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مقدمة

مختفية فتَِجدها بالهند؛ مكان كل يف واإلناث، منها الذكور سواء الهندوس، آلهة تنترش
نقوش يف مرسومة أيًضا وتَِجدها الطريق، جانب عىل صغرية ومزارات بة خالَّ معابد داخل
والفتات املطبوعة والتقويمات التجارية اإلعالنات يف تنترشصورها كما متداِخلة، حجرية
ُحِيلٍّ شكل عىل املتاجر وواجهات البيع أكشاك عىل أيًضا وتُوجد األفالم، عن اإلعالن
ويمكن الهندية، واملدن القرى يف الحياة نسيج يف منسوجة إنها صغرية. ومنحوتات
الشمالية أمريكا إىل الكاريبي جزر من الهندوسية املجتمعات يف أيًضا اليوم عليها العثور
الجميع، بإعجاب تَحَظى اآللهة تلك تايالند. إىل أفريقيا جنوب ومن املتحدة، واململكة
وثراء تنوع عىل دليل تتخذها؛ التي األشكال وتعدُّد بها تَظَهر التي العديدة واألماكن

الهندوسية. الثقافة
الرتكيب مثل أخرى، نطاقات إىل لتَِصل الثقافة نطاَق تتجاَوز الهندوسية لكن
املتعلقة السياسية والقضايا األخالقية، والقضايا للهندوس، االجتماعية والحياة االجتماعي
وتعاليم قصص من تحتويه بما املعاِرصة الهندوسية تؤثِّر القومية. والنزعة باملساواة
وراءَها وفيما الهندية القارة شبه داخل الهنود حياة جوانب من العديد يف قديمة وطقوس
«ديانة»؟ عليها نُطِلق أن املناسب من فهل تعريفها. كيفية عن نتساءل بدأنا إننا حتى
مع الواقع يف تتعارض وهل عنهما؟ تختلف فيَم اإلسالم؟ أو باملسيحية شبيهة هي هل

األديان؟ طبيعة عن أفكارنا
املوضوعات، تلك يف التفكري إىل الهندوسية عن مقدِّمة يَُعدُّ الذي الكتاب هذا يأخذنا
واستيعابنا فهِمنا طريقة يف مختلفة ُمنَطَلقات تأثري كيفية عن سؤال بطرح نبدأ وسوف
الهندوسية أتباع واستنتاجات دوافع اختالف مدى ما املثال، سبيل عىل للهندوسية.
األهمية عىل نتعرَّف سوف التالية، الفصول يف الباحثني؟ واستنتاجات دوافع عن وعلمائها



الهندوسية

لهم، امُلبكِّر ولَوْحِيها الدينية، نصوصهم نها تتضمَّ التي للتقاليد الهندوس يُولِيها التي
الرُّوحانيِّني وامُلعلِّمني الَكَهنة أيدي عىل جيل إىل جيل من لها الالحقة التواُرث وعمليات

القصص. وُرواة
«َمن هو عديدة قرون عْربَ وتناَقلوها الهندوس فيها فكَّر التي املهمة األسئلة أحد
باإلله وعالقتها الذات طبيعة يف الفالسفة بََحث الذات؟» «ما أخرى: بعبارة أو أكون؟»
القضايا هذه تزال وال فيها؟ أفعالُنا تؤثِّر وكيف ال؟ أم املمات بعَد تبَقى وهل والعاَلم،
األسئلة تلك مناقشة كيفية نتناول سوف الكتاب، هذا من الثالث الفصل يف اليوم. مطروحة

الحايل. الوقت يف أهميتها إىل أيًضا نتطرَّق وسوف األوىل، العصور يف
سواء الهندوس، اآللهة من مختلفة مجموعة عىل نتعرَّف سوف التاليني، الفصلني يف
املنحوتات يف بها ر تُصوَّ التي والطريقة عنها، املرويَّة والقصص واإلناث، منها الذكور
ودورجا وسيتا راما عن سنتحدَّث إليها. بها يُتقرَّب التي العبادات وأشكال والصور،
إلهي؛ هو مَلا الهندوس فْهم كيفية إىل أيًضا وسنتطرَّق وكريشنا، وشيفا وفيشنو وجانيشا
إلهية لذات مختلفة صور هي اآللهة هذه كل إن أم واحد، آٍن يف آلهة ة عدَّ يَعبُدون هل

الفكرتني؟ هاتني يف الحقيقة من قْدر هناك يكون أن الوارد ِمن هل واحدة؟
باألفكار مرة ألول األوروبيون احتكَّ عندما عرش، والثامن عرش السابع القرنني يف
الذهول أصابَهم الهندوسية، االجتماعية وبالطقوسوالحياة إلهي، هو ما بشأن الهندوسية
وقارنوا والثقايف، الديني منظورهم خالل من يشء كلَّ َرأَْوا لقد أمرهم، من حرية يف ووقعوا
السادس، الفصل يف سلبية. استنتاجات إىل يَخلُصون كانوا ما وكثريًا بخرباتهم، ذلك
عىل الربيطاني االستعمار وتأثري بالهندوسية، واألمريكيني األوروبيني عالقة إىل سنتطرق
الهندوس امُلصِلحون بدأ مبكِّر، وقت منذ األخرية. القرون يف الهند يف الدينية التطورات
وللطوائف للنساء خاصة االجتماعي، والتغيري املساواة إىل بالدعوة الربيطانيون والُحكَّام
الفصل يف أما مكانًة. األعىل الهندوسية الطوائف جانب من «منبوذة» بأنها تُوَصم التي
مثلما الداليت أو — املنبوذة والجماعات النساء آراء عن الحديث إىل ننتقل فسوف السابع،

الهندويس. النظام داخَل أوضاعهم ونناقش — اليوم عليهم يُطَلق
يمكن َمن حول ة مهمَّ أسئلة تُِثريان ما هما فقط ليَستَا الكبريتني األقلِّيَّتني هاتني إن
«املياه وَعَربوا األوىل الهندوسية التعاليم عىل خرجوا الذين فالهنود هندوسيٍّا. نعتربه أن
العاَلم، حول الهندية املجتمعات ففي ذلك، مع للهند. املقدسة الحدود عن خرجوا السوداء»
الهندوسية، والطقوس لألفكار تناُقل وحدث الهندوسية، الحركات وانترشت املعابد ُشيِّدِت
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مقدمة

يُثِري الذي األمر الهندوس؛ غري من ني للُمهتمِّ ُدرِّست قد الهندوسية جوانب بعض إن بل
وطوائف هندية عائالت يف ُولِدوا َمن عىل مقصورًة ديانًة الهندوسية كانِت إن مسألة

تبشرييٍّا. دينًا أصبحْت اآلن إنها أم هندوسية،
الفصل يف الهندوسية هوية حول األسئلة من وغريه السؤال هذا إىل التطرق سيتم
طائفة أو إقليم منها كالٍّ يحدد مختلفة أديان عدة أم واحد دين أهَي الكتاب؛ من األخري
جديدة؟ بطرق الدين مسألة يف نفكِّر تجعلنا وهل األساس؟ من دين هي وهل فرقة؟ أو
ُمرٍض، نحو عىل األسئلة هذه كل عن اإلجابة املستحيل من يكون يَكاد أنه من الرغم عىل
االستثنائي والديناميكية والتنوع التعقيد مَدى نقدِّر يجعلنا بالنقاش لها التعرُّض فإن

الهندوسية. مصطلح تحَت يَندِرج ما كلُّ به يتسم الذي
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وتقدير شكر

هؤالء لكل َمِدين إنني الكتاب. هذا تأليف يف ساَعَدني َمن لكل بالشكر أتقدَّم أن أَودُّ
يكن لم وزمالئي. الهندوس وأصدقائي ، ملعلِّميَّ الهندوسية: عن شيئًا منهم تعلَّمُت الذين
بالعرفان أُِقرُّ فإنني غيابها ضوء ويف هنا، مناسبًا لة ومفصِّ حة موضِّ سفلية حواٍش إدراج
إىل خاص بشكر ه وأتوجَّ الهندوسية. ووصف رشح يف أعمالُهم َساعدتِْني الذين لهؤالء
وإىل أفكاري، اختربُت عندما ١٩٩٧ عام أْلَقيتُها التي باملحارضات اْلتََحقوا الذين طالبي
عديدة سنوات مدار عىل أبدى َمن وكل يل، إلهام مصدر كانوا الذين العليا الدراسات طلبة
عليهم يسهل بسيط بأسلوب عنها عامة نظرة تقديم عىل َعني وشجَّ بالهندوسية اهتماًما

العمل. هذا ألُنِجز كنُت ما هذا، كل فلوال استيعابه.
ونرشه: الكتاب مخطوطة إنتاج يف ساَعَدني َمن لكل بالشكر أتقدم أن أيًضا أودُّ
وتعليقاتهم البناءة نصائحهم عىل ليزيل، جوليا منهم بالذكر وأخصُّ النارش، لدى القراء
مطبعة من كوكس وشييل ميللر وجورج ودقتها، رسعتها عىل شيلتون وتامسني املفيدة،
اللُّْطف من كثريًا أيًضا استفدُت الرحلة. هذه طوال والتوجيه الدعم عىل أكسفورد جامعة
الكتاب، مسوَّدة قَرءُوا الذين وأصدقائي أرستي أبدتْه الذي بالتفاصيل واالهتمام والخيال
وإلينور كينج، وأورسوال موردوخ، جون وزوجي نوت، كاي أمي خاصإىل بشكر ه وأتوجَّ
أصدقاء مع ُمِفيدة مناقشات أَجريُت جاكسون. وبوب براشار، كريشان ورام نيسبت،
منهم بالذكر وأخص الكتاب، وْضع من األوىل املراحل يف عليا دراسات وطلبة آَخِرين
شارما، وسوباش هريست، وجاكي فلود، وجافني كاليس، سينج وسيوا بانكويل، نيالبن
تقديري خاِلِص عن أيًضا أُعِرَب أن أودُّ جرين. ودافني تياجي، وبريتي إكسون، وبوب
الالهوت علم قسم الخصوص وجه وعىل ليدز، بجامعة زمالئي من يتُه تلقَّ الذي للدعم
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عن عبارة كتاب تأليف بشأن حمايس عىل الحفاظ يف ساعدوني لقد الدينية، والدراسات
مكَّنني وقد أكرب. أكاديمية قيمة البحثية والدراسات للمقاالت كانت وقت يف قصرية مقدمة

له. املحدَّد الوقت يف املرشوع هذا إكمال من دراسية إجازة عىل الحصول
جامعة مطبعة يف للعاِملني بالشكر ه وأتوجَّ الكتاب، هذا بكتابة كثريًا استمتعُت
َمن تجاه والتقدير اإلعجاب مشاعر تملَّكتْني لطاملا الفرصة. هذه منحي عىل أكسفورد
املبالغة دوَن لآلَخرين وإتاحتها ق مشوِّ نحو عىل الصعبة املوضوعات عرض يستطيعون
قد فإنني الكتاب، وراء من الهدف هو هذا كان وملا معناها، تشويه أو محتواها تبسيط يف
هو الهندوسية كتاب مع ذلك تحقيق يف توفيقي ومقدار مقاومته. يمكن ال يًا تحدِّ اعتربتُه

الكتاب. ُقرَّاء سيحدِّده ما
راحة أوقات قضاء عىل تُِعينني كانت التي أنيتا البنتي وشكري حبِّي عن أُعِرب أخريًا
النحو. هذا عىل الكتاب خرج ملا األوقات، تلك ولوال عمل، يوم كل انتهاء بعد وَمِرحة ُمْمِتعة
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األول الفصل

د الباِحثواملُتعبِّ

الهندوسية، حول كتاب عىل العثور بنِيَّة الكتب لبيع َمتَْجر أو عامة مكتبة إىل ذهبَت إذا
النظام تتناول التي الكتب أْجل من االجتماع» «علم قسم إىل هل ستتجه؟ قسم أيِّ فإىل
والنقوش املعابد عىل تتعرَّف حتى والعمارة» «الفن قسم إىل أم للهندوس؟ االجتماعي
حيث «اللغات» قسم إىل أم الهندوسية؟ امليثولوجيا د تجسِّ التي املدهشة واللوحات
قسم إىل أم الهندية؟ اللغات من وغريها السنسكريتية اللغة عن تتحدَّث التي الكتب
سوف أنك مع وثقافتها؟ ومجتمعها الريفية الهند عن املعلومات حيث «األنثروبولوجيا»
ألن «األديان»؛ قسم إىل تتجه قد فإنك األقسام، هذه يف قيِّمة مصادر األغلب يف تَِجد

والبوذية. واإلسالم واملسيحية اليهودية مثل دينًا تُعتََرب الغربية الدول يف الهندوسية
صحة مدى هو القصرية املقدمة هذه يف تناولها سيتم التي الرئيسية املوضوعات أحد
يف تُميِّزها؟ التي الرئيسية السمات وما األديان؟ كباقي دين الهندوسية هل الزعم. هذا
إىل أيًضا أتطرَّق سوف محدَّد، ملوضوع التطرق جانب إىل التالية، الفصول من فصل كل
عىل الهندوس. دين هي التي الهندوسية، طبيعة عن املوضوع هذا به يُخِربنا أن يمكن ما
النصوصالدينية من مجموعة أهمية مدى إىل نتطرَّق سوف التايل، الفصل يف املثال، سبيل
(ثمة الهندوسية. إىل بالنسبة — الَكَهنة طائفة — الربهميني وثقافة «فيدا» باسم املعروفة
الفصل ويف الهندوسية.) املصطلحات أهم معانَي يضمُّ الكتاب نهاية يف مصطلحات َمَرسد
اختيار وإمكانية الهند، خارج الهندوسية ازدهار إمكانية يف ننظر سوف األخري، قبل
إنه أم شخص؟ أي يَعتَِنقه أن يمكن ديٌن الهندوسية هل هندوسيٍّا. ليكون ما شخص

هندوسية؟ عائالت يف ُولدوا الذين هؤالء عىل مقصور
وتعريفها، الهندوسية طبيعة عن الحديث إىل مجدًدا أعود سوف األخري، الفصل يف
موحد، نظام إىل «الهندوسية» لفظ يُِشري والتنوع. الوحدة مسألة التحديد وجه وعىل
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النحو. هذا عىل يصفها الهندوس وغري الهندوس جانب من الحديثة الدراسات وبعض
فيما متعدِّدة تَالٍق أوجه هناك متعددة، صور لها الهندوسية إن آخرون يقول ذلك، رغم
وتقديم القولني، هذين ة صحَّ يف البتُّ يمكننا فهل ة. مهمَّ نواٍح يف تختلف أنها غري بينها،
االستخدام أتَّبع سوف الكتاب، من األخري الفصل حتى للهندوسية؟ مانع جامع تعريف

عام. بوْجه الهندوسية إىل وأُِشري عليه املتعاَرف

مختلفتني زاويتني من للهندوسية النظر (1)

ذي منهجي سؤال بطرح أبدأ سوف الفصل، هذا حولها يرتكز التي النقطة إىل عودًة
كيف الحالة، هذه يف ما؛ يشء فعل «كيفية» عن يسأل الذي هو املنهجي والسؤال صلة.
بالطريقة يََرْونها الهندوسية يعتنقون َمن «هل هو: وسؤايل الهندوسية، الناس يَْدُرس
املجموعتني هاتني إىل سأُشري األمور، لتبسيط فيها؟» الباحثون بها يََراها التي نفسها
مما تعقيًدا أكثر الصورة أن الحًقا لنا سيتضح أنه رغم و«الباِحِثني»، «املتعبِّدين» باسم

التمييز. هذا به يوحي
والباحثني؟ باملتعبِّدين الخاصتني املختلفتني الزاويتني هاتني ندُرس يجعلنا الذي ما
«األديان» قسم يف امُلتاحة دة املتعدِّ الكتب بني تختار كي أنه األول: لذلك؛ سببان هناك
يكتبه ما بني االختالف أوُجَه تَفَهم أن امُلِفيد من الكتب، بيع َمتَجر أو العامة املكتبة يف
ويختلف املجموعتني، لدى الكتابة وراء من املقِصُد يختلف ما فعادًة واملتعبِّدون. الباحثون
املتعبِّدون أما التثقيف، الرئييس مقِصُدهم يكون قد فالباحثون أيًضا؛ الُقرَّاء جمهور
كتابنا تأليف وراء الثاني السبب يقف الروحاني. االرتقاء عىل الحثَّ مقصدهم فيكون
بالباحثني؛ الخاصة الكتب فئة إىل ينضمُّ فإنه قصرية، مقدمة الكتاب هذا أن فَمَع هذا؛
هندوسية نظر وجهة تقديم وال هندوسية، أفكار أو ممارسات تزكية منه الغرُض فليس
األساسية السمات ببعض — وغريهم هندوًسا — ني املهتمِّ الُقرَّاء تعريف بل محدَّدة،

للهندوسية.
عىل الغرب يف الهندوس. وغري الهندوس يكتبه ما هناك البحثية، الكتب بني من
أمثال عنه، وكتبوا دينَهم َدَرسوا أشخاص َكتَبَها للهندوسية مقدِّمات توجد املثال، سبيل
أشخاص كتبها أخرى كتب وهناك شارما. وأرفيند رامباشان، وأنانتاناند سني، إم كيه
كلوسرتماير كالوس أمثال بها، يَِدينوا لم لكنهم الهندوسية، يدرسون عديدة سنوات َقَضْوا
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أرستها برفقة كينج أورسوال دكتورة املشاركة. خالل من الهندوسية عىل التعرُّف :1-1 شكل
.١٩٧٦ عام ليدز مدينة يف الهندوسية الطقوس أَحِد يف محلِّيِّني وأطفال

وما وشارما ورامباشان سني أمثال الهندوس كتبه ما بني فارق هناك هل فلود. وجافني
الدينية الشخص قناعات تؤثِّر مًدى أي وإىل وفلود؟ كلوسرتماير أمثال الهندوس غري كتبه

ما؟ ِدين عن يكتبه ما عىل
نفسه املوضوع حول الكتب من غريه عن يختلف الهندوسية عن كتاب كل أن الواقع
مخِلِصني أتباًعا يكونون الهندوسقد فبعضالُكتَّاب نظره، ووجهة كاتبه باختالفخلفية
باملثل، إليهم. بالنسبة كربى أهمية يُشكِّل ال الدِّين أن آَخرون يََرى قد بينَما للهندوسية؛
يُثِري قد آَخر) لِدين كان وإن (حتى الهندوس غري من بعٍض لدى الديني االلتزام أن نجد
انطالق نقطة جانبًا الفردية الدينية املعتقدات ترك أن آَخرون يظنُّ بينما بحثَهم، بقوة
يف الصدد. هذا يف موقفهم عىل دائًما ُقرَّاءهم يُطِلعون الُكتَّاب أن ذلك معنَى ليس ة. مهمَّ
واملوضوعية الدقة بالغة رؤية تقديم املمكن من أنه الغربيني الباحثني من كثري ظن املايض،
يُِقرُّ واليوم وتسجيلها. البيانات مالحظة مع الطبيعة علماء يفعل مثلما الهندوسية عن
أن — األخرى العلمي البحث فروع بعض مع الحال هو كما — األديان داريس أغلب
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ُكتُبهم داخَل تضمينَه الباحثون يختار فما والكتابة. البحث عىل تؤثِّر الفردية االختالفات
كلها املطروحة؛ للمادة تنظيمهم وكيفية يطرحونها، التي واألمثلة منها، استبعاَده أو

جانبهم. من ذاتية قرارات
الكتب ُكتَّاب من غريي يقدِّمها التي الروايات عن روايتِي تَختَِلف أن يمكن إذن كيف
لم فإنني ا»، جدٍّ قصرية «مقدمة عن عبارة الكتاب هذا ألن الهندوسية؟ حول التقديمية
املعاِرصة والصور لألشكال أتطرق أن قررُت املثال، سبيل عىل األمور؛ من للكثري أتطرق
وبصفِتي األوىل. وممارساتها ومعتقداتها الهندوسية تاريخ إىل التطرق من أكثر للهندوسية
األقلِّ املجموعات من وغريهن الهندوسيات النساء إعطاء من التأكُّد حاولُت فقد باحثًة،
تاريخيٍّا أنتَِسب فإنني اللون، بيضاء بريطانية مواطنة وبصفتي الكايف. االهتمام تمثيًال
نقديٍّا تفكريًا أفكِّر أن حاولُت لكنني تاريخي، أغريِّ أن ُوسِعي يف ليس الهند، ملستعِمِري
لسُت فإنني ذلك، عىل عالوة املعاِرصة. الهندوسية عىل بريطانيا تركتْه الذي األثر يف
تؤثِّر لم هنا سأكتبه وما (الكويكرز)، الدينية األصدقاء جمعية إىل أنتَِمي بل هندوسية،
وألنني هندوسية. نظر وجهة أيًضا وراءَه يَِقف وال الدينية، هويتي مقصود نحو عىل فيه
مصدر عىل االعتماد يمكنني ال مختلفة. نظر أعرضوجهة فسوف الهندوس، إىل أنتمي ال
النظر وجهات من العديد إىل االستماع عىل اعتمدُت فإنني لذا داخيل؛ هندويس معرفة
فيما للُقرَّاء ذلك يتضح أن وأتمنَّى تعقيداته. بكل الدِّين هذا فْهم يف الهندوسية واآلراء

الكتاب. يف الحًقا َسرَيِد
كهذا كتاب قراءة يختارون فَمن أيًضا. قارئ ولكل الخاصة، نظره وجهة كاتب لكل
عن وربما عام، بوْجٍه الدِّين عن بالفعل األفكار بعَض لديهم أن بد ال املثال سبيل عىل
دينًا يتبع وبعضهم الهندوس، من سيكون الُقرَّاء بعض التحديد. وجه عىل الهندوسية
يكون أن بد ال الطالب من الكتاب هذا سيقرأ َمن باملثل، اإلطالق. عىل دينًا يتبع ال أو آَخر
كتابة منهم مطلوبة تكون لن آخرون طالب هناك بينما بالهندوسية، بحثيٌّ اهتماٌم لديه
عىل عليها التعرُّف يريدون لكنهم تحلييل، منطَلق من دراستها أو الهندوسية عن مقاالت
حتى الكتاب، هذا يف لهم مفيًدا شيئًا الُقرَّاء أنواع جميع يَِجد أن أتمنَّى فحسب. أكرب نحو

معه. يختلفون شيئًا كان ولو
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األصول عن البحث (2)

املبكِّر الهندي التاريخ سنتَِّخذ والباِحِثني، املتعبِّدين رؤية بني االختالفات جيًدا نفهم كي
التاريخي بالتطور املرتبطة األفكار بعض تقديم يف أيًضا هذا يُِفيدنا سوف كمثال.

الكتاب). نهاية يف للهندوسية الزمني الخط أيًضا (انظر للهندوسية
الهندوسية الكثريون يَِصف لِدينِهم؟ املبكِّر والتشكُّل أصوَلهم الهندوس يَفَهم كيف
أصول إن القائلة الفكرة إىل يُِشري وهذا الخالد. الدِّين أو التقليد أي دارما»؛ «ساناتانا بأنها
(رشوتي) اآللهة ِقبَل من أُوِحيَْت قد وحقائقها البرشي، التاريخ بداية تتجاَوز الهندوسية
«فيدا». وهو العاَلم يف املقدسة النصوص أقدم يف الحايل وقتنا إىل العصور عربَ انتقَلْت ثم
الهند يف البرشي التاريخ بتفسري األمر يتعلق عندما لكْن هذه، الدينية الرؤية كثريون يتبنَّى
الهندوس، بعض بني اليوم الشائعة اآلراء ومن املختلفة. اآلراء من العديد نجد القديمة،
يََرْون الذين وهم هندوس قوميون أنهم عىل إليهم يُشار ما عادة الذين هؤالء وخصوًصا
الذين اآلريني عىل نََزَلْت قد اإللهية الحقيقة أن للهند؛ الحق الدِّين هي الهندوسية أن
اآلريُّون تحدَّث السنني. آالف منذ الهند يف عاش الذي املستنري النبيل الجنس يَعتَِربونهم
حضارة وأقاموا املقدسة، فيدا نصوص بها ُكتبْت التي السنسكريتية هي سامية بلغة
املشرتكة الهندوس ثقافة مًعا تُشكِّل وقانونها وأَدبُها طقوُسها تََزال ال عظيمة هندوسية
إىل ينتمون الذين األشخاص فإن الرأي، لهذا وطبًقا للهند. حقيقيٍّا قوميٍّا وتراثًا اليوم
— والسيخ والجاينيني البوذيني مثل — اآلريني حقبة بعد الهند يف تطورت التي األديان
والبوذيني بل الهندوس— من العديد أن غري الهندوسية، الديانة من ُجْزءًا جميًعا يُعتََربون
أصول أن فكرة يُعاِرضون فهم الرأي؛ هذا مع يتفقون ال — أنفسهم والسيخ والجاينيني
والتطورات الكربى اآللهة بعض أن يؤمنون بل وتفصيًال، جملة آرية كانت الهندوسية
يف عاشت التي األصلية الشعوب مصدره بالهندوسية اليوم نربطها التي املهمة الدينية
غرب شمال إىل هاَجروا إذ الوافدين؛ هم اآلريون كان لهؤالء، ووفًقا اآلريني. قبل الهند
الذي نفسه الوقت يف أيديولوجياتهم وفرضوا املستِقرَّة املساِلمة املجتمعات وَغَزوا الهند،
عىل الرأي هذا عىل واَفَق وقد املحيطة. الثقافة من وشائًعا قيًِّما كان ما فيه استوَعبُوا
١٥٠٠ عام نحو إىل اآلريني هجرة أرجعوا الذين الغربيون الباحثون أيًضا واسع نطاق
عام نحو إىل — اآلريني لدى املعروفة املقدسة النصوص أقدم — فيدا» و«ريج امليالد، قبل

امليالد. قبل ١٢٠٠
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الهندوس من الكثري هناك نْي، العامَّ الرأينَْي هذَيْن من بأيٍّ يُؤِمنون َمن إىل باإلضافة
بالجماعة الخاصة التعاليم من القديم الهندي للتاريخ رؤيتَهم يستِمدُّون الذين اآلَخِرين
واِحد؛ تعبُّدي منظور يوجد ال باختصار، إليها. ينتمون التي الهندوسية الطائفة أو
األثرية البقايا من سواء — املادي الدليل م يُقدِّ ال مختلفة. ُرًؤى للباحثني أيًضا، وباملثل
للمتعبِّدين جواب بال األسئلة من العديد ويََظلُّ واضحة، صورًة — املبكرة النصوص أم

سواء. حدٍّ عىل والباحثني
عن وهنود بريطانيون آثار علماء كشف املثال، سبيل عىل الحايل القرن مطلع يف
التي حاليٍّا) (باكستان الهند بشمال وقتَها يُعَرف كان فيما القديمة املدن من العديد بقايا
أن اعتُِقد التي الفرتة قبَل أي امليالد؛ قبل و١٨٠٠ ٢٥٠٠ عاَمْي بنَي َما إىل تاريخها يرجع
املنسوبنَْي والثقافة املجتمع إىل ويُشار الهند. غرب شمال فيها دخلوا اآلريِّني املهاجرين
هارابا حضارة أو موقعها) عىل داللة (يف السند وادي حضارة باسم اآلن امُلُدن لتلك
ن تضمَّ موهينجو-دارو). باسم فُعرَفْت األخرى ا أمَّ الكربيني، املدينتني إحدى هي (وهارابا
واستخدام بالخصوبة، خاصة وطقوًسا تعبُّدية، طقوًسا املدينتني بهاتني الخاص الدين
الحجارة. من ُمشيَّد كبري َمسبَح يف االغتسال وطقس القرابني، لتقديم ربما الحيوانات،
أنواع من دينية ورموًزا بعُد يُحدَّد لم ًسا مقدَّ ا نصٍّ ر تُصوِّ فكانت األختام، أو القراميد أما

شتَّى.
عليه ُعِثر الذي بالحيوانات وامُلحاط الجلوس وضَع امُلتَِّخذ القرون ذو الكائن كان هل
عليها ُعِثر التي الكثرية األنثوية األشكال هل شيفا؟ لإلله قديمة صورًة األختام أَحِد عىل
عبادة أشكال أحد عىل دليل هي أم للخصوبة، رموز مجرَّد املجاِورة والقرى امُلُدن يف
نص هل اليوم؟ موجودة تزال وال القرون، مرِّ عىل انقطاع بال استمرَّت التي اإللهات
من تُعتََرب ثَمَّ ومن السنسكريتية؛ اللغة عائلة من قديمة بلغة مكتوب السند وادي سكان
السكان وَكتَبَها بها تحدَّث درافيدية، لغة املستخدمة اللغة إن أم األوروبية، الهندية اللغات
املدنية الحضارة عىل اآلريني للمهاجرين الريفيان واملجتمع الثقافة َطَغِت وهل األصليون؟
أنفسهم هم كانوا وموهينجو-دارو هارابا مدينتَْي بعضسكان أو كل إن أم السند، لوادي

اآلريني؟ من
هذه حثيث نحو عىل الغرب أم الهند من سواء الهندية الحضارة دارسو يبحث
وتستخدم للهند. القديم التاريخ عىل الضوء من امَلِزيد إْلَقاء أَمل عىل وغريها املسائل
تأريخ أْجل من والحسابات البيانات من هائًال قْدًرا الهنود الباحثني من أخرى مجموعة
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سواء — ون املهتمُّ بها يُفرسِّ التي الكيفية لكن القديمة. النصوص يف املذكورة األحداث
باألمر ليست جديدة ومعلومات أفكار من عليه يحصلون ما — املتعبِّدين أم الباحثني من
الجديدة البيانات تلك يوائمون التي الخاصة نظرياتهم لهم تكون ما فعادًة البسيط؛
إىل الوصول يف ههم يُوجِّ الذي وحَده هو امُلتاح الدليل أن الباحثون يزعم ما وكثريًا معها،
الغربيون بها قام التي األوىل البحثية األعمال إىل النظر سوى نحتاج ال لكنَّنا استنتاجاتهم،

عملهم. يف الوقت ذلك يف األيديولوجية االهتمامات أثَّرت كيف نرى حتى الهند يف
إليهم نُِشري (الذين عرش التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن يف الباحثني معظم
السنسكريتية النصوص ترجمَة عاِتِقهم عىل أَخذُوا الذين «امُلستِرشقني») باسم عادًة
فقد النحو، هذا وعىل بريطانيني، سياسيني مسئولني أيًضا كانوا اآلري املايض وإحياء
تأسيس يف يُساِعدوا كي الهندوسية والثقافة للتقاليد جيد لفْهم الوصول إىل احتاجوا
أوجه عن تعلَّموه مما بإيعاز — بعُضهم ل توصَّ وقد الهند. يف الربيطاني االستعماري الحكم
الوارد اآلري الشعب عن تعلَّموه وما األوروبية واللغات السنسكريتية اللغة بنَي التشابُه
للمجتمعات املشرتكة األصول حول استنتاجات إىل — السنسكريتية النصوص يف وصُفه
يف للبعض إليه لوا توصَّ الذي الرومانيس الرأُي راَق وقد الهندية. األوروبية والثقافات
هذا وألن نبيلة، (آرية) أصول من مشرتك انحدار وجوَد افَرتَض ألنه والهند؛ أوروبا
الدراسات يف جذوره له — اآلرية الحضارة وِعَظم اآلري الجنس برقي القائل — الرأي
قادة كان وقد الهندوس. القوميني بني الحًقا الشائَع الرأَي أصبح قد فإنه املبكِّرة، الغربية
«آريا اسم تحت عرش التاسع القرن أواخر يف انطلقْت التي الهندوسية اإلصالح حركة
ذلك إىل تطلَّعوا َمن أوائل بني من — النبيل» «املجتمع السنسكريتية يف وتعني — ساماج»
والِقيَم املعتقدات من منتقاة ملجموعة د موحَّ متَِّصل تاريخ وجود وزعموا الذهبي، العرص
استعمارية بحثية ُرًؤى األساس يف كانت وما الفرتة. بتلك الخاصة الهندوسية واملمارسات
والدينية السياسية آراؤهم تتَِّفق ن ممَّ وغريها املجموعة هذه لدى ُمعتَنََقة اآلَن أصبحِت

معها.
يف الهند دراسة عىل يَعُكفون الذين وأولئك الهنود من العديد بني كبرية رغبة وهناك
عن الكشف عىل األمر يَقتَِرص وال اإلشكالية. األسئلة لتلك أجوبة وإيجاد الهند مايض فْهم
هذا املكتملة، غري الصورة يف الفراغات استكمال أْجل من التاريخية املعلومات من املزيد
ونادًرا أخرى، أسئلة وتطرح األسئلة بعض عىل تُِجيب الجديدة؛ االكتشافات حال غالبًا
التخمينات من املزيد لظهور مساحة هناك تكون ما ودائًما الكاملة، الصورة تَظَهر ما
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الخاصة، قواعدهم يتبع املبكِّر للتاريخ املتعبِّدين فْهم فإن ذلك، عىل عالوة والفرضيات،
األول املقام يف املتعبِّدون يَسرتِشد إذ بالباحثني؛ الخاصة والُحَجج األدلة اتباع من بدًال
لكن ترحيب؛ محل يكون فإنه املتعبِّدين، آراء أحد التاريخي الدليُل يدعم وعندما بالوحي.
تعتَِمد إنها بل رسوًخا، وتزداد تَقَوى كي كهذا دليًال تتطلَّب ال الراسخة الدينية القناعة
الهند يف حدث ما حول الجدل هذا كل إىل الهندوس بعض يَنظر ذلك وعىل اإليمان. عىل
لكن املقدسة، النصوص به تُخِربهم ما مع يتفق عندما فحسب صلة ذو أنه عىل قديًما
بأن راسخة قناعة لديهم املعاِرصين الهندوس من كثريين هناك فإن سابًقا، أرشنا كما

به. يؤمنون ملا ا مهمٍّ دعًما تقدم التاريخية والبيانات البحثية النظريات
تؤكِّد خالفية مسائل عدة من واحد سوى ليس املبكِّر الهند تاريخ يف حدث ما إن
تاريخ هما أخريني، مسألتني إىل هنا بإيجاز أتطرَّق وسوف اآلراء. يف االختالفات تلك عىل

الهندوسية. واملمارسات املقدسة، الهندوسية النصوص وأهمية

املقدسة النصوصالهندوسية فهم (3)

لنشأَِته فليس ثَمَّ ومن ُمنَزَّل؛ كتاب «فيدا» أن املتديِّنون الهندوس يرى قبُل، من أرشنا كما
أمثال من الهندوس، الفالسفة واتفق املصدر. وإلهيُّ أبديٌّ هو بل التاريخ، يف محدَّد وقٌت
واعتربوه االعتقاد هذا مع الثالث، الفصل يف أفكاَرهم سنتناول الذين ورامانوجا، شانكارا
الغربيِّني الباِحِثني لكن . إنسانيٌّ هو وما إلهيٌّ هو ما بني العالقة حول ألفكارهم أساًسا
أشهر — جيتا» «بهاجافاد درسوا فَمن تماًما؛ مختلفة دوافعهم للنصوصكانت الدارِسني
لتأريخ سعيهم يف العلمية الرصامة بمبدأ مدفوعني كانوا — الهندوسية املقدسة النصوص
من بدًال نفسه عن بالتعبري — نظرهم وجهة من — له والسماح بدقة، وترجمته النص،
االعرتاضعىل إىل الباحثني هؤالء بعض وعمد له. الالِحِقني ين املفرسِّ اهتمامات يعكس أن
هؤالء منهج يف مؤخًرا تشكَّكوا الهندوس اد النقَّ أن بَيَْد التعبُّدية. والتفاسري الرتجمات دقة
التعليقات تقليد أو الهندويس امُلعتََقد يف الوحي لدور أهمية إعطاء يف وفشله الباحثني
النقديِّ التفكري عىل القائم الغربيَّ البحثيَّ املنهج أن اد النقَّ هؤالء بعض ورأى التعبُّدية.
استيعابًا يَستَوِْعبها ال امُلنزَّلة النصوص إن ويقولون املقدَّس. النص معنى يُحرِّف نفسه
وتُتذَكَّر وتُكرَّر تُسَمع حيث وديناميكي؛ حيٍّ تقليد داخل مكانَهم يتقبَّلون َمن سوى كامًال
التفصيل من سنُناِقشبَمِزيد التايل، الفصل ويف التالية. األجيال إىل وتُنَقل والقصص، اآليات

وأهميتها. املقدسة الهندوسية النصوص
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الهندوسية املمارسات حول الجدل (4)

عرش الثامن القرنني يف الهندوس ديانَة مرة ألول درسوا الذين امُلستِرشقون، هؤالء تأثَّر
خربتهم فتمثَّلت الدين. عن لديهم سابًقا امُلكوَّنة باملفاهيم شديًدا تأثًُّرا عرش، والتاسع
يف امُلنزَّلة الرب وكلمة يسوع وابنه بالرب اإليمان عىل القائم الدِّين وهي املسيحية، يف
ما ثمة ليس ربما لذا، لذلك؛ مشابهة الهندوسية الديانة تكون أن عوا وتوقَّ املقدس، الكتاب
جيتا»، و«بهاجافاد فيدا» «ريج مثل الدينية، النصوص عىل هؤالء تركيز يف الدهشة يثري
للهندوس الدنيوية واألنشطة الطقوس تحَظ لم بينما وأحكام؛ تعاليم من تحتويه وما
نقدي نحو عىل عادًة يفرسونها كانوا يذكرونها، كانوا وعندما اهتمامهم، من نفسه بالقدر
الباحثون هؤالء تناول لقد نبيل. عقائدي نظام األصل يف هو ملا متأخرة إضافات بوصفها
خرافية بأنها األحيان أغلب يف الهندوسية املمارسات ووصفوا عقالنيٍّا، تناوًال الهندوسية
املمارسات هذه التخلصمن تمَّ إذا أفضل دينًا تكون أن يمكن الهندوسية أن ورأَوا ووثنية،
الهندوس الزعماء بعض تأثَّر فيها. والروحانية والفلسفية العنارصاإليمانية عىل والرتكيز
إليه يُشار الذي — روي موهان رام أن فنجد اآلراء. بهذه عرش التاسع القرن يف أنفسهم
اآللهة» و«تعدد األوثان» «عبادة من لكلٍّ معارًضا كان — الحديثة الهندوسية بأبي أحيانًا
من بدًال واحد بإله اإليمان أي للتوحيد؛ مؤيدة كتاباته وكانت (ساتي). األرامل» و«حرق
ومذهب املقدسة الهندوسية النصوص من بمختارات رأيه دعم يف مستعينًا آلهة، عدة
َسَعْت التي الجمعية وهي ساماج»، «براهمو باسم جمعية س أسَّ وقد املسيحي. التوحيد
املسيحي الفكر بني التفاهم جسوَر تبني التي األفكار ونرش الهندوسية املمارسات إلصالح
تعليم عىل الحاصلني الهندوس من قليل عدد لدى َقبوًال األفكاُر هذه الَقْت والهندويس.
تقاليدهم. عن املحافظون الربهميون ودافع الهندوس. أغلبية يتقبَّلها لم بينما ، غربيٍّ
األرامل حرق مثل طقوًسا بأنَّ احتجَّ ويلسون إتش إتش يُدَعى غربيٌّ باحث إليهم وانضم
وإن ذلك، يف الهندوس غري من أحد يتدخل أال ويجب الهندويس، التقليد من جزءًا كانت
موهان رام حول املناقشة من مزيد عىل لالطالع السادس الفصل (انظر نية. بحسن كان

األرامل.) حرق حول والجدل الغربيني، وامُلستِرشقني روي،
املجادالت، هذه عن بحماس كتب الذي وهو تشودري، نرياد يُدَعى كاتب يخلص
اعتمادها بقدر والفلسفية الروحانية تقاليدها عىل تعريفها يف تعتمد ال الهندوسية أن إىل
الثروة َجنِْي مثل العالم، بهذا الخاصة األشياء عىل تركيزها أي »؛ «الدنيويِّ جانبها عىل
والتعبُّدية الطقسية املمارسات أن إىل تشودري نرياد ويذهب الواجب. وممارسة والحب
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ويعتقد الغربية. الدراسات من كثري تجاهلها قد وديفي وشيفا كريشنا ألتباع واالجتماعية
عىل للحصول بالسعي معتنقوها فيهتم الهندوسية، يف املهمة الجوانب أحد القوة أن نرياد
املرجوة. واملكاسب الغايات لتحقيق واستخدامها القوة هذه الكتساب اإللهية املساعدة

بشأن أفكارهم يف مختلفة مبادئ الغالب يف دفعتْهم واملتعبِّدين الباحثني أن رأينا لقد
أيًضا ظهرت اختالفات ثمة لكن وممارساتها، املقدسة، ونصوصها وتاريخها، الهندوسية،
التعرف الهندوس غري من الباحثني بعض فحاول الفريقني، هذين من فريق كلِّ داخل
الرؤى لهذه آخرون باحثون نظر بينما العالم، بشأن الهندوسية الرؤى عىل ق خالَّ بأسلوب
البُعد من نوًعا الهندوس بعض ر وطوَّ املسيحية. أو االستعمارية اهتماماتهم منظور من
نشأ بينما موضوعية، أكثر بأسلوب دينهم يف التفكري من يمكِّنهم دينهم، تجاه النقدي
ويف تعلَّموه. فيما للتشكيك داٍع أيَّ يََرْوا ولم التقليدية، الهندوسية األساليب عىل آخرون
تقاليدهم، الهندوس بها يتعلَّم التي الطريقة عىل ًقا تعمُّ أكثر نظرًة سنلقي التايل، الفصل

القادمة. األجيال إىل ونقلها التقاليد هذه عىل الحفاظ ملسألة يُعطونها التي واألهمية
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املعرفة ونقل الوحي

الشانكاريون: القصصوالقادة رواة (1)
القادمة األجيال إىل الهندوسية التعاليم نقل

الظهر ُمنتِصَب ُمرتبًِّعا يجلس وهو يوم، أي ظهرية بعد فيما رؤيته يمكن
باللغة ضخم كتاٍب قراءة يف ُمنهِمًكا الباردة، الطينية منزله أرضية عىل
الشمس ضوء ناحية يميل أو ، خشبيٍّ قراءة حامل عىل موضوٍع السنسكريتية
يرغب عندما النخيل. سعف عىل مكتوبة قديمة مخطوطة لقراءة املدخل عند
عون يتجمَّ الحقول، يف الشاقة أعمالهم من االنتهاء بعد قصة سماع يف الناس
عرب ضياءه القمُر فيها ينرش التي األمسيات يف سيما وال منزله، أمام صمٍت يف
ظهر عن ويحفظ نفسه، عىل بالكامل يعتمد شخص إنه … الهند جوز نخيل
البالغ و«مهابهارتا» مقطع، ألف ٢٤ عددها البالغ «رامايانا» مقاطع كلَّ قلٍب
وإذا مقطع. ألف ١٨ عددها البالغ و«بهاجافاتا» مقطع، ألف ١٠٠ عددها
لجمهوره ليُثبت إالَّ ذلك يكون فال أمامه، السنسكريتي النص من نسخة فتح

بالدليل. ُمثبَت يرويه ما أن
أرذله العمر من بلغ رجل — الدين رجل — عليه) يُطَلق (كما البانديت
عاداته خالل من سنة ألف إىل تاريخها يرجع التي التقاليد إحياء ويواصل
السابعة يف وهو تعلُّمه يف بدأ الذي فيدا بصحة راسخ إيمان لديه … وسلوكياته
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األساطري حتى … تالوته ليُتِقن عاًما عرش اثني األمر منه استغرق عمره. من
أسطورة عرشة ثماني منها يوجد والتي بورانا، تتضمنها التي والخرافات،
يف املذكورة والروحانية األخالقية الحقائق عن للتعبري صور إال هي ما رئيسية،
أساطرينا يف قصة أي مغزى فهم ألحد يمكن «ال إنه عادًة الراوي ويقول فيدا.

يشء. كلِّ بني وثيق ترابط ثمة فيدا.» يف ًرا ُمتبحِّ كان إذا إال

وآخرون» وشياطني «آلهة القصرية القصص مجموعة يف — الراوي د يُجسِّ
والحقائق املتواَرثة القصص أن وهو أَال ا؛ ُمِهمٍّ هندوسيٍّا مفهوًما — نارايان كيه آلر
لنقل قناًة أو وسًطا الراوي هذا فيمثِّل روايتها. إعادة بمواصلة جديرة تتضمنها التي
روايته خالل من حاِرض لجمهوٍر الهندوسيَة التعاليَم يُقدِّم الذي الشخص إنه املعرفة؛
يف املذكورة القديمة القصص رسد يف وتتمثَّل مهمٌة؛ ومهمتُه عظيٌم عملُه لها. العلنية
ِليُظهر وكريشنا، ورادها وسيتا، راما عن بقصٍص جمهوره وإبهاِر املقدسة، النصوص
د ويُجسِّ ُه. وَجدُّ والده بدأها التي الرواية مسرية ومواصلة املعارصة، للحياة مالءمتها
املتخصصني بعض كشأن وشأنه آخر. إىل جيٍل من واستمراَره التقليد مفهوَم عملُه

قبُل. من نفسه هو تعلَّمه ما يبلِّغ اآلخرين، الهندوس
أو «العطاء» وتعني األمر، هذا عن تُعربِّ التي السنسكريتية الكلمة هي «سامربادانا»
الشفهي، التقليد أي «سامربادايا»؛ وهو الكلمة، بهذه مرتبط آَخر مصطلح وثمة «التعليم».
عربَه تُنَقل (جورو) ُروحانيٍّ معلِّم حول متمركز كياٍن إىل لإلشارة عامٍّ بوجٍه ويُستخَدم
العديد ويوجد آخر. إىل جيٍل من وتُصان التالية، األجيال إىل والطقسية الالهوتية التقاليد
التفصيل من بمزيد عليه سنتعرَّف بعضها املعارصة، الهندوسية يف السامربادايا أنواع من
سلسلة أو النسب طريق عن األوائل الروحيني باملعلِّمني ترتبط التي وهي التايل، الفصل يف
يف الروحيني املعلِّمني أحد أسسه الذي السامربادايا ذلك عىل األمثلة ومن التالميذ. من
األديرة من العديد يف اآلن إىل مستمرٍّا يزال ال والذي شانكارا، واسمه التاسع، القرن
يتعلم حيث للتعلُّم؛ رائعة أماكن األديرة هذه وتَُعد الهند. من مختلفة أنحاء يف الهندوسية
لزيارتها العاديُّون الهندوس يذهب كما والفلسفَة، السنسكريتية اللغَة الرهبان فيها
دينية قاماٌت املؤسسات هذه ويرأس الروحاني، املعلم من النصح واْلِتماس للعبادة
تعني «أتشاريا» (كلمة أتشاريا) (شانكارا الشانكاريني القادة باسم يُعرفون معروفة
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تقليديٍّا تدريبًا ون يتلقَّ الدينية، السلطة لعباءة هؤالء ارتداء وقبل «سيًدا»). أو «زعيًما»
نصوص تالوة فيه يتعلَّمون الذي التدريب وهو الربهميني، الصبية من العديد اه يتلقَّ
السامربادايا. تعاليم الروحانيني معلِّميهم يد عىل أيًضا يتعلَّمون الشباب، مرحلة ويف فيدا.
بمفردهم أعوام لعدة يرتحلون املستقبل، قادَة ليكونوا االختيار عليهم يقع وعندما
أداء عىل ويساعدونهم للناس الروحانية النصائَح يقدِّمون روحانيني، معلِّمني بوصفهم
مسئولياته. وتحمل الديني دورهم ألداء مؤهلني يصبحون وهكذا الدينية. واجباتهم
حاملو أيًضا لكنهم وَوَرِعهم، وحكمتهم الجذَّابة بشخصياتهم األشخاص هؤالء ويُشتَهر

األجيال. عرب تعاليمه نقل عىل يساعدون العظيم، شانكارا تقليد
هاتني خالل ومن أيًضا. روحانيون ومعلِّمون برهميون، كهنة الشانكاريون القادة
هذين أن من الرغم وعىل املعرفة. نقل يف املتمثِّلة املهمة الوظيفة يؤدون الصفتني،
يكون فال اآلخرين، ني املهمِّ املعلِّمني بعض ويف الشانكاري القائد يف يجتمعان الدورين
ال الربهميون والكهنة طائفة، أي من الروحانيون املعلمون يأتي فقد دائًما. الحال هكذا
الكهنة ينقله وما كذلك. منهم الكثريون كان وإن روحانيني، مرشدين بالرضورة يكونون
ما وهذا تماًما، مختلًفا يكون قد ذلك، فعلهم وكيفية الروحانيون، واملعلِّمون الربهميون

التالية. السطور يف عليه سنتعرَّف

والنقل الوحي وسمريتي: رشوتي (2)

إىل ويشري به». «املوَحى ويعني املهم، «رشوتي» مفهوم إىل السابق الفصل يف أرشُت لقد
والتي األوائل، (رييش) الحكماء إىل بها أُوحَي التي الحقائق سيما وال العالم، يف اإلله تجيلِّ
ما بشأن الهندوس بني مختلفة آراء وثمة مقدسة. نصوص صورة يف ذلك بعد ُجِمعت
النصوص من املهمة األخرى الفئة يف يدخل وما املقدسة النصوص من «رشوتي» يُعتَرب
السمريتي النصوص وتقوم «املنقول». أو «امُلتذكَّر» أي «سمريتي»؛ فئة وهي أَال الدينية،
النصوَص التايل اإلطار ويصنِّف بصياغتها. بََرشٌ يقوم لكن بها، املوَحى الحقيقة عىل

الفئتني. هاتني َوْفَق القديمة الهندوسية الدينية
الوحي هو مصدرهما إن ويُقال نصوصالرشوتي، لفئة و«أوبانيشاد» «فيدا» ينتمي
وذكرها َدَرسوها قد الحكماء إن فيُقال و«السوترات»، و«البورانا»، «املالحم»، أما اإللهي.
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طقوس عن ومعلومات الخلق، عن روايات عىل «فيدا» ويحتوي (سمريتي). تالميذهم
مجموعة عن عبارة «فيدا»، نصوص أقدم فيدا»، و«ريج لآللهة. وصلوات القرابني، تقديم
اآللهة. أشهر أحد والتضحية، بالنار املرتبط اإلله أجني، وكان لآللهة. الرتانيم من
جلب وبإمكانه إليه الوصول يمكن إلًها باعتباره الناُس له يُصيلِّ كان النار، إلَه وبوصفه
وفيما األخرى. واآللهة البرشية بني يصل الذي الشخص أي بالرسول؛ يُدَعى وكان النور.

له: ابتهاٍل ترنيمُة ييل

أعظم ويجلب ويبتهل يُنِشد َمن التضحية، إله األرسة، كاهن ألجني، أُصيلِّ
يجلب َمن إنه أيًضا؛ الحارض وحكماءُ الُقَدامى، الحكماءُ ألجني صىلَّ الكنوز.
آلخر، يوٍم من والنمو الثروة َجنُْي للمرء يمكن أجني، طريق عن هنا. إىل اآللهة
تحيط َمن يا أجني، األبطال. األبناء من بالكثري ويحفل بالعظمة يَنَْعم وهو
أجني، لآللهة. الوصول يمكنه الذي الوحيد أنت جانب، كلِّ من القرابني بك
يأتي الذي اإلله البصري، الحق الثاقبة، الشاعر برؤية يتمتَّع الذي الكاهن أيها
سيتحقق يعبدك، مَلن أجني يا فعله تتمنَّى الذي الخري كان ما أيٍّا باآللهة.
جالبني يوم، بعد يوًما نأتي الظالم، له ييضء َمن يا أجني، يا لك خاللك. من
تزدهر التي األمني، الجماعة حامي يا التضحيات، ملك يا لك، ووالءنا أفكارنا
لكي أجني؛ يا معنا ابَق وولده. كاألب إليك، بالتقرُّب علينا فلتُنِعْم كنَفك. يف

بالسعادة. ننعم

النصوص عىل وهيمنته «فيدا» مكانة عىل الهندوس من الكثري بني اتفاق هناك
إىل جميًعا يستمعون كانوا وإن قراءته، له تسنَّى فقط منهم قليًال عدًدا لكنَّ األخرى،
النصوص، وأشهر املهمة. املناسبات أثناء يف السنسكريتية باللغة تُنَشد وهي منه، أجزاء
الفصل (انظر و«رامايانا» «مهابهارتا» هي جيدة، معرفة عادًة الهنود يعرفها التي
التي األنشودة وهي جيتا)، (بهاجافاد الرب» «أنشودة عىل «مهابهارتا» تحتوي الرابع).
وامليالد العذاب من التحرر وكيفية الواجب أداء أهميَة أرجونا املحارب كريشنا فيها يُعلِّم
الخامسة، بالفيدا أحيانًا إليها يُشار «املالحم»، به تَحَظى الذي العشق ِلَكمِّ ونظًرا املتكرر.

اإللهي. الوحي هو مصدرها وأن
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األساسية املقدسة النصوصالهندوسية

نصوصرشوتي (١)

فيدا»، و«ساما فيدا»، «ريج هي: املجموعات هذه وأسماء مجموعات، أربع من يتألف فيدا:
تتضمن بينما ومانرتا؛ ترانيم عىل األوىل الثالث املجموعات تحتوي فيدا». و«أثارفا فيدا»، و«ياجور
عىل ُعِرفت هندوسية مقدسة نصوص أول النصوص هذه وتَُعد وتمائم. تعاويذ الرابعة املجموعة

اإلطالق.

و«أوبانيشاد»، و«أرانياكا»، «براهمانا»، وهي: رشوتي؛ نصوص من أخرى أنواع ثالثة يوجد
أهمية. األكثر هي واألخرية

النصوص هذه بأن ضمنًا وتوحي مقربة»، عىل «الجلوس «أوبانيشاد» كلمة تعني أوبانيشاد:
الرئيسية: «أوبانيشاد» وتشمل تالميذه، ألحد الحكماء أحد علَّمها رسية مقدسة نصوًصا كانت

و«شفيتاشفاتارا». و«مايرتي»، و«كاثا»، و«تشاندوجيا»، «بريهادارانياكا»،

و٣٠٠ ١٥٠٠ عاَمي بني ما الفرتة إىل عادًة الرشوتي املقدسة النصوص تاريخ الباحثون ويُرِجع
السنسكريتية. باللغة مكتوبة النصوص هذه وكل امليالد، قبل

نصوصسمريتي (٢)

جيتا» «بهاجافاد تتضمن التي — «مهابهارتا» هي السمريتي املقدسة النصوص أقدم املالحم:
وهذه امليالد، بعد و١٠٠ امليالد قبل ٥٠٠ عاَمي بني ما الفرتة إىل تاريخها يرجع التي و«رامايانا»
كريشنا ويظهر عظماء، محاربني حياة يف َجَرْت أحداثًا تروي طويلة قصائد عن عبارة النصوص

«رامايانا». يف رئيسيٍّا دوًرا راما يلعب بينما «مهابهارتا»، يف

الدارما مثل مهمة، موضوعات عن النصوص من عدد تأليف تمَّ ذاتها، الفرتة يف السوترات:
(تعني وِحَكم أقوال عىل النصوص هذه واحتوت املصطلحات). مرسد (انظر والفيدانتا واليوجا
الذي «مانوسمريتي» الفرتة هذه إىل ترجع التي املهمة النصوص ومن «الخيط»). «سوترا» كلمة

الهندوسية. السلوك وآداب الرشيعة تناول

ى وتُسمَّ األساطري تتناول نصوص ظهور ميالديٍّا ٩٠٠ إىل ٣٠٠ من الفرتة يف ذلك تال بورانا:
وتشمل واإللهات، اآللهة قصص عادًة وتروي سابقة، أحداث إىل النصوص هذه تشري «بورانا»،
و«شيفا بورانا»، و«فايو بورانا»، و«فشنو بورانا»، «ماركانديا من كالٍّ األساسية البورانا نصوص

بورانا». و«بهاجافاتا بورانا»،

تمنحها التي املكانة وتختلف أيًضا، باألهمية النصوص من األخرى األنواع تتسم
القرنني إىل تاريخها يرجع التي «تنرتا»، فنصوص الهندوس، من املختلفة الجماعات لها
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القوى واكتساب الطقيس والنشاط الروحاني االنضباط عىل وتركِّز والتاسع الثامن
وبنغال كشمري يف بالتقدير تحظى وديفي، شيفا بني حواٍر شكَل عادًة وتتخذ السحرية
وطقوس عقائد لها التي املبتَدعة، التنرتية للهندوسية مهمة النصوص وهذه ونيبال.
تُعَرف (التي النصوص هذه وبرتجمة الربهميني. وطقوس عقائد عن تختلف خاصة
شعائريٌّ استخدام أيًضا اآلن لها صار التاميلية، اللغة إىل أجاماس) باسم أحيانًا
التعبُّدي الشعر ويَُعدُّ فيدا. لنصوص تكملًة يعتربونها الذين الهند، جنوب براهمة بني
مجموعة عليه البارزة األمثلة ومن أيًضا. شائًعا املحلية، الهندية باللغات املؤلَّف (بهاكتي)،
القرن يف يعيش كان الذي نامالفار الشاعر فيشنو لإلله أنشدها التي التاميلية األناشيد
«فيدا باسم عادًة إليها يُشار األناشيد، هذه ألهمية ونظًرا الهند. لجنوب وينتمي العارش

التامييل».
ومكانتَها أهميتَها وقصصها الهند أساطري كلُّ تَستَِمدُّ نارايان، كيه آر لراوي وفًقا
والنصوص «تنرتا» نصوص يرون إذ هذا؛ يف الهندوس من الكثري ويتَّفق «فيدا». من
للديانة تحديًا النصوصتمثِّل هذه أن آخرون يرى بينما «فيدا»؛ ل مكملًة الالحقة التعبدية
املقدسة النصوص من العديد إجازة يف لفيدا الكربى لألهمية نظًرا لكن فيدا. عىل املعتِمدة
امُلعرِّف الجانب أنها عىل امُلعلِّقني بعُض إليها يَنظر املحافظ، الربهمي املنهج ويف الالحقة
قبل الثاني القرن إىل تاريخه يرجع الهندوسية الرشيعة حوَل مهمٍّ نصٍّ ويف للهندوسية،
التشكيك عدم يجب «فيدا» أن إىل مانو ويُدعى مؤلِّفه يشري «مانوسمريتي»، اسمه امليالد،
معارص أمريكي باحث أشار ولقد القويم. الطريق عن يَِحيدون ذلك يفعلون َمن وأن فيه،
يف أسايس كمرجع «فيدا» يستخدمون َمن هم الهندوس أن إىل سميث كيه برايان يُدَعى
من كلٌّ يكون ال التعريف، وبهذا الالحقة، لألجيال ونقلها عليها والحفاظ تقاليدهم إقامة
نقله يف الربهميني ودور «فيدا» مكانَة يُنكرون الذين السيخ، وال الجاينيني وال البوذيني

هندوًسا. وتفسريه؛

الطقسية املعرفة ونقل الربهميون (3)

فإنهما املقدسة، النصوص إىل يشريان و«سمريتي» «رشوتي» مفهوَمْي أن من الرغم عىل
الديني. ودورها الفصل هذا يف ذكرها سبق التي الشخصيات فهم يف أيًضا ان مهمَّ
قنوات أو كوسائط يعملون القصص ورواة الروحانيون واملعلِّمون الربهميون فالَكَهنة
بها واحتُِفظ السابق، يف بها أُوحي التي الحقيقة لتوصيل — املختلف بأسلوبه كلٌّ —
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الحكماء وأنشدها سمعها التي «فيدا»، فرتانيم التاريخ. عرب شفهيٍّا ونُِقلت الذاكرة، يف
تغيري دون جيل إىل جيل من تناقلتْها التي الربهمية العائالت مسئولية صارت األوائل،
فيدا» «ريج يف شهرية آية ويف نارايان). راوي أمثال من ني ُمتلقِّ (إىل القرون مرِّ عىل
صارت بينما (بوروشا)؛ الكوني اإلنسان فُم بأنها الربهميني طبقة ُعرِّفت ،(١٠ : ٩٠)
الربهميون ارتبط ثَمَّ، وِمن (فارنا)؛ باملجتمع األخرى الطبقات وقدماه وَفِخذاه ذراعاه
بالقوة وأخريًا واملانرتا، الفيدية الرتانيم وبإنشاد والتواصل، باللغة الفيدي املجتمع يف

داخلهم. لة املتأصِّ املقدسة

وبراهما وبراهمانا، وبرهمن، براهمان،

باستخدامها يتعلق فيما بينها الخلط يسهل السابقة، الكلمات هجاء يف كبري تشابٍه وجود ظلِّ يف
بينها: للفرق توضيح ييل وفيما ومعناها،

الفيدية، الرتانيم يف متأصلة قة خالَّ حقيقٍة أو قوٍة إىل األصل يف املصطلح هذا أشار براهمان:
هذا صار «أوبانيشاد»، ظهور وعند الرتانيم. تلك فيها تُنشد التي القرابني تقديم طقوس يف ثم

املطلقة. الحقيقة أو املجرد الكوني املبدأ إىل يشري املصطلح

ينشد شخص فهو الرباهمان؛ بمفهوم ويرتبط الطقوس إدارة يف متخصص شخص برهمن:
والرباهمان. بالرباهمانا أيًضا يُعَرف الَكَهنة. لطائفة ينتمي وهو القرابني؛ ويقدم الفيدية الرتانيم

الفيدية. التضحية فيها وتوَصف الرباهمان بمفهوم تتعلق نصوص براهمانا:

بالخلق. مرتبط هندويس إله براهما:

القرن يف الهند يف الربهميون الكهنة مع مرة ألول الربيطانيون الحكَّام تحدَّث عندما
إىل جيٍل من انتقلت قد املقدَّسة الفيدية النصوص أن الكتشافهم اندهشوا عرش، الثامن
النقل عملية طريق عن — مكتوبة نصوص من تُتَعلَّم ولم — شفهية بصورة بدقة جيٍل
محاكاة طريق عن حياتهم من الطلب مرحلة يف الربهميون الصبية تعلَّم إذ القديمة؛
بهذا الفيدية املانرتا تالوَة الصغار الربهميني بعُض يتعلَّم اآلن، وحتى بينهم. من الكبار
قراءة إىل يَا أدَّ قد العلماني والتعليم الحديثة الطباعَة أن من الرغم عىل التقليدي، األسلوب

جديدة. بأساليب املقدسة للنصوص الناس من كثري
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الهندوسية االجتماعية الفئات

(فارنا) االجتماعية الطبقات (١)

خالل من (١٠ : ٩٠) فيدا» «ريج يف (فارنا) التقليدية األربع اآلرية االجتماعية الطبقات ُعرِّفت
كالتايل: وهي (بوروشا)، الكوني اإلنسان جسم أجزاء

(براهمانا). الربهميون الفم: •

(كشاتريا). املحاربون الذراعان: •

(فايشيا). الناس عامة الفخذان: •

(شودرا). الَخَدم القدمان: •

مرتني»، «مولودة بأنها منها األوىل الثالث الطبقات ووِصفت هرميٍّا. ترتيبًا الطبقات هذه وُرتِّبت
بسماع ألحد ح يُرصَّ ال وكان (أوبانايانا). تأهيل حفل يف مقدًَّسا خيًطا لها املنتمني الذكور منح مع
األخرى للطبقات شودرا طبقة األرجح عىل وأُضيفت فقط. مرتني» «املولودين الذكور سوى «فيدا»

اآلريني. غري املحليني السكان الستيعاب

(أرشاما) الحياة مراحل (٢)

البداية يف إليها يُنَظر يكن لم وإن املتأخرة، الهندوسية النصوص يف للحياة مراحل أربع ُوِصفت
«املولودين الذكور سوى األربع املراحل هذه يَُخض ولم بديلة. حياتية كخيارات وإنما كمراحل،

هي: املراحل وهذه مرتني»،

(براهماتشاريا). الطالب •

(جريهاستا). الزوج •

(وانابرستا). الغابة ساكن •

(سانياسا). الزاهد •

يُنَظر وكان يتزوْجَن. آبائهن، منازل يف األوىل حياتهن سنوات يقضني أن بعد الشابات كانت
الزوجة. بواجبات لالضطالع لهن التأهيل نسك أنه عىل للزواج

ذاتها، حدِّ يف منها للغرض الفيدية املانرتا يُنشدون ال الذكور الربهميني هؤالء لكن
العالقة وعىل العاَلم عىل للحفاظ طقوًسا أيًضا يؤدُّون وإنما اإللهي؛ الوحي عىل اإلبقاء وهو
األدق الرتجمة لكنَّ بالدِّين، أحيانًا تُرتَجم التي بالدارما، ويرتبطون واآللهة. البرشية بني
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الحج. مواقع أحد يف طقًسا يؤدي برهمي كاهن :1-2 شكل

واستخدام عامٌّ استخدام وللدارما االلتزام. أو الواجب أو القانون أو الحقيقة هي لها
الشخصية. الفرد بدارما الوفاء أيًضا ويلزم العالم، تناغم عىل الحفاظ فيجب . شخيصٌّ
مشابهة (ياجنا) تضحية طقوس أداء خالل ومن املتطلبني. هذين يدعم الربهمن وعمل
ويلتمسون املقدسة النار يف لآللهة قرابني الربهميون يقدِّم فيدا، يف املذكورة للطقوس
الربهميون ل يؤهِّ ذلك، بعد عبادها. عىل العطاء وإنزال الطبيعي العالم عىل الحفاظ منهم
فبإعطاء (سامسكارا)؛ الحياة بدورة مرتبطة خاصة مناسك يف جديدة ألدوار الهندوس
للذكور مرتني» «املولود صفَة الربهميون يمنح أوبانايانا، طقس يف املقدس الخيط
الحياة. يف الزواج ملرحلة لونهما ويُؤهِّ مًعا، والزوجة الزوَج يربطون الزواج، ويف الصغار.
حديثًا املولود للطفل الصحيح الدخوَل الربهميون يضمن بامليالد، املتعلقة املناسك ويف
يف وأخريًا، الوالدة. عن الناجم الدنس من التخلُّص يف األرسة ويساعدون املجتمع، إىل
األسالف خدمة من ويتأكَّدون للروح، السلس االنتقاَل لون يُسهِّ باملوت، املرتبطة املراسم

الصحيح. النحو عىل
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دارما – أرشاما – فارنا

الواجبات السياق هذا يف تعني فهي املهمة، املعاني من العديُد لها «دارما» كلمة أنَّ من الرغم عىل
الحياة ومرحلة إليها ينتمي التي االجتماعية للطبقة وفًقا الفرد عاتق عىل تقع التي االلتزامات أو
الفيدي التعليم تحصيل بإمكانية يتمتَّعون وال مرتني» «يوَلدوا لم الذين والرجال بها، يمرُّ التي
يُشار وكان األعىل. للطبقات ينتمون َمن يتبعها التي ذاتها الحياة مراحل اتِّباع منهم ع يُتوقَّ ال

الزوجة. واجبات أي «سرتي-دارما»؛ باسم عام، بوجٍه املتزوجات، السيدات اللتزامات

تُعتَرب املهمة هذه ألن ؛ املتوىفَّ جثمان من التخلُّص يف الربهميون الكهنة يشارك ال
طقوس كذلك توجد الطقيس. طهره من سلطته من جزءًا يستمد لشخص للغاية دنسة
ويتوىلَّ الرشيرة. األرواح طرد أو االسرتضاء مثل الربهمية، كهنة عمل نطاق خارج أخرى
بهذا الطهارة تكون ال أخرى لطوائف ينتمون الذين الدين رجاُل املهام هذه مسئولية
العملية واملانرتا املعرفَة ورثوا قد أيًضا هؤالء يكون وقد لديها. األهمية من نفسه القدر

طوائفهم. يف الكبار من الرضورية

الروحانية املعرفة ونقل الروحانيُّ امُلعلِّم (4)

االجتماعي، وَوْضِعها الدينية، بالشخصيات كبريًا اهتماًما نارايان كيه آر املؤلِّف اهتمَّ
ً خطأ اعتُِقَد سابق سجني عن نارايان كتب «الدليل»، كتاب ويف وُسْلطتها. وجاذبيتها،
بيوم السجن من خروجه بعد القرى بإحدى معبد إىل آوى عندما وذلك دين، رجل أنه
وهو أمه من سماَعها (تذكَّر وعظيًة قصًصا ويرسد النصائح يقدِّم نفسه فوجد واحد.
مكانًة الناُس منحه القرية. هذه أهل معيشة هدد الذي القحط ليُنهَي صام ثم صغري)،
يتمتَّع وأنه اإلله، لدى ع التشفُّ عىل قادر وأنه والضعف، اإلغراء فوق واعتربوه جليلة،
هو ما ويعرف حكيم أنه أيًضا واعتقدوا كيَّة. التنسُّ ممارساته عن تنشأ روحانية بهبات
ذلك (الجورو)، الروحاني باملعلِّم غالبًا ترتبط التي السمات بعض هذه للناس. أفضل
املتكرر وامليالد املوت خطر تجاوز يف ومساعدتهم اآلخرين تنويُر يمكنه الذي الشخص

(موكشا). للتحرر (سامسارا)
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(جاتي) الهندي الطائفيُّ النظام

وإن مختلفني، اجتماعيني كيانني (جاتي) والطائفة (فارنا) الطبقة تَُعدُّ الدقة، تحرِّي باب من
هو — امليالد تعني كلمة — «جاتي» األربع. الطبقات مع تتوافق الطوائف أن غالبًا يُعتَقد كان
النظام، هذا قمة يف الربهمية َكَهنة اعتبار مع ، النسبيِّ الطُّهر حسب منظَّم اجتماعي تقسيم نظام
يف «األعىل») الطوائف يُدنِّسون أنجاًسا يُعتَربون (الذين و«املنبوذون» الدنيا الطوائف توجد بينما
هذا قمة يحتلون َمن فإنَّ الثروة، عىل قائًما ليس هذا الطائفي النظام أن من الرغم وعىل قاعه.
أقل سوى املوارد من يملكون ال (املنبوذين) القاع يحتلون َمن أن شك وال ثراءً، األكثر هم النظام

كبرية. اقتصادية بسلطة يتمتعون وال األرايض يملكون ما نادًرا وهم القليل،

شخًصا عامًة ويتزوَّجون معينة؛ طائفة يف ميالدهم طريق عن الطائفيَة املكانَة الهنوُد يكتسب
مهنيًة جماعاٍت الطوائُف مثَّلت السابقة، العصور ويف إليها. ينتمون التي نفسها الطائفة من
تلك عن تماًما مختلفة وظائف يف الناس من الكثري عمل إىل يا أدَّ والتصنيع التحرضُّ لكنَّ أيًضا،
الفرد لطائفة يمكن والطائفة، والدنس الطهر بني للعالقة ونظًرا السابق. يف بها ارتبطوا التي
معهم األكل يُمِكنه الذين باألشخاص يتعلَّق فيما خاصًة االجتماعية، عالقاته عىل أيًضا التأثري
ن عمَّ بعيًدا القرية، خارج العيش عىل عادًة يُجَربون فاملنبوذون فيه. العيش يُمكنه الذي واملكان
يف عليها يُعاَقب جريمًة وجعله الناس، نبذَ الهند دستور جرَّم ولقد منهم. أعىل لطوائف ينتمون
يزال ال الهند يف املنبوذين ووضع للغاية، بطيئًا كان التغيري لكن العرشين، القرن خمسينيات

السابع). الفصل أيًضا (انظر عاجل لعالج بحاجة اجتماعيٍّا مرًضا

يحصل الذي السنسكريتية اللغة عىل التدريَب تتطلَُّب وهل املهمة؟ لهذه يصلح َمن
نارايان دليل يشري باألساطري؟ القصص رواة لدى تكون التي املعرفَة أو الربهمن عليه
، الطائفيِّ التقليد من أكثر الشخصية الجاذبية يف يكمن الروحاني املعلِّم سلطة رسَّ أن إىل
تعليم عىل يحصل ال الروحانيني املعلِّمني فبعض الفضيلة، حتى أو ، الرسميِّ التدريب أو
خالل من اكتسبوها التي املعرفة يملكون جميًعا لكنهم ، أُميٌّ وبعضهم فيدي. أو علماني
بفعالية املعرفة هذه استخدام عىل عميقة بقدرة تمتُّعهم إىل باإلضافة الروحانية، خربتهم

اآلخرين. مساعدة يف
ما أنانداماي ولِدت الروحانيني. املعلِّمني من النوع هذا من ما أنانداماي كانت وقد
وصارت تزوجت أنها من الرغم وعىل .١٨٩٦ عام بنجالديش اآلن يَُعد فيما تقع قرية يف
من مختلفة كانت الناس. من للعديد روحانية ومرِشدة مماِرسًة أصبحت منزل، ربَّة
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أي من جزءًا تكن لم ألنها سابًقا؛ لهم عرضنا الذين الشانكاريني القادة عن نواٍح عدة
عىل شبابها يف أيًضا تدريب عىل تحصل ولم رسميٍّا، تأهيلُها يتمَّ ولم تقليدية. مؤسسة
ألنها فيديٍّا؛ تعليًما تتلقَّ فلم برهمية، أرسة من كْونِها من الرغم وعىل الدينية. املسئوليات

عمرها. من عرشة الثالثة يف وهي وتزوجت امرأة،
تنشد ما أنانداماي كانت الزوج، أرسة مع االستقرار بعد سنوات عدة مدار عىل
تفعله فيما تماًما تستغرق األحيان أغلب يف وكانت للتأمل، وتجلس الرب أسماء بانتظام
لديها كانت والعرشين، السادسة بلغت وعندما حولها، يحدث ملا ُمدِركة غري وتصبح
بها الخاصة املانرتا ُمِنحت بأنها آمنْت الذي (ديكشا) الداخيل التأهيل يف مذهلة خربة
يف عميًقا معنًى الحًقا ذكرت ولقد فيه. التأمل يمكنها الذي املقطع أو الكلمة أي فيه؛
واحد، يشء جميعهم واملانرتا والتلميذَ الروحاني املعلِّم أن أدركت أنها وهو الشأن، هذا

منفصلني. وليسوا

الرقص. روح لتلميذاتها تنقل ديفي نيليما وتلميذاتها: روحانية معلِّمة :2-2 شكل

الهندوس اد الزهَّ بعض وصفه ما مع التشابه من كبريًا قدًرا اإلدراك هذا يحمل
الحقيقة الرباهمان؛ خربة بأنه شانكارا تقليد يف الفالسفة عرَّفه ما أيًضا وهو اآلخرين.
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الروحانيَّ أو الشخيصَّ والجانَب العامَّ َ املبدأ نفسه الوقت يف تمثِّل التي الوحيدة املطلقة
الجدل أو بالتأمل تهتم لم ما أنانداماي لكن الثالث). الفصل (انظر شخٍص لكلِّ
وشأنها العون. منها سون يتلمَّ َمن ومساعدة للحقيقة بالوصول ت اهتمَّ وإنما الفلسفي،
كلِّ من بتالميذَ واْلتَقت كثريًا، سافرت اآلخرين، الروحانيني املعلِّمني من العديد شأن
العالم إىل اإلشارة مع بعمليٍة، تتحدث كانت مالحظاتها. عن لهم ت وعربَّ الطوائف
التقدم تحقيق بشأن للناس نصيحتها وكانت العادية. والحياة والعالقات، الطبيعي،
أنفَسهم فيه يُكرِّسون محدَّد وقت لتخصيص دعتْهم فقد ويسريًة؛ بسيطًة الروحاني
تجلِّيات باعتبارهم اآلخرين ومساعدة عاداتهم، يف االعتدال فيه يحاولون وقٍت للحقيقة؛
ليدركوا يتأملوا أو ينشدوا أن حذوها؛ يحذوا أن عىل عتْهم وشجَّ للسكينة. والسعي لإلله،

الحقيقية. طبيعتَهم تدريجيٍّا
نفسه باألسلوب الخاصة خربتها خالل من اكتسبتْها التي املعرفَة ما أنانداماي نقلت
الطقوس عىل بحنان أطفالهنَّ تنشئتهنَّ عند الهندوسيات األمهات تتبعه الذي تقريبًا
أصحاب ذلك يف بما الكثريون، بها لقَّ لذا، ؛ هنَّ أَُرسِ يف األجيال تناقلتْها التي والقصص
املعلِّمني شأن شأنها طفولية أيًضا كانت لكنها األم، أي «ما»؛ بلقب األخرى، الديانات
لآلخرين. ابتهاج يف وتنقلها الروحانية تجربتها يف تمرح فكانت اآلخرين؛ الروحانيني

وهو قبله، ما أو «أوبانيشاد» زمن إىل يرجع تقليد استمرارية ما أنانداماي تمثِّل
الداخلية بالذات مسرتشًدا الروحية الحقيقة إىل قلبه كلِّ من التلميذ فيه يسعى الذي التقليد
أي «جيفانموكتي»؛ باسم يُعَرف بما َحِظيَْت قد ما أنانداماي إن ويُقال بالتنوير. لينعم
الحكمة عىل للحصول اآلخرون عنها يبحث شخصيًة وصارت الحياة. هذه يف التحرر
هذه معنى حول املعلومات من املزيد عىل سنتعرف التايل، الفصل ويف نقلها. يمكنها التي

الهندوسية. يف تكشفها التي والحقيقة الداخلية الذات
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الذات فْهم

وإرشادهم تالميذهم تعليم يف العرشين القرن يف الروحانيُّون املعلمون استمرَّ لقد
الكلمة وأهمها نفسه، الوقت يف حديثة اتصال تقنيات استخدام مع التقليدية باألساليب
عدد يحظى ذلك، وبفضل واإلنرتنت. الكمبيوتر ومؤخًرا الحديثة، النقل ووسائل املطبوعة،
حول املتمركزة الناجحة والجماعات العالم، مستوى عىل بأتباٍع الروحانيِّني املعلمني من
بكريشنا، للوعي الدولية والجمعية الهندوسية سوامينارايان إرسالية مثل روحاني، معلم
العالم حول معلموها ويسافر وخارجها، الهند يف مراكز لديها سيدهانتا، شايفا وحركة
معلم الغرب يف يقودها جنوبية هندية حركة الجماعات هذه وآخر تالميذهم، لزيارة
األصل. شايفا وهندويس املولد أمريكي وهو سوبرامونياسوامي، سيفايا يُدَعى روحاني
للوصول توداي»، «هيندويزم وهي عامليٍّا، ع توزَّ صحيفة يف يتمثَّل وسًطا سيفايا استخدم
شخص وأي باألمر. املهتمني األشخاص من وغريهم واملحتملني، الحاليني التالميذ إىل
عن إليها الوصول يمكنه الذات ومصري الطبيعة حول الرجل هذا أفكار معرفة يف يرغب
١٩٩٦ نوفمرب إصدار ويف اإلنرتنت. عىل الذكر السالفة الصحيفة أرشيف يف البحث طريق
قائًال: أنا؟» «َمن سؤال عىل سوبرامونياسوامي سيفايا أجاب ديسك»، «بابليرشز من

أو عقولنا أو أجسادنا يف تكمن ال ُهويَّتَنا أن إىل (رييش) الحكماء يشري
اإلله، من أتينا لقد ُمعِجزة. رحلة يف سماوية أرواح نحن وإنما مشاعرنا،
الحقيقُة الحقيقِة، يف نحن، اإلله! مع واحًدا لنصري ونتطور اإلله، يف ونعيش

أوم. إليها. نسعى التي
التي العظيمة نيويَّة الدُّ الخربة مدرسة يف وتنمو تعيش خالدة أرواح نحن
بحقيقة بالنطق الشجاعة «فيدا» حكماء منحنا وقد عديدًة. حيواٍت فيها نعيش
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أبعد هو ما إىل عظيم حكيم وذهب حياتنا.» حياة هو «اإلله أن وهي بسيطة؛
الفصل وهو أَال فعله، لإلله يمكن ال فقط واحًدا شيئًا ثمة إن بقوله ذلك من
هو اإلله الطيور! يف الحياة هو اإلله حياتنا. هو اإلله ألن وذلك وبيننا؛ بينه

الحيوانات! يف الحياة هو اإلله السمك! يف الحياة
الحنوِن الوجوِد إدراَك يعني يحيا ما كلِّ يف الحياتية الطاقة هذه إدراَك إن

يشء. كل يف املتدفقان األبديان والطاقة الوعُي نحن داخلنا. لإلله

إليه الوصول يمكنهم الروحاني املعلِّم هذا تعاليم باتِّباع اْلتَزموا الذين والتالميذ
بشأن أسئلة من لديهم ما عليه ليطرحوا اإللكرتوني، الربيد طريق عن مبارشًة أيًضا
«أوبانيشاد»؛ يف موجودة قديمة لفكرٍة جديدة صورٌة لدينا تكون وبذلك، الذات، أو الروح
بني العالقة أن من الرغم وعىل الحكماء. أحد لدى الحقيقة عن الباحث صورة وهي
للباحث يمكن األخري، يد عىل األوَّل ل يتأهَّ حتى عميقًة تكون ال الروحاني واملعلم التلميذ
النظر بغضِّ والعملية الوجودية األسئلة عن مبدئية إجابات عىل الحصوُل الحقيقة عن

الدين. أو النوع أو الجنسية أو الطائفة أو املسافة عن
قصٍة إىل الرجوع املفيد من الذات، عن الهندوسية األفكار من املزيد الستكشاف
يف شابٍّا تلميذًا تخيَّل . الروحانيِّ معلمه يد عىل التعليم تلميذ فيها ى يتلقَّ بكثري أقدم
يُدعى والذي والده، األساس يف هو الذي ومعلِّمه شفيتاكيتو، يُْدَعى عمره من العرشينيات
وعاد تعلَّم، قد أنه بذلك واعتقد بالفعل، «فيدا» درس قد شفيتاكيتو كان أروني. أودَّالكا
يدرك يكن لم دراسته، سنوات من بالرغم ابنه، أن والده اكتشف وهناك، والده. منزل إىل
أودَّالكا يوضح التني، ثمرة مثال وباستخدام كامًال. إدراًكا الصحيحة الحقيقة طبيعة
ويف الفاكهة، يف موجودة التني ثمرة فسمات يشء: كل يف موجود نفسه الجوهر أن
ابنَه األُب يعلِّم فكرته، ولتأكيد منها. طرحت التي الشجرة ويف بداخلها، املوجودة البذور

امِللح: مثال باستخدام

الغد. حتى واتركها ماء، به إناء يف امِللح من الكمية هذه ضع
يف وضعتَه الذي امللح هنا إىل «أحِرضْ والده: له وقال به، أُِمر ما االبُن ذ نفَّ
كان ألنه يجده؛ لم لكنه اإلناء، يف امِللح مكاَن االبُن س فتلمَّ املاضية.» الليلة املاء

تماًما. ذاب قد
املاء؟» مذاق ما الجانب، هذا من رشفة ارتشف «واآلن، األب: فقال
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ِملح. –
مذاقها؟ ما املنتصف، من رشفًة اْرتَِشْف –

ِملح. –
مذاقها؟ ما الجانب، ذلك من رشفًة ارتشْف –

ِملح. –
أن ووجد به، أُِمر ما االبن ففعل الحق.» وقت يف وُعد املاء، من «تخلَّص –
هناك تََره لم بالطبع، «أنت، والده: له وقال اإلناء. يف دائًما موجوًدا كان امِللح
تتألَّف الذي الدقيق الجوهر هو هذا هناك، دائًما موجوًدا كان لكنه بني، يا
وهذا (أتمان). الذات هي هذه الحقيقة؛ هي هذه بأكمله، العالم هذا ذات منه

شفيتاكيتو! يا عليه أنت ما

تشاندوجيا أوبانيشاد أوبانيشاد:

.Tat tvam asi هي شهرية سنسكريتية لعبارة ترجمة عليه» أنت ما «هذا عبارة إن
نفسها هي جوهره وتمثِّل يشء كلِّ يف تكمن التي الحقيقة أن فكرة عن العبارة هذه وتُعربِّ
(براهمان) الحياة قوة هي الذات أو الحقيقة وهذه (أتمان)، شفيتاكيتو ذات حقيقة
عىل Tat tvam asi املهمة الثالث الكلمات هذه إىل ويُنظر والبرشية، العالم من كلٍّ يف
تحقيق عىل القدرة لديها وأن الحقيقة، طبيعة بشأن مهمة حقيقة عىل تحتوي أنها
يف املهمة األخرى العبارات من وغريها العبارة هذه ظهور إىل وباإلضافة الذات. إدراك
«براهما-سوترا» باسم يُعَرف ر متأخِّ للِحَكم َمْجَمٍع يف أيًضا توجد فهي «أوبانيشاد»،
املطلقة الحقيقة حول «أوبانيشاد» تعاليم النص هذا ص لخَّ ولقد «فيدانتا-سوترا». أو
التايل). اإلطار (انظر «فيدانتا» باسم يُعَرف فلسفي نظام يف جوهريٍّا وصار (براهمان)،
وكان الهندوسية؛ يف (دارشانا) الستة التقليدية الفلسفية األنظمة أحد فيدانتا نظام وكان

امللحق). (انظر أيًضا األنظمة هذه أحد «يوجا» نظام
نُلِقي سوف الذات، عن يقوله ما سيما وال الفلسفي، فيدانتا نظام عن املزيد لفهم
واستمرار للذات، نفسه الوقت يف الهوت وعلماء فالسفة ثالثة فْهم كيفية عىل رسيعة نظرة
ورامانوجا شانكارا كان الحديثة؛ الهندوسية الحركات إىل بالنسبة أفكارهم أهمية
وصاروا الفلسفي. التأويل يف بمهارتهم واشتُهروا الهند جنوب من برهميني ومادهفا
متَّسًقا مختلًفا تفسريًا منهم كلٌّ فقدَّم فيدانتا. بنظام املتعلقة املختلفة بمناهجهم معروفني
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وسوف فيه، عاش الذي بالزمن نفسه الوقت يف الصلة وثيق لكنه فيدانتا، تقليد مع
أوًال سنتناول لكننا قليل، بعد الشخصيات هؤالء حول املعلومات من املزيد عىل نتعرف

املعارصة. بالهندوسية ِصَلتَهم
التاسع القرن أواخر يف الهندوسية الرُّوحانية عىل مرة ألول الغربيون تعرَّف عندما
عىل حصلوا السادس)، الفصل أيًضا (انظر فيفيكاناندا يُدَعى الة رحَّ ُمعلٍِّم يد عىل عرش
الحقيقة أن منه وتعلَّموا الفلسفي. فيدانتا نظام عن شانكارا ألفكار عرصي تفسري
الذات أيًضا هو اإلله هذا وأن الناس، عبده الذي الشخيص اإلله أيًضا هي املطلقة املجرَّدة
عبارة (وهي نفسك» أنت، هو «إنه فيفيكاناندا: فيقول إنسان، كلِّ داخل املوجودة العليا

عليه».) أنت ما «هذا لعبارة مشابهة

ومعتنقوه الفلسفي فيدانتا نظام

بالحقيقة املتعلقة الفيدية النصوص دراسة عىل الباحثون فيه ركَّز فلسفيٌّ نظام هو فيدانتا
سوترا». و«براهما جيتا» و«بهاجافاد «أوبانيشاد» النصوص هذه أهم ومن (الرباهمان). املطلقة
الفكر تاريخ يف خاصٍّ بنحٍو أثَّروا ثالثة منهم ، الفلسفيَّ النظام هذا الباحثني من الكثري واعتنق
املطلقة الحقيقة بني العالقة َفْهم بني ما الباحثني هؤالء أفكار وتنوَّعت الهندوسيَّنْي. واملمارسة

(مادهفا). بينهما واالختالف االنفصال وَفْهم (شانكارا) متطابقني باعتبارهما والذات

ميالديٍّا) ٧٨٨–٨٢٠) شانكارا (١)

فيدانتا. أدفايتا أو بالالثنائية مؤمن

وبوري، وبادريناث، ودواركا، رسينجريي، يف اآلن إىل قائًما شانكارا سه أسَّ الذي النظام يزال ال
وكانتيش.

الواليات يف فيدانتا وجمعية راماكريشنا، وجماعة فيفيكاناندا، يف أيًضا شانكارا أفكار أثر يَظَهر
فيدانتا. األدافيتا ون يفرسِّ الهندوس والباحثون اد الزهَّ يزال وال األمريكية، املتحدة

ميالديٍّا) ١٠١٧–١١٣٧) رامانوجا (٢)

فيدانتا. فيشيشتادفايتا أو املؤهلة بالالثنائية مؤمن

اآلن إىل قائًما يزال ال فلسفته، فيه وتُدَرس له زعيًما رامانوجا كان الذي فايشنافا، رشي نظام إن
الهند. جنوب يف رسيرانجام ومركزه

لتالميذ ترجع أصولها أن تزعم التي السامربادايا أنواع أحد هي جوجارات يف سواميناريان حركة
رامانوجا.
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عرشامليالدي) الثالث (القرن مادهفا (٣)

فيدانتا. دفايتا أو بالثنائية مؤمن

يزاالن ال عرش، الثالث القرن يف مادهفا شيَّدهما اللذين أوديبي، يف املوجوَديْن ير والدَّ املعبد إن
اآلن. إىل موجوَديْن

أصول ترجع التي البنغالية ماث فايشنافا جاوديا (وحركة بكريشنا للوعي الدولية الجمعية تزعم
الشخصية صاحب تشيتانيا خالل من مادهفا لتالميذ ترجع أصولها أن إليها) الجمعية هذه

عرش. السادس القرن يف عاش الذي الجذابة

واسعة لشانكارا الثنائي غري الفلسفي فيدانتا لنظام العرصية الصورة هذه صارت
أساسية سمة أنها يفرتضون امُلعلِّقني من العديد جعل الذي األمر الغرب؛ يف االنتشار
نفسه بالقدر وُمقِنعة تماًما مختلفة نظر وجهات وجود يدركوا ولم ككل. للهندوسية
الهند زيارة يف والدارسون الباحثون بدأ وعندما البرشية. بالذات وعالقته اإلله حول
ُروحانيني بُمعلِّمني اْلتََقْوا العرشين، القرن من والسبعينيات الستينيات يف كبرية بأعداد
الواسعة الشعبية وكانت فيدانتا، بنظام يتعلَّق فيما أخرى نظر وجهات تمثِّل وحركات
الالهوتية ومادهفا رامانوجا أفكار عىل قامت التي التعبُّدية، التأليهية للهندوسية االنتشار
املهاجرين بني أيًضا وخارجها الهند أنحاء جميع يف واضحًة بعُد، فيما وتالميذهما
والحركات الهند جنوب يف التقليدي رشي-فايشنافا سامربادايا بني وما الهندوس.
بكريشنا) للوعي الدولية (الجمعية كريشنا ولهار جوجارات يف للسوامينارايان املعارصة
املبكِّرة الثنائية غري األفكاَر تحدَّى الذي التعبُّدي الالهوت ازدهر وراءها، وما البنغال يف

والذات. املطلقة الحقيقة بشأن
الهندوسية؟ لتطور للغاية مهمة كانت وملاذا األفكار؟ هذه كانت ماذا لكن

شانكارا (1)

عن شانكارا مفهوم وصف يف الكلمة هذه واستخدام الالثنائيَة. «أدفايتا» كلمُة تعني
فِمن شفيتاكيتو. قصة يف وامللح املاء بني الفصل إمكانية عدم إىل يشري فيدانتا نظام
أسباب تفسري يف مهمته وتمثَّلت متماثلتان، والذات املطلقة الحقيقة شانكارا، نظر وجهة
املسافر مثال إىل اإلشارُة ذلك لفعل اتَّبعها التي األساليب ومن ذلك. إدراك يف الناس فشل
الحقيقة عن (ثعبانًا) خاطئًا انطباًعا ن وكوَّ ثُْعبَان، هو ما َحبًْال أن ً خطأ اْعتَقد الذي
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باألحرى أو — الناِس مختلُف بها َفِهم التي العديدة الصوَر شانكارا وذكر (الحبل).
أو الحسية األعضاء أو بالجسم بمساواتها املثال، سبيل عىل الذات؛ — َفْهِم يف أخطئوا
أن فرأى شانكارا، أما (أتمان). الذات عن خاطئًة فكرًة الناس هؤالء كلُّ ن كوَّ العقل.
الكينونة، أو الوعي يف تعددية أي توجد وال براهمان. سوى الحقيقة يف ليست أتمان
بني التمييز كيفية وتعلُّم الجهل، من التخلص طريق عن التحرر ويتحقق واحد. فكلها
الرباهمان. خالل من الذات ُهوية عن املعرفة اكتساب ثم فقط، كذلك بدا وما أبديٌّ هو ما
استعان لذا، الهند؛ يف كبريًا تهديًدا تُمثِّل الربهمي، املجتمع نظر يف البوذية، ظلَّت
عىل التأكيد إلعادة البوذية الفلسفة يف قبُل من استُخِدمت بحثية بأساليب برباعة شانكارا
صور فيه تُقدَّر املعرفة من مرشوٍط أدنى مستًوى إقرار خالل ومن الربهمية. األفكار
أُعطيت التي األهمية تفسري من شانكارا تمكَّن والثعبان، الحبل بني التمييز مثل التمييز،
أو األعىل واملستوى ذلك بني وفرَّق لآللهة. القرابني وتقديم الطقيس للنشاط «فيدا» يف

ثنائية. غري والحقيقة واحًدا يشء كلُّ فيه يكون الذي املطلق

رامانوجا (2)

دينيٍّ سياق يف قرنني من أكثر بعد الناس يعلِّم كان الذي رامانوجا، مهمة اختلفت
اْلتََزم وإنما البوذية، شعبية عىل التغلُّب عليه يكن لم شانكارا، عكس فعىل مختلف،
الفلسفي الدعم تقديم طريق عن فيشنو، اإلله أتباع وهم الفايشنافا، لدين بالرتويج
والشعر و«البورانا»، «املالحم»، يف ضليًعا وكان فيشنو، رامانوجا َعبد التعبُّدية. ملزاعمهم
الربهمي املجتمع َقِبَله قد كان الذي شانكارا، عمل إىل أفكاره واستندت بمنطقته. الخاص
فكرة مع رامانوجا واتفق رامانوجا. فيه عاش الذي العرص بحلول محافًظا منهًجا واعتُِرب
الرباهمان، طبيعة بشأن شانكارا مع بشدة اختلف لكنه ثنائية، غري املطلقة الحقيقة أن
ونقص بالخطأ شانكارا أتباع واتهم نقده، يف ا حادٍّ وكان والعالم. الفردية، والذوات
املقدسة. النصوص من النطاق واسعة مجموعة من أمثلٍة إىل زعمه يف واستند البصرية،
عن بعضنا مختلفون بأننا قوية قناعٍة من لدينا ما أن هو األسايسُّ زعمه كان
ومشاعرنا حواسنا واستنتاجات شانكارا. يدَّعي مثلما خاطئًة، ليست اإلله وعن بعض
داخليٍّا مؤهلة املطلقة الحقيقة أن وهي عميقة، حقيقة إىل تشري وإنما وهميًة. ليست
سمات، دون ومن موضوعية ليست املطلقة الحقيقة فإن ذلك، عىل عالوًة (فيشيشتا).
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إليه يتطلَّع الذي اإلله أي إيشفارا؛ هي الحقيقة هذه أن رامانوجا فرأى شانكارا، أكَّد كما
أو األسمى الكائن سوى ليس براهمان فإن ثَم، ومن العذاب؛ من للهروب يسعى َمن كلُّ

و«البورانا». «املالحم» يف املذكور اإلله
يف الداخيل امُلتحكِّم هو اإلله إن األسمى؟ الكائن وهذا الذات بني إذن العالقة ما لكن
الذات أداَة البرشي الجسم يَُعدُّ مثلما إنه رامانوجا وقال والعالم. الفردية الذوات من كلٍّ
لكن التحرر، عىل تساعدنا اإلله معرفة إن باإلله. والذوات العالم يرتبط بداخلها، املوجود

أيًضا. رضوريتان املستسلمة الذات واستجابة اإلله فضل

مادهفا (3)

كان شانكارا أفكار عىل فعله ردَّ لكنَّ كبري، حدٍّ إىل رامانوجا نظر وجهَة مادهفا أيَّد
الفايشنافا جماعات إحدى إىل وانضمَّ الدنيا يف مادهفا زهد فعندما بدوره. مختلًفا
له الخاص نقَده تدريجيٍّا ر وطوَّ الفلسفيَّ فيدانتا نظام تعلَّم عرشة، السادسة ِسنِّ يف
و«بورانا»، نصوص«فيدا» من متنوِّعة مجموعة استخدم رامانوجا، شأن وشأنه (دفايتا).
تعاليم أن باستنتاجه ذلك من أبعد هو ما إىل ذهب لكنه الالحقة، التعبُّدية والنصوص
الكامل التمييز عىل بالتأكيد أي الثنائية؛ بمنظور إال فهمها يمكن ال املقدسة النصوص
أن مادهفا رأى ذلك، عىل عالوًة متطابَقنْي، ليسا واألتمان فالرباهمان والذات؛ اإلله بني
مادهفا رأى نفسه، العالم داخل وحتى العالم. وعن بعض، عن بعضها مختلفة الذوات
األعىل، اإلله إرادة إطار داخل موجود يشء فكلُّ بعض. عن بعضها مختلفة الظواهر أن
اإلله، من فضًال واالنبعاث العذاب من التحرر ويتطلَّب بخصوصيته. احتفاظه مع لكن
ووضع (مورتي). أيقونة صورة يف عبادته طريق عن نَِشًطا وتعبًدا عليه، واعتماًدا
إىل اج الحجَّ لرياها مكانها يف ظلَّت حيث أوديبي؛ يف َديِْره يف كريشنا لإلله أيقونًة مادهفا

هذا. يومنا
تعليقات كتب قد الثالثة الالهوت وعلماء الفالسفة هؤالء من كالٍّ أن من الرغم عىل
عن بعضها كبريًا اختالًفا مختلفة نتائج إىل لوا توصَّ فقد الرئيسية، الفيدانتا نصوص عىل
شفيتاكيتو: قصة يف لها تعرَّضنا التي العبارة بمعنى املثال، سبيل عىل يتعلق، فيما بعض
يوجد ال أنه بمعنى الالثنائية؛ إىل تشري العبارة هذه أن شانكارا فرأى عليه.» أنت ما «هذا
الضمني املعنى كان رامانوجا، نظر وجهة ومن والذات. املطلقة الحقيقة بني اختالف
بعضهما يختلفان واألتمان الرباهمان أن إىل أشارت إنها أي االتحاد؛ عدم هو للعبارة
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منفصالن االثنني أن رأيه فكان مادهفا، أما الواضح. ارتباطهما من الرغم عىل بعض عن
. إلهيٌّ داخيلٌّ شاهد ويسكنها الرب صورة يف تظهر الذات أن يرى كان وإن ا، تامٍّ انفصاًال
فيدانتا نظام يف الباحثني أشهر هم الثالثة والعلماء الفالسفة هؤالء أن من الرغم عىل
الذين ومادهفا، رامانوجا مثل الفايشنافا من أغلبهم آخرون، باحثون فثمة ، الفلسفيِّ
خارج شيفا، اإلله لوا بجَّ َمن سيَّما وال آخرون، وعمل كريشنا، أَْو فيشنو بأمجاد يتغنَّون

الالهوتية. أفكارهم تطوير يف التنرتية النصوص عىل معتمدين فيدانتا، نظام تقليد
ومادهفا ورامانوجا بشانكارا املرتبطة الدينية املؤسسات يف التالميذ يزال ال اليوم،
الذين الشانكاريون، القادة يزاُل فال الفلسفية. االستنتاجات هذه ويناقشون يسمعون
رشي نظام وأتباع فيدانتا). (أدفايتا بالالثنائية ون يبرشِّ السابق، الفصل يف لهم عرضنا
يزال وال رامانوجا. لالهوت الطبيعيون الورثة هم الهند جنوب يف املوجودون فايشنافا
حركة أن كما مادهفا. بها نادى التي التعبُّدية الثنائية يعلِّم أوديبي يف املوجود ير الدَّ
علماء ره طوَّ الذي الالهوت تُعلِّم الفصل، هذا بداية يف ذُِكرت التي سيدهانتا، شايفا
أن امُلعلِّقني من الكثري رأى القرن، هذا من سابق وقت ويف القدامى. الشايفا الالهوت
مؤخًرا، ساعد، لكن . هنديٍّ فكريٍّ إنجاز أهم هي شانكارا، بها آمن التي الالثنائية
النظر وجهات أهمية عىل التأكيد إعادة عىل الهندوسية التعبُّدية الحركات بأهمية الوعُي

املختار. وإلههم املتعبدين بني املحبة عالقة عىل تركِّز التي التأليهية
أغلبية لدى اليومية للمناقشة موضوًعا الواقع، يف الفلسفية، األفكار هذه ليست
يؤمن الهندويس كان إن فتحديد اإلله. عن الهندوس فكرة أساَس تُمثِّل لكنها الهندوس،
ورحلته الدينية ممارسته عىل مهمة نتائج له شخيص بإله أم مطلقة موضوعية بحقيقة
أمًرا بالذات وعالقتها املطلقة الحقيقة عن املعرفة من املزيد اكتساب ويَُعد الروحانية.
دينية فكرة ثمة لكن للذات. محوريَّنْي والعبادة الصالُة تَُعد بينما املطلقة، للحقيقة ا ُمِهمٍّ

«الكارما». وهي أَال عادًة؛ الهندوس كلُّ إليها يشري واحدة

والذات واليوجا الكارما (4)

مفهوَمنْي يف النظر دون الذات عن الهندوسية اآلراء حول موجزة مناقشة أي تكتمل ال
يف فقط ليس الجميع، يعرفهما كلمتان إنهما و«اليوجا». «الكارما» وهما أَال معروَفنْي؛
وتُماَرس والتناسخ، بالقدريَّة عادًة الكارما ترتبط حيث الغرب؛ يف أيًضا وإنما الهند
ولقد والعافية. الصحة لتحسني — الحركية) (اليوجا يوجا الهاثا عادة — اليوجا
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ورامانوجا شانكارا وناقشهما جيتا»، و«بهاجافاد «أوبانيشاد» يف الكلمتان هاتان ذُِكرت
القديمة. الهند يف الحكماء أو الزاهدون — أفكاًرا بوصفهما — وعرَّفهما ومادهفا.

بوذا عرص يف القديَم الهنديَّ املجتمَع أن سيدرك بوذا قصة يعرف شخٍص أيُّ
يحلُّ ما ورسعان زائلة فالسعادة . الروحانيِّ الباحث نظر يف والشقاء للبؤس مكانًا كان
تغريًا شهد الوقت ذلك أن أيًضا الباحثون وأوضح واملوت. واملرض السنِّ يف التقدُّم محلها
تنظيمها وتآكل الزراعية الحياة نمط عىل وُقَيض املدن اتسعت إِذ وسياسيٍّا؛ اجتماعيٍّا
األفكار وانتقلِت والتواصل. ل للتنقُّ أكرب فرصة سنحت الحرضية، التنمية ومع االجتماعي.
نبذوا ممن الكثري واشرتك الناس. إىل بالنسبة الحال وهكذا آخر، إىل مكاٍن من الجديدة
ذاته أو املرء شخصية بأن القائلة النظر وجهة من الزهد حياة ويعيشوا لريتحلوا املجتمع
األسباب من سلسلًة (سامسارا) االنبعاث دورة وتدفع املوت، عند جديد جسد صها يتقمَّ
الرغم وعىل الدورة. بهذه الحية الكائنات كلُّ وتمرُّ (كارما). باألفعال املرتبطة والنتائج
الكثريون رأى فقد أفضل، وميالد سارَّة نتائج إىل تؤدِّي قد الصالحة األفعال أن من
السعُي كان ثَمَّ ومن تحملهما. يمكن ال العملية هذه يف املتأصلني والحتمية العذاب أن
ُسبٍُل باستخدام الدورة هذه إيقاَف الزاهدون حاول إذ املستمر؛ املتكرر امليالد من للتحرر
أنفسهم وإحاطة جسديٍّا، النفس ومعاقبة والصيام املجتمع، عن أنفسهم عزل مثل عدة،
سيتوقف السبل، هذه خالل ومن ل. للتأمُّ واالعتكاف واملوت، بالعذاب تذكِّرهم بأشياء

ممكنًا. التحرُر وسيكون ونتائجه العمل
«بهاجافاد يف قرون عدة بعد املتكرر وامليالد بالعمل املتعلقة املشكالت تناول تمَّ وقد
الدخول عليه يجب كان إن كريشنا، الحربية، عجلته سائق يسأل أرجونا نجد ففيه جيتا».
متنكًرا، األعىل اإلله الحقيقة يف هو الذي كريشنا، ويقدِّم أقاربه. أحد ضد معركة يف
بالواجب، الشعور من النابع العمل مسألة إىل مشريًا ُروحاني كمعلِّم ألرجونا التوجيَه
املتجسدة الروح أو الذات أن الحائر ألرجونا ح ويوضِّ تحررها. وسبل الذات رحلَة وشارًحا
أو بلُّها، أو حرقها، أو طعنها، يمكن «ال جديد: جسد إىل تنتقل وإنما املعركة، يف تموت ال
ويذكِّر وخالدة.» متحركة، وغري وثابتة، مكان، كلِّ يف وموجودة ة، متغريِّ غري إنها تجفيفها.
املحاربني، طبقة يف عضًوا بصفته (دارما) والديني االجتماعي بواجبه أرجونا كريشنا
شأن شأنه العمل، نبذ يجب بأنه يؤمن كريشنا أن أرجونا ويفرتض العمل. آداب ويعلِّمه

اد. الزهَّ
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الذات. تناسخ :1-3 شكل

طريق عن العمل نتائج من اإلنسان يتحرر «ال وواضًحا: عاليًا جاء كريشنا ردَّ لكنَّ
حديثه كريشنا ويواصل العمل.» بنبذ الكمال إىل يصل وال نفسه، العمل عن االمتناع
اإلنسان يرغب أال فيجب نفسه؛ العمل وليس العمل، نتائج هو نبذه يجب ما أن موضًحا
املرء يكون أن ويجب عظيمة. ألمور فاعًال بوصفه بنفسه يفتخر وأالَّ معينة، مكافآت يف
وبعد يوجا. الكارما أدب هو وهذا لإلله. كقربان ونتائَجه العمَل ويقدِّم نفسه، عن راضيًا
باستمرار اتُِّبعت إن — يمكنها جيدة أخرى سبًال له يرشح ذلك، أرجونا كريشنا علَّم أن
اتضح الذي — كريشنا ركَّز ولقد األمر. نهاية يف والتحرر الرزانة، باحث أيَّ تمنح أن —
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يوجا جنانا عىل — املالذ الباحثني كلُّ لديه يجد قد الذي الكون إله أنه األغنية يف تدريجيٍّا
وهما خاص، بوجه العبادة) يف اإلخالص (طريق يوجا وبهاكتي املعرفة) إىل (الطريق

الكتاب. هذا من الخامس الفصل يف لتناولهما سنعود اللذان املفهومان
اليوجا، خبري ممارسة كريشنا يناقش جيتا»، «بهاجافاد من السادس الفصل يف
املصري. وتقرير الذات يف القوي التحكم عىل فقط للقادرين الطريق بهذا يويص كان وإن
وغرائزه، حواسه يف يتحكم أن يجب وكيف الشخص، ذلك يجلس أن يجب كيف ويصف
واملحافظة األهواء، وكبت الذات، عىل الرتكيز من كلٌّ ويَُعد عقله. عىل يركِّز أن يجب وكيف
الهاثا ليس هنا كريشنا يصفه ما الهناء. إىل الهادف الطريق، هذا معالم أهمَّ الهدوء عىل
وليس صعبة؛ أوضاًعا املمارسون فيها يتخذ التي البدنية، الناحية من مشقًة األكثر يوجا
أو االختفاء عىل والقدرة والتخاطر، االرتقاء ُقْدَرتَي خرباؤها يكتسب التي يوجا السيدها
«يوجا كتابه يف باتانجايل إليها أشار التي املمارسة يشبه يصفه ما وإنما األلم. ل تحمُّ
أهم تكمن تأملية يوجا وهي العليا، أو امللكية اليوجا أي يوجا»؛ «راجا باسم سوترا»

الذات. تحرر إىل يؤدِّي الذي العميق الرتكيز أي «سامادهي»؛ يف إنجازاتها
يوجا» «كارما هي األوىل: مبتكرتني؛ فكرتني كريشنا يطرح جيتا»، «بهاجافاد ويف
والثانية: اليومية؛ أفعالهم عىل روحانيٍّ معنًى إضفاء إمكانيَة العاديني الباحثني تمنح التي
الباحثون يجد بحيث سبل؛ عدة وإنما للتحرر، واحد سبيل يوجد ال أنه مفهوم هي
الديانة شتْهم همَّ َمن كريشنا ينَس ولم وأوضاعهم. املزاجية لحاالتهم املالئمة السبل أكثر
لتقديم ودعوتُهم باحثني، بوصفهم الدنيا األصول وذوي بالنساء االعرتاف فتمَّ الربهمية.
كريشنا. إىل ثمرة أو شجر ورقة أو زهرة أو املاء مثل بسيطة وهدايا وأعمالهم أنفسهم
إىل تؤدي العمل نتائج بأن القائل القديم املتشائم املفهوَم جيتا» «بهاجافاد ل يحوِّ
عصور ويف الشخيص. ل للتحوُّ إيجابي نظام إىل للذات مستمرين وتناسخ متكرر ميالد
أمثال من دينيون أوىصقوميُّون وقد مجدًدا. تأييًدا يوجا والكارما الكارما شهدِت أحدث،
الحكم أجل من الهند كفاح يف يوجا بالكارما غاندي ومهاتما تيالك جانجادهار بال
باحث واعتقد املنشغلني. املعارصين الهندوس لدى الذات إلدراك سبيًال وبوصفها الذاتي،
إعادة يف يوجا والكارما الكارما بأهمية شارما أرفيند يُدَعى أيًضا معارص هندويس

الهندوسية. الطوائف مسألة يف التفكري
األربع الطبقات فكرة عىل «بهاجافاد-جيتا» من الثاني والفصل فيدا» «ريج يعرفنا
تجاه واجبه أداءُ محاربًا، بصفته أرجونا، من املتوقع من وكان الربهمي. املجتمع يف
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جاذبية أكثر تبدو أنها ملجرد اآلخرين واجبات محاكاة إغراء ضحية الوقوع وعدم طبقته
بمزيد االجتماعي الواجب عن الفكرة هذه ونوِقشت للجدل. إثارًة أقل أو أهمية، أو
كبري بقدر لواجبه املرء إهمال عواقب تناول تمَّ حيث «مانوسمريتي»؛ يف التفصيل من
جماعته من بطرده الدارما أو للواجب املناقضة األفعال عىل املرء فيُعاَقب الجدية. من

التالية. الحياة يف أدنى نحو عىل بميالده أو االجتماعية
عرصنا». يف «الهندوسية كتابه يف مبارش بأسلوٍب املشكلَة هذه شارما أرفيند يتناول
الطوائف، نظام عىل القائم الهندي واملجتمع الكارما بني الرابط فهم برضورة يؤمن فهو
الشخص ميالد يتحدد التقليدية، الهندوسية النظر وجهة «من فيقول: لآلخرين، ونقله
ُهويَّتهم عىل الهندوس فيحصل سابقة.» حياة يف به الخاصة بالكارما معينة طائفة يف
حياة يف أعمالهم بسبب معينة طائفة داخل أرسة يف يوَلدون إذ امليالد؛ عند الطائفية
تجد الذات، فيها د تُجسَّ مرة كلِّ يف وإنما بذلك، تتأثَّر ال مطلق، نحو عىل والذات، سابقة.

الوضع. بذلك املرتبطة والظروف الواجبات كلِّ مع معينة طائفة داخل نفسها
املعلِّمني من الكثري قدَّم ولقد الشأن، هذا يف َقَدريَّة نظر وجهة من التفكريُ اليسري من
مع للتعامل روحانية َوَصفات جيتا»، «بهاجافاد يف بكريشنا يقتدون الذين الهندوس،
الكارما يف التفكري أن يف شارما أرفيند قدَّمه الذي املعارص الحلُّ ويتمثَّل املسألة. هذه
عىل لحظة أي يف القدرة لدينا بًرشا بوصفنا ألننا الواقع؛ يف مفيًدا، ليس َقَدريٍّ نحو عىل
هي الحرَّة اإلرادة فإن لذا، مستقبلنا؛ عىل السلوك هذا عواقب ثَمَّ ومن سلوكنا؛ تغيري
ليست الكارما أن فكرة تقبَّلنا إذا ذلك، عىل عالوًة القدرية. ال الكارما، عمل تميِّز التي
سيغريِّ ذلك فإن واحدة، حياة داخل ذلك كْونها بقدر الحيوات بني ونتيجٍة سبٍب عمليَة
القادمة، القليلة الدقائق يف لنا سيحدث ما عىل نتائج له اللحظة هذه يف نفعله فما الكثري.
أو لسبعني تمتد التي املعارصة الحياة إن سنوات. عرش بعد أو املقبل، األسبوع يف أو
كانت عندما املايض يف منفصلة حيوات ثالث األرجح عىل كان ما تساوي عاًما ثمانني
مراٍت ثالَث امليالُد كان بينما واحدة، طائفة يف واحد ميالد (مع وصعبة قصرية الحياة
الطائفة ليس املنظور هذا من ا ُمِهمٍّ يصري ما فإن ثمَّ، ومن السابق)؛ يف السائد النموذَج
اإلدراك عىل ونتائجها الحالية الكارما وإنما السابقة، الحياة كارما عىل مؤًرشا باعتبارها
الكارما عىل الرتكيز إعادة إن اآلخرين. مع املتطورة وعالقاته للشخص املتطور الذاتي
الذي فاملجتمع فيها؛ الظلم وصور الطائفة أهمية من يقلل لشارما، وفًقا األسلوب، بهذا
هذا مستقبل بتحسني يتعلق فيما مبارشة مسئولية يتحمل أنه شخص كلُّ فيه يدرك
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باعتبارها الطائفة إىل النظر فيه يختفي مجتمًعا سيكون القادمة؛ حياته من بدًال العالم
العاَلم يف العمل أهمية حول كريشنا تعاليم إن شارما ويقول السابقة. لألعمال مقياًسا

ممكنًا. ذلك تجعل التي هي العمل، هذا نتائج نبذ مع
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امللحمي التقليد سون: املقدَّ األبطال

يوم كل صبيحة من والنصف التاسعة الساعة يف هنديٍّا مليون ثمانون يفعل كان ماذا
١٩٨٧؟ عام يف أحد

تليفزيون به يوجد مكان أي أو — مقاهيهم أو منازلهم يف يجلسون كانوا لقد
الكشمانا وأخيه سيتا وزوجته راما باإلله الخاصة باألحداث املليئة الدراما ملشاهدة —
املسبقة معرفتهم من الرغم عىل منها، أحٌد يسأم لم «رامايان». التليفزيونية امللحمة يف
األمر وصل أسبوًعا، ٥٢ بعد البداية يف املسلسل حلقات انتهت عندما الواقع، ويف للقصة.
الستكمال الحلقات من املزيد بإنتاج مطالبني العمل عن اإلرضاب إىل املتفرجني ببعض
املسلسل نهاية قبل أخرى مناسبة ويف أخرى). حلقة ٢٦ بالفعل (وأُنِتجت القصة
باملسلسل امُلعَجبون قطع يُقتَل، أن وشك عىل رافانا الرشير كان وعندما قصرية، بفرتة
للمناشدة املسلسل فيه ر يصوَّ الذي التليفزيوني االستوديو إىل وصوًال طويلة رحالت
كان وإنما اليومية، الحياة مشاكل يتناول عاديٍّا عرًضا املسلسل يكن لم عنه. بالعفو
بثَّ فقد ساجار؛ راماناند اآلن، شهريًا صار الذي مخرجه وصفه مثلما مقدسة ظاهرة
طاقم ضمَّ إذ الوطنية؛ بالوحدة أيًضا مؤقتًا وشعوًرا بل االنتشار، واسَع بالتعبُّد إلهاًما
بالرسد منه الطقيس بالعرض أشبه كان وهندوًسا. ومسلمني سيًخا واملتفرجني؛ التمثيل
الخاصة واملؤثرات والديكور والحوار املالبس مت وُصمِّ املمثلون فاْخِتري التليفزيوني؛
مثَّلوا الذين والشياطني باآللهة يُعرَّفون املمثلون وصار برشي. ال ، سماويٍّ بعاَلم لإليحاء

منهم. الربكة ويطلبون أقدامهم يلمسون الناس وصار شخصياتهم،
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«رامايانا». مللحمة التليفزيونية دوردارشان قناة معالجة يف وسيتا راما :1-4 شكل

عىل روايتها وأُعيدت وتُذكِّرت رويت التي راما، عن الشهرية الهندية القصة هذه
من هائل ولعدد الهندوس لكل معروفًة السنني، من وخمسمائة ألفني عن يزيد ما مدار
أقاربهم، أو آبائهم من الصغار الهندوس األطفال يسمعها العالم؛ حول اآلخرين الناس
أو الرواة من القرويُّون ويسمعها ديفايل، عيد يحني عندما املدارس يف األطفال ويتعلَّمها
بإمكان صار واليوم العرائس، عروض ويف (رامليال) الشعبي املرسح عىل تُعَرض يََرْونها
هذه حول لديهم املفضلة املسلسالت تشغيل وفيديو تليفزيون أجهزة منهم لديه َمن

مرة. من أكثر تشغيلها وإعادة امللحمة
الذي االستثنائيِّ النجاح بسبب املتابعني أصاب الذي االندهاش من الرغم عىل
موضوع تقديم من لتمكُّنه أيًضا له وَمْدحهم بل التليفزيوني، «رامايان» مسلسل قه حقَّ
تعرض فقد تجاري؛ وسط عرب الجماهري من الهائل العدد لهذا أخالقية ومسائل ديني
، الجنيسِّ ب والتعصُّ املسلسل، يف العاطفي لإلفراط ًها موجَّ النقد وكان االنتقادات. لبعض
التي القومي اإلذعان روح البعض واحتقر فيها. امُلباَلغ واألخالقيات الدقة، إىل واالفتقار
األهمية عىل أكدوا َمن جانب من االنتقادات أهم ولعل لخلقها. يسعى كان املسلسل أن بدا
وأفكار. ِقيَم من بها يرتبط وما للقصة معينة رواية تبنَّى قد أنه هو للمسلسل الدينية

شهرة وأكثرها راما. قصة أو «رامايانا» مللحمة الروايات من اآلالف توجد ربما
من العديد هناك لكن نارادا، الحكيم إليه نقلها التي لفامليكي املنسوبة الرواية هي
هذه وتركِّز الشفهية. الروايات من يُحَىص ال عدد إىل باإلضافة املكتوبة، األخرى الروايات
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أخرى تركِّز بينما نفسه راما عىل يركِّز منها فالكثري مختلفة؛ شخصيات عىل الروايات
رشيرة، كشخصية تصوِّره وال رافانا، الشيطان عىل الروايات بعض ويركِّز سيتا. عىل
كبطل أيًضا ره وتصوِّ بل للتضليل، أيًضا تعرَّضت وربما وشجاعة، قوية كشخصية وإنما
دول يف تمثيلها وتمَّ اللغات، لعرشات امللحمة هذه تُرجمت ولقد ملتزم. ثائر أو رشير
واملتعددة املختلفة الفنية واألنواع الروايات فهل الهندية. القارة وشبه آسيا رشق جنوب
واملجتمعات التقاليد يف ع تنوُّ عمًقا؛ أكثر ع تنوُّ إىل تشري راما قصة خاللها من نُِقلت التي
ببعض بعضها يرتبط التي ذاتها، «الهندوسية» أشكال يف ع تنوُّ الهندوسية، واملمارسات
هذا من األخري الفصل حتى االنتظار عليك ما؟ رسديٍّ خطٍّ خالل من ضعيًفا ارتباًطا

السؤال. هذا عن اإلجابة ملعرفة الكتاب
التقليد أهمية عىل سنطَِّلع السابع، الفصل يف ثم الفصل، هذا من الحق جزء يف
الجماعاُت بها واستَخدمت َفهمت التي الكيفية عىل التعرُّف خالل من الهندي امللحمي
للقصة مقدمة سنطرح البداية يف لكننا وأفعالهم. «رامايانا» ملحمِة شخصياِت املختلفُة

لفامليكي. املنسوبة الشهرية للرواية الرئيسية لألحداث ملخص ييل وفيما ذاتها،

«رامايانا» ملحمة عن رسيعة نبذة (1)

راما، وكان الثالث، زوجاته من أبناء ة بعدَّ أيوديا َمِلك داشاراثا ُرِزق التضحية، بفضل
العرش. عىل أباه سيخلف الذي هو أيوديا، مواطني بني شعبية وأكثرهم األبناء هؤالء أكرب
من وْعد عىل حصلْت بهاراتا، ابنها وعىل نفسها عىل منها خوًفا كايكي، أبيه زوجة لكن
إىل الذهاب عىل راما ووافق حاكًما. بهاراتا وتنصيب الغابة إىل راما بنفي داشاراثا
بها فاز التي املخِلصة راما زوجُة سيتا، وطلبْت امُلكَره. والده لطلب منه طاعًة الغابة؛
راما. بمصاحبة لهما السماَح الكشمانا، املخِلص األصغر أخوه وكذلك للقوة، مسابقة يف
كان ما راما لكن العودة، راما من راجيًا قصرية فرتة بعد بهاراتا وتبعهما املدينة، تركوا
بصفته وحكم العرش، عىل راما ي ُخفَّ ووضع أيوديا، إىل بهاراتا فعاد وعَده. لينقض

راما. غياب يف العرش عىل وصيٍّا
والتقائهم الجميلة الغابة يف تجوُّلهم بعد صومعة يف والكشمانا وسيتا راما استقر
راما إغواء حاولْت التي رافانا، الشيطان أخُت هناك وجوَدهم واكتشفْت اد. الزهَّ بسكَّانها
النكا، حاكم القوي، أخيها إىل أرسعت الكشمانا، يد عىل ُجِرحت أن وبعد سيتا. وتدمري
جمالها. عن الحديُث مشاعَره أثار أن بعد سيتا اختطاف رافانا وقرر حدث. بما وأخربتْه
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غزال، صورة يف التجسد طريق عن األخَويْن إْلهاء من تمكَّن آَخر، شيطان وبمساعدة
النكا. يف مدينته إىل وأخذها . تقيٍّ رجل صورة يف تنكَّر أن بعد سيتا رافانا اختطف

راما ساعد البداية، يف وتحريرها. سيتا عىل للعثور بالِقَردة والكشمانا راما استعان
ِقَردته سوجريفا فأرسل ملوقفه، مشاِبه بموقف يمرُّ كان الذي سوجريفا، األمري، القرَد
ستتحرَّر بأنها وطْمأَنَها النكا يف هانومان، املقدس، القرد عليها وعثر سيتا، عن بحثًا
لديه التي باملعلومات وأخربه ليُخِربه، راما إىل وعاد هرب لكنه هانومان، وأُِرس قريبًا.
روا ودمَّ القرود، من جرس عىل النكا إىل املعاونني من وجيشه راما وعَرب سيتا. مكان عن
لدى قضتْه الذي الوقت بسبب سيتا من نََفر راما لكن سيتا. مع منترصين وعادوا رافانا،

بفضيلتها. لتُقِنَعه النار اختبار وخاضِت رافانا.
ة ِعفَّ بشأن ترتدد ظلَّْت اإلشاعات لكن أيوديا، إىل عودتهم عند َمِلًكا راما أصبح
وأنجبِت القصة). هذه يروي (الذي فامليكي إىل هي ولجأْت ُمكَرًها، راما فنََفاها سيتا،
مرة، أول فيها نشأْت التي األرض يف لتختفَي ذلك بعَد العالم وغادرِت التوءم، راما ابنَْي

أتباعه. مع السماء إىل الحزين راما ارتََقى ثم

«رامايانا» وملحمة الدارما (2)

واحًدا موضوًعا ثمة لكنَّ أيًضا، لها التفسريات تعددت راما، لقصة املختلفة الروايات مع
الدارما قبُل، من أوضحنا ومثلما الدارما. وهو أَال التفسريات؛ هذه من العديد يف مشرتًكا
من وكان والحقيقة. والواجب والقانون النظام عن يعربِّ الهندوسية يف ُمِهمٌّ مفهوم
االجتماعية الطبقة حسب (سفا-دارما) بهم الخاصة بالدارما االلتزام الناس من ع املتوقَّ
وكان «فارنا-أرشاما-دارما». مصطلح جاء هنا ومن (أرشاما)، الحياتية واملرحلة (فارنا)
مشرتكة مسئولية واآللهة البرشية بني والعالقة العالم يف االجتماعي النظام عىل الحفاظ
«مانوسمريتي» كان وقد الدارما. خدمة يف فرد كل سلوك اختلف وإِن الجميع، لها يتحمَّ
ملحمة يف لكن كذلك)، النساء (وواجبات الواجبات هذه فيه ذُِكرت الذي الرئييس النص
الصحيحة واألفعال القرارات طريق عن ذ تُنفَّ الدارما نرى فامليكي، برواية «رامايانا»
الخاص طريقه منهم لكلٍّ فكان املخلصهانومان؛ ونصريه وإخوته وزوجته ووالده لراما

إليه. ينتمي الذي الصحيح املجتمعي النظام لخدمة اتِّباعه عليه يجب الذي
عن قصة — «مهابهارتا» األخرى العظيمة امللحمة شأن شأنها — «رامايانا» إن
مقارنًة ثانوية أدوار لكنها فيها، أدوارهم اد والزهَّ الربهمية َكَهنة ويلعب املحاربني. مجتمع
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دراسة «رامايانا» ملحمة إن والشياطني. القرود من واملحاربني املاِلكة أيوديا أرسة بأدوار
البرشية. والعالقات لألدوار دراسة أيًضا لكنها امللوك، لحكم

مخالفة من ذلك عليه بدا ما رغم راما ونفى كايكي منه طلبتْه ما داشاراثا فعل ملاذا
الكامل علمه من الرغم عىل ذلك عىل بالفعل راما وافق وملاذا املستقبلية؟ أيوديا ملصالح
والطاعة. الصدق عىل يقوم السليم النظام إن عليهم؟ َمِلًكا يريدونه أيوديا مواطني بأن
أن يجب ابنًا، بصفته وراما، بوعده؛ يحنث أالَّ يجب وحاكًما، زوًجا بصفته وداشاراثا،
امتأل الذي — الكشمانا وجادل مصريه، النفي أن راما أدرك طاعة. يف والده قرارات يقبل
الذي راما، ترصف ويُقدَّم والده. لكلمات امُللِزمة الطبيعة عىل بالتأكيد — بالسخط قلبه

به. يُحتذَى كنموذج املوقف، لقبول أخيه استعداد لعدم مخالًفا بدا
الدارما. لتنفيذ أخرى ُفَرًصا براما وعالقتها سيتا سلوك أتاح أخرى، ناحية من
واجبها أداء عليها ينبغي إذ بالفارنا-أرشاما-دارما؛ الوفاء الزوجة من ع املتوقَّ من فليس
بالرغم الغابة إىل راما مع بالذهاب سيتا وقرار (سرتي-دارما). زوجة ثم ابنة، بوصفها
كانا رافانا؛ بالط يف قضتْه الذي الوقت أثناء يف لزوجها تها بعفِّ والتزامها اعرتاضه، من

(دارما-باتني). بواجباتها وملتزمة مخلصة لزوجة مالئمني ترصفني
يف تها عفَّ دليل رؤيته من الرغم عىل أيوديا، إىل عودتهما بعد راما نفاها إذن، ملاذا،
الذين املعارصين الغربيني القرَّاء نظر يف الرحمة عديم ترصًفا ذلك يبدو قد النار؟ اختبار
أهم للمجتمع السليم النظام الهندويس، العالم يف لكْن السعيدة. النهايات عىل اعتادوا
به الخاصة للدارما وفًقا والترصف التفكري راما عىل يجب أخرى، مرة الفرد. رغبة من
سيتا؛ ة بعفَّ الشخيص اعتقاده أو ميله عىل لدوره األولوية يعطي أن فيَِجب ملًكا؛ بصفته
الشك تسلل إىل ذلك عن الناتج واالضطراب رافانا من زوجته حماية يف فشله أسفر فقد
ذلك يتبع قد الذي االجتماعي واالضطراب مخاوفهم عىل القضاءُ وصار رعيته، عقول إىل
— مثايل ملك راما للملحمة، فامليكي رواية ويف برباءتها. علمه من بالرغم األسايس، واجبَه
يُشار القصة، انتهاء فقبل النهاية؛ قرب باألحرى أو النهاية، حتى — سعيًدا يكن لم وإن
ملحمة يف كريشنا شأن وشأنه العظيم. فيشنو لإلله (أفاتارا) تجسيد أنه عىل راما إىل
بالقوى لإلطاحة العالم إىل — برشية هيئة يف إلًها بوصفه — راما يأتي «مهابهارتا»،
الفصل انظر التفاصيل، من (ملزيد القويم السلوك يف مثًال وليرضَب الدارما، تهدم التي

الخامس).
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واإللهات وديفي سيتا (3)

رافان؟ الرشير وامللك رام الطيب امللك بني املعركة تمثيل يف رأيُكم ما األول: القريب
رام؟ دور لعُب يمكنني هل أنا:
فتاة. فأنِت ، كالَّ الثاني: القريب

تمثيل. مجرد إنه أنا:
سيتا؟ الطيبة، امللكة رام، زوجة دور تلعبي أن يف رأيِك ما الثالث: القريب

طيبة. شخصية سوى ليست إنها يشء. أي تفعل ال سيتا لكن أنا:

التليفزيونية الربامج ومقدمة الكاتبة — الشابة جافري مادهور بني املحادثة هذه يف
«مطيعة»، سيتا. تجاه األفعال ردود أحد نالحظ الذكور، وأقاربها — اآلن املشهورة
عند الفور عىل الذهن عىل تطرأ قد التي الِخصال هي تلك «جميلة»، «طيبة»، «وفية»،
إنها وصمودها. سيتا شخصية قوة تَظَهر فامليكي، قصة يف حتى لكن سيتا. وصف
أَظَهَرْت وقد صوابًا. تراه ما لتفعل قضيتها عن الدفاع عليها لزم لكن شك، بال مطيعة،
أعماق من نفسها عن دافَعْت تحريرها، وعند رافانا. لرغبة تستسلم ولم للنفس، ضبًطا

السلبية. عن يكون ما أبعد إنها راما. اتهامات ضد قلبها
الكثري وجْدَن الالتي الهنديات النساء عنها تغفل لم الشخصية يف القوة وهذه
بوصفها لها الشائعة النظرة من الرغم وعىل سيتا. شخصية يف به اإلشادة يمكن الذي
يف رؤيتها الرجال من الكثري يودُّ التي السمات وهي والوالء، والطاعة للخضوع نموذًجا
فطرحت سيتا؛ سلوك من أخرى مستفادة دروًسا النساء تستقي ما فكثريًا ، زوجاتهنَّ
من األمر كان «كيف التايل: السؤال تشاترجي، ديبجاني الربيطانية، الهندوسية الشاعرة
النار، اختبار يف تشاترجي وترى جانبها. من القصة لرواية سيتا داعيًة نظرِك؟» وجهة
بسبب املعارصات الهنديات النساء بني املتكررة الوفاة حاالت كلَّ سيتا، له خضعت الذي
املعارصة. الحياة يف العزباء األم لها تتعرض التي امِلحن سيتا نفي يف أيًضا وترى املهر،
وتستنتج السابع.) الفصل انظر به، املرتبطة واملشكالت املهر حول املناقشة من (ملزيد

خرافية. قصة ليست سيتا قصة أن تشاترجي
بعض مختلفة صورة سيتا تأخذ «رامايانا»، مللحمة األخرى الروايات بعض يف
بقوة تتمتع أنها عىل سيتا تُصوَّر لتولسيداس، الشهرية الهندوسية الرواية ففي اليشء؛
باللغة إرامافاتارام رواية ويف العظيم. شيفا اإلله قوس رفع عىل وبالقدرة بطولية

58



امللحمي التقليد املقدَّسون: األبطال

زوجها يدفعها مربَّر، نحو عىل وتهكمية غاضبة شخصية صورة يف سيتا تُقدَّم التاميلية،
الشعبية، النساء أغاني ويف عليه. اللفظي الهجوم إىل االتهامات إليها ه يوجِّ الذي القايس
— كامرأة حياتها يف املهمة األحداث وتُروى حيوية. أكثر بنحٍو ر تصوَّ سيتا تزال ال
وعىل الغابة، يف لها حدث ما إىل باإلضافة — ِالبْنَيْها ووالدتها وحملها وزواجها بلوغها
املغنيات أن إىل األغاني كلمات وتشري خاضتْه. الذي االختبار أثناء ويف النكا، جزيرة
بها؛ مرَّت التي واالبتالءات لها، زوجها فهم وسوء ومشاعرها، سيتا خربات جيًدا يُْدِرْكن

مثلهن. فهي
الدعاء يف الهندوسيات النساء ترغب وعندما إلهة. كْونها من أكثر عظيمة بطلة سيتا
إلهات من العون يطلبَْن وإنما سيتا. يخَرتْن ال بركاتها، عىل للحصول الصيام أو إللهة
القوية، املحاربة دورجا، أو شيفا، لدى ع التشفُّ يمكنها التي البارعة اإللهة بارفاتي، مثل
اشتُِهْرَن خارقات نساء إنهن املرعبة. األم كايل، أو للمنزل، السالم جالبة ما، سانتويش أو
الهندوسية األساطري وتزخر . يَعبُدُهنَّ من رغبات تحقيق عىل وقدرتِهنَّ اإللهية بُقَواُهنَّ
لها يبجِّ التي العظيمة ديفي لإللهة صوًرا بوصفهن أيًضا إليهن يُنَظر لكن باإللهات،
«ديفي-ماهاتميا» يف قصتها وتُروى ومرشدتهم. منقذتهم بصفتها الهندوس من الكثري
الناجحة، بالشخصية النص هذا يف وتُوَصف بورانا»). «ماركانديا من جزء (وهو
واإللهة اإللهية، رة واملدمِّ واملالذ، العظيمة، وباألم نفسه، الوقت يف واالنفعالية والقاسية
وأمبا ودورجا الكشمي مثل املحددة هيئاتها يف السمات هذه وتتجىلَّ والحامية. ة، الخريِّ
عليها فأُطِلق عامة. داللة ذات أسماءً أيًضا ُمِنحت لكنها الكثري. وغريها وبارفاتي وكايل
باإللهني ديفي وترتبط امُلبِدعة. القوة أي و«شاكتي»، الكبري؛ الوهم أي «ماهامايا»، اسم
ييل فيما وسنستعرض الحاكمة. أو امللكة تُعتَرب ذاتها لكنها وشيفا، فيشنو شأنًا، األرفع

قصتها.

ماهاتميا» «ديفي عن رسيعة نبذة (4)

قتلُه، لبرش يُمِكن ال أنه جاموس، شكل عىل الذي الشيطان ذلك ماهيشا، يتأكد عندما
إندرا، وينسحب يتعاركان قريبًا. السماء سيغزو أنه من إندرا اإلله ويحذِّر العاَلم ر يدمِّ
من وتنبثق صدورهم، الغضب فيمأل وفيشنو، وشيفا براهما العظيمة، اآللهة إىل ويلجأ
أخرى آلهة وتمنحها باألسلحة، فيزوِّدونها ديفي؛ وهي أال جميلة؛ امرأة اإللهية أجسادهم

«النرص!» اآللهة ويصيح املروِّعة ضحكتها فتعلو لترشبه، ونبيذًا لرتكبه أسًدا
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األخبار إليه فينقلون يحدث، ما ملعرفة شياطينه يرسل ذلك، ماهيشا يسمع وعندما
رسله. وتذبح فرتفضه زواج، عرض لها فريسل الرائعة، وخصالها ديفي جمال عن
املعركة ويف الدارما. حماية يف تتمثل والتي مهمتها، عن تُعِلن ماهيشا، يتبعهم وعندما
ظهر عىل ومن النبيذ ترشب ديفي لكن األشكال، من العديد ماهيشا يتخذ ذلك، تيل التي
الكبري. ديفي إنجاز عىل الثناء يف اآللهة ويأخذ وُقرصها. الثالثيِّ برمحها تقتله أسدها

جاموس. شكل عىل الذي الشيطان ماهيشا، تقتل دورجا :2-4 شكل

وال تتزوج، لن فهي وفيَّة؛ زوجة بوصفها للمرأة الربهمية الصورة ديفي تخالف
تُذِعن ال وعدوانية، محاِربة إنها إلًها. أم كان شيطانًا فيها، التحكُم ذََكر ألي يمكن
وتَحَظى النبيذ ترشب لكنها ، الحبُّ يملؤها جميلة مثالية، امرأة تبدو تضعف. وال
جبينها من إفزاًعا األكثر كايل اإللهة ديفي تُخِرج أخرى، رواية ويف باالستقاللية.
قوة لكن املتديل. لسانها من يقطر ودم مقطوعة وأذرع برءوس كايل وتظهر الغاضب،
جانب من أيًضا وإنما اآللهة، جانب من فقط ليس جماحها؛ كبح يمكن العظيمة ديفي
حامية ا أمٍّ (شاكتا) العابدون هؤالء فرياها لها؛ القرابني ويقدِّمون بورع لونها يبجِّ َمن

ولد. أو زوج بال أنها من الرغم عىل عظيمة،
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الهندوسية واألمة وراما، األم، (5)

واستُخِدم الهند. يف واإلخالص الوالء مشاعر الويفِّ وامللك الحامية األم صور أثارت لقد
ماتا»، «بهاراتا مفهوم فيَُعد باألمة؛ مرتبطني كرمزين الحديث العرص واإلخالصيف الوالء
استخدمه الذي املفهوم وهو دياناتهم، اختالف عىل للهنود مألوًفا مفهوًما األم»، «الهند أي
«باندي قصيدة اختار الذي الهندي، الوطني املؤتمر حزُب القرن هذا من سابق وقت يف
األذهان يف يُثار املفهوم هذا يزال وال الوطني. النشيد لتكون لألم»، «تحية أي ماتارام»،

األم». الهند «تحيا أي جاي»؛ كي ماتا «بهاراتا صيحة مع
الحاكم بوصفه هندوسية، قناعة لديهم َمن سيما ال أيًضا، لراما القوميون يهتف
يف مسجد ُدمر الهند، بشمال أيوديا ويف إليها. تاقوا طاملا التي الهندوسية للدولة اإللهي
منه أقدم معبد موقع عىل بُني أنه اعتقدوا الذين الهندوس بعض أيدي عىل ١٩٩٢ عام
لكن كبري. جدل مثار الشأن هذا يف التاريخية والحقائق راما. ميالد ذكرى يخلِّد بكثري
تثريه وما القوية القصص عىل وإنما الواقعية، األدلة عىل يقوم ال الشائع الديني ر التصوُّ
التليفزيون يرددها َظلَّ راما عن إحداهما قصتان؛ التصوُّر هذا عىل فطغى مشاعر؛ من

مقدسة. هندوسية أرض عىل إسالميٍّ عبادة مكاِن وجود عن والثانية أسبوع، كل
السياسية األحزاب أحد وخطاب الهندوسية الجماعات حمالت بسبب الخالف احتدم
الهندية، املدن يف الطائفي العنف اندالع ذلك وتال املسجد. فُهِدم الهندوسية، القومية

والهندوس. املسلمني من وفيات ووقوع
يوجد ملاذا هو: اآلن السؤال لكن الفصل، هذا يف اآللهة من العديد عىل تعرَّفنا لقد
وكيف اإللهي؟ الوجود يُفهم كيف الهندوسية؟ يف واإللهات اآللهة من الهائل العدد هذا

يُعبَد؟
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اإلهلي الوجوُد

سياسية» دوافع ذات «خدعة ،« إلهيٌّ «فضل بسيط»، علميٌّ «تفسري «هلوسة»، «معجزة»،
املتابعني محاولة مع الصحف يف الرئيسية العناوين احتلَّت التي العبارات تلك كانت …
من — جانيشا لإلله املجسدة الصور كل رشب أسباب تفسريَ ١٩٩٥ سبتمرب ٢٢ يوم
املخلصني. اإلله أتباع من لها امُلقدَّم ِللَّبَن العالم أنحاء جميع يف — ذلك ونحو تماثيل
ُمنقسمني أنفسهم الهندوس ووجد واإليمان. العلم بني القديُم الجدُل جديٍد من واشتعل
نطاقها؛ من اندهاشهم بقدر الظاهرة حدوث من يندهشوا لم لكنهم الظاهرة، تلك حول
العجيب لكن الهندية، الدينية الحياة يف شائع أمر الصغرية واملعجزات اإللهية فالتجلِّيَات
اإلله من العجيب الفعل هذا الهندوس غري من وأصدقاؤهم الهندوس يشهد أن هو

العالم. أنحاء جميع يف جانيشا

رموز؟ أم أوثان (1)

يفرس كيف لكن شك، بال ونفسية علمية تفسريات ثمة يرشب؟ أن لتمثال يمكن كيف
فالتماثيل (مورتي)؛ والرموز التماثيل بني الَفْرق فهم أوًال، يجب األمر؟ هذا الهندوس
القليلة النحتية واألعمال الهندوسية للمعابد الخارجية الواجهات تغطي التي الحجرية
فن عن حيوي بنحو كلها تعربِّ الهند؛ أنحاء بجميع املنترشة بالكهوف والنقوش الربوز
عظيمة، فنية بمكانة التماثيل هذه تحظى مآثرهم. وقصص واإللهات اآللهة تصوير
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أما فقط. استثنائية حاالت يف سوى بالعبادة جديرة تُعتَرب ال لكنها ، بحبٍّ نُِحتت وقد
يسكنه ألْن تْه أعدَّ طقسية عملية يف ونُِصب أُنِشئ فقد املعبد، «داخل» املوجود الرمز
(واملعبد الرمز ونِسب ات، للنحَّ التأميلَّ األسلوَب الدينيُة النصوُص وتصف اآللهة. أحد
يُكرِّس الرمز، يُصنَع أن وبمجرد سيسكنه. الذي اإلله وخصائص فيه)، سيوَضع الذي
الرمز، جسم من مختلفة أماكن يف آلهة عدة ويضعون للتقديس، الصورة الربهمية كهنة
االعتناء ويجب الرمز يف اإلله يتجىلَّ اللحظة، تلك من وبدءًا (برانا). حيٍّا نََفًسا فيه ويبثُّون
عالقة وجود املمكن من ذلك بعد ويصري الحب. ومنُحه ُمكرَّم، كضيف وخدمته به،
معابدهم الهندوس فيزور (دارشانا)؛ الرؤية خالل من واإلله امُلتعبِّد بني وثيقة متبادلة
أو كريشنا لرَيَْوا أي «الدارشانا»؛ ليؤدوا أبعد حجٍّ أماكن إىل برحالت يقومون أو املحلية

اإلله. هذا ويراهم يختارونه، آخر إله أيَّ أو شيفا أو ديفي

«معجزة» يف جانيشا اإلله تماثيل ألحد اللبن من ملعقة يقدِّم املؤمنني أحد :1-5 شكل
.١٩٩٥ سبتمرب

أداء األوروبيون الة والرحَّ التجار شهد عرش، والثامن عرش السابع القرنني يف
بوصفه ويومياتهم خطاباتهم يف األمر ُمنتقدين فكتبوا مرة، ألول للدارشانا الهندوس
فكان نفسها، األفعال ردود الالحقة املسيحية التبشريية البعثات وكررت أوثان». «عبادة
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الذين الربوتستانت املسيحيني بني سيما ال ، وضاالٍّ ممقوتًا العبادة من النوع هذا يَُعدُّ
«األوثان» تعدد من أيًضا هؤالء ذُِهل وقد الصورة. يف ال الكلمة، يف إلههم يُدركون
اآللهة من بالعديد يؤمنون أي ُمِرشكون؛ قوم الهندوس أن واستنتجوا الهندوس، لدى
نفسه؛ الوقت يف مدهش أنه رغم نظرهم، وجهة من ً خطأ كان الذي األمر واإللهات؛

واحد. إله هو — القدس) والروح واالبن (األب كيانات ثالثة أنه رغم — فإلههم

جانيشا

وقدرته تابعيه لطلبات العطوف إلصغائه الهندوس يحبُّه فيل برأس إله هو (جاناباتي) جانيشا
استحمامها، أثناء يف ليحِميَها يوم ذات أمه خلقتْه وبارفاتي، شيفا ابن وهو العقبات، إزالة عىل
مقرِّ إىل بالدخول له سماحه لعدم رأسه قطع ابنه، بهوية علم عىل يكن لم شيفا ألن ونظًرا
أول برأس الحياة إىل جانيشا بإعادة شيفا ووعدها شديًدا، غضبًا بارفاتي فغضبْت بارفاتي؛

فيًال. املخلوق ذلك وكان به، يمرُّ مخلوق

ملء دائًما ويحمل الجسم، ممتلئ وهو له. مطيَّة أو كعربة إما فأر، مع دائًما جانيشا ر ويُصوَّ
الحلوى. من طبق

ظاهريٍّا عليه حكموا وإنما رأَْوه؛ ما وراء الالهوتي املنطق امُلعلِّقون هؤالء يدرك لم
علماء أفكار إىل رسيًعا العودة علينا ينبغي أخطاء، من فيه وقعوا ما ولتجنُّب فقط.
نظام ومعتنقو رامانوجا تعلَّم فقد الثالث؛ الفصل يف تناولناها التي الفايشنافا الالهوت
يشء أهم وكريشنا فيشنو حبُّ وكان الحقة قرون يف ظهروا الذين ، الفلسفيِّ فيدانتا
منها ينبثق وفيما عليا، متسامية صورة يف صور: خمس يف يتجىلَّ اإلله أن نظرهم، يف
الوجود ويف الكون، يف الداخيل املتحكم صورة ويف ذاته، أو فرد كل قلب ويف (أفاتارا)،
ويمكن باطنيٌّ لكنه وعيلٌّ، متساٍم اإلله إن (مورتي). للتقديس امُلكرَّس الرمز داخل اإللهي
دة ُمجسَّ صورة يف كريم نحو عىل الرب ينبثق أن ويمكن نفسه. الوقت يف إليه الوصول
«رامايانا» ملحمة يف راما رأينا مثلما وذلك الحاجة، أوقات يف البرشية ليساعد (أفاتارا)

جيتا». «بهاجافاد يف وكريشنا

65



الهندوسية

درجات يمنحونها التي واملشينة الوضيعة املخلوقات لكم ذكرُت إذا األرجح، عىل تصدقوني، لن
الهنود. وثنية من بشاعة أو فداحة أكثر القدماء لدى وثنية من ما أنه ألرى وإنني اإللهي. الرشف

عرش الثامن القرن أوائل مارتن، بيري

بعض مع قدمني نحو طوله يبلغ قبيح صغري أسود شكل املبنى، منتصف يف وثن هناك كان
… الجحيم بجوار لوجودي ُقَشْعريرة جسدي يف ْت َرسَ … حوله املشتعلة األنوار

عرش التاسع القرن أوائل مارتن، هنري الكاهن

معبد ففي املعبد؛ يف للتقديس ُمكرًَّسا إلًها يكون عندما قربًا أكثر اإلله يكون
الصبية مع لعب حيث كريشنا، طفولة شهدت التي باملنطقة فريندابان يف رادها-رامان
ُمحبٍّ بوالء بخدمته ألتباعه كريشنا يسمح رادها، وغازل البقر رعاة من والفتيات
املاء مثل املختلفة؛ األشياء من الكثري ولرادها له وتُقدَّم احتياجاته. كل وتلبية (بهاكتي)
ى يُسمَّ طقس يف والتمجيد والطعام، والبخور، والزهور، واملالبس، والرشب، لالغتسال
يرتكونهما ثم ويعبدونهما، ويزورونهما، ويُلِبسونهما، امُلتعبِّدون، يوِقظهما «بوجا».
وديفي شيفا عىل تركِّز التي والشاكتية، الشايفية واملمارسة الالهوت ويف يوم. كل لريتاحا
فيشنو رموز فيه تتخذ الذي الوقت يف لكن مشابهة. وأنشطة أفكار هناك الرتتيب، عىل
أولئك شكل يتخذُّون الذين هم البرش الواقع، (يف برشيٍّا شكًال املعابد يف واإللهات وكريشنا
الدالِّ (لينجا) الرمز يف يسكن فهو الشكل؛ هذا شيفا يتخذ ما نادًرا واإللهات)، اآللهة
ودورجا، كريشنا رمَزي مثل «اللينجا»، م وتُصمَّ ملساء. أسطوانية صخرة وهو عليه،
العثور وعند أيًضا. طبيعيٍّ نحو عىل توجد لكنها خاصة، طقوس يف املعابد يف وتُنَصب
للتقديس. تكريسها عدم من الرغم عىل شيفا، اإلله بوصفها تُعبَد قد الطبيعة، يف عليها

والتوحيد التعددية (2)

تابعيه من له امُلقدَّم اللبَن رشبه حول األقاويل إن إذ جانيشا؛ اإلله إىل ذلك يُعيدنا
منازل يف ُصَوره أيًضا نت تضمَّ ولكنها املعابد، يف له املجسدة األشكال عىل تقترص لم
وأشخاص روحانيني ملعلمني رسوم أو صور أخرى مناسبات يف شوِهدت وباملثل، الناس.
األنشطة أن يبدو وال . إعجازيٍّ نحو عىل مقدًسا رماًدا أو ماءً تُخِرج وهي مقدسني
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وإنما طقسية، مراسم يف للتقديس ُكرِّست التي األشكال عىل فقط مقصورة املقدسة
هذه أن وعىل اإللهة، أو اإلله وفضل قوة عىل الهندوس الالهوت علماء من الكثري أكد
أو يُظهر قد اإلله أن إدراك طريق عن الالهوتي غري ر التصوُّ يف ينعكسان والفضل القوة
معاقبتهم. حتى أو تحذيرهم، أو مكافأِتهم أو تابعيه لتشجيع وقت أي يف إشارة يعطي
األقارب لخربات الرسدية والروايات املحلية والتقاليد «بورانا» يف املذكورة والقصص

عليها. وتؤكد الفكرة هذه تكرر والجريان

وديفي. لشيفا الطريق جانب عىل مزار :2-5 شكل

وشيفا فيشنو

جديرين واعتُِربا مشهورين، إلهني وشيفا فيشنو صار املتأخرة، «أوبانيشاد» نصوص عرص منذ
التوايل. عىل و«الشايفا» «الفايشنافا» باسم إليهم أُشري الذين تابعيهما من والخدمة بالعبادة
لة امُلسجَّ أساطريهما أو اإللهني هذين قصص ويف املذهبية، والتعاليم العقائدية املمارسات وظهرت
يف يعيش زاهد أنه عىل شيفا تصوير فتمَّ ؛ رمزيٍّ نحو عىل وصفهما تمَّ «بورانا»، نصوص يف
ومحارة وصولجانًا قرًصا األربعة أياديه يف يحمل اللون أزرق شاب أنه عىل وفيشنو الهيمااليا،

67



الهندوسية

لكنه املتسامي، األعىل اإلله هو يعبدونه َمن أن اإللهني هذين من كلٍّ أتباع واعتقد لوتس. وزهرة
خاللها من حصل إلهية بأرسة شيفا فارتبط نفسه. الوقت يف شخص كل داخل ويسكن باطنيٌّ
الظالم فرتات يف إنسان أو حيوان شكل باتخاذه اإللهي تأثريه عىل أكد فقد فيشنو، أما قواه. عىل
تجسيدية ُصَور عرش تسجيل تمَّ «بورانا»، نصوص ظهور فرتة نهاية ويف األخالقي. واالنحدار

وهي: فيشنو، لإلله رئيسية (أفاتارا)

السمكة. ماتسيا: •
السلحفاة. كورما: •

. الربيُّ الخنزير فاراها: •
األسد. ناراسيمها: •

القزم. فامانا: •
فأًسا. يحمل راما باراشوراما: •

راما. •
كريشنا. •
بوذا. •

يوجا». «كايل أو الظالم عرص نهاية يف سيأتي الذي األبيض»، «الحصان كالكي: •

راما تصوير فيتم ذاتيهما؛ يف وعظيمان مستقالن إلهان أنهما عىل وكريشنا لراما أيًضا نُِظر لقد
هانومان؛ املخلص وخادمه الكشمانا وأخوه سيتا زوجته وتصاحبه وأسُهًما، قوًسا يحمل كمحارب
به وتحيط الناي عىل يلعب للبقر راٍع كصبي عادًة تصويره فيتم كريشنا، أما املحارب. القرد
وفتاته (الجوبي). البقر رعاية عىل القائمات الفتيات يعاكس أو أصدقائه، مع يلعب أو األبقار،
تصوير ويتم املعابد. يف املوجودة والرموز اللوحات يف عادًة مًعا ويظهران رادها، هي املفضلة
بطل أرجونا يصاحب الذي الحربية العجلة سائق أو لعوب طفل صورة يف أحيانًا كريشنا

جيتا». «بهاجافاد

القرى خارج األنثوية األرواح عىل العثور كيفيُة ذلك عىل الواضحة األمثلة ومن
عن ة امُلعربِّ العالمات رؤية ويمكن والشجريات. والصخور واألشجار الحقول يف الهندية
يف املربوطة القماش ِقَطع ومنها مكان؛ كل يف األرواح هذه وجود تجاه الفعل ردود
املزيَّنة والصخور الطرق، جوانب عىل املرتوكة القرابني من وغريه والطعام الشجر، أفرع
شبح اسرتضاء عىل أدلة العالمات وهذه املسحوق. أو األحمر الطالء أو الفويل بورق
لكنهم سخطها، من خوًفا األشباح الناس يتجنب (ماتا). محلية إلهة أو أنثوي (بوت)
بالقرب األنثوية األرواح تلك تحوم بركاتها. أو بنَِعمها ليحظوا املحليات اإللهات يعبدون

68



اإللهي الوجوُد

أو باملوت ألوانه وسابًقا مشئوًما مصريًا — حياتها يف — فيها القت التي األماكن من
محليات، إلهات بوصفهن يُعبَدن الالتي السيدات، هؤالء وبعض أبناء. دون فيها ماتت

الجنائزية. أزواجهن محارق يف بالحرق انتهت حياتهن تكون قد
أن قبُل من رأينا فقد للطبيعة؛ خارق هو ما وجود واألشياء الناس يعكس أن يمكن
منفصلة أو اإلله أو املطلقة للحقيقة مطابقة اعتُِربت سواء وإلهية، خالدة (أتمان) الذات
أي باملهاتما؛ ذاتيٍّا إدراًكا أفعالهم تعكس الذين األشخاص عادًة ويوَصف عنه. أو عنها
أحد — التايل الفصل يف أكثر عنه سنتحدث الذي — غاندي كان وقد العظام. الذوات
تماًما، مختلف بأسلوب إلهي هو ما يُظِهرون آخرين أشخاًصا ثمة لكنَّ األشخاص. أولئك
(أو اإلله وإنما الفاعلني، أو املتحدثني هم يكونون ال يُتلبَّسون، فعندما التلبُّس؛ طريق عن
امُلبَْهَرجني الراقصني «تيام» آلهة تلبس كرياال، يف العيد موعد ويف بداخلهم. املوجود اإللهة)
ويف الدارشانا. طقس لعمل املتجمعة الجماهري مع ذلك بعد ويندمجون رائع، نحو عىل
بعَض دورجا اإللهة تسُكن الهند، بشمال أخرى ومناطق بنغال يف بوجا دورجا عيد أثناء
أتباعها، بني ترقص قد امُلتعبِّدين، هؤالء داخل تجسدها خالل ومن بانتظام. امُلتعبِّدين
أمًرا التجمع هذا مثل يف اإللهة وجود ويَُعد النصيحة. لهم وتقدم أسئلتهم، عىل وتجيب

للجميع. ومبارًكا ميمونًا
الزائرون كان فهل واألماكن، ور الصُّ من الهائل العدد هذا يف اإلله تجىلَّ إذا
ثمة أن شك ال اآللهة؟ متعددة ديانة الهندوسية أن افرتاضهم عند حق عىل األوروبيون
فسنجد «أوبانيشاد»، إىل لحظات عدنا إذا لكننا الهندوس، يعبدها اآللهة من هائًال عدًدا
الحكيَم الحقيقِة عن الباحثني أحُد سأل منفصَلني. ليسا الواحد واإلله املتعددة اآللهة أن

فأجاب: اآللهة، عدد عن ياجنافالكيا

وثالثة. آالف وثالثة وثالثة، ثالثمائة –
اآللهة؟ عدد كم ياجنافالكيا، ا، حقٍّ لكْن، بالطبع. نََعْم، –

وثالثون. ثالثة –
اآللهة؟ عدد كم ياجنافالكيا، ا، حقٍّ لكن، بالطبع. نََعْم، –

ستة. –
اآللهة؟ عدد كم ياجنافالكيا، ا، حقٍّ لكن، بالطبع. نعم، –

ثالثة. –
اآللهة؟ عدد كم ياجنافالكيا، ا، حقٍّ لكن، بالطبع. نعم، –
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اثنان. –
اآللهة؟ عدد كم ياجنافالكيا، ا، حقٍّ لكن، بالطبع. نعم، –

ونصف. واحد –
اآللهة؟ عدد كم ياجنافالكيا، ا، حقٍّ لكن، بالطبع. نعم، –

واحد. –
أوبانيشاد بريهادارانياكا أوبانيشاد:

ليكون التحديد وجه عىل اإللهات أو اآللهة أحَد الهندوس من كبريٌ عدٌد ل يُفضِّ
يطور قد الناس بعض لكن عادًة، ذلك األرسة تقاليد وتحدد (إشتا-ديفا). املختار إلههم
الحاجة أوقات أحد يف لصلواتهم الستجابته ربما معني، إله وبني بينهم خاصة عالقة
ويعبدونها. األخرى اآللهة من بالعديد أيًضا يعرتفون لكنهم الحلم، يف له لرؤيتهم أو
يُحَىص ال بعدد عالقته عن قصص تُروى واحد، إله فيها يَربز التي القصص يف وباملثل،
أو كريشنا أو ديفي أو برباهمان الهندوس يُعرِّفه قد الذي — فاإلله األخرى؛ اآللهة من
لكن التوحيد، عن تعبري التعددية فإن ثمَّ، ومن عديدة؛ وصور بأسماء يَظهر — ذلك غري
إذ نفسه؛ الوقت يف وتوحيدية اآللهة متعددة ديانة فالهندوسية ني؛ مهمَّ يظالن املفهومني

الهندوس. ملعظم العامة الخربة ويف فيها مكان الواحد واإلله املتعددة لآللهة

اإللهي للوجود االستجابات (3)

العطايا بتقديم الهندوس يستجيب ومقدٌَّس؟ إلهيٌّ هو ملا الهندوس يستجيب كيف
فيوجد أيًضا؛ أخرى وبطرق قبل، من أوضحنا مثلما األرواح، واسرتضاء لهم والقرابني
أو املنزل) يف مكان أطهر يَُعد (الذي املطبخ يف منزيلٌّ محراب الهندوس معظم لدى
واألشخاص املختارة آللهتهم ورسوًما صوًرا املحراب هذا يف يضعون أخرى. غرفة أي
.(3-5 شكل (انظر يوم كل والضوء والبخور واملاء الطعام لهم يقدمون وقد األتقياء،
طقس ألداء قريب ملعبد منتظمة بزيارات يقوم قد الهندوس بعض أن من الرغم وعىل
أيًضا، فيها يصومون قد (التي األعياد يف إال املعابد إىل يذهب ال فمعظمهم دارشانا،

الهدايا). ويقدمون األقارب، ويزورون معينة، أطعمة ويأكلون
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بومباي. يف بمنزلها املوجود املحراب يف تتعبَّد سوني بوشبا السيدة :3-5 شكل

الهندوسية واألعياد املقدَّسة األوقات

إن بل ألخرى، منطقة من تختلف وهي الهند، يف بها يُحتَفل التي األعياد من العديد هناك
أبريل. يف اآلخر والبعض أكتوبر يف البعض فيعتربها آلخر؛ مكان من تختلف نفسها العام بداية
تقويم فهو الغربي؛ امليالدي التقويم عن األعياد تواريخ حساب يف املستخدم التقويم ويختلف
مراحل مع يتزامنان ميضء، ونصف مظلم نصف عرش االثني أشُهره من شهر لكل ، قمريٌّ
وأداء معينة، آلهة بعبادة يتعلَّق فيما مشئومة أو ميمونة املختلفة القمرية األيام وتُعتَرب القمر.
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مهمة هو الوقت ذلك وتحديد يشء، لكل مناسب وقت فثمة والزواج؛ والسفر الصيام مثل أنشطة
م. امُلنجِّ

لألعياد، محددة تواريخ ذكر املستحيل من وامليالدي، الهندويس التقويمني بني لالختالفات ونظًرا
األعياد؛ هذه بكل الهندوس جميع يحتفل وال . تقريبيٍّ نحو عىل تحديدها املمكن من كان وإن
األعياد بعض ويقوم معني. إله ُعبَّاد يخصُّ اآلخر والبعض ا؛ خاصٍّ محليٍّا معنًى بعضها فيحمل
ييل وفيما املعابد. وزيارة الحجُّ فيها يَِشيع مناسبات يمثِّل اآلخر والبعض العائلة، أساس عىل

املهمة: األعياد ببعض قائمة

عىل ويرتبط أيام، لعدة العيد هذا يستمر األنوار. عيد هو (أكتوبر/نوفمرب): ديبافايل ديفايل،
تُقدَّم ما وعادة صغرية، مصابيح فيه تُضاء الكشمي. واإللهة وكريشنا راما باإللهني متنوع نحو

الهدايا. فيه

برج إىل الدخول سانكرانتي» «ماكار اسم يعني (يناير): لوهري بونجال، سانكرانتي، ماكار
األلعاب باستخدام عادًة به ويُحتَفل الحصاد، نهاية إىل األساس يف العيد هذا ويشري الجدي،

للشمس. ويُقدَّم األرز يُسَلق حيث نادو؛ تاميل والية يف «بونجال» ى ويُسمَّ والحلوى، النارية

لإلله العطايا تُقدَّم حيث الشايفا؛ للهندوس الرئييس العيد هو (فرباير/مارس): شيفاراتري
له. دة املمجِّ الرتانيم وتُنَشد شيفا

باملساحيق عادة فيه ويُلَقى هوليكا، تُدَعى شيطانة بهزيمة عادًة العيد هذا يرتبط (مارس): هويل
واإليذاء. الفرح عن للتعبري ن امللوَّ الطالء أو

«رامايانا». ملحمة فيه وتُقَرأ راما، مليالد السنوية بالذكرى احتفال هو (أبريل): نافامي راما

اإلله صور (أحد جاجاناث اإلله فيه يُسَحب الذي السيارات» «عيد هو (يونيو/يوليو): ياترا راثا
التي أيًضا الغربية املدن (ويف أوريسا بوالية بوري يف ضخمة عربة يف الشوارع أنحاء يف كريشنا)

كريشنا). هار حركة فيها تشتهر

أربطة الفتيات فيه تربط األرسية؛ العالقات عىل يؤكد عيد هو (أغسطس): باندهان راكشا
صغرية. وهدية الحماية مقابل إخوانهن معاصم حول

بذكرى يحتفل الذي الرئييس كريشنا عيد هو (أغسطس/سبتمرب): جاناماشتامي كريشنا
بورانا». «بهاجافاتا عادة فيه وتُقَرأ مولده،

للقوارب التقليدية السباقات تُقام حيث كرياال يف الحصاد عيد (أغسطس/سبتمرب): أونام
ثعابني. شكل عىل مة املصمَّ

والية أهايل بني خاصة أهمية وله جانيشا، باإلله يحتفل عيد هو (سبتمرب): جانيشتشاتورثي
ماهاراشرتا.
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«نافراتري»؛ ملدة ويستمر دورجا، لإللهة عيد هو (سبتمرب/أكتوبر): بوجا دورجا نافراتري،
الهند يف جوجارات والية أهايل به ويحتفل أمباماتا، لعبادة الشعبي الرقص من لياٍل، تسع أي

لعبادتها. لدورجا كبرية صور م تُصمَّ حيث بنغال؛ يف بأهمية العيد هذا ويتمتع وخارجها،

نافراتري؛ لعيد التالية الليلة يف ويكون «العارش»، يعني (سبتمرب/أكتوبر): دوسريا داشريا،
(رام-ليال) مرسحيات تُعَرض الهند، شمال من أنحاء ويف رافانا. عىل راما بانتصار يُحتَفل حيث

«رامايانا». ملحمة من القصة تروي

الصيام سيما ال أسبوعيٍّا، أو شهريٍّا تُقام التي الطقوس بعض هناك السنوية، األعياد إىل باإلضافة
يوم وتخصيص كريشنا لإلله فيه التوسل يتمُّ الذي الشهري إكادايش صيام مثل معينة، آللهة
دورات وطقوس (ميال)، املهرجانات أيًضا املهمة املناسبات وتشمل ديفي. لإللهة للصالة الجمعة
يُحتَفل الربيع فصل يف إجازة (وهو فايساخي عيد مثل القومية واملناسبات (سامسكارا)، الحياة

يناير). ٢٦) الجمهورية وعيد أبريل) ١٣ يوم بها

لة امُلفضَّ واآللهة املحلية التقاليد عىل تعتمد إذ الهند؛ أنحاء يف األعياد مواعيد تختلف
معينة أوقات يف اج للحجَّ جذب مراكز األماكن هذه تصبح وقد املقدَّسة. األماكن ووجود
ذلك يف املتواجدة) (أو املتواجد اإللهة) (أو لإلله السنوي االحتفال يف ربما العام؛ من
حجُّ املناسبات تلك أشهر ولعل . تاريخيٍّ أو أسطوريٍّ حدث لذكرى تخليًدا أو املكان،
الحج مراكز يف سنوات ثالث كل يُقام الذي «مهرجان») تعني («ميال» ميال» «كومبه
القادة ذلك يف بما األماكن، بتلك األتقياء من اآلالف فيجتمع املقدَّسة؛ األنهار ضفاف عىل
إليهم وينضم (سانيايس)، الزاهدين وأتباعهم الدينيني، القادة من وغريهم الشانكاريون،
الحياة يف واحدة مرة املهرجان منهم الكثريون يزور الذين الهنود، اج الحجَّ من املاليني

الربكات. عىل والحصول ، الروحانيِّ الجمع ورؤية لالغتسال،
يف الحديث نختتم وسوف الهندوس، من مختلفة استجابات اإللهي الوجود أثار لقد
اإلله وخدمة املعبد، يف اإلله تمجيد وهما: باختصار؛ منها استجابتني بتناول املسألة هذه

الجماعية. الدينية الحياة خالل من

املعبد مدينة مادوراي،
للعبادة عظيًما مكانًا ليست نادو، تاميل والية يف املوجودة هذه، القديمة املعبد مدينة إن
يف شهادة يَُعدان معبدها يف املستخدمان النحِت وفنُّ املعماريُة الهندسُة وإنما فحسب،
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الكبرية آلهتهم خدمة يف الهندوس من السابقة األجيال اتبعتْه الذي األسلوب عىل ذواتَيهما
وشخص َمَلكيٍّ قرص حول األصل يف تمركزت التي — مادوراي وقعْت ولقد وتمجيدها.
معبد مدينُة وتأسست الجنوب. عىل سيطرت ناشئة تَعبُّدية حركة تأثري تحت — امللك
بجميع املعابد فيه وتُقام تُرَعى كانت الذي الوقت يف املكان ذلك يف ومرموقة كبرية
التاسع القرن حتى امليالدي السادس القرن (من الحاكمة األَُرس يد عىل املنطقة أنحاء
مع السمات بعض يف ويشرتك الحقة، فرتة إىل للمعبد الحايل الهيكل ويرجع امليالدي).
واإلنشاء (جوبورام)، االرتفاع الشاهقة البوابات ناحية من الهند جنوب يف أخرى معابد
يحتوي ومعبدين الطقيسِّ لالغتسال كبري حوض وجود مع الشكل، مربع مخطط عىل
انتظار. وحجرة وأروقة (شيكارا) ذهبي برج تحت ُمقام داخيل ُقُدس عىل منهما كلٌّ
الجبل»؛ داخل املوجود «الكهف باسم املعبدين هذين من لكلٍّ املقدس املركز إىل ويُشار
إىل املتحوِّلة واملحاربة امللكة ميناكيش، أحدهما يف فتقيم املستضافة؛ اآللهة تُِقيم حيث
يف لينجا) يف تسكن التي شيفا، اإلله صور (أحد سونداريشفارا زوجها يقيم بينما إلهة،

الثاني. املعبد
وحدها، أحيانًا وتُعبَد زوُجها. وليس مادوراي، ملدينة الرئيسية اإللهة هي ميناكيش
ويف سنويٍّا. حاجٍّ ألف خمسني نحو سونداريشفارا من زواجها بمناسبة يَحتفل كان وإن
يتم أن وبعد الجميع، لصالح املعبد كهنة يقيمها التي العامة العبادة أيام من يوم كل
بنحو لسونداريشفارا محمولة صورة تُنَقل العطايا، من بوابل وإمطارهما تمجيدهما
قبل أرجوحتهما يف ويُهزان لإللهني األناشيد تُنَشد حيث ميناكيش؛ نوم غرفة إىل احتفايلٍّ

املغلقة. األبواب خلف مًعا الليلة قضاء
لحضور زائر ألف ٢٥ إىل ٢٠ من يرتاوح عدد يزوره قد باملعبد، العادية األيام ويف
عىل أيًضا يحصلون وقد بهم. الخاصة العبادة مناسك وأداء العام، «البوجا» طقس
١٠٨ عددها البالغ اإلله أسماء وتالوِة عنهم نيابًة العطايا لتقديِم الكهنة أحد خدمات
وسونداريشفارا ميناكيش لخدمة والسلطة والطهر الحق الكهنة هؤالء ويكتسب أسماء.
ويلبي محددة. وتكريس تأهيل لطقوس وخضوعهم معينة طائفة يف والدتهم بفضل
عامُة خاللها من يُقدِّم اتصال كقنوات أيًضا ويعملون اآللهة، حاجات الكهنة هؤالء

الربكات. عىل منها ويحصلون لآللهة العطايا امُلتعبِّدين
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مادوراي. مدينة يف ميناكيش معبد :4-5 شكل

تعبُّدية جمعية بكريشنا، للوعي الدولية الجمعية

معلم إىل اللجوء قبول طريق عن أيًضا اإللهي للوجود امُلتعبِّدين عامة يستجيب قد
(سامربادايا). املعلم هذا حول املتمركز الكيان األحيان بعض يف ويصبحون ، روحانيٍّ
بهاكتيفيدانتا يس إيه حول نشأت دينية حركة عىل األخري املثال هذا يف نظرة نُلِقي وسوف
لنرش والستني التاسعة سن يف وهو الهند ترك بنغايل (سانيايس) زاهد وهو سوامي،
يف الرجل ذلك أسسها التي الحركة رسيًعا وتطورت الغرب. يف وحبه بكريشنا الوعي
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لها وصار ،١٩٧٧ عام يف وفاته قبل بكريشنا، للوعي الدولية الجمعية وهي ،١٩٦٦ عام
الغرب. يف وكذلك النامية، الدول من وغريها الهند يف اآلن أتباع

بعبارتني علم عىل يكون فقد كتبهم اشرتى أو كريشنا هار حركة بأتباع اْلتََقى وَمن
يف كريشنا يوَصف له. البرشية واالستجابة اإلله عن األشخاص هؤالء أفكار تعكسان
اإللهية الشخصية أنه إىل إشارة يف لأللوهية»، العليا «الشخصية بأنه األوىل العبارة
اإلله إىل «العودة األخرى، العبارة ويف معها. التواصل إىل امُلتعبِّدون يسعى التي العليا
إىل العودة يف امُلتعبِّد رغبة عن التعبري يتم أيًضا)، الجمعية مجلة اسم (وهي األعىل»،
سوامي، بهاكتيفيدانتا كتابات من امُلتعبِّدون ويتعلَّم كريشنا. مع األبدية عالقته يف أصله
امُلتعبِّدين لدى (املعروفة بورانا» و«بهاجافاد جيتا» «بهاجافاد عىل تعليقاته سيما ال
ويمتد . الربِّ لخدمة ُفَرص أنها عىل أفعالهم كل إىل النظَر بهاجافاتام»)؛ «رسيماد باسم
ملانرتا الخاص اليومي اإلنشاد إىل ليصل املعبد يف كريشنا عبادة من أبعد هو ما إىل ذلك
يجب الذي اليومي والعمل بأمجاده، والتبشري الرب أسماء وإنشاد كريشنا، هار حركة

باستمرار. فيه الربِّ اسم تذكُّر
البنغايل القديس مناشدة — مؤسسها شأن شأنهم — الحركة هذه أتباع يكرر
كل يف كريشنا اسم نرش برضورة عرش، السادس القرن يف عاش الذي تشيتانيا،
االكتفاء عدم الحركة أتباع عىل يجب الجد، محمل عىل املناشدة هذه وألخذ ومدينة. قرية
يَْلَزُمهم وإنما ، الشخيصِّ الروحانيِّ التزامهم بتحسني فرديٍّ نحو عىل لكريشنا باالستجابة
فتُقدَّم يوجا). (بهاكتي التعبُّدية للخدمة والطريق كريشنا عىل اآلخرين تعريف أيًضا
الكتب ورشاء املحارضات وحضور دارشانا طقس وأداء املعابد لزيارة الناس إىل الدعوات
وتَتَِّخذ كريشنا. من املبارك الطعام وهو «الرباشادا» وتناول األعياد لربامج واالنضمام
الهند قرى شوارع يف رمًزا وهيئتَه كريشنا اسَم الحجِّ وطقوُس وامَلَواكُب العامة العبادُة

الغرب. يف الكربى واملدن
النطاق الواسعة االستجابة شأن شأنها — سبق فيما حة املوضَّ كريشنا عبادة إن
يمتد الهندوسية ُصَوره يف اإلله وجود أن عىل ودليل عاملية ظاهرة — جانيشا اإلله ملعجزة
ستكون التطور لهذا الطريق دت مهَّ التي التاريخية ات والتغريُّ الهند. حدود خارج إىل

الكتاب. هذا يف التايل موضوعنا
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واحلداثة واالستعامر اهلندوسية

راما. هللا يا أحيا، ألجلك
إلهي! يا بعبدك، رحماك

املساجد؛ يف إال يوجد ال اإلله كان وإن …
عداها؟ فيما األرض تكون فلَمن

؟ الحجِّ وأماكن َور الصُّ يسكن أن لراما هل
منهما. أيٍّ يف رآه أحد من فما

هاري؛ موطن الرشق إن
هلل. فهو الغرب أما

قلبي، داخل يتواجدان والرحيم راما لكن
إليهما. السعي يجب وحده املكان ذلك ويف

ُولِدوا: الذين والرجال النساء بعدد
لك. ُصَور إال جميًعا هم ما

«كبري» الصغريُ؛ راما هللا طفُل
وشيخه. الروحاني معلِّمه هو الواحد ذلك أن يَعرف

يف عاش بهاكتي شاعر وهو «كبري»، كتبها «تحذيرات» بعنوان قصيدة من جزء هذا
وكان الهند مغول حكم تحت فيه كانت الذي الوقت يف الهند بشمال عرش الخامس القرن
لكن اإلسالَم، اجني، النسَّ طائفة من كانت التي أرستُه، اعتنقْت وقد الُحكام. دين اإلسالم
األقل، عىل كبري، وَشَعَر إيمانية. مسألة كْونها من أكثر شكلية مسألة كان االعتناق ذلك
بقوٍة واعتقد والهندوس. املسلمني من لكلٍّ الظاهرية الدينية املمارسة من باالشمئزاز



الهندوسية

واملمارسات عباده. قلوب يف يتجىلَّ — محدَّد شكل بال النهاية يف هو الذي — اإلله أن
رضورية. غري أشياء كلها واملباني والرموز، والصور، الطقسية،

كتبوا الذين الكثريين الهنود الصوفيني الشعراء من فقط واحد سوى كبري يكن لم
الوقت يف الدينية والشكليَّات االجتماعي الظلم ُصَور انتقدوا بينما اإلله، تمجيد يف بحبٍّ
يف عرش الثامن القرن حتى الهند جنوب يف امليالدي السادس القرن من فبدءًا نفسه؛
عن بعضهم تعبري مع وكتبوه، به وتغنَّوا الشعر من النوَع هذا الشعراءُ ألقى بنغال،
كبري مثل آخرون عربَّ بينما ديفي، أو لشيفا اآلخر والبعض كريشنا، أو لفيشنو حبهم
يحمل ال الذي األعىل الواحد لإلله حبهم عن السيخ) الروحانيني املعلمني أول (وناناك،
األجنبي، الحكم ظل يف الهندوس دين ر تطوَّ وتشيتانيا، كبري عرص وقبل شكًال. أو اسًما
،(١٥٢٦–١٧٥٧) الهند مغول وإمرباطورية (١٢١١–١٥٢٦) دلهي سلطنة عهد يف أوًال
األصيل الدِّين تأثري ح توضِّ كلماته ألن هنا؛ كمثال كبري اخرتُت ولقد الربيطاني. الراج ثم

املستعمرين. ودين للهند
آمن لقد مجنونًا.» العالم أرى إنني القديسون، «أيها كبري: يقول أخرى، قصيدة ويف
العداء وإىل بل تافهة، أمور إىل ولجئوا للحقيقة رؤيتهم فقدوا واملسلمني الهندوس بأن
الحكم فرتة بعد قرون إىل يستمر أن له كان موقًفا وصف لقد أيًضا. الدينيَّني والعنف
املغول أن من الرغم فعىل اإلسالم؛ من بدًال الُحكَّام دين املسيحية صارِت عندما اإلسالمي
ملعتقدات عام بوجه نظر كالهما الهنود، عىل بالفعل دينهم يفرضوا لم والربيطانيني
لذلك؛ استثناءات ثمة وكانت مكانًة. أعىل دينه ورأى الشك، بعني وممارساتهم الهندوس
الشديد باهتمامه — عرش السادس القرن يف ظهر الذي — أكرب املغويل اإلمرباطور فُعِرف
عرش الثامن القرن يف الربيطانيني الحكام أن كما معها، وتسامحه األخرى بالديانات
الهند يف الدين عن إيجابية صورة كونوا املقدسة الهندوسية النصوص درسوا الذين

القديمة.
لألحداث ل امُلفصَّ التاريخ رشح يمكن ال الهندوسية، عن القصرية املقدمة هذه يف
لالطالع الزمني الخط (انظر الهند يف األوروبيني، ثم والرتك، العرب بوجود أحاطت التي
ما وهذا الهندوس، دين عىل الوجود هذا تأثري هو هنا األهم لكن التواريخ). أهم عىل

الربيطاني. االستعمار أثر وبخاصة اآلن، إليه سننتقل
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للهندوسية األوروبي االكتشاف (1)

إىل يعود بعيد زمن منذ واملنسوجات التوابل عىل للحصول الهند مع األوروبيون تاَجر
هو األرجح عىل الهند مع األوروبيني ار التجَّ أشهر لكن والوسطى، الكالسيكية العصور
عرش الخامس القرن أواخر يف ماالبار ساحل إىل وصل الذي جاما، دا فاسكو الربتغايل
القرون يف ذلك بعد حدث ملا مؤرش الدافعان وهذان والتوابل». «املسيحيني عن بحثًا
لذلك، وفًقا عليها والحكم املسيحية صورتها يف الهند برؤية األوروبيون فريغب الالحقة؛

وثقافتها. بضائعها يف املتمثلة ثرواتها من االستفادة إىل باإلضافة
الهولنديني وصوُل عرش والسابع عرش السادس القرنني يف الربتغاليني وصوَل تال
بني ومن الهند. يف تجاريًة رشكاٍت جميُعهم سوا أسَّ الذين والفرنسيني، والربيطانيني
التجارية الربيطانيني مكانة من عززت التي هي الربيطانية الرشكة كانت الرشكات، هذه
الهند رشكة قاعدة ومن سياسيٍّا. الهند عىل السيطرة إىل األمر بها وانتهى واإلدارية،
وعيَّنت ،١٧٥٧ عام عسكرية بقوة بنغال الرشكة نت أمَّ مادراس، يف الربيطانية الرشقية
لذلك هاستينجز تويلِّ فرتة شهدت ولقد .١٧٧٢ عام يف ا عامٍّ حاكًما هاستينجز وارين
لكنه حاكًما، بوصفه تذكره ويتمُّ الهندية. الشئون يف الربيطانية الحكومة ل تدخُّ املنصب

السنسكريتية. للدراسات لرعايته أيًضا مهمة شخصية كان
وكرَّر ودينها. الهند عن أوروبيني ملؤلفني الكتب من عدد نُِرش الفرتة، تلك ففي
فيها ُهوجم التي السابقني الة الرحَّ كتابات تناولتْها موضوعاٍت الكتب هذه من الكثريُ
تُفَهم لم (وإن الهندوسية والفلسفية األخالقية املعتقدات وُقِبلت الهند يف الشائع الدِّين
إنجاز ق تَحقَّ عرش، الثامن القرن سبعينيات من وبدءًا األوقات). كل يف صحيح نحو عىل
يف ويلكينز تشارلز أبرزهم الرشقية، الهند رشكة يف يعملون رجال يد عىل هائل علميٌّ
«األبحاث عمله يف جونز وويليام ،(١٧٨٥ (عام جيتا» «بهاجافاد ل إنجليزية ترجمة أول
هذان قدَّم «مانوسمريتي». ل ترجمته ن يتضمَّ الذي (١٧٨٩ عام من (بدءًا اآلسيوية»
والتأكيد ِقدمها توضيح مع إيجابيٍة، بصورٍة الهندوسيَة الديانَة للسنسكريتيِة الدارسان
كتب وقد بها. اإلعجاب الغربي للجمهور يمكن بحيث تتناولها التي املوضوعات عىل

يقول: جيتا» «بهاجافاد ل ويلكينز ترجمة عىل ثنائه يف هاستينجز وارين

فيها لنتأمل الهند) (سكَّان الحقيقية شخصيتهم لنا يوضح مثال كل إن
أن وسيعلِّمنا الطبيعية، لحقوقهم نبًال أكثر بشعور انطباًعا لدينا سيخلِّف
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إال عليها الحصول يمكن ال األمثلة هذه لكن ملقياسنا. وفًقا تقديرهم علينا
الحكم انتهاء بعد موجودة ستظل التي الكتابات وهي كتاباتهم؛ خالل من
النسيان. طي والسلطة الثروة من مواردها تذهب أن وبعد الهند، يف الربيطاني

عىل جديد لجمهور املقدسة الهندوسية النصوص فيه ُقدِّمت الذي الوقت ويف
شخصية قامت — «املستِرشقني» باسم بعُد فيما ُعِرفوا الذين — الباحثني هؤالء يد
أقام الذي — دوبوا األب اجتهد فقد الهندية؛ للديانة تماًما مختلفة بدراسة استثنائية
— بريطانيٍّا حاكًما ال فرنسيٍّا يسوعيٍّا وكان بنغال، يف ال الدكن وهضبة مادراس يف
الهندوسية». واالحتفاالت والعادات «السلوكيات عن مخطوطة لكتابة املعلومات جمع يف
األوروبيني، معظم لجهل مدرًكا دوبوا كان وجونز، وويلكينز هاستينجز شأن وشأنه
عديدة سنوات مدار عىل عليه حصل ل ُمفصَّ إثنوجرايف وصف بتقديم ذلك ملعالجة وسعى
ثقتهم. وكسب مالبسهم، وارتدى منهم، كواحد فعاش بالهندوس؛ الوثيقة املعرفة من
إىل مخطوطته تُرِجمت سلوكياتهم. من نفور» أي «إظهار تجنُّب يف للغاية َحِذًرا وكان
تكوين عىل الحريصني لألوروبيني مصدًرا أصبحْت ما ورسعان ،(١٨١٥ (عام اإلنجليزية

الهند. يف الدينية الثقافة بشأن رأي

الحديثة والهندوسية املسيحية (2)

الربهمي، الحياة ونمط املجتمعية، الطوائف حول متنوعة بتفاصيل دوبوا األب عمل زخر
إعالم وإنما اإلشادة يكن لم غرضه لكن الهند، بجنوب الهندوسية يف الدينية واملمارسات
السبيل بأن وشعر للمسيحية، للرتويج توَّاًقا كان يسوعيٍّا، وبصفته األمر. بواقع اآلخرين
«لقد فيقول: وثقافته؛ الهندي املجتمع عن عميقة معرفة اكتساب هو ذلك لفعل الوحيد
— كثريًا ستساعد وتنافرها والوثنية اآللهة تعدد لُخبث الصادقة الصورة أن إىل توصلُت
لكن املسيحية.» يف والكمال الجمال جوانب إبراز عىل — ذاته حد يف قبحها خالل من
الحمالت صاحب ويلربفورس، ويليام مثل — قوة أكثر إنجيلية قناعة لديهم كانت َمن
الهند يف الربيطاني الحكم يقوم أن ل وفضَّ الفكرة تلك مع اختلف — للعبودية املناهضة
ممن الكثريين لكن للمسيحية، والرتويج املمارسات هذه مثل تجريم يف فعالية أكثر بدور

املدنية. القالقل وإثارة البالد سكان معاداة عىل ظوا تحفَّ آنذاك السلطة يف كانوا
التبشريي للنشاط حظرها رسميٍّا تَرفع لم الرشقية الهند رشكة أن من الرغم وعىل
الهند يف استقروا قد كانوا املتحمسني املسحيني بعض فإن ،١٨١٣ عام إال أراضيها يف
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.١٧٩٣ عام الهند إىل سافر معمدانيٌّ وهو كاري، ويليام أبرزهم ومن الحني، ذلك قبل
يف مرتحًال ُمدِقع فقر يف أرسته مع أعوام عدة قىض رسمية، رعاية أو دعم أي وبدون
وقد اآلخرين. التبشرييني من اثنني مع سريامبور إرسالية يؤسس أن قبل بنغال أنحاء
لكنه .١٨٠٠ عام البنغالية إىل املقدس الكتاب وترجم والسنسكريتية، البنغالية تعلَّم
البنغاليني. من للغاية قليل عدد سوى املسيحية يعتنق لم إذ كداعية؛ ذريًعا فشًال فشل
الرباهمة من يكونوا لم بالفعل، املسيحيَة الهندوُس فيها اعتنق التي الحاالت يف وحتى
الضعفاء واملنبوذين الدنيا الطوائف من كانوا وإنما هدايتهم، إىل هؤالء طمح الذين

وامُلستعبَدين.

لإلنسانية الهند «رصخات كتاب من (الساتي) األرامل حرق يصوِّر نَْقش :1-6 شكل
.١٨٣٢ عام نُِرش الذي بيجز، جيمس لصاحبه الربيطانية»

املعروفني الهندوس الربهمية كهنة أحَد (١٧٧٢–١٨٣٣) روي موهان رام يعد
واليونانية والعربية للفارسية إتقانه فبفضل بهم؛ تأثروا والذين سريامبور يف للتبشرييني
واملسيحية باإلسالم ومعرفته والسنسكريتية، البنغالية جانب إىل واإلنجليزية والالتينية
عىل باإلنجليزية مطبوعة مؤلفات يف يعلِّق هندي أول كان الهندوسية؛ ديانته جانب إىل
أثار اجتماعيٍّا، ُمصِلًحا وبوصفه الهندي. السياق يف ووضعهم وديانتهم الربيطانيني
األطفال، وزواج األرامل، وحرق للوثنية، املناهضِة بكتاباته املحافظني الهندوس غضب
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حصل جديدة، أفكاًرا يحمل هندوسيٍّا وبوصفه النساء. لتعليم واملؤيدِة الطائفي؛ والنظام
يسوع لتعاليم وتقديره الجديد، العهد لقراءته فُمِدح املسيحيني؛ من ونقد مدح عىل
لم الرب. ابن يسوع أن عىل موافقته لعدم انتُِقد لكنه دين، املوحِّ مع وتعاطفه األخالقية،
،١٨٢٨ عام يف وإنما فحسب، االجتماعية القضايا عىل اإلصالحي روي حماس يقترص
أجل من نفسه الفكر يحملون أصدقاء مع ساماج» «براهمو باسم تُعرف جمعية أسس
و«براهما «أوبانيشاد» يف متأصل بأنه آمن الذي واألخالقي العقالني للتوحيد الرتويج
وبالنظر الجمعية. مقر يف محظورة وعبادتهم واإللهات اآللهة صور كانت وقد سوترا».
اإلسالم من كلٍّ تأثري رؤية يمكن العديدة، روي موهان رام وكتابات الجمعية تلك إىل
أيًضا املدهشة األمور ومن فكره. عىل فيدانتا»، «أدفايتا الالثنائية فكرة وكذلك واملسيحية،
كل استخدم معاًرصا، هنديٍّا فبوصفه أفكاره؛ به نرش الذي األسلوُب الرجل هذا بشأن
املدنية. بالحقوق وطالب صحًفا، وأنشأ كتيبات، فطبع له؛ أُتيَحت التي الحديثة الوسائل

الهجوم موقف يف الهندوسية (3)

قام التي الحمالت خالل من سيما ال ساماج، براهمو لجمعية اإلصالحية النزعة استمرت
العمل واصل الذي (١٨٣٨–١٨٨٤) سني تشاندرا كيشاب يُدَعى لها الحق رئيس بها
القرن يف أخرى شخصيات طالبت وقد األرامل. بزواج املطالبة خالل من املرأة قضايا عىل
أسس الذي ،(١٨٢٤–١٨٨٣) ساراسواتي داياناندا فأكد مماثلة؛ بأمور عرش التاسع
وأهمية والنساء الرجال بني الفيدية الدينية الرشاكة عىل ،١٨٧٥ عام ساماج آريا حركة
فيها شاركت التي «أوبانيشاد» يف العظيمة املناقشات إىل وغريه هو ورجع النساء. تعليم

النساء.

ساتي؟ أم سوتي

وأثارت إنساني. غري عمًال بوصفه األرامل)، حرق (أي السوتي والفرنسيون الربيطانيون أدان
يف ح املوضَّ النقش فنجد العمل؛ ذلك أهوال إىل أوروبا يف ِجلدتهم أبناءِ انتباه الة الرحَّ روايات
املشهد عن بعيًدا بنظرهما يشيحان األوروبيني املالحظني من اثنني يعرض التبشريي بيجز كتاب
صورة يف تظهر قة امُلحَرتِ املرأة بينما اشتعاًال، النار ويزيدون بالسيوف يلوحون متوحشني وهنوًدا

روحها. إلنقاذ تناشدهم سلبية ضحية
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الواقع، يف تعني، «ساتي» فكلمة به؛ َقِبلوا الذين الهندوس من النحو هذا عىل يُفَهم لم الساتي لكن
«ساتي-ماتا». أو إلهة تصبح بأن املوت عىل التغلب اختارت مخلصة زوجة أي صالحة»؛ «امرأة
عىل بالفعل تمَّ أنه شك فال االنتشار، واسعة ممارسة يكن لم األرامل حرق أن من الرغم وعىل
خياًرا اعتُِرب حيث عرش؛ الثامن القرن يف الهند شمال يف املناطق بعض يف ما حدٍّ إىل منتظم نحو
الكثري دعم من الرغم عىل لكن قبلهن. أزواجهن يموت الالتي العليا الطوائف من للنساء مناسبًا
قام الذي راي، موهان رام وأبرُزهم آخرون ازدراها املمارسة، لهذه املحافظني الهندوس من
الهندوسية، الدينية الشئون يف التدخل من خشوا الذين الربيطانيون، أما لوقفها. حثيثة بحمالت

.١٨٢٩ عام األرامل حرق لحظر قانونًا سنُّوا النهاية يف لكنهم َحِذرين، فكانوا

إحراق حاالت فاستمرت الشائعة، واملمارسات املعتقدات ضد قوانني َسنُّ السهل من ليس أنه بيد
روب تُدَعى شابة زوجة َلِقيَْت راجستان، يف ديوراال قرية يف ١٩٨٧ عام ويف النساء، بني الذات
أرسة دافعت أخرى. مرة للجدل مثاًرا الساتي وصار زوجها، جنازة محرقة يف مرصعها كانوار
إرادتها، بمحض ذلك فعلت إنها فقالوا حدث، عما الهندوس الزعماء من والعديد القرية وأهل روب
أن يمكن هل الشكل؟» بهذا املوت تختار امرأة من «هل تساءل: الهند يف النساء من الكثري لكن
وزعم املحرقة؟ إىل لتدخل عليها موِرست ضغوًطا ثمة إن أم فعًال؟ الحر روب خيار ذلك يكون
تأثروا علمانيني سوى ليسوا الحادث انتقدوا َمن أن األرامل حرق ملسألة املنارصون الهندوس
مستاءون أنهم عىل مؤكدين للهندوس، معادون أنهم للساتي الرافضون وأنكر الغربي؛ بالفكر
يف لها مؤيِّدة قوية حجة أي الواقع يف لها وليس النساء، حق يف ُمجِحفة ممارسة من فحسب

املقدسة. الهندوسية النصوص

ه توجُّ جوانب أحد النساء» «نهضة عادة عليه يُطَلق كان ما عىل الرتكيز كان لقد
يف رأينا مثلما الجدل، فانتهى اآلري. املايض إلحياء الهندوس واملصلحني املسترشقني
مر عىل تدريجيٍّا اندثرت قديمة عظيمة حضارة ثمة أن فكرة قبول إىل األول، الفصل
و«عبادة «الخرافات» مثل الشائعة، االجتماعية والتقاليد الدينية املمارسات بفعل القرون
القضية محور الجدل ذلك وصار الطائفي». االجتماعي و«النظام اآللهة» و«تعدُّد األوثان»
من أيًضا وإنما ساماج، آريا حركة يد عىل فقط ليس كثريًا، وتكرر الهندوسية، القومية
الناشطة والحركات الحمالت ذلك (ويف الالحقني والحركات الحمالت مؤسيس جانب
عرص بوجود للزعم التاريخية الدقة يف شككوا َمن جانب من للنقد تعرض لكنه حاليٍّا).
األخرى. الدينية الجماعات كل عىل اآلريني تفضيل عن الناجم قاق الشِّ ورفضوا ذهبي، آري
الهندوسية املبادرات من الكثري عىل املسيحية والِقيَم الغربية الثقافة تأثري طغى لقد
يؤيدوا لم الهندوس الزعماء أن وبما بآخر. أو بنحو عرش التاسع القرن يف الحديثة

83



الهندوسية

أعادت املثال، سبيل عىل لها؛ مناهض فْعل ردُّ لهم كان فقد إيجابيٍّا، تأييًدا الِقيَم تلك
إىل املسيحية، اعتنقوا الذين الدنيا، للطوائف ينتمون الذين الهندوس ساماج آريا حركة
الربيطانية املجتمعات ممارسات بمحاكاة الجديدة الجماعات من الكثري وقام الهندوسية.
كوسيلة روي موهان رام مثل املطبوعة الكلمة واستخدمت واإلدارية، التنظيمية وهياكلها

أفكارها. لنرش

محارق يف حيَّاٍت ُحرقن الالتي للسيدات تذكاري نصب الساتي: أيدي بصمات :2-6 شكل
الجنائزية. أزواجهن
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راماكريشنا الهند يف االستعماري بالوضع تأثًرا أقل كانت التي الشخصيات من
يف كايل لإللهة كاهنًا وصار فقرية، برهمية أرسة يف راماكريشنا ولِد .(١٨٣٦–١٨٨٦)
رآها التي كايل العظيمة األم مع قوية عالقة س وأَسَّ كلكتا. من بالقرب داكشينسوار معبد
تعلَّم داخلية روحانية رحلة أيًضا خاض وقد سارادا. الشابة، زوجته يف دة متجسِّ الحًقا
كريشنا، بحب واستمتع األدفايتا، رؤية وحدانية وجرَّب التنرتية، املعرفية الفروع فيها
الصويفُّ وسلوُكه قة املتعمِّ أفكاُره أَْلَهَمْت وقد واإلسالمية. املسيحية الروحانية واستكشف
عىل حصل الذي املتشكك (١٨٦٣–١٩٠٢) داتا ناريندراناث خاصًة الناس، من الكثريَ
هو بعد، فيما فيفيكاناندا اسم لنفسه اتخذ الذي التابع، ذلك كان وقد بريطاني، تعليم
كانت ديفي سارادا لكن الروحاني. معلِّمه لرؤية ومؤسسيٍّا أيديولوجيٍّا شكًال أعطى الذي

كايل. لإللهة تجسيًدا بوصفها زوجها، أتباع من للعديد الروحاني املحور هي

فيفيكاناندا إنجازات

ساماج. براهمو جمعية إىل االنضمام عرش: التاسع القرن ثمانينيات

براماكريشنا. االلتقاء :١٨٨١

راماكريشنا. نظام تأسيس راماكريشنا؛ وفاة :١٨٨٦

راماكريشنا. بنظام (سانيايس) كزاهد االرتحال :١٨٨٦–١٨٩٢

كومورين. كيب يف حاسمة قة متعمِّ أفكار إىل الوصول

شيكاجو. يف العاملي األديان برملان حضور :١٨٩٣

(املوضوعات إلنجلرتا قصرية وزيارة املتحدة، الواليات يف محارضات إلقاء :١٨٩٣–١٨٩٦
الرشق بني والتفاهم فيدانتا؛ أدفايتا خاصًة الهندوسية، املحارضات: تناولتْها التي الرئيسية

الهندية). االجتماعية واألوضاع والغرب؛

نيويورك. يف فيدانتا جمعية أول تأسيس :١٨٩٤

الهند. إىل العودة :١٨٩٦

راماكريشنا. تعاليم لنرش دوريات إصدار وبدء الهند، يف راماكريشنا إرسالية تأسيس :١٨٩٧

ألمريكا. قصرية عودة :١٨٩٩

فيفيكاناندا. وفاة :١٩٠٢
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ديفي سارادا إرث

١٩٥٤ عام رسميٍّا — ميشن آند مات سارادا راماكريشنا هي — نسائية دينية منظمة تأسست
وأسرتاليا، أفريقيا جنوب يف اآلن أيًضا نشاط لها التي املنظمة، لهذه ويوجد ديفي. سارادا اسم عىل
للنساء تأهيًال أيًضا تقدِّم وهي والعيش، الدراسة للنساء يمكن حيث الهند؛ يف فرًعا عرشين نحو
الحركات إحدى هي املنظمة وهذه املحافظني. الشانكاريني القادة تقليد يُجيزها التي للنذور وفًقا

(سانيايس). زاهدات إىل ل والتحوُّ العالم نبذ من املرأة تمكِّن التي القليلة

أخرى مرة والعودة الغرب إىل الهند من (4)

أجل من املعارصة، الهندوسية بالتعاليم الغرب تعريف هو فيفيكانادا إسهامات أهم إن
فرتِة يف للهندوسية الغربي الفهم تشكيل يف الواقع، يف األكرب، الفضل فريجع الغرب.
فيفيكانادا رؤية الفهم هذا ويعكس فيفيكانادا، إىل العرشين القرن سبعينيات قبل ما
جمعيات عدد ازداد وقد «فيدانتا». باسم عادًة إليها أشار التي األحادية، فكرة عىل القائمة
وكان املسيحية خذلتْهم الذين الناس من الكثري إليها وجذبت األمريكية، املدن يف الفيدانتا

جديدة. فلسفية أفكار بتجريب اهتمام لديهم
ي لتلقِّ استعداد األمريكيني من الكثري لدى كان الغرب، إىل فيفيكانادا وصول عند
من العديد عربَّ عرش، التاسع القرن وخمسينيات أربعينيات بني ما الفرتة ويف رسالته.
رالف فنرش الرباهمان؛ عن «أوبانيشاد» لتعاليم مشابهة أنها اعتقدوا أفكار عن الشعراء
ويليام الربيطاني املسترشق برتجمات تأثَّرا اللذان ثورو، ديفيد وهنري إمريسون والدو
وعربَّ دايل». «ذا اسم تحمل مجلة يف املقدسة الهندوسية النصوص عن مقاالٍت جونز،
إنها البعض قال فلسفٍة عن شعريٍّ بأسلوب العشب» «أوراق ديوانه يف ويتمان والت
للفلسفة املعتنقون الشعراء هؤالء كان وقد جيتا». «بهاجافاد يف كريشنا لتعاليم مشابهة
للهند نظروا الذين الرومانسية النزعة ذوي الناس من للعديد نموذجيٍّا مثاًال املتعالية
، أسطوريٌّ ، روحانيٌّ الغرب: عليه ليس ما كل هو الرشق أن فتخيَّلوا بُْعد؛ عن وديانتها
روحانيني، باحثني كانوا لقد . علميٍّ أو عقالنيٍّ أو ماديٍّ غري والرموز؛ بالطقوس حافل
١٨٧٥؛ عام نيويورك يف الثيوصوفية الجمعيَة ذلك بَعد شكَّال اللذين الشخصني مثل
مبهمة تعاليم ذات حركة أولكوت إس إتش والكولونيل بالفاتسكي هيلينا مدام فأسست
الجمعية وظلت والتناسخ. الكارما فكرتَي سيما ال والهندويس، البوذي بالفكر واهتمام
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خارج لتستقر الرشق إىل أيًضا رسالتَها نََقلت لكنها الغرب، يف مشهورة الثيوصوفية
إنجليزية سيدة رأسهم وعىل الجمعية، هذه منارصو ج روَّ وقد .١٨٨٢ عام مادراس
ملآثر الهندي)، الوطني املؤتمر حزب زعيمة بعد فيما أصبحت (التي بيزنت آني تُدَعى
الهنود الهندوس بني الفخر وأثاروا التبشرييني، نقد أمام عنها ودافعوا الهندوسية،
عن األفكار عادت كيف نرى الثيوصوفية، والجمعية فيفيكانادا خالل ومن برتاثهم،
أشار وقد فيها، الهندوس عىل لتؤثر الهند إىل الغرب، يف اختمرت التي الهندوسية،

البيتزا». «أثر باسم العملية هذه إىل الحديثة الهندوسية مجال يف الباحثون

البيتزا أثر

إىل اإليطاليني املهاجرين مع — امُلسطَّح الخبز من نوع األصل يف هي التي — البيتزا انتقلت
بالطماطم مغطٍّى ُمسطَّح خبز اليوم: نعرفه ما إىل هناك وتطوَّرت عرش، التاسع القرن يف أمريكا
إيطاليا إىل عادوا الذين الناجحون، واإليطاليون يأكلها. َمن فيه يَرَغب قد آخر يشء وأي والجبن
أن قبل بعُد فيما إيطاليا استوعبتْها التي الجديدة بصورتها البيتزا معهم أخذوا عائالتهم، لزيارة
عىل بهاراتي أجهاناندا الباحث ويُطِلق أصيلة. إيطالية وصفة بوصفها العاَلم بقية إىل تصدِّرها
«أثر ذلك؛ وأثر أخرى مرة استرياده إعادة ثم الثقايف ونَْقله ما، رمٍز أو فكرٍة أو يشءٍ تصدير

البيتزا».

–١٨٦٩) غاندي كرمشاند موهانداس يف رؤيته يمكن ذلك عىل مثال أوضح لعل
األفكار عىل وتعرَّف الفايشنافية الثقافة عىل نشأ جوجاراتي هندويس فغاندي .(١٩٤٨
لدراسة عرش التاسع القرن ثمانينيات يف لندن إىل وانتقل ميالده، منطقة يف الجاينية
عىل أُخِرج مصريية خطوة األجانب أرض إىل وذهابه املقدسة للهند تركه وكان القانون.
استقر أِن وما الحًقا). فيها شعائريٍّا تنصيبه أُعيد (وإْن التجارية بانيا طائفة من إثرها
أولئك الثقافية؛ تقاليده بعَض معهم يتشارك قد الذين الناس عن بحث حتى لندن يف
وكان والثيوصوفية. النباتي الغذائي النظام يتبعون كانوا الذين الحرِّ الفكر أصحاب
إدوين للسري آسيا» «نور كتاب وكذلك األوىل، للمرة جيتا» «بهاجافاد معهم قرأ َمن هؤالء

الجبل». عىل «ِعظة وباألخص الجديد، والعهد بوذا) حول يدور (الذي آرنولد
عميًقا تأثريًا — اإلنجليزية باللغة قرأها الذي — غاندي عىل جيتا» «بهاجافاد أثَّرت
صارت التي يوجا) (كارما الترصف وكيفية االنفصال حول فْكره وأَثَْرت حياته، طوال
الحكم أجل من حملته ويف الربيطانيني ضد بها قام التي السلمية املقاومة أعمال يف مهمة
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َقِبل فقد النقدي؛ التفكري من تَْخُل لم الروحانية ألصوله غاندي عودة لكن للهند، الذاتي
للنساء، التقليدي «سيتا» بدور وأقرَّ النبذ؛ رفض لكنه األربع، االجتماعية الفارنا فئات
أي الساتياجراها؛ فلسفة ملبادئه األساس حجر وكان حقوقهن. أجل من جادل لكنه
الكامن الوحيد والحق السيايس. عمله عليها قام التي الفلسفة وهي الحق؛ عىل اإلرصار

الخري. أجل من وسلمية أخالقية قوة شكل يف َظَهَر يشء كل جوهر يف
ملتزًما الكتاب، هذا يف ذُِكروا الذي املعارصين الهندوس شأن شأنه غاندي، كان
الروحانية تقاليدها عىل باالعتماد الحديثة الهند تشكيل وإعادة االجتماعي باإلصالح
الحكم ظل يف امُلستعَمرين أحد بوصفه وأعماله أفكاره من أيًضا ر طوَّ وقد القيِّمة.
لكنه أخرى، أحيانًا وقاومها والهندوسية، للهند الغربية الصور أحيانًا فحاكى الربيطاني؛
الغربيني امُلعلِّقني وصور غاندي أمثال املعارصين الهندوس آراء وتدعونا بها. دائًما تأثر
بها، وُفِهمت ُموِرَست التي العديدة واألساليب الهندوسية طبيعة يف التفكري من مزيد إىل
الهندوسية عىل ُفِرضت التي املعارصة التحديات ندرس أن يجب ذلك، نفعل أن قبل لكْن
وهو (الداليت)، واملنبوذون النساء وهما أَال اإلصالح؛ دعوات حوَلهما تتمحور فئتني من

التايل. الفصل يف سنفعله ما
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النساء اهلندوسية: ياتتواجهها حتدِّ
واملنبوذون

كانت ،١٩٨٤ عام اغتيالها حتى ١٩٨٠ عام ومنذ العرشين القرن سبعينيات منتصف يف
الكتاب، لهذا كتابتي أثناء ،١٩٩٧ عام ويف غاندي؛ أنديرا وهي امرأًة، الهند وزراء رئيسة
يشري فهل الهند؛ رئيس منصب نارايانان، آر كيه هو (الداليت)، املنبوذين أحد َشَغَل
اآلن املساواة قوا حقَّ قد واملنبوذين النساء أن املنصبني لهذين الشخصيتني هاتني اعتالء
أحد أو المرأة يمكن هل الدِّين، إىل وبالعودة الهندي؟ املجتمع يف األخرى الجماعات مع
األرجح، عىل يَُعد، الذي وهو الثاني)، الفصل (انظر شانكاري كقائد العمل املنبوذين

املحاِفظة؟ الهندوسية يف ديني منصب أعىل
الهند. يف والدينية االجتماعية التقاليد بشأن مهمة موضوعات األسئلة هذه تثري
االجتماعية/السياسية الشئون هل ببعض؟ بعضها مرتبطة املوضوعات هذه هل لكن
الشئون تجاُهل الهندوسية يف التفكري عند املناسب من وهل الدينية؟ الشئون عن منفصلة
مصطنع التمييز هذا مثل أن املناقشة هذه خالل من سيتضح االجتماعية/السياسية؟
اجتماعية مسائل مجرد ليست والنوع االجتماعية الطوائف مسائل الهند، ففي عميل؛ وغري
عليها املحافظة وتتم دينية، أفكار عىل قائمة مسائل هي وإنما علمانيٍّا؛ فعٍل ردَّ تتطلب
ذاتها حد يف الهندوسية وطبيعة الربهمية. واملؤسسات الطقسية التقاليد خالل من
هذه بني املتداخلة العالقة لتحدي تتعرض — ذاته حد يف والدين بل — دينًا بوصفها
أوًال علينا فيجب الكتاب، هذا من األخري الفصل يف األمر هذا لتناول سنعود لكننا املسائل،
واملطالب الهندويس، الفكر يف والنوع االجتماعية الطوائف مسألتَي وراء يكمن ما دراسة

والنساء. املنبوذين الرئيسيَّنْي؛ املسائل هذه لبطَيل املعارصة
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الهندويس؟ يكون َمن والنوع: االجتماعية الطائفة (1)

والجاتي االجتماعية) (الطبقة الفارنا الكتاب هذا من سابقة فصول يف وصفُت لقد
للجماعات ومعناها والواجب، النظام أي الدارما؛ فكرة وأهمية االجتماعية) (الطائفة
التي املهمة النصوص أحد «مانوسمريتي» كان أوضحُت، ومثلما املختلفة. االجتماعية
يف الرباهمة مصالح وضع مع النص هذا كتابة من الرغم وعىل املوضوعات. هذه ناقشْت
لطائفة ينتمون َمن ذلك يف بما أخرى، جماعات النص ذكر فقد رئييس، نحو عىل االعتبار
«تشانداال». باسم إليهم ويُشار الفارنا نظام خارج هم وَمن الدنيا (الَخَدم) الشودرا
كذلك وُحِرموا «فيدا»، إىل االستماع — أيًضا والنساء — الجماعتني هاتني عىل يُحَظر وكان
طائفة مانو ازدرى وقد املقدس). الخيط (وارتداء مرتني» «املولود لحالة التأهيل من
ودنسهم، املتدنِّية مكانتهم عىل للداللة الكالب» «طبَّاخو بأنهم إياهم واصًفا التشانداال،
أعمالها أكثر وأداءِ القرية خارج للعيِش وأرسلهم ملكيات، بأي التمتع عليهم وحظر
األشخاص هؤالء أحد مْلس وكان الفضالت). وإزالة الجلود، يف والعمل (الكنس، مهانًة
األطهر — الربهمية كهنة وكان طقسيٍّا. ًرا تطهُّ ويستلزم أعىل، لطائفة ينتمون َمن يدنِّس
اعتمادهم من الرغم عىل التشانداال، طائفة وجود من يخافون َمن أكثر — الجميع بني
عن بعيًدا لكن مهمون، أنهم عىل إليهم يُنَظر فكان للدنس؛ املسبِّبة املهام أداء يف عليهم

والدينية. االجتماعية وحياتها القرية
االغتسال. لها برهمي كاهن أي مْلس واستلزم دنسة، أيًضا الحائض املرأة كانت
وبعد وأزواجهن آبائهن لحماية يخضعن أن يجب العليا الطوائف نساء إن مانو ويقول
والتبعات املتقلِّبة وطبيعتهن ضعفهن بسبب وذلك أبًدا؛ يستقللن أالَّ ويجب أبنائهن. ذلك
الرجل عىل يجب لكن الذكورية. السلطة إطار خارج بالترصف لهن للسماح االجتماعية
واملحافظة — األمر لزم إن بالقوة — فيها التحكم أيًضا عليه كان وإن زوجته، تكريم
— الذكور سيما ال — األطفال حمل وكان املنزلية. بالواجبات القيام عىل تركيزها عىل
كان وإن حتى إلًها، كان لو كما زوَجها تَخدم أن يجب الصالحة والزوجة فضيلتها.
جميع عىل محظوًرا كان مانو، عرص ويف وفاته. بعَد تتزوج وأالَّ ترتكه، أالَّ ويجب طالًحا،
(سانياسا). الدينا يف الزهد فرصة من أيًضا محرومات وكنَّ «فيدا»، إىل االستماع النساء
بينما مرتني، املولودين لفئات انتَمنْي الالتي السيدات مانو ترشيعات استهدفت
عن الناتجة والتوقعات األعراف لكن أدنى. لفئات انتَمنْي مَلن بالتأكيد أهمية أقل كانت
األبناء وتفضيل اإليذاء، ل وتحمُّ وأرسته، الزوج لرغبات اإلذعان (مثل الترشيعات هذه
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شعرت الذي السلوك عىل وأثَّرت الهندويس، املجتمع يف تغلغلت الحرية) وتقييد الذكور،
الذي نفسه بالقدر النساء ش تُهمَّ لم لهن. اآلخرين ونظرة اتباعه، عليهن بأن النساء كل
املقدسة للنصوص املبارش الوصول من يتمكنَّ لم لكنهن التشانداال، طائفة له تعرضت

اإلله. مع عالقة وإقامة روحانيٍّ تقدم تحقيق أو الدينية، واملناصب
من قليل عدد سوى يتوفر ال املمارسة؟ حال فما النظرية، هي هذه كانت إذا
ال فنحن لذا عرش؛ التاسع القرن قبل الهند يف الهندوسية للحياة الوصفية الروايات
حركة أن هو بالفعل نعرفه ما لكنَّ الفئتنَْي. لهاتنَْي الفعلية الخربة عن الكثري نعرف
من شاعرات وأثبتت الذات. عن للتعبري عظيمة فرصة الناس لبعض أتاحت قد بهاكتي
كبري أمثال من دنيا اجتماعية طوائف من وشعراء ومرياباي، وأكاماهاديفي أنتال أمثال
النوع عن النظر بغضِّ الناس، لجميع متاح اإلله حب أن الجلود؛ صانع ورافيداس،
الفئتني هاتني ملنع ونظًرا األصلية. املرء ِبلُغة جهًرا عنه التعبري يمكن وأنه الطائفة، أو
فقد مرتني، املولودين دين يف الدخول ومن السنسكريتية، باللغة «فيدا» ل االستماع من
مع ومبارشة وثيقة عالقة إقامة يف واملتمثل بهما، الخاص الروحانيَّ طريقهما اكتشفتا

اإلله.
وصياغة آرائهم عن التعبري يف واملنبوذين النساء من كبرية أعداد تشارك لم لكن

العرشين. القرن بحلول إال االجتماعية والطائفة النوع حول املناقشات

النسائية الحركة (2)

املسائل من االجتماعية الطوائف ومشكلة املرأة وضع كان السابق، الفصل يف رأينا مثلما
هاتني أن يُعتَقد كان ألنه املعارصين؛ الهندوس واملصلحني املستعمرين أجندة يف املهمة
القرن ثمانينيات من وبدءًا الهند. يف واالجتماعي الديني االنحدار عىل عالمة املسألتني
وحركة املهنية الحياة يف الوسطى الطبقات من سيدات مشاركة ازدادت عرش، التاسع
إخالًصا السيدات أكثر من وكانت وصعبًا. بطيئًا كان التقدم هذا أن رغم اإلصالح،
شعبية بحمالت قامت التي ،(١٨٥٨–١٩٢٢) راماباي بانديتا الفرتة تلك يف املرأة لقضية
املعلِّمات. وتدريب الطب، بكليات النساء واْلِتحاق ، نِّ السِّ الصغار األرامل تعليم أجل من
مدرسة وأسست ،١٨٨٧ عام العليا» الهندوسية الطوائف «نساء بعنوان كتابًا وألَّفت
لكنَّ برهمية، أرسة من راماباي أصول انحدرت .١٨٨٩ عام الصغريات لألرامل داخلية
والنهضة اإلصالح حركة يف للنساء املتاحة الُفَرص نقص بسبب أمل خيبة من أصابها ما
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الهندوس من تُنبَذ جعلها الذي األمر املسيحية؛ باعتناق قرارها يف ساهم الهندوسية
أن حجتهن وكانت النساء، لتعليم دعوتها يف أخريات نساء إليها وانضمت البنغال.
وتقول مناسب، تعليم عىل يحصلن أن يجب — األمة» «أمهات بصفتهن — النساء
النسائية للحركة زعيمة ذلك بعد ستصبح التي ،(١٨٧٩–١٩٢٦) نايدو ساروجيني
تنهض وسوف نساءكم، «علِّموا الشأن: هذا يف الهندي، الوطني املؤتمر لحزب ورئيسة
النساء انضمام وازداد العالم.» تحكم التي اليد هي امَلْهد تهز التي فاليد … بنفسها األمة
وساروجيني بيزنت آني من كلٌّ واستخدم بالتعليم، مطالبتهن مع القومية الحركة إىل
نماذج لتقديم الهندوسية األساطري يف املذكورات والنساء الهندوسيات اإللهات نايدو

السيايس. الرصاع يف بدورهن والتذكري النساء من بها يُحتذَى
الهند استقالل حتى العرشين القرن عرشينيات من هذا السيايس النشاط واستمر
املدني للعصيان حمالت يف الرجال إىل الفرتة تلك خالل يف النساء ِت وانضمَّ ،١٩٤٧ عام
أجل من النساء وناضلت للهند. الذاتي الحكم لتحقيق سْعِيه إطار يف غاندي نظَّمها
فرضها التي الرضيبة لالعرتاضعىل ١٩٣٠ عام امللح» «مسرية يف باملشاركة لهن السماح
نُظِّمت التي املجموعات من للعديد قائدات آنذاك تنصيبهن وتمَّ امللح، عىل الربيطانيون
املنزلية، الصناعات وتطوير األجنبي، القماش استخدام ومقاطعة امللح، قوانني لخرق
األعمال. هذه يف ملشاركتهن النساء من الكثري واعتُِقل واملظاهرات. اإلرضابات وتنظيم

تحقيق عىل أخرى مرة الرتكيز النساء بإمكان أصبح حتى الهند استقلِت إِن وما
الحكومة تؤكد أن يأمْلَن وكنَّ حقوقهن، عىل والحصول الرجال وبني بينهن املساواة
بالفعل املساواة وُكِفلت جديد. هندويس قانون ويف الدستور، يف املسائل هذه عىل الجديدة
يف النساء وحق والزواج، الرشد سنِّ رفع يف النساء آمال لكن ،١٩٥٠ عام دستور يف
جديد هندويس قانون يف تتحقق لم واملهر؛ اإلرث قوانني يف تغيريات وإحداث الطالق،

الحًقا). منفصلة قوانني يف ُطِرح قد بعضها كان (وإن
املحدود العدد نطاق عن تخرج لم الحقوق عىل الحصول أجل من الحمالت لكن
سبعينيات يف إالَّ العاديات النساء نطاق إىل السيايس الوعي ذات فة املثقَّ النسائية لألصوات
باملهر يتعلق فيما الهند أنحاء يف املبادرات تزايد مع وذلك العرشين، القرن وثمانينيات
حقوقهن النساء ومنح األرامل، وحرق واالغتصاب، املنزيل، والعنف استخدامه، وإساءة
قانون وسنِّ البيئة، وحماية املرياث، قوانني عىل تحسينات وإدخال بالعمل، الخاصة
نساء لجميع اتحاد األوىل للمرة تأسس بالفشل، باءت محاوالت عدة وبعد عام. مدني
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لعام يعود رسم وهو مانيل، «راجاماال» من لشيفا رمز عند تتعبَّد المرأة َرْسم :1-7 شكل
راجستان. يف تقريبًا ١٦١٠

عرصالحركة شهدتا العرشين القرن من والثمانينيات السبعينيات لكن ،١٩١٧ عام الهند
واستعداد املحلية، املشكالت ملعالجة والقرى املدن يف جماعات تكوُّن خالل من النسائية
وأتاح الجميع. أمام علنًا والعمل للتحدث والدينية االجتماعية الطبقات جميع من النساء
بأقالم وتُكتَب للنساء هة موجَّ صحيفة وهي — ١٩٧٨ عام «مانويش» مجلة تأسيُس كذلك
النظر إلعادة الفرصَة — فانيتا) وروث كيشوار مادهو تحريرها يف تشارك (التي نسائية
من الكثري شأن شأنها — املجلة هذه ويف ورؤاهن، وصورهن وأدوارهن النساء وضع يف
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بدئهن ونقاط املشرتكة بمصاِلِحِهنَّ وعي عىل وهنَّ مًعا، النساء عمَلت — األخرى املبادرات
بني الرصاع إطارها يف ازداد التي الطائفية النزعة ظهور عىل فاحتَجْجَن أيًضا؛ املختلفة
كذلك هدَّدت التي والسيخ، واملسلمني للهندوس املختلفة والدينية السياسية األجندات
خلفياتهن. عن النظر بغض النساء لكل مكاسب لتحقيق الهادفة النسائية الحركة جهود

الجنس وتحديد واملهر البنات (3)

مع الذكورية للهيمنة يخضع الفيدي املجتمع كان «مانوسمريتي»، تأليف قبل حتى
«لتُنِعْم الذكور: إنجاب هو النساء دارما وكان للممتلكات. ووراثتهم لألَُرس الرجال ترؤس
تلك هيمنت فيدا»). («أثارفا بالذكور» علينا فأَنِْعْم هنا أما آخرين؛ أناس عىل باإلناث
زوجات من بالكثري بيوتنا «لتَنْعْم املرأة: هذه دعاء يوضح مثلما العقول، عىل الفكرة
من األحفاد وأبناء األحفاد وجوه إىل بالنظر العيون لتَنْعِم البنات؛ من والقليل األبناء،
إنجاب بأن الشعور هذا عىل الذاتية الهنديات النساء ِسرَي من أيًضا الكثري يؤكد الذكور.»
أنه عىل الذكور إنجاب يف للفشل عادًة يُنَظر وكان دائًما. امُلحبَّذ باألمر ليس الفتيات
يقترص وال الحالية. الحياة يف تعيسة عواقب إىل أدَّى سابقة حياة يف سلوك لسوء عقاب
الطقوس ويؤدون األرسة يعيلون َمن — العرف حسب — هم األبناء أن عىل فحسب األمر
البنات، أما زواجهم. عند أيًضا لألرسة الثراء يحققون َمن هم وإنما آبائهم، وفاة عند
عند وأرستِه للعريس (املهر) والبضائع املال آباؤهن يَمنح إذ األرسة؛ موارد فيستنِزْفَن

الزواج.
يف مقصوًرا كان ما لكن ،١٩٦١ عام صدر قانون يف املهور دفع حظر تمَّ ولقد
مع ومتنامية، االنتشار واسعة ممارسة اآلن صار العليا الطوائف مجتمعات عىل السابق
معارضتهم والنساء الرجال ادِّعاء من الرغم وعىل عام. كل البنات زواج تكاليف ارتفاع
الزوجات معاملة إساءة هو للقلق إثارة األكثر األمر مستمرٍّا. املهور دفع زال ما لذلك،
والبضائع األموال من باملزيد األحيان من كثري يف وأُرسهم األزواُج فيطالب املهور؛ بسبب
— الشابات الزوجات فتُقتَل الوفيات؛ وتتزايد بالعنف. عادًة ذلك ويُفَرض الزواج، بعد
مهر عىل للحصول مجدًدا الزواج من الزوج يتمكن كي — عادًة الحرق طريق عن
متواصل: اعتداء من له يتعرْضَن ما بسبب األحيان من كثري يف السيدات وتنتحر آخر.
١٩٩٥)؛ فرباير ١٦ عدد هيندو»، «ذا (صحيفة للحرق» تعرضها بسبب تموت «فتاة
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هريالد»، ديكان «ذا (صحيفة املهر» بسبب عليها االعتداء بعد حياتها تُنهي منزل «ربة
.(١٩٩٤ نوفمرب ٢٠ عدد

بومباي. يف اإلنشاء تحت سكنية بناية بجوار تقف دنيا طائفٍة من امرأة :2-7 شكل

العرشين القرن سبعينيات نهاية منذ نشطة حمالت والرجال النساء من العديد أقام
أو املهور تقديم يف املشاركة األَُرس بعض ورفض األخرى، والبالد الهند يف املهر ضد
يف املهر قانون تعديل وتمَّ الدينية. الجماعات بعض عها شجَّ التي الفكرة وهي أخذها،
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حادث بني التمييز لكن الحني، ذلك منذ السجن املنتِهكني بعض ودخل ،١٩٨٣ عام الهند
واملحاكم. الرشطة عىل صعبًا كان املهر بسبب قتل وجريمة املطبخ يف

مًدى أيِّ فإىل فقط. بالبنات ُرِزقوا الذين اآلباء يُصيب الذي التوتر إذن، تخيل،
ملثل ضحايا سيُصِبْحَن هل الفتيات، هؤالء تتزوج وعندما عليهم؟ املهور مبالغ ستزيد
أمًرا يبدو املولود جنس اختيار أن ريب ال املخاوف، هذه ظل يف االعتداءات؟ هذه
السائل بزل اختبار تكاليف تحمل عىل القادرين لألزواج ممكنًا األمر هذا ويكون مغريًا.
تزايد مع اإلجهاض عمليات «زيادة عبارة فنجد األمر، لزم إْن واإلجهاض األمنيويس
إنديا» أوف تايمز «ذا لصحيفة الرئييس العنوان تحتل الجنني» جنس تحديد اختبارات
جنني آالف ٨ إجهاض تمَّ قد أنه األبحاث أظهرت نفسه العام يف بومباي ويف ،١٩٨٦ عام

واحدة. حالة عدا ما إناثًا جميعها وكانت االختبارات، من النوع هذا بعد
هل الهندوسية؟ عىل اإلنسان لحقوق االنتهاكات هذه تفرضها التي التحديات ما
الجماعات هذه تستجيب وكيف االنتهاكات؟ هذه املعارصة الهندوسية الجماعات تعالج
تؤمن مًدى أيِّ وإىل الهندوسية؟ التقاليد يف بجذوره الضارِب الذكور لألبناء لالنحياِز
قرر هل ومصالحهن؟ بقيمتهن ليقرَّ دينهن إصالح يمكن بأنه الهندوسيات النساء
فيها، أمل ال والحديثة التقليدية الهندوسية الجماعات أن راماباي، بانديتا مثل بعضهن،
جديدة؟ روحانية مبادرات يف أو أخرى أديان يف سواء أخرى، روحانية بدائل إىل ونظرَن

الداليت هوية ونشأة االجتماعي النبذ (4)

الداليت حق يف تُرتَكب التي الجرائم عن أخباًرا متكرر نحو عىل الهند يف الصحف تنرش
االعتداءات أخبار شأن ذلك يف شأنها سنويٍّا)، خرب آالف ١٠ عن (تزيد (املنبوذين)
ُمجدولة» «طوائف بأنهم الحكومة وصفتْهم َمن ويمثِّل النساء. حق يف تُماَرس التي
ُخمس نحو الهندية؛ القبائل أفراد جانب إىل «هاريجان»، اإلله بأبناء غاندي وأسماهم
األرايض، يملكون ال زراعيِّني اًال عمَّ بوصفهم الهند قرى يف أغلبهم ويعيش الهنود، السكان
ومساواتهم عددهم، من الرغم وعىل األعىل. للطوائف باملنتمني منهم الكثريون ويرتبط
ُسنَّ الذي ١٩٥٥ لعام االجتماعي النبذ جرائم وقانون الدستور، يف اآلخرين الهنود مع
الجماعي، أو الفردي والقتل واالغتصاب العنف ضحية كثريًا الناس هؤالء يقع لحمايتهم،
واستخدام السكن، وحرية املعابد، ودخول (التعليم، حقوقهم من يُحَرمون يزالون وال
والخدمة التعليم يف أماكنهم الناس لهؤالء حفظت التي الحكومية، والسياسات اآلبار).
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للحصول املنافسة عليهم لزم الذين العليا للطوائف املنتمني الهندوس أغضبت الحكومية،
االنتشار. واسع عنف عن عادًة ذلك وأسفر الجدارة، حسب األماكن هذه عىل

للحرية؟ السبيل ما أمبيدكار:

حول املستنرية الكتابات من ومجموعة باملنبوذين والسيايس القانوني االعرتاف من كلٌّ كان
للدكتور األسايسَّ اإلرَث وسياساتها؛ وثقافتها وتاريخها االجتماعي النبذ حالة جوانب كل
املجتمعية، الطوائف عارضوا الذين اإلصالحيني عكس عىل ،(١٨٩١–١٩٥٦) أمبيدكار آر بي
من املنبوذين تُمكِّن الهندوسية داخل أخالقية ثورة حدوث يف طمح الذي غاندي شأن شأنه لكن
راديكاليٍّا أمبيدكار كان اآلخرون، الهندوس بها يتمتع التي واالجتماعية الروحانية بالُفَرص التمتُّع
من بغريه مقارنًة عاديٍّا منبوذًا ليس لكن بدوره، منبوذًا كان لقد القانون. يف التغيري رؤية يريد
لالقتصاد، لندن وكلية ونيويورك كولومبيا جامعة يف العايل التعليم فبعد عرصه؛ يف املنبوذين
مع لالستقالل السابقة املفاوضات يف وشارك القومية، السياسية الحياة يف واشرتك الهند إىل عاد

الدستور. صياغة لجنة يف قياديٍّا منصبًا َشَغَل ،١٩٤٧ عام وبعد الربيطانيني،

العمل إىل املادي التغريُّ فدفعه للمنبوذين، واملعنوي املادي بالتغريُّ أسماه ما عىل اهتماماته انصبَِّت
حقوقهم، عىل لألرايض املالكني غري ال العمَّ وحصول االجتماعية، الديمقراطية تحقيق أجل من
املعنوي التغيري لتحقيق بالضغط يتعلق فيما أما املنبوذين. ضد تُرتَكب التي االنتهاكات وتجريم
فلم املنبوذين؛ شقاء يف الهندوسية التعاليم مساهمة البداية يف أمبيدكار حلَّل فقد للمنبوذين،
نحو عىل األمر «سأوضح فيقول: الذاتي، الحكم أو للتقدم مجاًال وال الهندوسية، يف مساواة يجد
معاملة عىل وللحصول الدين، أجل من اإلنسان وليس اإلنسان، أجل من موجود الدين إن دقيق؛
دينًا اعتنقوا املساواة. عىل لتحصلوا آخر دينًا اعتنقوا … آخر دينًا تعتنقوا أن يجب إنسانية،
… املعابد إىل الدخول من يمنعكم الذي الدين ذلك يف تبَقْون ملاذا … الحرية عىل لتحصلوا جديًدا
تَْخُطونها؟!» خطوة كل يف يُِهينكم الذي الدين ذلك يف تبَقْون ملاذا ة؟ عامَّ برئ من املاء ب ُرشْ وِمن

الذي — الرجل ذلك نبذ هندوسيٍّا، يموت أالَّ عىل عزمه عن ١٩٣٥ عام أمبيدكار أعلن أن وبعد
ثَم وِمن ١٩٥٦؛ عام البوذية اعتناقه عن وأعلن الديني ماضيَه — مليون نصَف أتباعه عدُد بلغ
إيقافه إىل السبيل أوضحِت لكنها العذاب، بوجود قبلت هوية جديدة؛ دينية هوية للمنبوذين قدَّم

الفردي. الجهد طريق عن

غري جماعًة — النساء شأن شأنها — الكبري العدد ذاُت املنبوذين أقليُة تَُعد
الداخلية االختالفات هذه بت صعَّ وقد واللغة. الطائفة حسب مة مقسَّ فهي متجانسة؛
هوية ثمة كانت العرشين القرن من السبعينيات بحلول لكن أفرادها، بني املشرتك العمل
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الصغرية الشعبية والجماعات الُكتَّاب أنشطة بفضل الظهور يف تبدأ ومنفصلة جديدة
أشخاًصا أي «داليت»؛ بوصفهم العام وْضعهم عىل الناس هؤالء ركَّز الهند. أنحاء بجميع
والصحف االحتجاجية، واألعمال املؤلَّفات خالل ومن و«ُقِهروا». و«ترشذموا» «ُكِرسوا»
الربملان أعضاء وتدخالت املحلية، املقاومة وأعمال فويس»، داليت «ذا مثل واملجالت
الهندية القبائل وأفراد املنبوذون بدأ السيايس؛ الحوار يف املجدولة للطوائف املنتمني
العلمانية اإلنسانوية اعتناق إىل زعماؤهم ودعاهم أصواتهم. توصيل ومحاولة مًعا العمل
والواجبات القوانني رفض وإىل لإلنسانية، الحايل الخري عىل تقوم أخالقية عقيدة بوصفها
األخروي والرتكيز املحاِفظة بالهندوسية واملرتبطة الهرمي التسلسل عىل القائمة مة املقسِّ
هو منه والهدف السائدة»، للثقافة «مناهًضا املنبوذين تفكري كان لقد عام. بوجه للدين
لكن السائدة، الربهمية الهندوسية بأيديولوجية يرتبطان ال بديلني وهوية بتاريخ املطالبة
الشاعر كتب ومثلما وانفتاًحا. عدالًة أكثر مستقبل إىل للوصول سبيل تقديم يمكنهما

الجانبني»: كال عىل «االحرتاق قصيدته يف باتيل، نرياف املنبوذ، الجوجاراتي

بعًضا بعضنا نحب أن يمكننا
ظ. املتحفِّ طابعك عن تخليَت إذا

جديًدا؛ عامًلا نصنع وسوف معنا، وتََواصْل تعاَل
فيه يختفي

والقهر. والظلم والفقر والقذارة الغبار

واالحتجاج الدين (5)

الحلول من املعارصة النسائية والحركات املنبوذين حركات يف الناس من الكثري َل تحوَّ
آمال ثمة وكانت والعدل. املساواة تحقيق يف منهم أمًال العلمانية الحلول إىل الهندوسية
كلتا وضع يف تغيريًا العلمانية الهند حكومة تُحِدث أن يف الهند، استقالل بعد عريضة،
وحتى ُمحِبط. نحو عىل بطيئًا كان التغيري ذلك لكن القانون، طريق عن الفئتني هاتني
التقاليد مكانة مواجهة يف تنفيذها فرض صعوبة اتضحت جديدة، قوانني َسنِّ عند

املصالح. وقوة واالجتماعية الدينية
العصور يف رأينا، فمثلما املقهورة؛ للجماعات الوحيد املالذ تكن لم العلمانية لكن
البهاكتي أن الدنيا الطوائف وأفراد النساء رأِت بعُد، خياًرا العلمانية فيها تكن لم التي
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والشايفا التنرتا حركات كانت وقد للتحرر. فرصة لهم ويتيح الذات احرتام يمنحهم
معارضة كانت حيث الجنوب؛ يف سيما ال الفايشنافا، حركات من لألفراد استيعابًا أكثر
أيًضا، جاذبيتها املحلية غري للديانات وكانت صورها. أقوى يف الربهمي املحاِفظ املنهج
يف رأينا مثلما اإلسالَم، كبري الشاعر أرسة فاعتنقت الدنيا؛ للطوائف ينتمون مَلن خاصًة
اإلرساليات لضغوط املنبوذين بعض استجاب عرش، التاسع القرن ويف السادس، الفصل
التي الهندوسية الدين إحياء حركات جانب من قوية فعل ِردَّة أثار الذي (األمر املسيحية
٨٠ نحو أيًضا، الحايل العرص ويف الدنيا). الطوائف مع للتواصل الخاصة حمالتها بدأت

املنبوذة. الجماعات من الهند مسيحيِّي من املائة يف
الهوية من والتنصُل والحرية، املساواة تقدِّم جديدة دينية هوية اعتناُق كان لقد
للمنبوذين؛ مهمًة اسرتاتيجيًة فيها؛ املتأصل الظلم صور من تحمله ما بكل القديمة
لكن السيخ، من آخرون صار بينما البوذية، باعتناق أمبيدكار ُخطا عىل بعضهم فسار
كان املثال، سبيل عىل مرضية؛ تلبية احتياجاتهم دائًما تَُلبِّ لم األخرى األديان هذه
بوضوح بينهم التفريق ويتمُّ سيخ»، «مذهبي اسم السيخية يعتنقون َمن عىل يُطَلق
مجتمعات إنشاء يف املنبوذون بدأ ثَم، ومن األعىل؛ للطوائف ينتمون الذين السيخ وبني
عىل التأكيد بإمكانها أن يعتقدون دينيًة ورموًزا شخصياٍت واتَّخذوا بهم، خاصة دينية
املنبوذين من مختلفة جماعات فربطت لهم، كمرجعية القهر من وتحريرهم إنسانيتهم
(الشاعر رافيداس رت ووقَّ «رامايانا»)، مللحمة الشهري (الراوي بفامليكي أنفَسهم البنجاب

حولهم. الدينية املنظمات وقامت املنبوذ)، البهاكتي
الجديد؛ باألمر االحتجاج من نوًعا باعتباره الهندوسية والتقاليد الرموز قلب يكن لم
الطائفية هويتهم العليا للطوائف ينتمون ال َمن أثبت الهند، جنوب يف قرون مدار فعىل
بطًال رافانا بجعل «رامايانا» ملحمة قصة رواية طريق عن امة الهدَّ الدرافيدية الدنيا
أيًضا، الريفيات للنساء رشيًرا. الهند) شمال يف للعالم الرباهمة نظرة يمثِّل (الذي وراما
األكثر الروايات تُناِقض التي للقصة، الخاصة روايتهن الرابع، الفصل يف رأينا كما

تقليدية.
وضعهن بسبب املنبوذين احتجاج عن عادًة اختلف الديني املرأة احتجاج لكن
حسب بعض عن بعضهن ينفصلن فهن األرسة؛ داخل سيما ال الهندويس، املجتمع داخل
يُنِْشْدنَها التي األغاني لكن حموات. أو أمهات أو أبناء زوجات أو كبنات وضعهن
الراهن، الوضع لتغيري مساحة عادًة لهنَّ تُِتيح األرسة داخل يروينها التي والقصص

99



الهندوسية

كهنة أحد وجود تتطلب ال والتي يمارْسنَها، التي الطقوس ويف والسخرية. والشكوى،
املرجعية. هن النساء تكون الربهمية،

بحقوق املطالبة أجل من نساء أسستْها التي الحديثة، الهندوسية الحركات تلك إن
الغالب يف اعرتضت — ديفي سارادا لذكرى تخليًدا تأسست التي املنظمة مثل — النساء
والعيش األرسة ترك عىل النساء تشجيع طريق عن الهندوسية األرسة يف املرأة وضع عىل
رجل أسسها التي كوماري، براهما بحركة اآلن يُعَرف وما زاهدات، أو طالبات بوصفهن
أوليات أَُرس مع لصدام تعرضت العرشين، القرن من الثالثينيات يف ليكراج دادا يُدَعى
وال العذري. والحب ة الِعفَّ عىل عت شجَّ الحركة تلك ألن إليها؛ انضممن الالتي النساء
األَُرس، داخل النساء له تتعرض الذي والبدني الجنيس االعتداء عىل عالنيًة الحركة تعرتض
طريق عن األرسية العالقات يف تدريجي تغيري إحداث أجل من ساعية بديًال، تقدم لكنها

والجنس. الكحوليات عن واإلقالع اليوجا
صوًرا اتخذ قد واملنبوذين النساء جانب من الديني االحتجاج أن األمثلة هذه توضح
مع ، هندويسٍّ عام إطار داخل البقاء إىل وعلمانية، دينية بدائل اْلِتماس من بدءًا عديدة؛
تغيري أو هياكلها، عىل الهجوم أو الهندوسية، رموز السرتجاع نفسه الوقت يف السعي
املستبَعد من يزال ال الفصل، هذا بداية يف ُطِرح الذي السؤال إىل وبالعودة تقاليدها.
شك ال لكن القريب، املستقبل يف شانكاري قائد دور ألداء املنبوذين أحد أو امرأة قبول
النساء جانب من فقط ليس واملعنوية، املادية املساواة مسألة حلِّ عىل قائًما عمًال ثمة أن
لكن أيًضا. العامة الهندوسية الدينية املؤسسات جانب من وإنما أنفسهم، واملنبوذين
النصوص يف به تظهر الذي النحو عىل الهندوسية الدارما عن صعبًا سؤاًال يثري ذلك
جذريٍّ تغيرٍي إحداث دون املساواة هذه تحقيق يمكن هل «مانوسمريتي». مثل التقليدية،
وواجباتهم؟ واملنبوذين النساء وبطبيعة والدنس، بالطُّهر املتعلِّقة الهندوسية التعاليم يف
الكتاب، هذا من األخري الفصل يف الهندوسية الدارما حول السؤال هذا إىل نعود سوف
انتقال وهو أَال الهندوسية؛ الهوية تواجهه آخر يًا تحدِّ القادم الفصل يف سنتناول لكننا

الهند. خارج إىل الهندوسية
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اهلند خارج اهلندوسية السوداء: املياه عبور

الهندوسية، حدوَد النسائيُة والجماعاُت الدنيا الطوائف أصواُت فيه تَحدَّْت الذي الوقت يف
وتصدير الهندوس هجرة ظل يف استقرارها ومدى الحدود هذه مكان حول أسئلة ُطِرحت

أخرى. أماكن إىل الهندوسية الروحانية
إىل وتنميطها، املتعددة وأبعادها األديان تصنيف إىل سَعْوا الذين الباحثون، نظر
مكانهم. أو بأرضهم ويرتبط محددين، لناس دين أي «ِعرقي»؛ دين أنها عىل الهندوسية
هندوسية طائفة داخل مولده بفضل هندوسيٍّا الشخص يكون هذه، النظر لوجهة ووفًقا
قواعده أي بمجتمعه؛ الخاصة للدارما للتقليد، وفًقا الشخص، هذا ويخضع هندية.
التي األرض أي «بهارات»؛ باسم الهندويس، العالم أي الدارما، نطاق ُعِرف وقد وعاداته.

السوداء. املياه أي باني»؛ «كاال بها وتُحيط طقسيٍّا الرباهمة رها طهَّ
عن الدينية وممارساتهم أفكارهم واملسلمون واملسيحيون البوذيون نََرشَ تاريخيٍّا،
املختلفة، الدول من العديد سكان بني األغلبية يمثلون اآلن وصاروا والغزو، الدعوة طريق
يمثِّلون حيث العلمانية؛ الهند دولة يف فيعيشون العالم، هندوس من العظمى الغالبية أما
حيث نيبال، ويف نسمة، مليون ٩٠٠ البالغ السكان عدد إجمايل من باملائة ٧٨ نحو
فكرَة بقوٍة يدعم ذلك أن يبدو هندوس. النيباليني من باملائة ٩٠ الدولة، دين الهندوسية
النظر بغض البرش لكل رسالة يحمل عامليٍّا دينًا كْونه من أكثر ِعرقي دين الهندوسية أن

ومكانهم. ميالدهم عن
كان الهند، اسم اآلن عليها نطلق التي املقدسِة األرِض بهارات؛ تاريخ مرِّ عىل لكْن
التجارة أو التعليم أجل من أرضها تركوا — وأمبيدكار غاندي أمثال — أشخاص ثمة
رحالتهم هؤالء وأدار برَّر فكيف موطنهم. إىل يعودوا ثم يعملوا أو ليستقروا العمل، أو
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يرويها قصة الشأن هذا يف املفيدة القصص من السوداء؟ املياه وراء فيما إقامتهم وفرتة
العظمى»: بريطانيا يف «الهندوسية كتابه يف برهارت ريتشارد األنثروبولوجيا عالم

حفل لحضور لندن إىل سينج مادهو جايبور مهراجا ُدعي ،١٩٠٢ عام يف
الحفل؛ سينج مادهو يحرض أن الالئق من وكان السابع، إدوارد امللك تتويج
امللك لكن بالوالء، له يَدين جايبور حاكم وكان الهند، إمرباطور كان إدوارد ألن
الربيطانية؛ الدعوة وقبول املحيط عبور فكرة بشأن الخوف مأله الهندويس
الشمايل القطاع يف تقع قصية بربرية دولة العظمى بريطانيا كانت نظره، ففي
عىل ليحافظ سينج مادهو كان وما املبارك. غري األسود» «البحر من الغربي
رعاياه ستعرِّض الرحلة تلك وكانت الغريبة. البيئة تلك يف املقدس شخصه
طريق عن جسده من جزءًا جايبور أهل صار ملًكا تتويجه عند ألنه للخطر؛
شخصيٍّا الدنس سينج مادهو أصاب وإذا التتويج، لهذا املصاِحبة الطقوس
مادهو واَجَه ثَم، ومن أيًضا؛ وشعبه أرضه تُدنَّس فسوف رحلته، أثناء يف
أالَّ برشط لكن العظمى، بريطانيا إىل السفر بإمكانه فكان معضلة، سينج
«إس هي سفينة، باستئجار ملشكلته حلٍّ إىل النهاية يف ل وتوصَّ الهند. يرتك
جايبور كاهن يد عىل طقسيٍّا وتقديسها بالكامل بتطهريها وأمر أوليمبيا»، إس
جانب إىل السفينة، إىل واملاء والخرضاوات املجففة والفاكهة األرز ونُِقل امللكي،
من الرتاب بعض وُجِلب يوميٍّا، الطازج باللبن امللك إلمداد والعلف األبقار
عىل لتخزينه الجانج نهر من وماء (بهاراتافارشا) املقدسة الهندوس أرض
وتطهري به الخاصة اليومية االغتسال طقوس أداء من امللك يتمكن كي السفينة
بأمان سينج مادهو نُِقل املباركة، البيئة تلك ويف به، املحيطة الغريبة األشياء

بريطانيا. إىل

يواجه هندويس أول يكن لم ذلك، بعد برهارت سيُشري مثلما سينج، مادهو لكن
يُعَرف (َما آسيا رشق جنوب إىل براهمة سافر األوىل، امليالدية القرون ففي املشكلة؛ هذه
القدسية إلضفاء املناطق لتلك املحليني الحكام من بدعوة وبايل) وتايالند بكمبوديا اآلن
الحدود بذلك عوا ليوسِّ محليات، نساء من وتزوَّجوا املناطق، تلك يف وبقوا ممالكهم، عىل
سبيل عىل — الرباهمية الثقافة جوانب ويرسخوا املقدسة «بهارات» ألرض الطقسية
التاريخية األهمية تزال ال تايالند، يف اليوم لذا، — املقدسة ونصوصها آلهتها املثال؛
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ملحمة تزال وال امللكية، املراسم ويف بانكوك يف ساترن ديفا معبد يف تتجىلَّ براهما لإلله
الثقافية األنشطة يف أهمية ذات — تايالند يف تُعَرف كما «راماكني» أو — «رامايانا»
من رة مصغَّ صور إىل اليوم الدول هذه تتحوَّل لم اإلرث، هذا من الرغم وعىل الشعبية،
اآلن صاروا فيها طقوسهم ويمارسون يعيشون ظلوا الذين الربهميون والكهنة الهند،

الديني. إرثهم عدا يشء كل يف باليني أو تايالنديني
مختلًفا أمًرا فكان العمل، أجل من للهند املجاِورة األخرى الدول إىل ار التجَّ انتقال أما
لتصل أعماَلهم املصارف، مجال يف تعمل تاميلية جماعة وهم التشتيار، ع فوسَّ تماًما؛
جنوب يف أخرى ومناطق وموريشيوس ماليزيا) باسم اآلن (املعروفة ومااليا بورما إىل
غرب بني قرون عدة مدار عىل قوية تجارية روابط امتدَّت ذلك، عىل عالوًة آسيا. رشق
الجوجاراتيون املهاجرون انجذب القرن، هذا من سابق وقت ويف أفريقيا، ورشق الهند
يف لهم أُتيحت التي العمل لُفَرص الهندوس) وكذلك واملسلمون، (السيخ والبنجابيون
أعمالهم ار التجَّ صغار وأقام الجديدة، الحديدية السكك إنشاء يف الربيطانية اإلدارة ظل
تنزانيا) باسم اآلن (املعروفة وتنجانيقا وأوغندا كينيا يف الناشئة والقرى املدن يف أيًضا

ماالوي). باسم اآلن (املعروفة ونياساالند
البداية يف وسعدوا براهمة، ال وحرفيني، اًرا تجَّ الالحقني املهاجرين هؤالء أغلب كان
أكثر صاروا عندما بعد فيما لكنهم وطنهم، يف ألَُرسهم املعتادة الدينية الواجبات برتكهم
أجل من ودينية اجتماعية مؤسسات إقامة يف بدءوا أقاربهم، إليهم وانضم استقراًرا
الروحانيون املعلِّمون وعرب الدينية. والتنشئة الثقافية واألنشطة والتعليم املتبادل الدعم
ما عادًة وكانوا الدينية، ممارساتها وتشجيع املجتمعات هذه لزيارة البحاَر والسوامي

التعبُّدية. عات التجمُّ من وغريها األعياد ويقيمون جديدة، معابد يؤسسون
من — الهند شأن شأنها — ُمستعمرة كانت أفريقيا رشق دول أن من الرغم وعىل
بُحرية األخرى، الدينية القناعات ذوي الهنود من وغريهم الهندوس، إليها سافر بريطانيا،
بوطنهم، تصلهم التي الروابط عىل الحفاظ من وتمكَّنوا املايلِّ، واملكسب العمل عن بحثًا
العبودية إلغاء بعد طويلة عمل بعقود والهولنديون الربيطانيون وظَّفهم َمن لكنَّ
الربيطانية وجويانا ترينيداد يف املزارع إىل ونُِقلوا عرش، التاسع القرن منتصف يف
وفيجي سورينام) باسم اآلن (املعروفة الهولندية وجويانا جويانا) باسم اآلن (املعروفة
حصلوا مما الرغم وعىل الحظ، من نفسه بالقدر يكونوا لم أفريقيا؛ وجنوب وموريشيوس
ذلك، فعل من منهم القليل سوى يتمكَّن فلم الهند، إىل العودة بإمكانية وعود من عليه
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هم وحقِّ استقاللهم عىل النهاية يف وحصلوا الجديدة ُدَولهم يف معظمهم استقر بينما
عىل تطوَّرت الدول، هذه يف نشأت التي الهندوسية، واملجتمعات األرايض. امتالك يف
الِعرقي التكوين مثل معينة عوامل حسب وذلك بعض، عن بعضها تماًما مختلف نحو
الدينية املؤسسات وتأثري األخرى، املحلية باملجتمعات مقارنًة النسبي وحجمها والطائفي،

واملكانة. السلطة اكتساب عىل وقدرتها عليها، املحلية والسياسية واالجتماعية
الهنود الهندوس فيها استقر التي الدول إحدى عن باملعلومات زاخرة دراسة ثمة
الباحث يتناول الهندوسية». «ترينيداد وهي طويلة، عمل بعقود توظيفهم تمَّ الذين
للهندوس، الحافلة التعبُّدية الحياة فريتوفيك ستيفن ويُدَعى الدراسة بتلك قام الذي
ستينيات يف شاعت التي «رامايانا» مللحمة املوسيقية العروَض التحديد وجه عىل واصًفا
أسبوع ملدة تستمر كانت التي العظيمة (ياجنا) التضحية وطقوس العرشين، القرن
القرن وثمانينيات سبعينيات يف النفط طفرة ظل يف ثرية صارت التي العائالت وترعاها
الطويلة العمل عقود ال عمَّ مع هاجروا الذين الكهنة أيًضا فريتوفيك ذكر العرشين.
يف كايل، عبادة مثل والعائلية، اإلقليمية التقاليد سمحِت وكيف الدينية، احتياجاتهم ِليَُلبُّوا
الهندوس بمطالبة دراسته الباحث ويختم الرباهمة. دعمها التي بالطقوس األحيان أغلب
الجماعات مع بنجاح املنافسة شأنها من وواثقة، قوية هندوسية هوية باكتساب الشباب

ترينيداد. يف األخرى الطموحة
ديانة الهندوسية صارت ،١٨٤٥ عام ترينيداد إىل الهندوس ال العمَّ وصول منذ
الهندوس وصول كان وقد عاًما. ١٥٠ عىل تزيد وملدة اآلن إىل هذا واستمر راسخة،
االستعمارية التقاليد وأدت أحدث، ظاهرة وأسرتاالسيا الشمالية وأمريكا بريطانيا إىل
عىل األماكن. هذه يف واملجتمعات االستيطان صور تنوع إىل املختلفة الهجرة وسياسات
االستيطان أن فسنجد املتحدة، والواليات بريطانيا يف الهندوس بني قارنَّا إذا املثال، سبيل
ووصل الهند. مع االستعمارية بريطانيا لعالقة نتيجة بريطانيا يف مبكر وقت يف بدأ
أفريقيا رشق من بريطانيا إىل بريطانية، سفر لجوازات َحَملة بوصفهم الهندوس، أغلبية
الدول يف األمم بناء سياسات تأثري بعد العرشين القرن سبعينيات وأوائل ستينيات يف
من مبارشًة جاءوا فقد األمريكية؛ املتحدة الواليات يف الهندوس أما حديثًا. املستقلة
والعمل والتعليم الصحية الرعاية يف وظائف لَشْغِل البلد ودخلوا مهنيني، بوصفهم الهند
ومستَوى للغاية عاٍل تعليميٍّ مستًوى إىل عام، بوجه الغرب، الهندوسيف ووصل التجاري.
والعنرصية. العرقيِّ للتمييز — لألسف — منهم الكثريون تعرَّض وإن جيٍد، معيشٍة
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وجود ظل يف ديانة بوصفها الهندوسية طبيعة بشأن مهمة مسائل أُثريت وقد
عام بحلول دولة ٦٨ يف سكانًا الهندوس (صار الهند خارج الهندوسية املجتمعات
والعمل العيش من وتمكَّنوا ومرونتهم، براعتهم أثبتوا الهندوس أن الجيل من .(١٩٨٠
الشتات هذا ووجود هائًال. اختالًفا املختلفة الظروف من الكثري يف مجتمعات وتأسيس
يف املذكور الربهمي األمر ملخالفة استعداد لديهم كان الهندوس أن إىل يشري الهندويس

تأويله. إعادة األقل عىل أو السوداء، املياه عبور بعدم «مانوسمريتي»
دين أنها هو للهندوسية وصف أفضل بأن االدعاء يناقض ال ذلك أن من الرغم عىل
نفسها، الطائفة من الزواج تقليد عىل املهاجرين الهندوس معظم حافظ إذ — ِعرقي
شك بال الباحثني يدعو فإنه — الهندويس هو َمن تعريف نطاق لتوسيع يسَعْوا ولم
فعل وكيفية الهندوسية ممارسة فيه يجوز الذي باملكان املتعلِّقة األفكار مراجعة إىل
الحياة دورات طقوس إقامة عىل القادرين الربهمية كهنة وهجرُة املعابد، فتأسيُس ذلك.
بإقامة للهندوس َسَمَحا (بوجا)؛ اآللهة تمجيد وطقوس (ياجنا) التضحية وطقوس
امتداًدا ذلك يمثِّل فهل الهند؛ خارج الرضورية الطقسية األنشطة وأداء مقدسة أماكن
األوائل الرباهمة واملهاجرين سينج مادهو حالة يف رأينا مثلما (بهارات)، املقدسة لألرض
الدول، من الكثري يف املوجودة الدينية املنظمات عن ماذا لكن آسيا؟ رشق جنوب إىل
جمعوا الذين وَمَهرة، متحمسون لكنهم عاديون، أشخاص وقادها وأدارها أسسها والتي
الزعماء وزيارات والنساء الشباب وجمعيات االحتفاالت ونظَّموا املنشآت واشَرتَوا التربعات
بوجه كانوا، العاديني األشخاص هؤالء أن من الرغم عىل الَكَهنة؟ وتوظيف الروحانيني
ويخدمون العبادة يمارسون كانوا فقد لها، رؤساء ال العامة الدينية للحياة قني منسِّ عام،
يف اعتُِرب التعبُّدية الحياة عيش يف الرغبة أن ليُظِهروا األحيان بعض يف مبارشًة اآللهة
الفصلني يف رأينا ومثلما التقليدية. الربهمية املمارسة من أهمية أكثر األحيان بعض
ذلك. لفعل والسياق بق السَّ الهندوسية يف املوجود بهاكتي تقليد يقدم والسابع، الخامس

كلماته. من أكثر الدين روح ألهَمتْهم الهندوس هؤالء إن القول ويمكننا

الشتات

يف الشتات ويرتبط يهودا، خارج عاشوا الذين اليهود إىل األصل يف «الشتات» مصطلح يشري كان
تعيش أخرى شعوب أي إىل لإلشارة عام بوجه اآلن املصطلح ويُستخَدم النفي. بفكرة اليهودية
أُجِربوا الجئني يكونون قد فبعضهم ذلك؛ فعلهم أسباب اختلفْت وإِن األصيل، موطنها خارج

106



الهند خارج الهندوسية السوداء: املياه عبور

ألسباب بالدهم عن الرحيل اختاروا مهاجرين اآلخر البعض يكون قد بينما أوطانهم؛ ترك عىل
مختلفة كثرية دوافع ذوي أشخاص من الهند خارج الهندوسية املجتمعات تألَّفت وقد اقتصادية.

الوطن. لرتك

تحويلها تمَّ منشآت من عادًة الهند خارج األخرى الدول يف (ماندير) املعابد مت ُصمِّ
واملصانع بل واملنازل، تقديسها أُلغي التي والكنائس املدارس مثل الغرض، هذا لخدمة
الغرض، لهذا يَىص ِخصِّ بُنيت معابد أقاموا ثراءً، الهندوسية املجتمعات ازدياد ومع أيًضا.
أغسطس ويف الهند. يف املوجودة للطُّرز ُمَحاٍك نحو عىل أو محلية لُطرز وفًقا إما مت وُصمِّ
من آالف عدة جانب إىل لندن، بشمال نيزدين لضاحية املحليون السكان شهد ،١٩٩٥ عام
بأنه دايجست» «ريدرز مجلة وصفتْه ما افتتاَح ين، املدعوِّ والضيوف الهندوس املتعبِّدين
ماندير سواميناريان رشي معبد فكان محل»؛ تاج عىل لندن و«رد الدنيا» عجائب «ثامن
ملواصفات وفًقا طبيعية مواد من بُني وقد أوروبا، يف يُبنَى تقليدي هندويس معبد أول
هذا ويُستخَدم متطوِّعني. ال عمَّ أيدي عىل بالكامل وُشيِّد املقدسة، الهندوسية النصوص
وهي الهندوسية، سواميناريان إرسالية واجتماعات العادية العبادة طقوس ألداء املعبد
يُدَعى شهري هندي روحاني معلِّم يرأسها سامربادايا أو جوجاراتية هندوسية حركة
يعربِّ سياحيٍّا. مزاًرا بوصفه األقل عىل مهم املعبد هذا لكن مهاراج، سوامي براموك
مقربة عىل ويقع املتجاورة املنازل من صفوف عرب الزوَّار إليه يصل الذي املعبد، هذا
ما ويوضح الهندوس، لغري عظمتها بكل الهندوسية عن ازدحاًما، لندن طرق أكثر من
أرجاء يف بجولة القيام إىل وباإلضافة لإلله، التعبُّدية الخدمة طريق عن تحقيقه يمكن
يمكن الساج، وخشب الجريي والحجر الرخام من املصنوعة بنقوشه الرائع املعبد هذا
وعىل الهندويس. للرتاث معرض ورؤية املعبد معمار يوضح فيديو مشاهدة أيًضا للزائر
النهاريتني املدرستني إحدى سواميناريان، مدرسة رؤية يمكن الطريق، من اآلخر الجانب

املتحدة. اململكة يف الوحيدتني الهندوسيتني

السكانية اإلحصائيات الهند: الهندوسخارج

الهندوس ألعداد دقيقة بيانات توجد ال لكن العالم، سكان من باملائة ١٥ نحو الهندوس يشكِّل
يحتفظ ال الدول من الكثري أن إىل ذلك أسباب أحد ويرجع الهند؛ خارج يعيشون الذين
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املوسوعة يف نُِرشت وقد ،١٩٨٠ عام إىل التالية البيانات ترجع الدينية. لالنتماءات بإحصائيات
الدولة. حسب األديان كل ملعتنقي تقديرات َقدَّمت التي العاملية املسيحية

السكان من املئوية النسبة الهندوس عدد الدولة

٧٨٫٨ ٥٤٧١٢٣٥٠٠ الهند
٨٩٫٦ ١٢٧٥٧٤٣٠ نيبال
١٢٫٧ ١٠٧٧٠٠٠٠ بنجالديش
١٦ ٢٤٧٤٤٠٠ رسيالنكا
١٫٣ ١٠٧٨٤٠٠ باكستان
٢٫٣ ٣٢٥٠٠٠٠ إندونيسيا
٧٫٤ ١٠٣٥٨٠٠ ماليزيا
٤٠٫٩ ٢٥٩٧٠٠ فيجي
٤٦ ٤٤٦٧٠٠ موريشيوس
٢ ٥٦٥٠٠٠ أفريقيا جنوب

١ من أقل ٨٠٠٠٠ كينيا
١ من أقل ١٩٠٠٠ تنزانيا
٢٥٫٣ ٢٦٨٧٠٠ وتوباجو ترينيداد
٣٤٫٤ ٣٠٤١٥٠ جويانا

١ من أقل ٣٨٠٠٠٠ العظمى بريطانيا
١ من أقل ٤٥٠٠٠ كندا
١ من أقل ٥٠٠٠٠٠ األمريكية املتحدة الواليات

للمعلومات يمكن لكن معينة، زمنية مرحلة يف العالم يف الهندوس عن ملحة التقديرات هذه تقدم
فيما الهندوس سكان كان املثال، سبيل عىل التقديرات. هذه سياق تصوِّر يف املساَعدُة اإلضافية

.١٩٤٧ عام الهند تقسيم قبل بكثري أعىل وباكستان ببنجالديش اآلن يُعَرف

أن من الرغم عىل أوغندا، ضمنها من ليس لكن أعاله، األفريقية الدول من العديد كذلك ذُِكر
عدد كان السبعينيات، نهاية وبحلول القرن. هذا بدايات يف هناك إىل هاجروا الهندوس من الكثري
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عىل أعوام بضعة بعد جميًعا للنفي تعرَّضوا لكنهم ألًفا، ٦٥ نحو هناك يعيشون الذين الهندوس
والعمل. للعيش أوغندا إىل الهندوس بعض عاد التسعينيات، أواخر ويف أمني. عيدي يد

الشمالية أمريكا دخول يف استمروا إذ اآلن؛ أيًضا قديمة الشمالية أمريكا يف الهندوس تقديرات تَُعد
مذكورة غري دول يف الصغرية الهندوسية األقليات بعض كذلك وهناك مهنيني. مهاجرين بوصفهم

وهولندا. وتايالند ونيوزيلندا وأسرتاليا سنغافورة مثل هنا،

سواميناريان إرسالية تَُعد التي سانسثا، بوروشوتام بوشاسانوايسأكشار منظمة إن
الهندوس بني نموٍّا الدينية الحركات أرسع هي بريطانيا، يف لها فرًعا الهندوسية
من اآلالف ومئات معبًدا ٣٧٠ من مكوَّنة شبكة خالل فِمن العاَلم؛ أنحاء يف الجوجاراتيني
والواليات وبريطانيا أفريقيا يفرشق مهمة ثقافية مهرجانات الحركة هذه أقامت التابعني،
الالهوتي، رامانوجا تقليد تُْحيي تعبُّدية حركة وهي الهند. إىل باإلضافة األمريكية، املتحدة
الحركة وتقدِّم األعىل. إلههم بوصفه سواميناريان باسم يُعَرف إلًها التابعون فيها ويَعبد
ينتمون وَمن والشباب لألطفال الجنسني بني فيها يُفَصل وروحانية تعليمية برامج
كل يف التطوعي العمل يف بفعالية وتشاِرك شعبية، مسريات وتقيم أكرب، عمرية لفئات
الطائفية الجماعات أو السامربادايا من واحدة سوى ليست وهي فيها؛ توجد التي الدول

الهندويس. الشتات داخل تعمل التي املشهورة
كانت وإن «الهنود»، عىل كبري حدٍّ إىل مقصوًرا الحركات هذه بعض يزال ال
الهنود من أيًضا، والرابع بل والثالث، الثاني للجيل ينتمون َمن تشمل عضويتها
عضوية أن بَيَْد األفارقة، والهنود الربيطانيني والهنود الكاريبيني والهنود األمريكيني
وَمن هنوًدا هندوًسا فتتضمن مختلطة؛ األخرى العاملية الهندوسية الحركات بعض
تعرض روحانية رسالة الحركات هذه وتحمل أخرى. عرقية خلفيات أيًضا لديهم
نشأة شهدنا ولقد هندوًسا، ينشئوا أو يوَلدوا لم مَلن الهندوسية واملمارسات األفكار
التي فيدانتا، جمعية وصارت فيفيكاناندا. مبادرة مع السادس الفصل يف الرسالة هذه
ميول وثمة الهنود. وغري الهنود من أعضاءً اآلن تضم أمريكا، يف فيفيكاناندا أسسها
ساي وحركة سيدهانتا، شايفا وكنيسة بكريشنا، للوعي الدولية الجمعية لدى مماثلة
الذات معرفة حركة وهي: الغربيني؛ من أتباعها كل يكون يكاد حركات توجد لكن بابا،
اهتمام أثارت (التي املتسامي التأمل وحركة برمهنسا؛ يوجانندا أسسها التي األمريكية
موكتاناندا؛ سوامي أسسها التي يوجا سيدها وحركة الستينيات)؛ أواخر يف البيتلز فرقة
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نيزدين. يف الهندويس ماندير سواميناريان رشي معبد توضح بريدية بطاقة :1-8 شكل

أوشو)؛ باسم أيًضا (املعروف راجنيش بهاجوان أسسه الذي الجدد السنياسيني وبرنامج
هذه كل تدرك يوجا. وإينجار ديفي؛ نريماال ماتجي أسستْها التي يوجا والساهاجا
الروحانية بجوانب الغربيني اهتمام املختلطة، العضوية جماعات إىل باإلضافة الحركات،
بالتناسخ، واإليمان يوجا، والهاثا الكونداليني، ل وتأمُّ املانرتا، إنشاد سيما ال الهندوسية،
إذ املناسب؛ الوقت يف الغرب يف الحركات هذه ظهرت وقد نباتي. غذائي نظام واتِّباع
لألديان بدائل إىل يسَعْون مَلن وممارسات أفكار وتقديم الروحي الفراغ ملء عىل ساعدت

والعلمانية. الغربية
فهل وحدودها؛ الهندوسية طبيعة بشأن الهندوس بني جدًال ه التوجُّ هذا أثار
العالم إىل تشري وال الهندوسية الروحانية من فقط محددة جوانب تقدِّم التي الحركات،
يف الهندوسية واملمارسات األفكار تغريت هل أصيلة؟ هندوسية الهندويس، االجتماعي
يمكن ال الهندوسية الهوية إن أم «هندوس» الجماعات هذه أعضاء هل العملية؟ هذه ظل
هذه إىل أعود سوف الشتات؟ يف تعيش هندية أو هندية أرسة يف بامليالد إال اكتسابها

الكتاب. هذا من األخري الفصل يف األسئلة
بغض املعارصة، الحركات هذه معظم يف ا ُمِهمٍّ كان الروحي املعلِّم دور أن شك ال
عادًة بدا فيما التقليد ووسطاءَ التعبد، محوَر املعلِّمون هؤالء فكان أعضائها؛ عن النظر
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أنظمة بعضهم وقدَّم اإلرشاد. أو للمعرفة يسَعْون مَلن السلطة ومصدر غريبًَة، غربيًَّة بيئة
تكراًرا آخرون قدَّم بينما وااللتزام؛ املجهود من كبريًا قْدًرا تتطلب الروحي لالنضباط
لبعض وكان الذات. إدراك أو للسعادة محوًرا باعتبارها قصرية عبادة أو بسيطة ملانرتا
بشخصيات آخرون تَمتَّع بينما وُمبِهرة، للجدل مثرية شخصيات الروحانيني املعلمني

الغربي. السياق يَفِرضها التي باملطالب ذكيٍّا وعيًا جميعهم وأَظَهر للغاية. جذَّابة
الهندوسية إحياء يف دوًرا لعبوا الذين الوحيدين يكونوا لم الروحانيني املعلِّمني لكن
النساء، سيما ال األَُرس، ألفراد كان الهندي، الهندويس الشتات أرض ففي الهند؛ خارج
فصوًال تُِقيم املعابد أن صحيح بالهندوسية. الجديدة األجيال تعريف يف كبري دور
األطفال معرفة لتعزيز شبابية جماعات السامربادايا ن وتكوِّ املجتمع، لغات لتدريس
أوىل األطفال فيه ى يتلقَّ الذي املكان هو املنزل لكن والعقيدة، املقدسة بالنصوص
يف يقرءونها أو واإللهات، اآللهة عن قصًصا الكبار لهم يروي ففيه الدينية؛ دروسهم
الهندوسية، األعياد عىل ويتعرَّفون فيديو، مقاطع يف يشاهدونها أو رة، املصوَّ الكتب
التقاليد ويعرفون وجاناماشتامي، وبونجال بوجا ودورجا وماهاشيفراتري ديفايل مثل
الهند، يف الصغار األطفال شأن وشأنهم األعياد. هذه من عيد بكل املرتبطة العائلية
محراب يف البوجا طقس أداء كيفية — واملحاكاة املمارسة طريق عن — أيًضا يتعلَّمون
الفصل (انظر جافري مادهور مع الحال هو وكما الصيام. عىل املداومة وكيفية املنزل
والفتيات الهندوسية، الطقوس أو القصص بتمثيل األطفال هؤالء بعض يقوم الرابع)،
اإللهة كخادمات ينها يؤدِّ حقيقية أدوار لهنَّ يكون قد التحديد وجه عىل الصغريات
يحصلوا لن األطفال هؤالء فإن ذلك، من بالرغم بعبادتها. املرتبطة املراسم يف ديفي
التقاليد بمعرفة يتعلق فيما الهند يف األطفال عليها يحصل التي نفسها الخربة عىل أبًدا
ألن وذلك حولهم؛ من العالم يف املوجودة الهندوسية والثقافية واالجتماعية األخالقية
دينهم مع تسامح هناك إليها. هاجروا التي الدول معظم يف كأقليات يعيشون الهندوس
— أصًال به حظي إن هذا — االعرتاف من ضئيل بقدر يحظى لكنه الدول، بعض يف
الثقافية التعددية سياسات عملت أخرى، دول ويف الحكومي؛ والتعليم اإلعالم وسائل يف
أصواتهم لتوصيل األخرى، الدينية الجماعات جانب إىل محدودة، فرصة الهندوس لتعطي

دينهم. عن والتعبري
نْي؛ مهمَّ مطلبنَْي بني الهند، يف حدث مثلما الهندويس، الشتات أرض يف توتر نشأ لقد
عالنيًة عنها التعبري يمكن دة موحَّ قوية هندوسية هوية لخلق الحاجة هو أحدهما:
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بكريشنا. للوعي الدولية الجمعية نظمتْها ترافالجار ميدان يف ياترا» «راثا مسرية :2-8 شكل

الهندوس من العديد رغبة هو واآلخر: األخرى، الرئيسية العاملية باألديان ومقارنتها
وتدعم داخلها. السبل وتنوع األخرى األديان تجاه الهندوسية انفتاح عىل التأكيد يف
للرتويج العالم أنحاء يف بنشاط وتعمل األول، املطلب باريشاد هندو فيشوا منظمة
طرح اآلخر، الجانب عىل الهندوس. بني بالفخر وشعور («هيندوتفا») الهندوسية للهوية
وجهَة الهند خارج الهندوسية النسائية والجماعات الهندوس والكتَّاب الباحثني من عدد
وحدة فكرة أن ترى التي والثقايف، الديني االختالف فكرة عىل القائمة املعاِرضة النظر
العيش من الهندوس بتمكني يتعلق فيما لها فائدة وال بالتاريخ، لها عالقة ال الهندوسية
ن ممَّ نفسه اإليماني ملجتمعهم ينتمون َمن ومع بل األخرى، األديان معتنقي مع بإيجابية

مغاِيرة. نظر وجهات لديهم
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هاجر فقد الشتات؛ أرض يف الهندوس يطبقها للهندوسية واحدة صورة من ما
التقاليد معهم حاملني الهند، يف األماكن من الكثري ومن مختلفة وفرق طوائف هندوسمن
الدينية ومعتقداتهم ملمارساتهم إحيائهم يف أيًضا تأثَّروا وقد وطنهم. يف عليها اعتادوا التي
تطويرهم أثناء يف لكن الخاص، والديني االجتماعي وطابعه فيه استقروا الذي باملكان
العالم أنحاء جميع يف بالهندوس اتصال عىل ظلوا بهم، الخاصة املحلية ملجتمعاتهم
تنرشها التي واملجالت الصحف طريق وعن والفرقة، والطائفة الدم روابط طريق عن
والربيد اإلنرتنت مواقع طريق عن ومؤخًرا طائفية، واتحادات هندوسية جماعات عامليٍّا
اطِّالع عىل الهندوس إبقاء يف مفيدة والعاملية املحلية الشبكات هذه كانت وقد اإللكرتوني.

أيًضا. األفكار نقل ويف واألحداث، باألخبار
طبعات يف تُنَرش شهرية صحيفة وهي ذلك، عىل األمثلة أحد توداي» «هيندويزم تَُعد
لها ج ويروَّ العالم. أنحاء جميع يف للهندوس اإلنرتنت) عىل أرشيف (ولها متعددة إقليمية
لنحو املعارص التاريخ ل وتسجِّ الدارما عىل تؤكد التي الهندوسية العائلة «صحيفة بأنها

النهضة.» مرحلة يف عاملي لدين معتنق شخص مليار
والشخصيات واألعراف واملمارسات املفاهيم عن مقاالت الصحيفة هذه تَنرش
تتضمن اإلقليمية، إصداراتها ويف مختلفة. دول يف الهندوس عن وقصًصا الهندوسية،
عام أبريل عدد يف املثال، سبيل فعىل املحليني؛ للهندوس مهمة وإفادات إعالنات أيًضا
ذلك ويف مكان، كل يف للهندوس أهمية ذات عديدة بموضوعات القرَّاء إعالم تمَّ ،١٩٩٣
يف للمساعدة جديد ومرجع أيوديا يف راما معبد موقع بشأن الهندوس للزعماء اجتماع
برملان فيفيكاناندا سوامي حضور من قرن وبعد الشايفا. للهندوس الدينية التنشئة
يف املوجودين الهندوس رَؤى نرش مع بإنجازاته االحتفاء تمَّ شيكاجو، يف العاملي األديان
َقدَّمت عامة مقاالت عىل أيًضا الصحيفة واحتوت عنها، والهند وماليزيا املتحدة الواليات
وديانات العاملية القبائل أفراد حول ثقافيٍّا الهندوس القرَّاء منها ليستفيد معلومات
التربعات لتقديم القرَّاء وُدعي للكتب، نقدية ومراجعات خطابات أيًضا ونرشت العالم،
««رامايانا» بعنوان بالصور مدعم بمقال العدد واْختُِتم هاواي. يف معبد بناء لتمويل

الشهرية. وسيتا راما قصة يتناول جديد ياباني فيلم عن املتحركة» بالرسوم
داخل الهندوسية تخضع توداي»، «هيندويزم صحيفة محتويات من يتضح مثلما
املسائل مثل مخاوفجديدة، فتظهر الديني؛ ها وتغريُّ تقاليدها الستمرارية وخارجها الهند
جديًدا. توجًها الجديدة السياقات وتتطلب الوراثية، والهندسة باإلنجاب املتعلقة األخالقية
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التفكري الهندوس من يستلزم األخرى األديان جانب إىل دينًا بوصفها الهندوسية ووجود
هو ما نَْقِل تحدَِّي لكنَّ َفْهُمها. الهندوس لغري يمكن بأساليب وتحديده لهم، مهم هو فيما
المرأة التالية الكلمات توضح مثلما قائًما، يظل الهندوس من الجديدة لألجيال مقدس

األول: الجيل إىل تنتمي بريطانية هندوسية

فلديَّ أنا، أما مختلفة، حياتهما وكانت الهند، يف والداي ونشأ ولِد لقد حسنًا،
بوصفي أيًضا وإنما ا، أمٍّ بوصفي فقط ليس أداؤها، عيلَّ التي األدوار من الكثري
وهي أَال واحدة؛ حياة سوى لديهما يكن فلم وجدَّتي، أمي أما عاملة. زوجة
لنقل وسعي يف ما أقىص بذلُت لقد األرسة. بتنشئة تقوم التي املنزل ربة حياة
أو الخربة هذه اكتساب البلد هذا يف يمكنهم ال ألنهم أبنائي؛ إىل وديني ثقافتي
ذلك؛ مواجهة إىل وجدتي أمي تُضَطرَّ لم الخارجي. العالم من الدينية الثقافة
يوَلدون فُهم بأنفسهم. الدين لون يحصِّ كانوا (الهند) الوطن يف األطفال ألن
بيئة يف ولِدوا فقد أبنائي، أما مكان. كل يف بهم ويُِحيط ظلِّه، يف ويَنشئون
كنُت ما إذا متأكِّدة لسُت املنزل. خارج تماًما مختلفة لبيئة وتعرَّضوا معينة،

جهدي. قصارى بذلُت أنني أعتقد لكنني ال، أم هذه مهمتي يف نجحُت قد
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اهلندوسية وصور واهلندوسية الدارما
املتعددة

حيوان ذلك؟ لك يعني ماذا لكن بقرة؟ التالية؟ الصورة إىل تنظر عندما تراه الذي ما
واللَّبن للَّحم مصدر املدينة)، يف مزدحم بشارع يوجد إذ الحالة؛ هذه يف مكانه، غري (يف
بني املحتمل االرتباط يف أيًضا األوروبي املالحظ يفكر قد العضوي؟ والسماد والجلود
البقرة هذه رؤيته عند الهندي امُلشاِهد لكن البقر، جنون ومرض القلب ومرض البقر
تكمن يشء، لكل مقدسة ا أمٍّ مقدًسا، رمًزا فيها لرَيَى املادي مظهرها يتجاوز قد العادية
مختلف ليشء ترمز فالبقرة نظرك؛ وجهة عىل يعتمد تراه ما إن الرخاء. إلهة روثها يف
البقرة معنى يختلف نفسها، الهندوسية داخل حتى لكن الهندوس؛ وغري الهندوس عند
للوقود منتجاتها تستخدم أم تحلبها كنَت إذا وما جلود، عامل أم برهمنًا كنَت إذا ملا وفًقا

والطهي.
نظرة عن الهندوس غري نظرة تختلف إذ اليشء؛ بعض البقرة الهندوسية تشبه
مثلما وذلك نفسها، بالطريقة جميعهم يفكرون ال أنفسهم والهندوس لها. الهندوس
أو بسيًطا تعريًفا الهندوسية تعريف املالئم من يكون وقد السابقة. الفصول يف رأينا
أو حيوان بأنها البقرة فتعريف املعاملة؛ هذه تقبل ال لكنها دقيق، نحو عىل تصنيفها
الديانة؟ نوع وما الحيوان؟ نوع فما بالتأكيد؛ الكثري لنا يوضح ال ديانة بأنها الهندوسية

الهندوس؟ بني الرمزية أهميتهما عن وماذا
— اآلن إىل واضح معناها أن اعتربت التي — للهندوسية األخري التناول هذا سأبدأ
وزوَّار الهندوس نظرة أتناول سوف ذلك، وبعد بالديانة، وصُفها يَعِنيه فيما بالنظر
الهندوسية إىل النظر يكفي هل لكن . املتغريِّ ومعناها أصلها أيًضا وسأفحص لها، الهند
الوقت يف ومتعددة أحادية أي الهند؛ يف اإلله بفكرة أشبه إنها أم منفرًدا، نظاًما باعتبارها
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بومباي. يف لشارع مشهد :1-9 شكل

للهندوسية املتنوعة الطبيعة تأمل عىل تساعدنا قد استعارة هنا أقدِّم سوف نفسه؟
بمايض وعالقتها البقرة إىل سأعود وختاًما، تكوينها. يف السلطة تلعبه الذي املهم والدور

املستمر. للنقاش خاضع «الهندوسية» معنى أن ح ألوضِّ وحارضها الهندوسية

الهندوسية تعريف (1)

إن بالدين؟» املقصود «ما التايل: السؤال يثري الهندوسية عىل الدين صفة إطالق إن
العالقة األساس يف يعني وكان الالتينية، اللغة إىل فريجع األصل؛ غربي «الدين» مصطلح
وبتوسيع املسيحية، هو األسايس املثال كان األديان، دراسة ويف وآلهتهم. الناس بني
مشاِبهة بأنها عليها يُحَكم التي األنظمة هي األخرى» «األديان صارِت الدراسة، دائرة
باملسيحية، تاريخيٍّا ويرتبط غربيٌّ وكالهما واإلسالم، اليهودية رأسها وعىل للمسيحية،
السمات ومن والهندوسية. البوذية مثل الرشقية الدينية األنظمة أيًضا شملت الدائرة لكن
ووجود متساٍم برب اإليمان «األخرى»، األديان بها قوِرنت التي للمسيحية، األساسية
اإليمان مثل متعددة وأبعاد عبادة دار أو ومؤسسة دين وعلماء مقدس ونص مؤسس

والطقوس. واألساطري واألخالق
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حقيقة إلًها؛ شك بال تتضمن أنها نرى باملسيحية، الهندوسية مقارنة خالل ومن
وتشتمل مؤسس، لها ليس لكن األمر. واقع يف واإللهات اآللهة من والعديد واحدة مطلقة
دين رجال ال كهنة بها ويوجد واحد، كتاب ال املقدسة، النصوص من هائل عدد عىل
واألساطري والطقوس الكنيسة. مثل مركزية مؤسسة بها وليس املسيحي، باملفهوم
وال األهمية، من نفسه بالقدر اإليمان يتمتع ال بينما الهندوسية، يف مهمة واألخالق
يف متأصلة أشياء توجد قد لكن شائعة. تعاليم بضعة وإنما جوهرية عقيدة توجد
النظام إىل الهندوسية تمتد املثال، سبيل عىل املسيحية. مع باملقارنة تظهر ال الهندوسية
وجهة من تَُعد التي املتنوعة الشائعة واملمارسات املعقد، الديني االجتماعي الطائفي
فهي دينًا، الهندوسية كانت إذا لذا، دينًا؛ كونها من أكثر وخرافة سحًرا املسيحية النظر
عن نبحث أن فيمكننا للدين، معياريٍّا مقياًسا املسيحية اعتربنا إذا املسيحية عن مختلفة
نُنَصح قد لكننا الكتب، بيع ومتاجر املكتبات يف «األديان» قسم يف الهندوسية عن كتب

أيًضا. األخرى األقسام بعض يف البحث بمحاولة
أن إىل راذاكريشنان سارفابايل يُدَعى معارص هندويس فيلسوف أشار ولقد
منفصًال شيئًا تكن لم الهندوسية أن يوضح فهو ثَم، ومن حياة»؛ «أسلوب الهندوسية
شأن وشأنه والتعليم. والحب، الجنس، وممارسة املال، جني وعن والسياسة، املجتمع عن
عليه العثور يمكن مصطلح أقرب أن إىل سارفابايل أشار آخرين، معارصين هندوس
والنظام القانون أي الهندوسية؛ الدارما هو الشأن هذا يف الهنديني واملمارسة الفكر يف

الهندويس. بالشعب الخاصة والواجبات والحقيقة
مصطلح يعني ماذا املقصودة؟ هي َمن دارما مثل: أخرى أسئلة ذلك يثري
مستِرشقون األوىل للمرة استخدمه الذي «الهندوسية»، مصطلح عكس عىل «هندويس»؟
«هندويس» مصطلح يرجع «الهندوس»، ِدين إىل لإلشارة عرش التاسع القرن مطلع يف
عىل للداللة والرتك، الفرس سيما ال الهند، إىل الوافدون استخدمه وقد أقدم. أصل إىل
كل إىل ذلك بعد لإلشارة ثم الشمال، يف السند نهر حول يعيشون الذين األشخاص
هذا فإن املنطلق، هذا ومن الهند. سكان كل أي السند؛ نهر يتجاوز فيما يعيشون َمن
الوافدون استخدم عندما واآلريني. والدرفيديني والجاينيني البوذيني كل يتضمن املصطلح
ُمعرَّفة مجموعة إىل فقط يُشري كان إذ واضحة؛ دينية داللة له يكن لم املصطلح، هذا
يف األصليون الهنود بدأ والحًقا، والعادات. اللغات يف هائًال داخليٍّا تنوًعا تتضمن جغرافيٍّا
املسلمني املغول عن أنفسهم لتمييز فقط ذلك كان وإن أيًضا، املصطلح هذا استخدام

قوميٍّا. أو عرقيٍّا معنًى وإنما دينيٍّا، غرًضا ذلك مع يحمل لم لكنه واألوروبيني.
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الفيدية للنصوص الربيطانيني اكتشاف فمع يتغري؛ بدأ «هندويس» كلمة معنى لكن
أساس (عىل دينية داللة لتحمل الكلمة هذه استخدام بدأ وثقافتهم، الربهمية كهنة وطائفة
«الهندوسية»، بعدها وِمن «هندويس»، كلمة وصارت «مسيحي»). ملصطلح مقابلتها
جانب من أيًضا يُستخَدم التعريف هذا وبدأ اآلري، للشعب الدينية بالتقاليد ترتبط
بالحكم املطالبات ضوء يف مهمة والقومية الشعبية فكرة ظلت وإن الهنود، املصلحني

للهند. الذاتي
بني املناقشات من للكثري موضوًعا كديٍن وصالحيتها «الهندوسية» معنى كان وقد
املصطلح هذا حول النقاش أثار ما أكثر لكن بأصولها، املعرفة نمو مع الدين علماء
والشيفية الفايشنافية أقسام تتضمن ال فهي للهندوسية؛ الداخيل بالتعقيد الوعي هو
الفلسفية التوجهات من متنوعًة مجموعًة أيًضا تقدِّم وإنما فحسب، الرئيسية والشاكتية
من يُحَىص ال وعدًدا ورموز، أساطري من بها يرتبط وما اآللهة من واآلالَف املختلفة،
املحاِفظة بالحركة عادًة إليها يُشار التي الربهمية عىل أيًضا وتشتمل الطقسية. املمارسات
التي تلك مثل للربهمية الهندوسية التحديات إىل باإلضافة الهندوسية، يف التقليدية أو
إىل الربهمية تتجاوز التي القروية التقاليد توجد ذلك، وبعد السابع. الفصل يف تناولناها
«الهندوسية»، إىل اليوم الباحثون يُشري وعندما والروحية. والسحرية العملية املمارسات
جاذبية ذلك ويفرس واملمارسات. واملعتقدات والتقاليد الحركات هذه كل يقصدون فإنهم
يبدو املتعددة». الهندوسية «صور وهو أَال الفصل؛ هذا عنوان يف املذكور اآلخر املصطلح
من مزيًدا يثري ذلك لكن واحدة، هندوسية ال للهندوسية، متعددة صوًرا ثمة أن شك بال
بينها؟ الرابط فما كذلك، كانت وإن ببعض؟ بعضها مرتبطة الصور هذه هل األسئلة؛
يف املختلفة الدينية واملمارسات واملعتقدات والتقاليد الحركات بني العالقة مسألة إن
محتملة، الهندوسروابط الهندوسوغري املعلِّقني من العديد حدد وقد صعبة، مسألة الهند
الجانب عىل اآلرية. والهوية الدارما، ومفهوم «فيدا»، وسلطة الطائفي، النظام سيما ال
عىل اآلن عامة نظرة أْلَقيْنا وإذا االدِّعاءات. هذه صحة عىل بقوة آخرون اعرتض اآلخر،
باإلضافة َقبل، من ذكرناه ما كل أن فسنَِجد الكتاب، هذا محتويات يف املتداِخلة املوضوعات
أسماء بعدة اإلله ووجود جيتا» «بهاجافاد وتبجيل الشهرية الرسدية «رامايانا» تقاليد إىل
مميزة سمات أيًضا يشكِّل قد املقدسة؛ الهند وأرض الروحانيِّ املعلِّم ومكانة وصور
دائًما ليست التشابهات هذه لكن املختلفة، األجزاء بني تشابهات ثمة أن يبدو للهندوسية.
واألخوال واألعمام والخاالت والعمات واإلخوة واآلباء األجداد لكل يكون ال قد مثلما متماثلة،
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بعضهم يتشابهون قد لكنهم نفسها، للعائلة» املميِّزة «األنف الخال وأبناء العم وأبناء
الِخصال. أو بالشخصية يتعلق اآلخر والبعض بدنيٌّ بعضها مختلفة؛ بطرق بعض مع
شأنها — املتعدِّدة الهندوسية صور أن فسنجد االستعارة، هذه يف توسعنا وإذا
تشابًها أكثر فبعضها بعض؛ مع بعضها يتناقض — واحدة عائلة داخل األقارب شأن
من الرغم وعىل أخرى. صور عن شديًدا اختالًفا يختلف والبعض أخرى، صور مع
يَنظر كان والحًقا هرطقيان، نظامان أنهما عىل والجاينية البوذية إىل يُنَظر كان أنه
ا تامٍّ اختالًفا مختلفان أنهما عىل الوافَدين واملسيحية اإلسالم دينَِي إىل أيًضا الهندوس
الهندوسية داخل والتقاليد واملدارس الحركات كل أن يعني ال ذلك فإن الهندوسية، عن
الهائلة الخالفات عن لها حرص ال روايات فثمة متساٍو؛ نحو عىل الجميع عليها يوافق
روحانيني معلِّمني أو آلهة اتبعوا َمن وبني فيدانتا، ملدرسة املختلفة الفروع منارصي بني
والجماعات البهاكتي شعراءُ بها وتحدَّى انتقد التي الثوريِة مدى رأينا ولقد مختلفني.

والطقسية. االجتماعية وهيمنِتهم املحاِفظني، الرباهمة الدين رجال كباَر شة امُلهمَّ
الهندوسية صور بني للربط مناسبة وسيلة بها والتشابه العائلة استعارة تَُعد ال
السلطة أهمية رؤية عىل أيًضا تساعدنا وإنما فحسب، بها املرتبطة الجوانب أو املختلفة
سيما ال الدين، يف التفكري عند العامل هذا تجاهل للغاية السهل من الهندوسية. داخل
الدين عنارص من أكثر الروحانية عىل عادًة فيه التأكيد يتم الذي الحايل العرص يف
بوصفها فالهندوسية، النقطة؛ هذه عىل الهندوس الكتَّاب من الكثري أكَّد ولقد األخرى.
«علمانية»؛ اهتمامات بأنه الغربيون إليه يُشري بما مرتبطة حياة»، «أسلوب أو دارما
الهوية حول املناقشات تقترص ال الهند، يف واجتماعية. وسياسية اقتصادية مسائل
تحت فقط اجتماعية أو سياسية مناقشات أيًضا ليست لكنها فحسب، الدين عىل الدينية
عىل للهيمنة ذلك كان وإن أصواتهم، توصيل األرسة أفراد يحاول فمثلما ديني؛ ستار
للتأكيد السبل بكل الهندوسية والجماعات الهندوس األفراد يجاهد اليومية، النقاشات

املذهبية. نظرهم ووجهات الطائفية ومصالحهم والتزاماتهم معتقداتهم عىل

والهندوسية البقرة (2)

ما تقييم وهي أَال الهندوسية؛ ملوضوع التناول هذا من األخرية املرحلة إىل ذلك ينقلني
يف وسأستعني املصطلح. لهذا استخدامهم وكيفية املعارصين للهندوس الهندوسية تعنيه

ذاتها. الهندوسية ملصري مشاِبه كرمز، مصريها، ألن بالبقرة؛ ذلك
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(أهيمسا)، اإليذاء عدم مثل عدة؛ بأفكار البقرة ارتبطت الحديث، العرص قبل حتى
للجميع. وإنما ِلِعْجِلها فقط ليس ورعايتها، وهبها يف واألمومة والطيبة، والطهر، والنقاء
الحًقا. جريمة أْكلُها صار لكن كقربان، أحيانًا البقرة م تُقدَّ كانت الفيدية، الفرتة ويف
واعتُِربت الرخاء، إلهة رشي، باإللهة البقرة ارتبطت و«مانوسمريتي»، «مهابهارتا» ويف
األبقار إىل وأُشريَ عظيمة. وواهبة ا أمٍّ بوصفها د تُمجَّ وصارت وطيبة، طاهرة منتجاتها
أعىل مكانة يبدو ما عىل لألبقار كانت وإن إلهات، أنهما عىل — سواء حدٍّ عىل — والنساء

للعطاء. كمصدر وقيمتها طهرها بسبب
ميَّزت التي األشياء فأحد جديًدا؛ منًحى أهميتُها اتَّخذت عرش، التاسع القرن ويف
عليه بالحفاظ والتزامهم للبقر تمجيدهم هو الوافدين عن األصليني الهنود أو الهندوس
عكس عىل أَْكلها، أو بها التضحيُة الهندوس لطوائف بالنسبة مكروًها وكان األذى. من
بني الديني الذاتي الوعي زيادة ظل ويف ذلك. لفعل يميلون الذين واملسيحيني املسلمني
البقرة، وأصبحت الهندوسية. للهوية رمًزا البقرة حماية صارت اإلصالحية، الجماعات
ساراسواتي، داياناندا من كلٌّ وكتب األمة. أم بأنها تُعرَّف الهندوسية، املرأة شأن شأنها
جمعيات وتأسست البقر، لحماية القومية األهمية عن وغاندي ساماج، آريا حركة مؤسس

العظيم. الرمز هذا عىل الحفاظ يف الهندوس عامة إلرشاك الهند أنحاء بجميع محلية
الكثري يعرفون ال الذين الهندوس غري ت حريَّ للبقرة ُمِنحت التي األهمية أن شك ال
البقر وضع كان إذا ما بشأِن الغربيني الباحثني بني مجادالت ونشأت الهندوسية. عن
قيمتها هو تقديره يف فشلوا ما لكن ال. أم اقتصاديٍّ أساس عىل تربيره يمكن الهند يف
مكانة لكن سواء. حدٍّ عىل واالقتصادية الدينية الناحية من مهمة كانت فقد الرمزية؛
رمًزا بوصفها وذلك أنفسهم، الهندوس من أيًضا شك موضع كانت الهندوسية يف البقرة
الذين املنبوذين عن إشكالية ضمنية إشارات من تحمله ولَِما الدين رجال كبار لهيمنة

للطهر. البقرة بتمثيل املتدنية مكانتهم تأكدت
الوصف هذا من الحديث العرص يف الهندوسية مصري عن معرفته يمكننا الذي ما
عند األهمية تلك البقرة فكرة اكتسبْت كيف هو إيضاحه حاولُت الذي إن ل؟ املفصَّ
الدينية واملجادلة املناقشة محور صارْت إذ للهند؛ الربيطاني االحتالل ظل يف الهندوس
شأنها — لكنها الحديث، العرص يف إال «الهندوسية» فكرة تَْربز ولم والعلمية. والسياسية
واملؤسسات واملفاهيم واملمارسات املقدسة النصوص يف سوابق لها — البقرة رمز شأن
استخدمها التي األبدي)، (الُعرف دارما سانتانا عبارة وتشري سابقة. فرتات إىل ترجع التي

حديث. استخدامها لكن الِقدم، إىل دينهم، لوصف عادًة الهندوس
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تكن ولم السنني، آالف بالهندوس الخاصة والدينية االجتماعية التقاليد صمدت لقد
املسترشقون لها أعطاها التي املحددة التفسريات لكن الحديث. العرص نتاج بالتأكيد
والطوائف املنبوذين بني املساواة إىل والداعون النسائية والحركة والقوميون واملصلحون
مصطلح نشأة إىل أدت قد — الحرص ال املثال سبيل عىل — األخرى الهندوسية

طبيعتها. حول املعارص والجدل «الهندوسية»
فكرتان دينًا، بوصفها والهندوسية لألمة، رمًزا بوصفها البقرة فإن ثَم، ومن
فكرة أما املستقلة، الهند يف أهميتها َقلَّْت البقرة فكرة لكن الهند. يف معارصتان
الحديثة الهندوسية الحركاُت املثال، سبيل عىل ت، غريَّ فقد ناشئة. تزال فال الهندوسية
األمور فمن الهندوسية؛ والروحانية االجتماعي باإلصالح اهتمامها مع الهندوسية، شكَل
حاجة الهندوس، من الكثري نظر وجهة من الهندوسية، مستقبل أْجل من أخالقيٍّا الواِجبة
مناقشة تَُعد املهمشة: للجماعات انفتاًحا أكثر تكون لكي ذاتها تغيري إىل الهندوسية
لذلك. فعٍل َردَّ الثالث) الفصل (انظر االجتماعية والطوائف الكارما ملسألة شارما أرفيند
األساس حجر لوضع املنبوذين ألحد الدينيني القوميني دعوة ذلك عىل األخرى األمثلة ومن
الحركات بعض يف النساء من الزاهدات وقبول أيوديا، يف راما اإلله لعبادة م ُصمِّ ملعبد
الديني التغيري أن توضح لكنها التقليدية، التعاليم التوجهات هذه وتناقض املعارصة.
من سابقة فصول يف تناولناها التي التقاليد استمرارية شأن شأنه الهندوسية، من جزء

الكتاب. هذا
الهندوسية؛ القومية مناقشة إطار يف أيًضا الهندوسية طبيعة عن األفكار تتطور
غري هم َمن «الهندوس» بكلمة (أعني الهندوس فيها يمثل علمانية دولة رسميٍّا فالهند
الهند أرض فكرة رأينا، مثلما لكن، األغلبية. إلخ) … مسيحيني أو بوذيني أو مسلمني
واملزاعم واملزاعم الهندوسية. حول املناقشات يف محورية فكرة وأمتها وشعبها املقدسة
الهندوسية، داخل والتنوع الوحدة وعن األوائل، الهنود والدرفيديني اآلريني عن املضادة
كانت إذا ما حول القائم الجدل يف جميعها تساهم الهند، يف املتعددة األديان تاريخ وعن
دعم يف االستمرار عليها أم قوميٍّا، دينًا تصبح أن لها، وينبغي بإمكانها، الهندوسية

بها. واالحتفاء الدينية تعدديتها
معظم أن من الرغم عىل عامليٍّا؟ دينًا بوصفها الهندوسية فكرة عن ماذا وأخريًا،
العالم؛ قارات معظم يف هندوسية مجتمعات فثمة الهند، يف يعيشون يزالون ال الهندوس
املعنية نسبيٍّا الحديثة املمارسة أيًضا ذلك يدعم وما عامليٍّا. دينًا الهندوسية يجعل ما

121



الهندوسية

كانت إذا ما فكرة تزال وال الهندوس. غري إىل الهندوسية الروحانية رسالة بتوصيل
هذه لكن للجدل، مثاًرا ا حقٍّ «هندوسية» ذلك، فعلت التي الحديثة، الهندوسية الحركات
الروحانية يف مكانًا وجدت البقرة حتى الهندوسية. األفكار نرش يف ساعدت املمارسة
البيئي، الوعي من جديد سياق ظل يف لكن العنف، لعدم رمًزا وظلت العاملية. الهندوسية

الخلق. كل بتكامل وااللتزام االنتشار، الواسع النباتي الغذائي والنظام
من ديناميكية ظاهرة فهي وتصنيفها؛ تعريفها يف رغبتنا «الهندوسية» تتحدَّى
والجماعات األفراد من للعديد املجتِمعة التصورات من نشأت املعارص العالم ظواهر
وأساطريها تقاليدها — أجزائها كل مجموع أيًضا وهي الهندوسية، وغري الهندوسية
والتنوع بالقدرة تتمتع وهي املتعددة. وصورها — وأفكارها وطقوسها ومؤسساتها
سواء، حدٍّ عىل الهندوس وغري الهندوس تصورات باستيعاب لها يسمحان اللذين

الدين. ماهية عن سابًقا املكوَّنة األفكار كل تحدِّي عىل قدرتها إىل باإلضافة
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(دارشانا) الستة الفلسفية األنظمة

التقليدية (دارشانا) الفلسفية األنظمة أو النظر وجهات إحدى هو فيدانتا نظام إن
مقدس نص األنظمة هذه من نظام ولكل الهندويس. الفكر يف الشائعة (أستيكا)
والالهوت الفلسفة بني الغربيِّ للتمييز وليس ويفرسونه. يرشحونه ومعلِّقون (سوترا)،
نصيٍّا، وتأويًال وتحليًال منطًقا تتضمن فهي الفلسفية؛ األنظمة هذه فهم يف تُذَكر أهمية

خالصها. أو الذات لتحرير عادًة ه وتُوجَّ

املميزة الطبيعة عىل واإللحاديُّ الثنائيُّ الفلسفيُّ النظاُم هذا يركِّز سامخيا: (١)
(املادة). والرباكريتي الروح) أو (الذات للبوروشا

االنضباط عىل الرتكيز مع لكن سامخيا، نظام ثنائية عىل النظام هذا يقوم يوجا: (٢)
التحرر. تحقق كي ِللذَّات الالزم الروحانيِّ

القويم. السلوك أي الدارما؛ عىل يركِّز «فيدا»، لتأويل نظام ميمامسا: (٣)
تعاليم سيما ال «فيدا»»، من «الغاية إىل ويشري أيًضا، تأوييلٌّ نظام فيدانتا: (٤)

(براهمان). املطلقة الحقيقة حول «أوبانيشاد»
التحرر. إىل يؤدي منطقيٌّ نظام نيايا: (٥)

لها. املكوِّنة والعنارص الدارما لفئات ذري تحليل نظام فايشيشيكا: (٦)





للهندوسية الزمني اخلط

املسيح ميالد قبل

السند. وادي فرتة :٢٥٠٠–١٨٠٠
و«براهمانا»، («سامهيتا»، الفيدية النصوص تأليف الفيدية؛ الفرتة :١٥٠٠–٥٠٠

و«أوبانيشاد»). و«أرانياكا»،
عليها. املتعاَرف بوذا حياة فرتة :٥٦٦–٤٨٦

وتأليف و«رامايانا»، جيتا»)، «بهاجافاد ذلك (ويف «مهابهارتا» تأليف ٥٠٠ق.م–١٠٠م:
سوترا»). و«براهما «مانوسمريتي»، ذلك (ويف «سوترا» نصوص

حديث. لبحث وفًقا بوذا حياة فرتة :٤٩٠–٤١٠
الهند. يف والجاينية للبوذية الواسع االنتشار ٢٠٠ق.م–٢٠٠م:

املسيح ميالد بعد

آسيا. رشق جنوب إىل الهندوس هجرة :١٠٠–٥٠٠
«بورانا». نصوص تأليف :٣٠٠–٩٠٠

التنرتية. بدايات الفايشنافية، انتشار : –٤٠٠
واستخدام املعبد عقيدة ر وتطوُّ السيخية، وانتشار ماهاتميا»، «ديفي تأليف : –٥٠٠

الرموز.
الهند. بجنوب البهاكتي شعر ازدهار :٥٠٠–٩٥٠
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الهند. يف البوذية وتراجع الربهمية، إحياء :٦٠٠–١٠٠٠
الشايفا. الهوت نشأة :٧٠٠–١١٠٠
شانكارا. حياة فرتة :٧٨٨–٨٢٠

الهند. غرب شمال عىل اإلسالمية الغزوات : –١٠٠٠
رامانوجا. حياة فرتة :١٠١٧–١١٣٧
مادهفا. حياة فرتة :١١٩٧–١٢٧٦

دلهي. سلطنة :١٢١١–١٥٢٦
مرياباي. حياة فرتة تقريبًا: ١٤٢٠
كبري. حياة فرتة :١٤٤٠–١٥١٨

السيخ. الروحانيني املعلمني أول ناناك، الروحانيِّ املعلم ميالد تقريبًا: ١٤٦٩
تشيتانيا. حياة فرتة :١٤٨٥–١٥٣٣

جاما). دا (فاسكو الهند جنوب إىل الربتغاليني وصول :١٤٩٨
الهند. يف املغويل الحكم :١٥٢٦–١٧٥٧

بنغال. يف الربيطانية الرشقية الهند رشكة تأسيس :١٦٥٠
باليس. معركة يف كاليف انتصار :١٧٥٧

ا. عامٍّ حاكًما هاستينجز وارين تعيني :١٧٧٢
روي. موهان رام حياة فرتة :١٧٧٢–١٨٣٣

اآلسيوية. للجمعية جونز ويليام تأسيس :١٧٧٤
جيتا». «بهاجافاد ل ويلكينز تشارلز ترجمة :١٧٧٥

الهند. يف التبشريي للنشاط الربيطانية الحكومة إجازة :١٨١٣
سواميناريان. حركة نمو عرش: التاسع القرن عرشينيات

ساراسواتي. داياناندا حياة فرتة :١٨٢٤–١٨٨٣
ساماج. براهمو حركة تكوين :١٨٢٨
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األرامل. حرق حظر :١٨٢٩
راماكريشنا. حياة فرتة :١٨٣٦–١٨٨٦

إىل الهنود ال العمَّ فيه نُِقل الذي طويلة، بعقود ال العمَّ توظيف نظام بدء : –١٨٣٨
وموريشيوس. وفيجي الكاريبي منطقة
راماباي. بانديتا حياة فرتة :١٨٥٨–١٩٢٢

فيفيكاناندا. حياة فرتة :١٨٦٣–١٩٠٢
غاندي. موهانداس حياة فرتة :١٨٦٩–١٩٤٨

نيويورك. يف الثيوصوفية الجمعية وتكوين ساماج؛ آريا حركة تكوين :١٨٧٥
نايدو. ساروجيني حياة فرتة :١٨٧٩–١٩٢٦
الهندي. الوطني املؤتمر حزب تأسيس :١٨٨٥

.(١٨٩٧ عام راماكريشنا إرسالية (تأسست راماكريشنا جماعة تكوين :١٨٨٦
أمبيدكار. آر بي دكتور حياة فرتة :١٨٩١–١٩٥٦

شيكاجو. يف العاملي األديان برملان :١٨٩٣
نيويورك. يف فيدانتا جمعية أول تأسيس :١٨٩٤

ما. أنانداماي حياة فرتة :١٨٩٦–١٩٨٢
الهند. نساء اتحاد تكوين :١٩١٧
غاندي. بقيادة امللح مسرية :١٩٣٠
واستقاللها. الهند تقسيم :١٩٤٧

للعمل. الغرب إىل الهندوس هجرة : تقريبا– ١٩٥٠
الهند. دستور إقرار :١٩٥٠

ميشن. آند ماث ديفي سارادا منظمة تكوين :١٩٥٤
االجتماعي. النبذ جرائم قانون :١٩٥٥

املهور. حظر قانون :١٩٦١
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بكريشنا. للوعي الدولية الجمعية تأسيس :١٩٦٦
هندوس. متطرفني أيدي عىل أيوديا يف بابري مسجد تدمري :١٩٩٢
للهند. رئيًسا املنبوذين) أحد (وهو نارايانان آر كيه انتخاب :١٩٩٧
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بعض ُكِتب (وإن السنسكريتية باللغة الهندوسية املقدسة النصوص من الكثري ُكتَب
والكلمات أخرى)، إقليمية ولغات والهندية التاميلية باللغة الالحقة املقدسة النصوص
اللغة وتحتوي سنسكريتية. مصطلحات أغلبها أدناه واملدرجة الكتاب هذا يف املستخدمة
،s/sh ل األصوات من والعديد وقصرية، طويلة متحركة أصوات عىل السنسكريتية
األسنان خلف اللسان بوضع يصدران اللذين dو t ْ لحرَيف املختلفة األصوات من وعدد
فيمكنك الكلمات، هذه نطق كيفية عن املزيد بمعرفة ترغب كنَت إذا الفم. أعىل أو
السنسكريتية. اللغة قواميس أحد أو السنسكريتية» نفسك «علِّم كتاب عىل االطِّالع
الشائعة اإلنجليزية للتهجئة الصوتي التمثيل الكتاب هذا مدار عىل استخدمُت ولقد

السنسكريتية. للمصطلحات
التي املصطلحات بعض ويُكتب الهند، يف اإلقليمية اللغات من العديد يوجد
مختلفة أسماء تُستخَدم فقد اللغات؛ هذه من لغة كل يف مختلف نحو عىل استخدمتُها
اللغات بعض يف ذلك، عىل عالوًة الطقسية. للممارسات مختلفة ومصطلحات لآللهة
وRamayana)؛ dharma (مثل الكلمات من الكثري يف aحرف يُنَطق ال الشمالية، الهندية
.Ramayan (رامايان) الجوجاراتيون يقول بينما dharam؛ (دارام) البنجابيون: فيقول

الروح أو الذات أتمان
بشانكارا يرتبط الفلسفي فيدانتا نظام من نوع الالثنائية؛ أدفايتا
«أوبانيشاد» عىل سابقة فيدية نصوص الغابة؛ أطروحات أرانياكا

حياتية مرحلة أرشاما
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فيشنو لإلله عادًة ويكون تجسيد، أفاتارا
التي األوىل النصوص ؛ رسيٌّ مذهب معلم؛ من بالقرب الجلوس

والذات املطلقة الحقيقة طبيعة عن الحكماء فيها استفرس
أوبانيشاد

قاهر إله إيشفارا
املطلقة الحقيقة براهمان

الفيدية التضحية تصف فيدية نصوص براهمانا
الكهنة أو فارنا طبقة برهمن

من جزء وهو مهم، مقدس هندويس نص اإلله»؛ «أنشودة
«مهابهارتا»

جيتا بهاجافاد

العبادة يف اإلخالص بهاكتي
إلله القرابني فيها تُقدَّم عبادة بوجا

اآللهة قصص عىل تحتوي ونسبية أسطورية نصوص قديم؛
واإللهات

بورانا

طائفة جاتي
العقبات ُمِزيل وهو فيل؛ برأس إله جانيشا

معرفة جنانا
فلسفي نظام أو نظر وجهة لنا؛ ورؤيته لإلله رؤيتنا دارشانا

العظيمة اإللهة ديفي
«الدين» وأحيانًا النظام، التعليم، القانون، الواجب، دارما

باملنبوذين يوَصفون مَلن ل املفضَّ االسم داليت
اآلريني عن لتمييزهم األصيل الهند شعب به يوَصف اسم درفيدي
بمادهفا يرتبط الفلسفي فيدانتا نظام من نوع الثنائية؛ دفايتا

ة خريِّ محاربة إلهة دورجا
األنوار مهرجان ديفايل
كريشنا صديقة رادها

لفيشنو تجسيد أليوديا؛ ملًكا بوصفه محبوب شهري إله راما
عرش الحادي القرن يف عاش فيلسوف رامانوجا

130



املصطلحات مرسد

ولها والكشمانا، وسيتا راما قصة تروي التي الشهرية امللحمة
الروايات من الكثري

رامايانا

لآللهة ترانيم عىل ويحتوي الفيدية، النصوص أقدم فيدا ريج
حكيم رييش

الجنائزية زوجها محرقة يف تُحَرق زوجة فاضلة؛ زوجة ساتي
جيل إىل جيل من التعاليم خاللها من تُنَقل سلسلة تقليد؛ سامربادايا

العالم واالنبعاث، واملوت امليالد دورة سامسارا
مصطلح ويشري الحياة؛ مراحل من األخرية املرحلة الزهد؛

الدنيا زهد الذي الشخص إىل أيًضا «سانيايس»
سانياسا

جيل إىل جيل من ونقلها تذكرها يتم التي النصوص ُمتَذكر؛
التقليد عرب

سمريتي

ِحكًما يضم نص خيط؛ سوترا
املثالية بالزوجة عادًة وتوَصف راما، قرينة سيتا

ديفي اإللهة أتباع أحد شاكتا
ديفي لإللهة اسم أنثى، صورة يف دة ُمجسَّ إلهية طاقة أو قوة شاكتي

التاسع القرن يف عاش فيلسوف شانكارا
شانكارا لجماعة روحي زعيم شانكارا-أتشاريا

شيفا اإلله أتباع أحد شايفا
بها أوحي أنها تُعتَرب التي األوىل النصوص به؛ موًحى

(الرييش) للحكماء
رشوتي

الحرفيني طبقة شودرا
بالدمار عادًة يرتبط مبارك، كزاهد؛ كثريًا ر يصوَّ رئييس إله شيفا

اجتماعية طبقة فارنا
واملرحلة االجتماعي وضعه حسب تُحدَّد التي الفرد واجبات

حياته من بها يمر التي
دارما – أرشاما – فارنا

فيشنو اإلله أتباع أحد فايشنافا
باآلريني ترتبط مبكرة، مقدسة هندوسية نصوص معرفة؛ فيدا

الرباهمان طبيعة يستكشف فلسفي نظام «فيدا»»؛ من «الغاية فيدانتا
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يشء؛ كل عىل يحافظ رئييس إله يشء؛ كل يف ينترش َمن
األفاتارا مصدر

فيشنو

يرتبط الفلسفي فيدانتا نظام من نوع مؤهلة؛ ثنائية ال
برامانوجا

فيشيشتا

عمل كارما
سائق أو بقر، راعي أو طفل، صورة يف يصوَّر شهري، إله

لفيشنو تجسيد وهو حربية؛ عجلة
كريشنا

املحاربني طبقة كشاتريا
بشيفا مرتبط رمز لينجا

عرش الثالث القرن يف عاش فيلسوف مادهفا
بالقوة ميلء صوت أو لفظية صيغة مانرتا

معبد ماندير
يَِصف قانونيٌّ دينيٌّ نصٌّ مانو») «قوانني باسم أيًضا (يُعَرف

املختلفة االجتماعية الجماعات واجبات
مانوسمريتي

الدارما عن القصص من للعديد ومصدر شهري ملحميٌّ نصٌّ مهابهارتا
إلله رمز مورتي

لآللهة، القرابني فيها تُقدَّم فيدية طقسية ممارسة تضحية؛
عادًة نار عند

ياجنا

للتحرر نظام انضباط؛ تركيز؛ خضوع؛ يوجا
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قراءاتإضافية

األول الفصل

An excellent resource for the study of Hinduism will be the forthcoming
eighteen-volume Encyclopedia of Hinduism and Indic Religions, a project
of the India Heritage Research Foundation. Useful current articles include
‘Hinduism’ by Alf Hiltebeitel in the Encyclopedia of Religion (ed. Mircea
Eliade, London and New York: Macmillan, 1987), vol. vi, 633–60, and
“Hinduism” by Simon Weightman in A New Handbook of Living Religions

(ed. John Hinnells, Oxford: Blackwell, 1997). A periodical with a focus on
Hinduism is the International Journal of Hindu Studies (Internet address:
http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/ijhs/).

Introductory books by ‘insiders’: Nirad Chaudhuri, Hinduism:

A Religion to Live By (Oxford: Oxford University Press, 1979); T. N. Madan
(ed.), Religion in India (Oxford and Delhi: Oxford University Press, 1991);
Anantanand Rambachan, The Hindu Vision (Delhi: Motilal Banarsidass,
1992); K. M. Sen, Hinduism (Harmondsworth: Penguin, 1961); Arvind
Sharma, Hinduism for Our Times (Oxford and Delhi: Oxford University
Press, 1996).
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Recent introductions by ‘outsiders’: Gavin Flood, An Introduction to

Hinduism (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); Klaus Kloster-
maier, A Survey of Hinduism (New York: State University of New York
Press, 1989).

Two useful books introducing aspects of the debate on early India:
Romila Thapar, Interpreting Early India (Oxford and Delhi: Oxford Univer-
sity Press, 1992); Asko Parpola, Deciphering the Indus Script (Cambridge:
Cambridge University Press, 1994).

الثاني الفصل

Novels and stories by Hindus are invaluable as a source of information
about Hinduism and Hindu society. In addition to Gods, Demons and

Others and The Guide by R. K. Narayan, there are many others by authors
including Mulk Raj Anand, Kamala Markandaya, U. R. Anantha Murthy,
Anita Desai, and Gita Mehta.

Books on revelation and tradition: A. L. Basham, The Origins and

Development of Classical Hinduism (Boston: Beacon, 1989); T. J. Hopkins,
The Hindu Religious Tradition (Encino, CA: Dickenson, 1971); K. Sivara-
man (ed.), Hindu Spirituality: Vedas Through Vedanta (New York: Cross-
road, 1989)—this is also useful for Chapter 3; Brian K. Smith, Reflections
on Resemblance, Ritual, and Religion (New York and Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1989); M. Stutley and J. Stutley, A Dictionary of Hinduism: Its

Mythology, Folklore and Development, 1500 BC–AD 1500 (London: Rout-
ledge and Kegan Paul, 1977).

الثالث الفصل

Introductions to Indian philosophy: M. Hiriyanna, Outlines of Indian

Philosophy (London: George Allen and Unwin, 1958); Ninian Smart,
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Doctrine and Argument in Indian Philosophy (London: Allen and Unwin,
1964). Selected verses by Shankara, Ramanuja, and Madhva: Sarvepalli
Radhakrishnan and Charles A. Moore (eds.), A Sourcebook in Indian
Philosophy (Princeton: Princeton University Press, 1967).

Translations of other Hindu scriptures: Wendy Doniger O’Flaherty
(ed.), Textual Sources for the Study of Hinduism (Manchester: Manch-
ester University Press, 1988); Ainslee T. Embree (ed.), Sources of Indian
Tradition, vol. i, 2nd edn. (New York: Columbia University Press, 1988).

For further discussion on karma and yoga, see Rambachan, The
Hindu Vision, Sharma, Hinduism for Our Times, Flood, An Introduction to
Hinduism, and Klostermaier, A Survey of Hinduism.

الرابع الفصل

Retellings in English of stories of the gods and goddesses: Amar Chitra
Katha, Rama, Tales of the Mother Goddess, Mahabharata (all India Book
House); C. Rajagopalachari, Ramayana (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan,
1962); Wendy Doniger O’Flaherty,HinduMyths (Harmondsworth: Penguin,
1975); Serinity Young (ed.), An Anthology of Sacred Texts by and about
Women (London: Pandora, 1993).

Rama, Sita, and the Devi in contemporary Hinduism: John Stratton
Hawley and Donna Marie Wulff (eds), Devi: Goddesses of India (Berke-
ley: University of California Press, 1996); Jacqueline Suthren Hurst, Sita’s
Story (Norwich: Chansitor Publications, 1997); Paula Richman (ed.), Many
Ramayanas: The Diversity of a Narrative Tradition in South Asia (Berke-
ley: University of California Press, 1991); Mark Tully, No Full Stops in India,
Chapter 4: ‘The Rewriting of theRamayan’ (London: Penguin Books, 1991).

On the place of the Ramayana in Hindu nationalism: Peter van der
Veer, Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India (Berkeley: Uni-
versity of California Press, 1994).
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الخامس الفصل

Most general books, such as those by Rambachan The Hindu Vision, Flood,
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