
٢٦٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
أثر علماء اهلند يف املعارف والعلوم يف العامل اإلسالمي

 

 

 

الملخص 

كان للثقافة والعلوم والتي تكونت على ایدي رجاالت الحضارات القدیمة العریقة 
دور كبیر وبارز في تطور االرث الثقافي والحضاري العالمي بشكل ملحوظ فال یمكن 

ة واالنسانیة في التطور المعرفي والثقافي اغفال أي من تلك الحضارات ومساهمتها الفاعل
للحضارات التي تلتها  

تعد حضارات بالد الهند الفكریة والثقافیة من الحضارات العریقة التي رفدت 
الحضارة اإلسالمیة بالعدید من اإلنجازات الفكریة من كتب قیمة علمیة وفي مختلف 

سة إضافة الى علماء بالد الهند المجاالت من ادبا وفن وفلسفة وعلوم طبیة وحساب وهند
مما كان لهم من أثرًا بعید المدى في الثقافة اإلسالمیة حینما اتصلت الحضارتین اتصاًال 
وثیقًا، وأثمر هذا االتصال بحضارة بالد الهند إلى االطالع على جانبها الفكري الذي كان 

وهم یفوقون الناس في كل ((زاخرًا ومتطورًا وفي كافة جوانبه وقد وصفهم المؤرخ الیعقوبي 
)).حكمة
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The impact of Indian scientists on knowledge and

sciences in the Islamic world

Abstract

Culture and science, which were formed by the ancient
civilizations of ancient civilizations, played a major role in the
development of the world's cultural and cultural heritage. Notably,
none of these civilizations and their active and human contribution
to the cultural and cultural development of the civilizations that
followed.

The civilizations of India's intellectual and cultural countries
are among the ancient civilizations that provided the Islamic
civilization with many intellectual achievements of valuable
scientific books in various fields such as literature, art, philosophy,
medical sciences, arithmetic and engineering, in addition to the
scholars of India, which had a long-term impact on Islamic culture
And this connection with the civilization of the country of India led
to the understanding of its intellectual part, which was zakra and
developed in all its aspects, and was described by the Yacoubi
historian ("They exceed the people in every wisdom").

Assist .Prof. Dr. Hussein Karim Hamidi

College of Education for Humanities / University of Karbala
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والعلوم والتي تكونت على ایدي رجاالت الحضارات القدیمة العریقة دور كبیر كان للثقافة
وبارز في تطور االرث الثقافي والحضاري العالمي بشكل ملحوظ فال یمكن اغفال أي من تلك 

الحضارات ومساهمتها الفاعلة واالنسانیة في التطور المعرفي والثقافي للحضارات التي تلتها 

تعد حضارات بالد الهند الفكریة والثقافیة من الحضارات العریقة التي رفدت الحضارة 
اإلسالمیة بالعدید من اإلنجازات الفكریة من كتب قیمة علمیة وفي مختلف المجاالت من ادبا 
وفن وفلسفة وعلوم طبیة وحساب وهندسة إضافة الى علماء بالد الهند مما كان لهم من أثرًا بعید 

، وأثمر هذا االتصال ) ١(ى في الثقافة اإلسالمیة حینما اتصلت الحضارتین اتصاًال وثیقاً المد
بحضارة بالد الهند إلى االطالع على جانبها الفكري الذي كان زاخرًا ومتطورًا وفي كافة جوانبه 

.) ٢())وهم یفوقون الناس في كل حكمة((وقد وصفهم المؤرخ الیعقوبي 

:مهم في نهضتهالجوانب التي كان للهنود دوریمكننا أن نوضح أهم ا

األدب والفنون-أ

لم یكن األدب واللغة والفنون من األمور التي كانت دخیلة على الحضارة الهندیة فقد كان 
موجوٌد في الهند القدیمة قبل دخول المسلمین إلیها وكان هذا ) بیاكون(في بالد الهند علم النحو 

، وقد ) ٣(كبیر ألهمیته في ضبط الكالم لیكون أكثر بالغة وفصاحةالعلم موجود ومنتشر بشكل 
ألف الهنود العدید من الكتب الهندیة القدیمة التي عنیت بهذا العلم ومن كتبهم في النحو كتاب 

أحد رجال ) جندر(لمؤلفِه ) جاندر(رئیس المالئكة حسب زعمهم وكتاب ) إندر(نسبة إلى ) ایندر(
نسبة إلى إسم صاحبه وكتاب ) بانرت(وكتاب ) شاكنارین(ة لمؤلفه نسب) شاكت(الدین وكتاب 

.) ٤()دور كوبرت(ألفه ششدیو وكتاب ) شدیوبرت(نسبة إلى مؤلفه وكتاب ) بانرت(

لم تقف مواهب العلم وآفاقه لدى الهنود عند علم النحو فقد برع الهنود أیضًا في الِشعر 
دة حتى ظهر لدیهم علم الَعَروض الذي یسمونه والذي كان منشر لدیهم بشكل كبیر وأخذ آفاق ع

حیث حاز على أهمیة كبیرة لدیهم السیما ان الكثیر من أشعارهم كانت ذات نظم مضبوط ) جند(
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وقد استخدموا هذا العلم لكي تسهل علیهم عملیة حفظ األشعار، حیث كانوا یمیلون إلى الكالم 
.) ٥(منشور وان لم یفهموهالمنظوم حتى لو لم یفهموا معناه ویفضلونه على ال

كما وظهرت المالحم التي تصور الحیاة الدینیة واالجتماعیة عندهم قبل اإلسالم ومن 
والتي تصل أحیانًا إلى ربع ملیون بیت من ) الیورانا(و ) الرامیانا(و ) المهابهارتا(أشهرها 

.) ٦(الشعر

ي بشكل كبیر وأخذ هذا ومع دخول اإلسالم إلى بالد الهند تأثر األدب الهندي والعرب
التأثر أشكال ومظاهر عدیدة شمل الجوانب القصصیة والنثریة والبالغیة حتى وصل إلى العرب 
من بالد الهند كتبًا قصصیة تحمل معاني أخالقیة مؤثرة حظیت بإعجاب واهتمام الكثیر من 

للغة العربیة األدباء العرب ومن هذه الكتب القصصیة المترجمة عن اللغة السنسكریتیه إلى ا
الذي یعتبر من الكتب الهندیة المهمة في األدب األخالقي وقد ترجم هذا ) كلیله ودمنه(كتاب 

الكتاب من الهندیة إلى الفارسیة ابن المقفع الفارسي ثم نقله من الفارسیة إلى العربیة بأسلوبه 
.) ٧(وتعبیره

حاز على اهتمام األدباء األثر الكبیر على األدب العربي و ) كلیلة ودمنه(كان لكتاب 
عنایة فائقة وأخذ بأسلوبه الكثیر من المهتمین بهذا الجانب من األدب حتى وصل بالبعض منهم 
ان نظمه شعرًا في العصر العباسي وحصل على جوائز كبیرة ، ومثال ذلك الشاعر أبان بن عبد 

الذي أعجب به كثیرًا الحمید الذي نظمه وقدمه إلى جعفر البرمكي وزیر الخلیفة هارون الرشید
.) ٨(ووهبه مائة ألف درهم ذهب بدًال عنه

والذي ألفه للملك الهندي أو ) بیدیا(في األصل إلى الحكیم ) كلیله و دمنه(یعود كتاب 
بتسلیم قبل اإلسالم بزمن طویل وقد ظهر هذا الكتاب نصائح للملوك في األخالق واآلداب 

كم الرعیة وقد ألفه على شكل قصصي بألسنة الحیوانات الضروریة لهم لكي یتعلموا منه طریقة ح
.) ٩(في عشرة أبواب
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كان لهذا الكتاب تأثیر كبیر على األدب العربي في طریقة كتاباته على ألسنة الحیوانات للتعبیر 
عن النزاعات اإلنسانیة وما یختلج في صدور الكتاب من آراء ومبادئ ال یستطیعون إظهارها في 

.) ١٠(والظلمعصر االستبداد 

كتاب ألف لیلة (ومن الكتب القصصیة المهمة التي ترجمت من اللغة الهندیة إلى العربیة 
وقد تناول الكتاب أسلوب القصة أیضًا وبأسلوب الهند وفق عقیدة التناسخ الهندیة وكذلك ) ولیلة

في سرد القصص على ألسنة الحیوانات وقد اشتهرت الهند القدیمة بالكثیر من هذه القصص
.) ١١(أرثهم الحضاري

كما توارثت الحضارة العربیة والهندیة كتب قصصیة هندیة قدیمة ترجمت أیضًا إلى 
الذي یعتبر البعض أنه من ) سندباد(العربیة في العصر العباسي تمثل كتابات الحكیم الهندي 

ؤلفات ترجمت اإلرث الفارسي إال ان هذه الشخصیة ومؤلفاته تعود في األصل إلى الهند وهذه الم
مثل العدید من الكتب الهندیة إلى الفارسیة ومنها ترجمة إلى العربیة فظن البعض أنها فارسیة 

.) ١٢(األصل

) حیل النساء(ومعناه ) تریا جرئر(منها ایضا الكتب الهندیة القصصیة األخرى ككتاب 
إلى ط آدم، وكتاب أخر في قصة هبو )١٣(ومؤلفه الملك كورش الهندي وألفه قبل اإلسالم

األرض وكتاب یحكي قصة رجلین أحدهما بخیل واألخر كریم وبینهما مناظرة في فضل السخاء 
.) ١٤(وفائدة البخل

تركت تلك الكتب األدبیة القصصیة األثر الكبیر في المجتمع العربي اإلسالمي وتناقلتها 
كانوا یتكلمون في ألسنة العرب بكل إعجاب وتقدیر، حتى نرى ان الكثیر من الكتّاب العرب 

مؤلفاتهم عن القصص الهندي ویتخذونها كشاهد في بعض المواقف خالل كتاباتهم 
ومما استحسنه من شدة التحرز ما حلى في ((فقد نقل عنهم في احد المؤلفات ،)١٥(ومؤلفاتهم

من كتب الهند أنه أهدى إلى بعض ملوكهم حلي وكسوة وبحضرته امرأتان من نسائه كتاب
یر إحدى امرأتیه بین اللباس والحلیة ، فنظرت المرأة إلى الوزیر كالمستشیرة له فغمز ووزیر، فخ

بإحدى عینیه على أخذ الكسوة ولحظه الملك فعدلت عما أشار به من الكسوة واختارت الحلي 
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لئال یفطن الملك للغمزة، ومكث الوزیر أربعین سنة كاسرًا عینه لیظن الملك أنها عاده 
.)١٦())وخلقه

ما في مجال النثر فقد كان للنثر الهندي دور مهم وحضاري في هذا المجال في األدب أ
العربي والهندي على العموم ، فقد فتح ذلك أمامها آفاق بعیدة حتى اكتسب األدب العربي 

مفاهیم فلسفیة واسعة وبعض مناهج التفكیر الجدید باإلضافة إلى بعض النظریات ) النثر(
.) ١٧(والمنهج النحوي واللغويالهندیة في البالغة 

برع الهنود أیضًا في البالغة ففي روایة تظهر قوة البالغة في الكتابات الهندیة ونص 
ما البالغة عند أهل الهند، فقال بهله عندنا في : أن معمرًا المتكلم قال لبهله الهندي((تلك الروایة 

ه الصناعة فأثق من نفسي بالقیام ذلك صحیفة مكتوبة ، ولكن ال أحسن ترجمتها ولم أعالج هذ
بخصائصها وتلخیص لطائف معانیها ویلقي معمر بالصحیفة المترجمة فإذا فیها ، أول البالغة 
اجتماع اله البالغة وذلك ان یكون الخطیب رابط الجأش ساكن الجوارح قلیل الحظ متخیر اللفظ 

قوله فضل التصرف في كل ال یكلم سید األمة بكالم األمة وال بكالم السوقة ، ویكون في
.) ١٨())طبقة

في الكتابات الهندیة األدبیة الشيء الكثیر فقد امتألت كتبهم األدبیة بالكثیر ) للِحَكم(كان 
شر المال ما ال ینفق ((منها، وقال ابن قتیبه الدینوري وخالل قراءته ألحد كتب الهند وجدت فیه 

البريء وشر البالد ما لیس فیها خصب منه وشر اإلخوان الخاذل وشر السلطان من خافه 
ثالثة ال تنال إال بارتفاع الهمة وعظیم الخطر، عمل السلطان وتجار ((، وفي كتاب للهند ))وأمن

وفي كتاب ))البحار ، ومناجز العدو ، وفیه أیضًا ، ذو الهمة ان خط نفسه تأبى إال االرتفاع
سد معه قوته التي یعیش بها حیث العالم إذا اغترب فما معه من علمه كاف كاأل((للهند 
.) ١٩())یوجد

أن النتقال عدد كبیر من الشعراء العرب وسكنهم في بالد الهند ادى إلى تنشیط الحركة 
األدبیة في بالد السند وظهور أدباء وشعراء في اللغة العربیة من أبناء السند أنفسهم حیث ظهر 

ن الشعراء العظام في السند فكتبوا الشعر التاسع المیالدي عدد م/في القرن الثالث الهجري 
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باللغة العربیة والسندیة وان ظهور هؤالء الشعراء في اللغة السندیة یدل على أمرین مهمین 
أحدهما أن بذور الشعر السندي كان موجود في بالد السند آنذاك وثانیًا ان العرب ساهموا في 

.) ٢٠(نحو وتطور الشعر فكان للعرب دور مهم في ذلك

فكان للشاعر شرف الدین محمد بن نصر اهللا بن الحسین األنصاري الكوفي األصل 
أشعار كثیرة في بالد الهند فقد نفاه صالح الدین األیوبي تنقل في البالد وأستقر في الهند، كان 

من الشعراء المشهورین المطلعین على معظم أشعار العرب كتب وهو في بالد الهند إلى أخیه

أن الصحیفة لم تجد من حاملتبك في القطیعة عالماً كسامحت

.) ٢١(یسرى فیصبح دوننا بمراحلوعذرت طیفك في الجفاء ألنه

من بین الشعراء من أهل الهند ما ذكره المسعودي أثناء زیارته لبالد الهند وفي ذلك جاء 
رون بن موسى مولى األزد وكان شاعرًا كان هناك رجل بالملتان من أرض السند یدعى ها((قوله 

، وقد ذكر له سبعة ) ٢٢())شجاعًا ذا ریاسة في قومه ومنعه بأرض السند مما یلي أرض الملتان
عشر بیتًا من الشعر قالها في أحد الحروب التي خاضها مع بعض ملوك الهند كانوا قد 

.) ٢٣())استخدموا الفیل فیها

عبد العزیز دور كبیر في نشر الشعر في المنصورة وكان الشاعر عبد اهللا بن عمر بن 
وهو احد شعراء بالد الهند ویعود في أصوله إلى العراق ولد ونشأ في المنصورة، تعلم اللغة 
السندیة وحمل رایة الشعر السندي بجانب الشعر العربي في بالد السند وقد كانت له حادثة مع 

م اإلسالم فنظم في الموضوع قصیدة رائعة باللغة احد ملوك الهند عندما طلب منه ان یكتب تعالی
.) ٢٤(السندیة وأرسلها إلى الملك الذي أعجب بها إعجابًا شدیداً 

) م٩٢٧/هـ٣١٥(كذلك منهم مسعود بن سعد بن سلیمان الالهوري المتوفي في سنة 
والذي ولد وتربى في الهور ودرس فیها على ید كبار العلماء وقال الشعر في كل من اللغة

العربیة والفارسیة والهندیة، وله ثالثة دواوین في اللغات الثالث بتداولها شعراء الهند وفارس ولم 
.) ٢٥(یبلغه احد من الشعراء العجم في حسن المعاني ولطف األلفاظ
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وكانت لهذا ) م٧٩٦/هـ١٨٠ت(ومن شعراء الهند أیضًا أبو عطاء أفلح بن یسار السندي 
العربیة حتى ان بعضها مذكورة في دیوان الحماسة ألبي تمام الشاعر قصائد رائعة باللغة

.)٢٦(الشاعر المعروف

في مدینة ) م١٠٤٦/هـ٤٣٨(كما كان للشاعر مسعود بن سعد بن سلمان الذي ولد سنة 
الهور دور كبیر في الشعر الهندي فكان له دیوان بالهندیة إضافة إلى دیوان بالعربیة والفارسیة 

ویة وكان في دیوانه مدح لخمسة من سالطین اإلمارة أولهم السلطان أبو عاصر اإلمارة الغزن
غیر ان هذا الدیوان كان ) ٢٧(المظفر إبراهیم بن مسعود وأخرهم السلطان بهرامشاه بن مسعود

كذلك كان للشاعر محمد بن عبد الملك . )٢٨(الدیوان الوحید الذي بقي له وهو باللغة الفارسیة
مشایخ مدینة الهور الهندیة دور في نهضة الشعر الهندي فكتبه الجرجاني والذي كان من

.) ٢٩(بالفارسیة وعاصر هذا الشاعر الغوري

وقد ساعد وصول مثل هذه الكتابات والمؤلفات الهندیة والخاصة بالجوانب الثقافیة 
واألدبیة على تنشیط الحركة األدبیة العظیمة في بالد الهند وفي بغداد في آن واحد ، كما 
أصبحت الهند وما فیها من العجائب والغرائب موضوعات هامة للكتب األدبیة العربیة التي الفت 
فنرى هذه الظاهرة واضحة كل الوضوح في كتب الجاحظ وابن قتیبه والمسعودي وغیرهم من 

.)٣٠(المؤلفین

التاریخ والجغرافیة- ب

قدیمة تناولت جوانب من لم تظهر لنا الدراسات التاریخیة أي إشارات عن مؤلفات هندیة
تاریخ الهند القدیم أو الجوانب الجغرافیة لبالد الهند القدیمة وأفردت كتابات خاصة منظمة عن 
هذا الجانب من المؤلفات ، ولكن من خالل االطالع على الكتب الهندیة القدیمة والتي هي 

ت الجوانب عبارة عن كتب دینیة أو قصصیة احتوت وخالل طیاتها على معلومات تناول
.) ٣١(التاریخیة والجغرافیة لبالد الهند وبشكل متناثر
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اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
إال ان هذا الوضع لم یستمر فبعد دخول اإلسالم إلى بالد الهند بدأ االهتمام بهذین 
العلمین التاریخي والجغرافي لما لهما من أهمیة كبیرة في عملیة الفتح العربي للهند على اعتبار 

ع من الغموض على العرب الفاتحین وتحتاج إلى معرفة من قبلهم ان بالد الهند كانت فیها نو 
قبل الخوض في دخولها فكان لها األثر دور كبیر في االهتمام بهذه الجوانب وكان للمؤرخین 

دور مهم بتسجیل المعلومات التاریخیة عن بالد الهند في كتاباتهم ) الرحالة(الجغرافیین العرب 
فضًال عن معلومات قیمة تناولت جوانب الحیاة االجتماعیة وبشكل مفصل عن طریق المشاهدة 

واالقتصادیة والدینیة ولوال الكتابات العربیة عن تاریخ الهند لكان تاریخ الهند مفقودًا في تلك 
.) ٣٢(الحقبة التاریخیة

التي ألفت خالل ) كتب الرحالت(نالت الهند مكانًا في هذه المدونات التأریخیة والجغرافیة 
لفترة ومما زاد من اهتمام العرب في هذه المدونات، أن الهند كانت موضع اإلعجاب هذه ا

والغرابة للعرب فكانوا ینسبون إلیها العجائب والغرائب واألساطیر، ولذلك اهتموا بها بالغ االهتمام 
وغرابئها فقط بلأثناء رحاالتهم ومغامراتهم في البر والبحر ولم یذكر هؤالء الرحالة عجابئها

وأیضًا وصفوها وصفًا دقیقًا واعتبرت من أهم المراجع لتاریخ الهند في هذه الحقبة من 
.)٢٣(الزمان

ومن أوائل اإلشارات إلى وجود من ألف في مجال التدوین التاریخي ما ذكرته المصادر عن أبو 
.) ٢٤(وكان له كتاب في مغازي رسول اهللا) م٧٨٦/هـ١٧٠(معشر نجیع السندي المتوفى سنة 

من أعظم العلماء في ) م١٠٤٨/هـ٤٤٠ت(أبو الریحان محمد بن احمد البیرونيویعتبر
عصره ورحالة عظیم لم یشهد التاریخ له مثیل إال القلیل ، وقد كتب العدید من المؤلفات عن 

تحقیق ما للهند (الهند وله یعود الفضل الكبیر في تدوین اإلرث الحضاري لهذه البالد ویعد كتابه 
من أهم المصادر في تاریخها لما احتواه من معلومات ) لة مقبولة في العقل أو مرذولهمن مقو 

قیمة ونادرة وفي مختلف المجاالت عن تاریخ الهند السیاسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي 
وقد وفد البیروني إلى بالد الهند في عصر السلطان محمود الغزنوي وأقام فیها ما یقارب من 

كرس حیاته فیها في الكتابة عن تاریخ هذه البالد كذلك تحدث عن علوم الهند وما عشر سنوات
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فیها من معرفة وبشكل دقیق ومطوله وفي نفس الوقت مشوق وعادات وتقالید المجتمع 
.) ٢٥(الهندي

وعلى الرغم مما حوته الرحالت العربیة من معلومات تاریخیة وجغرافیة عن بالد الهند في 
ي نجد فیها وصفًا مسهبًا للطریق الذي یسلكه مؤلفو هذه المصنفات برًا أو بحرًا مؤلفاتهم والت

وللمدن واألقالیم والجزر التي یمرون فیها ولألجناس البشریة التي یتعرفون علیها وللعادات 
والتقالید االجتماعیة والعقائدیة واألطعمة واألشربة واأللبسة ولطرز البناء والعمارة وللنظم 

) الرحالت(، إال أنها ) ٣٦(یة وباختصار لكل صغیرة وكبیرة یلمون بها في بالد الهنداالقتصاد
كانت بحاجة إلى التأمل العلمي الذي یبعدها عن األساطیر والخرافات التي حوتها مؤلفات 

.) ٣٧(البعض مما جعل البعض یقلل من أهمیتها العلمیة

الهند تعتبر األرث التاریخي إال أن هذه الحكایات واألساطیر التي نقلت من بالد
والجغرافي لبالد الهند ومنها استطاع المؤرخون والرحالة والجغرافیون العرب من رسم صورة عن 

.) ٣٨(تاریخ بالد الهند من خالل نقلها في مؤلفاتهم

مما تقدم فان الرحالت بما احتوتها من أساطیر وحكایات وخرافات فأنها شكلت النواة التي 
المؤرخون والبلدانیون العرب والهنود لما حوته من معلومات تاریخیة وجغرافیة عن أعتمد علیها

.بالد الهند

الفلسفة-جـ

اهتم أهل الهند منذ القدم بالفلسفة واعتبروه العلم الذي یؤدي إلى حكمة البشر 
یونان ، وأصُل الفلسفة الهندیة لم یكن ولید أرض الهند وٕانما جاء إلیها عن طریق ال) ٣٩(وٕاصالحه

فقد كان لفیثاغورس تلمیذ یدعى قالنوس تلقى الحكمة وعلم الفلسفة على یدیه وهذا الطالب تنقل 
في البالد فصار إلى بالد الهند وهنالك التقى ببرحمنین الهندي فأخذ الشيء الكثیر من علمه في 

لفلسفة ینتشر مجال الفلسفة وعندما توفي قالنوس ترأس برحمنین على الهنود ومن هنا بدأ علم ا
.)٤٠(في أهل الهند



٢٧٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
إلى بالد الهند وأراد فتحها صعب علیه ) م٩٤٢/م٣٣١(عندما جاء اإلسكندر األكبر سنة 

هذا األمر فطلب منه فالسفة أهل الهند ان یرسل لهم علماء الیونان في الفلسفة لكي یتناظروا 
د الحكماء فأكرموه معهم في هذا العلم ولما عرف عن اإلسكندر من حبه للفلسفة أرسل اح

وناظروه فمان كان من اإلسكندر بعدما عرف عنهم من حبهم للفلسفة وتفقههم فیها وهو الذي 
.) ٤١(یمجد هذا العلم إال ان انصرف عنهم فأخذ علم الفلسفة یتطور أكثر فأكثر في بالد الهند

صل األمر وقد كان لهذا العلم أثر كبیر لدى أهل الهند وتطور بشكل كبیر بینهم حتى و 
ان ملوك الهند أحبوا الفلسفة واعتمدوا علیها كثیرًا في أفكارهم وأعمالهم وقربوا علمائها إلیهم 

.) ٤٢(فصار ملك الهند یوصف بأنه ملك الحكمة

وفي زمن البرهمن األكبر اجتمع سبعة من حكماء الهند وفالسفتها وتناظروا في بدء 
ناهت حكمة البارئ عز وجل إلى أحد العقول كان ذلك الخلیقة وحقیقة الخالق ، فقال احدهم لو ت

نقصًا في حكمته ، وقال أخر أنا ال أدري ما یقولون غیر أني أخرجت إلى هذه الدنیا مضطرًا 
.) ٤٣(وعشت فیها حائرًا وأخرج منها مكرهاً 

بعد دخول اإلسالم إلى بالد الهند وجدوا فیها الشيء الكثیر من هذا العلم ، وكان العرب 
استفادوا من البالد التي یتم فتحها فكان لفلسفة الیونان النصیب الكبیر فقراؤها وبكل تفاصیلها قد

لكن هذه الفلسفة لم تأخذ ذلك االهتمام من العرب الن الكثیر من األفكار البرهمیة البوذیة 
سالمیة تخالف التعالیم اإلسالمیة عند المسلمین ، ولكن رغم ذلك فقد أخذت الفلسفة العربیة اإل

طریقها نحو بالد الهند والمسلمین فیها ألن الفلسفة الیونانیة كانت تعتمد على الجدل المنطقي 
، كانت الفلسفة اإلسالمیة )٤٤(الشفوي الممزوج بالدین وتنفي في بعض جوانبها وجود اهللا واألنبیاء

ات اللفظیة ومباحث ما في واقعها ال تعیش إال بالتأكید على الجهاد والتضحیة وال تتلهى بالمناقش
بعد الطبیعة بل كانت تتعرض للمجتمع وترفض العزلة ولهذا فأنها قد ساهمت في حل مشاكل 

.)٤٥(الحیاة
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ساعد هذا االمتزاج الحضاري بین الفلسفتین الهندیة واإلسالمیة إلى تأثر كال الطرفین باألخر 
ذي ال ینافي وال یناقض تعالیم واألخذ من بعضهما على ان الفلسفة اإلسالمیة أخذت الشيء ال

.) ٤٦(اإلسالم

وهذا االتجاه عمل به الكثیر من فالسفة اإلسالم مثل یعقوب بن إسحاق الكندي 
واستفادوا من ) م١٠٣٦/هـ٤٢٨ت(، وابن سینا ) م٩٥٠/هـ٣٣٩ت(والفارابي ) م٨٩٨/هـ٢٥٨ت(

.) ٤٧(الفلسفیةالفلسفة الهندیة وأفكارها ودمجها مع الفلسفة اإلسالمیة في كتاباتهم

) طوفا في حدود المنطق(وللهنود كتب فلسفیة كثیرة في المنطق والفلسفة منها كتاب 
الذي ) منكه(، أما أشهر فالسفتهم كان الطبیب ) ٤٨()ما تفاوت فیه فالسفة الهند والروم(وكتاب 

مشهورین في كان من البارعین في علم الفلسفة ولم تقف معرفته على الفلسفة فكان من األطباء ال
.) ٤٩(البالد العباسي زمن الخلیفة الرشید

أهتم رجال الخالفة العباسیة اهتمامًا واضحًا بعلماء الفلسفة وفي نقل آرائهم الفلسفیة إلى 
العربیة وذكر ابن الندیم ان الذي اهتم بأمر الهند في الدولة اإلسالمیة هو یحي بن خالد البرمكي 

.) ٥٠(خاصة البرامكة عامة

وصف البعض هذا االهتمام من قبل البرامكة بأمر الهند یعود إلى أصل البرامكة وقد
في بلخ الذي ) النوبهار(حیث أرجعوهم إلى أصل بوذي هندي وان جدهم برمك كان سادنًا لمعبد 

كانت تعبد فیه األصنام هذا من ناحیة أما من الناحیة األخرى فان أصل كلمة برمك 
.) ٥١(و ذو الرئاسة العلیا وهو لقب خاص لسدنة النوبهاربالسنكسكریة تعني الصدر أ

كما تم اإلشارة إلى ان برمك أبا خالد وأسرته كانوا قد هربوا من بلخ في أواخر الخالفة 
األمویة ولجئوا إلى الهند وتحدیدًا في بالد قشمیر أحدى مراكز البوذیة حیث نشأ وترعرع فیها، 

.) ٥٢(حكمة ثم عاد إلى النوبهار خادمًا فیهاوهناك تعلم النجوم والطب وأنواع ال



٢٧٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
وما یهمنا من هذا األمر ان العلوم وخاصة الفلسفة لقیت عنایة خاصة من البرامكة فقد بعث 
یحیى بن خالد البرمكي برجل هندي إلى بالد الهند لیأتي له بعقاقیر موجودة في بلدهم وطلب 

.)٥٣(منه ان یكتب له في علومها وفلسفتها وأدیانها

ومن ذلك نستطیع ان نقول مما ذكرناه ان الفلسفة الهندیة قد أثرت وبشكل فاعل ومؤثر 
في الفلسفة العربیة اإلسالمیة وأخذت منها الشيء الكثیر بما یخدم تطور هذا العلم ونهضته 
ووصوله إلى ما وصل إلیه هذا العلم في العصور اإلسالمیة والتي كانت جانب من هذا التطور 

.فضل إلى الفلسفة الهندیةیعود بال

علم الفلك والنجوم-د

یعتبر علم الفلك من العلوم العقلیة القدیمة والمهمة عند أهل الهند لیس من الناحیة 
العملیة التي تتعلق بالكون وأسراره بل حتى من الناحیة االعتقادیة التي تتعلق بمستقبل الناس 

المعروف ) سد هانت(بهم في هذا المجال كتاب ولثقة أهل الهند بأقوال المنجمین ومن أقدم كت
وكان . ) ٥٤(وغیرها) أرجبهذ(وكتاب ) اهرقن(المعروف ) اركند(وكتاب )بالسند هند(عند العرب 

الهند ((أهل الهند من أبرع األقوام في هذا المجال وهو علم الفلك والنجوم حتى قیل عنهم 
.) ٥٥())لهم في النجوم أصح األقوالأصحاب حكمة ونظر وهم یفوقون الناس في كل حكمة،فقو 

وكان ألهل الهند اهتمام بعلم الفلك والنجوم أكثر من باقي العلوم وحتى العلوم التي 
تخص اإلنسان فكان الفلك والنجوم أهم لدیهم من الطب لالعتقاد لدیهم انه العلم الذي یقد 

.) ٥٦(أفعالهم وما یحل بهم في حیاتهم من مرض وصحة وحتى الشفاء

وكان البرهمن األكبر هو أول من تكلم في النجوم وأوج الشمس وهو الوقت الذي تكون 
فیه الشمس في أبعد مسافة عن األرض وعكس ذلك الحضیض والتي تصبح فیه األرض في 

.) ٥٧(أقرب نقطة من الشمس واألوج یمكث في كل برج ثالثة آالفسنة

ر وحال انتقال البروج إلى الجنوب وفي زمن البرهمن كان األوج في زمانه في برج الثو 
انتقلت العمارة أیضًا فأصبح العامر خرابًا والشمال جنوبًا ، كما ظهرت في زمن البرهمن صور 
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األفالك والبروج االثني عشر والكواكب وأوضح أفعال الكواكب وأثرها على األشخاص 
.) ٥٨(والحیوانات

لفلكیة حیث قدروها بألفین ومائة عمل الهنود على تحدید قطر األرض من خالل كتبهم ا
خلق وأضافوا ان اهللا. ) ٥٩(ثالثة عشر ساعة) الهند(فرسخ وان طول النهار في اإلقلیم األول 

الكواكب في أول یوم من الدنیا ثم جعل الكواكب منها مسارًا معلومًا وان السنة تساوي ثالثة مائة 
، وأشاروا ) ٦٠(ربعمائة جزء من الساعةوخمس وستین یومًا وربع یوم وخمس ساعات وجزًء من أ

إلى ان السنة عندهم تساوي اثنا عشر شهرًا وان أیام الشهر ثالثون یومًا وان األیام سبعة نسبة 
.) ٦١(إلى الكواكب السیارة السبعة

ونقل عن كتابهم حركة األرض والكواكب وان الحركة التي نراها من الشرق نحو الغرب 
فسكان جبل میرو یرونها من الیسار إلى الیمین وسكان الجزر یرونه تختلف باختالف المكان ،

من الیمین إلى الیسار ، أما خط االستواء فیرونها نحو المغرب فقط وان السبب في ذلك 
االختالف هو الریاح التي تحرك األفالك حتى تطلع الكواكب من المشرق وتغرب من 

.)٦٢(الغرب

ن أجدادهم ففي العصور اإلسالمیة اهتم الهنود بهذا لم یتوقف أهل الهند على ما نقل م
العلم كباقي العلوم األخرى، وذلك ألهمیته في معتقداتهم اإلسالمیة مثل القبلة والصالة فضًال 

.)٦٣(عن تعیین زاویة وارتفاع األجرام السماویة عن األفق وحساب الوقت والبعد عن خط االستواء

في كتاباتهم ومؤلفاتهم وٕابراز دور الهنود وفضلهم واهتم العرب بشكل واضح بهذا العلم
.) ٦٤(في علم الفلك وفروعه منذ وقت مبكر من العصر العباسي

لم یقف اهتمام العرب باالعتماد على المؤلفات الهندیة فهي تحتاج إلى رحلة من جانب 
دیة المختصة ومن جانب أخر إلمام باللغة الهندیة والجل إزالة هذه العقبات ترجمة الكتب الهن

أقدم وأشهر كتاب في علم ) برهم كبت(للعالم الفلكي الهندي ) سدهانت(بهذا العلم وكان كتاب 
الفلك هو أول ما ترجم من كتب الهند في هذا العلم ، فقد قدمه عالم سندي إلى الخلیفة العباسي 

علماء الهند عندما كان في بغداد ، وقد انتدب الخلیفة عدد من ) م٧٧٠/هـ١٥٤(المنصور سنة 



٢٨١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
) سدهانت(بترجمة الكتاب الهندي ) م٦٨٩/هـ٢٤٥ت(إلى بالطه وطلب من إبراهیم الفزاري 

.) ٦٥(بمساعدة العالم السندي من الهندیة إلى العربیة

وقد ترك علم الفلك الهندي على الفكر العربي في هذا المجال عدد من النظریات التي 
والتي سماها العرب ) الكلبا(اعتقادهم وفق نظریة شاعت بین العرب وخاصة بنهایة العالم حسب

وتختص هذه النظریة في بدایة العالم حیث كانت البدایة ان الشمس والقمر ) أیام العالم(
.) ٦٦(والكواكب مجتمعة على خط واحد وأنها سترجع إلى نفس الوضع فتكون نهایة العالم

الخاصة في أخذ منازل ) نكشیر(ومن النظریات األخرى التي نالت إعجاب العرب نظریة 
نجمًا أو مجموع نجوم مختلفة البعد عن فلك ٢٨أو ١٢٧القمر من الكواكب وهي عبارة عن 

البروج من الجهتین الشمالیة والجنوبیة وهذه المنازل متساویة وكانت أصًال عالمات لمسیر القمر 
.)٦٧(ذ استعمالها أیضًا في تحدید موضع الشمس والكواكب السیارةفقط ، ثم أخ

ان أصحاب الحساب یذكرون اهللا تعالى حین خلق النجوم جعلها مجتمعة ((ذكر أیضًا و 
واقفة في برج ثم سیرها من هناك وأنها ال تزال جاریة حتى تجتمع في ذلك البرج الذي ابتدأها فیه 

ل العالم ولم أذكر هذا ألنه عندي غیر صحیح بل أردت به وٕاذا عادت إلیه قامت القیامة وبط
.) ٦٨())التنبیه

الطب- هـ

برع الهنود في العلوم الطبیة منذ أقدم العصور وفضلهم على الشعوب المجاورة في هذا 
المجال واسع ، بسبب تخصصهم بالطب وفروعه منذ فترات تاریخیة بعیدة، وعلى الرغم من 

من الناحیة النظریة والعملیة إال أنها أثناء التطبیق كثیرًا ما تحیط قدمها الزمني وشمولیتها
.) ٦٩(بالسحر والتعاویذ

السند (كان اهتمام الهنود في هذا المجال منذ عهد البرهمن األكبر ففي زمانه ألفَّ كتاب 
الذي تلكمنا عنه سابقًا حیث كان كتابًا شامًال والذي أعتبر أصًال للكتب في مختلف ) هند

، واستمر هذا االهتمام في زمن الملوك الذي جاءوا إلى الحكم بعد البرهمن األكبر ) ٧٠(المجاالت



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

حسین كریم حمیدي.د.م.أ

٢٨٢

في معرفة العلل واألمراض ) األعظم(ففي عهد الملك كورش تم تألیف كتاب وصف بأنه 
، حتى وصف الهنود في براعتهم في العلم بأنهم أعلم الناس بصناعة الطب ) ٧١(والعالجات

.)٧٢(والدواء

أهتم العرب بعلم الطب الهندي أكثر من غیرهم من األمم المهتمة بهذا العلم وخاصة في 
العصور العباسیة وقد تكلمنا عن دور البرامكة في جلب العلوم الهندیة وترجمتها ومن ضمنها 
الطب، كذلك كان لألمراض التي تظهر في العاصمة العباسیة بغداد وخاصة عندما یمرض احد 

باسیین فبعد فشل األطباء عن عالجهم كانوا یلجئون إلى الطب الهندي ففي عهد الخلفاء الع
مرض الخلیفة مرضًا شدیدًا في المعدة وسوء ) م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(الخلیفة المنصور

الهضم ولمدة طویلة وقد فشل األطباء العراقیون وغیرهم في معالجته ووصل األمر إلى أنهم 
بتقلیل الطعام إال انه لم یصِغ لهم إلى ان جاء طبیب هندي تأكدوا أنه سوف یموت وأوصوه 

ونصحه بنفس النصیحة السابقة بتقلیل الطعام إال ان الخلیفة المنصور لم یصِغ لنصائح األطباء 
-١٧٠(، ثم أصیب الخلیفة هارون الرشید  ) ٧٣(وذهب ضحیة الشراهة في أكل الطعام

اء العرب والیونانیون في بغداد من بمرض خطیر وعجز كبار األطب) م٨٠٨-٧٨٦/هـ١٩٣
عالجه ، فأشاروا علیه بطلب طبیب مشهور في بالد الهند یسمى منكه ، وقد استطاع هذا 
الطبیب الهندي أن یعالجه وأثبت بذلك مهارة الطب الهندي وتقدمه في هذا المجال ومنذ ذلك 

.) ٧٤(الحین أهتم الخلفاء وحاشیتهم بالطب الهندي

لبالط العباسي بالطب الهندي أرسل یحیى بن خالد البرمكي وزیر الرشید نتیجة الهتمام ا
، كذلك قام بإحضار ) ٧٥(وفدًا علمیًا للبحث عن األدویة والعقاقیر الطبیة وٕاحضارها إلى بغداد

الكتب الطبیة المؤلفة في بالد الهند وجاء معه إضافة لما سبق العدید من األطباء الهنود إلى 
، كما كان ) ٧٦(ابن هندي الهندي رئیسًا على دار الشفاء للبرامكة في بغدادبغداد ، فقد كان 

الطبیب منكه الهندي مشرفًا على دار الحكمة للترجمة من اللغة السنسكریتیة إلى اللغة العربیة 
األطباء العرب من تلك الكتب القیمة وكذلك االستفادة من األطباء الهنود الذین جاءوا إلى بغداد 

.) ٧٧(ور هذا العلم في بغداد نتیجة االستفادة من تقدمه في بالد الهندوبذلك تط



٢٨٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
ل طبهم على الطب الیوناني  ومن األطباء الهنود المشهورین الذین قَربَّهم الرشید وفضَّ

یدل على براعته ) ٧٩(والذي كان له موقف مع إبراهیم بن صالح) ٧٨(الطبیب صالح بن بهله
.)٨٠(ي غیبوبة فظن األطباء أنه توفي واستطاع من عالجهومهارته ، حیث كان إبراهیم ف

كان لهذا التجاوب العلمي بن العرب والهنود في علم الطب ، فقد نبغ في هذا المجال 
عدد من األطباء العرب الذي أصبح لهم دور مهم في هذا الجانب مثل بختیشوعوابن ماسویه 

أمراض القلب وتمرنوا علیه في عالج وحنین بن إسحاق وغیرهم، وقد برع هؤالء في معالجة 
.) ٨١(مرضاهم على ما كسبوه من تجارة علمیة وعملیة ذاتیة عن طریق األطباء والكتب الهندیة

وترجمت العدید من كتب الهند الطبیة إلى العربیة نتیجة لتشجیع الخلفاء فإضافة إلى ما 
ویحتوي على عشرة ) سسرد(الذي یسمیه العرب ) شسرد(ذكرنا سابقًا تم ترجمة كتاب الطب 

أبواب وهو یحتوي على عالمات وظواهر األمراض المختلفة والطریقة العلمیة لعالجها واألدویة 
فقد ترجم ) جرك(وهو من تألیف الطبیب الهندي ) شرك(، كذلك ترجم كتاب ) ٨٢(الالزمة لذلك

ى العربیة وكتاب من السنسكریتیه إلى الفارسیة ثم ترجمه عبد اهللا بن علي من الفارسیة إل
، ) ٨٣(وقام بترجمته إلى العربیة الطبیب الهندي ابن دهن رئیس دار الشفاء ببغداد) سندستان(

في علم السموم وهو یحتوي على خمسة أبواب وترجم من ) شاناق(كذلك كتاب للطبیب الهندي 
.) ٨٤(السنسكریتیة إلى الفارسیة ثم ترجم إلى العربیة

الوصفات للعالج من األمراض في بالد الهند فالملسوع یسقى أورد المسعودي العدید من
بالزمرد النقي فیحول دون سریان السم إلى الجسم ، ووجود أعشاب طبیة مثل الصبر السقطري 

، )٨٥(الذي یدخل في صناعة العدید من العقاقیر والعالجات ونبات یقال له البیش وهو سم قاتل
یستخدم لعالج األورام ، كما یمضغه الهنود لشد اللثة كذلك یوجد نبات یسمى التنبول والذي 

.)٨٦(ویتخذونه كمنشط جنسي وصبغ األسنان باللون األحمر



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

حسین كریم حمیدي.د.م.أ

٢٨٤

الحساب الهندي- و

یعتبر علم الحساب من العلوم القدیمة أیضًا في بالد الهند فقد اتفقت المصادر العربیة 
ك البرهمن األكبر وأكدوا على ان اإلسالمیة على ان بدایة ظهور هذا العلم كانت في عهد المل

، وأكدت المصادر إلى ان األرقام لدیها مراتب تبدأ ) ٨٧(الحساب الهندي یقوم على تسعة أرقام
.) ٨٨(باآلحاد ثم العشرات ثم المئات واأللوف

على أرقام الحساب وهم ال یستعملون الحروف في ترقیم الجمل ) نك(أطلق الهنود تسمیة 
وان أرقامهم لها صور متنوعة تختلف من منطقة إلى أخرى وان األرقام التي كما یفعل المسلمون 

كما كان للهنود دور مهم في نشر األرقام الغباریة . ) ٨٩(یستعملها المسلمون ثم أخذها من الهنود
وهي المستخدمة في أوربا وقد سُمیت غباریة ألن الهنود كانوا یضعون الغبار على لوح ویكتبوا 

.) ٩٠(ا في عملیاتهم التجاریة فُسمیت بالغباریةاألرقام علیه

عوضًا عن ) O(للداللة على الصفر ثم استعملوا الدائرة ) ٠(كان الهنود یستعملون 
النقطة لنفس الغرض ولم یأخذ العرب بالدائرة في بدایة األمر ألنها تشابه الرقم خمسة لدیهم ، 

ق على استخدام النقطة بدل الدائرة التي ورغم استخدامها في بعض المصادر إال انه تم االتفا
.) ٩٢(وقد جاء هذا االختیار بعد دراسات حسابیة) ٩١(استخدمته في األرقام الغباریة

أما دور الهنود في الجبر فقد عرف الهنود األعمال األربعة إذ كانوا یضعون لكل مجهول 
من قالوا بالكمیات السالبة رمزًا خاصًا یمیزه عن المجهول األخر، ویعتقد الباحثون أنهم أول

ومیزوا بینها وبین الموجب وحلوا معادالت من الدرجة الثانیة وجمعوا بین المعادالت الثالثة وقد 
.) ٩٣(اعتمدوا على هذه الحلول علماء العرب في بدء نهضتهم

لوال خطوط الهند لضاع من (في فضل أهل الهند في الحساب فقال أشاد الجاحظو 
وقد تعلموا في الهند من (وقال أیضًا ) ٩٤()والبسیط ولبطلت معرفة التضاعیفالحساب الكثیر 

.) ٩٥()الحساب وعلم النجوم وأسرار الطب ووجدنا الهنود یتقدمون غیرهم في هذه العلوم



٢٨٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
كما ألفَّ الهنود في مجال الحساب العدید من الكتب التي تناولت علم الحساب لدى 

)٩٦(المهمة ومثال تلك الكتب كتاب الحساب الهندي لسند بن عليالهنود وهي من مؤلفات

وكتاب استعمال الحساب الهندي لیعقوب بن ) ٩٧(وكتاب حساب الهند ألحمد بن عمر الكرابیسي
، وكتاب التخت ) ٩٩(لسنان بن الفتح) التخت في حساب الهند(، وكتاب ) ٩٨(إسحاق الكندي

، وكتاب التخت في حساب الهند ألبي ) ١٠٠(د األنطاكيالكبیر في الحساب الهندي لعلي بن احم
.) ١٠١(حنیفة الدینوري

ذكر البیروني وحدات قیاس المسافة عند الهنود فذكر منها الجوزن واألصبع ویسمونه 
وهو الذراع وكل ) هت(وكل أربعة وعشرین أصبع تسمى ) رام(وكل أربعة أصابع تسمى ) انكل(

تسمى ) نال(وكل خمسة وعشرین ) نل(تسمى ) دهن(ربعین وكل أ) دهن(أربعة أذرع تسمى 
وهو القیاس ما بین اإلبهام ) الشبر(، كما أوضح ان المقیاس الشائع لدى الهنود هو ) كروش(

.) ١٠٢(إلى الخنصر

أما في مجال الهندسة مع ان األساس الذي قامت علیه الهندسة العربیة كانت من 
ان معالجة المواضیع القائمة على التجربة كانت على ید الهنود حیث عمل أقلیدس اإلغریقي إال

الهنود عالجوا هذه المواضیع بطرق عدة ، كما ان علم المثلثات كان توصل العرب إال ان
العرب أطول باعًا من الهنود واإلغریق إال أنهم أخذوا منهم بعض الحلول الریاضیة من الهنود 

.) ١٠٣(في حساب المثلثات

والجدیر بالذكر ان الحساب الهندي كان معموًال به وبشكل واسع وقد استفاد منه في 
مجاالت واسعة رغم تطور الحساب العربي فحتى كبار العلماء العرب والمسلمین لم یكن 

كان قد ) م١٠٣٦/هـ٤٢٨(باستطاعتهم االستغناء عن الحساب الهندي فالعالم العربي ابن سینا 
.)١٠٤(ندي وكان یشتغل بهتعلم الحساب اله



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

حسین كریم حمیدي.د.م.أ

٢٨٦

الخاتمة  
تعد بالد الهند من البالد التي رفدت العالم االسالمي والعلم وتطوره بمختلف المجاالت 
فساهمت ومن خالل حركة الترجمة في تعزیز مكتبات العالم االسالمي بمختلف العلوم وفي شتى 

دى المسلمین وخاصة كتب الهند المجاالت فكان للحساب الهندي دوركبیر في تطور هذا العلم ل
القدیمه في الحساب 

والننسى دور علماء الهند والكتب الطبیة الهندیة ودورها في العالم االسالمي ومدى 
االستفادة الكبیرة التي حصل علیها العالم االسالمي سواء دور االطباء الهنود في بغداد وعملهم 

مكتبات العالم االسالمي كذلك كان لعلم الفلك لدى الخلفاء او ترجمة كتب الطب وأضافتها الى 
وتطوره على ید الهنود دور كبیر في رفد العلم االسالمي بمعلومات غایة في الروعة والرقي 

والتقدم في هذا المجال فكان لعلماء الهند ومفكریة االثر الواضح في هذا التطور 

قدم حتى دخول االسالم فقد وال یمكن اغفال دور هذه المعمورة في االدب والفنون من ال
.كان لحضارة الهند القدیمة ارث حضاري ادبي متطور ذاع صیته في مختلف بقاع المعمورة 



٢٨٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
الهوامش

. ٢٣احمد، العالقات العربیة الهندي، ص)١(
. ٧٤، ص١تاریخ، جـ)٢(
. ١٠٤البیروني، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذوله، ص)٣(
ینظر، البیروني، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في . وهناك العدید من الكتب في مجال النحو)٤(

.١٠٤العقل او مرذوله، ص
.١٠٥البیروني، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذوله، ص) ٥(
. ١٩؛ أبو خلیل، الفتح العربي، ص٢٢، ص١الساداتي، تاریخ، جـ)٦(
. ٤٢٣دیم، الفهرست، صابن الن)٧(
. ٢٥٩الجهشباري، الوزراء والكتاب، ص) ٨(
. ٩٧، ص٢الیعقوبي، تاریخ، جـ) ٩(
. ٢٢٠، ص١أمین، ظهر اإلسالم، جـ)١٠(
. ١٩٩القلماوي، ألف لیلة ولیلة، ص) ١١(
.٣٠٤ابن الندیم، الفهرست، ص)١٢(
. ١٠٥، ص١الیعقوبي، تاریخ، جـ) ١٣(
. ٣٠٥، صابن الندیم، الفهرست)١٤(
. ٢٤٨، ص١أمین، ضحى اإلسالم، جـ)١٥(
. ١١الجهشیاري، الوزراء والكتاب، ص) ١٦(
. ١٣٢ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص)١٧(
.٩٢، ص١الجاحظ، البیان والتبین، جـ)١٨(
. ٩٢عبد اهللا بن مسلم ، تأویل مختلف الحدیث، ص) ١٩(
.٢٤، ص١جـالندوي، موسوعة التاریخ االسالمي،) ٢٠(
. ٥٥- ٥٤أبن دقماق، نزهة األنام في تاریخ اإلسالم، ص) ٢١(
. ٩، ص٢مروج الذهب، جـ)٢٢(
. ١٠، ص٢المسعودي، مروج الذهب، جـ)٢٣(
. ٣بن شهربار، عجائب الهند بره وبحره وجزایره، صا) ٢٤(
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٢٨٨

، ٢یة الكبرى،  جـ؛ السبكي، طبقات الشافع٢٧، ص٢جـ(ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضله، ) ٢٥(
. ١٢٧ص

. ٧٨، ص١٦؛ األصفهاني، األغاني، جـ٣٠، ص١أبو تمام، دیوان الحماسة، جـ) ٢٦(
. ٦٥، ص١الندوي، نزهة الخواطر، جـ) ٢٧(
. ٢٨احمد، األدب العربي في شبه القارة الهندیة، ص) ٢٨(
.٨٤، ص١الندوي، نزهة الخواطر، جـ) ٢٩(
.٢٤٨، ص١أمین،ضحى اإلسالم، ج) ٣٠(
. ٤٥٤، ص١الطرازي، موسوعة التاریخ اإلسالمي، جـ) ٣١(
.١٨الطرازي، دور العرب في نشأة علمي التاریخ والجغرافیة لبالد السند، مجلة الخفجي، ص)٣٢(
. ١٢٥الندوي، تاریخ الصالت، ص)٣٣(
).٢١٦، ص١؛ الذهبي، جـ١٣٦ابن الندیم، الفهرست، ص)٣٤(
؛ ٣٢٨الندوي، تاریخ الصالت، ص.١٨٣أسماء المصنفین، صابن الساعي، الدر الثمین في )٣٥(

.٩٤- ٨٧العزاوي، البیروني في حیاته وفكره، ص
. ١٢٣مال اهللا، أدب الرحالت عند العرب في المشرق حتى القرن الثامن الهجري، ص) ٣٦(
. ٢٧السامر، األصول التأریخیة، ص)٣٧(
.٢٣السامر، األصول التأریخیة، ص) ٣٨(
. ١٤٣، ص١مروج الذهب، جـالمسعودي،) ٣٩(
. ٥٢٥الشهرستاني، الملل والنحل، ص) ٤٠(
.٥٢٧الشهرستاني، الملل والنحل، ص)٤١(
. ٤، ص١ابن العبري، تاریخ، جـ)٤٢(
. ٧٩-٧٨، ص١المسعودي، مروج الذهب، جـ)٤٣(
. ٣١٢ص(الرفاعي، اإلسالم في حضارته ونظمه، )٤٤(
. ٤٧الندوي، روائع أقبال، ص) ٤٥(
. ٧٨أبو اللیل، الهند وتاریخها،تقالیدها،جغرافیتها، ص)٤٦(
. ٤٢الندوي، رجال الفكر والدعوة إلى اإلسالم،  ص) ٤٧(
. ٨٣، ص١الیعقوبي، تاریخ، جـ) ٤٨(
، ١؛ ابن قتیبه، عیون األخبار، جـ٤٧٥ابن أبي اصیبعه، عیون األنباء في طبقات األطباء، ص)٤٩(

.٧٨ص



٢٨٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
. ٥٣٣الفهرست، ص)٥٠(
.١٠١-٩٧؛ الهندي، ص٢٠٤، ص٢المسعودي، مروج الذهب، جـ)٥١(
. ١٠٩ابن الفقیه، البلدان، ص)٥٢(
. ٤٤٩ابن الندیم، الفهرست، ص)٥٣(
. ٤٢٤، ص٢الطرزي، موسوعة التاریخ اإلسالمي، جـ)٥٤(
. ٢١؛ العلي، كتب، ص٨٣، ص١الیعقوبي، تاریخ، جـ)٥٥(
.١٥٧، ص١بولة في العقل او مرذوله، جـالبیروني، تحقیق ما للهند من مقولة مق)٥٦(
. ١٩٠المسعودي، التنبیه واألشراف، ص)٥٧(
. ٧٩-٧٨، ص١المسعودي، مروج الذهب، جـ)٥٨(
. ٧٦، ص١الیعقوبي، تاریخ، جـ)٥٩(
.١١٧، ص١البیروني، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذوله، جـ) ٦٠(
.٣٠٧من مقولة مقبولة في العقل او مرذوله، صالبیروني، تحقیق ما للهند ) ٦١(
.٢٣٤البیروني، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذوله، ص)٦٢(
. ٢٧٨مظهر، حضارة اإلسالم، ص)٦٣(
. ٤٥الحسني، الثقافة اإلسالمیة في الهند،ص)٦٤(
. ١٧٨؛ القفطي، أخبار العلماء، ص٤٩بن صاعد، طبقات األمم، ص) ٦٥(
.٣١٤لبیروني، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذوله، صا)٦٦(
. ١٢٠براهیم، تاریخ الفلك عند العرب، صا) ٦٧(
. ٥٠٤ابن قتیبه، الشعر والشعراء، ص) ٦٨(
. ٣١٢الرفاعي، اإلسالم وحضارته، ص)٦٩(
.٧٦، ص١مسعودي، مروج الذهب، جـ) ٧٠(
.٨٢ص،١لمسعودي، مروج الذهب، جـا)٧١(
.١٧بن صاعد، طبقات، ص) ٧٢(
.٣١، ص٢؛ ابن أبي أصیبعه، عیون األنباء، جـ٥٩، ص٨الطبري، تاریخ، جـ) ٧٣(
؛ ابن أبي أصیبعه، عیون ٧٨، ص١؛ الجاحظ، البیان والتبین، جـ٣٥٢، ص٨الطبري، تاریخ، جـ)٧٤(

.٣١، ص٢األنباء، جـ
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٢٩٠

؛ قرقوني؛ اللغة العربیة والخط ٢٤٧ب، ص؛ مظهر، حضارة العر ٢٤٥ابن الندیم، الفهرست، ص)٧٥(
. ٨١وأماكن العلم والمكتبات والترجمة وآثارها، ص

.٣٦٦، ص٢الیعقوبي، تاریخ، جـ)٧٦(
؛ قرقوني، اللغة العربیة والخط ٢٤٧؛ مظهر، حضارة العرب ، ص٢٤٥ابن الندیم، الفهرست، ص)٧٧(

. ٨١وأماكن العلم والمكتبات والترجمة وأثارها، ص
لح بن بهله الهندي من األطباء المتمیزین في عصر الرشید وكان خبیرًا في العالجات الهندیة صا)٧٨(

؛ الذهبي، ١٤٧-١٤٦ابن القفطي، أخبار،ص. وكان قد جاء إلى العراق في أیام الخلیفة هارون الرشید 
. ٢٧٤، ص٨سیرة أعالم النبالء، جـ

ابن القفطي، أخبار، . صر للرشید وزوجه بأخته إبراهیم بن صالح أمیر الشام للمهدي، ثم أمیر م) ٧٩(
. ٢٧٤، ص٨؛ الذهبي، سیره، جـ١٤٧ص

؛ ابن العبري، تاریخ، ١٤٥؛ ابن القفطي، أخبار، ص٤٧٥ابن أبي اصیبعه، عیون، ص)٨٠(
. ١٣٢ص

.٣٦٦، ص٢المسعودي، مروج الذهب، جـ)٨١(
.٣٠٣ابن الندیم، الفهرست، ص)٨٢(
. ١٠٥ص، ١الیعقوبي، تاریخ، جـ) ٨٣(
.٣٣، ص٢ابن أبي اصیبعه، عیون األخبار، جـ)٨٤(
. ٢١، ص٢المسعودي، مروج، جـ)٨٥(
. ١٩٤، ص٢المسعودي، مروج، جـ)٨٦(
.٧٨، ص٢؛ المسعودي، مروج، جـ٧٥، ص١الیعقوبي، تاریخ، جـ)٨٧(
.١١٣- ١١٢؛ الخوارزمي،مفاتیح العلوم، ص٧٥، ص١الیعقوبي، تاریخ، جـ)٨٨(
. ١٣٩-١٣٦یق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذوله، صلبیروني، تحقا) ٨٩(
. ١٠٠؛ قرقوني، من العلوم عند المسلمین،ص٤٨طوقان، تراث العرب العلمي، ص) ٩٠(
الغباریة أو الغبار أو التخت، وهو لوح یبسط ویضع علیه التراب ثم یخط علیه بالقلم ویعتمد على ) ٩١(

ابن صاعد، طبقات، .تدریجیًا فال یبقى في النهایة سوى الجواب المسح بالید حیث تمحى األرقام 
. ١٧٥؛ ابن القفطي، أخبار، ص٢١ص

.٨٢الندوي، تاریخ الصالت، ص)٩٢(
. ١٠طوقان، تراث العرب العلمي، ص) ٩٣(
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اإلسالميأثر علماء الهند في المعارف والعلوم في العالم 
.٣٨، ص١الجاحظ، الحیوان، جـ)٩٤(
.٢٢٣، ص١الجاحظ،الرسائل، جـ)٩٥(
وأسلم على ید المأمون وهو خبیر بتسییر النجوم وعمل آالت سند بن علي المنجم، وكان یهودیاً )٩٦(

؛ ٤٤٧اإلرصاد واإلسطرالب وله تصانیف عدیدة في الحساب والنجوم، ابن الندیم، الفهرست، ص
. ٣٥- ٣٤؛ العلي،كتب، ص١٤٠القفطي، أخبار، ص

وكتاب حمد بن عمر الكرابیسي، من أفاضل المهندسین وعلماء األعداد، صنف كتاب أقلیدس ) ٩٧(
حساب الدور، وكتاب الوصایا، وكتاب مساحة الحلقة، وكتاب الحساب الهندي، ابن الندیم، الفهرست، 

. ٥٧؛ القفطي، أخبار، ص٤٤٧ص
یعقوب بن إسحاق الكندي، من أمراء بني كنده ولد في البصرة وسكن بغداد وكان من المكرمین ) ٩٨(

انیة إلى العربیة والتألیف في مجال الفلسفة والریاضیات لدى الخلفاء العباسیین وامتهن ترجمة الكتب الیون
. ٢٤٢- ٢٣٩؛ القفطي، أخبار، ص٤١٥ابن الندیم، الفهرست، ص. والطب والفلك والموسیقى

سنان بن الفتح، من مدینة حران وهو مؤرخ وفلكي وریاضي وكان مقدمًا في صناعة الحساب ) ٩٩(
خت الهندي وكتاب الجمع والتفریق وكتاب حساب المكعبات واألعداد وله الكثیر من الكتب منها كتاب الت

؛ ١١٦؛ القفطي، أخبار، ص٤٤٧ابن الندیم، الفهرست، ص. وكتاب شرح الجبر والمقابالت للخوارزمي 
. ٢٨١، ص٤كحالة، معجم، جـ

علي بن احمد األنطاكي، سكن في بغداد اشتهر بعلم العدد والهندسة وله تصانیف كثیرة منها )١٠٠(
التخت الكبیر في الحساب الهندي وكتاب الحساب على التخت بال محو، وكتاب شرح أقلیدس كتاب 

؛ الزركلي، األعالم، ١٥٧؛ القفطي، أخبار، ص٤٥٠وكتاب الموازین العددیة، ابن الندیم، الفهرست، ص
. ٢٥٣، ص٤جـ
أبدع في علم النحو أبو حنیفة الدینوري، وهو احمد بن داود ثقة فیما یرویه معروف بالصدق وقد )١٠١(

واللغة والهندسة والحساب وله كتب عده منها كتاب األخبار الطوال كتاب حساب الدور كتاب البحث في 
.٥٢؛ البغدادي، هدیة العارفین، ص١٢٥ابن الندیم، الفهرست، ص. حساب الهند 

. ١٥٤البیروني، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذوله، ص)١٠٢(
.٢٤٧الربیعي، العالقات الثقافیة، ص)١٠٣(
.٢٠، ص٢ابن أبي اصیبعه، عیون األخبار، ص)١٠٤(
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قائمة المصادر 
ابن أبي أصیبعه، موفق الدین أبو العباس احمد بن القاسم بن خلیفة الخزرجي -

).م١٢٦٩/هـ٦٦٨ت(
).م١٩٦٥، مكتبة الحیاة: بیروت(عیون األنباء في طبقات األطباء، تحقیق، نزار رضا، - ١

)م١٠٤٨/هـ٤٤٠ت(البیروني، أبو الریحان محمد بن احمد 
مطبعة المعارف :الهند(تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذوله، - ٢

).م١٩٥٨العثمانیة،
).م٨٤٢/م٢٢٨ت(أبو تمام، حبیب بن أوس الطائي -

).م١٨٨٢بون، مطبعة فریتاج،(دیوان الحماسة، - ٣
 م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(بحر البصريالجاحظ، عمرو بن(

).م١٩٢٥مطبعة البابي،:القاهرة(البیان والتبین، - ٤
).م١٩٦٤مطبعة السنة المحمدیة،: القاهرة(رسائل الجاحظ، تحقیق، عبد السالم هارون، - ٥
).م١٩٦٨مكتبة محمد حسین النوري،: دمشق(كتاب الحیوان، تحقیق، فوزي عطوان، - ٦
م٩٤٤/هـ٣٣١ت(عبدوسالجهشیاري، أبي عبد اهللا محمد بن.(

). م١٩٣٨مطبعة عبد الحمید أحمد،: القاهرة(الوزراء والكتاب، - ٧
م٩٩٣/هـ٣٨٣ت(الخوارزمي، ابو عبد اهللا محمد بن احمد بن یوسف.(

). م١٩٩٣المطبعة المنیریة،: القاهرة(مفاتیح العلوم، - ٨
 م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت(أبن دقماق، صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر(

المكتبة : بیروت(سمیر طباره ، .د: نزهة األنام في تاریخ اإلسالم، تحقیق- ٩
).م١٩٩٩العصریة،

 م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهبي، شمس الدین أبي عبد اهللا بن محمد بن احمد بن عثمان.(
مؤسسة :بیروت(، تحقیق، محمد نعیم العرقسوس وآخرون، ٢سیرة أعالم النبالء، ط-١٠

).م١٩٨٢الرسالة،
األمصار وذوات اآلثار، تحقیق، قاسم ). /م١٣٣٧مطبعة حیدر آباد،: الهند(اإلسالم، دول-١١

).م١٩٨٦دار البشائر اإلسالمیة،: بیروت(علي سعد ، 
م١٢٧٥/هـ٦٧٤ت(ابن الساعي، علي بن أنجب(

دار الغرب : تونس(الدر الثمین في أسماء المصنفین، تحقیق أحمد شوقي ومحمد سعید، -١٢
).م٢٠٠٩اإلسالمي، 

 م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(السبكي، تاج الدین أبي نصر بن عبد الوهاب بن علي(
).م١٩٧٧مطبعة السعادة،: مصر(الطبقات الشافعیة الكبرى، -١٣
 م٩٧٠/هـ٣٦٠ت(ابن شهربار، برزك بن شهربار.(

).م١٩٥٥مطبعة لیدن،: لیدن(عجائب الهند بره وبحره وجزایره، -١٤
م١١٥٤/هـ٥٤٩ت(الكریم الشهرستاني، أبو الفتوح محمد عبد.(

). م٢٠٠٦مؤسسة األعلمي،:بیروت(الملل والنحل، تحقیق، إبراهیم شمس الدین، -١٥
 م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(ابن صاعد األندلسي، أبو القاسم احمد بن صاعد األندلسي.(

).م١٩٤٢نشر شیخو،: بیروت(طبقات األمم، -١٦
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 م٩٢٢/هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جریر .(

). م١٩٩٧القاهرة، دار المعارف،(ل والملوك، تحقیق، محمد ابو الفضل، تاریخ الرس-١٧
م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبي األندلسي.(

).م١٩٥٨مكتبة اإلخاء،: القاهرة(جامع بیان العلم وفضله، -١٨
 م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(ابن العبري، غریغوریوسالملطي.(

).١٩٩٢دار صادر، :بیروت(صر الدول ، تاریخ مخت-١٩
 م٩٠٣/هـ٢٩٠ت(ابن الفقیه، ابو عبد اهللا احمد بن محمد بن اسحاق الهمذاني(

).م١٩٩٦عالم الكتب،:بیروت(كتاب البلدان، تحقیق یوسف الهادي، -٢٠
).م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(ابن قتبیه، ابو محمد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتبیه الدینوري -

).م١٩٢٥مطبعة دار الكتب المصریة،: القاهرة(، عیون األخبار-٢١
). م١٩٠٤مطبعة لیدن،: لیدن(الشعر والشعراء، -٢٢
 م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(القفطي، جمال الدین أبو الحسن علي بن القاضي األشرف یوسف.(
ت.دار اآلثار، د: بیروت(أخبار العلماء بأخبار الحكماء، -٢٣(
 م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین(

مطبعة : القاهرة(مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق محمد محي الدین، -24-
) م١٩٦٤السعادة،

 م٩٩٠/هـ٣٨٠ت(ابن الندیم، أبي الفرج محمد بن أبي یعقوب.(
).م٢٠١٠دار الكتب العلمیة،:بیروت(یوسف علي طویل، .الفهرست، تحقیق وتعلیق د-٢٥
م٩٠٤/هـ٢٩٢ت(عفر بن وهب ابن واضح الیعقوبي، احمد بن اسحاق بن ج.(

).ت.مؤسسة العطار الثقافیة، د: النجف(تاریخ الیعقوبي، تعلیق خلیل منصور، -٢٦
قائمة المراجع

 احمد ، مقبول
). م١٩٧٤الدار المتحدة للنشر،: بیروت(العالقات العربیة الهندیة، - ١

زید.احمد ، د
)م١٩٧٨دار الحریة،: غدادب(األدب العربي في شبه القارة الهندیة ، - ٢

أمین، احمد
)م١٩٦١مكتبة النهضة المصریة،: القاهرة(ضحى اإلسالم، - ٣
)م١٩٤٥مطبعة لجنة التألیف والترجمة،: القاهرة(ظهر اإلسالم، - ٤

الحسني، عبد الحي
)م١٩٧٢دائرة المعارف العثمانیة،:الدكن(الثقافة اإلسالمیة في الهند، - ٥

 الرفاعي، أنور
).م١٩٧٣دار الفكر،:دمشق(م وحضارته ونظمه، اإلسال- ٦

الساداتي، احمد محمود
دار نهضة :القاهرة(تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة والباكستانیة وحضارتها ، - ٧

). م٢٠٠١الشرق،
فیصل.السامر، د



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

حسین كریم حمیدي.د.م.أ

٢٩٤

دار الطلیعة للطباعة :باریس(األصول التأریخیة للحضارة العربیة اإلسالمیة، - ٨
).م١٩٧٧والنشر،

ضیف، شوقي
).م١٩٦٣دار المعارف،: مصر(الفن ومذاهبه في الشعر العربي، - ٩

الطرازي، عبد اهللا مبثر
: جدة(موسوعة التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمیة لبالد السند في عهد العرب، -١٠

).م١٩٨٣عالم المعرفة،
القلماوي، سهیر

). م١٩٦٦دار المعارف المصریة،: مصر(ألف لیله ولیله، -١١
حنان.قرقوني، د

المؤسسة : بیروت(اللغة العربیة والخط وأماكن العلم والمكتبات والترجمة وآثارها، -١٢
).م٢٠٠٦الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع،

كحاله ، عمر رضا
).م١٩٥٧دار إحیاء التراث،: بیروت(معجم المؤلفین، -١٣

 مظهر، جالل
).م١٩٩٠مكتبة السعادة ،: القاهرة(العالمي، حضارة اإلسالم وأثرها في الترقي-١٤

أبو اللیل، محمد مرسي
).م١٩٧٧مؤسسة االعلمي،(الهند وتاریخها وتقالیدها وجغرافیتها، _١٥

 الندوي، أبو الحسن علي
).م١٩٦٥مطبعة اآلداب والعلوم،: دمشق(رجال الفكر والدعوة إلى اإلسالم ، -١٦

نيالندوي، عبد الحي بن فخر الدین الحس
مطبعة دار المعارف : الهند(نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر، -١٧

). م١٩٦٢العثمانیة،
الندوي، محمد إسماعیل

دار الفتح للطباعة والنشر، : بیروت(تاریخ الصالت بین الهند والبالد العربیة، -١٨
). ت.د

الرسائل 
مال اهللا، علي محسن

القرن الثامن الهجري، رسالة ماجستیر غیر أدب الرحالت عند العرب في المشرق حتى - ١
. م١٩٧٣منشورة، جامعة عین شمس، كلیة اآلداب ،

الدوریات

صالح أحمد.العلي، د
م، ١٩٨٣كتب الهند والعلوم عند العرب ، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد،-١

). ٣٤(مجلد


