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 تمهيد 

 اإلنسان اهلندي روحاين بطبعه، دائم البحث عن اهللا تعاىل.وهلذا، كثرت الديانات يف اهلند كثرة بالغة، ال 
جندها يف أي بلد آخر. منها ما ترتقي إىل التجريد املطلق، والوحدانية الصافية، ومنها ما ينحط إىل 
احلضيض، والوثنية العجيبة، فمثال جند هناك من يصلي إىل النمر الذي يفرتس أنعامه، وجلسر اخلط 

0Fاحلديدي الذي يصنعه األوريب، ولألوريب نفسه عند االقتضاء.

 ففي اهلند كل شيء قابل للعبادة، املعقول 1
وغري املعقول." 

كما تتميز الديانات اهلندية بامليل إىل الروحانية املتطرفة، والنظرة االحتقارية للمادة، والنظر إليها على أ�ا 
منبع العذاب والشرور. وهلذا،ظهر التصوف بقوة يف اهلند،وظهرت معه بعض العقائد اليت تقدس الروح على 

حساب اجلسد. ومهما يكون فاهلند بلد الروح، الذي حافظ على اهلند من وحش املادة"يف كل مرة 
يصطدم الفكر الغريب بتناقضات، ويسأل إىل أين ميضي به العلم، جيد نفسه متجها حنو اهلند،مهد 

1Fامليثولوجيا والعلوم الروحية."

2 

كما تتميز أ�ا ديانة مجعت بني النظرية والتطبيق، فاهتم اهتماما أساسيا بوضع األسس العلمية لعالج 
مشاكل اإلنسان الوجودية، وهذا يفرق بني الفكر الديين اهلندي مبنحاه الفلسفي عن الفلسفة اليونانية اليت 
اهتمت بالتجريد والتنظري والتقعيد دون االهتمام بالتطبيق العملي للنظريات الفلسفية يف احلياة اإلنسانية، 

فحققت بذلك، االنفصال الكلي بني الفلسفة والدين. أما الفكر اهلندي الديين فاإلطار النظري رغم أمهيته 
2Fإمنا هو مقدمة ضرورية وجمرد قاعدة لبناء احلياة العملية.
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.59م، ص2009، 1انظر: غوستاف لوبون.حضارات اهلند، ترمجة: عادل زعيرت، مصر: دار العامل العريب،ط 1 
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.54م،ص2002 ،1،طحممد خليفة حسن، تاريخ األديان "دراسة وصفية مقارنة"، مصر: دار الثقافة العربية 3 
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 املبحث األول

الديانة الهندوسية 
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 تمهيد 

الديانة اهلندوسية تعد من أغرب األديان اليت عرفها اإلنسان، إن مل تكن أغربا على اإلطالق. ورغم هذه 
الغرابة، فهي أكثر األديان اهلندية قدما وانتشارا وتأثريا يف اهلند. والعجيب أنه ال يعرف هلا مؤسس، وال 

حىت بداية، وهي دائما يف تطور مستمر، وبني ثناياها وثنية ساذجة، وآراء فلسفية سامية، وزهد صادق، 
3Fكل هذه ممتزجة معا حبيث يصعب اإلملام بالدين كله مجلة واحدة.

4 

واسم اهلندوسية لفظ أطلقه املسلمون على كل سكان شبه القارة اهلندية الذين ال ينتمون إىل اإلسالم أو 
املسيحية أو أي دين أخر حمدود.وحيتفظ بعض مؤرخي األديان بالتسمية "هندوسية" إلطالقها على 

الديانات اليت تطورت يف الفرتة بني القرنني التاسع امليالديواحلادي عشر امليالدي، ويطلق اسم "الربامهانية" 
على الديانة من القرن الثامن قبل امليالد إىل القرن التاسع امليالد، وهذا، يعين أن اهلندوسية اسم للدين يف 

4Fعصر واحد فقط من عصور الفكر الديين اهلندي.

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.70حبيب سعيد، أديان العامل، مصر: دار التأليف والنشر للكنيسة األسقفية، دط، دت، ص 4 
.59حممد خليفة حسن،تاريخ األديان، ص. 5 



6 
 

 

الكتب المقدسة في الهندوسية المطلب األول: 

الفيدا الفرع االول:

كلمةالفيدا " كلمة سنسكرييتية معناها العلم واملعرفة. وكانت يف البدايات األوىل تطلق على مجيع الكتب 
اهلندوسية،مث خص لفظ "الفيدا" باألربعة املشهورة. 

والفيدا هي أقدس الكتب الدينية عند اهلنود، نقلت شفاهة ،مث مجعت ودونت.ورغم ذلك يدعي اهلندوس 
أن الفيدا أزيل وقدمي كقدم العامل. أهلمه رجل يسمونه "منو"، يقول العامل اهلندوسي" باري الل ورما":" إن 

الفيدا ليس اسم كتاب، بل هو جمموعة من أفكار النساك اهلندوس، ومعىن كلمة "ود" حصول العلم، 
5Fويعين بذلك، أن الفيدات مجعت فيها شىت العلوم الروحانية، وفيها األناشيد الدينية للعبادة."

6 

 -مراحل تأليف الكتب المقدسة 1

 ألفت الكتب املقدسة على مخسة مراحل، وهي: 

  المرحلة األولى

يف هذه املرحلة استكمل تأليف "الفيدات األربعة". 

المرحلة الثانية 

ويطلق عليه "بعصر املتكلمني"، وفيها ألفت كتب "األبانشاد"، وهي يف احلقيقية خالصة لفلسفة "الفيدا"، 
وتشتمل كتب "األبانشاد" على مبادئ التصوف والذكر وعقيدة الفناء. 

 المرحلة الثالثة

 وفيها دون الفقه اهلندوسي، اعتمادا على الروايات املنتشرة على ألسنة الرهبان والزهاد والنساك. وجبهود 
الفقهاء ظهرت كتب "إمسريت" وتعين املذكرات، ويبلغ عددها أكثر من مخسني كتابا، واملعروف منها هو 

"منو إمسريت". 

المرحلة الرابعة 
                                                           

م، 2003 ،2،ط حممد ضياء الرمحن األعظمي، دراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند، السعودية:مكتبة الرشد
.21-20ص 6 
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بعد امتزاج سكان اهلند باآلريني، اختفت آهلة اآلريني يف اخلفاء مثل " إندر"  إله الرعد، و"أغين" إله النار، 
و"أرونا"إله السماء، و"أوشا" إله الصبح. وبدأت يف الظهور آهلة جديدة وهي " فشنوا" إله الرزق،و"سيف" 

إله التدمري واإلبادة. 

 كما ألفت كتب "الربان" ومعناها القصص واألساطري القدمية، وتناولت عدة مواضيع منها قصة اخللق 
والقيامة. 

المرحلة الخامسة 

يف هذه املرحلة ألفت كتب يف املالحم واحلروب، تتحدث هذه الكتب عن الزعماء اآلريني الذين خاضوا 
حروبا طاحنة ضد أعدائهم، إىل أن مت النصر هلم. وهذه الكتبهي: "مهابارات" و"كيتا" و "رامايان" وقد 

6Fصارت هذه الكتب من الكتب الشعبية، وكثر االهتمام با يف التمع اهلندي.

7 

- أقسام الفيدا 2

ينقسم الفيدا إىل أربعة كتب رئيسية: 

 ريج الفيدا -

ومعناه الدعاء والثناء، يقال أنه هو األصل واألشهر. ويزعم اهلندوس أن ريج الفيدا من أقدم الكتب يف 
-1000العامل، على اختالف بينهم يف زمن تأليفه. وجيزم علماء الغرب أن تأليفه كان على مراحل مابني 

 ق م.وهذا العهد أقرب إىل ما يقدره علماء اهلندوس والكتاب  وهو ال 2500 قبل امليالد، وقيل 1500
ينايف قوهلم " إنه أزيل كقدم العامل" . 

 واهلندوس يقدسون هذا الكتاب، ويتغنون بأناشيده، ويرتلو�ا يف الصلوات صباحا ومساء،ويتربكون بتالوته 
7Fيف حفالت زواجهم، ويقرؤون أبياته على موتاهم عند حتريق جثثهم.

8 

-ياجور فيدا 

 يبلغ حجمه ثلثي حجم ريج الفيدا. وهو مكتوب نثرا. يتكلم عن قوانني القرابني 

 وكثريا من العلماء اهلندوس ينكرونه وال يعدونه من الفيدات املقدسة. 

                                                           
.20-18 حممد األعظمي، املصدر السابق، ص 7 

.25-24، صاملرجع نفسه حممد األعظمي،  8 
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سام فيدا  

 بيتا،ومجيع هذا األبيات توجد يف "ريج فيدا" ما عدا مخسة 1810ومعناه األمن والراحة.يشمل على 
وسيعني بيتا.واهلندوس يتغنون بذه األبيات يف الصلوات والدعاء. وسبع األحلان املعروفة يف املوسيقى 
اهلندية مصدرها هذا الكتاب، يقول بعض العلماء "إن "سام فيدا" ليس بأقل من "ريج فيدا" بالنسبة 

للموسيقى اهلندية ورقيها". 

آتور فيدا 

يعين الرقى السحرية. والبابان التسع عشر والعشرون أخذ من "ريج فيدا". وفيه مقاالت يف السحر والرقى. 
8Fوأدعية للحفظ من احليوانات املفرتسة، وأدعية حلصول الراحة واألمن والربح يف التجارة والقمار.

9 

-  االتجاهات التفسيرية للفيدات 3

  اجته مفسرو "الفيدات" إىل ثالثة اجتاهات خمتلفة وهي: 

تفسير ستارامسايان 

وهو من املفسرين الذين فسروا الفيدات األربعة على أساس الطقوس الدينية اليت كانت سائدة يف عصره. 
9Fوهو أفضل التفاسري، يقول علماء اهلندوس:" لوال ستارامسايان ملا فهمنا أسرار الفيدات."

10 

 تفسير ماكس موالر

 هذه األوريب اإلنكليزي  له مكانة كبرية عند اهلندوس، ألنه أول من حاول فهم الفيدات على منهج 
الغربيني. وقام بنشر تعليمات الفيدات يف أوربا وأمريكا، حىت لقب عند اهلندوس ب "موكشموالر" أي 

"موالر الناجي". 

تفسير ديانند 

وهو املصلح اهلندي املعروف الذي دعا إىل إحياء احلضارة اآلرية يف اهلند يف القرن التاسع عشر، وأنكر 
الطقوس والرسوم اليت كانت معروفة منذ أقدم العصور، والوقائع التارخيية اليت جاء ذكرها يف الفيدات. 

                                                           
.25، ص املصدر السابق حممد األعظمي، 9 

26-25، صاملرجع نفسه حممد األعظمي،  10 
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 وأول كل شيء خيالف توحيد الربوبية مثل األصنام واألوثان اليت يكثر ذكرها يف الفيدات، أوهلا إىل مظاهر 
10Fقدرة اخلالق.

11 

األبانشاد الفرع الثاني:

  ومعناه اجللوس عند الشيخ لتلقي العلم.وهي أسفار تفسريية للفيدات، وفيها علوم وجتارب الرهبان 
والنساك اهلندوس الذي مارسوا الرهبنة، وسكنوا اجلبال والغابات،وممارسة الرياضة. 

وعدد األبانشاد يبلغ ما يقارب مثامنائة ومائة كتاب،وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي: 

أ-كيان كهاند أي باب العلم. 

ب- برمها وديا كهاند: أي علم الربمها. 

ج- سادهنا كهاند أي علم اليوجا. 

11Fولكن الكتب املعتربة واملعروفة باسم " األبانشاد "هي اثنا عشر كتابا.

12 

ويرى الفيلسوف "رادها كرشنا" أن تأليف "أبانشاد" يرجع عهده إىل ما قبل امليالد بستة قرون، ويوجد فرق 
بني هذه الكتب، فاليت ألفت يف العهد القدمي تركز على التفكري يف الكائنات، بينما اليت ألفت يف العهود 

12Fاملتأخرة تركز على العبودية للربمها، واالنقياد للفرائض الدينية".

13 

البران الفرع الثالث:

 وهو الكتاب الذي يتكلم عن األساطري. ويعترب الربان "الفيدا اخلامس" عند مجاهري اهلندوس، الن فهم  
"الفيدا "موقوف عليه. ويدعي علماء اهلندوس أنه موجود منذ القدم كوجود "الفيدا"، فالذي يريد أن 

يعرف حقيقية الفيدا" فعليه "بالربان"، ألنه يوضح كل حكاية رمزية يف "الفيدا". 

 ويشتمل" الربان" على العناوين التالية:- علم الكائنات، وسعة الكائنات، عهود "منو" أي الرسل، أحوال 
ملوك سوريا بنسى وجندرا بنسى. 

ويبلغ عدد "الربان" أكثرمن مائة ومثامنائة. ولكن املعتمد عند علماء اهلندوس مثانية عشر، وأعظمها 
13F"البهكفت الربان".فاهلندوس يتلونه كل يوم بعد الصبح بكل أدب واحرتام."

14 
                                                           

.26، صاملصدر السابق حممد األعظمي،  11 
.30 حممد األعظمي، املرجع نفسه، ص 12 

.32-31، صاملرجع نفسه حممد األعظمي،  13 
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مهابهارتا الفرع الرابع:

 اسم الكتاب مركب من كلمتني "مها" أي العظيم، و"بارت" أي اهلند.وعنوان الكتاب يتحدث عن 
حمتواه.وهو تاريخ احلروب الكربى اليت وقعت يف اهلند، وقد اشرتك يف تأليفه ثالثة من املؤلفني اهلندوس وهم 

"وياس" و"يشمبايان" و"سويت". 

 والكتاب مل يصل إلينا كما ألف، بل طرا عليه عدة تغيريات بالزيادة والنقصان، والعلماء يقدرون أن يكون 
14Fالكتاب مشتمال على أكثر من ألفي باب، فيه أكثر من مائة وعشرين ألف بيت.

15 

الكيتا الفرع الخامس:

 يعد الكيتا من أهم الكتب اهلندوسية قداسة واحرتاما، وكان له الثر العميق يف التفكري اهلندي. وهو 
يشتمل على تعليمات ونصائح ألقاها البطل اهلندوسي "كرشنا "أمام قائد اجليش "أرجن" فمن مجلة هذه 

النصائح ذكر وظائف اجليش أال وهي الدفاع عن الوطن،كما فيه التأمالت يف الذات اإلهلية. 

 كما أن فيه تعليمات حلصول النجاة بالطرق الثالث وهي: طريق العلم، وطريق التعبد، وطريق العمل. 

والكتاب يشتمل على مثانية عشر بابا، وفيه سبعمائة ألف بيت، ويف احلقيقية أن "الكيتا" جزء من كتاب 
15F"مهابارت."

16 

 ولكن هناك من احملققني طعنوا يف الكتاب، يقول الدكتور "رادها كرشنا" :" إن أفكار "الكيتا" جمموعة من 
16Fاملتناقضات، وال جند فيه مشعل العلم واهلداية. وقد اشرتك يف تصنيفه مؤلفون كثريون."

17 

رامايان الفرع السادس:

هذا الكتاب عبارة عن قصة تارخيية وقعت بني رجل امسه "راما" وبني ملك سيالن امسه" رافان" حتاربا 
وانتهت القصة بفوز "راما"،ولكن هذه القصة تشري إىل أمر مهم، وهو احلرب بني اخلري والشر. 

 وإن حامت حوهلا شكوك يف الصحة، فإ�ا تعد من أشهر القصص انتشارا، وأعظم تقديس لدى الشعب 
17Fاهلندي.

18 

                                                                                                                                                                          
.35ص املصدر السابق،  حممد األعظمي، 14 

.36 حممد األعظمي، املرجع نفسه، ص 15 
.39-38، صاملرجع نفسه حممد األعظمي،  16 

.40 حممد األعظمي، املرجع نفسه، ص 17 
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الفدانت الفرع السابع:

ومعناه زبدة "الفيدا".وهو يعترب من الكتب الفلسفية واألخالقية لدى اهلندوس،وهو اصغر حجما وأكرب 
تأثريا على الفكر الفلسفي اهلندي والصويف من أي كتاب آخر من الكتب اهلندوسية. 

وهذاالكتاب يقال له أيضا" برمها سوترا" ويدعي علماء اهلندوس أنه من تأليفات "ويدوياس" املؤلف 
املشهور،ولكن اتفقتكلمتهم فيما بعد على انه من تأليف "يادارايان" الذي عاش يف فرتة بني بوذا واملسيح 
عليه السالم.والكتاب يشتمل على أربعة أبواب، وستة عشر فصال،كما أن الكتاب يعرتف بثالث حقائق 

18Fأبدية وهي: أزلية الروح وقدمها.والتجسد لإلله. والتسرت باحلقائق.

19 

 اليوجا فاسشتا الفرع الثامن:

 يعترب هذا الكتاب من أمهات الكتب اهلندوسية، ومؤلفه جمهول كسائر الكتب املقدسة لدى اهلندوس، 
ويرجع عه تأليفه إىل القرن السادس وما بعده قبل امليالد. وهو العهد املعروف لدى علماء اهلندوس لتأليف 

كتبهم. إذا انتهى اآلريون من احلروب الطاحنة، وبدأو ينظمون حياتم الدينية واملدنية. 

كان الراهب "فاسشتا" يعلم تلميذه البار" رام جندرا"  ووهذا الكتاب حيتوي على أربعة وستني ألف بيت،
العلوم الالهوتية والعلوم الروحية، وعلوم املراقبة، اليت توصل اإلنسان إىل العامل الروحاين. 

 وهذا الكتاب فيه ثالث طرق لليوجا وهي: االعتقاد بالوحدة، وهو أن يرى أن برمها هو وحده يف العامل. 
وثانيا:طمأنينة القلب، وهو أن يقهر نفسه حىت تكون تابعة له. ومىت صارت النفس مطمئنة جنا صاحبها 

من اآلم واملصائب الدنيوية. وثالثا: خمالفة النفس، ألن هذه الكتاب يصور احلياة كأ�ا مليئة باخلطايا 
19Fوالذنوب.

20 

دهرمشاسترا الفرع التاسع:

 وهي جمموعة من الكتب الفقهية للديانة اهلندوسية، وهي أصل "الفيدانتا" وفقهها إال أن اغلب هذه 
الكتب ضاعت، ومل يبق منها إال ستة عشركتابا، أشهرها "منو امسرتى" أي شريعة "منو" الذي يلحق 

اهلندوسي إذا مل خيضع لقوانني وأحكام الشريعة. 

                                                                                                                                                                          
.41-40، ص املصدر السابق حممد األعظمي، 18 

.46-45 حممد األعظمي، املرجع نفسه، ص 19 
.50-49 صاملرجع نفسه حممد األعظمي،  20 
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أما "منو" فهناك تضارب يف حقيقته، فأحيانا يقول علماء اهلندوس انه أول إنسان وجد على وجه األرض 
بعد الطوفان الذي اغرق مجيع املخلوقات، وأحيانا يقولون هو الراهب األكرب الذي يقبل القرابني، وحيددون 

 ق م. 600 و1000زمنه بني 

20F بيتا.2694والكتاب يشتمل على اثين عشر بابا،وفيه 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.53-52.صاملصدر السابق حممد األعظمي،  21 
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 عقائد الديانة الهندوسية المطلب الثاني:

من عجائب الديانة اهلندوسية واليت تتلف با عن كل األديان،انه ليس هلا عقائد حمددة، فهي تشبه الربكة 
اليت تضم كل العقائد واألديان، مهما كانت شديدة التناقض والتضاد. ولكن بالرغم من ذلك، فيمكن 

اعتبار بعد العقائد هي كاإلمجاع بني اهلندوس، ال ميكن ألحد أن ينكرها أو يتعدى عليها. 

 التعدد والوحدانية في الهندوسية الفرع االول:

يوجد يف التفكري اهلندوسي فيما خيتص باإلله نزعتان خمتلفتان متام االختالف، ومها نزعة الوحدانية، ونزعة 
التعدد، وان كانت نزعة التعدد أقوى وأكثر انتشارا. 

وقد بلغ التعددعند اهلنود مبلغاكبريا،فقدكان عندهم لكل قوة طبيعة تنفعهم أو تضرهم إله 
يعبدونه،ويستنصرون به يف الشدائد، وكانوا يدعون تلك اآلهلة لتبارك هلم يف ذريتهم،وأمواهلم من املواشي 

والغالت والثمار وتنصرهم على أعدائهم. 

 دفعة واحدة، وإمنا مروا مبراحل انتهت بم إىل عبادتا، ويصور ةومل يصل اهلندوس إىل عبادة هذه الظاهر
األستاذ حممد عبد السالم مراحل هذا االنتقال بقوله:"وكانت املظاهر الكونية اجلميلة، واملناظر العظيمة 

باعثة إليقاا الشعور الديين فيهم، فأعجبوا بذه املظاهر واستمتعوا با، وشكروا هلا وامتنوا،واثنواعليها،مث 
ظنوا أن هلذه املظاهرأرواحا ونفوسا كما أن هلم أرواحا ونفوسا، واعتربرا هذه األرواح قوى كامنة وراء 

املظاهر، وبيدها أن متنحهم هذه املظاهر اليت أعجبتهم أو حتجبها عنهم، فتقربوا إليها بالعبادة والقرابني 
21Fواعتربوها آهلة، ودعوها عند احلاجات."

22 

 وعلى هذا كثرت اآلهلة عندهم كثرة زائدة، ولكنهم يف وسط هذا التعدد كانوا مييلون أحيانا للتوحيد أو إىل 
اجتاه قريب منه،فقدكانوا إذا دعوا إهلا من آهلتهم أو اثنوا عليه،أوتقربوا إليه بقربان،أقبلوا عليه بكل عواطفهم 

وجل ميوهلم حىت يغيب عن أعينهم سائر اآلهلة واألرباب. 

عقيدة التثليث :الفرع الثاني

أقر الربامهة منذ  زمن مبكر يعود إىل أيام "غوبتا" بوجود كينونات ثالث: برامها اخلالق،وشيفا املدمر،وفيشنو 
احلافظ-باعتبارمها متثل احلقائق الكونية.ومع مرور الوقت،راحت هذه اآلهلة الثالثة العظيمة تستوعب فيما 

بينها وبالتدريج وظائف عشرات بل ومئات اآللة احمللية. 

                                                           
.45م،ص1،1984، طأمحد شليب،أديان اهلند الكربى"اهلندوسية،اجلينية،البوذية"،مصر:مكتبة النهشة املصرية 22 
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وحوايل القرن التاسع قبل امليالد وصل فكر الكهنة اهلنود إىل إبراز هذه النتيجة اليت تقرب من التوحيد أو 
تصل إليه، فقد مجعوا اآللة يف إله واحد، وقالوا إنه هو الذي أخرج العامل من ذاته، وهو الذي حيفظه،مث 

يهلكه ويرده إليه، وأطلقوا عليه ثالثة أمساء. وهكذا فتح الكهنة اهلنود الباب للمسيحيني فيما يسمى:تثليث 
22Fيف وحدة،ووحدة يف تثليث.

23 

والثالوث اهلندي العظيم، يتكون من: 

- براهما 1

 تعد عبادة "الربامها" اخلالق األقل انتشارا وال ندد إال بعض املعابد املخصصة له اآلن. ومن املمكن مقارنته 
مع "اإلله العايل" للشعوب البدائية، الذي مل يعد له من دور فعال على األرض بعد أن أكمل عملية اخللق 

وانتهى منها.إال انه يلقى مع ذلك احرتاما عميقا، وتصوره األعمال الفنية يف هيئة شخص ملكي ذي 
رؤوس أربعة يقرا "الفيدا" بإمعان، ويظهر ممتطياأوزة برية بيضاء، يف رمزية إىل ابتعاده وعزوفه عن خمالطة 

اآلخرين. 

ومع أن برمها أقوى اآلهلة الثالثة، فإنه ليس له عباد خصوصيون، وال تكاد جتد يف اهلند معبدا خاصا به، 
وسبب ذلك، هوأن الدين لدى اهلندوسي تصويري مادي، فبينما تعمر رموز سيفا وفيشنواملعابد،مل ميثل 
برمها متثيال ظاهرا، بل يظل الروح الكربى اليت تلمس فتهب احلياة جلميع اخللق فيطيع اهلندوسي أن يفىن 

23Fفيها.

24 

-شيفا 2

 يعترب شيفا من آهلة آسيا العظام،وقد أطلق عليه أتباعه لقب "املاها ديفا" أي "اإلله العظيم" وهو جدير 
بذا االسم، وشخصيته هي األكثر تعقيدا، وهلا بعض اجلوانب املدهشة،وكما هو حال اإلله رودرا" املخيف 

من الزمن الفيدي، فقد حافظ شيفا على دور اإلله املدمر، وعلى حد قول "الياجور فيدا" فإنه" املتوعد، 
24Fوالسفاح، واملكدر، املتسبب باألمل والكرب."

25 

وشيفا هو راعي القديسني والنسك وحام هلم، وكثريا ما جيري متثيله بيئة تأمل عميق جسده العاري ملطخ 
بالرماد.وشعره مضفور يف زي ناسك. 

                                                           
.46ص، املصدر السابق،  أمحد شليب 23 

.602غوستاف لوبون،حضارات اهلند،ص 24 
 فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان "اهلندوسية، البوذية، الكونفوشيوسية، الشنتو"، ترمجة:سيف الدين القصري و 

.17،4/119آخرون،سوريا: دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، ط 25 
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شيفا ميثل طاقة احلياة، بكل جوانبها هو أمر مشهود له بطيعة أقرانه وأصحابه املتنوعني، وزوجته ديفي" هي 
جمموعة شخوص يف واحدة، وحتمل أمساء خمتلفة يف مناطق اهلند املتنوعة. من هذه األمساء: ساكنة 
اجلبال،النور،املمتنعة، املتوحشة، السوداء...ومع ذلك فهي عدو لذود للشياطني، إ�ا لطيفة جتاه 

خمتارخيها،إال أ�ا اعتادت أن تقتات على البشر واحليوانات، وتضع "كايل" السوداء عقدا من اجلماجم 
حول رقبتها الداكنة، وتستخدم أذرعها القوية األربعة كما كمخابيط لتدمري ضحاياها قبل أن متأل  فمها 

بلحمهم.لكنها كرمية ولطيفة إىل ما ال �اية مع الذين حتبهم ويادلو�ا احلب. 

ويرتبط "بشيفا" أيضا "غانبشا"اإلله الذي  له رأس فيل، و"ناندي" الثور األبيض. 

 "غانيشا" هو ابن شيفا من "بارفايت" قرينته اجلبيلية، ويرمز "غانيشا" الذي جنده يف كل مكان فيه معبد 
"شيفا" إىل مكر رأس الفيل وقدرته اهلائلة على إزالة العقبات من طريقه.أما "ناندي" الذي تنتشر متاثيله 

25Fوصوره البيضاء، يف معابد "شيفا".

26 

26Fكان يعترب من أبرز آهلة الدرافديني، اتسم باللون األسود. و-فشنو هو اإلله احلافظ.3

27 

  عقيدة األفتارالفرع الثالث:

 ومعىن كلمة أفتار يف اللغة السنسكرتية "النزول". ويف االصطالح هو "نزول الرب إىل األرض إلصالح 
الناس بصورة البشر كما جاء يف كتاب "كيتا"، حيث يقول كرشنا:"من أجل إنقاذ األبرار، وإفناء 

27Fاألشرار،ومن أجل إعادة إقامة شرعة الدين أهبط بنفسي دورة بعد أخرى."

28 

28Fويقول أيضا:"حيثما يوجد احنراف ف املمارسات الدينية ويزداد اإلحلاد أهبط بنفسي."

29 

 ونزول األفتار له أربعة مقاصد من النزول وهي: 

أ- إظهار النساك على الفجار. 

ب- الفوز يف الدنيا بعد إهالك الدجالني. 

ج- رفع ثقل األرض من املعاصي. 

                                                           
.121-4/119،املصدر السابق فراس السواح،  26 

.83م،ص1970حممد إمساعيل الندوي، اهلند القدمية حضاراتا ودياناتا،مصر:دار الشعب،دط، 27 
107حممد األعظمي. دراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند، ص 28 

.107 املرجع نفسه، ص حممد األعظمي، 29 
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د- تقدمي أسوة حسنة للسائرين. 

 وهو ينقسم إىل: 

-بورن أفتار 1

 ويقصد به النزول الكلي لإلله. ومن شروطه: جيب أن تكون قوة املتلقي تساوي قوة برمها أي غري متناهية، 
مثل :"أفتار راما" و" أفتار كرشنا" ، ألن أصلهما من اإلله، نزال بصورة بشرية إلعدام وتدمري الطغاة 

والعصاة. 

 وقصة أفتار راما تتخلص يف أنه كان قبل آالف السنيني ملك ظامل امسه "كسنا" حيكم منطقة "مرتا"(وهي 
إحدى املدن املقدسة عند اهلندو). وكانت له أخت امسها "ديوكي" فتزوجها رجل يقال له:"فاسو ديفا" 

وقد أخرب املنجمون "كنسا" بان ابن أخته الثامن سيقتله، وحيتل مكانه، ففزع "كنسا" وسجن أخته 
وزوجها.  

 وقد ولدت األخت سبعة أوالد يف السجن، فقتلهم "كنسا"مجيعا إال السابع منهم جنا بأعجوبة. وقد أخرب 
املنجمون األب أن ولده الثامن سيخلصه من "كنسا" الظامل. ولذلك، ملا ولد الولد الثامن "كرشنا"، فكر 

الولد يف تريبه من السجن، وهو ما كان بالفعل. 

 وتنقل األساطري اهلندية أنه يف تلك الليلة نام احلارس، وابقي الباب مفتوحا،مما سهل من عملية تريب 
"كرشنا" على يد والده،الذي ذهب به إىل ما وراء �ر "مجنا" يف مدينة "كوكل"، حيث يقيم هناك صديق 

له. ومن حسن األقدار أن ذلك الصديق ولدت له بنت يف الليلة اليت ولد فيها "كرشنا"،فأستبدل االبن 
بالبنت، ورجع إىل السجن. 

 ويف الصباح الباكر أخرب "كنسا" أن أخته ولدت بنتا وليس ولدا كما اخربه املنجمون من قبل، ولشدة 
غضبه أخذ البنت املولودة، ورمى با على األرض، فخرج منها صوت يقول:" إن قاتلك حي ال ميوت". 

29Fوملا كرب كرشنا" قتل "كنسا" وخلص أهل األرض من ظلمه.

30 

 -أنشان أفتار2

 أي الذي يرسل لغرض خاص، وهو دون األول يف القوة واملهمة، مثل:"أفتار نرسنغ"، الذي أرسل لقتل 
30F"هارن كشب" فقط لساعات معدودة.

31 

                                                           
.109-108 أنظر: حممد األعظمي، املصدر السابق، ص 30 
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- كال أفتار  3

31Fوهو أدىن من "أنشان أفتار" مثل :""أفتار منو كشيب".

32 

 - أدهيا كاري أفتار4

هو الذي أعطى قوة مثل قوة برمها، مدة أداء املهمة، ولكن تزول عنه هذه القوة، بعد انتهاء املهمة املكلف 
با،  

مثل "ويدوياس" حينما ألف "الفيدات" و"الربان"، الذي كان مثل اإلله يف قوته، أثناء التأليف، ولكنه عاد 
32Fإىل طبيعته البشرية بعد أداء مهمته.

33 

33Fوقد بلغ عدد" األفتارات " عند اهلنود أربعة وعشرين، واملشهور منها ما ذكرناه سابق.

34 

 ويف عصرنا املعاصر،ويف ظل الرفض املطلق لعقيدة التجسيد املهينة للذات اإلهلية،أول بعض علماء 
34Fاهلندوسية التجسيد أو األفتار أنه مبعىن النبوة والرسالة، بعدما عرفوا استحالة جتسد اإلله.

35 

ولكن احلق يقال، أن التجسيد عقيدة راسخة يف الفكر الديين اهلندي، وحقيقة تنطح با الكتب اهلندوسية 
املقدسة. 

الكارما الفرع الرابع:

الكارما من العقائد األساسية يف الديانة اهلندوسية،ومفهومها هي "أن الشهوة أقوى عامل يف حياتنا، ولكن 
شهواتنا تؤثر على اآلخرين،فنحن يف أعمالنا اليت تفرضها الشهوات حنسن إىل اآلخرين أو نسيء إليهم.فال 
بد أن ينطبق علينا "قانون اجلزاء" املسيطر على حياة سائر األحياء احلرة يف الكون.وقانون اجلزاء يسمى يف  

 ")وليس ألحد أن يتملص منه. وقد جاء يف كتاب "يوجا واسستها" ما يلي:karmaاللغة السنسكريتية (.
ليس يف الكون مكان، وال اجلبال، وال السماوات، وال البحار، وال اجلنات، يفر إليه املرء من جزاء أعماله 

 35F36".حسنة كانت أو سيئة

                                                                                                                                                                          
.109، صاملصدر السابق أنظر: حممد األعظمي،  31 

.111 انظر: حممد األعظمي، املرجع نفسه، ص 32 
. نفس املكانانظر:   

 34انظر: نفس املكان.
.112-111انظر: حممد األعظمي، املرجع نفسه، ص  

.60 أمحد شليب، أديان اهلند الكربى"اهلندوسية، ص 36 
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 ولكن اهلندوس من واقع حياتم أن اجلزاء قد ال يقع، فالظامل قد ينتهي وال يقتص منه، واحملسن قد ينتهي 
دون أن حيسن إليه، لذلك جلأوا إىل القول بعقيدة " تناسخ األرواح". 

والكارما هلا ثالثة أحوال: 

الحالة األولى برار مبا كارما 

 ومعناها أ�ا تشري احلياة احلاضرة، وحتتم انه ال حمالة أن جيازى اإلنسان على أعماله. 

الحالة الثانية سانجيت كارما 

 أن نتائج الكارما اليت كانت من قبل،ميكن دفعها بالعلم. 

الحالة الثالث كيرامان كارما 

36F أ�ا تؤثر يف احلال، وتظهر نتائجه يف املستقبل.

37 

 عقيدة تناسخ األرواح "اكمن" أو "بنرجنم" الفرع الخامس:

 ويطلق عليها بعض الباحثني ب"تكرار املولد". ومفهوم التناسخ يف اهلندوسية هي أن الروح اليت مل تصل 
بعد إىل الكمال، يعطى هلا فرصة أخرى، لكي تتطهر، وتصل إىل الكمال مرة أخرى. عرب التناسخ الذي 

يكون إما تناسخا يف األرواح اإلنسانية أو تناسخا يف األرواح احليوانية. 

 جاء يف (الربان):" أن اإلنسان إذا أخطأ هدف حياته وهو العبودية هللا، فإن روحه حتتار أربعة وسبعني مائة 
37Fألف جسم من أجسام املواشي والطيور واحلشرات مث تنتقل إىل جسم اإلنسان."

38 

 واهلندوسية، تربهن على هذه العقيدة العجيبة،باحلجج التالية: 

أ- أن الروح إذا خرجت من اجلسم تبقى هلا أهواء وشهوات مرتبطة بالعامل املادي مل تتحقق بعد، ولذلك 
ال بد من دورة ثانية. 

ب- أن النفس إذا خرجت من اجلسم وعليها ديون كثرية يف عالقاتا باآلخرين، ال بد من أدائها، فال 
مناص إذا من أن تستويف شهواتا يف حياة أخرى، وتتذوق الروح مثرة أعماهلا اليت أقامت با يف حياتا 

38Fالسابقة.

39 

                                                           
.124،صدراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند حممد األعظمي،  37 
.113 ص املرجع نفسه، حممد األعظمي، 38 
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 عقيدة النرفانا الفرع السادس:

وتعين النجاة، وهي املرحلة النهائية من دوران الروح، أين تتحد مع اهللا تعاىل، بعد أن وصلت إىل درجة 
الطهر الكامل، والكمال التام، ومل تعد حتتاج إىل تناسخ جديد، فحينئذ حيصل هلا " النرفانا". 

  يقول كرشنا" من يعرف طبيعة ظهوري، وأعمايل التجاوزية ال يولد ثانية عند تركه اجلسد يف هذا العامل 
39Fاملادي، بل يدخل مقامي السرمدي."

40 

يقول "ديانند":" إن الروح بعد أن حصلت على النرفانا، وبقيت تنعم يف الذات العليا تعود ثانية إىل 
40Fالتجسد (الكارما)، وتعيد عملها من جديد، أل�ا أزلية ال تفىن."

41 

فالروح هي األساس، واجلسد ومن هذه العقيدة احللولية، اليت تعترب الروح هي األساس، ظهرت فكرة ازدراء 
اجلسد،وضرورة التخلص منه عن طريق احلرق، والذي أصبح ال معىن له بعد خروج الروح منه. 

األنظمة الستة المقبولة لفلسفة الهندوسية الفرع السابع:

 الكلمة اهلندوسية املستخدمة مبعىن "نظرة يف طبيعة األشياء" هي "دارشانا" وهي كلمة رمبا جيب أال ترتجم 
مبعىن "نظام للفلسفة" الن "الدارشانا" ال تدف إىل الوصول، كما تفعل األنظمة الغربية، إىل وجهة نظر 

لألشياء موضوعية حتديدا،وبعيدة عن اهلوى،ومعرفية حبتة، بل هي تسعى باألحرى عن طريق البحث 
اإلهلامي إىل طرح غاللة اجلهل الذي مينع التحرر من "املايا" عرب "رؤية احلقيقية" يقول مريسياإلياد:" كانت 
املعرفة امليتافيزيقية يف اهلند دائما ذات غرض خالصي،أي أ�ا تسعى إىل النجاة عن طريق حترير النفس أو 

الروح،لكن إذا ما تذكرنا أن كلمة ف"فلسفة" تعين يف السياق احلايل ما كانت تعنيه يف األصل،"حب 
41Fالكلمة" وليس باألحرى "املوضوعية العليمة" فإن باإلمكان استخدامها بأمان."

42 

م وجرى 500 ق م إىل 500اتذت األنظمة املقبولة للفلسفة اهلندوسية شكلها خالل األلفية املمتدة من 
خالل ألفية أخرى من السنني تذيبها يف صورتا النهائية والثابتة،يفوق عدد هذه األنظمة الستة بكثري، 
لكن اهلندوس اختاروا هذه الستة باعتبارها األكثر أمهية، أل�ا تغطي أهم اآلراء الفلسفية يف اهلندوسية. 

                                                                                                                                                                          
..113 ص املصدر السابق،حممد األعظمي، 39 

.125حممد األعظمي، املرجع نفسه، ص 40 
 41نفس املكان.

.4/104 فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان،  42 
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تعتمد هذت األنظمة الفرضية الرئيسية اليت متيز األرثوذكسية اهلندوسية، وهي أن أسفار "الفيدا" هي 
الكالم املوحى واملرجع اخلري لإلميان الديين، ويلحق بأسفار "الفيدا" األربعة عادة الشروحات املبكرة 

والتفسريات . 

وهي األنظمة الستة هي: 

 samkhya-نظام الساخميا

تقف يف تعارض صارخ مع اإلميان بوحدة الوجود املعرب عنه يف كتب األوبانيشاد، ويعتربها التقليد اهلندي 
أقدم "الدارشانات" على اإلطالق،قد تكون يف صورتا األولية اليت كانت عبارة عن ثنوية غري منهجية.رمبا 

كانت أقدم من أبكر "األوبانيشادات" مصدر عاما للكثري مما هو يف اجلينية والبوذية ...وذكر ان مؤسسها 
 kapilaاألسطوري أو شبه األسطوري شخصا يدعى كابيال

) الفلسفة "الساخمية" هي فلسفة إحلادية بقوة وثنوية، تعتقد بوجود فئتني خالدتني من الكينونة وهي املادة  
والروح، وكلتامها ليستا "ما"ا أي ومها، إ�ما حقيقتان بشكل متساو، األوىل أي العامل الطبيعي، تشكلت 

بواسطة ثالثة أنواع من النشاط تدعى "غوناس" مبعىن وسائط وهي األول هو مضيء وحكيم وسعيد يعرف 
باسم (ساتفا) أي الطهارة املقرتن بعمق النظر. الثاين نشيط ودافع مليء بالطاقة ويسمى (راجاس) أي 
طاقة والثالث مستكني وخامل ومزاجي ويدعى ب(تاماس) أي الظلمة أو اخلمول والغموض.وتتحدد 

خصائص كل ما هو يف العامل الطبيعي بالطريقة اليت جتتمع وتتألف فيها هذه األنواع.  

أما بالنسبة لعامل األنفس فإنه ال يتشكل من نفس كلية وحيدة مثل "برامهان-أمتان"، وإمنا من عدد ال 
حيصى من األنفس الفردية،كل نفس منها مستقلة عن األخرى وخالدة. ومتتلك هذه األنفس أو األرواح 

خاصية الوعي، وهي حرة وبدون صفات. أما ملاذا عليها االرتباط كما هي جبسد وعقل يف حياة بعد 
حياة، فهذا لغز ال حل له.ومبا أ�ا مرتبطة بشكل ما "بالكارما"، فإ�ا حتتاج إىل أن تتحرر من ارتباطاتا 
بقطبها املضاد (املادة احليوية) لكنها ال تستطيع حترير نفسها، فللتحرير يأيت من اجلانب الطبيعي، وليس 
من اجلانب الروحاين، وما جيب أن حيصل يف جمال الطبيعة هو أن العقل األعلى(بوذي) الذي يدرك يف 

حلظات الكشف اخلصائص احلقة املميزة للنفس،عليه أن حيرر نفسه من املعاناة اليت يفرضها قصور البصرية 
(أفيديا أو اجلهل)إنه يستطيع فعل ذلك بالتخلي عن املطابقة اخلاطئة بني النفس والعمليات العقلية 

واجلسمانية، وهذه املطابقة ليست فقط على خطأ تام وتشكل مصدرا للمعاناة ولكنها أيضا تقف يف وجه 
التحرر النهائي للنفس.فإذا ما قام بتدمري هذا الوهم (املايا احلقيقية) وتدمري نفسه يف غمار ذلك (يتفكك) 
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فإنه سيمكن النفس من حتقيق حريتها باالنتقال النهائي إىل حالة  من الوجود اخلالد،وغري ارضي يف صفاء 
42Fالروح ونقائها.

43 

نظام اليوغا الفرع الثامن:

43Fوعرفت على أ�ا" منهج أو طريقة مترين، تدف لسوق اإلنسان حنو التكامل أو الدمج  واإلحتاد."

44 

كان نظام اليوغا للضبط العقلي قد تطور تطورا كبريا منذ ذكره ألول مرة يف كتابات "األوبانيشاد"،وحقق 
موقع مهما يف ممارسة طريقة العلم،كما وحتول غلى تقنية عالية التهذيب يف أيدي "باتاجنايل" بداية من 

القرن الثاين امليالدي. وهو اليوغي الذي استقى معظم أفكاره من نظام "الساخميا"، ولو أنه اختلف عنه من 
جهة قبوله بإحلاد معدل كجزء من وجهة نظره العاملية( االعتماد على اشفارا الروح الصافية اليت تقدم 

املساعدة إىل اليوغيني. 

إن أعظم  جاذبية اليوغا تكمن يف إجراءاتا الفيزيولوجية والنفسية اهلادفة إىل مساعدة العقل يف سعيه حنو 
الرتكيز، وهي تتألف عموما من وضعيات خاصة، وطرائف للتنفس، وتكرار إيقاعي لصيغ فكرية مالئمة، 

يتألف اإلجراء النموذجي "للراجا يوغا" من خطوات مثان هي: 

-ممارسة وأداء اليمني بقتل الرغبات واالمتناع عن قتل األشياء احلية. 

- االلتزام بضبط النفس وحب النظافة واهلدوء والدراسة وقهر النفس. 

-اجللوس يف الوضعية املناسبة مثل وضع القدم اليمىن على الفخذ األيسر، والقدم اليسرى على الفخذ 
األمين، وتصالب اليدين، والعينان مركزتان على أرنبة األنف. 

- تنظيم التنفس، حيث اهلدف هو إرجاع كامل الكينونة احلية إىل عملية أو اثنتني بسيطتني،ووضع كل 
العضالت اإلرادية وغري اإلرادية، والتيارات العصبية حتت السيطرة، وينصح الطامح باجللوس باستقامة جبعل 

الرأس والعنق والظهر يف صورة خط مستقيم،وأن يتنفس بطريقة إيقاعية، بينما يردد سرا الكلمة املقدسة 
(أوم). 

- انسحاب احلواس عن كل األشياء اليت حنس با، بشكل يشبه كريا انكماش السلحفاة داخل قفصها 
الصديف، وذلك بإخفاء رأسها وأعضائها يف الداخل، وتقوم هذه اخلطة بإغالق العامل اخلارجي. 

                                                           
.107-4/105فراس السواح، املصدر السابق،  43 
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- الرتكيز اليت يتم فيها بقاء الذهن مشدودا إىل تأمل فكرة أو غرض واحد حىت يصبح فارغا من كل شيء 
سواه. 

-السامادي وهي غيبوبة روحية يذوب فيها العقل، الذي أصبح اآلن مفرغا من كل حمتوى  وال يعود واعيا 
لشيء وال لذات، يف املطلق ويصبح واحدا مع الواحد. 

 اخلاصية املركزية للممارسة اليوغية، سواء يف هذه الصورة أو يف صورها األخرى، هي استخدام العقل 
لكبت حركاته الواعية اخلاصة به، وكون اجلسد بكامله قد تدرب وانضبط حبيث يساعد يف التوقف 

التدرجيي للوعي واستحضار حالة من النشوة الصافية اخلالية من التفكري ومن اإلحساس،والنتيجة هي 
الشعور بتحرير كامل للذات احلقيقية من العامل اخلارجي والسببية الطبيعية. 

هناك نوع الحق أكثر باطنية من أنواع اليوغا جيري النصح به من قبل أساتذة اليوغا يسمى "هاثا يوغا" أو 
يوغا القوة،إ�ا تفهم البدن على انه مرتبط األجزاء داخليا بواسطة العديد من "القنوات" ثالثة منها هي 

أكثرها أمهية، اثنان منها جيريان على طول جانيب العمود الفقري، ويربطان احلقوين باحلنجرة، وجيري الثالث 
املعروف ب"سومسنا" داخل العمود الفقري من "الكاكرا" أو مركز القوة خلف األعضاء التناسلية، صعودا 

عرب مراكز القوة يف قمة الرأس. إن هدف "اهلاثا يوغا" هو إثارة "القوة األفعوانية" للكونداليين ودفعها 
حداث استنارة الوعي يف الراس. إللنهوض بقوة عظيمة عرب "الكاكرات" األخرى أو "عجالت القوة". و

هناك مزاعم غريبة خبصوص القوى اخلفية املصاحبة إلتقان اليوغا، فهم يقولون بان اليوغي يصل إىل مرحلة 
يستطيع معها االرتفاع يف اهلواء، وتطي حدود املكان والزمان، وان يكون يف عدة أماكن أو أزمنة يف وقت 

واحد، أو يستطيع احلصول على قوى وصفات أي شيء يرغب يف الرتكيز عليه.لكن اهلدف األساسي 
لليوغا ليس أيا من هذه األشياء بالطبع،إنه باألحرى اختيار احلرية الكاملة املطلقة للذات وخالصها من 

44Fالروابط األرضية.

45 

 عقيدة الطبقية أو نظام الطبقات الفرع التاسع:

تعترب عقيدة نظام الطبقات عالمة مميزة يف التاريخ اهلندي، إذ ال ميكن تصور اهلند بال نظام الطبقات. 

" كان التمع اهلندي بعد الغزو اآلري مقسما إىل طبقات ال يؤكل بعضها بعضا، وال :يقول املؤرخ ويلز
تتزاوج، وال تتلط اختالطا حرا، مث استمر هذا التقسيم الطبقي أمد التاريخ كله. وهذا أمر من شانه أن 

                                                           
.110-4/107فراس السواح، املصدر السابق، 45 
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جيعل سكان اهلند شيئا خيالف التمعات األوربية واملغولية البسيطة السعلة التزاوج، فهو يف احلقيقية جمتمع 
45Fجمتمعات."

46 

 يقول حبيب سعيد:" واحلق أن نظام الطبقات يف بالد اهلند على ما هو عليه من صرامة ومجود أبعد األثر 
يف حياة الشعب اهلندي، فهو يقضي بإقصاء مخسني مليونا من املنبوذين عن احلياة العامة إقصاء تاما. وهو 
ظل قائم يتبع املرء من يوم مولده إىل يوم حتفه، فهو قد يفكر ما شاء له التفكري، ولكنه يوم يعتدي على 
قواعد نظام الطبقات، فقد أمسى لساعته طريدا حمتقرا، ال يقام لوجوده وزن بني أسرته وأصدقائه، واللذين 

46Fعاش فيما بينهم أمسى كلبا منبوذا شاردا."

47 

يقول "�رو":" اهلند أقل األمم تساحما يف األعراف والتقاليد،مع كو�ا أكثر األمم تساحما يف عامل األفكار 
47Fوالعقائد."

48. 

 والطبقات تنقسم إىل أربعة أقسم حسب العقيدة اهلندوسيّة، وهي بدورها تتفرع إىل مئات الطبقات 
48Fالفرعية، حيث يوجد منها اآلن ثالثة آالف طبقة،

 وهي: 49

باقرتاب �اية القرن السابع قبل امليالد،متخض االحتالل اآلري لوادي "الغنج"  عن تنظيم عدد من 
الواليات أو الدول املتمايزة،حكم بعضها بنظام ملكي من قبل "راجاوات" وراثيني،بينما بقي عدد آخر يف 

صورة جتمعات متفككة على شاكلة النظام اجلمهوري حيث تضع القبائل حلكم جملس مركزي من 
الزعماء،شغالآلريون الطبقة العليا من نظام اجتماعي كان ال يزال متقلبا ومائعا. تالهم يف مرتبة أدىن ذوو 

البشرة السوداء من غري اآلريني الذمين كانوا ميرون يف مرحلة الذوبان.أما اآلن، وعلى الرغم من فقدان 
التفريع احلاد والواضح بني الطبقات، فإننا جند أن أربع جمموعات اجتماعية متمايزة أخذت بالظهور بشكل 

 أو عامة الشعب اآلري. وأخريا الشودرا أو العبيد السود الفايسياسمؤكد: الكشاتريا، والربامهة أو الكهنة، و
من غري اآلريني.كانت الطبقات  الثالث األوىل قد بدأت تنأي بنفسها شيئا فشيئا عن الطبقة األخرية، 
وبدأت مسالة اللون بالظهور اآلن.ومل يعد الزواج الذي يتخطى عقبة اللون أمرا ممنوعا لوحده فحسب، 
ولكن حىت العالقات االجتماعية احلميمة كالشرب من كأس واحدة أو اجللوس إىل مائدة طعام واحدة 

أصبحت هي األخرى ممنوعة على أساس تكرر ظهور املسائل املتعلقة بنقاء الدم لعالقتها بذه االرتباطات. 

                                                           
.54-53 امحد شليب، أديان اهلند الكربى، ص 46 

.73أديان العامل، ص 47 
.99هوسنت مسيث، أديان العامل،  ص 48 
.97 هوسنت مسيث، املرجع نفسه، ص 49 
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كما وجد صراع أيضا على املكانة االجتماعية الالئقة بني النبالء احلاكمني من جهة والربامهة من جهة 
49Fأخرى، حيث راحت طل طبقة تزعم السلطة العليا والنهائية لنفسيها.

50 

- طبقة البراهمة 1

وهي سيدة الطبقات، واملتحكمة يف التمع اهلندي منذ آالف السنيني، والسبب يف كل هذا التقديس 
والتبجيل،أ�ا خلقت من فم اإلله، جاء يف "ريج الفيدا":" خلق اهللا طائفة الربامهة من فمه، والكشرتي من 

50Fعضده، والويش من فخذه، والشودرا من رجله."

51 .

القداسة باعتبارها عنصرا كامنا يف الشخصية اإلنسانية قد فتنت اهلند يف املاضي وال تزال.ومع انه قد يتم 
االعرتاف برجال من طبقات أخرى على أ�م مقدسون (مثل غاندي واللقب املمنوح له).إال أن الربامهة 

متتعوا بعصمةتفوقوا با على كل اآلخرين."وقد جعلت تشريعات"مانو" هذا األمر واضحا منذ زمن 
بعيد.فقد وضعت الربمهي يف موضوع" سيد هذه اخلليقة" اليت تعد والدته "تقمصا أبديا للتشريع املقدس" 

سواء أكان كاهنا أم معلما أم يف أي مهنة أخرى، فإن الربمهي هو "األمسى على األرض""وكل ما هو 
موجود يف هذه الدنيا هو ملكه،فهو يستحق ذلك على أساس امتياز أصله."الربمهي هو ألوهة عظيمة سواء 

أكان متعلما أم جاهال،متاما كما أن النار ألوهة عظيمة، النار الساطعة ال تلوث حىت يف أماكن الدفن، 
وعندما تقدم مع قرابني الزبدة وقت التضحية، فغن قوتا تزداد عظمة ومتعة.وهكذا، ومع ان الربامهة 

يوظفون أنفسهم يف كل أشكال املهن الوضيعة، إال انه من الواجب تكرميهم بشىت أنواع التكرمي،الن كل 
 51F52".واحد منهم هو كينونة ألوهية فائقة العظمة

أما اليوم فليس باإلمكان احملافظة على هذه الصفة الغامضة لشخصه إال بصعوبة بالغة، ومع ذلك فهي ال 
تزال حمفوظة، وبغض النظر عن األسلوب الذي يتبعه يف حياته، فإن قتله أو إساءة معاملته هو دائمتا 

خطيئة فاحشة. ومع ذلك، فمن اخلطأ االستنتاج بان كل برمهي هو شخص معظم، فمن ناحية نظرية هو 
فعال سيد عظيم بني الرجال، مهما كانت مهنته،لكن من املمكن اعتبار شخص امللك شيئا مقدسا والنظر 
إليه يف الوقت نفسه باحتقار لروحه أو االستهزاء بأفعاله.واليوم،عندما جند الربامهة منغمسني يف كل أشكال 

املهن،رمبا كان من الطبيعي أن يتعرضوا لالستهزاء يف بعض احلاالت،كما كان احلال مع الرهبان يف أوربا 
العصور الوسطى،بسبب من بعض اخلصال الدنيئة،لكن حىت أوالئك الذين يضحكون من برمهي قد يتمنون 

لو كانوا هم أنفسهم مكانه، ويأملون أن يصبحوا بعد املوت برامهة يف احلياة اآلخرة. 
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 من بني الربامهة األكثر تكرميا يف اهلند أوالئك الذين هم معلمون (مرشدون روحيون) ووظيفتهم هي تعليم 
اهلندوس مبادئ ديانتهم املتمركزة خباصة على حياة البيت والطقوس املنزلة.وغالبا ما حيتفظ مبعلم منهم يقيم 
بشكل دائم يف البيوت يف صورة مؤدب ورجل دين،لكنه يف معظم األوقات خيدم عدة أسر يف وقت واحد 

متنقال من منزل إىل آخر.وهو يف العادة من أصحاب العقول الرفيعة، وشخص أمني وقوة دافعة باجتاه 
اخلري. وتتلخص مهنته بتدريب األوالد يف علوم الدين، وواجبات طبقتهم، وتيئتهم لالنتقال إىل مرحلة 

الرجولة. 

قد يوجد بني املعلمني من ليسوا برامهة، وهؤالء يكونون عادة مرجعيات دينية من خالل حتصيلهم 
52Fالشخصي.

53 

 وأهم واجبات طبقة الربامهة: 

 هو تعلم الفيدا وتعليمها وشرحها، أل�م من نسل اآلهلة، وعليهم يقصر األمر. 

أما حقوق طبقة الربامهة فهي كثرية وعظيمة: منها أن طبقة الربامهة هلم السيادة على مجيع الطبقات، وأن 
الربمهي إذا ما افتقر له احلق يف التسول، وال يعاب عليه، كما جيوز له أن ينهب أموال اآلخرين. أن الربمهي 

له احلق يف التزوج من مجيع الطبقات، وال حيق هلذه األخرية أن تتزوج من طبقة الربامهة. وإذا ما مات 
الربمهي فتأخذ امرأته الربمهية ثالث حصص، واملرأة الكشرتية حصتني، واملرأة الويشية حصة ونصف، واملرأة 

الشودرية حصة واحدة فقط. 

 كما ال جيوز للملك أن يأخذ أموال الربمهي الذي ميوت بال وارث، بينما جيوز له أن يأخذ من أموال 
الطوائف األخرى يف حالة عدم وجود الوارث. 

كما على السلطان أن يتجنب قتل الربمهي، ولو ارتكب أبشع اجلرائم، ولكن له أن يطرده إذا رأى 
ذلك،على أن يرتك له مجيع أمواله،وأال يصيبه بأي أذى. وال جيب عليه-أي السلطان- أن يعامله معاملة 

الضيف حىت يف حالة القحط، الن ذلك سيعدم حكمه. 

كما أن الولد الربمهي البالغ من عمره عشر سنوات جيب أن يقدس وحيرتم من غريه، ولو كان عمرهم مائة 
53Fسنة.

54 

 طبقة الكشتريأو"الراجبوتية"- 2
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ووظيفة هذه الطبقة احلكم واجليش،ملا تتميز به هذه من القوة والشدة، نظرا ملعيشتها البدوية وضعف 
54Fعقوهلم.

55 

- طبقة الويشأو التورانيون 3

يرجع أصلهم من تركستان وتوران، هاجروا إىل اهلند منذ آالف السنيني،واستقروا فيها بعد أن أحلقوا اهلزمية 
 أمها: ،بالسكان األصليني. وملا قدماآلريون إىل اهلند تصاحلوا معهم، ووضعت هلم شرائع خاصة بم

- القيام بزراعة األرض، مع العلم بكيفية بذر البذور، وإصالح األرض.أوتربية املواشي، وهي أفضل 
األعمال اليت  جيب على الويشي اإلتيان با، ألن اإلله ملا خلق املخلوقات عهد إىل طبقة الويشي تربية 

املواشي.  

 كما جيوزللويشيممارسةالتجارة، مع وجوب إتقا�ا ومعرفة قيمة اجلواهر، واللؤلؤ واملرجان، واملعادن، 
والثياب، والعطور، والبهارات. 

 لكن إن عجز الويشي عن اإلتيان بذه املهام أو حال بينه وبينها، فعليه أن يتجه إىل العمل عند الربامهة 
.55F56 

الشودرا - 4

حاربوا اآلريني ألف سنة تقريبا، ويف النهاية استسلموا هلم، ووقعوا  الذين وهم السكان األصليني احلقيقني
 أمهها: ،أسرى عندهم، فعذبوهم ووضعوا هلم شرائع قاسية

- جيب على الشودرا أن يعيشوا خارج القرى، ويستعملوا األواين من الطني، ويكون من أمواهلم احلمار 
والكالب، ويلبسوا أكفان املوتى، واحللية من احلديد. 

- جيب عليهم أال يتجولوا من مكان إىل مكان، ويكون تعاملهم مع طوائفهم فقط،وحيظر عليهم التجول 
يف الليل يف القرى واملدن. 

- ال جيوز للشودري أن جيمع أمواال زائدة عن حاجته، الن ذلك يؤدي الربامهة.ثالثا: إذا مل جيد الشودرا 
من خدمة الربامهة قوت حياته، جيوز له أن خيدم عند الكشرتيوالويشي،ولكن من العزمية أن يصرب على 

خدمة الربامهة ليفوز  باجلنة. 
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-الشودرا الذي يكون حتت الربامهة يولد يف احلياة الثانية يف أعلى طبقة. 

-الشودرا الذي حياول النيل من الربامهة سيحاكم وينزل عليه أشد العقاب. 

-ولد الرباهي من املرأة الشودرية ال يستحق اإلرث. 

56F- لقد أمر اهللا الشودرا  بأمر واحد،وهو خدمة الطوائف الثالثة، وال جيد يف نفسه حرجا.

57 

وكل هذه الطبقات تعرضت إىل االنصهار واالمتزاج، نتيجة عوامل الزمن، إال الربمهية اليت حافظة على 
 57F58.نقاوتا، ومل تسمح لبقية الطبقات باالقرتاب منها

عبادة اإلنسان العادي اليوم الفرع العاشر:

ن إ اإلنسان اهلندي يقدس كل الكائنات اخلارقة،وعدد هذه الكائنات غري حمدود،واتاد اهلندوس القول 
 مليون إله. 330آهلتهم تقدر حبوايل 

وباعتقاد مشرك كهذا، فان القروي العادي ينتقل من مقام إىل آخر وفقا للحاجة الناشئة،فإذا ما كان 
يرغب بإزالة بعض العوائق من امام عمل له فإنه يصلي ل"جانيشا" ابن شيفا، وإذا ما رغب بقوة جسمانية 

أعظم، فإنه يصلي ل" هانومان"، القرد،وإذاماكان والده يف حضرة املوت فإنه يتوجه بتوسالته إىل 
58F"راما"

59 .
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 العبادات المطلب الثالث:

يف حياته التعبدية ال يشعر اإلنسان العادي حباجته الشخصية للتعبري عن وعيه الديين فحسب، ولكن 
بضرورة استمرارية العبادة بامسه طوال الوقت وتأخذ العبادة يف مكان إقامته أشكاال خمتلفة ثالثة يف آن 

واحد.أوال هو يصلي وفقا للحاجة الناشئة، سواء أكان ذلك يف املنزل أو يف املعبد أو يف أي مكان آخر. 
ومن خالل أفعاله الطقوسية ثانيا يقوم كاهن أو احد أفراد األسرة بتطبيق بعض الطقوس األهلية البسيطة 

باسم األسرة أمام صورة أو رمز إلله املنزل.ثالثا يقوم الكهنة احملليون بامسه واسم كامل اجلماعة بتنفيذ 
59Fاحتفال من الوالء والطاعة عدة مرات يوميا يف املعبد احمللي أو املقام.

60 

لكن ذلك كله ال يليب حاجات اإلنسان العادي بالكامل، إنه يتوق للذهاب إىل بعض األمكنة املقدسة  
املكرسة للحج حيث ميكن أن يتلقى بركات خاصة. ولن نكون قد ذهبنا بعيدا إذا ما قلنا بان ماليني 

اهلندوس يتلقون شعورهم بالرضى الديين من احلج الذي يقومون به نومن احتفاالت املعابد اليت حيضرو�ا. 

واألماكن املقدسة قسمان:  

-أماكن مقدسة من حيث هي كذلك. 

- أماكن مقدسة بعد إقامة املعابد واملقامات عليها، لذلك من الصعب أحيانا معرفة أي جمموعة ميكن أن 
نضع فيها أقدام األماكن املقدسة. 

األماكن  املقدسة توجد معظمها على طول األ�ار العظيمة، ويعترب "الغانج" أقدس األ�ار يف خمتلف أرجاء 
البالد وتتوضح قدسيته من خالل األسطورة القائلة بأنه ينبع من حتت أقدام "فيشنو" يف السماء ويتساقط 

إىل األسفل على رأس "شيفا" ويسيل من بني شعره، وتقع إحدى أقدس البقع على طول جمراه يف نبعه 
الذي يتفجر قويا وصافيا من جبال اهلمااليا. 

لكن "بيناريس" هي املكان الذي يذهب إليه معظم احلجاج لغسل ذنوبم عنهم، وغالبا ما تنتاب احلجاج 
راضي املدينة املقدسة حيث تلوح هلم أبراج معبدها من مسافة بعيدة أموجة فرح عارمة  عند دخوهلم إىل 

فيخرون على األرض ساجدين، ويهيلون الرتاب على رؤوسهم عالمة على خضوعهم الروحي،ويتابعون 
مسريهم بسرور إىل درج "عاتس" لالستحمام على طول النهر، ويتطهرون بالغطس يف املياه املنظفة املقدسة 

لالم غاجنا. وعندما يبدؤون رحلة العودة إىل أوطا�م يف �اية األمر يكونون على قناعة مثرية للفرح 
واالطمئنانبان مجيع ذنوبم يف السابقة قد مت التكفري عنها، وأصبح املستقبل مضمونا، فإذا ما أصاب مرض 
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قاتل احد احلجاج، وهو ال يزال ضمن األراضي املقدسة تلك، فإن كل شيء سيسري على ما يرام  بالنسبة 
إليه، ألن كل من ميوت على ذلك الرتاب املقدس، وال سيما إذا ما غمرت قدماه يف النهر املقدس واحرق 
جسده على الدرجة املخصصة لذلك مرتافقا بالطقوس املعهودة، فانه سيذهب إىل جنة شيفا ذات املتعة 

60Fالال�ائية.

61 

عبادة األصنام الفرع االول:

ال يعرف بالتحديد العهد الذي ابتدأت فيه عبادة األصنام يف اهلند،وقد وجد علماء اآلثار جمموعة كبرية 
من األصنام يف حفريات" موهاجنودورو"هاروبا"  وأكثر هذه األصنام كانت عارية  من اللباس.وفيه إشارة 

واضحة إىل أن النجاة ال حتصل ما دام اإلنسان يعيش حياة دنيوية،وراغبا يف امللذاتواملالبس.كما انه مبقابل 
ذلك وجدت أيضا أصنام مزينة بأنواع من األلوان اجلذابة،وحمالة بانوا من احللي واملالبس. 

وال شك أن هذه األصنام من اعمل فرقة "فشنو" اليت اهتمت باملظاهر اخلارجية جلذب الناس إىل مجاعتها 
،وكذلك كانت عبادة األصنام معروفة أيضا بشكل الذكر والفرج،وكان سيفا وزوجته رمزا إليهما. 

 ومن األصنام اليت اشتهرت عبادتا يف اهلند "ماترى ديوي" أي ارض الوطن. وميجد اهلنود عبادتا باسم 
األرض، ألن األرض هي أول مهد تقوم برعاية الطفل مث يتخذ اإلنسان مستقرا له طيلة حياته. 

 وجيزم علماء األديانبان اآلريني ما كانوا يعرفون عبادة األصنام، فلما اختلطوا بأهل اهلند بدؤوا ينحتون 
آلهلتهم متثاال ألهل اهلند. وبالتقاء احلضارتني، احلضارة اهلندية القدمية،واحلضارةاآلرية ظهر مذهب جديد 

باهلندوسية، فنجد أحيانا غلبة آهلة اآلريني، وأحيانا أخرى غلبة آهلة سكان اهلند األصليينإىل أن جاء "بوذا" 
"ومهابري سوامي" قبل امليالد خبمسة قرون، فأثروا على اهلندوسية تأثريا قويا، فصارت اهلندوسية مزجيا من 

61Fاعتقادات اآلريني وخرافات أهل اهلند.

62 

عبادة األبقار الفرع الثاني:

 حظيت البقرة يف الديانة اهلندوسية بأمسى مكانة،وارفع درجة، وأعلى منزلة، أل�ا كانت من اغلي ثروات 
:" إن البقرة أم األبطال، الذين يقهرون األعداء،وهي ابنة اإلله، "ريج فيدا" يفاآلريني،وهلذاقدست،جاء 
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62Fوأخت أبناء آدت (اسم اإلله) ومركز احلياة، فإين أطلب من الرجال الغيوريني عدم ذحبها."

 وجاء:" إن 63
63Fالذي يضرب البقرة برجله يستحق العقاب."

64 

 وكان غانذي من أكرب املقدسني للبقرة،يقول:" الديانة اهلندوسية ستبقى على وجه األرض،ما دام اهلندوس 
64Fحيافظون على البقرة."

65 

وقتل البقرة أو التعدي عليها يعترب من أفظع اجلرائم. 

يقول وليامس:" البقرة هي األكثر قداسة من بني مجيع احليوانات، فكل جزء من جسدها مسكون بإله أو 
آخر،كل شعرة من شعر جسمها حمرمة، وكل فضالتا مقدسة،إال ال جيوز رمي أي جزء منه ألنه غري 

طاهر، بل العكس هو الصحيح. فاملاء الذي تطرحه جيب حفظه باعتباره أفضل من أي ماء مقدس-فهو 
سائل يقتل اخلطيئة ويطهر كل شيء يلمسه. يف حني ال شيء يطهر مثل روث البقر، وأية بقعة تتنازل 
البقرة وتشرفها مبا ترجه من غوطها تصبح منذ تلك اللحظة وإىل األبد أرضا مقدسة، وأكثر األمكنة 

قذارة، تصبح إذا ما طليت بذا الروث نظيفة فورا، وتتخلص من النجاسة، بينما الرماد الناجم عن حرق 
هذا اجلوهر املقدس هو ذو طبيعة مقدسة، حبيث ال يكتفي بتنظيف كل األشياء املادية، مهما كانت 

65Fمتسخة من سابق،بل ويكفي أن يذر على رأس رجل مرتكب للمعاصي حىت يتحول إىل قديس".

66 

وجرى نقل رمزية البقرة بدرجة معينة إىل الثور، وحترير الثريان املكرسة "لشيفا" حبيث تستطيع التجوال عرب 
الطرقات يعترب عمال ذا فضيلة كبرية، وعندما يتم ذلك باسم شخص توىف حديثا، فإنه ذو منفعة عظيمة له 

يف حياته اآلخرة.كان قتل األبقار يف أزمنة ماضية يستوجب عقوبة اإلعدام، وال يزال الناس ينبذون هلذا 
السبب، لقد كان ذملك مصدرا أساسيا للنزاع بني املسلمني واهلندوس.  

يف مواسم معينة من السنة، تتلقى األبقار يف أجزاء عديدة من اهلند التكرمي املمنوح لهلهلة، فتطوق رقابا 
بالقالئد، وبصب الزيت على مقدم رؤوسها واملاء على أقدامها، يف حني تغرورق عيون احلضور بدموع 

التعاطف واالمتنان. 

ويستخدم روث األبقار اليوم بطرق عديدة يف معظم قرى اهلند، انه يستخدم كوقود، وعنصر معقم يذوب 
يف املاء املستعمل يف غسل األرضيات، وعتبات األبواب واجلدران، وكأحد مكونات الطينة اليت تطني با 
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اجلدران، وكدواء.ويف بعض املناطق الريفية، يقوم الرجل الذي هو على فراش املوت بالقبض على ذيل بقرة 
مربوطة إىل جانب سريره من اجل ضمان انتقاله ساملا من هذه احلياة إىل احلياة األخرى. وإذا مل يكن 

66Fباإلمكان إدخال البقرة إىل املنزل فإنه ميسك حبال مربوطا إىل ذيل بقرة خارج الغرفة.

67 

الصالة  الفرع الثالث:

وهي عندهم على نوعني: األوىل يسمى "ياك أوجييا" وهو إشعال النار يف مكان معني،وقراءة أناشيد خاصة 
من "الفيدات" و"أبا نشاد" الستجالب حب اآلهلة،وطلب الفارة للذنوب . 

"و"جييا " له أشكال ومناسبات كثرية منها: ترسيخ قوائم السلطة،ومنها تقدمي الشكر واالمتثال لهلهلة. 

وقد أجريت فيه تعديالت كثرية، وجيب أن يتم "جييا "من طرف رجل برمهي،ألنه هو الواسطة  بني اخللق 
واخلالق. 

 الثاين: يسمى" بوجا" وهو التسبيح والتجميد لهلهلة، وتقدمي القرابني هلم من زهور وفواكه وماء خملوط من 
الزعفران. ولكل إله من اآلهلة طقوس، وطريقة خاصة لتقدمي القرابني من الزهور واملاء وغريمها، فالبعض 

67Fيقدم له املاء من كفة اليد،والبعض اآلخر يقدم له املاء من ودعة كبرية.

68 

الصوم  الفرع الرابع:

 حيتل الصوم مكانة متميزة يف اهلندوسية، وله شهرة كبرية بني اهلندوس.وهم يعتقدون أنه هو 
أفضلوسيلةإلىكسر الشهوات، واالرتقاءالروحي.وهلذاأوجبت اهلندوسية الصوم على رجال الدين والنساك 

والرهبان . 

 وللصوم طرق كثرية منها: ترك الطعام والشراب ليال و�ارا بدون إفطار أليام غري حمدودة.ومنهااجتنابالطعام 
دون املاء واللنب بقدر احلاجة.ومنها أن يأكلوا أياما يف الظهرية فقط.ومنها أن يأكلوا بعد غروب الشمس 

مرة واحدة فقط. 

وهناك حالة غريبة يف الصومتوجد عند النساك وهي الصوم املتواصل املؤدي إىل املوت، إذ يصوم النساك،وال 
يفطرون إال بنبات خاص يعصر يف حلوقهم، فيبقون على قيد احلياة شبه امليت.وال يزالون على هذه احلالة 

حىت ميوتوا. 
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 وأما عامة الناس فعندهم أيام الصوم حمدودة مثل أن يعني الشخص لنفسه أن يصوم يوم كذا، واليوم 
العاشر و احلادي عشر من كل شهر قمري. وأيام مولد "كرشنا ""وراما" و"برهالد" ووقت كسوف الشمس 

والقمر،ويوم النصر على أعدائهم مثل يوم نصر "راما" على "راون" وليس شيئا واجبا عليهم،وإمنا هو من 
68Fالتطوع.

69 

 الحج الفرع الخامس:

ويسمى "ياترا" ومعناه الغوي "عبور النهر" وهو ينقسم إىل قسمني: زيارة األشخاصباالستماع إىل 
مواعظهم،واالستمتاع بصحبتهم،وزيارةاألماكن املقدسة بعبادة األصنام يف هذه األماكن.وهي أربعة 

- راميشور. 4-بادر كاشرم.3- جكنات بوري.2- دواركا.1أماكن:

كما أن األ�ار هلا قداسة خاصة يف اهلندوسية، فيغتسلون فيه مثل �ري:" كنكا" و"جامنا" يف مدينيت 
"واراناسي"و "اهللا آباد"  

ومن آداب احلج 

أوال-جيب على الزائر أن يرتك األهل واألقارب، وال يتصل بم فرتة حجه أبدا وال يفكر فيهم. 

ثانيا- وعند امليقات وهو مسافة كيلو مرت من بيته يتخلى عن لباسه،فيغتسل وخيتار لباس اإلحرام،وهو 
قميص طويل،وغزار بلون أصفر،ويأخذ عصا من القصب اهلندي، ويعلق عليها نوعا خاصا من اآلنية 

للماء،وخيرج مرتال الورد اخلاص وهو: هرى كرشن هرى رام . 

69Fومن األفضل أن ميشي على قدميه، وهو واجب على الربامهي،وتطوع على غريه.

70 

إشعال النار ثانيا-

يوجد يف البيت اآلري نار مقدسة تشتعل منذ بداية إنشائه، أعين خالل حفل الزواج، وهي ليست نار 
عادية، فينبغي أال تستخدم يف إعداد الطعام أو األغراض املنزلية األخرى. وكذلك،ينبغي إشعاهلا بأنواع 

خاصة من اخلشب، وبطريقة معينة هي حك العصي يبعضها، وينبغي أال ترتك حىت تمد.وال بد أنه يتقدم 
رب األسرة هلذه النار يوميا بقرابني لهلهلة، بل إنه يف الواقع ملزم بالقيام ثالث مرات يف اليوم مبا يسمى 
"بالتضحيات اخلمس الكربى" عبادة برامهان، روح العامل، وقوامها تعليم الفيداأوتالوتا، وعبادة اآلباء 
بتقدمي الطعام واملاء لتغذيتهم، وعبادة اآلهلة بإحراق القرابني، وعبادة املوجودات احلية أو األرواح، بنثر 
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احلبوب يف اجلهات األربع واملركز، ويف اهلواء، وعلى أواين املنزل، ووضع الطعام على عتبة الدار للمنبوذين و 
احليوانات والطيور واحلشرات، وعبادة الرجال عن طريق تقدمي الضيافة إىل اآلري، ويفضل الربمهي العليم 

70Fبالفيدا.

71 

عبادة األسالف الفرع السادس:

إن النظرية اخلاصة "بالشراذا" وهي أن يقدم األحياء الطعام غلى األسالف الذين يقطنون "عامل اآلباء" 
وذلك، بأن يقدموا هلم قرابني من كرات األرز واملاء، بينما يضفي األسالف النعم على أحفادهم األحياء 

مبنحهم إياهم النجاح واالزدهار والذرية وما شابه ذلك. 

ومن أوجب الواجبات على األحياء أداء الطقوس اجلنائزية على امليت بالشكل املطلوب،حيث حتمل اجلثة 
–بعد الوفاة بقليل-إىل ارض احملرقة يف موكب من األقارب يتقدمه االبن األكرب الذي يسري على رأس 

احملزونني، وخيلف املرحوم كرب للبيت، وحترق اجلثة بينما يطوف أهل امليت حول احملرقة،ال يف اجتاه عقارب 
الساعة الذي يبشر بالسعادة، وإمنا يف عكس اجتاه سريها،وبعد ذلك، يغتسلون ويعودون إىل البيت يف 

موكب يتقدمه هذه املرة أصغر األبناء سنا. ويف اليوم الثالث من حرق اجلثة  تلقى العظام يف النهر،ويفضل 
أن يكون �ر الكنج حيث ال يزال يوجد على ضفتيه أدراج" اجلوط" واليت تسري احلركة إىل النهر.كما فعلت 

منذ آالف السنني،وملدة عشرة أيام يواصلون سكب املاء،وتقدمي القرابني من كرات األرز وقوارير اللنب 
للمرحوم،ويف هذا الوقت أو بعد متام السنة يتم القيام مبا يسمى"بالسبندكرانا" اليت جتعل امليت يتناول  البندا 

(أقراص األرز) مع أسالفه أو أسالفها فيما يسمى(الشرذا) كل شهر، وهم يعتقدون أن الروح  أتكتسب 
71Fبدنا رقيقا ميكنها من القيام بالرحلة إىل "عامل اآلباء."

72 

 الرهبنة الفرع السابع:

 أحكام األدوار األربعة للحياة اهلندوسية: اهلندوسية تقسم حياة اإلنسان إىل أربعة مراحل تستغرق مخسا 
وعشرين سنة باعتبار أن متوسط العمر مائة عام،  كما تضع لكل مرحلة أحكام خاصة با. 

 المرحلة األولى: مرحلة التربية والتعليم

يبدأ هذا الدور من مثاين سنوات إىل أربع وعشرين سنة. ومن آكد الواجبات هلذا الدور أن يتجنب الطالب 
استعمال العطور والتزيني الظاهري، ويبتعد عن النساء. 
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  المرحلة الثانية: الحياة العائلية

يف بداية تاريخ الرهبنة كان يفضل الرهبنة على تكوين العائلة. ولكن أل�ا أنتجت آثارا سلبية كثرية، فقد 
عدل عنها. وأصبح ينصح بالزواج وتكوين األسرة، وكان "منو" هو أول من دعا إىل ذلك. 

 المرحلة الثالثة مرحلة التربية الجسدية والروحية

يقول "منو" "إذا بلغ اإلنسان من العمر عتيا، وابيض رأسه، وتغضن وجهه، وولد أوالد ألوالده جيب عليه 
أن يرتك احلياة الدنيوية،ويتوجه إىل الغابة،ويصحب معه زوجته إذا رغبت يف ذلك،أو يرتكها عند 

أوالدها.ويعيش على الثمار والغالت اليت تنبتها األرض،ويلبس جلود الغزال،ويستحمكل يوم،ويرىب شعر 
 72F73".رأسه،ويوفرحليته،وشواربه،وال يقلم أظفاره

ويقول:"وال يبايل بالراحة اجلسدية، ويعيش حياة بر جمارية، يعين ال يقرتب من زوجته إن كانت معه، وينام 
73Fعلى األرض، ويتخذ من أصول الشجرة بيتا،ويستظل بظلها".

74 

 المرحلة الرابعة مرحلة دور الحياة الرهبانية

يف هذه املرحلة يصل اإلنسان إىل الكمال الذي ينشده. فرتفع عنه التكاليف، ويتحد مع اهللا تعاىل. ويصبح 
معبودا لدى،وعليه أن حيلق حليته وشواربه،ويقلم أظافره، وحيمل معه الكشكول، وعليه أن يتسول يف اليوم 

مرة واحدة فقط. 

وخيصص "ديانند" احلياة الرهبانية الكاملة لطائفة الربامهة فقط، إذ أ�م أفضل اخللق على اإلطالق،وأفضل 
74Fاألعمال البشرية هو اختيار احلياة الرهبانية،فوجب أن تكون مقصورة على طائفة الربامهة.

75 

-طرق النجاة  

-طريقة العمل 

طريقة قدمية جذا،ومن املمكن تسميتها بطريق الطقوس،ال سيما الطقوس املنزلية، وهي تتمتع فضال عن 
كو�ا متبعة من قبل األكثرية الساحقة من الناس، مبزايا ثالث: فهي عملية، وقابلة للفهم، وتتمتع مبصادقة 
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العادات القدمية (دارما) عليها.إنه ليست طريقة عاطفية بامتياز، إال أ�ا ليست فكرية بالكامل، إ�ا اإلتباع 
املنهجي للطقوس والشعائر والواجبات الدنية اليت تكسب املرء حسنات أكثر. 

وهذه الطقوسلم تبقى ثابتة، بل تعرضت إىل عدة تغيريات،وراحت تشريعات متنوعة تنبثق تدرجييا إىل 
 ق 200الوجود. حيث راحت متزج العادات القدمية مع اجلديدة، مثل قانون "مانو" اليت وضعت حوايل 

م. 

ومن بني أكثر الطقوس أمهية، لدينا تلك اليت تعقب الوفاة،وتتوجه إىل أرواح األجداد باخلدمة 
والرعاية،ويطلق عليها اسم طقوس "الشرادا".بدون هذه الشعائر يبدو ملعظم اهلندوس أن فرتة وجود النفس 
يف احلياة اآلخرة كسلف مقدس سوف تتصر،وسيكون عليها الدخول يف مباشرة يف دائرة الوالدة، والوالدة 

الثانية وفقا لقانون كارما. 

إن طقوس" الشرادا" اليت تتكون من رفع الصلوات الدورية،وتقدمي مواد الطعام، هي ضرورية لكينونة أرواح 
75Fاألجداد وبدون هذه الرعاية ،تور قواها وتنهار وتفشل فشال ذريعا وتنجرف باجتاه الهول.

76 

- طريقة العلم 

 يقوم حل مسألة احلياة، من خالل طريقة املعرفة أو العلم، على األفكار املبثوثة يف "األوبانيشاد"،إن 
أوالئك الذين يتشاركون ذلك اهلوى املعريف "لألوبانيشاد" هم وحدهم من يستطيع إتباعها والسري يف 

طريقها. 

على عتبة طريقة العلم جند أن فرضية تقول أن سبب البؤس اإلنساين، هو اجلهل "أفيديا" أو "الالحكمة أو 
عدم اإلبصار".فاإلنسان يتلفع جبهل مطبق عموما خبصوص طبيعته، وهذا ما جيعل كل أفعاله ذات توجه 

خاطئ، ليست اخلطيئة األخالقية إذن هي أصل البؤس اإلنساين والشر وإمنا اخلطأ العقلي. 

76Fتتفق مجيع األنظمة الفلسفية اهلندوسية على هذا االفرتاض املسبق،إ�ا وجهة نظر مميزة للهندوس.

77 

- طريقة التقوى 

هذه احلياة خاصة بعوام الناس، وقد أشار "مانو" إىل هذه الطريقة من النجاة،حيث ظهرت طريقة التقوى 
او "مارغا".ومن املمكن تعريفه" باعتبارها انقطاعا لعبادة ألوهية معينة والتعبري عن االمتنان والشكر 

ملساعدتا املوعدة أو اليت مت تلقيها. وهي غالبا ما تتخذ شكل حب موجه إلله أو إهلة جيري من خالله 
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تسليم النفس هلذه األلوهة وما يرافق ذلك من سلوكيات سواء يف طقوس التعبد أم يف التفكري واحلياة 
 77F78".اخلاصة

يف اهلندوسية الشعبية،كانللبهاكتية تأثري كبري على األشكال اخلارجية للدين فقد ظهرت فرق وطوائف 
خمتلفة كثرية تسعى لتحقيق اخلالص من خالل التقوى، ويف الوقت نفسه ال تنكر مشروعية طريقة األعمال 
وطريقة العلم. بل رمبا جرى االعرتاف بتفوق هاتني الطريقتني، مع التوكيد على أن تقوى اآلهلة هي طريقة 

78Fصحيحة وتؤدي للخالص.

79 

-طريقة الحب 

هي تلك العاطفة القوية هللا تعاىل، واملتدفقة حنوه دائما،جاء يف "با غافاد بورانا":" كما تتدفق مياه �ر 
الغانج بدون توقف حنو احمليط،كذلك، فور مساع احملبني لصفايت، تتحرك قلوبم –باستمرار ودون توقف-

79Fحنوي، حنو الكائن األمسى الساكن يف قلوبم."

80 

وعن طريق احلب يعرف اهللا، وتبتهج النفس، وحيدث اخلالص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.4/95، املصدر السابق،  السواحفراس 78 
.96 /4،املرجع نفسه،السواحفراس 79 

..63-62هوسنت مسيث، أديان العامل، ص 80 
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أحكام األسرة المطلب الرابع:

النكاح  الفرع األول: 

النكاحفي اهلندوسية يتم بثالثة طريق وهي: إما البحث عن الزوج للبنت أو الغصب، أو أن يقدم ابنته 
هدية للعامل. وكان حفل الزواج يعقد يف بيت العروس،حيث حيضر الزوج مع أصدقائهوأقاربه،فكانت تشعل 

النريان يف مكان طاهرمن البيت،ويصب فيها السمن اخلالص من البقرة، ويربط ذيل كل من العروسني 
باآلخر،ومها يطوفان حول النار عدة مرات،ورجل من الربامهة يقوم بقراءة بعض فقرات من الفيدا. 

 تعدد الزوجات  الفرع الثاني:

 اهلندوسية جتيز تعدد الزوجات، رغم أن "الفيدا" حتث على االكتفاء بزوجة واحدة. وكان أبطال اهلندوس 
80Fمشهورين بالتعدد، فهذا "أرجنا" كانت له عدة زوجات،و"كرشنا" كانت له سبعة عشر ألف زوجة.

81 

نكاح األرامل  الفرع الثالث: 

ال جند يف" الفيدا" ذكر لنكاح األرامل، بل إن تعاليم "الفيدا" حتث األرامل على اختيار املوت مع الزوج 
املتويف.فكانت املرأة اهلندوسية جتلس مع زوجها املتوىف على النار وحترتق معه.ويعترب هذا من أعمال الرب 

والفضيلة للمرأة اهلندوسية. 

 وهذه العادة كانت سائدة يف أحناء اهلند، ولكن اآلن القوانني اهلندية متنع هذه العادة البشعة. كانت 
م. 1829احلكومة الربيطانية هي أول من سنت قانون التحرمي يف 

واألرملة اليت تبقى على قيد احلياة تعيش حياة قاسية، يقول "منو":" جيب على األرملة أن تعيش على 
اخلضراوات،وتضعف جسمها، وال تفكر يف زوج آخر". 

 حىت البنت اليت مات عليها زوجها قبل الدخول با حيرم عليها أن تتزوج برجل آخر،وخاصة إذا كانت من 
طائفة الربامهة، والكشرتية، والويش.أما الرجل فيجوز له أن يتزوج بامرأة أخرى، إذا ماتت زوجته األوىل، إال 

81Fأن "ديانند" ينكر ذلك.

82 

تحريم القرابة في النكاح  الفرع الرابع: 

                                                           
.84-83، صدراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند حممد األعظمي،  81 
.86-84 صاملرجع نفسه، حممد األعظمي، 82 
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يقول "منو" :"يتزوج من املرأة اليت ال تتصل قرابتها بالزوج من جهة األب أو األم إىل سبعة أجيال 
82Fماضية."

83 

 الزواج في السن المبكرة الفرع الخامس:

البنت اليت مل يتزوجها أبوها أو أخوها األكرب للسنة العاشرة من عمرها،وهيفي سن البلوغ، كلهم يدخلون 
83Fالنار. وأما "منو" فيشرتط مضي ثالث سنوات بعد البلوغ للزواج.

84 

 المتعة  الفرع السادس: زواج

كذلك جيوز للرجل الذي ماتت زوجته أن يتمتع  ويبيح "ديانند" املتعة لألرامل وغريها،وحيرم الزواج الثاين،
84Fباملرأة املتزوجة لتلد له مرتني،وأربع مرات ألربع نساء.

85 

الحجاب  الفرع السابع: 

املرأة اهلندوسيةمل تكن تتحجب حبجاب معروف،وهلا أن تتلط بالرجال يف حاالت منها: حفالت 
85Fالزواج،وتقدمي القرابني لهلهلة، كما جيوز هلا أن ترقص أمام الصنم للحصول على رضائه.

86 

االعتزال في حالة الحيض  الفرع الثامن: 

يقول "منو":"جيب على املرء أن حيذر من املرأة يف حال احليض، فال ينام معها،وال جيامعها، فإن من فعل 
 86F87".ذلك يبتلى بالضعف يف اجلسم والباءةوالنظر، كما ينقص من عمره

 

 

 

 

                                                           
.86،صاملصدر السابق حممد األعظمي،  83 

 84نفس املكان.

 85نفس املكان.
.87حممد األعظمي، املرجع نفسه.ص 86 

 87 نفس املكان.
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 الفرق الهندوسية المطلب الخامس:

87Fهناك الكثري من الفرق يف اهلندوسية،حىت شبهها غوستاف لوبون "بورق الشجر يف غابة كبرية."

88 

وميكن التعرف على اهلندوس املنتمني للفرق من خالل العالمات اليت حيملو�ا،فإذا كانوا من أتباع فشنو 
فلهم عالمتان متوازيتان من وشم ترايب أبيض ينحدر من خط الشعر حىت قصبة األنف مع خط راسي 
يربط بينهما يف األسفل مع إضافة عالمة مميزة خاصة بالفرقة اليت ينتمون إليها،كذلك،سيميزهم عقد 

ومسبحة حباتا مصنوعة من شجرية مقدسة عند فشنو،أما إذا كانوا من أتباع شيفا فهم يضعون ثالثة 
خطوط أفقية متوازية من وشم ترايب على جباههم،ويلتحق اهلندوسي بفرقته الدينية عن طريق الرتسيم 

88Fالديين،والعنصر احلاسم فيها هو اتصال العضو بالصيغ املقدسة لفرقته عن طريق املعلم الروحي.

89 

فرقةفشنو الفرع االول:

 يعتقد أتباع هذه الفرقة أن اخلالق هو "فشنو" هو اخلالق واحلافظ، ويصفونه بكل صفات الكمال اإلهلي. 
 يراقب من  انهوكان هو املعبود الوحيد،ولكن مع مرور الوقت أصبح "كرشنا" ينافسه يف هذه الوظيفة

السماء، وكلما شاهد قيما يف خطر أو خريا يف تلكه، دفع بتأثريه احلافظ دفاعا عنها. ولذلك، فهو ينافس 
"شيفا" يف شعبيته بني العامة، وجتتذب قصص نشاطاته اإلهلية أتباعا متزايدين. عادة ما جيري متثيله بأربعة 

أذرع، حيمل يف ذراعني منها شعارات ورموزسلطته امللكية وهي الصوجلان وقرص الرمي، ويف اآلخرين 
شعارات قوته السحرية وطهارته وهي اللوتس والصدفة يعلو رأسه تاج عال وإكليل، وقدماه 

زرقاوان،وكسوتصفراء،وله عينا اللوتس اللتان يعجب بما اهلندوس كثريا. 

حيدد عدد جتسدات "فيشنو" تقليديا بالعدد عشرة، ولو أن االعتقاد الشعيب يوسع العدد إىل أكرب من 
ذلك. وهناك تسعة من التجسدات الواردة يف القائمة التقليدية قد سبق  هلا أن حصلت، بينما ال تزال 

العاشرة على الئحة االنتظار. وهو الذي سيكون يف شخص (كالكي) وهو عبارة عن مسيح منتظر بسيف 
من هلب، ميتطي حصانا ابيض، سيأيت إىل إنقاذ الفاضل وتدمري الشرير يف �اية الدور الرابع للعامل دور 

التفسخ واالحنالل. 

ما هو مهم هنا هو أن بوذا موجود يف الالئحة، ويشك املرء يف أن إضافة اسم املؤسس العظيم للبوذية إىل 
جتسدات "فيشنو" هو مناورة تكتيكية صممت بنجاح ملصاحلة البوذية واهلندوسية. 

                                                           
.611حضارات اهلند، ص  88 

.135جفري بارندر،املعتقدات الدينية لدى الشعوب،ص 89 
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89Fعلى أن التجسدات األكثر شعبية مبا ال يقارن هي تلك اليت لراما وكريشتا.

90 

ومن أهم عقائد فرقة "فشنو" هي: 

-مشيئة اهللا غالبة على كل شيء. 

- النجاة حتصل حىت يف الدور الثاين من العمر، بدون الدخول يف الدور الثالث أو الرابع. 

- من ملك نفسه ملك غريه. 

90F-روح واحدة تنتقل يف مجيع املخلوقات.

91 

فرقة سيفا الفرع الثاني:

نسبة إىل اإلله "شيفا"، وكانت هي املسيطرة على الموعات األخرى خالل األلف سنة اليت أعقبت عام 
م  تلك العالقة بني النشوة 12 إىل 7م، ومكان الشيفايتيون هم من طوروا إبان الفرتة من القرن 100

اجلنسية والدين،واليت برزت بشكل واضح يف طقوسهم "الشاكتية" "نسبة إىل شاكيت قرينة شيفا" وعمارتم 
م وحىت اليوم جاء دور الفيشنوية  كسب اجلزء 1100وفنهم يف النحت واألدب، مث أخلو املشهد. فمنذ 

91Fاألكرب من عامة الشعب،ووجد فيض من أدب جديد اعترب سببا ونتيجة يف آن معا لكل ذلك.

92 

 هذه الفرقة كانت معرفة يف السند، وهلا ذكر يف "ريج فيدا"،ومن أهم معتقداتا: 

-أ�ا تؤمن بان "شيفا" ليس له وجود وال عدم، وهو حميط بكل شيء. 

ومن أعمال هذه الفرقة: أ�ا فضل اجلوع على الشبع،وإن احتاجت إىل األكل تأكل يف اجلماجم، 
وتستأنس بالوحشة القاتلة،كما حتب البقاء ساعات يف حمالت حتريق اجلثث. 

وقد انتشرت هذه الفرقة يف اهلند أكثر من غريها،وتوجد هلا معابد خاصة يف كل اهلند يرجع تاريخ بعضها 
92Fإىل ما قبل املسيح.

93 

يقول" كرشنا":لقد شرع اهللا أديانا خمتلفة مبا يتناسب ما األمناط املختلفة من البشر، ومع األزمنة املتغرية 
والبلدان املتنوعة،كل العقائد ليست أكثر من طرق متعددة، والطريق ليس حبال من األحوال اهللا نفسه. 

                                                           
.126-4/124فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان، 90 

.89-88.صدراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلندحممد األعظمي،  9191 
.4/116  املرجع السابق،فراس السواح، 92 

.89.صدراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلندحممد األعظمي،  93 
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واحلقيقية أنه ميكن لإلنسان أن يصل هللا إذا اتبع بكل إخالص وصدق،ومن صميم القلب أي واحد من 
تلك الطرق، بإمكانك أن تأكل الكعكة ذات الكرمية إما بالقطع من سطحها أو بالقطع من جانبها،ويف 

93Fاحلالتني ستذوق نفس احلالوة."

94 
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تمهيد 

كانت اجلينية عند ظهورها إىل الوجود،مثل البوذية العظيمة اليت نشأت حوايل الفرتة الزمنية نفسها،ردة فعل 
على امليول اليت أطلقها الربامهة،ويف بعض األحيان ضدها. 

وكانت احلالة يف اهلند حينئذ حوايل القرن السدس ق م قد أصبحت غري ثابتة، فقد سبق للغزو اآلري أن 
وصل �ايته منذ زمن طويل،ووصل نظام القرابني الربامهاين ذروته يف وادي "الغنج" مث بدأ يواجه تغيريات 

أوحت بتحول من املمارسة الظاهرية إىل املمارسة الباطنية،مما أدى إىل توقفه يف حالة تشبه الفوضى 
واالضطراب، وكان آخر من احنىن للقوة اآلية يف املناطق الواقعة إىل الشمال من "الغنج" وبعيدا إىل الشرق 

قد أخذ يتعثر يف مقاومة لغة اآلريني وعاداتم وديانتهم، بينما كان نظام الطبقات االجتماعية لأليام 
الالحقة ال يزال يف طول التشكل، وعندما طرحت طبقة الكهنوت مزاعمها العريضة يف التفوق الروحي 
واالجتماعي بادر الكثريون من أصحاب املراتب النبالء،وهم الطبقة اليت كان "ماهافريا" مؤسس اجلانية 

عضوا فيها.إىل مقاومة هذه املزاعم.أما"الكشاتريا" فكانوا يف ذلك الوقت نشيطني وقادرين يف النقاشات 
الفلسفية كما تشهد على ذلك مصنفات "األوبانيشاد"،ووجد العديد منهم يف الربامهانية نظاما من الفكر 

أعطاهم مهلة للتوقف عند عدد من النقاط، ووجدت العقول الصلبة من بينهم رفضا للمثالية القائلة بوحدة 
الكون، وهي اليت أرجعت العامل اليومي املادي إىل كيان وحيد جمهول،وكانت هناك نفوس أمينة عملية 
وواقعية يف نظرتا،قد أعلنت أن ما هو غري  حقيقي هو هذا الربامهان الذي كثر احلديث حوله،وليس 

باألحرى العامل املادي.لقد بدا هلم أن كل شيء حي، وكل مناحي الكيانات األخرى، تتمتع باحلقيقية و 
الواقعية اليت تتبدى لنا منها. فالناس، ونفوس الناس، واحلجارة...يدخلون يف خربتنا عنهم كحقائق واقعية 

مستقلة بذاتا،واتذ الصراع ضد املثالية القائلة بوحدة الوجود عند الربامهة صورة إنكار حلقيقة مجيع األرواح 
املفرتضة يف العامل، بغض النظر عن تعريفها أو تسميتها، مبا فيها الكيانات اإلهلية،وقد قاد هذا املوقف يف 

النهاية إىل اإلحلاد ونكران الكائن األمسى. 
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 المطلب األول: المؤسس

حياة جانتا الفرع األول:

 يدعي اجلانتيون أن يد�م قدمي،كقدم العامل، والزعيم األخري الذي جدد أصوهلا ونشر عقيدتا هو "مها 
 ق م). والذي كان معاصرا لبوذا. فحصلت بينهما معارك كثرية،ونقده بوذا 486-540بري سوامي" (

فيبعض خطبهن . 

وقد تقدم  "مها بريا سوامي" ثالث وعشرون "تري شنكر" (الرسل الذين يعتقد فيهم اجلينيوناأللوهلية" وكان 
آخرهم "مهافريا" وهؤالء كانوا كلهم يف فرتة واحدة من الزمان  ومن بني كل اثنني منهم يستغرق ماليني 
السنني بل قد يعجز الرياضي عن ضبطه.يقول "ال ال ديوان جند" يف كتابه "هل اجلينية أزلية":'إن هذه 

 94F95".الدنيا قدمية أزلية،ال بداية وال �اية  فكذلك اجلينية

مث انقسمت كل إىل قسمني:الدجامربيةوالشوتامربية،مث انقسمت كل منهما إىل قسمني قسم يعبد 
األصنام،وقسم حيمرها، فالقسم الذي حيرم  عبادة األصنام من الدجامربية يسمى" تارانبنتحص" ومن 

95Fالشوتامربية يسمى "داس".

96 

كان مهافريا ينتمي إىل تلك الموعة اليت رفضت الربمهية وتبنت موقفا شبيها مبوقف فلسفة "الساخميا" 
املعارضة ملبدأ وحدة الوجود.ومعىن "مهافريا" أي "اإلنسان العظيم"أو "البطل"وامسه احلقيقي هو" نا تا بوتا 

م. وتلف الغموض حياته وتربيته. 527 ق م وتويف 599فارذامانا" ولد يف 

يقال أنه ترعرع وشب يف بالطات اهلند القدمية،مث تزوج ورزق بابنة،لكنه مل يكن راضيا عن حياة 
األمري،وبعد وفاة والديه (تقول األسطورة أ�ما ماتا عن عمد منهما،عن طريق اجلوع الذايت الطوعي) تلى 

عن حياة األمراء، وكان عمره الواحد والثالثني، والتحق بالرهبان،خارج املدينة،ومارس الزهد الصارم، 
وحارب جسده،الذي ينظر إليه إىل أنه هو سبب األمل. 

وبعد أشهر من انضمامه إىل رهبنة" بارشافا"، كان "ماهافريا" قد أحلق كل األذى جبسمه،حىت وصل إىل 
درجة أن خلع رداءه وانطلق يتجول يف رحلة وهو عار متاما،راح جيوب السهل والقرى وسط اهلند سعيا 

للتخلص من دورة الوالدة واملوت والوالدة  الثانية.كان يعتقد بأمرين مها: 

 - إنقاد نفس املرء من الشر (أي تطهري النفس من املادة امللوثة).مستحيل دون ممارسة أقسى أنواع الزهد. 
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- احلفاا على طهارة النفس وكرامتها يتضمن ممارسة األهيمسا" أي عدم إحلاق الضرر أو األذى بأي من 
املخلوقات،مل يكن أي من هذين املعتقدين جديدا، إذ أن "ماهافريا"أخذمها عن أسالفه يف التقليد الفكري 

الذي أصبح امسه مرتبطا به اآلن.لكن اإلميان واإلخالص اللذين عاش بما هذان املعتقدان كانا رائعني. 

خالل تنقالته،مل ميكث أبدا أكثر من ليلة واحدة يف قرية أو أكثر من مخس ليال يف بلدة،لقد كان مصمما 
على عدم إقامة أي ارتباط بأي مكان أو جمموعة من الناس ميكن أن يشدوه إىل العامل و إىل مسراته، يف 

أشهر الفصل املطري األربعة فقطة كان ميكث يف املكان نفسه طوال هذه املدة، الن الطرق و الدروب 
تكون زاخرة باحلياة آنئذ بينما يتطلب مبدأ "األهيمسا" منه البقاء يف حالة سكينة حىت ال يؤدي أيا من 
أشكال احلياة اليت تدب على األرض. تستحق املقاطع التالية ،اليت هي من  أقدم وثائق "اجلانيا" دراسة 

�ا تشكل سجال فريدا للتوافق مع املبدأ، توضح الموعة األوىل من إدقيقة، فكل عبارة فيها هلا مكانتها، 
هذه املقاطع بصورة بليغة االحتياطات غري االعتيادية اليت اتذها "ماهافريا "كي ال يلحق األذى،بطريقة 

مباشرة أو غري مباشرة بأي شيء حي. 

كان يف مسريه يتأمل بعينني مثبتتني على مكان مربع لطول إنسان أمامه،حمدقا يف طريقه باهتمام،كان 
يلتفت قليال إىل جانبه،وقليال إىل الوراء أو يسري حبيث ال يطأ أي شيء حي.  

أصناف عديدة كانت تتجمع فوق جسمه،كائنات حية تزحف هنا وتزحف هناك مسببة له األمل،لكنه 
كان ميارس ضبط النفس حبيث ال يقوم حبك جلده. 

وجتول ذلك املعظم يف املكان ببطء دون لن يتوقف عن التأمل، وتسول طعامه دون أن يقتل أية خملوقات 
حية. 

مقاطع أخرى ميكن أخرى ميكن تكثيفها يف الصورة التالية: الظاهر أن "ماهافريا" جعل من ممارساته عند 
مسريه مكن محل مكنسة ناعمة لكنس الدرب كلما كانت تغطيها احلشرات،كان ينظف األرض عندما 

يستلقي للنوم أو الراحة خارج البيت،كما كان يتفقد فراشه داخل البيت ليتأكد من انه خال من البيوض 
والكائنات احلية. وقد رفض كل أنواع الطعام النيئ ،ومل يقبل يف طاسة التسول سوى الطعام املتبقي واملعد 
أصال لغريه.لقد كان يعترب نفسه مسؤوال فيما لو قام أحدهم بزهق  روح شيء ما ليقدمه له،فيكون بذلك 
سببا يف مقتل كائن حي قد تأثر بالبيض أو الرباعم،أو الديدان،أو املن،أو نسيج العنكبوت أو أي شيء 
آخر. فّإذا كان حيمل قطعة قماش يستعملها لتصفية املياه قبل شربا، ويتفقد وعاء الطعام دائما لريى ما 

إذا كان ذلك قد حصل، فإنه يزيل األجزاء اليت حتتوي هذه األشياء قبل قيامه بأكل ما تبقى "بتحرز 
وحذر". 
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أما فيما بتعلق بالدقة اليت مارس با زهده ونسكيته، فإن جمموعة املقاطع التالية هي شهادة كافية على 
ذلك:" هذه هي القاعدة املتبعة من قبل ذلك املعظم: عندما يكون الفصل البارد يف منتصفه يقوم ذلك 

الذي ال بيت  له بالتنقل والتجول نازعا رداءه عن جسده وباسطا يديه دون االتكاء على جذع الشجرة. 

عندما تب الريح الباردة اليت يشعر املرء با بأمل،يقوم بعض الرهبان الذين ال مأوى هلم باللجوء عندئذ إىل 
ملجأ يف الطقس البارد املاطر محاية من الريح.سنرتدي املزيد من الثياب،ونوقد اخلشب، أو أننا سنتمكن 
من حتمل األثر املؤمل جدا للربد، وحنن مكتسون جيدا،لكن مل يكن ذلك املعظم راغبا يف أي شيء، لقد 

عاين وهو رابط اجلأش،حمتقرا كل أنواع املالجئ. 

ويف بعض األحيان من الفصل،كنا جند ذلك املعظم وهو يف حالة تأمل يف الظل، ويف الصيف يعرض نفسه 
للحرارة، حيث كان جيلس مرتبعا يف الشمس. 

مل يكن املعظم يطلب النوم بقصد املسرة،فقد أبقى نفسه مستيقظا،ونام قليال فقط. 

مل تكن املقيئات واملسهالت وذهن اجلسد بالزيت واالستحمام وغسل الشعر بالشامبو وتنظيف األسنان 
96Fكلها مل تكن مستوجبة لديه."

97 

لقد امتنع عن التحدث أو السالم على أحد خشية إقامة روابط شخصية مقبولة مع أي شخص،وهذا ما 
أحلق به الكثري من سوء الظن من قبل القرويني السائلني،لكنه كان يتحمل كل أنواع التهجمات بال مباالة 

صلدة." 

وجتول احلكيم دون أن يلقي باإلهانات ال حتتمل، ومل جتذبه حكايات الرواة وال األغاين، وال اإلشارات، و 
ال القتال يف الساحات أو مباريات املالكمة.  

كانت الكالب تعضه وتامجه، وأناس قليلون فحسب هم الذين مل يهامجوه، ومل يدفعوا الكالب إىل 
عضه.كان البعض يضربون الراهب، وهم يصرخون "خوكخو" ويدفعون بالكالب لتعضه. 

 مرة كان جالسا بال حراك، فقطعوا اجزاءا من حلم جسده،واقتلعوا شعره، وغطوا جسمه بالرتاب،كانوا 
يقذفون به يف اهلواء ويدعونه يسقط على األرض، أو يضايقونه يف جلسته الدينية،لقد تواضع ذلك 

املعظم،وأهان نفسه بتخليه عن العناية جبسده. 
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واصل" ماهافريا" تنقله وجتواله ما يقرب من اثنيت عشرة سنة، وهو حيافظ على متسكه بانضباط للذات ال 
يقهر، وكان أمله احلصول على اخلالص أو التحرر.أما الرتبة النهائية اليت كان يسعى إليها فلم متتنع عليه،بل 

سنحت له أخريا. 

وهكذا اصح "ماهافريا" اجلينا" أي املنتصر أو القاهر، وأصبح أتباعه اجلاينيني،ألنه كان قد حقق "انتصارا" 
تاما على جسده، وعلى رغباته اليت تقد املرء، وتربطه بعامل املادة واخلطيئة هذا. 

حبصوله على هذه التجربة اليت مر با وأمضى اثنيت عشرة سنة، وهو يعيشها،بدا "ماهافريا" يبحث عن 
الناس لتعليمهم، وأعقب ذلك حتويل العديد منهم إىل طريقة حياته. وبعد ثالثني سنة من التنظيم ولتعليم 
الناجح. أقدم "ماهافريا"، وهو يف سن الثانية والسبعني، ومبوجب طقس الاعة الطوعية الذاتية(سال خانا) 
على "قطع روابط الوالدة والشيخوخة والوفاة"وأصبح يف النهاية متحررا أو متخلصا من كل أشكال األمل. 

وطبقا لكل الفرق اجلاينية، فإن ماهافريا يستمع اآلن بأعلى درجات الربكة يف مكان اللجوء 
97Fاملسمى"إيساترباغبهارا" يف حالة تضع لوالدة ثانية بعد اآلن.

98 

تباع  بعد ماهافيرا األ:الفرع الثاني

كان االنطباع الذي تركه "ماهافريا" على أتباعه عظيما حبيث أفسح الال لظهور األساطري حوله 
بسرعة.ففي الوقت الذي كان فيه األتباع يستقلون هن اهلندوسية (على الطريقة الربوتستانية) كانوا منشغلني 

حبياكة قصصهم حول األصل اإلهلي "ملهافريا"وصفاته. 

 لقد مت اعتبار والدته شيئيا خارقا للطبيعة،وجرى إعالنه بأنه األخري يف سلسلة طويلة من الكائنات 
املخلصة املسماة "تريثا نكارا".لقد احندر من السماء ليدخل رحم امرأة،وعندما اكتشفت اآلهلة أن تلك 
املرأة كانت من مجاعة الربامهة، وبالتايل جديرة حبمل "املصحح" املستقبلي للربامهة، قاموا بنقل اجلنني إىل 

رحم امرأة من طبقة "الكاالكشاتريا" فشب طاهرا بال امث( إذ إن ذلك املعظم كان يدع أي شيء آمث).وكان  
كلي املعرفة. 

إال أن مكانة "ماهافريا" أصابا الغموض مبرور الوقت بسبب التعظيم الذي منح لرجال "التريثا نكارا" 
الثالثة والعشرين الذين سبقوه كما كانوا يظنون. وكان "لبارشفا" سله املباشر الشخص الثالث والعشرون من 

بني أوالئك الذين جيدون "خماضة النهر" (وهذا ما تعنيه كلمة ثرثا نكار).كان له معبد ضخم شيد تكرميا 
له على جبل "باراسناث" حامال امسه، ومعابد أخرى يف أماكن خمتلفة. 
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انقسمت الديانة اجلانتية يف وقت مبكر من تارخيها حول مسالة ارتداء املالبس،فاتذت مجاعة 
"الشفيتامبارا" أو اللباس األبيض " وهم الذين كانوا ليرباليني، موقفا يقتضي ارتداء وثوب واحد على األقل، 
بينما تبىن "الدجيامربا" موقف أكثر تشدد وصرامة اكتسبوا امسه منه، ويقضي بالتجول "وهم يرتدون اهلواء" 

كلما كانت  الطقوس الدينية تقتضي ذلك، عندما يكون هناك سبب ديين لذلك. ومبا أن "الشفيتامبارايون 
"كانوا يعيشون يف الشمال يف استكانوا قليال لكل من الرياح الباردة والتأثريات الثقافية واالجتماعية لسهل 

�ر "الغانج".أما "الدجيامبارا" الذين مل ينظر إليهم بعني الريبة من قبل سكان األراضي اجلنوبية من 
"الدرافيديني"،فقد احتفظوا بسهولة أكرب باملواقف األقدم واألصلب على مدى السنني. 

يوجد اختالف آخر يتمثل يف حقيقية أنه بينما قبل "الشفيتامبارايون" النساء يف نظامهم الكهنويت مفرتضني 
أ�ن ميلكن فرصة الختبار "املوكشا"،متسك "الدجيامبارايون"  باحلكم الشهري الذي أطلقه "ماهافريا" والقائل 

"بان النساء " أكرب اإلغراءات يف العامل، وسبب كل األفعال اآلمثة". ولذلك، فهي ممنوعات من دخول 
املعابد أو احلياة الكهنوتية. وتصور وجهة النظر األخرية النساء بأ�ن عاجزات عن حتقيق النجاة واخلالص 

حىت يولدن يف صورة رجال، وهذا هو أملهن الوحيد. 

مث إن هناك فرقة جانتية أخرى، وهي فرقة "السثاناكفاسيس" اليت ال تسمح بوجود األصنام، وليس عندهم 
معابد فهم يتعبدون يف "كل مكان" وال سيما من خالل التأمل ومراقبة النفس. 

 على العموم، مل يكن هناك تفريق حاد بني الرهبان "اجلانتني" والناس العاديني، وال تزال العادة جارية بان 
يصوم الناس العاديون كما يفعل الرهبان، ولو مرة يف السنة، والرهبان أناس عاديون تبنوا ضبطا للنفس اشد 

قسوة. ويشارك الناس العاديون يف املناسبات املتكررة يف التقومي الديين اجلانيت. ففي اليوم األخري من 
سنتهم، ويصادف �اية شهر آب، ميتنع الرهبان واألناس العاديون على سبيل املثال، عن كل أنواع الطعام 

والشراب ويسددون ديو�م، وخيصصون وقتهم ملراجعة أعماهلم السيئة، ويعلنون التوبة عنها، وعن كل 
الساعات اليت أمضوها بشكل خاطئ "أي هدروها) طالبني املغفرة والصفح عن تلك األخطاء، ويعقب 
فعل التوبة" باروشانا" اجلماعية يف اليوم التايل فرتة من الفرح واالبتهاج. انه عيد رأس السنة اجلدية عن" 

اجلانتيني"، وحتدث احتفاالت أخرى يف فرتات متباعدة أكثر. ففي منطقة ميسور،على سبيل املثال،حيث 
تقيم أعداد مهمة من "الدجيامباريني"جيري يف ذهن رأس التمثال املصمت "جلو ما تيسفار" البالغ ارتفاعه 

سبعة ومخسني قدما. بدءا من قمة السقالة الواقعة خلفه، وذلك كل اثنيت عشرة سنة مرة، ويدهنونه خبلطة 
تبلغ كميتها ما يزيد على ألف جرة من احلليب، واللنب الرائب، والصمغ الصنديل وسط صيحات املرح و 

اهلتافات "جلاينا" من قبل احلضور الوقوف الذين يأملون يف زيادة حسناتم من خالل هذا التعبري عن 
االمتنان. 
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يف غضون ذلك كان للفلسفة "اجلانتية" بعض التأثري على الفرك اهلندي عموما، وال سيما يف جمال املنطق، 
ومتثل هذا التأثري يف التصدي ألي توجه لتحميل األشياء ما ال حتتمل. فاملنطق" اجلانيت" يعترب كل أنواع 

املعرفة بأ�ا نسبية وعابرة، إذ نستنبط اإلجابة على أي سؤال بنعم أول ال يف آن معا. وليس هناك فرضية 
صحيحة باملطلق أو خاطئة باملطلق،"واجلانتيون"مغرمون بتوضيحاتم القدمية خبصوص اخلطأ املنطقي 

املوروث يف كل أشكال الفكر اإلنساين مثال ذلك حكاية الرجال العميان السنة الذين وضعوا أيديهم على 
أجزاء خمتلفة من جسم الفيل واستنتجوا،كل مبا يرضيه.فالذي ملس أذن الفيل قال إنه مروحة، والذي ملس 

جدعه قال إنه حبل، وهكذا، إن النفس احلرة املطهرة اليت انتقلت إىل جنة "اجلانتية"،هي وحدها من ميلك 
98Fاملعرفة التامة.

99 

تدوين علوم ماهافيرا الفرع الثالث:

 بعد وفاة املؤسس قام احلفاا والرهبان يعلمون الناس "داود شانك" (التعليمات اليت ألمهها مهافريا". من 
حمفوظا تم لقرب عهدهم مبرشدهم،ولكن بعد مرور سبعة قرون،مضى احلفاا الكاملون ومل يبق فيهم إال 

من حيفظ بعض األجزاء، فلما راى "كند كند سوامي" هذا الضعف توجه إىل تدوين ما بقي يف 
احلافظة،فدون عدة كتب مث تاله تلميذه" أوما سوامي" فصنف كتابا نال مرتبة التوراة واإلجنيل عند اجلينيني 
وهو املعروف إىل يومنا" سوترا" واآلن يعترب هذا الكتاب مصدرا وحيدا لتعليمات "مهافريا" (وهذه هي رواية 

الفرقة الدجامربية". 

 أما رواية الفرقة "الشوتامربية" فكما يقول مصنف كتاب "جني ست سار" إن " ديواردي" مجع حنو من 
م أي بعد حوايل عشرة قرون،وأمرهم أن يدونوا 453مخسمائة من علماء اجلينية يف بلدة "بلبهي" يف سنة 

ما بقي من حافظتهم يف كتاب.فما نرى من الصور العارية يف الكتب الدينية، واملراكز 
الثقافية،واملطارات،واحملطات،واملعابد، واالحتفاالت كلها تعبري عن الفرقة الدجامربية. 

  االختالف بين الفرقتين

- العالقة الدنيوية 

 إنه ال حتصل املعرفة الكاملة، والنجاة الدائمة عند الفرقة "الدجامربية" إال بان يقطع اإلنسان عالقته 
الدنيوية متاما.حبيث جيتنب اللباس وسرت العورات،ألجل هذا نرى نساك الفرقة "الدجامربية" يعيشون عراة 
خبالف الفرقة "السوتامربية"، فإ�م ال ينقطعون عن احلوائج الضرورية من اللباس والفراش والعصا وغريها. 

- مراح 2- شاسرتا (الكتاب املقدس عندهم).1فنساك الفرقة" الدجامربية" يكتفون بثالثة أشياء، وهي:
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من ريش الطاووس لكنس األرض وطهارتا.-وإبريق لالستنجاء.اما نساك الفرقة الشوتامربية فريمون على 
وجوههم ثوبا عند الكالم ويف السفر، خبالف الفرقة "الدجامربية" فإن نساكها جيتنبون الثياب كليا.ويأكلون 
مرة واحدة يف اليوم والليلة، وال يستعملون األواين،بل يضعون الطعام على أيديهم،مث يأكلونه خبالف نساك 

الفرقة" الشوتامربية" فإ�م يأكلون مرتني يف األواين. 

 الثاين: اخلالف يف حصول النجاة للمرأة: الفرقة "الشوتامربية" ترى أن املرأة  حتصل هلا النجاة يف قالبها 
النسائيبينما ترى الفرقة "الدجامربية"أ�ا ال حتصل هلا النجاة،ألن يف إبطها جرثومة صغرية متوت 

حبركتها،وكذلك أ�ا تنجس كل شهر حبيض، فال تقدر على املراقبة مع عدم جتنبها من اللباس كليا،فتلزم 
عليها والدتا بقالب الرجل يف احلياة الثانية وهكذا. 

الثالث العارف الكامل: الفرقة "الدجامربية" تعتقد أن العارف الكامل ال يلحقه اجلوع والعطش واملرض يف 
حياة ته الدنيوية خالفا للفرقة "الشوتامربية". 
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فلسفة الجاينية ومبادئها األخالقية المطلب الثاني: 4

الكارما  الفرع األول: 

مل يشك اجلاينيون مطلقا باالعتقاد بان تقدم اإلنسان حنو النجاة مرهون إىل حد كبري بقانون "الكارما"، 
بل إن املضامني املتعلقة بذا القانون قد خيمت على وجهة نظرهم. لقد فسروا عقيدة الكارما بشكل صارم 

،ومبا ينسجم مع فكرتم القائلة حرفيا إن عواقب أفعال املرء تستوطن النفس، وتثقل عليها، وكأ�ا آثار 
مادية.وتتجمع أنواع خمتلفة من الكارمات خالل هذه الوالدة والوالدات السابقة يف صورة طبقات من مادة 

خارجية تغلف النفس،وقد يصل عددها إىل مخسة أغلفة،جيب أن تتآكل مع تقدم عملية احلياة،أو  كما 
علم املتقدمون على "ماهافريا" استنادا على تعاليم الناسك "بارشفا" إمنا كمادة غري منظورة،سامة وغريبة 

99Fتغلغلت يف النفس، وجيب طرحها من خالل فعالية النفس.

100 

تعتمد فكرة اجلاينية هذه على وجهة نظرهم بالعالقة بني املادة والعقل،فاملادة ومعها املكان واحلركة 
والسكون يف جواهر جامدة، وغري حية، وترتاوح يف كثافتها من الصالبة إىل أكثر اجلواهر رقة،حبيث تكون 

خارج نطاق احلواس، ففي احلالة األوىل تكون ثقيلة وغليظة،ويف األخرية خفيفة وطيارة. املادة اخلالدة 
وتتألف من ذرات ميكن أن يلتحم بعضها مع بعض مكونة أي شكل أو نوعيةكاألرض واملاء والريح 

واألصوات واأللوان واألجسام ذات اإلحساس من كل األصناف،مبا يف ذلك أحاسيسها وما حتس به.وأكثر 
مناذج املادة دقة هو مادة "الكارما"،فهي تشكل يف النفس وعليها على  النحو التايل: 

 كلما حتركت النفس برغبة أو عاطفة سيئة،أصبحت لزجة، وتضع للتغليف مبادة "الكارما"،أو تتغلغل تلك 
املادة فيها.مثل هذا االلتصاق أو التسرب للمادة يؤثر يف جمرى انتقال الروح من جسد إىل آخر (التناسخ) 
الن النفس حتمل فيها املادة اليت تفسد طهارتا يف �اية كل فرتة من الوجود، فإذا ما كانت ممتلئة باملادة ، 
فإ�ا تغوص يف تراتبية الوجود، ورمبا تبط إىل اجلحيم،أما إذا كانت املادة فيها قليلة، فإ�ا ستصبح خفيفة 

مبا يكفي لصعودها رمبا إىل اجلنان والنعيم. وجتد جتسيدا هلا هناك يف جسم إله ما،أو ترتفع أكثر بعد 
100Fلتصبح كينونة "متحررة "إىل األبد.

101 

فرعا) وذلك تبعا لهلثار 48 ميز اجلاينيون أثناء تدقيقهم يف طبيعة "الكارما" مثانية أنواع منها على األقل (
الناجتة، األول حيدد ح طول حياة الفرد، والثاين خصائصه الفيزيولوجية والعقلية، والثلث جنسيته وطبقته، 

والرابع قوة عزميته، واخلامس ذكاءه ودرجة معرفته،والسادس بصريته وحدسه،والسابع مقدرته على اللذة 
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واألمل، والثامن مواقفه، سواء أكانت مواقف إميان أو شك، طهارة أو طمع، وما شابه ذلك. وتقوم هذه 
األنواع من "الكارما"،جمتمعة وبشكل إفرادي، بتحديد قيمة املرء من كل وجوه (أو تقمص) وتؤثر يف كامل 

جمرى احلياة. 

إن املشكلة األساسية املطروحة على النفس،وهي تدبري أمر التخلص من مادة "الكارما" وطردها منها،تتم 
آليا يف جزء منها، تتم آليا يف جزء منها، وذلك من خالل الكارمات الثمانية املذكورة اليت ترتك آثرها،مث 

تتالشى تدرجيا. لكن النشاط األخالقي للنفس يصفي الكارمات بسرعة أكرب، وينتج يف الوقت نفسه،( 
الن أي نشاط خيلق كارما جديدة) تلك الكارمات اجلديدة اليت هلا أقل األثر، وسرعان ما تتبدد أو تتحيد. 

احلقيقية الرئيسة للحياة اليت تربز من ذلك كله،هو التضاد املتأصل بني النفس واجلسد، والعقل واملادة، كان 
"ماهافريا" وأتباعه من القائلني بالتعددية، إال أ�م مجعوا األشياء كلها تقريبا بشكل تقرييب يف صنفني 

متميزين: 

- األجيفا 

 أو األشياء امليتة اليت الحياة هلا يف العامل، والسيما يف مملكة املادة الغليظة امليتة. واجليفا أو الكائنات احلية 
يف العامل واليت حتدد بدقة أكرب على أ�ا الكثرة الالمتناهية من النفوس الفردية املكونة ململكة الروح (أو 
اجلوهر احلي) األجيفا خالدة إال أ�ا شر،أمااجليفا فهي خالدة أيضا وذات قيمة غري حمددة وحتتوي كل 

اخلري، ألن النفوس مثينة بال حدود وال تبيد. 

 تصنف النفوس وفقا لعدد احلواس اليت متتلكها،الموعة األعلى منها يف تلك اليت متتلك احلواس اخلمس – 
اآللة،والناس، واحليوانات، وكائنات اجلحيم.تليها الكائنات ذات احلواس األربع كاحلشرات الكبرية مثل 
النحل والذباب والفراشات على سبيل املثال.الموعة الثالثة هي ذات احلواس الثالث ذات احلاستني 

االثنتني،اللمس والذوق،وتضم الديدان والقواقع والعلق واملخلوقات الدقيقة.الموعة األخرية يف ذات حاسة 
وحيدة هي اللمس وغالبا ما يرد ذكرها يف كتابات اجلانتيني،وتضم اخلضروات واألشجار والبذور وحناء 

قريش واألجسام الرحيية، واألجسام املائية، واألجسام النارية. 

عندما تتحرر النفوس من املادة بالكامل،وتكون يف حالتها النقية، فإ�ا تصبح يف حالة الكمال حيث 
متتلك فهما ال حمدودا، وعلما ال حمدودا،وقوة ال حمدودة،وبركة ال حمدودة،عندما تتحرر،تشق طريقها صعودا 

إىل قمة العامل (الذي يعتقد أن  له شكال إنسانيا)، وتتجه لتسرتيح يف (اإلساترباغبهارا) أو يف الرأس. 

وباملناسبة النفوس اليت تدخل (اإلساترباغبهارا) ال تتحول إىل ال شيء (أو العدم)، إذ مع انه ميكن وصفها 
يقول النص اجلانيت:" ، بأ�ا بال صفات أو عالقات من أي نوع،إال انه ليس هناك من توقف للوعي فيها
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املتحرر ليس طويال وال قصريا، وال ثقيال وال خفيفا، انه بدون جسم، وبال قيامة، وبدون اتصال باملادة، إنه 
ليس مؤنثا وال مذكرا وال خنثى، إنه يدرك، ويعلم، لكن ليس هناك من مشابة نعرف با طبيعة النفس 

101Fاحملررة."

102 

 وحيث أ�ا ال تبيد، ومستقلة بشكل مطلق، فليست أطوارا من شيء آخر،وال هي فيوضات ترمى خارجا 
من قبل شيء آخر. 

 لقد اعتقد اجلانتيون منذ البداية أن ليس هناك من برمهان-أمتان كالذي وصفه الربامهة. وحىت إذا ما كان 
اجلوهر ممسكا بالعامل، وجامعا له، فليس هناك من حاكم أعلى للعامل كذلك الذي يتطلع إليه املتدين 
املخلص.توجدكائنات علوية ميكن تسميتها "باآلهلة" وهي موجودة على مستويات متنوعة من املناطق 

السماوية،إال أ�ا كائنات حمدودة خاضعة كاإلنسان لوالدة ثانية،ال ميكن توقع أية مساعدة من مثل هذه 
الكائنات،وفقا ملاهافريا، أل�ا هي نفسها حباجة إىل من يفديها وخيلصها، لذلك جيب على النفوس البشرية 
املأسورة والغريقة يف العامل املادي وحتتج إلجياد طريقة للنجاة من الكارما عرب "املوكشا" أو التحرر جيب أن 

تدرك أن اخلالص يتحقق بعمل ذايت،والصالة لهلهلة هي بال طائل، يقول ماهافريا:" جيب أال يقول الراهب 
أو الراهبة إله السماء، إله الصاعقة، إله الربق، اإلله يبدأ املطر...قد يهطل املطر وقد ال يهطل، نأمل أن 
تنمو احملاصيل،نأمل أن تشرق الشمس،جيب أال يستخدموا مثل هذا اخلطاب،لكن،ومبا انه يعرف طبيعة 

102Fاألشياء،عليه القول،اهلواء غيمة قد جتمعت أو نزلت، الغيمة قد أمطرت."

103 

 كذلك،ليس هنالك من طائل وراء االلتفات إىل الناس اآلخرين، وال إىل كلمات اآلخرين واالعتقاد بأ�ا 
متلك فاعلية ذاتية يف عملية اإلنقاذ. وليس للكهنة من سلطة خاصة،ال تلمك نصوص" الفيدا" قدسية 

خاصة، وال ميكن استخدامها كوسائط للتحرر من الوالدة الثانية، وبدل من الوثوق بذه الوسائل 
اخلارجية،دع اإلنسان يدرك أن النجاة واخلالص كامنان داخل نفسه.وجتري إحدى أكثر أقوال" ماهافريا" 

103Fحسما قائلة:" أيها اإلنسان،أنت صديق نقسك،ملاذا ترغب بصديق خارج ذاتك؟."

104 

 إن أسرع طريقة وأكثرها وثوقا للوصول إىل حالة التحرر أو "املوكشا" هي ممارسة الزهد أو أعمال التهجد 
وشظف العيش. املعىن الذي قصده "مهافريا" بالزهد ميكن تبنيه من شكل ممارسته له هو نفسه. وقد 

أضاف أتباعه الصوم إىل هذه  املمارسة مصحوبا بقواعد خاصة للتأمل الباطين الذي يؤدي إىل حالة  من 
الغيبوبة  الوجدانية املتميزة بانسالخ كامل  عن احمليط اخلارجي.ومسو فوق حاالت الوجود املادي للمريء. 
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ومن املفرتض أن حالة  الغيبوبة الوجدانية هذه تشبه احلالة اليت دخل فيها "ماهافريا" يف السنة الثالثة عشرة 
من سعيه،وهي اليت أكدت له حترره النهائي، ويعتقد اجلانتيون أن املرء ال يستطيع الوصول إىل هذه احلالة 

دون سيطرة قاسية على العقل و الرغبات،ألنه ال ميكن السيطرة على األفعال، وال ميكنه منع الكارمات تبعا 
لذلك من أن تأخذ جمراها يف التجميع ما مل يتم ضبط العقل حبيث يتطهر من كل أشكال احلب للدنيا أو 

االعتماد عليها وعلى أدواتا احلية وغري احلية. 

وكانت املمارسة النسكية ملاهافريا (ومن احملتمل أ�ا مل تكن ممارسته هو نفسه) قد تلخصت ب"أشكال 
القسم العظيمة املخصصة للرهبان،وقد مت جتويز هذه األشكال للقسم كاملة فيما بعد.وفيها جند بعضا من 

التعريفات املهمة ملا كان "ماهافريا" يعنيه "باألهيمسا" واالنشقاق  عن كل ارتباط بالعامل وبأغراضه، 
"وأهيمسا"  هي موضوع القسم األول: 

- القسم العظيم األول  

ياسيدي جيري على التايل:"انا أتربا من كل قتل للكائنات احلية، متحركة كانت أم ثابتة. لن أقدم على قتل 
كائنات حية، وال أتسبب بقيام اآلخرين بفعل ذلك،وال أوافق عليها." 

- القسم الثاين يعين بقول الصدق 

 "أتربا من مجيع رذائل القول الكاذب  الناجم عن الغضب أو اجلشع أو اخلوف أو الفرح واحلبور،أنا 
نفسي، وال أتسبب بدفع اآلخرين إىل ذلك،وال أوافق على قول الكذب من قبل اآلخرين". 

- القسم الثالث 

 "أتربأ من أخذ أي شيء مل يقدم أو مينح،سواء يف قرية أم يف بلدة أو غابة،كثريا كان ذلك أو قليال،عظيما 
أو ضئيال، أشياء حية كانت أم بال حياة،أنا لن أقومبأخذ ذلك بنفسي،وال ادفع اآلخرين،إىل ذلك،وال 

أوافق على قيامهم بأخذ ما ال يعطى إليهم". 

- القسم الرابع 

"أتربأ من كل أشكال اللذة اجلنسية، لن امسح باخلضوع للشهوة، وال ادفع اآلخرين إىل فعل ذلك، وال أوافق 
على وجودها عند اآلخرين". 

- القسم اخلامس 
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"أتربأ من التعلق واالرتباط بكافة أشكاله،سواء أكان بأشياء قليلة أو كثرية،صغرية أو عظيمة، أشياء حية أو 
بال حياة،ولن أقوم أنا نفسي بتكوين مثل هذه االرتباطات، ولن ادفع اآلخرين إليها،والأوافقهم على 

104Fتكوينها".

105 

كان واضحا منذ البداية،أن األنواع اخلمسة العظيمة للقسم ميكن أن تكون خاصة بالنساك اجلانتيني 
فقط،أما بالنسبة لعامة الناس الذين يرون يف طريقة احلياة املوصوفة يف النظام املتشدد شيئيا مستحيال،فإن 
قادة اجلانتية قد وضعوا هلم نظاما معدال كثريا يسريون عليه يف حياتم،وكان على املنتسبني من العامة أداء 

اثين عشر قسما: 

- عدم قتل أميخلوق حي عن سابق تصميم ومعرفة (ولذلك جيب أال حيرث تربة،وال يشارك يف ذبح 
احليوانات وبيعها،وال يصطاد السمك، وال خيمر شيئا،وال يقوم بأي مهنة تشتمل على إزهاق روح. 

- أال يكذب أبدا. 

-أال يسرق أبدا أو يأخذ شيئا مل يعط له. 

-أال يكون داعرا أبدا. 

-أن يتخلى عن اجلشع وذلك بوضع حدود لثروته وان يهب الفائض منها. 

- أن يتجنب إغراءات كل ما يعرضه للغواية،كأن ميتنع عن السفر غري الضروري. 

- التقليل من أشياء االستعمال اليومي. 

- االحرتاس من الشرور اليت ميكن جتنبها. 

- احملافظة على فرتات حمددة للتأمل. 

- االلتزام بفرتات خاصة إلنكار الذات. 

- قضاء أيام املناسبات بصفة راهب. 

- إعطاء الصدقات وال سيما دعما للنساك. 
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القسم  األول من هذه الموعة هو بال شك أكثرها أمهية من جهة تأثريه االجتماعي إنه يشكل 
حتديدا،بدا وكأنه خطريا جدا بالنسبة ألتباع "ماهافريا" األوائل، ولكنه برهن، بعد مرور فرتة طويلة،على انه 

ذو قيمة اقتصادية ودينية، ألنه تبني للجانتيني أ�م يستطيعون حتقيق أرباح أكثر عندما حتولوا عن مهن 
تتضمن أذى مباشر ملخلوقات حية إىل مهن خاصة باألعمال (وهي باملصطلحات األخرى لعقيدتم واليت 

حترم القمار وأكل اللحم وشرب اخلمر، والزنا والصيد والسرقة واخلالعة، فقد أكسبتهم احرتاما اجتماعيا مما 
105Fساهم يف صمودهم يف املشهد االجتماعي".

106 

 العقائد الرئيسية عند الجانتين الفرع الثاني:

- إن الدنيا مثرات الروح واملادة،وليس هلا خالق ومدبر خارج عنها. 

- إن العالقة اليت جندها بني الروح واملادة هي نتيجة "الكارما" الن "الكارما" تعيد الروح إىل الدنيا مرة بعد 
مرة. 

- ال تتلخص الروح من العودة إال باإلميان الصحيح،والعلم الصحيح، والعمل الصحيح،ويسمى هذا 
اخلالص" املكيت" أي النجاة. 

-الروح الناجية هي "برمامتا"، وقد تعود بعد النجاة إىل الدنيا، إلضاءة السبل للسائرين، فالواجب على 
اإلنسان أن جيتهد يف تليص روحه من العودة. 

- الدنيا مركز األرواح، ومستقر هلا، وتسلسل األرواح يف الدنيا غري منقطع. 

- "أههنسابرمودهرما" أي أفضل الدين ترك اإليذاء. 

- جيب على الراهب اجليين أن خيتار حياة" برما جاريا" يعين البعد عن املرآة والتطيب والتزين.. 

-السيطرة التامة على احلواس اخلمسة ، أل�ا هي اليت جتعل اإلنسان يعيش حياة شهوة ورغبة يف الدنيا ،و 
106Fبالتايل ال حيصل له "النرفانا".

107 

األلوهية   الفرع الثالث: 
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 إذا فكرنا يف العقيدة األوىل جند أن اجلينيني ال يعتقدون بوجود خالق  الكون ومدبره، بل يعتقدون أن 
الدنيا نتيجة للعالقات اليت كانت بني الروح واملادة، فهي قدمية قدم الروح واملادة، أل�ا مل تكن معدومة 

فأوجدها موجد، بل كانت موجودة من األزل بشكل آخر، فتشكلت بذا الشكل ألجل العالقة اجلديدة. 

107Fوعلى هذا األساس يقول بعض العلماء:" إن اجلينية هي رد الفعل للربامهة."

108 

 ولكن اجلينيني ينكرون هذا ويقولون: "حنن ال ننكر وجود اخلالق، بل ننكر صفته اخلالقة واملدبرة،الن 
108Fوجوده ليس خارجا عن الدنيا"

109 

ن اجلينيني ال يعتقدون مبعبود أزيل قدمي،موجود يف كل زمان ومكان، إ يقول العامل اجليين "يب آر كني":" 
عامل بكل صغري وكبرية،قادر على كل شيء،وخالق الكون واحلياة، بل يعتقدون باألرواح الناجية اليت 

109Fخلصت من العودة، وحصلت على "النرفانا" فبلغت درجة اإلله"

110 

ويفهم من هذا أن عدد آهلة اجلينيني كعدد األرواح الناجية،ولذا نرى أن اجلينيني يعبدون" تري شنكر" 
األرواح الناجية، بقوهلم" "أنا اسجد أمام "تري شنكر" الذي هو معبود،وهو الذي مينح املخلوقات األمن 

110Fوالراحة، ياليت لو حصلت على "النرفانا" مبحض التفاته وكرمه"

111 

 عبادة األصنام في الجانتية الفرع الرابع:

إن املبتدئني الذين بدأوا حياتم الرهبانية مثل الطبقة اخلامسة ال يقدرون على استقرار الفكر، ودوام الذكر، 
واملراقبة، لعدم متكنهم من تركيز القلوب على تصور املعبود، فاحتاج هؤالء إىل إله ظاهر،فلما عرف علماء 

اجلانتية مشكلتهم أذنوا هلم يف حنت األصنام اليت حتمل األوصاف املطلوبة فتوجهت كل فرقة إىل حنت 
معبودها وفق اعتقادها. 

فالفرقة "الدجامربية" مثال تنت معبوداتا عراة لتصور تليهم عن الضروريات الدنيوية خبالف الفرقة "تا 
الشوتامربية" هذه هي بداية عبادة األصنام يف الديانات اهلندية، ألننا ال جند ذكر األصنام وباء املعابد يف 

تعليمات" الفيدا" و"بوذا" فكال املذهبني تأثرا باجلينية. 
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أما اآلن فقد صارت عبادة األصمان عن اجلينني من األمور الضرورية املستحسنة، فإن علماءهم يتأسفون 
على األجيال اجلديدة اليت تركت عبادة األصنام،ويوجهون نقدهم إىل اإلسالم، ألنه هو الذي حرم بناء 

111Fاألصنام،وعبادتا أول مرة  يف تاريخ الديانات اهلندية.

112 

 طبقات الرجال عند الجينيين الفرع الخامس:

اجلينينون يقسمون رجاهلم إىل مخس طبقات: 

 الطبقة األولى أرهت 

هي األرواح الناجية اليت حصلت هلا علم كامل،ومعرفة تامة،فوصلت إىل درجة املعبود يف احلياة الدنيا قبل 
موتا الطبيعي،وهم أربعة وعشرون كما سبق ذكرهم. 

الطبقة الثانية سدها 

األرواح اليت جنت من تكرار العودة غلى الدنيا،ووصلت إىل مقام النجاة بعد موتا الطبيعي وهم أيضا أربعة 
وعشرون. 

الطبقة الثالثة آجاريا 

هو رئيس الرهبان وقرب إىل النجاة. الطبقة الرابعة أباديا: هو الراهب املرشد يف البالد ،ويكون تابعا  ل"  
آجاريا". 

 الطبقة الخامسة سادو 

112Fهو الراهب والناسك العادي الذي ابتدأ حبياته اجلينية.

113 
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 أثر الجينية على الهندوسية :المطلب الثالث

 لقد تأثرت اهلندوسية باجلينية يف كثري من تشريعاتا وعقائدها، وذلك يرجع إىل عدم وجود العقائد الرئيسية 
،كما بينت سابقا،واذكر هنا بعض العقائد والطقوس اليت أخذتا اهلندوسية والبوذية من اجلانتية،وهي: 

 عبادة األصنام وبناء المعابد الفرع األول:

إن اهلندوسيني ما كانوا يعرفون عبادة األصنام وبناء املعابد يف عصور "الفيدات" وكذلك البوذيون بل اخذوا 
ذلك من اجلينيني حذوا حبذو. 

أهنسا الفرع الثاني:

إن تعليمان "الفيدات" تصرح بذبح اخليل واجلاموس والبقر، فجاء اجلينينون وحرموا ذبح احليوانات وقتل 
اجلراثيم اليت تطري يف اهلواء. 

 مسالة التناسخ أو جوالن الروح الفرع الثالث:

لقد أثبتنا قبل هذا أن "الفيدا "صرح بوجود اجلنة والنار،فجاءاجلينون،وأثروا على اهلندوسية والبوذية 
فاستصعب على هؤالء اخلروج من عقيدة التناسخ. 

  الرهبانيةالفرع الرابع:

 لقد تقدم البحث يف أعمار اإلنسان يف اهلندوسية فالقسمان األوالن يتعلقان باحلياة الرهبانية.أما اجلينية 
فتحث على ترك العالقات الدنيوية، والتمسك باحلياة الرهبانية، فتأثر با النساك والبوذيون، وتركوا العالئق 

الدنيوية، واحتاروا احلياة الرهبانية. 

 العرى الفرع الخامس:

 ال جند فكرة العرى يف اهلندوسية والبوذية،وال شك أ�ا جاءت من اجلينية،وأخذها النساك اهلندوسيون 
والبوذيون. واآلن هم الذين حيتفلون كل سنة، ويتجولون يف الشوارع عراة. ولكن احلكومة اهلندية منعهتم 

عن ذلك يف القرى واملدن،وبعد احتاجهم الشديد مسحت هلم أن حيتفلوا يف الصحارى والغابات. 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

البوذية 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

تمهيد 

ظهرت البوذية يف اهلند كرد فعل ضد اهلندوسية، وكمحاولة إلصالح الوضع الديين يف اهلند.ويف القرن الذي 
ظهر فيه بوذا كانت اهلندوسية يف تطورها قد متخض عنها ثالثة مواقف دينية سيطرت على احلياة الدينية 
وجوهر الدين وخباصة مع سيادة فكرة ربط خلق العامل وإدارته بنتائج تقدمي القرابني وتأدية الطقوس.أما 
املوقف الثاين فهو الذي عربت عنه نصوص األوبانيشاد، والذي متخض فيما عرف بالربامهانية اليت تقوم 
على أساس من أن النفس اإلنسانية هلا واقع ثابت ال يتغري مرتبطة بواقع خارجي ال يتغري هو الربامها أو 

روح الكون. وإن النفس (األمتان) تسعى إىل اإلحتاد بالربامها من خالل التخلص من عالئقها املادية، 
وباإلضافة إىل هذين املوقفني كان هناك موقف فلسفي شكي أنكر أصحابه اآلراء السابقة،وأنكروا إمكانية 

املعرفة، وأنكروا السببية الطبيعية واألخالقية،وكل هذه املواقف مل توفق يف عالج مشكلة املعاناة وقهرها 
حيث اقرتن املذهب األول املخلص بالطقوس واألضحيات بالسحر وفساد الكهنة. بينما اتصف املذهب 

الثاين  بالتجريد الفلسفي، وباالعتقاد يف الطبيعة غري املتغرية للواقع،هذه يف الوقت الذي مل يقدم فيه 
املذهب الشكي عالجا،ألنه يقوم على إنكاراالحتماالت يف املذهبني السابقني. 

وقد اتصف الفكر الديين البوذي ببعض صفات الفكر الديين اهلندي، وهذا أمر طبيعي الرتباط البوذية 
باهلندوسية، وظهورهاعلى األرض اهلندية كحركة إصالح للهندوسية. ولذلك، فالبوذية ال تتلف يف جوهرها 

عن اهلندوسية، إمنا هي جمرد تفسري جديد لقضية الشقاء اإلنساين، وتصور جديد لكيفية القضاء على 
املعاناة اإلنسانية اختلفت فيه البوذية خبروجها على بعض التصورات اهلندوسية. 

ولكن متيزت عنها يف عدة أمور من أمهها أ�ا أعطت لإلنسان قدرا من حرية االختيار، مل يكن موجودا يف 
اهلندوسية.كما رفضت نظام الطبقات اجلائرة. وعلى مستوى الطقوس والشعائر رفضت البوذية الرتكيز 

اهلندوسي على الطقوس واألضحيات. 

وبالرغم من كل ذلك، فالبوذية تعترب ثورة داخلية داخل الديانة اهلندوسية،قبل أن تصبح ديانة مستقلة مع 
113Fالزمن.

114 
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المؤسس المطلب األول:

استنادا إىل املأثور اهلندي،كان الوقت يف زمن "كايل يوغا" آخر األزمنة الكونية الكربى، الزمن الذي مل 
يبق فيه من دروس االستقامة إال ربعها، وحيث األمراض واالنتفاضات والاعات واخليبات وغريها من 

املآسي تشكل جزءا من احلياة اليومية، أي باختصار الزمن البعيد عن العصر الذهيب، هذه الويالت أخذت 
تظهر مند عصر "املهاباراتا" اليت انعكست فيها أصداء ذلك، بصورة ضمنية حوايل األلف الثالث قبل 
املسيح، واستمر ذلك ما استمر اجلهل والظلمات،حيث مل يكن للبشرية هدف، وليس عندها معارف 

روحية متكنها من اخلروج من هذا املستنقع.ذلك هو على األقل الشعور الذي عربت عنه الكتب املقدسة 
يف اهلند. 

وال تأثريات هذا االحنطاط كانت مرئية يف حدود القرنني اخلامس والسادس قبل امليالد، وكان باحثون عن 
114Fاحلقيقية جيوبون طرقات اهلند سعيا وراء جواب عن تساؤالتم الوجودية.

115 

 يف هذا اجلو ظهر الرجل الذي سيكتب تاريخ العامل الشرقي القدمي، وهو بوذا. 

وامسه احلقيقي "سدهارتا" "وقد اختلف املؤرخون يف وجوده وزمن وجوده، الن تعليماته مل تدون إال بعد أن 
 ق م. 273مضى عليها ثالثة قرون يف زمن امللك "أشوكا" الذي توىل العرش سنة 

تقول األسطورة أن رئيس املالئكة نظر إىل من علو، وقد امتألت بالشرور واآلثام والبؤس البشري،وعجت 
باآلهلة والشياطني، ومن اجل إنقاذهم مجيعا أرسل،على شكل ثور صغري"ظله األرضي" إىل صدر 

امللكة"مايا" زوجة ملك "الساياس" "صود هودانو". فشعرت بشعور غريب،وهاجس داخلي مل تعد 
باستطاعتها أن تفرق بني اخليال والواقع.لقد أحست وكان غيمة حتملها إىل السموات إىل قصر 

مسحور،وأخريا رأتبأم عينيها الفيل الصغري ذا القوائم الستة،واجللد اإلهلي،وهو ميد إصبعه إىل خاصرتا دون 
أن تشعر بأي أمل. 

هكذا وجل "رئيس املالئكة" للمرة األخرية ظله األرضي، (بوذا املستقبل) يف جسد امرأة كانت سابقا أمه 
خلمسمائة مرة. 

بعد عشرة أشهر من احلمل ولدته أمه يف مزرعة، تبعد قليال عن العاصمة.بينما كان هناك مطر من الزهر 
والورد يتساقط من السماء، واملوسيقى تصدح يف آذان اجلميع، يرتدد صداها يف أرجاء الطبيعة اخلالبة اليت 
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استيقظت فيها اخلالئق مفعمة بالنشاط واحلبور. هوذا الطفل الصغري خيرج من خاصرة أمه اليمىن دون 
115Fقذارة أودنس،وقلبه الصغري مليء بالعلوم واحلكمة وذكرى وجوداته املاضية.

116 

�ض واقفا وسط زهرة اللوتس البيضاء اليت ولدته أمه عليها، ونظر الطفل الوليد الفضاء "بنظرات أسد"مث 
مشى سبع خطوات يف االجتاهات األصلية،وتكلم قائال:"أسري يف الطبقات العليا للعامل،سأضع �اية 

للوالدة،والشيخوخة،واملرض،واملوت، سأكون األعلى يف الكائنات.أنا بكر العامل...إن والديت هذه هي 
 116F117".األخرية،ولن يكن هنالك بعد من وجود آخر يل

 ومن األساطري اليت أحيطت ببوذا، قيل أنه ملا بلغ أشده خرج ذات يوم من قصره، فرأى شيخا 
هرما،وخرجيوما ثانيا فرأى رجالمريضا،وخرج يوما ثالثا فرأى ميتا على جنازة، فسأل حمافظه عن اهلرم 

وسببه، وعن املرض وسببه، وعن املوت وسببه،وملا أخربه بان كل مولود مصريه اهلرم واملرض مث املوت،كره 
بوذا هذه الدنيا،والبقاء فيها،وخرج ليال من قصره يطلب النجاة من اهلرم واملرض واملوت إىل الصحارى 

117Fوالغابات.

118 

فزهد يف احلياة، وقرر البدء بالبحث عن احلياة الكاملة،فسلك أسلوب الزهد الصارم،بتعذيب اجلسم يف 
احلر والربد،واحلرمان من الطعان ست سنوات،يتنقل من غابة إىل غابة، حىت اضمحل جسمه، ومل يصل إىل 

مطلبه، فقرر الرجوع مملكته ليبدأ من جديد حياة رغيدة. 

ويقال: إنه كان على هذه احلالة من القنوط واليأس، فتوقف يف ظل "شجرة تني"، ودار حوهلا سبع مرات 
وحياها،مث أدار وجهه صوب الغرب بعد أن اتذ وضعية زهرة "اللوتس" وجلس، وهو حيدث نفسه قائال: 

" إىل أن جيف جلدي، وتذبل يدي، وتذوي عظامي،لن أغادر هذا املكان حىت أحصل على "املعرفة" اليت 
118Fاحبث عنها."

119 

وبالفعل أشرقتعليه"املعرفة" وتنورت الدنيا كلهاأمامه،وكشفت له ظلمات الربد والبحر،وظهرت له حقيقية 
املوت واحلياة.فبدأ ينشط من جديد،وألزم نفسه أن يبقى راهبا،ويعيش راهبا،ويدعو الناس إىل دينه،وميوت 
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على ذلك.وقال لتالميذه اخلمسة:" أنا القديس الكامل، البوذا األعلى،افتحوا آذانكم أيها النساك،فقد 
119Fوجدت الطريق،استمعوا يل."

120 

 وكان هذا آخر دروسه. "وملا عرف "آنندا" تلميذه الويف قرب موته، بدأ يبكي، فقال  له بوذا:" وإن كل 
من صار لنفسه-يا آنند- مصباحا يهدي،وكل من صار لنفسه مالذا يؤوي،سواء يف حيايت أو بعد ممايت، 
فلن يلتمس لنفسه من غري نفسه مأوى.ويتمسك باحلق مصباحا،فال يطلب من غري نفسه مالذا، أمثال 

120Fهؤالء هم الذين سيبلغون أعلى الذرى،لكن ينبغي أن يكون بم شغف باملعرفة."

121 
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 تطور البوذية المطلب الثاني:

كان من املتوقع أن يثري غياب بوذا اجلسدي نقاشات حامية أحيانا، بني أتباعه من املؤمنني، أسباب ذلك 
كثرية، حيث إن السانغا (اجلماعة البوذية) مل تنج من ظاهرات مالزمة للوجود البشري كأشكال احلسد و 

الدناءات وكل اخلصومات األخرى.كما أن الصراع على السلطة قد تأجج بعد رحيله،ومل يكن أحد من 
تالمذته يتمتع بإهلية الالزمة ليفرض نفسه بسهولة،يف املقابل مل يكن بوذا قد عني خليفة له، مع أن العديد 
من املقربني له كان يف إمكا�م الزعم أن هلم حقا يف الوراثة.من ناحية أخرى،كانت اجلماعة البوذية مركبة 

من جمموعات صغرية مشتتة ومبعثرة أو على األقل مرتحلة كالبدو ال تتجمع بأعداد كبرية إال يف فصل 
األمطار.فضال عن ذلك،كانت العقيدة قد انتشرت على نطاق واسع يف صفوف فئات متنوعة من 

السكان األصليني (غري املرتحلني) الذين صارت ممارسة الشريعة عندهم مندرجة أكثر فأكثر يف 
النصوص،ويف روح النص،وإىل ضرورة البحث عما يثبت ما قاله  "النبيه"حقا. 

بعد أن اجتاز "النبيه" الرى وبلغ الضفة األخرى،مل يبق أمام املؤمنني من أجل االلتحاق به إال إتباع 
الشريعة كما بشر با وعلمها لتالمذته،أما رسالته الوحيدة، إن كان  هناك من رسالة إىل تالمذته احلزاىن 

فهي:" ليكن كل واحد منكم مشعال لذاته""اجتيازالرى"و"بلوغ الضفة األخرى"مها عبارتان أساسيتان يف 
البوذية تعنيان بلوغ النرفانا، ليس املقصود بذلك ال الفناء وال العدم وال االحنالل، ال وال اجلنة على طريقة 

121Fالديانات التوحيدية.

122 

 وقد ظلت البوذية حمصورة لفرتة طويلة بأوساط النخبة من "الكشاتريا" والربمهية الذين استطاعوا متابعة 
التعاليم الصعبة العسرية الفهم. 

 ومل يكن هناك  طقوس أوشعائر على الرغم من بعض التماس مع السحر،وتقدير الشعب القدمي آلهلته إن 
احلد الذي ال ميكن جتاوزه كان يف التالوة الثالثية اليومية لصيغة "احلليات الثالث" وهي تأكيد التالميذ 

على الوفاء هلذه احلليات (املعلم، النظرية، مجاعة التالميذ) 

"سألوذ بالبوذا" 

سألوذ بالدرهارما" 

122Fسألوذ بالسنغها"

123 
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ودخلت البوذية يف حالة اضطراب وبلبلة حني فقدت رأسها وقلبها، فقد كان بوذا طيلة حياته البؤرة 
املرجعية، وحوله كان يلتحق اقرب تالمذته ممن كانوا يرافقونه، غري أن اجلماعة مل تكن منتظمة وال العقيدة 

مكتملة البنيان، ذلك، أن العملية كانت جتري على ارض هندية، حيث مل تكن غريزة التجمع عالمة 
123Fفارقة.

124 

إن حماولة وضع نظام ما هلذا الكم الغزير يتطلب بسرعة تدوين التعليمات املبعثرة اليت كان بوذا قد نطق مث 
با، استجابة ملناسبات حلظات وللذين خياطبهم أيضا.كان من شأن انضمام متحدرين كثر من الربامهانية 
ومن الطبقات العليا إىل العقيدة اجلديدة إحداث تعديالت بطيئة على منط حياة اجلماعة،حيث أخذت 

تربز قليل مشاعر ارستقراطية خاصة بالنساك والباحثني عن احلقيقية خارج أية معايري،فقد اقرتح 
تلميذ، من املستوى الرفيع حسب التعبري املعاصر، يف منطقة 500"ماهاكاشيابا" أن يعقد مجعية حلوايل 

"راجاغريها" لتدوين كالم النواة اليت انتظم حوهلا كتاب الشريعة األقدم احملفوا بصيغته األصلية عمليا يف 
آسيا اجلنوبية. 

غري أن هذا املناخ الرحب و الدميقراطي إىل حد بعيد، املنفتح على اجلميع، حيث يتواجد الرهبان و 
العلمانيون معا، وبصورة طبيعية قد أخلى الساحة سريعا لصرامة أنظمة أخذت حتتل موقعها يف العادات و 

التقاليد حمدثة قطيعة بني اجلماعة النسكية والعامل الدنيوي،وبدأت تتضح معامل مدارس عدة ما برحت 
تتفرع وتتباعد مع تباعد األتباع والسبل املعتمدة يف الزمان واملكان عن املصادر األوىل. هذه الرحلة الطويلة 

جدا انطلقت طبعا من األراضي الاورة. 

بعد قرن من الزمان انعقد المع الديين البوذي الثاين يف "فايشايل" حيث دقق الطرفان األساسيان يف 
حسابتهما حول العقيدة وشؤون التنظيم، أدىل ذلك إىل انكسار حقيقي،إىل انشقاق،حيث أخذت تنمو 

يف البداية عقيدة "القدامى" كما يسمو�ا،عقيدة" ثرياقادا" أو "العربة الصغرى" اليت ما زالت منذ ذلك 
احلني،وحىت اليوم حية من غري انقطاع،وال سيما يف جزيرة سيالن وشبه اجلزيرة  اهلندية الصينية. 

أما الفرع اآلخر الذي مل يكن يف حينه (القرن الثالث قبل امليالد) إال برعما صغرياغامضا،فقد بزغ على 
منعطف األلفية يف مدرسة "ماهايانا"أو "املركبة الكربى". وشهد بعدها إندفاعة كبرية منتشرا يف آسيا 
الوسطى، وعلى طريق احلرير عرب األراضي الصينية، إىل اهليمااليا، ليستقر  يف أعايل هضاب التبت. 

يف الوقت الذي كانت فيه الشريعة اجلديدة تطبع بطابعها، أكثر فأكثر، املناطق اليت تنتشر فيها،كان 
يتعاقب ملوك وحروب وإمارات يف العامل الدنيوي، ويف ظل حكم "أشوكا" انعقد المع الديين الثالث يف 
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"باتاليبوترا" ووضعوا الصيغة النهائية لشريعة بايل اهلندية القدمية "أو املقصورات الثالت" حتت اسم "قينايا" 
أو النظام النسكي.وكذلك حرروا نص "السوترا" أو "كالم بوذا"، والعقيدة البوذية . وقد أعطى اإلمرباطور 
دفعا أكيدا وحامسا للشريعة اجلديدة طالبا نشر مفاهيمها الشديدة التأثري بفضل طابعها السلمي واملسامل، 

يف أربعة أرجاء اململكة. 

كانت بداية األلفية قبل املسيح تعج باألفكار والنقاشات، لكن القليل منها عثر عليه خارج النقوش 
احلجرية، وصوال إىل حكم ساللة جديدة هي "ساللة الكوشانا" اليت اشتهرت حبكم "كانيشكا". 

يف حني كانت تتجذر "مدرسة القدامى" يف سيالن،ويف األراضي اهلندية،راحتيارن كبريان يؤسسان مدرسة 
"ماهايانا"و"يوغاشرا" من أصول التيار األول املسمى"ناجارجونا" و"أرياديقا" من أصول التيار األول 

124Fاملسمى ب "ممر الوسط"الذي شكل أساس التقاليد القادمة من الصني واليابان إىل التبت.

125 

أما "أساجنا" و"قازوباندو"فيمثالن "مدرسة املعرفة" املستندة إىل ممارسة اليوغا أو إىل التأمل.ومل تكن 
العالقات بني هذين التيارين دوما على أحسن ما يرام، ومل مينع ذلك، من أن يتحول كل منهما إىل حجر 

الزاوية يف التطور الفلسفي من بني املذاهب األكثر خصوبة يف البوذية. 

على خالف تيار" ترياقادا" امليال إىل حالة "أرهات" أي إىل إطفاء العواطف داخل النفس، وكل صنوف 
التعلق أو الرغبة يف احلياة لبولغالنرفانا بعد املوت،كان أنصار مهايانا غري راضيني أبدا عن هذا املثال األعلى 

األناين، ألنه ال خيص إال الفرد. وكانوا ينظرون إىل ابعد من ذلك، ويتطلعون إىل أن "ينبهوا" أنفسهم من 
125Fأجل مساعدة سواهم على سلوك هذا الطريق.

126 

مت تدوين العقيدة، بدأت البوذية يف االنتشار السلمي السريع نسبيا، وكان لكل بلد تارخيه ما إن بعد مث من 
اخلاص بدخول الشريعة اجلديدة إىل أراضيه، جزيرة سيالن فتحها "أشوكا". ويف بورما كان الفضل لتجارين 

عاشا يف القرن الثالث ق.م، جلب معهما من السفر بعض شعرات من شعر بوذا. 

ودخلت إىل الصني قبل عامني قبل امليالد، يف البداية كنسخة عن الطاوية، وأحرزت جناحات مع مرور 
األيام، وحصلت حركة ترمجة مكثفة للنصوص يف القرن العاشر، حني أخذت املدارس طابعها الصيين فعال. 

أما إيسالند فقد نصبت التماثيل األوىل لبوذا يف القرن الثالث امليالدي،وانتشرت العقيدة يف سومطرة.مث 
شقت طريقها إىل اهليمااليا منذ القرن السابع بعد امليالد،بدعوة من ملكها. 
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بالتوازي مع هذا التوسع على معظم أجزاء القارة اآلسيوية كانت الديانة البوذية، تنقرض، للمفارقة،على 
ارض منشئها، وعادت اهلندوسية إىل الواجهة، يف حني راحت البوذية تستعري منها كثريا من املالمح ، 

126Fوتدرجها خلسة يف بنيتها كاالبن الضال.

127 
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لكتابات المقدسة االمطلب الثالث:

 ليس لدينا من وثيقة مؤكدة تعود على زمن بوذا جتيز لنا حتديد قانون بشكله البدائي. مع هذا ، ال بد من 
وجود هلذا القانون، ألن "أشوكا" يف كتاباته على صخور "بارهوت" ذكر ما جيب على النساك والكهنة 

معرفته وفعله وتالوته. 

 بال أدىن شك كانت التعاليم حىت القرن الثاين مسعية،على الرغم من النصوص اليت كانت قد دونت باللغة 
"املاغادها". 

لقد اختلف أكثر الكتابات اليت كتبها "املاعانيون" باللغة السنسكريتية وظلت الرتمجات الصينية والتيبتية 
قابلة للنقاش،وقد نوقشت طويال إننا ال نستطيع أن نتعرف حقا على البوذية،خاصة تلك اليت ظهرت يف 

127Fالعصور األوىل،سوى عن طريق املسالت الثالث "السنغالية." 

128 

 يف القرن األول ق م كتب النساك السنغتاليون هذه النصوص باللغة البالية لغة العلماء  وهي السنسكريتية 
بعيدة عن لغة العوام. 

 المجالس البوذية األربعة وانقسام البوذيين الفرع األول:

 المجلس األول  

 انعقد اللس األلو فورا بعد وفاة "بوذا" وأمر تلميذه املشهور"آنند" أن جيمع معتقدات "بوذا" كما أمر 
غريه بتدوين نظام احلياة للرهبان. 

 المجلس الثاني

 انعقد اللس الثاين  بعد مائة سنة من وفاة "بوذا" وكان الغرض األساسي هلذا اللس تنقية تعليمات"بوذا" 
من الطقوس والرسومات اليت سيطرت على البوذيني. 

المجلس الثالث 

 ق.م يف عهد امللك "أشوكا"وكان الغرض منه إزالة االختالفات اليت 224انعقد هذا اللس يف حدود سنة 
وقعت بني البوذيني يف كثري من املسائل، وبعد انتهاء اللس أرسل الدعاة واملبلغني يف أرجاء اهلند 

وخارجها. 
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المجلس الرابع 

انعقد ها اللس يف �اية القرن األول امليالدي يف عهد امللك" كنشك" وكان الغرض هلذا اللس تفسري 
128Fتعليمات "بوذا" تفسريا بعيدا عن التأويالت.

129 

 الفرع الثاني : الفرق البوذية

هناك الكثري من املدارس البوذية أشهرها ثالثة مدارس وهي: وعلى هذه الالس األربعة، انقسمت البوذية 
إىل فرق كثرية، اشهرها: 

الهينايانا -1

وتعين "العربة الصغرية" اليت تتلط على الرغم من اختالفها  مع "ثريافادا" وتعين" نظرية القدماء" واليت تنتشر 
يف سيالن، وتايالند،وبعض أجزاء من اهلند. 

 تنكر هذه الفرقة وجود اهللا تعاىل والروح واإلهلام، كما تؤمن بناسوتية "بوذا" وأنه إنسان عاش ومات مثل 
اآلخرين. إال انه حصل له صفات عالية،وصل با إىل مرتبة "القديس" واستحق أن يلقب ب" آجاريا 

منش". 

واتذت هذه الفرقة قول "بوذا":" ال تطلب من غري نفسك مالذا" قاعدة أساسية حلصول "النرفانا". 

 هذه الفرقة تعتمد على قرارات اللس الثالث. وكتب هذه الفرقة كتبت باللغة "البالية"  وأشهرها "تري 
بتاكا"( وهي جمموعة من ثالثة كتب،وقد تأخر تدوين هذه الكتب أربعة قرون  تقريبا بعد 

129F"بوذا".

130trepitak) 

الماهايانا -2

وتعين "العربة الكبرية" واليت تضم بني دفتيها التبت وجنوب منغوليا، وقسما من الصني واليابان والفيتنام 
وكوريا. 

ويقصدون با أن من انضم إىل عقيدة هذه الفرقة،وركب على العربة الكبرية مع مجاعة "البهكشو" حيصل 
على "النرفانا" وتؤمن هذه الفرقة بان "بوذا" ليس له جسم، بل إنه نور جمسم،وظل ظهر يف الدنيا وهو 

اإلله األكرب،اإلله األزيل، وهذه الفرقة غرقت يف حبور الشرك،فاتذت من كل راهب إهلا من دون اهللا 
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واخرتعت كثريا من الرسوم والطقوس، وتفلسفت يف العبادات وطريق النجاة. 

 والغالب أ�ا تأسست يف عهد امللك"كنشك" ووضعت ضوابطها يف اللس الرابع. 

 (dimond sutraومن أشهر كتبها املقدسة "دميوندا سوترا"

130Fوأكثر كتب هذه الفرقة كتبت  باللغة السنسكريتية والصينية والتبتية واليابانية.

131 

الفاجرايانا -3

وهي شكل متأخر للبوذية التقشفية"نامجة عن "املهايانا" واليت جتد مناصريها يف مقاطعة اهليمااليا، والتبت، 
131Fوالنيبال، وبوثان. وقسم من الصني، ومشال اهلند،كما جند أصداءها ترتدد يف منغوليا، واليابان...

132 

 ومهما يكمن من أمر، ومهما تعددت مفاهيمهم حول املمارسة املختلفة ملعتقداتم، فإ�م يتفقون على 
تعليم أساسي يعود اجلميع إليه، وهي "احلقائق النبيلة األربع"، وإن كان هناك اختالف كثري يف التفسري 

والتعبري،  

ولكن ما تعين تلك احلقائق؟. 

باختصار هي نظرية "البوذا" اليت تدف إىل خالص اإلنسان من األمل الذي يتولد حياة بعد حياة. 

الحقيقية األولى وجود الحزن 

يقول بوذا:" الوالدة حزن، والكهولة حزن، واملرض حزن، واملوت حزن، وعدم الوصول إىل احملبوب 
132Fحزن."

133 

الحقيقية الثانية أسباب وجود الحزن 

133Fيقول بوذا:" هي األمنية الكاذبة، والشهوات املهلكة، اليت تؤدي إىل الوالدة من جديد."

134 

 الحقيقية الثالثة في القضاء على اآلم واألحزان 
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 يقول بوذا:" هي إماتة الشهوات والرغبات، واجتناب عن احلاجات الزائدة، والسعي يف قطع العالقات 
134Fالدنيوية، واختيار العزلة التامة."

135 

الحقيقة الرابعة األعمال التي تساعد على القضاء على اآلالم واألحزان 

- النية الصاحلة: 2- االعتقاد الصحيح: ويقصدون به االعتقاد باحلقائق األربع املذكورة.1وهي مثانية طرق:
- القول السديد: ويقصدون به ترك ما ال 3ويقصدون با نتفي الذات والسعيفي إفادة اخللق.

- 5- الفعل احلسن: ويقصدون به التذكر باألجسام املركبة من أجزاء جنسة.4يعنيه،واالشتغال مبا يفيده.
- 6الكسب الصحيح: وهو القدر الكايف من القوت اليوم،ولكن حياتم الواقعية تعتمد على التسول.

- الذكرى الصاحلة: ويقصدون با ذكر بوذا 7السعي املشكور: ويقصدون به القيام باألعمال النافعة.
- املراقبة الصحيحة: ويقصدون با مراقبة بوذا، وتذكره وإحضاره يف القلب، وتركيز 8وأحواله وسريته. 

135Fالعينني على متثاله.

136 

 وبناء على هذا رتبوا األصول العشرة املعروفة عند الرهبان،وهي:" حترمي قتل النفس، وحترمي السرقة، وحترمي 
الكذب، وحترمي شرب اخلمر، وحترمي األكل بعد الظهر، وحترمي الرقص واملوسيقى، وحترمي التطيب، وحترمي 

136Fاجللوس يف الشارع واملكان املرتفع، وحترمي قبول اهلدايا من الذهب والفضة."

137 .

 ومن تعليمات بوذا:" إنه ال يقر بوجود الطبقات املوجودة يف اهلندوسية، بل سوى بني الناس مجيعا،وإن 
التفريق العنصري الذي دعا إليه اهلندوس ليس هو األساس، بل األساس يف التفريق صالحية الفرد وعمه، 

وأعماله يف احلياة املاضية،ويضيف إىل هذا  بان النجاة قد حتصل لفرد من أدىن البقات إذا سلك طريق 
137Fالعشق واحملبة و املراقبة."

138 

إذن فقد أعلن "بوذا" منذ البداية أنه هناك إمكانية للخالص من األمل وذلك عن طريق التحرر من الرغبات 
واالرتباط با. 
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هناك دواء من أجل هذا، وهو الكفاح ضد اجلهل، وذلك مبعرفة وفهم جمموعة العوامل اليت تولد األمل،يقول 
بوذا "اجلهل سبب خراب العامل، واحلسد األنانية يفسدان الصداقة، أما الصرب فهو أمضى سالح، ولكنه ال 

138Fجيرح".

139 

إذا كانت النتيجة "األمل "ناجتة عن أسباب حنن صنعناها، جيب إذن العمل على األسباب، وذلك من أجل 
تغيري نتائجها، إن احلل يبدو سهال: كي ال نتأمل جمددا، جيب أن نلغي الرغبات. وهلذا فإن أي تطرف ال 
مكان له يف هذه احلالة،يقول بوذا:" مخسة أشياء تسبب املرض وهي: التخمة يف األكل، كثرة النوم، إتباع 

139Fاملالذ، الفكرالدائب، املشاغل الدنيوية، فروض نفسك على الكفاف من كل شيء،تشف من املرض".

140 

 إذن جيب إقامة التوازن بني األشياء، وهو ما نسميه "الطريق الوسط". 

لقد نوه "بوذا "إىل "الفكر" قبل علم النفس احلديث الذي نشهده اآلن،وأشار إىل أن الفكر هو الذي  
خيلق العاطفة اليت حتدد بدورها السلوك،والذي يقوم بدوره بتعزيز الفكر األوىل،هذه هي ظاهرة الصريورة اليت 
تتشكل با قناعاتنا،وهلذا، فقد اعترب "البوذا "أن العنصر اجلوهري يف كل شيء هو الفكر، يقول:" حنن ما 

140Fنفكر به، إن كل ما حنن عليه هو نتيجة لفكرنا، وبفكرنا هذا نبين عاملنا."

141 

تبدو هذه الكلمات،وكأ�ا أخذت من كتاب معاصر يف علم النفساحلديث،ال غرابة فهو "البوذا" بكل 
بساطة. 

ويف كتاب "الدهامابادا" جاء فيه:" إن الفكر ما حيدد كل شيء،ومنهيأيت كل شيء.فإذا ما تكلمنا، أو 
تصرفنا بشكل سيء سيأيت األمل حامال عصاه جير وراءه عربة األحزان. أما إذا تكلمنا،وسلكنا بفكر مثايل 

141Fواع،فسنرى السادة تسري معنا كالظل الذي يرافق الرجل يف جتواله."

142 

 لقد أضافت الفلسفة البوذية إىل احلواس اخلمس اليت نعرفها (النظر، السمع، الشم،التذوق، اللمس) حاسة 
سادسة وهي التفكري. 
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 البوذية والدين المطلب الرابع:

سؤال حري العلماء قدميا وحديثا هل البوذية دين أم فلسفة؟. وقد انقسموا يف ذلك إىل فريقني: 

الفريق األول -1

كزافييه كورنيت ودوسان  ايرى هذه الفريق أن البوذية هي جمرد فلسفة أو حماولة للبحث عن السعادة، يقول
سري" من وجهة نظري (وتلك وجهة نظري فحسب) أرى أن "البوذية" فلسفة تشكل فيها الرؤية إىل العامل 

142Fحالة من إمكانية فهمه والتعامل معه."

143 

ولقد تكلم "داالي الما" عن الديانات "الال إهلية" واليت تقع البوذية" ضمنها قائال: "هنا ال جند إهلا أو 
143Fخالقا، أو كلي القدرة، يف النهاية حنن هم الذين خيلقون."

144 

144Fيقول" بيكشو إي" "إن تعاليم "البوذا" ليست ديانة،ولكنها طريقة عملية للعيش"

145 

 ويعتربها الفيزيائي األمركي "فرجيتوف كابرا" جمرد علم نفسي يبحث عن سعادة اإلنسان، يقول  " إذا كان 
أسلوب "اهلندوسية" الهوتيا ويتضمن الكثري من العبادات، فإن "البوذية" تلتحق يف علم النفس مباشرة، 
فهي ال تتم بتحقيق الفضول البشري حول أصل العامل، وطبيعة األلوهية.أو أسئلة كهذه مشابة.بل ما 
يشغلها هو الوضع البشري بكل آالمه وقهره، إ�ا ليست نظرية ميتافيزيقية، ولكنها نظرية يف األمراض 

النفسية، إذ تشري بإصبع االتام إىل أصل اإلضظهاد البشري، والطريقة اليت نستطيع بعها أن نقضي 
عليه.كل ذلك، وهي تتبىن مفاهيم "هندية" تقليدية بإضفاء حتاليل نفسية جديدة ديناميكية مباشرة 

145Fعليها."

146 

يقول موالنا أبو املكارم آزاد الذي كان وزيرا للمعارف باهلند :"يبد ويل أن وضع بوذا يف صفوف الفالسفة 
أسهل من وضعه يف صف األنبياء،وذلك ألنه مل يتعرض يف مباحثه لوجود اهللا، بل حاول حل مسألة 

احلياة،وانتهى منها دون التحرش باهللا وبوجوده. إنه قد قطع كل عالقة له مع احلياة الدينية يف اهلند اليت 
كانت تدين بآهلة وإهلات ال تعد وال حتصى.إنه بدأ حبثه وفرغ منه دون أن يلجأ إىل 

االعتقادباهللا،وإناألساسالذيبين عليه حبثه، أساس فلسفي، فقال إن هدف اجلهد اإلنساين جيب أن يكون 
الوصول إىل حل مسالة احلياة، وذلك من املستطاع دون االستعانة بوجود فوق العقل،أجل،أسرعأتباعه بعد 
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وفاته إىل حتويل تعاليمه إىل مذهب ديين،وملا وجدوا انه ترك املكان الذي حيتله اهللا يف األديان فازعا،عمدوا 
146Fإىل بوذا،فحملوه ووضعوه فوق عرش اإلله الفارغ، إال أن بوذا ليس مبسئول عما فعله أتباعه."

147 

أدلتهم 

قالوا إن "بوذا" ال يؤمن باإلله اخلالق،وينقل عنه أن "راهبني من اهلندوس جاءا إىل بوذا،ومها يريدان احللول 
"بربمها" فوقع بينهما خصومة شديدة يف تعيني الطريق فتحاكما إىل بوذا." 

فقال بوذا" هل تعرفان مسكن برمها؟" 

قاال: ال . 

قال بوذا: هل رأيتما برمها؟. 

قاال:ال . 

قال بوذا: هل تعرفان طبيعة برمها؟. 

قاال: ال. 

قال بوذا: هل ترضيان أن تتحدا بالشمس؟. 

قاال: ال، أل�ا بعيدة عنا وهي حمرقة. 

قال بوذا:: إذا مل يكمن لكما أن تتحدا بالشمس وهي خملوقة، فكيف خبالقها؟. 

مث قال هلما: هل برمها حاسد ومتكربا؟. 

قاال: ال. 

قال بوذا:وهل يوجد فيكم احلسد والكرب والبغض؟. 

قاال: ال. 

147Fقال بوذا: إذا كيف ميكن لكما أن تتحدا بربمها وطبيعتكما تتلف عن طبيعته؟.

148 
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الدليل الثاني 

مرة حصل بني بوذا وبني عامل هندوسي "واششتا"،فقال بوذا: هل رأيت "برمها" بعينك؟.بل هل من 
148Fأسالفك أحد رآه بعينه؟.فسكت العامل اهلندوسي.

149 

الدليل الثالث 

يقول بوذا لتالميذه:" وها آنذا اآلن أحرم عليكم أيها الزهاد السحر والتعازمي واالبتهال إىل أية قوة، ألن كل 
149Fهذه باطل، فاحرصوا على أنفسكم، وال تأخذكم كربياء أو ادعاء."

150 

 الدليل الرابع 

 مل يوص بوذا تلميذه البار "آنندا" باإلميان باهللا،وإمنا أوصاه أن يتخذ من نفسه مالذا:" كونوا منارات 
150Fأنفسكم، مالجئ أنفسكم، أسياد أنفسكم."

151 

 الدليل الخامس 

151Fقالوا أيضا إن بوذا مل يذكر وجود اهللا يف احلقائق املقدسة. 

152 

الدليل السادس 

يقول بوذا:" إن املشايخ الذين يتكلمون عن اهللا، ومهلم يروه وجها لوجه، كالعاشق الذي يذوب كمدا،وهو 
ال يعرف من هي حبيبته، أو كالذي يبين السلم وهو ال يدري أين يوجد القصر، أو كالذي يريد أن يعرب 

152F�را، فينادي الشاطئ اآلخر ليقدم له"

153 .

قالوا إن هناك إمجاع بني العلماء املتقدمني على ان بوذا كان ينكر األلوهية وهؤالء هم: " تان سني" سنة 
م،و"دجناج" سنة 400م، و"بيويند" سنة 360م، و"آسنك" سنة 175 قم.و"ناجا أرجن" سنة 150
153Fم وغريهم.1200م، و"شاكيا شري بدر" سنة 750م، و"شانت" سنة 420

154 
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إن ما مييز "البوذية" عن الديانات األخرى هو أ�ا مل تطرح "منوذجا" حيتذي به، فهي ليست بناء دينيا 
مسلما به،إ�ا تقرتح وحترض، ولكنها ال تقدم تزكية وال "حقيقية" أو أن تطرح نفسها بذه الصورة. 

صحيح أنه هناك "احلقائق األربع"، ولكن هذه احلقائق ال تؤخذ "كحقيقية" لدين،إذ انه ليس هناك من 
حقيقية، أو مطلق. 

يف البوذية " لكل واحد احلرية الكاملة بالتصرف كما يريد،إذ أن "البوذا" نفسه عارض كل تأليه يف 
شخصه،ومن هنا جند أنه ليس هناك أي شكل من أشكال القمع أواالضطهاد يف تاريخ "البوذية" إن 

التسامح يقع يف قلب تعاليمها. 

لكل ديانة إله "هو املركز الذي تدور حوله إال "البوذية" فهي بال إله، فمن كون حياتنا هذه؟. 

فإذا كان هو "ايشفارا" اخلالق، وصناع األشياء، فلم ال تضع مجيعها بصمت لقوة الصانع صاغرة،كما 
خيضع اإلناء اخلزيف لسيد اخلزاف؟. 

وإذا كان العامل من صنع "ايشفارا"،وجب أال يكون فيه حزن وبالء وخطيئة؟. 

فهذه األسئلة هي إدانة سيئة "للبوذية" طاملا أ�ا مل تتحول إىل ديانة إال لكي تستجيب للحاجة السامية يف 
أذهان معتنقيها، وهذه األقوال يؤكد ها بعض األقوال اليت نقلت عن "بوذا " كقوله:" علينا أال نؤمن مبا 

بني أيدينا من معتقدات، أل�ا جاءتنا من العصور القدمية، أو من السلطات الروحية اليت يتمتع با 
األساتذة الكبار، ولكن يرتتب علينا فقط أن نطبق ما هو مكتوب يف الكتاب،حينئذ يكون الفهم 

154Fالصحيح الذي حنصل عليه من جتربتنا اخلاصة يف احلكم بيننا."

155 

 ولذلك، ما زال هنا من ما زال ينظر إىل ا"البوذية " على أ�ا فلسفة،مل تتحول إىل دين.

 الفريق الثاني  -2

 "مونك جي ":" إن البوذية ليرى هذا الفريق أن البوذية ديانة مثلها مثل بقية األديان العقدية األخرى، يقو
155Fديانة دميقراطية،ورمبا ستصبح ذات يوم ديانة عاملية، ألنكم جتدون فيها املساواة بني مجيع البشر"

156 
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 على اختالف بينهم يف أصلها األول، فهناك فريق يقول إن بداياتا األوىل كانت جمرد فلسفة حياة، 
درست وطبقت، وتناقلها الزاهدون املؤمنون با. ولكنها يف القرن الثاين بعد امليالد أصبحت 

ديانةخالصة،وذلك بعد سبعة قرون تقريبا من ظهورها كمثل "الطاوية". 

هكذا ظهرت خمتلف صور لأللوهلية،وظهر معها جممع لألرباب بكل احتفاالته وطقوسه وكنائسه" 
وقدسيه،ومعجزاته، مثله مثل كل الديانات،ما عدا "احلرب املقدسة" والشهداء الذين ضحوا حبياتم من 

أجل انتصارها. 

وقالوا النقل والعقل. 

النقل  

 فقد جاء لفظ (إيشور ) معناه (إله) يف كتاب "أنكر نكاي"  ويف كتاب "منجم نكاي".وجيب املنكرون 
على هذا بأن مفهوم اإلله بدون صفات هو فكر جمرد ال يفي بالغرض املنشود، فإن بوذا ال يصفه بوصف 

جيعله موجودا. 

العقل 

 إن البوذيني ال يعتقدون اعتقاد الربامهة يف ألوهية "برمها" (اخلالق) بل يفضلون بدونه من دون اهللا وهو 
خملوق مثلهم. 

–إن بوذا قد أغار على "برمها"،ومل حيرتم تعاليم "الفيدا"، فاتمه اهلندوس  باإلحلاد.وأشاعوا هذا القول يف 
التمع اهلندي ففسقوه وكفروه، حىت صارت البوذية غريبة يف وطنها ومسقط رأسها. 

-كيف يتصور أن تكون التعاليم البوذية خالية من مسائل ما بعد الطبيعة،مع أ�ا غرقت يف حبر الشرك 
وظلمات البدعة وجعلت "بوذا"مقام اإلله األكرب. فظل البوذيون يعبدونه من دون اهللا. 

أما العقل فال يتصور دين بدون اإلقرار بالرب، ألنه أساس مشرتك بني مجيع األديان، وهلذا يتحاشى 
156Fاملنكرون أن يسموا البوذية دينا.

157 

الفريق الثالث -3

 بوذا ليس نبيا ألنه مل يدعو إىل اهللا، وليس بفيلسوفا ألن شروط الفالسفة غري متوافرة فيه،ولكنه رجل 
م:" إن بوذا  1952يقول  العالمة "رادها كرشنن" الذي كان رئيس اجلمهورية اهلندية سنة روحاين جترييب،

                                                           
.650-649 األعظمي، مصدر سابق، ص 157 
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ال يقرر العقائد،وال يؤسس مذاهب فلسفية، وال يزعم انه جاء إىل األرض حبكمة خصوصية ملكها من 
األزل، بل يعلم بكل جالء أنه كسب هذه احلكمة جبهود جبارة فيما سبق له من احلياة على األرض دهورا 

وأحقابا بتعدد املواليد،وهو يرشد أتباعه إىل نظام يضمن الرقي األخالقي، وال يدعوهم إىل دين كسائر 
األديان، إنه يرى أتباعه سبيال، وال يقرر عقيدة، ألنه يرى أن قبول عقيدة يصد عن البحث وراء احلق، 

157Fفكثريا ما ترفض احلقائق أل�ا تالف عقيدة متسك با الذين جاءت  هلم هذه احلقائق."

158 

أدلته  

158Fقول بوذا:"إن احلق ال يعرف بالنظريات، بل يعرف بالسري املتواصل يف طريقه."

159 

ويقول أيضا :"إن عملي ملكي، وعملي مرياثي، وعملي هو الرحم الذي حيملين، وعملي هو اجلنس الذي 
159Fأنتمي إليه، وعملي هو امللجأ الذي ألتجئ به."

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.161 أمحد شليب، مصدر سابق، ص 158 
.166أمحد شليب، املرجع نفسه، ص 159 

 160نفس املكان.
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عقائد البوذية المطلب الخامس:

النرفانا الفرع األول: 

النرفانا يف البوذية هي أمسى ما يطمح إليه البوذي، والذي يكرس حياته إىل حتقيقيه، وإن كان بوذا قد وصل 
إىل هذه الدرجة من اإلشراق الروحي العايل، واجنلت له أسرار الكون بواسطته، فالبوذي عليه أن يسلك 

طريق "معلمه" للوصول إىل ما وصل إليه، وجتنب تكرار املولد املؤمل. يصف بوذا هذا اإلشراق بقوله:" 
كلمين سوت من داخلي قائال: إن اهلوى هو أصل احلزن، والنفس هي اليت جتلب الشقاء، وذلك أن املرء 

160Fيقول دائما: أنا أنا، ويقول أيضا: زوجيت وأوالدي، فهم أيضا نوع من أنا، أما من سواهم فليسوا أنا.

161 

 قال بوذا "للصوت: إن قبلت قولك فهل أنال احلرية؟. 

161Fفأجاب الصوت: نعم نعم،أنه جيلب لك احلرية أيها الناسك."

162 

ولكن ما هي النرفانا يقول  العالمة ( رادها كرشنن":" إن بوذا رفض أن يشرح النرفانا، وعلى هذا ال جيدي 
162Fنفعا أن حناول فهمها، بل رمبا كانت اللغات البشرية ال تستطيع شرح النرفانا."

163 

وقال "أيها املريدون، هي طور ال ارض فيه وال ماء،ال نور فيه وال هواء، ال فيه مكان غري متناه، وال عقل 
غري متناه، ليس فيه خالء مطلق، وال ارتفاع اإلدراك والالإدراك معا، ليس هو هذا العامل، وذاك العامل، ال 
فيه مشس وال بوقوف، ال ميوت وال يولد، هي من غري أساس، من غري مرور، من غري انقطاع، ذلك �اية 

163Fاحلزن."

164 

ويبدو أن النرفانا مرت مبراحل تارخيية، فقد كان مفهوما عند بوذا أول األمر أ�ا االندماج يف اهللا والفناء 
فيه، ولكن أفكار بوذا تغريت بالنسبة للتفكري يف اهللا، فقد تلى عن القول بان هناك إهلا، بل أنكر وجود 

اإلله بعد ذلك. وبناء على ذلك مل تعد "النرفانا" مبعىن االندماج يف اهللا، بل اتذت هلا معىن جديدا أو قل 
أحد معنيني متالحقني مها: 

- وصول الفرد إىل أعلى درجات الصفاء الروحاين بتطهري نفسه، والقضاء على مجيع رغباته املادية. 

                                                           
.153، صاملصدر السابقأمحد شليب،  161 
 162نفس املكان.
.155. صاملرجع نفسهأمحد شليب،  163 

.154أمحد شليب، املرجع نفسه. ص 164 



81 
 

- انقاد اإلنسان نفسه من ربقة الكارما، ومن تكرار املولد، بالقضاء على الرغبات والتوقف عن عمل اخلري 
والشر. 

وبناء على املعىن األول يصل اإلنسان إىل النرفانا وهو حي، وبناء على املعىن الثاين ترتبط النرفانا باملوت و 
164Fبالتخلص من هذه احلياة على أال يعود هلا.

165 

 أي هي فكرة إحلادية بشكل واضح يفرتض اختفاء بال عودة للحياة الفردية والكونية معا، إنه العدم يف 
165F�اية األمر.

166 

166Fعرف "كومارا سوامي" النرفانا:" �اية عمل أو كماله"

167 

"إ�ا ليست مكانا وال فعال، إ�ا ليست يف الزمان، وال ميكن احلصول عليها بأية وسيلة مع هذه فهي 
167F"كائنة" وميكن رؤيتها بطريقة ما"

168 

 تناسخ األرواح الفرع الثاني:

يؤمن البوذيون بتناسخ األرواح، قال بوذا:" أيها الرهبان، هذه هي احلقيقية املقدسة عن األمل: املولد األمل، 
اهلرم أمل، املرض أمل، املوت أمل، االجتماع بغري املألوف أمل، االفرتاق عن املألوف أمل، عدم ظفر الرجل مبا 

يهوى أمل. 

 أيها الرهبان، هذه هي احلقيقية املقدسة عن مصدر األمل، الظمأ، والشهوة، واهلوى، والرغبة يف التلذذ، ويف 
168Fالتكون، يف القوة، ذلك اهلوى، وتلك الشهوة جتر من مولد إىل مولد، ومن أمل إىل امل."

169 

ويقول:" إن البشر أيها النسك، مسؤولون عن أعماهلم، فهم يقومون بأفعال مع أرحامهم،وآلبائهم، وهذه 
) املؤمل إىل أقصى درجة، وإما إىل رحم األعمال ستعود عليهم بالذات. هناك مصريان هلما إما اجلحيم (نريايا

حيوان ميشي باعوجاج (األفعى، العقرب، أم األربعني، النمس، القط، الفار،البومة...( أو كل حيوان آخر 
169Fيظل حذرا بوجود اإلنسان..."

170 

                                                           
.155.املصدر السابقأمحد شليب،  165 

.104موريس بريشريون، بوذا والبوذية، صم  
.106وريس بريشريون. املرجع نفسه، ص 167 

 168نفس املكان.
.156 ص املرجع السابق،أمحد شليب،  169 

.108، صاملرجع السابق موريس بري شريون،  170 
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ويسوق بوذا سلسلة قضايا تؤدي إىل هذه احلقيقية وهي أن أصل اهلوى أصل األمل، يقول:" إذا وجدت 
الشهوة واهلوى وجد التحديد والتخصيص، وإذا وجد التحديد والتخصيص وجد اجلهل، وإذا وجد اجلهل 

170Fوجد اخلطأ. وإذا وجد اخلطأ وجد احلزن، فاحلزن نتيجة للهوى والشهوات."

171 

يقول:" أيها الرهبان هذه هي احلقيقية املقدسة عن إعدام األمل: إعدام الشهوة واهلوى والظمأ والرغبة إعداما 
تاما. 

أيها الرهبان، هذه هي احلقيقية املقدسة عن سبيل إعدام األمل: سلوك الطريق املثمن(ذي الثماين شعب): 
االعتقاد الصحيح، العزم الصحيح، القول الصحيح، العمل الصحيح، العيش الصحيح، اجلهد الصحيح، 

171Fالفكر الصحيح، التأمل الصحيح."

172 

ومن املمكن حتطيم هذه القيود ملن يؤمن احلقائق األربعة، ويعمل يف ضوء هديها، وتتحكم هذه القيود 
شيئا فشيئا على درجات أربع: 

- فمجرد اإلميان باحلقائق األربعة حيطم القيود الثالثة األوىل،الن اإلميان با هو إتباع ألفكار بوذا، وذلك 1
يستلزم عدم الشك فيه، وعدم االعتقاد يف الطقوس والتقاليد الدينية اهلندوكية وغريها، وإتباع بوذا يف فكرته 

عن التناسخ، وأن اإلنسان حلقة يف سلسلة متتابعة وليس له وجود مستقل. 

- وعندما يؤمن اإلنسان باحلقيقية الثانية وهي أن علة األمل هي الرغبات والشهوات تف حدة الشهوة 2
172Fوالكراهية والغرور يف نفسه.

173 

-فإذا اتبع احلقيقية الثالثة، وتأكد انه ال بد للقضاء على األمل من القضاء على الشهوة حتطمت قيود 3
الشهوة والكراهية والغرور حتطيما �ائيا. 

-فإذا ابتع احلقيقية الرابعة، واتبع الشعب الثماين،وتلق با تدمت باقي القيود العشرة، وبذلك يصل 4
173Fاإلنسان إىل اهلدف األمسى الذي يطلبه وهو النرفانا.

174 

الوصايا العشر اليت تنسب إىل بوذا:" 

- جيب أال تقضي على حياة. 1

                                                           
.156، صمصدر سابقأمحد شليب،  171 
.نفس املكان 172 
.159-158،صاملرجع نفسهأمحد شليب،  173 
 174نفس املكان.
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- جيب أال تأخذ ما يعطي إليك. 2

- جيب أال تقول ما هو غري صحيح. 3

- جيب أال تستعمل شرابا مسكرا. 4

- جيب أال تباشر عالقة جنسية حمرمة. 5

- جيب أال تأكل يف الليل طعاما نضج يف غري أوانه. 6

- جيب أال تكلل راسك بالزهور وأال تستعمل العطور. 7

- جيب أال تقتىن املقاعد واملساند الفخمة.  8

-جيب أال حتضر حفلة رقص أو غناء. 9

174F- جيب أال تقتين ذهبا أو فضة."10

175 
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 العبادة في البوذية المطلب السادس:

 الفرع االول: خصائص العبادة البوذية 

 يقول وايرل ديوانت عن موقف بوذا من اإلله والعبادة:"وقد يتحول هذا القديس أحيانا،الذي هو أشهر 
من عرف الدهر من قديسي اهلندوس، قد يتحول من االأدرية إىل إحلاد صريح، إنه ال ينحرف عن جادته 

لينكر وجود اهللا، بل إنه بعد حني يذكر برامها كأنه حقيقية واقعة أكثر منه مثال أعلى. مث هو ال حيرم عبادة 
اآللة الشائعة بني الناس،لكنه يسخر من فكرة إرسال الدعوات إىل"الهول"ويف ذلك يقول:"إنه ملن احلمق 

أن تظن أن سواك يستطيع أن يكون سببا يف سعادتك أو شقائك ألن السعادة والشقاء دائما نتيجة 
175Fسلوكنا حنن وشهواتنا حنن."

176 

رمبا يعود الفضل يف غرس بذرة العبادة البوذية إىل "أناندا" التلميذ الذي أحب املعلم، بوذا، مل ينقل عنه انه 
حث على العبادة، أو أمر با، أو بني شرعها.إنه ترك فلسفته جتريدية،أو روحانية بال عبادة. 

176F وظهرت العبادات والطقوس على يد فرقة "املاهايانية" حيث عبدت بوذا.

177 

 وصورة العبادة البوذية أ�ا ال تركز على احلركات بل على عبادة الذكر- اإلكثار من احلمد والثناء على 
 بذكره وتصوره يف اخللوة والتمع،والدعاء بصريورة نفسه مثله د"بوذا"لكماله ومجاله على حد زعمهم.والتلذ

يف احلياة الثانية.وتذكر "بوذا" وتصوره يف أعلى مراتب العبادة عند الرهبان البوذيني. 

وقد أدت هذه العقيدة إىل تعظيمالرهبان وعبادتم،ويف اعتقاد البوذيني أن النجاة ال حتصل مبطالعة الكتب 
والتدبر فيها، بل ال بد من األخذ عن الراهب الكامل الذي بلغ درجة "بوذا" يف الكمال. 

ويف املرحلة الثانية يقوم هذا العابد مقام املعبود،واملعتقد مقام املعتقد،واملخلوق مقام اخلالق، فلم يبق بينه 
وبني خالقه أدىن فرق،ومن هنا يدعي األلوهية لنفسه. 

الترانيم البوذية 

اسجد لبوذا اإلله الكامل،الذي انكشف له العامل. 

اسجد لبوذا اإلله الكامل، الذي انكشف له العامل. 

اسجد لبوذا اإلله الكامل، الذي انكشف له العامل. 
                                                           

.3/82قصة احلضارة،ترمجة: زكي جنيب حممود،تونس:جامعة الدول العربية، لبنان: دار اجليل، دط، دت، 176 
.136موريس بريشريون، بوذا والبوذية، ص. 177 
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أعوذ بالبوذا اإلله،أعوذ بالدين. 

أعوذ جبماعة البهكشو. 

أعوذ بالبوذا اإلله مرة أخرى. 

أعوذ جبماعة البهكشو مرة أخرى. 

أعوذ بالبوذا اإلله مرة ثالثة. 

أعوذ بالدين مرة ثالثة. 

أعوذ جبماعة البهكشو مرة ثالثة. 

أتقبل حكما ال إيذاء فيه. 

أتقبل حكما ال سرقة فيه. 

أتقبل حكما ال شهوة فيه. 

أتقبل حكما ال كذب فيه. 

177Fأتقبل حكما ال سكر فيه.

178 

178Fمث تقدم الورود،والشمعة العسلية أمام رسم البوذا واملشاركة يف بعض األعياد.

179 

الرهبنة  الفرع الثاني: 

تأسس الرهبانية البوذية 

 مع جتوال بوذا واعظا،تتالت اهلدايات، وكثر أتباعه، وتالمذته،وكان الكل متساوون،ليس بينهم طبقية يف 
الرهبنة. 

ولكن بازدياد العددي،وحضور البعيدين،كان بوذا يفوض الرهبان "املرسومني"بقبول الرسامة بأنفسهم، 
بإتباع بعض القواعد البسيطة. 

                                                           
.656-655 حممد األعظمي، مصدر سابق، ص  178 
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وهكذا نشأت بطريقة طبيعية جدا منظمة رهبانية كبرية هي "السمغها" اليت حتكمها قواعد وبرامج زمنية 
حمددة، وكانت القواعد األساسية اليت رمبا توسعت بعد زمن البوذا. قواعد بسيطة: ارتداء الرداء 

األصفر،واتاذ الرأس احلليق، ومحل قصعة التسول، وعادة التسول، وعادة التأمل اليومي.وتعهد املبتدئ بان 
يقر "ألود بالبوذا، وألوذ بال"دمهة" (القانون أو احلقيقية) ألوذ بالسمغها(املنظمة الرهبانية)، ويتعهدون مجيعا 

باالمتثال بالوصايا العشر، اليت ميكن تبسيطها على هذا النحو: 

-أحجم عن تدمري احلياة. 1

- ال تأخذ ما ال يعطىلك. 2

-ابتعد عن عدم العفة. 3

-ال تكذب وال تدع. 4

- امتنع عن املسكرات. 5

- كل باعتدال وال تأكل بعد الظهر. 6

-ال تتطلع إىل املشاهد الراقصة أو الغنائية أو التمثيلية. 7

-ال تستحل استعمال أطواق األزهار، أو الروائح الطيبة، أو املراهم، أو احللي. 8

- ال تستخدم األسرة املرتفعة أو الواسعة. 9

179F- ال تقبل الذهب أو الفضة."10

180 

"واألوامر اخلمسة األوىل واجبة من هذه األوامر (واملعروف بالوصايا اخلمس) واجبة على كل املشاركني غري 
الكنهوتيني يف املنظمة،وقد عرف البوذا انه يوجد من ال يستطيعون لسبب أة آلخر أن يتخلوا عن احلياة 

العائلية،ولكنهم شديدوالتعاطف مع مثل املنظمة...ولذلك أعد العدة لربط آالف املشاركني غري الكنهوتيني 
باملنظمة، على شرط أن يتعهدوا باالمتثال للوصايا اخلمس....ويبدو روح اإلعانة على دعم منو املنظمة 
وتقدمها.وعلى  حد كبري كان من خالل العضوية غري الكهنوتية أو اكتسبت املنظمة األمالك العقارية 
الشاسعة نوقد وهب أشخاص رفيعوا النسب وغري كهنوتيني بساتني ورياضا وأديرة للمنظمة حبماسة. 
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ويبدوا أنه من املشهود به كثريا أن جمموعة كبرية نوعا ما من أقاربه قد أصبحت رهبانا وراهبات، ويقول 
الرتاث عن البوذا قد ادخل يف املنظمة ابنه "راهوال" وأن زوجته وأمه باإلرضاع قد صارتا راهبتني،وبرز ابن 

180Fعمه آنند بوصفه النموذج املثل للتلميذ املخلص."

181 
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 البوذية قالمطلب السابع: األخال

تقرتح األخالق البوذية مبدئيا أنه على الفرد أن يتوصل إىل مرحلة ال يفرق با نفسه عن اآلخر،وأن مفاهيم 
اخلري والشر شخصية وغريية" بآن واحد.إن الشر هو إرضاء الرغبة، واخلطأ الذي نقوم به حنو اآلخر. 

يف املقابل يتضمن اخلري تضحية شخصية، واحرتاما لكل نفس وحياة،حىت لو كانت حياة عدو ما. 

هنا نتعرف على نظرية (الالعنف) واتاذ موقف داخلي منيع ضد الشر، وهو موقف تبناه "املهامتا غاندي" 
بعد ألفيه ومخسمائة عاما تقريبا. 

181Fجاء يف كالم الرهبان:" إذا مل تستطيع جتنب أفعى من األفضل لك أن ترتكها تعضك من أن تقتلها".

182 

 احتقار الجسد  الفرع األول:

نظرة البوذية إىل اجلسد نظرة ازدراء، عشرة مزايا فاسدة:" الرغبة اليت تولدها احلواس، الكراهية، العجب، 
الضالل،والزيغ، اجلهل، التصلب والعناد، الشك، الوقاحة، التهاون،والتقصري، وحىت عدم احلذر البسيط 

182Fالناجم عن احلكم اخلاطئ."

183 

 اآلثام الثالثة للجسد " الزنا،السرقة،القتل"  

النقاء الروحي الفرع الثاني: 

"ميكن أن نعرف النقاء الروحي بالتحرر من كل رغبة،وكراهية،وجهل، إ�ا "جوهر النظام األخالقي 
183Fنفسه"

184 

بذا نرى أن األخالق البوذية فردية شخصية بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معىن،فهي ال ترتبط بتدخل 
إهلي من أي نوع،ولو كان مثاليا،وال بأي احنالل للفرد يف هذه األلوهية. 

ميكن أن نالحظ بسهولة أن األخالق البوذية ال تتلف عمليا عن التعاليم الربمهية،فكالمها يدعوان إىل نبذ 
األنانية،والتحكم بالغرائز احلسية،وعدم القيام سوى باألعمال والكلمات واألفكار النبيلة، إ�ما يضعان 

احلياة الروحية يف الصف األول، قبل احلياة املادية الدنيا،ويعطيان األولية للنية اليت تسبق الفعل....كثريا ما 

                                                           
.109 موريس بريشريون، بوذا والبوذية، ص 182 
.112 موريس بيشرون، املرجع نفسه، ص 183 

.114، ص املرجع نفسهموريس بريشريون. 184 



89 
 

نقرا يف النصوص املقدسة تعبريا ذاداللة: "أال تتلوث" هذه اإلشارة إىل زهرة اللوتس،رمز الطهارة 
184Fوالنقاء،واليت مل تتسخ، أو تتلوث باملاء.

185 

"ليس باخلطيئة وحدها يتسخ اإلنسان، ولكن بفعل اخلري أيضا. 

وكما أشار "يونغ" أن الفضيلة نفسها دق تكون أكثر خطرا من اخلبث واخلديعة،رمبا بذا املفهوم حول 
النقاء يكمن اخلالف مع األخالق الربمهية.إن النقاء الروحي "البوذي" ليس يف جتنب الدنس الشكلي بل 
يسكن بأكمله يف احلرية خارج بعض القيود اليت حيس بثقلها "الربامهة" حىت يف عبورهم بوابة الفضيلة حنو 

185Fاألفق املفتوح على مصراعيه للحقيقية زهرة املعرفة اخلالدة"

186 

التأمل  الفرع الثالث: 

التأمل أداة من أدوات نيل السعادة، وتطوير الذات،فأنا مثال ال استطيع أن أطور كالما سليما إذا مل 
أالحظ ما أقول وأفكر. فالتأمل يصنع املعجزات، ويشفي من كل داء، يقول بوذا:" هناك تأمالت مخسة 

األول هو التأمل باحملبة اليت جيب أن تسيطر على القلب بكامله،وتشمل كل حي دون تفريق حىت األعداء 
منهم. والثاين: هو التأمل بالشفقة على كل كائن حي،تواسيه بآالمه وأوجاعه، وتفف عنه ما استطعت 

من متاعب. والتأمل الثالث هو تأمل الفرح إذ نفرح مع الفرحني، أما الرابع فهو التأمل بالطهارة اليت تبعد 
كل شر وخطئيه، وإمث، حيث الشعور بالغبطة والراحة. وأخريا التأمل اخلامس:وهو الذي يقربنا من 

186Fاحملبة،ويبعدنا عن البغضاء والظلم وتأثريات الغىن واحلاجة حيث نطمئن إىل أنفسنا راضني."

187 

العمل أهم من القول  الفرع الرابع: 

يقول بوذ" مهما كان عدد الكلمات املقدسة اليت تقرأو�ا،وتتلفظون با،فهي دون جدوى إذا مل تتطابق مع 
187Fاألفعال اليت تقومون با."

188 

أن نتأمل بعض الوقت ال يعين أننا قمنا مبا جيب أن نقوم به،املهم هو أن نعمل كما نشعر وحنس. 

ينطوي على املفارقة بقدر كاف أن يبدأ بدراسة التصورات الفلسفية لبوذا مبالحظة أنه قد رفض أن التأمل 
الفلسفي هو سبيل اخلالص. وكانت املسائل الفلسفية اخلالصة بالنسبة إليه قليلة األمهية، فقد كانت لديه 
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نظرة شديدة العملية، وهذه املسائل تسئ إىل سليقته وفهمه العام، ومل يكن مهتما  بالفلسفة التأملية اليت ال 
ميكن ربطها مباشرة بالوضع اإلنساين،وتنقل املدونات البوذية نبذه الصريح للمشكالت املتداولة يف الفلسفة 

آنذاك. 

يقول بوذا" ضعوا نصب أعينكم ما أكدته لكم، وميزوه عما مل أؤكد لكم، فانا مل أؤكد لكم بأن العامل 
أزيل، ومل أؤكد أن العامل حادث،مل أؤكد بان العامل زائل، ومل أؤكد أنه ابدي، أنا مل أؤكد لكم بأن الروح 
واجلسد واحد،مل أؤكد لكم بأن املتنور يتابع وجوده بعد املوت، ومل أؤكد انه ال يتابع وجوده بعد املوت. 
كما أين مل أؤكد لكم هذه األمور؟. فألنه ال فائدة منها،وال عالقة هلا بأساسيات تعليمي.وباملقابل فقد 
أكدت لكم بأن وجود اإلنسان شقاء وأشرت إىل سببه. وعلمتكم الطريق رفع الشقاء عنكم. أما ملاذا 
أكدت لكم هذه األمور، فأل�ا ذات فائدة ترجى، وأل�ا متصلة بتعاليمي، تزيل الرغبة من نفوسكم ، 

وتبكم املعرفة واحلكمة العليا اليت تقود إىل النريفانا" 

وبكلمات أخرى، فإن الصعوبة األساسية عند اإلنسان ليست الطريقة اليت يتفلسف با، بل يف الطريقة اليت 
يشعر با، وأي تفكري يقوم به ينبغي له أن ينذره لفهم رغباته والسيطرة عليها من خالل قوة واردته،ففيها 

يكمن اخلطر األكرب. 

ورفض بوذا كذلك، الورع الديين سبيال للخالص، وكان موقفه ذلك النوع من اإلحلاد الذي كنا قد الحظناه 
عند ماهافريا. فقد اعتقد أن الكون يتوافر فيه األرباب والربات والشياطني، وغريهم من القوى والوسطات 
غري البشرية، ولكنها كلها من دون استثناء حمدودة. وخاضعة للوالدة اجلديدة.وإذ تغيب يف منظومته فكرة 

كائن متعال وأبدي وأقدم من اخلليفة، وخالق للسماء واألرض،ويف وسعه توجيه مصائر البشر ومساع 
الرغبات وتلبيتها، فإن الصالة عنده مل تكن جتدي نفعا، وهو على األقل مل يلجأ إليها. 

وألسباب مشابة مل يعول على أسفار "الفيدا" أو عبادة اآلهلة الكثريين من خالل تأدية الطقوس القائمة 
على سبيل الفداء وال تشجع  على الذهاب إىل الربامهة بوصفهم كهنة...اظهر بوذا لكل تلميذ كيف 

يعتمد على نفسه من اجل اخلالص،وعلى قدراته،مركزا، على اخلالص بضبط النفس الروحي،هنا تتجلى 
188Fأكثر النزعات اإلنسانية صرامة يف الدين."

189 

الفكر  الفرع الخامس: 
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يقول بوذا:" انظروا فيما إذا كان هذا الذهب حقيقيا أم زائفا، وكذلك األمر نفسه افعلوا مع األفكار، فال 
تتقبلوا تعليمي ببساطة،فقط ألنكم تنظرون إيل بعني االحرتام واحملبة.إن هذا ليس سببا كافيا لإلميان مبا 

189Fأقول."

190 

مل يبحث بوذا إذن عن وسيلة حيول با إميان اآلخرين أو يغري عقائدهم،وال أن يقوم بدور املبشر أو املقدس 
بينهم بل أن كل ما أراد هو أن يتقاسم معهم ما كان قد جربه وتوصل إليه وهي جتربة  غنية اختصرها 
190Fباجلملة ذات الداللة:" لكل سجنه، ولكن كل إنسان ميكن أن ميتلك القوة للهروب من هذا السجن."

191 

قانونالكارما والوالدة الجديدة الفرع  السادس:

على الرغم من أن البوذا قد استأصل من رؤيته للعامل معظم ما يعد عموما من مميزات الدين،فقد متسك 
مبعتقدين هندوسيني أساسيني يظهران عادة يف سياق ديين، فقد اعتقد بقانون الكارماوبالودة اجلديدة،ولكنه 

عدل يف كال املعتقدين. 

فلقد أضفى على قانون الكارمامرونة أكثر مما كان  من ديدن الفالسفة املتأخرين أن يضفوه عليه.ويف روايته 
أن يف ميسور اإلنسان من أية طبقة أو فئة اجتماعية أن يعيش خربة التغري الكامل يف الطبيعة الداخلية 

وامليول حبيث ينجو من نتائج آثامه املقرتفة يف وجوداته السابقة.وقانون الكارما يعمل من دون شفقة ومن 
دون أن يسقط ذرة أو نتفة واحدة من املثوبة التامة عن الذين يستمرون يف الطريقة القدمية.طريقة الرغبة اليت 
ال يردعها راده- ولكنه قد ال ميسك باإلنسان الذي تبدل متاما،والذي حقق حالة األرهتواألرهتات  "الذين 

جتاوزا بعزمهم الوطيد الرغبة الشريرة"ميكن أن يشعروا بثقة بان كارمتهم قد استنفذت،فلن حتدث كارما 
جديدة،وقلوبم متحررة من التشوق إىل حياة مقبلة.إن داعي وجودهم قد انقضى ولن ينشأ يف داخلهم 

توق جديد وهم احلكماء  ينطفئون عند املوت كاملصباح،ولن تكون هلم والدة جديدة. 

والذين مل حترروا من "إرادة العيش والتملك" هم الذين يولدون من جديد. 

وقد تشبث بوذا مبذهب الوالدة اجلديدة (التناسخ)، ولكن الشكل الذي خلعه على املذهب حري الناس 
منذ ذلك احلني، ويبدو أنه رأى أن الوالدة اجلديدة حتدث من دون انتقال جوهر روحي حقيقي من وجود 

إىل آخر.وقدأعلن املفسرون املتأخرونأن بوذا استخلص بعد حتليل الشخص البشري، انه "ليس لألنا" 
(االمتان)من وجودهنا". وهذه مسألة من اشد املسائل غموضا وتعقيدا يف منظومة البوذا الفكرية. 
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وبدال من العقيدة العتيقة اليت مفادها أن الروح اليت ال تفىن،واليت هلا وجود حقيقي،ترحتل من وجود إىل 
آخر موجهة من قبل السلسلة السببية غري املنقطعة لقانون الكارما، فإن البوذا أكد مذهبا موضوعيا وحداثيا 
بصورة مدهشة، وأفضى به تأمله لشخصيته إىل إنكار أن يكون ألي عنصر من عناصرها أي دوام.وما كان 

الناس يدعونه الكيان املستمر للروح اخلالدة ينحل حقا يف جمموعة زائلة أو مركب زائل من مكونات أو 
أحوال الوجود املتبدلة باستمرار، أو "سكندهات" وهي أربعة : اجلسم،واإلدراك،واألحاسيس،والسمخارات 

وتعين النزعات الداخلية أو االستعدادات الطبيعية اليت حتدثها العادات املاضية يف هذا الوجود 
والوجوداتالسابقة،وهيتقريبا،وباستخدام اقرب مرادف حديث،جتمع بني "الغرائز" والالشعور"-التفكري أو 

أعمال العقل، وباحتاد هذه السكندهات يتشكل الفرد. وما دامت متماسكة يؤدي الفرد بوصفه كائنا 
واحدا.ويعيش ويكون له تاريخ  

ولكن كل عنصر يكون يف حتول دائم ويبقى اجلسم يف تبدل من يوم إىل يوم، وعند املوت يتفكك اإلحتاد، 
وتتشتت السكندهات. 

بذه الرؤية لطبيعة  الفرد البشري كيف استطاع البوذا ان يتمسك مبذهب التناسخ؟ 

 إن بوذا مل يزعم أن أي كيان له وجود حقيقي (الروح أو النفس) يرحتل من وجود إىل آخر،فتحليليه جعل 
تلك النظرية مستحيلة،ولكنه كان يعلم انه تنتقل إىل حياة قادمة أخرى بنية من الصفات احململة 

بالكارما.إن األمر كان تضغط خامتا على الشمع،فماذا، يف مثل هذه احلالة، ينتقل من اخلامت إىل الشمع؟ 
انه ال ينتقل إال هيئة الرموز املنقوشة على اخلامت واليت يستبقيها الشمع، وال ينتقل شيء مادي له وجود 

حقيقي،وهكذا فيما يتعلق بالوالدة اجلديدة، فعند �اية وجود سيمتلك الفرد صفات مميزة حمددة قسمت 
يف نوع شكل ثابت صلب، ولكن عند التحلل سوف تنتقل هذه الصفات إىل الشمع اللني للوود اجلديدة 

يف رحم آخر، فال ينتقل شيء  له وجود حقيقي ومع ذلك هناك صلة حمددة بني جمموعة من العناصر 
191Fوالموعة الثانية.

192 

سلسلة السببية الفرع السابع: 

حتدث بوذا عن خربة كل ذلك بوصفها "كتلة من األمل"وهذا األمل يأيت من سلسلة من اثنيت عشرة حلقة 
من العلل واملعلوالت.وتنتمي احللقتان األوىل والثانية إىل احلياة السابقة،واحللقات الثماين الوسطى على 

احلياة احلالية،واحللقتان األخريتان إىل الوجود املقبل،وتدعو الكتب البوذية ذلك "النشوء االعتمادي" أو 
"سلسلة السببية"،ويسري التفكري على هذا النحو: 
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أساب هذا اليء املتكرر املؤمل لكل فرد إىل العامل وأكثرها جوهرية هو اجلهل،وال سيما القبول بالنفس ال أو
االختيارية، وبداوم العامل دون متحيص هذا العيب األساسي.الذي يرتحل من احلياة السابقة،مغروس يف 

البنية األصلية للشخصية منذ الوالدة، وهو االستعدادات الطبيعية وإذ تستمال الشخصية على هذا النحو، 
تصبح واعية أو مدركة العامل وذاتا. وهذا حيدد من مث السمات املميزة اليت للمرء "االسم والشك) الفردية 

اليت يعرف با املرء.وتعرب الفردية عن نفسها سببا يف ممارسة خاصة للحواس اخلمس والذهن،وهذه تقيم 
بالتايل اتصاال مع النفس واألشياء األخرى،ومن مث ينشأ اإلحساس واإلحساسات تسبب الرغبة أو 

 التشبث بالوجود عملية صريورة،والصريورة تسبب ىاالشتهاء.ومن االشتهاء يأيت التشبث بالوجود.ويقتض
حالة وجود ال تشبه احلالة اليت تسبقها،وأخريا، فإن مثل هذه الوالدة اجلديدة تقتضي ال حمالة شيخوختها 

وموتا وحز�ا وعويلها وأملها وكآبتها وبأسها.وعلى هذا النحو ينبعث هذا الكم اهلائل من املعاناة البشرية. 

ولكن املرء يستطيع أن يبدأ من النهاية،وأن يعود إىل البداية كما يقال إن البوذا قد عاديف كل حالة خاصة 
ليس من شان الشيخوخة واملوت أن حيدثا إذا مل تكن هناك والدة، وتعتمد الوالدة يف نشوئها على العوامل 

املسببة لصريورتا،وتعتمد الصريورة على تشبث سابق بالوجود، ويعتمد التشبث بالوجود على الرغبة أو 
الظمأ إىل احلياة.وتعتمد الرغبة على األحاسيس أو املشاعراليت تعتمد على اتصاالت املرء باألشخاص 

وتعتمد االتصاالت على ممارسة احلواس والذهن، وتعتمد كيفية ممارسة املرء للحواس والذهن على . واألشياء
بنية املرء الفردية،وتعتمد الفردية على الوعي،والوعي على االستعدادات الطبيعية املنقولة من وجود 

سابق.وأخريا فإن هذا األمور ترتسخ يف اجلهل الذي يقبل أن الذات والدنيا حقيقيتان،ولذلك يكون لدينا 
192Fيف أحد الطرفني احلزن والعويل ويف الطرف اآلخر اجلهل.

193 

لنرفانا االفرع الثامن:

إن "اخلطوات الثماين" تفضي إىل حالة "األرهت"،وهي احلالة من التيقظ، اليت يصل با اإلنسان إىل مرحلة 
"القديس".ووصل إىل حتقيق الذات العليا،وطاقة روحية خالصة،ومل يعد يشعر باألمل وال جيد متعة يف األفراد 

الدنيوية،وهو قادر على القول:"إنين ال أمتىن املوت، وال أمتىن احلياة"وهو يف هذه احلالة ينتظر برضا هادئ 
ومن دون "إطفاء مصباح حياته" الدخول عند املوت يف النرفانا النهائية. 

وتبدو النرفانا لدى الوهلة األوىل تصورا سلبيا متاما، إ�ا تعين النهاية،"انطفاء" الوجود،ولذلك،لن يكون مثة 
مزيد من التناسخ،ومبا أن "سكندهات" الوجود الدنيوي األخري مشتتة، وال يوجد أنا يظل باقيا،فسيبدو أن 

النرفانا هي "الفناء". غري أن بوذا ليس من شانه أن يقول ذلك، ومل يعتقد أن ذلك صحيح.وكان كل ما 
عرفه أو حرص على قوله، هو أن النرفانا هي �اية الصريورة املؤملة، فهي األمن النهائي، وهي احلالة األبدية 
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لعدم الوجود وعدم العدم،الن �اية كل األحوال واملثنويات احملدودة، وال ميكن للمعرفة البشرية والكالم 
البشري أن حييطا فهما با. 

والشيء اليقيين الوحيد هو أن" األرهت" ال تعذبه النفس بعد ذلك، وهذا يعين أنه ال يعذبه التفرد 
واالعتبارات واهلموم واألنانية.وهو ذو حمبة كاملة، إنه باختصار "املثال البوذي ملا ميكن أن يصري املرء،وما 

193Fينبغي له أن يصري.إنه ذو الصدر الرحب، وهو يفيض بإرادة اخلري."

194 

 ومع أن السالك البوذي متمركز حول تذيب نفسه،وحول نعيمه الروحي،وكثريا ما يشجع،كما جاء يف 
كلمات البوذا نفسه، على أن "يطوف وحيدا مثل وحيد القرن،جاهر املنازل واألقارب أل�ميعيقونه،إال انه 

194Fمع ذلك مشحون مبحبة كل البشر من دون استثناء."

195 

 المحبة الفرع التاسع:

 جاء يف احد البوذية املقدسة وهي "جمهيمانيكايا ":إذا لعنك أحدهم،جيب أن تكظم استياءك،وأن تتخذ 
القرار الراسخ:"إن ذهين لن يتشوش، ولن تفلت كلمة غضب واحدة من شفيت، وسأبقى لطيفا ودودا، 

باألفكار احملبة ال باحلقد املكتوم"وإذا هومجت بعدئذ بالقبضات وباألحجار، وبالعصي، وبالسيوف، عليك 
195Fأن تظل كاظما استياءك وحمافظا على ذهنك احملب من دون حقد مكتوم"

196 

يروى أن أحد تالميذه بوذا أراد أن يقوم بالوعظ بني قوم مهج، فاختربه بوذا،وعقد معه هذه احملادثة:"ولكن 
يا "بنا" إن الرجال يف ذلك البلد عنيفون، وقساة، وشرسون، وعندما يغضبون عليك ويؤذونك، ماذا 

سيكون رأيك عندئذ؟. 

"أرى أ�م قوم لطفاء وجيدون حقا،أل�م عندما يتكلمون بكلمات غاضبة وسفيهة، حيجمون عن ضريب 
أو رمجي باحلجارة" 

"إ�م قوم عنيفونيابنا.فماذا لو ضربوك أورمجوك. 

سأرى أ�م لطفاء وجيدون،أل�م ال مل يبطشوا يب باهلراوة أو السيف. 

ماذا لو قتلوك؟. 
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سأرىأ�م لطفاء وجيدون بالفعل من حيرروين من هذا البدن الشنيع بأمل قليل جدا. 

حسنا قلت،يابنا،حسنا قلت،ميكنك مبوهبتك العظيمة يف الصرب أن جترب هذه املهمة،اذهب يابنا،نفسك 
196Fناجية،نج اآلخرين." 

197 

المبادئ السلبية واإليجابية في منظومة البوذا األخالقية فرع العاشر: ال

كانت املشكلة األخالقية األساسية اليت صرف البوذا مهه إليها هي: بأية طريقة ينبغي للمرء أن يعيش 
،ويصل يف مآل األمر إىل لكليحصل على انقطاع األمل واملعاناة،وينهي اإلرادة غري احلكيمة للعيش والتم

موفور الفرح والتحرر؟. 

إن اإلجابة عن هذه املشكلة تلخصها "احلقائق النبيلة األربع"( اليت شرحها يف الرواية الرمسية ملوعظته 
األوىل)....اذكرها....ويكشف حتليل هذه الكلمات حقيقيتني مها: عن منظومة بوذا األخالقية توازن بني 
تشديدها على نبذ احلياة، وعلى النصائح األكثر اجيابية،وأ�ا ابعد من أن تكون شديدة التشاؤم كما كان 

الفكر الغريب يؤوهلا تقليديا. 

مليشجب بوذا الرغبة "كلها" ومل يقل عن الوجود "كله" شقاء،فبشكل مؤقت،ويف حمنة الوجود 
اإلنساين،توجد يف الغربة قيم جديدة،إذا صح التعبري،وتوجد أيضا قيم رديئة،ويعرف اإلنسان احلكيم (الذي 
تغلب على اجلهل إىل درجة تكفي ليعرف) كيف مييز بينها،وال ريب أنه يف النهاية جيب التغلب على كل 

رغبة،وكل تعلق، إذا كان من دأب املرء أن حيقق النرفانا. 

-إن املبدأ األول، والسليب، يف منظومة البوذا األخالقية يتطلب اإلحجام الصارم عن إطالق املرء العنان 
للرغبات املعروف أ�ا تسبب األمل. ولكن كيف يعرف املرء أ�ا رغبات من هذا النوع؟.إن احلقائق الثالث 
األوىل من "احلقائق النبيلة األربع" توفر املعايري،وإذا اختزلناها إىل ابسط شكل،متخضت عن هذه الصيغة: 

حيث تصبح احلياة شقية، فإن الشقاء على الدوام ينشا من االنغماس يف امللذات.ومن مث جيب قطعها 
�ائيا. وهي القيود العشرة اليت ذكرها بوذا:" االعتقاد بوجود الذات...." 

-ولكن من الواضح أن التحرر من القيود ال ميكن إحرازه فقط بالوسائل السلبية، إنه يتم بالعيش يف سبيل 
الوصول إىل الرغبات اجلالبة للسرور الصحيح أو احلقيقي،تلك الرغبات اليت تنبع يف وعي متخط 
ومتحرر،حيث يتجاوز املرء الوعي اليومي ألنواع الرغبة اليت حتدث األمل جتاوزا تاما ويتخلص منه. 
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 تمهيد 

السيخية ديانة فتية نسبيا،ضمن حميط تبدو يف انسجام معه أحيانا ويف اختالف أحيانا أخرى.ملدة ما 
كانت معروفة لبعض الوقت لعدد قليل ما عدا اإلدارة االستعمارية الربيطانية وضباط اجليش الذين ظنوا أ�ا 

عقيدة مفيدة هلم بسبب أن أتباعها مل يكونوا هندوسا وال مسلمني، وعلى مسافة من كال الموعتني 
الدينيتني الرئيسيتني، على الرغم من احتواء عقيدتم على عناصر من كال الديانتني. 

اإلدارة الربيطانية كانت راضية عن مزيج الصفات اليت جعلت من السيخ مصادر مثالية للمجندين يف 
الشرطة، لقد كانوا أناسا بواسل يأكلون اللحم ويتمتعون مبظهر جسماين مجيل بشكل استثنائي، ومدربني 

ملواجهة أهوال احلرب والعنف بشجاعة وشراسة،ومل يكونوا يف الوقت نفسه،ممقوتني من قبل أي من 
املسلمني أو اهلندوس. 

السبب الرئيس لعدم انتشارها شهرتا يف اخلارج يف ذلك الوقت يعود إىل أ�ا من الديانات األحدث عهدا 
يف العامل، فتاريخ تأسيسها يعود إىل القرن اخلامس عشر فقط، لكنها ليست عقيدة جديدة معىن مطلق. 

الركن األساسي هلا التوحيد يتوازى مع االعتقاد اإلسالمي، بينما تتفق الكثري من العقائد األخرى اليت تؤمن 
با مع اهلندوسية بشكل من األشكال. 

السيخية هي فعال منوذج بارز ومميز على التوفيق الفعال،وهو واحد من النماذج القليلة اليت اثبت قدرتا 
على احلياة. 

من جهة أخرى،ليست السيخية جمرد ديانتني قدميتني مجعتا يف واحدة، إ�ا باألحرى بداية أصلية 
جديدة،ويعتقد أتباعهاأ�ا تلقت شهادة صحتها من تنزيل إهلي هبط على مؤسسها "نانك" لذلك،ال تبدو 

ملعتنقيها على أ�ا بنية فكرية مصطنعة انطالقا من تأمل أكادميي عقالين لعناصر من ديانات اسبق 
منها.لقد ظهر اهللا" االسم احلق" لننك وكلفه مبهمة إنقاذية لعامل منقسم،وهلذا،جيب أال خنلط بني ديانة 

197Fالسيخ واملذاهب التوفيقية العقالنية اليت ينخرط أتباعها يف جتديدات فلسفية ال يف إحياء دين جديد.

198 
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 أحوال الهند قبل نانك  المطلب األول:1

قبل ظهور "نانك" على املسرح التارخيي،كانت األرض ممهدة له من قبل رجال مل يكن لديهم أي تصميم 
على تأسيس ديانة جديدة، ولكنهم وجدوا حاجة لتنظيف وتطهري ما بدا هلم انه  هندوسية متآكلة، 

وكانت جهودهم املتكررة لإلصالح نتائج غري مباشرة لتطورين اثنني: 

-انتعاش حركة "البهاكيت" يف اهلندوسية ذات األلف سنة من العمر كاستجابة جزئية على دافع حمرض من 
الصوفية اإلسالمية. 

- مفهوم التوحيد الصارم عند املسلمني. 

كانت طريقة البحث اتذتا سبيلني خمتلفني ومها: 

 طريقة المعرفة الفرع األول:

 هذه الطريقة ال تؤمن بالعمل الصاحل، بل كل ما عندها هو احلصول على العلم و املعرفة ، أل�ا تعتقد أن 
احلياة غري كافية ملعرفة حقيقية الرب سبحانه وتعاىل فضال عن عبادته وطاعته. وكان الشعر الكبري" كبري 

م) من اكرب الدعاة غلى هذه الطريقة بسبب والدته يف بيت هندوسيني، ونشأته يف 1815-1440داس"(
بيت أحد املسلمني، فخالف اجلميع يف طريقة فكرهم،وكان يدعو إىل التفكر يف ذات اهللا،ويصفه بأنه ال 

يدرك وال يتصور،فلماذا هذه العبادات والتقاليد والقرابني. 

وأظنه أول من دعا إىل وحدة االديان يف تاريخ اهلند،وكان يؤمن بعقيدة احللول واإلحتاد اليت بلغت أوجهها 
198Fم).820-788وكماهلا بعد "شنكرا جاريا"(

199 

199Fيقول "كبري داس" :" امسعوا أيها النسك الرهبان،أنا أجري مع كل تنفس، وأنا موجود يف كل مكان."

200 

وكان نقده على اهلندوسية إذ يقول:" إن الدنيا تعبد الصنم املنحوت من احلجر، وال تعبد حجر الرجل 
200Fالذي يؤكل من طحنه."

201 

وكان يأخذ الشيخ املريب وسيلة للحصول على املعرفة العتقاده أن اهللا قد حل فيه، إذ يقول:" رأيت الشيخ 
201Fوالرب واقفني بني يدي، فخررت ساجدا للشيخ الذي دلين على الرب."

202 

                                                           
.676-675 مصدر سابق، ص األعظمي، حممد 199 

.676 املرجع نفسه، ص األعظمي، 200 
 201نفس املكان.



99 
 

وقد انتقد تقاليد اهلنادك وطقوسهم نقدا شديدا وله أفكار غريبة ال يسع املكان استيعابا. 

هذا هو الرجل الذي تأثر به مؤسس دين السيخ "نانك" يف فكرة وحدة األديان،وهذا يتضح فيما بعد 
جبالء 

 طريقة العشق والمحبة الفرع الثاني: 

هذه الطريقة تتفق مع الطريقة األوىل يف حصول العلم واملعرفة إال أ�ا ال تقف عند هذا احلد،بل تطو 
خطوة يزيد عليها احلب والعشق وكان "الشاعر" جائس"  من كبار الدعاة غلى هذه الطريقة،وله ديوان 

معروف بذلك 

 طريقة تمثيلية راما الفرع الثالث:

 وهذه الطريقة ال ترضى بالتصورات الردة فحسب،بل تنتخب شخصية حمبوبة وجتعلها مبثابة اإلله 
كان من رأيها أن شخصية "راما" هي اليت  واملعبود،وذلك لرتكيز الذهن والفكر يف املراقبة وعدم تشرده منها.

م)  من اكرب شراح هذه الطريقة، فإنه أبرز شخصية 1643-1517متثل أسوة حسنة ويعترب "تلسي داس"(
"راما" بصورة االبن املؤدب،والزوجالسعيد،واألخالكرمي،والصديقاحلميم،واحلاكم العادل إىل غري ذلك. 

  تمثيلية كرشناالفرع الرابع:

 هذه الطريقة تتفق مع اليت قبلها إال أ�ا تالفها يف اختيار الشخصية لألسوة ف"تلسي داس" انتخب 
م) انتخب "كرشنا" ولف حوله من األساطري والقصص. 0583-1407"راما "و"سورداس" (

هذا هو اجلو االجتماعي والفكري الذي ولد فيه مؤسس دين السيخ "نانك" . 
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 السيخية المطلب الثاني:ظهور

 sikkhaكلمة "سيخ" مشتقة من كلمة اليت تعين باللغة البالية املريد أو التابع.

وبعضهم يرى أن أصل الكلمة يرجع إىل الكلمة السنسكريتية "شيشا" وتعين أيضا "املريد "أو "التابع"، 
202Fويرى أن إطالق هذه الكلمة جاء بسبب أن السيخ أتباع معلمني عشرة.

203 

والسيخية تطلق على العقيدة والموعة من الناس اليت تؤمن بذه العقيدة. وهم"مجاعة دينية من اهلنود 
الذين ظهروا يف �اية القرن اخلامس عشر امليالدي، يدعون إىل دين جديد زعموا أنه يشتمل على بعض ما 

203Fيف الدين اإلسالمي، والدين اهلندوسي الوضعي."

204 

م يف قرية "تالواندي" حوايل ثالثني ميال 1469إن اقرب تاريخ مليالد "نانك" تستطيع الوقائع توكيده هو 
عن مدينة "الهور "عاصمة البنجاب. وكان أبواه هندوسيني ينتميان إىل طبقة جتارية أطلق  عليها تسمية 

حملية، يعمل حماسبا يف القرية، أما والدته فكانت من النساء التقيات كرست حياتا لزوجها وولدها. 

قيل عن "نانك" أن عقله  أكرب من سنه، وشاعرا بالفطرة، ومياال إىل التأمل والنظر يف األمور الدينية حبيث 
بدا عدمي النفع كراع أو حانويت ملتجر. 

مث عمل يف وظيفة حكومية ،وتزوج ورزق بطفلني،ولكنه كان ميضي األمسيات وهو ينشد الرتانيم الدينية يف 
تسبيح خالقه،مث جاء صديقه املسلم الذي لعب دورا مهما يف حياة "نانك"،وانضم إليه يف العمل، 

وبالتدريج أصبحا مركز جذب لموعة صغرية من طاليب املعرفة. 

لكن اإلثارة الدينية "لنانك" كانت تقرتب من مواجهة أزمة،مث ما لبث أن مر بتجربة حامسة مث وصفها على 
مدى مئة عام أعقبتها على أ�ا نوع من التجلي اإلهلي، ففي احد األيام اختفى "نانك" يف الغابة بعد أن 

استحم يف النهر،ومن مث نقله يف الرؤيا إىل احلضرة اإلهلية،وقدم إليه كأس من شراب الكوثر فتقبله ممتنا،وقال 
له اهللا " أنا معك، لقد جعلتك سعيدا،وأوالئك الذي سيطلق عليهم امسك أيضا،اذهب وردد امسي،وحض 

                                                           
 ،1ط أنظر: مهام هاشم األلوسي، السيخ يف اهلند صراع اجلغرافيا والعقيدة. مصر: الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،

.33م، ص2001، 203 
أنظر: مانع بن محاد اجلهين، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، السعودية، دار الندوة العاملية 

.2/764، 4للطباعة والنشر والتوزيع،ط 204 



101 
 

اآلخرين على فعل الشيء نفسه، التزم دون أن يلوثك العامل.عليك ممارسة ترديد امسي،وفعل اخلري،والطهارة، 
204Fوالعبادة والتأمل، لقد منحك كأسس الشراب هذا عربونا على اعتباري لك"

205 

علماء السيخ العصريون مقتنعون أن هذه القصة هي إعادة بناء لتجرية أصلية باستخدام رموز تشري غلى 
وقائع روحانية، فكأس شراب الكوثر كان وحيا من اهللا، باعتباره "االسم احلقيقي" وأن الكلمات املنسوبة 

إىل اهللا  تعرب عن جتربة عميقة تضمنت دعوة "نانك" لتحمل أعباء النبوة، وقد وجدوا يف ترانيم نلنك 
اخلاصة وصفا أفضل ملا جرى:" كنت منشدا بال عمل 

فأعطاين الرب وظيفة  

وقد وجهين القدير 

 ليال و�ارا مدحيي. 

وقد دعا الرب هذا املنشد إىل بالطه العايل  

وانعم علي بكأس من شراب الكوثر  

205Fشراب االسم احلقيقي املقدس"

206 

وقيل إن "نانك" نطق حتت ضغط مشاعره، مبقدمة "اجلاجبي" وهو نص جيري ترديده صمتا،كطقس ديين 
صباي، من قبل كل سيخي حىت يومنا هذا ." ال إله إال اهللا الواحد، الذي امسه احلق 

الذي جيردنا من اخلوف والبهتان. 

اخلالد،املوجود بذاته غري املولود،الكرمي اجلواد. 

الواحد احلقيقي كان يف البدء،الواحد احلقيقي كان يف أول الزمان 

206Fالواحد احلقيقي الذي كان،ويكون وسيكون أبدا يانانك""

207 

بعد ثالثة أيام ظهر "نانك" من الغابة "بقي صامتا ليوم واحد، ويف اليوم التايل نطق إلعالن مفعم:" ليس 
هناك من هندوسي وال مسلم"تلك اجلملة االفتتاحية ملا سيصبح محلة واسعة النطاق للتبشري الذي كان من 
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أهدافه تطهري األديان واملذاهب ومصاحلتها. وانطلق يف رحلة امتدت زمنا لزيارة مشال وغرب اهلند، 
كان رفيقه يف هذه اجلولة صديقه  املنشد "ماردانا" الذي كان يعزف على  وواستغرقت سنوات من التجوال،

آلة وترية تدعى" ريبك" بينما يكون "نانك" ينشد ترانيمه التبشرية. وقام هذا الثنائي بزيارة أماكن احلج 
الرئيسية للهندوس . 

لقد غىن "نانك" وبشر دون خوف من عداوة وزجر السلطات الدينية له،متخذا من األسواق والساحات 
العمومية وزوايا الشوارع أماكن لنشاطه،ومليكن يتوقف إال لكسب بعض املتحولني إىل عقيدته قبل املضي 

يف مسريته،والظاهر أنه كان لديه إميان بان اهللا،االسم احلقيقي،سيجعل البذرة اليت دعا إليها تنمو وتثمر من 
تلقاء نفسها.وصمم لنفسه زيا مربقع األلوان اتذ لباسا مل حيث كان يوحي عند النظر إليه بأنه يهدف إىل 

207Fمجع الديانتني العظيمتني، فباإلضافة إىل لباسه الداخلي اهلندوسي "دويت" وزوج الصندل.

208 

"ارتدى جاكيتة بلون املانغا،ونشر فوقها قطعة قماشبيضاء، على لباسه وضع قلنسوة كتلك اليت يضعها 
املسلمون القلندر، يف حني وضع حول رقبته طوق (مسبحة من عظام) ، وطبع عالمة الزعفران على جبهته  

 208F209".بالشكل الذي يطبع به اهلندوس جباههم

لكنهما مل حيققا أي جناح مميز حىت وصال إىل البنجاب، فهناك بدأت جمموعات من السيخ "وتعين حرفيا 
التالميذ) تتشكل. وطبقا خلرافة ممتعة لكنها غري موثوقة، فقد ذهب "نانك" إىل قلب العامل العريب 
مصطحبا معه "ماردانا" بعد أن كربا يف السن. وقيل إ�ما وصال مكة بعد أشهر كثرية بلباس احلج 

اإلسالمي األبيض،حيمالن مؤنتهما وإبريق الوضوء وسجادات الصالة. 

 وتذهب الرواية أن "نانك" ملا وصل وقدماه متورمتان،دخل املسجد اجلامع وجلس يف املكان حيث كان 
احلجاج منصرفني إىل العبادة والدعاء، وسرعان ما قاده جتاهله لعادات املسلمني إىل الوقوع يف املشاكل، إذ 

عندما استلقى ليال للنوم أدار قدميه باجتاه الكعبة، فانتهره شيخ عريب قائال: من هذا املشرك النائم؟.ملاذا 
209Fتدير قدميك باجتاه القبلة أيها العاصي؟.

210 

بالعودة إىل وقائع كثرية أكثر مصداقية، سقط "ماردانا" مريضا وت يف "كاتربور" وتويف فيها.كان قد شاخ 
واحنل جسمه من كثرة اجلوال. "ونانك" الذي بلغ اآلن التاسعة والستني من العمرمل يعش طويال بعد 
صديقه.ومبا انه كان يعلم أن �ايته قد دنت، وكانت عينه على أتباعه من السيخ الذي كانوا ينمون 
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ويكربون، فقد اتذوا قرارا كانت له عواقب امتد أثرها طويال، لقد قرر أن يتخذ لنفسه خلفا يعينه، مل يكن 
أوالده جديرين بذا املنصب أل�م مل يظهروا أية مواهب دينية،ولذلك عني أحد التالميذ ويدعى "أنغاد" 

ليكون خليفة له. 

م سجي "نانك" ليموت،ويذكر املأثور أن اهلندوس واملسلمني واملسيحيني 1538يف تشرين األول من عام 
جتمعوا حوله يبكونه مجيعا، قال املسلمون هكذا جتري احلكاية،وهو ما ورد عن كبري أيضا–إ�م يردون دفنه 

بعد موته-وقال السيخ من أصول هندوسية إ�م يريدون إحراق جثته،وعندما رفعوا األمر إىل املعلم، قال 
هلم:" دعوا اهلندوس يضعون الورد على ميين،واملسلمني يضعو�ا على مشايل،ومن تكون وروده طرية يف 

الصباح يستحق التصرف جبثيت.قال ذلك وسحب الغطاء على وجهه ورقد هامدا.وعندما رفعوا الغطاء يف 
الصباح مل جيدو أي شيء حتته. وكانت ورود كال اجلانبني مربعمة.وهكذا وحد "نانك" بني املسلمني 

210Fواهلندوس حىت يف مماته، على حد ما تقول احلكاية.

211 

هناك جمموعتان من الكتب اليت ترتفع اىل أما عن ما خلفه من الكتب، فلم يرتك جانتا شيئا مكتوبا.لكن 
-1603مرتبة الكتب املقدسة للسيخ،وهي "آدى جرانت " .يعين" اللد األول"  مجعت خالل عامي "

م). بواسطة العامل الروحي "أرجان "ويستخدم  وأضاف إليها تشريعات، أكملها "جوبندسنغ" 1604

 .وميثل الوثول إىل "آدي جرانت" الوضع األخري يف تطور عقيدة السيخ على يد العلمني الروحيني

 والثاين:"داسام جرانت" . مجع يف القرن الثامن عشر تن على يد "كوبندسنغ" واجلزء األكرب منه هو عبارة 
عن حكايات هندوسية وروايات عن حيل النساء.وتكمن أمهيته يف الشهادة اليت تقدمها عن املثل العليا 

211Fعند السيخ 

212 
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 المطلب الثالث: عقائد الجانتية

 الفرع األول: اهللا 

من املدهش أن يكون لإلطار العقائدي "لنانك" شكل بسيط على الرغم من مزجه ألفكار ورؤى ديانتني 
خمتلفتني اختالفا واسعا.ويعود اإلنسان هنا إىل التزام مبفهوم مركزي واحد-سيادة سلطة اإلله الواحد، 

احلالق، لقد أطلق "نانك" على إهله تسمية" االسم احلق" ألنه كان يريد جتنب أي اصطالح حيدده مثل 
اهللا،أو راما، أو شيفا،أوغانيشا. وعلم أن األمساء احلق يظهر بعدة طرق، وهو موجود يف عدة أمكنة، 
ويعرف بعدة أمساء، لكنه هو واحد خالد، اهللا احلكيم القدير، الظاهر والباطن، اخلالق واملدمر يف آن 

واحد. 

وإذا ما أردنا إطالق تسميته فلتكن "هاري" أي اللطيف، اليت تعترب وصفا جيدا لطبيعته، الن رمحته ال 
تنفذ، حبه أعظم من عدالته الصارمة، وقدر اهللا بسره الغييب، مصائر كل املخلوقات، وجعل اإلنسان 

سيدها لتخدمه  كلها.(وقد أزال بذلك  التحرمي اهلندوسي لكل اللحم) ونلتمس يف مبادئ "نانك" هذه 
عنصرا إسالميا خالصا. 

من جهة أخرى ساهم "نانك" يف تطوير عقيدة املايا اهلندوسية، لكنه مل يعط" مايا" معىن الوهم احملض، بل 
لقد أراد القول إن األشياء املادية،حىت ولو كانت متتلك واقعية باعتبارها تعبريا عن حقيقية اخللق  األبدية، 

إال أ�ا قد ترفع جداران من الزيف أمام الراغبني يف العامل الدنيوي مينعهم من رؤية "احلقيقي" واعتقد ان اهللا 
خلق املادة  كحجاب يلتف به وال ترتقه سوى العقول الروحانية اخلالية من الرغبة وتقوم"مايا" من خالل 

قوتا اخلافية"جيعل احلقيقية مظلمة،وتزيد من االرتباطات بالدنيا"  

"مايا اإلهلامليتولوجيةنشأت من الواحد 

وولد من رمحها ثالثة تالميذ مقبولني للواحد: برامها،وفيشنو، وشيفا. 

يقال إن برامها هو الذي يعطي العامل قوامه 

وفيشنو هو من حيفظ دميومته 

 وشيفا املدمر هو من يستعيده إليه وميتصه 

 وهو من يضبط أمور املوت والدنيوية  

اهللا يدفعهم للعمل كما يريد هو  
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212Fهو من يراهم دائما،وهم ال يرونه أبدا.تلك هي من بني اجلميع، أعظم العجائب"

213 

"اهللا"، يف �اية األمر، هو اخلالق احلقيقي، وليس "مايا"، ويفعل ذلك من خالل الكلمة "اهللا نفسه هو من 
213Fخلق العامل، وهو نفسه من أعطى األشياء أمساءها، لقد صنع "مايا" من قوته."

214 

أكد "نانك" مثل املتصوفة املسلمني أن اهللا يسكن يف العامل، وهو يف قلب اإلنسان:" ال تبحث عن 
214Fالواحد احلقيقي بعيدا، إنه يف كل قلب، وهو يعرف بإتباع تعاليم املعلم."

215 

وحدة األديان  الفرع الثاني: 

لقد سبق إىل "نانك" الكتاب املقدس "البهلفت كيتا" بقوله:" بأية طريقة تعبدونين،فأنا أحفظكم بنفس 
215Fالطريقة، الناس خيتارون لعباديت أشكاال خمتلفة فكل طريق يوصلكم إيل"

216 

 وهذه األفكار ال تزال سائدة يف أفكار اهلنادك، فهم يقبلون بكل بساطة العقائد املتناقضة بدون حرج 
ومناقشة،وهلذا،جند فيهم من يرمن بالتوحيد، ومن يؤمن بالتثليث،ومن يؤمن باآلهلة الكثرية،وفيهم من جيحد 

ن الوالدة حتتم عليهم البقاء يف ملتهم وحنلتهم،وال ميكن إاأللوهليةأصال،وهم مجيعا يف ربقة اهلندوسية، ف
لشخص أن خيرج من طبقة إال بتنقل األرواح من جسم إىل جسم آخر. ومن طبقة إىل أخرى.هذا هو مبدأ 

وحدة األديان يف تاريخ اهلند. 

وقد استغل "نانك" هذه الفكرة وارد أن يعيدها إىل أذهان اهلنادك مرة أخرى، إال أنه بكمال سياسته ضم 
إىل فكرته دين اإلسالم، وأخذ منه بعض العقائد اليت رأى أ�ا تتفق مع الفطرة البشرية، وليس هذا إال نزعة 

، نفسية جرته غلى ذلك للحصول على الزعامة الروحية من مجيع أصحاب املذاهب واألديان
يقولنانك":"إن اهلنادك هلم ست مدارس فكرية، وكل مدرسة هلا مؤسسها واملنتمون إليها، ومجيع املؤسسني 

ينهلون من معني واحد، وإن اختلفت مظاهرها وتقاليدها وعاداتا. فأية مدرسة تؤمن باخلالق وعظمته 
وقدرته فاقبلها كأ�ا هي ضالتك املنشودة، فإن يف ذلك تطورا ورقيا،أال ترى أن الشمس واحدة واجلو 

216Fخمتلف.أيهانانك : إن اهللا واحد،وإن اختلفت أشكال عبادته، وتعددت مظاهر خلقه".

217 
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 217F218".يقول "كوبن سنغ":" ال فرق بني مندر ومسجد، وبني عبادة اهلنادك وصالة املسلمني

يقول "مايكل كوفمان":" مث عمل الداعية "نانك" على التوفيق بني األديان، بوضع أسس مذهب جديد 
ينبثق عن االعتقاد باإلله الواحد...كذلك عارض قيام الكهنوتية يف الدين، ووضع أسس الطبيعة االنتقائية 

218Fللسيخية بقوله إن مجيع األديان واحد يف األساس."

219 

 عقيدة الحلول واإلتحاد الفرع الثالث:

كانت هذه العقيدة سائدة يف اهلند منذ عهد بعيد، ويعترب أرقى الناس يف اهلند، وأعمقهم فكرا عند 
اهلندوس من عرف حقيقية "هو فقط ال ثاين له" وهذه هي غاية الفكر اهلندي كما يوضح "الفيدانت". 

اخلطوة األوىل 

 أن تعرف اخلالق مبعرفة خملوقاته. 

 اخلطوة الثانية 

 أن متيز بني اخلالق وطبيعة الكون. 

 واخلطوة الثالثة 

 أن ترى الوحدة بني اخلالق وطبيعة الذرة اليت خلق منها هذا الكون. 

واخلطوة الرابعة 

 وهي الغاية العظمى عند اهلنادك أن ترى أن ذرة التخليق تتالشى يف ذات اخلالق،أل�ا هي هيوىل 
الكائنات،ومصريها اإلحتاد بعلة العلل. 

م) شارح مشهور 820-788وقد ظهر على الفكر اهلندي رجل فلسفي وهو "شنكر جاريا" (
ل"الفيدانت"وروج هذه القعيدة يف أوساط الناس.وبرهن هلا بالدالئل والوجدان،فانتشرت هذه العقيدة يف 

اهلند،وكثر املؤمنون با من اهلندوسيني والبوذيني واجلينيني. 
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وقد اخذ "نانك" هذه العقيدة اخلرافية، حبذافريها، يقول:"أنت القلم، وأنت اخلط، وأنت احلرب، وأنت 
219Fالطاولة."

220 

220Fويقول:" أنت السمك، وأنت الشبك، وأنت الصاد، وأنت فقط أنت ال غريك"

221 

هذه هي عقيدة السيخ يف ذات اهللا تعاىل.وإن السيخيني قد خدعوا املسلمني بدعواهم أ�م يؤمنون 
بالتوحيد كما اقره اإلسالم، ولكن أين التوحيد النقي الصايف من هذه العقيدة الضالة . 

 الفرع الرابع: النبوة المستمرة

إن الفكرة املنتشرة بني اهلندوس هي عقيدة "أفتار"،لكن "نانك" رفضها،واعتنق عقيدة االسم يف الرسالة، 
م) 1601-1563وبقيت هذه العقيدة معروفة عند السيخيني إىل زعيمهم اخلامس وهو "أرجن داس" (

وملا توىل رئاسة السيخيني هذا املصلح، أعلن بألوهية مجيع املصلحني السابقني، وادخل يف السيخية عقيدة 
"أفتار" وإليكم فهرس مجيع هؤالء الصلحني: 

م) 1538-1469-نانك (1

م) 1552-1504-أنكد (2

م) 1574-1479-امرداس (3

م) 1581-1534-رام داس (4

م) 1606-1563-رجن داس (5

م) 1664-1595-هر كوبند (6

م) 1661-1630- هري راي (7

م) 1664-1656-هري كرشنا (8

م). 1675-1621-تيغ بادر (9

م). 1708-1666– كوبند (10
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هذه هي سلسلة عباقرة السيخيني، لكن هناك خالف شديد بني السيخيني يف بعض هؤالء فإن املستخلف 
أحيانا ميوت بدون تعيني من خيلف. 

ىل املصلحني اجلدد؟. فانقسمت السيخية إىل إ مث هل فكرة السيخية تطورت واستكملت وهي ال حتتاج 
كوبند ينغ" هو خامت املصلحني، وحزب يرى استمرار وحزبني حزب يرى أنه ال حاجة إىل مصلح جديد،

هذه السلسة اليت ال �اية هلا.فهذا احلزب ينتخب يف كل عصر مصلحا جديدا يشرح هلم أحكام الشريعة، 
221Fويفسر هلم الكتاب حسب حاجة الزمن واقتضائه. 

222 

 القواعد الخمسة عند السيخيين الفرع الخامس:

هذه هي القواعد اخلمسة اليت يلتزم با كل سيخي أينما كان: 

"الكيشو"  األوىل: 

وهو اسرتسال الشعر من الرأس،وإعفاء اللحى، فإنه حيرم على كل سيخي أن حيلق رأسه وحليته. 

الكانغا" : "الثانية

وهي عبارة عن الضفائر الدولة فوق الرأس، وذلك تعويضا عن املشط. 

الثالثة:"الكانشا" 

 يعين اختيار سروال متسع يضيق عند الركبتني وحترمي لباس "دهويت" الذي يلبسه اهلندوس، وهو رداء ستة 
أمتار يلف حول اجلسد من حتت السرة. 

الرابعة:" الكارا" 

 وهو سوار من حديد يلف حول املعصم،وحيرم مجيع أنواع احللي واجلواهر. 

 الخامسة: الكربال 

 . وهو عبارة عن نوع من السيوف يتحلى به كل سيخي
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 المطلب الرابع: العبادات

"نانك" ينكر على اهلندوس واملسلمني أتباعهم للعبادات الشكلية دون التفكري احلقيقي باهللا،وقد شعر 
حقيقية بان الطقس هو تشتيت لالنتباه،انه حيول تيار أفكار الناس بعيدا عن اهللا واالنصراف إىل أشكال 
العبادة وحركاتا،ويف كل مناسبة كان جيد توكيدا،ملوقفه هذا،ففي أول صالة للمسلمني حضرها بعد تلقيه 
الوحي،قيل إنه ضحك بصوت عال مما جعل  املسلمني نافذي الصرب يف انتظار �اية الصالة لسؤاله عن 
سبب ضحكه، أجاب املعلم بان اإلمام أطلق مهرة حديثة الوالدة قبل الصالة مباشرة،وبينما كان يقوم 

بطقوس الصالة تذكر أن هناك بئرا يف اجلوار،فتملكه خوف شديد من احتمال سقوط املهرة يف 
البئر،ولذلك فإن صالة القاضي مل تكن مقبولة عند اهللا. وشعر بعدم الثقة مشابة جتاه طقوس اهلندوس. 

الذهب إىل احلج،والنسكية الصارمة، وعبادة األوثان من أي شكل كان، فبالنسبة للحالة األخرية،رأىأن 
األصنام تشتت أفكار الناس عن حقيقية اهللا، وأن اهللا ال ميكن أن حتتويه صورة من خشب أو حجر. 

 أما بالنسبة للحج فقال إن الذكر الرد "لالسم احلق" يعادل االستحمام يف األماكن الثمانية والستني 
للحج.وفيما يتعلق باالعتكاف النسكي واالنسحاب من العامل،يتساءل "ملاذا الذهاب للبحث عن اهللا يف 

222Fالغابة؟ لقد وجدت اهللا يف البيت."

223 

"الدين ال يتكون يف معطف مربقع، وال يف عصا اليوغي. 

وال يف رماد يرش على اجلسم. 

الدين ال يتكون يف وضع حلق مهرتىء، وال يف رأس حليق، وال يف نفخ يف األبواق. 

الدين ال يتكون يف التجوال بني قبور أو أماكن حرق اجلثث أو اجللوس يف مواقف التأمل. 

223Fالدين ال يتكون يف التجوال يف البلدان، أو االستحمام يف أماكن احلج"

224 

وعرب عما كان يعنيه الدين يف الوصية التالية للمسلمني:" دع العطف يكون مسجدك. 

دع اإلميان يكون رفيق صالتك 

دع التواضع يكون سيدا ملمارساتك 

دع التقوى تكون الصيام الذي تقوم به 
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يف هذا السعى احلكيم تكون مسلما 

التصرف املستقيم هو الكعبة، واحلقيقية هي النيب  

واألعمال الصاحلة هي صالتك 

اخلضوع إلرادة الرب هو سبحتك 

إذا ما كنت تفعل ذلك يا نانك 

224Fفإن الرب سيكون حاميا لك"

225 

السيخي ال حيتقر هذا العامل وال يقنط من الشفاعة،كما ال حيتقر جسده،الن سر اخللق و احلياة كامن فيه. 
وليس خيجل مننه، إال أن "نانك" حيذر قائال:"بيت اجلسد هذا الذي بناه اهللا،الذي تكون النفس بالنسبة 

إليه مبثابة املستأجر، له أبواب عدة 

اإلغراءات اخلمس اليت ورثها اجلسد  

225Fتشن غاراتا يوميا عليه."

226 

 الرجل الصاحل والسيخي الصاحل ظاهر يف الدافع والفعل،يفضل التقوى،يسعى إىل األخوة،بغض النظر عن 
الطبقية،يشتهي كلمة املعلم والعلم اإلهلي كما يشتهي اإلنسان الطعام،جيب زوجته ويعزف عن كل النساء 

األخريات،يتجنب املوضوعات املثرية للنزاعات،وليس باملتعجرف،ال يدوس على اآلخرين،يرفض صحبة 
األشرار،ويرتبط بدال من ذلك باملقدسني. 

إن عقيدة "نانك" وممارساته هي تصاحلية بشكل مميز وسليمة،ومع ذلك فإن الدين الذي أسسه قد تعرض 
للتغيري نتيجة لالضطهاد،وحتول مع مرور الوقت إىل دين مدافع عن نفسه بشراسة حيث جلأ أتباعهإىل 

226Fحكم السيف.

227 

"ونتيجة التطبيق املنظم ملصطلح "تذكر "اسم اهللا" "نام سيمران" هو النمو حنو اهللا والنمو يف اهللا. وهي 
عملية متدرجة شبهها املعلم "نانك" بسلسلة من املراحل الصاعدة، ومخس هذه املراحل وآخرها هي 

املسماة"عامل احلقيقية" وهي اإلمتام النهائي أو اإلجناز األخري،حيث جتد الروح احتادها الصويف باهللا، وغي 
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هذا الوضع الذي تشعر فيه بسعادة ال ميكن وصفها تتنسخأغالل التناسخ وتبلغ الروح مرحلة اإلنعتاق 
 227F228".املطلق باندماجه يف اهللا
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 المطلب الخامس: تأثر السيخية بالهندوسية واإلسالم 

 الفرع االول: التأثر والتأثير بين السيخية والهندوسية

أكثرما تأثرت به النحلة السيخية هي اهلندوسية،إال أ�ا مل تأخذ با حبذافريها بلحاولت أن تذبا،مستعينة 
بالتطورات اجلديدة،واألفكارالشخصية. واهلندوسية كما هو معروف خالية من العقائد الرئيسة،فلم تعارض 
األفكار السيخية الغريبة الواردة عليها.بل قبلتها بكل بساطة وسذاجة،واعترب اهلنادك الفرقة السيخية جزءا 

منهم. واذكر هنا بعض العقائد اليت اقتبستها السيخية من اهلندوسية: 

- مقصد الحياة 1

مقصد احلياة عند اهلندوسية املعروفة بني اجلماهري هو "حصول النرفانا".وقد أخذت السيخية هذه العقيدة 
إال أ�ا ملا تأثرت باإلسالم وعرفت مشكلة إقامة احلجة عليها، أضافت إليها "إال أن يشاء اهللا العليم 

228Fالقدير فينجيها من هذا التنقل بلطفه وكرمه"

229 

-األساطير 2

يدعي السيخيون أ�م يؤمنون بالتوحيد وال يشركون باهللا أحد،بل هم أول من فهموا معىن التوحيد،أل�م 
اقتبسوا أجزاءه املبثوثة من األديان املختلفة،فنقوه من شوائبه،وأقاموا عليه براهني عقلية،مل يسبق إليها احد. 

ولكن املتأمل يف كتبهم يستغرب ملا يرى فيها من خرافات وأساطري تدم فكرة التوحيد أصال. 

إليكم بعض ما قال به"نانك":" إن برمها خرج من سرة "وشنو" وبدأ يرتل أشلوك "الفيدا" ولكنه مل يدرك 
229F�اية الرب فبقي يف ظلمات اجلوالن"

230 

هذا الباب هو فاتح الكتاب املقدس عند السيخيني، يرتلونه كل صباح ومساء،وليس فيه شيء من 
التوحيد، إمنا هو عبارة عن أساطري اهلنادك، وأسامي أصنامهم، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على 

استغراقهم يف الشرك باهللا عز وجل، وما التوحيد الصحيح فإن السيخيني مل يفهموه حق الفهم. 

- الغناء والموسيقى 3

إن الراهبات اهلندوسيات يعربون عن شوقهن وحبهن لإلله املعبود بالرقص والغناء واملوسيقى،والاليت اشتهرن 
-1516ب"كوبيات" من زمرة عاشقات "كرشنا" ومن بعدهن ممن اظهرن العشق واحلب ."مريابائي"(
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م) اليت كانت تدور مع الرهبان والنساك يف املعابد،وتسحرهم بصوتا اجلميل،وأحلا�ا اجلذابة،وكانت 1546
تضرب آلة املوسيقى وترقص أمام متثال "كرشنا" وتنتقل من معبد إىل معبد. 

وقد تأثر "نانك" بذه العبادة، وترىب عليها، فكان جييد املوسيقى منذ صغره، إىل حد اإلعجاب، واتذها 
كوسيلة لنشر مبادئه حىت رتب كتابه "كروكرنتها صاحب" على تريب األحلان الغنائية اليت بلغت واحدا 

يقول الدكتور:"جوبالسنغ" احد رجال السيخ:" أكثر أساتذة السيخيني كانوا جييدون ، وثالثني حلنا
املوسيقى، وإن املؤسس األول "نانك" كان يغين يف الامع بصوت مجيل، ويالزمه رجل من 

املسلمني،يضرب على الطبل باخلشب، ورتب كتابه بالشعر والرتانيم، حىت عرف بني السيخ باملوسيقى اليت 
هلا تأثري كبري يف عباداتم وأداء واجباتم الدينية، وهو جزء ال ينفك عن السيخ واشتهر هذا الدين بني 

الناس باجلمال واحلسن،فكل سيخي أو سيخية جتري املوسيقى يف أجسامهم كما جيري الدم يف 
230Fعروقهم."

231 

األمور التي خالف فيها الهندوسية 

- ال حتصل النجاة عند السيخيني من "كرما مارج" (الطقوس وتقدمي القرابني) وال االستغراق يف حصول 
العلم واملعرفة، بل من عبادة اهللا الواحد وإتباع طريقه. 

-السيخية حترم الرهبانية، وحتظر على أتباعها اخلروج من الدنيا وتركها كليا، بل حتث الناس على االشتغال 
بكسب الرزق خبالف اهلندوسية والبوذية واجلينية. 

- تنقل األرواح مرة بعد مرة أخرى، إىل الدنيا ليس حبتم بل قد ينجو اإلنسان من التنقل أحيانا مبحض 
لطف اهللا وكرمه. 

- املساواة بني الرجال والنساء يف العفو واملغفرة خبالف اهلندسية،فإ�ا تعترب املرأة أساس كل شر، واجلينية 
توجب عليا والدتا يف قالب الرجال حلصول النجاة هلا. 

-السيخية ال تقدس لغة من اللغات املختلفة، بل عندها مجيع اللغات على سواء،فإن الرب يسمع خواطر 
القلب خبالف اهلندوسية اليت تقدس السنسكريتية. 

-إن الرب ال ينظر إىل قوم دون قوم بل دينه للجميع، فمن أخذ به جنا،واهلندوسية ال تقر بذلك،فإن 
الربامهة هم قوم مقدسون عند الرب وهم الذين يقومون بعادته وتقدمي القرابني له. 
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- السيخية تعارض فكرة األفتار أو التجسد لإلله وتؤيد عقيدة الرسالة والنبوة اليت اقرها اإلسالم. إال أن 
السيخيينلم يستقروا طويال على هذه العقيدة بعد وفاة مصلحهم، بل سرعان ما أهلوا أساتذتم ومصلحهم، 

231Fفبدءوا يعبدو�م من دون اهللا فوقعوا يف شرك وكفر أكثر من غريهم.

232 

قبسات السيخية من اإلسالم الفرع الثاني:

أزيل،وخالق،وحميط، وهو علة :اهللا تعاىل بأن  تؤمن أخذت من اإلسالم التوحيد، فهيالسيخية
العلل،بعيدعن احلسد، والتنافر،وهو ليس إله قوم دون قوم،عادل،رحيم،كرمي،مل خيلق البشر ليعذبم على 

 ذنوبم، بل لغايته احلقيقية وهي العبادة له.
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 التاريخ السياسي للسيخ  المطلب السادس:

تسعة معلمني تولوا رئاسة رئاسة الديانة السيخية رمسيا بعد نانك، وازداد حجم املؤمنني املعتنقني با،من بني 
م) متوذجا للبقية،فقد اشتهر بتواضعه وحترره من 1574-1552األربعة األوائل،يعترب املعلم آمار داس(

232Fالفخر الطبقي حيث كان يقول:" لنمنع شعور الفخر بالطبقة، فالعامل كله مصنوع من طينة واحدة"

233 

ويتضح سكون الديانة السيخية املبكرة وهدؤوها يف أعماله كلها.لقد عاش السيخ يف زمنه حقا وفقا للقول 
 233F234".املسامل:" إذا ما أساء أحد معاملتك، فتحمله ثالث مرات، وسيحارب اهللا من أجلك يف الرمة الرابعة

خاصيتان جديدتان منخصائص التمعات السيخية،ظهرتا مع "نانك" نفسه مث واصلتا وجودمها عرب 
السنني أل�ما وحدتا األعلى واألدىن.األولىإقامة التجمعات (سانغات) من أجل العبادة الدينية أساسا، 
وانسحبت بعد ذلك على وظائف االجتماعات البلدية. والثانية مؤسسة "الالنغرز " أو مطابخ اجلماعة 

ذات الوجبات الانية اليت جيلس خالهلا السيخ على األرض،من أي الطبقات كانوا، ويأكلون معا كجماعة 
واحدة،وهكذا،متت تنمية الدميقراطية واالنسجام وتطورمها. 

لكن،مبا أن السيخ كانوا يزدادون بسرعة،وكان ينظر إليهم بريبة، إن مل يكن بعداء،من قبل الغرباء،فقد بدأ 
م) مرحلة انتقالية للتحول إىل موقف أكثر تشددا يف الدفاع عن 1606-1581املعلم اخلامس أرجان(

النفس،ويعود ذلك، يف جزء منهإىل تغري يف موقف السلطات اإلسالمية،ويف جزء آخر منه إىل شيء داخل 
السيخية نفسها كمثال مبهمة "أرجان" الوسيم وقيادته.فباإلضافة إىل إمتام املشروع الطموح ألسالفه، 

البحرية االصطناعية"ألمر يتسار" ومعبد "هار مندير" (معبد اهللا) على جزيرتا أجنز أرجان شيئني كان هلما 
أمهية مستدمية، األول هو تصنيف "الغرانث" وهو إجنيل السيخ، إذ أنه أدرك أن الرتانيم الدينية اليت 

يستخدمها السيخ يف صلواتم كانت تتعرض خلطر الضياع،فقام جيمعها كلها معا يف مصنف واحد،وكان 
هو نفسه شاعرا موهوبا حيث نظم بنفسه حوايل نصف ترنيم الموعة املوجودة يف كتابم املقدس،والباقي 
يعود يف معظمه إىل"نانك"، إضافة إىل قسم ساهم  بنظمه املعلمون الثاين والثالث والرابع وكذلك آخرون. 

وسرعان ما لقي هذا التصنيف اعرتافا بأمهيته من قبل أشخاص من داخل صفوف التابعية السيخية 
وخارجها،ومسع اإلمرباطور املسلم أكرب من الساللة املغولية، أن هذا العمل هو عمل مشرك خطري،لكن 

اإلمرباطور كان متساحما وأعلن،بعد أن مسع بعض القراءات من كتاب "الغرانث" أنه مل يكتشف أية أفكار 
خطرة فيه، بل وقام بزيارة ودية إىل "ارجان" معربا بذلك عن موافقته العلنية، لكن خليفته" جيهان "قام 
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بإصدار األوامر باعتقال املعلم أرجان.فأوصى "أرجان" ولده"هارغوفيند" بان "جيلس على العرش بسالحه 
الكامل، أن حيتفظ بأفضل ما يستطيع". 

م) وصية والده األخرية، إذ رفض عند تنصيبه،وضع العمامة و 1645-1606ونفذ املعلم "هار غوفيند"(
الطوق الذي ورثه عن أسالفه باعتبارها تعرب عن استكانة وخنوع،وعرب عن نواياه بكل وضوح:" طوقي 

234Fسيكون قراب سيف، وعماميت سوف تزين بالطرة امللكية."

235 

 ومل يضيع وقتا يف قرن األقوال باألفعال، فأحاط نفسه حبرس خاص مسلح،وبنيأول حصن للسيخ،وانضوى 
حتت رايته اآلالف من السيخ التواقني إىل اخلدمة العسكرية، لقد كان قادرا على توفري الطعام واللباس، 

إضافة إىل األسلحة،منأموال خزينة املعبد. أما العامل اإلسالمي من حوله فكان يزداد عداء بينما كان السيخ 
ينمون شعورا قوميا،وهم الذين امتلكوا اآلن عاصمة هلم ومعبدا مجيال وغنيا.ومل يعد السيخ من وجهة نظر 
املسلمني،فرقة مرتبطة ببعضها بشكل وثيق إال أ�ا مساملة، إ�ا اآلن ذات واقع سياسي واجتماعي يهدد 
توازن القوى يف مشال غرب اهلند.ولذلك،بدااملسلمون يف التحرك وجتهيز أنفسهم،وباملقابل،وجد السيخ 

أنفسهمرجاال ميتلكون صفات القتال، غري أناألمور مل تكن جيدة جدا.فحارب املعلم "هار غوفيند"وقبض 
عليه وسجن من قبل "جيهان" نفسه الذي قتل والده من قبل، لكن وفاة "جيهان" بعد ذلك بفرتة قصرية 

أفسحت الال لدفع فدية "هلار غوفيند" أتاحتإطالق سراحه ليعاود القتال من جديد. 

امتاز حكم املعلمني الثالثة بأ�ا كانت فرتة سلم واستعداد وتوطيد قوة السيخ،لكن ثالث هؤالء املعلمني 
وضع يف السجن يف آخر األمر،مث اعدم من قبل اإلمرباطور "أوراجنزيب" وعاد الصراع غري املتكافئ إىل 

م) كان اسم 1718-1675االنفجار مع جتدد النزاع العسكري إبان عهد املعلم العاشر،"غوفيند سينغ"(
هذا املعلم عند تولية الزعامة "غوعيندرأي" لكنه عرف أكثر باسم "غوفيند سينغ" "غوفيند األسد" لقد 

وجد السيخ مهني ملثل هذا الصراع الرئيس وهم مل يكونوا مستعدين ألية عداوة ألي إنسان، كما أعلن، إال 
أ�م عقدوا العزم على إعالن احلقيقية والدفاع عنها بال خوف أووجل،ومل يكونوا يف معرض السعي إىل دولة 

مستقلة للسيخ، إال إذا اضطروا إىل ذلك، وكان أمله أال يقوم املسلمون بفرض القضية، وكان يف غضون 
ذلك، حيرض السيخ للوقوف حبزم متمسكني بديانتهم. وبينما ينتظر اشتباكات حمتملة بالسالح، راح 
حيصن أرواح تابعيه بكتابة الرتانيم، بأسلوب املعلمني األوائل لكنها كتبت بأسلوب عسكري يف مرات 
أخرى. وأعيد تفسري  "اهللا" حبيث ميكن إخراج شخصية الرب بيئة إله متشدد للحشود يف زمن اخلطر 

العظيم. وعلى سبيل املثال: 

"احنن إليه ذلك الذي ميسك السهم بيده. 
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احنن لذالك الواحد الذي ال خياف 

احنن إلله اآلهلة هو يف احلاضر واملستقبل 

احنن للسيميتار، السيف ذي احلدين 

وسيف احلد الواحد، واخلنجر 

احنن لذلك الذي ميسك بالصوجلان 

235Fلنحن للسهم والقانون

236 "

 وقد وردت هذه الكلمات بعد دعاء مذهل عربت عنه الكلمات:"التالية" التحية، التحية خلالق العامل، 
236Fملنقذ اخللق، راعينا، التحية لك، أيها السيف.

237 "

ومت يف وقت الحق فيه هذه الرتانيمنهي وتلك األقل تشددا، يف مصنف واحد "مسس " هبة املعلمني 
العشرة"،ولدينا،من بني هذه الرتانيم، اإلعالن املؤثر حول األخوة اإلنسانية: 

"رجل ما يأمل أن يصبح راهبا 

 مقدسا عن طريق حالقة شعر رأسه 

ويقوم آخر باجللوس يف هيئة يوغي 

أو يف شكل نسكي آخر 

بعضهم  يسمون أنفسهم هندوسا 

آخرون يطلقون على أنفسهم مسلمني 

ومع ذلك، فاإلنسان هو من عرق واحد يف كل أحناء العامل  

فاعبدوا اهللا الواحد 

لكل الناس املعلم اإلهلي الواحد 
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" كل الناس هلم الشكل نفسه 

كل الناس هلم النفس ذاته 

هلذا األمر بعثين اهللا إىل العامل 

وعلى األرض كنت قد ولدت فانيا 

وكما حتدث إيل، علي التحدث إىل الناس 

بال وجل، سأعلن حقيقته 

لكن بال عداوة ألحد 

أوالئك الذين يدعونين إهلا  

سوف يسيطرون يف أعماق اجلحيم  

237Fحيوين كخادم هللا فحسب."

238 

ليس هناك من شك يف أن "غو فيند سينغ" كان مقتنعا بسلطته اإلهلية،وعندما جاءه اإلهلام، بعد عدة 
أشهر من االعتكاف والتأمل، لوضع ابتكاراته "النقاء" من خالل "خاندادي –باهول"أو "تعميد 

السيف"شعر بان ذلك كان من اهللا.وقام يف احد األيام، بعد اختباره إلخالص مخسة من أتباعه،ثالثة منهم 
كانوا من الطبقات االجتماعية اليت تسمى وضيعة،وذلك مبنحهم فرصة إثبات استعدادهم للموت يف سبيل 
إميا�م،قام بصب املاء يف حوض حديدي وحركه بسيف ذي حدين،مضيفا إليه حلويات هندية أثناء ذلك، 

بدف صنع ما سيسمى باألمريت "أو شراب الكوثر"، مث أمر كل واحد منهم بشرب ملء كف من املاء 
احمللى مخس مرات ورش املاء بعد ذلك على شعر كل رجل،ويف عينه مخس مرات.وبتعميدهم بذا الشكل 
يف طريقة احلياة األبدية،كان يطلب ترديد ما أصبحت تعرف بصرخة احلرب للسيخ" األطهار هم من اهللا، 

والنصر اهللا" 

 ومنذ تلك اللحظة وفيما بعد ذلك،أخذ أوالئك الرجال املعمدون،هم وكل من انضم إليهم،أي إىل 
"اخلالصا" فيما بعد،اسم "السنغ" أو "األسد" وكلفوا،منذ ذلك الوقت وفيما بعد ذلك،بارتداء الكافات 

اخلمس: 
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-الكشأو الشعر الطويل غري املقصوص للرأس والذقن. 

- الكنغاأو املشط. 

- الكاتشأو السروال التحيت. 

- الكاراأواإلسوارة الفوالذية. 

 - القربان أو السيف. 

فيما عدا ذلك،تعهدوا بعبادة إله غري مرئي،وان يعظموا الشيء املرئي واملقدس،ويكرموا املعلمني،وينهضوا 
صباحا قبل الفجر ويغتسلوا باملاء البارد مث يتأملوا ويصلوا  لقد تلوا عن كل احملرضات واملنبهات،وال سيما 
املشروبات الكحولية،وجتنبوا التبغ، وجرى تشجيعهم على أكل اللحم شريطة أن يكون حلم حيوان مذبوح 

بالطريقة املوصوفة أي بضربة واحدة بالسيف.  

املعلم "غوفيند" نفسه أصبح أسدا "سينغ" بعد أن دفع امللقنني اخلمسة األوائل إىل تعميده كل بدوره بعد 
أن لقنهم طريقته. مث ما لبث أن جعل هذه العبادة مفتوحة األبواب أمام الناس من كل الفئات بغض النظر 

عن طبقتهم االجتماعية على الرغم من عدم رضا الطبقات العليا. 

مل يكن مجيعا السيخ من األسود، فقد بقي قسم منهم من أتباع "نانك"،يظهرون ظالال شىت من السكينة، 
وظلوا متشككني خبصوص شن احلروب،ومع أن "غوفيند سينغ" جنح يف قتاله ضد زعماء التالل الاورين 
املعادين، إال  أن صراعه مع اإلمرباطور املسلم "أوارجنزيب" ذي املوارد الكثرية مل حيقق فوائد للسيخ، فقد 

فقد املعلم أبناءه األربعة، إضافة إىل إبادة جيشه، وأصبح "غوفيند سينغ"  على عالقة طبية مع اإلمرباطور 
م، 1708املغويل "بادور شاه" عقب وفاة األول، ومل يدم ذلك إال ليقتل "غوفيند "بسكني مسلم  قاتل 

وكان قد مهد ملثل ذلك إال ملثل هذا احلدث عندما أخرب أتباعه من السيخ بأنه عليهم اعتبار "اجلرانت" 
مبثابة معلم هلم بعد وفاته،وهو الذي يئس من آماله يف التوريث، إذ مل يعد هناك حاجة لقيادة أخرى سوى 

تعليم الكتاب املقدس. 

بعد "غوفيند "مل يعد لدى السيخ معلم من البشر، وبدال من ذلك،راحوا يعظمون كتاب "اجلرانث" باعتباره 
السلطة اإلهلية الوحيدة.وصار "اجلرانث"باعتباره السلطة اإلهلية الوحيدة، وصار "اجلرانث"يتلقى يف املعبد 

الذهيب  "المتسار" تكرميتا يوميا ملكيا "كان جيري إلباسه كل صباح "الربوكار" الغايل الثمن، ويوضع 
بتبجيل على عرش منخفض حتت ظلة مرصعة، ويف كل مساء يضعونه ليهجع يف هداة الليل يف سرير ذهيب 

داخل غرفة مقدسة،حممية  من املداخالت الدنيوية باملزاجل والقضبان، لكن وبالرغم من أن كلماته كانت 
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تردد يف املعبد يوميا وتقرأ من نسخ متعددة، إال أن مجيع هذه النسخ مكتوبة بلهجات ولغات قدمية،ال 
238Fيفهمها سوى االختصاصيني الذين كان عليهم شرحها وإفهامها للبقية."

239 

كان تاريخ السيخية السياسي تاريخ شهرة عسكرية عظيمة منذ زمن غوفيند، فقد كسبوا معارك 
م 1845عديدة،وهيمنوا مبرور الوقت على كامل البنجاب، وعندما جاء الربيطانيون إلخضاعهم عامي 

م استسلم آخر حاكم للسيخ للقوات الربيطانية. بل 1849م، أظهروا مقاومة مشهودة،ويف سنة 1848
 واخنرطوا يف اجليش والشرطة بأعداد كثرية. ،أكثر من ذلك،أعلنوا الوالء هلم، واخلصوا هلم

م نتائج مأساوية على السيخ،يف بداية األمر،فبعض أماكنهم املقدسة،مبا فيها 1947 تقسيم اهلند عام 
مكان والدة "نانك" أعطيت للباكستان، ففر عدة آالف من السيخ إىل مدن اهلند كالجئني،واليوم مجيع 

السيخ ضمن حدود اهلند،غري أن مكانتهم فيها غري مرضية هلم، بعضهم يطلب استقالال سياسيا 
كامال،وآخرون يعارضون إقامة دولة منفصلة للسيخ معتقدين أن للسيخية دورا جيب أن  تلعبه يف تطوير 

الدميقراطية اهلندية.واعرتفت احلكومة اهلندية  بشرعية املطالب لفريق آخر من السيخيني من أجل استقالل 
ذايت،ومنحت حوايل ستة ماليني مقيمني فيما تبقى من البنجاب القدمية شكال من أشكال الدولة أو 

239Fاحلكم الذايت.

240 
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