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مقدمة

حسني هللا عبد بقلم

بجريانها وصالتها أتيوبيا تاريخ عن ثًا ُمتحدِّ الحبشية» «املسألة كتاَب أصدرُت ١٩٣٥ يف
إمرباطورية قل أو إيطالية، إمرباطورية منها وجعلت العام ذلك يف إيطاليا غزتها أن إىل
إيطاليا ُهزمت بعامني، ١٩٣٩ سبتمرب يف الثانية العاملية الحرب قيام وبعد جديدة. رومانية
ومن أبابا. أديس إىل هيالساليس األتيوبي اإلمرباطور وعاد والحبشة، والصومال إريرتيا يف
الحبشة باسرتداد وذلك ُحلَّت، قد الحبشة مسألة إن نقول: أن نستطيع الدولية الوجهة

منها. اإليطالية اإلمرباطورية وزوال استقاللها
وكتبها القديم الهند لتاريخ عارضني الهندية املسألة عن نتحدَّث أن ونؤثر هذا
اإلمرباطورية وإقامة األجنبية الرشكات وعهد اإلسالمي وللحكم ومنبوذيها املقدسة

هناك. الذاتي للحكم الربيطانية واملقرتحات الهند، يف الربيطانية
البالد شئون عىل العربية أبناء يقف أن فهي املوضوع، هذا بسط من غايتنا أما

وآسيا. أفريقيا يف الرشقية
١٩٤٤ عامي يف أصدرناها التي الكتب مقدمات يف ذكرناه ما هنا نذكر أن وينبغي
األسعار، وغالء الجيد غري الورق وندرة الجيد الورق عىل حصولنا عدم أن وهو و١٩٤٥،

الصورة. هذه عىل املساحة هذه يف كتابنا نقدم أن يف القراء لدى شفيعنا





احلبشة عن أشياء

أشهر أما التجارية. الوجهة من وآسيا الهند مع ومتجددة ا جدٍّ قديمة صلة للحبشة كان
ثالث: فهي الحبشية اللغات

األدبية. الكتابة يف إال اآلن تستعمل ال وهي القديمة: األتيوبية اللغة (١)
اآلن. املستعملة وهي الحبشة، وشمال اإلريرتيا لغة وهي التجرانية: اللغة (٢)

أمهرا. إىل نسبة الرسمية، اللغة وهي األمهرية: اللغة (٣)

الصابئية مثل القديمة، العرب لهجات من مأخوذة الحبشية الهجاء وحروف هذا
والحمريية.

األربعاء أيام السابع يومه يف الذكر الطفل ختان يُجرى أن األحباش عادات ومن
طفلها يكون أن ينبغي مريضة األم كانت وإذا ذلك. بعد ختانها يُجرى واألنثى والجمعة،
يف الطفلة وتنرص األربعني اليوم يف الذكر الطفل وينرص شفائها، حتى ختان دون من
قبل البرية يرشب أن للرجل يجوز وال الرجال، أماكن يف املرأة تدفن وال الثمانني، اليوم
بلده عن اآلباء أحد يغيب وعندما للرشاب. باشتياقها تتألم ألنها حامًال؛ كانت إذا زوجته
والد لدى أصدقاءه الخطيب ويوسط أوالده، عىل واإلرشاف بيته لحراسة له صديًقا يختار
بها أعراس وتقام مهورهن، نصف بناتهم يقاسمون اآلباء ومعظم الزواج، ليقبل الفتاة

الذبائح. وتُنحر مزامري
دقيق أنف ولها وبالجاذبية، العينني جمال وخاصة بالجمال فمشهورة املرأة أما
والحجازيني املرصيني كبار بيوت كانت وطاملا هيفاء، وقامة مستديرتان غليظتان وشفتان
الحبشية واملرأة . منهنَّ تزوجوا وطاملا الحبشيات، بالجواري ُمزدانة واألعيان واألتراك
الذكاء وافرة وهي الرجال، مع الحرب يف تشرتك وهي والتضحية، واإلقدام الشجاعة مثال
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وقد الوطنية، أتيوبيا نساء جمعية اسمها جمعية أبابا أديس ويف واألناقة. الهندام بسيطة
تخافوا، وال انهضوا الشبان، «أيها األمهرية: باللغة فيها جاء لوحة وحملت بمظاهرة قامت
بإذن إال الحبشية املرأة ج تتزوَّ وال هذا معكم». سنموت إننا دافعوا وطنكم، عن ودافعوا
تهرب وأحيانًا خطوبتها، عىل الشبان بجاذبيتها ع تُشجِّ وهي ملعونة، كانت وإال أبيها،
وهي — سنة ملدة له عشيقة الحبيش الرجل يتَّخذ وقد البرية، ترشب وهي عشيقها، مع

زوجها. تطيع أن الحبشية املرأة وعىل مؤقتة، زوجية
الحبشيات من السودان بغايا وأكثر كثري، والطالق منتٌرش الحبشة يف والبغاء هذا

ُمحزنة. ُمخيفة صورة يف التناسلية األمراض بينهنَّ وتكثر املهاجرات،
الداخلية الحالة تهدأ وقلما متنازعة، وقبائل وممالكصغرية واليات متقسمة والحبشة

إمرباطورها. وبني بعضهم بني أو الحبشة ملوك بني حروب فهناك الحبشة؛ يف
بنفسه — ١٨١٣ سنة يف والجاال وإيفات شواه ملك — «ساهاالسياليس» نادى وقد

أرسته. يف التوارث بطريق امُللك وجعل الحبشة، ملوك عىل ملًكا
سنة ومات ،١٨١٣ سنة ملًكا وُعنيِّ ،١٧٩٥ سنة يف ُولَِد الذي و«ساهاالسياليس»
سنة ومات ١٨٢٥ سنة ُولَِد الذي «هيالمالكوت» منهم كان أوالد، ستة له ُولَِد ١٨٤٧؛
،١٨٦٦ سنة لشوا ملًكا وصار ١٨٤٤ سنة ُولَِد الذي الثاني منليك ابنه وخلفه ،١٨٨٥
ولم ١٨٨٣ سنة تاتو اإلمرباطورة ج وتزوَّ ،١٩١٣ سنة ومات ،١٨٨٩ سنة وإمرباطوًرا
بولد وُرزقت ميكائيل، الرأس تزوَّجت التي ثواراجا بناته من كان وقد ذكوًرا. منها يُْرَزق
سنة إىل منليك لإلمرباطور خلًفا ١٩١٣ سنة إمرباطوًرا وُعنيِّ ،١٨٩٦ سنة ياسو ليج اسمه
الحبشة مسلمي يُمالئ بأنه اتهموه املسيحيني األحباش ألن فتنة ضده قامت ثم ،١٩١٦
وأغضب األملان وحالف وحالفه تركيا سلطان بخالفة اعرتف وبأنه ويُْؤثرهم، ويُقرِّبهم
املطران، لقرار يذعن لم ولكنه ياسو وهرب حرمانه، الحبشة مطران أعلن وقد الحلفاء.
ابنة زوديتو اإلمرباطورة خلفته وقد جايا. والية حاكم ميكاييل الرأس وآزره جيًشا وجمع
أتباع وبني بينها قامت وقد ،١٩١٦ سنة وتُوِّجت ١٨٧٦ سنة ُولَِدت التي الثاني منليك
الرأس وأرست ١٩١٩ سنة أكتوبر يف ساجال يف عنيفة مذبحة ميكاييل والرأس ياسو

.١٩١٧ سنة رسميٍّا زوديتو وتُوِّجت مات ثم ياسو وهرب ميكاييل
سنة ُولَِد تفري الرأس أصله كان هيالساليس، فهو الحايل الحبشة إمرباطور أما
ُعنيِّ وقد ساهاالسياليس. امللك أبناء أحد وزيروتانا بن ماكونن الرأس ابن وهو ١٨٨١
ج تُوِّ ثم ،١٩٣٠ سنة ماتت التي زوديتو اإلمرباطورة مع للعرش وصيٍّا تفري الرأس
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١٩١٢ سنة ج تزوَّ وقد هيالساليس، اإلمرباطور باسم ١٩٣٠ سنة إمرباطوًرا تفري الرأس
أصفاواصني ثم طفلة، ماتت التي ماميتى ١٩١٢ سنة له وولدت وازيرومنن، األمرية من
ُولِدت وورك عليه، غاضب اإلمرباطور أباه ولكنَّ الرسمي، العهد ويل وهو ،١٩١٦ سنة
من محبوب وهو ،١٩٢٣ سنة ُولَِد وماكونن ،١٩٢٠ سنة ُولدت أمابت وييش ،١٩١٨ سنة
«زوديتو» أن صحتها عىل نقف لم التي اإلشاعات ومن هرر». «دوق والده سماه وقد أبيه،

هيالساليس. لإلمرباطور الجو ليخلو مسمومة ماتت
حرفتهم وهو للقتال استعداد عىل أفرادها جميع جندية أمة فهي الحبشية األمة أما
قام اإلمرباطوري، الحرس باسم جيًشا هيالساليس اإلمرباطور أنشأ وقد وسجيتهم.
والسواري البيادة من وحدات وبه وسويديون، وبلجيكيون سويرسيون ضباط بتدريبه
اآلن وتدربه للطائرات، وصائدات كبرية بمدافع ز وُمجهَّ عرصية بنادق وله والطبجية،

بريطانية. عسكرية بعثة
أعداده مجموع يقل ال جيش أو حرس «حكامها» الحبشة رءوس رأسمن ولكل هذا
الحبشة إمرباطور ولدى نصفمليون، عن عدده يقل ال نظامي وجيشغري مليون، ربع عن

وذخائر. طائرات
القرعة كنظام للجندية مخصوص نظام الحبشية لإلمرباطورية يكن لم إنه ثم
الواليات من الجنود تطلب بل الغربية، الدول لدى التطوع كنظام أو املرصية العسكرية
فهو السلم وقت يف األمن حفظ يف العامل الجيش أما وضيقها. الوالية سعة بحسب
يستطيع رجل كل عىل عني فرض الجندية فتصبح الحرب وقت يف أما جندي. ألف ٢٠٠
كانت هكذا لويالتها، قبوًال وأرسعهم بالحروب شغًفا الناس أكثر واألحباش السالح، حمل
الرسدار يقودها كان التي املرصية الحملة حربها ويف سنار مملكة عىل غارتها يف الحبشة
١٨٩٥م، سنة يف عدوة وواقعة القالبات واقعة يف وكذا إسماعيل، بأمر باشا راتب محمد
أما و١٩٤٣. ١٩٤٢ بني بالدها اسرتداد ويف و١٩٣٦، ١٩٣٥ عامي يف الحبشة حرب ويف
إمرباطوًرا يرى أن قلَّ الحبشة تاريخ يراجع والذي نفسه. فلإلمرباطور العامة القيادة
املهدية أنصار قتله الذي «يوحنا» أي الرابع ياهنس لإلمرباطور حدث كما أنفه حتف مات

أسالفه. من وخالفه
حاكم وهو بالرأس، ب يُلقَّ ملك منها لكل والية، عرشة ثالث فهي الحبشة واليات أما
وهناك النجايش، أو اإلمرباطور إرشاف تحت والسياسية اإلدارية بشئونها القائم الواليات
األلقاب. من ذلك وغري زماج وقيفا وفيتواري جماج ودجاز دجاح وهي أخرى ألقاب
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هناك اإلمرباطور ب ويُلقَّ عظيم، شأن ذات إمرباطورية الصغرية املمالك تلك من وتتألف
وشاه الروس، عند وقيرص البطالسة، دولة عند بطليموس كلقب لقب وهو بالنجايش
لقب وللحبشة سابًقا. مرص والة عند وخديوي التونسيني، عند تونس وباي العجم، عند
— السالم عليه — سليمان هللا نبي ساللة من امللوك عىل يقرص أنه إال منليك وهو ثاٍن
الجملتان فُمزجت إليك» «مني لها: قال بولد منها ُرِزَق وملا سبأ، ملكة بلقيَس ج تزوَّ ألنه
اآلاليات ألحد طبيبًا كان الذي نيازي محمد الدكتور رحلة يف وجاء «منليك»، فصارت
يف قرأ إنه يقول اإلفرنج األطباء أحد سمعت قال: أنه بالسودان ١٢٨٢ه سنة يف املرصية
بلقيس كانت سليمان بن األول منليك هو الذي املولود ذلك أن القديمة املؤلفات بعض
ُحرِّف ثم سبأ املدينة يت وُسمِّ بها، لرُيبَّى سوبا مدينة إىل فبعثته قومها، من عليه تخاف
بيان إىل حاجة فال امللوك، من كثري الحبشة عرش تبوَّأ وقد الزمان، لتقادم سوبا إىل االسم

للتطويل. تجنبًا منهم؛ والية كل وزمن أسمائهم
كان وما ما، نوًعا واالجتماعية املدنية للحقوق كافلة طريقة عىل فسائر القضاء أما
كان بل القضائية، باملعامالت يختص فيما وضعية قوانني وال رشعية نواميس للحبشة
رجال أحد أقام وهناك امليالدي، عرش الثامن القرن نهاية إىل العرف مع يسري القضاء
مه قسَّ بديًعا، تنسيًقا قه نسَّ قانونًا للحبشة ووضع القبطي» عسال «أسعد املسيحي الدين
كتاب فيه مرجعه وكان املعامالت، يف والثاني بالكنيسة، يختص منهما األول قسمني:
القانون هذا عىل أطلق وقد الشافعية، السادة فقه يف الشريازي إسحاق ألبي التنبيه
األقاليم أنحاء جميع يف به املعاملة عىل اإلمرباطور جاللة صدَّق وقد «فتانفوس»، اسم
ويف حنكة، وأكثرهم سنٍّا سكانها أكرب فهم القرى يف تنفيذه عن املسئولون أما الحبشية.
بنفسه اإلمرباطور جاللة فيها القضاء يُبارش التي أبابا» «أديس ماعدا الرءوس، العواصم
الفور كملوك «شمسية» كربى مظلة رأسه عىل تُرفع ثم مكشوفة، ساحة يف يجلس وهو
اململكة أعيان من رجًال ١٢ شماله وعن رجًال، ١٢ اإلمرباطور يمني عىل ويجلس وواداي،
ى املسمَّ القانوَن ويحمل الكهنوتي، بردائه الكهنة رئيس فيهم يكون أن يشرتط الذين
٣٠ بعد عىل اإلمرباطور أمام ا صفٍّ فيقفون باملتقاضني يأتي ثم آخر، كاهٌن «فتانفوس»
صوته بأعىل املظلوم فيُنادي القضاء، هيئة عىل عرضظالمتهم يف لهم يُؤذن ثم منه، مرتًا
دائرة بني وذلك مرات، سبع يكررها اإلمرباطور، حرضة يا أي جاتهوه»؛ «جاتهوه قائًال:

لهيبته. شامل سكون يف والناس بالسالح، جني املدجَّ الحرس جنود من
محرتم رجل إىل املتخاصمان يلجأ ما وكثريًا التحكيم، نظام الحبشة يف املألوف ومن

حكمه. عند وينزالن إليه يحتكمان الطريق، يف
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بعيد. زمن منذ الحبشة غزو يف تطمع كانت إيطاليا أن يُذكر ومما
يُدعى صغريًا ثغًرا اشرتت إيطالية رشكة بإنشاء األفريقي استعمالها إيطاليا بدأت
عىل فاحتجَّ الرتكي، العايل الباب أمالك من وكانت شيخها، من ١٨٦٩ سنة «عصب»
روباتينو» «رشكة اإليطالية الرشكة ولكن مالك، غري من لصدوره باطًال؛ وعدَّه البيع هذا
لإلقامة اإليطاليني التجار بعض أرسلت التي اإليطالية الحكومة إىل «عصب» عن نزلت
معاهدة الثاني منليك الحبشة إمرباطور مع عقد الذي أنتونييل» «الكونت رأسهم عىل بها،
منتهزة إريرتيا، مستعمرة وأِلفْت غريها، وجزًرا مصوع ثغر إيطاليا واحتلت صداقة،
لتقسيم وفرنسا إنجلرتا من كل وسعي مرص، وضعف السودان، يف املهدية الثورة فرصة
اإلمرباطور وطلب الحبشة، يف بالد احتالل إيطاليا وواصلت والرشقية، الوسطى أفريقية
بني حرب ووقعت أمالكه. إىل (هرر) منليك وضم البالد إخالء (جيته) الجنرال إىل منليك
فأرسلت روجايل، من مقربة عىل ١٨٨٧ سنة يناير يف اإليطايل الجيش وهزم ألوال الرأس
اإليطاليني من نصفه ألًفا، (٢٥) عدده جيًشا ١٨٨٧ سنة أواخر يف اإليطالية الحكومة

«صاتى». الجيش واحتلَّ األهلني، من ونصفه
جنود وحارب منليك اإلمرباطور عىل انتقض يوحنا امللك أن ذلك أثناء يف حدث وقد
يف انتصارها بعد جنوده وانهزمت ،١٨٨٨ سنة مارس يف وُقتل (القالبات) عند املهدي

حياته.
أن اإلمرباطور َقِبَل عليها وبناء أوتشيايل، معاهدة (منليك) مع إيطاليا عقدت وقد

املسائل. جميع يف األجنبية والدول الحبشة بني وسيًطا إيطاليا حكومة تكوَن
باللغة ونسخة الحبشية، باللغة نسخة نسختني: من املعاهدة هذه ُكتبت وقد

تقول: الحبشية والنسخة اإليطالية،

تسوية إىل سبيًال إيطاليا ملك جاللة حكومة وساطة يتخذ أن لإلمرباطور يجوز
األجنبية. بالدول املتعلقة املسائل جميع

«يوافق تقول: اإليطالية النسخة كانت «يجوز»، الحبشية: النسخة تقول وبينما
اإليطالية، النسخة عىل ع يُوقِّ ولم الحبشية النسخة منليك ع وقَّ وقد إلخ»، الحبشة إمرباطور
اإليطالية باملعاهدة مرتبط غري بأنه الدول الثاني منليك أبلغ ١٨٩٣ سنة فرباير ١٢ ويف
إيطاليا غضبت حمايتها. تحت الحبشة جعلت أنها عىل تها وفرسَّ إيطاليا نرشتها التي
السودان بالد من كسال فاحتلت باراتريي، الجنرال بقيادة جنودها وزحفت الحبشة، من
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الهندية املسألة

الرأس جيش عىل اإليطالية الجنود فانترصت الحبشيَّة، الحدود إىل تقدَّمت ثم ،١٨٩٤ سنة
بجيشه تقدم منليك ولكن أالجي، وأمبا وميكايل أديجران واحتلَّت ،١٨٩٥ سنة يف مانجاشا
ذخائره، وغنم األلوف منه وقتل هزيمة، رش اإليطايل الجيش فهزم ماكونن، الرأس ومعه

اإليطاليون. وانسحب توسيل، املاجور اإليطايل القائد وانتحر
وْقَف يقبل حتى حبيش ريال مليون ٢٥ فوًرا له إيطاليا تدفع أن منليك وطلب
الجنرال وهو أفريقية يف اإليطالية للجيوش العام القائد عَرَضه الذي الصلح وعْقَد الحرب
للحرب، اإليطايل الجيش فاستعدَّ الرشوط هذه عىل الصلح رفضت إيطاليا ولكن باراتريي؛
تنظيم باراتريي وأعاد وهزمتها، الحبشية الجيوُش بها أحَدَقْت أقسام، أربعة نفسه م وقسَّ
الجنرال وقتل املشهورة املوقعة فيها وقعت التي (عدوة) عىل وهجم اإليطايل، الجيش
بجرح أنلينا الجنرال وأصيب الربيتوني، الجنرال وأرس دامرباميدا، والجنرال أريمندي
وُجرح وُقتل أسري، و٧٠٠٠ إيطالية وأعالًما وذخائر مدفًعا ٧٢ الحبشة وغِنمت خطري،

إيطايل. ١٠٠٠
«أدي كبري حصن عىل واستوىل إريرتيا ودخل زحفه منليك وواصل باراتريي وهرب

.١٨٩٦ سنة مايو يف التسليم عىل وَحَمَلُه برسنتاري الجنرال وحارص أوجري»،
٣٠٠٠٠ عدده بجيش يتقدم أن وأراد بالديسريا، الجنرال اإليطالية الحكومة وعيَّنت
إيطاليا وفد فذهب بالصلح، حكومته عىل وأشار محققة، الهزيمة وجد ولكنه جندي، ألف
والحبشة إيطاليا بني معاهدة ُعقدت وهناك أبابا أديس إىل ١٨٩٦ سنة أكتوبر ٢٦ يف

ا. تامٍّ استقالًال الحبشة باستقالل إيطاليا فيها اعرتفت
األرسى رساح وأطلق إنجليزي، جنيه ٧٠٠٠٠٠ قدرها غرامة منليك تسلَّم وقد هذا
بعدها وُعقدت ،١٨٩٦ سنة أكتوبر ٢٦ يف أبابا أديس يف املعاهدة عقد وكان اإليطاليني،

وإريرتيا. الحبشة بني التُّخوم تحديد صدد يف أخرى واتفاقات معاهدات
ولبنانية عربية جاليات ومنها الجنسيات، جميع من أجنبية جاليات الحبشة ويف هذا

كبرية. ثروة َجَمَع من ومنهم تجار، أفرادها وأكثر وأرمنية، ويونانية وسورية
األمريكية. الربوتستانتية سيما وال األديان، ملختلف تبشريية بعثات الحبشة ويف
السري يرأسها كان التي — اإلنجليزية البعثة َعَقدت وقد الدول. ملختلف تجارية وبعثات
مدارس وللبعثات .١٨٩٧ سنة مايو ١٥ يف الحبشة مع صداقة معاهدة — رود رنل

ومالجئ. ومستشفيات
بوتو ومسيو فايفز مسيو عضويتها يف أوربية بعثة «تاساما» الدجاز ورأس
نهر مصب عند النيل نهر إىل الحبشة واجتازت الرويس، أوتوموتوف ومسيو السويرسي
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الحبشة عن أشياء

جنراًال صار الذي مارشان املاجور إليه وصل أيام وبعد ،١٨٩٨ سنة يونيه يف السوباط
فاشودة. مسألة صاحب وهو فرنسيٍّا

قنصًال هارنجتن السري فكان الحبشية، العاصمة يف لها ممثلني الدول عيَّنت وقد
محله. يف آخر اآلن وعنّيَ مفوًضا، فوزيًرا إلنجلرتا جنراًال

والحبشة، املتحدة الواليات بني تجارية معاهدة ١٩٠٣ سنة أمريكية بعثة وَعَقدت
أملاني مفوض وزير َ وُعنيِّ الحبشة، مع تجارية معاهدة ١٩٠٥ سنة أملانية بعثة وَعَقدت

سنة. عرشين منذ الحبشة إمرباطور لدى
«إن فيه: جاء ١٩٠٦ سنة ديسمرب يف اتفاًقا وإيطاليا وفرنسا إنجلرتا وضعت وقد
األوىل املادة وقضت أتيوبيا». أمالك سالمة عىل تقيضباملحافظة الثالث الدول هذه مصالح
وسالمة السياسة الجهة من أتيوبيا ِكيان عىل املحافظة يف بينهم التعاون عىل االتفاق من
الدول هذه فإن السيايسللحبشة بالكيان تُِخلُّ طوارئ وقعت إذا أنه عىل ت ونصَّ أراضيها،
وأُبْلَِغ ،١٩٠٦ سنة يوليه شهر يف االتفاق تم وقد الخاصة، مصالحها صيانة عىل تتفق
نياتها لها يشكر بأنه الدول تبليغ عىل منليك اإلمرباطور ردَّ وقد النجايش، إىل الحال يف
يف َعنيَّ ثم سيادته، حقوق من الحد االتفاقية هذه شأن من يكون ال أنه ُط ويَْشَرتِ الطيبة
أن املذكورة االتفاقية يف تقرر وقد لعهده. وليٍّا ياسو لوج حفيده ١٩٠٨ سنة يونيه شهر
واحدة حديدية سكة سوى الحبشة يف وليس دولية، الحبشة يف الحديدية السكك تكون
نهاًرا، إال القطارات تسري وال الفرنيس الصومال يف الواقع جيبوتي وميناء أبابا أديس بني
أيام. ستة أبابا وأديس جيبوتي بني مسريها ويستغرق ليًال، املحطات إحدى عند وتقف
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األول الفصل

اهلندية املسألة تاريخ

جعلناه ما وهو التاريخ» قبل ما «تاريخ اسم عليه نُْطِلق أن يجوز ما أو األقدم الهند تاريخ
الحوادث. مشتَّت األصول، غامض الحقائق، مجهول االسم، بهذا أصدرناه لكتاب عنوانًا
أقدم ُعرفت حني والنيل، الفراتني بني املنحِرص وهو القديم، العالُم يَعرِف لم
أن عىل عليها. اإلسكندر وحملة جريانها غزوات من إال الهند عن شيئًا — الحضارات
واملعادن واإلنتاج الرتبة غنية واسعة بالد الهند أن هو يومئذ عليه الناس وقف ما جملة
وميدان للغازين هدف وأنها والزعامات، واإلمارات املمالك مئات قل أو عرشات منقسمة

املسيطرين. بني والتقاتل للتسابق
من الكثري عىل والوقوف الهند، يف األجانب تغلغل بداية كان اإلسالم ظهور ولعل
الحادي القرن منذ الهند املسلمني جيوش غزت فقد وشئونها. وجغرافيتها تاريخها
وإمرباطورياٍت ممالَك ومقيمة والغربية، الشمالية الحدود باخرتاق بادئة امليالدي، عرش
يف جديد عامل ظهر وهنا اإلسالمي. الدين أعالمها مع نارشة متتابعًة، إسالميًة وإماراتس
اآلن، إىل يومئذ منذ املسلمني وبني الهندوس بني املستمر النزاع قيام وهو الهندية، املسألة

والسالم. والصلح السكينة فرتات من هذا تخلل ما مع
األوربيني، الكاشفني رحالت هو ذلك الهندية، املسألة إىل دلف جديد عامل وثمة
ثغور من الكثري اتخاذ إىل واإلنجليز الفرنسيني التجار تسابُق ثم الربتغاليني، خاصة
ثم األوربية، املصنوعاِت أوربا من سفنُهم فتنُقل التجارية، للمبادالت أسواًقا وبالدها الهند
الفيلة وأنياب والجلود والكاكاو والشاي الزراعية الحاصالت من الخام املواد حاملة تعود
فرنسية إحداهما كبريتان، ِتجاريتان رشكتان تألَّفت أْن هذا أثر من وكان والتوابل، والنيلة
عىل يقترص لم نشاطهما وأن — وهولندية برتغالية رشكات عدا إنجليزية وثانيتهما
الرشكتني من لكل فكان السياسية، الناحية إىل امتدَّ قد إنه بل وحسب، التجارية الناحية



الهندية املسألة

الشئون يف يتدخل كالهما وكان وهنود، أوربيني وجنود مجربني ضباط بإمرة جيش
العديدين. الهندية املقاطعات أمراء بني القائمة املنازعات يف خاصة الهندية، الداخلية

املوقف، عىل الربيطانية الحكومة سيطرة إىل الرشكتني بني النزاع انتهى أن وبعد
الرشكة إلغاء بعد — الفرنسية الحكومة واقتصار اإلنجليزية، الرشكة محل والحلول
مهم عامل الهندية املسألة يف بدا كله هذا بعد الهندية، البالد بعض ضم عىل — الفرنسية
غري األمر، بداية يف ا جدٍّ ضئيلة كانت أخرى صورة اتَّخذ قد النزاع بأن ذلك قائًما، يزال ال
من قليل وغري الهندوس زعماء كثرة فأصبح الحايل، القرن يف ا تامٍّ وضوًحا وضحت أنها
غري الربيطاني لالحتالل ا تامٍّ وجالءً ا، تامٍّ صحيًحا استقالًال للهند يطلبون املسلمني زعماء

الربيطانية. الدولة مع تحالُف معاهدة عقد قبول عن ذاته الوقت يف محِجمني
تُواجه الربيطانية الحكومة أخذت ونصفية، ربعية حلول وعرض طويل تردٍُّد وبعد
الرشوط من يشء يف االستقالل يف الهند بحق اعرتفت أن إىل الهند وطنيي مطالب
واملؤتمر غاندي نادى كما الحرب إبان يف ال هذا تحقيق يكون أن عىل ظات، والتحفُّ
قيٍْد غريما يف اليابان وتُسّلم األقىص الرشق يف أوزارها تَضَع أن بعد بل الهندي، الوطني

.١٩٤٥ مايو ٧ االثنني يوم صباح يف أوربا يف أملانيا سّلمت كما رشط، وال
عالجها عىل يتوقف التي الهامة، املسائل من هنا، لها نعرض التي الهندية، فاملسألة
املسألة وترجع هذا الجديدة. الحضارة يف واشرتاكها الوسطى، آسيا شئون استقرار
اجتذبت التي وخرياتها وطوائفها، سكانها أديان وكثرة الهند، أرجاء اتساع إىل الهندية
أسباب نبذ عن لها غنى ال فالهند فيها. تحكُّمهم بل شئونها يف لهم وتدخُّ األجانب، إليها
كما الجانب عزيزة أمة تعود لكي الستقاللها األجانب واحرتام كلمتها، وتوحيد انشقاقها،

لها. نرجوه
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الثاني الفصل

القديمة اهلند

السند بالد عىل يُطلق األصل يف كان وقد هندوس، نهر اسم من مشتقٌّ «الهند» اسم
الهندية الحضارة أمارات وضحت هندوس وادي ويف وحسب. البنجاب من وجزء
باللغة و«سندهو» (٣٢١–٤٨٥ق.م) داريوس امللك كتابات نذكر أن وحسبُنا القديمة،
«بالد فمعناها هندوستان أما لنهر، اسم فهو بالفارسية «هندو» أما السنسكريتية.

النهر».
بقايا فهو الرشقي، الساحل عىل خاصة التاريخ، قبل ما عرص خّلفه ما جملة أما
وكذلك القديم، الحجر عرص من حجرية وأدوات املتبلورة افة الشفَّ الصوَّانية الصخور
الجزء من ذهبية سهام «ماسكي» يف وجدت وقد الجديد. الحجر عرص من الفّخار
يُحتمل إذ تينفيل، والية يف التاريخ قبل ما مقابر وكذلك الجديد، الحجر عرص من األخري
والآللئ َرر بالدُّ ة محالَّ واألوعية األجانب. التّجار موتى جثث رماد أوعيتها يف يكون أن
يف جرييباجيا يف الهائلة األسوار وجدت فقد الهند، تاريخ فجر يف أما والودَع. واألصداف

بيهار.
غرب يف قامت قد أنه عن وهارانا دارو موهينجو يف الحفائر أبانت وقد هذا
املدن كانت حني أي و٢٧٥٠ق.م؛ ٣٢٥٠ عامي حول القمة بلغت عظيمة حضارة الهند
«الدجلة والفراتني النيل شواطئ عىل القديم الحجر عرص أول منذ ثقافتها توسع املهمة

وهيلموند. وقارون والفرات»
وتشييد املعابد إقامة يف سخاء يف تنفق الفراتني مرصوأرض يف األموال كانت وبينما
األمر كان — الطني من أكواًخا تسكن كانت الشعب عامة أن حني عىل والقبور القصور
مدن إحدى أطالل تبدو كما اآلن آثارها يف تبدو التي «موهينجودارو» يف هذا نقيض عىل
هذا ويتلو البديع، العظيم العام الحّمام وهو الوحيد، العام املبنى الالنكشريية العمال



الهندية املسألة

والقصور املعابد من يشء يكشف ولم العاديِّني. للسكان الطابقني ذات الدُّوُر املرتبة يف
مجاٍر إىل واملراحيض الحّمام غرف من للمجاري أنابيب وللمساكن الطراز. هذا عىل
بصوامع تتصل العفاشة» أو «الكناسة للزبالة مستودعات الجدران ويف الشوارع، يف
كانوا التجار أن ويبدو والزراع. التجار من الدور سكان وكان الدار. خارج الكناسة
الفراتني» بني ما الجزيرة، «أرض وميزوپوتاميا عيالم يف وجدت فقد الحقول؛ يف يعملون
وتاريخها «كيش». من وآخر «أور» يف أحدها قديم؛ هندي طابع ذات أختام خمسة
املاشية ويربُّون والشعري، القمح يُنِتجون فكانوا الزُّرَّاع أما السارجوني. العرص من أقدم
مركباتهم تجر الثريان وكانت وأصدافه، السمك طعامهم يف يتناولون كانوا كما والدجاج،
القمار. يمارسون وكانوا الجياد، دون واإلبل الفيَلة يستخدمون وكانوا العجلتني، ذات
نقدية عملة بمثابة املستطيلة النحاسية الُقضبان من ُوِجد ما يكون أن املحتمل ومن
تاريخ يف ُعِرَف ما أقدم هذه فإن ق.م، السابع القرن يف ليديا قبل ما إىل تاريخها يرجع
املحفورة األختام أما والعاج. والفضة الذهب أشغال يف مهرة ُصيَّاغهم وكان العملة.
لم كان وملا الصور، من مؤلَّفة كانت كتاباتهم أن عىل تدل فإنها النحاسية، واأللواح
املصورة. الكتابة هذه إيضاح إىل العلماء يهتِد لم معروفة، أخرى لغة جانبها إىل يوجد
بعربات الهني «البيل» يلعبون فكانوا األطفال أما والصوف. القطن يغزْلَن فكنَّ النساء أما
باألقواس مسلحني فكانوا املحاربون أما النُّحاس. أو الفّخار من املصنوعة اللَُّعب من

الواقية. والدروع السيوف ُدون والِحراب والرِّماح
الحضارات ذات األمم من الهند أن من أكثر يعرفوا لم التاريخ رواد كان ولنئ
بني كثرية ألسباب الهند ربوع إىل هاجرت التي اآلرية الساللة إىل أصولها ترجع التي
ظهور من ا جدٍّ أقدم العريقة الحضارة تلك منشأ أن إال عديدة، جهات من مختلفة فرتات
عرش والثاني عرش الخامس القرنني بني الهندية األودية إىل نزح الذي اآلري الجنس
عىل تدل كما و٤٣٠٠ ٣٧٠٠ إىل القديمة الهند حضارة وترجع هذا املسيح. ميالد قبل
السند وادي يف وهاريا موهونجودارو يف األثري بالكشف الخاصة الرسمية التقارير هذا
أبو األستاذ هذا من يشء إىل أشار كما ،١٩٤٥ إىل ١٩٣٤ منذ غريها ويف ١٩٢٢–١٩٣٣

الدين. محيي الحسنات
شامخ رصح بناء يف ساهم الذي السامي الجنس من قوٌم الهند يسكن كان لقد
حتى نعرف ال أننا بَيَْد التاريخية، العصور أقدم منذ وشاملة كاملة إنسانية لحضارة
أقدامهم آثار إىل يرشدنا ما لدينا وليس الهند، إىل القوم هؤالء نزل وملاذا متى اآلن
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الذين مر السُّ الدرافيدينّي شاكلة عىل التاريخ يف األوىل للمرة رأيناهم وقد الهجرة، لدى
حولهم التاريخية الدراسة كشفت وقد أمرهم. عىل ُغلبوا ثم اآلري يل السَّ وجه يف وقفوا
معها تجعل الفرَعونيَّة املدنيَّة ُرِقيَّ راقية مدنيَّة عىل كان السامي الدرافيدي الشعب أن
الساللة إىل يَُمتُّون كانوا أنهم الباحثني من فريق أكد وقد همجيني، الفاتحني اآلريني

ِبِصَلٍة. السامية
واستطاعت التاريخ، عصور أقدم منذ الهند ربوع يف الساميَّة األمة عاشت لقد
األمم كانت بينما اإلنسانية، للمدنية الصالحة العنارص َجَمَعْت حضارة لبناء َه تَتََوجَّ أن
مواطنها يف والكلدانيني واآلشوريني البابليني مذابح إىل أخريًا أدَّى نزاع يف األخرى السامية
العامرة، البلدان من حولها وما الرافدين أودية يف املاء جري تسيل الدماء فكانت املعروفة،
كما السامي، الجنس معالم من كثري عىل قضت قد املستمرة الحروب هذه أن شكَّ وال
كانت التطاحن هذا عن منأًى ويف البرشية. الحضارة ُرسل من كثريين أرواح عىل َقَضت
كاملة إنسانية حضارة وتُنتج السامي العالم عن منعزل يف تعيش الهندية السامية األمة
حضارة معالم درسنا وكلما األقدمني. املرصيني حضارة عن التاريخية قيمتها تقّل ال
أن بَيَْد كثرية، التشابه وجوه رأينا األقدمني املرصيني حضارة ومعالم القدماء الهنود
بني التشابُه ذلك وجوه من كثريًا شوَّهت قد اآلريُّون عليها أسدلها التي الكثيفة الستائر

القديمتني. تني األمَّ
(١٩٢٢–١٩٣٣) األخرية السنني يف الهندي «پزجي» الدكتور مة العالَّ كشف وقد
اشرتك وقد أمواهها، وضفاف الهندية األَودية يف الخالدة الساميَّة األمة تلك آثار من كثريًا
(النمساوي) اشتاين أوريل أمثال املسترشقني من الباحثني وكبار الخرباء من كثري معه
مركز القيِّم الكشف بذلك حّددوا وقد األنرتوپولوجي. العالم كيت وأرثر مارشال وجون

قبُل. من االسم بهذا تعرفت التي الهندية الحضارة من اآلريني
إىل بها واهتَدْوا الحياة، يف السامي الجنس نظريات من كثريًا اآلريون اقتبس لقد
اللغة إىل العلمية اصطالحاتها ونقلوا اآلرية، إىل السامية من فحوَّلوها العقلية، الطرق
املقدسة كتبهم بها ودوَّنوا اآلريّة، الهجرة قبل الهند يف معروفة تكن لم التي السنسكريتية
عىل املغلوبة الشعوب عىل وفرضوها الرسمي، والديوان املقدَّسة العبادة لغة واتخذوها
وأخذت الدولة، يف خطريًا مركًزا «السنسكريتية» الجديدة اللغة احتلَّت وهكذا أمرها،
شيئًا وتندثر تختفي الدرافية اللغات وبدأت العامة، الحياة مرافق جميع عىل تُسيطر
أن غري السمراء، الساميّة الشعوب من املاهراتا فإن املاهراتا، لغة ذلك ومثال فشيئًا،
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فرضه الذي السيايس للسلطان أَثَر وذلك اآلرية، السنسكريتية اللغة أرسة من لغتها
غريهم. عىل الفاتحون اآلريون

يف عاش الذي «الدرافيدي» السامي الجنس من األلوهية نظرية اآلريون أخذ لقد
كما القدسية، الدينية الطقوس يف إياه محاكني بعيدة بقرون اآلريني هجرة قبل الهند
إىل السامية الحضارة بذلك فانتقلت الدرافيديني، لدى السائدة االجتماعية النظم اتبعوا
دون السامية الحضارة مآثر جميع أزالوا بل القدر، بهذا اآلريون يكتِف ولم اآلريني، أيدي
تحت بعضها ودفنوا هياِكَلها ودّمروا غالبًا املقدسة كتبها حرَّفوا وقد شفقة، وال هوادة
وأخريًا فيها. للكرس القابلة غري التَّذكارية لوحاتها أخَفوا كما الرتاب، من عميقة طبقات
موهونجودارو منطقتي يف الناصعة الحقائق تلك وجوه عن اللِّثَاَم پزجي تحريات أماطت

السند. وادي من الصعيد أعىل يف وهاريا السند، نهر من الغربية الضفة عىل
إىل باإلضافة الخارق اآلريني وذكاء املمتازة اآلرية العقلية أن به امُلسلَّم من أنه بَيَْد
تنميق يف كثريًا ساعدتهم قد العوامل من إليهما وما الواسع وثرائهم النادرة ظروفهم
األمور يف طويلة حقبة اآلريون تفرَّد وقد العاَلمني، بني وإبرازها وتنسيقها الحضارة تلك
ومنها كثرية فكرية مدارس الزمن مر عىل فيهم ونشأت فيها، وذابوا فيهم فذابت العقلية
واملدرسة اليوجية واملدرسة أنواعها، اختالف عىل الربهمية واملدرسة الفيدية املدرسة

أنواعها. اختالف عىل البوذية واملدرسة الجينية
ُعرف قد إنه قل أو يشء التحقيق عىل عنها يُعرف فلم األقدمني الهنود ديانة أما
تستأثر كانت اإللهية األم وأن الثور يعبدون كانوا أنهم نذكر أن وحسبنا ا. جدٍّ القليل عنها
أنها مارشال جون السري وعند الخاصة. والصور التماثيل من يبدو كما عظيم، بقرص
الهند سيفا عبادة أما بينهما. وما والبلقان إيران يف نظائرها من ُوجد بما الصلة وثيقة
أو الهندوس وادي سكان من ا مشتقٍّ يكون أن يُحتمل منها جزءًا أن ذلك مركبة، فهي
محفوًرا كان الذي النار موضع هناك يوجد لم أنه عىل اآلريني، إىل نقلها آخر شعب من
«هاريا» يف ُوجد قد أنه عىل تُحرق، جثتهم فكانت املوتى أما اآلريني. دور من دار كل يف
اإلنسان كان مما أخرى شخصية وأشياء الطعام آثاُر بعضها يف تََخلَّف قليلة مقابر
قد الفيضانات أن ويبدو هذا األموات. عالم يف ليستخدموها موتاه إىل يقدمه البدائي
«موهينجو يف وجدت وقد بلغته. الذي واملدى القديمة الهندوسية الحضارة آثار اكتسحت
الهندوس إىل القديم الطريق يف كايوت والية يف وكذلك الطوابق، ذوات من ثالث دارو»
وحضارة دارو «موهينجو راجع: .١٩٣٥ يف ُكشفت رقيٍّا أقل حضارة آثار ُوجدت قد

مارشال». جون سري «تأليف الهندوس»
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استقرأنا إذا القديم، الهند تاريخ من قليل أو كثري يشء عىل نقف أن نستطيع كذلك
واإليرانيون هم يَرجعون — قدمنا كما — اآلريون وهؤالء املقدسة، اآلريني أشعار
والالتينية، واليونانية بالفارسية النسب قريبة لغة ويتكلمون واحد، أصل إىل «الفرس»
كان وإن اآلرية األمة حياة عن النور يكشف القديم أدبهم أن ذلك والسالفية، والتيوتونية
يشء من يكن ومهما وسيلته. التاريخية الروايات تتحقق لم غزوها أو الهند اآلريني دخول
عىل سيطرت قد الفلسفية واآلراء الدينية األفكار أن الهند هؤالء دخول أثر من كان فإنه
جاءت وقد الفينديا. تالل إىل وجنوبًا الجنج نهر مصب إىل الهندوس من سكانها حياة
ترجمت قد اإلنجليزية» الهند رشقي «رشكة أن ذلك متأخرة، وفلسفتهم القوم أدب دراسة
هذا وبعد .١٧٧٦ يف اإلنجليزية إىل الفارسية من األوىل للمرة القديم السنسكريتي األدب
دراسته إىل فاستند كالكاتا، يف العليا املحكمة عضو جونز ويليام سري جاء سنوات بعرش
أثر من وكان الحديث، املقارنة اللغات علم أسس وضع يف السنسكريتية، للُّغة العميقة
اإلسالمي الحكم قبل الهند تاريخ عن الغطاء من يشء انكشف أن الدراسات هذه أمثال
من بأسوار محوَّطة كانت الهند أن هذا أسباب من ولعل امليالدي، عرش الحادي القرن منذ
ثقافة سوا يُؤسِّ وأن حضارة، يشيِّدوا أن للهندوآريني فأتيح يتلوها، ما حجبت التي الجبال
الشاملة. البوذية والعقيدة الوطنية الربهمية الديانة هذا مقدمة يف ولعلَّ بهم، خاصة
والثقافة الحضارة ِسرَي يف ومسلمني ويونان فرس من األجانب لغزوات يكن ولم هذا
األرض يزرع الهندي الفالح يزال ال إذ عميق؛ أو محسوٌس أثٌر وتقاليدهما الهنديتني
أدب وعىل حياته تقاليد عىل محافًظا معينة، دينية قراءات تاليًا ِبَعَصَويِْن، النار ويشعل
معه أدخل الذي الربيطاني االحتالل إىل السنني آالف منذ َسَلِفِه مثال عىل اآلرية الحضارة

إليهما. وما والثقافة الحضارة يف واألوربية الربيطانية النظم من كثريًا

الهندي الشعب أصل

«الدرافيديني» اسم عليهم يُطلق قوم بقاعها أكثر يسكن كان الهند، اآلريون غزا حني
الغزاة أن غري الهند، جنوبي يف «التاميل» ململكة القديم االسم وهو «الدرافيدا» إىل نسبة
وصفتهم وقد «الوطني». ومعناها «داسياس» أو «داس» اسم «الدرافيديني» عىل أطلقوا
قرى يسكنون الهند شمال يف وكانوا عريض، وأنف سوداء برشة ذو شعب بأنهم «الفيدا»
يف األرز حقول ري نظام أدخلوا قد يكونون وقد املاشية، من قطعانًا ويملكون محصنة
«رحالت كتابه يف فوستار» «ب.س. وعند «فالية». كانت فقد ديانتهم أما الكنج. وادي
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قد الشعب هذا أفراد أن :«١٩٢٩ طبعة بعدها؛ وما ص٤٣ وإقامته، البدائي اإلنسان
األقىص الهند سكان مؤلفني ق.م، الرابعة األلف نهاية حول الجديدة ِغنيا استعمروا
ال التي اللغات من ويبدو هذا معروفة. غري فهي األوىل انتقاالتهم أما الصني. وجنوب
يف أوضحناه كما وهو النيوليتكي، اإلنسان يجد أن يمكن أنه الهند، يف مستعملة تزال
الهندية القبائل نسل يف الجديد، الحجر عرص إنسان التاريخ»، قبل ما «تاريخ كتابنا
الذين يكون قد هذا وعىل وامليناس. البهيل كقبائل الغابات تسكن كانت التي البدائية
حني بلوخستان، يف الدرافيديني عن تخلفوا قد الحارض الوقت يف الرباهوية يتكلمون

للهند. األوىل غزوتهم طريق يف جازوها
تراجعوا إنهم بل مكان، كل ويف طويًال اآلري الغزو أمام الدرافيديون يقف لم
سالح كان الحجر، من الدرافيديني آالت كانت بينما ألنه لهم؛ أذعنوا أو اآلريني أمام
أرضهم فقدوا الذين الوطنيني عىل الغلبة لهم كانت ثَمَّ ومن املعادن، من وأدواتهم الغزاة
اآلري الغزو وقفوا قد الجنوب سكان أن غري قطعانًا، بل للغزاة عبيًدا وأصبحوا وحريتهم

اقتحامها. يمكن ال تكاد التي والغابات الفيندايا تالل أمام قرونًا
يُطِلق الرعاة من أناٌس الواسعَة السهوَل يسكن كان ا جدٍّ القديم التاريخ ومنذ هذا
الخصومة دبيب بينهم دبَّ اإلخوان، أي «آرياس»؛ اسم اآلخر البعض عىل بعضهم
الصخور من متَّخذين جنوبًا، متالحقة غري فرتات يف جماعات منهم فهاجرت واالنقسام
وبناء والدفء األرض فالحة يف أخشابها اتخاذ مع األشجار تحطيم يف عاونتهم فئوًسا
قانعني الزراعة يف أمرها عىل غلبوها التي األقوام أبناء يستخدموا أن وَوِسَعهم األكواخ،
الغربي الشمال يف الفسيحة الخصبة السهول إىل امتد الذي والغزو، وبالحرب بالسيادة
األصليون السكان الداسيون، أبداها التي العنيفة املقاومة عىل متغلبني الهند، بالد من
«شودارس» اسم بعدئذ الناس عليهم وأَطَلق الغازية، الغاشمة للقوة فدانوا املنطقة، لهذه
الدكن مستنقعات إىل الباقون فرَّ أن بعد املنبوذين، طبقة بعضهم من تألَّفت الذين

اليوم. إىل هناك ولبثوا وغاباته
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اهلند يف اآلريون

لغات مجموعة اآلرية أن اآلريني» ووطن الكلمات «بيوغرافية كتابه يف ميالر» «ماكس عند
يكن مهما اآلرية اللغات إحدى يتكلمون الذين هم اآلريني وأن بوروميان، األنيدو ى تسمَّ
والجديدة» القديمة «الهند كتابه يف بكينز» هو و. «إ. وعند بالدهم. وموقع برشتهم لون
آريون. بأنهم يفخرون كانوا أفرادها وأن أومباال، منطقة يف كانت الريجافيدا جماعة أن
ما منها عديدة، قبائل وكانوا إيران، هضبة يسكنون األصل يف كانوا واآلريون هذا
بداوة أهل كانوا الهند، إىل رشًقا ذهب ما ومنها وأوربا، الصغرى آسيا إىل غربًا ذهب
سنسكريتية آري كلمة إن ويقال: وغزو. ولصوصية وهمجية وحرب ومراعي ورحالة
يف تجيء رئيسية لغة «الهندوأوربية» واسمها اآلرية اللغة وأن النبيل، ومعناها األصل

قسمان: واآلرية السامية. اللغة بعد القديمة العاملية املنزلة

واإليطالية. والكلتية واليونانية التيوتونية وتشمل األوربية: (١)
القديمة، واإليرانية والهندوإيرانية، واألرمنية األلبانية وتشمل األسوية: (٢)

والسنسكريتية. والباليتوسلوفية،

آسيا شعوب

«رشوق عىل دالة فتكون عربي، أو آشوري أصل من مشتقة «آسيا» كلمة تكون قد
«غروب عىل دالة فتكون نفسه، االشتقاق مشتقة أوربا كلمة تكون قد كذلك الشمس».
رشقي، شعب الروس أن ويبدو هذا غامضة. املسألة فإن األمر، من يكن ومهما الشمس».
الصينيني أن يبدو كما والصينيني؛ والهنود الرتك يشبهون وأنهم أرومته، ناحية من
ناحية من جاءوا واإليرانيني الهنود وأن الغربية، حدودها ناحية من بالدهم إىل جاءوا
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من جاءوا فقد واملغول الرتك أما الشمال. من وسيام بورما سكان وجاء الغربي، الشمال
آسيا. وسط

الهند يف وحضارتهم اآلريني استقرار

بالحوادث أي ق.م؛ سنة ٣٠٠٠ من أكثر منذ يبدأ الهند تاريخ أن الهندوسيني عند
كان أنه لنا تُبنيِّ تاريخية نظرة أبعد وأن «ماهابهاراتا»، العظيمة امللحمة يف املفصلة
البرشة سود وهم األصليون، السكان الدارفيديون، (١) األرض: يف يناضالن شعباِن هناك
الغربي الشمال ممرات من جاءوا الذين وهم النقية، الجميلة البرشة ذوو اآلريون و(٢)
كذلك الهندستان. سهول اآلريون واحتل الجنوب، إىل الدارفيديني وساقوا الهند، لحدود
عرص يف البنجاب يف نزلوا قد اآلريني أن العظيم، األدبي التذكار هذا الريجافيدا، من يُؤخذ

قدمنا. كما سنة ٣٠٠٠ من أكثر منذ قل أو مجهول، تحديده
يف كانت الفيدية الديانة أن عىل ١٤٠٠ق.م هو التاريخ هذا فإن األوربيني عند أما
يبدءون الغربي الشمال حدود عىل اآلريني ر يُصوِّ القديم والشعر هذا السادسق.م. القرن
يحارب بعضها متقاتلة، تبدو كانت قبائل يف الهندوس نهر شاطئ عىل الطويلة رحلتهم
أو األرسة أب وكان األصليون. السكان وهم البرشة سود ضد متحدة أو اآلخر، بعضها
العبادة بشئون ليقوم متعلميها أحد يندب قد أنه غري ذاته، الوقت يف قسيسها الجماعة
فكان مكانة: للمرأة كان وقد رئيسه. يَنتخب قد الذي الشعب، باسم املقدسة والتضحية
الزوجة إحراق عادة تكن ولم حرمة، الزوجية وملنزل مقدًسا، الزواج وكان الشاعرة، منها
الجوهري منهم وكان املعادن، يعرفون اآلريون وكان يومئذ. معروفة زوجها دفن عند
والجَواد السفن بناء َعرفوا كذلك اآلخرون، ناع والصُّ ق والحالَّ اس والنَّحَّ والنَّجار والصائغ
أهم املاشية وكانت بعُد الفيل استخدموا قد يكونوا لم أنهم غري الحرب، يف واستخدموه
يُقدِّمون وكانوا يأكلونه، الهندوسيون يكن لم الذي البقر لحم يأكلون وكانوا ثروتهم،
يسريون وكانوا السوما، نبات من ر مخمَّ رشاب لهم وكان آلهتهم، إىل والرشاب اللحوم

السود. السكان طاردين رشًقا
قبيلة، وجمهورية وإمرباطورية دولة ١٦ هناك كان امليالد، قبل السادس القرن ويف
أقدم أنها يبدو التي أودة، ومملكة واألفانتي والفاماس؛ ومجادة، كوزاال، كإمرباطوريات
السابع القرن يف وصلوا قد الدارفيديني أن واملظنون هذا ٦٠٠٠ق.م. يف الهند يف دولة
فتطّورت بالدهم، إىل بها وعادوا الساميّة، الهجائية الحروف وعرفوا بابل، إىل امليالد قبل
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القديمة الديانات أن ويبدو هذا وغريها. وسيالن وسيام الهند يف الهجائية الحروف عنها
فقد تقريرها، ويزعمون منشئوها يصوغها أن قبل ا جدٍّ قديمة أصول إىل ترجع الهند يف
الهند يف لطائفة دينية عقيدة وهي «الجينزية» يعرفون التاريخ قبل ما فالسفة كان
قبل السادس القرن يف الديانة هذه أنشأ وقد مليون. من أكثر اآلن تعدادها غريها، دون
وأن املادة، فناء وبعدم كلِّها الحياة بتقديس تُنادي وهي ماهافريا، فارداهمانا امليالد
التي البوذية، الفالسفة هؤالء َعَرَف كذلك بذاتيتها. تحتفظ املتتابع دها تجسُّ يف الروح
أصل وكان «٥٦٨–٤٨٨ق.م» كابيال مملكة راجا بن بوذا جوتاما ٥٢٠ق.م. يف أنشأها
ويف املستنري» «الرجل فمعناه بعدئذ، عليه أُطلق الذي بوذا اسم أما هارتا. سيد اسمه
والحرمان التجوال يف أعوام ستة ممضيًا وولده، وزوجه داره هجر والعرشين التاسعة
تلقى وهناك جويا، بوذا يف املعرفة شجرة تحت الصوم يف له بقي ما يقيض أن آثر ثم
أي أنشأها؛ التي الجديدة العقيدة الناس يُعلِّم يومئذ منذ ومىض والحكمة؛ االستنارة
اإلنسانية، النفس إنقاذ إىل ترمي الحياة يف طريقة عىل تقوم أصلها يف كانت التي البوذية
حني النريفانا درجة بلوغ وغايتها الخاصة، الفلسفية طريقتها لها ديانة إىل تطورت ثم
ينبغي ما تتضمن كذلك الدنيا، ملذات من وينسحب كلها شخصيته من اإلنسان يتجرد
من والتحرر الصحيح العقيل والتفكري الحق عىل حياته لتقوم به يقوم أن اإلنسان عىل
هنا نذكر أن وحسبنا بعد. كله هذا وسنوضح العزوبة، عىل ع تُشجِّ فهي اإلنسانية، القيود
إحدى فهي واليابان. والصني وبورما التبت يف انترشت قد الهند، عدا فيما البوذية، أن

سيالن. يف الرئيسية الديانة وهي الصني، يف الثالث الديانات
اآلن. مليونًا ١٦٠ العالم يف البوذيني عدد ويبلغ الالمية، إىل تطورت فقد التبت يف أما
«وقد النهضة عىل جديًدا باعثًا البنجاب يف اليونانية املمالك من البوذية وجدت وقد
قسيس ألف ٦٤ يعول وكان البوذية، إىل «٢٦٤–٢٢٧ق.م» بيهار أو ماجده َمِلك تحول
كان كما فاصًال العرص هذا وكان موناسيرتم. تدعى ومملكة للعبادة، ودوًرا بوذي،
ترجع وقد ٣٢٧ق.م. يف الهند اليونان غزا ولقد املسيحية. يف قسطنطني اإلمرباطور عرص

هذا. من أبعد إىل األدنى والرشق الهند بني التجارة
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والبوذية اآلرية

من الهند إىل نزلوا باآلرية ينطقون أناًسا أن التاريخ َعَرَف ٢٠٠٠ق.م. سنة نحو منذ
وكيفما متالحقة، غزوات يف أم واحدة غزوة يف جاءوا هل يُعرف وليس الرشقي، شمالها
سكانها وكان اآلرية، اللهجات إحدى وهي السنسكريتية لغتهم نرشوا فإنهم األمر، كان
من أرقى حضارتهم كانت ولنئ البرشة. سواد إىل أقرب أو اللون قمحيي األصليون
والجنج. الهندوس وديان بامتالك مستمسكني غري كانوا أنهم إال اآلري الشعب حضارة
السكان يف باالندماج حافلني غري غريهم عن بمعِزل يكونوا أن آثروا اآلريني الغزاة أن كما
إنهم إذ واحد؛ عنرص إىل الهند سكان املؤرخ يرد أن العسري من أن عىل األصليني،

أقساًما. منقسمون
أصله الذي بوذا صائغها أو ُمنشئها كان التي فهي إليها أرشنا التي البوذية أما
األقسام أحد تحكم كانت أرستقراطية أرسة وليد جوتاها سيدهاتا — قدمنا كما — اسمه
عمه بابنة اقرتن قد عرشة التاسعة يف فإنه الهيمااليا، جبال منحدرات يف الصغرية
املرشقة الشمس أشعة تحت الحديقة يف والتجوال الصيد يهوى وكان جميلة، فتاة وكانت
متطلًعا بها برًما أصبح أن الخلية الحياة هذه أثر من وكان األرز، حقول وري واألحراش
عهدها أن إىل ذاهبًا والخمول اللهو حياة عن عوًضا والتفكري الجد حياة أخرى؛ حياة إىل
باإلنسانية ينزل فيما يُفكِّر «جوتاما» وطفق مفيدة. تكون أن عن أبعد وأنها طال، قد
اك نُسَّ أحد قابل أن له اتفق أن إىل السعادة وفقدان القلق وأسباب واألمراض الكوارث من
الديني والجدل التأمل يف الوقت يُمضون وكانوا أرضها يف منترشين كانوا الذين الهند،
أنه ويبدو َقْفَوهم، يَْقُفَو أن «جوتاما» آثر وهنا الدنيوية. الحياة هذه حقيقة عن بني منقِّ
زوجه كانت حني ليًال مغادرته إىل وعامًدا داره، إىل يعود جعله روحي شعور اه تغشَّ قد
تارًكا قريته حدود من خرج أن إىل القمر ضوء يف جواَده ممتطيًا حديثًا، املولود طفله مع
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من أخذه ًعا مرقَّ ثوبًا ارتدى ثم الدار، إىل عاد الذي جواده، عىل محموًال وسيغه جواهره
الدنيوية املظاهر كل عن عاريًا «جوتاما» وأصبح األنيق، الثوب أعطاه أن بعد املارَّة أحد
ال الكهوف، يف القابعني اك النُّسَّ من جماعة لقي هناك الونديا، جبال يف مكانًا بلغ أن إىل

املجاورة. القرية يف لحاجة إال يغادرونها
خمسة مع يَأوي أن مؤثًرا املادة، وراء ما علم يف هؤالء بمذهب «جوتاما» يَْقنَْع لم
نهج عىل ذنوبه، عن املرِهقة والكّفارة بالصيام نفسه آخذًا الغابة، إىل اك النُّسَّ صحبه من
ليًال واليقظة الصوم عىل يقوم الذي والزُّهد ك التنسُّ رصامة من الهنود عن ُعِرف ما
وقد والعلم، القوة إىل الطريق هي الفلسفة هذه أن «جوتاما» رأى فقد النفس، وتعذيب
من القايس الرضب هذا عىل لبث وقد الهند؛ يف لها رضيب ال شهرة بهذا لجوتاما ذهبت
بفلسفة َصْحبَه فاجأ غشيته، من أفاق إذا حتى رهقة، وأصابته عليه أُغمي أن إىل ك التنسُّ
يبحث التي الحقيقة بأن مناديًا الطعام عىل واإلقبال ف، التقشُّ ترك إىل ترمي جديدة
عائدين صحبه هجره وهنا البدن. صحيح وكان شِبع إذا إال إليها يصل ال اإلنسان عنها
شجرية تحت يأكل جلس أن إىل البالد بني متنقًال وحده مىض فقد هو ا أمَّ بنارس، إىل
فلسفته الرتميق من له استوى أن إىل والنهار الليل عامة مفكًرا ُمطِرًقا ولبث نهر، عند
دير امللك حديقة يف أكواًخا معهم متخذًا صحبه؛ مستعيًدا بنارس إىل فعاد الحياة، يف
الباحثني من الكثريين ملتقى أصبحت التي املدرسة، يشبه ما أنشئوا وهناك بنارس، يف
أسباب مستكمل غري أنا ملاذا السؤال: هذا حول يدور جواتيما تعليم وكان الحكمة، عن

السعادة؟
شهوات إىل مرجعها اآلالم فإن يشء، كل مصدر النفس أن فهو السؤال يعنيه ما أما
اإلنسان شقاء أن «جوتاما» وعند حزنًا، ومصريه شقاءً حياته كانت يقهرها لم فإذا الفرد،
واألنانية، البقاء حب وثانيها والرشاهة، املختلفة الشهوات حب أولها ثالثة: إىل يرجع
عىل القضاء تمَّ أي النفس؛ قهر تمَّ فمتى والبخل. والدنيا الشخيص النجاح حب وثالثها

الخري. أسمى عىل اإلنسان وحصل الروح صَفت النزغات، هذه
أن اإلنسان من تتطلب التي اليونانية الفلسفة تُناِقض الفلسفة هذه أن يف ِمراء وال
اإلنسان تأمر التي العربية الفلسفة تُناِقض كما َوَجٍل، غري يف الصواب يتعرف وأن ينظر

حق. هو ما يفعل وأن ربه يخىش بأن
يُدعى شخص يف مجسمة األرض إىل تجيء الحكمة أن يومئذ اليهود عند كان وملا
آخر وأنه بوذا أنه «جوتاما» أصحاب زعم فقد الزمن، من فرتة كل عند وذلك «بوذا»
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وكذلك اللقب. هذا َقِبَل قد «جوتاما» أن يثبت ما ليس أنه مع — بوذا جمع — البوذة
منتظرين. يزالون وال املهدي ظهور املسلمني من أناس انتظر
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اهلند غزو بعد والربمهية اآلرية

وتطورت البدائي، طابعهم فقدوا البنجاب، أرض يف تقدَّموا كلما الغزاة اآلريون كان
ممالك يف واالتحاد التجمع إىل املبعثرة، األقوام حالة ومن والبساطة، السذاجة من حالتهم
الزعماء صغار وأصبح األصليني، الوطنيني خصومهم ملواجهة الجمهوريات يشبه وما
ازدادوا قد الجندية يف العريقون وهم الكشاتريني أن حني عىل للمحاربني، ُقوَّاًدا اآلريني
أن َوِسَعهم ومن جنوًدا كانوا من العامة ومن «الفيزيا». العامة وسادوا وسؤدًدا، شوكة
ص٢٠٧ الفيدا فهرس من األول الجزء مطالعة من يبدو كما الكشتارية، رتبة يبلغوا
األيام مدى عىل أصبحوا الكشتاريني إن ثم الريجفيدا، من ص١٠٤ السابع والفصل

«الراجبوت». ومنهم للجيش والُقوَّاد الضباط طبقة يؤلفون العدد كثريي
ميدان أمامهم انفسح منذ تقتحم ال ثابتة منزلتهم جعل إىل الرباهمة عمد وقد هذا

املستمرة. الحروب يف القواد باشتغال السلطة
الفيدا، وا يُفرسِّ أن َوْحَدهم لهم الذين الهندوسية العليا الطبقة جماعة هم والرباهمة
منصب يشغل أن يستطيع الذي هذا هو والرباهمي للهندوس، املقدس الكتاب وهو
كهنة الرباهمة، بها يُنادي التي الديانة فهي الربهمية أما الهندويس، القسيس أو الكاهن

فيهم. العليا الطبقة من الهندوس
الحية العنارص أن الدينية بالطقوس القسس أو الكهنة قيام أثر من كان قد أنه غري
الكشاتريون اتَّحد أن هذا عاقبة من وكان واالرتباك؛ العطب أصابها قد الوطنية الحياة يف
امللك سلطة أن حني عىل الحكومة، دفة وتسيري الحكم أداة لتنظيم الرباهمة مفكري مع
الثالث الفصل راجع — «السابحا» القبيلة جمعية يف له الشعب تأييد عىل قائمة لبثت قد
امللكي القس مركز تثبيت أثر عىل القسيس سلطة ثبتت قد أنه كما فافيدا. اآلثار من
ما تاليًا الجند ظفر سبيل يف يصيل لكي املعارك يف الجند يصحب كان الذي «اليوروهيتا»
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الزراعة عىل جهدهم يقفون أخذوا «الفيزيا» الشعب عامة إن ثم األعداء. هزيمة إىل يدعو
يطلقونه اآلريون كان الذي االسم وهو «سودار»، تدعى راقية طبقة وثمة والتجارة،
وأصبح بعضهم اندماج أمكن وقد عبيًدا، واتَّخذوها أرسوها التي (الداس) طبقة عىل
دهراما من الخامس «الفصل مانو لقانون وطبًقا حقرية. ِمَهنًا يحرتفون أحرار منهم
كان وقد هذا آرية. غري بامرأة اآلري اقرتان ثمرة يجيء الذي الولد آريا يصبح ساسرتا»،
قدمنا كما — بَرشتُهم كانت فقد الدرافيديون أما الهيئة. وحسني القامة طوال اآلريون
املجتمع، يف التاليتني الطبقتني يؤلفان والرباهمة الكشاتريون كان وبينما سوداء، —
كبريًا الدرافيدية السودار وبني «الفيزيا» بني البَْوُن كان — قليل غري بينهما واالختالف

الشعبني. بني الفاصل السنسكريتي» «اللون الفارنا كانت إذ ا، جدٍّ
األصليني، الوطنيني يف األيام؛ مدى عىل اندمجوا قد اآلريني فإن يشء من يكن ومهما

املنعزلة. األرايض وبعض «راجبوتانا» والية يف إال الهند يف أصيٌل آريٌّ ثَمَّ فليس
مالبس أللوان تبًعا أنه الطوائف» ر «تطوُّ كتاب من ص٤٤ يف «شامسرتي» وعند
األصفر، وللفيزيني األحمر، وللكشاتريني األبيض، اللون للرباهمة الهندية: الطبقات
الحضارة عدا األسيوية الحضارات أقدم الهند حضارة ولعل األسود. وللسودريني

الصينية.
بل مستقلة، ليست الحية الكائنات أن إىل األحياء دراسة من «داروين» ذهب وقد
يذهب كان ما نقيض عىل قرابة، بينها فإنَّ ثَمَّ ومن قديمة، أصول من تسلسلت قد أنها
برهنت قد اآلثار دراسة أن إىل فيذهبان وبريي» سميث «اليوت األثريان أما العلماء. إليه
ترجع وغريها واليونان وبولينيزيا وإيران والصني الهند يف القديمة الحضارات أن عىل

القديمة. املرصية الحضارة هو واحد أصل إىل
األرسة عىل مؤسسة والطائفة دينية، وحدة األرسة جعل عىل تقوم والربهمية هذا
يف الحكومة «نظرية كتابه من ص٣٣٨ يف لرازان» «ب وعند الربهمي. قسيسها ومعها
لنفسه، يعيش ال الفرد أن عىل تقوم «الطائفة» يف األساسية الفكرة أن القديمة» الهند
لألعمال. طبًقا موزَّعة تكون أن ينبغي الدنيا وخريات واالمتيازات واملكانة السلطة وأن
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والربهمية البوذية بني

الفيدا بنبذ وذلك الدين إصالح إىل الدعوة أثرها من كان عقلية حركة الهند يف قامت
واملصلحني الرجعيني بني الخالف لبث وقد «البوذية». ووضع الذكر، اآلنفة وملحقاتها
حني ٣٢٧ق.م. عام يف خاصة الربهمية عىل الغلبة «للبوذية» بعدهما أتيح وقد قرنني،
أن حني يف الهند، يف غلبتها إىل عادت الربهمية أن غري البنجاب. سهول اإلسكندر غزا
الرابع». «الفصل يف أوضحنا كما واليابان الصني يف العقائد من غريها عىل تغلبت البوذية
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السادس الفصل

كتاباهلندوساملقدس الفيدا

راجت التي واألشعار والرتانيم والصلوات واألغاني األساطري جمع الذي الكتاب هو الفيدا
الهندوس عند املقدس الكتاب هي — هذا عىل و«الفيدا» القديمة. والغزوات الغارات خالل
«الرباهمة»؛ تلقاه وعنهم وأنبيائه املايض قادة إىل موجه هللا من وحي أنه يعتقدون الذين

القسس. أو الكهنة طبقة أي

السنسكريتية الهندويسواللغة األدب

من يتألف فهو اآلري، األدب أقدم يعدُّ وحكمة، وعقيدة تاريخ كتاب أنه إىل والفيدا،
فإنها السنسكريتية، اللغة أشكال أقدم أنها إىل وهي، الفيدية باللغة األربعة الفيدا كتب
إذ املقدسة»، «القصة معناها والفيدا هذا الخاصة، لغة أي الكهنة؛ من املنشدين لغة
السامهيتا صنوف من بها جاء ما يُِعدُّون أنهم حني يف بها، موحى الهندوس عند إنها
حتى قلب ظهر عن الفيدا كتب يحفظون الهندوس وكان متوارثة. كتعاليم (املجموعات)
يف مشافهة الكتب يتناقلون كانوا الفيدية عرص نهاية نحو وإىل الكتابة عرفوا أن بعد

فيها. خطأ ال دقة
اللغة إليه تطورت ما فهي مًعا) (املوضوعة الحريف ومعناها السنسكريتية، اللغة أما
فكانوا العامة أما أرضاآلريني. لغة أو اآلريني وأرستقراطيي الرباهمة لغة وكانت الفيدية،
منترشتني والساكسونية النورماندية الفرنسية اللغتان كانت كما بالباركريتية يتكلمون
غري سنة، ألفي من أكثر تتغري ال السنسكريتية اللغة لبثت وقد هذا الفتح. بعد إنجلرتا يف
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إىل ترجع لهجة، أو لغة ٢٢٢ إىل السنسكريتية من تفرعت قد الهند يف الكالم لغة أن
أصلية: لغات خمس

يف الشمالية واملراكز ناجيور كوتا يف املوندا جماعة يتكلمها األوسرتية: أقدمها (١)
يتكلمها إذ انتشاًرا؛ العالم لغات أكثر وهي الجوند، مثل البدائية القبائل ولغة مدراس
«راجع البنجاب إىل نيوزيلند ومن مدغشقر إىل أمريكا جنوب يف إيستار لغة من أناس

.«١٩١١ يف الهندي اإلحصاء تقرير من ٥٢٤
والتيلوجية التاميلية ومنها آري، أصل من ليسوا الذين الهنود يتكلمها الدارفينية: (٢)

والجنوبية. الوسطى الهند يف مليونًا ٨٦ ويتكلمها إليها تنقسم أخرى لغات وخمس
واملاراثية والبنغالية الهند، سكان ثلث لغة وهي الهندية إىل وتنقسم الهندوآرية: (٣)

والبنجابية. والجوجرياثية
املسلمون. فاتحوها الهند يف أدخلها التي السامية: (٤)

صينية. التبيتو (٥)

املقدسة؟ الهندوس كتب تألفت كيف

فالشعر الدقة، إىل منها الفرض إىل أقرب وهي بعد، اآلتية للتواريخ تبًعا الفيدا تألفت
األول الجزء و١١٣ ص١١٢ «راجع ١٢٠٠ق.م. حول وضع قد الفجر أوشاس إىل املوجه

الهند». تاريخ من
إىل يرجع الفيدا كتب أقدم أن الفيدا» يف القطبي «الوطن كتابه يف تيالك ج. ب. وعند
أريون «راجع و٤٠٠٠ق.م. ٦٠٠٠ بني يبدأ اآلرية للحضارة عهد أقدم وأن ٤٥٠٠ق.م.

.«١٩١٦ طبعة للفيدا-پونا القديم األثر يف وأبحاث
عىل: والقديمة الجديدة الفيدا وتشتمل هذا

للضحايا مصاحبة الثامن، الكتاب يف ورد ما شاملة نشيًدا ١٠٢٨ الريجفيدا: (١)
اآللهة. إىل

«الريجفيدا». من أغاٍن مجموعة وهي فيدا: الساما (٢)
والنَّثر ونثًرا، ِشعًرا قربانية صلوات عىل وتشتمل السوداء، (أ) الياجورفيدا: (٣)
من النثر تعليقات ُفصلت وفيها البيضاء، و(ب) بالتعليقات. مختلط األقدم الفيدي

املكررة. األوراد
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املقدس الهندوس كتاب الفيدا

والُرْقية والسحر الرشيرة األرواح يف الجمهور عقائد تصف التي األثارفافيدا: (٤)
بل مقدس، سماوي ككتاب به يُعرتف ال وقتًا لبث قد الكتاب وهذا سنة. آالف ثالثة منذ

به. يعرتفون ال الجنوبية الهند براهمة يزال ال

كانت وإن معقدة غري «الريجفيدا» كتابهم عهد يف الهنود ديانة كانت وقد هذا
عبادة عىل تقوم ديانتهم كانت إذ متعددًة؛ القرابني، إليها يقدِّمون كانوا التي آلهتهم

متنوعة. أشكال يف صة مشخَّ الطبيعة

أخرى كتب

منها: نذكر أن حسبنا أخرى، كتب وثمة
سطر، ألف ٢٠٠ من مؤلَّف وهو كثريين، مؤلِّفني وضع من وهو بهاراتا املاها كتاب
يرجع أنه ويرجح قانونية، وبحوث وقصص ودين فلسفة عىل يشتمل وهو قرون، وثمرة
من يشء عىل نقف ومنه ب.م. الرابع القرن إىل ق.م. الرابع القرن منذ عهد أقدم إىل

الهندوسية. السياسية الفكرة
عىل معانيها وغُمضت «الفيدا»، لغة عُرست األيام ومطويات الزمان امتداد وعىل
عمد أن أثره من كان مما والرشوح املتون من بها أُلحق ما تعقيًدا وزادها املتأخرين،
جديد كتاب يف هذا فظهر املتباينة، الرشوح بني التوفيق إىل — الكهان أي — الرباهمة
الالهوتي الرتميق وفيه ٥٠٠ق.م. يف «اليوپانشاد» اسمه له ذيل تاله «براهمانا»، اسمه
التحرر، أساس املعرفة وأن النفس وصفاء القلب طهارة إىل الداعية الصوفية والنزعات

الرباهمانا. شعائر لبعض إلغاءً تعد أخرى أشياء وفيه
تعدد فيها تقرأ الهندوكية، الوحي كتب هي واليوپانشاد والرباهمانا والفيدا هذا
وهذه والحلول. الوجود ووحدة التوحيد ونزعات اختصاصاتها وتنوع واإللهات اآللهة
تكون أن من املختلفة بالعقائد يرخص اجتماعيٍّا نظاًما تكون أن إىل أدنى الثالثة الكتب

معينة. عقيدة إىل دعوة
وإليها الخلق انبثق منها وحدة إىل األيام عىل ترقت قد املتعددة اآللهة هذه أن عىل
أما الفيدا. خاتمة الحريف ومعناها الفيدانتا من أعقبه وما «اليوپانشاد» يف خاصة يعود،
اإلنسان إدراك كان وإن واحد، يشء اإلنسانية والنفس هللا أن فهو «الفيدانتا» أساس

متباينان. أنهما له يصور
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كتاب واألشعار والقصص األساطري من طائفة من األيام، عىل تألفت، وقد هذا
إذ املحدثون الهندوس يقدسه الذي الكتاب وهو امليالدي، السادس القرن يف «بيورانا»
وحقائق دينية، وتراتيل الخلق، وعن والقديسني اآللهة حياة عن مفصًال بيانًا فيه يقرءون
يف اآللهة أما اللغة. وقواعد والقلب املوسيقى وقواعد الترشيح، عن وشيئًا األرض مركبات

فثالثة: الكتاب هذا

الخالق. اإلله براهما، (١)
يد يف أيٍد وأربع رءوس وأربعة لحية ذي رجل صورة عىل الحافظ اإلله فشنو، (٢)
ويف املقدسة، الكتب رمز الشجر أوراق الثانية اليد ويف القوة. رمز الصولجان منها:

للصالة. رمز وهو عقًدا يحمل الرابعة ويف اللبخ، ماء زجاجة الثالثة
املهلك. اإلله سيفا، أو شيفا (٣)
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للتاريخ كمصدر املقدسة الكتباهلندية

هي واملرويات، القوانني ومجموعات القصصية األشعار من أعقبها وما الفيدا ُكتب إن
جمع مستطاًعا وليس السنني، مئات خالل يف اآلريني عن التاريخ عرفه ملا الوحيد املصدر

االستنتاج. طريق من إال الحقائق
يحفلوا لم كهنتهم أن ذلك تتبعها، امليسور فمن واالجتماعية، الدينية تطوراتهم أما
االجتماعية والنظم والقانون والفلسفة الدين تتبع همهم كان بل السيايس، بالتاريخ
واليونان، الفرس غزاها منذ إال الغربية الشمالية الهند تاريخ تدوين يبدأ ولم والعلم.
تفصيالت وبعض وسكانها حوادثها تحديد وعن الهند تاريخ عن يشء ُعِرف يومئذ فمنذ
عىل معروَفني غري وفاته وتاريخ بوذا جوتاما ميالد تاريخ يزال ال أنه غري فيها. الحياة
«أرثا الفرس ملك تاريخ سياق يف اليونانيني بعُض الهند عن َكتَب وقد الدقة. وجه
ووصول األكرب، اإلسكندر حملة منذ يبدأ فإنه الصحيح التاريخ أما منيمون». كسرييكس

للهند. إمرباطور أول بالط إىل نيكاتور سيلويكاس سفري ميجاستينز
جغرافية أسبابًا هناك أن الهند» تاريخ من األول الجزء «ص٦٦–٦٧ كامب وعند هذا
الشعب بأن القول إىل تدعو وعاداتها» البرشية واألجناس للسالئل «وصفية وإثنولوجية
سكانها وكان بوهيميا. وأعايل واملجر النمسا يف الخصبة السهول من جاء الهندوآري
أوربا هجرت قبائلهم بعض إن ويقال ٢٥٠٠ق.م. حول «الويروس» اسم عليهم يُطَلق
اخرتقوا أن وبعد و١٥٠٠ق.م. ٢٠٠٠ بني زمن يف «بلخ» باكرتيا إىل فوصلوا آسيا إىل
إىل ومنها أفغانستان، إىل كوش الهندو ممرات مجتازين جنوبًا ذهبوا الوسطى، آسيا
الجومال. وأنهار الكورام كابول أبواب من الغزاة من فريًقا هناك اآلريون وكان السهول،





الثامن الفصل

الطوائفاهلندية نظام أصل

القيام أساس عىل اآلخر بالبعض بعضها رابطة تقوم أرس مجموع الهند يف الطائفة
من عرف ما أشد من الزواج قوانني إن إذ والطعام، الزواج خاصة املقررة بالطقوس
حني عىل أرسته، نساء من يتزوج ال أن الرجل عىل يفرض وراثي نظام والطائفة أمثالها،
يسمون الحّكام بَمهمة إليهم يُعهد أناس وثمة طائفته. خارج من يتزوج أن له يجوز ال
عىل كاالعتداء القوانني، بمخالفة يتصل فيما للفصل طائفة كل تُعيِّنهم «البانشايات».

والديون. الزواج، ونقض العامة اآلداب
يُثبت ما ثمة ليس أنه غري سماويٍّا، أصًال للطائفة أن بعقيدة املؤمن الهندويس وعند
مراحل الطائفي النظام جاز وقد هذا البنجاب، يف كانوا حني الطوائف عرفوا اآلريني أن
أو املختلط، الزواج طريق عن بغريها الطبقات إحدى أهل اندمج كلما خاصة مختلفة،
أبقي سواء هندوسيٍّا، منها فخذًا أو بطنًا أو األصلية الوطنية القبائل إحدى تصبح حني
أو غريها، إىل األصلية حرفتها من جماعة تنتقل حني أو غريه، أم األصيل اسمه ألن االسم

الطقوس. تتغري حني أو جديدة طائفة تأليف إىل الناس من فئة تعمد حني
الهند تاريخ يقرتن أن هذا أثر من يكون أن — بيَّنَّا كما واألمر — بعجيب وليس
طوال الهند، تشهد ال وأن املتخاصمة، والدويالت الدول وبقيام الداخلية والحروب بالفتن
للحكومة يتاح كان حني وذلك والسالم، السكينة من قليلة فرتات غري الطويل، عهدها
اإلمرباطوريات، هناك قامت طاملا هنا ومن البالد. عىل إرادتها لفرض القوة املركزية
لنظامهم خاضعني كانوا إنهم إذ الهندوس؛ حياة يف هذا يؤثر أن غري من وسقطت
واملدنية. االقتصادية والتِبعات والدينية االجتماعية الواجبات من عليه يقوم بما الطائفي
واليتامى األرامل حماية نظام من ظهرانيهم بني قائًما كان ما هنا نذكر أن وحسبنا
النظام وراء من الهند َجنَِت لقد ويليامز»: «مونري قال والَعَجَزة. السن يف والطاعنني
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وقمع نظامية، لهيئة الفرد خضوع كفالة — بالذات التضحية روح إذكاء إىل — الطائفي
ل». التَسوُّ ومنع الرذيلة،

املنبوذون

الهند يف فيبلغ عددهم أما طوائفها، أحقر الهند يف «األنجاس» املنبوذون ويمثل هذا
عالج عىل يُِعني أن يرجى ومما السكان. من املائة يف عرشين نحو وحدها الربيطانية
واإلنسانية الديموقراطية املبادئ ونمو عامة الهنود املتعلمني عدد ازدياُد مشكلتهم،
واألسواق. الُقُطرات يف يتقابلون السكان يجعل مما املواصالت؛ وكثرة العائالت وتشابك
قبل ما تاريخ يشهدها لم بخصائص امليالد قبل السادس القرن امتاز ولقد
واألثر، الذكر خالدي املعارصين املفكرين عظماء من ثالثة هناك كان أنه ذلك التاريخ:
بابل، يف اليهود بني ويتنبأ يعلم كان الذي (أشعيا) شيئًا اآلخرين عن أحدهم يعرف ال
طبيعة حول تدور التي النظرية بتحقيقاته معنيَّا إفيسوس يف كان الذي و«هراقليتيس»
من بنارس يف وحواريِّيه تالميذه يُعلِّم كان الذي بوذا» «جوتاما فكان ثالثهم أما األشياء.

الهند. مدن
فقد الرتميق، يف وجديًدا األفكار يف تبدًُّال امليالد قبل السادس القرن شهد كذلك
من تبدي — وغريها الصني ويف الثالثة، هؤالء فيها ظهر التي البالد يف العقول، رشعت
امُلندِّدة باآلراء الجهر يف الشجاعة رضوب ومن السخيفة املعتقدات ِرّق من التحرر أمارات
الضحايا وتقديم الكهنة وتقديس امللوك بتأليه يتصل فيما والتقاليد املعتقدات بهذه
سن سنة ألف عرشين بعد جاوز قد العالم كأنما ما وأشباههم، لآللهة قرابني البرشية

الرجولة. عهد ليستقبل الطفولة
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أقوام خمسة من أمة تكوين أثرها من كان الهند يف اآلريني حركة فإن يشء من يكن مهما
غريها. عن استقاللها لها وأرسة أرسة رب أساسها قبيلة كل القبائل، من عدد إىل تقسم
بدائية الشمالية، الهند يف المباال الرشقي الجنوب غزوهم قبل اآلريني حياة كانت
املستعمرات مؤلفني غاباتها مجتازين أبوابها مقتحمني البالد غزوا أنهم ذلك وبسيطة،
مجموعات من تتألف يومئذ وكانت محصن، موقع حول كانت القرية أن ويبدو القروية.
املنزلية النار وبها والخيزران، الهندي والغاب الخشب من املبنية والزرائب املساكن من

موقد. مكان كل من تشتعل املقدسة
إلنتاج ثوًرا عرش اثني أو ثمانية أو ستة األرض حرث يف تستخدم األرس وكانت
املجاورة الغابة يف ترعى املاشية وكانت واملروية، املسمدة الحقول يف الشعري يشبه ما
طعامهم وكان والزبدة، الدقيق من الكعك ويصنعون األبقار، يحلبون وكانوا للحقل،
يذبحون وكانوا اآلن. هي كما تستعمل الزبدة وكانت والفاكهة، الخرض اآلن؛ هو كما
ويبدو لآللهة. وتضحيات قربانًا يقدمونها أو لحومها ويأكلون واملاعز واألغنام الثريان
السلطة تأكيد أجل من له املخصصة الضحايا موسم غري يف يُؤكل يكن لم الجواد لحم أن
هي «السورا» وكانت ورسعته. الحيوان قوة اكتساب أجل من يُؤكل كان كما امللكية،

اإلسكار. وشديدة الحبوب من مشتقة الشعبية البرية
من وأحيانًا الصوف من أثواب ثالثة أو ثوبني يرتدون الفيديون الهنود وكان
فيَْطُوونه الرجال أما يَْجِدْلنَُه، النساء وكان شعورهم، ويزينون طون يمشِّ وكانوا الجلود،
الذهب يعرفون األقدمون اآلريون وكان أحيانًا، كالكرة لفات ونه يلفُّ أي رونه؛ ويَُكوِّ
ي ُسمِّ هذا أجل ومن والصدر، للرقبة حليًا ويستخدمونه األنهار أعماق من ويستخرجونه
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من يبدو كما للوحوش صيادين اآلريون كان كذلك الذهبي»، «النهر الهندوس نهر
سمك. صيادي يكونوا لم أنهم غري املقدسة، «الفيدا» كتب أحد «الريجفيدا»

الذي للرجل وكان األحرار، القرية رجاُل االعتيادية األعمال بعبء ينهض وكان
أدوات لصنع املعادن يف الطارق يتلوه الرشف، مكان العجالت وصنع النجارة يحرتف
الحشائش. من الحصري ويَْجِدْلن القماش، وينِسْجن الثياب، فيَِخْطن النساء أما نحاسية.

األرواح تناسخ عقيدة

وال تموت ال األرواح أن أي تتناسخ؛ األرواح أن البوذية إىل «الرباهمانا» منذ الهندوس عند
الطفولة منذ اإلنسان نحو صعًدا تنمو أنها كما بدن إىل بدن من تنتقل أنها أي تفنى؛

العمر. قصري الفرد أن حني يف الكمال تتطلب النَّْفس أن ذلك الشيخوخة، إىل

الهنود عند اللهو صنوف

كان إذ مًعا، والنساء الرجال يمارسه كان الطلق الهواء يف الرقص أن هنا نذكره ومما
والناي العود من مؤلفة أدواتها كانت التي واملوسيقى الغناء ومثله اللهو، أسباب من
يؤدونها كانوا التي املقامرة يتبعه العربات سباق عندهم وكان والطبلة. (املزمار) أو

اللون. البني البندق من مقدار باستعمال

الزواج

عدا ُقرباه ذوي من امرأة بأية يقرتن أن الرجل عىل محرًَّما يكن لم للفيدا األوىل الكتب يف
زوجها وفاة بعد تقرتن أن األرملة عىل وكان يتزوجوا، أن األطفال عىل كان كذلك األخت،
بآخر تقرتن أن لها كان أنه يبدو كذلك بمولود، عقبت تكن لم متى أقاربه أحد أو بأخيه

منقطًعا. غيابًا زوجها غاب متى
العادي للرجل كان أنه غري معروف، غري رجل من بأكثر امرأة زواج كان ولنئ
املثل بواحدة الزواج أن عنده فكان املفكر الرجل أما واحدة. من بأكثر يقرتن أن يومئذ
والعارش». السادس الفصلني املقدس، الريجفيدا كتاب «راجع الفاضلة. لألخالق األعىل

الزفاف، وحفلة ين للمدعوِّ طعاًما تكون لكي الزوجة منزل عند تُذبح األبقار وكانت
أن قبل أرستها نار موقد حول بها وماضيًا زوجته بيد ممسًكا الزوج فيها يبدو كان التي
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أنه «الريجفيدا» من العارش الفصل مطالعة من ويُؤخذ هذا الزوجية. منزل إىل تغادرها
لالنفصال، قابل غري اتحاًدا كان أنه عىل يدل ما املنزلة، وجالل الحرمة من للزواج كان
الواجبات تأدية يف تشاركه وكانت محرتمة، مكانة زوجها دار يف للزوجة كان كذلك

الدينية.
ا جدٍّ قديمة كانت فقد زوجها، وفاة إثر عىل الزوجة إحراق أي «الساتي»؛ عادة أما

عرش». الثامن الفصل — فافيدا «اآلثار مطالعة من يبدو كما بعدئذ وقفت أنها غري

املوتى جثث إحراق

«الريجفيدا» من ويبدو هذا إحراقها. عن املتخّلف ورمادها موتاهم جثث يدفنون وكانوا
نذكر أْن وحسبنا الثانية، الحياة عن غامضة معاني غري يومئذ يعرفون ال كانوا القوم أن
كانت الروح أن أو «الباما»، عالم يف اآللهة مع مساكن اآلدميني ألرواح أن عندهم أنَّ
«الريجفيدا». يف ظل لها يبدو فال املوت بعد العقاب فكرة أما الزرع، أو املاء إىل ترحل

الحرب

والدروع والزرد الخوذات يلبسون النبالء، أي الكشاتريون؛ وكان الجيش، يقود امللك كان
وكان أقدامهم، عىل وهم يقاتلون فكانوا العامة أما مركباتهم. يف وهم ويقاتلون اللينة
الحربية والحيل الحركات فنِّ عن شيئًا عرفوا أنهم يبدو وال األسايس، سالحهم القوس
العسكرية صيحته وتناديه أعالمه تصحبه نظام غري يف يتقدم الجيش وكان «التاكتيك»

الطبل. عىل والرضب الصاخبة

الحكومة

من — قدمنا كما — مؤلفة كانت أنها كما ملٌك، وآريني الهند قبائل من قبيلة لكل كان
يف امللك كان ولنئ هذا «فيزيا» الفيز و(٣) الكشاتريا. و(٢) الرباهما. (١) ثالث: طبقات

الكشتاريني. طبقة من يُنتخب أحيانًا كان أنه غري وراثيٍّا، األصل
القسيس كان ولنئ اجتماعات، يعقدون رجاله وكان سلطته؛ عىل آمن غري امللك وكان
يقوم واسعة أصبحت التي الدولة شئون يف يتدخل يعد لم شاندراجوبتا عهد عىل الهندي
ألغى فقد البوذية، روح حكومته يف أشاع آزوكا أن إال — عديدون موظفون بأمرها
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من عرش الرابع العام ويف دينية، مواكب املرحة امللكية املواكب من وأبدل امللكي، الصيد
الناس بتعليم االعتيادية، أعمالهم جانب إىل يقوموا، بأن اإلداريني املوظفني أمر حكمه
عىل مقصورة مهمتهم أناًسا املوظفني كبار من عني آخر، عام وبعد واألخالق، الدين
من أكانوا سواء معتقداتهم تكن مهما الجنَسني من للرعايا والتقوى الدين قواعد تعليم
الذنوب عىل يعاقبوا أن أيًضا املوظفني هؤالء وعىل غريهم، أم امللكي القرص يف العاملني

الخريية. الهبات ينظموا وأن
نهض إذا حتى هدوء يف عاديٍّا سريًا تسري يومئذ إىل سنة ثالثمائة منذ البوذية كانت
واإلدارة، بالعناية تختصها اإلمرباطور أوامر وأصبحت رسميٍّا ثوبًا لبست آزوكا بها
الثالث البوذي املجلس عقد منذ خاصة الخارج، إىل التبشريية البعثات إيفاد إىل وتذهب
الراهب ابنه أوفد قد آزوكا إن ويقال أشهر، تسعة مدة ٥٢٣ق.م. حول باتاليبوترا يف
وقد سكانها. دين البوذية فأصبحت سيالن إىل ميرتا، سانجها الراهبة وابنته ماهندرا
وضبط والسعادة العقيل والسالم باألمان الناس ينعم أن وشعاره آزوكا أمنية كانت
من الحجرية واألعمدة الجرانيتية الصخور عىل الديني تفانيه مبادئ ُدوِّنت وقد النفس،
يصدر وكان لشعبه، الحامي بمثابة وكان أعماله؛ إقرار قبل الشمال يف يوسافزاي مملكة
يؤديه ما مقابل ملكه تمويل وواجب الطاعة حق رعاياه عىل له وكان والقضاء، العدالة
بداية يف املال، من له يؤدونه ما وكان لألرض، املطلق املالك يكن ولم الخدمة، من لهم
يف «يوروهيتا» قسيسه استشارة إىل يعمد امللك وكان والتطوع. التربع سبيل عىل األمر،
كان هل معروًفا وليس قانونية، وحدة يومئذ معدودة تكن ولم اململكة. شئون إدارة
واملدنية. الحربية سكانها شئون عىل اإلرشاف له كان وإن وراثيٍّا القرية رئيس منصب
لعقوبة ِذكر هناك وليس عليه، املجني حق من كالرسقة الجريمة عىل العقاب وكان

الريفيدا. يف اإلعدام

املهن

٨٠٠–٦٠٠ق.م. وحول صغرية، أمالًكا وكانت للمتوطِّنني األصلية املهنة الزراعة كانت
الحيل صائغو هناك وكان الخشب، من تُصنع الدُّور فكانت مكانها، الصناعة أخذت
والبهلوانيني والدجالني واملنجمني الحالق مهنة ُعِرَفت كذلك والنساجون. والجواهر
يومئذ، معروفة غري النقود كانت وملا واستعمالها. الفضة وُعرفت املجفف، السمك وباعة
املوزون والذهب الذهبي العقد أَخذ التي املاشية وبني السلع بني تُجرى املبادلة كانت
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دائرة تتسع أن قبل طعامه يف اللحم يتناول الهندويس وكان التعامل. يف محلها يحل
الفصل يف إليه املشار التحريم ذلك بالحيوان»، املساس «تحريم األهيزما بمبدأ العمل

الرذائل. عداد يف املسِكر الرشاب مع هذا جعل الذي اآلثارفافيدا كتاب من السادس
السحر. صاحبهما قد كان وإن الفلك، علم بتقدم فيه التقدم اقرتن فقد الطب أما

الدين فكرة وتطور الفلسفة

ينهض األرسة رئيس لبث فقد والفلسفة، الدين فكرة تطور التقدم، ظواهر أبرز ومن هذا
احتفال إىل تطور فقد عالنية والجسدية الحيوانية القرابني تقديم أما املنزلية. بالطقوس
عقيدة إىل متطوًرا أكثر أو عام إىل الحاالت بعض يف ا ممتدٍّ يًسا قسِّ ١٧ أو ١٦ يشمل

اآلخر. العالم يف املرة بعد املرة يموت اإلنسان أن وذلك األرواح، تناسخ

الحكم يف وأثرها الهندية الديانات

كانت بينما أنه غري جنب، إىل جنبًا والبوذية والجنيزية، الربهمية، الثالث: الديانات عاشت
البوذية كانت كريشتا، شكل يف وفيشنو سيفا اإللهان وكان املوطد، النظام تمثل الربهمية
خدمة يؤدي الربهمي القسيس يعد فلم الدقيقة، املعقدة الطقوس ذات الربهمية تطارد
وأصبحت الدولة، موظفي من معدوًدا امَللك قسيس كان وإن رسمية، صبغة لها دينية
من معًفى كان شخصه أن عىل الغابة. يف صومعته يسكن وبات التعليم، القسيس مهمة
الخامس الكتاب من الثامن الفصل ص٢٧٠ «راجع — والتعذيب واملصادرة الرضائب
امللك عهد عن أمره عرف الذي الوحيد األدب أو الوحيد الكتاب وهو سسرتا»، أرثا
استوىل أن بعد امللك عن نزل قد شاندراجويتا إن ويقال بيندوسارا، وابنه شاندراجويتا
أرسل الذي بيندوسارا ابنه وخلفه وصارجينا، ناربادا، شمايل كلها الهندية البالد عىل
إىل امُلْلك فانتقل ٢٧٤ق.م. حول بيندوسارا مات وقد تاكسيال. يف الثورة لقمع آزوكا ابنه
يف الدرافيدية اململكة عىل استيالؤه عهده يف حدث ومما آزوكا، واسمه املائة، أوالده أحد
مأل قد الرعب فإن ذُبحوا، قد أضعافهم وكان ألًفا، ١٥٠ قتل قد كان وملا كالينجاس.
الحرب، سنة ٢٦٢ق.م. بُعيد البوذية إىل الربهمة من فانتقل الحياة، إىل نظرته وبدَّل قلبه
كما جريئًا برجا الديني، زيه يف وهو وأقام السنجا ودخل الرهبنة يف كتلميذ نفسه وأعدَّ
عرش الثالث القرن يف بعدئذ فعله ما إىل شبًها أقرب آزوكا صنعه ما وإن هو. وصفه
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أسبانيا محرر وكاستيل قشتالة ملك فرديناند وسانت فرنسا ملك لويس سانت امليالدي
الهند يف الحكومة «نظرية كتابه يف و٩ ٨ ص براسادا إن الدكتور ويقول رسقطة. من
أن أي والزمنية؛ الروحية السلطتان تندمج الهند يف االجتماعية الحياة يف إن القديمة»:
ساحل عىل كوثاك إىل غربًا كاثيوارا ومن جنوبًا، سيداپورا واحد. يشء والدولة الكنيسة

أوريسا.
وسيام وبورما سيالن ت عمَّ أن البوذية لبذرة آزوكا غرس ثمار من كان فقد اآلن أما
البوذي، تفانيه إىل آزوكا، أن عىل والتيبت. ومونغوليا واليابان وكوريا والصني وكامبوديا

األخرى. األديان حيال متسامًحا كان
رضورة من به ُقيِّد مما الرغم عىل فيها الحكم أساس هو الهند يف امللكي النظام كان
يحمي أن امللك واجبات أوىل وكانت الفيدا، يف ورد كما عنه الشعبية الجمعية رضاء
من والعرشين السادس العام ويف بوذيٍّا آزوكا أصبح ومنذ بينهم. العدل يُقيم وأن رعاياه
والطيور الحيوان لذبح املقيِّدة األوامر من سلسلة ُمْصِدًرا نباتيٍّا، الطعام أمىس حكمه،
لتقديس مقدمة هذا وكان السنة. يف يوًما ٥٦ مدة السمك صيد ُمحرًِّما وتشويهها،
وغريها اإلعدام ألحكام مبدًال والفقراء، املسنني عىل عطوًفا وكان الهندوس، عند الحيوان
إلعداد أو الحكم الستئناف باملوت عليهم للمحكوم أيام ثالثة مقرًرا العقوبات، من

العقوبة. لهذه أنفسهم
وكان باتاليبوترا. العاصمة مركزه مباًرشا حكًما الواسعة بالده يحكم آزوكا وكان
األعىل الرئيس بمثابة آزوكا وكان وكالينجا، وأوجاينيا تاكسيال يف الحكم يتولَّْون والة له
القبائل أفراد يُسالم وكان إدارتها. أمر غريه قبل إليه يرجع واألقاليم الدول من ملجموع
بالحدود، يتصل فيما أما الربهمية. آلهتهم ذكر طريق عن نفوسهم يف ويُؤثِّر البدائية
بثقتها يظفر وكان املورية، لإلمرباطورية الغربي والشمال الجنوب يف قبائلها كانت فقد
التي السياسة هذه شئونها، يف التدخل عدم إىل ترمي سياسته وكانت بها، الرفق بإبدائه
الغازيتة يف ومائتني سنة بألفي يومئذ بعد الربيطانية الهند حكومة أعلنته فيما وردت
ما تعديل شأنها من قيود أية بإدخال تسمح ال الهند حكومة سياسة «إن قائلة: الهندية
العطف بإبداء ثقتها اكتساب هو الهدف وإنما حياتها، يف القبائل هذه عادة عليه جرت

ص٣٦١–٣٦٦. بانداركار تأليف «آزوكا» راجع عليها».
كالينجا، حرب من تخلَّله ما عدا عميق سالم عهد كان آزوكا عهد أن ويبدو هذا
حديقة يف العمود ذلك خاصة بوذية مزارات أقام قد آزوكا أن العهد هذا عن يُذكر ومما
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بوذا، فيه ُولِد الذي املشهور املكان يف الحج امللكات زوجاته وأحد هو قصد حني لومبيني،
تاريخ من األول الجزء ص٥٠٣ يف ورد مما يؤخذ كما ٢٣٧ق.م. حول آزوكا مات ولقد
٢٣١ق.م. يف وفاته فيجعالن سميث وفنسنت توماس، و. ف. دكتور أما كامب. — الهند

الهند يف واألدب الكتابة ِقَدم

وكان الكاثافاثو، الثالثة البيتاكاس عن األخري الكتاب «موجليبوتا» جويتا أوبا كتب ولقد
الذي هو نفسه آزوكا اإلمرباطور وكان ليبوترا، پاتا يف يُعقد الكبري البوذي املجلس
يف الرملية واألحجار البيضاء والصوانية الجرانيتية الصخور عىل حياته ترجمة ن دوَّ
ا جدٍّ القديمة الثالث التصويرية غري باللغات ُكتبت وقد البعيدة، واملناطق اإلمرباطورية
لبثت بقرون آزوكا وفاة وبعد بالسانسكريتية. تكن ولم املجادهية وأخصها الرباكربتية
لبثت السانسكريتية كانت وإن الوسطى الهند بلهجة تَصدر والوثائق الرسمية املراسيم

الثقافة. لغة
العهد محقق غري كان وإن قديم، أصل إىل ترجع الهند يف الكتابة أن ويبدو هذا
أنها بد وال ق.م. الرابع القرن من أبعد الكتابة عن يشء يذكر لم أنه مع والتاريخ
املوظفني ودفاتر كاملحاكم األقل عىل الرسمية األعمال يف آزوكا عهد يف معروفة كانت
الدرهمية باء األلف وضعت منذ طويل وقت مىض قد أن بد ال كذلك املصالح. وسجالت
كتاب يف و١٧ ص١٦ «راجع ساميًا رمًزا ٢٢ عن املأخوذة حرًفا ٤٦ من املؤلفة التامة
الخاروشية صورتني: عىل القديمة الكتابة وكانت ماكدونيل» تأليف السانسكريتي األدب
ت اشتقَّ كما الصورتان هاتان عنها أخذت التي السامية الرموز أن ويبدو والربهمية.
منذ الهند إىل الهند غربي ومواني بابل بني ما تجار أدخلها قد األوربية باء األلف منها
الكتابة توجد ولم اليسار، إىل اليمني من تُكتب كانت الخاروشية وأن ٨٠٠–٧٠٠ق.م.
إىل اليمني من تكتب الربهمية وكانت ب.م. الخامس القرن بعد الهند يف الخاروشية
البتوال، شجر قرش وعىل النخيل ورقة عىل يكتب وكان اليمني، إىل اليسار من ثم اليسار

معدني. قلم أو الغاب وقلم وبالحرب
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القديم الفن

ويف الحيل يف خاصة والفاريس الصيني الفن عن مستقلة مهارة عىل فيدل املوري الفن أما
أو ٢٠٠ منذ عليه املكتوب بالعاج ستوپا بيرباهو يف املوجود الكريستايل الصخري الحجر

األعمدة. ذات كالقالع اآلثار باب يف ا جدٍّ قليل آزوكا خلفه وما هذا ١٥٠ق.م.
ومن والزخرفة، الحفر بدأ كما البناء، يف الحجر استعمال آزوكا عهد يف بدأ وقد

الفاريس. بالفن يومئذ منذ تأثر قد الهندي الفن يكون أن املحتمل

املورية اإلمرباطورية سقوط

بعد الهند حكم عىل تعاقبوا الذين امللوك أن عىل يدل ما والبوذي الربهمي األدب ويف
مملكتني؛ فانقسمت بعده، الثالث الجيل منذ باالنقسامات مليئة عهودهم كانت آزوكا،

الفاتحني. غزوات عىل الهند تقَو ولم غربية. وأخرى رشقية مملكة

الثاني وشاندراجويتا فاهني

طريق عن الصني وطنه من قادًما و٤١٤م، ٣٩٩ بني الهند فاهني البوذي الراهب زار
وراء من يرمي وكان هوجيل، إىل وصل أن إىل معلقة قنطرة عىل الهندوس عابًرا آسيا
الجزء وهو للرهبان، النظامية القواعد عىل «باتاليبوترا» يف الحصول إىل هذه رحلته
البوذية سوق فيه كسدت الذي الوقت يف زيارته جاءت أن اتفق وقد تيبتيكا، من الثاني

البوذية). املمالك عن فاهني بيان يف ليجي (راجع الهند. يف
وسكانه الجنج وادي بها ويعني الوسطى» «اململكة املؤرخ الراهب هذا وصف وقد
القضاة. إىل يذهبون وال عندهم ما يدونون ال العدة، وكثريو سعداء إنهم عنهم: قال الذين
امللكية، األرض يزرعون الذين سوى أرباحهم من جزء تأدية أحد عىل مفروًضا وليس
فرض إىل حاجة بملكهم وليس يشاءون، ما يلبسوا وأن يشاءون، حيث يذهبوا أن ولهم
عندهم وليس املرتبات. وحاشيته ويتناول بالغرامة، يقتنع إنه بل غريه، أو املوت عقاب
وال املاشية، يبيعون وال دجاج، وال خنازير عندهم ليس وكذلك الخمر، شاربو أو قتلة
الناس أفجر هم هؤالء كان وإن األسواق، يف راس» «الشاند ابني للقصَّ حوانيت يوجد
لتوزيع دور لهم فيها األرس رؤساء «إن ماجاده مملكة عن وقال عنهم. بمعزل ويعيشون
األطباء يجدون هناك واليتامى، واألرامل والعجزة واملدِقعني الفقراء عىل والدواء املربات
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والنمور كالسباع الكارسة الوحوش من إال خطر من هناك وليس والطعام، والعناية
والذئاب.

الهون غزو

ابنه خلفه الذي األول كوماراجويتا ابنه و٤١٤م. ٤١١ بني شاندراجويتا بعد جاء وقد
الذين الهون من الصغرى آسيا من غزًوا امللك هذا واجه وقد ٤٥٤م. يف شانداجويتا
الجول. إىل الربن عابرين الرشقية الرومانية اإلمرباطورية يف غربًا ساروا حني أوربا هددوا
وقف ١٥٤ ويف الغربي، الشمال طريق عن الهند إىل جنوبًا ساروا فقد البيض الهون أما
زحفهم، وقف بعدئذ شانداجويتا وسع كذلك الهون، زحف والفيزيوحويثون الرومان
ثانية الهون زحف ٤٦٥ ويف عاًما، عرش خمسة خالل يف بالسالم مملكته نعمت وقد
وقوضوا الهند غزُوا سنوات خمس وبعد جندارا، محتلِّني كابول من الكوشيني طاردين
من آخر وكان صغرية ممالك الجويتا أمالك انقسام هذا أثر من وكان إمرباطوريتها.
يف الهون زعيم «طوراما» امليالدي الثامن القرن أوائل يف ماجاده عرش عىل جلسوا
ومات األول» الهند تاريخ كتاب «راجع والغرب. الشمال يف ملكه دعائم وطَّد وقد الهند،
مللكه. عاصمة (شاهكوت) ساكاال متخذًا الطاغية ميهرياجوال ابنه فخلفه ٥١٠م، حول
ماجاده ملك ناراسيمهاجويتا» «باالديتياردر بقيادة املتحدون الهندوس أمراء هزمه وملا
يف جزءًا عدا ٥٢٨ يف الهون ملك انتهى الوسطى، الهند راجات أحد مان وياسيدرهار
أنو كرسى عليهم قىض منذ الوسطى آسيا من البيض الهون ملك زال كذلك الشمال.

و٦٥٠م. ٥٧٠ بني ما الرتكية القبائل تعاونه الفرس ملك رشوان

الداخيل الحكم نظام

حني ٦٠٦ عام جاء أن إىل يشء عنه التاريخ يعرف فلم السادس القرن من الباقي أما
٦٠٠٠ صارت أن إىل أسلحته وزادت ثانيزار دولة عىل حاكًما هارشافاردانا أصبح
«البنجاب»، سافاراسرتا يجعل أن بها استطاع وقد املشاة، عدا فارس ألف و١٠٠ فيل
وسعه وقد بالوالء، له تَدين وأوريسا «درابانجا» وميثيليا «البنجال» وجاندا وكالياكوبجا؛
ضفاف إىل الوسطى الهند وعىل هوجيل إىل سوتييج من الشمالية السهول عىل يستويل أن
تبادل عىل وقائمة ودية بها عالقاته كانت فقد الصني مع أما والناربادا، الشامبال نهري
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عاًما، ثالثني مدة سالم يف مملكته يحكم أن الظافرة غزواته بعد استطاع وقد السفراء،
امللك عليهما كان إذ الجنوب يف والدكن الساكا مملكة حارب حني ُهِزم قد أنه غري

ناربادا. نهر ضفاف عىل شالوكيا ملوك أعظم الثاني بوليكيسيني
أصبح كذلك والشمس، سيفا لإللهني بالعبادة تدين هارشا أرسة كانت وقد هذا
إىل هارشا، وكان ماهايانا، بمذهب البوذية من مؤمنًا املوريني، األباطرة كسنة بوذيٍّا
حرَّم وقد اململكة، لشئون وواحدة الدينية للواجبات اثنني مدد؛ ثالث وقته م يُقسِّ هذا،
وعنيَّ ورشابهم، وطعامهم املسافرين لراحة ُدوًرا وأقام النفس وقتْل وأْكله الحيوان لحم
مماثًال النساء من حاشية له وكانت البوذية، األديرة وأقام الفقراء، مرىض ملعالجة األطباء
فيه روى ملكه عن تاريًخا امللك قرص شاعر شاريتا هارشا كتب وقد شاندراجويتا. هذا يف
واملجوهرات بالآللئ املرصعة بالقالدة يتحىل حني الحيل من كحبل يبدو كان جاللته أن
محصول سُدس عىل تقوم الدولة إيرادات وكانت وزراء له وكان الجانبني. عىل ة املدالَّ
ونسبة املعديات ورسوم للدخولية طفيفة كعوائد أخرى موارد إىل هذا التاج. أرايض

املبيعة. البضائع عن مئوية
نقوًدا، ال أرًضا إليهم تُؤدَّى املوظفني مرتبات وكانت طفيفة، الرضائب وكانت
بالسجن عليها معاقبًا الوطن خيانة وكانت املقرتعني، العمال إىل تُدفع األجور وكانت
معاقبًا فكان جسامة األقل الجرائم أما جوًعا. املوت بأنها تُفرسَّ أحيانًا كانت التي املؤبد
الطفيفة للجرائم عقابًا فكانت الغرامة أما النفي، أو الجسم أعضاء بعض ببرت عليها

الصغرية.

والتمثيل واألدب العلم دور

من األلوف إىل تستقبل الست طبقاتها يف األديرة ذات البوذية الكربى الجامعة وكانت
ومن الدولة نفقة عىل والدواء والفراش والطعام العلم يتلَقون الذين العلم طلبة ضيوفها،
يف الفيدانتا يدرسون العلماء وكان األكثرية، ديانة كانت الربهمية أن غري مقابل، غري
لهذه وكان والشمس، وسيفا فيشنو يومئذ: اآللهة أشهر وكان الغابات، اك نُسَّ مالجئ
للبوذية مركًزا يومئذ كانت التي كوبجا، كانيا يف جميًعا لعبادتهم معابُد الثالث اآللهة
الرابع القرن ومنذ سيفا. لعبادة مركًزا اآلن هي كما كانت فقد بنارس أما والربهمية.
ويف وجاوا. وامللقا كامبوديا يف البوذية والعقيدة الهندية الحضارة الهندية الجاليات نرشت
ليبتي تامرا من شخص مائتي تنقل أن تستطيع الكبرية املحيط سفن كانت هارشا عهد
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والهارشا الحوبناس حكم ساد وقد هناك. الهندويس الفن ظهر كذلك وجاوا. وسيالن
السابع. إىل الرابع القرن من البالد فأردانا

املدة هذه آخر ويف بها. املتصلة املهابهارات وملحمة مانو قانون يومئذ ظهر وقد
نسب وسلسلة واألبطال اآللهة أعمال من عليه اشتملت بما الدينية، الواجبات اتخذت

الحارض. الشكل والقمر، الشمس ملوك
فكرة من ومىض الحقبة، تلك يف والشعر الدرامة من فيه بما األدب تألق وقد هذا
ويف وفيشنو. كريشنا تاريخ تمثل التي الدينية الروايات إىل والرقص» «الغناء أدوار
الروايات هذه يحرض وكان القصور يف والنبالء األمراء ملهاة املرسح كان الجويتا عهد
تمثيل ويفتتح خاصة مناظر تستخدم ال فرٌق الرواية تمثيل ويجيد األرستقراطية. رجال
مدير يقوم ثم األوركسرتا، وأدوات املزمار عىل أدواتها املشتملة املوسيقى بعزف الرواية
فيها يجري بما الرواية تميض ثم كمقدمة، العرض يشبه بيشء األوىل وسيدتها الفرقة
بني الهندية الروايات أعظم ُكتبت وقد الصامت، والتمثيل باألغاني املمتزجة األحاديث من
الروايات هذه من التاريخ حفظ وقد امليالدي، الثامن القرن ونهاية الخامس القرن بدء
وهناك الدرامة ُكتَّاب أعظم من وضعوها من ويعد جنيمرتا. واملاالفيكا فبكرامورقايس

مهمة. أخرى روايات
باتاليبوترا يف أريهاتا علميٍّا تنظيًما نظمها وقد الرابع القرن يف الفلك عن كتب وثمة
الشمس كسوف أسباب وفرسَّ محورها حول تدور األرض أن إىل ذهب وقد ٤٧٦م. يف
زمالءهم يفوقون الهنود الفلك علماء أن السنسكريتية اللغة كتاب ويف القمر. وخسوف

اليونانيني.
بوذا تمثال بعضها يف الهندوسية، املعابد ذلك من بدائيٍّا. كبريًا فكان الحفر أما
ك. أ. تأليف األندونسياتي الهندي الفن «تاريخ داخلها نقش مع اللوتس وزخارف

و٧٢». ص٧١ سوامر كومارا،
طبقات ست من تتألف ٤٧٠ يف بيهار جنوبي يف نالندا جامعة أديرة مباني وكانت
وزير أرجونا يكن ولم املزخرفة. واملنارات األبراج مع قدم ٣٠٠ من أكثر املعبد وارتفاع
أن أثره من كان مما الصينية؛ السفارة حرس قتل فقد ُكُفًؤا؛ عرشه ومغتصب هارشا
والتبتيني نيباليزي من قوة ومعه عاد ثم هرب قد تيس هيوين وانج الصيني السفري
أسريًا أرجونا أخذ وقد وملتزمه، هارشا اإلمرباطور صديق «كومارا» أسام ملك يعاونهم
واملماليك، امللوك عليها يتتابع وفوىض، منقسمة هارشا إمرباطورية وأصبحت الصني، إىل
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والفن بالحفر الدكن ملوك واحتفظ واملعابد، والجينية والبوذية الربهمية الديانات وبقيت
٧٠٠م. منذ الهند يف الشطرنج وُعرف واألدب،

الدكن ملوك

الذين الشاليكاليون، عرشها عىل جلس فقد ٧٥٠م إىل ٥٥٠ منذ الدكن ملوك تعدَّدت وقد
أهمهم راجبوتيني وأصبحوا جوجريات يف يقيمون كانوا الذين الهون كانوا أنهم يبدو
جنوب يف حاكم أقوى وكان جاره حساب عىل فاتابي مملكة وسع الذي الثاني بوليكيسني
التي اململكة من كانيش ملك بالالفا يجيل وأن هارشا جيوش يهزم أن ووسعه ناربادا،
٦٤٢ يف ومات أخريًا ُهزم قد الثاني بوليكيسني أن عىل والجودافاري. الكبستنا نهري بني
من كيون الراشرتا جاء حني الثامن، القرن منتصف حول مؤقتًا الشاكيليني حكم فانتهى
زعامة كوتيون الراشرتا توىل ثم ومن الثاني كريتيفارمانا عرش وخلعوا املهاراشرتا مملكة
خلع فقد .٩٧٣ يف ثانية امللك إىل عادوا الشالوكاسيني أن عىل قرنني. من أكثر الدكن
يحكمون خلفاؤه ولبث الراشرتاكوتيني الثانية، الشالوكية األرسة مؤسس الثاني تايالبا
جنوبي يف الشوالس مملكة ظهرت االنقالب هذا أثناء ويف سنة. مائتي من أكثر كالياني
حروب األعظم الراجبوت شوالي امللك بدأ وقد وغربه، الدكن جنوبي يف سائدة كيستنا
ميسور، والية من جزءًا وضم ١٠٠٠م. حول شالوكا مملكة وغزا جريانه مع الحدود
ماديتيا فيكرا امللك أن عىل وكالنجا. سيالن إىل ملكه ووصل الجنوب يف انترص كذلك

الشوالس. من ميسور اسرتد شالوكا
منتصف قبل دالجري يف والبادافاس بتسيورا دفاراقا يف الهويسالس استطاع وقد

الشالوكيني. سحق عرش الثاني القرن
الشاندل ملوك حكمها فقد والجومنا، الناربادا نهري بني تقوم كانت التي اململكة أما
يف والجينية الهندوسية املعابد أقاموا و١٠٥٠ ٩٥٠ وبني قرون. ثالثة حول جيجوتي يف
الغزاة أرايض ملتزمي الشاندل ملوك أصبح اإلسالمي الغزو وبعد جاجوراهو، عاصمة
٨٩٠ يف ومات سنة خمسني ميهرياپاريجا الراجبوات حكم كالوج شمايل ويف املسلمني،
كانت التي اململكة الفوىض ت عمَّ أن وبعد اإلسالمي، الغزو إىل أبنائه من ملوك وخلفه
اسًما لنفسه اتخذ ملًكا ٧٥٠م حول السكان انتخب البنغال، باسم اليوم يعرف فيما
الهند شمايل من كثريًا يحكم أن وسعه دهارماباال ابنه خلفه وقد «جوياال» وهو بوذيٍّا

56



القديمة االجتماعية الحياة

جاء أن إىل املصائر من صنوًفا تواجه اململكة هذه لبثت وقد قديًرا. وجنديٍّا كُفًؤا وكان
عرش. الثالث القرن منتصف قبل الهند إىل اإلسالمي الغزو

صار أن الشعوب، مختلف من املتتابع األجنبي الغزو آثار من كان هذا أجل ومن
احتفظوا قد الجنوب سكان أن حني عىل األصول من خليًطا الهند شمايل السكان

القديمة. بالسالالت
مع تبادل الذي الهندوآري املجتمع يف الكاشرتيا طبقة الراجبوت أفخاذ وتمثل هذا
أبناء أنهم الراجبوتيون يزعم أن عىل التقاليد جرت ولهذا املصاهرة، أوارص الرباهمة
مع بعضهم والقتال الغضب رسيعو وفخار عصبية ذوو وهم املقدسة، والنار الشمس
زوجاتهم نحو يُبدون وهم إمرباطورية، إقامة عليهم املستحيل من جعل مما بعض
التاريخ. يف لها نظري ال شهامة أعدائهم نحو يُبدون كذلك آسيا، يف مألوًفا ليس احرتاًما
إىل ينتمي من منهم إن بل اآلري األصل إىل يرجعون ال الراجبوتيني بعض أن عىل
ِطَوال كانوا الذين البيض والهون كالجوجاراس املتأخرين الغزاة أرس يف العالية الطبقة
رسعان األجانب وكان أوربا. غزو حاولوا الذين الهون زمالئهم من طبقة وأعىل القامة
راجبوتانا يف كما الكشتاريني من األجانب فصار األصليني السكان يف يندمجون ما
حول كانوج عىل استولوا الذين امللوك تسلسل الجوجاريني پاريهار من إن إذ وكوجريات،
أبناء أن حني يف اإلمرباطورية، املدينة هارشا إىل بهيلمال من عاصمتهم ناقلني ،٨٤٠

وبونديلخاند. مالوا عرش عىل جلسوا الراجبوت
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اهلندوسية األولية اهلند

اإلمرباطورية ودعم املركزية الحكومة تقوية أولهما عنرصين: عىل يقوم آزوكا حكم كان
كان التي البوذية بالدعوة التبشري فهو ثانيهما أما سلفه. عن نفسه آزوكا وِرثه ما وهو
أسس حني الربهمية، عليها تغلبت إذ وفاته؛ بعد الفعل ردَّ واجهت والتي بها، مؤمنًا
پاتا عجزت ومنذ هوادة، غري يف البوذية يضطهد كان فقد السونجا أرسة پوشباميرتا
يف الحكم بمهام النهوض عن املركزية الحكومة ومحور اإلمرباطورية عاصمة ليبوترا
لبثت قد ليبوترا پاتا أن صحيح الفوىض. من عهًدا الهند واجهت اإلمرباطورية أجزاء
كبرية غري منطقة عاصمة كانت أنها غري كعاصمة، بصبغتها محتفظة قرون ثالثة حول
األرسة أبناء األمر بداية يف يحكمها وكان للظروف، تبًعا تنقبض أو تنبسط مساحة بل
ينازع وإمارات دويالت املدة هذه خالل يف انقسمت وقد السونجا، خلفهم ثم املورية
واألندراس مستقلة بأنها جهرت الدرافيدية أن هذا ومن السيادة، عىل بعًضا بعضها
«راجع الناربادا. نهر وشمايل جاتس غربي إىل البنغال خليج من امتدت مملكة أنشأت

كامربدج». طبعة — الهند تاريخ من األول الجزء
كالناحية منها الدخول يسهل التي النواحي من للغزاة هدًفا الهند أصبحت كذلك
كانتا فقد — واملحيط التبت أي — وراءها وما الهمياليا ناحية من أما الغربية. الشمالية
حول من والرحالة املغامرون ونهض األوربية املالحة نشطت أن إىل الغزاة أمام ا سدٍّ

الصالح. الرجاء رأس
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الدرافيديا

يف أثر لها وكان الهند، جنوبي يف اليوم إىل لبثت وثقافة ولغة حضارة للدرافيديا كان
يعاون وكان املورية، اإلمرباطورية قيام أثناء يف امللكية ظهرت وقد ذاتها، اآلرية الثقافة
القسيس، و(٢) الوزراء، (١) هي: مجالس أو عظيمة جمعيات خمسة الدرافيدي امللك
أعىل وكان الرسية». «الرشطة أو الجواسيس و(٥) «الوكالء»، األمناء و(٤) القواد، و(٣)
وصيادو الرعاة يتلوهم ك، املالَّ ثم الحكماء هم التاميل شعب يف االجتماعية الطبقات

الطبقات. آخر فكانوا والكنَّاسون السمك صيادو أما والجنود. والصناع الحيوان
واليونان مرص مع يتَّجر آثروكا عهد من بعيد أمد منذ دارفيدا واليات بعض وكان
زادت كذلك السلحفاء. وقرشة والبهار النفيسة واألحجار والقرفة والفلفل الزنجبيل يف
الهند عىل فتدفقت مجدها أَْوِج يف الرومانية الدولة كانت حني والهند أوربا بني العالقات
ص٩ رابوسون تأليف القديمة، الهند (راجع: النحاسية والنقود والفضة الذهب معادن

.(٢٤ الفصل األول، الجزء كامربدج، طبعة الهند، وتاريخ و٦٦، و٢٩
النقود ظهور إىل الهند وبني الرومانية الدولة بني التجارية العالقات قيام أدى وقد
قالديوس اإلمرباطور َسكَّها الهند جنوب يف ُوجدت ذهبية قطعة منها الهند، يف الرومانية

الربيطانية. للبالد الرومان لغزو تخليًدا ميالدية؛ ٤١–٥٤
الذين التلوجوس أو األندراسيني إن السادس: الفصل يف بلني» «تاريخ ويقول هذا
،٢٠٠٠ وفرسانهم ،١٤ املحصنة مدنهم عدد بلغ قد آزوكا وفاة بعد استقاللهم اكتسبوا
إىل ق.م الثاني القرن يف امتدت قد أرضهم وأن ألف، مائة ومشاتهم ،١٠٠٠ وفيلتهم
ثم السبعة، الهندوسية األماكن أحد اليوم إىل تزال وال كانت التي «أوجني» أوجايانا

فيديسا. إىل السونجية األرسة زوال بعد امتدت
ملكه عاصمة يف خارافيال للملك وأصبح قوة، زادت كالينجا استقلت أن بعد كذلك
امللك هزم أن إىل املرة بعد املرة الهند شمال غزا وقد ١٥٠ق.م. حول نسمة ألف ٣٥٠

ذاتها. باتاليبوترا يف الجالس
ملوًكا يصبحوا أن قبل أنهم يُذكر ومما ٧٢ق.م. حول السونجيني حكم انتهى وقد
الربهميني. أيدي يف أداة كانوا السونجيني وأن املوريني األباطرة إلقطاعيات امللتزمني كانوا
األجانب وتدخل الحروب، وملوكها أمرائها بني وقامت الحكومات، الهند عىل تغلبت
يف الكوشيون برز وقد الصني، ناحية من الشمال يف أو الغربي الشمال يف املجاورون
فيماكارفيزيس الظافر القائد وهو كوشانا مِلكها محل حلَّ وقد ٧٩ب.م. حول تاكسيال
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ويبدو ملوكهم، ثالث كانيشكا يُدعى آخر ملٌك — اآللهة وابن امللوك ملك العظيم، امللك
ظهر وقد ميالدية، ٨٩ يف السفىل الهندوس مملكة إىل امتدت قد الكوشيني سيادة أن
ممالكهما والباهلفاس الساكيون حكم وقد ميالدية، ٧٨ يف كانيشا عهد يف «ساكا» اسم
هندوسيني الساكيون أصبح ما ورسعان الكوشانية، السيادة تحت الهندوس جنوبي

هندية. أسماءً ألنفسهم واتخذوا
حني عىل الهند. سائر يف يؤثر فلم ٩٠م يف بالصني الكوشانية القوة اتصال أما
وبني الهند بني االتصال حلقة اإلمرباطورية صارت البوذية، كانيشا امللك أيد حني أنه
باء ألف وظهور األقىص، والرشق الصني يف البوذية انتشار أثره من كان مما الصني؛
يف جندارة مذهب ظهر وكذلك الصينية، الرتكستان يف الهند ولغات الهنديتني والثقافة
يف البوذي الفن يف الحفر ألوان اتساع إىل أدى مما الشمال؛ يف الساكيني عهد يف الفن
إىل بقيت التي «بيشاوارا» «بوراشابورا» عاصمة يف ديًرا «كانيشا» أقام وقد هذا الرشق،
بني العرش عىل كانيشا جلس أن وبعد البوذية، للتعاليم مركًزا والعارش التاسع القرنني
الهند يف الكوشانية باإلمرباطورية بالده صلة أبقى الذي هوفيسكا خلفه سنة ٣٠ أو ٢٥
ماثورا، يف ديًرا أنشأ بوذيٍّا كان أنه كما وكوتان، ويارقند كاشجا يف الصينية وباملمالك
كان وقد بالده غلبت التي األمة ديانة إىل ينزع كان أنه يبدو الذي فازوديفا خلفه ثم

طويًال. عهده
إن ثم .٢٢٦ يف فازوديفا حكم نهاية يف دعائمها تقوضت قد اإلمرباطورية أن عىل
الخامس، القرن يف الهون غزو جاء أن إىل كابل يف يحكمون لبثوا الكوشانيني امللوك
يف املؤرخني بني اختالف وهناك هذا مستقلة. ممالك الغربي الشمال انقسم يومئذ فمنذ
تاريخ كتابَي مراجعة من يبدو كما امللوك، وعهود اإلمرباطوريات قيام تواريخ تحديد
الظالم ساد وقد إدواردس، م. س. راجعه الذي أكسفورد طبعة الهند وتاريخ األول الهند
الهندية اإلمرباطورية بتأسيس امليالدي الرابع القرن بدأ أن إىل بعدئذ، الهند تاريخ الحالك
حني ماجاده عرش عىل موريا» جويتا «شاندرا جلوس إثر عىل باتاليبوترا، يف العظيمة
أرسة ٣٢٠ أو ٣١٨ يف أسس قد جويتا شاندرا أن ذلك أرسته. عىل وقىض سيده قتل
التي ليكشهايف عشريتها واسم امللكة واسم باسمه النقود سك فقد قرينته، بمعونة جويتا
إىل الجنج وادي يف ملكه شاندراجويتا ع وسَّ وقد السونجيني. بعد باتاليبوترا عىل استولت
سامودرا ابنُه سنوات ست بعد َخَلَفه وقد وأوده، وبيهار تريهوت أي جومنا؛ نهر التقائه
الغرب يف شامبال وأنهار جومنا بني التي اململكة فشمل ملكه، مساحة زاد الذي جويتا
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عىل أَكرَه وقد والجنوب، الشمال إىل ناربادا نهر وخط هيمااليا وسفح الرشق يف والهوجيل
الغابات قبائل ورؤساء الشمال يف وتسعًة الجنوب يف ملًكا عَرش أحَد بسيادته االعرتاف
تاريخ يف سميث ا. ف. كتبه مما ويبدو جمهورياتها. ورؤساء الحدود ممالك وحكام
غزواته وأتمَّ ٣٢٦م، يف الحكم توىل قد جويتا سامودرا أن و٢٥٠ ص٢٤٨ األول الهند
إمرباطوريته، إىل الجنوب ممالك من غزاه ما يضم أن يحاول لم أنه عىل .٣٤٠ يف الكربى
اإلمرباطورية استمرت وقد البنجاب، إىل حكمه يصل ولم الدكن غربي طريق من عاد إذ
اآلن الباقية آزوكا أعمدة أحد يف الحربية معاركه ُدوِّنت وقد قرون، خمسة أنشأها التي

آباد. هللا قلعة يف
ويبدو شاعًرا. هو كان فقد والفن األدب يرعى أخذ خاضها التي الحروب وبعد
أ. ف. كان ولنئ الهندويس. لألدب الذهبي العرص كانا هارشا، وعهد جويتا سيطرة أن
حول مات قد اإلمرباطور هذا إن يقول: ص٢٥٤» األول الهند «تاريخ كتابه يف سميث
وأضاف الثاني جويتا شاندرا اسم اتَّخذ الذي ابنه َخَلَفه وقد محقق. غري هذا أن إال ،٢٥٤
وقد الجنوب، عدا مكان كل يف اإلمرباطورية ع وسَّ وقد القوة، ابن أي «فيكرامايتيا»؛ إليه
وعدم الحديد َصْهِر إجادة عىل يدل وهو دلهي يف الحديدي العمود عىل معاركه ُدوِّنت

كتابته. ووضوح صدئه
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اهلند عىل اإلسكندر محلة

أوضح كما ملواصالته، طريًقا أفغانستان بالد طريق اإلسكندر اتَّخذ ٣٢٧ق.م. شتاء يف
القديمة بالهند الخاص الفصل يف كريندل وماك «أفيمرييدس»، كتابه يف روبنسون هذا
شعوب أبناء من مؤلفة ألًفا ٣٠ اإلسكندر جنود عدد وكان الكالسيكي». «األدب كتابه يف
وفرسان املقدونية الكتائب الفقري الجيش عمود وكان الهندوكوش، إىل تراقيا من مختلفة
ويف إيران، يف اآلرية اإلمرباطورية قوَّض قد الهند، غزا حني اإلسكندر، وكان اليونان،
للدفاع نهضت التي واإلمارات املمالك العديدة الهند بالد عىل حملته بدأ ٣٢٦ق.م. ربيع
ملك أمبهي بادر الهندوس، نهر اإلسكندر عَرب وحني املقدوني، الغزو أمام نفسها عن
الغنم وُقطعان والفضة الفيلة من عدًدا إهدائه إىل الربهمية التعاليم ورئيس تاكسيال
سار اإلسكندر إن ثم لها. أعىل سيًدا الداعي كان التي اململكة زيارة إىل دعاه كما والثريان،
ملكهم بقيادة مايداسبس نهر خط عن للدفاع نهضوا الذين البريوس قوم إىل تاكساال من
جهيلوم. نهر ضفاف عىل بور جالل موقعة يف اإلسكندر انترص وقد بوروس. املسمى
يف مركبة و٣٠٠ الوسط، يف فيل ٢٠٠ من مؤلًفا التالية املوقعة يف پوروس جيش وكان
اإلسكندر حكمة أن عىل پوروس. جيش ُهزم وقد فارس ٤٠٠٠ جانبها وإىل الجناحني
إىل اإلسكندر سار ثم اإلسكندر، سيادة تحت مملكته إىل امللك هذا يعيد بأن قضت قد

هايفاسيس.
من ص٧١–٧٨ سميث ا. ف. كتبه مما يبدو كما فيها الروايات تباينت وألسباب
اإلسكندر يد عىل الهند «غزو كتابه يف كريندل ماك ذكره ومما للهند» األويل «التاريخ كتابه
تكون قد هذا وعىل «البيز»، هايفازيز وصوله بعد زحفه وقف قد اإلسكندر أن األكرب»،
وهو العظيم، السهل يف الهندية املاجاده مملكة قوة إىل ترجع هناك من اإلسكندر أَْوبة
زحفها امليضيف أبت قد املقدونية قواته أن أو عنده، مصريها يتقرر كان التي الهند بؤرة
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عليها وأطلق أنشأها التي املدينة إىل اإلسكندر وصل وقد األهوال. من واجهته الذي بعد
مدينة موقعها يف يكون أن يرجح التي «بوسيفاال» واسمه فيها، ُدفن الذي جواده اسم
حافة عىل يونانية مستعمرات إنشاء سبيل يف فيشيا مع يتفق اإلسكندر أخذ ثم جاالپور.

٣٢٥ق.م. يف العجم خليج ساحل بلغ أن إىل اإلمرباطورية
يشري مما يبدو كما أسطوله قائد نريكاس الهند عىل اإلسكندر حملة وصف وقد هذا
األسف إىل يدعو ومما الحملة. هذه تاريَخ يونانيٍّا مؤرًخا عرشون دوَّن كذلك أريان. إليه
العرصيون الُكتَّاب أوردها مقتطفات إال منها يبَق ولم ضاعت، قد املدوَّنات هذه أن
وتفرقت بابل، يف بعدئذ اإلسكندر مات وقد الذكر. سالف كتابه يف كريندل ماك أمثال
غرب يف اليونانية املمالك بني االتصال من تم ما حملته آثار من بقي وقد إمرباطوريته،
جاما فاسكودي جاء أن إىل األوربيني تدخل عن بمعزل لبثت التي الهند، وبني آسيا
يف كاليكات يف الرخام من عموًدا ومقيًما الهند غرب العرب بحر عابًرا الكبري الكاشف

١٤٩٨م.
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كادت واملغول، املوريا إمرباطوريتان: هناك كانت الهند، بالد بريطانيا تسود أن قبل
مملكتهم وكانت ذاتها، الهند من نشئوا فقد املوريون أما الهند، تسودان سيادتهما

الغربية. الشمالية حدودها عند الهندية الكوش كانت التي هي القديمة
وإسالميٍّا، أجنبيٍّا كان فقد عرش والسابع عرش السادس القرنني يف املغويل الحكم أما
الدينية منازعاتها من تهدأ أن للهند أتيح أن وَخَلِفه «أكرب» السلطان تسامح أثر من وكان

قرون. خمسة طوال البالد غمرت التي
واملرءوسني، الحكام من كثرية عنارص عىل قائمة اإلمرباطوريتني إدارة كانت ولنئ

برعاياه. صلة عىل كان اإلمرباطور أو امللك أن غري
مستشاره يؤازره شاندراجويتا، َوِسَع الهند من اإلسكندر انسحاب من قليل وبعد
املورية األرسة مؤسًسا ماجاده، عرش عىل يجلس أن الربهمي»، «شنكايا كوتاليا القدير
فاندا، أرسة السابقة، املالكة األرسة إىل بالقرابة يَُمتُّ كان ولنئ ليبوترا. پاتا يف الحاكمة
املناطق عىل سيادته ا مادٍّ أرسته، أفراد وجميع فاندا دهانا امللك يقتل أن آثر قد أنه غري
هدًفا ذاتُها بالده أضحت أن إىل أخرى إثر يف دولًة مخضًعا ناربادا، شمايل تقع التي
ف الهندوس نهر عَرب باكرتيا وقاهر سوريا ملك نيكاتور، سيليكاس أن ذلك للغزو،
٩٠٠٠ قوامه بجيش للدفاع شاندراجويتا فتأهب هندوستان إخضاع أجل من ٣٠٥ق.م.
من ألف و٦٠٠ فارس ألف و٣٠ املركبات، من كبرية وقوة القتال عىل مدرب فيل
ُصلح بينهما عقد قد أنه إال املعارك اتجهت كيف يُدوِّن لم التاريخ كان ولنئ املشاة.
الهندوكوش إىل ممتدة الهندية الحدود جعلت أرض، عن نيكاتور سيليكاس فيه نزل
الغربية األقاليم فإن ذاتها الهند يف ا أمَّ غربًا. هريات عند التي املرتفعات وإىل شماًال
هذا وعىل تاليبوترا، مملكة لسيادة خضعت قد وملوا وجوجريات والكاثيواز السند يف
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أن ويبدو ماجاده. يف موريا أرسة بتأسيس مقرتنة األوىل الهندية اإلمرباطورية تأسست
حوزة يف كانت وأنها الرئيسية، اململكة يف شاندراجويتا عهد يف اندمجت قد األقاليم هذه
يونانيٍّا سفريًا بالطه إىل موفًدا له ا ِندٍّ شاندراجويتا عد فقد سيليكتاس أما آزوكا. حفيده
آريان يوضحه كما ٢٢٠٠ منذ القديمة» «الهند عن كتابًا ن دوَّ الذي «ميجاشيتز» اسمه

امليالدي. الثاني القرن يف الرومانية اإلمرباطورية يف اليونانيني املوظفني أحد
اتصال عند األرض من لسان عىل الخشب من مبنية فهي هذه، پاتاليبوترا مدينة أما
بوابة ٦٤ يتخللها برًجا وسبعني بخمسمائة نة محصَّ وكانت الجنج، بنهر الصون نهر
به عظيم فهو امللك قرص أما الصون. ماء يماله عميق خندق األسوار وحول مرتَّسة،
ِصحاٌف مائدته عىل وكانت الربي». «الديك والدراج وللطاووس لألسماك وبرك حديقة

فيًال. أو الذهب من محفة استقّل قرصه من خرج وإذا ذهبية.
من أكرب موارُد — عبيده يفلحها الخاصة وأراضيه مزارعه إىل — وللملك هذا
الزراعة أن ذلك الهند، ميزانية يف اإليراد أساس تزال ال وهي الزراعية، الرضائب تحصيل
يؤدون أشخاص بزرعها يقوم أن عىل للملك ِملًكا تعد كلها واألرض الرئيسية املهنة هي
هذه پاناليبوترا حكومة وكانت عمًال، أو عينًا املحصول ربع العقارية، الرضيبة إىل للملك،
وكان امللكيني، واملستشارين املحليني والحكام والقضاة املوظفني من جيش من مؤلفة
وكانت والخارج. الداخل يف األرض يحفظون األقوياء الجنود من جيش فاندا أرسة مللوك
موظفي من «جراماتي» رئيس عليها يقوم الصغرية اإلدارية الوحدة هي يومئذ القرية
من استشاري مجلس يعاونه الزراعة عىل واإلرشاف الرضائب تحصيل مهمته الحكومة

«يانشايات». القرية يف السن كبار
صغريًة مساحاٍت القرية أرض تقسيم عىل يقوم فيها واإلنتاج األرض فالحة وكانت
الحادث هو كما األرض ومسح األنهار، ملراقبة الحكومة تُعيِّنهم موظفون وثمة متساويًة.
إىل الرئيسية الرتع من الوارد املاء منها ينرصف التي العيون عىل واإلرشاف مرص يف
كريندل ماك أوضحه كما اآلخر، لنصيب مساويًا مقداًرا زارع كل يأخذ لكي فروعها
هذا مقابل الحكومة تأخذه ما أما ميجاسثينز، إىل أشار الذي واسرتابو ص٨٦–٨٩ يف
والعرشين، الرابع الفصل الثاني، الكتاب «راجع وثلثه. املحصول ُخمس بني فهو الري

ص١٤٠». شاماساسرتي ترجمه الذي كوتاليا، أوف ألرثاساسرتا
يرأسه قرية، ١٢ من أقل من يتألف مجموًعا يحكم جوپا يسمى حاكم وهناك
أما األلوف. مئات عىل حاكم وهو الراجوكا هناك كان آزوكا عهد ويف منه. أكرب موظفون
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ومصاهر والغابات والزراعة والصيد واملساحة الري عىل يرشفون فكانوا املراكز موظفو
املوظفني. من األول الصنف هم وهؤالء والطرق، واملناجم املعادن

خمسة من يتألف منها كل مجالس ستة تأليف إىل شاندراجويتا عمد وقد هذا
ومهمتهم الحكومة موظفي من الثاني الصنف أي املدينة؛ موظفو وهم أشخاص،
الفنادق، ومراقبة املوتى ودفن واملرىض األجانب بأمر والعناية املعامل عىل اإلرشاف
املوازين ومالحظة واملعامالت، والتجارة واإلحصاء، الرضائب ألجل والوفيات واملواليد
بني والتمييز املصنوعات، عىل والتفتيش األسواق، مراقبة اإلجمال وجه وعىل واملقاييس،

املبيعات. عىل ٪١٠ وتحصيل واملستعملة القديمة السلع
واملواني العامة واألعمال املعابد ملراقبة عام مجلس يف الستة املجالس وتجتمع هذا
التسجيالت، يف والسكان املال تدوين مهمتهم والريف املدن يف موظفون وثمة واألسعار.
دخول عند يشء دفع مقابل الجوازات هذه السفر جوازات بأمر القائم يصدر كذلك
أن ذاته املؤلف رأي ومن الذكر. سالفة شامسرتي ترجمة يف ورد كما مغادرتها أو البالد

املوظفني. هؤالء يف متفشية كانت التالعب وألوان الرشوة
مؤلفة كانت فقد الحرب، وزارة أو إدارة فهم املوظفني من الثالث الصنف أما
العديدين املوظفني من سكرتريية مع أشخاص خمسة من منها كل مجالس ستة من
وكانت والفيلة، والفرسان، التعيينات ورجال واملركبات، واملشاة، األمريالية، مجالس وهي
للكشاتريا، القديم االجتماعي التقسيم تمثل وراثية جيوش من تتألف اإلمرباطورية قوات
للحمالت صون يخصَّ كانوا أفرادها أن يبدو التي الغابات وقبائل واملقرتعني كاإلقطاعيني
لدى وكان كامب»، تأليف الهند، تاريخ كتاب من األول الجزء ص٤٨٩ «راجع الصغرية.
نوًعا الجيش َعرف وقد االحتياطي، والحرس واملتحركة الثابتة الحربية األدوات الجيش
املسلحني، األفراد من همجيٍّا خليًطا الجيش كان أن بعد اإلسكندر، حملة منذ النظام من
األرشاساسرتا كتب وتوضح الجرحى، باألرسى املساس عدُم الحرب نُُظِم من وكان

الحرب. إدارة عليها تقوم التي املبادئ
والطرق النواتئ هناك فكان العلمية، األساليب عىل يقوم العاصمة تحصني كان ولقد
محصنة الحدود وكانت املدينة، لسور الداخيل الجانب حول الواسع والشارع املغطاة

واالستحكامات. بالقالع
ومهمته األشغال ووزير املالية، وزير فيشملون األساسيون اململكة وزراء أما
إصدار ومهمته املكاتبات ووزير القضاة ورئيس املاء، وقياس العامة املباني عىل املحافظة
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الحكومة رأس وعىل امللكي. الحرس وقائد امللكي، البالط أمناء وكبري امللكية، املراسم
«رئيس الديوان أشخاص؛ أربعة من مؤلف وهو للملك الداخيل املجلس مناصبها وفوق
«ويل واليوفاراجا العام»، «القائد والسيناباتي الديني»، «املستشار والبوروهيتا الوزارة»،
ب. تأليف القديمة، الهند يف الحكومة نظرية كتاب من ١٢٤ صفحة راجع — العهد»

براساد.
أن للملك أن عىل االنتخاب طريق عن امللوك تنصيب عهد يومئذ منذ انتهى وقد
امللك وريث عىل يفرض وكان البكر، باالبن التقيُّد دون للعهد وليٍّا أوالده أحد يختار

دقيقة. وخلقية عقلية تربية
من يختارون وكانوا بالوراثة فيها التعيني كان الرئيسية املناصب من عدد وهناك
الفاندية األرسة أباطرة أخذ األيام مدى وعىل «الربهمي»، البوروهيتا عدا العالية الطوائف
أن وحسبنا عامة، والرشقي خاصة اإلسالمي الحكم الزم الذي األمر بالشعب، يتصلون
اليومي. تدليكه خالل يف رعاياه قضايا إىل يستمع كان املوريني أعظم أن هنا نذكر
املرتقبني رعاياه عىل ويُطلُّ الفجر قبل يستيقظ «أكرب» السلطان أو اإلمرباطور كان ولقد
املغول من املسلمون الحكام أما مصائرهم. يف ويقيض شئونهم يف يفصل لكي ظهوره
قضاياهم، إليه يرفعون الذين رعاياه بني يجلس وعسًفا، طغيانًا أشدُّهم حتى كانوا، فقد
عراقة جانب إىل الكفاية توافر الحكم يف يشرتط وكان الحال، يف ينفذ بأمر فيها فيفصل
من ابتداءً واألباطرة امللوك كان وَقلَّما الوراثة. عىل أحيانًا مفضلة الكفاية وكانت األصل،
غري الحكم فكان لهم، خضعوا الذين الحكام يعزلون وكانوا األجل قصريي اإلسكندر
النظام محل حلَّ قد أنه عىل التعاهد أو االتحاد إىل أقرب اإلمرباطورية وكانت مركزي،
منظمة وبريوقراطية املتنافسة الُدويالت بعض يف «األعيان» الخاصة حكم اإلقطاعي،
الرجال من واملخربين والجواسيس العاملني الجنود من جيش يعززها راقيًا تنظيًما

والنساء.

امللك

أي أمامه يقف ال اململكة مصلحة سبيل ويف كله هذا رأس عىل كان فقد امَلِلك أما
البالد مع العالقات أما مصلحته، لتحقيق وسيلة أية يتخذ أن له غ يسوَّ وكان قانون،
التفاهم و(٢) الحرب (١) التالية: األربعة الحربية املبادئ عىل تقوم فكانت األجنبية
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واملناورات والدعاية الخيانة باستعمال هذا إىل يتذرع وكان الخصومة. و(٤) الرشوة و(٣)
الدبلوماسية.

والطعام للحمام وثالثًا للنوم، ونصًفا ساعات أربع فرتات: م فمقسَّ اليومي الزمن أما
ونصف وساعة الدينية، الواجبات لتأدية الساعة ونصف وساعة الخاصة، والدراسة
قبل اليوروهبيتا تحية منذ تبدأ الدولة لشئون ونصًفا ساعة و١٣ للرياضة، الساعة
للنساء جلسة آخر إىل الشمس مغيب عند الجواسيس تقارير عىل واالطالع الفجر
حني امللك حياة عىل للمحافظة تُتَّخذ التدابري وكانت املقدسة، النار غرفة يف واألطباء
تقيم وحيث املجوفة واألعمدة السلم وَدَرج الرسية ممراته حول األكرب، القرص إىل يحرض
عىل ينام وكان حياته، اغتيال خشية نومه غرفات يُغريِّ وكان وخليالته، امللك زوجات

املوسيقى. نغمات
قدمنا. كما جسمه تدليك يجرى حني األفراد قضايا يف للنظر يجلس امللك وكان

أما نظريٍّا. به املعرتف املبدأ هي الخصومات يف الفصل يف والنزاهة االعتدال وكان
أفراد أحد ساق ببرت حكم فقد العدالة، سري يف تؤثِّر الطوائف محاباة كانت فقد العمل يف
بالعقوبة يعاقب لم األخري من االعتداء حدث فإذا الربهمة، عىل بها اعتدى ألنه السودرا

ذاتها.
هو الجاني كان إذا أما إپانًا، ٥٠ األول غرم قسيًسا املحاربني أحد شتم وإذا
إىل الغرامة نزلت عبًدا عليه املجني كان فإذا وحسب، پانًا ٥٠ الغرامة فكانت القسيس

وحسب. ١٢
والطوائف القرى وعادات واالتفاق «دهارما»، دينية آراءٍ عىل تقوم القوانني وكانت
والرتكات واملهر الزواج شئون نّظم فقد املدني القانون أما امللكية. واألوامر واألرس
فإنه الطالق أما والبيوع. والعقود والعمل والعبيد يْن والدَّ الجار عىل واالعتداء واملساكن

بآخر. تقرتن أن وللزوجة الزوجني، بإرادة يتم
نقًال القديم» «العهد يف سرتابو روى فقد ومثِمًرا، شديًدا فكان العقوبات قانون أما
ألف ٤٠٠ من يتألف معسكر يف الواحد اليوم يف تحُدث كانت أنه املاجاسشينز، عن
املعروفة، الجرائم هذه جانب وإىل دراخمه. ٢٠٠ عىل قيمتها تزيد ال رسقاٌت جندي،
واملقاطفة الطائفة قواعد ومخالفة العملة وتزييف والقذف الزنا عىل عقاب هناك كان
املوازين يف والغش باألسعار املساس عىل والتآمر املستخدمون يقرتفها كان التي واألعمال

املوظفني. سلوك وسوء السياسية والجرائم واملقاييس
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وعند املدن، يف القضاة فيها ويفصل القضايا يف تنظر أن املحلية للجمعيات وكان
وكان العليا. املحاكم طريق عن فيها الحكم استؤنف ما إذا نفسه، امللك إىل تُرفع الحاجة
الشهود وكان املقدس. القانون لتوضيح براهمة ثالثة الثالثة، القضاة جانب إىل يجلس
اآلخر. ببعضهم الشهود بعض ويواجه النار، أو املاء وإناء الرباهمة أمام اليمني يؤدون
ما إذا يغرَّمون وكانوا املدنية، الدعوى خرس من يؤديها للسفر أجوًرا يمنحون وكانوا
بجريمته، يعرتف أن إىل الرباهمة من يكن لم إذا املتهم تعذيب ويجوز أقوالهم، حرَّفوا
واملجني الجاني حالة — العظمى الجناية عقوبة عدا — العقوبة تقدير يف يُراعى وكان
إىل الغرامة من الواحدة الجريمة يف تختلف العقوبة جسامة كانت هذا أجل ومن عليه،
أن عىل املوت. من بدًال أبديٍّا املناجم إىل باإلرسال عليه يُحكم فكان الربهمي أما املوت،
األمومة. ناحية من تُراعى املرأة كانت كما ما، نوع عىل الضعيف يحمي كان القانون

تبًعا صور تسع يف تَلوَّنت املاء أو النار يف بالتعذيب تنفذ العقوبة كانت أن وبعد
يقوم أن وخالصتها الدين، لرد «أدهارنا» اآلن إىل تُدعى طريقة وثمة التهمة، لنوع

املعتدي. يذعن أو املوت إىل الخصم باب عتبة عىل جالس وهو املرضور
وتنظمها حرس منها لكل مراكز أربعة مقسمة العاصمة، پاتاليبوترا مدينة وكانت

هذا. إىل وما املتاع فقد أو الحريق حالة يف التدابري من يتخذ ما صدد يف لوائح
ففي واملنسوجات. النفيسة باملعادن منها يتصل كان ما خاصة املهن نهضت وقد
واعُرتف التجار أغنياء رأسها عىل وُجعل والنقابات األندية أُنشئت التجارية الجماعات
بها قائمة تعد التي البضائع توزيع حركة يُراقب التجارة عىل املرشف وكان رسميٍّا، بها

أسعارها. تحديد ويُراقب
آسيا كجلود األخرى البضائع أما املشجعة، بالرسوم تشجع الواردات وكانت
عند أخرى داخلية ورسوم الحدود عند رسوم عنها فتؤدَّى الصني وموسولني الوسطى
قيمة خمس وبني وعرشين خمسة بني تختلف الجمركية الرسوم وكانت املدينة، أبواب
الداخلية الرسوم وكانت معفاة، فكانت العبادة بشئون الخاصة األدوات أما البضاعة.
محرًَّما؛ املزارع من رشاؤها وكان السوق، إىل ترسل حني املحلية املنتجات عن ل تُحصَّ
األمم عليه تُعاِقب كما التهريب عىل يعاقب وكان عنها، الرسوم دفع من التملُّص خشية

الحارض. الوقت يف املتمدينة
االستغالل، من بالتجارة يشتغل حني نفسه امللك تُحذِّر «األرثارزاسرتا» وكانت
وسجونه ومعامله مصانعه تخرجه بما مألى اململكة يف املنترشة مخازنه كانت فقد
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صفة اململكة يف العالية للطبقات وكان الخاصة، ومناجمه وغاباته مزارعه وبحاصالت
اإلنفاق تخصص مدينة أو عقار إيراد يتبادلوا أن لهم كان أنه ذلك بها، ُمعرتف رسمية

عليهم.
عدا جميًعا رعاياه من يحصل أن املال، إىل يحتاج حني تقدم، ما إىل للملك، وكان
وكان الطرق، وإنشاء واالستعمار كالتعمري البالد، مصلحة يف تنفق إعانات عىل الرباهمة،
منحهم مقابل امللك إىل املال تقديم من األفراد به يقوم ما املال عىل الحصول وسائل من
باملال. تُْشَرتى كانت واملناصب واأللقاب الرتب أن أي فخريٍّا؛ لقبًا أو البالط يف منصبًا

العملة سك وكان واإلدارة، الجيش نفقات ملواجهة وباهظة عديدة الرضائب وكانت
الصغرية والفضة النحاس سبائك تخرج العملة لرضب داٌر لها كانت التي للدولة احتكاًرا
حاكم للهند الغربي الشمال يف كان أنه عىل الهندية، النقود أنواع أقدم تمثل التي املقوسة
يونانية. أسطورة مع فضية عملة يُْصِدر وكان لإلسكندر، صديًقا كان سوبهوتي يُدعى
آسيا من جاءت قد أنها عىل يدل يومئذ، إىل األخرى النقود من الهند يف ُوِجَد ما وأن هذا

ق.م. األول القرن منذ إال الهند يف تُرضب فلم الذهبية النقود أما الوسطى،

االجتماعية الحياة

محل تحل والطوب األحجار وأخذت الثياب، يف خاصة بالرتف املورية اإلمرباطورة اقرتنت
املباني. يف الخشب

يتم الرشعية وغري الرشعية ُعراها َفْصم كان فقد النسائية العالقات ناحية من أما
تملك الزوجة وكانت طويلة، مدة الزوجية داِر لهجرة كنتيجة أو واملرأة الرجل باتفاق
وقد بها، معرتًفا (الساتي) زوجها وفاة بعد الزوجة موت عادة وكانت وحليها، مهرها
سوء عىل معاَقبًا وكان وحسب، املالكة األرس يف انحرصت ولكنها أخري عهد إىل بقيت
الصارم، بالعقاب املرأة عىل تقع التي الجرائم عىل معاَقبًا وكان الزوجني، أحد من املعاملة
والطبقات، الطوائف من متتابعة مراقبة عىل تقوم الهند يف االجتماعية الحياة وكانت
ثانوية طوائف وهناك أصلية. أربع فهي كوتاليا عند أما سبع، عددها ميجاسثينز وعند
القديمة، الهند (راجع: امللك. حساب عىل الجند طائفة منها التي األصلية من متفرعة

أربعة. أسلحة للجيش وكان ص٣٩) وأريان ميجاسثينز
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القرية

محصيل اغتصاب ناحية عدا االرتياح عليها ويبدو الهدوء يسودها فكان حياًة القرية أما
واملطاعم والفنادق املنترشة العامة املحالِّ أرباح من املائة يف خمسة للدولة وكان الرضائب،
تقيم والراقصني واملطربني املمثلني من جوَّالة فرق هناك وكانت بها، ص املرخَّ اللهو وُدور
الخرض. عرفت ثم للقرويني الرئييس الطعام هو األرز وكان القرية، قاعة يف حفالتها
— أكسفورد (راجع املقرون. غري الحيوان لحم يتناولون كانوا إنهم فيقال والرباهمة

سميث). أ. ف. تأليف ص٧٠ الهند تاريخ
سوى الرشب يف رغبة أو إدمان هناك يكن ولم األرز، برية فكان الشعبي الرشاب أما

الخمر. من كثريًا يتناولون كانوا إذ األعياد أيام يف
أصدرها التي الصخرية األوامر «راجع للقرابني الحيوان ذبح يُحرِّم اإلمرباطور وكان

بهانداركار». ر. د. الدكتور تأليف (آزركا) عن ص٢٩٧ آزوكا
والَجرَّة واملروحة املظلة يحمل بعضهن النساء به وتحيط فيًال يمتطي امللك وكان
ومعهم امللكي املوكب يتقدمون فكانوا الرجال أما للصيد. مسلح وبعضهن (إبريق) امللكية
وكان بالحبال مقفًال خاليًا فكان الطريق أما الرماح. حملة وأمامهم ونواقيسهم طبولهم

يعربه. أن يحاول من جزاء املوت
ما وهو الحيوان، وقتال بالسيوف املصارعة فيها تُعرض أخرى ملكية حفلة وثمة

اليوم. إىل الهندية اإلمارات بعض يف باقيًا يزال
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كامربدج»: طبعة — الهند تاريخ من الثالث الجزء من «يفص١ هيج وولسييل السري يقول
يف يكن لم نبي، ظهر ميالدية ٦٢٢ ففي التاريخ، عجائب إحدى هو اإلسالم ظهور «إن
مسقط مكة مغادرة إىل فعمد ملنارصته، رجًال عرش اثني يجمع أن مستطيًعا أمره بداية
إىل القرن، عىل قليًال يزيد فيما يصلوا أن وأتباعه خلفاءه َوِسع هذا ومع املدينة، إىل رأسه
النيل». شالالت إىل قزوين بحر ومن أفغانستان إىل األطليس من امتدت إمرباطورية حكم
روسيا حد إىل اإلسالم لواء ينقلوا أن العرب َوِسع امليالدي الثامن القرن مستهل يف
كان حني السند بغزو قاسم محمد العربي الشاب نهض ٧١١ ويف بلوخستان»، «اآلن
نظم وقد جيشه. وتشتت ٧١٢ يف املعركة يف ُقتل الذي الربهمي، امللك «داهر» يحكمها
ويف أنفسهم. الوطنيني إىل املحلية إدارتها ووكل األسفل السند حكومته قاسم محمد
بلد كل يف وكانوا السفيل والبنجاب السند للعرب فأصبح مولتان عىل استوىل ٧١٣
وجرى الحرب، أو الجزية، أو اإلسالم، ثالثة: أمور أحد بني سكانها ون يُخريِّ يدخلونها
إياهم ومخولني معابدهم للهندوس تاركني التسامح سياسة عىل املسلمون الفاتحون

طقوسهم. ممارسة
املفتتحة البالد يف العرب الحكام بعض َوِسع بغداد، يف العباسية الدولة ضعفت وملا
إسالميتان دولتان ميالدية ٨٧١ منذ نشأت هذا ومن بغداد، حكومة عن بها يستقلوا أن
عىل املفروضة الرضائب وكانت منصورة، يف وثانيتهما مولتان يف إحداهما مستقلتان؛
العرب احتفظ حني اإلدارة، أعباء بأكثر ينهضون هؤالء وكان وقليلة، عادلة الوطنيني
السند يف الجديد ملكهم يمدوا بأن يحفلوا ولم الهندوسيني، يصاهرون وأخذوا بالجندية

بعدهما. ما إىل األسفل والبنجاب
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األرسى املماليك عىل بغداد يف العباسية الدولة خلفاء اعتماد أثر من كان وقد هذا
سلطانها امتدَّ الجانب، َمْخِشيََّة قوة أصبحوا أن الجيش، وقيادة العرش حماية يف واألتراك
لهم فيكون باإلسالم يدينون كانوا األرسى أن خاصة الواليات وحكم الدولة مناصب إىل
اإلسالمية الوحدة كانت امليالدي العارش القرن آخر ويف الحقوق. من العرب للمسلمني ما
ممالك منقسمة ُعراها انفصمت قد واحدة وحكومة واحدة كبرية إمرباطورية يف املمثلة
النفوذ سوى بغداد يف العبايس للخليفة يبق ولم متخاصمة، متنافسة ودويالت وإمارات

الروحي.
أو املماليك أحد عرشها عىل فجلس «غزنى» استقلت التي البالد هذه من اإلسالمية
أوكساس إىل ملكه يمد أن هذا َوِسع وقد ٩٧٧ يف سابوكيتجني املسمى األتراك األرسى
لخراسان. حاكًما وأصبح كابول تشمل منطقة عىل واستوىل إيران، حدود عىل الشمال يف
محمود األكرب أخوه خلعه الذي «إسماعيل» األصغر ابنه خلفه ٩٩٧ يف مات أن وبعد
مللكه واعرتف سبستان مملكته إىل وضم والعرشين السابعة بلغ حني ملًكا وأصبح غزني،
اليمينية. األرسة باسم خلفاؤه فُعرف الدولة» «يمني لقب إياه مانًحا باهلل القادر الخليفة
وإمارات ممالك بل متحدة هندوسية مملكة الهند شمال يف غزني محمود يواجه لم
تذكر مقاومة يجد ولم عرشة، السبع حول بلغت معارك يف جميًعا هزمها وقد متنابذة
عليها تواىل التي البنجاب، مملكة ثم الهندوس نهر عىل الربهمية أوند مملكة يف سوى
محمود أتم الذي الشجاع وبهيميال الثاني جيبال ثم أناندبال ثم األول، جيبال امللوك من
جيبال امللك وأرس بشاوار إىل غزني تقدم ثم أجميز، إىل فلوله مع وفرَّ … هزيمته غزني
ملكه عن نازًال املال من بمبلغ حياته افتدى الذي بهاتيندا عاصمتها التي البنجاب ملك
الجيش يف أصليون هنود هناك وكان األكسوس، عىل فتنة غزني أحمد ثم أنانديال ابنه إىل
أن البنجاب ملك أنانديال استطاع حني الهزيمة شفا عىل كان الذي الغازي اإلسالمي
ودلهي وكانوج، وكاللينجار، وجواليور، األصل من ٤٢ أوجان حكام محالفته إىل يغري
يوم آخر ويف وحسب، الدفاع متخذًا يوًما ٤٠ غزني لبث أن أثره من كان مما وأجمري
ذلك للمتحالفني، تامة هزيمة إىل يتحول املوقف جعلت التي املعجزة حدثت ١٠٠٨ يف
الهندوسيون الجنود ه فرسَّ الذي الفرار عىل حَمله ارتياًعا ارتاع أنانديال امللك فيل أن
موطن وهي كانجا عىل «محمود» استوىل ثم فيهم، الفوىض فشاعت الهزيمة نذير بأنه
إىل نرص من ينتقل محمود وكان غزنى. إىل باألسالب عائًدا الغربية الشمالية الهند كنوز
الهند، يف الهندويس املركز وكانوج موترا يف املقدسة املدينة ثينيزر عىل مستوليًا نرص،
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طائلة؛ وكنوًزا فيًال و٣٨٠ أسري ألف ٥٣ فيها أخذ التي ١٠١٨–١٠١٩ معركة وبعد
السماء عروس أُسمي الذي والجرانيت الرخام من العظيم املسجد غزنى يف محمود أقام

مدرسة. به وأُلحقت
املولتان ويف األوكساس عىل محمود حكم وقوي بهيمبال، هزيمة تمت أن وبعد
بأكرب ١٠٢٤ يف نهض الهندوسية؛ املعابد وهدم العديدة الغنائم الهند شمال يف وغنم
املاء لنقل جمل ألف ٣٠ ومعه للهند العظيمة الصحراء مخرتًقا العسكرية الحمالت
الدفاع من الهندوس أبداه مما الرغم وعىل سومناث، عىل مستوليًا اإلسالمي للجيش
برهمي ألف فيه كان الذي العظيم املعبد إىل املؤدية الطرق عن الغزاة دفع يف خاصة
بعد عليه استوىل اإلسالمي الجيش فإن — كنوزه ويحرسون الدينية واجباتهم يؤدُّون
الكنوز حامًال غزنى إىل «محمود» وعاد سومناث، يف هندويس ألف خمسني أفنى أن
الهندوس نهر عىل قة املوفَّ حمالته بآخر قام ذاته، العام خريف ويف .١٠٢٦ يف واألسالب
املسلحني البحريني بجنوده وهزمهم ساجاردوب السند يسكنون الذين الجاتيني ضد
إىل يؤدِّ لم كله الظفر هذا أن غري ،١٠٣٠ يف مات ثم اليدوية، والقنابل والسهام بالقوس
قرن مدة البنجاب حكمت مالكة أرسة أسس قد كان وإن للهند، ملًكا محمود يصبح أن
الهندي» األفق كتابه: من ص١٣ يف للباروان جادهرياجا «املاهارا وعند قرن. ونصف
املسلمني بني العداوة بذر إىل أدى قد وهْدَمها الهندوسية للمعابد «محمود» تدنيس أن

رجاله. وحماية اإلسالمي الدين نرش عىل الحرص شديد كان أنه خاصة والهندوس،
فقد للفن، محب بأنه واإلدارية العسكرية واملقدرة التدين إىل «محمود»، عرف وقد
الفردويس رأسهم وعىل والشعراء العلماء مثوى داره وكانت الكبرية، املباني غزنى يف أقام
ومكتبة. جامعة محمود أنشأ وقد هذا البريوني. محمد الريحان وأبو نامه، الشاه مؤلف
للضعف مملكته استهدفت فقد ثابتة نظم عىل ال شخصه عىل يقوم الحكم كان وملا
أخوه «مسعود» عليه ثار الذي األصغر محمد ابنه خلفه وقد وفاته، أثر عىل واالنقسام
أرياروق عىل باملوت قىض «مسعود» الجديد امللك إن ثم بلخ. إىل ونفاه وخلعه األكرب
أحمد البنجاب يف خلفه وقد والقسوة، االستقالل إىل نزع إذ البنجاب، يف الرتكي الحاكم
واالختالط البولو ولعب الرشاب عن األتراك املوظفون يمتنع بأن امللك وأمر نيالتيجني،
مسعود يستمع ولم هذا الدينية. املظاهر يف اإلرساف وعن الهور، يف الهندوسيني بالضباط
هذا فاقتحم العسكرية الشئون عن «أحمد» بإقصاء نصح الذي الحسن أبي نصيحة إىل
حني مسعود، عن لالستقالل حملة يُِعدُّ أخذ ثم باألسالب، الهور إىل منها وعاد بنارس

75



الهندية املسألة

حالة يف باهلل» «القادر بغداد يف العبايس الخليفة وكان بلخ يهددون السلجوقيون كان
السلطان عينه وقد الحالقني، أحد ابن كان الذي الهندويس تيالك ظهر وهنا االحتضار.
الحاكم وقتل الهور، عىل تيالك استوىل «رشيف»، برتبة الهندوسية للقوات قائًدا محمود
ابنه السلطان وعنيَّ «أحمد» إىل منضمني كانوا الذين الجانتيني وهادن وابنه أحمد
تيالق. عصيان من بقي ما عىل ليقيض الهند السلطان ودخل للبنجاب، حاكًما مجدود
هازمني خراسان يغزوا وأن إيران يقتحموا أن السلجوقيون استطاع ذاته الوقت ويف
مع فرَّ ثم غزنى، إىل فرتاجع ،١٠٤ يف مرو من مقربة عىل تاليكان يف مسعود السلطان
مكانه يف ووّىل خلعوه، قد السلطاني الحرس رجال أن غري الهند. إىل وأمواله حريمه
غزنى من (مودود) ابنه سار أشهر، بضعة بعد مقتوًال مسعود مات وملا محمًدا، أخاه
يف البنجاب عىل سيًدا مودود وأصبح تعذيبه، بعد وَقتََله محمًدا السلطان َهَزَم حيث إىل
منذ تومارا سلفه بناها التي دلهي عىل راجا ماهيبال استوىل ١٠٤٤ ويف ،١٠٤٢ منتصف
جدوى. غري عىل «الهور» محاًرصا وثانيزاروكنجرا هانيس وعىل هذا، قبل عاًما خمسني
«إن الهند»: تاريخ كتابه من األول الجزء يف ص٩٥ يف دونبار جورج «سري ويقول
كان الغزوات هذه مرمى أن ذلك الهند؛ بالد سائر يف كثريًا تَُؤثِّر لم للسند العرب غزوات
الرغم عىل وذلك واملذابح التدمري من هذا تخلل ما مع بها والعودة الغنائم عىل للحصول

البنجاب». إقليم وا َضمُّ أنهم من
غزنى، شمال ميل مائتي مبعدة عىل التي جهار» «أو جهور دولة نهضت وملا
وأن الغزنيني يهزموا أن الجهوريون وسع — باملغيب الغزنية الدولة شمس آذنت حني
فيها مشتعلة النار لبثت فقد جهور، أمري شقيق قتل من انتقاًما عاصمتهم يحرقوا
حسني) الدين (عالء جهور أمري عىل أُطلق أن آثاره من كان مما ،١١٥١ يف أسبوًعا
ثم هزمه، قد السلجوقي سنجر السلطان أن عىل العالم» «محرق أي «جهنسوز»؛ اسم
شاه خرسو السلطان َخَلُفه لبث ما التي العاصمة استعاد قد الغزنيني ملك بهرام إن
الهند يف للغزنيني يبق ولم «غزي» الرتكمان قبائل إحدى أيدي عىل ١١٦٠ يف فقدها أن
بدولته نهض قد جهور أمري جهنسوز أخي ابن محمد الدين غياث إن ثم البنجاب. سوى
الدين شهاب محمًدا الدين ُمِعزَّ األصغر أخاه وعنيَّ ١١٧٣ يف غزنى عىل فاستولت ثانية
الهندستان. حدود أقىص إىل سلطانه ا مادٍّ الغزنية، الدولة وبالد غزنى إقليم عىل حاكًما
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١١٧٥ ففي الهند، يف اإلسالمية املستعمرات عىل االستيالء إىل يرمي غوري محمد كان
أيدي يف كانت التي العربية املستعمرة عاصمة مولتان عىل واستوىل غزنى من جاء
سنوات أربع بعد يصبح وأن لحكمه؛ كلها السند يُخِضع أن استطاع أن إىل اإلسماعيليني،
بعد أثًرا الغزنية األرسة يجعل وأن مالك، خرسو يأرس وأن سوتليج، إىل للبنجاب سيًدا

عني.
،١١٩٠–١١٩١ يف دلهي مملكة يغزو أن غوري محمد السلطان أراد ملا إنه ثم
بهاتيندا، منه مستعيًدا تاراوري يف السلطان يهزم أن پريثفي» «راجا شوبان استطاع

جوجريات. يف انهلفارا» «راجا الفاجهيال بهيم هزم كذلك
تاراوري يف پريثفي راجا وهزم الهند لغزو ١١٩٢ يف أخرى مرة السلطان وعاد
دلهي أبواب إىل الشمالية الهند عىل سيًدا غوري محمد فأصبح فلوله، فرَّت قتله وملا
أحد وعنّي وأرسى، أمواًال منها وأخذ أجمري عىل استوىل وكذلك ،١١٩٣ يف سقطت التي
قطب وعنّي للسلطان، الجزية يدفع أن عىل واليته، يف أبيه مكان پريثفي راجا أبناء
الرتبية حسن من ُمبِْديًا السلطان، خدمة دخل وقد الرتكستانيني املماليك أحد أيبك الدين
جاللته، عند الثقة وجعله املراتب أكرب أبلغه ما الرماية وصدق والفروسية األخالق وكرم
كانوج ملك راجبوت الراثور جيش يهزم أن أيبك وَوِسَع ،١١٩٢ يف دلهي والية وواله
املناصب للمسلمني وكان جيشه، عىل وقبض جيشاند فقتل «فريوزاباد» شندوار يف
وحكام أمراء هناك وكان الصغرية. املناصب للهندوسيني تاركني واإلدارية العسكرية
هذا لبث وقد اإلسالمية، للدولة إتاوة أو جزية دفع مقابل بالدهم يحكمون هندوسيون

عرش. السادس القرن منتصف إىل
الدين اختيار وهو اململكة توسيع يف األثر وبطولته ملجهوده كان آخر قائد وهناك
أرسة نبتت ومنها وغزنى، سبستان بني جلج يف الرتكية القبيلة من بختيار بن محمد
مغامًرا وكان ا، جدٍّ طويلة ذراعه وكانت الصورة قبيح وكان يومئذ. منذ قرن بعد مالكة
أو عاصمتها أموال عىل مستوليًا بيهار ١١٩٣ يف غازيًا رشًقا بجيشه اتجه وحازًما
من فزالت ثانية النهوض عن أعجزتها رضبة بالبوذية وُمنِْزًال ديرها ومقوًضا دايتابوري
«اختيار عزيمة من وبلغ الجنوب، يف والتبت نيبال إىل الرهبان وفرَّ نهائيٍّا الهند شمايل
الربهمي امللك بها كان حني ناديا باقتحام فقط شخًصا ١٨ ومعه غامر أنه الدين»
الدين» «اختيار واحتل القوارب أحد يف زوجه مع َفَفرَّ طعامه يتناول الكششمان العجوز
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التي «جور» لجنواتي إىل عاد ثم أسالبها وموزًعا أموالها ناقًال جيُشه ودخلها املدينة
واملدارس. املساجد مؤسًسا البنغال عىل حاكًما فيها نفسه جعل

سام بن محمد الدين ُمِعزُّ األصغر أخوه أصبح ١٢٠٣ بداية يف الدين غياث مات وملا
الهندية مملكته أصبحت الذي الغوري، ألمالك الوحيد والحاكم الهند شمايل عىل سيًدا
اإلقرار عىل ينعقد الشمالية الهند إجماع وكاد الرشقية، البنغال إىل السند من تمتد
يف حاول فقد آسيا وسط يف إمرباطوريته إنشاء إىل يطمح كان ملا أنه عىل بسيادته.
عنيًفا؛ هزٍّا إمرباطوريته هزَّ إخفاًقا أخفق أنه غري الحديثة» «خيوا خفاراسم غزو ١٢٠٣
امللحي الحاجر يف الشمالية القبائل ثارت وأن الطاعة عصا مولتان ت شقَّ أن أثره من كان
بمعونة استطاع قد الغوري محمد أن ومع الهور. الثائرون نهب وأن رينج» «الصولت
أن ح يرجَّ شخص قتله غزنى، إىل عائًدا كان حني فإنه ١٢٠٦ يف الثورة يخمد أن أيبك

اإلسماعييل. املذهب شاهات متعصبي من يكون
املخفقة حملته من عائًدا كان حني نفسها السنة يف حتفه لقي فقد الدين اختيار أما

الهيماليا. منطقة عىل
إىل الشمالية الهند بحكم مستقالٍّ الغوري محمد وفاة بعد أصبح، فقد أيبك أما
أطلق أرسة أسس وقد البولو، لعبة حادثة إثر عىل ١٢١٠ يف املحتوم القدر وافاه أن
الدين شمس املسلمني كبار اختار ١٢١١ ويف العبيد». «أو املماليك امللوك اسم عليها
الباري قبيلة إىل ينتمون الذين املماليك ومن سلطانًا أيبك ابنة زوج اللمش» «أو الطتمس
أن قبل سنة عرشة سبع الجديد السلطان أمىض وقد أليبك، خلًفا سلطانًا الرتكمانية
حدث وقد أيبك. وفاة إثر عىل والسند واملولتان الهندستان ثورات يخمد أن يستطيع
والبنجاب آسيا وسط جنكيزخان املغول سلطان غزا أن الطمش، الدين شمس عهد يف
مصبَّات إىل الهندوس من ملكه امتد وقد أفغانستان، إىل غادرها ولكنه ،١٢٢١ يف الغربية
اآللة وأصبحوا األتراك املماليك من «األربعني» جماعة نفوذ قوي ذاته الوقت ويف الكنج،

أيديهم. يف أداة السلطان خلفاء وأضحى للحكومة املحركة
املساجد إنشاء خاصة بالفنون بعنايتهم الهند يف املماليك دولة حكم اقرتن وقد هذا
والطتمش، أيبك عهدي يف دلهي قلعة يف املنار والقطب الجامع املسجد ذلك من واملدارس؛
بنائه يف الهندوسيني البنَّائني إىل عهد وقد ،١٢٣٢ يف وتم ١١٩١ يف الجامع بناء بدأ وقد

الهندوسية. الجينية املعابد أنقاض من
بالعرش أوَىص ١٢٣٦ يف يُْحتََرض الطتمش كان حني أنه الدهش إىل يدعو ومما
ثياب ترتدي سافرة وكانت وثورات، اضطرابات بعد الحكم فتولت «رضية» ابنته إىل
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عليها سِخطت وقد تنقالتها. يف جيشها يتبعها الفيل ظهر وتمتطي والفروسية الرجال
فقد ملستشاريها، وكبريًا وزيًرا «ياقوت» الحبيش اختارت حني وذلك األربعني» «جماعة
يف بهرام مكانها يف فأجلست امللكة وأرسة السلطاني الجيش جماعة التعيني هذا أهاج
بجيش زاحفة عرشها تستعيد أن وحاولت (الطونيا) بآرسها اقرتنت إنها ثم ،١٤٢٠
يف تنام كانت حني الطريق ُقطَّاع أحد فقتلها عاكستها قد األقدار أن غري دلهي، عىل كبري
عامني بعد األربعني) (جماعة قتله فقد بهرام أما الغالية، ثيابها ومعها الغابة يف خيمتها
من كان ما العهد ذلك حوادث عن يُذكر ومما وبينهم، بينه قام لخالف إياه توليتهم من

أموالها. ونُهبت الهور بسببها ضاعت ١٢٤١ يف منغولية غزوة
يف العرش عىل بعدئذ جلس حني الطتمش حفيد الرِّعديد مسعود الدين عالء إن ثم
(الجماعة) فخلعته وبيهار والبنغال األعىل والبنجاب واملولتان السند ثورات واجه ،١٢٤٢
عامًال عرشة السابعة يف وكان محمًدا الدين نارص عمه ١٢٤٦ يف العرش عىل وأجلست
الكفاية من فأبدى له وزيًرا األربعني جماعة أعضاء أحد بالبان اختار ومتدينًا، نابًها
البنجاب يف الهندوسية القبائل ثورة ُمْخِمًدا للملكة، الفعيل السيد جعله ما القيادة وحسن
الهندوسية الدول قبائل بني املركزية الحكومة سلطة محقًقا املنغولية، الغابات إحدى ويف
ثم ناجور إىل نُفي (الجماعة) عليه تآمرت وملا الدين نارص إىل ابنته ج زوَّ وقد الثائرة،
بالبان الدين غياث باسم ١٢٦٦ يف العرش عىل جلس أن إىل دلهي يف منصبه إىل أُعيد
ناحية من يشءٌ باَله يُقلق ولم الطتمش، أرسة آخر كان الذي الدين نارص وفاة إثر عىل

املنغوليني. غزوات هو القلق مصدر كان وإنما الهندوس،
اإلسالمي الجيش قوة عىل يقوم الهند شمال يف اإلسالمي الحكم كان وقد هذا
ال سالم يف يعيشون الهندوسيون وكان األمن، حافظة الواليات يف املنترشة وحامياته
أيًضا لهم وكان إرهاق، غري يف أراضيهم زرع لهم أن دام ما الحكم أمر من يشء يعنيهم
الوطنيني الهندوس الحكام يرتكون املسلمون وكان صغار، كموظفني الرضائب تحصيل
يف ينزع هؤالء بعض وكان املركزية، اإلسالمية للحكومة خاضعني والياتهم يحكمون
والثمانني الثانية سن يف مات وقد بالخيبة. يبوء ثم عليها االنقضاض إىل األحيان بعض
واملجرمني الُعصاة مع العنف واستخدام بالحزم مقرونًا ُحكًما اململكة َحَكَم أن بعد
نفوذ عىل قىض وقد الجواسيس، من جيش له وكان الخارسين، والُقوَّاد امللوثني والحكَّام
شريخان عمه ابن وعنيَّ املغول، غارات ضد الحدود عن الدفاع ونظَّم األربعني جماعة

البنغال. يف ثورة أخمد ١٢٨٠ ويف للجيش، قائًدا
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أن بعد ١٢٨٠ ويف الهور. يف اإلقليمية الحكومة تنظيم بالبان أعاد ١٢٧٠ ويف
السلطان أبناء أحد وعنّي وأنصاره، وأرسته تيجريل الحاكم قتل البنغال يف ثورة أخمد

للبنغال. حاكًما باجراخان
العهد ويل ١٢٨٥ يف ُقتل التوفيق ألكثرها يُكتب لم التي املغول غارات إحدى ويف
البارِّ االبن هذا وفاة عىل حزينًا ١٢٨٧ يف بالبان مات وقد مولتان، عن دفاًعا خان محمد
ال واملجرمني، الثائرين عىل الوطأة شديد وعادًال حازًما قديًرا إداريٍّا بالبان كان العظيم.
اإلرادة ضعيف صغريًا وكان باد قايق ابنه خلفه وقد امليِرس. يلعب وال الخمر يتناول

رأسه. عىل بطعنة حتفه لقي سنوات ثالث وبعد فاسًقا، الهيًا
كان التي خلجي، قبيلة إىل ينتمي وهو السبعني، يف وكان فريوز، الدين جالل وخلفه
يف يبدو أن عىل يجرؤ ال مكروًها، فريوز السلطان وكان البنغال. حاكم الدين اختيار منها
ضعيف كان وملا دلهي، من أميال بضعة مبعدة عىل كيلخوري يف آخر بلًدا فأنشأ دلهي
الغزاة املغوليني هذا أطمع وقد والسفاحني واللصوص املجرمني شوكة قويت فقد اإلرادة
عن يردهم أن فريوز استطاع العرش، عىل جلوسه منذ عامني وبعد فريوز، مملكة يف
املائة من البعض بقي قد أنه عىل باملفاوضات، أو الحرب يف النتصاره كنتيجة الحدود
عىل ثاروا سنوات الخمس نحو بعد لكنهم إسالمهم، بعد دلهي حول الغزاة مغويل ألف
ألًفا عرش الخمسة بني يرتاوح عدد بذبْح قاسيًا تأديبًا أدبهم الذي الدين، عالء السلطان

ألًفا. والثالثني
أماخندار هازًما الدكن كار، وحاكم السلطان أخي ابن الدين عالء غزا وقد هذا
باألسالب فائًزا كار إىل املهزومني مع الصلح بعد وعاد الغربية والدكن ديجريي ملك
من كبرية وكمية الآللئ، من رطل و٢٠٠ الذهب من رطل ألف ٢٠ قدره وبتعويض
«فريوز» قتل إىل عمد األسالب بهذه فائًزا املعركة من عاد حني الدين عالء أن عىل الفضة.
حمل وقد الدين»! «عالء الظافر القائد أخيه ابن الستقبال كارا إىل ذهب قد كان الذي
عىل وجلس اقتحمها جيش، يف دلهي عىل وزحف حربة عىل فريوز رأس الدين عالء
الجوُّ الدين لعالء صفا أن وملا فريوز. السلطان ولَدِي أعني فاقئًا ١٢٩٦ أكتوبر يف عرشها
النبالء اضطهاد يف أمعن جولندار، من قريبًا املنغوليني خان ظفر قائده هزم أن بعد
خاصة أرسهم، يف بل وحسب اتُّهم فيَمن وليس ونهبًا؛ وقتًال وتعذيبًا َسجنًا واألرشاف
فقد ،١٢٩٧ يف السلطنة إىل جوجريات ضم بعد األسالب توزيع عىل الخالف قام حني
ما تَُفوق ُفتوح ويف جديدة ديانة وتأسيس النبوة يف وطمع الدين عالء أَْوَداُج انتفخت
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عن بالعدول أقنعه قد دلهي، قضاة قايض امللك» «عالء صاحبه أن غري اإلسكندر. فتحه
استطاع وقد الرشاب، عىل واإلدمان الرعية ظلم من عليه كان ما وبرتك املطامع، هذه
إىل ألف ٢٠٠ وصل حني خاصة املرة، بعد املرة املنغوليني يهزم أن خان» «ظفر القائد

املتتابع. ظفره قائده عىل الدين عالء نفس وقد دلهي، أبواب
وإفقارهم بإذاللهم الرعية كبار إضعاف عىل سياسته يف يجري الدين عالء كان
عىل الوقوف عىل والجواسيس باملخربين واالستعانة والقتل السجن إىل واضطادهم
الثروات ومصادرة إذنه غري من الزواج ومن االجتماعات َعْقد من ومنعهم أخبارهم
الخمر رشب وبتحريم والذهب، والخريية الدينية للمؤسسات واملرصودة الخاصة
يكن فلم بالشدة، الهندوس عامل وقد عليها، هذه فحرَّم بنفسه بدأ وقد واملخدرات،
ينفقونها، التي املبالغ تقييد مع سالح بحمل أو جواد صهوة بامتطاء ألحدهم يرخص
بنصف أصبحت البضاعة، قيمة سُدس بنسبة تحصل الجمركية الرسوم كانت أن وبعد
من وكبار املوظفون؛ أما واملاشية. واملاعز الغنم عىل الرضائب ُفرضت كما قيمتها.
وإرهاق. قسوة يف يعاملهم فكان الهندوس من واملثمنني كاملحصلني وصغارهم املسلمني
الرضيبة عدا إنه ص١٠٧: الثالث الجزء يف كامربدج طبعة الهند تاريخ كتاب ويقول هذا
اإلسالمي، الترشيع يف الهندوس ضد مسنونة خاصة قوانني هناك يكن لم رأس كل عىل
ومن إليه املشار الكتاب من الثالث الجزء من و١١٢ ص١١١ يف ورد مما ويبدو هذا
يف الدين عالء بال يقلق ما ثمة يكن لم أنه أكسفورد طبعة ص٢٣٢ الهند تاريخ كتاب
و١٣٠٦ ١٣٠٥ سني يف خاصة تنقطع لم التي املنغوليني غارات سوى املتزايدة مملكته
ألف ١٢٠ استطاع وقد الهند، حدود الست غاراتهم يف اقتحموا فقد و١٣٠٨ و١٣٠٧
الذي الدين عالء قوات ضغط تحت إال بعدها ينسحبوا لم مدة دلهي محارصة منغويل
حرية تقييد عىل يحمله هذا وكان الحاميات، من واإلكثار الجيوش بتعبئة معنيٍّا كان
الجنود، عىل لإلنفاق أو وإذاللهم شوكتهم إلضعاف سواء أغنيائهم مال وسلب رعاياه
بتعيني ١٢٩٧ يف بدأه الذي ملكه توسيع إىل عمد املنغوليني غزوات أمر من فرغ فإذا
من ملك آلخر خلًفا يومئذ الهند ممالك أغنى جوجريات، راجبوت مملكة عىل مسلم حاكم
ونائبًا للسلطنة نصريًا نيب مالك باسم «كافورا» الهندويس األغا عني وقد الفاجاال. أرسة

أسابيع. خمسة مدة للملك
أن خاجاهاجي بمعاونة الدكن يف اإلسالمي الحكم وطَّد أن بعد نيب، مالك واستطاع
فاتيبورا دافارا عاصمتها عىل استوليا أن بعد الجنوب يف هويساال مملكة أموال يستصفي
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يانديا مملكة غزو بعدئذ اإلسالمي الجيش وأتمَّ الثالث بالالال فريا ملكها عىل قابضني
مسجًدا مشيًِّدا الرشق إىل سار مالك إن ثم العظيم، معبدها ًرا ُمَدمِّ مادارا، وعاصمتها
دلهي إىل فوصل ١٣١١ أبريل ٢٤ يف طريقه يف عاد ثم الساحل عىل بالك وإىل امللك باسم
وعىل الذهب، من رطًال و٢٧٥٠ جواد ألف و٢٠ فيًال ٣١٢ ومعه ١٣١١ أكتوبر ١٨ يف
العيش، ورغد والخارجي الداخيل باألمن يستمتع عريض قوي ملك الدين لعالء أتيح هذا

األسعار. رخصت إذ
وأْفضت الدين عالء السلطان صحة وحنيضعفت ١٣١٦ يف مات أن إىل ١٣١١ ومنذ
مخلًفا االستسقاء، مرض إثر عىل املوت وافاه الواليات، بعض تمرد إىل ملكه وسعة شدته
من ص٥٧٣ يف مارشال سريجون هذا إىل أشار كما حكمه يسجل أثًرا داروازا عالي يف
املدينة أيًضا الدين عالء بنى وقد كامربدج، طبعة الهند تاريخ كتابه من الثالث الجزء
لم أنه ومع ،١٣٠٣ حول محصنة عاصمة منها متخذًا سريي يف دلهي مدن من الثانية
وكان بالحفاوة قرصه يف يحظون كانوا واألدباء العلماء أن إال العلم من حظ عىل يكن
ومات بالبان قرص يف األدبية حياته بدأ فقد الفارسية باللغة خرسو األمري مقدمتهم يف
وفاة إثر وعىل شعر. بيت أو منظومة ألف ٤٠ تارًكا ١٣٢٥ يف والسبعني الثانية يف
امللك ابن القارص السلطان عىل والويص امللك نائب مظهر يف مالك نيب ظهر الدين عالء
إلقصاء األعني وفقأ والفتك السجن مستخدًما لنفسه امُللك اغتصاب إىل طامًعا الراحل
الحرس قتله إذ يوًما، ٣٥ سوى يَُدْم لم الذي نفوذه، بمناهضة نفسه تُحدِّثه من كل
وبعد العرش، عىل وصيٍّا عرشة الثانية يف وكان الدين لعالء الثالث االبن وعني السلطاني
وجلس سنوات، ست العمر من البالغ القارص السلطان أخيه أعني مبارك فقأ شهرين
والده سجنهم ممن ألًفا ١٧ عن مفرًجا شاه مبارك الدين قطب باسم العرش عىل
القسوة عىل تنطوي فإنها سريته أما عليهم. قررها كان التي والعقوبات الرضائب وُملغيًا
أربع امللك دام أن وبعد ،١٣١٧ يف الدكن يف ديجري راجا ديو هاريال مبيًدا واملذابح
خرسو الدين نارص ِباْسم خلفه ثم الدين قطب السلطان صديقه خرسوخان قتل سنوات
النساء حرمات عىل االعتداء يف قضاها أشهر خمسة حكمه دام وقد املؤمنني) (مساعد شاه
غازي فقتله عليه، األتقياء أثار مما املساجد، حرمة وانتهاك وأطفالهم خصومه وذبْح
غياث ِباْسم مِلًكا بنفسه ونادى وقتله خرسو فهزم الغربية املستنقعات عىل املرشف مالك
مصلًحا عادًال ملًكا كان بالبان. عند األصل تركي مملوًكا غازي وكان توجالك، الدين
فجعلها الرضائب وخفض بالزراعة ونهض واملواصالت الربيد ونظَّم األمن حفظ قديًرا
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١٣٣٣ يف الهندوس مصب إىل بطوطة ابن الرحالة وصول نبأ بلغه وقد املحصول. ُعرش
من تقرب مسافة اجتاز أنه أي أيام؛ خمسة بعد دلهي يبلغ أن املغربي الرحالة وَوِسَع

ميل. تسعمائة

الهند إىل بطوطة ابن رحلة

بن محمد هللا عبد (أبو الهند إىل وصل هجرية ٧٣٤ عام من املحرم يف أو ١٣٣٣م حول
العربي الرَّحالة وهو بطوطة) بابن املعروف الطنجي اللواتي إبراهيم محمد بن هللا عبد
والصني. والهند العربية البالد إىل املغرب بالد من برحالت قام الذي املشهور املسلم
غرائب يف النظَّار تحفة باسم املعروف بطوطة ابن رحلة كتابه من الثاني الجزء يف قال
املعروف السند وادي إىل وصل قد إليه املشار التاريخ يف إنه األسفار: وعجائب األمصار
املعظم للسلطان تابع املزروع الوادي هذا وأن الخمسة. املياه ذلك ومعنى آب. ببنج
السلطان مملوك العهد ذلك عىل السند أمراء أمري وكان والسند، الهند ملك شاه محمد

الرأس». «الحاد ومعناه «رستيز»
وال الرفيعة، واملراتب بالواليات وتخصيصهم الغرباء إكرام السلطان هذا عادة ومن

مضاعفة. بأضعاف جاللته فيكافئه إليه يُهديها هدية من جاللته عىل قادم لكل بد

بالنار اإلحراق

يهرعون الناس رأيت اإلسالمية: الهند يف رآها التي الغزوات إحدى عن بطوطة ابن وقال
مات، الهند من كافًرا أن فأخربوني الخرب فسألتهم أصحابنا، بعض ومعهم عسكرنا من
وأخربوني أصحابي جاء احرتقا وملا معه، نفسها تحرق وامرأته لحرقه، النار جت وأُجِّ
كفار من املرأة أرى البالد تلك يف كنت ذلك وبعد معه، احرتقت حتى امليت عانقت أنها
يديها، بني واألبواق واألطبال وكافر مسلم من يتبعونها والناس راكبة متزينة الهنود
يف السلطان واستأذنوا السلطان ببالد ذلك كان وإذا الهنود. كرباء وهم الرباهمة، ومعها
الكفار سكانها أكثر بمدينة كنت أنني مدة بعد اتفق ثم فيحرقونها، لهم فيأذن إحراقها،
القتىل الكفار من لثالثة وكان لقتالهم، مسلم وأمريها بابجري، تعرف الهندوس» «أي
«أي إليه مندوب زوجها بعد املرأة وإحراق أنفسهن. إحراق عىل فاتُّفق زوجات، ثالث
رشًفا بيتها أهل أحرز زوجها بعد نفسها أحرقت من لكن واجب». غري ولكنه مطلوب
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أهلها عند وأقامت الثياب، خشن لبست نفسها، تحرق لم ومن الوفاء، إىل ذلك ونسبوا
وفائها. لعدم ممتهنة بائسة

وهو الرجالة، وبريد الخيل، بريد صنفان؛ الهند ببالد الربيد إن بطوطة»: «ابن قال
يسمعون حني الراكب يحمله الذي الكتاب يأخذون رجال بها قبابًا الطريق يف ألن األرسع

النحاس. الخيل جالجل

وجامعها دهيل سور

املحيط السور بطوطة» «ابن وصف وقد للهند. عاصمة كانت أيًضا دلهي وتُدعى دهيل
ار السمَّ يسكنها بيوت وفيه ذراًعا، عرش أحد حائطه عرض «إن قائًال: دهيل بمدينة
ومخازن للعدد، ومخازن «األنبارات»؛ ويسمونها للطعام مخازن فيها األبواب. اظ وُحفَّ

والرعادات». للمجانيق
ذلك كل وفرشه، وسقفه حيطانه الساحة، كبري «إنه قائًال: دهيل جامع ووصف
من وِمنربُه قبة ١٣ وفيه بالرصاص، ملصقة نحت، أبدع املنحوتة البيض الحجارة من
معادن، سبعة من الهائل العمود الجامع وسط ويف الصحون، من أربعة وله الحجر،
التي الصومعة الشمايل الصحن ويف النحاس، من ا جدٍّ كبريان صنمان الرشقي الباب وعند
الدين معز السلطان بناء من وهي الخالص، والذهب الرخام من اإلسالم يف لها نظري ال
بالصحن يبني أن الدين قطب السلطان وأراد الدين. غياث السلطان بن الدين نارص بن
فتشاءم». إتمامها محمد السلطان وأراد وُقتل، الثلث فبنى منها أعظم صومعة الغربي

دهيل افتتاح

امللقب أيبك الدين قطب األمري يد عىل ٥٨٤ه يف افتتحت دهيل مدينة «إن بطوطة: ابن قال
سنام بن محمد الدين شهاب السلطان مماليك أحد وهو الجيوش، مقدم أي «بسالر»؛
بن محمود الغازي السلطان ابن إبراهيم ملك عىل املتغلب وخراسان غزنة ملك الغوري
امللك ويل من أول للمش» الدين «شمس السلطان وكان الهند. فتح ابتدأ الذي سبكتكني
هذا مات فلما أيبك، الدين قطب لألمري مملوًكا ذلك قبل وكان به، مستقالٍّ دهيل بمدينة

خلفه.
الدين، ومعز الدين، ركن ثالثة: األوالد من خلَّف الدين، شمس السلطان تُويف وملا
أخته فخلفته انتقاًما، الدين ركن الناس قتل ثم الثاني، وقتل األول توىل الدين. ونارص
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األصغر أخاها وولَّوا الناس فخلعها الرجال، يركب كما تركب سافرة وكانت رضية،
بيده ينسخ صالًحا، ملًكا وكان سنة عرشين له امللك ودام رضية، وقتلوا الدين نارص
بالبان» الدين «غياث لكن بثمنها، ويقتات املنسوخة املصاحف ويبيع القرآن من نسًخا
السالطني خيار من وكان سنة، عرشين امللك يف وخلفه قتله، قد عنه والنائب مملوكه

حليًما.
«معز ابنه أصبح غائبًا، الدين نارص ابنه وكان ليًال الدين غياث السلطان تُويف وملا
وكان حاجاتها، أسعار ورخصت خرياتها كثرت أعوام، أربعة حكمه ودام سلطانًا الدين»
السلطان ِباْسم نائبه وخلفه شقيه، أحد ويبس علة فاعرتته والراح النكاح يكثر السلطان
الخلجي، شاه محمد الدين عالء السلطان باسم وخلفه عمه ابن قتله الذي الدين جالل
العرش عىل وجلس أخوه خلعه الذي الدين، شهاب السلطان ابنه خلفه وفاته بعد الذي
أكرب لكن إخوته، قتل أن بعد الدين» عالء السلطان بن الدين قطب «السلطان باسم
لكنه شجاًعا، فاتًحا وكان الدين» نارص خان خرسو «السلطان باسم وخلفه قتله أمرائه
من جراء فإن البقر، ذبح بتحريمه الهندوس اسرتضاء إىل عمد حني املسلمني بني أخفق
ولالستشفاء، للربكة بولها يرشبون وهم ويحرق، جلدها يف يحاط أن رشيعتهم يف يذبحها
وكان شاه» تغلق الدين غياث «السلطان وخلفه قتله لكن بأرواثها، بيوتهم ويلطخون

املجاهد». أبو وكنيته شاه محمد ابنه خلفه مات وملا فاتًحا،

املالكة تقلق أرسة

تقلق أسسها التي الجديدة املالكة لألرسة الطاعة عصا وارانجال يف الهندويس الرجا شق
ُضمت حني السلطان ابن خان آلك يد عىل ١٢٢٣ يف إال العصيان هذا يقع ولم تغلق، أو
توالها ومراكز محافظات منقسمة والية فأصبحت اإلمرباطورية، إىل تلينجانا مملكة
إحدى سنة ١٣ مستقلة ظلت التي الرشقية البنغال مملكة تقلق جعل كما املسلمون،
بوغرا أحفاد من الدين نارص تارًكا الغربية البنغال عىل سيادته ووطَّد دلهي، واليات
إىل عائًدا تقلق كان وحني تريهوت، إليه ضم كذلك فيها، عنه نائبًا بالبان بيت من خان
إىل تفيض مؤامرة خان ألك ابنه دبر دلهي جنوبي بناها التي باد تقلق يف ملكه مقر
غري عىل ا عاقٍّ األكرب االبن هذا كان فقد رأسه، عىل يسقط السقف جعل بأن وذلك موته،
هذا وبعد له. كراهيته األب أبدى الذي أوليا، الدين نظام للشيخ صفيٍّا وكان لوالده والء
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ممر من تمتد اململكة وكانت شاه، محمد باسم ١٣٢٥ يف دلهي عرش عىل ألك جلس
ميسور. إىل الهيماليا ومن باند، السندر إىل خبري

تأليف ص٤٠٩–٤٤٣» األول الجزء اإلسالم ظهور «تاريخ يف ورد مما ويؤخذ هذا
هذا أن كامربدج، طبعة الهند تاريخ من الثالث الجزء من السادس والفصل فرييشتا،
صفوف يف يوضع قديًرا وإداريٍّا ًرا مظفَّ قائًدا وكان الخمر، يرشب ال متدينًا كان امللك
أحدهم يقتل القسوة، حد إىل رعاياه معاملة يف شديًدا كان أنه غري واإلداريني القواد أعظم
وقدم ذبحه عليه ثار الذي جورشاب الدين بهاء عمه ابن قتل وملا الصغري. الذنب عىل
وجعلها آباد» «دولة مدينة أنشأ وقد الحكم، من الثانية السنة يف وذلك ألرسته، رأسه
الدكن، يف السالم وإقرار والسند املولتان ثورة عىل القضاء يف موقعها وساعده العاصمة،
إن إذ متذمرين؛ سكانها فوجد دلهي إىل وعاد الحدود اجتازوا أن بعد املنغوليني وهزم
التي آباد دولة إىل والذهاب بإخالئها فأمرهم الرضر، بها ألحق قد منها العاصمة نقل

ميل. ٦٠٠ من أكثر عنها تبعد
إنه ثم السجالت، يف واملنرصف الوارد تقييد اإلقليمية الحكومات عىل فرض وقد
يف العملة من بدًال الورق واستخدم عليه، ثارتا وكانوج دوب واليتي يف الرضائب زاد حني
الصميمة النقود اختلطت إذ ق يُوفَّ لم ولكنه قبًال وإيران الصني عرفته ما وهذا النقود،
ولم والغالل بالذخرية أمدهم إليها بالعودة دلهي لسكان ص رخَّ وملا املزيفة، بالنقود
سارا مباني ثم عشًشا منها بديًال وبنى الثانية للمرة بإخالئها فأمرهم كافيًا هذا يكن

جادواري.
مؤلف بجيش التبت من الصني هاجم طرٍّا؛ العالم سيد يكون أن إىل يطمح كان وملا
وضابطان، نيكباي مالك قائدهم سوى منهم يعد ولم الطريق يف فبادوا ألف ١٠٠ من
البنغاالن واستطاعت عليه، والية ٢٣ انقضاض إىل أفىض مما سدى األموال وذهبت
حكم تحت واحدة مملكة منهما وتألفت ١٣٣٩ يف استقاللهما اسرتداد والغربية الرشقية
البرش، لحوم آكيل من الناس فأصبح املجاعات ظهرت كذلك ،١٣٥٢ يف إلياس مالك
ونادى كامبيل، الراجات أحد أيًضا وحكم فايتبورا دافارا يف استقالله بالالال فريا واسرتد
امللك هذا انتهى ١٣٤٧ ويف وزانجال. مكايف بنفسه تيلينجاتا أقىصمن الذي نيك كريشنا
الثائرين يجمع أن واستطاع للرضائب محصًال كان الذي خان ظفر حسن إىل املرتنح
آخر يف وخلفه بالحمى، تقلق محمد مات وقد الدكن، عىل يستويل وأن حوله املسلمني
أسلم، ثم برهميٍّا مقبول مالك القدير وزيره وكان فريوزشاه، عمه ابن ١٣٥١ أغسطس
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النقود، من بدًال األرايض الوالة ومنح مركزي، غري الحكم وجعل الرضائب، وخفض
١٢٠٠ دلهي حول وأنشأ والرتع، بالخزانات الري ونظم للحكومة، الفالحني ديون وألغى
املعابد يُلِغ لم متسامًحا وكان ٦٨٥٠٠٠٠ج، اململكة إيراد وبلغ والعنب، للفاكهة حديقة
وأصحاب امللحدين عىل قاسيًا وكان الجديدة، مذاهبهم يف الهندوس اسرتسال منع ولكنه
أو الرضائب من معفيًا باإلسالم، التبشري عىل عامًال وكان الشاذة، اإلسالمية املذاهب
الهندوس من املاليني أصبح أن هذا أثر من وكان باإلسالم، يدينون ملن الهدايا مانًحا
بدلهي، متصلة فريوزآباد أنشأ وقد مسلمني، ألًفا ١٨٠ وعددهم األرسى وكذلك مسلمني
يف امللك حمالت أثناء يف دلهي يف االضطرابات وقامت جونيور، يف مدينة هو قًرصا وأنشأ
للمرة أخفق ١٣٥٩ يف وكذلك املستقل، شاه إلياس بن الدين شمس قام حيث البنغال
ضلَّ الجيش لكن ١٣٦٠ شتاء يف أوريا غزا ولكنه ملكه، إىل البنغال ضم يف الثانية
١٣٦٢ ويف السند، يف ١٣٦٢ يف فريوز حملة أخفقت وكذلك عودته، يف أشهر ستة الطريق
بحملة قام ١٣٧٧ ويف الجزية. دفع مقابل الصلح عقد إىل السند حاكم مايل جام اضطر
يف مات ثم هبوط يف العقيل إدراكه كان والسبعني الخامسة بلغ وملا إتاوا يف موفقة أخرى

.١٣٨٨

املغول قبل

بعد أما كلها، الهند عىل قصرية سيادة دلهي لعرش كان الخالجي، الدين عالء عهد يف
جزءًا كانت ممالك الهند وانقسمت السيادة، من لدلهي كان ما زال فقد فريوز وفاة
الهندوس مملكة ظهور أن كما تقلق، محمد عىل ثارت ثم اإلسالمية، اإلمرباطورية من
تتأثر لم املمالك هذه أن كما دلهي، سيادة زوال عىل عاون قد الجنوب يف العظيمة
النكبة أثر من يرتنح تقلق محمد كان ولقد لنك. تيمور بها قام التي املريعة بالغزوات
١٣٣٦ عام كان أن إىل الهند، شمايل يف تفشت التي واملجاعة التبت يف بجيشه نزلت التي
والغربية الرشقية البنغال عىل ملًكا إلياس الدين بشمس «فريوز» تقلق عم ابن فاعرتف
األخرية املدة ويف عاًما، خمسني حول الحكم يف أرسته لبثت األخري مات فلما املتحدة،
مضطهًدا متعصبًا حاكًما ملًكا حمزة هزمه الذي ديناجيبور يف جانيش الراجا كان ذاتها
ثم واحدة، سنة عىل يزدد لم الفعيل حكمه وكان ،١٤١٤ يف مات أن إىل البنغال ملسلمي

محمد». الدين «جالل اسم تحت مسلًما وأصبح خلفه قد جادر أو جاتمال أباه إن
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البنجاب ويف املائة، يف ٥٥ أصبحوا البنغال ففي الهند؛ يف املسلمني عدد زاد وقد
املسلمون وكان السيخ، من واثنان الهندوس من ٣ يقابلهم املسلمني من ثمانية كل كان
يف ٩١ كانوا الغربية الشمالية الجهة ويف العرب». من «وأصلهم املائة يف ٧٠ السند يف
جالل أبدى وقد .٦٨ والهندوس املائة يف ٢٢ املسلمني نسبة فإن كلها الهند يف أما املائة.
سياسة عىل يجرون كانوا فقد األصليون، املسلمون الحكام يبديه يكن لم لإلسالم تعصبًا
وزارته رؤساء أحد وخلفه ديناجيبور، ملوك أحد الدين شمس قتل ١٤٤٢ ويف التسامح.
عمد ١٤٧٤ يف مات وملا برتك. الدين ركن ابنه بعده وجاء إلياس؛ نسل من خان نارص
امللوك قتل إىل املناصب، أكرب تولوا من منهم كان آالف ثمانية وعددهم األفريقيون العبيد
١٤٨٦ بني إلياس ساللة أحد خلعهم العرش، عىل ثالثة األفريقيني من وجلس املتعاقبني
وزيًرا وكان تريموز من حسني الدين عالء السيد األرشاف أحد فيها انتخب حني و١٤٩٣
الفريقني. محل املسلمني وأحلَّ األفريقيني وطرد الهندوس جيوش عىل قىض ملًكا قديًرا،
كان الحملة أن غري آهوم. عاصمة عاصمتها عىل مستوليًا ١٤٩٨ سنة يف أسام غزا ثم
فوقف األمطار، موسم يف اإلمدادات إرسال وعدم الطقس رداءة بسبب اإلخفاق مصريها
،١٥١٨ يف مات أن إىل وتأمينها الحدود وتحصني املساجد إنشاء عىل نشاطه يومئذ منذ
أضعفته ثم حكمه مستهل يف قويٍّا كان الذي شاه، نرصت الدين نارص األكرب ابنه فخلفه
وقد البنغال، يف الربتغاليون وظهر الهند، غربي شمال املغول غزا عهده ويف الشهوات،
ظلم من الدكن يحرر أن الدين عالء استطاع وقد حياته، عىل مؤامرة يف ١٥٣٣ يف ُقتل
بهمان استطاع وقد شاه، بهمان الدين عالء باسم ملًكا وانتخب ،١٣٤٧ يف تقلق محمد
وحني بسيادته، االعرتاف عىل الدكن يف الهندوس زعماء حمل حني عىل حكمه يوطد أن
جعل وقد والتغايض، بالتسامح السالم لواء عقد املسلمني الضباط بعض ثورة عىل قىض
أقسام: أربعة بتقسيمها مملكته ونظم ملكه، عاصمة آباد» «إحسان جولبارجا مدينة
جوا إىل غربًا فتوحه امتدت وقد اإلسالمية. وتالينجايا وبريار، آباد، ودولة جولبارجا،
فمات الرشاب عىل إدمانه صحته أضعف وقد الهندوسية، تالينجانا إىل ورشًقا وبالبهول
اململكة إدارة يف عاونوه وزراء ثمانية اْستَْوَزَر الذي األول، محمد ابنه وخلفه ١٣٥٨ يف
املساعد والوزير الخارجية، ووزير املالية، ووزير الوزارة، ورئيس اململكة، كمساعد
كان الذي القضاة وقايض العاصمة، وقايض البوليس رئيس والفتوال والبيشوا، للمالية،
كما للملك والرجال املال يدبرون األربعة األقاليم ُحكَّام وكان واألعطيات. لألديان وزيًرا
امللك عىل ثار وقد الذاتي، الحكم يشبه ما للحكام كان أي األقاليم؛ شئون يدبرون
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إىل ودينية، سياسية ألسباب محمد، عمد وقد ثورته. يف أخفق ولكنه آباد دولة حاكم
الدكن، يف الهندوسية العملة محل لتحل الخاصة سكه دار من ذهبية عملة يسك أن
وكانهاية فيجاياناجار ملك األول بوكا أن عىل ذهبية. عملة يصدر قلما فكان بهمان أما
ما يصهروا أن عىل الهندوس ِفيِّي َمْرصَ حاملني محمد قرار ناهضا قد فارانجال ملك
الهندوس جميع بقتل أمر بأن الترصف هذا محمد قابل وقد ويخبئوه، الذهب من عندهم
الهندوسيان هذان فأعلن ،١٣٦٠ صيف يف وذلك اململكة يف النقود ومباديل املرصفيني
من هندويس ألف ٤٠٠ ذبح إىل مفضية الحرب، نار واشتدت محمد؛ عىل الحرب الكبريان
وقد .١٣٦٦–١٣٦٧ يف الفيجابانجار مملكة يف محمد النتصارات نتيجة واإلناث الذكور
أخذ قد الدكن ملك أن كامربدج؛ طبعة الهند تاريخ من الثالث الجزء من ص٣٨١ يف جاء
واألتراك؛ األوربيني من مدفعيون يديرها فيلة بطاريات إىل وحولها حصونه من املدافع

الحرب. ويالت عن بمنأى املحاربني غري يكون أن عىل وبوكا محمد اتفق وقد
آباد» «دولة يف والحصون جالبارجا، يف العظيم املسجد بناء محمد أتم ١٣٦٧ ويف
أن إىل فيجاياناجار مملكة محاربة تابع الذي مجاهد ابنه وخلفه ١٣٧٧ يف مات ثم
للسالم محبٍّا كان الذي الثاني، محمد شاه، بهمان حفيده فخلفه التالية، السنة يف ُقتل
ساجار حاكم ثورة أخفقت وقد الشريازي»؛ «حافظ اإليراني للشاعر وصديًقا واألدب
محمد نهض و١٣٩٥ ١٣٨٧ عامي بني مجاعة بالدكن نزلت وملا سنة. ١٩ حكمه ودام
الثمن رخيصة فتُباع وجوجريات ملوا من الحبوب يرسل فكان ويالتها، لتخفيف الثاني
يتناولون كانوا الذين لليتامى املجانية املدارس أنشأ كما للمسلمني، خاصة األسواق يف
التايل اليوم يف مات ١٣٩٧ يف مات وملا الحكومة. حساب عىل فيها ويبيتون طعامهم
بهمان أرسة ملؤسس املخلص الوزير وهو سنة مائة من أكثر ر املعمَّ الغوري الدين سيف
محمد عم ابن تبعهما ملكان املضطرب العرش عىل تقلب أشهر ستة خالل ويف وخلفائه.
شهًما الطلعة، وجيه البنيان قوي فطنًا شابٍّا وكان ،١٣٩٧ نوفمرب يف شاه فريوز الثاني
البهمانية اململكة إن فرييشتا: املؤرخ ويقول الهندوس. عىل الوطأة شديد املهزة كريم
فإن للنساء، محبٍّا الرشاب عىل مدمنًا فريوز كان ملا أنه غري األوج، عهده يف بلغت قد
بلغ وحني األتراك، املماليك إىل مملكته شئون يَِكَل أن عىل هذا وحمله وهنت، أعصابه
١٤٢٢ يف الفيجياناجار عىل حملته يف إخفاقه إثر عىل صحته انهارت والخمسني الثانية
برزت كبريًا قائًدا كان الذي شاه أحمد الصغري أخوه وخلفه توٍّا، ومات العرش عن فنزل
عىل جلوسه سبقت التي البنجاب حملة ومنذ .١٣٩٩ يف الجونديني عىل حملته يف مواهبه
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املعقود اإلنساني االتفاق نقضهم عىل ندموا ورعيته، فيجاياناجار راجا مؤدبا العرش
حنق أثار مما الفظائع، أشنع الهندوس وارتكاب ١٣٦٧ يف املحاربني غري دماء حقن عن
وأوالدهم نسائهم من األلوف وأرس مملكتهم داخل منهم ألًفا عرشين فذبح شاه، أحمد
أحمد معسكر إىل قدم الراجا ابن أن كما كبرية، جزية تأدية عىل راجافريافيجايا مرغًما
من اثنان منهم كان الذين الهندوس باألرسى املسلمني احتفاظ مع امللكية، الفيلة شاه
ومؤسس بريار حاكم هللا» «فتح أحدهما العالية؛ باملناصب ففازا لإلسالم دانا الرباهمة
كان الذي «حسن» فكان اآلخر أما الدكن، مملكة تداعت حني للدولة املستقلة األرسة
يف شاهي نظام أرسة ١٤٩٠ يف أسس الذي «أحمد» ابنه تارًكا للملكة األيمن الساعد
وقد سنة، مائة من أكثر مستقلة لبثت وقد الخمس. الدكن ممالك إحدى ناجار أحمد
أنه غري «نيلينجانا»، ١٤٢٤ يف إليه يضم أن إىل ترمي الحربية شاه أحمد سياسة كانت
وقد جوجريات عىل حملته يف أعوام بأربعة بعدئذ أخفق قد اململكة هذه ضم أن بعد
اسم وأصبح اإلقليمية الحكومة مقر كانت التي بيدار إىل جالباراجا من العاصمة نقل
يف البحر سطح عن قدم ٢٥٠٠ تعلو وهي بيدار» آباد «أحمد لفيداربها القديمة العاصمة
مهمة عديدة منَشئات وتالها الجديدة، القلعة إنشاء تم ١٤٣٢ ويف الدكن. يف مكان أجمل
عليه ومكتوبًا الفاريس الطراز عىل منقوًشا رضيًحا لنفسه بنى قد شاه أحمد أن ذلك من
يستخدم أن يُؤثِر شاه أحمد كان وقد والقرمزي، األزرق وباللون الزنجفر عىل بالذهب
— املختلط الزواج كثرة إىل — هذا آثار من كان وقد الوطنيني، عىل األجانب الجيش يف
ال فكان الحارة، الدكن يف يقيمون حني املهاجرين الباردة البالد سكان بصحة اإلرضار
قد الهند شمايل يف الغزاة أن حني عىل إليها. هجرتهم باستمرار قوتهم تجديد من بد
وقد واإليرانيني، األفغانيني من شاه أحمد وزراء وكان بمستواهم، يحتفظوا أن وسعهم
٢٢ حكمه دام الذي أحمد» الدين «عالء وخلفه والستني؛ الرابعة يف ١٤٣٥ حول مات
مستمرة لبثت قد الخصومات كانت وإن الفيجاياناجار مع الحرب خاللها يف نشبت عاًما؛
العنارص من وهم الشيعة وبني األحباش واملهاجرين املسلمني الدكنيني من السنيني بني
وألف سيد، ١٢٠٠ غدًرا الدكنيون قتل وقد واملغول، والفرس والرتك العرب من األجنبية
الضحايا. زوجات عىل القبض إلقاء مع األطفال، ألوف من ستة أو خمسة وبني أجنبي
عالء مات وملا ذكرهم. املتقدم لألجانب فوًزا هذا فكان موظفيه امللك فصل ما ورسعان
هندوسية ثورة قمع — قاسيًا وكان همايون، جمامايا األكرب ابنه خلفه ١٤٥٨ يف الدين
حديدي، قفص يف بتصفيده فعاقبه قمعها عن عجز قد كتوال قائده كان آباد، أحمد يف
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اتهمهم حني الحرس جنود عذَّب كذلك مات، أن إىل شيئًا يوميٍّا بدنه لحم من مقتطًعا
الوصف عنه يعجز ما وزوجاتهم الثائرين زوجات جزاء وكان ماتوا، أن إىل بخيانته

الوحشية. يف مبالغة
جيوش واقتحمت شاه، نظام الطفل ابنه خلفه ١٤٦١ يف همايون قتل أثر وعىل
أعظم من جافان محمود أن غري الدكن، مملكة حدود وتبلينجانا أوريسا يف الهندوس
أخوه خلفه ١٤٦٣ يف شاه نظام مات وملا املغريين. طرد قد البهمان، مملكة يف الساسة
أن إىل للعرش كوصية امللك تدير أمه وكانت عمره، من التاسعة يف وكان الثالث محمد
سرية الحكم سار وقد للوزارة. رئيًسا يزال ال جافان محمود وكان عرشة، السادسة بلغ
محمود أخذ ١٤٦٩ ومنذ الوافدين. مع املناصب اقتسموا الذين الدكنيني، نحو العدل
أرايض ملكه إىل مضيًفا ماالبار، ساحل غزت التي القرصنة سفن حمالت يقمع الثالث
ثغور أهم من وهي جوا عىل الرب جنود مع استوىل الذي أسطوله ومكربًا الكونكان راجات
١٤٧٣ ويف بيلجام، ا ضامٍّ ١٤٧٢ يف عاصمته إىل محمود وعاد باياجار، الفيجا مملكة
ومالوا، جوجريات إىل السكان هجرة أثره من كان مما الدكن، يف واملجاعة الكولريا تفشت
وقد ناديا، عىل الدين اختيار واستوىل تيلينجانا، يف ثورة محمود قمع ١٤٧٧ آخر ويف
أصبحت وقد الهندوس، عند املقدسة السبع املدن إحدى كانيش معبد عىل محمود استوىل
ودولة جالبارجا رقعة زادت فقد الرشق يف أما البحر، ساحل إىل غربًا تمتد الدكن مملكة
إىل األصيلة الكربى الواليات من كل تقسيم إىل عمد قد «محمد» إن ثم وتيلينجانا، آباد
سلطة من ضيَّق أنه كما النظام، وحسن الدقة إىل أقرب اإلدارة تكون لكى صغرية واليات
أدخل وانه العسكريني، تعيني يف سلطته استعاد قد امللك أن ذلك من األقاليم، حكام
كان مما الكثري، الرشاب إىل مال قد محمًدا أن غري الحكام، عىل والرقابة التفتيش نظام
أوريسا راجا إىل الوزارة رئيس من كتابًا روا يزوِّ أن الدكنيني حزب وسع أن آثاره من
األول وزيره بقتل فقىض محمد ترسع وقد ملليكه، جافان محمود األول، خيانة يتضمن
دامت خدمة وبعد الِفرية هذه عن دفاعه سماع رفض أن بعد ١٤٨١ يف املخلص القدير
يرتك لم وكريًما، وحكيًما وعادًال سنيٍّا وكان والسبعني، الثامنة سن يف فمات سنة ٣٥
عىل بيدار يف بناها التي املدرسة آثاره ومن الرب، سبيل يف يشء كل ينفق كان ألنه ما؛ ثروة
وقاعات ومكتبة، كبري مسجد عىل اشتملت وقد سنوات، بتسع وفاته قبل اإليراني الطراز
الراحة أسباب فيها توافرت وقد وَحْوٍش، والطلبة للمدرسني وأندية وأماكن للمطالعة
من الثالث الجزء مارشال، جون لسري ص٦٢٩–٦٣٦ «راجع والهواء واإلنارة والتسلية
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الثامنة يف ١٤٨٢ يف شاه محمود امللك مات وقد كامربدج». طبعة الهند، تاريخ كتاب
املتدهورة، الصحية حالته أضعف ما املشكالت من األخري عامه يف ولقي والعرشين،
هو الرتكي املماليك بريد قاسم فكان لذاته؛ عىل املتهالك محمود امللك الصبي ابنه وخلفه
أن إىل استقاللهم، يعلنون آخر بعد واحًدا األقاليم ُحكَّام وأخذ اململكة، يف الفعىل الحاكم
ملوك خلفه وقد بعاصمته، املحيطة املنطقة يف محصورة ومملكته ١٥١٨ يف محمود مات
امللك بهرب انتهوا أن إىل وحاشيتهم، وزرائهم أيدي يف أداة كانوا والحلم السن صغار
وكان الدكن، يف الخمس املمالك وثارت بريد، أبو األمري بيدار عرش عىل وجلس هللا، كليم
مراد الرتكي السلطان ابن أنه يرجح الذي شاه، عادل أسسها التي بيجابور مملكة منها
إىل مملوًكا بيع قد إنه ويقال: تركيا. يف املالكة األرسة أبناء مع عادل فرَّ أن بعد الثاني،
يف ا منضمٍّ إقليميٍّا، حاكًما أصبح أن إىل املشهور، الدكني الوزير جافان محمود خواجه
جريانه عىل بحمالته شاه عادل عهد اشتهر قد وبريار. ناجار أحمد حاكمي إىل ١٤٩٠
ولم باالستسقاء، ملرضه والسبعني الخامسة يف ١٥١٠ يف مات أن إىل واملسلمني الهندوس
مما السنيني، رعاياه عىل الشيعي املذهب فرض محاولته سوى عهده حوادث يف يربز
عنيَّ قد إنه ثم املاراثا، رؤساء أحد بابنة اقرتن حكمه أوائل ويف هذا بعرشه. يُودي كاد
واألدب، باملوسيقى مولًعا وكان العالية، الحكومية املناصب يف الهندوس من الكثريين
الخائن وزيره إىل الدولة شئون آلت عهده أواخر يف أنه غري ترصفاته. يف حكيًما وكان
تبادلها أن فبعد ،١٥١٠ فرباير يف جوا ميناء الربتغاليون غزا حني الدكني» خان «كمال
نوفمرب يف الربتغايل الباكريك عليها استوىل شاه، عادل خاللها مات مرات، ثالث الفريقان
من الثالث الجزء الثالث، الفصل يف ص٤–٨ (راجع املسلمني جوا سكان ذابًحا ١٥١٠

الهند»). يف «املسلمون كتاب
فائًزا ثم ١٥١٥ يف مخفًقا الربتغاليني هاجم «إسماعيل» ابنه عادل خلف وملا
فيجاياناجار راجا كريشنا غزا حني أنه غري جزيرتها، دون جوا أرض ِبَردَّ ١٥٢٠ يف
الهندوس. انتصار الحرب هذه نتيجة فكانت املسلمني الربتغالية القوات حاربت وبيجابور
يف مات الذي شاه» عادل «إسماعيل ضد مؤامرته يف امللك نائب خان كمال أخفق وقد
أخوه خلعه ١٥٣٥ يف أي أشهر ستة وبعد قليل بعد خلع الذي ماللو ابنه وخلفه ١٥٣٤
قديًرا األصل تركي وكان الري، خرسو األول مستشاره وكان األول، شاه عادل إبراهيم
العهد هذا آثار من وكان بيالجوم، يف كبريًا إقطاًعا ومنح خان»، «أسعد اسمه وأصبح
مملكة ومحاربة محلهم، واألحباش الدكنيني وإحالل والجيش الوظائف من األجانب طرد

92



الهند يف اإلسالمي الغزو

يف مات أن إىل والشهوات الرشاب يف وإمعانه الدكنيني، وجريانه ١٥٣٥ يف فيجايانجار
أناجار أحمد عىل فيجاياناجارا مع متحالًفا شيعيٍّا كان الذي «عيل» ابنه فخلفه ١٥٥٧
بيجابور وهي األربع اإلسالمية املمالك تحالفت سنوات ست وبعد .١٥٥٨ يف املسلم جاره
يناير ٢٣ موقعة يف فيجاياناجارا مملكة عىل فانترصت وجواكند وبيدار أناجار وأحمد
عىل السيادة للمسلمني ت تمَّ ثمَّ ومن قرطاجنة، كمصري عني بعد أثًرا فجعلتها ١٥٦٥

الدكن.
راجا وزامورين أناجار، أحمد شاه نظام مرتىض وحليفاه عيل أخفق وقد هذا
خرس أن بعد أتايد لويزدي دوم بقيادة الربتغاليني طرد محاولة يف الهندويس كاليكوت

جوا. حصار بعد كثريًا املهاجمون
اإلمرباطورية. يف بيجابور اندمجت ١٦٨٦ ويف شاه، عادل عيل قتل وقد
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إحدى أصبحت التي ناجار أحمد عرش توىل حني السابعة يف شاه امللك نظام برهان كان
وكان فيجاياناجار، برهمي ابن امللك نظام أحمد حكم تحت ١٤٩٠ يف الدكن ممالك
بناء يف للربتغاليني رخص الذي برهان، الصبي امللك لهذا قديًرا وزيًرا الدكني خان محمد
أسطولها دمر التي جوجريات مملكة ضد حالفهم سنوات ست وبعد شول، يف مصنع
شاه عهد يف ١٦٣٧ منذ إال املغول مملكة من جزءًا أناجار أحمد تصبح ولم هذا برمته.

بريار. إليها أناجار أحمد ضمت ١٥٧٤ ويف جاهان،
الرشق من الهند وسط يف تمتد مستقلة دول الدكن، ممالك إىل هناك، كانت وقد هذا
وتدفع ١٣٦٠ منذ تقلق لفريوز تابعة وكانت البنغال، عىل أوريسا كدولة الغرب إىل
عىل جنوبًا ملكه ا مادٍّ كابيليسفاراديفا، العرش عىل جلس ١٤٣٥ ويف دلهي. إىل الجزية
فقَد ما اسرتداد ١٥١٦ يف كريشنا ملكها استطاع أن إىل فيجاياناجار مهدًدا الشاطيء
فقد أوريسا أما للمملكتني. ا حدٍّ كريستنا نهر فأصبح سبقوه، من عهد يف أرضها من

«أكرب». عليها استوىل حني ١٥٩٢ يف استقاللها فقدت
وُعرفت وبريار، أوريسا بني التي الغابات منطقة تسكن الجوند قبائل كانت وقد هذا
عينه الذي خان»؛ «آصف كارا حاكم استطاع وقد ممالك. أربع مقسمة «جوندوانا» باسم
يف يحكمها وكان هارشا، أمالك جنوب آخر يف ملوا وكانت عليها. يستويل أن «أكرب»
غزاها ١٢٣٤ ويف جاپارامارا. بهو ى يُسمَّ ملك عرش الحادي القرن من األول النصف
ضمها امللك» «عني أتم أن إىل الهندويس ماهاكايل معبد مدمًرا أوجني ونهب الطتمش
عن استقل ملوا عىل األفغاني الحاكم الغوري خان دوالر إن ثم الدين. عالء مملكة إىل
الغوري أرستَي حكم دام وقد املركزية، للحكومة تيمورلنك تهديد إثر عىل دلهي حكومة
محمد يهزم أن بهادور فوسع ١٥٣٠ سنة كانت أن إىل سنة ١٣٠ نحو للملكة والخالجي
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طبعة الهند، تاريخ كتاب ويقول ملوا. عىل مستوليًا الخالجي أرسة ملوك آخر الثاني
الخالجي األول ومحمود الغوري شاه هوشانج إن الثالث: املجلد ص١٦٧–٦٢٢ كامربدج
ما مع ميًال ٢٥ املمتدة األسوار من لها بما العظيمة والقاعة الكبري املسجد أقاما قد

الفخمة. واملقابر األرضحة من بها يتصل
األول» «مظفر خان ظفر عهد منذ إسالمية مملكة بأنها ُعرفت فقد جوجريات أما
إقليم يف ظهرت فتنة لقمع تقلق محمد أوفد حني باإلسالم، دانو الذين الرجابيط أحد ابن
اإلقليم، هذا عىل ملًكا بنفسه نادى املهمة هذه يف ق ُوفِّ أن وبعد ،١٣٩١ يف جوجريات
كان الذي ١٤١١–١٤٤٢ يف شاه» «أحمد خان مظفر حفيد عهد يف نهضة شهد وبعدئذ
وكان جوجريات، مدن أهم اليوم إىل تزال ال التي آباد أحمد بناء آثاره ومن قديًرا. هماًما
اثنان، ومعناها بي كلمتني: من تتألف والبيجار البيجار، األول محمود األرسة ملوك أعظم
٣١٦ «راجع وشاميانري جرينار قلعتي عىل الستيالئه وذلك حصن، أو قلعة ومعناها وجار
«محمود» شجاعة تجلت وقد هذا كامربدج». طبعة الهند تاريخ من الثالث الجزء من
تلك يف العرش عىل جلوسه أثر عىل واجهته مؤامرة قمع حني عرشة، الثالثة منذ وحزمه
الهندوسية، شامبانري مملكة وفتح والكاتيوار، الكوتش عىل بحمالته قام أن إىل السنة،
عليه. سلطان للملذات ليس مستقيًما، اللحية، كثَّ القامة، طويل الطلعة، مهيب وكان

اململكة واجهت وحني صالحة، وثغور بحرية اإلسالمية الجوجريات ململكة وكان
الهندية اإلسالمية املمالك أسطول يدمر أن «امليدا» استطاع أن إىل الربتغاليني تحرش
مظفر خلفه ١٥١١ يف مات وملا الربتغاليني، مع الصلح محمود عقد ،١٥٠٩ يف املتحالفة
بابار فيه استطاعت الذي عرش الثالث اليوم قبل أي ١٥٢٦؛ أبريل ٧ يف مات الذي الثاني،
ثغر عن الربتغاليني يرد أن أسطوله يسع كان أنه حني عىل بانيباث، معركة يف تفوز أن
الرجبوتيون املوظفون استوىل حني ملوا ملك الثاني محمود إىل به بعث قد يكن لم لو ديو
وكان الرجابيط سكانها من بقي من وذُبح ،١٥١٨ يف ماندو رت ُدمِّ وقد الحكومة، عىل
إسكندر يؤيد كان قسم ثالثًا: األرشاف انقسم «مظفر» وفاة أثر وعىل ألًفا. ١٩ عددهم
كان فقد إسكندر أما خان. لطيف ينرص والثالث باهادار، يؤازر والثاني له، األكرب االبن
١٢ يف ملًكا مظفر «محمود» بالطفل نودي هذا أثر وعىل اغتيل، ما رسعان عاجًزا ضعيًفا
بنفسه مناديًا جوجريات إىل پانيبات من عاد ما رسعان باهادار أن غري ،١٥٢٦ أبريل
امللك ادَّعى الذي خان لطيف ثورة قامًعا ا، رسٍّ «محمود» أخاه قتل ثم يوليو ١١ يف ملًكا
ويف ،١٥٣١ يف مالوا إليه فضم ملكه اتسع وقد منازع، غري ملًكا باهادار فأصبح ُقتل، ثم

سكانها. من األلوف وذبح فانتحر شيتور راجبوت بالد اقتحم ١٥٣٤
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اململكتني بني العالقات لبثت وقد دلهي، يف بابار «همايون» خلف ١٥٣٠ ويف
ديو يف سفينة يف باهادار ففر ١٥٣٥ يف همايون غزاها أن إىل الوقت، بعض اإلسالميتني
باهادار نزل ١٥٣٤ ويف همايون، ضد البنغال يف ثورة بعد ملكه باهادار استعاد أن إىل
٥٠٠ مقابل مصنع إلقامة مكانًا عليهم عرض أنه كما الربتغاليني، إىل باسني جزيرة عن
«نينو الربتغايل الوايل مفاوضة إىل عمد قد باهادار إن ثم خدمته، يدخلون برتغايل جندي
زيارة إىل سفينة يف ذاهبًا باهادار كان بينما ديو، من الربتغاليون ينسحب لكي داكانها»
سادت أن هذا أثر من وكان ،١٥٣٧ فرباير ١٣ يف ديو ثغر يف أُغرق الربتغايل الوايل
مظفر عهد يف ١٥٧٢ يف عليها االستيالء «أكرب» استطاع أن إىل القالقل جوجريات مملكة

الثالث. شاه
يف الكبري املسجد يف كما األثر بارزة جوجريات يف اإلسالمية املباني تزال وال هذا
الفصل الثالث، الجزء من ص٦٠٨–٦١٦ يف مارشال جون سري عنه قال الذي آباد أحمد
أمثاله من بُني ما أعظم من هو املسجد هذا إن كامربدج»: طبعة الهند، «تاريخ من ٢٣
جديدة مدن ثالث أنشأ بريجارها محمود أن كما واالفتنان، اإلعجاب إثارته ناحية من

الفخمة. باملباني غنية آباد أحمد عاصمته جاعًال
حصنها قوة إىل ترجع أهميتها فإن تايتي وادي يف الصغرية خانديش مملكة أما
البهماني قوة مقاومة خان أحمد مالك استطاع منذ باستقاللها ظفرت وقد عسرببارة.
«خان» من مقتبس خانديش واسم هذا الفاروقية، األرسة مؤسًسا ،١٣٨٠ حول الدكن يف
إىل تابعة كانت التي هانبور، بار خانديش عاصمة وكانت امللك، أو للحاكم اسم وهو

.١٦٠١ يف جاره عسري عىل «أكرب» استوىل أن إىل جوجريات جارتها
األسفل الحد شاغلة املمالك هذه جنوبي هندوسية مملكة فكانت الفيجاياناجار أما

قرنني. من وألكثر الرابع القرن منتصف منذ هارشا عهد منذ الجزيرة لشبه
انتهى أن إىل الجنوب يف الهندوسيتني والحضارة الديانة عىل خطًرا تقلق محمد كان
شاه دمجان أو الدمجاني الدين غياث فكان ،١٣٣٤ يف مادورا يف قامت التي بالثورة ذلك
مستمرٍّا مادورا عرش إىل طريقه شق ملك ثالث هو دلهي، جيش يف جنديٍّا كان الذي
وأُخذ ،١٣٤٢ يف تريشينوبويل يف هذا ُهزم أن إىل الثالث، فريابالالال امللك ضد حربه يف
أبناءه؛ أن غري املعركة، يف مات قد ابنه أن يبدو كما وُشنق، أسريًا الثمانني سن يف
الحدود عىل جيش يف جنوًدا كانوا الذين أناجاندي يف سانجاما أبناء الخمس اإلخوة أي
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الربهمي فيديارانا بإيحاء مملكتهم استقالل السرتداد نهضوا قد الشمالية، الهندوسية
الفيجاياناجار. مملكة فأُسست

يف هندوسية قوة قامت ،١٣٤٧ يف الدكن يف البهمان أرسة تأسيس تمَّ أن وبعد
االبن بوكا، امللك عاصمة فيجاياناجار كانت ١٣٥٨ يف شاه بهمان مات وملا الجنوب،
فريا بناها التي التانجابهادرا أعايل عىل العاصمة هذه وكانت سانجاما، أبناء من الباقي
وقد قرنني. خالل يف الغزاة عىل صفوف السبع ذات أسوارها امتنعت وقد الثالث، بالالال
عرش، الخامس القرن يف الهند كتاب يف ذكره ورد الذي الرازق، عبد الدين كمال ذهب
منيف ملكي قرص من فيها كان ما فوصف فيجاياناجارا، إىل مهمة يف سمرقند من موفًدا
الهندوس بني النزاع دام وقد التمثيل، يف تظهر التي وفيَلته وممثلني وحاشية وراقصني
الجنوب، شئون يف تدخله عدم تقلق شاه فريوز أعلن منذ اململكة هذه حول واملسلمني

يهزمه. أن األول باكا استطاع أن إىل الدكن يف اململكة هذه حروب وكانت
١٤٤٠ قبل الهند إىل رحلة بعد البندقية، أرشاف من كونتي، نيقوال كتب ولقد
فيجاياناجار عن يقول عرش» الخامس القرن يف الهند كتاب من الثاني الجزء «راجع
الجبال إىل تصعد وأسوارها ميًال، ٦٠ يبلغ املدينة محيط «إن «بيزينجاليا»: أسماها التي
النساء، من لهم يطيب ما يتزوجون فإنهم سكانها أما سفحها. يف التي األودية لتغلق
اختص وقد الهند، ملوك أقوى فهو َملكها أما وفاتهم. حني معهم يُحرقن وزوجاتهم
يف ويُستخدمن آالف أربعة األقدام عىل مشيًا منهن يتبعه زوجة ألف عرشة باثنتي لنفسه
محفات، عىل الرجال فيحملهن الباقيات وأما الجياد، يركبن أخرى آالف وأربعة املطبخ،
لهن. رشًفا يعد وهذا معه، أنفسهن يحرقن كزوجات ثالثة أو ألفني منهن امللك ويختار
هذه يف أَْوَجَها الزوج، وفاة سبيل يف بالنفس التضحية أي الساتي؛ عادة بلغت وقد

اململكة».
الدكن مملكة شنته هجوم عىل قىض الذي مالليكارجونا، الثاني ديفارايا بعد وجاء
سالوفاناراسيمها عزله فقد فرياباكشا أخوه وهو خلفه أما الهندوسية. أوريسا ومملكة
اململكة فقدته ما أكثر ا ومسرتدٍّ الحكومة عىل مستوليًا ١٤٨٧ يف نارسا قائده بمساعدة
حدث فقد الثاني أما األول. باالغتصاب هذا ويُعرف املعزول، الضعيف سلفه عهد يف
بن ديفارايا كريشنا عليها قىض أن إىل الفوىض، شيوع أثره من وكان ١٥٠٥ حول
ساحل وعىل ،١٥٠٩ يف العرش عىل جلس الذي فيجاياناجار، ملوك وأعظم ناراسا
كانوا الغزاة الربتغاليون وهؤالء ناشطة، والربتغاليني املسلمني أساطيل كانت بيجابور

اآلخرين. الهنود محاربة يف الهنود بعض يستخدمون
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برتغالية بعثة

تجارية معاهدة لَعْقد «الباكريك» أوفدها وكان فيجاياناجار برتغالية بعثة زارت وقد
الذي وهو العرش، عىل كريشنا جلوس أثر عىل كلكات أوف زامورين مع ومحالفة
فرصة انتهز ١٥٢٠ ويف ،١٥١٦ يف مملكته من أخذته ما بعض أوريسانا من اسرتد
سببًا كانت التي ريشوردوب إليها فضم الخمس الدكن ممالك بني قامت التي الحرب
قائًدا كريشنا كان سنة. ١٦٠ منذ أي األول؛ محمود عهد منذ الدكن مع الحرب يف
غري البهمان، ململكة األصلية العاصمة وهي جالبارجا قلعة ر ودمَّ بيجابور احتل قديًرا
الحكومة وكانت والربهمة. املعابد سبيل يف كثريًا بذل وقد باملهزومني، رحيًما كان أنه
للزُّرَّاع اآلخر النصف تاركة املحصول نصف عىل االستيالء عىل يومئذ تجري الجنوب يف
من حكامهم عىل موقوف مجهودهم والشقاء، الفاقة من تعسة حالة يف كانوا الذين
تاجر وفيجاياناجار، وبيدار الهند ١٤٧٠ حول زاروا ممن وكان وهندوسيني. مسلمني
األرشاف وأن فقراء، وأنهم كثريون، السكان أن فذكر نيكتني، أثناسياس يُدعى تفري من
يف مسلًحا عرشون يتقدمها بالذهب املموهة تهم أَِرسَّ عىل يُْحَملون امللذات، إىل منرصفون
ألن قليًال؛ اللصوص عدد وكان املشاة، من و٥٠٠ الفرسان من ٣٠٠ يتبعهم ذهبي زي
بأمره والرعايا هو يأتمر كبري جيش فيجاياناجار لحاكم وكان . وحيشٌّ صارٌم العقاب
املالية وزير إىل اإليراد نصف تأدية عدا فيها، التامة السيادة األقاليم لُحكَّام وكان املطلق،
املبارزة وكانت كبريًا. إيراًدا الدولة منه ل تُحصِّ متفشيًا البغاء وكان الخزينة) (أمني

املسلمون. ألغاها أن إىل العالية الطبقات يف شائعة
،١٥٣٠ يف مات ثم االضطراب، مملكته يف بدأ حياته، آخر يف كريشنا مرض وملا
يف انتهت الذي ساداشيفارايا، أخيه ابن ثم أشيوتا أخوه وهما ضعيفان ملكان خلفه وقد

.١٥٦٥ يف فيجاياناجار مملكة عهده
يف والبيدار والجولكوتدا ناجار واألحمد البيجابور ممالك قوات اجتمعت ولقد
الهندوسية اململكة هذه تدمري عىل بيجاپور، حدود عىل صغرية بلدة وهي تاليكوتا،
ناجار أحمد مملكته كانت الذي األول شاه نظام حسني القوات هذه يقود وكان الوحيدة،
املسلمني جيش وكان وفيجاياناجار، البيجاپور غزوات أثناء يف الهندوس لقسوة هدًفا
وتفوقهم الراكبني السهام ورماة الفرسان ومهارة والنظام باملران الهندوس عن يمتاز
شلبي القدير املجرَّب البطل ذلك يقودهم مدفع ٦٠٠ لديهم كان إذ املدفعية، يف الكاسح
املؤلَّف املنظم غري الهندوس جيش يواجه وكان أوربا، يف الجندية مارس الذي خان رومي

99



الهندية املسألة

أن غري املدفعية، وبعض الفيلة من و٢٠٠٠ املشاة من ألف و٩٠٠ فارس ألف ٨٢ من
إن سنتني: بعد فيجاياناجار زار الذي فردريك، سيزار ويقول كافيًا. يكن لم السالح
من مسلم ألف ١٤٠ وجود إىل وراجعة مؤكدة كانت عددهم، عظم مع الهندوس هزيمة
بديعة مناورة بعد الكيستنا نهر نظام» «حسني امللك عَرب وقد الهندوس. مع املرتزقة
منترصين تاليكارتا موقعة يف املسلمون حارب ١٥٦٥ يناير ٥ ويف ما، خسارة تكلفه لم
رأس عىل وُوِضَعت جسمه عن رأسه ُفصلت الذي ساداشيفارايا الهندويس القائد آرسين
وقد منهم، ألف ١٠٠ قتل بعد الهندوس فلول ولَّت أن رؤيتها أثر من وكان حربة،
بالد فأضحت ا، تامٍّ تدمريًا فيجاياناجار مدمرين الثمينة، األسالب عىل املسلمون استوىل

مادورا. مملكة أشهرها صغرية، دويالت العظيمة الهندوسية اململكة هذه
ودخول العرب، وبالد إيران من اإلسالمية الجماعات هجرة تتابع أثر من وكان
الجدد، واملسلمني املهاجرين بني الزواج من تمَّ وما اإلسالمي، الدين يف أفواًجا الهندوس
من كانت املسلمني كثرة أن غري سلطانهم. وبرز رابطتهم، وقويت املسلمني عدد زاد أن
الهند يف العددية بكثرتهم الهندوس احتفاظ أما باإلسالم. دانوا الذين الهنود الوطنيني
تقرير من اإلسالم به جاء ما فكان الطبقات، نظام أِلفوا قد الهنود أن إىل يرجع فإنما
من الخامس الفصل من ص١٥٠ «راجع الهند. تقاليد عىل غريبًا الفوارق وإزالة املساواة

داناپار». جورج سري تأليف الهند، تاريخ من األول الجزء
إال منهم تبَق فلم األمر بداية يف الهند إىل وفدوا الذين الصميمون، اآلريون أما
بقيت الذي الدرافيدي، الشعب يف تندمج فلم بطابعها محتفظة لبثت ا، جدٍّ ضئيلة أقلية
يف اآلريون ق ُوفِّ وقد الهند، جزيرة شبه من الجنوبي الجزء يف حية وأفكاره حضارته
السكان بني ونسبتها املنبوذون، منها التي الهندية السفىل الطبقات يف الدرافيديني إدماج

الهندوس. مجموع من املائة يف ٣٠
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اهلند يف الربتغاليون

عمد فقد عرش، الخامس القرن يف أوربا مع الهند تجارة محتكرة «البندقية» كانت ملا
.١٤٨٧ يف الصالح الرجا برأس الطواف إىل نوفيس» دي دياز «بارتوليمو الربتغايل التاجر
منها كل حمولة تزيد ال التي الثالث سفنه يف داجاما» «فاسكو شهد ١٤٩٨ مايو ١٧ ويف

وفادته. الزاموريون أكرم وقد الهند، يف كاليكات مدينة طنًا، ١٥٠ عىل
طريق عن البحث آثار من كان أمريكا، كشف بأن القول عن غنى لفي وإننا هذا
ميدان يف جديدة وثبة باألوربيني وثبت قد أمريكا يف الثروة ينابيع وأن الهند، إىل مبارش
إىل البابوي الكريس حول التفافها من أفكارهم وحوَّلت والتجارة، واالستعمار االستغالل
«راجع األوطان ومفارقة بالنجعة الجديدة بالثروة املليئة الجديدة واآلفاق امليادين هذه
الربتغال وكانت .«١٩٢٦ طبعة ثاوني، ه. ر. تأليف الرأسمالية، وظهور الدين كتاب
بيدور ظهر ١٥٠٠ سبتمرب ١٣ ويف الجديد. االتجاه هذا من أفادت أوربية دولة أول
١٥٠٠ مارس ٩ يف ليشبونه من أبحر فقد كاليكوت، يف أسطوله مع كابرال الفاريز
يف وزانزيبار الربازيل يكشف أن لكابرال فأتيح الهند من داجاما فاسكو عودة أثر عىل
من أفضل مرىس عن بحث هناك، مستعمرة ينيشء أن يستطع لم وملا كاليكات. إىل طريقه
لعداوته له الهندويسحليًفا راجاها أصبح أن بعد «كوشني» يف ضالته وجد وقد كاليكوت،
سفن فأصبحت سوقطرة، مستعمرين كوشني الربتغاليون ن حصَّ ١٥٠٧ ويف للزاموريني.
أن أثره من كان مما الصالح، الرجا رأس طريق عن الهند تجارة تحمل الربتغاليني
الهند تجارة بمرور العظيم املورد هذا األوسط الرشق وبالد العربية والبالد مرص فقدت
املماليك لسلطان كان فقد العرب، وبالد األحمر البحر طريق عن واليمن جدة يف أوربا مع
أن إىل هذا والوارد. الصادر قيمة من املائة يف ٢٠ عدا رحلة كل يف الربح ثلث مرص يف
والنساء الحجاج مبيدة البحر هذا يف املسلمني سفن إغراق تتعمد كانت الربتغالية السفن



الهندية املسألة

سلطان األول ومحمد اململوكي مرص سلطان تحالف أن هذا أثر من وكان واألطفال،
األمري بقيادة املتحدة أساطيلهم فهاجمت كاليكوت، يف الهندويس والزامورين الجوجريات
١٥٠٨ يناير يف شول مرىس يف برتغالية بحرية قافلة جدا يف الكردي الحاكم حسني
ًرا ُمدمِّ كله بأسطوله امليدا دا فرنسيسكو الوايل استعان ١٥٠٩ فرباير يف أنه غري رتها. ودمَّ
الذين الربتغاليني إىل العربي البحر يف البحرية السيادة فانتقلت ديو، يف املسلمني أسطول
املراكز من سلسلة بإنشاء قانعني الهند يف إمرباطورية يقيموا أن هذا، مع يحاولوا، لم
الخط هذا يف املالحة محتكرين الصني، إىل الصالح الرجا رأس من املحصنة الساحلية
البحرية السيادة هذه دامت وقد منهم. جواز غري من فيه تمر أن سفينة تستطيع فال
أوربي حكمها أرض أول فكانت جوا يف أقاموا ١٥١٠ نوفمرب ويف قرن. نحو الربتغالية
فيها واليًا الباكريك دي ألفونسو ُعنيِّ وقد يومئذ، منذ فيها لبثوا وقد اإلسكندر. فتوح منذ
الكتابية األعمال يف يعاونهم املستعمرة هذه مناصب يف الربتغاليني هو عنيَّ وقد ،١٥٠٩ يف
من طردوهم أن بعد يضطهدونهم الربتغاليون كان فقد املسلمون أما الهندوس. بعض
حاربوا هندوسيني ضباط إمرة تحت الهندوس من جيًشا الربتغاليون نظَّم وقد املناصب،
«الساتي»؛ عادة إلغاء إىل «الباكريك» عمد وقد كاليكات، يف والهندوس رابيول يف املسلمني
بني أخرى هندية ممالك اإللغاء هذا قررت كذلك زوجها. وفاة عند الزوجة تنتحر أن أي
مرشوع. غري عمل الساتي» «بأن الرشقية الهند رشكة قضت ١٨٢٩ ويف والفينة. الفينة
يف الربتغاليني قوة سقطت أن عاقبتها من كان سياسة اتخذ قد الوايل أن عىل
السفن عن العبء لتخفيف كوسيلة املختلط الزواج تشجيع إىل عمد منذ وذلك الهند،
خطاب «راجع السياسة هذه قفو اإلنجليزية الرشقية الهند رشكة قافت وقد الربتغالية،
فقد الهند»، وزارة وثائق يف ١٦٨٦ يوليو ١٤ يف لندن يف واملديريني الحاكم من سورات
دراستهم إتمام بعد يعودون ثم إنجلرتا، إىل غالبًا يرسلون املختلط الزواج أبناء كان
إجابة يغادرها أن قبل جوا يف ١٥١٤ يف كريك البا مات وقد الهند. يف املناصب لتويل
مالقا، هي الهند إىل الطريق مفاتيح أن عرف إذ النظر؛ بعيد كان وقد حكومته، لطلب
الوالة من خلفاؤه وكان الثالثة. عن وعجز األوليني يحتل أن استطاع وقد وعدن، وأرموز،
إىل أفىض مما الحكومية، األداة مفسدين بالتجارة يشتغلون مرءوسوهم وكان ضعاًفا
الهندوسية املعابد جميع بهدم الربتغال ملك أمر ١٥٤٠ ويف الهند. يف الربتغاليني سقوط
وينسون أ. سري بقلم األول، الفصل الرابع، الجزء و١٨ ص١٧ «راجع جوا جزيرة يف
اتحادها هناك الربتغال بسقوط ل عجَّ ومما كامربدج». طبعة الهند، تاريخ كتاب يف روس
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ينهضون ظلوا قد الربتغاليني التجار أن مع ،١٥٨٠ يف القنطرة معركة بعد أسبانيا مع
األسباب مقدمة يف كان كذلك نقلها. تتوىل كانت الربتغالية السفن أن كما الرشق. بتجارة
التجارة عىل السيادة فقدانهم هو الهند، تجارة عىل الربتغال سيطرة عىل قضت التي
مع الربتغايل األسطول فيها اشرتك التي األرمادا، كارثة بفقدانها ل عجَّ وقد الرشقية،

منه. كجزء األسباني األسطول
قد سوسا دا أفونسو أن ذلك الكاثوليك، الدين بعضرجال الربتغاليني يصحب وكان
عرش فأمىض القديس، املبرش الجيزويتي السافيريا» «فرنسيس ١٥٤٢ يف جوا إىل أحرض
الساحل عند مات وقد األقىص، والرشق الهند يف التبشري مهمة يف مضحيًا مخلًصا سنوات
محرتًما املدفون رفاته أصبح يومئذ ومنذ فخم، مدفن يف جوا يف وُدفن ١٥٥٢ يف الصيني
السواء عىل واملسيحيني الهندوس من الناس خمار يزوره معينة أوقات يف معبوًدا مقدًسا
وكان «اللوزياد» مؤلف كامويس دي فار لويس ذاته العهد يف حرض كذلك للربكة. طلبًا
وقد البالط، ضباط أحد لجرحه بسيط كجندي الهند إىل نُفي قد داجاما فاسكو مثل
امتدت عرش السادس القرن منتصف ويف األجادا. جزر فتح يف الشأن خطرية بمهمة قام
وماالقا، وسيالن، وموسكات، وأرموز، موزامبيق، إىل الهند يف الربتغايل الحاكم والية
سلطته وكانت له، مركًزا جوا كانت فقد العام الحاكم أما ثانوي. حاكم منها لكل وكان
ومجلس دولة، مجلس يعاونه واإلدارية، والبحرية والعسكرية املدنية الشئون تشمل
أخذت ،١٥٥٧ يف الثالث جون الربتغال ملك وفاة وبعد أمالك، أو مستعمرات الثالثة
أن استطاع قد ستان لويزدي دوم أن عىل الضعف، يف والرشق أوربا يف الربتغاليني قوة
ماهًرا قائًدا كان فقد ،١٥٧١ إىل ١٥٦٨ منذ واليته خالل يف الهند يف مكانتهم يسرتد
من املؤلَّفة املتحالفة القوات سحق وسعه أن أثره من كان مما لواجبه، ومخلًصا وشجاًعا
باناجار الفيجا مملكة فناء أن غري الكاليكوت، وزامورين وبيجابور ناجار أحمد ممالك
لرفاهية نهائية صدمة جاء منتعشة، كانت تجارة زوال من عليه ترتب وما ١٥٦٥ يف
مفاوضات «أكرب» اإلمرباطور وبني الربتغايل العام الحاكم بني جرت ١٥٧٣ وبعد جوا.

ودية.
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غزواتتيمور

بساللة اتصالها تم أن إىل قبًال أوضحنا الذي النحو عىل الهند يف القائمة املمالك لبثت
انشقَّ فريوز، وفاة بعد أنه ذلك دلهي، مملكة عدا تيمور» «أرسة باسم املعروفة بابور
أو املسلمني إىل الجزية تأدية عن الهندوس وامتنع دلهي مملكة طاعة عن األقاليم ُحكَّام
أن سارفر امللك استطاع وقد وكانوج. وأتواه كويل يف ١٣٩٤ يف خاصة عليهم، ثاروا قل:
وأصغر سارفر أحفاد أما للرشق. ملًكا بنفسه مناديًا جونيور، يحتل وأن النظام، يعيد
كان وإذا للغزو. عرضة بعدئذ اململكة أصبحت وقد العرش، عىل تعاقبوا فقد فريوز أبناء
بري فإن ،١٣٧٩ يف املغول غزوة مملكته عن يُردَّ أن استطاع قد اللجب بجيشه فريوز
مملكة كانت كذلك .١٣٩٧ آخر يف الهندوس نهر يعُرب أن استطاع «تيمور» حفيد محمد
القرص، عمدة واملالو فريوز حفيد محمود الدين نارص ملكها عهد يف ضعيفة يومئذ دلهي
عمه ابن كان حني ١٣٩٨ من سنوات أربع قبل أسوارها بني محصورة دلهي كانت إذ
آباد. فريوز يف الحكم يتوىل الدوب، يف الجئًا يومئذ كان الذي شاه، نرصت «املغتصب»

من ساريًا فارس ألف ٩٠ بلغت قوة رأس عىل ١٣٩٨ أبريل يف سمرقند تيمور ترك
بها ع تذرَّ التي الحجة أما سبتمرب. أواخر يف الهندوس عابًرا أغسطس منتصف يف كابل
يُبديه ما يستسيغ ال متحمًسا ومسلًما بارالسيٍّا تركيٍّا كان أنه فهي الغزو لهذا «تيمور»
جورج السري أن غري الهندوس، نحو التسامح رضوب من الهند يف املسلمون الحكام
للهند تيمور غزو إن يقول: الهند» «تاريخ كتابه من األول الجزء ص١٥٦ يف دانبار
مقربة عىل تيمور جيش عسكر ديسمرب ٧ ويف الحكام. وضعف السلب شهوة إىل يرجع
هندويس ألف ١٠٠ «تيمور» ذبح وقد دلهي، عىل املرشفة املشهورة الحافة عند دلهي من
دلهي، أسوار وتحت الجومنا، نهر تيمور عرب ديسمرب ١٧ ويف الذكور. الحرب أرسى من
ودخل التامة، بالهزيمة باءت لكنها جمعها ومالك محمود استطاع التي بالقوات التقى
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عدا سكانها ذابًحا نفائسها، ناقًال أموالها، ناهبًا أيام خمسة فيها وأمىض دلهي تيمور
جوجريات، ملك خان ظفر إىل لجأ فقد محمود أما املسلمني. كبار يسكنه كان الذي الحي
فيشار أ. ه. وصف وقد وجامو، وكانجرا هاردوار يف الفظيع املسلك هذا تيمور تابع وقد
األبيض الشعر ذو العجوز األعرج بأنه «تيمور» ،«١٩٣٥ طبعة أوربا، «تاريخ كتابه يف
وأعظم الغازي، والفاتح دينًا، واملثقف الشطرنج يف األخصائي األقىص، الرشق من القادم

العالم. يف الهمجية تاريخ يف له ُسجل الذي الهدم، فن حذق العالم يف رجل
إىل مالوا من شاه محمود عاد ١٤٠١ ويف توكي، وادي إىل «تيمور» عاد هذا وبعد
املوت، مدينة اسم عليها فأطلق طائر، فيها يغرد ال شهرين عاشت التي دلهي يف عرشه
املعروف خان، آخر محاربته يف ١٤٠٥ نوفمرب يف ُقتل وقد الفعيل الحاكم هو ماللو وكان
والسند البنجاب عىل واليًا عيَّنه قد «تيمور» كان الذي وهو «السيد»، الترشيف بلقب
امللك مات أن إىل اللودي خان دولة يتزعمهم األرشاف بعض هذا ماللو خلف وقد األعىل،
كان ذاته الوقت ويف ،١٤١٤ آخر يف خان دولة اآلخرة إىل وتبعه ،١٤١٣ فرباير يف محمود
وكانوا سنة ٣٠ خلفوه من وحكم حكمه دام وقد الدوب، عاصمة احتل قد خان» «خرس
وفاة وبعد اسمية، الدوب مملكة يف سلطته كانت الذي تيمور والة باسم الفعليني الحكام
بهلول إىل العرش عن شاه علم آخرهم نزل ضعاف ملوك جاء شاه، مبارك وابنه خرس
أما أفغانستان. يف أقامت األصل تركية خالجية اللودي أرسة كانت وقد هذا .١٤٥١ يف
أفغانية. مالكة أرسة مؤسًسا دلهي، يف امللكي القرص إىل أفغانستان من قدم فقد بهلول
عىل املسيطر هو بهلول كان وخلفائه، خان خرس أي «السادة»؛ حكم عهد آخر ويف
قرن ربع بعد ثمرتها كانت بحمالت، نهض العرش عىل جلس أن وبعد دلهي، يف املوقف
ص٢٥٩ كمربدج طبعة الهند، تاريخ كتاب ويقول .١٤٧٩ يف جونيور ملك حسني هزيمة
ظهر زنجي أصل من أنها يبدو رشقية، أرسٌة جابور يف امللَك توىلَّ قد إنه الثالث: الجزء
دلهي، ملك محمد الدين لنارص وزيًرا كان الذي ١٣٩٤ يف جاهان خواجه ملوكها أول
لتوسيع بالحمالت العرش، عىل أفرادها خلفه التي املتبناة جاهان أرسة امتازت وقد هذا
دهولبور راجا له خضع وقد الفن. يف آية جاءت التي الكبرية، املساجد وبإنشاء اململكة
إسكندر ابنه خلفه ،١٤٨٩ يوليو يف بهلول مات وملا جو، وراجا باري يف املسلم والحاكم
األكرب أخوه منهم كان الذين العصاة مع ومتسامًحا عادًال ومديًرا قديًرا وكان شاه،
والدوب، البنجاب، إىل مملكته امتدت وقد دلهي. إىل جوليور ضم إىل اضطر ثم باربك،
وإسكندر بهلول موظفو وكان والبندلكهاند، سوتلج بني وما وبيهار، وأودة، والجونيور،
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وفاة وبعد متغطرسني، الصدر ضيقي كانوا الذين األفغانيني، وعشريتهم أقاربهم من
قامًعا جوالبور، عىل استوىل الذي إبراهيم األكرب ابنه خلفه ،١٥١٧ نوفمرب يف إسكندر
بابور دعا قد الهور يف القوي الحاكم اللودي خان دولة إن ثم ضده. قامت التي الثورة

الهند. يف املغولية اإلمرباطورية تأليف إىل كابل ملك

107





عرش السابع الفصل

املغولية اهلند

اإلمرباطورية سقطت فقد متدابرة، ودويالت ممالك منقسمة كانت الهند املغول غزا حني
تكاد دلهي يف األفغان سلطنة وكانت دويالت، وانقسمت تقلق محمد عهد يف الخالجية
نهر عند سيًدا فيجاياناجار الهندويس امللك وكان املدينة، أسوار يف محصورة تكون
غازجور لدخول تقريبًا مهيئًا كان يشء كل أن أي الدكن؛ يف جريانه ومهدًدا الكستنا
أشكال لتلقي ومتأهبة جديدة، آلهة لقبول تتسع تزال ال الهندوسية الديانة وكانت كبابور،
ظهرت التي البهاكتي عقيدة ذلك ومن الظروف، لتغري تبًعا والطقوس العبادة يف جديدة
األستاذ كريشنان رادها سريس. (راجع واحد بقرن بابور يظهر أن قبل الهندوسية يف
يف الهندوسية والنظرة ،١٩٢٦ أكسفورد طبعة أينون، محارضات يف كالكاتا جامعة يف
إدواردس تأليف الهند، يف ماجهال حكم كتاب من وص٢ لندن، طبعة ص٤٦ الحياة

وجاريت).
الثابت، باملركز ليست أنها أي حركة؛ بأنها املراجع هذه يف الهندوسية ُوِصَفت فقد
الفيدا عهد منذ متبدلة غري األساسية آراؤها لبثت وإن نتيجة، وليست يعمل، يشء وأنها
ديانة الفيدا جعل ما الجنوب يف املتحرضين بالدرافيديني االحتكاك أثر من كان فقد
األوربية واآلراء باملسيحية الهندوس اتصال وكان اإلسالم كان كذلك اآللهة، متعددة
يف وضحت جديدة، وأشكال بصبغات الهندوسية الديانة صبغ بواعث من العرصية

العرشين. القرن إىل األخرية القرون
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بابور

دار يف فريجهانا يف ١٤٨٣ فرباير ١٤ يف (النمر) ببابور امللقب محمد الدين ظاهر ولد
العنرصين يمثل وهو «خوقند» باسم اآلن املعروف جاكسارتس وادي يف والده إمارة
من «تيمور» أحدهما عظيمان؛ فاتحان أسالفه وبني الترت، شعوب من واملغويل الرتكي

والدته. أرسة يف «جنكيزخان» وثانيهما والده، ناحية
العودة يف مخفًقا فريجهانا من وُطرد والده خلف عرشة، الثانية يف بابور كان وحني
عليها، ملًكا بنفسه مناديًا كابل عىل استوىل والعرشين الواحدة بلغ حني ١٥٠٤ ويف إليها.
جهيلوم، نهر إىل وصل أن إىل الهند يف ظهر سنة عرشة خمس هذا عىل مىض أن وبعد
املعاملة سوء تحريم يف عنه مفرتًقا لها، تيمور َجدِّه معاملة رعاياه وهم سكانها معامًال
يُدوِّنها كان التي بابور» مذكرات «من الثاني الجزء من ويؤخذ السلب. من الجنود ومنع
بابور أن وأرسكني،. ليدين اإلنجليزية إىل ترجمها التي بالرتكية ١٥١٩ يف يوميٍّا بنفسه
قصريي التفكري، قلييل الشعور، فاقدي حمقى، األفغان وخاصة الهند سكان أن إىل يذهب

بينهم. والصداقة اإلخاء يدوم أن وال القتال، عىل يثابروا أن مكنتهم يف ليس النظر،
هزم حني الهند إىل اباد جالل طريق عىل بابور زحف ،١٥٢٥ نوفمرب ١٧ ويف
أبدى الذي وهو الهور، يف الخائن حاكمه خان، دولت دلهي ملك اللودي السلطان
واجه معركة فيها دارت التي بانيبات، سهل إىل الزحف واصل الذي بابور، إىل الخضوع
أن غري فيل، و١٠٠ أفغاني جندي ألف مائة آالف، عرشة البالغ بابور جيش خاللها
ترجمة من الثاني الجزء يف ورد وقد عددهم، نقص سدت املدفعية يف املغول جيش قوة
السن صغري كان إبراهيم السلطان أن املعركة هذه عن ص١٨١–١٨٨ بابور مذكرات
من يقف أو ينسحب نظام، غري يف يسري فكان حركاته، جميع يف مرتاخيًا التجربة، قليل
وفًقا القتال يميضيف فكان بابور أما قرصنظر. يف املعركة يف ماضيًا مرسومة، خطة غري
الخطة إعداد عىل تقوم عسكرية قوة أقدر يومئذ كانوا الذين األتراك العثمانيني ألساليب
يف املعركة بدأت وقد التحركات. مرونة مع املواقف يف والثبات كاٍف، بوقت القتال قبل
املدفعية ونريان البنادق بطلقات ُقوبل الذي إبراهيم السلطان شنَّه بهجوم أبريل ٢١ فجر
فرسان فتعقبت تامة هزيمة ُهزم قد إبراهيم جيش كان الظهر وعند السهام، وتصويب
فتنة قامًعا الجديدة عاصمته اتخذها التي وأجرا دلهي عىل بابور واستوىل ُفلُوَله، بابور
بالخضوع األفغانيني الحكام مقنًعا وطنهم، إىل العودة أفراده أراد الذي جيشه يف بدت

وديٍّا. له
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الهند شمايل راجات اتحاد ألَّفه الذي العظيم الجيش هزم ١٥٢٧ مارس ١٦ ويف
استطاع ثم ومن شانداري، قلعة عىل مستوليًا ميوار ملك سنج سانجراما رانا بقيادة
الهيمااليا سفح ومن البنغال، حدود إىل األكسوس من امتدت إمرباطورية يؤسس أن بابور
يف وُدفن واألربعني السابعة يتم أن قبل ١٩٣٠ ديسمرب ٢٤ يف مات ثم جوليور، إىل
يف وبمرحه الشخصية وبقوة اليقظة والقيادة بالشجاعة امتاز وقد كابول. يف حديقته
ولكنه صغريًا جيشه كان الكوارث، حيال وجيشه أعصابه زمام وامتالكه الخطر ساعات
بالفارسية، الرفيع الشعر يقرض هذا إىل بابور وكان أمثال. عرشة يفوقه ما يغلب كان
ذراعيه من ذراع كل تحت يضم أن يسعه بارًعا موسيقيٍّا الرتكية، لغته ناصية مالًكا
والرمح، السيف استعمال يف وماهًرا صياًدا وكان آخر، إىل حد من حاجًزا يتسلق ثم رجًال
حريًصا اإلسالمي الدين بتعاليم مستمسًكا وكان عهده. إىل بالنسبة قاسيًا يكن لم
املسيئني عن يعفو الهندوسية، وخذالن اإلسالم انتشار وعىل الصالة فريضة تأدية عىل
فيه تكلف ال طبيعيٍّا الثغر مفرت املحيا لطيف جذابًا شكله وكان املرة، بعد املرة والخائنني
يف اإلسالمية املالكة األرس مع ودية وخلفائه بابور عالقات وكانت الحديث، حلو مهذبًا
السلطة بطابع مطبوًعا وهندوسيها مسلميها كلها الهند ملصلحة وحكمهم وتركيا، إيران

الزمنية.

بابور بعد

فقد همايون ثانيهم أما وقندهار، بابل حاكم كاماران أكربهم أوالد أربعة بابور خلف
وقد الجنج، وسهول العليا الهند يف املغولية للفتوح إمرباطوًرا يكون بأن والده أوىص
يتوىل البنجاب عن األكرب ألخيه النزول إىل اضطراره منها كثرية متاعب همايون واجه
وكان فتحت. قد البنجال تكن ولم وأمواًال. رجاًال بهذا اإلمرباطورية فخرست حكمها،
والربتغاليون إخوته وكذلك لهمايون معاديًا وملوا جوجريات ملك األفغاني شاه بهادار
بداية يف موفًقا همايون كان كله هذا مع أنه غري الغربي، الساحل يف السيادة أصحاب
وهزم حاكمة، كأرسة اللودي أرسة عهد وانتهى جونيور، من لودي محمد طرد فقد عهده،
وكذلك ملوا، عاصمة ماندو همايون واحتل ١٥٣٥ يف ماندسور موقعة يف شاه بهادار
اإلمرباطورية إىل جوجريات ت فُضمَّ بتسلقه، العظيم شامبانار حصن عىل االستيالء تمم

املغولية.
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أصغر ثورة هذا من وإمرباطورية؛ جيًشا همايون أضعفت عظيمة أحداثًا أن غري
الحاكم سار خان مشري جيش وهجوم بهادار، قوة وتجمع عليه «عسكري» إخوته
إقليم واسرتداد ١٥٣٨ يف البنغال غزو همايون استطاع أن وبعد بيهار، يف األفغاني
بنفسه مناديًا همايون إخوة أحد هيندال ميزار أثارها فتنة واجه شريخان، من جور

إمرباطوًرا.
أن عىل شريخان مع الصلح يعقد أن همايون اضطر وقد حركته. كامران قمع وقد
١٥٣٩ يونيه يف هوجم الذي همايون إىل الجزية دفعه مقابل وبيهار البنغال لشري يكون
جوجريات مع متحالًفا إمرباطوًرا بنفسه شريخان نادى وهنا أجرا، إىل فهرب شوزا يف
مقربة عىل ١٥٤٠ مايو يف فقد ما السرتداد األخرية محاولته يف همايون ُهزم وقد وملوا.
هذه ومن مريوار إىل السند من هرب ثم بعدئذ سنة ١٥ همايون لبث وقد كانوج، من
إىل ١٥٤٥ من شريشاه إمرباطورية دامت وقد أفغانستان. يف استقرَّ أن إىل إيران إىل
بدًال عليها حاكًما فازيالت الغازي معينًا البنغال عىل مسيطًرا البنجاب مخضًعا ١٥٥٤
١٢ يف مات وقد ١٥٤٢ يف ملوا شري وغزا استقالله. إعالن يف فشل الذي خرسخان من
اململكة وجعل منظًما، ومدبًرا مصلًحا وسياسيٍّا قديًرا جنديٍّا كان وقد .١٥٤٣ عام مايو
البنغال من ميل ألفي طول عىل الطرق وتنظيم األرض جميع مسح وبدأ وحدة ٤٧
ومنظًما متتابعة للرشب آباًرا حافًرا ونصف، ميل كل عند اسرتاحة مقيًما األندوس إىل
ولخدمة الجياد ظهور عىل املنقول الحكومي للربيد ومحاًطا الفاكهة أشجار من خطوًطا
شري بنى كذلك وماندا. العاصمة أجزاء بني الطريق يف الحال وكذلك وغريهم، التجار
بعد هذا عىل بقيت وقد حبة، ١٧٨ الروبية جاعًال العملة ونظم املساجد من عدًدا شاه
القضاء. نظام مصلًحا األمن ضابًطا الربيطاني العهد يف حبة ١٨٠ أصبحت أن إىل عهده
من وص١٠٣ الفضل، أبي تأليف نامه» «أكرب كتاب من ص٣٩٩ األول الجزء (راجع

الثاني»). الجزء ص١٢٥ وفريشنا الهند، صنع كتاب
والطغيان، الطمع لؤم عليه شاه لشري املعارص املؤرخ الفضل أبو ينعي وبينما هذا
فريد ابنه ترك الخلق، دمث عاديٍّا رجًال َكاَن شري والد إن يقول: فريشنا املؤرخ فإن
شعر حافًظا والشعر التاريخ يف متثقًفا نفسه يُربِّي بعدئذ، شاه شري اسمه صار الذي

عليهم. عاطًفا أعدائه عن صافًحا عادًال وحاكًما حكيًما وكان للفقراء، محبٍّا سعدى
وملا به، يوثق ال ضعيًفا كان الذي شاه، سليم» «أو أسلوم الثاني ابنه خلفه وقد
أيام ثالثة بعد خان» «مبارز عمه ابن قتله صغريًا وكان فريوز ابنه خلفه ١٥٩٠ يف مات
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أرشاف شأن ِمتالًفا أميٍّا وكان شاه» عادل «محمد ِباْسم عليه خلفه ثم العرش، واليته من
مما الفوىض، ت عمَّ الحكم أداة فسدت وملا له. وزيًرا هيمو الهندويس اتَّخذ أفغانستان
بعد شاه شري حفيد شاه سكندر وخلفه شونار، إىل ووزيره عادل فرَّ أن أثره من كان
خان بريم بمساعدة الضائعة إمرباطوريته يسرتد أن همايون استطاع وهنا داخلية، حرب
ولدت ١٥٤٢ فرباير ويف ماركوت. أو الراجا عند منفاه من همايون فجاء «الرتكماني».
اإلمرباطور إىل إيران شاه قدم ١٥٤٤ ويف أكرب، ابنها يانو حميدة امللكة همايون زوجة
فاحتل املغتصب، الخائن قمران عرشها عىل كان التي أفغانستان لغزو جيًشا املنفي
أخوه أخذه كان الذي وابنه حميدة بزوجته فيها التقى التي وكابل قندهار همايون

األول. عيني فقأ أن بعد مكة إىل وعسكري قمرون أخويه همايون نفى وقد قمرون،
جيش هازًما والبنجاب والهور سريهند عىل مستوليًا الهند همايون دخل ١٥٥٤ ويف
ماكشيواري يف األفغاني الجيش عىل قىض ١٥٥٥ يونيه ١٨ ويف خان. وترت خان أمري
وبريم البنجاب عىل اسميٍّا حاكًما أكرب ابنه معينًا وكان عليها إمرباطوًرا دلهي ودخل
يف ١٥٥٦ عام يناير يف مات همايون أن عىل سكندر، مع القتال تابع ثم له، مستشاًرا
قد نعيه إن ويقال مندل، شري قرص سلم درج عىل سقوطه أثر عىل والخمسني الواحدة

بابور. وفاة عند حدث قد اإلخفاء هذا أن ويبدو إعالنه، قبل أيام بضعة أخفي

«أكرب» العظيم امللك

الحملة يف كاالمور يف شهور وثالثة عرشة الرابعة يف كان الذي أكرب بأن خان بريم نادى
اإلمرباطور واجه وقد .١٥٥٦ فرباير أو١٥ ١٤ منذ دلهي يف إمرباطوًرا سكندر، ضد
عرشه، السرتداد يتوثب البنجاب يف سكندر كان فقد جمة، ومتاعب مشكالت الجديد
نائب كان كما هيمو، الهندويس وزيره مع شونار يف شاه عادل محمد كان وكذلك

عليه. لالنقضاض يتأهب مريزا حكيم الصغري أخوه األفغانستان يف اإلمرباطور
خان بيك تاردي كان التي دلهي عىل ثم أجرا عىل يستويل أن هيمو وسع وقد
به ينادى بأن االستقالل إىل طمح بظفره هيمو اغرت وملا عنها، الدفاع يف مرتاخيًا
٥ يف أنه غري أكرب. مع ألًفا عرشين مقابل جندي ألف ٢٠٠ ومعه فيكراماديتيا كمهراجا
الوعي فاقد ساقًطا فرتنح عينيه يف هيمو أصاب املغوليني من سهم انطلق ١٥٥٦ نوفمرب
عىل واستوىل دلهي أكرب ودخل هلًعا، جيشه وتفرَّق ُقتل ثم عليه وُقبض الوقت، بعض
وفرَّ أشهر ستة حصارها بعد ١٥٥٧ يوليو يف البنجاب يف مانكوت عىل ثم العدو، أسالب
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وأما جاناث، راجاجا إىل لجأ فقد سور إبراهيم أما سنتني، بعد ومات البنجال إىل سكندر
البنغال. يف ُقتل فقد عادل

خان»، «بريم األول ومستشاره وقائده الشيعي الفاريس ووزيره وصيه أكرب منح
األمراء ملرتبة تالية مرتبته يجعل لقب وهو األرشاف، رشيف أي الخانات»؛ «خان لقب
أقوى كان الذي بجام سلطان بنت سليمة اإلمرباطور أخت بابنة اقرتن ثم الصميميني،
مهمته يف ق ُوفِّ قد بريم كان ولنئ أجرا. يف امللكي القرص وجعل اململكة يف رجل
القارص لإلمرباطور كمربٍّ مهمته يف يُوفَّق لم فإنه اململكة لشئون كمدير اإلدارية
راجبوتية مكافحة يف اإلخفاق عدا و١٥٦٠ ١٥٥٨ عامي بني سعة اإلمرباطورية فزادت
االستيالء تم وكذلك الهند يف اإلمرباطورية مركز قوي فقد جوليور احتالل أما رانثاميهور.
أن غري استعادتها. تمت قد جابور إمرباطورية أن أي جونيور؛ إقليم وضم أجمري عىل
تعلم وعىل التعليم عىل والبولو والرماية الوحوش وترويض الرياضية األلعاب آثر قد أكرب
ذاكرته، وتستوعبه عليه يُلقى ما إىل االستماع يُحسن كان أنه غري الهجائية. األحرف
حافظ شعر من كثريًا وحفظ الصوفيني شعر خاصة وامليكانيكا والفن بالشعر معني
والجينزية الهندوسية وآداب اإلسالم تاريخ عىل وقوف إىل هذا الرومي. الدين وجالل
دعا أنه األديان دراسة عىل حرصه من بلغ وقد الهندية. بالروح وامتزاج والزواسرتامانية
اغتيال إىل يؤدي وكاد املسلمني سخط أثار مما الغرض، لهذا تبشريية جيزويتية بعثات

حياته.
الهندية للفنون مدرسة إلنشاء كابل من صمد وعبدوس عيل بمريسيد استعان وقد
محتفًظا وكان جواليور من تانسني للمطرب راعيًا فكان والطرب، واملوسيقى الفارسية
١٧ من تنطلق للمدفع قذائف ابتكار هوايته من وكان األوركسرتا، من أجهزة بسبعة

للسفر. وعربات للفيلة وأطقم واحدة بطلقة مدفًعا
مسلمي كثرة وهم السنيني حقد إىل الشيعي خان بريم الوزير نفوذ أفىض وقد
أنه إىل هذا عنها. الدفاع يف لرتاخيه دلهي حامية قائد يح تاردي قتل حني خاصة الهند
سينهض اإلمرباطور وأن انتهت قد بريم وصاية أن أعلن عرش الثمانية أكرب بلغ حني
عىل وثار فغضب الحج، فريضة لتأدية مكة إىل يذهب أن بريم عىل وأن الحكم بأعباء
پاتان، يف أفغاني فقتله جوجريات إىل ومىض عنه ُعفي ثم ، وأُِرسَ فشل أنه غري إمرباطوره،
والده خلف أن إىل تعهده الذي أكرب رعاية يف بريم بن القارص الرحيم عبد دخل وهنا
قد أناجة» «مهام اإلمرباطور حماة نفوذ كان هذا أثناء ويف الخانات. خان منصب يف
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اإلدارة بأعباء للنهوض خان محمد وبري خان أدهم فقدمت وحاشيته، القرص يف ازداد
لنفسه خان أدهم القائد واحتفظ ١٥٦٠ يف مالوا لتضم اإلمرباطورية وتوسيع والجندية
له سلم الذي أدهم معسكر إىل أرسع أكرب أن غري نساءها، سابيًا وأسالبها بحكمها فيها

يشء. كل
خضوعه. أبدى الذي جونيور، حاكم أزبك خان قايل عيل إىل أرسع وكذلك

فغرق ناربادا يعرب كان حني جزاءه لقي وقد ا، لصٍّ قاسيًا ظامًلا محمد بري وكان
فيه.

عىل ليقف ليًال يتخفى وكان الرجولة سن بلغ قد كان فقد أكرب اإلمرباطور أما
لرعاياه محبٍّا يومئذ منذ وأصبح جايبور راجبوت بابنة اقرتن ١٥٦٢ ويف رعاياه، شئون
شيئًا وكان امللكية الحاشية أرشاف من وولده مال راجابيهاري جعل وقد الهندوس،
أمام الباب وفتح امتيازاتهم يف الراجات إبقائه مع الهند يف املسلمني تقاليد يف جديًدا
رأي غري عىل له وزيًرا اتكا خان محمد عني ثم واملدنية. العسكرية للمناصب الهندوس
األرسة نفوذ استعادة يف خان أدهم فشل ١٥٦٢ مايو ويف أناجا، ماهام بالرضاعة أمه
فريضة يؤدي كان حني اتكا الوزير وقتل امللكي القرص اقتحم أن بعد الحكم، دفة يف
بعدئذ وكمًدا ا غمٍّ أناجا وماتت فسقط يده برضبة أدهم عاجل قد أكرب أن غري الصالة،

مينار. قطب من مقربة عىل فخمة مقربة يف أكرب دفنهما وقد
الرضائب إلغاء الحادث هذا من سنتني بعد أكرب أدخلها التي اإلصالحات ومن
خان اعتماد مالك خواجة وجعل الهندوس عىل املفروضة والجزية الحجاج عىل املفروضة

مال. تودار راجا خلفه ثم للمالية وزيًرا أي اإليرادات؛ عىل مرشًفا
وضعه الذي النظام إن ص٣٣٨: األول الجزء يف الهند نظام لجنة تقرير ويقول
الحديثة العلمية الطرق أساس هو شاه شري لسياسة األرايضطبًقا إليرادات خان اعتماد

الشأن. هذا يف
وكانت اإلمرباطورية، توسيع لفكرة تحقيًقا الهجومية الحرب إىل يعمد أكرب وكان
واملساواة العدل قاعدة عىل الداخلية الشئون يف يجري وكان قليلة، الدفاعية حروبه

والتسامح. واملرونة
يحكمها كان جوندوانا عىل خان أصفر بقيادة أكرب جيش استوىل ١٥٦٣ عام ويف

جاره. سورا عاصمته وأخذت مات الذي جافاتي دور سان
عىل جونيور حاكم أزبك خان كويل عيل زمان بقيادة األرشاف من حزب ثار وقد
هزم أكرب ولكن إمرباطوًرا، قمران ابن القاسم أبو مرياز أخيه بابن واملناداة لخلعه أكرب
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وثورة األرشاف وهزم خان كويل عىل وقتل مانيكبور معركة يف ١٦٥٧ يونيه يف الثوار
حاكم سليمان كان التي كابول يستعيد أن أكرب، أَخا مريزا حكيم محمد َوِسَع كذلك أزبك،
رانا فرَّ أن بعد وشيتور ميواز مملكة عىل أكرب استوىل ثم عليها، استوىل قد بادكشان
أن بعد وسلمت جمال، بقيادة جيش حاميتها حارص ١٥٦٧ ويف الراجبوت، سنج أودي
القائد قتل أن وبعد نادرة شجاعة عرشة السادسة يف وكان كيلوا من سنج الفتح أبدى
سلم ١٥٦٩ يف هذا وبعد شيتور، عن املدافعة الحامية من ألًفا ٣٠ أكرب وقتل جمال،
ميوار أراء قبل من الوايل البوندي رئيس الهارا سوجان الراو عليها كان التي رانثامبور

ألكرب. يذعن لم سنج أوداي خلف الذي بارتاب رانا أن غري كاالنجار، منطقة ثم
مظفر يومئذ يحكمها كان التي اباد أحمد يف الجوجريات أكرب أخضع ١٥٧٢ ويف
ويف .١٥٧٢ ديسمرب يف سارنال يف مريزا حسني إبراهيم عمه ابن أكرب هزم ثم شاه
إذ األوربيني، من أناًسا األوىل للمرة أكرب فيها قاتل التي سورات سلمت ١٥٧٣ فرباير
ميناء عن املدافعني ملعاونة جاءت قد كانت صغرية قوة هناك يؤلفون الربتغاليون كان
فيها َد تََعهَّ معاهدة اإلمرباطور مع عقدت ما رسعان القتال من بدًال أنها غري سورات،

حسني. إبراهيم هزيمة تمت ١٥٧٣ ويف مكة. إىل الحج ييرسوا أن الربتغاليون
سورات ثغر مع وكانت املغول لسيادة خاضعة قرنني نحو لبثت فقد جوجريات أما
بن داود البنغال ملك ُقتل ١٥٧٦ عام يوليو ويف املغولية. اإلمرباطورية دعم أسباب من
قتله أثر من وكان للمغول، الرسمية السيادة تحت بالفعل مستقالٍّ كان الذي سليمان،
يف حدودها بلغت التي إمرباطوريتهم، من جزءًا البنغال أصبحت أن املغول ضد حربه يف

ساندرباندس. إىل كاتش من عاًما عرشين غضون
سوات من شاه مريزا الوزارة رئيس استطاع منذ إسالمية أصبحت فقد كشمري أما
انقراضها، بعد إسالمية مالكة أرسة عرش الرابع القرن من األول النصف يف يؤسس أن

.١٥٩١ يف أكرب أخضعها أن إىل الفوىض كشمري يف شاعت
١٥٩٤ ويف السند، ١٥٩٢ ويف أوريسا، املغولية اإلمرباطورية إىل ت ُضمَّ ١٥٩٠ ويف
أحمد هاجم أن بعد بريات سلمت ١٥٩٦ ويف وامليكران، بلوخستان ضم تم أن بعد قندهار
الخانان. جان الرحيم وعبد ١٥٩٩ مايو يف مات الذي مراد األمري أكرب ابن جيش ناجار
هذا أثناء ويف أسريجار، عىل ١٦٠١ ويف ناجار، أحمد عىل اإلمرباطور استوىل ١٦٠٠ ويف
خاصة والده عنه عفا ثم اباد هللا يف إمرباطوًرا بنفسه ونادى اإلمرباطور ابن سليم ثار
من الشمايل الجزء عىل استيالؤه وكان ،١٦٠٤ يف اإلمرباطور ابن دنيال األمري وفاة بعد

العسكرية. حمالته آخر الدكن
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أحاط ما بعرشه تُودي كادت التي املتاعب من أكرب واجهه ما أكرب من ولعل
خانه عبادة دار يبني وكان األخرى لألديان يستمع كان إذ الريب؛ من اإلسالمية بعقيدته
١٥٧٥ عامي بني خاصة والرشيفية والحنفية والشيعة السنيني علماء إليها دعا التي
آخر يف سكرى فاثبور إىل ووصلت التبشريية الجيزويت بعثة إليه دعا وحني و١٥٧٦؛
التعاليم إىل يُصغي كان أكرب أن أي برييرا؛ األب زاره ١٥٧٨ يف هذا وقبل ،١٥٨٠ فرباير
دار يف نادى قد الديني، أكرب رجل مبارك الشيخ إن ثم مبرشيها. ويحمي املسيحية
اإلمرباطور وخرج رعاياه، عىل الروحية السلطة الزمنية، سلطته للملك أن خان» «عبادة

اإللهي». «الدين إىل بحوثه من
عىل أئمته مع اختلف بل اإلسالم أصول عن يخرج لم أكرب أن املؤرخني بعض وعند
اإلسالم. عن ارتدَّ أنه البدويني منهم آخرين وعند الديني، اإلصالح سبيل ويف التفصيالت
بلقب أكرب األعالم املسلمني وممثلو بادخشان وخان اإلمرباطورية مفتي ب لقَّ وقد
اإلمرباطور كلمة تكون الدينية، واآلراء واملذاهب األئمة اختالف حيال وأنه العادل» «اإلمام
ونحو املسيحيني املبرشين نحو التسامح رضوب من يُبدي كان كذلك الفصل، القول هي
بتحريم وذلك اإلنسانية مبادئ مع تتعارض ال التي بعاداتهم ويأخذ الهندوس رعاياه
واملغول «الجيزويت من ص٢٣–٢٦ (راجع اإلرغام. باستعمال اقرتنت إذا الساتي عادة
ومقال و٢٨٤، و٢٨٠ و٢٧٩ ص٢٦٣ ٢ جزء والبدويني ماكالحابه، إ. للسري األكرب»
ويف ،١٩٢٧ أكتوبر عدد ريفيو الكوارتاريل مجلة يف عيل أمري للسيد اإلسالمية» الثقافة
يوليو عدد الهندويس، الكاتب مينون ك. ب. بقلم أكرب» «شخصية عن مقال نفسها املجلة

.(١٩٢٧
،١٥٨٠ يف البنغال هذه، الدينية لنزعاته أكرب عىل الثورة حاولوا أو ثاروا وممن
الفتن هذه أكرب قمع وقد كابول. يف حكيم ومحمد جونيور، غازي يازدي، محمد واملال
مهندس خان قاسم محمد معه مصطحبًا سنوات دامت مقاومة بعد العصاة أكثر وقتل
حاكًما يكون بأن لحكيم مرخًصا كابل دخل ١٥٨١ ويف الطرق. إلنشاء أجرا حصن
ماليته وزير أكرب وقتل اإلمرباطورية. إىل وضمت ١٥٨٥ يف مات أن إىل أفغانستان يف
تزوير ضحية كان إنه املؤرخني: بعض ويقول العظمى. للخيانة منصور شاه خواجه

والهندوس. املسلمني لرعاياه لغة األوردية أكرب اتخذ وقد عليه، ورقة
مىض قد اإلسالمية الدعوة وأن األرض، عىل ظله أو هللا خليفة بأنه أكرب نادى وقد
وإن واحد إله يوجد إنه الجديد دينه أو مذهبه يف قائًال أمرها، وانتهى سنة ألف عليها
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أنصار أحد الفضل أبو وكان لإلله. كممثلة عبادتها تجوز النار أو النجوم أو الشمس
أناجا. مهام ابن عزيز مريزا عزام خان القائد وعلنًا رصاحة انتقده الذي اإللهي» «الدين
وتم بادشاه، أكرب محمد الدين جالل اإلمرباطور مات ١٦٠٥ سنة أكتوبر ٢٧ ويف
الدسنطاريا بداء ١٦٠٥ سبتمرب يف صحته انحطاط أثر عىل السنيني لطقوس طبًقا دفنه

سنة. خمسني نحو الهند حكم أن بعد أشهًرا إال والستني الرابعة سن يف
يُدرك األوىل النظرة من قائًال: تعليقاته» من و١٩٩ «ص١٩٧ مونسريات وصفه وقد
الجياد، وركوب يتفق بما الساقني مقوس املنكبني، عريض كان ملك، أمام أنه يلقاه من
المعتان عيناه طلقة، فعريضة جبهته أما األيمن، منكبه إىل ينحدر رأسه سمراء، برشة ذا
حاجبها وأما طويلة، فهي عينيه أهداب أما الشمس، ضوء يف البحر كتألق يبدو بريقمها
فواسعان منخراه أما النظر، يسرتعي ولكنه ومستقيم صغري أنفه الربوز، واضح فليس
يعرج شارب، ذو الذقن حليق شامة، العليا والشفة األسفل املنخر وبني كالساحر، يبدوان
عنيد، شديد قوي بالنحيف، وال بالبدين ليس بداء، يُصب لم كان وإن اليرسى بساقه
غضب فإذا ع، وتََرفُّ كرامة يف رصني رصيح التعبري، هادئ كاملشوَّه، وجهه بدا ضحك إذا

مخوًفا. مهيبًا أَْلَفيْتَه
تسمى خمًرا يتناول وكان الضعفاء، أمام متواضًعا العظماء، أمام عظيًما وكان
يف السيخ منح وبينما يدخن، يكن ولم والتوابل، املخفف األفيون من خليط وهي پوست
املساجد إنشاء حرم بسنني بعد فإنه عليها معبدهم إلقامة أمريتسار عند أرًضا ١٥٧٧

األرض. ملوك وأقوى الزعماء أقدر من وهو ترميمها، بل

املغويل الحكم نظام

واألحكام واإلدارية العسكرية األمور مرجع وكان املركزية الحكومة محور أكرب كان
كل هي اإلمرباطور شخصية كانت املغول عهد ويف مطلًقا. إمرباطوًرا كان القضائية،
الرعية. صلحت منصًفا؛ وعادًال نافًعا ومصلًحا قديًرا وإداريٍّا ماهًرا قائًدا كان فإن يشء،
والرشوة الظلم وفشا الحكم وأداة الرعية شئون فسدت الصفات؛ هذه غري عىل كان إن أما
من ص١٩٧ (راجع املغول. عهد آخر يف األمر كان كما الفوىض وعمت الفتن وقامت
«لورد شور جون سري أوردها كما العموم مجلس يف املختارة للجنة الخامس التقرير

السكويل). بنغال. يف القديم اإليراد تاريخ يف ونرشت ١٧٩٠ يف تيجينموث»
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يحكمها األحيان، بعض يف ١٥ «صوباح» أو قسًما ١٢ مقسمة أكرب إمرباطورية كانت
والقسم قسم، أو ساركار إىل مقسًما إقليم كل وكان «صوبحادار» باسم عسكريون حكام
ينهض والذي الصغرية، األولية اإلدارية الوحدة هو واملركز «مراكز»، بارجانات يقسم
تشابه األول سلطة وكانت الرضائب. ومحصل العسكري، القومندان هو املركز بأعباء
وكان الجنائية، املحكمة برياسة املدنية، تبعاته جانب إىل ينهض أن عىل اإلقليم حاكم
أحيانًا ُد تَتََحدَّ الحاكم سلطة فكانت اآلخر، البعض بعضها يراقب إدارات الكبرية لألقاليم
«الديوان» الخزانة لرئيس وكان املدنية، املحاكم قضاة عىل مبارشة سيطرتها يمنع تحديًدا
املالية» «وزارة اإلمرباطورية الخزانة أمام مسئوًال يكون أن شأنه من مهمته، يف استقالل

واملرصوفات. الجمركية والرسوم واإليرادت بالرضائب يتصل ما كل عن
بشئونها ينهض كان فقد اإلمرباطورية والثغور املحصنة العسكرية املواقع أما
اإلقليم. حاكم ألوامر خاضعني يكونوا أن دون تعيينهم املركزية السلطة تتوىل موظفون
الحدود عن الدفاع وكافل اإلمرباطور لسلطة خاضع جيش املغولية لإلمرباطورية وكان
طرد العظام، املغول أباطرة آخر نجزيب» «أورا وفاة أثر عىل أنه غري الثورات، وقمع
يخشون ال محدودة غري بسلطة يستمتعون وأصبحوا العسكرية الحاميات األقاليم حكام
يحدث. كان ما الذي األمر نصابها، إىل األمور لرد دالهي من جيش مجيء سوى شيئًا
الپروفسري تأليف املسئولة، الحكومة فجر يف الهندية اإلدارة كتاب من و١٦ ص١٥ (راجع

بومباي). طبعة ثاكور، ك ب.
كان الواقع يف أنه غري للهندوس، مفتوحة املناصب جميع كانت أكرب عهد ويف
عاًما أربعني خالل ويف الراجبوت، من أكثرهم ٤١٥ من كبريًا منصبًا ٥١ للهندوس
شغلها التي واملدنية العسكرية املناصب عدد كان كذلك كبريين. منصبني براهميان شغل
اإليرانيون يشغلها فكان الوظائف كثرة أما قليًال. لإلسالم دانوا الذين الهندوستانيون
كان بل مرسومة، لقواعد وفاًقا يجري ال والعزل والرتقية التعيني وكان واألفغانيون،

ذاته. اإلمرباطور ملشيئة تابًعا أمرها
وكانت متفشية الرشوة وكانت أسطول، لها يكن فلم بريَّة، اإلمرباطورية قوة وكانت
هناك يكن ولم املوظفني، كبار أمالك يرث اإلمرباطور وكان بانتظام، تدفع ال املرتبات
وأخرى للزراعة إدارة هناك تكون بأن لإلدارات، تخصيص وال السلطات بني فصل

للتعليم. وثالثة للتجارة
للمجاعات ومعرضة ومجهدة فقرية كانت الشعب كثرة بأن القول عن غنى يف ولعلنا
بعًضا، بعضهم الناس يأكل كان ولهذا واألعوام، املواسم بعض يف األمطار قلة من الناشئة
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تجني القلة وكانت واحدة. بروبية الطفل ويُباع جوًعا األلوف مئات يموت كان وكذلك
املعبَّدة كالطرق الدولة تؤديها التي العامة املرافق وأما العاملة، الفقرية الطبقات ثمار
بالفقراء، والربِّ الصالح الكثري أو العام والتعليم الطبية والخدمة واملستشفيات والكباري
معينة فئات عىل مقصورة فكانت اإلحسان ثمرة أما ا. جدٍّ قليلة أو معدومة تكون فتكاد
والنفوذ، العدد ضئيلة فكانت املتوسطة الطبقة أما لألهواء. وتبًعا مطردة غري وبطريقة
والسيادة، بالثروة مستأثرة فكانت املوظفني طبقة تشمل وهي العالية الطبقة أما
املالك. صغار عقارات اغتصاب يف مرتددة غري والقصور، والدُّور بامللذات مستمتعة
السكان من املائة يف ٧٠ تشغل التي الرئيسية املهنة اليوم إىل تزال وال الزراعة وكانت
عدا اليوم إىل املغول عهد منذ حالها عىل تزال ال متناثرة قرية مليون نصف يف يعيشون
١١ ويسكنها فقليلة الهند مدن أما اليوم، امللكية حماية شامل ضئيل تغيري من طرأ ما
.١٩٤١ إلحصاء طبًقا ألف و٨٠٠ مليونًا، ٣٨٨ عددهم البالغ الهند سكان من املائة يف
الحكومة فجر إىل الهندية «اإلدارة عن كتابه يف ثاكور الربوفسور ويقول هذا
إليهم يَنظر وهو حظريتِها يف كماشيتِه يعيشون يكادون الُقروي أبناءَ إن املسئولة»:
بني الصغرية املزرعة وتختلف الطينية، والعشش الزرائب بني فرق ال إليها، يَنظر كما
وقلَّما زراعتها عىل األرسة تقوم القرية حول أفدنة الخمسة وبني والنصف الفدانني
لم التي العتيقة الطريقة عىل فالحتها يف ثَوَريْن مستخدمة ملساعدتها اآلخرين تستأجر
«العمدة» القرية رئيس يُعنيِّ امللك وكان املتعلمني. أيدي وعىل الكبرية املزارع يف إال تُعدَّل
بجميع ويقوم «الرصاف» كالحاسب أتباعه يساعده أبناؤه، الرياسة يتوارث أصبح ثم
مناصبهما أما البوليس، أعمال بجميع ويقوم «الشوكيدار» والخفري املالية، الشئون

األغلب. يف فوراثية
البرتول وباعة اءون وسقَّ اجون ونسَّ ارون نجَّ يوجد القرى بعض ويف الدين. رجل ثم
الطبقات عدا قبل، من كانت كما الحياة إىل النظرة وتفاهة األمية تفيشِّ إىل هذا والزيت،
واملواسم والتقاليد الدينية بالطقوس مقيدة القروية الحياة وستظل املستنرية، القليلة

واألسواق. القاسية الطقس وأحوال واملجاعات واألمطار املتوارثة والحفالت
األخرى الجهات يف أما الرضيبة. مقابل املحصول من جزءًا يأخذ أكرب كان السند ويف
متوسط ثلث بقيمة تكون كأن وتحصيلها الرضائب تقدير تنظم قواعد هناك فكانت
املوريني عهد منذ امللح عىل كبرية رضيبة هناك كانت كذلك سنوات، عرش يف املحصول
وكان التوريد ورضيبة ترانسيت رضائب عليه وتفرض امللح تحتكر الحكومة كانت حني
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املغول عهد يف الرتانسيت رضيبة هناك كانت وكذلك جويتا. أرسة عهد يف ملكيٍّا احتكاًرا
سنوي. مبلغ مقابل ر تَُؤجَّ وكانت البنغال يف كبرية

الهند توحيد فكرة

أكرب ق ُوفِّ وقد بعيد، عهد إىل كوحدة تحكمها دولة وإقامة الهند توحيد فكرة وترجع هذا
األعمال كتاب من الثاني الجزء ص٤٣٣ «راجع كبري. حد إىل الوحدة هذه تحقيق يف
من و٥٠ وص٤٩ ،١٨٢٥ أدنربه طبعة برينسيب تأليف الهند، يف والحربية السياسية

عيل». يوسف تأليف الهند، صنع كتاب
يف خاصة املغول عهد من األول الجزء يف والعلمية األدبية الحركة نشطت وقد
عن شعره كان الذي الفيظي الفايز أبو الشيخ الشاعر مثل فيه ظهر الذي أكرب، عهد
له يقيم أكرب كان الذي والنقش الرسم َراَج وكذلك معطاءً؛ جواًدا وكان سنة أربعني
الهندوس الفنيني عدد زاد منذ الهندويس الطابع الفن عىل غلب ثم األسبوعية، املعارض
اإلمرباطوري القرص يف اإليرانيني عىل وماسكني وكيسري وبازاوان داسونث مقدمتهم ويف
الكبري املغويل عند القرص «رسامي كتاب أجله من (راجع اليد. بخط محفوظة والنقوش
األول الجزء من وص٢٢٢ ،١٩٢١ أكسفورد جامعة طبعة بنيون، لورنس تأليف أكرب»
ك بمراجعة سميث ف.أ. تأليف وسيالن، الهند يف الرفيع الفن وتاريخ األكرب، عني من

.(١٩٣٠ أكسفورد طبعة كوردينجتون، ب دي

أكرب بعد

باسم والثالثني السادسة يف وكان أكرب، أبناء من بقي من آخر وهو سليم امُللك توىل
أسبوع ميض بعد أي ١٦٠٥؛ أكتوبر ١٧ يف غازي شاه پاد جهنجري محمد الدين نور
الرتانسيت رضائب بإلغاء عهده جهنجري استهلَّ وقد أكرب. وفاة عىل الحداد إقامة عىل
أحد أرملة أنيسا ميهري جهنجري تزوج ١٦١١ ويف خرسو، ابنه ثورة وبقمع والجمارك
الزوجة عىل أطلق وقد لخيانته، أعوام أربعة بعد ُقتل وقد البنغال، يف اإلقطاعيات حكام
يف وكانت شخصيته، عىل وإرادتها نفوذها طغى التي الدنيا نور أي نورجهان؛ اسم
تصحب وكانت السليم، والذوق والذكاء والثقافة بالكرم ممتازة يومئذ والثالثني الرابعة
عىل وتوقيعها النقود عىل اسمه جانب إىل يوضع اسمها وكان وركوبه، صيده يف زوجها

توقيعه. إىل والقوانني األوامر
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عىل ١٦١٣ يف وانترص والدكن التبت يف قامت التي الثورات جهنجري قمع وقد
األرشاف كان الذي خرسو بني خاصة — العرش ورثة بني املنافسة أن عىل الربتغاليني،
باالغتيال اإلمرباطور حياة هددت — امللكة حزب يؤيده كان الذي خورام وبني يؤيدونه
منذ جيهان شاه باسم خورام قاتله خلفه خرسو مات فلما بالقالقل، واإلمرباطورية
.١٦٢٢ أوائل يف إال خرسو وفاة تعلن ولم املرض فراش عىل جهانجري كان حني ١٦٢١
أكسفورد). طبعة الهند، وتاريخ الهند يف املغول وحكم جهانجري تاريخ ٣١٨ (راجع

شهًرا. ١٤ حارصها أن بعد الهندوسية كانجرا عىل جهانجري استوىل ثم

جيهان شاه

ى صفَّ أن بعد إال العرش عىل االستقرار يستطع لم جيهان شاه ابنه جهانجري خلف وملا
شاهريار منهم العرش، وراثة يف الطامعني من خاصة واجهته التي املتاعب من الكثري
وآصف عينه، فقئت وقد األول زوجها من جيهان نور بابنة اقرتن الذي األصغر أخوه
املالكة، األرسة أعضاء أكثر قتل للعرش، جيهان شاه يمهد ولكي جيهان، نور شقيق خان
مخلًصا وكان العرش، اعتالئه نبأ أجرا يف وأعلن الدكن من وصل ١٦٢٨ فرباير ويف

بيبي. تاج باسم املعروفة مهل» «ممتاز لزوجته
ذكرها تخليده أثره من كان حزنًا اإلمرباطور عليها حزن ١٦٣١ يف توفيت وملا
سنة وثالثني بخمس بعدها مات أن إىل بعدها االقرتان وعدم أجرا، يف لها أقامه بتمثال

العرش. يف سنة الثالثني حول منها أمىض
واملنازعات الحدود عىل القالقل عهده يف حياتها اكتنفت قد اإلمرباطورية كانت ولنئ
بما تقدر أكرب خلفها التي الثروة أن غري املتكررة واملجاعات املتفشية واألمراض الدينية،
ذلك من جيهان شاه زادها قد — واملجوهرات الآللئ وثروة جنيه مليون مائتي عن يقل ال
مدة عامل ألف ٢٠ فيه اشتغل وقد امللكة وتمثال واملساجد واملنشآت واألرضحة القصور
(راجع الكريمة. باألحجار املموَّه الخالص الذهب من الطاووس عرش وإقامة سنة، ٢٣
يف الجامع املسجد املساجد: ومن الهند)، يف املغول حكم كتاب من و٣٦٣ و٣٦٠ ص٩٩
شاه قمعها التي الثورات ومن اللؤلؤة، ومسجد دارا، شاه يف جهانجري ورضيح دلهي،
جهانجري محظية بن سنج جوجهار وراهي البنديال وراجبوت البوندخاند ثورة جيهان،

األفغاني. اللودي جاهان وخان وبريسنج
ودولت وسلينجانا وبيزار قنديش عىل سلطانه يبسط أن جيهان شاه َوِسَع وقد
فرباير يف فقدها قد أنه عىل ١٦٣٨ يف قندهار عىل يستويل وأن الدكن، بالد من اباد
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٤٠٠ وأرس عليهم وانترص ١٦٣٢ يف الهوجيل يف الربتغاليني حارب قد أنه كما ،١٦٤٩
الحصار مدافع األوىل للمرة استخدم وقد بنارس، يف الهندوس معابد وهدم رجالهم، من
آسيا إىل جيشه عىل قائًدا ثم جوجريات، عىل ثم الدكن عىل حاكًما أورابحزيب وعنيَّ
تنظيم يف خراسان من خان قويل مرشد ساعده وقد ،١٦٥٢ يف الدكن عىل فواليًا الوسطى
الدكن يف الشيعة سالطني كان وملا واإلقراض، بالري زراعتها وتشجيع واليته مالية
محمد حليفه وكان وجولكوندا، بيجانور هاجم فقد أورنجزيب، لوالية القلق مصدر
كتاب من األول الجزء من و٢١٦–٢٤٢ ص١٧٣ (راجع مريجومال باسم املعروف سعيد

أورنجزيب). تاريخ

أورنجزيب

فقد العرش العتالئه الرسمية الحفلة أما عَجل. عىل ١٦٥٨ يف أورنجزيب تتويج كان
ألغى فقد البالد، أجدبت قد املوسمية الرياح وضعف املجاعة كانت وملا عام. بعد أُقيمت
كانوا املوظفني كبار ألن ذلك تحصيلها يف استمروا قد األقاليم حكام كان وإن رضائب ٨
وحاشيته اإلمرباطور إىل وهداياهم حياتهم ومظاهر وزوجاتهم قصورهم عىل ينفقون
ص٢١٢ (راجع الرعية. من غصبًا املال يتقاضون مدينني فأصبحوا املال من الكثري
أن عىل أورانجزيب») إىل أكرب «من كتاب من و٢٧٢ و٢٧١ الهند» يف املغول «حكم من

األهلني. عن األعباء بتخفيبف املوظفني إىل التعليمات يصدر يفتأ لم أورانجزيب
الهند، شمال يف حروب يف منها األول الشطر أمىض سنة، ٤٧ أورانجزيب حكم دام
وممثل ومكة إيران يف اإلسالمية الدول سفراء استقبل وقد الجنوب، يف الثاني والشطر
حكم كتاب (راجع والكرم. بالهدايا الدول إليه اجتذب حني خاصة باتافيا، من هولندا
تاريخ من الثالث الجزء و١١٦ و١١٥ وص٣ املغولية الهند يف ودراسات الهند، يف املغول

أورانجزيب).
وكان ضيًقا، األوقات أشد يف أعصابه زمام مالًكا متَّزنًا حازًما وشجاًعا معطاء وكان
الشيخوخة، عند التقوُّس إىل يميل نحيًفا طويلة، ولحية طويل أنف ذا أقرب، الِقَرص إىل

بالزمرد. املحىل األبيض املوسلني الرفيع الشاش ويرتدي العمامة يلبس
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إيران ملك شاه نادر

يف املغويل الجيش يسحق أن الباسل الجندي وهو إيران ملك شاه نادر امللك استطاع
قرون ثالثة املغول أمىض التي النفيسة الجواهر حامًال شاه نادر جيش عاد وقد ،١٧٣٩
السهول اقتحموا قد األفغانيني إن ثم جماعات. جماعات األلوف ذبح كما جمعها، يف
،١٧٦١ يف پانيبات يف املاراثيني اتحاد رجال صفوف الفوىضيف شاه أحمد رئيسهم وأوقع
ثالث وبعد فوىضشاملة، فأعقبه الهند، يف املغويل الحكم نهاية إىل أدت التي املعركة تلك
طاردين دلهي يف للمغول كحماة البنغال يف الرشقية الهند رشكة رجال استقر سنوات

الهند. جنوب من الفرنسيني
يصبح لكي جاهًدا يسعى كان الذي دوبليه بعد ضعًفا الفرنسية الرشكة زادت وقد
اإلنجليزية، الرشكة كتبة أحد وكان كاليف، روبرت ظهور أن غري الهند، جنوب عىل سيًدا
دوبليه الفرنسية الرشكة تأمر أن إىل أفىض أركوت، يف وطني بجيش الهزيمة وإلحاقه
يبق فلم دوبليه خلف الذي الحاكم هزم قد أركوت السري إن ثم الهند. من يعود بأن

كاليكوت. يف والثاني سورات، يف أحدهما تجاريَّنْي مركَزين غري للفرنسيني
حني كالكاتا نواب جيش باليس يف وسحق مدراس من سافر كاليف أن إىل هذا
أصبح ثمَّ ومن اختناًقا، أكثرهم فمات ضيقة، غرفة يف وسجنهم بها اإلنجليز مركز هاجم
أوربيٍّا ٢٠٠ قتل محله آخر نوابًا اإلنجليزية الرشكة فعينت البنغال، سادة اإلنجليز
حني كاليف به تنبأ الذي وقع وقد ،١٧٦٤ يف بوكسار يف مونروه هيكتور هزمه ثم
عىل اإلنجليزية للسيادة مفتاًحا النرص هذا يكون أن من إنجلرتا، يف إجازته يميض كان
البنغال إيرادات عىل اإلرشاف حق اإلنجليز منح قد املغول إمرباطور أن ذلك كلها، الهند
شخصية ثروة وتجارتها البالد إيراد من الرشكة موظفو جنى وقد وأوريسا، والبيهار

نفسه. كاليف هؤالء ومن مرشوعة، غري بوسائل طائلة
ويف الرشكة، يف كاتبًا كان هيستينجس وارين ١٧٧٢ يف البنغال ُحكَّام من وكان

الرشكة. أمالك لجميع ا عامٍّ حاكًما أصبح ١٧٧٤
لغات دارًسا أعمالها، يف النزاهة من يمكن ما متوخيًا لإلدارة جديًدا نظاًما أنشأ وقد
أن عىل جنديٍّا، ال سياسيٍّا وكان والبنغالية، اإليرانية واللغتني وقوانينهم وعاداتهم الهند
والظلم واالغتصاب القسوة باستعمال إياه متهمني سياسته عارضوا قد مجلسه أعضاء
تم هذا وقبل برباءته، املجلس قىض سنوات املحاكمة ظلت أن وبعد اللوردة، مجلس أمام

عليه. احتجاجهم يف سببًا وكان وضعه الذي اإلداري النظام إلغاء
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السيايس النشاط عىل بنفسها ترشف أن اإلنجليزية الحكومة آثرت ١٧٨٤ ومنذ
الرشكة. موظفي غري من ني عامِّ ُحكَّاًما معيِّنة للرشكة،
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األجنبية التجارية عرصالرشكات

البحرية تجارتها بأعباء ناهضني الهند ثغور بعض يف الربتغاليون استقرَّ أن بعد
كان حني عرش، السابع القرن مستهل يف واإلنجليز الهولنديون الهند إىل جاء الخارجية،
تجارية وجماعات وحلقات أسواق هناك وكانت واملسلمني، الهندوس من الجملة تجار
وتحديد والتأمني اإلقراض أداة ظهرت قد أنه كما الحكومة، رقابة تحت بها معرتف
الفضية الروبية وكانت املدنيني، التجار من العاجزين إفالس إشهار مبدأ وقام األسعار،
هي الذهبية «الباجوداه» فكانت الجنوب يف أما املغول. إمرباطورية يف النقد أساس هي
الروبية قيمة من قيمتها وتقرب أكرب، روبية من ٣ ١

٢ تساوي وكانت الرئيسية العملة
والحمص العويجة والذرة واألرز والشعري القمح تشمل فكانت الحاصالت أما الحالية.
والخشخاش والنيلة والعنب والقطن السكر قصب ثم كالسمسم الزيتية والحبوب والفول

والبهار. والفلفل والتانبول
وتصديره شماًال النحاس باستخراج وُعني والفضة، الذهب استخراج أُهمل وقد
ويف حاجتها، يكفي املتقد بالخشب مشتعل كأتون يصهر الذي الهند حديد وكان جنوبًا.

املاس. حقول الدكن
وماء البنجاب ومناجم سامبهار بحرية من يُستخرج يزال وال كان فقد امللح أما
والصوَّافون اليدويون اجون والنسَّ والغزَّالون والجوهريون الصياغ هناك وكان البحر،

السجاد. وصانعو املسكرة املرشوبات رو ومخمِّ الحبوب انو وطحَّ
والفضة الذهب أهمها وكان قليلة، عرش السادس القرن يف فكانت الواردات أما
واألقمشة والقطيفة الفضية والجواهر الجياد ثم الحيل، وُصنع النقود سك يف الستخدامها
بومباي مواني هناك وكان األوربية. املسكرة واملرشوبات واملطرزة واملشجرة الحريرية
كان سوارت ومن الثغور. أهم وكامباي وبروش سوارت كانت بل وكراتيش وكالكاتا
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الخليج يف التجارة عىل مسيطرين فكانوا الربتغاليون أما الحجاز. إىل يذهبون الحجاج
مع تتَّجر جولكوندة وكانت وجوادكوشني. دامان ومستعمرة ديو، عىل استولوا أن منذ
قليلة الطرق وكانت بقليل، «أكرب» وفاة بعد رسيبور هناك كانت كما وماالقا، بيجو
الواردة البضائع لنقل الثغور إىل الثريان تجرها وعربات والثريان اإلبل فيها تسري وشاقة

املرهقة. املوظفني وملطالب للقرصان هدًفا السفن وكانت الخارج، من
غرب بني القوافل وطريق كابل، إىل الهور من الطريق فهي الربية الطرق أهم أما
وكانت الفرتات، بعض يف تستخدم فكانت املرتفعات بني التي الطريق أما وأوربا، الصني

الدولة. إيرادات أهم هي الربية الداخلية الرضائب
واألنهار. الطرق عىل الرضائب لتحصيل حد بوضع جاهنجري اإلمرباطور أمر وقد
الحكومة مع عقدوا إذا إال البالد، يف التجوال يستطيعون يكونوا فلم األجانب التجار أما
باالمتيازات، تستمتع جاليات يؤلفون وكانوا واالتِّجار، بالتجول لهم يرخص اتفاًقا،
تأليف أورانجزيب» إىل أكرب «ِمن كتاب من الثامن الفصل (راجع منهم. لحكام وتخضع

تيورالن). و.ه.
وهم الربتغاليون كان هذا عىل يجرون والهولنديون اإلنجليز التجار كان وبينما
االتفاق إىل يعمدون قلما قبلهم، الهند إىل جاءوا — تجاًرا وليسوا — الربتغال ملك ممثلو
كانت إذ بهم، يرحبون الزاموريون كان كالكاتا ففي املحلية، سلطاتها أو الحكومة مع
— هذا إىل — كانوا ثم الواردات، تجارة يف نشاطهم تعرقل واملرصية العربية الجاليات

الثغور. واحتالل االمتيازات أخذ يف واألسطول القوة إىل يعمدون
كان بل البالد، استعمار إىل يرمون واإلنجليز الهولنديون التجار يكن ولم هذا
إقامة ثم واملصانع الوكاالت إقامة عىل أرغمتهم قد الحوادث أن غري معها. االتِّجار همهم
األجنبية التجارية الرشكات كانت ومما الحكومة. سلطة لبعضها أصبح التي الحصون
اللعب ومنها بالهدايا القائم، اإلمرباطور إىل بل والحكام األمراء إىل تتقرب أن إليه، تعمد
بارشت التي السلع مقدمة يف وكان والحيل، والكالب األنيقة والثياب املكربة والنظارات
الكتان وصناعة الهند، يف املصنوعة البفتة فيها االتِّجار اإلنجليزية الرشقية الهند رشكة

ضيقة. دائرة يف إنجلرتا يف
مصانع أنشئت ١٦٧٦ سنة ويف الكبرية. الصناعات من كانت فقد هولندا يف أما
ما منع سبيل يف اإلنجليز العمال ثار و١٦٩٧ ١٦٩٦ ويف لندن. من مقربة عىل للبفتة
يف صدر ١٧٠٠ ويف والصوفية، الحريرية واألقمشة البفتة من وتورده الهند تصنعه

128



األجنبية التجارية الرشكات عرص

واملصنوعة، املطبوعة والبفتة الحراير من آسيا من يرد ما ارتداء بمنع قانون إنجلرتا
إىل ١٧٢٠ ومنذ األخرى. البالد يف ثانية تصدرها لكي فيها إنجلرتا اتجار يستمر أن عىل
منع من الصوفية األقمشة مصانع أرباب طلبه ما إىل اإلنجليزي الربملان استجاب ١٧٧٤
كتاب من ١٠٨ ،٨٩ ص٨٦، يف هملتون س. وعند قليًال، إال اإلنجليزية البفتة استعمال
التجارة سياسة أن «١٩١٩ يف كالكاتا طبعة والهند، إنجلرتا بني التجارية «العالقات
و(٢) االحتكار، (١) عىل: تقوم عرش الثامن القرن يف كانت الهند يف واألوربية اإلنجليزية
امليزان مجيء و(٣) الخام، املواد من إليه تحتاج ما كفالة مع املحلية املصنوعات حماية
التي الحروب أثر من كان كذلك منها، تخرج التي من أكرب بثروة للدولة التجاري
عىل رضائب ١٧٠٣ منذ فرضت أن «آن» امللكة عهد يف اإلنجليزية الحكومات خاضتها

إنجلرتا. إىل الهند من ترد كانت التي البضائع
يف السياسية الحالة من تتأثر الهند يف األجنبية الرشكات بني العالقات تكن ولم هذا
أسبانيا ملك أمر ١٦١٤ ويف .١٦١١ يف جوا يف باخرتني الهند برتغاليو هاجم فقد أوربا،
اإلنجليزية السفن تقاتلت ١٦١٨ ويف الهند. من اإلنجليز يطرد بأن الربتغايل الحاكم

ما. حرب يومئذ األوربية والحكومات إنجلرتا بني هناك يكن لم أنه مع والهولندية،
بني التجارة أصبحت واحدة، دولة يف ١٥٨٠ منذ والربتغال أسبانيا اتَّحدت وحني
وأسطول قوية حكومة لهولندا أصبح حني خاصة بالزوال، مهددة والربتغال هولندا
الرشقية الهند رشكة تأليف عىل شهًرا ١٥ مىض أن بعد أنه أثره من كان مما كبري،
وبمجلس كبري مال برأس الهولندية املتحدة الرشكة ١٦٠٢ مارس يف تألفت اللندنية،
بني التي البالد جميع االحتكاري نشاطها دائرة تكون أن عىل عضًوا ١٧ من مؤلف إدارة
الصلح تعقد وأن الحرب تشهر أن للرشكة يكون وأن ماجالن، ومضيق الصالح الرجاء
يف الربتغاليني تهاجم القوية الهولندية األساطيل وكانت األرايض، تضم وأن واملعاهدات
الهولنديني أقدام رسخت فقد التوابل جزائر يف إال جدوى غري عىل وجوا ومالقا موزمبيق
الهند يف ١٦٠٥ منذ املصانع إنشاء إىل عمدوا قد الهولنديني إن ثم الرشقية، البحار يف
وبيجاباتام، تومي سانت يف ١٦٠٦ ويف جولكاندة، يف باتام ونظام باتام ماسويل يف خاصة
١٦١٢ يف الربتغاليني محاولة أما والواردات. الصادرات عىل كثرية الرضائب فرض وإىل

املقاومة. لقيت فقد الكورومانديل ساحل من الهولنديني طرد
يؤسس أن باتافيا، منشئ كوين بيتريسون الهولندي استطاع ١٩١٦ ويف
األرسى يصدرون الهولنديون أخذ يومئذ ومنذ الرشقية، الهولندية اإلمرباطورية
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اإلنجليزية الرشقية الهند رشكة سياسة كانت ولنئ وغريها. البنغال من ويشرتونهم
حساب عىل الرشقية التجارة اقتسام عىل الهولنديني مع التعاون عىل تقوم يومئذ
أمبويانا، حادثة وقعت حني ،١٦٢٣ يف أمره انتهى قد التعاون هذا أن إال الربتغاليني،
مصنع يف عذَّبت قد الهولندية السلطات أن ذلك مذبحة، بأنها ُوِصَفت ما كثريًا التي
ثم اليابانيني من وتسعة الربتغاليني أحد ومعهم عضًوا عرش خمسة هناك إنجليزي
منها الغرض كان مؤامرة بارتكابهم إياهم متهمة قانونية، غري محاكمة بعد قتلتهم

الثغر. هذا عىل االستيالء
واحد بمعمل باالحتفاظ اإلنجليزية الرشقية الهند رشكة قنعت ١٦٢٤ عام وبعد
اشرتطه ملا طبًقا جنيه ألف ٨٥ قدره تعويض لها ُدفع وقد سومطرا، جزيرة يف للبهار
املقتولني. ورثة إىل املناسب التعويض دفع مع ،١٦٥٤ يف وستمنسرت معاهدة يف كرومويل
١٦١٨ ويف آباد. وأحمد سوارت يف تجارية مراكز الهولنديون افتتح ١٦١٦ ويف
١٦٦٥ ويف وباتنا. هوجيل يف تجارتهم نمت ١٦٥٣ ويف أجرا. يف آخر مركًزا افتتحوا
ساحل عىل املستعمرات أنشئوا ١٦٦٣ ويف الربتغاليني. من سيالن عىل االستيالء أكملوا

وديو. ودامان جوا يف وتجارتهم قوتهم ضعفت الذين الربتغاليون وبقي ماالبار،
والربتغاليني، املغول بأباطرة الودية صالتها وثَّقت فقد الرشقية الهند رشكة أما
مركز أخذ بينما مصانعها، بقاء وضمنت عرش، السابع القرن منتصف يف خاصة
بقيت قد هؤالء تجارة كانت وإن أساطيلهم، وأعباء النفقات، لكثرة يضعف الهولنديني
البحار سيدة وهي عرش الثامن القرن إنجلرتا ودعت وحني وسوارت. والبنغال سيالن يف
عن تخلوا ١٨٢٤ يف أنهم نذكر أن وحسبنا ضعًفا. الهند يف الهولنديني موقف زاد
تمَّ أن وبعد سومطرا. جزيرة يف اإلنجليزية األمالك عىل استيالئهم مقابل فيها مراكزهم
يف الرشقي الهند ساحل عىل أنشأت ،١٦١٦ يف الدانيمركية الرشقية الهند رشكة تأليف

.١٨٤٥ يف اإلنجليزية الهند رشكة إىل بيعت مستعمرة ترانكيبار

اإلنجليزية الرشكة ومراحل الفرنسية الرشكة

يف الهندية للتجارة فرنسية رشكة إنشاء حاول قد فرنسا ملك الرابع هنري كان ولنئ
يف الكبري، املايل كولبري، استطاع حني ،١٦٦٤ يف إال يتحقق لم الغرض هذا أن إال ١٦٢٥
التجارة يحتكر لكي ١٦٦٤ يف الرشقية الهند رشكة يؤسس أن عرش، الرابع لويس عهد
١٦٧٣ ويف دائمة. بصفة مدغشقر وتمنح الجنوبية، البحار إىل الصالح الرجاء رأس من
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١٦٩٠ ويف سوارت. يف مصنًعا أقامت ١٦٦٨ ويف بونديشريي. اللودي، شريخان من أخذت
جاء ١٧٠١ يف أوربا يف الحرب نشوب أن غري ناجور، شاندر يف مستعمرة ديالند أنشأ
للظفر عرش الثامن القرن يف اإلنجليزية الرشكة ناهض قد دوبليه أن عىل للرشكة. كارثة
نهضة أسباب من وكان منها. الربيطاني النفوذ ومحو الهند، عىل الفرنسية بالسيادة
أجل ومن أوربا، يف البهار أسعار رفع إىل عمدت الهولندية الرشكة أن اإلنجليزية الرشكة
قدره مال برأس باالكتتاب رشكة بتأليف لندن تجار قام الفاحش الغالء هذا مواجهة
التوابل يف تجارة إنشاء ويف واملتاجر، السفن اقتناء يف يستخدم إنجليزي، جنيه ألف ٧٢

الرشقية. الهند يف السلع من وغريها
سنة ١٥ ملدة احتكاريٍّا امتياًزا الرشكة إليزابيث امللكة منحت ١٦٠٠ ديسمرب ٣١ ويف
هذا األول جيمس امللك جعل ١٦٠٩ ويف ماجيالن، مضيق إىل الصالح الرجاء رأس من
سنوات. ثالث قبل ذلك أبلغ متى للفسخ، قابًال يكون أن عىل مسمى غري ألجل االمتياز

من أول هو كوليدج ونيو وينشيستار من ستيفنز ج. س. األب كان وقد هذا
ليذر والجوهري فيتش التاجر ورفاقه نيوبريي ساعد وقد .١٥٧٩ يف جوا إىل ذهب
نيوبري أن يُذكر ومما التجسس. بتهمة الربتغاليون سجنهم الذين ستوري، والنقاش
التي اليزابيث، امللكة من إليه ودية رسالة كامبيا ملك زياليديم إىل ١٥٨٣ يف حمل قد
قابل كذلك املودة. أساس عىل الفريقني بني التجارية العالقات تقوم أن يف أمنيتها أبدت
تجارية. امتيازات منحه الذي أكرب» «السلطان اإلمرباطور ١٦٠٣ يف ميلدينهول جون
املغويل اإلمرباطور إىل األول جيمس أوفده سفري أول كان فقد رو توماس سري أما
رو أن إال تجارية، معاهدة عقد رفض قد جاهانجري امللك كان ولنئ «أكرب». األعظم
تحسني إىل عمد وقد اإلنجليزية، الكرامة يرفع أن ١٦١٩ إىل ١٦١٥ عام من وسعه قد
١٦١١ ويف وبروش. آباد وأحمد وأجرا سورات يف التجارية والوكاالت املصانع حالة
جورج سانت حصن بُني حني ١٦٤١ يف أُغلق ولكنه مصنع مانزاليباتام يف أُنشئ حني
يف ماضيًا الحصن رئيس وكان كرومانديل، ساحل عىل باتام مدراس من مقربة عىل
حني ياناجار، فيجا أطالل أي كارناتيك؛ يف الصغرية الهندية السلع بتجارة النهوض
دامت وقد بها. يحيط الذي املركز عىل ١٦٤٧ يف جولكوندا جيش قائد مريجومال، استوىل
التجار بني الودية الروابط توثَّقت لذلك الغزاة، هؤالء مع اإلنجليزية الودية العالقات
إنجليزية مستعمرات أنشئت ١٦٥٠ ويف ،١٦٣٥ يف جوا اتفاق منذ والربتغاليني اإلنجليز
رشكة تجارة هبطت عامني وبعد وباتنا. كازحبازار يف الهوجيل ساحل عىل هوجيل يف
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مرتباتهم لضآلة وذلك الخاص، لحسابهم بالتجارة موظفيها اشتغال بعد الرشقية الهند
صاحبة وهولندا إنجلرتا بني الحرب ونشوب إنجلرتا يف الداخلية الحرب قيام وبسبب
بانتام، الرشكة أخلت أن أثره من كان مما يومئذ، الرشقية البحار يف البحرية السيادة
سانت حصن عدا الكورمانديل ساحل عىل ومستعمراتها البنغال، يف مصانعها وأغلقت
آخرين تجاًرا أن بلة الطني زاد ومما أخرى. داخلية ومحاّط وجوا، وماساليباتام جورج
أنها ١٦٥٧ فرباير يف أعلنت أنها عاقبته من كان مما الرشكة، منافسني الهند إىل وصلوا
امتياًزا ١٦٥٧ أكتوبر يف منحها كرومويل وأن التجاري؛ العمل ميدان من تنسحب سوف
االكتتاب بلغ وإن األول، وجيمس اليزابيث من قبًال املمنوَحني لالمتياَزين مماثًال جديًدا
الثاني شارلس امللك منح ١٦٦١ ويف إنجليزي، جنيه ألف ٧٤٠ الرشكة مال رأس يف
والحق والطفيليني الدخالء عىل التحقيق سلطة بمقتضاه خّولت جديًدا، امتياًزا الرشكة
الحكام، وتعيني املسيحيني، غري األمراء مع الصلح وعقد الحرب وإشهار إبعادهم، يف
والجنائية املدنية السلطتني مبارشة جانبهم إىل تنشأ، التي املجالس مع يخولون الذين
التجاري باملركز عاًما عرشين مدة استمتعت قد سورات كانت ولنئ مستعمراتهم. يف
بما بومباي أهمية زادت ١٦٦٩ يف حاكًما نجري أو جريالد أصبح منذ أنه إال الرئييس

فيها. اإلقامة عىل التجار تشجيعه إىل هذا واملحاكم، العملة من فيها أنشأه
مرغمة كانت أنها إال الهنود، وبني الرشكة بني حرب األمر بداية يف تقم لم ولنئ
القتال يف واملاراثيني املغوليني اشتباك أن عىل والهولنديني. الربتغاليني محاربة عىل
أدى قد — الرشكة تجارة عىل الرضائب بفرض املغولية الحكومة وقيام بومباي حول
حراًسا واتخاذهم والهنود األوربيني بعض تسليح وإىل ومدراس، بومباي تحصني إىل
الهندي الجيش نواة وضعت بومباي ويف باملدافع. محصنة هذا، إىل كانت، التي للمصانع
من و١٣٩ ضباط خمسة معهما مدفعيني من مؤلفة فكانت الربيطانيني، إرشاف تحت
من بلوكان إليهم أضيف ١٦٨٣ ويف جوا. جنود من خليط وهم توباسيا، و٥٤ أخرى رتب
إمرة تحت أوروبيٍّا جنديٍّا ٣٠ هناك فكان البنغال يف أما مسلح، رجل و٢٠٠ الراجبوت
ترصفها لسوء الرشكة عىل بومباي قومندان كيجوين الكابتن ثار وقد اإلنجليزي. الحاكم
عاًما، اإلنجليز ملك باسم بومباي يحكم لبث وقد املرصوف، وإنقاص اإليراد تحصيل يف
الرئيس عني ١٦٨٧ ويف عليها، االتفاق تم التي للرشوط طبًقا الرشكة إىل سلمها ثم
بدأ وقد كلها، التجارية للشئون ومديًرا ا عامٍّ وقائًدا وأمرياًال جنراًال كابتن شيلد سريجون
أورنجزيب امللك إشهار عاقبته من كان مما املغول، سفن بعض عىل باالستيالء عهده
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الحرب وضعت وقد بومباي، ومحارصة سورات، يف وكالئها وسجن الرشكة، عىل الحرب
شيلد مات وقد اإلمرباطور. إىل تعويض بدفع الرشكة قيام أساس عىل ١٦٦٠ يف أوزارها
املطبوع وتطوره، الهند يف الجيش تاريخ من و٦ ص٢ (راجع املفاوضات. هذه أثناء يف

.(١٩٢٤ عام كالكاتا يف الحكومة مطبعة يف
وكيل عاد البنغال، يف مصانعها إغالق عىل الرشكة املغول ترصفات َحَمَلْت أن وبعد
الذي املوقع يف ١٦٩٨ يف أورانج أوف وليام مصنع مؤسًسا إليها شارنوك جوب الرشكة
شالس سري اتخذها ١٧٠٠ ويف وجوفقدبور. وكالكاتا سوتاناتي قرى اآلن فيه أصبحت
الرشكة واجهت وقد رئيسيٍّا. مركًزا البنغال، يف ويليام لحصن وحاكم رئيس أول آير،
العربي البحر يف اإلنجليز القرصان لظهور وذلك عرش، السابع القرن أواخر منذ املتاعب
التجارية «الرشكة باسم جديدة إنجليزية رشكة وإنشاء املغولية السفن عىل واستيالئهم
باحتكار امتياز عىل ١٦٩٨ يف الثالث وليام من وحصولها الرشقية» الهند لجزر اإلنجليزية
أن عىل لها. رؤساء وآخرين الرشقية الهند رشكة موظفي من ثالثة وتعيني التجارة،
بصفة ١٧٠٢ يف األصلية الرشكة يف االندماج قبلت أن تلبث لم املنافسة الجديدة الرشكة

الربملان. من بقانون ١٧٠٩ يف دائمة حالة إىل انتهت وقتية،

الرشقية الهند سلطاترشكة

والجنائية املدنية املحاكم إنشاء خوَّلها قد الرشقية للرشكة املمنوح االمتيازات عقد إن قلنا:
بومباي يف أُنشئت قد ١٦٧٣ يف أنه هذا إىل ونضيف اإلنجليزية، للقوانني طبًقا ١٦٦١ منذ
من القضاة وكان الهنود، الرعايا عىل األوىل للمرة اإلنجليزي القانون فيها ُطبِّق محكمة
متى املحلفني، عدد نصف واملدنية الجنائية املحكمة يف فيشغلون الهنود أما األوروبيني.
منذ إال أحد القضائية املناصب يف الهنود من يُعنيَّ ولم إنجليزي. غري الخصوم أحد كان

عرش. التاسع القرن

التاج إىل الرشكة من الهند حكم نقل

التاج إىل الرشكة من الهند حكم نقل تمَّ فكتوريا امللكة عهد ويف ١٨٥٨ نوفمرب أول يف
التايل: باإلعالن عام حاكم أول كانينج تعيني وتمَّ الربيطاني،
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الهندية واألمة والزعماء األمراء إىل امللكة من
لربيطانيا املتحدة اململكة ملكة — هللا بفضل العقيدة، حامية فيكتوريا نحن،
وأسرتاليا. وأمريكا وإفريقيا وآسيا أوربا يف وملحقاتها واملستعمرات وإيرلندا
عىل أخذنا قد وموافقته املجلس نصيحة عىل بناء بأنه ونرصح بهذا نعلن
هذه حدود داخل يف رعايانا جميع ندعو وبهذا املذكورة، الحكومة عواتقنا
وأن وحلفائنا، ولورثتنا لنا املواالة حق موالني مخلصني يكونوا أن األرايض
حني آخر، إىل آن من بعد، بتعيينهم سنقوم الذين سلطة إىل خضوعهم يقدموا
هذا أجل ومن وملصلحتنا، باسمنا أراضينا حكومة واإلدارة الكفاية فيهم تأنس
أراضينا، عىل عام حاكم وأول واٍل أول كانينج فيكونت جون شارلس عيَّنا قد
لألوامر وفًقا وملصلحتنا باسمنا وليعمل باسمنا حكومتنا شئون يدير ولكي
نثبت ونحن وزرائنا. طريق عن منا آخر إىل وقت من سيتلقاها التي والقواعد
طبًقا املوقرة، الهند رشكة خدمة يف الذين واملدنيني العسكريني املوظفني جميع
قد أننا الوطنيني األمراء نعلن إننا ثم نَِسنُّها. سوف التي والقواعد للقوانني
سلطة تحت معهم املعقودة والتعهدات املعاهدات جميع الهند يف وأبقينا وافقنا
ممتلكاتنا توسيع يف مزيًدا نريد لسنا أننا كما املوقرة، الرشقية الهند رشكة
الوطنيني لألمراء ما وسنحرتم حقوقنا. عىل أو عليها اعتداء أي نقبل وال الحالية،
بالرفاهة ينعموا أن ولرعايانا لهم ونرجو بنا، أسوة واملكانة الحقوق من

العادلة. والحكومة الدويل السلم إال يكفلهما ال اللذين االجتماعي والتقدم
نحو االلتزامات من علينا بما الهندية أراضينا ألبناء مرتبطون ونحن
نعتزم ال ونحن ضمري. ونزاهة أمانة يف تعاىل هللا بفضل وسنؤديها رعايانا
ينعمون سوف الذين رعايانا، من أحد عىل املسيحية عقيدتنا نفرض أن
من كل ندعو كذلك محاباة، غري ويف األديان بني فارق غري يف القانون بحماية
أحد عبادة أو الدينية العقيدة يف التدخل عن يمتنعوا أن حكمنا تحت يعملون
الوظائف شغل للجميع يتاح أن اقتضت قد إرادتنا أن نعلن كذلك رعايانا.
شعور ونحرتم نعلم ونحن واستقامتهم، وكفايتهم تعليمهم لها يؤهلهم التي
يف ونرغب آبائهم عن ورثوها التي باألرض الهند سكان تربط التي الرابطة
سوف القانون تطبيق ويف الحكومة. لطلبات طبًقا فيها حقوقهم يف حمايتهم
نزل ملا الشديد أسفنا نُبدي ونحن الهند. يف والعادات القديمة الحقوق نراعي
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الكاذبة باألنباء مواطنيهم خدعوا الذين الطامعني الرجال أعمال من الهند يف
هؤالء، عىل عفونا نبسط ونحن بقوتنا1 قمعناه الذي العصيان إىل وقادوهم
ارتكبوا عمن نعفو لن ولكننا العادية، واجباتهم إىل العودة يف يرغبون الذين
العلم مع القتلة إيواء مختارين قبلوا الذين أما الربيطانيني. الرعايا قتل مبارشة
فإننا — عليها املحرضني أو زعمائها بمثابة الثورة يف كانوا الذين أو بجنايتهم
عليهم ستوقع التي العقوبات تقدر وأن يحاكموا، أن عىل أحياء، بقاءهم نضمن
الذين أولئك أما لنا. الوالء إطراح عىل حملتهم التي الظروف جميع بمراعاة
كان التي الكاذبة األنباء تصديقهم بسبب جرائمهم ارتكبوا قد أنهم يثبت
لجميع بالنسبة أما التسامح. من كبري بقدر األغراضفسيعاملون ذوو ينرشها
غري الشامل بالعفو هذا بإعالننا نعدهم فإننا الحكومة ضد السالح حملوا الذين
وبالعيش وكرامتنا، تاجنا وضد ضدنا، اقرتفوا ما كل وتنايس واإلغضاء املقيد،
يناير أول قبل الرشوط هذه يؤدون من جميع إىل العفو هذا وسيمتد سالم، يف
هللا نُشهد فإننا الهند، إىل السالم يعود بأن هللا عفو يأذن حني إنه ثم التايل.
باألعمال والنهوض والسلم التقدم طريق يف الهندية بالبالد سنميض أننا عىل
مدخرين غري بها، املقيمني رعايانا جميع ملصلحة حكومتها وإدارة العامة
عرفانهم ويف وسالمنا، سعادتنا وسالمتهم سعادتهم ألن مجهوًدا؛ وال وسًعا
يمدَّ وأن بعونه نا يمدُّ أن نسأل القديَر، القويَّ وهللاَ لنا. مكافأة خري بمجهودنا
األمة. مصلحة سبيل يف أمانينا تحقق التي بالقوة سلطتنا تحت يعملون من

الربيطانية اإلدارة تحت الداخلية الشئون

عاًما، للهند العام الحاكم منصب ميتكالف، شايل سري بيتنك، ويليام اللورد شغل حني
أثره من كان مما الصحافة، لوائح ألغى ١٨٣٥ أغسطس ويف بعدئذ، املنصب هذا اعتزل
فقد وإن إنجلرتا، يف للصحف مخوًَّال كان مما أوسع حرية الهندية للصحف أتاح أن

هذا. منصبه يف له الرشكة إدارة مجلس تثبيت بيتنك اللورد

وخادعني. كاذبني بالدهم عن املدافعني الوطنيني هنا اإلنجليزية الحكومة تعد 1
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املدة، قصرية كانت التي وزارته خالل يف ١٨٣٥ يف بيل روبرت السري عنيَّ وقد
ألغى املحافظة بيل وزارة األحرار خلف وملا بينتنك، للورد خلًفا هاتيسبوري اللورد
اليمني أدى الذي أوكلند اللورد الهند لحكم وعني ميلبورن، اللورد الوزارة رئيس التعيني

.١٦٣٦ مارس ٢٠ يف كالكاتا يف الحكومة دار يف
يُذكر ومما ُفِصل، فقد هاتيسبوري وأما لكندا، ا عامٍّ حاكًما ُعنيِّ فقد ميتكالف أما
ويليام، فورت بكلية ملتحًقا عرشة السادسة يف صبيٍّا الهند إىل جاء قد ميتكالف أن
األمراء قصور يف ظهرت التي السياسية الحركات يف مشرتًكا الهند يف عاًما ٣٠ وأمىض
األمراء الوطنيني ثقة من به ظفر ما املوظفني من لغريه يُتَْح فلم الهور، إىل باد حيدر من

مارشمان). تأليف و٨٩، ص٨٨ الهند» «تاريخ من ٣ الجزء (يراجع واحرتامهم.
ورئيًسا إنجلرتا، يف وزيًرا كوالده، صار أوكلند» اللورد «أي: إيدن جورج إن ثم
األول اللورد أصبح ثم ،١٩٣٠ يف الحكم إىل األحرار حزب عاد حني التجارة، ملجلس

سنوات. أربع ملدة ميلبورن وزارة يف للبحرية» «وزيًرا أي لألمريالية؛
منرصًفا كفًؤا كان أوكلند أن ص١١٢، الهند» «تاريخ كتابه يف مارشمان ذكره ومما
بنفسه، الثقة قليل كان أنه غري واملالية، بالسكينة عهده يف الهند استمتعت وقد لعمله،

كولفني. جون سكرتريه خاصة اآلخرين مشورة عىل معتمًدا
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احلالية اهلند

خرائط يف الواردة «هندستان» أما الهند، مملكة أي «أندوس»؛ من جاءت «الهند» كلمة
اإلنجليزية اللغة انترشت ولقد الهندية. واللغات اإلنجليزية الهندوس مملكة فمعناها أوربا
عددها يبلغ التي املتعددة الهندية باللغات الناطقني الهنود بني الكالم لغة وأصبحت
بها ينطق اإلجمال وجه وعىل الهند، شمايل يف فذائعة آري أصلها التي اللغات أما .٢٢٢
اإلنجليزية اختالف بعض عن بعضها يختلف اللغات وهذه الهندية، الجزيرة شبه ثلثا
واملعتقدات األديان تعدد تعدًدا، الهندية اللغات يزيد ومما األسبانية، أو األملانية عن

واملذاهب.
وأجودها أهمية وأعظمها سكانًا، وأكثرها بريطانيا مستعمرات أغنى الهند إن
ماليني ٥ ب تقدر هائلة مساحة لها الربيطاني، التاج يف درة أملع تسمى إذ صناعة،
وهناك وبراهما، وهندوس بوذيون معظمهم مليونًا ٣٥٠ نحو ونفوسها مربع، مرت كيلو
الهندوس أما … السند نهر ضفاف عىل يعيشون وكلهم مسلم، مليون ٧٠ من أكثر
جميع من محرتمون وهم الكهان: (١) أقسام: أربعة إىل فينقسمون هناك يعيشون الذين
الذين وهم التجار: طبقة و(٢) الدينية األوامر يصدرون الذين وهم الهندوس، طبقات
تقريبًا التجار ومثل الكهان مثل وهم األرشاف: طبقة و(٣) تجارتهم بجميع يشتغلون
والغريب الهندوس، جميع من ومكروهة محتقرة الطبقة وهذه األنجاس، طبقة و(٤)
النهر إىل مرسًعا اللحظة تلك يف يذهب آخر رجل عىل منهم أحد ظل وقع إذا أنه عنهم

الرجل. ذلك ظل أثر منه يزول لكي
الجنوب يف الحر شديدة وهي الرسطان، مدار خط عىل واقعة جزيرة شبه الهند
يف وخاصة السنة طول الهائلة األمطار بها وتسقط … والشمال الوسط يف ومعتدلة
كثرية خصبة واسعة بقاع هناك تكونت ولذلك الشمال، يف معظمها ويهطل الصيف،
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تسقط العالم يف بالد أكثر فهي العقل، يتصوره ال مطر الهند يف مرة سقط فقد الخريات،
من وقايًة ا جدٍّ ُصلب رخام من بيوتًا أنشئوا فقد ولذلك جاوه، جزيرة بعد األمطار فيها

املرعب. املطر هذا
حجًما، وأكربها العالم يف الفواكه أعظم تزرع فهناك باملزروعات، غنية بالد الهند
والفواكه الحبوب وأنواع واألرز والقنب والتوابل الشهري السيالني والشاي القطن ويزرع
ومن … األنهار وغابات راجبور كغابات الكرب هائلة واسعة عظيمة غابات وفيها …
يضعونها نقلها وسائل يف ولالقتصاد القوية، الجيدة األخشاب تستخرج الغابات هذه
توجد الغابات تلك يف ولكن املعني، املكان إىل تصل حتى املاء بقوة فتسري النهر، يف
وأشدها املتنوعة واألفاعي واألسود والفيلة كالنمور وأرشسها املفرتسة، الحيوانات أشد

الببغاوات. وأنواع والنسناس والغوريال كالشمبانزي القرود وأنواع الكوبرا،
كما األرض بقاع أخصب من وهي السند، نهر سهول (١) فهو: الهند سطح أما
عديدة هضبات وبقربها الكرب متوسطة جبال من مكونة وهي الدكن هضبة و(٢) ذكرنا
٨٨٤٠ ارتفاعها يبلغ إذ االرتفاع؛ يف العالم جبال أشهر الجبال وهذه هماليا، جبال و(٣)
إن هناك: يقطنون الذين الهندوس ويقول ارتفاعها. لشدة العالم سقف وتسمى مرتًا،
مليئة وهي ا جدٍّ عميقة وديان الجبال هذه ويتخلل اآللهة! إله هو بل جبًال، ليس هذا

والثعابني. األفاعي بأنواع كلها
كرومندل يُدعى منها الرشقي فالساحل تقريبًا، الشكل مثلثة جزيرة شبه الهند
ميناء أهم وهي وبومباي العاصمة، وهي دلهي فأهمها الهند مدن وأما ملبار، والغربي
ومدينة براهماتوترا، نهر مصب عند وتقع وكلكتا نسمة، مليون فنفوسها هناك؛ تجاري
آباد أحمد ومدينة جميل، مصيف ألنها الصيف يف الهند عاصمة وهي وسمال بنارس

بلوخستان. عاصمة وهي وكيالت وكراجي آباد وحيدر آباد وهللا

التاج إىل الرشكة من

الربيطانية، الرشقية الهند رشكة من الهند حكم إدارة الربيطانية الحكومة تلقت ١٨٥٨ يف
حكومة وتألفت الهند، يف الحكم بعبء — قدمنا كما — تنهض يومئذ إىل كانت التي
أحد وهو الهند، وزير مع يعمل مجلس لندن يف وأنشئ األتوقراطية، قاعدة عىل الهند
الهند شئون نُقلت العمال وزارة عهد يف أي ١٩٤٥ ويف الربيطانية، الوزارة أعضاء
أعضاء أحد الحالتني يف والوزير عليها، يرشف دولة وزير وُعنيِّ املستعمرات وزارة إىل
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املوظفون وكان العام. الحاكم يعاون آخر مجلس الهند يف أُنشئ كما الربيطانية، الوزارة
مسابقة المتحان طبًقا ذاتها، بريطانيا يف يعينون الهند حكومة يف املدنيون الربيطانيون
.١٨٣٨ إىل ١٨٣٤ من كلكتا يف الهند مجلس يف عضًوا كان الذي «ماكويل» اقرتحه قد كان
واملؤهالت الكفاية رشط إىل الهندية للمناصب الربيطانيني املوظفني اختيار أساس وكان
إال يستطيعه ال ا، جدٍّ قاٍس الهند جو ألن ذلك السليم»، الجسم يف السليم العقل «إن
بحكومة اقرتن الذي الفساد، مناهضة إىل الهند حكومة عمدت وقد القوية. األجسام

… الرشكة

الطوائف نظام

حني الناس، تجمع إىل — قبًال أوضحنا كما — الهند يف الطوائف نظام أصل يرجع
عنه. ينحرس حني الساحل عىل املد يخلفها التي كالخطوط الغزاة، أمواج بهم تحيط
والطوائف الكهنة، أو القسس طائفة هذا: من نذكر والقداسة، الجالل من نوع وللطوائف
والسائقني، والبقر الرعاة، وطوائف مهنة، كل وطوائف التجارية، والطوائف العسكرية،
طائفة ذلك من السفىل، الطوائف تجيء العالية الطوائف وبعد والهوادج. املحفات وحملة
الطوائف قاع ويف الكناسني، وطائفة أفرادها، أيدي من املاء تناول عدم يجب التي الكويل
دان وقد نفس، مليون ستني عددهم ويبلغ األنجاس، أو املنبوذين طائفة تجيء السفىل

وغريها. الهندوسية واألديان لإلسالم منهم القليل

املسئولة الحكومة لنظام التمهيد

مجلس يف الهند وزير ألقاه بترصيح الهند يف الدستوري لإلصالح األوىل الخطوة بدأت
ترمي امللك جاللة حكومة سياسة «إن به: جاء ١٩١٧ سنة أغسطس ٢٠ يف العموم
الذاتية الحكومة هيئات إنماء يف والتدرج اإلدارة فروع كل يف الهنود إرشاك زيادة إىل
من يتجزأ ال جزءًا باعتبارها الهند يف مسئولة حكومة إيجاد يف التقدم اضطراد بقصد

الربيطانية». اإلمرباطورية
عىل املوافقة بمناسبة ١٩١٩ ديسمرب يف الخامس جورج للملك ترصيح هذا وأعقب
املفعول نافذ أصبح الذي القانون «أن الترصيح هذا يف جاء فقد .١٩١٩ الهند قانون
حكومة إىل الطريق ويرسم املنتخبني الشعب ملمثيل الحكم يف معينة محددة بحصة يعهد

كاملة». مسئولية مسئولة
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الترشيعية الجمعية بافتتاح االحتفال يف كنوت أوف دوق تال ١٩٢١ فرباير ٩ ويف
… بها جاء ما بني من الخامس جورج امللك من رسالة الجديدة، دلهي يف الجديدة
أرض باستقالل يحلمون املخلصون الهنود ووطنيو قرون، منذ يكون وقد أعوام، «منذ
وتحصلون اإلمرباطورية داخل يف االستقالل أوليات عىل تحصلون اليوم أنتم وها الوطن،
املستقلة ممتلكاتنا بها تتمتع التي الحرية نحو للتقدم فرصة وأنسب ميدان أوسع عىل
املنقحة التعليمات يف جاء فقد ١٩٢١ مارس ١٥ يف التالية الخطوة وكانت األخرى».
تثمر أن رسورنا، دواعي ومن إرادتنا «ألن يأتي: ما العام للحاكم امللك من الصادرة
ممتلكاتها بني املناسب مكانها عىل الربيطانية الهند تحصل حتى ثمارها املرشوعات

املستقلة».
سيمون. جون سري برياسة الدستوري اإلصالح لجنة تألفت ١٩٢٧ نوفمرب ويف
وضعت ما «إذا به: جاء اللوردات مجلس يف ترصيًحا الهند وزير كنهد بري لورد وألقى
ونرحب ندعوهم ونحن يبقون الهنود من منتقديها ولكن مهمتها، انتهت تقريرها اللجنة
التي واالعرتاضات االقرتاحات ويقدموا الربملان يف املنتخبة اللجنة مع ليجلسوا ليأتوا بهم

اللجنة». تقرير عىل يرونها

األول املستديرة املائدة مؤتمر

إىل الوصول بقصد املائدة مؤتمر بعقد الدستورية اللجنة أوصت ١٩٢٩ أكتوبر ١٦ ويف
أن امللك جاللة حكومة واجب من يكون التي النهائية املقرتحات عن ممكن اتفاق أكرب
من األول القسم الدستورية اللجنة قدمت ١٩٣٠ يونيه ١٠ ويف للربملان. بعد فيما تقدمها
وانتشار الحكومة نظام تنفيذ عن إحصاء من مؤلف وهو العموم مجلس إىل تقريرها
بها. املتصلة األخرى واملسائل الربيطانية الهند يف النيابي التمثيل هيئات ونمو التعليم
تتضمن وهي توصياتها عىل املشتمل الثاني القسم اللجنة قدَّمت ١٩٣٠ يونيه ٢٤ ويف
الحكومة إىل النظام وحفظ القانون حماية ونقل ا، تامٍّ ذاتيٍّا إقليميٍّا استقالًال الهند منح
الدستور يف ألن اتحاديٍّا؛ األخري الهند دستور يكون أن «يجب التقرير: يف وجاء املركزية،
شاسًعا، اختالًفا ودستورها تكوينها يف مختلفة وحدات بني الجمع يمكن وحده، االتحادي

الداخيل». باستقاللها وحدة كل احتفاظ مع واإلمارات كالواليات
به امتاز ما وأظهُر األول، املستديرة املائدة مؤتمر عقد ١٩٣٠ سنة نوفمرب ١٢ ويف

االتحادية. الحكومة ملبدأ الهنود األمراء قبول الدور هذا
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فيه: جاء ترصيًحا الربيطانية الوزارة رئيس ألقى ١٩٣١ سبتمرب ١٩ ويف

املجالس أمام مسئولة الهند حكومة تكون أن امللك جاللة حكومة رأي إن
فرتة يف رضورية تكون التي التحفظات مع واإلقليمية املركزية الترشيعية
وأيًضا خاصة، أخرى ظروف وملقابلة معينة التزامات احرتام لضمان االنتقال

وحقوقها. السياسية حرياتها لحماية األقليات تطلبها التي الضمانات

الثاني. املستديرة املائدة مؤتمر ُعقد ١٩٣١ سبتمرب ويف
حكومة ثقة فيه أكد ترصيًحا الربيطانية الوزارة رئيس ألقى ١٩٣١ ديسمرب أول ويف
الهند». يف الدستورية للمشكلة الوحيد الحل باعتباره الهندي االتحاد «يف امللك جاللة

الثالث. املستديرة املائدة مؤتمر ُعقد ١٩٣٢ نوفمرب ١٧ ويف
مقرتحات عىل الربيطاني النواب مجلس موافقة ت تمَّ ١٩٣٣ مارس شهر أواخر ويف
الدستور من بديًال يقرر الذي األبيض الكتاب بها أصدرت التي الربيطانية الحكومة
وإنشاء الهندية واإلمارات الربيطانية الهند يتناول جديًدا اتحاديٍّا دستوًرا الحايل الهندي
الهيئة تكون أن عىل ولإلمارات، الربيطانية للهند ممثلني من يتألف اتحادي برملان
مجلس عليه ويشري يعاونه الربيطاني التاج ليمثل العام الحاكم من مؤلفة التنفيذية

معينة». «بقيود الترشيعي املجلس أمام مسئوًال يكون وزراء
والربملان الربيطاني. الربملان مجلس التماسمن عىل بناء ملكي بإعالن االتحاد وينشأ
٣٧٥ من النواب مجلس ويكون معينة، حقوق منهما لكل مجلسني من يؤلَّف االتحادي
الباقون أما االتحاد، إىل املنضمة اإلمارات ُحكَّام يعينهم ١٢٥ منهم األكثر، عىل عضًوا
الدولة مجلس أو األعىل املجلس ويتألف الربيطانية، الهند يف املبارش باالنتخاب فينتخبون
برشوط الربيطانية الهند يف الباقون ويُنتخب مائة منهم األمراء يعني عضًوا ٢٦٠ من
ورئيًسا الربيطاني للتاج ممثًال باعتباره وظيفته مهام العام الحاكم ويتوىل معينة.
أمام وزارتهم شئون تدبري يف مسئولني يكونون وهؤالء وزرائه، بواسطة التنفيذية للهيئة
هذه يتبع أن عليه يجب الذي العام للحاكم باملشورة يتقدموا أن الوزراء وعىل الربملان،
إليه ترمي ما عكس عىل مسئوليته عىل يترصف أن له يجوز معينة أحوال يف إال املشورة
عن فيها مستقالٍّ معينة شئون تدبري يتوىل أن العام وللحاكم املختص. الوزير مشورة
الربملان يمنع وأن الربملان، يقرره ما عكس عىل قراًرا يُصدر أن العام وللحاكم الوزارة.
وهكذا القانون، قوة لها تكون أوامر يصدر وأن معني، موضوع بحث يف االستمرار من
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وأما له، يقدمه املجلس غالبية تأييد سيلقى بعينه قانونًا أن إىل العام الحاكم اطمأن إذا
وتكون القانون. قوة هذا ألمره ويكون مبارشة هو يصدره له الغالبية رفض خيش إذا
املتوسطة واألقاليم وبيهار والبنجاب املتحدة واألقاليم وبنغال وبمباي مدراس أقاليم
ذاتيٍّا استقالًال مستقلة وحدات وأوريسا والسند الغربية الشمالية الحدود وإقليم وأسام
مسئوًال يكون وزراء مجلس عليه ويشري ويعاونه امللك يمثل حاكم منها كل شئون يتوىل
عدا فيما اإلقليم شئون كل يف الحاكم نصح حق الوزراء وملجلس األقاليم، برملان أمام

تقديره. حدود يف يتوالها الحاكم اختصاص من أنها الدستور يحدد التي املسائل
هذه ويف املشورة، هذه يهمل أن وله وزرائه بمشورة األخذ يف حر الحاكم أن عىل

مسئوليته. عىل يترصف الحالة
توزيع ويكون أعىل، ومجلس ترشيعية جمعية مجلسني: من برملان إقليم ولكل
ووفاًقا لظروفه تبًعا عرش األحد األقاليم هذه من إقليم كل يف االنتخاب وطريقة املقاعد
التي األقاليم بني اتحاًدا الهندي االتحاد يكون أن عىل املرشوع، يحدده به خاص لنظام
ويتم االتحاد، إىل االنضمام يف رغبتهم حكامها يُبدي التي اإلمارات وبني خاص حاكم لها
الشئون كل يف وسيادتهم حقوقهم عن للتاج الحكام به ينزل رسمي ضم بقرار ذلك
جانب من بإعالن االتحاد وينشأ االتحاد. شئون من العتبارها استعداد عىل يكونون التي
للجيش العليا القيادة ذلك يف بما الهندي االتحاد يف التنفيذية السلطة ويرأس امللك، جاللة
باسم التنفيذية األعمال كل وتصدر امللك، عن بالنيابة العام الحاكم والطريان، والبحرية
الخارجية والشئون الدفاع إدارات عىل بنفسه يرشف العام الحاكم أن كما العام، الحاكم
ويبقون العام الحاكم يختارهم أشخاص من الوزراء مجلس ويتألف الكنسية، واملسائل
بني من الوزراء يختار أن العام الحاكم وعىل بثقته، متمتعني داموا ما وظائفهم يف
يرتأس أن أراد، متى العام، وللحاكم الربملان. ثقة اكتساب يستطيعون الذين األشخاص

الوزراء. اجتماعات
العام الحاكم شخص يف ممثًال امللك من الهندي االتحاد يف الترشيعية الهيئة وتتألف
يجتمع أن ويجب وحله. لالجتماع الربملان دعوة حق العام وللحاكم الربملان، مجليس ومن
شهًرا، عرش اثني من ألكثر تعطيله يطول أن يجوز وال سنة، كل األقل عىل مرة الربملان
موافقة بعد العام الحاكم عليها يُصدِّق أن بعد إال التنفيذ واجبة القوانني تكون وال

سنة. مدى يف موافقتهما بعد إال قانون أي يُلغي وال املجلسني،
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مرشوع الربملان مجليس ألي يرسل أن بواجباته، القيام من له تمكينًا العام، وللحاكم
وأن يحدده، ميعاد يف املرشوع هذا إجازة املجلس من فيها يطلب برسالة يرفعه قانون
فيها يطلب عليه، مطروًحا يكون قانون مرشوع شأن يف رسالة املجلسني ألي يرسل
أي من يسحب أن ذلك فوق العام وللحاكم يُعينه. أَجل يف القانون هذا يف النظر إتمام
والنظام السلم يهدد أو الخاصة بسلطاته مساًسا فيه يرى قانون مرشوع أي املجلسني

خطريًا. تهديًدا الهند يف
داخل جزء أي أو االتحاد إدارة وحسن لنظام الترشيع حق الهندي االتحاد ولربملان
لها التي األقاليم من إقليم لربملان ترشيع مع االتحاد لربملان ترشيع اصطدم ما وإذا فيه.

يُنفذ. الذي وهو االتحاد برملان لترشيع األفضلية يكون حاكم
الرضائب يف للربيطانيني يرشع أن إقليمي برملان ألي وال االتحاد لربملان وليس
استخدام أو وظيفة أو عمل أو تجارة أو مهنة أي ومبارشة نوع أي من األمالك وحيازة

االتحاد. حدود دائرة يف والعمل اإلقامة شئون يف أو مندوبني أو موظفني
أنه عليهم املرشوع هذا طرح عند الهندية الترشيعية الجمعية أعضاء ورأي هذا
أحد الرحيم عبد السري به تَقدَّم اقرتاح عىل ِبناءً رفضه فقرروا البالد مطالب يحقق ال
تعديالت عليه تدخل أن إال املرشوع هذا يقبل أن يستطيع ال املجلس أن به وجاء الزعماء
صفحة (راجع البالد. مطالب وتحقيق األمة ممثيل اختصاص توسيع شأنها من يكون

الحقيقة). مع تجاربي كتاب من الثاني الجزء من ٥٨٥
لهدفنا أي — النهائية «املرحلة بأن املؤتمر رئيس أبلغ فقد ،١٩٣٨ عام يف أما
هناك يبَق ولم هذا تم فمتى الربيطانية، باإلمرباطورية روابطنا من االنفصال هو —
بربيطانيا املستقبلة عالقتنا تحديد يخولنا موقف يف فسنكون الربيطاني، للحكم أثر أي
برقية (راجع مختارين». ُحرَّيْن الفريقان يعقدها تحالف، معاهدة أساس عىل العظمى
املؤتمر عضوية يف أن عن أسفرت التي الرسمية غري والنتائج ،١٩٣٨ فرباير ١٩ يف روتر
اليوم). إىل يومئذ منذ العدد هذا من وأكثر ١٩٤١ يف و١٥٤٣٣٥١ ١٩٣٨ يف ٤٥١٠٠٣٨
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التام والجالء التام االستقالل

االستقالل طلب إىل الهندي املؤتمر حزب أو الهنود، الوطنيني مطالب انتهت هذا وعىل
نظامها من الخروج أي الربيطانية؛ اإلمرباطورية عن باالنفصال والجهر التام، الرصيح
وأسرتاليا ككندا املستقلة األمالك — الدومينون نظام أو الداخيل الذاتي الحكم قبول وعدم
وهو نهرو، موتيالل انتخب حني ،١٩١٩ يف أرميتزار مؤتمر عقد منذ هذا وضح ولقد —
امللِهمة الروح لبث قد غاندي كان وإن للمؤتمر، رئيًسا الهنود، الساسة طراز أنبل من
غاندي كارامشاندي موهانداس كان ولقد املؤتمر. أي الهندي؛ الوطني للحزب واملحرِّكة
أكرب بمثابة أصبح حني الخمسني، يف — املوت وبعد حيٍّا الذكر خالد امللهم الزعيم هذا —

الحديثة. الهند يف شخصية

الذاتي والحكم الوطني املؤتمر

بالحكم واملطالبة الديمقراطية أمارات بدت عرش، التاسع القرن املايض، القرن أواخر منذ
هذا أثر من وكان الربيطانيني، محل وإحاللهم بالدهم حكم يف الهنود واشرتاك الذاتي
اللورد أن ذلك (١٨٨٠–١٨٨٥) يومئذ الربيطانية الوزارة رئيس جالدستون نظام تطبيق
املجالس إنشاء منذ فيها «النيابي» التمثييل النظام يُدخل أخذ للهند العام الحاكم ريبون
إىل أفىض مما باإلنجليزية، الناطقني املتعلمني الهندوس بعض ظهر أنه كما البلدية،
النابهني جماعة هم قليلة فئة يمثل كان الذي ١٨٨٥ يف الهندي الوطني املؤتمر تأليف
الوطنية، باملبادئ املتشبعني والغربية الهندية الحضارتني أصول عىل الواقفني املثقفني
املحلية املصالح بأعباء تنهض اليوم أصبحت أن إىل الهندية البلدية املجالس نمت وقد

الربيطانية. الهند بالد لعرش
حكومة إنشاء سبيل يف منيتو اللورد عاون قد موريل أرجون أو موريل اللورد إن ثم
الهند، مجلس يف مسلم والثاني هندويس أحدهما هنديني؛ عضوين تعيني تم كذلك نيابية،
وإن الترشيعي الهندي للمجلس منتخبني أعضاء إدخال ل خوَّ قانون صدر ١٩٠٩ ويف

فيه. أقلية كانوا
األوىل العاملية الحرب خالل الهند لبثت ١٩١٤–١٩١٨ األوىل العاملية الحرب ويف

هادئة.
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،١٩٣٧ أبريل منذ تطبيقه يف وبُدئ الجديد، الهندية الحكومة قانون صدر ١٩٣٥ ويف
للهند اتحاد وأُنشئ الهند، عن بورما وُفِصلت لندن، مجلس انتهى القانون، لهذا وطبًقا
االنضمام لهذا يكون أن غري من عليه، وافقوا متى فيه، االشرتاك حق الهنود لألمراء كلها،
نصف إليه انضم إذا إال يتم لن االتحاد إنشاء أن عىل الداخلية. بسلطتهم مساس أي
فيكون الدومنيون، نظام — شكًال — للهند يكون أن القانون، هذا يخوله ومما اإلمارات،
الترشيعية املجالس تختارهم ٢٥٢ من مؤلف ومجلس كندا، يف كما عام حاكم لها
وللحاكم الدولة، مجلس يسمى أعىل مجلس وهناك اإلمارات، من عضًوا و٢١٥ اإلقليمية،
الهند، يف العام للحاكم أن عىل الترشيعية، الهيئة أمام مسئول الوزراء من مجلس العام
يراه ما إصدار يف الهند وزير مع بالتعاون يعمل أن املستقلة، الربيطانية األمالك دون
ويبدو العامة، الناحية من الهند شئون عىل اإلرشاف الربيطاني للربملان بقي كذلك األول،
يف يعارض الوطني املؤتمر أن ذلك فيه، ورد ما كل ذ يُنفَّ لم الدستور أو القانون هذا أن
إىل ينضموا لم — ناحيتهم من — وهم أتوقراطيٍّا، حكمهم دام ما األمراء بالد اشرتاك
وباالستئثار الهند، عن الدفاع بأمر استمسكت قد الربيطانية الحكومة إن ثم االتحاد، هذا
دستور إنشاء فكرة لبثت هذا وعىل القوة، استخدام إىل هذا أدى ولو األمن، بضبط

ورق. عىل حربًا كلها للهند ومؤتمر

الجديد الدستور مقاطعة بعد غاندي صيام

والصوم الحكومة مع التعاون عدم وأعلن وطنه أجل من فصام غاندي نهض كذلك
حركة. كل يف شعاره

سيمون لجنة

جون سري يرأسها لجنة الهند إىل تُوفد أن إال هذا حيال الربيطانية الحكومة يسع لم
الواليات عن تقريًرا قدمت أخرى، بلجنة أتبعتها ثم ١٩٢٨–١٩٢٩ عامي بني سيمون
ويف «السوارج». الذاتي بالحكم طالب فقد املؤتمر أما الوطنية، الهندية والحكومات
والهنود الربيطانيون الساسة حرضه وقد لندن يف املستديرة املائدة مؤتمر أقيم ١٩٣٠
البداية يف فكانت مطالبهم وضحت الهنود، استيقظ وكلما هذا غاندي. املهاتما ومنهم
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ثم اإلمرباطورية، نطاق داخل الذاتي الحكم طلب إىل تطورت ثم األغراض محدودة
االستقالل، منها مختلفة؛ معاٍن الهندية اللغة يف وله السوارج نحو أوسع خطوة تقدمت
املرصي الوفد الفوارق، ومع ما نوع عىل يشبه، الذي الهندي املؤتمر أقره ما وهو
والكتلة سوريا، يف الوطنية والكتلة ،١٩١٨ أواخر يف زغلول سعد برياسة تألف حني
بداية يف غاندي عند «السوارج» وكان فلسطني. يف العليا واللجنة لبنان، يف الدستورية
خارًجا أو ميسوًرا هذا كان متى الربيطانية اإلمرباطورية داخل الذاتي الحكم يعني األمر
تمرُّد أو ثورة أية تحدث لم ١٩١٤ حرب ويف االنفصال. بهذا الرضورة قضت ما إذا عنها
ومرص فرنسا يف القتال ميادين يف واشرتاكهم رجالهم تعبئة إىل الهند أمراء بادر بل
ومليونني الحرب، تلك يف ألف ٢٠٠ الهنود الجنود عدد بلغ وقد العربي، والرشق والعراق
الهند ُدعيت أن االشرتاك هذا أثر من وكان ،(١٩٣٩–١٩٤٥) الثانية العاملية الحرب يف
مجلس يف ١٩١٧ أغسطس ٢٠ يف صدر وأن ١٩١٧ يف ُعقد الذي اإلمرباطوري املؤتمر إىل
إىل ترمي امللك جاللة حكومة سياسة إن فيه: جاء «ترصيح» إقرار الربيطاني العموم
الذاتي الحكم تحقيق يف للتدرج تمهيًدا اإلدارة فروع من فرع كل يف الهنود اشرتاك زيادة
ويف اإلقرار، لهذا وشكره ارتياحه عن الهندي املؤتمر أعرب ١٩١٧ ديسمرب ويف الهند. يف
واألدنى حكومي أعىل مجلسني: من جديدة ترشيعية هيئة يُنشئ قانون صدر ١٩١٩ سنة
تقف لندن يف الربيطانية السيادة أن غري أكرب، سلطات األقاليم خولت وكذلك للهنود،
يف واالضطرابات الفتن وقامت الدستور، هذا الهندي املؤتمر قاطع ولقد كله، هذا خلف
عىل النار أطلق قد ١٩١٩ يف أرمتزار يف الربيطاني القائد أن أثره من كان مما الهند

… ألف من أكثر وجرح ٣٧٩ من مقتًال فأصاب مسلحني، غري جماعة
من فريق ُقْل أو الهنود نهض (١٩١٤–١٩١٨) األوىل العاملية الحرب قامت وحني
كما — للهند الذاتي الحكم بإعالن الربيطانية الحكومة يُطالبون ومواطنيهم مفكريهم
تلك يف اإلمرباطورية سبيل يف وتضحياتهم الهنود اشرتاك إىل باالستناد وذلك — قدمنا
للهند ما وإىل بنفسها، مصريها تقرر أن يف أمة كل وحق ويلسون مبادئ وإىل الحرب،
— قبًال ذكرنا كما — الربيطانية الحكومة أن غري األمم. عالم يف مكانة من الهندية واألمة
(١٩٣٩–١٩٤٥) الثانية العاملية الحرب نشبت حني إنه ثم املطالب. هذه عىل تُوافق لم
مع — العظمى بريطانيا أن الهند، يف امللك نائب لسان عىل الربيطانية الحكومة أعلنت
أماني لتحقيق قطعها سبق التي العهود تأكيدها ومع الهند، قدمتها التي املعونة قدرها
انتهاء بعد ما إىل النهائية التسوية بحث تُرجئ أن ترى — الذاتي االستقالل يف الهند

الحرب.
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يف الخاضعة، الهندية اإلمارات مئات تقوم الربيطانية، اإلمرباطورية «هند» جانب إىل
هذه سكان عدد أما الهند، حكومة أو الربيطانية للدولة األقل، عىل الخارجية السياسة
ميًال ٨٢٧٠٠ مساحتها التي حيدرباد، إمارة أكربها مليونًا، سبعون فهو اإلمارات
بضعة أي صغرية؛ مساحات من منها كل فيتألف أصغرها أما ،١٤٥٠٠٠٠٠ وسكانها
الداخيل الذاتي االستقالل من نوًعا اإلمارات لهذه بأن إجماًال القول ويمكن مربعة. أميال
أمراءها وأن املوظفني، وتعيني وامليزانية وتحصيلها وفرضالرضائب والقوانني كالبوليس
حكم يف أو عبيًدا وسكانَها له، إقطاعيًة أو ضيعًة إمارتَه أكثُرهم يُِعدُّ بأمرهم، حكام
وألن الطويلة، القرون منذ أِلفوها ألنهم بحالهم قانعون هؤالء أن يبدو أنه غري العبيد،
بالعالم الصلة منقطعو — هذا إىل — وألنهم ومجتمعهم، نشأتهم يسود الذي هو الجهل
— ولربيطانيا خيالية، أرقامه تعد مما الهند، أمراء ثروة كانت هذا أجل ومن الخارجي،
املعاهدات عىل الغالب يف يقوم الوصاية، أو الحماية من نوع اإلمارات هذه يف — قدمنا كما
أية لإلمارات يكون ال أن االتفاقات؛ هذه رشوط أهم ولعل املتبادلة، الكتب أو املعقودة
العالقات اآلخر وبعضها اإلمارات بعض بني تقوم أن وال األخرى، األجنبية بالدول عالقات
والتلغراف، كاملواصالت العامة املصالح بعض عىل الربيطانيون يرشف وأن الدبلوماسية،
وبارودا حيدرباد اإلمارات رأس وعىل األمري، بالط لدى بريطاني» «مقيم يوجد وأن
وترتبط مليونًا، سبعني تشمل وهي وغريها، والبنجاب وراجبوتانا وكشمري وميسور

الهند. نفوذ عن بعيدة الوضع بهذا وهي الربيطاني، بالتاج مبارشة

كريبس ستافورد السري مقرتحات

برياسة االئتالفية الحكومة يف العمال الوزراء أحد كريبس ستافورد السري ذهب ١٩٤١ يف
املقرتحات بقبول هناك الوطنيني الزعماء إلقناع منها موفوًدا الهند، إىل ترششل املسرت
التام االستقالل إعالن بوجوب استمسكوا غاندي ومعهم أنهم غري عرضها. التي الجديدة
بعد ما إىل ذلك تحقيق إرجاء وعدم يومئذ، منذ عنها الربيطانية الجنود وجالء للهند

غاندي. ومرض الوطنيني اعتقال هذا أعقب وقد الحرب،
والترصيح يومئذ، أُذيع ترصيح أو بيان صورة عىل املقرتحات هذه ُوضعت وقد
أما معاهدة، بعقد والوعد وضعه وطريقة الدستور عن بالكالم أولهما يختص شطران،
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طبًقا فيتناول التنفيذ مراحل إىل الهند عن الدفاع مسئولية عن فللكالم الثاني الشطر
يأتي: ما للترصيح

اإلقليمية. الترشيعية والهيئات النواب ملجالس االنتخابات تُجرى الحرب انتهاء عند (١)
التمثيل لنظام طبًقا الدستور وضع تتوىل واحدة هيئة والهيئات املجالس تنقسم (٢)

سكانها. لعدد بالنسبة تُمثَّل الهندية الواليات أن أي النسبي؛
جميع تتناول الربيطانية الحكومة مع معاهدة عقد يف الدستور هيئة تتفاوض (٣)
أيدي إىل الربيطانيني أيدي من البالد إدارة يف التبعة انتقال عىل ترتتب التي املسائل
حماية عىل الربيطانية الحكومة تعطيها التي للتعهدات طبًقا فيها وسينص الهنود،

والدينية. الطائفية األقليات
برضاء يتم هندي اتحاد إنشاء فهي االقرتاحات هذه إليها ترمي التي األهداف أما
داخًال ويكون ونيوزيلندا وكندا أسرتاليا يف «الدومنيون» نظام نسق عىل الهندية الواليات

الربيطانية. اإلمرباطورية نطاق يف
وأقليات متعددة أديانًا الهند يف أن املعروف من كان ملا أنه فهو الثاني الشطر أما
الربيطانية االقرتاحات كفلت فقد مليونًا ٨٠ تبلغ التي اإلسالمية الطائفة أكربها دينية
ال أن شاءت إذا اإلسالمية واإلمارات الواليات حق من فجعلت الطوائف هذه مصالح

ترتضيه. الذي ونظامها دستورها لها يكون الحالة هذه ويف االتحاد، إىل تنضم
الهند استقالل تنظم التي املعاهدة تتضمن أن عىل الربيطانية الحكومة حرصت (٤)

والطائفية. الدينية األقليات حماية يكفل ما
مجموعة عن االنفصال يف الحق الدومنيون لنظام طبًقا الهندي لالتحاد وأخريًا (٥)

مصلحته. يف ذلك أن رأى إذا الربيطانية الشعوب

الجديد الهندي لالتحاد الربيطانية املقرتحات كريبس ستافورد السري أذاع وقد هذا
وقبل الهند» زعماء مع املناقشات «مرشوع بعنوان الصحف بمندوبي اجتماعه أثناء يف
يتصور أن الصعب من إن الصحف: ملندوبي قال املقرتحات نص ستافورد السري يتلو أن
مؤلف شعب مستقبل عليها سيتوقف التي املسألة هذه من خطورة أعظم مسألة املرء

االقرتاحات: هذه نص ييل وفيما وحريته. وسعادته نفس مليون ٣٥٠ من
هي بعُد ستأتي التي الصيغة يف الربيطانية الحرب وزارة وضعتها التي النتائج إن
هل مسألة أما الهنود. زعماء مع لبحثها معه كريبس ستافورد السري حملها التي النتائج

اآلن. تدور التي املباحثات نتيجة عىل يتوقف فأمرها االقرتاحات هذه تُنفذ
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البالد هذه يف بدا الذي الفكري األفق يف نظرت أن بعد الجاللة صاحب حكومة إن
الهند، بمستقبل يتعلق فيما قطعت التي العهود مصري جراء من الهند ويف «إنجلرتا»
وقت أقرب يف للهند الذاتي الحكم لتحقيق مقرتحات واضحة عبارات يف تضع أن قررت
«دومنيون» منه يتألف جديد هندي اتحاد إنشاء هو املقرتحات هذه من والغرض ممكن،
الوجوه، جميع يف املستقلة للممتلكات مساوية وتكون الربيطاني للتاج الوالء يف تشرتك
تعلن ذلك وعىل لغريها، الخارجية أو الداخلية شئونها يف خاضعة ما حال يف تكون وال

التايل: الترصيح الجاللة صاحب حكومة

التي بالصورة منتخبة هيئة إلنشاء الالزمة التدابري ستتخذ الحرب انتهاء عند (أ)
للهند. جديد دستور وضع مهمتها تكون بعد، فيما ستذكر

الهيئة يف الهندية الواليات اشرتاك عىل بعُد فيما ستذكر التي بالصورة سينص (ب)
الدستور. وضع ستتوىل التي

سيوضع الذي الدستور، الحال يف وتنفذ تقبل بأن الجاللة صاحب حكومة تتعهد (جـ)
استعدادها تُبدي ال التي الربيطانية الهند واليات من والية لكل يكون أن أوًال رشط عىل
الرشوط عىل وسينص الحايل، الدستوري بمركزها االحتفاظ حق الجديد الدستور لقبول
الواليات أما بعد. فيما ذلك شاءت إذا الجديد) الدستور (إىل االنضمام لقبولها تتخذ التي
دستور لقبول مستعدة ستكون الجاللة صاحبة الحكومة فإن االنضمام تقبل ال التي
ويكون الهندي لالتحاد يمنح الذي السيايس املركز نفس الواليات هذه يخول جديد

هنا. عليه املنصوص اإلجراء يماثل بإجراء إليه الوصول
التي والهيئة الجاللة صاحب حكومة بني بشأنها املفاوضات تدور معاهدة توقع
ترتتب التي الالزمة املسائل جميع تتناول املعاهدة وهذه الدستور، وضع يف إليها يعهد
طبًقا فيها وسينص ا، تامٍّ انتقاًال الهنود أيدي إىل الربيطانيني أيدي من التبعة انتقال عىل
والدينية. الطائفية األقليات حماية عىل الجاللة صاحب حكومة تعطيها التي للتعهدات
يف قرره بما يتعلق فيما الهندي االتحاد سلطة عىل قيد أي ترفض لن ولكنها
اختارت وسواء الربيطانية، األمم مجموعة من اآلخرين باألعضاء عالقتها بشأن املستقبل
الرضوري من سيكون فإنه تخرته، لم أو الدستور إىل االنضمام الهندية الواليات إحدى
تتطلبه ما حيث من املعاهدة يف عليها املنصوص الرتتيبات تعديل شأن يف املفاوضة

الجديدة. الحالة
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زعماء يوافق لم إذ اآلتي: الوجه عىل الدستور وضع تتوىل التي الهيئة تؤلف (د)
جميع عىل وجب الحرب انتهاء قبل آخر شكل عىل الرئيسية الطوائف يف الهندي الرأي
يف واحدة انتخابية كهيئة يرشعوا أن اإلقليمية الترشيعية والهيئات النواب مجالس أعضاء
أثر عىل هذا وكل النسبي، التمثيل لنظام طبًقا الدستور وضع تتوىل التي الهيئة انتخاب
الهيئة وهذه الحرب، انتهاء عند تُجرى أن يجب التي اإلقليمية االنتخابات نتيجة إعالن
الواليات وستُدعى االنتخابية، الهيئة عدد عرشة، نحو عددها حيث من ستكون الجديدة
حدث كما سكانها عدد مجموع حيث من نفسها بالنسبة ممثليها تعيني إىل الهندية
بها يتمتع التي نفسها السلطات لهم يكون أن عىل الربيطانية، الهند بممثيل يتعلق فيما

الربيطانية. الهند أعضاء

الهند تواجه التي الخطرية الفرتة هذه خالل يف الجاللة صاحب لحكومة مناص وال
الهند، عن الدفاع مسئولية تتحمل أن من الجديد الدستور وضع يُستطاع أن وإىل اآلن
يف تبذله الذي املجهود من كجزء الدفاع هذا شئون يف والتوجيه باإلرشاف وتحتفظ
تكون أن فيجب واألدبية واملادية العسكرية الهند وسائل تنظيم مهمة أما العاملية. الحرب

الهند. شعوب مع بالتعاون الهندية الحكومة اختصاص من
الطوائف زعماء اشرتاك إىل الحال يف وتدعو تريد الجاللة صاحب حكومة إن
الربيطانية األمم مجموعة ويف بالدهم مجالس يف فعاًال اشرتاًكا الهندي الشعب يف الرئيسية
باملهمة القيام يف الفعالة اإلنسانية مساعدتهم بذل يستطيعون وهكذا املتحدة، األمم ويف
تالوة من ستافورد السري انتهى أن وبعد املستقبل. يف الهند بحرِّية الخاصة الجوهرية
يكون لن الهند عن الدفاع إن قال: إليه هت ُوجِّ التي األسئلة عن واإلجابة املقرتحات هذه
عن للدفاع األمور أسوأ من يكون هذا ألن األحزاب؛ جميع ذلك أرادت ولو الهنود أيدي يف
الخراب. وراءه يجر اإلخالل هذا ومثل الدفاع، أنظمة بجميع يُِخلَّ أن شأنه من إذ الهند؛
يُقبل أن فإما يتجزأ، ال جزءٌ املرشوع إن رصيحة: بعبارة ستافورد السري وقال
العاجلة بالرتتيبات يتعلق الذي بالجزء فقط يُحتفظ أن ويستحيل كله، يرفض أو كله
الهندي لالتحاد سيكون بأن ستافورد السري ورصح املرشوع. من األخري الجزء ويُرتك
بريطانيا ومنها الربيطانية األمم مجموعة بأعضاء املقبلة عالقاته تقرير يف الحرية مطلق
رْي السَّ أو الربيطانية األمم مجموعة داخل البقاء يف تماًما حرٍّا سيكون أي العظمى؛

بدونها.
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سمال مؤتمر

الهند زعماء ،١٩٤٥ صيف يف للهند العام الحاكم ويفل اللورد مارشال الفيلد دعا
املؤتمر رئيس أزاد الكالم أبو والسيد وغاندي املؤتمر رجال خاصة واملسلمني الهندوسيني
الرابطة رئيس جنه عيل محمد والسيد الهندية، للوحدة املؤيدين املسلمني وزعيم الوطني
مؤتمر عقد إىل غريها، عن املسلمني واليات بانفصال القائلني املسلمني وزعيم اإلسالمية

سمال. يف
وفيها إنجلرتا يف ساحقة بأغلبية العمال حكومة وتألفت سمال، مؤتمر أخفق وقد
٢٦ منذ إنجلرتا إىل للهند العام الحاكم ويفل اللورد وُدِعي كريبس، ستافورد الوزير
وتسوي كريبس ستافورد مقرتحات تنفذ لكي ١٩٤٥ سبتمرب منتصف إىل أغسطس
ترششل حكومة عهد يف معتزًما ويفل كان أن بعد تامة، تسوية الهندية املسألة
يطالب الهندية اإلسالمية الرابطة رئيس جنه عيل محمد يزال وال وقتية. تسوية وضع
وعاد األخرى، الواليات عن مسلمون غالبيتها التي الواليات استقالل أي «بالباكستان»؛
يشء من يكن ومهما وإنجلرتا. مرص بني التحالف كمعاهدة معاهدة يقرتحون الوطنيون
استقاللها للهند يتحقق أن نرجو ونحن السياسية، التسوية سبيل يف الهندية فاملسألة

ووحدتها.

كريبس ستافورد السري ترصيح

لن الهند شئون «أن ١٩٤٥ أغسطس ٤ يف لندن يف كريبس ستافورد السري أكد وقد هذا
أعضاء بعض من مؤلفة للهند لجنة ستتوالها ولكن واحد، وزير اختصاص من تكون
ترىض ال الربيطانية الحكومة فإن الوزارة، رئيس أتيل املسرت ويرأسها الربيطانية، الوزارة
املسألة يف جديد بعمل القيام دون يحول عائًقا للهند ويفل مرشوع إخفاق يكون بأن
إىل الحال يف ستعمد بل مؤقتة، تسوية قبول عىل الهند لحمل جهود تبذل ولن الهندية،
وستُنقل هذا املؤقتة، التسويات أوان فات فلقد دائمة، تسوية إىل الوصول عىل العمل

املستعمرات». وزارة إىل الهند شئون
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