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 يانة الهندوسّيةفي الدّ  الّصوم

 

Le jeûne dans l’Hindouisme 

Mots clés : Hindouisme, Religion extrême orientale, Jeûne, Vie spirituelle, Ascèse 

 وممقّدمة عاّمة في الصّ 
ُاالُالّصومُ  .1 ُحاالت ُكّل ُيف ُهو ُاجلسديُّهو ُوالتطهري ُالّروحي ُاجلسختبار ُمتطّلبات ُعن ُإرادّي ُانقطاع دُ،

ُمفقودُ  ُعن ُوحبٌث ُغذائّية، ُوغري ُغذائّية ُاليومّيةُاملتنّوعة، ُاحلياة ُعرفهُ يف ُحياةُُاإلنسانُ ُ. ُعلى ُانفتاحه منذ
عجافُالسننيُوتقّلباتُاحملدود،ُاملشلوحُعلىُرقعةُمتحرّكة.ُبعدُُ؛ُبعدُمرارةُاألوقاتُالصعبةُاملعّلمةُ؛ُالّروح

ُهّذبُاأللُ  ،ُعرفُالسّيدُعلىُاملربوءاتُكربياءُ ُوالعطشُ ُوعُ ،ُورّوضُاجلاملتقّدمُبنيُاملخلوقاتُذهنُ ُفكما

الواصلةُُالفاصلةُ ُ،هاياتعلىُرقصةُالبداياتُوالنُُّانكّبُيتمّرنُ ُومعه،ُُالفناءُومتواطئٌُُحليفُ ُأّنُالبقاءُ ُالعاقلُ 
اإلرادة ُتسهر ُحيثُُالتأّملعمودُىلُإاملسنودُُالّصومواثنتانُيفُحّيزُُذ ُالكوريررافياُخطوةٌُهلُاحلياة.املوتُُوبنيُ

ُ،الصالةُوُ،سائرُالبواكريُاملقّدمةمعُاحملرقُُوالبخورُ ُاملهراقبالّدمُُاآلمالُ ُل ت  ع طّرُ ذبحُاجلسدُعملّيةُعلىُالصلبةُ
ُ.آخرُحنوُغدُ ُوالذكرياتُاملمدودةُ،واألناشيد

ماُاستحّمُيفُأّولُبركةُهُبعدتُ جفاف.ُوصانُعفُُّوُقيظُ الريثُاهلاطلُبعدُُقطراتُ ُألنّهُاستعذبُ ُاإلنسانُ ُصامُ  .2
احلنون.ُُتيهُبعدماُاستساغُوم ر ئُبالقليلُالذيُجادتُبهُالوفّيةُ ولّونُوجنُ هُ.ُوكّللُبأسُ ماءُزاللُينبوعألّولُ

ُتعّلمُالرُّ ُغفاعلىُحبلُاملُقصُ صامُألنّه علىُمهسُالكلمةُورننيُاخللقُيفُُوتُوبقيُيفُاحلياة.ُصامُألنّه
يفُالذاتُامللتهبةُُأنُُّوأدركُ ُ،ةُالرّوحُاملزدانةُبألفُلونُولونلىُمائدعتهُشهيُ ُعُ اجلُوُبعدماُفتحُ ُصامُ ُاألعماق.

ُلسماء.ولألرضُماُلمنُغوصُالفكرُيفُُظرُواألشياء،ُوأعمقُ النُُّدىمُممّاُيفُمنُحواسُوأمعاء،ُوأبعدُ ُأكثرُ 
ُكُلبُغذاًءُالُميلكهُالرذاء،ُشرابًاُإكسريًاأنُللقُصامُبعدماُاكتشفُ  ُصامُإذُتلّمسُ ُس.أكُُأيُ ُ،سٌُأالُحيويه

الصحراءُالُيفُُ،األحياءُ هُعرفُ يلُُهُملنُ اجلائعُفيهُبأهونُاخليورُوأقرهباُإىلُالفناء،ُففتحُقلبُ ُهوانُ ُعمُ دُ ُذُ مُ ُدمُ العُ 
ُموائدُاألغنياء.علىُوالُ

ُاملؤمنُ  .3 ُتفّنن ُواملللوإذا ُالعصور ُكّل ُيف ُصومهياناتوالدُُّ، ُأوقات ُيف ُبُُ،، ُعن ُإمساكه ُيف عضُأنواعُكما
ُوتدفّقتُ كانُالنُُُّهُساعةُ هُهذاُمباُمّسُقلبُ تقّشفُ ُاألطعمة،ُربطُ  ُجوابًاُالّصومكانُوبعدماُُُلكن،فيهُاحلياة.ُُبض 

ُكماُحتُ ز عمالقواننيُالُالحًقاُأنُانصاعُ ُماُفتئُ ُ،لوفاء ُاملدنّيةُ وُ ء،ُحتّول، بنيُكّمُخبسةُُلعةالعطاءُإىلُسُ ُجمانّيةُ ُل 
ُتُ األشياء.ُ ُُالصالةُ ُطُ ربُ وكما مشروعُالدولة،ُفيحّققُُإىلُالّصومبرائّيةُعالئقّية،ُإجتماعّية،ُوسياسّية،ُي كد ن 

ُاملستعّدةُ ُاجلماهريُ ُلهبُ ت ُُ،ُوخطاباتٌُ،ُوحلقاتٌُ،ُوإفطاراتٌُ:ُعشاواتٌُُالع اداتُصحيحُ لهُبهُُ  ُزُ جيفيهاُماُلُ



 2 

ُبعدُ  ُاجلسد ُتُ ُلرذاء ُُزوحُ والنُُّ.وحالرُّمة ُغريتاريخُمن ُالصُّالبشر ُالباحثنيُعن ُيفُعنيُُاملستقرّين، ُكما ورة
ُوحالُ ُ،العقل ُاألوىل. ُالقشعريرة ُعلى ُالثبات ُبكلفة ُالقبول ُعن ُلقواننيُاملرتّددين ُمسّنني ُإىل ُحتّولنا ُمن نا

ُترّطبُاخلوفُ  ُمسلكّية، ُالذاتُحيثُتنضجُ ُإجتماعّية ُالذاتُعلى ُثورة ُإىل ُالعودة ُعلىُُثورةُ ُمن اجلوع
ُالرذاء.

 في سلسلة التعّبدأساسّية  حلقة   لهندوسيّ ا وم  الصّ 

حكايةُوحكاية،ُهدأة ُُألفُ فائمنيُاهلندوسُيفُروايةُالصُّهذاُماُاستجّدُودّوىُيفُسلفّيةُاحلداثةُعندنا،ُأّماُ .4
ُعلىُمذبحُالذاتُالرامرة،ُلكيُحتكيُماُإليهُتصبو،ُوترسم ُيفُاخللواتُصورة ُ الذاتُالواعدةُزبدهت ا،ُت سك ب 

ُاهلندوسيُ هالبعدُالنُّ ُكتبها ُوهذيًذا.ُروايٌة ُتأّماًلُوصالًة ُاجرتّته،ُعساًل، بعرقُاجلبنيُُيويُالذيُصارته ُبعدما
امنُاألكيدُلوالدةُجديدة،ُمستنرية،ُومؤهّلة.ُلعودة ُعلىُبدء،ُوالضُُّةاملتقطّرُدًماُعلىُصخرةُالتجّلي،ُالشاهد

ُاألزمنةُلكّلُوالوليسُغريًباُعنُاملنتُأنُيُ  ُالسُّرافقُتتابع  ُأنامل  ُالّصفحاتُاليتُخطّتها ائرين،ُعلىُدةُتراكم 
ُامل  ستعُ  ُالكور ُاجلدلّياتُ هلب ُوهلذ  ُالّلحد. ُحىت ُاملهد ُمنذ ُاألعماق، ُيف ُُر  dialectiquesالعر ضّية

transversalesُ ُُُُُكالّدوراتُاملتتالية،ُتعلوُوهتبطُ فصوٌلُتتتابع كّلماُأطّلُقمٌرُأوُتكّثفُحجاٌب،ُفينشّقُاألّول 
ُعلىُخرقةُالثاين،ُوالذاتُمرآٌةُت صقلُأمامُاحلدثُاملشريُإىلُاجلوهرُالنورايّن.

5. ُ ُعن ُحديث نا ُيندرج  ُالّصومنعم، ُحلقات  ُروته ُكما ُالذاتُ)املتعّبدين( السانيازين، ُالبحثُعن ُيفُسياق ،
ٌُحُميتشقُ ومرافقتهاُحىتُالتحقيقُالنهائّي.ُفالُهوُبدايٌةُوالُهوُهناية،ُبلُطريٌقُبنيُالّشعاب،ُوسال هُاحملارب 

ُكّلُغاز ُملدينةُالباطنُالرّابضةُعلىُمشارفُالسكينةُويفُجوارُ (املتعّبدُالراهبُ )،ُالسادهونديد،ُالصُّ يفُوجه
ُحقويهمُوانتظروا،ُبشجاعةُ ُشّدوا ُمعُزمالئهُممّن ُاهلندوسّي ُمعُاملستنريين.ُيفُذلكُيتوانس  ُاملتعاطفة اآلهلة

ُنادرة،ُجالء ُالعتمةُاليتُقدُت ُيربض  ُخيام هاُيفُاجلوار،ُحيث  ُلإلنقضاءُعلىُغفوةُُوحشُ النصب  منتهزًاُالفرص 
ُالبال.ُويفُذلك،ُيواجه ُالصُّ ُاملوارد،ُيفُصحراءُالتجربةُوالتخّطي،العنيُأوُسهوة ب الُشيئّيةُالتجّردُُائمُقل ة 

ُعلىُالرّاغبُعنُوالتخّليُالوحيدةُالقادرةُعلىُاالسترناءُوالّصمودُأمامُماردُالّرغبةُالّشرهة .ُويفُذلكُتفيض 
ُاللجج ُحىتُعبابُالبحر،ُفالعودةُإىلُالّنبع. ُالّنعمة،ُفريكب  ُملّذاتُالّدهرُأهنار 

ُخادم،ُلُينسُ ُسّيدُوعبدُ ُشّرعواُوقّسمواُحىتُالتمييزُبنيُطبقاتُاجملتمع،ُبنيُكاهنُ بنيُالبشرُاألّولنيُالذينُ .6
قفزُعلىُالُصّمم،ُُو1وتطّاهاُقّيةعلىُالطبُجالُ اءتهُللّنصوصُُوجّددُقُر،ُفالضمريُاملؤّسسُتُ اهلندوسّيُصُو

                                                 
ُإذا 1 ُأوىلُالّصومالذينُحيفظونُهمُُوالكشاتريّاُالبراهماننُأُراتاالماهابهاُحّددتُ. ُبدرجة ُأّنُُفيهاُجند، ُباملقابل، ُاإلجتماعّية، ُيفُخمتلفُطبقاهتم ُاهلندوس، ُأيُكّل ُالفايسّيا،

أوُللتماهيُوالطبقتنيُاألولينيُمنُحيثُالسعيُُمُباخلرياتُالسماويّةمتقّدمةُتؤّهلهُللتنعُّجيتهدونُيفُاحلفاظُعلىُممارساتُتقويّةُمماثلةُلكيُيصلُالفردُاملؤمنُإىلُمرحلةُُأيًضا،ُوالسودرا
ُفماُيصّحُمعُوجهاءُالقومُمنُحيثُمثارُالصومُالكثريةُيصّحُأيًضاُمعُالطبقاتُالّدنيا.إىلُاخلالصُوتّطيُالفروقاتُاإلجتماعّية.ُ

“It has been heard by us that only Brahmanas and Kshatriyas should observe the vow of fasts […]. Angiras said, 

'As regards Brahmanas and Kshatriyas, fasts for three nights at a stretch are ordained for them, O delighter of the 

Kurus […]. As regards Vaisyas and Sudras, the duration of fasts prescribed for them is a single night […] Indeed, 

for Vaisyas and Sudras, fasts for two nights have been ordained (on certain special occasions). Fasts for three 
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دُّهُنُبيتُ وُ صُ لكيماُبصومهُيُ ُ،التفرقةُوالتمييزفوقُ املناوئةُللديفاُآهلةُُ)شبهُاآلهلةُالشرّيرةُاألزوراُهجماتُ ُض 
ُفُ ُالّرغباتُالسّيئةُاليتُحتولُ ُوكلُ (ُاخلري سوٌرُ،ُاليوميُُّريبُّيفُقاموسهُالتجُالّصوم.ُُوىضلدونُوالدةُجديدة

ُ ُإنُويفّرقُبنيُطعامُوآخر،ُعندُاملؤمنُالُُالّصومُالُطبقّيةُفيهاُوالُمتييزُبنيُسّيدُوعبد.ُحلياةُ حصنٌيُيؤط ر 
ُكّلُأشكاله،ُخباّصةُقتلُاحلّيُبنيُالكائناتُلعنفُ اُرفضُ يتُعليهُنباتّيته،ُُودُ بُ  علىُُاألرضُ ُيشكرُ مضىُُ،يف

ُبنيُخيورها.ُُئبةُ هُالتاذاتُ ُمصنّ ًفامواردها،ُ

 حكميّ  تعليم   وم  الصّ 

أيُالذيُُ،اجلامع.ُاجلامعُالرامرُ هُقانونُ ُاهلندوسيُ ُيفُإصرائهُلصوتُالضمري،ُويفُارمتائهُعلىُالوعي،ُيصوغُ  .7
ُويربطُ ُرُ حيرُّ ُالفرديّة ُُمنُاخلصوصّية ُلذا ُبالكّل. ُأعمالُ منُجديد ُعلىُُاهلندوسيُُّتتمحور  ُوالعملّية الفكريّة

ُكّلُذات.ُهكذاُتكونُُساسّيُاملكتوبُعلىُشرائحُالذاتالتعليمُاأل ُرعةُ شُ )التعليمُالعقائدي(ُُالدهارمايف
ُوحُواجلسدُ ملنُنّقىُالرُُّاألناُالفوقّية،ُالُقانونُهلاُوالُحتاديدُإمالئّية،ُبلُاندفاعُتلقائيُُّالسماءُاجلوفّية،ُباطنّيةُ 

ُكانتُأمُإستثنائّية ُكّلُإشارةُإراديّة،ُعاديّة هدُوالسيطرةُعلىُالزُّتكزُعلىُاليتُتُرُسبيلُاملعرفةُاحلّقةُ،ُيفمن
 .2مسكًناُأعضاًءُهلاُواحلقيقةُ ُكل ها)الكتبُاحلكمّيةُاملقّدسة(ُُُلفيدااُتكونُوُ؛اخلرّيةُواألعمالُالذات،

وحدةُالقائلةُب(ُت در سُعلىُيدُمعّلمُمتقّدمُ)كتبُحكمّيةُتفسرييّةُبانيشادو األتعاليمُُيفُهذاُاإلطارُنفهمُ  .8
ُثالوجودُ ُوراء ُالائناملتخّفية ُتكوينّية ُمنُاألحد، ُإنّهمنُحيثُاشتقاقُالكّل األّولُالذيُترّددتُُالصوتُ ُ.

ُتارةًُ ُوتارةًُُأصداؤ ُيفُاألحناءُموّلدة ُبالعناصرُالطبيعّيةُاألربعُ،ذاكُهذا املضافةُإىلُخامسُمنُرحمُُةمرورًا
 :ُقها!هاُورونُ ليا،ُمذاقُ ذاتُالعُ الُ،ُوكّلهاُإذماُاستنارتُعكستُلونُ الذاتُاألوىل

ُالسياق.ُالعليُُّيبلغ)الذاتُالكلّية،ُأوُ"اهلل"(ُُنالبراهم  ُيعرفُ ُالذي.ُأوم  " ُتعويذةالُتسجيلُ ُ،ُيتمُ يفُهذا
Mantraُُ ُالتالية ُُالذيُهو نبراهم  ُعرفيمنُ": ُاملخفيُ والالحمدودُواملعرفةاحلّق يفُالكائنُالقلبُُوُيفُمرارةُ،
)الذاتُُنآتم  ُ"منُالرغبات.بكّلُُيفُالوقتُنفسه،،ُالعليم،ُيتمّتعُ ُنبراهم  معُُ،ُالواحدُ )األثير( 3أكاساالعلوّيُ
األعشاب،ُُاألرضُمنُاألرض،ُاملاء،ُومنُملاءالنارُا،ُمنُاهلواءُالنار،ُاهلواء،ُمنُأكاساُمن؛ُأكاساُو لدالفرديّة(ُ

                                                                                                                                                            
nights, however, have not been laid down for them by persons conversant with and observant of duties. […]. He 

who performs sacrifices for adoring the deities on the fifth and sixth days of the moon, transcends all the members 

of his family and succeeds in feeding a large number of Brahmanas […]. ” Mahabharâta, Anusasana Parva, 

Section CVI 

 جتماعّيةُاخلاّصةُبطبقةُمعّينةُساعدُالّصومُعلىُالتكفريُعنُهذاُالذنبُواستعادةُاملكانة.ُاألخطاءُخسارةُاملكانةُاإلُوّرطتإذاُُ،باملقابل
Manu Laws, XI : 260. “But if (a man) fasts during three days, bathing thrice a day, and muttering (in the water the 

hymn seen by) Aghamarshana, he is (likewise) freed from all sins causing loss of caste.” 

2
. « De cette connaissance, austérité, conquête de soi, et œuvres sont la base, les Védas sont tous ses membres, la 

vérité est sa demeure. » Kena Upanishâd, IV: 7 
ُتأيتُمنأكاسا.ُ 3 ُ،ُأوُتضكاش   ، ُ)أنُتشّع ُتعينُ: ُالروحوتعينُفيما ُاحلياةُاحلالُيفُالكلّية(ُ،ّوي،ُوقدُتعينُأحيانًا فأصررُُ،ُيفُالعالُاملاّدي؛البنيةُاألساسّيةُوجوهرُاألشياءُمبدأ

وقدُُ)الصوت(ُشابداهيُخلاّصةُميزهتاُاُشياءُمجيعها،ُواليتُتنتظرُصوتُمعيدهاُإىلُالوعيُالكلّي،ُمنُحيثُإنُّالقدرةُالنائمةُيفُحضنُاأليُهُأكاساالعناصرُاملاديّةُيأيتُمنُاألثري.ُ
 .Transubstantiation : ّولُاخلبزُواخلمرُإىلُجسدُودمُاملسيحُالقائمُمنُاملوتعملّيةُحتعنصرُاخللقُاألّول.ُتشبهُإىلُحّدُبعيدُُ،ُأيعينُيفُالسنسكريتّيةُاملكانت
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ُ،هوُهذاُ.الغذاء جوهر حقًّا من ن  يتكوّ  هذا اإلنساناإلنسان.ُاملوادُالرذائيةُ،ُومنُاملوادُالرذائيةُاألعشابومنُ
ُ ُهرأسُ ُاحلقيقة،يف ُالُاألمينُالذراعُ ُو، ُُومنياألُر صنُ هو ُالُاأليسرُالذراعُ ، ُاأليسرُر صنُ هو ُوهذا ُوهُاجلذعُ ،

4ُ..." جسد

ُيفُأنُّ .9 ُالسالكُ املتبّصرُ ُالُشّك ُأّواًلُيفُدربُاالنعتاقُيهّمهُ ُ، ،ُُ ُيعرفُ وآخرًا، ُيفُاملعرفةُأن ُوليسُويزيد  ،
ُفالعلوّيُأخريًا.ُويفُاإلعرتافُانسالخٌُُ،مّثُاألثريّيُتالًياُ،اعرتافهُبانتمائهُاألرضّيُأّواًلُُمبقدور ُذلكُإاّلُمبعّدل

ُةحتديد ُلرتاتبّيةُزمنّيةُيفُالعناصرُاألربعُفمعُ ُيرتّددُيفُمراحلُاملعرفةُاملتعاقبة.آيّن،ُوجٌعُدائٌمُُعنُم كتسبُ 
ُعمقية،دعُاجلوانّيةُالاألثريُالرّابضُيفُخمُ ُ،أكاساهُامللموسةُأوىلُجتّلياتُ ُتكونُ ُ،عًداُماُورائًياب ُُهاُاهلندوسيُ بُ كسُ يُ 
ُشرارةُ ُو ُبُ،والتحّررُ،والتصّوفُ،التديّنُموّلع ُوالتعّلق ُأّتونهالكّل. ُالّروحّيةُُ،Tapas طابّاُتستعرُ ُيف احلرارة

ُكّلُعملّيةُجتاوزُ  التقوى،ُأوُُاإلميان،ُأوُحرارةُ ُة ُُرسّميهاُحرالألناُالذاتّيةُباجتا ُاألناُالكلّية.ُقدُنُ ُاملسؤولةُعن
واملخّلصة،ُُ،اخلالّقةُ ُوُ،والرّافعةُ ُ،افعةُ الدُُّفلنسّمهاُماُنشاء،ُإهّناُالقّوةُ ُاملادة.ُضوجُفاالنعتاقُمنُشرنقةالنُُّحرارةُ 

ائمُيفُالصُُّحّقةُمنُدوهناُيتيهُ ُوهيُمعرفةٌُُائمنيُلتحّوهلاُإىلُضياءُاملستنريين.الصُُّطاقاتُ ُوهيُاليتُتستهلكُ 

ُالّصومومنُلّفُلّفهُمنُتابعنيُغيورين.ُنعم،ُيفُ)إلهُاملوت(ُُياما ُباملرصادُغياهبُاجلهلُاملعّتمُحيثُينتظرُ 
ُُا ُالنهائيُُّكتتابٌُاهلندوسّي ُاجلديدةُحىتُالّنصر ُالالعبةُعلىُاملوتُفالوالدة ُاحلياة ُيبحثُ يفُمدرسة ُ.ُوكما

ُللقاءُُومنهاُيترّمسُ ُوالروحّيُيفُالعناصرُالطبيعّيةُاألربعةُعنُغذائهُاجلسديُ ُاإلنسانُ  يفُاخلامسُاستعداًدا
ُكّلها،ُصائمًُ ُكّلُشيءُيفُسبيلُالكّل.ُُواألخري،ُنرا ،ُيفُوعيهُالكامل،ُساحًباُفوقُالعناصر خطرتُُإذاُعن

ُكّلُمأكلُ ُيفُانقطاعُتام5ُُّراديُّإلاملوتُاُلهُفكرةُ  يفُالعملُإىلُمنُالُعملُُاألهيمزاُحّولُ ُومشرب،ُعن
ى،ُرُ املعرفةُاليتُت ُ ُّمةُ ويفُهذاُقُ ُ.ّدُالالشيءضُ ُنفُ  ُأّيُخملوقُإىلُعُ باجتاُنفُ منُالُعُ ُعملُسامُيفُالالعمل؛

ُكماُيفُأّيُوعاءُآخرابوضوحُتاّم،ُ  .أنا(هوُاُذ)هُام آزيڤتات هاُتقولُ:ُ،ُوجتعلُ ألناُيفُاملاءُاملاحل،

11. ُ ُالفلسفة ُُوهلذ  ُأمهّيةُالتُّالوجوديّة ُجانب ُفإىل :ُ ا ُجدًّ ُعميقٌة ُوإنسانّيٌة ُإجتماعّيٌة ُأبعاٌد ُاهلندوس ُعند قويّة
ُ"جوهرُ الصُّ ُأّن ُباستمرار ُُوُوتُاخلالقُواملذّكر ُالرذاء"، ُحياةُ اإلنسانُهو ُترفةًُُأّن ُلُتكنُدائًما ُاهلندوسّي

ُبلُعرفتُأوقاتُ ُوهنّيةُوسهلةُ  ُمنُمُ وغريُ ُوجوعُ ُشّردُ وتُ ُّدةُ شُ ُالعيش، ُوألّنُههرُوويالتُ دُّصائبُالها ُلذا، .

                                                 
4
 Taittiriya Upanishâd – Petal VI, By T.N. Sethumadhavan, CHAPTER 2 – BRAHMANANDA VALLI December 

2011, p 33  

 47 - 47 ،ُالفصلُاألّول:ُشرائع مانوافًياُلعملّيةُاخللقُهذ ُيفُجندُشرًحاُُو
وتعينُمنُيبقىُجالًساُوينتظرُهبدوءُُبرايوبافيستاةُ.ُإهّناُحماوالتُجاّدةُجندهاُخباّصةُعندُاجلاينّيةُحيثُميتنعُالتقّيُعنُاألكلُحىتُاملوتُبريةُالتحقيقُالروحايّن.ُتسّمىُهذ ُالعمليُّ 5

 .اُعنُالطعامعًُنتممُكّليُاقرتابُاملوت

ُتأكيًداُوافًياُهلذ ُالقناعةُالّراسخةُحىتُاملوتُ:1948ُو1946ُُيفُتنّقالتهُاألخريةُبنيُُاملهامتاُُيومّياتُمانوُغانديُاليتُرافقتجندُيف
ُكانُخطًأ.ُليسُهناأُأنُآكلُ )املهامتاُغاندي(ُعلّيُُيستحيلُ " كُمنُهنايةُللجنونُالبشرّي.ُهلذاُالسببُكانُعلىُاإلنسانُأنُّيُشيءُيفُمثلُهذ ُالظروف.ُحىتُالفطورُهذاُالصباح

ُكانُي نُيقول.ُولكّنهُأضافُ:ُ"أبدأُصوميُغًدا."ُأريدُيتأّل.ُ]...[ُحوايلُمنتصفُالليل،ُيقولُلناُبابوُ:ُ"ُجيبُعليكمُأاّلُحتّضرواُطعاًماُيلُابتداًءُمنُغد."ُلُنفهمُيفُاحلالُما
ُكمُيوًماُعندئذُلهُأس سوىُاملاء،ُمعُبعضُالبيكربوناتُشربُنجزُبعد.ُلنُأومُطاملاُالسالمُلُيُ سوفُميتّدُصومكُ؟"ُفأجابُ:ُ"ليسُهناكُمنُوقتُحمّدد.ُسوفُيستمّرُالصُّآهباُ:ُ"

ُكانُُ،أوُاحلامض 1947ُكالكوتاُيفُاألّولُمنُأيلولُُُ.ُأجنحُأوُأموت.ُالُميكنينُإاّلُأنُأموتُإذاُلُيتحّققُالسالم."ذلكُضروريًّاإذا
http://www.pondichery.com/26yf/Inde/JeuneCalcutta.html 

http://www.pondichery.com/26yf/Inde/JeuneCalcutta.html
http://www.pondichery.com/26yf/Inde/JeuneCalcutta.html
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ُكّلُحّي،ُُُ،ُ)الرلمة(األوىلُوالّرغبةُاألساسّيةُهوُاجلوهر،ُهوُاحلاجةُ ُالرذاءُ  إىلُُتوّجهُاهلندوسيُّماُُكثريّاعند
ُبالقولصاح ُيسأل هاليوم؟"ُُ:ُ"هلُأكلتُ ُبه ةُيُّعلىُأمهُّواضحةُُويفُذلكُداللةٌُُ؛:ُ"كيفُحالك؟"ُوكأنّه

ُالّصومُ وهّمُاإلنسانُاألّولُهوُأنُيأكل.ُفيأيتُُ،منُجودةُالرذاءُووفرتهُؤال.ُفالصّحةُ الالواعيُللسُُّخزونملا
اجةُقدُتكونُيفُنظر ُأىمى،ُوأهّمُمنُحلعنُتلبيةُمفّتًشاُُ،األحياءُفيهاُيفُمسارُ ُالطبيعةُويريّ رُ نظام ُُليخرقُ 
ع دُ ُلُ عىنُالرّبطُبنيُأنُتأكُ ومُ ُ،ُألهّناُتطولُاجلوهرُ الطعام  .ُأوُالُتكونُ،ُوبنيُأنُتأكلُ وت س 

ُبعُ  .11 ُالعريّب ُالقارئ  ُتفسرييّةقدُيسمحُلنا ُاللرويُّمنُُ،جالة ُمشولّيةُ ُ،خمزونُمعجمه ُبوضوحُتاّم ُواليتُتعكس 
ُالضُُّانفعاالتُ ُةُ احلاجةُوعومليُّ ُواجلوع ُمنُطينةُواحدة،ُحبيثُاملأساةُالوُ ُرُ تُ اربةُعلىُوُ الفكر  جوديّة.ُفالو ج ع 
ُ ُإيّن ُُجوع-موأقولُ: ُأقولُ: ُفُ،ني الجوع  ل  ك  يأ  وكأيّن ُجائعٌُجائع  أنا ُإىلُمُ ُ. ُإىلُإىلُالصّحة، لءُجوف،

علىُمفارقُاحلياةُوحتتُُُالذيُينتظرُ ُوُاملوتُ هُاألّولُواألخريُ ُالوجوديُ ُّدُأوصال.ُوالوجعُ فةُوشُ ترطيبُشُ 
ُاإلنسانُغذاءٌُ ُباجلوع.ُكّلماُشعرتُ دومناُاستثناء،ُُُ،هذاُاجلوهرُ،ُيطولُالوجعُ كّلُحّفةُوجسر.ُوألّنُجوهر 

ُُالّصومُو ُالعدّو ُماُبعد  ُحتّدُهلذا ُكربياءُاإلنسانُعلىُماّديّتهُُالّصوموقاطعُالطرقات.ُيفُُالقدميحتدٍّ ينتفض 
عقولّيةُالبطنُإىلُجوعُإدراكّيُملُالتفّلتُمنُقيدُحمّواًلُوجعُ ُإمكانّيةهُحنوُ ُ يوّجهُطرففةُوراءُحّبةُأرز،ُُوالزاح

 ُاألخري.يّةُاجلوهرُصدُرمُ فزُحنوُالقُ 

 والعودة الدائمةوم الصّ 

األربع،ُاألساسّيةُُةُ الكتابيُُّاجملموعاتُ ُقُ وافُ تُ مراحلُإىلُأربعُُق سم ت هاىلُحياةُاهلندوسّي،ُاليتُشاءُإنظرةُسريعةُ .12

  ُيفُحياةُاملؤمنُاهلندوسّي.ُودورُ ُالّصوممكانةُُفهمُ ُتسّهلُ 

 بكّلُُفيداالحيحة،ُتتوافقُوجمموعةُيفُالبيتُومعُصديقُمؤمتنُعلىُالرتبيةُالصُُّمرحلة التنشئة األولى
األساسّيةُخلطواتهُُألطرُ اُمنُالكونُواهلل،ُراىمةًُُاإلنسانُ ُأساطريهاُوقصصهاُالتعليمّيةُالراّئعةُاليتُتقّربُ 

ُالرُّتُجُ سُ وقدُنُ ُالالحقة ُالذبائحّية منُبعضُالعناصرُواأللوانُُلُتلُ ُإنُوهيفة،ُعلىُنولُالليتورجيا
 .ُبقّيةواإلثنّيةُوالطُُّعبّيةالشُّ

 ُُالفضلمرحلة ثانيةيف ُاإلجتماعّية ُالصورة ُوبناء ُتأسيسُالعائلة ُمرحلة ُتتوافقُ ، ُانتمى، ُطبقة ُألّي ُى،
ُوجمُأيًضا ُالكتابات ُخاّصةُ البراهمانّيةموعة ُتعاليمُ ُ، ُوفيها ُواملسؤولني، حتلياًلُُ،الكهنوتُالكّهان

 وغريها.ُُوتقدمةُالذبائحُوالرناءُنسجًماميتوسيًّا،ُعقالنيًّا،ُمُ 

 ُ ُرحلةٌُُ،مرحلة ثالثةيف ُشُ ُتبدأ ُبعدما ُالعائلة، ُعن ُالتخّلي ُمرحلة ُاهلندوسُوهي ُعند ُفريدة ّبُأوىل
ُُ،والداأل ُقادرينُعلىُمُ ُ،همشدُ رُ وبلروا يفُبعضُُ-ُهبيتُ ُالوالدُ هم.ُيرتكُبيدسكُزمامُأمورهمُوصاروا

ُحياته ُشريكة ُمع ُحمافظًااألحيان ،ُُ ُعلى ُالّصوم"طقسّية ُيف ُعفيفة" ُُلُ ويتوغُ ُ-ُمساكنة ُغابة"يف
ُالبًسا ُالصُّ، )الفالكاالو جاتادالُاإلماتات"، ُالتقّشف ُثوب ُجلد ُمن ُاملصنوع وقشورُُالرزالارم
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ُُقتاتًاومُ ُ،(ألشجارا ُواألعشابُاملرّة، ُالُ،لينصرفُ باجلذور ُزُّيفُأعمال ُإهد ىلُعلىُاختالفُأنواعها،
ُصاحلة ُكرمية، ُأفضلُالتحضريُلشيخوخة ُجديدة ُلعودة ُتتوافقُوكتاباتُالرابُ.تؤّهل ُاملرحلة ُ،وهذ 

 .ُفيداللُويفُّالصُُّعلىُالوجهُدُ تشدُُّتطهرييّةُطقوسُوشعائرُاليتُهيُجمموعةُ ُاألرانياكا

 ُنفردةُ ُ سكّيةُاملالتخّليُالكّلي،ُوالتوّغلُأكثرُفأكثرُيفُاحلياةُالنُ ُهيُمرحلةُ فُألهمُّاُوُيخيرةاأل مرحلة  الأّما
ُ،واألصوامُتأقسىُاألعمالُالتقويّةُوالتأّمالُهُيفباقيُحياتُ اهلندوسّيُميضيُحيثُ(ُتهُأيًضا)يرتكُزوجُ 

ُالوحد ُوحتقيق ُالكونّية ُالذات ُيف ُالذوبان ُفالسُّحىت ُاحلّقة، ُفاملعرفة ُالنهائيُّة، ُوهذ ُُوالاّلعودةُالم ؛
ُوالتصّويفُُّالفلسفيُُّعدهابُ صفُبتتُّاليتُ نيشادااألوبءُتتوافقُوكتاباتُحرارحلةُاملتقّدمةُيفُاختبارُالصُّامل

 عنُوحدةُالذاتُالفرديّةُوالذاتُالكونّية.ُُالكالمُُحيثُيصفو،ُملتقّدمواُالعميق

ُيرىُاهلندوسيُ  .13 ُهكذا ُجمتمعة، ُالسّت ُشُ 6يفُحواّسه ُبنيُضّفيتُاحلياة.االُرعةُ ، يفُجمموعةُُ،الّصومُوُنتقال
ُُوسائل ُأمّههاُاملتنّوعة،النقل ُُ؛ُمن ُيفولو ُاجلسد،ُُاقتصر، ُوترويض ُالطعام ُعن ُاإلمتناع ُعلى ُاقتصر، ما
تبدأُُ،املرامرُريد ُ امللتوبةُُناشطٌُُهُتعبريٌُوألنُُّ.ُعيشٌُ،ُمّدُبساطهُخلرياتُاحلياة،ُحلوهاُومّرها،ُوالدعاءُوهتذيبه

7ُوهدفُوسهمُ ُالذاتُبنيُجسدُوروح،ُبنيُرغبةُوإرادة،ُبنيُقوسُ ُمعهُوحدةُ  األيسُعلىُغمامُُرتتفعُ ل،
 ُ.احلسمُبنيُأنُتكونُأوُالُتكونُظةُ حلفالتحّلي،ُوالتجّليُيفُحلظةُالتخّليُُ)القهر(

 ومنع الصّ امو 

ُامتنعُ  .14 ُبداُالستُُّمّتعُاحلواسُ ُوب ُ ُاهلندوسيُ ُعّم ُاألوىلُركيزةٌُُهةُ ؟ ُالالحقنيُمنُأهلُالتقوىُُاألجوبة لصوم
ُالّسياقُتنقيةٌُ ُُللمعىنُوتصويبٌُُوالفضيلةُوالّدين.ُيفُهذا ُآللّيةُ واُ،يفُسبيلُوالدةُجديدة8ُللتطهريُالّصوم:

ُالذاتُعنُذنبُُصورةٌُ ُلتوبة ُتوبةٌُُالكارماعمالنّية ُالرّاغبةُبالُحدود. ُبثوبُاألنا ُباملوتُقبلُُاملتدثّرة راغبة
ُلتؤّكدُ  ُاجلهلُيفُعنيُالعارفعلىُُاملوت، ُومتّزقُغشاوة ُالعدم، ُأمام ُاحلياة ُُوصمود دقّاتُالشجاعُُتسرّعُ ل،

                                                 
ُحلّسيةُالقادرةُعلىُالتخّطي،سدُا.ُوهذ ُمنُالفرائدُيفُالفلسفةُالشرقّيةُحيثُالذهنُوعملُالعقلُمنُأعمالُاجلSupramentalُالذهنماُفوقُ.ُاحلاّسةُالسادسةُهيُحاّسةُ 6

ُحمسوس.فطرحُالالُّ
4
أّماُُ،همنفسُالعابدُهيُالسُُّو:ُ"ُإهّناُالقوس،ُُأوماليتُتفّسرُمعىنُلفظةُاخللقُاألوىلُوقدُأودعتُترّددُموجاهتاُسّرُالوصولُبعدُحدوث،ُإذاُقالتُعنُُيا أوبانيشادكو ندالم  .ُإهّناُ 
ُكانُاهلدفُإاّلُُنُيصيبأ.ُالُأحدُميكنهُفربامهنُذاتهُدفاهل ،ُوبانيشادأكيا و ندم  ُ"واحًداُمعه،ُأيُهدفًا،ُونبقىُيفُالوقتُعينهُسهًما.ُ،ُإذُعليناُأنُنصريُ هباُمهارةُموثوقُ صاحبُمن

ُترمجةُعنُاإلنكليزيُ:.2:2ُ،4ُ
The Sacred Books of the East, The Upanishads, Translated by F. Max Müller In two parts, Part II, “Mandukya 

Upanishad”, II: 2,4 , Oxford, the Clarendon Press, [1884], Scanned, proofed and formatted at sacred-texts.com, 

1997 and 2003, by John Bruno Hare.  
ُكريكهراُوهذاُماُيطّهرُمنُُ.ُ" 8 Manu Laws XI : 216ُ كّلُاآلثام."ُُمنُيضبطُنفسهُوالُيرتكبُأخطاًءُويصومُمّدةُإثينُعشرُيوًماُيسّمىُباراكا

ُملستنريون:ُبُاملقّدسةُويعّلمهاُالبعضُالفرائضُكماُتنّصُعليهاُالكتُويكونُالّصوم،ُيفُهذاُالّسياق،ُضريبةُتطهرييّةُإصالحّيةُيدفعهاُمنُخيالفُالقواننيُوالُميتثل
Manu Laws XI : 167ُ املالبس،ُواجللود،ُواللحوم."ُوالدبسُُوشجار،ُواملوادُالرذائيةُاجلافةُاألواخلشبُُوُالعشب"الصومُلثالثةُأيامُ)لياًلُهنارًا(ُهوُ)قصاصُالسارق(ُ

ُكماُتنّصُعليهاُالفيداُخباّصةُإمهالُالواجباتُسناتاكاُ)املتعّلقةُبتالميذُاملعرف Manu Laws XI : 204ُة("ُُ"الصومُهوُقصاصُعدمُاحملافظةُعلىُالطقوسُاليومّية
ُكماُيوّضحُبراغابايتُجيبُعليهُأنُيأكلُطيلةُثالثةُأيّامُيفُالصباحُفقط،ُوطيلةُثالثةُأيّامُتاليةُعندُاملساءُفاملولودُمرّتنيُالذيُ" قط،ُوطيلةُثالثةُأيامُيأتيهُالطعامُينّفذُ)قصاصُكركهرا(

ُكاملة."ُوعليهُأنُيصومُطيلةُاأليّاُمنُدونُطلب، Manu Laws XI : 212ُ مُالثالثةُالتالية
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املواردُالوحيدُيفُشّحُُالرذاءُيالقلبُهع صارة ُالقادرُعلىُحتويلُاألذننيُإىلُعيننيُواليدينُإىلُجناحني.ُ
ُكّلهُدعوةٌُ.ُاملشرتك،ُوحبكةُاجلدلّيةُالعر ضّيةُالرّافعةُفعُالعاموديُّ،ُسّرُالدُّواملمارساتُالتقويّةُّيةالطقس ُيفُهذا

بداهةُأوىل،ُتلقائّيةُفقريةُجملّانّيةُُُملاُفوقُاألناُيفُاألناُالرّافضةُلعملُاألنا.للعملُالدؤوبُالذيُالُيعملُإاّلُ
ُكتفُُهد،ُواملنتُيراعالزُُّأناملُ كهُوحُتُاملستطاعُشراعٌُفنور،ُماُهّمُ!ُمنُُ،ُأوُقبسُ أوُحدسٌُُغنّية.ُغلمةٌُ على

 .األبديّة

توبة ُمثُّ،ُتوبة الجسد:ُُالبهاغافات جيتاُتعاليمُ ُةُاليتُأوضح تهاُالحًقايُّرُالتوبةُالثالثامعيُاهذُ،عمللالُُّعملٌُ .15
ُفتوبة الذهنُاللسان .ُ ُاجلسدُواللسانُوالذهن، ُعلىُثالثّيةُيفُصوم ُفتعّرف  ُوّحدتُذاتُاهلندوسّي، توبة
البطلُالذيُوضعُيد  ُيفُُآرجونا،ُ(امللحمة)أحدُأبطالُُالشجاعُآرجوناأحّبُذات ه،ُهائًماُيفُعشقُذاته،ُُو

وانتصر،ُمعرتفًاُمقتباًلُأحقّيةُالعملُمنُأجلُاخلريُعلىُالالُعملُالذيُقدُ(ُفيشنو)جتسيدُلإللهُُكريشنايدُ

 رورُأنُتتكّدس.يفُاجملالُللشُُّيفسحُ 

ُاإللتزامُبالتأّملُوالرتكيز،ُيلجأ ُإىلُقُستلقًياُيفُالوحدة،ُيأكلُ "مُ  ُعلىُالكلمة،ُواجلسدُوالذهن،ُدائم  لياًل،ُم سيطرًا
 احنسارُالّرغبةُاجلاحمة،

لسانيازي(ُإىلُبعًداُعنهُحّسُاألنا،ُالقّوة،ُالكربياء،ُالّرغبة،ُالرضب،ُاإلستئثار،ُبدونُأنا،ُهادئُالفكر،ُيتأّهلُ)امُ 
 (53و18:52ُُ،ُيتابهاغافات ج."ُ)البراهمنالوحدةُمعُ

  علىُُعّفة،ُوالُعنفُوُ،طهارةُاإلناء،ُإستقامةُ:ُةديفُأشكاهلاُاملتعدُّصيامُعنُامللّذاتُُاألولىالتوبة
ُباجلسدُحىتُالقهرُفالّصلبُيفُهذ ُاملرحلةُاألوىلُاهتمامٌُُ؛ُ(14ُ:17،ُبهاغافات جيتا)9ُاإلطالق
.ُوكأّنُاللحمُوالّدم،ُوماُلّفُلّفهما،ُاُسابًقاكماُأشرنُ،(3ُ،ماهابهاراتاحىتُاملوت،ُُالّصوم)ُاإلراديُّ

ُإليهماُدُ  لُُّعيدُ يفُزوبعة،ُقدُتُ ُفركوبٌُ،ُففناء،ُعيا،ُرمادٌُوإنُتلّقفتهماُرّفةُعنيُنورانّية،ُسبيٌلُإىلُما
لطيف،ُ قليم،ُوالتُّ شذيبُوالتُّ  اهلند،ُعلىُطريقته،ُيفُحقلُالتُُّملُبعدُاحنالل.ُلذلكُعملُإنسانُ الشُّ
ّلُ،ُوانس)إلهُاملوت( ايامبأحّقيةُاحلياةُعلىُاملوت.ُفوقفُيفُوجهُالقابض،ُوتنّقلُبنيُيديُُهُآمنألنُّ
اُُهتُ معُاأليّامُفائدُ ُتُ ثبتُ أُويفُعملّيةُالتطهريُهذ ُفنونٌُُمنُجديد.ُعُ صرُ بطاًلُيُ ُحتتُأسنانه،ُليعودُ ُمن

ُكّلُوتُوالفكرصُّبضُوالوناغمتُبنيُالنُُّ،هيفمنُأوتارُاجلسدُالرُُّتُعلىُوترُ كّلماُعزفُ  ،ُفاحرتمُوكّرم
 ُ.بهُاأليديُالكرميةُستعطًياُماُجتودُ  ُبعنايةُفائقةُأوُمُ ذاءُ ،ُخمتاًراُعُ جسد ُحيُّ

                                                 
9
ُ:ُسعةُالنطاق.ُفللجاييينُمخسةُنذوروجعلتُمنُحياةُاجملتمعُاملدينُحمبسةُعصريّةُواُ،لُشديدةُالشبهُمباُمتارسهُاجلاينّية،ُأحدىُأهّمُالفرقُاهلندوسّيةُاليتُتطّرفتُيفُالتعّبدإهناُاعماُ . 

 ُكّلُاملخلوقاتُاحلّيةُأهيمزا ُ)يكتملُباعتمادُنباتّيةُغذائّيةُصارمة(ُ:ُمبدأُالاّلعنفُجتا 
 ُشهوةُسرقةُوالالُُّ:ُمبدأُالالُّا أستي
  ُغيابُللكذب:ُإحرتامُاحلقيقةُيفُكّلُقول،ُُوساتيا
 ُكامل،ُجتّردُمطلقُباريغراهاأ ُ:ُالُمتّلك،ُفقر
 ُعنُاللذاتُاجلنسّية،ُعّفةُوطهارة:ُامتناعُُبراهماكاريا
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  ُاحلّقُدونُُوبركوهناُإىلُ،يفُالتعابريحىتُُساءةاإلالتجاوزُبرتفّعهاُعنُُىمفونّيةُ ُالثانّية التوبة  لُكمُّهكذاُت

تشّذُعنُحلنُالطبيعةُُالّسامع،ُوالُأذنُ ُيالُتؤذُوحليمة،ُ،لطيفةمبفرداتُُُالباطلُوالكذب.ُوتتزيّنُ 
ُاهل ُيستمّر ُاليتُنظُّفيدالاألىمىُمعاينُُجرتارُ إلتواصلُايُوُ،لياًلُهنارًاُيذُ ذالوادعة.ُوهكذا متُلّلسانُ،

ُك11والمانتراالبدءُواخلتام.ُُأحّقيةُ  علىُُملاُيرتّددُيفُأعماقُاألناُويعلنُ ُموذجُالصايفُّانت،ُهيُالنُّ،ُأيًّا
 .ُاملصريُعلىُبابُاألملُ،ُدقّةُ (15ُ:17،ُبهاغافات جيتا)ُاحلياةُعلىُفراشُاملوتُ:ُرجفةُ ُالشفا 

ُقّدم ه ماُاملؤمن ُعلىُمذبحُالذاتُقربانًاُدائًماُوأضحّيةًُعالنيُطبيعّينيُيُ بنيُانفُالّصومناُتتأّطرُمفاهيم ُه
ُكماُلُخيطرُ مُ  :ُإهّنماُالكلمةُوالتنّفس.ُفطاملاُحننُنتكّلمُُصّورمنُالبشرُأنُيُ ُعلىُقلبُأحدُ ُستدامة،
تكّلمُونتّنفسُيفُالوقتُعينه.ُوقدُكنناُأنُنُ نّفسناُضّحيناُبالكلمة،ُإذُالُميُ ضّحيُبالن  ف س،ُوكّلماُتُ نُ 

ُُالّصومُ ونفيس.ُُوًُجاُمثاليًّاُلكّلُتضحيةُبرالُ قدمةُالطبيعّيةُأمنوذرأىُاهلندوسّيُيفُهذ ُالتُّ عنُملّذات 
ُيومّيةُالُقيمةُلهُإنُلُيكنُيفُسبيلُإفساحُاجملالُأمامُتلبيةُحاجةُأخرىُأهّمُأو،ُطبيعّيةُ وحاجات 

ُاألقصىُيفُعملّيةُالتنّفسُوضبطُإيقاعُأقّله،ُبذاتُاألمهّية.ُفتوبةُ  ُمعناها اليتُتتناغمُُوُ،هاللسانُجتد 
هوُالرايةُ هنُألجلُالذُُّوسكينةُ   .األخريةُلكّلُاجتهادُروحيُُّتنويرُجسداينُّ

  ُُكانتُالصُُّعملّيةُ ُولكيُتنجح :ُُجيجُالفكريُّعنُالضُُّاصومًُفُأعمق،ُغوًصاُالثالثة التوبة  قلُهذ ،
ُيُ ،ُُوتّيالتهُتهابأفكار ُوتصّوُرُالرينُُّ،للعقلُإمياءةٌُ حيثُُ،،ُفالّسكينةدوءبدور ُإىلُاهلُيلجأُ ُوُلُ عقُ كيما

ُتتّمُعملّيةُ ُ.وي رنيهاُاحلواسُ ُاخلاّلقُالذيُميألُ ُمتُ صُّمجالُالُوُعذوبةُ ال ويتحّكمُُلنفس،اضبطُُيفُهذا

طهارةُالفكرُحنوُُعًداحقلهاُوميضيُهباُصُ ُإىلُحمراثُ ُاهنُ فيكدُ ُواملتمّردةُبالُشعوريّةُاإلرادةُالفالتةُاملرءُ 
 .(16ُ:17،ُبهاغافات جيتا)ُ.واإلستنارة

16. ُ ُالفكريّة ُاملثالّية ُيفُالتاريخُالبشريُّمنُهذ  ُحُ ُاملتجّسدة ُاتتحّدر  ائمنيُاهلندوسُوتتصّفىُعلىُنارُلصُّكاية 
ُكلُ  ،ُوكل ُاألساطريُلّون تُورىمتُدروبًاُوأشكااًلُخمتلفةُالّصوماحلكاياتُعّلمتُُالتجربةُالفرديّةُواجلماعّية.

ُواحدة ُُهلدفُ ُ،لتجربة ُُلتحقيقُ ُوواحد، ُواحد ُوصفوةُ ُوحدةُ : ُاجملاهدة ُُاألنا ُاملتعالية. ،ُالرامايانااألنا
كّلهاُجتدُُُ؛يداالفُ،احلكمّيةُاملقّدسةُفّسرانُالكتبُ ُتُ اللتنيُواألوبانيشادُكاألرانياكالحمّيتان،ُاملُوالماهابهراتا

ُطريًقاُُالّصوميفُ  ُيفُاملوتُوماُبعدُ ُوقدُتأّكدتُالعودةُ ُ؛11إىلُالبلوغُالّنهائّيُاملضمونُالنتائجتطهرييًّاُينفذ 
  واحلياةُالباقيةُعلىُاستنارةُأبديّة.ُوالنيرفاناُالموكشاحىتُاخلالصُالنهائّي،ُحيثُ

                                                 
11

ُككلمةُتعويذة،ُعبارةُتأّملّية،ُُالمانترا.ُ  ُكلمةُواحدة، ُاليتُيرّددهاُاليوغّيونُباستمرارُيفُعملّيةُاجرتارُوهذيذُمستمّرةُحىتُالنشوةُفاإلستنارة.OMُُمأو قدُتكونُيفُبعضُاألحيان
ُك.11ُ نُالقّوة.ُومنُيتأّملُيفُ"الرذاءُأكربُم:ُُاألوبانيشادماُتعّلمُألّنُاملتأّملُيفُالّصومُباحٌثُيفُجوهرُاألناُالوجوديّةُاليتُتتماهىُوماُبهُتترّذىُلتصري ُقّوًةُإراديًّةُوجتاوزيّةُالُمثيلُهلا

ُُإىلُأبعدُماُيصل هُالرذاء.ُ]....["ُيفُالعالُمنُطعامُوشراب.ُوميكنه،ُبفعلُإرادتهُاحلرّة،ُأنُيصلُ املنشودُحيصلُعلىُكّلُالرىنُُ،لبراهمنكرمزُُُ،الرذاء
 "Shandogya Upanishâd", dans Les Upanishâds, Source de sagesse, Traduit en français par S. Nityabodhânanda, 
Maisonneuve et Larose, 1997, p. 209 
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 وم على أرض الواقعالصّ 

ُيفُحيثّياتُ ُلكيُنروصُ  .17 ُيفُرُوُالّصومُأكثر ُنظرةٌُاهلندوسّي، ُاملتعّددة، ُالتعّبدية ُويفُمرتكزاته ُالكثرية ُزناماته
 .12ُحىتُاليوممعمواًلُهباُُوُ،وقائمةًُُشاملة،ُغريُحصريّةُوغريُكافيةُملمارساتُالُزالتُحمرتمةًُ

ُتعريفٌُدايةًُب ،ُُ ُُوحتليلٌُُالّصومبُسنسكرييتُّلروّي :ُ ُُالّصومطقسّي :ُُالبقاء"ُومعناهاUpavasaُُازاڤاپوأ  هو
ُڤ) ُ)ُبالقربُمنازا( ُاحلالُقدُتعينُ"اإلنوجادُيفُُ،"(اپأ و: ُاهللويفُهذ  ُومعهحضرة ُبالقربُمنه ُواملثولُ، ،

،ُوهذ ُهيُالرايةُالقصوىُاليتُيةُللذاتُاملتعّبدةالقبولُبامتصاصُالذاتُالكلُُّتعينُويفُحالةُاهلندوسُ؛"أمامه
،ُ،ُأوُممارسةُالرتكيزVrataُراتاڤ،ُالّصومُومنهاُنذرُ ُذورُ نُّالتأيتُديُعبُ التُ .ُمنُهذاُاملنطلقُحتّدثناُعنهاُأعال 

الُُوُ،يفُذاتهُغايةًُُالّصومهكذاُالُيكونُُوضبطُاحلواسُاخلمسُكماُيفُالتمارينُاليوغّية.ُالسيطرةُعلىُالذات
الرّاغبةُهاّمةُوأساسّيةُيفُعملّيةُصقلُالذاتُُحلقةٌُُبلُهوُ،عنُباقيُاملمارساتُمقطوعةًُُةستقلُ تقويّةُمُ ُممارسةًُ

ُباألقصىُوبالكلّية.

حسبُالرتتيبُالتقوّيُوالتقليدُاآلبائي.ُوإذاُُُبراهماشاريااملوافقةُلُُأناساكيانامنُتسمياتُالّصومُاألخرىُ
ُكّليًّا،ُُ،ولعالقتهاُبربامهنُا،يّ نًُعُ مُ ُاأوُسلوكًُُماُاتعينُتصرّفًُُشاراكانتُ ُبرامهانيًّا تكونُبالتايلُسلوًكاُأوُتصرّفًا

ُمباُهوُلربامهنُالكُ اعي،ُالسُّالسُُّتميّ زُ فوهيُعّفةُالسانيازينُاحلقيقّيني،ُُ،تقومُأساًساُعلىُكبحُالنفسُوالشهوة
ُلربامهنُ،دونُسوا  ُحييا ُلهتُ عفُ ُدُوقفُ ه،ُوقتعاليمهُورسومُ ُووفقُ ُ،ألنّه 13ُه ُالتفصيلُتتبّدىُمعالُ . ُمعُهذا

منُممارسةُُواليتُتفرتضُأكثرُ ُ،املؤمنُإىلُاحلالةُالّروحّيةُاملرجّوةُيفُترقيةُ ُسهمُ التقوىُاهلندوسّيةُاجلامعةُاليتُتُ 
ُتقويّةُواحدة.

ُكاملاملتعّددةُُالّصومننتقلُإىلُاخلاّصُوأشكالُُومُاهلندوسيُّهذاُالتوصيفُالعامُللصُُّعم .18  اليتُترتاوحُبنيُصوم

nityaُُنيتيا ُودائمُ: ُُ ُبعضُ حتّددُ ُزئيُّوصومُجُ ؛ وبنيُُ؛naimittikaُ نايميّتيكاالظروفُواملناسباتُاخلاّصة
ظرًاُنُ،بقدرُاإلمكانُناُمقتضبةًُحماولتُ كونُ.ُولكيُتkamya vrataُراتاڤكاميا ُ،حتقيقُرغبةُماُيفُسبيلصومُ

هذ ُاملعلوماتُُكانُعليناُأنُنضعُ ُُ،حبسبُوفاقُالنظامنيُالشمسّيُوالقمريُُّهانوتعّددُألُوُالّصوملكثرةُأنواعُ
ُيفُجدولُهوُالتايلُ:

ُ

                                                 
ُكانُهلاُتأثريُكبريُعلىُحياةُاهلندوسُبشكلُعام.ُوهوُيعطيناُيفُالفصلُاخلامسُماُيكفيُلكيُتتكّونُ.ُ 12 عندناُرؤيةُواضحةُملمارساتُالصومُالُشّكُيفُأنُتعاليمُمانوُوشرائعه

ُكتعويأواليتُت ُكفروضُأو :5ُلهُعليهُأنُيستحّمُويصومُطيلةُالنهار.ُ)ساءُاحٌدُإىلُأكربُمنهُأوُقّللُيفُاحرتامهُأثلُعلىُذلكُ:ُإذُمضُتطهرييُوتكفرييُعنُذّلةُما.ُيتُيفُغالبّيتها
ُكافُلكيُتتمّجدُيفُالسماء215 ُكانتُمطيعةُلرجلهاُوهذا ُ(5ُ:155.ُ)(.ُباملقابلُجندُعند ُتعليًماُخاصًّاُبالنساء،ُفهذ ُاألخريةُت عفىُمنُالصومُإذا

Lois de Manou, Traduction G. STREHLY, ERNEST, LEROUX, ÉDITEUR, 1893 
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. The Mahabharata, Santi Parva, Section CCXXI, Translated by Sri Kisari Mohan Ganguli 
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 زنامة الهندوسّية العاّمةو أنواع الّصوم حسب الر 
 

 الفائدة  الممارسات  الوقت اإلهداء  نوع الّصوم

ُكّلُيومُ:nityaُُنيتيا 
 ودائمُُكاملٌُوهوُصومُُ

ُكاملُأوُلشهرُأوُدائًماقدُيكونُلي كثرُمنُإلهأل بالُُ،وم
 حدود،ُ

االنقطاعُعنُبعضُأنواعُالطعامُبصورةُدائمةُوهنائّيةُ
 عمُمنُآهلةُمعنّيةُبالطلبمعُتركيزُعلىُطلبُالنُّ

ُكالصّحة عمُوطلبُالنُُّ،النجاجُيفُأمرُحمّدد
أوُالنجاحُُ،ائمةُللحصولُعلىُعملُجّيدالدُّ

 يفُاألعمالُوخباّصةُيفُالزواج

:ُجزئّيnaimittikaُُنايميّتيكا 
حتّدد ُبعضُالظروفُواملناسباتُ

 اخلاّصةُ

الوقتُمرتبطُباالحتفالّيةُاملذكورةُواليتُترتاوحُ ليسُهناكُمنُإلهُمعنّيُ
ُكاملبنيُيومُوثالثةُأيُّ  امُأوُحىتُشهر

وهذاُهوُاألكثرُرواًجاُلتعّلقهُمبناسباتُاحتفالّيةُ
 معّينة،ُأعيادُتّصُاآلهلة

أدناسُعملُمشنيُارتكبهُللتطهريُمنُأّوالًُ
كارماُعمالُالألتطهريُمنُكّلُلاملؤمن.ُومنُمثُ

 إىلُاملاّدةُأوُالّرغباتُاألساسّيةُاليتُتشدُّ

:ُصومkamya vrataُُُراتاڤكاميا 
 حمّددةيفُسبيلُحتقيقُرغبةُماُ

هذاُالّصومُيرتبطُأيًضاُباملناسبةُاخلاّصةُوقدُ ليسُهناكُمنُإلهُمعنّيُ
عيًّا.ُمنُبينهاُالّصومُهنارُيكونُفرديًّاُأوُمجا

 امُعنُالطعامُاإلثننيُواالنقطاعُالتُّ

قدُيكونُغالًباُيفُاالنقطاعُعنُبعضُالطّيباتُأوُ
 املآكلُاملعّينةُيفُسبيلُحتقيقُاألمنيةُاملختارة

 الصّحةُُوحتقيقُالنظافة،ُالشعبّية،ُ

 Ekadasiُُُإكاداسي

 )إنّهُاليومُاحلاديُعشرُمنُكّلُشهر(
عندُغالبّيةُاألكثرُرواًجاُوهوُالّصومُ

والذيُيأخذُرونًقاُخاصًّاُاهلندوسُ
 امُاألسبوعحسبُوفاقُحدوثهُيفُأيُّ

 حبسبُوفاقُالطبقةُأوُالعبادة
 لتكرميُُوُيشنوڤإللهُي هدىُل:ُُأماالكي

 )نوعُمنُاحلمضّيات(شجرةُأماالكيُ

 الكشميوُيشنوڤ:ُُأنّادا 

ُكاملُ  هنار

ُمّرتانُيفُالشهرُالقمرّيُ
 يُشباطُوآذار(ُفرتةُشهرُ )يفُأماالكي 

 يُآبُوأيلول()يفُفرتةُشهرُ ُأنّادا 

كّلّيُعنُالطعامُواملاءُهنارًا،ُصالةُوتأّمالتُُُانقطاعٌُ
لياًل.ُ)ي سمحُيفُبعضُاحلاالتُواألمكنةُبتناولُوجبةُ

نعُاحلبوبُمنًعاُباتًّواحدةُإّماُظهرًاُأوُمساًءُولكنُ  (امت 

ارساٌتُإذاُصادفُاحلاديُعشرُهنارُمخيسُو جبتُمم
ُوصلواتُوطقوسُخاّصة

 ُأماالكي  قرابنيُلهُولشجرةتقدمةُُوُفيشنوزيارة 

ميحوُاخلطاياُويطّهرُالروح،ُيرّوضُاجلسدُ
ُويساعدُعلىُاألعمالُالصاحلة

 Mokshadaُموكشادا إكاداسيُمع
Ekadashiُُيسعىُاملؤمنُللوصولُإىل

 موكشا:ُُلُواإلستنارةرُالكامالتحرُّ

)الصّبُبرأسGaneshaُُُغانيشا ي هدىُلإللهُ لُالقمر()اكتماPurnimaُبورنيما  
ُكإبنُ ،ُإلهُاحلكمة،ُالفطنةُوالذكاءُشيفافيل(.

 وبالنتيجةُإنّهُشفيعُاملرّبني

يفُاليومُالرابعُالذيُيليُاكتمالُالقمرُحيثُ
ويسّمىُُيكونُالقمرُيفُأهبىُضيائه

Sankashti Chaturti vrat 

امُطيلةُالنهارُي فّضلُالبعضُانقطاًعاُتاًماُعنُالطع
 بينماُالبعضُاآلخرُينقطعونُجزئيًّا

ثالثاءُفهذاُيعينُأنُُُّهُهنارُ حدوثُ ُعُ إذاُوق
اخلرياتُممكنة،ُخباّصةُالسعادةُوالنجاحُيفُ كلُّ

 األعمال

 الّصوم في بعض اإلحتفاالت :

  -Navaratriنافاراتري 

  –Shivratriُُشيفراتري

 Karwa Shawthُكار و ا شاوث  

يصومُفيهُالبعضُتسعةُأيامُُاراترينافاحتفالُ 
 متتالية
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Ravivarُُرافيفار
Chhath Puja Vrat 

  األحد الشمسSuryaُُُُلسوريام هدىُ
 

 هلذاُاليومُلونُاألساسيُّاألمحرُهوُالُّ

ُالغانجخباّصة،ُيفُميا ُتنظيفُاجلسدُأوُاالستحمامُ
 قبلُالفجر

راساتُلتحقيقُالّنصرُوالنجاحُوبدايةُالدُّ
يعتقدُاملؤمنونُأّنُهذاُالّصومُالفيديّة.ُُو

،ُخباّصةُيفُيساعدهمُعلىُحتقيقُكّلُرغباهتم
 العائلة

 أوSomvarُُُسومفار  
Somavrata 

القمرُولإللهShandraُُُلشاندرا  م هدىُ
 Shivaُشيفا 

ُالصائمونُيفُهذاُاليومُأيًضاُ غانيشا  يذك ر 
Ganesha ُ 

دُاملريبُيبدأُالّصومُمعُشروقُالشمسُوينتهيُعن اإلثنين 
 باإلمكانُتناولُالطعامُفقطُبعدُصالةُاملساءُ

 

وحّية.ُتعتقدُالفتياتُمنُأجلُكّلُاخلراتُالرُّ
؛ُُكرميُالعازباتُأنّهُبالّصومُحيصلنُعلىُزوجُُ

كماُيساعدُاملتزّوجاتُعلىُحياةُزوجّيةُ
 ناجحةُ

،ُوشري كارتيكياMarsُُُالمّريخم هدىُإىلُ Mangalvarُُمانغ لفار 
لهانومان  ةُاحلرب،ُخباّصةُوآلهلُُلشيفا

Hanuman  ُوهوُابنُاإللهُُالرامايانا)بطل
 الريحُاملتجّسدُعلىُشكلُقردُويّفُوخملص(

ُكماُيقّدمونُالزهورُاحلمريلبسُاملؤمنونُالُّ الثالثاء  لونُاألمحر

الطعامُالوحيدُاملسموحُهوُالطحنيُاملمزوجُبقليلُمنُ
 مسحوقُالسّكرُالنبايت

 وللصّحةُاجلّيدةلإلنتصارُ،ُللوالدةُ

همُعلىُيساعدُ ُهانومانويعتقدُاملؤمنونُأنُ
 تّطيُمصاعبُاحلياة

 Mercury عطارد م هدىُإىلُ  Budhvarار  ڤبوذ

 شيفا واإلله

ي سمحُبالطعامُمّرةُواحدةُإًماُيفُفرتةُبعدُالظهرُأوُيفُ األربعاء
 املساء

ةُحُيفُاألعمال.ُميارسهُخاصُّجُاللرتبيةُوالنُّ
 حياهتماُالزوجّيةنُلنجاحُاالزوج

وبالطبعُإىلJupiterُُُُالم شتري  م هدىُإىلُ  Brhaspativarُبرهاسباتيفار 

  Vishnuيشنو  ڤاإللهُ

لونُاألساسّيُهوُاألصفر،ُوي سمحُبتناولُطعامُالُّ الخميس
لونُمنُدونُملح.ُيصّليُالبعضُإىلُشجرةُأصفرُالُّ

 املوزُيفُهذاُالنهارُوميتنعونُعنُأكلُمثارها

 ةُوالتحصيلُالعلميُوللحياةُالرغيدةللرتبي

وخباّصةُإىلُاآلهلةVenusُُُُالزهرة م هدىُإىلُ  Shukravarُشوكرافار
الكشمي   وغالًباُتذكر  Shaktiشاكتي  األمُ

Lakshmi  آهلةُالصّحة 

ينتهيُالّصومُفقطُعندُالرروبُحيثُي سمحُبتناولُ الجمعة
 ُطعامُواحدُأساسهُاحلليب

 نُاألمحرويلبسُاملؤمنونُاللُو

ألجلُاالزدهار،ُالزواجُالناجحُواحلياةُالعائلّيةُ
 املتناغمةُووفرةُاخلرياتُاملاديّة

يفُهذاُالنهارُيقّدمُاملؤمنونُإعاناتُإىلُاملعوزينُمنُ السبت Saturnُُز ح ل م هدىُإىلُ Shanivarُ شانيفار
لباسُاسود،ُقطعُنقديّة،ُىمنُوزيوتُوغريهاُمنُاملوادُ

 مكانُتناولُالطعامُبعدُصالةُاملساءباإل.ُالرذائّية

 واحلياةُالطويلةُز حل يلتمسُن ع م

Ayurvedaُُُأيورفيداوجهةُنظرُ
 الّصومُوسيلة/  ممارساتُيوغّيةُطبّ ّية

 Shamanaُشامانا عالجّيةُ:

ليسُمنُإهداءُعامُبلُعماًلُمبقتضياتُالصّحةُ
ُهيُقابلةُالدعاءُالكشميالعاّمة.ُوقدُتكونُ

حدُأوُلثالثةُأيام،ُلسبعةُقدُيكونُليومُوا
 حىتُالعشرة

حمّددُيعتمدُغالًباُعلىُعصريُالفاكهةُُنظامُغذائيُّ
 والزهوراتُاملتنّوعةُحسبُوفاقُاحلاجةُاجلسديّة

ُاآملتطهريُاجلسمُمنُبعضُالّرواسبُاملسّممةُ
amaُوإعادةُُ،غريُالقابلةُللهضمُأوُللشفاء

 تنشيطُاخلالياُواألعضاء
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املتديّنُبالفطرةُواليتُُاهلندوسيُُّروحانّيةُ ُالعباداتُالتقويّةُاليتُمتيّ زُ ت ضافُإىلُمنُالصومُُأكثرُمنُأربعنيُنوًعا .19
ُتربطُ  ُعُ ه ُهبا.ضويًّا ُاحمليطة ُوباألفالك ُاألم ُاُباألرض ُبأشكال ُاملتنّوعة ُاجملموعة ُهذ  ُخالل حتفاالتُالمن

ُأنُنرسُ ُهمُالثقايفُّقدماتُمنُخرياتُاألرضُوتقاليدُاآلباءُوتراثُ وصنوفُالتُّ ُصورةُ والفيّنُوالّروحي،ُميكننا ُم 
ُإرادت هُالطّيبةُأمامُمرآةُالذاتُالكلّيةُلتستمّرُلعبةُ  عكسُاألضواءُيفُمسريةُاحلّجُالدائمة،ُُاملؤمنُالذيُيضع 

تتعّددُاآلهلةُُ،ُحىتُتتّمُعملّيةُاإلنصهارُبالكّل.هنر،ُومنُهنرُإىلُشجرة،ُومنُشجرةُإىلُمعبدمنُمعبدُإىلُ
 .واحدةُوهيُبانتظارُتساميُاجلميعُالطرق،ُوتتمايزُاملمارساتُبينماُالذاتُالكلّيةُوتتلف

 يخاتمة

ُُو .21 ُالعابدُالزاهدُاملرتّفعُعنُالذاتُُ(4و2ُُو1:1ُ)ُا أوبانيشاديكو ندلمايفُيفُاخلتامُقراءة ُطّورتهُخمّيلة وما
 :ُُالفرديّة

ُالرُّ" ُمجيال ُواحدة، ُعلىُشجرة ُحيطّان ُاعصفوران ُيف ُزميالن ُأزليّانلكُ يش، ُرفيقان ُالواحدُ ُدن، ُمثارُُيأكلُ ُ؛ من
 رفيقه.ُيفُالُيأكل،ُبلُحيّدقُ ُيخر  اآلالشجرةُالطيّبة،ُو

ُعصفورٌُُنفسُ  ُجيالسُاهللُاإلنسان ُاحلياة، ُشجرة ُيُ،على ُعذوبته ُوألنُُّهيمُ ويف ُحاله، ُمنقوصُ وينسى العظمة،ُُه
تهُيفُماُيرى،ُوينأىُ،ُحىتُيدركُعظمُ الحبيبوُدالسيّ ،ُاآليخرماُأنُيرىُهذاُُ،فهوُتائه.ُولكنُ،سىاألُيتمّلكهُ 

 عنه.ُاحلزنُ 

ُ مُّل ُالرّائي ُيرى ُ توّشح  الما ُوالسّيد  بالّذهب، ُاألعمالُُصاحب  ُ،الّروح  ،  Matrice du)ُبراهماُرحمُ ُ،كّل
Brahman) ُحىتُالتساويُاألقصى.منّزهةُُنفًساُوفضيلة،ُويرتفعُ ُعنُجناحيهُخطيئةًُُ،ُعندهاُينفض 

ُمناضلُومُ ُوُةيربُ،األناُ هذ ُكّل ُُبُ كسُ ت ُُسابق،تمكافأة ُوضبطُالنفس. ُبعيشُُحُ ربُ تُ باحلّق ُوشاملة، ُكاملة مبعرفة
ُ".يتأّملونُيفُهنايةُالضعفُالبشريُُّّنُالذينُيبحثونُويكّدون،ُأوجلّي،ُيفُاجلسدُالباطينُُّهُواضحٌُإهلّي،ُألنُّ

ُ ُيتأّمل،ُيصريُ عندما ُفيه ُإميانهُاملرءُما ُكانُمنُطبيعة ُهاغافات جيتاب)ُوما يسموُإىلُمرتبةُ،ُُ(17/3،
ُالسعيدةالنُّ ُالظلُُّ،هاية ُويحيثُيندثر ُبهاغافات جيتا)ُالذوقُ ُضمحلُّ، بشعاعُُالعيونُ وتتلّونُُ(2/59،

ُجوع هُارتياًحايفُغمارُالُيفُالذاتُالكلّية،ُهائمٌُُمّتحدٌُُمتأّملٌُُاألبديّة. ،ًُعاُفائًضاب ُ وشُ ُّنور،ُحيّولُالصائم 
ُكيفُُالرذاءُالشعشعاينُاليتُتكفيُحياةُ ُمقولةُ ُفيثّبتُ  ُشّعةمعُمتطّلباتُاألُلوُتكّيفُهذاُاجلسدُ ُواجلسد.

ُكّلُاألجسادُُوُ؟ُهُهبديرُاألنوارُاحملييةوضّجتُعروقُ ُ،ماويّةالسُّ ُدميومةُهذ ُاألنوارُتدفّ ق هاُالواسعُعلى سر 
 ب.رتّددُوصمتُالرتاتُاليتُالمانترااملصقولةُاحلواسُعلىُوقعُُ،املريدة

 

ُيوحناُعقيقي
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