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بازتاب فرهنگ وتمدن هند در متون عربی
 -1بتول محسنی راد

چکیده
سرزمین هند به واسطه برخورداری از تاریخ كهن وقدمتی چند هزار ساله ،تاثیر زیادی بر گاهواره
تمدن جهان ،بویژه ادبیات ومتون عربی به جا گذاشت؛.با نگاهی به متون نظم ونثرعربی درزمان های
مختلف  ،این تاثیر به خوبی مشهود است .در این نوشتارسعی برآن شده كه به شکل موجز،تعریفی
ازهند وروابط آن با عرب ها ،وانعکاس فرهنگ هند درادبیات دوره های مختلف عربی ارائه شود.
همچنین از خدمات بی شائبه "ابوریحان بیرونی "به عنوان پیشتاز مطالعات هندی " وپدر "هند
شناسی " وخلق اثر بزرگ ایشان به نام "تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فی العقل أو مرذولة "
كه نقش مهمی در انعکاس ومعرفی فرهنگ پربار هند به جهان و دنیای عرب داشت ،نام برده
شود .ودر ادامه به بررسی شاهکار بی نظیر ودیع البستانی نویسنده مشهور لبنانی در ترجمه حماسه
های بزرگ هندی"مها بها را تا "و"رامیانا "به زبان عربی پرداخته می شود.در نهایت یافته های
تحقیق حاكی از آن است كه ترجمه ودیع البستانی مهم ترین میراث ترجمه در جهان عرب است.
وكتاب ابوریحان برای معرفی تاریخ وفرهنگ هند قابل تامل وتقدیراست .این نوشتار به روش
توصیفی وبا تکیه برمنابع واسنادتاریخی انجام گرفته است.
کلید واژه ها :تمدن هند ،زبان عربی ،ابوریحان بیرونی ،ودیع البستانی.
 -1مقدمه
هندوستان كشوری وسیع  ،پرجمعیت وازاسرارآمیزترین سرزمین های جهان است ،این سرزمین
با تنوع نژادی ،فرهنگی ،مذهبی ؛ و چشم اندازی شگرف  ،عامل جذب وشگفتی جهانیان به ویژه

 -11استادیاررشته زبان ادبیات عربی ،دانشگاه سیستان وبلوچستان (.نویسنده مسئول) Email: bmohseni@lihu.us.ac.ir.

تاریخ دریافت96/12/13

تاریخ پذیرش97/6/21 :
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دنیای عرب شده است .با مطالعه وبررسی متون نظم ونثرعربی ،شیفتگی به ادبیات وفرهنگ هند
در آثار شاعرانِ دوره های مختلف عربی به خوبی مشهود است .اما آنچه در این میان شایان تامل
است؛ كتاب "تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فی العقل أو مرذولة" از ابوریحان بیرونی است .این
كتاب كه به زبان عربی نگاشته شده است ؛ نقش مهمی در انتقال وانعکاس فرهنگ هندی به
جهان عرب ایفا نموده است .از طرفی خدمات نویسنده بزرگ لبنانی "ودیع البستانی" در انتقال اثار
وفرهنگ هندی به جهان عرب،وترجمه دو حماسه بزرگ هند به زبان عربی؛ ما را برآن داشت كه
بخاطر عظمت ,ونتایج این اثار وانعکاس خدمات نویسندگان زوایایی ازاین همه تالش را معرفی
نماییم .در این تحقیق سعی بر آن است كه با تکیه بر روش توصیفی به مراحل زیر اشاره شود :
معرفی سرزمین هند ،انعکاس فرهنگ وتمدن هند در اشعار شاعران دوره های مختلف عربی .معرفی
آثارى مانند "تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فی العقل أو مرذولة" و ویژگی های ترجمه " حماسه
مها بها راتا " و"رامیانا"كه در مورد سرزمین هند به رشته تحریر درآمده است .
 -1-1بیان مساله وسواالت تحقیق
ابو ریحان بیرونی با خلق اثر خود،خدمت زیادی به جامعه هند نمود ،واین سوال به ذهن می
رسد،كه آیا كتاب ابوریحان كه به زبان عربی نگاشته شده است ،در معرفی فرهنگ وتمدن هند به
جامعه عرب نقش داشته است؟ كدام یك از دوره های تاریخ ادبیات عربی بیشترین تاثیر را گرفته
است؟علت توجه عرب ها به آثار هندی از دوره جاهلی تا معاصر چه بوده است؟
آیا این تاثیرات نتایجی بر زبان وفرهنگ عربی داشته است؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
جهان عرب نیزمانند دیگر ملل جهان به دالیل مختلف در ارتباط ورفت وآمد با هند بوده واز
این همه تنوع تاریخی وفرهنگی هند بی نصیب نمانده است .متون نظم ونثر عربی مملوء از كلمات
وادبیات هند است.بزرگترین شاهکار های هندی مثل حماسه مها بها راتا ورامیانا توسط اندیشمند
لبنانی به عربی ترجمه شده است.با توجه به كثرت این آثار ونتایجی كه بر زبان وادبیات عربی در
زمان های مختلف داشته برآن شدیم كه گوشه ای از آن را معرفی نماییم.
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 -1-3روش تفصیلی تحقیق
ذكر شکوه وعظمت فرهنگ وتمدن هند در آثار عربی وتوصیف آن نیاز به مراجعه به كتب
تاریخی دارد .سعی شده است با تکیه بر اسناد ومتون تاریخی وعربی گوشه ای از این همه تالش
وخدمات نویسندگان عربی وغیر عربی ،به جامعه هند،درروش توصیفی به نمایش گذاشته شود.
 -1-4پیشینه تحقیق
در مورد تاثیر فرهنگ وتمدن هند در دنیای عرب به زبان فارسی پژوهشی خاصی انجام نشده
است ،.اما به زبان عربی تحقیقاتی انجام گرفته است".نقش هند در توسعه زبان عربی" از دكتر
عبدالمجید عبدالعزیز".نقش روزنامه ومجالت عربی در هند" :ثمامة فیصل بن أبی المکارم" .فرهنگ
عربی در هند" :غازی خیران الملحم" .تاریخ تمدن هند" :أحمد إبراهیم الشریف .فرهنگ هندی در
عربی" :عبدالرحمان الشرقاوی.فرهنگ هندی  :محمد شمیم النظامی .اما بحثی كه در این مقاله اشاره
شده ،نگارنده آن را جایی مشاهده ننموده است.
 -2معرفی سرزمین هند
شبه قاره هند ،سرزمینی پهناور و مثلثی شکلی در جنوب قارهٔ آسیا است كه اقوام و نژادها با
زبانها و مذاهب مختلفی در آن زندگی میکنند .سرزمینِ وسیع هند كه در این شبه قاره قرار دارد .با
طبیعت بی نظیر وتنوع پدیده های اجتماعی ادیان ،مذاهب ،زبان) وپدیده های جغرافیایی( آب
وهواو خاك) ،بستر مناسبی برای ظهور فرهنگ های متنوع و با قدمت زیادرا فراهم نموده است.
فرهنگی كه ریشه در عمق تاریخ داشته وجهان از آن بهره های فراوان برده است .عجائب وطرائف
این فرهنگ ومیراث غنی ؛محل اعجاب ،شگفتی ،وتقدیر عرب ها در طی قرن ها بوده ؛ وازمهم
ترین عوامل تاثیر در فرهنگ وتمدن های جهان بوده است .از این نمونه می توان به فلسفه هایی
كه در هند به ظهور رسیده است مثل بودا وجینی اشاره نمود كه صاحب شهرت فراوان در جهان
شده ومردم دنیا بویژه سرزمین های مجاور هند با اشتیاق فراوان از آن تاثیر گرفته اند.
 -2-1روابط هند وعرب
روابط عرب ها با هند از قبل از اسالم در شکل تجارت دریایی وخرید ادویه جات وتوابل ادامه
داشته است.وبعد از اسالم نیز در زمان اموی وعباسی این روابط ادامه داشته و منحصر به تجارت
نبوده است بلکه عرب های یمن در اقصی نقاط هند؛ مساجد زیادی ساختند وحلقه های درس
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برای مسلمانان هندی وآموزش زبان عربی به آنان پربا نمودند .از قرن هفتم تا دهم میالدی عصر
طالیی روابط بین هند وكشور های عربی محسوب می شد ومرحله گفتگوی تمدن ها با تمام معنا
شکل گرفت(.معجم البلدان  .)107:1990در این مرحله از روابط ؛ عرب ها با حکمت ،فلسفه
،دیانت ،فرهنگ ،علوم وهنر هندی از طریق ترجمه كتاب های كالسیکی وسنسکریت وكتاب هایی
كه جهانگردان عرب از برداشت های خود داشتند .آشنایی یافته ،كه از مهمترین آنها میتوان از ابوزید
صرافی ،سلیمان تاجر ،مسعودی  ،ابن حوقل جاحظ،اصطخری،المقدسی ،ابن حزم،بیرونی ،ابن
بطوطه ،خوارزمی ...ومترجمین نام برد(همان.)102:
زبان عربی در شمال هند گسترش پیدا كردو نویسندگان وفرهیختگان زیادی را در زبان وفرهنگ
عربی تولید نمود .غلبه فرهنگ هند بر جهان تا اواخر امپراطوری مغولی ادامه پیدا كرد وبعد از آن
به سستی گرایید(.أحمد ابراهیم.)101:2006:
-2-1-1انعکاس فرهنگ هندي درمتون وادبیات عربی
تاثیر فرهنگی هند برخاورمیانه بویژه كشور های عربی بر زبان وفرهنگ از سه نظرقابل تامل است:
کلمات ولغات هندي :این لغات از طریق روابط تجاری واقتصادی بین عرب ها وهندواردزبان عربی شد.مثل :زنجبیل،كافور،فلفل،القرنفل،میخك(.شهاب غانم)150:2005:
تاثیرقصه هاي هندي مثل:كلیله ودمنه وهزارویك شب.حکمت ها :اهالی هندها به اهل حکمت شناخته شده وزبان عربی از این حکمت های هندیبهره های فراوان برده است .ابن قتیبه در یکی از كتاب های هندی به نام " شر المال ما ال ینفق منه”
می فرماید :هندی هامشهور به اصحاب نکته ها وحکمت های معروف هستند ( ابن
خلکان. )97،1975،
واین امر در كتاب های رحالت،ترجمه ها ،قصاید واشعار به خوبی نمایان هست؛الحديث عن
الهند ذو شجون :یعنی سخن گفتن در مورد هند،طوالنی ودارای فنون وشاخه های مختلفی
هست.زیرا هند سرزمین اسرار واسطوره ها ،ادیان،تعدد زبان ها ورنگ ها،ملتها وطبقات است.
تاثیر فرهنگ وآداب هند در اشعار عربی
از زمان های قدیم،فرهنگ وآداب ورسوم هند ملت عرب را به خود جذب كرد جبران خلیل
در قصیده خود به عنوان "هند" می فرماید:
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یا هند لم یخطیء أبوك

الحزم حین دعاك هندا

سماك باسم كاد یدركه

التقادم

فاستجدا

دعیت بنات العرب من

قدم به و مجدن مجدا

إال روض

كانت ألرقى الخلق مهدا

وطن الرؤى أبد األبید

و معهد األنوار عهدا

ما الهند

(جبران خلیل جبران)39:1998،
ای هند! پدر دوراندیش تو خطایی انجام نداده زمانی كه ترا هند نام گذاری كرده است .چرا كه
سرزمین هند بهشتی هست كه از مجد وشرف همه به آن افتخار می كنند وبرای خلق مکانی آرام
ومحل تحقق یافتن رویا ها است.
همان طور كه عرب ،مهنّد را برشمشیری اطالق می كند كه از آهن هندی ساخته شده است.
ازهری در قاموس الصحاح می فرماید" :المُهنّد السیف المطبوع من حدید الهند".
كعب بن زهیر در قصیده بانت سعاد در وصف رسول اكرم می فرماید:
مُهنَّد من سیوف اهلل مسلول

إن الرسول لسیف یُستضاء به

(كعب بن زهیر)34 :1876،
پیامیر شمشیری درخشان و نورانی است همانند شمشیرهای هندی و از نیام بیرون آمده  ،یعنی
قاطع وآماده مبارزه با كفار است.همچنین می توان گفت .:رسول خدا در نور ودرخشانی به مثابه
شمشیر خداوند است؛ یعنی انتخاب شده است.
دراشعار جاهلی وصدر اسالم نیز اشاره به هندوشمشیر هندی نیز شده است.مثال در شعر
"مهلهل" آمده است:
مهند مثل الغدیر الیمانی

هزموا العداة بکل رمح مارن
(مهلهل)25:1976،

دشمنان را توسط شمشیر هندی كه نیزه ای محکم وتیز است شکست دادند.
طرفه می گوید:
ظلم ذوى القربى أشدّ مضاضة

على المرء من وقع الحسام المهنّد (طرفه)33:1893

تاثیر ظلم وستم خویشاوندان بر انسان از ضربه شمشیر هندی بدتر ودردناكتر است.
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واألعشى می گوید:
فی فتیة كسیف الهند قد علموا

أن هالك كل من یحفی وینتعل (أعشی)52:1995،

گروهی از جوانان دریافتند كه مرگ ،فرقی بین فقیر وثروتمند قایل نیست .به همین دلیل فرصت
های خوشی را غنیمت شمرده و از آن استقبال نمودند و به خوبی درك كرده بودند كه شمشیر
هندی به هركس اصابت كند در دم او را به هالكت رسانده .اشاره به تیزی وشدت شمشیر هندی
دارد.
عشیره اعشی در جنوب شرقی جزیرة العرب ،نزدیك ایرانیان ساكن بودند .به همین خاطر اعشی
و عشیره اش به نوع خاصی با ایرانیان در ارتباط بودند .در این بیت فرهنگ و تمدّن فارسی در شعر
اعشی مشاهده می نماییم .أعشی در در منطقه ی یمامه ،روستای منفوحه متولد شد ( حنا الفاخوری
 )244 : 1995اسم او میمون بن قیس بن جندل بود .او از قبیله سعد بن ضبیعه بن قیس بود و به
خاطر ضعف باصره اش كنیه أبوبصیر داشت (.ابن قتیبه)168:1997 ،پدرش ،قتیل الجوع :كسی كه
از گرسنگی كشته شد؛ لقب داشت زیرا از شدت گرما ،به غاری پناه جست اما صخره ی عظیمی از
كوه غلتید و دهانه غار را مسدود كرد .او سپس در آنجا از گرسنگی مرد .اعشی در أواخر عصر
جاهلی زیست .او مردی عشرت طلب بود كه تمام عمر خود را با باده نوشی و قمار با دوستان
خود گذراند .اعشی اسالم را درك كرد ولی هیچگاه مسلمان نگشت(.الزركلی ) 341:1990 ،طبق
بررسی ها ،او بت پرست بود و از هیچ گناهی دوری نمی جست .او در دوران نوجوانی راوی دایی
خود ،مسیّب بن علس بود سپس خود در شعر به نبوغ رسید .ازاخبار مربوط به او ولقبش ،صنّاجه
العرب  ،معلوم می شود كه ناقل اشعار جاهلی بوده و آن را به آواز می خوانده است .وی یکی از
اصحاب معلّقات و یکی از شاعران طبقه ی اول عصر جاهلی است كه هیچ شاعر برجسته ای به
اندازه ی او شعر نسروده است(همان .)169 ،اعشی در مورد سفرش به ایران می گوید:
قدْ طُفْتُ ما بیْن بانِقْیا إلی عـــدن

وطال فی الْعُجْمِ ترْحالِی و تسْیارِی(الحتّی)175 :1994 ،

ترجمه :من شهر های بسیاری از بانقیا تا عدن را پیموده ام و رفت و آمد بسیاری در میان پارسیان
داشته ام.از میان آثار جاهلی ،هیچ اثری به اندازه ی دیوان اعشی بر كلمه های فارسی ،نام های ایرانی
و اشارت متعدّد به پادشاهان ایران و امیران حیره شامل نیست(آذرنوش )124 ،11374 ،ابن قتیبه می
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گوید :اعشی نزد پادشاهان ایرانی می رفت ،از این رو در شعر او كلمات فارسی بسیار است (ابن
قتیبه.)107:1997،
امروءالقیس شاعر جاهلی چنین گفته است:
اذا قامتا تضوّع المسك منهما

نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل (امروالقیس)104:1975:

ترجمه :محبوبه زمانیکه برخیزد عطری از او منتشر می شود،گویی كه نسیم صبا بوی قرنفل (كه
گیاهی خوشبو است ) را منتشر نموده است.

كلمه قرنفل كه لغتی هندی است در این بیت از شعر امروالقیس دیده می شود .الشنفری می گويد:
هو األنس لی والمشرفی المهند (الشنفری)76:1976،

إذا أوحش الیل الهدان وجدتنی

اگر شمشیرمن "شمشیر هندی باشد،دربدترین وسخت ترین شرایط،ازچیزی وحشت ندارم.
همچنین شاعر عربی ابالعالء المعری تحت تاثیر حکمت هندی از خوردن گوشت وتخم مرغ اجتناب
ورزیده است .خطیب بغدادی در كتاب تاریخ بغداد می گوید" :أبو العالء المعری" "كان یتزّهد وال
یأكل اللحم ویلبس الخشن من الثیاب"(تاریخ بغدادی .)102:1997،ابوالعالء در تمام عمر گوشت
حیوانات نمی خورد ولباس خشن می پوشید.
ابوالعال المعری  45سال از خوردن گوشت امتناع وبه مصرف سبزیجات اكتفا ورزید .او همچنین
آرزو داشت با جسد او مثل هندی ها رفتار كنند .در زمان مرگ جسد او را بسوزاند در این قصیده
او تاثیر ایشان را از فرهنگ هندی در می یابیم:

حرق الهند من یموت فما

زاروه فی ردحة و ال تبکیر

واستراحوا من ضغط القبر میتا

و سؤال لمنکر و

نکیر

إذا حرق الهندی ،بالنار ،نفسه،

فلم یبق نحض للتراب والعظم

فهل هو خاش من نکیر ومنکر

وضغطة قبر ال یقوم لها نظم؟

ال تکرموا جسدی إذا ما مسنی

ریب المنون فال كرامة الجسد

(دیوان ابوالعالء)21:1971،
هندی ها هركس از دنیا می رود،جسد او را می سوزانند .بدین ترتیب او را از كفن ،فشار قبر
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سوال منکر ونکیر نجات می دهند .وحتی استخوان پوسیده ای هم برای خاك نمی ماند .با جسد
من هم بعد ازمرگ همین طور عمل نمایید .چرا كه كرامت واحترامی برای جسد بعد از مرگ نیست.
همچنین در این بیت نیز به شمشیر هندی اكتفا نموده است.

أصــابه هندوانی فاقعده

أو ذابِلٌ من رِماحِ الخطِّ مُعتدِلُ (همان)287 :

ترجمه :به سرور آنان شمشیر هندی اصابت كرده و او را هالك ساخته یا اینکه نیزه ای از نیزه
های منسوب به خطّ او را نابود كرده است.
 -2-2وديع البستانی
ودیع البستانی اندیشمند ومتفکر لبنانی،دركنار آثار خود به زبان های انگلیسی وفرانسه شیفته
شعر هندی وفارسی بود .رباعیات عمر خیام وتعداد زیادی از اشعار طاغور وحماسه های هندی
مثل" رامیانا" و"مهابها راتا" به عربی ترجمه نمود .جایزه نوبل در شعر خیالی رابندراناث طاغور را
از آن خود كرد.البستانی در واقع از حلقه های مهم ارتباط بین تمدن وفرهنگ هند وعربی به شمار
می رود .ودیع از مهمترین پیشتازان نهضت ترجمه وتعریب در نیمه اول قرن بیستم بود .سفر های
زیادی به كشورهای شرقی وغربی داشت ومردم را به اتحاد برای مبارزه با رژیم صهیونیستی فرا
خواند .تاریخ خانواده بستانی با معلم بطرس البستانی و شیخ ناصیف الیازجی از مهمترین متفکران
قرن نوزدهم در سرزمین شام شروع می شود .البستانی نسبة إلى البستان وبستان یا بوستان كلمه
فارسی اصل هست كه ازدوكلمه":بو"به معنای رایحه و"ستان" به معنای مکان گرفته شده است.
نکته قابل تامل در این است كه عرب ها این كلمه رابه این دلیل از فارس استعاره گرفتند كه آنان
در جاهلیت ودر صحرا های داغ سرزمین خودشان اثری از باغ وبوستان نداشتند تا بتوانند آنرا
توصیف ونامی برای آن داشته باشند .به همین خاطر این كلمه را از ایرانیان به ارث گرفتند .ولکن
بعد از اینکه توانستند سرزمین ایرانی ها رافتح وتصرف كنند .كم كم با شکوفه وگل وباغ آشنایی
پیدا كردند.وبوستان را برای نام گذاری انتخاب نمودند.

(ودیع البستانی.)16:2012،

ودیع به تدریس ووظائف دولتی ووكالت مشغول بود.در یمن در سفارت بریطانیا به عنوان
مترجم مشغول بود.در زمانی كه در مصر بود در وزارت كشور ووزارت كار انجام وظیفه می نمود.
رئیس جمهور لبنان نشان شایستگی رابه او هدیه كرد .بوستانی ها نقش مهمی در احیاء زبان
عربی در دوره عثمانی داشتند.ودیع نیز مانند عمویش كه إلیاذه را از یونانی به عربی ترجمه نمود؛
بعد از رفتن به هند وفراگیری اداب هندی حماسه مها بهاراتا ورامیانا را كه از بزرگترین حماسه
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وشاهکار های هندی بودندبه عربی ترجمه نمود .مهابهاراتا با یك صد هزار بیت از بزرگترین حماسه
منظوم جهان است« .این كتاب را از نقطه نظر كمیت و بزرگی حجم و نیز از این رو كه گنجینه پر
ارج معارف و حکم و ادب هندو میباشد «مهابهارت» نامیده اند .بنابر مأخذ داستانی هندو «بهرت»
اولین فرمانروای كشور بهارت (= هند) بود» (جاللی نائینی".)462 : 1375 ،مهاباراتا" یا مهابهاراتا"
سرودهای حماسی از سده پنجم یا ششم پیش از میالد به زبانِ سانسکریت و به همراهِ رامایانا یکی
خ هند است .كه حماسه بزرگ هندوان به زبان سنسکریت كه شامل هیجده كتاب
از دو حماسه تاری ِ
است و سروده صدها شاعر بینام و نشان ،در زمانهای مختلف كه به وسیله ویاسا()Vyasa
ویاس ِحکیم ودانشمند جمعآوری شده است.و با بیش از یکصدهزار بیت ،بلندترین سروده جهان
است .كارِ نوشتنِ آن تا سده سوم یا چهارم میالدی ادامه یافته است .مهاباراتا "شاهنامه "هندیان
است .برخی از تاریخدانان ،موضوعِ این سروده ها را الهام گرفته از نبرد میانِ مردمان آریایی و
دراویدی در هزاره دوم پیش از میالد می دانند(كرییر،ژان-كلود.)94:2001،واژه «مها» پیشوند است
و به معنای بزرگترین بکار برده میشود و «بهاراتا» به معنای كشور هند است و از آنجا كه داستان
اساسی این حماسه متضمن شرح جنگ بزرگ هند است؛ به نام مهابهاراتا نامیده شدهاست .عقیدهٔ
هندوان دربارة این حماسه اینست كه چیزی در دنیا نیست كه در این كتاب نباشد و چیزی در این
كتاب نیست كه در دنیا وجود ندارد.مهاباراتا در قدیم بدستور اكبر شاه با نام" رزم نامه" به فارسی
ترجمه شده است (بختیار ،مظفر .)159:1350،بستانی حماسه بزرگ هندی به نام مها بهاراتا را به
زبان عربی ترجمه نمود.از بین نه هزار بیت حدود سه هزار وپانصد بیت را ودیع به زبان عربی
ترجمه نمود.شورای روابط فرهنگی مصر این اثر را منتشر نمود .ودیع اشعار طاغور را ترجمه واسم
آن را بستان گذاشت .ودیع همچنین  741بیت از قصاید" شکونتاال" شاعر هندی راترجمه وهمچنین
نالد مایاندی "حماسه رامایانا "را به عربی ترجمه نمود (فاطمه الیاس .)23:2004،بعد از اتمام
ترجمه ودیع نسخه ای از آن را به رهبر هند "جواهر لعل نهرو" هدیه داد .جواهر لعل نهرو بعد از
دیدن ترجمه كتاب ودیع البستانی این جمله را گفت:
إن هذه الملحمه المعرَّبه هی خیر ما یستطیع العرب إهداءه إلى الهند(همان)
این حماسة ترجمه شده به زبان عربی؛ بهترین هدیه ای است كه عربها به ملت هند تقدیم
نمودند.
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مهابهاراتا مجموعه ای از افسانه های تاریخی هند در هجده فصل است و بیش از صدهزار بیت
شعر دارد عده ای آن را شاهنامه هند و بعضی آنرا حماسه ایلیاد وادیسه آن كشور می نامند .مهابهاراتا
 13كتاب بسیار بزرگ است و مانند شاهنامه فردوسی ،تاریخِ تمدنِ هند را از آغاز بازگو می كند.
(هند در یك نگاه) 57:1375
داستان اصلی مهابهاراتا درباره جنگی است كه در شمال هند (دهلی) میان دو قبیله بنام «پنجالها»
و «كوروها» كه پسر عموهای یکدیگر بودند تقریباً دوهزار سال پیش از میالد مسیح در گرفتهاست.
كوروها صد نفر و فرزندان فردی نابینا بودند و پنجالها یا «پاوندوها» تنها پنج برادر ولی افرادی
باایمان ،راستگو ،دلیر و نیکوكار بودند .در راه پس گرفتن حق خویش و زدودن بدیها ،پاوندوها به
راهنمایی سری كریشنا علیه كوروها صفآرایی كردند و هم پیمانان آنان را بقتل رسانیدند و سپس
كناره گیری كرده و به جنگلها رفتند تا برای بخشوده شدن گناهان از خدای بزرگ خویش طلب
آمرزش كنند و پس از آن در كوههای پربرف هیمالیا درگذشتند(.همان)62:
اگر یونانیان به حماسه الیاذة وادوسه افتخار می كنند.پس هند نیز به حماسه "رامایانا ومها بهاراتا"
افتخار می كند.این دو حماسه پر از عقاید واسطوره های شرق وعواطف وسلوك اجتماعی است .
هیچ مطلبی در آفاق وانفس نمانده كه این حماسه بدان نپرداخته باشد.مهابهاراتا را «ودای پنجم» نام
نهاده اند ،زیرا كتابی است جامع جمیع صفات و مطلوب مذاق خاص و عام و هر طبقه ای از طبقات
جامعه هندو به فراخور فهم ودانایی خویش ازآن بهره مند گردیده است(شایگان.)236- 237 ، 1383 ،
واین ویژگی هست كه هندی ها به آن شهرت یافتند و این ادبیات وحماسه ها تاثیر واضحی در
فرهنگ هندوها بجا گذاشت .مثال از حماسه رامایانا وقهرمانان آن ،الگویی برای پیروی واقتدا به
آن در جامعه خود ساختند.

ويژگی ترجمه حماسه هندي :مها بها راتا
ترجمه هایی كه ودیع البستانی انجام داده است ،بدون شك از مهم ترین میراث های ترجمه
است كه جهان عرب به خود دیده وبه دالیلی بی نظیر است:
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اول اینکه بدیع حماسه را به صیغه وروش زبان عربی ترجمه نموده است .یعنی وزن وقافیه
طبق عروض عربی رعایت شده است .
دوم  :مضمون آن كامال اسطوره ای هندی محض است كه حقیقتا از سرزمینی كه ریشه در عمق
تاریخ دارد سرچشمه می گیرد واز عجایب این ترجمه این است كه ودیع توانسته است نزدیکی بین
ذائقه خواننده عربی ودنیای این اسطوره را حفظ كند .وخواننده لذت زیادی از این حماسه معرب
بستانی می برد(.خلیل شیخ .)21:2007:از طرفی اسلوب سرد در حماسه مها بهاراتا برحکایت تولیدی
استطرادی مانند هزار ویك شب تکیه دارد .روش سبك روایت در" مهابها راتا" مانند "هزار ویك
شب" سبك گفتمانی استداللی است ویك سبك شایع در متون دینی هندی هست .البته اصطالحات
حدیث از جمله ادبیات وهنر نیز به آن اضافه شده است .همچنین از خدمات دیگر ودیع معرب
كردن الیاذه و ترجمه رباعیات خیام می باشد.
 -2-2-1ترجمه رامايانا به زبان عربی
رامایانا كه ادبی تر از مهابهاراتا هست؛ توسط ودیع البستانی به عربی ترجمه شده است.این
حماسه بزرگ هندی وقایع هجوم امیر" راما" را برای عبور از هند وسطی وجنوب رودخانه غانج
تا سرزمین تامول وتاالش برای فتح جزیره النکا یا سری النکای كنونی ،حکایت می كند وكوشش
دارد حلقه های ارتباطی بین هند وشرق را ترسیم كند.از حماسه رامایانادر اغانی نام برده شده است.
ودیع رامایانا را به دوازده قسمت تقسیم وترجمه نموده است.ودیع در ترجمه رامایانا تعجب وشگفتی
خود را از ادب هندی بیان نموده است(فاطمه الیاس.)37:2004،
تعداد ابیاتی كه ودیع از حماسه رامایانا ترجمه نمود 3950بیت شعربود .رامایانا میراث هند
مقدس هست كه شاعر هندی فالمیکا آنرا در حماسه ای وصف نموده است .اما قصیده مربوط به
چند شاعر است كه در اغانی نیز از آن ها نام برده است.این دوحماسه دو اثر ادبی وزبانی بارز و
برجسته در تاریخ ابداع هند می باشند .مها بهاراتا سومین اثر طوالنی در ادبیات جهان می باشد
ویکی از مصادر مهم در شناخت تاریخ دیانت هندی ،فلسفه واخالق است.
بستانی ،موسیقی حماسه های هندی را به خوبی درك كرده بود وبه همین خاطر در ترجمه ،از
تنوع بحور شعر عربی استفاده نموده بود .وزن شعری غالب در حماسه ها وزن وافر بود.
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ابوريحان بیرونی پدر هند شناسی وانسان شناسی
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در علومِ حکمت  ،اختر شناسی ،
ریاضیات  ،تاریخ ،جغرافیا صاحب نام است.وى در سال  326هجری قمری در حوالی خوارزم متولد
شد .و از این جهت به بیرونی یعنی خارج خوارزم معروف گشت.وی به زبان های خوارزمی،
فارسی ،عربی و زبان سانسکریت مسلط بود وبا زبان یونانی باستان ،عبری توراتی وزبان سریانی
آشنایی داشت .بیرونی یك نویسندهٔ بی طرف در نگارشِ باورهای مردمِ كشورهای مختلف بود و
به پاسِ پژوهشهای قابلِ توجهاش ،با عنوانِ اُستاد شناخته شده است(.ابوریحان بیرونی)22:2001،
بیرونی به نقاط مختلف هندوستان سفر و درحین اقامت در آن مناطق عرض جغرافیایی حدود
 11شهر هند را تعیین نمود .او می نویسد در زمانی كه در قلعه نندنه به سر می بردم ،از كوهی كه
در مجاورت آن بود به منظور تخمین زدن قطر زمین استفاده نمود .تعداد زیاد رصدهای ثبت شده
ای كه به توسط ابوریحان در آنجا صورت گرفته است با رشته ای از گذرهای خورشید به نصف
النهار شامل انقالب تابستانی سال  398آغاز می شود و ماه گرفتگی روز  30شهریور همان سال را
نیز در بر دارد .او به رصد اعتدالین و انقالبین در غزنه ادامه داد كه آخرین آنها انقالب زمستانی سال
 400بود .این مدارك دال بر این است كه او مدت زیادی را در غزنه گذرانده است(.همان)78:
ستم نکردیم اگر بگوییم ابوریحان بیرونی پیشتاز مطالعات وتحقیقات هندی نه تنها در جهان
عربی بلکه در خارج هند نیز به شمار می آید . .او نقش بسیار مهمی در انتشار فرهنگ وعلوم هندی
ایفا نمود .اما متاسفانه هندی ها در حق ابوریحان بیرونی جفا نموده وحق او را آنطور كه شایسته
این نابغه بی نظیراست؛ ادا ننمودند (.اآلدرشیری)22:2003 :
خدمات ابوريحان بیرونی
"تحقیق ما للهند من مقولة مقبوله فی العقل او مرذوله" این كتاب از مشهورترین كتاب های
هست كه در مورد علوم وفلسفه وتمدن هند نوشته شده است.كتاب در سال  421هجری بعد از
وفات سلطان محمود غزنوی به رشته تالیف در آمد و در آن از موضوعات مثل :دیانت هندو ها ،
فلسفه وقوانین ومراسم هندی  ،جامعه هندی ،علم واخالق طبقات در جامعه هندی ،كتب دینی،
هنرهندی ،ستاره شناسی ،علم ریاضی ،زبان شناسی وزبان سانسکریت ،اسطوره های هندی ،تقویم
های فلکی وقوانین آن،تاثیر براهمه برجامعه هندی ومقدساتشان .كتاب تحقیق ماللهند ،حاصل
ســیزده ســال تحقیقات بیرونى در هند اســت.
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تحقیق ما للهندمن مقولة مقبولة فی العقل أو مرذولة
به سختی می توان كتابی پیدا نمود كه كامل ودر برگیرنده تمام موضوعات باشد .حتی در زبان
هندی كتابی به جامع بودن كتاب ابوریحان پیدا نمی كنیم .كارل بروكلمان می گوید:هرچه كه علمای
اسالم در آثار خود از معرفی امت ها گفتند ،ابوریحان بیرونی در كتاب تحقیق ما للهند من مقولة
مقبولة فی العقل أو مرذولة"آورده است (كارل بروكلمان .)103:1909،تاریخ نویس ارنست هاول
دركتاب خودبه نام" "history of the Aryan rule In indiaمی گوید :مسلمانان مدیون هند هستند
نه مدیون تمدن یونان چرا كه تمدن هند رنگ های تمدن جدید را در سپیده دم زندگی شان دمید.
او همچنین می گوید .اولین كتاب ریاضی ،ستاره شناسی وطب كه به دست مسلمانان در ایام خلیفه
منصور عباسی رسید .كتاب هندی بود (ارنست هاول .)112:2002،بیرونی در جریان لشکركشی های
محمود غزنوی به هند (پاكستان امروز بخشی از آن است) امکان یافت كه در این سرزمین زبان
هندی را فراگیرد و دربارة اوضاع هند پژوهش كند كه فراوردة این پژوهش ،كتاب «هندشناسی»
اوست .بیرونی  183كتاب داشته است كه اكثر آنها ازبین رفته است وفقط  42كتاب از آثار او به جا
مانده است .بیرونی خدمات زیادی انجام داد زمانی كه كتاب عناصر از اقلیدس وكتاب المجسطی
از بطلیموس را به زبان سانسکریتی كه زبان هند قدیم باشد ترجمه نمود .واز كتاب های هندی كه
به عربی ترجمه نمود  .كتاب كرناتك لفیجیانند وكتاب سمخیا لکبل وكتاب بتانجلی باوكاسدا
است(.ابوریحان بیرونی .)119:1958،تحقیق ماللهند مشتمل بر  80باب است .بیرونی در این بابهای
هشتادگانه،گزارشی مبسوط ازدین وفلسفةهندی  ،آثارشان درباره نحو ،شعر وسایر علوم،اوزان
ومقادیر هندی؛ خط ،كتابت ورسم الخط،اسامی ستارگان،برجهاو منازل قمر ،هیئت آسمان وزمین،
دیدگاهشان درباره ربع مسکون،تاریخ وگاه شماری،كیهانشناسی،اخترشناسی ،ریاضیات ،آیینهای
مختلف (زیارت ،دادرسی و جزا ،ارث ،خوردن و آشامیدن ،روزه ،اعیاد و جشنها) و سرانجام
اخترشماری (احکام نجوم) نزد هندوان ارائه كرده است  .بیرونی در این كتاب كوشیده است تنها
دیدگاههای هندوان را آنگونه كه هست ،روایت كند بـی آنکه بهتانی زنـد یا در صـدد رد آراء آنان
باشـد(.همان) .موضوع مهم این است كه كتاب ابوریحان بیرونی با نام ":تحقیق ما للهند من مقولة
مقبولة فی العقل أو مرذولة" از طریق آینه روایت اطالعات زیادی از فرهنگ وادبیات هند به ما
داده است.
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هند در ادبیات عربی وسفرنامه ها
در بعضی از تفاسیر آمده حضرت آدم در سرزمین هند فرود آمد.امام سیوطی از ابن حاتم
وعساگر نقل كرده" :اهبط آدم بالهند (سیوطی )56:1976،در عصر عباسی به فضل تبادل فرهنگی
بین عرب وملت های دیگر مهند در ادبیات عربی زیاد ذكر شده است .همان طور كه در"بیان وتبیان"
جاحظ نیز به چشم می خورد .در بالغت مقتضی الحال از ادبیات هند گرفته شده است(.ضحى
االسالم .)247:2003،اولین ترجمه ای كه از زبان هندی به عربی صورت گرفت در دوره عباسی
بود .زمانی كه گروهی از بغداد به طرف سند راه افتادند .ودر بین آنان مردی به نام منکه كه به علم
ریاضی وستاره شناسی آشنایی داشت وكتابی به همراه او بود ،كه منصور ابراهیم بن حبیب امر كرد
كه به عربی ترجمه شود .وایشان زبان هندی را خوب می شناخت واین ترجمه به" السند الهند"
معروف شد .همان طور كه از این هندی دو كتاب دیگر به نام “األركند واألزجهر” نیز به جا مانده
هست .ودر خالفت منصور عبداهلل بن مقفع كتاب كلیله ودمنه را از فارسی قدیم به عربی ترجمه
نمود (.تاریخ الصالت بین الهند والعرب).72از بین دیگر كسان كه در فرهنگ ونشر علوم هندی
نقش داشتند می توان از :جهانگردان ومسافران نام برد مثل :سلیمان التاجر (225هجری) وابو الزید
حسن الصیارفی ( )224وابو دالف ( )331وبرزك بن شهیریار الفارسی صاحب عجائب الهند ()300
وابو الحسن المسعودی ( )345والمقدسی ( )375و جهانگرد معروف ابن بطوطة كه در سال 734
هجری به هند رسید اما ابوریحان بیرونی برتر از همه این ها بود.وبا بینش عمیق تری علوم هندی
را بررسی وبا آگاهی واطالع كامل علوم هندی را به عربی ترجمه نمود .مستشرق ایتالیاییAldo ،

) )Mielliألـدومیـلی در وصف كتاب ابوریحان می نویسد:بیرونی توانست به آسانی كتابی
بنویسد،كه مایه شگفتی هست؛ومرجع اساسی در تاریخ وجغرافیا ،شناخت علوم عربی وهندی
وهرآنچه كه مربوط به زندگی وآیین ملت هند هست می باشد (.عبدالحلیم نجار،ومحمد یوسف
موسی.)189:2003 ،
تحفة النظار فی غرائب االمصار وعجائب االسفار
ابن بطوطه جهانگرد مغربی ()1378-1304این كتاب را در مورد هند به رشته تحریر درآورده
است .ابن بطوطه بیشتر عمر خود را در كشور های آفریقایی وآسیایی گذراند .سفر های او بیست
وهشت سال طول كشید ودر آن مدت زیادی در كشور هند در زمان پادشاهی سلطان محمد بن
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غزنوی به سر برد.ودر كتاب“ :تحفة النظار فی غرائب االمصار وعجائب االسفار” بخش زیادی را
در مورد هند تخصیص داد .پادشاه هند قدوم اورا مبارك ومنصب قاضی دهلی را به او پیشنهاد كرد.
 -3نتیجه
هند با تاریخ و فرهنگ بسیار كهن و پرباری كه به  3000سال پیش از میالد می رسد .دارای
نژادها،زبانها،آیین ها،وفرهنگ های گوناگون می باشد .شبه قاره هند كه به سه كشور هند ،پاكستان
و بنگالدش تبدیل شد ،یکی از مکان های جذاب وتاثیر گذار در حوزه زبان عربی وفارسی بوده
است .باز تاب این شیفتگی در آثار شاعران عربی به خوبی نمایان است.دردوره جاهلی در شعر
شاعران مثل :أعشى،مهلهل .صدر اسالم :كعب بن زهیر .دوره عباسی :ابی العالء المعری  .دوره
معاصر :جبران خلیل جبران وودیع البستانی به خوبی مشهود هست .ودر دوره معاصر عربی می توان
از ودیع البستانی نام برد كه حماسه مها بها راتا ورامیانا را به عربی تر جمه نمود.كه این ترجمه
كاری بی نظیری شد وبدون شك ودیع زحمات زیادی برای ترجمه این حماسه بزرگ متحمل
شد؛تا جهان عرب نیز از این همه زیبایی وشاهکار بهره مند شود.در این میان نقش ابوریحان بیرونی
با نگارش كتاب  :تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فی العقل أو مرذولة" در انتقال وانعکاس فرهنگ
وتمدن هند به جهان عرب جای شگفتی وتقدبر دارد .امیدواریم هندی ها نیز قدر زحمات ابوریحان
را گرامی بدارند .همان طور كه شاهنامه ،حماسه بزرگ طوس ،تنها متعلق به سرزمین ایران و زبان
فارسی نیست بلکه در حکم یك اثر جاودانی جهانی است .حماسه مها بها راتا نیز حماسه ای جهانی
است .هم اكنون نیز این تاثیر وتاثر ادامه داشته وما شاهد برگزاری كرسی های عربی در فرهنگستان
های كشورهند هستیم.
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