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  /ن&ى�مكافحة�استعمار�الA.تغاليّ �ندّي اله�الشعر�العربّي 
  

 د/�يوسف�محمد�الندوي 

  ،�ك$��،�الهندوادُ نَ يَ وَ ،��WMOأستاذ�مساعد،�قسم�اللغة�العربية،�كلية

  

  &ي�الشعر�العربي�الهندي�الA.تغا¦ي��ستعمار 

� ��ى�أرض�مليبار�̄ستعمار بدأ �الهند،ال��تغاvي �ك$��،  اْس منذ�نزول�القبطان�وَ �،
ُ
 �اامَ ى�َج وِد ك

َ
اد،�ابَ �ي�ساحل�ك

كان�ال��تغاليون�وطئوا��ي�تربة�مليبار�الضامرين�حقد�الحروب�الصليبية�والتعصب�اPسي�ي�والعداوة�العنيفة�
ب.�محمد�كويا��كما�نقله�ب.،�ملك�كاليكوت�،ّي رِ امِ يدل�عdى�ذلك�خطاب�واسكودى�جاما�للسَّ ،�و عdى�اPسلم$ن

�كاليكوت" Vسلم$ن��"نحن�نحب�كل�شعوب��ى�العالم�ما�،يقول �حيث�،�ي�كتابه�الشه$��"تاريخ�مسلمPا� عدا
�خيانتنا �دائما �يحاولون �١(�Åم �ك.). �_ستاذ ��ي��:كوروب�ن.�ك.�يقول �سفينته �جاما �واسكود �نزول "منذ

ن�أيحاولون��ال��تغاليون �كان،�١٦٦٣هولندي$ن�حصون�ال��تغال�سنة�م�ح��Wاستي[ء�ال١٤٩٨كاليكوت�سنة�
حر�العربي.�وPقاومة�هذه�السيطرة�التجارية�واP[حة�البحرية�نشأت��ي�ك$���محاو�ت�يثبتوا�سيطر«�م��ي�الب

وفقدت�كالكوت�شهر«�ا�تدريجيا�ال�VWكانت�لها��ي�مجال�التجارة�،�مستمرة��ي�القرن�الخامس�عشراستعمارية�
فت�مكانة�كاليكوت�بية�أيضا؛�ح��Wضعو وتعرضت�هذه�اPنطقة�Pنافسة�كب$�ة��ي�القوى�التجارية�_ور �.الحرة

من�قديم��).٢(١٧٩٢فسقطت�سنة��،ن�يقاوم�القوى�الخارجةأوعجز�ملكها�الساموتري��،التجارية�والسياسية
�اPو �،الزمان �متنوع ��ى �كث$�ة �أشعار�عربية �هناك �الهنود�اكان �للشعراء �والتاريخية �و_دبية �العلمية ضيع

��تغالي$ن�ما�وجدنا�إ��اPنظومت$ن�اPشهورت$ن.أما�_شعار�ال�VWنظمت�مكافحة�عdى�ال�.مطبوعة�ومخطوطة�
"� �الصلبانوهما: �عبدة �جهاد �عdى ��يمان �أهل �الفناني��"تحريض �مخدوم �آل �عdي �بن �الدين �زين للشيخ
  �للقا÷��Vمحمد�_ول�الكاليكوتي.�"فتح�اPب$ن�للسامري�الذي�يحب�اPسلم$نال،�و"اPليباري 

  �"الصلبان�تحريض�أهل�mيمان�ع`ى�جهاد�عبدةقصيدة�"  . أ

�،م١٥٢١هـ�اPوافق��٩٢٨اPتو�ى�سنة�_ول،�خدوم�اPهذا�الشعر�اPهم�سجل�تاريíي�نظمه�الشيخ�زين�الدين�
أراد�الشاعر�بتأليف��.والعروض�،والصرف�،والنحو�،والتاريخ�،والفقه�،التصوف��ي�عديدة�مؤلفات�صاحب

�١٣٥$��إليه�عنوان�الشعر،�نظمه�الشيخ�كما�يش�،قصيدته�تشجيع�اPسلم$ن�للقتال�عdى�ظلمة�ال��تغالي$ن
̄جتماعيةيصف�ف¸�ا�أسوأ�الظروف�السياسية��سطرا��ى�البحر�الطويل، �ي�ديار��ال�VWكانت�و¯قتصادية�و

̄حت[ل�ال��تغاvي �مليبار�بسبب� ��ى�تاريخ�الحركات��"فتح�اPب$نال"عد�هذه�اPنظومة�ومنظومة�ت. �هاما مصدرا
�اPسلم$نالقبل��،كما�أشار�إليه�أو��،يبارضد�ال��تغالي$ن��ى�منطقة�مل اPؤرخون�الك$�الويون�أمثال��،علماء

 �،كورب�ن.�ك.�ك.
َ
�غ �نارَ �ج.�وم.�،ن رَ غادَ نْ وم.  يَ س.

َ
å� �الفاروق �بكلية �العربية �قد�ترجم�قسم�اللغة فتح�ال"ن.

�آنفا�"هل��يمانأتحريض�"و�"،اPب$ن ��نجل$¡ية �اللغة �مو �.إvى �يقسم �أن �اPطلع ضوعات�قصيدة�يستطيع
�̄ستعمار مقاومة�"كتور�أبوبكر�محمد��ي�كتابه�دكما�أشار�إليه�ال�،خمسة�أقسام�إvى�ن�يماهل�أتحريض�"

  )٣("ال��تغاvي��ي�مليبار

                                                           
1     PP. Mammad Koya, Histori of the Muslims of Kozhikode, Focec Books, Kozhikode, P: 53 
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  مواضيعه�:

�هللا .1 �إ¦ى �با�ناجاة �القصيدة �بداية �الشاعر�قصيدته : �سيد�هللا إvى باPناجاة يبدأ �عdى �الس[م �ثم ،
  .س[م�من�الذلة�والكفرمة�� أ ßنقاذوبالدعاء�إvى�هللا�للنصرة��،خ$��_ديانvى�إاPصطفى،�الذي�دعا�

�الهوان .٢ �وألوان�العذاب�وأنواع �ذكر�آLم�#مة �تعانيه�من��الشاعر��ذكر �: �آ�م�_مة�وتفصيل�ما ثانيا
لم$ن�الحكام�والس[ط$ن�اPس�،�راجيا�أن�يتوجه�أنظارابيتذاب�وأنواع�الهوان،��ي�سبعة�عشر�ألوان�الع

 :الشاعر�يقول �؛مليبار��Vي�البلدان�العربية�والهند�إvى�نصرة�مسلم

ــكـن������������   ك¿�وا�ف¸�ا�الفساد�بشهرةأوقد�  طغوا��ي�ب[د�هللا�من�ممــــــ

ـــهم���������ي�مليبار�بأبغوا��   جناس�فتنــــةأنواع�شدات�و أو   صناف�بغيــ

  ثم�هتك�لحرمـــةوخرق�كتاب�  حراق�مسجد�����إسر�وال½�ب�و من�_ 

ــــم����������أوتحريق�   )١(سفار�وتعطيل�عيشـةأوتعويق�   موال�وتحنيق�مسلـــ

الجهاد��ي��بمشروعية�بتوعية�اPسلم$ن�يقوم�الشاعر:�توعية�ا�سلم/ن�بمشروعية�الجهاد�ع`ى�الطغاة .٣
  ل�:،�حيث�يقو التقاعد�ذنبا�عظيماكما�يرى�الشاعر�،�نقاذ�العباد�من�براث$ن�الطغاةإسبيل�

  قوي�بنفس�ثم�زاد�وعــــدة    جهادهم�فرض�عdى�كل�مسلم

 )٢(ذن�وزوج�قويــةإوولد�ب[�    ذن�سيـــدإح��Wعdى�عبد�ب[�

٤� �تحريض�ا�ؤمن/ن�ع`ى�الجهاد�تحريضا�قويا. وشرح�جزيل�جزائه،�ويحذر��الجهاد�فضلالشاعر�قد�ب$ن�:
�الكفار� ̄ة �ومو �الجهاد �ترك �عن �ويذكر�أيضا�فرنجاPؤمن$ن .�� �من �يحاربون �الذين �جزاء �عظيم جل�أعن

  تنفيس�كروب�اPسلم$ن،�يقول:�

ـــــرب�أفإن� ــــ   وجدتم�ثوابا�ليس�يح���úلكثــــرة    نتم�انقذتمونا�من�الكـــ

ـــافأ ــــــة    نا�Pن�مستضعف$ن�اجعلن�لنــــــ  )٣(وليا�نص$�ا�من�لدنك�برحمــ

�الخاتمة�بذكر�الجزاء�&ي�الدارين.�٥ ل�الذي�يناله��ي�الدارين،�ويستد�_و�ىدة�بشرح�الجزاء�يختم�القصي�:
  : صاحب�القصيدة�حيث�يقول �حاديث�كث$�ة،أجل�تنفيس�كروب�اPسلم$ن�بأالشاعر�عdى�فضل�الجهاد�من�

ــــد   شفيع�الورى�بحر�الندى�ذو�مكانة    وقد�قال�خ$��اPرسل$ن�محمــ

ـــوم�القيامـــةينفس�عنه�كرب�    Pن�نفس�الكرب�الذي�جاء�مسلما    ��������   يــ

 

  "الفتح�ا�ب/ن�للسامري�الذي�يحب�ا�سلم/ن"منظومة�  . ب

� �"الفتح�اPب$ن�للسامري�الذي�يحب�اPسلم$ن" �الكاليكوتي�مشهورةقصيدة �محمد�_ول V�÷ا��.للقاPكان�عا
���٥٣٧ى��ا�القا÷�Vألفه�،وائل�القرن�السابع�عشرأواخر�القرن�السادس�عشر�و أمة�اPسلمة��ي�وشاعرا�قاد�_ 

متاز�نقل��اPهذا�الكتاب��ي�(�"،قصيدة�الفتح�اPب$ن"كما�حصره�_ستاذ�عبد�العزيز�اPنغدي��ى�كتاب��)،٤(بيتا
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�الشعر�إvى�لغة�مليالم�مع�تعليقاته�وتحلي[ته�اPؤلف �jيمتاز�الكتاب�بمقدمة�كب$�ة�بليغة�ودراسة��،مع� كما
� ��ى �غمغادرن �م. �الشه$��الدكتور: �اPؤرخ �كتبه �اللغة��.صفحة)٢٠عميقة �إvى �غمغادرن �الدكتور �ترجمه قد

ن�هناك�من�أ��إبيتا،��٥٣٨بيات�القصيدة�كما�هو�اPشهور،�أعدد��:يقول�الدكتور�أبوبكر�محمد�).١(�نجل$¡ية
�أيرى� �ال��تغالي$ن�عن�فرحة�اPليباري$نالقصيدة���يالشاعر�يذكر��)؛٢(بيتا�فقط��٥٢٠ا ��ي�انتصارهم�عdى ،

�اPليبا �الشالياتواستع[ء �قلعة�ال��تغالي$ن��ي �السامري�عdى �ويقول بمليبار�ري$ن��ي�قيادة �أحوال�عن�ف¸�ا�.
�القصيدة�وهذه.�اPسلم$ن�وب$ن�بي½�م�ال�VWوالغزوات�،ال��تغالي$ن�وسيطرة�،ساموتري �سلطنة�تحت�اPسلم$ن

�قلعة�ساموتري �جند�ف¸�ا�فتح�ال�VWالتاريخية�اللحظات�تلك�تستوعب��اإ�حيث�عظيمة�تاريخية�أهمية�لها
�ك يقول  ال��تغالي$ن.�أيدي�من�شاليات .� ��ي��،مدير�جامعة�كالكوت�سابقا�،كروب�.نأك. والباحث�الضليع

رض�ك$����ي�القرن�السادس�عشر�اPي[دي�ضد�أن�الحروب�اPتتالية�ال�VWجرت�هنا�عdى�إالتاريخ�اPليباري:�"
�الأال��تغالي$ن�من� ��ي �اP[حة �حرية �الحفاظ�عdى �التاريخ�جل ��ي �مهمة �صفحة �ك$��، �وسواحل بحر�العربي

� Vغ$ّ لالسيا��� �وهو�عنصر�مهم �الوسيطلملك�السامري، �العهد ��ي �الهندي �التاريخ �هذه��،��مجرى وبفضل
 
ُ
  .)٣("�Goaواو اPواجهات�ال�VWاستمرت�قرنا�من�الزمان�لم�تنقلب�ك$���مستعمرة�برتغالية�مثل�غ

ويدعو�الناس��،فيض�الشاعر��ي�تفاصيل�معارك�السامري�مع�ال��تغالي$ني�،بعد�اPقدمة:�وصاف�الA.تغالي/نأ� .1
�إ ��ي �بالخصوص �سرده �ويبدأ �حاضر، �وذهن �مفتوح �بقلب �القصة �هذه �استماع �ال��تغالي$نأvى ��،وصاف

  vى�النفوس.�يقول:إوعيو��م�الخلقية�والخليقة،�وذلك�ليقبحهم�ويتغضهم�

  �Óا�الناس�بقلب�حاضـــرأ�فاستمعوا�قصة�حرب�السامري��������������يا    �

ـــــقأوذاك�ان� ــ   )٤(اPقتدي��نجس�الطرائـــــق      خبث�الخ[ئـــ

سراب�الجراد،�يتقصمون�م[بس�أثم�يتحدث�الشاعر�عن�تقاطر�ال��تغالي$ن�عdى�مليبار�ك:�طغيان�الA.تغالي/ن� .٢
�جاءتن�كلتا�الفئت$ن�أب،�مع�ال��تغالي$ن�ويدافع�عن�العر الشاعر�وهنا��Óاجم��.التجار�ويضمرون�نية�الفساد

نارايåن:�وصل��.س�.ج�.قال�اPؤرخ�م�.نما�كانوا�يقصدون�التجارة�محضاإن�العرب�أجل�التجارة،�وذلك�أمن�
أ���،_سلحةبرسالة�الحب�ما�كان�لد�Óم�من��جاءواشعب��،شعبان�مختلفان��ى�ساحل�البحر�العربي��ى�ك$��

�،وشعب�وطئوا�أرض�مليبار�بالحقد�والطغيان�،[د�العربية�والهندقاصدين�التجارة�ب$ن�الب�او ءوهم�العرب�جا
̄ستعمار قاصدين��ب�أموال�الهند��،�ى�سف½�م�_سلحةحامل$ن�   يقول�الشعر�:)،�٥(عل¸�ا�و

ــــراد�أPا� ـــــاد      تى��ي�الهند�كالجـــ ــــ ـــ ـ ــ   متجردا�بنية�الفســ

ـــل�بلزنجاليجعل�الفلفل�و  ـ ــ ـــللنفسه�ولل    يــــ ــــ   �����)٦(ورى�كالنارجيـ

̄ضطهاد�ال�VWنالها�اPليباريون،�واPسلمون�م½�م�وصف�أوالشاعر�يفيض��ي�:�لوان�اضطهاد�الA.تغالي/نأ.�٣ نواع�
  حيث�يقول:��،خاصة،�عdى�يد�ال��تغالي$ن

ــــــون أو     كم�مسلم��ي�حبسهم�مقيـــدون    ي�محنة���ا�يعذبـــ

ــــــأكم� ـــايتموا�بقتلهم�ولدانـ   ماء�والنسوانــارملوا�� أكم�      ــ
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  سارى ح��Wمن�السادات�كاÅ     كم�ص$�وا�من�مسلم�نصـارى 

  برا�وبحرا�لم�يزالوا�فرقـــــا      ومنعوا�للمسلم$ن�الطرقــــــــا

ــال ـــ   بوالوينــــــجس�اPسجد�باÅ       ويضرب�اPسلم�بالنعــــ

ــــــورا ــ      ونبشوا�بظلمهم�قبــــــ   ــها�لهم�قصوراوعمروا�بــ

ــــــــوان ــــــارم�وزوج�عاني      وهتكو�لحرمة�النســ   ب$ن�محـ

 Åــــارى       ســارى يقود��ي�_سواق�كا   معذبا�مقيــــــــدا�حيـــ

ــار ـــ ــــ   وبعضهـــــم�بكــــلب�ونــــار      ويقتل�اPسلم�باPنشــ

  )١(نولم�يطيقوا�منعهم�يا�مسلميـــ    يفعل�هذا��ي�حضور�اPسلم$ن

٤� �مدح�السامري . �رسول��،يختتم�الشاعر�قصيدته�بتكث$��مدح�السامري : ح��Wيذكر�انشقاق�القمر�معجزة
ووفاته�عند�رجوعه� (ص)،ورؤيته�الن��Vþ،س[مهإواعتناق�،�ال�إvى�الحجازَم ان�ب$�ُ مَ $�َ ِج اPلك�وهجرة��(ص)،هللا�

  : الشاعر�يقول .��ى�الطريق
  معه�ب$ن�كل�كافــــــر�للحرب�      وإنما�وفق�هذا�السامري      

ـــــاق�القمـــر�      بسر�دعوة�الن�VþاPطهر�   لخاله�يومة�انشقـ

ـــارة      رأى�انشقاقها�من�بلدته�Pا ــــ   سافر�خفيـــــة�إvى�زيـ

  با°�والن�Vþفصـــار�مؤمنـــــا      ح��Wأتى�إvى�الن�Vþوآمنا�

  )٢(ليجري��س[م��ى�تلك�الديار      و�ى�رجوعه�إvى�مليبار�

�السامع$ن �من �بطلب�الدعاء �الشاعر�قصيدته ��ى��،ويذكر�اسمه�،يختتم �من�الخلل �وقع ويطلب�العفو�ما
  كما��ي�البداية.�(ص)أخ$�ا�يصdى�ويسلم�عdى�الن�Vþالهاشم�V،�صيدة�من�ضرورات�الشعر�قال
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