
 

  



 

 ثقافات املحلية ولغاتهاكيف عملت بريطانيا عىل تحق� ال

 

املعروف بـ اللورد    ) Thomas Babington Macaulay, Baron Macaulay of Rothleyتوماس بابنجتون ماكويل ( 

 م وهو سيايس كان عضواً يف الربملان الربيطا� ومؤرخ وشاعر. 1859م وتويف يف عام م  1800ماكويل ولد يف عام 

. ولعب  1848و   1846، وكمدير عام للمرصوفات ب� عامي 1841و  1839عمل ماكوالي كسكرت� للحرب ب� عامي 

دقيقة  "ليزية والغربية للتعليم يف الهند، ونرش حجته حول هذا املوضوع يف  كدوًرا رئيسيًا يف إدخال املفاهيم اإلن

اللغة اإلنكليزية1835عام    "ماكوالي الحجج قامئة عىل فوقية  وعدم جدوى دفع األموال لتعليم   ، ، وكانت جميع 

السنسكريتية   دراسة  اللغت�  األهداف  كانت  لو  حتى  والوالعربية  العحليةامل  رشائعالعقائد  الحكومة  ،  أن  تبار 

الدينية   املسائل  جميع  محايدة يف  تكون  أن  يجب  الهند  يف  الوحالربيطانية  للخرافات  والتاريخ شية"املثمرة   ،

الكاذب الفلك  وعلم  الكاذبالكاذب،  والطب  متكي" ويضيف:    ،"،  باطلألننا وجدناهم  دين  ولغة  فون مع   ..

ملس  "يف تعليم كيفية تطه� أنفسهم بعد  شبابهم    يضيعمعتربًا أن دعم هذا التعليم    "،قاحلة من املعرفة املفيدة

 أو ما هي نصوص الفيدا التي يكررونها للتكف� عن جر�ة قتل عنزة". الح�ر

بادر إىل تخصيص  ، الذي  1813من ميثاق  قنع مجلس العموم بإلغاء البند األول  كوالي يف هذا الخطاب أن ييحاول ما

األ   مبلغ وتعزيزه"، "إلحياء  البند،  حسب ما    دب  السكان  "ورد حرفيًا يف  الهند، وتشجيع  يف  املتعلم�  األصلي� 

املصطلح أن  (مع التنويه عىل    ولتقديم املعرفة والرتويج لها ب� السكان الربيطاني� عىل املُلكيات الربيطانية".

 الدقيق هو املستعمرات الربيطانية وليس املُلكيات). 

فيي لتطويعها  الكل�ت  أن يفّرس  البداية  يف  ماكوالي  لهحاول  يخطط  عبارة  �  واتخذ  بالعلوم  ،  املعرفة  "لتقديم 

  التي تقدمها اآلداب السنسكريتية والعربيةمنطلًقا لتسفيه املعرفة    والرتويج لها ب� سكان امللكيات الربيطانية"

 أم العلوم واللغات.    جعل اللغة اإلنكليزية، و � من األموالالتي ينفق عليها "النظام الرشقي للتعليم" الكث

ار  باعتباره خطوة للحفاظ عىل استقر لغات املحلية  الذي يدعم ال  كان مثة أصوات تدافع عن "النظام الرشقي للتعليم"

و  ال  أنالنظام،  تحول عن دعم  الطريقة  أي  بهذه  تسخيف هذا  رصيح""تدم�    هو مبثابةتعليم  ماكوالي  يحاول   .

  ائدة". "عد�ة الف  العتبارها لغات  عاتنا"،"ال يستجيب لتوق، فهو إن كان ذا فائدة للسكان األصلي� فهو  الستنتاجا

 من ثم يدعو ماكوالي للتفك� بالطريقة األكرث فائدة الستخدام املبلغ املخصص. و 



فعلت  "،  يقول  هأي معرفة باللغة السنسكريتية أو العربية. لكن  هليس لديلتأكيد أن  ثم ينتقل ماكوالي للحديث بأنفة  

لقد  ما بوسعي لتشكيل تقدير صحيح ل العربية والسنسكريتية.  قيمتها. لقد قرأت ترج�ت ألشهر األع�ل 

تحدثت، هنا يف بريطانيا، مع رجال يتميزون بإتقانهم لأللسنة الرشقية. أنا مستعد متاًما ألخذ التعلم الرشقي 

أ  رفًا واحًدا من مكتبة  أن  ينكر  بينهم من  أنفسهم. مل أجد مطلًقا من  أساس تثم� املسترشق�  وروبية  عىل 

مقبول   الغريب  لألدب  الجوهري  التفوق  إن  العربية.  والجزيرة  للهند  األصيل  األدب  كل  يستحق  كان  جيدة 

التعليم الرشقية الذين يدعمون خطة  اللجنة  أعضاء  عظمة  ثم �يض برسد تاريخي الثبات    ."بالفعل من قبل 

   اللغة اإلنكليزية. 

أننا ال نضمن يف الوقت   عليها،ثبت باألدلة التي ال �كن اإلجابة    "استجابة السكان األصلي� يقول ماكوالي:  وعن  

ذ الستشارة  يكفي  مبا  سيئًا  سيكون  األصلي�.  السكان  تعاون  صحتهم الحارض  حساب  عىل  الفكري  وقهم 

. نحن نفرض عليهم التعلم يغونهالفكرية. لكننا ال نتشاور مع أي منه�. إننا �نع عنهم التعلم الذي يستس

من  متقدم، يتحدث عن تقديم الت�س إىل اللجنة من قبل العديد  ثم يف مقطع    ."الذي يشعرهم بالغثيانالوهمي  

درسوا يف الكلية ملدة عرش أو اثني    أن بعضهم ممن   دعي ماكوالييحيث  ،  الطالب السابق� يف كلية السنسكريتية

قد تعرفوا عىل األدب والعلوم الهندوسية، وأنهم حصلوا عىل شهادات الكفاءة. وما هي مثر كل  "رش عاًما،  ع

املساعدة   دون  حالتنا  لتحس�  أمل ضئيل  سوى  لدينا  ليس  الشهادات،  الرغم من هذه  يقولون "عىل  هذا؟ 

إنهم �ثلون تعليمهم كرضر يدفعهم  "  ويعلق ماكوالي عىل هذه القضية فيقول:  "،الكر�ة من لجنتكم املوقرة

بة الحكومة بالتعويض، كرضر كانت الرواتب التي دفعت لهم أثناء وقوع الرضر تعويًضا غ� كاٍف إىل مطال

وال   الخبز  لهم  يشرتى  ال  ما  تعلم  الحياة يف  سنوات  أفضل  أضاعوا  لقد  أنهم عىل حق.  يف  أشك  وال  للغاية. 

 . "االحرتام

ة واستبدالها باإلنكليزية  هدافه بتهميش اللغات األصليوضوًحا عن أ أكرث  – كل� تقدم يف خطابه - ثم يصبح ماكوالي

غي�ها قبل أن يصلوا إىل  سيكون من العبث تثقيف الجيل الصاعد بهدف تثبيت األشياء التي نعني ت: "فيقول

 .لكل ما تحمله هذه اللغات من معرفة وتراث  بشكل وقح جًدا، وفوقي حتً�،  و�عن يف اإلساءة واإلهانة  ."الرجولة

"يتمتعون  اد منذ بداية الخطاب، يتحدث ماكوالي عن أن مثة محلي�  ويف منطق مفاجئ ومختلف عن النمط الذي س

أنهم وخاصة  "،  بالسخاء والذكاء الذي من شأنه أن يجعلهم مؤهل� ليك يصبحوا أعضاء يف لجنة التعليم العام

ساط األدبية يف القارة، أي و ، حتى يف األ ، "من غ� املعتاد أن تجد، يعّرب ماكواليبحسب تجربتهم االستع�رية

بقدر كب� من التسهيالت والصحة ك� نجد يف العديد من نكليزية  أجنبي �كنه التعب� عن نفسه باللغة اإل 

أفرتض أن ال أحد سوف يجادل يف أن اللغة اإلنجليزية صعبة للغاية بالنسبة للهندو مثل اليونانية  الهندوس، 



بالنسبة لإلنجليز. ومع ذلك، فإن شابًا إنجليزيًا ذكيًا، يف عدد سنوات أقل بكث� م� �ر به تالميذنا املأسوف 

السنسكريتية،   الكلية  يف  املؤلف� عليهم  أفضل  مؤلفات  تقليد  وحتى  واالستمتاع  القراءة  عىل  قادًرا  يصبح 

اليوناني�. أقل من نصف الوقت الذي ُ�كِّن فيه الشاب اإلنجليزي من قراءة ه�ودوت وسوفوكليس يجب  

"من املستحيل معتربًا أنه   مبارشة قبل أن يعود إلهانة الرجل الهندي ."أن ُ�كِّن هندًوا من قراءة هيوم وميلتون

  اإلنكليزيةلغة  ة مجازية ليعّرب عن قصور بيولوجي للهنود يف استيعاب الوهي عبار   أن نحاول تثقيف جسد الناس"،

 يًا إىل بذل قصارى الجهد لتشكيل فئة من املرتجم� الفوري�.  داع"األذواق واآلراء واألخالق والعقل"، التي تحمل  

نهاية خطابه العربية وال  ،ويف  الكتب  التي  دعا ماكوالي للتوقف عن طباعة  تسسنسكريتية  الذي "ال  الورق  اوي 

عليها"،   ، فإنه سيتقاعد من  مطالبهوالتوقف عن الدفع للطالب الذين يتعلمون، وإذا مل يتم تحقيق كل ما  طبع 

، والالهوت  لتاريخ العبثي، وامليتافيزيقا العبثية، والفيزياء السخيفةتشجيع ا"ـ  ألنه غ� مقتنع ب رئاسة اللجنة،  

 ". لتنشئة ساللة من العل�ء الذين يجدون منحهم الدراسية عبئًا وشينًا - -العبثي

اليوم، أسس الدول للسيطرة عليها، وهو ما تستمّر   الربيطا�  للتدخل  ماكوالي  منذ ذلك  التعليمية يف  املناهج  يف 

"، إلدخال مواد  لثقايف الربيطا�سنة، وحتى اليوم، تحت عناوين مختلفة، مثل "مجلس ا  200بريطانيا بفعله طوال  

الثقافية وغ�ها.   الهيمنة والسيطرة  تتناسب مع أجندات  وقد عمد ماكوالي من خالل تلك الرسدية، إىل  تعليمية 

فها  ، ألنها ال تنتج شيئًا ذا قيمة، بل ذهب أبعد من ذلك، ليصهمتقار لغتهم وتراثهم وتاريخالشعوب عىل اح  تأسيس

مبا شكك  " يف الرشق، ك�  تقدم العلم السليم"تعيق  التطرف يف الجهل والخرافات، و  عارف "العبثية" وتؤدي إىلبامل

تراث باعتبار وصل من  و ،  زائفة"،  "نصوص  زائفة". ه  "فلسفة  باعتبارها  املحلية،  بالفلسفة  املغلو   وملا   شكك  ب  كان 

فطري   تقدمسعى إىل  ؤمن بهذه الدونية، وسترشائح واسعة من الناس ستألنه مبهور بقوته، فإن  يتشبه بالغالب،  

قدمه لهم االستع�ر من تغذية يف هذا املجال، لينتقل من مرحلة استع�ر األرض إىل مرحلة  من خالل ما سيولكن  

. بالنظر إىل أن اللغات األجنبية يف كافة املجتمعات استع�ر النفوس، وهو ما مل تتخلص منه الشعوب حتى اليوم

ون ؤ ها يف خانة التقدم والتحرض، فيلجة تحاول متييز نفسها ووضعقأرستقراطية، أو قل، طب هي فعًال تعرب عن طبقة 

وتنموية حيث معرفة اللغات  تربوية  رقي، وليس من خلفية  جنبية، كدليل عىل التفوق والإىل تربية أوالدهم باللغة األ 

 نغالقًا وقومية. موجودة حتى يف أكرث املجتمعات ا ،  أو النمطيةة. وهذه الظاهرة اإلضافيتؤدي إىل اكتساب املعارف 
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 ١٨٣٥فرباير  ٢بتاريخ   ماكوالي،دقيقة بقلم املحرتم يت يب 

كان    ،أن املسار الذي اتبعوه حتى اآلن   العامة، هورأي بعض السادة الذين شكلوا لجنة التعلي�ت    نّ فإ  يبدو   ك�

سيكون    القانون الترشيعيفإن    صحيًحا،وإذا كان هذا الرأي    .1813محدًدا بدقة من قبل الربملان الربيطا� يف عام  

التي تعرتضنا لقد اعتقدت أنه من الصواب االمتناع عن أي دور يف إعداد الترصيحات املناوئة    .التغي�رضوريًا لض�ن  

 بصفتي عضًوا يف مجلس الهند.  يعرض أمامي، واالحتفاظ مبا يجب أن أقوله حول هذا املوضوع إىل أن اآلن

ال  فهو  ن يحمل املعنى الذي تم تعيينه له.  أ   ه�كن ،االنك�ش  فّن من فنونبأي  و   ،] ال يبدو يل أن قانون الربملان 2[

  وتعزيزه، التي سيتم دراستها. تم تخصيص مبلغ "إلحياء األدب  خصصةيحتوي عىل أي يشء عن اللغات أو العلوم امل

لكيات  املُ الربيطاني� عىل  سكان  الب�  والرتويج لها  ولتقديم املعرفة    الهند،وتشجيع السكان األصلي� املتعلم� يف  

باألحرى    يُقال،".  انيةالربيط ب   به،  مٌ مسلّ ما هو  أو  الربملان  يقصده  ما  "األدب"،أن  العريب  �كن    ـ  األدب  أن يعني 

والسنسكريتي فقط. أنهم مل يعطوا أبًدا لقب الرشف "املواطن األصيل املتعلم" للمواطن الذي كان عىل دراية بشعر  

فقط األشخاص الذين رمبا درسوا يف  لكنهم قصدوا أن يسموا بهذا االسم    نيوتن؛، وفيزياء وميتافيزيقيا لوك   ميلتون،

يف اإلله. ال يبدو أن هذا تفس� مرٍض    الذوبان وجميع أرسار  ،  ب اعشاأل جميع استخدامات  و   ، الكتب املقدسة للهندوس

، ولكنه اآلن  البلد الذي كان متفوقًا يف املعرفة عىل أمم أوروبا  مرص،للغاية. لنأخذ حالة موازية: لنفرتض أن الباشا يف  

 ،عىل تعلمه"  األصلي�سكان مرص    وتشجيع،  ، كان يخصص مبلًغا لغرض "إحياء األدب وتعزيزهمن ذلك بكث�  أقل

،  سنوات لدراسة اله�وغليفية  مهالهمإل   ��)(منصب عث شاليكباال"هل �كن ألي شخص أن يستنتج أنه قصد شباب  

  بعبادةالخاصة  مكنة من الطقوس  ، والتأكد بكل دقة موالبحث يف جميع املذاهب املقنعة تحت حكاية أوزوريس 

كان    املسالت،بدالً من توظيف رعاياه الصغار يف فك رموز    كان،؟ هل سيُتهم بحق بعدم االتساق إذا  لصالقطط والب

 ، ويف جميع العلوم التي تعترب تلك اللغات مفاتيح رئيسية لها؟ بتعليمهم باللغت� اإلنجليزية والفرنسية  عليه أن يأمر 

وتتبعها كل�ت أخرى تبدو حاسمة متاًما عىل    كاهلهم،التي يعتمد عليها مؤيدو النظام القديم ال تثقل  ] الكل�ت  3[

وهي العبارة   "،ليس فقط من أجل "إحياء األدب يف الهند  دية)لروبيي (العملة الهنهذه الرزمة من ا  الجانب اآلخر

الربيطانية"    امللكيات ويج لها ب� سكان  ولكن أيًضا "لتقديم املعرفة بالعلوم والرت   بالكامل،  متربيراتهالتي تأسس عليها  

 التغي�ات التي أتعهد بها.  لترشيعالتي تكفي  املناسبة الكل�ت هذه هي-

، سأقرتح  معيإذا اختلفوا أما فلن يكون هناك رضورة التخاذ أي إجراء ترشيعي.  طرحي، ] إذا وافق املجلس عىل 4[

 ي تنشأ عنه الصعوبة. الذ 1813ذلك البند األول من ميثاق  بإلغاءإجراًء قص�ًا  



استخدموا   "النظام الرشقي للتعليمـ "] الحجة التي كنت أفكر فيها ال تؤثر إال عىل شكل اإلجراء. لكن املعجب� ب 5[

بالنظام    ةمرهون  العقيدة العامةفهي حاسمة ضد كل تغي�. إنهم يتصورون أن    بصحتها، والتي إذا اعرتفنا    أخرى،حجة  

من األموال التي تم إنفاقها حتى اآلن يف تشجيع دراسة اللغت� العربية والسنسكريتية    وأن تغي� تخصيص أي  الحايل،

إىل هذا   يكونوا قد توصلواسيكون مبثابة تدم� رصيح. ليس من السهل أن نفهم من خالل أي عملية تفك� �كن أن  

األشكال عن املنح    ال تختلف بأي شكل من  ، االستنتاج. املنح التي يتم تقد�ها من الخزانة العامة لتشجيع األدب

املقدمة من نفس املحفظة ألشياء أخرى ذات فائدة حقيقية أو مفرتضة. وجدنا مصحة يف مكان نفرتض أنه يتمتع  

فهل   نيعني ذبصحة جيدة.  أن  تستجيب    تعهدلك  النتيجة ال  كانت  إذا  بالحفاظ عىل مصحة هناك  أنفسنا  عىل 

إذا رأينا بعد ذلك سببًا لالعتقاد    العامة،تهاكًا للعقيدة  . هل يعد وقف األع�ل انالدعامةلتوقعاتنا؟ نبدأ يف تشييد  

  تتهدد بأن املبنى سيكون عديم الفائدة؟ حقوق امللكية مقدسة بال شك. لكن ال يشء يهدد تلك الحقوق بقدر ما هو  

م يف الحقيقة  وهو نسبها إىل أشياء ال تنتمي إليها. أولئك الذين ينقلون قدسية امللكية إىل االنتهاكات ه  لألسف،اآلن  

  كال،   -امللكية عدم الشعبية وهشاشة االنتهاكات. إذا أعطت الحكومة ألي شخص تأكيًدا رسميًا    مسألةينقلون إىل  

بأنه سيحصل عىل دخل مع� كمدرس أو متعلم   - إذا كانت الحكومة قد أثارت يف ذهن أي شخص توقًعا معقوًال  

املالية. أفضل أن أخطئ يف جانب التحرر تجاه األفراد   الشخص هذافوائد ، فأنا أحرتم ريتية أو العربيةكللغة السنس

  معينة،. لكن الحديث عن حكومة تتعهد بتدريس لغات معينة وعلوم  العقيدة العامةعىل أن أعا� من التشكيك يف  

و يل غ� ذي  يبد  تنفجر،عىل الرغم من أن هذه العلوم قد  الفائدة،عىل الرغم من أن هذه اللغات قد تصبح عد�ة 

مغزى. ال توجد كلمة واحدة يف أي صك عام �كن االستدالل منه عىل أن الحكومة الهندية كانت تنوي عىل اإلطالق  

لو كان األمر بخالف    ولكن،.  ائمدأو اعتربت أن وجهة هذه األموال ثابتة بشكل    املوضوع، تقديم أي تعهد بشأن هذا  

ا يف إلزامنا بأي تعهد بشأن مثل هذا املوضوع. لنفرتض أن حكومة ما يف  كان عّيل أن أنكر اختصاص أسالفن  ذلك،

  الجدري، تلقيح جميع رعاياها ضد    الوقت، حتى نهاية    ينبغي،القرن املايض قد سنت بأقىص قدر من الجدية أنه  

؟ هذه الوعود  لقاح الجدري)(اكتشاف    فهل ستلتزم تلك الحكومة باالستمرار يف هذه امل�رسة بعد اكتشاف جي�

،  ، هذه الحقوق املكتسبة التي ال متنح ألحد، والتي ال �كن ألحد أن �نحها إخالء طرفائهاإيفأحد بلب التي ال يطا

  عقلية ، �كن أن يفهمها أشخاص يتمتعون بقدرات ، هذا الرسقة التي ال تجعل أحًدا أفقرهذه امللكية بدون مالك�

يتم استخدامه بانتظام يف كل من إنجلرتا    الكل�ت،ال  . إنني أعترب هذا االلت�س مجرد شكل من أشكملكايتأعىل من  

 للدفاع عن كل إساءة ال �كن التذرع بها.  والهند،

] أعترب أن مبلغ الروبية هذا تحت ترصف الحاكم العام يف مجلسه بغرض تعزيز التعلم يف الهند بأي طريقة قد  6[

اللغة  يُعتقد أنها أكرث استحسانًا. أنا أعترب سيادته حرًا متامً  بأنه لن يتم توظيفه بعد اآلن يف تشجيع  التوجيه  ا يف 



لن يتم إنفاق املزيد من    وإال  ستنخفض،  "ميسور"ألنه يوجه بأن املكافأة عىل قتل النمور يف    والسنسكريتية،العربية  

 يف الكاتدرائية.   املطاردةاملال العام عىل 

يفه حيث يجب أن توجه الحكومة من أجل التحس� الفكري  ] نصل اآلن إىل جوهر األمر. لدينا صندوق يتم توظ7[

 ما هي الطريقة األكرث فائدة الستخدامه؟  هو، لشعب هذا البلد. السؤال البسيط 

وهي أن اللهجات التي يتحدثها السكان األصليون يف هذا   واحدة،] يبدو أن جميع األطراف متفقون عىل نقطة  8[

وهي عالوة عىل ذلك فق�ة ووقحة للغاية حتى يتم إثرائها    علمية،مات أدبية وال  الجزء من الهند ال تحتوي عىل معلو 

  الجوانب، . يبدو أنه من املسلم به من جميع  لهافلن يكون من السهل ترجمة أي عمل ذي قيمة    أخرى،من جهة  

ال �كن أن يتأثر يف    أن التحسن الفكري لتلك الفئات من األشخاص الذين لديهم وسائل ملتابعة الدراسات العليا

 الوقت الحارض إال من خالل لغة ليست العامية بينهم. 

] ف�ذا تكون هذه اللغة؟ نصف أعضاء اللجنة يؤكدون أنه ينبغي أن تكون اللغة اإلنجليزية. النصف اآلخر يويص  9[

 ل التي تستحق املعرفة؟ ما هي اللغة األفض -بشدة باللغت� العربية والسنسكريتية. يبدو يل أن السؤال برمته هو 

] ليس لدي أي معرفة باللغة السنسكريتية أو العربية. لكنني فعلت ما بوسعي لتشكيل تقدير صحيح 10[

مع رجال   ،ريطانيايف بهنا    تحدثت،ريتية. لقد  ك لقيمتها. لقد قرأت ترج�ت ألشهر األع�ل العربية والسنس

الرشق التعلم  ألخذ  متاًما  مستعد  أنا  الرشقية.  لأللسنة  بإتقانهم  املسترشق� يتميزون  تثم�  أساس  عىل  ي 

أنفسهم. مل أجد مطلًقا من بينهم من ينكر أن رفًا واحًدا من مكتبة أوروبية جيدة كان يستحق كل األدب 

اللجنة  أعضاء  قبل  بالفعل من  مقبول  الغريب  لألدب  الجوهري  التفوق  إن  العربية.  والجزيرة  للهند  األصيل 

 الذين يدعمون خطة التعليم الرشقية. 

 

أن قسم األدب الذي يحتل فيه الكتاب الرشقيون مرتبة عالية هو الشعر.    أعتقد،عىل ما    خالف،] لن يكون هناك  11[

الدول   بشعر  مقارنته  والسنسكريتي �كن  العريب  الشعر  إن  بالقول  غامر  بأي مسترشق  ألتق مطلًقا  مل  وبالتأكيد 

 األع�ل التي يتم فيها تسجيل الحقائق والتحقيق يف  األوروبية العظيمة. ولكن عندما ننتقل من أع�ل التخيل إىل 

يصبح تفوق األوروبي� ال يقاس متاًما. أعتقد أنه ليس من قبيل املبالغة القول إن جميع املعلومات   العامة،املبادئ  

 أكرث  التاريخية التي تم جمعها من جميع الكتب املكتوبة باللغة السنسكريتية أقل قيمة م� �كن العثور عليه يف

  األخالقية، االختصارات التافهة املستخدمة يف املدارس اإلعدادية يف إنجلرتا. يف كل فرع من فروع الفلسفة املادية أو 

 يكون الوضع النسبي للشعب� هو نفسه تقريبًا. 



م ] فكيف إذن تقف القضية؟ علينا أن نثقف الناس الذين ال يستطيعون يف الوقت الحارض أن يتعلموا بلغته12[

. إنه يحتل مكانة بارزة  بالكاد رضورية للتلخيص  ادعاءات لغتنا  إنّ األم. يجب أن نعلمهم بعض اللغات األجنبية.  

بن�ذج من كل    اليونان، حتى ب� لغات الغرب. إنه ميلء بأع�ل التخيل التي ال تقل شأناً عن أنبل ما أورثتنا إياه  

كأدوات    والذي،   تجاوزه، ونادًرا ما يتم    رسد، يه عىل أنه مجرد  الذي يُنظر إل  التاريخي، ذات التكوين    البالغة، أنواع  

  - مع متثيالت عادلة وحيوية للحياة البرشية والطبيعة البرشية    -   أنه تساوى  مل يحدث   والسيايس،للتعليم األخالقي  

مات كاملة وصحيحة تحرتم  مبعلو  -مع التكهنات األكرث عمًقا حول امليتافيزيقيا واألخالق والحكومة والفقه والتجارة  

أو لتوسيع عقل اإلنسان. من يعرف تلك اللغة لديه   الراحة،لزيادة    الصحة،كل علم تجريبي �يل إىل الحفاظ عىل  

حق الوصول إىل كل الرثوة الفكرية الهائلة التي أنشأتها جميع أمم األرض وخزنتها عىل مدى تسع� جيال. �كن  

اآلن بهذه اللغة له قيمة أكرب من جميع األدبيات التي كانت موجودة قبل ثالمثائة  األدب املوجود    إن  القول بثقة

العامل مًعا.   الطبقة    الهند،. يف  وهذا ليس كّل يشءعام يف جميع لغات  التي تتحدثها  اللغة  اللغة اإلنجليزية هي 

تمل أن تصبح لغة التجارة عرب  الحاكمة. يتحدث بها الطبقة العليا من السكان األصلي� يف مقاعد الحكومة. من املح

  - أحده� يف جنوب إفريقيا واآلخر يف أسرتاليا  االرتفاع، بحار الرشق. إنها لغة مجتمع� أوروبي� عظيم� آخذين يف 

  ألدبنا، املجتمعات التي تزداد أهمية كل عام وأكرث ارتباطًا بإمرباطوريتنا الهندية. سواء نظرنا إىل القيمة الجوهرية  

 األجنبية،من ب� جميع اللغات    اإلنجليزية،س�ى أقوى سبب لالعتقاد بأن اللغة    البلد،الوضع الخاص لهذا  أو إىل  

 هي اللغة األكرث فائدة ملوضوعاتنا األم.  

  ال توجد كتب حول يعرتف الجميع أنه  ] السؤال املطروح أمامنا اآلن هو ببساطة ما إذا كنا سنعلم اللغات التي13[

األنظمة  و ،  تدريس العلوم األوروبية  يف   عندما يكون يف مقدورنا تعليم هذه اللغة  بها. أي موضوع تستحق مقارنتها  

  نتمكن من ، عندما  تختلف عن تلك املوجودة يف أوروبا تختلف إىل األسوأ ، وما إذا كنا  ح�  باالعرتاف العاملي  التي

، والعقائد الطبية التي من شأنها أن  النفقات العامة  فإن علينا أن نؤيد ،  يرعاية الفلسفة السليمة والتاريخ الحقيق

، وعلم الفلك الذي من شأنه أن يحرك الضحك لدى الفتيات يف مدرسة داخلية   زيبالطب البيطري االنكليتلحق العار  

، والجغرافيا مصنوعة من بحار من  يسود ثالث� ألف سنةو  ،ثالث� قدًمابطول  ، والتاريخ الحافل بامللوك  إنجليزية

 العسل األسود وبحار من الزبدة . 

  هناك، مون نفس الدرس.  وجميعهم يعلّ   امل�ثلة، ] لسنا بدون خربة إلرشادنا. يقدم التاريخ العديد من الحاالت  14[

لعقل    الذي أعطي   لعظيم املعطى من الدافع ا  �كن نسيانه�حالتان ال    ،احتى ال نذهب بعيدً   الحديثة، يف األزمنة  
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 . �كانوا جاهل� وبربري ، يف اآلونة األخ�ةيف البلدان  التي زرعت والفنون والعلوم  املنقى، 



ربية يف نهاية القرن الخامس عرش وبداية  ] املثال األول الذي أش� إليه هو اإلحياء الكب� للحروف ب� الدول الغ15[

كان كل يشء تقريبًا يستحق القراءة وارًدا يف كتابات اإلغريق والرومان القدماء.    الوقت، القرن السادس عرش. يف ذلك  

هل أهملوا لغة ثوسيديدس    اآلن، لو كان أسالفنا قد ترصفوا عىل النحو الذي أشارت إليه لجنة التعليم العام حتى  

ولغة شيرشون  وأفال  القد�ة    وتاسيتوس،طون  اللهجات  انتباههم عىل  ومل    لجزيرتنا، لو حرصوا  يطبعوا شيئًا  لو مل 

  -   النورماندية،يدرسوا شيئًا يف الجامعات سوى السجالت التاريخية باللغة األنجلوساكسونية والرومانسية بالفرنسية 

لساننا لشعب    وأشام،نانية والالتينية بالنسبة ملعارصي مور  هل كانت إنجلرتا عىل ما هي عليه اآلن؟ ما كانت اليو 

األدب   كان  إذا  في�  أشك  القد�ة.  الكالسيكية  العصور  أدب  من  قيمة  أكرث  اآلن  اإلنجليزي  األدب  أصبح  الهند. 

سبيل  يف التاريخ عىل    -السنسكريتي ذا قيمة كتلك الخاصة بأسالفنا الساكسوني� والنورماندي�. يف بعض األقسام  

 أنا متأكد من أن األمر أقل من ذلك بكث�.   -املثال 

خرجت أمة كانت يف    املاضية،هناك حالة أخرى ما زالت أمام أعيننا. خالل املائة وعرشين سنة    إن] �كن القول  16[

خذت  وأ   فيه،السابق يف حالة همجية مثل تلك التي كان فيها أجدادنا قبل الحروب الصليبية من الجهل الذي غرقت  

مكانها ب� املجتمعات املتحرضة. أنا أتحدث عن روسيا. توجد اآلن يف ذلك البلد طبقة كب�ة متعلمة تزخر بأشخاص  

ويف الوقت الحارض أد� من الرجال األكرث إنجازًا الذين يزينون أفضل دوائر    الوظائف،مؤهل� لخدمة الدولة يف أعىل  

  البنجاب، رمبا كانت وراء   دنا، أجدايف زمن   التي،إلمرباطورية الشاسعة باريس ولندن. هناك سبب لألمل يف أن هذه ا

تضغط بشدة عىل فرنسا وبريطانيا يف مس�ة التحس�. وكيف تم هذا التغي�؟ ليس من خالل  أحفادنا،رمبا يف زمن 

العجائز التي  موسكو بقصص النساء    يف  اببليس من خالل تغذية عقل الش  الوطنية؛ اإلطراء عىل األحكام املسبقة  

عىل دراسة    م؛ ليس بتشجيعهبأساط� كاذبة عن القديس نيكوالس  مسهؤو ؛ ليس مبلء ر الوقحون  ماعتقدها آباؤه

، هل العامل قد خلق أم ال يف الثالث عرش من سبتمرب. ليس من خالل وصفه بأنه "املواطن األصيل  السؤال الكب�

كن بتعليمه تلك اللغات األجنبية التي ُوضعت بها أكرب قدر من  ول  هذه؛املتعلم" بعد أن أتقن جميع نقاط املعرفة 

وبالتايل جعل كل تلك املعلومات يف متناوله. لغات أوروبا الغربية املتحرضة يف روسيا. ال أشك يف أنهم    املعلومات،

  سيفعلون للهندو ما فعلوه للتتار.

ننا يجب  إ به من قبل النظرية والتجربة؟ يقال    ] وما هي الحجج ضد هذا املسار الذي يبدو أنه مشابه موىص17[

 وال �كننا القيام بذلك إال من خالل تعليم اللغة السنسكريتية والعربية.  األصلي�،السكان مع تعاون الأن نؤمن  

] ال أستطيع بأي حال من األحوال أن أعرتف أنه عندما تتعهد أمة ذات إنجازات فكرية عالية باإلرشاف عىل  18[

ليس من    ذلك، يجب عىل املتعلم� تحديد الدورة التي يجب أن يأخذها املعلمون. ومع    نسبيًا، اهلة  تعليم أمة ج

أننا ال نضمن يف الوقت    عليها،الرضوري قول أي يشء حول هذا املوضوع. ألنه ثبت باألدلة التي ال �كن اإلجابة  



وقهم الفكري عىل حساب صحتهم الفكرية. لكننا  الحارض تعاون السكان األصلي�. سيكون سيئًا مبا يكفي الستشارة ذ

الذي يشعرهم . نحن نفرض عليهم التعلم الوهمي يغونهال نتشاور مع أي منه�. إننا �نع عنهم التعلم الذي يستس

 .بالغثيان

] ثبت ذلك من خالل حقيقة أننا مجربون عىل دفع أجور طالبنا من اللغت� العربية والسنسكريتية يف ح� أن  19[

ين يتعلمون اللغة اإلنجليزية مستعدون للدفع لنا. كل الترصيحات يف العامل حول حب السكان األصلي� أولئك الذ

ال �كننا أن نجد يف كل إمرباطوريتنا الشاسعة طالبًا واحًدا    حقيقة أنه   أبًدالهجاتهم املقدسة لن تفوق  لوتبجيلهم  

 إال إذا دفعنا له.  اللهجات، ح لنا بذلك علمه تلك سيسم

. يبدو أن عدد الطالب العرب بلغ سبعة وسبع�. 1833، شهر ديسمرب  لشهر واحد  املدرسة] أمامي اآلن حسابات  20[

روبية يف الشهر. عىل الجانب اآلخر    500يحصل الجميع عىل رواتب من الجمهور. املبلغ الكامل املدفوع لهم يتجاوز  

 ن الحساب يقف العنرص التايل: م

 روبية.   103 - ق من طالب اللغة اإلنجليزية الخارجي� لشهور مايو ويونيو ويوليو املايض املبلغ املقتطع املحقّ 

وأنه ليس من املوضة للطالب يف    الظواهر، ] لقد قيل يل إنه ملجرد نقص الخربة املحلية أنني مندهش من هذه  21[

ؤوليتهم الخاصة. هذا فقط يؤكد يل يف آرايئ. ال يوجد يشء مؤكد أكرث من أنه ال �كن يف  الهند أن يدرسوا عىل مس

أي جزء من العامل أن يكون رضوريًا لدفع املال للرجال مقابل القيام مبا يعتقدون أنه ممتع أو مربح. الهند ليست  

، أو الرتداء ق�ش  �جائع  واما يكوناستثناء من هذه القاعدة. ال يطلب شعب الهند دفع أجر مقابل أكل األرز عند

األطفال الذين يتعلمون حروفهم والقليل من الحساب   - صويف يف موسم الربد. لالقرتاب من القضية املعروضة علينا:  

يتقاىض أجرًا مقابل تعليمهم. ملاذا إذن من الرضوري دفع    ع لهم، بلهو ال يدفاالبتدايئ من مدير مدرسة القرية  

ريتية والعربية لغات ال  كتعلم اللغة السنسكريتية والعربية؟ من الواضح ألنه يُعتقد عامليًا أن السنساملال للناس ل

 تكون حالة السوق هي االختبار البولييس.  املوضوعات،يعوض معرفتها عن عناء اكتسابها. يف كل هذه 

م تقديم الت�س إىل اللجنة العام  إذا كانت هناك حاجة إىل أدلة أخرى. ت  فيها، ] هناك أدلة أخرى غ� مرغوب  22[

املايض من قبل العديد من الطالب السابق� يف كلية السنسكريتية. وذكر امللتمسون أنهم قد درسوا يف الكلية ملدة  

وأنهم حصلوا عىل شهادات الكفاءة. وما    ،ةالهندوسي  والعلوم  وأنهم قد تعرفوا عىل األدب  عاًما،عرش أو اثني عرش  

ليس لدينا سوى أمل ضئيل لتحس� حالتنا دون املساعدة    الشهادات،يقولون "عىل الرغم من هذه    هي مثر كل هذا؟

دون ترك أي أمل يف التشجيع واملساعدة    عموًمامواطنونا  إلينا  بها  والالمباالة التي ينظر    املوقرة،الكر�ة من لجنتكم  

وليس أماكن ذات كرامة    -ل مناصب تابعة للحكومة  فإنهم يطلبون التوصية بهم للحاكم العام لشغ  ولذلك،منهم. "  



الوجود فقط. يقولون "نريد وسائل من أجل حياة كر�ة    مكافآت، عالية أو   التي قد متكنهم من  ولكن مثل تلك 

وهو أمر ال �كننا الحصول عليه بدون مساعدة الحكومة التي تعلمنا بواسطتها منذ الطفولة".   دريجي،التولتحسيننا  

بعد أن ترصفت بتحرر معهم    أبًدا،ا بالقول بشكل مث� للشفقة أنهم عىل يق� من أنه مل تكن نية الحكومة  واختتمو 

 أن ترتكهم يف حالة من العوز واإله�ل. تعليمهم،أثناء 

حتى أكرثها   االلت�سات،] لقد اعتدت عىل رؤية االلت�سات املقدمة للحكومة للحصول عىل تعويض. كل تلك  23[

الخسائر قد    منطقية،غ�   إلحاقها. هؤالء هم   تكبدتها،استمرت عىل افرتاض أن بعض  وأن بعض األخطاء قد تم 

  عاًما، لدعمهم من قبل الجمهور خالل اثني عرش    مجانًا،بالتأكيد أول امللتمس� الذين طالبوا بالتعويض عن تعليمهم  

مؤثثً  العامل  إىل  إرسالهم  إن  �ثم  والعلم.  باألدب  الحكومة جيًدا  مطالبة  إىل  يدفعهم  كرضر  تعليمهم  �ثلون  هم 

كرضر كانت الرواتب التي دفعت لهم أثناء وقوع الرضر تعويًضا غ� كاٍف للغاية. وال أشك يف أنهم عىل   بالتعويض،

يزة تكلفة  الخبز وال االحرتام. بالتأكيد رمبا وفرنا بامل  يشرتى لهمال أفضل سنوات الحياة يف تعلم ما  ضاعواأحق. لقد  

وبائس�.   الفائدة  األشخاص عد�ي  الجمهور وموضوًعا    بالتأكيد،جعل هؤالء  أعباًء عىل  ليكونوا  الرجال  يُنشأ  قد 

الزدراء ج�انهم بتكلفة أقل إىل حد ما للدولة. لكن هذه هي سياستنا. نحن ال نقف حيادي� يف الرصاع ب� الحق  

إىل الصعوبات الطبيعية التي تعيق    ، ي� تحت تأث� تحيزاتهم الوراثيةوالباطل. نحن ال نكتفي برتك السكان األصل

مثل التي ال يجب أن تُعطى    واملكافآت، ، نضيف صعوبات كب�ة من صنعنا. الهبات  تقدم العلم السليم يف الرشق

 نحن نرسف يف النصوص الزائفة والفلسفة الزائفة.  الحقيقة، حتى لنرش 

خلق الرش الذي نخافه. نحن نقوم بتلك املعارضة التي ال نجدها. إن ما ننفقه عىل  ] بالترصف بهذه الطريقة ن 24[

كليات اللغة العربية والسنسكريتية ليس مجرد خسارة كب�ة لقضية الحقيقة. إنها مكافأة مالية تُدفع لرتبية أبطال  

صب� الذين يدفعهم عىل  الخطأ. إنها تتجه لتشكيل عش ليس فقط من الباحث� عن أماكن عاجزة ولكن من املتع

حد سواء العاطفة واالهت�م إلثارة رصخة ضد كل مخطط مفيد للتعليم. إذا كان ينبغي أن يكون هناك أي معارضة 

فستكون تلك املعارضة من تأث� نظامنا. س�أسه أشخاص مدعوم� من   به،ب� السكان األصلي� للتغي� الذي أويص 

كل� كانت هذه املعارضة مرعبة. سيتم تعزيزها   الحايل،� طالت مدة ثباتنا يف مسارنا رواتبنا ومدرب� يف كلياتنا. كل

ليس لدينا أي صعوبة يف الفهم.    لنفسه، إذا تُرك    األصيل،كل عام من قبل املجندين الذين ندفع لهم. من املجتمع  

 إىل الوجود ورعيناها بقوة.  اصطناعية،بوسائل  استدعيناها،كل التذمر يأيت من تلك املصلحة الرشقية التي 

ال يكون مثل� �ثله    لذاته، عندما يُرتك    املحيل، ] هناك حقيقة أخرى تكفي وحدها إلثبات أن شعور الجمهور  25[

العربية   الكتب  لطباعة  روبية  فوق  روبية  وضع  املناسب  من  أنه  اللجنة  اعتقدت  لقد  القديم.  النظام  أنصار 

  مجلد، لص من نسخة واحدة. متأل ثالثة وعرشون ألف  والسنسكريتية. تلك الكتب ال تجد مشرتين. نادًرا ما يتم التخ



باألحرى غرف الخشب  والربع،معظمها من األوراق   اللجنة للتخلص من جزء من مخزونهم  املكتبات أو  . تسعى 

  الهائل من األدب الرشقي من خالل توزيع الكتب. لكنهم ال يستطيعون العطاء بالرسعة التي يطبعونها. يتم إنفاق 

مبا فيه الكفاية. خالل السنوات  وافر   كنزحوايل عرشين ألف روبية سنويًا يف إضافة كتل جديدة من نفايات الورق إىل  

الثالث املاضية تم إنفاق حوايل ست� ألف روبية عىل هذا النحو. مل يدر بيع الكتب العربية والسنسكريتية خالل  

تبيع جمعية الكتاب املدريس سبعة أو مثانية آالف مجلد   ذلك، ف روبية. يف غضون الثالث أال  أكرث من لسنواتتلك ا

 وال تدفع فقط نفقات الطباعة بل تحقق ربًحا بنسبة عرشين باملائة. عىل نفقاتها.  عام، باللغة اإلنجليزية كل 

الكتب  30[ رئييس من  بشكل  تعلمه  يجب  الهندويس  القانون  أن  من    املحمديقانون  ال و   السنسكريتية،] حقيقة 

، ولكن يبدو أنه ال يؤثر عىل اإلطالق يف السؤال. نحن مأمورون من قبل الربملان  تم اإلرصار عليه كث�ًا  العربية، الكتب  

  املدونة، لهذا الغرض. حاملا يتم إصدار  مساعدة  لجنة القانون  للتأكد من قوان� الهند واستيعابها. وقد قدمت لنا  

الفائدة    Hedayaو    Shastersح  ستصب لـ    moosiff  ـ لعد�ة  . آمل وأثق أنه قبل أن يكمل  Sudder Ameenأو 

سيتم االنتهاء من هذا العمل الرائع. من الواضح    دراستهم،األوالد الذين يلتحقون اآلن باملدرسة والكلية السنسكريتية  

 ء التي نعني تغي�ها قبل أن يصلوا إىل الرجولة. األشيا  تثبيت أنه سيكون من العبث تثقيف الجيل الصاعد بهدف 

] ولكن هناك حجة أخرى تبدو أكرث صعوبة. يقال إن اللغة السنسكريتية والعربية ه� اللغتان اللتان كُتبت  31[

، وهم عىل هذا الحساب يستحقون تشجيًعا خاًصا. من املؤكد أنه من  به� الكتب املقدسة ملئات املالي� من الناس

بل محايدة يف جميع املسائل الدينية. لكن لتشجيع    فحسب، الحكومة الربيطانية يف الهند أال تكون متسامحة    واجب

فقط ألن ذلك األدب غرس أخطر األخطاء يف املوضوعات    صغ�ة، املعرتف به عىل أنه ذو قيمة جوهرية    األدب،دراسة  

أن يتم   يجباألخالق أو حتى مع ذلك الحياد ذاته الذي هو مسار يصعب التوفيق بينه وب� العقل و  أهمية،األكرث 

علينا أن  هل  اللغة قاحلة من املعرفة املفيدة.  هذه  . من املحظور أن جميًعاك� نتفق    الحفاظ عليها بشكل مقدس 

ألننا    الكاذب،والطب    الكاذب،وعلم الفلك    الكاذب،نعلمه ألنه مثمر للخرافات الوحشية. علينا أن نعلم التاريخ  

عن تقديم أي تشجيع عام ألولئك الذين    دامئًا،وأثق أننا سنمتنع    �تنع،باطل. نحن    متكيفون مع دين   وجدناهم

هل �كننا رشوة الرجال    النحو، يشاركون يف عمل تحويل السكان األصلي� إىل املسيحية. وبين� نترصف عىل هذا  

علم كيفية تطه� أنفسهم بعد ملس الح�ر أو ما  إلضاعة شبابهم يف ت   الدولة،من عائدات    الئق، بشكل معقول أو  

 جر�ة قتل عنزة؟ عن  هي نصوص الفيدا التي يكررونها للتكف�

] من املسلم به من قبل دعاة التعلم الرشقي أنه ال �كن ألي مواطن يف هذا البلد أن يحصل عىل أكرث من مجرد  32[

إليها بشكل دائم. إنهم يصفون التعليم   يلمحون  لكنهمالقليل من اللغة اإلنجليزية. إنهم ال يحاولون إثبات ذلك.  

الذي يويص به خصومهم عىل أنه مجرد تعليم إماليئ للكتاب. إنهم يفرتضون أنه ال �كن إنكار أن السؤال هو ب�  



جهة  واملعرفة السطحية بأساسيات اللغة اإلنجليزية من    جهة،املعرفة العميقة باألدب الهندويس والعريب والعلم من  

بل افرتاض مخالف لكل العقل والخربة. نحن نعلم أن األجانب من جميع الدول    افرتاض،أخرى. هذا ليس مجرد  

يتعلمون لغتنا بشكل كاٍف للوصول إىل كل املعارف األكرث غموًضا التي تحتوي عليها بشكل كاٍف لالستمتاع حتى  

هذه املدينة بالذات سكان أصليون مؤهلون متاًما ملناقشة  بالنعم األكرث حساسية لكتابنا األكرث اصطالًحا. يوجد يف  

األسئلة السياسية أو العلمية بطالقة ودقة يف اللغة اإلنجليزية. لقد سمعت عن السؤال ذاته الذي أكتب عنه اآلن  

ىل  والذي متت مناقشته من قبل السادة املحلي� الذين يتمتعون بالسخاء والذكاء الذي من شأنه أن ينسب الفضل إ

أي أجنبي    القارة، حتى يف األوساط األدبية يف    تجد،من غ� املعتاد أن    الواقع،أي عضو يف لجنة التعليم العام. يف  

  أفرتض �كنه التعب� عن نفسه باللغة اإلنجليزية بقدر كب� من التسهيالت والصحة ك� نجد يف العديد من الهندوس.  

جليزية صعبة للغاية بالنسبة للهندو مثل اليونانية بالنسبة لإلنجليز. ومع  سوف يجادل يف أن اللغة اإلن  أحدال    أن

  السنسكريتية، يف الكلية  املأسوف عليهميف عدد سنوات أقل بكث� م� �ر به تالميذنا   ذكيًا،فإن شابًا إنجليزيًا  ذلك،

. أقل من نصف الوقت الذي ُ�كِّن  يصبح قادًرا عىل القراءة واالستمتاع وحتى تقليد مؤلفات أفضل املؤلف� اليوناني�

 فيه الشاب اإلنجليزي من قراءة ه�ودوت وسوفوكليس يجب أن ُ�كِّن هندًوا من قراءة هيوم وميلتون. 

، وأننا لسنا مقيدين بأي  1813] لتلخيص ما قلته. أعتقد أنه من الواضح أننا لسنا مقيدين بقانون الربملان لعام  33[

، وأننا يجب أن نستخدمها يف تعليم ما من الجدير  ننا أحرار يف استخدام أموالنا ك� نختار، وأتعهد رصيح أو ضمني

، وأن السكان األصلي� يرغبون يف  بالذكر أن اللغة اإلنجليزية تستحق املعرفة أكرث من اللغة السنسكريتية أو العربية

السنسكريتية والعربية أي ادعاء    لدى،  أو العربية، وال يرغبون يف تعلم اللغة السنسكريتية  تعلم اللغة اإلنجليزية

 ، ولهذا يجب توجيه جهودنا. أنه من املمكن أن نجعل أبناء هذا البلد عل�ء إنجليزي� جيدين متاًما  .خاص لتشجيعنا

العا34[ الذين أعارض آرائهم  السادة  النقاط أتفق متاًما مع    علينا، مة. أشعر معهم أنه من املستحيل  ] يف إحدى 

أن نحاول تثقيف جسد الناس. يجب أن نبذل قصارى جهدنا يف الوقت الحارض لتشكيل فئة قد   املحدودة، بوسائلنا 

ولكن    واللون،فئة من األشخاص الهنود من حيث الدم    نحكمهم،تكون مرتجم� فوري� بيننا وب� املالي� الذين  

قد نرتك األمر لتحس� اللهجات املحلية    الطبقة، ة يف األذواق واآلراء واألخالق والعقل. بالنسبة لتلك  اللغة اإلنجليزي 

وجعلها بدرجات مناسبة وسيلة لنقل    ،الغربيةوإثراء تلك اللهجات مبصطلحات علمية مستعارة من التسميات    للبلد،

 املعرفة إىل الكتلة الغف�ة من السكان. 

ميع املصالح القامئة. سوف أتعامل بسخاء مع جميع األفراد الذين لديهم سبب وجيه لتوقع  ] سأحرتم بشدة ج35[

مخصصات مالية. لكني سأرضب جذور النظام السيئ الذي عززناه حتى اآلن. أود أن أوقف طباعة الكتب العربية  

إلغاء كلية   الحال. أود  بيناريس هوالسنسكريتية يف  الرباهميني. السنسكريتية يف كلكتا.  للتعلم  العظيم  ي املقعد 



فإننا نفعل ما    دلهي، دلهي لتعلم اللغة العربية. إذا احتفظنا بكلية السنسكريتية يف بوناريس وكلية ماهوميتان يف  

أود عىل األقل    ودلهي،للغات الرشقية. إذا كان يجب االحتفاظ بكليتي بيناريس    رأيي،يكفي وأكرث من ذلك بكث� يف  

ولكن يجب ترك الناس ليختاروا    ،لح بعد ذلك هناكبالذي يصبعدم منح أي رواتب ألي طالب قد يقوم    أن أويص 

من قبلنا ملعرفة ما ليس لديهم الرغبة يف معرفته.    رشاوي  هناك   بأنفسهم ب� أنظمة التعليم املتنافسة دون أن يكون

  وإنشاء   كلكتا،يف    Hindoo College لكلية  ستمكننا األموال التي سيتم وضعها تحت ترصفنا من تقديم تشجيع أكرب

حيث �كن تدريس اللغة اإلنجليزية    Agraو  Fort Williamيف املدن الرئيسية يف جميع أنحاء رئاسات مدارس    أخرى

 وشامل.بشكل جيد 

ر من الح�س والحيوية.  ، فسأقوم بأداء واجبايت بأكرب قد عىل النحو الذي أتوقعهيف املجلس  سيادته  ] إذا كان قرار  36[

أرجو الس�ح يل بالتقاعد من    تغي�،إذا كان رأي الحكومة أن النظام الحايل يجب أن يظل دون    أخرى،من ناحية  

ارة وجهي  درئاسة اللجنة. أشعر أنني ال أستطيع أن أكون ذات فائدة صغ�ة هناك. أشعر أيًضا أنني يجب أن أقوم بإ 

نه مجرد وهم. أعتقد أن النظام الحايل ال �يل إىل ترسيع تقدم الحقيقة بل إىل تأخ� املوت  ملا أعتقد اعتقاًدا راسًخا أ 

الطبيعي لألخطاء املنتهية الصالحية. أتصور أنه ليس لدينا يف الوقت الحايل أي حق يف االسم املحرتم ملجلس التعلي�ت  

  - الورقة التي طُبعت عليها عندما كانت فارغة    لطباعة كتب أقل قيمة من  العام،العامة. نحن لوحة إلهدار املال  

لتنشئة    - -والالهوت العبثي  السخيفة،والفيزياء    العبثية،وامليتافيزيقا   العبثي،إلعطاء التشجيع االصطناعي للتاريخ  

الدراسية عبئًا   الذين يجدون منحهم  العل�ء  تلقيهم    عاتقعىل  والذين يعيشون    ا،نً وشيساللة من  الجمهور أثناء 

يجب عليهم   عليه،عندما يحصلون    أنهم،والذين يكون تعليمهم عديم الفائدة متاًما بالنسبة لهم لدرجة    تعليمهم،

فإنني أرغب    اآلراء،حياتهم. من خالل تسويتي لهذه  من    كل ما تبقى  يعيشون يف العراءإما أن يتضوروا جوعاً أو  

  أعتربها، يجب أن  اإلجراءات، ما مل يغ� أسلوبها الكامل يف  هيئة، أي بطبيعة الحال يف رفض كل مشاركة يف مسؤولية 

 ولكن ضارة بشكل إيجايب.  الفائدة،ليس فقط عد�ة 

 

 

 


