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مقدمة

ومن مستحيًال، األمر هذا يَرون قد كثريون كلمة؟! ألف ٣٥ حوايل يف الهندية الفلسفة
اثنان يتناول لن العمل، هذا مثل تأليف ويحاولون يقتنعون قد الذين األشخاص أن املؤكَّد
لتطويع اتَّبعتُه الذي املنهج األول الفصل يف رشْحُت وقد نفسها. بالطريقة املوضوع منهم
من األساسية فاألهداف حال، أية وعىل الكتاب. هذا أغراض لتناسب املتنوعة املادة هذه
أكرب موضوع إىل املهتم القارئ وتوجيه نبذة، إعطاء هي ا» جدٍّ قصرية «مقدمة سلسلة
يف املوضوع هذا مثل وجعل شامل، نحو عىل تغطيته للكتاب يمكن مما تعقيًدا وأكثر
هذا يثري أن وآُمُل هداها، عىل ُت ِرسْ التي الخطة هي هذه كانت املبتدئ. الشخص متناول
الذي للعالم ا جدٍّ مختلفة تفكري أساليب تقديم ناحية من أوًال أيًضا؛ القارئ تفكري الكتاب
أجل ومن فيه. التحقيق من مزيد إىل باملوضوع املهتمني دفع ناحية من وثانيًا فيه، نعيش

الكتاب. نهاية يف بقراءتها امُلوَىص اإلضافية بالكتب قائمة توجد الهدف هذا
مكتوبة بنصوص باالستعانة العمل وعند تمهيدية، بطريقة فلسفيٍّ فكٍر تناوِل عند
استخدام إىل الحاجة وهما أال عمليَّتنَي؛ مشكلتني املؤلف يواجه املؤلِّف، لغة بغري
الكلمات لرتجمة املثىل الطريقة وكذلك الفلسفية، باملوضوعات مرتبطة تقنية مصطلحات
الحدود، أضيق يف التقنية املصطلحات استخدام حاولُت وقد ية. النصِّ واالقتباسات املفتاحية
استخدام للغاية املهم من يكون التي األجزاء يف ملعناها ة مفرسِّ يَّة نصِّ مربعات وضعُت لكني
أن نتذكر أن يجب حال، أية وعىل به. املبتدئ تعريف األمر يتطلب حني فيها املصطلح

إليه. تشري ما فهم من أهمية أقل نفسَها املصطلحات معرفَة
ترجمتها يمكن ال املفتاحية الكلمة تكون األحيان بعض ففي بالرتجمة، يتعلق وفيما
األصلية بصيغتها تركتُها الحاالت هذه مثل ويف املعنى، واضِح نحٍو عىل املستهَدفة اللغة إىل



الهنديَّة الفلسفة

غرابة من ينزعج أال القارئ من أطلب أن وأود الباليَّة. أو السنسكريتية باللغة املكتوبة
واإلغريقية الالتينية يف الحال هو كما — والعلوم املعرفية املجاالت فمعظم الكلمات؛ تلك
والتكنولوجيا والفيزياء، والرياضيات الثقافية، أو اللغوية الكربى الرتاثية واألعمال
التي األساسية املصطلحات من القليِل وتعلَُّم قبوَل تتطلب — الكمبيوتر وعلوم املعارصة
حالة كل ويف الكتاب، هذا يف العدد قليلة املرتَجمة غري والكلمات البداية. يف غريبة تبدو قد
الكلمات هذه فيه املستخدمة الواضح السياق أن أعتقد الكلمات هذه ورود حاالت من

فهمها. عىل القارئَ يساعد سوف
مشكلة تظهر أولية نصوص من طويلة مقتطفاٍت اقتباَس األمر يتطلَّب وعندما
االلتزام أن يف فقط ليست والفكرة املقتطفات، لهذه الحرفية الرتجمة بكيفية تتعلق أكرب
صعبة لغة إىل األحيان أغلب يف يؤدي األصيل النص صياغة وطريقة النحوية بالقواعد
اللغة يف معنًى ذو مرادف لها ليس ببساطة النص كلمات من كثريًا أن يف وال ومتكلَّفة،
املقصود. املعنى إيصال يف الغالب يف تفشل الحرفية الرتجمة أن يف أيًضا بل إليها، املرتَجم
اللغة إىل األصلية الفقرات نقل ل يُفضَّ أنه وجدت االعتبار، بعني األمور هذه كل أخذ وبعد
عادي أسلوب استخدام حاولت السبب ولهذا ذلك؛ أمكن كلما مفهوم بأسلوب املستهَدفة
بدًال الصياغة إعادة عن الحاالت بعض يف أُحِجم لم املعنى وضوح عىل وحرًصا معارص،
املفاهيمية النقاط توصيل هو هديف كان العموم، ويف للغاية. رسمي نحو عىل الرتجمة من
إذا — للُقرَّاء ويمكن الوضوح. من ممكن قدر بأكرب املقتَطف الجزء عليها ينطوي التي
أو املقارنة، بغرض إما النصوص؛ لهذه منشورة أخرى برتجمات يستعينوا أن — شاءوا
هذا يف الواردة النصية املعالجات أو الرتجمات وكل للنص. بديلة معالجات عىل االطالع

ذلك. خالف أذكر لم ما بي خاصة الكتاب
عىل يل لتشجيعه أكسفورد جامعة مطبعة من ميلر جورج إىل بالشكر ه أتوجَّ أن أود
عىل ميلر ترييس إىل أيًضا الشكر ه وأوجِّ واقرتاحاته. اللطيف ولتوجيهه الكتاب، هذا تأليف
كينجز كلية إىل االمتنان بوافر وأتقدَّم التحرير. عملية خالل بثمن تُقدر ال التي نصائحها
فيه كان وقت يف الكتاب هذا لتأليف سنة ملدة إجازة بأخذ يل لسماحها لندن يف كوليدج

األولِيَّة». «األبحاث من ضخم َقْدٍر لنَْرشِ هائل ضغط تحت األكاديميني كل
وجاي ستور، وسيسيليا أندرسون، مورييل إىل أيًضا الشكر من بكثرٍي ه وأتوجَّ
عليها، والتعليق للكتاب األصلية املسوَّدة قراءة يف قضوه الذي الثمني وقتهم عىل واتسون؛
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مقدمة

الزميل جومربيتش، ريتشارد إىل النهائية. النسخة عن املسئولية كامل أتحمل أنني كما
هذا سياق يف فقط ليس والدعم، والنقد النصح من الهائل القدر عىل لك شكًرا والصديق:
رائًعا مقياًسا آراؤها كانت طاملا التي باملر لكلري بالشكر أيًضا وأدين وحده. املرشوع

السابع. الفصل أُهدي وإليها والخواطر، األفكار معها وتبادلُت أعمايل، لنجاح
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اللغاتاملستخَدمة عىل مالحظة

السنسكريتية اللغة وهما: الهندي، الرتاث ِقبَل من مستخدمتني لغتني الكتاب يتناول
عىل أطلقوا أناس هاجر عندما الرتاث بدأ األوىل، الفصول يف موضح هو وكما الباليَّة. واللغة
منذ الحالية، باكستان طريق عن الهند، شمال إىل أوراسيا وسط من اآلريِّني اسم أنفسهم
الشعائرية ممارساتهم حفظ يف استخدموها التي اللغة وكانت امليالد، قبل السنوات مئات
يِد عىل «الكالسيكي» شكلها يف الحٍق وقت يف اللغة هذه نُظِّمت وقد السنسكريتية، هي
اللغات تاريخ يف السنسكريتية اللغة وتُعرف الرابع). الفصل (انظر بانيني يُدعى نحويٍّ
الهندية. الفلسفية املواد معظم بها ن املدوَّ اللغة وهي القديمة»، «الهندو-آرية باللغة
متنوعة أخرى صوٌر — الكالسيكية السنسكريتية إىل باإلضافة — ظهرت الوقت وبمرور
الوسطى». «الهندو-آرية اللغات باسم إجماًال حاليٍّا وتُعرف اللغة، من شيوًعا وأكثر
البوذية النصوص من كثري بها املحفوظ اللغة وهي البالية، اللغة هي اللغات هذه وإحدى
ترادفها التي «دارما» السنسكريتية الكلمة يف اللغتني بني الوثيق االرتباط ويتضح األولية.
البالية اللغة يف «نيبَّانا» تصبح التي «نريفانا» كلمة وكذلك البالية، اللغة يف ا» «دامَّ كلمة

اإلنجليزية). يف تستخدم كما نريفانا (أو
األبجدية عىل تعتمدان صوتيَّتان لغتان كلتاهما البالية واللغة السنسكريتية اللغة
الحروف من وكثري املعروفة، الرومانية األبجدية من ما حدٍّ إىل أطول األبجدية وهذه نفسها،
تختلف الحروف بعض فمثًال التشكيل»؛ «عالمات باسم يُعرف ما بإضافِة يُمثَّل اإلضافية
تنقل املرتجمة األعمال أن األحيان بعض يف ونجد التشكيل، عالمة باختالف نطقها طريقة
حالِة يف ة دقَّ أكثر يصبح فالنطق ذلك ورغم لشكله، ال الحرف لصوت وفًقا الكلمات هذه
يف كاملًة والبالية السنسكريتية األبجدية استخدام اخرتُت ولذلك التشكيل؛ عالماِت وجوِد

الكتاب. هذا
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الذي بالغرابة الشعور عىل التغلُّب يف يساعد أن يمكن النطق طريقة عىل التعوُّد إنَّ
الكلمات. هذه نطق عند البداية يف املرء يراود قد

النطق، طريقة عىل التعود يف يساعد سوف التالية القليلة األمثلة نطق عىل التمرُّن إن
التالية: الكلمات نطق فجرِّب

أتمان، أنفيكشيكي، بهارتريهاري، ناجارجونا، سانسارا، ا، دامَّ هيمااليا، رييش،
فيدانتا. أدفايتا فيشيشتا سانكايا، شانكارا، فايشيشيكا، موكشا، دارشانا، ميمانسا،
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األول الفصل

التفكريواالعتقاد

الهندي الفكر يف والتنوع الثراء

ألفيتني من يقرب ملا يمتدُّ الفلسفي الفكر من ومتنوع وثَِريٍّ طويل برتاث الهند تَْزَخُر
السياق يف الدين ويحظى الكربى. الدينية التقاليد من العديد ن ويتضمَّ األلفية، ونصف
باألحرى أو — الفلسفة دور أن اعتقاد َجَرتعىل الهند يف العادة ألن كبرية؛ بأهمية الفلسفي
الشخيصللفرد؛ باملصري مباًرشا ارتباًطا يرتبط — عليه املرء يركز ما طبيعة فهم محاولة
العمل، يوم نهاية يف ممارسته يمكن احرتافيٍّا فكريٍّا نشاًطا تُعترب ال الفلسفة فإن ثَمَّ ومن
القول ويمكن روحيٍّا. داخليٍّا مطلبًا باعتبارها للواقع الحقيقية الطبيعة لفهم محاولة بل
األشخاص محاوالت يف الهند يف يجتمعان والفلسفَة الديَن الغربيون عليهما يُطِلق ما إن
أكثر سقراط طريقة املحاوالت هذه وتشبه األوسع. باملعنى الحياة وتركيبة معنى فهَم
أكاديمية. مادة بصفتها الفلسفة تشبه مما وأكثر بالوحي، إيمانًا بصفته الدين تشبه مما

واإليمان التفكري

فهي ثَمَّ ومن البداية؛ من َفْهُمها يهمنا التي املسائل من الهندية الفلسفة طبيعة مسألة إن
األملاني الفيلسوف فصل أن منذ بالتأكيد الغرب، يف بعضاليشء. فيها االستفاضة تستحق
األشياء طبيعة عن معرفته املمكن من أنه اعتقد ما وبني الرب بني كانط إيمانويل العظيم
يُعترب الدين وأصبح والدين، الفلسفة بني واضح فرق يُوجد أصبح التفكري، خالل من
األحيان، بعض يف األمر هذا يُطلب بل بالغيبيات»، «اإليمان ب فحسب فيه يُسمح ال مجاًال
وهوياتهم مواقعهم بسبب فقط معينون أشخاٌص تَه صحَّ يزعم ملا األولوية تُعطى وقد
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أو اإلثبات ممكنة صحته كانت إذا عما النظر بغضِّ كالمهم بصحة اإليمان يعني (وهذا
إله وجود مثل «الغريية»؛ من متفاوتة مستويات تُوجد وأصبحت للجدل)؛ مثرية حتى
أنواع وجود أو الطبيعة، تخرق أو البرش تفوق معرفة أو مكانة ذات كائنات أو متعاٍل،
أيٌّ أو العوامل هذه وكل للطبيعة، الخارقة أو للبرش الفائقة القوى مصادر من مختلفة
يف أو ، َشكٌّ يخالطه ال مطلًقا إيمانًا إما املختلفة؛ الدينية التقاليد معتنقو بها «يؤمن» منها

«املؤمنني». ب األشخاص هؤالء ويُسمى والتساؤل، الشك إطار
دينهم ممارسة أن أيًضا يعتقدون أنهم يف تتمثَّل املؤمنني لهؤالء أساسية نقطة وتُوجد
أن يعتقدون فبعضهم العالقة؛ هذه تفاصيل وتختلف بمصريهم. مباًرشا ارتباًطا ترتبط
وبعضهم الدينية، وممارساتهم بمعتقداتهم تتأثر الحاليَّني والزمان املكان يف حياتهم
وبعضهم فقط، املوت بعد واملمارسات املعتقدات تلك نتائَج يحصدون أنهم يعتقدون
معتقداتهم عن مبارشة يَنتُج املوت بعد وكذلك الحالية الحياة يف لهم يحدث ما أن يعتقدون
«الغريية» القوة تماًما تحددها مصائرهم أن آخرون يعتقد بينما الشخصية، وممارساتهم
يحددها مصائرهم أن البعض يعتقد وأخريًا بها، يؤمنون التي للبرش الفائقة املتعالية
بني العالقة هذه وجود فإن املفهومة، التفاصيل عن النظر وبغضِّ االثنتني. من مزيج
أْن يف السبب هو — املوت بعد خاصة — الفرد ومصري الدينية واملمارسات املعتقدات

خالٍص». «أنظمُة أو سوتريولوجيا بأنها األديان إىل يُشار

«سوتر» هي إغريقية كلمة من مشتقة سوتريولوجيا كلمة سوتريولوجيا»: باعتباره «الدين
لديه يكون أن العقائدية النظم ألحد الرضوري من ليس الشائع، االستخدام ويف «املخلِّص». وتعني
أن هي األساسية فالنقطة سوتريولوجيا؛ بأنه نفسه النظام يُوصف كي ِفعليَّة مخلٍِّص شخصية
وممارساتهم. بمعتقداتهم مباًرشا ارتباًطا يرتبط أنه يُعتقد العقائدي النظام بهذا املؤمنني مصري

نحو عىل ا مهتمٍّ الفلسفة مبحُث أصبح كانط فمنذ النظرة، هذه من النقيض وعىل
النقاشالعقالني خالل من الحقيقة وتركيبة طبيعة عن معرفته يمكن ا عمَّ أسايسبالبحث
بها، أنفسهم الفالسفة يشغل التي دة املحدَّ املوضوعات كانت أيٍّا أنه يعني وهذا وحده،
باإليمان يُسمح ال أنه بمعنى املنطقية؛ شديدَة مناقشتها يف طريقتهم تكون أن يجب فإنه
املمارسة هذه يف جزء ة ثمَّ وليس العقل، كلمة عىل تعلو كلمة توجد وال إثباته، يمكن ال بما
بغض التفلسف، يُعترب ذلك، عىل عالوة برشية. فكرية محاولًة كونه غري يشء أيَّ يُعترب
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عىل أَثَر أيُّ له وليس ذاته، حدِّ يف فكرية غايٍة محَض يناقشه، الذي املوضوع عن النظر
هذه األمر واقع ويف بالسوتريولوجيا، عالقة لها ليست ببساطة فالفلسفة مطلًقا؛ الفرد

الدين. عن تميزها مهمة سمة
هي املالحظتني هاتني أُوىل والفلسفة؛ الدين بني الفرق عن مهمتان مالحظتان تُوجد
من عدد يف يتشاركان املجاَلني كال فإن والفلسفة، الدين بني االختالف من الرغم عىل أنه
واضًحا الفرق هذا يكن لم الغرب يف حتى أنه هي الثانية واملالحظة املشرتكة، االهتمامات
بطبيعة األساس يف ان يهتمَّ والفلسفة الدين من كالٍّ أن يف التشابه أوجه وتكمن دائًما.
يُِقرُّه ربٌّ هناك التالية: التعاليم يقرُّ األديان أحَد أن لنفرتض املثال، سبيل فعىل الحقيقة؛
والعالم يشء، كل خالق وهو نعرفه، الذي الكون عن تماًما متعاٍل الرب وهذا الدين، هذا
هذا من حتى اآلخرة. حياته عىل يؤثر الفرد وسلوك خالدة، بأرواح بًرشا يشمل املخلوق
من تتكوَّن الحقيقة فإن الدين لهذا وفًقا أنه نعرف أن يمكننا املعلومات من القليل القدر
وغري اإلله، الحالة هذه يف (وهما بعض عن بعضها تماًما املستقلة الكائنات من نوعني
أيًضا ونعلم يشء. كل خالق هو الرب ألن آخر؛ يشء أي يُوجد أن يمكن ال وأنه اإلله)،
األرواح كل يجمع (أي جماعي بأنه يتَّسم اإللهية غري الكائنات من األقل عىل جزءًا أن
طبيعة عن مهم بيشء تخربنا األخرية النقطة فهذه وببساطة، كذلك. خالد وأنه الفردية)
وباإلضافة الطرق. من عدد بأيِّ يتكون أن يمكن الحقيقة من جزء أنفسهم يف فهم البرش،
من مجهول بشكل الحايل السلوك يربط السببية األنظمة من نوًعا أن نعلم فإننا ذلك، إىل

املستقبيل. الوجود أشكال
املرء يهتم قد الحقيقة طبيعة عن كثرية أخرى جوانب وجود من الرغم وعىل
يتَّسم املثال هذا أن من الرغم وعىل أيًضا، عنها يقوله ما للدين يكون وقد بمعرفتها،
أيًضا، الفلسفة تهمُّ التي األساسية املوضوعات من اثنني يتناول يذكره ما فإن بالعمومية؛

البرش. وطبيعة األساس، يف الحقيقة ن تكوُّ كيفية وهما:
ملعرفة املرء ِل توصُّ طريقُة والفلسفة الدين بني املشرتكة األخرى االهتمامات ومن
التعاليم كانت لو املفرتض، الدين ذلك حالة ففي الرئيسية؛ األسئلة هذه مثِل إجاباِت
هذه فإن الحقيقة، بوصفه بكالمه املؤمنون يُسلِّم البرش يفوق ربٍّ طريِق عن تُعطى
ويف اللفظية». «الشهادة يه نُسمِّ أن يمكن ما أو «الوحي» خالل من مكتسبة املعرفة
فاألشخاص اليومية؛ حياتنا يف كبري حدٍّ إىل اللفظية الشهادة عىل نعتمد كلنا الحقيقة،
روايات بصحة يسلِّمون املثال، سبيل عىل أنتاركتيكا، قارة إىل مطلًقا يسافروا لم الذين
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مؤملة عملية املخاض وكْون الخريطة. تحدِّده الذي املكان يف القارة رأوا الذين األشخاص
خاضوا الذين أولئك كالم عىل اعتماًدا ينجبوا؛ لم الذين األشخاص لدى به مسلًَّما أمًرا يُعدُّ
شهادة أساس عىل منتظم نحو عىل األشياء أنواِع كل عىل نطَّلع وجميعنا التجربة. هذه
املواقف ويف وغريهم. الخرباء والباحثني والعلماء والكتَّاب واملعلِّمني الصحفيني املراسلني
عىل مبدئيٍّا ولو الطريقة بهذه املكتسبة املعلومات صحة من التأكُّد املمكن من اليوميَّة،
استحالة هو إنما املعرفة وسيلة ليس مختلًفا الدينيَّ املوقف يجعل وما تقدير. أقل
سوى يمكن ال الدين معلم يقدِّمها التي فاملعلومات املكتَسبة؛ املعلومات صحة من التأكُّد
القدرة عدم سيعتِرب والفيلسوف بها». «اإليمان أو الثقة أساس عىل بصحتها التسليم
طبيعة عن تتحدث التي املعلومة يَعترب ولن مقبول، غري أمًرا املعلومة من ق التحقُّ عىل
عىل فقط الفيلسوف يعتمد سوف نفسها، املوضوعات تناوِل وعند صحيحة. الحقيقة
بما التحديد وجه عىل تهتمُّ الطريقة بهذه والفلسفة املنطقية. أو العقالنية املعرفة عمليات
وفًقا يُمكن معايري وضع إىل تسعى الفلسفة أنَّ يعني وهذا املعرفة»، «حدود باسم يُعرف
مرشوٍع أساٍس عىل مقبولة َمعِرفة البيانات أن اعتبار املمكن من كان إذا ما تحديد لها

اإلبستيمولوجيا. باسم بها) نعرف التي (الطريقة املعرفة نظريات إىل ويُشار ال. أم

والفلسفة الدين من كالٍّ يهم يشء

تكوين طريقة عن تتساءل فهي ؛ ككلٍّ الحقيقة بطبيعة الطبيعة) وراء (ما «امليتافيزيقا» تتعلَّق
ببعض. بعضها وعالقة موجودًة، تكون قد التي املكونات وطبيعة أنواع وعن األساس، يف الحقيقة

والسببيَّة. الكائنات، من وغريهم البرش، العالم/الفضاء/الكون؛ فيها: املهمة املوضوعات ومن

املعرفة، بوسائل تهتم «املعرفة») وتعني «إبستيمي»، اإلغريقية الكلمة من (مشتقة «إبستيمولوجيا»
واإلدراك والشهادة، واالستنتاج، التفكري، أو املنطقي النقاش الشائعة: املعرفة وسائل ن وتتضمَّ

الحيس.

الفصُل ذلك دائًما يُوجد لم أنه يف املتمثلة آنًفا املذكورة الثانية النقطة يخص وفيما
يف الغربي الفلسفي الرتاث بدأ فلقد فلسفة؛ هو وما دين هو ما بني املعالم واضُح
معرفِة إىل يسَعون كثريون فيهما كان وزمان مكان يف املسيحيَّة، قبَل ما فرتِة يف اليونان
يف الحكمة تحقيَق آنذاك ذلك من والغرض الهدف وكان الحقيقة، طبيعِة عن املزيد
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اكتساِب ضوءِ يف يرونها كانوا الحقيقة بحقيقة عالقة ذات معلومة وأي الصدد، هذا
أيَّ ن تتضمَّ الفلسفة تكن ولم الحكمة». «حب هي الفلسفة أصبحت ثَمَّ ومن الحكمة؛
املتعلقة املختلفة االفرتاضات فإن ذلك، وُرغم نفهمها، كما بالسوتريولوجيا متعلق مفهوم
نجدها أن يمكن موضوعاٍت شملت القدماء اإلغريق الفالسفة قدَّمها التي الحقيقة بطبيعة
سعي وأهمية والبرش، العالم بطبيعة أنفسهم شغلوا لقد الدينية. التعاليم من جزءًا أيًضا
من وأنه للبرش، ممكن نشاط أسمى هو هذا أن ورأَْوا الحكمة، عىل الحصول وراء البرش
— سقراط سيما ال — أيًضا البعض وقدَّم ذلك. أمكن إذا البرش، إليه يطمح أن الرضوري
مثايل. نحو عىل جيدة حياة وَعيْش الحكمة وراء السعي بني الجمع كيفية حول اقرتاحاٍت
تحت عديدة لقروٍن واقعًة املسيحية الحقبة يف الغربية الفلسفة ظلت اإلغريق، وبعد
الرب». «عالم عن املزيد لفهم يسَعون وكانوا التديُّن، يف غاية أيًضا كانوا أشخاٍص سيطرة
أوغسطني أمثال العظيم، والتأثري االستبصار عىل الهائلة القدرة أصحاب الفالسفة وكان
لحلِّ وسعوا للشعائر، ممارسني مسيحيني كلهم وهيجل، وديكارت األكويني وتوما وأنسلم
املفكرين هؤالء اهتمامات أن حني ويف بينها. الفصل من بدًال والفلسفية الدينية املشاكل
بالنسبة الكبرية األهمية ذات املوضوعات من كان فقد للغاية، النطاق واسعة كانت العظماء
يف مفهوٌم هو كما الرب، وجود كان لقد الحقيقة. منظومة ضمن الرب وجود كيفية لهم
الفالسفة هؤالء لكنَّ راسخة، عقيدة باعتباره بديهية كحقيقة مقبوًال املسيحي، الرتاث
سيصبح الطريقة وبهذه العقالني؛ بالنقاش باالستعانة الرب وجود إثبات أيًضا حاولوا
ديكارت سيما ال — أيًضا وقالوا معه. متناقًضا يكون أن من بدًال العقل مع متوافًقا اإليمان
يف وحدها مساعدته عىل بأماٍن يعتمد أن للمرء يمكن أنه يف تتمثَّل الرب طبيعة إن —
الهادف السعي يف التفكري إىل اإليمان انضم بذلك التفكري. يف القصور جوانب عىل التغلُّب
ملا جيًدا َواِعني الفالسفة هؤالء كان لقد الفهم. احتماالِت نطاَق ع وسَّ وبالفعل للفهم،
الغرب يف فيلسوٍف ل أوَّ وكان تماًما، مرشوعة طريقة طريقتهم أن ظنُّوا لكنَّهم يفعلون،
هو املعرفة وراء السعي يف والتفكري اإليمان بني الخلط مرشوعية يف جديٍّا يشكِّك املسيحيِّ
ما عىل تماًما يقترص يقينيَّة معرفًة يَعرفه أن للمرء يمكن ما أنَّ عىل كانط وأكد كانط،
كانط وكان بالرب. عالقٌة له يشءٍ أيَّ يشمل ال هذا وأن التفكري، خالل من تأكيُده يُمكن
عن بالرب اإليمان هذا فصل ذلك، ورغم الرب، بوجود مؤمنًا — ورًعا مسيحيٍّا بصفته —
اإليمانية، املسائل عن يقينيَّة ملعرفة الوصول أبًدا يمكنه ال املرء إن وقال الفلسفي، املنطق
الفلسفة. تخصُّ اليقينية املعرفة وإن معتقدات، دائًما وستظل كانت املسائل هذه وإن
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فقط يهتم أنه الحارض الوقت يف الغربي الفلسفي الرتاث يزعم الطريقة وبهذه
خالل من فيها التفكري يمكن التي املوضوعات تلك يف فقط ق ويحقِّ اليقينية باملعرفة
لدرجة صارم، نحو عىل مفروًضا املنهجي املعيار هذا وأصبح املنطقي. النقاش أساليب
ميتافيزيقية بأسئلة أنفسهم الفالسفة غالبية يشغل لم العرشين القرن أوائل منذ أنه
بطبيعة يتعلق فيما املطلقة الحقيقة وما املوجود؟ وما هناك؟ يوجد ماذا مثل: كبرية
تخمينيَّة استنتاجاٍت ن تتضمَّ األسئلة هذه مثل عن اإلجابة إن البعض ويقول الحقيقة؟
من ولذلك املمكن؛ الفهم حدود ضمن آمٍن نحٍو عىل مقبولة غري يجعلها نحٍو عىل للغاية
قد يشءٍ بأيِّ املتعلقة األسئلة إن البعضاآلخر وقال املوضوعات. تلك اإلعراضعن األفضل
أن يبدو النحو هذا وعىل بطبيعتها. عبثِيَّة أسئلة هي التجريبية البرشية التجربة يتجاوز
التحليالت أنواِع بكافِة املتعلقة والتقنية لة املفصَّ باألسئلة نفسها تشغل الحديثة الفلسفة
الفالسفة ناقشها التي والخري األخالقيات شاكلِة عىل املوضوعات أما واللغوية. املنطقية
الحكمة إىل سعيهم أثناء حياتهم بها يعيشوا أن يجب التي الطريقة سياق يف األوائل
وأصبحت فكرية. مجرَّدات باعتبارها وتناقشها املعارصة الفلسفة فتتناولها الفهم، أو
الفلسفة أصبحت للكثريين وبالنسبة الشخيص، السعي عن منفصلة االحرتافية الفلسفة

الحديث. املعنى بهذا فقط مفهومًة ذاتها حدِّ يف
الفلسفة دوِر فهِم إىل املرء يحتاج الهندي، الفلسفي الرتاث ر وتطوُّ أصول تناُول عند
عنها مفهوًما أصبح مما بدًال السابق، يف ذكرنا كما األصيل، أو التقليدي بمعناها أكرب بقدٍر
عىل عالوة الحقيقة. طبيعة فهم إىل بالسعي الهند يف الفلسفة وتُعنى الحديث. العرص يف
الفرد. مصري عىل عميٌق أثٌر له الحقيقة فهم أنَّ اعتقاد هو بذلك القيام من فالهدف ذلك،
البعضاآلخر يراه بينما للبعض، بالنسبة مبارش نحو عىل سوتريولوجيٍّا الهدف هذا ويُعد
بالرتاث مرتبط ونشاٌط روحية مهمة للجميع بالنسبة لكنه بالسوتريولوجيا، صلٍة ذي غريَ
مفهوًما يكن لم والفلسفة الدين بني عنه نتحدَّث الذي الفصل فإن األمر، واقع ويف الديني.
الغربيون األكاديميون وبدأ الغربية اإلرساليات بدأت عندما األخرية، الفرتات حتى الهند يف
عىل مقبولة تصبح أن أجل من الهندية للموروثات املختلفة السمات بني الجربي الفصل يف

الغربي. ِر التصوُّ إطاِر ضمَن أيرس نحو
مما الحذر ي تَوخِّ يلزم التفصيل من بمزيد الهندي اإلطار مالمح بعض تناول وقبل
اعتبار إىل الغرب يف ميٌل يُوجد الهند يف والدين الفلسفة بني التداخل بسبب ربما ييل:
خطأ؛ وهذا الغرب، «عقالنية» من النقيض عىل «سحريٍّا»، بل «صوفيٍّا» الهندي الفكر
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مكان يف نشأت التي الفكرية األنظمة عىل خيالية صورة إضفاء من جاءت النظرة فهذه
بالغرابة مألوٍف غريُ هو ما كلِّ نعِت عن فضًال مختلف، نحو عىل نفسها وقدَّمت آخر
الرتاث هذا وكان الهند، يف العقالني النقاش من قويٌّ تراٌث األمر واقع يف ويُوجد والشذوذ.
الكبار. الغرب لفالسفة ا مهمٍّ كان مثلما الهند يف املتعددة الفكرية األنظمة ملنارصي ا مهمٍّ
يف دينيٍّا مقصدهم أكان سواء مرة، ألول الهنديَّ الرتاَث الغربيُّون يتناول عندما
يف األوىل تتمثل ومتناقضتني؛ متساويتني مشكلتني يواجهون فإنهم فلسفيٍّا، أم األساس
املشكلة وتتمثل واضح، نحو عىل املحرية التعددية هذه وسط لإلدراك قابل يشءٍ إيجاِد
التعددية. هذه يف مهمًة جوانَب نغفل بحيث املادة عىل القيد هذا مثِل فرِض عدِم يف الثانية
ع توقَّ (الهندوسية) االسم هذا فبسبب «الهندوسية»؛ هو الثانية للمشكلة التقليدي واملثال
مما حرية يف وظلُّوا األخرى، «املعتقدات» بقيِة مثُل مثلُها موحدة فكرة وجود الغربيون
عىل عرش التاسع القرن يف أُطلق مصطلح هي الهندوسية أنَّ اكتشفوا أن إىل وجدوا،
الغربيني من غريهم هو أطلقه َمْن وكان للغاية، ومتعددة معقدة فكرية أنظمٍة مجموعِة
وقت يف األوسط والرشق أوروبا تغطي التي املنطقة يف فكِّْر التعقيد. ذلك يُقدِّروا لم الذين
الزمن هذا «دين» عىل واحًدا مصطلًحا أطلقوا غرباء أن وافرتْض امليالدي، التقويم بداية
الهند «دين» عىل أُطلق عندما حدث ا عمَّ فكرة يعطي سوف التصور هذا املنطقة. وهذه
الخاصة. ملفاهيمه وفًقا الرتاث هذا نفهم كي تفسريها الالزم األمور وعدد الهندوسية، اسم
أصوٍل يف األوسط والرشق أوروبا وفكِر ديِن جوانِب من الكثري يتشارك مثلما لكْن
التصوري؛ واإلطار العالم رؤية يف كبري حدٍّ إىل تتشارك ومثلما معينة، وأنظمٍة وموضوعاٍت
وجعله التعقيد هذا لفكِّ فعله املرء عىل يجب فما ثَمَّ وِمْن الهند؛ عىل ينطبق نفسه األمر فإن
رؤية يألف وأن املشرتكة، واألنظمة واملوضوعات األصول تلك عىل العثور هو لإلدراك قابًال
الهند فإن الحظ ولحسن الهندي. الفكر فلكهما يف يدور اللذين التصوري واإلطار العالم
الرتاث فيها بدأ التي الفرتة هي وتلك القديمة، اإلغريقية للفرتة نظرية تُعد فرتة لديها
حتى يستعينون كانوا القدماء الهنود املفكرين أن من الرغم وعىل الهندي. الفلسفي
لنا، معروفة والتصورات األفكار هذه وبعض ُرونها، ويطوِّ قدًما أكثر رات وتصوُّ بأفكار
واضٍح نحٍو عىل تحديدها يمكن فكريٌة مدارُس بدأت امليالد قبل الخامس القرن خالل فإنه
بعض يف واالندماج الرؤى، تفنيد إىل والسعي والجدل والتفاعل ببعض، بعضها اعرتاف يف
داخَل بعضها وظلَّ جنب، إىل جنبًا املختلفة املناهج عاشت الفرتة هذه من وبدايًة األحيان.
«الهندوسية»؛ اسَم سنة ألفي من يقرب ما بعد الغربيون عليه أَطلق الذي الرتاث إطار
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والجاينية. البوذية مثل أخرى تعاليم س أسَّ اآلخر والبعض له، القديم فهمهم عىل اعتماًدا
والثالث. الثاني الفصلني موضوع القديمة الفرتة هذه وستكون

الحقيقة استبصار

إشارًة يعطينا نفسه املصطلح وهذا «دارشانا»، باسم قديًما الهندية الفلسفة إىل يُشار كان
الحريف فاملعنى خاللهما، الهندية الفلسفة تعمل اللذين التصوري واإلطار العالم رؤية إىل
الضمني املعنى أما ليشء، املعرفية «البصرية» امتالك أي «الرؤية»؛ هو «دارشانا» ملصطلح
الحقيقة، طبيعِة حقيقُة هو «يُبرص» أو «يُرى» ما أن فهو املصطلح هذا عليه ينطوي الذي
املعلمني إىل يُشار وكان الهند. يف الفلسفة هدف هو الحقيقة طبيعة فهم أن يوضح وهذا
«الناظرين». وتعني «رييش»؛ باسم الدارشانا فلسفة من محددة بأنواع املرتبطني األوائل
بأن التسليم شيوع إىل أيًضا يشري «دارشانا» مصطلح فإن املنطلق هذا ومن
امليتافيزيقية؛ للحقيقة تجريبية معرفة بمعنى فعليَّة، رؤيٍة اكتساِب عىل قادرون البرش
النقاش يلعب وبينما الفكرية. املعرفة الهنديعىل الفكر تقترصيف ال الحكمة، أو فالبصرية،
عىل بعضها يف — الهندية الفلسفات يف األهمية يف غايًة دوًرا الفكري والنقاش العقالني
اعتقاد الفلسفات هذه يف أيًضا املقبول من فإنه — تقريبًا األخرى العوامل بعض حساب
املعريف اإلدراك يتحسن أن يمكن األنواِع مختلفِة الذهني الضبط تمارين خالل من أنه
نحو «عىل رؤيته يستطيع ما تفوق بطرق الرؤية املرء يستطيع بحيث ، يتغريَّ وأن للمرء
ما عىل وُحججها تعاليمها تقوم الدارشانا من محددة أنواًعا أن نرى وسوف طبيعي».
صحيحًة الناظرين هؤالء شهادُة وتُعترب املاورائية، رؤاهم واقع من القدماء الناظرون أقرَّه
لهذه لوا توصَّ كانوا لو كما أو بنفسه، رآها املرء كان لو كما صحيحة مطلق؛ نحو عىل
ترى الدارشانا، من األخرى لألنواع وبالنسبة وحده. املنطقي النقاش طريق عن الفكرة
عىل بنفسه قادًرا يكون أن يجب يتبعها من كل أن هو الدارشانا تعليم من الهدف أن
ميتافيزيقية بصرية اكتساب عىل القدرة أن يُعتقد النظرية، الناحية ومن الحقيقة. «رؤية»
خارقني يُعتربون اكتسابها يزعمون الذين األشخاص أن تعني وال عامة، برشية سمة هي
السبب هي ممكنة، البصرية هذه تصبح كي املعرفية، املَلَكات توجيه إعادة إن حال. بأيِّ

اليوجي. اإلدراك عنها الناتجة البصرية عىل ويُطلق اليوجا، ممارسة وراء
رؤية وبني الهندي الفكر عليها يقوم التي العالم رؤية بني االختالفات أكرب من هذه
النقاط أصعب من الغربيون يجدها التي الخالف نقطة هي هذه وربما الغرب، لدى العالم
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الجوانب عىل فقط الرتكيز إىل الغرب فالسفة يميل بسببها وربما التفهم، إمكانية حيث من
هذه أسهمت وربما املنطقي، النقاش بموضوعات املتعلقة الهندية الفلسفة من األخرى
ورغم الهندي. للفكر صوفيًة أو سحريًة صفاٍت ينسبون اآلخرين جعل يف أيًضا النقطة
هي للفرد املعريف اإلدراك تغيري إمكانية فإن الهندي، املنظور من العالم لرؤية وفًقا ذلك،
نحو عىل املنتظمة الذهني الضبط تمارين خالل من املنهجية، الناحية من ممكنًا يُعترب أمر
املوسيقية؛ اآلالت إحدى عىل العزف عىل للقدرة املنهجي االكتساب عن إطالًقا يختلف ال
من عديدٍة جوانَب إتقاَن وتتضمن األجل، طويلَة وممارسًة مثابرًة تتطلَّب العمليتني فكلتا
تُعترب فكلتاهما العمليتني؛ كلتا يف سحري يشء أي يُوجد وال والذهني، البدني التنسيق

مهارات.

املتكرر وامليالد الكارما

والكارما الهندية، الفلسفة يف العالم لرؤية املميِّزة السمات من املتكرر وامليالد الكارما
طريقة وتوحي «الفعل». الحريف ومعناها «كارمان»، السنسكريتية الكلمة من مشتقة
التي الفعل عواقِب آليَّات إىل الكارما وتشري فعل، لكلِّ عواقَب بوجود املصطلح استخدام
تربط أنواعها باختالف الثقافات لكن حيادي، نفسه واملصطلح الطبيعة. قوانني أحَد تُعد
الفعل عواقب آلية مركز يختلف مشابه، نحو وعىل مختلفة. بطرق املصطلح بهذا الِقيَم
مرتبطة فهي الفعل، بعواقب كارما كلمة ارتباط أسباب عن أما الثقافات. باختالف
محدَّدة عواقَب يُحقق القرابني بتقديم القيام أن يُعتقد كان إذ القرابني؛ تقديِم بطقوِس
عواقب بها املرتبطة الشعائرية األفعال وكانت وجه. أفضل عىل يسري الكون تجعل بعينها
وكانت األفعال)، من «فعًال» األصوات إصدار يُعترب كان (فقد لفظيَّة أو ماديَّة إما معينة
األفعال أحد يجعل كان فالذي النحو، هذا وعىل فعالة. اآلليات تكون كي رضورية الدقة
متعلقة قيًما ليست للكارما الفهم بهذا املرتبطة الِقيَم وكانت تُه، ِدقَّ هو صالًحا أو سليًما

باألخالقيات.
ٌ مبدأ أيًضا ساد للكارما، السابق الفهم إىل باإلضافة امليالد، قبل الخامس القرن ويف
«تنفيذ» — الدينيون املعلمون يذكرها التي للواجبات وفًقا لحياته املرء عيش إن يقول
نتائج ذا يكون سوف — عليها تقترص وال القرابني طقوس أداء تشمل التي الواجبات
ساَد إذ املتكرر؛ امليالد بفكرة مرتبطة الكارما أصبحت املرحلة هذه وعند للمرء. نافعة
يف به تلحق قد لواجباته الفرد أداء لطريقة السلبية أو اإليجابية العواقب بأن االعتقاد
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وفيما النحو. هذا عىل منها كلٍّ حالُة تتحدَّد التي املستقبلية، الكثرية حيواته من حياة أي
أيًضا حَمل املوصوفة الواجبات بأداء العواقب ربَط فإنَّ ، شعائريٍّ كفعٍل بالكارما يتعلق
الرتاث من الفرع هذا ِر تطوُّ من الحقة مرحلة ويف األخالق. قيمة وليس الدقة قيمِة معياَر
للمرء األفضل من إنه قول مهمون معلمون كرَّر عندما النقطة، هذه تأكدت الهندي الديني
من وإنه جيد؛ نحو عىل غريه واجبات ينجز أن من بدًال سيئ نحو عىل واجباته ينجز أن
غري يبدو قد الواجب ذلك أن عن النظر بغض بواجبه، املرء يقوم أن شك بال األفضل

أخالقي. مبدأ بسبب إنجازه إهمال من بدًال أخالقي،
الخامس القرن يف تُعلَّم كانت التي الكارما عمل آللية األخرى التفسريات ضمن ومن
التي — األفعال كل إن الجاينيون قال فقد والبوذيني؛ الجاينيني تفسرياُت امليالد؛ قبل
الشخص، بروح تلتصق ماديًة جزيئاٍت تُسبِّب — وذهنية ومادية لفظية إىل صنَّفوها
أيًضا آمنوا الجاينيني ألن ونظًرا املتكرر. امليالد دائرة يف باستمرار تُبعث وتجعلها وتُثقلها
أن تعاليمهم تضمنت فقد املتكررة، الوالدة مأزق من روحه لتحرير املرء سعي برضورة
النقيض عىل ما. لفعل «جيدة» عاقبة تُوجد أن يمكن ال وأنه سيئة، كارما هي الكارما كل
ِنيَّة هو بالعاقبة يأتي ما إن إذ األساس؛ يف أخالقي الكارما عمل أن بوذا يرى ذلك، من
يفعله ما هو املهم فليس أفعاله، «هي» املرء نوايا إن بالكارما يتعلَّق فيما بوذا وقال املرء.
آلية تكمن ال الصدد هذا يف ولذلك الذهنية؛ حالته هو املهم بل وظاهريٍّا، خارجيٍّا املرء

«األفعال». ب عادة يُقصد فيما الكارما
الرغم وعىل لعواقب. فعٍل أيِّ امتالك آلليات تطبيٌق هي الكارما فإن النحو هذا وعىل
الرؤية من أساسيٍّا جزءًا تُعد فإنها املختلفة الفكرية املدارس يف تفسرياتها اختالف من
نسبيٍّا صغرية فكرية مدرسة باستثناء الجميع من قبوًال يلقى العموم، يف للعالم الهندية
مرتبطة الكارما فكرة أصبحت امليالد، قبل الخامس القرن ومنذ املتطرفني. املاديني تُضم
فعٍل أيِّ امتالك آلية وتعمل متعاقبة. متكررة والدات يشهدون األفراد أن بمعتقد عموًما
املميزة الظروف وترتبط املتكرر، امليالد استمرار إىل يؤدي الذي الوقود بمثابة لعواقب

السابقة. الحيوات يف األفعال بتفاصيل جديدة والدة لكل
لذلك األسايس والسبب للعالم؛ الهندية الرؤية يف الجانب هذا نفهم أن الرضوري ومن
الفكر أنظمة معظم وتقول الحقيقية. الواقع طبيعة برؤية الكارما ارتباط طريقة هو
هو وهذا الكارما. استمرار من الفرد تحرير إىل يؤدي الرؤية تلك اكتساب إن الهندية
«الفلسفة» يجعل الذي السبب أيًضا وهو الفلسفة، مهمة من األسايس والغرض الهدف
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كما منها نوٍع كلُّ يكون للحقيقة، «لرؤيتها» الدارشانا تقديم وعند «الدين». ب مرتبطة
وأهمية الدارشانا. من النوع هذا ممارسو «يراها» سوف التي الحقيقة يصف كان لو
تعتقد ملاذا تفرسِّ — «الخالص» الغربيون يسميه الذي — الدارشانا فلسفة من الهدف
تعاليمها. يف والكفاءة والصحة التجانس تحقيق للغاية املهم من أنه الفكرية املدارس كل

الكتاب محتوى اختيار والتنوع: التعقيد

عن متنافسة رًؤى عدة فيها ونُوقشت الوقت مرور مع تطوَّرت التي الجدليَّة البيئة كانت
هذا يف أنه يعني وهذا الجوانب. ومتعددة واالبتكار، التعقيد وشديدة متنوعة، بيئًة العالم؛
بشأن صعبة قراراٍت اتخاذُ الرضوري من كان ا جدٍّ قصرية مقدمة يمثِّل الذي الكتاب
التي املوضوعات أبرز ومن منه. ستُحذف التي واملوضوعات نها سيتضمَّ التي املوضوعات
ماهافريا وكان سالًفا. ذكرتُها التي الفلسفية الجاينية الديانة الكتاب هذا من حذَفتُها
أثًرا التقليد وترك ومثرية، مبتكرة تعاليمه وكانت لبوذا، معاًرصا — الجاينية مؤسس —
الجاينية عن الحديث حذف يمكن ذلك ورغم الفلسفي، الديني الهندي الرتاث عىل بالفعل
الذي الكارفاكا، تقليد أيًضا وحذفُت مجملها. يف األشمل الهندية الفلسفة عىل التأثري دون
أنه يف التقليد هذا أهمية وتكمن عارًضا. ذكًرا إال أذكرها ولم مادية، فكرية مدرسة كوَّن
الفلسفي. الجدل ملناخ مثرية إسهامات وقدَّم املعارضة، الفكرية للمدارس تحدياٍت ن كوَّ
ال الكارفاكا عن املطنب الحديث حذف فإن الجاينية، مع الحال هو وكما ذلك، ورغم
حذَفتُها التي املوضوعات أبرز ومن الهندية. للفلسفة الكاملة الصورة فهم يف مشاكَل يُثريُ
للغاية، ومؤثًرا ومعقًدا ا مهمٍّ الهندية الفلسفة جوانب من جانبًا الشيفية وتمثل يِفيَّة، الشِّ
موجز نحو عىل تناوله تجعل لدرجة ذاته يف ومتنوًعا للغاية متشعبًا مجاًال يتضمن لكنه

فحسب. تشويهه يف إال يُسِهم لن للغاية
تسمح ال املوجز الكتاب هذا طبيعة فإن املهمة، التقاليد هذه حذف إىل باإلضافة
املختلفة الفلسفي الفكر مدارس من مدرسة كل بها تطوَّرت التي للطرق ل مفصَّ برسٍد
التفرع هذا يكون ما وعادًة الزمان، مرِّ عىل منها كلٌّ داخليٍّا بها تفرَّعت التي والطريقة
وكان الفكرية. للمدرسة والنصوصالرئيسية األساسية لألفكار املختلفة للتفسريات نتيجة
أتباع ألن التقاليد؛ هذه فيه ازدهرت الذي الجديل املناخ هذا يف للغاية شائًعا التفرع هذا
مصادرهم عن االنحراف دون اآلخرين مزاعم لرفض جديدة ُطُرٍق إىل سعوا مدرسة كل
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كانت لها املختلفة التفسريات أن أيًضا تعني النصوص تلك طبيعة وكانت األساسية.
باقتضاٍب ُمَدوَّنَة كانت املصادر تلك أن بسبب ذلك كان الغالب، ويف حال. أيَّة عىل ُمحتََملة
النصوص. لهذه الكامل املعنى لطالبه لينقل معلًما أو خبريًا يتطلَّب ُمبَهم، وبأسلوب شديٍد
كتابات ى تُسمَّ نصوصمقدسة تأويالت عىل القائمة الفكرية املدارس حالة يف كما وأحيانًا،
للغاية متشعبة كانت نفسها يَّة النصِّ املادة أن هو التفاسري اختالف سبب كان األوبانيشاد،
تماًما مختلفة تفسريات إىل كالهما أدى االهتمامات واختالف املختلفة املناهج أن لدرجة
تقديمها املمكن من للتقليد الكربى للفروع األساسية مات السِّ أن أجُد وعندما املجمل. يف
للغالبية رسًدا القارئ أراد إذا أما الكتاب. يف أقدمها فإنني ومخترص واضٍح نحٍو عىل
آخر بكتاٍب باالستعانة الحالة هذه يف فأوصيه للتقليد؛ املفصلة التطورات من العظمى

شمولية. أكثر

مختلف، نحٍو عىل نفسه النصَّ املختلفون املَؤوِّلون يفرسِّ وقد النصية، املادة تفسري هي «التأويالت»
أْن إىل يؤدي وهذا نفسها، للفقرة أو نفسه للنص مختلًفا معنًى يزعم قد منهم كالٍّ أن يعني وهذا

نفسه. األسايس املصدر من أحيانًا االختالف شديدة تفسرياٍت بعد، فيما يستنتجوا،

الفلسفي الديني الرتاث خاللها بدأ التي للفرتة رسٌد أوًال فهو الكتَاب عليه يركز ما أما
أيًضا ويركز امليالد، قبل الخامس القرن يف ذلك وكان املالمح، محدِد نحٍو عىل الهندي
السبب الكتاب ويناقش الوقت. ذلك يف السائدة واملمارسات لألفكار الرئيسية السمات عىل
يف يساعد وهذا معينة، ملدارسفكرية حتمية أهمية ذات تبدو معينة موضوعات جعل الذي
تتشارك أو مختلفة أمور عىل تركز إما املختلفة الفكرية املدارس جعل الذي السياق معرفة
كيف لفهم الطريق يمهد وهذا مختلف. نحو عىل تفسريها عند املشرتكة بالعوامل االهتمام
الغرض أيًضا نرى وسوف الحًقا. التقليد ازدهار طريقة يف محوريٍّا الجدل أصبح وملاذا
أن وأهمية للجدل، املنهجية املعايري وضع وطريقة والخالف، الجدل ونقاط الجدل، من

حجته. تقليد كل يطرح
تُفهم أن يمكن كي املطروحة؛ لألفكار ا عامٍّ زمنيٍّا ترتيبًا التايل النقاش ويقدم
عىل الكتاب يناقشها التي القديمة الفكرية واملدارس التقاليد أما سياقها. يف التطورات
األوبانيشاد كتابات يف املدوَّنة واملمارسات واألفكار القربانية الفيدا ديانة فهي ل مفصَّ نحو
األوبانيشاد يف املدوَّنة واملمارسات واألفكار القربانية الفيدا ديانة تُعد وال القديمة.
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بل فَحْسب، القديمة الهند يف الرباهما كهنِة لديِن — التعبري جاز إن — «الذراعني»
وتمثالن التالية، الفلسفية الفكرية املدارس من للعديد األسايس املصدر تمثِّالن أيًضا هما
عىل عالوة الفلسفي. للجدل أساسياٍت وضِع إىل الحاجة عليه قامت الذي األساس أيًضا
وقدَّم مبكر، وقت منذ التقليد هذا أسسها التي املهيمنة املرجعية عارضاآلخرون فقد ذلك،
ملدة عاش وقد املعارضني، هؤالء أشهر من بوذا وكان له. معارضة وتعاليم أفكاًرا هؤالء
الوقت يف الهند يف البوذية تواجد لقلَّة ونظًرا امليالد. قبل الخامس القرن خالل عاًما ثمانني
مصطلح الهند يف الدينية التقاليد عىل فيه أُطلق الذي الوقت يف تواجدها وعدم الحارض،
يلقى ال الغالب يف ككلٍّ الهندي الفلسفي الديني الرتاث يف البوذية دور فإن «الهندوسية»؛
ومؤثًرا هائٍل قدٍر عىل ا مهمٍّ دوًرا لعبت البداية ومنذ الهند، يف البوذية ازدهرت تقديًرا.
انتقاًدا بدورها البوذية وَالَقت مختلفة. أفكاٍر وتطويِر اآلخرين نظر وجهاِت تحدي يف أيًضا
الفرتة من كلٍّ عن للتحدث مخصصة فصول الكتاب يف وتُوجد اآلخرين. ِقبَل من شديًدا
املنهجية والتطورات مرة، ألول البوذية األفكار بها ُقدَِّمت التي والطريقة للبوذية األوىل

التالية. القرون مدار عىل ظهرت التي البوذي الفكر يف وفلسفيٍّا أكاديميٍّا
املدارسالفكرية من العديد عىل املعالم واضح املنهجي الطابع غلب الوقت، مرور ومع
للربهمية األوبانيشادي الفيدي بالرتاث بأخرى، أو بطريقة وعالقاتها، أصولها ترتبط التي
تُعرف وأصبحت السائدة، هي الفكرية املدارس هذه من ستٌّ وأصبحت مباًرشا. ارتباًطا
عليها يُطلق األحيان أغلب ويف الهندية. الدارشانا لفلسفة الكالسيكية الستة األنواع باسم
«الهندوسية» مصطلح استخدام أن من الرغم وعىل الست، «الهندوسية» الدارشانا مدارس
هذا يف نستخدمه لن أننا عن فضًال تاريخيَّة مغالطة يُعد الست املدارس لهذه اإلشارة يف
مثل األخرى، التقاليد من وغريه البوذي الرتاث املدارسعن تلك تمييز يف يفيد فإنه الكتاب؛
والجاينية البوذية جعل ما أما نفسها. املبارشة الساللة يف معها تشرتك ال التي الجاينية،
وتعاليم لسلطة والتام الرصيح رفضهما فهو ذاتهما حدِّ يف الرتاث من منفصلني نوعني
وعىل األولية. مصادرهم مكانة حول الربهمية كهنة قالها التي واملزاعم الربهمية كهنة
من الرغم عىل الست، الدارشانا مدارس أصحاب أن نجد والجاينية، البوذية من النقيض
كبريًا، اختالًفا أحيانًا تختلف نظٍر ووجهاِت تعاليَم وتقديم والجدل املحاجة يف انخراطهم

مظلتهم. تحت َظلُّوا ثَمَّ ومن الربهمية؛ الهيمنة قبلوا
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الوجود علم

كافة عىل جوابًا يكون أن ويمكن املوجودة، باألمور يتعلَّق فهو باملوجودات؛ الوجود علم يهتم
كانت ومهما يوجد؟ ماذا سؤال: عىل الكرب بالغة وحتى الصغر بالغة املستويات من املستويات
اليشء وجود» «حالة إثبات هو فالهدف يوجد؟) (ماذا الوجودية املوضوعات تناول يف املرء طريقة
يف رآها حديقًة املثال، سبيل عىل املرء، تأمل فإذا الوجودية». «الحالة ذلك عىل ويُطلق املوجود،
لديها كلتيهما أن بسهولة املرء يرى أن املمكن فِمن منه، ق يتسوَّ الذي املتجر يف وأخرى الحلم
حالتها الرساب يف املرء يراها التي فالواحة وباملثل، مختلفة. الوجودية فالحالة مختلفة؛ وجود حالة
موجود يشء فأي الخريطة. عىل موقعها املرء د يُحدِّ أن يمكن التي الواحة عن مختلفة الوجودية
تجربة وأثناء الحلم فأثناء الفور؛ عىل واضحًة الحالة هذه تكون أن يُشرتط وال وجودية، حالة له
رؤيتهما عند الوجوديتني لحالتيهما مماثلتني والواحة للحديقة الوجوديتان الحالتان تبدو الرساب
االختالف هذا يُفهم أن ويمكن مختلف، وضعهما فإن األمر واقع يف أما الخريطة، عىل أو املتجر يف
الحلم، يف املرئية الحديقة من واقعية» «أكثر املتجر حديقة إن الواقعية. أو الحقيقة ضوء يف
الحلم يف الحديقة لكن الرساب، يف املرئيَّة الواحة من واقعية» «أكثر الخريطة عىل املبيَّنة والواحة
وفقط واقعيتان»، «أنهما يشعر فاملرء الحالية؛ أو الواقعية من نوٌع أيًضا لديهما الرساب وواحة
املرئيتني والواحة الحديقة من واقعية» «أقلُّ أنهما يدرك أن للمرء يمكن ر املتأخِّ اإلدراك خالل من
هي الوجودية فالحالة الفلسفي، النظام أو العالم رؤية سياق يف أما الخريطة. وعىل املتجر يف
االرتباط دون — الفور عىل رؤيته نستطيع ال كنَّا لو حتى — الواقع يف املوجود األمر تحدِّد ما
يف العصور مدار وعىل والرساب. الحلم حالة يف فعلنا كما بها نأتي أن املحتمل الخاطئة بالتفسريات
هو نراه ما أن أقرَّ الحاالت هذه وبعض املختلفة، الوجودية الحاالت من الكثري ُقدِّم والغرب، الرشق
املوجود وإن الحلم، حالة تشبه العادية اليقظة حالة إن قال اآلخر والبعض األمر؛ واقع يف املوجود

ذلك. عن يختلف فعًال

نيايا، الكتاب: يتناولها التي الكالسيكية الستة الدارشانا أنظمة عىل يُطلق
األنظمة هذه مع التعامل عىل العادة وجَرت فيدانتا. ميمانسا، سانكيا، يوجا، فايشيشيكا،
متشابهة؛ أو متوافقة أساسية بسمات يَتَِّسم منها زوج كل أزواج، ثالثة أنها عىل الستة
املربع (انظر الوجودية الحالة يف يتشارك وفايشيشيكا نيايا يف املتمثِّل األول الزوج أن فنجد
(نيايا)؛ األول طريقة معها وتتوافق (فايشيشيكا) الثاني النظام يقدمها التي السابق)
الوجودية الحالة يف كبرٍي حدٍّ إىل يتشارك وسانكيا يوجا يف املتمثل الثاني الزوج أن ونجد
(يوجا)؛ األول منهج معها يتوافق أخرى ومرة (سانكيا)، الثاني النظام يقدمها التي
من املختلفة لألجزاء التأوييل املنهج يف ويتشاركان وفيدانتا، ميمانسا هو الثالث والزوج
هذا الكتاب ويتبع األساسية. الحالة نفس إليها يَنسبان التي نفسها، النصيَّة املادة صلب
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زوج. لكل منفصلة فصوًال ويخصص أزواج، إىل تقسيمها يف املتمثل التقليدي األسلوب
الفصول تضم فسوف الزمني، الرتتيب ناحية من مناسبًا األمر يكون فعندما ذلك، ورغم
تطورت كيف مستوعبًا القارئ يظل كي األخرى؛ التقاليد يف رئيسية مراحل إىل إشارات

بعض. مع بعضها تفاعل خالل من املختلفة الفكرية املدارس
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الثاني الفصل

البداياتالربمهية

الوجود ووحدة الكوني والتأمل القرابني

الفكر عندها من سنتناول التي االنطالق نقطة امليالد قبل الخامس القرن بداية ستكون
كهنة لها َس أسَّ التي واملمارسات األفكار عىل نظرة إلقاء خالل من الهندي الفلسفي
أسباب؛ لعدة جيدة انطالق نقطة هذه وتُعد الوقت. ذلك يف الهند شمال وسط يف الربهمية
الوحيَد التقليَد ظلَّ وقد الفرتة، هذه يف الهند شمال يف يَُسود الربهمي التقليد كان أوًال:
من الرغم وعىل طويلة. لفرتة للبالد الدينية االجتماعية الرتكيبة عىل هيمنته فرض الذي
الربهمي التقليد ظلَّ فقد معينة، فرتات يف األخرى التقاليد وممارسات أفكار نفوِذ زيادِة
امليالد، قبل الخامس القرن بداية يف ثانيًا: املجتمع. لِقيَم املحددة املعايري عىل يسيطر
معلومات نعلم ونحن التقليد، هذا داخل واضح نحو عىل املعالم َدا ُمَحدَّ منهجان ُوِجد
كلٍّ يف الرئيسية واملساوئ السمات إبراز من يمكننا نحو عىل املنهجني هذين عن كافية
خالل من أننا فهو ألغراضنا، بالنسبة األهم السبب ولعله الثالث، السبب أما منهما.
والجدل التشكيك انتشار يف كالهما أسهم كيف نرى أن يمكننا املنهجني هذين مناقشة
ظهر كيف أيًضا نرى سوف النقاط، هذه توضيح وعند اآلخرين. أفكار تفنيد ومحاوالت

التقليد. هذا من األوليَّة املراحل يف املنهجان هذان



الهنديَّة الفلسفة

القرابني

اآلري، الشعب اسمه شعب من منحدرين امليالد قبل الخامس القرن يف الربهمية كهنة كان
معهم وجلبوا قرون، عدة منذ الهند غرب شمال يف واستقروا الوسطى أوراسيا من جاءوا
والطقوس، القرابني عىل تقوم ديانٌة ا جدٍّ طويل لوقت لديهم كان وأفكارهم. ممارساتهم
«صحف» يف ويدوِّنونها والطقوس القرابني لهذه املقدَّسة التفاصيل يحفظون وكانوا
عائالت تولَّت فقد الوقت، ذلك يف لهم معروفة غري كانت الكتابة ألن ونظًرا الطقوس.
الشفهي الحفِظ مسئوليَة الطقوس، يف منها كلٌّ أسهمت الربهميِّني، الكهنة من مختلفة
ألن بالغة؛ ية بجدِّ املسئولية هذه مع وتعاملوا الشعائرية، بواجباتهم املتعلقة للنصوص
ضوء ويف للحفظ، متعددًة أساليَب وأتقنوا الحفظ، دقة عىل تعتمد كانت القربان فعالية
الدقة. من ا جدٍّ عالية درجة حققوا أنهم املحتمل من أنه نعتقد اآلن، لدينا املوجودة األدلة

زمني تأريخ

الشعائرية، األفعال عىل القائم الفيدي، القرابني تقديم تقليد دخل تقريبًا: امليالد قبل ٢٠٠٠–١٥٠٠
تنفيذه. مهمة وتولَّوا التقليد هذا عىل الربهمية كهنة وحافظ اآلريِّني. يِد عىل الهند غرب شمال إىل

األوبانيشاد كتابات يف املدونة التعاليَم الربهمي التقليُد اعتنق تقريبًا: امليالد قبل ٨٠٠–٥٠٠
مطلقة. أهمية ذات املعرفة إن قالت التي القديمة،

إىل جنبًا الربهمي التقليد من املعريف والفرع الشعائري الفرع وجود امليالد: قبل ٥٠٠ عام بحلول
جنب.

هذه فإن دينيٍّا، نشاًطا اآلن تُعترب الفيدية القرابني تقديم طقوس أن من الرغم وعىل
من األسايس الغرض أن يعني وهذا دنيوية، ألهداف كبرٍي حدٍّ إىل تُؤدَّى كانت الطقوس
وكانت الراهن. الوقت يف كفاءٍة مستَوى بأفضل العمل يف الكون يستمر أن كان القربان
والرياح والربق واملطر الشمس مثل للكون الطبيعي النظام عنارص إىل القرابني م تُقدَّ
يُطلق كان العموم ويف والنذور. العهود مثل مجرَّدة ملبادئ أيًضا تُقدَّم وكانت وغريها،
اإلنسان أدى إذا أنه هو املمارسة هذه وراء املنطق وكان «ديفا». القربان له يُقدَّم ما عىل
الكونية وظيفته بأداء يَردُّ سوف «الديفا» فإن صحيح، نحو عىل القربان تقديِم طقوَس
بعد فيما معروًفا أصبح الذي الكوني، النظام استمرَّ الطريقة وبهذه وجه. أكمل عىل
ُصُحف فهو بالطقوس القيام رضورة الربهمية كهنة عىل َفَرض ما أما «دارما». باسم
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باسم املعروفة النصوص مجموعة من القديمة األجزاء الصحف هذه وتمثِّل الطقوس،
الدين لهذا يُشار وأحيانًا الفيدية، الطقوس صحف باسم إليها اإلشارة يمكن ولذلك فيدا؛

القرباني. الفيدي الدين باسم القرباني

(كهنة متخصصني أشخاٍص يِد عىل تتمُّ اآلريون جلبها التي القرابني» تقديم «طقوس كانت
بالطقوس. للقيام الربهمية كهنة توظيف عليهم ويجب لهم يَِحقُّ أشخاص عن نيابًة الربهمية)،
يف موجودة نريان أو نار حول منظم لذلك، خصوًصا ُمَعدٍّ مكان يف يتم القرابني تقديم وكان
كانوا ينشدونها، أو بها يتحدثون أو بها يُتَْمتمون التي واألصوات الكلمات إىل وباإلضافة املنتصف.
الحبوب مثل مواد من القربان وكان النار، يف القربان وضع عند معدنية أدوات أيًضا يستخدمون
القربان نوع إىل املكان مساحة من بدايًة بالقربان، املتعلقة األمور كل وكانت والزيت. املطهوَّة

الطقوس. صحف يف موصوفة املستخدمة، والكلمات تقديمه الواجب

للكهنة القدماء األسالف أن اعتقاد إىل تشري فهي «املعرفة»؛ تعني «فيدا» كلمة
الفيدا تتضمنها التي الحقيقة «رأَوا» أو عرفوا امليالد قبل الخامس القرن يف الربهميِّني
حقيقة أنه عىل مطلًقا مفهوًما يكن لم املعتقد وهذا الناظرون). عليهم أُطلق السبب (ولهذا
بشخص مرتبطة وغري أبدية كونية حقيقة أنها فهموا بل باملعلِّمني، خاصة مكتشفة
أصبحت الطريقة وبهذه القادمة. لألجيال لتدوينها أداة مجرد كانوا الناظرين وأن بعينه،
عىل مفروض يشء أيُّ واعتُِربَ بالغة، أهمية ذات الفيدية القرابني تقديم نصوص مكانة
يجب ألنه تنفيذه يجب إذ لذاته؛ صحيًحا النصوص هذه مجموعة بموجب اإلنسان
لضمان بالدقة االهتمام فإن األساس هذا وعىل األبدية. الحقيقة من جزء فهذا تنفيذه؛
جزء هو الطقوس من طقس لكل الصحيح األداء إن يقول الذي االعتقاد عزَّزه الفعالية

الكوني. الواجب من
من مجموعة الطقوس ُصحف وصفت البدنية، الشعائرية األفعال إىل باإلضافة
أو نطقها من بد ال ِصيٌَغ بأنها جميًعا إليها يُشار أن يمكن التي واألصوات الكلمات
يُسهمان والصوت البدني الفعل من كلٌّ وكان القربان. تقديم عند إنشادها أو بها التمتمة
وكانت كارما. عليه يُطلق ما أو العواقب، ذات «األفعال» من كانا فقد التضحية؛ نتائج يف
مقدسة أداًة اللغة اعتُربت لذلك ونتيجة الصيغ، لهذه املكوِّنة اللغة هي السنسكريتية اللغة
اعتُربت لقد األمر، واقع ويف للتواصل. وسيلة مجرد كونها من أكثر هائلة قدرة ذات

الكون. لتجيل صوتية صورة يف تجسيًدا
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الفيدي. القربان يف املستخَدمة الطقوس أدوات :1-2 شكل

السنسكريتية اللغة

فتعطي «سنس» البادئة أما «كري»، الفعل جذر يف كارما كلمة مع «سنسكريت» كلمة تشرتك
الواضح الصحيح النطق بني االرتباط ح يوضِّ وهذا جيًدا»، «املبنية أو جيًدا» «املكوَّنة معنى

إليه. تشري الذي املتجيل الكون وبني السنسكريتية للكلمات

الربهمية كهنة كان فقد السنسكريتية، واللغة الفيدية النصوص وقوة ملكانة ونظًرا
الربهمية كهنة وأراد الناس، من غريهم دون وثيقة معرفة معرفتهما عىل يحرصون
إىل تحتاج النصوص هذه مثل بأن فتعلَّلوا الحرصية املعرفة هذه عىل الرشعية إضفاء
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األوقات عن تتغريَّ ولم الحايل، يومنا إىل تُقام الفيدي القربان طقوس زالت ما :2-2 شكل
قليًال. إال القديمة

عىل املطلقة السيطرة موقع يف أنفسهم الكهنة وَضع نفسه الوقت يف هذا لكن الحماية،
السيطرة. هذه عىل تحافظ بطريقة منظًما نفسه املجتمع وكان الوقت، ذلك يف املجتمع
الطقوس ُصُحف يف مدونة فهي الهندي الطبقي بالنظام اآلن يُعرف ما أصول أما
الشعائري، النقاء حسب عىل هرمي لتسلسل وفًقا ُمون يَُقسَّ الناس كان وفيها الفيدية،
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للميالد. ١٤٣٤ عام إىل تاريخها يعود مخطوطة فيدا، ريج من مقتطف :3-2 شكل

مستحقني جعلهم الربهمية كهنة نقاء إن القمة. يحتلُّون األنقى، الربهمية، كهنة وكان
القربان. ولغة املقدسة الطقوس مع وكفاءة بأمان بالتعامل ومخوَّلني
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الطقوس عىل تقوم الفيدي القرباني للدين األساسية السمات كانت فقد وهكذا
الطقوسرضوريني هذه أداء يف واإلتقان الدقة وكانت أيًضا، واللفظية البدنية الشعائرية،
القيام عىل فون ويُْرشِ الطقوس هذه يحفظون الربهمية كهنة وكان فعاليتها، لضمان
استمرار عىل الحفاظ هو الشعائرية املمارسات هذه أداء من الهدف وكان بالكامل، بها
ترتبط — واللفظية البدنية — املختلفة القربانية األفعال أن يعتقدون وكانوا الكون،

بالتبعية. بنتائجها

الكوني ل التأمُّ

الفيدية النصوص من كثريًا فإن كبري، حدٍّ إىل دنيويٍّا كان النظام هذا أن من الرغم عىل
يف معقد نحٍو عىل يتأملون كانوا الطقوس يف املتخصصني القدماء بعض أن ل تُسجِّ
التي الديفات يلعبها التي األدوار أن وأدركوا استمراره، إىل يسعون الذي الكون طبيعة
منها لكلٍّ املحدد والدور املحدد املكان عىل مقترصة أدواًرا كانت القرابني إليها يقدمون
أرادوا كما الديفات. من أعظم هو ما وجود احتمالية يف أيًضا وتفكَّروا الكون، هذا يف
كان (إذا ماذا أو َمن هذا؟ كل بدأ كيف نفسه؛ الكون أصول عن املزيد معرفة أيًضا
سماوي؟ مهندٍس يِد عىل ِشيَد هل ذهبي؟ كجننٍي بدأ هل َخَلَقه؟ يشء) أو شخص يُوجد
هل املقدسة)؟ اللغة صوت (أي الكالم لعبه الذي الدور ما كوني؟ قربان عن نشأ هل
يُوجد كان ماذا يشء؟ كل بدأ ما هو الزمن كان أم يشء؟ لكل الحياة منح ما هو النََّفس

ذلك؟ يَعلُم من هو: األهم السؤال وربما قبُل؟ من

ما وراءه. التي السماء وال الفضاء يوجد يكن ولم الوقت، ذلك يف وجوٌد وال عدٌم يوجد يكن لم
العمق؟ سحيق ماء يوجد كان هل َمن؟ حماية ويف وأين؟ يشء؟ كل بدأ الذي

أحدهم النهار، أو لليل مميزة عالمة توجد تكن لم الوقت، ذلك يف خلوٌد وال موٌت يوجد يكن لم
يشء. يُوجد يكن لم ذلك عدا وفيما هواء، بال ذاتيٍّا، س يتنفَّ كان

التي الحياة قوة ماءً. يشء كل وكان مميزة، عالمة تُوجد ولم البداية، يف الظالم يخفيه الظالم كان
… الحرارة قوة خالل من الكيان ذلك أيقظها بالخواء، مغطاة كانت

بعد، فيما أتت الديفات الخلق؟ جاء أين من العالم؟ جاء أين من هنا؟ سيعلن من ا؟ حقٍّ يعلم من
العالم؟ نشأ أين من يعلم إذن فَمن الكون، هذا خلق مع
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السماء من مراقبًا ينظر الذي الكيان … يفعل لم وربما نفسه، خلق ربما الخلق؟ هذا نشأ أين من
يعلم. ال ربما أو يعلم، وحده العليا

فيدا»، الريج من «مقتطفات كتاب من ،١٠ املجلد فيدا»، «ريج
١٩٨١ بنجوين، هارموندسوورث: أوفلريتي، دونيجر ويندي وترجمة تحرير

كبري، بوقت امليالد قبل الخامس القرن قبل كانت أنها يُعتقد لكن مؤكَّد، غري فيدا» «الريج تاريخ
امليالد. قبل ١٥٠٠ قرابة إىل تاريخها يعود أن املمكن ومن

التحلييل التفكري من هائل قدٍر إىل ويشري وعمقه، مداه يف استثنائيٍّا القدماء تأمل يُعدُّ
عىل دليٌل لدينا يُوجد وال به. يقومون كانوا ما طبيعة عن الطقوس مماريس جانِب من
غري من سيكون األمر واقع ويف نفسها؛ الطقوس عىل أثَّر قد التأمل هذا كان إذا ما
لكن صارمة، ة بِدقَّ مدونة كانت الطقوس ألن عليها؛ أثَّر قد التأمل هذا يكون أن املحتمل
األفكار من ثانية مجموعة ظهور يف أسهم قد املستمر التساؤل هذا يكون أن املمكن من
يف الكهنة غالبية استمرار جانب وإىل الربهمي. التقليد تبنَّاها التي الدينية واملمارسات
الكهنة بعض أن الفيدية النصوص ل تسجِّ واملرئية، الظاهرة القربان طقوس ممارسة
بعض ل توصَّ النهاية ويف العمق، من بمزيد القربان طبيعة يف للتأمل يعتكفون بدءُوا
وسائل خالل من يُماَرس أْن أي باطنيٍّا»؛ «يصبح أن يمكن القربان أن اعتقاِد إىل هؤالء

والتخيُّل. الرتكيز
املعروفة النصوصالفيدية، مجموعة كتب يف ل مسجَّ االتجاه لهذا التدريجي والتطور
تُوجد األوبانيشاد كتاباِت يف لكن التايل)، املربع (انظر واألرانياكات الرباهمانات باسم
األوبانيشاد كتابات ن وتكوِّ االتجاه. هذا ذروَة محدد، نحو عىل تمثِّل، قد التي التعاليم
وُجمعت — الفيدا» «نهاية عليها ويطلقون — الفيدية الرشيعة من األخري الجزء

الشعائرية. النصوص جمعت التي نفسها الربهمية العائالت يف محتوياتها

«األجزاء» أُكملت الزمن مرور ومع مختلفة، برهمية عائالت يف محفوظة الفيدية النصوص كانت
ِمن بكلٍّ الربهمية، كهنة أنواع مختلف يستخدمها كان التي الشعائرية»، «الصحف من األربعة

«األوبانيشاد». كتابات وأخريًا و«األرانياكات» «الرباهمانات»
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هي: األربعة الشعائرية األجزاء وكانت

فيدا أتهارفا فيدا ياجور فيدا ساما فيدا ريج

طبيعة حول أفكاًرا تضم كانت التي و«األرانياكا»، «الرباهمانا» نصوص العائالت هذه ودمجت
باطني». قربان إىل القربان و«تحويل القربان

ييل: ما وتضم القديمة، للنصوص ملحقاٍت «األوبانيشاد» كتابات وتمثِّل

«مونداكا» «تايترييا» «تشاندوجيا» تاكي» «كاويش
«كينا» «بريهادارانياكا» «براشنا»  

  «كاتها»    
  «إيشا»    
  «شفيتاشفاتارا»    

طبيعة حول والتعليمية، ِليَّة التأَمُّ األحاديث من الكثري عىل األوبانيشاد كتابات تحتوي
الربهمية النصوص عن يميِّزها ما أما ورضورتها. منها والهدف القربانية الطقوس أداء
الطقوس من الهدف مكانة من تقلُِّل وأفكار تعاليم عىل أيًضا تحتوي أنها فهو األوىل
كانت التي فاملعرفة ذلك، إىل باإلضافة البرش. طبيعة لفهم بالسعي اْلتزاٍم مجرَد وتجعله
مقابل يف — داخلية «روحانية» معرفة — وباطنية شخصيَّة معرفًة كانت إليها تسعى
التي السابقة اهتماماته من التقليد يف تحوًُّال يمثل وهذا العلنية. الطَّْقِسيَّة القربان معرفة
نحو عىل اإلنسان حول متمحورة بموضوعات االهتمام إىل الكون حول متمحورة كانت
األوسع الكونية الصورة إطار داخل تحديًدا أكثر نحو عىل الفرد عىل يَُركِّز أنه أو أكرب؛
األوبانيشاد كتابات تضم للطقوس. خالصة كانت التي القديمة بالفرتة املتعلقة نطاًقا
يف أفعالهم عىل تتوقف ظروف يف وتكراًرا مراًرا يُوَلدون البرش أن لفكرة تسجيل َل أوَّ
العواقَب ق يُحقِّ لن للقرابني والصحيح املتقن األداء إن الكتابات وتقول السابقة. الحيوات
الحياة ظروف عىل مفيًدا تأثريًا يؤثر سوف بل فحسب، القرابني ُقدِّمت أجلها من التي
الطقوس آليات عىل ينطبق ال الذي (الفعل) الكارما قانون هو وهذا للشخص، التالية

البرشية. التجربة آليات عىل أيًضا ينطبق بل فحسب،
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طبيعِة معرفِة اكتساُب هو إليه املرء يطمح أن يجب يشء فأهم ذلك، ورغم
نصوص وتقول السنسكريتية. باللغة «أتمان» ى تُسمَّ التي روحه، أو الجوهرية ذاته
ال املرء أتمان إن متكرر نحو عىل وتقول واحد، يشء والكون الذات إن األوبانيشاد
تفام «تات الجملة: بهذه مشهور نحٍو عىل ذلك ويُعرف املوجودات. كل عن تنفصل
اكتساب إىل السعي ويجب .(٦ املجلد أوبانيشاد»، («تشاندوجيا ذلك» [كل] «أنت أيس»:
(الخالص املرء خالص عىل تؤثِّر املعرفة هذه ِمثل ألن الهوية؛ هذه عن تجريبية معرفٍة
إىل الخالص فكرة املبدأ هذا ويقدم املتكرر. امليالد من بالسنسكريتية) «موكشا» يعني
حتى القرابني تقديِم طقوِس ممارسِة استمرار من الرغم وعىل مرة، ألول الربهمي التقليد
البرشي. للوجود األسمى الهدف أصبحت ما رسعان املوكشا تجربة فإن الراهن، الوقت
املتكرر امليالد دوامة من الهروب من املرء مكَّنت تماًما إيجابية معرفًة تُعترب أصبحت لقد
[بعد الضيق أو املرض أو املوت يشهد ال ذلك يرى الذي املرء «إن الخلود: يشهد وجعلته

.(٧ املجلد أوبانيشاد»، («تشاندوجيا اآلن].»

الوجود وحدة

القائل املبدأ أن وجدنا الخاصة النظر وجهة من بدًال العامة النظر وجهة من نظرنا إذا
كتابات يف الكون. بطبيعة املتعلق األويل التأمل عن أيًضا يجيب والكون الذات بتطابق
وبني بينه تخلط (ال «براهمان» املحايد باملصطلح الكون إىل يُشار القديمة األوبانيشاد
املرادَف براهمان ويُعدُّ التقليد). هذا يف مهم ديفا اسم هو الذي «براهما» املذكرة صيغته
مهمة فقرة ويف الوجود. أو الوجود وحدة أيًضا عليه يُطلق أن يمكن شخيص غرِي لثابٍت

فيقول: ابنه، اآلباء أحد فيها يعلِّم

أن وصحيح ثاٍن. دون فقط واحد وجوٍد؛ مجرَد الكون هذا كان البداية، يف
واحد — الوجود مجرَد العالم هذا كان البداية «يف إنه يقولون الناس بعض
هذا يكون أن يمكن كيف لكن الوجود.» ظهر الالوجود ومن — ثاٍن دون فقط
من النقيض عىل الالوجود؟ من الوجود يأتي أن يمكن كيف األمر؟ واقع هو

ثاٍن. دون فقط واحد — وجوٍد مجرَد العالم هذا كان البداية، يف ذلك،

٦ املجلد أوبانيشاد»، «تشاندوجيا
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موجوٌد يوجد أنه يعني وهذا «واحدية»، الوجودي باملصطلح واحد الكون إن القائل املبدأ إىل يُشار
واحد، يشء النهاية يف هو موجود هو ما فكل إذن املوجود؛ لهذا مغاير يشء يوجد وال فقط، واحد
ليكون ذلك رؤية عىل قادرين نكون أن بالرضورة فليس كذلك؛ األمر أن لنا يَبُْد لم إذا حتى
وسمات طبيعة ملعرفة إضافية معلومات ويلزمنا نوعيٍّا. وليس عدديٌّ مصطلح الواحدية صحيًحا.

السمات. تلك وجود حال يف الوجود، وحدة

فالتوحيد «التوحيد»؛ مفهوم وبني بينها يُخَلط أال ويجب أيًضا، إيمانيٍّا مصطلًحا ليست الواحدية
ينصُّ وال ذاته، حدِّ يف املوجود ذلك عن آخر يشء أي يخربنا ال لكنه واحد، إلٍه وجوِد عىل ينصُّ
املمكن من الوجود وحدة إطار ففي واحديٍّا، الكون كان فإذا الوجود. وحدة سوى يُوجد ال أنه عىل
عالقة له يكون لن ذلك لكن — األمر واقع يف آلهة عدة أو — كإلٍه يبدو يشء يوجد أنه يُعتقد أن

التجريبي. العالم يف الظاهر التعدد ذلك سوى األساسية الوجود بوحدة

خالل من «إنه الوجود: وحدة نتائج تُفرسِّ بُجَمل القديمة األوبانيشاد كتابات وتزخر
العالم يُعرف (أتمان) للمرء الجوهرية الذات عىل والرتكيز والتفكُّر، والسمع، الرؤية،
والرشق الغرب ويف وأعىل، أسفل «األتمان .(٢ املجلد أوبانيشاد»، («بريهادارانياكا كله»
.(٧ املجلد أوبانيشاد»، («تشاندوجيا كله» العالم هي بالفعل األتمان والجنوب. والشمال
واضح نحو عىل د يوحِّ براهمان» هي «أتمان فالتعبري كبري، حدٍّ إىل مبارش نحو وعىل

شيئني. ال واحًدا شيئًا النهاية يف ويجعلهما والكون، الجوهرية الذات بني تماًما
كتابات يف املذكورة التعاليم أن إىل يشري والكون الباطنية الذات هوية عىل الرتكيز إن
السابق. يف قلنا كما باطني، قربان إىل القربان تحويِل ذروَة اعتبارها يمكن األوبانيشاد
فهٍم إىل ببساطة تحوَّلت الخارجي العالم نحو هة املوجَّ واملرئية الخارجية املمارسات إن
ال إنها إذ القربان؛ طقِس تقليَد أيًضا األوبانيشاد كتابات وتدعم للعالم. داخيلٍّ شخيصٍّ
فإن ذلك، من العكس عىل الطقوس. تلك َهْجِر رضورة إىل يشري ما نقطة أية يف تذكر
الطبقي، االجتماعي النظام وعىل الطقوس أداء إىل الحاجة عىل تؤكد األوبانيشاد كتابات
ممكنًا كان وبذلك الطقوس، تلك تُؤدَّى خالله من الذي الشعائري النقاء عىل القائم
الربهمي. التقليد داخل جنب إىل جنبًا األوبانيشاد وتعاليم الطقوس من كلٌّ تُوَجد أن
لكتابات باملثل مخصصة فهي الفيدية الطقوس لصحف املخصصة العليا املكانة أما

بالحقيقة. متعلقة لتعاليم متضمنة كلتاهما تُعترب إذ األوبانيشاد؛
يتضمنان التقليد من الفرعني هذين أن كيف أيًضا الفور عىل يالحظ أن للمرء يمكن
التقليد؛ أتباع بني والنزاع الخالف تسبب أن املحتمل من نظٍر ووجهاِت موضوعات
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الدنيوية االهتمامات من فحسب يتحوال لم األوبانيشاد كتابات يف والتأكيد فالرتكيز
بل السابق، يف وصفنا كما اإلنسان، ومصري بطبيعة االهتمام إىل الطقوس يف املتمثلة
أداء من أسمى هدًفا اعتُرب كما عليا، أهمية ذا الباطنية املعرفة اكتساب اعتُرب أيًضا
الفيدية الطقوس ممارسَة فإن األهمية، غاية يف وربما ذلك، عىل عالوة الشعائرية. األفعال
لطبيعة مختلف بفهم مدعومان كليهما املعرفة اكتساب إىل األوبانيشاد كتاباِت وسعَي
يجب أهميتها، من الرغم عىل الطقوس، تلك أن توضح األوبانيشاد فكتابات الحقيقة؛
ويف املتسامية، بالحقيقة يتسم املتعدد العالم أن تفرتض رؤيٍة َوْفق فحسب تُماَرس أن
ترى ذلك، ورغم املتعدد. العالم عىل الحفاظ هو الطقوس من الغرض فإن األمر واقع
الناحية من (أو التجريبية الناحية من فقط حقيقية التعددية تلك أن األوبانيشاد كتابات
ما هي للعالم الكامنة الوجود وحدة يف املتمثلة الكربى الحقيقة معرفة وأن الُعرفية)،

األعىل. الخلود هدف إىل تؤدي

يف بالتعددية يؤمن من موٍت إىل موٍت من ينتقل إنه هنا. تعدُّدية توجد ال
الواحد ذلك معرفة خالل ومن … فقط واحًدا املرء يرى أن يجب الصدد. هذا

بنفسه. البصرية يكتسب أن الحكيم للربهمي يمكن بعينه،

٤ املجلد أوبانيشاد»، «بريهادارانياكا

مصطلُح مطلقٌة حقيقٌة حولنا من العالم تعددية أن يُقرُّون الذين األشخاص عىل يُطلق
«الواقعية فهي الوجودي املفهوم هذا عىل تُطلق التي األخرى املصطلحات أما «التعددين»،
حقيقيٌّ — التجريبي العالم تعددية — نراه ما أن يعني وهذا املتسامية»؛ و«الواقعية التعددية»

البرشي. باإلدراك عالقة له يشء أي عن «خارج») (أو ومتساٍم ذاته، حدِّ يف

(وهذا التسامي جهة من حقيقية ليست التجريبية التعددية إن يقولون الذين األشخاص أما
ما بل التجريبية، الحقيقة ينكرون ال فإنهم واحدة) الحقيقة إن يقولون الذين أولئك سيشمل
السطح، عىل نراه ا عمَّ يختلف — املطلقة الحقيقة — الحقيقة من أكرب قْدر يوجد أنه هو يقولونه

«اصطالحية». تكون الصدد هذا يف التجريبية والحقيقة

تعارضا املنهجني هذين أن يَبُْد لم امليالد قبل الخامس القرن من األوىل العقود يف
لكن السيادة، عىل تتنافسان للعالم متوافقتني غري رؤيتني طرحا أنهما أو بينهما فيما
فحسب يشهد لم القرن فهذا املقبلة. الفصول يف سنرى كما ، تغريَّ ما رسعان الوضع هذا
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األوبانيشاد، كتابات عىل القائمة الربهمية التعاليم وا تحدَّ الذين من وغريه بوذا وجود
رؤيتهم عن يدافعوا أن الطقوس يف للمتخصصني الرضوري من أصبح ما رسعان بل
منه، السخرية أو القربان من الغرض دحض إىل سَعوا الذين أولئك ضد للعالم الواقعية
العرفية باملكانة متعلقة فكرة أية َدْحض إىل مضطرين كانوا بذلك القيام سبيل ويف
معنى وكان آخرون. يقول وكما األوبانيشاد، كتابات تقول كما التجريبي للعالم فحسب
أصبح وأيًضا الخارجي، النقد مع للتصارع مضطرٍّا الربهمي التقليد أصبح أْن ذلك
النصوص فرَعِي إىل استناًدا التقليد أتباع بني الرأي يف للتباين متزايد نحو عىل معرًضا

األولية.
املنهجني كال وجود مرشوعية يف التشكيك بعدم املهتمون أولئك حاول بعد، وفيما
رضورِة اقرتاح طريق عن املنهجني؛ بني التوافق عدم عىل التغلَب نفسه التقليد داخل
لألطفال؛ وإنجابه زواجه فرتة هي الفرد حياة من فرتة خالل الشعائرية الواجبات أداءِ
األجيال إنتاج وكذلك الطقوس، عىل املعتمد العالم عىل الحفاظ استمرار يعني وهذا
يقوده الذي الطبقي االجتماعي النظام استمرار عليهم يعتمد الذين األبناء من املتعاقبة
عىل االنتباه تركيز يمكن املرء، حياة من املرحلة هذه انقضاء وبمجرد الربهمية. كهنة
األول املقام يف يهتمون الذين األشخاص يرى هذا، وقتنا وإىل املعرفة. تحرير إىل السعي
التي الربهمية األرثوذكسية طريق هو هذا أن الفلسفي النقاش من بدًال الدينية باملمارسة

ككل. للفيدا الجوهرية باملكانة تقرُّ
تقاليد من مفكرون النقاش يف شارك والجديل، الفلسفي النقاش ر تطوُّ ازدياد ومع
الدارشانا مدارس من مدرستان بَنَت مبارشة، األولية النصوص هذه من لكن متنوعة،
عىل للعالم املختلفة ورؤيتهما تعاليمهما — وفيدانتا ميمانسا هما — الكالسيكية الفلسفية
وأصبحت الرتتيب. عىل األوبانيشاد كتابات وعىل الفيدية القرابني تقديم نصوص تأويالِت
واملعريف الشعائري الفرعان تعايَش أساسهما عىل اللتان النصوص، من املجموعتان هاتان
األفعال» «قسم باسم معروفتني امليالد؛ قبل الخامس القرن أوائل خالل الربهمي للتقليد
الذين األشخاص من كلٍّ لدى للفيدا كاندا») («جنيانا املعرفة» و«قسم كاندا») («كارما
وا فرسَّ الذين واألشخاص التقليد، منهجي بني قوا وفَّ الذين واألشخاص التقليد، وا تحدَّ

التقليد. نصوص
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لبوذا الوسطيُّ الطريُق

املعتِنق مواجهة يف املارق

إدارته الربهمية كهنة يتوىل الذي االجتماعي الهرمي بالتسلسل الدينية السلطة ارتباط إن
ويحرسونها؛ القربانية الطقوس بها يديرون التي الرصامة من نفسه بالقدر وحراسته
هؤالء وسعى قهريٍّا، سيكون الربهمية املنظومة قيود وفق العيش أن يرون البعَض جعل
املارقون مجملهم يف عليهم يُطلق وأصبح بديلة، دينية اجتماعية طرق إيجاد إىل الناس
ومبادئهم الربهمية كهنة بسلطة يتعلق ما كل هو هؤالء رفضه ما وكان («رشامانا»).
طرف عىل أنهم هو «املارقني» عن التحديد وجه عىل اآلخرون فهمه ما لكن التوجيهية،
استمرارية ضمان بهدف الربهمي التقليد يف عليهم املنصوص «املعتِنقني» من نقيض
أن وجوب يف يتمثل بل فحسب، القرابني تقديم يف يتمثل ال املعتنق فواجب التقليد. ذلك
األشخاص تستبعد كانت التي الجماعية السالالت داخل وتناسليٍّا اقتصاديٍّا منتًجا يكون
املارقون كان اآلخر، الجانب عىل الشعائري. النقاء من نفسه للمستوى ينتمون ال الذين
واتفق ورؤاهم تعاليمهم وَقِبل قادة حول ع تجمَّ وبعضهم ومتبَتِّلني، ومتَسوِّلني متَجوِّلني
ٍف تقشُّ أساليب أيًضا مارسوا منهم وكثري معزولني، متجوِّلني منهم كثري كان بينما معها،
والعطش والجوع الحرارة درجات من متطرفة ملستويات أنفسهم وأخضعوا قاسية،
الذات. نُكران من متعددة أخرى أنواع إىل باإلضافة الجسدي، التشويه من مؤملة وأشكال
اكتساب يف يُسهم أنه يعتقدون كانوا إذ هدف؛ له الزهد ذلك أن يََرون املارقون وكان

معتادة. غري معينة بطرق املكتََسب الذهني الرتكيز خالل من الروحانية البصرية
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زمني تأريخ

الفيدي. القرباني التقليد تقريبًا: امليالد قبل ٢٠٠٠ عام

القديمة. األوبانيشاد كتابات تقريبًا: امليالد قبل ٨٠٠–٥٠٠

جنبًا الربهمي التقليد من املعريف والفرع الشعائري الفرع وجود امليالد: قبل ٥٠٠ عام بحلول
جنب. إىل

املارقون كان الربهمي الدين معتنقي مع صارخ تناقض يف امليالد: الخامسقبل القرن مجتمع
أنفسهم، وعن العالم عن املعرفة اكتساب إىل يسعون — واملتَبَتِّلون واملتسولون املتجوِّلون —

الربهمية. األعراف ة كافَّ املارقون ورفض

تحدَّى بوذا أن النصوص تسجل بوذا. حياة الفرتة هذه تُمثِّل تقريبًا: امليالد قبل ٤٨٥–٤٠٥
َمْرِضيٍّا بديًال يجد لم وأنه الربهمية، كهنة بسلطة القائلة ومزاعمها الربهمية والتعاليم املمارسات
طريقًة بوذا تعلم شخصيٍّا، تنويره خالل من اكتسبها رًؤى عىل واعتماًدا املارقني. تعاليم بني

املارقني. وطريقة املعتنقني طريقة بني وسطى

مجتمِع يف واضًحا املارقني وجوُد أصبح متى أو كيف التحديد وجه عىل نعلم ال
الفرتة يف سائدة وأصبحت للعالم الربهمية الرؤية فيه تزدهر أخذت الذي الهند، شمال
لحضارٍة اكتشافات َقدََّمت العرشين، القرن وخالل امليالد. قبل الخامس للقرن السابقة
قديم تقليد وجوَد ح ترجِّ أدلًة السند وادي يف السابق يف موجودة كانت الِقَدم يف موغلة
يعني وهذا طويلة، بفرتة اآلريني وصول قبل ازدهر للمنطقة األصليني للسكان للغاية
عىل املارقني هؤالء وممارسات منهج وأن التقليد، هذا َوَرثَة األرجح عىل هم املارقني أن
يكون أن املحتمل من فإنه املصدر، كان وأيٍّا اآلري. التقليد ازدهار أثناء ينشآ لم األرجح
إىل سَعوا الربهمي املجتمع داخل يعيشون كانوا الذين بعضاألشخاص أن يف متمثًال األمر
إىل أيًضا سَعوا وأنهم باطنية، وممارسًة هدًفا وممارستها القربانية الشعائر هدف جعل
سلًفا. القواعد محدِد اجتماعي نظام إطار يف الكهنة ل تدخُّ يفرضها التي القيود تجاوز
االحتكاك أثاره قد باطنيٍّا القربان جعل إىل نفسه االتجاه يكون أن أيًضا املمكن ومن

األصليني. السكان بممارسات
الذي الوقت يف أنه فهو بعًضا، بعضها يؤكد متعددة مصادر من نعلمه، ما أما
كان األوبانيشاد، كتابات يف املدوَّنة الجديدة التعاليم يتبنَّى الربهمي التقليد فيه كان
بهم خاصة إجاباٍت اكتساِب إىل يسعون الذين املتجوِّلني املارقني من كبري عدٌد يُوجد
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األثري. دارو موهينجو ملوقع منظر :1-3 شكل

باملوضوعات أوجه، عدة من متعلقة، نفسها األسئلة وكانت الفلسفية. الدينية ألسئلتهم
أن يعني وهذا األوبانيشاد. وكتابات الِفيِديَّة التأملية النصوص تناولتها التي نفسها
إىل يسعون فحسب كانوا بل ُكلِّيٍّا، النوِع مختلفِة حقيقة إىل يسعون يكونوا لم املارقني
وكان الربهمية. كهنة يُعلِّمها التي الوسائل من بدًال الخاصة بوسائلهم باالستعانة أجوبٍة
طبيعة يف ممثًال البرشي الوجود وطبيعة العالم طبيعة فهم هو تقريبًا الجميع هدف

الذات.

الذات طبيعة

والعالم، الذات بطبيعة املتعلقة النظريات من كبرية مجموعٍة وجوِد إىل مصادرنا تشري
األسئلة هذه ص وتُلخَّ نظر. وجهة كل باختالف كليهما أو أحدهما عىل التأكيد ويختلف

التايل: النحو عىل القديمة البوذية النصوص يف بالذات املتعلقة الكثرية

املايض؟ يف كنُت ماذا املايض؟ يف موجوًدا أكن ألم املايض؟ يف موجوًدا كنُت هل
املايض؟ يف أصبحت فماذا املايض، يف ما شيئًا كنت إذا املايض؟ يف كنت كيف
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كنت إذا املستقبل؟ يف موجوًدا سأكون كيف املستقبل؟ يف موجوًدا سأكون هل
أنا هل اآلن؟ موجود أنا هل املستقبل؟ يف سأصبح فماذا املايض، يف ما شيئًا
أين إىل الكيان؟ هذا أتى أين من أكون؟ كيف أكون؟ ماذا اآلن؟ موجوًدا لست

الكيان؟ هذا سيذهب

النحو: هذا عىل مقبولًة إجاباٍت فيقدِّم النص ويكمل

ذاتي وجوِد عدَم أدرك أنا ذاتي. خالل من ذاتي أدرك أنا ذات. يل ليس ذات. يل
تتحدَّث التي هذه ذاتي ذاتي. عدمية خالل من ذاتي أدرك ذاتي. خالل من
هناك، وأحيانًا هنا أحيانًا والسيئة الجيدة األفعال عواقب تشهد والتي وتشعر،

دائًما. هي كما وهي متغرية، وغري وأبديٌَّة ومستقرٌة دائمٌة الذات هذه

١ املجلد نيكايا»، «ماجيما

كافة أن لدرجة للغاية، متعددًة والكون الذات عن التأملية األسئلة كانت لقد
التايل: النحو عىل البوذية؛ النصوص يف الصيغ إحدى يف ُمدَرجًة أصبحت االحتماالت

الجسد عن مختلفة الذات هل ال؟ أم نهائيٌّ الكون هل ال؟ أم أبديٌّ الكون هل
غري أم موجوًدا املرء يكون هل املتكرر، امليالد من التحرر اكتساب عند ال؟ أم

موجود؟ غري وليس موجوًدا ليس أم موجود، وغري موجوًدا أم موجود،

صياغته) ُمعادٌة (مثال ،٢ املجلد نيكايا»، «ساميوتا

الفكرية األنماط بعِض استنتاُج يمكن مة املعمَّ األدلة من وغريه الدليل هذا من
يف للبرش املتأصلة باملادية تنادي للغاية ماديَّة نظرًة األشخاص بعض تبنَّى فقد املتنوعة،
ذات وجود احتمالية من الرغم عىل إنه البعض وقال زمنيٍّا. ومحدود تماًما نهائي عالٍم
تنتهي الذات هذه فإن املرء؛ حياة فرتة خالل املادي بالجسم مرتبطة ما حدٍّ إىل مادية غري
النظرة هذه تَبَنَّوا الذين األشخاص عىل القديمة البوذية املصادر وتُطِلق املوت. عند لألبد
املاديون وال العدميون يجد ولم الذات. «انعدام» يتضمن املوت إن حيث الَعَدميني؛ اسم
ذلك ورغم البرش، يحكم كارميٍّ قانون وجوِد فكرِة مع الجدي للتعامل أهميًة املتطرفون
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أن يفرتض إطار يف رؤاهم درسوا قد معظمهم، يكون أن املمكن ومن املارقني، من فكثري
املتِبعني الربهمية كهنة إىل باإلضافة هؤالء، وبعض الحيوات. من سلسلة يشهدون البرش
اسم البوذيون عليهم وأطلق متغرية، وغري دائمة الذات أن اعتقدوا األوبانيشاد، لكتابات
بآخر. أو بشكل الذات استمرارية يف اعتقدوا لكنهم أبديني، غري اآلخرون وكان األبديني،
وبالنسبة املستقبلية، الحيوات يف عواقب لها األفعال أن اعتقدوا األشخاص هؤالء وكل
املعرفة هذه أن اعتقاد هي األسئلة لهذه إجابات وراء السعي من كلها الفكرة كانت لهم
من (موكشا) التحرر إىل تؤدي — الوجودي وسياقها الذات طبيعة معرفة — بعينها
عىل منصبٍّا اهتمامهم وظلَّ حتميٍّا، اإلجابات عن بحثُهم كان السبب ولهذا املتكرر؛ امليالد

املوضوعات. بهذه املتعلقة األسئلة
فهمه، نحاول الذي للمجتمع أساسيًة سمًة تمثِّل ألنها النقطة؛ هذه َفْهم املهم من
مختلفة زاوية من الصورة تناوُل املفيد من يكون قد وضوًحا أكثر نحو عىل ولرشحها
واالهتمامات املمارسات أن فيه يرى أن للمرء يمكن مجتمًعا لدينا فإن العموم، ويف نسبيٍّا.

منها. لكلٍّ مناسبة للعالم برًؤى مباًرشا ارتباًطا مرتبطٌة املختلفة
الفيدي، القرباني بالدين املتعلق القديم الربهمي التقليد أتباُع يُوجد كان ناحيٍة، فمن
تجريبيٍّا يكن لم إن َكوٍن عىل بالحفاظ مباًرشا ارتباًطا يرتبط الطقوس أداء كان وفيه
الرتباط نظًرا القربان؛ دقة عىل االهتمام وتَركََّز . وحقيقيٌّ متعدٌد بالتأكيد فهو تماًما،
مكانتَه ينازعه أن وشك عىل الوقت ذلك يف القديم التقليد هذا وكان بالنتيجة، الفعل
ورغم املاديني. غري املارقني واهتمامات األوبانيشاد كتاباِت تعاليِم يف ممثَّلة أخرى مناهُج
األعراف وواضَع التقليدية، لواءِ حامَل بالفعل أصبح قد الربهمي التقليد كان فقد ذلك،
التقليد ذلك وتأثريُ وجوُد يكن ولم هذا. وقتنا حتى مستمرة زالت ما التي االجتماعية

البديلة. املناهج أفضلية ادِّعاء قوة بلغت مهما جانبًا ى ِليُنَحَّ
الرتكيَز استبعدت للعالم برؤيٍة تمسكوا فقد والعدميني، املاديني مثل اآلخرون، أما
األول، املقام يف األشخاص، هؤالء واهتم الحاليني. والزمان املكان بخالف يشء أي عىل
سخيفة وممارساٌت مزاعُم أنه رأَْوا ما كل تفنيد ومحاولة نظرهم وجهات عن بالدفاع

سواء. حدٍّ عىل املاديني وغري الشعائريني من كلٍّ لدى
ميالٍد دورِة عن عبارة الحياة أن اعتقدوا الذين أولئك يوجد كان النقيض، وعىل
يحمل األقل عىل أو لنا، يرتاءى كما تجريبيٍّا ليس العالم وأن الكارما، تحكمها متكرر
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املتعلقة املعرفة اكتساِب عىل ُمنَْصبٍّا هؤالء اهتمام وكان املظهر. هذا من أكثَر ثناياه يف
يَُمكِّنهم لم االهتمام وهذا داخله. البرش وموقع األمر حقيقة يف للعالم الدقيقة بالرتكيبة
واجبًا أيًضا منحهم بل املاورائية، الحقيقة معرفة تزعم متعالية ادعاءاٍت قول من فحسب
إذا أنهم يرون وكانوا املتكرر. امليالد قيد من الخالص تحقيق وسائِل إلدراك وجوديٍّا
أكثر معرفته عليهم ما أهمَّ فإن امِلنَح، أعىل يمثِّل الذي الخالص ذلك عىل الحصول أرادوا
أي مستبعًدا منهجهم، عىل املسعى هذا سيطر وهكذا الذات، طبيعة هو آخر يشء أي من

أخرى. موضوعاٍت أو اهتماماٍت

بوذا – جوتاما

سيدهارتا ى يُسمَّ رجٌل امليالد، قبل ٤٨٥ عام حوايل فيها، ُولد التي البيئة هي هذه
«اليَِقظ»، حرفيٍّا بوذا كلمة وتعني بوذا. باسم معروًفا بعد فيما أصبح الذي جوتاما،
الرؤية اكتساب بأنه التنويَر املقدسة النصوُص وتصف بوذا. تنوير مناسبة إىل وتشري
وهذه النوم. بعد اليقظة تُماِثل ألْن يكفي بما مهمة كانت التي باألحرى) رًؤى (ثالث
أتباع الربهمية كهنة تعاليم مع يتفق الذي البوذي، الطريق إىل االنتباَه تلفت النقطة
إن املعرفة. إىل الجهل من االنتقال يمثِّل أنه يف املارقني من وكثرٍي األوبانيشاد كتابات
كل فيه تتسم الذي املتكرر، امليالد استمرار يدعم الذي األول طي ْ الرشَّ العامل هو الجهل
أما يعايشه. أن للمرء يمكن يشءٍ لكلِّ املؤقتة بالطبيعة املرتبط العميق الرضا بعدم حياة
املتكرر. امليالد ذلك إنهاء إىل الوصول من املرءَ يمكِّن الذي التمكيني العامل فهي املعرفة
عدًدا لدينا فإن املعرفة، لهذه لوا توصَّ أنهم زعموا التقاليد لتلك األوائل املعلِّمني ألن ونظًرا

الفرتة. بهذه املتعلقة املختلفة امليتافيزيقية النظريات من هائًال
الذي البوذي، الرتاث إىل املستندة الشعبية القصص من الكثري تداول من الرغم عىل
تعاليمه؛ وتَْرِوي املديح، يف مباِلٍغ نحٍو عىل بوذا حياِة سريَة الرسدية األدبية أعمالُه تقصُّ
تعيش لعائلة ُولد أنه عدا فيما لبوذا، امُلبَكِّرة الحياة عن مؤكدة حقائق أية نملك ال فإننا
ثَِريَّة كانت عائلته أن محتمًال ويبدو حاليٍّا) نيبال يف (املوجودة كابيالفاتو مدينة يف
بحثًا عمره من الثالثينيات أوائل يف منزله ترك أنه النصوص وتروي بالنفوذ. وتتمتع
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ملاذا هي: األسئلة وهذه البرشي، للمصري الوجودية بالطبيعة املتعلقة ألسئلته إجابة عن
مفرٌّ ة ثمَّ أليس واملوت؟ والشيخوخة باملرض يَتَّسم ملاذا الحال؟ هذه عىل البرشي الوجود
الهروب ا حقٍّ للمرء يمكن هل ذلك؟ ِحيال يشءٍ أيِّ فعل للمرء يمكن هل تلك؟ حالته من

الوجود؟ هذا ِمثِْل ِمْن
النصوص يف املذكورة التعاليم من بأيٍّ متعلقة معرفة أي بوذا لدى أكان وسواء
النصوص فإن هذا)، نعلم ال (ونحن ال أم للمنزل مغادرته قبل سابًقا إليها أرشنا التي
ِوْجهات لديهم أشخاًصا قابََل سعيه يف بوذا انطلق أن بمجرد أنه تخربنا القديمة البوذية
املعلومات، مصادر أهم من النصوصواحًدا هذه تُعدُّ األمر، واقع ويف التنوع. شديدة نظٍر
هذا يف انترشت التي املتعددة النظر بوجهات املتعلقة الجاينية النصوص إىل باإلضافة
عىل ا مهتمٍّ بوذا كان املهمة، األسئلة لتلك أجوبٍة عن الباحث سعيه أثناء ويف املجتمع.
عالقة له أن ظنُّوا ما وتََعلُّم ُمشاِبٍه، سعٍي يف املنطلقني األشخاص بمقابلة عميلٍّ نحٍو
االستماع يف سنواٍت بعض أمىض أنه ويبدو ِحياله. يُفعل أن يمكن وما اإلنساني باملوقف
أنواع مختلف يف خطاهم عىل السري خالل من واختبارها، منها والتعلُّم نظرياتهم إىل
األجوبَة تُقدِّم املمارسات هذه من أيٍّا بأن بوذا يشعر ولم ماَرُسوها. التي املمارسات
محاولة يف الخاص أسلوبه يجرِّب أن قرَّر النهاية ويف عنها، يبحث كان التي الشافية

إليها. يسعى كان التي العمق شديدة الرؤى اكتساب
أنه بوذا زعم بعد، فيما لآلخرين بتعليمه قام الثاقب ل التأمُّ من نوع وباستخدام
الحال. هذه عىل كونه وسبب البرشي الوجود طبيعة فْهم من مكَّنته معارَف ثالث اكتسب
الوجود استمراِر أَْرسِ من الخالَص ق حقَّ قد الثالث املعارف هذه خالل من أنه أيًضا وزعم
وطريقة السابقة، حيواته رؤية من تمكَّن أنه يف املعارف هذه أوىل وتتمثَّل البرشي،
رؤية من تمكَّن أنه يعني وهذا التالية؛ الحيوات وظروِف َجْودِة عىل منها كلٍّ تأثري
األخرى املوجودات والدِة طريقَة رأى أنه هي املعارف هذه وثانية املتكرر. ميالده تاريخ
الحيوات يف بها قامت التي األفعال لنتائج وفًقا أيًضا وهذا ثانيًة، ميالدها وطريقة
قبول فإن النحو هذا وعىل التالية. حيواتها عىل بدورها النتائج هذه وأثَّرت السابقة،
لسماِت تَبَنِّيه عىل قائَمني يكونا لم منهما كالٍّ وتدريسه والكارما املتكرر امليالد ملبدأ بوذا
قائَمني وتدريسهما املبدأين هذين قبول كان بل آنذاك، سائدة كانت التي العالم رؤيِة
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ل. يتأمَّ بوذيٌّ راهب :2-3 شكل

من يزيل كيف فكانت بوذا اكتسبها التي املعارف تلك ثالثة أما الشخصية. تجربته عىل
بمنتهى تربطه أنها يرى أن عىل قادًرا كان التي العوامل تلك ذهنيٍّا املتصور اإلطار هذا
ييل: فيما منها التخلص املراد العوامل تلك وتمثَّلت العالم؛ هذا يف باالستمرارية القوة
للحقيقة، الحقيقية بالطبيعة والجهل املستمر، الوجود يف والرغبة الشهوانية، الرغبات

متعنتة. نظٍر» «وجهاِت وتبني
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تعاليمه. يُلقي وهو بوذا صورة :3-3 شكل

بوذا تنوير

معرفِة نحو عقيل وجهُت الهدف، ِد ومحدَّ ومرٍن التشتيت، من وخاٍل ، ونقيٍّ وصاٍف، مركٍز، «بذهٍن
عىل البرشي للوجود األساسية السمة رؤية من تمكَّنُت االستمرارية». «ميول من التخلُّص كيفيَّة
وعرفت إيقافها، إىل السبيل وكيف تتوقف، أن املمكن من أنها وعرفت تنشأ، وكيف حقيقتها،
وهذه املعرفة هذه خالل ومن إيقافها. وكيفية وتوقفها، نشأتها، حقيقتها؛ عىل االستمرارية ميول
للرغبة املقيدة اآلثار ومن الشهوانية، الرغبات هذه لكل املقيدة اآلثار من التحرر عقيل ق حقَّ الرؤية
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وبعد للجهل. املقيدة اآلثار ومن املتعنتة، باآلراء للتمسك املقيدة اآلثار ومن الوجود، استمرار يف
الرضوري من كان ما ماَرْسُت وأنني املتكرر، امليالد من تحرَّرت أنني مؤكَّد نحٍو عىل عرفُت ذلك
أخرى.» استمراريٍة إىل تؤدي لن الحالية حالتي وأن فعله، الرضوري من كان ما وفعلت ممارسته،

الصياغة) ُمعادة (فقرة ٣ املجلد «فينايا»،
،١ املجلد نيكايا»، «ماجيما أيًضا: انظر
٤ واملجلد ٢ املجلد نيكايا»، و«أنجوتارا

الثالثة املعرفة بوذا يصف أن قبل السابق)، املربع (انظر املتاحة للنصوص وفًقا
الوجود (١) التايل: النحو عىل رباعية صيغة يف رؤيته من تمكَّن ما ص لخَّ اكتسبها التي
استمراريته. تعزِّز محددة عوامُل تُوجد (٢) معينة. جوهرية صفاٌت له ذاته حدِّ يف البرشي
رؤيَة إن اإليقاف. لهذا تؤدي طريقة توجد (٤) االستمرارية. تلك إيقاف املمكن من (٣)
هو إليه املرء يسعى ما كان إذا رضوريَّان َألَْمران املوقف لهذا األساسية السمات وفهَم
مبدأ أول أصبح أنه لدرجة كبري؛ حدٍّ إىل أساسيٍّا الفهم هذا وكان ه. أَْرسِ من التحرر
تلك عن تحدَّث إنه ويُقال النبيلة، األربعة الحقائق باسم ويُعرف لآلخرين، يعلِّمه فعيلٍّ

فارانايس. يف أيائل حديقة يف الحقائق

النبيلة األربعة الحقائق

القائمة الحالة هي «س» إنَّ تقول فهي وواضحة؛ بسيطة النبيلة األربعة الحقائق تركيبة
يف لة متأصِّ «س» أن حني يف «ص»، توقفت إذا «س» تتوقَّف وسوف «ص»، بسبب
السهل من ليس املفاهيمية باملصطلحات الحقائق تلك إليه تشري وما البرشي. الوجود
والسبب الحقائق، لتلك الغامضة الطبيعة إىل ما، حدٍّ إىل يعود، ذلك يف والسبب استنتاجه؛
املستخَدم الباليَّة اللغة من املأخوذ املصطلح ذلك «دوكها»، مصطلح أن يف يتمثَّل اآلخر
معناه األوىل؛ النبيلة الحقيقة يف املحددة البرشي الوجود يف املتأصلة السمة إىل اإلشارة يف
«مرض»، أو «ألم»، أو «معاناة»، إىل دوكها مصطلح تُرجم لطاملا كبري. حدٍّ إىل واضح غري
عىل لبوذا تَنسب الرتجمة هذه أنَّ الناس من عريض ِقَطاٌع أدرك الحارض الوقت يف لكن
األفضل والرتجمة دحضها. ويسهل البرشي، الوجود عن للغاية سلبيًة رؤيًة خاطٍئ نحٍو
القائل بوذا بمبدأ املفاهيمية، الناحية من دوكها، مصطلح تربط التي الرضا» «عدم هي
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معلمي مزاعم مع مبارش تناقٍض ويف دائمة. غري الظاهري الوجود عالم عوامل كلَّ إن
من فإنه الكون يف الواضحة ِدية التعدُّ من الرغم عىل إنه قالت التي عرصه، يف األوبانيشاد
أن أتباَعه بوذا علَّم متغرية؛ وغري دائمة جوهرية ِوحدة عن عبارة الكون أنَّ إدراك املمكن
يف َمْرِضيَّة غري فإنها دائمة، غري العوامل تلك ألن ونظًرا دائمة. غري املدَركة العوامل كل
الخلود نعيم من النقيض عىل تدوم) ال واملواقف التجارب أفضل (فحتى املطاف نهاية
تُصنِّف األربعة النبيلة الحقائق أن يُفهم املنطلق هذا ومن املطلقة. الديمومة أو املفرتض،
ال املرء ألن ونظًرا املتكررة. للحياة األساسية السمة بأنه الزوال عن الناجم اإلشباع عدم
والصحة الشباب — دائمة األشياء تكون أن يف دائًما ويرغب ويسعى الدوام بعدم يقبل
استمرار يدعمان الرغبة وهذه السعي هذا فإن — وهكذا النفيسة واملمتلكات واألحباء
النبيلة الحقيقة عىل وتأكيًدا األمل. خيبة مصريها اإلنسان رغباِت كلَّ ألن الرضا؛ عدم
تكمن أي الشهوانية؛ املرء رغبات يف تكمن الكارما عملية آلية أن البوذية توضح الثانية،

للمرء. دة املتعمَّ الذهنية الحالة يف

بوذا تعاليم

األربعة النبيلة الحقائق
«دوكها». هي متأصلة بِسَمٍة البرشي الوجود يتَِّسم

سلبية). أم إيجابية أكانت (سواء الشهوانية والرغبات التَّوق عن «دوكها» تنشأ
«نريفانا». باسم اإليقاف هذا ويُعرف «دوكها»، إيقاف املمكن من

النبيل. الثُّماني الطريق اتِّباع خالل من «نريفانا» تتحقق

صياغته) ُمعادة (مثال ،٤ املجلد نيكايا»، «ساميوتا

االستمرارية. وقود إيقاف إىل وتشري «اإلطفاء»، نريفانا كلمة تعني

املعتِمدة النشأة
وهذه نشأتها، يف بعض عىل بعضها يعتمد املعروفة األشياء كل إن املعتِمدة؛ النشأة هو أُعلِّمه «ما

لألشياء.» املعتادة الطبيعة األشياء، طبيعة هي
٢ املجلد نيكايا»، «ساميوتا

ذاك. يكون هذا، يكون عندما
ذاك. يحدث هذا، يحدث عندما
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ذاك. يحدث ال هذا، يحدث ال عندما
ذاك. يتوقف هذا، يتوقف عندما

(مثال) ،٣ املجلد نيكايا»، «ماجيما

الثالث الوجود سمات
دائمة. غري النشأة معتَِمدة األشياء كل

َمْرِضيَّة. غري لذلك] [نتيجة النشأة معتمدة األشياء كل
الذات. هي ليست معرفتها املمكنة األشياء كل

(مثال) ابادا»، «دامَّ

وقت حتى أنه، حقيقة تعكس األساسية القديمة البوذيَّة تعاليم بها إلينا وصلت التي الصيغة إنَّ
يستخدمون التقليد لهذا القدماء اظ الُحفَّ كان تقريبًا، امليالد قبل ٤٠ عام يف التعاليم تلك تدويِن

التعاليم. لهذه الشفهي الحفظ عىل لتساعدهم تذكرييًة أدواٍت

َجْهله فهو عليه الحصول يمكنه ال ِلَما وتَْوقه املرء رغبِة استمرار وراء السبب أما
بيشء مرشوط الحيوات دورة يف يشء كل فإن الواقع، ويف للحقيقة. الحقيقية بالطبيعة
إنه فقال األساسية؛ تعاليمه من آخر تعليم أو مبدأ يف النقطة هذه بوذا ووَضع آخر،
املعتاد النمط هذا أو الطبيعة وهذه لألشياء»، معتاد «نمط أو لألشياء»، «طبيعة توجد
عوامل كل عىل عموًما ينطبق وهذا غريها». عىل معتِمدة «نشأت األشياء كل أن يف يتمثالن
حسيٍّا ذهنيٍّا، أو ماديٍّا — طبيعته كانت مهما اإلطالق، عىل يشء فال املتكررة؛ تجربتنا
عوامل عن مستقالٍّ يحدث — عضوي غري أو عضويٍّا مجرًدا، أو ملموًسا متصوًرا، أو

األشياء. كل دواِم عدِم سبُب هو هذا وبالفعل ْرشطية.

املعتِمدة النشأة

وهي بوذا، تعاليم من كبري، حدٍّ إىل متطرف، ميتافيزيقي تعليم هي املعتمدة النشأة
كلٍّ عن تختلف األشياء كلِّ حدوِث طريقة إن تقول بل الوجود، عَدِميَّة عىل تنصُّ ال
حدوث إنكار عىل ينطوي الذي الوجود وعدم االستقاللية، عىل ينطوي الذي الوجود من:
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بني « وسطيٍّ «طريق سلوك هو املعتمدة النشأة عن التعليم هذا من والهدف األشياء.
إن الوجود. وعدم الوجود وإنكار الوجود، وعدم بالوجود واإلقرار الوجود، وعدم الوجود
وترفض لتضمَّ مة مصمَّ السابق، يف بالفعل رأيناها التي للمنطق، ية املتحدِّ الصيغة هذه

اآلخرون. يتخذها التي امليتافيزيقية للمواقف املمكنة التباديل أنواِع كلَّ

لبوذا الوسطي» «الطريق

الربهمي التقليد معتنقي وممارساِت تعاليِم بني وسطيٍّا طريًقا اتَّخذت تعاليمه إن بوذا قال
كالتايل: جوانب ثالثة يف شديٍد بوضوٍح ذلك رؤية ويمكن منه، واملارقني

بالنظام التام التَّمسك يف أحدهما تمثَّل نقيٍض؛ طَرَيف بني البوذي الرهبان مجتمع كان (١)
الرهبان مجتمع أعضاء فكان االجتماعي، النظام لذلك التام الرفض يف اآلخر وتمثَّل االجتماعي،

متبادل. نحٍو عىل العوامِّ عىل معتمدون لكنَّهم املجتمع عن منفصلني يعيشون

بالحياة املرتبط الِحيسِّ االنغماس بني كانا البوذيني الرهبان حياة وأسلوب اليومي النظام (٢)
التقليد من املارقون يمارسها كان التي ذاتيٍّا املفروضة القاسية التقشف أساليب وبني األُرسية
أجل من مجابة كانت األخرى احتياجاتهم كل لكن متَبَتِِّلني، البوذيون الرهبان كان فقد الربهمي؛
البوذي. بالتقليد الكامل االلتزام أجل من مهمة أنها اعتقدوا التي الصحية السالمة عىل الحفاظ

للنظريات املمكنة التباديل كل بني وسطيٍّا طريًقا سلكت املعتمدة النشأة ميتافيزيقية (٣)
مصطلحات مجموعات أيَّة باستخدام عنها التعبري يمكن فال اآلخرين؛ ِقبل من املطروحة الوجوديَّة

الوجود. بعدم أو بالوجود متعلقة

كهنة مع مبارش تناقٍض يف السياق، هذا يف بوذا يُعلِّمه كان ما إن يُقال ما كثريًا
استخدام من تلك النظر وجهة ونََشأَت ذات. توجد ال أنه هو وغريهم، األوبانيشاد
ن يتضمَّ الذي بالسنسكريتية)، («أناتمان» «أناتَّا» الباليَّة) اللغة (من البايلِّ املصطلح
تشغل كانت السابق، يف رأينا كما والذَّات، «ذات». تعني التي للكلمة نفي بادئة إضافة
كانت التي املسيطرة، الربهمية املجموعة وكانت بوذا. مجتمِع ملعظِم محوريٍّا اهتماًما
جوهر مع للذات الخالدة الهوية معرفة أن تزعم األوبانيشاد، كتابات من تعاليمها تتلقى
معرفتها يمكن التي األشياء كل إن بوذا قال ذلك، النقيضمن وعىل التحرر. ق تُحقِّ الكون
أنَّ سواء، حدٍّ عىل واألكاديميون، البوذيون واعترب ذاتية». «غري أي «أناتَّا»؛ هي («داما»)

ذات. يُوجد ال إنه أي للذاتية؛ تام إنكاٌر ذلك
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نحٍو عىل يطبَّق السياق أنَّ الحديثة األكاديمية الدراسات إحدى أوضحت ذلك ورغم
معتِمدة تنشأ األشياء كل كانت إذا أنه يف تتمثل فالفكرة خاص؛ نحٍو عىل فقط وليس عام
التي الطريقة أن يعني فهذا الوجود، وعدم الوجود تباديل كل بني بعض، عىل بعضها
القدم، وأظافر املوسيقي، السلم درجات وكذلك الذوات، فيها بما — األشياء بها تُوجد
طريقة هي — واألحجار والكرايس، واألشجار، والِقَطط، والروائح، والضحك، واألفكار،
مرفوض أمر الوجود عدم األمر، واقع ويف موجودة. غري أنها وليس العموم، يف واحدة
عن االنتباه يرصف أن املمكن من فإنه «أناتَّا»، ملصطلح الذاتية للدالالت ونظًرا تماًما.
يشء أي وجود ينفي كان بل األشخاص، ذوات وجود ينفي بوذا يكن لم املقصود. املعنى
القائلة اآلخرين مزاعم مع واضح نحو عىل يتعارض وهذا األشياء، باقي عن مستقالٍّ
َمَحلُّ أمٌر الحقيقة يف هو الذات وجوِد عدِم عىل ينصُّ املبدأ هذا كون لكن الذات، بديمومة

تشكيك.
أيِّ تبني عن املرء ابتعاد رضورة عىل حثَّ بوذا أن حقيقُة التشكيَك هذا ويدعم
أو املواقف هذه كل إن وقال بالكون. أو بالذات املتعلقة الوجودية املواقف هذه من موقف
العوامل وهي كبري، حدٍّ إىل القرسية االستمرارية عوامل تعزِّز آراء» «مجرد هي منها أيٍّا
الحقيقة. طبيعة معرفة من تمكننا رؤية اكتساب أجل من منها التخلص ينبغي التي
عند وصمته املوضوعات، هذه بمثِل املتعلقة األسئلة عن اإلجابة نفسه بوذا وَرَفض
باألسئلة تسميتها إىل أدَّى السابق يف إليها املشار الرباعي» «املنطق صيغة عن التساؤل
اآلخرين، املعلِّمني معظم ومع معارصيه مع كبري تعارٍض ويف البوذية. يف املجابة غري
يقدِّم لم األقل عىل أو والكون، للذات الوجودي الوضع عن معلومات أيَّة بوذا يقدِّم لم
«رؤية أجل من — األمر واقع يف بوذا يُعلِّمه كان ما ا أمَّ مبارش. نحٍو عىل املعلومات تلك
االستقصاء يكون أال رضورة فهو — البوذية املصادر تقول كما حقيقتها» عىل األشياء
عمل عىل يُركِّزا أن يجب بل الوجودية، املوضوعات عىل مَركَِّزين املرء جانب من والفهم

للمرء. املعرفية امَلَلكات
املتفاعلة، الخماسية العوامل بمجموعة البوذية املصادر يف امَلَلكات هذه إىل ويُشار
السياق. هذا يف دقيق مرادف لها ليس «كاندا» وكلمة الخمس، الكاندات عليها ويُطلق
أن متكرِّر نحو عىل يؤكد بوذا كان آخر، موضوع إىل االنتباه يرصف السائَل أن بدا وإذا
فإن األهمية، من كبري قدٍر وعىل ذلك، عىل عالوة فهمها. الالزم هي الكاندات عمل آلية
الدوكها، ن تكوِّ ما هي الخمس الكاندات أن عىل متكرر نحٍو عىل تنصُّ القديمة النصوص
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األوىل. النبيلة الحقيقة يف املحددة البرشي للوجود األساسيَة السمَة تُعد التي الدوكها تلك
عىل املنطلق، هذا من تقترص، ال للحقيقة الكاملة األهمية أن إىل االرتباط هذا ويشري
يبدأ أن يجب التي االنطالق نقطة أنَّ ِفكرة أيًضا تشمل بل الرضا، لعدم النفسيَّة الحالة
التي الوسيلة إنها للمرء. املعرفية امللكات هي البرشي الوجود عن االستقصاء عندها من
يشء أيِّ استقصاء املمكن غري فِمْن ثَمَّ ومن العموم، يف التجارَب خاللها من املرءُ يدرُك
ن يكوِّ أو اليشءَ، املرءُ يدرك خاللها من التي الوسيلة أوًال نفهم أن دون معرفته أو محدَّد

األول. املقام يف عنه ًرا تصوُّ
فهم هو للمرء املعرفية امللكات استقصاء من الغرض فإن «الدينيَّة»، الناحية ومن
عىل ورغباته املرء شهوات بها تؤثر التي الطريقة وبني املعتادة عَمِلها طريقة بني الرابط
عىل تعمل التي املعرفية العمليات عىل تعتمد اإلشباع إىل الرامية فاالستجابة امللكات؛ هذه
للحقيقة، الحقيقية للطبيعة ونظًرا األمر، واقع يف لكنها عليها، املتعاَرف القواعد حسب
املعتمدة النشأة نتائج فهم يف الفشل فإن التحديد، وجه وعىل خاطئ. نحٍو عىل تعمل
مستقلة رغبات لديه مستقالٍّ راغبًا كان لو كما االستجابة يف االستمرار إىل الشخص يقود
الجهل تضافر خالل من االستمرارية تَُعزَّز الطريقة وبهذه متفرقة. مرغوبة ألشياء
الجهل استُبِعد إذا الشهوانية الرغبات تَْضُمر سوف وبالعكس، الشهوانية. والرغبات

زائف. تصور هو والفردية االستقاللية ر تصوُّ أنَّ فهُم محله وحلَّ

التجربة طبيعة إىل الوجود طبيعة من

الوجودية من االستقصاء مركز تحويل هو املبدأ هذا يفعله ما كلُّ «الفلسفية» الناحية من
الذي املجتمع، هذا يف أْدَخل بوذا أن يعني وهذا املعرفة)، (نظرية اإلبستيمولوجيا إىل
زعًما والكون، الذات عن عميقة وجودية ونظريات كثرية ميتافيزيقية بتساؤالت يزخر
فاملرء للمرء؛ الذاتية املعرفية العملية هو إليه الوصول للمرء يمكن ما كل إن يقول
خارج الحال يكون قد ا ممَّ ق للتحقُّ أو لرؤيٍة النطاق هذا خارج الخروج يستطيع ال
نطاقه. خارج يدور ما عمل آليَّة َفْهم ذلك من الرغم عىل يمكنه لكن املعريف، نطاقه
حولنا. من للعالم إدراكنا طريقة تكوين يف املعرفية امللكات دوِر فهَم ن يتضمَّ وهذا
املتعلقة «الخام» للبيانات للشخص اإلدراكية امَلَلكات معالجة طريقة إىل النصوص وتشري
تها برمَّ فالعملية كبري، حدٍّ إىل ومتطورة حة ومنقَّ مميزة فئات إىل وتقسيمها بالتجارب

.(٢ املجلد نيكايا»، («أنجوتارا األمر» واقع يف املتعددة غري األشياء «تعديد تتضمن
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املعرفية العملية

يصبح ذلك وبعد املرئي، واليشء والعني الوعي بني تواصل حدوث عند البرصي اإلحساس يحدث
ومتعدًدا. ًرا ومتَصوَّ مميًَّزا املبدئي اإلحساس هذا

الصياغة) معادة (فقرة ،١ املجلد نيكايا»، «ماجيما

من وغريها البوذية (تعرتف والتفكري واللمس والتذوق، والشم، السمع، عىل النسق هذا ينطبق
الحيس). غري الذهني بالنشاط متعلقة ة حاسَّ ضمنها من حواس، ستِّ بوجود الهندي الفكر مدارس

أخرى مرة املعتمدة النشأة
أو املايض أو الذات وجود عن أسئلًة ذلك» بعد يطرح «لن املرء أن يعني املعتمدة النشأة فهم «إن
أو يوجد؟ ماذا أو موجود؟ غري اليشء هل أو موجود؟ اليشء هل قبيل: من الحارض أو املستقبل

سيذهب؟» أين وإىل أتى؟ أين من الحالة، هذه عىل الذي اليشء هذا أو يوجد؟ ملاذا

ف) بتََرصُّ الصياغة معادة (فقرة ،٤ املجلد نيكايا»، «ساميوتا

عىل النصوص عنهما تعربِّ لم النتيجتان وهاتان التعليم، هذا من نتيجتان تتجىلَّ
إحدى رصيح). نحٍو عىل منهما قليٍل قدٍر عن ت عربَّ األمر، واقع (يف رصيح نحو
البيانات كل تعالج ما هي اإلدراكية املعرفية املَلكات كانت إذا أنه هي النتيجتني هاتني
ينشأ املرء يشهده ما كل إن أي املعتمدة؛ النشأة منبت ن يكوِّ ما إذن فهذا التجريبية،
مبارش ارتباط وجود فحسب يعني ال وهذا ذاتية. تجريبية عمليات يف اعتمادي نحٍو عىل
املتكررة الوجود ظواهر كْون يف السبب أنَّ أيًضا يعني بل واملوضوعية، الذاتية بني
لتلك التجريبية الطبيعة هو دائمة غرِي ظواهَر بعض عىل بعضها نشأتها يف تعتمد التي
يف الكامل والنقاش التفسري من ملزيد تخضع أن النتيجة لهذه ُمقدًرا وكان الظواهر.
ظلَّت للبوذية املبكرة الفرتة خالل لكن كارا، اليوجا بوذية يف سيما ال املتأخرة، البوذية

كبري. حدٍّ إىل التفاصيل مسترتَة النتيجة هذه
املعرفة طبيعة فْهم يف يكمُن الرتكيز كان إذا أنه يف فتتمثَّل الثانية النتيجة أما
املعرفية، ملكاتنا عن النظر بغضِّ السابق، يف األمر كان كما األشياء، طبيعة لفهم خالًفا
ذلك املرء، طبيعة كانت وأيٍّا املرء. ذات يمثل املرء يعرفه مما يشء ال أن يعني فهذا
كي به مفعوًال نفسه يجعل أن يستطيع ال فإنه الوجودية مكانته أو العارف، الفاعل
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سمات باسم املعروفة الصيغة من األخري السطر يف نقرأ ولذلك بنفسه؛ نفسه يعرف
معرفتها املمكنة األشياء «كل ييل: ما سابًقا) املذكور املربع يف (املوضحة الثالث الوجود
كبري، حدٍّ إىل مسترتة ظلَّت أيًضا النتيجة وهذه (أناتا).» الذات هي ليست ا») («الدامَّ
«أناتا» مبدأ إن تقول كانت التي املناقضة املزاعم إىل يعود السبب كان الحالة، هذه ويف

الذات. وجود بعدم يقيض
يقرُّ أناتا مبدأ كان فإذا كثرية، نواٍح يف اآلخرين ومزاعم آلراء الذًعا ناقًدا بوذا كان
الربهمية املجموعة مزاعم مع تماًما متناقًضا سيكون وحده فهذا الذات، وجود بعدم
األمر، واقع ويف تقدير. أقل عىل األوبانيشاد كتابات من تعاليمها ى تتلقَّ التي املسيطرة
حدٍّ إىل لقىض، إذن املرء، ذات يمثِّل املرء يعرفه مما يشء ال أن املبدأ فحوى كانت لو
من نفسه الهدف عىل أيًضا بل املسيطرة، الربهمية املجموعة معتقد عىل فقط ليس كبري،
اآلخرين تعليم فعند حال، أية وعىل معارصيه. من العظمى الغالبية تراه كما السعي
اآلخرون تبنَّاها التي املختلفة الوجودية املواقف كلَّ بوذا رفض املعتمدة، النشأة معتقد

رصيًحا. رفًضا
الوقت ذلك يف أنه تذكُّر املهم من بوذا، لتعاليم املختلفة السمات استعراض وعند
اآلخرين مساعدة إىل تماًما موجًها اآلخرين تعاليم ورفض تعاليمه إعطاء من هدفه كان
قراءة للمرء يمكن وال البرشي. الوجود تقلبات من التحرر لتحقيق الرؤية اكتساب يف
أو تجاهله أن كما الهدف، هذا باستمرار يتذكر أن دون القديمة البوذية النصوص
بتقليل ا مهتمٍّ بوذا كان لقد التعاليم. هذه بها املحفوظة بالطريقة سيرض عنه التغايض
مزاعم أن رأى ألنه بل فلسفي، نٍرص تحقيق تمنَّى ألنه ليس الربهمية، كهنة نفوذ
عىل عالوة الناس. بصالح ترض املطلقة والسلطة بالطقوس القيام احتكارية يف أحقيتهم
بدًال األشياء طبيعة أنه زعموا ما معرفة يف الربهمي التقليد عىل اعتمادهم اعترب لقد ذلك،
كبري، حدٍّ إىل عليه يُعتمد ال أمًرا الخاص؛ املستقل التجريبي فهمهم من االستفادة من
شخص أيَّ يُلِزم وجيه سبب أيَّ يَر لم فهو بطبيعته؛ ال فعَّ غري أمًرا يُعد أنه لدرجة
بوذا واعرتض يدَّعيها. التي املزاعم مطلًقا يشهد لم آخر شخص قدَّمه بمبدأ باإليمان
بوذا واعترب اآلخرين. بتحرُّر اهتمامهم وعدم الذاتية بأهميتهم الكهنة شعور عىل أيًضا
والنتيجة الفعل آلية إن وقال عبثِيَّة، الكهنة يزاولها كان التي الشعائرية األنشطة كل
نفسه. املرء سوى فيها التحكم شخص ألي يمكن وال للمرء، الذهنية الحالة يف تكُمن
اآلخرين عن املقدسة اللغة وحجب بدقة املقدسة الصيغ تذكر عىل الرتكيز أن بوذا ورأى

61



الهنديَّة الفلسفة

املتعلقة التفاصيل نحو ويوجهه الوجود آليات نظام فهم إىل الحاجة عن االنتباه يرصف
ليس يهم وما الروح، بل الحرف ليس املهم أن عىل وأكَّد املنطوقة، والصيغ باألصوات

يفهم. أن بل املرء يحفظ أن املهم فليس الكلية، الصورة بل التفاصيل
«فلسفيٍّا»، تقليًدا يكن ولم «دينيٍّا» طابًعا القديمة البوذية النصوص طابع كان
عىل فلسفيٍّا تهمنا قد والتي الفرتة، تلك يف البوذية تناولتها التي املوضوعات وكانت
واقع ويف مجردة. اهتمامات وليست كبري حدٍّ إىل وجودية طبيعة ذات الفكري، الصعيد
الباحثون اآلخرون ومعارصوه املبارشون، وأتباعه بوذا يشعر أن املمكن من كان األمر،
عقالني. قالب يف أفكارهم وضع إىل ببساطة تهدف محاولة أية من بالحرية الحقيقة، عن
أفكار فيها تشكَّلت التي البوتقة هو امليالد قبل الخامس القرن كان فقد ذلك، ورغم
بعضها عالقاتها واضح نحٍو عىل وتحدَّدت املختلفة الفكر مدارس من كثري ومناهج
أكثر مسوغات إىل الحاجة زادت فصاعًدا القرن ذلك من بدايًة ذلك، عىل عالوة ببعض.
من الرغم وعىل املجتمع. ذلك يف تأثريًا األكثر املناهج ادعاءات صحة عىل تربهن منهجية
رسميَّة تفسريات أيَّة لوجود رضورة يرى يكن لم امليالد قبل الخامس القرن مجتمع أن
أصبحت حتى طويل وقت يمر لم فإنه املتعددة، املختلفة للتعاليم النظرية لألسس
التي األمور وأصبحت والقبول، األفضلية عىل بينها فيما تتنافس الرسمية التفسريات
َخَالصية أهداف ملجرد أو طويلة فرتة منذ راسخ تقليد توجيهات بسبب إما تُعلَّم، كانت

كبري. حدٍّ إىل ونظرية أكاديمية وتفسريات صياغات تتطلَّب عملية،
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رات املوضوعاتواملربِّ

والجدل اللغوية والقواعد اللغة

الربهمية كهنة تهديد

قبل الخامس القرن خالل حدثت التي التطورات مثَّلت الربهمية، كهنة نظر وجهة من
يجعلوا أن يف كبريًا نجاًحا اآلريني أحفاد نجح طويل زمن مدار فعىل خطريًا؛ تهديًدا امليالد
اآلخرين تحديات لكن والديني، الثقايف الصعيدين من كلٍّ عىل سياديٍّا منصبًا ألنفسهم
عن للدفاع ة جادَّ خطوات اتخاذ إىل حاجة يف جعلتهم الفرتة تلك خالل الربهمي للنفوذ
لهذا تعرًضا املمارسات أكثر القرابني تقديم تقليد وكان للعالم. ورؤيتهم ممارساتهم
املرتبطة الطقوس أن فحسب ح توضِّ لم اآلخرون تبنَّاها التي املنافسة فالرؤى التهديد؛
كبري نطاق عىل الناس لدى لقبوٍل تحقيقها حالة يف الرؤى هذه إن بل عبثيَّة، بالقربان
التسلسل قمة من بهم تطيح ثمَّ ومن عمل؛ بال أنفسهم الربهمية كهنة تجعل سوف
بمكانتهم يتعلق ما كلِّ حمايَة الربهمية كهنة محاولة مظاهر ضمن من وكان الطبقي.
القرابني فعالية إظهار إىل الرامية الفنِّية الحجج من مجموعة وصياغة تعزيُز القيادية

ومكانتها.
الفصول يف عنها ثنا تحدَّ التي امليالد قبل الخامس القرن تطورات غرار وعىل
نزعاٍت إىل القرباني الفيدي التقليد عن املدافعة» «الحجج صياغة استندت فقد السابقة،
كل كانت إذ متخصص؛ نحو عىل وينفذ ويُحفظ يُنظم الشعائري التقليد كان قديمة.
فيه، وخبريًة القرابني تقديم عملية من املختلفة الجوانب من جانب عن مسئولًة عائلة
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من كان القرابني تقديم طقس عن دفاًعا تفصيلية حجج صياغة فإن الطريقة وبهذه
كانت التخصص: إىل تستند جديدة حجًجا وتطوِّر املوجودة، بالحجج تستعني أن املمكن
الدراسات من كلٍّ مع د معقَّ نحو عىل متداخلة القرابني تقديم طقس عن الدفاع عملية

ككل. الربهمي التقليد يف للممارسة الداعمة الحجج ومع وقتها الجارية

زمني تأريخ

الفيدي. القرباني التقليد تقريبًا: امليالد قبل ٢٠٠٠ عام

القديمة. األوبانيشاد كتابات تقريبًا: امليالد قبل ٨٠٠–٥٠٠

جنبًا الربهمي التقليد من املعريف والفرع الشعائري الفرع وجود امليالد: قبل ٥٠٠ عام بحلول
جنب. إىل

منه. واملارقون الربهمي التقليد معتنقو امليالد: قبل الخامس القرن مجتمع

بوذا. حياة الفرتة هذه تمثِّل تقريبًا: امليالد قبل ٤٨٥–٤٠٥

ملعرفتهم املناهضة املزاعم انتشار مواجهة يف امليالد: قبل الثاني القرن إىل الرابع القرن من
وتؤكد ممارساتهم تربر التي املوضوعات توضيح إىل مضطرين الربهمية كهنة كان الحقيقة،
الحراس لكونهم ونظًرا السيادية. مكانتهم عىل الحفاظ أجل من نفسه الوقت يف سلطتهم
بموجبها التي املعايري وضع إىل سعوا فقد السنسكريتية، واللغة القربانية للطقوس القدماء
مزاعم دحض أجل من أيًضا بل أجلهم، من فقط ليس مرشوعة، واهتماماتهم ممارساتهم تصبح
الفكر مدارس من مدرسة كل تحتاج التي باألمور قائمة وضعوا بذلك القيام أثناء ويف اآلخرين.

موقفها. لتدعم إثباتها إىل

الرئيسية: الشخصيات بني من

بانيني. النحوي امليالد: قبل الرابع القرن

القواعد عىل بالتعليق قاما وباتانياجايل، كاتيايانا امليالد: قبل الثاني القرن إىل الثالث القرن من
بانيني. وضعها التي اللغوية

كارما — األفعال ِقسم حول مشهور تأوييلٍّ نصٍّ أول مؤلف جايميني، امليالد: قبل الثاني القرن
الفيدا. من — كاندا

حول مهم تأوييلٌّ نصٌّ وهو سوترا»، «براهما نص مؤلف بادارايانا، امليالد: قبل الثاني القرن
الفيدا. من — كاندا جنيانا — الفلسفي بالقسم املتعلقة األوبانيشاد كتابات
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الدفاع خطوط

تهديًدا يمثِّل القرباني الطقس تهديد أن األساس يف يرون الربهمية كهنة كان ببساطة،
باسم يُعرف الذي األوبانيشاد، لكتابات السابق «األصيل» القسم تحديًدا نفسها؛ للفيدا
يف األول الخط تمثَّل دفاع؛ بخطَّي االستعانة الرضوري من كان ثَمَّ ومن كاندا)؛ (كارما
والذي الشعائري، النقاء عىل القائم الطبقي االجتماعي النظام استمرارية وحماية تعزيز
املعروفة األطروحات يف االجتماعي التعزيز هذا أدلة وتوجد الفيدا. مستقبل عليه يعتمد
من فرد كلَّ مفصل نحٍو عىل تدوِّن التي شاسرتاس»، و«أرتا شاسرتاس» «دارما باسم
وبهذه وهكذا. وقدرته وأهدافه وحقوقه وواجباته وأدواره مكانه له وتحدِّد املجتمع أفراد
والحرصية القاسية الرصامة أن من الرغم وعىل راسًخا، االجتماعي النظام أصبح الطريقة
فيما كبري حدٍّ إىل مذهًال نجاًحا حقق فإنه النظام، هذا عىل مآخذ تكون أن يمكن الشديدة
اإلشارة بنا تجدر (وربما الحارض. يومنا حتى هو كما واستمراره التقليد ببقاء يتعلق
مكانته تكون الشخص حيوات من حياة أية يف بأنه إيمانهم هو ذلك أسباب أحد أن إىل
وهذا (الكارما). السابقة حيواته يف أعماله ِقبَل من محدَّدة االجتماعية الطبقي النظام يف
ليس وأنه الطبيعة قوانني أحد عمل عىل يقوم النظام أن املجتمع ألبناء بالنسبة يعني

الغربيون.) يراه كما املصادفة عىل يقوم نخبويٍّا نظاًما
بأداء املتعلقة للنصوص الكامل املحتوى عىل الحفاظ فكان الثاني الدفاع خط أما
عىل قائمًة املجال هذا يف تطوَّرت التي التخصصات كانت ولذلك عنه؛ والدفاع الطقوس
كان أطراف؛ ستة وكانت — الفيدا» «أطراف أي — «فيدانجات» باسم معروفة فروع
أثناء امللفوظة أو املنَشدة أو الصادرة لألصوات الصحيح بالنطق ا مهتمٍّ «الصوتيات» فرع
املختلفة الصيغ أو للرتاتيل الشعرية األوزان يصنِّف «الَعروض» وكان القربان، عملية
للجملة، املكوِّنة األجزاء بني العالقاِت «النحُو» ووضع القرابني، تقديم عملية يف املستخَدمة
وحدَّد الجملة، داخل حدة عىل كلمٍة كلِّ معنى لرشح يسعى التأصييل» «التحليل وكان
الشعائرية» «القواعد ووضعت الطقوس، ألداء امليمون والزمان امليمون اليوَم «الفلك»

القرابني. تقديم طقوس مختلف ألداء املثىل الطريقَة
أيًضا مناسبة الفيدانجات كانت فقد جانبًا، الشعائرية والقواعد الفلك ينا نحَّ وإذا
بواسطة الحقيقة بفهم الفيدا محتوى ربط أهمها كبري، حدٍّ إىل تهمنا أخرى ألمور
اللغة تلك تأثري طريقة تصبح الفيدا لغة قواعد إرساء خالل من أنه يعني وهذا «اللغة»،
وكان األخرى. هي راسخًة القرابني؛ تقديم طقس خالل من بقاءه يستمدُّ الذي العالم يف
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يمكن العالم ذلك ومعرفة اللغة بني العالقة وأن العالم، طبيعة رشح أيًضا ذلك معنى
سوف التالية والفقرات فحسب. هذه النظر وجهة من ذلك كان وإن حتى — تحديدها

اللغوي. النقاش عن النقاط هذه نتجت كيف آمل، كما ح، توضِّ

والحقيقة اللغة

وحجج نظريات ُطرحت القرون، مرِّ عىل الهندية، التقاليد أنواع من كثري يف شاع كما
اللغة؛ حول الدائر النقاش يف أهمية األكثر النقاط تدعم الفيدي التقليد داخل مختلفة
النحويُّ تأثريًا الشخصيات أكثر من لعلَّ أبرزها. من بعٍض ذكِر إىل فقط هنا ونحتاج
من كتابًا بانيني كتب امليالد. قبل الرابع القرن يف عاش الذي بانيني، العظيم الهنديُّ
يحظى الكتاب زال وما اللغويات، تاريخ يف وتعقيًدا شموًال اللغوية القواعد ُكتُب أكثر
«أشتاديايي» — الرائد العمل هذا ويضم الحارض. يومنا حتى االحرتام من كبري بقدٍر
بِعلم يتعلَّق ما كلَّ واملالحق الكتاب يضم قاعدة. آالف أربعة تضم فصول ثمانية —
جذور وتصنيف النطق وقواعد واالشتقاقات الجملة تركيب وقواعد اللغوية الدالالت
علَم بانيني ضمَّ الطريقة، وبهذه الخاصة. بالحاالت املتعلقة والقواعد واألفعال، األسماء
أنها من الرغم عىل اللغوية، القواعد لكل الشامل كتابه إىل والصوتيات األلفاظ تاريخ

حدة. عىل منها كلٌّ عنها ويكتبون اآلخرون يُدرِّسها بذاتها، فيدانجات تُعدُّ
اللغة هي بانيني وضعها التي اللغوية القواعد وصفتها التي اللغة كانت
من «نقيٍّا كالًما تُعترب السنسكريتية وكانت الطقس. ولغة الفيدا لغة السنسكريتية،
كانوا إذ محورية؛ بأهمية يحظى اللغة لهذه اإلبداعي الجانب وكان الشعائرية»، الناحية
النتائج ق يحقِّ ما هو القربان تقديم أثناء امللفوظ السنسكريتية اللغة صوت أن يعتقدون
القيام يف تتمثَّل ميزة له نشاٌط بأنها العملية هذه بانيني ووصف القربان. من املرُجوَّة
يبلل «املاء مثل لجملة اإلبداعية القيمة تتضح املثال، سبيل وعىل الطريقة، وبهذه بالفعل.
وبالنسبة املاء.» عن تنتج املبلَّلة «الحبوب النحو: هذا عىل َفْهمها خالل من الحبوب»
(كلمتي االسمني أن هو األول األمر الصدد؛ هذا يف باملالحظة جديران أمران يوجد لنا،
أو أشياء أي حقيقيان؛ أنهما مفهوم — واملاء الحبوب الحالة هذه يف وهما — التسمية)
يكون أن إىل يحتاج ال — الحالة هذه يف املاء — الفاعل أن الثاني األمر فعلية. كائنات
ألنها مبدع؛ نحٍو عىل الة فعَّ القربان تقديم طقس أداء أصوات ألن ًدا؛ متعمِّ أو واعيًا فاعًال
املاء دور يشبه الفيدية» اآليات «ترديد يف الكهنة فدور شخصية؛ غري وبالتأكيد تلقائية،
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يتمُّ الذي املتعدد العالم حقيقة نفسها اللغة أوضحت الطريقة وبهذه الحبوب. تبليل يف
نصوص وحماية حفظ يف الكهنة يلعبه الذي األسايس الدور وتأكَّد القربان، تقديم فيه

اإلبداع. أداَة كانت الكهنة يستخدمها التي فاللغة القرباني؛ الطقس
للغة النحوية القواعد وْضع عند أنه ما حدٍّ إىل الهامشية األهمية ذات األمور ومن
أي تاريخ يف غريب عامل وهذا اللغة. «ختم» يف ا مهمٍّ دوًرا بانيني لعب السنسكريتية،
أما الثقافية. رات التطوُّ سياق مع والتكيُّف التغريُّ يف تستمرُّ اللغات معظم ألن لغة؛
دليًال تعطي محدَّدة، «كالسيكية» صيغة فلها ذلك، من النقيض عىل السنسكريتية، اللغة
أن من الرغم وعىل وهكذا. استخدامها، إمكانية أو وكيفية والخطأ، الصحيح حول واضًحا
الكتابات يف وكذلك الهند ودراما أدب يف استخدامها يف غنيٌّ تراٌث لها السنسكريتية اللغة
السنسكريتية باللغة الخاصة بالقواعد املقيَّدة الطبيعة من الهدَف فإن األخرى، «الدينية»

اإلبداعية. القربان تقديم عملية يف للُّغة الفريدة املكانة هما التقييد ذلك ومربَِّر
كالهما عاش وقد وكاتيايانا، باتانياجايل عليه واملعلِّقني بانيني أتباع أهمِّ من كان
بطريقة النظرية بانيني قواعد ربط يف إسهامهما وتمثَّل امليالد، قبل الثاني القرن يف
إضافية. نحوية سلطة مثَّل اللغة استخدام إن وقاال عمليٍّا. السنسكريتية اللغة استخدام
هذا وكان املعرفة. إىل للوصول موثوقة وسيلة مثَّل اللغة استخدام إن األمر، واقع ويف
غرِي نحٍو عىل مكوَّنة تبدو التي الجمل حتى أنه ذلك فمعنى بمكان؛ األهمية من األمر
أنه يعني وهذا النحوية. الروابط بواسطة فْهمها يمكن مثايل غري نحو عىل أو مكتمل
مع دقيق نحٍو عىل تتَّفق ال الكلمات من مجموعة كانت إذا أو الجمل إحدى كانت إذا
الكلمات من املجموعة هذه أو الجملة تلك أن اعتبار يمكن الدقيقة، النحوية القواعد
يف فقط ليس ا مهمٍّ تأكيًدا هذا وكان عليها. املتعاَرف االستخدامات خالل من معنى ذات
الخصوص وجه عىل أهمية أكثر كان بل وفقها، اللغة تُستخدم التي املعايري نطاق توسيع
الشعائرية النصوص يف املوجود الكالم بعض أن هو ذلك يف والسبب الفيدا؛ عن للمدافعني
يف نواٍه (أو أوامر من مكوَّنًا كان الكالم هذا من كبري وجزء متَِّسًقا. أو واضًحا يكن لم
القواعد تطبيق إمكانية كانت وقد الطقس، أداء ألغراض بوضوح محددة األمر) واقع
تكميلية أوصاف عىل أيًضا النصوص احتوت ذلك، ورغم الجزء. هذا يف واضحة النحوية
الجمل مع متعارًضا يبدو قد أو ذاته حدِّ يف واضح غري أنه ا إمَّ معنى ذات متعددة
تلك تفسري يمكن االستخدام بمعايري وباالستعانة النصوص. من أخرى أجزاء يف املذكورة
يضمن مما للتعبري، َحْرفية غري أخرى طريقة أو مجازيَّة، استعارات أنها عىل الفقرات

النصوص. تلك بها ُدوِّنت التي املقدسة للغة والتماسك الصحة تمام
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الفيدا عن جايميني دفاع

آخرين مدافعني قيام إىل ودورها اللغة حول النظريات وضع أدَّى املطاف، نهاية يف
عمل ومكَّنهم صحته. وإثبات الفيدا محتوى معنى لتأكيد تحديًدا أكثر بمحاوالت
ولكن نفسه. القربان تقديم يف والدقة النص حفظ ة ِدقَّ ضمان من مبدئيٍّا النحويني
بأكملها النصوص مجموعة أن إثبات عىل قادرين يكونوا أن أيًضا الرضوري من كان
جايميني، هو الفيدية للنصوص ومعروف مهم مَؤوِّل أول وكان ومرتابطة. معاٍن لها
القرباني الطقس طبيعة فْهم حاول والذي امليالد، قبل الثاني القرن يف عاش الذي
وأصبح «التأويل»). تعني («ميمانسا» «ميمانسا» تقليد بداية هذا وكان منه. والهدف
املعروف الفيدا من األفعال وقسم الشعائرية، النصوص بتأويل مرتبًطا ميمانسا اسم

التأويل. هذا عىل القائم الفلسفي والتقليد كاندا، كارما باسم

والنحو املعنى

هو ونشاٌط واألرز، النار هما األسماء من اسمان بها واضحة، جملة هذه األرز.» تطهو «النار
«إيجاد» أنها عىل الجملة يفهم أن للمرء يمكن . املطهوَّ األرز تُنتج التي النار هو وفاعٌل الطهي،

والنشاط. االسمني بني التفاعل بواسطة املطهوِّ األرز

لو املثال، سبيل فعىل ككل؛ للجملة النحوية بالصيغة الكلمات هذه من كلمة كل معنى ويرتبط
(أكثر «نريان» لكلمة املختلف فاملعنى الجاودار»، تطهو «النريان هكذا: الذكر سالفة الجملة كانت
يف الجملة تلك أن يعني مختلفة) كلمة توضحها مختلفة (مادة «جاودار» وكلمة واحدة) نار من
معرفة املهم من كان السبب ولهذا األرز»؛ تطهو «النار جملة عن مختلف أمٍر عىل تنصُّ مجملها
طريقة هو وثانيهما الكلمات، أصول علم وظيفة هي وهذه كلمة، كلِّ معنى هو أولهما أمرين:

بأكملها. الجملة نفهم كي النحوية؛ القواعد عمل

املمكن غري من ألنه حرفيٍّا؛ فهًما فهمها يمكن ال الجملة هذه رائًقا.» شمس ضوء كان «َشْعرها
وقواعد الكلمات أصول علم لقواعد وفًقا الجملة حلَّلنا وإذا شمس. ضوء فعليٍّا ْعر الشَّ يكون أن
باعتبارها مرفوضة الجملة أصبحت لغوية)، بصيغة املرتبطة الكلمات (معنى اللغوية الرتاكيب
ستُفهم وعندها «االستخدام»، قواعد بواسطة الجملة هذه فهم املمكن فمن ذلك، ورغم خاطئة.
كان الجملة هذه يف ْعر الشَّ أن هو املقصود أن سيُعرف الحالة هذه وعند استعارة. باعتبارها
أن تزعم ال الجملة وأن األرجح، عىل الضوء يف يتألأل أو ج يتوهَّ والمًعا، وساطًعا اللوِن أصفَر

الشمس. ضوء إىل يتحوَّل ْعر الشَّ
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يف جاء التقليد ازدهار ألن الثامن؛ الفصل يف أسايس بشكل ميمانسا تقليد سنناقش
نظًرا املرحلة؛ هذه يف لنا بالنسبة مفيًدا سيكون التقليد بدايات فْهَم لكنَّ الحقة، مرحلة
يف املدوَّن جايميني، هدف وكان الالحقة. القرون يف األخرى الفكر مدارس عىل لتأثريه
الدارما. قوانني واضعة باعتبارها الفيدية الشعائرية النصوص فهم هو سوترا، ميمانسا
األداء خالل من يستمرُّ الذي الكوني النظام هي الدارما فإن األول، الفصل يف ذكرنا وكما
االجتماعي النظام عىل الحفاظ عىل بدوره يعتمد الذي القربان ذلك للقربان، الصحيح
بأنها الدارما عرَّف فإنه الدارما، نصوص مؤوِّل جايميني، وباعتبار املطلوب. الطبقي
اإللزامي معناها أساس عىل الفيدية النصوص فرسَّ أنه يعني وهذا آمرة، طبيعة ذات
يف يفعله أال يجب ما أو يفعله، أن يجب بما املرء تخرب النصوص فهذه األول؛ املقام يف
أنها ضوء يف النصوص رأى أنه هنا األساسية والفكرة القربان. تقديم أثناء األمر، واقع
يجب النصوص تلك يف موجود هو ما فكلُّ ولذلك (األفعال)؛ الفعل عىل الوحيد املحرض
مرتبًطا شيئًا يمثِّل أنه عىل يُفهم أو معينة، أموٍر لفعِل تعليماٌت أنه عىل حرفيٍّا يُفهم أن
تُفهم أن يجب التي الطريقة لرشح نحوية معايري استخَدم لذلك ووفًقا الغرض. بهذا
تفسريه يمكن ال يشء أليِّ معنًى وجود يف وشكَّك ، إلزاميٌّ معنًى لها يكون كي الجمل بها

الفيدي. القربان من بالهدف املتعلقة املرجعية يف شكَّك وبالتأكيد الطريقة، بهذه

الدارما

أن دون الكلمة هذه ترجمة الصعب ومن الربهمي، التقليد يف محورية بأهمية الدارما تحظى
فعل ويمكن كمفهوم. فهمها محاولة األفضل فمن ولذلك الحقيقي؛ معناها عن التعبري يف نخطئ
ما فكل كله، الكوني النظام إىل الدارما تشري املكربة الكونية الناحية فمن «مستويني»؛ عىل ذلك
تكون، أن لها ينبغي كما األمور تكن لم وإذا النحو. هذا عىل الدارما من جزءًا يُعد موجود هو
يف خلل أي «أدارما»؛ أو اضطراب حالة وجود يعني فهذا ممكن، نظام أفضل عىل منظمة غري أو

الدارما.

للتعاليم وفًقا القرابني تقديم طقوس أداء إحداهما: طريقتني؛ خالل من يتمُّ الدارما عىل والحفاظ
ما وأداء الشعائرية االجتماعية ملكانتهم وفًقا يعيشون الذين األفراد يف تتمثَّل واألخرى الفيدية.
االجتماعي. الطبقي التسلسل يف الحايل الوضع من األمثل املستوى عىل للحفاظ فعله لهم ينبغي
اإلنساني الجانب رؤية للمرء يمكن حيث الدارما؛ لفهم الثاني «املستوى» الطريقتان هاتان وتشكِّل
دارما»، «سفا الفردية الدارما عىل ويُطلق الفرد. واجبات إىل يشري الذي الدارما، من املصغر
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رضوريٍّا للمرء الشخصية للدارما الصحيح األداء يُعد ولذلك للفرد؛ الشخصية» «الدارما وتعني
(أدارما). الخلل حدوث دون والحيلولة الكونية الدارما عىل الحفاظ أجل من

يف امليالد قبل الثاني القرن من بدايًة التفصيل من عاٍل بقدٍر الشخصية الدارما قواعد ُوضعت
الدارما. واجب حول أطروحات وتعني شاسرتاس»، «دارما باسم تُعرف نصوص

مؤوِّل ساقه الذي التأويَل امليالد قبل الثاني القرن شهد عمًقا، أكثر فلسفي مستوى وعىل
تدوِّن التي ِقَدًما األكثر النصوص وهي للدارما، املبكرة للنصوص جايميني الفيدية النصوص
األمور حول تعليمات من تتكوَّن الفيدية النصوص كل إن جايميني وقال الفيدية. الطقوس

فعلها.» الواجب «األمور بأنها السياق هذا يف الدارما وعرَّف فعلها، الواجب

«أدارما») (أي الدارما يف الخلل فإن الهندويس، التقليد يف تخصًصا أكثر «دينية» ناحية ومن
يقول جيتا» «بهاجافاد باسم املعروف النص يف املثال، سبيل وعىل اإللهي. التدخل ز ويحفِّ يوجب
الوجود، حيز يف أبرز سوف الدارما يف خلل يحدث وقت أي «يف األعىل: لإلله املجسدة األشكال أحد

آخر.» بعد عًرصا

صياغته) معادة (مثال ،٤ املجلد جيتا»، «بهاجافاد

العالم يف املوجودة باألسماء مباًرشا ارتباًطا ترتبط األوامر أن جايميني فهم لقد
بوجود يرتبط الكلمة معنى أن جايميني فهَم النحويني، أعمال عىل واعتماًدا املتعدد.
يكون أن أجل فمن «بقرة»، املرء: قال إذا املثال، سبيل فعىل إليه؛ تشري الذي اليشء
األوامر فإن النحو، هذا وعىل بقرة. املسمى اليشء ذلك يوجد أن بد ال معنًى الكلمة لهذه
أقل فعىل األوامر؛ تلك لتنفيذ الرضورية املكونات وجود رضورة تعني الفيدا يف املوجودة
أثبتت، الفيدية النصوص أن يعني وهذا حالة، كل يف وامُلنتَج الفاعل وجود يجب تقدير
صحة وأيًضا النصوص، تلك إليه تشري الذي الكون حقيقة من كالٍّ عليه، يُعتمد نحٍو عىل

الكون. ذلك استمرارية عىل الحفاظ أجل من تنفيذها الالزم األوامر
الهوية بمعرفة يتأثَّر التحرر أن عىل ينصُّ الذي األوبانيشاد تعليم وبخصوص
للقربان كمؤدٍّ لذاته، املرء معرفة اعتبار يجب إنه جايميني قال وللكون، للذات الجوهرية
الفيدا. أوامر من أمٍر بمثابة املرء، أفعال من بقاءه يستمدُّ الذي بالكون عالقته إطار يف
يكون وبذلك استعارات، بأنها الوجود وحدة عىل بوضوح تنصُّ التي الفقرات وفرسَّ
قال األمر، واقع ويف الشعائرية. النصوص واقعية مع توافقها عدم نفى قد جايميني

70



واملربِّرات املوضوعات

كل تحتاج التي الفردية، الذوات تعدُّدية حقيقة أثبتت األوبانيشاد كتابات إن جايميني
كفاعل. توجد أنها معرفة إىل منها ذات

األوبانيشاد كتابات أفضلية

النصوص عىل أسايس نحو عىل ركَّزت التي التأويليَّة جايميني محاوالت جانب إىل
يِد عىل للتفسري د محدَّ نحٍو عىل خاضعة نفسها األوبانيشاد كتابات كانت الشعائرية،
كتابات يف املذكورة الشعائرية، غري نفسك» «اعرف بتعاليم اهتماًما األكثر األشخاص
النصوص وأفضلية هيمنة بإثبات أيًضا مهتمني األشخاص هؤالء وكان األوبانيشاد،
نسخة بادارايانا، ويُدعى جايميني، معارصي أحد وكتب نصوص. أية عىل الفيدية
تلخيص تزعم آخرين)، يِد عىل للتعديل الحًقا (خضعت األهمية غاية يف نصٍّ من قديمة
نصُّ ويعكس عليه. فهمها يجب الذي بالشكل األوبانيشاد لكتابات األساسية التعاليم
األوبانيشاد كتابات أن حقيقَة سوترا» «فيدانتا باسم واسع نطاق عىل املعروف بادارايانا
ح يوضِّ مما سوترا»؛ «براهما باسم أيًضا النص ويُعرف (فيدانتا). الفيدا» «نهاية تمثِّل
األوبانيشاد كتابات تقوله ما فْهم بل الشعائري الجانب ليس األبرز اهتمامها أن
[هناك] «ثم النص: هذا من آية أول وتقول الكون. أساس يُعد الذي الرباهمان، عن
[تحدث] خالله من «الذي فتقول: الثانية اآلية وتستطرد براهمان»، حول االستفسار
نقطة اختالف إىل يشري ال النص وهذا موجود].» هو ما [لكل والفناء واالستمرار النشأة
التعددية من فبدًال الحقيقة؛ لطبيعة كليًة مختلٍف فهٍم إىل أيًضا يشري بل فحسب، الرتكيز
من جزء األشياء كلَّ أن سوترا» «فيدانتا ح توضِّ عمله، يف جايميني أكَّدها التي الكونية
عىل تدلُّ الشعائرية األوامر أن اعتبار عدم رضورة إىل يشري وهذا الواحد. الرباهمان
الداللية الطبيعة تلك تمتلك ال اللغة أن يرى بادارايانا كان فقد إليه، تشري ما حقيقة
ذاتها، حدِّ يف أوامر نصوص األوبانيشاد كتاباِت ألنَّ نظًرا ذلك، عىل عالوة الجوهرية.

املرء. «يفعله» أن يجب ما هي الرباهمان معرفة أن عىل تنصُّ فإنها

النَّصوالشهادة

دارشانا ميمانسا الحًقا منها انبثقت التي النصوَص وبادارايانا جايميني أعمال أصبحت
باسم وفيدانتا ميمانسا إىل أحيانًا يُشار السبب ولهذا الرتتيب؛ عىل دارشانا وفيدانتا
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ثَمَّ ومن التأويل؛ تَعني وميمانسا (األخرية)، ميمانسا وأوتارا (األوىل) ميمانسا بورفا
وقد الفيدا. من األخري القسم وتأويل األول القسم تأويل هو الرتتيب عىل اسميهما فمعنى
أوىل ككل؛ الهندي للتقليد مهمتني سمتني أيًضا بينهما فيما وبادارايانا جايميني وضع
الغموض، شديد «السوترا» شكل يف تمثَّل الذي الكتابة يف أسلوبهما كانت السمتني هاتني
عن يكون ما أبعد وسياقها معناها يكون ما كثريًا قليلة كلمات من تتكوَّن آية فكل
ومن فهمها. أجل من إضافيٍّا تفسريًا تتطلَّب النصوص أن عن فضًال الذاتي، الوضوح
وأن شفهيٍّا، تقليًدا األساس يف كان التقليد أن لحقيقة انعكاًسا األمر ذلك يكون أن املمكن
وقد فحسب. مذكرات هيئة عىل ُدوِّنت املهمة الشخصيات ناقشتها التي األساسية النقاط
األشخاص أفضلية إىل يشري مما تقليد؛ كل يف الحرصي الفهم إىل امليل أيًضا هذا يعكس
األسلوب ذلك استخدام عىل حثَّ الذي السبب عن النظر وبغضِّ املعرفة». «أصحاب
كلِّ داخل فكريَّة مدرسة من أكثر نشأت الزمان مرِّ عىل أنه نتائجه أهم فمن الغامض،

القديمة. النصوص عىل الخاصة تعليقاتهم أضافوا املتأخرين املؤوِّلني ألن تقليد؛

للسوترا الغامضة الطبيعة

ألنه دائم؛ اتِّساق ويوجد آخر. شخص أجل من مذكورة ألنها أبدية؛ األمر واقع يف تكون أن يجب
مستقلة. ألنها عدٌد؛ يوجد ال

اللغة طبيعة عن ،١ املجلد سوترا»، «ميمانسا

النصوص؛ مصدر كونها يشكل هذا هذا. نشأة ومنه الرباهمان، عن التساؤل يوجد ذلك وبعد
منها. بالهدف مرتبطة ألنها وذلك

السوترا موضوع عن ،١ املجلد سوترا»، «فيدانتا

سيصبح ما بدايات فكانت القديمان املؤوِّالن هذان خها رسَّ التي الثانية السمة أما
الهندي؛ التقليد يف كبري حدٍّ إىل للجدل ومثريًا للغاية ا مهمٍّ (معرفيٍّا) إبستيمولوجيٍّا معياًرا
تعاليم مطلًقا رفًضا رفضا كليهما وبادارايانا جايميني أن يعني وهذا الشهادة؛ وهو أال
إليه يرقى ال صحيًحا معرفٍة مصدَر تمثِّل الفيدية املصادر أن عىل وأكَّدا وغريه، بوذا
املعرفة معايري أصبحت تماًما. به موثوًقا يُعترب أن يجب يقوله ما كلَّ وأن الشك،
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املعرفة»، «وسيلة وتعني «برامانا»، السنسكريتي باملصطلح معروفة اإلبستيمولوجية
ومنذ الكلمة». بواسطة «املعرفة حرفيٍّا وتعني برامانا»؛ «شابدا كلمة الشهادة عىل وأُطلق
قبول إمكانية مدى مراجعُة منهجي مفكٍر كلِّ عىل لزاًما أصبح فصاعًدا، الوقت ذلك
أي أو الفيدا، هو الدراسة محل املصدر أكان سواء صحيحٍة، معرفٍة كوسيلِة الشهادة
من قلَّلوا أو الشهادة، مصداقية رفضوا الذين وأولئك آخر. شخص «كلمة» أو آخر، يشء
عىل — واحد معريفٍّ معياٍر وأفضلية أولوية إلثبات مضطرين كانوا املعرفية، أولويتها
الحجة أو التفكري أو االستنباط، أو اإلدراك، مثل املذكورة؛ املعايري غري آخر — األقل
عنها، والدفاع مراجعتها أيًضا لزاًما فكان املتعلقة، الوجودية املوضوعات وأما املنطقية.
بالفعل، والقيام باملعرفة عالقتها إطار يف الحقيقية»، و«مكانتها الذات طبيعة سيما ال
لتأثري وخضعت ُعرفت التي باألمور يتعلق فيما الحقيقية» و«مكانته الكون وطبيعة
باستخدام متعلقة األمور هذه كانت إذا فيما يفكرون كانوا الحاالت، بعض ويف الفعل.

خاللها. من تحديدها يمكن أو اللغة
فيديا» «أتما بمصطلح معروًفا بالذات املتعلقة املوضوعات عن االستقصاء وأصبح
بمصطلح العموم يف إليه يُشار فكان نفسه التفلسف نشاط أما الذات». «معرفة —
النظر الالزم «األمور حتى أو إىل»، «النظر قبيل من شيئًا يعني الذي «أنفيكشيكي»
«التفكري ملصطلح مرادٌف تقني مصطلح أنه عىل املصطلح هذا يُفهم العادة ويف إليها».
خاللها التقليد كان التي األوىل املراحل يعكس األمر حقيقة يف املصطلح لكن املنطقي»،
«موضوع وجعلها و«فحصها»، إليها»، «النظر الواجب املوضوعات حرفيٍّا ويحدِّد يقرِّر
أو ذاتها، حدِّ يف ومتَّسقة مرتابطة تكون أن لزاًما كان مقدَّمة نظرية وأية االستقصاء».
املنتقدة األعمال ركَّزت ذلك، عىل عالوة األمور. بهذه يتعلق فيما األقل، عىل ذلك تزعم
«أنفيكشيكي» مجال وكان املوضوعات. لهذه وفهمهم تناولهم طريقة عىل اآلخرين آلراء

النشاط. هذا مزاولة بكيفية ا مهتمٍّ
يقوم أن الشائع من كان والنقاش، الجدل فيها انترش التي البيئة هذه مثل ويف
إىل يُشار وكان بعد. فيما بنفيها ليقوم أوًال بديلة رؤية بطرح النظريات إحدى مؤيِّد
لنفيها) رؤية من أكثر يطرح الواحد النقاش كان األحيان بعض (يف البديلة الرؤية
املقِرتح يعربِّ كان وعادًة للنظرية». السابق «املؤيد رؤية أي باكشني»؛ «بورفا رؤية بأنها
ع)، أو ص (أو س باكشني] البورفا قال [أي قيل «إذا التايل: النحو عىل نظريته عن
النفي ذلك بعد يأتي آخر، إىل نظام من الدقيقة التفاصيل اختالف ورغم خطأ.» فهذا
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املعرفية املعايري يتناول بل ذاتها، حدِّ يف البديلة الرؤى عىل الرتكيز يقترص وال والنقاش،
الحايل املؤيِّد ويعرض الرؤى. تلك إىل خاللها من التوصل تمَّ التي (اإلبستيمولوجية)
ويرشح ورؤيته، موقفه تناسب التي الداعمة األدلة بكافة مستعينًا أيًضا الشخيص موقفه

املعرفية. معايريه
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الخامس الفصل

الفئاتوالطريقة

ونيايا فايشيشيكا

الكونية الفئات فايشيشيكا: ِفْكر

كان إليها» النظر الالزم «األمور تقريِر بيئِة يف نشأت التي الفكرية األنظمة ل أوَّ من
القرن خالل كتبها التي سوترا»، «فايشيشيكا يف ُمدوَّن هو كما الفكري، كانادا نظام
فإنه العقيدة، مؤكدة غري وخلفيته كانادا أصول أن من الرغم وعىل امليالد. قبل الثاني
لدرجة األهم، هي الدارما كانت لكانادا وبالنسبة الدارما. بفهم ا مهتمٍّ كان جايميني مثل
فإن لذاتها؛ بالسمو تتمتَّع نفسها الفيدا أن اعتقد الذي جايميني، من النقيض عىل أنه
جايميني كان بينما أنه يعني وهذا الدارما. تتضمن ألنها (فقط) الفيدا اعتنق كانادا
التي الحقيقة، بطبيعة للغاية ا مهتمٍّ كانادا كان األساس، يف عنها ومدافًعا للفيدا مؤوًِّال
ولذلك الفيدية؛ التعاليم تنفيذ خالل من يتمُّ عليها الِحفاظ كان التي الدارما، أنها فهم

تقول: سوترا» «فايشيشيكا من االفتتاحية فاآليات

الدارما. طبيعة اآلن نتناول أن يجب
واألسمى. األعىل الصالح ق يتحقَّ الدارما فِمن

بالدارما. الهتمامها نظًرا السيادة بهذه تتمتَّع والفيدا
١-٣ سوترا» «فايشيشيكا
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لكلِّ املستقلة الحقيقة التعددية؛ للواقعية نظاًما سوترا» «فايشيشيكا فلسفة تمثِّل
السوترا هذه وتهتم أنفسنا. عن واملستقل خارجنا املوجود بنا، املحيط العالم يف يشء
تتكون التي املختلفة الكيانات ألنواع وفًقا تصنيفها أجل من التعددية تلك باستقصاء
«فايشيشا» املكونات ح توضِّ «فايشيشيكا» ألن اسمه؛ النظام اكتسب هنا ومن منها.
بفضل به فنشعر الوجودي وموقفها فايشيشيكا ملنهج املستمر التأثري أما الفحص، محل
جوتاما، اسمه رجل مرة ألول قدَّمه الذي نيايا، املسمى الفكري بالنظام الوثيق ارتباطها
قبل الثالث القرن يف عاش لكنه فيها، عاش التي الفرتة التحديد وجه عىل معروٍف غري
نيايا باسم اآلن يُعرف ما مكوِّنتني ونيانا فايشيشيكا وتضافرت األرجح. عىل امليالد
التقليدية، الدارشانات أنواع بني التأثري وبالَغ للغاية ا مهمٍّ دوًرا وَلِعبتا فايشيشيكا،
كثريًا شيوًعا األكثر النيايا أن من الرغم وعىل الهندي. للفكر كبرية إسهامات متا وقدَّ
لواقعية تَبَنِّيه يُفرتض املنهج هذا مثل فإن مستقل، نحٍو عىل وتُدرس إليها يُشار ما
ومزاعمها فايشيشيكا موقف عن األمور بعض نفهم أن املفيد فمن ولذلك فايشيشيكا؛
زعُمهما تحلييل نحٍو عىل به ُقدِّم الذي التفصيل قدر معرفة إىل باإلضافة نيايا، تناول قبل

بالواقعية. القائل

زمني تأريخ

الفيدي. القرباني التقليد تقريبًا: امليالد قبل ٢٠٠٠ عام

القديمة. األوبانيشاد كتابات تقريبًا: امليالد قبل ٨٠٠–٥٠٠

جنبًا الربهمي التقليد من املعريف والفرع الشعائري الفرع وجود امليالد: قبل ٥٠٠ عام بحلول
جنب. إىل

منه. واملارقون الربهمي التقليد معتنقو امليالد: قبل الخامس القرن مجتمع

بوذا. حياة الفرتة هذه تمثِّل تقريبًا: امليالد قبل ٤٨٥–٤٠٥

املوضوعاِت القدماءُ واملؤوِّلون النحويون د حدَّ امليالد: قبل الثاني القرن إىل الرابع القرن من
إليها». «النظر الواجب

تلك ت اهتمَّ كانادا؛ لصاحبها سوترا» «فايشيشيكا امليالد: قبل الثاني القرن إىل الثالث القرن من
«املكونات» تحديد إىل كانادا وسعى الحقيقة. («فايشيشا») «ملكونات» الوجودي بالوضع السوترا

العالم. منها ن يتكوَّ التي الكيانات أنواع أو
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الواقعية سوترا نيايا تبنَّت جوتاما؛ لصاحبها سوترا» «نيايا تقريبًا: امليالد قبل الثالث القرن
التوصل خاللها من للمرء يمكن التي بالطريقة ت واهتمَّ كانادا، بها قال التي الوجودية التعددية
أهم وكان املرشوعة؟ املعرفة أساليب ما الكتاب: وتساءل التعددية، تلك حول مؤكَّدة معرفٍة إىل

االستداليل. التفكري عىل تقوم إبستيمولوجية طريقة إسهاماتها

تحديد طريق عن يتمُّ كان فايشيشيكا فلسفة اهتمام محل املكونات وتصنيف
املستخَدم السنسكريتي املصطلح وكان املوجودة. الكيانات لكل األساسية «الفئات»
وكان الكلمة.» من ع املتوقَّ «األمر حرفيٍّا: يعني الذي «بادارتا»، هو: الفئات لهذه لإلشارة
أنه يعني وهذا الفحص، قيد للكيانات الغيبية للحقيقة إشارة يُعترب نفسه املصطلح هذا
لفلسفة ووفًقا . مستقلٌّ وجوٌد له اليشء أن املرء يدرك لليشء الشفهية اإلشارة بموجب
العامة، والخصائص والفعل، والصفة، املادة، هي: فئات سبع تُوجد فإنه فايشيشيكا،
فيما الفئة تلك أُضيفت (وقد النفي أو والغياب ل، التأصُّ وعالقة الخاصة، والخصائص

بعد).

والصفة املادة

وكل بأخرى. أو بطريقة بها ترتبط األخرى الفئات كل ألن الفئات؛ تلك أهم املادة تُعد
األرض التالية: املختلفة التسعة األنواع من أكثر أو واحٍد إىل تعود طبيعتها كانت أيٍّا املواد
بصفاٍت األرض وتتَِّسم والعقل. والذات والزمان واملكان واألثري والهواء والنار واملاء

ييل: ما سوترا» «فايشيشيكا تقول األَُول الخمس الصفات وعن مختلفة،

الصالبة). إىل (باإلضافة وامللمس والرائحة والطعم اللوَن األرُض تمتلك
والسيولة. وامللمس والطعم اللون املاءُ يمتلك

الحرارة). إىل (باإلضافة وامللمس اللون الناُر تمتلك
الحركة). إىل (باإلضافة امللمس الهواءُ يمتلك

لإلدراك. قابلة صفة األثري يمتلك ال

الصياغة) ُمعادة (فقرة ٢ املجلد سوترا»، «فايشيشيكا
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سبع إىل للواقع األساسية املكونات م يقسِّ فهو تعددية؛ بواقعية يتَّسم فايشيشيكا» يف الوجود «علم
التأصل، وعالقة الخاصة، والخصائص العامة، والخصائص والفعل، والصفة، املادة، هي: «فئات»

النفي. أو والغياب

والهواء والنار واملاء األرض هي: «الذرات» من مختلفة أنواع تسعة إىل بدورها تنقسم «املادة»
والعقل. والذَّات والزمان واملكان واألثري

فهي والعقل والذات والزمان املكان أما ماديٍة»، «موادَّ ذراِت والهواء والنار واملاء األرض تُعدُّ
أبدية. الذرات وكل مادية»، غري «مواد ذرات

أو ذرة مع باالشرتاك لإلدراك، قابلة أشياء لتكوين مًعا والهواء والنار واملاء األرض ذرات ع تتجمَّ
والذات واملكان والزمان األثري وذرات مناسبًا. ذلك كْون حالة يف األخرى الذرات أنواع من أكثر
حجمه، يف فقط ذَرِّيٌّ فهو العقل أما مكان. كل يف منترشة فإنها أبدية، لكونها باإلضافة والعقل

حدة. عىل إنسان كل يف واحدة ذاٍت بذرَِّة الواحدة العقل ذرة وترتبط

باملادة. عالقتها خالل من إال ق تتحقَّ ال األخرى الفئات ألن األهم؛ الفئة هي «املادة»

هو «للمادة» فردي حدوث وكل «املواد». يف «متأصلة» «الفعل»، من أنواع و٥ «صفة»، ٢٤ يوجد
عدم أو النفي، من مختلفة أنواًعا أن بإدراك يسمح «الغياب» «عام». يشء عىل «خاص» مثال

الواقع. من جزءًا تُعد الوجود، عدم أو الحضور،

هي األساسية صفته فإن لإلدراك، قابلة صفًة يمتلك ال األثري أن من الرغم وعىل
وبهذه الحواس. إىل ويصل املثال، سبيل عىل الصوت، خالله من ينتقل الذي الوسط أنه

ذاته. حدِّ يف مادًة يُعترب الطريقة
وعند للتدمري، قابلة وغريَ أبديًة ذرٍة كلُّ وتكون ذري، شكل يف املواد كل تحدث
يف املوجودة املختلفة األشياء ة كافَّ الذرات تلك تُنِتج متباينة بنَِسب الذرات تلك اندماج
النقيض وعىل لها. املكونة ذراتها إىل تحليلها ويمكن منتهية تكون بدورها والتي الكون،
واملكان األثري ذرات فإنَّ املادية، ة املادَّ ن تَُكوِّ التي والهواء والنار واملاء األرض ذرات من
العقل يُعد الخمس، املادية غري املواد تلك بني ومن مادية. غريُ والعقل والذات والزمان
املتبقية، األربع املواد بينما ذري، حجم ذو نفسه وهو فردية، ذات بكل ا خاصٍّ شيئًا

وزمان. مكان كل يف موجودة الوجوِد، كليُة مواد فإنها أبدية، َكْونها إىل باإلضافة
ذاٍت وكل املعرفة)، (أو الوعي لصفة املتعدد التجسيد يف الذوات تعددية وتتَّضح
يلعبه الذي الدور أما والجهد. واأللم، واملتعة، والنفور، الرغبة، هي: صفات بعدة تتَّسم
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هذا ويُعد ية؛ الحسِّ املعلومات معالجة فهو نشاطه، من وجوده يُستنتج والذي العقل،
بني الواضح الفصل وهذا داخيل. نحو عىل الذات بإدراك السماح يف أيًضا ا مهمٍّ الدور

الهندي. الفكر يف شائع والعقل الذات
وهي القائمة يف الثانية الفئة من أمثلٍة إىل بالفعل أرشنا املادة، فئة استعراض عند
بذاتها. مستقلَّة توجد أن يمكن وال املواد، يف فقط تُوجد أن يمكن والصفات الصفة. فئة
فايشيشيكا، فلسفة نصوص من نصوصمختلفة يف مدوَّنة صفة و٢٤ ١٧ بني ما وتوجد
توجد أن يمكن وصفاٍت املادِّية، املواد يف تُوجد أن يمكن صفاٍت إىل الصفات تلك وتنقسم
واملذاق فاللون هذا، وعىل كلتيهما. يف تُوجد أن يمكن وصفاٍت املادية، غري األشياء يف
يف املتمثلة املادية املواد يف تُوجد املثال، سبيل عىل والصالبة، وامليوعة وامللمس والرائحة
والرغبة والتعاسة والسعادة اإلدراك يف املتمثلة والصفات والهواء، والنار واملاء األرض
املثال سبيل عىل واالرتباط والحجم والعدد املادية، غري األشياء يف فقط تُوجد والنفور
مثل معينة، صفة لتأصل مادة من أكثر وجود يلزم األحيان بعض ويف مادة. أية يف توجد

الجمع. عىل الدالِّ والعدد والغريية االرتباط
هذا باعتبارها املادة نميِّز تجعلنا بطريقة املوادَّ تميِّز أنها يف الصفات أهمية وتكمن
العالم. به نعرف الذي النحو عىل املادة تمييز يمكن لن الصفات وبدون ذاك، أو اليشء
ل التأصُّ وهذا فيها، متأصلة األقل عىل واحدة بصفة تتَّسم ما دائًما فاملادة النحو، هذا وعىل
من نوًعا عليه نطلق أْن يمكن ما ويمثِّل فايشيشيكا، مخطَّط يف أخرى فئة هو ذاته حدِّ يف
مستقل. نحٍو عىل الوجود من الفئتان هاتان تتمكَّن ال بدونه أخريني، فئتني بني «الصمغ»
وجود استحالة يف يتمثَّل املثال وذلك الفكرة؛ هذه لتوضيح الغالب يف يُذكر مثال ويوجد
دون «الزهرة» يف املتمثلة املركَّبة املادة حدوث استحالة أو نفسها، تلقاء من «اللون» صفة
أن فسنجد الحالة، هذه يف حمراء زهرة تناولنا إذا النحو، هذا وعىل اللون. صفة وجود
العالقة هذه أن من الرغم وعىل الزهرة. مادة يف كصفة بالرضورة متأصل األحمر اللون
إىل باإلضافة الحالة)، هذه يف (الزهرة واملادة الحالة) هذه يف (اللون الصفة فإن حتميَّة،
استخدام ويمكن الفئوية. الناحية من منفصلة الواقع سماِت من سماٌت هي التأصل؛
األحمر فاللون الخاصة؛ والخصائص العامة الخصائص فئة لتوضيح أيًضا األحمر اللون
والخاصية العامة. «الُحْمرة» عىل ا خاصٍّ مثاًال يُعد الحمراء الزهور إحدى يف املتأصل
الفردي الحدوث وخصوصية الخاصة، األشياء من عدٍد أيُّ فيها يشرتك أن يمكن العامة
فقط فإنه ذلك، إىل باإلضافة غريها. من مثًال الزهور إحدى تميِّز ما هي العامة للخاصية
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الفردية الذرات إن بل العامة. الخصائص ظهور يمكن الخاصة الخصائص خالل من
الذوات، ذرات وكل األرض ذرات كل بني يرتاوح نحٍو عىل الوجودية، الناحية من املتماثلة
من الرغم وعىل جذري؛ حدٍّ إىل التعددي املخطط هذا يف الخاصة بالخصائص تتمايز
تُعد ذرة كل فإن املشرتكة، العامة الخصائص يف وتَشاُركها الفئوية، الناحية من تماثلها
الذرة. تلك خصوصية بأنه منفصل نحٍو عىل يصنَّف التفرد وهذا ما، حدٍّ إىل فريدة
الخصائص تلك ملعرفة سبيٌل يوجد لن بدونها أنه يف العامة الخصائص أهمية وتكمن
كونها (أي املشرتكة الزهرية الهوية يف الزهور كل تتشارك املثال، سبيل فعىل املعينة؛
األمر واقع يف فكلها خاصة، ذات له منها كالٍّ أن من الرغم فعىل النحو، هذا وعىل زهرة)،

زهور.
والغياب، الفعل هما الفئتان وهاتان مناقشتها، الالزمة الفئات من فئتان وتبقى
أن حني يف للمادة، والفعالة النشطة السمة يمثِّل ألنه بينهما؛ األهم هو الفعل ويُعد
إىل باإلضافة الواضحة، األنشطة كافة عن املسئول هو والفعل وخاملة. سلبية الصفات
التحول عن فها توقُّ وطريقة مركبة، أشياء إىل الذرات ل تحوُّ طريقة عن مسئوًال كونه
ألنه التأصل؛ إىل باإلضافة مطلوبًا الفعل يُعد األخرية، السمة هذه ويف مركبة. ألشياء
من يبدِّل أن للمرء ويمكن ككل، السببية عن املسئول هو فالفعل «املسبِّب»؛ العامل يمثِّل
الرغم عىل الفئة؛ هذه اسم هو ليكون «الفعل» محلها ليحل «السببيَة» املفاهيمية الناحية

مطلًقا. ذلك يفعلوا لم أنفسهم «فايشيشيكا» فلسفة أتباع أن من
واقعية فكرية مدرسة يف مفاجئًا أمًرا يُعد أن يمكن مستقلة فئة الغياب اعتبار إن
من املكوَّنة األصلية القائمة إىل الفئة هذه أُضيفت وقد فايشيشيكا. كمدرسة قلب ظهر عن
و«واقعية» حقيقية حالة يُعد الوجود عدم أو الغياب إن يقول توضيح إلضافة فئات ستِّ
وعىل الواقع. يف املتمثل الفحص قيد لليشء متأصلة صفة الوجود فيه يُعترب نظام يف
و«األثري هنا» زهرة توجد «ال شاكلة: عىل لُجَمل «الغياب» صفة سمحت فقد النحو، هذا
الجملتني هاتني ويف حقيقي. معنًى ذات تكون بأن لإلدراك»، قابلة صفة أية يمتلك ال
بقرة ليست الزهرة (الغياب)، هنا زهرة وجود عدم هي: الغياب من أنواع خمسة تحدَّد
الزهرة للوجود)، سابق وجود (عدم الزهور شجرية عىل بعُد زهرة تُوجد ال (اختالف)،
البقرة يف مطلًقا توجد ال الزَّهريَّة صفة الوجود)، يعقب وجود (عدم موجودة تَُعْد لم
النحو هذا عىل الواقع من جزءًا ذاته حدِّ يف كان الغياب ألن ونظًرا أبًدا). يوجد ال (يشء

به. خاصة منفصلة فئة له َصت ُخصِّ فقد
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الوجودي؛ النظام لهذا فايشيشيكا مدرسة أتباع ل توصَّ كيف بالضبط يُعرف وال
قائم نظام تكوين يحاولون أم الواقع وصف يحاولون كانوا ما إذا واضًحا ليس إنه إذ
يف املتمثلة الصيغة هذه عىل حصلوا أين من املعروف غري من فإنه ثمَّ ومن الواقع؛ عىل
هذا يف ضموها التي املختلفة العوامل تحديد يف املستخدمة املعايري أو الفئوي، النظام
فإنهم فايشيشيكا، ملدرسة الوجودي النظام نيايا مدرسة أتباع تبنَّى وعندما النظام.
سَعوا أتباعهما أن فهو املدرستني هاتني عن قوله يمكننا ما أما أيًضا. به يشكِّكوا لم
الحسِّ تصورات أن اعتربوا وأنهم التعددي، العام الِحسِّ لعالم مطلقة حقيقة وضع إىل
إىل تقسيمه ذلك بعد اختاروا فقد ذلك ورغم العالم، لذلك حقيقيٍّا تمثيًال تقدِّم العام
للمعرفة، وسيلة باعتبارها ية الحسِّ للتصورات فائقة أولوية منحوا الطريقة وبهذه فئات.
القبول هذا فإن ذلك، ورغم الشهادة. عىل وبادارايانا جايميني اعتماد من النقيض عىل
مؤوِّلو أقرَّه الذي الوجودي املوقف تبنَّى قد اليومي للعالم الحسية التصورات لصحة
البوذيون وكان بعد، فيما اآلخرين لتشكيك تعرَّض القبول هذا لكن الفيدية، النصوص

التايل. الفصل يف سنرى كما املشككني، أبرز

نيايا إسهام

نظام إىل األهمية غاية يف عاِمَلني سوترا»، «نيايا يف بجوتاما بدايًة نيايا، مفكرو أضاف
التوضيح له وفًقا يمكن واضًحا معياًرا وضعوا أنهم هو العاملني هذين أول فايشيشيكا؛
املوصوفة الحقيقة تلك هي النظام عوامل من عامل كل حقيقة أن منطقي نحٍو عىل
محدَّدة، فكرية قواعد عىل تقوم معينة، «طريقة» قدَّموا أنهم يعني وهذا النظام؛ يف
لهم سمح وهذا االستقصاء، محل اليشء حول مؤكدة ملعرفة التوصل خاللها من يمكن
بالذكر وجدير تصوراتنا. لنا تقدِّمها التي التعددية الواقعية «أثبتوا» أنهم يزعموا أن
اليوجيَّة التصورات صحة نيايا مدرسة قبلت فقد ية الحسِّ التصورات إىل باإلضافة أنه
عليها نطلق أن املمكن رات التصوُّ أنواع ة كافَّ إىل باإلضافة األول، الفصل يف املذكورة
التصورات أن نجد التصورات هذه كل بني من أنه بيد «حدسية». تصورات العموم يف
وكانت نيايا. مدرسة ألتباع بالنسبة األهم (اإلبستيمولوجي) املعريف الدور تلعب الحسية
الهند يف املزدهر الجدل مجتمع يف تظهر طريقة أقدم هي نيايا ملدرسة الرسمية الطريقة
أسهمت أنها كما مجمله. يف التقليد عىل دائم أثٌر وضعتها التي للقواعد وكان القديمة،
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الحجة تجعل التي األمور أوضحت إذ كبري؛ حدٍّ إىل عام نحٍو عىل الجدل قواعد يف أيًضا
مقبولة. غري أو صحيحة غري

قولهم فهو فايشيشيكا، نظام إىل نيايا مفكرو أضافه الذي الثاني، املهم العامل أما
إن (أي السوتريولوجية الناحية من الة فعَّ كانت الطريقة بهذه املكتسبة املعرفة إن
فايشيشيكا مفكرو به يهتم لم أمٌر وهذا املعتنقني)؛ مصري عىل يؤثِّر املعرفة هذه اكتساب
(بوصفها بالدارما ا مهتمٍّ كان كانادا أن هو ذلك يف السبب وربما واضح، نحٍو عىل
طريقة تقديم وعند التحرر). أو (الخالص باملوكشا اهتمامه من أكثر الكون) تركيبة
معينة. حاالت يف استخدامها يجب الطريقة هذه إن جوتاما قال املؤكدة للمعرفة التوصل
األشياء تلك القائمة هذه وتضمُّ الحقيقية»، املعرفة ذات «األشياء ح توضِّ قائمة وقدَّم
تُسِهم وطبيعتها بوجودها املتعلقة املعرفة ألن وطبيعتها؛ وجودها عن التساؤل املرشوع
التحرر. يعني أنه التقليد هذا يف املفهوم الصالح ذلك األعىل»، «الصالح إىل الوصول يف

إلجراء وضعتْها التي املعايري إىل أوًال اإلشارة مع نيايا طريقة نناقش سوف
سيقودنا وهذا عنها، االستفسار املرشوع األشياء قائمة إىل ثانيًا اإلشارة ثم االستقصاء،

القائمة. تلك من محددة أمثلة مع تناُولِها، طريقة مناقشة إىل

املرشوع األشياء وتلك الصحيحة املعرفة الكتساب املناسبة بالوسائل املتعلقة املؤكَّدة املعرفة
إىل تؤدي النقاش)؛ ومنهج بطريقة املتعلقة الصلة وثيقة األخرى (والعوامل … عنها التساؤل

األعىل. الصالح إىل الوصول

التحرر. إىل يؤدي ما هو مراحل] عدة بعد األمر، نهاية [يف … الزائفة املعرفة من التخلص إن

١ املجلد سوترا»، «نيايا

التقدم متابعة

الشكوك بعض وجود حالة يف فقط إجراؤه يجب االستقصاء إن نيايا فلسفة تقول
اليشء كان إذا استقصاءٍ إجراء من جدوى ال أنه يعني وهذا عنه، امُلستقَىص األمر حول
أمًرا يكون أن بد ال عنه االستقصاء الالزم فاألمر ولذا التأكيد؛ وجه عىل بالفعل معلوًما
ل التوصُّ املحتَمل من يكون أن يجب ذلك، عىل عالوة مختلفة. أوجه عدة عىل يُفهم قد
مؤكَّدة، معرفة عىل الحصول هو االستقصاء من فالهدف االستقصاء، لهذا مؤكدة لنتيجة
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إجراء فسيكون إليها ل التوصُّ املستحيل من كان وإذا االستقصاء، «خاتمة» تمثِّل وهي
لحظة حتى معروف غري يقني إىل ل التوصُّ احتمال إن عبثيٍّا. ذاته حدِّ يف االستقصاء
ويُعد الشك، أو اليقني عدم يف املتمثلة املطلوبة السابقة الحالَة ح يوضِّ االستقصاء إجراء

مرشوًعا. االستقصاء إجراء تجعل التي األساسية األموِر أحَد االحتمال هذا أيًضا
إلضفاء كافينَْي ليسا ذاتهما، حد يف لليقني، التوصل واحتمالية فالشك ذلك، ورغم
وهذا الفضول، بدافع املرء ز تحفَّ فربَّما كافينَْي، كانا وإذا االستقصاء، إجراء عىل الرشعية
يجب ذلك، من وبدًال جوتاما. يقول كما لإلنسان، العقالني» «للسلوك مناقض «العبث»
عىل التفسريات اختالف من الرغم وعىل االستقصاء. إلجراء وجيه «هدف» أيًضا يوجد أن
الذي سوترا نيايا يف املوجود الترصيح هذا نتيجة فإن للتقليد، املتعددة املراحل مدار
الهدف أنَّ يف تتمثَّل األعىل»؛ «الصالح اكتساب يف يُسهم أن بد ال االستقصاء إن يقول

املتكرِّر. امليالد من التحرر إىل الوصول يف يسهم أن بد ال
املالحظة عن ناتجة بيانات وجود رضورة االستقصاء إلجراء األخرى املتطلبات ومن
املعايري لدعم وأيًضا االستقصاء، بداية يف املقدَّم االفرتاض لدعم استخدامها يمكن والرصد
بالغ نحٍو عىل نفَسه نيايا نظام يَربُط الصدد هذا ويف اليقني. تُثبت التي للحجة الداعمة
فاألمر حولنا؛ املوجود التعددي العالم واقع يَكون كي يلزم ما كلِّ باستخدام التحديد
املالحظة عن الناتجة البيانات استخدام عند أنهم هو نيايا بنظام للمؤمنني بالنسبة
جدال ال دليل ترسيخ يزعمون فإنهم النار»، توجد الدخان، يكون «حيثما مثل: والرصد
النظام يف السمة وهذه القائم. الجدل نتيجة وقطعية صحة عىل يؤكِّدون وبذلك فيه،
املالحظة، عن الناتجة البيانات بني الربط بنيايا للمؤمنني املهم من أنه إىل أيًضا تشري
للمجرَّدات مجال فال بهم، الخاص املنطقي الجدل نظام وبني التجريبي، العالم بني أو
الفلسفة يف الحال هو كما املثال، سبيل عىل الريايض، املنطق عىل فقط القائمة الفلسفية
بالعالم راسخ نحٍو عىل مرتبطة املنطقية فطريقتهم ذلك، من وبدًال املعارصة. الغربية

كبري. حدٍّ إىل تجريبي أو وجودي نحو عىل فيه، املوجودين وبالبرش حولهم، من

نفسها الطريقة

«أطراف» أو خمسمراحل ذات حجة صورة يف تُطرح التي نفسها الطريقة إىل هذا يقودنا
األطروحة ذكر أوًال: كالتايل؛ هي الخمس واملراحل مؤكد. استنتاج إىل االستقصاء تقود
االستناد يمكن «قاعدة» يمثِّل مثاٍل إعطاء ثالثًا: األطروحة، سبب ِذكر ثانيًا: إثباتها، الالزم
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إعادة خامًسا: باألطروحة، «القاعدة» عالقة ِذكر رابًعا: األطروحة، إثبات يف للمساعدة إليها
سوترا» «نيايا يف جوتاما قدَّمه الذي واملثال به. أُثبتت الذي النحو عىل األطروحة ِذكر
تُوجد الدخان يُوجد حيثما (٣) هناك. دخان يوجد ألنه (٢) التل؛ عىل نار توجد (١) هو:
التل؛ عىل بالنار، مرتبط دخان، يُوجد (٤) املطبخ). يف رؤيته للمرء يمكن ما (مثل النار

. التلِّ عىل نار تُوجد لذلك (٥)
تعزوها التي الحتمية األهمية نرى أن يمكن األطراف خماسية الطريقة هذه من
قائم االستنباط وهذا التل)، عىل (النار «س» وجود استنباط يمكن حيث لالستنباط؛ نيايا
النار). توجد الدخان يوجد (حيثما «ع» والقاعدة (الدخان) «ص» املالَحظ الدليل عىل
وسائل خالل من إليها الوصول تمَّ التي البيانات واستخدام االستنباطي التفكري ويمثِّل
يف الحق وقت ويف لنيايا. بالنسبة مؤكدة معرفٍة إىل للتوصل الرئييس السبيَل اإلدراك
املتأخرين، نيايا ومفكري البوذيني املنطق علماءِ يِد عىل سيما ال ككلٍّ، الهندي التقليد
كما االستنباط، أساسها عىل يقوم التي «القواعد» أو األمثلة مصداقية بتأكيد االهتمام زاد
ألن ا؛ مهمٍّ التطور هذا كان نار. وجود عىل صادقة إشارة األمر واقع يف الدخان كان إذا
إثبات يف ُمطَلق بشكل عليه يُعتمد دعًما تمثِّل بحيث ثابتة تصبح أن لزاًما كان القاعدة
«نيايا كتاب مؤلف كان نظامه، يف املوجودة الثغرة من الرغم وعىل املطروحة. املسألة
من أوَل رسمية فلسفية طريقة ألول تقديمه إىل باإلضافة — جوتاما — القديم سوترا»

الطريقة. بهذه املنطقي الجدل يف املحورية املكانة هذه لالستنباط جعل
يف جوتاما دوَّنها التي عنها االستقصاء املرشوع األشياء إىل االْلتفات اآلن يمكننا
يف ومذكورة فايشيشيكا، فلسفة تذكرها التي املادة فئات إىل إضافة القائمة وتُعد قائمته.
الحواس، وأعضاء والجسم، (الذات)، النفس التايل: النحو عىل ،١ املجلد سوترا»، «نيايا
والعواقب، املتكرران، واملوت وامليالد والفعل، والعقل، واإلدراك، املحسوسة، واألشياء
— جوتاما خَلفوا الذين املهمني األشخاص أحد — فاتسيايانا ويعلِّق والتحرر. واملعاناة،

التايل: فيقول القائمة، يف الرتابط لتحقيق واضحة رغبة يف

وهي األشياء، بكل املستمِتع األشياء، كل رائي هي الذات تُعد الصدد، هذا يف
وأعضاء للذات، واأللم املتعة محل هو والجسم األشياء، كل عىل شاهدة محيطة،
والحاسة واأللم، املتعة عىل التعرف يتمُّ خاللها من التي الوسائل هي الحواس
املتع كل سبب هو والفعل يشء، كل تعرف التي تلك هي «العقل» الداخلية
والتعلق. والحسد الرغبة يف املتمثِّلة العيوب عىل ينطبق نفسه واألمر واآلالم،
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هذا بعد أخرى أجساد لها وسيكون الجسد، هذا عىل سابقة أجساد للذات كان
لها ليست التي واملوت امليالد دائرة هي وهذه التحرر، يتحقق أن إىل الجسد،
واأللم بهما، الشعور وسائل مع واأللم، باملتعة الشعور هي «العاقبة» بداية.
املرء يفهم أن يجب التحرر، تحقيق أجل ومن باملتعة. وثيًقا ارتباًطا يرتبط
يف ويؤدي التعلق، انتهاء إىل يؤدي وهذا األلم؛ تماِثل السعادة أشكال كل أن

التحرر. إىل األمر نهاية
١ املجلد سوترا»، «نيايا عىل تعليق بهاشيا»: سوترا «نيايا

عن القائمة هذه تخربنا استقصاء، أيِّ إلجراء جوتاما قدَّمها التي املعايري سياق يف
مربًرا، أمًرا تُعد عنها مؤكدة معرفة إىل التوصل يف الرغبة أن اعتقد التي األمور تلك
طبيعتها. أو بوجودها يتعلق فيما شك عنرص عنها االستقصاء إجراء قبل يوجد وأنه
يُعد الذي األعىل» «الصالح إىل الوصول يف بعد فيما تُسهم سوف األمور هذه معرفة إن

البحث. من األسايس الهدف

الذات وجود إثبات

األشياء عىل سوترا» «نيايا يف لها َس أسَّ التي للطريقة جوتاما تطبيق كيفية عىل كمثاٍل
لوجود «إثباته» عىل نظرة نلِق دعونا قائمته؛ يف دوَّنها التي عنها االستقصاء املرشوع
بوضوح يلبي — الذات — االستقصاء محل اليشء هذا إن (أتمان). الجوهرية الذات
هذا كان العكس، عىل بل وطبيعته، وجوده عىل إجماع يُوجد يكن لم إذ الشك؛ معيار
لقد الفلسفي. الديني السعي هذا يف املنخرطني األشخاص أعمال قائمة يتصدَّر اليشء
عن حاسمة مؤكدة معرفة عن يسفر سوف طريقتهم تطبيق أن نيايا مفكرو اعتقد
الهادف السعي يف مفيًدا سيكون املعرفة تلك إىل الوصول وأن الجوهرية، الذات وجود
كيف نرى أن أيًضا يمكننا املثال، هذا يف ن التمعُّ خالل ومن األعىل. الصالح إىل للوصول

والصفات. باملادة املتعلق فايشيشيكا نظام نيايا مفكرو استخدم
هو لذلك يعطيه الذي والسبب للذوات، تعدديٍة بوجوِد تقول أطروحة جوتاما يقدِّم
واأللم واملتعة والجهد والكراهية الرغبة صفات وجود وأيًضا الوعي، يف تعددية وجود
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باإلضافة — الوعي تعددية أن فهو يسوقها التي القاعدة أو املثال أما تعددي. نحو عىل
العقل من كلٍّ عن منفصلة مادية غري أبدية ذوات إىل تشري — املعينة الصفات تلك إىل
وكل الذوات. من النوع هذا سمات هي تلك أن التحديد وجه عىل يعني وهذا والجسد؛
وتتسم للذوات. تعددية توجد ولذلك الذوات؛ تعددية إىل تشري حالة هي السمات هذه
أن كما الشديد، بالغموض (١ املجلد سوترا»، («نيايا الذات بوجود تقرُّ التي السوترا
كل فإن ولذا بالوضوح؛ يتسم ال كامل نحٍو عىل الحجة هذه فيه حة املوضَّ عليها التعليق
«اإلثبات» شكل هو فهذا ذلك، ورغم االستنتاج. درجات من درجة تتطلَّب منهجيَّة نقطة
ل تتأصَّ الصفات إن أيًضا السوترا وتقول االستقصاء. محل اليشء لهذا جوتاما قدَّمه الذي
من خاليًة ذاٍت كلُّ تكون امليالد ذلك وبعد املتكرر، امليالد من التحرر قبل الذات يف فقط
واضحة إشارة ويف األبدية. الخصوصية تلك بخصوصيتها، تحتفظ لكنها الصفات كل
املعرفة الكتساب مؤكدة طريقة هذه أن نيايا تزعم الفيدية، النصوص تأويل تراث إىل

الشهادة. عىل االعتماد من بدًال الذات حول
سوترا» «نيايا يف املقدمة «األدلة» من وغريه الدليل هذا إن القول إىل حاجٍة يف ولسنا
لكافة تعرَّضت املنفصلة، «العقول» وطبيعة بالتعددية املتعلقة تلك مثل وتعليقاتها،
قد الطريقة فهذه ذلك، ورغم واملتأخرين. املعارصين املفكرين يِد عىل النقد أشكال
الفلسفية األوساط يف وأيًضا الهندي الرتاث داخل الحايل وقتنا حتى باالهتمام َحِظيَت
يخضع كي استقراؤها املمكن الهندي الرتاث جوانب أسهل من جانبًا قدَّمت فقد الغربية،
املعارصون الباحثون ناقش فقد أخرى أمور جانب وإىل الغربي. الفكر سياق يف للدراسة
يف يمثَّل الذي ألرسطو، املنطقي بالقياس باملقارنة النسبية املنهجية ومزاياها تركيبتها

فاٍن.» سقراط لذلك إنسان؛ سقراط فانون، البرش «كل املثال: بهذا الغالب
بالواقعية تتِصف رؤية هي للعالم فايشيشيكا نيايا رؤية فإن قلنا، ملا وتلخيًصا
معرفة املدِرك للشخص ينقل األشياء أحد إدراك أن الفكر هذا أصحاب ويرى التعددية.
املمكن فمن زهرة، الشخص رأى إذا املثال، سبيل فعىل اليشء؛ لذلك املستقل الوجود
يف املتأصلة الصفات أن يعني وهذا متساٍم، نحٍو عىل حقيقية الزهرة تلك أن يعترب أن
اإلدراك طريقة عن معرفتها املمكنة وحدها هي الزكية، والرائحة الُحمرة مثل الزهرة،
وهذه مستقل. نحٍو عىل موجودة كمادة نفسها الزهرة إدراك املمكن من بل ، الحيسِّ
االستنباطي للتفكري نيايا لنظام أساًسا تكون كي املصداقية من كاٍف قدٍر عىل الواقعيَّة
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من وقيمًة أهميًة أكثر أخرى أشياء وطبيعة وجود عن معينٍة معرفٍة اكتساب أجل من
معرفتها املمكنة غري األشياء تلك األبدية، والذوات العقول مثل أشياء الخالصية، الناحية
يف املستخدمة األساسية املعرفة وسائل فإن النحو، هذا وعىل وحده. اإلدراك طريق عن

واالستنباط. والتفكري، اإلدراك، هي: فايشيشيكا نيايا دارشانات
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السادس الفصل

أشياء والالَّ األشياء

البوذي الفكر يف تطورات

التقليديني الربهميني متحديٍة بديلٍة وأفكار تعاليَم ظهوُر دَفع كيف الرابع الفصل يف رأينا
النصوص من كلٍّ يف املتمثلة الفيدية النصوص وسيادة صحة عن الدفاع محاولة إىل
يف التعددية الواقعية عىل أثٌر لهذا كان كيف ورأينا األوبانيشاد. وكتابات الشعائرية
تحت حدثت التي التطورات تلك جانب وإىل منهجية. األكثر فايشيشيكا نيايا خطابات
للفحص يخضعان أيًضا البوذية والتعاليم البوذي الفكر كان الربهمي، التقليد مظلة
أنه ِذْكر بنا يجدر األمور، هذه مناقشة يف الرشوع وقبل واملراجعة. والدراسة والتعديل
األفكار من كثريًا فإن األخرى، الفكر بمدارس العالقة صعيد وعىل الداخيل الصعيد عىل
بالنسبة للغاية الفهم صعبة تبدو أن يمكن البوذيون املفكرون قدَّمها التي والفرضيَّات
توضيح يف الفصل يتناوله الذي املتَّسع السياق هذا يساعد أن آمل ذلك، ورغم للمبتدئني.
تضمُّ فهي املثابرة؛ أيًضا يستحق البوذية الفلسفة عمق إن القارئ. تُقاِبل قد مشاكل أية

البرشي. الفكر تاريخ يف راديكالية األكثر االفرتاضات بعض

البوذي الفكر أنواع

الصارمة، االنضباطية الرهبانية بالقواعد البوذي التقليد داخل الجادة النقاشات ل أوَّ اهتمَّ
من وتعديلها رفضها وإىل البعض، ِقبَل من وتقنينها قبولها إىل النقاشات هذه أدَّت وقد
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التشظِّي بدأ «انشقاقية»، عليها نطلق أن يمكن التي الطريقة، وبهذه اآلخر. البعض ِقبَل
االنضباطية القواعد يف املبدئية االختالفات وتلك مختلفة، «مدارس» إىل للبوذية األول
خها وترسُّ العقائدية النظرة يف اختالفات لظهور الطريق دت مهَّ املدارس لتلك الصارمة
الهند يف ُوجدت مدرسة ١٨ حوايل إىل النصوص وتشري الفكر. املتماثلة املجتمعات يف
ذلك من يقرب ما أو عام ٨٠٠ بنحو تُقدَّر التي الفرتة أثناء مختلفة مراحل خالل
مجملها يف إليها نشري أن يمكن التي املدارس هذه بني ومن بوذا. وفاة أعقبت التي
التي التريافادا بوذية وحدها املاهايانا»، قبل «ما بوذية أو «القديمة» البوذية تمثِّل بأنها
تشمل عنها املعلومات بعض لدينا التي األخرى املدارس لكن الحارض، يومنا حتى بقيَت

وسارفاستيفادا. وسوترانتيكا، وساماتيا، لوكوتارافادا،

زمني تأريخ

الفيدي. القرباني التقليد تقريبًا: امليالد قبل ٢٠٠٠ عام

القديمة. األوبانيشاد كتابات تقريبًا: امليالد قبل ٨٠٠–٥٠٠

إىل جنبًا الربهمي للتقليد املعريف والفرع الشعائري الفرع وجود امليالد: قبل ٥٠٠ عام بحلول
جنب.

منه. واملارقون الربهمي التقليد معتنقو امليالد: قبل الخامس القرن مجتمع

بوذا. حياة الفرتة هذه تمثِّل تقريبًا: امليالد قبل ٤٨٥–٤٠٥

األمور معايري األوائل واملَؤوِّلون النحويون وضع امليالد: قبل الثاني القرن إىل الرابع القرن من
إليها». «النظر يجب التي

الوجودية النظرة بني يجمعان ونيايا فايشيشيكا امليالد: قبل الثاني القرن إىل الثالث القرن من
املؤكدة. للمعرفة الوصول خاللها من يمكن رسمية طريقة وبني التعددية للواقعية

مدارس إىل انقساًما القديم البوذي التقليد شهد امليالد: قبل األول القرن إىل الرابع القرن من
تلك بدأت وتدريجيٍّا الصارمة، الرهبانية القوانني اختالف أساس عىل االنشقاق بدأ مختلفة.

مميز. نحو عىل مختلفة عقائدية نظٍر وجهات تتبنَّى املدارس

«أبهيدارما» بوذية تقليد يف ر تََطوُّ امليالدي: الثاني القرن إىل امليالد قبل الثالث القرن من
إىل ا) (الدارما/الدامَّ ظواهر وتصنيف التحقيق نشاط املدرسة تبنَّت البالية)؛ باللغة ا» («أبهيدامَّ

الواقع. طبيعة فْهم أجل من فئات
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وسوترات ماهايانا بوذية ظهور امليالدي: األول القرن إىل امليالد قبل األول القرن من
الحكمة»). («كمال «براجنياباراميتا»

مادياماكا فلسفة تركِّز براجنياباراميتا، نصوص عىل اعتماًدا تقريبًا: امليالدي الثاني القرن
فكرية ملدرسة األساس وتضع الظواهر، كل (شونياتا) «خواء» عىل ناجارجونا لصاحبها كاريكا
بوذا به قال الذي املعتِمدة» «النشأة مبدأ ويحظى الوسطي). (الطريق مادياماكا باسم تُعرف

ناجارجونا. تعاليم يف محوريَّة بأهميٍة

(«العقل شيتاماترا باسم املعروفة البوذية املدارس إحدى وضعت تقريبًا: امليالدي الرابع القرن
محاولة يف براجنياباراميتا؛ تعاليم لفحوى بديًال تفسريًا اليوجا») («ممارسة يوجاكارا أو فقط»)
فهذه و«العقل» «يوجا» املصطلحان يوحي وكما «الخواء». ملدرسة الواضحة العدمية لتقليل

الوعي». «أحداث أو التأملية العمليات َفْهم عىل تركِّز الطريقة

باملكانة مرتبطًة للعقائد وفًقا املدارس تنقسم أساسها عىل التي املعايري وكانت
والعالم، أجمعني) للبرش أو الحالة هذه يف التحديد وجِه عىل لبوذا (سواء للبرش الوجوديَّة
ومفكري الربهمية لكهنة وكان نطاًقا. األوسع الهندي املجتمع يف شائعة موضوعات وهذه
مع متفًقا كان موقفهم ألن جهات؛ عدة من بساطة أكثر انطالق نقطة فايشيشيكا نيايا
األوَّليَّة التعاليم ملواجهة مضطرين كانوا البوذيني أن إال للواقع، السليمة الفطرة نظرة
«الالذات» مبدأ مع وكذلك الخارجي، العالم من بدًال العقلية العمليات عىل ركَّزت التي

التناول. يف صعوبة أكثَر يُعد الذي
البوذيني ومعظم بوذا. مكانة الرئييسهو املوضوع كان لوكوتارافادا، ألتباع بالنسبة
أتباع لكن آخر، شخص أيِّ ملكانة مماثلة مكانة يحمل رجًال كان أنه عىل يتَّفقون
يكن لم ثمَّ ومن العادية؛ البرشية فوق تسامى ما بطريقة أنه يعتقدون لوكوتارافادا
من «لوكوتارافادا» (تتكون الديمومة. عدم يف املتمثل البوذي املاورائي للمعيار خاضًعا
من كثري وأصبح «فوق»). أو «وراء» وتعني «أوتارا» وكلمة «العالم»، وتعني «لوكا» كلمة
األخرى العظيمة الشخصيات بتسامي وكذلك بوذا، بتسامي يؤمنون الالحقني البوذيني
لوكوتارافادا أتباع لكن البوديساتفات، باسم املعروفة والبصرية بالشفقة تتَّسم التي
هذا أهمية وتتمثَّل القدماء. البوذيني بني تلك النظر وجهة تبنَّوا الذين الوحيدين هم كانوا
التعاليم اتِّباع خالل من تحقيقه يف يأملون الذي الهدف أن يف ألتباعه بالنسبة املعتقد

البرشي. العالم فوق التَّسامي إىل يرمي هدًفا كان

91



الهنديَّة الفلسفة

املدارسوالنصوصالبوذية

١٨ نحو س تأسَّ بوذا، حياة أعقبت سنة ٥٠٠ فرتة خالل أنه إىل ية النصِّ املصادر تشري
القواعد حول الخالف أساسه الرهبان جماعة يف املبدئي «االنشقاق» كان مختلفة. بوذية مدرسة
نحو عىل البوذية التعاليَم النظر وجهات يف املتشابهة الجماعات ت فرسَّ بعد وفيما االنضباطية،
بوذية فهي املعارص وقتنا حتى استمرَّت التي الوحيدة القديمة البوذية املدرسة أما مختلف.
و«سوترانتيكا»، و«ساماتيا»، «لوكوتارافادا»، مدارس القديمة البوذية املدارس بني ومن التريافادا.

و«سارفاستيفادا».

هي: أنواع ثالثة تحت تندرج البوذية الرشيعة أو البوذي القانون تضمُّ التي والنصوص

«سوترات». أو «سوتات» — عقائدية أطروحات •
«فينايا». — للرهبان انضباطية قوانني •

«أبهيدارما». — للتعاليم اسكوالستية فلسفية تفسريات •

و«سارفاستيفادا». «تريافادا» مدرستَْي إىل حاليٍّا املتبقية «األبهيدارمات» وتعود

االسكوالستي املنهج ويرفضون فقط «السوترات» بنصوص «سوترانتيكا» مدرسة أتباع ك ويتمسَّ
األخرى. للمدارس

يف يُفرسَّ (الذي «الالذات» مبدأ من الرغم عىل أنه ساماتيا مدرسة مفكرو وزعم
ما. حدٍّ إىل بهم خاصة ذاتية لديهم البرش كل فإن الذات»)؛ وجود «عدو أنه عىل الغالب
مرفوضة كانت ساماتيا مدرسة أفكار لكنَّ الفكر، هذا ن تَكوُّ كيفية عىل دليٌل يوجد وال

األخرى. البوذية املدارس ِقبَل من تماًما

أبهيدارما

اعتربتها التي التعاليم مجموعة أن إىل («سوترا-أنتيكا») سوترانتيكا مدرسة اسم يشري
أو العقائدية األطروحات يف املوجودة التعاليم تلك هي موثوقيًة األكثر املدرسة هذه
تفسريية أطروحات تطوير ظلِّ يف رضوري التمييز هذا أن رأَْوا ولقد السوترات.
من لكلٍّ كان فقد األبهيدارمات. باسم املعروفة األعمال يف نة مضمَّ أكاديميًة أكثر
تريافادا وأبهيدارما بهما؛ خاصٌة أبهيدارما سارفاستيفادا ومدرسة تريافادا مدرسة
باللغة فمكتوبٌة سارفاستيفادا أبهيدارما أما بيتاكا»)، ا («أبهيدامَّ البالية باللغة مدوَّنة
أصبحت نصوصهم، عن الدفاع يف آخرين مع الربهميون انخرط (عندما السنسكريتية.
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كل لكن الهند، يف النصوص تدوين ولغة للجدل املشرتَكة اللغة هي السنسكريتية اللغة
الرئييس الرب من بدًال حاليٍّا) (رسيالنكا سيالن يف املحفوظة الباقية، التريافادا أعمال

البالية.) باللغة مكتوبة الهندي؛
بالدارما» «االهتمام وهذا دارما، (أبهي) عىل منَصبٍّا أبهيدارما تقليد اهتمام كان
وكانوا . ككلٍّ (الدارما) للتعاليم القاطع والتفسري بالفهم ارتباطه أوًال: أمرين؛ يف نشهده
تلك بها ُقدِّمت التي الغامضة أو املبهمة الطبيعة بسبب رضوري األمر هذا أن يرون
التوضيح بعض إىل يحتاج التقليد أن البعض شعور إىل أدَّى مما مرة؛ أول يف التعاليم
وُدوِّنت دقيٍق لتحليٍل العقائدية والتعاليم والجمل والعبارات الكلمات فخضعت املنظَّم،
فيما الواقع طبيعة يف أبهيدارما مفكرو ق حقَّ ثانيًا: «الصحيحة». والتفسريات التعريفات
وبال بحيادية إليه يُشار أن يمكن طبيعته، كانت أيٍّا موجود، فأييشء «بالدارمات»؛ يتعلق
التي األشياء عىل يَخلع ال ذاته حدِّ يف دارما مصطلح أن يعني وهذا دارما، أنه عىل إسناد
بهذه مستخدًما املصطلح رأينا الثالث الفصل يف اإلطالق. عىل حالٍة أو صفٍة أيََّة إليها يشري
ات الدامَّ «كل الثالث: الوجود سمات صيغة من الثالث السطر يف البالية) (باللغة الطريقة
تحديد إىل ذلك بعد أبهيداما مفكرو وسعى الذات.» هي ليست معرفتها) املمكنة (األشياء
«فايشيشيكا لتنفيذه سَعت ما غرار عىل كبري، حدٍّ إىل بوذا تعاليم سياق يف الواقع طبيعة
الصدد هذا يف دارما كلمة (واستخدام الفيدية الدارما سياق يف جوتاما لصاحبها سوترا»

دارما). لكلمة املستخدمة األخرى املعاني أحد يمثِّل لكنَّه لاللتباس، مثريًا يُعدُّ

أخرى مرة الدارما

رشحنا كما للفرد، الشخيص والواجب الكوني النظام من كالٍّ الدارما تعني الربهمي، الفكر يف
إىل تشري أوًال: ان؛ مهمَّ معنيان البالية) باللغة ا» («الدامَّ للدارما البوذية، ويف الرابع. الفصل يف
واحرتامه قبوله (أي بوذا إىل «االْلتجاء» عىل يوافق فإنه بوذيٍّا، املرء يصبح فلكي بوذا؛ تعاليم
هذا يف لنا بالنسبة األهمية من أكرب قدٍر وعىل ثانيًا: وجماعته. (الدارما) وتعاليِمِه له) والوالء
تحديد دون يشء»، «كل إىل محدد وغري عام بشكل لإلشارة الدارما مصطلح يُستخَدم السياق،
والحيس املايض، أو والحارض املجرد، أو امللموس عىل ينطبق ، َمَظيلِّ مصطلح إنه عنه. يشء أي
وقد وهكذا. العضوي، غري أو والعضوي الجماد، أو والحي املوضوعي، أو والذاتي التصوري، أو
أناتا الدارمات «كل يقول: الذي القديم البوذي املبدأ يف الطريقة بهذه مرة ألوَّل املصطلح ظهر

الثالث. الفصل يف ناقشناه الذي ذات).» (ليست
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األبهيدارما، أتباع بذلها التي الجهود مرشوعيَّة سوترانتيكا مدرسة أتباع يرفض لم
املوجودة التعاليم يف ح موضَّ هو كما الواقع طبيعة وفْهم لتحليِل األولوية منحوا لكنَّهم
تقليد تطوير من بدًال السوترات)، باسم (املعروفة القديمة العقائدية األطروحات يف
منظور من للعالم املعريف اإلدراك بني العالقة رشح عىل تحليلهم وركَّز اسكوالستي.
التجريبية العملية هذه مكونات إن وقالوا الكارمية. االستمرارية وبني الشخص
ل. املتأصِّ الوجود من نوع أي لها وليس و«لحظية»، ومتغرية، دائمة، غري (الدارمات)
عىل سارفاستيفادا مدرسة أتباع مع سوترانتيكا مدرسة أتباُع اشتبَك املوقف هذا وبتبني
ا، تامٍّ استناًدا بهم الخاصة األبهيدارما إىل للعالم رؤيتهم تستند الذين الخصوص، وجه
هو وهذا موجود»، يشء «كل أن إثبات إىل يسعى شامًال عمًال تمثِّل التي األبهيدارما تلك

أستي». «سارفا معنى
«الالذات» مبدأ املدرستني لكلتا األبهيدارما أتباع ربط فقد للتحقيقات واستكماًال
من ذلك وفعلوا سواء. حدٍّ عىل الدارما أشكال كل من بدًال بالبرش حرصي نحو وعىل عمليٍّا
مكوِّنة أجزاء خمسة من يتكونون بل مستقلة ذات من يتكوَّنون ال البرش إن قول خالل
الخماسية الرتكيبة وهي البالية)؛ باللغة («كاندات» «سكاندات» ى تُسمَّ مًعا متعايشة
نفسها املكونات تلك املعرفية. امللكات باعتبارها الثالث الفصل يف ناها فرسَّ التي نفسها
زعم أي البوذيون رفض بموجبه الذي املبدأ كوَّنت لكنَّها الدارما، لتحليل خاضعة كانت

الدائمة. أو املستقلة البرشية الذاتية من نوع أيِّ بوجود يقول اآلخرين ِقبَل من
يف الخصوص وجه عىل بالتفكري أيًضا منشغلني سارفاستيفادا مدرسة أتباع وكان
كيف قبيل: من أسئلة بعدة فانشغلوا باالستمرارية؛ يتعلَّق فيما الدارما واقعيِة حالِة
العالقة فهم للمرء يمكن كيف دائمة؟ غري دارمات بني سببي رابط أي يُوجد أن يمكن
عىل أنه زعموا بأن األسئلة هذه عن وأجابوا واالستمرارية؟ الديمومة عدم بني التبادلية
االستمرارية، إلحداث فقط يكفي لوقٍت توجد وأنها مؤقتة، الدارمات كل أن من الرغم
املستقبل. ويف الحارض، ويف املايض، يف الزمنية»؛ «األنماط كلِّ يف بالفعل أيًضا توجد فإنها
حتى وتماَدْوا ذاتي»)، «وجود («سفابهافا»، أساسيٍّا مستمرٍّا «جوهًرا» الدارما إىل وعَزْوا

«مواد». بأنها وصفوها
باألنماط يتعلق فيما ليس الدارمات عن تحقيقهم تريافادا أبهيدارما أتباع وأجرى
وبهذه الدارمات. بأنواع يتعلق فيما التجارب جوانب كل تصنيف خالل من ولكن الزمنية
الجوانب بني الظواهرية، الناحية من مهمة، فوارق وجود سبب فهم إىل سَعْوا الطريقة
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الدارمات التريافادا مفكرو يصنِّف العموم، ويف املثال. سبيل عىل للتجربة واملعنوية املادية
املمارسني هدف وكان الوعي. إىل باإلضافة «ذهنية»، فئة و٥٢ «مادية» فئة ٢٨ حوايل إىل
اكتساب يصبح الطريقة وبهذه ل، التأمُّ حاالت يف الدارمات تلك وتحليل مالحظة تعلُّم هو

سهولة. أكثر البصرية

الهند يف البوذية تراجع

امللك حكم وخالل الهند. يف البوذية ازدهرت بوذا، وفاة بعد سنة ألف من يقرب ما مدار عىل
املال وأُغدق للهند، الرسميَّ الديَن البوذية أصبحت امليالد، قبل الثالث القرن يف أشوكا، املاوري
مكَّنت الرهبان لجماعات قوية قاعدة تشكيل إىل هذا وأدَّى البوذيني؛ الرهبان جماعات عىل ببذخ
دوًرا البوذي الفكر لعب قرون، مدار وعىل منها. البوذية التعاليم وانتشار فيها األفكار تكاثر من
وكذلك واملعقدة، الجديدة األفكار من بمجموعة وأسهم الهند، يف الفلسفية الدينية الحياة يف كبريًا
إىل النظر ووجهات النقدية واآلراء األفكار هذه من الكثري ونُقل النظر، ووجهات النقدية اآلراء
إىل وصلت البلدان هذه خالل (ومن والتبت والصني، حاليٍّا)، (رسيالنكا سيالن مثل أخرى دوٍل
وال العالم، يف الكربى الديانات إحدى البوذية جعل مما األقىص)؛ الرشق وإىل آسيا رشق جنوب
االحتماالت؛ من عدد ويوجد الهند. يف فعليٍّا البوذية انتهت ملاذا أو كيف التحديد وجه عىل يُعرف
الديانة؛ يعتنقون الذين العوام عدد من بكثري أكرب أضحى قد البوذيني الرهبان عدد أن بينها من
ما داخل الدينية الطوائف انتشار يكون أن املحتمل ومن االستمرار، عىل قادرة تَُعْد لم ثمَّ ومن
حياة تكون أن املحتمل ومن البوذية، عن بعيًدا الكثريين جذب قد الهندوسية حاليٍّا عليه نطلق
الديانة تدمري إىل أدى مما طويلة؛ لفرتة استمرَّ التدهور من نوًعا شهدت قد األْدِيرة يف الرهبان
تمكَّنوا فصاعًدا، امليالدي الثامن القرن من الهند، يف املسلمون استقرَّ عندما أنه املؤكد ومن ذاتيٍّا.
للدمار ُعرضًة البوذية األديرة كانت الوقت ذلك ويف الهند، يف البوذية بقايا إزالة من صعوبة دون

املسلمني. األصنام محطِّمي يِد عىل منه عانت الذي الشامل

شكل بأيِّ للدارمات الجوهر من نوع أيَّ مطلًقا تنسب لم تريافادا أن من الرغم وعىل
األبهيدارمات ذواتَي املدرستني كلتا فإن سارفاستيفادا؛ مدرسة فعلت مثلما األشكال، من
املعريف املظهر بني للعالقة فهمهم بطريقة يتعلق فيما فايشيشيكا نيايا أتباع تا تََحدَّ
والخاصة، العامة والخصائص الصفات، حالة إىل باإلضافة الوجودية، وحالتها لألشياء
يفرتضها التي الذرات من الوافرة والكمية الطبيعة عىل األبهيدارما نقد وركَّز وهكذا.
تصنيف الرضوري غري ومن الخطأ من إنه املدرستني أتباع وقال فايشيشيكا. نيايا أتباع
عىل العامة والخصائص فالصفات الذرات، من منفصلة كأنواع العوامل من كبري عدد
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ليست لكنها له، بالنسبة رضوريٍّا جزءًا — املعريف الحدث من جزءًا كانت املثال سبيل
إحدى ركَّزت للذرات، املطلقة واألبدية لالستقاللية نقدهم ويف منفصلة. وجودية فئات
أجزاء من مكوَّنة غري ذراٍت انضمام استحالة عىل أبهيدارما ألتباع األساسية الُحجج
مكوَّنة غري الذرات كانت فإذا نشهدها، التي املختلفة األشياء لتكوين بعض مع بعضها
ص؟ الذرة من جزء إىل ينضم أو يلتصق أن س الذرة من لجزء يمكن فكيف أجزاء، من
للمدركات، األبدية الحقيقة ن يكوِّ ما هو اإلدراك بأن الزَّعم نَفوا فقد ذلك، عىل عالوة
«خاصة» كليَّة كيانات لتكوين مًعا تندمج ذرات عن عبارة املدَركات أن نَفْوا وكذلك
إمكانية نفى فقد أبهيدارما أتباع أوضحه الذي اآلخر الزَّعم أما واضح، نحٍو عىل منفصلة
لديه ندركه يشء فأي حال، أي وعىل مطلًقا. نفيًا الكليات إىل باإلضافة األجزاء إدراك
تلك عىل ردوًدا فايشيشيكا نيايا كتابات تراث ويضم فحسب. مؤقتة ظواهرية حالة
النقاط بعض عىل بها أكَّدوا أو بها لوا عدَّ التي الطريقة ح ويوضِّ وغريها، النقدية اآلراء

ذلك. عىل بناءً بهم الخاصة العقائدية
أبعد كانت تعاليَم للبوذية األولية املراحل من ورثوا األبهيدارما مفكري ألن ونظًرا
بالفعالية األول املقام يف مهتمًة حاٍل أية عىل وكانت الفلسفي، الوضوح عن تكون ما
تمثَّل متالزمني، موقفني مع األبهيدارما مفكرو تعامل فقد تحققها؛ التي الخالصية
إىل حاجة يف كان انتشاره نطاق يتَّسع الذي البوذي التقليد أن اعتقادهم يف األول املوقف
واملنهجية؛ التفصيل من أكرب بقدر يتَّسم لتعاليمه تمثيًال املمارسني ألعضائه يقدِّم أن
االستعانة خالل من ذلك وفعلوا العقائدي، الغموض محلَّ القاطعة التفسريات لتحل
املوقف أما لية. التأمُّ املمارسات وحتى اللغوي التحليل من بدايًة ِتقنية معايري بمجموعة
تلك وترابط صحة إلثبات منهجيٍّ نحٍو عىل التعاليم تقديم إىل امليل اكتساب فكان الثاني
املعارضة املزاعم مع أسهل نحٍو عىل التعامل من أيًضا وليمكنهم لهم، بالنسبة املعايري
األبهيدارما مفكرو كان ما، حدٍّ وإىل مشابهة. موضوعات حول الغرباء يطرحها التي
كي فئاٍت إىل الدارمات وتصنيِف تحليِل عىل يقوم معني نظام اتِّباع عىل تقريبًا مجربين

فايشيشيكا. نيايا مفكري بتعاليم مقارنتها املمكن من تعاليمهم تصبح

الحكمة وكمال الخواء

مدارَس تفاعَل يُظهر نصوصاألبهيدارمات طابع يكون أن كبري، حدٍّ إىل املحتمل، فمن لذا
طرق مع متَّفقة بطريقة نظرها وجهات لتقديم انتهجتها التي والطريقة مختلفة، فكريٍة
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فايشيشيكا، نيايا آلراء نقًدا بالفعل قدَّموا البوذيني أن من الرغم وعىل اآلخرين. عرض
متزايد؛ نحٍو عىل واقعية أصبحت األبهيدارمات دارمات أن هو الوقت مرور مع حدث فما
تدريجيٍّا اكتسبت ما حد إىل مجردة بطريقة البداية يف مفهومة كانت التي فاألشياء
البوذية التعاليم ميَّزت التي الواقعية عدم ضوء ويف والواقعية. املتعددة «األشياء» مكانة
األبهيدارمات. ملوقف جادٍّ ناقد لرأي مفتوحة دعوة قدَّم التجسيد هذا فإن القديمة،
عليه أُطلق ما ظهور يف وأسهم البوذي، التقليد داخل من جاء ذلك، ظهر وعندما
أقلَّ يكون بوذا لتعاليم فهم وْضع إىل سَعت شاملة بوذية حركة وهي املاهايانا، بوذية
الحركة لهذه األوىل واملراحل األبهيدارمات. قدمته بما مقارنًة قاطًعا فهًما ويمثل مراوغة
(«سوترات الحكمة» كمال حول «أطروحات باسم املعروفة األدبيات يف ممثَّلة نجدها
باألبهيدارمات، الخاصة الدارما نظريات النصوص تلك واستهدفت براجنياباراميتا»).
عىل بعضها معتمدة نشأت األشياء كل أن عىل ينصُّ الذي للمبدأ مناقضة أنها وأوضحت
أسالفهم بأن الحكمة كمال ُكتَّاب واعرتف الجوهر. إىل تماًما تفتقر فإنها ولذلك بعض؛
فشلوا أنهم زعموا لكنهم البرشية، للذات الجوهرية غريَ الطبيعَة صحيٍح نحٍو عىل فهموا
كمال ُكتَّاب زعم فقد النحو، هذا وعىل «الالذات». ملعتَقد العامة الطبيعة فهم يف تماًما
أن زعموا ولذلك الحكمة؛ أو البصرية من صحة» و«أكثر «أعىل» لقدٍر امتالَكهم الحكمة

ماهايانا. معنى هو وهذا األعىل»، «الطريق تمثِّل تعاليمهم
بوذا؛ من حظٍّا أوفَر الحكمة كمال ُكتَّاب كان لألبهيدارمات، نقدهم قدَّموا وعندما
أن يزعم الذي الجديد الربهميني مبدأ يسوده مجتمٍع ظلِّ يف نقدهم يزاولوا لم إنهم حيث
أصبح ولذلك (براهمان)؛ الكون جوهر مع متطابقة (أتمان) جوهرية ذات لديهم البرش
الذات، تذكر لم بطريقة بوذا ملبدأ صياغتهم تقديم يف أحراًرا املتأخرون البوذيون هؤالء
(سفابهافا). الذاتي» «الوجود من («شونيا») خاوية (الدارمات) األشياء كل إن قالوا بل
وجعل الذاتي، للتخصيص ُعرضًة أقلَّ املبدأ جعل («الخواء») الحيادي املصطلح وهذا

املفاهيمية. الناحية من كبرٍي حدٍّ إىل الفهم ممكنة عامٍّ نطاق عىل تطبيقه إمكانية

لنارجارجونا الوسطيُّ الطريُق

ناجارجونا قدَّم حتى الظهور يف الحكمة كمال نصوص بدأت أن بعد طويل وقت يمرَّ لم
بوذي مفكِّر هو وناجارجونا التعددية، أو الواقعية أنواع من نوع أليِّ تماًما ر املدمِّ نقده

97



الهنديَّة الفلسفة

«مادياماكا الرائد ناجارجونا عمل عىل ويُطلق امليالدي. الثاني القرن يف عاش نجيب
اسم اشتُق أيًضا االسم هذا ومن الوسطي»، الطريق حول «كتابات وتعني كاريكا»،
يتضح كاريكا للمادياماكا االفتتاحية اآليات ومنذ به. املرتبطة الفكرية مادياماكا مدرسة
فلسفية نظرة وضع من بدًال بوذا لتعاليم تفسريًا يقدِّم أنه يعتقد كان ناجارجونا أن
مبدأ يف يُوجد بوذا لتعاليم املحوري املعنى أن يعتقد أنه أيًضا ويتضح به، خاصة
ناجارجونا ح ويوضِّ الوسطي». «الطريق ب املقصود ص يلخِّ املبدأ وهذا املعتمدة؛ النشأة
إليها نشري التي تلك هي املعتمدة «النشأة ألن الحكمة؛ كمال بتعاليم مرتبط هذا أن
وهذا .(٢٤ املجلد كاريكا»، («مادياماكا الوسطي» الطريق هو وهذا «الخواء»، باسم
املذكورة بوذا لتعاليم تكراًرا يُعدُّ الكالم هذا أن كيف يرى أن للمرء يمكن (كما يعني
(أي الذاتي» «الجوهر من «خاوية» تكون النشأة معتمدة األشياء أن الثالث) الفصل يف

املستقل). الوجود
بقدر فايشيشيكا نيايا ذرات عىل للتعددية الناقد ناجارجونا رأي تطبيق يمكن
لألبهيدارمات التابعة الدارما لفئات الغامضة الوجودية الحالة عىل تطبيقه يمكن ما
— ذاتي» «وجود أو جوهٌر إليها أُعزَي التي سارفاستيفادا أبهيدارمات سيما (وال
لدى انحراًفا رآه ما تعديل كان األسايس هدفه أن املرجح فمن ذلك، ومع سفابهافا).
ذكر بالدارما، الهتمامهم تناوله ويف البوذية. للتعاليم تقديمهم يف األخرية املدرسة متَّبعي
املستحيل من أيًضا ولكن الذاتي»، «الوجود من نوع ألي مالكة غري فقط ليست الدارما أن
توجد «ال الراديكالية: بالعبارة نقده ويبدأ ذاتي». «وجود له الدارما من نوع أي يوجد أن
من أو آخر، يشء من أو نفسها، تلقاء من تنشأ طريقة وبأية مكان أي يف كيانات أي
ناجارجونا يكن لم العبارة هذه يف .(١ كاريكا» («مادياماكا تلقائيٍّا.» تنشأ أو االثنني،
التداعيات إثبات عىل منصبٍّا اهتمامه كان وإنما الوجود، عدمية إثبات يف يرغب أو يقول
ناجارجونا وكان سليم. نحٍو عىل املوجودات حالة فهم أجل من املعتمدة للنشأة الوجودية
أن يمكن والذي — الذاتي» «الوجود يف (كما «الوجود» مثل مصطلحات ة ثمَّ بأن مؤمنًا
املستقل الوجود إىل ً خطأ تُلِمح بحيث تُستخدم كانت «اليشء») أو «الكيان» عليه نطلق
مغلوطة. فكرة كانت الكيانات بني يعمل سببي قانون وجود فكرة وأن إليه، تشري ملا
فهمه يمكن الصدد هذا يف ناجارجونا قاله ما النقاط. هذه لتوضيح موجًها نقده وكان
ينتج الوجود» «ذاتي اليشء أن األمر ليس (١) كالتايل: مراحل أربع عىل أفضل نحٍو عىل
غري آخر يشء من ينتج الوجود» «ذاتي اليشء ذلك أن األمر ليس (٢) نفسه. تلقاء من
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الضمني واملعنى غريه. ومن نفسه من كلٍّ من ينتج أن بالطبع ممكنًا ليس (٣) نفسه.
يأتي أن يمكن الوجود» «ذاتي يشء أي أن اعتقاد املنطقي غري من أنه هو املراحل لهذه
«كائن ووجود تابًعا؛ سيكون املرشوط أو املسبَّب الكيان ألن رشوط؛ أو أسباب خالل من
عىل الوجود مستقلُّ «آخر» مسبِّب يوجد وال منطقي، غري أمر هو الوجود» ذاتي تابع
هي األخرية واملرحلة (٤) .(١٥ املجلد يف كاريكا مادياماكا يف مكرَّر أمر (وهذا حال أية
العالم لكان الحال هو هذا كان لو ألنه الوجود»؛ «ذاتية لألشياء العفوية النشأة استحالة
إضافية تفسريات ناجارجونا عىل املعلقون وأضاف كذلك. ليس وهو عشوائية، فوىض
مستمرة إنتاج سلسلة إىل ذلك يؤدي فسوف العالم هذا يف نفسه أنتج شيئًا أن لو فقالوا
طبيعة ذا الوجود» «ذاتي شيئًا أن املستحيل ومن نفسه، اليشء تُنِْتج إيقافها يمكن ال
يكمن أن يمكن فأين تماًما؛ مختلفة طبيعة ذا الوجود» «ذاتي آخر شيئًا يُنِْتج محدَّدة
كال من يعاني سوف اإلنتاج من النمطني هذين من مزيًجا أن كما املسبب؟ الرابط

املشاكل. من النوعني
عالم بنشأة متعلقة السببية عن نظرية ليست املعتمدة فالنشأة النحو هذا وعىل
حالة لديه فعاًال عامًال املعتمدة النشأة فيه تكون الذي فالعالم تعددي، نحٍو عىل واقعي
عدم أو الوجود ضوء يف العالم ذلك فهم يمكن وال «الخواء». عالم هو مختلفة؛ وجودية
املعنى ألن عليه ينطبق ال فالوجود عليه؛ تنطبق ال الحالتني هاتني من أيٍّا ألن الوجود؛
الشاكلة هذه عىل العالم كان ولو تعددي، نحو عىل واقعيٍّا عامًلا يفرتض للوجود التصوري
عدم إىل كبري، حدٍّ إىل يرجع، فهذا ناجارجونا يشري وكما لألبد. متغري وغري ثابتًا لكان
تكون أن يمكن ال املستقلة فاملكونات العالم؛ هذا مثل يف سببي قانون أي عمل إمكانية
املعتمدة النشأة خالل من ألنه العالم؛ عىل الوجود عدم ينطبق وال سببي. نحو عىل تابعة
االصطالحية الحقيقة «الحقيقتني»؛ فكرة ناجارجونا يقدِّم وهنا الظواهري. العالم نشهد
الذي التجريبي بالعالم االصطالحية الحقيقة وترتبط املطلقة، والحقيقة العرفية أو

األمر». واقع يف هي «كما باألشياء فرتتبط املطلقة الحقيقة أما فيه، نعيش

الخواء ومنطق حقيقتان

ورغم األمر. واقع يف نشهده فنحن واقعي؛ غريَ عامًلا ليس نشهده الذي التجريبي العالم
األمر» واقع يف هي كما «األشياء زاوية من رؤيته من إالَّ املرء يتمكن لم فإن ذلك،
اتباع خالل من تحقيقه املقصود هو بالطبع (وهذا املطلقة الحقيقة زاوية من أو
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حالته — حقيقته طبيعة أن املرء يعرف فسوف التنوير)؛ إىل الوصول البوذي؛ الطريق
تعددية أنه نرى فما ذلك، من وبدًال لنا. تبدو كما مستقلًة تعدديًة ليست — الوجودية
اصطالحي أنه املطلق يف يعني وهذا — وتابع مرشوط عالم األمر واقع يف هو مستقلة
املنطلق هذا ومن الذاتي». «الوجود أو الجوهر من نوع أي من «خاٍو» فهو ولذلك —
هو موجودة، ثَمَّ ومن منفصلة تبدو بمكونات يتسم والذي نألفه، الذي التجريبي فالعالم
الخطأ من ملاذا يفرسِّ آخر سبٌب وهذا للحقيقة؛ عليه اصُطلح الذي املستوى من جزء كله
معايري أي ضوء يف املطلقة) حقيقتها (أي األمر واقع يف هي كما األشياء لفهم نسعى أن
وافرتاض األمر، هذا فهم إساءة إن فيقول ناجارجونا ويستطرد «الوجود». ب متعلقة
وهذا بوذا، أقرَّه الذي العميق املبدأ فهم عدم إىل يؤديان الوجود، عدم يعني الخواء أن
قائًال ويكمل .(٢٤ املجلد كاريكا»، («مادياماكا العقول ِضعاف األشخاص يدمر سوف
واقع يف التجريبي الوجود لعالم الوحيدة املنطقية الوجودية االحتمالية هو الخواء إن
وجود دون يحول ألنه تماًما؛ منطقي غري أمًرا يُعد التعددية بالواقعية فالتمسك األمر،

تغيري. وأي سببية أية
الرباعية الصيغة طريق عن إليه يُشار ما كثريًا الخواء من ناجارجونا موقف إن
الثالث)، الفصل يف ذكرنا كما نفسه لبوذا املنسوبة النصوص يف سبق فيما (املوجودة
غري أو موجود أنه إما يشء أي أن يف التفكريَ الخطأ من إنَّ تقول التي الصيغة تلك
وقد موجود. غري وليس موجوًدا ليس أنه أو مًعا، موجود وغري موجود أنه أو موجود،
يجب التي الطريقة حول الكتابات من الكثري سواء حدٍّ عىل واألكاديميون البوذيون كتب
يمكن ال نحٍو عىل سيقود كان إذا وما الفهم، هذا ونتائج بالضبط، بها املنطق هذا فْهم
اآلخرين، ملواقِف نقٍد مجرَد يُعترب أن يجب كان إذا ما أو العدمية، من قدٍر إىل تغيريه
نرى أن إفادة األكثر من أنه أعتقد أهدافنا، يخصُّ وفيما به. ا خاصٍّ موقًفا يُتخذ ال وأنه
الرفض ذلك للخصوم، محتَمل موقف أليِّ الشامل للرفض طريقة بمثابة املنطق ذلك
مقدَّمة وجودية نظرية ألية األسايس الرشط أن يف تتمثَّل أساسية فكرة إىل يستند الذي
املعتادة الحقيقة عىل يقوم مفاهيمي إطار إىل االستناد هو الوجود؛ عدم أو الوجود حول
ألن صحيًحا؛ يكون أن يمكن ال هذا ثَمَّ فمن املطلقة الحقيقة نظر وجهة ومن فحسب.
طريقة، أفضل فإن لناجارجونا ووفًقا لنفسها. مناقضًة يجعلها الفكرة هذه قول مجرد
كل «إيقاف هو الحقيقة طبيعة يفهم أن أراد إذا تحقيقه إىل املرء يتطلع أن يجب وما
يكون بأن عليه محتوم الحقيقة حول ألفاظ من به ظ نتلفَّ ما فكل اللفظية». التفريقات
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ولذلك اللفظية؛ التعبريات هذه فيه تعمل الذي املعتاد العالم أطروحات زيف بسبب زائًفا
(وهذا املصطلحات تلك ضوء عىل املنظمة غري الرؤية اكتساب إىل املرء يسعى أن يجب
معتاد أمر نفسه «الخواء» أن الناس يدرك املنطلق، هذا ومن التأمل). مبادئ هدف هو

الوجود. مستقل متساميًا لفظي غري كيانًا وليس

نعرفه كما العالم يؤكد الخواء

ناجارجونا وإن موجود، يشء فال خاوية األشياء كل كانت إذا إنه يقول الذي املعرتض عىل ا وردٍّ
ناجارجونا: يقول وتعاليمه؛ بوذا وجود ينكر الخواء نظر وجهة طرح يف

الوجود. عدم حول داٍع بال نفسك تعذِّب وأنك الخواء، تفهم ال أنك واضًحا يبدو هذا، قول عند
وهذا مطلقة. وحقيقة اصطالحية حقيقة حقيقتني: ضوء يف الواقع طبيعة املرء يفهم أن يجب
عىل املبدأ ذلك يفهمون الذين الضعيف الذكاء أصحاب ر يدمِّ سوف الذي لبوذا، العميق املبدأ هو
سيصبح الخواء وبدون منطقيٍّا؛ التجريبي العالم يكون منطقيٍّا الخواء كان إذا فقط خاطئ. نحٍو
احتمالية تنكر فإنك مستقلٍّ نحو عىل واقعية الكيانات إن قلَت وإذا عبثيٍّا. التجريبي العالم
تكن لم إن حدوثه يمكن لنا بالنسبة املألوفة األشياء من يشء وال السببية. والعالقات الظروف
وال يتوقف، أو ينشأ أن يمكن يشء فال خاوية)؛ (أي بعض عىل بعضها معتمدة تنشأ األشياء كل
أو ميالد حدوث يمكن وال نشاط، ممارسة يمكن وال جهل، من التخلص أو معرفة اكتساب يمكن
وجود عدم يفرتض من أنا، وليس أنت، حالته. اليشء يغريِّ لم إذا ثابتًا؛ يشء كل وسيكون موت،
املعتمدة النشأة حقيقة يرون الذين لكن العالم. تنكر فإنك الخواء أنكرت وإذا نعرفه، كما العالم
املعاناة تلك نشأة ويفهمون بوذا، قاله الذي دوكها مبدأ ويفهمون حقيقته، عىل العالم يرون

إيقافها. وكيفية
صياغتها) ُمعادة (فقرة ٢٤ الفصل كاريكا»، «مادياماكا

الحقائق يف بوذا قاله ما مع ناجارجونا يقوله ما معنَى يف تطابًقا تمثِّل األخرية النقطة ملحوظة:
النبيلة.

عالوة أساسيٍّا. مستًوى وليس وصف وهو الخواء»؛ «خواء عن ناجارجونا ويكتب
فارق هو الوحيد فالفارق الحقيقة؛ مستويات بني وجودي فرق يوجد ال ذلك، عىل
وملعايري للتجارب خاضًعا سيظل األشياء، بطبيعة جاهًال الفرد ظلَّ طاملا وألنه تجريبي.
الخواء. ويفهم االصطالحية سريى البصرية، املرء يكتسب وعندما االصطالحية. الحقيقة
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يرى فايشيشيكا، نيايا كتابات ومع الفيدية النصوص مؤوِّيل مع كامل تناقض ويف
تفرتض إنها بل متساٍم، نحٍو عىل تعددية حقيقة ليس اللغة تفرتضه ما أن ناجارجونا

املطلقة. الحقيقة يدرك أن املرء أراد إذا وراءه» ما إىل «النظر يجب عامًلا

اللفظي التفريق إيقاف

خاطئ ه توجُّ من جزءٌ ذاتها حدِّ يف الوجود»، و«عدم و«الوجود» الكيان»، و«عدم «الكيان» فكرة
وليس حقيقيٍّا. السلبي وال اإليجابي فليس ولذلك االصطالحية؛ للحقيقة التجريبي العالم تجاه
يتعارض شيئًا فكونه ظرف، أيِّ تحت نفسه الوقت يف هويتان يشء ألي يكون أن املمكن من
كانت إذا فقط معنًى له يُكون اآلخَر» وليس األول اليشءَ «ليس اليشء وكون آخر. شيئًا كونه مع
مستًوى أي تحت صحيًحا وليس الحالة. هذه يف كذلك ليست وهي صحيحة، األوَّلية الفرضيات
موجودة أو موجودة، غري أو موجودة أنها باعتبار األشياء يف التفكري الصحة مستويات من
املستوى عىل خاطئة القناعات هذه فمثل موجودة؛ غري وليست موجودة ليست أو موجودة، وغري
فماذا خاوية، الدارمات كل ألن ونظًرا املطلق. املستوى عىل التطبيق ممكنة وغري االصطالحي
أن يمكن ماذا منهما؟ أيٍّا ليس أو كالهما، أو نهائي غري أو نهائي بأنه ويتَّسم يوجد أن يمكن
مع تأتي املحرَّرة البصرية إن منهما؟ يشء ال أو كلتيهما أو الوقتية، أو باألبدية ويتَّسم يوجد
بل «األشياء»، هذه عن شخص أي مطلًقا يدرِّس لم فبوذا اللفظية، التفريقات هذه مثل إيقاف

فقط. اللفظي التفريق درَّس

صياغتها) ُمعادة (فقرة ١١ املجلد كاريكا»، «مادياماكا

حاول إذا باملخاطر محفوًفا يُعدُّ بناجارجونا الخاصة املعرفة» «وسيلة تطبيق إن
فقط تحدث والفكرية ية الحسِّ األنشطة فكل الحقيقة؛ مستويَي مع متسًقا يكون أن املرء
االعتماد يمكن اإلطار هذا خالل من لنا يأتي يشء فال ولذلك االصطالحي؛ املستوى عىل
فيه الذي النطاق هو االصطالحي الحقيقة مستوى أن عىل ُمِرصٌّ ناجارجونا لكن عليه.
للمعايري وفًقا معنًى ذات هي املستوى ذلك واقعية وأن البصرية، نكتسب خالله من أو
إال له، بالنسبة املنطق أهمية يرى أن للمرء يمكن السياق، هذا ويف املستوى. لهذا الخاصة
للتقليل املنطق يستخدم نيايا، ملدرسة املنطقية املنهجية من النقيض عىل ناجارجونا، أن
أي األخرى؛ الخارجية املعرفة وسائل كل إليها تستند التي األساسية الفرضية شأن من
من التقليَل فقط يحاول ناجارجونا أكان وسواء التجريبي. للعالم الخارجية الحقيقة
إلثبات أيًضا املنطق استخدم أنه أم النحو، هذا عىل سخيفًة ويجعلها غريه نظِر وجهاِت
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ست تأسَّ األساس هذا وعىل أتباعه. م َقسَّ إشكاًال هذا كان فقد بالخواء؛ القائلة فرضيته
املتأخرون، النقاُد املوضوعني هذين وتناول مادياماكا، مدرسة من فكريَّتان مدرستان

وخارجه. البوذي التقليد داخل من

(تذكري) لبوذا التنويرية الرؤى

الحالية. حياته إىل قادت التي السابقة حيواته استمرارية رؤية (١)

أفعالهم. تحددها ظروٍف يف األخرى الكائنات ميالد وتكرار ميالد رؤية (٢)

التالية: هي امليول وهذه امُلقيِّدة، االستمرارية امليول أعمق من التخلُّص كيفيَّة رؤية (٣)
 

ية. الحسِّ الرغبات كل (أ)
البقاء. استمرار يف الرغبة (ب)

الجهل. (ج)
املؤلف.) من ف (بترصُّ باآلراء». «التمسك (د)

فقط العقل

املادياماكا، مدرسة لفكر تنتمي ال مهمة مدرسٌة ظهرت ناجارجونا، حياة من قرنني بعد
اليوجا»). («ممارسة كارا يوجا أو فقط») («العقل ماترا شيتا هي املدرسة هذه وكانت
الرابع القرن يف عاشا وفاسوباندو، أسانجا اسماهما بأخوين األوىل مراحلها يف ارتبطت
بها قالت التي الدارمات تجسيد تصحيح إىل املدرسة هذه منهج وسعى امليالدي،
تركيزها يف األول تمثَّل واضحني: أمرين يف املادياماكا عن اختلفت لكنها األبهيدارما،
بتقديم اهتمامها يف الثاني األمر وتمثَّل العقلية، العمليات تحليل عىل التحديد وجه عىل
قدَّمته الذي الخواء مبدأ أن البعض اعتقد فقد سلبية؛ أقلُّ أنها رأَت بطريقة البوذية
دالالت يحمل أن املحتمل ومن جذَّاب، غريَ كان مادياماكا ومفكرو الحكمة كمال سوترات
التأمل حاالت فهم يف املتمثلة الفعلية املمارسة عن االنتباه يرصف وأنه خادعة، عدمية

املحررة. البصرية اكتساب بغية
و«تريمشيكا» «فيمشاتيكا» أطروحتَي يف واضح هو كما كارا، يوجا منهج وعمد
«مجريات أو الذهنية»، «الحالة من املختلفة األنواع تحليل إىل فاسوباندو، لصاحبهما
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أسئلة عدة عن املنهج وأجاب الفرد. لتنوير السابق التجريبي العالم تمثِّل التي الوعي»،
العملية تعمل كيف الذهنية؟ الحاالت تلك يف االستمرارية يحقق الذي ما بينها: من
أن يجب ماذا جهالء؟ يجعلنا الذي ما الفرد؟ أفعال عواقب ل بتحمُّ املتعلقة الكارميَّة

حقيقتها»؟ عىل األشياء املرء يرى «كي يحدث
العيش يف البرش يتشارك الذي العالم أن يف تتمثَّل األساسية املشكلة إن لنا وقالوا
هو و«املدَرك»؛ و«املدِرك» املادي، والواقع والذاتية واآلخر، الذات ثنائية يف متمثًال فيه
ليست حقيقته واقٍع عىل مفروض التكوين وهذا الوعي»، «تحوالت كوَّنته ذهني، تكوين
«بذوًرا» تزرع كانت لو كما تبدو الوعي تحوالت ألن االستمرارية؛ وترسي عليه. تبدو كما
التكوين تنتج عندما املستقبل، يف الحق وقت يف تثمر البذور وتلك الوعي»، «مخزن يف
غري املرء يكون وعندما مرتابط. نحو عىل مرشوًطا الوقت ذلك يف يكون الذي الذهني
لنا، بالنسبة املألوفة املادي والواقع الذاتية تركيبة العملية هذه لتجربة يكون متنور
الحقيقية بالطبيعة الجهل بالجهل؛ «ملوث» الوعي مخزن ألن ر التصوُّ هذا ويرسي
املشرتكة، لتجربتنا املختلفة السمات الكثرية، األنواع ذات امللوثات، هذه وتشكِّل للواقع.

به. الخاصة الكارما «بذور» إلثمار نظًرا بالفرد؛ الخاصة السمات إىل باإلضافة
التعبري، جاز إن الوعي، مخزن وقود واستنفاد االستمرارية، عىل التغلُّب أجل ومن
والواقع الذاتية ثنائية يف املتمثلة الذهنية للعمليات املعتادة الرتكيبة املرء يخرتق أن يجب
التجربة أن فهم خالل ومن كارا»)، («يوجا التأملية املبادئ خالل من ذلك ويتمُّ املادي،
عالم ن»؛ «املكوَّ الجانب هو لنا بالنسبة للغاية املألوف األول الجانب جوانب»: «ثالثة لها
سمة هي األساسية السمة تكون املستوى هذا ويف ذهنيٍّا، ن املكوَّ املادي والواقع الذاتية
الذهني النشاط هو «التبعية» وجانب ن». مكوَّ نحو عىل «واقعي عالم فهو التجسيد،
وهذا للتحول، فيه تخضع للتجربة الخام» «البيانات إن القول يمكن الذي األسايس
املقبولة األساسية الحقيقة أو املشرتكة األرضية هي فالتجربة إنكاره؛ يمكن ال الجانب
والجانب يدحضها. أن الفلسفية الحجج من قدٍر ألي يمكن ال التي البرش كل لدى

التجربة. «تدفق» ظل يف تعمل ذهنية تكوينات أليِّ التام الغياب هو ن» «املحسَّ
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لفاسوباندو الثالثة التجربة جوانب

عىل الذهني نشاطنا يضفيه الذي اليومي، املادي والواقع الذاتية عالم ن»: املكوَّ «الجانب (١)
تفرس ما هي الخاصة الذهنية عملياتنا ألن عليه؛ تبدو كما حقيقته ليست الذي الواقع ذلك الواقع،

نفسها. الحقيقة أنه عىل التكوين هذا

تخضع التي املادي والواقع الذاتية لتجربة األساسية الخام» «البيانات التابع»: «الجانب (٢)
ن. املكوَّ الجانب وتصبح الذهنية للتحوالت

يجعل وهذا الذهنية. بالتحوالت املتأثرة غري التجريبية البيانات تدفق ن»: املحسَّ «الجانب (٣)
املادي. والواقع الذاتية من تكوين أي دون حقيقته عىل يظهر الواقع استبصار

نشأة كيفية رشح طريق عن أوًال: التفسري؛ هذا يف سمات عدة مالحظة املهم ومن
فايشيشيكا نيايا مفكري ادِّعاءات التفسري ينكر الوعي، تحوالت خالل من املوضوعية عالم
ثانيًا: اليشء. لهذا املتسامي الوجود يصنع ما هو اليشء إدراك بأن يقولون ممن وغريهم
من وذلك نفسيٍّا؛ ومقبولة «إيجابية» بطريقة التجريبية االستمرارية حقيقة يرشح أنه
مجردة. وليست لنا بالنسبة مألوفة التجربة حقيقة بداية نقطة أن عىل التأكيد خالل
سياق للبعض)؛ بالنسبة املقبول (وغري نفسيٍّا املحري السياق هذا يف ا مهمٍّ األمر هذا وكان
النظر وجهة من ثالثًا: أسايس. نحٍو عىل مادياماكا مدرسة قدَّمته كما «الخواء» مبدأ
أن يعني وهذا واقعي، نحو عىل أو مجرَّد نحٍو عىل إما األمر هذا َفْهُم يمكن الوجودية،
ِفعليَّة، كياناٍت أو استعاراٍت إما اعتبارهما املمكن من الوعي» و«مخزن الكارما «بذور»
املحرَّرة البصرية تتضمن أن ويمكن ككل. فقط» «العقل فكرة عىل ينطبق نفسه واألمر
بهذا مجازيٍّا ح تُوضَّ طويًال، وقتًا الستمرارها نظًرا التي، الذهنية األنشطة إيقاف مجرد
الكيان أن تعني ربما أو اإلنجاز؛ قيد عملية كانت لو كما الوعي»؛ «مخزن التعبري
وباملثل، مستمر. ر مطهَّ وجود لديه وأصبح ًرا، ُمطهَّ أصبح قد الوعي» «ملخزن الفعيل
شخص، كل يشهدها التي الذهنية األنشطة عمل آليات تعني قد الوعي» «تحوالت فإن
بوصفه، الوعي إىل تشري ربما أو تماًما، محسوس غري لنوع تنتمي التي األنشطة تلك
أساًسا لتصبح واقعية، أكثر نحو عىل التجربة عالم إىل ل تتحوَّ ذهنية» «مادة ما، حدٍّ إىل
فهم إىل الحاجة يف املتمثلني املنهجني لكال مناسب فقط» «العقل ومصطلح واقعيٍّا.
العالم إن القائل الزعم وكذلك املحرِّرة؛ البصرية اكتساب أجل من للفرد الذهنية األنشطة

ذهنية. مادة من يتكوَّن التجريبي
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التصورية

أن يعني وهذا العقل». هو موجود هو ما «كل بأن الوجودية، من كنوع التصوري، املذهب يقيض
عن ما بطريقة «يتحول» الواقع هذا وأن للواقع، األساسية الطبقة يشكِّل العقلية» «املادة من نوًعا
هيئة يف د يتجسَّ نراه ما ألن الحقيقة؛ هو ليس نراه ما كل فإن ولذلك العقلية؛ األنشطة طريق
للوجود ونظًرا فحسب. العقلية» «للمادة مدركني غري فنحن الكثافة؛ درجات يف متفاوتة أشياء
قد السبب ولهذا يشء.» أي يوجد «ال تقول: ال التصورية املدرسة فإن العقلية»، «للمادة الفعيل
الواقعية أشكال لكل التام النقيض هي التصورية إن «وهٌم». بأنها وصفها التضليل من يكون
التصورية تنفي بينما متسامية، حقيقة هي نراه ما تعددية أن تؤكد التعددية فالواقعية التعددية؛

األمر. حقيقة هي هذه تكون أن

البوذية، يف املتخصصون األكاديميون وكذلك أنفسهم، كارا يوجا بُوِذيُّو وانقسم
مدارس تأسيس إىل املناهج اختالف أدَّى التقليد إطار ويف األخري. املوضوع هذا حول
دائًما تصوريٍّا التقليد كان إذا ما حول األكاديميون واختلف كارا. يوجا بوذية من مختلفة
الذهنية لألنشطة كاستقصاء بدأ أنه أم فحسب)، ذهنية مادة (يوجد الوجودية نظرته يف
األولية والنصوص الحًقا. تصورية مدرسة إىل ر وتطوَّ جانبًا، الوجودية املوضوعات يًا ُمنَحِّ
فجدير ذلك، ورغم منطقيٍّا. مقنع نحٍو وعىل الوجهني من أيٍّ عىل للتأويل وقابلة غامضة،
ذاتية، معرفية لعمليات وجودي غري استقصاء إىل يشري فاسوباندو كان لو أنه باملالحظة
القائل ناجارجونا زعم ومع القديمة البوذية تعاليم مع كثرية أمور يف مشرتًكا ألصبح
ذلك، من النقيض وعىل مختلفة. بطريقة له فاسوباندو تقديم رغم اللفظي، بالتفريق
كبريًا تغيريًا هذا يمثل فسوف تصورية، وجودية تأسيس إىل يسعى فاسوباندو كان فلو

االتجاه. يف

البوذي الفكر يف تطورات

األشياء فكل لألشياء، معتادة طبيعة توجد ذوات»، «ليست الدارمات «كل «بوذا»: تعاليم من
بعض.» عىل بعضها نشأتها يف تعتمد

بالدارمات. يتعلق فيما الواقع بطبيعة املتعلقة األمور من مزيد َفْهم «األبهيدارما» مفكِّرو حاول

باإلضافة «ذهنيٍّا»، نوًعا و٥٢ «ماديٍّا» نوًعا ٢٨ إىل الدارمات تريافادا» «أبهيدارما مفكِّرو صنَّف
التأمل. أثناء الدارمات تحليل يف التصنيف هذا يساعد أن إىل يهدفون وكانوا الوعي. إىل

106



أشياء والالَّ األشياء

والحارض املايض حاالت يف موجودة الدارمات كلَّ إنَّ سارفاستيفادا» مدرسة «مفكرو قال
الذاتي». «الكيان من نوًعا أو اللحظي، الوجود من نوًعا للدارمات فإن النحو، هذا وعىل واملستقبل.

ومستمرٍّا واقعيٍّا كيانًا اكتسبت إذ دة؛ مجسَّ «األبهيدارما» مفكري دارمات أصبحت الوقت مرور مع
«أشياء». بوصفها

أو ينشأ أن املمكن غري من إنه بل فحسب، «خاوية» ليست األشياء كل إن «ناجارجونا» قال
إىل لإلشارة أخرى طريقة «الخواء» فإن ولذلك اإلطالق؛ عىل طريقة بأي مستقل كيان أي يحدث
يُعدُّ ذلك وإنكار املعتمدة؛ النشأة فقط تدعمه نعرفه كما فالعالم ذلك، عىل عالوة املعتمدة. النشأة

للعالم. إنكاًرا

للعالم «التكوينية» الذهنية بالعمليات املتعلقة الخواء ماورائيات تقديم إىل كارا» «يوجا فكر سعى
نعرفه. كما

فيها ازدهر التي للفرتة عظيًما إسهاًما كارا يوجا تقليد يف وأتباعه فاسوباندو قدَّم
البوذيون املفكرون قدَّم قرون، عدة مدار وعىل ناجارجونا من فبداية البوذي، الخطاب
خاصة، وبصفة الهندي. املجتمع يف للغاية واملعقدة املبدعة النقدية واآلراء األفكار بعَض
خالل من لنا يبدو كما العالم إىل الواقعية ينسبون الذين ألولئك ا جادٍّ تحديًا قدَّموا فقد
كان ذلك، من وبدًال كمدِركني. لذواتنا املستقل للوجود يبدو وكما الحسية، تصوراتنا
املعرفية العملية مصداقية يف بالتشكيك للبدء املنطقية النتائج التِّباع مستعدين البوذيون
التعقيد بالغ األسلوب عن وبعيًدا غريبة. النتائج تلك كانت مهما املؤكَّدة للمعرفة كوسيلة
لبوذا، الصحيح املبدأ أنه رأى الذي املبدأ عن الدفاع عند الخواء، عن املبتََكرة والكتابة
الناقدة وآرائها موقفها دعم يف املنطقية الحجة قوة هو للبوذية ناجارجونا أسسه فما
تناقش وفيه البوذي»، «املنطق عليه يُطلق ما تقليد ازدهار إىل هذا وأدى لآلخرين.
بالدارمات متعلقة أمور حول والتفنيدات املنطقية الحجج وساقوا اآلخرين مع البوذيون
أبرز من وكان الفكرية. الناحية يف التخصص وبالغ تقني مستًوى عىل الوجود وطبيعة
املنطقي الجدل قواعد وضع الذي النابغة ودارماكريتي، دينَّاجا، البوذيني املنطق علماء
واألهداف «املسلَّمات» أن من الرغم وعىل وغريهم. املتأخرين نيايا مفكري مع النقاش يف
املناظرات فإن الواقعية، املدرسة وأتباع البوذيني بني جذريٍّا تناقًضا متناقضة تكون قد
القواعد اتبع منهما كالٍّ ألن متبادلني؛ واهتمام معنًى ذات كانت منهما بكلٍّ الخاصة

بينهما. املوضوعة

107





السابع الفصل

وسانكيا يوجا واملشهود: الشاهد

والسيطرة التناغم اليوجا:

التمارين من مختلفة أنواًعا يمارسون والناس الهندي التقليد يف للغاية مبكرة مرحلة منذ
وتُوجد «اليوجا». هو عام بمصطلٍح إليها يُشار ما كثريًا لية، التأمُّ التدريبات أو الذِّهنية
ذلك يف حتى ولكن األوبانيشاد، كتابات يف اليوجا عىل الدالَّة الربهمية اإلشارات أقدم
مدار عىل ٍر تََطوُّ بمراحِل الغالب يف مرَّت ممارسة إىل تشري الكتابات هذه كانت الوقت
هذه لكن اليوجا، من مختلفة أنواًعا األشخاص تعلَّم الوقت، مرور ومع كبرية. فرتة
السنسكريتي الفعيل الجذر من ة ُمْشتَقَّ «يوجا» وكلمة نفسه. املبدأ يف تشرتك األنواع
األشخاص من لكثري بالنسبة والفكرة بآخر. يشء ربط أي «الربط»؛ ويعني «يوجي»
(براهمان)، الشامل الجوهر مع (أتمان) الذات/الروح إما «توحيد» أو «دْمج» يف تكُمن
يف أكرب نحٍو عىل أيًضا الفكرة تكمن أن ويمكن اإليمانية. األنظمة يف الرب مع الروح أو
الداخيل، الصعيد عىل «النظام» أو «التناغم»، أو «السيطرة» يف املتمثلة املرتبطة املفاهيم
من تختلف أن يمكن العامة فالوجودية البصرية»؛ «وحدة عليه نطلق أن يمكن ما أو
«مضللة» بأنها تتَّسم العادية الحياة أن هو املشرتك األسايس املبدأ لكن آخر، إىل نظام
ممارسة فإن ولذلك املخادع؛ الصاخب اليومي املعريف النشاط وبسبب حواسنا، بسبب
اكتساب بهدف تكون األنظمة بعض ويف والهدوء، السيطرة اكتساِب بهدِف تكون اليوجا

املعرفية. البصرية
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زمني تأريخ

الفيدي. القرباني التقليد تقريبًا: امليالد قبل ٢٠٠٠ عام

القديمة. األوبانيشاد كتابات تقريبًا: امليالد قبل ٨٠٠–٥٠٠

جنبًا الربهمي التقليد من املعريف والفرع الشعائري الفرع وجود امليالد: قبل ٥٠٠ عام بحلول
جنب. إىل

منه. واملارقون الربهمي التقليد معتنقو امليالد: قبل الخامس القرن مجتمع

بوذا. حياة الفرتة هذه تمثِّل تقريبًا: امليالد قبل ٤٨٥–٤٠٥

ملا معايري يضعون األوائل واملؤوِّلون النحويون امليالد: قبل الثاني القرن إىل الرابع القرن من
إليه». «النظر يجب

وجوديَّة نظرة بني يجمعان ونيايا فايشيشيكا امليالد: قبل الثاني القرن إىل الثالث القرن من
خاللها. من املؤكدة للمعرفة للتوصل رسمية طريقة وبني تعدُّدية واقعية بأنها تتَّصف

مختلفة. بوذية مدارس ظهور امليالد: قبل األول القرن إىل الرابع القرن من

البوذية. أبهيدارما ر تََطوُّ امليالدي: الثاني القرن إىل امليالد قبل الثالث القرن من

القديمة والسوترات املاهايانا بوذية ظهور امليالدي: األول القرن إىل امليالد قبل األول القرن من
الحكمة»). («كمال «براجنياباراميتا»

«خواء» عىل ناجارجونا لصاحبها كاريكا مادياماكا مدرسة تركيز تقريبًا: امليالدي الثاني القرن
الظواهر. كل (شونياتا)

الذهنية. العمليات عىل تركِّز كارا شيتاماترا/يوجا البوذية املدرسة تقريبًا: امليالدي الرابع القرن

الرغم وعىل الكالسيكية». «اليوجا باسم يُعرف ما تمثِّل اليوجا سوترات امليالدي: الثالث القرن
باتانياجايل، اسم يحملون الذين األشخاص أحد يِد عىل ُكتبت السوترات هذه إن يُقال أنه من
ذهنيٍّ تدريٍب منهج اليوجا» «سوترات وتمثِّل األمر. واقع يف مؤكٍد نحٍو عىل مؤلفها يُعرف ال فإنه

سانكيا. وجودية مع متطابق منهج فهو املحرَّرة، البصرية الكتساب يهدف مفصًال

الكالسيكية سانكيا يدوِّن إيشفاراكريشنا الخامسامليالدي: القرن إىل امليالدي الرابع القرن من
ما أن يدركون ال ألنهم املتكرر؛ بامليالد عليهم محكوم والبرش كاريكا». «سانكيا كتاباته يف
وغري وجوديٍّا املنفصلة (بوروشا) «الذوات» يف فقط يكمن الوعي وأن الوعي، هو وعيًا يعتربونه

الثنائية. هذه يف البصرية اكتساب هو والهدف النشطة.
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وتُنسب اليوجا». «سوترات باسم يُعرف نصٍّ يف الكالسيكية اليوجا دارشانا تمثِّل
«سوترات مؤلف فإن األمر، واقع ويف باتانياجايل، باسم رجٍل إىل عادة السوترات هذه
اسم يحملون كانوا الذين األشخاص من العديد يُوجد حال أية وعىل معروف. غري اليوجا»
يوجا منهج النص ويضمُّ الرابع)، الفصل يف املذكور النحِو عالُم بينهم (من باتانياجايل
إشارات ن تضمَّ وقد للنص، األسايس الهدف كان املنهج أن يبدو األمر، واقع ويف شامًال.
ونظام غرض تفسري أو تربير أجل من فقط الفلسفة هذه تعتنقها التي الوجودية إىل
وتفاصيل مشابهة بموضوعات الكالسيكية اليوجا اهتمام أن من الرغم وعىل املنهج.
أنصار كان ولو األخرى، الفكر ألنظمة إشارة أية النص يف تِرد لم فتقريبًا مماثلة،
إن املواجهات. تلك يسجل ال فالنص اآلخرين، مع جدل يف دخلوا قد الكالسيكية اليوجا
إىل ل توصَّ فقد شك وبال اليوجا، ممارسة عن إرشاداٍت ُكتَيب هو األول املقام يف النص
من النقيض عىل طويل ممارسة تقليد داخل من للممارسة املختلفة والصيغ املعايري
بالرؤى مقارنًة اليوجا مماريس الهتمام إثارًة أقل تُعد املجردة الفلسفية فاألفكار الجدل.
هذه تُعد وربما اآلخرين. إقناع من لهم بالنسبة أهم املمارسة يف الكفاءة وتُعد التأملية،
هدفه كان تقليد من جزء الهندية «الفلسفة» أن عىل مثاًال غريها من أكثر الدارشانا

الخالص. عىل الحصول األسايس وغرضه

الكالسيكية اليوجا هدف

فتقول: هدفها بذكر اليوجا سوترات تستهلُّ

فريتي («شيتا العقل أنشطة كل إيقاف هي اليوجا اليوجا: تفسري مع واآلن
العقل). نشاط إيقاف نريودا»:

١ املجلد سوترا»، «يوجا

هي: عامة؛ فئات تحت تندرج مختلفة كثرية أنواع لها فريتي») («شيتا العقل أنشطة
معرفة ووسيلة والذاكرة. والنوم والتصورات، الخاطئة، واملفاهيم الصحيحة، املعارف
الخاطئة واملفاهيم التقليد. وشهادة واالستنباط، الحيس، اإلدراك هي الصحيحة املعارف
معارف هي والتصورات واقعية. حقيقة أي عىل مبنِيَّة غري صحيحة، غري معارف هي
فقط الحقيقة ر تصوُّ إىل امليل إنها القول ويمكن مجردة، ذهنية أنشطة عىل فقط مبنية
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واقع يف هي كما الحقيقة رؤية مع بشدة يتداخل األمر وهذا األلفاظ». «تجسيد خالل من
ما كلَّ معنا نحمل أن هي والذاكرة به، الخاص الذهني نشاطه له أيًضا والنوم األمر.
من األنشطة هذه كل إيقاف ويتحقق الذهني. النشاط من أكرب قدًرا ن وتتضمَّ شهدناه،
قبيل من الذهنية والحاالت فالتجارب السيطرة)؛ (أي واالنفصال اليوجا ممارسة خالل
الوعي تشتِّت كلها االستقرار وعدم والفشل والزيف والكسل والالمباالة والشك املرض
وارتعاش واالكتئاب األلم ويصاحب العقل، أنشطة إيقاف تحقيق أمام عوائق وتشكل
تركيز يف يكمن العقبات هذه للتخلصمن والطريق العقبات. تلك التنفس وسوء األطراف
باملعنى الذات عىل الرتكيز عدم (أي للخارج النظر وممارسة واحد، يشء عىل الذهن
معادة التفسري (هذا العقلية. والرزانة السليم، والتنفس اآلخرين، تجاه واللُّطف األناني)

(.١ املجلد سوترا»، «يوجا من صياغته
بالطريقة مرتَّبة املطلقة الحقيقة أن ينفي النص مؤلِّف أن نرى أن يمكن هنا من
مشتتاٍت تخلق العموم يف الذهنية واألنشطة الظاهر. العالم لتجربة تبًعا بها ندركها التي
منهجية ويدعم عنه. بعيًدا وترصفنا للحقيقة الواضح اإلدراك بالغ نحٍو عىل تشوِّه
الحقيقية، «الذات» أو الحقيقي «الناظر» أن بني التفريق يف املتمثِّل الهدف ذلك اليوجا
«الظاهر» أو «املرئي» العالم عن تماًما منفصل «بوروشا»، باسم النظام هذا يف املعروفة
عىل شخص كل يعتقد التفريق ذلك تحقق حني وإىل «براكريتي». باسم يُعرف الذي
بني نخلط إننا الظاهر. من جزءًا يُعد الوعي، يكمن حيث «الناظر»، أن خاطئ نحٍو
تماًما؛ مختلفة العليا الذات أن حني يف العليا»، «ذاتنا وبني الواعية غري الظاهرة «ذاتنا»
أيًضا وهي «بوروشا»، ذوات إىل ينتمي والوعي واٍع، غري نشاط عالم هو الظاهر فالعالم
الذي والتفريق الوهم؛ يسبب ما هو وبراكريتي بوروشا بني «الربط» إن خاملة. ذوات
تتحرَّر الطريقة وبهذه انفصالها. إىل يؤدي املشتتة، الذهن أنشطة إيقاف عند يحدث
إن قائًما. الربط ذلك استمر ما يستمر الذي املتكرر، امليالد أَْرس من الحقيقية الذات
الحقيقة هذه وإدراك و«األصدق»، العليا الحقيقة تلك هي (بوروشا) الحقيقية الذات
الطبيعة ومعرفة تحقيقه. إىل يطمحوا أن البرش لكل يمكن الذي األعىل» «الصالح هو
«لسوترات املحوري االهتمام هي للمرء الجوهرية البوروشا وحقيقة للذات الحقيقية
الكالسيكية اليوجا فإن الوعي، فيه يكمن الذي باملكان جهلنا من الرغم وعىل اليوجا».
عىل موجود — الظاهر العالم — براكريتي إن حقيقيٍّا. ليس الظاهر العالم أن ترى
هو براكريتي أن إال الذوات. مع الحال هو كما الوجودية، الناحية من مستقلٍّ نحٍو
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ولذلك املتكرر؛ امليالد عبودية وعالم لألشياء، و«األعىل» الحقيقية الحالة عن التشتت عالم
لليوجا املضلَّل الشخص وممارسة براكريتي. وبني الذاتية بني التفريق هو فالهدف
املستوى يف ثانيًا: الظاهري. املستوى عىل فقط الجهل يحدث أوًال: لسببني؛ رضورية
تستطيع وال شيئًا تفعل ال فإنها خاملة بوروشا ألن ونظًرا التفريق. يحدث الظاهري

فحسب. الشاهد دور هو دورها ألن يشء؛ فعل

الكالسيكية اليوجا —يف اإلله — إيشفارا

خالل من تحقيقه أيًضا يمكن التفريق هدف بأن األول املجلد يف املوجودة سوترا اليوجا تخربنا
عليم الكارما، بأنشطة يتأثر ال مميزة»، «بوروشا إنه اإلله هذا عن ويُقال (إيشفارا)». اإلله «عبادة
ولطاملا واضح، غريُ أمٌر فهو بالضبط اآليات هذه تعنيه ما أما القدماء. الحكماء ومعلم يشء، بكل
اليوجا يمنح نحٍو عىل متساٍم كيان هو فهل اإلله؛ هذا مكانة حول األكاديميني بني الخالف ثار
خطاه عىل سار الكالسيكية اليوجا منهج أن حقيقة إىل اآليات تشري هل إيمانيٍّا؟ جانبًا الكالسيكية
ما ميتافيزيقي نحٍو عىل اآليات توضح هل مجرد؟ نموذج إيشفارا هل دينية؟ طوائف من أتباع
الدينية التقاليد يف «إلهه»؟ هي شخٍص كلِّ بوروشا ألن نفسه»؛ داخل «نظر إذا فرٍد كلُّ سيجده
«العبادة»؛ وليس الهدف» تحقيق عىل «اإلرصار األحيان بعض يف التعبد يعني أن يمكن الهندية

معني. ِفْعيل إله عبادة هو الصدد هذا يف التعبري معنى يكون أن بالرضورة ليس ولذلك

املختلفة، الذهنية الحاالت عن َوْصفية معلومات اليوجا» «سوترات معظم ن تتضمَّ
تلك الكتساب املختلفة واملستويات الذهنية، األنشطة عىل للسيطرة املختلفة والطرق
تسهم ال التي واألمور األنشطة هذه إيقاف يف تُسهم التي واألمور الذهنية، الحاالت
باعتبارها الذات، إدراك طريقة عن املعلومات هذه بعض وتتحدَّث وهكذا. إيقافها، يف
املميَّزة العليا بوروشا باعتبارها وكذلك الظاهري، براكريتي مستوى يف املزيفة «الذات»
تعني وال سياقها، يف ِتَقنية معلومات املعلومات هذه من وكثري الظاهرية. الذات عن
األكاديميني أحد وصف وقد التأملية. الحاالت يف خربة لديهم ليس الذين لألشخاص الكثري
خرائط األول املقام «يف بأنها: السوترات هذه الكالسيكية اليوجا يف املتخصصني الغربيني
يف يمثل ال النص أنَّ تفصييلٍّ نحٍو عىل ح توضِّ فهي الداخلية»، الرحلة لعملية مفيدة
خاللها من تأملية ملمارساٍت د َرسْ هو بل واضًحا، وجوديٍّا أو فلسفيٍّا موقًفا األساس
والذات الظاهرية الذات بني التمييز تُعيق التي الذهنية األنشطة كافة عىل السيطرة يمكن

الحقيقية. العليا
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الثنائية إىل تشري التي األدلة سانكيا:

نحٍو عىل الكالسيكية النصاألسايسلسانكيا ن يتضمَّ الكالسيكية، اليوجا النقيضمن عىل
اكتساب يف لوسائلها واضحة ومناقشة الوجودي ملوقفها مفصًال تفسريًا وضوًحا أكثر
بني إيشفاراكريشنا كتبه كاريكا» «سانكيا باسم املعروف النص هذا إن ويُقال املعرفة.
فكر أن متنوعة مصادر من املأخوذة األدلة من ويتَّضح ميالديٍّا. ٤٥٠ وعام ٣٥٠ عام
ربما النص هذا وأن األوبانيشاد، كتابات وقت إىل يعود طويل قديم تاريخ له سانكيا
الرئييس النصَّ حاليٍّا يُعترب بما مقارنًة آلخر وقت من كبريًا اختالًفا التفاصيل يف اختلف

سانكيا. لفكر قديمة نصوص أية تبَق فلم ذلك، ورغم للتقليد.
يعني التقليد هذا سياق يف لكنه معاٍن، عدة «سانكيا» السنسكريتي وللمصطلح
تعلمها أنها املدرسة تزعم التي الحقيقة أن فكرة إىل يشري فهو »؛ «العدِّ قبيل من شيئًا
وتستهلُّ الظاهر. العالم ن تكوِّ التي الفئات وتمييِز تحليِل بمعنى ؛ عدٍّ خالل من تُعرف
التغلب كيفية معرفة يف الرغبة تنشأ املعاناة ألم «بسبب ييل: ما بقول كاريكا سانكيا
أنَّ ح لتوضِّ تستطرد الخاليص، الهدف هذا عن واضٍح نحٍو عىل اإلفصاح وبعد عليها.»
الظاهر وغري «الظاهر إدراك يمكنها التي التمييزية، املعرفة من خاص نوع هو املطلوب
متعددون وهم (العارفني، البوروشات بني الوجودي الفرق التالية اآليات وتُبنيِّ والعارف».
مع بعضهم متطابقون لكنهم الفردية، الناحية من ومنفصلون العددية، الناحية من
الظاهر، غري والعاَلم الظاهر العاَلم من (كل براكريتي وبني الوجودية) الناحية من بعض
ذات سانكيا فإن الكالسيكية، اليوجا غرار وعىل واحد). العددية الناحية من لكنهما
(عالم). وبراكريتي (ذوات) بوروشات من يتكوَّن فالواقع النحو؛ هذا عىل ثنائية وجودية
ظاهًرا ويصبح مخلوقة، غري وجودية «ُمَسلَّمة» الظاهرة غري حالته يف براكريتي ويُعد
ذلك). حدوث كيفية السوترات تَرشح (وال ببوروشا ارتباطه عند «املخلوقة») (نسخته
كان ظاهًرا يصبح الذي اليشء إن قولها سانكيا ثنائية تدعم التي املهمة النقاط ومن
يشء أي خلق عدم يعني وهذا ظاهر؛ غري نحٍو عىل براكريتي عالم يف السابق يف موجوًدا
بمصطلح الفصل، هذا يف أخرى مرة سنراها التي تلك، النظر وجهة إىل ويُشار جديد.
كاريكا سانكيا ويف املسبِّب. يف مسبًقا تُوجد النتيجة إن تقول نظرة وهي «ساتكاريافادا»،
واحد عالم وإنه الوجودية الناحية من فعليٍّا موجود الظاهر العالم إن النقطة هذه تقول
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عىل التاسعة اآلية يف موجودة ساتكاريا ملبدأ املربِّرة واألسباب الوجودية. الناحية من فقط
التايل: النحو

اإلنتاج؛ عدم يعني الوجود عدم ألن
رضوري؛ املادي املسبِّب ألن

مختلفة؛ أشياء من عبثًا تنشأ أن يمكن ال األشياء ألن
إنتاجها؛ عىل القادرة األشياء من إنتاجها فقط يمكن األشياء ألن

السببية. طبيعة هي هذه ألن

واملثال سانكيا. مدرسة لدى للمعرفة كوسيلة االستنباط أهمية عىل مثاًال اآلية ترضب
الوالدات يف ع تنوُّ لوجود «نظًرا للبوروشات؛ تعددية وجود رضورة استنباط هو اآلخر
الناس ألن نظًرا مختلفة؛ أوقات يف مختلفة أشياء لحدوث نظًرا واألنشطة؛ والوفيات

.(٥ املجلد كاريكا، (سانكيا مختلفة» بنَِسب سماٌت لديهم

سانكيا لدى الحقيقة تركيبة

«براكريتي»  

العقل «أهانكارا» «بودي» ظاهر/ غري

 «بوروشا»
حسية أعضاء ٥ الذاتي) (الصانع (املميِّز) ظاهر
للفعل أعضاء ٥     («ساتفا»/
دقيقة عنارص ٥     «راجاس»/
ضخمة عنارص ٥     «تاماس»)

أبدية، إنها العددية؛ الناحية من متعددة لكنها الوجودية الناحية من متطابقة بوروشا: ذوات
واعية. شهود وهي خاملة، متغرية، غري

واٍع. وغري ونشط ومتغريِّ أبديٌّ فهو بوروشا؛ ذوات عن الوجودية الناحية من يختلف براكريتي:

الصفات هذه وتجتمع والجمود. الشغف، أو والطاقة الخري، هي: صفات بثالث يتَّسم براكريتي:
الظاهر. العالم أشكال كل يف مختلفة بنَِسٍب
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وتُعرِّف املوثوقة. والشهادة اإلدراك فهي تقبلها التي األخرى املعرفة وسائل أما
وهذا ٥)؛ املجلد كاريكا، (سانكيا معينة» ية حسِّ أشياء من االنتقائي «التيقن بأنه اإلدراك
بالرتاث املوثوقة الشهادة وترتبط صحيحة. كلها ليست «العادية» اإلدراك أوجه أن يعني
ورغم األسايس. املصدر باعتبارها األوبانيشاد كتابات إىل يعود الذي للتقليد املتخصص
الشهادة تبدو وعندما املوثوقة، الشهادة عىل األسبقية لهما واإلدراك االستنباط فإن ذلك،
يف رؤيته يمكن ذلك ومثال واإلدراك. لالستنباط الغلبة تكون منطقية غري املوثوقة
األوبانيشاد كتابات زعم قبول من بدًال بوروشا، ذوات تعددية إلثبات االستنباط استخدام
مسلَّم كحقيقة «براهمان»، املسمى الشامل الجوهر مع متوحدة (أتمان) الذات بأن القائل

بها.

والتمييز والفئات الصفات

كاريكا سانكيا «سمات» أساسية؛ صفات ثالث لتأثري» «يخضع كله «براكريتي» عالم
فأصبح السنسكريتية، عن دقيقة غري ترجمًة مرتجمة وهي الخامس، املجلد يف املذكورة
املمزوجة الصفات وهذه والجمود. الشغف، أو والطاقة الخري، هو: الصفات هذه معنى
و«التنشيط»، «اإلظهار»، إىل تؤدي يشء، أو كائٍن كلِّ يف واملوجودة متفاوتة بنَِسب
وعىل بعض. مع بعضها التوايل، عىل والتفاعل، والدعم، السيطرة، أجل من و«التقييد»؛
بني اختالفات توجد وكيف مختلفة، أنواع أو فئات توجد كيف توضح فإنها النحو هذا
بد ال للتحرر، املؤدي التمييز حدوث أجل ومن نفسه. للنوع املنتمية األشياء وبني الناس

الصفات. هذه يف توازن عدم يوجد أال
للفئات وفًقا منظم تجلِّيه فإن براكريتي، لعالم الثالثية الطبيعة هذه إىل باإلضافة
الفئات هذه وأوىل املعاناة. عىل التغلب أجل من تحليليٍّا تمييًزا تتطلَّب التي املختلفة
سوف التي فهي التمييز؛ ملكة ودور الفرد، «إرادة» دور من كالٍّ وتؤدي «بودي»، هي
وتميِّز للتحرر، السعي أثناء يف معينة» ية ِحسِّ أشياء من انتقائي نحٍو عىل ن «تتيقَّ
الذاتي». «الصانع الحريف ومعناها «أهانكارا»، هي التالية والفئة األمر. نهاية يف البوروشا
أنها خاطئ نحٍو عىل تعتقد ببوروشا جاهلة تكون عندما التي الذات تلك الذات، إنها
ذاته، حدِّ يف كِفئَة العقل، يأتي الكبريتني الفئتني هاتني وبعد للفرد. الواعية الذات
الجلد)، اللسان، األنف، األذن، (العني، ية الِحسِّ األعضاء «املجموعات»: من بسلسلة متبوًعا
و«العنارص التناسل)، أعضاء اإلخراج، أعضاء القدمني، اليدين، (الصوت، الفعل وأعضاء
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(الفضاء، الضخمة» و«العنارص الرائحة)، الطعم، الشكل، امللمس، (الصوت، الدقيقة»
األرض). املاء، النار، الرياح،

براكريتي من املكوَّنِني البرش أن كيف ح يوضِّ الفئات هذه («سانكيا») «عدَّ» إن
داخل التمييز يحدث كيف أيًضا ح ويوضِّ واعون، أنهم يعتقدون واٍع غري ظاهر) (عالم
فمن واعون؛ أننا نعتقد يجعلنا الذي ن املكوِّ هو الذاتي والصانع الواعية. غري الحالة تلك
وفاعل األفكار، مفكِّر هو كان لو كما الذاتي الصانع بهذا نشعر الظواهرية الناحية
الذاتي الصانع هذا فإن ذلك، ورغم التجريبي. العالم هذا يف املستقل والفاعل األفعال،
عنا تحجب العني عىل غمامًة كان لو كما يعمل الذاتي الصانع وهذا براكريتي، يف مغلَّف
نحو لديه، التمييز وَمَلكة الفرد إرادة يمثِّل الذي بودي، وينجذب الحقيقية. الحالة رؤية
الذاتي الصانع ذلك للفرد، التجريبية الحياة تركيِز محلَّ بصفته القوي الذاتي الصانع
تضافر األمر وسيتطلَّب خاملة. لكنَّها دائًما املوجودة البوروشا ذات عن تماًما البعيد
توجيه إلعادة الحيوات) من الكثري مدار عىل سيكون هذا أن (ويُعتقد الفرد ملكات جهود
الهدف أن عىل عديدة مراٍت يف كاريكا» «سانكيا وينصُّ للبودي. التمييزية األنشطة اتجاه
التغلب يتطلَّب األمر هذا أن إال بوروشا. تمييز إىل السعي هو بأكمله للنظام ل املتأصِّ
أو الشغف سيطرة سيما ال املتوازنة، غري الصفات عن الناجَمني واملشتِّتات التأثري عىل
ذلك، ورغم والخنوع. والتعلُّق والنقصان الجهل أنواع كلَّ تسبب األمور وهذه الجمود.
الحياة بتقلبات التعلق من نفسه الفرد بودي يحرِّر أن املمكن من املطاف نهاية ففي
مزيفة ذات مجرد هو الذاتي الصانع يخلقه ما أن يدرك ألْن كاٍف نحٍو عىل املتكررة
يف تنتظر التي املنفصلة الذات تلك بوروشا، هي الحقيقية الذات وأن شأنًا، أقل ذات أو
ويحرِّر براكريتي عن بوروشا انفصال ق يحقِّ اإلدراك وهذا الفرصة. تسنح أن صمت

املتكرر. امليالد من الفرد
الصانع مفهوم إن وحيث بوروشا، من شأنًا أدنى بأنه يتَّصف براكريتي ألن ونظًرا
أن: يف تتمثَّل حقيقٌة كاريكا» «سانكيا يف مكتوب فإنه بالضالل؛ يتَّسم الذات عن الذاتي
.(٥ املجلد كاريكا، (سانكيا يتحرَّر» أحد وال أخرى، مرة يُولد أحد وال مقيد؛ يشء «ال
«ذوات» وأن املتكررة، للتجربة يخضع من هو فقط براكريتي أن هو ذلك يف والسبب
يمثِّل ال «األفراد» هؤالء مثل فميالد األمر واقع ويف مة، ُمتوهَّ هي إنما الواعية براكريتي

فحسب. تشهد بوروشا فذوات حقيقية؛ لذواٍت متكرًرا ميالًدا
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ِذْكر ة وثمَّ التمييز. ذلك لتحقيق لة مفصَّ منهجية أية كاريكا» «سانكيا يقدم وال
املناسبة، التعليمات عىل والحصول السليمة، والدراسة السليم التفكري ممارسة إىل للحاجة
املنهج، ذلك من وبدًال .(٥ املجلد كاريكا، (سانكيا املثالية األخالقية الصفات إىل باإلضافة
باليوجا الخاصة التأملية التمارين ممارسة مع متوافًقا هيكًال الفكري النظام ذلك يقدِّم
املشتِّتة األوهام إىل لإلشارة سانكيا تستخدمها التي املختلفة فاملصطلحات الكالسيكية؛
«أنشطة عن يتحدَّث الذي الجزء يف صعوبة بال نراها أن يمكن الحقيقية الذات إدراك عن

اليوجا». «سوترات يف العقل»

براكريتي عىل تعقيب

يمكن كاريكا» «سانكيا يف املوصوف براكريتي تجيل كان إذا ما هو للتساؤل يدعو ما
أغلب يف نراه كما ومتعدد، حقيقي لعالم تجليًا باعتباره مرشوع نحٍو عىل يُفهم أن
الشائعة الرتجمات لكن الكتاب، هذا يف براكريتي كلمة أترجم أال اخرتُت وقد األحيان.
من النقيض عىل تقف أنها (بافرتاض و«املادة» «الطبيعة» من: كالٍّ تشمل الكلمة لهذه
التي الكلية العنارص كلَّ التجيل فئات وتشمل «الوعي»). أو «الروح» تمثِّل التي بوروشا
املحيط التجريبي بالعالم املرء يربطه أن يمكن يشء أيَّ تستثني وال باملادة، عادة ترتبط
إذا توقعه للمرء يمكن ملا مناقًضا يُعدُّ التجيل هذا به يحدث الذي الرتتيب أن إال بنا.
هو كما والتعددي، الواقعي باملعنى بأفراد املأهول التجريبي العالم هو التجيل ذلك كان
الذاتي الصانع ومن أوًال، املعرفية امللكات تأتي كاريكا» «سانكيا نصِّ ويف موصوف.
منها ن يتكوَّ التي الثالث الصفات فإن ذلك، عىل عالوة الطبيعي. العالم سماُت تباًعا تنبع
حدٍّ إىل تُعترب أن يمكن صفات هي — والجمود الشغف، أو والطاقة الخري، — يشء كلُّ
تَِصُفه ما كان ما إذا املرء يتساءل ولذلك مادية؛ صفات منها أكثر نفسيًة صفاٍت كبري
كما — فرد لكل الشخصية التجربة» «عالم — اإلدراك عىل يعتمد عامًلا هو السوترات
تفسري إن الثالث. الفصل يف املذكورة القديمة البوذية التعاليم سياق يف موصوف هو
الوجودية الثنائية سياق يف إشكاًال يسبِّب قد النحو هذا عىل كاريكا» «سانكيا سوترات
مثل تماًما تقليدي نحٍو عىل مفهومة الثنائية ألن بالتأكيد — سانكيا بها تقول التي
النتيجة إن تقول (التي ساتكاريا باسم كاريكا سانكيا سوترات يف املعروفة النظر وجهة
عىل عادًة تُفهم الصدد هذا يف الوجودية الثنائية ألن ذلك — املسبِّب) يف مسبًقا موجودة
جيِّد نحٍو عىل مالئًما يكون قد التفسري هذا أن بيد مادة. بصفته براكريتيٌّ ل تحوُّ أنها
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أن كما النص، يف املذكور الخاليص الهدف ومع املوضحة، البرشية الوجودية للمشكلة
أصل يكون أن املمكن ومن يتأثر. لن الكالسيكية اليوجا طريقة مع التفسري هذا توافق
ال الذي القديم الطويل سانكيا تقليد يف يكمن املوضوع بهذا يتعلق فيما النص غموض

القليل. سوى عنه نعلم
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وفيدانتا وميمانسا، بهارتريهاري،

أعماِل تراَث التقليديون الربهميون املفكرون أكمل فصاعًدا، امليالد قبل الرابع القرن من
بانيني مثل شخصيات وضعها التي الفيدا نصوص ملجموعة والتأويلية اللغوية القواعد
سعى الهندي، الفكر من مختلفة فروع ر تطوُّ ومع وبادارايانا. وجايميني، وباتانياجايل،
التقليدية شديدة العاملية والنظرات املمارسات هيمنة عىل الحفاظ إىل الفروع هذه من كثري
من الفعيل) (القسم كاندا الكارما وواقعية طقوس هو األسايس هدفها كان سواء —
األوبانيشاد، كتابات بها تقول التي الكونية والجوهرية املعرفة هو هدفها كان أو الفيدا،
ذلك، ورغم منها). املعريف (القسم كاندا وجنيانا (فيدانتا) الفيدا نهاية من كالٍّ مثَّلت التي
امليالدي، الخامس القرن يف إال مميز نحٍو عىل ومختلٌف جديٌد نحويٌّ أسلوٌب يُقدَّم لم
وفيدانتا. ميمانسا وهما الفلسفية الدارشانات فروع أهم الحق وقت يف ست تأسَّ وأيًضا
بعض مظلتهما تحت فيدانتا ودارشانا ميمانسا دارشانا من كلٌّ ت ضمَّ الوقت، مرور ومع
أفكار إىل باإلضافة تراثيهما، يف املهمني املفكرين مختلف قدَّمها التي املميزة التطورات

ييل. فيما املذكورة الرئيسية الشخصيات تلك
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أخرى مرَّة النحو بهارتريهاري،

فهم أنَّ يف تمثَّلت نظٍر وجهة بهارتريهاري النحوي قدَّم امليالدي، الخامس القرن خالل
عن للدفاع طريقًة فقط ليس الواقع وبني الكالسيكية السنسكريتية اللغة بني العالقة
أيًضا لكنه — تُمثِّله الذي والعالم الفيدا صحة هذه حالته يف يقصد — األساسية املبادئ
أن العاملني هذين بني الجمع يف بهارتريهاري ورأى امُلحررة. البصرية الكتساب طريقة
فهِم خالل من أنه وزعم كلها، الفلسفية الدينية األنشطة أسمى هما اللغة ودراسة النحو
يمكن الفيدية، األلفاظ خالل من الظاهر، بالعالم السنسكريتية اللغة ارتباط طريقة
الواقعي باملعنى نفسها، فاللغة (براهمان)؛ الشامل املطلق معرفة إىل التوصل للمرء

الحقيقة. صوت هي للغاية،

زمني تأريخ

الفيدي. القرباني التقليد تقريبًا: امليالد قبل ٢٠٠٠ عام

القديمة. األوبانيشاد كتابات تقريبًا: امليالد قبل ٨٠٠–٥٠٠

جنبًا الربهمي التقليد من املعريف والفرع الشعائري الفرع وجود امليالد: قبل ٥٠٠ عام بحلول
جنب. إىل

منه. واملارقون الربهمي التقليد معتنقو امليالد: قبل الخامس القرن مجتمع

بوذا. حياة فرتة تقريبًا: امليالد قبل ٤٨٥–٤٠٥

األوائل. واملؤوِّلون النحويون امليالد: قبل الثاني القرن إىل الرابع القرن من

ونيايا. فايشيشيكا امليالد: قبل الثاني القرن إىل الثالث القرن من

مختلفة. بوِذيَّة مدارس ظهور امليالد: قبل األول القرن إىل الرابع القرن من

البوذية. األبهيدارما يف ٌر تطوُّ امليالدي: الثاني القرن إىل امليالد قبل الثالث القرن من

الحكمة». «كمال وسوترات املاهايانا بوذية امليالدي: األول القرن إىل امليالد قبل األول القرن من

ناجارجونا. لصاحبها كاريكا» «مادياماكا فلسفة تقريبًا: امليالدي الثاني القرن

شيتاماترا/يوجاكارا. البوذية املدرسة تقريبًا: امليالدي الرابع القرن

الكالسيكية. باليوجا الخاصة اليوجا» «سوترات امليالدي: الثالث القرن
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لفلسفة الثنائية الوجودية ن يدوِّ إيشفاراكريشنا امليالدي: الخامس القرن إىل الرابع القرن من
الكالسيكية. سانكيا

الفلسفي نشاطه جانب إىل تقليدية دارشانا ر يطوِّ بارتريهاري النحوي امليالدي: الخامس القرن
الرباهمان معرفة إىل يؤدي اللغة دور فهم أن بارتريهاري ح ورصَّ اللغوي. التحليل يف املتمثِّل

د. املوحِّ الكون جوهر هو وهذا امُلحرَِّرة،

(الجزء كاندا الكارما تأويالت من يتكوَّن الذي ميمانسا تقليد ازدهار امليالدي: السابع القرن
وبرابهاكارا. كوماريال تضمُّ للتقليد الرئيسية واملكونات الفيدا. نصوص من الفعيل)

عىل املدرسة هذه وتقوم شانكارا، لصاحبها فيدانتا أدفايتا مدرسة امليالدي: الثامن القرن
منها) املعريف (والقسم الفيدا» «نهاية األوبانيشاد، لكتابات (أدفايتا) الثنائية» «غري التأويالت

كاندا. جنيانا باسم املعروف

أيًضا تقوم محدودة»، ثنائية «عدم فيدانتا، فيشيشتادفايتا مدرسة الحاديعرشامليالدي: القرن
األوبانيشاد. لكتابات تأويالٍت عىل

تحليل هو للنحويني األسايس الشاغل فيه كان وقت يف يعمل بهارتريهاري كان
لبهارتريهاري، ووفًقا املعرفُة. خاللها من تُكتسب وسيلة بوصفها الجملة مكونات طبيعة
صحيحة معرفة الفور عىل ينقل الجملة فنطق معنًى؛ وحدة ن تتضمَّ الكاملة الجملة فإن
تنقل والعبارات الكلمات فتلك املستقلة؛ والعبارات الكلمات فعله تستطيع ال نحٍو عىل
ومخادعة. التحريف سهلة األجزاء وتلك املعرفة، من كاملة وغري جزئية أجزاءً فحسب
من بها نفهمهما التي الطريقة يف دان موحَّ والكلمات املعنى ألن فنظًرا ذلك، عىل عالوة
تعني األمور أحد فمعرفة اللغة؛ خالل من إال معرفٌة تُوجد أن يمكن فال الجمل؛ خالل
قابلة نفسها الحقيقة أن رؤية يمكن ثَمَّ ومن عنه؛ اللغة بها تعربِّ التي بالطريقة معرفته
جملة يف عنها التعبري طريقة بل الجمل، يف عنها التعبري طريقة فْهم خالل من للمعرفة
وحدات إىل اللغة تقسيم يستطيع املرء أن من الرغم عىل إنه بهارتريهاري وقال واحدة.
اللغة فإن نحويٍّا، تحليلها بغرض الجمل، لتلك املكوِّنة األجزاء ومن ُجَمل من تتكوَّن
للتقسيم. قابلة وغري مستمرة ذاتها حدِّ يف هي الكون، صوت بصفتها األمر، واقع يف
أن ترى التي الفيدية للنظرة منطقية نتيجة أنه يرى ما يستنتج فإنه الصدد هذا ويف
بالقربان. املرتبطة الطقوس يف املنطوقة األصوات خالل من ال فعَّ نحٍو عىل يستمر الكون
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يجب الذي الهدف هو براهمان») («شابدا الواحدي» «الصوت هذا يف التبرصُّ إن ويقول
لتحقيقه. املرء يسعى أن

الذي األعىل، الواحد الرباهمان، إنه البناء؛ اختالفات بسبب مختلفة بطرق م املقسَّ الواحد، ذلك
النحو. فْهم املرء يكتسب عندما يُعرف

١ املجلد لبهارتريهاري، «فاكياباديا» أطروحة

فقد الواقع، مع اللغة تَواُفق طريقِة لفهم سَعت بهارتريهاري تعاليم ألن ونظًرا
واختلفت دينَّاجا. سيما ال البوذيني، املنطق علماء ِقبَل من جادٍّ اهتمام محطَّ كانت
نظر وجهة وكانت والواقع؛ اللغة جدل مع منهما كلٌّ بها يتعامل التي الكونية النظرة
كان بينما الفيدية، الطقوس من بقاءه يستمدُّ الكون أن فكرة ن تتضمَّ بهارتريهاري
الرغم وعىل املتكررة. واالستمرارية الجهل عالم يُخلِّد اللفظي البناء أن البوذيون يعتقد
الجانبني، لكال بالنسبة واحًدا ظلَّ نفسه الجدل موضوع فإن التعامل، رؤية اختالف من
مع الفيدية للطقوس الصوتي للنشاط بهارتريهاري توحيد عليه نطلق أن يمكن وما
ذلك الربهمي، التقليد يف مهمة شخصية جعله األوبانيشاد لكتابات الظاهرية الواحدية
الرغم وعىل نفسها. املمارسة وبني الفكريتني املدرستني بني الفصل إىل ماَل الذي التقليد
فإن كامل، نحٍو عىل آراءه تبنَّى فيدانتا مفكري أو ميمانسا مفكري من أحد ال أنه من
وجه عىل املتأخرين ميمانسا مفكري وبعض نقاط، عدة يف معه تشرتكان املدرستني كلتا
بها تعمل التي للطريقة الوجودية النتائج عن بهارتريهاري قاله بما تأثَّروا الخصوص

اللغة.

الطقوس فلسفة ميمانسا:

الطقوس لنصوص مؤوِّالن وهما وبرابهاكارا، كوماريال أمثال ميمانسا ملفكري بالنسبة
الصحيح الفهم هو عملهم من األسايس الهدف كان نحويَّنْي، كونهما من أكثر الفيدية
لألتباع بالنسبة الرضوري من كان الواقع، ويف القربان. أوامر سيما ال الطقوس، لطبيعة
دارما» «سفا يف أساسيٍّا جانبًا هذا كان حيث الطقوس؛ طبيعة يفهموا أن املتعصبني
توريثه لضمان النظام من أسايس جزء هي الفيدا دراسة ألن («واجبهم»)؛ خاصتهم
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للعالم الواقعية التعددية فكرَة بها، ُمسلَّم كحقيقة ميمانسا، مفكرو وَقِبل األجيال. عرب
ذلك استمرارية عىل للحفاظ وسيلة القربان واعتربوا القربان، يُؤدَّى فيه الذي حولنا من
أي الدارما؛ استمرارية عىل للحفاظ وسيلة القربان كان تحديًدا، أكثر نحو وعىل العالم.
طقوس ألوامر األسايس الهدف كان فهذا األشياء؛ عليها تكون أن ينبغي التي الطريقة
أبدية، حقيقة تمثِّل التي النصوص يف موجودة كانت نفسها األوامر ألن ونظًرا القربان.
جاز إن متعلقاتها، بكل الدارما من جوهريٍّا جزءًا واعتُربت لذاتها، صحيحة اعتُربت فقد

التعبري.
ميمانسا مفكرو وجد فلسفية، أكثر نحٍو عىل الطقوس طبيعة لفهم محاولٍة ويف
عىل الصلة وثيقة التقليديني النحويني أعمال أن جايميني) بعد جاءوا (الذين املتأخرون
الكلمات إحدى نطق أن ورأَْوا العالم، بطبيعة اللغة بها ترتبط التي بالطريقة قاطع نحٍو
إظهار إىل سَعوا ألنهم االعتقاد؛ هذا وساعدهم إليه، تشري الذي اليشء وجود عىل يدلُّ
وذاتية مستقلة «ذواٍت» تعدديَة ضمَّ الذي العالم ذلك د، املتعدِّ العالم وطبيعة حقيقة
مؤوِّلو قدَّمها التي الواحدية مزاعم وأنكروا القربان. يؤدون الذين األشخاص يف متمثلة
األفراد خصائص مراعاة يف فشلت املزاعم تلك بأن متعلِّلني القدماء، األوبانيشاد كتابات
كتابات أوامر إن قالوا كما لديهم، والفضيلة والرش الجهل عن فضًال الغريبة وعاداتهم
تحسني كان بل التحرر، هدفها يكن لم لذاته املرء معرفة عىل تحضُّ التي األوبانيشاد
الخاملة بالذوات القائل سانكيا فلسفة موقف أنكروا فقد وباملثل، الفيدية. الطقوس أداء
إن ميمانسا مفكرو قال ذلك من وبدًال برباكريتي، اتحادها عند هويتها «تضيع» التي
قال وكما نشطة). طقوٍس مؤديُة فإنها (ولذلك واعية فاعلة أنها يف تتمثَّل الذات طبيعة
من أن عىل ينص الذي األمر «إن «شلوكافارتيكا»: باسم املعروف تفسريه يف كوماريال
هو الواضح هدفها لذاته املرء فمعرفة املرء؛ تحرير إىل يهدف ال ذاته َفْهم املرء واجب

الطقوس.» أداء تحفيز

الفئات عىل أخرى نظرة والواقعية: التعددية

سماتهما، طبيعة تأكيد خالل من العالم وواقعية تعددية عن أيًضا ميمانسا مفكرو داَفع
الفئوي والتصنيف فايشيشيكا مفكرو بها قام التي للتحليالت مماثلة بطريقة ذلك وفعلوا
التي الخمس الفئات ميمانسا مفكرو وَقِبل الخامس. الفصل يف وصفنا كما أجَرْوه، الذي
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األنواع إىل وأضافوا والغياب. العامة، والخصائص والفعل، والصفة، املادة، يف: تمثَّلت
املكان، األثري، الهواء، النار، املاء، (األرض، فايشيشيكا مفكرو حدَّدها التي للمادة التسعة
والصفات املادة بني العالقة وخضعت والصوت. الظالم من كالٍّ العقل) الذات، الزمان،
اجتماع فعند االختالف»؛ يف «الهوية مبدأ يُسمى عما أسفر تحليٍل إىل األخرى والفئات
الزهرة، هيئة يف ممثَّلة املادة وفئة األحمر يف ممثَّلة اللون فئة اجتماع مثل مًعا، فئتني
يمكن فال الزهرة، يف املتمثلة الهوية يف منهما كلٍّ إسهام قدِر يف فقط تختلفان فإنهما
يمكن لإلدراك القابلة األمور من يشء ال الواقع، ويف منفصل. نحٍو عىل الفئتان توجد أن
حيث من مختلفة أنها إما األشياء كل إن بل تماًما، متطابٌق أو تماًما مختلف بأنه وصفه
مختلفة. لفئات انتمائها رغم بعض مع بعضها متطابقة أنها أو ببعض، بعضها عالقتها
املتعددة بالجوانب املتعلق االختالف» يف «الهوية مبدأ ن تتضمَّ ندركها التي األشياء وكل

اليشء. هذا يف املندمجة للفئات

ميمانسا ملفكري (اإلبستيمولوجية) املعرفية النظرية

للعالم ذاتها حدِّ يف وموثوقة صحيحة معرفٍة وسيلَة اإلدراك مثَّل ميمانسا، ملفكري بالنسبة
عىل «الواقعي الخارجي الوجود «يكشف» املعرفة وِفْعل عارفني. كأفراٍد و«لذواتنا» بنا املحيط
عىل طريقة بأية يعتمد منهما أحد ال أنه يعني وهذا والعارف؛ املعروف من لكلٍّ متساٍم» نحٍو
وتؤكد املعلوم، لليشء «معلوميًة» حالًة ق تحقِّ املعرفة فإن ذلك، من وبدًال اإلدراكية. العملية عمِل
رؤية تؤكد الحالة هذه ويف «الحقيقة»، تكشف املعرفة عملية فإنَّ ولذلك املستقل؛ العارف وجود

األبدية. بالفيدا الخاصة العالم

إىل اختزالها يمكن املواد كل بأن تقيض أخرى نظريًة أيًضا ميمانسا مفكرو وتبنَّى
فايشيشيكا، مفكرو بها قال التي املجهرية الذرات من النقيض عىل لكْن ذرية. جزيئات
خالل من فقط وجودها ويُعرف حدة عىل إدراكها املمكن غري من كان التي الذرات تلك
أن واعتقدوا اإلدراك، عىل لالعتماد كربى أولوية ميمانسا مفكرو أوىل فقد االستنباط،
الشمس. شعاع يف الغبار ذرة مثل املجردة، بالعني رؤيته يمكن مما أصغر ليست الذرات
السمة وهذه العام، الحسِّ عىل بقوة تعتمد للواقع بنظرٍة كوا تمسَّ فقد النحو، هذا وعىل
الكتساب ذاتها حدِّ يف وموثوقة مرشوعة كوسيلة ذاته حدِّ يف لإلدراك قبولهم يؤكدها
فاملعروف اإلدراك، ذلك عن واملستقل الخارجي العالم ذلك بالعالم، املتعلقة املعرفة
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أشيائها، يف املعلومية صفة تنتج أفعاًال باعتبارها تُفهم أن يجب واملدَركات موجود،
حدوثها. بموجب فقط التعددي العالم حقيقَة املعرفة أفعاُل تكشف وبذلك

حقيقية الفيدا

املنهج غرار عىل — اإلدراك صحة إثبات رضورة تتطلَّب املعرفية النظرية هذه تكن لم
إثبات برضورة تقيض كانت بل — البوذيون أبرَزهم كان الذين اآلخرين، ِقبَل من املتَّبَع
وضعت النظرية وهذه الخصوم. أحد ِقبَل من للتشكيك خضوعه عند اإلدراك ذلك زيف
التي الطقوس وتعاليم الفيدا كتابات بصحة يتعلَّق فيما قويٍّ موقٍف يف ميمانسا مفكري
فعل إن قيل حيث للقربان؛ املؤدِّين موقف صحة ثبتت فقد وباملثل عنها. للدفاع سَعْوا
ليس أنه يعني وهذا التجريبي، بالعالم عارفًة بصفتها األبدية الذَّات وجوَد ح يوضِّ املعرفة
اإلدراك ذلك إن بل األداة، لهذه املستقلَّ الوجود يكشف ما هو القربان أداة إدراك فقط
س» أعرف «أنا جملة يف املتمثِّل اإلدراك إن حيث املدِرك؛ الشخص وجود يكشف أيًضا

. مستقلٌّ وجوٌد لديهما والذات س ِمْن كالٍّ أن يُعرف خاللها من التي الوسيلة هو
الذات إثبات — باألخرى إحداهما املرتبطتان األخريان النقطتان هاتان وكانت
نظًرا ميمانسا؛ مفكري لدى كربى أهمية ن تحتالَّ — اإلدراك خالل من العالم وإثبات
التقليدية بالرؤية كوا وتمسَّ اللغة. يف دة مجسَّ أبديَّة حقيقة كانت الفيدا أن العتقادهم
الفيدا أن اعتقدوا مؤلف، بوجود االعتقاد من وبدًال مؤلِّف، لها ليس الفيدا إن القائلة
ذاته حدِّ يف اإلدراك ألن لصحتها؛ كشٍف عمليُة هي معرفتها وأن الوجوِد، ذاتيُة حقيقٌة
متعلقة التعاليم من مجموعًة بصفتها الفيدا طبيعة غرار وعىل اإلطالق. عىل موثوق
بصفتها والذات، — كاشف نشاٌط ذاتها حدِّ يف املعرفة فإن تنفيذها، الواجب باألفعال
اإلدراكية. األفعال هذه مثل خالل من معروًفا، بصفته الخارجي، بالعالم ترتبط عارفة،
بصفته الفيدا عارف تمييز إىل املوقف هذا سعى فقد الفيدا، صحة إثبات إىل وباإلضافة
بالنسبة حاسمة أهمية ذا كان طاملا الذي الزعم ذلك الواقع؛ ديمومة عىل الِحفاِظ وسيلَة

األصيل. التقليد لهذا

شانكارا فكر يف الثنائية عدم

بتلخيصه واستعانوا بادارايانا منهج اتبعوا الذين اآلخرون، األصوليون املفكرون أما
اكتساِب رضورِة سياِق يف الفيدا تعاليم رأَْوا فقد سوترا»؛ «براهما يف األوبانيشاد لكتابات
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عىل دليٌل ويوجد القرابني. طقوس أداء من بدًال براهمان، الكون، بجوهر املتعلقة املعرفة
(كتابات «الفيدانتيون» املفكرون عليهم يُطلق الذين املفكرين هؤالء من طويلة ساللة
الذي شانكارا، كان تأثريًا أكثرهم أن إال الفيدا»). «نهاية أو فيدانتا، هي األوبانيشاد
لالشرتاك يكفي بقدٍر منظَّم نحٍو عىل فيدانتا فكر وجمع امليالدي، الثامن القرن يف عاش
«براهما عىل تعليقه شانكارا أعمال أبرز وكان اآلخرين. ضد الجاد الهجومي الجدل يف
أهم أما األوبانيشاد. لرسالة قاطع تأويل أنه رأى ما مفًرسا بادارايانا، لصاحبها سوترا»
األلف». «التعاليم أي ساهارسي»؛ «أوباديشا فهو التعليقات لفئة تنتمي ال التي أعماله
كثالثة جيتا» و«بهاجافاد نفَسها األوبانيشاد وكتابات سوترا» «براهما شانكارا واستخدم
يف الثالثة املصادر هذه تعاليم تقديم إىل التأوييل العمل هذا وسعى رئيسية، نصوص

املكشوفة. للحقيقة الثالثي» «األساس عليها يُطلق موحدة، هيئة
للوجودية املثنوي» «غري التفسري ذلك فيدانتا، أدفايتا من شانكارا موقف ولفهم
هي انطالقنا نقطة تكون أن يمكن األوبانيشاد، كتابات يف أسايس نحٍو عىل عنها املعربَّ

تقول: التي أوبانيشاد»، «تشاندوجيا من الفقرة هذه

دون فقط، واحد — براهمان] [أي وجوٍد مجرَد الكون هذا كان البداية، يف
نفيس.» ألضاِعْف متعدًدا؛ «ألُصبْح لنفسه: وقال — ثاٍن

٦ املجلد أوبانيشاد»، «تشاندوجيا

إىل: باإلضافة

من مصنوع يشء كل معرفة يمكن فحسب، واحدة صلصال قطعة خالل من
فقط هي فالحقيقة أسماء؛ لفظية، فروق مجرد هي تعديالت فأية الصلصال؛

الصلصال.
٦ املجلد أوبانيشاد»، «تشاندوجيا

كوٍن وجود أوالهما: لشانكارا؛ بالنسبة أساسيتني نقطتني تثبتان الفقرتان هاتان
التغيري أشكاِل كلَّ أن حقيقة وثانيتهما: الرباهمان، جوهره واحدي، كون مثنوي، غري
شكل هو الواحدية من النوع وهذا األمر. واقع يف يتغريَّ ال فالرباهمان فقط؛ ظاهريٌة
يف رأيناه عما يختلف («ساتكاريافادا») املسبِّب» يف مسبًقا املوجودة «النتيجة أشكال من
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ِفْعليَّه تحوالت أية النتيجة تتضمن ال الصدد، هذا ويف السابع. الفصل يف سانكيا سياق
فادا»: «فيفارتا هذا عىل ويُطلق للتعددية. ظاهٍر تجلٍّ مجرُد لكنه املادي، املسبِّب يف

املظهر. طريق عن «التجيل»
حقيقٌة لديه التعددية مظهر أن إلثبات جهده قصارى شانكارا بذَل ذلك، ورغم
الحقيقة» من «نوعني وقدَّم مطلق. نحٍو عىل حقيقيًة تكن لم وإن حتى اصطالحية
التهام عرضة نفسه جعل ذلك فعل وأثناء — مطلقة وحقيقة اصطالحية حقيقة —
واستنكر قاطًعا، إنكاًرا االتهامات هذه شانكارا وأنكر مسترت». «بوذيٌّ بأنه له اآلخرين
األساسية الحقيقة أن وأعلن البوذية، بهما تقول اللذين الجوهرية عدم ومبدأ الخواء مبدأ
إن شانكارا وقال للكون. املكونة املادة هي أوبانيشاد»، «تشاندوجيا جوهر للرباهمان،
معرفة (فقط) وليس لإلنسان املطلق التجريبي الهدف هي املوجود الرباهمان معرفة

اإلدراك. عىل بناءً املؤسس التجريبي العالم واقعية عدم

شانكارا ثنائية عدم

لكتابات تفسريًا تمثِّل شانكارا لصاحبها فيدانتا أدفايتا بمدرسة املتعلقة «أدفايتا» تأويالت إن
براهمان، يشء فكل واحدية؛ وجودية أو ثنائية» «غري وجودية يقدم الذي التفسري ذلك األوبانيشاد،
«أتمان الشهري: التعبري جاء هنا ومن براهمان. أيًضا هي أتمان، املرء، ذات فإن املنطلق هذا ومن
أشكال وكل متغري. غري مطلق جوهٌر هو براهمان فإن لشانكارا، وبالنسبة براهمان.» هي
قول الصحيح من أنه يعني ال فهذا ذلك، ورغم ِفعلية. وليست فحسب، ظاهرية هي التعددية
واقعية هي بل اإلطالق، عىل موجودة غري أو واقعية غري تعدديٌة هي التجريبي العالم تعددية إن
حني يف ثعبان برؤية املتعلق التشبيه ذلك االقتباس شائعة التشبيهات ومن فحسب. «تقليدية»
آثار ولها حدوثها، عند لنا بالنسبة «حقيقية» املزيفة الرؤية إن األمر. واقع يف ملفوف حبٌل أنه
«األكثر النحو عىل إدراكه ويمكن يتغري، لم هو كما ظلَّ امللفوف الحبل أن إال علينا، «حقيقية»
تحديًدا أكثر نحٍو عىل مرتبط آخر تشبيه ويوجد الزائف. اإلدراك طبيعة إدراك عند واقعية»

التايل: النحو عىل التشبيه وهذا املتغري، غري الرباهمان من جزءًا باعتبارها بالذات

يشهدها التي «الزائفة» التجربة تَُشابه والتغيري املتكرر للميالد تتعرَّض الذات أن فكرة إن …
ومثلما تتحرك. الضفة عىل املوجودة األشجار أن ويعتقد قارب يف النهر عرب االنتقال عند املرء
تُوَلد أيًضا الذات أن يبدو القارب، يف املوجود للشخص املقابل الجانب عىل متحركة األشجار تبدو

متكررة. مرات

٥ املجلد ساهارسي»، «أوباديشا
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إن قائًال واستطرد بالزائفة، إياها واصًفا سانكيا، ثنائية بشدة شانكارا وانتقد
نحٍو عىل اعتقادهم عن نشأَت وميمانسا نيايا مفكرو بها قال التي التعددية الواقعية
املواقف هذه كل فإن ذلك، عىل عالوة املطلقة. الحقيقة هي التقليدية التعددية أن خاطئ
كانت وأيٍّا شانكارا)؛ تفسري (أي لألوبانيشاد الصحيح التفسري مع تتعارض الخاطئة
منطقية، غري أو منطقية كانت سواء ملوقفهم، دعًما اآلخرون يسوقها قد التي الحجج

األوبانيشاد. لكتابات شانكارا تفسري مواجهة يف صحيحة غري تصبح فكلها

شانكارا ثنائية لعدم دعًما

كله. العالم هذا ا حقٍّ هي (أتمان)، الذات

٧ املجلد أوبانيشاد»، «تشاندوجيا

األوسع. املدى هذا كله، العالم هذا هو ا حقٍّ براهمان

٢ املجلد أوبانيشاد»، «مونداكا

كتابات من تأكيدها الالزم األمور أحد يف فحسب املنطق قوة عىل اعتماًدا املرء يشكِّك أال يجب
الفيدا.

٢ املجلد شانكارا»، لصاحبها سوترا براهما «بهاشيا

الحقيقية بالطبيعة الجهل بسبب تنشأ التقليدية الحقيقة تجربة أن شانكارا ويرى
التجريبية التعددية وسبب مصدر هو املتغري غري براهمان فليس املطلقة؛ للحقيقة
(أتمان) للمرء الجوهرية الذات هوية معرفة واكتساب الجهل عىل والتغلب الجهل. بل
عن الناشئة املتكرر امليالد دائرة من التحرر إىل يؤديان (براهمان) الشامل والجوهر
إنه شانكارا يقول براهمان؟» يشء كل كان إذا الجهل يأتي أين «من سؤال: وعن الجهل.
ذاتها حدِّ يف فاملعرفة مصدره؛ عن نسأل كي جهل اسمه يشء يوجد ال املعرفة ناحية من
السؤال؛ عن اإلجابة يمكن فال الجهل، ناحية ومن بالجهل، املتعلقة األفكار كل «تلغي»

نفسه. الجهل خالل من فقط معنًى وذات مطروحة تصبح الجهل بداية فكرة ألن
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١٦٣٦ لعام تاريخه يعود لشانكارا، ساهارسي» «أوباديشا من مقتَطف جزء :1-8 شكل
ميالديٍّا.

املستوى هذا يف أوًال: لسببني؛ شانكارا لدى بالغة بأهمية التقليدي العالم ويحظى
الكتساب يسعى أن للمرء يمكن املستوى هذا يف وثانيًا: األبدية، الحقيقة الفيدا تكشف
العملية، الناحية من توضيًحا أكثر كان وإن مشابه، نحٍو وعىل املحررة. البصرية
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فإن التايل)، املربع (انظر شانكارا قدَّمها التي النهر وضفة والثعبان الحبل لتشبيهات
افرتض التايل: النحو عىل التقليدي العالم ذلك ون يفرسِّ املعارصين فيدانتا أدفايتا مفكري
لتنجو وتجري شديد خوف يف وأنك للبرش، آكٍل نمٍر ِقبَل من مطاَرٌد بأنك تحلم أنك
أنواع لكل جسمك يخضع سوف للغاية حقيقيٍّا خوًفا يبدو بما شعورك وأثناء بحياتك.
حلمك أثناء يف ذلك، وبعد والتعرق، القلب نبضات زيادة فيها بما الفسيولوجية التغريات
يوقظك وسوف ويقتله، النمر عىل النار ويطلق املطاَردين غري أصدقائك أحد سيأتي
الحلم يف الواقعية مستوى أن تدرك سوف النقطة هذه وعند الحلم، يف الطلقة صوت
املطاردة صعيد عىل التجربة فإن ذلك، ورغم اليقظة. حالة واقعية مستوى عىل ليس

واقعية». «أقل مستًوى من الحالتني يف نابعة املطاردة من التحرُّر صعيد وعىل

شانكارا لدى الحقيقة —وُمْستَويَا الوهم — مايا

الحقيقة أن إىل يشري نحٍو عىل فيدانتا أدفايتا سياق يف األحيان بعض يف «مايا» مصطلح يُستخدم
هذا استخدموا أدفايتا مفكري بعض أن من الرغم وعىل «وهمية». أو حقيقية» «غري االصطالحية
وجود شانكارا افرتض املصطلح، هذا استخدام من وبدًال يستخدمه، لم شانكارا فإن املصطلح،
نتيجة هي االصطالحية والحقيقة اصطالحي. واآلخر مطلق أحدهما الحقيقة»؛ من «مستوينَْي
عند «حقيقي» عالم هو جهالء ونحن فيه نعيش الذي العالم أن يعني وهذا «أفيديا». الجهل،
العالم عن تختلف الحقيقة أن نرى فإننا الجهل، محلَّ املعرفة تحلُّ عندما لكن املستوى، هذا

االصطالحي.

— األول املقام يف مؤوًِّال كان شانكارا أن دائًما نتذكر أن ينبغي إذ — األوبانيشاد كتابات وبلغة
هي املطلقة والحقيقة براهمان») («ساجونا صفات» ذو «براهمان هي االصطالحية الحقيقة فإن
«شفيتاشفاتارا كتابات يف التعبريان هذان ويوجد براهمان»). («نريجونا صفات» بال «براهمان
العالم وكذلك الصفات»، ذي «الرباهمان إىل باإلضافة فإنه األوبانيشاد لهذه ووفًقا أوبانيشاد».
بالواحدية؛ مؤمنًا كان شانكارا أن حقيقة تُغَفل ما وكثريًا شخيص. إله يوجد فإنه االصطالحي،
افرتاض إن املطاف. نهاية يف الوجود بوحدة يعتقد نفسه الوقت ويف شخصيٍّا إلًها يعبد كان فقد
له تمثِّله مما أكثر بالواحدية يؤمن لشخص بالنسبة كبرية مشكلة يمثِّل ال شخيص إله وجود

براهمان. كلها واألشياء والناس الشخيص اإلله املطاف، نهاية ففي حولنا؛ املوجودة التعددية

«الفلسفات» أشهر األرجح عىل هي شانكارا لصاحبها فيدانتا أدفايتا فلسفة إن
املمارس قدَّمها حيث الغرب؛ إىل وُقدِّمت ُصدَِّرت التي الفلسفات أوىل كانت فلقد الهندية؛
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مسمى تحت ١٨٩٣ عام يف شيكاجو يف لألديان العاملي املجلس يف فيفيكاناندا الفيدانتي
راماكريشنا» «بعثات مثل مختلفة، مراكز يف رائجًة بعُد فيما وأصبحت «الهندوسية»،
العالم، أنحاء يف كبرية شهرة اكتسبت الحني، ذلك ومنذ الغربية. البلدان من العديد يف
بني من واحدٍة مجرُد أنها الغالب يف يدركون ال الذين هم وحَدهم الغرباءُ ليس أنه لدرجة
الهندية القارة شبه داخل تروج األحيان بعِض يف بل الهندي، الفكر مدارس من العديد

للهند». التقليدي الفلسفي الديني «الرتاث أنها عىل نفسها

والفيلسوف املؤمن رامانوجا:

أكربَ امليالدي، عرش الحادي القرن يف عاش الذي رامانوجا، فكر يُعد األمر، واقع يف
يف متحمًسا عضًوا رامانوجا وكان الهندوس. من لكثرٍي املعارصة للمعتقدات تجسيد
معبودهم وكان فايشنافا، رشي طائفة باسم تُعرف التعبُّد شديدة الطوائف إحدى
يُسمى الذي النص ذلك بالطائفة، الخاص املقدَّس النصِّ يف املمثَّل الشخيص اإلله هو
لطائفته، أرثوذكسية مكانة تأسيس أيًضا أراد رامانوجا أن إال بورانا». «بهاجافاتا
وممارساته معتقداته بها و«يوثِّق» األخرى الطوائف عىل الهيمنة تكتسب بموجبها
«بهاجافاتا املقدس للنص الدينية العقيدة مطابقة خالل من ذلك لفعل وسعى الدينية،
املرجعية للنصوص الثالثي» «لألساس الفلسفية والتعاليم الوجودية النظرة مع بورانا»
األوبانيشاد، وكتابات بادارايانا، لصاحبها سوترا» «براهما وهي: شانكارا استخدمها التي

جيتا». «بهاجافاد وكتابات
موقٍف عن مدافًعا أيًضا كان بل فحسب، مؤوًِّال ليس الصدد هذا يف رامانوجا كان
املنهج لهذا الجانبني هذين بني التوفيق إىل حاجة يف تعاليمه كانت ولذلك محدد؛ ديني
مجملها يف فيدانتا دارشانا فروع من فرًعا يُعترب الذي الفكري، نظامه ويُعرف امُلتَّبع.
فيدانتا؛ فيشيشتادفايتا باسم األوبانيشاد، لكتابات ه خصَّ الذي املحوري املوقف بسبب
الواحدية من النقيض وعىل («فيشيشتا»). محدودة لكنها (أدفايتا) ثنائية غري فيدانتا أي
محدودة؛ وحدة هي رامانوجا لدى براهمان وحدة فإن شانكارا، بها قال التي املطلقة
طبيعة ذات (الواحدية إلًها بصفته براهمان بني عالقة الوحدة هذه ضمن توجد حيث
متعبًدا. بصفتها الفردية الذات وبني فيدانتا) فيشيشتادفايتا أدبيات يف قوية إيمانية
إن رامانوجا قال األسالف، ِقبَل من املستخَدم األحمر واللون الزهرة مثال عىل واعتماًدا
كَمثَِل لحمرتها الزهرة َمثََل إن التايل: النحو عىل «محدوًدا» يوجد أن الرباهمان طبيعة من
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أي دون (أو حمرتها دون تُوجد أن يمكن ال الزهرة أن وكما الفردية، للذوات الرباهمان
اآلخر يف متأصل منهما كالٍّ إن الذوات. دون يُوجد أن يمكن ال الرباهمان فإن آخر)، لون
َليَْسا أنهما من الرغم عىل الجانبان، فهذان ذلك، عىل عالوة الرباهمان. طبيعة مثل تماًما
بينهما رامانوجا يفصل ولم اآلخر، عن أحدهما يختلفان ال التحديد، وجه عىل نفسه األمَر
إنهما رامانوجا قال ذلك، من وبدًال وميمانسا. فايشيشيكا مفكرو فعل كما فئويٍّا فصًال
معنى هو وهذا أيًضا. مختلفان أنهما من الرغم عىل وأبدي، متأصل نحٍو عىل متالزمان

املحدودة». الثنائية «عدم أي فيشيشتادفايتا؛

املسبِّب» يف مسبًقا موجودة «النتيجة ساتكاريافادا،

مستحيل. العدم» من «الخلَق إن أي العدم؛ من يأتي يشء ال إنه تقول نظرية هي «ساتكاريافادا»
املسبِّبات ألنَّ املادي؛ مسبِّبه يف مسبًقا موجوًدا يكون أن بد ال موجود يشء أيُّ ذلك، عىل عالوة
هذه تفسري ويمكن األول. املقام يف موجوًدا كان ملا خالًفا يشءٍ أيَّ تخلق أن تستطيع ال املادية
يف مسبًقا موجود الظاهر براكريتي إن سانكيا تقول املثال، سبيل فعىل مختلفة؛ بطرق النظرية
منفصل نحٍو عىل أيًضا موجودة البوروشات تعددية إن أيًضا تقول لكنها الظاهر، غري براكريتي
بالواحدية املؤمن لشانكارا، بالنسبة أما الوجودية. بالثنائية مرتبطة ساتكاريافادا هي هذه عنه.
من مظهٌر إال هي ما والتعددية التجيل أشكال وكل متغري، غري براهمان ليس يشء فال املطلقة،
التجيل نظرية أي فادا»؛ «فيفارتا بنظرية الرأي هذا ويُعرف املادة. يف ًا تغريُّ وليس املادة مظاهر
لصاحبها ساتكاريافادا نظرية فإن السابقتني، النظريتني من النقيض وعىل «املظهر». طريق عن
يحوِّل براهمان إن تقول فإنها شانكارا، نظرية مثل بالواحدية تُقرُّ أنها من الرغم عىل رامانوجا
التجيل نظرية أي فادا»؛ «باريناما باسم الرأي هذا ويُعرف املتعدِّد. العالم إىل األمر واقع يف نفسه

ل». «التحوُّ طريق عن

جانب لديه ليس براهمان أن رامانوجا يرى شانكارا، من النقيض عىل أخرى، ومرة
شك بال جزئيٍّا يعود املوقف هذا يف والسبب صفات. كله إنه بل الصفات، من خاٍل
وغريهما، واللطف الشفقة مثل صفات عىل التأكيد تستلزم الطائفة رضوريات أن إىل
األوبانيشاد، كتابات بعض يف وارٌد الصفات هذه مثل وِذْكُر الرباهمان. يف كجوانب
إال للغاية. مطلقة واحديٍة إطار يف «التقليدي» اإليمان مستوى يف شانكارا ها ضمَّ وقد
فالعالم الكون؛ منه ن املكوَّ النوع من ونشطة حقيقية صفاٌت أنها رأى رامانوجا أن
وغريها الظاهرة املتعددة والظواهر والصفات للرباهمان، حقيقي تحوُّل هو التجريبي
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فادا فيفارتا نظرية بشدة رامانوجا وانتقد الوجودية. الناحية من نفسها املادة من كلها
هو األمر واقع يف براهمان إن وقال املظهر)، طريق عن التجيل (نظرية شانكارا لصاحبها
«تشاندوجيا كتابات يف الفقرات إحدى يف املوصوف وإنه التجريبي، للعالم املادي املسبِّب
التجيل وهو متعدًدا»، نفيس ألجَعْل وقال: نفسه يف فكَّر «لقد النحو: هذا عىل أوبانيشاد»
وهو األمر، واقع يف يتغريَّ براهمان إن فادا». «باريناما باسم املعروف التحول طريق عن

باألفراد. عالقة ولديه نَِشٌط،

صفات: يمتلك براهمان فإن لرامانوجا، وفًقا

شانكارا) إىل هنا رامانوجا (يشري التفريق عدم أساس عىل يقوم معتقًدا يتبنَّون الذين أولئك إن
بوسائل معرفتها املمكنة األشياء كل ألن االعتقاد؛ ذلك حول صحيح دليل أيِّ تقديم يمكنهم ال
فإن (وباملثل) … صفات ولديه مختلٌف فالواقع ولذلك … بعض عن بعضها يختلف صحيحة
… تماًما خاطئة نظر وجهة هي واقعية غري االختالف أشكال كل إن القائلة النظر وجهة
أن منها الهدف ليس النصوص يف الواردة ذلك) كل (أنت أيس» تفام «تات شاكلة عىل والتعبريات
أن توضحان «ذلك» وكلمة «أنت» فكلمة ذلك؛ نقيض األمر بل متمايزة، غري مادة وحدة تعني

باالختالف. يتَّسم براهمان

١ املجلد لرامانوجا، سوترا» براهما «بهاشيا

ذلك تحىص، وال تُعد ال فائق نحو عىل واضحة بصفاٍت الزاخر النبع ذلك — األعىل براهمان إنَّ
التعطف من الفيض ذلك مجده، فيه يظهر له حدود ال هائًال عامًلا ويمتلك نقيصة، تشوبه ال الذي

التابع. الكيان هي والذات األسايس، الكيان هو — املتسامح والحب والجمال الكرم، فائق

كتاب من مقتبَسة لرامانوجا، «فيدارتهاسانجراها» كتابات
كارمان جون للمؤلف رامانوجا» لدى الدينية «العقيدة

املؤوِّلني منطق

وأفضلية بطبيعة األول املقام يف ني مهتمِّ أكانوا سواء الفيدية، النصوص مؤوِّيل كل
يف االتساق عدم مشكلة واجهوا األوبانيشاد، كتابات بتعاليم ني مهتمِّ كانوا أو الطقوس
من الرغم وعىل تأويلها. عىل يعملون كانوا التي النصوص من الهائلة املجموعة هذه
الطقوس مخطوطات فإن أبدية، لحقيقة سجالت النصوص تلك أن اعتقدوا املؤوِّلني أن
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تزيد أن املمكن من الزمن، من كبرية فرتة مدار عىل تكوَّنت قد األوبانيشاد وأطروحات
كبرية، اختالفات النصوصعىل تلك تحتوي أال الغريب من سيبدو ولذلك سنة؛ األلف عن
بالتأكيد. كذلك تبدو الحالة أن ستؤكد النصوص لهذه خاطفة دراسة مجرد إن بل
القدرة مختلفة تفسريات ومنحت مختلفة، تأويل مناهج بقبول سمحت الحقيقة وهذه
خالل (من املعريف اليقني مكانة نَْسب أن كما مختلفة. مناطق يف اآلخرين إقناع عىل
مهم جانب إظهار إىل أدى املؤوِّلني هؤالء أمثال كلِّ يِد عىل النصوص لتلك الشهادة)
تسميته يمكن عما ينفصل أن يمكن ال الهندي الفلسفي الفكر أفكار معظم أن يف يتمثَّل
ناحية من انتقاداتهم اآلخرون قدَّم األوقات أغلب ويف للعالم. الدينية الرؤية الغرب يف
معني، فكٍر بنظاِم خاص منطق عىل تقوم الغالب يف كانت االنتقادات تلك لكن منطقية،
ذات دارشانا) باسم (تُعرف العالم تجاه نظٍر وجهة عن للدفاع متوجهة الحجج وكانت
املمكن من املختلفة املنطقية الحجج أن من الرغم وعىل املطاف. نهاية يف خالصية أهداف
املقارنة وألهداف الفكرية املصلحة أجل من ككلٍّ التقليد سياق من وحذفها استنباطها
لم التي السياقات من واحًدا كان الكالسيكي الهندي السياق فإن الغربي؛ املنطق بأنماط

الرسمي. الفصل من النوع هذا مثل بها يكن
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الوقت إىل الكالسيكي الفكر تعقيبمن
احلارض

تميَّزت ما بكل املسيحية قبل ما فرتِة يف اإلغريقية للفلسفة الذهبية األيام مع حدث مثلما
وصلت التالية؛ القرون مدار عىل نجمها أََفل عندما بالجدل ثريٍّ تقليد من الفرتة تلك به
للتقليد، األوىل املراحل ضممنا وإذا تدريجية. نهايٍة إىل الهندي للفكر «الكالسيكية» الفرتة
فرتة مدار عىل ازدهرت الكالسيكية الفرتة هذه أن وجدنا الكتاب، هذا يف فعلُت مثلما
قدٍر أكربَ امليالدية األوىل الخمسة القرون فيها شهدت عام، ١٥٠٠ بنحو تُقدَّر مدهشة
تشهد الحارض يومنا حتى بقيت التي والسجالت النصوص إن والتنوع. النشاط من
غري زالت ما أو ُفِقدت التي األخرى والسجالت النصوص من والعديد العديد وجود عىل
ومتنوٍع غنيٍّ األصيل والجدل الفكر من تراٍث عىل يدلُّ مما مفحوصة؛ غري أو مكتَشفة
كبري حدٍّ إىل يعود شك بال هو النصوص هذه من كثرٍي فقداَن إن استثنائي. نحٍو عىل
الحقائق أو الشخصيات عن تفاصيل تدويِن تقليِد إىل كليٍّا، أو جزئيٍّا الهند، افتقار إىل
من كبري وقدٌر ذاته. حدِّ يف تاريخي كسجلٍّ املعلومات حفظ أو التاريخية األحداث أو
مصدره أو مؤلِّفه حول تقريبًا معلومات أية وجود دون باقيًا ظلَّ بحوزتنا التي املعلومات
تَي مهمَّ إىل باإلضافة كبرية، مهمة أمام األكاديميني جعل مما املؤلف؛ اسم وجود عدا ما
لهذا الدقيق السياق يف األعمال هذه وضِع محاولة هي املهمة وهذه والرتجمة، التحرير
الحقائق لتجميع محاولٍة يف األكاديمية الجهود من الكثري بذل من الرغم وعىل التقليد.
التأكد للغاية الصعب من زال ما فإنه الزمنية، األحداث وتواريخ الذاتية رَي بالسِّ املتعلقة
وُدرِّس علمها فيه وُحفظ الفكرية املدارس تلك فيه نشأت الذي الجغرايف املوقع من
نحٍو عىل إال التواريخ معرفة أو انتشارها، وأماكن انتشارها كيفية تحديد يف أو لآلخرين،
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املدوَّن االسم يكون األحيان بعض ويف دقيق. نحٍو عىل األعمال مؤلفي معرفة أو تقريبي،
عن ببساطة نعلمها ال كثرية أموٌر ة فثَمَّ ولذلك اسم؛ مجرد كونه يعدو ال النص عىل
أو نعرفها، التي األجزاء «بني» حدث عما أو الهندي، التقليد باستمرارية املتعلقة األسئلة

التأكد. من أكرب بقدر نعلمها معينة رئيسية أحداث أو مراحل «بعد» أو «قبل»
الكتاب هذا يف اتبعتُه الذي الزمني التأريخ مخطَّط تجميع عملية من كبريٌ جزءٌ
هذا بدأ وقد الهنديات. علم يف املتخصصني األكاديميني الروَّاد من مجموعة به قامت
واألكاديميون الغربية اإلرساليات أفراد تعلَّم عندما عرش التاسع القرن يف املعريف الفرع
وقد الهندية. النصوص ويرتجمون يحرِّرون وبدءُوا السنسكريتية، اللغَة املسافرون
الهندية النصوص إىل «النظر نوعية من أخطاء سيما ال — األخطاء من الكثري اقرتفوا
إسهاًما قدَّم قد األوَّيل العمل هذا فإن ذلك ورغم — الغربية/املسيحية» العني منظور من
العمل هذا أن من الرغم وعىل للغرب. بالنسبة الفهم سهَل الهندي الفكر جْعل يف كبريًا
زال وما نسبيٍّا، صغريًا معرفيٍّا فرًعا يظل فإنه العالم، أنحاء يف موجوًدا زال ما األوَّيل

صحيح. نحٍو عىل دراستها الالزمة املعلومات من هائٌل قدٌر أمامنا
من فقط ِقلٌَّة كانت السنسكريتية، اللغة الغرباء تعلَّم أن وإىل نفسها، الهند ويف
السنسكريتية فاللغة الفلسفية؛ الدينية النصوص بمعرفة يتمتعون الذين هم الصفوة
يجعلها وهذا املتعلمني، «املفكرين» لغة بعد فيما وأصبحت الربهمية، كهنة لغة أوًال كانت
الكالسيكية، الفرتة تَراُجع وبعد الوسطى. العصور يف أوروبا يف الالتينية باللغة شبيهًة
تفاعيل أساٍس عىل ولو معينة، فلسفية تقاليُد فيها ظلَّت التي املناطق بعض تُوجد كانت
املسماة الجديدة الفكرية املدرسة تلك كانت نعرفها التي التقاليد تلك ومن نطاًقا. أقل
عنها وُكتب التفسري، وإعادة للنقد وخضعت الكالسيكية، النيايا رت تطوَّ حيث «نيايا»؛
اللغوية القواعد دراسة يف الربهمي التقليد َحَفَظة واستمر اإلضافية. النصوص من الكثري
فكان أكرب تأثري له وكان أكرب نحٍو عىل ازدهر ما أما وحفظها. بانيني وضعها التي
هذه وبعض فيه. عضًوا رامانوجا كان الذي التقليد ذلك مثل التعبدية؛ التقاليد معاقل
أنظمة بصفتها اإليمانية معتقداتهم قدَّموا شيفا) عبدة مجموعات سيما (ال املجموعات
العقالنية االهتمامات راقت أن يف األمر تمثَّل فقد ذلك ورغم التعقيد، شديدة ميتافيزيقية
التي املراكز من تراثًا ترك شانكارا أن من الرغم وعىل فحسب. ا جدٍّ صغرية ألقلية
كونها من بدًال الدينية املمارسة لغرض هذا كان فقد فيها، فلسفته تطبيق للناس يمكن
الصني مثل دول يف فقط، الهند خارج يف البوذية وبقيت للتأويل. أو للجدل منتديات
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األكاديميون، البوذيون واستمرَّ وتايالند. (بورما) وميانمار ورسيالنكا واليابان والتبت
املدارس داخل رفيع فلسفي مستًوى ذات مناقشات يف االنخراط يف التبت، يف َمْن سيما ال

ديانة. بصفته كبرٍي حدٍّ إىل استمر التقليد لكن بهم، الخاصة البوذية
األقل الهندية التقاليد إلحياء الهنود أثار ما هو الغرباء اهتمام كان نواٍح، عدة ومن
السنسكريتية اللغة يتعلمون الذين اآلخرين فرؤية بالذات، الوعي منطلق من «رواًجا»
الهنوَد زت حفَّ الهند؛ أفكار تاريخ معرفة يف ويرغبون النصوصويحرِّرونها، يف ويبحثون
ذلك فعل وبعضهم الكالسيكية، بتقاليدهم أكرب نحٍو عىل الحثيث اهتمامها استئناف عىل
هو هذا وكان املايض. يف يحدث كان مثلما بهم الخاص املميز تقليدهم ترويج بهدف
يف كثريًا نجحت التي الفلسفة تلك لشانكارا، فيدانتا أدفايتا فلسفة مع وخصوًصا الحال،
يف اهتماًما يلقى النموذج وهذا الغربي. لالستهالك ط مبسَّ نموذج هيئة عىل نفسها تقديم
ظلَّت أيًضا الهند ويف الفلسفة. لهذه الخالصية بالناحية املهتمني الغربيني لدى األساس

كبري. حدٍّ إىل العميل الجانب حول األساس يف متمحورة شانكارا تركيِز نقطُة
منها كبريًا عدًدا الربيطانيون أسس (التي الهند يف التعليمية املؤسسات كانت لقد
مرة الهندية الفلسفة فيه ازدهرت الذي املناخ رت وفَّ التي هي عرش) التاسع القرن يف
الغربيني األكاديميني إىل املحرتفون الهنود الباحثون وانضم العرشين. القرن خالل أخرى
سواء، حدٍّ عىل والغرب الهند يف الجامعات أقسام يف الكالسيكية، النصوص دراسة يف
وصحة الداخيل، وترابطها املختلفة، الفكر ألنظمة النسبية املزايا حول الجدل واستأنفوا
هذه درسوا فقد العموم، ويف منهجياتها. يف الضعف نقاط أو القوة ونقاط ُحججها،
النصوص الباحثون تناول حيث املعارف، فروع من متنوِّعة مجموعة خالل من األمور
مختلفة أنواًعا والفالسفة الدين وطالب واملؤرخون اللغويون وأثار مختلفة. زوايا من

مختلفة. بطرق املعارص الجدل يف وأسهموا األسئلة من
لفصل ميٌل هناك أصبح األمور، مع التعامل يف الغربي باألسلوب التأثُّر وبسبب
بصبغة مصطبغة موضوعات ن يتضمَّ سياق أي عن العقالني الجَديل بمعناها الفلسفة
الهندية الفلسفة أصبحت الغرب، يف وكذلك الهند، ففي ولذلك كبري؛ حدٍّ إىل دينية
والتحليل باملنطق األول املقام يف يهتمُّ أكاديميٍّا معرفيٍّا فرًعا تحديًدا أكثر نحٍو عىل
للفلسفة الدويل الصعيد عىل جدي بتعامل الهندية الفلسفة تحظى أن أجل ومن اللغوي.
املنطق يف املتمثلني املجالني هذين خالل من فقط تنافس أن لزاًما كان املعارصة، الغربية
املقام يف واعتماًدا املعارصين. الغرب فالسفة اهتمام يشغالن ما فهما اللغوي، والتحليل
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بعض كرَّس البوذيني، املفكرين أعمال وكذلك نيايا فلسفة مفكري أعمال عىل األول
فحسب؛ املنطقي الجدل أساس عىل الهندية للفلسفة للرتويج املهنيَّة حياتهم الباحثني
«صوفيٍّا» الهندي الفكر ترى التي الغرب لدى املسبقة التصورات عىل التغلُّب أجل من
يعتقدون) زالوا ما (وكثريون يعتقدون كثريون وكان بصلة. للمنطق يمتُّ وال و«سحريٍّا»
يف نجاح بأي االحتفاء رضورة من الرغم وعىل فحسب. الغرب عىل حكر العقالنية أن
يصبح حتى طويل وقٌت يمرَّ أال أيًضا يُرجى فإنه الخاطئة، التصورات تلك عىل التغلب
الذي نطاًقا األوسع السياق تجاه الواجب االهتمام بذل يف تردًدا أقلَّ املحرتفون الفالسفة
إن حيث املنطق؛ ذلك ر لتطوُّ املربَّرة األسباب إىل يلتفتوا وأن الهندي، املنطق فيه ر تطوَّ
فحسب غربية ثقافية ظاهرة هو ره تطوُّ سياق من كامًال تجريًدا الهندي املنطق تجريد
من كثريًا أعمق الكالسيكية الهند يف العالم رؤية كانت لقد معه. التعامل عند انتهجوها
نفسها. الحقيقة طبيعة عىل األساس يف تركِّز كانت إذ الغرب؛ لدى املوجود التصور ذلك
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