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  الهندوسية في المصادر العربية: دراسة وصفية تحليلية 

A Descriptive Analytical Study of Hinduism 
in Arabic Sources 

 عبد الرزتن خليل 
Abstract 

The present article discusses Hinduism as perceived in selected important Arabic sources, 
whether original or translated from other languages. The study is divided into three 
points: point one describes the axis of Hindu belief along with description of its main 
pillars and religious dogmas, point two narrates faith similarities between Hinduism, 
Judaism and Christianity and point three discusses the biggest issue of concern for 
followers of Hinduism themselves- the issue of Human Rights. A comparative study of 
the same issue has been provided at the end of the article with Islam, the religion of 
Mercy and justice and according to Qur’┐n designated by Allah (sub╒┐nahu wa ta’┐l┐) 
for the entire mankind to follow by choice . 

Keywords: Hindu Belief, Similarities between Hindu-Jewish-Christian 
Faiths, Human Rights in Islam and Hinduism 

أو اليت  تتناول ىذه الدراسة داينة اعتندوسية من وجهة نظر اظتصادر الصادرة ابللغة العربية وىذا یشمل اظتصادر اليت ىي أبصلها ابللغة العربية
 تُررتت إليها من لغات أخرى. 

حملاور ثالثة : احملور األول العقيدة اعتندوسية وبيان أىم أركاهنا وما ینتج عنها من سلوكيات ومفاىيم ورؤى عند  وتنقسم ىذه الدراسة
أكرب قضية اعتندوس، واحملور الثاين یتطرق إىل أوجو الشبو بني اعتندوسية واليهودیة والنصرانية يف بعض العقائد، أما احملور الثالث فهو یتناول 

 نفسهم وىي حقوق اإلنسان يف اعتندوسية ومایقابلها يف اإلسالم دین الرزتة والعدل الذي بُعث لإلنسانية كلها.تؤرق اعتندوس أ
 احملور األول : العقيدة اهلندوسية : 

اعتندوسية بقلم األستاذ الدكتور دمحم شامة، وفيها بنّي أن اعتندوسية دین یعتنقو معظم سكان اعتند، اإلسالمية العامة الداينة تناولت اظتوسوعة 
ب كثرياً من وقد أطلق عليها ابتداء من القرن الثامن قبل اظتيالد اسم : الربمهية، نسبة إىل برامها وىو القوة العظيمة السحریة الكامنة اليت تتطل

لدوا منو أو ؽتن والربمهيون أو الربامهة ىم أصحاب الطبقة األوىل من عبدة برامها الذین وُ  ،األانشيد وتقدًن القرابنيو العبادات، كقراءة األدعية 
 انبثق عنو : برمهان.

وليس للهندوسية مؤسس ديكن الرجوع إليو كمصدر لتعاليمها وأحكامها: فهي غتموعة من التقاليد واألوضاع تولدت من تنظيم اآلریني 
ْلِهم، ویرى  م جيالً بعد جيل بعدما وردوا علىضتياهت

ُ
اعتند، وتغلبوا على سكاهنا، ویعتقد اعتنود أهنا دین أزيل ال بدایة لو وُمْلَهم بو قدًن قَِدَم اظت

ویل وقد أنشأه نشأ يف قرون عدیدة متوالية ال تقل عن عشرین قرانً بدأت قبل اظتيالد بزمن ط الباحثون الغربيون واحملققون من اعتندوس أنو قد
الشعراء والزعماء الدینني واضتكماء الصوفيني عقباً بعد عقب. وفق تطورات الظروف، وتقلبات الشؤون، فاعتندوسية أسلوب يف  أجيال من

امل، ولذا د واظتعتقدات، واترخيها یوضح استيعاهبا لشىت اظتعتقدات والسنن، وليست عتا صيغ ػتددة اظتعئالعقا اضتياة أكثر ؽتا ىي غتموعة من
  د ما یهبط هبا إىل عبادة األحجار واألشجار واضتيوان، ومایرتفع إىل التجریدات الفلسفية الدقيقة. ئالعقا تشمل من

                                                 


 .جامعة بشاور،دكتوراه، مركز الشيخ زاید اإلسالميابحث  
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التوراه آبالف السنني، وإنو ُدّون يف زمن موغل يف القدم،  مث تنتقل اظتوسوعة إىل "الفيدا" وىو كتاب اعتندوسية اظتقدس، ویقال : إنو أقدم من
اآلریني يف اعتند يف عهدىم القدًن ومقرىم اصتدید، وترى فيو مدارج االرتقاء  یرجع إىل ثالثني ألف سنة مضت، وتعكس نصوصو حياةرمبا 
 من سذاجة البدوي إىل شعور فلسفي.  ة العقليةاللحي

ثالثة أشتاء : فهو "برامها" من حيث ىو موجد، وىو  وبلغ تعدد اآلعتة عند اعتنود مبلغاً كبرياً، غري أهنم رتعوا اآلعتة يف إلو واحد، وأطلقوا عليو
حيث ىو ُمهِلك. و"برامها" عند فالسفتهم ليس خالقاً، فهو فكرة ذىنية أكثر منو إرادة  "فيشنو" من حيث ىو حافظ، وىو "سيفا" من

 عاملة. 
 1مث یتناول الكاتب اظتعتقدات اعتندوسية مثل التناسخ و"كارما" ونظام الطبقات.

 يبدأ بتأريخ للفكر اهلندي بتقسيمه إىل عصور هي :  فهو أمحد شليبتاذ أما األس
 أوالً : العصر الویدي األول ویشمل ثالث مراحل فرعية : 

 مرحلة انتشار األفكار البدائية وعبادة قوى الطبيعة، ویبدأ ذلك من القرن اطتامس عشر قبل اظتيالد.  . أ
ة، وتبدأ ىذه اظترحلة من حوايل القرن الثامن قبل اظتيالد. ويف مرحلة تدوین الویدا وأتویلها على أیدي الربامه . ب

ىذه اظترحلة الحظ الربامهة أن االتصال بدأ یتم ویتعمق بني جنسهم وبني السكان األصليني فأرادوا أن 
 یضعوا نظام الطبقات ليحول بني دتام االمتزاج، وهبذه اظترحلة تبدأ اعتندوسية اليت ال تزال موجودة.

 لخيص الویدا يف أسفار مقدسة تسمى األوابنيشادات وتبدأ من القرن السادس قبل اظتيالد. مرحلة ت . ت
 اثنياً : عصر اإلضتاد )يف رأي أتباع الویدا(، وفيو ظهرت الداينة اصتينية والبوذیة.
لشروح لقوانني "منو" وهبا تتضح اإلضتاد. وقد ظهرت أىم ا اثلثًا : العصر الویدي الثاين وىو عودة النصر للویدا وانتصارىا على دینْ 

 2اعتندوسية وتستقر معاظتها. 
 حول اإللو ومها نزعة ني ؼتتلفتنييف الفكر اعتندوسي نزعتوفيما یتعلق بفكرة اإللو يف العقيدة اعتندوسية یرى األستاذ طارق خليل السعدي أن 

مبراحل متعددة قبل أن یصلوا إىل عبادة ىذه الظواىر دفعة واحدة ولكنهم الوحدانية ونزعة التعدد واألخرية أقوى وأكثر انتشاراً. وقد مر اعتنود 
م سائر اآلعتة يف وسط ىذا التعدد كانوا دييلون أحياانً للتوحيد أو إىل اجتاه قریب منو، فكانوا إذا دعوا إعتاً وتقربوا إليو وأثنوا عليو یغيب عنه

الكتاب اظتقدس "الباجافاات بوراان" إن كاىنًا توجو إىل اآلعتة برمها وفشنوا وشيفا  واألرابب، ویصري إعتهم ىو ذلك اإللو ال غري. وجاء يف
ثة أشكال وسأعتم : أیكم اإللو حبق؟ فأجابوا رتيعاً : اعلم أیها الكاىن إنو ال یوجد أدىن فارق بيننا ؿتن الثالثة، فإن اإللو الواحد یظهر بثال

  3 ى.یعبد أحد الثالثة فكأنو عبدىا رتيعاً، أو عبد الواحد األعل يقة واحد، فمنوحفظ وإعدام، ولكنو يف اضتق أبعمالو من خلق
أبو زىرة یذكر يف كتابو أن أاب الرحيان البريوين یقسم اعتنود ابلنسبة العتقادىم يف الربمهية إىل خاصة وعامة، ویفرض دمحم يف حني أن الشيخ 

اظتقام : "إمنا اختلف اعتقاد اطتاص والعام يف كل أمة بسبب أن طباع اطتاصة تنازع أن اطتاصة موحدون وغريىم وثنيون، وىو یقول يف ىذا 
ومل  اظتعقول، وتقصد التحقيق يف األصول، وطباع العامة تقف عند احملسوس، وتقتنع ابلفروع، وال تروم التدقيق،وخاصة فيما افتنت فيو اآلراء،

راءه وأييت مبقارنة طویلة بني عقيدة اعتندوس وعقيدة النصارى يف آىذا ویرد عليو ویفند  تتفق عليو األىواء. وخيالفو الشيخ أبو زىرة يف قولو
  4.بينهما كما سيأيت بعد قليل يف حبثنا ىذا اإللو ومواطن التشابو الكثرية
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إرتاع عندىا على الكتب مقالة حملمد ضياء الرزتن األعظمي بعنوان : دراسات يف الدايانت اعتندیة : أييت ببيان أن اعتندوسية ال ويف 
اظتقدسة فبعض فرقها تؤمن ببعض الكتب وبعضها ال یؤمن هبا، ویقول : " بسبب فقدان العقيدة مل یتفق علماء اعتندوس على أمر ما حىت 

 5على الكتب اظتقدسة اليت یعتربوهنا مصدراً أساسياً للداينة اعتندوسية وللحضارة اعتندیة.
عد اظتوت ألن ذلك یسمح أبن تتجو الروح إىل أعلى وبشكل عمودي لتصل إىل اظتلكوت األعلى يف أقرب واألجساد يف اعتندوسية حترق ب

زمن، كما أن االحًتاق ىو ختليص للروح من غالف اصتسم ختليصاً اتماً، وعندما تتخلص الروح وتصعد، یكون أمامها ثالثة عوامل : إما 
ناس وىو مقر اآلدميني ابضتلول، وإما عامل جهنم وىذا ظترتكيب اطتطااي والذنوب، وليس ىناك العامل األعلى وىو عامل اظتالئكة، وإما عامل ال

والرحالة ابن بطوطة یذكر  6جهنم واحدة، بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة هبم، والبعث يف العامل اآلخر إمنا ىو لألرواح ال لألجساد.
 7قصة شاىدىا بنفسو عن حرقهم ألنفسهم أو حرق أمواهتم.

 : ية ابلعقيدة اليهودية والنصرانيةاحملور الثاين : تشابه بعض العقائد اهلندوس
 أوالً : اعتندوسية واليهودیة : 

اصتنة وإمنا  آخر الیدخلون یعتقد التلمود أن اليهود الذین یرتدون عن دینهم بقتلهم یهودايً عقيدة تناسخ األرواح :  .1
ثن عشر شهراً، مث تعود اىب إىل اصتحيم وتعذب عذااًب أليمًا مدة يواانت والنبااتت مث تذ"تدخل أرواحهم يف اضت

سد یهودي بعد تطهريىا". وعقيدة جيف الوثنيني، حىت ترجع إىل  يواانت، مثاثنية لتدخل يف اصتمادات، مث يف اضت
 التناسخ ىذه موجودة أیضاً يف الداينة اعتندوسية.

 اختذوا للمال آعتة تسمى "الكشمي". اليهود یقدسون اظتال إىل أبعد اضتدود، واعتندوس .2
 اخًتع السامري اليهودي عجالً ليعبده قومو، ومن اعتندوس من یعبد أو یقدس البقر. .3
 غري اليهود ؾتسون والديكن لليهودي أن یدخلهم إىل بيتو، أو أيكل عندىم، وليس لو أن ن أنو اليهود یعتقد .4

ن بنفس العقيدة القاضية بنجاسة غريىم، مبن فيهم یتعامل معهم إال بغرض التجارة. واعتندوس كذلك یؤمنو 
اظتنبوذون واظتسلمون واظتسيحيون وغريىم. والیزال الورعون من اعتندوس، والفالحون منهم، یباشرون يف حياهتم ىذه 

 العقيدة. 
ن مل تربة فلسطني طاىرة، وىم یدفنون اظتتقني من مواتىم يف أرض فلسطني منذ قدًن الزمان، وإ یرى اليهود أن .5

فلسطني. واعتندوس أیضًا یفعلون مادياثل ذلك،  یتيسر عتم ذلك، یضعون مع الكفن شيئًا من الًتاب جلبوه من
 مكان من األرض مات فيو ىؤالء، وإن مل فهم یضعون رماد مواتىم يف هنر الكنج اظتقدس بغض النظر عن أي

يف كتاب اتریخ اإلسالم يف و  8حرق اصتثة.ماء هنر الكنج فوق الكفن قبل  من یتيسر عتم ذلك، یضعون قطرات
اعتند یذكر الكاتب أبن اعتنود الیزالون حيملون اظتاء من مياه هنر "كنكا" اظتقدسة لغسل معابدىم وتطهريىا.. وفيو 

 9ؾتليز منعهم من ذلك ولكنهم مل یفلحوا.یرمي اعتنود جثث مواتىم.. ویقول : وقد حاول اإل
 اثنياً : اهلندوسية والنصرانية : 

 یبني الشيخ دمحم أبو زىرة نقاط التشابو بني اعتندوسية والنصرانية وجيعلها يف النقاط التالية:
اعتنود یعتقدون أن بعض آعتتهم حّلْت يف إنسان اشتو كرشنا، والتقى فيو اإللو ابإلنسان، أو حل الالىوت يف  .1

يون عن اظتسيح، ویصفونو أبنو البطل الودیع اظتملوء ألوىية، ألنو قّدم الناسوت يف كرشنا، كما یعرب اظتسيح
 شخصو فداء للخليقة عن ذنبها األول، ویقولون إن عملو الیقدر عليو أحد سواه. 
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یعتقدون أن اإللو وشنو وىو االبن واثين األقانيم قد حل فيو، ومن الغریب أهنم یذكرون حول كرشنا من األساطري  .2
شبو ماجاء ابألانجيل عن اظتسيح، فكرشنا ولد من عذراء ؼتطوبة، اشتها دیفاكى، ویصفونو أبنو والعجائب ما ی

اإللو وأن والدتو أحيطت بعجائب... وقد ولدتو أمو يف غار فأضاء عند والدتو بنور عظيم، ویزعمون أنو كان 
أم اظتسيح كان عتا خطيب اشتو  ألمو قبيل والدتو خطيب قد خطبها لتكون زوجاً لو، كما اعتقد النصارى أن مرًن

   10یوسف النجار.
 :احملور الثالث : حقوق اإلنسان بني اهلندوسية واإلسالم 

اإلسالم یقرر حقوق اإلنسان وأبن الناس سواسية كأسنان اظتشط، وأبنو ال فرق بني عريب وعجمي وال یفاضل بني أفراد غتتمعو إال 
ويف سنة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نرى أمثلة أكثر من أن حُتصى يف ىذا  11ىل : "إن أكرمكم عند هللا أتقاكم"ابلتقوى، ففي القرآن الكرًن یقول هللا تعا

البحث ومنها : موقفو من بالل اضتبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ووصيتو ابلنساء خرياً ورفقو هبن والعنایة ابلفقراء واضتث على 
 لة والتفاخر هبا واعتبارىا من آاثر اصتاىلية األوىل.  مساعدهتم ورفضو العصبية للقبي

ن، وأما اعتندوسية فالبد من بياٍن لنظام الطبقات يف غتتمعها اظتنبثق عن عقيدهتا ليتضح لنا مافيو من طبقية وعنصریة ودتييز وقهر لإلنسا
ة األمة الجتوز الذابئح إال يف حضرهتم وعلى أیدیهم، فالربامهة كما یؤخذ من مدلول اشتهم یتصلون يف طبائعهم ابلعنصر اإلعتي، فهم كهن

وىم شعب ؼتتار یقضون حياهتم حتت شروط صارمة ويف مظاىر عابسة، والربامهة ىم أشتى الطبقات أما الطبقات األخرى فكانت يف 
امهة ػتلهم، ویرجع ىذا التمایز بني الطبقات األصل )احملاربني( و)التجار( و)اطتدم(. وقد كان احملاربون أوالً أشتى الطبقات وأرقاىا، فحلَّ الرب 

الد إىل العصور السحيقة، ولعلو راجع إىل رغبة الغزاة اآلریني القدماء يف حفظ ساللتهم نقية، فال یدنسها االمتزاج ابلسكان األصليني يف ب
ث العليا دتثل األقسام الثالثة األصلية اعتند، وىم جنس خيتلف عن جنسهم، أشتر منهم يف اللون وأحط يف درجة الرقي، والطبقات الثال

قات، وىم للبيئة االجتماعية يف عصورىا األوىل، وأما الطبقة الدنيا فهي اطتدم واألجراء، وبعد ىذه الطبقة الدنيا جييء اظتنبوذون يف نظام الطب
ا من اطتدم واألجراء. واضتق أن لنظام يف األصل فریق من سكان البالد األصليني حالت وضاعتهم دون اعتبارىم حىت بني الطبقة الدني

الطبقات يف بالد اعتند على ماىو عليو من صرامة ورتود أبعد األثر يف حياة الشعب اعتندي، فهو یقضي إبقصاء ستسني مليواًن من 
 12اظتنبوذین عن اضتياة العامة إقصاء اتماً. 

ه ؽتن مل یعتنق اعتندوسية والذین ىم سكان اعتند األصليون الذین الجيري یظهر التمایز الكبري بني طبقات اجملتمع ونظرة اعتندوسي إىل غري و 
 يف عروقهم الدم التوراين أو اآلري، ویسمون "زنوج اعتند" وقد حرمهم اجملتمع اعتندوسي من حقوق اإلنسان ونزل هبم إىل مستوى أقل أحياانً 

و یتخلقوا آبدابو، وُتركوا ىكذا يف حياة بدائية مریرة، ومن مث اجتهوا يف من مستوى اضتيوان. ومل یسمح عتم أبن یعتنقوا الدین اعتندوسي، أ
نبوذین رمبا  تدینهم إىل األمور البدائية، فأصبح دینهم أشبو بعبادة األرواح اليت اعتصمت هبا األقوام الفطریة الساذجة، وأعظم اآلعتة يف غتتمع اظت

ذي دينح اطتصب للعواقر، وحيمي احملصول من اآلفات، ویرعى القریة بعنایتو ورعایتو، وقد كان كومة من اآلُجّر دتثل أم القریة أو شيطاهنا ال
 یكون للمنبوذ فكرة غامضة مبهمة عن كائن ساٍم عظيم، ولكنو إىل جانب ذلك یؤمن جبملة من األرواح الشریرة.

ة عليهم، ودور العلم ال تفتح عتم إال قليالً، وقد دفع برؤسائهم والیزال اظتنبوذون یعانون ىذا أو أكثره حىت اليوم، فاضترف اضتقرية وقف أو ضریب
أن یهددوا ابعتزال اعتندوس والدخول يف غتتمعات األداين األخرى، ومن أجل ىذا فقط خفت حدة اظتعاملة اليت كان یعاملهم هبا 

 اعتندوس، خوفاً من أن ینضموا إىل األداين األخرى اليت حتارب اعتندوسية. 
صدرىا العِرق وسيادة اصتنس أكثر من أي شيء آخر. على أن الفلسفة اعتندیة مل تقنع ابصتنس والعنصر سببًا لنشأة نظام والطبقية م

الطبقات، بل رأت أن تربطو بنص مقدس، فورد يف قوانني "منو" وىو یعّدد خلق برمها للكائنات: "... مث خلق الربمهي من فمو، والكاشًتاي 
خذه، والشودرا من رجلو، فكان لكل من ىذه الطبقات منزلتو على ىذا النحو". وبناء على ىذا التفكري الذي یرى من ذراعو، والویشا من ف
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أن الطبقات خلقها هللا على ىذا الوضع یصبح ىذا التقسيم أبدايً، فهو من صنع هللا وال طریق إلزالتو، وعلى ىذا ال یرتفع أي شخص من 
 13أي قسم إىل قسم أعلى.

  شریعة "منو" : ا جاء يفوؽت
 .جيب على الشودري أن ديتثل امتثااًل مطلقاً أوامر الربامهة 
 .خدمة الشودري للربامهة ىي أفضل عمل حيمد عليو 
  ال جيوز للشودري أن جيمع ثروة زايدة ولو كان على ذلك من القادرین فالشودري إذا رتع مااًل آذى الربامهة

 بقحتو. 
  عال من ىو أعلى منو بيده أو عصاه وتقطع رجلو إذا رفسو برجلو حني الغضب.تقطع ید ابن الطبقة الدنيا إذا 
 .وإذا ما دعاه ابشتو أو اسم طائفتو متهكماً أدخل إىل فمو خنجر ػتمي مثلوث النصل طولو عشرة قراریط 
 موظائفه وأيمر اظتلك بصب زیت حار يف فمو ويف أذنيو إذا بلغ من الوقاحة ما یبدي بو رأايً للربامهة يف أمور. 

ویقول بعد ذلك وعلى ىذا األساس الذي وضعتو الكتب الدینية اعتندوسية قامت اضتياة االجتماعية للهندوس.. وظلت كذلك عرب القرون 
من غريىم  تزداد كل یوم شدة ودتكيناً وتزداد كل طبقة إدياانً مبوقفها من غريىا حىت رأیت طبقة الشودرا "اظتنبوذین" وكأهنم أشد إدياانً بذلتهم

فهم ال یسكنون مع بقية األىايل، ولكنهم یتخذون عتم مساكن يف أطراف البلد يف غایة اضتقارة والضعة، وال حياولون أن یرتفعوا عن 
يف ن وضعهم، واصتهل بينهم متمكن اللهم إال بعد أن انتشر التعليم حيث استطاع رتاعة قليلة منهم التعلم من ىنا بدأوا یشعرون مبكاهنم اظتها

  14اجملتمع وأخذوا یفكرون يف تغيريه.
وقد جاء  ،خرج ىؤالء من ىذا الذل الذي استكانوا إليو بدعوهتم إىل اإلسالمبعثة من األزىر الشریف يف مصر أُرسلت لتُ  ىناك مث یذكر أن

قبل العصر  –ن اظتسلمني مل حياولوا يف تقریر تلك البعثة عن جهود اظتسلمني لتحویل ىذه الطائفة لإلسالم "وذتة أمر واحد ال شك فيو ىو أ
 15.أن یدخلوا اظتنبوذین خصيصاً يف اإلسالم، ولو عنوا بذلك يف وقت من األوقات ألسلم اظتنبوذون كافة منذ أجيال" –اضتدیث 

 اخلامتة : 
شحيحة وقليلة جداً ولعل ذلك منشأه تناولت ىذه الدراسة احملاور الثالثة اظتذكورة وجيدر ابلذكر ىنا أن اظتصادر اليت تصدر ابللغة العربية 

عدم اىتمام الكتاب واظتفكرین العرب هبذه الداينة وقد یكون ذلك بسبب البعد اصتغرايف ويف ىذا الشح يف اظتصادر یظهر تقصري العرب يف 
ت فراغاً ولو صغرياً وقّدمت االىتمام هبذه الداينة مع أهنا تشمل عدداً كبرياً جداً من سكان األرض. وأنمل أن تكون ىذه الدراسة قد سد

 نظرة شاملة عن اعتندوسية من وجهة نظر عربية.
 :اهلوامش واملصادر
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