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 هـ)٠٧/٠٩/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

الفلسـفة  :ا البحث دراسة العالقة بين الهندوسية والفكر الغربي ويشـمليتناول هذ المستخلص:

 حقيقـةاليونانية والديانة المسـيحية والفلسـفة الحديثـة والمعاصـرة، ويهـدف هـذا البحـث: إلـى بيـان 

قدسـة المكتـب العبـادات والعقائد والنظريات والمناهج ويف الالعالقة بين الهندوسية والفكر الغربي 

التاريخي والوصـفي المنهج يف هذا البحث: على  قد اعتمدُت معاصرة، والتجاهات الافلسفات والو

ير متبادل بـين الهندوسـية ثِ ر وتأْ : حصول تأثُّ التي توصلُت إليها النتائج من أهموالتحليلي والنقدي، و

والفكر الغربي يف مجاالت عدة، وأوصـي: بتوسـيع البحـوث والدراسـات حـول الهندوسـية والفكـر 

القيـام و تخصـيص بحـث عـن العصـر الرومانسـي يف الغـرب وتـأثره بالهندوسـية، ومن ذلـك: الغربي

 ،بدراسة عن أثر المسيحية يف الهندوسية ودراسة عن أثر الفلسفة الغربيـة المعاصـرة علـى الهندوسـية

الحــذر مــن األفكــار المنحرفــة التــي ظهــرت يف مجــاالت التــدريب والتطــوير وعلــم الطاقــة  وينبغــي

ء والتــي هــي يف األســاس مــن عقائــد الهنــدوس وتجــارهبم تــم إعــادة تــدويرها يف الغــرب واالستشــفا

 ونشرها يف العالم. 

 .الهندوسية، الفكر الغربي، المسيحية، الفلسفة، مقارنة األديان الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This study shows the relationship between the Hinduism and the 
western thought including The Greek philosophy, the Christianity, and the modern 
and contemporary philosophy, The research aims to identify the reality of the 
relationship between Hinduism and western thought in different fields including: 
curricula, theories, beliefs, rituals, sacred books, philosophies, and contemporary 
trends, The researcher used the historical, descriptive, analytical and critical method. 
The result of the study proved that there is a mutual effect between Hinduism and the 
western thought in different fields. Therefore, the researcher recommended the 
following: Make a study about the western romantic era and how it was influenced by 
Hinduism. Make a study on the influence of Christianity on Hinduism. Make a study 
about the influence of western philosophy on Hinduism, To be aware of immoralities 
that appeared in different fields such as training and development, the energy science 
and healing, which are essentially Hindu beliefs and experiences, have been reused in 
the West and then to be published all over the world. 

Keywords: Hinduism, Western Thought, Christianity, Philosophy, Comparing 
Religions 
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 المقدمة

 

 أنفســنا شــرور مــن بــاهللا ونعــوذُ  ونســتْهديه ونســتغفُره ونســتعينُه نحمــُده هللا الحمــد إنَّ 

وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال ُمضل له ومن ُيْضلل فال هادي له وأْشهُد أن ال إله إال 

م شريك له وأشهُد أنَّ محمدًا عبُده ورسوُله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلَّ  اهللا وحده ال

 أما بعد: تْسليم� كثيرًا.

فإن الدراسات المتخصصة يف األديان والمذاهب والفلسفات تذهب إلى أنه كان 

هناك تواصل بـين الفكـر الهندوسـي والفكـر الغربـي خـالل القـرون األولـى مـن نشـأة 

الهندوسية، لكن حصل انقطاع كبير ألزمان طويلة حتى أن أوروبا كانت تجهـل مكـان 

ــذا اال ــد، وله ــوصالهن ــرقي وبالخص ــر الش ــي والفك ــر الغرب ــين الفك ــر ب ــاع الكبي  نقط

ــي« ــي  »الهندوس ــر الغرب ــم أن الفك ــن المه ــية والدينيــة لك ــة والسياس ــبابه التاريخي أس

، ومع عدم المقارنة بين »الهندوسي« المعاصر هو الذي بدأ البحث عن الفكر الشرقي

االسـتعمار الغربـي لـبالد  سلطة الفكر الغربي وهيمنته وبين تبعيـة الفكـر الشـرقي إبـان

الشرق؛ إال أن هذا االتصال حصل فيه تبـادل يف التـأثير، وانطلـق الفكـر الغربـي بشـتى 

صـوره مـن نظريـات ومنـاهج وأسـاليب حديثـة، كاالسـتعمار واالستشـراق والرتجمـة 

واالبتعاث والتخصصات العلمية والتبشير وغير ذلك، واتسم الفكر الغربي باالنفتـاح 

 ديان والثقافات. على شتى األ

ماتـْت  فالفكر الغربي الحديث والمعاصر كما انفتح على ثقافات وديانات غـابرة

واندثرْت وبقيت آثارهـا كاليونانيـة والفرعونيـة فكـذلك انفـتح علـى ثقافـات وديانـات 

ظهرت منذ القـدم وال زالـت موجـودة كالـديانات الشـرقية، مثـل الهندوسـية والبوذيـة 
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لكونفوشوســية، والفكــر الغربــي يف دراســته لهــذه الــديانات لــم والجينيــة والطاويــة وا

يبحث فيها لمجرد االطالع والمعرفة والدراية؛ بل وصل لدرجـة االعتنـاق واالنتمـاء، 

وتم لبعض أعالم الفكر الغربي قراءة الكتب الشرقية وتم القيام برتجمة لتلـك الكتـب 

مــن مبــادئ الفكــر الشــرقي يف  إلــى اللغــات األوروبيــة، واســتلهم الفكــر الغربــي كثيــراً 

جوانب عدة من مجاالت الدين والدنيا، وتعترب الديانة الهندوسية أبـرز الـديانات التـي 

 تأثر هبا الفكر الغربي يف نواٍح متعددة.

وينبغي للباحث المسلم أن يكون على دراية ومعرفة بصور التأثر والتأثير ال 

 ى أهل الكتاب وذلك يف قوله تعالى:إلى حصول ذلك األثر عل سيما وقد أشار اهللا 

                                        

                                  ] :وقد قال ]٣٠التوبة ،

الهندوس هبذا القول لبعض آلهتهم، والديانة الهندوسية قديمة ظهرت قبل ظهور 

 اليهودية والنصرانية بمدة طويلة.

وألهمية البحث يف هذا الموضوع أحببت اإلسهام هبـذا البحـث يف هـذا الجانـب 

 .»الهندوسية والفكر الغربيالتأثر والتأثير بين «وقد جاء بعنوان: 

 :الموضوع أسباب اختيار *

علـى  تجلي العالقة بين الهندوسية والفكر الغربيمستقلة عدم وجود دراسة  -١

 .وحديث� رغم توافر المادة العلمية قديم� وجه التحديد

قلــة الدراســات اإلســالمية حــول الهندوســية وهــذا مــا يؤكــده واقــع البحــث  -٢

د هذا األمر بالعلمي يف مجال األديان،  عُض المختصين يف الهندوسية، فالديانـة وقد أكَّ

الهندوسية لهـا أثرهـا الكبيـر يف القـديم والحـديث علـى ديانـات واتجاهـات ومـذاهب 
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 وفرق وهذا يتطلب المزيد من الدراسة والبحث.

 أهمية الموضوع:* 

أن البحث يف هذا المجال يجلي صورة كانت غائبة عند بعض المختصين يف  -١

الفكـر الغربـي المعاصـر  االتجاهـات وبعـض األعـالم يف بعـضشأن األديان وهـي أن 

متســلطة، وإمــا هروبــ� مــن وعنــادًا يف وجــه الكنيســة ال مناكفــةً  إمــا الهندوســيةب تــأثروا

 .األزمات والواقع األليم بسبب الحروب أو أزمة الحداثة المعاصرة

لـى أن الدراسة المقارنة بين الديانات باب مهم يف العصر الحاضر، ويحتاج إ -٢

مزيد من البحوث والدراسات السيما والتأثير من بعـض الـديانات كالهندوسـية كبيـر، 

  وتأثير الفكر الغربي على العالم أجمع أيض� كبير.

التأكيد على قضية مهمة وهي هتافت الفكر الغربي خصوص� عنـد المتـأثرين  -٣

ر وخرافات وعقائد به، فليس كل الفكر الغربي ينبع من العقالنية بل دخلت إليه أساطي

 وثنية من الديانة الهندوسية.

ــض  -٤ ــي بع ــالي، وَتَلقِّ ــا الح ــى وقتن ــي إل ــر الغرب ــية يف الفك ــأثير الهندوس ــوة ت ق

المسلمين لبعض األفكار الهندوسـية إمـا مباشـرة عنـد دراسـتهم يف الغـرب، أو بطـرق 

ووســـائل أخـــرى بعـــد إدخـــال تلـــك األفكـــار والمعتقـــدات يف مجـــاالت التـــدريب 

 ستشفاء.واال

 أهداف البحث:* 

ــين  ــادل ب ــأثير المتب ــأثر والت يهــدف هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن مجــاالت الت

كتــب العبــادات والعقائــد والنظريــات والمنــاهج والالهندوســية والفكــر الغربــي يف 

، ويهدف إلـى بيـان أشـهر أعـالم الغـرب معاصرةالتجاهات االفلسفات والقدسة والم
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 هر أعالم الهندوسية الذين تأثروا بالفكر الغربي.الذين تأثروا بالهندوسية وأش

 مشكلة البحث:* 

يتناول البحث إشكالية التأثر والتأثير بين األديان وما يتبعها من أفكار وفلسـفات 

وكتب وغير ذلك، وهي من القضايا الهامة يف مجال دراسة األديان والتي كانـت محـل 

أن الفـرق األديـان، وهنـاك تـوفر يف اهتمام علماء اإلسالم وخاصـة الـذين بحثـوا يف شـ

الدراسـات المتصــلة بالموضـوع والتــي ُتَبـيِّن وتؤكــد مجـال التــأثر والتـأثير بــين الفكــر 

الغربــي والهندوســي وهــي بحاجــة لجمــع وترتيــب ودراســة وتحليــل ونقــد ومــن ثــم 

 الخروج بنتائج وتوصيات.

 تساؤالت البحث:* 

 يجيب البحث عن التساؤالت التالية:

 ل تأثر وتأثير بين الهندوسية والفكر الغربي؟هل حص -١

ومــا هــي األســباب الفكــر الغربــي المعاصــر بالديانــة الهندوســية اهــتم لمــاذا  -٢

 ؟والدوافع

 ما أبرز صور التقارب بين الهندوسية والفكر الغربي؟ -٣

 ما أهم المجاالت التي برز فيها التقارب بين الهندوسية والفكر الغربي؟ -٤

 العالقة بين الهندوسية والفكر الغربي؟متى بدأت  -٥

 من هم أبرز أعالم الفكر الغربي الذين تأثروا بالهندوسية؟ -٦

هـل تـأثر المسـلمون مـن التقـارب بـين الفكـر الهندوسـي والفكـر الغربـي يف  -٧

 العصر الحاضر؟
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 حدود البحث:* 

هج حدود البحث هي الديانة الهندوسية والفكر الغربي ويشمل ذلك بعض المنا

الكتـب المقدسـة وبعـض االتجاهـات نصوص ة ويوالفلسف يةالديناآلراء والنظريات و

 المعاصرة، وأما الحدود الزمانية فمنذ العصر اليوناين إلى العصر الحاضر. 

 منهج البحث:* 

اعتمــدُت يف هــذا البحــث علــى المــنهج التــاريخي وذلــك بتتبــع صــور التــأثر  -١

ــي والهند ــين الفكــر الغرب ــأثير ب وســي قــديم� وحــديث�، واعتمــدُت علــى المــنهج والت

الوصفي فقمُت بوصف صور التأثر والتأثير يف المناهج والعقائـد والفلسـفات معتمـدًا 

على الكتب والمصادر والبحوث ذات الصلة، وسرُت على المنهج التحليلي يف بعض 

 المواطن، وعلى المنهج النقدي يف عدة مواطن.

لحات الواردة يف البحـث وهـي متنوعـة بعضـها قمُت بالتعريف بأهم المصط -٢

 يتعلق بالعقائد وبعضها باألفكار وبعضها بالكتب وبعضها باالتجاهات المعاصرة.

دُت حصول التأثير المتبادل بين الفكر الغربي والهندوسي وذلك بالرجوع  -٣ أكَّ

وعـة إلى المصادر التي تؤكد العالقة بـين الفكـر الغربـي والفكـر الهندوسـي، وهـي متن

منها تاريخية ومنها فلسفية وبعض هـذه الدراسـات ألعـالم غـربيين، وبعضـها ألعـالم 

هنــدوس، وبعضــها دراســات إســالمية معاصــرة اختصــت بدراســة بعــض االتجاهــات 

 المعاصرة التي ظهرت يف الغرب ووفدت على بالد المسلمين. 

 الدراسات السابقة:* 

ن الهندوسية والفكر الغربـي وهنـاك لم أجد دراسة مستقلة حول التأثر والتأثير بي

 بعض الكتب والدراسات التي تناولت المقارنة بين الهندوسية والفكر الغربي وهي: 
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، ألبــي الريحــان »تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة يف العقــل أو مرذولــة« -١

 هـ).٤٤٠(ت البيروين

 .هـ)٥٤٨(ت ، ألبي الفتح الشهرستاين »الملل والنحل« -٢

للفيلسـوف ، »كبـار مفكـري الهنـد ومـذاهبهم علـى مـر العصـور:لهنـدفكر ا« -٣

 م).١٩٦٥-١٨٧٥( ألبير شويتزراأللماين 

 م). ٢٠١٦-١٩١٩( ، للدكتور األمريكي هوستن سميث»أديان العالم« -٤

 ، مريدرك ميلر، مجلـة ثقافـة الهنـد»أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي« -٥

 ).٥٦-٢٩( ٢عدد ،م١٩٦٢، ١٣مج -

، السيد »سفة الهندية دراسة بعض نواحيها مع المقارنة بالفلسفة الغربيةلالف« -٦ 

 .أبي النصر أحمد الحسيني

 ، فاسيليس جي فتساكس.»أفالطون واألوبانيشاد لقاء الشرق بالغرب« -٧ 

أثــر الفلســفة الشــرقية والعقائــد الوثنيــة يف بــرامج التــدريب واالستشــفاء « -٨

 اللطيف كردي.، د. فوز عبد»المعاصرة

، مـريم »الثيوصوفيا دراسـة لقضـية األلوهيـة يف الفكـر الثيوصـويف الحـديث« -٩

 .عنتابي

 ، د. هيفاء الرشيد.»حركة العصر الجديد مفهومها ونشأهتا وتطبيقاهتا« -١٠

ومع أهمية الدراسات السابقة والتي اسـتفدُت منهـا يف بحثـي إال أن هـذا البحـث 

بالبحــث يف العالقــة بــين الهندوســية والفكــر الغربــي يختلــف عــن الدراســات الســابقة 

بشكل أوسع يف المناهج والنظريات كالفيلولوجيا ونظرية األعراق، وكـذلك يف بعـض 

العقائــد والعبــادات الدينيــة وبعــض االتجاهــات، ويختلــف هــذا البحــث بالمقارنــة يف 
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أيض� بالبحث حقب تاريخية متفاوتة منذ العصر اليوناين وإلى وقتنا الحالي، ويختلف 

 يف مسألة التأثر والتأثير بين الفكرين الغربي والهندوسي فلكل منهما أثره يف اآلخر. 

 خطة البحث:* 

وفهـرس المصـادر  ،وخاتمـة ،وخمسة مباحـث ،يحتوي هذا البحث على مقدمة

 والمراجع.

 :وفيها أسباب اختيار الموضـوع، وأهميـة الموضـوع، وأهـداف البحـث،  المقدمة

حـــث، وتســـاؤالت البحـــث، وحـــدود البحـــث، ومـــنهج البحـــث، ومشـــكلة الب

 والدراسات السابقة. 

 :التعريف بالهندوسية والفكر الغربي المبحث األول. 

  :بين الهندوسية والفكر الغربيالمناهج والنظريات المبحث الثاين. 

  :العقائد واآلراء الدينية بين الهندوسية والفكر الغربيالمبحث الثالث. 

 الكتب المقدسة بين الهندوسية والفكر الغربي: عالراب المبحث. 

 :الفلسفة بين الهندوسية والفكر الغربي المبحث الخامس. 

  :وفيها أبرز النتائج والتوصياتالخاتمة. 

  .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث األول

 التعريف بالهندوسية والفكر الغربي

 

 :ه مطلبانوفي

 .سيةالمطلب األول: تعريف الهندو* 

 .أوًال: التعريف اللغوي

ـــا: ـــال له ـــميات فيق ـــدة مس ـــية ع ـــة الهندوس ـــى الديان ـــق عل ـــية« يطل  »الهندوس

، »الرباهمـة« ، ويف الكتب اإلسـالمية القديمـة عرفـت باسـم»الفيدية« أو »الربهمانية«و

 ARYAآريا دهرم (أو  )VEDIC DHARMويدك دهرم (واالسم الحقيقي للهندوسية 

DHARM( ي، أو أي: الدين اآلر)سناتن دهـرم SANATAN DHARM(  يعنـي الـدين

  .)١(القديم

 واليونـان فـارس »أهـل ألن« وذلـك »سند« جاء اشتقاق اسم الهندوسية من كلمة

 (الهنـد)، فقـالوا: الهـاء، إلـى السين حرف ويغيرون »سند« سواحل على يتجولون كانوا

 الهـاء بحـذف »اسـتان« فجعلوهـا علـيهم ثقيلـة كانـت »المقـر« معناهـا »استهان« وكلمة

 ديـنهم نسـب وإليهـا »هنـدو« للسـكان: وقـالوا الهنـد، أهـل مقـر أي »هندوسـتان« فقالوا

 وجمـع هندوكي، أو هندوسي الدين: هذا ألهل وقالوا الهندوكية. أو الهندوسية فقالوا:

 .»هندوسيون« السالم المذكر جمع وهو والنون بالواو العربية اللغة يف األولى الكلمة

 وجمـع والجمـع، اإلفراد حالة يف أي كالقوم للجنس الهندوس كلمة تعملتس كما

                                           
 ).٥٣٠( األعظمي، دراسات يف اليهودية والمسيحية وأديان الهندانظر:   )١(
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 .»هنادك« تكسير جمع الثانية

 وزادوا )IND( انـد فقـالوا: الهمـزة إلـى الهند من الهاء فغيروا اإلنجليزية أهل وأما

 وجـاء يف دليـل أكسـفورد: ،)١(»)INDIA( »انديا« :»اند« كلمة فصارت للنسبة )IA( إليها

مشتقة من كلمة يونانية تسيء نطق اسم هنر سندهو، الذي تسمى به  »دوسيهن« كلمة«

، وهناك من يرى أن كلمة الهندوسية وضعْت يف التـداول )٢(»»اندو« أيضا حضارة وادي

يف القرن الحادي عشر والثاين عشر فقط مـن قبـل الفـاتحين المسـلمين، واشـتقْت مـن 

ون على شواطئه ثم توسعوا فأطلقوه اسم هنر األندوس وأطلق على الناس الذين يعيش

، وهــذا غيــر )٣(علــى العــادات وعلــى األعــراف الســائدة لــدى أتبــاع الديانــة الهندوســية

صحيح ألن الذين سـموهم هبـذا االسـم: الُفـْرس واليونـانيون قـديم�، والمسـلمون يف 

  .»البيروين« كما فعل »أهل الهند« أو يقولون: »الرباهمة« كتبهم يسموهنم

الهندوسية ترجع إلى اسم بـالد الهنـد فهـذا االسـم معـروف قـديم� عنـد  وبما أن

العرب فقد َعَرفوا الهند بالعود الهندي وبالسيوف الهندية وغير ذلـك، وبـالرجوع إلـى 

  قــواميس اللغــة العربيــة القديمــة ال يتضــح ذكــر ســبب التســمية بالهنــد فمــنهم مــن 

ا اسـم بـالد والنسـبة هنـدي كزنجـي ، وأهنـ)٤( »الهند جيل من ولد قوط ابن حـام« يقول:

، ويف كتب اللغة ما يـدل علـى سـعة اسـتعمال لفـظ (هنـد) مـن حيـث اشـتقاقه )٥(وزنوج

                                           
 ).٥٣١-٥٣٠( األعظمي، دراسات يف اليهودية والمسيحية وأديان الهند  )١(

 ).٢/٩٨٥(للفلسفة  كسفوردأدليل   )٢(

 ).٣١١معجم األديان، هينليس (، )٣/١٤١٨( انظر: الموسوعة الفلسفية العربية  )٣(

 ).١٠/٦٩٨٩شمس العلوم، نشوان الحميري (  )٤(

 )٩/٣٤٩)، وتاج العروس، الزبيدي (٣/٤٣٨انظر: لسان العرب، ابن منظور (  )٥(
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تم ذكـر سـبب اشـتقاقه وذلـك نسـبة إلـى طبقـة  »الرباهمة« ، ولكن تسميتهم بـ)١(العربي

 .)٢( الرباهمة الذين يتولون مهام الدين فنسب الدين إليهم

مـة (الهندوسـية) يف كتـب المسـلمين قـديم� ال يعطـي وغالب ما ذكـر عـن الرباه

 الشيء الكثير عن تفاصيل الدين كالكتب المقدسة والعقائد وغير ذلك باستثناء ما كتبه

تحقيـق مـا للهنـد مـن مقولـة مقبولـة يف « هــ) يف كتابـه٤٤٠(ت »أبو الريحان البيـروين«

م اللغة السنسـكريتية واطَّلـع فقد أتى بما لم يسبقه إليه أحد، فقد تعل »العقل أو مرذولة

ن ذلك يف كتابه وجاء كتابا محكما مليء  على كتب الرباهمة (الهندوس) المقدسة ودوَّ

بالنصوص والشواهد واألسماء، وقد انتقد الدراسـات السـابقة عـن أديـان الهنـد وبـيَّن 

 يف كتابه بمعنى أخـص »الرباهمة« ، وقد استعمل البيروين كلمة)٣(ضعفها وعدم صحتها

 يريد علماء الرباهمة وقد أشار إلى نظام الطبقات وقول الرباهمة بأهنم خلقوا من رأس

 ، أمــا الكلمــة التــي اســتعملها بمعنــى واســع للداللــة علــى الهندوســية فهــي)٤(»بــراهم«

 (مقالـة الهنـد)، (كـالم الهنـد)، (اعتقاد الهنـد)، :فقد تكرر بشكل كبير يف كتابه »الهند«

، والبيروين دقيق جـدا يف )٥( (عقيدة الهند) (مذهب الهند)، الهند)،(نحلة  (فرقة الهند)،

مصطلحاته ومسمياته فال يطلق على أي دين ومذهب إال ما يرتضيه أصحابه ويسمون 

                                           
 .)٦/١١٥( ، األزهريهتذيب اللغةانظر:   )١(

الملــل والنحــل، )، ١/٨٦، الفصــل، ابــن حــزم ()٥٥(ص ، الخــوارزميتيح العلــوممفــاانظــر:   )٢(

 ).٢/٦٠٢( الشهرستاين

 )٤تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين (صانظر:   )٣(

 ).٧١انظر: المرجع السابق (  )٤(

 ).٤٣٨، ٢٤٥، ٢٣٦، ٢٢٠، ١٩٣، ٦٤، ٢٥، ٢٧، ١٦، ١٥انظر: المرجع السابق (  )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الزهراين د. عبدالغين بن محاد

  

٧٦١ 

جـواهر « أنفسهم به، وهبذا فإطالقه قريب مع التسمية المعاصـرة (الهندوسـية)، ويـرى

ن هذه التسمية أي الهندوسية أ - وهو أحد أعالم الهندوس -م) ١٩٦٤(ت »الل هنرو

يف الكتب القديمة تعني الشـعب ال أتبـاع ديانـة،  »هندو« حديثة وفيها إشكال ألن كلمة

أي األرض النبيلة، والعبارة القديمة التي تطلـق علـى الـدين  »آرياديشا« ويرى األنسب

ئـد ألن ذلك يشتمل على جميع العقائد الفيديـة والالفيديـة سـواء عقا »آريادهرما« هي

 .)١(الجينية أو البوذية أو الفيدية

وإذا كانت نسبة الهندوسية إلى الهند البلد الجغرايف المعروف فهـذا البلـد أوسـع 

ـة الهنـد وبـنجالد مما هو عليه حالي� فهـو يشـمل ، ومـع سـعة )٢(شيباكسـتان وجمهوريَّ

ت جغرافية الهند فقد عاشت أعـراق وقوميـات مسـتقلة عـن األخـرى يف اللغـة والعـادا

 .)٣(والديانة، ولم تعرف الهند معنى األمة الواحدة كما هو الحال يف أوروبا

 .ثاني�: التعريف االصطالحي

، وبخـالف سـائر )٤(يعود ظهور الهندوسية إلى ما قبل ظهور المسيحية بزمن بعيـد

األديان فالهندوسية ال يعـرف لهـا مؤسـس وال مصـادر أو عقائـد محـددة معتمـدة عنـد 

، وكـذلك تفتقـر )٥(وكتبهـا المقدسـة ال يعـرف مؤلفوهـا وتـاريخ تأليفهـا جميع األتبـاع،

                                           
 ).٩٥-١/٩٤ند، هنرو (انظر: اكتشاف اله  )١(

، وانظـر: أديـان الهنـد )٣/٢٣٧٠( ، أحمـد مختـار عمـرمعجـم اللغـة العربيـة المعاصـرةانظر:   )٢(

 ).١٨الكربى، أحمد شلبي (

 .)٢٤٨( حضارات الهند انظر:  )٣(

 ).٣٨انظر: أديان الهند الكربى، أحمد شلبي (  )٤(

 =معجـم األديـان،، و)١/٩٦هنـرو (انظـر: اكتشـاف الهنـد، )، ٣٨-٣٧( المرجع السابقانظر:   )٥(
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الهندوسية إلى الوحدة الدينيـة وذلـك نتيجـة نظـام الطبقـات الـذي رغـم إلغائـه ال زال 

، وال زال إلى اليـوم تعريـف الهندوسـية فيـه إشـكال وذلـك ألهنـا بـال عقيـدة )١( موجوداً 

ف الحكومُة الهندية ال هندوسَي بأنه الهندي وهذا يشـكل عليـه وجـود محددة فتارة ُتعرِّ

ديانــات أخــرى كاإلســالم والمســيحية واليهوديــة والزرادشــتية، وكــذلك يشــكل عليــه 

  .)٢(وجود شعوب أخرى يف الهند كباكستان والنيبال وبنغالديش

 ومن هنا تعددت التعريفات حول الهندوسية، ومن تلك التعريفات ما يلي: 

دوسية هي مصطلح أطلق يف القرن التاسـع عشـر علـى الهن« فهناك من يقول: -١

مجموعة أنظمٍة فكرية معقدة ومتعددة للغاية، وكان من أطلقه هو غيرهم من الغـربيين 

 .)٣(»الذين لم يقدروا ذلك التعقيد

 ) Shivaشـيفا(أو  )Vishnuفشنو (الهندوسية هي اتباع أو عبادة اإلله « وقيل: -٢

 . )٤(»تجسيداهتم، أو مظاهرهم أو أزواجهم أو ذريتهمأو  )Shaktiشاكتي (أو اإللهة 

 والممارسـات المعتقـدات لمجموعـة الغربـي االسم هو »الهندوسية«« وقيل:-٣

 نسـبة )Vedic (باالنجليزيـة »فيديكا« والمسماة مرنة بطريقة والمرتبطة المختلفة الدينية

                                           
 ).١٥٢فكر الهند، شويتزر (، و)٣٠٦هينليس (=

 .)٤٥المجتمع الهندي، محمد أحمد محمد (انظر:   )١(

، دراسـات يف اليهوديـة والمسـيحية وأديـان الهنـد)، و١٠٧انظر: المعتقـدات الدينيـة، بارنـدر (   )٢(

ــي ــون (و ،)٥٣٠-٥٢٩( األعظم ــد، لوب ــارات الهن ــر، )١٠٠حض ــرو انظ ــد، هن ــاف الهن : اكتش

)٩٧-١/٩٦.( 

 ).١٩( هاميلتون، الفلسفة الهندية  )٣(

 ).١٠٧انظر: المعتقدات الدينية، بارندر(  )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الزهراين د. عبدالغين بن محاد

  

٧٦٣ 

  .)١(»المقدسة النصوص تلك إلى

ــل: -٤ ــ« وقي ــار والمف ــن األفك ــق م ــالق نس ــدين واألخ ــادت يف ال ــي س اهيم الت

والفلسـفة يف الهنــد مــن أوائـل العصــور الوســطى حتــى وقتنـا الحاضــر ويشــمل مجــال 

الهندوسية معظم العبادات والمـذاهب الدينيـة الهنديـة التـي تقـوم علـى أسـاس عبـادة 

 .)٢(»اإللهين فيشنو وسيفا

 :أهــل األديــانأمــا البيــروين فــيخص الهندوســية بقــولهم بالتناســخ عــن ســائر  -٥

 .)٣(»التناسخ علم النحلة الهندّية فمن لم ينتحله لم يك منها ولم يعّد من جملتها«

فـالتعريف الصـحيح للهندوسـي: هـو الـذي « :ويقول الدكتور األعظمي  -٦

 .)٤(»ولد بين أبوين هندوسيين بغض النظر عن العادات والتقاليد والعبادات

يس هو االسم الحقيقي لهذه الديانة ولكن ومما تقدم يتضح أن اسم الهندوسية ل

الهندوس ارتضوا هذا االسم!، ومع كثرة أتباع الهندوسـية وانتشـارهم يف العـالم وقـوة 

تأثير الهندوسية يف الفكر الغربي قديم� وحديث�؛ إال أن الهندوس ارتضوا هـذا االسـم 

مـا يعـاين منـه  وتقبلوه وهذا يـدل داللـة واضـحة علـى إشـكالية االنتمـاء والهويـة وهـو

الهندوس منذ القدم وإلى هذا الوقت حتى صـار الـدين الهندوسـي يختلـف عـن سـائر 

األديان، بل كانت عقائده المتضاربة سبب� يف نشأة ديانات أخرى، والشاهد علـى ذلـك 

أن يثور ضد تعاليمها بعض أتباعها الذين قاموا بتأسيس ديانات منشقة عـن الهندوسـية 

                                           
 ).٢/٩٨٥( دليل اكسفورد للفلسفة  )١(

 .، إشراف روزنتال ولودين)٥٦٢( ةيالموسوعة الفلسف  )٢(

 ).٣٨تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين (  )٣(

 ).٥٣٠هودية والمسيحية وأديان الهند، األعظمي (دراسات يف الي  )٤(
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 والسيخية.كالبوذية والجينية 

 

 المطلب الثاين: تعريف الفكر الغربي:* 

الفكر الغربي يمتد منذ عصـر الفلسـفة اليونانيـة وإلـى عصـرنا الحاضـر، ويشـمل 

الفكر الغربي االتجاه الفلسفي واالستشراقي والتبشـيري المسـيحي، وقـد ُكتبـْت عـدة 

يونانيـة كتب ومؤلفات حول الفكـر الغربـي وأشـارْت تلـك الدراسـات إلـى الفلسـفة ال

والديانة المسيحية واالتجاهـات الفلسـفية الحديثـة كـالتنوير والرومانسـية والوجوديـة 

يف  »الغـرب« م) مصـطلح٢٠١٦-١٩٢٢( »هوسـتن سـميث« ، وقد اسـتعمل)١(وغيرها

فتارة يقارهنا مع المسيحية  »أديان العالم« مقارنته مع الهندوسية يف مواطن عدة يف كتابه

فكـر « يف كتابـه »ألبير شـويتزر« كذلك فعلو تجاهات الفكرية،وتارة مع الفالسفة واال

يف مقابل الهندوسـية يف مـواطن عـدة مـن  »الفكر الغربي« فقد استعمل مصطلح »الهند

  كتابه.

مهـم جـدًا لمعرفـة التـداخل بـين  »الفكـر الغربـي« وهذا االصطالح المركـب أي

تبسـت كثيـرًا مـن الفكـر اليونـاين االتجاهات يف الفكر الغربي، فالفلسفة الغربية مـثالً اق

والديانة المسيحية يف أفكارها الفلسفية، وكذلك المسيحية استفادت من االستعمار يف 

القيام بالتبشير يف البلدان المستعمرة، واستعان االستعمار بالمستشرقين لمساعدهتم يف 

تعملوه يف فهم األديان واللغات والعادات، ثم إن هذا المصطلح ارتضاه الغربيون واسـ

                                           
انظر كتاب: الموت يف الفكر الغربي، جاك سورون، وكتاب: تـاريخ الفكـر الغربـي، سـكيربك   )١(

 وغيلجي.
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الفكــر « مؤلفـاهتم وأبحــاثهم، حتــى غــدا لــه خصوصـيته المعاصــرة، فهــو يختلــف عــن

والــذي يضــم ديانــات كثيــرة وبلــدان متنوعــة وثقافــات مختلفــة عــن بعضــها  »الشــرقي

اآلخر، بينما الفكر الغربي لـه خصوصـيته المكانيـة والدينيـة والفلسـفية واالستشـراقية 

  كر الشرقي.واالستعمارية والتي تميزه عن الف

* * * 
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 المبحث الثاين

 المناهج والنظريات بين الهندوسية والفكر الغربي

 

 :مطلبانوفيه 

  .اللغة السنسكريتيةالفيلولوجيا والمطلب األول: * 

لدراسـة النصــوص القديمــة، وكـان الكتشــاف التشــابه  )١(»الفيلولوجيــا« نشـأ علــم

ــْكِرْيتِيَّة نَْس ــة السَّ ــين اللغ ــر ب ــة الق )٢(الكبي ــد  -ديم ــة عن ــب المقدس ــة الكت ــي لغ ــي ه والت

وبين اللغات األوربية أثره البالغ على بعض الغربيين الذين وجدوا يف هذه  - الهندوس

 األوروبيـة الشـعوب انطلقـت القومي الوعي بوادر أولى بروز ومع« الصلة هوية جديدة

ــث ــن تبح ــا ع ــة، مقوماهت ــا الكياني ــة وأوله ــا اللغ ــتودع باعتباره ــاف المس ــربات ظالح  لخ

 عهـدها أول ارتبطـت التـي الفيلولوجيـة األبحـاث ازدهـار إلى أدى مما الحية، الشعوب

 تلبـث ولـم والموضـوع، النهج يف له مغايرا علما تشكل أن قبل المقدس الكتاب بتفسير

 بـين وطيـدة قرابـة إثبـات إلـى السنسـكريتية اكتشـاف أثـر تتجـه راحـت أن األبحاث هذه

                                           
ــا:   )١( ــتقاقهاالفيلولوجي ــات واش ــول الكلم ــن أص ــث ع ــم يبح ــة عل ــار الفكري ــة اآلث ــي دراس ، وه

ائق للــرتاث الفكــري المكتــوب، انظــر: والروحيــة دراســة تقــوم علــى النصــوص وتحقيــق الوثــ

المعجم الشامل لمصطلحات  )،٣/١٧٦١معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر (

 ).١٤)، وعلم اللغة، علي عبدالواحد وايف (٦٣٢الفلسفة، عبدالمنعم الحفني (

آلريين الـذين السنسكريتية: هي اللغة القديمة للكتب المقدسة عند الهندوس وهي لغة الغزاة ا  )٢(

دراسـات يف اليهوديـة أسسوا الديانة، وهي تتشابه مع اللغة الفارسية واللغات األوربيـة، انظـر: 

 .)٥٢٧-٥٢٣والمسيحية وأديان الهند، األعظمي (
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 كـان وقـد مشـرتك، أوروبي - هندو أصل إلى انتماءها ترجح األوروبية اللغات مختلف

 الفرضـية هـذه لنشـوء مهـد من أول الهند بالد يف اإلنجليز الحكام أحد جونز وليام السير

 علــى الفــت، تشــابه وجــود عــن م١٧٨٦ عــام كالكوتــا يف العلمــاء جمعيــة أمــام بإعالنــه

 األوروبية. لغاتوال السنسكريتية اللغة بين والنحوي، المعجمي المستويين

 أمثـال مـنهم، فريق فعكف الفرضية، هذه اجتذبتهم من أول األلمان اللغويون كان

 الفيلولوجيـا يف دراسـات وضـع علـى كمـان،وبر وكـارل شـاليخر وأوغست بوب فرانز

 لـدى إليهـا االحتكـام عـن يتـوان لـم سوسـير دو إن بحيـث األهميـة مـن جاءت المقارنة

 الكبيـر أثـره النحويـة السنسـكريتية للنظريـة كان وقد ،)١(»العام اللسان أصول علم وضعه

، ولـم يقتصــر األثــر علــى الفيلولوجيـا بــل تجــاوز ذلــك إلــى )٢(اللغــات فقــه علمــاء عنـد

 .)٣( مجاالت شتى كالعلوم اإلنسانية والتاريخ واألساطير وعلم السالالت البشرية

ي لغة اآلريين أثره البالغ وقد كان لهذا االهتمام الغربي باللغة السنسكريتة التي ه

ـــديث  ـــكريتية ح ـــارت السنس ـــة وص ـــة العربي ـــام باللغ ـــع االهتم ـــالونات يف تراج الص

 حـب بـين جمـع مـن الغـربيين مـن وهنـاك ،)٤( واألكاديميات يف فرنسا وألمانيا وإنجلـرتا

 .)٥(والعربية السنسكريتية

ية، ومـن أوروب - وهناك من العلماء والمستشرقين من عارض فكرة اللغة الهندو

                                           
 ).١/٢١٩رو (هنانظر: اكتشاف الهند، ، و)١٠-٩( لغات الفردوس المرتجم لكتاب: ةمقدم  )١(

 .)١٤٦( أورسيل - بول ماسون، الفلسفة يف الشرق  )٢(

 ).٤١أولندر (، لغات الفردوسانظر:   )٣(

 ).٣٦(انظر: المرجع السابق   )٤(

 ).٤٢(انظر: المرجع السابق   )٥(
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)، ١٩٣٢-١٨٥٨( »سـلومون راينـاخ«)، و١٩١٣-١٨٥٧( »ف.دو سوسير« أولئك:

)، ومـع هـذه ١٨٨٨-١٨٣٨( »هابيـل برغينيـه«)، و١٨٩٤-١٨٤٩( »ج.دارمستيرت«و

، ومن الـذين )١(المعارضة إال أن السنسكريتية حلْت مكان العربية يف االهتمام والمكانة

ــرة ــذه الفك ــوا ه ــون« عارض ــتاف لوب ــر »غوس ــة إذ ي ــي قراب ــات ال يعن ــابه اللغ ى أن تش

، يضاف إلى ما تقدم أن اللغة السنسكريتية اليوم أصبحت من اللغـات الميتـة )٢(العروق

وال يعرفها إال قليل من رجال الدين الهندوس أو بعض الغربيين الـذين يرغبـون قـراءة 

 .)٣( الكتب القديمة بلغاهتا األصلية

ة بريقهـا يف فـرتة مضـْت أرَوْت ظمـأ بعـض ومهما يكن فقد كان لّلغة السنسكريتي

الغربيين الذين َتعطَّشوا لفهـم اللغـات القديمـة، ثـم جـاءت بعـد الفيلولوجيـا نظريـات 

ومناهج أخرى يف مقارنات األديان، وهذه سـمة مـن سـمات الفكـر الغربـي منـذ عصـر 

 التنوير وإلى اليوم فقد اتصف بالتقلب والتحول وعدم الثبات. 

 

 .تفوق الِعرق اآلري: نظرية ينثاالمطلب ال* 

من النظريـات التـي ُعرفـْت يف أوروبـا منـذ القـدم القـول بتفـوق العـرق األبـيض، 

وظهرت نظرية التفوق العرقي يف القـرن التاسـع عشـر فـتم إرجـاع اإلبـداع والحضـارة 

إلى أن العـرق  »جوبينو« والتفوق إلى هذه الصفات العرقية وبالغ أصحاهبا حتى ذهب

من أبدع الحضارة الهندوكية والمصـرية واألشـورية واإلغريقيـة والرومانيـة اآلري هو 

                                           
 ).٤٤-٤٢(أولندر ، لغات الفردوسانظر:   )١(

 .)٢٥٩حضارات الهند (انظر:   )٢(

 ).١/٢٢١انظر: اكتشاف الهند، هنرو (، و)٤٧٩-٤٧٨حضارات الهند، لوبون (انظر:   )٣(
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، وعند ظهور النزعات القومية والعرقية يف أوروبا بـدأ اسـتلهام النظريـات )١(والجرمانية

 بنظريتـه اللغـة فقـه موللر ماكس أحيا« وتقبلها حتى ولو لم تستند إلى سند تاريخي فقد

وبلغ األمـر بنيتشـه إلـى امتـداح  ،)٢(»أوربا وحكم هندال من جاء الذي اآلري الجنس عن

، ونقـد )٣(األخالق يف نظام التقسيم الطبقـي عنـد الهنـدوس وامتـدح عنصـريتهم اآلريـة

 .)٤(نيتشه األخالق المسيحية وأهنا أخالق المنبوذين وأهنا ضد اآلريين ذوي النََّسب

ــيري: ــدالوهاب المس ــدكتور عب ــول ال ــةو« يق ــان( كلم  ،»آري« أي ،)ARYAN آري

 األمـر بدايـة يف المصـطلح اسـُتخدم وقـد .»سـيِّد« ومعناهـا السنسكريتية اللغة من مشتقة

 األلمـاين العـالم طـرح إذ األوربية، الهندية ثم اإليرانية اللغات من مجموعة إلى لإلشارة

ى جنســ� هنــاك أن مفادهــا نظريــة )١٩٠٠- ١٨٢٣( مــولر مــاكس  كــان »آريــاس« ُيســمَّ

 األخــرى األوربيــة الهنديــة اللغــات عنهــا تفرعــت التــي األوربيــة لهنديــةا اللغــة يتحــدث

 إلـى لإلشـارة المصـطلح اسـُتخدم كما باإلنجليزية. وانتهاء بالهندوستانية ابتداءً  جميع�

ــعوب ــة الش ــة الهندي ــي األوربي ــرت الت ــوب يف انتش ــمال آســيا جن ــد وش ــور يف الهن  العص

 هذه أشاعوا الذين المفكرين أهم نم )١٨٨٢-١٨١٦( جوبينو جوزيف وكان القديمة.

 بـين ُمفـرتَض َتـراُدف ثمـة وكـان السـاميين، مقابـل اآلريـين يضـع مـا عـادةً  فكان الفكرة،

 .السامية مقابل والهيلينية اآلرية

 الجـنس هـذا أن إلـى فـذهبوا المفهـوم بتطـوير الغربيـون العْرقيون المفكرون وقام

                                           
 ).٤٥، ٢١انظر: خرافات عن األجناس، جوان كوماس (  )١(

 ).٤٤)، وانظر: خرافات عن األجناس، جوان كوماس (٢/٢٦مباهج الفلسفة، ول ديورانت (  )٢(

 ).٦٢انظر: أفول األصنام، نيتشه (  )٣(

 ).٦٢انظر: المصدر نفسه (  )٤(
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ــا، إلــى ســتبس،اإل عــرب وإيــران الهنــد شــمال مــن انتشــر اآلري    يتســم جــنس وهــو أورب

 التنظـيم على والمقدرة التفكير وعمق والشجاعة والذكاء بالجمال - نظريتهم حسب -

 والسـود. والصـفر السـاميين على وبتفوقه للحضارة الحقيقي المؤسس وبأنه السياسي،

 أرقــى هــم النــورديين أن إلــى )١٩٢٧ - ١٨٥٥( تشــامربلين ســتيوارت هيوســتون ونبــه

 السـلم درجـات أدنـى فيشغلون والعرب والسود اليهود أما السيد، الجنس فهم ن،اآلريي

 المختلفـة األجنـاس أعضاء بين التزاوج أن إلى العْرقية النظرية دعاة ذهب بينما العْرقي.

 يضـمن حتـى نقيـ� قويـ� بنفسـه يحـتفظ أن يجب الذي األسمى العْرق تدهور إلى يؤدي

 األدنــى األجنــاس أعضــاء ُصــنِّف الحــال، وبطبيعــة العضــوي. والتماســك البقــاء لنفســه

 علـى خطـر ألهنـم العضـوي) (الشـعب العْرقي المطلق منظور من نافعين غير باعتبارهم

 العليـا المصـلحة يـؤذي التماسـك وعـدم تجانسـه، وعلـى العـْرق) (أو الشـعب تماسك

 يف الدولــة قــوة زيــادة وإلــى اإلنتاجيــة، الكفــاءة زيــادة إلــى يــؤدي التماســك ألن للدولــة

، وقد أدت النظرية العرقيـة اآلريـة إلـى وقـوع )١(»والهيمنة واالنتشار البقاء على مقدرهتا

 وقد ،)٢(بعض أصحاهبا يف التناقض يف الجمع بين المسيحية والحنين إلى تاريخ اآلريين

 الشـرقية الـديانات شـعار هـو والذي المعكوف الصليب شعار النازية الحركة استلهمت

 الهندوسية. رأسها وعلى

 مبادئهـا عـن )م١٩٠٠- ١٨٢٣( »مـوللر مـاكس« مؤسسـها تراجـع النظريـة وهذه

 نظريـات عـدة النظريـة هـذه عن ونتج عرقية، وليست لغوية رابطة مجرد اآلرية بأن وقال

ــدعو ــى ت ــوق إل ــض تف ــراق بع ــة األع ــر األوروبي ــوين كالعنص ــا يف االنجلوساكس  بريطاني

                                           
 .)٢/٤٠٠( المسيري عبدالوهاب ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة  )١(

 ).٦٦أولندر (، لغات الفردوس انظر:  )٢(
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 النهايـة يف األمـر وهـذا فرنسا يف الكلتي والعنصر انيا،ألم يف الجرماين والعنصر وأمريكا،

 سـبق مـن هنـاك بـأن االكتشـاف تـم وقـد ،)١(وتمزقها اآلري العرق نظرية تشظي إلى أدى

 الـذي االكتشـاف هذا ويؤكد ،)٢(والكلدانيون السومريون أولئك: منو الهند إلى اآلريين

 ولـيس متقدمـة حضـارة ين)األصـلي (السـكان الدرافيـديين لـدى أن م١٩٢٠ سنة يف كان

 .)٣(منهم ثقافة أعلى اآلريين بأن قيل كما

 وهـي: األسـباب ويـذكر العراق من جاءوا اآلريين أن إلى »حقي إحسان« ويذهب

 نشـره الـذي الـدين وأن الحضارات، مهد العراق وأن والعراق، الهند بين القديمة الصلة

 الكتـب وأن والمصـرية، البابليـة نبالـديانتي تـأثر الـذي اليهـودي التشـريع يشـبه اآلريون

 قبـل أوروبـا وأن األوروبـي، دون اآلسـيوي العـرق بـه امتـاز مـا وهـو شـعر أكثرها اآلرية

  .)٤(ومعرفة علم على كانوا واآلريون جهالة؛ يف كانت سنة بألفي الميالد

 وذلــك: أصــحاهبا ادعــى كمــا المســلَّمات مــن اعتبارهــا يمكــن ال الِعــْرق ونظريــة

 وكـذلك المـيالد، قبـل سـنة أللفـي يرجـع فتاريخهم الزمن لُبعد التاريخي دالسن لفقدان

 فـارس؟ مـن أو أوروبـا مـن أو تركسـتان مـن اآلريـين هـؤالء منشـأ حـول اآلراء اختالف

 التقــارب يعنــي ال األوربيــة واللغــات السنســكريتية اللغــة بــين اللغــوي التشــابه وكــذلك

 الهند أعراق يف - صحته فرض على - اآلري الِعْرق ذوبان يؤكد الواقع وكذلك الِعْرقي،

                                           
 ).٥٧، ٤٤، ٤٣انظر: خرافات عن األجناس، جوان كوماس (  )١(

 )، وانظـر: الفلسـفة الهنديـة، هـاميلتون١١٢( أورسـيل-بول ماسـون، الفلسفة يف الشرقانظر:   )٢(

 ).٨٧، ١/٦١اكتشاف الهند، هنرو (، وانظر: )٤٥(

 ).٦٩(ي، سكيربك وغيلجي انظر: تاريخ الفكر الغرب  )٣(

 .ب)-(أ »شرع منو«انظر: مقدمة إحسان حقي لكتاب منوسمريت كتاب الهندوس المقدس   )٤(
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 خصوصـ� دعواها وسالمة النظرية هذه بصحة الجزم عدم يتضح تقدم ومما ،)١(األخرى

 التاريخ. يف مثيل لها يسبق لم وسياسية دينية أبعاداً  أخذت وأهنا

* * * 

                                           
-٨٨(الفلسفة الشـرقية، محمـد غـالب )، وانظر: ٢٦٢-٢٥٨( حضارات الهند، لوبونانظر:   )١(

٩١(. 
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 الثالث المبحث

 الغربي والفكر الهندوسية بين الدينية واآلراء العقائد

 

 بعــض يف كبيــر تشــابه وهنــاك متبــادل تــأثر والهندوســي الغربــي الفكــر بــين حصــل

 عقيــدة بــين التشــابه إلــى أشــار مــن أول »البيــروين الريحــان أبــو« ويعتــرب واآلراء العقائــد

 استشـهد وقـد األصـنام عبـادة يف العـوام أو الخـواص نظر يف سواء واليونانيين الهندوس

 معروفة تكن لم والتصاوير األصنام أن »وهنر الل جواهر« ويرى ،)١(بعض على بكالمهم

 .)٢(باليونانيين بعد فيما تأثرت وإنما قديم� الهندوسية يف

   والحضـــارة الهندوســـية بـــين اآللهـــة وتعـــدد بكثـــرة يتعلـــق فيمـــا تشـــابه وهنـــاك

 كتــاب يف موجــود وهــذا هبــم، وتســتعين البشــر صــورة تأخــذ فاآللهــة القديمــة اليونانيــة

 اآلريين أن الباحثين بعض ويرى ،)٣(واألوديسة اإللياذة ملحمتي ويف ،»الفيدا« الهندوس

 تلـك ومـن الهنـد إلـى معهـم وأدخلوهـا عـدة آلهـة يعبدون كانوا أوروبا من قدموا الذين

ــة ــي اآلله ــدوهنا: الت ــدرا« يعب ــرتا«و ،»ان ــا«و ،»مي ــتيان«و ،»فارون ــاس«و ،»ناس    ،)٤(»يوش

 طويلـة، لقـرون اسـتمر انقطـاع حصـل ربالغـ يف وسيادهتا المسيحية الديانة ظهور وبعد

 آلهة، بثالثة قولهم يف بالهندوسية بالتثليث القول يف المسيحية تأثر إلى يذهب من وهناك

ــه »كريشــنا« بتأليــه الهنــدوس قــال كمــا المســيح وتأليــه والفــداء بالصــلب القــول أو    وأن

                                           
 .)١٨تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين (انظر:   )١(

 ).١/٢٠٧د، هنرو (انظر: اكتشاف الهن  )٢(

 .)٩٥-٩٤انظر: الفلسفة الشرقية، محمد غالب (  )٣(

 ).٧٧(انظر: الهند القديمة، محمد الندوي   )٤(
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مسـيحية وقـد ذكـر أول من قـارن بـين الهندوسـية وال »البيروين« ويعترب ،)١(»براهما« ابن

 .)٢(المقاربة بين الديانتين يف بعض العقائد ومن تلك العقائد القول يف األقانيم

 آلهـتهم أن يـرون إذ الهندوس عند موجود بشر صورة يف تتجسد اآللهة بأن والقول

 »كريشــنا«و ،»رامــا« أن الهنــدوس اعتقـاد ذلــك ومــن حيـوان، أو بشــر صــورة يف تتجسـد

 للهنـد االسـكندر غـزو بعـد اليونانيين إلى العقيدة هذه انتقلت مث ،»فيشنو« فيهما تجسد

 المسـيحية ظهـور وبعـد الرومـان إلـى انتقلـت ثـم آلهتهم، بعض بتجسد اليونانيون فقال

 حتـى آللهـتهم تجسـداً  الزعماء بعض يف يرون والهندوس ،)٣(المسيح يف اهللا بتجسد قالوا

 فكـرة وظهـرت ،)٤(!»فشـنو« إللههـم تجسدا الهند؛ زار لما انجلرتا عهد ولي يف رأوا أهنم

 »أفتـار« مصـطلح اسـتعمال ذلـك ومـن )٥(الجديـد العصـر حركـة أصـحاب عنـد التجسد

                                           
انظـر: حضـارات ) ومـا بعـدها، و٥٣انظر: العقائد الوثنية يف الديانـة النصـرانية، محمـد التنيـر (  )١(

 ). ٤٦( ، وانظر: األصول الوثنية للمسيحية)٦٠٧الهند، لوبون (

 ).٧٢تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين (انظر:   )٢(

، )٦٩أديــان العــالم، هوســتن ســميث (، )١١٣-١١٠انظــر: الهنــد القديمــة، محمــد النــدوي (  )٣(

 ).١٨٤وفكر الهند، شويتزر(وانظر: 

 .)٦٩٣، ٦٠٨انظر: حضارات الهند، لوبون (  )٤(

الشـرقية كالهندوسـية والبوذيـة  حركة العصر الجديد: هي حركـة اسـتمدت فكرهـا مـن الـديانات  )٥(

ــأثرت  ــااله اليهوديــة والغنوصــية النصــرانية، وت والطاويــة ومــن ديانــات أخــرى كالفرعونيــة والقب

بالثيوصوفيا وحركة الفكر الجديد، تستعمل الحركـة الحـدس وحـاالت الـوعي المغّيـرة لمعرفـة 

وتأليـه اإلنسـان، تميـزت  الحقائق الغيبية، من عقائدها: وحدة الوجود والتناسخ ووحـدة األديـان

عـن غيرهـا مـن االتجاهـات الباطنيـة بإضــفاء الصـبغة العلميـة علـى الممارسـات الباطنيـة، انظــر: 

 ).٣١- ٢٢( حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد)، و٣٧- ١٤حركة العصر الجديد، فوز كردي(
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)AVATAR( فـيلم إخراج تم وقد األرض، على الهابط اإلله تعني سنسكريتية كلمة وهي 

  .)١(العنوان هبذا سينمائي

 وتوجد ،»اإللهي الحب« عقيدة والمسيحية الهندوسية بين المشرتكة العقائد ومن

 الحـب« عقيـدة هبـا المسـيحية بـأن يقرون والهندوس ،)٢(»يوغا البهاكتي« يف العقيدة هذه

 القــرن يف الهنــدوس أعــالم أبــرز »شــويتزر ألبيــر« ذكــر وقــد ،)٣(عنــدهم هــو كمــا »اإللهــي

 .)٤(اإللهي الحب فكرة يف بالمسيحية تأثروا أهنم وكيف العشرين والقرن عشر التاسع

 قـال فقـد )٥( بالتناسـخ القـول والهندوسـي الغربي الفكر بين المشرتكة العقائد نوم

 بالهندوسية تأثرت اليونانية الفلسفة أن إلى يذهب من وهناك بالتناسخ، اليونانيين قدماء

 ،)٦(الهندوسـية يميـز ما أبرز هو والتناسخ العكس، يقول من وهناك بالتناسخ القول حول

 مذهب وأن التناسخ، حول اليونانية والفلسفة الهندوسية بين تشابهال »البيروين« أكد وقد

                                           
 ).٥٩٧-٥٩٦حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد (انظر:   )١(

احدى الطرق األربع للنمو الروحاين الهندوسي، معناها حب اإللـه واالنقطـاع البهاكتي يوغا:   )٢(

  ).١٠٣معجم األديان، هينليس (، و)٦٢أديان العالم، هوستن سميث (إليه، انظر: 

 ).١٥٤انظر: فكر الهند، شويتزر(، و)٦٣أديان العالم، هوستن سميث (انظر:   )٣(

 ).١٨٠-١٧٩فكر الهند، شويتزر(انظر:   )٤(

: انتقال النفس بعـد المـوت إلـى »سامسارا«أو  ،»الوالدة المتكررة«، أو »التقمص«، أو »التناسخ«  )٥(

 جسم آخر نبايت أو حيواين أو إنساين، وأشهر من عرف به الديانات الشـرقية والفلسـفة اليونانيـة

انظـر: الموسـوعة )، ٢١٦-٢١٥القديمة والفيثاغورية. انظر: المعجم الفلسـفي، مـراد وهبـة (

 ).٧٩)، أفالطون واألوبانيشاد، فاسيليس جي فتساكس (٢/٣٧٤لفلسفية العربية (ا

 ).٢/٦٠٦، والملل والنحل، الشهرستاين()٣٨تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين (انظر:   )٦(
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 أن »البيـروين« ذكـر وقـد .)١(الهنـدوس قـول مثـل التناسـخ يف »فيثاغورس«و ،»أفالطون«

 نحلتـه إلـى التناسـخ أدخـل الهنـد إلـى إيـران من نفي حينما المانوية فرقة مؤسس »ماين«

 »التكـرار األبـدي« إلـى القـول بفكـرة »نيتشـه« ويذهب ،)٢(المسيح إلى به القول ونسب

، وقد َتَقبَّل الفكر الغربي عقيدة التناسخ ألن )٣(للحياة والحوادث وهي مشاهبة للتناسخ

 »ولسـون كـولن« ذكـر وقد.)٤(فيها عزاء ولعجز الفكر الغربي عن حل بعض الصعوبات

 يف تناسـخال حـول والحكايـات القصـص من كثيراً  »الحياة بعد ما« كتابه يف م)٢٠١٣(ت

 العصر حركة تأثرت وقد ،)٥(النفسية الدراسات أصحاب وعند الثيوصوفيين عند الغرب

  .)٦( التناسخ األفكار تلك ومن الهندوسية باألفكار كثيراً  الجديد

 الرومـان تـأثر وقـد الهنـدوس، عنـد القديمـة العقائـد مـن )٧( الخـالص فكرة وتعترب

                                           
، وانظـر: ضـحى اإلسـالم، أحمـد )٤٩، و٤٤-٤٣تحقيق ما للهند من مقولة، البيـروين (انظر:   )١(

، والمعجم الفلسفي، مـراد )٦/٣٠٠ول ديورانت (، قصة الحضارةو)، ٢٥١-١/٢٥٠أمين (

 ).٧٩فاسيليس جي فتساكس (، أفالطون واألوبانيشاد، و)٢١٦-٢١٥( وهبة

 ).٤٢-٤١، البيروين (ةتحقيق ما للهند من مقولانظر:   )٢(

 ).١٧الحسيني ( ،الفلسفة الهنديةانظر:   )٣(

 ).١٩٠-١٨٩( فكر الهند، شويتزرانظر:   )٤(

 ).٢١٣-١٧٥انظر: ما بعد الحياة، كولن ولسون (  )٥(

 حركـة العصـر الجديـد، هيفـاء الرشـيد، )٧٣(انظر: تاريخ الفكر الغربـي، سـكيربك وغيلجـي   )٦(

)٢٣٨(. 

الخالص: يف الديانات الشرقية والمسيحية تعني النجاة مـن الخطيئـة واأللـم، وعنـد الفالسـفة   )٧(

معجـم األديـان، ، وانظـر: )٢٩٩( فلسـفي، مـراد وهبـةالمعجـم الانظر: تعني السعادة األبدية. 

  .)٦٢٨( هينليس
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 بعـد المسـيحية إلـى الخـالص فكـرة انتقلت قدو ،)١(الشرقية األديان من الخالص بفكرة

 فقد الهندوسية ومنها )٢(الشرق بعقائد اهتم من أول »شوبنهاور« الفيلسوف ويعترب ذلك،

 .)٣(عمق� وأشد غوراً  أبعد الهندوسية وأن تشاؤمية المسيحية الديانة أن رأى

نــد ع )٤(وبــين اليوغــا »أفالطــون« هنــاك نــوع مشــاهبة بــين التجــرد الروحــي عنــدو

، )٦(، وعـاد االهتمـام باليوغـا يف العصـر الحاضـر مـع حركـة العصـر الجديـد)٥(الهندوس

ويحـتج بعـض الغـربيين علـى صـحة  ،)٧(واستعمل الغربيون اليوغـا مـن جانـب صـحي

 علـى المعاصرة التأمل تدريبات وتحتوي ،)٨(اليوغا أهنا استمرت على مدى قرون عدة!

 الـذي الصـوت أنـه الهنـدوس يعتقـد الـذي »أوم« كلمـة مثـل الهندوسية الكلمات بعض

م) من أشـهر أعـالم ٢٠٠٨-١٩١٨( »مهاريشي يوغي« ويعترب ،)٩(بواسطته الكون خلق

                                           
 ).١٨٩انظر: دراسات يف األديان الوثنية القديمة، أحمد عجيبة (  )١(

 ).٧٧تاريخ الفكر الغربي، سكيربك وغيلجي (انظر:   )٢(

 ).٢٦٤انظر: قصة الفلسفة، ول ديورانت (  )٣(

بمعنــى يتحــد، وهــي ممارســة روحانيــة ألجــل  »يــوج«اليوغــا: كلمــة سنســكريتية مشــتقة مــن   )٤(

الوصـول لموكشـا أي التحـرر، وهـي أربعـة طـرق: جنانـا يوغـا، وهبكتـي يوغـا، وكارمـا يوغـا، 

ــا الروحــي، بشــروئي ومســعودي ( أديــان العــالم، هوســتن )، و٢٢٧وراجــا يوغــا. انظــر: تراثن

 ).٩٠-٥٨، ٥٥سميث (

 ).٧١-٧٠س (فاسيليس جي فتساك، انظر: أفالطون واألوبانيشاد  )٥(

 ).٤٧٧-٤٧٣حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد (انظر:   )٦(

 ).١١٠الهند القديمة، محمد الندوي (انظر:   )٧(

 .)٢٠( الفكر الشرقي القديم، كولر، وانظر: )١٤٥أورسيل(-الفلسفة يف الشرق، بول ماسون  )٨(

 =، فـوزواالستشـفاء المعاصـرةأثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنيـة يف بـرامج التـدريب انظر:   )٩(
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الهندوس الذين اعتمدوا يف تدريباهتم على النصوص الفيدية المقدسة وذلك برتديدها 

 أثنــاء التأمــل، وكــذلك يعتمــد علــى العقائــد الهندوســية كعــدم الرتكيــز علــى المعتقــد،

ونسبية الحقيقة ووحدة الوجود، وقد كان لمهاريشي نشاط كبيـر يف العـالم ومـن ذلـك 

، ومـن أبـرز مـدربي اليوغـا العـالميين )١( تأسيسه (جامعة مهاريشي العالميـة) يف أمريكـا

إلـى اآلن) لـه حضـور عـالمي  -١٩٥٧: (»سـادجورو جـاغي فاسـوديف« المعاصرين

 »ال أدري« ربيـة تـدرب اليوغـا، ويصـنف نفسـهوقد افتتح عددًا من المراكز يف بلـدان غ

واتخـذ مـن  »ايشـا« مؤسسـة عالميـة اسـمها سادجورووهذا يتماشى مع الهندوسية، ول

تمثــال شــيفا رمــزًا يف مراكــز المؤسســة واحتفاالهتــا، وقــد زار العديــد مــن الجامعــات 

  .)٢(األمريكية وألقى ندوات وحورات

 تتصــف الهندوســية العقيــدة ألن يةالهندوســ مبــادئ مــن فهــي األديــان وحــدة وأمــا

 سـواء ذلك كل إله بوجود اإليمان أو باإللحاد االعتبار فيمكن الثبات، وعدم بالغموض

 ،)٣( أخرى أديان من العقائد بعض اعتقاد يف غضاضة أي الهندوس يرى وال الهندوسية يف

ــان ــر وك ــي للفك ــوص الهندوس ــره بالخص ــول يف أث ــدة الق ــان بوح ــحة األدي ــع وص  جمي

 الهنـدوس اعتنـاق من المسيحيون المبشرون يعاين ولهذا المسيحية فيها بما عتقداتالم

                                           
 ).٥٤كردي (=

 ).٣٨٠-٣٧٦حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد (انظر:   )١(

  https://ar.wikipedia.orgانظر: موقع ويكيبيديا:   )٢(

  http://www.isha.sadhguru.org والموقع الرسمي:  

 https://www.youtube.com/c/SadhguruArabic/featuredوقناته على يوتيوب:   

 ).١٢٤انظر: الهند القديمة، محمد الندوي (  )٣(
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التاسع يف بداية القرن  )١(»رام موهان روي« قام أحد أعالم الهندوس وهو فقد للمسيحية

لكنـه  حول المسيح يمتدح المسـيحية ويـدافع عـن الهندوسـية كتاب بتأليف م١٨٢٠عشر 

 لوحـدة دعوا الذين الهندوس أعالم ومن ،)٢(هندوسيةرفض عقيدة التثليث ودافع عن ال

عـام ففـي  الغـرب يف تـأثير لـه كـان )٣()كاناندا فيفي سوامي( »دوت نارندرانات« األديان:

ــر م١٨٩٣ ــديانات« حض ــان ال ــالمي« يف »برلم ــان الع ــيكاغو  »المهرج ــب يف ش وخاط

 ،)٥(الغـربيين مـن عـدد يديـه علـى وتتلمذ ،)٤(الحاضرين على أنه يمثل العقيدة الهندوسية

 كــل وعلــى ،)٧( الليرباليــة القــيم وتبنــت )٦(»راماكرشــنا« منظمــة »فيفيكاننــدا« أســس وقــد

                                           
ــدر (انظــر:   )١( ــة، بارن ــيس (، )١٥٤المعتقــدات الديني ــان، هينل ــا ، )٣١٠-٣٠٩معجــم األدي تراثن

 ).١٧٩فكر الهند، شويتزر()، و٢٣١(الروحي، بشروئي ومسعودي 

)، ٣٩حبيـب سـعيد (وانظر: أديـان العـالم الكـربى، )، ١٥٤المعتقدات الدينية، بارندر (انظر:   )٢(

  ).٢/٧٢اكتشاف الهند، هنرو (و

 :) إشـراف٣٦٤( الموسـوعة الفلسـفية، )٤١٠-٣/٤٠٩ول ديورانت (، انظر: قصة الحضارة  )٣(

، )٢/٧٤اكتشــاف الهنــد، هنــرو (و)، ١٥٦المعتقــدات الدينيــة، بارنــدر (، وروزنتــال ولــودين

وفكـر الهنـد، )، ٢٣٢(ودي تراثنا الروحي، بشروئي ومسـع، و)٣١٠معجم األديان، هينليس (

 .)١٨٥( شويتزر

 ).٤١٠-٣/٤٠٩ول ديورانت (، قصة الحضارة  )٤(

 .)١٥٦المعتقدات الدينية، بارندر (  )٥(

االنسجام بين األديان والوئام يف الشـرق  هدف هذه الحركة :حركة راماكريشنا أو حركة فيدانتا  )٦(

الكليـات اإلنسـانية والمسـاواة  والغرب، وئام مـن القـديم والحـديث، وفـاء الروحـي، وتطـوير

االجتماعية، والسالم للبشرية جمعاء من جميع النواحي، من دون أي تمييـز العقيـدة والطائفـة 

 https://rkmarabia.wordpress.com. والعرق أو الجنسية

 .)١٦٠المعتقدات الدينية، بارندر (انظر:   )٧(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

أْثوالت أَثُّراالت نيب رييبركْرِ الغوالْف ةيوسدنهل  

٧٨٠  

 آلهـة عبـادة ذلك يف كان لو حتى األديان وحدة إلى الداعية الديانات أبرز من فالهندوسية

ــن ــان م ــرى! أدي ــى ،)١(أخ ــاد حت ــى اإللح ــع يتماش ــية م ــن الهندوس ــالم فم ــدوس أع  الهن

ــدين ــزعيما الملح ــواهر« ل ــرو الل ج ــر ،»هن ــن وكثي ــرتاكيين م ــدوس االش ــن ،)٢(الهن  وم

  .)٣(الجديد العصر حركة األديان؛ بوحدة القول يف بالهندوسية تأثرت التي الحركات

 هبـذه بالهندوسـية المعجبـين الغـربيين بعـض أشـاد فقـد الوجـود وحـدة عقيـدة أما

ــدة، ــن العقي ــك وم ــادة ذل ــدا« إش ــدة »مالوي ــدة بعقي ــ وح ــرب ،)٤(ودالوج ــبينوزا« ويعت  »اس

 الفلسـفة عـن ذلـك أخـذ وقد العقيدة هبذه قال غربي فيلسوف أشهر م)١٦٧٧-١٦٣٢(

ــة ــأثر وقــد ،)٥(الهندي ــد الوجــود بوحــدة الجديــد العصــر وحركــة الثيوصــوفيا اتجــاه ت  عن

 فعقيـدة بـالحلول، القول والهندوس المسيحية بين المشرتكة العقائد ومن .)٦(الهندوسية

 .)٧(الغرب يف دعاهتا أمر اجر الحلول

إذ يعود ظهور المسيحية يف الهنـد إلـى  الهندوسية على أثره له المسيحي والتبشير

، وبعد االستعمار تأثرت البعثـات )٨( القرن األول من ظهورها وتركزت يف جنوب الهند

                                           
 ).٣٠-٢٩(انظر: ثقافة الهند، أتريا   )١(

) ومـا ١/٢٩(اكتشاف الهند، هنرو، وانظر: )١١٧-١١٦لهند القديمة، محمد الندوي (انظر: ا  )٢(

 .بعدها

 ).٢٤انظر: حركة العصر الجديد، فوز كردي (  )٣(

 ).٣٥( ميلر، أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي  )٤(

 ).٥٥( انظر: فكر الهند، شويتزر، و)١٦الفلسفة الهندية، الحسيني ( انظر:  )٥(

 ).١٤٣( الثيوصوفيا، مريم عنتابي )٢٠٢ظر: حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد (ان  )٦(

 .الحاشية )٥٤٦دراسات يف اليهودية والمسيحية وأديان الهند، األعظمي (  )٧(

 ).١/٣٢١انظر: اكتشاف الهند، هنرو (  )٨(
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، وليس يف الهندوسية الدعوة إلـى ديـنهم ولكـن )١(المسيحية يف الهند بالتصوف الهندي

، وبســبب )٢(عــد ظهــور حركــة التبشــير المســيحي صــار الهنــدوس يــدعون إلــى ديــنهمب

االستعمار الربيطاين الذي جلب الهندوس لشرق وجنوب أفريقيا والكاريبي تأسسـت 

جمعيـة « جميعات لتوحيد الهندوس والتبشير بالدين الهندوسي ومن تلك الجميعات

الجمعيـة  »حركـة هيـر كريشـنا« ي، ومن أبرز مؤسسات التبشير الهندوسـ)٣(»آريا سماج

ــة ل ــالدولي ــنا (ل ــهاISKCONوعي بكريش ــي أسس ــادا« ) الت ــوامي برابوب ــدانتا س  »باكتيف

ــنة ١٩٧٧-١٨٩٦( ــا س ــزيهم ١٩٦٥م) يف أمريك ــة ب ــذه الحرك ــاع ه ــرف أتب ــد ع م، وق

الشــرقي واســتعمال الغنــاء والــرقص يف األمــاكن العامــة، وعرفــوا باالمتنــاع عــن أكــل 

 عقاقير أو الكحوليات وعـدم الـزواج، ومـن أشـهر الـذين تـأثروا هبـااللحوم أو تناول ال

، )٤(الغنائيـة »البيتل« م) أحد أعضاء فرقة الخنافس٢٠٠١-١٩٤٣( »جورج هاريسون«

 الـذين أدت جهـودهم إلـى انتشـار الهندوسـية يف الغـربالهنـدوس ومن أبرز األعـالم 

)، ١٩٥٠-١٨٧٢( »شـــري أوروبينـــدو«)، و١٩٤١-١٨٧٢( »رابنـــدراناث طـــاغور«

ويف المقابل أيضا تأثر بعـض الهنـدوس  .)٥()١٩٥٠-١٩٧٩( »شري رامانا مهارشي«و

أثناء ابتعاثه إلى لندن لدراسة  »غاندي«بالمسيحية أثناء البعثات الدراسية، كما حصل لـ

 .)٦(القانون، وتأثره بقراءة اإلنجيل وخصوص� موعظة الجبل

                                           
 )٣٩أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، مريدرك ميلر (انظر:   )١(

 ).١٥٣المعتقدات الدينية، بارندر ( انظر:  )٢(

 ).١٨٣( وفكر الهند، شويتزر، )٧٩٣-٧٩٠انظر: معجم األديان، هينليس (  )٣(

 ).٢٩٦( معجم األديان، هينليسانظر:   )٤(

 ).٢٣٤انظر: تراثنا الروحي، بشروئي ومسعودي (  )٥(

 .)٣/٤٢٩ول ديورانت (، قصة الحضارة   )٦(
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نظام الطبقات، فالهندوس لديهم أربع  ومما تشرتك فيه الهندوسية والفكر الغربي

، )١(»فارنـا« طبقـات وهـي: الرباهمـة والكاشـرت والـويش والشـودر ويسـمى هـذا النظـام

وبــالنظر للفلســفة اليونانيــة يتضــح وجــود مثــل هــذا النظــام وإن اختلفــت المســميات، 

طبقـة األوصـياء (الحكـام)  :فأفالطون كان يقسـم المجتمـع إلـى ثـالث طبقـات وهـي

الذهب، وطبقـة المحـاربين ومعـدهنم الفضـة، وطبقـة الحـرفيين والفالحـين  ومعدهنم

 »نيتشـه« ، ويعتـرب)٣(والمسيحية فيها كذلك نظـام الطبقـات الـديني ،)٢(ومعدهنم النحاس

من أشد المعجبين بنظام الطبقات يف الهندوسـية إذ يـرى فيـه أنـه تشـريع األقويـاء وأنـه 

األخـالق المسـيحية وأهنـا  »نيتشه« مقابل نقديمثل تشريع اآلريين ذوي النسب، ويف ال

، وحينمـا حكـم اإلنجليـز الهنــد وغيرهـا كـان لــديهم )٤( تمثـل ديـن الضـعفاء المنبــوذين

تعصـب وعنصـرية شــبيهة بنظـام الفصــل الطبقـي فكـانوا ال يتعــاملون أو يتسـاوون مــع 

 بقــاتالط نظــام بريطانيــا ألغــت وقــد، )٥( غيــرهم يف الــزواج واألكــل والركــوب والســكن

 تمـس لـم الحريـة هـذه ولكـن القـانون أمـام غيـرهم مـع بالتسـاوي للمنبوذين وسمحْت 

أن تعالي اإلنجليـز علـى الهنـود كـان مـن أكـرب  »أرنولد توينبي« . ويرى)٦(القشور سوى

أسباب زوال ملكهم وذلك لتجذر نظام الطبقات يف المجتمع الهندي فقـد بقيـت هـذه 

أن اإلنجليـز أصـيبوا هبـذا الوبـاء يف  »تـوينبي« ويـرىاآلفة حتى بعـد مغـادرة اإلنجليـز، 

                                           
 ).٧٧٦انظر: معجم األديان، هينليس ()، ٥٢(حمد شلبي أديان الهند الكربى، أانظر:   )١(

 ).١/١٠٩اكتشاف الهند، هنرو (، و)٩١انظر: أفالطون واألوبانيشاد (  )٢(

 ).١/١٠٩اكتشاف الهند، هنرو (وانظر: )، ٦٥١حضارات الهند، لوبون ( انظر:  )٣(

 ).١٣٤-١٢٩)، ونقيض المسيح (٦٣-٥٩انظر: أفول األصنام، نيتشه (  )٤(

 .)٦٦٠-٦٥٨ظر: حضارات الهند، لوبون (ان  )٥(

 .)٣/٤٢١ول ديورانت (، قصة الحضارةانظر:   )٦(
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 جيرالـد«كــ، وهنـاك مـن الغـربيين مـن استحسـن نظـام الطبقـات )١(تعاملهم مـع الهنـود

، والهنـدوس يعرتفـون بجـور هـذا النظـام وأن )٢(»أوسنبسكي« الشهير والكاتب ،»هيرد

إلى دخول كثير مـن  األخوة اإلسالمية كان لها تأثيرها الكبير على نظام الطبقات وأدى

 .)٣(المنبوذين يف الدين اإلسالمي

وهناك تشابه بين الهندوسية والمسيحية يف بعض العبادات والشعائر، فمن حيث 

الزهد والتقشف يوجد يف الهندوسية وتوجد الرهبانية والتبتـل يف المسـيحية، والتشـابه 

ابه تكـرار اسـم اإللـه يف ، ومن التشـ)٥(، وعدم السماح بالطالق)٤(يف األعياد والمناسبات

الهندوسية ويسمونه جابام وكذلك يفعل بعض قديسي المسيحية يقومون بتكرار اسم 

 .)٦(يسوع آالف المرات

 للهنـدوس كـان بـل باألساطير، الكبير باالهتمام والهندوسي الغربي الفكر يتميزو

 يف تشـابه نـاكوه ،)٧(األسـطورة يف أسـاتذهتم ويعتـربوهنم الغربي الفكر يف الواضح أثرهم

 األساطير بين »البيروين« قارن وقد ،)٨(اليوناين والفكر الهندوسية بين باألساطير االهتمام

                                           
 ).٣٠٦-٣/٣٠٥(انظر: مختصر دراسة للتاريخ، أرنولد توينبي   )١(

 ).٥٣(انظر: ثقافة الهند، أتريا   )٢(

 ).١/٣٦٣انظر: اكتشاف الهند، هنرو (  )٣(

 ).١١٩-١١٨انظر: آلهة يف األسواق (  )٤(

 ).١٤٣المرجع السابق (انظر:   )٥(

 ).٦٧أديان العالم، سميث (انظر:   )٦(

 ).٤٦٨( حضارات الهند، لوبون انظر:  )٧(

 ).٣٢( أفالطون واألوبانيشاد، فتساكس انظر:  )٨(
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 بينهمـا، والمشـاهبة زيوس وأسطورة رام أسطورة وذكر )١(اليونانيين وعند الهندوس عند

 ومن ،)٢(العورات إبداء يف القدماء واليونانيين الهنود بين المشاهبة أيض� »البيروين« وذكر

 »ارنســت رينــان« ويــرى ،)٣( »تنــرتا البــنج« قصــص مجموعــة والقصــص األســاطير تلــك

، والعقائـد الهندوسـية يف )٤(أهمية األسطورة يف األديان الوضـعية وأن لهـا قيمـة وأهميـة

أساسها بنيت على أساطير تاريخية، وهذا ما جعل بعض أعالم الهندوس يشككون يف 

 ال أنا »غاندي« الهندي الزعيم يقول« تلك األساطير الواردة يف بعض تلك الشخصيات

 مــن عقيــدهتا يف والنصــرانية. )٥(»التــاريخ وبــين بينــه عالقــة وال »كرشــنا« بوجــود أعتقــد

 اإلله بموت وقولهم أبناء لإلله بأن قولهم يف الهندوس، عند األساطير يشابه ما األساطير

 بعيـدة الصـبي كرشـنا أسطورة وليست« :حقيقة تكون أن يمكن ال أسطورة وهي وصلبه

 يسـوع عـزة الهندوسـيات األمهـات جميـع علـى عزيـز هـذا فكرشـنا يسوع، أسطورة من

 .)٦(»النصارى أمهات على الطفل

وأما مجال العلوم واالتجاهات الفكرية وما قيل حول التأثر المتبادل بـين الفكـر 

الفلـك والكيميـاء الغربي والهندوسي يف مجال العلـوم كالطـب والهندسـة والفيزيـاء و

وغيرها فهو كبير جدًا وله أبحاثه المتخصصة يف ذلك، ولكن الذي يهم هنا هو حصول 

                                           
 ).١٩تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين (انظر:   )١(

 ).٧٣-٧٢( انظر: المرجع السابق  )٢(

 ).٤٦٨هي كتاب: كليلة ودمنة، انظر: حاشية المرتجم ( البنج تنرتا: )٤٧٠حضارات الهند (  )٣(

 ).٥٩، ٥٠( أندريه كريسون، رينان حياته آثاره فلسفتهانظر:   )٤(

 ).٥٥١دراسات يف اليهودية والمسيحية وأديان الهند، األعظمي (  )٥(

 .)٦١٠( ، لوبونحضارات الهند  )٦(
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تفسير بعض قضايا المشكالت العلمية بالعقائد الهندوسية، وكـذلك االهتمـام بـبعض 

كما فعلوا حينما جعلوا تمثال شيفا  ةآلهة الهندوس كرمز لبعض صروح العلوم الحديث

سيرن النووي!!، وأيضا تأثر الفكر الغربي بالهندوسية بسبب أزمة  معروض� يف مفاعل

العلــم المعاصــر والــذي أدى إلــى القلــق والخــوف فــتم اإلقبــال علــى العلــوم الروحيــة 

لعــالج هــذه األزمــة، فالهنــدوس تخــتلط عقائــدهم بعلــومهم وال تتميــز عنهــا قــديم� 

 »براهمـا« علم الطب وضعه ، ويرى الهندوس أن)١(»البيروين« وحديث� وإلى ذلك أشار

ثـم  »اشـفني كومـار« ثم لتلميذه »دكشين برجابايت«فهو من أوجد هذا العلم ثم انتقل لـ

م هذا العلم إلى قسمين فن الجراحة وفن التطبب »انديرا« تلقى عنه اإلله   .)٢( وَقسَّ

 )٣(»فتجنشـتاين« ومن أمثلـة لقـاء العلـم المعاصـر بالروحانيـة الهندوسـية مـا فعلـه

، وكذلك اللقاء الـذي كـان )٥(يف مؤتمر يتعلق بالرياضيات )٤(ينما ألقى قصيدة لطاغورح

. وأما ما يتعلق بأزمة الحداثة والعالقة بين الـدين والعلـم )٦(»طاغور«و ،»أنيشتاين« بين

فهنــاك تشــابه بــين المفكــرين الهنــدوس وبعــض الغــربيين حــول المقاربــة بــين الــدين 

برز األعالم يف العصـر الحـديث الـذين يخلطـون بـين العلـم ، ومن أ)٧(والفلسفة والعلم

                                           
 .)٢٢١-٢٢٠تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين (  )١(

 ).٢٢٩سوشوراتا: جراح هندوسي شهير، الحكيم األعظمي (  )٢(

 .)٢١٠( الموسوعة الفلسفية المختصرة انظر  )٣(

 . )٣/٤١١( ول ديورانت، قصة الحضارة، )٢/٧٨اكتشاف الهند، هنرو (انظر:   )٤(

 ).٢٢(، طه عبدالرحمن الحوار أفق� للفكرانظر:   )٥(

 م.٢٠٢٠، ١رجمة كنان قرحالي، دار كلمات، طانظر: كتاب عندما قابل طاغور آينشتاين، ت  )٦(

 ).٣٩٣، ٢/٣٢١اكتشاف الهند، هنرو (انظر:   )٧(
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، فقـد جعـل أسـاس )١(»ديبـاك شـوبرا« والروحانية الطبيب األمريكـي مـن أصـل هنـدي

ــى ــدًا عل ــوعي معتم ــفاء يف ال ــدا« الش ــن  »األيورفي ــادات م ــه انتق ــد واج ــية وق الهندوس

 .)٢( العالجية األوساط العلمية حول طريقته

 يحية بعــد االتصــال بالهندوســية وتمثــل ذلــك يف نشــأةوقــد تــأثرت الديانــة المســ

أثـرت الهندوسـية يف المسـيحية تـأثيرا « ، جاء يف كتاب قصة الحضـارة:)٣(»الثيوصوفيا«

وهو مزيج من التصوف الهندي واألخـالق المسـيحية، نشـأ  - »علم الكالم« يظهر فيه

ــا « يف الهنــد وارتقــى علــى أيــدي امــرأتين أجنبيتــين عــن أهــل الــبالد همــا: مــدام هيلين

ــكي ــت« )١٨٧٨( »بافاتس ــز آين بزان ــض )٤(»)١٨٩٣( »ومس ــة بع ــذه الحرك ــت ه ، وتبن

-١٨٦١( »رودلــف شــتاينر« ، ويعــد)٥(المعتقــدات الراســخة يف الهندوســية كالتناســخ

م) من أبرز الثيوصوفيين والذي انفصل عنهم وأنشأ األنثروبوصوفية أو جمعيـة ١٩٢٥

                                           
 ).٥٨( حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد انظر:  )١(

 ).٥٩-٥٨( المرجع السابقانظر:   )٢(

: أي الحكمـــة »صـــوفيا«: أي إلـــه أو أمـــر مقـــدس، »ثيـــوس«كلمتـــان يونانيتـــان  الثيوصـــوفيا:  )٣(

عنـى ثيوصـوفيا الحكمـة المتعلقـة باإللـه، وهـي اتجـاه يسـتلهم األفكـار الشـرقية والمعرفة، وم

كوحدة الوجود والحلول واالتحاد من الهندوسـية والبوذيـة والطاويـة، ومـن أبـرز أعـالم هـذا 

انظـــر: وهـــي التـــي أسســـت الجمعيـــة الثيوصـــوفية يف أمريكـــا،  »هلنـــا بالفاتكســـي«االتجـــاه 

  .)٤١( حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد، و)٣٠-٢٤( مريم عنتابي، الثيوصوفيا

، ٣١٠معجـم األديـان، هينلـيس ( الحاشـية، وانظـر: )٣/٤٠٧ول ديورانـت (، قصة الحضـارة  )٤(

٧٤٢.( 

حركـة العصـر )، ٦٦(الثيوصـوفيا، مـريم عنتـابي ، وانظـر: )١٥٧المعتقدات الدينيـة، بارنـدر (  )٥(

 ).٢٩٧( الجديد، هيفاء الرشيد
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 كبيـر دور للهنـدوس وكـان ،)١(إلى الباطنيـة المسـيحيةالصوفية اإلنسانية وقد كان يدعو 

 أولئـك مـن كبيـر عـدد عشر التاسع القرن هناية أمريكا زار فقد الباطنية الفلسفات نشر يف

 األفكار تلك ومن الهندوسية باألفكار كثيراً  الجديد العصر حركة تأثرت وقد ،)٢(الرهبان

  .)٣(التناسخ

 ْت بعض أفكارها مـن الديانـة الهندوسـية؛ومن الحركات المعاصرة التي استلهم

التي تنادي بسيادة المـرأة علـى الرجـل وقهـره والتغلـب عليـه، وقـد  »الحركة النسوية«

زوجة اإلله الهندوسي شيفا والقاهرة للرجـال  - »كالي« اتخذت الحركة اإللهة األنثى

 عبـادة يف ونـاينالي والعصـر الهندوسية بين مشاهبة وهناك .)٤(نموذج� ملهم� - ولزوجها

ــات ــاث إله ــا إن ــتلهمت وكم ــة اس ــوية الحرك ــالي« النس ــن »ك ــية م ــتلهمت الهندوس  اس

 وعبادهتـا المـرأة تقـديس حـول التدين من جديد لون ظهر وقد اليونانية، من »أفروديت«

 فكـرة على يدور الذي )Thealgy( الثيالوجي مفهوم بوضع »جولدنربج نعومي« وقامت

 .)٥(»كرايست ارولك« تابعتها وقد الَربَّة،

 منـذ العقائـد يف الغربـي والفكر الهندوسية بين متبادل تأثر هناك أن يتضح سبق مما

ــان ــى اليون ــوم وإل ــر أثرهــا لهــا الهندوســية ولكــن الي ــي الفكــر يف الكبي  عصــر بعــد الغرب

 إلـى للـدعوة وينطلقـون عزلتهم من يخرجون الهندوس جعل الذي والتبشير االستعمار

                                           
 ).٦٨( انظر: فكر الهند، شويتزر)، و١٧٥-١٧٣د الحياة، كولن ولسون (انظر: ما بع  )١(

 ).٣٥( حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيدانظر:   )٢(

 ).٦٩( المرجع السابق  )٣(

 )، ضمن كتاب: النسوية وما بعد النسوية.٢٣٨انظر: النسوية والدين، أليسون جاسرب (  )٤(

 ).٢٤١انظر: المرجع السابق (  )٥(
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 التحريف إلى ذلك يف السبب ويرجع الغربيين من كثير تبعهم وقد العالم أرجاء يف دينهم

 منهـا يعاين التي واألخالقية والروحية العقلية األزمة وإلى المسيحية العقائد يف الحاصل

 مثـل يف كـان ولـو السـعادة عن يبحثون فهم المعاصرة الحياة تعقيدات وبسبب الغربيون

 للفطـرة والمنـافرة الرسـاالت نـور عـن البعيدة وضعيةال والديانات الفاسدة العقائد هذه

 السوية.

* * * 
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 المبحث الرابع

 الكتب المقدسة بين الهندوسية والفكر الغربي

 

مــن الموضــوعات المهمــة يف المقارنــة بــين الهندوســية والفكــر الغربــي؛ الكتــب 

 هنديــةالمقدســة، فهنــاك تشــابه كبيــر بــين الملحمــات الهنديــة واليونانيــة، فالملحمــة ال

اليونانيــة مــن حيــث طريقــة المعــارك  )٢(»اإلليــاذة« تشــبه كثيــرًا ملحمــة )١(»المهاهبارتــا«

واألبطال والحديث مع اآللهة ووعورة األسلوب والتنـافس بـين األبطـال واألسـاطير، 

 )٤(»األوديسة« تشبه الملحمة اليونانية )٣(»الرامايانا« والملحمة الهندوسية األخرى وهي

                                           
أي الهنـد، هـي ملحمـة هنديـة  »هبـارات«أي العظـيم و »مهـا«هباراتا: مكونـة مـن كلمتـين المها  )١(

مكونة من مائة وعشرين ألف بيت، تحكي قصة تاريخية وقعت بين أسرة ملكيـة بسـبب امـرأة، 

وقد تخلـل هـذه القصـة األفكـار الفلسـفية يف الـدين والسـلوك علـى لسـان أحـد األبطـال وهـو 

 ). ٥٤٩-٥٤٨( اليهودية والمسيحية وأديان الهند، األعظمي دراسات يف ، انظر:»كرشنا«

اإللياذة: ملحمة يونانية شعرية تبلـغ أبياهتـا سـتة عشـر ألـف بيـت، تحكـي حـرب بـين اآلخيـين   )٢(

والطرواديين بسبب اختطاف هيالنة زوجة منيالوس ملك أسربطة مـن قبـل بـاريس نجـل بريـا 

: الفلسـفة اليونانيـة مـا قبـل السـقراطية، الطيـب ملك طروادة، شاركت يف الحرب اآللهة، انظـر

 ). ١٠٧-١٠٢بوعزة (

وبـين ملـك سـيالن اسـمه  »رامـا«الرامايانا: ملحمة هندية تحكي قصة حرب بـين رجـل اسـمه   )٣(

بجيش مـن القـردة وعلـى رأسـهم  »راما«، فاستعان »راما«زوجة  »سيتا«الذي اختطف  »رافان«

دراسـات ، انظـر: »رافان«لزوجها ومقتل  »سيتا«ركة بعودة وانتهت المع »هانومان«قائد القردة 

 ).٥٥٦-٥٥٢يف اليهودية والمسيحية وأديان الهند، األعظمي (

 =العائد من معركة طـروادة، فقـام »أوديسيوس«األوديسة: ملحمة يونانية تتمحور حول شخصية   )٤(
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 .)١(الغربة والنفي والتشريد وغير ذلكيف نواح عدة ك

 الهندوسـية الكتـب ترجمـة بـدأت المـيالدي عشـر والتاسع عشر الثامن القرن ويف

 الفرنسـي المستشـرق أوروبـا إلـى »األوبانيشـاد« أدخل من فأول األوروبية، اللغات إلى

 )م١٩٠٠- ١٨٢٣( »مــولر مــاكس« ويعتــرب ،)٢(م)١٨٠٥-١٧٣١( »دوبيــرون آنكيتيــل«

 مـوكش«بــ الهندوس عند ُلقِّب حتى ،)٣(الهندوس كتب ترجموا الذين الغربيين رأشه من

كــان لرتجمــة هــذه الكتــب أثرهــا يف و ،)٤( الــروح جــوالن مــن النــاجي مــوالر أي »مــوالر

 الغـربيين المفكـرين بعـض بـين اتجـاه وظهـر ،)٥(انتشار العقائد الهنديـة بـين األوروبيـين

 تـوراة يعتربونـه كانوا والذي »الفيدا« كتاب يف بما واعتقدوا »التكوين سفر« يف يشككون

 كبيـر إقبـال هنـاك وكـان ،)٦(والتسـاؤالت! التأويالت ذلك بعد واجهتهم أهنم إال اآلريين

                                           
، فانتهى به المطاف إلى »بوسيدون«باحتجازه ألنه اقتلع عين ابن اإلله  »بوسيدون«إله البحر =

جزيــرة منعزلــة، وبعــد ســنين مــن االحتجــاز تــم إنقــاذه بمســاعدة آلهــة أخــرى. انظــر: الفلســفة 

 ).١١٠-١٠٧اليونانية ما قبل السقراطية، الطيب بوعزة (

ـــدوي (  )١( ـــد الن ـــة، محم ـــد القديم ـــر: الهن ـــت )١٣٢-١٢٨انظ ـــارة، ول ديوران ـــة الحض ، وقص

)٣٠٢-٣/٢٩٢(. 

 ).٣٧هند، شويتزر (انظر: فكر ال  )٢(

انظر: اكتشـاف الهنـد، هنـرو ، و)٣٦-٣٥أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر ( انظر:  )٣(

)١/١١٤.( 

 ). ٥٣٩(دراسات يف اليهودية والمسيحية وأديان الهند، األعظمي انظر:    )٤(

 ).١٤( مقدمة علي أدهم لكتاب: محاورات رينان الفلسفية  )٥(

 ).١٠لكتاب (لالمرتجم  ةمقدم، و)٤٥أولندر (، الفردوسانظر: لغات   )٦(
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 .)٢(، واألوبانيشاد)١(قراءة كتاب الفيدا على الغربيين من

والنــاظر يف الــرتاث الفكــري الغربــي يلحــظ اإلعجــاب المبــالغ فيــه حــول كتــب 

 آخر يف اطلع حين م)١٨٥٤-١٧٧٥( »شيلنج« األلماين الفيلسوف قال« فقد الهندوس

ــه ــى حيات ــاد« عل ــه« :»أوبانيش ــل إن ــة أكم ــد الحكم ــان عن ــد ،)٣(»»اإلنس ــان وق ــور« ك  آرث

 مـن مـوقفهم حـول الهنـد حكمـاء امتـدح إذ ،)٥(باألوبانيشـاد المعجبـين من )٤(»شوبنهاور

 يتكـون أن يمكـن كـان مـذهبي أن أعتقـد ال« ويقول: ،)٦( الحقيقة إلى ووصولهم المعرفة

 بـل ،)٧(»إنسـان ذهـن علـى أشـعتها معـ� وكانط وأفالطون األوبانيشاد كتب تسلط أن قبل

                                           
ومعناهـا باللغـة  »ود«الفيدا أو الويدا: كتاب الهندوس المقدس، معنى الفيدا: مشتقة من كلمة   )١(

، »يـاجور فيــدا«و ،»ريـج فيــدا«السنسـكريتية: العلــم، ويشـتمل هــذا الكتـاب علــى أربعـة كتــب 

دا عبارة عن مجموعة مـن تعليمـات الزهـاد والنسـاك. ، وكتاب الفي»آتور فيدا«و ،»سآم فيدا«و

معجــم األديــان، )، و٥٣٤(دراســات يف اليهوديــة والمســيحية وأديــان الهنــد، األعظمــي انظــر: 

 .)٧٧٨هينليس (

األبانشاد: من كتب الهندوس المقدسة، معناه الجلوس عند الشيخ لتلقي العلـم، وهـي أسـفار   )٢(

دراســات يف رب ورياضــات الرهبــان والنســاك. انظــر: تفســيرية للفيــدات، وفيهــا علــوم وتجــا

 ).٥٤٢اليهودية والمسيحية وأديان الهند، األعظمي (

 ).٢٨الحسيني ( ،الفلسفة الهندية  )٣(

 جــورج طرابيشــي، ومعجــم الفالســفة، )١٩٦-١٩٥( انظـر: الموســوعة الفلســفية المختصــرة  )٤(

)٤٠٥.( 

 ).١٦لهندية، الحسيني (الفلسفة ا، و)٣٢انظر: أديان العالم، سميث (  )٥(

 ).٧٥، ٦٢ص(نفس المرجع  :)، وانظر٥٦( آرثور شوبنهاور، العالم إرادًة وتمثالً انظر:   )٦(

 ).٤٠٧( جورج طرابيشي، ومعجم الفالسفة  )٧(
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إنـه كـان عـزاء لحيـايت وسـيكون « ويقـول: ،)١(لـه اليوميـة األدعية كتاب األوبانيشاد صار

 وأعجب »مانو وانينق« كتاب امتداح إلى بنيتشه األمر وبلغ ،)٢(»عزاء لي يف أوقات ممايت

ومـن  ،)٣(اإلنجيـل يذم ذلك مقابل ويف األقوياء اآلريين يمثل الذي الطبقي التقسيم بنظام

فقـد أعجـب باألوبانيشـاد  )٤(»بـول ديوسـن« األعالم الغربيين الذين تأثروا بالهندوسـية

) ١٨٥٩-١٧٦٩( »ولهلـم فـون هومبولـت« ويقـول .)٥( ويراه يف مستوى العهد الجديد

 أنتجــه مــا بــين جــالالً  واألكثــر عمقــ� األكثــر الكتــاب« :»البهاغافــاد جيتــا« عــن كتــاب

 .)٦(»العالم

ومن الواضح أن إعجاب الغربيين بتلك الكتب هـو بسـبب الكـروب والحـروب 

ت.س. « الشـاعر األمريكـيجـاء يف ترجمـة ، وهناك مـا يؤكـد ذلـك فممـا )٧(واألزمات

ثالثة أعوام أخـرى يف دراسـة « فارد، أنه بقي يف جامعة هارم)١٩٦٥-١٨٨٨( »إليوت

األرض « ، ويف قصيدته)٨(»المنطق وعلم النفس واللغة السنسكريتية والتصوف الهندي

شـانتيه شـانتيه شـانتيه) باللغـة السنسـكريتية وهـي بمعنـى ( ختم قصيدته بقوله »اليباب

 (السـالم ةوعبـار (األوبانيشـاد). يف المعتـاد الختـام يف هنـا تتكـرر كمـا (شانتيه)« السالم

                                           
 .)٣٤-٣٣أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر (انظر:   )١(

 ).٣٤( المرجع السابق  )٢(

 ).١٤٧)، وانظر: إرادة القوة (٦٠(نيتشه، أفول األصنام   )٣(

 ).٢٨٩( جورج طرابيشي، ومعجم الفالسفةانظر:    )٤(

 ).٣٤أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر (انظر:   )٥(

 ).١٦٥( فكر الهند، شويتزر  )٦(

 ).٣٥-٣٤أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر (انظر:   )٧(

 يوسف سامي اليوسف. :دراسة وترجمة ،)١٠إليوت ( .ت.س، المجموعة الشعرية  )٨(
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-١٩٢٢( »هوسـتن سـميث« ، ويـذكر)١(»الكلمـة هـذه يقابـل مـا هـو الفهـم) فـوق الذي

 )١٩٦٧- ١٩٠٤( »روبـرت أوبنهيمـر« م) حادثة أول تجربة للقنبلة النووية وكان٢٠١٦

يـتكلم اإللـه  »البهاغافـاد غيتـا« يراقب االنفجار ولما رأى االنفجار استشهد بـنص مـن

، مفنــي العــوالم. تربصــا ســاعة وصــولها »المــوت« عــن نفســه فيقــول: (لقــد أصــبحُت 

وما يلفت النظر يف صـدق نبـوءة الشـاعر « متعجب�: »سميث« للهالك المحتوم)، يقول

يف ذهـن رجـل، يمثـل  -يف نفس تلك اللحظة المشـؤومة–هو أن فكرة شعره انقدحت 

حقـ� رمــز الخــط الغربـي. وهــي فكــرة غيــر مـأخوذة مــن تراثــه الـديني بــل مــن الكتــب 

 .)٢(»أي نشيد اهللا »هباغافاد غيتا« مقدسة للشرق البعيد، من الكتاب الهندوسي:ال

 عنـد المقدسـة الكتـب قـرأوا الهنـدوس أعـالم بعض هناك أن نجد تقدم ما ومقابل

 لدي الجديد العهد خّلف« الذاتية: سيرته يف »غاندي« يقول اإلنجيل وبخاصة النصارى

 جـاء مـا قارنـت حبهـا. قلبـي أشـرب التـي »لجبـلا عظة« خاصة تمام�، مختلف� انطباع�

 وأمـا« المسـيح: فيه يقول الذي الجزء أسعدين وكم .»الجيتا« يف ورد بما الجبل بموعظة

 أيضـ�. اآلخـر له فحول األيمن خدك على لطمك من بل الشر، تقاوموا ال لكم فأقول أنا

 بـات: شـامال رايتالجـوج الشـاعر قـول فتذكرت »أيض� الرداء له فاترك ثوبك أخذ ومن

 تعـاليم يـدمج أن الصـغير عقلي حاول وغيره. »ماء جرعة منحك لمن شهية وجبة أعط«

 موعظـة أجـل للـذات اإلنكـار فكـان الجبل، موعظة وتعاليم »آسيا ضياء« وكتاب الجيتا

  .)٣(»هبا أعجبت دينية

                                           
 عبدالواحد لؤلؤة. :ترجمة ،)٦٧إليوت ( األرض اليباب، ت.س.  )١(

 ).٣٢( أديان العالم  )٢(

ـــدي (  )٣( ـــة، غان ـــع الحقيق ـــة قصـــة تجـــاربي م ـــد،)، و٩٤-٩٣الســـيرة الذاتي    =انظـــر: فكـــر الهن
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 بالكتــب األوروبيــين والمفكــرين الفالســفة اهتمــام نمــاذج؛ مــن ســبق ممــا يتضــح

 عنـد المقدسـة بالكتـب الهندوس بعض اهتمام وكذلك بقراءهتا، وابتهاجهم ندوسيةاله

 والتــدقيق التــاريخي التــدقيق الغــربيين ادعــاء مــع حقــ� والغريــب كاإلنجيــل، النصــارى

 إذ كثيرة معلومات إلى تفتقد والتي االعتقاد هذا الكتب هذه مثل يف يعتقدوا أن المنهجي

 جميـع الهندوس يخالف ولذا ذلك وغير لكتابتها حقيقيال الزمن وال مؤلفوها يعرف ال

 كمـا هبـا واالعتناء علومهم هتذيب عدم عنهم عرف بل ،)١(بالتاريخ االعتناء عدم يف األمم

 الهنـدوس كتـب علـى واطالعـه منهجـه دقـة الغربيـون يعلـم الـذي »البيـروين« ذلك ذكر

 مـن ونحوها والفلك بالحساب ةالمتعلق كتبهم يف القول هذا يقول »البيروين«و ،)٢( قديما

 الدينية؟!. بعلومهم يتعلق فيما األمر فكيف العقلية العلوم

فكتـــبهم الدينيـــة أشـــد اضـــطراب� وفيهـــا مـــن االضـــطرابات والتناقضـــات مـــا ال 

 درايـة علـى وهـو  األعظمـي الـرحمن ضياء محمد الدكتور ذلك أكد وقد، )٣(يحصى

كتـب الهنـدوس « :يقـول -إسـالمه قبـل ي�هندوسـ كـان إذ- الهندوسـية بالديانـة واسعة

 تلـك صـحة ينكـر مـن الهندوس علماء من وهناك ،)٤(»المقدسة ال تزال يف ظالم التاريخ

  .)٥(الكتب

                                           
 .)١٩٨( شويتزر=

 .)١/١٣٢انظر: اكتشاف الهند، هنرو (  )١(

 .)١٩تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين (  )٢(

 ).٦٠انظر: الفلسفة الهندية، الحسيني (  )٣(

 ).٥٣٥دراسات يف اليهودية والمسيحية وأديان الهند، األعظمي (  )٤(

 ).٥٥٢-٥٥١، ٥٤٨-٥٤٧(المرجع السابق   )٥(
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 قـراءة الهنـدوس كتـب علـى الغربـي الفكـر أعـالم بعـض إقبـال يتضـح تقـدم ومما

 السـند إلـى تفتقـد ألهنـا الهنـدوس أعـالم بعـض ينكرها التي الكتب تلك وتعبدًا، وتدبراً 

 إال الهنـدوس كتب على الغربيين إقبال تفسير يمكن وال الثابتة، الحقائق وإلى التاريخي

 الكنيسـة بـين حصـل الـذي الكبيـر والشـرخ أوروبا، يف اإللحاد عصر خّلفه الذي بالفراغ

 ودفعهـم للـدين، انتقاد موجة أعقبه والذي الكنسي التسلط نتيجة العلمية والمجتمعات

 النهضـة مـن حصـل مـا وكـذلك للكنيسـة، وعنـاداً  مناكفـةً  أخرى بمعتقدات ناإليما إلى

 الروح. جفاف إلى أدت التي المادية المذاهب وانتشار الصناعية

* * * 
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 المبحث الخامس

 الفلسفة بين الهندوسية والفكر الغربي

 

ــفة  ــة أو الفلس ــبق الفلســفة الهندي ــا أس ــول أيهم ــاحثين ح ــين الب ــالف ب ــاك خ هن

وبناء على ذلك تكون المتأخرة تأثرت بالمتقدمة، ال سيما وقد كانت هنـاك  اليونانية؟،

صالت وتواصل يف القديم بين الهند واليونان، فهناك من يرى أن الفلسفة الهندية أقدم 

، وقـد كـان يف الهنـدوس مـن يسـير علـى طريقـة )١(وأن الفلسفة اليونانية تأثرت بالهندية

ومـنهم حكمـاء علـى « آراء الهند وتعـددها قـال: »اينالشهرست« اليونانيين فحينما أورد

ـــ� ـــانيين علم ـــق اليون ـــالً  طري ـــر)٢(»وعم ـــتاين« ، وذك ـــوس« أن »الشهرس ـــذ »قالن  تلمي

الذي تزعم على الهند كلهم وعلَّمهـم  »برخمنين« سار إلى الهند وتأثر به »فيثاغورس«

نـد المنـاظرة طريقة هتذيب األبدان، ولما وصل االسكندر الهند طلـب منـه حكمـاء اله

 .)٣(فناظرهم أحد حكماء اليونان فتغلبوا عليه وأكرمهم االسكندر بالهدايا والعطايا

وهناك فرق واضح بين الفلسفة الهندية والفلسفة اليونانية، فالهندية ال تفصل بين 

اإللهيات والعلوم النظرية بينما اليونانيون بخالف ذلك، وقد ظهر يف العصـر الحـديث 

، لكـن الـرأي - كما سـيأيت بعـد قليـل -تأثروا بنمط التفلسف الغربي فالسفة هندوس 

السائد والذي عليه جملة من الباحثين على أنه ال يمكن فصـل المعتقـدات الهندوسـية 

                                           
 ).٧(الحسيني  ،الفلسفة الهنديةانظر:   )١(

 ).٢/٦٠١( الملل والنحل، الشهرستاين  )٢(

 ).٦١٦-٢/٦١٤انظر: المرجع السابق (  )٣(
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 فالسـفتهم فـإنّ « هــ) يقـول:٤٤٠(ت »البيـروين« ، وهذه الحقيقة ذكرهـا)١( عن الفلسفة

 نحلــتهم رمــوز عــن بعــواّمهم صــلاتّ  فيمــا يخرجــوا لــم فــإّنهم الّتحقيــق تحــّروا وإن

 يف كـانوا الـذين بالفالسـفة فـازوا اليونـانّيين ولكـنّ « ، ويقـول:)٢(»ناموسـهم ضعاتاومو

 اّتبــاع الخــواّص  قصــارى ألنّ  العاّمــة دون الخاصــة األصــول لهــم نّقحــوا حتــى نــاحيتهم

 ويقـول: »والرهبة الخوف عن خلوا إذا واللجاج التهّور العوامّ  وقصارى والنظر البحث

 يف إال كـالم خـاّص  لهـم لـذلك تجد تكاد فال العلوم يهّذب مّمن أمثالهم للهند يك ولم«

 وتمديـد العـدد تكثير من العوامّ  خرافات آخره يف ومشوبا النظام وسوء االضطراب غاية

 يســتولي وألجلـه المخالفـة، فيهـا أهلهـا يسـتفظع التـي النحلـة موضـوعات ومـن المـدد

 بيـوس«و ،»سـولن األثينـي« :وهم السبعة الحكماء أن البيروين ويرى ،)٣( »عليهم التقليد

 ،»كيلون اللقاذوموين«و، »المليسوسي ثالس«و ،»فارياندروس القورنتي«و ،»الفاريني

 مـن الفلسـفة عنـه عرف من أقدم وهم »قيليبولوس لنديوس«و ،»لسبّيوس فيطيقوس«و

 والهندي اليوناين للفكر وبالنظر .)٤(سالهندو اعتقاد عليه ما مثل على كانوا قد اليونانيين

 يف خصوصـ� الـروح بجانب اهتمام يوجد الحضارتين بين التواصل نتيجة وربما القديم

 ،)٥(الخــالق يف بالتأمــل الهنــدوس يقــول وكــذلك بالتأمــل قــال فقــد »أفالطــون« فكــر

                                           
، وانظر: الفكـر الشـرقي القـديم، كـولر صفية مختار :ترجمة ،)١٣انظر: الفلسفة الهندية، هاميلتون (  )١(

 ).١/٢٤٦)، ضحى اإلسالم، أحمد أمين (٦٨(تاريخ الفكر الغربي، سكيربك وغيلجي )، و١٩(

 ).٥( تحقيق ما للهند من مقولة، البيروين  )٢(

 .)١٩-١٨( المرجع السابق  )٣(

 ).٢٤( المرجع السابق انظر:  )٤(

 ).٥٣( أفالطون واألوبانيشاد، فاسيليس جي فتساكسانظر:   )٥(
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 يف وكـذلك الفالسـفة حكمهـا يتـولى أن يرى والتي الجمهورية يف نظريته »ألفالطون«و

 أو ملوكـا، أو قوادًا، يكونوا ألن يصلحون بالفيدا عقولهم تغذْت  الذين أن »مانو قوانين«

ــ أو قضــاة، ــى �حكام ــاس عل ــذلك ،)١(الن ــاهبة وك ــول مش ــون« ق ــروح يف »أفالط ــول ال  بق

 وهـم أي »مايـا« الـدنيا هـذه أن الهنـدوس قول بين تطابق وهناك ،)٢(األتمان يف الهندوس

 »أفلـوطين« تـأثر وقـد ،)٣(الظاهر بعالم »كانط« وقول الظالل المبع »أفالطون« قول وبين

ــالفكر ــويف ب ــاد، يف الص ــأثر األوبانيش ــطين« وت ـــ »أوغس ــوطين«ب ــرك »أوفل ــره وت ــى أث  عل

 تــأثر إلــى باألدلــة »روالن رومــان« مثــل الغــربيين البــاحثين بعــض ويــذهب المســيحية،

  .)٤(بالهندوسية األولى المسيحية

لتأثر والتأثير الحاصـل يف العصـور األولـى قـد انقطـع بعـد ومن الواضح أن هذا ا

ذلــك ألزمــان طويلــة، حتــى كــان للبيــروين دوره يف إدخــال الفلســفة اليونانيــة إلــى 

الهندوس، ولم يكن بعد ذلك تواصل فلسفي يذكر بين الغرب والهندوس حتـى ظهـر 

ــوادر االتجــاه الفل ــدأت تظهــر معــه ب ــد وب ســفي االســتعمار الحــديث علــى أرض الهن

ـــي ـــوف)٥(الهندوســـي الغرب ـــية فالفيلس ـــفة الهندوس ـــرب بالفلس ـــفة الغ ـــاهتم فالس  ، ف

 »شـوبنهاور« . ويعتـرب)٦(كان يقول بأن الفلسفة الهندية ستتغلغل يف أوروبـا »شوبنهاور«

                                           
 ).٩٢، ٧٢-٧١( أفالطون واألوبانيشاد، وانظر: )٤٩(انظر: ثقافة الهند، أتريا   )١(

 ).٦٠-٥٩( أفالطون واألوبانيشادانظر:   )٢(

 ).٧٣، ٧١الحسيني ( ،نديةالفلسفة الهانظر:   )٣(

 ).١/١١٩انظر: اكتشاف الهند، هنرو (  )٤(

 ).١/١١٩( انظر: المرجع السابق  )٥(

 ).٢٦٥-٢٦٤قصة الفلسفة، ول ديورانت (انظر:   )٦(
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، وُتثبــت البحــوث )١( أول فيلســوف غربــي يلفــت انتبــاه الغــربيين إلــى الفلســفة الهنديــة

ــة الهندوســية فالفلســفة المعاصــرة إلــى وجــود بعــض الفلســف ات المعاصــرة يف الديان

  .)٢( الوجودية ُعرفت عند الفالسفة الهندوس قديم�

ويظهر يف مؤلفات الغربيين اإلطراء واإلعجاب بالفلسـفة الهندوسـية ألهنـا طرقـت 

ــام ــألفي ع ــة ب ــفة الغربي ــبقت الفلس ــة وس ــوعات جريئ ــزي)٣(موض ــوف اإلنجلي  ، والفيلس

ــامربل« ــتيوارت تش ــتن س ــدين  )٤(»ينهيوس ــين ال ــايز ب ــا ال تم ــة بأهن ــاليم الفيدي ــدح التع يمت

، وقد كان للغربيين دور يف فصل الفلسفة الهندية عـن السـياقات األخـرى يف )٥(والفلسفة!

 بـين يجمـع مـن الهنـدوس أعـالم مـن ظهر وقد ،)٦( المؤسسات التعليمية يف الهند والغرب

ــة ــفة طريق ــية الفلس ــة الهندوس ــل والغربي ــدي« مث ــرئيس »غان ــدي وال ــرفيبالي راذا « الهن س

 فإنه ولذا الهندوسية الديانة نتاج هي الهندوسية والفلسفة ،)٧(»أوروبندو جوز«و ،»كرشنان

 الفـراغ نتيجـة الغـرب يف عشـر والتاسـع عشـر الثـامن القـرنين يف القته الذي اإلعجاب بعد

 ،)٨(الشــكل ةعديمـ وأهنـا الهندوسـية الفلسـفة لمقــوالت ونقـد فتـور بعـده حصـل الروحـي

 أفكــار رواج ورغــم الغربيــة الفلســفة مــع ســجالها يف الهندوســية الفلســفة فــإن وكــذلك

                                           
 ).٧/٣٦٥انظر: تاريخ الفلسفة، فريدريك كوبلستون (  )١(

 ).١٩الحسيني ( ،انظر: الفلسفة الهندية  )٢(

 ).٣٣أديان العالم، سميث (، )٤٧٦(حضارات الهند، لوبون   )٣(

 .، وموقع: ويكيبيديا)٤٧انظر: خرافات عن األجناس، جوان كوماس (  )٤(

 ).٣٥أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، ميلر (  )٥(

 .)١٣٩الفلسفة الهندية، هاميلتون (  )٦(

 ).١٦٢-١٦١الفكر الشرقي القديم، كولر (  )٧(

 .الحاشية )١/٢١٠( انظر: اكتشاف الهند، هنرو  )٨(
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ــين الغــربيين الفالســفة  الطــابع عــن تخــرج لــم الهندوســية الفلســفة أن إال الهنــدوس؛ ب

 .)١(الديني

 منـذ الغربيـة والفلسـفة الهندوسـية الفلسـفة بـين المتبـادل األثـر اتضـح تقـدم ومما

 أن واتضـح الفلسـفتين، بـين المتشـاهبة اآلراء كـذلك واتضـح اليـوم إلـىو اليونـان عصر

 عــنهم، »البيــروين« أخــرب كمــا قــديم� عليــه كــانوا مــا مثــل هــم اليــوم الهنــدوس فالســفة

 جاهدة سعت والتي الهندية الفلسفة على الكبير تأثيرها رغم المعاصرة الغربية فالفلسفة

 بالـدين متشـبثة بقيـت الهندوسية الفلسفة أن إال والدينية الفلسفية اآلراء بين الفصل إلى

 بينهما. المتبادل التأثر رغم الفلسفتين بين الخالف محل وهذا

* * * 

                                           
 ).٢١١وانظر: فكر الهند، شويتزر(، )٦٢(فلسفة حضارات العالم، هايدر انظر:   )١(
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 الخاتمة

 

 النتـائج أهـم يلـي وفيما البحث، هذا كتابة يف لي وتوفيقه تيسيره على  اهللا أحمد

 والتوصيات:

 النتائج: أوًال: *

 المراحــل شــتى يف الغربــي والفكــر لهندوســيا الفكــر بــين متبــادل تــأثير هنــاك -١

 كبيـر انقطـاع الفـرتات هـذه وتخلـل الحاضـر، العصر وإلى اليوناين العصر منذ التاريخية

 عزلــة ثــم الســابق يف تواصــلهم حــول األمــر لهــذا »البيــروين« أشــار وقــد الفكــرين، بــين

 ستكشـفالم اعتقـد أن الهنـد بمكـان األوربيـين بجهـل األمـر وبلغ ذلك، بعد الهندوس

 الهند. هي أمريكا أرض أن »كولومبس«

 سـبب منـه الغربـي والفكـر الهندوسـية بـين الطويـل التـاريخي االنقطـاع سبب -٢

 يف معتقـدهم جـوهر مـن نـابع وهو أنفسهم على وانكفاؤهم الهندوس عزلة وهو داخلي

 يف ويتمثـل خـارجي سـبب وهنـاك الجسـد، وتـرويض بالعزلـة واالنشغال السكون إيثار

 أخـرى جهـة مـن للمسـلمين الحضـاري والتقـدم جهـة، مـن ألوروبـا الحضـاري رالتأخ

 وصـل لمـا لغربـيا االسـتعمار أن حتـى طويلـة لقـرون والشـرق الغرب بين حال والذي

 ن.المسلمي من هاامكح الذين كان الهند

 عشــر الثــامن القــرنين يف وعقائــدها وتراثهــا بالهندوســية الغربــي الفكــر اهــتم -٣

 حصـلت التـي األزمـة وألجـل وتسـلطها، بالكنيسـة النكايـة ألجـل كوذل عشر والتاسع

 النزعـات سـيادة بعـد الحضاري السند وألجل البؤس، وانتشار الصناعية النهضة بسبب

 العالم. حول وديانات حضارات أنشأ وأنه اآلري العرق كنزعة العرقية
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ــوم مــن -٤ ــي العل ــرزت الت ــة فيهــا ب ــين العالق ــي الفكــر ب ــم والهندوســي الغرب  عل

 أسـالفهم اآلريـين لغـة باعتبارهـا السنسـكريتية باللغـة الغربيـون اهتم فقد »الفيلولوجيا«

 غربية. جامعات عدة يف تدريسها وتم العربية اللغة محل وَحلَّْت  هبا واهتموا

خت التي النظريات من -٥  تفـوق نظرية والهندوسي الغربي الفكر بين العالقة رسَّ

 اآلري للعـرق التعصـب تـم فقـد والديانات، للحضارات مؤسس� باعتباره اآلري العرق

 شعاراً  المعكوف الصليب اتخذ الذي النازي الفكر يف التعصب درجات أعلى ووصلْت 

 عنها. تفرع وما الهندوسية عند مقدس رمز وهو له،

 الغربـي، االستعمار بعد الهندوسي الفكر يف الكبير تأثيره الغربي الفكر أحدث -٦

ــد ــأثر فق ــد ت ــرة وسالهن ــير بفك ــدأوا التبش ــيس يف وب ــات تأس ــة الجمعي ــدعوة العالمي  لل

 رهبـان زيـارات تكـررت فقد الغربي الفكر يف الكبير أثرها الفكرة لهذه وكان للهندوسية

 بدينهم. للتبشير للغرب الهندوس

 الهندوسـي بـالفكر مباشـراً  تـأثراً  تأثروا الذين البارزين الغربي الفكر أعالم من -٧

 قــراءة علـى ويــداوم بالهندوسـية االهتمــام يعلـن غربــي فيلسـوف أول فهــو »شـوبنهاور«

 التقســيم نظــام يف وخصوصــ� »مــانو« بقــوانين أعجــب »نيتشــه«و ،»األوبانيشــاد« كتــاب

 علـى مـانو قـوانين تفضـيل إلى اإلعجاب به وبلغ ريين،اآل تفكير يمثل ذلك وأن الطبقي

 .»اإلنجيل«

 الثـامن القـرنيين يف الغـربيين علـى البـالغ أثرهـا المقدسة الهندوس لكتب كان -٨

 وغيرهـا »جيتـا البهاغافـاد«و ،»األوبانيشاد«و ،»الفيدا« ترجمت فقد عشر والتاسع عشر

 الغربـي الفكـر يف ألزمـة يرجـع وهـذا تأملها على والعكوف قراءهتا على الغربيون وأقبل

  .الحداثة وأزمة واإللحاد الحروب بسبب
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 وهـذا الغربـي الفكـر من الهندوسي الفكر ضد سلبي واتجاه ونقد فتور حصل -٩

 وهنـاك التنـوير، عصـر منـذ والتلـون بالتقلـب ُعرف الذي الغربي الفكر عن بغريب ليس

 التقليـدي النسـق عـن الهنـدوس الفالسـفة خـروج عـدم هو الفتور ذلك وراء آخر سبب

 رأسـهم وعلـى - العشـرين القـرن أواسط يف الهندوس المفكرون فعله ما أن إال للديانة،

ــين تجمــع بصــورة االنجليــزي االحــتالل مقاومــة يف - »غانــدي« ــد ب  الهندوســية التقالي

 الغربيين. نفوس يف البالغ أثره أحدث العصرية والطرق

 فمــع بالنِّْســبِيَّة القــول يف الهندوســي والفكــر المعاصــر الغربــي الفكــر يلتقــي -١٠

ــار ــدأ انتش ــبِيَّة مب ــوم يف النِّْس ــرة العل ــ المعاص ــط انك ــدوس لخل ــين الهن ــم ب ــدين العل  وال

 لـيس وهـذا واألسـاطير العلـم بين تخلط علوم نشأة يف البالغ أثره علومهم يف واألساطير

 .»البيروين« عنهم ذلك ذكر كما القدم منذ الهندوس مذهب فهو بالجديد

 إلـى يذهبون فهم الغربي الفكر على كبير تأثير المعاصرين الهندوس ألعالم -١١

 ويعتنقـــون الغـــربيين، آالف إلـــيهم وينضـــم والمعاهـــد الجامعـــات نشـــؤونوي الغـــرب

 لهـم وتقـام العصـرية، الجامعـات يف ويحاضـرون الهندوسـية، مـن المسـتمدة المذاهب

 االنرتنت. على نشرها ويتم شتى علوم يف متخصصين علماء مع الندوات

 فاآللهـة الغربـي والفكـر الهندوسـي الفكـر بـين العقائد يف متبادل تأثر حصل -١٢

 الهنـدوس تـأثر وقـد بشـر، صورة يف تجسدها من الهندوس به يقول ما تشابه اليونان عند

 يـذهب مـا يشـابه النصـارى عنـد باألقـانيم والقول اليونان، من وأخذوها األصنام بعبادة

 علـى أثـره جليـ� يظهـر المسـيحية يف اإللهـي بالحـب والقـول آلهـتهم، يف الهنـدوس إليه

 وقـد قـديم�، اليونـانيون هبـا يقـول كـان التناسخ وعقيدة معاصرين،ال الهندوس مفكري

 الهنــدوس، مــن العقيــدة هبــذه »الجديــد العصــر« وحركــة »الثيوصــوفيا« حركــة تــأثرت



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

أْثوالت أَثُّراالت نيب رييبركْرِ الغوالْف ةيوسدنهل  

٨٠٤  

 ووحـدة األديـان بوحـدة والقـول التـدريب، مجاالت يف الغربيين يف البالغ أثرها ولليوغا

 ،»الجديـد العصـر« وحركـة »وفياالثيوص« حركة على أثره له كان الهندوس عند الوجود

 أعجــب وقــد المســيحية والديانــة اليونانيــة الفلســفة يف وجــود فلــه الطبقــات نظــام وأمــا

 الهندوسي. الطبقات بنظام »نيتشه« الفيلسوف

 الحكمـاء الغربـي: والفكر الهندوسي الفكر بين فلسفي� االشرتاك نقاط ومن -١٣

 وأن للوجود، الواحد األصل يف الهندوس قول بمثل يقولون كانوا فقد اليونانيين السبعة

 العـالم هـذا وأن الكهـف يف بنظريتـه كـذلك أفالطـون قـال وقـد حقيقـي، غير العالم هذا

 »أفلــوطين« تــأثر وقــد ،»مايــا« ويســمونه بــذلك يقولــون والهنــدوس ظِــالل، مجــرد

 يوالهندوسـ الغربـي الفكـر بـين متبـادل تـأثر حصـل المتأخرة العصور ويف بالهندوسية،

 .»نيتشه«و ،»شوبنهاور« بالهندوسية تأثروا الذي الغربيين الفالسفة أشهر ومن

 التوصيات: ثاني�: *

 دراسـات فهنـاك الغربي والفكر الهندوسية حول والدراسات البحوث توسيع -١

 بحـث يـتم أو تـرتجم ولـم الزمـان مـن القـرنين قرابـة عليهـا مضـى الهندوسـية عن غربية

 المهـم الجانـب هبذا المتعلقة الدراسات تأخر يؤكد وهذا ساتالدرا تلك ونقد وتحليل

  الباحثين. من كثير عنه غفل الذي

 التــأثر يف المهمــة التاريخيــة الفــرتات مــن الغــرب يف الرومانســي العصــر يعتــرب -٢

 باللغـات معرفـة لديـه لمـن دقيقة ودراسة لبحث بحاجة بالذات الفرتة وهذه بالهندوسية

 أفكــارهم بعــض اقتبســوا فقــد كبيــر تــأثير مــن العصــر ذاك ةفلفالســ لمــا األوروبيــة،

 الهندوسية. من وأطروحاهتم

 الفلسـفة أثـر عـن ودراسـة الهندوسـية يف المسـيحية أثر عن دراسة بعمل القيام -٣
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 الهندوسية. على الغربية

 والتطــوير التــدريب مجــاالت يف ظهــرت التــي المنحرفــة األفكــار مــن الحــذر -٤

 إعـادة تم وتجارهبم الهندوس عقائد من األساس يف هي والتي فاءواالستش الطاقة وعلم

  العالم. يف ونشرها الغرب يف تدويرها

 

التوفيــق والســداد وأســأله تعــالى أن يرينــا الحــق حقــ�  أســأل اهللا يف الختــام و

، وصـلى اهللا وسـلم علـى نبينـا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطـل بـاطالً ويرزقنـا اجتنابـه

 .ى آله وصحبه أجمعينمحمد وعل

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

: حبيـب سـعيد، دار الشـرق والغـرب، بـوالق مصـر، ترجمـةأديان العالم الكربى، ولـيم بـاتون،  - 

 .٢طوكتدرائية سنت جورج بالقدس، 

- هــ١٤٢٨أديان العالم، د.هوستن سميث، ترجمة سعد رستم، دار الجسـور الثقافيـة، حلـب،  - 

 م.٢٠٠٧

 م.٢٠٠٠، ١١القاهرة، ط - ديان الهند الكربى، أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصريةأ - 

الـدار البيضـاء،  - إرادة القوة، فريدريك نيتشه، ترجمة: محمد الناجي، إفريقيا الشرق، المغرب - 

 م.٢٠١١

سـهى الطريحـي،  :أفالطون واألوبانيشاد لقاء الشرق بالغرب، فاسيليس جي فتساكس، ترجمـة - 

 م.٢٠١٠ - هـ١٤٣٠ ،دمشق - د. طه جزاع، دار نينوى، سورية :جعةمرا

أفــول األصــنام، فريــدريك نيتشــه، ترجمــة: حســان بورقيبــة ومحمــد النــاجي، إفريقيــا الشــرق،  - 

 م.١٩٩٦، ١الدار البيضاء، ط - المغرب

اكتشــاف الهنــد، جــواهر الل هنــرو، ترجمــة: فاضــل جتكــر، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية  - 

 م.٢٠١١لكتاب، دمشق ل

عبدالواحـد لؤلـؤة، المؤسسـة العربيـة للدراسـات  د. :إليوت، ترجمـة س. األرض اليباب، ت. - 

 م.١٩٩٥، ٣والنشر، بيروت، ط

األصول الوثنية للمسيحية، اندريه نايتون، وإدغـار وينـد، وكـارل يونـغ، ترجمـة: سـميرة عزمـي  - 

 انية.الزين، منشورات المعهد الدولي للدراسات اإلنس

الثيوصوفيا دراسة لقضية األلوهية يف الفكر الثيوصويف الحديث، مريم بنت ماجد عنتابي، مركز  - 

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦، ١التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، ط

ــروت، ط -  ــر، بي ــاث والنش ــة لألبح ــبكة العربي ــدالرحمن الش ــه عب ــر، د.ط ــ� للفك ــوار أفق ، ١الح

 م.٢٠١٣
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، آرتور شوبنهاور، ترجمة وتقـديم: سـعد توفيـق، مراجعـة: فاطمـة مسـعود، العالم إرادًة وتمثالً  - 

 .م٢٠٠٦، ١المشروع القومي للرتجمة، القاهرة، ط

العقائـد الوثنيـة يف الديانــة النصـرانية، محمـد بــن طـاهر التنيـر البيــرويت، تحقيـق: محمـد عبــداهللا  - 

 الشرقاوي، دار الصحوة، القاهرة.

 ء والنحـل، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد ابـن حـزم األندلسـي الظـاهريالفصل يف الملل واألهـوا - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ٢هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٥٦(ت

إمـام عبـدالفتاح  د. :الفكر الشرقي القديم، جون كـولر، ترجمـة كامـل يوسـف حسـين، مراجعـة - 

 م.١٩٩٥إمام، عالم المعرفة، الكويت، 

 م.١٩٣٨محمد غالب، البيت األخضر، القاهرة  الفلسفة الشرقية، الدكتور - 

الفلسفة الهندية دراسة بعض نواحيهـا مـع المقارنـة بالفلسـفة الغربيـة، السـيد أبـي النصـر أحمـد  - 

 .١طالحسيني، مطبعة مصر، 

هبـة عبـدالعزيز غـانم، مؤسسـة  :صفية مختار، مراجعـة :الفلسفة الهندية، سو هاميلتون، ترجمة - 

 م.٢٠١٦، ١طهنداوي، القاهرة، 

 م.٢٠١٣، ١الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية، د. الطيب بوعزة، مركز نماء، بيروت، ط - 

أورســيل، ترجمــة: محمــد يوســف موســى، دار المعــارف  - الفلســفة يف الشــرق، بــول ماســون  - 

 بمصر.

ــدالفتاح إمــا -  ــام عب ــدر، ترجمــة: إم ــر: جفــري بارن ــدى الشــعوب، تحري ــة ل م، المعتقــدات الديني

 م.١٩٩٣)، الكويت، ١٧٣( مراجعة: د.عبدالغفار مكاوي، عالم المعرفة

، ٣المعجم الشامل لمصـطلحات الفلسـفة، د. عبـدالمنعم الحفنـي، مكتبـة مـدبولي القـاهرة، ط - 

 م.٢٠٠٠

 م.٢٠٠٧المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحديثة، القاهرة،  - 

هــ)، تحقيـق: ٥٤٨(ت الكريم بن أبي بكـر الشهرسـتاينالملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد - 

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٦، ٥بيروت، ط ،أمير علي مهنا، علي حسن فاعور، دار المعرفة
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الموت يف الفكر الغربي، جاك سورون، ترجمة: كامل يوسف حسين، مراجعة: إمام عبـدالفتاح  - 

 م.١٩٨٤)، الكويت، ٧٦( إمام، عالم المعرفة

، ١طمعن زيادة، معهد اإلنمـاء العربـي،  :فية العربية، مجموعة مؤلفين، تحريرالموسوعة الفلس - 

 م.١٩٨٦

فـؤاد كامـل، جـالل  :الموسوعة الفلسفية المختصرة، جوناثـان ري، وج. أو. أرمسـون، ترجمـة - 

ــة ــادق، مراجع ــيد الص ــري، عبدالرش ــة،  :العش ــومي للرتجم ــز الق ــود، المرك ــب محم ــي نجي زك

 م.٢٠١٣ ،١طالقاهرة، 

صـادق جـالل  :سـمير كـرم، مراجعـة :الموسوعة الفلسـفية، إشـراف روزنتـال ولـودين، ترجمـة - 

 العظم، وجورج طرابيشي، دار الطليعة بيروت.

- آلهة يف األسواق دراسـة يف النحـل واألهـواء القديمـة يف الشـرق، د. رؤوف شـلبي، دار القلـم - 

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، ٢الكويت، ط

 م.١٩٧٠ودياناهتا، د. محمد إسماعيل الندوي، دار الشعب، القاهرة،  الهند القديمة حضاراهتا - 

محمد ضياء الرحمن األعظمي، مكتبـة الرشـد، الريـاض،  اليهودية والمسيحية وأديان الهند، د. - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، ٢ط

يوسـف سـامي اليوسـف، دار المنـارات  :ت.س. إليوت، المجموعة الشعرية، دراسـة وترجمـة - 

 م.١٩٨٦، ١ان، األردن، طللنشر، عم

ــرّزاق الحســيني -  ــد بــن عبــد ال ــد بــن محّم ــدي  تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محّم بي الزَّ

 هـ)، مجموعة من المحققين، دار الهداية.١٢٠٥(ت:

تاريخ الفكـر الغربـي مـن اليونـان القديمـة إلـى القـرن العشـرين، غنـار سـكيربك ونلـز غيلجـي،  - 

نجـوى نصـر، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، لبنـان،  :مراجعـة حيدر حاج إسماعيل، :ترجمة

 م.٢٠١٢، ١طبيروت، 

 المركز القومي للرتجمة. ،٧فريدريك كوبلستون، مج تاريخ الفلسفة من فشته إلى نيتشه، - 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقـل أو مرذولـة، أبـو الريحـان محمـد بـن أحمـد البيـروين  - 

 هـ. ١٤٠٣، ٢طهـ)، عالم الكتب، بيروت، ٤٤٠الخوارزمي (ت 
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هـ)، المحقق: محمد ٣٧٠(ت:  هتذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي - 

 م.٢٠٠١، ١ط بيروت، -عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي 

اإلسـالمية، حركة العصر الجديد دراسة لجذور الحركة وفكرها العقدي ومخاطرها على األمة  - 

، ١د. فوز كردي، جامعة القصيم، الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكريـة المعاصـرة، ط

 هـ.١٤٣٢

حركة العصر الجديد مفهومها ونشأهتا وتطبيقاهتا، د. هيفاء الرشيد، مركـز التأصـيل للدراسـات  - 

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦، ٢والبحوث، جدة، ط

م، ٢٠٠٩رجمة: عادل زعيرت، دار العالم العربـي، القـاهرة، حضارات الهند، غوستاف لوبون، ت - 

 .١ط

خرافات عن األجناس، جوان كوماس، ترجمة: محمد رياض، مراجعة: محمد عوض محمـد،  - 

 م.٢٠١٤هنداوي، القاهرة، دار 

ــة، القــاهرة، ط -  ــاق العربي ــد عجيبــة، دار اآلف ــة، د. أحم ــان الوثنيــة القديم ــات يف األدي ، ١دراس

 م.٢٠٠٤

 م.٢٠٠٥دليل اكسفورد للفلسفة، تحرير تد هوندرتش، ترجمة: نجيب الحصادي، ليبيا،  - 

ميشــال أبــي فاضــل، المؤسســة العربيــة  :رينــان حياتــه آثــاره فلســفته، أندريــه كريســون، ترجمــة - 

 .م١٩٧٧، ١للدراسات والنشر، بيروت، ط

هـ)، دار الفكـر ٥٧٣ ت(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان الحميرى اليمني  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١طسورية)،  -لبنان)، دار الفكر، (دمشق  -المعاصر (بيروت 

 .١٠طضحى اإلسالم، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  - 

 م.٢٠٠٤، ٩علم اللغة، د.علي عبدالواحد وايف، هنضة مصر، القاهرة، ط - 

هبهم على مر العصور، ألبير شويتزر، ترجمة: يوسـف شـلب فكر الهند كبار مفكري الهند ومذا - 

 م.١٩٩٤، ١الشام، دار طالس، دمشق، ط

أنطـون غرابنـر هايـدر، ترجمـة: جـورج  فلسفة حضارات العالم نظريـات الحقيقـة وتأويلهـا، د. - 

 م. ٢٠١٠، ١كتورة، مؤسسة شرق غرب، اإلمارات العربية، ط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

أْثوالت أَثُّراالت نيب رييبركْرِ الغوالْف ةيوسدنهل  

٨١٠  

م)، تقديم: د. محيي الّدين َصابر، ترجمـة:  ١٩٨١(ت قصة الحضارة، ويليام جيمس ديوَرانت  - 

لبنـان، المنظمـة العربيـة للرتبيـة  -د. زكي نجيب محُمود وآخرين، الناشر: دار الجيـل، بيـروت 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨والثقافة والعلوم، تونس، 

قصة الفلسفة من أفالطون إلى جون ديوي، ول ديورانـت، ترجمـة: فـتح اهللا محمـد المشعشـع،  - 

 هـ.١٤٢٤المجددة  ١، طكتبة المعارف، لبنان، بيروتم

قصة تجاربي مع الحقيقة، مهنداس كارامشاند غاندي، محمد إبراهيم السيد، مراجعـة: مجـدي  - 

 م.٢٠٠٨، ١طعبدالواحد عنبة، دار كلمات عربية، القاهرة، 

اري لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور األنصــ - 

 هـ.١٤١٤ ،٣ط بيروت، -هـ)، الناشر: دار صادر ٧١١(ت:  ياإلفريق يالرويفع

ــون وســاميون: ث -  ــدر، ترجمــةنلغــات الفــردوس آري ــة، مــوريس أولن ــة اإللهي ــة العناي جــورج  :ائي

 سليمان، مراجعة سميرة ريشا، المنظمة العربية للرتجمة.

 ، دار اآلداب، بيروت.محمد جالل عباس :ما بعد الحياة، كولن ولسون، ترجمة - 

مباهج الفلسفة، ول ديورانت، ترجمة: د.أحمد فؤاد األهـواين، تقـديم: إبـراهيم مـدكور، مكتبـة  - 

 م.١٩٥٥األنجلو المصرية، القاهرة، 

مختصر دراسة للتاريخ، أرنولـد تـوينبي، ترجمـة: فـؤاد شـبل، مراجعـة: محمـد غربـال، تقـديم:  - 

 م.٢٠١١مة، القاهرة، عبادة كحيلة، المركز القومي للرتج

معجــم األديــان، تحريــر: جــون ر.هينلــيس، ترجمــة: هاشــم أحمــد محمــد، مراجعــة وتقــديم:  - 

 .١م، ط٢٠١٠عبدالرحمن الشيخ، المركز القومي للرتجمة، القاهرة، 

 م.٢٠٠٦، ٣طلبنان،  - معجم الفالسفة، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت - 

هـ) بمسـاعدة فريـق ١٤٢٤رة، أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: معجم اللغة العربية المعاص  - 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١طعمل، الناشر: عالم الكتب، 

ــد اهللا -  ــو عب ــف، أب ــن يوس ــد ب ــن أحم ــد ب ــوم، محم ــاتيح العل ــوارزمي مف ــي الخ ــب البلخ ، الكات

 .٢طهـ)، المحقق: إبراهيم األبياري، الناشر: دار الكتاب العربي، ٣٨٧(ت:
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، ترجمــة وشــرح وتعليــق ومقارنــة: إحســان »شــرع منــو« كتــاب الهنــدوس المقــدس منوســمريت - 

 .١طحقي، دار اليقظة العربية، 

ــة والصــهيونية، د. عبــد الوهــاب المســيري، دار الشــروق، القــاهرة،  -  موســوعة اليهــود واليهودي

 م.١٩٩٩، ١بيروت، ط

بغـداد،  - مـل، بيـروتنقيض المسيح، فريدريش نيتشه، ترجمة: علـي مصـباح، منشـورات الج - 

 م.٢٠١١، ١ط

 * المجالت: 

المجلد الثالـث عشـر -أثر الديانات الشرقية على الفكر الغربي، مريدرك ميلر، مجلة ثقافة الهند - 

 .٢م العدد ١٩٦٢يوليو سنة 

ثقافة الهنـد وجهاهتـا الروحيـة واألخالقيـة واالجتماعيـة، الربوفسـور أتريـا، مجلـة ثقافـة الهنـد،  - 

 .٢العدد  ١٩٦٢ألول، سنة المجلد ا

، ســنة ١، العــدد٥٣المجتمــع الهنــدي، أ.د. محمــد أحمــد محمــد، مجلــة ثقافــة الهنــد، المجلــد  - 

 م.٢٠٠٢

، ٤، العدد ٥٥سوشوراتا: جراح هندوسي شهير، الحكيم األعظمي، مجلة ثقافة الهند، المجلد  - 

 م.٢٠٠٤سنة 

 * المواقع االلكرتونية:

 - https://rkmarabia.wordpress.com/ 

 - http://www.isha.sadhguru.org 

 - https://www.youtube.com/c/SadhguruArabic/featured 

 - https://ar.wikipedia.org 

* * * 
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 - ‘Ilm Al-Lugha, Dr. ‘Ali ‘Abdul Wāḥid Wāfī, Nahdat Misr, Cairo, 9th ed., 2004. 
 - Fikr Al-Hind Kibār Mufakkirī Al-Hind wa Madāhibuhum ‘alā Marr Al-‘Usūr, 

Albert Schweitzer, Translation: Yusuf Shalab Ash-Shām, Dār Talās, Damascus, 
1st ed., 1994. 

 - Falsafa Al-Ḥadārāt Al-‘Ālam Naẓariyyāt Al-Ḥaqīqah wa Tahwīlihā, Dr. Anton 
Grabner Haider, Translation: George Katūrah, Muassasah Sharq Garb, UAE, 1st 
ed., 2010. 

 - Qiṣṣah Al-Ḥarārah, William James Durant (d. 1981), Introduction: Muhyiddīn 
Sābir, Translation: Dr. Zakki NajĪb Maḥmūd et al., Dār Al-Jeel, Beirut – Lebanon, 
Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, Tunisia: 1408 AH 
– 1988. 

 - A Story of Philosophy from Plato to John Dewey, W. Durant, Translation: 
Fatḥullāh Muḥammad Al-Musha‘sha‘, Maktabah Al-Ma‘ārif, Lebanon: 1st ed., 
1424 AH. 
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 - Qiṣṣah Tajārubī ma‘a Al-Ḥaqīqah, Muhannadas Karamchand Gandhi, Muḥammad 
Ibrahim As-Seyyid, Revision: Majdi ‘Abdul Wāḥid ‘Inabah, Dār Kalimāt 
‘Arabiyyah, Cairo, 1st ed., 2008. 

 - Lisān Al-‘Arab, Muḥammad bin Makram bin‘Ali, Abū Al-Fadl, Jamāluddīn  
Ibn Manẓūr Al-Ansārī Ar-Ruwayfa‘I Al-Ifrīqi, Dār Sādir – Beirut, 3rd ed., 
1414AH. 

 - Luggāt Al-Firdaws Aryons and Semites: Thunāiyyah Al-‘Ināyah Al-Ilāhiyyah, 
Maurice Olender, Translation: George Sulaiman, Revision: Samīrah Rīshā, The 
Arabic Organization for Translation. 

 - Mā Ba‘da Al-Ḥayāh, Colin Wilson, Translation: Muḥammad ‘Abaas, Dār Al-
Ādāb, Beirut. 

 - Manāhij Al-Falsafah, W. Durant, Translation: Dr. Aḥmad Fuad Al-Ahwānī, 
Introduction: Ibrahim Madkūr, Maktabah Al-Anglo Al-Misriyyah, Cairo, 1955. 

 - Mukhtasar Dirāsah li At-Tārīkh, Arnold Toynbee, Translation: Fuad Shibl, 
Revision: Muḥammad Girbāl, Introduction: ‘Ibādah Khuḥaylah, The National 
Center for Translation, Cairo, 2011. 

 - Mu‘jam Al-Adyān, Edition: John R. Henlis, Introduction: Haashim Aḥmad 
Muḥammad, Revision and Introduction: ‘Abdur Raḥmadn Ash-Sheikh, The 
National Center for Translation, Cairo, 2010, 1st ed. 

 - Mu‘jam Al-Falāsifah, George Tarābīshī, Dār At-Ta‘lī‘ah, Beirut – Lebanon, 3rd 
ed., 2006. 

 - Mu‘jam Al-Lugha Al-‘Arabiyyah Al-Mu‘āsirah, Aḥmad Mukhtār ‘Abdul Ḥamīd 
‘Umar, with the help of a group, ‘Ālam Al-Kutub, 1st ed., 1429 AH – 2008. 

 - Mafātīḥ Al-‘Ulūm, Muḥammad bin Aḥmad bin Yusuf, Abū ‘Abdillāh, Al-Kātib 
Al-Balkhī Al-Khawārazmi, Investigation: Ibrahim Al-Abyārī, Dār Al-Kitāb Al-
‘Arabī, 2nd ed. 

 - Mnosmarti Hindu Holy Book, «Manu Law» (Arabic), Translation and 
commentary and comparison: Iḥsām Ḥaqqī, Dār Al-Yaqaẓah Al-‘Arabiyyah,  
1st ed. 

 - Al-Mawsou‘at Al-Yahūd wa As-Suhyūniyyah, Dr. ‘Abdul Wahāb A;-Misyarī, Dār 
Ash-Shurūq, Cairo, Beirut, 1st ed., 1999. 

 - Naqīd Al-Masīḥ, Friedrich Nietzsche, Translation: ‘Ali Misbāḥ, Publications of 
Al-Jamal, Beirut – Bagdad, 1st ed., 2011. 

 
* Magazines:  
 - The Effect Eastern Religions on Western Thought (Arabic), Murderick Miller, 

Journal of Indian Civilization – Vol. 13, June 1962, Issue 2. 
 - The Culture of India and Its Spiritual, Moral and Social Perspectives (Arabic), 

Professor Atria, Journal of India Culture, Volume 1, year 1962 issue 2. 
 - Indian Society (Arabic), Prof. Muhammad Ahmad Muhammad, India Culture 

Magazine, Volume 53, Issue 1, in 2002 AD. 
 - Susurata: A Famous Hindu Surgeon (Arabic), Al-Hakim Al-Azami, Journal of 

India Culture, Volume 55, Issue 4, 2004 AD. 
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* Websites: 
 - https://rkmarabia.wordpress.com/ 
 - http://www.isha.sadhguru.org 
 - https://www.youtube.com/c/SadhguruArabic/featured 
 - https://ar.wikipedia.org 
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