
ك���ان موهان���داس غان���دي ينتمي إلى 
منه���ا  يتف���ّرع  الت���ي  التج���ار،  طبق���ة 
فصائ���ل مختلفة أخ���رى، منها فصيل 
“الفاني���اس” أو “البانياس” التي ينتمي 

موهانداس إليها.
يش���ار إل���ى أن معظ���م الهن���ود الذين 
الخلي���ج  بل���دان  ي���زورون  كان���وا 
للتج���ارة أو الذين هاج���روا إليها مع 
نهاي���ة الق���رن التاس���ع عش���ر وبداية 
القرن الماضي، وأقاموا فيها بغرض 
مزاول���ة التجارة، كان���وا ينتمون إلى 
ه���ذا الفصيل من التج���ار الهندوس، 
وك���ان يطل���ق عليه���م “باني���ان”، وهو 
تحري���ف بسي���ط للتسمي���ة األصلية 

“بانياس”. 

وظلت التسمية المحرفة قلياًل  «
“بانيان” سارية إلى اآلن وتطلق 

على كل الهنود الهندوس 
المقيمين في الخليج، وليس 

على تجارهم فقط.

بعد أن أكمل غاندي رحلته في البحث 
ع���ن الحقيقة، وبع���د أن اكتمل نضجه 
الديني، أكد تمسك���ه وقناعته وإيمانه 

بالديانة الهندوسية. 
ك���ان غان���دي يؤمن بالتعددي���ة وقبول 
اآلخ���ر واحترامه، وكان ض���د التبشير 
وض���د مح���اوالت نقل عق���ل البشر من 

دين إلى آخر.

وكان يؤمن بوحدانية اإلله  «
أو هللا وتعدد األرباب في آن 

واحد، وهي حالة يصعب على 
القارئ المسلم أن يتفهمها 

دون أن يدرك الفرق بين معنى 
ومدلول لفظ الرب ولفظ اإلله. 
في بطون الفلسفة الهندوسية 

كان يؤمن بوحدانية اإلله، وأن 
هللا أو اإلله واحد أحد، وأن 

هللا واحد متعاٍل بطبيعته، وأن 
هذا اإلله له تجليات وانبثاقات 

على شكل أرباب عدة.

معظم هنود الخليج 
“بانياس” المحّرفة 

إلى “بانيان”

ضد التبشير   
وضد االنتقال   

من دين آلخر

إلغـاء نظـام الطبقـات بعـد استقـالل الهنـد
عقيـــــدة تنــــاســــــــخ األرواح تـعــنــــــي عــــــودة روح اإلنســـــــان بــاألرض

تنقسم مدارس الفكر حول بداية وأصل الفصل أو التقسيم الطبقي إلى مدرستين أساسيتين، األولى ترى أن هذا التقسيم نابع من األساطير أو المعتقدات الدينية الهندوسية، 
وقد وضع أسسه منذ األزل اإلله كرشنا، وهو نظام يرتكز على عقيدة تناسخ األرواح، التي يؤمن بها الهندوس، والمرتبطة بدورة أو بسلسلة الوالدة ثم الموت ثم العودة للحياة 

وهكذا.

عل���ى  األرواح  تناس���خ  عقي���دة  وتستن���د 
أس���اس ع���ودة أو دوران روح اإلنسان في 
األرض م���راًرا وتك���راًرا وتقلبه���ا ف���ي زخ���م 
متوات���ر وحرك���ة مستدام���ة وتنقله���ا م���ن 
جس���م إلى آخر إلى أن تصل إلى بر األمان، 
وه���ي مرحل���ة الراح���ة األبدي���ة أو مرتب���ة 
إل���ى  ترجم���ت  الت���ي   ،”Nirvana“ النوراني���ة 
الت���ي   ،”Enlightenment“ بكلم���ة  اإلنجليزي���ة 
يتم عند بلوغه���ا إطالق أو عتق الروح من 
حلق���ة ال���دوران والع���ودة والتنق���ل لتستقر 
في نعي���م النوراني���ة وهو الهدف األس���مى 

للوجود اإلنساني كله.
وضمن عقيدة التسلسل أو تناسخ األرواح، 
يندرج اإليمان بأن البشر ُخلقوا جميًعا في 

األس���اس طيبين صالحين منضوين ضمن 
الطبقة العليا، وهي طبق���ة “البراهمة”، وإن 
الذي���ن ال ُيق���دِّرون هذه النعم���ة، ويرتكبون 
الس���وء  ويمارس���ون  واآلث���ام،  المعاص���ي 
ُيعاَقب���ون  فإنه���م  والرذائ���ل،  والفحش���اء 
ويتم طرد وإس���قاط أرواحهم إلى األسفل، 
لتنتقل إلى أجس���ام أي من المخلوقات بما 

في ذلك أجسام بشر، وعلى أس���اس حجم 
الجرم ال���ذي ارتكبوه واإلثم الذي اقترفوه 
أو مست���وى الخطيئ���ة التي تورط���وا فيها، 
فإن���ه يت���م تحدي���د الطبق���ة التي س���تنزلق 
تكون���ت  وبه���ذا  أرواحه���م.  إليه���ا  وته���وي 

الطبقات السفلى.
المتعل���ق  الفك���ر  ف���ي  الثاني���ة  المدرس���ة 

ببداي���ة وأص���ل ه���ذا التقسيم، فإنه���ا تؤكد 
أن ه���ذا الف���رز الطبقي ليس ل���ه أية عالقة 
بالدي���ن، وقد ج���اء في مراح���ل الحقة بعد 
ب���زوغ الديان���ة الهندوس���ية، وج���اء نتيجة 
وتقالي���د  وع���ادات  اجتماعي���ة  لموروث���ات 
انبثقت من ممارس���ات وتخصصات مهنية 
ف���ي س���وق العم���ل آن���ذاك، وك���ان المهاتم���ا 

غاندي من أبرز رواد هذا الفكر.

ولم ينحصر هذا الفرز أو التقسيم  «
الطبقي في إطار الطبقات األربع أو 

الخمس المذكورة فقط، بل إنه يتمدد 
ويتشعب ويتفرع منها إلى 3 آالف 

فرع أو فصيل، التي تتفرع بدورها إلى 
دستور الهند90 ألف فرع أو فصيل. 

ا بعد استقالل الهند،  « وعلى الرغم من أن هذا النظام قد تم إلغاؤه برمته رسميًّ
وبعد أن تبنى الشعب الهندي دستوره الذي كتبه أمبادكر، الذي كان ينتمي إلى 
طبقة المنبوذين، إال أن جوانب عدة من ذلك النظام المقيت ما تزال قابعة في 

أوساط بعض المجتمعات الهندية، خصوًصا في المناطق القروية النائية.

المقيت

15 أكتوبر 2018 اإلثنين
6 صفر 1440

local
@albiladpress.com 12

إعداد: راشد الغائب

كان غاندي في صباه صبًيا مدلًل خجواًل، ال يخرج من بيته ليًل؛ خوًفا من األرواح واألشباح والعفاريت والثعابين واللصوص، فتحول الحًقا إلى 
رمز للقوة والشجاعة، وإنسان صلب صامد ال يخاف الموت وال يهاب البطش، تحققت لبلده على يديه الحرية واالستقلل والكرامة التي 

انتزعها من براثن واحدة من أعتى قوى العالم وقتها. كان غاندي ثائًرا ومصلًحا وفيلس���وًفا ومفكًرا وسياس���ًيا وقائًدا وقديًس���ا، 
إنساًنا يجمع كل هذه الصفات والخصائص في آن واحد، شخصية مميزة ومتميزة، مثقلة بالكثير من التناقضات.

 يتناول الكاتب الباحث عبدالنبي الشعلة بكتاب “غاندي... وقضايا العرب والمسلمين” كيف أثارت شخصية غاندي الكثير 
من الجدل والتس���اؤالت إلى درجة التش���كيك فيما إذا كانت مظاهر الضعف والهزال والتقش���ف واالنكس���ار التي كان يبدو 

فيها مجرد تكتيك وجزء من إستراتيجية مبيتة.
وتنشر “البلد” على مدار حلقات أبرز ما يتضمنه كتاب “غاندي... وقضايا العرب والمسلمين”.

“^” تستعرض كتاب 
“غاندي... وقضايا العرب 

والمسلمين” للكاتب 
عبدالنبي الشعلة 

)الحلقة الثالثة(

 كاتب دستور الهند “أمبادكر” 
ينتمي لطبقة المنبوذين

ديانة غاندي تمزج بين اآللهة والبشر
ــي ــدوس ــن ــه ــي وال ــح ــي ــس ــم ـــاهـــوتـــيـــن ال ــن اّل ــي ـــدة ب ـــدي ـــة ش ـــراب ق

ة الميدان السياس���ي، ل���م يتردد ع���ن تأكيد هويت���ه وانتمائه  عندم���ا اقتح���م غان���دي ُلجَّ
الهندوسي أمام المشككين من الهندوس التقليديين المتشددين وغيرهم. الهندوسية، 
ديان���ة غان���دي، تؤمن بفك���رة االمت���زاج والتداخل بين اآللهة والبش���ر، وتجي���ز التمازج 
أحياًنا بين الرب واإلنس���ان، وال ترى بأًس���ا في تأليه اإلنس���ان وأنسنة اإلله، وهي حالة 
تقت���رب أو تش���ابه لحد ما، في بعض جوانبها، مفه���وم العلقة بين األب واالبن والروح 

القدس في الديانة المسيحية.

فق���د ج���اء ف���ي كت���اب “اله���وت التجسي���د 
من الهندوس���ية إل���ى المسيحية” أن ثالوث 
تريمورت���ي  الثال���وث  الهندوس���ية،  اآلله���ة 
Trimurti، يتأل���ف م���ن 3 آله���ات، اإلل���ه براهم���ا 

Shi� وش���يفا  الخال���ق،  اإلل���ه  وه���و   Brahma

 Vishnu وفيشن���و  المدم���ر،  اإلل���ه  وه���و   va

وه���و اإلل���ه الحافظ، ثالث آله���ات يقومون 
بالوظائف الكونية، وليس لبراهما أب، فقد 

َولَّد َنفسه ِبنفسه من زهرة اللوتس.
ف���إن  للمسيحي���ة،  بالنسب���ة  الح���ال  كذل���ك 
الثال���وث األق���دس The Trinity يتك���ون م���ن 
ثالث���ة أقانيم، األقنوم األول هو هللا � األب، 

واألقنوم الثان���ي هو هللا � االبن )عيسى بن 
مري���م(، واألقن���وم الثال���ث ه���و هللا � الروح 
وق���د انبث���ق األقن���وم الثالث )هللا  الق���دس. 
� ال���روح الق���دس( م���ن األقن���وم األول )هللا � 
األب(، ولي���س لألقن���وم الثان���ي )عيسى بن 
مري���م( أب، كما ه���و حال اإلل���ه براهما عند 

الهندوس.
وتؤم���ن المسيحي���ة ب���أن المسي���ح هو هللا 
متجس���ًدا ف���ي ص���ورة بش���ر محتوًي���ا على 
كام���ل جوه���ر وصف���ات هللا، محافًظا على 
كام���ل جوهر وصف���ات البشر في آن واحد، 

وذلك كله باتحاد اإلله واإلنسان فيه.

 ويتض���ح لنا من ذل���ك القرابة الشديدة بين 
ف���ي  والهندوس���ي  المسيح���ي  الاّلهوتي���ن 
عقي���دة تجس���د اآلله���ة على ص���ورة البشر، 
هذا والهندوس���ية س���بقت المسيحية بزمن 

طويل”.    

وكان المصريون القدماء يعتقدون  «
أيًضا بثالوث إلهي زواياه إيزيس 

وابنها حوريس وزوجها أوزيريس 
الذي أنجبت منه من دون 

مضاجعة.

غاندي مع أنصاره

“أنا ال أعتمد على 

الطرح األكاديمي 

والنظري، إن 

العمل واإلنجاز 

هما معياري”. 

غاندي

فئاتهاالطبقة

الحكماء والنباء ورجال الدين والعلم والفلسفة والذين يضطلعون بالمهام الـ“براهمن” أو البراهمة
الفكرية والقضاء )السلطة التشريعية والسلطة القضائية(

الحكام والمحاربين الذين تقع على عاتقعهم مسؤولية الحرب والدفاع واإلدارة كشاترياس
)السلطة التنفيذية(

التجار والحرفيون والمهنيون والمنتجونفيشياس

الكادحون من العمال والفاحينشودراس

الداليت “أسماها غاندي طبقة 
المنبوذون والمسحوقون الذين يقومون باألعمال الوضيعةهاريجينز أّي أبناء اهلل”

الطبقة

ا على توزيع وتصنيف الناس بحس���ب مهنهم إلى  ا في هيكليته، مبنيًّ ا صارًما، هرميًّ توارث الهندوس ولقرون عدة نظاًما اجتماعيًّ
4 أو باألحرى 5 فئات أو مراتب أو طبقات رئيسة.

وم���ن لم ينضِو، أو لي���س مؤهالً لالنضواء 
تح���ت أي م���ن ه���ذه التقسيم���ات أو ه���ذه 
ُيع���د  فإن���ه  وتفرعاته���ا،  األرب���ع  الطبق���ات 
خارجه���ا، ب���ل إن���ه منب���وذ منه���ا ويعام���ل 
معامل���ة ُمجحف���ة ُمذلة قاس���ية أس���وأ من 
معاملة العبيد، ويعيش في فقر مدقع، وال 
يج���وز االختالط به أو لمسه، كما ال يجوز 
ل���ه حتى ش���رب الم���اء من اآلب���ار الخاصة 

بالطبقات األخرى.

عندما قّرر موهانداس غاندي الس���فر إلى بريطانيا الس���تكمال دراس���ته، وجد نفس���ه في صدام ومواجهة مباش���رة مع المؤسس���ة 
الدينية للطائفة الهندوس���ية التي كان ينتمي إليها، فبعد أن أنهى دراس���ته الثانوية توّجه إلى مدينة بومباي في ش���هر أغس���طس 

1888م في طريقه إلى لندن، تارًكا وراءه زوجة وطفًل في رعاية والدته، حامًل معه طموحات وآمااًل وأحلًما كباًرا.

عن���د  “الفجيتيري���ان”  لصحيف���ة  ذك���ر  كم���ا 
مغادرت���ه لندن بع���د أن أتم دراس���ته، قائاًل 
إن���ه كان يتصّور لندن وقته���ا، وكأنها أرض 

الفالسفة والشعراء ومركز الحضارة.
في بومباي، َعِلم رؤساء طائفة “المود بانيا” 
الت���ي ينتم���ي  الطائف���ة  Modh Bania، وه���ي 

إليها غان���دي، بنيته للتوجه إل���ى بريطانيا، 
فاس���تدعوه إلى اجتماع حاول���وا فيه ثنيه 
عن السفر، مؤكدين له أن س���فرته س���تكون 
ض���د تعاليم الدين، فبالنسبة إلى الهندوس 
المحافظي���ن، ف���ي ذلك الوقت، ف���إن السفر 
وعب���ور البح���ر يعتب���ر خطيئ���ة كب���رى، إلى 
جان���ب أن غان���دي ف���ي لندن س���يضطر إلى 
األك���ل والش���رب مع األوروبيين وس���يتعود 

على طريقتهم في الحياة.
دخل غاندي في جولة من الحوار الساخن 
معه���م، ورفض حججه���م وتحداهم وأصّر 
على قناعته بأنه ال يمكن للدين أن يعترض 
عل���ى رغبة ش���خص في التعل���م، وأنه عازم 

على الرحيل إلى بريطانيا لهذا الغرض.
 ولم���ا ُس���ئل ف���ي االجتم���اع عم���ا إذا ك���ان 

سيخالف أوامر الطائفة بعدم السفر، أجاب 
“إن عل���ى الطائف���ة ع���دم التدخ���ل ف���ي مثل 
ه���ذه األمور”، عندها ص���رخ رئيس الطائفة 
ال���ذي كان ف���ي االجتماع “يج���ب أن يعامل 

ه���ذا الصب���ي من���ذ الي���وم عل���ى أن���ه خارج 
ول���م يعبأ غاندي بتوجيهات  على الطائفة”. 
وغ���ادر  الديني���ة،  المؤس���سة  وتهدي���دات 

بومباي مبحًرا إلى لندن.

م���رات���ب ال��ن��ظ��ام ال��ه��ن��دوس��ي ل��ت��ص��ن��ي��ف ال��ن��اس الهن��دوس المحافظ��ون يعتب��رون الس��فر خطيئ��ة كبرى

طبقة المنبوذين تتحّول إلى “أبناء اهلل” أبحر غاندي إلى لندن بالرغم من التهديد 

تتكدس شرائح هائلة من السكان ضمن هذه الطبقة التي تسمى طبقة  «
الـ”داليت” “Dalit” أو المسحوقين أو طبقة المنبوذين، التي تقوم باألعمال 

الوضيعة؛ مثل مهام التخلص من رفات الموتى وجثث الحيوانات 
وكنس الشوارع وتنظيف المراحيض والحمامات والتخلص من النفايات 
والمخلفات، وما شابه. وقد استحدث غاندي تسمية جديدة لهذه الطبقة 

وهي “هاريجينز” ومعناها “أبناء الله”.

رفات الموتى

غاندي طالًبا في لندن


