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ملخص البحث

أهداف البحث:  هيدف البحث إىل معاجلة مقاربات استغرابّية، تقّدمت هبا ثالثة أوساط هندّية: هندوسّية، وإسالمّية، 
اإلمربيايل  طموحها  ظّل  يتقّلص  مل  التي  األوروبّية  والسياسة  اهلندي،  الفكر  بتاريخ  اهتاممها  سياق  يف  عامة  وثقافّية 
)الربتغايّل، والفرنيّس، واإلنجليزّي، وسواه(، والتبشريّي، والتوفيقّي، والتي نسجت خيوطها يف الفصل وفق مرشوعها 
الشمويل، منذ بداية معرفة اآلخر الغريّب إىل استقالل اهلند عام 1947م، وظهور اجليل الثقايّف اجلديد، وقد شّكل تراث 

االستغراب اهلندي، ومشهده احلايل، ظاهرة علمّية، ونقدّية ملحوظة لسعتها الكمّية، والكيفّية عىل املستوى العاملّي.
منهج الدراسة:  البحث جيمع بني املنهج االستقرائي والتحلييل والنقدي يف دراسة جزء من تاريخ االستغراب اهلندي 
منهجًيا بطرح أسئلة اخلصوصّية، فهو يدرس مواقف املستغرب اهلندّي من الغريّب يف السياق الثقايّف، والدينّي، والفلسفّي، 

والسيايّس، ويناقش مرجعّياهتا الرؤيوّية، وإسقاطها الفعيّل يف مؤّلفات يتمحور هبا الباحث.
الثقافّية،  األبعاد  من  مجلة  يف  للغرب  اهلندّي  املستغرب  قراءة  أن  البحث  إليها  توّصل  التي  النتائج  أبرز  من  النتائج: 
الدين،  الطرف األول يف  أفراد  بتعددّية مرجعّية، مرّدها اخلالف بني  والفلسفّية، والسياسّية إلرهاصات االستغراب، 
والثقافة، بينام يفعم املشهد بغياب اخلالف يف سياق رصد الغريب اإلمربيايّل، كام يدّلل البحث عىل دور االستغراب يف 

خدمة قضايا وطنّية، وثقافّية يف اهلند.
أصالة البحث: أما أصالة البحث، فتكمن يف القيمة العلمّية التي حيملها حني خماطبة االستغراب اهلندي يف ثالثّية أبعاده: 
الفلسفّية، والدينّية، والثقافّية، مع تأطري مبدئي ألسئلة اخلصوصّية التي تطرح ألول مرة، فيام يعتقده الباحث، والتي 
تنعكس فيها أماكن الضعف يف صفوف االستغراب، مثل نظريهتا يف ساحة االسترشاق، عالوة عىل مدى تأرجح كفتي 

القبول والرفض منهجيًّا يف السياق املرجعّي.
الكلامت املفتاحية: االستغراب اهلندي، االستعامر، التبشري، أوربا، فلسفة املاورائّيات اهلندّية، اإلسالم، اآلخر
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Abstract:

Purpose: The paper aims to discuss some segments of the colossal trajectory of Occidental discourses put 
forward by Hindus, Muslims and common cultural protagonists in India both in qualitative and quantitative 
parameters, which, though deeply trenched in history, has recourse to a plethora of historical factors that 
can hardly exclude white man’s colonial ambitions (Portuguese, French, English and others) enjoying his 
own choice of inclusion and exclusion. Such a legacy of Indian Occidentalism alongside its present scenar-
io constitutes an academic discourse of immense magnitude, both quantitative and qualitative, that draws 
worldwide reckoning.

Methodology: The study employs inductive method while subjecting cross-sections of the legacy of Indian 
Occidentalism to historicistic-evaluative perspectives to reckon with the philosophical, cultural and social 
ambits of the Western other.

Findings: The prominent findings augment plurality and difference in textual or thematic analysis of the 
target sources due to multiplicity of angles involved in the occidental corpus. But the same is least visible 
when it comes to addressal of imperial benchmarks. The study also exhibits applicability of occidental 
knowledge in some socio-political domains in India. 

Originality: The scientific value of this paper can be gauged by the amounts of questions it poses – pre-
sumedly for the first time - in terms of methodological susceptibility while Indian occidentalism in its reli-
gio-philosophical and cultural trilogy is seen, in retrospect, from original sources in objective and critical 
perspectives. Such questions are rife with potential dwindling factors in core areas of traditional occiden-
talism when it comes to critical evaluation.
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المقدمة

مل يبق مفهوم الرجل األبيض )ومثله الرجل األصفر، واألسود(، و ما يلحق به من قيم املفارقة النظرّية، والسلوكّية 
من  مفردات  جمّرد  الثقافّية  ومستعمراهتا  االستعامرّية،  للخريطة  والكمّي  النوعي،  التصنيف  سياق  يف  واجتامًعا  فرًدا، 
املعجمّية االستغرابّية اهلندّية احلائمة يف فضاءات علمّية، مكتنفة ذات الطابع السديمي، وبعيدة عن أرض الواقع، إذ مل 
تنعدم فيها أبعاد تسقط االستنباط عىل املعاينة، والتحليل الواقعي فيام يشّكل طابًعا حيكم املقاربات االستغرابّية التي ترجع 
إىل اهلند، واهلنود عىل اختالف مرجعّياهتم رؤية، ومنهجًا، وتطبيقًا، فارتبط املشهد يف نشأته، وتطّوره بتعددّية مرجعّية 
سّببتها السياقات العقدّية للهندوسّية، واإلسالم، وقواعدمها احلضارّية، مع ثنائيات ضدّية يفرزها الفكر الربمهّي، مقابل 
الفكر اإلبراهيمّي، يف معّدالت الرشك والتوحيد، رغم طموح املرشوع لتقليل الفجوة بني الغرب والرشق عىل أسس 
الكتب الدينّية اهلندوسّية، مثل »الفيدات«، و املدّونات الصوفّية، مثل »األوبنيشادات«، ومؤلفات األفالطونّية املحدثة، 
ومحلة لوائها يف الغرب، مثل ماكس مولر )1823-1900م(، وألفرد نورث وائت هيد )1861-1947م(، وآخرين.

وبالعكس من ذلك، فقد عرفت املدرسة اإلسالمّية بتمحورها عىل املوضوعات الدينّية غري الفلسفّية، مثل العقيدة، 
والسرية النبوّية، والتاريخ، وأوجه املقارنة يف سياقي الغرب املسيحي املستعِمر، والرشق املسلم املستعَمر يف سلسالت 
من املناظرة، والرد، والقدح، متمّثلة يف أعامل السيد أمحد خان )1817-1898م(، وأخرى للشيخ رمحة اهلل الكريانوي 
)1818-1891م(، مثل كتاب »إظهار احلق«، أو املناظرة الكربى بينه وبني القسيس فندر )1808-1865م(، و حممد 
جيمس  )مثل  اإلسالم  يعنتق  الذي  األبيض«  »املغويل  شخصّية  يضّم  مشهد  يف  وآخرين،  )1877-1938م(،  إقبال 
وهذا  1798م()1(،  عام  يف  النساء  خري  األمرية  ليتزّوج  آباد؛  حيدر  إمارة  يف  الربيطاين  املندوب  كركباتريك؛  أشيليس 
األمر يف الرشق والغرب عىل السواء، وازدواجّية تراثه الثقايف، ورحالت اهلنود إىل الغرب، مثل رحلة الشيخ دين حممد 
)1759-1851م(، ومري تراب عيل خان صادق يار جنك )1876م(، وعطّية فييض )1877-1967م(، وهبراجمى 
الثقافّية،  أبعاده  من  مجلة  يف  االستغراب،  حقل  يف  مهّمة  روافد  تشّكل  األعامل  فهذه  )1853-1922م(،  ماالباري 

والتبشريّية، واالستعامرّية.

عىل  االحرتام  كل  تستحق  علمّية،  ظاهرة   - الكبري  واملكاين  الزماين،  بامتدادها   - اهلند  يف  االستغراب  خريطة  إن 
املستوى اإلقليمّي، والدويّل، عىل أن ذلك ال يعني إقصاًء ألسئلة التطابق، واحليادّية، واملوضوعّية، أو يف سياقات ال ختلو 

من قلة الوضوح املنهجّي، واإلشكالّيات اللغوّية.

الثامن عرش )بنجوين  القرن  اهلند يف  البيض - احلب و اخليانة يف  املغول  ألفه وليام دالريمبل بعنوان: »  القصة موضوع كتاب يف 580 صفحة،    )1(
للكتب، 2004م(

Dalrymple, William. White Mughals: Love and Betrayal in Eighteenth Century India. Penguin Books India, 2004. 
pp. 580.
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التي عرفت بحضورها  النقدي حتليليًّا يف سياق مرجعّياته  اهلندي  من هنا نرى رضورة خماطبة مشهد االستغراب 
القوي، يف حتديد املدار واملسار بحثيًّا، ودعائيًّا، و اجلدير بالذكر أن أسئلة اخلصوصّية التي حاول الباحث أن يطرحها 
- ألول مرة حسب اطالعه عىل املوضوع - يف سياق التأطري املنهجي العلمي لالستغراب اهلندي، من شأهنا أن تثري 
حساسّيات خاّصة، عىل أن املوضوعّية العلمّية - يف رأى الباحث - تستدعي هتميش مثل هذه احلساسّيات، لكي ال 

تتأرجح كّفتا العدالة املنهجّية، وال ختتّل املوازين، حني خماطبة قضايا احلوار بني األديان واحلضارات.

وهذا ما يطمح البحث إىل معاجلته يف توطئة، ومخسة مطالب، وخامتة ، وفق التايل:

توطئة: يف التأطري التارخيّي، والرؤيوّي للرجل األبيض يف اهلند.

املطلب األول: االستغراب اهلندي: حماور، ومناهج.

املطلب الثاين: تارخيّية تأطري اآلخر الغريب يف اهلند.

املطلب الثالث: مقاربات دينّية، ومقاومّية سياسّية.

املطلب الرابع: الغرب من مرايا صحفي، وشاعر وطني.

املطلب اخلامس: اإلطار الثقايف التقّدمي، واألنثوي لالستغراب.

املطلب السادس: أسئلة اخلصوصّية التي يواجهها االستغراب اهلندي يف سياق املنهج، مع  كالم يف املنحى التوظيفي 
لالستغراب يف اهلند.

خامتة: فيها أهم نتائج البحث، وملح آفاق جديدة يف املوضوع ومطالبه.

المطلب األول: االستغراب الهندي: محاور، ومناهج

والكون،  الوجود،  فلسفة  بني  ترتاوح  سياقات  يف  للغرب  املاهوي  التعريف  عىل  يتفق  اهلندي  االستغراب  يكاد 
واملنظومة الدينّية بمفاهيمها العقدّية، وبنيتها الترشيعّية من جهة، و بني فلسفة العبادة، واحلضارة، واالجتامع، واألخالق، 
والسياسة املدنّية، واالستعامر من جهة أخرى، أما األولوّيات يف السياق التداويل، فكان حيّددها تأهب املستغرب املعريف، 
والثقايف، واللغوي للقيام بمهّمته، وبمدى إمكاناته، عالوة عىل ختليله، وحتليله مًعا ألسئلة التلقي، و ردود الفعل عىل 
فيفيكاناندا )1863-1902م(، ومن  الكبري سوامى  اهلندويس  املفكر، والدعوي  تأّهب  فبينام  القريب والبعيد،  املدى 
تبعه من أبناء بنغالة، مثل أوروبندو كهوش )1872-1950م(، و غريه لسرب أغوار الفلسفة الغربّية، بغية تأطري حيالفهم 
الغريّب، وهدفه  يرّكزون عىل سياسة  القديمة، نجد آخرين  اهلندّية  الفلسفة  بديل هلا وفق مبادئ  تقرير  يف تقويضها، و 
االستعامرّي، كام يتجىّل يف أعامل مهامتا غاندي )1869-1948م(، ونيتاجى سبهاش تشاندرا بوس )1897-1945م(.
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المطلب الثاني: تاريخّية تأطير اآلخر الغربي في الهند

لقد حتّدر املشهد االستغرايّب اهلندّي من إرهاصات تستغرق حقًبا زمنية عديدة، تشّكل مادة لتحليل معرفة اهلندّي 
للغريب، والذي تفاعل معه يف أرضه بداية من عرص ما قبل امليالد، إىل وقت تأسيس رشكة اهلند الرشقّية، وأوج نفوذها 
ومبرّشين،  وجتاًرا،  غزاة،  الغربيني  من  آالف  اهلند  وفد  فقد  االستقالل،  قبل  اهلند  يف  والديني  واإلدارّي،  السيايّس، 
البالط  اليسوعي، واستغلت مثوهلا يف  بالدافع  اهلند ظّلت متعّززة  أن احلمالت االسترشاقّية يف  أنظارنا  ومما يستوقف 
احلكومي؛ لتحقيق األهداف الدينّية، ومن أمثلة ذلك أيام اإلمرباطور املغويل جالل الدين حممد أكرب )1605-1556 
م( أن  رالف فيتش )Ralf Fitch( سافر مع جان نيوبري، وجان أيلدرد، ووليام ليدس املجوهر، وجيمس استوري 
الرسام إىل اهلند بني 1583-1591م، و مكث ليدس يف آكره يف بالط أكرب، وانضم إىل اليسوعّيني، وكان أكرب قد عنّي 
تكثفت  و  مراد مرزا)1(،  ابنه  لتعليم  أكوافيفا؛  فرانسسكو  و  انطونيو دو مونتيسارت،  الربتغاليني:  القساوسة  اثنني من 
و«نيكوالو  كاما،  دا  فاسكو  مقدم  مثل  اليسوعّيني يف عرصه)2(،  نجاح  بعد  والتجارّية  التبشريّية  الرحالت، واألنشطة 
كوهلو«، و بارتيلميو دياز بني 1497-1499م، و هناك آخرون، مثل روبرت كوفرت )1611م(، و توماس كوريات 
)1656-1669م(  برنري  وفرانسوا  )1615-1618م(،  جهانكري  بالط  يف  سفريا  رو  وتوكاس  )1612-1617م(، 
الذي قىض ثامنية أعوام يف بالط أورنك زيب عاملكري، وشاردن )1664-1680 م( الذي وصل إىل اهلند من إيران)3(، 
ثم تبدأ قصة رشكة اهلند الرشقّية، والدنمركينّي، واهلولندينّي، والفرنسينّي، و قصة احلكم الربيطاين يف اهلند، التي انتهت 

يف 15 من أغسطس عام 1947م.

لقد محل وجود اآلخر، أو الدخيل األورويّب، مع األصيل اهلندّي بني طّياته أبعاًدا سياسّية، وثقافّية، ومعرفّية، ولسانّية، 
ودينّية مهّمة يف سياق تأطري اآلخر، ومعرفته، والتعامل معه، إذ قام األول بتأسيس كليات ومعاهد علمّية، ودور للرتمجة، 
تركز يف الوهلة األوىل عىل تثقيف األورويّب بثقافة اهلنود، ولغاهتم، ودياناهتم، وآداهبم، عالوة عىل تثقيف أبناء اهلنود 
بلغة األوروبّيني، وثقافتهم، واملهام التبشريّية التي استقّلت حينًا عن املهام الرتبوّية، وأخرى فّضلت االحتكاك معه، و 
من أمثلة هذه الكلّيات، واملعاهد: كلّية فورت وليام يف مدينة كولكاتا، التي أنشأها اللورد ويليزىل عام  1800م؛ لتعليم 

انظر: »أنطونيو دو مونتيسارت يف اجلبهة النهائية«، أخبار املجمع اإلسباين اجلغرايف، رقم 43.  )1(
“Antonio de Montserrat in the final frontier”. Newsletter of the Spanish Geographical Society. 43. 

انظر يف موضوع أنشطة اليسوعّيني يف اهلند أيام اإلمرباطور حممد أكرب: القسيس بيري دو جاريك، أكرب واليسوعّييون. الرتمجة اإلنجليزية: يس ايج   )2(
باين. )لندن ونيو يورك: هاربر وإخوته، 1926م(.  

Father Pierre du Jarric. Akbar and the Jesuits. Translated with Introduction and Notes by C.H. Payne. New York and London: 
Harper & Brothers, 1926. 

)3(  انظر جوناثان جيل هرييس، قصص املتوطنني يف اهلند من األبطال واألطباء والدراوشة ورجال البالط واألجانب اآلخرين )دهلي اجلديدة: دار ألف 
للكتب، 2015م(.

Harris, Jonathan Gil. First Firangis: Remarkable Stories of Heroes, Healers, Charlatans, Courtesans & Other Foreigners who 
became Indian. New Delhi: Aleph Book Company Pvt. Ltd, 2015.
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اإلنجليز لغة اهلنود، وثقافتهم، وترمجة الكتب السنسكريتّية، والعربّية، والفارسّية، والبنغالّية، واألوردّية إىل اإلنجليزّية، 
ثامنني  من  أكثر  حيوى  البنغالّية،  للغة  معجم  أول  أعّد  الذي  )1761-1834م(  كريي  وليام  مثل  أساتذة  هبا  واشتغل 
ألف كلمة، وميثيو ملسدن )1777-1835م(، وخبري األلسن اهلندّية جون كلكرست )1759-1841م(، وجون بييل 
تاريني تشاند مرتا )1772-1837م(،  )للعربية(، مع أعالم هنود، مثل مرتونجى فدياالنكر )1762-1819م(، و 

ورامرام باسو )1757-1813م(، وأيشور تشاندر فيديا ساكر )1820-1891م(، وآخرين.

واجلدير بالذكر أن كلّية فورت وليام تأّسست بعد »مدرسة كولكاتا« عام 1780م عىل أيد حاكم اهلند اإلنجليزي 
وارن هيستينكس، و يسبقها أيًضا املجلس اآلسيوي الذى أنشأه العامل اللغوي الشهري وليام جونس )1746-1794م( 

يف عام 1784م، وشخصّيته متّثل مرجًعا يف اللسانّيات املقارنة )السنسكريتّية، والفارسّية، واليونانّية، والالتينّية(. 

نقله  الذي  للمرغيناين«،  الفقه  يف  »اهلداية  كتاب  منها  اإلسالمّية،  الدينّية  الكتب  برتمجة  اهلند  يف  اإلنجليز  واهتّم 
العتامده  1791م؛  عام  يف  )1753-1792م(  هاميلتون  تشارلس  أوده  يف  اإلنجليزي  احلكم  مندوب  اإلنجليزّية  إىل 
يف املحاكم اإلنجليزّية يف قضايا خّتص املسلمني يف أمورهم الدينّية، كام اهتموا بثقافة اهلند القديمة يف خمتلف مناحيها 

اللغوّية، واألسطورّية، واألثرّية.

كان جيمس برنسيب )1799-1840( ممن عرفوا بخدماهتم يف تشفري املنحوتات الربامهّية، واخلروشتية، وال يعزبّن 
ولغته،  األّول،  دين  سياق  يف  اآلخر  به  اهتم  ما  مجيع  شملت  املستعمر،  للغريّب  اهلندّي  املستغرب  معرفة  أن  البال  عن 
وثقافته، والذي انعكس فيه شخصه بأبعاده املختلفة، مل جيد ما يدهشه بعد ما زار الغرب، وشهد الثقافة الغربّية يف مدهنا 

الكربى مثل لندن و باريس.

بثقافته، وآدابه، وتوظيف  أوربا، وتأّهبه لإلحاطة  إىل  اهلندي  يتمّثل يف رحلة  تأطري األجنبي  لظاهرة  الوجه اآلخر 
ذلك يف مرشوعه الشخيص، أو القومي، فكانت بريطانيا تعرف باسم »واليت« أيام احلكم الربيطاين يف اهلند، ورحالت 
اهلنود إىل بريطانيا، والتي سّجلها التاريخ، تعود يف سياق األقدمّية إىل رحلة مرزا شيخ اعتصام الدين )1730-1800م( 
من نادية - بنغالة الغربية - يف عام 1766م، مع كابتن سوانتن يف مهّمة فّوضها إليه اإلمرباطور املغويل شاه عامل الثاين 
التاج املغويل، وجالء املرهتة من دهلي، وكان شاه عامل قد تنازل عن اإلدارة املالية  )1728-1806م(، وهي اسرتداد 
ملنطقة بنغالة بحق للورد كاليو يف عام 1765م، متمنًيا أن يسرتّد بذلك تاجه املسلوب، ويقهر املرهتة بمعونة اإلنجليز، 
و لكن املهّمة التي بعث هبا اعتصام الدين إىل ملك بريطانيا جورج الثالث )1738-1820م(، فشلت بدهاء اإلنجليز، 
بالفارسّية،  أوربا،  أو عجائب  نامه واليت،  شگرف  وألف عن رحلة ساّمها:  عام 1769م،  اهلند يف  إىل  املسافر  وعاد 
ذكر فيها تفاصيل ما رآه يف فرنسا، وإنكلرتة، وإيرلندة، ونقلها إىل اإلنجليزّية جيمس إدوارد اليكزاندر، و نرشها عام 
1827م يف لندن، وكان جوزيف أمني )1726-1809م( من أهايل كولكاتا األرمن، وسافر إىل إنكلرتة بغية احلصول 
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عىل معونات؛ لتحرير أرمينيا من العثامنّيني، وألف رحلته)1(، ونرشها من لندن عام 1792م بعنوان »جوزيف أمني - 
حياته و مغامراته: Life and Adventures of Joseph Emin«. كان »شيخ دين حممد« )1759-1851( من أهايل 
هندي  أول  وهو  بيكر،  أرسة  مع  )آيرلندة(  كورك  إىل  وانتقل  الرشقية،  اهلند  رشكة  يف  وطبيًبا  بيهار،  بوالية  بتنه  مدينة 
يؤلف باللغة اإلنجليزية، فجاء كتابه »رحالت دين حممد« The Travels of Dean Mahomet )1794( عماًل رسدًيا 
ذاتًيا، وأدب الرحالت اهتّم به النّقاد، ومؤّرخو األدب، عىل أنه يف نفس الوقت يمّثل مفارقة، هي اعتناق املسيحية)2(، 
وقد ُوجدت مثل هذه املفارقة أيام اإلمرباطور حممد أكرب يف آكره؛ إذ استطاع اليسوعّيون أن حيّولوا بعض أبناء األمراء 
 ،)Don Carlos( و»بيسانكر«   ،)Don Felipe( »طهموراس«  جهانكري:  اإلمرباطور  أعامم  بنو  منهم  املسيحّية،  إىل 
و»هوشنك« )Don Henrique(، و»بيكم يوهانا سمرو« أمرية منطقة رسدهانا)3(، ويف هذا السياق تربز أمهّية املناظرة 
الكربى بني الشيخ رمحة اهلل الكريانوي والقسيس فندر )1803-1865م(، مؤلف كتاب »ميزان احلق«)4( الذي رّد عليه 
الكريانوي بكتاب نرشه بعنوان »إظهار احلق«، و معلوم ما كان للبالط املغويل من اهتامم باليسوعّيني، والتجار اإلنجليز، 

وعائالهتم، وما قّصة »بى بى جلينا«، ومكانتها يف القلعة احلمراء، وأمالكها يف دهلي إال تأييًدا هلذه الظاهرة)5(.

التربيزي  خان  طالب  أيب  مرزا  رحلة  مثل  اهلنود،  هبا  قام  أخرى  برحالت  املستعمر  اآلخر  تأطري  منطق  تعّزز  وقد 
نكر  رادها  من  )1772-1833م(  روي  موهن  رام  راجا  ورحلة  لكناو،  من  )1752-1806م(  اللندين  األصفهاين 
)بردوان، بنغالة(، كان األصفهاين مسؤواًل عن مجع الرضائب، واألتاوات يف شامل اهلند، وقد عرض عليه مسؤول يف 
رشكة اهلند الرشقّية، هو ديفيد توماس ريتسارسن أن يصحبه يف رحلته للعالج، و أبحرت السفينة من كولكاتا يف 7 
فرباير 1799م، ومكث يف لندن بني 1800-1802م، وصادف أن التقى مع شيخ دين حممد يف مدينة دبلن، و زار فرنسا 
 Antoine Isaac Silvestre de( بداية من يونيه 1802م، وقابل بعض املسترشقني، مثل أنطوان سيلفيسرت دى سايس

(1) Michael Fisher. Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain, 1600–1857 (Ohio: Oberlin College, 
2004); ISBN 81-7824-154-4, Life and Adventures of Emin Joseph Emin 1726-1809 Second edition with Portrait, Correspon-
dence, Reproductions of original Letters and Map (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1918). 

(2) The Travels of Dean Mahomet, a Native of Patna in Bengal, Through Several Parts of India, While in the Service of the Hon-
ourable the East India Company. Cork: J. Connor, 1794.  

(3) Raeymaekers, Dries; Derks, Sebastiaan. The Key to Power: The Culture of Access in Princely Courts, 1400-1750. Rulers and 
Elites: Comparative Studies in Governance (Leiden: Brill, 2016), pp. 74-75; Marshall T. W. M., Christian Missions Their 
Agents, Their Methods and Their Results (London: Burns and Lambert, 1962), p. 358; Leopold Ranke, The History of the Popes, 
Their Church and State, in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Translated by Kelly, Walter Keating (London: George 
Routledge and Company, 1852), p. 254. 

ألفه فندر بالفارسية، ونقل إىل األردوية، ونرش من مدينة غازيبور التي كانت مقًرا مهاًم لألنشطة التبشريية يف شامل اهلند برعاية القسيس زيامن، الذي   )4(
توىل نرش املسيحية يف مناطق بيهار، وأوده، وكان يعرف اللغة األردوية، وغريها من اللغات اهلندّية. انظر:

C.G. Pfander D.G. Rev, Mizan ul Haqq or Balancing of Truth, Translated by Rev R.H. Weakly Missionary at Constantinople 
(London: Church Missionary House, Salisbury Square, 1866).

ولزيامن و أنشطته: 
H. Lorbeer Rev, Memoires of Rev. W. Ziemann (Benares: The Medical Hall Press, 1882).
(5) Harris, Jonathan Gil, op. cit, pp. 150-184
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Sacy(، ولوئي ميثيو النكليز(  ) Louis-Mathieu Langlès، ويف قسطنطنية قابل السلطان سليم الثالث )1761-

1808م(، وعاد إىل اهلند عن طريق النجف، وكربالء، وألف رحلته: نارص طالب يف بالد اإلفرنج، يف فرتة 1799-
 Travels of :1805م، وهي رحلة تغّطي جوالته يف إفريقيا، وآسيا الصغرى، وأوروبا، ونرشت باإلنجليزية بعنوان
()). لقد اطلع األصفهاين عىل ثقافة األوروبيني، وتقّدمهم 

.Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa and Europe

الصناعي، ومكانتهم يف العلوم، واآلداب، وقارن بني ما رآه يف أوروبا مع ما كان جيده يف الساحة الثقافّية، واإلدارّية، 
التقدم  أن  يرى  إذ  العلمّي،  نقدها  من  يمنعه  انبهاًرا  األوروبّية  للحضارة  الرباق  بالوجه  ينبهر  ومل  اهلند،  يف  واألدبّية 
الصناعّي، والرخاء يف املجتمع الربيطايّن يفقد الكثري من قيم األخالق، والدين، و من هنا ظواهر الكربياء، والغطرسة. 

الربيطانية  اهلند أفضل من نظرائهم يف املحاكم  أبو طالب أن جامعة أكسفورد تشبه معبًدا هندوسًيا، وقضاة  يذكر 
الذين خيطئون كثرًيا يف إدارة القضاء، ويتهم القضاء الربيطاين بالفساد، ويمدح مبادئ املساواة، وأن اجلميع سواء أمام 

القانون، منّوهًا أن له ظاهًرا، و باطنًا، و أن املساواة تبدو يف السطح عىل غري ما هو يف الداخل)2(.

نظر  اهلندوسّية، من وجهة  الدينّية  املفاهيم  الغريّب عىل أسس  بدراسة  قام  الذي  اهلندّي  أن االستغراب  أسلفنا  لقد 
يذكر  ما  أهم  من  وهذا  واملسيحّية،  اهلندوسّية،  بني  الفجوة  لتقليل  له؛  مبدأ  امليتافيزيقّية  التصورات  من  اختذ  توفيقّية، 
له راجا رام موهن روي، الذي كان من كبار رجال اإلصالح الديني، والثقايف يف بنغالة من اهلندوس، وهو من أنشأ 
منظمة »برمهو سامج« عام 1828م، وعارض بشدة تقليد »ستى« )حرق األرملة مع جثة زوجها(، سافر إىل لندن لطلب 
زيادة يف املنح احلكومّية لإلمرباطور املغويل املخلوع، ولرفع قضية »ستى«، والتقنني ضدها يف املحكمة الربيطانيا العليا، 
ومن مؤلفاته املهمة: كتاب حتفة املوّحدين بالفارسّية)3(، ومقّدمة باللغة العربّية، جيمع فيه بني فلسفة فيدانت التوحيدّية، 
وتعاليم اإلسالم وفق مبدأ وحدة الوجود الصوفّية، و فلسفة اليوجا)4(، ومما يذكر بخصوص شخصّية راجا رام موهن 

(1) Mirza Abu Taleb Khan, Travels of Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa and Europe. (London: Longman, Hirst, Rees and 
Orme, 1814). 

(2) Amrit Sen, “The Persian Prince in London»: Autoethnography and Positionality in Travels of Mirza Abu Taleb Khan”, Asiatic 
Research, vol. 2 no. 1 (June 2008).

)3(  انظر: كتاب حتفة املوّحدين، ضمن األعامل املرتمجة للمؤلف:
Mohanroy Rajaram, The English Works of Rajaram Mohanroy with English translation of Tuhfatul Muwahhiddin. (Bahadur 
Gunj Allahabad: The Panini House, printed at Indian Press, 1905). 

)4(  يف هذا السياق لكاتب هذه األسطر أبحاث ومقاالت منشورة، منها:
“Elements of Yoga in Sufism”, in History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization. General Editor: D. P. Chat-
topadhyaya, vol. XVI, Part 2, History of Yoga, edited by S.P. Singh (PHIPCS-Centre for Studies in Civilizations (New Delhi, 
2010); ISBN 81-87586-44-3, pp. 629-652, ‘A Synergy between Yoga and Sufi Sadhna’, in Dilip Karambelkar, Kala Acharya 
and Mariano Iturbe (eds), Universal Brotherhood Through Yoga. Somaiya Publications Pvt. Ltd, (Mumbai and New Delhi), 
pp. 463-470. ISBN: 978-81-7039-306-1, ‘Beyond Hagiography: The Great Saint of Ajmer Khwaja Moinuddin Chishti’, in 
Proceedings of the International Interfaith Dialogue Seminar, organized by K.J. Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham, Mum-
bai, 4-7 Jan, 2008, pp. 337-366, ISBN 978-81-7039-272-9, Man, Cosmos and God in the philosophical summae of Islam, in 
Proceedings of the International Interfaith Dialogue Seminar, K. J. Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham, Somaiya Vidyavihar 
Campus, Mumbai, on 7th to 11th September 2009, pp. 99-132, ISBN 978-81-7039-276-7, Perspectives on the concept of basic =
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روي، أنه تلّقى العلم يف مدينة عظيم آباد )بتنه، بيهار(، وتويف يف مدينة برستول يف عام 1833م.

ُتعترب شخصّية السيد أمحد خان )1817-1889م( ذات مرجعّية كبرية يف سياق التجديد الثقايف، واإلصالح الديني 
للمسلمني يف شبه القارة اهلندّية، إذ هو أول من محل راية النظام الرتبوي احلديث بني املسلمني، مستلهاًم بام سبق إليه 
أنه كان  فيديا ساكر، وراجا رام موهن، روي  أيشور تشاندر  املثّقفني، ورجال اإلصالح، مثل  البنغالّيون حتت زعامة 
قاضًيا أيام احلكم اإلنجليزي، واشتهر بمؤلفاته العلمّية القّيمة، مثل »حتقيق تاريخ فريوزشاهي« لضياء الدين الربين، 
و»توزك جهانكريي«، و»آئني أكربي«، وله أعامل مثل كتاب »آثار الصناديد«، و كتاب »أحكام طعام أهل الكتاب«، 
و»تفسري القرآن«، و»تفسري اإلنجيل«، و»اخلطبات األمحدّية«، و غريها، و أنشأ جملة لإلصالح االجتامعي، ساّمها »هتذيب 
األخالق« باللغة األردوية، وأنشأ مجعّية علمّية يف مدينة غازيبور، وخري ما يعرف به هو تأسيسه للكلّية اإلينجلو-حمّمدية 

يف عيل كره يف 24 من مايو عام 1875م، والتي حتّولت إىل جامعة فيدرالية يف عام 1920م. 

سافر  السيد أمحد خان إىل إنكلرتة يف غرة إبريل عام 1869م مع ابنيه سيد حممود، وسيد حامد، ونال وسام نجم 
اهلند امللكي يف 6 أغسطس، ويف عام 1889 م منحته جامعة إدنربة شهادة الدكتوراه الفخرّية يف احلقوق، رأى السيد أمحد 
خان أن يدرس نظام التعليم الربيطاين، ويعرف عن كثب ما قرأه عن الثقافة، واملعارف األوروبّية، وأوساطها احلديثة، 
وأن يّتخذ من ذلك ذريعة لنرش التعليم احلديث بني أبناء املسلمني، وغريهم يف اهلند، فقام بتأسيس »كيمربدج الرشق« 

الكلية اإلينجلو-حمّمدية« يف عيل كره.

االستعامرّية،  والسياسة  الدين، واحلضارة،  الغرب يف مجلة من سياقات تشمل  بدراسة  أمحد خان  السيد  اهتّم  لقد 
وكان من أشّد الناس إيامًنا بمبدأ التعارف، والتعايش بني األمم، والشعوب، ومتّثلت رؤيته يف أعامله العلمّية املتنّوعة 
جنًبا بجنب مرشوعه الرتبوي احلديث، عىل أن بعض آرائه، ومواقفه جاءت عىل غري ما اعتاده علامء الدين، ومجاهري 
املسلمني، وهي تندرج ضمن تفّرداته، واجتهاداته الشخصّية، مثل قوله يف املعجزات، واإلرساء واملعراج النبوي، واجلن 
والشياطني، والنشوء والتطّور وفق النظرّية الدروينّية الشهرية)1(، وكان يف دفاعه عن اإلنجليز إبان الثورة، ويف تفسريه 
ألسباب الثورة يف مدينة بجنور ملوًما لدى الوطنّيني)2(، وطعن عليه العلامء يف سياق آرائه يف الدين بام خيالف اجلمهور، 
مثل تفّرداته يف طعام أهل الكتاب، والصيام، وأّلف تفسرًيا للقرآن الكريم وفق منهج العلمّية الذي يفّس اآليات القرآنّية 
يف ضوء االكتشافات العلمّية احلديثة، ومواقف علامء الفيزياء، والعقالنّيني، كام ألف تفسرًيا لإلنجيل ساّمه: »تبيني الكالم 
elements in Islam, in The Cosmic Elements in Religion, Philosophy Art and Literature, by Kala Acharya, Ignacio Arellano, 
Mariano Iturbe, Prachi Pathak, Rudraksha Sakriker (eds), Servicio de Publicationes de la Universidad Navarra, 2015. Biadeg. 
Biblioteca Aurea Digital del Grisco. 34. ISBN 978-84-8081-481-2, ‘Spiritualism in South Asia: Aspects of Inter and Intra-Cul-
tural Gnostic Sufi Mingling in the Indian Sub-Continent’ in Islam in South Asia. Proceedings of International Symposium on 
Islamic Civilization in South Asia. Edited by Halit Eren. Istanbul: IRCICA, 2013, pp. 179-196. ISBN 9789290632603.

)1(  يراجع للباحث: »السيد أمحد خان ورؤيته للدين«، جملة ثقافة اهلند، املجلس اهلندي للعالقات الثقافية، دهلي، السنة 41، ع. 3 )1990(.
)2(  رس سيد أمحد خان، تاريخ رسكيش بجنور )باألردية(، حتقيق: رشافت حسني مرزا )دهلي: مطبعة اجلمعية، 1964م(.

=
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يف تفسري التوراة واإلنجيل عىل ملة اإلسالم«، بغية تقليل الفجوة بني املسلمني و املسيحّيني)1( يف منهج جيمع بني الفكر 
التأّميل، والتسلسل التارخيي)2(.

ولكن السيد أمحد خان يف كتابه: »اخلطبات األمحدّية يف العرب، والسرية النبوّية« عىل غري ما نراه يف أعامله األخرى 
يف سياق التحليل االستغرايب، فقد ألف هذا الكتاب، ونرشه أثناء إقامته يف لندن يف عام 1870م، ورّد فيه أساًسا عىل 
مواقف وليم ميور)1919-1905م( من السرية النبوّية )يف سياق األمّية، والوحي، والزواج، والطالق، والغزوات، 
وغريها()3(، و يشّدد النكري عىل املسترشقني الذين يستندون إىل اإلرسائيلّيات، واملروّيات الضعيفة، وال يطبّقون مبادئ 
اإليامن فيام خيّص نبي اإلسالم، عكس ما يأتى عملهم بخصوص اإليامن بالسيد املسيح)4( عىل أن السيد أمحد خان مل يكن 
أقل رصامة يف نقده ملؤرخي اإلسالم، والسرية النبوّية، مثل أيب حممد عبد امللك ابن هشام )ت 833م(، وأيب عبد اهلل 
حممد بن عمر الواقدي )ت 823م(، وحممد بن جرير الطربي )839-923م(، وإسمعيل بن عيل بن حممود األيويب؛ 
مجعوا  الذين  )896-956م(  املسعودي  احلسني  أيب  بن  عيل  احلسن  وأيب  )1273-1311م(،  الفداء  بأيب  املعروف 
الصحيح والضعيف من املروّيات يف مدّوناهتم املعروفة، ثم توالت رحالت املثّقفني اهلنود إىل أوروبا، ومحالت التعليم 

احلديث ألبناء اهلنود، مثل القايض السيد أمري عيل، والشاعر والفيلسوف اإلسالمي الشهري حممد إقبال، وآخرين.

إذا كان أرسطاطاليس املحور الفلسفي األول يف العصور القديمة، واملعلم األول يف تاريخ الفكر الفلسفي اإلسالمي يف 
السياق املّشائي، فإن العرص احلديث عرف يف الفالسفة األوروبيني من أرسى قواعد »العقل القلبي«، أو فلسفة الوجدان 
واإلرشاق بعد قرون من حكامء اإلرشاق يف الرشق اإلسالمي، مثل شهاب الدين السهروردي )1154-1191م( يف 
كتاب »حكمة اإلرشاق«، وصدر الدين الشريازي )1572-1640م( يف كتاب »األسفار األربعة من احلكمة املتعالية«، 
و مال هادي السبزواري )1797-1873 م( يف كتاب »غرر الفرائد«، ويعترب عامنويل كانط )1724-1804 م( مؤلف 
»الوقت  مثل:  برجسون )1859-1941م( مؤلف كتب  و هنري  العميل«،  العقل  املحض«، و«نقد  العقل  كتايب«نقد 
خيرجوا  أن  استطاعوا  الذين  اجلدد  األوروّبيني  الفالسفة  من  اخلاّلق«  و«النشوء  والذاكرة«،  و«املادة  احلرة«،  واإلرادة 
من الشك املنهجي الديكاريت، و تارخيّية هيجل اجلدلّية إىل مذهب العقل القلبي الذي طاملا حلم به مفّكرون، وشعرآء 

اإلسالمية،  كره  عيل  جامعة  سيد،  رس  جممع  مطبوعات  )اهلند:  اإلسالم  ملة  عىل  واإلنجيل  التوراة  تفسري  يف  الكالم  تبيني  خان،  أمحد  سيد  رس    )1(
2004م(.

)2(  انظر: من أمثلته يف العرص احلديث: نكوالي سيناي، »النقد التارخيي وبعض النزعات املؤخرة يف دراسة القرآن الكريم يف الغرب – مالحظات 
تأويلية« )باإلنجليزية(، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، م. 38، ع. 1. 

Sinai, N. “Historical Criticism and Recent Trends in Western Scholarship on the Qur’an: Some Hermeneutic Reflections”, 
Journal of College of Sharia and Islamic Studies, vol. 38, no. I (2020). https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0259.

)3(  وليم ميور: حياة حممد.
William Muir, A Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira. 4 vols, 1858-1862. 

)4(  انظر: رس سيد أمحد خان، اخلطبات األمحدية يف العرب والسرية املحمدية »باألردية« )اهلند: مطبوعات جممع رس سيد، جامعة عيل كره اإلسالمية، 
2004م(.
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 ، الرشقي)1(  ديوانه  يف  )1749-1832م(  غوته  والشاعر  م(،   1327-1260( إيكهارت  الفيلسوف  مثل   غربّيون، 
فقد كان هلؤالء الفالسفة فضل كبري يف كس حواجز وقفت دون التوفيق بني العقل والقلب، وإدراك أرسار الروح يف 
الفلسفة الغربّية، و غني عن القول أن هذا املوضوع يمّثل ركيزة مهّمة يف مرشوع االستغراب، ويف هذا السياق تربز أمهّية 

الفيلسوف اهلندي حممد إقبال.

يتصّدر إقبال جيل املفّكرين املسلمني الذين متّكنوا من دراسة هذه الركيزة االستغرابّية عن كتب، وعن كثب، إقبال 
الفيلسوف عقل هنل من عمق احلضارة اإلسالمّية، والفلسفة الغربّية - عىل السواء - من غري أن ينسلخ عن أصوله و 
فروعه الدينّية، و قيمه الرشقّية، و قد حصل عىل الدكتوراه عن تطّور املاورائيات يف فارس من جامعة ميونخ األملانية، 
»دعوة  كتاب  مؤلف   - أرنولد  توماس  املسترشق  أستاذه  كان  هومل،  إرشاف  حتت  1877م  عام  يف  هلا  سجل  والتي 
اإلسالم« الشهري، و الذي تتلمذ عليه أثناء دراسته يف الهور - قد نصحه بالرحلة إىل أوربا للدراسة املتخّصصة، فرحل 
إىل أوربا سنة 1905م؛ ليلتحق بجامعة كيمربدج، وتتلمذ عىل ماك تاكرت، وقام بتدريس مادة األدب العريب يف كيمربدج 

طيلة فرتة انشغال أرنولد، واهتم باحلوار العلمي مع برجسون، وسواه من كبار الفالسفة األوروبّيني.

عرف إقبال بنقده الالذع للفلسفة املادّية الغربّية التي تلغي العالقة بني املادة والروح، وإعادة قراءة القرآن وفق الرؤية 
الروحّية جلالل  التجربة  من  للفكر اإلسالمي، مستلهاًم  أساًسا يف مرشوع جتديده  إقبال  يعتمده  مما  اإلنسانّية،  الكونّية 
الدين الرومي )1207-1273 م( يف سلسلة تضّم شخصيات روحّية مهمة، مثل أيب يزيد البسطامي )807-874م(، 
وفريد الدين العطار )1146-1221م(، والشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب احلامتي األندليس ) 1165-1240م(، 
بجانب فلسفة النفس االجتامعي ملسكويه )932-1030م(، واجتهادات فخر الدين الرازي )1149-1210م(، وابن 
خلدون )1332-1406م(، ونصري الدين الطويس )1201-1274م( حني احلديث عن اإليامن والعلم، مع حيوّية 
1813-1855م(،   ( كريكيجورد  سورن  ووجودّية  )1842-1910م(،  جيمس  وليام  وبرامجاتّية  برجسون،  هنري 
ومارتن هيدجر )1889-1976م()2(، وكان كالنحل يأخذ من هؤالء ما يروقه، ال كالذباب)3(، وبذلك يوجد منظومة 
متكاملة تناغم بني التحليل العقيل، والنفيس، والوجداين، وجتمع بني الدين والعلم والشعر العايل، هي منظومة ال تتلو 
القرآن تالوة الفقيه فحسب، وإنام تعيش اجلو القرآين، كأّن الوحي تنّزل عليه، وبذلك يتهيأ اإلنسان أن يستّمر ماضًيا 

)1(   انظر للمؤلف: 
“Arab-Muslim Impressions in the Romance Literature”, Hamdard Islamicus, vol. XXIX, no. I (January-March, 2006), pp. 7-30; 
ISSN 02507196. “Symbolic Islamo-European Encounter in Prosody: Muwashshaḥāt, Azjāl and the Catalan Troubadours”, 
Islamic Studies, vol. 49, no. 3 (Autumn 1431/2010), pp. 357-400; ISSN 0578-8072.

احلديث  العريب  الشعر  الوجودية يف  اإلنسانية، 2004(، واالجتاهات  اآلداب  دار  كره:  آسيا )عيل  للمؤلف: شعراء وجوديون من غرب  انظر:    )2(
)جامعة عيل كره اإلسالمية، 2007(

)3(  عبد السالم الندوي )باألردية(، إقبال كامل )أعظم كره: دار املصنفني 1999(، ص. 300.
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صوب اإلنسان الكامل)1(.

اليهودّية،  فيه  ا، فالغرب  باتًّ إلغاء  الروح  الغربّية تلغى  الفلسفة  أو أن  له،  الغرب كائن ال روح  بأن  القول  ال يصّح 
واملسيحّية من الديانات السامّية، وفيها الفلسفة األفالطونّية، واألفالطونّية املحدثة، عالوة عىل علم الكالم املسيحي، 
التفاعل مع متكّلمي املسلمني )أبو  التاريخ أوجها من  التي تضاهي علم الكالم اإلسالمي، والتي رصد  أو املدرسّية 
الوليد ابن رشد القرطبي، والقديس توماس اإلكويني، مثاًل، يف قضية العلم اإلهلي()2(، بل الواقع أن الغرب فقد االتزان 
بني املادة والروح حتت ضغط عوامل سياسّية، ودينّية، واقتصادّية معروفة بداية من القرون الوسطى، مروًرا عىل الثورة 
الروحّية،  الغريب من أصوله  فابتعد  التحالف بني اإلمربيالّية والكنيسة،  بلة  البلشفية، وزاد الطني  الثورة  الفرنسية، ثم 

ووقع فريسة للنفعية عىل وفاق املبدأ الدارويني: البقاء لألنفع، مقابل البقاء لألصلح.

 يف هذا السياق تربز أمهية الرومي يف استغراب إقبال الرومي - الدليل الروحي إلقبال - رمًزا للفلسفة الكونّية التي 
متّثل هذا النوع من املناغمة بني الدين، والعلم، والشعر العايل، يف ظّل من االنسجام بني العقل األرسطي والعقل القلبي 
للرومي، إهنا فلسفة تدرس الكون ككتاب اهلل املنظور مع القرآن الذي هو كتابه املسطور، فال ثنائية ضدية بينهام، يقول 
إقبال يف كتاب »جتديد الفكر الديني يف اإلسالم« حمياًل إىل الرومي: من خصائص النزعة القرآنية أهنا تؤكد عىل إبراز 
حقيقة أن اإلنسان ينتمي للطبيعة، وهذا االنتامء اعتباره إمكانية للسيطرة عىل قوى الطبيعة، ال ينبغي تسخريه حلساب 
الروحّية، ومن  أنبل، تتمثل يف حركة الرتقي احلر للحياة  األهواء اجلاحمة، املصاحبة للسيطرة، وإنام حلساب اهتاممات 
أجل أن نكفل رؤية كاملة للحقيقة، ال بد أن يدعم اإلدراك احليس نوًعا آخر من اإلدراك، وهو الذي يصفه القرآن بإدراك 
الفؤاد، أو القلب... والقلب هو نوع من احلدس اجلواين، أو االستبصار، يصفه الشاعر )الرومي( بكلامت مجيلة، فيقول: 
إنه يتغذى بأشعة الشمس، ويصلنا بأوجه للحقيقة، ال تتجىّل لإلدراك احليس«)3(، وحييل إقبال إىل الرومي قائاًل: ليس 
كتاب الصويف مؤلًفا من مداد، وأحرف، ولكنه قلب أبيض كالثلج، إن ما يملكه العامل هو ما خيطه القلم، فام الذي يملكه 
فيقتفيه،  املسك،  أثر غزال  يرى  الصّياد  فريسته، مثل  الصويف متحسًسا من  آثار األقدام، ويقرتب  إنه يملك  الصويف؟ 
ويظل أثر أقدام الغزال هو املفتاح اهلادي له لبعض الوقت، ولكن بعد ذلك يصبح دليله رائحة املسك التي تفوح من 
الغزال، هلو أفضل من سريه مئات املراحل يف اقتفاء األثر هائاًم عىل وجهه«)4(، ويقول إقبال يف سياق نظرية التطّور التي 

)1(  انظر: عبد الكريم اجلييل، كتاب اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل )البايب احللبي، ط. 4، 1981(.
)2(  انظر: حممود قاسم، نظرية املعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس األكويني )مكتبة األنجلو املرصية( )د. ت(.

وانظر لكاتب هذه األسطر:
“Andalusian Seers, sufi cristiano and cultimso”, Hamdard Islamicus, ISSN 02507196 (Oct-Dec 2007). 

)3(   حممد إقبال، جتديد الفكر الديني يف اإلسالم، ص. 36-35.
)4(  حممد إقبال، جتديد الفكر الديني يف اإلسالم، ص. 152-153، التغذي من أشعة الشمس - حرفًيا - من مبادئ بعض التصوف اليوجي اهلندويس، 

 .)Breatharianism( وهو جزء من مذهب: التغذي بالتنفس
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ال جتلب لإلنسان سوى اليأس، والقلق: »حيتاج عامل اليوم إىل الرومي من جديد؛ ليبعث فيهم نزعة األمل، ويشّب نار 
احلامسة للحياة«)1(.

لقد أدرك إقبال، وسواه من حكامء اهلند أيام االحتالل الربيطاين للهند، أن الغرب يعانى من أزمة روحّية، وخواء 
معنوي كبري، وهذا شأن من يؤمن بمصدرّيته املادية، وهتميش اجلانب الروحي، أو إلغائه، ويف هذا السياق جيد املفكر 
بينام يصبح  الفيدانت،  آتشاريه )700-750م(، وفلسفة  آدي شنكر  الروحي يف شخصية  دليله  فيفيكاناندا  اهلندويس 
الرومي مأوى روحًيا إلقبال املسلم احلائر حني إقامته يف الربوع األوروبّية التي آمنت باملادّية اجلاحمة، يقول إقبال: »لقد 
بنوره، ووسع  استنار برصى  لقد  إيامنه،  الرومي، وحرارة  فليس لك دواء إال لوعة قلب  الفرنج،  سحر عقلك سحر 
صدري بحًرا من العلوم ... مل ينهض رومي آخر من ربوع العجم، مع أن أرض إيران ال تزال عىل طبيتعها، وال تزال 

تربيز كام كانت، إال أن إقبال ليس قانًطا من تربته، فإذا سقيتها بالدموع، أنبتت نباًتا حسنًا، وأتت حمصواًل عظياًم«)2(.

نجد مثل هذا التوجه للمناغمة الفكرّية بأوجه من التعديل لدى مفّكري اهلندوس، مثل فيفيكاناندا وكهوش، كان 
الغربّية  الفلسفة  مع  احتكوا  الذين  اهلندوكّيني  واملجّددين  املفّكرين،  أهم  من  )1863-1902م(  فيفيكاناندا  سوامى 
عن كثب، وعن ُبعد، و كان ممّثاًل للديانة اهلندوسّية يف برملان األديان يف شيكاغو عام 1893م، وزار الدول املغربية يف 
فرتتني، أوالها بني 1893-1897م، واألخرى بني 1899-1900م، ويف عام 1896م قابل اللساين، وعامل الرشقّيات 
بال جيكوب دوسن )1845-1919م( يف  الفيدانتي  الشهري ماكس مولر )1823-1900م( يف أوكسفورد، والعامل 
أملانيا، وناقشا معهام قضايا لغوّية، ومعرفية سنسكريتّية، وقام بتأسيس عدد كبري من املعاهد، ودور الرتبية التابعة ملنظمة 
رام كرشن الدعوّية، ترتكز فلسفته حول املواقف الفيدانتّية، وتشكيل مذهب متكامل عىل هنج الفلسفة اهلندّية القديمة، 
واجلمع بني الفلسفات عىل أسس وحدة الوجود، والراج يوجا، والكارما يوجا، واجليان يوجا)3(، واتبع نفس املنهج 
الفيلسوف البنغايل أوروبندو كهوش )1872-1950م(، الذي حصل العلم يف إنكلرتة، وقىض فرتة 1879-1893م 
فيها، وتعلم اللغة الالتينّية، والفرنسّية بجنب اإلنجليزّية التي كان يتقنها، وعمل يف حركة التحرير الوطني، وألف عدًدا 
واليوجا يف مذهب ساّمه  الفيدانت  فلسفة  مع  الدارويني،  النشوء واالرتقاء  نظرية  بني  فيها  الفلسفية، مجع  الكتب  من 

»اليوجا الداخيل املتكامل«.

المطلب الثالث: مقاربات دينّية ومقاومّية سياسّية

ثمة مقاربات يف االستغراب اهلندي، ختاطب نفسية الغريب املستعمر الذي محل لواء التنصري منذ بداية نشأته، ويف 
)1(  إقبال، ص. 198.

)2(  سيد عبد املاجد الغوري، إقبال – األعامل الكاملة )بريوت: دار ابن كثري، 2011م(، ص. 42-41.
(3) Marie Louise Burke, Swami Vivekananda in America: New Discoveries, ISBN 978-0-902479-99 (Kolkata: Advaita Ashrama, 

1958); Burke, Marie Louise. Swami Vivekananda in the West: New Discoveries (in six volumes), 3rd ed., 1985. ISBN 978-0-
87481-219-0 (Kolkata: Advaita Ashrama).
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هذا السياق نجد أعامل الشيخ زين الدين املليباري )938-1028هـ(، والشيخ رمحة اهلل الكريانوي )1818-1891م( 
الربتغاليني  وتاريخ  اهلند،  إىل  البحري  الطريق  عن  مباحثهم  يف  الغربيني  املؤرخني  استوقف  األول  إذ  للغاية،  مهّمة 
اإلمربيايل، والتنصريي الرشس يف املناطق الساحلّية جنوب اهلند، أما الثاين، فكان أكرب مقاوم لليسوعّيني يف شامل اهلند، 

و من العلامء الذين استكنهوا البعد الديني يف االستغراب.

عرف الشيخ زين الدين بن حممد الغزايل الفناين املليباري اهلندي )938-1028هـ( بكتاَبه الشهري«حتفة املجاهدين يف 
بعض أخبار الربتغالّيني«، إن هذا الكتاب رغم صغر حجمه )55 صفحة( يمّثل فلسفة املقاومة ضد االستعامر الربتغايل، 
الذي كان النقطة األوىل يف سياق وصول اآلخر األورويب إىل الديار اهلندّية عرب الطريق البحري، وكان املليباري عىل 
بّينة من أمره، حينام بدأ املرشوع الكتايب هذا، فوّزع مباحثه يف أربعة أقسام: بعض أحكام اجلهاد والتحريض عليه، ظهور 
والقسم  القبيحة،  وأفعاهلم  مليبار،  إىل  األوروبيني  ووصول  الغريبة،  مليبار  كفرة  وأخبار  »مليبار«  منطقة  يف  اإلسالم 
األخري املتضّمن أربعة عرش فصاًل، يتناول تاريخ الربتغالّيني يف مليبار، وما قاموا به من أعامل القمع، والقتل، واملظامل 

البشعة.

الربتغايل، وقد طبع  به يف سياق اآلخر  املوثوق  تاريخ مليبار  أّلف أول كتاب يف  أنه  املليباري يف االستغراب  أمهّية 
كتاب حتفة املجاهدين يف لشبونه عام 1898م، ونقل إىل لغات أوربية، مثل اإلنجليزّية، والالتينّية، والفرنسّية، واألملانّية، 
واإلسبانّية، والتشيكّية، عالوة عىل ترمجته إىل الفارسّية، وإىل لغات هندّية خمتلفة، مثل األردوّية، والغجراتّية، والتاملّية، 

واملليالّية، وسواها.

الكتاب يؤّرخ لألحداث التي وقعت يف مليبار يف القرن العارش اهلجري بعد االحتالل الربتغايل االستعامري، وما 
مارس به الربتغالييون من صنوف الظلم، والقهر عىل املليباريني، وكان املسلمون هم أكرب أعدائهم، ولذلك تعّرضوا 
املليباري: »وأرسوا  يقول  املسلمني، ومساجدهم،  دّمروا ممتلكات  الذين  الربتغالّيني  الوحشّية من  ألنواع من األعامل 
منهم من ال حيىص كثرة، وقتلوا منهم كثريين، وردوا مجلة منهم إىل النرصانّية، وأرسوا املسلامت، حتى خرج هلم منهن 
أوالًدا نصارى، يقاتلون املسلمني، ويؤذوهنم«)1(، وقد اشتكى املؤلف إىل سالطني املسلمني، وأمرائهم الذين ال يعتنون 
باإلسالم واملسلمني، وال يدفعون عنهم البالء والفتنة، واملشكالت التي حلت هبم، مع كثرة عساكرهم، وأمواهلم، وهم 
أيًضا اليعتنون باجلهاد، وإنفاق األموال يف سبيل اهلل، لقلة اعتنائهم بأمور دينهم، وإيثارهم الدنيا الفانية عىل آخرهتم، 
الرابع من ساللة  امللك  األول 1557-1580م(،  بعيل عادل شاه  املعروف   ( السلطان عيل عادل شاه  املؤلف  ومدح 
العادل شاهية يف مملكة بيجابور)1489-1686م( كثرًيا؛ العتنائه اخلاص بأمور املسلمني، واجلهاد ضد أعداء اإلسالم 

)1(  زين الدين بن عيل املخدوم املليباري، حتفة املجاهدين، حتقيق حممد سعيد الطرحيي )بريوت: مؤسسة الوفاء، 1984م(، مقدمة، ص. 202-193، 
والفصل الثاين »يف اإلشارة إىل يشء من قبائح أعامهلم«، ص. 264-262. 
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واملسلمني، وجعل املؤلف كتابه هذا حتفة )هدية( للسلطان املذكور آنًفا.

يقول  اهلند،  يف  الربتغاليون  بارشها  التي  الرقيق  جتارة  وهي  كتابه،  يف  املليباري  تناوهلا  مهمة  استغرابّية  ركيزة  ثمة 
املليباري: »...وكم من فضائح وقبائح تكّل األلسنة  عن ذكرها.. هتك حرمات املساجد، وحتريضهم عىل قبول قول 
الردة، والسجود لصلباهنم، وعرض األموال هلم لذلك، وتزيني نسواهنم باحليل والثياب النفيسة، وقتل احلجاج، وسائر 
املسلمني بأنواع العذاب، وسب رسول اهلل جهاًرا، وأرسهم، وتقييد أرساهم بالقيود الثقيلة، وترديدهم يف األسواق؛ 
لبيعهم كام يباع العبيد، وتعذيبهم بأنواع العذاب،... وبيع بعضهم، وتعيني بعضهم يف األعامل الشاقة«)1(، ومعلوم أن 
هذه التجارة مما عهدته أوربا، بام فيها بالد الربتغاليني من القرون الوسطى، وتذّكرنا بام دأبت عليه فصائل من املجتمع 

التجاري األورويب، واألمريكي قرونا طويلة.

لقد جاء رسد املليباري للظاهرة الربتغالّية يف اهلند مكتماًل يف قصيدة معروفة بعنوان: قصيدة حتريض أهل اإليامن 
عىل جهاد عبدة الصلبان، وتشتمل عىل مئة ومخسة وثالثني بيًتا حتوي معاين احلمد، والصالة، وطلب النرص، واملعونة 
من احلكام املسلمني للرد عىل الربتغالّيني يف سياق املظامل، التي مارسها الربتغاليون عىل املسلمني بجنب فضائل اجلهاد، 

واملنع عن مواالة الربتغاليني، وسواها:
آلمل مــآالً  يـــا  عليكم  سالم 
شـدائد بارتكاب  كربنا  فإنا 
مسجد وإحراق  والنهبى  األرس  من 
مسـلم وختنيق  أموال  وحتريق 
مــؤمن وتعبيد  بلدان  وختريب 
لصليبهم يسجدوا  أن  وحتريضهم 
كلها ذكر  عن  املرء  لسان  يـكل 

ألمة مــالذًا  ملضطر  معاذًا 
وصورة الصليب  عباد  بإفرنج 
حلـــرمة هتك  ثم  كتاب  وخرق 
عيشة وتعطيـل  أسفار  وتعويق 
نسـوة لتفتني  نسوان  وتزيني 
ردة قول  يقبلوا  أن  وحتضيضهم 
بسطـوة أهلكنهم  خذهم  رب  فيا 

ومن هنا فريضة اجلهاد:
مسلم كّل  عىل  عني  فرض  جهادهم 
صالتنا  قرص  فوق  فيام  كان  ولو 

وعّدة زاد  ثــم  بنفس  قوّي 
كفــــاية)2( ذا  دونه  من  يكن  مل  ذا 

التي مارسها الربتغاليون، يؤيده  املليباري من سياسة الكبت، والقمع  انتباه الدارسني أن ما ذكره  من أهم ما يشّد 

)1(  املليباري، حتفة املجاهدين، ص. 263-262.
)2( زين الدين املليباري، حتريض أهل اإليامن عىل جهاد عبدة الصلبان، تراث املقاومة ضد االستعامر، )كاليكوت: كلية فاروق، 2008م(، ص. 75. 
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املؤرخون يف اهلند، وأوربا، مثل هنرت، وداكوستا أنتونى، ورستبفا أنطوين خوسه، و رايلكر، وبانيكر، وآخرون)1(.

ومثلها قصيدة بعنوان: فتنة يف اهلند للفيسوف والعامل اهلندي فضل حق اخلري آبادي )1797-1861م( الذي أصدر 
البارزة يف ثورة اهلند عام 1857م، وحكم عليه  فتواه الشهرية يف تأييد اجلهاد ضد اإلنجليز، وكان أحد الشخصيات 
اإلنجليز بالسجن االنفرادي يف جزر أندمان، بعد مصادرة ممتكاته، وتويف أثناء وجوده يف املنفى يف جزر أندمان يف 20 

أغسطس عام 1861م)2(:
إيراء بجوانحى  له  جلوى 
والنوى النوائب  من  أمل  وملا 

األحشاء وذابت  الدموع  مجد 
األعداء ويشمت  الصديق  يبكي 

أما الشيخ الكريانوي، فناظر القّسيس فندر يف مخس مسائل، هي أمهات املسائل املتنازعة بني املسيحّيني واملسلمني: 
التحريف، والنسخ، والتثليث، وحقيقة القرآن، ونبّوة حممد صىّل اهلل عليه و سّلم، جاءت مباحث املناظرة يف شكلها 
بنود، أمهها اعتامده كتب  املناظرة يف  العلمي يف  املقّدمة يرشح الكريانوي منهجه  أبواب، ويف  الكتايب يف مقّدمة، وستة 
العلامء الربوتستنت يف املسائل املتنازعة، والتي كانت متوافرة يف اهلند أصيلة، ومرتمجة، والرتمجة العربية للكتب اخلمسة 
لندن  املطبوعة من  القديم، والعهد اجلديد  للعهد  العربية  لندن عام 1848 م، والرتمجة  ملوسى، طبعها وليم واتس يف 
عام 1833م، ومن بريوت )عام 1860م(، وتفسري آدم كالرك )1851م(، وهورن )1822م(، والردنر )1827م( 
نقله  أن  الكريانوي  يف عرشة جملدات، و وىل، وروجر دومنت )1848م(، وسواها من تفاسري األناجيل)3(، كام يشري 
لعبارات من األناجيل ثقيلة عىل السمع والقلب يف حق األنبياء، إنام يأيت من باب نقل الكفر، ونقل الكفر ال يعّد كفًرا، 

وأن نقله ألقوال الربوتستنات أيًضا ضمن األمور التي ال يتحّمس هلا)4(.

هل طريقة الكريانوي يف حتليل مبادئ املسيحية األوىل ختلو من سلبّيات منهجّية يف سياق البحث يف املنظومة العقدّية 
 - والتي  االستغرابّية،  الدراسات  كافة  فيها  تشرتك  التي  املنهجّية  التساؤالت  جوهر  يعكس  السؤال  هذا  إن  للديانة؟ 
التي تقف حجر عثرة يف صفوف املسترشقني واملستغربني  املنطلقات، واملعاين الضدّية  من جهة أخرى - حتمل نفس 
يأيت ضمن  مما  املحاور،  اآلخر  لدى  »مزّورة«  دينّية هي  األوىل، ونسخ  النصوص  ترمجات  السوآء، واالعتامد عىل  عىل 

(1) Anthony S.J. D’Costa, The Christianisation of the Goa Islands, 1510-1567 (Bombay: Heras Institute, 1965); William Hunter 
W., The Imperial Gazetteer of India. Trubner & Co, 1886; Priolkar, A. K. The Goa Inquisition. (Bombay University, 1961); 
R. N. Sakshena, Goa: Into the Mainstream. (Abhinav Publications, 2003); Antonio Jose Saraiva, The Marrano Factory. The 
Portuguese Inquisition and Its New Christians, 1536–1765 (Brill, 200(); K. M. Panikkar, Malabar and the Portuguese: Being 
a History of the Relations of the Portuguese with Malabar from 1500 to 1663. (New Delhi: Voice of India, 2016).

(2) C. Anderson, The Indian Uprising of 1857–8: Prisons, Prisoners and Rebellion (London: Anthem Press, 2007), p. 17.

عبد الشاهد خان رشواين: باغ، هندوستان »باألردوية«، )مطبعة أخبار بجنور، 1947م(، ص. 25.
)3(  رمحة اهلل بن خليل الرمحن الكريانوي، إظهار احلق، )بريوت: دار اجليل )د. ت(، ص. 52-11.

)4(  الكريانوي، ص. 20.
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السلبّيات، والضعف املنهجي، كام أشار إليه العلامء حني حتليلهم للمناظرة بني فندر والكريانوي)1(، فالكريانوي مل يكن 
بل كان  اإلنجليزّية،  أو  العربّية،  الرتمجات  أساًسا عىل  يعتمد  الالتينّية، وكان  السيانّية، وال  العربّية، وال  اللغة  يعرف 

يستعني باآلخرين لفهم النص اإلنجليزي، مثل غريه ممن ردوا عىل املسيحّية، واملبرّشين أيام اإلنجليز.

عىل أن ضعف الطرف اآلخر يف سياق هذه املناظرة، وشعوره  برضورة املزيد من االطالع عىل املصادر اإلسالمّية، 
واملروّيات التي يستغّلها امُلناظر، يسرتعى انتباهنا عندما نجد مسترشًقا مثل وليم ميور املعروف ملواقفه املعادية لإلسالم 
واملسلمني يف اهلند، يشيد بأعامل فندر، وحيّث املؤلف عىل البحث يف خبايا التاريخ اإلسالمي، والفكر الديني املسلم)2(.

المطلب الرابع: الغرب في مرايا صحفي وشاعر وطني

من مومباي رحل األديب والشاعر والصحفي واملفكر الزرادشتي هبراجمي مروانجي ماالرباري )1853-1922م( 
إىل لندن يف 1889م، وسّجل مشاهداته يف املدن األوروبّية، وانطباعاته يف كتاب »نظرة هندي عىل احلياة اإلنجليزية«)3(. 

لقد اشتهر املاالباري بأعامله الشعرّية واللغوّية التي استوفقت أنظار أدباء أوربّيني مثل ألفريد تينيسن، وماكس مولر، 
 East يف عام 1880م، وكان رئيس حترير بعضها، مثل Indian Spectator وفلورنس نايتينجل، وامتلك صحًفا مثل
and West يف عام 1901م، وصل املاالباري إىل لندن عن طريق عدن، وبورسعيد، وبريندييس، وتريست، ومنها إىل 

لندن عرب الطريق الربي بالقطار، و يذكر تفاصيل ما رآه يف لندن، وأحوال أهاليها، ومناخها، وبيوهتا، وعاداهتا يف األكل، 
لدى  املسؤولّية  من  والفرار  ومشكالته،  الزواج،  يف  الربيطانّيني  وأطوار  لندن،  يف  اهلنود  وحياة  والتدخني،  والرشب، 
الفتيات، وحرصهن الشديد عىل احلرية، واحلياة اجلنسّية، إضافة إىل تفاصيل عن الفقر)4(، والكنيسة، وذبح احليوانات، 
والعرب  واملنتزهات،  احلدائق  ومناظر  والصحافة،  والتجارة،  واإلدارة،  السلطة  ومؤسسات  واملودة،  احلب  وأوارص 

(1) Eugene Stock, The History of the Church Missionary Society its Environment, its Men and its Work. (London: 1899–1916), vol. 
2, p. 171.

(2)“We pass on to the consideration of Dr. Pfander’s writings, which consist of three treatises: first, Mîzân-ul-Haqq, or “Balance 
of Truth”; second, Miftâh-ul-Asrâr, or “Key of Mysteries”; and third, Tarîq-ul-Hyât, or “Way of Salvation.” They were origi-
nally written in Persian, but have also been published in Urdoo, excepting the last which is in progress of translation. From his 
residence and travels in Persia, Pfander possesses advantages which fortunately qualify him in an unusual degree for the great 
controversy with our Moslem population. He was attached for ten or twelve years to the German mission at Fort Shushy on the 
confines of Georgia, from whence he made frequent and protracted visits to Persia, penetrating as far as Bagdad, and returning 
by a circuitous tour through Isfahan and Teheran. In 1836, the Russian Government, unable to tolerate the presence of foreign 
ecclesiastics, put a stop to the mission, and thus proved the means of providing us with labourers who in the field of Persia had 
acquired so valuable a knowledge of its language and so intimate an acquaintance with the religion and tenets of the Moham-
medans. Pfander joined the Indian mission of the C. M. S. in 1838..... The original Persian edition was published at Shushy in 
1835, and the Urdoo translation was lithographed at Mirzapore in 1843”; Sir William Muir, The Mohammedan Controversy: 
Biographies of Mohammed, Sprenger on Tradition, The Indian Liturgy, and the Psalter (Edinburgh: T. & T. Clark, 1897), p. 20.

(3) Behramji M. Malabari. The Indian Eye on English Life – Rambles of Pilgrim Reformer. (London: Westminster, Archibald Con-
stable & Company, Publishers to the India Office, 1893).

)4(  قصة الفقر هذه متثل وجًها آخر لآلخر األورويب حتى يف اهلند، مثل قصة توماس كوريات )Thomas Coryate( الذي كان من الدرواشة املتسولني 
يف رضيح خواجة معني الدين اجلشتي، يف مدينة أمجري حواىل عام 1616م. انظر تفاصيله يف كتاب: هريس، اإلفرنج األوائل، ص. 212-187.
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وفلورنسة،  أوبرآمرجاو،  و  وكولونيا،  باريس،  يف  احلياة  من  جوانب  لنا  يصّور  األخري  الفصل  ويف  لندن،  شوارع  يف 
والفاتيكان، و نيبلس، والبندقية، ثم وصوله إىل تريست، ثم إىل مومباي، ويربط املاالباري بني الصور املختلفة ملسح 
الشهداء(،  احلسينّية، وقصص  )العزائيات  اإلسالم  بنظرياهتا يف  ومقارنتها  بافاريا،  منطقة  يف   Passion Play العاطفة 

واهلندوكّية، التي حرضها املاالباري يف عام 1890م)1(.

الربيطاين، حياور عقيًدا يف اجليش  اهلند حتت احلكم االستعامر  الذي كان يعيش يف  املاالباري الصحفي، والوطني 
الربيطاين، ويبّدد أوهامه يف البقاء يف اهلند إىل فرتة مديدة، ويتحداه يف صالحية سيفه لقطع آالف من أعناق اهلنود، وهم 
مئتا مليون آنذاك، واجليش الربيطاين ال يملك هذه الكفاءة، فسيضطر إلعارة سيوف األقاليم املستعَمرة لقطع أعناق 
أبنائها! اجليش الربيطاين يعرف أن الدم أغلظ من املاء، فخري له أن يغمس سيفه يف صحن ممتلئ باخلل؛ ليصقل احلديد 

واخلل مًعا، ويعطيه وقًتا للرجوع إىل الكتب التارخيية التي كانت جزًءا من املقّررات يف املدارس الثانوية)2(.

بعد عودته إىل اهلند، عرف املاالباري خدماته يف حركة التحرير، والدفاع عن قضايا املرأة، وحقوق املرأة اهلندوسية 
املضطهدة من جهة الكهنوت اهلندويس خاصة)3(.

المطلب الخامس: اإلطار الثقافي التقّدمي واألنثوي لالستغراب

االستغراب اهلندي النسائي متمّثاًل يف شخصية عطّية فييض رحيمن )1877-1967م( من مدينة مومباي، ومن أرسة 
أنجبت أعالًما مثل بدر الدين طيب جي - القايض الشهري يف حمكمة مومباي العليا، ورئيس جامعة عيل كره اإلسالمية - 
يستوقف الباحث يف سياق استعراض اجتامعي للثقافة يف لندن األدواردية، كانت لندن عاصمة اإلمرباطورية الربيطانيّة 
اهلنود، و«واليتهم«، ومأوى  فردوس  فهي  األحيان،  قيل يف وصفها يف كثري من  الشمس، حسبام  تغيب عنها  التي ال 
األفارقة، واألمريكان الذي يتوقون إليه، رحلت عطية إىل لندن عىل متن باخرة »مولدافيا« )Moldavia( يف 1906م، و 

)1(  هبراجمي املاالباري: نظرة هندي عىل احلياة اإلنجليزية )لندن: ويستمنسرت، آركيبال كمبني، 1893(، ص. 65-64
)2(   املاالباري، ص. 65-64.

“As to ruling India by the sword, my dear Colonel Swashbuckler, you ought to know better: How many swords do you keep in 
India? Sixty thousand? Eighty thousand? A hundred thousand? And is the population of India? Two hundred millions. Now 
I defy you to cut off two thousand heads with one sword, even in imagination. You will use the armies of Native States? How 
much will that swell in number of your swords? And you are shrewd enough to know that blood is thicker than water. Take my 
advice, dear Colonel: put your sword into a barrel of vinegar. It will improve vinegar and steel alike, and give you time to read 
up your school books of history again. How long can one nation rule another merely by the arm of flesh? Long may England 
continue to rule us, not by sword, but by the rod”.

)3(  انظر:
Dayaram Gidumal, The Life and Life-work of Behramji M. Malabari (London: Fisher and Unwin, 1892); Rustomji Pestonji 
Karkaria, India, Forty Years of Progress and Reform: Being a Sketch of the Life and Times of Behramji M. Malabari (London: 
Henry Frowde, 1896); Eckehard Kulke, The Parsis in India: A Minority as Agent of Social Change (New Delhi: Bell Books, 
1978); Sardar Jogendra B. M. Singh, Malabari: Rambles with the Pilgrim Reformer (London: Bell and Sons, 1914); Delphine 
Menant, “Influence of Max Müller’s Hibbert Lectures in India,” The American Journal of Theology, vol.11, no. 2 (1907), pp. 
293-307. 
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قضت سنتني 1906-1907م، وهي تدرس يف دار املعلمني بكلية مارية جريه )Maria Grey College(، وكانت تدّون 
مذّكرات باسم »روزناجمه«، وتراسل أختيها: زهرة، ونازيل بتفاصيل ما كانت تشاهده يف لندن من معاملها املشهورة، مثل 
مقربة فيست منسرت، وكنيسة القديس بول، والقرص امللكي، وسواها بجنب ورسم احلياة العامة - كام تراها - وبعض 
أهنا حتذف األسامء لسبب  لندن، غري  الربيطانّية، وعائالهتم يف  املستعمرات  الطبقة األرستقراطّية، واملؤظفني يف  أفراد 
جمهول، ربام مرّده - كام تقول أنطوانيت بريتون - أن املؤرخني امللكّيني ال يعتمدون السدّيات اخلاّصة التي قلام تفلح 
يف خمترب التوثيق)1(، كانت السيدة إسكوت معروفة بـمواقفها يف تأييد قضايا اهلنود، وكانت تنرشها يف جريدة تايمس، 
التي وجدهتا يف بيت  النساء، رًدا عىل احلفاوة  وكانت عىل صلة وثيقة بعطية فييض، وتصحبها يف جمالس ثقافية ختّص 

فييض يف مومباي، أثناء إقامتها يف اهلند.

وممن عرفتهم عطية يف لندن: املسترشق الربيطاين توماس آرنولد، الذي شغل أستاًذا يف الكلية اإلينجلو - حمّمدية 
بعيل كره، واللورد ري )Lord Reay(حاكم الوالية، وآخرين من اهلنود، مثل القايض السيد أمري عيل، ومفس القرآن 
إقبال، وكانت االجتامعات تعقد عادة يف  القادر، و الشاعر والفيلسوف حممد  الشهري عبد اهلل يوسف عيل، ورس عبد 
الربيطانّية، عالوة  األوساط  اهلند يف  املعلومات عن  لنرش  تأّسس عام 1870م؛  الذي  اهلندي،  القومي  االحتاد  مكتب 
القارة اهلندّية، ما الذي كان جيرى فعاًل يف تلك االجتامعات؟  الثقايف، واإلصالح االجتامعي يف شبه  عىل نرش الوعى 
أحاديث خملخلة يف موضوعات السياسة، واالجتامع، واآلداب، والفنون، وإنشاد األبيات الفارسية، والرقص، والغناء، 
النساء عن حادث رسقة جموهرات لسيدة حمرتمة، و سواها)2(، و هناك عدد من  والضحكات، والدعابات، وحديث 
عائلة فييض من فّضلوا اإلقامة الدائمة يف لندن عىل العودة إىل الوطن، وخدموا اجلالية املسلمة اهلندّية، منهم السيد قمر 

الدين، الذي عمل مع جمموعة من النشطاء املسلمني لتأسيس مسجد يف عام 1911م)3(.

تصّور لنا عطّية فييض احلياة اجلامعّية يف لندن يف سياق الطالبات اهلندّيات - عىل اختالف الديانات اهلندّية - وتذكر 
اهلندي، ووميش  الكونغرس  القائد من حزب  ابنة  بنرجي  الطالبات: جانكي  تواجدن يف كل مكان، وتذكر من  أهنن 
تشاندرا بنرجي، وهي طالبة تدرس العلوم الطبيعية، وعلم احليوان، والكيمياء يف كلية نيوهم)4(، كام تذكر املحارضات 
التي كان يلقيها نخبة من الوطنّيني اهلنود، وبعض املثقفني اإلنجليز يف موضوعات ختّص تعليم أبناء اهلنود، وبناهتم وفق 
املعايري العرصّية، ومن الذين ألقوا حمارضاهتم، أو شاركوا يف االجتامعات، واملناقشات: طالب يف جامعة أوكسفورد الال 
هرديال، ونتهو رام و ن بالي، وترشنجيت رآي، وثيودور موريسن، وميان عبد احلميد )من إمارة كبورهتال(، وكرشنا 

(1) Burton Antoinette, Dwelling in the Archive: Women Writing, House, Home and History in Late Colonial India. (New Delhi: 
Oxford University Press, 2003), p. 139.

)2(  عطية فييض، زمانه حتصيل، يوميات، )4 مارس 1907م(. 
(3) “A Mosque for London”, Times, 5 January 1911, “The London Mosque”, Times, 4 April 1911.

)4(  فييض.



192

مرجعّيات االستغراب الهندّي النقدي وأسئلة الخصوصّية                                                                                                                                         محمد ثناء اهلل الندوي

هباهبيني داس، والسيدة م ك غبطا، واألمرية صوفية دليب سينج، التي عرفت لدورها الكبري يف حقل التعليم للنساء.

لقد عرفت عطية فييض بحضورها الثقايف القوي يف لندن، فاكتسبت صداقات، وأقامت عالقات مع عدد كبري من 
مالوينا  اآلنسة  مثل  التبشري  مثّقفات، وراهبات عملن يف حقل  الشخصّية مع  والزعامء، عالوة عىل عالقاهتا  املثّقفني، 
جرين التي رحلت إىل الصني يف مهّمتها التبشريية، واآلنسة م ه جولد اسمث املولعة بالفنون واآلداب، مثل عطية فييض 
اجُلزري، مع عالقته بمساحة  القص  إنكلرتة يف سياق  استغراًبا يؤطر  أهنا متّثل  نفسها)1(، أمهّية مذكرات عطية فييض، 
االستعامر الشاسعة، وتعددّية األعراق، واألجناس، واللغات حتت مظلة إمرباطورّية عمالقة، وخلفّية التعليم احلديث، 

ومنعرجات يف تاريخ الكفاح الوطني يف شبه القارة اهلندّية.

المطلب السادس: أسئلة الخصوصّية

إن دراسة اآلخر يف سياقات االجتامع، والثقافة الفكرّية، والدينّية ختضع ملبادئ اتفقت عليها دوائر البحث األكاديمي، 
بعد قطع مسافات طويلة يف التاريخ البرشّي؛ ألن األمر مرتبط أصاًل بقضية اإلدراك يف ثالثّية أبعادها الكينونّية، واملعرفّية، 
والتوظيفّية، أو موضوع العلم، ونظرّية العلم، وتوظيف املعلوم، وهنا أسئلة: ماذا نعرف؟ كيف نعرف؟ وكيف نستخدم 
املعرفة؟ وتفرض هذه األسئلة نفسها برصامة أمام املهتّم بالرشق، أو الغرب عىل السواء، كام أهنا ال متّيز بني النظري، 

والتطبيقي، والداليل، واجلاميل يف مجهورية العلوم و املعارف والفنون.

صحيح أن اإلدراك يف سياق االستغراب )أو نّده، وهو االسترشاق( مرتبط بدراسة ظواهر جمتمعّية، توهم - بعض 
الكينونّية، أو  العلم، فالنظرّية  النظرّية للكينونة يف إطار نظرية  املعاجلة  بينها وبني  الفلسفّية  بانعدام العالقة  األحيان - 
وهيورسل  م(،   1677-1562( اسبونزا  م(،   1650-1596( ديكارت  مثل  فالسفة  إىل  ترجع  التي  األنطولوجّية 
املستوى  عىل  نوعّية  نقلة  يشّكل  فيام  بالصريورة  الوجود  قضايا  تربط  فهي  الوجودّية،  وفالسفة  م(،   1938-1859(
الفلسفي من التنظري املّشائي، واألرسطاطالييس القديم، فانصّب االهتامم عىل ازدواجّية اجلوهر )ديكارت(، والتواصل 
Meta-on-( يف محلة تقّرب نفسها من امليتاوجودية )السببي، والظاهراتّية )هيورسل(، واالختالف الوجودي )هيدجر
tology( حسب رأي بيطر فان إنواجن)Peter Van Inwagen()2(، ومن هنا إسقاط املعايري الفلسفّية لقضايا الوجود 

ومواصفاته  العلمي،  املنهج  متّس  أسئلة  عىل  عالوة  واالسترشاق،  االستغراب،  حقول  يف  املعرفة  ونظرية  والكينونة، 
املعروفة.

إذا كان وجود اآلخر الغريب يف سياق االستغراب هو املحور األساس للبحث، فإن هذا الوجود ال خيلو من أبعاد 

)1(  املرجع نفسه.

)2(  بيطر فان إنواجن، الوجود - مقاالت يف األنطولوجيا )كامربدج، مطبعة جامعة كامربدج، 2014(.
Peter Van Inwagen, Existence: Essays in Ontology (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
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ميتافيزيقّية، واجتامعّية، وغريها، فاملستغرب يدرس فلسفة الغريب، وما يرتبط هبا من مفاهيم عقدّية، وحضارّية مثلام 
يدرس املسترشق تراثنا الفلسفي، والديني، والثقايف من منظور رؤيوي، ينطلق به الغريب ملقنًا باهليمنة العرقّية، وحمورّية 
الفكر اهليليني، واملّشائي، وهتميش احلضارات الرشقّية )حضارات العرب، والفرس، واهلنود، واملرصّيني، والصينّيني، 
واخلمري(، فيكشف الرشق بدراسات جادة، وخيضعه للتحليل، واالستنتاج، عىل أننا نجد يف غالب األحيان أن كشفه 
للرشق يرادف إبداًعا، وختيياًل، ال عالقة هلام باحلقيقة، واألمثلة كثرية يف كل احلقول املعرفّية التي اشتغل فيها املسترشقون، 
مثل اعتبار الفلسفة اإلسالمّية جمرد حتشية عىل الفلسفة اليونانّية، وإرجاع روافد علمّية )مثل النحو العريب وغريه( يف 
التوحيد بمرجعّيات  اليونانّيني، وتفسري عقيدة  النسبة مبارشة إىل  العرص العبايس إىل السيان حني تستعيص مثل هذه 
مسيحّية، وتفسري الوحي من وجهة نظر نفسّية، واجتامعّية )مثلام نجده لدى مونت جومري واط(، وإشكالية القرآن 

املكي)1(، واهلوس بام يتخّيله يف احلريم، واخلالعة يف قصور اخللفاء، وغريها.

وعليه، فإن أسئلة املنهج يف السياق الكينوين، واملعريف تصبح مهّمة للغاية؛ ألن املعايري النظرّية للبحث العلمي النزيه 
للغريب)2(، وال يرّضنا يف هذا  تنعكس يف أعامل الرشقي حني دراسته  الغريب بخرقها يف أعامله، هي بدورها  نتهم  التي 
السياق نستحرض ما أشار إليه حسن حنفي من فك عقدة النقص التارخيية حني املقارنة بني تراث الغرب االسترشاقي 

)املستكشف، واملتخّيل عىل السواء(، وبني دراساتنا للغرب، ونقد االسترشاق.

كام أننا نقع فريسة لنفس العوامل النفسّية املتمّثلة يف االسترشاق، فنكشف الغرب، ونبدعه، من غري أن نشعر أننا 
والغربّيون ركاب سفينة واحدة يف هذه املسألة.

يف هذا السياق تربز أمهّية مثل هذه األسئلة:

هل املستغرب مؤهل علميًّا لدراسة الغرب؟ ويفرتض يف سياق التأهيل العلمي أن يكون الدارس عىل قسط الزم من 
الثقافة الفلسفّية يف مناحيها األنطولوجّية، واملعرفّية، والتوظيفّية.

هل املستغرب يتقن اللغات األوىل التي ال غنى عنها حني دراسة املوضوع؟ وإذا كانت النصوص قد فقدت لغتها 
األوىل، فهل هو يعرف اللغة، أو اللغات الثانوية التي ترمجت إليها النصوص؟ 

التعددّية اللغوّية من أهم متطلبات املستغرب، فهل هو يعرف عدًدا من اللغات )مثل اللغات األوروبّية، واآلسيوّية(؟

انظر: التجاين عبد القادر حامد، »إشكالية القرآن املكي يف دراسات املسترشقني«، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، م. 38،   )1(
https://doi.org/10.29117/cjsis.2020.0255  .2020 ،1 .ع

)2(  انظر: نكوالي سيناي، »النقد التارخيي وبعض النزعات املؤخرة يف دراسة القرآن الكريم يف الغرب - مالحظات تأويلية« )باإلنجليزية(، جملة كلية 
الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، م. 38، ع. 1.

Sinai, N. “Historical Criticism and Recent Trends in Western Scholarship on the Qur’an: Some Hermeneutic Reflections”, 
Journal of College of Sharia and Islamic Studies, vol. 38, no. I (2020), https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0259.
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هل استطاع املستغرب فصل األنا الوجداين، أو العرقي اهلائج، واملائج أحياًنا من العقدة النفسّية، والشعور بالدونّية 
أمام عظمة الرصح الغريب، واالسترشاقي؟ وما مستوى احليادّية يف معاجلة قضايا تارخيّية متّس - يف بعض األحيان - 

كرامة الشعب الذي ينتمى إليه؟

ما هي لغة التداول العلمي لالستغراب؟ بأي لغة يكتب؟ ومن هم الذين يقرؤون ما يكتبه املستغرب؟ وهل دراساتنا 
للغرب تصل إىل الغريب يف لغته؟ وهل هي مقبولة وفق املعايري العلمّية املنهجّية؟

ما هو جمال استخدام االستغراب؟ الغرب استخدم االسترشاق لتحقيق مصاحله االقتصادّية، والسياسّية، والدينّية. 
ما هي القطاعات التي نستثمر فيها االستغراب؟ 

إن  إذ  اإلسالمي،  العامل  مستوى  عىل  األحيان  غالب  يف  وصادمة  صعبة،  واإلجابات  األسئلة،  هذه  مثل  وتكثر 
املستثنيات قليلة، مثل الربوفيسور محيد اهلل )1908-2002 م(، وسيد حسني نرص، وآخرين، وهم قلة.

لننظر يف ظاهرة االستغراب اهلندي يف هذا السياق، املستغربون اهلندوس مثل راجا رام موهن روي، وفيفيكانندا، 
التأميل  واليوجا  الوجود،  وحدة  أساس  عىل  واملسيحّية  اهلندوسّية  بني  الفجوة  لتقليل  عملوا  الذين  كهوش  وأربندو 
بعض  وعرفوا  أعامقها،  وسربوا  اهلندوسّية،  الفلسفة  عرفوا  وقد  السنسكريتّية،  اللغة  يتقنون  كانوا  الروحّية(  )املراقبة 
والفارسّية، فكتاب »حتفة  العربّية،  مثل  لغات رشقية،  اإلنجليزية، والالتينية، عالوة عىل معرفة  مثل  الغربية،  اللغات 
املوّحدين« لراجا رام موهن روي، كتب باللغة الفارسّية، ومقدمتها بالعربّية، وكان كهوش يعرف اللغة الالتينّية، وكان 
تعليمه يف لندن، ففي هذا السياق نجد كل هوالء الثالثة ممن يشار إليهم بالبنان إجيابًيا يف دراستهم للغرب، وتوظيفهم 

لفلسفة وحدة الوجود كجس يوصل فلسفة اهلند بفلسفة الغرب.

مثل هذا املعّدل مل يكن ميسوًرا للمستغربني املسلمني يف اهلند بوجه عام؛ ألن تّصور وحدة الوجود تّصور صويف، 
ومناط جدل كبري بني علامء اإلسالم)1(، فهناك القائل بأصله اهلندي، ورسم خريطة شخصّيات مثل أبى يزيد البسطامي 
)804-874 م(، وأبى املغيث احلالج )858-922 م(، والشيخ األكرب ابن عريب )1165-1240 م(، وابن الفارض 
) 1181-1234 م(، وفريد الدين العطار ) 1146-1221 م(، وجالل الدين الرومي )1207-1273 م(، وصدر 
الدين القونوي ) 1209-1274 م(، وآخرين يف سياق شخصّيات هندّية، مثل آدى شنكر آتشاريه )700-750 م(، 
وفلسفة الفيدانت، وبالتايل رفضه رفًضا باًتا، وهناك مجاهري متصوفة ال جيدون يف قبوله أي حرج، وهناك من يدخلون 

فيه تعدياًل، فيقبلون وحدة الشهود مقابل وحدة الوجود، منهم الشيخ أمحد السهندي )1565-1624م(.

اللغة  يعرف  وكان  واإلنجليزّية،  والفارسّية،  العربّية،  يتقن  كان  أنه  املنهج،  سياق  يف  خان  أمحد  السيد  خصوصّية 

)1(  انظر: عبد احلكيم بن يوسف اخلليفي، »فالسفة اإلسالم والتنوير املفقود – من امليتافيزيقا التأملية إىل وحدة الوجود«، جملة الرشيعة والدراسات 
اإلسالمية، جامعة الكويت، ع. 51، ص. 421، وما بعدها.
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بأسلوب  فيها  املسترشقني  آراء  النبوّية، ومعاجلة  والسرية  السامّية،  الديانات  لقضايا يف  دراسته  أن  أدرك  العربّية؛ ألنه 
علمي رصني، لن تستقيم إال بمعرفة اللغة العربّية، ومل تكن معرفته للحضارة الغربّية مقترصة عىل الكتب فحسب، إذ 
إنه رحل إىل إنكلرتة، ومكث فيها مدة طويلة، ومن ثم جاءت دراساته علمّية رصينة، وال يؤخذ عليه يف سياق بعض 
اآلراء التي تفّرد هبا بني معارصيه )مسألة اجلن، واإلرساء الروحي، وسواه(؛ ألن ما نراه كتفردات له، هو شبيه بام سبقه 

إليه علامء اإلسالم يف القرون الوسطى.

أما حممد إقبال، فال نجد فيه ما يشّكل جانًبا سلبًيا يف احلقل االستغرايب؛ لكونه جامًعا بني ثقافتي الرشق والغرب، 
ومعرفة لغاهتا، مثل العربية، والفارسية، واإلنجليزية، واألملانية، وسواها.

ويكفي زين الدين املليباري أنه أّلف كتابه يف تاريخ االستعامر الربتغايل يف اهلند، ورصد للكثري من القضايا السياسّية، 
اللغات األوروبية، وظّل مصدًرا مهاًم لالستغراب يف شقه  الرقيق(، ونقل كتابه إىل عدد من  والتجارّية )خاّصة جتارة 

الربتغايل، واعتمده املؤّرخون يف اهلند، ويف الغرب عىل السواء)1(.

مما يّشد انتباهنا يف سياق االستغراب اهلندي الذي يؤّطر اآلخر األورويب يف تعددّية سياقّية، تفرضها طبيعة املوضوع، 
من الفلسفي إىل الديني، واألديب، واالجتامعي، وسواه، أن دراسة املستغرب اهلندي ملادته الغربّية، ال ختلو عادة عن ربط 
املفهوم بام هو قائم عليه داخل املادة يف السياق املفاهيمي الكيل، بمفهوم يفرزه شعوره بطبيعة العالقة ذات احلساسّية 
الزائدة بني األول والثاين، ومن أمثلة ذلك أن املستغرب يدرس فلسفة الغريب يف امتدادها التارخيي، وعالقتها مع املذاهب 
الساحة  وجيد  الغريب،  به  يقوم  ما  الدراسّية  عملّيته  وتضاهي  والعملّية،  واإلرشاقّية،  املشائّية،  مثل  القديمة،  الفلسفّية 
بتنّكر الغريب فعاًل ملثل هذه الشعارات  التحليل العلمّي املوضوعّي، واحليادّية، ولكنه يفاجأ  الغربّية مكتظة بشعارات 
يف سياقات خاصة، أو أنه يرتّدد يف إسقاطها عىل موضوعات متّس الرشق بعالقته التارخيّية مع املشهد الغريب، ومن هنا 

خيرتق املواصفات التي طاملا نادى هبا يف أعامله، وما يبقى لنا هو كالم ال خيلو من مناظرات بعيدة عن املنهج العلمي.

ومن أمثلة ذلك أن املسترشق الذي يؤمن بمبدأ االعتامد عىل النصوص األوىل يف سياق احلديث عن املوضوعات 
الغربّية، يكاد ال يطّبق ذلك حني احلديث عن املوضوعات الرشقية، بل يتحّول إىل حاطب ليل، ال يمّيز بني األبيض 

واألسود، وغالبية نصوص النقد االسترشاقي عىل السرية النبوية تندرج ضمن هذا النوع من املقاربات)2(.

وثقافته  اهلندي  الشعب  تاريخ  موجومدار،  س.  ور.  2004م(؛  روتليج،  )لندن:  وآسيا  وإفريقيا  اهلندي  املحيط  يف  الرقيق  كيان  كامبل،  جيان    )1(
)مومباي: هباراتيه فيديا هبوان(، 11 جملًدا. 

Gwyn Campbell, The Structure of Slavery in Indian Ocean, Africa and Asia (London: Routledge, 2004); R. C. Mojumdar, The 
History and Culture of the Indian People (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan).

)2(  انظر: عزيز عيل طه، »صور من افرتاءات املسترشق جراهام عىل األحاديث القدسية«، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، ع. 
21، ص. 99، وما بعدها؛ نعامت حممد اجلعفري، »العيوب املنهجية يف سياق الروايات احلديثية عند املسترشق مونتجمري يف كتابيه )حممد يف مكة(، 

و)حممد يف املدينة(«، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، ع. 97، ص. 161، وما بعدها.
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دراستنا  مبادئ يف  نسقط  إننا  إذ  االستغرابّية،  الساحة  نجده يف  ما  أيًضا عىل  ينطبق  مثل هذا  أن  األمر،  الغريب يف 
للغرب، هي من رواسب التاريخ القديم، وحساسياته املفرطة، فيأيت ما نكتبه عن الغرب جمرد ترديد للعقدة النفسّية يف 

سياق تعايل اآلخر، وانحناء األنا يف صورته العكسّية.

ثمة قضايا مبدئية تنطلق من رؤى مؤطرة بخصوص الرؤى التارخيية التي تؤمن بالسابق، والالحق يف احلقل املعريف، 
واألديب، والثقايف اإلنساين، وما تصّور املركزية اهليلينّية، وتبعّية الشعوب األخرى للهيليني، وهتميش اهلويات الرشقّية 
غري اهليلينية، إال جتسيًدا ملثل هذه املواقف، ومقاربات هنتنتون يف قضايا حضارية يف سياق الرصاعات)1( تعكس نفس 

املواقف يف بعدها اإلمربيايل اجلديد. 

السياق التوظيفي ألسئلة اخلصوصية يف االستغراب يعكس نفس ما يلمسه دارس االسترشاق، ملاذا درس الغربّيون 
واقعنا، وتراثنا؟ وفيَم استوظف هذا العلم؟ معلوم أن الغرب استخدم هذا العلم لتحقيق أهداف استعامرّية، ودينّية، 
وإفريقيا،  آسيا،  يف  والفرنسّية  اإلنجليزّية،  االستعامرّية  الظواهر  وإن  العلم،  وحب  الطوعي،  العمل  يتعّدى  واألمر 
الواقع الذي هو  التبشريّية للكنائس املسيحّية خلري دليل عىل هذا  واالستعامر اإلسباين يف أمريكا الالتينّية، واحلمالت 

مرير بالنسبة للشعوب املدروسة.

املستغرب  أن  الواقع  لتحقيق أهداف خاصة؟  للغرب، والغريب ذريعة  أن يستخدم الرشقي دراسته  فهل يستغرب 
يف  التحرير  حركة  رواد  استخدام  من  ذلك  عىل  أدّل  وال  ودينية،  وإدارية،  سياسية،  ألهداف  علمه  استوظف  اهلندي 
اهلند علمهم للغرب، وجتارهبم السياسية، والثقافية يف أوربا - وحممد عيل جناح )1876-1948 م(، ومهامتا غاندي 
)1869-1948م(، وجواهر الل هنرو )1889-1964 م(، وسوهباش تشاندرا بوس )1897-1945 م(، وأمثاهلم 

الذين تسّلموا السلطة من أيدي املستعمرين.

أما توظيف االستغراب لتحقيق أهداف دينّية، فمن أبرز جتلّياته احلمالت الدعوّية التي قام هبا حكامء، ودعاة هندوس 
)راجا رام موهن روى، وفيفيكا نندا، وطاغور، وكهوش، وآخرون( لنرش الديانة اهلندوسّية، والفلسفة اهلندّية القديمة 
يف أمريكا، وأوروبا، أما يف صفوف املسلمني، فاألمثلة قليلة من اهلند، منها الدعوة الصوفية للشيخ عنايت رمحت خان 

)1882-1927 م( صاحب مبدأ التصوف الكوين. 

كام استخدم رواد احلركة التقدمّية واألنثوّية )عطية فييض، صوفية دليب سينج وآخرون( جتارهبم االستغرابّية لتثقيف 
اجليل الناشئ أثناء االستقالل، وبعده ،يف أسس احلركة التقدمية، ومبادئها يف حقوق الفرد، واملرأة بوجه خاص بإنشاء 

مجعّيات، ومعاهد، وكّليات، وجرائد، وجمالت، وإنتاج أدب قوي، سّجل حضوره عىل املستوى الدويل.

(1) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and Emergence of World Order (Simon & Schuster, 2011).
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الخاتمة

الربيطانّية  اإلمرباطورّية  يف  املهم  والثقايّف  واجلغرايّف،  التارخيّي،  اهلند  موقع  بحكم  اهلندّي،  االستغراب  تاريخ  إن 
لقد  وآدابه،  وسياسته،  وثقافته،  ديانته،  يف  إّياه  وتأطريه  األورويّب،  اآلخر  معرفة  سياق  يف  بالكثري،  يتحفنا  الكربى، 
رحل اهلنود - عىل اختالف مراتبهم - إىل أوربا من مستهل النفوذ االستعامري - الربتغايل، واهلولندي، والدنمركي، 
والفرنيس، والربيطاين - بعدد كبري، يبلغ ثالثني مليوًنا، أو أكثر يف فرتة متتد بني 1830-1930م، حسبام يذكر ميشل 
فيرش)1(، ومحالت التواصل مع اآلخر الغريب، ظلت قائمة بحيوّية من جهتى املستعِمر واملستعَمر؛ حيث قام الطرفان 

بدراسة تاريخ اآلخر، وثقافته، واجتامعه بمنهجّية ختتلف مبادئها، وأسسها املهيكلة باختالف مرجعّياته الرؤيوّية.

تشّكلت الفلسفة املادّية الوضعّية من اهليلينّيني إىل املاركسّيني، واخلواء الروحي مادة خصبة، حّللها حكامء اهلند يف 
وفيفيكافاناندا، وأوروبندو كهوش، وطاغور،  تشاندرا،  رام موهن روي، وكيشاب  )راجا  اهلندي  سياق االستغراب 
وسواهم( يف إقحام شخصية الغريب؛ ليلهموه مبادئ الروحانّية القديمة املوّدعة يف الفيدات، واألوبنشادات، ويربيهم 
تربّية روحّية جتمع بني مبادئ احلكمة املتعالية )Perennialism(، بينام رّكز الفالسفة الوطنّيون، والنشطاء السياسّيون 
)غاندي، ونيتاجي، وهنرو، وآزاد، وغريهم( عىل املخّطط اإلمربيايل يف شخصّية الغريب، كان املرشوع التبشريي جزًءا 
مهاًم من رؤية الغريب الشاملة لآلخر الرشقي، الذي اختلف عنه يف السياق الديني، والثقافة الدينّية، مؤدًيا إىل مواقف 
الدينّية، وحتليل  املناظرات )الكريانوي، وفندر مثاًل(، وإىل البحث العميق يف املسائل  الدفاع، واهلجوم يف سلسلة من 
النصوص، وأسئلة الصحة والتوثيق، بجانب مرشوع ثقايف يعمل لتعزيز األوارص بني الغرب والرشق، وتوظيفها يف 
التقدمّية، والتنويرّية العامة، واألنثوّية، وتثقيف املرأة )عطية فييض، صوفية دليب  النهضة الفكرّية، واألدبّية يف سياق 
سينج، و ماالباري، و سواهم(، ويتمّثل سياًقا شاماًل يف مرشوع جتديد الفكر الديني لدى السيد أمحد خان، وحممد إقبال. 
ومل تنعدم أسئلة  املرجعّيات املنهجّية، وخصوصيّات البحث، واحلوار املوضوعي، إذ جتىّل يف أعامل الطرفني أهنام يعانيان 
من نفس املشكالت يف سياق النصوص األوىل، ومناهج املعاجلة، والتحليل، وعدم معرفة اللغات العربّية، والسيانّية، 

والالتينّية، أو العربّية، والفارسّية، والسنسكريتّية.

الكشف،  أدبيات  من  هائلة  كمّية  وأنتج  الغريب،  اآلخر  ملعرفة  بعيًدا  شوًطا  النقدي  اهلندي  االستغراب  قطع  لقد 
والتحليل، والرد، والقبول، ومن هنا قيمته املرجعّية الكبرية يف اقتحام املجهول، أو املهّمش، أو ما يقبل اجلدل يف أبعاد 

استرشاقية، واستغرابية عىل السوآء.

(1)  Fisher, pp. 222-4, 264-70, 411-22; Garcia Humberto, England Re-Oriented :How Central and South Asian Travelers Imagined 
the West,1750-1857 , ISBN: 9781108862486 (Cambridge University Press, 2020). 
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Al-Ja’farī, Na’māt Moḥammad. “al-‘Uyūb al-manhajīyah fī sīyāq al-rīwayāt al-hadīthīyah ‘ind al-mus-
tashrīq Montgomery Watt fī kītābaihī Mohammad fī Mecca wa Mohammad fī al-Madīnah. (in Ara-
bic), Journal of Sharia and Islamic Studies, University of Kuwait, no. 97, p. 161 et seq.

Al-Jīlī, ‘Abd Al-Karīm. Kītāb al-Insān al-Kāmil fī ma’rīfat al-wākhir wa al-Awā’il, (in Arabic). Cairo: al-
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Aligarh: Muslim University Press, 2004.

––––. Tab’īn al-kalām fi tafsīr al-Tawrāt wa al-Injīl ‘ala millah al-Islām. (in Urdu), Aligarh Muslim Uni-
versity Press, 2004.



201

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد ٣9-العدد 2( – 144٣هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

––––.  Tārīkh Sarkashī é Bijnor. (in Urdu). Edited by Shrafat Ḥūsain Mirza. Delhi: al-Jam’iat Press, 1964.
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