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عصر�ا�عاصرالبواسطة�الr.جمة�&ي��ب/ن�الهند�والعالم�العربّي �آفاق�التبادل�#دبّي   
��  

 .تي.�بد�الغفور�بيع

 لِ جامعة�عَ �،قسم�العربية�،باحث
َ
 الهند�،�عليكراه،��س[مية�اهرَ يك

  

وتركت�تلك�الع[قات�تأث$�ات�حضارية��،ب$ن�الهند�والعالم�العربي�وثيقةع[قات��التاريخيةتثبت�الشواهد�
̄جتماعية�والثقافية.�ومع�اPجتمعقوية�عdى�ك[�الجانب$ن��ي�مجا�ت� الزمن،�خاصة�بعد��مرور�¯قتصادية�و

ا�مع�حركة�الناس�من�الهند�إvى�العالم�ت�ب$ن�الهند�والعالم�العربي�مسارا�مم$¡ بلغت�الع[قا�،اكتشاف�النفط
�شكل�هجرة�_ید�،وبالعكس�،العربي �اPؤشرات�والزياراتالعاملة��ي�ي �العمالة���حصائية. تخ���بأن�ھجرة

یقرب�من�ملیون$ن�ونصف�من�العمال�اPهاجرین��ك��.�هناك�ما_�القادمة�من�الدول� سیویة�تشكل�الجزء
ما�یقرب�من�خمسة�عشر�باPئة�من�التحوی[ت�الخارجیة��دها،�وهم�یرسلون�إvى�بلدهم�سنویامن�ك$�¯�وح

ما�كانت��ولكن�هذه�التفاع[ت�كث$�ا�،ب$ن�الهند�والعالم�العربيوك¿�ت�التباد�ت�.�فتوطدت�الع[قات�)١(للهند
ما�عdى�الرغم�من�هناك�إمكانيات��وبقي�_دب�اPعاصر�مقصورا�إvى�حد�،العمالة�والتجارة�والديانة��ي�مجال

كث$�ة��ي�هذا�اPجال.�ف¸�دف�هذا�البحث�إvى�اكتشاف�إمكانيات�التفاعل�_دبي�ب$ن�هات$ن�اPنطقت$ن�بواسطة�
  اPجال.�ومع�ذلك�يسلط�الضوء�عdى�بعض�التجارب�الرائدة�الناجحة��ي�هذا�،ال§�جمة

  الr.جمة�#دبية�&ي�العصر�الحديث�

�،ولكن�بعد�العصر�العبا���V،كانت�ال§�جمة�إvى�العربية�من�اللغات�الهندية�اPختلفة�نشاطا�حيا�منذ�القرون
�_دبي �التفاعل �إvى��،انخفض�هذا �عشر�قادت �التاسع �أواخر�القرن �مصر��ي ��ي �الثقافیة �ال½�ضة �بعد ثم
رجمت�أعمال�بعض�الشخصیات�تشجیع�تجدید�ال§�جمة�من�ال

ُ
لغات�الهندية�إvى�اللغة�العربية�وبالعكس.�وت

.�وأما�)٢(خرى _ عربیة�الدول�الوالع[مة�محمد�إقبال�إvى�اللغة�العربیة�من�قبل�علماء�من�مصر�و �،مثل�طاغور 
ات�الهندية�ضعفت�العناية�بنقل�ال§�اث�العربي�إvى�اللغ�،مع��اية�النصف�_ول�من�القرن�العشرين�،�ي�الهند

ولكن�العدد�الكب$��من�اPعاهد�الدينیة�القائمة��ي�طول�الب[د�وعرضها�اعتنت�بنقل�ال§�اث��.Åسباب�كث$�ة
العربي�إvى�اللغات�الهندية�إ��أن�أغلبیة�الكتب�العربیة�اP§�جمة�تتعلق�باPواضیع�الدينیة�والدعوة��س[میة�

�_دبیة �بعض�الكتب �اPثا�،باستثناء �سبیل �العقاد�،لعdى �محمود �لعباس �لنجیب��،(أنا) �حارتنا) و(أو�د
�(شھرزاد)�،محفوظ �الحكیم)�؛ومسرحیات �لطه��؛و(سلیمان �و(_يام) �الحكیم، �لتوفیق �الكهف) و(أھل
�للمنفلوطي�،حس$ن �العكس�).٣(و(ماجدول$ن) �"غِ �،وعdى �،"يdَج انْ يتَ ترجم�بديع�الحقي��ي�لبنان�كتاب�طاغور

�نوبل�ل �جائزة �سليمان�الندوي�الشه$��حول��،�دابالحائز�عdى �كتاب�السيد �وقد�تمت�ترجمة �العربية. إvى
ج[ل�سعيد��/وكتاب�الع[مة�شبdي�النعماني�"الفاروق"�الذي�قام�ب§�جمته�د�،الع[قات�ب$ن�الهند�والعرب

�جند �بريم V�¤من� �_ردي �للكاتب �"غودان" �ترجمة �تم �كما �"شم$ن"��،الحفناوي. �مثل �ملياPية �وأعمال
Chemmeen�"و"مثل�ترنمة�Oru Sangeerthanam Pole،��"وقصيدة�"الزهرة�الساقطةVeenapoovuى�اللغة��vإ
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��ي�رامبور�كتابا�حول�"الهند��ي�الشعر�العربي"�الذي�يقدم�صورة�الهند�)١(العربية �وقد�نشرت�مكتبة�رضا .
  ن�الهندية�باللغة�العربية.كما�أعد�اPفكر�اPصري�ثروت�عكاشة�موسوعة�الفنو �،كما�تتجdى��ي�الشعر�العربي

  التفاعل�#دبي�&ي�الوقت�الراهن

�اPسلم$ن�فقط،�ولكن�هناك�إقبا�و�ي�الوقت�الراهن،�بدأت�_وضاع�تتغ$�،�بأن�اللغة�العربیة�لم�تعد�لغة�
�أیضا �غ$��اPسلم$ن �من �الخلیجیة��كب$�ا �الدول ��ي �اPوجودة �الفرص �بسبب �وذلك �العربیة، �اللغة لتعلم

�لغة�أجنبیةبالخصوص،�و  وبما�أن�تعلم�اللغة�العربية�قد�سهلت��ي�هذه�_يام�بواسطة��،كذلك�باعتبارها
وك¿�ت�هجرة��،الثقافية�و_دبية�ب$ن�الهند�والعرب�اللقاءاتوازدادت��،إن§�نت�والقنوات�الفضائية�اPختلفة

�العربي �العالم ��ي �الجامعات�اPختلفة �إvى �مختلف�أنحاء�وفتحت�مدارس�وكليات�ك�،الط[ب�الهنود ��ي ث$�ة
فكل�ذلك�يدل�عdى�اتجاه��.وصدرت�جرائد�ومج[ت�عربية�كث$�ة��ي�الهند�،الهند�«�تم�بتعليم�اللغة�العربية

فتم�عقد�اللقاءات�الثقافیة�و_دبیة�ب$ن�الھند�والعالم�العربي��جديد��ي�مجال�التفاعل�_دبي�ب$ن�اPنطقت$ن.
ركز�الثقا�ي�العربي�الهندي�بالجامعة�اPلیة��س[میة��ي�نیودلھي.�شاهدنا�بعد�إنشاء�ا�Pعdى�نطاق�واسع�كما

وهذا�اPركز�یبذل�جهده�لتعزیز�الع[قات�الثقافیة�من�خ[ل�انعقاد�ال��نامج�الثقافیة�العربیة��ي�الهند�وتطویر�
كما�یبذل�جهده�الثقافة�الهندية��ي�العالم�العربي.�ویقوم�اPركز�بنشر�الدراسات�والبحوث�بالجوانب�الثقافیة�

واPركز�قد�تب��jمشروعا�ل§�جمة�_عمال�_دبیة�والفكرية�من�العربیة�وإلیھا،���ي�تعزیز�الدبلوماسیة�الثقافیة.
،�و�ي�ضمن�ذلك�قام�اPركز�الثقا�ي�بالتعاون�مع�ھیئة�أبوظ�Vþللثقافة�وال§�اث�ب§�جمة�_عمال�_دبیة�العربیة

عربیة�إماراتیة�إvى�_ردية�والهندية�و�إvى�اPليبارية،�مثل�"باص��ن¿�ية�وشعرية،�معظمھا�مجموعات�قصصیة
V�Þي�،القیامة"�لروضة�البلوÙزروPریم�السعیدي�،و"وجه�أرملة�فاتنة"�لفاطمة�اP�"و"مریم�والحظ�السعید،�

�اPختلفة. �اللغات�الهندیة �إvى Vþلعائشة�الكع� �اPركز�من�ترجمة�و"غرفة�القیاس" �قام�به �جانب�ما �إvى �هذا
،�مرتیا�س$ندكتور�أوال�،عبدالك[م�.�ي�.بي�أي.الرئیس�الهندي�السابق�كتابا�للكتاب�الهنود�مثل��٢٠أك¿��من�

�غوشأو  �مش$��الحسن�،میتاب �أك���،وال��وفیسور �مبشر�جاوید �ورما�،والسید �بافان �اللغة��،والسید إvى
�عقد�_كادمي�_دبي�بك$����).٢(العربیة هندي��ي�عام�–مهرجان�أدبي�عربي�iKerala Sahitya Academوكذا
شارك�فيه�بغاية�توطيد�الع[قات�الثقافية�والحضارية�ب$ن�الهند�وب[د�الخليج�العربي�بواسطة�_دب.��٢٠١٤

� �غانم �شهاب �مثل �والهنود �العرب �و_دباء �الشعراء �من �طاغور�نخبة �جائزة �الحائز�عdى الشاعر��ماراتي
(ترجم��شاعرا�من�الهند�٥٠خمس�مجموعات�من�ترجماته�Åك¿��من�.�وكان�الدكتور�غانم�قد�أصدر�للس[م

وأزهار�أحمد��،مصرمن�شارك�ف¸�ا�مع�شهاب�غانم�الدكتور�محمد�عيد�إبراهيم��كما،�))٣(لغة�هندية�١٢عن�
  .)٤(وعبد�الحكيم�سويدي�وغ$�هم�،�ومحمود�سعيد�من�العراق،�وليانة�بدر�من�فلسط$ن،من�عمان

  الراهن�الr.جمة�#دبية�&ي�الوقت

كما��،تش$��إvى�النجاح�و�مكانيات��ي�هذا�اPجال�،_عمال�اP§�جمة��ي� ونة�_خ$�ة�بشكل�محاو�ت�شخصية
أصدر«�ا�مكتبة�آفاق�الكویتیة.�والجدير��،لدانييال�بنيام$ن�Aadujeevithamشاهدنا�ترجمة�روایة�"أیام�اPاعز"�

��ي �منعت �قد �العربية �ال§�جمة �هذه �أن �هنا �العربية��بالذكر �واPملكة �اPتحدة �العربية ��مارات دولة
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الهندية�وإثار«�ا��ي�الب[د�العربية.�وهذا�ما�يتضح�أيضا�� دابفهذا�تدل�عdى�إقبال�القراء�عdى��).١(السعودية
�ةي_دبÅحد�_عمال��إنجل$¡يةمن�كلمات�منظر�عربي�عن�_دب�الهندي:�"أشعر�بالسعادة�كلما�وجدت�ترجمة�

أك¿��أنواع��ھو �باßنجل$¡يةآسیا،�Åنھا�وبالرغم�من�ال¿�اء�_دبي��ي�تلك�اPنطقة،�فإن�_دب�الھندي��من�جنوب
�،وكلمات�أزهار�أحمد�.)٢(�ي�التسعینیات"�باßنجل$¡يةفیھا.�انتشر�_دب�الھندي�اPكتوب��_دب�قبو��وتقدیرا

�العمانية �بعنوان�"شم$ن"�،الكاتبة �مليبارية �لرواية �فيلم�،عن�ترجمة �مشاهد«�ا �بعد :�"شم$ن"�حيث�تقول
قراء«�ا،�هو�فقط��"وباPناسبة،�هذا���يع�Vjأن�الفيلم�تفوق�عdى�الرواية،�بل�العكس���أنصحكم�به�إ��بعد

قا�للرواية�ال�VWُب�Vjكما�أن�السيناريو�يكاد�يكون�مطابسيساعدكم�عdى�تصور�_ماكن�والشخصيات�فقط،�
".�وكذا�تمت�ال§�جمة�العربية�ل"يا�هللا"،�وهو�مجموعة�%�بدون�مبالغة�٩٠نسبة�الحوار�ب�هيكلها�الروائي�عdى

  من�القصائد�كتبت�أو���ي�اPليبارية�بقلم�الشاعرة��الهندية�كم[�ثريا�اPعروف�ب"كم[�داس"�دوليا.�

�ي�ك$��.�فإن�لل§�جمة�قبو��حسنا��ي�الهند�عموما�وخصوصا��،وأما�ما�يتعلق�بال§�جمات�إvى�اللغات�الهندية
كانت�تحل��ةبعد�الحداثة�من�_مريكا�الجنوبي�وغ$�ه�من�كتاب�ما�غابرييل�غارسيا�مارك$¡ Åننا�رأينا�أن�روايات�

�ك$�� ��ي �اPكتبات �عند�،معظم �اPواطن$ن �_دباء �_ع[م �أك¿��مقبو��من �ماركيس�علما �اسم القراء��وكان
و"_جنحة��،دي�قراء�الهنود�بصورة�ال§�جمة�مثل�"النVþ"خليل�ج��ان�قد�أتت�إvى�أيج��ان�الشبان.�وروايات�

�تقام�سوده$�ا�.بي�.كي�ةوالكاتب�،بش$�)�.يم�.الدكتور�يمليباري�اPدبي�_ ناقد�الاPتكسرة"�(ترجم�إvى�اPليبارية�
�دانندن V�¤الكب$��ست� �والشاعر�اPليباري �ج��ان. �ل�داب�،ببعض�الدراسات�عن �نوبل �لجائزة قام��،اPرشح

وشهاب�غانم�إvى�اللغة�اPليبارية.�و_عمال�العربية�الجديدة�يطلع�إل¸�ا��،جمة�بعض�_شعار�Pحمود�درويشب§� 
�،وغ$�هم�من�الشعراء�،وأدونيس�،ومحمود�درويش�،عدد�كب$��من�القراء��ي�و�ية�ك$���مثل�قصائد�نزار�قباني

ئي$ن.�وقد�تم�إصدار�ترجمة�ملياPية�Pائة�وطيب�صالح�من�الروا�،ومريد�ال��غوثي�،ومثل�روايات�غسان�كنفاني
�يد�كاتب�مليباري  كما�تمت�ترجمات�هندية�وأردوية�لبعض�_عمال��،شاعر�من�مختلف�الب[د�العربية�عdى

�)٣(و�ترجمت�بي�يم�زهرة�،_ستاذ�اPشارك��ي�جامعة�جوهر�ل��رو �،_دبية�العربية�عdى�يد�رضوان�الرحمن
"�لنجيب�محفوظ�إvى�اللغة�اPليبارية.�وهناك�أيضا�أشخاص�قاموا�القصرين�ب$ن"عرس�زين"�لطيب�صالح�و�"

�بشكل�محاو�ت�فردية. ��ب§�جمة�Åعمال�أدبية�عربية�مشهورة �الكتاب�"سكانر" �تمت�ترجمة اPجموعة�وقد
رة�عdى�يد�عبده�سيوابورام�بدعم�من�السفا�اPليباريةإvى�اللغة��)٤(الدكتورة�أسماء�الكتVþ للكاتبة�القصصية،

�أب ��ي ��مارات��).٥(ظ�Vþيالهندية �ثقافة ��ي �والع[قة �واPوت �الحب �من �جوانب�مختلفة �اPجموعة ويتناول
� �رواية�جديدة�بعنوان�"حديث�_ العربية. �سيصدر�vي�قريبا :Vþا�حول�وقالت�أسماء�الكت�Âتدور�أحدا� موات"

يد�من�اPبادرات�الثقافية��ي�مجال�ال§�جمة�ا�هندي�يزور�مصر.�وتتوقع�أن�تكون�هذه�البادرة�بداية�Pز اَج رَ اهَ َم 
  ).٦(من�الجانب$ن

�نحو� �العرب �اتجاه �تدل�عdى �العربية �_دبية �_عمال �تظهر��ي �هندية �سمات�ورموز �ذلك�ثمة �عdى وع[وة
يكتب���،نذكر�أن�مصطفى�صادق�الراف£ي��ي�كتابه�"و�ي�القلم"�،عdى�سبيل�اPثال�،الثقافة�و داب�الهندية

�وأعمال�عمر�أبو )٧(عنوان�"شيطاني�وشيطان�طاغور"عن�طاغور�ب ��"،كجهراهو"يشة�ر �. Vþرموز�"وصيف�ره

                                                           
�  The New Indian Express, 30 June 2014  . 
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�"،رحل�VWحول�العالم"ونوال�سعداوي��"،مائ�VWعام�حول�العالم"وأنيس�منصور��"،هندية��ي�بعض�أشعاره
� ��"،العصفور�_ول "وأزهار�أحمد �القدس�العربي ��ي �عطفة �الهندي"ومذكرات�فاطمة �الفيليم بانا�شو �،عن

ولكن�_مر�اPفجع��كلها�تش$��إvى�مدى�تأث$��_دباء�العرب�بثقافة�الهند�واتجاههم�نحو�آدا��ا.�،عزمي�وعن�ك$��
غات�لهو�أن�معظم�_عمال�العربية�الحديثة�اPذكورة�هنا�انتقلت�اvى�ال�،نحن�اPشتغل$ن�باللغة�العربية�،لنا

  إvى�ال§�جمات��نجل$¡ية.��الهندية�من�خ[ل�م§�جم$ن�غ$��العربية،�استنادا

بأك¿��من�مئ�VWجامعة�حكومية،�وتوجد��ي�عدد�م½�ا�أقسام��أنه�تزخر�الهند�حالياوما�تجدر��شارة�إلیه،�هو�
�العربية �ط[با�للدراسات �يخّرج �وبعضها �اللغة�و�س[مية، �هذه ��ي �اPاجست$��والدكتوراه �أهم��.�ي ومن

�،�VWاش±�رت�ßسهاما«�ا��ي�التأليف�وتحقيق�اPؤلفات�العربية�ونشرهاوال�،الجامعات�ال�VWتدرس�ف¸�ا�العربية
��س[مية �عليكره �جامعة �ال§�جمة: �مجال �دل¬�V،و�ي �بدل¬�V،وجامعة ��س[مية �اPلية وجامعة��،والجامعة

V¬وجامعة�بتنه�،والجامعة�الهندوكية�ببنارس،�وجامعة�لكناؤ�،وجامعة�إيفلو�بحيدرآباد�،جواهر�ل��رو�بدل،�
وجامعة��،وجامعة�كاليكوت�،وجامعة�ك$���،وجامعة�بومبائي�،والجامعة�العثمانية�بحيدر�آباد�ا،وجامعة�كلكت

�كشم$� �وباحث، �ط[ب �ف¸�ا �ويضم �ومدرسو وغ$�ها. �_دب�و ن ��ي �عميقة �ومعرفة �اللغة ��ي �فائقة �بملكة ن
��ي�مسار�التحو�ت�والتغ$�ات��ي�_دب�العر  من�خ[ل�رموزھا��،بي�اPعاصروبخاصة�بعضهم�اطلعوا�وولعوا

��بداعيةو"حوار"�وغ$�ها�ع[وة�عdى�إPامهم�اPشّبع�باPحطات�،�و"مواقف"�،اPعروف$ن�كما��ي�مج[ت�"شعر"
�مّر�العصور. ��بداعية��العربیة�الك[سیكیة�عdى �الهند�وسائط�كث$�ة�لنطلع�إvى�أهدافنا ��ي ومع�ذلك�عندنا

�الهند �ثقافة �اPج[ت: �و مثل �بلكنؤالبع، �و ث��س[مي �بلكناؤ، �و الرائد �بديوبند، �الحق �و دعوة صوت�_مة�،
�،مجلة�كاليكوت�بكاليكوت،�و عاصمة�ب§�فانانتافورمالمجلة�،�و مجلة�اPجمع�العلم�Vالهندي�بعليكره،�و ببنارس

  وغ$�ها�إضافة�إvى�التكنولجيات�اPعلومات�الجديدة�من�مواد�¯تصال�ب$ن�اPجتمعات�بشكل�مباشر.

�القول�وخ[  �هذا�إصة ��ي �له�إمكانيات�عديدة �ال§�جمة �الهند�والعالم�العربي�بواسطة ن�التبادل�_دبي�ب$ن
_دب�العربي�الغ��Vjي��بداع،�تقف��ي�اPكان�_عdى�من�_دب�العالم�Vح��Wتعد�العربية�Åن��،الوقت�الراهن

د�اPهتم$ن�باÅدب�العربي��ي�الهند�يزداد��ي�وعد)،�١(واحدة�من�أك¿��اللغات�_دبية�اP§�جمة��ي�مستوى�العالم
�فرصا� �لدينا ��مكانيات�اPتوفرة �أن�نجعل�من�هذه �فعلينا �من�النقاط�اPذكورة. �يتب$ن�لنا �كما �_يام هذه

لتوف$��مزيد�،�حكومية�وغ$��حكومية،�جيدة�بإيجاد�التواصل�مع�كل�الشخصيات�و�اPؤسسات�اPعنية�بالعربية
  لنشاط�ال§�جمة�والتبادل�_دبي�ب$ن�الجانب$ن.�من�الدعم�واPساندة�
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