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 هند پوهنه له البیروني  وروسته
 وینې اوسپارښتنې()

نن سبا دنړۍ په ډیرو پرمختللو څیړنیزو مرکزونو کې دیوځانګړي بحث په توګه له  ( Indology )هند پوهنه یا 
یوې خوا یوڅیړنیز پروګرام دی اوله بلې خوا پرعلمي میتود لوژۍ باندې والړ تحقیق اوتدریس هم . په دغه برخه  

ه یا دهندپوهنې په اړه کې ترهرڅه دمخه  له دغې پوښتنې سره مخامخ کیږو چېڅنګه او ولې ؟ یا داچې دغه هندپوهن
 څیړنې ولې دنړۍ په معاصروڅیړنیزو علمي مرکزونو کې داهمیت لوړپوړیوته ورسیدې ؟ 

زه فکرکوم چې په دغه اړه ترهرڅه دمخه  یولوی اود پاملرنې وړالمل او دلیل دغې پوهې ته دیوه تمدن په سترګه 
ه چې هلته د انسانی ژوند او تاریخ یوپراخ اود کتل دي. هندپوهنه مانا یوتمدن ، دانسانی تاریخ داسې یوه برخ

پاملرنې وړڅپرکی له یوې خوا را ایجاد شوی اوله بلې خوا یې روزنیزاومعرفتي اړخ په خپل وخت کې دومره 
پیاوړی او دپاملرنې شوی چې اوس هم،هغو اساساتو او میراثونود اوسني انسان  په روزنه ، پالنه او پیژندنه کې په 

ل اړین اومهم ځای اواغیز له السه نه دی ورکړی.  هندپوهنه سره له دې چې اوس دیوې ځانګړې علمي لحاظ خپ
سیمې )هندوستان ( اوځانګړو ولسونو له نومونواو تاریخ سره ځان په یوه وړه محدوده کې نښلوي، خوپه علمي 

اوپه پراخ مفهوم دبحث لحاظ بیا په دغه اړه علمي اړیکي د هندوستان له محدودي اواوسني جوړښت څخه لوړه 
وړعلمي موضوع اوتحقیق دی. زما په اند هندپوهنه او هندوستان دخپل پراخ مفهوم اواوږده شته والي له پلوه له یوه 
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بل سره یوشي نه دي ځکه هند پوهنه علم دی او هندوستان هم یوجغرافیایی موقعیت چې دهند پوهنې یوازې 
ي ، خوعلم اوپوهه بیا په خپل واریو پراخ نا سپړلی مفهوم دی چې هلته یوکوچنی بعد موږ ته را په ګوته کوالی ش

هرڅه دتحقیق او څیړني پربنسټ دبیان اوتشریح وړدي، دهمدغه تحلیل اوتجزیې په ترڅ کې نن سبا دغه پراخه 
او  دیتا)تمدن ( یاهندپوهنه هم دیوه علمي مفهوم په توګه هرچیرې اودهرې علمي موسسې له خوا تحلیل ، تشریح

تدریس کیدای شي. په یوشمیرتاریخونو کې داخبره هم یاده شوې چې د لرغوني هندوستان یا اندیا نوم او نومونه ان 
( دی Hi(N)duایندو   –دیونانیانو له خوا هم یاد اوپه لیکنوکې یې کارول شوې دي چې هدف یې هماغه ) هندو 

په   ( Hapta Hindu)اویا  ( saptasindhavah )چې په زړه فارسی اوهمدارنګه په اوستا اوپښتو کې هم د 
بڼه راغلی دی چې موخه یې هم هغه د آریایانو ورشو او ځمکه وه چې په ویدا او ) ویندیداد( کې یې هم یادونه شوې 
ده او ویل شوي چې د سندهو، اندوس لوی سیند چې دهغه پراوږدو څنډود ) هندلوی تمدن ( رامنځ ته شوی هم د 

 ( AnAdvanced History of India   p  4 )له نومونو سره تړاو لري.هندو او هند 
 
 : پراختیا یومهم المل پوهنې د هند د

داچې هند پوهنه څنګه اوپه څه ډول دیوه علمي مفهوم ترکچې پورې نن سبا دنړۍ په علمي مرکزونو کې د بحث     
برخه  کې دنامتو پوهانو، ساینس  وړ موضوع شوې، په خپل وار بیالبیل عوامل لري چې یومهم یې په دغه

پوهانواو نورو نخبه ګانو علمي څیړنې ، ایجادیات او میراثونه دي چې دلته د انساني ژوند دبیالبیلو برخود تشریح 
زموږ په الس کې دي. دلته دانسان دتاریخي،فرهنګي اومعنویشته  ېریخ په اوږدو کې کشف او ایجاد شوپه خاطردتا

او وپیژني اویانورله خپلو ارزښتونو سترګوکیږي، دلته انسان پردې توانیدلی چې خپل ځانوالي بیالبیلی نښې تر
دیوې ټولنې » همه ډالۍ چې هغې ته له شکه پرتهوړتیاوو څخه خبرکړي ،دلته انسان تمدن جوړکړي هغه درنه اوم

ې تاریخي مودې را په ویالی شو، همدا المل دی چې هند پوهنې له اوږد« دښه اوعالي  معرفت اوپیژندنې نښه  
څیرې اوشتون دښې پیژندنې په خاطرځان برجسته کړې چې دغې معنوي اوتاریخې دیخوا په دغه سیمه کې دخپلې 

اړولې ده چې یوله دغو لویانواولومړنیو ورځانته هم یې  پوهانواو څیړونکو پاملرنه  برجسته ګۍ یې بیا دنورو
دی چې دغزنوي ( ۱پوهاند او ساینس پوه ابو ریحان البیروني )متوس پوهانوڅخه دغزني د دربار ناپوهانو،اوساین

امپراتورې په ښکلې پالزمینه غزني کې دلومړي ځل لپاره د انساني تمدن دغه مهم او حیرانوونکي اړخ ته هم 
متوجه شو اوپه دغه برخه کې یې خپلې پرله پسې څیړنې او ګرویږنې پیل کړې. ډیرڅیړونکي داسې فکرکوي چې 

وني پرهند پوهنه او په دغه برخه کې په څیړنو باندې هغه مهال الس پورې کړچې کله دی هندوستان ته البیر
دي چې البیروني پرهغه مهال چې پوهان په دغه برخه کې په دې باوریوشمیرنور چې راغی، په داسې حال کې

دهمدغې اړتیا پربنسټ البیروني په غزنوي امپراتورانو دهند پرلور را مخه کړه اودلته یې فتحي اوسوبي پیل کړې ، 
غزني کې هند پوهنې په تیره بیا دهغې دوو لویو برخو ستورپوهنې او ریاضیاتوته چې ځانګړې لیوالتیایی ورسره 

همدغه بحث ته  ځکه خویې شو،متوجه اوپه دغه برخه کې یې دعربي سرچینو په مرسته ډیرڅه لوستی وودرلوده 
 . په دغه باره کې لولو: توګه دخپلو آثارو په ترڅ کې اهمیت او پراختیا ورکړهپه او څیړنې دیوه علمي بحث 

“ It is to this period of his stay in Ghazni that the beginnings of his interest in India 
and the Indians can be traced. As we know, many important Indian works on 
astronomy, mathematics and medicine had been translated into Arabic long ago, 
during the early Abbasid period. Some of these must have been available to Al-
Biruni.  This is evident from the Kitabu’l Hind itself in which Al-Biruni refers to the 
Sanskrit manuscripts consulted by him, the copyists ’errors in some of these, etc. 
During his stay at Ghazni, Al- Biruni must have had grater opportunities of 
pursuing his Studies on India…”  (India by Al-Biruni - edited by Qeyamuddin 
Ahmad  ,2015.  P- xviii )   

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
کال کې دخوارزم په  ۹۷۳دمعتبرو سرچینوپه حواله ابوریحان محمد ابن احمد البیروني په میالدي حساب په  ( ۱)

وه . د البیروني د ژوند  الندېه د سامانیانوترواکمنۍ یوه کلیوالي سیمه کې زیږیدلی دی، هغه سیمه چې ترډیره وخت
په اړه زیات شمیرخبرې او معلومات تراوسه هم نا سپړلي او نا ویلي پاتې دي ، همداوجه ده چې د لیکوالوپه وینا 
دده د ژوند په اړه ډیرڅه تراوسه هم نه دي لیکل شوي. په عبرو،سوریاني،عربي،سانسکریت او فارسی ژبو باندې 

کل هم کول، سره له دې چې خپله ژبه یې خوارزمي وه.البیروني مخکې تردې چې دده پوهیده چې په ځینوکې یې لی
ټاټوبی دغزنوي امپراتورۍ تراولکه الندې راشي، خپلې څیړنې په خوارزم کې پیل کړې وي اوتردغه وخته دی 

دده د  کېشوی و. جالبه خو داده چې په یوشمیرعربي سرچینوڅیړونکی پیژندل ګونو آثارخاوند لیکوال او دلس 
 :  دی شوی زیږیدو ځای )سند ( هم بلل

“ Some early Arabic works, dealing with the life of Al-Biruni, state that Birun was 
the name of a town in Sindh.and that Al-Biruni was so-called because he was born 
there. This, however, is mis-conception which seems to have arisen because there 
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was a town named Birun in Sindh, and due to the copyist’s error it was misread as 
Birun and it came to be regarded as Al-Biruni’s birth place.” (India by Al-Biruni - 
edited by Qeyamuddin Ahmad  ,2015.  P- xvi ) 

 
مخ کې اشاره (  ۲۵۵ندوي هم په خپل اثر )البیروني ( کې چې په اردو ژبه یې لیکلی په )عبدالسالم ته  ټکي دغه

کړې ده.خو لکه چې دالهند انګریزي ادیتورقیام الدین احمد داخبره نه مني او له حقیقته یې لرې بولي، باوردی چې 
ې هم نه ترسترګوکیږي. خویوه خبره ثابته ده اوهغه داسې څه په دغه اړه د البیروني اویا دهغه دمعاصرینوپه لیکنوک

البیروني پورې اړه لري، ې ډلې توکم دمرکزي آسیا په آرینږیدلی، کورنۍ داچې البیروني په خوارزم کې زی
دغزنوي واکمنانانو له باوري کسانو څخه و، په هرځای کې یې دهغوی دعقیدوي اومذهبي تمایالتو استازیتوب کړی 

ادیشن ( کې البیروني  په غلطۍ سره شیعه بللی شوی  ۱۹۶۸بي سرچینوکې لکه ) دعربو تاریخ ، په یوشمیرعر،دی
دی ، په داسې حال کې چې داډول تړاو د البیرونی له اندو ژوند اوغزنوي درباری له سختوارادتي اړیکو سره په 

په هرډول داسې رګوکیږي.  هیڅ ډول سرنه لګوي. اونه په غزنوي لیکنو کې په دغه اړه داسې کوم صراحت ترست
ښکاري چې البیروني دعربي اونورو یادوشویوژبو له الرې له یوناني مطالعاتوسره بلدتیا درلوده. همدا وجه وه چې 
دهغو په پام کې نیولو سره یې دهند پوهنې په اړه هم ځانګړې پاملرنه وشوه اوپه دغه برخه کې یې دخپلو نویو 

آثاروکې یې خوندي شوې دي یوه نوي الر پرانیسته.  البیرونی هندوستان ته څیړنوپه مرسته چې په بیالبیلو 
سفروکړاودلته یې د دیارلسو کالو په شاوخواکې موده تیره کړه ، سانسکریت ژبه یې زده کړه او له دغې الرې یې 

ل اود علمي دهندوستان دعلومو، مذاهبو، نجوم او ریاضیاتو معتبرآثاروته هم الس رسی پیداکړ، هغه یې ولوست
اوهم له یوه  هم یې نورو ته ورمعرفي کړل ،ترڅ کې یې هم ګټه ترې واخیسته څیړنود یوه منظم مقایسوي میتود په

هغه چې نن سبا دهند پوهنې په برخه کې دیوې نوې علمي څانګې ویاړله ځان څرګند علمی انتقاد سره مخامخ کړل. 
 سره لري. 

 
ه ویالی شو چې البیروني مخکې تردې چې هند وستان ته راشي، دهند پوهنې په دپورتنۍ یادونې په پام کې نیولوسر

اړه څیړنې په غزني کې د بیالبیلو سرچینوپه مرسته پیل کړې وي ، دهند پوهنې خبره پخوانۍ ده خو څه چې زموږ 
یوه منظم او لپاره مهم دي هغه دادي چې هند پوهنه دیوه علمي مضمون په توګه د البیروني له څیړنو وروسته د

یې سستماتیک بحث په توګه رامنځ ته شوه او پراختیا یې ومونده. پردې برسیره یوه خبره چې باید ترهرڅه دمخه 
له یاده ونه باسو هغه داده چې دهندپوهني په برخه د البیروني په ټولو آثارو کې دده ددغې مقالې په پیالمه کې 

دی ، البیروني  دغه مهم اثر په عربي ژبه دهندوستان اوهندیانو د وړحقیق ماللهند( دځانګړې یادونې نامتواثر )ت
ثرته د اکلچر، علومو، عقایدو او دودونو  باره کې لیکلی دی. د )غزنوي امپراتورۍ ( لیکوال دغه مهم اوتاریخي 

 C.E.BOSWORTH ,  THE GHAZNAVIDS P) نوم ورکړی د  (provincial history) ایالتی تاریخ 
چې  دیې دادی چې دغه اثریوازې دهندوستان اودهند د نیمې وچې دعلمي اوساینټپیک تفکرپرهغو برخواومرا( 13

سره له دې چې نوموړی لیکوال په دغه  .مې او دپاملرنې وې لیکلی شوی دیمهپه ټولنیرلحاظ هغه دالبیرونی لپاره 
غه باره کې لکه چې په تیرو کرښوکې مي هم اړه داهم لیکي چې دغه اثرهند ته دده دسفربریا اوپایله وه، خو زه په د

یل البیروني هند ته له خپل سفرڅخه دمخه د هغو سرچینو )بندیان، په کړي په دې باوریم چې ددغه اثراشاره ورت
لیکل  هنرمندان ، معماران اونورنخبه ګان ( په حواله چې د محمود د لښکرکښیوپه په ترڅ ترغزني پورې رسیدلې

ه ځانګړې په هند کې له عملي کتنواودهغوله زیاتونووروسته بشپړشوی دی. البیروني دغه اثرپاو وروسته بیا  شوی
هم ستی چې کله یی ومره آِزادۍ اوخپلواکۍ څخه کاراخداچې هغه په دغه ترڅ کې له دمعنا خپلواکۍ سره لیکلی دی 

دغزنوي  الندې نه دي راوستی ،پوځي پرتم په خپله دغه لیکنه کې ځان دمحمود اویا دهغه دځای ناستو تراغیزاو 
جوړونې په ترڅ کې چې  يلیکوال دخپل کتاب په مقدمه کې دغه ټکی ته دیوې خیالکې یادشوي اثرامپراتورۍ په 

 :البیروني کله هم اشاره نه ده کړې اشاره کوي
“ It was the out come of his visit to India in the wake of Mahmud’s armies, although 
Biruni was never hypnotised by the Sultan’s exploits, and explicitly denounces the 
ruin brought upon India by the campaigns. (C.E. BOSWORTH THE GHAZNAVIDS 
P 13 ).  
لنده داچې دالبیروني دغه اثردعلمي هندپیژندني په برخه کې دلومړیو لیکل شویوخارجی اخځونو په لړکې دنړۍ 
دزیات شمیر شرقی او غربی معاصرو او راورسته هند پوهانولپاره د الرښود بڼه غوره کړه. لکه چې په تیرو 

لنډه کتنه کوم هغه چې له البیروني وروسته  کرښوکې مو یادونه وکړه دلته زه په دغه مقاله کې یوازې هغو ټکو ته
 نې وړشول او له بلې خوا په بشپړهد پاملرپه یوه دوامدارتسلسل کې له یوې خوا  برخه کېدهندپوهنې په ټولنیزه 

 له ده وروسته هم  له پامه ونه لویدل. لکه : توګه علمي اوساینټفیکه 
 لومړی : 

دهندپوهنې ساینټفیک مطالعات دا ځانګړتیا لري چې باید مالتړیې اده چې،دالبیرونی له یادونو اوسپارښتنوڅخه یوه د
وشي او پراختیا ورکړه شي ، ځکه چې په دغو آثارو کې یوشمیر داسې دي چې هغه پربشپړستندرد رامنځ ته 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 10تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

تي . البیروني په دغه اړه په بشپړه توګه له یوې واقعبینۍ څخه کار اخیسشوي او ده ګټه هم ترې پورته کړې ده
دی، دده د اثرلویی لکه چې دده له بیان څخه هم ښکاري په دې کې ده چې ده هغه څه چې دهند پوهنې په اړه لیدلي 

» اولوستلي هغه یې ثبت کړي دي ، دده داثر په انګریزي چا پ لومړي څپرکي داخبره په صراحت سره راغلي ده: 
له کره کولوویلي دي، یوازې په هغه برخه کې مي څه  هرڅه په ساده توګه  اوبې ما دخپل کتاب په زیاترو برخوکې

ویلي اویا زیات کړي چې هلته به یوخاص دلیل زماپه وړاندې و.ما دلته هغو سانسکریت نومونو اوتخنیکی عباراتو 
اوترمونو ته چې اړین وو اشاره کړې هغه چې زموږ څرګندونویي غوښتنه کوله، ځینې لغتونه مې په اصله بڼه 

نا هم ور زیاته کړې ده. که چیرې په یوه برخه کې سانسکریت غسره مې دهغه عربي معادله مو ورراوړي دي، خ
اوهڅه موکړې چې په ممکنه توګه دهغه دقیقه ژباړه هم ورسره هغه ساتلی لغت په عملي توګه کاریده ، موږ

عمومي توګه  له پامه نه دي هغه هم په خپل وارپه چې په دویمه درجه هم د اهمیت اوچلند وړوموږ راوړو.کوم لغت
غورځولی، اودامو په پام کې نیولي چې دهغه عربی معادل به خامخا ورسره وي. موږ بیا هغه کارولی دی اودهغه 
اهمیت موهم په ډاګه کړی دی ، په دغې الرې کې مو هڅه کړې اوهم مو دټاکلې ترمینولوژۍ په اړه د تفاهم آسانتیا 

ځان د هندسي میتود م کړې چې باید په خپلو بحثونوکې چې ، موږ تل دا هڅه هرامنځ ته کړې ده.او وروستۍ دا
 ( India by Al-Biruni - edited by QeyamuddinAhmad  ,2015.  P- 12) ”.ونه کړو...  وي پیر

په هردول له دغې یادونې وروسته بیرته دمطلب پیل ته ورګرځو، چې هغه دهندي علومو اهمیت اومعیاریت دی 
یروني هغه په خورااهمیت سره کتلي اودهغوپه اړه یې سپارښتنه داده چې دغه آثارسره له دې چې که اوس د چې الب

د ستورپوهنې او  په تیره بیانه دهغو اهمیت ته متوجه وي بې پروایئ منګولو ته لویدلي باید چې راتلونکي نسلو
په توګه دبشریت لپاره یوه لویه اونه  دبشري هستۍمعیاري آثارو اوعلمي میراثونه دغه ریاضی په برخه کې 

 هیرودونکې پانګونه ده. 
“   If a science or an idea has once conquered the the whole earth, every nation 
appropriates part of it. So do also the Hindus. Their belief about the cyclical 
revolutions of times in nothing very special, but is simply in accordance with the 
results of scientific observation. Since the  affairs of their religion are in varios 
ways connected with it ,If a man wants to gain the title of an astronomer, he must 
not only know scientific or mathematical astronomy but also astrology.  .” (India by 
Al-Biruni  p 70) 

یوله دغو کتابوڅخه چې په علمي لحاظ مهم دی هغه د مسلمانانوپه منځ : البیرونی دهمدغه بحث په دوام لیکی چې
سیده اومستقیم ده .  کې د )سندهند ( په نامه نامتودی او په هندوانو کې د ) سیداهانتا ( په نامه یادیږي، چې مانایۍ 

بی بدیله او بې بدلونه دی ، دوی په دغه نامه ټول هغه کتابونه یادوي چې هغوی د ستورپوهنې په اړه په ستندرد 
ډول سره لیکل شوي وي ، دا بیا زموږ دنظرپربنا هغه څه نه دي لکه چې زموږ تش په نامه زیج کې ځای پرځای 

 رپوهنې په نامه یادوو دوی پنځه سنداهانتاوې لري : شوي وي. چې هغه بیا موږ د ریاضي او ستو
 (Surya- siddhanta) سوریا سدهانتا    -لومړی 

 شوی .  یعنی دلمرسندهانتا چې د لتا له خوا لیکل
 vasishtha – siddhanta)وسیسهتا سدهانتا   -دویم

so called from one of the stars of the great Bear, composed by Vishnucandra.  
 pulisa-siddhanta: پولیسا سدهانتا  : دریم

so called from paulisa  the great , from city of Saintra, which I suppose to be 
Alexandria, composed by Pulisa 

 Romanka –siddhantaسدهانتا  :  -څلورم : روماکا
So- called from the Rum, i.e. the subjects of the Roman Empire, composed by 
Srishena.  

 Brahma siddhanta: برهما سدهانتا : پنځم
So called from Brahman ,copomsed by Brahmagupta, the son of Jishnu. From the 
town of Bhillamala between maltan and Anhiwara.  
.”(India by Al-Biruni  p 70 )  

څانګې دي چې په ماللهند کې یې د البیروني پاملرنه ور اړولې اوپه خپلو څیړنو کې یې دماخذ په  داهغه ځانګړې
توګه ګټه هم ترې اخیستې ده. له دغه بحث څخه زموږ موخه داده چې الیبرونی سره له دې چې هندي علوم یې 

دي کتنه کړې ده ، په ځینو وختو لوستي، هغو ته یې دخپلو آثارو په ترڅ کې لکه چې خپله یې هم اشاره کړې انتقا
کې یې پرتله ییزه او مقایسوي ارزونه او کتنه ورته کړې ده  او په ځینوځایو کې د اړتیا له مخې دخپل کتاب د 
بشپړولوپه موخه له یادو شویو آثارپه تیره بیا د  ورا مهیرا  اویوشمیرنورو له آثارو څخه مستقیمه ګټه اخیستې ده. 

هندپوهنه او دهغې علمي تجربي له البیروني وروسته هم په منظمه او سستماتیکه توګه   ځکه خو ویالی شو چې
وپنځیدې او جدي پاملرنه ورته وشوه چې پایله یې د اوسني هند د په علمي او اکادمیکو تعلیمي او څیړنیزو 
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کړې وه  د ستورپوهنې مرکزونوکې په هراړخیزه توګه لیدای اواحساس کوالی شو.هند لکه چې الیبروني یې یادونه 
او ریاضیاتو په برخه کې ډیرې پخې  او ستنډرد سټې لري لکه چې اوسني هند هم دهغو سپارښتنو پربنسټ د خپل 

 پرمختګ الره نیولې ده. 

 
 دویم : 
د ښوونې او روزنې فلسفې ته خبره چې په دغه برخه کې دیادونې وړده هغه داده چې البیرونی په خپل وار کومه 

دهند پوهنې په رڼاکې ځانګړې او ژوره کتنه کړې ده ، البیروني دهند په طبقاتي ټولنه کې چې هرڅه باید هم 
نا بللې او په دې باوري شوی علو آثارو اولیکنو په ترڅ کې بی مدلوړې طبقې په خدمت کې وي ، دغه نظریه دخپ
 چې پوهه ، زده کړه او علوم بشري شتمني ده. 

“ To do this is, in the first instance, the duty of those who rule over them, of Kings 
and princes. For they alone could free the minds of scholars from the ddaily 
anxieties for the necessities of life, and stimulate their energies to earn more fame 
and favour, they yearning for which is the pith and marrow of human nature. (India 
by Al-Biruni  p 69 ) 
البیروني په دغه اړه پردغه ټکي باندې پوهیږي چې دده په عصرکې هندوانو هم دخرافاتو د برالسي له امله دا وړتیا 

کتنه وکړي ، خو یوڅه چې ده د ښوونې او له السه ورکړې چې هرڅه ته دپوهې او زده کړې له دریځه واقعي 
روزنې د فلسفي په اړه ویلي او یایي بیان کړې هغه په دغه برخه کې پرراتلونکې باندې باوراودغوړیدو هیله ده دي 

 دخپل اثر ماللهند په یوه برخه کې په دغه اړه خپل نظر په ساده الفاظوکې لیکي چې : 
“ The present times, however, are not of this kind. They are the very opposite, and 
therefore it is quite impossible that a new science or any new kind of research 
should arise in our days. what we have of  sciences is nothing but the scanty 
remains of bygone better times. (India by Al-Biruni  p 69) 

د پوهې له ل، وایی چې ټول واکمنان او شتمن جالب مثادښوونې او روزنې ددغه بحث په ترڅ کې دالبیروني یو
لوړتیا او پرتم سره مینه او لیوالتیا لري . خو یوه ورځ داسې ونه شول چې دغه شتمن او واکمنانان دې د یوسکالراو 

وهان ناچارشوي چې له خپلې دومره لویی هستې سره دې د پوه دروازه ور وډبوي ، بلکي برعکس سکالران او پ
واکمنانانو او شتمنوخلکو دروازې ور وډبوي اودوی ته باید ځان ښودنه وکړي. البیرونی داخبره دیوه منطقی او 
فلسفي پیچومي په  ترڅ کې لومړی طرحه کوي او بیا یې په یوه فلسفي منطق سره په ډیره آسانۍ سره ځوابوی او 

داځکه چې موږ د شتو او پیسو په قدرښه پوهیږو، خو شتمن بیا د علم د نجابت په وړاندې جاهل : »  لیکي چې
 دی همداسې په دغه لړکې زیاتوي :  « اونادان دي 

“On the other hand, ignorant people are not to be praised, although they behave 
quite quietly simply because they abstain from alchemy, for their motives are 
objectionable once, rather practical results of innate ignorance and stupidity than 
anything else.” (India by Al-Biruni - edited by QeyamuddinAhmad  ,2015.  P- 90 ) 

 دریم : 
، دغه سپارښتنه ځکه دی کوي  پاملرنه او توجه د ستورپوهنې پرلوردهد هندپوهې په برخه کې د البیروني زیاته 
چې ، دده خپله لیوالتیا ځانګړې لیوالتیا لري او بله داتاریخي اوبرخلیکي چې یوخوخپله هندیان له دغې برخې سره 

هم په دغه برخه کې ډیره زیاته ده. دغه برخه په خپل وار دهندپوهنې په ترڅ کې له ډیرولرغونو زمانوتراوسه 
ورا مهیر، یومهم او دپاملرنې وړڅپرکې بلل کیږي چې البیروني څه خپله اوڅه یې هم دنورو پوهانو په تیره بیا  

دخپلو هندڅیړنیزوآثارو په ترڅ کړې او دغې پوهې ته یې  خې ته ځانګړې کتنهاو پرانو په مرسته دغې بر پاتنجلي
 مطالعاتو دپیالمې په اړه لیکي : لیوالتیاوو اوځانګړې ځای ورکړی دی. دی په دغه برخه کې دخپلوکې 
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وخت په ابتدا کې له هندو منجمانوسره زما تعلق په دې نسبت چې بیګانه وم دیوه شاګرد غوندې و، خو په لږ » 
کې کله چې زه څه پوه شوم حیثیت مې د استاد شو، ځکه ما په فلکیاتواو ریاضي کې پوره مهارت درلود اوپه 
خپله دوی ته مې تدریس کاوه .هندو پوهان زما له معلوماتوڅخه سخت په تعجب کې وواودحیرانتیاپه حال کې یې 

ي دي. دوی په هیڅ صورت باورنه کاوه چې پوښتنه کوله چې ما دغه معلومات له کوم هندو عالم څخه حاصل کړ
کوم بیګانه د دوی وطن ته راغلی اودسیالۍ دعوه کوالی شي . دوی به ګومان کاوه چې زه ساحریم او په خپله 

 مخ (  ۲۱۸سیدحسن برني ، پښتوژباړه ، «  ) ژبه یې د )ساګر( یعنی بحرپه نامه ږغ راباندې کاوه 
 :څلورم 

دنورو علومو لکه ، میترولوژی ، فلسفی، او طب په برخه کې هم یادونې او سپارښتنې لري البیرونی دهندي ټولنې 
، خو ټول ټینګاریې پردغه ټکی دي چې  دغه څانګي باید تخصصی او کلنیکي شي ، دی په دې باوردی چې په 

تخصص یکن دایوه هم تراوسه پورې ددغه برخه کې هم مواد شته اوهم د تجربي له پاره شونتیاوې ، ل
البراتوارباندې نه ده اوښتی اونه یې د نګه کیدو له پاره تراوسه پورې کوښښ شوی دی. داچې په دغه برخه کې پر

ډیرو پوهانو په مسلکي لحاظ څیړنې کړې دي، اوالبیروني هم دخپلو لیکنوپه ترڅ کې دغې موضوع ته په 
تبصره وکړم ، یوازې دومره ویل اړین دي چې ه کراتوکراتو اشارې کړې دي ، زه نه غواړم په دغه برخه کې زیات

نه وه شوې خو نن سبا چې د نوې تکنالوژۍ او نویو ه البیروني وروسته ډیره پاملرنه ته ل ېدهندپوهنې دغې برخ
 پرمختګونو زمانه ده هندوستان یوځل بیا دالبیروني په پله نوی ګامونه پورته کړل چې له شکه پرته نني هند اوننیو

او نړۍ یې یالیتوبونه دځان کړي دي. چې موږ په نړیواله کچه لوی لوی بر همدا اوسه دغه برخه کې پوهانو یې پ
  مآل شاهدان یوع

 :پنځم 
 اوهندي مذهب پرروحاني سیر دمذهب پر اصلیت اوبنسټ ییزو اصولوپه هندي ټولنه کېالبیرونی په خپلوڅیړنوکې 

پایلې ته رسیدلی چې په هندي ټولنه کې مذهب او مذهبي زده کړې ، او دې باندې په دقیقه توګه غږیدلی دی
څه دمخه دلته دمعنویت دنظراوعمل ترمنځ توپیرکې له یوې خوا له خپل معنوي ارزښته رالویدلې اوله بلې خوا ترهر

وم ذهب( یوشمیردخپلو ځانګړو، طبقاتي اویا په اوسنۍ نومونه دسیاسي غرضونو لپاره کارولی دی، کمدغه برخه )
پیغام چې مذهب یې په معنوی ارزښت سره په هندي ټولنه کې لري هغه هم هغه څه دې چې پرهغو باندې دهندي 

، هغوی دخپل باوردغه معنوي ارزښت په خپله دخپلو مقدسو کتابو په ترڅ باسواده او پوه قشرډیرښه پوهیږي ټولنې
ګریزي ژباړې ایدیترهم دالبیروني دغې وړتیا ته کې په هم هغه شان لکه چې دهغه حقیقت دی لولي د البیرونی دان

 اشاره کړې چې الیبروني البته په دغه اړه اسناد لري اووایی : 
“ … the educated class of the Hindus and  those of the common  masses, the 
former’s conception of God was strictly monotheistic—God… is one , eternal , 
without beginning and end, acting by freewill, almighty… living , giving life, ruling , 
preserving ‘ …”(   p – xxviii) 

چې داخبره یوازې په مذهبي کتابوکې ده ځکه خو ددغه کار په څنګ کې دی خپلو او ویني خو البیروني پوهیږي 
ی هم یوخدای دی ، معنویت په مجموع کې خپله دنده او رسالت لري هندي باورمنو ته دا پیغام هم ورسوي چې خدا

ه خاطر له سرواو سپینو خپلې مجسمي جوړوي ، هغوی بیا اوغرض د پایښت پ خو یوه ډله ده چې هغوی د ځان
پورې ځان له یوې خوا ورسوي او له بلې یې پرخلکو باندې ومني  ړۍچې د درناوي او ان عبادت ترپو هڅه کوي

ي د هندي مذهبو په باره کې ژوره مطالعه درلوده ، دی وچې دیوه مسلمان په توګه یې  )پرانونه ( مسلمانانو البیرون
په الهند او نورو  ی و چېغه پراصلي مانا یي ځان پوه کړ، دته ورو پیژندل ، دی وچې بهګوت ګیتایی ولوست اوده

وقولونه یي هم ترې راوړي دي ، پرهندویزم  دهندي مقدساتو ماهیت ته اشارې کړې اوان چې نقل یې لیکنو کې
برسره ده دبودیزم اودهغه دتعلیماتو پرتاریخچه او اصولو باندې هم رڼا اچولې ده اودهغه پرممهو مرکزونو باندې په 

 ترمرکزي آسیا پورې غږیدلی دی. آن پیښور افغانستان او
اداچې عنو مقصد باندې یي پوه کړي. مصل االبیروني هڅه کوي خپل هندي باورمن راویښ او د عقیدي پرا  

خپلو لوستونکو اوباورمنو ته دخپلوآثارو له الرې دستونزې جرړي  ب او خرافات له یوه بله بیلوي اوالبیروني مذه
چې دوی څنګه دمذهب موخه او مرام دخرافاتو درجې ته را ټیټ کړی دی ورښیي. او داهغه څه دي چې په حقیقت 

پردغه اصل پوهیږ ي او په همدغه درک سره دوی خپل معنوي نظم اووړتیاوې  له   پوه هندي روڼ اندې ټولنه
خرافاتو پریوه خوا کوي اود یوشمیر دبقا په خاطریې دسکیولریزم د الرښونو په مرسته نه کاروي اونه اهمیت 

رد کړې ایې د هندوانوپه زیاتو علمي ناستوکې ما د دوی دغه نظرچې اکبرته لومړنی سکیولرمسلمان و ورکوي .
ځکه هغه څه چې البیروني په خپل وخت کې ویلي هغه تراکبرهم په علمي لحاظ پیاوړي اود پاملرنې وړدي ، زه 
البیروني سکیولریست نه بولم خو کوم څه چې ده د هندپوهنې دسکیولرستي ماهیت په اړه لیکلي دا هغه علمي اصل 

لبیروني وروسته نورهم وپنځول شو او نوره هم پراختیا دی چې په هندپوهنه کې دیوه مهم میراث په توګه له ا
 ورکړه شوه. 
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 شپږم : 
دي چې البیرونی د تجارتي اوسوداګریزو مسایلو په برخه کې  څه رڼا نه ده اچولي اوپه خپلو  یوشمیر په دې اند

آثارو کې یې له دغه مهم څپرکي ځان پریوه خوا کړی دی. په داسې حال کې چې خبره داسې نه ده ، پوهان دا خبره 
هغه ویلي ، هغه دهندي ټولنې نه مني اونه پردې باوردی چې البیروني به په دغه برخه کې څه نه وي ویلي ، 

اقتصادي حالت ته ډیره ښه پاملرنه کړي، البیروني ترهرڅه دمخه سودا ګري اودهغي ډولونه ، دهغې ټولنیزاهمیت 
تشریح  یوه نوښتي او الرښودي ډول سره ې اړتیا په توګه پهاو دهغي وړتیا په خپل عصرکې دهند لپاره دیوې مهم

هغه مفت خور قشر ته چې کله هم نه غواړي د هڅي او تالش له الري ګټه وټه  ، البیرونی ترهرڅه دمخه هد ېکړ
او ترهرڅه دمخه یې تجارت  اوتجارتي کړه وړه په انتقادي نظرسره کتلي او ترالسه کړي انتقادی اشاره کړي 

 په خپل ویته  اشاره کوي ، چې هغ انوبرهمناوان  ارزولی دی ، البیرونی ترهرڅه دمخه لوړ اومفت خواره قشر
چې دریځ اوتګالرې دخپل مقام اوګټوپه موخه منحرفوي، دایوازنی قشردی  يعامتیازي دریځ سره هرڅه  له طب
څنګه  یانه کوي اونه دې ته فکرکوي چې باید له کومې الرې ګټه ترالسه کړي اویوازې خپل امتیازغواړي خو کار

روني دخپل اثرماللهند په ترڅ کې تجارت اوتجارتي مسایلو دخلکو لپاره د کار وبار الره چاره برابره شي ، البیباید 
او دغه موضوع یې هم په دقیقه توګه څیړلي ده چې دلته یې دری ټکي په ته په سستماتیکه توګه اشاره کړې 

 : ځانګړې توګه دیادونې وړدي
تګ راتګ چې له بیالبیلو  هغو تجارتي کاروانونوکو اوسومنات  او ورته عبادتځایونو ته نژدې د زیارت کون :الف

سیمو لکه عربی، افریقایی اونوروڅخه د سمندرله الرې د هند پرخوا راتلل اوله دغې الرې هغوی له مرکزي آسیا 
اوچین سره د تجارتي مالونو وړل راوړل درلودل د تجارتی اهمیت په سترګه کتلی دي. البیروني سومنات چې د 

 کوينظم تجارتي پروګرام په نښه دهغه لپاره یومی سپیڅلي ځای دی سره تړلګجرات پرساحل باندې پروت بندر
هند ته دداخلیدو یومهم  بللې ده ، سومنات په سمندری لحاظسرچینه یداتوترټولو ښه او مناسبه اودایې دهند لپاره دعا

چې په هروخت کې په سلګونواو زرګونو خلکودلته تګ راتګ کاوه اوله دغې الرې د هندوستان موقعیت و
په اوسنۍ نومونه د سیالنیانو لومړنی تم ځای هم و،  په هندکې اودهندوستان دچم ګاونډ سیموته رسیدل. دغه ځای

کتنه کړې اوپه همدغه البیروني دغه بندراوموقعیت ته له دوو لوریو دتجارتي کاروانواو سیالنیانو دتګ راتګ 
ی. زه فکرکوم چې البیروني په دغې سپارښتنې مهم اودپاملرنې وړبللی اوارزولی د ې په سوداګریزلحاظموخه ی

وړاندوینه یې دهندوستان سره هندوستان اوددغه هیواد تجارتی او اقتصادي وړتیا ته ځانګړې پاملرنه درلوده اودا 
لپاره ان په اوسني وخت کې چې هندوستان په کال کې نژدې سل میلونونه سیالنیان لري په ځانګړې توګه د 

وا څخه سبا دهندوستان په اقتصاد کې د ګرځندوی موضوع ټاکونکې ده ، هندوستان له پخ، نن پاملرنې وړده 
، البیروني که څه هم په خپل وخت کې په یوه ښکاریده تاریخي تمدن لرونکی هیواد دنړیوالو لپاره یوجالب او

ې لسګونو داسریفرنس ) سومنات ( اودهغه په تجارتی اهمیت باندې خبرې کړې دي خو نن سبا هندوستان په 
، دغې موضوع ته البیرونی هند سیالنی صنعت ته پاملرنه کیږي اوستایل کیږيموقعیتونه لري چې له هغوالري د

یوځانګړی فصل هم ورکړی چې هغه ) دمقدسوځایوزیارت او کتنه ( ده په دغه څپرکې یې دغه ټکي په جزیاتوسره 
وکشتر، ملتان ، کشمیر چې داد هندوانو لپاره د کتلي اودهغو اهمیت یې په ګوته کړی دی لکه بنارس ، کر

دوی ته هم دنیاوی او اخروي د باورله مخې ددغو مقدسوځایونه لیدنه هلته تګ ، مقدسوځایوپه توګه منل شوي
البیرونی لپاره تاریخی او یې له شکه پرته تجارت بلالی شو. د اویواړخ بریاوې ورپه برخه کوي چې یوه برخه

مهمه برخه په  هځانګړی توګه داهمیت وړښکاریده  ځکه یې دا برخه دهنددتجارت لپاره یو لرغونی هندوستان په
دسیالني ګرۍ ته  هندوستانترده وروسته ترننه پورې له دغه الرې  نښه کړې ده ، دا د البیروني سپارښتنه وه چې

وړاندوینه یې  نۍوو او رښتیاله پلوه ډیره ګټه راځي ، البیروني دغې موضوع ته د تجارتي اهمیت له دریخه کتلي 
کړې وه ، هماغه وړاندوینه وه چې نن سبا دهندوستان دولت یوازې د تاج محل غوندې یادګارونوله الرې په کال  

ملیونه ډالره عاید ترالسه کوي. الیبروني دغې موضوع دخپل اثر په اتلسم اونورو فصلونو کې په بشپړه توګه (  ۴۹)
 بیان کړې ده. 

و نه حاللول، البیروني دغې موضوع ته چې دهندوانو لپاره مقدسه موضوع ده یوه اقتصادي کتنه کړې : د غواو ب 
دخپل باورله مخې په هیڅ ډول ا حاللو ته ده ، داسې چې البیروني په خپل وخت پردې ټکی پوهیده چې هندوان دغو

ته یوه ځانګړې اقتصادي بڼه  زړه نه ښه کوي ، ددې پرخای چې ستوتزې رامنځ ته کړي البیروني دغې موضوع
 .ورکړه اودغه موضوع  یې هم د یوې اقتصادي پروژې په توګه دهندي اقتصادي ودې په ترڅ کې مطرح کړې ده

ستوپه برخه کارواخیستل مه ده له غواووڅخه باید دشیدو اخدی په خپل اثر اللهند کې په دغه اړه داخبره کوي چې س
ځکه چې دادبشري آبادۍ اوودې په برخه کې یومهم ،په برخه کې وکارول شي  و کروندوغوایان باید دبارونوا ،شي

 ګام دی. البیروني دغه ټکي ته په اقتصادي لحاظ په خورا اهمیت سره کتلي دي .
 
“… it had been forbidden on account of the weakness of men, who were too weak 
to fulfil their duties, as also the Veda, which originally was one, was afterwards 
divided into four parts, simply for the purpose of faciliting the study of it to men… 
(India by Al-Biruni p 238) 
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: بله مهمه موضوع چې دولتونواو حکومتونو تل هغې ته دخپلو بازارونو درونق په خاطرالره چاره برابره کړې ج
هم دیوې اقتصادي ته ټکی غه اودخلکودپاملرنې وړموضوع شوې ، هغه د بدلمنۍ بازارتود ساتل دی ،البیروني د

خوپه عین حال کې یي په  اشاره کړې ستیاوږدوکې کارترې اخ په مرجع په توګه چې په هندکې حکومتونودتاریخ
شدیده توګه انتقاد کړې هم ده ، البیرونی په دغه برخه کې ددې پلوی دی چې اقتصادي وده باید له اوچتو اخالقی 
 معیارونو سره برابره وي ، هغه په داسې غیراخالقي ګټو وټو کې د یوې ټولنې دودې پرځای د زوال نښې نښانې

کې دخپلو عقایدو وینې ، هغه داعمل له هغه عمل سره یوځای غندلی لکه چې مسلمانو واکمنانوهم په خپلو دربارونو 
مسلمانان د بت اوبت لمانځنی ضد دي خوکله یې چې ځانی ګټې مطرح شوې نو بیا د ،خالف  کارترې اخستی دی

شاوخوا سیمو پورې خپله لمنه دوستان اونړۍ را نیولی بیا ترهن مجسمي تجارت کړی چې دغه تجارت له عربي
دالبروني ترعصره هم را اوږده کړې ده ، البیرونی داډول تجارتي معاملو ته دخپلې مذهبی اواخالقي دندې له مخې 
چې که دا دهندوانو، مسلمانانو او یانورو له خوا وی په انتقادي نظر سره کتلي دي. البیروني په دغه اړه خورا دقیقی 

زرکاله دمخه هغه دغه ټکي ته اشاره کړې ، هغه ټکی چې نن هم په پرمختللو  یې دې ، له نن څخهنظریې درلو
 لویدیزوټولنو کې هم ددغو ټولنو ترټولو لوړه عایدتي خوپه اخالقي لحاظ دپوښتنې وړ منبع  او سرچینه ده .... 

 اووم :
ه داو چې ده څومره علمي او ساینټفکی هلې البیرونی د نوې هند پوهنې لپاره د ودې یو نوی بنسټ کیښود اوهغ  

ځلي کړې ، هغه یې یوازې دپوهې د پراختیا پرالمل ترسره کړې دي ، او ترټولو مهمه او لویي یې په دې کې ده 
ساده امتیاز نه هیله کړي اونه هم دمحمود په ګډون ه یودچې ده دخپلو ټولو دغو علمي هلوځلو په مقابل کې 

ه دهغو په درو کې خدمت وکړ ده ته د عنصري ، فروخي اومنوچهري او په سلګونو هغوغزنوي واکمنانوچې د
هم نا داهم ده چې البیروني کله عنورو په تاوده بازارکې دصلې او جایزې کوم ویاړ ورپه برخه نه شو، ددغه ټکي م

یار،صله اوځاني علمیت اوپوهه ددې لپاره نه ده کارولې چې پرهغې باندې له غزنوي مجلل دربار څخه امت خپل
ویاړترالسه کړي ، برعکس د زیاترو لیکوالو په وینا چې دی هند وستان دیوه تبعیدي په توګه چې دغزنوي دربارله 

را ته اولکي ونه وځي واستول شو، خوده ته د دربار دغه کارکله هم دمایوسئ او خواشینۍ الهام ورنه کړ.هندوستان 
تان کې تیره کړه ، ده اچاوه ، دیارلس کاله لنډه موده نه ده چې ده په هندوسواستول شو، خودلته یې هم علم ته الس و

بیالبیلوبرخو دومره کاروکړچې هغه ته ان اوسني پوهان چې دعصرله ټولو تخنیکی رکې دعلومو پ موده په دغه
خپل دغه دریځ آسانتیاووڅخه هم برخمن دي ګوته په غاښ شوي دي. دی له شکه پرته یوداسې عالم او پوه و چې په 

سره یې په هندوستان کې دڅیړنواو تحقیقاتو یوپراخ او پیاوړی بنسټ کیښود چې په معنوي لحاظ یې له البیرونی 
وروسته دهند دعلمي څیړنواوتحقیقاتوپه برخه کې لویه مرسته وکړه.همداوه چې هندوستان په سلګونو داسې پوهان 

لو برخوکې پرته له هرډول امتیازه آثارولیکل چې څرګندمثالونه یی او نخبه ګان وموندل چې هغوی دعلومو په بیالبی
البیرونی لوی میراث داو چې ده علم او پوهه دپه هندوستان د زرګونواو لکونو خطي نسخواو آثارو شته والی دی.

له البیروني دټولنیز نظام او بشري میراث دیوه تلپاتې رکن په توګه وپالل همداوه چې هندپوهنې ته په زیاتووختو کې 
په توګه کاروشو. نني پرمخ تللي هند الهم دیوه بشرپال اوخدمت امتیازپرځای دیوه معنوي رسالت مادي  وروسته د

اوهیواد پال شعور په پایله کې دودي په حال کې دی چې دغه ټکی ته هم د البیروني دسترمیراث په توګه کتالی 
زه ترسره کړی دغه ټکي اوسنیوالبیروني پوهانو هم اشاره کړې ده شو. داچې البیروني دغه کارپرته له هرډول امتیا

 چې دلته یې یوه بیلګه په ګډه سره لولو : 
“ The polymath of his age, Biruni, finished his days at Ghazna , and dedicated his 
great  astronomical treatise, the Qanun al- Masudi to Masud, and his book on 
mineralogy, the Kitab al-Jamahir fi marifat al jawahir, to his son Maudud. Inasmuch 
as it was Mahmud  who brought Biruni  to Ghazna, the gateway to India, it was he 
who made possible the Tahqiq ma lil-Hind although Sachau has pointed out  that 
Biruni mentions of the Sultan’s name are curt and unenthusiastic, and has added 
that during the thirteen years spent under his Sultanate, he had ‘no official 
inducement or encouragement  for this study  nor any hope of royal reward”   ( 
C.E.BOSWORTH ,  THE GHAZNAVIDS THEIR EMPIRE IN AFGHANISTAN AND 
ESTERN IRAN 994-1040.  EDINBURGH UNIVERSITY, 1963  p 131 )  

 
 : اتـــــم 

یومهم ټکی چې باید دغزنوي دورې په تیره دمحمود د عصر په اړه یاد شي ، هغه دادی چې محمود سره له دې  
چې ته وه هغو پرمختګونوپاملرنه په دغه ترڅ کې چې هرې خوا ته یې لښکرکشئ وکړې، ترهرڅه دمخه یې زیاته 

په فتحه شویو سیموکې به یې لیدل ، ده ترهرڅه  دمخه هڅه کوله چې دهغه ځای پرمختګونه او تمدني نښې خپلې 
، دده لپاره دا مهمه نه وه چې پرفتحه شوي ملک باندې څه راځی اویا نه راځي ،  پالزمیني غزني ته  را لیږدوي

ایجادګران چې دغه تمدن اوپرمختګ یې  هیواد یې دا وه چې دهغه هیواد فرهنګی میراث او دهغه خو زیاته توجه
رامنځ ته کړی و له ځان سره د یرغملو په توګه راولي ، ده دا کار دهندوستان دسوبي پرمهال هم ترسره کړ، له 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ان اوکارپوهان له ځان سره هندوستان څخه یې لکه چې د مخکې مو یادونه وکړه زیات شمیر هنرمندان ، معمار
خیزه توګه د غزني ته راوستل او دلته یې ددغه ښار په جوړولو باندې وګمارل ، همداوه  چې غزنوي دوره په هراړ

دفرهنګی ارزښتونو په  لیږد او رالیږد کې نامتو شوه ، هندی هنر، موسیقی ، معماري ، مرکزي آسیا، فارس اوهند 
په مرسته غزنی ته راو لیږدول هندیانودا ټول ارزښتونه دهمدغو را غلو ښاغلو  شعراوشاعري ، نجوم ، ریاضیات 

شول ،چې په پای کې یې دغزنوي دوري لوی پرتم له الهوره نیولې تر نیشاپور او ری پورې په نښه کړ، په دغه 
وروسته یې  رونی پرمهال اوله هغهاړه ددغه ټکي ویل هم اړین دي چې داهم د هندپوهنې هغه اغیزو چې د البی

نفوذ اواهمیت په دغه وخت ، هنراوموسیقۍ وروسته دیوې مهمی اړتیا په توګه ځان وښود، دهند پوهني د معمارۍ 
 کې تر فارس، مرکزي آسیا او افغانستان پورې ورسید: 

“ A certain growth of indivuality is also visible in architecture and the plastic arts. 
Under Mahmud, a great influx of treasure into Ghazna took place, and there can 
be little doubt but that the Sultan imported artisans and craftsman from the 
conquered lands to beautify his capital, just as he imported scholars and literary 
men. As was the case in the literary sphere, there was originally no strong local 
artistic or architectural tradition to guide the men who planned and worked for 
Mahmud. But during his reign, and that of Masud, a certain style of building 
developed which used marble and carved decoration grafted on to the more sober 
traditional Persian technique of brick construction and moulded brick decoration. 
Godard surmised that the suptuuous use of marble by the Ghaznavids (e.g. at 
Lashkar-I Bazar) must  have been introduced from India.( C.E.BOSWORTH ,  THE 
GHAZNAVIDS … p . 134 )  

 نهم : 
یوه بله د پاملرنې وړموضوع چې  دهندپوهنې په برخه کې له البیروني وروسته د نړیوالو پوهانو په تیره بیا 

یوه هغه داوه چې په لویدیزو او ختیزو څیړنو کې البیروني د وه ، ټولنپوهانو او تاریخ پوهانو لپاره د پاملرنې وړش
ونه ووت، دهندوستان او هندپوهنې په اړه که په اروپا اویا په آسیا کې څه لیکل شوي  معتبرماخذ په توګه له یاده

ه هند پوهنه ماخذ البیرونی اودهغه پو کې ترټولو معتبراو دپاملرنې وړاو څیړل شوي،دهغو ټولو لپاره په دغوڅیړن
، په دغه برخه کې له بیهقي ، ګردیزي ، منهاج السراج ، دحسن نظامي تاج الماثر،  پورې اړوند آثاراو لیکني دي

دبدایوني متخب التواریخ ، اکبرنامه ، آیین اکبري ، او را وروسته کې لویدیزو لیکوالو لکه بارتولد ، مینورسکی ، 
لو هغو څیړنو کې چې د هندپوهنې په برخه کې وي،له البیرونی څخه په الیوت ، سخاو او په سلګونو نورو په خپ

زړه پورې ګټه پورته کړي اوخپلي څیړنې یې دهغه د آثارو اوڅیړنوپه مرسته د هغه دعیني او ساینټفیک میتود 
کښ پراساس تنظیم کړی او لیکلی دي چې په دغه برخه کې ددغوټولو لیکوالو، تاریخپوهانواو څیړونکولپاره دمخ
کتاب  اوالرښود حیثیت لري. ان ترټولو دمخه بیهقی خپله دخوارزم دتاریخ لیکلوپه برخه کې د هغه له نامتواثر)

غزنوي ( څخه دمحمود د لښکرکشیو په اړه پراخ معلومات ترالسه کړي دي.) االمسامره فی االخبارخوارزم 
 (.  مخ ۱۳امپراتوري په انګریزي ژبه  

ي لپاره البیروني د الرښود حیثیت ځکه لري چې دوی ترډیره حده په خپلو آثارو په تیره بیا د یاد شویو تاریخ لیکونک
دهند او هند پوهنې په اړه هم دده الره نیولې اوهم یې دهغه د آثارو په رڼاکې خپل آثار بشپړکړي دي،هم ګردیزي 

تقیمه اوغیرمستقیمه توګه د اوهم هجویري چې کوم معلومات په خپلو آثاروکې لیکلي دی، پرهغوباندې په مس
البیروني د ماللهند اونورو لیکنو اغیزشته اودده لیکنې یې دهندپوهنې په اړه دیوه مهم ماخذ په توګه  له پامه نه دي 

تاج ریخی اوټولنیزو آثارو کې مهم اثرغورځولې .یوه خبره باید له یاده ونه باسواوهغه داچې په پورتنیوټولوتا
وني وروسته په هندوستان کې د لومړی تاریخ  په توګه لیکل شوی دی ، دپوهانوپه نظردغه الماثردی چې له البیر

ترمنهاج السراج اونوروهم دقیقي ثبت  دقیق کتاب دی چې تاریخي پیښې یې تاریخی اثرله البیروني وروسته دویم 
د محمد  خي پیښې په تیره بیاکړې دي. دغه اثر حسن نظامي د ډهلی سلطنت پرحاالتو باندې لیکلی دی ، زیاتره تاری

 پرسوبو او بریالیتوبونو باندې یې دقیقه رڼااچولې ده.   غوري او قطب الدین ایبک 
 : لسم

دیوه حقیقت په توګه دهندپوهنې خبره له الیبروني وروسته د هندي او فارسي ژبو له ماحول څخه دافغانی یا پښتو 
ددغې  دروښانیانواوله دوی وروسته  لبیروني په پله باندې پښتو ژبې تهڅیړنو ډګر ته هم رامخه کړه ، هند پوهنه د ا

د نامتو لیکوال، مورخ ، ټولنپوه او ادیب  خوشال خټک په وسیله را ننوته اودلته هم دیوه منظم او سیستما تیک  ېژب
بهیر په توګه خپل  ګرام په توګه تربحث الندې ونیول شوه ، او په دغه ژبه کې یې دیوې پرله پسې او دوامدارهوپر

ې دی چې ده هندپوهنې ته لکه دغه ټکی که ځان او خپل ارزښت وموند خوشال خټک اودهغه دڅیړنو لوی اهمیت پ
و دهغو زۍ یې جوړوله په غورسره ولوستالروني په شان په دقت سره وکتل اوهغه آثارچې د هند پوهنی  شمبید ال

ه دیوه تمدن د پاتې شونو په توګه دخوشال په عصرکې هم دیوې نومیالیو له تجرو څخه یې ګټه پورته کړه چې هغ
په تیره خوشال خټک لومړنی پښتون لیکوال دی چې په خپل وخت کې ه.توګه د پاملرنې وړوتلپاتې بشري ډالۍ په 
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د هند پوهنې پراهمیت باندې پوه شواو ددغې پراخې پوهې په رڼاکې یې دعلومو بیا داورنګ زیب له بنده وروسته 
په لیکنو او څیړنوباندې الس پورې کړ، ښایی دا ډیره نادره یې دهند په برخه کې ،البیلو څانګو ته الس واچاوه بی

و هندوستان ترسختو ګواښو شان  په داسې مهال کې چې هندیان اپه البیروني  د خبره وي چې خوشال خټک هم لکه
قوط  کندې ته ورنژدې شوې وه هند پوهنې ته متوجه ، یا په بله وینا  په هندوستان مغلي واکمني نوره دسالندې و

کیږي او په دغه باره کې د څیړنو یو پراخ څپرکي پرانیزي، خوشال خټک لومړني پښتون لیکوال اوپوه و چې  
له هندي کلچر، ژبې او تاریخ سره په هراړخیزه توګه آشنا کړاو په دغه برخه کې دهغو شهکارونو او یې ځان 
چې هغوپه رښتیاهم دده له پاره دیوه تمدن څرګندونه کوله ، هغه تمدن  ولوستنه باندې بوخت شوپه لټه اآثارومهمو

. هندوستان ، هندي تاریخ ، چې خوشال خپله ځان دهغه تمدن دیوې نه بیلیدونکې برخې په توګه احساس اوشمارکړ
کې هغه چې اوس یې موږ هندي ژبې ، هندي طب ، هندي معماري اوهندي کلچر هغه څه وو چې دده په اثارو 

ال پوهنه کې حڅیړوانعکاس وموند. په خوشلواولمي او تعلیمی مرکزونو کې لوال پوهنې په نامه په خپلو عحدخوش
دا سې څه او داسې څرک هم شته چې هغه له موږ سره دهند پوهنې په بیالبیلو برخوکې په خورا ښه توګه مرسته 

چې تراوسه  علمي هڅه په یوه نوې بڼه دغه مهمو هڅوپه ډله کېته د ډیرو کوالی شي. له البیروني څخه وروس
په پښتوژبه کې نا داچې خوشال خټک عموه رامنځ ته اودڅیړنې وړشوه ، یوه خوا پاتېپر رهله نظ وپورې د پوهان

ځکه خو  شمیره آثارو کې  تشریح او وڅیړلهند پوهنې تمدني ارزښتونه یې په خپلو بی  د دویم البیروني دی چې
مطالعی او سپړني ته اړتیا لري چې باید زموږ  علمي یوې پراخې کې په هند پوهنېال پوهنه اوس حویالی شوخوش

بولم  (هندپوهنې جام جم)له البیروني وروسته دیوه بل مهم څپرکې په توګه چې زه یې د  دنویو تحقیقاتو په ترڅ کې 
 له یاده ونه ایستل شي . 
هند،  دافغانستان لپاره نه پام کې نیولو سره موږ پردغه پایله دریږو چې البیروني دشرق ، دپه هرډول ددغه ټکوپه 

له ملي ویاړونوڅخه هم دی ، په اوهیوادونو  لري بلکه دغه نومیالی د یادوخلکو يعالم ځادیوه ځانګړي پوه اوداچې 
غې مقالې د پایلي په توګه را واخلم چې سخاو یوه لیکنه دلته  داوس لپاره ددپوه دغه اړه غواړم دنامتوالبیروني 

 : وایي
که مسلمان په خپل وار پردغه تصیف ویاړالی شي ، اوهغه دعربي ادب د آسمان لومړی درجه ځلیدونکی » 

ستوری پیژندالی شی نو هندوان هم حق لري دغه تالیف یوه خاصه نیکمرغی وبولی چې د زمانې یوه حق پرست 
تمدن تصویرڅرنګه چې ده په خپله زمانه کې لیدلی وو، د دوی له پاره پرې ایښی دی په  دعالمه  د دوی دنیکونو

البآ پرځینونکته چینوبه دروند لویږي خو دوی غاو خورا کوچنیومسایلوکې به ښایي له هندوانوسره اختالف وي
ل اوهغه ددې خبرې اعتراف کوي چې دبیروني غرض اوغایت یوازې مورخانه، ترصداقت اوصحت پورې رسید

غیرله تعصب څخه په بې طرفۍ سره وړاندې کول دي اودغه ډول دوی پردې امرباندې هم سترګې نه شي پټوالی 
 «   چې بیروني ځای پرځای  د دوی دتهذیب اوتمدن بیان له خورا ډیرې ستاینې سره کړی دی 

 پای 
 

 : ماخذونه
 ۲۰۱۵حمد ادیت،  دهلی ـ البیرونی ، هندوستان  په انګریزي ژبه ، د قیام الدین ا ۱
 . ۱۹۹۸ـ سرمورتیمر وهیلر ، وادی سند اور اس کې بعد کي تهذبین  اردو ژباره ، دهلی   ۲
 . ۲۰۰۸ـ تاج الدین حسن نظامی ، تاج الماثر، د امیرحسن عابدی ادیت او مقدمه  ایران کلچرهاوس دهلی   ۳
 ۱۳۸۱وشش آصف فکرت ، تهران سیف بن محمد سیفی هروی ، پیراسته تاریخنامه هرات ،  به ک -۴
 . ۱۹۹۸شیخ محمد اکرام ، رود کوثر )په اردو ژبه ( ،  ادبی دنیا  دهلی   -۵
 .۱۳۵۲سیدحسن برني ابوریحان البیروني ، پښتو ژباړه ، دولتي مطبعه کابل   -۶
     ۱۳۴۶میرغالم محمد غبار ، افغانستان درمسیرتاریخ، کابل ،  -۷
  ۱۳۶۸عبدالحی حبیبي ، تاریخ مختصر افغانستان ،  کابل     -۸
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