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مقال

العالقات التجارية والثقافية بني
الهند والدول العربيةبالرتكيز على والية

كـــــيـــرال

بقلم :نشاد علي الوافي
باحث بجامعة جواهر الل نهرو ـ نيودلهي ـ الهند

العالقات الثقافي��ة والتجارية بني الهند والدول العربية ،يرجع
تاريخها إلى نحو س��بعة آالف سنة قبل امليالد .يدل على ذلك
وف��رة املنتجات والبضائع والبخور والعط��ور والتوابل واألحجار
الكرمية واألقمش��ة الواردة من الهند واملوجودة في تلك احلقبة
مبصر وفلس��طني واململكة العربية السعودية .وتثبت الوثائق
التاريخي��ة أن العالقة التجارية ب�ين الهند والعرب ظلت ممتدة
منذ عهد سليمان (عليه السالم) إذ وصلت السفن من اخلليج
إلى ميناء كيرال لتحمل الذهب والعاج والقرد والطاؤوس.
ويُذكر أن العرب عندما نزلوا شواطئ الهند في كيرال ،أعجبهم
فس��موها «خير اهلل» ثم
منظره��ا وما تتمتع ب��ه من اخليرات
ّ
حت ّرف االسم ليصبح كيرال.
ه��ذه العالقة املمت��دة في عم��ق التاريخ ،توثق��ت في العصر
احلدي��ث بالتحدي��د بعد احل��رب العاملية الثاني��ة حني تكاتفت
اجلهود ضد القوات املس��تعمرة خصوص��ا البريطانية وبلغت
العالق��ات أوجها عندما التقى الرئيس الهندي جواهر الل نهرو
وجم��ال الدين عبد الناصر في حركة ع��دم االنحياز وفي مؤمتر
باندوجن الش��هير في العام 1955م مع سوكارنو وتيتو وآخرين.
ففتح اللق��اء أبواب العالقة احلميمة بني ال��دول العربية وبالد
الهن��د ،وأعطى دفعة قوية للش��راكة االقتصادي��ة والتجارية
على وجه اخلصوص .وقامت عالقات خاصة بني الهند واململكة
العربي��ة الس��عودية ،حيث كان��ت زيارة امللك س��عود بن عبد

لعزي��ز عام 1955م فاحت��ة لقاءات مثمرة ،وفي الس��نة التالية
ر ّد الزي��ارة رئي��س الوزراء الهن��دي جواهر الل نه��رو فقام بزيارة
اململكة العربية الس��عودية .وتتابعت الزي��ارات تعزيزا ً ألواصر
الصداقة بني البلدين ومتتني العالقة االقتصادية واالستثمارية،
فقامت رئيس��ة الوزراء الهندي��ة إنديرا غاندي بزيارة رس��مية
إلى اململكة عام 1982م وبعد ذلك زار خادم احلرمني الش��ريفني
امللك عب��داهلل بن عبد العزيز الهند ،ومت خ�لال الزيارة التوقيع
على إعالن نيودلهي الذي رس��خ العالقة بني البلدين .وحسبما
أوردت جري��دة «عكاظ» فإن حجم التب��ادل التجاري بني الهند
واململكة العربية الس��عودية بلغ  10مليارات دوالر خالل عامي
2005م و2006م  ،وحتت��ل الهن��د املرتب��ة الرابعة م��ن بني أكبر
دول املس��توردة من اململك��ة فيما تأتي الس��عودية في املرتبة
اخلامس��ة عشرة في ترتيب األس��واق التي تستقبل الصادرات
الهندية.
ولعل الوجود الكثيف للعاملني الهنود اليوم في ش��تى أقطار
اخللي��ج العرب��ي خصوصا ً ف��ي اململك��ة العربية الس��عودية
واإلم��ارات العربي��ة املتح��دة مظهر آخ��ر لق��وة العالقات بني
الطرفني.
وإذا عدن��ا م ّرة أخرى إلى تاريخ العالقات الثقافية املباش��رة بني
الع��رب والهند وجدناه��ا ازدهرت في العهد العباس��ي  ،وذلك
حني أس��س هارون الرش��يد «بيت احلكمة» عام830م لترجمة
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الكتب من اللغات األجنبية ،فتمت ترجمة «كليلة ودمنة»
م��ن اللغة الفهلوية إل��ى اللغة العربية بي��د عبداهلل بن
املقفع (142-106هـ) وش��هد هذا العه��د نقل الكثير من
الكت��ب العلمية واألدبية من اللغات الهندية والفارس��ية
وخصوص��ا ف��ي مج��ال الط��ب والفل��ك
إل��ى العربي��ة
ً
والرياضي��ات .وفي عه��د اخلليفة املنص��ور (754م775 -م)
وصل وفد هندي إلى بغداد عام 155هـ 772م فاستقبلهم
بالترحيب احلار وتو ّلى بنفس��ه اإلشراف على ترجمة كتاب
ف��ي اللغة السانس��كريتية «س��وريا س��دهانتا» (Surya
 )Sidhantaمبس��اعدة عالم الرياضيات ف��ي بيت احلكمة
محم��د الفزاري،كما اس��تضاف اخلليفة ع��ددا ً من علماء
الفل��ك والرياضيات من الس��ند وتُرجم��ت نظرياتهم إلى
اللغة العربية .وتواصل ه��ذا التبادل الفكري في مختلف
احلقب بدع��وة العلماء العباقرة الهنود إلى بغداد وترجمة
علومهم إلى اللغة العربية حسبما يقول اجلاحظ« :تلبية
لنداء يحيى بن خالد البرمكي أتى بغداد نخبة من األطباء
الهنود مثل منكا وبلها وبازغر وفبربل وس��نداد» .أما منكا
فهو ال��ذي ترجم عددا ً م��ن األعمال السنس��كريتية إلى
اللغة العربية أو من اللغة الفارسية مثل كتاب Charaka
 Samhitaو Hridya AstankaوSindhsanو Siddhyogaو
.Nidan
إن دخ��ول اإلس�لام إلى منطق��ة كيرال الهندي��ة كان في
عهد باك��ر ،منذ وصول أصحاب الرس��ول صلى اهلل عليه
وس��لم في العهد النبوي إلى سواحل الهند حاملني راية
اإلس�لام البيضاء .وب��دأ اهتمام الهن��ادك باللغة العربية
من أجل معرفة أحكام الدين ،فانعقدت باملس��اجد دروس
اللغ��ة العربي��ة يجتمع عليه��ا الناس م��ع دروس الفقه
والق��رآن الكرمي .وأنش��أ أبو عبداهلل احلضرم��ي أول «درس»
في كيرال مبس��جد وليكلنك��را ( / )Valiyakulankaraتانور
( )Tanurس��نة 1276م675 /هـ  ،وأصبحت دراس��ة العلوم
اإلسالمية منذ ذلك تأخذ نظاما ً معينا ً بأن يسكن الطلبة
واألس��اتذة ف��ي املس��اجد ويتلق��ى التالميذ ال��دروس في
التفس��ير واحلديث والفقه والعقيدة واملنطق والبالغة من
األساتذة مباشرة على طريقة قراءة املعلم الكتب املؤلفة
في العربي��ة وترجمتها الش��فوية إل��ى امللياملية .مهدت
ه��ذه احلركة س��بل تأصيل العالق��ة الثقافي��ة بني كيرال
وال��دول العربية حتى انتهى إل��ى صقل موهبة أهل كيرال
في ترجمة أهم املراجع ف��ي اللغة العربية إلى اللغة األم.
فش��هدت كيرال منذ القرن الثالث عش��ر الهجري ترجمة
معاني القرآن الكرمي بقدوم العالمة الفقيه الشيخ محيي
الدين عبدالقادر املعروف مباينكوديإليا (1853-1270م) الذي
كت��ب «ترجمة تفس��ير القرآن» من س��تة مجلدات تضم
ثالث�ين جزءاً .ويعد ّ اجلهد املبذول منه في ترجمة تفس��ير

الق��رآن أول حركة في هذا االجتاه ببقعة كيرال « ...ثار اجلدل
احل��ار وجرى النقاش الصحيح واحملور ترجمة القرآن ووجهة
نظ��ر الدين عنها .والس��بب الرئيس إلث��ارة اجلدل هذا كان
«أن اللغ��ة العربية انتش��رت بالهند واعتن��ى بها علماؤه
باعتباره��ا لغة الدين الش��ريفة واس��تخدموها لألغراض
الدينية فقط مما أدى إلى إهمالهم الفنون الرئيس��ية ذات
العالق��ة باألدب العربي م��ن القصة والرواي��ة والتمثيلية.
الترجمة الثانية في ه��ذا احلقل خرجت إلى الضوء من يد
«كي عم��ر املولوي» لكنها لم تس��توعب قواعد الترجمة
الكلي��ة في صورتها الكاملة .فيعتبر أول من ترجم القرآن
في ش��كله الكامل بالوالية هو سيان أحمد املولوي الذي
رأى عمل��ه الن��ور س��نة 1953م  .وترك بصم��ة مؤثرة في
ترجم��ة احلديث أيضا ً بنق��ل صحيح البخ��اري  ،ثم ترجم
«إيكي عثم��ان املولوي أندات��ود ( )Andathodeكتاب رياض
الصاحلني .وممن س��اهموا مساهمة كبيرة في إثراء املعرفة
وس��رعة تناقلها «موس��انكو ديالترو نغادي» املتوفى عام
1347هـ 1954 /م الذي نقل حتفة احملتاج للشيخ زين الدين
اخملدوم��ي ألول وهلة بترك أول باب��ه «اجلهاد» .وقام بترجمة
نفس الكتاب في التسعني إنس��ي حمزة ونشرته مكتبة
الهدى بكاليكوت عام 1995م.
ومن أع��رق الكتب التي يعتمد عليه��ا العلماء والباحثون
واملؤرخ��ون والطلبة للحص��ول على معرف��ة تاريخ كيرال
القدمي «الفتح املبني للقاضي محمد»  ،وقد عالج مغامرة
البرتغالي�ين واعتداء قواتهم عل��ى مليبار وتاريخ كنجالي
مركار .ترجم هذا الكتاب العريق أوال بروفيس��ر عبدالعزيز
املنك��دى ( )Mankadaوكيك��ي محم��د عبدالك��رمي ثانيا
ونش��رته املطابع الفارس��ية ( )Persian Printersفي مايو
1982م .وم��ن الكت��ب املضافة إلى هذه السلس��لة كتاب
«رحلة امللوك» ملوالنا الش��يخ عمر بن محمد الس��هروردي
ال��ذي يتناول رحلة امللك جيرم��ان برومال إلى جزيرة العرب
إل��ى جانب تاريخ مؤس��س أس��رة أركل ( )Arakkalبكنور
( ، )Kannurوفي��ه أيض��ا ً تاري��خ س��اموتري  ،وترج��م هذا
الكت��اب عبداهلل كودي وادانبلي ( . )Vadanappallyوتوجد
نس��خة أخرى بقلم كي عبدالرحمن عام 1958م نش��رها
م��ن مكتبة آمنة .وقد ألقى هذا الكتاب الضوء على تاريخ
ورود الس��يد علي الكوفي إلى كي��رال .ويوجد هذا الكتاب
اليوم في مكتبة كايل بدمن كما يقال ونس��خته اإلجنليزية
محفوظة حتى اليوم بحيدر آباد .
وتأخذنا الدهش��ة ف��ي وقتنا احلاضر حني نع��رف أن علماء
كي��رال اعتنوا كثي��را ً بنقل العلوم عن الع��رب ،حتى إنهم
ترجم��وا مقدم��ة اب��ن خل��دون منذ وق��ت باك��ر ،ونقلها
العالم��ة م��ودان ش��يريل ( )Muttanisheriyilك��وي كودي
ونش��رها متسلسلة في مجلة «ماتربومي» ()Mathrbumi

ء

احمللي��ة وجمعت تلك املق��االت لتصدر في كت��اب بعنوان
«مقدم��ة »Maanusha Charithrathin Oramukham
ف��ي ع��ام 1984م ،وأعاد طبعته بعد توليه حقوق النش��ر
الناشر الفائق بوالية كيرال ديسي بكب عام 2008م .وقال
املترج��م في مقدم��ة «املقدمة» أن العن��وان الذي رآه أوال
هو املقدمة فقط ولكن حني عرض نس��خته اليدوية أمام
األديب املشهور ويكم ( )Vaikomمحمد بشير أضاف إلى
العن��وان Maanusha Charithrathin Oramukhamال��ذي
أقامه املترجم حني مت إصداره.
وم��ن األعمال املترجم��ة من العربية ترجمة وش��رح فتح
املعني بقرة العني للشيخ اخملدوم الثاني الذي عالج الفقه
الش��افعي متطرقا ً إلى عش��رين بابا بداية بباب الطهارة
ونهاي��ة بب��اب اجلهاد .وقد مت��ت ترجمته بأق�لام ثالثة من
كب��ار العلماء هم إبراهيم فتور الفيضي وكيوي إمبان داو
وروا مكي محمد كود ش��يري الفيضي املوقر الذي تخرج
م��ن جامعة النورية بفيض آباد وال��ذي يعمل حاليا مبركز
التربية اإلس�لامية بوالن جيري وال ي��زال يكتب في اجملالت
اإلسالمية.
وم��ن اجلدير بالذكر هنا أن الش��يخ محم��د اآللوائي «أول
مترجم رواية ملي املية «ش��مني» إل��ى اللغة العربية زف
بش��رى ترجمة «كتاب الهند» للبيروني املسمى «حتقيق
م��ا للهند م��ن مقولة مقبولة في العق��ل أو مرذولة» ومت
نشره مبكتبة وجارم ( )Vicharam Booksعام 2011م .ومن
البصمات الكب��رى للكيراليني في حقل الترجمة؛ ترجمة
تفس��ير القرآن الكبير لإلمام فخر الدين الرازي مبجموعة
كتاب أجنزوا حتريرا ً سليما ً لهذا التفسير الذي قام بإصداره
 Quran for the Worldعام 2010م من كاليكوت.
وتوج��د في الوقت احلاضر حرك��ة ترجمة كثيفة من ذلك
مثالً ترجم��ة للكتاب النادر الذي قبل��ه القراء على نطاق
واسع وبيع منه أكثر من مليون نسخة في العالم العربي
«الحت��زن» للدكت��ور عائ��ض القرن��ي ت��واله «عبدالرحمن
اآلدرش��يري» ونش��رته دار املكتبة العربي��ة بكوتكل كما
ترج��م كت��اب «اس��تمتع بحيات��ك» «للدكت��ور محم��د
العريفي» عام 2012م.
ومن ذلك أيضا ً «العالق��ة الثقافية» الوطيدة التي ال تزال
تتكثف بنقل القصائد والروايات والقصص واألقصوصات
من اللغة املليابارية إلى اللغة اإلجنليزية ومنها إلى اللغة
العربي��ة .وعلى رأس هذه احلركة ش��هاب غ��امن اإلماراتي
ومحمد عي��د املصري الل��ذان ترجما الرواي��ات والقصائد
املليالميي��ة مثل رواية «مث��ل ترنيمة» لبرو بدمش��ريدرن
( ) OruSangeerthanam Poleنش��ره مش��روع «كلم��ة»
للترجمة والنش��ر باإلمارات العربي��ة املتحدة عام 2010م
و «أيام املاعز» لبني أمني نش��رته مكتبة اآلفاق هذا العام

وال��ذي ترجم��ه س��هيل عبداحلكي��م الوافي م��ن اللغة
األصلي��ة إل��ى اللغة اله��دف مباش��رة .ورأى الن��ور بيد
ش��هاب غامن قصائد كثيرة مترجم��ة بعنوان «قصائد من
كي��رال» عام 2005م مت نش��رها من دائ��رة الثقافة واإلعالم
ف��ي الش��ارقة  ،وجمع فيها خمس�ين قصيدة لس��بعة
وعش��رين ش��اعرا ً وش��اعرة بوالي��ة كيرال مث��ل قصيدة
ويلوبل��ي ( )Vailoppilliوجنكابوزا ( )Changamuzhaأو.أن.
وي ( )O.N.Vوساتيش��اندان ( )Sachidanandanوكدمندا
( )Kadamanittaوباالجن��در جنولي��كاد (Balachandran
 )Chullikkaduوباالمن��ي أم��ة ( )Balamani Ammaوأيب��ا
بنيك��ر ( )Ayyappa Panikkarكما ألف مجموعة قصائد
كمال ثريا «رنني الثريا» التي نشرها مشروع «كلمة» بعام
2010م  ،ومؤلفا بعنوان «انتحر يايكو فس��كي» نش��رها
نفس الناش��ر املذك��ور للتو ع��ام 2009م وهي حتتوي على
خمس�ين قصيدة من ش��عر س��ات ش��يداناندان وترجم
مزيدا من القصائد الهندية تقريبا ثمانني قصيدة لثالثني
ش��اعرا ً معروف��ا ً أمثال قصي��دة ميرزا غال��ب ورابندرانات
طاغور بعنوان «قصائد من الهند» نشره مشروع «كلمة»
في اإلمارات أيضاً.
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