
   األسفار الـِڤدية إلى مدخل
  التراث يتحدث عن ذاته

   األولالفصل
  ْز؟ِڤَدما هي الـ

 يف سياق تعليقه نَپورايا ْشْبَهڤي، يستشهد بالنص التايل من ِڤديةالـ الفلسفة أئمةكبار  أحد َمْدْهَڤ
أْتَهْرَڤ  َد وساَم ِڤ َد وياجوْر ِڤ َد وْچ ِڤ ِر منةاألسفار الـِڤدي تألفت"):٦\١\٢ (داْنَت سۤوْتَرِڤعلى 

مذهب  پوراناتان ما ك. صلية األنَرامايا و راْتَرَشْن َپو) ْبَهَچڤَْد چۤيتااليت تتضمن  (َمهاْبهاَرَت وَد ِڤ
 ْبهاَرَتْم َشڤاْش ساماْرْتَهْر-وهياج-ْچياجوه ِر- ْچِر( األسفار الـِڤدية امللحقة من ڤَْزڤايشَنلـا
عدا . )ڤيدوهڤاين ڤيُدو ايْشَنڤ نّيَهى ّياَشوراناين پ َڤ َشْبديَتهتى ِا اَدِڤ َڤيشاراماياَنْم - مولَراْتَركَْمَشَپْن

 ِڤديفكر الـالأئمة  وتعليقات كبار هيتاْزْمنصوص َسمثل ذلك، يف وسعنا أن نشمل نصوصاً ملتزمة 
  .على مدى قرون من الزمن

 أْتَهْرَڤ ساَم و ياجوْر و ْچ وِر: صلية األربعة األِڤَدْز بالـ الـِڤديةاألسفارحيصر بعض الدارسني 
كََر و ْن مبن فيهم َشْزِڤَدالـكبار أئمة ، ويلتقي معها يف الرأي  مثيل ذاهتا ال تؤيد حصرِڤَدْزلكن الـ
 الـپورانات و ( التارخيية األسفاران) ١\١\٧( ْدَشاْندُوْچيا أوَپنيْشه جاء يف. َمْدْهَڤو  رامانوَج

أن االحداث ب) ٢٠\٤\١( نَْبهاَچڤََت پورايف  اًتأكيدكما جاء .  اخلامسةِڤَدْزتشكل الـ) تيَهَسْزإ
  . اخلامسةِڤَدْز الـدعى تالـپوراناتالتارخيية والقصص احلقيقية املوجودة يف 

. ِڤَدْزلـاألصلية لنصوص فحوى الاً طاملا انه حيفظ ِڤديكل كتاب ن اعتبار  ميكيف جممل األحوال،
وبالتايل، يف وسعنا قبول أي . )اْنَتمربيه ( ذا نتيجة متجانسة متجانساً كالِڤَدْزسفار الـأتؤلف 
النصوص مجلة  مل يكن من ذاإة حىت ِڤدياْنَت الـمربيهذا كان جوهره  ا حقِڤديعمل مبثابة عمل 
نقل الرسالة يي ذاملعتمد التوسع  ال املزيد منِڤديالعرف الـيوجب  يف الواقع،. ةِڤديالـ األصلية
 مقاصد، األسفار الـِڤدية مع ذلك، جيب ان متاشي هذه التوسعات يف. ة وفقاً للزمان واملكانِڤديالـ
  .ةي أصلكونتلكي  بدقة متناهية  سۤوْتَرداْنَتِڤ و الـپورانات وِڤَدْزالـ
 ِڤديأي أدب قدمياً كان أم حديثاً، غري  جيب اعتبارلكن   أدباً خابياً وال ميتاًار الـِڤديةاألسف تليس

 مع اهنا ةِڤديوعلى هذا األساس، البوذية واجلينية والسيخية ليست . ةِڤدياْنَت الـمربيهاذا احنرف عن 
ة كما ِڤدي الـاْنَتمربيهحىت املفهوم اهلندوسي مفهوم غريب عن  واألسفار الـِڤدية مولداتمن 

  .سوف نرى



 من َمهاْبهاَرَت وتتألف َمْنْتَر ١٠١٧وحدها على  ِڤَدْچ ِرحتتوي . ة واسعة اآلفاقِڤدي الـ األسفارإن
قد يتساءل .  الثماين عشرة الرئيسة من مئات آالف النصوصالـپوراناتتتألف  دوبيت و١١٠٠٠٠

عن هذه التساؤالت مقالنا يب  وعن مصدرها ومؤلفها؟ جينصوصالبعض عن مغزى وجود هذه ال
  .ذاتبالة ِڤديالـشاْسْتَر الـ إىل وغريها استناداً

  ةلـِڤـديسفار ا األغرض
يتفق الباحثون بوجه . )ُموكَْش(معرفة النفس مما حيقق النجاة  هو لألسفار الـِڤديةإن الغرض الرئيس 
يسعى كل . "النجاةإىل  فضيمعرفة النفس ت:"احلقيقة هو هدف الفكر اهلندي إىل عام أن الوصول

كافة قق جناة بل تعلم احلقيقة اليت حت) العلم للعلم(دميي كانظام هندي وراء احلقيقة ليس باالسلوب األ
 العلم ْبَهَچڤَْد چۤيتاصف ت. لوتحالاملعلومات بل يف طلب يف الواقع، ال جيهد الفكر اهلندي . البشر
حتويل سيلتهي اإلنسان عن  لكن".  عن احلق املطلق والبحث الفلسفيمعرفة النفسمهية أقبول "مبثابة 
حتقيق ): ٩\١٣ ْبَهَچڤَْد چۤيتا( مثة حتقيق هام آخر.  السعادة املاديةدرب علىذا اعتقد أنه يتقدم ا ذاته

 -دوْهكَْهى -ياْدهۤي ڤْ- َجرا-و يْترِٰ ْم- َجْنَم (شر الوالدة واملوت والشيخوخة واملرض
دىن مساومة أن احلياة املادية عبارة عن عذاب على أ دون ةِڤدي الـسفار األؤكدت. )انوَدَرَشَنْمشُدو

  .من هذا العذاب نجاةعن الاملخلص الباحث حترير  إىل دفهتفراحها الظاهرية وأالرغم من 
 مجيعهاأسفلها،  إىل العامل املادي نزواليف  كوكب أعلى من"):١٦\٨ (َهَچڤَْد چۤيتاْب إىل استناداً

عالوة  ".ينقطع تناسخه كوْنّيت يا ابن داريبلغ  لكن من يواملوتها الوالدة في تتعاقب عذابمواطن 
ة جمموعة ثالثية ِڤدي الـ األسفارت، تصفوالشقاء املستمر للوالدة والشيخوخة واملرض واملعلى 

لنوازل  اتسببه وشقاء  األحياءسائرسببه ذاته وشقاء يحبد ه اجلسد يسببشقاء ":من الشقاءخرى أ
عثور  أن ْز الـِڤَدأئمةيؤكد ).  والزالزل واجلدبفياضاناترص واحلرارة والامثل الربد الق(طبيعية ال

 هزمان واملوت جتربذ ان قوى الإ غياب هذا الشقاءيف حىت حمال  سعادة يف العامل املاديعلى اإلنسان 
هي ) ١٥\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتارض كما جاء يف يف الواقع، التسمية السنسكريتية لأل. على ترك موقعه

  .)فََتْمْشأشا(زائلة  و)دوْهكْهالْياْم (كان الشقاءمبها صفكما ت) لُوَك ْتيوِرْم(مكان املوت 
 الكاسح للحياة يف عند مساعه هذا التحليل "انكار العامل واحلياة"ة ِڤديالفلسفة الـألربت شفايتزر مسى 

م العكس نتيقن أهنا تعلّنا لكن... عتزالم التشاؤم واإل تعلِّڤَدْزكما صرح آخرون بأن الـ. العامل املادي
منا هو النضال الدائب سعياً وراء اية  اإلنسانتشري بأن غرض احلياة": عند القاء نظرة عن كثبمتاماً

 ِڤديملن يتبعون املفهوم الـاحلياة تعين . " والتقوقع يف عامل زائل وشقي االنطواءليس وسعادة أزلية
قبول عينية ذاته  عند بالكلية احلياة نسان، ينكر اإلِڤدييف املفهوم الـ.  على املوتالنتصارفرصة ا



 اليت نساناً كهذا يفقد الفرصة املتاحة للبشرإ ن ا.العامل الزائل جممل الوجودعند اعتباره دنه الزائل وبو
  .اهللاعن  قصيتالهي فرصة 

 حان اآلوان:"إنسان هي اعالن ودعوة لكل )أْتهاتُو ْبَرْهَم جيْچۤياسا( داْنَت سۤوْتَرِڤأوىل نصوص 
غنية تتيمية أتبين درب النجاة كما جند يف  إىل  اإلنسانِڤَدْز تدعو الـ."عن احلق املطلقللتقصي 

يطول رقادك يف حجر الفتنة سمىت  إىل .س اهلاجعةوفالنيتها استيقظي ا: َچ يدعوْنچاورااملوىل :"اليةچبن
  ".ا؟ۤياملدعوة ما
هلذا السبب، .  احلياة املاديةجناس أ دون غريه منباإلنسان النجاة مبثابة امتياز خاص ِڤَدْزحتدد الـ

  فيشبه قبطاناً)وروچ( الـِڤدي سيدالما أ. ر حميط التناسخوعبمناسب ليقارن اجلسد البشري بقارب 
ذا مل ااً محقأ اإلنسان يعترب .القاربحتريك النسيم املساعد على هي ة ِڤدي الـاتَمْنْترـكفوءاً، وال

 إىل  علم ال يقودمطلقة تنكر امهية ِڤديمن عبور احمليط وحتقيق النجاة األبدية ألن الفلسفة الـ يتمكن
ياة كإنسان، ويترك العامل مثل تعيس كل من ال حيل مشاكل احل:"ْدَشأوَپني َچْرَچوينصح .  العذابقطع

  ".النفسبقط أو كلب دون علم 

  ْزِڤَداصل الـ
 ِڤَدأْتَهْرَڤ   وِڤَدساَم   وِڤَدياجوْر   وِڤَدْچ ِر" أن ْدَش أوَپنيياَكْنآَر-َهْدْبِرمن ) ١٠\٤\٢(جاء يف 

.  العظيمحلق املطلقاأنفاس فاضت من   مجيعاًپورانات  وَمهاْبهاَرَتمثل ) إتيَهَسْز(سفار التارخيية األو
ز ِڤَدالـ. بالسهولة اليت يتنفس هبا املرء  دون أي جهد من جانبهعظيم الْبَرْهَمْنانبعثت هذه العلوم من 

 كِْرْشَن ْشرّيهذا املبدأ حبد ذاته على لسان جاء . ِڤدي الـعرفطبقاً لل مسلماتمطلقة حبد ذاهتا و
العليا اليت ذات ، الوبالتايل. اهللاتفيض من  ِڤَدْزوالـعمل، ال ِڤَدْزالـ شرعت):"١٥\٣ (ْبَهَچڤَْد چۤيتايف 

ْبهاڤاْرْتها (ْسوامّي هبذا الصدد رۤيْدَهَر ْش يشري املعلق ."قربانمراسم ال يف تعم الوجود حاضرة أزلياً
 ِڤديأن السفر الـجۤيَڤ چُوْسوامّي كما يشري . نَنارايا كالما ألهن علية ِڤَدْزأن الـ) ٤\١\٦پيكا دي
 إىل باإلضافة) َڤْچ و ياجوْر و ساَم و أْتَهْرِر (ِڤَدْز جممل الـ أصلسمى َمْدْهيانديَن شرويت يردامل
ن  الذي لقّكِْرْشَن أن ِڤَد أْتَهْرَڤ جاء يفواخرياً، . س احلي العظيمفََن إىل ،الـپوراناتْز وتيَهَسإ

  .ما سبقْبَرْهما، كان قد نشرها في إىل ِڤَدْزالـ
مصدر  (ن اهللامسفار اهنا  األهذهتصف . كما تبني لناها  أصل تذكرةِڤديسفار الـألا وبناء عليه، 
 يف ْبَرْهما إىل ِڤدي العلم الـى اهللاوح. )اشيأپاورو(مصنوع ن  وليس م) الدنيويةاددضمتعاِل عن األ

  .األسفار الـِڤدية ناَرَد الذي نتلمس حتقيقاته يفإىل  ْبَرْهمابدء اخلليقة مث لقنها 
ن أل ماوعلى الد اعادة تأكيد هويتهاإىل ة ِڤديالتعاليم الـحتتاج  علم قدمي لكن ِڤديرب العلم الـيعت

قدمية  امع اهن  اخللق واحلفظ واهلالكتحوالت بالظاهرة الكونية متر. ونية يف حتول دائمالظاهرة الك



مجع كافة ِدَڤ اَس ڤْۤي بواسطة الكلمة املنطوقة ولكن احلكيم ِڤَدْزيف السابق، ظهرت الـ. أيضاً
كما يف فصل مستقل  ِڤَدْز الـتدوينهوتاريخ ِدَڤ ڤْۤياَس   احلكيمسنبحث دور. ةِڤديالـشاْسْتَرْز الـ

  . متبنني الطريقة التجريبيةه وتارخياألسفار الـِڤدية صولأفهم لالدارسون مسعى سوف نبحث 

  ديةِڤـطريقة التعلم الـ
 من جهة، وطرائق ِڤدية بني جوهر العلم الـِڤدي الـيف النصوصصلة متينة يف وسعنا ان نرى 
 حتبذ ِڤديجند نظرية العلم الـ). ِڤدية والوسيط الـِڤديبني الرسالة الـ(خرى أاستالمها من جهة 
 على خالف من بني الطرائق الثالثة إلكتساب العلم) َشْبَد( األسفار الـِڤدية طريقة السماع من

  .املفاهيم الغربية
. صادر خارجيةماملستند إىل وتعتمد على التصحيح ) َشياكَْرْتْپ( ستداللية االىل هيو األالطريقة

من احلساب العلمي أن يتبني لنا كرب من قطعة نقد معدنية، لكن أللمثال، قد تبدو الشمس ليست 
  . بكثري األرضكرب منأ فالشمس -حواسنا تضللنا

. وتعجز عن اعطاء علم يتخطى حدود الربهان) أنومانَ( ربهانالطريقة الثانية هي نظريات قوامها ال
كون مثل كذا أو حيتمل أن ت (اسةناألعلوم اآلثار القدمية ونظريات نظرية شارل داروين وكثري من 

 أنه يتعذر على أنومانَ حبد ِڤَدْزتؤكد الـ.  املثيلستقرائي االتعتمد على التخمني )رمبا كانت مثل ذاك
 إىل صغاء االبطريقة سوى  الطبيعة املاديةال ميكن معرفة ما وراء. العلم الكامل إىل قوديذاته أن 

  .التخمني أو اجلدل أو باختبارياًليس  و)أشيْنْتيا(ألهنا ال تعقل ) َشْبَد(األسفار الـِڤدية 
 مدارك ألن كمال كثر الطرق وثوقاً وأمهيةأ تعترب يف الواقع )َشْبَد(هذه الطريقة الثالثة إلكتساب العلم 

 ان جممل ِڤَدْز، ترى الـَشْبَدبإستثناء . ره وقصويتهحملدودحمال نظراً  ونظرياته وختميناته اناإلنس
بغض النظر   خيلو من اخلطإال  الفرد أنِڤَدْزأوال، تؤكد الـ: سبابأاملعارف البشرية ناقصة ألربعة 

للمثال، تذكر . م عرضة للوه اإلنسان ثانياً،."نساناخلطأ من طبيعة اإل" ته إذ أو دقتهعن أملعي
ان اإلنسان . ا الروحية وبدهنا املادي خاضعة لوهم عينية ذاهتمهيأةة ان كل نفس ِڤديالـشاْسْتَرْز الـ

حتقيق (ذا خضع للمفاهيم الوطنية أو الدينية أو العرقية أو العائلية  ايف العامله  مهما كان موقعموهوم
خلطوة األوىل على طريق العلم الروحي وفقاً اهي بدن املادي الزائل الروحية عن الذات تعايل ال

يف  يدهرؤية   اإلنسانللمثال، يتعذر على.  حمدودة وغري كاملةإنسان ثالثاً، ان حواس كل). ِڤَدْزللـ
.  اخلداعإىل ان لكل فرد نزوعاً ِڤَدْزاخرياً، ترى الـ.  حىت ولو كانت مالصقة لوجههغرفة مظلمة

ه غري علملى الرغم من عدم كماله، هو خمادع بال ريب حيث ان للمثال، ان من يدعي دور املعلم ع
  .كامل



وبذلك، يكون العلم . )َشْبَد( مرجع فوقي إىل ستماع اال هو العلم من خاللِڤديإن العلم الـ
قناع املدعوم  االمنداْنَت سۤوْتَر ِڤال ختلو :"كتب الباحث اهلندي مايسور هريييان هبذا الصدد. كامال

توضيح صالحية املنطق يف املطلوب هو . حبد ذاهتا زاخرة باحلججداْت َشأوَپنيق و باحلجج واملنط
قد يقوم بعملية . ، عليه بسؤال امهوالده ية هوةعرفم، اذا اراد طفل للمثال. "مواضيع تتعدى املنطق

ال حاجة بكالم آخر، . املرجع الطبيعي: مهأبسط هو سؤال  األاستقصاء للذكور لكن يبقى احلل
 طريقة .تلقي معلومات من مصدر ينبوعي هبإمكاناذا كان ن جيهد نفسه بالبحث مبفرده ان أللإلنس
يف وسعنا . تم االقرار مبرجع فوقي ماحتاملدارك احلسية والعقلية تعدى نطاق  لتحصيل العلم مبا يَشْبَد

املرجع . الغريبال يتضمن دالالت سلبية من النمط  ِڤديةالـ ة الفوقييةملرجعاالتنويه هنا ان مفهوم 
 عن جممل عليناقل العلم ال إىل بلتبد أو متسلط مس إىل  ال يرمزِڤديالفوقي حسب املفهوم الـ

  .هللمثال، شكسبري هو بديهياً املرجع الفوقي ألعمال. املدارك احلسية
  وراءأشياءالعلم العلي بتعلق ي. ِڤديقياس الـاملما، هو لي من مرجع عان التلقي السمعي للعلم ال

 ِڤَدْزتبحث الـ. شياء موجودة ضمن الظاهرة املاديةالعلم املادي بأيتعلق يف حني الظاهرة املادية 
  أو الطريقة)َشْپَرْتياكْ( التجرييب احلسيستدالل االبحقيقة جوهرية متعالية غري قابلة للعلم سواء 

 عمليةفور اكتمال لم املادي العأضداد  متخطياًأوج هبجته وسعادته الفرد يبلغ ). أنومانَ( ستقرائيةاال
يعترب  ة للعلمالتجريبيطريقة ال تبعمن ي، يف املقابل. الـِڤديرجع املمن للعلم العلي ستالم السمعي اال

 عتقاد اميان أو دوغمائية أو حدس أوإ ستقراء مبثابة االاحلسي أوستدالل  االيتعدىكل ما 
ارغ من املعىن، وال يفترض اعتباره مبثابة فمثيل غري جترييب علم :"كيث. ب. أيستخلص، كما فعل و

  ".علم
. املناهج العلمية وراءتفتح واقع علم ) َشْبَد( شرعية عليا إىل صغاء االن أنوِڤديالفالسفة الـ يؤكد

ا هو قابل للعلم العلم مبصغاء هذه هي الطريقة الوحيدة اليت يتسىن لنا بواسطتها  االيعتقدون أن طريقة
ميان أو إ ليست مسألةاهنا .  أراد معرفة والدهذا امهأمن سؤال لطفل ال مناص لنا الراهنة ويف حالت
من كل الشقاء الفرد يتحرر . شخص عامل باألمور إىل ستماع االجمردبل  أو مشاعر) dogma(دوغما 

 تعلمت ان حاول):"٣٤\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاوصي ت.  كامالاًن استلم علم أن يتعلم ممهاذا كان يف وسع
 فضاء العلماحمقق الذات قادر على ان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. مريب روحي باختاذ قاحل

ذََك ْنمووصي تعدا ذلك، . " احلقشاهد"ِڤدي هو يف العرف الـ املعلم املثايل ." شهد احلقهألنإليك 
العلم الم است شاء ذا مثايل اچوروستيضاح من  اال املخلصريداملواجب ان ) ١٢\٢\١(َد َشأوَپني
  . واإلستنارةروحيال



  َپَرْمَپرا و چورو
واملريد ) چورو(لمعلم  لِڤديدراسة املفهوم الـستدعي ، يَشْبَدإلطالع على مزيد من العلم حول ا
بل جيب فحسب  الكامل علم لتحصيل الاألسفار الـِڤدية إىل ال يتوجب على املريد التوجه. )يايْشش(

". ثقيل" تعين حرفياً چوروكلمة . أيضاً  تربطه به صلة خاصة ومميزةجدير من معلم علمم الستالعليه ا
مشاكل الوجود، وجب عليه مالزمة  عليه تلتبسكل من ا. العلمب  ثقيالدير اجلچوروجيب أن يكون 
ينهار . الصلة املثالية بني املعلم واملريدكشف ت ْبَهَچڤَْد چۤيتاوبذا، .  للحصول على العلممريب روحي

علماء النفس ان  أحد الحظ. قبيل املعركةيف ساحة القتال د مواجهته اصدقاءه واقاربه  عنأْرجونَ
 ِڤَدْزالـطع الذي تق (كِْرْشَنلذلك، اتصل مبعلمه . أفقده رؤيته وواجبه" قلقاً وجودياً" عاش أْرجونَ

ة جأشي، اهدين فقدت رباط):"٧\٢( ْبَهَچڤَْد چۤيتا يف أْرجونَقال ). ِڤَدْزنه اهللا العليم كاشف الـأ
  .ثقة أن يتخذ معلماً روحياً نسانمن واجب اإل أن كِْرْشَنيعلمه ". رمحاك

خط إىل سب  ينتثقة ريب روحيتصال مب االمنلإلنسان ال بد "):١٢\٢\١( ْدَشأوَپني ذََكْنموجاء يف 
  ".الروحي العلي، اذا اراد االملام بالعلم  احلق املطلقراسخ يفو) َپَرْمَپرا(السلسلة املريدية العلية 

ذلك ان اجلهد :" تلكةِڤدييكتب هريييانَ هبذا الصدد انه ليس من الصعب تقدير وجهة النظر الـ
ان الصوت احلي ملعلم ... فهم عميق للحقيقة إىل الذايت مهما مست قيمته ليس وسيلة كافية للوصول

  ".ملكتوبةل لإلقناع من الكلمة امه ميتاز حتماً بفرصة أفضثابت القناعة مبا يعلّ
 أن العلم ِڤَدْزوكما سبق وذكرنا، تؤكد الـ. املريب الروحي لى يد عِڤَدْزرسالة الـإذاً، جيري استالم 

  تصلةِڤدين احلقيقة الـ ا.رفعاهلدف األ إىل  أو التخمني ال يوصل الطالبةرك احلسياداملكتسب بامل
  السلسلة املريدية العلية:يب الروحياملر ميثلهاتصال هذه  االالطالب بالطريقة النازلة وحلقةإىل 

جرى استالم هذا العلم املطلق ):"٢\٤(يف ْبَهَچڤَْد چۤيتا  أْرجونَ مريده كِْرْشَنخيرب ).  َپَرْمَپرا-چورو(
تشمل  الروحي فقط بل ربيهمب يست صلة املريد لبناء عليه،و. ")َپَرْمَپرا( بواسطة السلسلة املريدية العلية

حلقة .  الروحينيربنييف سلسلة ال تنقطع من امل...  لذاك املريب الروحي الروحي ويهرب ملاملريب الروحي
للمثال، ينزل ). ْپَرداياَسْم(ى سلسلة دع معني يسمع احلقيقة ويتكلمها تچورو اليت يكون فيها ربنيامل

 احلكماءمن  داياْپَرَسْم-كوماَريف  ِڤدي وينزل العلم الـْبرْهمامن  ْپَرداياَسْم-يف ْبرْهَم ِڤديالعلم الـ
عند خلق الكون وهي ) َسْمْپَرداياْز(السلسالت ، بدأت هذه ِڤدييف املفهوم الـ. ْزشيِر-كوماَر

ْز السابقني موجودين يف چورووكافة . لمريدل يخصش الچورو متمثلة بشخص الـاآلنمستمرة حىت 
 دون تصرف بالطريقة ةِڤديالـ املريد الرسالة متلسي.  بفضل متاسك سلسلة النقل احلايلچوروتعاليم 

يلتقط .  وفروعهااليت يستلم هبا مثرة ماجنو من عدد من الرجال اجلالسني على أغصان شجرة املاجنو



وهكذا تنزل من . اجلالس حتته على الشجرةإىل عناية اجلالس على قمة شجرة املاجنو الثمرة ويناوهلا ب
  . أو تلفبديل أن يشوهبا ت دون األرض الواقف علىشخصآخر حىت تصل ال إىل شخص

 دون حتوير وال آخر إىل يصال الرسالة من واحد افريق من املعلمنيلكن قد يتساءل املرء هنا كيف مي
 ان الرسالة املتناقلة تبقى بال شائبة ةِڤدي الطريقة الـضمنت.  املثايلچوروؤهل ضافة وهذا منوط مبا

  .بفضل أهلية الناقلني

  چورومؤهالت 
.  على أكمل وجهعليه نقل حقائق العلم الـِڤدييتعني  هألنحاسم ) چورو (روحياملريب الدور 
عدد جتاهل يف السنوات األخرية، . ثقة الچورومبؤهالت اإلملام   املرتقب املريدِڤَدْزالـتنصح  ،وهكذا
 من  رهطاآلنصبح لدينا أو ِڤديخالفاً للمفهوم الـأهلية املعلم من املعلمني اهلنود والغربيني كبري 

 سرية وجييزون ملريديهم امهال كافة َمْنْتَرات لقاء تسليمجوراً أن وتقاضذين ياملعلمني احملترفني ال
متارين بدنية حمض مّدعني ان غرضها هو اللياقة مبثابة  يُّوچاالـيعلم أغلبهم وة ِڤديالرياضات الـ

صبحنا نشعر بالريبة لدى أ سهم واآلخرين حىتنسب اإلهلية ألنف بِڤَدْزالبدنية ويشوهون حقيقة الـ
  .چورومساعنا كلمة 

 واملريد هي حقيقة چورو فإن الصلة القائمة بني ،ِڤدياملفهوم الـ إىل على الرغم من ذلك وإستناداً
وال ألذا، من الضروري . خالص ا وبكلثقة چوروال اذا خالط  ازلية ال يتسىن لإلنسان ان يدركهاأ

ْشرۤيلَ رۤوَپ . ذي استلم العلم والقادر على تسليمه دون شوب الثقةفهم مؤهالت املعلم الروحي ال
يدرج يَتْنيا شا كِْرْشَن ْشرّي من القرن السادس عشر وأحد مريدي ِڤديوهو فيلسوف  چُوْسوامّي

العاقل القادر على حتمل دوافع الكالم والعقل واللسان :"يف كتابه أوَبِدَشمريَتستة شروط للمعلم 
  ." مريدين يف كل األرضقبول مؤهل ل،والبطن والفرج والغضب

إن رجالً ذا شخصية مريبة متعلق بامللذات احلسية .  أيضاً)ْرياشاآ (علّم بقدوتهمام يإ هو املريب الروحي
 كِْرْشَن ْشرّييذكر .  على الرغم من أملعيتة الفكرية روحياًمربياًواملصلحة اخلاصة ال ميكن ان يكون 

 مربياً چوروـبعبارة أخرى، ال بد ان يكون ال. " حتقيق الكمالوالأعليك :" هبذا الصددْنيايَتشا
 و ْسوامّي و چورولقاب أال ينبغي ألحد ان حيمل . وليس خادماً ملا متليه عليه) ْسوامّي(حلواسه 
  .َسنّْۤياسّي و ْسوامّي و چورو اعتباطياً بل جيب ان يتحلى مبعاين َسنّْۤياسّي

ال جيوز أن يكون . عنها بالتنظري االحنراف معد وةِڤديع التعاليم الـ مچورو التعاليمال بد من تطابق 
بأن العلم الروحي هو ه اقتناعال بد من  .ة الدنيوييةعمال اخلرياأل ب وال سياسياً دنيوياً أو منشغالملحداً

 آخر، جيب بكالم. وبناء عليه، حييا بنفسه حياة تتيم وعدم تعلق بامللذات املادية. اخلري املطلق لإلنسانية



 نادر الوجودمثيله ان ) ١٩\٧. چ.ب( األسفار الـِڤدية ؤكدت. ان يكون متحداً يف هبجة باهللا
  .)سودوْر لَْبَهه(

). َپَرْمَپرا(صيل يف السلسلة املريدية العلية أ ريب روحيمل) شيْشيا( أن يكون مريداً چورويتحتم على ال
تعاليم تطابق تجيب أن .  ساْدهو-شاْسْتَر –چوروى دععدا ذلك، يوجد نظام فحوصات وموازنة ي

جيب اليت ) َپَرْمَپرا(ضمن السلسلة املريدية العلية ) ساْدهو( الروحيني السابقني ربني املتعاليممع  چوروال
  ).شاْسْتر( لألسفار صرحيةن تتطابق بكاملها مع املقاصد الأ

  مؤهالت المريد
هو اإلستماع املريد واجب . يف ْبَهَچڤَْد چۤيتاواردة متصفاً بالصفات األساسية الجيب ان يكون املريد 

ؤهل ذ ت ا ذات أمهية كربىچوروالثقة بالـ). ٣٤\٤. چ.ب( على خدمته القياماملعلم بإنقياد وإىل 
تكشف صفوة العلم ): ٢٣\٦ (ْدَشأوَپني َتَرڤَتاْشْشِڤجاء يف . لروحي يف السلسلة املريديةللعماد ااملريد 
ِڤى َتْتها  ياْتها ِدَپرا ْبَهكْتْريِڤى ياْسيا ِد (املريب الروحيواهللا  ب راسخاًن ميلك امياناً ملتلقائياً ِڤديالـ

  .)َمهاْتَمَنهْپَركاَشْنِتى كَْتهيتا ْهى أْرْتهاها ڤايِتى  َتْسچاوراو
 يذكر .)٨٠\١٠( نَپوراْبهاَچڤََت  يفتسليات طفولته  كِْرْشَناستعراض  يف چوروالثقة بالـتربز 
 هو وصديقه يف هّضل طريقو الروحي مربيهبناء على أمر  أنه ذهب ذات مرة جلمع احلطب ْشَنكِْر

وكان يف الصباح   وباقي مريديهاملريب الروحيوجده . ثناء عاصفة هوجاء وقضيا الليل تائهنيأالغابة 
يفضل كل فرد . من املدهش أن تقاسي كل هذه املشاق من أجلي:"ولقبالوباركه  سروره منه بالغاًً

كتراث  االجتاوزعلى  الروحي ربيكطيبتك وإميانك مبمحلتك ، لكن  األوىلالعناية ببدنه بالدرجة
واجب املريد هو تكريس حياته خلدمة .  الروحيمربيك ملرضاة برفاهية بدنك لتتحمل مصاعب مجة

كافة تحقق بن عملك، واباركك م يف غاية الرضى انأاملولودين مرتني، خري يا . املريب الروحي
على الدوام، حبيث بذاكرتك  مين  اليت تعلمتهاِڤَدْزعسى ان يبقى فهم الـ. رغباتك وطموحاتك
وبذا، لن خييب املك قط يف هذه احلياة واحلياة . مستشهداً هبا بعفويةيف كل حلظة تتذكر هذه التعاليم 

  ".التالية
. املريب الروحي دون بركات سعدال ميكن ألحد ان ي:" هذه احلادثة على الوجه التايلكِْرْشَنيذكر 
 املريب الروحي برمحة ية اإلنسان السالم والرخاء، كما يتسىن له حتقيق مهمة احلياة اإلنسانحيقق

  ".وبركاته
أن ميان الذي تقدم عرضه ليس جمرد اتفاق حول موضوع الهويت حمدد بل جيب  االهنا ان يتضح لنا

ان :"وال نغايل بالقول.  غاية حياتهچورواليم الـ وتصبح تعچورو الـةخدميف  املريد نفسه يبذل
  ".مهية من اختيار زوجةأكثر أ چورواختيار 



املعلم الروحي دور خملّص للمريد، وهو يلعب . مثيللتزام شامل  إىل ا على احلاجةِڤَدْزتشدد الـ
الذي انتشله ي لذا، املريد مدين ملعلمه الروح.  النجاةحتقيق وِڤديالقادر وحده على تلقينه العلم الـ

 بدوره چوروكما يتحتم على ال.  والبهجة والعلمزليةشخصياً من اجلهل املطبق وباركه بكمال األ
  ).َپَرْمَپرا( الروحي ضمن السلسلة املريدية العلية مربيههللا وخادم ابواجباته بتواضع مبثابة خادم القيام 

 خالصةوحي باخلدمة املخلصة وفهم عملياً  الرمربيهاذا ارضى ْبراْهَمَن  يتلقى املريد العماد بصفة
من عدد كبري يوجد .  هلداية اآلخرينالالزمْبراْهَمَن هو املتعلم واملسؤول ب. ةِڤديالتعاليم الـ

إىل اإلنسان  ترقيةأن ن وصرذين يالذين تستحوذ الطبقية على أذهاهنم، اليف اهلند  ةَنْبراْهَم - ْسماْرَت
 ِڤديهو مفهوم غري  ةيَنْهَمْبَرالـن مفهوم الوراثة  ا. حمالن أرومة ْبراْهَمَنمرتبة ْبراْهَمَن دون والدته م

 يف ْبَهَچڤَْد چۤيتاالواضح  كِْرْشَن -َڤاسوِدڤ إىل كالم الباحثني هبذا الصدد أحد كتب. بال ريب
) نَچو(الطبع  إىل يستند ْزَنڤَْراربع  إىل ان ترتيب البشر ،َمهاْبهاَرَتفصول  أحد  وهواهيۤاۤيڤاْدْهَپْر

  .)كَْرَم(والعمل 
  چوروستنارة من االحول فىت يدعى َسْتياكاَم جاء ينشد ْدَشاْندُوْچيا أوَپنيْشهتوجد قصة شائعة يف 

منه عندئذ، طلب . وية والدهجيهل هابن ْبراْهَمَن واجابه الصيب انه ان كان ما  چوروفسأله الـ
عرفت كثرياً من الرجال وال   الصيب بصراحة اهنامأاجابت مه لكن ألإلستعالم من  العودة چوروالـ

 وقد اعجب املريب الروحيفاجابه " مي ال تعلمأ:" وقال لهچوروالـ إىل ه فعاد الصيبوالدتعرف هوية 
  ".انت ْبراْهَمَن:"بأمانته

 ه يف كتاب چُوْسوامّيَسناَتَن يذكر .ة مبوجب املقاييس الـِڤديبالتدريبإنسان ميكن ترقية مطلق 
ْبراْهَمَن بالتأكيد متاماً كما ميكن  املعتمدة يصبح داراسم العممر مبان كل من   ڤيالَس-ْبَهكْيت-َهري

يف  طْهَريْشيوْدهي خيرب امللك موين ناَرَدجند . ذهب عند مزجه بالزئبقإىل جراس  األحتويل معدن
وبناء عليه، . راْهَمَن بصفات ْبراْهَمَن مبثابة ْببوجوب قبول املتصف) ٣٥\١١\٧(نَ پوراْبهاَچڤََت 

  .الوالدة يف عائلة أو عرق أو دين ما ليس باملؤهل الضروري املطلوب يف املريد
للمريد نبغي مع ذلك، ال ي. نقادميان واخلدمة والتقصي امل االمهية للمريد هيأكثر  األمن بني الصفات

وجييب  ْبَهَچڤَْد چۤيتايف  سلسلة من األسئلة التحققية أْرجونَيطرح . عمىأ بشكل چورواتباع الـ
يف العرف مبالغة  توجد ال. ساْدهو والشاْسْتَرالـ إىل مبنطق فلسفي وارجاععنها  كِْرْشَنْشرّي 
اكتساب العلم أن  نَپورا َپْدَميف الواقع، تشدد .  واملريداملريب الروحيالصلة بني  بأمهية ِڤديالـ

 على يد  العماديهلقتريد تكون عدمية الفعالية دون الـَمْنْتَر اليت يستلمها امل": حمالچوروالروحي دون 
مهية الكربى لصحبة رباين ما  األتشدد الـشاْسْتَر بإستمرار على". َپَرْمَپرا إىل  ينتميثقة مريب روحي

ن توق املريد  ا.مثيلةعمار اليت ختلو من رفقة  األحيث جاء أن رفقة حلظة واحدة أكثر قيمة من آالف



يتقدم املريد تلقائياً متخطياً النجاة إىل أرفع . حبد ذاته  هو مؤهل عظيمروچوالـ إىل لإلستماع
  . بعد االستماع إليه بطاعةاملريب الروحيذ تعاليم اذا نفّدرجات حب اهللا 

خالقية العالية الوارد ذكرها يف  األ الروحي وفقاً للمقاييسمربيهك) شيْشيا(من احملتم أن حييا املريد 
جيب ان تكون لديه ارادة :  يف املريد توفر الشروط األساسية التاليةوجوب كََرْنَشيذكر . شاْسْتَرالـ

قوية لإلستعالم عن الفرق بني املادة والروح، كما جيب ان يزهد بكافة املتطلبات الشخصية واملصلحة 
ادية ن كل متعة مدون التخلي ع للحياة الروحيةتتحقق أهليته ال ". الذاتية وأن يضبط عقله وأحاسيسه

 على هذا الدرب عاقدو السائرين نا):"٤١\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا يف كِْرْشَنكما يؤكد . سىأونبذ كل 
 تقليدياً، ".ُشعباحليارى كثري الذكاء ، ان كورو لساللة طفل احملبوبالا هيا.  اهلدفدووموّحالنية 
  .  واملسكراتتناول اللحوم والزنا والقمار :ربعةاألنواهي العن املريد ينتهي أن جيب 

  الخالصة
ن املريد  ا.ِڤَدْزنصوص الـ إىل  استناداًِڤدي وطريقة العلم الـصلهاأ وِڤَدْزلقد أوضحنا غرض الـ

بكالم آخر، ال حاجة إلمتحان . مسلماتو) نَنارايا( يقبل الـشاْسْتَر على اهنا كالم اهللا ِڤديالـ
 بالعلم املادي أو التخمني بل باإلصغاء بإميانعدا ذلك، ينبغي للمريد فهم علة العلل ال . تلك احلقائق

مريده هي وقف  إىل املريب الروحيسرار اجلليلة للحياة الروحية اليت ينقلها  األن ا.ثقة مريب روحيإىل 
جيب على املريد مراعاة مراسم التصفية اليت . جتماعية أو النسب االللجميع بغض النظر عن املرتبة

 ِڤَدْزهذه هي الوصايا األساسية للـ. صبح مؤهال الستالم العلم الروحي لكي ياملريب الروحيحيددها 
  .فيما يتعلق بإكتساب العلم العلي

  الفصل الثاني
  األسفار الـِڤدية الطريقة التجريبية لفهم

ة كما تناقلها بالتتابع املعلمون الـِڤدويون ضمن ِڤدي بعض مبادئ الدراسة الـ األولحبثنا يف الفصل
أن كافة اجلامعات الغربية قد تبنت عملياً طريقة نقدية  إىل شارة هنا االوجتدر. يدية العليةالسلسلة املر

واصبحت اهلندوسية والفلسفة اهلندية موضوعي دراسة شائعة . تارخيية أو جتريبية يف القرنني املاضيني
هلنديات  نشأت جمموعات من املتخصصني باللغة السنسكريتية والك، وبذ.يف العديد من الكليات

لكن غالباً ما جند وجهة النظر التجريبية حول املعرفة الـِڤدية ووجهة نظر الـِڤَدْز ذاهتا على طريف 
نادراً ما يبحث التجريبيون هذا التناقض ذلك أهنم يفترضون، . همااذا اجرينا مقارنة بيننقيض 

 يتمتع به التجريبيون من ثقة وافتراضهم صحيح عادةً، تسليم القراء بوجهة النظر التجريبية نظراً ملا



ويكتفي التجريبيون غالباً بعرض وجهات نظرهم على اهنا الصورة املوضوعية . بدقة البحث والتحليل
  . اذا حدث وظهرت تلك التناقضاتةِڤديللحضارة الـ

، ملاذا يرفض بعض الباحثني تفسريات منشإ وغرض مثال. عدداً من األسئلةتثري لكن هذه التناقضات 
ون التقليديون؟ ملاذا يرفض ِڤدية واملعلمون الـِڤدي الروحية كما تعرضها النصوص الـِڤَدْزعة الـوطبي

 ِڤَدْز رفضاً قاطعاً؟ أهو جملرد شك التجريبيني بصحة ما تؤكده الـِڤديأولئك الباحثون العرض الـ
هو ها هدف .ها خرايف اهنا من كشف اهللا ويعترب التجريبيون أن أصلِڤَدْزالـ وما يثبته أئمتها؟ تؤكد

 ألغراض ِڤَدْزن أن دراسة الـون الغربيوالباحثيفترض نجاة لكن الظفر بال املعاناة و اإلنسانختطي
يفترض التجريبيون هذه التعاليم مقصورة على فئة خاصة من الناس وميضون يف . لبحثا تنقضروحية 

 ِڤَدْزهنم حقاً يعتربون الـ ا.سوس واملعقول احملوراء مع تنويه الـِڤَدْز أن تعاليمها حتليلها بروح جتريبية
  .جمرد مثولوجيا ويعهدون ألنفسهم مهمة شرحها وإسقاط ميثولوجيتها

السلسلة املريدية لكن الباحث  إىل  ينتميمريب روحية من ِڤدي بوجوب مساع املعرفة الـِڤَدْزجتزم الـ
وال يسمح له ضمريه ) چورو ( روحياًمربياً ليس ِڤَدْزالتجرييب الذي يكتب جملدات حول الـ

زدراء معترباً نفسه  ا نظرةاملريب الروحي إىل عدا ذلك، الباحث التجرييب ينظر. لتزاماً كهذا االتجرييب
 معايري أخالقية صارمة  اإلنسان على وجوب تبينِڤَدْزتشدد الـ. أكثر موضوعية ووقعاً أكادميياً

  .، بينما ال يرى التجرييب ضرورة لذلكالـِڤديةاألسفار  وممارسة رياضات قاسية قبل حماولة فهم
قبل احلسم،  خرية عن نفسها؟ األ؟ أهي يف قبول ما تقوله هذهِڤَدْزما هي الطريقة املثلى لدراسة الـ

  .ِڤَدْزملام بعض الشيء حبقيقة الطريقة التجريبية لدراسة الـ االنرى لزاماً علينا

  الوسائل التجريبية
ثروبولوجيا واآلثار وعلم اللغة ناألجريبيني هي املقاييس العلمية للتاريخ وإن وسائل املستهندين الت

اية نذ بداهلنديات يتعقد بإزدياد م أصبح البحث يف كل حقل من حقول. والقوانني املرتبطة هبا
منشإ وطبيعة التربية العادة بنية   مسعاهملذلك، جيمع الباحثون أن.  يف القرن الثامن عشرتهادراس
  . بعيد عن اليقنيةِڤديالـ

  التاريخ
لعهد يعلق التجريبيون بشكل عام أمهية كربى حول فهم التطور التارخيي لكن ال يوجد تاريخ ل

- ڤَرياَش. إل. أوكتب.  يف الـشاسْتَر، ومل حيفظ قدماء اهلنود تارخياً كهذاجاءسوى ما الـِڤدي 
كما ". نزعة تارخيية له أكثر من اهلنوديتعذر العثور على شعب ال :" يف كتابه اهلند التقليديةچويالرأ

إن معاجلة تارخيية للفلسفة اهلندية مل يعن هبا كبار املفكرين :"يقول كتاب مصدر يف الفلسفة اهلندية



 ولليونان القدمية مؤرخها هريودوتوس ولكن ليس ڤين لروما القدمية مؤرخها لي ا."اهلنود أنفسهم
حسب املستهندين املعاصرين، فإن عدم اهتمام اهلند . ديِڤللهند مؤرخ كبري عين بتدوين العهد الـ

  .بالتاريخ مل يكن مرده عجزأً بدائياً عن حفظ سجالت بل اكتفاؤها بالرواية اليت توردها الـشاْسْتَر
أما املؤرخون ذوو التفكري العلمي فال يسلمون بالصالحية التارخيية للـشاْسْتَر ويعتربون أن وفاة بوذا 

على أية حال، يعترب هذا التاريخ أقدم تقومي واضح .  بداية التاريخ الرمسي للهندمليالد قبل ا٤٨٣عام 
 بدأ قبل املسيح بآالف السنني ولكن فيما يتعلق ِڤديويعترب الباحثون أن العهد الـ. وحمدد جتريبياً

ن بنية والباحث أعادمع ذلك، . "أينما كان جند أنفسنا على أرضية غري ثابتة"بتأريخ تقرييب هلذا العهد 
لقد ابتدع املستهند الرائد ماكس . آالف السنني غري احملددة املعامل إىل  نظرياً،،حقبات تارخيية خمتلفة

، "نَد، َمْنْتَر، ْبرامهانَ و سوْتَرْشَه:"مراحل تارخيية تسمى إىل ةِڤديميلّير نظاماً صنف فيه احلضارة الـ
على سبيل املثال، ينظر .  وضع غريه تقسيماهتم اخلاصةكما. وقد تبىن هذا النظام عدد من الباحثني

 وملحمي ِڤدي: التقسيمات العريضة للتاريخ اهلندي على الوجه التايل إىل كِْرْشَنراْدها الدكتور 
 فيما يتعلق بتحديد األزمنة مبدد ِڤديوختتلف الكتب املوضوعية حول التاريخ الـ. وسوتَر وتعليمي

موريس وينترز وهو أكثر علماء الكرونولوجيا دقة، بأن أقر  والواقع، .تتراوح بني ألف وألفي سنة
  األدبإن تاريخ:"وكتب هبذا الصدد. ة هي حماولة غري علميةِڤديمطلق حماولة إلعادة بنية الفترة الـ
ثالث أو أربع  إىل أن تقسيم األدب إىل ويشري هذا العامل بوضوح. "اهلندي مغلف بظلمة رهيبة حقاً

 هو أمر مالئم ومبسط خاصة عند اعداد كتاب حول تصنيفها وهاية وحتديد توارخيحقب تارخي
، وما ة الراهنتنالكن أية حماولة من هذا النوع مكتوب هلا الفشل يف ظل وضع معرف"، األسفار الـِڤدية
كما أنه يفضل عدم حتديد . "فتراضية سوى تضليل يعود بالضرر أكثر من النفع االاستعمال التواريخ

ليها العاملون يف  استعانة باإلكتشافات اليت يتوصل االن ا.اريخ للفترة السابقة للتاريخ األديب اهلنديتو
 احلقول املعنية ومواصلة املزيد من البحث يف النصوص، قد تساعد األجيال املتالحقة من املؤرخني على

تص بالسنسكريتية قال ويستشهد ونترز بعامل أمرييكي رائد خم. ِڤديظهار صورة جيدة للماضي الـا
 ليست سوى دبابيس تثبت لتنزع ِڤدين كافة التواريخ اليت حددت للتاريخ الـ ا:منذ سنوات عديدة

. "اليومحىت  احلالهي فيما يتعلق باجلزء األكرب، ما زالت هذه :"ويستطرد ونترز معقباً. "فيما بعد
ة األوىل يف اهلند، أو على ِڤديرة الـعليه، يسعنا القول أنه وببساطة، ال يوجد تاريخ للحضابناء و

  .األقل، ليس ما هو مقبول باملعىن الدقيق للتاريخ التجرييب

  علم اآلثار
لكن ما ينطبق على السجالت .  إلكتشاف التراث القدميال شك أن علم اآلثار مناسب خاصة

 صورة واضحة عن احلضارة فات األثرية علماً أهنا ال تعطينااكتشة ينطبق أيضاً على االِڤديالتارخيية الـ



ن كثرياً من املواقع اجلغراقية املذكورة يف األسفار املقدسة ما زالت  ابالطبع،.  حىت اليومةِڤديالـ
وحبسب التراث، فإن كثرياً من اهلياكل قد بقيت آلالف السنني، لكن هذه املواقع . معروفة حىت اليوم

  . مبثابة دليل أثري قاطعغري مقبولة
ة قد ازدهرت يف اهلند منذ ِڤدي قبول رواية الـشاْسْتَر بأن احلضارة الـناسةاأل اآلثار وال يسع علماء

وهو التاريخ الذي حدده العلماء كأول ظهور حمتمل –أمد طويل ينيف على مخسني ألف سنة 
 عند ت قد دّوناألسفار الـِڤديةجتزم الـشاستر أن . على األرض) بوصفه نوعاً بيولوجياً(لإلنسان 

قد عاشوا ) شيِر(يني واحلكماء چ وبأن الفالسفة والـيُّو)مخسة آالف سنة حنو منذ(ية عصر كَلي بدا
  اإلنسانومع رفض التجريبيني غالباً لوجود مثل هذه الدراسة والثقافة الرفيعة عند. منذ ماليني السنني

ديدة وضمن اكتشافات تاريخ اجلنس البشري تعاد صياغته بطرائق تأرخيية ج"القدمي، فإهنم يقرون بأن 
جتاه العام إلعادة كتابة التاريخ البشري هو دفع التحديد النظري للزمن ابتداء  االن ا."مثرية حول العامل

. ما اصبح معروفاً تقليدياً حبضارة ما قبل التاريخ إىل الوراء، إىل من احلضارة البشرية القدمية، مزيداً
يف املدن واهلياكل مبعلومات جتريبية حامسة حول الظهور علم آثار اهلند، مل تفض احلفريات من جهة 

  .ِڤدياألول للتراث الـ
اهلند يف القرن التاسع عشر عندما وجد مساحو شركة اهلند الشرقية  إىل شق علم اآلثار الغريب طريقه

اطور مرب االمت حل كتابة. كثرياً من اهلياكل والضرائح والنقود املعدنية والكتابات املدونة بلغة ميتة
بدأ  قبل امليالد و٣٠٠، وعليه جرى تأريخ احلضارة اهلندية ابتداء من السنة ١٨٣٠ يف عام أشوَك

الفترة ما  إىل كتشافات األثرية العائدة االيف القرن العشرين على نطاق واسع حيث متت أكربالعمل 
 النقاب عن شف كالذيحتت اشراف عامل اآلثار السري جون مارشال  ١٩٢٠يف عام قبل التاريخ 

 الواقعتني حالياً يف الباكستان حيث ازدهر لدى جمموعة بشرية ما يسمى وپ و موِهْنَجُر َهَرمدينيت
كتشاف هائالً  االومع اعتبار هذا. اليت حدد تأرخيها يف األلف الثالث قبل امليالد وباحلضارة اهلندوسية

  أن تلقيوإذا كان مأموال.  القدميِڤديالـ على فهمنا للعهد ال قليال امل يساعدلكنه يف علم اآلثار 
وجد .  بعدكتشافات يف املدينتني املذكورتني بعض الضوء على الـِڤـدْز فإن هذا األمل مل يتحققاال

  .پَّمن بني النتاجات الفنية اليت اكتشفت يف َهَر يَڤشمتثال صغري لرجل جالس حيتمل أن يكون 
 بوجود صلة ما بني احلضارة اهلندوسية ومنشإ احتماالفرضا  ِڤَدْچ ِرأن البحث اللغوي وتفسري 

) پَّ األصليوهو االسم الذي أطلق على شعب َهَر(ڤيديني وكما تقول الرواية فإن الدرا. ِڤَدْزالـ
وترد هذه الرواية يف ). ْچ ِڤَدِر (ندَرإ املساملني، قد غزاهم الربابرة اآلريون الذي جلبوا معم قصص

واألحرى أهنا ابتداع افتراضي خمتلق . طالق االاستنتاجاً علمياً علىأغلب الكتب لكنها ليست 
إننا جنهل بالفعل :"بالقولحول احلضارة اهلندوسية ويعلق أحد املستهندين . إليضاح ما تعذر تفسريه

حد ما وتثبط إىل الباحث  هنا أحجية من تلك األحاجي اليت تثري ا.هوية صناعي هذه احلضارة العظيمة



 رواية الْدَرڤيديني الذين زالوا من الوجود على يد يكتب ايتش ايتش راولينسون حول. "ياًعزمه آن
ولكن ذنب هؤالء ... هتام بوجه اآلريني االيرفع الباحثون أصابع:"إندَر من اآلريني املارقني مجاعات

 ة مل تعطكتشافات احلضارة اهلندوسي اكتشافات األثرية مثلاالوعليه، . "ثبات االاملهاجرين بعيد عن
 على الرغم من ةِڤديعادة بنية الفترة اليت دونت فيها الكتب الـ ا يف سبيلاآلنثباتات كافية حىت ا

  .قبول الباحثني لنظريات خمتلفة
اليت انتجت  (انني أخرى كالفيزياء الذرية مثاليكتسب علم اآلثار دقة علمية ملحوظة باإللتئام مع قو

ة هنائياً ِڤديالـ  فعلياً لأللغازجيد علماء اآلثار يوماً ما حالل  ه..)١٤طريقة التأريخ بالكربون 
ال مبقدار  اال تكون احلقائق:" جوليان ستيوارد هبذا الصدداسةناألوبشكل حاسم؟ يكتب عامل 

 بنظريات جديدة تفسر احلقائق بشكل ابل تستبدهلال تسقط النظريات احلقائق وارتباطها بالنظريات، 
تهم م من رغبرغعلى ال علم اليقنيشيئاً  علماء اآلثار ال يعلمون يسعنا القول أنوبتعبري آخر، . "أفضل

  .بإكتشاف املزيد
 بإستشفاف الظلمة اليت اآلنعلم اآلثار الذي هو مبثابة األمل الرئيس للباحث التجرييب، أخفق حىت 

التقليد احملكي هو بقى  وي أياً كانت احلقائق والنظريات اليت قد خيبئها املستقبل،ِڤديتغلف العهد الـ
 كان علم ذاال يسعنا وجبدية، سوى التساؤل ا ومن مث،.  دون شكِڤديالسجل األساسي للتراث الـ

الدين ظاهرة . "اعطاء املعرفة التجريبيةمع أنه الوحيد القادر على  اآلثار حبد ذاته ذا صلة باملوضوع
من الواضح تعذر . عة، تلعب دوراً هاماًعقلية أو روحية حيث الكلمة املقدسة أو اليت تتعدى الطبي
  ." حيث أن اآلثار صماء–التحقيق هبذا التعبري اجلوهري للدين على أساس علم اآلثار 

  البحث اللغوي
بني أهم دراسة علم اللغة هي يف الواقع، .  قوانني أخرىنا التوقع، لقد اتسع البحث شامالكما جيوز ل

اجرى اللغويون يف اهلند دراسة يف مقارنة بني السنسكريتية . ندياتاليت يتناوهلا البحث يف اهلاملواضيع 
أن هذه اللغات متشاهبة باملفردات  إىل ، وخلصواواخر القرن الثامن عشرآ يف واليونانية والالتينية

 وضع السري وليام ١٧٨٦ويف عام . والصرف والنحو حبيث أنه ال بد أن تكون من أصل مشترك
مصدر واحد مشترك حيتمل أن يكون "اللغة السنسكريتية ولغات أخرى من جونز نظرية تقول بنشوء 

عادة بنية هذه اللغة  اعمل اللغويون على.  األوروبية األوىل-مسيت هذه اللغة باللغة اهلندية. "قد اندثر
 مع عدم بالتعاون مع علماء اآلثار الذين قدموا برهاناً حول ترجيح هوية من تكلم هبا ومكان وجوده

إن املوقع احملتمل :"وت هبذا الشأنچكتب ستيوارت بي.  برهان ثابت على تداول هذا اللغةوجود
الدليل اللغوي مع الظاهرة األثرية املقارنة، كانت وال  إليه األورويب وهوية التراث الذي يشري- للهندي
 مسي افرادها انبعثت مجاعة بشرية افتراضية. "تشكلت الفكرة يف القرن األخريأن جدل منذ ثار تزال م



وشكل العلماء صورة جملتمع من مزارعني دجنوا احلصان، .  من لغة افتراضيةاالوروبيني-باهلنديني
 االوروبيني - يف مفردات اهلنديني" أب"و" حصان" جملرد تردد كلمات مثل وكان األب مهيمناً فيه

. وا من يعلم يقيناً أين عاشليهم ديانة وطقوساً مع عدم وجودإ كما عزا الباحثون. "األولني املفترضني
  . يف تاريخ معاصر عن اهلندوجند هذا املقتطف التقوميي

، )سالف اآلريني غزاة اهلندأاالوروبيني أن يكونوا -يفترض باهلنديني(ورويب لآلريني  األإن الوطن"
 من يائسةيف وجه تلك الفوضى اليبدو أن الوصول إىل نتيجة حمددة من احملال ؛ و أيضاًهو مثار جدل

 إىل  هي القائلة بأن اآلريني قد هاجروا من اهلندحتماال اتبدو النظرية األكثر. وجهات النظر املتضاربة
  . "ما املنطقة احملددة حيث عاشوا ال تزال مثار جدلك. اخلارج وليس العكس

تراضات الفا إىل أن الشوفينية والعنصرية قد تسربتا حتماً إىل چوديناوأشار استاذ علم اللغات وارد 
ياً وعليه، جند الباحثني الغربيني قد كدسوا املعلومات إعتباط. االورويب- وروبية التارخيية ملنشإ اهلندياأل

  .أن أسالف اآلريني قد جاؤوا من أوروبااالثبات جملرد 
ه أن إىل كيث. ب. نوه عاِلم السنسكريتية البارز أ.  املعلوماتضآلةمع  فتراضاتاال إىل مييل اللغويون

االوروبيني قد عرفوا الزبدة - أن اهلندينيعند االلتزام بالطريقة اللغوية حرفياً ستنتاج  االسىن للمرءيت
  . املطر واأليديباحلليب، وعرفوا الثلوج وجهلوا بوجهلوا 

أكد اللغوي الكبري ويلفريد . إىل هنا، جند أن الباحثني نبذوا العلم املعروف بالپليونتولوجيا اللغوية
كما أصر .  "حد التالشي إىل إن الپليونتولوجيني اللغويني قد أفرطوا بالتوسع:"١٩٧١عام  يف ليهمان

النظريات اللغوية تتواىل مع ذلك، .  سحيقغة كمصدر أساسي إلعادة بنية تراثعلى تعذر اعتبار الل
 تهاب وخلفيتها التراثية بغموضها وتعقيداهتا يف الدراسات األكادميية حول حقِڤَدْزالـحول منشإ 

  .املفترضةالزمنية 
أما ما يتعلق بتأريخ اللغات القدمية، فقد ابتدع موريس سواديش يف العقود األخرية، طريقة لغوية 

 التغريات يف مفردات لغة ما النظرية القائلة أن إىل تستند هذه الطريقة. تعرف باسم غلوتوكرونولوجيا
تبىن الباحثون هذه الطريقة . احلقبة التارخيية على مدار احلدوث مبعدل منتظم يتسىن قياسه إىل تنزع

مع ذلك، يصرح اللغويون . تأريخ ظهور آداب ختصصية إىل ضافة ا،ِڤديلتأريخ التراث الشفهي الـ
 مهما بلغ مدى إن التأريخ الوحيد الذي ميكن أن يكون صاحلاً سوف يكون بتباين ترجيحي"أنفسهم 

لوتوكرونولوجيون رسوماً تبني املناطق بنسبة ترجيحية تبلغ لقد أعد الغ. "التحسن الطارئ على التقنية
وكلما امتدت الفترة الزمنية اليت . تسعني باملئة، بأن عينة من لغة ما ميكن اختيارها مبثابة تاريخ صحيح

 اتسع التفاوت بتحديد التاريخ  فقد)لألسفار الـِڤديةآالف السنني بالنسبة (حيتمل ظهور األدب فيها 
كتب الناقد . درجة كبرية ال يعدو فيها أكثر من جمرد ختمني أكادمييإىل هذا التفاوت يتسع . التقرييب

د، مع أن التأريخ األكثر كتشاف غري مفي االمن الواضح أن:"اللغوي شارلز هوكريت هبذا الصدد



عاً أربعني ألف سنة، كما أن القياس املوثوق بنسبة تسعة أعشار حيدد با إىل  حلدث ما يرقىاحتماال
 هذه أنومع . "عشرة آالف سنة من مستقبلنا إىل ميتد ما بني تسعني ألف سنة مضت

مع . الغلوتوكرونولوجيا غري دقيقة فهي أفضل أداة عمل متوفرة حىت يومنا هذا لتأريخ اللغات القدمية
  . باحلقيقةا وفحواهاألسفار الـِڤديةذلك، فإهنا مل تكشف أي أمر واضح حول منشإ 

  الخالصة
جعبة الباحثني يف ة يبدو هزيالً وجزئياً، وليس ِڤدي الحظنا، فإن الدليل التجرييب للحقبة الـكما

وعلى ذلك، . الغربيني سوى عدد قليل من احلقائق الثابتة ليبنوا على أساسها أحكاماً حامسة وأكيدة
هذه الصورة بع، بالط. فتراضية وغري ثابتة ا هي صورةِڤديفإن صورهتم الكاملة واملوسعة للتاريخ الـ

 وأثري ولغوي اقتضى جهداً كوهنا مرسومة نتيجة حبث تارخيياالفتراضية تستحق التقدير دون شك 
  . الواقع والفرضيةالبون البعيد بنيفضل للمستهند الغريب أن يتذكر من االكان لكن  .مضنياً

ن الدراسات األوىل حول ا .ة حق قدرها أبداًِڤدييف الواقع، مل يعط الباحثون الغربيون الـشاستر الـ
ففي القرن الثامن عشر وأوائل . ، على سبيل املثال، كانت مشوبة بأكثر من دوافع موضوعيةِڤَدْزالـ

القرن التاسع عشر، عاجل الرواد من املستهندين أمثال السري وليام جونز و هوراس ايتش ويلسون و 
بطبيعة . دف استبداله بالتراث املسيحي هبِڤديوالسري مونّير وليام، التراث الـچولدستكر ثيودور 

املوضوعية اليت جعلوها ستاراً عملوا من ورائه بروح جتاوزت  األسفار الـِڤديةاحلال، حتقيقاهتم حول 
 كما هي عليه واليت كانت ختلو من احلوافز التبشريية قامت ِڤَدْزاحملاولة الوحيدة إلدراك الـ. تبشريية

ال أن  ا)رالف والدو اميريسون وهنري ديفيد ثورو وغريمها(ستعلية هبا يف أمريكا تلك املدرسة امل
وأخفق املستهندون املعاصرون .  التارخيية اجهضت هذه احملاولة قبل أن ترى النور-الطريقة التجريبية

 ألن اجملال الـِڤدي يتعدى جوهرياً االدراك اهيمهم األدبية الغربية حسب مفِڤَدْزكذلك بدراسة الـ
إن هذه املعاجلة .  عن نفسهاِڤَدْزرواية الـ إىل ستماع االد يكون من املناسب وعليه، ق.التجرييب

على سوف تساعدنا على فهم املدى الشاسع لألسفار الـِڤدية اليت تكوِّن كالً جليالً ومتماسكاً 
ة الواهيعتبارات  االخالف التقديرات اجلزئية املشتتة املبنية على نسبة كبرية من التخمينات أو أفضل

  .اليت وضعها الباحثون الغربيون

  الفصل الثالث
  العناصر األساسية في الفكر الـِڤـدي

ملماً باللغة  األسفار الـِڤديةليس من الضروري أن يكون الطالب اجلديد الراغب بدراسة 
ن جمرد حفظ سردي هلذه  ا.فهم كثري من املصطلحات السنسكريتيةإىل  لكنه حيتاج السنسكريتية



 حبد ذاهتا ترى أن على املريد بلوغ املرحلة الروحية ِڤَدْزلحات ال يفي بالغرض، ذلك أن الـاملصط
جيب أن تنضج .  و ْبَرْهَمْنَپَرماْتما و ْبَهَچڤانْ قبل حماولة فهم مصطلحات مثل )مرحلة التحقيق(

وامللك ) ماۤيا( الوهم وطبيعة كل من) ْبَرْهَمْن(والروح ) َدَج( املادة تبنيبلغ درجة جتربته الذاتية لت
 لعدم وجود مرادفات مطابقة  الذاتية والتحقيق تصبح أكربتجربةال إىل وحاجة املريد). ڤََرإْش(العظيم 

  .و َرَس للكلمات مثل ْدَهْرَم
.  إذا أراد استيعاب املقصد أوالً من تعلم املعىن احلريف للمصطلحات السنسكريتيةلمريدال بد ل

 بتعبري آخر، يكون تقدم املريد أسهل. بتجنب التأويالت اجملازية والتخمنيله يتجنب تشوشاً ال لزوم و
 مما قد يكون عليه تقدمه بقبول املعاين البعيدة اليت يضعها الـشاْسْتَرذا قبل باملدلول الظاهر الوارد يف ا

 يف الـشاْسْتَرذا تعلم املريد مصطلحات  ااألسفار الـِڤديةفهم  يصعب ال. املعلقون القاصرون
  .مدلوالهتا األصلية

  ة للحق المطلق الثالث وجوهال
 ْبَرْهَمْنن  ا.ْبَهَچڤانْْبَرْهَمْن و َپَرماْتما و : بأوجهه الثالثةالعظيم  احلق املطلق  الـِڤديةاألسفارتبحث 

ا ْبَهَچڤَْد چۤيت ْبَهَچڤانْ حمور و. يةچ الـيُّوالرياضات حمور َپَرماْتما بينما ْدَشأوَپنيهو حمور 
أن األوجه الثالثة هذه واحدة عملياً منظورة من ) ١١\٢\١ (نَپوراْبهاَچڤََت جاء يف . والـپورانات
  . "ْبَهَچڤانْ أو َپَرماْتما أو ْبَرْهَمْن: العارفون باحلق املطلق يسمون هذا اجلوهر الفرد:"عدة زوايا

  ْبَرْهَمْن - ١
ن الظواهر الكونية  ا.لذي يعم الوجودالعظيم الحق املطلق الالشخصي لوجه الالنور بدل على 

العلل  ليست -املادة املتحركة وغري املتحركة والذرات واألجسام والكواكب والفضاء: املتنوعة
 سۤوْتَر داْنَتجاء يف ِڤ.  القدميْبَرْهَمْنمجيعها مستمدة من  بل أزليةحبد ذاهتا وال هي القطعية 

 َدَشذََك أوَپنيْنموكما جند يف ). ادى أْسيا ياتهَجْنم (ْبَرْهَمْن  الوجود منفيض ي):٢\١\١(
)١٢-٢٠\٢\٢:(  

  وارناألمتألق هو، نور 
  يعرفه من يعرفون النفس

  هناك ال تطلع مشس وال قمر وال جنوم
  )األرضية(وال تومض بروق هناك، وال هذه النار 

  .عند شروقه بشرق الوجود
  هذا العامل بأسره بنورهيضاء 
   اخللف، على اليمني وعلى اليسار،من.... ، ممن األما... 



  . حماط به، من حتت ومن فوق
ن م املنزه ْبَرْهَمْنهو . لفاظ األتعريف باملنطق أوالتعذر م "ْبَرْهَمْن أن كِْرْشَنكتب الدكتور راْدها 

  . "نه احلق املطلق العظيم االصفات،
بات املادة يركتعن أصل الوجود يف ثني الباح بْبَرْهَمْن يصف فالسفة ْدَش أوَپنيياَكْنآَر-َهْدِرْبكتاب 

 عندما  يف كل شيءالشخصيةالروح الاإلنسان يدرك  ."الذات شيءمثل ليس "سوى دون أن جيدوا 
  .ْبَرْهَمْنحيقق 

  َپـَرماتْـما - ٢
 بأهنا الذات الداخلية، طبيعيتتميز آْتمان عن اجلسم ال:"كتب توماس هوبكينز. كلمة آْتما تعين الذات

ة أن الذات قدمية وفردية وال هتلك ِڤديتعترب الفلسفة الـ. " متنح الفرد طبيعته اجلوهريةالطاقة اليت
 مثة يكن مل):"١٢\٢ .چ.ب(ساحة كوروكْشْتَر على تشجيع أْرجونَ يف  كِْرْشَناقتصر . هبالك البدن

 ال ....لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء امللوككلوال أنت وال حىت ، وقت مل أكن فيه موجوداً
غري مولودة، قدمية، سرمدية، باقية اهنا . ، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال متوتنفس التولد

  ". املادي البدناهنا ال هتلك هبالك. ال متوت
كَطَْهى حسب  .َپَرَم تعين عليلفظة ). جۤيڤاْتما (ةذري الذات المتميزة عن) َپَرماْتما(الذات العليا 

كل من الذات العليا والذات :"ن يقفان على شجرةا و آْتما طائرَپَرماْتماتشبه ) ٢٠\٢\١ (َدَشأوَپني
ذا حترر  اال ا أحد فهم أجماد الذاتبإمكانوليس .  تقفان معاً على شجرة البدن داخل القلبةذريال

  ." بفضل اهللاوى الرغبات املادية والشكافةمن ك
 اليت  يُّوچاَچْنطاْشأرياضة مراد  هو َپَرماْتما مع الذات الذريةالقدمية اليت تربط إن الشعور بالصلة 

يتم حتقيق الذات ):"٢٥\١٣(وحسب ْبَهَچڤَْد چۤيتا ).  سۤوْتَريُّوچا(وضعها َبَتْنَجلي مؤلف كتاب 
حيث جاء )" هيَسماْد (الروحيةالغيبوبة  إىل قودت التأمل جادةا... العليا من قبل البعض بواسطة التأمل

 وتتحقق بفراغ )َسماْدهي (ة الكمال تسمى الغيبوبة الروحيةدرج):"٢٣-٢٠\٦(يف ْبهَچڤَْد چۤيتا 
 العقلالذات ب رؤية على الفرد بقدرة تميزوت يُّوچاالـ زاولةم بفضلة املادي الشواغل مجيعالعقل من 

ه ذاتها ختوم وميتِّع دحت ال عليةدة عاسيف  الفرديغرق  ،البهجةهذا  يف. ينتشي ويبتهج بالذاتذ إ صفيال
مطلقاً الرب حييد عن  ال املقام، ذاعلى ه قراًمست كونهمؤمناً انه ال يوجد فوز اعظم، . علية حبواس
 عن ناشيءال شقاءال كل مناخلالية  الفعلية احلريةيف الواقع  هي هذه. املصاعب أعظم وسط يف حىت
   ."ياملادحتكاك اال

إن اهللا مقيم يف قلوب مجيع األحياء . ما يرى املريد الذات العليا داخل قلبهحيدث هذا التحقيق عند
. چ.ب(مع أن رؤية الذات العليا تقتصر على الرباين احلقيقي سواء أدرك األحياء ذلك أم ال 

 توجه النفس َپَرماْتما. "أنا مقيم يف قلب كل حي، ومين تأيت الذكرى واملعرفة والنسيان):"١٥\١٥



تنفذ الذات العليا يف ):""٣٣\٢\١(ويف ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم . ها عليهازيشهد عملها وجتاملهيأة وت
حياء اليت تأثرت بالظاهرة املادية واليت تقضي عليها باخلضوع لتأثريات هذه الظواهر بواسطة  األأجسام

  . "العقل اللطيف
 أن الذات العليا موجودة مع كل مجيع األحياء لعلمهتساوي ، يرى َپَرماْتماّي الذي أدرك الـيُّوچ

يرى احلكيم املتواضع، بفضل العلم العلي كل من ):"١٨\٥(ْبهَچڤَْد چۤيتا . نفس ويف كل بدن مادي
ن النظرة  ايف الواقع،". سواسية) النجس( النبيل والبقرة والكلب وآكل حلوم الكالب كّيس الْبَرْهَمْن

ْبهَچڤَْد چۤيتا . مل مجيع ما يف الوجود تشَپَرماْتماّي الذي حقق لـيُّوچ لحاديةاال
 العلم بفضل الرضى تاّم يكون عندما حمققاً لذاته شخص يُّوچّييقال عن ):"٣٢\٦\\٨\٦(

احلجارة و احلصىيرى  ؛ حلواسه، مسيطراً على ذاتهمربياًن شخصاً كهذا يكون  ا.املكتسب والتحقيق
 مجيعبني املساواة  خالل جتربته الذاتية، منرى  ي،أْرجونَ ياق، احلالـيُّوچّي .  سواسيةالذهبو

  ". ، سعداء كانوا أم بؤساءاألحياء
   ْبـَهَچـڤاْن- ٣

 ذي الصفات اليت ال ميكن  اهللا هو الرؤية التوحيدية للحق املطلق مبثابة شخصْبَهَچڤانْإن حتقيق 
جلمال والعلم والثروة  باغين على أنه احلي العظيم الْبَهَچڤانْ مييز موينَپراَشَر احلكيم ن  ا.تصورها

على الرغم من أن على اهللا سوى تنطبق ال لفظة ْبَهَچڤانْ يف مفهومها العميق . والشهرة والقوة والزهد
  ).املالئكة(مفهوم اخللق يفترض وجود عظماء 

َر ِڤداْنَت سۤوْت أن التنويهمر كما . َپَرماْتماومصدر ) ْبَرْهَمْنَرَپ( العظيم  هو احلق املطلقْبَهَچڤانْ
 داْنَتعدا ذلك، تذكر ِڤ). َجْنمادى أسيا ياَته(فياض الوجود أن احلق املطلق هو تذكر ) ٢\١\١(

ىل إن اصتاهاتان اخلتلمح . سۤوْتَر والـپورانات متيز احلي العظيم بالفطنة والوعي كونه مصدر الوجود
ن مجيع األحياء  ا.نور ْنْبَرْهَميف حني أن . )ْبَهَچڤانْ( تهشخصيهي احلق املطلق أوجه  رفعشخص وأ

. جسم اهللا مبثابة نور ْبَرْهَمْن ِڤَدْزتعترب الـ. احلي العظيمب مو حبد ذاته يقْبَرْهَمْن لكن ْبَرْهَمْن بـ ومتق
 ْدشيَسْتْش (جة هب هو الصورة الشخصية القدمية للعلم والْبَهَچڤانْأن ) ١\٥ (هيتاْم َس-ْبَرْهَمجاء يف 

  ). ْچَرَهىڤي آَنْنَد
 إىل  هو نور اهللا كأشعة الشمس بالنسبةْبَرْهَمْن. اهللا) َسْت (أزلية ي هالشخصي الْبَرْهَمْنخاصية  إن

 َپَرماْتما.  سوى تألق الشمس وال وجود مستقل هلا مبعزل عن الشمستأشعة الشمس ليس. الشمس
والعلم ) َسْت (زلية األ هو القوام الكامل لكل منْبَهَچڤانْوعليه، ). ْتشي (هوعلماهللا ) َسْت (أزليةهو 

  ).آَنْنَد (البهجةو) ْتشي(
 يف ْبَهَچڤَْد كِْرْشَنكل نص من كالم الرب  ) أوڤاَشْبَهَچڤانْ ْشرّي" ( العظيمقال اهللا"تتصدر عبارة 

ال :" العظيم املطلقاحلقأرفع شخصيات  هو كِْرْشَن ْبَهَچڤانْأن ) ٧\٧(كما يثبت هذا الكتاب . چۤيتا



 الصورة الروحية كِْرْشَناملهيمن األكرب هو ):"١\٥( َسْمهيتا -كما يؤكد ْبَرْهَم".  حقيقةفوقينت
مجيع أڤَتاَرْز مبثابة فيوض  إىل )٢٨\٣\١(كما تشري ْبهاَچڤََت پورانَ . " والبهجة والعلمزليةلأل

  . كِْرْشَن ْبَهَچڤانْ
 كِْرْشَنسم االيدل . ليت ال حتد االهفع أتدل أمساءه على ، ومن ناحية أخرى.سما )ْبَهَچڤانْ(ليس هللا 

ما ال إىل جذاب  الغينأن ب موينَپراَشَر  حسب تعريف عظم، هو االسم األعلى اجلذاب على االطالق
 نَنارايا:  أخرى حنوجوهوإىل " ما ال هناية إىل ذاباجل "كِْرْشَن ْبَهَچڤانْيتوسع . اجلاللكامل هناية أو 

كما أن االسم . ته وخلق الظاهرة الكونية وحفظها وإهالكها لقضاء تسلياڤيْشنو َمها و ڤاسوِدَڤو
شمل ت) الغين (ْبَهَچڤانْ لفظةو). الذي يعم الوجود(يشمل ڤيْشنو " ما ال هناية إىل ذاباجل "كِْرْشَن
 رۤوَپ چُوْسوامّيكتاب  ڤَتاْمِرَتَچْبها-هوْچ لَ جاء يف).تمتعامل (پوروَش و) املهيمن(َر ڤَْشإ االسم

حبسب الصالت  كِْرْشَن ْشرّي األويل الغينتطلق الـپورانات امساء خمتلفة على :"املطلقحول أمساء 
) إْنْدَر-َپأو( ْنْدَر اك اجلنان األخ األصغر ملالنَ وأحياناًناراياأحياناً يسمى . مهي بتهاحلميمة اليت تربط

شيَش (ناً بذي األلف رأس  كما يسمى أحياَدكَشاّي ڤيْشنووكْشۤيُروأحياناً أخرى يسمى  ِپْنْدَرأو أو
  . َهىطْْنايكوڤوأحياناً سيد ) َچَن

إهنا موجودة كلها التنويه، مر وكما . )ْبَهَچڤانْ( فور حتقيق شخصية اهللا َپَرماْتما و ْبَرْهَمْناملريد حيقق 
  . البعض أوجه اهللا الثالثة عن بعضهاباينإىل جانب تيف ْبَهَچڤانْ 

  القدرات الثالثة للحق المطلق 
  تْشي - ١
 .ةدر هو مصدر كل قكِْرْشَن ْبَهَچڤانْ.  العظيمة الروحية للحق املطلقدر َشكْيت هي الق–ْت شي

كشف القدرة الداخلية ت. )ْتشي(درته الداخلية قب ىمايكشف ملكوته القدمي مع صحبه األحرار القد
يعرف العامل . ادية اخلمسة هذا العامل املادي بالعناصر املاۤيمامتاماً كما تبين العامل الروحي ) ْتشي(

وراء  لكن:")٢١-٢٠\٨(يفيد ْبهَچڤَْد چۤيتا ). َهىطْْنايكوڤ (قلقالروحي باملكان الذي خيلو من ال
 العامل بل هذا يهلك عند هالكال  سرمدي عليلطيفة واملادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه املادة 

 ال من يدخله.  وهو هناية املطافالعليب غيعامل اليسمى هذا امللكوت  .رييالتغثابت ال يطرأ عليه 
  ".مى العظداري يه تلك. عود مطلقاًي

العامل الروحي عامل سرمدي حقاً، ال خيضع للقوانني الصارمة اليت خيضع هلا العامل املادي الذي تعاين 
عند املادية ْبَهَچڤانْ أبداً للقوانني  ال خيضع. فيه مجيع األحياء من الوالدة والشيخوخة واملرض واملوت

  ).ْتشي( يف قدرته الروحية الداخلية قائماًالعامل املادي بل يبقى إىل نزوله 



   جۤيڤَ- ٢
جۤيَڤ مغايرة . الذات الذريةدل جۤيَڤ على تو "حييا أو يبقى حياً:"هلذه اللفظة يعينالفعلي إن اجلذر 

 داخل كل بدن مبا جم احلذريةمع ذلك، تقيم ذات فردية .  وحسب التحليل الـِڤديلبدهنا املادي
  .بدان البشر واحليوانات والطيور والنباتات ودليل وجودها هو الوعيأ افيه

. ال يزول كله بدنما يعم ال ان اعلم):"١٧\٢(جاء يف ْبهَچڤَْد چۤيتا .  مع أن البدن يتلفجۤيَڤ قدمية
 أوَپنيَشْد  يف ْشِڤتاْشڤََتَرذات كما جاء وصف حجم ال". القدميةنفسهالك ال احدكن أل ميال
من أصغر حجم الواحدة عشرة آالف مرة يعادل توجد ذرات ال حتصى هي ذرات روحية ):"٥\٩(

  . املاديةية والعقليةدارك احلساملوعليه، يتضح لنا أن جۤيَڤ تتعدى .  "حجم رأس شعرة
ق يفار. ئتالف مادي بل هو حضور جۤيَڤ داخل البدن ا للمفهوم الـِڤدي، ال ينشأ الوعي منبناء

 عندتصبح مهيأة للمادة  الروحية لكنها نفسهي الجۤيَڤ  .عندما تفارقه جۤيَڤ  املاديالوعي البدن
قدرة  من ةروحيذرة مبدئياً، جۤيَڤ هي ". البدن والعقلبحمدودة ) جۤيَڤ (نفستصبح ال. "اقتراهنا هبا

بنسبة ضئيلة، ) آَنْنَد-ْديش-ْشَس(وتشاركه قوام العلم الباق البهيج ) ْبَهَچڤانْ(العظيم احلق املطلق 
 ال خيضع هليمنة فتنته اخلارجية على خالف جۤيَڤ اليت تنسى الصلة اليت ْبَهَچڤانْلكن . وهي متصلة به

تدخل جۤيَڤ العامل املادي مدفوعة بأن .  حتت وطأة الوهم وسوء استعمال خيارهاْبَهَچڤانْ تربطها بـ
مها البديهي يشكل وحي القصص الغربية مثل ال شك أن سقوطها عن مقا. تصبح متمتعة مستقلة

  .مليلتون" الفردوس املفقود"
داخل العامل املادي مع أهنا تقاسي شىت أنواع العذاب ) ماۤيا(تبقى جۤيَڤ مسحورة بالفتنة اخلارجية 

ستدخل بدن ڤيْشنو حيث تكمن فيه منتظرة معاد اخللق . على الرغم من أهنا عدمية الصلة بالعامل املادي
 يف حالة عدم جناهتا من هذا السجن املادي عندما حيني آوان ةثانية وحتقق رغباهتا املاديرجع  تلكي

حيث يقيم عند جناهتا ) ڤايكوْنطَْهى( امللكوت الروحي  مساءيوه ْبَرْهَمْجيُّويتتدخل . التداعي الكوين
ها الروحية األصلية ستعادة هويت ايهفعلية للنفس النجاة أن ال. الكامل شخصي الهجهويف املهيمن 

  .صورهتا القدميةيف   عندما يتسىن هلا أن تصاحب ْبَهَچڤانْ)َپْسڤَرو(
   ماۤيا- ٢

أن السعادة على التوهم اإلنسان  حيمل اماۤيأن نفوذ . يسمى الوهم املادي ماۤيا أي خالف ما به الشيء
 فتنته  بوصفها املهيمنشرافا ال تعمل ماۤيا مبفردها بل حتت. ممكنة التحقيق يف العامل املادي الزائل

 أن الطبيعة زائلة  اإلنسانال بد أن يعرف.  تضع جۤيَڤ يف دوامة التناسخالفتنة اخلارجية ماۤيا .ارجيةاخل
  . "وأن الفتنة اخلارجية هي فتنة اهللا

إن سبب .  يتوهم سعادته مع أنه يعاين شىت أنواع العذاب اإلنساندرجة أن إىل بالغ ماۤيا نفوذإن 
آالف الرغبات النفس  تنمي. اة النفس وعجزها هو ماۤيا اليت تسبب نسيان النفس طبيعتها الروحيةمعان



اشتداد من طبيعة العامل املادي . حاملا تتوهم عينية ذاهتا الروحية وبدهنا املادي شباعها اومن مث حتاول
تعرض النفس ذاهتا . ستغالل الظرف املادي اتهاكلما زادت حماولوثاق النفس بشبكة ماۤيا الكثيفة 

  . هذه األخريةنفوذ باإلنضواء حتت )كَْرَم(عمل لقانون ال
قدريت ختطي  العسري من):"١٤\٧( يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرْشَن ْبَهَچڤانْفيما يتعلق هبذا القانون، يذكر 

 كما جاء ."لةهوبكل سما وراءها  إىل يعرب ،من يسلم يلالثالثة لكن   املاديةطباعالؤلفة من الربانية امل
ف خلفها هو الساحر من يقو ساحرةمع أن الفتنة اخلارجية ماۤيا :")١٠\٤ (ْدَشْشِڤتاْشڤََتَر أوَپنييف 

  . "َرڤَاألكرب َمهيْش
عتقاد أن ال ا حبملها علىهيأةالذي يضلل األحياء امل اخلداع والسراب واخلالصة أن ماۤيا هي الوهم

لوقوع  معرض لمعلرفيع الحىت  و)شقيالزائل وال(األبدية والسعادة تكمنان يف نشاطات العامل املادي 
". )اهْچۤيان–َت ِرماۤياياَپْه ( ماۤياعلى يدمسلوبة إنسان مثيل معرفة ):"١٥\٧(ْبهَچڤَْد چۤيتا . فريسة ماۤيا

 و مور يف كِْرْشَنيكتب راْدها . يأة من براثن ماۤياحترير كافة األحياء امله إىل األسفار الـِڤديةدف هت
 هو النجاة من هذا الوهم الذي اإلنسان إليه إن جل ما ينبغي أن يسعى:")٤٥. ص(كتاب املصدر 

جاء يف ْبهَچڤَْد چۤيتا . يتعذر على جۤيَڤ فك وثاقها من تسلط ماۤيا".  بطريقة ما اإلنسانهيمن على
 إىل يعرب ،من يسلم يلالثالثة لكن   املاديةطباعالؤلفة من  الربانية املقدريتختطي  العسري من):"١٤\٧(

  ".هولةبكل سما وراءها 

  كَْرَم
ن قانون السبب واملسبب حيكم مجيع األفعال واألحداث يف  أ على السواءتهوفلسفالغرب علوم تقر 

طلق ت. دي على األقل أفعال أو أحداث دون مسببات باملقابل على الصعيد املاقوعالكون؛ أي يتعذر و
 ثوابيعمل جۤيَڤ يف العامل املادي ويتمتع أو يقاسي . كَْرَم اسم علّية على قانون الاألسفار الـِڤدية

وبتعبري أدق، ختلع جۤيَڤ . آخر إىل أعماله تسبب تناسخه من جسم مادي .منذ زمن غابر أعماله
تذوق ت. ةاً جديدثياب ويرتدي ة والباليةلقدمي ا ثيابه اإلنسانلى النحو الذي خيلع فيه عهاوترتدياألبدان 
  . بتناسخهاا قدمت من عملسعادة أو شقاء مجۤيَڤ 

ال . دوالب التناسخ إىل حىت األعمال الصاحلة ترهن النفس و على أنواعها هي عبارة عن وثاقكَْرَمإن 
 هي اليت ختلق عملها ن جۤيَڤ ا. بالكليةكَْرَم من نجاةال بالإ )َسْمساَر (تناسخميكن للنفس جتاوز ال

 وال ْبَهَچڤانْيتحمل عليه، ال بناء و. الناجم عن رغباهتا اخلاصة بالتمتع هبذا العامل بطرق شىت) كَْرَم(
تقتصر الطبيعة املادية على منح .  الشخصيثواهباعمل جۤيَڤ بل هي اليت ختلق تبعة الطبيعة املادية 

نجاة الوال تتحقق . حبسب أفعاهلا وحتت اشراف املهيمن يتسىن هلا حتقيق رغباهتالجۤيَڤ بدهنا الالحق 
 إىل  وقودهاشتعلة النار امللحتوِّ كما):"٣٧\٤(جاء يف ْبهَچڤَْد چۤيتا . عمل سوى بالعلمالرهن من 



وعي جۤيَڤ  إىل رمزت" نار العلم هذا "".رماد إىل جزاء العمل املادي نار العلم كل لحتوِّ هكذارماد، 
  . فور تسليمها هللالسابق واحلاضر معاً) كَْرَم( ثواهبا عنالنفس عاىل تت. دمة القدمية هللاأهنا اخلابامها وبق

متناع عن العمل حيث جاء يف  االمبجرد) كَْرَم(عملها ب اثوالتحرر من ) جۤيَڤ(يتعذر على النفس 
يزهد يف َمن بالكلية لكن على النفس املتجسدة الكف عن العمل  يستحيل):"١١\١٨(ْبهَچڤَْد چۤيتا 

 مراكمةّن العمل متجنباً بذلك آخر، يتوجب على املرء أن يتعلم ف بكالم ".حقاً هو الزاهد ثوابال
  .العمل

 كل من يهب عمله لـخالصة الكالم، .  هذه بالتفصيليُّوچا يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كَْرَم كِْرْشَنيشرح 
يشرح كتاب ). أكَْرَم (ثوابمل مقطوع الع متجنباً رهن العمل يف العامل املادي، يسمى وهبه ْبَهَچڤانْ

مهمة املعلم الروحي هو ". أن ختدم النفس حبواسها سيد احلواس" هو يُّوچاأن فّن كَْرَم  راْتَرَشْنَپ-ناَرَد
  .)أكَْرَم (باثومقطوع الفعل تلقني تالميذه فّن ال

  َسْمساَر
قد تولد النفس يف عائلة جتار أثرياء أو يف عائلة . والدة واملوت أي التناسخالامة تفيد هذه اللفظة دو

من أجناس جنس  ٨،٤٠٠،٠٠٠ عن وجود نَپورا  َپْدَمجاء يف . حشرات حسب ما قدمت من عمل
بعد نشوء خالل آالف .  يف كل جنس منهاهتادوالأخذ ة أن تهيأاحلياة وأنه يتوجب على جۤيَڤ امل

تنجو لأخرياً الصورة البشرية اليت متثل فرصتها لتحقيق ذاهتا ) جۤيَڤ(تبلغ النفس كثرية من الوالدات، 
  .من دورة َسْمساَر بالكلية

  ْزنَچو
 هلواجل) َتَمْس(واحلماسة ) َستَّْڤ(األصالة : ثالثة وهي طبعحبل أو :  تعين حرفياًنَچوكلمة 

فتنة سمى أحياناً ماۤيا يوبالتايل، عامل . املادة متثل طباع بثالثة حبال متينةادة رن النفس باملت تق.)َتَمْس(
  .)َميي-نَچو -ْتري(الثالثة املادية الطباع 

 سابقاً وكل بدن بدوره حيثها على عليهة مطبوعي كانت ذالطبع تنال النفس أبداناً خمتلفة طبقاً لل
).  شاعرفيلسوف أو طبيب أو( األصالة طبعوللتبسيط، لنأخذ شخصاً خيضع ل. طبعهالعمل مبوجب 

تصبح حياته سعيدة عن طريق تنمية معرفته بالعامل . حبس من املعرفة وبالتايل السعادةمثيل  إنسانحييا 
يتعذر على النفس . روحياًتعاىل ال ي) حبل األصالة الدنيوية(بذلك الشعور املمتع وثق م لكنه املادي

 حبالة متقدمة ةتعلقبقيت مطاملا لة ة باألصامطبوعحتقيق النجاة مع أهنا قد تتابع احلصول على أبدان 
: لن تفلح بتفادي الشقاوات األربع. من السعادة املادية، وطاملا عملت على حتسني ظروفها املادية

  .ها املاديغنا مهما بلغ الوالدة والشيخوخة واملرض واملوت



قات ال حترمن شهوات ويولد طبع احلماسة ):"٧\١٤( احلماسة يف ْبهَچڤَْد چۤيتا طبعجاء وصف 
 ان الصفتني األساسيتني هلذ ا".اعمله ثوابطلب  بمما يسبب ارهتان النفس كوْنّيت، يا ابن حصر هلا

 هاد عروة تعلقتشتاجلنس و إىل ة باحلماسةطبوع النفس املحرقتت. ذاب اجلنسي والتمتعجناال مها طبعال
الشرف  إىل توق فكري إىل لتتحولرغباهتا احلسية تدرجيياً تنمو  . مبدى حتقيق شهواهتاباحلياة املادية

 النفس طلب منلكن إكتساب هذه األشياء ومن مث احلفاظ عليها، يت. ما شاكلهواملتعة العائلية واملال و
 حسب )نَچوَرجُو  (ماسة احلطبعازات الكربى للحضارات املادية تتولد من جناالو.  املتواصلكدحال

  .التحليل الـِڤدي
الكآبة على  عام وبشكللكسل واإلفراط يف النوم على االنفس هيئ ي) نَچوَتمًو  (طبع اجلهلوأخرياً، 
 سببي طبع اجلهل ،ْبَهَرَت ابن يا):"٨\١٤(جاء يف ْبهَچڤَْد چۤيتا . املسكرات واملخدرات إىل واللجوء

  ."اخلبل والبالدة والنوم النفوس املهيأة وعالماتهوهم مجيع 
هيمن يمن جهة، قد :  يف كل األوقات الثالثالطباع املاديةتوجه أعمال جۤيَڤ بتأثري خليط نسيب بني 

خرين وهلم  اآلطبعني األصالة على الطبعهيمن ي ومن جهة أخرى، قد طبع اجلهل احلماسة على طبع
 طلبةيولد بني و . األصالةطبعيف  ميوت عندما سماويةالخيار  األ على كواكباإلنسان يولد... جرا
 طبع اجلهل ميوت يف عندمابدن من أبدان احليوانات يولد يف و ماسةاحل طبعيف  ميوت عندما عملال
  ).١٥-١٤\١٤ْبهَچڤَْد چۤيتا (

 هي العناصر طباع املاديةالأن جاء .  الثالثة املاديةالطباع أمزجةيتولد كل شيء يف العامل املادي من 
مية وكأهنا ترقص مثل دتبدو النفس ". اديةامل مجيع األشياء صنعبنسب متفاوتة لاألولية اليت تتركب 
طباع املادية  كل شيء من باب الالـشاْسْتَرتشرح ). َميي-نَچو - ْتري( الثالثة موثقة هبذه الطباع

أما . حسان الذي يقوم به اال ونوع اإلنسانميان والعزم والطعام الذي يتناوله االمبا فيه أنواعالثالثة 
الذات و) ْبَهَچڤانْ(والفرق اهلام بني الذات العليا . طباعالروحاين فهو القادر على التعايل عن هذه ال

؛ بينما طالق االعلى بل تبقى سيدهتا طباع املاديةهو أن األوىل ال ختضع أبداً ملسار ال) جۤيَڤ (الذرية
 املادية الثالث طباع اللتعايل عنفرصة النفس تيح لباع الوصايا الـِڤدية يّتإ .هانفوذتقع الثانية حتت 

تناول ت):"٤٥\٢( حيث أْرجونَ يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرْشَنهلذا السبب، . قيق وعيها الروحيوحتتدرجيياً 
، ها مجيعاًن عتعالَ. أْرجونَ يا طباع عن هذه التعالَ. بصورة رئيسة الثالثة  املاديةطباع الِڤَدْزالـ

  ".تأصل يف الذاتو،  والسالمةربحالجل القلق ألو اددضوحترر من األ

  كِْرتيَرْپ و شَپورو
ن  ا. احملكومةنثىتفيد األ َركِْريتْپ. صفه املهيمن األعلىوب) ْبَهَچڤانْ(اهللا هو  )پوروَش(الذكر املتمتع 

 من القدرة الدنياهي ) ماۤيا(الفتنة اخلارجية بينما  َركِْريتْپ من ةعليبينية  قدرات) جۤيَڤ(األحياء 



وكالمها ينعمان ) عااملت(ثى ناألالقدرة هي  َركِْريتْپو ) املتمتع(الذكر املقتدر  هو پوروَش. َركِْريتْپ
على العظيم  احلق املطلق صفاتحدى ا پوروَشأن ) ٧\٦(جاء يف ْشِڤتاْشڤََتَر أوَپنيَشْد .  العالقةتلكب

 يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرْشَن ْبَهَچڤانْيؤكد ". إننا نعرفه، هو السيد املهيمن ملك امللوك:"النحو التايل
 هو پوروَش ".ومنتهاهه انين مبدا، اعلم  العاملهذا ما هو مادي وكل ما هو روحي يف كل):"٦\٧(

املقتدر احللول حمل الكل الشامل عن  بينيةالأو القدرة النفس تعجز .  ومصدر كل قدرةعلة كل علة
نَ تلخص ْبهاَچڤََت پورا. پوروَشاملقتدر  من ةقدمي قدرة ذرية جۤيَڤ ألن حىت بعد جناهتا) پوروَش(
  :الوضع على الشكل التايل) ٣٠\٨٧\١٠(
خاضعة ة خالدة وتعم الوجود على غرارك، ملا كانت هيأأيها السرمدي األكرب، لو كانت األحياء امل"
 من ذرية قدرات اذا سلمنا أهناخضوعها هليمنتك العظمى يصبح أمراً منطقياً  لكن. سيطرتكل

. ما حيقق سعادهتا وهذا لتحقيق النجاة احلقيقية لذلك، يتحتم على األحياء التسليم حبكمك. جاللك
لذلك، فإن حمدودي املعرفة الذين يروجون لنظرية . قامها األصليمكم سوى يف حتميكن هلا أن ال و

منا باحلقيقة  ااهللا وسائر األحياء من كافة الوجوه،بتعادل  نادية املوحدة الوجود الالشخصية املطلقة
  . "يضللون أنفسهم واآلخرين

تبلغ النفس الصفاء . امللك املستقل واملتمتع واملهيمن هنأل )ڤاأَسَموْرْدْه( األعلى هو األكرب َشروپو
 كِْرْشَن  ونَنارايا: هروصيف شىت ) اهللا (َشپوروَپَر  أو َشپورومن طريق التأمل يف والنجاة من التناسخ 

  .ڤيْشنو و َڤاسوِدڤ و

  َركِْرتيَپَر ْپَركِْرتي و أَپَر ْپ
ذ تعلو على القدرة الدنيا  ا)َپَر (ةعليال َركِْريتْپهي النفس . َركِْريتْپَپَر  و أَركِْريتْپَپَر : نانوع ِريتَركْْپ

، تارة) ماۤيا (َركِْريتْپَپَر  أنفوذهنا تقع حتت  ألى النفس القدرة البينيةدعكذلك، ت. َركِْريتْپَپَر امليتة أ
  .ا روحية بالكلية مع أهنىخرأ تارة القدرة الروحية نفوذوحتت 
 والنار واهلواء واألثري والعقل واملاء رضاأل):"٤\٧( قدراته يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرْشَن ْبَهَچڤانْيصف 
، دنيا هذه الطبيعة الجانب إىل . املنفصلة املاديةقدرايتهي  العناصر الثمانية هذه، ةزائف الاناأل ووالفطنة

 الطبيعة املادية وتصمد تغالب يت ال األحياءهي اليت ة العلي توجد قدريت،أْرجونَ ، يايا شاكي السالح
  ".الكون

يف وسع جۤيَڤ ). َركِْريتْپَپَر أ(املادة يف تعمل ) َركِْريتْپَپَر  (ةالنفوس الكون ألهنا قدرة عليتصمد 
عن خلق حبد ذاهتا عاجزة ...) األرض واملاء والنار (َركِْريتْپَپَر أ. التحكم باملادة إلستمداد املتعة

وعليه، . ومهياليت حترك ية س احلوفالنأما اعمال الكون فتسببها . اليت ال حتصى داخل الكون اهروالظ
يف وسع جۤيَڤ خلق كثري . الـِڤَدْز النظرية القائلة بإشتغال الكون آلياً وإنكار الدور الروحيتعارض 



وهكذا، .  حمالطالق االألكرب على اپوروَش تهاعادلم لكن ةها القدرة الروحية العليصفوبمن األشياء 
جل ما تستطيعه هو التحكم . يتعذر عليها خلق مادة من العدم كما يتعذر عليها خلق حياة من املادة

  .مبا حتصل عليه
جتر على نفسها متاعب ال و پوروَشجۤيَڤ ليست . )پوروَش (ْبَهَچڤانْ تقليدإن عمل جۤيَڤ هو جمرد 

 فتنةى دعوهذا ما ي".  املهيمن واملتمتعپوروَشأنا :"س يف احلياة املاديةتعتقد كل نف.  بتقليدههناية هلا
لدى النفس نسبة معينة من القدرة على التحكم لكن تبقى قدرهتا حمدودة يف مجيع األحوال ). ماۤيا(

والتحكم نسب اإلهلية لنفسها توصي األسفار الـِڤدية كل نفس بنبذ حماولتها العقيمة ب. طالق االعلى
  ).َركِْريتْپَپَر أ(رة املادية بالقد

  ڤيشْنو – شيڤَ – ْبَرْهما
جند .  و ڤيْشنوشيَڤ و ْبَرْهما": الثالوث اهلندوسي"هناك الكثري من املفاهيم اخلاطئة الشائعة حول 

كما تصف مصادر أخرى ". رأس الثالوث اهلندوسي" على أنه ْبَرْهما لـاملعجم  التعريف العام يف 
حماولة تطبيق الالهوتية املسيحية على  إىل ن تعبري الثالوث حبد ذاته يشري ا. السلطةثالثة آهلة متعادلة
كتب املستهند الرائد وليام جونز حول هذا . لائ على طريقة املبشرين املسيحيني األواألسفار الـِڤدية

ي تقريباً أكد يل مواطنون حمترمون جداً سخافة بعض املبشرين الذين اّدعو أن اهلندوسية ه:"املوضوع
 ليسوا) شيَڤ( و ڤيْشنو و َمِهَش ْبَرْهماألن يف سبيل ادخال اهلندوس إىل حظرية املسيحية املسيحية 

  . "ن كان مبعثه احلماقة أو اجلهالة أو الكفر االتساؤليثري  الثالوث املسيحي؛ وهو قول سوى
 أولياء مبثابة ةصيات الثالثعلى كل حال، ال تؤيد الـِڤَدْز هذه النظريات الشائعة بل تصف هذه الشخ

 احلماسة، بينما ڤيْشنو حيفظ طبع يتوىل تركيب الكون املادي ويتوىل ْبَرْهما). أڤَتاَرْز-نَچو (الطباع
  .طبع اجلهل يدمر الكون ويتوىل شيَڤ األصالة، و طبعالكون ويتوىل 

عمر الكون (ه الدهر يعادل عمر. هو املولود األول يف الكون) قدرة كونيةب جمهزجۤيَڤ  (ْبَرْهما
جاء يف ْبهَچڤَْد .  اإلنسانعمره طويل بالفعل باملقارنة مع عمر.  الكونهالك وميوت عند )مبجمله
 لـ واحداً اًهنار تعادل  اإلنسانجمتمعة يف حسابالعصور من  دورة رباعية ألف):"١٨-١٧\٨(چۤيتا 
من حالة   األحياءعداد الوافرة مناأل تتحول هذه، ْبَرْهماهنار لدى طلوع  . وليله مثل هذاْبَرْهما

  ".هتحلول ليللدى  ثانية كمونحالة ال إىل تعودمث ظهور الحالة  إىل  اللطيفكمونال
 ْبَرْهمايّركب ". ال ا جبوهرة يعكس تألقها نور الشمس ليسْبَرْهما َسْمهيتا يشّبه -لكن كتاب ْبَرْهَم

  . وإهلامهْبَهَچڤانْشراف  االكون حتت
 لكن ال جيوز) نَچوَتُمو  (طبع اجلهل توىل كما يآوانهتوىل مهمة تدمري الكون عندما حيني أما شيَڤ في

األحياء  رذل أعبادةيقبل شيَڤ . هصفات من بني )أُشوتوَش( سريع الرضى صفة. هستنتاج جبهلاال



انَ جاء يف ْبهاَچڤََت پور).  املنالهلةس( يقدسونه طالبني النعم املادية ن الذينكاألشباح واجل
على لسان شيَڤ خياطب زوجته  نَپورا َپْدَمجاء يف . "ْزڤََنْشايڤالـ هو كبري َڤشي"):١٦\١٢\١(

  وهي األعلى لكن عبادة تيمْبَهَچڤانْڤَّيت، توجد سبل خمتلفة للعبادة ومن بينها عبادة پارعزيزيت :"قائال
 روصتفيض . ةليالنزالوجوه مجيع در  مصكِْرْشَن ْبَهَچڤانْڤيْشنو هو امتداد ". تهتفوق عبادْبَهَچڤانْ 

 ڤيْشنو حتفظ الكون وحتكم روصحدى  ا. الواحد األحد)ْبَهَچڤانْ(اهللا ذات ها مجيعكثرية من ڤيْشنو و
أڤَتاَرْز الثالثة، فإن ڤيْشنو هو الوحيد القادر على منح -نَچومن بني ). نَچو -َستَّْڤ( األصالة طبع
ه يؤيت على أنشيَڤ  أو ْبَرْهمادقة مبكان اعتبار وهب الذات لـ  من غري ال،لذا.  من َسْمساَرنجاةال

على صعيد َتَمَس و العظيم   يتعذر حتقيق احلق املطلقذإ ڤيْشنو ذات الثمار اليت يؤتيها وهب الذات لـ
 الثالث الطباع املاديةسىن للنفس عنده التعايل عن تقوم مبثابة نقطة انطالق يي األصالة طبع. َرَجَس

يسعنا تقدير مالحظة لويس رينوا يف كتابه . ْبَهَچڤانْوحتقيق الصلة الصفية اليت تربطها بـ يعاً مج
مبثابة دين بكل معىن ، ڤَيةَنْشخالل الـڤاييف الواقع، ميكن اعتبار اهلندوسية من :"٢٠. ص" اهلندوسية"

  . من امتدادات ڤيْشنوَڤ و شيْبَرْهما ألن "الكلمة

  تيِرشْروتي و ْسْم
 ْپَرْسْتهانَ-ترمز ْشرويت. ْتَريا-ْپَرْسْتهانَ ثالثة مصادر للعلم الـِڤدي تسمى إىل راجع الـِڤديةتستند امل

 تشري بينماِڤداْنَت سۤوْتَر  إىل  فترمز ْپَرْسْتهانَ-أما ْنيايا. ْدَش الـِڤدية األربعة و أوَپنياألسفارإىل 
عبثاً جيادل بعض الدارسني . َمهاْبهاَرَتا والـْبهَچڤَْد چۤيت  والـپوراناتإىل   ْپَرْسْتهانَ-يتِرْسْم

متثل املعرفة األصلية وأن ) ْشرويت(يؤكدون أن الـِڤَدْز . يتقبوهلم ْشرويت ورفضهم ْسْمِرالتجريبيني 
كان مويقول غريهم بإ.  ليست سوى جمموعات متأخرة التأليف تتضمن قصصاً خياليةالـپورانات

كانية قبول مبإهنم يشكون حىت  ا).يتِرْسم (الـپوراناتدون ) ملنطقيةْنيايا أو احلجة ا (اْنَتدقبول ڤِي
  . اليت تتضمن ْبهَچڤَْد چۤيتا كمرجع ِڤدييتِرْمْس

 هي َمهاْبهاَرَت والـالـپورانات يرى أن الـِڤَدْز و ِڤداْنَت سۤوْتَر وَمْدْهَڤأن املعلم  لقد سبق وأشرنا
  بـَشْنكََركما يقبل املعلم .  هو دليل شرعيألسفاره هذه اعلن الـِڤدية وأن كل ما تالـشاْسْتَر

يف يستشهد احلكيم جۤيَڤ چوْسوامّي . ْدَشأوَپني  ببقرة تدر جوهر الـِڤَدْز واياهإْبهَچڤَْد چۤيتا مشبهاً 
أيتيهاْسيا ( التارخيية الـپوراناتَسْنَدْرْبَهى بفقرة من ْشرويت تقول بوجوب القبول ب-كِْرْشَنكتاب 
  سيْنْدهو-َتِر َرساْم-ْبَهكْيتيعترب رۤوَپ چُوْسوامّي يف كتابه . صة يف هذا العصرخا) نَپورا

لتزام بالـْشرويت وحدها، هو كمن يتلفظ بالكتب املقدسة دون استيعاهبا أو  االأن) ١٠١\٢\١(
  .تطبيقها



ما النصوص أ. األئمة الروحينيأيت من الدارسني التجريبيني وليس من ييت ِررتياب بشرعية ْسْم االإن
ما قيل " (التذكر"؛ ْسْمِريت تعين "سمعال"ْشرويت تعين . الـِڤدية األصلية األربعة فهي ما نزل شفهياً

للتعلم من أخته الطفل يعود مبعىن أدق، . يت باألختِر تقارن ْسْميف حني  تقارن ْشرويت باألم.)باألصل
. يتِر جملرد أهنما ْسْمنَپوراْبهاَچڤََت  چۤيتا أو نكار شرعية ْبهَچڤَْد ا ألحدقال حي. أمهإىل بعد أن يستمع 

 من ْشرويت و كار يناقض كلن االَميت أن هذا يف كتابه ْبَهَپيت ميْشَرْتَشڤا يذكر األستاذ الـِڤدي
موثوقة يت ِر ْسْم أن و َرمانوَج و َمْدْهَڤَشْنكََر كل من أعلن .)ڤُريوْدَهه-ْسْمِريت-ْشرويت (يتِرْسْم

 إىل ثل منظومة متناسقة شاملة تقودمت األسفار الـِڤدية .ْبهَچڤَْد چۤيتاا تعليقات حول  وكتبوبالكلية
 تكاملها ومتاسكها وأحكامها  الـِڤديةاألسفارتفقد .  كما سوف نرى يف الفصل التايلفهم روحي

اع  على مسسفارلذلك، حتث التعاليم الـِڤدية دارس هذه األ. ة نرفض األجزاء الرئيسحاملا احلامسة
  .)ْرياشاأ (روحي حمققإمام  من الـشاْسْتَر

 الفصل الرابع
  انْتَ والتاريخمربيه

 نتيجة لألسفار الـِڤدية تذا كان اجيوز لنا السؤال عما". النتيجة املستخلصة"اْنَت تعين مربيهلفظة 
ض  تعرالـشاْسْتَرملاذا يبدو أن  هل يوجد موضوع مشترك جلميع الكتب الـِڤدية؟. مستخلصة حقاً

؟ وملاذا تعلق هذه النظريات أمهية  اذا كان الغرض يف النهاية واحداًنظريات فلسفية عديدة وخمتلفة
لألسفار  ذاهتا تارخياً صادقاً الـشاْسْتَر والتأمل املختلفة؟ وهل تورد ةداعلى عدد كبري من طرائق العب

  ؟الـِڤدية
على التسلسل التارخيي الذي ظهرت به  األسئلة معتمدين ه الباحثون أجوبتهم عن هذإمجاالً، يسند

 قبل أوَپنيَشدات ِڤَدْچ ِروعليه، نشأت النظرية القائلة بظهور . مفاهيمهم الكتابات الـِڤدية حسب
ء الفلسفات واملذاهب املختلفة وفقاً لتبدل مواقف الناس على مدى لقد افترضوا نشو. تناپوراوالـ

.  قبل امليالد٢٠٠٠العام  حنو أن التوحيد قد نشأ إىل خلص كثري من الباحثني. مئات بل آالف السنني
  .صل خمطط رئيسي واحدايتراءى لوجهة النظر هذه أن األدب مل يأت ح

ما علينا سوى أن و.  والتاريخاْنَتمربيه اخلاصة حول ايتهحكا لألسفار الـِڤديةعلى كل األحوال، 
  .ِڤديةا فهم الرواية الـ توخينذاإ تتكلم عن ذاهتا ِڤَدزندع الـ

   الـِڤديةانْتَمربيه
 الـِڤدية؟ هل يوجد عمل واحد ميثل منوذجاً مصغراً أو يبني اْنَتمربيه عنأين يتعني علينا البحث 

مثيلة ا؟ يبدو بوضوح أن خالصة وافية خالصاهتروافد خمتلف األفكار الرئيسة وترتيبها النسيب و



رس الفكرية وجند من بني كافة األعمال أن للـِڤَدْز، جيب أن تكون معتمدة ومقبولة من مجيع املدا
 اشتهرت أكثر من غريها وتعددت ترمجاهتا ، وهلذا السبب. وجهخريالشروط على بْبهَچڤَْد چۤيتا يفي 

هنا جند بالفعل منوذجاً يوافق عليه كل .  الـِڤديةسفاربذلك مجيع األخطية  اللغات متمجيعلتشمل 
صورة مصغرة ملبادئ " ْبهَچڤَْد چۤيتا على أهنا َشْنكََروصف . حيني الروئمةيني واألميمن الباحثني األكاد

). لچۤيتااتفسري (ْبهاْشيا -اأما راَمنوَج فجعل منها حمور فلسفته يف مؤلفه چۤيت" مجيع التعاليم الـِڤدية
ما ). كِْرْشَن انْْبَهَچڤ(َپْدَمناْبَهى نطقها ال مفر من استيعاب ْبهَچڤَْد چۤيتا اليت :"امّييذكر ْشرّيْدَهَر ْسو

  ".فائدة التعدد الكبري يف الكتب املقدسة األخرى؟
إن عظمة ْبهَچڤَْد چۤيتا وأمهيتها املستمرة تكمن يف جناحها :" هبذا الصددپكينزالحظ توماي هو

 ِفَدْنَت ْسوامّي ْبَهكْيت. سي .ىإ ةهليأما املعلق البارز عليها، رمحته اإل". بتحقيق حتليل دقيق وشامل
ِڤدي سفر  العلم الـِڤدي وال حاجة لإلنسان لقراءة أي صفوةإن ْبهَچڤَْد چۤيتا هي :" فيكتبْبهوپاَدْپَر

مجيع أحباث احلكمة الـِڤدية ومجيع الكتب  يتجاوز  أن اإلنسانكما يضيف. " ألهنا كالم اهللاآخر
  . اذا حالفه احلظ بقراءهتا دون تأويل مغرضاملقدسة

قد تكون ْبهَچڤَْد چۤيتا الكتاب األول :"ا حول هذا العمل العظيمومن جهة أخرى، كتب لويس رينو
زبدة كامل املذهب الـِڤدي اليت " فيقول أهنا ْنَد كومار ْسواميآَنأما . "إنسان بال منازع لكل

 الديانات ميععتبارها مبثابة جممع جل ا وهبذا، ميكن.أوَپنيَشداْتْز و تتضمنها الـِڤَدْز والـْبراْهَمَن
كان  و منذ مئيت سنةبدأ ظهور ترمجاهتا يف الغرب. " بوصفها أساس كافة التطورات الالحقةاهلندية

من مجلة من اعتربوها مبثابة  ڤيد ثورو ورالْف والْدو اِمرُسْن وألْدوس ُهكسليامانويل كاْنْت وهنري دي
  .احلكمة الـِڤدية إىل املدخل

  لإلنسانميكن .يا الرئيسة للفلسفة الـِڤديةعلى القصابنصوصها السبع مئة حتتوي ْبهَچڤَْد چۤيتا 
يف هذا الكتاب، .  اذا قرأها حسب األصولكتساب العلم الـِڤدي خالل طريقة َشْبَد الطبيعيةا

جرى حوار هذا التلميذ احملارب .  معلماً روحياً لهكِْرْشَنأْرجونَ، التلميذ الذي تستبد به احملنة يقبل 
أْرجونَ فجأة رغبته بالقتال واحتار بصدد واجبه  فقد. ْتَركوروكِْشحة يف سالحمة امل قبيل كِْرْشَنمع 

 اً بتلقينه تعاليمكِْرْشَن ْبَهَچڤانْبدأ ذا السبب، هل. عندما رأى أصدقاءه وأقاربه يف اجلانب املضاد
ْتَر، بل  مثل ِڤداْنَت سۤوالـشاْسْتَر إىل كِْرْشَنيف الواقع، غالباً ما يلمح . تنسجم وجممل العلم الـِڤدي

  .ويستشهد هبا
منوذجاً مصغراً عن األصول  "َشْنكََر حسب كالمذا كانت ا" ما هو جوهر ْبهَچڤَْد چۤيتا؟:"لنا أن نسأل
 يف احلقيقة، ليس هذا .الـشاْسْتَر من جممل اْنَتمربيه يف اعتمادها مبثابة دليل يقودنا إىل "األساسية

يؤكد .  بالكليةْبَهَچڤانْب تيم حباملّي األمثل هو الـيُّوچن  مراراً أكِْرْشَنسؤاالً صعباً، حبيث يعلن 
 كِْرْشَنويستخلص ". سفار الـِڤديةأعمق أسرار األ" أن مبدأ وهب الذات هللا والتتيم حببه مها كِْرْشَن



اعرض عن كل ضروب :  نبذ كل واجب آخر والتسليم لهأْرجونَأنه جيب على يف النصوص اخلتامية 
  ).٦٦\١٨ْبهَچڤَْد چۤيتا  (ختف ال. وف اجنيك من كل ذنوبكس. التسليم يلالدين واقتصر على 

عدد الذي يتصوره " اإلله الريفي الطائفي" متكلم ْبهَچڤَْد چۤيتا وكِْرْشَنللطالب اخللط بني نبغي ال ي
يم الرب العظ:" صاحب ْبهَچڤَْد چۤيتا ما يليكِْرْشَن ْبَهَچڤانْيكتب هوبكنز حول . من الباحثنيكبري 

 وهناية مطاف ة ڤيْشنو الكونيرةوصهو . پوروَش و ْبَرْهَمْن وهو بدوره كِْرْشَنيف ْبهَچڤَْد چۤيتا هو 
يف جممل ْبهَچڤَْد چۤيتا :"ولقباليعلق أينزىل اميربى حول ْبهَچڤَْد چۤيتا ". كافة الصيغ الدينية الـِڤدية

  اإلنسانجيد. كِْرْشَنب الرب العظيم جتربة تتجاوز مذاهب العمل واملعرفة أال وهو درب التتيم حب
صرار على التتيم هو  االن هذا ا. بتسليم الذات لههناية املطاف الذي ينشده، أي حتقيق ذاته احلقيقية

  . "الذي جعل ْبهَچڤَْد چۤيتا الكتاب املقدس الذي دخل قلب الشعب اهلندي مباشرة
  .الـشاْسْتَر عندما نطالع موضع متجيد مستدميْبهَچڤَْد چۤيتا يت تتناوهلا  الرفيعةنرى املواضيع ال

  يدالتاريخ الـِڤ
يستنتج موريتز . ألسفار الـِڤديةالشفهي للتاريخ لعدم وجود تقدير جترييب واضح  إىل سبق وأشرنا

 ٥٠٠سنة  إىل  يعود)إكسبعالمة  إليه رينش(ماض جمهول  إىل األسفار الـِڤديةمتتد جذور :"وينتريتز
يتفق اجلميع بشكل عام أن التعاليم الـِڤدية هي بالفعل غاية يف القدم وأن تدوينها لكن " قبل امليالد

إن املعاجلة من :" هبذا الصددكِْرْشَنيكتب الدكتور راْدها . متأخر أجياالً عديدة عن تأليفها الفعلي
 ئمةأن األ إىل لكويعود ذ". الناحية التارخيية للفلسفة اهلندية مل يتناوهلا كبار املفكرين اهلنود أنفسهم

 الـِڤدية تقيم سفارالروحيني الـِڤديني أنفسهم مل يروا حاجة للقيام مبزيد من البحث، حيث أن األ
 بدأ التقليد الشفهي بوقت واحد مع اخللق الكوين -١:الدليل على تاريخ أصلها األساسي كالتايل

النزيل  َڤاَس ِديۤڤْ -٢). ٢٥- ١٧\٤\١. ب.ش( ْبَرْهمااملولود األول  إىل عندما نطق اهللا الـِڤَدْز
  . سنة٥٠٠٠دوَّن الـِڤَدْز عند بداية عصر كَلي منذ  كِْرْشَناألديب لـ

استطاع :"على الوجه التايل) ٢٥-١٧\٤\١ (نَ ِدَڤ يف ْبهاَچڤََت پوراڤْۤياَسجاء وصف احلكيم 
 نفوذمادي بداعي احلكيم اجلليل اجملهز بالعلم الكامل، ان يرى ببصريته العلية تدهور كل شيء 

لغياب بشكل عام ميان سيقصر ويقل صربهم  االالعصر، كما استطاع ان يرى ان عمر معدومي
 ِڤَدْزـيت توصي هبا الن القرابني الأأدرك . تدبر خري مجيع البشر مبختلف درجاهتم ومراتبهمواألصالة 

بني أقسام لنشرها ربعة أإىل  لواحدةاَد ِڤ، قسم الـلتبسيطول. االجتماعيةتكاليف لصفية لهي وسائل ت
بتقسيم . اخلامسةَد ِڤتدعى الـ الـپوراناتالوقائع التارخيية واحلكايات املوثوقة الواردة يف . ...البشر
پايانَ وحده ڤايَشْمومتّجد َد ِڤمر ساَم أىل جاميي تووَد ِڤْچ أمر ِر شيِرپايلَ أربعة، توىل  إىل َدِڤالـ

ِڤَد ووالدي َڤ مر آْتَهْرأقطاع، توىل ن اال الذي كان يف غايةچرياـْن آتو موينسوَمْن. َدِڤبقسم ياجوْر 



 إىل  بدورهمِڤَدْز هؤالء العلماء أوكلوا الـمجيع. والسجالت التارخيية الـپورانات توىل َنَشْررُوَمَه
بذلك، . ِڤَدْزبذلك، تطورت فروع الـ. هممريديهم ومريدين مريديهم ومريدين مريدين مريدي

ل الناس من بالغ لطفه بالبشرية وعققدر لتبسيط فهمها على  ِڤَدْزحقق الـلكبري ڤْۤياَس ِدَڤ احلكيم ا
.  من حتقيق الغاية القصوى للحياة اإلنسانارتأى احلكيم اجلليل بدافع الرأفة ان ذلك سيمكن. اجلاهلة

عة وانسباء املولودين للنساء وأهل الصنا الـَمهاْبهاَرَتوبناء عليه، نظم امللحمة التارخيية الكبرية 
  ".مرتني

. آالف السننيعلى مدى رجال عدد كبري من ال من عمل الـشاْسْتَرحسب هذه الرواية، ليست 
مفهومنا الراهن حول احلضارات القدمية مع بالطبع، ال يوافق الغربيون على هذه النظرية ألهنا تتناقض 

 كانت الرواية أياًقى سؤال غاية يف األمهية يب. الـشاْسْتَربصحة نصوص يسلمون الـِڤَدْز أتباع لكن 
؟  متآلفةالـشاْسْتَراذا كانت العظيم   خمتلفة جداً للحق املطلقأوجهملاذا جندها تربز  .اليت يقبلها املرء

  . بوضع هذا السؤال نصب أعينناسوف منحص أجزاء خمتلفة من الـِڤَدْز ذاهتا

  الـِڤَدْز األربعة
الكهنة متجيداً  هاتلوالـِڤَدْز هي يف األساس َمـْنْتراْت ي. العلم العلي إىل وتشري" علم"كلمة ِڤَد تعين 

من )  التمجيدَدِڤ (َدْچ ِڤِرتألف ت.  دون تدوين لقرون طويلةَمـْنْتراْتبقيت هذه الـ. للمالئكة
ين ومالك األمطار ْچ نصوصها مالك النار أمتجد معظم.  مرتبة بعشرة أسفارَمـْنْتراْت ١٠١٧
 ِڤَد(َد ِڤأما ياجوْر . أما استعماهلا فيقتصر على املدربني يف سبل احلياة الروحية. ْنْدَرإ واتوالسما
تألف من توالـَمـْنْتراْت  ِڤَد يَد هِڤساَم . القرابنيفتحتوي على التعليمات املتعلقة بقضاء ) القرابني
 شبابكسري ال اجند.  أيضاًَدْچ ِڤِر، ويرد الكثري من نصوصها بشىت مواضيعها يف َمـْنْتراْت ١٥٤٩

وشعائر وتعىن يف معظمها بشفاء َمـْنْتراْت َد على َڤ ِڤحتتوي أْتَهْر. َدِڤ يف ساَم بشكل خاص) وَمُس(
مع حيول الباحثون األنظار عن الشعائر الـِڤدية بوصفها ليست أكثر من جمرد تعاويذ بدائية . األمراض

 ،َمـْنْتراْت تعين ِڤَد:" هبدف تصحيح هذا الرأي اميربىيكتب أينزىل.  على درجة كبرية من العمقاأهن
د فجر التاريخ هنماراً روحياً من قلوب بدائيني عن اليستو اجناز نظام ديين غاية يف الرقي هنامما يعين ا

   ".كما يلمح البعض
 إىل ذَ الذي يبحث األعمال اليت تقود بنتيجتهاكاْن-كَْرَمجزء  إىل جذب اجلميع بشكل عامني
اعتقد الكثري . مثيل مادي غىنبعلى الراغبني يشترط قضاء القرابني الـِڤدية حيث لكواكب السماوية ا

  . الـِڤدية احلقةاْنَتمربيه جاهلني الـِڤديذَ هو منتهى التوجيه كاْن-كَْرَمأن جزء 
 من  علىيتعني لمثال،ل. شباع الرغبات املادية من طريق عبادة املالئكة اتشجع الـِڤَدْز األربعة على

 اآلباء األوائل ةدامن يرغب بالذرية الصاحلة عبعلى ؛ وْنْدَر إمالك اجلنان عبادةينشد اجلماع 



اً بعبادة متينڤّي، ومن يريد جسداً اِدچ أما من يرغب باحلظ السعيد فعليه عبادة دوْر).َپيتَرجاْپ(
 املالئكة على أهنم من نسج اخليال بل وكالء األسفار الـِڤديةال تصور على أية حال، . األرض

ن وظائف الطبيعة ال جتري طوعاً أو كرهاً بل لكل منها  ا. الكونيةكومةاعتمدهم اهللا إلدارة احل
  .نَ يهيمن على احمليطاتڤَرو على سبيل املثال، يتوىل مهمة توزيع املطر؛ و ْنْدَرإ .هاشخصية تتوال

ال يعادلون اهللا ) وعددهم يربو على ثالثة وثالثني مليوناً( هؤالء در التنويه أن املالئكةجيمع ذلك، 
 َدِڤْچ  جاء يف ِر. َتْت َسْتآوْم: عموم املالئكة وختتتم بعبارة إىل القرابنيتقدم تراتيل ). ْبَهَچڤانْ(
  ):٢٣\١٧(تؤكد ْبهَچڤَْد چۤيتا ". العظمى ڤيْشنوتطلعون دوماً إىل دار املالئكة ي":)٢٠\٢٢\٢\١(
  ِدشـُوْرين يتي ا َتـْت َسـْدْمآُو

  َتـهِرْدهاه ْسْميڤ -ي ـْس ْترَنْبَرْهَمـ
  َشْبراْهَمـناْس ِتـَن ِڤـداْش 

   پورااتاهيهي ڤَشاْش چياي
  للداللة على احلق املطلق العظيم َتْت َسْتْمآُو الثالثةاللفظية  قاطعاملى نطق رجي اخللق، بداية منذ"
  ". ملرضاة احلق املطلقالتفدية الـِڤدية وسابيح التويدة جتَنالـْبراْهَم ويستهل هبا )ْبَرْهَمْن(

تلفظ لضمان قضاء ) ڤيْشنو (ْبَهَچڤانْاحلق املطلق  إىل  َتْت َسْت ترمزْمث آُوهذه الكلمات الثال
مبثابة أعلى ) ْبَهَچڤانْ أو كِْرْشَن (ڤيْشنو تصف املوىل الـپوراناتفوجئ بعض الباحثني أن . القرابني

 شعبية نأ وعليه، خلص كثري من الباحثني.  ال تشدد الـِڤَدْز على هذه النقطةبينماأوجه احلق املطلق 
جيب . ڤيْشنو َتْد ْم َتْت َسْت، آُوْمآُو: على األلفاظتشدد ولكن الـِڤَدْز .  منت على مر القرونڤيْشنو

يؤكد ).  أو غريمهانَروڤَ أو إْنْدَر( لضمان جناح عبادة أي مالك من املالئكة ڤيْشنو د املتعبد لـوجس
منه حيصل  وعنيمحظوة مالك  بتغيميان، فإنه ي االاعندما يفعم هبذ):"٢٢\٧( يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرْشَن
 ألن النصوص الـِڤدية األربعة تبحث الرقي املادي بشكل ."، لكنين أنا هو املنعم الوحيدرغباتهعلى 

مع . ڤيْشنو هو العاتق من الوهم املاديألن  ڤيْشنو إىل املالئكة الإىل  القرابنيمعظم تقضى رئيس، و
 َتْت َسْت، ْم آُو:عن طريق ترديد هو الوهاب األول ڤيْشنوذَ أن ْنكا-كَْرَمحىت أتباع جزء  يقرذلك، 

 جيهلون نأتباع الـِڤَدْز األربعة الذي) ٤٣-٤٢\٢( يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرْشَنينتقد . ڤيْشنوْد ْم َتآُو
االجور ختلف مب توصي اليت املنّمقة، و الـِڤَدْزألفاظب كثرياً عرفة املعلق قليلويت:"القرابنيأغراض ب
 واحلياة الرخية، لذات احلسيةاملب ولرغبتهم. هما شاكلو غىنوال حيث الوالدة الصاحلة ندخول اجلنال

  ." هناية املطافايدَّعون اهن
أقل تطوراً  الـِڤدية اليت توردها ْبهَچڤَْد چۤيتا، مطابقة لليت للـِڤَدْز األربعة، مع أهنا اْنَتمربيهإن 

. ْبَهَچڤانْتؤكد سلطة اليت  مع ذلك، توجد مراجع كثرية يف الـِڤَدْز األربعة .خريةيف هذه األ ومشوال
) ٢٤\١( يفجاء .  املالئكةسائروشيَڤ   ْبَرْهما ومصدرهو  كِْرْشَنن أ  الـِڤديةاألسفارقطع كافة ت



نشر عمل على يف قلب ْبَرْهما الذي  لـِڤَدْزا كِْرْشَنأوحى : َڤ ِڤَد آْتَهْر منْدَشأوَپنيتاَپّين - چُوپالَمن
جاء يف كما . )هكِْرْشَنَم  چاَپيايت ْسَش داْمْش ِڤاي ڤوُي ْمْرڤَ پۤويَدْدهايت ڤْمَنْبَرْهما ويُّ (الـِڤديالعلم 

 اي َهى ڤوپوروُشأْتَهى  ( األحياء خلقنَ ناراياالغينشخصية اهللا مث شاء  :نيَشْد أوَپنَ نارايا من)١(
 ولد نَ من نارايا.ْبَرْهماولد  نَنارايامن  :وجاء يف النص التايل. )يتيِجِر ْساَرجاهْپ كاَمياَت نونارايا

 ولد نَمن نارايا) ١٩(. )ْدنا، نارايى جاياِتْبَرْهماْد ناناراي(ْنْدَر إ  ولدنَ نارايامن. أيضاًاألوائل اآلباء 
 هذا هو امتداد نَنارايا. "ْزآديْتيا ولد نَ من نارايا.ةحد عشر األروْدَرْز ولد نَ من نارايا.الثمانيةْز وسڤَ

  .كِْرْشَن
) ١ ( يفكما جاء. )پوْتَرهِدڤَكّي  وْبَرْهَمْنُي (هو اهللاِدڤَكّي  ابن كِْرْشَن :ْدَشني أوَپنَنارايا من )٤(جاء يف 

 موجوداً وال شيَڤ  يكن ْبَرْهمامل. اخللقيف بداية   وحدهاًحاضر نَكان الرب نارايا :ْدَشني َمها أوَپمن
 وحده الذي خيلق اجلميع كِْرْشَنكان .  وال الشمسالسماء وال النار وال القمر وال النجوم يف املاء وال

ّي هيڤِرآْپ -ْدياَڤى ِنِمماو  ناْچين َسو ناُپويشاُن ا َنـْبَرْهماْني َنـ  آسنَ ناراياايو ڤكُاِِ (ويتمتع باجلميع
 جبني احلق املطلق من شيَڤ ولد وىلاملان ْد َشني يف َمها أوَپكما جاء. )ياهَر َنـ سۤوْتراينَنكَْسَنـ 

 يقول كما. العبادة واجب هوشيَڤ   ان خالق ْبَرْهما ووبناء عليه، تعلن احلكمة الـِڤدية. العظيم
  :ْدَهْرَم -َش يف سفر موكْكِْرْشَن

  پـى شا روْدَرْم َشْپـَرجاَپـتيْم 
  جامي ڤايِرـْسِاَڤ أََهـْم 

  تاو ِهـي ماْم َنـ ڤيجانۤيـتُو
   ڤيمُوهيتاو–َمـَم مايا 

يف ڤَراَهى وجاء ". لكنهم جيهلون هذا بفتنيت، سائر املخلوقاتووشيَڤ وائل  األاآلباءأنا خالق "
  :نَپورا
  ْزـِدڤَُو ـه َپـرَننارايا

  ْرموكَْهـهـتوَشَتْسماْج جِاَتـْش 
  ـهِدڤََتْسماْد روْدرُو ْبَهـڤَـْد 

  هَچَتاتاْم َچي -َڤ ْر َسَشَسـ 
  ." ومنه ولد شيَڤْبَرْهما،، ومنه ولد الغينشخصية اهللا  هو نَنارايا"

 طباع الالـِڤَدْزتتناول :"على النحو التايل) ٤٥\٢( يقيَّم الـِڤَدْز يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرْشَن ْبَهَچڤانْ
 ضداد، وحترر من األها مجيعاًن عتعالَ.  يا أْرجونَطباع عن هذه التعالَ.  بصورة رئيسةالثالثة املادية

  ."تأصل يف الذاتو،  والسالمةربحالجل القلق ألو



الـِڤَدْز هو ذَ من  كاْنكَْرَم مع أن جزء احلياة الروحية إىل  للترقيةِڤَدْز األربعة مجيعاً هتدف فعالالـ
 كَْرَمعندما تنتهي أعمال تسنح فرصة التحقيق الروحي من خالل أوَپنيَشداْت . ياملختص بالرخاء املاد

  .امللذات احلسية إىل كاْنذَ اهلادفة

  أوَپنيشَدات
ْت تعين اجللوس على مقربة َش-ين-َپأو.  رسائل فلسفية١٠٨هي عبارة عن جمموعة تتألف من 

 رسمبذا، ت. الروحية الـِڤديةستالم احلكمة  ا بغيةاملريب الروحياجللوس القريب للمريد من  إىل وتشري
  .أوَپنيَشداْت بداية احلياة الروحية
 أنه حقيقة سرمدية ْبَرْهَمْنتصف .  هو توطيد فكرة المادية احلق املطلقيإن اسهام أوَپنيَشداْت الرئيس

ن م و)نَچونْري(ن الصفات ممنزه هو . ه تستقرفية تفيض منها كافة الظواهر القائمة فيه، ورئيغري م
حبسب كتاب املتعايل هو الذي يتعدى العقل واحلواس و.  بتعاليه عن احلواس املادية)َپرۤو(الصورة 
ذَ من كاْن-كَْرَمى متاماً جزء خطوعليه، حكمة أوَپنيَشداْت تت. )٢٦\٩\٣(ياَك أوَپنيَشْد آَرْن-ْبِرَهْد

ناسخ بفضل العلم احلق وتتم هذه النجاة من الت هي النجاةاألربعة ألن الغاية الدينية  الـِڤديةالنصوص 
 إىل القرابنيجادة  ا حتقيق سعادة أرضية أو مساوية عن طريقتليس وْبَرْهَمْن بتشبع الوعي الفردي بـ

 على التأمل يف هامع توكيد امللخصة يف ْبهَچڤَْد چۤيتا اْنَتمربيه ال تناقضأوَپنيَشداْت ". املالئكة
. ؤكدة أنه ذو شخصية روحيةمشخصية احلق املطلق المادية نيَشداْت تنفي أوَپ. الشخصي الْبَرْهَمْن

ح أنه ليس للحق املطلق أطراف وأيد يوضالت بْبَرْهَمْن) ١٩\٣(للمثال، تشرح ْشِڤتاْشڤََتَر أوَپنيَشْد 
. لكنه البصري ة عني ماديْبَهَچڤانْكذلك، ليس لـ . له كل ما يقدما مادية بل أيد روحية يتناول هب

 روحية خالصة؛ وهو العليم باملاضي واحلاضر هذ حواسإ عيسماللكنه ة لديه أذن ماديوليس 
  .واملستقبل

علي عن ات الـِڤدية املشاهبة، اليت تؤكد على شخصية احلق املطلق العظيم الَمْنْترتوجد الكثري من الـ
 ْبَرْهَمْنة أوَپنيَشداْت لـ  أنه بعد تنزيه كافراْتَرَشْنَپ للمثال، يشرح كتاب َهياشْريَش. لعامل املاديا

سرمدية  إىل ْدنيَشاشُوَپ ْشرّيوتشري . ة الشخصيْبَهَچڤانْ رةوصطل يف النهاية يالعظيم تنزيهاً سلبياً، 
آَرْنياَك -كما جند يف ابتهال ْبِرَهْد. شخصي والشخصي معاًالاحلق املطلق على الصعيدين ال

يف جند و. الكلرج من الكل خي. هو الكل) لكونا( هذا –ذاك احلق العظيم هو الكل:"أوَپنيَشْد
 أيَتِرياأما ". ى الظالمخط العظيم املنري كالشمس الذي يتپوروَشأعرف ):"٨\٣(ْشِڤتاْشڤََتَر أوَپنيَشْد 

أوَپنيَشْد ْپَرْشَن كما تذكر . فتصف املهيمن العظيم على أنه مصدر قدرة اخللق) ٢\١\١(أوَپنيَشْد 
هو ... كبري الواعني " قدماءكبري ال:"وتؤكد كَطَْهى أوَپنيَشْد. "..واملهو خالق هذه الع):"٣\٦(

  ". النفوس) مجيع إىل األعمال (ثوابواهب 



 ة املتمركزرةوص تتحدث أوَپنيَشداْت أيضاً حول حتقيق الْبَهَچڤانْ و ْبَرْهَمْنحتقيق  إىل إصافة
و ) ٢\١\٣(ل من موْنذََك أوَپنيَشَد تذكر ك). َپَرماْتما(، وهي كتابة عن الذات العليا ةوالوسيط

. )َپَرماْتماجۤيَڤ و  (أن داخل قلب كل جسم حي تسكن نفسان) ٧\٤(ْشِڤتاْشڤََتَر أوَپنيَشْد 
، تلذذ باحلواس بأكل مثار الشجرةت) جۤيَڤ(مها أحد. هان بطائرين يقفان على شجرة اجلسموتشّب

تها بالذات العليا هو ما يسبب صل ةذريالنفس ال ن نسيان ا.شهد على أعمال األولت َپَرماْتماواآلخر 
وتالحظ كل من كَطَْهى أوَپنيَشْد و ْشِڤتاْشڤََتَر ). عملية التناسخ(أخرى  إىل تبديل مواقعها من شجرة

. التلذذ بثمار الشجرةيف ن على نفس الشجرة، فاآلكل يستغرق كلياً ا الطائروقوفمع :"أوَپنيَشْد
  ". جهه حنو صديقه السيد وأقر بأفضالهذا أدار و ا قلقه خيلص على الفور من كللكن

 والذات العليا حتافظان على فرديتهما الذات الذرية من كل موضع من أوَپنيَشداْت، أن كليف جند 
 على العمل حسب الذات الذريةاملتميزتني، على الرغم من حتقيقهما نوعاً من الوحدة حاملا توافق 

 ا علىمتهفردي الذات الذريةة الظروف، ال تفقد كل من الذات العليا أو حتت كاف. مشيئة الذات العليا
ْبَهكْيت يف ْبهَچڤَْد ال ميكن فهم هذا األمر هو غاية يف األمهية ألنه كما سوف نرى الحقاً، . طالقاال

و  الذات الذريةتنمو عالقة حمبة بني .  من مجيع الوجوهْبَرْهَمْن يف الذات الذريةذا اندجمت اچۤيتا 
 ذلك أن.  العظيموروَشپ ال جيوز اخللط حتت أي ظرف بني جۤيَڤ و.  يف ْبَهكْيت العظيمْبَهَچڤانْ

بينهما أو حاول تناوهلما مبثابة  ذا خلطا األسفار الـِڤدية اْنَتمربيهاإلنسان ينحرف يف النهاية عن 
  .ذات واحدة

 الروحي الصفي وأكرب غىنصاحب ال ْبَهَچڤانْمتهد أوَپنيَشداْت الطريق للتحقيق الصحيح ملفهوم 
  .)چونَنْري(اً تام عن طريق تنزيه املطلق عن املادة تنزيهاً )ْبَهكْيت (تتيمغايات التأمل وال

  ِڤدانْتَ سۤوتَْر
 مجيع العلومبني ر دقة من ثتتألف من حكم موجزة تكشف طريقة العلم الـِڤدي وهي الصيغة األك

سۤوْتَر هي حكمة موجزة تعرب عن جوهر كامل املعىن :"پورانَكَْنَد  و ْسپورانَايو ڤحسب . الـِڤدية
  ". كما أهنا ذات مضمون كوين ومكتملة البالغة. بأقل عدد من الكلمات

 َسڤْۤيا - ٣. َرَك شارۤي-٢ . سۤوْتَرْبَرْهما -١ :مثلكثري من األمساء يطلق الباحثون على ِڤداْنَت سۤوْتَر 
  .َدْرَشَن- ِڤداْنَت-٦  وَسْمميما- أوتََّر-٥ . سۤوْتَر-نَ باَدرايا-٤ .سۤوْتَر

وعليه، ِڤداْنَت سۤوْتَر ). َپَد(أربعة أبواب  إىل وكل فصل مقسم) أْدْهيايا(حتتوي على أربعة فصول 
أما موضوع حبث كل قسم . ها حتتوي على ستة عشر قسماً من احلكمبوصفَد َپ–داَش ُشوتدعى

 َپَنيا و أو و أوداَهَرنَ و ِهتو وياْچْپَرتي: تدعى تقنياً) أْدهيكََرن(وصف بكامله خبمسة مواضيع خمتلفة في
 .)ْچياْپَرتي ( عن غرض البحثعازماعالن  إىل جيب بالضرورة شرح كل موضوع بالرجوع. َچَمَنني



 التقصي عن آوانن حا.  يف مطلع ِڤداْنَت سۤوْتَرالوعد الصادق عن هدف البحث إىل شارةا توجد
يراد األمثلة  ا، كما جيب)ِهتو(جيب التعبري عن األسباب . )اياسْچجي-ْبَرْهَمأْتهاتو  (احلق املطلق

من ) َمَنَچني(وأخرياً، جيب دعمه بإستشهادات معتمدة . جيب سوقه تدرجيياً لإلستيعابو) أوداَهَرنَ(
  .الـِڤديةالـشاْسْتَر 

 إىل إستناداً الـِڤَدْز من َنْهَم تؤلف بدورها جزءاً من أقسام براْت اليتداَشِڤداْنَت تتضمن فحوى أوَپني
معجمه، إن  يف ْپىت آوكما يصف األستاذ. )َشكاَروكُاملعروف أيضاً بإسم (ْنْدَر َشاملعجمي الكبري ِهَم

حول  ويورد تفاصيل القرابني يف شىت الـَمْنْترات  يشرح قواعد استخدامالقسم املرتبط بـ ْبراْهَمَن
ْنْدَر َشوعليه، قال ِهَم. ) بالذاتالـَمْنْتراتيف حني حيتوي قسم الـَمْنْترات على ( الـَمْنْتراتأصل 

 ألن كلمة ِڤداْنَت صحة فهم منتهى أغراض الـِڤَدْز تضمن . ملحق الـِڤَدْزأن ِڤداْنَت سۤوْتَر تشكل
تشكل حبد ذاهتا داْت اليت َشأن أوَپني انيةوسعنا التنويه مرة ثيف . َد تعين علم وكلمة أْنَت تعين منتهىِڤ

  .الـِڤَدْز، تؤيد العلم الوارد يف ِڤداْنَت سۤوْتَر من أجزاء من قسم ْبراْهَمَن

  )إتيهاَسْز (التاريخيةالنصوص 
 النصوص التارخيية تعرض العلم .الـپورانات وَمهاْبهاَرَتهي نصوص ِڤدية ملحقة وتشمل الـ

ألن الشعائر الـِڤدية صعبة الفهم و ِڤداْنَت سۤوْتَر كثيفة  ارخييةالـِڤدي بشكل قصص وروايات ت
 هي الـِڤَد الـپورانات وَمهاْبهاَرَتأن الـ أوَپنيَشْديا ْچاْندُوْشهحد كبري، وتشري  إىل املعاين وفلسفية

   .اخلامسة
تقتصر على ال  تارخيية فعال وتناپوراالـ الـِڤديون أن القصص الواردة يف األئمة الروحيونيعترب 

ال شك أن بعض .  أيضاً بل تورد تواريخ كواكب كثرية ضمن الكونفحسبهذا الكوكب 
مثل طول العمر (املعلومات التارخيية عن الكواكب األخرى ال تنطبق على احلياة على هذا الكوكب 

ضافات  اة مبثابتناپورامن مربر إلعتبار الـيوجد  ، الوبناء عليه). ربةعأو القدرة على الطريان دون 
أفادت  :"... هبذا الصددميربى ايكتب. ما قد يتعدى املدارك ليس بالضرورة غري صحيح. الحقة

 ." فهمها للكون يف زمن كانت فيه املعجزات شائعة والوالدات العجائبية حمض عاديةتناپوراـال
 بعني ذذا اخ اتناپوراجيد صعوبة بصدد فهم الـ ال يعود اإلنسان  أنالـپوراناتع اتبأيؤكد 

  اهلند القدميةيف كتابَمهاَجَن كتب . ن والظرفاعتبار أجواء شىت الكواكب وفروقات الزماال
 مكاهنا الالئق تناپورا الوقت املناسب ليتخلى الباحثون الغربيون عن حتاملهم، وإعطاء الـهأن:")١٣(

) شيِر( أن احلكيم راناته املدافعون عن الـپوينّو. "والقبول هبا مرجعاً حول التاريخ اهلندي القدمي
 املعاصرين املهتدين ئمةوكبار األ  ِدڤََڤْۤياَسن  ا. مل يدخل روايات خيالية يف أدبه ِدڤََڤْۤياَسالكبري 



 الـپوراناتقبلوا َڤ،  أمثال رامانوَج و َمْدْهوكثريين بعدهِريا و مايْتَت  و سۤوَڤخبطه أمثال شوَك ِد
  .وثوق مةِڤديسفار على أهنا أ

كما . يف شىت العصورنزالته عجازية وخمتلف  االْبَهَچڤانْ تسليات بشكل رئيس لـپوراناتاتبحث 
 ههذ ن ال يعتربنو الـِڤديئمةاأل. جند فيها تأريخ أعمال احلكماء والتيم على قاعدة من التتابع الزمين

ويبحث . على الرغم من عدم وجود جدول كرونولوجي تارخيي خيالية نيةالروايات الـپورا
 ويف خيبتهم، يعرضون نظرياهتم اخلاصة حول تأريخ تأليف. ملؤرخون الغربيون عبثاً عن دليل لفهمهاا

  .نهايةاليف  َمهاْبهاَرَت
.  تقدم عرضاً تارخيياً لإلمرباطورية العاملية القدمية. الكربىَشْرڤَ- قصة مملكة ْبهاَرَت هيَمهاْبهاَرَت

 ويثبت التقليد الـِڤدي أهنا من تأليف رباعيةلف  أ١٠٠وهي أطول قصيدة يف العامل تشتمل على 
هذه أنكرت . ذَڤَْز الصاحلون ساللة كورو الشريرةْنتروي هذه امللحمة كيف قهر الـپا.  ِدڤََڤْۤياَس

عند   وأنكرت عليهم حقهم بالسلطةةالغاب إىل ْز حقهم بالعرش ونفتهمڤَذَْنپاالساللة على األخوة الـ
حلامسة بني أبناء ا املعركة اليت دامت مثانية عشر يوماً وكانت النتيجة تدور امللحمة حول. عودهتم

 ْبَهَچڤانْ تلقي الضوء على "كِْرْشَنِڤَد " اليت تدعى أحياناً َمهاْبهاَرَت. ذوْناپكورو وأبناء عمهم أبناء 
  . خاصة يف جزئها األساسي ْبهَچڤَْد چۤيتاكِْرْشَن

 نيمطبوعلل وست أخرى هلاجل بنيمطبوعللت خصيصاً  رئيسة، ست وضعپورانَيوجد مثاين عشرة 
 يف املقام األول وأكثر) ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم (نَْبهاَچڤََت پوراتعترب .  باألصالةنيمطبوعلل وست احلماسةب

  . ِدڤََ هو كاتبهماڤْۤياَسا التعليق املباشر على ِڤداْنَت سۤوْتَر ذلك أن هنكما أ،  انتشاراًالـپورانات
شىت  أما الـپورانات األخرى فتسرد.  ومعيته وتيمهكِْرْشَن ْبَهَچڤانْ هو وصف عها الرئيس موضوإن

تطابق .  العظيمْبَهَچڤانْتبحث فقط يف  ْمَتڤََچْبهاـال لكن  إىل جانب ذلكطرائق عبادة املالئكة
 احلق عن مباشرة  ِدڤََ يكتبڤْۤياَسأن   فاحتة ِڤداْنَت سۤوْتَر، وتشري)َجْنمادى أسيا ياته(: فاحتتها

 الـِڤَدْزذَ من كاْن- جزء كَْرَمخطىيسعنا القول أن ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم تت. املطلق، مصدر كل فيض
ذَ كاْن-ناپاَس، وجزء أو)النظرة العقلية(ذَ كاْن-ْچۤيانَ، وجزء ) جلباً للنفع املاديالقرابنيالذي يبحث (
الدرب األمسى ) ٦\٢\١(حتدد ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم . كِْرْشَن  ألن حمورها عبادة ْبَهَچڤانْ)عبادة املالئكة(

التتيم حبب اهللا دون نفع وبتحرر من العوائق  إىل خري األديان هي اليت تقود تابعيها:"على النحو التايل
  ".  سعادة الذاتتحققاملادية؛ هكذا فقط ت

. الئم القاصرين عن تتبع الفلسفة الروحيةهذا النص يإليه شار  املْبَهكْيتأن درب  تقاد أحياناًن االيوجه
الـْبهاَچڤََتـْم  إىل ستناداً ااألسفار الـِڤديةجيب أن ترتكز ْبَهكْيت احلقة على حتقيق جممل  لكن

 سوى يدرك احلق املطلقال :"أي جيب أن تنمو ضمن حدود فلسفة ِڤداْنَت سۤوْتَر) ١٢\٢\١(



لعالئق املادية بفضل قضاء اخلدمة التتيمية ومساع  وكذلك احلكيم الذي حترر من االطالب املثابر
  ". ِڤداْنَت سۤوْتَر

تساوي حسب  وطالقاً ااملؤلفات املمتازة املتعلقة بالتتيمخري  نَإن ْبهاَچڤََت پورا:"كتب جورج هارت
تشرح .  على ضوء فلسفة ِڤداْنَت سۤوْتَرها مع ذلك، جيب فهم."رأيي، مجيع الكتابات اهلندية األخرى

َمْد ْبهاَچڤََتْم فتعليق ممتاز على ِڤداْنَت رّياْنَت سۤوْتَر احلق املطلق باملنطق املعصوم واحلجة، أما ْشِڤد
 كِْرْشَن الذي يصف رقصة اليۤل-يركز الرواة احملترفون هلذا النص، بشكل عام على قسم راَس. سۤوْتَر

- ٢٩الباب العاشر، الفصول ( األصلي ولو اقتطعنا هذا اجلزء من النص. ْنداڤََنِر ڤْصباياالشهرية مع 
  . الـِڤديةاْنَتمربيه و كِْرْشَن ْبَهَچڤانْوجه فهم يف ألصبح ذلك عائقاً ) ٣٥

أن كل من يلم بالطبيعة ) ٩\٤(تؤكد األخرية . تبدأ ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم من حيث تنتهي ْبهَچڤَْد چۤيتا
تبدأ ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم بإعالن ". من دوامة التناسخه، ينجو تسليات وكِْرْشَن ْبَهَچڤانْة نزلالروحية ل
، لكوبذ.  حىت خلوتهكِْرْشَن نزول الروحية منذ تسليات علة كل العلل مث متضي برواية الكِْرْشَن

  .ْبهَچڤَْد چۤيتا تدعى ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم أحياناً بالدراسة العليا لـ
ال يكشف . هناية مطاف الـِڤَدْز وخامتة ِڤداْنَت سۤوْتَر) ٢٨\٣\١ (كِْرْشَنتبني  ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم

 ن مبةليالنزالوجوه  مجيع  ويثبت أنه فياضكِْرْشَن ْبَهَچڤانْصفات الرب العظيم على خري وجه سوى 
ما امتدادات تامة أو امتدادات امتدادات  امجيع شخصيات اهللا املذكورة اعاله:"ڤيْشنوامتدادات فيها 

مع تعاليم هذه  اْنَتمربيه كيف تتطابق اآلنلنر ".  الفياض هو اهللاِرْشَنن الرب ْشرّي كْتامة هللا لك
  .األئمة الروحيني

  الفصل الخامس
  )ْرياشاآ(تعاليم أئمة الـِڤَدْز 

.  لتلك التعاليممربياً وتكون حياته جتالـشاْسْتَرهو من يعطي تعاليم .  العلم الـِڤديأستاذْريا هو شاآ
على العموم، يثق الناس بتعاليمهم ألن حياهتم .  على مدى قرون كثريةاء العلم الـِڤديمحل هؤالء لو

هؤالء ئمة األ إىل )َپراَپَرْم(عدا ذلك، عهدت مهمة نشر العلم الـِڤدي . عكسها وهي علم حالت
 اْنَتمربيه األساسية أال وهي الصةال حييد اإلمام الروحي عن اخل. ث أصبحوا ممثلي هذا العلميحب

  .زمان والظرف اللذين يعيشهما يتكلم وفقاً للهمع أناألسفار الـِڤدية 



  )م. ب٨٢٠- ٧٨٨ (َرـكَـنْـشَ
صنف تنسك وهو ما زال صبياً ويقال أنه .  يف جنوب اهلندْبراْهَمَنولد يف عائلة . َڤد شياكان من عب

يف طول اهلند وعرضها ساح . ينَمذَْتشو-ِڤـَكڤي و ياْش ْبها-شارۤيَرَكيف صباه مؤلفيه الكبريين 
  .واختلى يف اهليمااليا وله من العمر اثنتان وثالثون سنة

انتشارها يف كافة  إىل طور اهلندي أشوَك مما أدىامرب االقد نعمت بنصرةعند ظهوره كانت البوذية 
معيدأً تثبيت سلطة الكتب املقدسة وتصفيتها صالح احلياة الدينية  إىل اَشْنكََرسعى . أرجاء اهلند

  .ية اليت رفضها بوذا مجلة وتفصيالالـِڤد
) ِڤداْنَت-ڤايَتأْد (وحدة الوجود الالشخصية املطلقة ذهب مبلألسفار الـِڤدية َشْنكََريعرف تفسري 

نافياً الفروقات ومعلناً وحدهتما ) َپَرماْتما(والذات العليا ) جۤيڤاْتما (الذات الذرية فيه بني عادلألنه 
 تصف احلق املطلق مبثابة الرب العظيم وتقول الـشاْسْتَرعلى الرغم من أن  املطلقة من مجيع الوجوه

-َپَرْم(العظيم  أن جۤيڤاْتما عني احلق املطلق َشْنكََرّدعى  ا).جۤيڤاْتما(بسلطانه على قدراته البينية 
من اهللا كما نفى الفردية أو الشخصية يف الوجود الروحي قائالً أن الفردية املفترضة لكل ) ْبَرْهَمْن

  .وقدراته، خطأ
كما جزم أن األسئلة حول . بإنكار آحادية جۤيڤاْتما اختلف عن مجيع املدارس الـِڤدية التقليدية

لتفسري النصوص الـِڤدية اليت . متعذرة التفسري) ماۤيا(الكون ال جواب هلا وأن طبيعة الفتنة اخلارجية 
 تقول بأن هذا ْبَرْهَمْن نظرية ثنائية حول َشْنكََر، طور )َرڤَإْش(تذكر أن علة العلل هو الشخص العظيم 

 اخلامتة، أعاد تفسري ههذ إىل وللوصول. الشخصي جزماً والظاهر يف الكون مبثابة اهللا: نااألخري نوع
 كل من عادلة متعمداً مالـپورانات بل ورفض معظمها وناقض ْبهَچڤَْد چۤيتا وشاْسْتَر-يتِرْسْم

 يف اْنَتمربيهقر ظاهرياً حبجة ْبهَچڤَْد چۤيتا لكن تفسرياته لنصوصها ناقضت أ. ْبَهَچڤانْجۤيڤاْتما و 
  .ْبهَچڤَْد چۤيتا بالكلية

وضع تسوية منطقية تالئم الزمان . وعلى ذلك، تعترب فلسفته أحياناً توفيقية بني التوحيد واإلحلاد
تفسرياته  .اد البوذيني القاطعحلإ نتشار ا بعدلألسفار الـِڤديةعادة املفهوم التوحيدي  اتعذرل والظرف
 عاماً فقط لكن انتشرت ٣٢ َشْنكََرعاش . األسفار الـِڤديةحجة  إىل البوذية لكنه استندتشرح 

  . حيثما حل يف اهلندفلسفته واحنسرت البوذية
 بعضعند كذلك عند الكثريين وألجيال ِڤداْنَت سۤوْتَر   لـاً حامس متثيالياْش ْبها-شارۤيَرَك تعليقه كان

تروي وجهة نظر   لكن.) مصدر يف الفلسفة اهلنديةْن و مور يف كتابهكِْرْشَنومنهم راْدها (الباحثني 
الفكري حيظى بتأييد كثري من فالسفة الغرب الذين ذهب ن هذا امل السوء احلظ،:"خمتلفة َچْنأور



 هذا تليس. هلندوسيةدية هي الصورة الصحيحة والطور األهم يف ااح األأن ِڤداْنَت سۤوْتَر إىل أشاروا
   ".سوى مرافعة خاصة لصورة نبيلة وصلبة هلندوسية حية

  .)م. ب١١٣٧- ١٠١٧(رامانوَج 
كان لفترة رئيس كهنة معبد . نشر تعاليمهو من جنوب اهلند؛ ساح مجيع أرجاء اهلند ْبراْهَمَنكان 
ِڤرّي و كُولَرينَ  هنري كاَچ على جزيرة عند نقطة التقاءْن يف جنوب اهلند، يدعى ْشرّي َرَڤْشَنايڤللـ

 الـِڤَدْزحول  :كتب رامانوَج ثالثة تعليقات رئيسة. جُوَرْنَپللّي يف مقاطعة َتَنشيقرب مدينة ْتري
ْبهَچڤَْد چۤيتا  (حول ْبهَچڤَْد چۤيتاو) ياْشْبها-ْشرّي (ِڤداْنَت سۤوْتَرحول و) ْچَرَهىْنَس-ِڤداْرْتَهى(

) ڤيةْشَنايڤـلل (ْبَهَچڤانْ أي ڤيْشنوضل عرضه القوي عبادة طغت شهرته وذاع صيته بف). ياْشْبها
  .َشْنكََر اليت نادى هبا وحدة الوجود الالشخصية املطلقةومعارضته 

 ْبَرْهَمْنَپَرْم عدم وجود مغايرة بني  أي )ڤايَتطاْدْشڤيشي(  الوحدة املشروطةكتب رامانوَج اطروحة
 وإحنرافه عن َشْنكََركشف التناقضات الفلسفية عند  إىل وَجسعى رامان. )جۤيَڤ(ة البينيوقدراته ) اهللا(

اليت تربط كل من اهللا والنفس ) ْبَهكْيت(تتيم ة الصل َشْنكََرحيث رفض جتاهل  الـِڤدية اْنَتمربيه
بالشواهد الـِڤدية اليت تتعلق بالوحدة النوعية بني اهللا وسائر  رامانوَجمن جهة أخرى، أقر . ذريةال

شمل ة بإعطاء حجج منطقية تثبت أن املطلق يشروطه، عرض فلسفته حول الوحدة املوعلي. األحياء
وما هو غري متحول أي ) ة العالقة يف دوامة التناسخذريالعامل املادي والنفس ال(كل ما هو متحول 

  .اهللا
ة اليت يرذ حيكم اهللا العامل املادي والنفوس ال:شابه اجلزئي، حبث الصلة القائمة بني البدن والنفستبال

توجد . يةذر كما أن البدن أداة النفس الالكون املادي هو أداة اهللا. كما حتكم النفس بدهنا تأهله
ختبارات اليت متر  االحتديد نوععلى املادي البدن يقتصر بينما ،  بعد جناهتا أزلياً يف بدن روحينفسال

 )آْتما(ذاتاً مادي ن لكل بدن ا. لاحمعن النفس املادي  البدن فصل أنكما ذكر رامانوَج  .هبا النفس
بعد أزلياً النفس يف بدن روحي تبقى لكن  )كَْرَم(عمل ما قدمته من  حسب بدناً معيناًكل نفس لأو 
ختبارات اليت متر هبا  االحيدد البدن بدن مع أنعلى خالف الر بالتجارب النفس هي اليت مت. جناهتا
فهم بأن اهللا هو كل من الذات العليا  ُي،النفسادي عن املالبدن لتعذر فصل بالتشابه اجلزئي . النفس
العامل املادي جزء من أن منوعات ملتزماً باملبادئ الـِڤدية، شرح رامانوَج على هذا النحو، . والكون

أخرياً . ن الطبيعة السرمدية الثابتة هللا املطلق ال تتناقض مع حفظه للعامل املادي املتحول ا.احلق املطلق
  . بفضل رمحة اهللالعامل املادي وبلوغ دار ڤيْشنو الباقيةطي  ختيةذرللنفس الكن يرى أنه مي



  )ْم. ب١٣١٩- ١٢٣٩(ڤَ َمْدْهـ
وحدة الوجود الالشخصية  كرس حياته للتصدي لفلسفة .مثل رامانوَج ڤيَنْشايڤاخلط الـ إىل ينتمي
 اليت تثبت نوعاً من فلسفة ياْش ْبها-ياْچَرْپَنپوْر َڤ املسمىتأليف َمْدْه. َشْنكََرهبا  اليت نادى املطلقة

 النفس الذرية واهللا:"يف تعاليمهأشياء يذكر ثالثة . )ڤايَتْد-شودَّْهى (سمى الثنائية احملضتالـِڤداْنَت 
يف . سرمدياً )جۤيَڤ (النفس الذرية  عنبائنحبسم يفوق حسم رامانوَج، أن اهللا أثبت و. والعامل املادي

 وأكد شاْسْتَر-يتِرْسْمَڤ باملدلول املباشر لـ قبل َمْدْه. ادية للكوناملعلة بال  وصف اهللاَشْنكََر حني أن
عن خليقته بائن بكالم آخر، اهللا ). َركِْريتَپَر ْپأ(ج القدرة الدنيا هللا ونتمأن اهللا علي عن العامل املادي 

  . هللاةية العليعن املادة أيضاً حيث أهنا القدرة الروحبائنة  النفس الذريةاملادية؛ وكذلك 
النفوس كافة . على املادةفوقيتها   على الرغم منعن اهللا وخادمتهبائنة  النفس الذرية َڤ أنأكد َمْدْه
كما ذكر أن اهللا السيد خيلق الكون وحيفظه ويهلكه؛ .  املستقلهألنبالكلية على اهللا   تعتمدالذرية

 ْبَهَچڤانْ رةوص البقاء القدمي، رةوصيف كبة عن املادة املركبة واملادة غري املربذات الوقت يتعاىل و
 إىل والعودةميكن هلا قطع ثواب عملها  ختلق عملها ويةذرنفس عدا ذلك، أفاد أن كل . كِْرْشَن

  .ْبَهكْيت بفضل مقامها األصلي الذي هو خدمة اهللا يف امللكوت الروحي السرمدي

  يتَنْياشا
يَتْنيا يف شا كِْرْشَن لونزب  رامانوَج و َمْدْهَڤ ذروهتاڤية لكل منَنْشايڤالـبلغت الفلسفة التوحيدية 

يَتْنيا، شا اليت نادى هبا َڤَتتّْ-ْبِهداْبِهَد-ْنْتياشيفلسفة أ.  يف أواخر القرن السادس عشرچالبالد البن
 أن املطلق واحد أحد لكنه اختلف معه َشْنكََروافق رامانوَج مع . لتوحيد التتيمياأكملت مسرية 

 السرمدية هللا الثنائيةَڤ فقد شدد على أما َمْدْه. التنوع الفردي ضمن هذه الوحدةعلى التشديد ب
يَتْنيا بدوره، حدد شا. النفس الذرية جناة حىت بعد ةيقا بثنائية حيث أثبت أن هذه الالنفس الذريةو

ا  اليت نادى هبوحدة الوجود الالشخصية املطلقةوعارض بشدة فلسفة ". واحد بائن:"ذلك بشعار
  . ِدڤََڤْۤياَس احلكيم اْنَتمربيهتتحدى بوصفها  َشْنكََر
 وشرح األسفار الـِڤدية، أهنا حتجب مدلوالت وحدة الوجود الالشخصية املطلقة هضفريف قال 

سهاماً فريداً  ا، أدىلكبذ. كِْرْشَن ْبَهَچڤانْحبب ) ْبَهكْيت (نفس بأنه تتيم الشاْسْتَراملدلول العميق للـ
هبة وصف رۤوَپ چُوْسوامّي أحد تالمذته األوائل، . اإلنسانقامة صلة بني اهللا و امكانية ابالربهان على

 كِْرْشَن ْشرّي جه بوكِْرْشَن أنت عني .أسخى الوجوه النزيلةنت أ":يا الفريدة على النحو التايلْنيَتشا
  ". يماً يف أصفى صوره، أسجد لك تعظكِْرْشَنيا من توزع حب ... َرْبهوْپَمها يَتْنياشا

 َتِرريتاْمَشيَتْنيا شاالسابقني بفضل املراجع السريية مثل كتاب ئمة ألبا معرفتنا تفوق هبمعرفتنا 
  .چُوْسوامّيرياَج ڤ داَس كََنْشِر كْْشرّيملؤلفه ) عد امليالد ب١٦١٦(



وله ) اَسَسنّْۤي( دخل سلك الزهد .چالالبنيف والية ْدڤۤيَپ يف مدينة َنڤَ) ١٥٣٤-١٤٨٦(يَتْنيا شاظهر 
پورّي الذي  ْدَر، كان مريد ْشرۤيلَ ماْدَهِڤْنورّيپَر ڤَْشإ  الروحيمربيه. ن عاماًية وعشرمن العمر أربع

پالَ چُوْبَهطَّ و   و جۤيَڤ و َرْچهوناْتَهىَسناَتَنرۤوَپ و  (ْسواميْز الستةوُچ الـ.َڤخط َمْدْهىل سب إينت
وا نصوصاً كثرية باللغة السنسكريتية، واضعني فردأ املباشرون يايَتْنشاتالمذة ) داَس طَّ و َرْچهوناْتَهىَهْب

 فقط حول أبيات فكتب مثاين يَتْنياشاأما . األدلة الـِڤدية إىل ستناداً ايَتْنياشا حول فلسفة محتقيقاهت
  . تيميف صورة نزل وقد كِْرْشَن ْبَهَچڤانْأدرك تالمذته أنه . كِْرْشَنحبب وجد التتيم 

 لقن أن السيكولوجية يَتْنياشا لكن ْبَهكْيت فلسفة إىلعنصر جنسي اضافة  بيَتْنياشااهتموا بعض الناقدين 
ن املتعة الصفية املتبادلة بني  ا.كِْرْشَنالعظيم اجلنسية األصلية والصفية موجودة يف شخص احلق املطلق 

ة التبادل هذه جنس ال يشوب عملي.  روحيذوق أمسى امتياز وخدمه األصفياء هي كِْرْشَن ْبَهَچڤانْ
القضايا الغرامية  فهم املهيأةتسيء النفوس . فهمها دنيوي ويتعذر على املدنسني بالشهوة املادية

مثالياً راعى جتنب ) َسنّْۤياسّي (زاهداً نفسه الذي كان يَتْنياشان  ا."دنيوي" إله حب"بوصفه  كِْرْشَنلـ
 هي صلة صفية وروحية كِْرْشَن بـالنفس الذريةة أن صل إىل ، وأشارصرامة بالنساء والقضايا الدنيوية

حدى األذواق اخلمسة األصلية  اأن حالة العشق هذه هي كما أشار. كِْرْشَنكان جيسد عشق . أبدياً
ق التتيم حبب يقحت أي كان إمكانوأخرياً، يرى أن ب. كِْرْشَن ْبَهَچڤانْ و النفوس الذريةالقائمة بني 

  .سبيح أمساء اهللاذا أشبع ذاته بت ا،كِْرْشَن

  الفصل السادس
  زاء ثنائية الوجود اوحدة الوجود

 على ِڤداْنَت سۤوْتَر، أقر باملبدأ الـِڤدي القائل بوجود ياْش ْبها-شارۤيَرَك يف تعليقه املسمى َشْنكََرن ا
.  الروحيوجودسرمدي روحي يتعدى املادة، لكنه يصر يف الوقت نفسه على الشخصانية هذا ال

  . بوقت واحدا ويرفضهاألسفار الـِڤدية الحظ البعض، يقبل بوعليه، كما

  َر حول ِڤدانْتَ سۤوتَْركَالعقائد األساسية في تعليق شَنْ
   الالشخصيالحق المطلق) ١

تقترح ِڤداْنَت .  دون شخصية، ال يكون احلق املطلق كامالَڤَنْشايڤ الـاألئمة الروحيني إىل إستناداً
وعليه، يستدل . )جيْچۤياسا ْبَرْهَم أْتهاتُو (الوجودفياض احلق املطلق عن  يقصلتلوان حان اآل: سۤوْتَر

وكواكب وفضاء أحياء ( احلق املطلق منبع كل التنوع الكوين لىَڤ عْشَن الـڤاياملريب الروحي
بكالم آخر، احلق . ومالك صفات اخللق وإحدى هذه الصفات هي بال شك الشخصية...) وزمان



هكذا يقبل ). ْدَشوَپنيُش اْشرّي (بطبيعة احلال ةبينيقدراته الع ميلك مجيع صفات املطلق أو الكل اجلام
  ).كما حددت يف الفصل الثالث (ْبَهَچڤانْ و َپَرماْتما و ْبَرْهَمْن:  باألوجه الثالثةالـڤايْشَنَڤ
ويؤكد هبذا . ْبَهَچڤانْ  وَپَرماْتما مبثابة هناية املطاف مستثنياً  الالشخصيْبَرْهَمْنيعترب  َشْنكََرمع ذلك، 

 س والعمل والوعي الفردي، متجاهالالصور واحلوامجيع تباينات الشأن أن الوجود السرمدي خيلو من 
  ).ڤََرْشَپَرِم( العظيم ْبَرْهَمْنجيابية تربط بني جۤيڤاْتما و  ابذلك التصريح الـِڤدي بوجود صلة روحية

املبتدئ ختيل احلق املطلق شخصاً لتسهيل عملية التأمل  أن يف وسع التلميذ َشْنكََريؤمن بعض تالمذة 
 ْبَرْهَمْناً بينما ومهيكما يعتربون العامل التجرييب . صورجمرد من ال يف احلقيقة ْبَرْهَمْنلكنهم يؤمنون أن 

لكن حىت . هو الواقع الوحيد) چونَنْري (الشخصي الْبَرْهَمْن أن َشْنكََروحده هو احلق، ويشيع 
 همساوالعظيم  احلق املطلق رةوص، تثبت روحية  الالشخصيْبَرْهَمْن اليت تشدد على أوَپنيَشداْت
  .تهوشخصي
 الوجود كل. العاملني الروحي واملاديأصل  أنا):"٨\١٠(يف ْبهَچڤَْد چۤيتا ) ْبَهَچڤانْ (كِْرْشَنيؤكد 

 كلمة َشْنكََرتالمذة  يفسر ".قلبهكل ين من عبدويينذر نفسه يل  تحقق من هذا،امل العاقل. يفيض مين
 أئمة الـڤايْشَنڤَْزيؤكد ؛ لكن الشخصي الْبَرْهَمْن إىل الواردة يف ْبهَچڤَْد چۤيتا على أهنا ترمز) أَهْم(أنا 
ن هلذه الكلمة مدلوالً واضحاً وليست  اوبكالم آخر،. ْبَهَچڤانْالشخص  إىل شارة صرحية اأهنا

  .مصطلحاً غامضاً خاضعاً لتأويالت خمتلفة
 ْزالـڤايْشَنڤَيف حني يتبىن ) ّتيڤِْر-چاونَ( طيناالشرح باملدلول البتخدم فالسفة مذهب َشْنكََر يس

 .)ّتيڤِْر- موكْْهيا(الصريح احلريف ِڤداْنَت سۤوْتَر الطريقة الفلسفية املسماة الشرح وفقاً للمدلول اتباع 
 بإساءة استعمال التالعب اللفظي إىل  تنحرفهاّتي تعين التعريف املعجمي الدقيق لكنڤِْر- موكْْهيا
 بقبول احلجة  أنه ال يوجد جمال للتأويل اخليايل أو املدلول الباطينالـڤايْشَنَڤيؤكد . ّتيڤِْر- چاونَ

علية  الـِڤدية الـشاْسْتَر أن الـڤايْشَنَڤكما يسلم . )نَنارايابوصفها كالم (الـِڤدية على ظاهرها 
يعرب  ِدڤََ ڤْۤياَس بالتصريح أن َشْنكََريتجىن لكن .... هم واخلطإالو: )اپاوروشيأ (عن العيوب األربعة

على هذا األساس، عمل . يف بعض حكم ِڤداْنَت سۤوْتَر عن فهم ضعيف باملنطق والنحو والصرف
 -شارۤيَرَك على تغيري البادئات والالحقات يف احلكم األصلية بغية جعلها متناسقة مع تعليقه َشْنكََر
  .ياْشْبها
أئمة وعليه، يرى . تهم وإذابة فرديْبَرْهَمْنمن الشقاء املادي بالفناء يف النجاة  َشْنكََر تالمذة طلبي

قال . زلية املتنوعة على الصعيد الروحي األفرصة املتعةمن  حيرمون جۤيَڤ َشْنكََر أن تالمذة الـڤايْشَنڤَْز
. ق ذاته الروحيةيقحت وبعد كافة الرغبات املادية من ه بعد حتررْبَرْهَمْنن الفرد الفناء يف ابامك  أنَشْنكََر

 ْشرۤيَمْد ْبهاَچڤََتْم ملا جاء يف وفقاً. ْزڤَايْشَنڤالـ حسب أئمة  حمال أزلياًْبَرْهَمْنيف الفرد فناء ان 
 ،للرب اللوتسيتني القدمني مالذ ونيطلب الذين التيم جانب إىل انه أحد قال رمبا(:")٣٢\٢\١٠(



 املالئكة وسائر ْبَرْهما املوىل قال هلم؟ حيدث ماذا .نجاةال لنيل خمتلفة اًمسالك واسلك ممن همسوا يوجد
 وكفارات ترياضا ونيقض الذين التيم سوى فطنة العني، لوتسي ربنا:) السؤال هذا نع جواباً
 عن ونيسقط. حمررين أنفسهم ونيعترب اهنم من الرغم على مشوبةهي فطنة  مقام أرفع لنيل شديدة
كل ما  أن ْزالـڤايْشَنڤَ األئمة يؤكد ".اللوتسيتني قدميك تقديرهم لعدم يتصورال وقيتهمف مقام

تستطيعه النفس هو اما أن تقيم صالت شخصية يف أبدان مادية والدة بعد أخرى، أو أن تتعاىل عن 
 شخصية بفضل أزليةاحلياة املادية بغية اعادة توطيد ذاهتا يف صلتها الشخصية بـ ْبَهَچڤانْ العظيم 

 الشخصية تهاخارج نطاق صلزلية األ) موكَْش(النجاة النفس ق يقن حت ابكالم آخر، يؤكدون. الذات
  . حمال العظيمْبَهَچڤانْمع 
  آحادية آتْـما و ْبَرْهَمْن) ٢

 إىل  اليت تلمح)ڤَْم أسيَتْت ْت( أنت هو ذاك أيضاً : أمهية كربى على العبارة السنسكريتيةَشْنكََرعلق 
  الوجوهمجيعالعظيم من  ْبَرْهَمْنَڤ تعادل أن آْتما أو جۤي إىل وخلص. النفس مع اهللاوعية نوحدة 

مبفهوم نبذ النفس ) موكَْش(وهكذا، ربط النجاة . وحدة الوجود الالشخصية املطلقةم تفسري علد
ن املادي وإن لبدل الذات مغايرة األسفار الـِڤديةؤكد ت. ْبَرْهَمْنحسها الومهي بفرديتها وذوباهنا يف 

لبدن بائنة عن ا أنا نفس روحية: يردد مجيع الروحانيني.  ماۤيانفوذاحلس بالفردية املادية ناجم عن 
مع ذلك، يؤكد أئمة ). ١٠\٤\١(ْد َشياَك أوَپنيْنآَر- َهْدِر، كما جاء يف ْب) ْبَرْهماْسميْمأَه (املادي

العليم الذي يعم الوجود  ْبَرْهَمْنَپَرْم لوجوه مع غري متطابقة من مجيع ا النفس الذريةأن الـڤايْشَنڤَْز 
من ) ١٣\٢\٢( هو كبري القدماء طبقاً ملا جاء يف ْبَهَچڤانْن ايقولون  كما . معهتها وحدة نوعيغمر

رغم  على المن املعصوم وغري املعصوماىل عن كل  وهو يتعْش ْتِشَتناناْم ْتِشَتَنْمنانيْتۤيا: أوَپنيَشْدَهى كَطْ
 إىل بالنسبة. )َڤَتتّْ-َدْبِهداْبِه-ياْتْنشيأ (نئباحق واحد هذه هي فلسفة  . حاصل النفوس َرْهَمْنْبمن أن 

احلجم على خالف اهللا الذي ال ية ذرها لكن) اهللا( العظيم ْبَرْهَمْن، النفوس من نوع ْزالـڤايْشَنڤَ ئمةاأل
  .حيد حبد
 املطلق ْبَرْهَمْنة ألن احلق الوحيد هو ومهيالوهم و نتاجات باينات الفردية هي أن مجيع التَشْنكََريقول 

 لدعم هذه  الـِڤدية مراراًاْنَتمربيهحتدى  َشْنكََر ن أأئمة الـڤايْشَنڤَْز ويصرح .ن كل تباينمنزه امل
وحدة الوجود الالشخصية د نظرية الذات العليا وفّنعن  الذات الذريةتباين َڤ شرح َمْدْه. النقطة
يؤمن . النفوس شرر هذه النارسائر ڤََر بنار عظيمة وْشإ أما رامانوَج فيشبه. سع بتفصيل مواملطلقة

 امن الذهب لكنه النفس الذرية  وأنتباين بني جۤيڤاْتما واهللا بوضوح األسفار الـِڤدية أن الـڤايْشَنَڤ
) ١٢\٢( چۤيتا دية يف ْبهَچڤَْدفر يعلن سرمدية الكِْرْشَن ْبَهَچڤانْويضيفون أن . عن منجم الذهب ةبائن

 ولن ، هؤالء امللوككلوال أنت وال حىت ،  مثة وقت مل أكن فيه موجوداًيكن مل:"عندما خيرب اْرجونَ
  ".لن نكونوقت كون ي



جاء يف ِڤداْنَت سۤوْتَر . دون وجود صلة مامتعذرة ) ْنَدآَن( أن البهجة الـڤايْشَنَڤكما يضيف 
ريتشارد ويكتب ) ياساْتْبْهٱآَنْنَدَميُّو  (ةنياد قدرته البيأفر مع أن اهللا يبتهج بتبادل احلب) ١٢\١\١(

 ، متنع عالقة حب مع اهللا، وال تؤديْبَرْهَمْنما يف آْتتالشي فردية أن :"ْبَهكْيتأئمة  إىل اداًستن االنوي
  . "عقم روحيإىل سوى 

واة العليا بني لتحقيق املسا) خص األمخسة منهم على( على عبادة صور شىت املالئكة َشْنكََريشجع 
كل تباين  وراء ْبَرْهَمْن حتقيق صفة نساناإلبإمكان  أن َشْنكََرأعتقد .  والرب األعظمالنفس الذرية

  تسلكه النفس لإلرتقاءعربجمرد مهي يقول أن العبادة . بعبادة صورة مصنوعة من عناصر القدرة املادية
أن  هذا الرأي ويؤكدون الـڤايْشَنَڤفض بالطبع، ير. ردة عن كل تباينالشخصية اجملالوحدة الإىل 

ئكة مييزون بني عبادة الذات وعبادة املالما ك.  حمال)آْتما(سائر األحياء مساواة اهللا مع املالئكة أو 
يدخل املنشغلون :"شوَپنيَشْد لدعم رأيهم هذاإ  من١٣ والـَمْنْتَر ١٢ْنْتَر وعبادة اهللا مستشهدين بالـَم

 العلّية عن راجعُسِمَع على لسان امل .اطق اجلهل وأسوأ منهم عباد النور املطلقم منظلعبادة املالئكة أب
  . "نتيجة عبادة سواهعن نة ئسباب با األالتكدر، ان نتيجة عبادة اهللا سبب كل

 املاديةالفردية فريسة وهم لو كانت آْتما مساوية هللا بالفعل لكان وقوعها  أنه أئمة الـڤايْشَنڤَْزيقول 
 على أئمة الـڤايْشَنڤَْز أطلق ".؟ العظيمْبَرْهَمْنكنت أنا ملاذا يغلفين اجلهل لو "م آخر،  بكال.حمال

للداللة على أهنم أعلنوا عن " دّيڤاماۤيا" لقب وحدة الوجود الالشخصية املطلقة اتباع َشْنكََرتالمذة 
لـِڤدية تنفي خضوع  ألن النصوص الاحتجب قدرة اهللا وذلك حم) ماۤيا(غري قصد أن الفتنة اخلارجية 

  .اهللا للوهم على االطالق
  رفض نظرية الفيض

 ِدڤََ األوىل ڤْۤياَسويف جمرى رفضه نظرية .  أن احلق املطلق هو مصدر الظاهرة املاديةَشْنكََررفض 
تعرض يلحق املطلق ل األصلياجلوهر  ، قال أن)ڤاَد-ريناَمَپ( العظيم ْبَرْهَمْنالقائلة بفيض كل وجود من 

قدرات إىل  متداداالاحلق املطلق  ىيتعذر عل. ةوأكوان وذوات عليية ذرآحاد إىل حبال توسع  حولتلل
عدة أجزاء، تفقد  إىل ذا مزقنا قصاصة ورق ابكالم آخر،.  جيب أن يكون غري متحولهألن تباينةم

 )يا َشكْيتْنْتشيأ( ذلك بالتنويه بتعايل قدرة اهللا الـڤايْشَنَڤيدحض .  باألصلالورقة وجودها الفردي
خالل أرجاء الكون قدراته  باالمتدادهو القادر على . وحسب الرواية الـِڤدية ميلك اهللا قدرات علية

 الغينشخصية اهللا ):"ابتهال(ْد َشوَپنيُشإ تقول. الوجود، ويبقى مع ذلك كالً كامالمبثابة قدرة كلية 
 ألنه تام  مبثابة وحدات كاملةاماًنه مثل هذا العامل الظاهري، جمهز متمتام الكمال وكل ما يفيض 

يبقى كامال حىت بعد فيض وحدات . ن الكل الكامل، كامل بذاته أيضاًمكل ما يفيض . الكمال
  . " ألنه الكل الكاملكاملة ال حتصى منه



 . بالضرورة حمدودةقدراتباالضافة إىل  غري حمدود كل العظيم ْبَرْهَمْن أن الـڤايْشَنَڤيؤكد أئمة 
صبح ي . اذا كان ال حيد فقطقدراتهتام الكمال لكي يتبادل البهجة الروحية مع اهللا يكون يتعذر أن 
 أن ْزالـڤايْشَنڤَوعليه، يؤكد أئمة  .رةوصواحداً وغري ذي ذا كان ا  مثل ملك دون حاشيةپوروَش
تفسرياته  بأثبت َشْنكََر. وقدراته دائمة التحول) َجْنمادي أْسيا(ل قدرة ك العظيم هو مصدر ْبَهَچڤانْ

أئمة ويشري . ذا كان متحوالً بأي شكل كان ااحلق املطلق يفقد وحدته أن ،غري الصحيحة
حسب رواية هذا  اهللاذات ذ قدرة اهللا، هي املتحولة وليس إ  ِدڤََڤْۤياَس يناقض َشْنكََرأن  الـڤايْشَنڤَْز

أن فَنڤية  وجهة النظر الـڤايْشه، وعلى ضوءوعلي.  على الدوامذلك أن اهللا يبقى كالً وكامال. األخري
 اجملردة على وحدة الوجود الالشخصية املطلقة سوى حماولة لتوطيد ت لنظرية الفيض ليسَشْنكََرحتوير 

  .حساب املفهوم الـِڤدي ونقض هذا األخري
  نظرية الوهم) ٤

، نافياً واقعية العامل تدعهااليت اب) ڤاَد- ْرَتڤيڤَ( بنظرية الوهم )ڤاَد-ريناَمَپ( نظرية الفيض َشْنكََراستبدل 
 َشْنكََر تالمذة ضرب ي.)َچْن ميْتْهيا َجْمَرْهَم َسْتياْب( ومهيالكون هو احلق بينما  ْبَرْهَمْنذكر أن . املادي

 أن الـڤايْشَنَڤغالباً املثل القائل بأن من يرى العامل حقيقياً هو كمن يتوهم احلبل حّية، ويرد عليهم 
يف ْبهَچڤَْد چۤيتا أن الطبيعة املادية  كِْرْشَنيوضح . ومهيال تذكر أن الكون املادي  الـِڤدية الـشاْسْتَر

،  بالفعلة أن تتعامل مع العامل املاديهيأيتوجب على النفس امل. واهنا حتت هيمنته" قدرته الربانية"هي 
يف وسع : ول األ: أن للكون غرضاً ثنائياًالـڤايْشَنَڤيرى . وال يسعها التهرب مدعية عدم وجوده
بعد الفراغ من ذلك أن تدرك محاقتها يف وسعها :  والثاين.النفوس التمتع حبواسها حتت هيمنة ماۤيا
العامل املادي هو مسرح هذه الدراما، وهو .  الروحيةفرديتهافتستقيم وتطلب النجاة ومن مث تستعيد 

 يستلزم ضمناً وجود ماء ن السراب ا.حقيقي من حيث أنه قدرة اهللا وهو باطل من حيث أنه زائل
ر العامل اعتبا عند هيأةختطئ النفوس امل. حقيقي، واحلبل املتوهم حّية يستلزم ضمناً وجود حّية حقيقية

 فيؤمنون أن وطنهم القدمي القائم على الصداقة واحلب هو العامل الـڤايْشَنَڤاملادي وطناً هلا، أما 
، ذكر َشْنكََريا وهو التعليق الذي كتبه هَچڤَْد چۤيتا ْبهاْشيف ْب. عظيم الْبَهَچڤانْالروحي وأن صاحبه هو 

ڤادّي لكن رفض الـماۤيا). ڤْياكْتاْت‘و َپُر نَنارايا( متعال عن الكون املادي كِْرْشَن ْبَهَچڤانْفيه أن 
 من ديحلاد املبطن برداء العلم الـِڤ اال بإبتداع طريقة لطيفة منْبَهَچڤانْ فعالً سلطان )َشْنكََراتباع (

  .أجل اهناض نظرية الوهم
وجد كثري من التعليقات الرئيسة األخرى حول ِڤداْنَت سۤوْتَر ومن ضمنها تعليقات رامانوَج و ت
 يرفض ِڤداْنَت سۤوْتَر َشْنكََرمع أن مذهب  يَتْنياشا اعلنها َتتَّْڤ اليت-ِهداْبِهَدْب-ياْتْنشيفلسفة أَڤ وْدْهَم

فالتعليق  الـڤايْشَنَڤجانب هذه التعليقات، وكما يلوح  إىل .كََرَشْناألصلية مبعزل عن تعليقات 



.  ِدڤََڤْۤياَساملباشر حول ِڤداْنَت سۤوْتَر هو التعليق الذي وضعه مؤلف هذه األخرية بالذات وهو 
  .ياِتىْشإ َتْمڤََچْبها ْشرّي ْهي ْمساَر-داْنَتِڤ-َڤَسْر:"پورانَ ؤكد ذلك َجروذَيو

  حقيقة شَـنْـكَـَر
َڤ  وتورد مقطع حديث يدور بني شي.َڤلموىل شيالوجه النزيل ل هو َشْنكََر أن نَپورا َپْدَم كشفت

تخيلة تلك يف صورة امل، سألقن فلسفة ماۤياڤاَد ّيتڤَپاْرعزيزيت :"ّيت حيث خياطبها قائالڤَپاْروزوجته 
ة من أجل خداع  وكل صفصورةن كل م  منزهاًالغينشخصية اهللا أصف .  يوَچلي يف كََنْبراْهَم

 إىل َت من أجل توجيه البشرينها يف معرض تفسري الـِڤداْنعكذا، أصف فلسفة ماۤياڤاَد . امللحدين
   ". هللاة الشخصيصورةحلاد بنفي الاال
 الـشاْسْتَرتذكر  ."؟مثيلَڤ على عمل ترى، ملاذا يقدم املوىل شي:"طبيعي أن يربز السؤال هنامن الو

عليك بتضليل :"لبالقوَڤ شي أمر الغينشخصية اهللا  ان نَپوراَڤ شيجاء يف . أنه كان يطيع أوامر فقط
  .الـپوراناتهذه أوصاف   ". ِڤَدْز معان ختيلية للـخراجلي يوَچ عن طريق استالبشر عامة يف كَ

عادة ضعاف الثقة بالبوذية وإ اتنفيذاً إلرادة اهللا بغيةفردية  محل لواء الالَشْنكََروهكذا تفيد الـِڤَدْز أن 
ط قكما مل ينكر . ْبَهَچڤانْ مراراً أنه باحلقيقة من كبار تيم َشْنكََرهذا، وقد صرح . سلطة الـِڤَدْز

اخللق تقدم على  للعلم املة السرمديالبهجة رةوص ،)َرَهىْچڤي-َدْنآَن-ْدشي-سَْْش (ة الروحيرةوصال
ْبهَچڤَْد "يف فاحتة تعليق  ن اخللق املادييتعاىل ع)  العظيمْبَهَچڤانْ (نَ أن ناراياَشْنكََرأكد  و.املادي

. ، أيها األملعي القديرڤْۤياَسأسجد لك يا :"يف تأمالته يف ْبهَچڤَْد چۤيتاكتب و. ي كتبهذ ال"ياچۤيتا ْبهاْش
". َمهاْبهاَرَتهو زيته  وت من أشعل مصباح احلكمة هذانأ. در املتفتحةعيناك حبجم بتالت زهرة السِّ

أسجد لك أيها :" الكوين وأستاذ العوامل وسجد له بالقولاملريب الروحيلى أنه  عكِْرْشَنكما وصف 
 هو من تتغىن نصوص كِْرْشَن ْبَهَچڤانْكما أشار أن ". ْبهَچڤَْد چۤيتارحيق الرب األعظم يا حالب 

   .داْت اجماده بكامل جوقتهاَشالـِڤَدْز بأجماده والذي تعظِّم أوَپني
 يف الصلة چا يُّوْبَهكْيت بـ َشْنكََرتبني علم " كِْرْشَن إىل ابتهاالت"ثل كما يوجد عدد من املؤلفات م

  : يقول فيهيتره الحد أواخر أشعاا توقد اشتهر. ْبَهَچڤانْبـ 
ونه يدلن ينفعكم علم الصرف والنحو الذي جت.  أيها املفكرون احلمقىڤيْنَدوُچعليكم فقط بعبادة "

 األخرية وهي تشمل كل من َشْنكََرهذه كانت نصيحة ". توال تدبيجاتكم البليغة عند حلظة املو
  . الـِڤدية احلقيقيةاْنَتمربيهاستحوذت بلبهم اجملاالت الثقافية واحنرفوا عن 



  الفصل السابع
  جتماعية االفلسفة الـِڤَدْز

  الهندوسية
األسفار دا يف ن الكلمتني هندو وهندوسية مل تر اكما الحظ اينزىل أميربى يف كتاب التقاليد اهلندوسية

منذ غابر الزمان وهي كلمة باهلند املسرح الطبيعي هو األرض املعروفة لدى العامل الغريب :"الـِڤدية
وبذلك أطلقوا " س"ستهاليل  االأخذها اليونانيون عن الفرس الذين كانوا جيدون صعوبة بنطق احلرف

ا االسم على ديانة وثقافة سكان أطلق األجانب هذ. )دوس حالياًنإ(على هنر سندو الكبري اسم هندو 
  ".  مع أن سكان األرض أنفسهم مل يستعملوا هذا االسمْنَچَچالـدوس ون ااألرض اليت يرويها هنر

ه إل" نوْشڤيف عن  جند أن كل معجم يعّر، وعليه.هندوسي وهندوسيةشاع استعمال بالطبع، 
الديانة . "عمل هذه العبارة قطدي استِڤ روحي أو سفر إمامه ال يوجد نعلى الرغم من أ" هندوسي
جتماعية والثقافية والقومية والدينية يف البالد  اال النشاطاتهي تسمية تطلق على كافة" اهلندوسية

ألن  قيقيحلا ِڤديللداللة على اجملتمع الـ "آري" كلمة َرْتتستعمل الشاْس. ديِڤوكثري منها غري 
كانت تعرف ي؛ واجلماعة ذات األهداف الروحية  يعين التقدم حنو التحقيق الروح اإلنساينالتقدم

ي ذ الْشَرَمناْرڤَ نظامجتماعية اآلرية معروفة باالبنية الأصبحت  .ِڤَدْزاع الـبت عند أباجملتمع اآلري
- ْشَرَمناْرڤَجتماعية حسب مفهوم  اال دراسة الفلسفةاآلن وسنحاول .مراتبمثاين  إىل رتب اجملتمعي

  . العمليْدَهْرَم

  المتمحور حول اهللالمجتمع 
أي تراث " تراث تصوري" على أنه ْشَرَمناْرڤَ وصف جمتمع  بيترمي سوروكنيجتماع االقد يتراءى لعامل

ْد تتضمن َششوَپنيإ  األوىل منَمْنْتَرن الـ ا. وليست نظرة حسيةفوقطبيعيةنظرته العاملية مبدئياً نظرة 
.  ضمن الكونالسلطة على كل حي وغري حيهللا امللك و:"الفكرة األساسية هلذا التراث التخيلي

 قبول ما هو ضروري له فقط، وضع جانباً كنصيب له، وعليه عدم قبول أية أشياء  اإلنسانوعلى
  . "ن ختصملأخرى يعلم جيداً 

  ).ْبَهَچڤانْ(اهللا  إىل تشري" إَش"كلمة . )إشاڤاْسيا (اجملتمع املتمحور حول اهللاهذا هو شعار 
وكما . فتراض أية ملكية ا شيئاً كما ال حيق للجماعة أو الدولةالنفوس الذرية متلك وفقاً هلذا الرأي، ال

. ْد، خصصت الطبيعة لكل نوع من أنواع احلياة حصة تكفي لبقائه وأمته وسعادتهَششوَپني إتشرح
 نسان اإل لكن لدىغريزياً ظمة الطبيعية يف مأكلها ومنامها ومجاعها ودفاعهاناألتتقيد احليوانات هبذه 

 بإتباع  اإلنسانتوصي الـِڤَدْز.  للتمتع وامتالك األشياء اليت تفيض عن نصيبه الطبيعينزعة فريدة



  وأنالرباينبالتدبري  حتياجاته ا حيصل على كل فرد أنْدَهْرَم- ْشَرَمناْرڤَوتؤكد . ظمة الطبيعيةناأل
  .دراش الي لن يعرف الفاقة شريطة قبوله العيش ضمن وضعه الطبيعاإلنسان

على صلتها االبقاء ذا أرادت  اجيب على األديان أن تنشط اجتماعياً يشري هاوستون مسيث أنه
. ا الدينيةاحملافظة على صورهتذا أرادت  ا"إهتمامات الدين األولية" عن االحنراف دون لكن، باإلنسان

والتطلعات املتعالية حتياجات املادية االشروط  تتوفرشوَپنيَشْد إ الذي ترمسه" إشاڤاْسيا"حسب مفهوم 
) ْزشيراَجِر(مل تربز مشكلة جماعة أو بطالة حتت حكم امللوك الصاحلني . يف جمتمع متمحور حول اهللا

مل يقتصر هدف جمتمع . ةتكلفحتياجات م ا كما مل تكن توجد صناعة ثقيلة ختلقِڤدينيالـ
النجاة من التناسخ تحقيق ة للجميع لل أتاح الفرصة الكامل بعلى تأمني احلياة املادية الرغدة" إشاڤاْسيا"
  ).َسْمساَر(

  ُموكْشَ-كاَم- أْرتَْهى- ْرَمْدَه
). ُموكَْش(والنجاة ) كاَم(واللذات احلسية ) أْرْتَهى(واملعاش ) ْدَهْرَم(وصي بالدين ت األسفار الـِڤدية

توضح حول هذا األمر . ضبطمن األهداف على أساسهذه ال يعترب اجملتمع متحضراً ما مل يتبني 
 طبع اجلهلإن الراغبني بقوة عبور حميط اجلهل جيب أن يتجنبوا ):"٣٤\٢٢\٤ (نَْبهاَچڤََت پورا

 يف طريق حتقيق املبادئ الدينية واملعاش وامللذات كرب األعائق، ذلك أن التشبعة احلسية هي ال)ْسَتَم(
نوم واجلماع والدفاع  نشاطات األكل والاألسفار الـِڤديةصف ت. احلسية املنضبطة ومن مث النجاة

   ". اإلنسان ميتاز هباْدَهْرَملكن .  واحليوان اإلنسانشترك بنيالقاسم املعلى أهنا 
 .إن الراغبني بالكسب املادي يؤدون أعماالً صاحلة وينجزون الواجبات الدينية اليت توصي هبا الـِڤَدْز

 حتث الـِڤَدْز على. ظاهرة شائعةبل  املادي ليس ْبَهكْيت صفية نفعاهللا من أجل ال إىل ن التضرعا
ن الكسب  ا.هو غاية الدين على الصعيد املادي) أْرْتَهى( وتوضح أن املعاش ْبَهَچڤانْعتراف مبلكية اال

فتصبح مغرية ) ُموكَْش(أما النجاة من احلياة املادية  وكاَم(املادي ضروري للتشبعة احلسية املتزايدة 
 املبادئ تعترب النجاة أهم. امللذات احلسيةستندة إىل زائفة املعندما ينزاح وهم النفس بالسعادة ال

الدين واملعاش والتشبعة احلسية : من بني املبادئ األربعة):"١٢\٢(جاء يف ْبهَچڤَْد چۤيتا . األربعة
أما الثالثة الباقية فعرضة للزوال على يد قانون الطبيعة . اجلدعلى حممل النجاة محل  جيب -والنجاة
  ". ملوتا: الصارم

  ْرَمْدَه شَْرَمناْرڤَ
) ْبَهَچڤانْ (كِْرْشَن قائمة منذ زمن سحيق وهي شرعة ْدَهْرَم ْشَرَمناْرڤَ أن شرعة األسفار الـِڤديةؤكد ت

 طباعحبسب ال  املراتب األربعة للمجتمع البشريتخلق):"١٣\٤(بالذات الذي قال يف ْبهَچڤَْد چۤيتا 



 ضيف قائم منذ فجر احلضارة كما يْشَرَمناْرڤَن نظام  ابكالم آخر،". اليهإ ل املعزواملادية الثالث والعم
 بالقضاء الصحيح ڤيْشنو الغينشخصية اهللا تقوم عبادة :"موضحاً) ٩\٨\٣ (پورانَ ڤيْشنوكتاب 

 ، وعلىالغينشخصية اهللا  ةرضاهذا هو السبيل الوحيد مل. ْشَرَم و آنَْرڤَللواجبات املرسومة يف شرعة 
  ". وأربعة آْشَرَمنَْرڤَجتماعية املؤلفة من أربعة  االبنية جيد لنفسه مكاناً يف ال أناإلنسان

  َرڤَتاشاڤَْرناْشْرَرما
  پومانْپوروِشَن َپَره 

  َپْنْتهاڤيْشنوْر آراْدْهياِتى 
   كاَرَنْم-ُتوَش-ناْنياْت َتْت
  :تتضمن) ْرنَڤَ(جتماعية األربعة  االإن املراتب

؛ فرسانداريون وال اال همريياْزْتالـكَْش -٢علمون واملستشارون الروحيون؛ هم امل ةْبراْهَمَن الـ-١
 نَْرڤَان . الصناعةأهل ْز هم العمال وْدَرۤوش الـ-٤ياْز هم املزارعون ورجال األعمال؛ ايْشڤ الـ-٣

 .يةإنسان جتماعية بل مراتب طبيعية قائمة يف كل حضارة اهذه ليست بأحزاب سياسية أو
اعة يف ضمن كل مج) نَچوَڤ تَّْس(مفكرون يف مسار طبع األصالة يوجد ـِڤدي، حسب املفهوم ال

يف مساري جتار ومزارعون ) نَچوَرجُو  ( احلماسةطبعوعسكريون وسياسيون يف مسار أحناء العامل 
يؤكد ). نَچوَتُمو  (طبع اجلهل وعمال عاديون يف مسار )نَچوَتُمو  (طبع اجلهل و احلماسةطبع
  على الرغم من تدهور النظام العظيمْبَهَچڤانْصيغته األوىل تنبع من   أنْدَهْرَم ْشَرَمناْرڤَن عن افعودامل

ال عند تعاون هذه  ايف الواقع، ال ينجح اجملتمع. لذلك، هو نظام سليم ومناسب. الطبقية الوراثيةإىل 
 هبذا )١٣\٢\١ (نَپوراَچڤََت ْبهاتقول . التحقيق الروحي إىل املراتب الطبيعية للوصول

وفقاً ) ْدَهْرَم(هي قضاء تكاليفه  أعلى درجات الكمال اليت ميكن للمرء بلوغها نأ إىل خلصنا:"الصدد
   ). العظيمْبَهَچڤانْ(رضاء الرب َهري  اجتماعية واملقامات الروحية، هي االللمراتب
ا ريشاَمْبَرْه -١):َرَمآْش( روحية مقامات توجد أربعة ،)ڤَْرنَ(جتماعية األربعة  االاملراتب إىل إضافة

حياة  (َسنّْۤياَس - ٤؛ )عزلةحياة ال(َرْسْتَهى ْپڤاَن - ٣؛ )املتزوج(ْسْتَهى َهْچِر -٢؛ )حياة املريد البتول(
  ).الزهد

  لإلنسانية بفضلهادارة املادية النموذجية اليت يتسىن االجتماعية مبثابة االْشَرَمناْرڤَ بنيةاعترب اآلريون 
 ذا أرضى كل فرد اهللا بقضاء تكاليفه ايعم السالم والرخاء اجملتمع .عيد الروحيالص إىل رتقاءاال

ْز ريياْتَشة أو كَْمناْهعي الناس أهنم ْبريّد). ُموكَْش( النجاة حتقيق ويستطيع الفرد يف النهاية ،االجتماعية
صورهتا الفاسدة الراهنة  ْدَهْرَم يف ْشَرَمناْرڤَبوجود   املطلوبةالتخلق باألخالقبالوالدة فقط حىت دون 

) كَْرَم( العمل و)نَچو (طبع يف ْبهَچڤَْد چۤيتا أنه خلق املراتب األربعة حبسب الكِْرْشَنحيدد . يف اهلند



 ْدَهْرَم ْشَرَمناْرڤَوفقاً هلذه املعايري بعدم قيام جمتمع يسعنا اجلزم . الوالدة فحسباستناداً إىل وليس 
  ).َچكَلي يو(دي الراهن عصر احلديالباملفهوم الصحيح يف 

 بل كان ةلفيف العصور السا  جمرد مفهوم شكليْدَهْرَم ْشَرَمناْرڤَ، مل يكن األسفار الـِڤديةحسب 
 .ْبراْهَمَنةنصائح الـعمل ب قوي يصاحل  وجود ملكهم عوامل جناحهكانت أ. تشارن االنظاماً عاملي

هَري و طْيوْدهيْشْنْدَر و َشراَمَڤ و ْدْهرو  وَرْهالَدْپ و هوْتِرْپ امللوك أمثال نتذكر الروايات الـِڤدية أ
 ان عصر احلديد قد الـشاْسْتَرلكن كما تنبأت . ف السننيلو حكموا على شكل مثايل ألكْشيْترۤيَپ

  .األسفار الـِڤدية املشروح يف ْدَهْرَم ْشَرَمناْرڤَأفسد نظام 

   األربعةالـِڤديةتكاليف المراتب 
وعليه، ). ْبَهَچڤانْ(ْشڤََر  إيف املفهوم الـِڤدي يشبه اجلسم البشري أو جسمجتماعي  االإن اجلسم
ْز مبثابة شۤوْدَرياْز مبثابة البطن، أما الـايْشڤمبثابة الذراع والـكَْشْتريياْز الـ مبثابة الرأس والـْبراْهَمَنة

ق جسم آخر، وال أحد جتماعية، كما هي احلال يف مطل االيف البنيةتعترب كافة األجزاء هامة . الساق
  .األجزاءسائر  إىل اصة حيث أنه يوزع املعلوماتاخل تهمع ذلك، للدماغ أمهي. يهمل مطلق جزء

ل واحلواس والتسامح والبساطة والنظافة واملعرفة والصدق ونذر النفس تذكر الـِڤَدْز ضبط العق
العلوم فروع  أساتذة مجيع َمَنةالـْبراْهكان . ْبراْهَمَن الـخصالمن بني  واإلميان باحلكمة الـِڤدية
ال يوجد يف هذه األوصاف ما . حسان االجتماعية الـِڤدية وموضع االالـِڤدية وكهنة املناسبات
ڤيرب لقد خلق ". قدماء املشعوذين ...مثل "كانوا  الـْبراْهَمَنة نلة بأڤيرب القائيؤيد وجهة نظر ماكس 

كريزما "و" السحر" وصفهم بإستعمال كلمات مثل نالذي الـْبراْهَمَنةهالة سحرية بدائية حوال 
   ".الدم

 منوذجي املسلك مربياً  عرافاً ساذجاً يوزع التعاويذ بلْبراْهَمَن، مل يكن الـْشَرَمناْرڤَفلسفة  إىل إستناداً
إن املكتمل روحياً، هو على األرجح من :" هبذا الصدد لينويكتب. وميلك معرفة روحية أصيلة

أن قلة منهم يعيشون مثالية واسعة، حاله اليوم يف اهلند كما كانت على الدوام، مع صفات  إليه تنسب
ل موقعه ليصبح مبثابة احملور الرمزي اتبداس هال يبدو وجود نظري ميكن. على مستوى املثال احملتذى

   "جتماعية االللعجلة
 والسلطة والثبات يف العزم البطولة):"كَْشْترييا( فارسواجبات ال) ٤٣\١٨ (حتدد ْبهَچڤَْد چۤيتاكما 

.  حبماية الضعفاء وتوزيع الصدقاتكَْشْترييا قام الـ."عارك والكرم والزعامةوالدهاء والشجاعة يف امل
يف ْبهَچڤَْد چۤيتا . ل احلقيكان واجبهم القتال يف سب. الـشاْسْتَر بهممإملا  معمل حيتلوا مرتبة املعلمني

 كان من واجبه القتالذ  ا حثه على ذلككِْرْشَنن القتال لكعلى سبيل املثال، مل يرغب أْرجونَ ب
  .بوصفه كَْشْترييا



الزراعة ومحاية األبقار :"شۤوْدَر والـڤايْشياواجبات الـ) ٤٤\١٨(كذلك، تصف ْبهَچڤَْد چۤيتا 
ة  والقيام على خدمصناعة فواجبهم هو الشۤوْدَرْز؛ أما الـڤايْشياوالتجارة، هي واجبات الـ

  السبع اإلنسانحدى امهات اه كما أهنا تعدتسلياتيف ) ْبَهَچڤانْ (كِْرْشَنالبقرة تالزم و. "اآلخرين
حيمي .  وفق مقاييس اآلرينيوعليه، يعترب قتل البقرة مبثابة عمل بربري.  الـِڤديةالـشاْسْتَرحسب 

بوب واخلضار يف ْز مزارعون يقومون بإنتاج احلڤايْشيالـا.  كما حيمي امللك البشر األبقارڤايْشياالـ
مل يكن اجملتمع الـِڤدي متقدماً يف جمال الصناعة . مزارع القرى، وينهضون بأعباء رعاية البقر

وب ب أن يعيش سعيداً على قطعة صغرية من األرض يزرع فيها احل اإلنسانذ يف وسع اوالتمدن
 اإلنسان لعلى هذا النحو، حتل مشاك.  حسب املفهوم الـِڤديواخلضار ويرعى عليها ابقاره

ومن .  املال بل األبقار واحلبوب والزبدة واحلليبين، كلمة الثروة ال تعڤايْشيابالنسبة للـ. قتصاديةاال
الباً ما قايضوا هذه األشياء غاجللي أن هؤالء الناس عرفوا اجلواهر والثياب اجلميلة وحىت الذهب و

  .ملنتوجات الزراعيةبا
احلياة  إىل هم ميللديذ مل يكن  ااملراتب الثالث األخرى، إىل مات، فكانوا يؤدون اخلدشۤوْدَرْزأما الـ

يذكر  .تجارية لكن هذا ال يعين أنه ال يسعهم بلوغ اهلدف األمسىزراعية وال أو الفروسيةالثقافية أو ال
أو ) ڤايْشيا (ضيع الوالدة، نساء، جتارذ يب، وإن كان وإن من يلو"):٣٢\٩( يف ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرْشَن

  ."اهلدف األمسىإىل الوصول ، بإمكانه )شۤوْدَر (مالع
على الصعيد . كَْرَمحسب ما قدمت من   على بدن خاضع للظاهرة الكونيةالنفس الذريةحتصل 
هذه متكن بذات الوقت، . كافة الفوارق املادية األخرى إىل ضافة ا– تتالشى الفوارق املرتبية ،الروحي

  . العظيمْبَهَچڤانْشغال كلياً خبدمة وإرضاء ن اال اجملتمع منكل فرد يفاملثيلة املادية درجات ال

  الفروض في المقامات الروحية األربعة
لْكيا ڤَياْچ الـِڤدي يايرى املعلم. )رياشاْبَرْهَم( لبتت هو حياة املريد امل اإلنساناملقام األول الذي يدخله

نس يف أعماله وكالمه وفكره بكافة غماس يف اجلن اال يساعد املرء على عدمياْرشاْبَرْهَمأن نذر 
لذلك، يبدأ تطبيق هذا النظام منذ الطفولة قبل أن .  األمكنةمجيعاألوقات وحتت كافة الظروف ويف 

) ولَكچوروى هذا املقر يسم (املريب الروحيمقر إىل يف سن اخلامسة  يذهب األطفال. اجلنسفهم ي
  .حيث يدرهبم يف هذا النظام الصارم

 نزعات املريب الروحييراقب . غ شخصية املريد على مدى احلياةو هذا النظام يصإن التدريب يف
حيق له ترك و. اليت تناسبه متاماً) ڤَْرنَ(جتماعية  االوحيدد املرتبةأثناء هذه السنوات املبكرة وميول املريد 

سن اخلامسة  عندما يبلغ الفىت  ورعاية املعلم الروحي ليتزوج ويصبح رب عائلةرياشاْبَرْهَمحياة 



 بعد خضوعه هلذا  قيوددونهنا أنه لن يقع حتت أي ظرف، ضحية ممارسة اجلنس راد امل. والعشرين
  .التدريب

يَت أن املثقف يرى كل امرأة عدا زوجته أماً له، كما يرى ذْنَپ كْياَنشايذكر املعلم األخالقي الـِڤدي 
  .سواه كما حيب أن يعامله ملكية اآلخرين مبثابة نفاية على الطريق، ويعامل كل امرئ

 بنظر الـِڤَدْز ألن الدافع اجلنسي هو بالغ األمهيةإن وضع القيود على ممارسة اجلنس أمر أساسي و
 يالزم الفرد العامل املادي ويتعرض للتعاسات املادية عمراً بعد عمر. الرغبة املادية األكثر تقييداً لإلنسان

عتبار رغبة النفس الفردية  االْشَرَم بعنيناڤَْريأخذ نظام ء املشكلة، اإلحتو. ق اجلنسيبسبب التعل
شباع  اْشَرَم منطاً حياتياً يتاح بواسطته للنفسنا نظام ڤَْروفرجوهرياً، ي. العميقة اجلذور بامللذات احلسية

  .من خالل ضبط هذه الرغباتتدرجيياُ   النفس من الوثاق املادياكيكفل فكو. اهتارغب
مع ذلك، .  املقامات الروحية األخرىممنوعة عن باملتعة اجلنسية جازة ا)طَْهىَهْسْچِر(لدى رب العائلة 

ممارسة . ة بوقت واحدروحيال يةتصفحتقيق الكل شيء مضبوط حبيث يتسىن للمرء حتقيق رغباته و
 الـِڤَدْز بأن ال حتذر .ىطَْهَهْسْچِر هي احدى شروط زواج اجلنس إلجناب اطفال صاحلني فقط

 على الرغم من اجازة  أماً أو أباً ما مل يكن قد أصبح قادراً على تنجية أطفال من املوتن اإلنسايصبح
يعرب .  الطفل يبدأ عند بدء احلمل يف رحم األموجودصفاء . آْشَرَم باملتعة اجلنسية- طَْهىَهْسْچِر

املراسم الزوجان عن نيتهما بإجناب طفل مث يتممان مراسم تصفية وعيهما قبل اجلماع؛ وتسمى هذه 
  .َسْمْسكاَر-َچْرْبهاْدهانَ

ة عند بلوغ سن يبفصم صالته العائلالرجل يوصى ). ْپَرْسْتَهىڤاَن(آْشَرَم الثالث هو حياة التقاعد 
ملتزماً على حنو مثايل حبياة رب العائلة  حىت ولو كانعداد للحياة التالية  االاخلمسني بغية

يتوقف . دهز والطَْهىَهْسِرْچ هي مرحلة وسيطة ما بني حياة ْپَرْسْتَهىڤاَن. ) آْشَرَم-طَْهىَهْسِرْچ(
 لكن يسمح للزوجة مبالزمة زوجها )آْشَرَم-ْپَرْسْتَهىڤاَن (عزلةيف حياة ال يةاجلنسالصلة الزوجان عن 

 و ريشيِكَش و أماكن احلج املقدسة مثل َهْرْدواْر إىل سفر معاًاملفترض هبما ال.  مساعدة لهدورب
 إىل هذه بالسفر ن تعلقه مبنزله وعائلته وشؤون أعمالهع) ْتَهىْپَرْسڤاَن(عتزل يتجرد امل. پورَيو ْنداڤََن ِرڤْ
  ).اَسۤيَسنّْ( مقام الزهد  العائلية لتبينن كل الروابطعويف النهاية، يتجرد .  الصفيةاجاحمل
ْشَرَم، وكل من يتبع ناڤَْرجتماعية واملقامات الروحية  اال هو املعلم الروحي جلميع املراتبَسنّْۤياسّيالـ

يفاتح .  ألنه جتسيد للزهدالتقديرحيظى بأعلى مستويات . حترام له االالوصايا الـِڤدية ملزم بإظهار
مؤهالً  يصبحا عندم حتفال ِڤدي ايفعلى يده ) َسنّْۤياَس (زهدسلك ال ويطلب دخول َسنّْۤياسّيالرجل 
للون الزعفراين وحيمل عصا الزهد سيطة مصبوغة با مث يرتدي ثياباً بحيلق شعره. السلكهذا  لدخول

عندئذ، يعتربه الشرع املدين مبثابة املتويف وتصبح زوجته أرملة .  بعد أن يتبىن هذا املقام رمسياً)َدْنذَ(
  .االبن البكر إىل رمسياً حيث يوكل أمرها



يف قامة يد يف بادئ األمر اال اجلدَسنّْۤياسّيدرجة أنه جياز للـ إىل مع ذلك، فإن الروابط العائلية قوية
وبذلك، فإن أوىل . ليهإ ن منزله، ويقبل الطعام الذي ترسله عائلتهعكوخ على مسافة غري بعيدة 

 عن داهزيتوقف ال. َك وتعين من يعيش يف كوخَشاملراحل التقدمية األربع لسلك الزهد هي كوطي
. قرية أخرى لتعليم العلم الـِڤدي إىل هويتوج )َبهوَدَك(يف املرحلة الثانية قبول الطعام من منزله 

 العظيم ْبَهَچڤانْرمحة أمره إىل  َسنّْۤياسّي الـضوفي. آخر إىل وعندها، يؤمن حاجته بالتسول من منزل
كل من  إىل  ويبدأ بالتجوال غري احملدود إلعطاء التعاليم الروحية)ْرياشاراَجكاڤَْپري(ثة يف املرحلة الثال

رشاد  ا العظيم وأصبح قادراً علىْبَهَچڤانْ متاماً مبثابة اخلادم السرمدي لـ ق ذاتهيقبعد حت. يلقاه
  .وتعين الشبيه بالّتم) َسَرَمَهْمَپ(يف املرحلة الرابعة واألخرية  )چا يُّوْبَهكْيت(اآلخرين يف حب اهللا 

بينما  العظيم ْبَهَچڤانْالـّسنّْياسّي الذي يعتزل اجلميع ويستغرق يف التأمل يف ْبَهجاَنْندّي هو 
يف ) ْبَهَچڤانْ (كِْرْشَن حول ذلك، قال .آَنْندّي-طْهىريدين يدعى چُوْشاملالـّسنّْياسّي الذي يقبل 

الذي يشرح السر املطلق لتيمي، يضمن تطوره يف اخلدمة التتيمية ويف ):"٦٩-٦٨\١٨(ْبهَچڤَْد چۤيتا 
  ".هال يوجد يف هذا العامل خادم أعز علي من. يلّإ النهاية يأيت

 بعني مواقع الناس يف الظاهرة املادية خذ شىتبأ ترتيباً علمياً لترقية كل فرد ْدَهْرَم-ْشَرَمناڤَْرنظام ؤمن ي
 العظيم، وهذا التسليم هو ْبَهَچڤانْ ن منتهى أهداف التراث الـِڤدي هو التسليم لـ ا.عتباراال

  .التقليد الـِڤدوينيسفار وحمور األاليت تشكل  اْنَتمربيه

  مستهندون األوائلال
من أوائل أهل الغرب الذين قاموا بالتحقيق يف النصف األخري من القرن الثامن عشر  نيكان الربيطاني

ومن األفضل فهم أعماهلم األدبية يف سياق الدراسة التارخيية الواسعة للحكم .  الـِڤديةاألسفاريف 
  .الربيطاين يف اهلند

  لهندموجز تاريخي عن الحكم البريطاني في ا
 قيادةبواالغريق )  قبل امليالد٦٠٠عام (كان الفرس من أوائل الغزاة الذين مشلت فتوحاهتم اهلند 

أول قيام )  قبل امليالد٣٠٠( الفترة تلكيف تصادف و)  قبل امليالد٣٠٠عام (سكندر ذي القرنني اال
مرباطور  االتوسعت على يد االمرباطورية املاورية وتدعىْپَت چوْنْدَرَشورية هندية كربى اسسها أمرباط

  .أشوَك لتضم كافة أرجاء شبه القارة اهلندية، معتنقة الديانة البوذية
ْپَت، چو حىت جاء حكم آخر ألسرة  يف أعقاب زوال أشوَك بغزو اهلندختلفةقامت القبائل الشمالية امل

ملقاطعات غزو ابوبدأ العرب من املسلمني . توحيد قسم من البالد على مدى عدة قرونبوجنحت 



  وشكل قادة املسلمني املتعددين امرباطوريات منت وازدهرت حىت قيام يف القرن السابعاهلندية
  ".أكرب"مرباطورية املغولية وكان حاكمها الرئيسي اال

أول شركة جتارية وأقاموا حمطة هلم يف اهلند أثناء حكم ) ١٦٢٧- ١٦٠٥عام (أسس الربيطانيون 
اهلند  إىل وروبيني الذين وصلوا األكانوا من أوائلومث تبعهم الربتغاليون  أكربمرباطور  االچري جنلجهان

سلطة وأصبحت . قتصادية على املدن ذات املرافئ االكليز للسيطرةناإلوقد تنافسوا مع االفرنسيني و
وقد . مرباطورية املغولية االالشركات التجارية عن طريق عقد معاهدات مع احلكام احملليني، أقوى من

مت الشركات من قبل حكوماهتا حقوق التصرف وإحتكار املواد املنتجة واستثمارها باألسواق تسل
فازت شركة اهلند الشرقية التابعة لربيطانيا بالسيادة . التجارية؛ ورصدت جيشاً ضخماً من املرتزقة

ناطق وقد أحلقت الشركة م. ١٧٥٧ي عام پالّس بإقدامها على دحر اجليش اهلندي يف معركة املطلقة
مبمتلكاهتا عن طريق املعارك العسكرية أو املعاهدات اليت عقدهتا خالل القرن الثامن عشر مث سيطرت 

  . فأذعنت البالد ورضخت للحكومة الربيطانية بالكليةعلى اهلند
أفراد ديين بني التغيري الأحد على بعدم ارغاء اول األمر كانت احلكومة الربيطانية شديدة احلذر 

هذه السياسة حكيمة دائماً وعاقلة جداً لكي حتكم وتسود بضع مئات من بدت و. يالشعب اهلند
وهكذا استمرت شركة اهلند الشرقية يف . ثارة خواطر التمرد والعصيانابماليني اهلنود دون أن تتسرع 

وجهة نظر الشركة توافقت و) ١٨٠٥ و١٧٩٣- ١٧٨٦عام (حكمها حتت قيادة اللورد كورنواليس 
وقد وعد احلاكم العام مبوجب قوانني شركة اهلند الشرقية وهيئتها عام . نديةاهلياة احلزاء طريقة ا

ومهما ". يةدينالاملواطنني اهلنود يف ممارستهم محاية  والقرآن والـشاْسْتَرباحملافظة على أحكام  "١٧٩٣
 ةأظهرت الشركة محاس:"تطبيق هذه األحكام بسنةاجراء چرانت قبل يكن فقد كتب شارلز 

 حيث لقبائل الوثنيةا بنيبأقصى ما لديها من وسائل جنيل اال يف تقدميها وتعريفها  وإندفاعاًةكورمش
 عن افتتاح املدارس ١٨٠٨وانطلق الكاتب ذاته يشرح يف عام . "بينهم املصانع واملعاملأنشأت 

ابة جهد رئيسي وذلك مبث"ة ختلفيل باللهجات اهلندية املجناإلالتبشريية املسيحية، وترمجات للتوراة و
  ". حتت رعاية احلكومة الربيطانية يف اهلند لتعريف املواطنني باملسيحية

كان . ١٨٠٠ڤينست مسيث ثالث اجتاهات عريضة يف السياسة الربيطانية يف مطلع وصف املؤرخ 
تحسني طريقة احلياة اهلندية لكنهم أوصوا باحلذر الشديد خشية حدوث ردود فعل ب يهتمون نياحملافظ
  .ذ رأوا أن قلب التقاليد اهلندية ليس باألمر السهل افةعني

دماج على ن االضي إدخال األفكار والقيم الغربية ولكنهم تأملوا بتحقيقتشعر األحرار أن احلاجة تق
هوم حماولة تفهم وإقتراب ڤيد وكان ألتباع املذهب العقلي بقيادة جورج بركلي ودي. حنو تدرجيي
وكان . تفاع بصحبتهمن االمنألهل الشرق ال مناص ف أبطال املنطق نييوملا كان الغرب. جذري أكثر
يعين ) سواء أكانوا يف وطنهم أم يف اخلارج( معظم الربيطانيني يف القرن الثامن عشر عندمفهوم الدين 



زاء اهلنود خاضعاً ملفهوم  اوروبيني األالعنصرية دورها أيضاً وبالطبع كان مسلكلعبت و. املسيحية
. أدناها إىل  كل انكليزي أقام يف اهلند من أعلى الدرجاتدعتقاد عن االهذاتعزز  و- لعنصريالتفوق ا

د ويبدو أن اهلن:"١٨١٣اهلند عام  إىل  لدى وصولهزچوهكذا كتب احلاكم العام املاركيز هاستيه
 تزيد وال.. ال يبالون فيما يدور حوهلم، وعامناألوظائف  إىل أقرب ما يكونوا ة حمض، حمدودتخملوقا

   ".كلبأي  من ثرأكثقافتهم ومعرفتهم 
اهلند دون الترخيص أو املوافقة من احلكومة، وعكفوا على  إىل وقد جاء املبشرون من املسيحيني

- ١٨٠٦عام ( أسس اليكسندر دوف ."اخلرافات السائدة يف البالد"اهلداية والتبشري لنسف أعمال 
سنة مراكز للقيام باحلمالت الكربى ضد ال"ها الكلية االسكتلندية يف كلكتا، وقد تصور) ١٨٧٨
ملسيحية عن طريق احلاقهم اعتناق  اإىلالسكان احملليني حتويل وارتأى دوف هذا، ". ةاهلندوسي

 جبارية باللغة اكليز، وأصر على تعلم الديانة املسيحية كمادةن االباملدارس والكليات اليت يديرها
  .كليزيةناال

 سوى دونمن شيعة الذين ال يعّم) ١٨٣٤-١٧٦١عام (و وليام كاري ومثة مبشر آخر، معمداين ه
اهلند وطفق ينشر كل ما هو معاد للتراث الـِڤدي  إىل دخل خلسة.  يف املاءالبالغني وبالتغطيس

كبحه واحلد من نشاطه ألنه يشكل  إىل چالدرجة اضطرت عندها االدارة الربيطانية يف البن إىل حبماس
، وصفه احلاكم يچالية من اصدار كارصادرة كمية من املنشورات باللغة البنبعد م. خطراً سياسياً

ججوا أ واعته، مألوا حقدهم بنريان مستعرةذ هو ومج ا.. القادحسفيهبال"منتو اللورد العام الربيطاين 
نرياهنم دون حوار من أي نوع مستنكرين شعباً بأكمله جملرد اعتناقهم ديانة نشأوا عليها كما نشأ 

سلطة تدرجيياً الخرى واكتسبوا  األستقوى كاري واهليئات التبشرييةأو". هم وعلموها ألبنائهمآباؤ
  .ذن للقيام حبمالهتم دومنا ترخيص من احلكومة االوأصبحوا أكثر عدوانية وتعدياً، حىت نالوا

ملوا يف زاء التراث اهلندي وع ااذ موقف حمايداختوقاوم املبشرون بضراوة مسعى احلكومة الربيطانية 
  الـِڤديةاألسفارزدراء واستهجان ابمل يترددوا .  املسيحيةإىلتفاؤل لتحويل كامل جلميع اهلنود 

  ". تسلية األطفالل ةدوقصم" كأشياء باطلة وسخيفة"
أن تتبخر الروايات اخلرافية املقدسة ب خيفون توقعاهتم نادراً ما كان املربني:"يّنس اوكتب املؤرخ أرثر

يقاف الدين  الكن".  مع موجة املعرفة الغربيةل وجترف أسس املعتقدات الشعبية، بعيداًالشرقية أو تنح
مترد املرتزقة  إىل ١٨٥٧بصورة قسرية وممانعة العقيدة مزقت العالقات اهلندية الربيطانية وأدت عام 

  . اهلنود يف اجليش الربيطاين



  أوائل العلماء وطالب المعرفة
وهؤالء العلماء وطالب املعرفة . ستهندون األوائل من املستشرقنير املوهكذا بلغ الوضع، عند ظه

 مل يشكلوا فريقاً أكادميياً أو سياسياً موحداً بل كانوا خليطاً من احملافظني األسفار الـِڤديةللتربية و
وكان السري وليام جونز أول بريطاين يلم باللغة . حرار واملتطرفني من دعاة التغيري األساسيواأل

احلضارة "انتقد املؤرخ الربيطاين جاميز ميل نظريته عن وكريتية ويتضلع هبا وبدراسة الـِڤَدْز، السنس
، ذلك أن ميل كان يرى أن الشعب اهلندي مل يتقدم، وأن دعواهم عن املاضي اجمليد "الرفيعة الشأن

  ... جمرد وهم تارخييتكان) اليت دعمها بعض املستهندين األوائل(
القاريء الغريب، ستوضح العبقرية الـِڤدية القدمية، وسريفع  إىل إن ترمجة الـِڤَدْزويف مطلق األحول ف

ينبغي التنبه :"پرى ميننيومن جهة أخرى، كما أعلن أو.  املعرفة مكانة اهلند الفكرية يف الغرببطال
سيحياً فقد كان كل رجل م. ليسوا بربيطانيي اليوم شبه الوثنيني) طانيو القرن السابع عشريبر(أهنم 

  ". وكان من واجب املسيحيني غسل الوثنية بدماء احلمل
عجاهبم بالتراث الـِڤدي الذي كانوا به حيققون، وإن بدا أهنم ابعض العلماء األوائل أبدى مع ذلك، 

  .ظلمة احلرم الديين للوثنيني إىل خيفون أنفسهم أول األمر كحملة مشعل املسيحية
وتوماس ) ١٨٣٦-١٧٤٩(وشارلز ويلكينز ) ١٧٩٤-١٧٤٦(ويعترب كل من السري وليام جونز 

وكان األول جونز قد تعلم الدراسات . اآلباء احلقيقيني للمستهندين) ١٨٣٧-١٧٦٥(كولربوك 
 إىل وباإلضافة. ، ويقال انه أمل مبا يقرب من ست عشرة لغة جبامعة اوكسفوردالشرقية ولغات اخرى

وتوجه السري . م آداباً شرقية متنوعة كما مارس احملاماةما تقدم، كتب عن قواعد اللغة الفارسية وترج
 رئيساً مدى ضحىچال وأسيوية للبن حيث أسس هناك اجلمعية اآل١٧٨٣كلكتا عام  إىل وليام جونز

 إىل  من األعمال األدبية السنسكريتية وقد ترجم عدداً. يف أعقاب تعيينه قاضياً للمحكمة العليااحلياة
لقرن الثامن اقاته األدبية يف تيك اللغات تدل على علو كعبه كأحد أعظم عقول كليزية وحتقين االاللغة
القدح أو ذم ديانة الغري، ومل يطمس التربية الـِڤدية اليت كان  إىل مل يكن السري وليام لينحدر. عشر

وكان يف رأيه أن قصص الشرق كهاتيك القصص الواردة من اليونان أو روما .  على األخصيقدرها
شادة  االوال مناص من. كليزية وتثري العقل البشري اثراءأًن اال، يف وسعها أن تغين التقاليد)ميةالقد(

بالقصة "وعليه، وصف ْبهَچڤََت پورانَ ." مسيحياً مؤمناً وخملصاً"مبوقف السري وليام جونز فقد كان 
 إىل ملسيحية اليت وردتاجيل اناألوأشاع أن ْبهاَچڤََت پورانَ أقتبست من " املرقشة الزاهية األلوان

طعيم من الرواية القدمية لـ  ترسخت لديهم بالتلقيح والتيتوأعيدت على مسامع اهلنود ال"اهلند 
وبالطبع فقد انتفت هذه النظرية وافتضحت ".  الذي كان أبولو اليونان)كِْرْشَنأحد امساء (َڤ ِكَش
  . أمد بعيدسبق والدة املسيح بت كِْرْشَنتاريخ عبادة ن أل



احد اشهر عامل سنسكرييت يف زمانه، حيث تلقى ):"١٨٦٠-١٧٨٦عام (وصف ايتش ايتش ويلسون 
وما لبث أن اصبح . اهلند ملتحقاً بقسم اخلدمات الطبية لشركة اهلند الشرقية إىل ثقافته يف لندن ورحل
ة دون بي خدماته الطلُْحومل َت) ١٨٣٣- ١٨١١ما بني (چال سيوية ملقاطعة البنامني سر اجلمعية اآل
 ١٨٣٣سنسكرييت مث اصبح استاذ اللغة السنسكريتية يف جامعة اوكسفورد عام -نشر قاموس انكليزي

 ومديراً للجمعية االسيوية امللكية عام ١٨٣٦وأضحى املشرف على مكتبة احلكومة اهلندية عام 
لسفية ظمة الدينية والفناألوحماضرات عن  نَپورا وتتضمن كتاباته دراسات حول ڤيْشنو ١٨٣٧

وحرر عدداً من التراجم " تاريخ اهلند" كما ساعد ميل يف كتاب .َد وغريهاِڤْچ للهندوسية و ِر
كما نادى الربيطانيني بالتوقف عن محالهتم إلرغام اهلنود على التخلي عن تقاليدهم . لآلداب الشرقية

حملافظة على األفكار  اىلإوكان يبدو بطالً ازاء املبشرين بنظر اهلنود ألنه يدعو . وطقوسهم الدينية
ومع ذلك، فقد يصيبنا بعض الذعر اذا ما تلمسنا دوافعه اليت تدعوه أن يسلك سبيل الدفاع . الـِڤدية

  :يليأعمال  من كتابه ٨٠-٧٩ جند يف اجمللد الثاين الصفحة .عن التربية الـِڤدية
نظاماً متزناً ومترابطاً على ليكم، تدركون أن الدين اهلندوسي ليس إ همن التقرير العام الذي أرسل"

وعدا بضعة نصوص .  يغلب عليها التناقضتلفةاالطالق بل مركب ومتنافر ومؤلف من عناصر خم
 من العبث حماولة. قدمية، فإهنا اضافات الحقة واسعة غري شرعية وتتصف بالطبيعة الشريرة واملخزية

على الرغم من البنية الفوقية وف تبقى غلبية الشعب، ذلك أن معتقداهتم قائمة على اجلهل، وسأ هداية
  ".  دون هدم البنية التحتيةسخفها وعفونتها

الثقافة املسيحية حمل الثقافة الـِڤدية، واعتقد اعتقاداً جازماً بوجوب احالل وشعر ويلسون يف النهاية 
افظة على ويف اسلوب احمل. ساعده على قلب املفاهيمي باألعراف والتقاليد اهلندية ستام الملامأن اال

كان يدرك أن ). اليت كانت حتكم البالد(التراث بصورة ملطفة بدا وكأنه صدى لشركة اهلند الشرقية 
ليق الذكي التايل يف نفس ع، فكتب التبسهولة الشعب اهلندي لن يتخلى عن تراثه التقليدي

چورو يف  على -العلياتكال على املراجع  االضرورة إىل بالكلية نيةتنزع التربية الـْبَرْهَم:"كتابال
م على احلفظ الغييب دون أن ل املتعْبراْهَمَنيعتمد الـ.  وعلى الكتب يف الدرجة الثانية األوىلالدرجة

نه يلوذ بالذاكرة، ويستشهد بالنصوص على حنو غري حمدود وبثقة  اقحام فكره الشخصي؛ ايتجرأ على
ت حديثة ناپوراالـات بشر، وعادية للغاية، وأن هي كتابالـِڤَدْز قتناعه أن  اري للغايةسمن الع. عمياء

طاملا أن له أذناً تسمع  مراجعه إىل يلجأو. حترام االالعهد وغري شرعية، أو حىت أن الَتْنْتَر ال تستأهل
تفاهة ذاً عرض  امن املهم. قناع االاملراجع دون املنطق وتسمع امالء حكيم مشهور دون عوامل

  ."مراجعه
بالنسبة ملذاهب ". عناداً وإصراراً يف تشبثهم مبعتقداهتم"ع الـِڤَدْز قد يظهرون وحذر ويلسون أن أتبا

وكان يأمل عن طريق ". النظر وعلى األخص اولئك الذين يتأملون يف الطبيعة وحالة النفس البشرية



اجلهد املتواصل واملستلهم، أن سيف احلق املسيحي سوف يظهر التضليل واملنطق املغلوط للنظام 
قام بإلقاء سلسلة حماضرات عامة لتحسني وتنمية قضيته و". يف الفكر الـِڤدي" ول ظاهرياًاملعق
وكان يقصد من . ستاذية للتربية السنسكريتية يف جامعة اوكسفود األصفه أول من تسلم كرسيوب

 جنية استرليين جائزة للطالب املرشحني لتقدمي أفضل نقد ٢٠٠ختصيص مبلغ " احملاضرات تلكوراء 
  ". دحض ينقض الديانة اهلندية ونظامهابل 

وكانت مؤلفات ويلسن مليئة بعبارات من هذا القبيل وتشمل اسلوباً مفصالً إلستغالل نفسية البيئة 
حنيازه وتعصبه،  اأما اليوم فقد ظهر.  الروحيمربيهة بني املريد وكاذب عالقة تكلفالـِڤدية، وذلك ب

 كاذبةباملؤهالت العلمية الاتات مدعومة بوثائق تدين ويلسن  سريكن اثب. آر.پيوقدمت مؤخراً ناتايل 
ى أن اعماهلم ع توفوا، واّدني معظم مؤلفاته اهلامة كانت خمطوطات مؤلفنحيث أ:  التأليفهإنتحالو

 عن الـپورانات كتب حتليال:"م بإحباثها كما يذكرتعود له، وكذلك األعمال الكتابية دون أن يقو
   ."دون أن يقوم بقراءهتا

 .چولد يف ديساو وتعلم يف ليبزبي) ١٩٠٠-١٨٢٣( ماكس مولّير .ومثة مستهند رائد شهري هو أف
انتدبته شركة اهلند الشرقية . ١٨٤٦انكلترا عام  إىل  قبل عودتهَشَپِدتعلم السنسكريتية وترجم هيتُو

ا وعلم األساطري َد، وأقام يف اوكسفورد حيث وضع العديد من املؤلفات عن امليثولوجيِڤْچ لترمجة ِر
ة أعماله اليت جاءت يف اثنني ومخسني جملداً عن الكتب املقدسة لاشتهر مولّير لسلس. والدين املقارن

  .١٨٧٥للشرقيني وقد تفرغ للتحرير عام 
اصبحت اهلند أكثر استعداداً لتقبل املسيحية، من روما :"صديق له إىل  كتب مولّير١٨٧٦ويف عام 

اهلند كمبشر ألن ذلك  إىل وأضاف أنه ال يود الذهاب". ما القديس بولسليهإ واليونان عندما وفد
أود أن اعيش لفترة عشر سنوات يف "وأن ما يفضله يف هذا الظرف . سيجعل منه عالة على احلكومة

ذا ما كنت أصلح للقيام اهدوء تام وأن أتعلم لغة القوم وأن اسعى إلجياد اصدقاء، ومن مث سوف أرى 
ة بالطبقة الشريرة القدمية للكهنة اهلنود، ومتهيد الطريق إلدخال التعاليم املسيحية بدور ما لإلطاح

  ". هلةالس
من أن احلضارات اآلرية قد آو" خرافة"و" كاسطورة آرية"الفلسفة الـِڤدية  إىل وقد ينظر مولّير

تعلم   إىليبدو من التاريخ أن اجلنس البشري ككل احتاج.. "تطوير املسيحية وساعدهتابسامهت 
أن الديانات القدمية يف :"واستطرد مولّير قائال".   املسيحيةقتدرجيي، قبل أن حيني اآلوان لتقبل احلقائ

  ".  لتقبل املسيح، وذلك لكثرة اخطائهاهيئةالعامل رمبا سامهت يف التمهيد والت
-١٨٦٩(أما خليفة ويلسون على مقعد بودين يف جامعة اوكسفورد فكان السري مونّير وليامس 

ألقى . الذي ولد يف مومباي وأهنى دراسته يف كلية شركة اهلند الشرقية مث قام بالتدريس فيها) ١٨٩٩
 عند تعيينه "تها باألعمال التبشريية يف اهلندصلدراسة السنسكريتية و"حماضرة مفتتحاً دراساته بعنوان 



ضاً كتاباً امساه اهلندوسية كما كتب مونّير وليامس أي. ١٨٧٠كاستاذ للسنسكريتية يف اكسفورد عام 
وهو معروف لدى طالب القرن . وقد نشرته وقامت بتوزيعه مجعية امناء املعرفة املسيحية) ١٨٩٤(

 ٢٥كما أنه خصص . كليزي الذي وضعهن اال-العشرين من املستهندين بفضل القاموس السنسكرييت
وجنح . األسفار الـِڤديةاث وإلجياد مؤسسة يف اكسفورد لنشر املعلومات وبثها حول التر"عاماً 

 ومل يوافق مونري وليامس على رأي ميلّير القائل أن ١٨٩٦افتتاح املؤسسة اهلندية الرمسية عام ب
  :ت لتقبل املسيحية بل كتبهيأ الـِڤدية مهدت والـشاْسْتَر

 سجام معن االليس مثة شك أنه من اخلطإ اجلسيم ارغام الكتب املقدسة لدى غري املسيحيني على"
وأن . يل املسيحي هو نتاج التطور الديينجن االأن بعض النظريات العلمية حول التطور، ومن مث التنويه

كلها تبدأ بوميض من النور احلقيقي، . جتاه اخلاطئ االالكتب املقدسة غري املسيحية هي سبل يف
  ". وتنتهي يف حندس من الظالم

وجوب احلاجة ب التبشريية مقتنعة بصورة جازمة انيبدو يل أن هيئات:"واستطرد مونري يف نفس الكتاب
املذاهب الزائفة اليت يتوجب على املاسة لدراسة هذه األعمال الفكرية، وأن تكون على اطالع تام 

كيف ميكن جليش من الفاحتني الغزاة أن يفوز بأي حظ من النجاح يف أرض العدو . عليهم حماربتها
ن معرفة بكيفية حتويل بطاريات املدافع اليت بفضلها يهزم قع عدوه وقوة قالعه ودوامبوإملام دون 
  ". العدو

چ، چزبريولد يف كون) ١٨٧٢-١٨٢٠عام (ولدستكر چومثة مستهند آخر من األوائل هو ثيودور 
وعقب استقراره يف . وتعلم يف بون بأملانيا، حيث درس السنسكريتية والفلسفة واللغات الشرقية

.  كاستاذ للغة السنسكريتية يف جامعة لندن وبقي مبنصبه هذا حىت وفاته نال تعيينه١٨٥٠انكلترا عام 
كر عدداً من املؤلفات عن األدب السنسكرييت، وأسس مجعية نشر النصوص چولدستكتب 

قاموس االعالم اهلندي يصفه . عدد من الدراسات وأحباث تتعلق باهلندبكما أسهم . السنسكريتية
الشعب اهلندي حتمل عبء الديانة أن چولدستكر واعترب . ي القدمي اهلندوس األدبكمصدر يعتد به يف

، اقترح اعادة تعليمهم وفقاً لكلذ". زدراء واإلستخفاف والسخرية االليهمإ واليت جلبت الـِڤدية
أن وسائل مقاتلة ذاك العدو سهلة يسرية ومنيعة بوقت ":چولدستكر يكتبومضى . للقيم االوروبية

كتابات مستوحاة من :"يف مؤلفه". النامي يف أدبه القدمي على حنو صائبوهي تلقني اجليل :"واحد
  وكان يهدف من جراء ذلك أن يعرض.األسفار الـِڤديةچولد ستكر على صالحية محل " اهلندوسية

بادة كتبهم املقدسة، وأنه  الجيل اجلديد من اتباع الـِڤَدْز أنه قد متكن بفذلكته العلمية وحذلقته منل
  .عتناق القيم االوروبية وبالتايل تطوير سلوكهم ام تقدير ختصصه عن طريقيقتضي عليه



وعلى أية . األسفار الـِڤديةمما يرثى له، أن منطق الطائفية قد تراكمت سحبه يف بداية دراسات 
ات أو حتاليل عند قراءة نظريحيسن بالطالب أن يذكر االحنياز الكامن وراء األحباث الالمعة حال، 

  . األوائلاملستهندين

  تأثيرهم على الدراسات الحديثة
 أو يتنكر األسفار الـِڤديةألفضل من يدحض "مل تعد قطعاً دوائر الكلية السنسكريتية متنح جوائز 

يجد أن ، سويف الواقع، عندما يتناول املرء مناذج من الكتب الشائعة اليوم لعلماء الـِڤَدْز. "ملقوماهتا
املعجبني بتقاليد التسامح يف الدين "و" اصدقاء اهلند"و" اطفني الغرباءباملتع"املؤلفني يصفون أنفسهم 

  ".الـِڤدي
 مبثابة ةوقرموليس أقل من أن نذكر أن األطروحات الرئيسة لبعض املستهندين من املبشرين ما زالت 

 وليامس ومولّير وغريهم قد خلفوا انطباعاً دائماً حول كيفية وجوب-جند أن مونّيرو. حقائق عالية
اسس اعادة بنية ماضي :"حسب ما يكتب ثيودور دى َبري رواداً، أهنم كانواجملرد  الـشاْسْتَردراسة 

أساتذة كالسيكيني بارزين ذوي صبغة معينة مبا يف ذلك السري وليامس ترسخت على يد اهلند قد 
  . "الذين هلم فضل كبري..  وويلسون كول بروك وجيمس برنسب وجونز

ستنتاجات تكن التوقري الهم يتغلب لكن ما زالت أساتذة العصريني للـِڤَدْز األال جند املبشرين بني
  .م التناسق واإلتزان يف النصوصانعدا ب الـِڤديةاألسفار الذين وصموا املستهندين األوائل
بعد افناء عمري بدراسة الكتب :"٣٥- ٣٤.  ص كتاب الفكر الديينوليامس يف-كتب السري مونّير
اهنا تبدأ بالكثري من الوعود وشرارات من بريق . ضطراً أن اعرب عن رأيي علناً فيهاالـِڤدية أراين م

الفساد والشوائب  إىل لكنها تنتهيمن وقت آلخر احلق والنور، وبأفكار سامية حول مصدر احلقائق 
  ". احملزنة

 يعتربوها جزء مع العلم أن أئمة الـِڤَدْز" الـپورانات"إن الباحثني اليوم كأسالفهم حيطون من قيمة 
على مولّير عمل ":دارس استثنائيوقد علق مؤخراً عامل باحث يف كتاب .  الـِڤديةالـشاْسْتَرمن 
مفهومه حول تاريخ اهلندوسية الذي "أما . لكنه فشل" صيغة وشكل أنقى" إىل  العقيدة الـِڤديةريغيت

  ". ، فما زال قائماً يف صورة معدلة...سمى بالصورة الـپورانيةتبني صورهتا الـِڤدية وما تناقضاً ميثل 
العديد من الباحثني اليوم يدرسون الـِڤَدْز على اهنا بالضرورة خرافات ما برح ذلك،  إىل وباإلضافة

بكالم آخر، دحض الباحثون وانكروا ما . دينية وأن الـپورانات ال تتوافق حىت مع اخلرافات الـِڤدية
 تشكل وحدة متوافقة ومتكاملة وأن الـپورانات تتبوأ الـِڤدية األسفار من أن –الـِڤَدْز  أئمةأكده 

ألغيناها فإمنا وإذا لكن حيث ان الـپورانات هي اليت تثبت التوحيد باحلجة والربهان، . املنزلة العليا
  .نكون قد ألغينا جزءاً من الصورة الـِڤدية للحق املطلق



 ينقصها  الـِڤديةاألسفارعتقد أن تن نتوقع، الطالب يف هذه األيام كما نود أأغلبية وبالطبع، فإن 
وغالباً ما يسمع الطالب يف بداية دراسته للهنديات، أن املراجع الـِڤدية . جيازية االالوضوح واخلالصة

 سوى رغبة يف الوجود األزيل الذايت، وأن اهللا واملالئكة ت ليسزليةوأن األ. غامضة مبهمة أو مريبة
  . سوى اساطريواسيل

 من ٢٦. وقد كتب موريس وينترنيتز يف ص. مؤلف ومصنف الـِڤَدْزڤْۤياَس ِدڤََ ذكر  الباًال يرد غ
يانا يرد اسم عراف ح غري معروفة لدينا، وأنه أ الـِڤديةاألسفارجملده األول من كتابه أن امساء مؤلفي 
 ڤْۤياَسأن .. وذكسرث األيعتقد:"تب ونترنيتز هذاايعلق الك". خرايف من األزمنة البدائية ليسمى مؤلفاً
؛ وهو )العصر احلايل( وكان يف مطلع عصر احلديد َمهاْبهاَرَتنفسه هو الذي صنف الـِڤَدْز، ووضع 

وهكذا يرفض ونترينتز . " بالذاتڤيْشنو الثماين عشرة، وأنه صورة هللا اجمليد الـپوراناتمؤلف 
من احملتم ان  نرين حمتملني مدعياً أ ِدڤََ، ويتابع ملناقشة مؤلفني آخڤْۤياَس من قبل تصنيفهااحتمال 

أن الدليل الـِڤدي  على الرغم من )ڤَتاَرأ (وجه نزيل ه تعتربالـپوراناتما دامت خرافة  ِدڤََ ڤْۤياَس
ڤايتّ زوجة ْتياڤْۤياَس ِدڤََ يف رحم َسومن مث ظهر ":األسفار ِدڤََ هو املؤلف احلقيقي هلذه ڤْۤياَسجيزم أن 
 إىل فروع متعددة وأغصان  عشر هللا،، وهو الذي قسم الـِڤَدْز الواحدةةالسابعة نزليف ال موينَپراَشَر 
  ."فرعية

. جملرد اهنا متعالية" اسطورية"بل الشخصيات والنصوص الـِڤدية مريبة تصبح وعلى هذا النحو، 
اهتا خرية تشرح ذلك العامل املتعايل، وان رفض بيان األينبغي ان يدرك طالب الـِڤَدْز بوضوح أن هذه

ح وليترك تفنيتعني على املرء أن يقارب الـِڤَدْز بعقل م. على هذا األساس هو يف الواقع هزمية ذاتية
  ".الفساد والرجاسات اليت تستدعي الرثاء"الـِڤَدْز تتكلم عن نفسها وإال ستكون خليطاً من 

لروحية للـِڤَدْز وغالباً وما برح الكثري من الباحثني يف هذه األيام، يقللون من الوجودية والصالحية ا
  ).َشْبَد(يضاح عن سبب تغليب املعرفة التجريبية على املعرفة الروحية  ادومنا

 بلطافة لكن بثبات وقد ورثوا من حتيز ستمراراالإىل هذه األيام  على هذا النحو، يعمد املستهندون
، فإنه يصب "جتريبياً"بل أصبح " إجنيلياً"املستهندين األوائل ما ورثوه، وإن يكن حتيزهم األخري مل يعد 

  .يف قناة واحدة
لقاء  امع كل التقدير للجهود اجلديرة بالثناء اليت يبذهلا التجريبيون، فإننا نقترح على الطالب أن حياول

 األسفارسوف يستفيد طالب  . من خالل الـِڤَدْز نفسهااألسفار الـِڤديةنظرة جديدة على 
 بوضع تراث  األصلية، وإىل شروحات أئمة الـِڤَدْزالـشاْسْتَر األولية، املصادر إىل  يف العودةالـِڤدية

وعلى هذا النحو، ودون فكر مسبق أو . املستهندين الربيطانيني األوائل جانباً ولو بصورة مؤقتة
تعصب ما، سوف يتسىن للطالب أن يقدر بشكل أفضل، ما تعرضه الـِڤَدْز من معرفة متعددة 
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