىل عٛامل أخط٣، اختاض هلا عٓٛإ "ْٗط ع٢ً َغَؿط"؛ يٝهٕٛ ايبشح يف ٖصٙ 

١ عٔ ْعط٠ ٖصا األزٜب ٚايطساي١ املعاقط إىل اهلٓس، ٚططٜكت٘ يف اؿسٜح عٔ ايطسً

تاضخيٗا ٚسهاضتٗا ٚثكاؾتٗا، ٚأغًٛب٘ يف ٚقؿٗا، ٚٚقـ َسْٗا، َٚعُاضٖا، 

 مٓما ٚقعت عًٝ٘ عٝٓ٘، ٚايتكطتٗا عسغت٘.  .ٚعازاتِٗ، ٚطكٛغِٗ، ٚزٜاْاتِٗ..ٚأًٖٗا، 

؟ ٚنٝـ غٝعٗط أثط أزب١ٓٝ ايطساي١ ؾُا خكا٥ل ٖصٙ ايطس١ً؟ ٚمب تتُٝع عٔ غريٖا

ٖٓا يف أغًٛب نتاب١ ضسًت٘؟ ٌٖٚ غٝؤٓثط عًُ٘ اإلعالَٞ ؾٝٗا؟ َٚاشا عٔ ايتكٓٝات أٚ 

                                                         
 املتشس٠ ايعطب١ٝ اإلَاضات عذُإ، داَع١ اضى،َؿ أغتاش. 
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ايٛغا٥ٌ اييت اغتدسَٗا يف ؼكٝل َطازٙ؟ ٚنٝـ غٝهٕٛ االْطباع ايعاّ بعس 

 اـطٚز َٔ ٖصٙ ايطس١ً، ٚٚنع عكاضتٗا بني ٜسٟ َتًكٝٗا؟ 

، ٚاغتهؿاف َعامل٘، ٚإزضاى نٓٗ٘ ٚخباٜاٙ نُٔ ضس١ً ٖصا َا حياٍٚ ايبشح تتٓبع٘

 أزب١ٝ َعاقط٠.

 .ايطس١ً ايعطب١ٝ، ْٗط ع٢ً غؿط، اهلٓساألزب،  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
India is a multicultural and one of the most ethnically diverse nations, 

which attracts historians, geographers and writers. Not only the western 

world, rather it has caught the eyes of the eastern world too. The Arab 

world has also taken the interest in exploring India since centuries. Al-

Mas’udi, Al-Bairuni and Ibn-e-Batuta were the famous Arab travellers. 

They gave a long description of its religious rituals, socio-cultural norms 

and traditional perspectives in their works.  

As for the contemporary era, many Arab writers and travellers have 

portrayed India by their travelogues. Ashraf Abu al-Yazeed is one of these 

contemporary Arab writers. He took his journey to India and wrote his 

travelogue “ْٗط ع٢ً َغَؿط” to depict India, history, civilization, culture, 

social norms, religious customs and whatever he saw during his journey 

to India.  

The purpose of this study is to describe the characteristics of his 

travelogue and how it can be distinguished to others and what is the 

impact of this travelogue on literature. 

 ْبص٠ عٔ املؤيِّـ ٚاملؤٖيـ:
، ٚيف َطادع أخط٣، َعًَٛات عٔ ناتب٘ أؾطف أبٛ ايٝعٜس، 1تطز يف "ْٗط ع٢ً غؿط"

 -نصيو-ّ. ٖٚٛ 2002ٚؾٝٗا أْ٘ عٌُ قطّضا بـُذ١ً "ايعطبٞ" ايهٜٛت١ٝ، َٓص عاّ 

٥ٝؼ ؼطٜط ضٚا٥ٞ، ٚؾاعط، ٚقشؿٞ َكطٟ، ٚعهٛ يف اؼاز نتاب َكط، ٚض

ّٝا. AJA)آغٝا إٕ( ايعطب١ٝ، ٚض٥ٝؼ مجع١ٝ ايكشؿٝني اآلغٜٝٛني )  ( ساي

ّ، ٚزضؽ األزب اإللًٝعٟ، ٚعٌُ بايرتمج١ قبٌ 3741َٔ َاضؽ عاّ  31ُٚٔيس يف ايـ

إٔ ٜتؿٓطؽ يًكشاؾ١ ايجكاؾ١ٝ، ؾهإ غهطتري ايتشطٜط ٚاملؿطف ايؿين يف "ف١ً 

                                                         
َٚا  658:ّ، م5488 ايعطبٞ،ف١ً  -. ايهٜٛت: ٚظاض٠ اإلعال8ّ، طْٗط ع٢ً غؿط. أبٛ ايٝعٜس، أؾطف 1

 بعسٖا.

www.aljeelaljadeed.in



 اجليل اجلديد 11                                                   ...اهلند يف الرحلة العربية املعاصرة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0202 يونيو  -يناير                       3ج/ – 6ع 

"، ظُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ، ٚاحملٓطض ايجكايف ْع٣ٚ"، بػًط١ٓ ُعُإ، ٚ"ف١ً أزب ْٚكس

 يٛناي١ أْبا٤ "ضٜٚرتظ" يف ايكاٖط٠.

بًّسا يف "ف١ً ايعطبٞ"، ٚقٓسّ يًُهتب١  10ْؿط اغتطالعات٘ املكٛض٠ عٔ أنجط َٔ 

نتاّبا بني ايتأيٝـ ٚايرتمج١، نُا قٓسّ يًتًؿع٠ غًػ١ً َٔ  10ايعطب١ٝ مٛ 

عطب١ٝ، يف بطْاف٘ اآلخط ايصٟ بٓج٘ تًٝؿعٜٕٛ ايًكا٤ات، َع َؿاٖري ايجكاؾات غري اي

 زٚي١ ايهٜٛت.

ْاٍ عسّزا َٔ اؾٛا٥ع امل١ُٗ، ٚسعٞ بعسز َٔ ايتهطميات، َٓٗا: دا٥ع٠ ايكشاؾ١ 

 ألزبدا٥ع٠ َاْٗٞ يّ(، 2033ٚايعطب١ٝ، يف ؾطع ايجكاؾ١، َٔ ْازٟ زبٞ يًكشاؾ١، )

(Manhae Grand Prize in literature ،)(2032ّيف نٛضٜا ،)  َ٘اؾٓٛب١ٝ. ٚنٓط

َهتب غؿاض٠ مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ ايجكايف يف ايهٜٛت، بسضع لٝب قؿٛظ 

ّ(. ٚنطَت٘ مجٗٛض١ٜ تتاضغتإ، بطٚغٝا االؼاز١ٜ، َطتني، بسضع 2032يإلبساع، )

ّ(، ٚزضع اؼاز 2032ؾدك١ٝ ايعاّ ايجكاؾ١ٝ؛ يسٚضٙ يف ايتعطٜـ بايجكاؾ١ ايترت١ٜ، )

٢َ؛ يرتمجت٘ عًُني يًؿاعط ايترتٟ عبس اهلل طٛقاٟ، ايهتاب َٚػطح ايطؿٌ يًس

ّ(. إْ٘ ؾاضى يف َؤمتطات ْٚسٚات ٚؾعايٝات ثكاؾ١ٝ يف 2031نتبُٗا يألطؿاٍ، )

 عسز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚغري ايعطب١ٝ. 

ٛٓض٠ اييت  ٜٚأتٞ نتاب٘ "ْٗط ع٢ً غؿط" يـُٝٓجٌ أسس االغتطالعات ايكشؿ١ٝ املك

ز َٔ بًسإ ايعامل َٚسْ٘، ٚيٝهٕٛ َآز٠ قشؿ١ٓٝ ػُع متٝٓعت بٗا ف١ً "ايعطبٞ"، يعس

ُ٘ا يًباسجني ٚايساضغني ٚاملجٓكؿني  .2بني املعطؾ١ ٚاملتع١، َٚطدّعا َٗ

ٕٝٛ املكُٝني ؾٝ٘، ٜٚكؿ٘ قاسب٘ بأْٓ٘ غري٠ َهإ ؼاٍٚ ؼًٌٝ املهُٕٛ، بع

ٚايعابطٜٔ ب٘، ٚاملٗادطٜٔ إيٝ٘. ٜٚط٣ إٔ ايػؿط ال ٜهتؿـ ايبؿط، ٚال األَه١ٓ، بٌ 

ٜعٝس انتؿاف املط٤ شات٘. ٖٚٓا زع٠ٛ النتؿاف ايصات، ٚنتاب١ ايكؿشات اـاق١ 

 .3بٗا...

 
                                                         

2
 .8-7:تكسِٜ عازٍ غامل ايعبس اؾازض؛ ض٥ٝؼ ؼطٜط ف١ً ايعطبٞ، يف تكسمي٘ ايهتاب، م :ٓعطٜ 

 .:-9:َكٓس١َ املؤيِّـ، م 3
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 غُٝا١ٓٝ٥ ايعٓٛإ:
ٛٓض٠ اييت ٜأتٞ عٓٛإ "ْٗط ع٢ً غؿط" يٝعٓبط عٔ ف ُٛع االغتطالعات ٚايتكاضٜط املك

َٝعُبط خالهلا آالف األَٝاٍ،  ألعٖا أؾطف أبٛ ايٝعٜس خالٍ غٓٛات َتكطع١ عس٠، ٚي

ٚجيُع ٦َات املعًَٛات، ًٜٚتكط نجرّيا َٔ ايكٛض، ًٜٚتكٞ عسّزا نبرّيا َٔ األؾطاز 

ٕٚٓ ايصنطٜا ت، ٚخيتعٍ ٚايؿدكٝات، ٜٚكـ ع٢ً ايؿٛاٖس ٚاملعامل املتٓاثط٠، ٜٚس

ٌٓ ٖصا يف ْٗط زٓؾام ع٢ً غؿط ٌَٚٗ...  ن

مجع أبٛ ايٝعٜس يف ٖصا ايػِّؿط سك١ًٝ "اثٓيت عؿط٠ ضس١ً"، أضزؾٗا يف اـتاّ مبٛنٛع 

ٔٓ املُُٓٓات... األزب  ٚاألغطٛض٠". ٚايتاضٜذ "ؾ

"ؾًِٝ"،  عسّزا َٔ األبٝات ايؿعط١ٜٓ؛ يعٌُ َكٛض قكريٚقس ْعِ أبٛ ايٝعٜس، بايعطب١ٝ، 

ثا١ْٝ(، ٜٚٛا٥ِ بني األبٝات ٚايٗكٛض  25زقا٥ل، ٚ 01ٍ ايهتاب ٚاملؤٓيـ، َٓست٘ )ٜتٓاٚ

املًتكط١ ي٘ يف األَانٔ اييت ظاضٖا. أخطدت٘ املدطد١ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ سػٔ، ٚ"َٓتذ٘" 

ايؿٓٓإ ضا٥س َٗسٟ، ُٚتطمجت األبٝات إىل اإللًٝع١ٜ، ٚاألملا١ْٝ )برتمج١ سػٔ 

 إٜ٘ ضاّ(، ٚؾٝٗا ٜكٍٛ: محٝس٠(، ٚايهٛض١ٜ )برتمج١ نِٝ

َُ ٚيٞ قًْب إشا َخَؿَل  ٔط ــــــــــضأَٜت قَساُٙ بايَك
٢َٓ ٔدِػّطا إىل ُدُعٕض ٟٓ ٚايَتـَت َب ٟٓ ــــــــبٗا ايػذط  ط
ٔ٘  ط ــــــــــــثٓا٥ٞ ايؿِٔٓعٔط ٚايَِٓٓج ٚفساّؾا َطانٔب

 ٔط"ـــــــــــــــ"أْا ْْٗط ع٢ً َغَؿ ٚعٔ اِغُٞ غتِػَأُيٓٔٞ
ِٓسأغٓٔٓ  ؾريقُل يف اؿؿا َٚتٔطٟ  ٞ اآلَٙ يف اهٔل

ِٓٔس ٌُ يف ايػٔٓ ١َُّ َٔ ايـ ُٜذُٝب ايًٓٝ َٓ ُِ َٓ  سَُٓضٔض ــــــــــــــــَُ
ُٟٓ يف ايٓكني  ـَسضٟ ـٚيف نٛضٜا َغُا َق أْا ايبٛش

 ـٔط"ــــــــــــأْا "ْْٗط ع٢ً َغـَؿ  ُح يألبسأْا املآل
ُٕ يف "أِدَطا" ِٟ ــــــُ ٚايَكأْا ايٓسضٜٚ أْا ايٓػًطا  َسٔض
ٞٓ" يف زضبٞ  ٔط ــــــــــَسطْٜط طاَب بايؿََٓذ أْا "ايطَُٓٚ

ـَآل ٛغٝك٢ يف اَؿَذٔطأض٣ امل  ٔط ـــــَم يف ايَبَؿأض٣ ا
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ٌْٓ ٍْ ٚس ُٕ، تطسا  4ـٔط"ـــــــــــــأْا ْٗـْط ع٢ً َغَؿ  أْا اإلْػا

ًُٜٚشغ َٔ عٓٛإ ايهتاب، َٚٔ األبٝات املٓع١َٛ إٔ "ايٓٗط" قس ٜهٕٛ ايهاتب 

ْؿػ٘؛ ؾٗٛ ٜطؼٌ ٖٓا ٖٚٓاى، ٜٚٓػاب بني األَه١ٓ، ٜٚرتقطم بني اؾٓبات، 

 ت... ٚميهٞ بُٝػٕط ٖٚس٤ٚ، َتدًٓال األظٓق١ ٚاؿاضا

عصب، ٖازئ، يٝؼ نايبشط ايػانب اهلازض، ٚال احملٝط ايٓهدِ  -عاز٠-ٚ"ايٓٓٗط" 

ٕٓ بايهاتب ٜكٍٛ: أْا ٖٛ  املرتاَٞ األططاف، َاؤٙ عصب ظالٍ، ال ًَح أداز... ٚنأ

ٌٓ ٚايٓتطساٍ... حيٌُ األغطاض، ٜٚططح داّْبا تًو املٛاقـ ايػًب١ٝ أٚ  ٖصا ايٓٓٗط، يف اؿ

ٗٓس يًدكب،  ايػ١٦ٝ اييت ميهٔ إٔ ٜهٕٛ قس َٓط بٗا، ٚميتس يف اآلؾام ايطسب١؛ يُٝ

 ٜٚعضع اـري، ٚاالبتػا١َ، ٜٚكطـ مثاض ايتػاَح ٚاإلخا٤... 

ِٓ بعسز َٔ األْٗاض املتٛغ١ً يف أعُام األضض ٚايتاضٜذ،  ٚخالٍ تطساي٘ نإ ايهاتب ٜ

، ؾهأْٓ٘ 5َكازّؾا هلا َٚكاسّبا إٜاٖا؛ َجٌ "ايؿٛؾا" ٚ"ايهاَا" ٚ"ناظاْهاٙ"

ٜػتشهط خالي٘ َطٚضٙ بٗا ٚضؤٜت٘ إٜاٖا ْٗط َٛطٓ٘ اؿبٝب؛ "ايٌٓٓٝ" ايععِٝ؛ ؾٝتُا٢ٖ 

٠ٓٛ ٚايعطا٤ ٚاالَتساز.   َع٘، ٚحيًُ٘ أُٜٓا شٖب، ٜٚػتُٓس َٓ٘ ايك

ط ملطًٛب؛ ؾايٓٗٚتأتٞ ايه١ًُ ايجا١ْٝ يف ايعٓٛإ يتأخص هلا زاليتٗا اـاق١، ٚتأثريٖا ا

، ٚإٕ نإ ميهٔ إٔ تؿٞ ن١ًُ "يف" ببعض "ع٢ً" غؿط، ٚيٝؼ "يف" غؿط َجاّل

ايػطض، أٚ أْٓٗا يطٓبُا ضاٚزت ايهاتب ٖٚٛ خيتاض عٓٛاّْا داَّعا يعًُ٘؛ شيو إٔ ن١ًُ 

ّٓ يف اغتعُاهلا، سكٝك١ّ ع٢ً  "ع٢ً" ؼٌُ َع٢ٓ االغتعال٤، ٖٚٛ املع٢ٓ األقًٞ أٚ ايعا

ًَُٕٛ"ي٘ تعاىل: األغًب؛ مٛ قٛ (، أٚ َعٜٓٛ٘ا؛ مٛ 55)املؤَٕٓٛ: "َٚعًٝٗا َٚع٢ً ايُؿًِو ُتش

                                                         
4

 ١، َٓٗا َا ٜأتٞ:دا٤ت ٖصٙ األبٝات يف أنجط َٔ َٛقع ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛتٝ 

 ،5454ّٜٓاٜط  54الع: ّ، تاضٜذ االط5489ؾرباٜط  54ش١ أؾطف أبٛ ايٝعٜس، تاضٜذ ايٓؿط: قؿ-

https://www.youtube.com/watch?v=E9vpijJXey0 
  PVw-et44kV-https://www.youtube.com/watch?v=   

ٟٓ بايهٜٛت …ْٗط ع٢ً غؿطَكاٍ بعٓٛإ: - ؾرباٜط  54: ٓؿط، تاضٜذ اييف أَػ١ٝ يًُهتب ايٓجكايٓف املكط

 .theasian.asia/archives/30017http://ar، 5454ّٜٓاٜط  48الع: ّ، تاضٜذ االط5489

 ٚٚٓظعت ع٢ً سهٛض األَػ١ٝ ْػذ َٔ "ايؿًِٝ".

5
 .848:م .ْٗط ع٢ً غؿط أبٛ ايٝعٜس، أؾطف. 

www.aljeelaljadeed.in



 اجليل اجلديد 14                                                   ...اهلند يف الرحلة العربية املعاصرة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0202 يونيو  -يناير                       3ج/ – 6ع 

ِْْب"قٛي٘ غبشاْ٘:  ٖٞ َش ُِٗ َعًَ ٌٓ؛ إٕ نإ ع٢ً َا (32)ايٓؿعطا٤: "ََٚي ، أٚ فاّظا ع٢ً األق

ُٖس٣"ٜكطب َٔ اجملطٚض؛ مٛ  (. ٚقس ؼٌُ "ع٢ً" َع٢ٓ 84)ط٘: "َأٚ َأٔدُس َع٢ً ايٓٓأض 

َٔٔ ": ٌٓٚد؛ ؾتأتٞ ع٢ً "ايعطؾ١ٓٝ"؛ مٛ قٛي٘ عٓع 6"يف" ٌَ امَلس١ََٜٓ َع٢ً سنٔي َغؿ١ًَٕ  ََٚزَخ

( يف ـ452ٖ(، أٟ: يف سني غؿ١ً. ٚيف ٖصا ٜكٍٛ ابٔ َايو )ت 33)ايككل: "َأًٖٔـٗا

 أيؿٝٓت٘ املؿٗٛض٠:

ِٔ ـَعٔب  ""ع٢ً" يالغتعال َٚع٢ٓ "يف"، ٚ"عٔ   ُّٚظا-ـ ََـَع -َتـذا  ٔـٔطـٔ َقــس َؾ٢ٓ 

ََــــٛٔنـَع "َب   ِٔ" َقس ُدـٔعال "ــــِعـــٕس" ٚ"َعــ٢ًَٚقــــس َتـــذـٞ  ََٛٔنـَع "َع  7َنـُا "َعـ٢ً" 

ٍٖ به١ًُ ع٢ً َع٢ٓ نًُتني، ُٜٚعطف ٖصا يف عًِ ايٓشٛ بـ"ايتهُني"، ٚؾا٥ست٘ "إٔ ُٜ س

. ٚقس شنط يف َٛانع عٓس٠ َٔ نتب 8ٜسٓيو ع٢ً شيو أمسا٤ ايؿطط ٚاالغتؿٗاّ"

(؛ عٓسَا أؾطز ي٘ باّبا مٓساٙ: ـ172ٖايٓٓشا٠ ٚعًُا٤ ايعطب١ٓٝ، َجًُا ؾعٌ "ابٔ دٓٓٞ" )ت

، ٚؾٝ٘ ٜكٍٛ إٕ ايٓٓاؽ أٔيَؿت ٖصا 9ؿطٚف بعهٗا َهإ بعض""باب يف اغتعُاٍ ا

االغتعُاٍ نجرّيا، ست٢ ْٓب٘ إىل نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ شيو بكسض، زٕٚ تؿطٜط أٚ إؾطاط، 

اٙ يف َٛنٕع زٕٚ َٛنع، ع٢ً سػب األسٛاٍ ايساع١ٝ إيٝ٘، أٟ إٔ ٜهٕٛ "مبعٓ

ٌٓ ساٍ ؾال" ٌٓ َٛنع ٚع٢ً ن َٓا يف ن ٛٓغ١ ي٘، ؾأ  .10ٚاملػ

ٚبايعٛز٠ إىل عٓٛإ ايهتاب فٓسّزا: "ْٗط ع٢ً غؿط"، ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ ؾٝ٘ ًُٜشغ إٔ 

ٞٓ غري َتشٓكل ٖٓا؛ ؾايٓٗط ال ٜعًٛ س كٝك١، بٌ األؾٝا٤ ٖٞ اييت تعًٛ االغتعال٤ اؿكٝك

ٕٓ ايٓٓٗط ٖٓا  ٍٚٓ ع٢ً أ ؾٛق٘ ٚتطؿٛ عًٝ٘، ٚأَا عٔ االغتعال٤ اجملاظٟ ؾػٝؤ

                                                         
ٟٓ، ابٔ ٖؿاّ. ٖصا يف نجري َٔ نتب ايٓشٛ،ٚضز  6  ، تح:َػين ايًبٝب عٔ نتب األعاضٜب َٓٗا َجال: األْكاض

نط ابٔ . ٜٚص8>8ّ، م:5>>8يبٓإ: زاض ايؿهط، -بريٚت. 8ط ظٕ املباضى ٚقُس عًٞ محس اهلل،َا

 .6>8-4>8ٓعط: م:ٖؿاّ تػع١ َعإ يـ"ع٢ً"، ٜ

ُِساْٞ ابٔ عكٌٝ، عبس اهلل 7 ٟٓ اهل ٞٓ املكط . 6ز، 54ط ،ؾطح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيؿ١ٓٝ ابٔ َايو. بٔ عكٌٝ ايَعكًٝ
 .56-55:مّ، 4;>8ايكاٖط٠: زاض ايرتاخ، 

 .:;9:، مَػين ايًٓبٝب عٔ نتب األعاضٜب، ابٔ ٖؿاّ. األْكاضٟ 8

. ايكاٖط٠: زاض ايهتب املكط١ٜٓ، 5، ز5ٓذاض، ط، تح: قُس عًٞ ايٓاـكا٥ل، أبٛ ايؿتح عجُإ. ابٔ دين 9

 .649:ّ، م85>8

 .;64:املطدع ْؿػ٘، م 10
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ناإلْػإ، بٌ ٖٛ ايهاتب عٝٓ٘ ايصٟ ٜط٣ شات٘ ّْٗطا ع٢ً َٛعس زا٥ِ َع ايػؿط 

ٚايرتساٍ... ٚإٕ نإ حيٌُ َع٢ٓ "يف"؛ ؾٗٛ نصيو ْٗط بؿطٟ، ٚؾعٛض إْػاْٞ "يف" 

 سطن١ زا١ُ٥.غؿط َػتُٓط ٚ

َّا-ٚتأتٞ  ن١ًُ "غؿط"، ؾأْٗا يف شيو ؾإٔ ْٗط، يف ايتٓهري ٚعسّ ايتعطٜـ،  -ختا

١ْٓٛ نًُتني  ٌٓ َُٓٗا، ٚسطنات َتكاضب١، ْٚٗا١ٜ ٚاسس٠، َه ٚيف سطٚف ثالث١، يه

ّٛا َتٓاغُني قّٛتا ٞٓ خؿٝـ، ٚيف زالي١ ؼٌُ  ٚقطّؾا ٚم ٚزالي١ّ، يف دطؽ َٛغٝك

ٌٓ َا حيًُ٘ شيو اجملٍٗٛ َٔ ؾػـ، َٚتع١، َع٢ٓ ايرتساٍ ٚانتؿاف اجمل ٍٗٛ، به

 ٍٓ ن١ًُ "ايٓػؿط" ٚسسٖا ع٢ً ايػا١ٜ ٚاهلسف اؿكٝكٞ َٔ  -نصيو-ٚفاظؾ١... ٚيتس

ايهتاب، ٚفاٍ تأيٝؿ٘ نُٔ أزب ايطس١ً، ٚيٝٓطبل ايعٓٛإ ع٢ً املهُٕٛ، ٜٚعٓبط 

 عٓ٘.

ُٔح يٓا عٓٛإ "ْٗط ع٢ً غؿط" بب ًُٜ ػاط عال٤ ايسٜٔ ٚيف إؾاض٠ غطٜع١ ميهٔ إٔ 

ايػشطٟ ايصٟ نإ ٜعتًٝ٘ يف أغؿاضٙ ايػشط١ٜ اؾ١ًُٝ ايعايك١ بايصانط٠ اؾُع١ٝ 

 ب١... ايػؿط إىل عٛامل٘ ايػشط١ٜٓ اـالزا١ُ٥ اؿٓني إىل املانٞ اؾٌُٝ، ٚ

  ايػالف: قؿش١

 
ُِٓ غالف املؤٖيـ أٚ ايهتاب ٖٛ املؤيِّـ أٚ ايهاتب ْؿػ٘، ٖٚٛ  مجٌٝ إٔ ٜهٕٛ َك

ت٘؛ يتُجٌِّ ايٝعٜس ٖٓا؛ عٓسَا اختاض قٛض٠ نإ قس ايتكطٗا بعسغ أبٛ أؾطف َا ؾعً٘

قٛض٠ ايػالف، ٖٚٞ ايكٛض٠ ْؿػٗا اييت اختاضٖا يتهٕٛ َسخٌ أسس ؾكٍٛ نتاب٘ 

 نصيو.
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ٚقس ٜهٕٛ ٖصا االختٝاض َطتبّطا بأغباب عٓس٠ أٓزت إيٝ٘، غٛا٤ أقكس ايهاتب 

١ٓٝ مجاي١ٓٝ، أّ غريٖا...  تٓبٝٗٓا إيٝٗا أّ مل ٜككس، ٚغٛا٤ أناْت أغباّبا ْؿػ١ٓٝ، أّ ؾٓٓ

ٓٛ ض، ٜٚعطف أغؼ ايتكاط ايكٛض ٚظٚاٜاٖا ٚإنا٤اتٗا، ٚأْٛاع آالت ؾٗٛ قشؿٞ َٚك

( ٚؾتشات عسغاتٗا، َٚا حيتاد٘ َٔ تكطٜب أٚ Cameraايتكٜٛط أٚ "ايهاَريات" )

(، نُا أْٓ٘ حيب ايطغِ ٚميٌٝ Zoomإبعاز، ٚتكػري أٚ تهبري، َٚا ُٜعطف بـ"ايٓعّٚ" )

ٓني إيٝ٘، ٜٚطاٚزٙ سًِ إَػاى إيٝ٘ نجرّيا، ٚقٓطح بصيو أنجط َٔ َط٠، ٖٚٛ زا٥ِ اؿ

ٞٓ، ٚقٌ ب٘ األَط سٓس  -نصيو-ايطٜؿ١ ٚايتًٜٛٔ فٓسّزا شات ّٜٛ... ٖٚٛ  ْاقس تؿهًٝ

 ايتأيٝـ، نُا ؾعٌ يف نتاب٘ "غري٠ يٕٛ".

 Theٚػتُع املعطؾ١ بايتكٜٛط ٚايطغِ ٚايٓكس يف اختٝاض ٖصٙ ايكٛض٠ "ايؿٛتٛدطاؾ١ٓٝ" )
Photo )ٚأ (Photographicٖزٕٚ غري ) ا َٔ تًو ايكٛض ايهجري٠ اييت ايتكطٗا

ٌٓ باب أٚ ؾكٌ، ٚيف ثٓاٜا تًو األبٛاب أٚ  ايهاتب، ٚٚنعٗا يف نتاب٘، يف بسا١ٜ ن

 ايؿكٍٛ.

ٖٚٞ قٛض٠ ايتكطٗا بعسغت٘ ٖٛ، ٚمل ٜػاعسٙ ؾٝٗا َٓكٛض أٚ ظٌَٝ آخط، ٖٚٛ بٗصا 

ختاّ  ٜٛا٥ِ بني نتاب١ ايهاتب ٚاختٝاض قٛض٠ َٔ تكٜٛطٙ، ٚإٕ نإ قس أؾاض يف

ٕٓ بعض ايٓكٛض ناْت مبؿاضن١ أسس ايؿٓٓاْني، بُٝٓا دا٤ت  قؿشات ايهتاب إىل أ

 .11أخط٣ مبؿاضن١ إسس٣ املدطدات

(، يتهٕٛ َسخٌ 77ٚ 76دا٤ت ايٓكٛض٠ يف قؿشتني َٔ قؿشات ايهتاب، ُٖا )

ٛٓض،  ٞٓ َك باب "بًػاض ايؿٛؾا.. ع٢ً خط٢ أمحس بٔ ؾهالٕ"، ٖٚٛ ؼكٝل اغتطالع

 ّ. 2013يف ٜٓاٜط عاّ " ايعطبٞ" ف١ً (، 650َٔ) ايعسز يف ُْؿط

ٜطٜس تأنٝس بكُت٘ اإلبساع١ٝ اـاق١ َٓص اي١ًٖٛ األٚىل يالطالع ع٢ً ٚنأْٓ٘ بٗصا 

ايهتاب، بٌ قبٌ ملػ٘ ٚتكًٝب قؿشات٘؛ ؾايكٛض٠ غتؿٞ ظصب ايٓعط٠ األٚىل إيٝ٘، 

 ثِ ٜبسأ بعسٖا ايؿهٍٛ ٚسب ايكطا٠٤ ٚاالغتطالع.

                                                         
ٕٓ: ايٓكٛض مبؿاضن١ ايؿٓإ: غًُٝإ سٝسض، ٚدا٤ت يف 657:م .ْٗط ع٢ً غؿطٓعط: ٜ 11 ، ٚؾٝٗا ٜصنط أ

، 877ٔ، يف ايكؿشات: )(، ٚمبؿاضن١ املدطد١: ؾاط١ُ ايٓعٖطا٤ سػ>54، 6ٚ>8، 8ٚ;8ايكؿشات: )

ٚ878ٚ ،888ٚ ،88<ٚ ،898.) 
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بس  ٚأل١ُٖٝ قٛض٠ ايػالف ٚتأثريٖا ايهبري ع٢ً ايٓطا٥ٞ، َٓص ايًشع١ األٚىل، نإ ال

َٔ سػٔ االختٝاض، ٚزٓق١ ايتُشٝل، ٚاضتها٤ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايكٛض٠ َطآ٠ ايهتاب 

ٌٓ َا غٝأتٞ دٓطاٖا َٔ اْعهاؽ ع٢ً قؿش١ قبٍٛ ايكاضئ  نً٘، ٚؾاؼت٘، ٚتكٓبٌ ن

ّٓ، غًّبا نإ أّ إجياّبا.  ٚضأٜ٘ ايعا

ُ٘ا يف قٛض٠ غالف "ْٗط ع٢ً غؿط"؛ ؾُا إٕ تكع ايعني ع ًٝٗا ٚتؤزٟ األيٛإ زّٚضا َٗ

سٓت٢ تبشط يف ٖصا ايًٕٛ األظضم ايصٟ ميًؤٖا، ٖٚٛ يٕٛ قاف، مجٌٝ، ٜأخص ايطٚح 

إىل عٛامل ايٓكا٤، ٚايتؿاؤٍ، ٚاإلبساع... إْٓ٘ يٕٛ ايػه١ٓٝ، ٚايطُأ١ْٓٝ، ٚاالْؿطاح، 

إْٓ٘ يٕٛ اهلس٤ٚ ٚاالغرتخا٤... ٚببػاط١ٕ ٚعُٕل يف اآلٕ ْؿػ٘: إْٓ٘ يٕٛ ايبشط، ٚايػُا٤، 

 ملتٓاٖٞ... أٚ ٖهصا ٜبسٚ!ٚايؿها٤ غري ا

 ٓٔ َٚع اْؿطاح ايٓؿؼ بٗصا ايًٕٛ ايعصب ايطقطام ايصٟ تتعٜٓا ب٘ ؾتٝات ٜطتسٜٔ ظٜٓٗ

ٍٓ ع٢ً أْٓٗٔ َؤٓزٜات أٚ عهٛات يف ؾطق١ "َٛغٝك١ٓٝ" ؾعب١ٓٝ، ٜأتٞ  ايتكًٝسٟ، يف ١ٕ٦ٖٝ تس

ُّا َع َا حي ٟٓ، َتٓاغ ٝط ب٘ ضزٜؿ٘ ٖٚٛ ايًٕٛ األبٝض ايٓاقع ايصٟ نإ أغاؽ شيو ايع

ٞٓ احملٝط، ٚضخاَ٘ ايالَع املككٍٛ، ٚبطن١ املٝاٙ ايكػري٠  َٔ يٕٛ املعُاض األبٝض ايعاد

َّا ٚسطنات؛ ؾتٓعهؼ  اييت ترتاقل ع٢ً سآؾتٗا تًهِ ايعٖطات املتٓاغكات قا١َّ ٚقٛا

٠ٓٛ االْتُا٤  قٛضتٗٔ ع٢ً قؿشتٗا ايكاؾ١ٝ، يف َؿٕٗس ٜهٝـ ٖاي١ّ َٔ ايػعاز٠ ٚاؿب ٚق

اخ ايتًٝس ايصٟ ال ٜب٢ً؛ تطاخ بًسإ، ٚأدٝاٍ، ٚؾعٛب ؾت٢، ٜعٗط َٓٗا إىل شيو ايرت

األْٝل ايؿاٖس ع٢ً عع١ُ ايسٜٔ ٚايتاضٜذ، ٚمشٛخُٗا،  12َعُاض ٖصا "املػذس األبٝض"

ٚميجًٗا ٖٓا "بًػاض ايؿٛؾا" ايصٜٔ َا ظايٛا ٜتُٓػهٕٛ بأقٛهلِ ايعطٜك١، ٚحيتؿًٕٛ 

ٞٓ، ايساعٞ إىل احملب١ ٚاـري ٚايػالّ؛ ؾتططب ايطٚح، ٜٚٓتعـ بإغالَِٗ ايػُح ، ايٓك

اؾػس، ٚتتُاٌٜ األغكإ بأعصب األقٛات ٚاألؿإ... ؾًتػُض ايعني، يتػُع ظقعقات 

ايعكاؾري، ٚخطٜط املٝاٙ، ٚيتبشط ايطٚح يف "ْٗط ع٢ً غؿط"، َتٓٓك١ً َٔ نٓؿ١ إىل أخط٣، 

 َٚٔ ٚد١ٗ إىل أختٗا.

ٓس١َ ايهتاب ٚؾٗطغ٘؛ ؾإٕ ؾكٛي٘ أٚ أبٛاب٘ دا٤ت َٔ فُٛع١ٔ ٚنُا ٜعٗط َٔ َك

ٛٓض٠، َٚتؿٓطق١، يف أنجط َٔ بًس َٚس١ٜٓ، ٚيف أعٛاّ كتًؿ١، ايتكط  اغتطالعإت َك

                                                         
 .844:املطدع ْؿػ٘، م 12
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ٔٓ أْٓ٘ سني  خالهلا ايهاتب قّٛضا ؾت٢ ملٓاظط عٓس٠، ٚبأبعاز ٚظٚاٜا َتعٓسز٠... ٜٚػًب ايع

ٛٓض٠ ٔنُٔ ن تإب جيُعٗا بني زٓؾتٝ٘، عُس إىل دا٤ يٛنع تًو االغتطالعات املك

تًهِ ايٓكٛض، أٚ "األيبّٛ" يٝدتاض َٓٗا َا ٜٓاغب، يف ؾٛاتح تًو ايؿكٍٛ، ٚيف 

 ثٓاٜاٖا. 

ٕٓ قٛض٠ ايػالف ٖٞ اييت اغتأثطت بٓكٝب األغس يف قساض٠ ايهتاب، ٚيف  ٜٚبسٚ أ

أسس ؾكٛي٘؛ ٚناْت األثري٠، ٚاألقطب إىل قًب قاسبٗا؛ يصنط٣ طٝٓب١ قهاٖا 

ٌٓ ٖصا ٖٓ اى، أٚ ؾُاٍ املعٗط ايصٟ متٓجً٘، أٚ يعصٚب١ األيٛإ ٚضٓق١ األؿإ، أٚ يه

ٚٓي٘ ايؿؤاز... ٚاملٓطًع ع٢ً غري٠ ايهاتب  ٚشاى، َٚا قس ٜكاٍ مٓما تطاٙ ايعني، ٜٚتأ

ايصات١ٓٝ، ٚنتابات٘ يف ؾكًني َٔ نتاب٘ ٖصا، محال عٓٛاَْٞ: "تتاضغتإ: نتاب 

يؿٛؾا: ع٢ً خط٢ أمحس بٔ ؾهالٕ"، جيس أْٓ٘ ُنطِّّ يف ايبٗذ١ ٚاألؾذإ"، ٚ"بًػاض ا

"تتاضغتإ" أُٜٓا تهطِٜ، ٚاغُتكٔبٌ يف قط١ٜ "بًػاض" ع٢ً ْٗط "ايؿٛؾا" اغتكباٍ 

ايؿاؼني، ٚأٓزت ي٘ ايؿتٝات تًهِ ايطقكات ايتكًٝس١ٜ، ْٚعط أًٖٗا إيٝ٘ ْعطتِٗ إىل 

ّٗا هلِ يف ّ( ايصٟ د722ايطٓساي١ ايعطبٞ "أمحس بٔ ؾهالٕ" )ت بعس  ا٤ إيِٝٗ؛ َؿٓك

ّٝا املػادس، َٚؿّٝٓسا اؿكٕٛ املٓٝع١ ؿُاٜتِٗ َٔ  ُّا ؾطا٥ع ضٓبِٗ، ٚباْ زِٜٓٗ، َٚعًٓ

أعسا٥ِٗ... بعسَا طًب ًَهِٗ "أملـ بٔ ًٜطٛاض" شيو َٔ اـًٝؿ١ ايعٓباغٞ املكتسض 

 .13ّ(؛ ؾهإ ي٘ َا أضاز712 ٖـ/120 -ّ 673/ـ262ٖ   باهلل )

ٕٔ ايهتاب اي صٟ ُخٓط باؿذِ ايهبري، ٚبايًٕٛ األظضم ٚتأتٞ ٖصٙ ايٓكٛض٠ُ خًؿ١َٓٝ عٓٛا

ٞٓ" بايًٕٓٛ  ايػاَل ايعطٜض؛ ملعٜٕس َٔ ايتٓاغِ ٚاالْػذاّ، ٜعًٛٙ امس٘ "نتاب ايعطب

األمحط، ٚبٓٛع١ٓٝ اـٓط املُٝٓع٠ اييت أقبشت ؾعاّضا َعتُّسا جمل١ً "ايعطبٞ" ايٓاؾط٠ 

ت ايعٓٛإ (، يف غًػ١ً َا ْؿطت٘، ٚيٝهتب ؼ303ٖصا ايهتاب ايصٟ محٌ ضقِ )

 اغِ املؤٓيـ "أؾطف أبٛ ايٝعٜس"، زٕٚ يكب أٚ ن١ٝٓ أٚ ٚقـ َعٝٓٔ.

                                                         
13

ضغاي١ ابٔ ؾهالٕ يف ٚقـ ايٓطس١ً إىل بالز ؾهالٕ بٔ ايعٓباؽ بٔ ضاؾس بٔ مٓحاز.  ابٔ ؾهالٕ، أمحس بٔ 

ّ، >8>8، عات اجملُع ايعًُٞ ايعطبٖٞٓإ. زَؿل: َطبٛتح: غاَٞ ايس، ايٓتطى ٚاـعض ٚايٓطٚؽ ٚايٓككايب١

 َٚا بعسٖا. 844:، مْٗط ع٢ً غؿط، ٚ;9-:9:م
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ٞٓ، بعس ثٓٝٗا،  ٚيف ايعا١ٜٚ اي٢ُٓٝ َٔ أع٢ً ايٓكٛض٠ اييت غتُٓجٌ قؿش١ ايػالف اـًؿ

ـْ َٛدْع بٗصا اإلقساض، َعٕٓٛ بعٓٛإ قػري، ٚغٓط أغُل مٓما غٝأتٞ َٔ  ٜأتٞ تعطٜ

ايهتاب"، ٚتًٝ٘ نًُات ايهاتب اييت ابتسأ بٗا  نتاب١ بعسٙ، َهتٛب ؾٝ٘: "يف ٖصا

نتاب٘، ٚؼسّٜسا يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايتُٗٝس املعٕٓٛ بــ"ٖصٙ ايطسالت"، ٚاقُتبؼ 

ٞٓ ايصٟ دا٤ ؾٝ٘: "سني ٜػاؾُط املط٤ُ ال ٜهتؿـ ايبؿط، ٚال  َٓٗا ٖصا ايٓٓل ايتعطٜؿ

عًٞ ايتٛاقٌ ٜػتهؿـ األَه١ٓ، بٌ ٜعٝس انتؿاف شات٘. ناْت ايًػ١ تعػٔٓط 

سٝٓا، ؾأقطأ َٔ َعذِ االبتػاَات بهع َؿطزات، تؿتح يٞ أبٛابا َػًك١ ٖٓا ٖٚٓاى، 

ٚتٝػط َُٗيت يف ايتٓكٌ بني ايٓٗط ٚايبشط، بني ايٛازٟ ٚاؾبٌ، بني ايٛاس١ 

. 14ٚايكشطا٤، بني املسٕ ايهٛظَٛبٛيٝتا١ْٝ، ٚايكط٣ اييت مل متػٗا ْاض ايعٛمل١"

 ٚيتتٛاىل بك١ٓٝ ايتؿاقٌٝ األخط٣... 

ٚمٓما جيسض ايتٓبٝ٘ إيٝ٘ إٔ ْػد١ ايهتاب اإليهرت١ْٝٚ دا٤ت زٕٚ قؿش١ ايػالف 

امل١ًْٛ، ٚاملؿاض إيٝٗا يف ْػد١ ايهتاب ايٛضقٞ، بٌ انتؿت بكؿش١ بٝها٤، ظٗط يف 

ٞٓ( بًْٛٗا األمحط ٚططٜك١ اـٓط املُٝٓع٠ هلا، ٚأغؿً٘  أعالٖا اغِ )نتاب ايعطب

ٞٓ ٚبايًٕٓٛ األغٛز، زاالًّ ( نُٔ ؾهٌ املع303َٔٓٝباؾط٠ ضقِ ) ع٢ً ضقِ  اهلٓسغ

ًَٝٞ شيو عٓٛإ ايهتاب باـٓط األغٛز ايعطٜض، ٚاؿذِ ايهبري،  ايهتاب، ٚٔيـ

ٞٓ قػري: "اغتطالعات كتاض٠ َٔ ف١ً ايعطبٞ"، ٚأغؿً٘: بكًِ  ٚؼت٘ عٓٛإ ؾطع

عهؼ ايرتتٝب املٓتبع يف ايٓػد١ ايٛضق١ٝ اييت قٓسَت  ٚعسغ١ أؾطف أبٛ ايٝعٜس، ٖٚٛ

ُٚنع بًٕٛ أبٝض،  اغِ املؤٓيـ ع٢ً ايعٓٛإ ايؿطعٞ ايكػري: "اغتطالعات..." ايصٟ 

 .15أغؿٌ قٛض٠ ايػالف. ٚيتتبع شيو نً٘ بٝاْات ايتٛثٝل املعتاز٠
 قٛض٠ اهلٓس يف "ْٗط ع٢ً غؿط":

أؾطز أؾطف أبٛ ايٝعٜس ؾكًني أٚ بابني َٔ نتاب٘ يًشسٜح عٔ أغؿاضٙ إىل اهلٓس، 

مجٗٛض١ٜ "تتاضغتإ" ٚقط١ٜ "بًػاض ايؿٛؾا" ايتابع١ هلا، ٖٚٛ أَط مل ٜؿعً٘ َجًُا ؾعٌ َع 

                                                         
 .9:م .غؿط ْٗط ع٢ًأبٛ ايٝعٜس، أؾطف.  14

ّ(، نُٔ ايطابط 5489َاضؽ  48" ايصٟ أؾاض إىل إَها١ْٝ ؼٌُٝ ايهتاب، يف )ثكاؾاتٓعط: َٛقع "ٜ 15

  http://thaqafat.com/2016/03/30248 ّ.5454ٜٓاٜط  48تاضٜذ االطالع:  ايتايٞ:
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ٌٓ ؾكٌ يبًس َٔ ايبًسإ اييت  َع ؾكٍٛ نتاب٘ األخط٣؛ سني عُس إىل ؽكٝل ن

ظاضٖا. ٚقس ُٜعع٣ ٖصا إىل عسز َٔ األغباب، ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ نُٓٗا ٔنرب سذِ 

ايكآض٠ اهلٓس١ٜٓ"؛ يهداَتٗا، ٚاتػاع  اهلٓس اييت ُٜطًل عًٝٗا َع داضاتٗا َكطًح "ؾب٘

ِٓ ايبًسإ ايٛاقع١  أضانٝٗا. ٖٚٛ َكطًح ٜؿري إىل قػِ نبري َٔ ايكآض٠ اآلغ١ٜٓٛٝ، ٜه

 ،ٟٓ ع٢ً ايكؿٝش١ ايتهت١ْٓٝٛ اهلٓس١ٜ، إناؾ١ إىل اؾعض املتُطنع٠ ع٢ً اؾطف ايكاض

غطٜالْها،  ٖٚٞ: اهلٓس، ٚبانػتإ، ٚبٓػالزٜـ، ْٚٝباٍ، ٚبٛتإ، إناؾ١ إىل دعض

( عاز٠ ع٢ً "ؾب٘ The Subcontinentٚدعض املايسٜـ. ُٜٚطًل َكطًح "ؾب١ ايكآض٠" )

 .16ايكآض٠ اهلٓس١ٜٓ"

( َٔ ف١ً "ايعطبٞ"، 303ايعسز ضقِ ) تعٛز ايٓطس١ً اآلٕ إىل "ْٗط ع٢ً غؿط" ايصٟ محٌ

ّْا 2033ٚايكازض يف ٜٛيٝٛ عاّ  ٔٛ ّ، ٚبؿكًٝ٘ ايًصٜٔ أؾطزُٖا املؤٓيـ عٔ اهلٓس؛ َعٓ

ٍٚٓ َُٓٗا بـ"ؼت مسا٤ نٛدطات"، ْٚاؾّطا إٜٓاٙ يف ايعسز ) (، َٔ ف١ً 346ايؿكٌ األ

ٞٓ، يف َاضؽ عاّ  (، 321-332ّ، َٚٛضزٙ نُٔ ْطام ايكؿشات )2004ايعطب

 -غابّكا-ُا تالٙ ايؿكٌ ايجاْٞ َباؾط٠، بعٓٛإ: "عطف ايػًطإ أنرب"، ٚاملٓؿٛض ؾٝ

ؿشات ّ، ٚامُلدٓكل بايك2033"، يف َاضؽ عاّ "ايعطبٞ(، َٔ ف١ً 454يف ايعسز )

(322-341  .) 

( قؿش١، يف ؾكًني َتتابعني ٚضقٝ٘ا، 30ٜأتٞ "ْٗط ع٢ً غؿط"، ٚنُٔ قطاب١ )

( غٓٛات؛ بسأت أٚالُٖا 7ني إىل اهلٓس، َؾكًت بُٝٓٗا )ٚكٓككني يطسًتني اغتطالعٝٓت

ّ(. ٚنُٔ ٖصٙ املػاس١ 2033ُٗا يف )َاضؽ تّ(، ٚاختتُت ثا2004ْٝيف )َاضؽ 

١ٓٝ ٜؿطؽ ايطٓساي١ َا يف دعبت٘ َٔ شنطٜات، ٚقٛض، ٚأسساخ،  ايٛضق١ٝ، ٚاملس٠ ايعَٓ

 ٚاْطباعات. 

ٖٞ ضس١ً َؿع١ُ مبعٜر َٔ "ؼت مسا٤ نٛدطات" ناْت ايطس١ً األٚىل إىل اهلٓس، ٚ

املؿاعط ٚاأليٛإ، ٚايتٛابٌ ٚايبٗاضات... ٚغًٝط َٔ ايجٓا٥ٝٓات اييت ؼٌُ يف طٝٓاتٗا 

َّا سّٝٓا، ٚتٓاقّها قاضّخا سّٝٓا آخط... ٖٚهصا ٖٞ اؿٝا٠. ُّا ٚاْػذا  تٓاغ

                                                         
 ٓعط:ٜ 16

McLeod, John. The History of India, First Edition. Greenwood Publishing Group, 

U.S.A,  2002 , p:1. 
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محٌ ايؿكٌ عٓٛإ "ؼت مسا٤ نٛدطات"، ٚدا٤ "ؾٛم" قٛض٠ "ؾٛتٛغطاؾ١ٓٝ"، ممتٓس٠ 

س١ قؿشتني ناًَتني، ١٦ًَٝٚ باأليٛإ ايك١ٜٛ اييت َٓجًت أضن١ٝ ايؿكٌ، ع٢ً َػا

ٚايعٓٛإ، ٚاملهُٕٛ... إش ُتعٗط ايكٛض٠ُ أٚاْٞ َعس١ْٓٝ قػري٠، َطقٛق١ ؾٛم ق١ٓٝٓٝ 

زا٥ط١ٜٓ، ؼتٟٛ أطع١ُ تكًٝس١ٜٓ، اعتاز أبٓا٤ اهلٓس تٓاٚهلا بٗصٙ ايهٝؿ١ٝ، ٚتتٓاثط ع٢ً 

طبام ٚاألٚاْٞ ٚايكٛاْٞ، بتالت ايعٖٛض ٚأٚضاقٗا األضض املرتب١، ٚظٛاض ٖصٙ األ

املتعٓسز٠ األيٛإ ٚاألؾهاٍ، بني أبٝض، ٚأقؿط، ٚأمحط قإ، يف تٓاغِ َع أيٛإ 

 األطبام اييت دا٤ت قؿطا٤، ٚبطتكاي١ٝ، ٚبٝها٤.

تهاز ٖصٙ ايٓكٛض٠ تٓطل باؿٝا٠، ٚتعٓبط عٔ َهُٕٛ َا غٝأتٞ بعسٖا َٔ قؿشات 

 سٝاتِٗ. ؼهٞ تاضٜذ أبٓا٥ٗا، ٚ

ٚيف يػ١ ايكشاؾ١ ٚاإلعالّ ؾإٕ ايكٛض٠ بأيـ ن١ًُ، ٚنصيو نإ اؿاٍ ٖٓا؛ إش 

 ٜبسأ ايؿكٌ بايؿكط٠ اآلت١ٝ: 

"َػادْس َٚعابْس، ؾٝٛر ٜتعبُسٕٚ آْا٤ ايًٌٝ، ْٚػَٓاى ظاٖسٕٚ عٔ نذٝر ايٓٗاض، 

َٓاضاْت تٗتعُٓ، ٚأخط٣ ؽتؿٞ، بٛابات َٗذٛض٠، ٚزضٚب َعزمح١، بٝٛت يٝؼ هلا َٔ 

ـْ ْازض٠ يف عطض  مست ايبٝٛت ؾ٤ٞ، ٚقكٛض تػتعٝس أب١ٗ عكٛض ايػالطني، َتاس

ايططٜل، َٚكتٓٝات آغط٠ ؼت سطاغ١ َؿسز٠، أنطس١ تعاْل قبابٗا املعضنؿ١ 

ايػُا٤، ٚقبٛض تؿرتف تٛابٝتٗا اؿذط١ٜ األضض، غابات َٔ قؿٝح، ٚأؾذاض َٔ 

إْٗا ايػُا٤ اييت  أمسٓت، ٚأغٛاض َٔ خٝـ، ٚؾٛاٖس َٔ سذط، ٖٚٛا٤ َٔ ضَاز،

ؼتٗا تٓاّ أمحس آباز ٚغٛضات ٚؾٛزضا ٚغاْسٟ ََْذاض، ٚنجرْي َٔ َسٕ قاؾع١ 

 .17نٛدطات اهلٓس١ٜ، َتًشؿ١ بأيـ يٕٛ ٚيٕٛ"

 ١ٓٝ ٛٓاب١ شٖٓ ٛٓاب١ ايسخٍٛ إىل ٚال١ٜ "نٛدطات" اهلٓس١ٜ، ٖٚٞ ب ُتعٓس ايؿكط٠ ايػابك١ ب

أبعازٖا ايطٓساي١ ْؿػ٘، ٚأٓطط ظٚاٜا ضؤٜتٗا َٔ َٓعٛضٙ ايصٟ أغكط٘ ع٢ً ؾهط َسٓسز 

املتًٓكٞ ٚاْطباعات٘ األٚىل... ٖٚٛ أَط سطز ٚزقٝل يًػا١ٜ؛ ٚقس ًٜكٞ بعالي٘ ع٢ً ايؿكٌ 

نًٓ٘؛ غًّبا نإ، أّ إجياّبا، أّ َطاٚس١ بُٝٓٗا. ٚقس ٜٓكطع سبٌ ايٛقٌ بني املتًٓكٞ 

                                                         
 .889. م:ْٗط ع٢ً غؿطأبٛ ايٝعٜس، أؾطف.  17

www.aljeelaljadeed.in



 اجليل اجلديد 22                                                   ...اهلند يف الرحلة العربية املعاصرة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0202 يونيو  -يناير                       3ج/ – 6ع 

٠ٓٛ َٚتا١ْ، ٜٚطاؾك٘ ٚناتب٘ َٓص تًو اـٝٛط ا ألٚىل، نُا قس ميتٓس إىل ؾعٛض ٜعزاز ق

َٓا تأٓنّسا، أٚ َٛاؾك١ّ، أٚ تؿّٓٝسا.  ط١ًٝ ايؿكٌ؛ عّجا عٔ املعًَٛات املدتعي١ ايػابك١؛ إ

 ٚبني ٖصا ٚشاى ٜبك٢ ايرتٓقب ٚاالْتعاض.

ايٛاقع١ مشاٍ غطب اهلٓس، َٚعامل  املسخٌ املدتعٍ بـٛال١ٜ "نٛدطات"ُٜعطِّف ٖصا 

اؿٝا٠ ٚثٓا٥ٝٓاتٗا املتٓاقه١ ٚاملتٓاغك١ ؾٝٗا يف إٓ ٚاسس، ٜٚٓتٗٞ ايؿكٌ بؿكطتني 

 Mohandas Karamchandٗامتا غاْسٟ )املَرتابطتني؛ تتشسخ األٚىل عٔ طًٜٛتني ٚ
Gandhi( ؛)؛ املٓانٌ ايهبري ايصٟ ُأطًل 3726ٜٓاٜط  10 -3647ّأنتٛبط  02)ّ

َٔ  ْسٟ لاض"، أٚ َس١ٜٓ غاْسٟ، بساّلاامس٘ ع٢ً عاق١ُ "نٛدطات" اؾسٜس٠: "غ

ايعاق١ُ ايكسمي١ "أمحس آباز"؛ ٚتتشسخ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ عٔ "غطزاض باتٌٝ"؛ ضؾٝل 

ٖٛ: غطزاض ؾاالباٟ  ؿٗٛض، ٚابٔ ايٛال١ٜ، ٚامس٘ ناَاّل"غاْسٟ"، ٚايكا٥س امل

 33 -3653ّأنتٛبط  13) (Jhaverbhai Patel Vallabhbhaiدٖٛاؾطباٟ باتٌ، )

 ّ(. 3730زٜػُرب 

 غاْسٟ ايعاق١ُ إىل ايططٜل تبتسئ ؾكط٠ "غاْسٟ" بكٍٛ ايٓطٓساي١/ايهاتب: "يف
 سٝا٠ ؾٝ٘ ْػتعٝس ايصٟ املٓعٍ ،(أؾطّ )غاْسٟ غٓتٛقـ يف غاْسٟ َس١ٜٓ أٚ لاض،

 َٓهست٘ تطى ٚب٘ ايهبري، املٓانٌ ؾٝ٘ عاف ايصٟ املهإ غاْسٟ، ٖٚٛ املٗامتا
. ٜٚهٌُ: "ٜكٍٛ غاْسٟ: )ع٢ً املط٤ أال حيٛظ 18ري"ايؿٗ َػعي٘ َٚٓٗا ٚغرتت٘ ٚأزٚات٘،

 .19أٚ حيتؿغ مبا يٝؼ يف ساد١ إيٝ٘، َٔ َأنٌ ًَٚبؼ ٚأثاخ("

َٚع ختاّ ؾكط٠ "غاْسٟ" ايػابك١ تأتٞ آخط ؾكط٠ يف ايؿكٌ، َتشسث١ عٔ "غطزاض"، 

ؾٝٗا ٜٛضز ايطٓساي١/ايهاتب قٍٛ "غطازض باتٌٝ": َٚػسي١ ايػتاض ع٢ً ايٛال١ٜ نا١ًَ، ٚ

 ٜبهٞ ؾٝٗا ٚال إْػإ، ؾٝٗا جيٛع ال َٓتذ١، ق٠ٛ اهلٓس تكبح ايٛسٝس٠ إٔ "ضغبيت
 عاَا َٔ مخػني َٔ أنجط ، يٝعًٓل بعسٖا قا٥ال: "بعس20ايعٝـ" يك١ُ أدٌ َٔ أسس

 ْػ١ُ ًَٝاض أنجط َٔ عَ ايتشكل، ع٢ً عك١ٝ ضغبت٘ تعٍ مل غطزاض، ضسٌٝ
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 َٔ ؾاٖس ع٢ً قطأت سسٜك١ بػٝط١، ٚأَاّ طاغٛض، َػطح قطب بالزٙ... ٜػهٕٓٛ
 اؿه١َٝٛ غري املٓعُات َٔ َٗسا٠ غالّ، ؾذط٠)ايعباضات  ٖصٙ األغٛز ايطخاّ

ٚظضا٤  ض٥ٝؼ ،2003ّؾرباٜط  25 يف ؾٝهط، تؿاْسضا نٛدطات، بٛاغط١ يف

 عكؿت اييت ايكالقٌ املس١ْٝ خالٍ ٚاألخ٠ٛ ايتُاغو َؿاٖس يتدًٝس ايػابل، اهلٓس
 تعًٛ ال اييت ايكػري٠ ايؿذط٠ اؿسٜك١ اْتكبت تًو يف (.2002 يف بهٛدطات

األيٛإ  إْٗا امل١ًْٛ. األسذاض َٔ قػري٠ أٖطاَات أضناْ٘ َطبع ع٢ً ؾٛم املرتٜٔ،

 . 21بايػالّ" ؼًِ نٛدطات، مسا٤ ؼت تعٝـ اييت

١َٓ، ٚ"نٛدطات" خآق١،ؽتعٍ ايؿكطتا  ٕ ايػابكتإ غري٠ عسز َٔ ععُا٤ اهلٓس عا

صنري عسخ َِٗ نإ قس ٚقع يف "نٛدطات" غ١ٓ نُا ال تٓػ٢ ايؿكط٠ األخري٠ ايت

ّ، ٖٚٛ سسخ ضغِ َا خًٓؿ٘ َٔ زَا٤ ٚأسساخ َطٜط٠، إال أْٓ٘ أٓز٣ إىل متاغو 2002

ت... ؾُع اْسالع أعُاٍ ايعٓـ األخ٠ٛ يف ايؿعب ايٛاسس، ٚإٕ اختًؿت األعطام ٚايسٜاْا

١ٓٝ املػ١ًُ يف "نٛدطات"، تًو ايػ١ٓ؛ إال إٔ ايؿعب قاٍ  ٚايتكتٌٝ يف سل األقً

نًُت٘، ْٚبص تًو ايعٓكط١ٜ اييت ساٚيت إؾعاٍ ؾتًٝٗا عكب١ َٔ املتططؾني، ٚٚقؿت 

ّٜسا ٚاسس٠ َع اؿٓل... ٚنإ ٖصا ٖٛ املهػب األععِ ايصٟ خطز ب٘ َٔ بني 

 .22ايطناّ

ٗا ايهاتب عٓباؽ"، إسس٣ ايؿدكٝات اييت ايتك٢ بٜٚأتٞ ايتعًٝل ع٢ً يػإ "أ.

ٚاملػتطًع، بكٛي٘: "إْٗا املط٠ األٚىل يف تاضٜذ اهلٓس، إٔ ؼسخ َصع١ يًُػًُني ٚإٔ 

، ٖٚٛ ُٜطدع األَط إىل قهاٜا 23ٜتِ تسَري ملُتًهاتِٗ مبجٌ ٖصٙ ايططٜك١ املٓع١ُ..."

غٝاغ١ٝ ٚخاضد١ٝ؛ ؾريزف ايهاتب قا٥ال: "نُٓت أعتكُس قبٌ يكا٥ٞ بعباؽ إٔ اؿؼَٓ 

املؤاَطاتٞ ٜطتبط بكهاٜاْا ؾكط، يهٓين ٚدست٘ ٜطتبط أٜها بكهاٜا أخط٣، ٚيس٣ 

 .24عٓ٘ َربضاتِٗ" املساؾعني

                                                         
 .املكسض ْؿػ٘ 21

 اؿسٜح عٔ ٖصا األَط يف قؿشات ايؿكٌ ايػابك١. ٓعطٜ 22
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ٞٓ إىل ٖصٙ ايكه١ٝ اؿٓػاغ١ ٚايؿا٥ه١ يف اجملتُع اهلٓسٟ ٜٚ عٛز ايهاتب ايكشؿ

َتعٓسز األعطام ٚايسٜاْات ٚايطٛا٥ـ؛ ؾٝططقٗا َٔ باب ايعًِ ٚايعٌُ ْٚػب١ املػًُني 

َٔ اهلٓسٚؽ ؾُٝٗا؛ ؾًٝشغ ايؿطم ايهبري ٚايبٕٛ ايؿا٥ع بني سٓغ ٖصا ٚشاى، 

يًؿٓو يف قشتٗا؛ ؾٝكٍٛ:   ال تسع فااّلضقاّ ايكاطع١ اييتٜٚؤٓنس ٖصٙ اؿكا٥ل باأل

"تتشسخ ايكشـ عٔ ايٓا٥ب اهلٓسٟ ايصٟ حيصض َٔ كاطط ظٜاز٠ املػًُني يف 

نٛدطات، َكاض١ْ بٓكل عسز اهلٓسٚؽ. إْ٘ ايٓا٥ب ٜطٜس إٔ ٜبك٢ ايتٛاظٕ قا٥ُا، 

َٔ مخػني ًَْٝٛا  %6ست٢ ال خيتٌ ايٓػٝر االدتُاعٞ. ٜبًؼ عسز املػًُني مٛ 

املا١٥ َِٓٗ َٔ ايٓػا٤( ِٖ غهإ نٛدطات، أق١ًٝ تػتشل أنجط مما تٓاي٘ )غتٕٛ ب

 .25َٔ خسَات ٚضعا١ٜ يًُكسغات ٚٚظا٥ـ"

ع٢ً ايتعًِٝ ؾٝكٍٛ: "إٕ األضقاّ ال تتٛقـ عٔ بٝإ ايؿاضم ايؿاغع بني  ٜٚهطب َجاّل

غًب١ٝ اهلٓسٚغ١ٝ يف اؿهٛض ايػا٥ب يألق١ًٝ املػ١ًُ يف َكابٌ اؿهٛض ايطاغذ يأل

ايتعًِٝ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ؾُٔ بني ايعسز ايهًٞ يًطالب ايصٜٔ ٜهًُٕٛ زضاغتِٗ يف 

ؾكط، ؾُٝا  %3ض3داَع١ نٛدطات بعس َطاسٌ ايتعًِٝ األٚي١ٝ، ٜبًؼ عسز املػًُني 

 .26..."%71ض5تبًؼ ْػب١ اهلٓسٚؽ 

طٛض ٜػتجين األق١ًٝ املػ١ًُ، اييت ٜكؿْٛٗا ٚيٝعًٓل ع٢ً َا غبل قا٥اّل: "ٚيهٔ شيو ايت

 . 27بـ )األر األقػط( اييت عًٝٗا إٔ تكبٌ بإَال٤ات أخٝٗا األنرب!"

ٞٓ املػتطًع يف ؼكٝكات٘ ٚعطض َؿاٖسات٘؛ ؾريقس ٖصٙ املٓط٠ قه١ٓٝ  ٜٚػتُط ايكشؿ

 ِٓ اغتكٓط بِٗ اؿاٍ يف اهلٓس، "ايٓػٝسٜٓني" األؾاضق١ ايصٜٔ أسهطٚا يف ايبس٤ عبّٝسا، ث

أٜٓاّ االغتعُاض ايربٜطاْٞ، ٚاهلٛيٓسٟ، ٚايربتػايٞ... ٚغريٙ، يٝؿٓهًٛا ؾ١٦ ؾكري٠ 

ُٓؿ١، هلا َالقٗا اـاق١ يف ايٛدٛٙ ايػُطا٤، ٚاملالبؼ، ٚاملػانٔ، ٚايعازات،  َٗ

ٚططٜك١ ْكـ األبٛاب ٚايٓٛاؾص ٚايؿطؾات، ٚست٢ يف قبٛضِٖ اييت تعًٖٛا األعالّ 

هطا٤، املٛدٛز٠ ع٢ً قاضع١ ايططٜل يف "أمحس آباز" ٚ"غٛضات"... ٚععاؤِٖ اـام اـ
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ٜهُٔ يف ؾدطِٖ بـ"بالٍ بٔ ضباح" اؿبؿٞ ضنٞ اهلل عٓ٘؛ َؤشٕ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚغًِ، ٚبأِْٗ أسؿاز ٖصا ايكشابٞ اؾًٌٝ.

إىل  ٚع٢ً ايعهؼ َٔ ٖؤال٤ "ايػٝسٜٓني" األسباف ايكازَني قػّطا َٔ أؾطٜكٝا

"نٛدطات" تعٝـ طا٥ؿ١ أخط٣ َٔ املػًُني املٗادطٜٔ َٔ "نٛدطات" إىل مجٗٛض١ٜ 

دٓٛب أؾطٜكٝا، ٚخاق١ يف تًو ايهٛاسٞ املتامخ١ يًعاق١ُ "دٖٛاْػبريز"، 

ْٛٓٛا ٖٓاى فتُّعا ٖٓسٜ٘ا َكٓػّطا، حيتؿغ بعازات٘ ٚتكايٝسٙ يف األعٝاز ٚاملالبؼ  ٚيٝه

 .28ٝس اهلٓسٚؽٚايعٚاز... ٜٚكتبؼ بعّها َٔ تكاي

ٚتعٛز املؿاضق١ ايكاضخ١ فٓسّزا بأضقاَٗا ٚيكطاتٗا ٚٚاقعٗا؛ يتعهؼ َا تكع عًٝ٘ عٝٓا 

ْٚٓ٘ قًِ ايهاتب ايطٓساي١ سني خيٓط:  ٞٓ ٚاملػتطًع، ٚيٝس ٛٓض ٚايكشؿ  املك

هلٓس، "أقطأ أسسخ تكطٜط عٔ نٛدطات: ؼككت يًٛال١ٜ أع٢ً ْػب١ منٛ اقتكازٟ يف ا

خالٍ ايػٓٛات ايجالخ % 30ض 1، ٚبٓػب١ 1/2002ّ خالٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ 33%ٖٚٞ 

املان١ٝ، ٖٚٞ ايٓػب١ األع٢ً أٜها. يهٔ األضقاّ غري َا غٓطاٙ، ُتكأؾُشٓا يف املس١ٜٓ 

َؿاْٖس َٚتِكَؿُعٓا َؿاْٖس أخط٣: ؾشاشٕٚ يٝؼ ؾِٝٗ َٔ اؿٝا٠ غ٣ٛ األْؿاؽ، 

مسا٤، بْٝٛت تطاث١ٝ آ١ًٜ يًػكٛٔط، ٚفُعاْت ٚقػٕٓٛ يػت تعطف عِٓٗ غري األ

دسٜس٠ تتشسخ بًػ١ ايعٛمل١، أطٛام َٔ ٚضز َتٖٛر ٚغشابات َٔ عطٛض ايتٛابٌ 

ٍْ ؾطٔٓ ايعطبات، ٚأؾٝاٍ ملؤاْػ١ ايػٝاح، ٚبكط يًعباز٠، ٚخٍٝٛ يًكٝاز٠،  ايٓؿاش٠، ٔدُا

ْٕ ٚعكاؾرُي، ؾطاؾات خهطا٤ ٚغٓادب مسطا٤، عري٠ْ تػطز ؾٝٗا  َطانب غطبا

ؾطاع١ٝ، ٚعؿٛا٥ٝات تتعصب ؼت ٚطأ٠ ايتًٛخ، زضادات ْاض١ٜ، ٚعطبات ضٜهؿا، 

غٝاضات حيطنٗا ايعازّ، ٚأخط٣ ؼطى ايػباض، ؾعاضات ضْا١ْ ؽؿٞ ؼتٗا ايهجري، 

ٚعباضات ؾهؿان١ عٔ ضٜاح ايتػٝري، ٚآضا٤ تًْٛٗا األٜاّ، َكاْع تكًٝس١ٜ ٜس١ٜٚ 

املاٍ ٚايعُاٍ ٚاآلالت اؿسٜج١، آهل١ تٓكطض، ٚأخط٣ زٜٓاقٛض١ٜ تٓٗض َتد١ُ ب

ٖٓسٚغ١ٝ َكٓٛع١ َٔ ايٛضم ٚاؿذط ٚاـؿب، ٚعباز َػًُٕٛ ٜعٝؿٕٛ يف بٝٛت َٔ 

 . 29ٚضم ٚسذط ٚخؿب!"

                                                         
 .858->88املكسض ْؿػ٘، م: 28
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ُٓا أسٓؼ ب٘ ايهاتب،  يكس عٓبطت ايؿكط٠ ايػابك١ مبؿاضقاتٗا ٚنًُاتٗا ٚضَٛظٖا، ع

يو نًٓ٘ بعال١َ ايتأٓثط ٚزاليتٗا ايتعذب١ٝ ٖٓا، ٚأضاز إٜكاي٘ إىل َتًٓكٝ٘، ٚاختتِ ش

 ٚإغكاطاتٗا اييت تبك٢ مٓحاي١ أٚد٘ َتعٓسز٠.

َٚا ٜتدًًٓٗا َٔ ؾكطات عٓس٠، ٜعخط  -أٚ ؾكطتٝ٘-ٚبني ؾكط٠ ايبس٤، ٚؾكط٠ اـتاّ 

١، عٔ ايؿكٌ بتؿاقٌٝ نجري٠، َٚعًَٛات، ٚإسكا٥ٝٓات، ٚأضقاّ َتتاي١ٝ ٚزقٝك

ْٚٓتٗا غذال ٛٓضٜٔ، سكا٥ل ٚٚقا٥ع ز ت ايتاضٜذ ٚاملؤضخني، ٚضقستٗا عسغات املك

ٚغططتٗا أقالّ ايكشؿٝٓني، ٚتٓاقًتٗا أقٛات املصٜعني، ٚبٓجتٗا قٓٛات اإلعالّ 

ٌٓ إٓ ٚسني.  ٚؾبهات ايتٛاقٌ اؿسٜج١ يف ن

ؾُٔ ْعطت٘ اإلْػا١ْٝ ايكازق١ يتًو اؿاالت اييت ميٓط بٗا نجري َٔ طبكات ايؿعب 

خاق١، َٔ تُٗٝـ، َٚعاْا٠، ٚؾكط، ٚغ٤ٛ ساٍ... إىل ضقسٙ  ايؿكري٠ عا١َ، ٚاملػ١ًُ

ملٓاظٍ يٝػت ناملٓاظٍ يف ؾ٤ٞ! ؾال غكـ ٜػطٝٓٗا، ٚال ْٛاؾص ٜتػًٌٓ ايٓٛض َٔ 

خالهلا، ٚال زضز ٜطبط بني طٛابكٗا! إىل قاٚيت٘ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً قه١ٝ َٔ 

ِٓ اقرتاح بعض اؿًٍٛ ع٢ً عسز َٔ  املػؤٚيني؛ عًٓٗا ايكهاٜا ايؿا٥ه١ يف اجملتُع، ث

ا ايؿعب، ٜٚؤٜٓسٖا اؾُٗٛض، ٚتسعُٗا اؿه١َٛ، ٗتهٕٛ ْادع١ ْاسذ١؛ ؾٝػعس ب

ِٓ ؾا٥ستٗا ايؿطا٥ح ناؾ١.  ٚتع

قكري٠، ٚكتعي١، ٚقامت١، َٚتد١ُ  بُٝٓا دا٤ت ؾكط٠ بس٤ ايؿكٌ ناَاّلٖٚهصا.. ؾ

؛ تػاضع١بايجٓا٥ٝٓات ٚايتٓاقهات ايكاضخ١، َٚعزمح١ بتعكٝسات اؿٝا٠ ٚتػرياتٗا امل

 -يف عَُٛٗا-، ٚاتػُت باهلس٤ٚ ايٓػيٓب، ٚايػهٕٛ دا٤ت ؾكط٠ اـتاّ أنجط طٛاّل

َُٓاغ١ُ بني نًُات ايؿكٌ األٚىل يف  قاٚي١ بٓح األٌَ ٚايطُأ١ْٓٝ يف ايٓؿٛؽ، ٚ

عٓٛاْ٘ ايط٥ٝؼ "ؼت مسا٤ نٛدطات"، ٚبني آخط نًُات ايؿكٌ اييت نٓطضت 

: "إْٓٗا األيٛإ اييت تعٝـ ؼت مسا٤ ايعٓٛإ ناَاّل، ٚاستٛت٘ بني دٓباتٗا

نٛدطات، ؼًِ بايػالّ". ٖٚٛ سًِ ٚأٌَ ٜطاٚز إْػإ ٖصٙ ايبػٝط١ َا زاّ سٝ٘ا... 

َّا َا. ِٓ ايػالّ ٜٛ  ؾًتػتُٓط اآلَاٍ، ٚيتكٓسقٗا األسالّ، ٚيتشٓككٗا األعُاٍ، ٚيٝع

اي١، ٜٚأتٞ ايؿكٌ ايجاْٞ َٔ ؾكٍٛ ايهتاب ايصٟ ٜػتطًع قٛض٠ اهلٓس يس٣ ايطٓس

ٍٚٓ، ٚيٝتػاٜٚا  ُّا، مبذُٛع عؿطٜٔ قؿش١ّ َكابٌ ثالثني يًؿكٌ األ ٌٓ سذ يٝهٕٛ أق
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ٌٓ َُٓٗا، َٓٗا قؿشتإ  َّعا يف عسز ايكؿشات املؿطز٠ يًٓكٛض؛ غُؼ قؿشات يه

ٌٓ ؾكٌ؛ ممٓج١ً خًؿ١ٓٝ ايعٓٛإ ايهبري٠، ٚيٝعٕٓٛ ٖصا ايؿكٌ  ناًَتإ بسا١ٜ ن

ٗٓس ي٘ تًو بـ"عطف ايػًطإ أنرب"، ٖٚٛ عٓٛإ ٜ ٓاغب قتٛاٙ، ٜٚتٓاغِ َع٘، ٚمت

ايكٛض٠ اييت متٓجٌ دع٤ّا َٔ ؾطؾات شيو ايعطف أٚ ايككط املٓٝـ ايصٟ ُبين يًػًطإ 

ٍَٚٓ  33"دالٍ ايسٜٔ أنرب"، املٛيٛز يف )  ٢31 يف )ّ(، ٚاملتٛؾ3322عاّ تؿطٜٔ األ

 ٍَٓٚ  ّ(.3403عاّ تؿطٜٔ األ

قاّ ٚاإلسكا٥ٝات ٚايتٛاضٜذ املؤٓنس٠ ٜتهٓطض يف ٖصا ايؿكٌ، نػابك٘، شنط األض

قسم املعًَٛات ايٛاضز٠ ٚزٓقتٗا، نُا ٜتدًٌٓ تًو األضقاّ ٚايتٛاضٜذ ٚاإلسكا٥ٝٓات 

ٞٓ ندِ "ؾًِٝ"، تٓاٍٚ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايتاضخي١ٝ  ايكاض١َ سسٜح عٔ عٌُ غُٝٓا٥

ٖٓ ٓٞ ا املؤٓثط٠ يف تاضٜذ اهلٓس، ُٚعٕٓٛ بــ"دٛزا أنرب"، ٜٚػرتدع ايهاتب اإلعالَ

يكطات َٔ شيو ايعٌُ، َٚؿاٖس َؤٓثط٠ َٓ٘، نُا ٜعكس َكاض١ْ غطٜع١ بني ؾدكٝٓيت 

ٞٓ ٚاملُٓجٌ املؤٓزٟ هلا، ٜٚٓكٌ ؾعٛضٙ ؿع١ ضؤٜت٘ املُٓجٌ/ايػًطإ،  ايػًطإ اؿكٝك

ٖٚٛ جيتاظ ايػذاز٠ اؿُطا٤، يف "َٗطدإ املٓرب ايصٖيب ايسٚيٞ يػُٝٓا ايعامل 

إىل "َٗطدإ قاظإ ايسٚيٞ يػُٝٓا ايعامل  اإلغالَٞ" )قبٌ إٔ ٜتػٝٓط امس٘

 Hrithikاإلغالَٞ"(، ٚتػًِٝ دا٥ع٠ أؾهٌ ممٓجٌ عٔ ٖصا ايسٚض يـ"ٖطٜجٝو ضٚؾإ" )
Roshan :ُٜٓطل ضٜتٝو ضٚؾإ(، )ٚباهلٓس١ٜٓ( )ऋतिक रोशन ٚاملٛيٛز يف بَٛباٟ، يف ،)

 ّ.7:>8 عاّ ٜٓاٜط 84

غري٠ ايػًطإ دالٍ ايسٜٔ أنرب،  ُٜعٓس ٖصا ايؿكٌ تاضخيٝ٘ا يف َععُ٘؛ ؾٗٛ حيهٞ

ٚاألقٛاٍ املبايػ١ يف شنط قؿات٘ اييت تكٌ يف بعهٗا سٓس اـٛاضم... ًُُٜٚح يف نتاب١ 

ايطٓساي١ ٖٓا بعض ايتؿهٝو ؾُٝا ٜكطؤٙ عٔ ٖصٙ ايؿدك١ٝ، ٚعسّ ايتػًِٝ بكٓش١ 

ٌٓ ٖصٙ ايكؿات... ٚبني  َا ٜكطأ، نُا يف قٛي٘: "نُٓت أعح عٔ ؾدل اَتًو ن

١ ٚايبػض، ٚبني اؿكا٥ل ٚاألغاطري، ٚبني زهلٞ ٚأدطا، َٚسٕ ٚعٛاقِ أخط٣، احملب

 .30ٚدست ططّؾا يف غري٠ شيو ايطدٌ..."

                                                         
30

 .879املكسض ْؿػ٘، م: 
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ٚيف ضس١ً ايبشح عٔ اؿكٝك١، ٚتتٓبع خطٛات ايتاضٜذ، احملؿٛض٠ يف ايعَإ ٚاملهإ 

األزٚات، ٚتتٓٓكٌ  ٚشانط٠ اإلْػإ، تتعايل اـٝٛط، ٚتتؿابو األٜسٟ، ٚترتابط

ٕٚٓ َع١ًَٛ ٖٓا، ٚتًتكط قٛض٠ ٖٓاى، ٚتطٜح  األقساّ تاض٠ ٚايعطبات تاضات أخط٣؛ يتس

ايٓؿؼ َٓط٠، ٚمتٓتع ايعني َٓط٠ ثا١ْٝ... ٚؽطز بػري٠ غًطإ َا ظاٍ اؿسٜح عٓ٘ باقّٝا 

 َا بكٝت اهلٓس ٚبكٞ ايتاضٜذ.

 يػ١ ايهاتب:
ٞٓ عصب، ٚططٜك١ ػُع دا٤ت يػ١ ايهاتب قاؾ١ٝ ضا٥ك١ يف عَُٛٗا،  َع أغًٕٛب ضٚا٥

بني أغًٛب املصٓنطات ايؿدك١ٝ ٚتسٜٚٔ املؿاٖسات يف أزب ايطسالت، ٖٚٛ َا ٜعطف 

 يف األزب اؿسٜح بتساخٌ األدٓاؽ األزب١ٝ، نُا ٜأتٞ اؾُع بني ايتٛثٝل،
ٚايتشكٝل، ٚاالغتؿٗاز باألقٛاٍ ٚايتٛاضٜذ ٚاألضقاّ بأغًٛب غًؼ، َٚباؾط، ٚزقٝل. 

أ ايهاتب يف َٛانع أخط٣ َٔ قؿشات٘ إىل االغتؿٗاز بايكطإٓ ايهطِٜ، أٚ ٚقس ؾ

 .31ْكٌ ْكٛم عطؾٗا زٕٚ تػٝري؛ تك١ّٜٛ ؿٓذت٘، ٚتأنّٝسا يكسم َا شٖب إيٝ٘

بعض األخطا٤ ايًػ١ٜٛ اييت تٓاثطت بني قؿشات ايؿكًني ايًصٜٔ ٚبني ٖصا ٚشاى تطز 

تٓاٚال قٛض٠ اهلٓس يسٜ٘؛ ؾهجطت األخطا٤ ايكطؾ١ٓٝ، ٚايٓش١ٜٓٛ، ٚٚضزت بعض األخطا٤ 

 األغًٛب١ٓٝ، ٚاإلَال١ٓٝ٥، ٚاملطبع١ٓٝ، َٚٓٗا قٛي٘:
ـْ"، َٚؿاْٖس غريٖا َٔ ايهًُات اييت ٚضزت ... إىل 32"َػادْس، َٚعابْس... َٚتاس

١ْٓٛ، ٚسٓكٗا إٔ تهٕٛ ممٓٛع١ َٔ ايكطف؛ ألْٓٗا دا٤ت ع٢ً قٝػ١ "َٓت٢ٗ  َٓ

 اؾُٛع"، ٚأؾٗط أٚظاْٗا: "َؿأعٌ"، ٚ"َؿاعٌٝ". 
، 33ايعبٝس" ػاض٠ يف ْكٝب يًٗٓس دعٌ َا ٚٚضزت األخطا٤ ايٓش١ٜٛ، َجٌ قٛي٘: "ٖٚٛ

 .(دعٌ)ْٓٗا َؿعٍٛ ب٘ يًؿعٌ ٚايكٛاب: ْكّٝبا؛ أل

                                                         
، ْٚكٌ شنط أٚقاف ايػًطإ دالٍ ايسٜٔ 887االغتؿٗاز بآٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، م: اْعط َجاّل 31

 .879أنرب، م:

 .858ٚ 889املكسض ْؿػ٘، م: 32

 .>88املكسض ْؿػ٘، م: 33
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ٚاْتؿطت األخطا٤ اإلَال١ٓٝ٥ يف ايهتاب١، َجٌ: االغالّ، ٚاالْػا١ْٓٝ َٚا ؾابُٗٗا، 

بُٝٓا دا٤ت بعض األخطا٤ املطبع١ٓٝ، َجٌ: ٚدٛز عال١َ  ،34بُٗع٠ ٚقٌ ال قطع

ًَْو، أٚ ٚنع تٓٛ ٍٚٓ سطف يف ايه١ًُ، مٛ:  ١ُٓ ايتٜٓٛٔ ع٢ً أ ِٓ بسال َٔ ايه ٜٔ ايٓه

 .35ايٛاسس٠، مٛ: "ؾاتح اهلٓس َٚدْس غًطآْا دالٍ ايسٜٔ"

نُا ظٗطت بعض األخطا٤ ايؿا٥ع١، َجٌ قٛي٘: "األقُؿ١ اييت مت تكٓٝعٗا يف 

ٞ ُقٓٔعت، أٚ ٚايٓكٛاب: األقُؿ١ املكٓٛع١، أٚ املكٓٓع١، أٚ األقُؿ١ ايٓت 36نٛدطات"

ُقِّعت، زٕٚ ساد١ إىل قٍٛ "اييت مٓت تكٓٝعٗا". ٚيس٣ تطمج١ اؾ١ًُ ايػابك١ إىل ايًػ١ 

. ٚبايًذ٤ٛ إىل تطمج١ ٖصٙ اؾ١ًُ "Fabrics made in Gujarat"اإللًٝع١ٜ ٜطز اآلتٞ: 

إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ؛ ٜتأٓنس قش١ َا غبل؛ مبذ٤ٞ ايرتمج١ ع٢ً  -عهّػا-اإللًٝع١ٜ 

 آلتٞ: "األقُؿ١ املكٓٛع١ يف ٚال١ٜ غٛداضات".ايٓشٛ ا

ٚيف املكابٌ ؾكس بطع ايهاتب يف اغتدساّ يػ١ ايػطز ٚايٛقـ، ٚنإ نجرّيا َا 

ًٜذأ إىل ايطغِ بايهًُات، يف ٚقؿ٘ األب١ٝٓ ٚايؿٛاٖس األثط١ٜٓ إناؾ١ إىل املؿاٖس 

ٕٓ بعض تًو ا ت غتعزاز ألٚقاف ناْاؿ١ٓٝ اييت تكع عًٝٗا عٝٓاٙ، ع٢ً ايطغِ َٔ أ

ٛٓاٖا بايتكاط قٛض هلا بعسغت٘، ٚإضؾاقٗا بٗا، َجٌ سسٜج٘ عٔ  ضّْٚكا ٚمجااّل يٛ أْٓ٘ ق

بعض ايٓكٛف املعُاض١ٜٓ ايسقٝك١، ٚسسٜج٘ عٔ َكاْع األملاؽ ٚأْٛاع اآلالت املػتدس١َ 

ايٓػٝر ، ٚٚقؿ٘ املتاسـ اييت ظاضٖا، َجٌ: "َتشـ نايٝهٛ" يكٓاع١ 37يف َعاؾت٘

 .38يف "أمحس آباز"

نُا بطع ايهاتب يف اْتكا٤ عٓاٜٚٓ٘ اييت طٓطظ بٗا قؿشات ؾكًٝ٘ عٔ اهلٓس؛ ؾذا٤ت 

ّٛٓقا يف ايػايب، ٚاغتدسّ ؾٝٗا اـٝاٍ ٚاؾُاٍ َّعا، ٚٚٓظـ  َسخاّل َطٓنّعا، َٚؿ

ٌَٓ ٚتأٌٜٚ، ايًػ١ يف خس١َ ٖصا ٚشاى؛ ؾذا٤ت مٓحاي١ أٚد٘، َٚطٛاع١ ألنج ط َٔ تأ

                                                         
 .;87، ٚ>88املكسض ْؿػ٘، م: 34

 .;87املكسض ْؿػ٘، م: 35
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َٚجاٍ شيو عٓاٜٚٓ٘: ايجٛض٠ ايبٝها٤، َٚاْؿػرت اهلٓس، َٚعابس تٝو أٚاٟ، ٚخٛش٠ 

ٌٓ ؾذط٠ غالّ، ٚيكا٤  يهٌ َٛاطٔ، َٚآغ١ ٚغط ايطناّ، ٚاألضبع١ ايهباض يف ظ

 ١ً ٚقٝس ايكطز٠"، ٚبسا١ٜ ْٚٗا١ٜ.ٚغطٛض "أنرب ْاَ٘"، ٚ"تطٜٚض ايؿَٝع ايربتػايٝني، 

ايتٓاغِ بني عٓٛإ ايؿكط٠ ٚختاَٗا؛ بتهطاض نًُات ايعٓٛإ ْؿػٗا ٚنإ ًٜذأ إىل 

يف اـتاّ، ٚأق٣ٛ َا ٜهٕٛ شيو يف عٓٛاْٞ ايؿكًني ْؿػُٝٗا: "ؼت مسا٤ 

نٛدطات"، ٚ"عطف ايٓػًطإ أنرب". ٚقس َٓط بٝإ شيو يس٣ اؿسٜح عٔ ايعٓٛإ 

ٍٚٓ، ٖٚٓا َجاٍ ايعٓٛإ ايجاْٞ، سني ٜٓٗٞ ايهاتب ؾكً٘ ايجا ْٞ ٚاألخري عٔ اهلٓس األ

 سٛي٘، اآلضا٤ ؾطقت ٚخكا٥ٌ خكاال مجع ايصٟ ايػًطإ أنرب عطف بكٛي٘: "ٖٓا
ٚعاؾت  آثاضٖا، ٚبكٝت ضداهلا، شٖب نبري٠، ٜبك٢ ضَّعا إلَرباطٛض١ٜ ٚيهٓ٘

 .39تهاز" أٚ َٓػ١ٝ، ٚآٜات عرب أدٌ َٔ ُتط٣ٚ، قككٗا

 خامت١ ايبشح:
ٛٓف قاسبٗا مبتًٓكٝ٘ يف آؾام ناْت ٖصٙ ايطس١ً  َع "ْٗط ع٢ً غؿط"، ٖٚٞ ضس١ً ط

ضسب١ َٚعامل عٓس٠، تٓٓكٌ ؾٝٗا بني ايبٓٝإ ٚاإلْػإ، ٚٚقـ ؾٝٗا ايبًسإ ٚايعُطإ، 

ٕٚٓ األسساخ، ٚٚٓثل باؿكا٥ل ٚايٛقا٥ع ٚاألضقاّ، ٚأزىل  ٚغام يف أعُام ايتاضٜذ، ٚز

انتػبٗا ع٢ً َٓط ايػٓني؛ ؾهإ أزّٜبا، بآضا٥٘، ٚقٓسّ اقرتاسات٘، ٚٚٓظـ أزٚات٘ اييت 

َّا، ٚقشؿٝ٘ا، ْٚاقّسا... ٚنإ قبٌ شيو نًٓ٘ إْػاّْا  ّٛٓضا، ٚضٓغا ٚضٓساي١، َٚك

قازّقا، ق٘با، ساٍٚ إٜكاٍ ايكٛض٠ اؾ١ًُٝ ٚاالْطباعات املؿطق١ عٔ تًو ايبًسإ 

، ٚيٝٓعِ املط٤ اييت ظاضٖا، َٚٓٗا مجٗٛض١ٜ اهلٓس، عهاضتٗا ايعع١ُٝ، ٚتاضخيٗا ايتًٝس

ؾٝٗا بايهٝا٤ "ؼت مسا٤ نٛدطات"، ٚيٝػتعٝس املانٞ ايعطٜل ٖٚٛ ٜتأٌَ "عطف 

ايػًطإ أنرب"... ٚيٝهٕٛ نٌ ٖصا ٚشاى زع٠ٛ يطؤٜت٘ ضؤٜا ايعني، ٚيتذطب١ س١ٓٝ يف 

 اضتٝاز اآلؾام، ٚايػٛض يف أعُام ايتاضٜذ ٚايعَإ ٚاملهإ ٚاإلْػإ.

 املكازض ٚاملطادع:

 طِٜايكطإٓ ايه. 
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 ايكاٖط٠: زاض . 5ز ،5ط س عًٞ ايٓٓذاض،، تح: قُاـكا٥ل، أبٛ ايؿتح عجُإ. ابٔ دين

 ّ.85>8ايهتب املكط١ٜٓ، 

 ُِْٞسا ٞٓ املكطٟ اهل ؾطح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيؿ١ٓٝ ابٔ . ابٔ عكٌٝ، عبس اهلل بٔ عكٌٝ ايعكًٝ

 ّ.4;>8اخ، ايكاٖط٠: زاض ايرت .6ز ،54ط ،َايو

 ضغاي١ ابٔ ؾهالٕ يف ٚقـ اؽ بٔ ضاؾس بٔ مٓحاز. ؾهالٕ بٔ ايعببٔ ؾهالٕ، أمحس بٔ ا

ٖٓإ. زَؿل: َطبٛعات غاَٞ ايس ، تح:كايب١ايطس١ً إىل بالز ايرتى ٚاـعض ٚايٓطٚؽ ٚايك

 ّ.>8>8اجملُع ايعًُٞ ايعطبٞ، 

  .ٞٓأبٛ ايٝعٜس، أؾطف ٞٓ ْٗط ع٢ً غؿط: اغتطالعات كتاض٠ َٔ ف١ًٓ ايعطب ، نتاب ايعطب

 ّ.5488، 8، طف١ً ايعطبٞ -ي١ ايهٜٛت: ٚظاض٠ اإلعالّ(، ز848ٚ)

 ٟتح: َاظٕ املباضى ٚقُس عًٞبٝب عٔ نتب األعاضٜبيًَػين ا، ابٔ ٖؿاّ. األْكاض ، 

 ّ.5>>8يبٓإ: زاض ايؿهط،  -.  بريٚت8محس اهلل، ط
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