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هذا العمل:
هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعاملـية مـن
منظور إيمانيّ مسيحيّ.
ٍ
ً
ل ــيس ه ــدف ه ــذه الس ــلسلة ت ــقدي ــم أم ــر ج ــدي ــد ب ــال ــكام ــل ،وذل ــك ن ــتيجة ل ــوج ــود ال ــعدي ــد م ــن
الــدراســات املــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة ملــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة.
إال أن اله ــدف ه ــو ت ــقدي ــم ه ــذه امل ــعلوم ــات ض ــمن ق ــال ــب ج ــدي ــد وت ــنسيق يُظ ِه ـ ُـر اإلخ ــتالف ــات
الــجوهــريــة والخــطرة بــني امل ُــعتقدات الــعاملــية وبــني اإليــمان املــسيحيّ املــبني عــلى إعــالنــات اهلل
التي في الكتاب املقدس.
تــم اإلعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن املــراجــع املــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول
ـعربــة ،ولــذلــك فــإنــه قــد ت ـ َّم إرفــاق
إلــى أدق الــتعريــفات املــمكنة لــلعديــد مــن املــصطلحات غــير امل ُـ َّ
اإلس ــم ال ــالت ــيني أو ال ــيون ــان ــي ف ــي ب ــعض األح ــيان مل ــساع ــدة ال ــقارئ ف ــي ال ــبحث ب ــاس ــتخدام
مصادر إضافية.
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة األخــوات واألخــوة املــؤمــنني عــلى الــتنبه إلــى الــكثير
مـ ــن الـ ــعادات واملـ ــمارسـ ــات الـ ــتي ربـ ــما تـ ــكون قـ ــد تس ـ ـ َّل َلت إلـ ــى حـ ــياتـ ــهم الـ ــيومـ ــية وعـ ــبادتـ ــهم،
وبـالـتالـي التخـ ّلص مـن جـميع األُمـور الـدخـيلة عـلى اإليـمان املـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب املـقدس
الرب اإلله.
الذي يُش ِّكل املصدر الوحيد املعصوم لحياتنا في اإليمان وتعاملنا مع
ّ
ـدي نـ ــتيج ًة النـ ــتقاد بـ ــعض
عـ ــلى الـ ـ َّـرغـ ــم مـ ــن أ َّن الـ ــبعض مـ ــن األشـ ــخاص قـ ــد يـ ــشعرون بـ ــالتحـ ـ ّ
ـوجهة للجـميع فـي أن
املـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة ،إال أ َّن الـدعـوة م ّـ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات واملــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب املــقدس لــفحصها وفــق املــعايــير
اإللهية ،لرفض ُّ
والتمسك بما هو سليم و ُم َق َّدس.
كل ما هو غريب
ّ
م ــن امل ُ ــمكن أن ي ــتم اس ــتخدام ال ــعدي ــد م ــن امل ــعلوم ــات ض ــمن ال ــدف ــاع ــيات امل ــسيحية ع ــن
اإليــمان ،إال أ َّن الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف امل ُــرتــجى مــن هــذا الــعمل ،فــالهــدف األســاسـيّ
ه ــو ال ــتعليم ع ــن اإلي ــمان امل ــسيحي م ــن خ ــالل ت ــقدي ــمه ض ــمن م ــقارن ــة إلظ ــهار ال ــتباي ــن ال ــذي
ي ــسعى ال ــكثير م ــن األش ــخاص إل ــى ط ــمسه م ــن خ ــالل إس ــاءة ت ــقدي ــم امل ــعلوم ــات أو س ــرده ــا
بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة.
أُصـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم املـعلومـات بـطريـقة أمـينة ملجـد الـثالـوث امل ُـق َّدس الـذي
ب ،ربـي
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم ألسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه االبـن الـوحـيد والـفادي امل ُ ِـح ّ
و ُمخلصي يسوع املسيح ،الذي باسمه ستجثو ُك ّل ركبة مما في السماء وما على األرض.
محبتي لكم في املسيح.
J

الهندوسية
مقدمة
تــعتبر هــذه الــديــانــة كــواحــدة مــن بــني أقــدم الــديــانــات الــتي فــي الــعالــم ،وقــد ق ـ َّدمــت
الخ ـ ــلفية ال ـ ــاله ـ ــوت ـ ــية األس ـ ــاس ـ ــية ل ـ ــلعدي ـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ِّ
ـشيَع
) 1(Sectوال ـ ِـف َرق ) 2(Cultال ــدي ــنية ال ــتي ن ــشأت ف ــي
ال ــعال ــم ال ــغرب ــي ف ــي امل ــاض ــي ال ــقري ــب .م ــن ب ــني ه ــذه
الجـ ـ ـ ــماعـ ـ ـ ــات نجـ ـ ـ ــد :جـ ـ ـ ــمعية ڤـ ـ ـ ــيدانـ ـ ـ ــتا )vedanta
 (societyو الج ـ ـ ــمعية ال ـ ـ ــعامل ـ ـ ــية ل ـ ـ ــوع ـ ـ ــي ك ـ ـ ــري ـ ـ ــشنا
)(ISKCON

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاوزي

) (transcendental meditationوح ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ــعصر الجـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــد ).(new age movement
إض ــاف ــة إل ــى ه ــذه الج ــماع ــات نج ــد ب ــعض الح ــرك ــات
الــفرديــة مــثل حــركــة بــاغــوان شــري راجــنيش الــتي
ت ـ ـ ــعرف ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة أوش ـ ـ ــو ال ـ ـ ــراج ـ ـ ــنيشية
) (Bhagwan Shree Rajneeshوسواها.

السوامي ڤيڤيكاناندا

 :sect 1اﻟﺷـﯾﻌﺔ ،وھـﻲ ﺟـﻣﺎﻋـﺔ دﯾـﻧﯾﺔ ﺗـﻧﻔﺻل ﻋـن ﻣـﻧظﻣﺔ دﯾـﻧﯾﺔ ﻣـؤﺳـﺳّﺔ وأﻛـﺑر ﻣـﻧﮭﺎ ،وذﻟـك ﻷﻧـﮫ ُﯾـﻧظر إﻟـﻰ اﻟﻣﺟـﻣوﻋـﺔ اﻷﻛـﺑر ﻋـﻠﻰ أﻧـﮭﺎ
أﺻـﺑﺣت ﻋـﻠﻣﺎﻧـﯾﺔ ﻟـﻠﻐﺎﯾـﺔ وﻋـﺎﻟـﻣﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻌﺗﻘداﺗـﮭﺎ وﻣـﻣﺎرﺳـﺎﺗـﮭﺎ اﻟـدﯾـﻧﯾﺔ .واﻟﺷـﯾﻌﺔ ھـﻲ ﺑـﻌﻛس اﻟـﻔرﻗـﺔ )اﻟـﺗﻲ ﺗـﻘوم ﺑـﺗﻘدﯾـم ﻣـذاھـب وﻣـﻣﺎرﺳـﺎت
ﺟدﯾدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﺟذري( ،ﻓﮭﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.
 :cult 2ﺳـﯾﺗم اﻋـﺗﻣﺎد ﺗـرﺟـﻣﺔ ”ﻓـرﻗـﺔ دﯾـﻧﯾﺔ“ ﻟﮭـذه اﻟـﻛﻠﻣﺔ اﻟـﻼﺗـﯾﻧﯾﺔ وذﻟـك ﻟـﻌدم وﺟـود ﻣـﺻطﻠﺢ أو ﻛـﻠﻣﺔ ﻋـرﺑـﯾﺔ ﻣـوﺣـدة وﻣـﻘﺑوﻟـﺔ ﺗـﻌﻛس
ﻣـﻌﻧﻰ ھـذه اﻟـﻛﻠﻣﺔ .ﺧـﺎﺻ ًـﺔ أ ﱠﻧـﮫ ﯾـوﺟـد ﺻـﻌوﺑـﺔ ﺗـراﻓـق ﺗﺣـدﯾـد وﺗـﻌرﯾـف ﻣـﻌﻧﻰ ھـذه اﻟـﻛﻠﻣﺔ .ﯾـﻘدم ﻟـﻧﺎ ﻋـﻠﻣﺎء اﻹﺟـﺗﻣﺎع ﺗـﻌرﯾـﻔﺎت ﻣـﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑـﻧﺎ ًء
ﻋـﻠﻰ اﻹﻋـﺗﺑﺎرات اﻹﺟـﺗﻣﺎﻋـﯾﺔ وﺗـﻠك اﻟـﺗﻲ ﺗـﺗﻌﻠق ﺑـﻌﻠم اﻹﻧـﺳﺎن )أﻧـﺛروﺑـوﻟـوﺟـﻲ( .وﺑـﻣوﺟـب ھـذه اﻟـﺗﻌرﯾـﻔﺎت ﻓـﺈن اﻟـﻔرق ) (cultsﺗـﻛون
ﺻـﻐﯾرة ﻧﺳـﺑﯾﺎً ،وﻏـﺎﻟـﺑﺎ ً ﻣـﺎ ﺗـﻛون ﻋـﺑﺎرة ﻋـن ﺟـﻣﺎﻋـﺎت دﯾـﻧﯾﺔ ﻋـﺎﺑـرة ﺳـرﯾـﻌﺔ اﻟـزوال وﺗـﺗﺑﻊ ﻋـﺎد ًة زﻋـﯾﻣﺎ ً أو وﻗـﺎﺋـداً ﻣـﺗطرﻓـﺎ ً أو ﯾـﻣﺗﻠك
ﻛـﺎرﯾـزﻣـﺎ وﻣـواھـب ﻣـﻣﯾزة .إن اﻟـﻔِرﻗـﺔ اﻟـدﯾـﻧﯾﺔ ﺗـﺧﺗﻠف ﻋـن اﻟﺷـﯾﻌﺔ ﺣـﯾث أﻧـﮭﺎ ﺗـﺗﺑﻧﻰ وﺑـﺷﻛل ﻣـﺗطرف ﻣـﻌﺗﻘدات دﯾـﻧﯾﺔ ﻣﺳـﺗﺣدﺛـﺔ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ
ﺗﺗﺳـﺑب ﺑﺗﮭـدﯾـد اﻟـﻘﯾم اﻷﺳـﺎﺳـﯾﺔ واﻟـﻣﻌﺎﯾـر اﻟـﺛﻘﺎﻓـﯾﺔ ﻟـﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛـﻛل .ﻟـذﻟـك ﻧﺟـد أﻧـﮫ ﻣـن اﻟـﻐﺎﻟـب أن ﯾـﻛون ﺳـﻠوك اﻷﺷـﺧﺎص اﻟـذﯾـن ﯾـﻧﺗﻣون إﻟـﻰ
اﻟﻔرق اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺳﻠوﻛﺎ ً ﻣُﻌﺎدﯾﺎ ً ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻟﻠﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذﻟك ﯾﻛون ﺳﻠوﻛﺎ ً ﻣﺗﻌﺻﺑﺎ ً ﻣﺗطرﻓﺎ ً.
ﻋـﻠﻰ اﻟـرﻏـم ﻣـن أن ھـذا اﻟـﺗﻌرﯾـف اﻟـذي ﯾـﻘدﻣـﮫ ﻋـﻠﻣﺎء اﻹﺟـﺗﻣﺎع ﯾـﺑدو ﻣـﻼﺋـﻣﺎ ً إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻣـﻌﻘوﻟـﺔ إﻻ أن ھـذه اﻟـﻌواﻣـل ھـﻲ ﻋـواﻣـل ﻧﺳـﺑﯾﺔ
وﻏـﯾر ﻣـوﺿـوﻋـﯾﺔ .ﻓـﻛﯾف ﻧـﻘوم ﺑﺗﺣـدﯾـد ﻣـﻔﮭوم ”ﺳـرﻋـﺔ اﻟـزوال“؟ وﻣـﺎ ھـو ﻣـﻘدار اﻟـﻣواھـب واﻟـﺗﻣﯾز اﻟـذي ﯾـﺟب أن ﯾـﺗﻣﺗﻊ ﺑـﮫ اﻟـﻘﺎﺋـد؟ ﻛـﻣﺎ أن
اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ ﺑﺣﺳـب ھـذا اﻟـﺗﻌرﯾـف ﻛـﺎﻧـت ﻓـﻲ اﻟـﻘرون اﻷوﻟـﻰ ﻟـوﺟـودھـﺎ ﻋـﺑﺎرة ﻋـن ﻓـرﻗـﺔ دﯾـﻧﯾﺔ ﻷﻧـﮭﺎ ﺗﺳـﺑﺑت ﺑـﺈدﺧـﺎل ﺗـﻐﯾﯾرات ”ﺟـذرﯾـﺔ“
وﺗﺳـﺑﺑت ”ﺑﺗﮭـدﯾـد“ اﻟـﻣﻌﺎﯾـﯾر اﻹﺟـﺗﻣﺎﻋـﯾﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻠك اﻟـﺣﻘﺑﺔ .وﻣـﺎ ھـو ﻣـدى ﻣـﻌﺎداة اﻟـﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟـﺗﻌﺻب اﻟـﻣطﻠوب ﻣـن ﻗـﺑل اﻟﻣﺟـﻣوﻋـﺔ
ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻓرﻗﺔ دﯾﻧﯾﺔ؟
ﻟﮭـذا اﻟﺳـﺑب ﻧـﺣن ﻧـﺗﺑﻧﻰ اﻟـﻧﻣوذج اﻟـﻼھـوﺗـﻲ واﻟـﻌﻘﺎﺋـدي وﻧـﻘﺑل اﻟـﺗﻌرﯾـف اﻟـذي ﻗـﺎم ﺑـﺗطوﯾـره آﻻن ﻏـوﻣـﯾز ﻓـﻲ ﻛـﺗﺎﺑـﮫ ”ﻛـﺷف اﻟـﻘﻧﺎع ﻋـن
اﻟـﻔرق اﻟـدﯾـﻧﯾﺔ  .“Unmasking the cults -ﺣـﯾث ﯾـﻘوم ﻏـوﻣـﯾز ﺑـﺎﻟـﺗﻣﯾﯾز ﺑـﯾن اﻟـﻔرق اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ واﻟـﻔرق اﻹﺳـﻼﻣـﯾﺔ واﻟـﻔرق اﻟـﺑوذ ّﯾـﺔ
وﺳـواھـﺎ .ﻓـﯾﻣﺎ ﯾـﺗﻌﻠق ﺑـﺎﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ ﻓـﺈن ﺗـﻌرﯾـف اﻟـﻔرﻗـﺔ اﻟـدﯾـﻧﺔ ﺑﺣﺳـب روﻧـﺎﻟـد إﻧـروث ھـو اﻟـﺗﺎﻟـﻲ :اﻟـﻔرﻗـﺔ اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ ھـﻲ ﻣﺟـﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟـﻧﺎس
اﻟـذﯾـن ﯾـ ﱠدﻋـون أﻧـﮭم ﻣﺳـﯾﺣﯾون ،وﺗﺳـﺗﻣل ﻋـﻠﻰ ﻧـظﺎم ﻋـﻘﺎﺋـدي ﻣـﻌﯾّن ﯾـﺗم ﺗـدرﯾـﺳﮫ ﻣـن ﻗـﺑل ﻗـﺎﺋـد ﻓـرديّ أو ﻣﺟـﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟـﻘﺎدة أو ﻣـن ِﻗـﺑَل
اﻟـﻣﻧظﻣﺔ ،وھـذا اﻟـﻧظﺎم ﯾـﻧﻔﻲ )إﻣـﺎ ﺑـﺷﻛل ﺻـرﯾـﺢ أو ﺿـﻣﻧﻲ( واﺣـداً أو أﻛـﺛر ﻣـن اﻟـﻌﻘﺎﺋـد اﻟـرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟـﻺﯾـﻣﺎن اﻟﻣﺳـﯾﺣﻲ اﻟـﺗﻲ ﯾـﺗم ﺗـﻌﻠﯾﻣﮭﺎ ﻓـﻲ
اﻷﺳـﻔﺎر اﻟﺳـﺗﺔ واﻟﺳـﺗﯾن ﻣـن اﻟـﻛﺗﺎب اﻟـﻣﻘدس .ﻟـذﻟـك ﻓـﺈ ﱠﻧـﮫ ﺑـﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ”ﻟﻠﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ اﻟـﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ اﻟـﻛﺗﺎﺑـﯾﺔ  -أو أرﺛـوذﻛﺳـﯾﺔ اﻹﯾـﻣﺎن“ ﻓـﺈن اﻟـﻔرق
اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ ھـﻲ اﻟﻣﺟـﻣوﻋـﺎت اﻟـﺗﻲ ﺗـ ّدﻋـﻲ أﻧـﮭﺎ ﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟـوﻗـت اﻟـذي ﺗـﻧﻛر ﻓـﯾﮫ اﻟـﻣﺑﺎدئ اﻟـﻌﻘﺎﺋـدﯾـﺔ اﻟـرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻣـﺛل اﻟـﺛﺎﻟـوث ،وﻻھـوت اﻹﺑـن.
إﻧﮭم ﯾﻧﺣرﻓون ﻋن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس وﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻹﯾﻣﺎن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ.
)ﻣﺻدر اﻟﺗﻌرﯾف(.Alan Gomes, Unmasking the Cults (Grand Rapids: Zondervan, 1995), 7 :

التاريخ
إن ج ــوه ــر ال ــهندوس ــية م ــن ال ــناح ــية ال ــتأس ــيسية وال ــفلسفية ه ــو أ َّن ك ــل ال ــواق ــع ه ــو
”واحـد“ وبـأ َّن كـل الـتمايـز املـوجـود فـي الـكون يـمكن أن يـتم اخـتزالـه فـي نـهايـة املـطاف
إلــى ”الــوحــدويــة أو األحــاديــة“ ) .3(Monismتــرجــع الــهندوســية املنتشــرة فــي الــهند
الحديثة وبالد اإلنتشار إلى تأثيرات ثالثة رئيسية وهي:
الـتأثـير األول هـو تـأثـير هـندو-أوروبـي والـذي يـرجـع تـاريـخية إلـى الـفترة املـمتدة بـني
 ١٥٠٠قـ ــبل املـ ــيالد إلـ ــى  ٥٠٠قـ ــبل املـ ــيالد .هـ ــذه الـ ــشعوب اآلريـ ــة الـ ــتي انـ ــتقلت مـ ــن
ســهول روســيا وآســيا الــوســطى إلــى شــبه الجــزيــرة الــهنديــة جــالــب ًة مــعها ديــانــتها الــتي
ت ــعرف ب ــاس ــم ال ــدي ــان ــة ال ـ ِ
ـڤيديَّ ــة ) 4.(Vedismوال ــتأث ــير ال ــثان ــي ف ــكان م ــن ال ــقبائ ــل
اإلي ــران ــية امل ــجاورة ال ــتي اخ ــتلطت ل ــغتها ب ــال ــلغة ال ــسنسكري ــتية ل ــلغزاة اآلري ــني .أم ــا

التأثير الثالث فكان من األفكار الدينية التي كانت موجودة في الهند ذاتها.
إن امل ــصدر األدب ــي ل ــلڤيديّ ــة ه ــو مج ــموع ــة األن ــاش ــيد

)ال ــتران ــيم( امل ــعروف ــة ب ــإس ــم ري ــغڤيدا

)5.(Rigveda

والـديـانـية الـڤيديـة كـانـت عـبارة عـن مـذهـب يـعبد الـنار
وي ــتبنى ال ــفكرة ال ــقائ ــلة ب ــأ َّن ال ــنقاء ي ــنبثق م ــن ال ــنار،
وهـي فـكرة ُمـب ِّكرة قـد تـكون عـامـ ً
ال ُمـحفزا ً ومـؤ ّثـرا عـلى
ن ــشوء م ــمارس ــة إح ــراق أج ــساد امل ــوت ــى وك ــذل ــك ف ــي
صورة ملخطوطة ريغڤيدا

وقـت الحـق عـلى الـتطور الـذي أصـاب الـتعليم املـتعلق
بالتَّقمص )تناسخ األرواح6(Reincarnation ،

تعود إلى القرن التاسع عشر
 3اﻟـوﺣـدوﯾـﺔ أو اﻻُٔﺣـﺎدﯾـﺔ ) :(Monismھـﻲ ﻓـﻠﺳﻔﺔ ھـﻧدوﺳـﯾﺔ ﺗـﻘول ﺑـﺄنﱠ ﻛـ ﱠل ﺷـﻲء ﻓـﻲ اﻟـﻛون ھـو اﻣـﺗدا ٌد ﻟـواﻗ ٍـﻊ واﺣـد .وﺟـﻣﯾﻊ اﻹﺧـﺗﻼﻓـﺎت
واﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻣوﺟود ﻟﯾس إﻻ وھم ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺟﻣﻌﮫ أو اﻣﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﻲ ﻣﺻدر واﺣد ﻟﻛل ﻣﺎ ھو ﻣوﺟود.
 4اﻟـدﯾـﺎﻧـﺔ اﻟﭭﯾ ِدﯾﱠـﺔ ) :(Vedismھـﻲ إﺣـدى اﻷﺷـﻛﺎل اﻟـﻘدﯾـﻣﺔ ﻟـﻠﮭﻧدوﺳـﯾﺔ ،وﺻـﻠت إﻟـﻰ اﻟـﮭﻧد ﺣـواﻟـﻲ اﻟـﻌﺎم  ١٥٠٠ﻗـﺑل اﻟـﻣﯾﻼد ﻣـن ﻗـﺑل
اﻟـﺷﻌوب اﻟـﮭﻧدو-أوروﺑـﯾﺔ .اﻟـﻣﻌﺎرف اﻟﭭﯾدﯾـﺔ ﻣـﺣﺗواة ﻓـﻲ اﻟـرﯾﻐﭭﯾدا ) .(Rigvedaوﯾـوﺟـد ﻛـﺗﺎﺑـﺎت أُﺧـرى ﺗﺷـﺗﻣل ﻋـﻠﻰ اﻟـﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﭭﯾدﯾـﺔ
وﺗـﻌرف ﺗـﺣت ﻣـﺳﻣﻰ اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﭭﯾد ّﯾـﺔ ”اﻟﭭﯾداس“ ) (Vedasھـﻲ وﺑـﺷﻛل أﺳـﺎﺳـﻲ ﻣﺟـﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﻧـﺎﺷـﯾد )اﻟـﺗراﻧـﯾم( اﻟـﺗﻲ ﻛـﺎﻧـت ُﺗﻧﺷـد
ﻟــﻶﻟــﮭﺔ اﻵرﯾــﺔ وﺗﺷــﺗﻣل ﻋــﻠﻰ ﻛــل ﻣــن :ﯾــﺎﺟــورﭬﯾدا ) ،(Yajurvedaﺳــﺎﻣــﺎﭬﯾدا ) ،(Samavedaاﻟــﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟــﺑراھــﻣﺎﻧــﯾﺔ
) ،(Brahmanasواﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻷوﺑﺎﻧﯾﺷﺎدﯾّﺔ ).(Upanishads
 5اﻟـرﯾﻐﭭﯾدا ) (Rigvedaھـﻲ واﺣـدة ﻣـن أﻗـدم اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ وﻛـذﻟـك واﺣـدة ﻣـن أﻗـدم اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟـدﯾـﻧﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌﺎﻟـم ،وھـﻲ ﻋـﺑﺎرة ﻋـن
ﺟـزء ﻣـن ﻣﺟـﻣوﻋـﺔ ﻛـﺗﺎﺑـﺎت ھـﻧدوﺳـﯾﺔ ﺗـﻌرف ﺑـﺎﺳـم ﭬﯾداس ) .(Vedasﺗـﺣﺗوي ﻋـﻠﻰ ﻣـﺎ ﯾـزﯾـد ﻋـن أﻟـف ﺗـرﻧـﯾﻣﺔ ُﻛـﺗﺑت ﻓـﻲ اﻟـﻔﺗرة اﻟـﻣﻣﺗدة
ﻣن ١٢٠٠-١٥٠٠ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد.
 6اﻟـﺗﻘﻣّص أو ﺗـﻧﺎﺳـﺦ اﻷرواح ) :(Reincarnationﺗـﺗرﺟـم ﺑـﺷﻛل ﺣـرﻓـﻲ إﻟـﻰ ”ﻣﺟـدﱠدا ُ ﻓـﻲ اﻟﺟﺳـد“ ،وھـﻲ اﻹﻋـﺗﻘﺎد اﻟـﻘﺎﺋـل ﺑـﺄن اﻟـروح
ﺑـﻌد اﻟـﻣوت ﻻ ﺗـدﺧـل ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟـود أﺑـدﯾـﺔ ﺑـل ”ﺗـوﻟـد ﻣـن ﺟـدﯾـد“ ﺑـﺷﻛل ﻣـﺎديّ  .ﯾـﻣﻛن اﻟـﻘول ﺑـﺷﻛل ﻋـﻣﻠﻲ ﺑـﺄنﱠ ﺟـﻣﯾﻊ اﻟـدﯾـﺎﻧـﺎت واﻟـﻔِرَ ق
واﻟ ﱢﺷـﯾَﻊ اﻟـﺗﻲ اﺷـ ُﺗ ﱠﻘت ﻣـن اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ ُﺗـﻌﻠﱢم ﺑـﺎﻟـﺗﻘﻣص .ﻛـل ﻣـن ﺣـرﻛـﺔ اﻟـﻌﺻر اﻟﺟـدﯾـد ،اﻟﺳﺣـر ،اﻟـوﯾـﻛﺎ وﺳـواھـﺎ ﺗـﻌﻠّم ﺑﮭـذا اﻟـﺗﻌﻠﯾم .أﻣـﺎ
اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ ﻓﮭـﻲ ﺗـﻌﻠّم ﺑـﺎﻟﺗﺟﺳـد )ﺗﺟﺳـد ﯾـﺳوع اﻟﻣﺳـﯾﺢ( .وھـذا اﻟـﺗﻌﻠﯾم ﯾـﻘول ﺑـﺄنﱠ ﯾـﺳوع ﻛـﺎن ھـو اﻹﻟـﮫ اﻟـذي اﺗﺧـذ ط ً
ـﺑﯾﻌﺔ ﺑﺷـرﯾ ًـﺔ .واﻷﺷـﺧﺎص
اﻟـذﯾـن ﯾـﺧﺗﺑرون وﯾـﻌﯾﺷون اﻟـﺧﻼص ھـم ”ﻣـوﻟـودون ﺛـﺎﻧ ً
ـﯾﺔ“ وھـذا اﻟـﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ اﻟـوﻻدة اﻟﺟـدﯾـدة وذات اﻟـطﺑﯾﻌﺔ اﻟـروﺣـﯾﺔ ﺣـﯾث أﻧـﮭم
ﯾـوﻟـدون ﺑـﺎﻟﻣﺳـﯾﺢ وﻟﻠﻣﺳـﯾﺢ ﺑـﺎﻹﯾـﻣﺎن .إﻻ أنﱠ اﻟـﻣوت اﻟﺟﺳـدي ﯾـﻔرق ﺑـﯾن اﻟﺟﺳـد واﻟـروح .ﻓـﺎﻟﺟﺳـد ﯾـذھـب إﻟـﻰ اﻟـﺗراب إﻟـﻰ وﻗـت اﻟـﻘﯾﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ
ﺣﯾن أن اﻟروح ﺗذھب إﻟﻰ اﻟﻔردوس أو اﻟدﯾﻧوﻧﺔ اﻷﺑدﯾﺔ ،وﻻ ﺗﺗﺧذ ﺷﻛﻼً ﻣﺎدّﯾﺎ ً ﺟدﯾداً.

قسم التاريخ الهندوسي بشكل أساسي إلى أربعة مراحل وهي:
يُ َّ

املـ ــرحـ ــلة األولـ ــى وه ـ ــي امل ـ ــرح ـ ــلة م ـ ــا ق ـ ــبل ال ـ ــڤيدي ـ ــة وامل ـ ــمتدة ب ـ ــني ٣٠٠٠ق.م -

١٥٠٠ق.م .وت ـ ـ ــتميز ب ـ ـ ــاع ـ ـ ــتناق امل ـ ـ ــذه ـ ـ ــب ]األرواح ـ ـ ــي[ أو م ـ ـ ــذه ـ ـ ــب روحـ ـ ـ ـيّة امل ـ ـ ــادة
) 7،(Animismوهـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـ ــمارسـ ـ ــة ويـ ـ ــعتنقه الـ ـ ــسكان األصـ ـ ــليون لـ ـ ــوادي الـ ـ ــسند
) .(Indus Valleyوف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــلة طـ ـ ـ ـ ّورت
ح ــضارة ال ــهارب ــا ) (Harrappa cultureع ــبادة
اآلل ــهة األن ــثوي ــة وع ــبادة العج ــل أو ال ــثور .وم ــن أه ــم
مـساهـمات هـذه املـرحـلة الـتاريـخية هـي اآلثـار الـتي
تـرتـكتها والـتي َـم َّكنت عـلماء اآلثـار مـن إعـادة تـركـيب
وتجميع تاريخها األساسي.

املــرحــلة الــثانــية ه ــي امل ــرح ــلة ال ــڤيدي ــة ،وه ــي
املـ ــرحـ ــلة الـ ــتي سـ ــبق ذكـ ــرهـ ــا واملـ ــرتـ ــبطة بـ ــالـ ــغزوات
اآلريــة .إال أنــها وبــخالف الــفترة مــا قــبل الــڤيديــة ،لــم
تـ ــترك الـ ــكثير مـ ــن اآلثـ ــار أو املـ ــعالـ ــم .إن أعـ ــظم
آث ــاره ــا ه ــي امل ــساه ــمات األدب ــية امل ــوج ــودة ف ــي
ال ـ ــري ـ ــغڤيدا ) .(Rigvedaف ـ ــي ه ـ ــذه امل ـ ــرح ـ ــلة

امرأة من طبقة البراهمان

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــورت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـب ــادة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـع ــد ّدة اآلل ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــة
) (Polythiesmلـلهندوسـية بـشكل كـبير .كـما ظهـر فـي هـذه الـفترة جـانـب مـهم آخـر
مـ ــن جـ ــوانـ ــب الـ ــهندوسـ ــية املـ ــعاصـ ــرة وهـ ــو الـ ــنظام الـ ــطبقي ) .(Cast Systemهـ ــذا
ال ــنظام ي ــقوم ب ــتقسيم األش ــخاص إل ــى ط ــبقات م ــهنية ت ــرت ــبط ب ــلون البش ــرة .وتتح ــدث
كتابات الريغڤيدا عن خمسة طبقات اجتماعية هي:
ِ
البراهمنس ) :(Brahminsوهي طبقة الكهنة والدارسني.
.1
 .2الكشاترياس ) :(Kshatriyasوهي طبقة املحاربني والجنود.
 .3الڤاشياس ) :(Vaishyasوهي طبقة املزارعني والتجار.
الفالحني وال َ
 .4السودراس ) :(Sudrasوهي طبقة ّ
خ َدم.
 .5الهاريان ) :(Hariyanوهي طبقة املنبوذين.

 7اﻟـﻣذھـب اﻷرواﺣـﻲ ) :(Animismوھـو اﻟـﻣﻌﺗﻘد اﻟـﻘﺎﺋـل ﺑـﺄنﱠ ﺟـﻣﯾﻊ اﻷﺷـﯾﺎء اﻟـﻣوﺟـودة ﻓـﻲ اﻟـﻛون ﻣـزودة ﺑـﻘوة ﺣـﯾﺎة أو روح أو ذھـن.
ﯾـﺷﺎر إﻟـﻰ اﻟـﻣذھـب ھـذا ﺑـﺄﺳـﻣﺎء ﻣـﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣـﺛل اﻟـﻣذھـب اﻟـروﺣـﻲ اﻟـﺷﺎﻣـل ) (Panpsychismأواﻟـﻣذھـب اﻟﮭـﯾﻠوزوي أو ﻣـذھـب اﻟـﻣﺎدة
اﻟـواﻋـﯾﺔ ) .(Hylozoismﻣـن اﻟـﻧﺎﺣـﯾﺔ اﻟـﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﯾـﺗﻌﺎرض ھـذا اﻟـﻣذھـب ﻣـﻊ اﻟـﻣذھـب اﻟـﻣﺎدي ،وﻗـد ﯾـﺟﺎدل أﺣـد اﻟـﻔﻼﺳـﻔﺔ اﻟـذﯾـن ﯾـﻌﺗﻧﻘون ھـذا
اﻟـﻣذھـب ﺑـﺄنﱠ اﻟﺻﺧـرة أو اﻟﺷﺟـرة ﻟﯾﺳـﺗﺎ ﻣﺟـرّ د ﺗﺟـﻣّﻊ ﻟـذرات أو ﺟـزﯾـﺋﺎت )ﻛـﻣﺎ ﯾـﻘول اﻟـﻣﺎدﯾـون( ،ﺑـل ھـﻣﺎ ﺗـﻣﺗﻠﻛﺎن وﻋـﯾﺎ ً ﻟـﻠﻘوى واﻷﺷـﯾﺎء
اﻟـﻣﺣﯾطﺔ ﺑـﮭﻣﺎ .وﻋـﻠﻰ اﻟـرﻏـم ﻣـن ُﻣـﻌﺎرﺿـﺔ ھـذا اﻟـﻣذھـب ﻓـﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻟـﻔﻠﺳﻔﯾﺔ إﻻ أ ﱠﻧـﮫ ﯾـﺷﻛل ﻋـﻧﺻراً ﻣـﮭﻣﺎ ً ﻟـﻠﺗﻌرف ﻋـﻠﻰ اﻟـﺣﯾﺎة اﻟـدﯾـﻧﯾﺔ
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ ﺣﻘب ﻣﺎﺿﯾﺔ.

لــقد تــعرضــت هــذه الــتقسيمات الــطبقية عــبر الــزمــن إلــى آالف الــتقسيمات الــفرعــية
والـتي تحـمل تـسميات عـديـدة ومـختلفة بحسـب املـناطـق والـلهجات ،إال أ َّن الـبراه ِـمنس
) (Brahminsحـافـظوا عـلى صـدراة الـنظام الـطبقي وكـذلـك الـهاريـان )(Hariyan
بــقوا فــي أســفل هــذا الــترتــيب حــيث يــتم اعــتبارهــم أقــل مــن البشــر ويــتم الــتعامــل مــعهم
على هذا األساس.
وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أ َّن م ــهات ــما غ ــان ــدي ق ــد ن ــجح ف ــي س ـ ِّن ق ــان ــون اج ــتماع ــي لح ــظر
ـاص ةً
”الـنَّبذ“ إال أ َّنــه ال يــزال ُمـ تَبَنَّى بــشكل فــلسفي وديــني فــي الــعديــد مــن الـ ُقرى وخـ ّـ

في جنوب الهند.

ـعرف ب ـ ــإس ـ ــم ف ـ ــترة األوب ـ ــان ـ ــيشاد
امل ــرح ــلة ال ــثال ــثة م ـ ــن ال ـ ــتاري ـ ــخ ال ـ ــهندوس ـ ــي تُ ـ ـ َ

) ،(Upanishadوه ـ ــي ال ـ ــفترة ال ـ ــتي اب ـ ــتدأت ح ـ ــوال ـ ــي ال ـ ــعام  ٧٠٠ق.م .إن ك ـ ــلمة
أوبــانــيشاد تــعني بــشكل حــرف ـيّ ”الجــلوس عــند قــدم ـيّ أحــدهــم“ .شهــدت الــهندوســية
خ ـ ــالل ه ـ ــذه امل ـ ــرح ـ ــلة ت ـ ــحول ـ ــها األك ـ ــبر ب ـ ــات ـ ــجاه
ال ـ ــشكل امل ـ ــعاص ـ ــر ل ـ ــها .ونج ـ ــد ت ـ ــح ّول ال ـ ــطا َب ـ ــع
الـ ـ ـ ــڤيدي الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــتميز بـ ـ ـ ــتبني وجـ ـ ـ ــود اآللـ ـ ـ ــهة
ـوج ه آخ ــر م ــختلف ،ت ـمَّ
البش ــري ــة ال ــخارق ــة إل ــى ت ـ ّ ـ
ف ـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــفترة ت ـ ــطوي ـ ــر ع ـ ــقائ ـ ــد م ـ ــثل ال ـ ــزه ـ ــد
والــتناســخ ،وظهــر فــيها أيــضا ً مــا ُيــعرف بــعالقــة
امل ـ ــعلم) 8غ ـ ــورو/(Guru ،ال ـ ــتلميذ وذل ـ ــك ع ـ ــلى
املس ـ ــتوى ال ـ ــروح ـ ــي ال ـ ــصرف .ف ـ ــأول ـ ــئك ال ـ ــذي ـ ــن
تح ـ ـ ـ ّـرروا م ـ ـ ــن دورة إع ـ ـ ــادة ال ـ ـ ــوالدة )م ـ ـ ــوك ـ ـ ــشا
 9(Mokshaيـ ــقومـ ــون بـ ــقيادة اآلخـ ــريـ ــن لـ ــكي

ي ـ ـ ــخضعوا ل ـ ـ ــلكارم ـ ـ ــا ) 10(Karmaال ـ ـ ــصال ـ ـ ــحة
رسم لشانكارا مع تالميذه.

والـ ـ ـ ـ ــجيدة وذلـ ـ ـ ـ ــك لـ ـ ـ ـ ــيصلوا بـ ـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـ ــفسهم إلـ ـ ـ ـ ــى
اإلستنارة 11الكاملة.

 8اﻟﻣﻌﻠم ) (Guruوھو ﻣُرﺷد إﻟﮭﻲ أو ﻣﻌﻠم روﺣﻲ.
 9ﻣـوﻛـﺷﺎ ) :(Mokshaھـﻲ ﻋـﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧـروج ﻣـن اﻟـﻧﮭﺞ اﻟـﻣﺧﺎدع ﻟـﻠوھـم )ﻣـﺎﯾـﺎ  .(Mayaوﯾـطﻠق ﻋـﻠﻰ ھـذه اﻟـﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟـﻔظ ﻣـوﻛـﺳﺎ
) (Moksaأي اﻟ ﱠﺗﺣرﱡ ر.
 10اﻟـﻛﺎرﻣـﺎ ) :(Karmaوھـﻲ ﻣـﺎ ﯾـﻣﺛل ﻗـﺎﻧـون اﻟـﻌداﻟـﺔ اﻟﺟـزاﺋـﻲ ،ﺣـﯾث ﺗﺣـدد ﻛـﺎرﻣـﺎ اﻟـﻣرء ﻣـﻛﺎﻧـﮫ ﻓـﻲ اﻟـﻣراﺣـل اﻟـﻣﺗﻌﺎﻗـﺑﺔ ﻣـن دورات
اﻟﺗﻧﺎﺳﺦ .وﺗﻣﺛل اﻟﻛﺎرﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻛون وھو اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺣﺎﻛم وﻓﻘﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ.
 11اﻹﺳـﺗﻧﺎرة ) ،(Enlightenmentﺗﺷـﯾر اﻹﺳـﺗﻧﺎرة ﻓـﻲ اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﺗﻲ ﯾـﻣﻛن اﻟـوﺻـول إﻟـﯾﮭﺎ ﺣـﯾن ﺗـﺻل اﻟـروح اﻟـداﺧـﻠﯾﺔ
إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻌﯾﮭﺎ وﺗﺻل إﻟﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﻟﮫ واﻹﺗﺣﺎد ﻣﻊ اﻟﻛون )ﻧﯾرﭬﺎﻧﺎ .(Nirvana

تـميّزت فـترة األوبـانـيشاد ) (Upanishadبـالـتمرد عـلى الـطقوس والـشعائـر الـتي
ـڤيدي الــسابــق .وقــد تخـ ّلى األنــصار املخــلصني لــلهندوســية عــن ســلطة
مـيّزت الــعصر الـ
ّ
ال ِ
ـبراهـمنس لـيقومـوا بـإتِّـباع املـعلم ) (Guruالـذي يسـتطيع أن يُظهـر لـهم مخـرجـا ً مـن
سرا
درب إعادة الوالدة )سا ْم َ

12.(Samsara

صورة لرهبان بوذيني من نيبال.
يـعتبر غـوتـامـا بـوذا 13مـثاالً رئـيسيا ً عـن الـزهـد الـذي يـمكن أن يُـرشـد املـرء فـي طـريـق
اإلســتنارة .وقــد أ َّدى طــريــقه هــذا إلــى نــشوء الــديــانــة الــبوذيــة الــتي تــشكل واحــدةً مــن
الــديــانــات الــرئــيسية فــي الــعالــم .كــان الــقرن الــثالــث قــبل املــيالد هــو الــقرن الــذي شهــد
انـتشار الـبوذيـة فـي الـهند وذلـك نـتيجة لـتأثـير الـحاكـم املـوريـانـي أسـوكـا

”14“Asoka

الذي حافظ على عالقة وموقف إيجابيّني من الهندوسية.
 12ﺳﺎﻣﺳرا ) :(Samsaraوھﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺟول أو اﻟﺿﯾﺎع اﻟذي ﻻ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻟﮫ ﻟﻠروح ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ واﻟﻌﻠﯾﺎ.
 13ﺳـﯾدھـﺎرﺗـﺎ ﻏـوﺗـﺎﻣـﺎ ) ٤٨٣-٥٦٣ (Siddharta Gautamaق.م :ﻓـﻲ ﺳـن اﻟـﺧﺎﻣـﺳﺔ واﻟـﺛﻼﺛـﯾن وﺑـﻌد اﻟـﻛﺛﯾر ﻣـن اﻟـﺗﺄﻣـل ،ﻗـرﱠ ر
ﻏـوﺗـﺎﻣـﺎ أن ﯾﺟـﻠس ﺗـﺣت ﺷﺟـرة ﺣـﺗﻰ ﯾـﺻل إﻟـﻰ اﻹﺳـﺗﻧﺎرة .أدﱠى ھـذا اﻟـﻣﺟﮭود إﻟـﻰ ﺗـﻧﻘﯾﺗﮫ ﻣـن ﻛـل اﻟﺟﮭـل واﻛـﺗﺳﺎب اﻟـﻣﻌرﻓـﺔ اﻟـﺗﻲ أﺻـﺑﺣت
ﺟوھر وأﺳﺎس اﻟﻔﻛر اﻟﺑوذي.
 14أﺳـوﻛـﺎ ) ٢٣٢-٢٧٢ (Asokaق.م :ﻣـﻠك ﻣـن ﻣـﻠوك اﻟـﮭﻧد وﯾـﻌﺗﺑر أﺣـد أﻋـظم اﻟـﻣﻠوك ﻟـﯾس ﻓـﻘط أ ﱠﻧـﮫ ﻗـد ﺳـﯾطر ﻋـﻠﻰ ﻣـﻌظم ﺷـﺑﮫ
اﻟﺟـزﯾـرة اﻟـﮭﻧدﯾـﺔ ،وﻟـﻛن أﯾـﺿﺎ ً ﻷ ﱠﻧـﮫ ﺑـﻌد ﺗـﺣوﻟـﮫ إﻟـﻰ اﻟـﺑوذ ّﯾـﺔ ﻗـﺎم ﺑـﺗﺣوﯾـل اﻟـﺑوذﯾـﺔ ﻣـن ﺗﺟـﻣﻊ وﺗـﻛﺗل ﻟـﻌدد ﻣـن اﻟﺷِ ـﯾَﻊ اﻟـﺻﻐﯾرة إﻟـﻰ واﺣـدة ﻣـن
اﻷدﯾـﺎن اﻟـرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟـﮭﻧد .ازدھـرت ﻓـﻲ ﻋـﺻره اﻟﺣـرﻛـﺔ اﻟـﺑوذﯾـﺔ وﺗـوﺣـدت ﺑـﻌد أن ﻗـﺎم اﻟـﻣﻠك أﺳـوﻛـﺎ ﺑـﺈرﺳـﺎل اﻟﻣﺑﺷـرﯾـن إﻟـﻰ ﺟـﻣﯾﻊ أﻧـﺣﺎء
اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرﺗﮫ.

املــرحــلة الــرابــعة م ــن ال ــتاري ــخ ال ــهندوس ــي اب ــتدأت ح ــوال ــي ال ــقرن ال ــثان ــي ق ــبل
امل ــيالد .وق ــد اس ــتمرت إل ــى ال ــقرن امل ــيالدي ال ــثان ــي .وق ــد شه ــدت ال ــنصوص ال ــدي ــنية
الــڤيديــة صــحوة .وارتــفع اإللــه بــراهــما فــي املــكانــة لــيهيمن عــلى اآللــهة األدنــى مــنه .إال
التجس دات
ّـ
أن ــه ي ــوج ــد آل ــهة أك ــثر أه ــمية م ــنه م ــثل ك ــري ــشنا ) 15(Krishnaوه ــو أح ــد
العشــر لــإللــه ڤــيشنو ) (Vishnuوالــذي أصــبح اإللــه الــسائــد لــلهندوســية ،وكــذلــك اإللــه
ســيڤا ) 16(Sivaالــذي أصــبح ثــالــث أهــم اآللــهة الــتي يــتم اإلشــارة إلــيها فــي الــتقالــيد
الهندوسية في تلك الفترة.
ت ـ ـ ــعتبر ب ـ ـ ــاغ ـ ـ ــاڤ ـ ـ ــاد غ ـ ـ ــيتا ) 17(Bhagavad Gitaواح ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أك ـ ـ ــثر ال ـ ـ ــنصوص
ال ــهندوس ــية ش ــعبي ًة وان ــتشاراً ،وه ــي ع ــبارة ع ــن ح ــدي ــث
طـويـل بـني املـحارب أرجـونـا ) 18(Arjunaوقـائـد عـربـته
ـقرر أرج ــون ــا
الح ــرب ــية ك ــري ــشنا ) .(Krishnaح ــيث ي ـ ّ
ع ــدم ال ــقتال ف ــي م ــواج ــهة أق ــرب ــائ ــه ف ــي امل ــعرك ــة ،إال أنَّ
كـريـشنا قـد عـمل عـلى ح ّ
ـضه عـلى الـقتال والتخـلي عـن
مــشاعــره الــشخصية فــي ســبيل الــقيام بــما هــو صــائــب
وت ــحقيق ال ــنظام ) .(Dharmaال ــفكرة ال ــرئ ــيسية ف ــي
الـ ــباغـ ــاڤـ ــاد غـ ــيتا هـ ــي اإلخـ ــالص والـ ــتفانـ ــي الـ ــروحـ ــي
ال ــعميق ،وه ــي ال ــفكرة األك ــثر ان ــتشارا ً ف ــي ال ــهندوس ــية
حتى يومنا الراهن.
ڤيشنو
 15ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ) :(Krishnaواﺣـد ﻣـن ﺑـﯾن أﺷﮭـر اﻵﻟـﮭﺔ اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ ،ﯾـﺗم اﻋـﺗﺑﺎر ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ﺛـﺎﻣـن ﺗﺟﺳّـد ﻟـﻺﻟـﮫ ﭬﯾﺷﻧو ) .(Vishnuاﻟـﻣﺻدر
اﻟـرﺋﯾﺳـﻲ ﻣـن ﻣـﺻﺎدر اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻷدﺑـﯾﺔ اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ اﻟـذي ﯾظﮭـر ﻓـﯾﮫ ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ھـو ﻣـﺎھـﺎﺑـﮭﺎراﺗـﺎ ) (Mahabharataو ﻛـﺗﺎﺑـﺎت اﻟـﺑوراﻧـﺎ
) .(Puranasﻛـﺎن ”ﻛـﺎﻣـﺳﺎ“ ) (Kamsaوھـو ﺷـﻘﯾق واﻟـدة ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ،ﻣـﻠﻛﺎ ً ﺷـرﯾـراً ﺣـﺎول ﺗـدﻣـﯾر ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ،إﻻ أ ﱠﻧـﮫ ﻗـد ﺗـ ﱠم إﻧـﻘﺎذ ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ﻣـن
ﺧـﻼل ﺗﮭـرﯾـﺑﮫ ﻋـﺑر أﺣـد اﻷﻧـﮭﺎر .وﻗـد ﺗـﻣت ﺗﻧﺷـﺋﺔ ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ﻛـﺷﺧص ﻣـوﻟـﻊ ﺑـﻌﻣل اﻟـﻣﻘﺎﻟـب )ﻣـﺧﺎدع( ،وﺻـﺎﻧـﻊ ﻣﻌﺟـزات ،وروﻣـﺎﻧﺳـﻲ ﻓـﺎﺗـن.
ﻓــﻲ وﻗــت ﻻﺣــق ﻋــﺎد ﻛــرﯾــﺷﻧﺎ إﻟــﻰ ”ﻣــﺎﺛــورا“ ) (Mathuraﻟــﯾﻘوم ﺑــﻘﺗل اﻟــﻣﻠك ”ﻛــﺎﻣــﺳﺎ“ .وﻓــﻲ وﻗــت ﻻﺣــق ﺗــزوج ﻣــن
”روﻛـﻣﯾﻧﻲ“ ) (Rukminiإﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻋـدة زوﺟـﺎت أُﺧـرﯾـﺎت واﺳـﺗﻘر ﻓـﻲ دوارﻛـﺎ ) (Dwarkaاﻟـﺣﺎﻟـﯾﺔ اﻟـواﻗـﻌﺔ ﻓـﻲ وﻻﯾـﺔ ﻏـوﺟـﺎرات
اﻟـﮭﻧدﯾـﺔ .وﻓـﻘﺎ ً ﻟـﻣﺎ ﯾـرد ﻓـﻲ ﺑـﺎﻏـﺎﭬﺎد ﻏـﯾﺗﺎ ) (Bhagavad Gitaﻓـﺈنﱠ ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ﻛـﺎن ھـو ﻗـﺎﺋـد ﻣـرﻛـﺑﺔ أرﺟـوﻧـﺎ ) (Arjunaﻓـﻲ اﻟﺣـرب اﻟـﺗﻲ
دارت ﺑـﯾن ﻛـﺎﭬراﭬﺎس ) (Kavravasوﺑـﺎﻧـداﭬﺎس ) .(Pandavasﻧـﺟﺎ ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ﻣـن اﻟﺣـرب إﻻ أ ﱠﻧـﮫ ﻗُـﺗل ﻓـﻲ وﻗـت ﻻﺣـق ﻧـﺗﯾﺟﺔ ﻟـﺿرﺑـﮫ
ﻣن ﻗﺑل ﺻﯾّﺎد ﺑﺳﮭم أﺻﺎب ﻋَ ِﻘﺑَﮫ )ﻛﻌب ﻗدﻣﮫ( وھﻲ اﻟﺑﻘﻌﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﺟﺳده.
 16ﺷـﯾﭭﺎ ) :(Sivaوھـو إﻟـﮫ اﻟـﻘوة اﻟـﻣُدﻣـرة .ﯾـﻌرف إﻣـﺎ ﺑـﺈﺳـم ﺷـﯾﭭﺎ أو ﺳـﯾﭭﺎ وﯾظﮭـر ﺑـﺄﺷـﻛﺎل ﻣـﺗﻌدّدة ،إﻻ أ ﱠﻧـﮫ ﯾظﮭـر ﺑـﺷﻛل أﺳـﺎﺳـﻲ ﻛـواﺣـ ٍد
ﻣـن اﻟـﺛﺎﻟـوث اﻟـﮭﻧدوﺳـﻲ اﻟـذي ﯾـﺗﻛون ﻣـﻧﮫ إﺿـﺎﻓ ًـﺔ إﻟـﻰ ﺑـراھـﻣﺎن ) (Brahmanو ﭬﯾﺷﻧو ) - (Vishnuوھـﻣﺎ اﻹﻟـﮭﺎن اﻟـﻣﺳؤﻻن ﻋـن
اﻟﺧﻠق واﻟﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ -وﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗم إزاﻟﺗﮭﺎ أو اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﮭﺎ ُﺗﻧﺳب إﻟﻰ ﺷﯾﭭﺎ.
 17ﺑـﺎﻏـﺎﭬﺎد ﻏـﯾﺗﺎ ) :(Bhagavad Gitaوھـﻲ ”اﻷﻧـﺷودة اﻹﻟﮭـﯾﺔ ﻟـﻠرب “.وھـﻲ ﺗـﺣﺗوي ﻋـﻠﻰ أھـم اﻟـزﺧـﺎرف واﻟـﺟواھـر اﻟـﻣﮭﻣﺔ ﻟـﻠﻔﻛر
اﻟـﮭﻧدوﺳـﻲ .وﺗـﻛﺎﻓـﺊ اﻟـﺑﺎﻏـﺎﭬﺎد ﻏـﯾﺗﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻛﺎﻧـﺗﮭﺎ ﺑـﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـﻠﮭﻧدوس ﻣـﻛﺎﻧـﺔ اﻟـﻛﺗﺎب اﻟـﻣﻘدس ﺑـﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـﯾﺣﯾّن )ﻣـﻊ وﺟـود ﺗـﺣ ّﻔظﺎت وﻓـروﻗـﺎت
ﻣﮭﻣﺔ(.
 18أرﺟـوﻧـﺎ ) :(Arjunaوھـو اﺑـن ﺑـﺎﻧـدو ) ،(Panduوﻗـد ظﮭـر ﻣـﻊ ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻌرﻛـﺔ ﺧـﺎﺿـﮭﺎ ﺿـ ّد ﺧـﺻوﻣـﮫ .إﻻ أنﱠ أرﺟـوﻧـﺎ رﻓـض
اﻟـﻘﺗﺎل ﺑـﻌد أن ﻋـﺎﯾـن اﻟـﻌدﯾـد ﻣـن أﻗـﺎرﺑـﮫ ﺑـﯾن ﺻـﻔوف اﻷﻋـداء .ﺑـﻌد ذﻟـك ﯾـﺧوض ﻧـﻘﺎﺷـﺎ ً ﻣـﻊ ﻛـرﯾـﺷﻧﺎ اﻟـذي ﯾـﻘﻧﻌﮫ ﻓـﻲ ﻧـﮭﺎﯾـﺔ اﻟـﻣطﺎف ﺑـوﺟـوب
ﻣـﺷﺎرﻛـﺗﮫ ﻓـﻲ اﻟـﻘﺗﺎل .ﻟـﻘد ﺗـم ﺗـﺳﺟﯾل ھـذه اﻟـﻣﺣﺎدﺛـﺔ ﻓـﻲ واﺣـدة ﻣـن أھـم ﻛـﻼﺳـﯾﻛﯾﺎت اﻟـﮭﻧدوس اﻷدﺑـﯾﺔ وھـﻲ ﺑـﺎﻏـﺎﭬﺎد ﻏـﯾﺗﺎ )Bhagavad
.(Gita

ـتمرت الـهندوسـية وكـذلـك نـظيرتـها الـبوذيـة فـي إحـداث تـأثـير هـائـ ٍل فـي آسـيا ،فـي
اس َّ

الـوقـت الـذي كـانـت املـسيحية تـغيّر وجـه الـعالـم الـغربـي .وفـي الـفترة الـتي اسـتمرت مـن
ـعممت مــن خــالل
الــقرن الــرابــع حــتى الــقرن الــثامــن املــيالدي ،انتشــرت الــهندوســية وتـ َّ
كـتابـات الـبورانـا ) 19(Puranasالـتي تـضم مـختارات مـن األدب الـهندوسـي وتـلخص
اآللـهة الـهندوسـية الـثالثـة لـلثالـوث الـهندوسـي وهـي بـراهـما ،ڤـيشنو وسـيڤا )أو شـيڤا(،
إضـافـ ًة إلـى جـميع األفـكار الـرئـيسية الـديـنية األُخـرى .وقـد أصـبحت مجـموعـة كـتابـات
البورانا تشكل النصوص الدينية لعامة الشعب.
لـ ـ ــقد شهـ ـ ــد الـ ـ ــقرن املـ ـ ــيالدي األول تـ ـ ــطوراً
لــلعديــد مــن الـ ِـف َرق والـ ّ
مج د
ـشيَع الــديــنية الــتي ُت ّـ
آلــهة ُـمـختلف ًة مــثل شــاكــتي ) (Shaktiـ اإللــهة
األُم؛ سـكانـدا ) (Skandaابـن سـيڤا؛ سـوريـا

) (Suryaإل ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـم ــس؛ الك ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـم ــي
) (Lakshmiإلـهة الحـظ وهـي قـريـنة ڤـيشنو؛
إضـ ــاف ـ ـ ًة إلـ ــى املـ ــئات مـ ــن اآللـ ــهة األُخـ ــرى .إن
امل ـ ــفارق ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــهندوس ـ ــية ك ـ ــان ـ ــت م ـ ــن خ ـ ــالل
قــدرتــها عــلى تــكييف نــفسها مــع تــعدديــة اآللــهة
ٍ
ميول توحيدية.
في الوقت الذي تقوم بإظهار
ن ـ ــشأت خ ـ ــالل الج ـ ــزء األخ ـ ــير م ـ ــن ال ـ ــقرن
املــيالدي األول روح الــعداء ضــد الــبوذيــة مــن
ِـقبَل الـفالسـفة الـهندوس الـبارزيـن مـن أمـثال

ش ـ ـ ــان ـ ـ ــكارا ) 20(Shankaraوك ـ ـ ــوم ـ ـ ــاري ـ ـ ــال

الكشمي قرينة ڤيشنو.

) .(Kumarilaإال أن ال ــتقاري ــر ع ــن ت ــدم ــير
املـعابـد الـبوذيـة وقـتل الـرهـبان الـذيـن فـيها شـاعـت بـعد الـقرن الـسابـع املـيالدي ،ويـمكن
تشبيه هذه املرحلة بالعصور الوسطى في أوروبا.

 19ﻛـﺗﺎﺑـﺎت اﻟـﺑوراﻧـﺎ ) :(Puranasﺟـزء ﻣـن ﻣﺟـﻣوﻋـﺔ اﻷدب اﻟـﮭﻧدوﺳـﻲ اﻟـﻣﻘدس .ﺗـﺣﺗوي ﻋـﻠﻰ رواﯾـﺎت ﻣـرﺗـﺑطﺔ ﺑـﺎﻷﺳـﺎطـﯾر اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ
اﻟـﻣُﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺧـﻠق اﻟـﻌﺎﻟـم ،وﺳـردﯾـﺎت ﻣﻠﺣـﻣﯾّﺔ ﺗـﺗﻌﻠق ﺑـﺎﻵﻟـﮭﺔ واﻟـﻘدﯾﺳـﯾن ،إﺿـﺎﻓ ًـﺔ إﻟـﻰ ﺗـﺎرﯾـﺦ اﻟﺳـﻼﻻت اﻟـﻣﻠﻛﯾﺔ .وﻗـد ﻧـﺟﻰ ﻣـن ﻧـﺻوص
اﻟﺑواراﻧﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻧﺻﺎ ً إﻟﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟراھن.
 20ﺷـﺎﻧـﻛﺎرا ) ٧٥٠-٧٠٠ (Shankaraق.م :وھـو ﻓـﯾﻠﺳوف ھـﻧدي وﻻھـوﺗـﻲ ھـﻧدوﺳـﻲ وﯾـﻌﺗﺑر واﺣـداً ﻣـن أھـم اﻟـدﻋـﺎة ﻟـﻠﮭﻧدوﺳـﯾﺔ
اﻟـﻣﻌﺎﺻـرة .ﺗـﺗﻧﺎول ﻛـﺗﺎﺑـﺎﺗـﮫ اﻟـﻣﺗﻌددة ﻗـﻧﺎﻋـﺎﺗـﮫ اﻟـرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﺑـﺄن اﻟـﻣﻌرﻓـﺔ اﻟـﻣﺑﺎﺷـرة ﺑـﺑراھـﻣﺎن ) (Brahmanھـﻲ اﻟـوﺳـﯾﻠﺔ اﻟـوﺣـﯾدة ﻟﻠﺗﺣـرر ﻣـن
اﻟﻛﺎرﻣﺎ ).(Karma

اب ــتدا ًء م ــن ال ــقرن ال ــحادي عش ــر ،وج ــدت ال ــهندوس ــية ن ــفسها ت ــحت ته ــدي ـ ٍـد ن ــتيجةً

لـلغزوات اإلسـالمـية .وقـد أ َّدى احـتالل شـمال الـهند إلـى تـعزيـز وتـقويـة الـهندوسـية فـي
الــجنوب .لــقد فشــل اإلســالم فــي الــتأثــير عــلى الــالهــوت الــهندوســي إال أ َّن تــأثــيره كــان

عـلى الـلغة والـثقافـة ،حـيث نجـد أن الـعديـد مـن الـكلمات الـعربـية والـفارسـية قـد تسـربـت
إلـى املـفردات الـهنديـة .لـقد تـوافـقت عـقيدة عـزل الـنساء عـن الـطبقات الـعليا الـتي تـعرف
بـإسـم بـوردا ) (Burdahمـع الـعقيدة اإلسـالمـية .وقـد تـ ّم تـقديـم الجهـد األكـبر لـلتوفـيق
ب ــني ه ــات ــني ال ــدي ــان ــتني ف ــي ف ــتره ح ــكم س ــلطان أك ــبار املس ــلم ) .(١٦٠٥-١٥٥٦إال أنَّ
جــهوده قــد بــائــت بــالفشــل نــتيج ًة لــلنهضة اإلســالمــية الــتي حــدثــت فــي الــقرن الــثامــن
عشــر وكــذلــك تــحت تــأثــير الــسيطرة الــبريــطانــية الــتي قــامــت بنشــر املــسيحية فــي شــبه
الجزيرة الهندية.
ل ــقد ك ــان ل ــلتعال ــيم ال ــهندوس ــية ت ــأث ــيرا ً ك ــبيرا ً ع ــلى ال ــغرب ف ــي ال ــنصف ال ــثان ــي م ــن
ال ــقرن ال ــتاس ــع عش ــر وخ ــالل ال ــقرن
ـاصـ ة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل
العش ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،وخ ـ ـ ـ ّـ ـ ـ
الح ــرك ــات اإلص ــالح ــية ال ــهندوس ــية.
م ـ ــن ب ـ ــني أه ـ ــم ه ـ ــذه الح ـ ــرك ـ ــات نج ـ ــد
الحـركـة الـسيخيّة ) (Sikhismالـتي
اب ــتدأت ف ــي أواخ ــر ال ــقرن ال ــخام ــس
عشــر مــن قـبَل غــورو نــانــاك .تــضمنت
اإلص ـ ــالح ـ ــات ال ـ ــتي ق ـ ــام ب ـ ــها غ ـ ــورو
نـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــاك رفـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ــنظام الـ ـ ـ ــطبقي.
وح ــقيقة األم ــر أن الح ــرك ــة ال ــسيخية
تس ــتحق دراس ــة خ ــاص ــة ب ــها إال أن ــنا
ف ــي ه ــذا امل ــقام ن ــكتفي ب ــال ــقول ب ــأن
أف ــكار ه ــذه الح ــرك ــة م ــهمة وق ــد ك ــان
ل ــها ت ــأث ــيرا ً ك ــبيرا ً وخ ــاص ــة م ــن خ ــالل
ت ــعال ــيم ال ــيوغ ــي ) 21(Yogiب ــهاج ــان
مهاتما غاندي

).22(Bhajan

 21اﻟﯾوﻏﻲ ) :(Yogiھو اﻟﮭﻧدوﺳﻲ اﻟﻣﺗدﯾّن واﻟﻣواظب ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﯾوﻏﺎ.
 22ﺑﮭﺎﺟﺎن ،ﯾوﻏﻲ ) :(-١٩٣٠وھو ﻣؤﺳس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻌﺎدة واﻟﻘداﺳﺔ ).(3HO

وص ـ ــلت أول ـ ــى ال ـ ــتنظيمات ال ـ ــهندوس ـ ــية إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املتح ـ ــدة
األم ــري ــكية ف ــي ت ــسعينيات ال ــقرن ال ــتاس ــع عش ــر ع ــندم ــا أس ــس
ال ـ ــسوام ـ ــي ) 23(Swamiڤ ـ ــيڤيكان ـ ــان ـ ــدا

)24(Vivekananda

وهـ ـ ـ ــو أحـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــالمـ ـ ـ ــيذ املـ ـ ـ ــصلح الـ ـ ـ ــهندوسـ ـ ـ ــي رامـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــشنا
) 25(Ramakrishnaجــمعية ڤــيدانــتا فــي مــديــنة نــيويــورك فــي
الزعيم اإلصالحي

مارتن لوثر كينغ

عام .١٨٩٥
نـالـت الـكثير مـن ال ِّ
ـشيَع الـتي نـشأت مـن الـهندوسـية شهـرةً وقـبوالً
ش ــعبيا ً ف ــي ال ــغرب )وك ــذل ــك ف ــي الش ــرق( ف ــي ال ــقرن العش ــري ــن
ومـ ــن بـ ــني هـ ــذه الـ ـ ِّ
ـشيَع نجـ ــد الـ ــثيوصـ ــوفـ ــيا )،26(Theosophy

إيـالن ڤـيتال ) ،27(Elan Vitalالجـمعية الـعاملـية لـوعـي كـريـشنا ) ،(ISKCONالـتأمـل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــتجاوزي ) ،(transcendental meditationوالح ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـ ـ ــنيشيّة

) .28(Rajnershismوح ــرك ــة ال ــعصر الج ــدي ــد ) (new age movementال ــتي
تـعتبر واحـدة مـن أهـم الـقوى غـير املـسيحية ذات الـتأثـير عـلى الـحضارة ،وقـد اعـتمدت
بشكل رئيسي على الهندوسية لبناء أساساتها الدينية.
ل ــقد خ ــضعت ال ــهندوس ــية ل ــنهضة ك ــبيرة ف ــي ال ــغرب ن ــتيج ًة ل ــتأث ــير ح ــرك ــة اإلص ــالح
اإلجــتماع ـيّ الــناجــحة الــتي قــام بــها مــهاتــما غــانــدي ،حــيث تــم الــتأكــيد عــلى الــالعــنف
واملـساواة بـني الجنسـني .وقـد كـانـت لـتعالـيمه تـأثـيرا ً كـبيرا ً عـلى أفـكار مـارتـن لـوثـر كـينغ
جونيور الزعيم البارز في حركة الحقوق املدنية األمريكية.
ل ــقد ت ــفاق ــم ال ــتوت ــر ال ــتاري ــخي ب ــني ال ــهندوس وال ــسيخ ف ــي ال ــعام  .١٩٩٠ك ــما أنَّ
الــعالقــات بــني الــهندوس واملســلمني قــد تــدهــورت نــتيج ًة لــنزاع نشــب فــي الــعام ١٩٨٦
ح ــول ض ــري ــح م ــقدس ف ــي والي ــة أوت ــار ب ــرادي ــش ) ،(Uttar Pradeshح ــيث ط ــال ــبت
الديانتني بملكيته.
 23اﻟـﺳواﻣـﻲ ) :(Swamiھـو اﻟـﮭﻧدوﺳـﻲ اﻟـذي ﯾﺗﺧـﻠّﻰ ﻋـن ﻛـ ﱢل ﺷـﻲء ،ﺑـﻣﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﺟﮭـد واﻟـﻌﻣل ،ﺑـﻐﯾﺔ اﻟـوﺻـول إﻟـﻰ اﻟـﻧﻌﯾم اﻷﻋـﻠﻰ.
ﺗﺄﺳس ﻧظﺎم اﻟﺳواﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﯾد َﺷﻧﻛﺎرا ).(Shankara
 24ﭬﯾﭭﯾﻛﺎﻧـﺎﻧـدا ،ﺳـواﻣـﻲ .( ١٩٠٢-١٨٦٣) :وھـو ﺗـﻠﻣﯾذ راﻣـﺎﻛـرﯾـﺷﻧﺎ وﻣـؤﺳـس ﺟـﻣﻌﯾﺔ ﭬﯾداﻧـﺗﺎ .وھـو اﻟـﻣﺳؤول ﻋـن ﺟـﻣﻊ اﻟﺷـرق ﻣـﻊ
اﻟﻐرب ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ ﻋن اﻟﮭﻧدوﺳﯾﺔ.
 25راﻣـﺎﻛـرﯾـﺷﻧﺎ ) .(١٨٨٦-١٨٣٦ Ramakrishna, sriواﺣـد ﻣـن أﺷﮭـر اﻟـﻣﻌﻠﻣﯾن )اﻟـﻐورو (Guru ،ﻓـﻲ اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ .وﻛـﺎن ﻛـﺎھـﻧﺎ
ﻟﻣﻌﺑد ﻛﺎﻟﻲ ) (Kaliﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﻛوﺗﺎ.
 26اﻟـﺛﯾوﺻـوﻓـﯾﺎ :ﻛـﻠﻣﺔ ﻣـﻛوﻧـﺔ ﻣـن ﺗـرﻛـﯾب اﻟـﻛﻠﻣﺗﯾن اﻟـﯾوﻧـﺎﻧـﯾّﺗﯾن ﺛـﯾوس ) (theosاﻟـﺗﻲ ﺗـﻌﻧﻲ ﷲ أو إﻟـﮫ وﺻـوﻓـﯾﺎ ) (Sophiaاﻟـﺗﻲ ﺗـﻌﻧﻲ
اﻟﺣﻛﻣﺔ.
 27ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ً ﺑﺈﺳم ”إرﺳﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧور اﻹﻟﮭﻲ“ ).(THE DIVINE LIGHT MISSION
 28ﻋ ُِر َﻓت ھذه اﻟﺣرﻛﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﺳم أوﺷو ).(Oshu

التعاليم الهندوسية
تُـ ــقسم الـ ــهندوسـ ــية بـ ــشكل رئـ ــيسي إلـ ــى سـ ــتة أنـ ــظمة أو مـ ــدارس فـ ــكريـ ــة تـ ــدعـ ــى
دهـارسـانـا ) (Dharsanaوهـي :سـامـخيا ) ،29(Samkhyaيـوغـا ) ،30(Yogaنـيايـا
) ،31(Nyayaڤ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــشيشيكا ) ،32(Vaisheshikaب ـ ـ ـ ــورڤ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــيمام ـ ـ ـ ــسا )Purva
 33(Mimamsaوأوتّ ـ ــارا م ـ ــيمام ـ ــسا ) .34(Uttara Mimamsaويسج ـ ــل ال ـ ــدارس
هــينريــش ڤــون شــتايــتنكورن  Heinrich von Stietencronمــالحــظاتــه عــن هــذه
املدارس فيقول:
إن جــميع هــذه األنــظمة مــعنية بــتفسير الــعالــم وبــتفسير أســمى األهــداف
البش ــري ــة  -أي ال ــخالص -وج ــميعها ت ــسعى ل ــلوص ــول إل ــى ه ــذا اله ــدف م ــن
خـالل املـعرفـة واإلدراك .يـسعى املـيمامـسا األكـبر سـنا إلـى وضـع األسـاسـات
لـ ــلفهم الـ ــصحيح لـ ــلكتابـ ــات والـ ــتعالـ ــيم الـ ــڤيديـ ــة … لـ ــتكون أسـ ــاس للسـ ــلوك
الــصحيح .بــالنســبة لجــميع األنــظمة األُخــرى واملــراحــل الــالحــقة مــن الــبورڤــا
مـيمامـسا ،فـإن مـا يـتم أخـذه بـعني اإلعـتبار هـو املـعرفـة كـوسـيلة لـلخالص مـن
دورة إعـادة الـوالدة ،مـع تـص ّور لـلحالـة الـنهائـية إمـا كـقدوم ٍ كـامـل لـبقية الـنفس
الــفرديــة )نــيايــا  /ڤــايــشيشيكا والــبورڤــا مــيمامــسا الــالحــقة( أو الــتغ ُّلب عــلى
امل ــساف ــة ال ــفاص ــلة ب ــني ال ــوع ــي ال ــفردي وال ــوع ــي امل ُ ــطلق )ي ــوغ ــا ،س ــام ــخيا(
وأجزاء من الڤيدانتا.
 29ﺳـﺎﻣـﺧﯾﺎ ) :(Samkhyaاﻟـﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣـرﻓـﻲ ﻟـﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟـﺳﻧﺳﻛرﯾـﺗﯾﺔ ھـو ”ﺑـﻧﺎ ًء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺣﺳﺎب“ وھـﻲ ﻓـﻠﺳﻔﺔ ھـﻧدوﺳـﯾﺔ ﺗـﻌﻠم ﺑـﺄنﱠ اﻟـﺧﻼص ﻣـن
ﺧﻼل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎزدواﺟﯾﺔ )ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ( اﻟﻣﺎدة واﻟﻧﻔس.
 30ﯾـوﻏـﺎ ) :(Yogaواﺣـدة ﻣـن أﻗـدم اﻟـﻣﻔردات اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ .وﺗـﻌﻧﻲ ”اﻹﺗـﺣﺎد“ وھـﻲ اﻟـطرﯾـﻘﺔ أو اﻟـﻣﺳﺎر أو اﻟـدرب اﻟـذي ﯾـﺗم ا ّﺗـﺑﺎﻋـﮫ ﻓـﻲ
ﺳﺑﯾل إدراك واﺧﺗﺑﺎر واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺣدة ﻣﻊ ﺑراھﻣﺎن ) .(Brahmanﯾوﺟد أﻛﺛر ﻣن ﯾوﻏﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﮭﻧدوﺳﻲ.
 31ﻧﯾﺎﯾﺎ ):(Nyayaواﺣدة ﻣن اﻟﻣدراس اﻟﮭﻧدوﺳﯾﺔ وھﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧطق اﻟﮭﻧدوﺳﻲ وﻋﻠم اﻟﻣﻌرﻓﺔ )ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ(.
 32ﭬﺎﯾﺷـﯾﺷﯾﻛﺎ ) :(Vaisheshikaواﺣـدة ﻣـن اﻟـﻣدارس اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ اﻟﺳـﺗﺔ ،ﺗـؤﻛـد ﻋـﻠﻰ اﻟـﻣذھـب اﻟـﻣﺎدي وﻋـﻠﻰ ﺗـﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟـﻣﺎدة .ﺗـﻌﻠم ھـذه
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄن اﻟذرّ ة ھﻲ أﺻﻐر أﺟزاء اﻟﻛون ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدﻣﯾر.
 33ﺑـورﭬﺎ ﻣـﯾﻣﺎﻣـﺳﺎ ) :(Purva Mimamsaﻣـن اﻟـﻐﺎﻟـب أن ﻣـﯾﻣﺎﻣـﺳﺎ ﺑـذاﺗـﮭﺎ ھـﻲ أﻗـدم اﻟـﻣدارس اﻟـﻔﻛرﯾـﺔ .وﯾـﻘوم ﺗـدرﯾـﺑﮭﺎ اﻟـﻔﻛري ﻋـﻠﻰ
ﺗـﻘدﯾـم ﺗﻔﺳـﯾر ﻟـﻠﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﭭﯾدﯾـﺔ .ﺑـورﭬﺎ ﻣـﯾﻣﺎﻣـﺳﺎ واﻟـﺗﻲ ﺗـﻌﻧﻲ ”اﻟـدراﺳـﺔ اﻟ ُﻣﺳـﺑﻘﺔ أو اﻟـرﺋﯾﺳـﯾّﺔ“ ﺗﮭـﺗم ﺑـدراﺳـﺔ اﻷﺟـزاء اﻟـﻘدﯾـﻣﺔ ﻣـن اﻟـدراﺳـﺎت
اﻟﭭﯾدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ُﺗدﻋﻰ ﻛﺎرﻣﺎﻣﺎﻧدا )(Karmakanda
 34أو ّﺗـﺎرا ﻣـﯾﻣﺎﻣـﺳﺎ ) (Uttara Mimamsaوھـﻲ ﺟـزء ﻣـن ﻣـدرﺳـﺔ ﻣـﯾﻣﺎﻣـﺳﺎ اﻟـﻔﻛرﯾـﺔ اﻟـﺗﻲ رﺑـﻣﺎ ﺗـﻛون واﺣـدة ﻣـن أﻗـدم اﻟـﻣدارس
اﻟـﻔﻛرﯾـﺔ اﻟـﺗﻲ ﺗﮭـﺗم ﺑـﺷﻛل رﺋﯾﺳـﻲ ﺑـدراﺳـﺔ اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﭭﯾدﯾـﺔ .أو ّﺗـﺎرا ﻣـﯾﻣﺎﻣـﺳﺎ واﻟـﺗﻲ ﺗـﻌﻧﻲ ”اﻟـدراﺳـﺔ اﻟـﻼﺣـﻘﺔ“ ﺗﮭـﺗم ﺑﺗﻔﺳـﯾر اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﭭﯾدﯾـﺔ
اﻟﻣﺗﺄﺧرة أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻷوﺑﺎﻧﯾﺷﺎدﯾﺔ ).(Upanishads
اﻷوﺑـﺎﻧـﯾﺷﺎدﯾـﺔ ) :(Upanishadsھـﻲ ﻋـﻘﯾدة ﺳـرﯾـﺔ ،وھـﻲ اﻟـرﺳـﺎﺋـل اﻟـﺳﻧﺳﻛرﯾـﺗﯾﺔ اﻟـﺗﻲ ﺗـﺷﻛل ﺟـزءاً ﺣـﯾوﯾـﺎ ً ﻣـن اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﭭﯾد ّﯾـﺔ .ﺗـﺣﺗوي
ﻋـﻠﻰ اﻟـﺣﻛﻣﺔ واﻟـﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟ ُﻣﺟـﻣﱠﻌﺔ ﻟـﻠﺣﻛﻣﺎء واﻟـﺗﻲ ُﻛـﺗﺑت ﺑـﯾن اﻟـﻌﺎﻣـﯾن  ٦٠٠-٨٠٠ق.م .اﻟـﻣﻔﮭوم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﮭـذه اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت ھـو اﻟـﺗﻌﻠﯾم اﻟـﻘﺎﺋـل
ﺑـﺄن ”اﻟـﻛل“ ﯾـﻣﻛن أن ﯾﻧﺟـذب إﻟـﻰ ”اﻟـواﺣـد“ وﺑـﺄنﱠ ”اﻟـواﺣـد“ ﻗـد ُﯾـﺻﺑﺢ ”اﻟـ ُﻛلّ“ )ھـذا اﻟـﺗﻌﻠﯾم ھـو ﺷـﻛل ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟـﺗﻌﻠﯾم ﺑـوﺣـدة اﻟـوﺟـود
.(Pantheism

يـتابـع الـدراس ڤـون شـتايـتنكورن فـي اإلشـارة إلـى أنَّـه عـلى الـرغـم مـن الـتشابـه فـي
األه ــداف ال ــتي ت ــمتلكها ه ــذه امل ــدارس ،إال أ َّن ك ــل ن ــظام م ــنها ي ــمتلك ات ــجاه ـا ً م ــختلفاً
لتحقيق هذه األهداف.
عـلى الـرغـم مـن أن الـهندوسـية قـد خـضعت لـتطور هـائـل خـالل تـقدمـها ،وعـلى الـرغـم
مــن وجــود آالف الـ ِّ
ـشيَع الــهندوســية الــتي تــمتلك خــصائــص تــميّزهــا بــعضها عــن بــعض
إال أن املكونات الرئيسية تظل ثابتة.

صور مختلفة ألفراد من طبقة البراهمن

النصوص الهندوسية
يـوجـد الـكتابـات الـڤيديـة الـتي تـتضمن الـريـغڤيدا والـكتابـات األوبـانـيشاديـة ويـوجـد
املـاهـابـهاراتـا ) 35(Mahabharataالـتي تشـتمل عـلى بـاغـاڤـاد غـيتا )Bhagavad
)36(Sutras

ـسوتـريـة
 .(Gitaكـما يـوجـد الـنصوص الـبراهـمانـية ) (Brahmansو ال ّ
واألرانياكية ) (Aranyakasإضاف ًة إلى العديد من النصوص املقدسة األُخرى.
اهلل في الهندوسيّة

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

 35ﻣـﺎھـﺎﺑـﮭﺎراﺗـﺎ ) :(Mahabharataواﺣـدة ﻣـن ﻗـﺻﺎﺋـد اﻷدب اﻟـﮭﻧدوﺳـﻲ اﻟﻣﻠﺣـﻣﯾﺔ .وﺗـﺗﺄﻟـف ھـذه اﻟـﻘﺻﯾدة ﻣـن ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟـف ﺷـطر ﺷـﻌري
ﺗﺻف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﻧداﭬﺎس ) (Pandavasوأُﺧوﺗﮭم اﻟﻛﺎﭬراﭬﺎس ) (Kavravasاﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺣﻛﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ أرض دﻟﮭﻲ.
 36اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟـﺳوﺗـرﯾّـﺔ ) :(Sutrasإن ﻛـﻠﻣﺔ ﺳـوﺗـرا اﻟـﺳﻧﺳﻛرﯾـﺗﯾﺔ ﺗـﻌﻧﻲ اﻟـﺧﯾط أو اﻟﺳـﻠك اﻟـﻧﺎظـم ،و ُﺗـﻘدﱢم اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟـﺳوﺗـرﯾـﺔ ﺳـﻠﺳﻠﺔ
ُﻣﺟـﻣﱠﻌﺔ ﻣـن اﻷﻣـﺛﺎل واﻟـ ِﺣ َﻛم اﻟـﺗﻲ ﺗـﻘدّم ﺗـﻌﻠﯾﻘﺎت ﻣـﺧﺗﺻرة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻷوﺑـﺎﻧـﯾﺷﺎدﯾـﺔ واﻟﭭﯾدﯾـﺔ .وھـﻲ ﻧـﺻوص ﺗـﻠﺧص اﻟـﻣﺣﺎﺿـرات
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺑوذا.

األسـ ــمى لـ ــبراهـ ــمان .تـ ــلتزم الـ ــهندوسـ ــية بـ ــالـ ــتوحـ ــيد
) (Monotheismوالــوحــدويــة ) (Monismوذلــك
فـي كـون ك ّـل الـحقيقة تـنبع مـن هـذا الـجوهـر الـواحـد.
ومــع ذلــك فــإنَّــها ديــانــة مــتع ّددة اآللــهة مــن حــيث أنــها
ت ــدع ــو إل ــى ع ــبادة ال ــعدي ــد م ــن اآلل ــهة األص ــغر؛ ي ــتم
الـتعبير عـن هـذا الـجوهـر الـواحـد بـشكل تـع ّددي فـي
الـكون املـادي .ولهـذا السـبب فـإن الـهندوسـية مـلتزمـة
ب ـ ــمذه ـ ــب وح ـ ــدة ال ـ ــوج ـ ــود ) .37(Pantheismي ـ ــتم
ت ــسمية اإلع ــالن ال ــذات ــي ل ــبراه ــمان ف ــي ك ـ ّـل ك ــائ ــن
بــإســم أتــمان ) .38(Atmanوتــعت َ ِبر الــهندوســية أنَّ
الهـدف واملـسعى األسـمى لـكل الـديـانـات هـو تحـديـد

شيڤا مع بارڤاتي

وربط أتمان ) (Atmanمع اإلله براهمان.
ت ــختلف ال ــهندوس ــية اخ ــتالف ـا ً ك ــبيرا ً ع ــن امل ــسيحية وال ــيهودي ــة واإلس ــالم ف ــيما ي ــتعلق
ب ـ ــال ـ ــعقائ ـ ــد وال ـ ــتعليم ع ـ ــن اهلل .ونج ـ ــد أن ال ـ ــتعبير ال ـ ــهندي )إي ـ ــكام ب ـ ــراه ـ ــمان دڤ ـ ــيتي
يـانـاسـتي( الـذي يـترجـم :بـراهـمان هـو واحـد وال يـوجـد ث ٍ
ـان ،مـتشابـها ً مـع ”ال َ
ـشامـاع“
سر ِ
ب َو ِ
ائ ُ
اح ٌد) .سفر التثنية  .(٤ :٦إن اإلنطباع
العبري ِ :ا ْ
ب إِل ُهنَا َر ٌّ
الر ُّ
س َمعْ يَا إِ ْ َ
يلَّ :
ـيدي ي ــماث ــل األدي ــان ال ــرئ ــيسية
ال ــظاه ــري ه ــو أ َّن ال ــهندوس ــية ت ــقوم ب ــتقدي ــم م ــفهوم ت ــوح ـ ّ
األُخــرى .لــكن هــذا الــتشابــه ســرعــان مــا يــختفي عــندمــا يــكتشف املــرء مــا هــو املــقصود
بـعبارة ”بـراهـمان هـو واحـد“ .إن األمـر فـي الـهندوسـية مـختلف عـن املـسيحية 39حـيث
يــتم تــصور اهلل فــي عــالقــته مــع خــليقته مــن خــالل مــصطلحي الــحضور 40والــسمو، 41
 37ﻣـذھـب وﺣـدة اﻟـوﺟـود ) :(Pantheismأﺻـل ھـذه اﻟـﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﺷـﺗق ﻣـن اﻟـﻛﻠﻣﺗﯾن اﻟـﯾوﻧـﺎﻧـﯾّﺗﯾن ” Panﻛـلّ“ و ” Theosﷲ“؛ أي أن
اﻟﺗـرﺟﻣـﺔ اﻟﺣرـﻓﯾـﺔ ﺳﺗـﻛون ”اﻟﻛُـ ّل ﷲ“ .إن وﺣدـة اﻟوـﺟوـد ھﻲـ اﻹﯾﻣـﺎن ﺑﺄـنﱠ ﷲ ھوـ ﻛل ّـ ﺷﻲـء ،وﻛل ّـ ﺷﻲـء ھوـ ﷲ .وﻓقـ ھذـا اﻟﻣـذھبـ ﻻ
ﯾـوﺟـد أي ﺗـﻔرﯾـق ﺑـﯾن اﻟـطﺑﯾﻌﺔ وﺑـﯾن ﷲ .ﻓـﺎﻟـﻣﺎدة ﻟﯾﺳـت ﺳـوى اﻣـﺗداد ﻟـواﻗـﻊ واﺣـد .ﯾـﺗم ﺗـﺑﻧﻲ أﺣـد أﺷـﻛﺎل ھـذا اﻟـﻔﻛر ﻓـﻲ اﻟـدﯾـﺎﻧـﺔ اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ
وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﮭﺎ.
 38أﺗـﻣﺎن ) :(Atmanﺗـﻌﻧﻲ ﺑـﺷﻛل ﺣـرﻓـﻲ َﻧـ َﻔسْ أو روح وﺗـﻌﻧﻲ أﯾـﺿﺎ ً اﻟـذات ،وﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ ﻛـ ّل ﻣـن اﻟﺟﺳـد واﻟـروح واﻟـﺣواس وﻛـﺎﻣـل
ﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟﻔرد وﺑﻧﯾﺗﮫ .وﺗﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ ”ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛوﻧﯾﺔ“.
 39ﻓـﻲ اﻹﯾـﻣﺎن اﻟﻣﺳـﯾﺣﻲ ﯾـﺗم اﻟـﺗﻌﺑﯾر ﻋـن وﺟـود ﷲ اﻟـﻛﻠﻲ ﻣـن ﺧـﻼل ﻛـﻠﻣﺎت وﻣـﺻطﻠﺣﺎت ﻣـﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣـﺛل ﻣـﺻطﻠﺢ ”اﻟـﻣﺎﻟـﺊ اﻟـ ُﻛلّ“ ﻋـﻠﻰ
ﺳـﺑﯾل اﻟـﻣﺛﺎل وذﻟـك ﻟـﻺﺷـﺎرة إﻟـﻰ اﻟـوﺟـود اﻟـﻛﻠﻲّ  ،Žأي أنﱠ ﻛـ ّل ﺷـﻲ وﻛـ ﱠل ﻣـﻛﺎن ھـو ﻓـﻲ ﺣـﺿرة ﷲ ﻓـﻲ ﻛـ ّل وﻗـت .ﻛـﻣﺎ ﯾـﺗم اﺳـﺗﺧدام
ﻣـﺻطﻠﺢ اﻟـﺳﻣو أو اﻟـﺗﻌﺎﻟـﻲ وذﻟـك ﻟـﻺﺷـﺎرة إﻟـﻰ اﺧـﺗﻼف ﷲ ﻋـن ﺧـﻠﯾﻘﺗﮫ ﻣـن ﺣـﯾث اﻟـطﺑﯾﻌﺔ أو اﻟـﺟوھـر ،ﺣـﯾث أ ﱠﻧـﮫ ﻻ ﯾـوﺟـد أيّ ﺷـﻲء ﻣـن
اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺷﺑﯾﮭﮭﺎ ﺑﺎ Žﻣن ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﺎ Žﻟﯾس ﻣﺧﻠوﻗﺎ ً ﻛﻣﺎ أ ﱠﻧﮫ ﻟﯾس ﺟزءاً ﻣن ﺧﻠﯾﻘﺗﮫ.
 40اﻟـﺣﺿور ) :(Immanenceﯾﺳـﺗﺧدم اﻟـﻼھـوﺗـﯾّون اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾّون ھـذا اﻟـﻣﺻطﻠﺢ ﻟﯾﺷـﯾروا إﻟـﻰ ﻗُـرب ﷲ ﻣـن ﺧـﻠﯾﻘﺗﮫ )وھـو ﯾـﺗﻣﯾز ﻋـن
اﻟـﺳﻣوّ ( .ﺗﺗﺣـدث اﻟﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ اﻟـﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻋـن ﻛـل ﻣـن اﻟـﺣﺿور اﻹﻟﮭـﻲ واﻟـﺳﻣو اﻹﻟﮭـﻲ ﻟـوﺻـف ﻋـﻼﻗـﺔ ﷲ ﺑـﺎﻟﺧـﻠﯾﻘﺔ .وﻧﺟـد أن اﻟـﻌدﯾـد ﻣـن
اﻟدﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ واﻟﻔرق اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنﱠ ﺣﺿور ﷲ ﯾُﻔﻘده ﺳﻣوّ ه أو أنﱠ ﺳﻣوﱡ ه ﯾُﻔﻘده ﺣﺿوره.
 41اﻟـﺳﻣوّ ) :(Transcendenceﺗـﻌﻠﯾم وﻋـﻘﯾدة ﻣﺳـﯾﺣﯾﺔ ﺗـﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﺗـﻘول ﺑـﺄنﱠ ﷲ ﻣـﺗﻣﯾّز وﻣُـﺧﺗﻠف ﻋـن ﺧـﻠﯾﻘﺗﮫ .إن ھـذا اﻹﻧـﻔﺻﺎل ﻟـﯾس
واﺿﺣﺎ ً ﻓﻲ اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺣدوﯾﺔ ).(Pantheistic

فـإن الـهندوس ال يـنظرون إلـى بـراهـمان عـلى أنَّـه واقـع مـيتافـيزيـقي مـنفصل )تجـريـدي
أو خــارق لــلطبيعة( ،بــل كــمبدأ لــلحياة يشــتمل عــلى كــل مــا هــو مــوجــود .ومــن غــير املــهم
وجــود عــدد مــن اآللــهة األدنــى مــنه )ســواء كــانــت مــئات أم آالف اآللــهة( .فــإن بــراهــمان
هو املبدأ املحايد الذي من خالله ،وبه يكون كل الواقع جزءا ً.
م ــن ب ــني امل ــفارق ــات ال ــهندوس ــية نج ــد أن ــه يُ ــنظَر إل ــى
ب ـ ـ ــراه ـ ـ ــمان ع ـ ـ ــلى أنَّ ـ ـ ــه ”غ ـ ـ ــير ش ـ ـ ــخصان ـ ـ ـيّ  -غ ـ ـ ــير
ش ــخصي“ ول ــكنه ف ــي ال ــوق ــت ع ــينه غ ــير ُم ـ َـميَّز ع ــن
اإلنـسانـية .أمـا بـالنسـبة لـلمسيحية ،فـإن اهلل هـو إلـه

ـتفرد وش ــخصيّ ق ــري ــب م ــن خ ــليقته.
ش ــخصان ــي ُم ـ ّ
كــما أ َّن طــبيعة اهلل الــفائــقة أو املــتسامــية ال تــنتقص
م ـ ــن ك ـ ــون ـ ــه إل ـ ــها ً ش ـ ــخصياً ،وذل ـ ــك أن ـ ــها ت ـ ــميّزه ع ـ ــن
خ ــليقته فحس ــب .ف ــمفهوم ت ــميّز اهلل ع ــن خ ــليقته ه ــو

م ــفهوم م ــرك ــزي وم ــحوري ف ــي ال ــفكر امل ــسيحي ،إال
أ َنَّه مفهوم ال يمكن تصديقه بالنسبة للهندوسية.
لـطاملـا تـ ّم إجـراء مـقارنـات بـني املـفاهـيم الـهندوسـية
راما حامل الفأس

واملـ ــفاهـ ــيم املـ ــسيحية عـ ــن اهلل وذلـ ــك عـ ــلى اعـ ــتباره
ثـالـوثـا ً إلـهيا ً .وغـالـبا ً مـا يـتم مـساواة اإللـه املـسيحي

ال ــذي أع ــلن ع ــن ذات ــه م ــن خ ــالل األق ــان ــيم ال ــثالث ــة :اآلب واإلب ــن وال ــروح ال ــقدس ،م ــع
ال ــتعليم ال ــهندوس ــي ع ــن اإلل ــه ال ــذي ي ــقول أن ــه ب ــراه ــمان وڤ ــيشنو وش ــيڤا )ال ــخال ــق -
ال ــحاف ــظ  -امل ُ ــد ِّم ــر( .إال أ َّن ه ــذا امل ــقارن ــة والتش ــبيه إن ــما ه ــي ع ــملية ُم ــض ِّللة .فمج ــرد
ال ــنظر إل ــى ح ــقيقة ك ــون امل ــسيحية ت ــتبنى ع ــقيدة س ــم ّو اهلل وت ــماي ــزه ع ــن خ ــليقته تُظه ــر
بــطالن هــذا الــتشابــه .ونــتيج ًة لــنظرة الــهندوســية إلــى اهلل عــلى أ َّنــه مــبدأ ُـمـحايــد لــلواقــع
فـإن ثـالـوث اآللـهة الـهندوسـي لـيس إال تجـل ّيات أو مـظاهـر مـختلفة لـذات الـواقـع .إال أنَّ
ث م ــن ح ــيث األق ــنوم ــية
ال ــرؤي ــة امل ــسيحية هلل ت ــقول أ َّن ــه واح ــد م ــن ح ــيث ال ــجوه ــر و ُم ــث َّل ٌ
ـادر ع ــلى ك ـ ِّـل ش ــيء وف ــي
)ال ــشخصية( .ف ــاهلل اآلب ه ــو ال ــخال ــق ال ـ ُكليّ ال ــقدرة .ف ــاهلل ق ـ ٌ
تجس د لـ ــلالهـ ــوت فـ ــي
ّـ ـ
ـحب .واإلبـ ــن هـ ــو
الـ ــوقـ ــت عـ ــينه كـ ”آب“ هـ ــو إلـ ــه شـ ــخصيّ و ُمـ ـ ّ

شـ ــخص يـ ــسوع املـ ــسيح ،والـ ــذي دوره الـ ــرئـ ــيسي هـ ــو الـ ــخالص .والـ ــروح الـ ــقدس هـ ــو
”الرب املُحيي“ 42وهو الذي يُق ِّدس ويُعزّي ويُع ِّلم.
ُّ
 42راﺟﻊ ﻗﺎﻧون اﻹﯾﻣﺎن اﻟﻧﯾﻘﺎوي.

يُــنظر إلــى بــراهــمان فــي الــهندوســية عــلى أنَّــه خــالــق مــثل اهلل اآلب فــي املــسيحية.
لــكن عــمل الخــلق الــذي يــقوم بــه بــراهــمان يــنطوي عــلى خــلق مــظاهــر وتجــليات جــديــدة
لـ ــلواقـ ــع ،والـ ــتي ُتظ َـه ــر بـ ــشكل ُمسـ ــتمر .أمـ ــا بـ ــالنسـ ــبة لـ ــلمسيحية فـ ــإن اهلل قـ ــد خـ ــلق
الــسموات واألرض فــي إطــار زمــني .وبحســب الســرد الــذي يُــق ِّدمــه ســفر الــتكويــن فــإنَّ

هــذا اإلطــار الــزمــني كــان ســتة أيــام )الــتكويــن اإلصــحاح األول( ،وبــعد ذلــك اســتراح
اهلل ف ــي ال ــيوم ال ــساب ــع واخ ــتتم ب ــتصري ــح ي ــقول أ َّن َعـ َـم َل ُه ال ــذي َعـ ِـم َل ُه ف ــي الخ ــلق ك ــان

”حسنا ً جدا ً“ )التكوين  (٣١ :١وبأنَّه عمل ُمكتمل )التكوين .(١ :٢
تــتم اإلشــارة إلــى ڤــيشنو عــلى أ َّنــه اإللــه الــحافــظ .فــالــخالئــق الــتي خــلقها بــراهــمان
س دات ُمـ ــختلفة مـ ــوصـ ــوفـ ــة فـ ــي
يَـ ــحفظها ڤـ ــيشنو .وتـ ــتم عـ ــبادة ڤـ ــيشنو فـ ــي عشـ ــرة َت َج ُّ ـ ـ
األدب ــيات ال ــڤيدي ــة .ع ــندم ــا ي ــتم ته ــدي ــد ال ــنظام ) (Dharmaف ــإ َّن ڤ ــيشنو ي ــترك ال ــعال ــم

التجسدات العشر ليستعيد النظام من جديد ويُحافظ عليه.
السماوي ويتخذ إحدى
ُّ
التجس دات مـن
ُّـ
التجس دات هـو عشـرة ،وتـرتـقي هـذه
ّـ
إن الـعدد الـتقليدي امل ُـعطى لهـذه
ال ـ ــسمات أو ال ـ ــشكل ال ـ ــحيوان ـ ــي ) (Theriomorphicإل ـ ــى ال ـ ــسمات أو ال ـ ــشكل
البشري ) .(Anthropomorphicوهي التالية:
الـ ــسمكة )مـ ــاتـ ــسيا  ،(Matsya -السـ ــلحفاة ) ُـك ــورمـ ــا -
 ،(Kurmaالــخنزيــر )ڤــاراهــا  ،(Varaha -الــرجــل-األســد
)ن ـ ـ ـ ـ ــاراس ـ ـ ـ ـ ــيما  ،(Narasimah -ال ـ ـ ـ ـ ــقزم )ڤ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــا -
 ،(Vamanaرام ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــفأس )ب ـ ـ ـ ــاراس ـ ـ ـ ــورام ـ ـ ـ ــا -
 ،(Parasuramaامل ـ ـ ــلك رام ـ ـ ــا ،ك ـ ـ ــري ـ ـ ــشنا ،ب ـ ـ ــوذا ،وآخ ـ ـ ــر
تجسـ ـ ـ ـ د ُمس ـ ـ ـ ـ ــتقبلي وه ـ ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــكني
ّـ
التجسـ ـ ـ ـ دات ه ـ ـ ـ ـ ــو
ّـ

)43.(Kalkin

التجس د ال ــوح ــيد
ُّ ـ
ي ــسوع امل ــسيح ف ــي امل ــسيحية ه ــو

هلل .وكــما هــو الــحال فــي الــهندوســية فــإن هــذا التجســد
ك ـ ــان ض ـ ــروري ـ ـا ً الس ـ ــتعادة ال ـ ــنظام ،ل ـ ــكن ك ـ ــان ـ ــت ه ـ ــذه

كورما أحد تجسدات ڤيشنو

اإلســتعادة ضــروريــة وجــوهــريــة لــتحقيق املــصالــحة بــني اهلل والخــليقة مــن خــالل الــعمل
الـكفاري املُحـ َّدد بـالـصليب .لـذلـك فـإ َّن يـسوع املـسيح لـم يـأت ”لـيحفظ“ الـنظام املـوجـود

وفـق حـالـته الـراهـنة .إنـما كـان عـمل األقـنوم الـثانـي مـن الـثالـوث هـو عـمل إلعـادة الخـلق
ٍ
غربة عن اهلل نتيج ًة للخطيئة.
واستعادة الخليقة التي أمست في حالة
”Encyclopaedia Britannica, 15th ed., s.v. “Hinduism.
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ش ـ ــيڤا ه ـ ــو اإلل ـ ــه ال ـ ــثال ـ ــث م ـ ــن ال ـ ــثال ـ ــوث
ال ــهندوس ــي ،ويح ــمل ل ــقب امل ُ ــد ِّم ــر .ويُ ــعتبر
ش ـ ــيڤا م ـ ــن أك ـ ــثر اآلل ـ ــهة امل ـ ــتناق ـ ــضة ف ـ ــي
ال ــهندوس ــية ،وذل ــك ألن ــه إل ــه يُظه ــر ال ــرح ــمة
وم ــن ث ـ َّم ب ــعد لح ــظات ي ــتحول ل ــيصبح اإلل ــه
الـ ــذي يُـ ــد ِّمـ ــر .إنَّـ ــه يُـ ــمثِّل املـ ــيل إلـ ــى الـ ــتقلب
وعـدم االنـتظام .ويـتم ادخـال عـنصر اإلثـارة
ال ــجنسية ف ــي ع ــبادة ش ــيڤا .غ ــال ــبا ً م ــا ت ــتم
عـبادة شـيڤا مـن خـالل رمـز لـينغا )(Linga
أو رم ــز الخ ــلق .وي ــتم ت ــصوي ــر ل ــينغا غ ــال ــباً
عـ ــلى شـ ــكل عـ ــضو تـ ــناسـ ــلي ذكـ ــري إال أنَّ
ه ـ ـ ــذا االم ـ ـ ــر ي ـ ـ ــنطوي ع ـ ـ ــلى ت ـ ـ ــضليل .ل ـ ـ ــقد
تـ ـ ــعرض شـ ـ ــيڤا لـ ـ ــإلغـ ـ ــراء مـ ـ ــن ِقـ ـ ـ بَل اإللـ ـ ــهة
ب ـ ــاڤ ـ ــارت ـ ــي ) ،(Pavartiوه ـ ــي ال ـ ــتي ي ـ ــتم
تح ـ ــدي ـ ــد ش ـ ــخصيتها م ـ ــن خ ـ ــالل ع ـ ــدد م ـ ــن
اآلل ـ ــهة ال ـ ــنسائ ـ ــية امل ُ ـ ــختلفة )دي ـ ــڤي،Devi -

رسم لإللهة كالي

كالي  (Kaliوهي مصدر قوة شيڤا.
ال يـوجـد فـي املـسيحية أي نـوع مـن أنـواع الـتشابـه مـع شـيڤا وذلـك فـي عـقيدتـها عـن
األقـنوم الـثالـث مـن الـثالـوث املـقدس .فـالـروح الـقدس ال يـشابـه شـيڤا فـي كـونـه ُمـد ّمـرا،
ـكرر
بــل هــو ”الـ ُّ
ـرب امل ُــحيي“ )كــما يــرد فــي قــانــون اإليــمان الــنيقاوي( .وهــنا ال بـ ّد أن نُـ ِّ
أن األقــانــيم الــثالثــة فــي الــثالــوث املــسيحي هــي مــن جــوهــر إلــهي واحــد وليســت ثــالثــة
آل ــهة م ــنفصلني .إن امل ــسيحية ت ــلتزم ب ــشكل متش ـ ّدد ب ــال ــتوح ــيد ف ــي ح ــني أن ــنا نج ــد م ــا

يخالف ذلك في الهندوسية التي تعلم بتع ّددية اآللهة.
الخلق وفق التعليم الهندوسي

إن الخـلق هـو مـن بـني اإلخـتالفـات املـهمة الـتي نجـدهـا بـني املـسيحية والـهندوسـية،
ف ــامل ــسيحية ُت ــع ِّلم ب ــأن اهلل خ ــلق ال ــعال ــم م ــن الش ــيء ) .(ex nihiloونج ــد ف ــي ال ــلغة
الـ ـ ــسنسكريـ ـ ــتية قـ ـ ــوالً مـ ـ ــأثـ ـ ــورا ً يُـ ـ ــع ِّلم بـ ـ ــالـ ـ ــنقيض مـ ـ ــن ذلـ ـ ــك فـ ـ ــيقول ) :نـ ـ ــاڤـ ـ ــاسـ ـ ــتونـ ـ ــو
ڤاستوسيدهيه( ”من الشيء ال يمكن أن يأتي شيء“.

الكارما والتقمّ ص والخالص
إن ال ـ ــفكر ال ـ ــهندوس ـ ــي ي ـ ــرت ـ ــكز ع ـ ــلى ت ـ ــعال ـ ــيم أس ـ ــاس ـ ــية وه ـ ــي أت ـ ــمان )(Atman
وبــراهــمان ) (Brahmanوكــارمــا ) .(Karmaأمــا الــكارمــا فــهي قــانــون يشــبه قــانــون
ال ــعدال ــة الج ــزائ ــي ،ح ــيث أ َّن س ــلوك امل ــرء وأف ــعال ــه ت ــودي ب ــه إل ــى الخ ــروج )م ــوك ــشا -
 (Mokshaمــن )شــكل( الــوالدة الــسابــقة إلــى والدة وفــق شــكل أعــلى أو أدنــى لــلحياة
ف ــي دورة ال ــتناس ــخ ب ــنا ًء ع ــلى األف ــعال ال ــتي ت ـ َّـمت ف ــي ال ــحال ــة ال ــوج ــودي ــة ال ــساب ــقة .إن
الـروح )أتـمان  (Atmanعـالـقة فـي حـالـة الـتجول هـذه )سـامسـرا  ،(Samsaraوالـتي

ـعرف ــني .ونج ــد أن ال ــكارم ــا
ت ــنتهي ب ــأن ي ــصبح ك ــل م ــن أت ــمان وب ــراه ــمان ُمح ـ َّددي ــن و ُمـ َّ
الــسيئة املســتمرة تــؤدي إلــى إعــادة الــوالدة ضــمن أشــكال حــياة أدنــى .وهــذا هــو أحــد
األسـباب الـتي تـجعل مـن الـفقر املـتقع والـالمـساواة اإلجـتماعـية املـوجـودة فـي الـطبقات
ال ــدن ــيا ال ت ــثير ردود ف ــعل م ــتعاط ــفة م ــن ِقـ ـ بَل األغ ــنياء ،وذل ــك ألن ــه يُ ــنظر إل ــى م ــحاول ــة

ال ــتدخ ــل ع ــلى أن ــها م ــقاط ــعة ل ــلعملية ال ــكون ــية )الي ــال  .(Lila44إن ال ــحقيقة ب ــالنس ــبة
للهندوس هي روح ّ
وكل املادة هي وهم )مايا .45(Maya -

كالكني ،التجسد املستقبلي لڤيشنو.
 44ﻻﯾﻼ ) :(Lilaاﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ أو دور اﻟﺧﻠق اﻟذي ﻟﻌﺑﮫ ﷲ ﻓﻲ اﻟدراﻣﺎ اﻟﻛوﻧﯾﺔ.
 45ﻣﺎﯾﺎ  :Maya -اﻟوھم؛ اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﺳﺎر أو ﻓﻘدان اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ﻷﺳﺎس ﻋﻘﯾدة اﻟوﺟود ،أي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣرء ﺑﮭﯾر ﻛرﯾﺷﻧﺎ.

يــعمل الــهندوســي امل ُــتديّــن مــن أجــل الهــرب مــن دورة إعــادة الــوالدة مــن خــالل اتّــباع
إحــدى املــدارس الــفكريــة الســت الــتي ســبق تــقديــمها أعــاله .كــما يــمكن لــلمرء أن ي ـتّبع
مســلك جــنانــا مــارغــا ) 46Jnana marga -مســلك املــعرفــة( ،أو مســلك كــارمــا مــارغــا
) 47karma margaمسـ ـ ـ ــلك األعـ ـ ـ ــمال( ،أو مسـ ـ ـ ــلك بـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــتي مـ ـ ـ ــارغـ ـ ـ ــا Bhakti -
) 48margaمسـ ــلك الـ ــتقوى( .جـ ــميع هـ ــذه املـ ــسالـ ــك تـ ــودي إلـ ــى ذات الـ ــنهايـ ــة ،وهـ ــي
تُـش ِّكل الـطريـقة الـهندوسـية لـلخالص .وقـد أص َّـر رامـاكـريـشنا وڤـيڤيكانـانـدا فـي الـقرن
الـتاسـع عشـر عـلى أنَّـه تـ َّم تـلخيص جـميع األديـان ضـمن هـذه املـسارات الـثالثـة .ونجـد

أن الح ــرك ــات ال ــتي ن ــشأت ض ــمن ال ــدي ــان ــات امل ــختلفة ق ــد أك ــدت ع ــلى واح ــدة أو أك ــثر
منها.
تـختلف الـنظرة املـسيحية الـتقليديـة لهـذه األمـور بـشكل كـبير عـن الـهندوسـية .فنجـد
أن ال ــفكر ال ــهندوس ــي ي ــنفي ال ــتمييز ب ــني
ـادي هــو
الــخير والشــر وذلــك ألن الــواقــع املـ ّ

وهـم .ويـنشأ الـوهـم عـندمـا يـصبح الـبراهـما
األس ـ ـ ـ ـ ــمى ال ـ ـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ـ ـ ــخضع للش ـ ـ ـ ـ ــروط
)ن ـ ـ ـ ـ ــيرغ ـ ـ ـ ـ ــوم  (49Nirgum -خ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــعاً
للشـ ــروط فـ ــي الـ ــعالـ ــم .فـ ــالخـ ــطيئة تـ ــصبح
ُمج ـ ـ َّـرد وه ـ ــم ألن ك ـ ــل ش ـ ــيء ه ـ ــو ب ـ ــراه ـ ــما
)مــذهــب وحــدة الــوجــود .(Pantheism -
ـتمرد عـلى
الـكارمـا ليسـت خـطيئة بـمفهوم ال ّ
ـعني مــن مــصير
اهلل ،بــل هــي مجــرد جــزء مـ ّ

امل ـ ـ ـ ـ ــرء .ع ـ ـ ـ ـ ــلى ال ـ ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ــن أن األدب
الـ ـ ـ ــهندوسـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ــتعامـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع اإلعـ ـ ـ ــتراف
بـ ــالخـ ــطايـ ــا إال أ َّنـ ــه يـ ــتم إنـ ــكار املـ ــسؤول ـ ـ ّية
الشخصية عنها تجاه اهلل.

الطفل كريشنا مع مربيته ياشودا

 46ﺟـﻧﺎﻧـﺎ ﻣـﺎرﻏـﺎ  :Jnana marga -وھـو ﻣﺳـﻠك اﻟـﻣﻌرﻓـﺔ واﻟـﺣﻛﻣﺔ ،وھـو واﺣـد ﻣـن اﻟـﻣﺳﺎﻟـك اﻟـﺛﻼﺛـﺔ اﻟـﺗﻲ ﯾـﻣﻛن ا ّﺗـﺑﺎﻋـﮭﺎ ﻟﻠﮭـرب ﻣـن
دورة إﻋﺎدة اﻟوﻻدة واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﯾرﭬﺎﻧﺎ أو اﻟﻧﻌﯾم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.
 47ﻛـﺎرﻣـﺎ ﻣـﺎرﻏـﺎ  :Karma marga -أﺣـد اﻟـﻣﺳﺎﻟـك اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ اﻟـﺗﻲ ﺗـودي إﻟـﻰ اﻟـﻧﯾرﭬﺎﻧـﺎ وﯾـؤ ّﻛـد ھـذا اﻟﻣﺳـﻠك ﻋـﻠﻰ اﻷﻋـﻣﺎل .ﻛـﻣﺎ
وﺗﺣﻣل اﺳم ﻛﺎرﻣﺎ ﯾوﻏﺎ  Karma youga -وھﻲ اﻟﯾوﻏﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ أي ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟواﺟﺑﺎت.
 48ﺑـﺎﻛـﺗﻲ ﻣـﺎرﻏـﺎ  :Bhakti marga -أﺣـد اﻟـﻣﺳﺎﻟـك اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ اﻟـﺛﻼﺛـﺔ ،وﻛـﻠﻣﺔ ﺑـﺎﻛـﺗﻲ ﺗﺣـﻣل ﻣـﻌﻧﻰ )اﻹﺧـﻼص  ،اﻟـﺗﻘوى ،أو اﻟـﻌﺑﺎدة(.
وﺑـﺎﻟـﺗﺎﻟـﻲ ﻓـﺈن ﺑـﺎﻛـﺗﻲ ﯾـوﻏـﺎ  Bhakti yougaھـﻲ اﻟـﯾوﻏـﺎ اﻟـﻣﻛرّ ﺳـﺔ ﻟﻣﺳـﻠك اﻟـﺗﻘوى ،وﺗﺷـﺗﻣل ﻋـﻠﻰ اﻟـﺗﺄﻣـل ،ﺗـردﯾـد اﻟـﻣﺎﻧـﺗرات )اﻟـﻛﻠﻣﺎت
ً
ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﮭﻧدوﺳﯾﺔ.
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺄﻣل( وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟﻣﻌﻠم )ﻏورو  .(Guru -إن اﻟﺑﺎﻛﺗﻲ ھﻲ أﻛﺛر اﻟﻣﺳﺎﻟك
 49ﻧﯾرﻏون  :Nirgun -وھو اﻟذي ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺷروط أو ﺻﻔﺎت.

لـذلـك فـإن الـخالص وفـق املـفهوم الـهندوسـي لـيس مـغفرة الخـطايـا املـرتـكبة ضـ ّد اهلل.
إنـما الـخالص هـو الـسعي إلنـهاء ك ّـل املـعانـاة األرضـية ،والهـرب مـن الـوهـم ،والـوصـول
بنجاح إلى النيرڤانا .ونقرأ في كلمات واحدة من املراثي الهندية الكلمات التالية:
مرت ،ال أستطيع أن أجيب.
كم عدد الوالدات التي َّ
كم هو عدد تلك التي ستأتي ،ال يوجد أي إنسان ليجيب؛
لكن هذا فقط ما أعرفه ،وأعرفه بشك ٍل جيّد،
الطريق50.

أن األلم والحزن والغيظ هي على طول
بــالنســبة لــلمسيحية فــإن الــتاريــخ هــو ذو مــسار خـطّي .فــاملــوت بــالنســبة لــلمسيحي
يـترجـم بـشكل مـباشـر إلـى الـحياة األبـديـة .أمـا فـي الـفكر الـهندوسـي فـإن الـتاريـخ هـو
دوري ،حـيث أن املـوت يـؤدي إلـى إعـادة الـوالدة وفـق أشـكال حـياة
ذو مـسار دائـري أو
ّ
مــختلفة .وإعــادة الــوالدة هــي نــتيجة ضــروريــة وطــبيعية لــلكارمــا ،ســواء كــانــت الــكارمــا
جيدة أو سيئة.
التجسد
ّ
ل ــقد س ــبق وذك ــرن ــا أن ال ــهندوس ــية ب ــال ــفعل ت ــعترف وب ــصد ٍق ب ــال ــتدخ ــل اإلل ــهي ف ــي
التجسدات العشـر لـإللـه ڤـيشنو )انـظر أعـاله( .يُـعرف هـؤالء اآللـهة-
ّـ
الـتاريـخ مـن خـالل
البشـر بـإسـم أڤـاتـار  ،Avatar -وهـم الـذيـن انحـدروا
مــن الــعالــم الــروحــانــي املــتسامــي إلــى الــعالــم الــوهــمي
املــرئــي عــبر مــراحــل مــختلفة مــن الــتاريــخ .كــما وتــعتبر
الخـليقة بـأسـرهـا بـالنسـبة لـلهندوسـية عـبارةً عـن مظهـر
مــن مــظاهــر الــالهــوت ،ويــلعب الخــلق دورا ً نشــطا ً فــي
التجس ــد .أم ــا ف ــي امل ــسيحية ف ــإن التجس ــد ه ــو األم ــر
أو الــنشاط الــذي كــشف مــن خــاللــه اهلل عــن نــفسه مــن
خ ــالل ش ــخص ي ــسوع امل ــسيح .ه ــذا التجس ــد ي ــختلف
بـ ــشكل جـ ــذري أل َّنـ ــه يـ ــنطوي عـ ــلى مـ ــشاركـ ــة ابـ ــن اهلل
الـوحـيد والـفريـد وغـير املحـدود .إضـافـ ًة إلـى ذلـك ،فـإن

رسم كريشنا من القرن السابع عشر

ه ــدف امل ــسيح وف ــق امل ــسيحية ه ــو ال ــقيام ب ــدوره ف ــي
ال ــتكفير وال ــفداء م ــن الخ ــطيئة وق ــد َث ـبُتَت غ ــراب ــة ه ــذه ال ــفكرة ع ــن ال ــعقيدة ال ــهندوس ــية.
S. H. Kellogg, A Handbook of Comparative Religions (Philadelphia: Westminster, 1899),
70.
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والتجســد وفــق الــعقيدة املــسيحية قــد حــدث مـ ّـرةً واحــدة )غــالطــية  .(٤ :٤أمــا بــالنســبة
ل ـ ــلهندوس ـ ــية ف ـ ــإن ـ ــه ُو ِ
تجسـ دات وي ـ ــبقى تجس ـ ــد واح ـ ــد مس ـ ــتقبليّ .ك ـ ــما أن
ّـ
جـ ـ َد ت ـ ــسعة
التجسـد الـفريـد ألقـنوم اإلبـن يـعني وفـق الـفكر املـسيحي أن الـخالص مـمكن فـقط مـن
خ ــالل امل ــسيح وح ــده )روم ــية ٢٤ :٣؛  .(٢٣ :٦إال أن ال ــهندوس ــية ت ــقدم ف ــكرا ً م ــخال ــفاً
حيث أ َّن الخالص هو مشروع عاملي وجميع املسارات تؤدي إلى اهلل.
ف ــي ال ــعدي ــد م ــن ال ـ ِ
ـشيَع ال ــهندوس ــية ي ــوج ــد اع ــتقاد ي ــقول ب ــأ َّن ال ــبعض م ــن ال ــقادة
العظماء كانوا أڤاتارات .ويُعتقد أن يسوع املسيح كان واحدا ً منهم51.
تعاليم أُخرى
الت ــزال ال ــعدي ــد م ــن األس ــاط ــير ال ــشعبية ت ــش ّكل م ــك ّون ـا ً م ــهما ً م ــن م ــك ّون ــات ال ــحياة
ال ــهندوس ــية وق ــد ت ــكيّفت ب ــشكل م ــلحوظ م ــع الح ــداث ــة .ونج ــد أ َّن ــه ق ــد ت ــم تح ــدي ــد ه ــوي ــة
تجسـ دات إلـ ــهية .يـ ــعتبر كـ ـ ّـل مـ ــن
ّـ
ـنني والـ ــسياس ـ ـيّني املـ ــهمني عـ ــلى أنـ ــهم
الـ ــقادة الـ ــديـ ـ ّ
الـفيلسوف شـانـكارا ) (Shankaraوامل ُـصلح اإلجـتماعـي مـهاتـما غـانـدي مـثاالن عـن
ذلك.
يــوجــد أهــمية خــاصــة لــبعض األمــاكــن املــقدســة مــثل نهــر الــغانــج ) (Gangesالــذي
يــقع فــي شــمال الــهند ،حــيث يُــعتَبَر األك ـثَر قــداس ـةً
بــني جــميع االمــاكــن األُخــرى .ويُــعت َ َقد أنَّــه قــد ت ـمَّ
إس ــقاط ــه م ــن ال ــسماء م ــن ِق ـ بَل امل ــلك ب ــهاغ ــيراث ــا
) (Bhagirathaمـن أجـل تـطهير رمـاد أسـالفـه
امل ــوت ــى ،وأص ــبح ه ــذا امل ــكان بح ــد ذات ــه امل ــكان
ذر رم ــاد
ال ــذي يتج ــمع ف ــيه ال ــهندوس ل ــلعبادة أو ّ

أحبائهم املوتى من أجل تنقيته.

الــتقوى واإلخــالص هــو أســلوب حــياة فــي الــهند.
ف ــعبادة اهلل ت ــتم ف ــي امل ــنازل أك ــثر م ــما ت ــتم ف ــي
الـعلن .ويـتم اإلحـتفال بـالـعديـد مـن الـطقوس فـي
الــبيوت الــهندوســية والــتي تــعتبر غــريــبة بــالنســبة
لــلمسيح ّيني .يسجــل الــباحــث ڤــون شــتايــتنكورن
رسم إلسقاط نهر الغانج

مالحظاته التالية:
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ﻛﺄﭬﺗﺎرات .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻌﺗﻘد اﻹﯾﻛﺎﻧﻛﺎر أن ﺑول ﺗوﯾﺗﺷﯾل ) (Paul Twitchellھو اﻷﭬﺎﺗﺎر اﻟﻣُﻌﺎﺻر.

يــوجــد أيــضا ً اخــتالف فــي مــوقــف الــفرد مــن اهلل ،وكــما هــو حــال الــغرب ـيّني
فـإن الـهندوس يـمتلكون طـرق مـتعددة تـختص بـاهلل .ولـكن إن حـاولـنا اخـتيار
م ــوق ــف م ــميز ومحـ ـ ّدد ،ف ــيمكننا ال ــقول ب ــأ ّن ــه ف ــي ال ــتعام ــل م ــع اهلل ي ــمكن أن
ي ــوص ــف امل ــسيحيّ ب ــشكل أس ــاسـ ـيّ ع ــلى أنَّ ــه خ ــاطئ ت ــائ ــب ،أم ــا املس ــلم
فـيوصـف بـأ َّنـه عـبد ُمـطيع فـي حـني أن الـهندوسـي يـقابـل إلـهه بـشكل أسـاسـي
بوصفه مضيفا ً له52.
ُ
يـتابـع الـباحـث ڤـون شـتايـتنكورن فـي تحـديـد سـتة عشـر طـقسا ً مـنزلـيا ً أو مـا يـعرف
بإسم أوباكاراس ).53(Upacaras
) (١ي ــتم م ــراف ــقة اإلل ــه (٢) ،ي ــتم ت ــقدي ــم م ــقعد ل ــه… ) (٣ي ــعرض ع ــليه امل ــاء
لغســل قــدمــيه (٤) ،وكــذلــك وجــهه ويــديــه (٥) ،يــعرض املــاء ملــضمضة فــمه …
ب ــعد ذل ــك ف ــإن اإلل ــه ) (٦يس ــتحم (٧) ،ي ــلبس م ــالب ــسه (٨) ،ي ــتزي ــن ب ــعناي ــة
بــالــفتائــل والــحبال امل ُــق َّدســة و ) (٩يُــدهــن بــاملــراهــم الــعطرة ،وتــكون غــالــبا ً مــن
خشــب الــصندل والــكافــور والــزعــفران .ويــتلقى اإللــه ) (١٠بــراعــم مــن أزهــاره
أو أش ــجاره امل ُ ـ َّ
ـفضلة (١١) ،ب ــخور (١٢) ،ض ــوء م ــن ق ــندي ــل ي ــعمل م ــن خ ــالل
إح ــراق زي ــت ال ــسمسم أو ال ــزب ــدة امل ُ ــذاب ــه .ثـ ـ َّم ي ــأت ــي دور وج ــبه ال ــذب ــيحة أو
ال ــقرب ــان ح ــيث ) (١٣ي ــوض ــع أم ــام اإلل ــه وب ــعد ذل ــك ي ــوض ــع ب ــعض مكس ــرات
ال ــتبول )ال ــيقطني ال ــهندي( (١٤) .ف ــقط ب ــعد أن ي ــنتهي ال ــضيف م ــن ع ــشاءه
ي ــتم ت ــقدي ــم ه ــدي ــة ل ــه (١٥) ،وت ــنتهي ب ــذل ــك ال ــطقوس (١٦) .وف ــي ال ــختام ي ــتم
اجراء طواف تبجيلي

لإلله54.

طقوس اإلضافة  -أوباكاراس
Küng et al., Christianity and the World Religions, 244.
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تش ــتمل ال ــحياة ال ــتعبدي ــة ال ــهندوس ــية ع ــلى ارب ــع م ــراح ــل ك ــل م ــنها ت ــعرف ب ــإس ــم
أش ــرام ــا ) .55(Ashramaامل ــرح ــلة األول ــى م ــنها ت ــعرف ب ــإس ــم م ــرح ــلة ب ــراه ــماك ــاري ــن
) (Brahmacarinوفـيها يـتعلم املـرء الـتقوى الـديـنية .املـرحـلة الـثانـية هـي غـريـهاسـثا
) 56(Grihasthaحـ ــيث يـ ــصبح املـ ــرء مـ ــتأه ـ ـ ً
ال )وتـ ــترافـ ــق هـ ــذه املـ ــرحـ ــلة مـ ــع الـ ــزواج(
رب ال ـ ـ ــبيت .امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــلة ال ـ ـ ــثال ـ ـ ــثة ه ـ ـ ــي ڤ ـ ـ ــان ـ ـ ــاب ـ ـ ــراس ـ ـ ــثا
وي ـ ـ ــتمتع ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ف ـ ـ ــيها ب ـ ـ ــلقب ّ

) 57(Vanaprasthaوه ــي امل ــرح ــلة ال ــتي ي ــتم ال ــوص ــول إل ــيها ع ــند وج ــود األح ــفاد،
ـياس ن
حــيث يــتم فــيها تــكثيف الــعبادة الــديــنية .أمــا املــرحــلة الــرابــعة فتحــمل اســم ســانّـ ِ ـ
ـياسـ ن عـ ــن طـ ــبقته
) 58(Sannyasinوهـ ــي مـ ــرحـ ــلة اخـ ــتياريـ ــة حـ ــيث يتخـ ــلى الـ ــسانّـ ـ ِ ـ
اإلجـتماعـية ويـصبح مـتجو ً
ال زاهـدا ً ال مـأوى لـه ،ويـسعى فـقط إلـى أن يـصبح مسـتنيراً
ويتحد مع اهلل.
إن ال ــتأم ــل ه ــو ع ــنصر م ــهم م ــن ال ــحياة ال ــتعبدي ــة .وي ــوج ــد ال ــعدي ــد م ــن األش ــكال
واملقاربات لهذا التعبد وربما تكون اليوغا أكثرها شيوعا ً.
إن الـ ــسمة األكـ ــثر تـ ــم ّيزا ً لـ ــلهندوسـ ــية هـ ــي الـ ــتع ّدديـ ــة الـ ــشامـ ــلة الـ ــتي يـ ــتم تـ ــبنيها.
وي ـ ــالح ـ ــظ أن ال ـ ــهندوس ـ ــية ت ـ ــتسام ـ ــح وت ـ ــتقبل أن ـ ــظمة ال ـ ــفكر واألدي ـ ــان األُخ ـ ــرى غ ـ ــير
ال ـ ــهندوس ـ ــية ل ـ ــألس ـ ــباب ع ـ ــينها ال ـ ــتي
ت ـ ــجعل ال ـ ــدي ـ ــان ـ ــات األخ ـ ــرى ال ت ـ ــتقبل
بــعضها الــبعض .فــالــحقيقة الــتي فــي
ك ـ ّـل دي ــن  -م ــن م ــنظور ه ــذا ال ــدي ــن -
هـي أعـلى ك ّـل الـحقائـق .أمـا بـالنسـبة
ل ــلهندوس ــية ف ــإن أع ــلى ال ــحقائ ــق ه ــي
ح ـ ــقيقة ج ـ ــميع األدي ـ ــان .ل ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــإن ـ ــه
وبحس ــب ال ــتعري ــف ،ال ــهندوس ــية ت ــقوم
بـ ـ ــتعديـ ـ ــل ذاتـ ـ ــها إلـ ـ ــى أكـ ـ ــثر أشـ ـ ــكال
التفكير تباينا ً واختالفا ً.
الرجل األسد  -نارسيما
 55أﺷـراﻣـﺎ  :Ashrama -وھـﻲ اﻟـﻣراﺣـل اﻟـﺗﻌﺑدﯾـﺔ اﻷرﺑـﻊ ﻟـﻠﮭﻧدوﺳـﯾﺔ وﺗﺷـﺗﻣل ﻋـﻠﻰ ﻛـل ﻣـن (١) :ﺑـراھـﻣﺎﻛـﺎرﯾـن )،(Brahmacarin
) (٢ﻏرﯾﮭﺎﺳﺛﺎ ) (٣) ،(Grihasthaﭬﺎﻧﺎﺑراﺳﺛﺎ ) (٤) ،(Vanaprasthaﺳﺎ ّﻧﯾﺎﺳِ ن ).(Sannyasin
 56ﻏرﯾﮭﺎﺳﺛﺎ ) :(Grihasthaوﺗﻌﻧﻲ رأس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو رب اﻟﻣﻧزل.
 57ﭬﺎﻧﺎﺑراﺳﺛﺎ ) :(Vanaprasthaﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣن ﯾﻌﯾش ﺣﯾﺎة ﻣﺿطرﺑﺔ وﺗﺄﻣّﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت.
 58ﺳـﺎ ّﻧـﯾﺎﺳِ ـن ) :(Sannyasinوھـﻲ اﻟـﻣرﺣـﻠﺔ اﻟـﺗﻲ ﯾﺗﺧـﻠﻰ ﻓـﯾﮭﺎ اﻟـﮭﻧدوﺳـﻲ اﻟـﺗﻘﻲ ﻋـن ﺟـﻣﯾﻊ أﻣـﻼﻛـﮫ اﻷرﺿـﯾﺔ وأﺻـدﻗـﺎﺋـﮫ وﻋـﺎﺋـﻠﺗﮫ ﻓـﻲ
ﺳﺑﯾل اﻹﺗﺣﺎد ﻣﻊ ھﯾر ﻛرﯾﺷﻧﺎ.

الخالصة
ن ـ ـ ــحو ث ـ ـ ــمان ـ ـ ــني ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــئة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــهندوس ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــعال ـ ـ ــم ه ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــڤيشناويّ ـ ـ ــني

) ،59(Vaishnavitesفـي حـني أن النسـبة الـباقـية تـتوزع عـلى الحـركـات اإلصـالحـية
الـهندوسـية أو ال ِّ
ـشيَع الـهندوسـية املسـتحدثـة ،وأهـمها هـي أريـا-سـامـاج .كـان الـتأثـير
ال ــهندوس ــي ف ــي ال ــعال ــم ال ــغرب ــي ب ــعيد امل ــدى وخ ــاص ــة ف ــي أم ــري ــكا وذل ــك خ ــالل ال ــقرن
العشـريـن ومـا بـعده .وقـد وصـل تـأثـيرهـا فـي الـوقـت عـينه إلـى بـالد املشـرق ويـتم تـبني
امل ُــثل الــعليا لهــذا الــديــن الــذي يــأســر الــكثير مــن األشــخاص وذلــك مــن خــالل الــتعابــير
التي يتم تكييفها لتتوافق مع حاجات ورغبات الجمهور.
معلومات إضافية
مواقع الكترونية:
www.hinduismtoday.com

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

 59واﺣـدة ﻣـن أﺷﮭـر اﻟ ﱢﺷـﯾَﻊ اﻟـﮭﻧدوﺳـﯾﺔ اﻟـﺗﻲ ﯾـﻘوم أﺗـﺑﺎﻋـﮭﺎ ﺑـﻌﺑﺎدة اﻹﻟـﮫ ﭬﯾﺷﻧو .ﺣـواﻟـﻲ ﺛـﻣﺎﻧـﯾن ﺑـﺎﻟـﻣﺋﺔ ﻣـن اﻟـﮭﻧدوس ﻓـﻲ اﻟـﻌﺎﻟـم ھـم ﻣـن
اﻟﭭﯾﺷﻧﺎوﯾّﯾن.
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الصور املرفقة غير خاضعة لحقوق امللكية وهي متوفرة من خالل مكتبة
.ويكيبيديا

املجد هلل
ن ــصلي أن ي ــكون ه ــذا ال ــعمل ال ــبسيط س ــببا ً وداف ــعا ً ل ــكم ل ــلبدء ف ــي دراس ــة ي ــوم ــية
ل ــلغوص ف ــي أع ــماق ك ــلمة اهلل ،ل ــلتعرف ع ــلى ال ــرب اإلل ــه ال ــذي أع ــلن ع ــن ط ــبيعته وع ــن
وأتمه ووهبه لنا مجانا ً.
الخالص الذي أع َّده َّ
ال ت ــترددوا ب ــإرس ــال اس ــتفسارات ــكم و ت ــساؤالت ــكم م ــن خ ــالل ال ــبري ــد اإلل ــكترون ــي
التاليinfo@reasonofhope.com :
ن ــدع ــوك ــم ل ــزي ــارة م ــوق ــعنا اإلل ــكترون ــي  www.reasonofhope.comل ــلتعرف
ع ــلى ال ــكثير م ــن امل ــواض ــيع ال ــعلمية وال ــتورات ــية ،ك ــما ي ــمكنكم ال ــحصول ع ــلى ع ــدد م ــن
الـكتب املـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها ،والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ
للكثير من األسئلة اإليمانية.
ص ّلوا ألجلنا.
فريق عمل في البدء.

