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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعاملـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــٍد بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجًة لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات املــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة ملــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إال أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه املــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهِــــُر اإلخــــتالفــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــني املُــعتقدات الــعاملــية وبــني اإليــمان املــسيحيّ املــبني عــلى إعــالنــات اهلل 

التي في الكتاب املقدس. 
تــم اإلعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن املــراجــع املــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات املــمكنة لــلعديــد مــن املــصطلحات غــير املُــعرَّ
اإلســـم الـــالتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض األحـــيان ملـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة األخــوات واألخــوة املــؤمــنني عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات واملـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلََّلت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـّلص مـن جـميع األُمـور الـدخـيلة عـلى اإليـمان املـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب املـقدس 

ل املصدر الوحيد املعصوم لحياتنا في اإليمان وتعاملنا مع الرّب اإلله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن األشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــدّي نـــــتيجًة النـــــتقاد بـــــعض 
هة للجـميع فـي أن  املـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إال أنَّ الـدعـوة مـوجّـ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات واملــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب املــقدس لــفحصها وفــق املــعايــير 

اإللهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمّسك بما هو سليم وُمَقدَّس. 
مــــن املُــــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن املــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات املــــسيحية عــــن 
اإليــمان، إال أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف املُــرتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف األســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن اإليــــمان املــــسيحي مــــن خــــالل تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة إلظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن األشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــالل إســــاءة تــــقديــــم املــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أُصـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم املـعلومـات بـطريـقة أمـينة ملجـد الـثالـوث املـُقدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم ألسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه االبـن الـوحـيد والـفادي املِـُحّب، ربـي 

وُمخلصي يسوع املسيح، الذي باسمه ستجثو ُكّل ركبة مما في السماء وما على األرض.  

محبتي لكم في املسيح. 
J 



الهندوسية 
مقدمة 

تــعتبر هــذه الــديــانــة كــواحــدة مــن بــني أقــدم الــديــانــات الــتي فــي الــعالــم، وقــد قــدَّمــت 
يَع  الخــــــلفية الــــــالهــــــوتــــــية األســــــاســــــية لــــــلعديــــــد مــــــن الــــــشِّ
2(Sect) والــــِفَرق (Cult) الــــديــــنية الــــتي نــــشأت فــــي  1

الـــعالـــم الـــغربـــي فـــي املـــاضـــي الـــقريـــب. مـــن بـــني هـــذه 
 vedanta) الجـــــــــــماعـــــــــــات نجـــــــــــد: جـــــــــــمعية ڤـــــــــــيدانـــــــــــتا
society) و الجـــــــــمعية الـــــــــعاملـــــــــية لـــــــــوعـــــــــي كـــــــــريـــــــــشنا 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاوزي  والــــــــــــــــــتــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــل   (ISKCON)
وحــــــــــــــــــركــــــــــــــــــة   (transcendental meditation)
 .(new age movement) الـــــــــــــــــعصر الجـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد
إضــــافــــة إلــــى هــــذه الجــــماعــــات نجــــد بــــعض الحــــركــــات 

الــفرديــة مــثل حــركــة بــاغــوان شــري راجــنيش الــتي 
تــــــــــعرف بــــــــــاســــــــــم حــــــــــركــــــــــة أوشــــــــــو الــــــــــراجــــــــــنيشية 
(Bhagwan Shree Rajneesh) وسواها. 

sect  1: الشـیعة، وھـي جـماعـة دیـنیة تـنفصل عـن مـنظمة دیـنیة مـؤسـّسة وأكـبر مـنھا، وذلـك ألنـھ ُیـنظر إلـى المجـموعـة األكـبر عـلى أنـھا 
أصـبحت عـلمانـیة لـلغایـة وعـالـمیة فـي مـعتقداتـھا ومـمارسـاتـھا الـدیـنیة. والشـیعة ھـي بـعكس الـفرقـة (الـتي تـقوم بـتقدیـم مـذاھـب ومـمارسـات 

جدیدة ومختلفة بشكل جذري)، فھي تسعى إلى استعادة المعتقدات والممارسات التقلیدیة.

cult 2: سـیتم اعـتماد تـرجـمة ”فـرقـة دیـنیة“ لھـذه الـكلمة الـالتـینیة وذلـك لـعدم وجـود مـصطلح أو كـلمة عـربـیة مـوحـدة ومـقبولـة تـعكس 
ـھ یـوجـد صـعوبـة تـرافـق تحـدیـد وتـعریـف مـعنى ھـذه الـكلمة. یـقدم لـنا عـلماء اإلجـتماع تـعریـفات مـختلفة بـناءً  مـعنى ھـذه الـكلمة. خـاصـًة أنَّ
عـلى اإلعـتبارات اإلجـتماعـیة وتـلك الـتي تـتعلق بـعلم اإلنـسان (أنـثروبـولـوجـي). وبـموجـب ھـذه الـتعریـفات فـإن الـفرق (cults) تـكون 
صـغیرة نسـبیاً، وغـالـباً مـا تـكون عـبارة عـن جـماعـات دیـنیة عـابـرة سـریـعة الـزوال وتـتبع عـادًة زعـیماً أو وقـائـداً مـتطرفـاً أو یـمتلك 
كـاریـزمـا ومـواھـب مـمیزة. إن الـِفرقـة الـدیـنیة تـختلف عـن الشـیعة حـیث أنـھا تـتبنى وبـشكل مـتطرف  مـعتقدات دیـنیة مسـتحدثـة عـادة مـا 
تتسـبب بتھـدیـد الـقیم األسـاسـیة والـمعایـر الـثقافـیة لـلمجتمع كـكل. لـذلـك نجـد أنـھ مـن الـغالـب أن یـكون سـلوك األشـخاص الـذیـن یـنتمون إلـى 

الفرق الدینیة سلوكاً ُمعادیاً للمجتمع أو للقیم اإلجتماعیة وكذلك یكون سلوكاً متعصباً متطرفاً. 
عـلى الـرغـم مـن أن ھـذا الـتعریـف الـذي یـقدمـھ عـلماء اإلجـتماع یـبدو مـالئـماً إلـى درجـة مـعقولـة إال أن ھـذه الـعوامـل ھـي عـوامـل نسـبیة 
وغـیر مـوضـوعـیة. فـكیف نـقوم بتحـدیـد مـفھوم ”سـرعـة الـزوال“؟ ومـا ھـو مـقدار الـمواھـب والـتمیز الـذي یـجب أن یـتمتع بـھ الـقائـد؟ كـما أن 
المسـیحیة بحسـب ھـذا الـتعریـف كـانـت فـي الـقرون األولـى لـوجـودھـا عـبارة عـن فـرقـة دیـنیة ألنـھا تسـببت بـإدخـال تـغییرات ”جـذریـة“ 
وتسـببت ”بتھـدیـد“ الـمعایـیر اإلجـتماعـیة األسـاسـیة فـي تـلك الـحقبة. ومـا ھـو مـدى مـعاداة الـمجتمع والـتعصب الـمطلوب مـن قـبل المجـموعـة 

حتى یتم اعتبارھا فرقة دینیة؟ 
لھـذا السـبب نـحن نـتبنى الـنموذج الـالھـوتـي والـعقائـدي ونـقبل الـتعریـف الـذي قـام بـتطویـره آالن غـومـیز فـي كـتابـھ ”كـشف الـقناع عـن 
الـفرق الـدیـنیة - Unmasking the cults“. حـیث یـقوم غـومـیز بـالـتمییز بـین الـفرق المسـیحیة والـفرق اإلسـالمـیة والـفرق الـبوذّیـة 
وسـواھـا. فـیما یـتعلق بـالمسـیحیة فـإن تـعریـف الـفرقـة الـدیـنة بحسـب رونـالـد إنـروث ھـو الـتالـي: الـفرقـة المسـیحیة ھـي مجـموعـة مـن الـناس 
عـون أنـھم مسـیحیون، وتسـتمل عـلى نـظام عـقائـدي مـعّین یـتم تـدریـسھ مـن قـبل قـائـد فـردّي أو مجـموعـة مـن الـقادة أو مـن ِقـَبل  الـذیـن یـدَّ
الـمنظمة، وھـذا الـنظام یـنفي (إمـا بـشكل صـریـح أو ضـمني) واحـداً أو أكـثر مـن الـعقائـد الـرئیسـیة لـإلیـمان المسـیحي الـتي یـتم تـعلیمھا فـي 
ـھ بـالنسـبة ”للمسـیحیة الـتقلیدیـة الـكتابـیة - أو أرثـوذكسـیة اإلیـمان“ فـإن الـفرق  األسـفار السـتة والسـتین مـن الـكتاب الـمقدس. لـذلـك فـإنَّ
المسـیحیة ھـي المجـموعـات الـتي تـّدعـي أنـھا مسـیحیة فـي الـوقـت الـذي تـنكر فـیھ الـمبادئ الـعقائـدیـة الـرئیسـیة مـثل الـثالـوث، والھـوت اإلبـن. 

إنھم ینحرفون عن العقائد المنصوص علیھا في الكتاب المقدس وفي قوانین اإلیمان المسیحیة.  
(.Alan Gomes, Unmasking the Cults (Grand Rapids: Zondervan, 1995), 7 :مصدر التعریف)

السوامي ڤيڤيكاناندا



التاريخ 

إن جـــوهـــر الـــهندوســـية مـــن الـــناحـــية الـــتأســـيسية والـــفلسفية هـــو أنَّ كـــل الـــواقـــع هـــو 
”واحـد“ وبـأنَّ كـل الـتمايـز املـوجـود فـي الـكون يـمكن أن يـتم اخـتزالـه فـي نـهايـة املـطاف 
. تــرجــع الــهندوســية املنتشــرة فــي الــهند  (Monism) “3إلــى ”الــوحــدويــة أو األحــاديــة

الحديثة وبالد اإلنتشار إلى تأثيرات ثالثة رئيسية وهي: 
الـتأثـير األول هـو تـأثـير هـندو-أوروبـي والـذي يـرجـع تـاريـخية إلـى الـفترة املـمتدة بـني 
١٥٠٠ قـــــبل املـــــيالد إلـــــى ٥٠٠ قـــــبل املـــــيالد. هـــــذه الـــــشعوب اآلريـــــة الـــــتي انـــــتقلت مـــــن 
ســهول روســيا وآســيا الــوســطى إلــى شــبه الجــزيــرة الــهنديــة جــالــبًة مــعها ديــانــتها الــتي 
ـــة (Vedism). والــــتأثــــير الــــثانــــي فــــكان مــــن الــــقبائــــل  4تــــعرف بــــاســــم الــــديــــانــــة الــــڤيِديّـَ

اإليــــرانــــية املــــجاورة الــــتي اخــــتلطت لــــغتها بــــالــــلغة الــــسنسكريــــتية لــــلغزاة اآلريــــني. أمــــا 
التأثير الثالث فكان من األفكار الدينية التي كانت موجودة في الهند ذاتها. 

إن املـــصدر األدبـــي لـــلڤيديّـــة هـــو مجـــموعـــة األنـــاشـــيد 
 .(Rigveda) 5(الـــترانـــيم) املـــعروفـــة بـــإســـم ريـــغڤيدا

والـديـانـية الـڤيديـة كـانـت عـبارة عـن مـذهـب يـعبد الـنار 
ويـــتبنى الـــفكرة الـــقائـــلة بـــأنَّ الـــنقاء يـــنبثق مـــن الـــنار، 
رة قـد تـكون عـامـالً مُـحفزاً ومـؤثّـرا عـلى  وهـي فـكرة مُـبكِّ
نـــشوء مـــمارســـة إحـــراق أجـــساد املـــوتـــى  وكـــذلـــك فـــي 
وقـت الحـق عـلى الـتطور الـذي أصـاب الـتعليم املـتعلق 

 (Reincarnation ،تناسخ األرواح) 6بالتَّقمص

3 الـوحـدویـة أو االُٔحـادیـة (Monism): ھـي فـلسفة ھـندوسـیة تـقول بـأنَّ كـلَّ شـيء فـي الـكون ھـو امـتداٌد لـواقـٍع واحـد. وجـمیع اإلخـتالفـات 
والتمایز الموجود لیس إال وھم یمكن أن یتم جمعھ أو امتصاصھ في مصدر واحد لكل ما ھو موجود.

ـة (Vedism): ھـي إحـدى األشـكال الـقدیـمة لـلھندوسـیة، وصـلت إلـى الـھند حـوالـي الـعام ١٥٠٠ قـبل الـمیالد مـن قـبل  4 الـدیـانـة الڤیِدیَّ
الـشعوب الـھندو-أوروبـیة. الـمعارف الڤیدیـة مـحتواة فـي الـریغڤیدا (Rigveda). ویـوجـد كـتابـات أُخـرى تشـتمل عـلى الـفلسفات الڤیدیـة 
وتـعرف تـحت مـسمى الـكتابـات الڤیدّیـة ”الڤیداس“ (Vedas) ھـي وبـشكل أسـاسـي مجـموعـة مـن األنـاشـید (الـترانـیم) الـتي كـانـت ُتنشـد 
لــآللــھة اآلریــة وتشــتمل عــلى كــل مــن: یــاجــورڤیدا (Yajurveda)، ســامــاڤیدا (Samaveda)، الــكتابــات الــبراھــمانــیة 

.(Upanishads) والكتابات األوبانیشادّیة ،(Brahmanas)

5 الـریغڤیدا (Rigveda) ھـي واحـدة مـن أقـدم الـكتابـات الـھندوسـیة وكـذلـك واحـدة مـن أقـدم الـكتابـات الـدیـنیة فـي الـعالـم، وھـي عـبارة عـن 
جـزء مـن مجـموعـة كـتابـات ھـندوسـیة تـعرف بـاسـم ڤیداس (Vedas). تـحتوي عـلى مـا یـزیـد عـن ألـف تـرنـیمة ُكـتبت فـي الـفترة الـممتدة 

من١٥٠٠-١٢٠٠ قبل المیالد.

داُ فـي الجسـد“، وھـي اإلعـتقاد الـقائـل بـأن الـروح  6 الـتقّمص أو تـناسـخ األرواح (Reincarnation): تـترجـم بـشكل حـرفـي إلـى ”مجـدَّ
بـعد الـموت ال تـدخـل فـي حـالـة وجـود أبـدیـة بـل ”تـولـد مـن جـدیـد“ بـشكل مـادّي. یـمكن الـقول بـشكل عـملي بـأنَّ جـمیع الـدیـانـات والـِفَرق 
ـَیع الـتي اشـُتقَّت مـن الـھندوسـیة ُتـعلِّم بـالـتقمص. كـل مـن حـركـة الـعصر الجـدیـد، السحـر، الـویـكا وسـواھـا تـعلّم بھـذا الـتعلیم. أمـا  والشِّ
المسـیحیة فھـي تـعلّم بـالتجسـد (تجسـد یـسوع المسـیح). وھـذا الـتعلیم یـقول بـأنَّ یـسوع كـان ھـو اإللـھ الـذي اتخـذ طـبیعًة بشـریـًة. واألشـخاص 
الـذیـن یـختبرون ویـعیشون الـخالص ھـم ”مـولـودون ثـانـیًة“ وھـذا الـمصطلح یشـیر إلـى الـوالدة الجـدیـدة وذات الـطبیعة الـروحـیة حـیث أنـھم 
یـولـدون بـالمسـیح وللمسـیح بـاإلیـمان. إال أنَّ الـموت الجسـدي یـفرق بـین الجسـد والـروح. فـالجسـد یـذھـب إلـى الـتراب إلـى وقـت الـقیامـة فـي 

حین أن الروح تذھب إلى الفردوس أو  الدینونة األبدیة، وال تتخذ شكالً ماّدیاً جدیداً.

صورة ملخطوطة ريغڤيدا 
تعود إلى القرن التاسع عشر



م التاريخ الهندوسي بشكل أساسي إلى أربعة مراحل وهي:   يُقسَّ
املــــرحــــلة األولــــى وهـــــــي املـــــــرحـــــــلة مـــــــا قـــــــبل الـــــــڤيديـــــــة واملـــــــمتدة بـــــــني ٣٠٠٠ق.م - 
١٥٠٠ق.م.  وتــــــــــتميز بــــــــــاعــــــــــتناق املــــــــــذهــــــــــب [األرواحــــــــــي] أو مــــــــــذهــــــــــب روحــــــــــيّة املــــــــــادة 
7(Animism)،  وهــــــــو مــــــــا يــــــــمارســــــــة ويــــــــعتنقه الــــــــسكان األصــــــــليون لــــــــوادي الــــــــسند 

(Indus Valley). وفــــــــــي هــــــــــذه املــــــــــرحــــــــــلة طــــــــــّورت 
حـــضارة الـــهاربـــا (Harrappa culture) عـــبادة 
اآللـــهة األنـــثويـــة وعـــبادة العجـــل أو الـــثور. ومـــن أهـــم 
مـساهـمات هـذه املـرحـلة الـتاريـخية هـي اآلثـار الـتي 
نت عـلماء اآلثـار مـن إعـادة تـركـيب  تـرتـكتها والـتي مَـكَّ

وتجميع تاريخها األساسي. 
املــرحــلة الــثانــية هـــي املـــرحـــلة الـــڤيديـــة، وهـــي 
املـــــرحـــــلة الـــــتي ســـــبق ذكـــــرهـــــا واملـــــرتـــــبطة بـــــالـــــغزوات 
اآلريــة. إال أنــها وبــخالف الــفترة مــا قــبل الــڤيديــة، لــم 

تـــــترك الـــــكثير مـــــن اآلثـــــار أو املـــــعالـــــم. إن أعـــــظم 
آثـــارهـــا هـــي املـــساهـــمات األدبـــية املـــوجـــودة فـــي 
الـــــــريـــــــغڤيدا (Rigveda). فـــــــي هـــــــذه املـــــــرحـــــــلة 
اآللــــــــــــــــــهــــة  املــــــــــــــــــتــــعــــدّدة  الــــــــــــــــــعــــبــــادة  تــــــــــــــــــطــــورت 

(Polythiesm) لـلهندوسـية بـشكل كـبير. كـما ظهـر فـي هـذه الـفترة جـانـب مـهم آخـر 
مـــــن جـــــوانـــــب الـــــهندوســـــية املـــــعاصـــــرة وهـــــو الـــــنظام الـــــطبقي (Cast System). هـــــذا 
الـــنظام يـــقوم بـــتقسيم األشـــخاص إلـــى طـــبقات مـــهنية تـــرتـــبط بـــلون البشـــرة. وتتحـــدث 

كتابات الريغڤيدا عن خمسة طبقات اجتماعية هي: 
البراهِمنس (Brahmins): وهي طبقة الكهنة والدارسني. 1.
الكشاترياس (Kshatriyas): وهي طبقة املحاربني والجنود. 2.
الڤاشياس (Vaishyas): وهي طبقة املزارعني والتجار. 3.
السودراس (Sudras): وهي طبقة الفاّلحني والَخَدم. 4.
الهاريان (Hariyan): وهي طبقة املنبوذين. 5.

7 الـمذھـب األرواحـي (Animism): وھـو الـمعتقد الـقائـل بـأنَّ جـمیع األشـیاء الـموجـودة فـي الـكون مـزودة بـقوة حـیاة أو روح أو ذھـن. 
یـشار إلـى الـمذھـب ھـذا بـأسـماء مـختلفة مـثل الـمذھـب الـروحـي الـشامـل (Panpsychism) أوالـمذھـب الھـیلوزوي أو مـذھـب الـمادة 
الـواعـیة (Hylozoism). مـن الـناحـیة الـفلسفیة یـتعارض ھـذا الـمذھـب مـع الـمذھـب الـمادي، وقـد یـجادل أحـد الـفالسـفة الـذیـن یـعتنقون ھـذا 
الـمذھـب بـأنَّ الصخـرة أو الشجـرة لیسـتا مجـّرد تجـّمع لـذرات أو جـزیـئات (كـما یـقول الـمادیـون)، بـل ھـما تـمتلكان وعـیاً لـلقوى واألشـیاء 
ـھ یـشكل عـنصراً مـھماً لـلتعرف عـلى الـحیاة الـدیـنیة  الـمحیطة بـھما. وعـلى الـرغـم مـن ُمـعارضـة ھـذا الـمذھـب فـي األوسـاط الـفلسفیة إال أنَّ

لألشخاص الذین عاشوا في حقب ماضیة.

امرأة من طبقة البراهمان

https://en.wikipedia.org/wiki/Brahmin
https://en.wikipedia.org/wiki/Kshatriya
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaishya
https://en.wikipedia.org/wiki/Shudra


لــقد تــعرضــت هــذه الــتقسيمات الــطبقية عــبر الــزمــن إلــى آالف الــتقسيمات الــفرعــية 
والـتي تحـمل تـسميات عـديـدة ومـختلفة بحسـب املـناطـق والـلهجات، إال أنَّ الـبراهـِمنس 
 (Hariyan) حـافـظوا عـلى صـدراة الـنظام الـطبقي وكـذلـك الـهاريـان (Brahmins)
بــقوا فــي أســفل هــذا الــترتــيب حــيث يــتم اعــتبارهــم أقــل مــن البشــر ويــتم الــتعامــل مــعهم 

على هذا األساس.  
وعـــلى الـــرغـــم مـــن أنَّ مـــهاتـــما غـــانـــدي قـــد نـــجح فـــي ســـنِّ قـــانـــون اجـــتماعـــي لحـــظر 
ةً  ”الــنَّبذ“ إال أنّـَـه ال يــزال مُــتَبَنَّى بــشكل فــلسفي وديــني فــي الــعديــد مــن الــُقرى وخــاصّــ

في جنوب الهند. 
املـــرحـــلة الـــثالـــثة مــــــن الــــــتاريــــــخ الــــــهندوســــــي تُــــــعرَف بــــــإســــــم فــــــترة األوبــــــانــــــيشاد 
(Upanishad)، وهـــــــي الـــــــفترة الـــــــتي ابـــــــتدأت حـــــــوالـــــــي الـــــــعام ٧٠٠ ق.م. إن كـــــــلمة 
أوبــانــيشاد تــعني بــشكل حــرفــيّ ”الجــلوس عــند قــدمــيّ أحــدهــم“. شهــدت الــهندوســية 
خــــــالل هــــــذه املــــــرحــــــلة تــــــحولــــــها األكــــــبر بــــــاتــــــجاه 
الــــــشكل املــــــعاصــــــر لــــــها. ونجــــــد تــــــحّول الــــــطابَــــــع 
الـــــــــــڤيدي الـــــــــــذي يـــــــــــتميز بـــــــــــتبني وجـــــــــــود اآللـــــــــــهة 
ه آخـــر مـــختلف، تـــمَّ  البشـــريـــة الـــخارقـــة إلـــى تـــوجّـــ
فــــــي هــــــذه الــــــفترة تــــــطويــــــر عــــــقائــــــد مــــــثل الــــــزهــــــد 
والــتناســخ، وظهــر فــيها أيــضاً مــا يُــعرف بــعالقــة 
8املـــــــعلم (غـــــــورو، Guru)/الـــــــتلميذ وذلـــــــك عـــــــلى 

املســــــتوى الــــــروحــــــي الــــــصرف. فــــــأولــــــئك الــــــذيــــــن 
تحــــــــــّرروا مــــــــــن دورة إعــــــــــادة الــــــــــوالدة (مــــــــــوكــــــــــشا 
Moksha9) يـــــقومـــــون بـــــقيادة اآلخـــــريـــــن لـــــكي 

10يـــــــــخضعوا لـــــــــلكارمـــــــــا (Karma) الـــــــــصالـــــــــحة 

والــــــــــــــجيدة وذلــــــــــــــك لــــــــــــــيصلوا بــــــــــــــأنــــــــــــــفسهم إلــــــــــــــى 
11اإلستنارة الكاملة. 

8 المعلم (Guru) وھو ُمرشد إلھي أو معلم روحي.

9 مـوكـشا (Moksha): ھـي عـملیة الخـروج مـن الـنھج الـمخادع لـلوھـم (مـایـا Maya). ویـطلق عـلى ھـذه الـعملیة لـفظ مـوكـسا 
ر. (Moksa) أي التَّحرُّ

10 الـكارمـا (Karma): وھـي مـا یـمثل قـانـون الـعدالـة الجـزائـي، حـیث تحـدد كـارمـا الـمرء مـكانـھ فـي الـمراحـل الـمتعاقـبة مـن دورات 

التناسخ. وتمثل الكارما القانون األخالقي للكون وھو الذي یجب أن یحاكم وفقھ الجمیع.

11 اإلسـتنارة (Enlightenment)، تشـیر اإلسـتنارة فـي الـھندوسـیة إلـى الـحالـة الـتي یـمكن الـوصـول إلـیھا حـین تـصل الـروح الـداخـلیة 

.(Nirvana نیرڤانا) إلى نھایة سعیھا وتصل إلى اإلحساس باإللھ واإلتحاد مع الكون

رسم لشانكارا مع تالميذه.



تـميّزت فـترة األوبـانـيشاد (Upanishad) بـالـتمرد عـلى الـطقوس والـشعائـر الـتي 
مــيّزت الــعصر الــڤيدّي الــسابــق. وقــد تخــّلى األنــصار املخــلصني لــلهندوســية عــن ســلطة 
الـبراهِـمنس لـيقومـوا بـإتّـِباع املـعلم (Guru) الـذي يسـتطيع أن يُظهـر لـهم مخـرجـاً مـن 

 .(Samsara ساْمَسرا) 12درب إعادة الوالدة

13يـعتبر غـوتـامـا بـوذا مـثاالً رئـيسياً عـن الـزهـد الـذي يـمكن أن يُـرشـد املـرء فـي طـريـق 

اإلســتنارة. وقــد أدَّى طــريــقه هــذا إلــى نــشوء الــديــانــة الــبوذيــة الــتي تــشكل واحــدةً مــن 
الــديــانــات الــرئــيسية فــي الــعالــم. كــان الــقرن الــثالــث قــبل املــيالد هــو الــقرن الــذي شهــد 
 “Asoka” 14انـتشار الـبوذيـة فـي الـهند وذلـك نـتيجة لـتأثـير الـحاكـم املـوريـانـي أسـوكـا

الذي حافظ على عالقة وموقف إيجابينّي من الهندوسية. 

12 سامسرا (Samsara): وھي حالة من التجول أو الضیاع الذي ال نھایة لھ للروح من خالل مختلف أشكال الحیاة الدنیا والعلیا.

ر  13 سـیدھـارتـا غـوتـامـا (Siddharta Gautama) ٥٦٣-٤٨٣ ق.م: فـي سـن الـخامـسة والـثالثـین وبـعد الـكثیر مـن الـتأمـل، قـرَّ

غـوتـامـا أن یجـلس تـحت شجـرة حـتى یـصل إلـى اإلسـتنارة. أدَّى ھـذا الـمجھود إلـى تـنقیتھ مـن كـل الجھـل واكـتساب الـمعرفـة الـتي أصـبحت 
جوھر وأساس الفكر البوذي.

ـھ قـد سـیطر عـلى مـعظم شـبھ  14 أسـوكـا (Asoka) ٢٧٢-٢٣٢ ق.م: مـلك مـن مـلوك الـھند ویـعتبر أحـد أعـظم الـملوك لـیس فـقط أنَّ

ـھ بـعد تـحولـھ إلـى الـبوذّیـة قـام بـتحویـل الـبوذیـة مـن تجـمع وتـكتل لـعدد مـن الِشـَیع الـصغیرة إلـى واحـدة مـن  الجـزیـرة الـھندیـة، ولـكن أیـضاً ألنَّ
األدیـان الـرئیسـیة فـي الـھند. ازدھـرت فـي عـصره الحـركـة الـبوذیـة وتـوحـدت بـعد أن قـام الـملك أسـوكـا بـإرسـال المبشـریـن إلـى جـمیع أنـحاء 

اإلمبراطوریة التي كانت تخضع لسیطرتھ.

صورة لرهبان بوذيني من نيبال.



املــرحــلة الــرابــعة مــــن الــــتاريــــخ الــــهندوســــي ابــــتدأت حــــوالــــي الــــقرن الــــثانــــي قــــبل 
املــــيالد. وقــــد اســــتمرت إلــــى الــــقرن املــــيالدي الــــثانــــي. وقــــد شهــــدت الــــنصوص الــــديــــنية 
الــڤيديــة صــحوة. وارتــفع اإللــه بــراهــما فــي املــكانــة لــيهيمن عــلى اآللــهة األدنــى مــنه. إال 
دات  15أنـــه يـــوجـــد آلـــهة أكـــثر أهـــمية مـــنه مـــثل كـــريـــشنا (Krishna) وهـــو أحـــد التجسّـــ

العشــر لــإللــه ڤــيشنو (Vishnu) والــذي أصــبح اإللــه الــسائــد لــلهندوســية، وكــذلــك اإللــه 
16ســيڤا (Siva) الــذي أصــبح ثــالــث أهــم اآللــهة الــتي يــتم اإلشــارة إلــيها فــي الــتقالــيد 

الهندوسية في تلك الفترة. 
17تـــــــــعتبر بـــــــــاغـــــــــاڤـــــــــاد غـــــــــيتا (Bhagavad Gita) واحـــــــــدة مـــــــــن أكـــــــــثر الـــــــــنصوص 

الـــهندوســـية شـــعبيًة وانـــتشاراً، وهـــي عـــبارة عـــن حـــديـــث 
18طـويـل بـني املـحارب أرجـونـا (Arjuna) وقـائـد عـربـته 

الحــــربــــية كــــريــــشنا (Krishna). حــــيث يــــقّرر أرجــــونــــا 
عـــدم الـــقتال فـــي مـــواجـــهة أقـــربـــائـــه فـــي املـــعركـــة، إال أنَّ 
كـريـشنا قـد عـمل عـلى حـّضه عـلى الـقتال والتخـلي عـن 
مــشاعــره الــشخصية فــي ســبيل الــقيام بــما هــو صــائــب 
وتــــحقيق الــــنظام (Dharma). الــــفكرة الــــرئــــيسية فــــي 
الـــــباغـــــاڤـــــاد غـــــيتا هـــــي اإلخـــــالص والـــــتفانـــــي الـــــروحـــــي 
الـــعميق، وهـــي الـــفكرة األكـــثر انـــتشاراً فـــي الـــهندوســـية 

حتى يومنا الراهن. 

15 كـریـشنا (Krishna): واحـد مـن بـین أشھـر اآللـھة الـھندوسـیة، یـتم اعـتبار كـریـشنا ثـامـن تجّسـد لـإللـھ ڤیشنو (Vishnu). الـمصدر 

الـرئیسـي مـن مـصادر الـكتابـات األدبـیة الـھندوسـیة الـذي یظھـر فـیھ كـریـشنا ھـو مـاھـابـھاراتـا (Mahabharata) و كـتابـات الـبورانـا 
ـھ قـد تـمَّ إنـقاذ كـریـشنا مـن  (Puranas). كـان ”كـامـسا“ (Kamsa) وھـو شـقیق والـدة كـریـشنا، مـلكاً شـریـراً حـاول تـدمـیر كـریـشنا، إال أنَّ
خـالل تھـریـبھ عـبر أحـد األنـھار. وقـد تـمت تنشـئة كـریـشنا كـشخص مـولـع بـعمل الـمقالـب (مـخادع)، وصـانـع معجـزات، ورومـانسـي فـاتـن. 
فــي وقــت الحــق عــاد كــریــشنا إلــى ”مــاثــورا“ (Mathura) لــیقوم بــقتل الــملك ”كــامــسا“. وفــي وقــت الحــق تــزوج مــن 
”روكـمیني“ (Rukmini) إضـافـة إلـى عـدة زوجـات أُخـریـات واسـتقر فـي دواركـا (Dwarka) الـحالـیة الـواقـعة فـي والیـة غـوجـارات 
الـھندیـة. وفـقاً لـما یـرد فـي بـاغـاڤاد غـیتا (Bhagavad Gita) فـإنَّ كـریـشنا كـان ھـو قـائـد مـركـبة أرجـونـا (Arjuna) فـي الحـرب الـتي 
ـھ قُـتل فـي وقـت الحـق نـتیجة لـضربـھ  دارت بـین كـاڤراڤاس (Kavravas) وبـانـداڤاس (Pandavas). نـجا كـریـشنا مـن الحـرب إال أنَّ

من قبل صّیاد بسھم أصاب َعِقَبھ (كعب قدمھ) وھي البقعة الضعیفة الوحیدة في جسده.

ـھ یظھـر بـشكل أسـاسـي كـواحـدٍ  16 شـیڤا (Siva): وھـو إلـھ الـقوة الـُمدمـرة. یـعرف إمـا بـإسـم شـیڤا أو سـیڤا ویظھـر بـأشـكال مـتعّددة، إال أنَّ

مـن الـثالـوث الـھندوسـي الـذي یـتكون مـنھ إضـافـًة إلـى بـراھـمان (Brahman) و ڤیشنو (Vishnu) - وھـما اإللـھان الـمسؤالن عـن 
الخلق والحفظ على التوالي- وجمیع األمور التي تتم إزالتھا أو التراجع عنھا ُتنسب إلى شیڤا.

17 بـاغـاڤاد غـیتا (Bhagavad Gita): وھـي ”األنـشودة اإللھـیة لـلرب.“ وھـي تـحتوي عـلى أھـم الـزخـارف والـجواھـر الـمھمة لـلفكر 

الـھندوسـي. وتـكافـئ الـباغـاڤاد غـیتا فـي مـكانـتھا بـالنسـبة لـلھندوس مـكانـة الـكتاب الـمقدس بـالنسـبة للمسـیحّین (مـع وجـود تـحّفظات وفـروقـات 
مھمة).

18 أرجـونـا (Arjuna): وھـو ابـن بـانـدو (Pandu)، وقـد ظھـر مـع كـریـشنا فـي مـعركـة خـاضـھا ضـّد خـصومـھ. إال أنَّ أرجـونـا رفـض 

الـقتال بـعد أن عـایـن الـعدیـد مـن أقـاربـھ بـین صـفوف األعـداء. بـعد ذلـك یـخوض نـقاشـاً مـع كـریـشنا الـذي یـقنعھ فـي نـھایـة الـمطاف بـوجـوب 
 Bhagavad) مـشاركـتھ فـي الـقتال. لـقد تـم تـسجیل ھـذه الـمحادثـة فـي واحـدة مـن أھـم كـالسـیكیات الـھندوس األدبـیة وھـي بـاغـاڤاد غـیتا

.(Gita

ڤيشنو



اسـتمرَّت الـهندوسـية وكـذلـك نـظيرتـها الـبوذيـة فـي إحـداث تـأثـير هـائـٍل فـي آسـيا، فـي 
الـوقـت الـذي كـانـت املـسيحية تـغيّر وجـه الـعالـم الـغربـي. وفـي الـفترة الـتي اسـتمرت مـن 
مت مــن خــالل  الــقرن الــرابــع حــتى الــقرن الــثامــن املــيالدي، انتشــرت الــهندوســية وتــعمَّ
19كـتابـات الـبورانـا (Puranas) الـتي تـضم مـختارات مـن األدب الـهندوسـي وتـلخص 

اآللـهة الـهندوسـية الـثالثـة لـلثالـوث الـهندوسـي وهـي بـراهـما، ڤـيشنو وسـيڤا (أو شـيڤا)، 
إضـافـًة إلـى جـميع األفـكار الـرئـيسية الـديـنية األُخـرى. وقـد أصـبحت مجـموعـة كـتابـات 

البورانا تشكل النصوص الدينية لعامة الشعب. 
لــــــــقد شهــــــــد الــــــــقرن املــــــــيالدي األول تــــــــطوراً 
د  لــلعديــد مــن الــِفَرق والــّشيَع الــديــنية الــتي تُمجّــ
آلــهة مُــختلفًة مــثل شــاكــتي (Shakti) ـ اإللــهة 
األُم؛ سـكانـدا (Skanda) ابـن سـيڤا؛ سـوريـا 
الكــــــــــــــــــشــــمــــي  الــــــــــــــــــشــــمــــس؛  إلــــــــــــــــــه   (Surya)
(Lakshmi) إلـهة الحـظ وهـي قـريـنة ڤـيشنو؛ 
إضـــــافـــــًة إلـــــى املـــــئات مـــــن اآللـــــهة األُخـــــرى. إن 
املــــــفارقــــــة فــــــي الــــــهندوســــــية كــــــانــــــت مــــــن خــــــالل 
قــدرتــها عــلى تــكييف نــفسها مــع تــعدديــة اآللــهة 
في الوقت الذي تقوم بإظهار ميوٍل توحيدية. 

نـــــــشأت خـــــــالل الجـــــــزء األخـــــــير مـــــــن الـــــــقرن 
املــيالدي األول روح الــعداء ضــد الــبوذيــة مــن 
قِـبَل الـفالسـفة الـهندوس الـبارزيـن مـن أمـثال 
20شـــــــــانـــــــــكارا (Shankara) وكـــــــــومـــــــــاريـــــــــال 

(Kumarila). إال أن الـــتقاريـــر عـــن تـــدمـــير 
املـعابـد الـبوذيـة وقـتل الـرهـبان الـذيـن فـيها شـاعـت بـعد الـقرن الـسابـع املـيالدي، ويـمكن 

تشبيه هذه املرحلة بالعصور الوسطى في أوروبا. 

19 كـتابـات الـبورانـا (Puranas): جـزء مـن مجـموعـة األدب الـھندوسـي الـمقدس. تـحتوي عـلى روایـات مـرتـبطة بـاألسـاطـیر الـھندوسـیة 

الـُمختّصة بخـلق الـعالـم، وسـردیـات ملحـمّیة تـتعلق بـاآللـھة والـقدیسـین، إضـافـًة إلـى تـاریـخ السـالالت الـملكیة. وقـد نـجى مـن نـصوص 
البوارانا ثمانیة عشر نصاً إلى وقتنا الراھن.

20 شـانـكارا (Shankara) ٧٠٠-٧٥٠ ق.م: وھـو فـیلسوف ھـندي والھـوتـي ھـندوسـي ویـعتبر واحـداً مـن أھـم الـدعـاة لـلھندوسـیة 

الـمعاصـرة. تـتناول كـتابـاتـھ الـمتعددة قـناعـاتـھ الـرئیسـیة بـأن الـمعرفـة الـمباشـرة بـبراھـمان (Brahman) ھـي الـوسـیلة الـوحـیدة للتحـرر مـن 
.(Karma) الكارما

الكشمي قرينة ڤيشنو.



ابـــتداًء مـــن الـــقرن الـــحادي عشـــر، وجـــدت الـــهندوســـية نـــفسها تـــحت تهـــديـــٍد نـــتيجةً 
لـلغزوات اإلسـالمـية. وقـد أدَّى احـتالل شـمال الـهند إلـى تـعزيـز وتـقويـة الـهندوسـية فـي 
الــجنوب. لــقد فشــل اإلســالم فــي الــتأثــير عــلى الــالهــوت الــهندوســي إال أنَّ تــأثــيره كــان 
عـلى الـلغة والـثقافـة، حـيث نجـد أن الـعديـد مـن الـكلمات الـعربـية والـفارسـية قـد تسـربـت 
إلـى املـفردات الـهنديـة. لـقد تـوافـقت عـقيدة عـزل الـنساء عـن الـطبقات الـعليا الـتي تـعرف 
بـإسـم بـوردا (Burdah) مـع الـعقيدة اإلسـالمـية. وقـد تـّم تـقديـم الجهـد األكـبر لـلتوفـيق 
بـــني هـــاتـــني الـــديـــانـــتني فـــي فـــتره حـــكم ســـلطان أكـــبار املســـلم (١٥٥٦-١٦٠٥). إال أنَّ 
جــهوده قــد بــائــت بــالفشــل نــتيجًة لــلنهضة اإلســالمــية الــتي حــدثــت فــي الــقرن الــثامــن 
عشــر وكــذلــك تــحت تــأثــير الــسيطرة الــبريــطانــية الــتي قــامــت بنشــر املــسيحية فــي شــبه 

الجزيرة الهندية. 
لـــقد كـــان لـــلتعالـــيم الـــهندوســـية تـــأثـــيراً كـــبيراً عـــلى الـــغرب فـــي الـــنصف الـــثانـــي مـــن 
الــــقرن الــــتاســــع عشــــر وخــــالل الــــقرن 
ة مــــــــــن خــــــــــالل  العشــــــــــريــــــــــن، وخــــــــــاصّــــــــــ
الحــــركــــات اإلصــــالحــــية الــــهندوســــية. 
مــــــن بــــــني أهــــــم هــــــذه الحــــــركــــــات نجــــــد 
الحـركـة الـسيخيّة (Sikhism) الـتي 
ابـــتدأت فـــي أواخـــر الـــقرن الـــخامـــس 
عشــر مــن قــبَل غــورو نــانــاك. تــضمنت 
اإلصــــــالحــــــات الــــــتي قــــــام بــــــها غــــــورو 
نـــــــــــانـــــــــــاك رفـــــــــــض الـــــــــــنظام الـــــــــــطبقي. 
وحــــقيقة األمــــر أن الحــــركــــة الــــسيخية 
تســـتحق دراســـة خـــاصـــة بـــها إال أنـــنا 
فــــي هــــذا املــــقام نــــكتفي بــــالــــقول بــــأن 
أفــــكار هــــذه الحــــركــــة مــــهمة وقــــد كــــان 
لـــها تـــأثـــيراً كـــبيراً وخـــاصـــة مـــن خـــالل 
21تــــعالــــيم الــــيوغــــي (Yogi) بــــهاجــــان 

 . (Bhajan)22

21 الیوغي (Yogi): ھو الھندوسي المتدّین والمواظب على ممارسة الیوغا. 

.(3HO) 22 بھاجان، یوغي (١٩٣٠-): وھو مؤسس منظمة الصحة والسعادة والقداسة

مهاتما غاندي



وصــــــلت أولــــــى الــــــتنظيمات الــــــهندوســــــية إلــــــى الــــــواليــــــات املتحــــــدة 
األمــــريــــكية فــــي تــــسعينيات الــــقرن الــــتاســــع عشــــر عــــندمــــا أســــس 
 (Vivekananda) ڤــــــيڤيكانــــــانــــــدا (Swami) 24الــــــسوامــــــي 23

وهـــــــــــو أحـــــــــــد تـــــــــــالمـــــــــــيذ املـــــــــــصلح الـــــــــــهندوســـــــــــي رامـــــــــــاكـــــــــــريـــــــــــشنا 
25(Ramakrishna) جــمعية ڤــيدانــتا فــي مــديــنة نــيويــورك فــي 

عام ١٨٩٥. 
يَع الـتي نـشأت مـن الـهندوسـية شهـرةً وقـبوالً  نـالـت الـكثير مـن الـشِّ
شـــعبياً فـــي الـــغرب (وكـــذلـــك فـــي الشـــرق) فـــي الـــقرن العشـــريـــن 
 ، (Theosophy) يَع نجـــــد الـــــثيوصـــــوفـــــيا 26ومـــــن بـــــني هـــــذه الـــــشِّ

، الجـمعية الـعاملـية لـوعـي كـريـشنا (ISKCON)، الـتأمـل  (Elan Vital) 27إيـالن ڤـيتال

الــــــــــــــــــتجاوزي (transcendental meditation)، والحــــــــــــــــــركــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــنيشيّة 
. وحــــركــــة الــــعصر الجــــديــــد (new age movement) الــــتي  (Rajnershism)28

تـعتبر واحـدة مـن أهـم الـقوى غـير املـسيحية ذات الـتأثـير عـلى الـحضارة، وقـد اعـتمدت 
بشكل رئيسي على الهندوسية لبناء أساساتها الدينية. 

لـــقد خـــضعت الـــهندوســـية لـــنهضة كـــبيرة فـــي الـــغرب نـــتيجًة لـــتأثـــير حـــركـــة اإلصـــالح 
اإلجــتماعــيّ الــناجــحة الــتي قــام بــها مــهاتــما غــانــدي، حــيث تــم الــتأكــيد عــلى الــالعــنف 
واملـساواة بـني الجنسـني. وقـد كـانـت لـتعالـيمه تـأثـيراً كـبيراً عـلى أفـكار مـارتـن لـوثـر كـينغ 

جونيور الزعيم البارز في حركة الحقوق املدنية األمريكية. 
لــــقد تــــفاقــــم الــــتوتــــر الــــتاريــــخي بــــني الــــهندوس والــــسيخ فــــي الــــعام ١٩٩٠. كــــما أنَّ 
الــعالقــات بــني الــهندوس واملســلمني قــد تــدهــورت نــتيجًة لــنزاع نشــب فــي الــعام ١٩٨٦ 
حــــول ضــــريــــح مــــقدس فــــي واليــــة أوتــــار بــــراديــــش (Uttar Pradesh)، حــــيث طــــالــــبت 

الديانتني بملكيته.  

23 الـسوامـي (Swami): ھـو الـھندوسـي الـذي یتخـلّى عـن كـلِّ شـيء، بـما فـي ذلـك الجھـد والـعمل، بـغیة الـوصـول إلـى الـنعیم األعـلى. 

.(Shankara) تأسس نظام السوامي في القرن الثامن على ید َشنكارا

24 ڤیڤیكانـانـدا، سـوامـي: (١٨٦٣-١٩٠٢ ). وھـو تـلمیذ رامـاكـریـشنا ومـؤسـس جـمعیة ڤیدانـتا. وھـو الـمسؤول عـن جـمع الشـرق مـع 

الغرب من خالل تعلیمھ عن الھندوسیة.

25 رامـاكـریـشنا (Ramakrishna, sri ١٨٣٦-١٨٨٦). واحـد مـن أشھـر الـمعلمین (الـغورو، Guru) فـي الـھندوسـیة. وكـان كـاھـنا 

لمعبد كالي (Kali) في والیة كالكوتا.

26 الـثیوصـوفـیا: كـلمة مـكونـة مـن تـركـیب الـكلمتین الـیونـانـّیتین ثـیوس (theos) الـتي تـعني هللا أو إلـھ  وصـوفـیا (Sophia) الـتي تـعني 

الحكمة.

.(THE DIVINE LIGHT MISSION) “27 تعرف أیضاً بإسم ”إرسالیة النور اإللھي

.(Oshu) 28 ُعِرَفت ھذه الحركة الحقاً باسم أوشو

الزعيم اإلصالحي 

مارتن لوثر كينغ

https://en.wikipedia.org/wiki/Dakshineswar_Kali_Temple


التعاليم الهندوسية 

تُـــــقسم الـــــهندوســـــية بـــــشكل رئـــــيسي إلـــــى ســـــتة أنـــــظمة أو مـــــدارس فـــــكريـــــة تـــــدعـــــى 
، نـيايـا  (Yoga) يـوغـا ، (Samkhya) وهـي: سـامـخيا (Dharsana) 30دهـارسـانـا 29

 Purva) بــــــــــــورڤــــــــــــا مــــــــــــيمامــــــــــــسا ، (Vaisheshika) ڤــــــــــــايــــــــــــشيشيكا ، (Nyaya)32 31

. ويسجــــــل الــــــدارس  (Uttara Mimamsa) وأوتّــــــارا مــــــيمامــــــسا (Mimamsa34 33

هــينريــش ڤــون شــتايــتنكورن Heinrich von Stietencron مــالحــظاتــه عــن هــذه 
املدارس فيقول: 

إن جــميع هــذه األنــظمة مــعنية بــتفسير الــعالــم وبــتفسير أســمى األهــداف 
البشــــريــــة - أي الــــخالص- وجــــميعها تــــسعى لــــلوصــــول إلــــى هــــذا الهــــدف مــــن 
خـالل املـعرفـة واإلدراك. يـسعى املـيمامـسا األكـبر سـنا إلـى وضـع األسـاسـات 
لـــــلفهم الـــــصحيح لـــــلكتابـــــات والـــــتعالـــــيم الـــــڤيديـــــة … لـــــتكون أســـــاس للســـــلوك 
الــصحيح. بــالنســبة لجــميع األنــظمة األُخــرى واملــراحــل الــالحــقة مــن الــبورڤــا 
مـيمامـسا، فـإن مـا يـتم أخـذه بـعني اإلعـتبار هـو املـعرفـة كـوسـيلة لـلخالص مـن 
دورة إعـادة الـوالدة، مـع تـصّور لـلحالـة الـنهائـية إمـا كـقدومٍ كـامـل لـبقية الـنفس 
الــفرديــة (نــيايــا / ڤــايــشيشيكا والــبورڤــا مــيمامــسا الــالحــقة) أو الــتغلُّب عــلى 
املــــسافــــة الــــفاصــــلة بــــني الــــوعــــي الــــفردي والــــوعــــي املُــــطلق (يــــوغــــا، ســــامــــخيا) 

وأجزاء من الڤيدانتا. 

29 سـامـخیا (Samkhya): الـمعنى الحـرفـي لـلكلمة الـسنسكریـتیة ھـو ”بـناًء عـلى الـحساب“ وھـي فـلسفة ھـندوسـیة تـعلم بـأنَّ الـخالص مـن 

خالل المعرفة بازدواجیة (ثنائیة) المادة والنفس.

30 یـوغـا (Yoga): واحـدة مـن أقـدم الـمفردات الـھندوسـیة. وتـعني ”اإلتـحاد“ وھـي الـطریـقة أو الـمسار أو الـدرب الـذي یـتم اّتـباعـھ فـي 

سبیل إدراك واختبار والوصول إلى حالة الوحدة مع براھمان (Brahman). یوجد أكثر من یوغا في الفكر الھندوسي.

31 نیایا (Nyaya):واحدة من المدراس الھندوسیة وھي مدرسة المنطق الھندوسي وعلم المعرفة (نظریة المعرفة).

32 ڤایشـیشیكا (Vaisheshika): واحـدة مـن الـمدارس الـھندوسـیة السـتة، تـؤكـد عـلى الـمذھـب الـمادي وعـلى تـصنیفات الـمادة. تـعلم ھـذه 

المدرسة بأن الذّرة ھي أصغر أجزاء الكون غیر القابلة للتدمیر.

33 بـورڤا مـیمامـسا (Purva Mimamsa): مـن الـغالـب أن مـیمامـسا بـذاتـھا ھـي أقـدم الـمدارس الـفكریـة. ویـقوم تـدریـبھا الـفكري عـلى 

تـقدیـم تفسـیر لـلكتابـات الڤیدیـة. بـورڤا مـیمامـسا والـتي تـعني ”الـدراسـة الُمسـبقة أو الـرئیسـّیة“ تھـتم بـدراسـة األجـزاء الـقدیـمة مـن الـدراسـات 
(Karmakanda) الڤیدیة والتي ُتدعى كارماماندا

34 أوّتـارا مـیمامـسا (Uttara Mimamsa) وھـي جـزء مـن مـدرسـة مـیمامـسا الـفكریـة الـتي ربـما تـكون واحـدة مـن أقـدم الـمدارس 

الـفكریـة الـتي تھـتم بـشكل رئیسـي بـدراسـة الـكتابـات الڤیدیـة. أوّتـارا مـیمامـسا والـتي تـعني ”الـدراسـة الـالحـقة“ تھـتم بتفسـیر الـكتابـات الڤیدیـة 
 .(Upanishads) المتأخرة أو الكتابات األوبانیشادیة

األوبـانـیشادیـة (Upanishads): ھـي عـقیدة سـریـة، وھـي الـرسـائـل الـسنسكریـتیة الـتي تـشكل جـزءاً حـیویـاً مـن الـكتابـات الڤیدّیـة. تـحتوي 
عة لـلحكماء والـتي ُكـتبت بـین الـعامـین ٨٠٠-٦٠٠ ق.م. الـمفھوم األسـاسـي لھـذه الـكتابـات ھـو الـتعلیم الـقائـل  عـلى الـحكمة والـفلسفة الُمجـمَّ
بـأن ”الـكل“ یـمكن أن ینجـذب إلـى ”الـواحـد“ وبـأنَّ ”الـواحـد“ قـد ُیـصبح ”الـُكّل“ (ھـذا الـتعلیم ھـو شـكل مـن أشـكال الـتعلیم بـوحـدة الـوجـود 

.(Pantheism



يـتابـع الـدراس ڤـون شـتايـتنكورن فـي اإلشـارة إلـى أنّـَه عـلى الـرغـم مـن الـتشابـه فـي 
األهـــداف الـــتي تـــمتلكها هـــذه املـــدارس، إال أنَّ كـــل نـــظام مـــنها يـــمتلك اتـــجاهـــاً مـــختلفاً 

لتحقيق هذه األهداف.  
عـلى الـرغـم مـن أن الـهندوسـية قـد خـضعت لـتطور هـائـل خـالل تـقدمـها، وعـلى الـرغـم 
يَع الــهندوســية الــتي تــمتلك خــصائــص تــميّزهــا بــعضها عــن بــعض  مــن وجــود آالف الــشِّ

إال أن املكونات الرئيسية تظل ثابتة. 

النصوص الهندوسية 

يـوجـد الـكتابـات الـڤيديـة الـتي تـتضمن الـريـغڤيدا والـكتابـات األوبـانـيشاديـة ويـوجـد 
 Bhagavad) الـتي تشـتمل عـلى بـاغـاڤـاد غـيتا (Mahabharata) 35املـاهـابـهاراتـا

 (Sutras) و الـّسوتـريـة (Brahmans) كـما يـوجـد الـنصوص الـبراهـمانـية .(Gita36

واألرانياكية (Aranyakas) إضافًة إلى العديد من النصوص املقدسة األُخرى. 

اهلل في الهندوسيّة 

يــكمن صــميم الــهندوســية فــي مــفهومــها عــن اهلل والــواقــع وعــالقــات الــجنس البشــري 
وتــقاربــه مــع هــذا الــواقــع. إن مــفهومــها األســاســي هــو أن بــراهــمان هــو املــبدأ املــطلق 
الـذي يشـتمل عـلى جـميع األشـياء. وهـو يتجـّلى فـي الخـليقة بـأسـرهـا - سـواء كـان ذلـك 
بــشكل حــيوّي أو غــير حــيوي- وذلــك كــنوع مــن أنــواع اإلهــتزاز أو الــترّدد األدنــى لــلروح 

35 مـاھـابـھاراتـا (Mahabharata):  واحـدة مـن قـصائـد األدب الـھندوسـي الملحـمیة. وتـتألـف ھـذه الـقصیدة مـن مـائـة ألـف شـطر شـعري 

تصف المنافسة بین البانداڤاس (Pandavas) وأُخوتھم الكاڤراڤاس (Kavravas)  الذین كانوا حكاماً في أرض دلھي.

م الـكتابـات الـسوتـریـة سـلسلة  36 الـكتابـات الـسوتـرّیـة (Sutras): إن كـلمة سـوتـرا الـسنسكریـتیة تـعني الـخیط أو السـلك الـناظـم، وُتـقدِّ

عة مـن األمـثال والـِحَكم الـتي تـقّدم تـعلیقات مـختصرة عـلى الـكتابـات األوبـانـیشادیـة والڤیدیـة. وھـي نـصوص تـلخص الـمحاضـرات  ُمجـمَّ
المختلفة لبوذا.

صور مختلفة ألفراد من طبقة البراهمن



األســـــمى لـــــبراهـــــمان. تـــــلتزم الـــــهندوســـــية بـــــالـــــتوحـــــيد 
(Monotheism) والــوحــدويــة (Monism) وذلــك 
فـي كـون كـّل الـحقيقة تـنبع مـن هـذا الـجوهـر الـواحـد. 
ومــع ذلــك فــإنّـَـها ديــانــة مــتعّددة اآللــهة مــن حــيث أنــها 
تـــدعـــو إلـــى عـــبادة الـــعديـــد مـــن اآللـــهة األصـــغر؛ يـــتم 
الـتعبير عـن هـذا الـجوهـر الـواحـد بـشكل تـعّددي فـي 
الـكون املـادي. ولهـذا السـبب فـإن الـهندوسـية مـلتزمـة 
. يـــــــتم  (Pantheism) 37بـــــــمذهـــــــب وحـــــــدة الـــــــوجـــــــود

تــــسمية اإلعــــالن الــــذاتــــي لــــبراهــــمان فــــي كــــّل كــــائــــن 
. وتــعتَِبر الــهندوســية أنَّ  (Atman) 38بــإســم أتــمان

الهـدف واملـسعى األسـمى لـكل الـديـانـات هـو تحـديـد 
وربط أتمان (Atman) مع اإلله براهمان. 

تـــختلف الـــهندوســـية اخـــتالفـــاً كـــبيراً عـــن املـــسيحية والـــيهوديـــة واإلســـالم فـــيما يـــتعلق 
بــــــالــــــعقائــــــد والــــــتعليم عــــــن اهلل. ونجــــــد أن الــــــتعبير الــــــهندي (إيــــــكام بــــــراهــــــمان دڤــــــيتي 
يـانـاسـتي) الـذي يـترجـم: بـراهـمان هـو واحـد وال يـوجـد ثـاٍن، مـتشابـهاً مـع ”الـَشامـاع“ 
العبري : ِاْسَمعْ يَا إِْسرَاِئيُل: الرَّبُّ إِلُهنَا رَبٌّ َواِحٌد. (سفر التثنية ٦: ٤). إن اإلنطباع 
الـــظاهـــري هـــو أنَّ الـــهندوســـية تـــقوم بـــتقديـــم مـــفهوم تـــوحـــيدّي يـــماثـــل األديـــان الـــرئـــيسية 
األُخــرى. لــكن هــذا الــتشابــه ســرعــان مــا يــختفي عــندمــا يــكتشف املــرء مــا هــو املــقصود 
39بـعبارة ”بـراهـمان هـو واحـد“. إن األمـر فـي الـهندوسـية مـختلف عـن املـسيحية حـيث 

41يــتم تــصور اهلل فــي عــالقــته مــع خــليقته مــن خــالل مــصطلحي الــحضور والــسمو ،  40

37 مـذھـب وحـدة الـوجـود (Pantheism): أصـل ھـذه الـتسمیة مشـتق مـن الـكلمتین الـیونـانـّیتین Pan ”كـّل“ و Theos ”هللا“؛ أي أن 

ّل هللا“. إن وحدـة الوـجوـد ھيـ اإلیمـان بأـنَّ هللا ھوـ كلـّ شيـء، وكلـّ شيـء ھوـ هللا. وفقـ ھذـا المـذھبـ ال  التـرجمـة الحرـفیـة ستـكون ”الكـُ
یـوجـد أي تـفریـق بـین الـطبیعة وبـین هللا. فـالـمادة لیسـت سـوى امـتداد لـواقـع واحـد. یـتم تـبني أحـد أشـكال ھـذا الـفكر فـي الـدیـانـة الـھندوسـیة 

ومشتقاتھا.

38 أتـمان (Atman): تـعني بـشكل حـرفـي َنـَفْس أو روح وتـعني أیـضاً الـذات، وتشـیر إلـى كـّل مـن الجسـد والـروح والـحواس وكـامـل 

كینونة الفرد وبنیتھ. وتتم اإلشارة إلیھ باستخدام مصطلح ”مبدأ الحیاة الكونیة“. 

39 فـي اإلیـمان المسـیحي یـتم الـتعبیر عـن وجـود هللا الـكلي مـن خـالل كـلمات ومـصطلحات مـختلفة مـثل مـصطلح ”الـمالـئ الـُكّل“ عـلى 

سـبیل الـمثال وذلـك لـإلشـارة إلـى الـوجـود الـكلّي �، أي أنَّ كـّل شـي وكـلَّ مـكان ھـو فـي حـضرة هللا فـي كـّل وقـت. كـما یـتم اسـتخدام 
ـھ ال یـوجـد أّي شـيء مـن  مـصطلح الـسمو أو الـتعالـي وذلـك لـإلشـارة إلـى اخـتالف هللا عـن خـلیقتھ مـن حـیث الـطبیعة أو الـجوھـر، حـیث أنَّ

األشیاء التي یمكن أن یتم تشبیھھا با� من حیث الطبیعة فا� لیس مخلوقاً كما أنَّھ لیس جزءاً من خلیقتھ.

40 الـحضور (Immanence): یسـتخدم الـالھـوتـّیون المسـیحّیون ھـذا الـمصطلح لیشـیروا إلـى قُـرب هللا مـن خـلیقتھ (وھـو یـتمیز عـن 

الـسمّو). تتحـدث المسـیحیة الـتقلیدیـة عـن كـل مـن الـحضور اإللھـي والـسمو اإللھـي لـوصـف عـالقـة هللا بـالخـلیقة. ونجـد أن الـعدیـد مـن 
ه ُیفقده حضوره. الدیانات غیر المسیحیة والفرق الدینیة تقوم بالتأكید على أنَّ حضور هللا ُیفقده سمّوه أو أنَّ سموُّ

41 الـسمّو (Transcendence): تـعلیم وعـقیدة مسـیحیة تـقلیدیـة تـقول بـأنَّ هللا مـتمّیز وُمـختلف عـن خـلیقتھ. إن ھـذا اإلنـفصال لـیس 

 .(Pantheistic) واضحاً في الدیانات الوحدویة

شيڤا مع بارڤاتي



فـإن الـهندوس ال يـنظرون إلـى بـراهـمان عـلى أنّـَه واقـع مـيتافـيزيـقي مـنفصل (تجـريـدي 
أو خــارق لــلطبيعة)، بــل كــمبدأ لــلحياة يشــتمل عــلى كــل مــا هــو مــوجــود. ومــن غــير املــهم 
وجــود عــدد مــن اآللــهة األدنــى مــنه (ســواء كــانــت مــئات أم آالف اآللــهة). فــإن بــراهــمان 

هو املبدأ املحايد الذي من خالله، وبه يكون كل الواقع جزءاً. 
مـــن بـــني املـــفارقـــات الـــهندوســـية نجـــد أنـــه يُـــنظَر إلـــى 
ــــــــه ”غـــــــــير شـــــــــخصانـــــــــيّ - غـــــــــير  بـــــــــراهـــــــــمان عـــــــــلى أنّـَ
شــــخصي“ ولــــكنه فــــي الــــوقــــت عــــينه غــــير مُــــَميَّز عــــن 
اإلنـسانـية. أمـا بـالنسـبة لـلمسيحية، فـإن اهلل هـو إلـه 
شــــخصانــــي مُــــتفرّد وشــــخصيّ قــــريــــب مــــن خــــليقته. 
كــما أنَّ طــبيعة اهلل الــفائــقة أو املــتسامــية ال تــنتقص 
مــــــن كــــــونــــــه إلــــــهاً شــــــخصياً، وذلــــــك أنــــــها تــــــميّزه عــــــن 
خـــليقته فحســـب. فـــمفهوم تـــميّز اهلل عـــن خـــليقته هـــو 
مـــفهوم مـــركـــزي ومـــحوري فـــي الـــفكر املـــسيحي، إال 

أنََّه مفهوم ال يمكن تصديقه بالنسبة للهندوسية. 
لـطاملـا تـّم إجـراء مـقارنـات بـني املـفاهـيم الـهندوسـية 
واملـــــفاهـــــيم املـــــسيحية عـــــن اهلل وذلـــــك عـــــلى اعـــــتباره 
ثـالـوثـاً إلـهياً. وغـالـباً مـا يـتم مـساواة اإللـه املـسيحي 
الــــذي أعــــلن عــــن ذاتــــه مــــن خــــالل األقــــانــــيم الــــثالثــــة: اآلب واإلبــــن والــــروح الــــقدس، مــــع 
الــــتعليم الــــهندوســــي عــــن اإللــــه الــــذي يــــقول أنــــه بــــراهــــمان وڤــــيشنو وشــــيڤا (الــــخالــــق - 
ـــر). إال أنَّ هــــذا املــــقارنــــة والتشــــبيه إنــــما هــــي عــــملية مُــــضلِّلة. فمجــــرد  الــــحافــــظ - املُــــدمّـِ
الـــنظر إلـــى حـــقيقة كـــون املـــسيحية تـــتبنى عـــقيدة ســـمّو اهلل وتـــمايـــزه عـــن خـــليقته تُظهـــر 
ـه مــبدأ مُــحايــد لــلواقــع  بــطالن هــذا الــتشابــه. ونــتيجًة لــنظرة الــهندوســية إلــى اهلل عــلى أنّـَ
فـإن ثـالـوث اآللـهة الـهندوسـي لـيس إال تجـليّات أو مـظاهـر مـختلفة لـذات الـواقـع. إال أنَّ 
ـــه واحــــد مــــن حــــيث الــــجوهــــر ومُــــثلٌَّث مــــن حــــيث األقــــنومــــية  الــــرؤيــــة املــــسيحية هلل تــــقول أنّـَ
(الـــشخصية). فـــاهلل اآلب هـــو الـــخالـــق الـــُكليّ الـــقدرة. فـــاهلل قـــادٌر عـــلى كـــلِّ شـــيء وفـــي 
د لـــــلالهـــــوت فـــــي  الـــــوقـــــت عـــــينه كـ ”آب“ هـــــو إلـــــه شـــــخصيّ ومُـــــحّب. واإلبـــــن هـــــو تجسّـــــ
شـــــخص يـــــسوع املـــــسيح، والـــــذي دوره الـــــرئـــــيسي هـــــو الـــــخالص. والـــــروح الـــــقدس هـــــو 

42”الربُّ املُحيي“ وهو الذي يُقدِّس ويُعزّي ويُعلِّم. 

42 راجع قانون اإلیمان النیقاوي.

راما حامل الفأس



ـه خــالــق مــثل اهلل اآلب فــي املــسيحية.  يُــنظر إلــى بــراهــمان فــي الــهندوســية عــلى أنّـَ
لــكن عــمل الخــلق الــذي يــقوم بــه بــراهــمان يــنطوي عــلى خــلق مــظاهــر وتجــليات جــديــدة 
ر بـــــشكل ُمســـــتمر. أمـــــا بـــــالنســـــبة لـــــلمسيحية فـــــإن اهلل قـــــد خـــــلق  لـــــلواقـــــع، والـــــتي تُظهَـــــ
الــسموات واألرض فــي إطــار زمــني. وبحســب الســرد الــذي يُــقدِّمــه ســفر الــتكويــن فــإنَّ 
هــذا اإلطــار الــزمــني كــان ســتة أيــام (الــتكويــن اإلصــحاح األول)، وبــعد ذلــك اســتراح 
ِمَلُه فـــي الخـــلق كـــان  َمَلُه الـــذي عَـــ اهلل فـــي الـــيوم الـــسابـــع واخـــتتم بـــتصريـــح يـــقول أنَّ عَـــ

”حسناً جداً“ (التكوين ١: ٣١) وبأنَّه عمل ُمكتمل (التكوين ٢: ١). 
ـه اإللــه الــحافــظ. فــالــخالئــق الــتي خــلقها بــراهــمان  تــتم اإلشــارة إلــى ڤــيشنو عــلى أنّـَ
دات مُـــــختلفة مـــــوصـــــوفـــــة فـــــي  ــــ يَـــــحفظها ڤـــــيشنو. وتـــــتم عـــــبادة ڤـــــيشنو فـــــي عشـــــرة تََجسّـُ
األدبـــيات الـــڤيديـــة. عـــندمـــا يـــتم تهـــديـــد الـــنظام (Dharma) فـــإنَّ ڤـــيشنو يـــترك الـــعالـــم 
دات العشر ليستعيد النظام من جديد ويُحافظ عليه.  السماوي ويتخذ إحدى التجسُّ
دات مـن  دات هـو عشـرة، وتـرتـقي هـذه التجسّـُ إن الـعدد الـتقليدي املُـعطى لهـذه التجسّـ
الـــــــسمات أو الـــــــشكل الـــــــحيوانـــــــي (Theriomorphic) إلـــــــى الـــــــسمات أو الـــــــشكل 

البشري (Anthropomorphic). وهي التالية:  
ورمـــــا -  الـــــسمكة (مـــــاتـــــسيا - Matsya)، الســـــلحفاة (كُـــــ
Kurma)، الــخنزيــر (ڤــاراهــا - Varaha)، الــرجــل-األســد 
(نــــــــــــــــاراســــــــــــــــيما - Narasimah)، الــــــــــــــــقزم (ڤــــــــــــــــامــــــــــــــــانــــــــــــــــا - 
Vamana)، رامــــــــــــا حــــــــــــامــــــــــــل الــــــــــــفأس (بــــــــــــاراســــــــــــورامــــــــــــا - 
Parasurama)، املـــــــــلك رامـــــــــا، كـــــــــريـــــــــشنا، بـــــــــوذا، وآخـــــــــر 
د ُمســـــــــــــــتقبلي وهـــــــــــــــو كـــــــــــــــالـــــــــــــــكني  دات هـــــــــــــــو تجسّـــــــــــــــ التجسّـــــــــــــــ

 .(Kalkin)43

د الـــوحـــيد  ــ يـــسوع املـــسيح فـــي املـــسيحية هـــو التجسّـُ
هلل. وكــما هــو الــحال فــي الــهندوســية فــإن هــذا التجســد 
كــــــان ضــــــروريــــــاً الســــــتعادة الــــــنظام، لــــــكن كــــــانــــــت هــــــذه 

اإلســتعادة ضــروريــة وجــوهــريــة لــتحقيق املــصالــحة بــني اهلل والخــليقة مــن خــالل الــعمل 
الـكفاري املُحـدَّد بـالـصليب. لـذلـك فـإنَّ يـسوع املـسيح لـم يـأت ”لـيحفظ“ الـنظام املـوجـود 
وفـق حـالـته الـراهـنة. إنـما كـان عـمل األقـنوم الـثانـي مـن الـثالـوث هـو عـمل إلعـادة الخـلق 

واستعادة الخليقة التي أمست في حالة غربٍة عن اهلل نتيجًة للخطيئة. 

 Encyclopaedia Britannica, 15th ed., s.v. “Hinduism.”43

كورما أحد تجسدات ڤيشنو



شــــــيڤا هــــــو اإللــــــه الــــــثالــــــث مــــــن الــــــثالــــــوث 
ـــر. ويُــــعتبر  الــــهندوســــي، ويحــــمل لــــقب املُــــدمّـِ
شـــــــيڤا مـــــــن أكـــــــثر اآللـــــــهة املـــــــتناقـــــــضة فـــــــي 
الــــهندوســــية، وذلــــك ألنــــه إلــــه يُظهــــر الــــرحــــمة 
ومـــن ثـــمَّ بـــعد لحـــظات يـــتحول لـــيصبح اإللـــه 
ــــه يُـــــمثِّل املـــــيل إلـــــى الـــــتقلب  ــــر. إنّـَ الـــــذي يُـــــدمّـِ
وعـدم االنـتظام. ويـتم ادخـال عـنصر اإلثـارة 
الــــجنسية فــــي عــــبادة شــــيڤا. غــــالــــباً مــــا تــــتم 
 (Linga) عـبادة شـيڤا مـن خـالل رمـز لـينغا
أو رمــــز الخــــلق. ويــــتم تــــصويــــر لــــينغا غــــالــــباً 
عـــــلى شـــــكل عـــــضو تـــــناســـــلي ذكـــــري إال أنَّ 
هـــــــــذا االمـــــــــر يـــــــــنطوي عـــــــــلى تـــــــــضليل. لـــــــــقد 
تــــــــعرض شــــــــيڤا لــــــــإلغــــــــراء مــــــــن قِــــــــبَل اإللــــــــهة 
بـــــــاڤـــــــارتـــــــي (Pavarti)، وهـــــــي الـــــــتي يـــــــتم 
تحــــــديــــــد شــــــخصيتها مــــــن خــــــالل عــــــدد مــــــن 

 ،Devi -اآللــــــهة الــــــنسائــــــية املُــــــختلفة (ديــــــڤي
كالي Kali) وهي مصدر قوة شيڤا. 

ال يـوجـد فـي املـسيحية أي نـوع مـن أنـواع الـتشابـه مـع شـيڤا وذلـك فـي عـقيدتـها عـن 
األقـنوم الـثالـث مـن الـثالـوث املـقدس. فـالـروح الـقدس ال يـشابـه شـيڤا فـي كـونـه مُـدمّـرا، 
بــل هــو ”الــربُّ املُــحيي“ (كــما يــرد فــي قــانــون اإليــمان الــنيقاوي). وهــنا ال بــّد أن نُــكرِّر 
أن األقــانــيم الــثالثــة فــي الــثالــوث املــسيحي هــي مــن جــوهــر إلــهي واحــد وليســت ثــالثــة 
آلـــهة مـــنفصلني. إن املـــسيحية تـــلتزم بـــشكل متشـــّدد بـــالـــتوحـــيد فـــي حـــني أنـــنا نجـــد مـــا 

يخالف ذلك في الهندوسية التي تعلم بتعّددية اآللهة. 

الخلق وفق التعليم الهندوسي 

إن الخـلق هـو مـن بـني اإلخـتالفـات املـهمة الـتي نجـدهـا بـني املـسيحية والـهندوسـية، 
فــــاملــــسيحية تُــــعلِّم بــــأن اهلل خــــلق الــــعالــــم مــــن الشــــيء (ex nihilo). ونجــــد فــــي الــــلغة 
الــــــــسنسكريــــــــتية قــــــــوالً مــــــــأثــــــــوراً يُــــــــعلِّم بــــــــالــــــــنقيض مــــــــن ذلــــــــك فــــــــيقول : (نــــــــاڤــــــــاســــــــتونــــــــو 

ڤاستوسيدهيه) ”من الشيء ال يمكن أن يأتي شيء.“ 

رسم لإللهة كالي



الكارما والتقّمص والخالص 

 (Atman) إن الــــــفكر الــــــهندوســــــي يــــــرتــــــكز عــــــلى تــــــعالــــــيم أســــــاســــــية وهــــــي أتــــــمان
وبــراهــمان (Brahman) وكــارمــا (Karma). أمــا الــكارمــا فــهي قــانــون يشــبه قــانــون 
الــــعدالــــة الجــــزائــــي، حــــيث أنَّ ســــلوك املــــرء وأفــــعالــــه تــــودي بــــه إلــــى الخــــروج (مــــوكــــشا - 
Moksha) مــن (شــكل) الــوالدة الــسابــقة إلــى والدة وفــق شــكل أعــلى أو أدنــى لــلحياة 
ت فـــي الـــحالـــة الـــوجـــوديـــة الـــسابـــقة. إن  فـــي دورة الـــتناســـخ بـــناًء عـــلى األفـــعال الـــتي تـــمَّ
الـروح (أتـمان Atman) عـالـقة فـي حـالـة الـتجول هـذه (سـامسـرا Samsara)، والـتي 
تـــنتهي بـــأن يـــصبح كـــل مـــن أتـــمان وبـــراهـــمان ُمحـــدَّديـــن ومُـــعرَّفـــني. ونجـــد أن الـــكارمـــا 
الــسيئة املســتمرة تــؤدي إلــى إعــادة الــوالدة ضــمن أشــكال حــياة أدنــى. وهــذا هــو أحــد 
األسـباب الـتي تـجعل مـن الـفقر املـتقع والـالمـساواة اإلجـتماعـية املـوجـودة فـي الـطبقات 
الــــدنــــيا ال تــــثير ردود فــــعل مــــتعاطــــفة مــــن قِــــبَل األغــــنياء، وذلــــك ألنــــه يُــــنظر إلــــى مــــحاولــــة 
Lila). إن الــــحقيقة بــــالنســــبة  44الــــتدخــــل عــــلى أنــــها مــــقاطــــعة لــــلعملية الــــكونــــية (اليــــال 

 . (Maya - مايا) 45للهندوس هي روح وكّل املادة هي وهم

44 الیال (Lila): المسرحیة العظیمة أو دور الخلق الذي لعبھ هللا في الدراما الكونیة.

45 مایا - Maya: الوھم؛ اإلبتعاد عن المسار أو فقدان الرؤیة الصائبة ألساس عقیدة الوجود، أي عالقة المرء بھیر كریشنا.

كالكني، التجسد املستقبلي لڤيشنو.



يــعمل الــهندوســي املُــتديّــن مــن أجــل الهــرب مــن دورة إعــادة الــوالدة مــن خــالل اتّــباع 
إحــدى املــدارس الــفكريــة الســت الــتي ســبق تــقديــمها أعــاله. كــما يــمكن لــلمرء أن يــتّبع 
46مســلك جــنانــا مــارغــا - Jnana marga (مســلك املــعرفــة)، أو مســلك كــارمــا مــارغــا 

 Bhakti - (مســـــــــــلك األعـــــــــــمال)، أو مســـــــــــلك بـــــــــــاكـــــــــــتي مـــــــــــارغـــــــــــا karma marga47

marga48 (مســـــلك الـــــتقوى). جـــــميع هـــــذه املـــــسالـــــك تـــــودي إلـــــى ذات الـــــنهايـــــة، وهـــــي 

ل الـطريـقة الـهندوسـية لـلخالص. وقـد أصـرَّ رامـاكـريـشنا وڤـيڤيكانـانـدا فـي الـقرن  تُـشكِّ
الـتاسـع عشـر عـلى أنّـَه تـمَّ تـلخيص جـميع األديـان ضـمن هـذه املـسارات الـثالثـة. ونجـد 
أن الحـــركـــات الـــتي نـــشأت ضـــمن الـــديـــانـــات املـــختلفة قـــد أكـــدت عـــلى واحـــدة أو أكـــثر 

منها. 
تـختلف الـنظرة املـسيحية الـتقليديـة لهـذه األمـور بـشكل كـبير عـن الـهندوسـية. فنجـد 

أن الــــفكر الــــهندوســــي يــــنفي الــــتمييز بــــني 
الــخير والشــر وذلــك ألن الــواقــع املــادّي هــو 
وهـم. ويـنشأ الـوهـم عـندمـا يـصبح الـبراهـما 
األســـــــــــــــمى الـــــــــــــــذي ال يـــــــــــــــخضع للشـــــــــــــــروط 
) خـــــــــــــــاضـــــــــــــــعاً  Nirgum - 49(نـــــــــــــــيرغـــــــــــــــوم

للشـــــروط فـــــي الـــــعالـــــم. فـــــالخـــــطيئة تـــــصبح 
ُمجــــــرَّد وهــــــم ألن كــــــل شــــــيء هــــــو بــــــراهــــــما 
 .(Pantheism - مــذهــب وحــدة الــوجــود)
الـكارمـا ليسـت خـطيئة بـمفهوم الـتمرّد عـلى 
اهلل، بــل هــي مجــرد جــزء مــعنّي مــن مــصير 
املــــــــــــــــرء. عــــــــــــــــلى الــــــــــــــــرغــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أن األدب 
الـــــــــــهندوســـــــــــي يـــــــــــتعامـــــــــــل مـــــــــــع اإلعـــــــــــتراف 
ــــه يـــــتم إنـــــكار املـــــسؤولـــــيّة  بـــــالخـــــطايـــــا إال أنّـَ

الشخصية عنها تجاه اهلل. 

46 جـنانـا مـارغـا - Jnana marga: وھـو مسـلك الـمعرفـة والـحكمة، وھـو واحـد مـن الـمسالـك الـثالثـة الـتي یـمكن اّتـباعـھا للھـرب مـن 

دورة إعادة الوالدة والوصول إلى النیرڤانا أو النعیم النھائي.

47 كـارمـا مـارغـا - Karma marga: أحـد الـمسالـك الـھندوسـیة الـتي تـودي إلـى الـنیرڤانـا ویـؤّكـد ھـذا المسـلك عـلى األعـمال. كـما 

وتحمل اسم كارما یوغا - Karma youga وھي الیوغا الفاعلة أي تطبیق المبادئ النظریة وتنفیذ الواجبات. 

48 بـاكـتي مـارغـا - Bhakti marga: أحـد الـمسالـك الـھندوسـیة الـثالثـة، وكـلمة بـاكـتي تحـمل مـعنى (اإلخـالص ، الـتقوى، أو الـعبادة). 

وبـالـتالـي فـإن بـاكـتي یـوغـا  Bhakti youga ھـي الـیوغـا الـمكّرسـة لمسـلك الـتقوى، وتشـتمل عـلى الـتأمـل، تـردیـد الـمانـترات (الـكلمات 
التي تستخدم أثناء التأمل) ومتابعة تعالیم المعلم (غورو - Guru). إن الباكتي ھي أكثر المسالك شعبیًة في الدیانة الھندوسیة.

49 نیرغون - Nirgun: وھو الذي ال یخضع لشروط أو صفات.

الطفل كريشنا مع مربيته ياشودا



لـذلـك فـإن الـخالص وفـق املـفهوم الـهندوسـي لـيس مـغفرة الخـطايـا املـرتـكبة ضـّد اهلل. 
إنـما الـخالص هـو الـسعي إلنـهاء كـّل املـعانـاة األرضـية، والهـرب مـن الـوهـم، والـوصـول 

بنجاح إلى النيرڤانا. ونقرأ في كلمات واحدة من املراثي الهندية الكلمات التالية: 
كم عدد الوالدات التي مرَّت، ال أستطيع أن أجيب. 

كم هو عدد تلك التي ستأتي، ال يوجد أي إنسان ليجيب؛ 
لكن هذا فقط ما أعرفه، وأعرفه بشكٍل جيّد، 

50أن األلم والحزن والغيظ هي على طول الطريق. 

بــالنســبة لــلمسيحية فــإن الــتاريــخ هــو ذو مــسار خــطّي. فــاملــوت بــالنســبة لــلمسيحي 
يـترجـم بـشكل مـباشـر إلـى الـحياة األبـديـة. أمـا فـي الـفكر الـهندوسـي فـإن الـتاريـخ هـو 
ذو مـسار دائـري أو دورّي، حـيث أن املـوت يـؤدي إلـى إعـادة الـوالدة وفـق أشـكال حـياة 
مــختلفة. وإعــادة الــوالدة هــي نــتيجة ضــروريــة وطــبيعية لــلكارمــا، ســواء كــانــت الــكارمــا 

جيدة أو سيئة. 

التجّسد 

لـــقد ســـبق وذكـــرنـــا أن الـــهندوســـية بـــالـــفعل تـــعترف وبـــصدٍق بـــالـــتدخـــل اإللـــهي فـــي 
دات العشـر لـإللـه ڤـيشنو (انـظر أعـاله). يُـعرف هـؤالء اآللـهة- الـتاريـخ مـن خـالل التجسّـ

البشـر بـإسـم أڤـاتـار - Avatar، وهـم الـذيـن انحـدروا 
مــن الــعالــم الــروحــانــي املــتسامــي إلــى الــعالــم الــوهــمي 
املــرئــي عــبر مــراحــل مــختلفة مــن الــتاريــخ. كــما وتــعتبر 
الخـليقة بـأسـرهـا بـالنسـبة لـلهندوسـية عـبارةً عـن مظهـر 
مــن مــظاهــر الــالهــوت، ويــلعب الخــلق دوراً نشــطاً فــي 
التجســـد. أمـــا فـــي املـــسيحية فـــإن التجســـد هـــو األمـــر 
أو الــنشاط الــذي كــشف مــن خــاللــه اهلل عــن نــفسه مــن 
خـــالل شـــخص يـــسوع املـــسيح. هـــذا التجســـد يـــختلف 
ــــه يـــــنطوي عـــــلى مـــــشاركـــــة ابـــــن اهلل  بـــــشكل جـــــذري ألنّـَ
الـوحـيد والـفريـد وغـير املحـدود. إضـافـًة إلـى ذلـك، فـإن 
هــــدف املــــسيح وفــــق املــــسيحية هــــو الــــقيام بــــدوره فــــي 

الـــتكفير والـــفداء مـــن الخـــطيئة وقـــد ثَـــبُتَت غـــرابـــة هـــذه الـــفكرة عـــن الـــعقيدة الـــهندوســـية. 

 S. H. Kellogg, A Handbook of Comparative Religions (Philadelphia: Westminster, 1899), 50

70.

رسم كريشنا من القرن السابع عشر



والتجســد وفــق الــعقيدة املــسيحية قــد حــدث مــرّةً واحــدة (غــالطــية ٤: ٤). أمــا بــالنســبة 
دات ويــــــبقى تجســــــد واحــــــد مســــــتقبليّ. كــــــما أن  َد تــــــسعة تجسّــــــ لــــــلهندوســــــية فــــــإنــــــه ُوجِــــــ
التجسـد الـفريـد ألقـنوم اإلبـن يـعني وفـق الـفكر املـسيحي أن الـخالص مـمكن فـقط مـن 
خـــالل املـــسيح وحـــده (رومـــية ٣: ٢٤؛ ٦: ٢٣). إال أن الـــهندوســـية تـــقدم فـــكراً مـــخالـــفاً 

حيث أنَّ الخالص هو مشروع عاملي وجميع املسارات تؤدي إلى اهلل. 
فــــي الــــعديــــد مــــن الــــِشيَع الــــهندوســــية يــــوجــــد اعــــتقاد يــــقول بــــأنَّ الــــبعض مــــن الــــقادة 

51العظماء كانوا أڤاتارات. ويُعتقد أن يسوع املسيح كان واحداً منهم. 

تعاليم أُخرى 

التـــزال الـــعديـــد مـــن األســـاطـــير الـــشعبية تـــشّكل مـــكّونـــاً مـــهماً مـــن مـــكّونـــات الـــحياة 
ــه قـــد تـــم تحـــديـــد هـــويـــة  الـــهندوســـية وقـــد تـــكيّفت بـــشكل مـــلحوظ مـــع الحـــداثـــة. ونجـــد أنّـَ
دات إلـــــهية. يـــــعتبر كـــــّل مـــــن  الـــــقادة الـــــديـــــننّي والـــــسياســـــينّي املـــــهمني عـــــلى أنـــــهم تجسّـــــ
الـفيلسوف شـانـكارا (Shankara) واملُـصلح اإلجـتماعـي مـهاتـما غـانـدي مـثاالن عـن 

ذلك. 
يــوجــد أهــمية خــاصــة لــبعض األمــاكــن املــقدســة مــثل نهــر الــغانــج (Ganges) الــذي 
يــقع فــي شــمال الــهند، حــيث يُــعتَبَر األكــثَر قــداســةً 
ـه قــد تــمَّ  بــني جــميع االمــاكــن األُخــرى. ويُــعتََقد أنّـَ
إســـقاطـــه مـــن الـــسماء مـــن قِـــبَل املـــلك بـــهاغـــيراثـــا 
(Bhagiratha) مـن أجـل تـطهير رمـاد أسـالفـه 
املــــوتــــى، وأصــــبح هــــذا املــــكان بحــــد ذاتــــه املــــكان 
الـــذي يتجـــمع فـــيه الـــهندوس لـــلعبادة أو ذّر رمـــاد 

أحبائهم املوتى من أجل تنقيته. 
الــتقوى واإلخــالص هــو أســلوب حــياة فــي الــهند. 
فــــعبادة اهلل تــــتم فــــي املــــنازل أكــــثر مــــما تــــتم فــــي 
الـعلن. ويـتم اإلحـتفال بـالـعديـد مـن الـطقوس فـي 
الــبيوت الــهندوســية والــتي تــعتبر غــريــبة بــالنســبة 
لــلمسيحينّي. يسجــل الــباحــث ڤــون شــتايــتنكورن 

مالحظاته التالية: 

51 األڤاتـارات االُٔخـرى تشـتمل عـلى: غـوتـامـا بـوذا، الـغورو نـانـاك، رامـا كـریـشنا،… الـخ. وتـمیل الحـركـات اإلصـالحـیة إلـى اعـتبار 

مؤسسیھا كأٰڤتارات. على سبیل المثال یعتقد اإلیكانكار أن بول تویتشیل (Paul Twitchell) ھو األڤاتار الُمعاصر. 
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يــوجــد أيــضاً اخــتالف فــي مــوقــف الــفرد مــن اهلل، وكــما هــو حــال الــغربــينّي 
فـإن الـهندوس يـمتلكون طـرق مـتعددة تـختص بـاهلل. ولـكن إن حـاولـنا اخـتيار 
مــــوقــــف مــــميز ومحــــّدد، فــــيمكننا الــــقول بــــأنّــــه فــــي الــــتعامــــل مــــع اهلل يــــمكن أن 
ـــه خــــاطئ تــــائــــب، أمــــا املســــلم  يــــوصــــف املــــسيحيّ بــــشكل أســــاســــيّ عــــلى أنّـَ
فـيوصـف بـأنّـَه عـبد مُـطيع فـي حـني أن الـهندوسـي يـقابـل إلـهه بـشكل أسـاسـي 

52بوصفه ُمضيفاً له. 

يـتابـع الـباحـث ڤـون شـتايـتنكورن فـي تحـديـد سـتة عشـر طـقساً مـنزلـياً أو مـا يـعرف 
 . (Upacaras) 53بإسم أوباكاراس

(١) يـــتم مـــرافـــقة اإللـــه، (٢) يـــتم تـــقديـــم مـــقعد لـــه… (٣) يـــعرض عـــليه املـــاء 
لغســل قــدمــيه، (٤) وكــذلــك وجــهه ويــديــه، (٥) يــعرض املــاء ملــضمضة فــمه … 
بــــعد ذلــــك فــــإن اإللــــه (٦) يســــتحم، (٧) يــــلبس مــــالبــــسه، (٨) يــــتزيــــن بــــعنايــــة 
بــالــفتائــل والــحبال املُــقدَّســة و (٩) يُــدهــن بــاملــراهــم الــعطرة، وتــكون غــالــباً مــن 
خشــب الــصندل والــكافــور والــزعــفران. ويــتلقى اإللــه (١٠) بــراعــم مــن أزهــاره 
لة، (١١) بـــخور، (١٢) ضـــوء مـــن قـــنديـــل يـــعمل مـــن خـــالل  أو أشـــجاره املُـــفضَّ
إحــــراق زيــــت الــــسمسم أو الــــزبــــدة املُــــذابــــه. ثــــمَّ يــــأتــــي دور وجــــبه الــــذبــــيحة أو 
الـــقربـــان حـــيث (١٣) يـــوضـــع أمـــام اإللـــه وبـــعد ذلـــك يـــوضـــع بـــعض مكســـرات 
الـــتبول (الـــيقطني الـــهندي). (١٤) فـــقط بـــعد أن يـــنتهي الـــضيف مـــن عـــشاءه 
يـــتم تـــقديـــم هـــديـــة لـــه، (١٥) وتـــنتهي بـــذلـــك الـــطقوس. (١٦) وفـــي الـــختام يـــتم 

54اجراء طواف تبجيلي لإلله. 

 Küng et al., Christianity and the World Religions, 244.52

53 أوبكاراس - Upcaras: وھي الشعائر التي یتم ممارستھا من ِقَبل الھندوسي الُمَتَعبِّد.

 Küng et al., Christianity and the World Religions, 245-246.54
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تشــــتمل الــــحياة الــــتعبديــــة الــــهندوســــية عــــلى اربــــع مــــراحــــل كــــل مــــنها تــــعرف بــــإســــم 
. املـــرحـــلة األولـــى مـــنها تـــعرف بـــإســـم مـــرحـــلة بـــراهـــماكـــاريـــن  (Ashrama) 55أشـــرامـــا

(Brahmacarin) وفـيها يـتعلم املـرء الـتقوى الـديـنية. املـرحـلة الـثانـية هـي غـريـهاسـثا 
56(Grihastha) حـــــيث يـــــصبح املـــــرء مـــــتأهـــــالً (وتـــــترافـــــق هـــــذه املـــــرحـــــلة مـــــع الـــــزواج) 

ويـــــــــتمتع الـــــــــرجـــــــــل فـــــــــيها بـــــــــلقب رّب الـــــــــبيت. املـــــــــرحـــــــــلة الـــــــــثالـــــــــثة هـــــــــي ڤـــــــــانـــــــــابـــــــــراســـــــــثا 
57(Vanaprastha) وهــــي املــــرحــــلة الــــتي يــــتم الــــوصــــول إلــــيها عــــند وجــــود األحــــفاد، 

ن  حــيث يــتم فــيها تــكثيف الــعبادة الــديــنية. أمــا املــرحــلة الــرابــعة فتحــمل اســم ســانّــياسِــ
ن عـــــن طـــــبقته  58(Sannyasin) وهـــــي مـــــرحـــــلة اخـــــتياريـــــة حـــــيث يتخـــــلى الـــــسانّـــــياسِـــــ

اإلجـتماعـية ويـصبح مـتجوالً زاهـداً ال مـأوى لـه، ويـسعى فـقط إلـى أن يـصبح مسـتنيراً 
ويتحد مع اهلل. 

إن الــــتأمــــل هــــو عــــنصر مــــهم مــــن الــــحياة الــــتعبديــــة. ويــــوجــــد الــــعديــــد مــــن األشــــكال 
واملقاربات لهذا التعبد وربما تكون اليوغا أكثرها شيوعاً. 

إن الـــــسمة األكـــــثر تـــــميّزاً لـــــلهندوســـــية هـــــي الـــــتعّدديـــــة الـــــشامـــــلة الـــــتي يـــــتم تـــــبنيها. 
ويـــــــالحـــــــظ أن الـــــــهندوســـــــية تـــــــتسامـــــــح وتـــــــتقبل أنـــــــظمة الـــــــفكر واألديـــــــان األُخـــــــرى غـــــــير 

الــــــهندوســــــية لــــــألســــــباب عــــــينها الــــــتي 
تــــــجعل الــــــديــــــانــــــات األخــــــرى ال تــــــتقبل 
بــعضها الــبعض. فــالــحقيقة الــتي فــي 
كــــّل ديــــن - مــــن مــــنظور هــــذا الــــديــــن - 
هـي أعـلى كـّل الـحقائـق. أمـا بـالنسـبة 
لـــلهندوســـية فـــإن أعـــلى الـــحقائـــق هـــي 
حــــــقيقة جــــــميع األديــــــان. لــــــذلــــــك فــــــإنــــــه 
وبحســـب الـــتعريـــف، الـــهندوســـية تـــقوم 
بــــــــتعديــــــــل ذاتــــــــها إلــــــــى أكــــــــثر أشــــــــكال 

التفكير تبايناً واختالفاً. 

 ،(Brahmacarin) وھـي الـمراحـل الـتعبدیـة األربـع لـلھندوسـیة وتشـتمل عـلى كـل مـن: (١) بـراھـماكـاریـن :Ashrama - 55 أشـرامـا

.(Sannyasin) (٤) ساّنیاِسن ،(Vanaprastha) (٣) ڤانابراسثا ،(Grihastha) (٢) غریھاسثا

56 غریھاسثا (Grihastha): وتعني رأس العائلة أو رب المنزل.

57 ڤانابراسثا (Vanaprastha): تشیر إلى من یعیش حیاة مضطربة وتأّملیة في الغابات.

58 سـاّنـیاِسـن (Sannyasin): وھـي الـمرحـلة الـتي یتخـلى فـیھا الـھندوسـي الـتقي عـن جـمیع أمـالكـھ األرضـیة وأصـدقـائـھ وعـائـلتھ فـي 

سبیل اإلتحاد مع ھیر كریشنا.

الرجل األسد - نارسيما



الخالصة 

نــــــــــحو ثــــــــــمانــــــــــني بــــــــــاملــــــــــئة مــــــــــن الــــــــــهندوس فــــــــــي الــــــــــعالــــــــــم هــــــــــم مــــــــــن الــــــــــڤيشناويّــــــــــني 
، فـي حـني أن النسـبة الـباقـية تـتوزع عـلى الحـركـات اإلصـالحـية  (Vaishnavites)59

يَع الـهندوسـية املسـتحدثـة، وأهـمها هـي أريـا-سـامـاج. كـان الـتأثـير  الـهندوسـية أو الـشِّ
الـــهندوســـي فـــي الـــعالـــم الـــغربـــي بـــعيد املـــدى وخـــاصـــة فـــي أمـــريـــكا وذلـــك خـــالل الـــقرن 
العشـريـن ومـا بـعده. وقـد وصـل تـأثـيرهـا فـي الـوقـت عـينه إلـى بـالد املشـرق ويـتم تـبني 
املُــثل الــعليا لهــذا الــديــن الــذي يــأســر الــكثير مــن األشــخاص وذلــك مــن خــالل الــتعابــير 

التي يتم تكييفها لتتوافق مع حاجات ورغبات الجمهور. 

معلومات إضافية 

مواقع الكترونية: 

  www.hinduismtoday.com 

إحصائيات: 

يــتم تــقديــر عــدد األشــخاص الــذيــن يــتبنون الــديــانــة الــهندوســية بــني ثــمانــمئة مــليون 
إلى مليار شخص حول العالم.  

ـَیع الـھندوسـیة الـتي یـقوم أتـباعـھا بـعبادة اإللـھ ڤیشنو. حـوالـي ثـمانـین بـالـمئة مـن الـھندوس فـي الـعالـم ھـم مـن  59 واحـدة مـن أشھـر الشِّ

الڤیشناوّیین.

http://www.hinduismtoday.com
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املجد هلل 

نـــصلي أن يـــكون هـــذا الـــعمل الـــبسيط ســـبباً ودافـــعاً لـــكم لـــلبدء فـــي دراســـة يـــومـــية 
لـــلغوص فـــي أعـــماق كـــلمة اهلل، لـــلتعرف عـــلى الـــرب اإللـــه الـــذي أعـــلن عـــن طـــبيعته وعـــن 

ه ووهبه لنا مجاناً.   الخالص الذي أعدَّه وأتمَّ

ال تــــترددوا بــــإرســــال اســــتفساراتــــكم و تــــساؤالتــــكم مــــن خــــالل الــــبريــــد اإللــــكترونــــي 
 info@reasonofhope.com :التالي

نـــدعـــوكـــم لـــزيـــارة مـــوقـــعنا اإللـــكترونـــي www.reasonofhope.com  لـــلتعرف 
عـــلى الـــكثير مـــن املـــواضـــيع الـــعلمية والـــتوراتـــية، كـــما يـــمكنكم الـــحصول عـــلى عـــدد مـــن 
الـكتب املـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها، والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ 

للكثير من األسئلة اإليمانية.  

صّلوا ألجلنا. 
فريق عمل في البدء.
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