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 حسان�الهند�غRم�عLي�آزاد�البلغرامي�وشعره�0ي�ا�ديح�النبوي 
  

  مد�معراجد/�معراج�أح

  ،�بنغال�الغربيكولكاتا،�و�أدا§�ا،�الجامعة�العالية�رئيس�قسم�اللغة�العربية�،�استاذ�مساعد�

  

  ا�دائح�النبوية�0ي�الهند

ف
��لون�من�التعب>;�عن�العواطف�الدينية�من��دب�الرفيع.��Pيصدر�هذا��:ا-دائح�النبوية�من�فنون�الشعر
�وDخ �بالصدق �مفعمة �قلوب �إ�Pعن �وتعا«ى��دب �سبحانه �هللا �إ«ى �إ�Pتقرب �النبوية �با-دائح �و�Pيراد �ص.

�إن�فن�ا-ديح�النبوي�برز�كفن�من�الفنون��ي��بنشر�محاسن�الدين�والثناء�ع�ى�شمائل�الرسول��عظم� .
� �وأخذوا���عصر�الرسول �والعجم �العرب �من �والشعراء ��دباء �الفن �هذا ��ي �تسابق �مرور��يام. وازدهر�مع

�و�دبية�نصي��م �اللغوية �ا-ؤه�ت �من��،حسب �خاطرهم ��ي �يجيش �التعب>;�عما ��ي �متنوعة �مسالك وسلكوا
رغم�كونه���.�إن�الشعب�ا-سلم�الهندي�عرف�من�أول�يومها�بحب�الن���Ùالحب�والعواطف�تجاه�الرسول�

لذين�اكتسبوا�بعيدا�عن�مهبط�الوµي�ومحط�الرسالة��خ>;ة.�انجبت�الهند�عددا��Pبأس�به�من�الشعراء�ا
�وفاضت�قريح�Úم� �وذوقا لم�يتسن�لهم�الزيارة�إ«ى�البلد� ولو،��بمدح�الرسول��بالتغ��اللغة�العربية�دراسة

حبيب�كل�مسلم�ونشق�هواءه�وشرب�ماءه.�فاستعاذوا�ع�Õا�بالشعور�التعب>;�فيه���الذي�وطئ�أرضه�محمد�
د�Dس�م�ولك�Õم�ساهموا�كما�ساهم�الشعراء�عن�حني�Õم�وأشواقهم.�ولو�نشأوا��ي�بيئة�عجمية�بعيدة�عن�مه

العرب��ي�ا-دائح�النبوية�مثل�حسان�بن�ثابت�وكعب�بن�زه>;�وDمام�البوص>;ي�وDمام�أبو�بكر�بن�محمد�
� �والتواضع��(ر)البغدادي �الشعور �ورقة �الحساسية �من �الهند ��ي �الشعراء �وصل �العام. �أنحاء ��ي �ترويجها �ي

�الع �الرسالة �-قام �ووفاؤهم.�والتأدب �واخ�صهم �وح��م �قل��م �شاء �بما ��عظم �الرسول �إ«ى �وتحدثوا Ãظم
وهؤPء�الشعراء�البارزون�قدموا�مؤلفا��م�الرائعة.�ومعظم�مؤلفا��م�مثل�مؤلفات�العرب�أسلوبا.�وازداد�عدد�

 شعراء�ا-دائح�النبوية��ي�شبه�القارة�الهندية�العظيمة�ال°��تتواصل�ح°�Ãيومنا�هذا.

النبوية�ال°��جرت�ع�ى�ألسنة�الشعراء��ي�الهند�قد�صدرت�عن�طبعهم�الصادق�وح��م�الخالص��إن�ا-دائح
.�وهذه�ا-دائح�النبوية�ثروة�أدبية�من�أغ��Ãال½;وات��دبية�وDنتاجات�الشعرية.�إن�علماء��تجاه�الرسول�

�النبوي  �ا-ديح ��ي �العربية �الشعر�باللغة �من �كب>;ا �مقدارا �تركوا �وشعراءها �Dس�مية��،الهند �ا-كتبات وأثروا
�الشعراء� �من �أحد ��Pنجد �البلغرامي، �آزاد �ع�ي �غ�م �الشعراء �هؤPء �من �وكان �الرصينة. �العربية بمؤلفا��م

� �Ùللن� �حبه �يصف ���العرب �الرسول �حب �Èن �آزاد �ع�ي �غ�م �هذا �شاعرنا �يصف �لحمه���كما منتشر��ي
عاره.�وكان�حشاشة�نفسه�وعصارة�علمه�وتجاربه.�وكان�وعظمه�ودمه.�فإن�شعره��ي�الن��Ùالكريم�من�أبلغ�أش

�لك½;ة� �شاعر�الرسول �ثابت �بن �حسان �إ«ى �نسبة �الهند �بحسان �لقب �عواطفه. �عن �وتعب>;ا �لعصره تصويرا
��Ùكما�لقب�الخاقاني�الشاعر�ا-عروف�للغة�الفارسية�بحسان�العجم.��قصائده�الغراء��ي�مدح�الن�  

  غRم�عLي�آزاد�البلغرامي

�ي�µي�ميدان�فور�من�بلدة�م)��١٧٠٤(�هـ�١١١٦من�صفر�عام��٢٥م�ع�ي�آزاد�البلغرامي��يوم��حد�ولد�غ� 
�رفيعة��ي�مجال�العلم� �نشأ�آزاد��ي�أسرة�تمتعت�بمÂåلة �الجليل�محمد�صغرى. �العالم بلغرام�ال°��استوط�Õا

الكتب�الدراسية�ع�ى�السيد�والدين.�فكان�من�الطبي ي�أن�يكمل�آزاد�تعليمه�وتربيته��ي�جو�علم�.�قرأ�آزاد�
�ال�;حال� �كث>;ا �آزاد �ع�ي �غ�م �كان �والحديث. �والفقه �و�دب �اللغة �أع�م �من �كان �الذي ��ترولوي طفيل
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�ي�حياته�العلمية�و�دبية.�فأول�رحلته�كانت�إ«ى��رئيسياوالسياحة.�فقد�قام�بث�ث�الرح�ت�ال°��لعبت�دورا�
فنون.�فقرأ�هناك�شطرا�من�قاموس�اللغة�وكتب�الحديث.�ثم�سافر�دل
��ال°��كانت�آنذاك�مركز�العلوم�وال

وذهب�إ«ى�Pهور�ثم�إ«ى�ملتان.�و�ي�خ�ل�هذه�الرحلة�ال°��استغرقت��ه،١١٤٢آزاد�إ«ى�سيوستان�بالسند�عام�
أربع�سنوات�ألف�آزاد�كتابا��ي�ترجمة�الشعراء�الفارسي>ن�باللغة�الفارسية�أسماه�"يد�بيضا".�وقد�نال�هذا�

اب�شهرة�واسعة��ي��وساط�العلمية�و�دبية.�أما�رحلته�الثالثة�فقد�قام�§�ا�إ«ى�الحجاز��ي�شهر�ا-حرم�الكت
��ه�١١٥٠عام� �Ùالن� ��شواق�وتشتد�لوعة��لتحقيق�منامه�بزيارة �فأخذ�طريقا�أطول�ح°�Ãيعيش��ي�هذه .

�الحرم> �لزيارة �راغبا �الناس �ع�ى �مستخفيا ��قدام �ع�ى �ماشيا �وخرج �الرحلة�الفراق �هذه �و�ي �الشريف>ن. ن
�ا-نورة� �ا-دينة ��ي �حيات �محمد �الشيخ �عن ��حاديث �كتب �درس �حيث �وا-حدث>ن �العلماء �من �آزاد استفاد
��ي� �بارزا �دورا �لعبت �الرح�ت �هذه �إن �ا-كرمة. �مكة ��ي �ا-صري �الطنطاوي �الوهاب �عبد �الشيخ �عند وتلمذ

جوانب.�كان�آزاد�مولعا�بمطالعة�الكتب�فلما�وجد�تكوين�شخصية�كشخصية�فذة�موسوعية�ذات�متعددة�ال
�Ã°مكتبة�زاخرة�قيمة��ي�أورنغ�آباد�توقف�عن�السفر��وكرس�نفسه��ي�ا-طالعة�والتأليف�وإنشاء�الدواوين�ح

  .�م)١٧٨٦ه�(�١٢٠٠ذي�القعدة�سنة��٢١فدفن��ي�ا-كان�الذي�يعرف�"بالروضة"�من��،وافاه��جل�ا-حتوم

�يج �وكان �الخالة: �فقد�آثاره � �والفارسية. �العربية �اللغة �بجانب �والسنسكريتية �والهندية ��ردية �اللغة �آزاد يد
�والفارسية� �بالعربية �وال�;اجم �والس>;�والحديث �والشعر�والتاريخ ��دب ��ي �قيمة �عديدة �مؤلفات �لنا ترك

�آثار�هندوستان" ��ي �ا-رجان �"سبحة �وم�Õا �ا�،و�ردية. �سيد �من �ورد �ما �العن`;��ي و"ضوء��،لبشر"و"شمامة
�البخاري" �صحيح �شرح �الهند"�،الدراري �بيضا"�،و"غزPن �عامرة�،و"يد �أولياء"�"،و"خزانة و"مآثر��،و"روضة

�السيارة" �"السبعة �دواوينه: �ومن �بلغرام". �تاريخ ��ي �ا-صطفى"�،الكرام �مدح ��ي �الصبا و�"القصيدة��،و�"أوج
  و"تسلية�الفؤاد".��،و�"مظهر�ال`;كات"�،الهمزية"

  آزاد�ةشاعري

كان�آزاد�شاعرا�مطبوعا�أصي��من�ناحية�وفرة�الصور�Dبداعية�وا-عاني�الخيالية.�وقد�منحه�هللا�تعا«ى�قدرة�
�الuي� �عبد �السيد �الع�مة �يقول �واحد. �يوم ��ي �كاملة �قصيدة �يقرض �كان �الشعر�بحيث �نظم �ع�ى عجيبة

لديه�صفا�صفا�وتتمثل�ب>ن�يديه�فوجا�كلما�يتوجه�آزاد�إ«ى�النظم�تحضر�ا-عاني�"الحس����ي�هذا�الصدد:�
�الهندي�).١(فوجا" �الوطن �بأمجاد �العربية ��ي Ãتغ�� �وا-س�Âاد�أو �،وهو�أول�من �الرديف �الشعر�العربي ��ي دخل

وعارض�قدماء��،كما�ألبس�بعض��فكار�الهندية�ثوبا�عربيا�،وا-زدوجة�وغ>;ها�من��نواع�الشعرية�الفارسية
وقف��ي�قصائده�كوقوفهم�ع�ى��ط�ل�ورسم�الديار.�قد�عرض�آزاد�الشعر�و �،العرب��ي�الوصف�والتشبيه

�ي�أغراض�متنوعة�من�ا-دح�والحب�والغزل�والوصف�والرثاء�ولكنه�فاق�ع�ى�جميع�أقرانه��ي�مدح�الرسول�
ز�بغ���نجب�Úم�الهند.�وإن�شعره�يمتاأوهو�أك`;�شعراء�اللغة�العربية�"ويقول�الدكتور�زب>;�أحمد�الفاروtي:��).٢(�

�الشعر� �قرض �كما �والسنسكري°� �الهند ��دب �من �استعارها �نادرة �تشب¾�ات �فيه �فأدخل الفكر�والتعب>;.
�العرب �الشعراء �من �غ>;ه �من �أحد �نظ>;�لدى �له ��Pيوجد �مما �الفارسية �أسلم��).٣"(بالبحور ��ستاذ ويقول

أورد�فيه��ساليب��فكار��،�بلسبإن�آزاد�لم��çتم��ي�شعره�بالصنائع�والبدائع�اللفظية�فح"إص�µي�عنه:�
�).٤"(الهندية�منحرفا�عن�التقليد�ا-حض.�ويمكن�لنا�أن�نقول�بأن�آزاد�قد�أضاف�بابا�جديدا��ي��دب�العربي

��د/ويقول� �قمة��P"عبد�ا-قصود�شلقاني: ��معاصريه�وجدناه �إ«ى�شعره�با-قارنة إل¾�ا�أي��يتسامىإذا�نظرنا

                                                           
  ٢١١ص  -٦حلي:  نزهة اخلواطر ج السيد عبد ا     ١
    ٢٩٤ديوان آزاد ص      ٢
  ١٣ -١١زبري أمحد الفاروقي: مسامهة دار العلوم ديوبند ص      ٣
  ١٤١مقالة ألسلم إصالحي : هندوستان مني عريب ادب اور اسالم كي تدريس وحتقيق، رتبها عماد احلسن الفاروقي ، ص      ٤
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يب�أو�ا-عاني�أو��ي��خيلة�ولكنه�كان�بعيدا�عن�الب�د�العرب�،�هندي��صل�سالشاعر�معاصر�سواء��ي�� 
  �).١"(والوطن�واللسان�ولو�أنه�عاش��ي�ب�د�العرب�لصار�رائدا�من�طراز�البارودي

�ومداح� �الهند �وهو�حسان �والسنسكريتية �والفارسية �العربية �باللغة �الك�م �ع�ى �قادرا �بارعا �شاعرا �آزاد كان
��Ùعا�الن�.��Ùحد�من�،��ش��ي�حب�النÈفأوجد��ي�مدحه�معاني�كث>;ة�نادرة�وأجاد�ف¾�ا�بحيث�لم�يوفق�مثلها�

و�Pمراء�فيه��).٢(وأبدع��ي�قصائده�ا-دحية�مخالص�لم�يبلغ�مداها�فرد�من�الفصحاء�ا-تشدق>ن�،الشعراء
.�جل�قصائد�البلغرامي��ي�أنه�رtى�بفنه�الشعري��ي�فن�ا-ديح�النبوي�إ«ى�الدرجة�ال°��رق¾�ا�حسان�بن�ثابت

ا-ديح�النبوي�حيث�يبدأ�كل�قصائده�بمدح�الرسول�لحصول�ال`;كة�والسعادة�Èنه�يراها�مصدر�السعادة�و�
وسيلة�النجاة.�بدأ�الشاعر�قصيدته�بعد�النسيب��ي�بيان�صفات�الرسول�بأنه�برهان�رب�العا->ن�وخ>;�من�

ع�ى�أيدى�رسول�هللا�كتسبيح�الح÷���Ãي�كفه�وإثمار��وطئ��رض.�ثم�أشار�إ«ى�بعض�ا-عجزات�ال°��صدرت
  النخيل��ي�العام�الذي�غرسه�بيده�الشريفة�وانشقاق�القمر.�فيقول:

  �ي��مة��مية�العرباء  ����**      برهان�رب�العا->ن�حبيبه

  صعد�السماء�وخ>;ة�الشرفاء  ���**    هو�خ>;�من�وطئ�ال�;اب�وخ>;�من

  الح÷��Ãسبحن�كاÈحياء�صم  **      نطق�ا-سيح�بمهدة�وبكفه

  بعتاق�مملوك�من�الصلحاء  **    غرس�النخيل�فأثمرت�من�عامها

  )٣(وانشق�صدر�البدر�باØيماء  **    رجعت�ذكاء�إ«ى�القفاء��بأمره

�،وأبدعها.�بدأها�الشاعر�حسب�العادة�بالنسيب�قصائدهاش�Úرت�إحدى�قصائده�ب�مية�الهند�وÑي�من�أروع�
 وشرع��ي�تمهيد�ا-خلص�بقوله:ثم�عطف�عنان�القلم�عن�التغزل�

  سبحانه�وتعا«ى�منت
��Ãمل  **�    فانظر�إ«ى�من�تج�ى��ي�مظاهره

  أنال�أثماره��ي�أقصر�ا-هل  **�    غرست��ºتسبيحا�وأرقب�أن

  ثم�يبدأ�ذكر�الصفات�الرسول�ومكانته�العليا�ومننه�ع�ى�Dنسانية�كلها.��فيقول:��

  صلدية��سحار�و� وو�Ã�ðأر   **    �ف�ك�عنصره� محمد�زينة

  وجوهر�نزه�عن�وصمة�ا-ثل  **   فوق�العباد�وبعد�الرب�مرتبة

  وخاتم�فصه�نور�ب��حول   **    تبارك��هللا��بدر��Pمحاق�له

  )٤(هو�ا-قدم��ي�ا-ع��Ãع�ى�الرسل  **   �Pغرو�إن�أخر�ال�خ�ق�بعثته

�� �الكريم �Ùللن� �السجايا �بيان �الشاعر��ي �اختيار���أجاد �حسن ��ي �لبيان�ووفق �و�لفاظ�ا-�ئمت>ن الكلمات
  الخصائص�الك`;ى�لذات�الرسول��فيقول��ي�إحدى�قصائده:

  يده�يد��له�غله�Dنس�والجان  **�    الهدى�رسولنا�ا-صطفى�نور 

  وقد��هادانا��إ«ى��يمن���وإيمان  **  �    هذا�الن��Ùأم>ن�وابن�آمنة

                                                           
  ٢٥١لعربية يف شبه القارة اهلندية ص دكتور زبيد أمحد: األداب ا     ١
  ١٩٤دكتور صدر احلسن الندوي: املدائح النبوية يف اهلند ،ص      ٢
  ٢السبعة السيارة: الديوان األول، ص     ٣

  ١٩٨دكتور صدر احلسن الندوي: املدائح النبوية يف اهلند ،ص      ٤
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  )١(برهانالشمس�صور��ا�تصوير�  **�    بداهة��مر��ي�علياه�حاكم

الشعر��العربي�حيث�لم�تكن�نمطية�خالية�من�الروح�والحركة،���ي�النبوي فأشعاره�هذه�تمثل�قمة�فن�ا-ديح�
� �ويحسه �القارئ �يشعر�به �وحبا �إخ�صا �تمت�ئ �كانت �ا-ديح���يوإنما �يE(�لفن �أن �آزاد �استطاع �قلبه. أعماق

هيئات�وقوالب�شعرية�جديدة�تختلف�عن���ييح�اللغة�العربية�سعة�فكرية�وفنية�ونظم�أشعار�ا-د��ي�النبوي 
  اعتاد�من�سبقه�من�الشعراء.��ال°�القوالب�

  يع`;�عن�حبه�الصادق�للن��Ùالكريم�صلوات��هللا�عليه�والتسليم.�يقول:�قصائدهو�ي�إحدى��

  جنابه�مستطاب�منت
�Ãالطلب  **�    غبار�نعليه�كحل��ي�بصائرنا

  الصحب�مدركيام�§�ا�من�كم�من�كر   **�    مدينة�ا-صطفى�دامت�مكرمة

  كمثل�سكرة�تبدو�من�القصب  **�    تبدو�من�القلم�الهندي�مدحته

�ال°�� �ا-وضوعات �ب>ن �ومن �مكة: �وادي �وصف �قائ���ي �ومدحها �ا-قدسة ��ماكن �وصف ��ي �آزاد �أجاد وقد
�ا-نورة" �"ا-دينة �النبوية �مدائحهم �خ�ل �من �الشعراء �كث>;�من �وصفوها�،تناولها �و �،وقد �،أجادوافأحسنوا

  ولك�Õم�لم�يصلوا�إ«ى�ما�وصل�شاعرنا�هذا�ح>ن�وصف�ا-دينة.�يقول:

  إن�جئت�من�وادي�العتيق�فمرحبا  **�    من�أي�ناحية�مجيئك�يا�صبا

  شرفت���متفض��مجتبا  **�    أنا�يا�نسيم�ع�ى�نوالك�شاكر

  فجحنت�حيث�أتيت�نحوي�متعبا  **�    طي�الطريق�ع�ى�العليل�مشقة

  ���)٢(بسمت�فأخجت�الوميض��شنبا  **�    ة���وردةأحييت����كرما��بنفح

  ومن�حسن�سعادة�الحظ�للشاعر�أنه�وفق�للمديح�النبوي�ووفق�Èن�يعت`;ه�سعادة�كريمة�عظيمة.�فيقول:�

  هذا�أخص�عبادة�الشعراء  **�    حصلت�با-دح�الكريم�سعادة�

  بيتا�تضمن�وصمة�Dقواء  **    توصيف�غ>;ك�بعد�مدحك�مشبه

  حسبما�يم�ي�عليه�خاطره��يقول:  **  لنبوي�طرائق�يختارها�له��ي�ا-ديح�ا

  أفاد�الدين�والدنيا�فخارا  **�      رسول�هللا�مستند�ال`;ايا

  وأس��Ãالسد�العا«ي�نزارا  **�      أجل�اللولؤ�الغا«ي�سحابا

  ومو¶���Ãي�جب>ن�الطور�نارا  **�    رأى�هو��ي�جب>ن�العرش�نورا�

  طع�الخياراكأن�مهندا�ق  **      وقطع�لحظه�بدرا�مضيئا

وهو�يؤمن��Pيمكن�الثناء��،ولكنه�اع�;ف�أنه�قاصرا�حق�الثناء�،وبالرغم�إنه�أجاد��ي�شعره��ي�مدح�الرسول 
Èن�Dنسان�مهما�بالغ��ي�مدح�الرسول��Pيمكن�له�أن�يو�ي�حقه.��،ويظهر�عجزه�Èداء�الحق�،كما�كان�حقه

  فيقول:

  الرحضاء�وجبي�Õا�متتابع  **�    باع�ال`;اعة�عن�ثنائك�قاصر

                                                           
 ٢٠٠ص  ،املصدر السابق      ١

  ٧ ص ،خمتار ديوان آزاد      ٢
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  أث��Ãعليك�هللا�حق�ثناء  **�    فإذا�يقرب��ي�ثنائك�واصف

��فهذه�الصورة�الرائعة�ا-تم>Âة�بك½;ة�ا-عاني�والشعور�الرقيق�ال°��وصف�§�ا�آزاد�أم�القرى�ومدينة�الرسول��
� �للرسول �الصادق �حبه �ع�ى �ناصع �دليل �النبوي �ا-ديح ��ي ��بيات �من �قرضه �ما �بعض��وكل �يرى �ولذا .

  ���).١(ث>ن�العرب�أنه��ي�وصفه�أحيانا�يسمو�فوق�البوص>;ي�وغ>;ه�من�ا-ادح>نالباح

  خRصة�البحث

ح°�P�Ãيفقدوا�هوي�Úم�وانتسا§�م�إ«ى��،�لتصاق�بالس>;ة�النبوية تزداد��ي�العصر�الحديث�حاجة�ا-سلم>ن�إ«ى�
�الزاهر�،الدين �تاريخهم �وا-بادئ�،وينسوا �ا-فاهيم �لد�çم �ماوتتغ>;�ا�،وتنقلب �بسبب �والقناعات � لثوابت

� �البشري �التاريخ ��ي �لها �يسبق �لم �مبادئ �وحرب �إع�مي �وهجوم �ثقا�ي �غزو �من �له ��ي�يتعرضون �إن مثيٌل،
غريبا،�ف
���رض�الواقعية�ال°��ينبت�ف¾�ا�القرآن�الكريم�والتطبيق�العم�ي��الس>;ة�النبوية�سرا�عجيبا�وتأث>;ا

قه�والصورة�النقية�للعقيدة.�إنه�ك�Âåا-ديح�النبوي�الذي�هو�لسان�للسنة�الشريفة.�وÑي�الفهم�الصحيح�للف
� �الدف>ن�الكامن�إله�فضل��ي���ي�كل�جيل�وعصر�وأمة.��مح��Ùرسول�هللا شعال�الجمرة�Dيمانية،�والحب
� ��عظم �م�Õا��للرسول �تستمد �Dس�مية ��مة �تزل �ولم �والوجدان. �والعاطفة �والحنان �مصدر�الحب �وÑي .

حياته�ومرتكز�شعره.�ق�Ã�äحياته��محور ��هر��والعاطفة�الجياشة.�لقد�كان�حب�آزاد�برسول�هللا�الحب�الطا
��Ùق�ربه.��،و�شواق�إ«ى�مدينته��كلها��ي�حب�النP�Ã°ما��ي�شعره�الخالد�وظل�هذا�الحب�يس>;ه�ح�§�Ãوتغ�

عاني�شعرية�عميقة.�لهمه�هذا�الحب�العميق�مأهو�أساس�الدين�وخ�صته.�وقد���وهو�يرى�أن�حب�الرسول�
إن�آزاد�أشعر�شعراء�الهنود.�لم�تنجب�الهند�شاعرا�أشعر�منه�و�Pمادحا�أمدح�منه�و�Pمبدعا�أبدع�منه��ي�
الفنون�الشعرية.�يعت`;�شعره�ثروة�أدبية��ي�تاريخ�الشعر�العربي��ي�الهند.�يتسم�شعره�بجزالة�اللفظ�وب�غة�

  �وة�والعذوبة�حيث�توجد�فيه�ح�وة�Dيمان�وس�مة�البيانا-عاني�وروعة�البيان�كما�يتسم�أسلوبه�بالط
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