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 ملخص البحث: 
دا تعد الحضارة الهندية من أكثر  الحضراراا ال ره تهر ا  عهرا  اعردة ال ناقر ا  قارد ا  ار

: الهندوقرعةا واليعنعرةا والبيةيرةا  ارا ارتربن ال ناقر   ره الحضرارة الهنديرة الكبر   بها ديانراا الهنرد 
بافرررراععة  رررردة منهررررا: الااارررراراا والكارمرررراا والنع  انررررا أو الاي حرررراا وال رررر   أو ال  هرررر ا وو رررردة 

ث لقرر ول  نررد اليجرريد  ورع عررا مررن الافرراععةا  كررال ان ارراا الرر ول أك: الاررع د الا كرر ر الرر ك يحررد
 اننارال يينره ااررار أ االرء قريات أكانر، أررالحةا أ   ؛مريا اننارالا وونريل و رن نررانيل الكارمرا

كان،  اقدةا  اليزات ي  تب  قى  ار  أرا بءا  ارن يعار  اعر با م برد مرن أل ينريل جرزا   اعر باا 
مرررن  ومرررن يعاررر   ررر با م برررد مرررن أل ينررريل جرررزا    ررر با؛ ومرررن ارررة ي رررب  عرررد  اننارررال الررر  ق 

 ا أك: دورة الاع د الا ك رةا وةلك  ن ط ون ال  ه ا وا  رزاا اف عرااا وماارقرة مالح ورا واآل
رواضررة العيجرراا ووو ورع عررا مررن ال رر ل مررن أجرر  ال حرر ر مررن ال ناقرر ؛ لقيأرريا  لررى النيرراةا أك: 

 النع  انا؛ ومن اة يحدث لء امتحاد بانلءو

 -اليعنعررررة -الهندوقرررعة -و ررردة اليجرررريد -هرررر ال   -الكارمرررا -ال ناقرررر كلمااااف مفتا:يااااة: 
 .العيجا -الاي حا -النع  انا -  ادة الاع د –الاااارا -البيةية

Abstract: 

The Indian Civilization is one of the most Civilizations in which 

the doctrine of Transmigration appeared, it was believed by the major 

Religions of India: Hinduism, Jainism, and Buddhism, Transmigration in 

Indian Civilization has also been associated with Several Concepts, 

including: Samsara, Karma, Nirvana or Moksha, Salvation or 

Purification, Pantheism, and other Concepts, So the transfer of the soul 

was, i.e.: the Rebirth that occurs to the soul at the death of Person, and it 

is according to the Law of Karma; A Person reaps the Consequences of 

his actions, whether they are good or bad, Retribution results from the 

work of its Owner, so whoever does good must be rewarded with good, 

and whoever does evil must be rewarded with evil; Hence, the goal of 

Man becomes to get rid of evils and pains, i.e.: Rebirth Cycle, this is done 

by Purification and Seclusion of actions, Practicing Yoga, and other 

Methods for Liberation from Transmigration; to reach Salvation 

(Nirvana); and then United with God.   

Keywords: Transmigration, Karma, Purification, Pantheism, 

Hinduism, Jainism, Buddhism, Samsara, Rebirth, Nirvana, Moksha, 

Yoga. 
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 :مقدمة
 ة ي جرررذ جررر ور   لرررى:  ؛ال ناقررر  منانرررة بررراردةا منررر  نرررد  ال فكعررر  الفقارررفه  ميضررري    يحررر 

باررربب ارتباطهرررا با رررع  اننارررالا والثررريال والعارررالا وماررر لة الفنرررات  ؛الحضرررارة الا ررر وة الاديارررة
رررا قررراة  :وال قررريدا  ارررا نيرررد   ررره الحضرررارة الفارقرررعة ومقرررعاا الزراد ررر عةا  ارررا يعرررد ال ناقررر  أيضب

ررد الهنررد ت صررة ا رربة لررءا ووضهرر  عرر ا بيضرريل  نررد ديانرراا الهنررد الكبرر  : حررعيل الهنديررةال ؛  ة ُتعُّ
وعر ا مرا  الهندوقعةا واليعنعةا والبيةية؛ ماا يدا  قى أل عنرا  تياأر ب برعن الحضراراا الا  قفرة؛

ارة وتاررر فعد مرررن الحضررر -يؤ رررد نض ورررة ال ررر اع  وال ررر ا  برررعن الحضررراراا؛  ة ت اررر  الحضرررارة ال  ارررة
ا وقري  ن  رز الااباة  قعها؛ ومن ارة  ينريل تعرار الفكر  أ ربء بنهر  جرارل م ياأر  برعن الحضراراا

رررراا ةلررررك لكينهررررا أكثرررر  الحضرررراراا ال رررره   ضرررر،   قررررى ررره عرررر ا البحرررر   الحضررررارة الهنديررررة نايةجب
 . ه الفك  العينانه  م ابا ا بع ب  الايضي  ال ناق  بحهت من ال ف ع  و ال لها ت اع ب 

: أناررا ل ناقر  ب نررء ان اراا الرر ول بعرد الاريا مررن بردل  لررى بردل  ار ا ولررء أرصعرة ووعر   ا
النارر  وعرري ان ارراا رول انناررال  لررى برردل  ناررال  ارر ا والاارر  عرري ان ارراا رول انناررال  لررى برردل 
ا وال قرر  عررري ان ارراا رول انناررال  لرررى   عرريالا والفارر  عرري ان اررراا رول انناررال  لررى جارررة نبرراته 

ا  ؛ ةلرك فل الا ناقر  مرن  اد  ن اة  ومجاة جاادك  ا ولرع  الارادك  ارتبن ال ناق  باليانب ال و ه 
 .انناال عي ال ولا ولع  الياد

 مفهري أم وعري ؛ ول لك جات ع ا البح  بهد   لاات الضيت  قرى جانرب  ره رايرة افعاعرة
ليعنعرةا والبيةيرةا ُ ر   مرن الهندوقرعةا وا؛ وةلرك  رن ط ورن بعرال  رات التناسخ في الحضارة الهندية

فديررررال الهنديررررةا قرررري  نيضرررر  ماععررررة ال ناقرررر ا و  ن ررررء او رررره قررررعال تناولنررررا  ال ناقرررر ؛ب رررردد 
 اوت عردد الانراعا الاار  دمة  ره عر ا البحر ا بالكارماا وال  ه ا اة   ن ء بار عب و ردة اليجريد

؛ وعه ا والانها الااارل و   قى النحي اآلته: الانها ال حقعقه   و الانها النادك 

  ه انجابة  ن ال اا ما اآلتعة: - ه ع ا البح  -اث  عد نا وو  

 ؟ما الف ل بعن ُ    من: ال ناق ا وال اا ا وال ياد -1س

  ه الحضارة الهندية؟ الكارما باانيل ال ناق   رتبن لى أك مد  ا -2س

  ه دياناا الهند الكب  ؟ الاع د عف يانن تحاعن ال    من دورة  -3س

 الفك  الهندك؟  نة ال ناق  با عب و دة اليجيد  ه ما  -4س

مررا أوجررء امتفررال وامارر    بررعن ُ رر   مررن: الهندوقررعةا واليعنعررةا والبيةيررةا ب رردد  -5س
 ال ناق ؟
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 ا  هه  قى النحي اآلته:محتوياف البحثوأما 

او :مفهي  ال ناق  -أومب    ل ة واأ   ب

 .ال ناق   ه الحضارة الهندية -اانعبا

 و Karmaال ناق  والكارما (1)    

 و Purificationال ناق  وال  ه  (2)    

 و Pantheismال ناق  وو دة اليجيد (3)    

 ال ناق  وتادي  الحعيانااو (4)    

 ال ناق   ه دياناا الهند الكب  و -االثبا

  Hinduism. الديانة الهندوقعةال ناق   ه ( 1)

  Jainism. ال ناق   ه الديانة اليعنعة( 2)

  Buddhism. البيةية ال ناق   ه الديانة( 3)

 و ن ائا البح  -

  جذوانائاة ب عة الا ادر والا   -

 .لغة واصطالً:ا :التناسخ مفهوم -أولً 

اا والنارر  عرري  ب رراا  نارر ء :يحرر ن ال ناقرر   رره الق ررة مررن النارر ا ونارر  الحررهت أك نارر ب
َ  ْمْنَهااا َأْو َمااا نَ ﴿ -تعررالى -هت وإنامررة  ارر  ماامررءا ونيلررءالحرر ْْْف َِْخْياا ْنَسااْخ ْمااْي ٍَيااة  َأْو َنْنْسااَها َناا

ينار    عنارال النا  عي نا  الحهت من منرال  لرى منرالا  الحرهت (ا  اا أ601-)البا ة  ﴾ْمْثْلَها
ترداولهاا  عنريل بعضرها منرال بعرد  الردواا  :يزوقء وونريل منانرءا وتناقر  اف رعات أك :أك  عئبا

 :أك اتاررريا العررر ل: ناررر ، الحرررا  الضررر ا أك: أةعبررر، الضررر  و قررر، منانرررء و عنارررا ا(1)والاقررري 
 و (2)محقء

                                         
ا دار 3ج امررادة نارر  الفضرر  جارراا الرردين محاررد بررن منرر  ا: لاررال العرر لا يابررن منضررير اانمررا  الع مررة أبرر  (1)

ا: الفع ود برادك  االع مرة الق ريك  ميرد الردين محارد برن يعاريلا: اا 61  )دوا(ا ا بع واارأاد نض  أيضب
 ا 2005ا بعرررر واا ال بعررررة الثامنررررةن: من ررررب تحاعررررن ال رررر اثا مؤقاررررة ال قررررالةا الارررراميس الاحررررعنا تحاعرررر

 و261 
د الاررر   قررر  الا ا تحاعرررن:  بررر7جا مرررادة: ناررر ا: تهررر يب الق رررةا محارررد برررن أ ارررد من رررير يافدعررر ك  اأبررر  (2)

 و 181  )دوا(اق  لعف وال  جاةا الااع ةا النيارا الدار الا  وة ل ه  م اجعة: محاد  ق
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ا من افمة الادياةا وعه تر عب  لرى ال ناق  ب نء  اعدة ته ا بعن الهنيدا ورع ع وع  و 
ا (3)ةلرررك جرررزات قرررقي  أرررا بها ؛ل عررر ل ؛ل رررنعة أو أدنرررى ؛ عررريال أ قرررى أل رول الاعررر، تن اررر   لرررى

ت ابعر،ا  :ناريا تناقر ، افدمنرة أك  عنارا إنرء ومرن ارة  ؛تداوليا :أك الحهت ياتناق يعنه  وعن ا
 أ   ررال ا عيانعبرر أ   ررال ا ناررانعب  قرريات أكررالجاررد  ارر   ىبعررد الارريا  لرر الرر ولقرر  عرري ان ارراا  ال نا
انباتعب   و (4)ا أ   ال جاادب

 رررررررا   Transmigrationبالق رررررررة اننيقعزورررررررة  لا ررررررر ق  ال ناقررررررر  رررررررال أوا اقررررررر  دا  و 
بيأررفء لقدملررة  قررى تيرردد  عرراة الفرر دا ونررد اقرر  د  عرر ا الا رر ق   قررى ن ررال واقررذ  ؛ 1559

ا Metempsychosis ا والرر اا Rebecomingا والعرريدة Rebirth لرردورة الاررع د اقررابا برردي ب 
مررن نبرر  أولئررك الرر ين يع ارردول أل افروال البحرر وة يانررن  اررد اقرر  د  و عاررا ي عقررن باعنررا  الضررعن 

 و(5)الحعياناا والعن  ى)تن ا (  ل :كأل تيلد من جديد أ

ولرررع  الياررردا ونرررد اقررر  د  الف قرررفة الاحررردايل  الررر ولووؤ رررد عررر ا الا ررر ق  اقررر ا اروة   
افأر ا   ( وعري  رالة رواضرعاا نااراوك  1906- 1978)  Kurt Godelكريرا جريدااأمثراا: ا

 إنرء ال ئعارة  ره العرالةا  ره الردياناا  ءنيقعزورةا و عارا ي عقرن باقر  دامع ا الا  ق   ه الق ة ان
 دورة الاررريا وإ رررادة الارررع د ى اقعرررة ترررؤدك  لررر وعررري :ال ناقررر  ها يعنرررHinduism ررره الهندوقرررعة 

Rebirthووحناهرررا نررررانيل الكارمررراا ووحررررار  لعهرررا باقررررة الااارررارا  اSamsara(6) ررررا ين اررررها  وأيضب
ا وعررر   الافررراععة رةالا كررر   الاررع دا أك: ال حررر ر مرررن دورة Mokshaمفهررري  الاي حررا  ى لررر ال ناقرر 
 و(7)معبا ُتْدرس

ال ناقررر ا أو  افكثررر  دملرررة  قرررى رررال م ررر ق    رررادة الارررع د أو دورة الارررع دا عررري  ولارررد
امن اااا أو ال اا ا وت اث  أ د ال ع وفاا افقاقعة لقيمدة اليديدة  ره أنهرا: العاقعرة ال ره ين ار  

جديرردا تقرك الرر ول ال رره لررة ي ررداا   جاررد ى)الرر ول(  نرد الارريا  لررلإلناررال   عهرا اليانررب افقاقرره  

                                         
الاررراع ةا  اال بعرررة ال ابعرررةميارررذ الق رررة الع صعرررةا من برررة الحررر ول الدولعرررةا  اال ناقررر  :مرررادةيرررة اليقرررعنا الاع  (3)

 و917 ا  2004
 و215ا   2007ا الااع ةا ال اماةا ال بعة نبات الحديثة لقنح  وال يدوذا دار م اد وعبء: الاعية الفقافه    (4)

(5)  Norman C. McClelland: Encyclopedia of Reincarnation and Karma, McFarland & 
Company, Inc., Publishers., Jefferson, North Carolina, and London, 2010, P.270. 

(6) Payal Kanwar Chandel: "Religious Interpretations of Reincarnation", in: Indian 
Journal of Health and Wellbeing, Research and Welfare, 2015, P. 737. 

(7) Henk Bodewitz: "The Hindu Doctrine of Transmigration: its Origin and 
Background", in: Vedic Cosmology and Ethics "Selected Studies", Published By: 
Brill, Jstor, 2019, P. 4. 
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ر اوجيدعا مذ الياد الارابنا  م أل عنرا   ر طب  دورة الارع دا  ارع دا ي اثر   ره ألن رادة ال ارئعاب
 و (8)جاد  ا  تن ا  من  ائن  ه  بعد الايا  لى ال ه ال ولاق ا ار وجيد  تحع   لى

لارررادك  أو كرر ر  ررره ال ررر   اال ناقررر  الررردايا الا  أرر   قارررة مرررا نعنعرررء ب لرر لك ي ضرررانو 
ا وعررر ا يحررع   لرررى  رررهت م  عرر  يررردا  ووارررنن  رره أ رررعات أاررر   ب رريرة م  العرررةا وويجرررد  اليارردك 

ا الر ك  عرء Metempsychosisيا  د  م اد برا لا ر ق  ال ناقر ا وعري الر اا   ند مااى  ا 
ررا ذ النيارر  عنارراا و الرر وليرر ة تياعرر  مفهرري  الاررننا وونرريل  عررء ال   عررز  قررى ان ارراا  افهرريمعن معب

إننررا ةلررك  مررن  رة  قررى الررو م  العررةا  أجارراد الرر ول  لررى ان ارراا إنهاررا يعنعررال ا  قهررالفكرر ة ا ليأررف
ةعرررال  رررن ب مرررن أ رررناا اليجررريد الررر ك ي يررراود انطرررار الارررادك  الررر ك افنيرررد أل الررر ول تاثررر   ررره 

ا الا ر قحعن وجريد تحرابء  بعر  برعنمرن   رة قى الا (9)أانات  عاتها  قى افرض ه رتب ، بء ا
بعنهاررررراا  اماررررر     اررررا داا، Metempsychosis والررررر اا  ،Transmigration ال ناقرررر  أك
 اأ   رال  عيانبر  نارانبا مرن جارد  لرى جارد  ار  قريات أكرال الر ول عء ان ااا  ال ناق  ينيل عي أل و 

ا أ   ررال ى جارررد  عررء مرررن جارررد  ناررال  لررر الررر ولان اررراا با أمرررا الررر اا   عنرريل نباتبرررا أ   رررال جاررادب
  ان  قى انناالو  وص لك ينيل ما   با ناال  ا ؛ 

 نارررالا  ىينررريل مرررن  نارررال  لرررالررر ك االناررر اا  -: أومب أنارررا  ةأرصعررر ىونااررة ال ناقررر   لرررو 
 ىينررريل مررن  نارررال  لرررالرر ك  فاررر االا - عرريالا االثبرررا ىينررريل مرررن  ناررال  لرررالرر ك  ااررر ا الا -اانعبررا

رررا  ارررا ي  قرررف ال يارررد  ا(10)الياررراد ى اررراا مرررن اننارررال  لرررينررريل بامنالررر ك  قررر ا الا -نبرررااا رابعب
Incarnation ا  ررالاعنى العررا  لررء عرري تهررير ا  ررن ال ناقرر ؛  ة يارر  د  ال ياررد  رره قررعال دينرره 

ا وعنرر ا  ال ياررد يا  رر   قررى اآللهررة (11)انلررء  رره انناررال أو أك أرريرة أارر   مررن أررير الحعرراة
 قبن أل أوضحناعا من نب و م  قفةا  اا  أناا  انا  ه  عن أل ال ناق  لء 

وعنرر ا بعررد أل أوضررحنا م رر ق  ال ناقرر   رره الق ررة وامأرر  ل؛  ة  نررء ورد  رره الكثعرر   
مررررن الاعرررراجة والارررريامع  قرررريات أكانرررر، ل يوررررة أ   انرررر،  قاررررفعةا وم ضنررررا م اد رررراا م باينررررة لهرررر ا 

 ار ؛ وةلرك بعد الاياا لكره تن ار   لرى جارد  الا  ق ا  إل جاععها ي فن  ه     وجيد ال ول
لكرره تررؤدك واجباتهررا ال رره لررة تاررة بهررا  رره  عاتهررا افولررىا  اررا أنهررا ترر  ق  مررن  رر   اامهررا   ررى 

                                         
(8)  Norman C. Mc Clelland: Encyclopedia of Reincarnation and Karma, P.218.  
(9)  Annie Besant: Reincarnation, Theosophical Publishing Society, The Path, London 

& New York, 1892, P.11. 
 و216 ا م اد وعبء: الاعية الفقافه    (10)

(11)  N. S. S. Raman: "Reincarnation and Personal Immortality the Circle and the End 
of History in Hinduism, in : Progress, A Pocalypse, and Completion of History and 
Life after Death of the Human Person in the World Religions, edited by: Peter 
Koslowski, Kluwer Academic Publishers, Springer, 2002, P. 15. 
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الا  قفرة: النار ا  أنااطرء  ارا أوضرحناتنيي وتحان الكارااا وتقرك عره ال ايرة افقاقرعة لق ناقر ا 
 .ة لق ناق بيأفها ال  صة ال  بنن ا  اآلل  لى الحضارة الهنديةا والاا ا والفا ا وال ق ا 

  .التناسخ في الحضارة الهندية -ثانًيا
 ة  ؛ولرة يعرد مرن جاق هرا ايعد ال ناق  عي  قة النحقة الهنديةا  ان لة ين حقء لة ينن منهرا

 ،أكانرر  اعرر با أ ،قرريات أكانرر امررا نامرر، بررء مررن اف عرراان ْ ررروال  رره افبرردال الا  قفررةا و  تن ارر  اف
ررا بفلرر لك يو  ر با؛  ررا بفعرر  الحرر  العاررال ره  ررعن أل  عرر  ال عرر انرريل الثرريال م تب ب ؛  ة ينرريل م تب ب

تن اررر   رره افبررردالا  قررى  نررر  اننارررال  بررر ل عرر   افروال م تاررريا بارريا اليارررد وم ت  عرر ا  
ارررة  ياررردهرررا مرريا الوالكهيلرررةا اررة الحرررع ياة ال رره يعابالحررربالا  ىوم ا رر  ت رررير  مررن ال فيلرررة  لرر

 و (12)العيدة م ة أا   

قر ول ل ك  الا رع  افار و  بحر لا ث  اائد م  اب رة  Upanishads حادوصانعنيد  ه افو 
تارريا  قررى   عناررا الرر ولل ترر عب  لررى أالعاعرردة ال رره  - قررى النحرري اآلتررها افولررى ا وعررهالبحرر وة

وو قرن  قرى جديردا   قرى نحري م كر ر  ره  رائن  ره   ت ناق  ؛ ومن اةنحي م ك ر وتيلد من جديد
ل الار ت ي حار  ن رائا تر عب  لرى أالعاعردة ال ره  -ا والثانعرة Samsaraراقاارا عر   العاعردة ماراى

العاعردة ا أمرا Karmaرمرا االكوو قن  قعهرا اقرة أ االء  ه ع   الحعاة الدنعا أو  ه الحعاة الاابقةا 
وتعرر   الاررع دا و ل يرردد الارريا  ؛ل عنررا   رر اربا مررن ال كرر ار الاارر ترر عب  لررى أال رره هرره   الثالثررة
 وNirvana(13)   انااعأو الن aMoksh  االاي حا باااى

 ا والكارمراا والاي حراا: الااارار م اقا  بعن تقك العاائرد الرث ث وعن ا  هنا  ارتبا  واعن
ال ناقررر   ررره  :  عرررف ارتررربنة لهررراا وعنرررا ن اررراتابااأو النع  انررا؛  ة  ل  ررر   اعررردة  انررر، ن عيرررة لقاررر

 ؟لهةالحضارة الهندية ب قك العاائد افقاقعة 

  Karma.الكارماالتناسخ و  )أ(

أنررء مررن أجرر   هررة مفهرري  الكارمرراا م بررد مررن مع  ررة الحررهت مررن أأرريلءا ومررذ ةلررك نيررد 
 اضررراا الاع ا عزواعرررة مع  رررة ام   يانرررن أل تكررريل ماررر لة افأررريا عررر   مضرررققةا  ارررن الضررر ورك  

فوا مرررر ة  رررره  اررررد تهرررر  ا نيل الكارمررررا  رررره ال ررررارو  الهنرررردك  تكاررررن أأرررريا نررررا ومررررن اررررة   ؛لقافهرررري 

                                         
ا لقهنرد مرن مايلرة مابيلرة  ره العار  أو م ةولرةا م بعرة  ره تحاعرن مر: ه  أبي ال وحال محارد برن أ ارد البع ونر  (12)

  و39-38    ا 1958 دائ ة الاعار  العثاانعةا الهندا
الاع اداا الدينعة لد  الحعيلا ت جاة:  ما   برد الف رال  مرا ا م اجعرة:  برد ال فرار منراوكا بارندر:  جف ك    (13)

 و155  ا  1993ا 173الاع  ةا  ددالايق  اليطنه لقثاا ة والفنيل واآلدالا الكيو،ا  الة 
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بيأرفء  قرى الر رة مرن تاديارء بيضريلا   لعرء ره  رن  يانرن ال عر     Upanishadsنعحرادافوصا
 و (14)عباباطن اتعقعاب 

وتع   الكارما ب نها  ار ا أو قرقي ا أو  عر ا أك: تاثر  م رع  اننارال؛ ومرن ارة  هره   
أ ضر   ما رة مابابا لك   ناالا ولكن يا  عذ انناال باا يا قكء من  رادة  ر ةا أل ييعر   ارمرا 

 ارانيل الكارمرا يعنره أل  ر   عر  ياري  برء  و قعرءأو أقيأ؛ وةلك  رن ط ورن مرا يحاارء مرن أ االرء؛ 
ااررار أ االرررء قرريات أكانررر، أررالحة أ   انررر،  ترررب  قعررء ن رررائا مععنررة؛ ومرررن اررة يينرررهانناررالا ي   

؛ وةلررك ا  اقرردة ا والعاقرره  ا والكررينه   ررن ط وررن وو ررنذ انناررال الكارمررا  رره ا اررة  رريالة: الفعزوررائه 
ت   اتءا وررباتءا وأ كار ا ولكن ما ال ك يحدث لقكارما  عناا ين ار  اننارال مرن العرالة الفعزورائه  

؟ نيررد  رره عرر   الحالررة يحرردث تينررف لكارمررا اف عرراا؛ ةلررك فنهررا م تب ررة بالعررالة  ى لرر العررالة الكررينه 
و قارررا  رررال  االة الكرررينه  الفعزورررائه   ررره  رررعن أل  ارمرررا ال ربررراا تكررريل بانعرررة؛ ةلرررك مرتباطهرررا بالعررر

افم  م تبن بدرجة ت ير  ال و ه   ة الا قنا  ىالاا ي  أ قى  ال أن ل  ل
 و (15)

 (ا 1922- 2012) John Hick جريل ععرك :لارد درس   قرفة الردين ال  صعريل أمثرااو 
ا ونررد  ررددوا تفاررع اا م  قفررة لهرر ا الارر عبا ووانررن تيضررع  أ كررار الكارمررا وال ناقرر  بحررن  نارردك  

( الاررررببعة )أا نعررررة أو رعرررر  1ناأرررر  افقاقررررعة الث اررررة لنض وررررة الكارمررررا ب رررر وا عن م  قف ررررعن: الع
( ام  ارراد برر ل اف عرراا اليعرردة والاررعئة تررؤدك 2أا نعرةا  هرره تن رريك  قررى  عرراة وا رردة أو  ردة(ا 

 و (16)( اليمدة اليديدة3ن ائا مععنةا  ى ل

  ارد ال ناقر   ره الفكر  الهنردك   قرى ااا  رمراالك بارانيل ارتبن ام  ااد  ه ال ناقر   ول لك
افاررر ل؛  ة  ل  عررراة اننارررال افا وورررة تع ارررد  قرررى طبععرررة أ عالرررء  ررره الحعررراة الاررراباة؛ ولررر لك 

مرع د جديرد  ى الاقي  ال ع  يانعء من اليني   ه دورة ال ناقر ا أمرا الارقي  الحر و   عرؤدك برء  لر
ررر واررران  ررره معرررزال اليجررريد الحعررريانه  أو اننارررانه  وعررري ال ناقررر ؛ ومرررن ارررة ي تفرررذ اننارررال و  هتع  ق 

 و(17)رماااباا ضى أ االء االك

ا وونااررررة اليررررزات الرررر ك يع ررررى لقاحاررررنعن اليزات  رررره الفكرررر  الهنرررردك  بررررالعارررر  كاررررا ارترررربن 
ا وعرررره الررررنعة وال عررر اا ال رررره يعررررع   عهررررا Sancita قرررال  ررررع ا -ال عررر ون  لررررى ا اررررة أنرررريا : أومب 

                                         
(14)  Bruce R. Reichenbach: The Law of Karma "A Philosophical Study", Macmillan 

Academic and Professional Ltd, 1990, PP.10,11. 
قررحنا منحرريراا دار  رر ت الرردينا  أقرر ار اآللهررة والررديانااا ت جاررة:  اررال م ائعرر   أو سو مع يلعفاررنه:  (15)

 و276 -275    ا 245ا 146   ا  2009دمحنا  ابعة ال ابعةال 
(16)  Arvind Sharma: A Hindu Perspective on the Philosophy of Religion, Palgrave 

Macmillan, New York, 1990, PP.140-141. 
 و69ا   2002ا دراقة وأفعة ماارنةا دار الثاا ة الع صعةا الااع ة -محاد اقعفة  ان: تارو  افديال  (17)
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الرنعة ال ره نععحرها وعه ا Prarabda ب ارابدا -اانعباو ارو ها  ه الاا اب ا انناال  العبا ولها اق ا  
عري اليرزات ال عرب الر ك و ا Kri yamana يامانا ك     -االثباو  ه ون، محدود ولع  لها اق ا ارا 

 ة  ا؛ ره الحعراة الاار ابقة بعرد الاري  لة نح    قعء  ه  عاتنا الحاض ة ولكن قي  نح    قعء
نهة قرررري  ينرررراليل إن الرررر ين م يح ررررقيل  قرررى أجرررر عة  رررره الحعرررراة الررردنعاا  ررررعبررررعن ال ب عل الاحارررن 

 و (18)عة ال عب  ه الحعاة اآلا ةتجزا

ل ارنن  عررء م   ؛ارر   انر، دورة   ررادة الارع د أو ان اراا الرر ول مرن جاررد  لرى جارد وعنر ا 
ءا  ع رب   و رن أ االر :أك اينيل و ن  رادتها  اا قبن أل أوضحناا ب  ينريل و رن نرانيل الكارمرا

ي رب   ومرن ارة   ؛   ر با ن عيرة  اقرء الفاقرد  جرزا ره  رعن ي رب   ان عيرة  اقرء ال رال    اعر با  جرزا
 اا وةلرررك  ررن ط ورررن ال ررر   معرررن الاررعادة والررر  ق  مرررن  رر  الحررر ور واآلاتحل عررد  اننارررا

وضرحنا ا وعنر ا بعرد أل أي ض  لنا ارتبرا  ال ناقر   نرد الهنريد بفكر ة الح اعرة )اليب ورة( وماا قبن
ا نن ا  اآلل  لى مع  ة ال  ل ال ره اتبع هرا الحضرارة الهنديرة لق ر   مرن   نة ال ناق  بالكارما

  .دورة ال ناق 

   Purification.التطهَالتناسخ و  )ب(

 ال ررر    ررره الحضرررارة الهنديرررة عررري ط ورررن ال  ررري  ىالارررؤدك  لررر يعرررد ال  ورررن العاقررره    
Mysticism  والزعررررد Asceticism الديانررررة الهنديررررة  ررررن رع عررررا مررررن الررررديانااا بنرررريل  تا ررررادا و

ال  رري  والزعررد عرري ال  وررن افوا والرر ئع  الاررؤدك  لررى ال رر  ؛  ة  ل محررنقة انناررال  انرر، 
الرر ك  يررب عرر   افدلعررةا  تعقارر، بالعررالة الاررادك    عناررا ت اثرر   رره أل رو ررء ةاا اليرريع  افدلرره  

ا وتعرريد مر ة أارر   لرر ول مرن قررينها الارادك  ؛   ررى تر  ق  اينارن  رره تر   عرر ا العرالة  الحر  عنررا
 و (19)جيع عاا وت حد  ه ال ول الكينعة ى ل

... " :نررر  ييضررر   عفعرررة ال ررر   وتحاعرررن امتحررراد مرررذ انلرررء - ررره افوصانعحررراد  ك   ْ ُورررو 
الذي ل يسيطَ على :واسه، الذي ل يستطيع تهدئة ما بداخله، الاذي ل يساتطيع التماَل علاى 

َفاة الاذاف، ...  ، لي يتمكي ميالتْمل َا ما :ينمااالاذاف تبقاى نقياة مع ا (20)ا... لاتتحاد ماع الب
ْ رنلقر ول أل تحاعرن ال ر    وعن ا ي ض  لنرا ومرن أعاهرا: امم نرا   رن  امريرمرن اف ردة  ير ة و 

 و  ابة  ه اليأيا  لى انلء وامتحاد بء تاث الاق اا والحهياا ال ه 
                                         

 ال بعرة الثانعرةا رتو   قبه:  لهة  ه افقيالا )دراقة  ه النحر  وافعريات الاديارة  ره الحر ل(ا دار الاقرةا  (18)
 و114-113ا     1983الكيو،ا 

 و54دراقة وأفعة ماارنةا   -محاد اقعفة  ان: تارو  افديال  (19)
ال بعررة  ررا  لقنحرر  وال يدوررذا (ا دار اليررزت افوا الارريا)كاتررا واا  بررد الارر   دوررالت جاررة: افوصانعحررادا   (20)

 و 38ا 33      ا2008الااع ةا افولىا 
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 قرى نز راا الحر  ال ره تر تبن بالحرهيااا لكره ياضريا  ؛ونيد أل م  قرف طيائرف الهنريد
مررن  ؛نرراميا بهيرر ة بعرريتهةا وقررننيا الكهرري ا وال ابررااا ومارقرريا أناررى أنرريا  ال واضرراا اليارراعة

ارر   م ييجررد  عهررا أأجرر  ن ررذ  رر  أررقة ترر ص هة بالحعرراة؛ وةلررك ل حاعررن الاررعادة الحاررة  رره  عرراة 
 و(21) م  أو أ زالا وو ب  انلء وانناال  اعاة وا دة

دة  م بااررا دة النعاررة انلهعررةا م يانررن الهرر ول مررن عرر   الرردائ ة الاف رررة لقرريمداا اليديررو 
اضرررري  الرررر اا و ةا والعبررررادةا ا )ال رررر bhakti البهرررراك هال رررره يرررر ة الح رررريا  قعهررررا  ررررن ط وررررن 

)أدات الياجبررراا الدينعرررة وافا نعرررة(ا ووررر ة وأرررف الع نرررة برررعن انلرررء  Karmaمرررا لإللرررء(ا والكار 
الاررعد وال رراد ا والاقررك ور ايررا ا وواررارل  :مررن ال مرريد الايادوررةا مثرر  الكثعرر  ررن ط وررن  وانناررال

يرررر ة تاثعرررر  الكررررائن اف قررررى باليرررر ر البررررانها   ة ؛بحرررري ة الكرررريل  Bhagvadgita البهارا رررراد جع ررررا
وافنررريا  الا  قفرررة مررررن الكائنررراا الحعررررة برررالف و ا والكائنررراا الف ديررررة برررافورال ال رررره تنبررر، وت حقرررر  

 و (22)وتاان

 امرردارس الفكرر  الهنررردك  ب عرردد  الاررع د والاارراا طرر ل ال رر   مررن دائرر ة تعررددا ولرر لك  
ال  ورررن و  وعررري ال  ورررن افوا لق ررر   رمرررااااط ورررن الفعررر  االك ه: تمرررا يررر ومرررن أعرررة عررر   ال ررر ل 

ل( ومع  ررة ا)أتارر الرر ول اررا وأررف ء الن رري  والعاائرردا أمررا ط وررن الاع  ررة  هرري مع  ررة  افا نرره  
ا ام  ررر ا  بالضرررعف اننارررانه    ععررر   ب نرررءأمرررا ط ورررن العبرررادة  ارول العرررالة Brahman ب اعاررال

 رره تحاعررن ال رر    ررن ط وررن الفعرر  أو الاع  ررةا وإ رر ل ال ضرري   الرر ولو ررد  ام  ارراد  قررى 
وال     ه ع   الحالرة ير ة  رن ط ورن  لرء م قر  ي قر   اوامتكاا  قعء و بءا و بادتء لإللء

عرر   ال رر ل ال  أررعة ط وررن العيجررا  قررى  ىووضررا   لررا د والاارراا الا كرر رانناررال مررن الاررع 
 االبيةيرةو   Jainism اليعنعرةمنانرة براردة  نرد  ر  مرن  ط ورن الاع  رةيح     ادا اا    أقالعبها

لرء ط ورن الفعر  أل  معاامارامدرقرة  ونيرد  ره ايح ر  ط ورن الفعر  والعبرادة منانرة اانيورة  ه  رعن
ط ورن العبرادة  عهرا يح ر  والارع  ورع عرا  رامانيجرامردارس نيرد أننرا   ه  رعنا ال دارة أو افقباعة

 (23)جاععهاوعنا  مدارس ت ا  بال  ل الث اة  اورع عا من الادارس ال دارة

وعنرر ا ي ضرر  لنررا تعرردد طرر ل ال رر   مررن دورة ال ناقرر  الا عانبررة  رره الحضررارة الهنديررةا   
و ردة  ماراى وتحاعن امتحاد بانلءا وع ا مرا ي قرن  قعرءا ال ول م أل ال اية وا دةا وعه تح و  

  لى مع  ة   نة ال ناق  با عب و دة اليجيدو   -اآلل - ا ناليجيدا وقي  ن

                                         
 و8: ن ة بيةاا مؤقاة الا بي اا الحديثةا الدار الا  وة لق با ةا )دوا(ا  ه بد العزوز محاد الز   (21)

(22)  N. S. S. Raman: "Reincarnation and Personal Immortality the Circle and the End 
of History in Hinduism,  OP.Cit, PP. 16-17. 

 و72- 70   دراقة وأفعة ماارنةا  -محاد اقعفة  ان: تارو  افديال  (23)
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  Pantheism. و:دة الوجودالتناسخ و  )جا(

ا و عررف ارترربن اليررزات أو الا ررع  الهنديررة ضررحنا ماععررة ال ناقرر   رره الحضررارةو أل أعررد وص 
 عادةا ومررن اررة  اررناولنررا طرر ل ال رر   وال  هرر  مررن دورة ال ناقرر  وتحاعررن الاررة ت أررا بءاارراا   ب

الفكرر  و رردة اليجرريد  رره  بارر عب ال ناقرر  عررف ارترربن نرراوا  ن -عنررا - إننررا الاب اعاررا بانلررءامتحرراد 
 ؟الهندك  

باتحرررراد الرررر ول  الا رررر  لاررررد أوضررررح،   ررررب افوصانعحرررراد الاادقررررة  نررررد الهنرررريد الافهرررري  
ا وال رره تن حرر   رره الكرريل Brahma (24)مررذ الرر ول انلهعررة االب اعارراا tmanAالح  ررعة اافتاررالا 

اا  وتح يوررءا ونررد ت ررير  قررى عرر ا افقرراس مفهرري  و رردة  رر  اف ررعات  رره الكررائن الا قررن اانلهرره 
 و (25)وض ورة تحاعن ع   الي دة داا  رول الف د لق ح ر من دورة الاع د والاااا

ررر  ررره افوصانعحررراد ونيرررد "... لكاااي اانساااال لا:  اامتحررراد بانلرررء االب اعاررر  عرررء ييضررر  ان ب
َا ماا ...،غباتااه، ل يخضااع للااولدة مااي جدياادف ر أالااذي  ااد َا مالقااد عااايب الب ، انًااال، ويصاايَ ب

َغباف، التي مألتصيَ  :ينما َفة تحف قلبه، جميع ال ، يصيَ اانساال الاذي ِاالهل مكانها المع
َا ماا ىوصاال  لاا  عذ  تارر  ررن ط واهررا لررى ال  واررة ال رره   ا الررن عرر ووحررع ، (26)"...ل خالااًدااالب

دورة   رهمرن  رد  الينري  نهائعبرا  اامتحاد بانلءا وعره: امم نرا   رن الحرهيااا وال ره تاننهرال ول 
البحر وة الر ول ع  رة  حريا متا باعنرى: أل اوا ردب  ئباالبحر وة وانلرء  رع الر ولت ع   ال ناق ا و عنئ ل 
لا االا حردة بانلرء االب اعار الر ول رامقة؛ ومرن ارة ت ر    ة  قعة  لى مع عات بافة من مع  ة جزئع

  لى ال قيدو

                                         
وافل الكبعررررر  وقرررررعد  ا ارررررالن العرررررالةاعررررري انلرررررء افوا لقثررررراليث الهنررررردك  : Brahmaب اعارررررا (  24)

عري أوا  ر    ره الثراليثا ةلرك الثراليث ودا و ه الف ر ة افقر يروة يعرد ب اعارا الياعذا والاؤ 
ا ونيرررد و ررردة برررعن عررر   Shivaعفا ا و رررVishnuا و عحرررني  Brahmaالانررريل مرررن ب اعارررا 

عفا  رره الاررةا و عحررني  رره    ررع ء الحا ضررةا و رر كررال ب اعاررا  رره    ررع ء ال  ؛الح  ررعاا
 و    ع ء الادم ة

(CP: John Garrett: Classical Dictionary of India Illustrative of the 

Mythology Philosophy Literature antiquities arts Manners Customs 

of the Hindus, Madras Higginbotham & Co., 1871, P.102).  
 و65ا  م جذ قابنمحاد اقعفة  ان:  ( 25)
 و 217افوصانعحادا )اليزت العا  ا ب وهادارانكعا(ا    (26)
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رررنيرررد أل عنرررا   ولررر لك   رررا برررعنارتباطب تناقررر  افروالا  ال رررالن و  مررر عب و ررردة اليجررريد ا واعاب
ا وقرري  نن ارر  اآلل  لررى تيضررع    نررة ال ناقرر  (27)وا رردا و رر  اف ررعات  ررائن وا ررد هتواقاررء  رر

 ب ادي  الحعيالو 

 .تقديس الحيوانافالتناسخ و  )د(

م  ارادعة بر ل انلرء ي يقرى  ره بعرد  ؛اد نح ا  بادة الهنيد لقحعيانراا  رن ال يطاعرةل
ةلرررك فنهررررة  منررريا بال ناقررر ا ونررررد  انررر، البارررر ة مرررن بررررعن  ؛ومنهرررا الحعيانرررراا  عحررر   عهررررا ااف عرررات

وعره مرن الاعبريداا   ة  ضعر،  ره الهنرد ب قراى منانرةا ؛منانة مادقة  ان، لهاالحعيانااا ال ه 
نهرا أرانردك  عارا ي عقرن بعبرادة البار ةا   ونرد رأ االهندية ال ه لة تضعف نداق ها مذ مر ور الارنعن

 ة قاد ام  ااد  نرد الهنريد بر ل البار ة أ   ؛تاث  ان ااس ب صا  افاية بعن انناال وصعن الحعيال
بالعبرادة   لعهرايرعن مرن الهنريد ي يهريل ا ونرد  رال م لإلناالا  اا أنها اع  ر عن لقاياطن الهنردك  

 و (28)وانج ا

  اررادعة بيجرريد ا  قرر، مارر لة تارردي  الحعيانرراا منانررة  بعرر ة  نررد الهنرريد؛ ةلررك م ولرر لك
قر ا ار مرن مث  انناالا وتن ار  افروال با ا ب أقة ن ابة بعن الحعيال وامناال؛  ة  ل لقحعيال رو 

اننارال؛ و ر  عر   افمرير تحر     ره نا رة وا ردة  ى   لرالحعريالا ارة تعريد مر ة أار   ىانناال  ل
 الفعررر  نررررد أأرررب  انلررررء اجانعحررررااأل وعررره االكارمرررراا وتناقررر  افروال؛  نيررررد  قرررى قرررربع  الاثرررراا: 

Ganshaو و   ا رررد  ابرررن  رررعفاا وت ناقررر   عرررء طبععرررة اننارررال الحعيانعرررةا و انررر، تاررر  د  أررريرتء    
ة  انر، الار ابعن  ره الهنرد   ع عرا مرن تو ه البرداا يحاه أا بء من الحظ الاهت اطقااب بيأفها 

برر د العررالة أضررحعة بحرر وة )ال ضررحعة بالرر اا انناررانعة(؛ اررة أأرربحيا بعررد ةلررك ين فرريل بررالحعيال 
ا (29)  مررر، ال ضرررحعة برررالحعيال اليعنعرررة ال رررهو لهرررةا ارررة جررراتا البيةيرررة آليادمينرررء ل ان صانبررربيأرررفء 

مارا أد  بهرة  لرى  ؛منانرة  بعر ة  ره الحضرارة الهنديرة وو ض  ماا قربن ة ر   أل الحعريال نرد ا  ر 
ا وعنر ا تادياءا و د  ال ضحعة بء؛ ةلك باربب ام  اراد بيجريد أرقة ن ابرة برعن اننارال والحعريال

تاررردي  و مررر عب و ررردة اليجررريدا   بُنررر   مرررن: الكارمررراا وال  هررر ا و بعرررد أل أوضرررحنا   نرررة ال ناقررر
 الهندوقعةا واليعنعةا والبيةيةو أديال الهند الكب   وعه:الحعيانااا نن ا  اآلل  لى ال ناق   ه 

                                         
 ت جاررة: د رره  (ا 3اليررزت الثالرر  مررن الايقررد افواا )الحضررارةا الهنررد وجع انهرراا : ن ررة دييرانرر، وا واي ورر   (27)

 و34ا )دوا(ا  بع وا دار اليع ا نيعب محايدا
ال بعررة الحاديررة : أديررال الهنررد الكبرر  ا الهندوقررعةا اليعنعررةا البيةيررةا من بررة النهضررة الا رر وةا أ اررد  ررقبه    (28)

 و31ا 28     ا 1999 اا الااع ة ح ة
ا 207    (ا3اليرزت الثالر  مرن الايقرد افواا )دييران،ا وا واي و : ن رة الحضرارةا الهنرد وجع انهراا   (29)

 و225
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َى.         -ثالًثا  التناسخ في دياناف الهند الكب
   Hinduism.الديانة الهندوسيةالتناسخ في  -1 

تهررر  ال ناقررر   ررره الديانررررة الهندوقرررعة  رررن ط ورررن م ا رررر   ثعررر ة؛ وعررره: م  قرررة الع رررر   
ا وم ا وم  قررة الع رر  الب اعاررانه  ا وقرري  ن نرراوا  رره تقررك الا ا رر  الفعردك    قررة الع رر  الهندوقرره 

 ال فاع اا الا  قفة لق ناق و

 اد ب د  ه  طار الفك  الفعدك  ما يع   باقة نرانيل الكارمرا الر ك  عرء ي رير الكريل  قرء 
اا واليجررريد البحرر ك  بيأرررفء جرررزتبا م ي يررزأ منرررءا  اررا أنرررء  رره  رررالة الضرررياع   بيأررفء ُ ررر   م ااقررنب

ول الف دية  ن ال ول الكينعةا وتا   ب  ققاقة مرن ال ناقر اا  ره الكائنراا الا  قفرةا تنف   ال  
ْ ن الحعاة الاراباةا والهرد  مرن ةلرك  وت بذ ع   الدورة نيانعن الاببعة والعاالا ووحدث    تناق  و 
عي العع  ب  واة تيع      ر د ي حر ر مرن دورة الحعراة والح ريا  قرى الارعادة بر ل ت حرد الر ول 

ا وعنر ا ي ضر  لنرا أل امتحراد بانلرء (30)لف دية مر ة أار   مرذ الر ول الكينعرة وةلرك ياراى الا قرنا
م يررر ة  م  رررن ط ورررن ال حررر ر مرررن دورة ال ناقررر  الا عانبرررةا و ررره عررر   الحالرررة ينررريل عنرررا    أرررة 

 لقنف  الح و ةا  ةا اق  ا ، ال ح ر من تقك الدورة  إنها  عنئ  تا  عذ امتحاد بانلءو 

عن تيجعررء امن بررا   لررى الافهرري  الفعرردك  لارر عب ال ناقرر ا  نيررد  ي ضرران ا  بررار أنفاررنا و رر
اا و قى ال رة من تكيل الفر د  ره اليانرذ مرن  عانراا م اعرزة نرد اتحردا  ره  عرال وا ردا  كعانبا وا دب

ا ولكرن  عنارا ير ة تحقعقرء  اعائعبراا  إننرا نيرد  ي  كريل مرن تاامبا  اا يضه  الاات بيأفء جيع با وا ردب
فرر د  ن رر ون وعاررا: الهعرردروجعن وافكارريعنا و رره عرر   الحالررة وصالاثرر   عقررى الرر رة مررن تهررير ال

ا لقعررعنا  نررد اتحرردا   ن ر ون حررعن تحقعقرء مع ا عزواعررا ي برعن لنررا أنررء ي كريل مررن بيأرفء  ائنبررا وا ردب
 و (31) ه    وا د

 اانعةو ونن ا  اآلل  لى م  قة أا   من م ا   الهندوقعة  م وعه الب اع

ال رررره تعنرررره ال حرررر ر مررررن دورة  Mokshaومررررن الاررررائد ام  ارررراد  رررره ال ناقرررر ا والاي حررررا   
الاع د الا ك رة والايا؛  ة  ل أ عاا الحر    ره  عاترء الاراباة عره ال ره تحردد منان رء  ره عر   

العرة؛ نانيل الابب والن عية(ا وقعحدد قرقي ء  ره عر   الحعراة مار    ره الا  قرة ال  -الحعاة )الكارما
ومن اة  ييب  قى        أل يحاوا أل يعع   عاة تيعقرء ي تفرذ  ريل دورة الارع د الا كر رةا 

                                         
(30) Joroslav Krejci: The Civilizations of Asia and the Middle East "Before the European 

Challenge", Assisted by: Anna Krejcova, The Macmillan Press LTD, London, 1990, 
PP.167,168. 

(31)  Arvind Sharma: A Hindu Perspective on the Philosophy of Religion, OP.Cit, P.144. 
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وةلك  عناا ت حر ر الر ول وت رب  وا ردة مرذ انلرءا وعري تحاعرن االاي حرااا ومرن دول ةلرك قرعيلد 
 و(32)من جديد م اربا وتك اربا

لعفريد برالنععة وونيري مرن  ؛ ناال أل ياقك ققي  الفضرعقة  قرى الردواييب  قى انل لك و   
مررن  رره جهررنة أ ااببرراا وونرريل  اررابهة أل يارر وا بعرردة  ل العاررال الرر ك يقحررن بررالاي معن الرر ين يقبثرري 

جارررة  قرررب وانزوررر  و ارررار وجاررر  وارررير  عاررره  ا ناتررر  الب    ع ناقررر ا ا ررر  تكفعررر با  رررن ا عئررراتهةا ال
مررر ة أجارررا  العناكرررب  ألرررف ي ناقررر الررر ك ياررر ل ةعببرررا  عاررره  ا وترررع  و رررب  وو ررر  و  رررفيرا والب  

  و (33)والح ابه و عياناا ال درال والعفارو، اف  ار هواف ا 

 وعنا ن ااتا:  عف  ا ا الب اعاانعة ط ل ا   ال ول من دورة ال ناق ؟و  

ا مررررررن الفعرررررررداا وواررررررريا أمبعرررررررد ار     Ambedkar (1891- 1956 )تعررررررد الب اعارررررررا جرررررررزتب
ا: ا والاعاقررره  الهنررردك   ررره الفقاررفة الب اعاانعرررة نيرررد أل أدات ال اررريس الفعديرررة  االا ررق  امج ارررا ه 

وام  فرراما الدينعررة تررؤدك  لررى  نارراة النفرريس مررن ال ناقرر  وواررا د  قررى تحاعررن ال رر  ا  ضرر ب 
ا Chaturvarna رررن ةلرررك يحرررع   لرررى أل مي ارررذ الب اعارررا عررري مي ارررذ مثررراله  وعررري )تحررراتير ارنا( 

ا Vaisya الفعزورراا و Kshatriyasا و حررات وا Brahminsوونااررة  لررى أرصررذ  ئرراا وعرره: الب اعاررا 
 و (34)ا و قى ال رة من أل ع   الفئاا لعا، م اااقة  إنء يحناها مبدأ وا دShudrasوالحيدرا 

ا  Brahmanismوتعرر ض الب اعاانعررة    محررنقة ارر   الرر ول البحرر وة مررن العررالة افرضرره 
ل نري   ريل ال بععرة لقارع  ة  قرى  ن ط ون ال حنة أو الاع  ة  قى ال ول أو  ن ط ورن اك ارا

اف ررعات واف رر ادا وتعرر   عرر   ال  واررة باقررة االعيجررراا ال رره ت مررز  لررى ت  عررز الحعيوررة  رره الررر ول؛ 
مج نررال الضررعف والحررااتا وتحاعررن أوقررذ مرررد  مررن الح وررة ال اتعررةا  م أل عرر   ال  واررة نيررردعا 

وو ضر  لنرا مرن ةلرك  ا(35)ا الر ولت  قف  ن ال  واة اليعنعة ال ره ت تكرز  ره تعر يب اليارد وإةم
ا الدور ال ك تاي  بء العيجا بيأفها وقعقة لق    وت هع  ال اا البح وة مرن ال ربراا والاقر اا

 وقي  نن ا  اآلل  لى الهندوقعة  ه م  ق ها الا  ا ةو 

                                         
(32) Jennifer green & Michael Green: Dealing with Death "Practices and Procedures", 

Springer, Published by Chapman &Hall, Graphicraft, Hong Kong, 1992, P.213. 
 ا 2014لق عقرعة والثاا رةا الاراع ةا  ريق ا  ليصيل:  ضاراا الهندا ت جاة:  رادا د ع ر ا مؤقارة عنرداوك    (33)

 و267 
(34)  A. Raghuramaraju: "Buddhism in Indian Philosophy", in: India International 

Centre Quarterly, Vol. 40, No. 3/4, Published By: India International Centre, Jstor, 
Winter 2013- Spring 2014, P. 73. 

ا  1990 دار الاع  رررة اليامععرررةا انقرررنندروةا ررره انقررر  ا  أبررري رورررال: ترررارو  الفكررر  الفقارررفه   محارررد  قررره    (35)
 و87 
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عاائررررد الب اعاانعررررةا مثرررر  و رررردة اليجرررريدا وتناقرررر  افروالا بالهندوقررررعة  ثعرررر با  ترررر ا الاررررد 
؛  ة قرع    حرا  ال ا ونقر،  عهرا قراةالبااطة والحرعبعةال ه اتاا، ب امن العاائد ماا ورع عاوالكار 

ولرر لك قرراد ام  ارراد ب ناقرر  افروال  رره الحضررارة الهنديررة؛ ومررن اررة  اررد ا (36)ال  ا ررة  قعهررا طررابذ
ا  ناررء  رر  عندوقرره   قررى أنررء بدععررةا وم بررد مررن ال اررقعة ب ررح ءا  هرري م يح رراج  لررى أك ب عررال 
ررا؛ بارربب ن رر  اف اررار و ثرر ة النارر ؛ ماررا يرري ه  لررى   قعررء؛ ونيررد تعانررب افجعرراا قرر وعبا م   اب

 و(37)انناال  يحات م يا  عذ اله ول منءا وعي أل ال ول تن ا  من جاد  لى جاد  ا 

وإل تناقرر  انناررال أو   ررادة ومدتررءا أو برراف    ا  رر اض أ ررناا م  قفررة مررن الرر ول  رره 
ي  قرف  رن تيارد انلرء بيأرفء أريرة  عرةا يابر   - لرى  رد مرا -ال ارو ا وعري    اا م  قفة من

( برر نهة  ا رريا  عرراة قرراباةا ومبررد مررن أل Carvakaمعضررة الهنرردوس )باقرر نثنات الارراديعن  ار اكررا 
ييلدوا من جديد قيات أ ه نف  العائقة أ   ه  ائقة أا   م  قفةا أك  ه نفر  اليرزت مرن العرالةا 

 و (38)  قف؛  ة  ل العالة م  قة تحدث  عء الدورة الاا ا ة لقيمداا والي عااأ   ه جزت  ا  م

ررا تف ررعقعبا لارر عب الهنرردوس  رره تناقرر  افروال؛  ة  Manuونيررد  رره نرريانعن مرراني      ضب
 نء  رال أقراس جاعرذ مر اعب الهنرد الدينعرةا والحعراة ال ره تقره الحعراة افولرى تكريل طعبرة أو ابعثرة 

را  باا ضى  ان الحعاة افولى أو ابثهاا  ال ول  مرا أل ت ناقر   ره أريرة  ر   ب عاعبرا أو ندياب
رراا وإمررا أل ت ناقرر   رره أرريرة بارر ة أو انزوررز أو  عررة؛ ومررن اررة ي ينررف م ررع  انناررال  قررى  أو  لهب

جاعررررذ أ عالررررء ال رررره نررررا  بهررررا  رررره الحعرررراة الرررردنعاا  عرررردا   رررره ودنهررررا الهائرررر   بعرررر  عرررر   اف ارررراا 
 و  (39)وأ ع عا

ا العررا   ررن الافهرري  الفعرردان ه   ه  الافهرري  الهندوقرر ادووا رر   فل ةلررك الافهرري   ؛افكثرر  تعاعرردب
ْ رررنافاعررر  نرررائة  قرررى الك رررال الااررردسا ومرررن النا عرررة ال ارو عرررة  الكارمرررا تاررر ا  افروال  نرررانيل  و 

 و (40)الا  قفة  ه الاع د من جديد

العظيمااة لاايس عليهااا أل عنااد الوصااوي  لااي، فااحل ا روا  ا البهارا رراد جع ررا:وورر     رره 
ا وعرر ا الرن  يؤ ررد  كرر ة الثرريال والعاررالا (41)اتولااد ثانيااة، ... :يااث تااذ س  لااى السااعادة العلويااة

                                         
 ال بعرررة افولرررىامحاررد  ثارررال ال حررر،: ت رررير افديرررال ن رررة البحررر   ررن انلرررءا من برررة الحررر ول الدولعرررةا   (36)

 و179 ا  2010اع ةا الا
 و84ا  (3اليزت الثال  من الايقد افواا )دييران،ا وا واي و : ن ة الحضارةا الهند وجع انهاا   (37)

(38)  N. S. S. Raman: "Reincarnation and Personal Immortality the Circle and the End 
of History in Hinduism, P.16. 

 و 267ا 266     م جذ قابنا نداريق ا  ليصيل:  ضاراا اله ( 39)
(40) Arvind Sharma: Primal Perspective on the Philosophy of Religion, Springer, 

Dordrecht, The Nether Lands, 2006, PP.193,197.  
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ْ ررن مررا نامرر، بررء مررن أ عرراا اعرر ة  رره  عاتهررا   ررال ول ال ع رر ة تنرراا النعررعة والاررعادة افبديررةا وةلررك و 
ق  باتء؛ ومن اة    ت م  ا  ه دورة ال ناق  الا عانبةو الااباةا وام نع،  ن  هياا الياد و   اذ أبدب

رراكاررا يرر       ال مااي مالِسااه ويلاابس مالِااس جدياادة، وكااذل   :أيضب "... كمااا يااتخلص الماا
الااااَو  المتحاااادة تااااتخلص مااااي ا جساااااد وتاااادخل أجساااااًدا جدياااادة،  ااااذ  الااااَو ... خالاااادة ول 

اقر ا أك: تن ار  مرن الحر و ة ال ره ينريل  اابهرا ال ن ا ووحرع  عر ا الرن   لرى أل الر ول(42)"...تقتل
جاد ل عع   ه جاد  ا ا ينيل  مالها  ه ال قيدا ولكرن م تار  عذ تحاعرن ةلرك  م  رن ط ورن 

 تح رعا أو ا أها من دورة ال ناق  الا عانبةو 

وو اثر  الهرد  مرن تاردية الهنرردوس لقار ابعن عري رربر هة  رره الح ريا  قرى النعارة انلهعررة   
ولر لك  إننرا نيرد الحر    ؛روال(وت   رى العارال )تناقر  اف ال ه ت فف  نهة افلةا ب  ت يراود

ن ابعنرررء  قرررى أنهرررا تحارررن ررب رررء  ررره الاحرررار ة الكينعرررة برررعن ةاترررء وصرررعن  ىينضررر   لررر الفعررردك   اآلرك  
 و (43)اآللهة

"... أل اانسااال ليزااالى علااى أعمالااه الصااالحة ونررد ورد  رره   ررال الهنرردوس الاارردس:   
ال جزا ال أعماله السيئة التي ارتكبهاا ِزسامه، فاي خلقتاه الثانياة جمااًدا، والفاسدة،... ويغدو الم

ًَا أو :يوانًااااا وياااانحة  لااااى الفااااَ  السااااافلة نتيزااااة ارتكاِااااه ساااايئة  والتااااي ارتكبهااااا بلسااااانه اياااا
بعررد الاررياا  ة  ل اليررزات ينرريل   ولا ووحررع  عرر ا الررن   لررى الا ررع  افارر وك  لقرر(44)ِعقلااه..."

ْ ن أ ااا أا بء قيات أكانر، ا عر ة أ   انر،  ر و ةا  ره  عاترء الاراباةا  اف اراا الارعئة ترؤدك و 
 و أنااطءبء  لى اليني   ه دورة ال ناق  بياعذ 

 : لرى الحعراة الارععدة ال ره تحضرى بهرا الر اا  عنارا ت حرد بانلرء وو     ه البهارا اد جع را
َغباااف يمتااي مااي دول متعلقاااف ، :ااَ مااي "... لقااد :ااال السااالم ...، ذلاا  الااذي  زااَ جميااع ال

َا مااا ):الااة التحااَر النهااائي ( ... ا (45) اا نانيااة والحسااد،  نااه يحااول السااالم،  ااذ   ااي :الااة ب
ووحررع  عرر ا الررن   لررى  الررة مررن الهرردوت والاررنعنة ال رره تحضررى بهررا الرر ول البحرر وةا  ررعن اتحادعررا 

                                                                                                                     
ار دا دت جارة: ر رد  برد اليقعر  جريا ا اكيان ام راوا  اق  ك تحاعن: الاادسا  الباجا ادجع اا الك ال الهندك    (41)

 و79   (ا15الف   الثامن رنة )  ا1993 اقيروة ال بعة افولىا الحيار لقنح  وال يدوذا
 و33-32(ا    30(ا )22ا الف   الثانه رنة )الا جذ الاابن  (42)
 و160 م جذ قابنا بارندر: الاع اداا الدينعة لد  الحعيلا  جف ك    (43)
ا دار العاضررة الع صعررة لق ررالعف وال  جاررة تعقررن:   اررال  ارره  منيقررا ته:   ررال الهنرردوس الاارردسا ت جاررة و   (44)

 و680 ا )دوا(ا ال بعة افولىوالنح ا 
 .38، ص(72، )(71(ا )70الف   الثانه رنة ) الاادسا الباجا ادجع اا الك ال الهندك    (45)
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ضررحنا ال ناقرر  وعنرر ا بعررد أل أو يررةا ت ا ررذ  عهررا بررالنععة والاررعادةا بانلررءا  اررا أنهررا تعررع   عرراة أبد
  . ه الديانة الهندوقعةا نن ا  اآلل  لى ال ناق   ه الديانة اليعنعة

 . Jainism الزينيةالديانة التناسخ في  –2

الر ك تهر   الو (527 -لو 599) Mahavira اهرا ع امامؤقارها  ىتنارب اليعنعرة  لر  
أنررء اقرر  ا  أل  هراعالعاا وويأرف  رره تلقهنررد الارر ل الارادس نبرر  الارع دا وعرري الررز عة الردينه   ره 

  و(46)ال ناق  والكارمادورة يح ر رو ء ال الدة من 

ا تي وبعبا ووانععبراا و   رن وال ضرحعاا  اقارد عراجة بحردة الردين الب اعارانه    ال مها ع ا م قحب
 ررظ أل قررعادة الب اعاررانععن تحرري  الاي اررذ باقررة انلررء؛ ومررن اررة  اررد تعالعاررء افا نعررةا وم ط وررن

قرة يرؤمن بيجريد انلرءا  ارا د رد  كر ة أل انلرء اقرن الكريل  قرء وقرع    وجريد ا   نك أومب  ه
  رنل تحر ر اننارال مرن الاعانراة م يع ارد  قرى مثر  عر ا الكرائنا بر  إ قى ع ا النحيا  و  قعءا 
وانررن لإلناررال أل ي حرر ر مررن  م  الحعرراةا و ررال و  ررع   عرراة ال احررف والناررات والفضررعقةا  ط وررن

 و (47)لياعذ الاي  الكامنة  ه نف  انناال اقاى وأكا  مضه ب أء انلء بالنابة ل

ا  ره أل )مهاافيرا  Jinaتعد اليعنعة ط وارة لق فكعر  والعرع ا وتكارن  ضارة  قارفة جعنرا و 
ال و ره  لقفر د؛  ضان أكب  ندر من الاعادةا وند  ان،  قاف ء نائاة  قى  حف الري ه   تعالعاها ت
  انناررال مررن جاعررذ الييانررب الااديررة والعاقعررة وال و عررة  ررن  اقرر، اليعنعررة  قررى ت رريو ومررن اررة  

ط ورررن الاع  رررة واليهررردا  كقارررة اليعنعرررة محررر اة مرررن الا ررر ق  العرررا  اجعنررراا أك: الحررر   الررر ك 
حررربء ةلررركا لعحارررن يامنفعررراا والك اععرررة ومرررا  ال ررره ت ضرررانين  ررر  أو ي  قرررب  قرررى طبعع رررء الررردنعا 

 و (48)ما ي  أ قى

 ؟عان مع اد ْ ال ناق  وُ  اليعنعة ا عف  ا   :وعنا ن ااتا  

ل عرررالعة جعنررراا ووع ارررد اليعنعررريل أل  الاهارررة( جاعرررذ الابررراد  atmaتيارررد نض ورررة الرررنف  )  
أو  Jiva( 49)ة وقعارر ا   لرره افبرردا وعرره منينررة مررن قرر ة  ناأرر : جعفرراتالعررالة ميجرريد منرر  البرردا

                                         
(46) Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, Cambridge 

University Press, New York, 1999, P.529.  
(47)  Samarendra Narayan Arya: "soul in Jain Philosophy and Development of Indian 

Society in the Sixth Century BC", in: Proceedings of the Indian History Congress, 
Vol.76, Published by: Indian History Congress, 2015, P.81. 

(48)  Munishri Chitrabhanu: " Jainism – A Way of Thinking and Living", in: The World 
Religions Speak on "The Relevance of Religion in the Modern World", edited by: 
Finley P. Dunne, JR., Springer, Published by: World Academy of Art and Science, 
1970, P.98. 

 تؤ د الي دة بعن الحعاة وال ولو :الحعاة مبدأا أك تعد ة  ؛مبدأ الحعاةوعه : تعنه الحعاةا Jiva جعفا   (49)
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كا را أا و adharmaدارمرا أا و dharma)الارادة(ا ودارمرا  Pudgalوصيدجراا  (االنف ) atma اتاا
akasha ا و ررامKala الررنف ا  رره ن رري   ،)الزمررال(ا وعرره  ناأرر  أبديررة وصانعررةا ونررد وأررف

جعنررا ب نهررا  دياررة القرريلا وال ائحررةا وم طعررة لهرراا وم  ررن  لهرراا وعرره أبديررة  عررةا وجرريع  دائررة أو 
ا Panaوصانرررا  ا Jivastikayمثرر  جعفررا أو جعفرررا قرر عنا  atma )اتاررا( وتعرردراقرر   رره الكرريلا 

لق حقعرر   ا؛ ومررن اررة  هرره لعارر، ميضرري ب  عررة ا  لرر ا  اررد ان حرر ا الررنف   رره  ائنررااSattaوقرراتا 
الفعزوائه  
 و(50)

الررر ول )جعفرررا(ا والاررررادة  :مرررن  ن رررر وني كررريل   نررررد اليعنعرررة اننارررانه   اليجررريدنيرررد أل و   
 اعرررزة  رررن الياررردا ةاا طبععرررة االررردة ملرررديها  الررر ول ا وتعرررد(51)الحرررعير وال  رررعير أك: (ا جعفرررا)

 وونرريل بررال قيد؛  مرراإو  مررا بررالثيال والعاررال  عام ررع  وتقاررى ا  هرره تاثرر  اليررزت الرريا ه  رره انناررال
بععردة  رن ال ره اقر  ا ، الر  ق   ال ولال ه تح    قعها ال قيد  ه  الة الاعادة ال م ناععة 

اا ولكنهررا ت ناقر   رره م تاري الرر ول ةلرك فل ؛ (52)تحعرا مررذ افروال الا حر رة  ررى  ؛ رالة ال ناقر 
ت ارر  أو ت هالرركا ونررد أوضرر    عنارراجاررد  ارر ا وةلررك يانررن ماارن ررء برر  ق  الارر ت مررن م باررء 

اا وم ينيل وجيدعرا باير د ميعئهرا  لر ننب ل ال ول لة تيلد  )مها ع ا( اجعن  ؛اليجريد ىوم تايا أبدب
ل الر ول م يانرن إ  الياردا  رنها لة تيلد بعدا ب  عه االدةا  عقى ال رة من  منانعة ن  إومن اة 
ا  ررارا اصو اليارردا  ىالرر ول برر   لرر ىولرر لك  رر  تناررب ال فيلررة والحرربال والحررع ياة  لرر ؛أل تا رر 

ا مرررن نبررر  معضرررة  ىل ام  اررراد الحرررائذ بررر ل الررر ول تن اررر  مرررن جارررد  لرررإ ررر جارررد  اررر ا  رررال قرررائدب
 و (53)الهندوس

هة بررعن العار  والارادة  رره وةلرك باربب تفر وا ؛د اليعنعررعن مر عب مرادك  اررال قرة ينرن  نر 
عاتهررا جاعررذ الكائنررااا  فرره  رر   ررهتا   ررى اف يررار والاعررادلا أروال  امنررةا و رر  رول تحعررا  

                                                                                                                     
(CP: Christmas Humphreys: A Popular Dictionary of Buddhism, Curzon, Taylor & 

Francis, London, 2005, P.102).  
(50)  Samarendra Narayan Arya: "soul in Jain Philosophy and Development of Indian 

Society in the Sixth Century BC", P. 81.   
ا ال بعرررة افولرررىا منرررة الان مرررةا 1أ ارررد  برررد ال فرررير   رررار: الررردياناا والعاائرررد  ررره م  قرررف الع ررريرا ج  (51)

 و113 ا  1981
 ا 2015ا الاراع ةا ال بعرة الثانعرةبنانعرةا الردار الا ر وة الق  قارفة الردينا ى ل جديد م  فى النحار: مدا   (52)

 و269 
(53)   N. S. S. Raman: "Reincarnation and Personal Immortality the Circle and the End 

of History in Hinduism, OP.Cit, P.17. 



            

 

 84 

 مفهوم التناسخ في الحضارة الهندية" "دراسة
 تحليلية نقدية

ا قرامعة  ب ع   ائبة ت    قعهاا وت ب و ره عر   الحالرة تنيري مرن ال ناقر   ا(54)(باراماتارال) رو ب
تها ت ناقرر   رره جاررد اامهررا و ررهيا  رره جاررد  ارر ا  رره  ررعن أنهررا  ةا لررة تارر  ذ أل ترر  ق  مررن 

ا افرعراا ا ا وم ي حان ال    الكام   م ف قرى افروال وأكاقهرا؛ ومرن عرؤمت ت كريل طائفرة ا
ا الر ين يععحريل  ره ماقكرة بععردةا  م أنهرة  راجزول  رن ال ر اع   ره الارادة الاعضارعنطائفرة  :أك

: ماارقرة الزعرد ير تهعارا نا ت اثر       ند اليعنعرعال  ىو ان، ال  ل الاؤدية  لا  ئيل الناس
)وال رره ي قرن  قعهررا اقررة أعاارا(؛  ضرر ب  ررن وجرريد  وال احرفا وامم نررا   ررن  ير ات أك  ررائن  رره  

أم يا    ائنبا  عبراا وأم ينر لا وأم ي ار  مرا  :وعه األ ياع   قعها    جعنه   ييباااة مباد  
 ررره رأيهرررة  تعررردالقررر ة الحارررعة ل  رررن  ررر  ال ربررراا والاقررر اا واآلارررا ؛  ة   لرررة ياررر حاءا وأل يب عرررد

فنررء ياثرر   عرراة  ؛يرر  د تنرراوا العارر  تيضرر  ةلررك: نيررد أل اليعنرره   ومررن افمثقررة ال ررها عئررة؛ 
اي بررا مررن أل يا رر  مررا يانررن أل ينرريل  امنبررا  عررء مررن  ائنرراا؛  ؛الاررات نبرر   رر ابء النحرر ا وو ررفه

م قابرا أل  م ييريد لقيعنره  وو  ه  ارء   رى م يا نحرن مرذ الهريات أ عرات  الارة  عا قهراا  ارا أنرء 
 و(55)ي ب   عيانبا أو يضحه بء

ء ئررال احررف ال رره تهررد  مررن وراو لقيعنعررة عرري ماارقررة الزعررد  ل ال   عررز افقاقرره  إولرر لك  رر  
تيرررا    امرررةومرررا بهرررا مرررن الياةبعرررة والنفرررير ال ررره نحرررع  بهرررا  اأو ضرررب ها  رررب  ردود اف عررراا ى لررر

 ؛؛   رى ت رب   رره  الرة مررن امترزال الهرراد الرر ول  ال يرارل الاا عرة ورعرر  الارارةا و رر لك ت هعر
ء من امم نا   رن ال عرا ا والاحراة الناتيرة  رن ال  مر  لف ر اا ماارقة الزعد وما يعاب ماا ي  قب

 ى نهرررا ان هررر،  لررررأن رررى درجررررة؛  ة  ىوالزعررررد  لررر ارررد د عرررر، اليعنعرررة بال احرررفلررر لك  و ؛ (56)طيوقرررة
مررن نرردر انناررالا عرري أل ي رر   نفاررء تارريا مررن  ان رر ت مررن نعاررة امن حررارا وترر   أل مررا يعقرري

 و (57)اليي 

                                         
 ان عام عا أو الاراارقو ابرا ل ا: عره الر اا العقعرا: ب اعارالا انلرءParamatman  باراماتارال  (54)

Sankhya ( باقة باراماتاالويرو اتااى ال ول )الب 
(CP: John Grimes: A Concise Dictionary of Indian Philosophy "Sanskrit 

Terms Defined in English" State University of New York Press, 

Albany, 1996, P. 246). 
  ا 60 ا (3اليررزت الثالرر  مررن الايقررد افواا ) وا واي ورر  دييرانرر،: ن ررة الحضررارةا الهنررد وجع انهرراا  (55)

 و 60-61 
(56) Jeffery Long: "Jainism: Key Themes", in: Religion Compass, Published by: 

Blackwell Publishing Ltd, 2011, P. 502. 
ن انقر معةا دار ا من برة الاه ردي: ميجز تارو  افديالا ت جارء  رن الف نارعة:  را ظ الياراله   عقاعال  اله    (57)

 و88 ا  1994 اال بعة الثانعةط س لقدراقاا وال  جاة والنح ا دمحنا 
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ة تارر  بفكرر ة امن حررارا وعرر ا بررال بذ ي نررا ى مررذ تعالعاهررا الدينعررة أل اليعنعرروعنرر ا ي بررعن لنررا 
لقررنف ا وعرره برر لك ت  قررف  اررا  وافا نعررةا  ةا ي عررارض مررذ نيلهررا بررال قيدا والا ررع  افارر وك  

  عةو قباها من الدياناا باا  عها الهندوق

وتحرر ل اليعنعررة طبععررة الاررعادة وافلررةا وال برراين  رره الارردراا الياررديةا والعاقعررةا وال و عررة 
ةلرررك  ى رررن ط ورررن نض ورررة الكارمررراا   يضررر  محرررنقة  رررد  الااررراواة  ررره العرررالةا وتحرررع  الكارمرررا  لررر

ا ومررذ ةلررك م تنضرر   قاررفة جعنررا والعاقرره   نحرراطنا اليارردك  يع  الرر ك يارر   ل باقرر ا ار ن عيررة اليرر
الرر ول  قررى أنهررا مدانررة لقعارر  بنرراتب  قررى  يانررب أ عالهررا الارراباة و قررى أنهررا ت يرراود  ى لرر)مهررا ع ا( 

ا ب   قى العن  تن   قى أل الفر د لديرء  -بيضيل -ك  الااؤولعة  ن مينفها و عقها افا نه 
 و(58)لااارقة ن ارعا أو أم عا ؛تا  د  الح وةال ول ندر مععن من   وة انرادة؛  ة  ل 

فا نعررررة  ينعررررة واعنعررررةا و عررررف ارتب رررر، تعالعاهررررا الدوعنرررر ا بعررررد أل أوضررررحنا الديانررررة الي
مررن أجرر  تحاعررن الاررعادة افبديررة؛ وال حرر ر مررن دورة ال ناقرر   اررا  يارردالباحاولررة امن  ررار  قررى 

ررر اررر    ررره ديانررراا الهنرررد نن اررر   لرررى ديانرررة أ -عنرررا - إننرررامرررن الزعرررد وال احرررفا  اأنهرررا اتبعررر، نضامب
 ؟أقة بعنها وصعن اليعنعةم اائقعن ع  عنا   االكب  ا عه الديانة البيةية

 .                          Buddhism البوذيةالديانة التناسخ في  -3

ا ونرد تريلى عر   الاهارة هراو ها اقر ععال البيةيرة Radhakrishnan يحراوا راداك وحرنال  
دات ف ؛االفقارفة الهنديرةا ونرد نضرى ون برا طريو ب  يمن أ ضة  بدا اترء وعر   ه  بدا  ه الايقد افوا 

را  نيرد  و ةا عمرن الحيرا الفقارف الكثعر ع   الاهاةا ونرد  مياي رة م ني رة مرن الا رادر ونرد  أيضب
البيةيرررة الادياررة ) ررره م  ق هرررا افولرررى(  ىوةلرررك بان ررارة  لررر ايع رر   ب أرررالة وتاعرررز برريةا والبيةيرررة

: الررع  ع نررا   ررك  رره أل نضررا  البيةيررة الابنرر  عرري مررن أكثرر  افنضاررة افأررقعة ال رره نرردمها نررائ ب
  و(59)اتارو  الفقافة  ه أ كارعا افقاقعة

ول لك  ال ام  ااد الاائد لد  البيةية باليمدة اليديدة أو الا كر رةا  ة يع ارد البيةيريل أل 
نهة ي حاقريل الاارئيلعة  رن أ عرالهة؛ إالحعاة ال  ارة؛ ومرن ارةب  ر  هققي هة  ه ع   الحعاة قعؤا  

الفرررر د الاررررقي  الارررريوة؛  ة  ل البيةيررررة تعبرررر   ررررن الفكرررر  والااارقررررة  أل ياررررقكولرررر لك ترررر ته أعاعررررة 

                                         
(58)  Munishri Chitrabhanu: "Jainism – A Way of Thinking and Living", in: The World 

Religions Speak on "The  Relevance of Religion in the Modern World", P.102. 
(59)  A. Raghuramaraju: "Buddhism in Indian Philosophy", in: India International 

Centre Quarterly, OP.Cit, P.66. 
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رربرريةا  اررد  ررال  االا تب ررة ببرريةا )الاارر نع ( –  رره   واررةال عرر   ل  واررة الحعرراةا وت ضرران امؤقاب
 و (60)افا ل لى تحاعن الاعى  -البيةية

ْ رررن البيةيرررة و   رررإل الكارمرررا عررره الارررية ال ررره تررر حنة  ررره الكررريل وتنضارررءا تقرررك ال ررره تعنررره  و 
العار ا وتر تبن برالثيال والعاررال؛ ومرن ارة   ررإةا  انر، اف عراا اعر ة  إنهررا تنر ا الارعادةا ولكنهررا  ةا 
ر  ر   كان، اف عاا   و ة  إنهرا تنر ا البرؤس وال عاقرةا  الهرد  افقاقره  لياعرذ الكائنراا عري أل ُتح 

الرر ك الكارمرراا  قررى نررانيل مررن الهندوقررعة والبيةيررة  ا  اررد اقرر ندا  رر (61)الرريمدة الا كرر رة  م مررن 
ا وأ ضر  افمثقرة لر لك عره    ة ت ا دية نحي ال حر ر ال و ره    امةاليمداا الا  العة  تاث   عء

 و(62)البيةيةا  اد ا ج بيةا من ر ة أمء بعد أل اضذ لعدد  بع  من اليمداا الااباة

ل الحعررراة افا وورررة عررره ن عيرررة طبعععرررة ل  اررراا  ررره الحعررراة إديرررال الهنديرررةا  رررفو رررن او  
 اليعنعرررةو  Hinduismالهندوقرررعة  مثررر الحاضررر ة والاررراباةا  عررر  ت حررردث جاعرررذ الررردياناا الهنديرررة 

Jainism ا والبيةيررةBuddhism ررن ْ  ا لكرر   ررائن مرراضل اليعنعررة والبيةيررة  ررن الرريمدة الا كرر رةا   ي 
 Kaivalya ره الهندوقرعةا والعزلرة Moksha ا  ابقعة م تن هرها ونيرد الاي حرة مام ين هه و عا

 ررره البيةيرررةا وعررره جاععهرررا أعررردا  نهائعرررة ييرررب تحاعاهرررا  رررن  Nirvana ررره اليعنعرررةا والنع  انرررا 
 اررن  رره ينرريل الاارر اب    رره  ررعن ألالااضرره اررارج قررع  تناا  ولرر لك  ؛ط وررن الااارقررة وال  مرر 

مبررردأ بيأرررفها ضرر   ارررن مرررن أجررر  بنررات الااررر اب ا وعنررر ا  ررإل البيةيرررة ولررر لك ينررريل الحا ؛ال فكعرر 
ا هلقعا  تع اد  ان  قى الحاضر ا ونرد أوضر  بريةا أل أتبا رء الحاعاعرعن م ينردميل  قرى الااضر

 و (63)وم يع ادول  قى الاا اب ا ب  يععحيل وو    يل  ه الحاض 

ا؛ اررة ة  نررا أ ارراا أررا بهضررحنا ال ناقرر   نررد البيةيررةا وال رره  انرر، و ررن و بعررد أوعنرر ا 
نهرا ديانراا الهنرد الكبر   بيضريل  ارا أ ل  ك ة ال ناق  نرد تهر ا  رهحظ أنق  إنناط ل ال   ا 

 ى لر -اآلل -نن ار  إننرا  ومرن ارة  ط ون امتحراد بانلرءا  ارتب ، بالكارما وونيل ال     عها  ن
 بيةاوتيضع  أب د ماثقعها: 

                                         
(60)  Jennifer green & Michael Green: Dealing with Death "Practices and Procedures", 

OP.Cit, P.188. 
(61) John Garrett: Classical Dictionary of India "Illustrative of the Mythology 

Philosophy Literature Antiquities Arts Manners Customs of The Hindus", PP.319, 
320. 

(62)  Ariel Glucklich: "Karma and Rebirth in India: A Pessimistic Interpretation", in: 
Death and After Life, edited by: Stephen T. Davis, Palgrave Macmillan, New 
York, 1989, P.82. 

(63)  Tripitaka Vagisvaracarya, Pandita, Mahathera D. Piyananda "Buddhism and other 
World Religions", in: The World Religions Speak on "The Relevance on Religion 
in the Modern World, P.93. 
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اعب الف قرررفة اآلارر ون  ررره لك ي  قررف م عبرررء  ررن مرر أنكرر  بررريةا الرر ول الف ديررةا وصررر   اررد
ننررا أ ره ةلرك عري  ماريرهة رائرء  قرى أنهرا ع طارةا و رال  ىارد نضر ا الار اعب الفقارفعة  لر الهنردا 

 عنئرر  قررعنيل برر  نعاررةا  اررا أنررء  ةا لررة تكررن عنررا  رول  الاررعه افا نرره  ل إ رر ةا أنك نررا الرر ولا 
فنء  ة لة يين انناال اارار أ االرء  ؛لثيال أو العاالا  قن ينيل عنا  من يا حن اواالدةبانعة 

 و (64)ال الحة أو ال الحةا  اا ال ك ييعقء يه ة ب  واة  عاتء؟

الحرهيةا وأل الحنارة  ىأل الحعراة ضر ل مرن افلرةا وأل افلرة ي جرذ  لر ىاد أ ار بيةا  لول
وعررره ت اثررر   عارررا  الحارررائن الارررامعة افرصررذ  رررن ط وررن أقاقررها نارررذ الحرررهيااا وةلررك مرررا أوضرررحء

أل الرريمدة مؤلارةا والارر ض مررؤلةا  ى: الحاعاررة افولرى عرره أل الحعرراة ألرةا وال رره أ ررار  عهرا  لررير ته
ا والحاعاررة الثانعرة أل الحررهية ةمؤلارأ ررعات والحرع ياة مؤلارةا والحررزل والبنرات وال عبررة والعر س  قهرا 

هرراا  ررهية العاطفررةا   لقحررهية منالرريمدة مررن جديرردا وتيجررد أنرريا  ىتررؤدك  لرر هرراعرره قرربب افلررة؛  ة  ن
)أك ان    الحرهية مرن جر ورعا(ا وةلرك  رن ط ورن  ا والحاعاة الثالثة وعه ونف افلةو هية الحعاة

ونرف افلرة:  ىامنا ا  والعزلة وامب عاد  ن    ال ربااا والحاعاة ال ابعرة وعره الارب  الاؤديرة  لر
 و(65) عب الثاانه كوت اث   ه ال  ون ة

ةو الثاررانه  ررعبا  هرري  قررى النحرري اآلترره: قرر مة الرر أك ال رره تع اررد  قرررى أمررا ال  وررن 
ر ورة اف ررعات  قررى نحري مررا عرره  قعرءا ووحرر ا  عرر ا  قرى الفهررة العاقرره  ل  رعاتا وتحرر ا  الحناررة 
)ق مة النعة(ا  قى    من الفهة ال حع  ل  عات  قى نحري مرا عره  قعرءا وت كعرد الارقي  طبابرا 

ي عقررن بارر مة الارريا   عنرره تينررب  رر  نرريا يفضرره  لررى ال عاقررةا واقرر  دا  لهرر ا الفهررةا أمررا  عاررا 
العبررراراا ال ررره تيقرررب الارررعادةا وقررر مة الارررقي  تعنررره تينرررب الا ررر  أو انيررر ات فك  رررائن  رررها 
وامب عاد  ن الا نة وال ر ا أمرا قر مة العرع   هره تعنره ت بعرن مبردأ الارقي  الاريوة  ره الاهنرة 

دول انضربا ا  رإل الار ت مرن  عاتءا ولاا  ال من الاا حع  بقيغ الحنارة ال ه ي  ارعا الا تا  ه 
مرن  قعء أل ياارس اليهد الحنا وامن با  العاقره  الحرنا وتحر ا  ماارقرة اليهرد الحرن  قرى  ردة 

ا  -1مررير منهررا: اف الرر  ق  مررن الحرر ا  -2الحعقيلررة دول نحرريت الحرر  و رراما الا ررير الرر عنه 
ي عقررن بامن بررا  العاقرره  الا اثرر   رره   عارراا و الكارراارتاررات بررال ع  نحرري وام -4ماارقررة ال عرر ا  -3

الحررررر   -2الياررررةا  -1و رررره الارررر ت بنحرررراطاتء وان باعررررء لهرررراا وتن رررريك عرررر   النحرررراطاا  قررررى: 
 و (66)ال فكع  والي ه -4اندرا ا  -3والحعيرا 

                                         
 و229 حعيلا جف ك بارندر: الاع اداا الدينعة لد  ال  (64)
 و76-75    اا3ا االيزت الثال  من الايقد افواوا واي و  دييران،: ن ة الحضارةا الهند وجع انهاا   (65)
جررريل  ررريل : الفكررر  الحررر نه  الارررديةا ت جارررة:  امررر  ييقرررف  ارررعنا م اجعرررة:  مرررا   برررد الف رررال  مرررا ا  رررالة   (66)

 و191-189    ا 1995ا 199كيو،ا العددالاع  ةا الايق  اليطنه  لقثاا ة والفنيل واآلدالا ال
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عررزا الا  قررة و عاررا ي عقررن بارر مة ال   عررزا   بررد مررن ال اععررز بررعن أرصررذ م ا رر  مررن ال     
افولرررى ي  رررز  عهرررا الحررر    قرررى الررر  ق  مرررن الحرررهيةا وقررريت النعرررةا والهرررةا والكاررر ا والاقرررنا 
والحكا وع   افمرير يحر  محقهرا محرا   البهيرة والارعادةا و ره الا  قرة الثانعرة ي  رز الار ت  قرى 

لحرررعير ابمرررا وراتعرررا  قرررى الررر رة مرررن ا  فاترررء  ىواليأررريا  لررر اتيرراود افنحررر ة ال عنعرررة الا  قفرررة
وا  رررن الااررؤ  مررا ورات النحررا  الررر عنه   ىبالبهيررة والاررعادةا و ررره الا  قررة الثالثررة يارررعى الارر ت  لررر

ي يراود   قره     الارعادةا و ره الا  قرة ال ابعرة ي حارن تريدال  امر  وو ره  ؤ البهيةا ووحان تيدانبا تاقر
 و(67)الاعادة وال عاقة  ه  ل معبا

ربااع، ا   أساامى الحقااائ : ،ساابيل  ااو المااثميخيااَ ال... ": بايلررء وعرر ا مررا  برر   نررء برريةا
َى، ل خيَ الفضائل، ا  ىا  و ذا السبيل، ل سبيل ساوا  يايدي  لا نعتا ، خيَ الناس،  و مي ي
َة، الثاانه الحعبا الي عد الر ك  رن ط وارء  ةكبيةا عنا  لى ال  ون ووحع   ا(68)ا... نقاال البصي

من ا لرء  لرى امتحراد بانلرءا  -اأيضب  -اننتا  عذ ال اا البح وة تحاعن ال    وال  ه ا وت 
 ا  رع  و   وم ييجد ط ون 

ل أومررن ارة  عقررى انناررال  عريات البحرر وة؛بب الحر  يناررن  رره افارد أ ررار بريةا  لررى أل قررل
ولكنرء ر ررد ا (69)ال ا نعنرة ال و عرة ىمررن أجر  اليأريا  لر ؛ي  قرى  رن ةاترء ووفنرى  رن    رء
ل رول الان حرر  قررر عيد   يلررد مرررن جديرررد  رره أدوار أاررر   مرررن الارريا بامن حرررارا  رر  اعررر   عرررء؛ ف

ي نرررررا ى مرررررذ مبادئهرررررا الدينعرررررة  ة  نرررررء  ؛وعنررررر ا ي ضررررر  لنرررررا تحررررر وة البيةيرررررة ل ن حرررررارا (70)ال ناقررررر 
وافا نعرررة؛  ة  نهرررا تررر   أل امن حرررار لرررع  وقرررعقة لقهررر ول مرررن الاررريا أو ال ررر   مرررن أدرال 

لرررد مرررن جديرررد  ررره ققارررقة م م ناععرررة مرررن دورة الارررادةا بررر  ينررريل م رررع  الحررر   الان حررر  أل يي 
 ال ناق و

ا  بعرر با  رره تعررالعة ُ رر   مررن: البيةيررة واليعنعررةا ال رره  وماررا قرربن ي ضرر  لنررا أل عنررا  تحررابهب
ت اثرر   ررره ماارقرررة الزعررد وال احرررفا و رررد   لحررال افة  بررر ك  رررائن  رره أو ن قرررءا وامم نرررا   رررن 

حعة برررءا  م أل عنرررا  اا   برررا بعنهاررراا وعررري أل ال ربررراا والاقررر ااا وتاررردي  الحعررريال و رررد  ال ضررر

                                         
 و190ا  الا جذ الاابن  (67)
ييقرررفا دار ال كررريون لق ررر لعف وال  جارررة  ت جارررة: قرررعدك   قررريرة الاررربع ااالررردامابادا:   رررال بررريةا الااررردسا ا  (68)

 و99 ا  2010دمحنا ا ال بعة افولىوالنح ا 
 الادياة   ى أوائ  الار ل العحر ونا دار العقرة لقا يرعنا بد هللا  بد الدائة: ال  صعة  ب  ال ارو  من الع ير   (69)

 و27  ا 1984بع واا  اال بعة ال اماة
 و76 ا (3اليزت الثال  من الايقد افواا )وا واي و  دييران،: ن ة الحضارةا الهند وجع انهاا   (70)
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البيةيرررة تررر  د امن حرررارا  ررره  رررعن أل اليعنعرررة تاررر  بامن حرررار الررر ك ي نرررا ى مرررذ تعالعاهرررا الدينعرررة 
 وافا نعةو  

ل الاااذيي  "... يؤ رررد بررريةا الا رررع  افاررر وك  لقررر اا البحررر وة )الثررريال والعارررال(ا  عاررريا:
َيي التهواف الثالث: الل نانياة، ل خاوع علايهال ول  اال يولادول فاي ذة، والذاف، وا  يموتول قا 

َفانااويستقَول في ساالم  ...،ي  بد نهال نالوا الخالص ا  ... ألال أو عذاب، ووحرع  ، (71)ا...الني
را  ة  ؛ ه ع ا الن   لى م ع  ال اا ال ع ة  اأرقة تكريل تحضى برالنععة والارعادة افبديرةا وأيضب

ت  ند اتحادعا بانلء  قرى  نر  الاع  رة اليزئعرة ال ره  انر،  اأرقة  قى الاع  ة الكامقة باف عا
   قعها نب  امتحاد بانلءو

وتيضر  تعرالعة برريةا  عرف يعرع  الفرر د  عراة م يادنررة وقرععدة  رن ط وررن الرير  وامقرر اامة 
ال رره ت ضررر   رررن ط ورررن الابرراد  ال اارررة وعررره: امم نرررا   ررن الا ررر ا والاررر نةا والزنررراا والكررر لا 

لكر   نيرد أل الارعادة افبديرة عره الهرد  النهرائه  و لاح وصاا الاارن ة ال ره تاربب ال فقرةا وتناوا ا
ا  ره الهندوقرعةا  هري تعبعر   رن الارعادة   انا  ه البيةيةا أ   انر، الاي حرديانةا قيات أكان، النع

اردياها تط وارة ن ارد ال ضرحعاا و او وقعقة لق حر را  بيأفءالكارما  نانيل   اا ات   بيةاا (72)افبدية
ا ب   ال يع ه أعاعة أكب  لقااارقاا العاقعةا  اد  ال أقراس البيةيرة ال  نرفا اطايقب بيأفها 

 .(73)الاي اذ الهندك    هلها ت اع  بععد  كاا أنها باعناعا الحاعاه  

ي عرارض مرذ نيلرء برال قيد وال ناقر ا والارؤاا الر ك ي ض  لنا أل  نكرار بريةا لقر ول وعن ا 
 ا ولكرن بنراتب   عري الر ولالر ك ي ناقر   عنئر ؟ا  ارن الاعر و  أل الر ك ي ناقرمرا  :ي ر ل نفارء عري

 ينفه وجيد ما يااى بال ناق ا  اا ينفه وجيد الثيال والعاالو  إنء  قى ما ة    بح ل ال ولا 

 رررررره النا عررررررة  اوالبيةيررررررةواليعنعررررررةا  ا: الهندوقررررررعةهوعرررررر أديررررررال الهنررررررد الكبرررررر  اتحرررررر    و   
ل عرر   إا و البحرر ك   رره دورة الاررع د والاررياكرريل الرر ك ي ررنذ اليجرريد ا أك: أأرر  الالكيدميليجعررة

ا والررر ك رمررراا وعررري نررري  مرررن الارررانيل افا نررره  االك أم وعررريالرردورة ت ضرررذ لابررردأ الاررربب والن عيرررةا 
 ىبايجبء تؤدك اف عاا الح و ة  لى ن ائا قعئة لان ي تكبينهراا واف عراا ال رالحة بالاثر  ترؤدك  لر

م يدا  قى أل الح   ند  انى بالفعر  مرن جاعرذ  يانرب  يا الياد الاادك  فل م ؛ن ائا جعدة

                                         
 و 248  ا 1953نيع  بيةاا ت جاة:  عاى قاباا من بة أادرا بع واا    (71)

(72)  Tripitaka Vagisvaracarya, Pandita, Mahathera D. Piyananda "Buddhism and other 
World Religions", in: The World Religions Speak on "The Relevance on Religion 
in the Modern World, OP.Cit, P.94. 

(73)  Shirumoni Baruah: "understanding the Philosophy of Buddhism and its Challenge 
to Brahmanism", in: The Clarion International Multidisciplinary Journal, Vol. 8, 
No. 2, 2019, P. 55. 
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برالف دا وويلرد مرن  الا ر  دورة الحعاة  ن ط ورن  عر  الكارمرا  ىأ عالءا ول لك ي ة دايا الا ت  ل
ل ميضرري اا إأ عالرء الااضرعة؛ ومررن ارة  ربيأررفء ن عيرة دمررال ومنرال مناقربعن و  اجديرد  ره  رن 

 –فل البحرررر  لعارررريا  ؛عرررر   ال  وررررة لقعرررالة  رررهالبحرررر ك لرررع  لهررررا ترررر اع  مثررر : دوررررادة  ررردد اليررررن  
مياي ررة  ىيانررن أل تن ارر   لرر بالكررائن الحرره   الا   ررة الرر ولل  مررن لررديهة أروالا برر   -و رردعة

ل حاعررن الن ررائا الضررر وروة  ؛ ررن  مناقررب ىتن اررر   لرر الرر ولم ني ررة مررن ال رريرا باعنررى أل عرر   
أ اراا الكارمراا   رن ط ورنه اليعنعرة والبيةيرة ير ة تحديرد ةلرك ب  عاا الفر د الااضرعةا و ر الا   ة

ررا مررا نيررد   رره   مررن أ ررناا الهندوقررعةا ولكررن نضرر با م  يائهررا  قررى جانررب  ياررانه   الكثعرر وعرر ا أيضب
ل اليعنعرة مثر  إالعدالرة انلهعرةا ومرذ ةلرك  ر ىت ضان أ عانبا  كر ة الكارمرا  قرى أنهرا أنر ل  لر هانإ 

ة وم تالررردورة الكينعرررة  قرررى أنهرررا أبديرررة لرررع  لهرررا بررردا ىينضررر   لررر يارررانه  البيةيرررة عررره مررر عب رعررر   
 و(74)نهاية

ارررد ي ينرررذ الاررر ت أل ينررريل الهرررد  الا عقرررن   قرررة الكينعررراا )أأررر  الكررريل(ا  ىوصرررالنض   لررر  
اليعنعررة أو البيةيررة عرري الرريمدة اليديرردة اليعرردةا وأل ينرريل أو بررال     رره ماارقرراا الهندوقررعة 

وتينرب الكارمرا   Good Karmaعري تيلعرد الكارمرا اليعردة أو ال عر ة ا  الردينه  الهرد  الر ئع  لقنحر
عرره مير د عررد  ير ته نبرر  الهررد   ل   ررادة الارع د  :ا ولكرن يانررن الاريا Bad Karmaالارعئة
 و (75)عي ال ح ر من دورة الاع د تاامبا  ة  ل الهد  النهائه   ؛لك  ع   الا اعب النهائه  

 مرررررن  رررر ل   ضرررررنا أديررررال الهنررررد الكبرررر  ا وال ررررره ت اثرررر   رررره  وو ضرررر  ماررررا قرررربن بعررررد أل  
الهندوقرررعةا واليعنعرررةا والبيةيرررةا نيررردعا ت فرررن جاععهرررا  ررره  رجرررا  قررربب الحررراات والاعانررراة وافلررررة 
واليه   لى الحهيةا  اا أل راية ال     نردعة وا ردةا ال ره ت اثر   ره ت هعر  الر ول مرن أجر  

 اؤدية  لى ةلكواليأيا  لى انلءا وإل اا قف، ال  ل ال

   

 نتائج البحث: -
منهاررا يحرع   لرى ان اراا الرر ول ُ كر   ، والر اا  ،ال ناقر برعن  لرى  رد مررا وجريد تحرابء  -1

اارر    بعنهارراا وو اثرر  عرر ا امارر     رره أل ال ناقررر   وجررريد قررى الرر رة مررن  لررى جاررد  ارر ا 
نباتعبررا أ   ررال  أ   ررال ايانعبررال  عا أ   رر ناررانعب   عررء ان ارراا الرر ول  لررى جاررد  ارر  قرريات أكررال ينرريل 
ا؛  ره  رعن أل ا  قر ا والفار ا والاار وال: النا ا أناا ة أرصع  قىال ناق  ومن اة  يح ا   جاادب

ال اا  ينيل  عء ان ااا ال ول من جاد  ناال  لرى جارد  نارال  ار ؛ وصر لك ينريل ما  ر با  ارن 

                                         
(74)  Jeffery Long: "Jainism: Key Themes", in: Religion Compass, P. 501. 
(75)   Ibid, P. 501. 
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ا  ررالاعنى  ررن ال ناقرر ؛  ة يارر  د  ال  اررا ي  قررف ال ياررد ا قررى انناررال  ياررد  رره قررعال دينرره 
العرررا  لرررء عررري تهرررير انلرررء  ررره اننارررال أو أك أررريرة أاررر   مرررن أرررير الحعررراةا وعنررر ا  ال يارررد 

 .م  قفة أناا يا     قى اآللهة  انا  ه  عن أل ال ناق  لء 

 ةاآلارر   الحعرراة رره انناررال  م ررع  ة  ل  ؛ نررد الهنرريد الكارمررااررانيل ب  ال ناقرر  اارتبرر -2
ل  رر   عرر  يارري  بررء انناررالا ي  تررب  قعررء ف ةلرركبععررة أ عالررء  رره الحعرراة الارراباة؛  قررى ط ي ينررف

الاررقي  الحرر و    ايينرره ااررار أ االررء قرريات أكانرر، أررالحة أ   انرر،  اقرردة ن ررائا مععنررة؛ ومررن اررة  
عرر   الاررقي  ال عرر  يانعررء مررن الينرري   رره ال ناقرر ؛  رره  ررعن أل قررايطء  رره دورة يررؤدك بررء  لررى 

ي تفررذ انناررال ووارران  رره معررزال اليجرريد الحعرريانه  أو انناررانه  باا ضررى أ االررء ومررن اررة  ادورةالرر
ارتبا  ال ناق  بفك ة الح اعةا ةلك فل ان ااا الر ول مرن جارد  لرى جارد  ار ؛  ا  اا نيداالكارماا

ن نررانيل الكارمرراا أك: و ررن ْ ررينرريل و ررن  رادتهررا  اررا قرربن أل أوضرحناا برر  ينرريل وُ ل ارنن  عررء م 
 ا وةلررك مي ررب  عررد  انناررال تحاعررن الاررعادة والرر  ق  مررن  رر  الحرر ور واآل ومررن اررة   أ االررء؛

الر ك ي اثرر   رره أمرير  ثعرر ةا ومرن أعاهررا: ماارقرة الزعررد وال احررفا   رن ط وررن ال ر   وال  هرر 
 .وأدات ال ايس الدينعة وتادية الا ابعن

 ؛ ه الحضارة الهندية نيد أل عنا  ارتباطبا واعابا بعن ال ناق  وم عب و دة اليجيد -3
 ال ول تا  عذ امتحاد بانلءا  ن ط ون أمير  ثع ةا ومن أعاها: امم نا   ن الحهيااا  هه 
ب لك ت انن من  د  اليني  نهائعبا  ه دورة ال ناق ا و عنئ  ت ع  ال ول البح وة وانلء  عئبا 

اا باعنى: أل ت حيا مع  ة ال ول البح وة من مع  ة جزئعة ب اف عات  لى مع  ة  قعة  امقة؛ وا دب
نيا الهنيد ب ناق  افروال؛ ومن اة  ت   ال ول الا حدة بانلء االب اعاالا  لى ال قيدا  اا أل 

ا  قى اق ا اروة الزمنا  حعناا تن ا  ال ول من جاد  لى جاد  ا  ل انن  عء  ياضه   اب
الادة ال ه  ا  ها  ه    جاد من ع   بيأفء  ااببا لها  اا ان    ء من اآلاا ا  إنها م تع   

 افجااد ا ا دورة ال ناق و

ت فن أديال الهند الكب   ال ه ت اث   ه ُ    من: الهندوقعةا واليعنعةا والبيةيةا  ه  -4
و  لك  ه  رجا  قبب الحاات والاعاناة وافلة واليه   لى ا الكارمالديهة باانيل ال ناق  ارتبا  

 اا أل راية ال     ندعة وا دةا ال ه ت اث   ه ت هع  ال ول الحهيةا  دة أمير من أعاها 
 .وإل اا قف، ال  ل الاؤدية  لى ةلكوامتحاد بءا  من أج  اليأيا  لى انلءا

ا  بع با  ه تعالعة ُ     -5 اليعنعة والبيةيةا وال ه ت اث   ه من نيد أل عنا  تحابهب
ة  ب ك  ائن  ه أو ن قءا وامم نا   ن ال رباا ماارقة الزعد وال احفا و د   لحال اف

والاق ااا وتادي  الحعيال و د  ال ضحعة بءا  م أل عنا  اا   با بعنهااا وعي أل البيةية 
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؛ ت  د امن حارا  ه  عن أل اليعنعة تا  بامن حار ال ك ي نا ى مذ تعالعاها الدينعة وافا نعة
لا ع  افا وك  لق ولا  اا نيد ال ناند ال ك ونع،  عها نء ي عارض مذ نيلها بال قيدا وا ة  

ومن اة    ل  ي عارض مذ نيلء بال قيد وال ناق ؛البيةيةا ةلك بابب  نكار بيةا لق ولا ال ك 
الاعه افا نه   عنئ  قعنيل ب  نعاةا  اا أنء  ةا لة تكن عنا  رول بانعة واالدةا  قن ينيل 

 .االعنا  من يا حن الثيال أو الع
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ييقررررفا دار ال كرررريون لق رررر لعف وال  جاررررة  ت جاررررة: قررررعدك   االرررردامابادا:   ررررال برررريةا الاارررردس -28
 و  2010ا دمحنا ال بعة افولىوالنح ا 

اميس الاحرررعنا تحاعرررن: الفع ود برررادك  االع مرررة الق ررريك  ميرررد الررردين محارررد برررن يعاررريلا: الاررر -29
 و  2005ا بع واا ال بعة الثامنةمن ب تحاعن ال  اثا مؤقاة ال قالةا 

الاررراع ةا  اال بعرررة ال ابعرررةميارررذ الق رررة الع صعرررةا من برررة الحررر ول الدولعرررةا  االاعيرررة اليقرررعن -30
 و 2004
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 و 1953نيع  بيةاا ت جاة:  عاى قاباا من بة أادرا بع واا   -31

الاع اررداا الدينعررة لررد  الحررعيلا ت جاررة:  مررا   بررد الف ررال  مررا ا م اجعررة: جفرر ك:  ابارنرردر -32
 برررررد ال فرررررار منررررراوكا الايقررررر  الررررريطنه لقثاا رررررة والفنررررريل واآلدالا الكيوررررر،ا  رررررالة الاع  رررررةا 

 و  1993ا 173 دد

(ا 3اليرزت الثالر  مرن الايقرد افواا )وا واي و : ن ة الحضارةا الهند وجع انهراا  ادييران، -33
 و بع واا )دوا( دار اليع ا نيعب محايدا د ه   ت جاة:

 رتو   قبه:  لهة  ه افقيالا )دراقة  ه النح  وافعريات الاديارة  ره الحر ل(ا دار الاقرةا -34
 و  1983الكيو،ا  ال بعة الثانعةا

ا من برة الاه ردين  عقاعال: ميجز تارو  افديالا ت جاء  ن الف ناعة:  ا ظ اليااله   ا اله   -35
 و  1994 اال بعة الثانعة معةا دار ط س لقدراقاا وال  جاة والنح ا دمحنا انق

: ن ررررة برررريةاا مؤقاررررة الا بي رررراا الحديثررررةا الرررردار الا رررر وة ه بررررد العزوررررز محاررررد الز رررر -36
 ولق با ةا )دوا(

 بررد هللا  بررد الرردائة: ال  صعررة  برر  ال ررارو  مررن الع ررير الادياررة   ررى أوائرر  الارر ل العحرر ونا  -37
 و  1984ا بع واا ال بعة ال اماةالعقة لقا يعنا دار 

لق عقررعة والثاا ررةا  ريقرر ا  ليصرريل:  ضرراراا الهنرردا ت جاررة:  ررادا د ع رر ا مؤقاررة عنررداوك   -38
 و 2014الااع ةا 

جيل: الفك  الحر نه  الارديةا ت جارة:  امر  ييقرف  ارعنا م اجعرة:  مرا   برد الف رال  ا يل  -39
  و1995ا 199اليطنه  لقثاا ة والفنيل واآلدالا الكيو،ا العدد  ما ا  الة الاع  ةا الايق 

دراقرررة وأرررفعة ماارنرررةا دار الثاا رررة الع صعرررةا الاررراع ةا  -محارررد اقعفرررة  ارررن: ترررارو  افديرررال -40
 و 2002

محارررد  ثارررال ال حررر،: ت رررير افديرررال ن رررة البحررر   رررن انلرررءا من برررة الحررر ول الدولعرررةا  -41
 و  2010الااع ةا  ال بعة افولىا

 ه انق  ا دار الاع  ة اليامععرةا انقرنندروةا  أبي روال: تارو  الفك  الفقافه   محاد  قه   -42
 و  1990

ا الارراع ةا ال اماررةا ال بعررة نبررات الحديثررة لقنحرر  وال يدوررذا دار مرر اد وعبررء: الاعيررة الفقاررفه   -43
  و2007
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ا ال بعررة الثانعررةوة القبنانعررةا الرردار الا رر    قاررفة الرردينا ى لرر جديررد م رر فى النحررار: مرردا  -44
 و  2015الااع ةا 

ا دار العاضرررة الع صعرررة منيقرررا ته:   رررال الهنررردوس الااررردسا ت جارررة وتعقرررن:   ارررال  اررره   -45
 و ا )دوا(ال بعة افولىلق العف وال  جاة والنح ا 

 قرحنا منحريراا دار أو س: أق ار اآللهة والديانااا ت جارة:  ارال م ائعر   امع يلعفانه -46
 و 2009دمحنا  اال بعة ال ابعة  ت الدينا 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


