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Abstract
In the era of Mughals & Britishers, the women of the sub-continent
performed notable services in the field of education. Not only did they gain
knowledge of religious affairs but also used to work for promoting
education. We can see women discussed alongside men by the poets of subcontinent. In this paper, I will discuss the education related affairs in the subcontinent before and after 1857, the comparison of the standard of education
before and after the arrival of Britishers and the role of women under both
governments.
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بذلت املرأة ىف بالد اهلند جهودا كبرية ىف “حتصيل” العلم وبصفة خاصة
العلوم الدينية كما كان هلا دور كبري ىف نشر العلم مل تكن تتفوق يف حتصيل العلوم
 بل وتنافست مع الرجال يف نظم األشعار مع شعراء اهلند۔ـ كما كان،الدينية فحسب
فعال ىف رعاية طلبة العلوم الدينية حيث وفرت املرأة كل متطلبات هوالء الطلبة
ّ هلا دور

وبرز دور املرأة أيضا ىف تربية األوالد تربية دينية و ضربت خري مثال لآلخرين۔

* احملاضر بقسم القرأن و االقباليات كلية من جانبازم تربيله كينت۔
 جامعة ومين مردان۔، كلية العلوم اإلسالمية،** األستاذ املساعد
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اذكر مالمح كفاح احلرية (1857م ) يف شبة القارة اهلندية واألحوال العلمية قبله
وبعده۔ ونطلع علي مستوي التعليم بعد قدوم االجنليز۔ ونقارن بني مستوي التعليم قبلهم
صريهم عبيدا،
وبعدهم۔ بعد كفاح احلرية اثّر أسلوب الدراسة الغريب علي املسلمني حيث ّ
وأثّر االستعمار علي حضارهتم مقدما۔ كفاح احلرية ودعاة اهلندوسية أضرا املسلمني ال يف

جمال التعليم فحسب بل أدى أيضا إىل ختريب نظامهم االقتصادي واالجتماعي۔
كان املغول مولعني بنشر العلوم والفنون كما كانوا حيرصون علي تلقينها
وكذلك كانوا يرغبون يف تربية أوالدهم تربية فائقة ،نذكر هنا بعض القصص اليت نتبني
منها كيف ربيت املرأة يف ذلك الوقت وربت أوالدها تربية سليمة لذلك استخدم
املعلمون األجانب فكانوا يستقدمون األساتذة من إيران ودرسوا هؤالء األساتذة نساء
وهن تربية جيدة۔
احلرمي و ربّ ّ

قام االجنليز ابألعمال العمرانية يف شبه القارة اهلندية ويع ّدها بعض املؤرخني
مهدوا الطريق لنا لتلقي العلوم والفنون ولكنهم
املسلمني مفخرة هلم ويظنون أهنم قد ّ
اضرت املسلمني فما أرادوا ابألعمال العمرانية يف
اليذكرون أهدافهم االستعمارية اليت ّ
جمال التعليم والصحة وتغري حضارتنا حبضارهتم إال أن يعتنق املسلمون املسيحية۔
بعد 1857م قام اإلجنليز ابألعمال اخلريية حنو بناء املستشفيات واملدارس
التبشريية وشبكة السكة احلديدية وترغيب الناس لتعلم الفنون ،رغم أهدافهم
االستعمارية استفاد الناس هبذا التطور۔
وكذلك استفادت املرأة يف جمال العلم ولكنّه اليعد شيأ كبريا ،ولكن نستطيع

أن نقول أن الرغبة لتلقي العلوم نشأت يف النساء وقويت الروح فيهن حىت ينهضن
ملسرية التحرير لباكستان ر۔
ولكن ال أقول أن املرأة انلت ما انلت يف جمال العلم يف عهد االجنليز البتة بل
هنا أذكر بعض األمثلة الىت تدل على السعى لتعليم النساء قبل 1857م وقرر املنهج
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العلمى هلن۔ قام اإلجنليز ابألعمال املختلفه وكان مبدأها دينهم املسيحي الذى مل يقبله
املسلمون أبدا۔

حملة عن تعليم املرأة ىف عصر املغول
ىف عصر املغول مل يكن التعليم منتشرا وسط نساء الطبقة العامة فلم تكن هلن
مدارس منتظمة ومستقلة ،وكان زواج الفتاة ىف سن مبكرة ميثل العقبة الكربى الىت
عرقلت مسرية التعليم بني النساء1۔
أما الفتيات الالتى ينتمني للطبقة الوسطى فلم حيظني بقدر وافر من التعليم
فبعضهن ذهنب إىل املدرسة أو التحقن ببيوت خاصةختضع إلشراف امرأة متعلمة،
وأحياان كان اآلابء يتولون التدريس هلن ويقوموا بدور املعلم هلن ،وأحياان كان الشيوخ
يقومون على تدريسهن وتربيتهن ىف املساجد ،وعند اهلندوس تذهب الفتاة إىل معبدها ر۔
و تلّقت النساء هذه العلوم يف مدارس البيوت حيث تعلّم معلمة ماهرة يف
بيت مالئم للدراسة (الذى يتوفر فيه مجيع ما حتتاج اليه الطالبات ،والبيئة املالئمة
للدراسة والغرفة املتوسعة وغريذالك من األشياء األخرى) يوميا۔ على وقت حمدد كانت
املعلمة جتمع بنات احلى مث تبدأ الدراسة۔
اهتم فيها تعليم الدين واألخالق۔أما التاريخ واللغة العربية والفارسية واجلغرافيا

يتلقني هذه العلوم اللواتى كن من العائالت الغنية۔ وكذلك تنال الغنيّات
فالسعيدات ّ
علم اخلط۔ كما ىف العصر الراهن يستطيع الثرى أن يتل ّقى العلوم العالية ال يف اهلند
والباكستان فقط بل يف أوراب كذلك۔

أما التعليم لسيدات البالط املغول فكن يتعلمن القرآن والقراءة والكتابة
كن حيصلن العلوم األساسية2۔ كان االمرباطور “أكرب”
والتفسري للقرآن واألحاديث و ّ
يرغب ىف تعليم املرأة كما يدل عليه رواية “مونسرات” 3اللذى زار اهلند ىف
السنة 1580م يقول “إن امللك منح املرأة اهتماما عظيما ورعاية فائقه
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من أجل تعليمها” ،فتعلمت القراءة والكتابة وخضعت نساء القصر
إلشراف املربيات وارشاداهتن۔

فامللك أسس مدرسة خاصة للبنات ىف

مدينة فتح بور سكرى' 'Fatehpur Sikriر۔

4

كانت األمرية “قلب الدين بيكم” ابنة ظهري الدين حممد اببر من أوائل
النساء الالتى اهتممن ابلعلوم واملعرفة كانت ماهرة ابللغتني الفارسية والرتكية ر۔ وكانت
تقرض الشعر وألفت كتاب“مهايون انمه” كتبت فيه األحوال االجتماعية والسياسية ىف
عصرها  ،وكانت جتمع الكتب حىت امتلكت مكتبة ضخمة للكتب۔
ومن األمثلة الرائعة الىت توضح اهتمام نساء املغول لتحصيل العلم ىف عهد
السلطان أكرب۔ كتب عبد القادر أنه فقد كتاب من مكتبة االمرباطور أكرب امللكية
فاحتاجت األمرية “سليمة سلطان بيكم” 5إيل هذا الكتاب ولكنها ماوجدته كان مال
عبدالقادر أمينا علي هذه املكتبة امللكية يف زمنها ولكنه اعتزل عن هذه الوظيفة
وذهب إيل “بداؤن”۔ اهتمت األمرية للبحث عن هذا الكتاب اهتماما ابلغا،
“فأمرت مالعبد القادر" بالبحث عنه النه كان أمينا على المكتبة
و هددته بالحجز على أمواله وأمالكه إذا لم يبحث عن هذا
الكتاب ”

6

يتضح من هذه القصة أن نساء املغوليات كن حريصات علي تلقي العلوم
وحبهن للكتب واالهتمام الكبري هبا۔ اشتهر عن املسلمني والسيما عن املغول أهنم
كانوا جاهلني عن العلم۔ ولكننا نتطلع على حرصهم علي حصول العلم حيث كانت
النساء حريصات علي تلقي العلوم فما ابل رجاهلم ر۔
منهج التعليم ىف عهد امللوك “كشاهجان” و“اورنك زيب” حيتوى على
املوضوعات املختلفة حنواللغة العربية والفارسية وعلوم الدين والتاريخ۔ بعض النساء
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حفظن القرآن واآلخرايت يهتممن بدراسة الرواايت االدبية واحلكاايت كرواية
“كلستان” و“بستان سعدى” اللتني ألفهما الشيخ سعدى الشريازى۔

7

اعرتف املؤرخون أن املغول كانوا مولعني ابلعلوم والفنون كما اشتهر ملوكهم
حبب العلم والعلماء كذا سار أوالدهم علي هنجهم يف جمال العلوم والفنون واهتم امللوك
بتعليم أوالدهم وتربيتهم حيث استحضروا األساتذة من الدول األجنبية حنو استحضار
األساتذة من إيران وقرروا للدراسة يف احلرمي ر۔

8

كان سالطني املغول اليهتمون فقط بتعليم أوالدهم وتربيتهم بل كانوا يسعون
لنشر العلوم لعامة الناس أيضا كما أعطي االمرباطور أكرب وخلفاءه العلماء والكهان
اهلنادكة املنح الوفرية 9وكذلك وقفوا االقطاعات ملعابدهم ومساجدهم۔
كان الناس يتعلمون يف تلك املدارس جماان۔ ويف كل قرية ومدينة يوجد علماء
ومتخصصون يف العلوم ويرغب الناس يف اخلريات يف اجملالس الدينية۔

10

اذكر مالمح كفاح احلرية (1857م ) يف شبة القارة اهلندية واألحوال العلمية
قبله وبعده۔ ونطلع علي مستوي التعليم بعد قدوم االجنليز۔ ونقارن بني مستوي التعليم
قبلهم وبعدهم۔ بعد كفاح احلرية اثّر أسلوب الدراسة الغريب علي املسلمني حيث
صريهم عبيدا ،وأثّر االستعمار علي حضارهتم مقدما۔ كفاح احلرية ودعاة اهلندوسية
ّ

أضرا املسلمني ال يف جمال التعليم فحسب بل أدى أيضا إىل ختريب نظامهم

االقتصادي واالجتماعي ر۔

املرأة ودراسة العلوم الدينية ىف فرتة الدراسة
إهتمت األسر اهلندية املسلمة بتعليم بناهتا العلوم الدينية املختلفة وتربيتهن
تربية دينية صحيحة ،وكان حفظ القرآن الكرمي ىف مقدمة العلوم الىت هتتم هبا األسر
املسلمة ،كذلك علوم احلديث والتفسري والفقه ،واشتملت املناهج الدراسيةأيضا على
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علوم النحو والصرف واخلط والكتابة ،وحصلت بعض النساء على إجازات من كبار
املشايخ ،وحيتوى املنهج التعليمي للنساء علي ترمجة القرآن وتفسريه ومظاهر احلق
ومشارق األنوار واحلصن احلصني۔ وشاع هذا املنهج يف العائالت۔
ومن النساء الشهريات ىف هذا اجملال السيدة مشس النساء السهسوانية بنت
الشيخ أمري حسن احملدث السهسواىن فريوى 11عنها أهنا حفظت القرآن ابلتجويد۔ مث
تعلمت اخلط والكتابة ،وقرأت النحو والصرف التفسري ومشكاة املصابيح مث الصحاح الستة
على أبيها وحازت الفضيلة ،وكانت سريعة اإلدراك قوية احلفظ حتفظ املتون واألسانيد،
وكانت تعظ النساء وهتديهن إىل معامل الرشد واخلريات توفيت سنة 1308هـ 12۔
كذلك كانت السيدة حلاظ النساء السهسوانية بنت الشيخ صابر حسني
الصديقى السهسواىن الىت تعلمت اخلط والكتابة والرسائل املختصرة ابلفارسية من أبيها مث
قرأت النحو والصرف وغريها من العلوم ،وأخذت إجازة عن عدد من املشايخ ،وكانت
سريعة احلفظ جيدة الفهم صرفت عمرها ىف مطالعة احلديث والتفسري مع اشتغاهلا بتالوة
القرآن وإحياء الليل ابلعبادة ماتت ىف شباهبا ىف سنة 1309هـ مبراد آابد13۔
ومن النساء الالتى مجعن بني العلوم النقلية والعقلية صاحلة بنت عناية رسول
العباسية بنت القاضى على أكرب العباسى اجلرايكوطى ،قال عنها العالمة عبد احلى
الندوى أهنا كانت امرأة صاحلة قانتة ولدت سنة 1284ه ونشأت ىف مهد أبيها وقرأت
عليه الكتب الدرسية املختلفة والزمت أابها مالزمة طويلة حىت برعت ىف العلوم كلها
عقليا كان أو نقليا ،وفاقت أقراهنا ىف تدبري املنزل واخلياطة وطبخ األطعمة وغريها،
توفيت ىف سنة 1318ه14۔
ومن األسر الىت ربت نسائها على حفظ القرآن والعلوم الدينية أسرة السيد
إلياس (قائد مجاعة الدعوة والتبليغ ،ولد السيد سنة 1303ه كان امسه اخرت إلياس
كانت أسرته تشتهر ابلعلوم الدينية والعبادات مبدينة الكاندهله) ،اشتهرت نساء أسرته
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ابالجتهاد يف العبادة والقيام ابلليل واألذكار والتالوة ،كانت النساء يقمن ابلليل ويقرأن
القرآن الكرمي۔ كن يهتممن يف رمضان ابلقرآن الكرمي اهتماما ابلغا ويستمر ذلك األمر
بعده أيضا 15ر۔
كانت النساء يتللذذن بتالوة القرآن ،يستطيع املرء أن يطلع علي استغراقهن
يف الصالة واخلشوع فيها لدرجة اهنن اليشعرن ابللص إذا اقتحم بيتهن أو وقوع احلادثة
من أجل شغفهن ابلصالة ر۔
وبلغت بعض النساء شأان عظيما ىف سعة علمها األمر الذى أهلها لتشارك
ىف الفتوى بطريقة غري مباشرة عرب إبداء رأيها الفقهى ىف املسائل الدينية ،ورد يف ترمجة
حياة بنت “شاه حممد اسحاق ”16أهنا كانت عاملة ابلعلوم الدينية تل ّقت العلوم الدينية

من أبيها مث تزوجت بعبد القيوم الذي كان ولد عبد احلي (كان خليفة لسيد أمحد
شهيد1831-1786( 17م) قررمتلكة هبوابل تعيني عبد القيوم مفتيّا لكي جتري أمور
اململكة وفق أحكام الشريعة ألجل حبها لإلسالم ) قيل إن السيد عبد القيوم عندما
كان يعجز أو يصعب عليه قضاء األمر كان يشاور زوجته ويبحث القضية مث يقضي
ابألمر ،نستطيع أن نعرف فطانة هذه ااملرأة ودرجة علمها۔

18

ومن النساء املشهورات ىف هذا اجملال أمة الغفور الدهلوية الىت قال عنها
الشيخ عبد احلى الندوى أهنا كان هلا اليد الطوىل ىف الفقه واحلديث أخذت عن أبيها
والزمته مث تزوجت من الشيخ عبد القيوم بن عبد احلى الصديقى الربهانبورى وكان إذا
استصعب عليه أمر من الفقه واحلديث يدخل إليها ويستفيد منها ،ومنهن أيضا السيدة
الفاضلة فاطمة اخلانبورية كانت من الصاحلات القانتات وقرأت العلم على والدها وعلى
أخويها وتوفيت سنة 1302هـ ر۔

19

دور املرأة ىف تربية وتعليم األوالد
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كان املغول مولعني بنشر العلوم والفنون كما كانوا حيرصون علي تلقينها
وكذلك كانوا يرغبون يف تربية أوالدهم تربية فائقة ،نذكر هنا بعض القصص اليت نتبني
منها كيف ربيت املرأة يف ذلك الوقت وربت أوالدها تربية سليمة لذلك استخدم
املعلمون األجانب فكانوا يستقدمون األساتذة من إيران ودرسوا هؤالء األساتذة نساء
وهن تربية جيدة۔
احلرمي و ربّ ّ

وحتفل كتب التاريخ أبمثلة هلا ال حصر هلا لنساء قمن هبذا الدور ىف تربية

وتعليم أبنائهن ،ذكر يف ترمجة حياة قاري عبد الرمحن ابىن بىت أن والده مات يف صغره
فتولت األم اإلشراف علي تربيته وتعليمه ،ولع عبد الرمحن ابلنزهة والصيد مل يهتم
ابلدراسة حيت تركها ،يستطيع أحد أن يعرف اهتمام النساء يف ذلك الوقت بتعليم
أوالدهن وتربيتهن من هذه القصة ،20وأهنن كن يعددن األوالد متعطلني دون الدراسة،
يقول عبد الرمحن عن أمه “غمر األم موج من احلزن عندما شاهدت عاديت ونصحتين
فينة بعد فينة ألجل احلب الفطري ولكنين مل أابل إيل نصيحتها ،مرت األايم كذا حيت
دعتين يوما وبدأت تنصحين ابحلب حيت بدأت تبكي عندما رأيتها تبكي بدأت أان
غريين ومللت من األمور العبثة وهنضت رغبة
أبكي أيضا وأثّر ذلك البكاء علي حيت ّ
21
يف”۔
حصول العلم ّ
وكذلك ذكر يف ترمجة “سلطان املشائخ” 22أن والده تويف يف صغره وتولت

أمه أمرتربيته استمر ىف دراسته رغم الفقر يف بيتهم ،عندما جنح يف اختبار الدرجة
املتوسطة وأراد األستاذ أن يعممه إلجناز الشهادة كتب الكرماين:
“عندما نجح الطفل فى االختبار لدرجة المتوسطة فاهتمت األم
بالمأدبة فرحا لنجاحه”

يقول الشيخ أبو احلسن علي ندوي عن الرتبية يف ذلك الوقت أن الناس يف
ويقصون قصص الصاحلني أمثال عائالت شاه عبد
البيوت وخارجها كانوا يذكرون
ّ
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وسيد صاحب ر۔ وجرت القصص علي ألسنة الرجال والنساءوكانت النساء

حيكني لألوالد قصص األولياء بدال مناحلكاايت املخرتعه۔ يقول أبو احلسن ّحقق

السيد مظفر حسني هذه األحوال ،ومسعت ابنته هذه احلكاية مساعا۔ أذكر هنا هذه

احلقيقه أن هذه احلكاايت مل تكن تنقل من الرجال فحسب بل كانت النساء معهم
على سواء كما شاركت بنت السيد مظفر حسني فيه وحكت هذه احلكاايت۔

24

استهدفت األمهات والنساء من هذه احلكاايت وقصص العلماء والصاحلني
والدهن على النهج الذى ينور قلوهبم ويرشدهم إيل العمل ابلعلم۔
تربية أ
ّ

يبني السيد أبو احلسن علي الندوي25أحوال بيته وأسر مسلمة وقال شاع

حفظ القرآن يف املسلمني كانت أمي حافظة للقرآن وكنت أعلم أكثر من حافظتني يف
كل بيت من املسلمني ،وكذلك يف أقرابئى كان أبواي حافظني للقرآن ومع ذلك كانت
أمي عاملة بتفسري القرآن واحلديث۔ وأذكر هذا األمر من صغري أنه كلما كانت مناسبة
الفرح أو احلزن جتمع النساء ويقرآن فتوح البلدان للبالذري وفتوح الشام أيضا لنفس
املؤلف۔

26

اشتهر حافظ درازى بيشاوري بني أصدقائه ألجل حاشية قاضي مبارك ولكن
األمر العجيب عنه أنه كتب عنه “كان ماهرا يف الفقة واحلديث واألصول” ولكننا جند
تعلم أكثر العلوم من أمه اليت كانت عاملة دينية مث تبوأ مقام اإلفادة،
ىف ترمجة حياته أنه ّ
وصرف حياته ىف التدريس والتأليف ،يتضح من هذا البيان أ ّن والدته كانت حمدثة متقنة
حيت كتبت شرح الصحيح البخاري ابلفارسية ،ذكر “منهج البخاري شرح فارسي

خباري” 27من كتبها خاصة ر۔
يف ذلك الوقت انتشرت قصص أسر السيد عبد العزيز وسيد صاحب يف
البيوت وخارجها۔ كان الناس يقصون هذه القصص وكانت األمهات يسمعن األوالد
قصص هؤالء األولياء بدال من احلكاايت املخرتعة۔
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جدة السيد إلياس (ان ين يب ) أمة الرمحن بنت مظفر حسني (اشتهرت ابسم
“امي يب” كانت سيدة صاحلة جداّ ،يني السيد إلياس أحوال صالهتا وقال رأيت
منوذج صالة “أمي يب” يف صالة السيد كنكوهي (امتاز السيد كنكوهي يف طبقات
األتقياء بصالته)
كذلك كانت أم السيد الياس (يب صفيه) كانت حافظة للقرآن ،حفظت
القرآن بعد زواجها أثناء مدة رضاعة السيد حيي أتقنت حفظ القرآن حيث اليسابقها
أحد يف احلفظ۔ تتلو القرآن الكامل مع عشرة أجزاء يف رمضان املبارك حيث ال حتول
تعودت ابلتالوة أثناء قيامها أبمور البيت۔ مع ذلك كانت
التالوة بني شؤون املنزل بل ّ

تكثر األذكار وكانت تقول له “اش ّم منك رائحة الصحابة”۔ كانت امرأة صاحلة
مطلعة علي أحوال الصحابة وحكاايهتم حيت كانت تتوسم يف الناس صفات الصحابة،

وقد ظهر أثر هذه السيدة ىف حثها حلفيدها على أتليف الكتاب املشهور ىف العامل
“حكاايت الصحابة” ،فهذه القصة تبني كم كانت املرأة حريصة علي تلقي العلم
مفضلة لديهن۔
وتربية األوالد علي منهج الصحابة وكان الصحابة شخصيّات ّ

28

دور المرأة في الوعظ واالرشاد وتعليم النساء أمور الدين
اشتغلت بعض النساء العاملات ابلوعظ واإلرشاد للنساء ىف البيوت واملساجد
واملدارس ،وقد سبق أن ذكران من هؤالء السيدة مشس النساء السهسوانية الىت كانت
تعظ النساء وهتديهن إىل معامل الرشد واخلريات۔

29

املسمى “هبوابل” ىف القرن
وإشتهرت أجيال بيكم ىف والية احلكم املركز ّ
كن متعلمات
التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث كانت النساء من أسرة هبوابل ّ
فقمن برعاية تعليم الفتيات املسلمات ىف مجيع أحناء اهلند۔ و تركت البيكم ىف هبوابل

يوميات وتقارير رحالت وخطبا و كتاابت أخرى۔
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فقد قامت آخر ملكة ىف الساللة سلطان جهان بيكم الىت حكمت من
1926-1901م ر۔ تركت اإلحتجاب ودعمت مؤمتر نساء اهلند وهى منظمة أتسست
من أجل اإلصالح اإلجتماعى و التعليمى۔ وكانت تدعم الكفاح الوطىن اهلندى۔

31

اخلامتة
ىف جمال دراسة املرأة العلوم الدينية كشف البحث عن أن أمساء عدد كبري من
النساء الالتى برعن ىف الفقه واحلديث والتفسري وبعضهن أخذن إجازات من كبار
املشايخ ،وبلغت بعض النساء شأان عظيما ىف سعة علمها األمر الذى أهلها لتشارك
ىف الفتوى بطريقة غري مباشرة عرب إبداء رأيها الفقهى ىف املسائل الدينية مثل حياة بنت
“شاه حممد اسحاق” ومثل أمة الغفور الدهلوية۔
كشف البحث أيضا عن أن بعض النساء قد أسهمن ىف تطور احلركة العلمية
ىف شبه القارة اهلندية من خالل إنشاء عدد من املدارس واملساجد ،كما أوضح البحث
عدم صحة الفكرة الشائعة أن املدارس العصرية للبنات قامت فقط على أيدى االجنليز،
فقد شارك املسلمون أيضا ىف إنشاء مدارس عصرية للبنات شاركت فيها بعض النساء،
وتولني التدريس واإلدارة فيها ،ومن تلك املدارس املدرسة السليمانية ومدرسة فكتوراي
ببهوابل اللتان أنشأهتما نواب سكندر بيكم 1868-1819م ،ومثالملدرستان اللتان
أقامتهما نواب شاه جهان بيكم  1901-1838ومها مدرسة “شاه جهان كريية” لتعليم
اللغات املختلفة والثانية املدرسة العربية ،كما قامت فيض النساء جودهراىن ىف سنة
 1901إبنشاء مدرسة إبسم بنتها “بدرالنساء” وأقامت السيدة “صولت النساء بيكم”
“مدرسة مسيت على امسها” املدرسة الصولتية ر۔
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