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 :الممخص

 جيريش كتبيا التي تيبو، السمطان أحالم مسرحية بالتحميل البحث يتناول
 منو ورغبة االستعمارية، مبرياليةلإل المضاد الخطاب من كنوع ،7991 عام كارناد،

 المستشرقين كتب في تدوينو تم عما مختمفة نظر وجية من التاريخ كتابة إعادة في
براز  تيبو السمطان حول تدور المسرحية الحبكة أن نجد ولذا. تيبو شخصية عن  هوا 

 وزوًجا عظيًما، أًبا بوصفو تيبو شخصية رسم خالل من وذلك عظيمة؛ كشخصية
 من استطاع كارناد أن فيو شك ال ومما. تجارية عقمية اوذ، محنك دولة ورجل حنوًنا،
 عن تيبو لمسمطان مختمفة شخصية رسمي أن (تيبو السمطان أحالم )مسرحيتو خالل
 . األذىان داخل بترسيخيا الغربي المستعمر قام التي النسقية الصورة تمك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ،Indian theatreاليندي المسرح ،Historic heritage التاريخي التراث :المفتاحية الكممات

 .cultural studies الثقافية الدراسات ،cultural context الثقافي النسق
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Abstract: 

 The research discusses the play the Dreams of Tipu Sultan, 

which had been written by Girish Karnad, in 1997, as a kind of anti-

imperialist discourse, and his desire to rewrite the history from a 

different point of view from what was written in the books of the 

orientalists about the character of Tipu. Therefore, we find that the 

theatrical plot revolves around the Tipu Sultan and describing him as a 

great character. This appears by depicting Tipu ` character as a great 

father, kind husband, and a business-minded statesman. There is no 

doubt that Karnad was able, through his play Dreams of Tipu Sultan, 

to create a different character for Tipu Sultan than the systemic image 

that the Western colonialist established within the minds. 
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 :البحث إشكالية

 استطاع كيف وىو؛ إشكالي سؤال عن اإلجابة بمحاولة البحث ذلك في نقوم
 The Dreams of Tipu تيبو السمطان أحالم» مسرحية في يقوم أن «كارناد»

Sultan  »حسينت إلى ييدف جديد ثقافي نسق وخمق ،الغربي الثقافي النسق بتفكيك 
 داخل البريطاني المستعمر رسخيا التي الوحشية الصورة وتفكيك ،« تيبو» صورة

 األذىان؟
 :البحث منهج

 السمطان أحالم» نص بتحميل خاللو من نقوم الذي المنيج يكون أن ارتأينا
 من اعدد ،مظمتيا تحت تجمع التي المناىج من ألنو الثقافي؛ النقد منيج ىو «تيبو

 يالت المداخل ىي تمك وتعد  . والفمسفة والسياسة، ، والتاريخ وجيا،كالسوسيول المناىج
 . «تيبو السمطان أحالم» نص داخل الثقافي النسق عن الكشف خالليا من يمكن

انشاط الثقافي النقد يعد   حيث   استخدم بذاتو، خاًصا معرفًيا مجااًل  وليس ًً
 والسياسية والنفسية واالجتماعية الفمسفية الدراسات قدمتيا التي ىيمالمفا نقاده
 نقاد أن مالحظة ويمكن. اليومية والحياة الشعبية والثقافة الراقية الفنون عمى ياقاتوتطبي
 جعل ما وىو. متنوعة مفاىيم ويستخدمون ، مختمفة تخصصات من يأتون الثقافة
 الفمسفية، والنظريات والنقد، والجمال األدب اتنظري بين يجمع أن الثقافي النقد بمقدور

 حيث من بينيا تمييز بال إلخ.. .العالمات عمم ومجال نثروبولوجية،واأل واالجتماعية،
 (.27-20. ص ،3002/  7991 أيزابرجر،. )الكيف

 :«تيبو السمطان أحالم»

 من م7991 عام كتبيا التي ،«كارناد»ل« تيبو السمطان أحالم» مسرحية تعد  
 تم عما مختمف بشكل« تيبو» السمطان حياة تناولت التي التاريخية المسرحيات أبرز
 وتم. وخارجيا اليند داخل كبيًرا جداًل  أحدث مما ،التاريخية الروايات داخل سرده
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 النص ذلك في« كارناد» يقوم حيث ،العالم حول مختمفة بمدان في مرات عدة عرضيا
 السمطان» ميسور حاكم حياة من األخيرة واإلنسانية التاريخية المحظات بتتبع المسرحي

 التي المخطوطة إلى تمك مسرحيتو في« كارناد» يستند كما«. م7199-م7110 تيبو
 قام حيث. اليند مكتبة في المحفوظة الفارسية بالمغة يده بخط« تيبو السمطان» كتبيا
 محمد الرسول» عن ورؤى ، اإلنجميز ىزيمة حول أحالمو من كثير بتسجيل« تيبو»»

« تيبو»» مقتل بعد مرة ألول المخطوطة تمك اكتشاف وتم«. وسمم عميو اهلل صمى
 ،« Mahmud Husainحسين محمود» اليوميات تمك وترجم. البريطانيين يد عمى
 العشرين القرن من العشرينات أوائل في باكستان، في كاراتشي بجامعة التاريخ أستاذ
 األول المقام في تتألف الذكريات تمك ألن نظًرا (7)«تيبو السمطان أحالم» عنوان تحت
 تعمقًيا بنفسو كتبيا التي التفسيرات بعض مع« تيبو» لمسمطان األحالم من عدد من
 إعادة بمثابة« كارناد»ل« تيبو السمطان أحالم» مسرحية كانت وقد. األحالم مكت عمى

نقاذىا المذكرات لتمك اكتشاف  .النسيان من وا 

 بي بي إذاعة إن« تيبو السمطان أحالم» مسرحية مقدمة في« كارناد» وكتب
 الخمسين بالذكرى لالحتفال إذاعية مسرحية بكتابة م7991 عام كمفتو البريطانية سي

 اليندية العالقات توضح حبكة مع بالتعامل مطالًبا كان أنو وبما. اليندي لالستقالل
 التراجيدية الشخصيات أحد بوصفو« تيبو» السمطان في الفور عمى فكر فقد البريطانية

 . اليندي التاريخ في

 التاريخ كتابة إعادة سيحاول أنو إلي المسرحية بداية منذ« كارناد» ويشير
 مضاد تاريخ أنو كما األمبريالي، لمتاريخ ةمضاد كتابة ؛«تيبو طانالسم»ب الخاص

 إن القول ويمكن«. تيبو» ىزيمة حول حبكيا تم التي المسرحية العروض من كثيرل
 األخيرة األحداث سرد في تكمن الرسمي االستعماري التاريخ تخريب في« كارناد» قدرة
 كيرماني خان» ىماأحد المؤرخين؛ من ثنينا خالل من« تيبو» حياة من

Kermani»(3) ماكينزي» واآلخر ،« تيبو» لدى البالط مؤرخ Mackenzie »

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mahmud+Husain&text=Mahmud+Husain&sort=relevancerank&search-alias=books
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 عمى بالسيطرة يقوم البالط مؤرخ« كيرماني» نأ نجد حيث. البريطاني المستشرق
 ،« تيبو السمطان» عمى اإلنساني لمطابع إضفاء عنو ينتج مما سرده؛ يتم الذي التاريخ
برازه  التي االستعمارية النسخة عكس عمى وذلك عظيمة؛ يةتاريخ شخصية بوصفو وا 
 عمي حيدر تصوير يتم كان حيث . نتمتعال ئيبداال  حاكمال بصورة «تيبو»تصور
 األنجمو» الشيير التاريخي الصراع من المبكرة المرحمة في« تيبو السمطان» وابنو

 نمحظ ولذا. الديني لمتعصب نموذج اأنيم عمى Anglo–Mysore Wars»(2) ميسور
 لتخريب مضاد كتاريخ المسرحية النسخة تمك تكون أن عمى عمل« كارناد» أن

 .لمجدل المثيرة« تيبو» شخصية حول االستشراقي الخطاب

ذا  يحتل نجده فإننا؛ لممسرحية االفتتاحي المشيد في الحوار عند توقفنا وا 
 في« مانيكير » لممؤرخ الصعبة الميمة« كارناد» خاللو من يوضح حيث كبيرة؛ أىمية
 «:تيبو» مثل جدلية شخصية كتابة إعادة

  عممك؟ في توصمت ماذا إلى أخبرني«: ماكينزي»

 . أبًدا يرام ما عمى ليست األمور«: كيرماني»

 لماذا؟«: ماكينزي»

 مؤلم التذكر مجرد. اإلطالق عمى السيمة بالميمة ليست«: كيرماني»

(Karnad, 2005, p. 181). 

 إلى الجميور انتباه لفت  الحوار ذلك خالل من «كارناد» محاولة ونالحظ
 لميند، االستعماري التاريخ من الجزء ذلك كتابة إعادة في يواجييا التي الصعوبة

 السمطان كشخصية مسبوق غير جداًل  ول دت شخصية عن الكتابة عند خاصةوب
 ،«تيبو»ل خيانتو في يعتقد ألنو متألًما« كيرماني» يظير حين ذلك ويتضح«. تيبو»

 :االستشراقي مشروعو في المستعمر يساعد بذلك أنو واعتقاده

 أعمل اآلن وأنا. وأبيو« تيبو» السمطان خدمة في حياتي قضيت«: كيرماني»



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                 واألربعون ةالسابع السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 640 

 من يزيد ومما. أبدا بالثقة جدير وغير خائن أنا إذن أعدائو؟ لصالح أنت، لصالحك
 يومو في« تيبو» يبدو كان كيف يتذكر ال أنو بالذنب وشعوره« كيرماني» عذاب
. تغتفر ال خيانة يعد   التفاصيل تمك مثل نسيان أن« كيرماني» ويعتقد. األخير

(Karnad, 2005, p. 183) 
 ساعد قد« كيرماني» المؤرخ لشخصية« كارناد» إضافة أن إنكار يمكن وال

 التاريخ في سرده يتم كان عما مخالفة نظر بوجية« تيبو» السمطان حياة سرد في
 البداية منذ« كيرماني» من« ماكينزي» يطمب حيث«. تيبو» ىزيمة حول ياالمبراطور 

 عمى تعتمد كتابة ؛«تيبو» السمطان تاريخ عن وحيادية بموضوعية ويكتب يتذكر أن
 مع الموثقة، األدلة إلى التاريخية الرواية تستند أن يجب« ماكينزي»ل فوفًقا. األدلة
 حياة عن يحكي إنو نجد حيث« كيرماني» وب يمتزم لم ما وىو. بعيًدا العاطفة إبقاء

 الضوء« كارناد» ويمقي. محب وزوج بأبنائو رحيم كأب اإلنسانية« تيبو» السمطان
 األول الفصل في وأبنائو بزوجتو عالقتو خالل من« تيبو»ل اإلنساني الجزء عمى

 فرنسا؛ إلى المبعوث الوفد مع حديثو عن بالتوقف يقوم حين رائع كأب وظيوره
 أخرى مرة يعود ثم ضاحًكا، النمر صوت ليم ويقمد ليم ويستمع هءأبنا عبليدا

 المحب الزوج« تيبو» عمى الضوء يمقي« كارناد» نجد كما. الوفد مع حديثو الستكمال
 يتوقفوا بأن هءأبنا يأمر حين جمًيا ذلك ويتضح راحتيا؛ عمى جًدا والحريص لزوجتو

 واالعتناء بالوسادات تزويدىا حسينة الوصيفة من ويطمب أميم، لترتاح المعب عن
 (Karnad, 2005, pp. 182-198). بيا

« تيبو» بين الحوار، ذلك خالل من استطاع« كارناد» أن فيو الشك ومما
 الوحشية« تيبو» صورة عن تماًما بعيدة داللية نسقية صورة رسم الصغيرة، وعائمتو
 في تأكيدىا وحاولت المييمنة، فةالثقا رسختيا والتي. البريطانية الثقافة في السائدة
 اإلنسان« تيبو» شخصية رسم يعيد أن في« كارناد» نجح فقد. اليندي الثقافي الذىن
نسان وزوج كأب عنو الحكي خالل من  يذكرىا لم التي الصورة تمك. مشاعر لو وا 
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 .أبًدا مبريالياإل التاريخ

 منو طمب كما الحقائق عمى تعتمد لم التاريخية« كيرماني» نسخة أن ونمحظ
 تعتمد التاريخ من« كيرماني» نسخة أن نجد ذلك من العكس عمى بل ؛«ماكينزي»

 وزوجتو بأوالده وعالقتو« تيبو» حياة عن بعينيا إنسانية ألحداث تذكره الذاكرة؛ عمى
 وأحداث أفعال تذكر خالل من« تيبو»ل والئو بتأكيد« كيرماني» يقوم كما. ورعيتو

 مو ويق. التاريخ طيات داخل المستعمر وضيعيا لحقيقيا« تيبو» عاشيا شخصية
براز ،محددة ذكريات باختيار« كيرماني» رواية خالل من« كارناد»  معينة أحداث وا 

 لنجده. ىاو يمح أن مبريالياإل التاريخ استطاع التي الحقيقية« تيبو» شخصية توضح
 .االستعمارية لمييمنة مضادة جديدة تاريخية نسخة نسج في يبدأ

 التاريخي السياق بتتبع قام« كارناد» إن القول يمكننا سبق مما انطالًقاو 
 المضمرات عن لمكشف عاشو الذي بالواقع لإلمساك« تيبو» لمسمطان والمجتمعي

 الثقافية األنساق ىدم في وسيمتو« كيرماني» رواية كانت وقد. الغربية الثقافية النسقية
 تحتل التي ىي« كيرماني»ل التاريخية يةالروا وجعل ،«تيبو» السمطان عن السائدة

 إلنشاء منو سعًيا. البريطاني لممؤرخ المييمنة الرسمية الرواية وتيميش ،الحدث بؤرة
 «. تيبو» لتاريخ مختمف ثقافي نسق عمى ترتكز جديدة ثقافة

 تذكير وىي أال أساسية ركيزة عمى المسرحية تمك في« كارناد» اعتمد كما
 البريطاني االستعمار لتقويض الحثيثة« تيبو» السمطان التبمحاو  المعاصر جميوره

مبراطورية متقدمة لدولة بنائو خالل من  مما األوروبي؛ النموذج غرار عمى تجارية وا 
 من األول الفصل في« تيبو» نجد حيث. بالرجل لمتشيير االستعماري بالكيان دفع

 معاىدة عمى معو االتفاق فرنسا لحاكم المبعوث اليندي الوفد من يطمب وىو المسرحية
 تحت يكونون الذين الفرنسيين الجنود من آالف بعشرة جيشو وتزويد. دائم تحالف
 أيًضا يريد بل فقط؛ اليندي الجيش بتحديث يكتفي ال أنو« تيبو» ويستطرد. إمرتو

. اليندية الصناعات وتطوير خبراتيم، من لالستفادة الحرفيين من مجموعة إحضار
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(Karnad, 2005, pp. 198-199) 
 تجارية عقمية يذ محنك دولة كرجل السابق الحوار خالل من« تيبو» ليظير

 لمصالح خطيًرا تيديًدا يشكل كان ما وىو. رعاياهل الرفاىية تحقيق إلى يتطمع ،
 ويمسمي ريتشارد» البريطاني الضابط يقول حيث. اليند في التجارية البريطانيين

Richard Wellesly :»النموذج غرار عمى تجارية إمبراطورية ببناء يقوم« تيبو» إن 
 مع بالتساىل ونقوم اليند، من واأللمان الفرنسيين بطرد نقوم أننا يعقل ىل. األوروبي

 أكثر« تيبو» أصبح كمما السالم، مدة طالت كمما أنو نعي أن عمينا المغرور؟ ذلك
 .قوة

(Karnad, 2005, pp. 230-231). 

 تذكير ىي« تيبو» السمطان نص في« كارناد» ميمة كانت فقد ثم ومن
 كان ذاتًيا، ومستقمة حديثة دولة إلنشاء« تيبو» محاولة أن اليندي الشعب جميور
 الشيطانية الصورة تمك في وتصويره شخصيتو حول الجدل إثارة إلى أدى الذي العامل
 بين« تيبو» صورة تشويو عمى ممنيج بشكل عمموا البريطانيين نوأ. التاريخ مر عمى

. ليم ومنافسة لسمطتيم تيديدا وزعامتو االقتصادية عقميتو في رأوا لما اليندي الشعب
 الثقافية الييمنة عناصر مقاومة حاول كزعيم« تيبو» شخصية« كارناد» يصور حيث

 صناعية دولة اليند جعل اواًل مح كمل بال يعمل دولة ورجل. والسياسية واالقتصادية
 تحقيقو« تيبو» استطاع ما وىو. وعسكرًيا اقتصادًيا بريطانيا منافسة تستطيع ومنتجة
 ييابيا اقتصادية ودولة ، قوي عسكري نظام خمق في« تيبو» نجح حيث بالفعل

 األنجمو» حرب في اإلنجميز ىزيمة استطاع حين عسكرًيا نفسو وأثبت. اإلنجميز
(4)كورنويمز المورد» وجعل« ميسور

Lord Cornwallis » متراجًعا ييرب. 
(Karnad, 2005, p. 225) تيبو» ىزيمة وراء الحقيقي السبب أن« كارناد» ويؤكد»، 

 ،«تيبو» من المقربين بعض خيانة بسبب كان بل ميسور، جيش ضعف يكن لم
« Nizam نظام» مثل اليندية القوى بعض تعاون إلى باإلضافة

 .ضده البريطانيين مع«  Marathasمراثاس»و
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 الصورة يقوض جانًبا ؛«تيبو» لمسمطان مختمًفا جانًبا المسرحية تعرض كما
 متعنت رجل أنو عن مبرياليةاإل التاريخية الروايات في تضمينيا تم التي النسقية
 بأنو المسرحية داخل أحالمو ألحد تفسيره خالل من« تيبو» يظير حيث. دينًيا وصارم
 ال اهلل أن في ويعتقد األخرى، األديان يحترم متسامح وحاكم مستنير، لةدو  رجل

 ذلك ويتضح. االحترام تستحق األديان جميع وأن ، معين دين أو طائفة عمى يقتصر
 وأن لو، أبيض فيال الصين إمبراطور إرسال عن حممو بحكاية« تيبو» يقوم حين جمًيا
 يعتقد« تيبو» يجعل مما ؛«األكبر سكندرإلا»ل سوى لو مثيلً  إرسال يتم لم الفيل ذلك
 الديانات لمعتنقي عون خير سيكون وأنو آخر،« الكسندر» ليكون اختاره اهلل أن في

 .Karnad, 2005, pp) (7) .حمايتيم عن أبًدا يتوانى لن أنو كما اليند، في المختمفة

193-194). 
 العنصرية ةمبريالياإل الصورة يدين« كارناد» أن نجد ذلك إلى باإلضافة

 قوي، كزعيم« تيبو» تقديم خالل من وذلك ،  وجنوده« تيبو» عمى العرقي لمتفوق
 التي المؤامرة عمى ويطمعيم الحكم، أمور في وشعبو وزرائو باستشارة يقوم. وحكيم
 ينفي كما. الدولة أمور في الرأي يشاركوه أن منيم يطمب و، ضده بريطانيا تدبرىا

 الدماء؛ سوى يعرف وال حرب رجل« تيبو» بأن القائل الغربي الثقافي النسق« كارناد»
 يسألو حين«. Fath Haider حيدر» أبيو وبين بينو الحديث مشيد خالل من وذلك
 من خائًفا كان بأنو ويتيمو إرًبا، يقطعو ولم ييرب« كورنويمز» ترك لماذا أبوه شبح

 بالفعل، خائًفا كنت لو. أبدا خائًفا أكن لم أبي يا ال«: تيبو» يجيبو حينيا. اإلنجميز
 رأيت. مكانيم نفسي وضعت أني األمر مافي كل. اإلنجميز بذبح بالقيام أمرت كنت
 الذي ما أتساءل وأنا المدينة، في يحتشدون وىم البيضاء البشرة أصحاب الفتيان ىؤالء

 غيرالص العمر بيذا فتيان تجد أن أبي يا بائس لشيء إنو.. ىوادة؟ بال يقاتمون يجعميم
 عن يتوقفون وال والموت، الحمى من الرغم عمى الطويمة المسافات تمك يقطعون
 .(Karnad, 2005, p. 225) .أنا وال ىم ال القتال؛
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 بوصفو« تيبو» صورة رسم في« كارناد» براعة إلى أيًضا اإلشارة من بد وال
« بوتي» يأمر حين ذلك ويظير. العمم أنتجو ما أحدث عمى ومطمع مثقف دولة رجل
 :بالترمومتر يعرف جديد جياز بإحضار فرنسا إلى المبعوث الوفد

 إحضار عميك يجب. بالترموتر يعرف جياز عن مؤخرا قرأت لقد«: تيبو»
 .لي واحد  

 جاللتك؟ عذرا استسمحك«: Ali khan خان عمي»

 داخل يوضع حينما. زجاجي أنبوب في زئبق عن عبارة الترمومتر«: تيبو»
 الشخص حرارة درجة ارتفاع إلى ليشير معين رقم إلى الزئبق يرتفع المريض، يدي

 .العالج وتحديد حالتو تشخيص عمى الحكيم يساعد مما. بالحمى المصاب

 ممكًنا؟ ذلك ىل ولكن. جاللتك عذرا«: poornaiyaبورنايا»

 شيء، كل اخترعوا أجداده أن بورنايا يظن! دائًما المتشكك بورنايا«: تيبو»
 .لالختراع جديًدا شيئا يتركوا ولم شيء، كل ويعرفون

 .جاللتك االختراع ذلك رؤية إلى اتطمع أنا«: بورنايا»

 من بد ال. الموضوع ذلك عن كامل كتاب ىناك أنو إخباري تم لقد«: تيبو»
 (.(Karnad, 2005, pp. 199-200.الفارسية المغة إلى ترجمتو

 إلعادة واعية رغبة ولدي كانت« كارناد» إن القول نستطيع سبق مما وانطالقا
 جوانب إضافة خالل من« تيبو» السمطان عن« تماًما جديدة نسقية صورة» إنتاج

 ييدف كان كما .مستبد كشرقي لو االستعمارية الصورة من بداًل « تيبو» عمى إنسانية
 المؤسسة تمك. االستعماري التاريخ ذلك نسقية وتعرية ، النسقي المضمر كشف إلى

 . المستعم ر عقمية في ترسيخيا عمى الغرب عمل التي الثقافية

 الشكوك إثارة في« كارناد» نص دور إلى اإلشارة أيضا المجدي من ولعم و
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 إظيار خالل من وذلك البريطانية؛ لإلمبراطورية تنتمي التي التاريخية الروايات حول
 إعادة أن إلى باإلضافة. ووحشية مخادعة، كشخصيات البريطانيين المؤرخين ىؤالء
 الحبكة من اجزء بوصفيم المؤرخين ىؤالء تضمين خالل من« تيبو» تاريخ كتابة

 وييدف. مبريالياإل التاريخ من االستعمارية النسخة تخريب عمى يعمل المسرحية
 خمقتيا التي النسقية لمصورة مخالف جديد ثقافي نسق إنشاء إلى ذلك من« كارناد»
 تمك ومتعصب؛ قاس رجل أنو عمي تدل التي« تيبو» السمطان عن مبراطوريةاإل

 طموحيا وتغذية البريطانية مبراطوريةاإل استمرار في كبير بشكل أسيمت التي الصورة
 عن مجمدات أربعة Mark Wilks»(1)ويمكس» كتب حيث. اليندية القارة شبو في

 لتتبع  منو محاولة في« اليند جنوب عن تاريخية اسكتشات: »عنوان تحت ميسور
 الساللة انقراض إلى وصوالً  الوالية لتمك اليندوسية الحكومة بداية من ميسور، تاريخ

 األنجمو حرب» خاصةبو  ميسور تاريخ برواية ويمكس فييا قام. م7199 عام المحمدية
 & ,.Wilks, M ).والتعنت والقسوة، بالوحشية، هاوأب« تيبو» فييا واصًفا«. ميسور

Hammick, M., 1980) 
 ةجامع في المحاضرة ،«Ayesha Rafiq رفيق عائشة2019 ,» تقول كما

 عنيفة عربدة طقوس في انغمسوا البريطانيون المنتصرون إن: ليا مقال في بنجاب،
 أوراقو بين ممقاة «تيبو» يوميات عمى عثروا حينيا«. تيبو» لقصر نيبيم أثناء

 من 21 عدد عمى الفارسية، بالمغة المكتوبة المخطوطة، تمك تحتوي. الخاصة
«  William Kirkpatrikكباتريككير  ويميام» البريطاني الضابط وقام .أحالمو

 إضفاء بغرض« تيبو» بشيطنة قام حيث مخزي؛ بشكل اليوميات تمك باستغالل
 .اليند في البريطاني العسكري التدخل عمى الشرعية

 قاموا بل ، «تيبو» عن مزيف تاريخ باختراع البريطانيون يكتف لم حيث
 طاقتيا بكامل عممت التي األدبية الحممة من كجزء« تيبو» أحالم مذكرات باستغالل
 طاغيةبال وتصفو ،« تيبو» تدين التي بالقصص بالفعل لندن وتعج«. تيبو» لتشويو

https://dailytimes.com.pk/writer/ayesha-rafiq/
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 صورة تشويو لزيادة تفويتيا اليمكن فرصة« تيبو» أحالم مذكرة كانت وقد. مستبدال
 تمك عمى عثر الذي البريطاني الضابط« كيركباتريك ويميام» قام ولذا«. تيبو»

: الموظفين لمختمف تيبو لمسمطان مختارة رسائل: »عنوان تحت مجمد بةبكتا المذكرات
 ن،يموماسيدبوال واألقاليم، الحصون وحكام لعسكريين؛ا ةقادال كبار من فييم بمن

بداء عمييا والتعميق« تيبو» مذكرات من أحالم عدة باختيار قام حيث«. والتجار  وا 
 الحروب سوى يعرف ال امتعصب رجال« تيبو» النياية في لنا ليظير. المالحظات

 ( (Para. 4-6. والدماء

 تمك يوظف أن استطاع حيث« كارناد» يغفمو لم الذي الشيء وىو
 في وتأثيره الغربي الخطاب زيف ليوضح الدرامي عممو داخل التاريخية الشخصيات

« كارناد» مسرحية في« كيركباتريك» يظير حيث«. تيبو» عن السمبية الذىنية الصورة
 اختراع عمى القدرة لدييا شخصية وأنو البريطانية، لإلمبراطورية موال   ضابط بأنو

« تيبو»ب لإليقاع مورشيوس وحاكم« تيبو» السمطان بين حقيقية غير مراسالت
ظياره  .وخائن متالعب رجل صورة في  وا 

 جالس وىو األول الفصل من الثاني المشيد في« ويمكس» إظيار نجد كما
« ويمكس»و مكان، كل في بالدم تمتمئ المعركة وساحة ميسور، جيش جثث بين

 ويصفونيم ميسور أىالي من ويسخرون واليمج، باألوغاد الجثث يصفون وجنوده
 لسرقة تطمعيم عن البريطانيون الجنود وبين بينو الحوار نجد كما. واألغبياء بالسود
 البحث في أواًل  ةالدموي ميمتيم مع بالتركيز« ويمكس» ويأمرىم المجوىرات، وكنز البمد
 لجنود« كارناد» وصف ذلك إلى أضف. الجثث من أكوام بين« تيبو» جثة عن
 أيدييم إليو تصل ما كل ليسرقوا المدينة في جوسوني وىم« ويمكس»

(Karnad, 

2005, pp. 199-231). 

 التي مبرياليةاإل الغطرسة لغة وجنوده ويمكس الكابتن بين الحوار ذلك ويوضح
 أن إلى الشرق عن الغرب كررىا التي الثقافية الجممة لنا يقدم كما. ربالغ بيا يتعامل
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 والجممة النسقية الصورة وىي. وأغبياء وأوغاد بربر أنيم وىي بيم؛ لصيقة باتت
براز« تيبو» صورة رسم إعادة طريق عن تفكيكيا« كارناد» استطاع التي الثقافية  وا 
 مبراطوريةاإل رسختيا التي النسقية ةالصور  محل الصورة تمك لتحل اإلنسانية؛ صفاتو

 نصو في« كارناد» حاول وقد. ووحشيين بربر بأنيم وجنوده« تيبو» عن البريطانية
 الرجل وصف في الغرب يستخدميا التي الثقافية الجممة نفس يستخدم أن المسرحي
 البريطانية الحكومة ترسل حين وذلك. وبربريتيم وحشيتيم عمى بالتأكيد ليقوم الشرقي
 الثامنة عمرىم يتعدى ال الذين الصغار أوالده بإرسال« كارناد» فيو مطالبة خطاًبا
 لإلنجميز، االنصياع بعدم« تيبو» مطالبا ميسور شعب حينيا ليييج حرب، كرىائن
 .(Karnad, 2005, p. 216) بالبربر إياىم واصفين

 نص في ميًما دوًرا شكمت الثقافية الجممة إن القول يمكننا سبق ومما
 التاريخ إلى تنتمي التي التاريخية الرواية إلغاء في أدواتو ضمن من وكانت ،«كارناد»

 من« كارناد» ليستطيع. المضاد السرد عمى تعتمد بأخرى واستبداليا االمبراطوري
 في« تيبو» صورة عن السائد الثقافي المضمر تقويض المضاد التاريخ ذلك خالل

 رؤية يحمل ثقافًيا نسًقا تضمر مبرياليةاإل التاريخية الروايات تمك كانت فقد. المجتمع
 المسرحي نصو في قام ولذا ، «كارناد» يعيو كان ما وىو«. تيبو» إزاء لمغرب متعالية
 التاريخي الخطاب ذلك مضمرات إلى ليصل الظاىري، الخطاب وراء ماع  بالكشف

 تمك نأ نيايةال في لنجد. مضادة نسقية صورة رسمو  ،المضاد التاريخ خالل من
 عن الكشف بغية األدبية السياسية الخطابات تمك لكل تفكيكية عممية بمثابة المسرحية
« كارناد» مسرحية لتأتي. الغربي الثقافي النسق أساسيا عمى المبني المضمرة الدالالت
 حاولوا الذي األبوي دورىم حول كذبيم وتكشف اإلنجميز، وحشية عمى الضوء وتسمط
 .لالستعمار ريعةكذ لو الترويج

 وتقويض فقط البريطاني الثقافي النسق تخريب إلى« كارناد» ييدف ولم
 النسقية الصورة يخرب أن أيًضا« كارناد» حاول بل «تيبو» عن المزيفة الصورة
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 الغرب اخترعيا التي الصورة تمك ،«تيبو» السمطان عن الينود أذىان في الراسخة
 بعد ليستقر مبرياليةاإل الكتابة من النسق نتقلا حيث. اليندي الشرقي لمرجل وصدرىا

 لتاريخ ونظرتيم خطاباتيم كل في ويتحكم اليندية، لألمة الثقافية الذىنية في ذلك
 «.تيبو»

 اليندي، الشعب من كثيرين حفيظة« تيبو» السمطان أحالم مسرحية أثارت فقد
 يكتب ألنو بالقتل هتيديد إلى األمر ووصول ،«كارناد» عمى اليجوم في سبًبا كانت بل
 باالحتفاء طالب حينما أيًضا« كارناد» ضد اليجوم وزاد«. تيبو» شخصية عن
 «. تيبو» باسم بكارناتاكا الدولي المطار بتسمية اليندية الحكومة ومطالبة« تيبو»ب

 ذىن في الراسخة ،«تيبو» لمسمطان النسقية الصورة تمك نأ إنكار يمكن وال
 ىي تمك كانت فقد شيء، ال من تتأسس ولم، فراغ من تأت لم اليندي، الشعب
 الروايات في أيضا نممسو ما وىذا االستعماري، الثقافي اإلرث غذاىا التي الصورة

 االمبراطوري التاريخ ىدف حيث«. تيبو» لشخصية اإلساءة في بالغت التي مبرياليةاإل
 عمى أو عم ر،المست لمشعب الثقافية البنية تغيير عمى يعمل ثقافي مضمر بث عمى
 عممية في الثقافي المؤلف بدور يعرف ما وىو. جديدة ثقافية بصبغة صبغو األقل
 المؤلف كالم تحت كالما وتبث المؤلف دور الثقافة تمعب حيث الثقافي النسق ترسيخ

 من مباشرة يمر يعيو، أن دون القارئ في تأثيرا وأكثر أقوى يبقى كالميا لكن المعيود،
 لمخطاب، المتمقي عمى كبيرة سمطة ذو مؤلف إنو وعيو، ليشكل رهشعو  ال إلى شعوره

 قمم تحرك التي ىي الثقافي، المؤلف في معنويا متجسدة إذا الثقافة أيضا، لو المنتج بل
 الثقافي المؤلف إن الحقيقي، المؤلف ىي لتكون يدري، ال حيث من المادي المؤلف

 من يحركيا دمى إال الماديون لفونؤ لما وما التأليف، لعبة يحرك الذي ىو المعنى بيذا
 )39. ص ،3071 ،كني ياسين .ستار خمف

 جديد ثقافي نسق خمق عمى حثه مما« كارناد» يدركه كان الذي الشيء وهو
 إحدى في« كارناد» يقول حيث. المسرحي النص ذلك خالل من مختمفة ثقافية وبنية
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 ننظر ولكن طائفته، أو دينه خالل من اإلنسان إلى ننظر أال يجب: الصحفية لقاءاته
 ولكن كارناتاكا، بوالية بنجالور مؤسس هو« تيبو» يكن فمم. لإلنسانية قدمه ما إلى

 أجل من حارب هندًيا زعيًما لكونه يعود باسمه بنجالور مطار لتسمية مطالبتي
 India) .هندي كل يعيه أن يجب الذي الشيء وهو ؛سبيمها في حياته وفقد الحرية،

today, 2015) 

 عن نسقية صورة خمق إعادة في نجحت« كارناد» مسرحية إن: القول خالصة
 تمك خالل من« كارناد» استطاع ،متسامح وقائد محب كأب تقديمو خالل من« تيبو»

 كتبت التي مبرياليةاإل التاريخية الروايات لكل مضاًدا تاريًخا يخمق أن النسقية الصورة
 ىنا ومن. آخر وثقافي معرفي بعدً  لو مضاًدا تاريخا« كارناد» مقخ فقد ،«تيبو» عن

 المضمرة، األنساق تفكيك غايتيا نقدي نشاط بمثابة« كارناد» مسرحيات أن يتضح
 التي القيم عن بعيًدا جديدة قيم إنتاج إعادة إلى ذلك خالل من« كارناد» ساعًيا
 عممية بمثابة المسرحية تمك نأ يايةالن في لنجد. االستعمارية الثقافية األنظمة أنتجتيا
 المضمرة الدالالت عن الكشف بغية األدبية السياسية الخطابات تمك لكل تفكيكية
 الضوء وتسمط« كارناد» مسرحية لتأتي ؛الغربي الثقافي النسق أساسيا عمى المبني
 لو الترويج حاولوا الذي األبوي دورىم حول كذبيم وتكشف اإلنجميز، وحشية عمى
 .لالستعمار يعةكذر 

 ولكن، فقط االمبريالية التاريخية الرواية إلغاء ىي« كارناد» ميمة تكن ولم
 حيث. اليندي الشعب أذىان في« تيبو السمطان» صورةل  جديد نسق رسم أيًضا
 تخريب عمى وعمل االستعماري الرسمي التاريخ أفسد بديل كتاريخ المسرحية عممت
 ىي والنتيجة. الماضية القرون خالل «تيبو» عن تصديرىا تم التي النسقية الصورة
 الذىنية الصورة ودحض ، نبيل كرجل «تيبو» رسم استطاعت مضادة نسقية صورة
 . اليندي الشعب ذاكرة في واستقرت االستعماري التاريخ روجيا التي عنو

 من. المترسخة الذىنية القيم لتمك مواجيتو في كارناد مسرح دور ظير حيث
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 لمبنى العامة السياقات عند كارناد ووقوف. مضادة ثقافية أنساق بناء إعادة خالل
 الثقافة أنتجتيا التي األنساق تمك عن والكشف. التاريخي لمسرد المكونة النصية
 ليست"  األدبي بالنص التاريخ عالقة عن( 3073) الغذامي يقول حيث. المييمنة
 الحقب عن لإلفصاح استخدامو في وال التاريخية خمفيتو ظل في النص بقراءة المسألة
 من كجزء مًعا منسوجان والتاريخ فالنص عمييا، المصطمح األنماط ذات التاريخية
 وتنميط تشكيل عمى تعين الثقافة أىمية أن عمى تركز الثقافية والدراسات. واحدة عممية
 (71. ص". )التاريخ
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 الهوامش

 يةعن رؤ  وط يده. وتدور حول عدد من أحالمبخ« السمطان تيبو»وىي مخطوطة فارسية كتبيا  (7)
 النبي، والصحابة، وىزيمة اإلنجميز. لممزيد عن المخطوطة انظر:

Sultan, T., & Husain, M. (2012). The dreams of Tipu Sultan. Ulan Press. 

 ،«تيبو السمطان» عن كتبوا الذين المؤرخين أىم من« م7703-م7177 كيرماني عمي» ويعد   (3)
 الكتاب عن لممزيد. م7714 عام اإلنجميزية المغة إلى« تيبو السمطان تاريخ» كتابو ترجمة وتم

  .History of Tipu Sultan. Susil Gupta Kirmani, M. (1864). :انظر

بأنيا سمسمة من الحروب عمى مدار الثالثة عقود األخيرة من  «ميسور األنجمو» حروبعرفت  (4)
ثم  ،كة ميسور والقوات البريطانية. فازت ميسور في الحرب األولىالقرن الثامن عشر بين ممم

 ,Dysonعمى يد البريطانيين.  7199وقتمو في الحرب الرابعة عام « تيبو»تمت ىزيمة 
2018, p. 78)) 

كان كورنويمز من أشير الضباط البريطانيين الذين تولوا منصب الحاكم العام عمى اليند، وقاد  (4)
األنجمو ». فيما عرف بالحرب 7193و7179بين عامي « السمطان تيبو» دكورنويمز حرًبا ض

 الثالثة.« ميسور
لشركة اليند الشرقية. ويعد  من أبرز ا مدير  «م7727-م7119الكولونيل مارك ويمكس »عمل  (1)

 .«حرب األنجمو ميسور»المستشرقين الذين كتبوا عن 
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