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الديانات الهندية ب�أعني عربية
َ�س ْيف الوهيبي

ِّ
نلخ�ص يف هذا املقال بحثاً ل�شم�س الدين الكيالين ،ن�شره يف جملة «التفاهم» بعنوان «نظرة الثقافة العربية �إىل الديانة الهندية»ُ ..ت�ص ِّنف الديانات الهندية
كمجموعة من �أقدم الديانات على مر التاريخ؛ نظراً لتاريخ الهند العريق؛ حيث ُيقدِّر امل�ؤرخون عمر هذه الديانات �إىل خم�سمائة �سنة قبل امليالد؛ مما
ري من امل�ؤرخني رحالهم ُبغية اخلو�ض يف تاريخ هذه
خلق تنوعاً فريدا نتج عنه ما يقارب ت�سعمائة ملة متنوعة ال�شعائر ،متعددة الطقو�س .وفيها �ش َّد الكث ُ
الديانات واختلطوا فيها وخا�ضوا بحارها معية ال�شعب الهندي احلامل لي ُوجدوا ت�صوراً حقيق ًّيا حول طبيعة الديانات الهندية .وقد كان للعرب ن�صيب
ّ
الثقافتي على امتداد التاريخ ،فتنوعت الكتب واملقاالت التي �أوردها الرحالة وامل�ؤرخون العرب
وفري من هذه الدرا�سات نظراً للعالقة الوثيقة التي تربط
لتعرب عن الديانات الهندية ،نذكر من ه�ؤالء :البريوين ،وامل�سعودي ،وابن طاهر املقد�سي ،وابن الندمي ،وال�شهر�ستاين...وغريهم الكثري ممن �أثروا املكتبة
العاملية مب�صنفات قيمة ت�صف طبيعة الديانات الهندية.
ومل تكن ال��دي��ان��ات الهندية ي��وم�اً قالباً �سهل الفهم ،وا�ضح
املعامل ،فهي متعددة املظاهر حتمل اجلانب التوحيدي ت��ار ًة،
واجلانب ال�شركي ت��ار ًة �أخ��رى ،فتجد انت�شار قدا�سة الأ�صنام
(ال ُبد) ،ومظاهر تقدي�س الأفعى ،والبقرة ،وال�شم�س ،وال�شجر،
وتقدي�س نهر الكنج ،وطقو�س �إذالل اجل�سد ،والتق�شف ،وعقيدة
التنا�سخ ،هذا غري تعدُّ د الديانات وتفرعها .هذه الديانات �أو
الطقو�س ت�ع��ود ع ��اد ًة ملرجعية دينية �أو ثقافية ت�ن��درج حتت
م��رك��زي��ة دينية واح ��دة؛ حيث ي��رى املقد�سي يف بحوثه حول
تاريخ الديانات الهندية �أن جميع الديانات يعود �أ�صلها �إىل
ا�سمني؛ هما :الرباهمة وال�ب��وذي��ة� .أم��ا عددها فهي تتخطى
الت�سعمائة ملة ،خمتلفة الطقو�س متعددة العقائد ،وي�صنف
امل�سعودي املِلل يف الهند �إىل اثنتني و�أربعني ملة� .أما امل�سعودي،
في�شري �إىل �أ َّن امللل يف الهند ب ��د�أت ب�سبعة ف��رق ،ث��م تفرعت
ملا اختلف �أه��ل الهند يف �آرائ�ه��م وانق�سموا �إىل �سبعني فرقة،
والرباهمة بال �شك هم منبع و�أ�صل هذه امللل؛ وذلك ح�سب ما
�أ�شار �إليه العديد من امل�ؤرخني ،ويعد براهما هو امللك وامل�ؤ�س�س
للديانة الهندية� ،إال �أ َّن بع�ض امل�ؤلفني �أ�شاروا الحتمالية كونه
ر� � �س� ��و ًال ،وح �� �س ��ب ت �� �ص ��ور ال �ه �ن ��ود ي �ع ��د ب ��راه �م ��ا �أو ب��ره�م��ن
الأك �ب�ر ،اخل��ال��ق و�إل��ه اخل �ل��ق و��س�ي��د الآل�ه��ة ،وي�ط�ل�ق��ون عليه
باللغة ال�سن�سكريتية «�ساجنهيناج» ،وبجانب الإل ��ه اخلالق،
هناك الإله و�شنو� أو�شيفو ،امل�خ��رب امل��دم��ر امل��وك��ول ل��ه قب�ض
�أرواح ال �ن��ا���س ،وتخلي�صها م��ن �أب��دان �ه��ا ،والإل��ه و� �ش �ن��و ،وه��و
احل ��اف ��ظ� ،آل ��ة احل ��ب وال ��رح �م ��ة وال � �ه� ��ادي ل �ل �ح��ق ،وب �ج��ان��ب
ه��ذه الآل �ه��ة ال �ث�لاث ال �ك�ب�رى ،ه �ن��اك م�ل�اي�ي�ن الآل �ه ��ة و�آالف
الطقو�س وامل�ع�ت�ق��دات وامل�ف��اه�ي��م الغريبة وامل �ح�يرة يف تاريخ
الديانة الهندية.
ورغ� ��م ك�ث�رة ال �ط ��رق ال �ت �ع �ب��دي��ة� ،إال �أ َّن ال�براه �م��ة ت �� �ض � َّم �ن��ت
جميع هذه املعتقدات ،وا�ستوعبتها داخلها ،لكن ٍّ
لكل طريقته
وم �ن �ه ��اج ��ه؛ ف ��ال �ه �ن ��دو� ��س ي �ق ��ول ��ون ب ��وح ��دان �ي ��ة اهلل ،م�ث�ل�م��ا
�أ�شار ال�شهر�ستاين يف قوله عن بع�ض فرقهم« :قد دل العقل
ع�ل��ى �أن اهلل ت�ع��اىل ح�ك�ي��م ،واحل�ك�ي��م ال يتعبد اخل�ل��ق �إال مبا
دل عليه عقله ،وقد دلت الدالئل على �أن للعامل �صانعاً عاملاً

ق ��ادراً حكيماً ،فننظر يف �آي ��ات خلقه بعقولنا ون�شكر» .و�أك��د
ك� ٌّ�ل من امل ��روزي واب��ن طاهر املقد�سي ذل��ك ،عرب الإ��ش��ارة �إىل
بع�ض فرقهم� ،أنهم جمعوا بني القول باخلالق الواحد والنبوة
والر�سالة ،وي�شري املقد�سي بذلك يف كتابه «البدء والتاريخ»
بقوله« :فممن �أثبت اخلالق الرباهمة ،زعموا �أن ر�سول اهلل
�إليهم ملك من املالئكة ،يقال له �سديو� ،أتاهم يف �صورة الب�شر
بر�سالة من غري كتاب ،له �أربعة �أيد ،واثنا ع�شر ر�أ�س� ،أمرهم
�أن يتخذوا �صنماً يعبدونه وي�ط��وف��ون ح��ول��ه يف ال�ي��وم ثالث
مرات ،و�أن يعبدوا البقر ،و�أال يجتازوا نهر الكنج» ،وقد تدرج
الرباهمة �شيئاً ف�شيئاً نحو االنحالل من التوحيد والإمي��ان
باخلالق �إىل التعدد والتج�سيد؛ وذل��ك عن طريق تعظيمهم
للنار ،والأب �ق��ار ،والأ� �ص �ن��ام...وغ�يره��ا؛ و�أدى ذل��ك �إىل ن�ش�أة
طقو�س ومعتقدات متنوعة وخمتلفة على مر الع�صور.
وهكذا ،فقد �ش َّكلتْ الديانة الهندو�سية تيارات عدة؛ فبعد �أن
�أ�صبحت عبادة ال�صنم و�سيلة للو�صول �إىل اهلل وتقرباً منه،
ظهر �أ�صحاب الروحانيات واملاديات ،و�أ�صحاب الدهر و�أ�صحاب
ال�ت��وح�ي��د ،وف�ي�ه��م امل �ن �ك��رون ل�ل�ن�ب��وات ،وق ��د و� �ص��ف امل ��ؤرخ ��ون
�أق���س��ام��ا ك�ث�يرة ،ن��ذك��ر منها� :أ��ص�ح��اب ال��روح��ان�ي��ات القائلني
بالتوحيد ،و�أ�صحاب الهياكل (املج�سدة) ،واحلكماء املوحدة
اعتمادا على العقل ،وعبدة الأ�صنام وهم كرث ،وفيهم �أ�صحاب
الفكر ،املعطلون حلوا�سهم ،وهم ال ي�أكلون الألبان واللحوم،
وما م�سته النار ،ومنهم املُ�ص ِّفدة ،الذين يُ�ص ِّفدون �أج�سادهم
باحلديد ،ومنهم اجلهكلية ،يعبدون امل��اء ويزعمون �أن معه
ملكاً ،ومنهم من يعبد النار ،وهي �أعظم العنا�صر ،وه�ؤالء ال
يحرقون موتاهم ،ومنهم املهاكلية ،لهم �صنم يقال له «مها
كال» ،يحجون �إليه ،ومنهم من يعبد ال�شم�س ،ومنهم من مييل
�إىل الثنوية ،ويقول مبلة �إبراهيم -عليه ال�سالم -ويقال لهم
ال�صابئة ،و�أكرث من الحظه امل�ؤرخون عبدة الأ�صنام ،وي�صف
ابن �سعيد املغربي قالع الرباهمة على �ضفاف نهر الكنج ،وهم
يحجون حولها وبها عديد الأ��ص�ن��ام ،ويذكر امل ��روزي �أن��ه مر
على �إح��دى مدن الهند ،بها �سبعمائة بيت للأ�صنام ،وهو ما
يدل على عددها الهائل متفرقة يف �أرجاء الهند.

�وج�ه��ة ل�ل�أ��ص�ن��ام ،بل
ومل ي�ك�ت��فِ ال�ه�ن��دو���س ك ��ون ع�ب��ادت�ه��م م� َّ
�شملت ظ��واه��ر الطبيعة م��ن احل �ي��وان وال �ن �ب��ات ،و�أب� ��رز تلك
الظواهر تقدي�سهم لنهر الكنج ،الذي ارتبطت به الكثري من
الطقو�س ،فهم يعظمونه ،ويغرقون فيه ،ويزعمون �أن��ه نهر
من اجلنة ،و�إن ُ�ش ِّو َه بالقاذورات� ،أظلم جوُّه وامتالت ارجا�ؤه
م��ن ال ��ري ��اح والأم �ط ��ار وال �� �ص��واع��ق .وي��ذك��ر اب ��ن ب�ط��وط��ة �أن
الهنود يحجون �إىل النهر ويغرق بع�ضهم نف�سه فيه ،ف�إذا �أتى
النهر يقول« :ال تظنوا �أين �أغرق نف�سي لأجل �شيء من �أمور
الدنيا� ،إمنا ق�صدي التقرب من ك�ساي ،وك�ساي ا�سم اهلل -عز
وجل -بل�سانهم» ،ثم يغرق نف�سه ،ف�إذا مات �أخرجوه و�أحرقوه
ورموا برماده يف النهر ،ويزعمون �أنهم بذلك �أ�صحاب الفوز،
الذين يفكون �أ�سوار الروح من قيود اجل�سد ،ومنهم من يذهب
وي�ست�أذن امللك يف �إحراق نف�سه ،وقد �أُ ِّججت له النار العظيمة،
ثم ي�سري بالأ�سواق ،وقد ُق ِرعت له الطبول ،وعلى بدنه �أنواع
من خرق احلرير ،وعلى ر�أ�سه �إكليل من الريحان ،وقد ق�شر
جلده عن ر�أ�سه وو�ضع عليها اجلمر ،في�سري وهامته حترتق،
وهو مي�ضغ ورق التبول وحب الفوفل .ويذكر املقد�سي طرقا
�أخ��رى لإذالل وتعذيب النف�س لدى الهندو�س بقوله« :منهم
م��ن يحفر أ�خ ��دوداً ،ويجمع فيه الأل ��وان والأده ��ان والطيب،
وي��وق��د عليه ،ث��م يجيء وح��ول��ه امل�ع��ازف وال�ط�ب��ول ،ويقولون
له :طوبى لهذه النف�س ليكن هذا القربان مقبو ًال ،ثم ي�سجد،
ويرمي نف�سه يف النار فيحرتق» ،وفيهم من يجمع له �أخثاء
البقر ،فيقف يف و�سطه ،وت�شعل فيه النار ،ومنهم من يحفر
له حفرة بجانب النهر ،ويوقد فيها ،وال يزال يثب يف النار من
املاء ،ومن النار �إىل املاء ،حتى تزهق روحه .وعديدة هي الطرق
التعبدية والطقو�س الغريبة مم��ا ذك��ره الرحالة وامل��ؤرخ��ون
العرب .والهندو�س يزعمون �أنها طريقهم للنجاة واخلال�ص
�إىل ح �ي��اة الأب� ��د يف اجل �ن��ة ،ول ��و ع�ل�م��وا م��زاع�م�ه��ا وف �ح��واه��ا،
لأخرج امل�ؤمنون منهم عقولهم و�أحرقوها وم�ضغوها ،و�أو�صوا
ب�أن تنرث للكالب تقتات بها من بعدهم.
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