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الثقافة الهند ة ما صورها البيروني في " تاب الهند"

} تر

د .أشفاق ظفر

*

الهند والعالم العر ي عﻼقات ثقاف ة و تجار ة و علم ة منذ العصور

القد مة .لو درسنا تار خ العﻼقات بين ش ه القارة الهند ة و جز رة العرب لوجدنا

أن الهند انت تسد منذ ذلك الوقت معظم احت اجات الناس في الجز رة العر ة مثل

المواد الغذائ ة والمنسوجات و مواد الرخاء والمع شة النع مة الحر ر والمجوهرات.

و انت تعد الهند من البلدان المتقدمة و تعرف لعلومها و فنونها و خبرة أهلها في
علم النجوم .و قال " في عهد اﻹمبراطور شاه جاهان ش ل الحجاج الهنود أكبر

حر ة مرور ة للناس عن طر

ال حر ."١و قد أشار ثير من الكتاب والمؤرخين

إلى نبوغ الهنود في العلوم والحساب و الفلك .ما نجد أ ا عثمان الجاح

عترف

مال الهنود في العلوم قائﻼ في تا ه "الب ان والتبيين":اشتهرت الهند الحساب،

وعلم النجوم وأسرار الطب و النجر و التصاو ر و الصناعات الكثيرة العجي ة"{٢.

إن العرب قاموا بترجمة تب العلوم والفلسفة من اليونان و ﻼد فارس والهند.

وجاء عدد بير من علماء الهند والفﻼسفة إلى غداد في عهد الع اسيين ،وشار وا

في حر ة ترجمة تب العلوم والفنون والفلسفة والح مة والطب من اللغة السنس رت ة

إلى اللغة العر ة ،ما توجه عض العلماء العرب إلى الهند لتعلم الراض ات وعلوم

الفلك والفلسفة .ومن بين هوﻻء العلماء العرب الفذة الذين سافروا إلى ﻼد الهند

*
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لدرسة العلوم والثقافة الهند ة ومشاهدة التطور الفني والعقلي في حدودها ،أبو رحان
ا
ﷴ بن أحمد البيروني.

وهذه المقالة تر ز على هذا العالم الجليل الذ

قضى سنوات طو لة في

الهند وشاهد ثقافتها وتقاليدها .وعرف الهند خارج حدودها عبر تا ه " تاب الهند".
وهذا الكتاب عد سجﻼ مح ما لجم ع نواحي الح اة في الهند آنذاك.

مولد البيروني ونشأته :ولد "ﷴ بن أحمد الخوارزمي" ،المعروف أبي

الرحان البيروني في  ٣من ذ

الحجة ٣٦٣ه = ٤من سبتمبر٩٧٣م في قرة من

ضواحي مدينة " اث" عاصمة دولة "خوارزم وهى اﻵن تا عة لجمهورة أوز ستان

تخليدا لذ راه .وقد تلقى
في آس ا الوسطى وقد سميت هذه المدينة اسم "البيروني"
ً

"البيروني" تعل مه في بلدته ،حيث حف

القرآن ،وتعلم م اد

القراءة والكتا ة

وشيئا من الفقه والحديث مثل غيره من الطﻼب الذين يبدؤون ح اتهم
والحساب،
ً
العلم ة .ثم اتجه "البيروني" إلى دراسة العلوم الطب ع ة والراض ات ،عد أن وجد في
نفسه م ﻼً إلى ذلك ،فتلمذ على يد "أبى نصر منصور بن على بن عراق" ،و ان

مشهو ار في الراض ات والفلك ،وعمل تحت إشرافه في مرصده الفلكي .ظل
عالما
ً
ً
البيروني في موطنه حتى تجاوز العشرن من عمره ،ثم رحل عنها ،واتجه إلى مدينة

"الر " سنة ) ٣٨٤ه( ،القر ة من "طهران" ،وفى أثناء إقامته الر التقى العالم

الفلكي "الخوجند " المتوفى سنة )٣٩٠ه( ،وأجر معه عض ال حوث الفلك ة على

أحد الج ال الموجودة في "الر  .ثم انتقل إلى "جرجان" وحظى برعا ة ملكها "قابوس

بن وشم ير" ،و ان أدي ًا ثير الحفاوة العلماء ،وفى أثناء إقامته التقى أكبر
أساتذته الطبيب الفلكي "أبى سهل ع سى بن حيى" المتوفى سنة )٣٨٩ه( ،وشار ه
في حوثه و تعلم منه أسرار العلوم والفنون٣.
في ﻼ السلطان محمود الغزنو :

ثم أجاءه القدر إلى "غزنة" ،وهي اﻵن " ابل" عاصمة "أفغانستان" وعاش

في ﻼ السلطان "محمود الغزنو " مشتغﻼً التحقي
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وغيرها من العلوم والفنون وقد راف البيروني في معظم فتوحاته العس رة في ﻼد

"الهند" التي بلغت س ع عشرة مرة ،وقد اغتنم "البيروني" فرصة وجوده في "الهند"
احثا عن نوزها العلم ة وثقافتها المتنوعة

ل الدقة والتر يز ،وتعلم اللغات الهند ة

ثير
خاصة اللغة السنس رت ة ،ودرس النواحي الدين ة والفلسفة الشعب ة ،فنقل إلينا ًا
منها ،في ت ه ومؤلفاته ،وخاصة في تا ه الذ أفرده للحديث عن "الهند" اسم

" تاب الهند في تحقي ما للهند" .و عد وفاة السلطان "محمود الغزنو " سنة )٤٢١ه(
خلفه ابنه "مسعود" ،و ان مح ا للعلوم والثقافة ،شجع العلماء و وفر لهم ل ما

حتاجون إل ه ،ووجد "البيروني" في ﻼطه ل تقدير وثناء ،فأكب على التأليف وظل

"البيروني" محل التقدير والتصنيف ،وأهداه أكبر ت ه في الفلك و الراض ات الذ
أطل

عل ه "القانون المسعود " .و ان البيروني مجيدا للغة العر ة ،إلى جانب

لهجته اﻷم الخوارزم ة ولغته اﻷولى الفارس ة ثم اضاف إلى ذالك ف ما عد ،اللغات

السنس رت ة واليونان ة والسران ة والعبرة .ون غ في الراض ات وعلم الفلك .و تم
إعت اره عالما ولغو ا ومؤرخا وراض ا وجغراف ا وطبي ا وصيدل ا وفيلسوفا .وعلى حد

تعبير "سميث" في تا ه "تارخ الراض ات" ،ان البيروني من ألمع علماء زمانه في
الراض ات ،وأهل الغرب مدينون له معلوماتهم عن الهند٤.

و حوثه العلم ة :مؤلفات البيروني

قام البيروني بتأليف عدة تب و لغت مؤلفات البيروني أكثر من مأة

وأرعين تاًا بين صغير و بير في مختلف فروع المعرفة .ومن اشهرها:
" -١اﻵثار ال اق ة عن القرون الخال ة" ،وهو ي حث في التقاو م الفلك ة

واﻷع اد عند الشعوب واﻷد ان المختلفة في ذلك الوقت ،اليونان والرومان والفرس
والق  ،والنصار واليهود وعرب الجاهل ة.

" – ٢الجماهر في معرفة الجواهر" ،وهو تاب ي حث في الفلزات والمعادن

و خاصة اﻷحجار الكرمة.
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ﻼ
في الهيئة والنجوم" ،وهو يتألف من ) (١٢فص ً

قدم فيها "البيروني" إسهاماته في علم الفلك له ،مع حساب التوقيت وحساب

المثلثات والراض ات والجغراف ا.

" -٤التفه م ﻷوائل صناعة التنج م" ،وهو موسوعة تعرض لمصطلحات

الهندسة والحساب والفلك والجغراف ا واﻷوقات ،وتصف اﻷجهزة الفلك ة ،و ط ع
الكتاب مع ترجمة إنجليزة له في" لندن" سنة )١٩٣٤م(.

 -٥تحديد نها ة اﻷماكن لتصح ح مسافات المساكن" ،وهو تاب في

الجغراف ا حيث قوم بتحديد العروض الجغراف ة واﻻختﻼفات في تحديد أطوال
المواضع ،و ط ع الكتاب في "تر ا"٥.
الهند :إهتمامه

يوصف البيروني أنه مؤسس علم الهند ات و ان أول عالم مسلم قام بزارة

الهند لدراسة

تقاليدها وعقائدها ومشاهدة أع ادها وأعرافها .وهذا العالم الجليل

يوصف أ ضا " اﻷنثر و ولوجي اﻷول للنظام البرهمني و الش ة العقائد ة التي انت
تشمل ل شيىء رائج في حدود ال ﻼد .إن التحقي الرائع الذ

قدمه الينا البيروني

هو تا ه " تاب الهند في تحقي ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة"
الذ

صنفه عد أسفاره ال عيدة وتجاره العم قة في اﻹجتماع الهند وثقافتها القد مة

الشامخة .قد سجل البيروني في هذا الكتاب ل شيء يهم في أ

وقد قسم هذا الكتاب إلى ثمانين ا ا.

ثقافة وحضارة.

إن ال اب اﻷول شتمل على المشاكل التمهيد ة التي واجهها الكاتب في فهم

المجتمع الهند

جوهرة الهند.

ٕوادراك الحقائ

الموجودة في نسيجه ،ونهجه الخاص نحو تعلم

ومن ال اب اﻷول إلى ال اب الثامن ،قد أحا

الهندوسي التفصيل.
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ومن ال اب التاسع إلى ال اب الحاد

عشر ،قد حث في نظام اﻷسرة

وقواعد السلوك الديني المروجة والمعمولة في اﻻجتماع .

ومن ال اب الثاني عشر إلى ال اب ال ار ع عشر ،قد ذ ر عن النصوص

الدين ة والعلم ة.

ومن ال اب الخامس عشر إلى ال اب السا ع عشر ،قد ذ ر طرق الهنود

في الك م اء والعلوم.

ومن ال اب الثامن عشر إلى ال اب الثاني والستين  ،قد أبلغ المعلومات

حول النظام اﻻجتماعي والطقوس.

ومن ال اب الثالث والستين الى ال اب التاسع والس عين ،أخبر البيروني

مفصﻼ عن الجغراف ا الهند ة والفلك والتار خ والمهرجانات.

وقد خص ال اب اﻷخير "الثمانين" لذ ر الفلك وحر ات النجوم ف ه .ما أن

البيروني ان بنفسه خبي ًار للعلوم الفلك ة .فقد حث التفصيل مال الهنود في العلوم
والحر ات الفلك ة التى يت عها العلماء الهنود٦.

قضى البيروني وقتا طو ﻼ في الهند احثا في الثقافة والدين واللغة من

 ١٠١٧حتى ١٠٣١م .ونتيجة لذلك قام البيروني أول عمل ميداني لﻺثنوغراف ة

حول موضوع الثقافة والدين الهندوسي في الهند .فإن تحق قه وتقد مه على هذا
الموضوع يثبت أن البيروني احا

بجم ع أنحاء الثقافة الهند ة صفة مراقب

موضوعي للهند .ورغم انتمائه وعﻼقته الوطيدة ال ﻼ

الغزنو  ،سجل البيروني

عض نهب أكثر فظاعة من قبل السلطان محمود الغزنو خاصة في "ماثو ار"

و"سومناث" قائﻼ " إن السلطان محمود دمر تماما ازدهار ال ﻼد ،وخل

الكراه ة

للمسلمين بين الس ان المحليين ،وتسببت الغزوات تراجعا بي ار في العلوم الهند ة
فى تلك اﻷج ازء من ال ﻼد التي غزاها" مقارنا مع المدن التي ﻻ م ن الوصول لنا

إليها حتى اﻵن٧.
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ومن خصائص البيروني ,أنه أثناء تصرحاته و اناته عن العقائد واﻷد ان

الرئجة في الهند ،ﻻ صل إلى نتيجة معينة وﻻ صدر ح ما على الثقافة
واﻷعراف ا

الهند ة أو العقيدة الهندوس ةٕ ،وانما يتحدث من خﻼلها عن تطو ر الطرق واﻷدوات
لدفع الحوار بين اﻷد ان و التسامح الديني .وفي مقدمة " تاب الهند" تب البيروني
نفسه "أن الن ة وراء هذا السعي الحوار بين اﻹسﻼم والد انات الهند ة ،وﻻ س ما

الهندوس ة و ذلك البوذ ة"٨ .

في ال اب الثاني عشر لكتاب الهند  ,ألقى البيروني الضوء على العقيدة

الهندوس ة والكتب الدين ة المعروفة أمثال " بورانا" و"فيدا" و قد ذ ر عن أرعة تب

"فيدا" و ثمان ة عشر "بوران" وعشرن " إسمرتي" اﻻضافة إلى "مهابهاراتا" .وقد
خص ا ا للذ ر عن "مها بهاراتا" .ووفر لنا معلومات دق قة عنه  ،وحتى أنه قد ذ ر

عن ات ه العظ م " ف اس" .وقد صرح في هذا الس اق أن هذا الكتاب هو سجل يومي
للتنازعات والحرب بين فئتين من اﻷشقاء .وهم " ورو" و" اندو" من الط قة الحاكمة

في ذالك الزمان .و أفاد أن هناك مأة ألف قطعة من الدعاء و المناجات و تسمى
ل واحدة منها "برب"٩ .

في ال اب الثامن عشر من الكتاب ،ذ ر البيروني عن "رام" و"رامائنا"و "

راونا" مشي ار إلى قصة "سيتا" والحرب بين "رام وراونا" وقد أشار خاصة في هذا

الس اق إلى سلسلة جبل سمى " اش ندها" وهي تعرف عامة "بجبل القرود".و عتقد
أن ملك القرود يخرج مع جماعته ل يوم وله أماكن الجلوس الخاصة .و وفر الناس

لهم هناك اﻷرز المطبوخ على أوراق اﻷشجار الكبيرة .و عتقد أ ضا أن القرود هناك
سمعون ﻼم "راما" للذين ينصتون إليهم ٕوانهم يهدون من ضلون الطرق في
الغا ات .
وقد شاهد البيروني في ذ ر تفاصيل قصة "رام" و"سيتا" على "سيتو

سمودرم" جسر على ال حر .وقال إن الهندوس ،عتقدون أن "رام" ان وضع قطعة
من الجبل في ال حر للوصول إلى ﻼد "سرﻼن ا" للقتال مع "راونا" ﻹطﻼق سراح
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زوجتها "سيتا" .وقطع "رام" الجسر سهم له أثناء عودته من "سيرﻼن ا" .وهذا الم ان

ﻻيزال واضحا حتى اﻵن١٠ .

وقد عقد البيروني ا ا طو ﻼً للكﻼم على عقيدة التناسخ عند الس ان

المحليين .وأفاد :أن اﻹ مان التناسخ شعار العقيدة الهند ة ما أن لمة التوحيد

شعار اﻹسﻼم ،و لمة التثليث شعار النصران ة .ونقل عن تاب ) اتانجلي( مقت سات
ﻹث ات عقيدة التوحيد عند الهنود .ما نجد :

"و عتقد الهندوس ف ما يتعل

ا أنه هو واحد أبد  ،من دون بدا ة ونها ة،

و عمل بإرادة حرة ،هو س حانه وتعالى ،ح م حي ،و عطي الح اة والع ش  ،وهو
حاكم ،وله س ادة فردة من نوعها وراء جم ع الش ه والتغاير ،وهو عل م خبير"١١.
قد قال البيروني في موضع آخر في تاب الهند:

"إن ع ادة اﻷصنام هي نوع من اﻹرت اكٕ .وانها حصرا سمة من سمات

عامة الناس وهي اﻵثار تكرما ل عض اﻷشخاص اﻷنب اء ،والح ماء ،والمﻼئ ة،

وتبج ﻼ لهم ،وروجت هذه اﻻش اء للحفا على آثار هذه الشخص ات في ذاكرة عامة
الناس عد غ ابهم أو وفاتهم"١٢.
قواعد اللغة واﻷدب:

قد ناقش البيروني تطور قواعد اللغة والمعلمات الشعرة في الهند .وفي هذا

الس اق قد ذ ر خلف ة وراء تطو ر قواعد اللغة واﻷدب والم اد ء اﻻدب ة في الهند
قائﻼ:

"يرو الناس " ان هناك ملك سمى "سمل واهن" في اللغة العام ة او

"ستواهن" في اللغة الفصحى ،ان يوما من اﻷ ام يلعب مع ملكاته في بر ة قصره.
وقال ﻹحد

ملكاته "مودا ام ديهي" عني "ﻻ تدشن الماء علي" .ولكن سمعت

الملكة ه ذا "مود ام ديهي" عني "إيتي الحلو ات" .فذهبت وأحضرت الحلو ات.
فغضب الملك .وأص حت غاض ة أ ضا ،و دأ الجدل بينهما .ووفقا للتقاليد الهندوس ة،

انعزل الملك في زاو ة من القصر وترك ل شيء وتنحى عن اﻷمور  .فأتى إل ه
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رجل دين هندوسي ووعد أنه س ضع قواعد للغة وس علم الناس النحو والقواعد لجعل

اللغة سهلة الفهم واﻹدراك ،فرضي الملك .عاد رجل الدين صلي "ماهاديف" )واحد

من اﻵلهة الهندوس ة( .ظهر "ماهاديف" وعلم رجل الدين عض أس اق النحو
والقواعد .وه ذا وضع رجل الدين قواعد اللغة ما وضع أبو اﻷسود الدؤلي قواعد

اللغة العر ة .وجاءت قواعد اللغة في الهند إلى الوجود"١٣.

العروض واﻷوزان الشعر ة:

عد ذ ر قصة وجود القواعد ،يخبر البيروني أن هناك أساليب و طرقا

خاصة لنظم الشعر في اﻷدب الهند وهو أمر مفيد للممارسة الشعرة ،و قول:
إن النظام لتقو م الشعر الهند

هو نظام مثل عروض الشعر العري لدينا.

وهذا هو جزء أساسي لﻸدب الهند و قد دونت معظم الكتب الهند ة في اﻷساليب

الشعرة .والسبب وراء الكتا ة في اﻷسلوب الشعر هو أن الكتب في النظم الشعر

هي سهلة للحف والروا ة .و في لها أن تحف و تذ ر عند الحاجة وخاصة عندما

تعقد هناك أ

نوع من المناقشة .و عتقد الهندوس أن طب عة الناس تنجذب إلى

اﻷساليب الشعرة مقارنة مع اﻷساليب اﻷخر عندما يجد الهنود ت ا يترجمونها

على نم "أشلوك" استخداما أساليبهم الشعرة .ﻻ سهل فهم هذه السطور المترجمة
ﻷنها في أكثر اﻷح ان تتغير إلى حد ما للضرورة الشعرة١٤.

الطب الهند :

قد ذ ر البيروني أن للهنود تا ا في الطب .فقد ذ ر خصوصا الكتاب

الهند الذ عرف مع اسم اتبها "تش راك" .عتبر الهنود هذا الكتاب أكبر وأفضل
من ل الكتب اﻷخر حول هذا الموضوع .أنهم عتقدون أن الكاتب "تشراك" ان

رجل دين ورعا .و ان اسمه "اغنى و ش" .إنه سمي بـ"تشراك" عندما تعلم الطب من

أبناء "ساوتر".وهم

انوا شخص ات دين ة ،و انت استفادت هذه الشخص ات الدين ة

الطب من اﻹله "إندر" .و ان تعلم اندر الطب من "أسوان" الذ

ان طبيب اﻵلهة،

و ان أسوان اكتس ه من برهما الذ هو خال اﻷرواح ال شرة .وقد ترجم هذا الكتاب
إلى اللغة العر ة لتعل م اﻷمراء العرب من سﻼلة البرام ة١٥.
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انج تانت ار:

مشي ار إلى " انج تانت ار" ،قول البيروني إن الهنود لديهم براعة في مجاﻻت

متعددة تدل عليها تبهم الكثيرة في العلوم والفنون واﻻجتماع والح مة .وفي هذا

الس اق ،يذ ر البيروني المشاكل اللغو ة التي واجهه في دراسة العلوم الهند ة قائﻼ

إن له رغ ة شديدة في تعلم هذه العلوم والفنون .ولكن السد اللغو

وتلك الفنون.

حول بين رغبته

ان البيروني متأث ار "ب انج تانت ار" .قول إن هذا الكتاب هو المعروف اسم

" ليلة ودمنة" في اﻷوسا

العر ة .وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات مثل

العر ة والفارس ة وغيرها .ولكن ،حسب البيروني ،قام بترجمة هذه الكتاب أشخاص
لم يخلوا بإدخال تغييرات و تحوﻻت في جوهر النص حسب أهدافهم عيدة المد ١٦.

طر

الكتا ة و أدواتها لد الهنود:

ل س هناك روا ة شيء يدل على أن الهنود انوا مارسون الكتا ة على

الجلد ما انت هذه الممارسة موجودة في اليونان وفي اﻻوسا

العر ة ف ما عد.

وأما النس ة للهند ،فاختار الناس تقن ة خاصة للكتا ة هناك .وخاصة في جنوب

الهند حيث توجد شجرة مثل شجرة تمر .أوراقها تكون طو لة واسعة تصل إلى ثﻼثة

أصا ع طوﻻ .طل

عل ه إسم "تاد" .تب الهنود على هذه اﻷوراق .ومجموعة هذه

اﻷوراق ش ل تاب تر
بينما في وس

الخ

لجعلها سل مة ومحفوظة من اﻹنتشار.

الهند وشمالها ،ستخدم الناس جلد شجرة تسمى "طوز".

و سمى أ ضاً "بهوج" .تؤخذ قطعة متواضعة منها .وتعد هذه القطعة عن طر

الدس

والضرب حتى تص ح قابلة للكتا ة عليها  .والهنود لديهم صفة خاصة بهذا الصدد،

وهي أنهم

تبون رقما على ل صفحة .ير

الكتاب قطعتين منفصلتين من

الخشب ثم يلف هذا الكتاب قطعة من القماش .وه ذا يتم إعداد تاب و طل عل ه

إسم "بوثي" .و تب الهنود رسائلهم واﻷش اء اﻷخر على قطعة من شجرة "طوز".
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و شير البيروني إلى عض المراجع التي تقول إنها مضت فترة من الزمان

أن الهنود نسوا الكتا ة الخ الهند الرائج في ذلك الوقت وتر وا الكتا ة البتة .وترك

الهنود أساليب الكتا ة الخاصة بهذا الخ  .ولم

ن أحد يلتفت إل ه .ونتيجة لذلك،

فشا الجهل في ل م ان .واص ح الناس عيدين عن ل أش ال العلم والمعرفة .فجاء
رجل وهو ابن " اراسا" و سمى "ف اس" .فاخترع "ف اس" ٥٠حرفا .وتقال هذه الحروف

"اكشار" .قول الهنود إن الحروف انت قليلة في البدا ة .ولكن مع مرور الزمان
زادت فزادت.

و شهد البيروني هذه الح ا ة قائﻼ إن الحروف الهند ة تجب أن تكون أكثر

من هذا العدد ما أن لديهم عﻼمات متعددة لحرف واحد للتعبير عن اﻷصوات

المختلفة .اللغة الهند ة لديها حروف وأصوات ﻻ توجد في اللغات اﻷخر  ،و صعب
التعبير عنها واﻷداء بها ،ﻷن العرب ﻻ ستط عون إخراج أصوات هذه الحروف
الض  ،وآذاننا ﻻ تستط ع التفر بين صوتين مماثلين١٧.

الخ الرائج في مختلف اﻷقال م الهند ة:
الخ

اﻷكثر شهرة بين الهنود سمى "سدها ماترك" الذ

وضع ،وفقا

ل عض اﻷقوال ،في شمير .ستخدمه الناس للكتا ة هنا .و ستخدم هذا الخ

في

نارس و شمير هما مر زان بيران للثقاقة الهند ة واﻷعراف
منطقة " اناراس" أ ضا .ا ا

الدين ة .و ذلك ستخدم هذا الخ في "ماده ا د س" عني في الجزء اﻷوس للهند.
المناط

المح طة مدينة "قنوج" تسمى "ماده ا د س" .وتعرف أ ضا بإسم "آرا

ورت" .والخ الثاني الموجود في اﻷوسا الهند ة ستخدم في منطقة "مالوه" و سمى

"ناغر" .تختلف أش ال الحروف في هذا الخ

عن الحروف التي تستخدم في

نارس وماده ا د س .و اﻹضافة إلى ذالك،هناك خ آخر سمى "ارده
شمير ،و ا ا

ناجر " أو "ن م ناجر " .وهو خل

من الخطين المذ ورن سا قا .و ستخدم هذا

الخ في أجزاء من السند .والخ اﻵخر سمى "مالوار " و هو ستخدم في المنطقة
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"مالوشو" وهذه المنطقة جزء من جنوب السند .و هناك خ
"سيندهو" و ستخدم في منطقة "بهموا" .

مروج آخر سمى

وأما النس ة للخطو الرائجة في جنوب الهند ،ف قول البيروني إن الخ "

نر" ستخدم في " رنات د س" .و ينما ستخدم الخ "آندهر " في آ"ند ارد س" .وفي

الوقت نفسه ستخدم الخ "دراو د " في منطقة " د راو د"  ،و ستخدم الخ "ﻻر "

في منطقة "ﻻر" ،و مارس الخ

"غور " في منطقة "بورب د س" .و ستخدم الخ

"به ك شو" في منطقة "اودن فور" لجنوب الهند .وهذا الخ

يخص البوذيين .

و قول البيروني أ ضاً" :إن الهنود ﻻ ستخدمون الحروف للحساب ما
ستخدمها الناس في عض أجزاء العالم حسب ترتيب الحروف .والسبب وراء ذلك

هو أن أش ال الحروف في منطقة تختلف من اﻷش ال التي توجد في منطقة أخر

للهند .وما ستخدم للحساب في المناط العر ة هي مأخوذة من المرحلة المتقدمة
لﻸرقام الهند ة و تطل على اﻷرقام إسم "انك" .ولكن الكشميرين تبون على رأس
تبهم اﻷرقام التي تبدو اﻷش ال و تش ه الحروف الصين ة"١٨.

اﻷماكن المقدسة للهنود:

وقد ذ ر البيروني اﻷماكن الدين ة الشهيرة للهنود في ذلك الوقت قائﻼ إن

معظم معابد هندوس ة في جنوب غري السند معروفة ع ادة "لينغ" .والهندوس
عبدون "لينغ" إعتقادا أنه جزء لجسم إلههم "مهاديف" .والمعبد اﻷكثر شهرة منها هو

معبد "سومناث" .تحضر ل يوم فيها م ة بيرة من الم اه من نهر الغانج والزهور
مرض العضال،
من شمير للتقد م أمام "لينغ" .عتقد الهنود أن "لينغ" شفي من اﻷ ا

وفي ع ادته عﻼج لكل مرض.

و قول البيروني إن السبب اﻵخر وراء شهرة مدينة "سومناث" هو أنه مدينة

تطل على ال حر فينزل فيها التجار وخاصة التجار الصينيون و اﻷفارقة.

إن اﻷسفار الدين ة ل ست إلزام ة في الدين الهندوسي ولكنها تعتبر فعل

الخيرات والحسنات .فالناس في الهند قصدون إلى م ان مقدس أو إلى معبد بير
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أو إلى نهر مقدسٕ .وانهم قومون الع ادات واﻷعمال الخيرة هناك .و سعون إلى
تأد ة صلوتهم وص امهم أكثر فاكثر .عطون البراهمة التبرعات والصدقات .و حلقون
رؤوسهم ولحيتهم ثم عودون إلى منازلهم.

البرك المقدسة:

وفي س اق ذ ر المقدسات الهندوس ة ،أفاد البيروني أن الهنود لديهم برك

ضخمة شامخة تدل على أعلى فن العمارة في هذا البلد ،ونحن في العرب ،م ن

لنا أن نتصور فق بناء البرك تلك التي توجد في الهند .إن الهنود هم خبراء هذا

الفن.

"بر ة مولتان"

إن الس ان الذين يت عون الدين الهندوسي قصدون البرك المقدسة ليز وا

أنفسهم روحا وجسما عد اﻻغتسال في هذه البرك المقدسة .إن البر ة التي تعد
أفضل البرك وأز اها هي بر ة في مدينة "مولتان") وهي تقع اﻵن تحت س طرة
اكستان وس ادتها ( .واﻻستحمام في هذه البر ة تعتبر ع ادة عظ مة.

وقد أفاد البيروني عن بر ة واقعة في منطقة "ثان سار" ،وهي تعتبر مقدسا

وم ار ا .و قصد إليها الناس للحصول على التز ة وتطهير الروح والجسم .وتحصل
حادث بير له عﻼقة وطيدة مع

أ ة بر ة على الشهرة والتقد س أساسا على أ
الدين أو أن تكون إليها إشارة خاصة مذ ورة في الكتب الدين ة الهندوس ة.
اﻷماكن المقدس:

" اناراس"

إن عض اﻷماكن تكتسب أهم ة الغة بين الهندوس لكونها مرت طة الدين

والثقافة الهندوس ة منذ عصور .إن مدينة " اناراس" تعد من إحد

هذه المقدسات .

إن الرجل عتن الره ان ة و طل عل ه لقب "سادهو" أو "الراهب الهندوسي" ،و قضي
ق ة أ ام ح اته في هذه المدينة ) ما فعل بيننا جيران م ة ،إنهم ﻻ يزالون يبذلون

جهودهم للق ام في م ة الم رمة لكسب الفيوض والبر ات( .إنه يود مماته في هذه
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المدينة معتقدا أن الشعائر والتقاليد النهائ ة ستكون أفضل وأحسن من أ

آخر .وحسب العقيدة الهندوس ة ،عاقب المجرم في أ
مدينة " اناراس" ف عفى ما تقدم من ذن ه.

"ثان سار":

مدينة "ثان سار" هي من إحد

م ان ان ولكن إذا دخل

اﻷماكن الهندوس ة المقدسة .وتطل

أ ضاً اسم " روك شيتر" أ "دولة روك".

م ان

عليها

ان " روك" اسم فﻼح معروف ﻷعمال

الخير .وتنسب إل ه عض الكرامات .اشتهرت هذه المنطقة بهذه الشخص ة وسميت

بـ" روك شيت ار" وحصلت على م انة رمة بين اﻷماكن المقدسة .وتزداد م انتها

أهم ة سبب وقوع حرب مها بهارات في هذه المنطقة حيث أظهر "فاسوديف" خبرته

وشجاعته ومهارته الحر ة .وهزمت العناصر السيئة هنا .و ذلك أقرها الناس م انا
مقدسا و قصدونها لكسب البر ة والثواب.

"ماثو ار":

تعد مدينة "ماثو ار" أ ضا من اﻷماكن الهندوس ة المقدسة ولها شهرة مرموقة

بين اﻷوسا

الدين ة .و قطن عدد بير من البراهمة فيها ،أو غالب ة س انها هم

البراهمة .إنها مقدسة ﻷن "فاسوديف" ولد ونشأ و ترعرع في قرة "ناند ول" قرب
ماثو ار.

" اشمير":

أما النس ة "لكاشمير" فقد اكتفى هنا البيروني الذ ر أن الناس في هذه

اﻷ ام ق مون الرحﻼت المقدسة إلى شمير أ ضا .ولكنه قد أشار إلى تقد سها

ورفعة م انها في اﻷبواب اﻷخر  .و ما ذ ر وجود أزهار اشمير في معبد

"سومناث" العظ م١٩.

وقد ذ ر البيروني التفصيل أرع ط قات الناس في المجتمع الهند  ،أرفعها

و أز اها ط قة سمى "البرهمن" :إن البرهمن له ثﻼثة أدوار في الح اة .اﻷول يبدأ

من السنة الثمان ة إلى الخامس والعشرن من عمره .عندما يبلغ الولد الثامنة من
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العمر أتي إل ه العلماء الهندوس .ف علمونه الدعاء واﻷعراف الدين ة و يؤدون

المراس م و الطقوس الهندوس ة أمامه .و يل سونه "جنيو" ،وهو الخ

المقدس الذ

يل سه الولد في حفل ديني عقد حينما يدخل الولد مرحلة التعلم والدراسة ،و عتبر هذا

الخ

م ار ا لح اة الولد .ثم يتم تعيين أستاذ له .هذا اﻷستاذ علمه العلوم والفنون.

وعندما يبلغ الولد الخامس والعشرن من عمره .فيلزم له أن ينهمك في

الدراسة والتحصيل عند اﻷستاذ ،و ينام على اﻷرض ة ،و سأل الطعام من خمسة

بيوت ،و أخذ منه قل ﻼ .وفي هذه المرحلة ،يجيزه اﻷستاذ للزواج والق ام الح اة
العائل ة .وﻻ يجوز له أن يخلو بزوجته إﻻ مرة في الشهر .وﻻ يجوز له أ ضا أن

يتزوج مع بنت يبلغ عمرها أكثر من عشر سنوات .وهو قضي ضرورة الح اة عن

طر

تعل م الرجال من ط قة برهمن و تشاتر  .و يلزم عل ه أن ﻻ سأل أج ار على

التدرس ولكن الطل ة أنفسهم قدمون له عض اﻷش اء .و عط ه الملك و اﻷمراء
مقدا ار من المال .وﻻ يلزم للبرهمن أن يدفع الضرائب ما فعل اﻵخرون .ولكن ﻻ
يجوز له أن ملك الخيل وال قر ،و ذالك ﻻ أخذ الرا .وح اته تعنى الشفاف ة
والصفاء .ح اة البرهمن تجر ه ذا حتى يبلغ الخمسين عاما من العمر.

ٕوان المرحلة الثالثة لح اة البرهمن تبدأ من السنة الخمسين من عمره حتى
الخامس والس عين .و سلم اﻷمور العائل ة و زوجته إلى أوﻻدهٕ .واذا رضيت زوجته أن
تذهب مع الزوج إلى اﻷماكن النأئ ة فلها خ ار مفتوح أن تذهب مع زوجه أو تم ث

الصحرء والغا ات .ستخدم أوراق
ا
مع أوﻻدها .و س ن البرهمن في هذه المرحلة في
اﻷشجار لستر سوءاته.

ٕوان المرحلة ال ار عة لح اته تبدأ من االخامس و الس عين إلى نها ة عمره،

هو يل س الث اب الحمراء ،و يتكﺊ على العصا ،و يتأمل في اﻵفاق و خالقها ،و
س طر على الغضب والعداوة ،و تجنب الرفاقة ،وﻻ يتكلم مع أحد .عندما يذهب

لزارة اﻷماكن المقدسة فﻼ م ث إﻻ ليلة في قرة أو خمسة أ ام في مدينة.
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وتجيء من عدهم ط قة "تشتر " و رتبتهم قر ة من البراهمة .هذه الط قة

تعرف شجاعتها و سالتها .وأهل هذه الط قة شار ون فى الحرب و يدافعون عن
الح ومة.

ثم تأتي ط قة "وا ش" في هذا الترتيب .إنهم قومون التجارة ،و يدفعون

الضرائب ،و وفرون اﻷموال للح ومة.

وآخر ط قاتهم "شودر" وهى ط قة المنبوذين الذين حترفون أدنى الحرف،

من أمثال "دوم" و"تشندال" ونحوهما .وحسب الفلسفة الهندوس ة ،هذه الط قة خلقت
لخدمة الط قات العل ا٢٠.

هذا قليل من ثير ما أحا

ه أبو رحان البيروني في تا ه " تاب الهند"

من تنوعات ثقافة الهند و علومها و فنونها.

الحواشي:
 -١حف

الرحمان اﻹصﻼحي ،دور الهند في نشر التراث العري ،مط عة " تاب العر ة"

المملكة العر ة ل سعود ة  ،٢٠١١ص .٨

 "– ٢الهند ما يراها أبورحان البيروني" مجلة ثقافة الهند،المجلد  ،٥٩العدد ، ٢-١

المجلس الهند للعﻼقات الثقاف ة ،ص٣٠٤،

 -٣قمر غفار البروف سور ،نقش أف ار أبو رحان البيروني در دن ا

اﻹيران ة لد نيودلهي  ،٢٠١٠ص ١٩٢
 -٤نفس المصدر ،ص ٢٣٢
 -٥نفس المصدر ،ص ١١٠

امروز ،السفارة

 "-٦الهند ما يراها أبو رحان البيروني" مجلة ثقافة الهند،المجلد  ،٥٩العدد ، ٢-١

المجلس الهند للعﻼقات الثقاف ة ،ص٣٠٦ ،
 -٧أبو رحان البيروني ،تاب الهند) ،أردو ترجمة( ك تاك)إسم مط ع( م ان تشمبر،

ﻻهور ،٢٠١١ص ١٧

 -٨نفس المصدر،ص ١٦

 -٩نفس المصدر،ص ٢٠٣
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 -١٠قمر غفار البروف سور ،نقش أف ار أبو رحان البيروني در دن ا

اﻹيران ة  ،٢٠١٠ص ٢٠٥

 -١١أبو رحان البيروني ،تاب الهند ,ص ٣٢

امروز ،السفارة

 -١٢نفس المصدر،ص ٦٢
 -١٣نفس المصدر،ص ٧٧
 -١٤نفس المصدر،ص ٧٨
 -١٥نفس المصدر،ص ٩٠
 -١٦نفس المصدر،ص ٨٧
 -١٧نفس المصدر،ص ٩٧

 -١٨نفس المصدر،ص ٢٥٦
 -١٩نفس المصدر،ص٢٥٨

 "-٢٠الهند ما يراها أبورحان البيروني" مجلة ثقافة الهند،المجلد  ،٥٩العدد ، ٢-١

المجلس الهند للعﻼقات الثقاف ة ،ص٣١٠ ،

143

