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هند» (نا�صح الهند خريا) من «مرزا بور» و»بنار�س».
ومل ت�ك��ن ه ��ذه الأع� �م ��ال ال�ت�ب���ش�يري��ة دون �أث ��ر بني
امل�سلمني والهندو�س حيث تقدم بع�ض الأ�سر من كال
القوميني العتناق الديانة الن�صرانية بت�أثري املدار�س
الإجن�ل�ي��زي��ة احل��دي�ث��ة .ويف ع��ام  1857حت��ول��ت �أ��س��رة
ما�سرت رام �شندر الهندو�سية ،و�أ�سرة املولوي كرمي
الدين امل�سلمة� ،إىل الديانة امل�سيحية .و�أعلن امللك
«ك��ول��دي��ب �سينغ» �أي���ض��ا اعتناقه ال��دي��ان��ة امل�سيحية
تاركا ديانته القدمية .وكان لكرمي الدين �أخ يعرف
بالأب عماد الدين وله ثالثة كتب كتبها �ضد العقائد
الإ�سالمية .الرهبان الن�صارى رغم اتخاذهم و�سائل
اال�سرت�ضاء مل ي�ت�رددوا �أي�ضا يف ا�ستخدام و�سائل
الإكراه لتغيري ديانة اجلمهور .هذا خلق طبعا بلبلة
بني الهندو�س وامل�سلمني جميعا .وكرد فعل لأعمال
ال�ب�ع�ث��ات التب�شريية ه ��ذه ظ�ه��رت امل �ج�لات الأردي ��ة
بني �أو�ساط خمتلف �أتباع الديانات يف الهند .فبد�أت
جملة «فوائد الناظرين» ت�صدر حتت حترير «ما�سرت
رام �شندر» ( )Master Ram Chanderكما
ب ��د�أت جم�ل��ة «ك ��رمي الأخ �ب ��ار» حت��ت حت��ري��ر امل��ول��وي
ك��رمي ال��دي��ن .وت�ق��دم امل�صلح الهندو�سي «راج ��ا رام
م��وه��ان روي» يف ع��ام  1821مبجلته «براهمونيكال
م��اج��زي��ن« ()Brhamonical Magazine
يدح�ض مزاعمهم �ضد ال��دي��ان��ة الهندو�سية .لكن
مل ي �ق ��در ل �ه��ا ع �م��ر ط ��وي ��ل .ويف ع� ��ام  1852ت �ق��دم
هندو�سي �آخر يدعى «جوفيند راجهو» (Govind
 )Raghuمبجلة « بنارا�س جازيت» (Banaras
ّ � .)Gazetteأما املجالت الإ�سالمية فيعد �أقدمها
تاريخا جملة «مظهر احل��ق» التي ق��ام بن�شرها عام
 1843امل��ول��وي حم�م��د ب��اق��ر م��ن امل�سلمني ال�شيعة.
وكان حمركها الأ�سا�سي «الفتنة الكربى» التي وقعت
يف ب �غ��داد �آن� ��ذاك ك�م��ا ي��دع��ي الإخ� ��وة ال���ش�ي�ع��ة وك��ان
هدفها ت��روي��ج عقائد ال�شيعة ب�ين امل�سلمني .كانت
جملة �أقل توزيعا؛ لأن قاعدة قرائها كانت حمدودة
بني ال�شيعة فقط وال يقر�أها ال�سنة ،وقد ظلت ت�صدر
حتى عام .1852
ي�ق��دم امل�صنف قائمة م��ن امل�ج�لات وال��دوري��ات التي
� �ص ��درت خ�ل�ال ف�ت�رة م ��ا ق�ب��ل ا��س�ت�ق�لال ال�ه�ن��د من
ج��ان��ب ك ��ل م ��ن ال �ه �ن��دو���س وامل���س�ل�م�ين وال �� �س �ي��خ مع
�أ�سماء مالكيها و�سنة ن�شرها ثم يك�شف عن مالحمها
الرئي�سية واح��دة فواحدة .ولو �أنّ القا�سم امل�شرتك
ل �ه ��ذه امل �ن �� �ش ��ورات ك ��ان ال� ��رد ع �ل��ى م ��زاع ��م ال�ب�ع�ث��ات
التب�شريية� ،إال �أنّ املعركة كانت �ساخنة بني هذه امللل
املختلفة كما ك��ان��ت ب�ين ال�ط��وائ��ف داخ��ل ك��ل دي��ان��ة.
فمثال املحافظون الهندو�س كانوا ال يتعاملون مع
«ب��روه�م��ا �سماج» التيار التجديدي فيهم بت�سامح،
وطائفة «�آريا �سماج» التي كانت يف مقدمة الدفاع عن
عقائدهم الهندو�سية �ضد هجوم امل�سيحيني كانت
م�ن�خ��رط��ة يف حم ��اوالت تغيري دي��ان��ة امل�سلمني مما
�أدى �إىل �أن يخو�ض يف هذا امل�ضمار موالنا �أبو الوفاء
ثناء اهلل امرتا�ساري ال�سلفي املنهج و�صاحب «جملة
�أهل احلديث» التي امتد عمرها � 44سنة حتى تق�سيم
ال�ه�ن��د .ومب��ا أ�ن ��ه ك��ان ي �ح��ارب ال �ب��دع واخل ��راف ��ات يف
الأمة والفرقة الأحمدية التي تدعي �شرعية النبوة

ملا �س�أل هذا الكاتب «كولديب نيار» عميد ال�صحافة
ال�ه�ن��دي��ة امل�ع��ا��ص��رة ال ��ذي ب ��د�أ ح�ي��ات��ه ال�صحفية يف
جمال ال�صحافة الأردية عن حالتها الراهنة قال �إنّه
لي�س لها م�ستقبل يف الهند .ال�سبب الرئي�سي لذلك
ي �ع��ود �أوال �إىل ال�ع�ق�ب��ات ال �ت��ي و��ض�ع�ت�ه��ا احل�ك��وم��ات
الهندية املتتالية �أم��ام تطورها حيث �أخرجتها من
م �ق ��ررات امل�ن�ه��ج ال ��درا� �س ��ي وج�ع�ل��ت ال�ل�غ��ة ال�ه�ن��دي��ة
التي تكتب بحروف «ديفاناجري» بدال من احلروف
العربية التي تكتب بها اللغة الأردي ��ة لغة التوجيه
مما �أبعد اجليل اجلديد امل�سلم عن �ألفة لغتهم الأم،
ف�أ�صبح اجليل النا�شئ ال يقر�أ اللغة الأردية وا�ضطر
كثري من الكتاب �أمثال القا�ص الأردي الراحل �ساجد
را��ش��د �أن يتحولوا يف �إب��داع��ات�ه��م م��ن اللغة الأردي ��ة
�إىل اللغة الهندية الوطنية م�صدقني قول ال�شاعر
الأردي املرموق �أكرب �إله �آبادي:
«لو كان يعرف امل�سكني فرعون قوة �سالح التعليم ملا
كان باغتيال الأطفال �سيئ اال�سم هكذا يف التاريخ»..
ك ��ان امل�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي الأ� �س �ت��اذ امل� ��ودودي ق��د ح��ذر
م���س�ل�م��ي ال �ه �ن��د م ��ن ه ��ذه احل ��ال ��ة امل ��أ� �س ��اوي ��ة ال�ت��ي
�ستواجهها لغتهم بعد ا�ستقالل البالد حني تتحول
ح ��رك ��ة اال� �س �ت �ق�ل�ال ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ع �ل��ى رج �ل�ي�ن م��ن
احل��رك��ة الوطنية والع�صبية الهندو�سية �إىل رجل
واحد من الع�صبية الهندو�سية ون�صحهم �أن يحاولوا
ن�شر الكتب الإ�سالمية والو�سائل الإعالمية يف اللغة
الهندية الوطنية واللغات املحلية الأخ��رى .ول��و �أن
بع�ض ه��ذه اجل��رائ��د التي يعود عمرها �إىل مرحلة
ما قبل اال�ستقالل ال تزال ت�صدر حتى الآن غري �أن
م�ستواها �شكال وم�ضمونا خلف مئات من الأميال من
�صحف التيار الرئي�سي .وجريدة «دعوت» (الدعوة)
الناطقة بل�سان احلركة الإ�سالمية خري مثال لذلك.
كانت تعد من اجلرائد اليومية على امل�ستوى الأعلى
ولها وزن لدى اجلمهور وال�سلطات حني كان الأ�ستاذ
حممد م�سلم رئي�س حتريرها حتى ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي ،ولكن فقدت بريقها بعد وفاة املذكور.
ه ��ل ي���س�ت�ط�ي��ع �أح� ��د �أن ي�ت���ص��ور ج ��ري ��دة ت���ص��در كل
ثالثة �أيام وذلك �أي�ضا بدون �أي �صورة فوتوغرافية
يف ع�صر ال���س��رع��ة ال�ت��ي تناف�س اجل��رائ��د املطبوعة
القنوات الف�ضائية؟ �إن كان اح�ترام امليت دفنه فقد
ط��ال وق��ت دفنهاّ � .أم��ا �أخواتها فال تختلف �أحوالها
�أي�ضا كثريا عنها �إال يف �شكلها الظاهر فقط ..تلك
هي حكاية اجلرائد الأردية املعا�صرة.
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اجل��دي��دة بعد النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
�أ�صبح الربيلويون والقاديانيون �أتباع م�يرزا غالم
ال �ق��ادي��اين امل��دع��ي ال�ن�ب��وة ح��ري�ف�ين ل��ه .ك��ان ي��واج��ه
الرهبان م��ن امل�سيحيني وق ��ادة «ال �ـ �آري ��ا �سماجيني»
من الهندو�س والربيلويني اخلرافيني من امل�سلمني،
وم�ي�رزا غ�لام امل��دع��ي ال�ن�ب��وة و�أت �ب��اع��ه ع�ل��ى جبهات
عدة م�شاركا يف مناظرات تعقد يف ميادين مفتوحة،
وكاتبا يف جملته املذكورة �أع�لاه ،وم�صنفا كتبا يرد
على مزاعمهم الزائفة .كان ثناء اهلل ذكيا وذا ح�س
م��ره��ف وحا�ضر اجل ��واب .ك��ان كابو�سا للقاديانيني
والآري ��ا �ساماجيني .وثمة حكاية ظريفة ت��دل على
ذك��ائ��ه احل� ��اد؛ �إذ حت ��دى امل���س�ل�م�ين «� �ش��راده��ا �آن �ن��دا
م��ن «�آري ��ا �سماج» مب�ن��اظ��رة ،فتقدم ثناء اهلل لقبول
التحدي ولكن «�شرادها �آنندا» رف�ضه قائال �إنه �إمنا
حتدى امل�سلمني ال الكفار ،لأن «الربيلويني» قد �أفتوا
ذاك الوقت بكفره ،فرد عليه ثناء اهلل ب�إعالن كلمة
ال�شهادة وقال� :إنني قد �أ�صبحت م�سلما.
ومن اجلرائد واملجالت املحفورة يف وج��دان الزمان
خالل فرتة اال�ستقالل «البالغ» و»الهالل» ملوالنا �أبو
الكالم �آزاد و «ه�م��درد» ملوالنا حممد علي من قادة
ح��زب امل ��ؤمت��ر و»اجل�م�ع�ي��ة» ال�ن��اط�ق��ة بل�سان «جعية
علماء الهند» و «دع ��وت» (ال��دع��وة) الناطقة بل�سان
اجلماعة الإ�سالمية ،احلركة الإ�سالمية يف الهند و
«ترجمان القر�آن» للأ�ستاذ املودودي م�ؤ�س�س احلركة
الإ� �س�لام �ي��ة يف ��ش�ب��ه ال� �ق ��ارة ال �ه �ن��دي��ة ،و«امل� �ع ��ارف»
ل�سليمان الندوي امل�ؤرخ الإ�سالمي ال�شهري ،و«�صدق
ج��دي��د « (ال �� �ص��دق اجل ��دي ��د) ل�ل�ع�لام��ة ع�ب��د امل��اج��د
ال��دري��اب��ادي .بع�ضها ال ي��زال ي�صدر حتى الآن مثل
«دع ��وت « (ال ��دع ��وة) ال���ص��ادرة يف دل�ه��ي و «ت��رج�م��ان
القر�آن» التي انتقلت �إىل باك�ستان بعد تق�سيم الهند
ي�ح��رره��ا حاليا ب��وف��و��س��ور خ��ور��ش��د �أح �م��د ،وبع�ضها New Delhi
توقف بعد وف��اة �أ�صحابها مثل «البالغ» و «الهالل»
و «همدرد».
�أم��ا ال�صحافة الأردي��ة الراهنة يف الهند ،فاحلقيقة
امل��رة �أ ّن�ه��ا يف حالة يرثى لها .قبل عقد من الزمان
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الخدمات الصحفية التي قامت بها المدارس والمنظمات
اإلسالمية في الهند للكاتب الهندي سهيل أنجم

ويالبوراتو عبدالكبير *
اللغة الأردية� ،إحدى اللغات التي تتحدث بها ن�سبة كبرية يف الهند وباك�ستان ،هي لغة خليطة من عدد من اللغات العاملية توجد فيها كلمات عربية مثل «نظرية
ومذهب وم�سلك واقت�صاد» كما توجد فيها كلمات �أخرى فار�سية وتركية مثل  -فرمان وفرياد وبزم ود�ست وبه�شت وده�شت «وغريها .والكلمة « �أردو « ذاتها كلمة
تركية معناها املع�سكر ،ويعود تاريخ ن�ش�أتها �إىل مع�سكر امل�سلمني متعددي اجلن�سيات الذين كانوا يتحدثون بلغات خمتلفة يف اجلي�ش العثماين الرتكي .ومبا �أنّها
كانت اللغة الر�سمية يف العهد املغويل يف الهند ف�سرعان ما �أ�صبحت لغة لعموم �شمال الهند بالإ�ضافة �إىل كونها لغة امل�سلمني الهنود الثقافية ولغتهم الأم حتى
جتاوز نفوذها �إىل جنوب الهند خارج �سيطرة امللوك املغول مثل «مملكة حيدر �آباد الآ�صفية» «ومي�سور «ال�سلطان تيبو» .ورمبا تكون والية «كرياال» هي اال�ستثناء
الوحيد يف هذا ال�ش�أن .وحتى يف « مدرا�س» بوالية «تاميل نادو» توجد مناطق مثل «عمر �آباد» تتحدث ن�سبة غري قليلة من امل�سلمني بلغة «�أردو».

ومن ميزة هذه اللغة �أنّه تتوفر فيها غالبية �أمهات
الكتب الإ�سالمية من ترجمة معاين القر�آن املجيد
م��ع تفا�سريه املختلفة وال�صحاح ال�ستة و�شروحها
املت�شعبة بالإ�ضافة �إىل كتب الأدب والتاريخ والعلوم
امل �ت �ع��ددة� � ،س��واء ك��ان��ت م�ترج�م��ة م��ن ال�ل�غ��ة العربية
�أو �أ�صلية باللغة الأردي ��ة ،مم��ا ي�ساعد ك��ل الأج�ي��ال
امل�سلمة على �أن يت�سلحوا بعلوم دينهم و�أن ي�شربوا
من مناهلهم الثقافية العريقة حتى ولو مل يكونوا
ملمني باللغة العربية.
و�إىل عهد ق��ري��ب م��ن ا�ستقالل ال�ب�لاد ك��ان��ت اللغة
الأردية لغة ن�شيطة وغنية بجميع الفنون من النرث
وال�شعر والق�صة وال��رواي��ة ،وعلى ال�شا�شة الف�ضية
من الفن ال�سابع كانت هي اللغة ال�سائدة يف �شمال
ال�ه�ن��د .ون�ف��وذه��ا ك��ان ب ��ارزا يف �أو� �س��اط ال�ك�ت��اب غري
امل�سلمني � ً
أي�ضا مثل «ب��رمي �شاند» و «كي�شان �شاند»
و «�أن�ن��ت ن��اراي��ان م�لا»ّ � .أم��ا �ش�أن اجل��رائ��د واملجالت
فحدث عنها وال حرج؛ فمثال حزب امل�ؤمتر الذي كان
يف مقدمة حركة اال�ستقالل ،وقد حكم البالد فرتة
طويلة ،ك��ان له جريدة يومية �أردي��ة ناطقة بل�سانه
با�سم «قومي �آواز» (�صوت الوطن) .ال�صحافة الأردية
كانت يف البداية م�ضمار ال�صحفيني املعا�صرين مثل
«ك��ول ديب نايار» قبل �أن يختاروا ميدان ال�صحافة
الإجنليزية جمال عملهم يف الفرتة الالحقة .حممد
م�سلم رئي�س حترير «دعوت» (الدعوة) الناطقة بل�سان
احلركة الإ�سالمية الهندية «اجلماعة الإ�سالمية،
وفارقليط رئي�س حترير جريدة «اجلمعية» الناطقة
بل�سان جمعية العلماء الهندية ،وموالنا �أبو الكالم
�آزاد رئي�س حترير «البالغ» و»الهالل» وموالنا حممد
علي اجلوهر رئي�س حترير «همدرد» جميعهم كانوا
من رواد ال�صحافة يف اللغة الأردية.
ك��ان ل�ل�م��دار���س الدينية وامل�ن�ظ�م��ات الإ��س�لام�ي��ة دور
كبري يف جمال اخلدمات ال�صحفية الأردية يف الهند.
يلقي الكاتب ال�صحفي �سهيل �أجنم ال�ضوء على هذا



املو�ضوع يف كتابه اجلديد «اخلدمات ال�صحفية التي
قامت بها املدار�س الدينية واملنظمات الإ�سالمية».
وهو �أحد كبار ال�صحفيني باللغة الأردي��ة يف الهند.
وخ��دم��ات��ه يف جم ��ال ال���ص�ح��اف��ة الأردي� � ��ة مت�ت��د �إىل
�أك �ث�ر م ��ن ث�لاث�ين ��س�ن��ة ارت �ب ��ط خ�لال �ه��ا ب �ع��دد من
اجل��رائ��د .ول��ه زه��اء ع�شرين كتابا ح��از بع�ضها على
جوائز من جمامع �أكادميية و�أندية ثقافية .وحاليا
ي�شغل مرا�سال لـ «�إذاعة �صوت �أمريكا» (Voice of
 )Americaيف الهند.
لت�أليف كتابه ه��ذا ،ق��ام الكاتب مب�سح نطاق وا�سع
للجرائد واملجالت ال�صادرة باللغة الأردي��ة من قبل
تلك املدار�س واملنظمات يف كافة �أنحاء الهند �شاملة
جميع املذاهب وامل�سالك من �أهل ال�سنة وال�شيعة حتى
الفرق املنحرفة مثل القاديانية .وقد حاول فيه �أن
ي�شري �إىل حما�سنها ومعائبها دون �أن ينحاز �إىل �أي
طرف منها ،كما حاول �أن يلقي النظر �إىل خلفيتها
التاريخية� .إن��ه عمل �شاق مل ي�سبقه �إليه �أح��د .وملا
خا�ض يف ل��ج البحث ع��ن املو�ضوع تيقن �أن �أح ��دا ال
يف الهند وال باك�ستان ق��د �سبقه �إل�ي��ه .وع��دم توافر
م��واد امل�صادر املعلوماتية ك��ان العقبة ال�ك�برى �أم��ام
مهمته؛ حيث مل يهتم �أي م�سلك بت�شكيل �أر�شيف
حتفظ فيه جمالته القدمية منها واملعا�صرة .ف�شمر
عن �ساعديه يف ع��ام  2009وق��ام بجولة وا�سعة طول
البالد يجمع اجلرائد واملجالت التي انقطع ن�شرها
منذ زمان والتي ال تزال قيد الن�شر حتى الآن� .صرف
مبلغا كثريا يف �شرائها .اجلرائد واملجالت الناطقة
بل�سان الإخ��وة ال�شيعة كان يرتكز ن�شرها رئي�سيا يف
«لكهنو» بينما �إ��ص��دارات �أه��ل ال�سنة كانت تطبع يف
دلهي ومدن �أخرى خمتلفة يف �شمال الهند .ولتكميل
مهمته ا�ستعان بزمالئه يف العمل .وهكذا �أخذ �سبع
�سنوات تقريبا لتحقيق �أمنيته حتى �صدر الكتاب يف
عام .2017
الكتاب مبوب ب�ستة �أبواب وعدة ف�صول هامة .الباب

الأول يحتوي على ب��داي��ة ت��اري��خ ال�صحافة الأردي ��ة
ذات االجتاه الديني و�أ�سبابها وتطوراتها يف مراحل
خمتلفة .ويف ب ��اب �آخ ��ر ي �ح��اول ا��س�ت�خ��راج النقو�ش
الأوىل ال��زاه�ي��ة م��ن ال�صحافة الأردي� ��ة التاريخية
التي ��س��ادت ث��م ب��ادت .وه�ن��اك ب��اب طويل ح��اول فيه
الكاتب ا�ستعرا�ض ال�صحائف الدينية مبنظور غري
منحاز ي�شري فيه �إىل حما�سن تلك الإ�صدارات التي
تنتمي لكل م�سلك ومعائبها وميكن القول عنه �إنّه
خال�صة هذا الكتاب .اقتب�س فيه مناذج من املقاالت
املن�شورة فيها وكلمات حتريرها حتى يت�ضح للقارئ
جليا ال�ت�ي��ار ال�ف�ك��ري ال ��ذي يحمل ت�ل��ك ال�صحائف
والرجحان الغالب فيها.
مِ ْث َل اال�ستعمار الربتغايل بقيادة كولومبو�س وفا�سكو
دا جاما ،دخل اال�ستعمار الربيطاين �أي�ضا يف الهند،
يف يده اليمنى �شركة الهند التجارة ال�شرقية ،ويف يده
الي�سرى الكتاب املقد�س .الإر�ساليات التب�شريية كانت
ج��زءا م��ن اال�ستعمار ال�بري�ط��اين .وك��ان��ت الكنائ�س
رائدة يف ت�أ�سي�س املطابع ون�شر اجلرائد .وهكذا بد�أت
املجالت واملن�شورات تظهر �إىل حيز الوجود �أول مرة
يف الهند ويف ط ّياتها ن��واة التب�شري ال�ت��ي ت�ستهدف
ج �م �ي��ع امل �ل ��ل يف ال �ه �ن��د م ��ن ال �ه �ن ��دو� ��س وامل���س�ل�م�ين
وال�سيخ ،ويعود تاريخها �إىل �سنة 1800م حيث تنقّل
كل من الدكتور «ويليام كريي» و «وياليام وارد» �إىل
«�سريام بور» مع مطابعهما كما ي�شري �إليه الدكتور
طاهر م�سعود يف كتابه «ال�صحافة الأردي��ة يف القرن
ال�ع���ش��ري��ن» .ك��ان هدفهما ن�شر ال��ر��س��ال��ة امل�سيحية
و��س��ط ال���ش�ع��وب ال�ه�ن��دي��ة .ف�ق��ام��ا بن�شر الإجن �ي��ل يف
خم�س وع�شرين لغة حملية يف الهند يبلغ عددها
مائتي �ألف واثني ع�شر ن�سخة .البعثة التب�شريية يف
«�سريام بور» لها يد طوىل يف ن�شر الديانة الن�صرانية
يف الهند وخا�صة باللغة البنجالية ،وال يهمل دورهم
�أي�ضا يف جمال ال�صحافة .ويف هذا الوقت نف�سه بد�أ
راه�ب��ان ن�صرانيان بن�شر جملة ا�سمها «خ�ير خ��واه

