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 والبلد الّشبُت باس ُملُت والشلافُت بحن الّلكاث ألادب

 ِبذ اللىُف   /د

 ، ٦حرال، الهىض، ٧لُت جظ٧اع جىهجان الخ٩ىمُت، جغوعمؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت ؤؾخاط

 

اؾم ؤَل٣ه الٗغب ٖلى الب٣ٗت الىا٢ٗت بحن الهًاب الٛغبُت والبدغ الٗغبي بجىىب الهىض، واإلاى٢٘  باعُمل

ى زلُِ  مً ٧لمخحن، ٧لمت ملُاإلاُت "ماال" حُٛي ؾذ م٣اَ لُباعإلاالجٛغافي  ٗاث ٣ِٞ مً والًت ٦حرالا الُىم. َو

(الجبل) و٧لمت ٖغبُت " بّغ" (ألاعى)، وبالخالي ٩ًىن اإلاغاص بها ؤعى الجبا٫ ل٨ثرة الجبا٫ في اإلاى٣ُت الٛغبُت لهظٍ 

م٨ً ؤن ٩ًىن مكخ٣ا بسلُِ مً الٟاعؾُت واإلالُاإلاُت ٌٗجى مً ال٩لمت " ماال" (الجبل) و"باع" (َاثلت) الب٣ٗت. ٍو

ظا الانُماح عبما ٧ان ؤو٫ مً اؾخسضمه الغخالت الٗغبي اإلاٗغوٝ البحرووي ( -642ٌٗجى ؤعى ظبا٫ َاثلت. َو

م) للضاللت ٖلى َظٍ اإلاى٣ُت، في ٖمله الكهحر " جد٤ُ٣ ما للهىض" في ال٣غن الخاصي ٖكغ. وم٘ طل٪، ٞةن  0115

  باع ومىهِباع ٢ض اؾخسضمها ٖكىاثُا مً ٢بل ال٨ّخاب الٗغب لىن٠ اإلاى٣ُت.باع، ماهِباع، مىلُاإلاهُلخاث مما 

ت بحن صًاع ملُباع والبماص الٗغبُت بلى ؤلٟي ؾىت ٢بل اإلاُماص ٖلى ؤعجر  ش الٗما٢اث الش٣اُٞت والخجاٍع ٌٗىص جاٍع

ت بحن الهىض والٗغب ْلذ ممخ .)،0(ألا٢ىا٫ سُت، ؤن الٗما٢ت الخجاٍع ، (ٕ)ضة مىظ ٖهض ؾلُمان وجا٦ض الىزاث٤ الخاٍع

٣ًى٫  بلى مىاوئ ٦حرالا ألزظ اإلاىخجاث املخلُت مشل الٗاط والظَب وال٣غص والُائوؽ. تبط ونلذ الؿًٟ الٗغبُ

حرالهىضي اإلااعر  )، و٦ظال٪ ٧ان Beypore( اإلاكهىع جاعاحكاهض: "٣ٞض ٧ان اإلال٪ ؾلُمان ٌؿخىعص الظَب مً ؤٞو

ـ. و٦ظا ٧ان الُىهاهُىن ٌؿخىعصون ألاعػ والؼهجبُل مً ؾاخل ٌؿخىعص الًٟت والٗاط وال٣غوص والُىا َو

ٖىضما ؤَبِ  (ٕ)والباخض الكهحر الؿُض ؾلُمان الىضوي ٌُٗض الٗما٢ت بحن الهىض والٗغب بلى ٖهض آصم  .)3(ملُباع

حَر  . )2(مبلى ألاعى  هؼ٫ في "صخىا" مً الهىض ٦ما َى مظ٧ىع في ؤخاصًض عواَا الُبري وابً ألازحر والخا٦م ٚو

غة في َظٍ الضًاع مً البسىع والُٗىع والخىابل مشل الهُل والٟلٟل ألاؾىص وال٣غهٟل  و٧اهذ اإلاىخجاث اإلاخٞى

ا ٧اهذ جهضع مً ؾىاخل ٦حرالا بلى البماص الٗغبُت ٖبر ججاع الٗغب الظًً ٧اهىا ًٟضون بلحها، وزانت مً  حَر ٚو

ىاوي ا.. و٧اهذ الؿًٟ الٗغبُت  مىاوئ ٦حرالا اإلاكهىعة بط طا٥، مشل ٦ضووٛلىع ٞو حَر و٧ال٩ُىث وقالُم و٧ىقً ٚو

جىُل٤ بما مً ؾاخل البدغ ألاخمغ، وبما مً الؿاخل الجىىبي، و٧ان َضٞها الغؾى بما ٖىض مهب جهغ الؿىضو 

اح اإلاىؾمُت حؿاٖضَا في الاؾخمغاع ملُباعفي مى٣ُت زلُج ٧امباًذ، وبما ٖلى ؾىاخل  . وفي َظٍ الخالت ٧اهذ الٍغ

في خىالي جهاًت  ملُباع. بن الٗغب َم ؤو٫ مً اؾخ٣غو ٖلى ؾاخل )1(لتها بلى ٧ىالم واإلاىاوئ ألازغي مباقغةفي عخ

ا٦ضٍ ؤؾخىع٥ في ط٦ٍغ إلاىبما (٢باثل في ٦حرالا)، ٣ُٞى٫ : مً اإلاٗغوٝ ؤهه في الٟترة التي اإلاُماصي ال٣غن الؿاب٘ ، ٍو

بإٖضاص ٦بحرة في مسخل٠ اإلاىاوئ ٖلى الؿاخل الٛغبي للهىض اؾخ٣غ الخجاع الٟغؽ والٗغب  ،بضؤث في ال٣غن الؿاب٘

ىاتهم ٦بحرة وطاث ؤَمُت زانت في  خُض ٧اهذ ؾُاؾت اإلاُماصي وجؼوظهى مً اليؿاء املخلُاث، و٧اهذ مؿخَى

                                                           

   )مليامل( ٓٛ,ٜٚص ,شرقدىارا مينون. أس : اترقخ كَتاال    ( ٔ
  ٜ٘أثر افإسالم يف الثقافة اذلندقة، اتراتشاند، تررتة د. دمحم أقوب الندوي، ص     ( ٕ
 .ٖٓ-ٜٕالندوي، ص مليامل ، عبد هللا  العالقات العربية اذلندقة ، سيد سليمان الندوي، تررتة    ( ٖ
 ٜٙادلصدر نفسو ، ص    (  ٗ
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ظ٦غ ؤن الٗغب ٖىضما هؼلىا قىاَئ الهىض في )0(حصجُ٘ الخجاع في اإلاىاوئ ؾُاؾت م٣بىلت مىظ و٢ذ مب٨غ ظضا .  ٍو

ا "زحر هللا" لُهحر الاؾم ُٞما بٗض " ٦حرالا" بٗض ياإلاُماص ا وما جخمخ٘ به مً الخحراث ٞؿّمَى ، ؤعجبهم مىَٓغ

 حُٛحراث مدلُت.

و٧اهذ الُمً ؾى٢ا ٦بحرة للبًاج٘ الهىضًت مىظ ٖهىع بالٛت ال٣ضم، و٦شحرا ما ٧ان ًترصص بلحها الخجاع الهىىص. 

ت الهىضًت، ولظا ٧ان الٗغب ًُل٣ىن ٖلى َظا و٧اهذ البهغة في الٗغا١ ؤًًا مُىاء ٦ُبرا جهل  بلُه الؿًٟ الخجاٍع

ت م٘ البماص  .)3(اإلاُىاء ؤخُاها " ؤعى الهىض" وؤزغي " ٞغط الهىض" و٧اهذ الهىض ؤ٦ثر البماص مماثمت للخجاعة البدٍغ

غبُت جخجه بلى الٗغبُت الىا٢ٗت ٖلى الكاَئ الٛغبي لبدغ الٗغب اإلاىاظه لكبه ال٣اعة الهىضًت. و٧اهذ الؿًٟ الٗ

مان والُمً ومؿ٣ِ  ً وخًغمىث ٖو مىاوئ الهىض الٛغبُت لخى٣ل بًاجٗها بلى اإلاىاوئ الٗغبُت وباألزو في البدٍغ

 ٤ ت في الدجاػ، وبلى الكام ومهغ ًٖ ٍَغ ا، زم جى٣ل البًاج٘ ٖلى ْهىع الجما٫ بّغا بلى ألاؾىا١ الخجاٍع حَر ٚو

٤ البدغ اإلاخىؾِ بلى ؤوعباؾاخل البدغ ألاخمغ، ومً َىا٥ جهل جل٪ البًا  .)2(ج٘ الهىضًت ًٖ ٍَغ

 الخبادٌ اللغىي والشلافي:

ت بحن الٗغب وؤَالي ٦حرالا جمهضث للخباص٫ الش٣افي بحن البلضًً ظٍ الٗما٢ت الخجاٍع هغث آزاٍع واضخت في  ،َو ْو

حن اإلاكغب واإلاإ٧ل واإلالبـ واإلاؿ٨ً والخساَب وفي ؾاثغ مجا٫ الخُاة. وال ق٪ ؤن اإلاٗامماث  ت بحن الُٞغ الخجاٍع

ازغ  اللظًً ًخمل٪ ٧ل واخض مجهما لٛت مؿخ٣لت جسخل٠ مً ألازغي ازخماٞا ٧امما، جدخاط بلى ظؿغ لٛىي ًخإزغ ٍو

ت ولى بلى خض ؤصوى في ٦حرالا مىظ  الىاخض مجهما باآلزغ وبال٨ٗـ. ٞما ٌك٪ ؤخض ؤهه ٧اهذ اللٛت الٗغبُت مخٗاٞع

ت والٗلمُت بحن ٦حرالا والبماص ؤوازغ الؿىىاث ال٣بل اإلاُماصًت، وؤ جها اػصَغث َب٣ا الػصَاع الٗما٢اث الخجاٍع

ت الهىضًت. و٧ان الىاؽ في ؾىاخل الهىض  بضو مجها ؤن الٗغبُت ٧اهذ مؿخٗملت في ألاؾىا١ الخجاٍع الٗغبُت. ٍو

بلى ؤولئ٪ الٗغبُت للخ٣غب بلى الخجاع الٗغب الظًً ٣ًىمىن بالخجاعة في َظٍ الؿىاخل و بالجىىبُت حهخمىن 

ىحن الٗغب و٧اهذ اللٛت املخلُت باليؿبت بلى الٗغب نٗبت ظـضا ٩ٞان مً اإلا٣ضوع ؤن ًضعؽ ؤَل البماص  ،اإلاؿخَى

م ٧ان َىا٥ )0553-0531عى به ؾىامي صًاهىض ( "ومً بىاٖض الخحرة ؤهه خؿب ما اص الؿاخلُت لٛت الٗغب.

ىن اللٛت الٗغبُت ختى في ٖهغ " مهاب  .)1(هاعث" ؤي ٢بل مئاث الؿىحن مً مُماص اإلاؿُذ"عظا٫ في الهىض ٌٗٞغ

و٢ض حؿببذ مسالُت الٗغب م٘ ؤَل ٦حرالا في اؾخٗاعة ٦شحر مً ال٩لماث الٗغبُت بلى لٛت ملُالم التي جض٫ ٖلى ٢ىة 

ظا الخإزحر ال٣ىي لم ًىدهغ في ملُالم ٣ِٞ بل ٧ل مً اللٛاث  ا في ؾاثغ اللٛاث. َو اللٛت الٗغبُت في ب٣ًإ جإزحَر

ا ما حَر ت ٚو و٧ان   .ً اللٛاث التي حٗاملذ مٗها الٗغبلتر٦ُت وال٣بُُت وؤلاهضوهِؿُت والهىضًت والبىجابُت والبهلٍى

ت بال ألاؾماء الٗغبُت ٞلظا وظضث هٟـ ألالٟاّ في اللٛاث ألازغي  ،الٗغب ال ٌؿخٗملىن لبٌٗ البًاج٘ اإلالُباٍع

جل٪ اللٛاث. مشما : ٞةن الهىض٫ والخمغ   الا بلى مىا٤َؤًًا بىاؾُت الٗغب الظًً نضعوا جل٪ البًاج٘ مً ٦حر 

ت َىا٥ ٦شحر مً ال٩لماث الٗغبُت التي اؾخٗاعتها لٛت ملُالم وحك٩لذ و  .)2(الهىضي ٧لمخان حؿخٗممان في ؤلاهجلحًز

                                                           
 ٗٙادلصدر نفسو ، ص    (  ٔ
   ٜٖم، ص، ٜٙٛٔ،  ٔدار القلم دمشق، ط د/ زليي الدقن اآللوائي، الدعوة افإسالمية وتطورىا يف شبو القارة اذلندقة،    ( ٕ
  ٖ٘ادلصدر السابق ، ص     ( ٖ
 ، نقال عن كتاب العالقات العربية اذلندقة لسيد سليمان الندوي.ٚٚٔأزتد الفاروقي، ص  زبَت اللغة العربية يف اذلند، مقالة د.  (  ٗ
 . ٜٛٗٔو ٖٖٗٔمليادلي، سي . مادىوان بيال: ص  –أنظر: معجم إجنليزي     ( ٘



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  735

___________________________ 

235 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

٧إجها مجها خ٣ُ٣ت. و٢ض ٢ام بٌٗ الباخشحن باؾخسغاط َظا الخإزحر وا٦دكٟىا آالٝ مً ال٩لماث الٗغبُت التي 

 .)0(ملُالم هدُجت للخٗاٌل والازخماٍ بحن الٗغب وؤَل ٦حرالا مىظ آالٝ الؿىحنلٛت لذ في صز

 أزش الاغتراب في مضج الشلافخحن:

ا، و٧ان  وبن ٧اهذ اللٛت الٗغبُت مٗغوٞت في ٦حرالا ٢بل ؤلاؾمام بمئاث الؿىحن، ل٨ً ؤلاؾمام ٢ض ؤؾٕغ اهدكاَع

ىىا ٦حرالا و٧اهىا ًسالُ ذ الٗغبُت بىاؾُتهم ؤًًا. و٧اهذ الجالُاث بٌٗ الٗغب ٢ض اؾخَى ٖغ ىن اإلاىاَىحن وجٖغ

اث٠ والخجاعة والهىاٖت في الضو٫ الٗغبُت ختى في َظٍ ألاًام، بل ٢ض اػصاصث َظٍ  الهىضًت ج٣ىم باألقٛا٫ والْى

ٞـي اهدكاع  اليكاَاث والضبلىماؾُت والظَاب وؤلاًاب وألازظ والُٗاء في َظٍ ألاًام. ولهظٍ ألامىع ٧لها جإزحر ٢ىي 

اللٛت الٗغبُت. واإلاضاعؽ وال٩لُاث، والجامٗاث الغؾمُت في ٦حرالا ٧لها جًم ٢ؿما زانا للٛت الٗغبُت وآصابها 

ظا زحر صلُل  ا مً الضعاؾاث باللٛت الٗغبُت. َو حَر ب ٚو بِىما ح٣ٗض صوعاث وهضواث مسهىنت للترظمت والخٍٗغ

ت والضبلىماؾُت ال ج٩ىن  مم٨ىت بال بالخٛلب ٖلى اللٛت، ٞٗلى هٟـ اإلاُٗاع ٢ض جد٤٣ ٖلى ؤن الٗما٢ت الخجاٍع

ا في ٦حرالا وفي ؾىاخل الهىض الٛغبُت والجىىبُت. وال زماٝ َىا بحن ؤخض مً الباخشحن  ؤن  اػصَاع الٗغبُت واهدكاَع

ىحن في َظٍ الضًاع مىظ ال٣غن الخاؾ٘، وناعوا ظؼءا في مجخم٘ ٦حرالا خُض اوسجمىا  اإلاؿلمحن ٧اهىا مؿخَى

دُت ؾاثضة في جل٪ ألاًام ٖىض  للخُاة الش٣اُٞت م٘ خٟاْهم ٖلى شخهُتهم الضًيُت. و٧اهذ اللٛت الؿاوؿ٨ٍغ

الُب٣ت الٗالُت مً الهىاص٦ت، ومٗٓم الىاؽ ٧اهىا ًخ٩لمىن بلهجاتهم الٗامُت ولم ٨ًً إلاٗٓمها ؤق٩ا٫ زُُت. 

ٛت "ٖغبي ملُالم" بىي٘ الخٍُى الٗغبُت وللخٛلب ٖلى َظٍ اإلاك٩لت، ٢ام اإلاؿلمىن بابخ٩اع لٛت زاهُت هي ل

ظا ؤلا٢ضام ظٗل  ألنىاث اللٛت اإلالُاإلاُت وبةًجاص خغوٝ مكابهت لبٌٗ الخغوٝ الظي ال مشُل له في الٗغبُت. َو

ٗا في مجا٫ وكغ الٗلىم والابضاٖاث وبًهالها بلى الجمُ٘، في ٖهغ لم ٨ًً للٛت  مؿلمي ٦حرالا (مابما) ًخ٣ضم ؾَغ

الضًً ماال، وال٣هاثض الجهاصًت، والٛغامُت  يزِ واضر. ووكغث في جل٪ اللٛت ٢هُضة مدحملُالم املخلُت 

ُض الٗما٢ت بحن ؾ٩ان ملُباع والبماص الٗغبُت. ظٍ ٧لها ؾاٖضث لخَى  وبٌٗ ال٣هو اإلامخٗت هٓما وهثرا. َو

 دوس الذِاة في الخبادٌ الشلافي:

ىا٥ ٖىهغ آزغ ظضًغ بالظ٦غ والظي جإزغ ٖم٣ُ مل ب٩ّل ظّضًت في ججؿُض ُل جغار ملُباع الش٣افيا في حك٨َو ، ٖو

ى مجمٕى  ُت والٗلماء الٗاملحن الظًً لهم صوع الؿاصاث و الٗما٢اث بحن َظٍ الضًاع وبحن البماص الٗغبُت، َو الهٞى

م خؿب ما ٣ًخًُه الٓغوٝ في مجخم٘ ٌِٗل ُٞه ؤصخاب  ٢ُاصي وعٍاصّي في جىظُه ألامت اإلاؿلمت وحؿُحَر

ً مجهم في ملُباع هدىا مً ألاصًان والخ ت. ؤما الؿاصاث مً ؤَل بِذ عؾى٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض اؾخَى ٣الُض اإلاخىٖى

حن، والباقي ٧لهم ٢ضمىا  زمازحن ٢بُلت، ٢ضم بًٗهم مً بلضة بساعي مً آؾُا الىؾُى ٌٗٝغ بالؿاصاث البساٍع

ىن بالخًغمُحن، وطل٪ في ال٣غن ا لخامـ ٖكغ وما بٗضٍ. ومً َاالء ال٣باثل مً خًغمىث مً الُمً ٌٗٞغ

الخضاص، وباخؿً، ومكهىع، والؿ٣اٝ، وقهاب الضًً، والُٗضعوؽ، وبا٣ُٞه، وظمل اللُل، وألاَض٫، 

م.  حَر و٢ضوم َاالء الؿاصاث جإزغ ٦شحرا في مجا٫ ماالباع الش٣افي والضًجي، واؾخ٣بلهم   والُٗضًض، والكاَغي ٚو

ىن ب٩ّل ج٣ضً ٤ اهدكغ اإلالى٥ الؿامىجٍغ ت، ومً َظا الٍُغ غ وب٦غام بخجهحز ما ًدخاط لهم مً الدؿهُماث الًغوٍع

ت بحن ؾاثغ اإلالى٥ في البماص  ؿ٨ٍغ ت ٖو حن زاعط ملُباع وؾاٖض إلًجاص ٖما٢اث وصًت وججاٍع نِذ الؿامىجٍغ

صًان املخخلٟت، الٗغبُت، ٦ما ؾاٖض م٩اهت الؿاصاث مً ؤَل البِذ إلًجاص ظّى الىثام والخٗاٌل بحن الُب٣اث وألا 

 و٢امىا ؤًًا بجاهب اإلالى٥ يّض الُُٛان واخخما٫ ألاظاهب.

                                                           

 ) مليامل( ٙٔ - ٚٔص  ,الًتاث األديب دلسلمي مابيال ، أزتد مولوي سي. أن :    (ٔ
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ا٫ في جش٠ُ٣ ؤَالى ملُباع عوخُا ّٗ ُت ٞلهم ؤًًا صوع ٞ م ؤًًا مّمً  ٢ضمىا مً البماص الٗغبُت ،ؤما الهٞى  ،َو

ىىا في  َى ؤو٫  -اع ن مال٪ بً صًىباؽ وجش٣ُٟهم عوخُا وماصًا. ٣ًا٫ ٢هضا لخهُٟت ٢لىب الى اإلاى٣ُتواؾخَى

ُا مً جمامظة الخؿً البهغي. و٢ض اهدكغ في ملُباع ظمُ٘  -تؤلاؾمامُ للضٖىةمً ظاء بلى َظٍ الب٣ٗت  ٧ان نٞى

ت والكاطلُت والجكدُت والى٣كبىضًت والؿهغوعصًت، واؾخ٣بلها الىاؽ مً مكاثسها  ُت مً ال٣اصٍع الُغاث٤ الهٞى

ض الض ُت. وؤو٫ مً ظاء بلى ملُباع الكُش ٍٞغ تالهٞى ٣ت ال٣اصٍع وطل٪ في  ،ًً ٖبض ال٣اصع الخغاؾاوي قُش الٍُغ

ال٣غن الشالض ٖكغ اإلاُماصي. وظاء بٗضٍ الكُش ٖبض ال٣اصع الشاوي، والكُش ٖلّي ال٩ىفي، والكُش ٖلّي الب٨غي، 

م مً الظًً ًغ٢ضون في م٣ابغ اإلاؿلمحن في ٦حرالا. حَر ض الضًً الخلىحي والؿُض ٖلىي اإلاىٟغمي ٚو ؤما و  والكُش ٍٞغ

ضوا مً البماص الٗغبُت ومّمً وكإوا في َظٍ الضًاع، ٢امىا ؤًًا بسضماث ظلُلت في  الٗلماء ألاظماء، مً الظًً ٞو

ُض ؤوانغ الخًامً وألازىة، وجيكُُهم لل٣ُام يّض الاؾخٗماع  ألاَليجشبُذ الٗما٢اث الىصًت بحن الكٗب  وجَى

ٖلماء  اٞاث الؿاثضة في املجخم٘. والخضماث التي ٢ام بهاوالاخخما٫، ٦ما ٢امىا بضوعَم ال٣ُاصي في بػالت الخغ 

ض بلحهم َماب مً مسخل٠  ا ؤخض خُض ٞو ؤؾغة املخضوم بٟىهاوي ومً عؤؾهم املخضومان ال٨بحر والهٛحر، ال ًى٨َغ

ىا الٗلىم مً بمشل م٨ت واإلاضًىت وظاوا ومماًا و ؤهداء الٗالم  ا مً البماص الىاثُت لُٛتٞر حَر هضوهِؿُا ومهغ ٚو

ت. ومً َاالء الٗلماء ؤؾغة ال٣ًاة م االء الٗلماء ٧اهىا مخإَلحن بالٗلىم الضًيُت والٗهٍغ ت. َو ىاَلهم الىاٞع

حن  .)0(ب٩ال٩ُىث وؤؾغة املخضوم بٟىهاوي وؤؾغة الؿاصاث الخًغمحن والبساٍع

 الّلكاث ألادبُت:

م بحن َظًً الكٗبحن املخخلٟحن وؤما ًٖ الٗما٢اث ألاصبُت ٞةن اللٛت الٗغبُت ؤ٢امذ ظؿغ الخىانل والخٟاَ

ا  ذ بمابما ملُالم، و٦خبَى ز٣اٞت ولٛت، ووكإ بظل٪ لٛت مسخلُت بحن الش٣اٞخحن ج٩لم بها مؿلمى ٦حرالا والتى ٖٞغ

بسِ ٖغبي ملُالم، خُض ٦ثرث ٞحها ؤلٟاّ ٖغبُت ٢امذ بض٫ اللهجاث الٗامُت والتي ًخ٩لم بها مسخل٠ الُب٣اث 

ة في الٗغبُت مً ٖلماء ٦حرالا ٞهي ؤ٦ثر مً ؤن جدصخى بإن الؿاصاث وال٣ًاة والٗلماء وال٨خب اإلايكىع  .)3(ب٨حرالا

ت وؤلانماخُت ؤلٟىا ؤًًا ٦شحرا مً ال٨خب ال٣ُمت في مؿاثل الضًً واللٛت وما بلحها،  الظًً ٢امىا بإٖمالهم الضٍٖى

٣ه الكاٞعي للمسضوم الهٛحر في الٟ "ٞخذ اإلاٗحن"مما ٧ان لها عواط ٦بحر ختى في البماص الٗغبُت مشل ٦خاب 

ش  "جدٟت املجاَضًً في ؤزباع البرحٛالُحن"في الخهٝى للمسضوم ال٨بحر، و "َضاًت ألاط٦ُاء"و٢هُضة  في الخاٍع

للمسضوم الهٛحر ؤًًا، ٧لها جغظمذ بلى لٛاث ٦شحرة وقغخها ٦شحر مً الباخشحن مما ظٗل اؾم ملُباع قهحرة في 

٤ ل  لخباص٫ الش٣افي وألاصبي بحن ألامم املخخلٟت.ظمُ٘ ؤهداء الٗالم وق٤ّ الٍُغ

ٞال٨خب الضًيُت اإلاترظمت مً الٗغبُت بلى اإلالُاإلاُت ٦شحرة، بما ؤن خاظت اإلاؿلمحن في ٞهم ؤخ٩امهم الضًيُت ٧اهذ 

ت، ٣ٞام الٗلماء بترظمت ؤمهاث ال٨خب الضًيُت في الخٟؿحر والخضًض وال٣ٟه وال٣ُٗضة والخهٝى بلى  يغوٍع

ت ب ُه. و٢ض ْهغث في َظا الٗهغ الخايغ اإلالُباٍع ما ٞحها بٌٗ ال٨خب ال٣ههُت وبٌٗ ٦خب الدؿلُت والتٞر

ت ظضًضة في ًٞ الترظمت خُض ٢ام ٦شحر مً ال٨خاب بترظمت ال٨خب الٗغبُت هثرا وهٓما بجمُ٘ ؤهىاٖها بلى  هٖؼ

، اإلالُاإلاُت، مجها الغواًاث وال٣هو لجبران زلُل ظبران، وهجُب ال٨ُماوي، وبٌٗ ألا  ٖما٫ لىجُب مدّٟى

٤ُ الخ٨ُم، و٦ظا بٌٗ ال٣هاثض ملخمىص صعوَل وؤصوهِـ.  ي وبٌٗ اإلاؿغخُاث لخٞى ومهُٟى لُٟى إلاىٟلَى

ا لِؿذ جغظمت مباقغة مً  وؤما بال٨ٗـ ٌٗجى مً اإلالُاإلاُت بلى الٗغبُت ال جىظض بال هاصعا، ؤما ما ًىظض ٞإ٦ثَر

                                                           
 ٛٙٔ-ٓٙٔم. من مقالة د/ زبَت اذلدوي، بتصرف، ص ٕٗٔٓمليامل( رلموعة من الكّتاب، دار ماترهبومي للكتب، ( ملبار: اجملد والًتاث،   ( ٔ
 ٚٗٔ-٘ٗٔم، ص ٕ٘ٔٓأنظر، عبد هللا أجنيلت، اترقخ االسالم يف ملبار القدمي واحلدقث ) مليامل ( اجلمعية التعاونية لألدابء كوتيام،    ( ٕ
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ت. ٍواإلالُاإلاُت، بل ه٣لذ مً الترظمت ؤلا  بضو ؤن الض٦خىع مدحي الضًً آلالىاجي َى ؤّو٫ مً ٢ام بترظمت عواًت هجلحًز

ملُاإلاُت "حكمحن" بلى الٗغبُت مباقغة، لل٩اجب الكهحر ج٩اػي قُٟا قاه٨غا بُماي. وظاء بٗضٍ جغظمت لغواًت 

ضَاعان جدذ ٖىىان "مشل جغهُمت" بُض اإلاترظم اإلاهغي  مت لبٌٗ ُٖض ببغاَُم، وجغظ دمحمالغواجي بغوهباصاوام قٍغ

٢هو ال٩اجب اإلالُباعي الكهحر وا٨ًم دمحم بكحر. ومً ال٣هت اإلاترظمت بلى الٗغبُت في َظٍ آلاوهت ٢هت "ؤًام 

. و٦ظا جّمذ جغظمت قٗغ ٦ماعهاقان مً ٢بل اإلاترظم ؾهُل ٖبض الخ٨ُم الىافي اإلااٖؼ" لل٩اجب الكهحر بيُامحن

غة الؿا٢ُت" بُ  الكهحر بلى الٗغبُت ب٨غ هاهماهضا، وجغظمت ٖغبُت ألقٗاع الكاٖغ  ؾخاط ؤبىألا  ضجدذ ٖىىان "الَؼ

ا، باؾم  اإلالُباعي ؾدكِخاهىضان ت ٢هاثض الكاٖغة ٦مما زٍغ جدذ ٖىىان "٠ُ٦ اهخَدَغ ماًى ووؾ٩ي". ومجمٖى

ا" ىبحن مً ٦حرالا، ، ٦ما ٢امقهاب ٚاهم ؤلاماعحيمً ٢بل  "عهحن زٍغ  بترظمت بٌٗ ال٣هاثض اإلالُاإلاُت للكٗغاء اإلاَى

مام في الكاع٢ت ؾىت   م. 3112وظمٗها بٗىىان " ٢هاثض ٦حرالا" ووكغتها صاثغة الش٣اٞت وؤلٖا

ما٫ ألاصبُت والش٣اُٞت ٖملذ ٦همؼة ونل للخٗاٝع والخٟاَم بحن َظًً الكٗبحن  ظٍ ألٖا لى الازخهاع، َو ٖو

ذ بظل٪ جُىع ملخّى في وؾاٖضث ٦شحرا لخباص٫ آلاعاء وألا٩ٞاع بحن ألامخحن املخخلٟحن لٛت وز٣اٞت ٦ما هخج

 الش٣اٞخحن. َاجحن مغ الظي هغي او٩ٗاؾاتها في الخ٨م وألامشا٫ الىاعصة في الٗما٢اث الاظخماُٖت والش٣اُٞت، ألا 
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