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Abstract
The Contribution of Delhi College to the Movement of Translation and
Research in the British Colonial Era
Abdul Malik Rasoolpuri
This article aims to explore the contribution of Delhi College to the field of
translation in the subcontinent during the British colonial era. Translation
plays a pivotal role in the exchange of knowledge and culture. Its
importance multiplies in learning and teaching foreign languages. Delhi
College arranged for the education of its students in oriental studies and
Western sciences in their native language. The language of instruction at the
college was Urdu. Therefore, it translated the books, which were included
in the curriculum of the various classes. This paper analyses the idea of
instructing the students in their mother tongue, in this case, the Urdu
Language. Then it focuses on the establishment of translation societies and
mentions the list of the books, which were translated by these societies. The
paper also includes the biographical accounts of some prominent translators
who were associated with Delhi College, such as Shaikh Mamlūk al-‘Alī,
Shaikh Karīm al-Dīn and others.
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Summary of the Article
Delhi College was an ancient college, founded in 1702. It was a scientific
institution, whose roots extend to the Indian Islamic era. It was founded by
the Muslim philanthropist Ghāzī ’l-Dīn Bahādur Fīrōz Jung. British
colonists decided to revive the scientific and literary heritage of India and
promote oriental studies and Western sciences among the Indian population.
They planned to convert some private schools into government colleges.
For this purpose, this Ghazi Al-Din Khan School was converted into Delhi
College in 1825. Furthermore, when the British government decided to
establish scientific departments in the college, the British officials and
intellectuals discussed the language of instruction in these departments.
That debate led to the introduction of English as the language of instruction
in all institutes except a few ones.
The British government established an intellectual body called the
“Educational Committee” in 1835 for the translation of textbooks according
to the needs and requirements of the departments and colleges. To supervise
this initiative an administrative committee of prominent scholars and writers
was formed. This committee included Mr Thomas, Mr Charles, Mr Rion
Shea, Mr William San Konsan of Kolkata, Mr Felix Butros of Delhi, and
Mr Dwarka Nate Tagore of Kolkata as its members. However, the
responsibility of managing was delegated to the Dean of Delhi College, Mr
Felix Boutros, who had extensive knowledge of oriental languages and
literature.
Since its establishment, the Delhi College made good efforts in revitalizing
the translation movement and made Urdu the language of teaching and
education. Therefore, the college needed to translate the books included in
the curricula for different grades into Urdu. To achieve this goal, a special
body namely “The Foundation for the Advancement of Science and
Knowledge in India by Local Languages” was constituted to accelerate the
task of translation.
The translation movement started in the college from the day it was
founded. However, it was slow-paced in some stages. Dr Felix Boutros who
took over the charge of the principal of the college paid special attention to
the translation movement and established the Vernacular Translation
Society on the premises of the college.
Afterwards, Dr Alloys Springer succeeded Dr Boutros. The former was a
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scholar of the same grade. During his time, many books were translated
from English, Arabic, Persian, and Sanskrit into Urdu, the mother tongue of
the students and the language of instruction in the college. He tried to make
the institution perform its services on the model of the Society for the
Diffusion of Useful Knowledge, which was established in 1826 in London.
The Delhi College continued to provide its scientific and cultural services
until the outbreak of the Revolt of 1857.
In his book “Marḥūm Delhi College,” Maulavī ‘Abd al-Ḥaqq mentioned
more than 128 translations made by the authors from different languages
into Urdu. If one looks at the names of these books, one finds among them
about 15 books that were translated from the Arabic language. Some of the
prominent books are as follows:
1. Taḥrīr Iqlīdas a translation of “al-Uṣūl” or “al-‘Anāṣir.” It was
translated by Shaykh Mamlūk al-‘Alī.
2. Al-Ṭārīkh al-Yamīnī translated by Shaykh Mamlūk al-‘Alī.
3. Al-jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhī translated by Shaykh Mamlūk
al-‘Alī.
4. Tadhkirat al-Mufassirīn/Ṭabaqāt al-Mufassirīn translated by Shaykh
Subḥān Bakhsh Shikārpūrī.
5. Tadhkirat al-Fuqahā’ translated by Shaykh Subḥān Bakhsh
Shikārpūrī. It is a summary of the well-known book “wafayāt alA‘yān wa Anbā’ Abnā’ al-Zamān” by Ibn Khallikān.
6. Tarjumat Tārīkh al-Ḥukamā’ translated by Shaykh Subḥān Bakhsh
Shikārpūrī.
7. Al-Risālah al-Shamsiyyah fī ’l-Qawā‘id al-Manṭiqiyyah translated
by Sayyid Muḥammad Dilavī.
In sum, besides providing education, the Delhi College greatly served the
Indian society in the field of translation.

املقدمة
َّ
دورها يف تع ُّلم اللغات األجنبية
،دور َملموس يف التبا ُدل الثقايف
ُ ويتضخم
ٌ الرتمجة هلا
ٍ
ً جمهودات
طيبة يف تنشيط
بذلت
فإَّنا منذ تأسيسها
ْ
َّ  أما ما يتعلق بكلية دهيل القديمة؛.وتدريسها
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ِ
ُ
األردية َ
َ
حركة الرتمجة ،وجعلت َ
الكتب
الكلية إىل ن َْق ِل
احتاجت
لغة التدريس والتعليم ،لذلك
اللغة
ْ
ِ
ِ
الدراسية للصفوف املختلفة إىل اللغة األردية.
املقر َرات
ا ُملدْ َر َجة يف َّ
بدأت َح َر ُ
كانت َبطِ ْيئ ََة اخلُ َطى يف بعض
ولقد
كة الرتمجة يف الكلية منذ يوم تأسيسها؛ غري َّأَّنا ْ
ْ
َشاطاَتا ،فنجد َّ
املراحل ،بيد أنه ُك َّل ََم َّ
أن
واملعارف،ازدادت ن
مهتم بالعلوم
خبري
َمدَتا عامل
ُ
ْ
توىل ِع َ
ٌ
ٌ
الدكتور فليكس بطرس( )Dr. Felix Boutrosاهت ََّم هبذه املهمة ،وأنشأ مؤسسة ( The Vernacular
ٍ
 )Translation Societyللرتمجة إىل اللغات املحلية يف الكلية ِ
مؤسسة
نفسها ،وكذلك شارك يف إنشاء
ُأخرى لتطوير العلو ِم يف اهلند بواسطة ِ
لغاَتا املحلية ،وأصبح أمينًا عا ًما لِتلك املؤسسةَّ ،
واَّتذ
َ
ٍ
ٍ
وخطوات عديد ًة لِتنشيط حركة الرتمجة فيها .وكذلك كان ُ
احلال مع الدكتور األوس
اسرتاجتيات
إشربانغار ( )Dr. Aloys Sprengerالذي َّ
توىل عَمدة الكلية بعد الدكتور فليكس بطرس ،وكان مهتَم
بالعلوم واملعارف ،فلم حيد عن مهمة العميد السابق قيدَ أن ُْم َل ٍة؛ بل واصل تلك احلركة َ
وش َّح َذها
ٍ
بنشاط ُمتَزايِد.
ِ
ُ
دراسة تاريخ إنشاء كلية دهيل مع تسليط الضوء عىل املقاصد التي
املقال إىل
هيدف هذا
دفعت كلية دهيل إىل اَّتاذ اللغة األردية لغة للتدريس باعتبارها لغة الطالب األم ،وكذلك سيتناول
ْ
املقال تلك الظروف التي أ َّدت إىل إنشاء مؤسسات/أقسام عديدة للرتمجة حتت رعاية تلك الكلية
ُ
ً
رسيعة عىل الكتب العربية وغري العربية التي ت ُْر ِمجَت حتت
املقال نظر ًة
وإرشافها ،وكذلك يلقي
رعايتها ،مع اإلشارة إىل اجلوانب التارخيية لرتمجاَتا ،باإلضافة إىل ذلك سيتطرق إىل تراجم املرتمجني
البارزين مثل الشيخ مملوك العيل والشيخ كريم الدين باين بتي وغريمها يف َّناية املقال.
املبحث األول :تاريخ كلية دهيل ودور املسؤساا  ي اجال اتجرةمة واتألتي
أوالً :كلية دهيل اتقديمة
ِ
كلية دهيل ٌ
حقا إن َ
ً
ُ
تأسيسها إىل عام 2071م .ومع أن اآلراء
تاريخ
كلية عريقة ،ويرجع
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تتضارب يف حتكيم تاريخ تأسيسها؛ حيث يقول بعض املؤرخني إَّنا أنشئت يف عام 2071م( ،)2بيد
ُ
وقرائن عديدة عىل
دالئل
أن معظهم يرون أَّنا أنشئت يف عام  .)1(2071عىل كل حال ،تتأكد لنا
ُ
وجودها ونشاطاَتا العلمية منذ أكثر من قرنني ،ونستطيع القول بأَّنا مؤسسة علمية عريقة،
أسسها القائدُ غازي الدين هبادر فريوز جنگ(،)3
وجذورها ممتدة إىل العصور اإلسالمية اهلندية .فقد َّ
ً
ُ
أحد قواد اجليش املغويل؛ غري أن الكلية مل تكن آنذاك ً
مدرسة
احلكومة؛ بل كانت
كلية تتعهد هبا
ً
أهلية تسد مصاريفها من تربعات ا ألمراء والنواب واألوقاف .ومنهجها الدرايس مل يكن خيتلف عَم
ً
متداوال يف ذلك الزمن باملدارس اإلسالمية(.)4
كان
وحينَم أراد اإلنجليزُ يف عرص االستعَمر الربيطاين إحيا َء الرتاث العلمي واألديب للهند،
استقرت الفكر ُة لدهيا عىل حتويل
وترويج الدراسات الرشقية ،والعلوم الغربية بني سكان اهلند،
َّ
بعض املدارس األهلية إىل كليات حكومية ،فجرى حتويل مدرسة غازي الدين خان هذه إىل كلية
ِ
بعض التعديالت والتحسينات احلديثة،
مقررها الدِّ رايس القديم ُ
دهيل يف عام 2211م .و ُأ ْدخل يف َّ
وكذلك اتبعت الكلية أساليب معينة يف تدريس العلوم اإلسالمية املحضة ،فعملت عىل تغيري
جذري ملناهج العلوم اإلسالمية القديمة ،وجعلتها ضمن منهج الدراسات الرشقية (.)1
استمرت الكلية يف تقديم خدماَتا العلمية والبحثية بإرشاف املديرين املتفوقني واملولعني
-2

مولوي عبد احلق ،مرحوم دهيل كاتج )أنجمن ترقي أردو2727 ،م( ص.21

-1

إمداد الرشيد الصابري ،دهلي ےک دقي دمارس ،ص 211؛ حممد أيوب قادري ،موالنا حممد أحان نانوتوي (كراتيش:
روهيل كهند لرتيري سوسائتي2711 ،م) ص.11

-3

األمري الكبري غازي الدين الصديقي السمرقندي ،ولد ونشأ بأرض اهلند ،وحفظ القرآن الكريم ثم تفنن بالفضائل
عىل أهلها ،وتوىل الوزارة اجللية ،كان فاضال كريَم متعبدا حمبا ألهل العلم ،بنى مدرسة عظيمة بدهيل عىل قرب جده
فريوز جنك ،تويف سنة 2211هـ .عبداحلي احلسني ،نزهة اخلواطر (حيدر آباد :جملس دائرة املعارف
العثَمنية2710،م) ج ،1ص.072

-4

مالك رام ،قديم ديل كاتج (دهيل :مكتبة جامعة2701 ،م) ص.22

-1

مالك رام ،قديم ديل كاتج ،ص .11
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بالدراسات الرشقية بكل من احلَمسة واحليوية؛ إىل أن اندلعت الثور ُة الشعبية العامة ضد اإلنجليز
ُ
الكلية ما شاهدت من احلرق والنهب والدمار حتى ُقتِل عميدُ ه السيد
عام 2210م( .)1وشاهدت
جان هنرى تيلر ( ،)john Henry Taylorوتو َّقفت مجيع النشاطات العلمية للكلية إثر تلك
األحداث.
ثاني ًا :تنظيم اتنشاطا  ي اجال اتجرةمة واتألتي
ٌ
مناقشة بني
الرأي عىل إنشاء معاهد علمية ،جرت
استقر باحلكومة اإلنجليزية
عندما
ُ
َّ
املثقفني املسؤولني اإلنجليز ،عَمذا ستكون لغة التدريس يف تلك الكليات واملعاهد احلكومية.
وأسفرت تلك املناقشة عن إدخال تعليم اللغة اإلنجليزية يف مجيع املعاهد؛ غري أَّنم َّقرروا بأن لغة
التدريس ملوضوعات معينة يف بعض املعاهد ستبقى كَم هي ،بحيث إن تلك املوضوعات ستُدْ َرس
باللغات املحلية ( .)0إنَم كان اهلدف األصيل وراء إنشاء تلك املعاهد والكليات يكمن يف تزويد
السكان اهلنود بالعلوم الغربية ال سيَم؛ والكتب املرتمجة إىل اللغات املحلية مل تكن متوفرة وفقا
َت إىل اللغة
للمقتضيات واالحتياجات .صحيح أن كثريا من الكتب الرضورية كانت قد ت ُْر ِمج ْ
أس َست عام 2220م يف كولكاتا؛ غري أَّنا
األردية يف رعاية "هيئة الكتب املدرسية"( )2التي كانت قد ِّ
مل تكن تسدُّ متطلبات الطالب ملستوى الكليات بوجه كامل.
-1

وهي االنتفاضة األوىل ضد اإلنجليز الغاشم ،التي اندلعت يف معسكر بمدينة مريوت واتسعت إىل مدينة دهيل ،وقد
توىل قيادَتا امللك املغويل األخري هبادر شاه ظفر ،وهي تعترب كأوىل احلروب التي شنت ضد القوى االستعَمرية يف
اهلند ،لكهنا فشلت ومتخذت عن إرساء قواعد القوى االستعَمرية وحكمها يف البالد.راجع للمزيد عنها مؤلف
العالمة فضل حق اخلريآبادي "اتثورة اهلندية" ومؤلف األستاذ خليق أمحد نظامي األستاذ بقسم التاريخ بجامعة
عليجراه "مذكرا تارخيية تثورة 7581م".

Margrit Pernau, The Delhi College: Traditional Elites, the Colonial State, and
Education before 1857 ) Oxford: Oxford University Press, 2006.( P: 113,
مولوي عبداحلق ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.11
-2
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ثاتث ًا :تلسيس هيئا اتجرةمة
أوالً :اتلجنة اتأعليمية
لقد أنشأت احلكومة هيئة علمية باسم "اللجنة التعليمية" يف عام 2231م وذلك نظرا إىل
أن تلك الكليات كانت تفتقر إىل الكتب الدراسية املرتمجة ،وأولت إليها مسؤولية الرتمجة وفقا
َ
اللجنة كانت بطيئة اخلطى واإلنتاج لعدم
الحتياجات املعاهد والكليات ومتطلباَتا؛( )7غري أن هذه
اكرتاث السيد جان هنرى تيلر به ،الذي كان يتوىل إدارة شؤون كلية دهيل مؤقتًا آنذاك( .)27وكانت
تلك املبادرة نقطة بداية لعملية الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة األردية يف الكلية .وعندما ُف ِّوضت
ُ
مسؤولية تطوير أوضا ِع الكلية العلمية إىل السيد جيمس طام سني ()James Thompson( )22
ِ ِ
اهتم السيد املذكور بالكلية
حاكم الواليات الغربية الشَملية من ق َبل احلكومة آنذاك عام 2237مَّ ،
كبريا ،و ركَّز جمهوداته عىل حتسني أوضاعها ،وعَ ِمل عىل تزويد الطالب بالكتب
وشؤوَّنا اهتَم ًما ً
الدارسية باللغات املحلية ،وقام بتنشيط حركة الرتمجة يف الكلية من جديد(.)21
ثاني ًا :مسؤساة اتجرةمة إىل اتلغا املحلية
عندما عُ ني السيد فليكس بطرس( (Felix Boutros) )13بصفته عميدً ا للكلية عام 2742م،

Margrit Pernau, the Delhi College, P: 114.
-27

9-

إنه تعهد أمور كلية دهيل منذ تأسيسها إىل تعيني العميد األول للكلية السيد فليكس بوتري يف العارش من فرباير عام
2242م .جنيد أكرم فاروقي ،ورنيكاتر تراناليشن سوسائأي كی علمی وادبی خدما

(دهيل :أيم آر ببليكيشنز)

ص .12مولوي عبداحلق ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.237
-22

هو نائب حاكم بريطاين للمقاطعات الشَملية الغربية يف اهلند ،ويعترب مؤسس نظام املدارس املحلية يف البالد .قد ولد
عام  2274م ألب بريطاين كان يعمل يف رشكة اهلند الرشقية ويعيش يف والية بنجال اهلندية ،إنه تعلم يف إنجلرتا وعاد
إىل اهلند عام 2211م ،وشغل عديدا من املناصب املهمة يف احلكومة مثل وزير اخلارجية حلكومة اهلند ،ونائب حاكم
املقاطعات الشَملية والغربية وما إىل ذلك من منصب حاكم والية مدراس ،تويف عام 2213م بمدينة برييل اهلند.

-23

www.britannica.com
12Margrit Pernau, the Delhi College, P: 114.
وهو موظف حكومي لدى رشكة اهلند الرشقية ،قدم إىل اهلند من فرنسا وتعلم األردية حتى برع فيها ،ثم انضوى إىل
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فلكونه حم ًبا للعلوم واملعارف الرشقية ،شمر عن ِ
ساق ِجدِّ ه ،ون ََّشط حركة الرتمجة هذه جر ًيا وراء
َّ َ
وعَني نحو عرشين مرتمجًا بارعً ا
السيد طام سني ،وأنشأ "مؤسسة الرتمجة إىل اللغات املحلية"(َ َّ ،)24
لرتمجة الكتب املهمة من اللغات العربية والفارسية والسنسكرييتية واإلنجليزية إىل اللغة األردية؛
وذلك يف كل من فنون الفيزيا واالقتصاد والتاريخ والفلسفة والقانون .ويتضح من رسالة له ن ُِرشت
يف عام 2242م ،أنه كان قد اقرتح ترمجة زهاء ثَمنية وتسعني كتا ًبا خالل ثالث أو أربع سنوات،
ووعَد السيد
يقوم هبا مرتمجون عاملون يف املدارس الواقعة يف املقاطعات الشَملية الغربية للبالدَ .
فليكس بطرس بطباعة مخسة عرش أو عرشين كتا ًبا مرتمجًا عىل حساب كلية دهيل (.)21
ثاتثا :دور املسؤساة تأطوير اتعلوم واملعارف  ي اهلند بواسطة اتلغا املحلية
ُ
موضوعات جديدة ،وتطورت
الكلية وازداد الطالب فيها ،و ُأ ْد ِخلت
عندما تطورت
ٌ
ُ
احلاجة إىل الكتب املرتمجة للمقررات الدراسية ،ومن أجل حتقيق تلك
مناهجها الدراسية ،تفاقمت
ُ
الغاية ،أنشئت يف عام 2243م ٌ
هيئة خاصة لتنشيط مهمة الرتمجة باسم "املؤسسة لتطوير العلوم

أيضا باسم ( The Vernacular Translation
واملعارف يف اهلند بواسطة اللغات املحلية" ،والتي ُس ِّم َيت ً
 )Societyأي (مؤسسة دهيل للرتمجة إىل اللغات املحلية)(.)21
ُ
ً
احلكومة االستعَمرية ،وأشاد بتلك املؤسسة
شؤوَّنا
مستقلة تُدير
وكانت تلك املؤسسة
َ
العلمية ٌّ
كل من العلَمء اإلنجليز والعلَمء اهلنود عىل حد سواء ،فنجد أن العلَمء اإلنجليز والسكان
اهلنود كلهم كانوا متكاتفني ومتعاونني يف تأسيسها ،فقد َقدَّ م املهتمون من كِال الطرفني تربعات
نفرا ،ونجدُ َّ
أن
وس َع ْوا وراء حتقيق أمنيتهم .ويربو عد ُد أولئك املتربعني عىل مئة وستة عرش ً
هائلةَ ،
الرشكة وعمل هناك يف مناصب عديدة إىل أن عني عميدا ملدينة دهيل ثم عميدا لكلية دهيل.
- 24

اكمتاربش ركنےکنام (الهور :ديتروھتوساسئ2102 ،م) ص.327
حممد اكرام جغتائي ،دقي دهلي اكجلےکابلطاورااستذهےک
ب
Guilent, the Annual of Urdu Studies, Delhi College and Urdu.1996. P: 126.
عبداحلق دهلوي ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.237

-21

24

Margrit Pernau, the Delhi College, P: 114.
مولوي عبداحلق ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.234

15-

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد3 :

زُ هاء اثنني ومخسني عا ًملا من بينهم اإلنجليز الذين قدموا تربعات سخية .وكذلك مل َي ُض ّن نواب
أي ُو َس ٍع يف تقديم
منطقة أودهـ يف تقديم املساعدات املالية ،كَم مل يدَّ خر األمرا ُء والوزراء يف بالطهم َّ
ً
ووفقا للمعلومات املتوفرة فإن كُال من السيد ساالر جنگ ،والسيد رساج امللك
اإلعانات املالية.
هبادر ،والسيد راجا رام بخش من إمارة حيدر آباد تقدموا بتربعات ومساعدات مالية ضخمة (.)20
ولإلرشاف عىل هذه املؤسسة ُشكِّلت ٌ
جلنة علمية وإدارية من العلَمء واألدباء مثل السيد
َتوماس متكاف ،والسيد تشارلس جريانت ،والسيد ريون شيا ،والسيد وليم سان كونسان من
كولكاتا( ،)22والسيد فليكس بطرس من دهيل ،والسيد دواركا ناتـهـ طاغور( )27من كولكاتا عضوا
ِ
ِ
أن مسؤو َ
غري َّ
عميد كلية دهيل السيد فليكس بطرس املسترشق
إدارَتا ُف ِّو َضت إىل
لية
هلا()17؛ َ
الفرنيس؛ لذلك كان ينظر إىل املؤسسة باعتبارها ُم ْل َح ِق َّية للكلية .ألنه كان يمتلك معرفة واسعة
باللغات الرشقية وآداهبا ،ويتحايد إىل فئة متثل رأهيا يف تكوين اللغات املحلية لغات التدريس يف
الكليات واملعاهد احلكومية ،كَم أنه سبق أن أرشف عىل أمور الرتمجة يف الكلية من ُ
قبل؛ ومن ثم،
عندما توىل إدارة هذه املؤسسة ،زاد تركيزُ ه عىل ترمجة الكتب املؤلفة باللغة اإلنجليزية والعربية فضال
عن املصنفات املكتوبة باللغتني :الفارسية والسنسكريتية إىل اللغة األردية واهلندية والبنغالية؛ غري أن
اللغة األردية كانت حتظى برواج أكثر من البنغالية يف شَمل اهلند ،لذا نجد أن معظم الرتمجات
للكتب املعنية ِ
أنجزت إىل اللغة األردية يف املقام األول.

-20

مولوي عبداحلق ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.231
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كلهم موظفون استعَمريون ،كانوا يقومون بإدارة أعَمل احلكومة االستعَمرية.

-27

هو شاعر ومرسحي وروائي هندي شهري ،ولد عام 2212م بمدينة كولكاتا ،وتعلم وألف وارتقى إىل منازل عالية
من العلم واملعرفة حتى نال جائزة نوبل يف اآلداب عام 2723م .عاش حياة حافلة بالنشاطات العلمية واملعرفية
وتويف عام 2742م عن عمر يناهز  27عاما.
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ثم عُ ني املسترشق األملاين الدكتور إشربانغار

()21

) (Dr. Alois Sprengerعميدً ا للكلية؛

وذلك يف عام 2241م ،وبجانبها توىل الدكتور إدار َة مؤسسة الرتمجة إىل اللغات املحلية ،فامتألت
يتحمس لفكرة تعليم اهلنود بلغاَتم املحلية .وهكذا سنحت له
باحلركة والنشاط العلمي؛ ألنه كان
َّ
مجيع طاقاتِه يف إصالح األمور
فرصة لتنفيذ فكرته التي تبنَّاها من قبل ،فَم إن توىل
األمور حتى َ
أنفق َ
َ
اإلدارية يف الكلية ،و تنشيط أعَمل الرتمجة يف املؤسسة ،و بمساعدة املرتمجني املحليني ،قد نجح
الدكتور إشربانغار يف نقل عديد من الكتب املعرتف هبا علم ًيا إىل اللغة األردية .واحلق أنه حاول أن
ِ
خدماَتا عىل غرار مؤسسة "مجعية نرش املعارف املفيدة" ( The Society for the
تؤدي املؤسسة
 )Diffusion of Useful Knowledgeالتي أسست عام 2211م يف لندن( .)11و عىل كل ،استمرت تلك
املؤسسة يف تقديم خدماَتا العلمية والثقافية حتى وقت اندالع الثورة الشعبية العامة يف عام
2210م(.)13
رابع ًا :مقاصد املسؤساة وأهدافها
كانت املؤسسة تستهدف إىل ترويج العلوم ،ونرشها وتدريسها باللغات املحلية ،وإىل
ُ
حركة الرتمجة حينا آلخرها نحن نرتجم اسرتاتيجيات تلك املؤسسة
تتعرض هلا
معاجلة املشاكل التي َّ
ورشوطها يف جمال الرتمجة من اللغة األردية ،وهي يف اآليت:

-12

وهو طبيب أملاين قدم إىل اهلند وعني طبيبا يف الرشكة االستعَمرية بمدينة كولكاتا ،بيد أن طبيعته كانت متيل إىل
الدراسات الرشقية ،فربع فيها حتى اكتسب له سمعة متزايدة كمسترشق أملاين شهري .فنقل إىل مدينة دهيل ،وعني
عميدا لكلية دهيل ،حيث أدى دورا رائعا لتطوير الكلية ونرش املعارف الرشقية وحتقيق الكتب اإلسالمية .كَم أعد
مفهرسا للمخطوطات يف مكتبات النوابني واألمراء اخلاصة بمدينة لكناؤ .عاد إىل بالده أملانيا زهاء 2211م.
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هذه املؤسسة أسست بمدينة لندن عىل يد السيد هنري بروغام مع عديد من زمالئه املصلحني عام 2211م .وهي
كانت َتدف إىل إرشاد عامة القراء إىل املعارف العلمية و تزويدهم هبا و طباعة األعَمل املعرفية و توزيعها بني القراء
اجلدد و املثقفني بمبالغ رخيصة .وقد توقفت املؤسسة إثر وفاة مرشفها يف سنة 2241م .راجع ملزيد عنها إىل
)(www.oxforddnb.com
Margrit Pernau, The Delhi College. P: 115.
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أوالً :ترمجة الكتب املهمة من اللغة اإلنجليزية والسنسكريتية والعربية والفارسية إىل اللغة
األردية واهلندية وكذلك إىل اللغة البنغالية.
ثاني ًا :ال ُيت ََو َّقع أن مستوى تلك الرتمجات سيكون عال ًيا جدً ا؛ غري أن املؤسسة متفائلة أن
حركة الرتمجة لو استمرت نشاطاَتا يف رعاية املهتمني وإرشافهم ،ألسهمت يف تطوير
اللغات املحلية وتروجيها يف الساحة العلمية والثقافية.
بأسا يف أن تلك الرتمجات تظهر ضعيفة وركيكة يف بداية األمر ،غري
ثاتث ًا :املؤسسة ال ترى ً
أنه من الرضوري أن تكون صحيحة ومفهومة لدرجة أن يفهم الطلبة معانيها
ومفهومها .املؤسسة تتعهدها ً
وفقا إلمكاَّنا وسعتها الكاملة ،و ُت ْط َبع يف البداية ن َُس ٌخ
قليلة لتلك الرتمجات مع األمل بإجراء التحسينات والتعديالت عليها إن مست هبا
احلاجة.
ب املؤ َّل َ
فة باللغات املحلية وكذلك تبتاع تراجم الكتب املهمة من
رابع ًا :املؤسسة ستبتاع الكت َ
اللغة اإلنجليزية والسنسكريتية والعربية إىل اللغات املحلية ،حسب ترصيح ستة آنة
( )14وما يزيد إىل روبية واحدة لصفحة واحدة.
ِ
ُ
املؤسسة حمفو ًظا للمؤسسة
الكتب والرتمجات التي ستشرتهيا
حق تأليف
خاما ًا :سيكون ُّ
فحسب؛ إىل أن جيري توقيع اتفاق آخر بني البائع واملشرتي.
سادس ًا :سيكون املجلس اإلداري للمؤسسة ً
خموال بإجراء التحكيم عىل صحة الرتمجات
وبتقديم التقارير واإلفادة بشأن ذلك.
املؤسسة ً
ُ
أوال كتبا اليزيد عدد صفحاَتا عن أربع مئة أو مخس مئة صفحة.
سابع ًا :س َت ْطبع
ُ
املؤسسة مطبوعاَتا بأسعار رخيصة ،وت َُسدُّ بعض تكاليف الطباعة أو مجيعها
ستبيع
ثامن ًا :و
ُ

-14
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إن احتاجت إليها من صندوق املؤسسة املايل(.)11
ِ
ُ
خدماَتا يف
املؤسسة أن ُحت َِّق َقها وتؤدي
كانت هذه هي األهداف والرشوط التي حاولت
ضوئها.
خاما ًا :ضوابط فنية تلجرةمة
وضعت املؤسسة عدة لوائح وإرشادات للمرتمجني وهي :أن يستخدم املرتمجون خالل
ِ
َ
التعبريات التي راجت بني األوساط العلمية والطبقات املتوسطة
األلفاَ و
ترمجاَتم إىل اللغة املحلية
دائَم ،ما مل يضطروا إىل
لعامة الناس من قبل ،وأن ي ْع ِرضوا عن استخدام الكلَمت اإلنجليزية ً
ُ
والتعبري
اللفظ
أي تعبري يدل عىل معنى ينطوي عليه
استعَمهلا .وإذا مل جيدوا يف املعاجم والقواميس َّ
ُ
للغة املرتجم منها ،واحتاجوا إىل املراجعة بواسطة عامل متخصص يف اللغات ،ففي هذه احلالة ال
بأس يف أن يستوردوا مثل تلك األلفاَ والتعبريات إىل اللغة املحلية .فال مفر لنا منها يف ترمجة كتب
العلوم والفلسفة .و َمن أراد أن يرتجم كتا ًبا يف العلوم التطبيقية ،عليه أن يطالع كت ًبا ت ُْر ِمجَت يف تلك
العلوم من ُ
قبل ،ويستفيد خالل الرتمجة من األلفاَ والتعبريات والكلَمت التي ُاستخدمت يف ترمجة
تلك الكتب .وإذا أشري إىل أمر خاص ال يعرفه اهلنود ينبغي للمرتجم أن يبينه يف احلوايش ،كذلك
عليه أن جيتنب الرتمجة احلرفية (.)11
وكذلك كانت املؤسسة قد اَّتذت عدة ضوابط للنقل والرتمجة من اللغة اإلنجليزية إىل
األردية .ومن أمهها:
أوالً :استعَمل املصطلحات اإلنجليزية كَم هي؛ إال إذا كان هناك مصطلح مقابل هلا يف اللغة
املرتمجة إليها .ونفس الضابطة كانت تُؤْ َخ ُذ بعني االعتبار يف حالة ترمجة األلقاب
واخلطابات العلمية والتكريمية.

-11
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ثاني ًا :استعَمل األلفاَ املرتادفة يف ترمجة كتب العلوم .مثال :هناك لفظ إنجليزي "آئرن)(Iron
معناه بالعربية"احلديد" واللفظ املقابل له باللغة األردية "لوها" و "فوالد" ،فيمكن
استعَمل هذين اللفظني املرتادفني يف الرتمجة يف معنى احلديد.
ثاتث ًا :إن كان اللفظ باللغة املرتجم منها مرك ًبا ،وال يوجد ألي من أجزائه مقابل ومرتادف
باللغة املرتجم إليها ،فيبنغي إدخال ذلك اللفظ بأكمله إىل اللغة املرتجم إليها.
رابع ًا :إن كان اللفظ باللغة املرتجم منها مرك ًبا ،وال يوجد له مقابل باللغة املرتجم إليها؛ إال أنه
يوضع برتكيبها ٌ
لفظ يدل عىل معنى اللفظ
ُي ْو َجد مرتادف ألجزائه عىل حدة ،فينبغي أن
َ
املرتجم منه .مثال" :هاؤس آف الردز" فيرتجم التعبري باللغة األردية بـ "رہچکی اریموں
یک" أي "جملس النواب".
نظرا إىل أسَمء أرسَتا األم (.)10
وتسمى أنواع األشجار بأسَمء خمصوصة ً
ُ
الضوابط الفنِّية ك ُّلها تؤخذ بعني االعتبار خالل ترمجة الكتب للدراسات
كانت هذه
أيضا؛ غري أَّنا كانت ت َُقدَّ ُم للمراجعة ،ولتقييم جودَتا وإعادة النظر فيها إىل مهرة العلوم
الرشقية ً
اإلسالمية ،وكذلك إىل املتخصصني يف العلوم الويدية ( .)12ويف البداية كانت تلك الرتمجات ُت ْط َبع
بن َُس ٍخ معدودة ال تزيد عن مئة نسخة؛ وذلك ألن خالل تدريس تلك الرتمجات ومطالعتها ،كان
األساتذة والدارسون ك ُّلهم ُي ْم ِعنُون فيها النظر ،و ُيدَ ِّونُون مالحظاَتم وتعليقاَتم ،ويرشدون إىل ما
تلتبس فيها من الكلَمت والعبارات واملفاهيم واألفكار .ثم تُقدَّ م هذه املالحظات وتلك اإلرشادات
إىل رئيس األساتذة أو عميد الكلية ،وبعد اإلمضاء ِم ْن ِق َبلِه كانت تلك التحسينات والتعديالت
املقرتحة ُ ْجت َرى يف الرتمجات املعنية .ويستدل منها أن مستوى تلك الرتمجات يف املؤسسة بجميع
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ويد ،اسم لكتاب الديانة اهلندوسية ،وهي أربع ويدات تعترب كتبا إهلية ،وهلا ما ل لقرآن لدى املسلمني من الكرامة
والقداسة.
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نواحي الصحة واجلودة كان عال ًيا جدً ا(.)17
عىل أ ن املرتمجني إىل اللغة البنغالية واهلندية كانوا أقل قليل ،وكذلك كان للغة األردية
رواج يف شَمل اهلند أكثر من تينك اللغتني ،كَم أن مجيع أمور املؤسسة كانت يف أيدي عميد كلية
ٌ
فنظرا إىل هذه كلها مل
دهيل ،وأساتذَتا البارعني يف اللغة األردية التي كانت لغة التدريس يف الكليةً .
تتوسع ترمجات املؤسسة إىل غري اللغة األردية .و ما ترجم إىل غريها فهو أقل قليل.
املبحث اتثاين :اتكأب املجرةمة من اتلغة اتعربية
لقد ذكر املولوي عبد احلق يف كتابه "مرحوم دهيل كاتج" قائمة طويلة حتتوي عىل مجيع
أصحاهبا من اللغات املختلفة إىل اللغة األردية ،ويربو عددها عىل  212كتا ًبا.
الرتمجات التي أنجزها
ُ
وإذا نظرنا باإلمعان يف أسَمء تلك الكتب ،لوجدنا من بينها زهاء  21كتا ًبا ت ُْر ِمجت من اللغة العربية.
وهنا نس ِّلط الضوء عىل بعض منها:
أوالً :حترير إقليدس
وهي من مؤلفات الريايض اإلغريقي إقليدس تسمى بـ "األصول" أو "اتعنارص" تتضمن
ثالث عرشة رسالة يف علم اهلندسة الرياضية التي أ ِّلفت يف اإلسكندرية عام  377قبل امليالد.
وكانت املجموعة ُمدْ َرجة يف املقرر الدرايس للدراسات الرشقية يف كلية دهيل ،ومل يكن هلا ترمجة
أردية .فعندما أسست مؤسسة ورناكوالر للرتمجة يف إرشاف الدكتور فليكس بطرس عميد الكلية،
قرر األخري ترمجة هذه املجموعة إىل اللغة األردية ،وفوض مهمتها إىل الشيخ مملوك العيل .ف ُطب َعت
ُ
ترمجة ثَمين رسائل من كتاب "األصول" ألول مرة عام 2244م ()37؛ غري أن تلميذ املرتجم السيد
ً
ووفقا لقوله" :ترجم الشيخ
رصح بأن الشيخ ت َْر َجم ِس َّت رسائل فحسب،
كريم الدين الباين بتي َّ
أربع رسائل من بداية الكتاب والرسالة احلادية عرشة والثانية عرشة من َّناية كتاب حترير إقليدس
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إىل اللغة األردية .وقد أجاد يف الرتمجة ،وقام بتأدية وظيفته عىل أحسن ما ُيرام ،ومتتاز ترمجته باجلودة
والسالسة" ( .)32وأشار السيد مالك رام إىل أنه ترجم اثنتي عرشة رسالة ً
قائال يف كتابه "قديم دهيل
كاتج" :إن الشيخ ترجم اثنتي عرشة مقالة من كتاب "حترير إقليدس" .واملحقق املعارص الشيخ نور
احلسن راشد الكاندهلوي يقول بأنه قد ترجم أربع رسائل فحسب ( .)31وعىل كل حال ،قد ُطبع
الكتاب من مطبع العلوم بكلية دهيل ( .)33عام 2247م ،ثم ُطبع مرة أخرى عام 2212م(.)34
ثاني ًا :اتأاريخ اتيميـنـي
كتاب تارخيي يتبوأ مكانة كبرية يف تاريخ الدولة الغزنوية بصفته مذكرات تارخيية لألرسة
مصدرا معرت ًفا به ملعرفة أحوال األمري سبگتگني ،والسطان حممود
الغزنوية ،و ُينظر إليه باعتباره
ً
الغزنوي وعهدمهاَ .د َّونَه أبو نرص حممد بن عبد اجلبار العتبي باللغة العربية .وكان الكتاب قد نال
درس يف حلقات أرسة أبناء الشاه ويل اهلل
مكانة مرموقة يف األوساط العلمية آنذاك ،حيث أنه كان ُي َ
الدهلوي ( )31العلمية .وكذلك تتجىل مكانتُه املرموقة من أن الشيخ رشيد الدين خان ( )31رئيس
-32

مولوي كريم الدين  ،تذكره طبقا شعراء هند ،ص ،414مولوي كريم الدين ،فرائد اتدهر ،ص.473
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شمس اهلدى ،دنہواتسینناۃناہینںیمدقمیدیلہاكرکدار (دهيل :شاهد ببيل كيشنز1771،م) ص.273
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ً
نسخة الشيخ أمحد بن حممد
املدرسني يف الكلية آنذاك كان يكيل له املدح والثناء ،وقد طلب منه
اليَمين( )30صاحب املؤلفة الشهرية "نفحة اتيمن فيام يزول بذكره اتشجن"(.)32
حققه الشيخ مملوك العيل ،وبذل قصارى جهده يف تصحيح عباراته ،وتفسري ألفاظه
الصعبة ،ويف كتابة التحشية ،فقد كتب معاين األلفاَ الصعبة املستعصية باللغة الفارسية بني سطور
النص العريب ،كَم كتب إيضاحات لألمكنة والوقائع التارخيية ً
فضال عن كتابة الرتاجم للشخصيات
الواردة يف الكتاب باللغة العربية .ووضع قائمة حمتويات الكتاب يف َّنايته بعنوان "فهرس مطالب
التاريخ اليميني" .وكتب يف كلمة الفراغ ً
قائال :فرغت من حترير هذا الكتاب بيوم السبت يف 11
شهر رمضان 2113هـ/املوافق بيوم اجلمعة 3 ،سبتمرب عام 2240م )37(".ت ُْو َجد نسخة من هذا
الكتاب املصحح واملطبوع يف كل من مكتبة اجلمعية اآلسيوية يف كلكتا ،واملتحف الربيطاين ،وكذلك
يف مكتبة برلني(.)47
بعد طباعة الكتاب أرسل عميد الكلية الدكتور اشربانغار زها َء مخس وعرشين نسخة منه
إىل أوروبا .وكذلك أدخل إىل املقرر الدرايس للدراسات العليا العربية يف الكلية.
ومن هنا ،مست احلاجة إىل ترمجته إىل اللغة األردية التي كانت لغة اإلرشاد والتعليم يف
الكلية .فتسديدا هلذه احلاجة قام الشيخ مملوك العيل برتمجته ( .)42وقد ذكره املولوي عبد احلق يف
العربية بكلية دهيل ،وله مصنفات قيمة ،قد تويف 2143هـ .وللمزيد راجع إىل :عبد احلي احلسني ،نزهة اخلواطر
(جملس دائرة املعارف العثَمنية2710،م) ج ،0ص.200
-30

وهو كاتب ومؤلف وأديب من اليمن ،له كتب ومؤلفات أدبية .ولد يف مدينة احلديدة يف اليمن ،وأخذ العلم عن
علَمء عرصه يف مولده وزبيد يف اليمن ،ويف اهلند ،من أبرز شيوخه الشيخ عبدالعزيز بن أمحد الدهلوي ،عاش يف اهلند
زمانا ،حتى تويف يف مدينة كولكاتا عام 2230م .له كتب قيمة غري ما ذكرناه.
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رشيد الدين خان ،املكاتيب (دهيل :مطبعة جمتبائي2322،هـ) ص.24-23
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قائمة الكتب املرتمجة حتت رقم  .)41(214غري أن أمر طباعته ال يزال يف غيابة اجلهل ،وال يعلم أنه
رأى النور أم ال.
ثاتث ًا :اجلامع اتصحيح سنن اتجرمذي
َ
الشيخ أمحد عيل يف مهمة حتقيق اتانن لإلمام الرتمذي ،كَم
إن الشيخ مملوك العيل رافق
أشار إليه الشيخ يف مقدمته اعرتا ًفا بمساعدته يف التحقيق واملراجعة( .)43وعند ذاك كان املقرر
ونظرا إىل مهمة الكلية لرتمجة املؤلفات
الدرايس يف قسم العلوم الرشقية حيتوي عىل اتانن(.)44
ً
العربية املدرجة ضمن املقرر الداريس للغة األردية ،ركَّز الشيخ مملوك العيل جمهوداتِه عىل ترمجة
اتانن؛ غري أنه ال ُيعلم عىل وجه التحديد أن الرتمجة كانت قد أنجزت كاملة ،وطبعت ونرشت يف
رعاية املؤسسة أم بقيت حبيس األدراج .فكل ما ُيعلم عنها هو أن املولوي عبد احلق ذكر هذه
الرتمجة يف قائمة الكتب التي اختريت للرتمجة حتت رعاية دار الرتمجة يف الكلية؛ وذلك حتت رقم
رصح الشيخ حممد أيوب القادري يف كتابه "موالنا حممد أحان اتنانوتوي"
 .)41(224وكذلك َّ
ضمن ذكر "الشيخ مملوك العيل" بأن الكتاب كان قد طبع( .)41ومهَم كان األمر ،فإن هذه الرتمجة
ُت َعدُّ من أوائل الرتمجات لكتب احلديث يف شبه القارة اهلندية.
رابع ًا :تذكرة املفرسين/طبقا املفرسين
هذا الكتاب عبارة عن جمموع ُمجِ َع ْت فيه تراجم لطبقات املفرسين من الصحابة والتابعني
واملفرسين من املحدثني وغريهم ،وكان عزم الشيخ السيوطي أن يكون مؤ َّل ُفه هذا شامال حيدثنا عن
املفرسين من الصحابة والتابعني ،وأتباع التابعني واملفرسين من املحدثني وأهل السنة ،واملفرسين
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من املعتزلة والشيعة وأحزاهبم؛ ولكن املوت قد حال دون حتقيق غايته فلم يتمكن من إكَمله وما زال
الكتاب بصيغة مسودة ،فبيضها تلميذه احلافظ الداودي املتوىف 741هـ ،والكتاب مرتب عىل
احلروف اهلجائية .وقد ترمجه أحد مرتمجي الدار يف الكلية وهو الشيخ سبحان بخش الشكارپوري
إىل اللغة األردية .كَم أشار إىل ذلك املولوي عبد احلق يف قائمة الكتب املرتمجة للدار ،وذلك حتت
رقم  211باسم "أحوال املفرسين " لعبد الرمحن السيوطي .وكذلك ذكره مولوي عبد احلق ضمن
الكتب الثالثة املرتمجة يف جملد حتت رقم  227بعنوان "تذكرة املفرسين" جلالل لدين السيوطي (.)40
وكتب املرتجم يف َّناية الرتمجة" :قد متت ترمجة الرسالة إىل قدر ما ألفه صاح ُبها" والرسالة حتتوي
عىل أربع وأربعني صفحة فقط .وطبعت تلك الرسالة مع الرسالتني األخريتني م ًعا يف جملد واحد يف
مطبعة كلية دهيل املسَمة بـ "مطبع العلوم" عام 2242م(.)42
خاما ًا :تذكرة اتفقهاء
الكتاب موجز ألحد أجزاء املوسوعة الشهرية "وفيا
هذا
ُ

األعيان وأنباء أبناء اتزمان"

للقايض ابن خلكان املتوىف 122هـ .ويتضمن هذا املوجز بني دفتيه تراجم لطبقات العلَمء والفقهاء
وكذلك األدباء واحلكَمء .وقد ترمجه الشيخ سبحان بخش الشكار پوري؛ وذلك بتوجيه من دار
الرتمجة يف الكلية .وقد أعدَّ ه املولوي عبد احلق هذه الرتمجة يف مفهرسه للكتب املرتمجة حتت رقم
 .)47(227وال ُيعلم عمن قام بإعداد هذا املوجز واستخالصه من كتاب وفيا

األعيان؛ غري أن

الشيخ نور احلسن راشد الكاندهلوي تزَ عَّ م بأَّنا ستكون لكتاب "نثر اهلميان  ي وفيا

األعيان"

للشيخ السيوطي( .)17وقد طبعت هذه الرتمجة مع أخواَتا األخريات يف جملد بمطبعة الكلية عام
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2242م .وتقع الرتمجة األردية يف  217صفحة(.)12
سادس ًا :ترةمة تاريخ احلكامء
ُ
الشيخ سبحان بخش الشكار پوري ،والتي
وهي إحدى الرتمجات الثالث التي قام هبا
ُطبِعت ُج ُّلها يف جملد واحد .وقد ذكرها املولوي عبد احلق يف مفهرسه للرتمجات حتت رقم  227مع
الكتاب من مؤلفات الشيخ السيوطي( ،)11بيد أننا ال
تذكرة املفرسين وتذكرة الفقهاء .وأشار إىل أن
َ
أي كتاب هبذا العنوان يف دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها لصاحبه أمحد اخلازندار؛
نجد َّ
رصح بذلك الشيخ نور احلسن راشد الكاندهلوي يف كتابه أسأاذ اتكل مملوك اتعيل ضمن ترمجة
كَم َّ
خلصها ،غري أن
هيمنا نحن َمن أ َّلف هذه الكتب ومن الذي َ َّ
الشيخ سبحان بخش الشكارپوري .ال ُّ
األمر املهم هو أن الشيخ سبحان بخش الشكار پوري قد ترمجها من اللغة العربية إىل اللغة األردية
َ
ضمن مرشوعات مؤسسة دهيل للرتمجة إىل اللغات املحلية بكلية دهيل .وقد ُطبِعت ترمجة تاريخ
احلكامء يف مطبعة الكلية عام 2242م حمتوية عىل تراجم نحو 231عاملا من احلكَمء واألطباء ،وتقع
يف نحو  212صفحة(.)13
سابع ًا :اترساتة اتشماية  ي اتقواعد املنطقية
وهي رسالة شهرية يف علم املنطق لصاحبها الشيخ نجم الدين الكاتبي القزويني املتوىف
101هـ  .قد ترمجها إىل اللغة األردية السيد حممد الدهلوي ،أستاذ اللغة العربية بالكلية آنذاك ،وقد
ذكرها املولوي عبد احلق يف فهرس الكتب املرتمجة ملؤسسة دهيل للرتمجة إىل اللغات املحلية حتت رقم
 .)14(12و تقع تلك الرسالة يف نحو مخسني صفحة ،وطبعت يف "مطبعة دهيل أردو أخبار" عام
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2244م(.)11
ثامن ًا :اترساجي  ي املرياث
وهو كتاب معروف يف علم املرياث ،وله أمهية متزايدة يف قوانني تقسيم اإلرث بني أهايل
امليت ً
وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية .وألن الكتاب ُأ ْد ِخل ضمن املقررات الدراسية لقسم اللغة
رشحا واف ًيا(.)11
العربية عام 2213م ،فرتمجه الشيخ سيد حممد الدهلوي إىل اللغة األردية ،ورشحه ً
وقد ذكره املولوي عبد احلق يف قائمة الكتب املرتمجة حتت رقم .)10(11
تاسع ًا :شعراء عرب ترةمة أردية تكأاب فرائد اتدهر
هذه ترمجة لكتاب "فرائد اتدهر" الذي ُي َعدُّ من أوائل كتب الرتاجم التي ُد ِّونَت يف اهلند،
فقد َد َّونَه املولوي كريم الدين عىل إيعاز من الدكتور األوس إشربانغار باللغة العربية ،ويتضمن
الكتاب تراجم شعراء اللغة العربية لثالثة عرش قرنا ،وذلك منذ العهد اإلسالمي إىل عهد
صاحبه(.)12
ثم إذعانا ملشورة الدكتور إشربانغار عميد الكلية ،ترجم املؤلف كتا َبه ذلك إىل اللغة
رصح به يف مقدمة الكتاب ً
انتهيت من تأليفه[فرائد اتدهر] طلب مني
قائال" :عندما
ُ
األردية كَم َّ

العميدُ [الدكتور إشربانغار] أن ِ
يتعرف أهايل اهلند عىل شعراء العرب".
أترمجَه إىل اللغة األردية كي َّ
سميتُها بـ"تاريخ شعراء عرب"(.)17
فقمت برتمجة مؤلفتي هذه إىل اللغة األردية يف سنة 2240م و َّ
وضع املولوي كريم الدين يف كتابه مقدمة ،ثم بدأ بكتابة الرتاجم لشعراء القرن األول،

-11

شمس اهلدى دريا آبادي ،هندوسأاين نشلة ثانية مني قديم دهيل كاتج كا كردار ،ص.173
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مولوي كريم الدين ،طبقا شعراء هند (لكهنؤ :اتربرديش اردو اكاديمي2723 ،م) ص.311
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مولوي عبداحلق ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.212

-12

مولوي كريم الدين ،طبقا

شعراء هند ،ص .417مولوي كريم الدين ،تذكره شعراء عرب( ،دهيل :مطبع

دارالعلوم2242 ،م) مقدمه ص.3
-17

45

مولوي كريم الدين ،تاريخ شعراء عرب ،مقدمة.
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اجمللد ،65 :العدد3 :

الكتاب بذكر ترمجة الشاعر
فذكر شاعر العرص اجلاهيل إمر َء القيس عىل رأس الشعراء ( .)17وأَّنى
َ
واألديب رفاعة الطهطاوي وخاصة بقصيدته الباريسية الشهرية (.)12
وقد ُطبع الكتاب يف مطبعة دارالعلوم دهيل عام 2242م .وتُوجد عىل غالفه عبارة تُفيد:
"هذه التذكرة املسَمة بـ "فرائد اتدهر" جمموعة لرتاجم شعراء البلدان العربية ،رتبها املولوي كريم
الدين مستفيدً ا من كتب األدب العريب ،وهي تتضمن تراجم  370شاعرا منذ العرص اجلاهيل إىل
القرن الثالث عرش املعارص ،وكل قرن حيوي شعراءه ،وقد ذكر كل شاعر يف قرن عاشه هو .وطبع
الكتاب مع اهتَمم السيد أرشف عيل من مطبعة العلوم بمدرسة دهيل عام 2240م"(.)11
عارش ًا :ترةمة تاريخ أيب اتفداء
هذا الكتاب ُم ِه ٌّم يف جمال التاريخ اإلسالميَ ،د َّو َنه امللك املؤيد عَمد الدين إسَمعيل أبو
الفداء يف ستة جملدات ضخمة بعنوان" :كأاب املخأرص  ي أخبار اتبرش" ،وهو عَ َم ٌل عن تاريخ العامل
منذ بدء اخللق ،وحتى عام 2332م ،وهو العام الذي ُت ُو ِّ َيف فيه املؤ ِّلف .كان أبو الفداء َر ُج َل َد ْو َل ٍة،
ُ
ً
العمل يف الوقت احلارض
ومؤرخا وجغراف ًيا وراع ًيا للحياة الفكرية بمدينة محاة السورية .ويكتسب
قيمة خاصة ً
نسبة لوصفه للمدينة يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش امليالدين .والكتاب كان يف
ِ
عميد كلية دهيل .ويف أثناء التعهد بأمور الرتمجة باملؤسسة أشار الدكتور
حيازة الدكتور إشربانغار
عىل السيد كريم الدين الباين بتي لنقله إىل اللغة األردية ،لتعم الفائدة ،ويستطيع قراء اللغة األردية
املعرفة بأحوال البرش بواسطة هذا الكتاب .فأذعَ َن ألم ِره ،وبدأ يف ترمجة الكتاب؛ غري أنه كان حيتوي
عىل ستة جملدات ضخمة ،فرتجم مخسة جملدات منها هو بنفسه وهي :املجلد األول والثاين والرابع
واخلامس والسادس ،أما املجلد الثالث فرتمجه السيد حممد أمري(.)63
-17

املصدر السابق ،ص.4
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املصدر السابق ،ص.423

-11

املصدر السابق ،غالف الكتاب.
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شان أمحد صديقي ،وموليرکيادليحاتواكرناےم (بتنه2702 ،م) ص.171
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اجمللد ،65 :العدد3 :

وهذا ما كتبه الباين بتي يف تذكرته لشعراء اهلند عن هذه الرتمجة" :هذا تاريخ أليب الفداء
إسَمعيل ملك محاة باللغة العربية .أنا ترمج ُته إىل اللغة األردية إذعانا ألمر الدكتور اشربانغار يف سنة
ُ
ترمجة الكتاب بنفس السنة يف جملدين ،كل منهَم حيتوي عىل ثالثة جملدات
وطبعت
2113هـ...
ْ
لنص الكتاب .ثم طبعت له تكملة أعدَّ ها الب اين بتي مستفيدا من كتب التاريخ املختلفة يف سنة
.)14("2240
ف باللغة العربية
ويقول الباين بتي يف مقدمة الكتاب" :هذا كتاب يف فن التاريخ ُأ ِّل َ
ُ
األوساط العلمية ،وكان العلَمء اهلنود جيهلونه لعدم َتو ُّف ِره يف اهلند ،وألن
واعرتفت بصحتها
ٍ
َ
ترمجات عديدة للكتب العربية املهمة إىل األردية ،ومن
رش ْت
املؤسسة للرتمجة إىل اللغات املحليةَ ،ن َ َ
ثم ،نصحني الدكتور إشربانغار عميد كلية دهيل وأمني مؤسسة الرتمجة بنقل هذا الكتاب إىل اللغة
األردية ،ليعم نف ُعه وتسهل االستفادة منه لعامة الناس .فأذعن هذا الفقري لنصيحته وترجم الكتاب
يف غضون سنة 2241م(.)65
احلادى عرش :كأاب اتأشخيص ومعاتج األمراض
وهو كتاب يف علم الطبُ ،أ ِّلف باللغة الفرنسية ،وقد ترمجه حممد شافع اآلفندي إىل اللغة
العربية بإيعاز من وايل مرص حممد عيل باشا يف سنة 2117هـ .يقع الكتاب يف جزءين يتضمن اجلزء
األول ُط َر َق تشخيص األمراض ،يف حني حيتوي اجلزء الثاين عىل طرق معاجلة تلك األمراض ،كَم
أشار إىل ذلك املرتجم نفسه( .)66وبإيعاز من الدكتور إشربانغار قام املولوي كريم الدين برتمجته إىل
اللغة األردية وبإرشاف الدكتور إشربنغار نفسه ،فقد انتهى من ترمجة اجلزء األول خالل وجوده يف
مدينة مسوري حيثَم كان يرافقه يف إجازاته الصيفية عام 2240م ،و راجعه الدكتور إشربنغار

-14

مولوي كريم الدين،طبقا شعراء هند (لكهنؤ :اردو اكادمي) ص.401
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شان أمحد صديقي ،وموليرکيادليحاتواكرناےم ،ص.172
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مولوي كريم الدين ،تذكره شعراء عرب (دهيل :مطبع دارالعلوم2242 ،م) ص.374
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مراجعة .ثم أَّنى ترمجة اجلزء الثاين خالل وجوده يف مدينة آگرا كَم يتضح من رسالته بعث هبا إىل
الدكتور إشربانغار ،وجاء فيها " :قبل عدة أيام طلب مني املنيش أرشف عيل اجلزء الثاين من كتاب
الطب الذي انتهيت من ترمجته خالل وجودي يف جبال مسوري .ويسعدين أن أخربكم بأنني قد
ترمجت اجلزء األول بإرشاف سعادتكم كَم أنكم راجعتم الرتمجة مراجعة ،ويرشفني أن أخربكم بأين
انتهيت من ترمجة اجلزء الثاين خالل وجودي يف مدينة آگرا"...

()67

مل يضع السيد كارسان دتايس هذه الرتمجة ضمن قائمة املؤلفات للمولوي كريم الدين
الباين بتي ،كَم مل يذكرها غريه؛ غري أن املولوي بنفسه قد ذكرها يف ترمجة حياته يف كتابه "طبقا
اتثاين عرش :شعراء هند" وتاريخ شعراء عرب.
املرتجم ،فيبدو أن اجلزء األول قد ُطبع بمطبع العلوم لصاحبه
أما ما يتعلق بطباعة الكتاب
َ
املنيش أرشف عيل بمدينة دهيل قبل 2242م؛ غري أن اجلزء الثاين الذي ترمجه املولوي بمدينة آگرا يف
سنة 2242م نفسه أو بعده بقليل ،مل يطبع ( .)12مل يرصح بذلك املولوي عبد احلق يف قائمته رصاحة
َب بني القوسني عند
يفيد أَّنا من ترمجات املؤسسة؛ لكنه ذكر كتابا باسم" علم وعمل طب" و َكت َ
تعريف الكتاب بأنه عىل قيد الرتمجة من العربية ،ومن ثم ،فمن املمكن أن يكون هو نفس هذا
الكتاب الذي ترمجه املولوي كريم الدين الباين بتي(.)17
اتثاتث عرش :حكايا أت

تيلة وتيلة

كانت هذه املجموعة تُدْ َرس بقسم الدراسات الرشقية يف كلية دهيل القديمة ،ويقوم
بتدريسها السيد سديد الدين خان الدهلوي ( ،)07وهو الذي ترمجها من اللغة العربية إىل اللغة
ُ
الشيخ جعفر عيل اجلارجوي ،واملولوي حسن عيل خان أساتذة قسم
األردية ،وساعده يف هذه املهمة
-10

اكمتانبماولسئاربش ركن ،ص.233
حممد إكرام جغتائي ،دقيدهلياكجلااستذهاورہبلطےک
ب
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املصدر السابق ،ص.230
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مولوي عبداحلق ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.213
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مولوي عبداحلق ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.21
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اجمللد ،65 :العدد3 :

ُ
الرتمجة يف مخس مئة ومخس وتسعني صفحة بمدينة
الدراسات الرشقية يف الكلية .وقد ُطبعت هذه
دهيل .ومع أن مثل هذه الرتمجات كانت ُت ْطبع من ُ
قبل حتت رعاية مؤسسة الرتمجة؛ غري أن املولوي
عبد احلق مل يذكرها يف فهرس الكتب املرتمجة للكلية ،لكن الدكتور إشربانغار َض َّمنَها يف قائمة
الكتب املرتمجة التي َمت َّ ْت ترمجتُها خالل فرتة عَمدته للكلية (.)02
ويقال إن ترمجة السيد سديد الدين خان أدق وأشمل من تلك التي قام هبا كل من السيد
ديا شنكر نسيم وشمس الدين أمحد حلكايات ألف ليلة وليلة؛ ألن الشيخ سديد الدين خان
ومساعديه قاموا برتمجة األبيات املتخللة يف احلكايات باللغة العربية إىل األبيات الشعرية باللغة
األردية وبرباعة تامة (.)01
ونجد بني الكتب التي ت ُْر ِمجت من اللغة العربية إىل اللغة األردية ،وذكرها املولوي عبد
احلق يف فهرسه للكتب )2( :املخأرص للقدوري( )1كليلة ودمنة( )3فوائد األفكار وغريها؛ ولكننا
مل نجد تفاصيل عن الرتمجات هلذه الكتب ،فيَم راجعنا إىل الكتب واملقاالت والبحوث العلمية ،ومن
نعرف هبا يف هذا املقال ونأمل أننا سوف نكتب عنها يف املستقبل إن شاء اهلل.
ثم ،مل ِّ
املبحث اتثاتث :تراجم وجيزة تبعض املجرةمني اتبارزين  ي كلية دهيل
أوالً :اتشيخ مملوك اتعيل اتنانوتوي
ينحدر نس ُبه من ساللة سيدنا أيب بكر الصديق ريض اهلل تعاىل عنه ،و َق ِد َم جدُّ ه األجمد
منصب القضاء فيها عام 2403م( .)03ويبدو أن أفرا َد
القايض مظهر الدين إىل مدينة دهيل ،وتوىل
َ
أ رسته اتصفوا بعلم وعدل وأمانة ونزاهة ،فقد تولوا سلك القضاء وتدريس العلوم الرشعية ،وكان
من األرسة أعالم شغلوا القضاء ً
جيال بعد جيل حتى كسبوا ثقة السالطني املغول ،وأقطع هلم
-02

اكمتانبماولسئاربش ركن ،ص.212
حممد إكرام جغتائي ،دقيدهلياكجلااستذهاورہبلطےک
ب
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تاريخ ادب هندي وهندوسأاين (فراناييس) ج ،3ص .21نقال عن :حممد إكرام جغتائي ،دقيدهلياكجلااستذهاورہبلطےک
اكمتانبماولسئاربش ركن ،ص.212
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اجمللد ،65 :العدد3 :

بعض القرى والبلدات بمنطقة "نانوتة"()01؛ فهنالك ولد أبوه الشيخ
السلطان شاه جهان املغويل(َ )04
أمحد عيل جلده احلكيم عبداهلل( .)01وولد الشيخ مملوك العيل عام 2027م يف نانوتة .ونشأ وتربى يف
جو تلك األرسة العلمية ،وأخذ مبادئ العلوم اإلسالمية يف مسقط رأسه؛ بيد أننا ال نملك
معلومات مفصلة عن أساتذته للمرحلة االبتدائية.
يتضوع،
عبيق نشاطات أرسة الشاه ويل اهلل الدهلوي العلمية والثقافية
وبجانب آخر كان ُ
َّ
واشتد انتشاره آنذاك يف دهيل وما حوهلا بَم فيها منطقة نانوتهِ ،
فقدم الشيخ إىل مدينة دهيل ،وبدأ
دراسته بني أيدي الشاه عبد العزيز ( )00نجل الشاه ويل اهلل الدهلوي .ثم أخذ يتلقى الدروس يف
العلوم اإلسالمية عن تلميذه البارع الشيخ رشيد الدين خان الدهلوي( .)02حتى أكمل تعليمه
ُ
مدرسة غازي
الديني ودراسة اللغة العربية عىل يده ،وكان ُي َعدُّ من أبرز تالميذه .وعندما َحت ََّو َلت
مدرسا ً
عُني معه الشيخ مملوك
ني الشيخ رشيد الدين
أوال للغة العربية فيهاَ ِّ ،
الدين إىل كلية دهيل ،وعُ ِّ َ
ً

-04

وهو السلطان األعظم شهاب الدين خرم حممد شاه جهان ،ابن حممد جهانكري بن حممد أكرب الكوركانوي .خامس
سالطني اهلند املغول ،قد حكم بالد اهلند منذ سنة 2112م إىل 2112م .ولد بمدينة الهور عام 2171م وهو ثالث
أبناء امللك جهان كري ،وقد تويف سنة 2111م ،ودفن إىل جانب قرينته ممتاز حمل يف تاج حمل بمدينة آغره.

-01

مدينة كبرية يف مضافات مظفر نغر بوالية أترابراديش.

-01

حممد أيوب قادري ،موالنا أحان نانوتوي ،ص.21

-00

وهو العالمة املحدث عبدالعزيز بن الشاه ويل اهلل الدهلوي ،الشهري بـ رساج اهلند و حجة اهلل ،ولد سنة 2217هـ،
حفظ القرآن وأخذ العلم عن والده ،وعن تالمذته اآلخرين حتى طلع نجمه يف علوم القرآن واحلديث .وكان رمحه
اهلل أحد أفراد الدنيا بفضله وآدابه وعلمه وذكائه وفهمه ورسعة حفظه ،اشتغل بالدرس واإلفادة ،فدرس وأفاد حتى
صار يف اهلند العلم املفرد وَّترج عليه الفضالء وقصدته الطلبة من أغلب األرجاء .كان شاعرا جميدا قرض عديدا من
القصائد العلمية باللغة العربية .وقد خص لرتمجته صاحب اتنزهة نحو ثَمين صفحات .فلرياجعها من حيتاج إىل مزيد:
وللمزيد راجع إىل :عبد احلي احلسني ،نزهة اخلواطر (حيدر آباد :جملس دائرة املعارف العثَمنية2710،م) ج ،0:ص
.200
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العيل نائ ًبا يف القسم نفسه؛ وذلك يف غرة يونيو عام 2211م( .)07وكان راتبه مخسون روبية شهر ًيا.
وعندما تويف أستاذه الشيخ رشيد الدين عام 2210مَ ،ح َّل حمله وأصبح رئيس املدرسني للغة
العربية ،وشغل هذا املنصب إىل أن تويف هو نفسه عام 2212م.
وكان الشيخ حم ًبا للعلم والعلَمء ،و ُأ ْ ِ
روحه بمحبة العلم واملعرفة ،فكان ينفق ُج َّل
رش َب ْت ُ
أوقاته يف تعليم طالب من املراحل الدراسية املختلفة ،ومن خمتلف مستويات القدرة واملهارة ،فكان
خيصص هلم أوقاتا للتعليم والتدريس يف منزله ،فضال عَم كان ُي َع ِّل ُم اآلخرين منهم يف رحاب
الكلية ،حتى إنه كان ُي ْرشد بعض الطالب يف الطريق إيا ًبا وذها ًبا من البيت إىل الكلية.

متهر يف أساليب التعليم والتدريس ،فكان ُحيِ ُّل املسائل
ماهرا وموفقا َّ
معلَم ً
واحلق أنه كان ً

العويصة يف حلظة بأسلوب ينفذ إىل أذهان الطالب فيفهموَّنا بكل يرس وسهولة .وكان الطالب
يكيلون له وزنًا ،وينظرون إليه بنظر التكريم واالحرتام ،كَم كان عميد الكلية ُي ِش ْيد بكفاءاته العالية،
وينظر فيه عاملا ذا مستوى عال من الدراسات الرشقية والغربية .ولعل من املناسب أن نقتبس مما
ُ
تلميذه السيد كريم الدين الباين بتي فيقول" :املعلم األول يف مدرسة دهيل املولوي مملوك
كتب عنه
العيل ،وهو رجل عامل ال نظري له ،و تقي ال مثيل له ،وفاضل متكامل يشغل منصب مري مولوي يف
املدرسة براتب شهري وقدره مئة روبية .إنه يتقن اللغة العربية والفارسية واألردية .ونبغ يف العلوم
النقلية والعقلية ،وله باع طويل يف هذه العلوم املدونة بتلك اللغات الثالث .إنه كان يراجع يف بضعة
ُرتجم من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة األردية مراجعة دقيقة وشاملة"(.)27
أيام كل ما ت َ ْ
ً
فارغا للتأليف
قد وهب الشيخ نفسه لتعليم الطلبة وتدريسهم ،فلم يكن جيد وقتًا
والتحقيق؛ غري أنه ترجم وأعدَّ بعض الكتب الدراسية إذعانًا ملشورة الدكتور إشربانغار عميد
الكلية .فقد ذكرنا ما ترمجه الشيخ إىل اللغة األردية سلفا ضمن الكتب املرتمجة ،ونذكر يف اآليت
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حممد أيوب قادري ،موالنا أحان نانوتوي ،ص.201
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بعض املؤلفات التي أعدها الشيخ أو حققها:
 -7كأاب املخأار  ي األخبار واآلثار
إن الدكتور إشربانغار عميد الكلية مل يكن يبذل جمهوداته يف ترمجة الكتب فحسب؛ بل كان
أيضا ،فقبل جميئه إىل اهلند كان قد ترجم املجلد األول من
ُي َركِّزها عىل حتقيق النصوص القديمة ً
كتاب "مروج اتذهب ومعادن اجلوهر" أليب احلسن املسعودي املتوىف 710م ،إىل اللغة اإلنجليزية.
وعندما توىل عَمدة الكلية بـدهيل ،خطرت بباله فكرة حتقيق النص العريب للكتاب من جديد،
وإعداد خمتارات من الكتاب لعامة الناس ،فأشار عىل الشيخ مملوك العيل هبذا العمل اجلاد ،فأذعن له
وانتقى األخبار واآلثار من مؤلفة املسعودي بإرشاف الدكتور إشربانغار ،وسَمه" :املخأار  ي األخبار
واآلثار" ،وطبع الكتاب يف املدرسة الدهلوية عام 2241م ،ويقع يف تسع وسبعني ومئة صفحة ذات
مقياس صغري ،ويتضمن ثالثة أبواب ،يبدأ الباب األول منها بذكر خالفة سيدنا عيل بن أيب طالب
ريض اهلل عنه ،والباب الثاين يسلط الضوء عىل أيام معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنه ،والباب
الثالث ُخ ِّصص لذكر أيام يزيد بن أيب سفيان.
ِ
ب يف غالفه" :كأاب املخأار  ي األخبار واآلثار ،املجلد األول ،وفيه تاريخ الدولة
وقد كُت َ
األموية من "مروج اتذهب"أليب احلسن عيل املسعودي املتوىف 341هـ ،خلصه وصححه مولوي
مملوك العيل النانوتوي والوائس اسربنكر التريويل .طبع يف املدرسة الدهلوية  2241عيسوية
و 2111هجرية"( .)22وذكره الربوكلَمن أيضا يف تارخيه(.)21
 -2نأيجه حترير
وهي مؤلفة يف علم اهلندسةُ ،طبعت يف األجزاء املختلفة ،ذكرها السيد غارسان دتايس يف
تارخيه ،وكتب عنها بأَّنا طبعت يف عدة أجزاء ،وأدخلت ضمن املقررات الدراسية للمدارس ملنطقة
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شَمل اهلند(.)23
 -3اترساتة غري املنقوطة
وله رسالة كتبها باللغة العربية بصنعة اإلمهال ،فاستخدم فيها ألفاظ ًا وكلَمت غري منقوطة،
وعرضها عىل األمري فريوز شاه .وتبدأ الرسالة بعد البسملة بـ" :احلمد هلل املحمود ،املالك الودود،
الواحد الرسمد ،امللك الصمد ...إلخ"(.)24
ثاني ًا :املوتوي كريم اتدين اتباين بأي
()21
رصح به
إنه ولد بمدينة باين بت يف الثاين والعرشين من شهر يونيو عام 2212م  .كَم َّ
دت يف شهر عيد الفطر عام 2130هـ املوافق 2212م ،عند الصباح بيوم
نفسه يف كتابه قائالُ " :ول ِ ُ

العيد ،يف مسجد لشكر خان بحارة األفغانيني بمدينة "باين بت"( .)21واآلن عمري يناهز ستا
وعرشين سنة يف عام 2240م"(.)20
و تلقى تعليمه األساس يف مسقط رأسه عىل يد والده الشيخ رساج الدين ،فأخذ عنه
مبادئ اللغة الفارسية والعربية ،وتلقى دروسا يف علم النحو والرصف ،ثم ِ
قدم إىل مدينة دهيل،
ً
وتعلم هناك علوم الرصف والنحو واملعاين واملنطق كَم درس علوم الفلسفة والطب والفقه
واحلديث ...إلخ(.)22
إنه كان طال ًبا شغو ًفا بالعلم وعكوفا باملطالعة يطمح إىل أن يرشق نجمه يف سَمء العلم
واألدب؛ غري أن املشاكل املالية حتول بينه وبني ح ِّبه اجلم للدارسة ،فلم يستطع أن يرصف مجيع
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أوقاته يف سبيل حتقيق أمانيه .كَم مل يتمكن من االلتحاق بكلية دهيل؛ فعندما ُقدمت ِمن ٌَح دراسية من
ِقبل الكلية ،أرشق له وميض األمل ،وتقدم هرعا إىل الكلية والتحق هبا ،وذلك يف سنة 2247م()27
عىل األرجح ،يف حني كان هو فتى يافعا يناهز من عمره  22سنة( .)77وقد رتبت له الكلية ست
عرشة روبية كمنحة دراسية ،فتفرغ للتعليم والدراسة ،وانكب عىل القراءة واملطالعة؛ فدرس عىل يد
الشيخ مملوك العيل النانوتوي بعض األجزاء من مقاما

احلريري ،وعدة أجزاء من كتاب اهلداية

أليب بكر املرغيناين ،كَم درس لديه "تاريخ تيموري" بأكمله ورسائل أيب اتفضل( .)72ومل يكتف
هبذا؛ بل درس كثريا من العلوم األخرى نحو املنطق ،والفلسفة ،واهلندسة وكذلك علم احلساب
واهليئة واملساحة ،وما إىل ذلك من علوم التاريخ واألدب العريب وعلم الفقه (.)71
ويف تلك األيام كان كل من الشيخ مملوك العيل ،والشيخ سيد حممد ،واملقري جعفر عيل
اجلارجوي ،والشيخ سديد الدين خان الدهلوي والشيخ سبحان بخش الشكارفوري والشيخ
حسن عيل خان والشيخ أمحد عيل وغريهم يدرسون هذه العلوم والفنون يف الكلية ،فال يستغرب أن
يكون قد تتلمذ عليهم املولوي كريم الدين ،وأخذ عنهم هذه العلوم (.)73
دارا للرتمجة يف الكلية ،وبدأت
ويف تلك األيام أنشأ عميد الكلية الدكتور فليكس بطرس ً
حركة ترمجة املؤلفات القيمة يف العلوم اجلديدة من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة األردية ،فلم يتَملك
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إن املولوي كريم الدين رصح يف ترمجة حياته بـ "شعراء هند" بأنه التحق بالكلية عام 2221م ،وقد ذكره تايس أيضا
مرارا وتكرارا ،ومل ينتبه إىل أن الكلية قد أنشئت عام 2211م .وكذلك إن املولوي قد ولد عام 2211م .فكيف
يمكن أن يكون قد التحق بالكلية قبل ميالده ،فيؤكد أن هذه الرصاحة خطأ فاحش .فأحرى أن تكون سنة التحاقه
بالكية 2247م يف حني كونت جلنة حتت رئاسة السيد جيمس طامسني لتحسني املقرر الدرايس و إجياد سبل ترقية
الدراسة يف الكلية.
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-73

اكمتانبماولسئاربش ركن ،ص.222
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أي كتاب
املولوي نفسه اجلياشة ملطالعة تلك الكتب املرتمجة ،حتى كان قد آىل عىل نفسه أال يرتك َّ
ِ
كثريا من املعلومات
تُرجم إىل اللغة األردية إال وقد يقرأه .هكذا قرأ مجيع الكتب املرتمجة ،وأحرز له ً
التي شحذت عقله وأكسبته كفاءة بارزة ،إىل أن اعرتف هبا عميد الكلية الدكتور بطرس نفسه،
وأشاد بولوعه يف الدراسة وأشار عليه بقراءة كتب القوانني الوضعية بَم فيها املدنية واجلنائية ،فأذعن
ملشورته ،وقرأ يف القوانني وأصوهلا ثم يف علوم السياسة املدنية والرياضايات( ،)74وقد جاهد يف
دراسة هذه العلوم حتى حصلت له فيها كفاءة عالية جعلته يفوق أقرانه .ونتيجة هلذا العكوف عىل
املطالعة واالنكباب الدائم عىل الكتب واملجالت قد استقر به الرأي أن علم اللغة اإلنجليزية ،قد
أصبح علَم ال مناص منه يف تطوير الثقافة ومضاعفة املعرفة؛ فتعلمها ،حتى أتقنها وأثبت كفاءة
ومقدرة فائقتني يف الرتمجة منها إىل اللغة األردية بحيث ما كان يعاين أية صعوبة يف ترمجة الكتب
الصعبة املكتوبة باللغة اإلنجليزية ( .)71وقد استفاد من العلَمء املسترشقني الذين كانوا يرأسون
فنظرا إىل كفاءته
الكلية واألقسام فيها ،حتى كان قد كسب ثقتهم وجعل لنفسه قدم صدق عندهمً .
فوض إليه عميد مؤسسة الكلية األردية وظيفة ترمجة الكتب
العالية وبراعته يف اللغات احليةّ ،
اإلنجليزية إىل اللغة األردية ( .)71فرتجم عديدا من الكتب العلمية التي طبعت من مطبع العلوم
بكلية دهيل ضمن مرشوعات مؤسسة الرتمجة يف الكلية .قد ذكرناها سابقا.
وكان الشيخ يميل إىل الشعر واألدب وكان يدعو أحباءه الشعراء إىل بيته الذي كان قد
أصبح منتدى العلَمء وصالون لقاء أديب ،ويعقد فيه أمسية الشعر واألدب .وأصبح الشيخ زنة
وأسس هناك مطبعة باسم "مطبع رفاه
املجالس األدبية يف املدينة .وكان قد ّ
تزوج يف مدينة "دهيل"ّ ،
عام" ليكسب قوتَه وال ينفصل عن شغل كان حيبه حبا مجا وهو البحث والتحقيق ،والرتمجة
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والتأليف.
رئيسا للمدرسني بـ "كلية آگرة" وبدأ يدرس هناك بجميع
عني الشيخ عام 2217م ً
ثم ّ
الطاقات والكفاءات وقىض سبع سنوات يف رحاب الكلية ،ثم تركها وتوجه إىل مدينة "الهور"
وشغل هناك عدة مناصب يف املصالح احلكومية ،حتى عينته احلكومة ً
مفتشا للمدارس ،وعمل هناك
مدة إىل أن أحيل عىل املعاش.
كان الشيخ مرتمجًا بارزً ا ومؤل ًفا بارعًا ،قد ترجم عديدا من الكتب إىل اللغة األردية ،وألف
كثريا منها ،يربو عددها عىل ثالثني كتابا يف شتى املوضوعات ،وقد نالت مؤلفته "تذكرة شعراء
أردو" ما مل ينل أحد من مؤلفاته من الشهرة والقبول؛ كَم تعد روايته "خط تقدير" من أوائل
بعض مؤلفاته يف سريته الذاتية يف َّناية كتابه "طبقا
الروايات يف اللغة األردية( .)70وقد ذكر َ
شعراء هند" وهي كاآليت:
()2تعليم النساء ( )1گلستان هند ( )3تذكره شعراء هند ()4گلدسته نازنيان ( )1عجالة
العاللة ( )1رسالة يف علم الفرائض ( )0روض اإلجرام ( )2تذكرة النساء ( )7حمط اجلمعى.
ثاتث ًا :اتشيخ سبحان بخش اتشكارفوري
كانت أرسته تقطن يف قرية "شكارفور" بمديرية مظفر نگر بوالية أتربراديش .وال ُيعلم
عن تاريخ ميالده بالضبط؛ غري أن أحدً ا من معارصيه  -الشيخ كريم الدين الباين بتي  -كتب يف
ترمجته" :واآلن يف سنة 2240م يبلغ الشيخ سبحان إىل أربعني عا ًما"( )72فمن هذا ُيستدل أن يكون
قد ولد يف نحو 2271م أو يف 2270م.
وكذلك ال نملك معلومات مفصلة عن تعليمه املبكر؛ بيد أن بعض املراجع يفيد بأنه أت ََّم
تعليمه عىل يد الشيخ مملوك العيل يف منزله بدهيل؛ ولكنه مل يكن من الطلبة املسجلني يف كلية دهيل،
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كَم ذكر الشيخ نور احلسن الكاندهلوي يف كتابه يف ترمجة الشيخ مملوك العيل النانوتوي( .)77إنه
درس احلديث لدى الشاه حممد إسحق الدهلوي( )277
رصح به خالل قيامه بتصحيح سنن
كَم هو َّ

اتجرمذي ،وكتب يف مقدمته" :إين سمعت هذا الكتاب من الشيخ املكرم املفخم املشتهر بني اآلفاق
املرحوم املغفور موالنا إسحق و أجازين به"(.)272
 ي كلية دهيل:
معلَم من الدرجة الثالثة لتدريس اللغة العربية يف كلية دهيل( .)271فأدى
عُني عام 2234م ً
ِّ
واجبه عىل أحسن ما يرام ،و حاز ثقة األساتذة السابقني يف القسم ،كَم أكسب لنفسه مكانا خاصا
بني الطالب واملعلمني اآلخرين يف الكلية .يقول فيه السيد عبداحلق يف كتابه" :موالنا سبحان
بخش...كان أستا ًذا بارعً ا يف كلية دهيل وقد أشاد عميد الكلية برباعته يف تقاريره للكلية"(.)273
وعندما تويف الشيخ مملوك العيل املدرس األول يف القسم ارتقى سيد حممد الدهلوي إىل هذا
املنصب ،ومعه ارتقى الشيخ سبحان بخش إىل منصب املدرس الثاين عام 2212م .واستمر يف
تقديم خدماته ،ويف أداء واجباته العلمية ،إىل أن توقفت الدراسة يف الكلية متا ًما يف سنة 2210م.
وعندما استأنفت الكلية خدماَتا عام 2214م من جديد ،عني الشيخ الشكارفوري
مدرسا ً
أوال يف قسم اللغة العربية والفارسية واألردية م ًعا .وال ُيعلم إىل متى بقي يف الكلية؛ ألننا ال
ً
نجد اسمه يف فهرس املعلمني الذين ُبعثوا إىل مدينة الهور بعد انضَمم كلية دهيل إىل كلية الهور عام
-77
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-272

نقال عن :نوراحلسن راشد ،أسأاذ اتكل موالنا مملوك اتعيل اتنانوتوي ،ص.302

-271

حممد أيوب قادري ،موالنا أحان نانوتوي ،ص.203

-273

عبداحلق دهلوي ،مرحوم دهيل كاتج ،ص.213

44

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد3 :

2200م.
كان الشيخ يرغب يف العلم واملعرفة حق الرغبة ،فكان ينفق جل أوقاته يف تعليم الطالب،
سواء يف رحاب الكلية أو يف منزله .وكان الطلبة يصاحبونه ويرتددون عىل منزله بغرض اإلفادة
العلمية؛ وملا كان لديه أسلوب خاص يف التدريس ،جعل من طالبه معجبني به وبخلقه ،وقد أشاد
به وبكفاءته العلمية الطالب واملعلمون.
بعض الكتب من اللغة العربية
وبجانب عمله يف جمال التعليم والتدريس ،ترجم الشيخ َ
والفارسية إىل اللغة األردية التي ُف ِّوضت إليه من ِقبل مؤسسة الرتمجة ،وطبعت تلك الكتب املرتمجة
يف مطبعة الكلية بنفسها .فنذكر هنا غري ما ترمجه من اللغة العربية ،فعىل سبيل املثال :شارك يف ترمجة
كتاب" تواريخ اهلند" وترجم اجلزء الثالث له من اللغة الفارسية إىل األردية .وكذلك ترجم كتابا
تارخي ًيا باللغة الفارسية "تزك تيموري"( )274إىل اللغة األردية ،الذي نقله السيد أبو طالب اخلراساين
من اللغة الرتكية إىل اللغة الفارسية .ثم يف عهد امللك شاه جهان راجعه السيد حممد أفضل البخاري،
فرتجم الشيخ الشكارفوري الكتاب من اللغة الفارسية إىل اللغة األردية ،وانتهى منه يف سنة
 2241م ،وطبع الكتاب املرتجم بنفس السنة من مطبعة دهيل أردو أخبار .وكذلك شارك يف ترمجة
كتاب يف علم القانون من اللغة الفارسية إىل اللغة األردية .وهو كتاب ضخم حيتوي عىل ثالثة
وثالثني با ًبا ،فوضت مسؤو لية ترمجته إىل عديد من أساتذة كلية دهيل ،وكان من بينهم الشيخ
الشكارفوري فإنه ترجم تسعة أبواب من بداية الكتاب ،أما األبواب األخرى فرتمجها أساتذة
آخرون يف الكلية ،وطبع الكتاب عام 2241م من مطبعة دهيل أردو أخبار بريس(.)271
ثم بعد التقاعد عن العمل وقف الشيخ حياته عىل التأليف والرتمجة ،واألعَمل العلمية
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وهي مذكرة للقائد األوزبيكي من القرن الرابع عرش املعروف بـ تيمورلنك ومؤسس الساللة التيمورية ،ويقال إن
هذه املذكرة قد كتبها األمري بنفسه ودون فيها حروبه و كيفية إدارة أمور الدولة وشؤونه اخلاصة.
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الدراسات اإلسالمية

األخرى ،فقد ترجم "اجاتس األبرار" للشيخ عبد القادر اجليالين وسَمه بـ"خزينة األرسار" أكمله
الشيخ يف سنة 2211م ،وقد طبعت الرتمجة بمطبعة مصطفائي بمدينة دهيل .وكذلك ترجم الشيخ
كتابا مهَم من مصادر الفقه الشافعي املسمى بـ "غاية االخأصار" أو "اتأقريب" للشيخ أيب شجاع
األصفهاين يف الفقه الشافعي إىل اللغة األردية ،وطبعت الرتمجة يف مطبعة مصطفائي بمدينة دهيل
عام 2217م .وكذلك قام بنقل املنبها

البن احلجر العسقالين يف علم احلديث إىل اللغة الفارسية،

و "ما ثبت باتانة  ي أحكام اتانة" للشيخ عبداحلق املحدث الدهلوي إىل اللغة األردية ،والكتاب
طبع أوال بمطبعة جمتبائي بمدينة دهيل بمئتي صفحة ،ثم طبع مرة أخرى يف سنة 2377هـ(.)271
وكذلك ترجم با ًبا من كتاب "مغني اتطاتب" املكتوب باللغة الفارسية للشيخ حممد مصطفى
التهانيرسي إىل اللغة األردية ،وقد طبعت هذه الرتمجة من مطبعة نول كشور عام 2217م .وكذلك
نجد من مؤلفاته كتابا قيَم نال مكانا مرموقا بني األوساط العلمية ويعرتف بمكانته إىل يومنا هذا
وهو "حماورا هند" يف أدب اللغة األردية.
وال يعلم عن تاريخ وفاته ،وكذلك عن مدفنه(.)270
رابع ًا :سيد حممد اتدهلوي
كان الشيخ من سكان دهيل ،وتنتسب أرسته إىل ساللة الشيخ عبدالقادر اجليالين( ،)272بعد
إمتام تعليمه املبكر ،التحق بكلية دهيل وتعلم الدراسات الرشقية عىل يد الشيخ رشيد الدين خان
الدهلوي ،وبذل فيها مجيع طاقاته حتى فاق مجيع أقرانه ،و أصبح من أبرز طالب الكلية .وبجانبه
مدرسا للغة
ني
تعلم الطب عىل يد أحد أقربائه املري قدرت اهلل قاسم ،ثم بعد التخرج يف الكلية عُ ِّ َ
ً
العربية بقسم الدراسات الرشقية براتب قدره مئة روبية شهريا( ،)277وحسب ترصحيات املولوي
-271

خليق أمحد نظامي ،حيا شيخ عبداحلق حمدث دهلوي (ندوة املصنفني2303 ،هـ ) ص.202
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عبداحلق يف كتابه ضمن بيان املقرر الدرايس لقسم الدراسات الرشقية عام 2243م "كان يف صف
املولوي سيد حممد ثَمنية طالب" ويتضمن املقرر الدرايس هلذا الصف كتاب "مري قطبي"،
و"احلكايا

املنأخبة من أت

تيلة و تيلة" ،و"نفحة اتيمن" ،و"أصول اتشايش" ،و"هداية

احلكمة" ،و"رشح اتوقاية" إىل كتاب الزكاة ،و"مقاما

احلريري" ،و"إقليدس" ،و"امليبذي" من

البداية إىل التعليقات ،و"جغرافية اهلند"(.)227
وكان السيد حممد حسني آزاد والسيد كريم الدين الباين بتي من أبرز تالميذه يف
الكلية( . )222و خالل اشتغاله يف الكلية ترجم الشيخ بعض الكتب املشتملة عليها يف املقرر الدرايس
إىل اللغة األردية عىل إيعاز من الدكتور إشربانغار عميد الكلية .من بينها )2(:اترساجي  ي املرياث:
ترمجه إىل اللغة األردية ورشحه رشحا وافيا()1(.)221فرائض شمسية :ترمجه إىل اللغة األردية،
ورشحه رشحا وافيا ،وطبع الكتاب عام 2241م بمدينة دهيل)3( .رساتة شماية :وهي رسالة يف
علم املنطق تقع يف مخس ومئة صفحة .فرتمجها إىل اللغة األردية و طبعت عام 2241م(.)223
كان الشيخ يقرض القصائد باللغة األردية ،واختار لنفسه لق ًبا شعر ًيا هو "تعشق" .توجد
له قصائد يف كتاب "مخخانه جاويد"( .)224استمر يف عملية التدريس والتعليم يف الكلية حتى وافته
املنية عام 2214م عن عمر يناهز اخلامسة والسبعني عا ًما(.)221
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خاما ًا :املوتوي سديد اتدين خان
هو نجل الشيخ رشيد الدين خان الدهلوي ،التحق بكلية دهيل ،و تعلم يف رحاهبا بقسم
الدراسات الرشقية عىل يد والده والشيخ مملوك العيل النانوتوي ،ثم بعد التخرج فيها عُ ني مدرسا
بنفس القسم يف الكلية عام 2237م( .)221ودرس فيها لعدة سنوات ،فقد ذكره املولوي عبداحلق
ضمن بيان املقرر الدرايس للكلية عام 2743م( .)220ثم انقطع عن التدريس فيها ،وال يعلم عن
تاريخ استقالته عن هذه الوظيفة عىل وجه التحديد؛ بيد أننا ال نرى اسمه يف سجل للطالب
واألساتذة يف الكلية املسجلني يف سنة 2240م ،مما يؤكد لنا أنه ي كون قد انقطع عن التدريس يف فرتة
ما بني 2243م و 2240م .هذا ما رصح به الدكتور حممد إكرام جغتائي(.)222
مدرسا للغة العربية ،كَم يبدو من رسالته إىل الدكتور
ثم نجد الشيخ يشتغل بكلية آگرا
ً
إشربانغار عام 2747م .وعندما شغر منصب األمانة يف املدرسة العالية بكلكتا ،أراد الدكتور
إشربانغار الذي كان يشتغل هناك عميدً ا للمدرسة نفسها عام 2717م ،أن يعرض ذلك املنصب
نظرا لكفاءته وخدماته العلمية؛ غري أن الشيخ النانوتوي مل يقبل
عىل الشيخ مملوك العيل النانوتوي ً
ذلك ألسباب ما ،وبقي يف كلية دهيل .فعرض هذا املنصب عىل الشيخ سديد الدين الدهلوي ،فلم
يلبث أن قبله وقدم الطلب رسم ًيا إىل الضباط املسؤولني مع التوصية من ِقبل الدكتور إشربانغار
حتى عُني يف التاسع من شهر يناير عام 2212م .فسافر الشيخ إىل كولكاتا ،وتوىل منصب األمانة
للمدرسة العالية.
و يف غضون تلك الفرتة خطرت ببال الدكتور إشربانغار عميد املدرسة فكرة إدخال بعض
التحسينات يف املقرر الدرايس للمدرسة ،كَم قام بذلك خالل مكوثه يف كلية دهيل ،واعرتفت
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الدراسات اإلسالمية

بإفاداَتا األوساط العلمية؛ إنَم مدينة كلكتا كانت غري مدينة دهيل ،فَم إن حاول الدكتور اشربانغار
تطبيق خطته بشأن إدخال التحسينات يف املقررات الدراسية ،حتى اندلعت الثورة من قبل الطالب،
ووجوه القوم يف املدينة؛ فاضطر الشيخ سديد الدين إىل االستقالة عن منصب األمانة؛ بسبب وقوفه
ُ
بجانب العميد .لكن العميد مل يرتكه هائَم عىل وجهه بل هيأ له وظيفة أخرى يف مدرسة بمديرية
"هوغيل" حيث بقي إىل أن غادر الدكتور إشربانغار اهلند سنة 2211م( .)227ثم إنه عاد إىل مدينة
"رامفور" و انضوى إىل بطانة النواب كلب عيل خان فأكرمه( )217و واله منصب حاكم املرافعة يف
إقليمه( .)212وال يعلم عن تاريخ وفاته يشء.
إنه كان رجال شغوفا بالعلم واملعرفة فكان ينفق معظم أوقاته يف التدريس والتعليم ،وقىض
ً
متنقال بني املدارس والكليات ،ومع وعورة العمل التعليمي واإلداري ،كان خيصص له وقتًا
عمره
معينًا للعمل عىل التأليف والتحقيق ،فألف بعض الكتب ،وترجم بعضا منها إىل اللغة األردية ،كَم
قام بتحقيق بعض الكتب العلمية .فكل ما اطلعنا عليه هي:
()2ترمجة احلكايات املنتخبة من أت

تيلة وتيلة :ذكرناها سابقا)1( .تاريخ آگره :ذكره

املسترشق غارسان دي تايس يف خطباته .أ َّلفه الشيخ خالل عمله بكلية آگره ،وطبع الكتاب يف
مطبعة أكربي لصاحبها الشيخ خادم عيل بمدينة آگره عام 2247م )3( .حتقيق "اإلتقان  ي علوم
اتقرآن" للشيخ السيوطي ،قام الشيخ بتصحيح متونه بمساعدة زميل له وهو السيد بشري الدين .وقد
راجعه الدكتور إشربانغار ،وطبع الكتاب عام 2214م بمدينة كلكته (.)211
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الدراسات اإلسالمية

نأيجة اتبحث
وقد يسفر عن هذا البحث أن كلية دهيل اَّتذت من اللغة األردية وسيلة للتعليم
 كَم، وبجانب أقسام الدراسات املختلفة إَّنا أنشأت دارا للرتمجة يف رحاب الكلية،واإلرشاد
.شاركت يف مؤسسات أخرى أقيمت لنقل العلوم العربية والغربية إىل اللغات املحلية يف مدينة دهيل
هكذا أدت دورا رياديا يف جمال الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة األردية يف الربع الثاين من القرن
 و فضال عن ذلك يتجىل من البحث أن أساتذة الكلية كانوا يمتلكون كفاءة.التاسع عرش امليالدي
 فبجانب التدريس والتعليم قدموا خدمات جليلة يف جمال،ذاتية عالية املستوى يف فن الرتمجة
. ونقلوا عديدا من الكتب القيمة إىل اللغة املحلية،الرتمجة
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
13.
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