
 )٢٠٠٣جديد (وراء الوهم والشك 

 المقدمة
 الحكمة أنواع من العديد هناك بالطبع، .أصل كلمة فلسفة في حد ذاتها من الكلمة اليونانية فيالسوفيا التي تعني حب الحكمة

 .ةواقعيوال التجربة ومعنى يةقطعال بالطبيعة المتعلقة باألسئلة دمحد بشكل تهتم حال، أية على الفلسفة،. والمعرفة

إلى السماء النظر عند يصدر هذا التساؤل  ربما.  الوجودغرضعن  آلخر، وقت مننتساءل  ناألن فالسفة، جميعنا ،من ذاك الوجه

نا أاصابني  لماذا":ونسأل ما إنجازب خفقن أو شيئاً نفقد  عندمااإلحباطب حساس اصدر مني ربما أو. لنجومفي الليل ورؤية تصاف ا

 هل ي،نتسمعهل  اهللا،":نسأل لذا. ألنفسناما نطلب  على يحصلون خرين االبأن نرى. هيعل نحصل وال اهللا، من شيئاً نطلب. "؟بالذات

مبنى نبني عليه  عن نبحث ".؟ يا ربيعلفأ أن يجب ماذا":لءونتسا الحياة، في صعب يارواجه بخن ربما أو "هناك؟ حقاًموجود  أنت

 يءش أي هناك هل دائم؟ هو الما":لءنتسا ونحن. فجأة يختفيما  نصبأو م القة مثل عياً وباق كان يبدو لنا صلباًشيئاً نجد أو  ماقرار

هل يوجد منطق ":على نحو ال نستطيع فهمه، ونتساءل حولنا تحدث شياء االنرىو اننا أ "؟حقاًعتماد عليه  االيمكنني العالم هذا في

كل ". هل تعلم بما تقول؟":نا، ونتبين انه ال يدري ماذا يقول ونسألهتبرير نفسه ل إلى  يسعىأو نسمع احداً" وراء كل ما يدور حولي؟

 .سئلة التي تطرأ على بالنا عن علم أو دون علم هي اسئلة فلسفية االهذه

يتناول بالدراسة . المنطقول هو  اال. المنطق وماوراء الطبيعة ونظرية المعرفة واألخالق:فروع أربعة إلى تقليديا الفلسفةتقسم 

المثال المستخدم في المحاكمة . طرائق المحاكمة العقلية؛ يستكشف كيفيات التمييز بين المحاكمة القويمة والمحاكمة السقيمةمبادئ و

يتمثل البرهان في جملة من الحجج تسمى مقدمات، وهذه تقترن بحجة أخرى تسمى النتائج التي من . ستدالل االُيسمَّى البرهان أو

ماوراء هو  الثاني الفرع. لنتائج، بعكس البرهان الضعيفاسند هو البرهان القوي . مات أو تنبثق عنهاالمقد إلى المفروض أن تستند

 نظريةهو  الثالث الفرع. ءشيا االساسية، كما يدرس ماهية اال علم يدرس الواقع والوجود من حيث طبيعتهما،)الميتافيزيقا(الطبيعة 

 العالمات الدالة على  هي ما:تية االسئلة اال نظرية المعرفة تطرح أمثال.الهاتحدد طبيعة المعرفة وأساسها ومج التي معرفةال

الحقيقة، وكيف يمكن أن نعرف الصواب والخطأ؟ هل هناك أنواع هي المعرفة الصادقة من أجل تمييزها عن المعرفة الكاذبة؟ ما 

ز بين صواب والخطأ، وتمي تدرس طبيعة الخالق، االهو الرابع والفرع مختلفة من المعرفة؟ وهل لكل واحدة منها ُحجج وخصائص؟

 . والجمالبداع، وكذا في المبادئ التي يقوم عليها الفّن االيبحث فيالذي  ،أيضاً الجمال علم فرع هذا نيتضم. الخير والشر

 الذي الفردي، مينالتخ على الغربية الفلسفة عتمدت اجوبة؟ االنجد كيف لكن. رأينا كما كثيرة أسئلةجاالت تطرأ الم هذه كل في

 وعقولنا ة،معيب اسناوح ذلك، مع. بهام االبقدر كبير من تتركنا الطريقة هذه لكن. بعقولنا مهيقيتوحواسنا  من الدليل أخذتعلق بي

ستنتاج  إلى افيلسوف كليميل  رات،المتغي هذه بكل. علم بشيء نجهل به زعم أو عالخدا إلى والنزعة أخط والللوهمعرضة 

دالء برأي  اال ال يستطيع أن يبرز في الفلسفة دون اإلنسانأن يبدو الحقيقة، في. ساسية االالمسائل عن جوبة االمن فةمختل مجموعة

 الفلسفة دراسةجعل ي أن يمكن غربيال يخالتار أنحاء كافة في للفلسفاتالتجديد الدائم  هذا. مخالف جوهرياً عن الفالسفة السابقين

 أكثرعن  عملية أجوبة إليجاد بل ثقافية لعبةلمجرد ممارسة  ليس الفالسفة ستشيرونمن يل خصوصاً ،درجة كبيرة إلى ةحبطم

 . المحيرة في الحياةسئلةاال

طريقة العلم  :الحقيقة إلى لصتولل ينليسب قديمةال الهند في ديةِڤالـ حضارةال فالسفة نّيتب. الفلسفة إلى أخرى نظرة هناكلكن 

 فالسفةأدرك ال. التخمين وهي عموماً يةلصعودالطريقة ا الغربيون الفالسفةيتبنى .  النازلةى هي الطريقةواآلخر ،الصعودية

انهم . علم يقيني وراء الوهم والشك بسبب قصور المدارك الحسية والعقلية إلى  أن من يتبنى هذه الطريقة لن يتوصل مطلقاًِڤديونالـ

نما هو استالم  اسئلة القطعية االل الوحيد للحصول على اجوبة يقينية عنيالسب أن ِڤديونقبل الفالسفة الـ. يفضلون الطريقة النازلة

 .العلم النازل من الفطنة العظمى التي نشهدها بمداركنا الحسية

التخمين  إلى تعديله وال حاجة إلى ال حاجة.  ينزل عبر حلقة من السادة الروحيين منذ بداية الخلقكِْرشَْنهذا العلم الصادر عن 

مريده وهكذا  إلى مريده الذي يسلمه بدوره إلى قتصار على تسليم هذا العلم االواجب السيد الروحي هو. هو علم كامل. حوله

 .هذا العلم وراء الوهم والشك ألنه ليس منتوج مدارك حسية وعقلية معيبة. دواليك

ره بالمنطق وتبين فوقيته على النتائج المناقضة يمكننا اختبا. عمى اال وال باإليمانقبول العلم بالطريقة النازلة ليس دوغمائياً

 ْبَهكْتي(طريقة التتيم بحب اهللا . لمة من الطريق النازلت يمكننا التحقق من الحقائق المس،يُّوچاوبممارسة الـ. المستخلصة بالتخمين

 .هي الدرب الموصى لهذا العصر) يُّوچا



 ْسوامّي دانْتَِڤ ْبَهكْتي . سي.أي كان رحمته الربانية كِْرشَْناد الروحيين من سي االالسيد الروحي البارز في خط خيرة، االوقات االفي

  ونتائجها فيِڤدية بنشر سبل الفلسفة الـطْهاكوَر تّيڤََسيدّْهانْتَ َسَرْس ْبَهكْتي سيده الروحي رحمته الربانية  الذي أمرهْپَرْبهوپاَد

 .رضاال

 المحادثات،مسجلة من  سلسلة في. ِڤديةالـ فلسفةال ضوء على الغربية الفلسفة تحليل اَدشْرۤيَل ْپَرْبهوپقرر  السبعينات، أوائل في

 من البارزين، الغربيين الفالسفة ليماتع من ختارات مشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد لىع شْۤياَمسونَْدَر داَس و ڤَ داَسْچرۤيَهياعرض مريداه العالمين 

 .المحادثات تلك إلى مستند "وراء الوهم والشك"كتاب . عليها هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْبتعليق و نج،وي كارل إلى سقراط

مجلدات  واكتب هنا،المذكورين الغرب فالسفة  أبرزذ أن  االغربية لفلسفةل شاملة معالجةعرض ي  ال"وراء الوهم والشك"كتاب  

باهرة من النظرات النافذة في  سلسلة ناه هستجد ما. يرسم وجهة نظر عالمية أصلية الذي الفكر من اًمعقّد اًنظامو وخلق ةضخم

 وجهة لىع سقراط تراضعإل شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدتصفيق على ستطلع . يُّوچا ْبَهكْتي أسسيعرض  شاملموجز و البارزة أفكارهمبعض 

أن ": يعلن سقراط حيثوالخطأ لصواب واإلدعاء بعدم وجود مقياس مطلق ل-ةنسبي خالقية االلمبادىءالمنادية بأن ا السفسطائيين نظر

شْرۤيَل تزود  أفالطون جمهورية من مقتطفات .وسيلتها حويوض يوافق شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد. "وحهنسان هو العناية برلإل على االالواجب

حظ يال. الذعال النقد بعض باإلنسانو اهللاحول  أرسطو تخميناتتصاب  بينما جتماعي، االِڤديالـ نظامال لتوضيحذريعة  ْپَرْبهوپاَد

بأن  يشير هكنل بالتناسخ يتعلّقوال سيما فيما  المسيحيةباطنية ال وأب أوريجين وأفكار ِڤديةالـ نظرال وجهةبين  شابه تشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 براهينعلى  قايصد هلكن سخيف التناسخ بأن أوغسطين بيان سخافة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديظهر . اخطأ بالظن بحداثة النفس أوريجين

 حلامراعلى  فيانه  كتب عندما تم وجهأمصيباً على  كان كيركيجاردان  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد يقول. اهللا وجودعلى  الخمسةني أكوي

 أوصى. عظيمة معاناة تستلزمالحقيقية  الدينية بأن الحياة أصر عندما اًخطئم كان هلكن ،ةكليبال ويطيعه هللا يسلم الفرد لحياةا

 عليه بأن شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديعقب  ؛ڤاَننيْرإرادة من اجل تحقيق و رغبةهالك كل  اهو الحقيقية السعادةى  إلالطريقبأن  شوبينهاور

 تهملنواع  االالتنديد ألن نظرية نشوء بعض داروين تلقىي. المادةالواجب هو تصفيتها من عنايتها بوواإلرادة مالزمة للنفس  رغبةال

وهذا ما دفع  ،"عظم االللعدد عظم االخيرال "كانميل  ستيوارت جون التي قال بها النفعوية سفةفلال شعار. عانو االأصل في اهللا دور

 في لحادية االماركسفلسفة  السوفيتي تحادأن يلقي اال قبل عقدان. "عظم؟ االهو الخير ما ريقر من":لؤاس إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 هللاأن الملك بالتشديد  المنادي بأن الملك للدولة الشيوعي المذهب في القاتل العيبلى  إشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديشير  ريخ،االت قمامة صندوق

 يوضح .أحدال يتكل على والذي قهر شهواته بالكلية ) سوبرمان( الفائق  اإلنساننيتشه مجد. خدمته في شيء كلمما يوجب بذل 

شْرۤيَل يوضح  فرويد،من جهة . ة التي فهمت اتكالها التام على اهللا بالكليةالمحققالنفس هو  الحقيقي سوبرمان ان شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 هو تعريف ذاته مشاكله بأن أساس المريضيعترف  مالم ليس سوى مسكنات فعال نفسيال تحليلالغوث الذي يحققه البأن  ْپَرْبهوپاَد

ان اهللا سلط لتغف هاألن ةشيطاني سارتر وجوديةأن  ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَريصرح  ،ْبهَچڤَْد چۤيتامن  قتباسباإل. اهللا نغربته عو بالبدن المادي

 سيرة من البيان لهذا شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديصفق  ،أخيراً. عبثي عالم في عبثاً كافحي" الفائدة عديمةشهوة "  اإلنسانووجوده وتعلن أن

لم يجد  نججو الحظ، لسوء". معنى وبال ماقةح شيء كل ال يهم سوى مشيئته وإال هللا؛ يجب أن يكون متروكاً":الذاتية نججو كارل

 .على يده كِْرشَْنذكر بعلم ال مؤهل يتلقى چورو

تيح لنا ي ،شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد  التي خلفها لناكتبسائر ال من العديدكتاب وراء الوهم والشك و. نجوج الّدكتور حظ وءسحظنا ال يعادل 

 .ناجحة حياتنا وجعل كِْرشَْن ذكر وأهداف ممارسة وفلسفة تعلّم

 الفصل االول
 سقراط

 كان هنبأ كانت المشكلة. بمثابة مفسداً للشباب إليه  الذين نظرواالقديمة أثينا زعماء جنب في شوكة كان) ؟٣٩٩-؟٤٧٠ (سقراط

.  خصوصاًأفالطون وطالبه إلى الروح هذه نقلو تقوى، والشجاعة والعدالةللفضائل مثل ال موضوعي فهمعن  بحثه في اًعنيد

 متحان الذاتإباإلنشغال ب ستماع إلى االكل من يأنس فيه ميالً إلى تحدث. ةدولال آلهة أهملانه  الزعماء اجمع ،بمجرى الوقتو

 هنا أن معرفة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديوضح  يعني؟ ماذا لكن "اعرف ذاتك" سقراط أمر عن اليوم، حتى الكثير معُس. بأرواحهم اإلهتمامو

 . بالضرورةكِْرشَْنلذات العليا الذات تعني معرفة ا

هي  والزيف والحقيقة والخطأ الصوابقاييس مقالوا بأن  نيذالوهم جماعة من المنظرين ، شدةب نيالسفسطائي سقراط عارض :مريد

بوجود  اًعمقتن بدا خرى، االالناحية من سقراط،. جتماعية االعراف االأو الفردي الرأيبالكلية ألن مسندها الوحيد هو  ةنسبيمقاييس 

 .شّك أدنى وبدون واضح بشكل تهاعرفم يمكن رأي،الوالمحض  تخمينوراء ال مطلقة، عامة) أو خير(حقيقة 



 هو الكمال العظيم وتكون كِْرشَْن .ظيملعوالحق المطلق ا انالسلط كِْرشَْننحن نسلم باهللا،  جهتنا، من. مصيباً كان :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ذاك هو .  هي فلسفة دينية من وجه عنايتها بتنفيذ أوامر اهللاكِْرشَْنفلسفة حركة ذكر . هذا هو موقفنا. ئم معهالفلسفة كاملة عندما تتال

 هو شكل آخر من الخداع ختلق أن الدين المشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . لاتصنيع الدين مح. جوهر الدين وصفوته

 .)ْدَهْرَم-ڤَكايت(

 وامر نكون نعمل بـ االأوامر اهللا وإذا عملنا بتلك إلى  تشيرْدَهْرَمكلمة . ْپَرنۤيتَْم-ڤَتَْچْدَهْرَمْم تو ساكْشاْد ْبَه :وه ساسي االمبدأنا

يمكن للذين ليست لديهم أدنى فكرة عن . كمالنا يكمن بطاعة أوامر اهللا بالكلية. الدولة هي التي تصدر القوانين وليس المواطن. ْدَهْرَم

 . وأوامره تصنيع أديانهم لكن ديننا مختلفاهللا

 من العدل وأ ة والتقوى والشجاعذاتضبط المثل  معينة ة اخالقيةلفضيفهم جوهر  إلى عادة التوصل تنشد ةسقراطيالطريقة ال :مريد

ثبات ان  االحاول. عامةات الكثر من مجرد قائمة من التعريف أسقراط انشاءأراد . تساق للكمال واالة المقترحاتخالل دراسة التعريف

الحياة  غاية . وحيدوجود خير مطلقوحي بتفضائل ال ةوحدلذا، . سائر الفضائل تختلف عن عمق، الب ها، عند فهمة معينةي فضيلأ

 لذاته من وجه أنه محققاًسيكون الخير تلك  ةمعرفوكل من بلغ . المطلقتحقيق هذا الخير  إلى رتقاء بالفطنة االي سقراط هعند

 سقراط هوالخير المطلق الوحيد عند . لحكمةاسليمة أو أو  ةحالة صحييحقق حقق الخير من قيل ان  .خفاق ا الخير بدونسيفعل

 ".ةالمعرف"

 ؟ّيچ يُّواَنۤيْچهل كان سقراط من عداد 

ْبهَچڤَْد في  كِْرشَْنيقول . ةبعد والدات غزير مونيتدنو من الـحقيقة البيد ان . )موني (اً كبيراًسقراط كان مفكر :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)١٩\٧ (چۤيتا

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو

 اِتىي ْپَرَپْدْمڤاْن ماْچۤيانَ

 يتإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم

  دوْرلَْبَهه-ما سو تْا َمهـَس

مجيدة  الذاتالهذه  مثل.  وكل وجودعالماً أنني علّة كل العلل ،يحكيم الحقيقي لالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد"

 ".نادرة الوجود

لعلمهم  ذلك دون تبصر لكن ونفعلي ال. كِْرشَْنون لـسلمزيرة يات غ وبعد والد،)ڤاْنْچۤيانا(ون بالعقالء اشخاص مثل سقراط يعرف

 وسلمنا له كِْرشَْنلكن طريقة البحث الذاتي عن العلم تستغرق وقتاً وإذا صدقنا تعاليم . بأن شخصية اهللا العزيز هو فياض الوجود

 .فسنوفر الوقت ووالدات غزيرة

علومات قحام م اطريقمن العلم بالخير  إلى النفس ال تستطيع التوصلال ان وق. على طريقته القيام بعمل الدايةسقراط  يطلق :مريد

. لد الحقيقةو حتى تالنفس ثوحالتوجيه والتشجيع المعلم هو غل اش. هااخلنهاض ذلك العلم من د ايتعينبل . من مصدر خارجي

نوع من التذكر أو  سوى في الواقعست فلي الحقيقة من ذاتها، خراجعلى اقادرة  نفساللما ان وحي ت سقراطيةطريقة اللذلك، 

مفهومة بمثابة شيء (نفس ان ال يعنيمما ها ت ونسيةالمعرفان النفس كانت حاصلة على ال بد من فمر كذلك،  االذا كان ا.الذكرى

 .أعمار كثيرة وهي في الواقع خالدةوجود من خالل متواصلة ال) الذاكرةيتعلق بالفطنة و

 ويجب ن بحجاب مادي االلكنها محجبة أيضاً ةأبدي الحواسوفالفطنة والعقل  ة،أبدي نفسال أنما ل .ةأبدي نفسال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ِڤَن َپَرتْ-تَتْ :َپنْتْشَراتَْر ناَرَدهذا ما جاء في . حالما يتم غسل هذا الحجاب المادي سيخرج العقل والفطنة والحواس الباقية. تصفيتها

 تْشايتَنْياقال . َمنْتَْر - َمها كِْرشَْن َهِرى هحيسبتالرب و إلى تصال الفرد بالخدمة الودية العلية التصفية عندتحدث عملية ا. نيْرَملَْم

 نحن .جميع المفاهيم السيئة تصدر من سوء فهم الفرد لطبيعته وصلته باهللا). ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-تِْشتُو( يجب تصفية القلب :َرْبهوْپَمها

مقامنا . ماۤياهذا هو . شيء زائل إلى ن االاهللا في السابق لكننا نقضي الخدمة إلى قضينا الخدمة. نا نسينا ذلكلكنهباء نور اهللا 

 سياسي، مفكر، شاعر أو دورنحن نعمل في العالم المادي بسعات متفاوتة ب. البنيوي هو قضاء الخدمة سواء أكنا محررين أم رهائن

ننا من الفكاك من ، فإن واجبنا يمكّكِْرشَْنعندما نقوم بواجبنا ابتغاء تنمية ذكر . كِْرشَْنقطعنا عن ذا ان اماۤيالكن كل هذا . ما شابه ذلك

 .هذه العبودية

مهمة  سقراطحمل ". لك حقيقيما تصدقه ":ثانية السفسطائيينالتي علمها  ةيالنسبرواج  الحاضر الوقت فيأننا نجد  مثيرمن ال :مريد

 من واجب كل فردوبائنة عن النسبي  مطلقة حقيقةضرورة وجود  القوية بالحججثبات  إلى االاعياًس ة،بشدمناهضة لهذا الموقف 

 .قرار بذلك بشكل قطعياال



 إلى  متفاوتة النسبةالنسبيةائق والحق جميع الحقائق النسبية واحدة، إلى المطلق الحقنسبة . أيضاً هعلفن ما ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 العالم بدوي. نسبية حقيقة المادي والعالم ،اهللاعظم وهو  اال هي الخيرالتي المطلقة، الحقيقة على تعتمد النسبية قةالحقي. بعضها البعض

 الشمس، نع مستقال ليس نعكاس االذلك لكن. الماءبعض الضوء على سطح  الشمس نعكاس ايبعث كما اهللا،ثابتاً ألنه قدرة  المادي

كوان هي حقائق نسبية من ظواهر الفتنة الخارجية  اال، وهذهكِْرشَْني ه المطلقة الحقيقة. يزول هذا الضوء الشمستغرب  وحالما

 .كوان اال قدرته، لن توجدكِْرشَْنذا سحب  ا.كِْرشَْنلـ

. نار ومع ذلك، الحرارة غير الأيضاًالحرارة هي النار . ال يمكننا فصل الحرارة عن النار. كِْرشَْن عين قدرة كِْرشَْنمن جهة أخرى، 

الحقيقة . ومع ذلك، ال نستطيع القول أن الحرارة هي النار. حالما نجرب الحرارة نفهم حضور النار. هذا هو موقع الحقيقة النسبية

مع ان  الحقيقة النسبية تبدو ثابتة لثبات المطلق. قوة النارإلى الحرارة تستند قوة الحق المطلق كما  إلى الحرارة إلستنادهاكالنسبية 

 .كذا، هذا العالم المادي يبدو جذاباً لوجود عالم روحي فتان. وجود الماءبسبب يبدو السراب ماء . ة النسبية غير قائمة بذاتهاالحقيق

 نيل حقيقية، معرفةهي  التي للروحنسان كان العناية بروحه أي تنمية تلك الحالة الصحية لإل على االبأن الواجب سقراطأعلن  :مريد

 ثابتاً في ذلك العلم الثابت فسيقضي جميع شؤونه على الوجه الصحيح، سيكون وراء امالءات شهواته اإلنسان يصبح عندما. خيرال

كل ب السّم شرب عند الموت يدل انه سلكهيبدو ان سقراط حقق تلك الحالة ألن م. وسيبقى مطمئنا وبدون تكدر في جميع الظروف

 أو شخصال نستطيع الجزم على انه  ناأن من بالرغم المطلق، الحقأوجه  أحد لمع أدرك هأن يبدو. مبادئه عن تخلّيهدوء بدال من ال

 .شخصيه اسم عطين

 عندما يحرز الفرد مزيداً.  هي تحقيق الوجه الالشخصيْبَرْهَمْن المعروفة بتحقيق المطلق لفهم مبدئيةال المرحلة تلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

-ڤََسِتى أكْهيالتَْمڤَ ني ِاُچولُوَك(اهللا في كل مكان لكن اهللا في داره . الوجه النافذ في كل المكان وهو تحقيق َپَرماتْمامن التقدم فسيحقق 

-تْشَۤيانْتََر-َپَرمانو-ْستَْهى-أنْدانْتََر(في كل ذرة  وحاضر في كل مكانلكنه مع انه في داره . اهللا شخص وله داره وصحبه). ْبهۤوتَه

دة الوجود المطلقة، ال يستطيع سقراط فهم قدرة اهللا على البقاء في داره الخاصة بقدرته والحضور  مثله مثل سائر دعاة وح).ْستَْهْم

هو حاضر في كل ). ڤَ تْشَڤايوه كَْهْم َمنُو بودّْهيْر ِانَلُو ٱُپو ْبهّوميْر آ(العالم المادي هو امتداده، قدرته . في كل ذرة بوقت واحد

انهما واحد بائن بوقت .  وجود مغايرة بين القدرة وفياضها فال يمكننا القول بعدم المغايرةمع عدم. مكان لتوسع قدرته في كل مكان

 ).ڤَتَتّْ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا(هذه هي الفلسفة الكاملة للوحدة البائنة . واحد

تلك تبدو انها تعكس  ثنانال اةحدو. نفصال االأن الخير والعلم ال يقبالن رأى". واحدة شيءفضائل ال كل"بأن  سقراطاعلن  :مريد

 .ْبهَچڤَْد چۤيتاصالة الوارد وصفها في شاكلة االسمات 

الحماسة أو ال يمكن استالم العلم من صعيد . العلم نهالصعيد الذي نستلم م يه) چوَن-ڤََستّْ(صالة شاكلة اال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 وعندما چوَن-ڤََستّْصعيد  إلى  ثم يمكننا الوصولالظلمة والحماسةقبضة  من ياًنتحرر تدريج) اهللا (كِْرشَْنذا سمعنا عن  ا.الظلمة

 :)١٩-١٨\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاء في . شواكل الدونيةنرسخ هناك، نصبح وراء ال

 اڤَۤيِس-ڤَتََچڤْ أْبَهْدِرشو نيتْياْم ْبهاْپرايىشْ-نَشْتَ

 تي نايشْطْهيكّيڤَْر ْبَهْبَهكْتيشْلُوِكى -أوتََّمڤَِتى َچْبَه

 لُوْبهاَدياشْ تْشَ يى-ڤاها كاَمْبها-تَُمو-تَدا َرَجْز

 َدتيْپَرسۤيِڤى ڤيدَّْهْم ْستْهيتَْم َستّْتِْشتَ ِاتايْر أنا

الرب  إلى  والقيام بخدمة التيم الصفي فتترسخ الخدمة الوديةْبهاَچڤَتَْمـالتزول كل المتاعب من القلب بالحضور المنتظم لدروس "

صالة وينال السعادة التامة حالما تترسخ خدمة ودية قطعية في شاكلة االيترسخ التيم في .  بالقصائد العلية بمثابة حقيقة مبرمةالمبجل

 ". مثل الشهوة والتوق والرغبةالحماسة والظلمة شاكلتيالقلب، وتزول منه تأثيرات 

ع طمالتصفية تعني الحرية من غزوات ال. كِْرشَْنياد سماعنا عن تزداد تصفيتنا مع ازد. حتمية اهلكن تدريجية، العملية هذه تكون قد

صعيد  إلى ذن، يجب الوصول ا.ْبهۤوت-ْبَرْهَمهذا الصعيد الصفي المعروف بمقام  نحقق ذاتنا ثم نحقق اهللا من. والشهوات ثم نسعد

في النهاية، يجب علينا . حوم والشراب والقمارلذلك، ننهى عن الزنا وأكل الل.  قبل تحقيق اهللاأوالً) چوَن-ڤََستّْ(صالة شاكلة اال

موكْتيْر (صيلة  اال واستعادة حالتنا ثم نصبح محررين وتنمية حب اهللا تدريجياًْبَهكْتيصالة من خالل شاكلة االالتعالي حتى عن 

 قادرة ماۤيا ثم نبلغ الحالة حيث ال تعود َنكِْرشْ إلى  المشاغل المادية وتأدية الخدمة التامةكافةمما يعني التخلي عن ) َْپمۤوڤانْياتْها رهيتْ

 .هذا هو الكمال). ماۤياْم ِاتاْم تََرنْتي ِتى (كِْرشَْنتصال بـ اذا بقينا على ااماۤينبقى خارج سلطان . على مسنا

 تأملال من نوعهو  .شديد ثقافيتعلق بجهد ت رأينا، كما الروح،ب عنايةال. الروحب عنايةال لتوجيه عرف ذاتك ا شعارسقراطرفع  :مريد

 خالل من ذاتال وضبطالعلم الفرد بلغ ي ،هكذا. هشهواتو الجسم من فأكثر أكثربتجريده  تدريجي، بشكل لنفسانه يصفي ا. متعمقال

 .أيضاً ادةسعيحقق البذلك، و . ذاتكعرف ايتطلبه تأّمليجهد 



 بالتأمل، :ِڤديةسفار الـ االهذا ما جاء في. المطلقة الحقيقة عن ثبحالو ذاتال ليتحليعني  تأملال. حقيقة تلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

.  حاضركِْرشَْن. )چينَهَپشْيانْتي ياْم يُّوَچِتَن َمنَسا -تَْد-ڤَْستْهيتَاناۤيْدْه (داخل نفسه) كِْرشَْن( الحق المطلق العظيم يُّوچّييرى الـ

يبصر الفرد  ).َچْم تَْميُّو-َددامي بودّْهي (ّيچيُّو بالـكِْرشَْنة التي تربط تلك هي الصل.  ينصحهكِْرشَْن و كِْرشَْن يشاور يُّوچّيالـ

 :)٣٨\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَمهذا ما يؤكد في .  عند تمام تصفيتهضمنياً كِْرشَْن

 وتْشَِنَنلُيڤ-ْبَهكْتي-هوريتَتّْشّْ-ِرمانَْجَنْپ

 كَيانْتيلُويڤ شوَديّْى ْهِرڤََسنْتَه َسداي

 ْمرۤوَپَوس-چوَن-ونَْدَرْم أتْشينْتْياَمساۤيشْ ياْم

  ْبَهجامي تَْم أَهْمْمپوروشْ-نَْدْم آدييڤوُچ

 في قلب شْۤياَمسونَْدَريشاهد في صورته الباقية .  الذي يراه دوما تيمه الذي مسحت عيناه بمرهم الحبڤينَْدچُوولي  االأعبد الرب"

 ."التيم

 فائق الجمال كِْرشَْن.  في هذا النص، تعني سمراوي فائق الجمالشْۤياَمسونَْدَركلمة . وام على الدكِْرشَْن، الرباني المتقدم يبصر هكذا

 مع ۤيْزوپُچالـ مع َنڤَِرنْداڤْال ينقطع عن الرقص في  ڤينَْدُچو.  تعني أن صفاته علية ال تحدأتْشينْتْياكلمة . بوصفه شخصية اهللا العزيز

 الشخص العظيم هذه واردة في تسليات. كما يعمل بدور صبي مشاغب يغيظ امهيلعب هناك مع خالنه . انه حاضر في كل مكان

 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 ذاتي بإمكان الفرد أن يكون أن تعتقد هل. انه علّم نفسه إلى بل يشير علمنا حد على أحد الفلسفة على يد سقراطلم يدرس  :مريد

 ؟ستبطان االأو الخاص تأملبواسطة ال ذاتية معرفةتحصيل  يمكن هل التعليم؟

 بجدية،هويتي  وإعتبار جسمي مختلف اطراف بدراسة تأابتد ذا ا.عتيادياً بمفهوم العينية البدنية ايعتقد الفرد. نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أن يمكن". ييد ا بل انهاليد هذهأنا غير  ال،":سيكون الجواب "اليد؟ هذه أنا هل":نفسي تسأل ذا ا.اًتدريجي الروح دراسة إلى أصلفس

 هذه خالل لجسمفهم مغايرته لي أنيمكن للفطين . مغاير لها نيلكن تخصني هابأن كتشفأو يجسممن  طرف كل بتحليل أستمر

 :)١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتامن  ول االالدرسهو  هذا. الذاتية الدراسة من الطريقة

 اتْها ِدِهىيْن يْسمٱ ينُوِده

 َجراْم اوڤَنَكاوماَرْم ي

 ْريْپراْپت - تَتْها ِدهانْتََر

 ياتيموْه نَـ  تَتَْرْزَرۤيْده

بدن  إلى عند الموت ذات التنتقل هكذاإلى الشيخوخة،  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنالة باستمرار في هذا د المتجسذات التمر كما"

 ".غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال. آخر

 هذا منستنتاج  االيمكنني ،لذا .ليمثجسم  متلكت انيبأن مدرك أنا هذا، مع. نموجوداً االه ليس لكن مرة،ذات  طفل جسم يلد كان

 عليميمكن لإلنسان ت. الجسم ني غيرلكن ،ملكي الجسمقد يكون . قول انها ذاتيأ ال لكنّي ة،شق أستأجر قد. لجسملمغاير  شيء يأن

 .ستبطان االمن النوع بهذا والروح الجسمة يغير نفسه

 كان سقراطن ا الحقيقة في قولال نستطيعال . ِڤدي والمفهوم الـْبهَچڤَْد چۤيتالما جاء في طبقاً من جهة التعليم الذاتي، الحياة متواصلة 

 وإال ما حقيقة تلك .ا العلم ما زال متواصالوهذ لسابقة،أنمى العلم في اعماره اال بد أنه . ننا نكتسب الخبرة على الدوامأل التعليم ذاتي

 .تناسخال عمليةاستمرارية الحياة من خالل  إلى هذا عائد  فطين وآخر جاهل؟وجود شخصالذي يفسر 

جميع  متالك اهي ليست سوى التي حكمة،ال أو، يستطيع الفرد تحقيق العلم الثقافي المسعى خاللمن بأن  راطسق عتقد ا:مريد

 طّالع االواسعمستنير تأملي وال لك،لذ. تهداسع  وهذا سببمثيل يعمل دوماً على الوجه الصحيح شخص. اوحدته فيالفضائل 

 .صحيح بشكله يعمل ألن عيدكما انه س. فاضلو

عندما يصبح الفرد . كانَكْشْتي نَـ تيتْشَشُو نَـ تْمااتَه ْپَرَسنّْبهۤو -ْبَرْهَم :)٥٤\١٨ ( ْبهَچڤَْد چۤيتافي دمؤك كاذ نعم، :َرْبهوپاَدْپشْرۤيَل 

يصبح شديد  هد وقتاً طويالً تحت الفكرة الخاطئة لكنقد يجهد الفر. صحة استقامته إلى هذا راجع). تْمااْپَرَسنّ (محققاً، يصبح سعيداً

  .لذلك، المحقق سعيد". يا لمدى غباءى، بقيت كل هذا الوقت على الطريق الخاطئ": إلى النتيجة الصحيحةالسعادة عندما يصل

بعد رؤيتك يا ربي، ال اريد مطلق  :الرب إلى َمهاَرَج ڤَْدْهروللمثال، قال . شياء االالفرد عن التفكير بتحصيلانقطاع  تعني السعادة

لقد شاهدت والدي الذي . ربي ال اطلب منافع مادية":َمهاَرَج ْپَرْهالَد كما قال .)ياتْشى نَـ ڤََرْمْسمي ٱاميْن كِْرتاْرتُْهو ڤْس (نعمة مادية

 ".شياء االلذلك، ال اطلب هذه.  في خالل ثانيةكهلك على يدلكنه  -درجة أن حتى المالئكة كانوا يخافونه إلى مادي كبيركان 



 كَْرمۤيْز الـ يطلب.شيء ما إلى  جميعا متحرقونيُّوچۤيْز والـۤيْزْچيان والـكرمۤيْزالـ. شيء إلى توق انقطاع الإذن، العلم الحقيقي يعني

 يتحرقون ۤيْزْچيانالـ. ، فإنه يحزن على ما فقدهاال يملكه إلى أشياء ذا لم يكن الفرد متحرقاً ا.والمناصب الرفيعةالمال والحسناوات 

 خرين اال التصرف في الطبيعة المادية لخداعىبعض قو إلى  يتحرقونيُّوچۤيْزوالـ.  متوقعين توحدهم باهللا واإلندماج في وجودهأيضاً

ن في السماء اطيرال يقنعون الناس بأنهم يستطيعون تصنيع الذهب ويُّوچۤيْزفي الهند، بعض الـ. التفكير بأنهم اصبحوا اهللاإلى 

ما هو الفرق؟ ال يخفى . نجازه الكبير؟ ثمة كثير من الطيور ا على الطيران فما هواً قادريُّوچّيحتى وإن كان الـ. هم الحمقىصدقوي

سيدفع الناس حتى عشر روبيات لمجرد . لوف لرؤيته اال الماء، فسيحضرذا قال شخص أنه سيسير على ا.على الفطين فهم هذا

 لكن التيم على أي حال، الناس يتوقون ويحزنون دوماً. ةبحانالنسان يعوي كالكلب دون التفكير بوجود كثير من الكالب  ارؤية

 .شيء وال يحزن إلى ال يتوق. خدمة الربب تماماًراض 

 .أيضاً َپَرماتْماترى هل حقق ). اَنۤيْچ(البحث عن الحقيقة  خالل من ْبَرْهَمْنربما حقق سقراط  :مريد

 . نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ).ْبَهكْتي( سوى بالتتيم كِْرشَْنتحقيق  إلى ؟ اعتقدت أن ال سبيلكِْرشَْن، ْبَهَچڤاْنتحقيق  عن ماذا لكن :مريد

نا أكما  أحد  ال يفهمني:)٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يقول في كِْرشَْن. صفيبالتتيم ال  سوىكِْرشَْندار  إلى ال سبيل نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

الدار الشخصية . يُّوچا أو الـكَْرَم أو ْچۤياَن ال يقول بإمكانية فهمه بواسطة كِْرشَْن). ْبَهكْتيا ماْم أْبهيجاناتي (سوى بالخدمة التتيمية

 .هناك إلى  الذهابكَْرمۤيْز أو الـيُّوچۤيْز أو الـۤيْزْچيانال يستطيع الـ. خص اال علىْبَهكْتَْز محجوزة للـكِْرشَْنلـ

فحسب بل بإمكانية نقل ذاك العلم من  التأمل أو البصيرة قيمةب عتقدلم يم نفسه بنفسه، فبأنه علّ سقراطعالوة على زعم  ن، اال:مريد

 .الناس من للعديد المعلم المعلم ولعب دور بدور آمن. أيضاًآخر  إلى شخص

 ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . )چورو(قتراب من سيد روحي  االيستلزم الحقيقة تعلّم :القياسي ِڤديالـ بدأهو الم هذا نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

)٣٤\٤(: 

 پاِتَننَيْپَري ِهدّْيتَْد ڤ

 اۤيْپَرشِْنَن ِسڤَيَپر

 ْچۤيانَْمِتى تي شْۤيانْاوَپِدكْ

 نَهينَْس تَتّْڤَ َدْرشيانْچۤي

قد  هألن إليك العلمب يفضن يمحقق الذات يستطيع أان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. روحيسيد  باتخاذ حق التعلمت ان حاول"

 ".الحق شاهد

 الذات العليا وجهبكالم آخر، يمكنه رؤية الرب العظيم ب. هنا تعني أن السيد الروحي يبصر اهللا داخل قلبه دوماً" شاهد الحق" كلمة

چْم يُّو-َددامي بودّْهي (ك الفطنةسأهب :أنه يهدي التيم الصفي من الداخل) ١٠\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيؤكد . وتلقي النصيحة منه

 .هذه هي مؤهالت السيد الروحي الثقة. )تَْم

 أوالً. ب ابنه على المشي االتدريبحسن، وطبيعي مثل  أمر هذا.  فهمهمتنمية فرصة مريديه يمن هنا يبدو ان سقراط سيعطلذا، 

. جداًجيد ":هسيشجع فأحياناًرغم ان الطفل يقع  ."مشيتدعني ارى كيف . امش، مشا":يدهباإلمساك ب يساعد الطفل ،وقبل كل شيء

السليم على الوجه التفكير  ليتسنى لهيتيح السيد الروحي الثقة لمريده فرصة تنمية فطنته ، على هذا النحو. "وامشن  االثانيةقف 

 . في الدار الباقيةاهللا إلى لعودةبوسيلة ا

 ؟ في الدار الباقيةاهللا إلى لعودة تعني بالتفكير على الوجه الصحيح بوسيلة اذا ما:مريد

 نحن المثال، سبيل على.  على الدوامكِْرشَْنيتيح لنا مواصلة ذكر سلوك مسلك علينا  يجب.  دون انقطاعكِْرشَْنذكر  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .محايدوننحن . قاد أو قبول فلسفة أحد، وإال ال نعنى بإنتكِْرشَْنو ه النهائي الهدفلذا، . كِْرشَْنلتقوية ذكر  السقراطية لفلسفةنناقش ا

 .كِْرشَْنعلى نحو يناسب ذكر  شيء كلفطنة هو توجيه لل الصحيح ستعمال االذن، ا:مريد

البقاء على الصعيد الفكري يعني التحليق بدون . كِْرشَْننبقى على الصعيد الفكري دون ذكر س. هذا هو المراد :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كِْرشَْن في ذكر ناتا هو قبول هذا ورفض ذاك، لكن ال نعود عرضة لقبول العقل ورفضه عند ثبشاغل العقل. استقرار

 ؟ عندهملكة يصبح الصحيح مسلكالثم  :مريد

 نا لكن ينبغي لأحياناًيشرد العقل بعيداً عند التسبيح .  ثانيةكِْرشَْنذكر  إلى ينبغي ارجاعه ،يشرد العقل حالما نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

). أْبْهۤياَس-يُّوچا (يُّوچاهذه هي ممارسة الـ".  إلى ذلكنتباه االدنا علىيااعت مع كِْرشَْن َهِرى"صوت  إلى صغاءفوراً إلى االرجاعه ا

 .يةچيُّورياضة  خير يلك هت. َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى إلى يجب التسبيح واإلصغاء. كِْرشَْنى ما سو إلى يجب عدم السماح للعقل بالشرود

 .عتقداتهأصبح شهيد مو رفض لكنه على قناعاته ساوملو  الموت عقوبة يتفاد سقراطبإمكان  كان :مريد



كان ملزماً  ،لذا. مستقل شكلغير قادر على التفكير ب مجتمع في عاش هأن مؤسفلكن من ال جيدالتمسك بالمبادئ  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كبيراً اًفيلسوف زال الكنه م .بعيد عن التقدم مجتمع في ظهرمجيدة لكنه نفساً  سقراطكان  ،من ذلك الوجه. لموتعلى ا

 الفصل الثاني
 أفالطون

 كاديمية االسأس .سقراط بطالأبرز كان . الغربية الفلسفة في والمؤثرين المبدعين رينالمفك أكثر أحد كان) ٣٤٧-؟٤٢٨ (أفالطون

 بعض هناك. ولى االوروبية االبالجامعة معروفة اصبحتو تقريباً سنة ألف تستمر امؤسسة مستهالً الميالد، قبل ٣٨٧ في أثينا في

 في أخطأ أفالطون لكن،. ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنوالدولة التي رسمها  أفالطونالدولة المثالية التي تصورها  بينالمميزة  التشابهات

 .شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدما يشير ك التعليم وهدف الروححول  مفهومه

 باإلزدهار عمتيت أن المجتمعأن بإمكان  السياسية، تهنظريالرئيسي حول  عملوهو ال الجمهورية، في أفالطون كتب :ۤياَمسونَْدَرشْ

 الطبيعية قدراتهمل الناسارتأى وجوب اكتشاف . الطبيعية لقدراتهمطبقاً فئات أو طبقات تعمل  إلى الناسعند تصنيف  فقط نسجامواال

 رجل أو عتيادياً انساناً االدولة رئيسيجب أن ال يكون  أهمية، أكثر. ةحرفي أو ةعسكريوة داري اها بصفةأقصا إلى خدامهاستاو

 .نصالحيوال الحكماءمن  مجموعة أو" فيلسوفملك ". صالحو حكيم رجل قيادة تحتبل يجب أن يكون المجتمع  طمتوس

 ْبراْهَمنَةالـ :مراتب أربعة المثالي لمجتمعلأن  كِْرشَْن حيث يقول ۤيتاْبهَچڤَْد چ من مأخوذة الفكرة هذه تبدو :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 وعلم الحيوان  اإلنسانكل حي في عالم.  الماديةةعيطبشواكل ال بنفوذ مراتبتظهر هذه ال. ْزشۤوْدَر والـْزايشْياڤ والـْزتْريياكْشْوالـ

يكمل المجتمع عند ). چوَن-تَُمو (الظلمةو) چوَن-َرُجو( والحماسة )چوَن-ڤََستّْ(صالة اال : المادية الثالثةةعيلطبشواكل امساق ب

 في منصب الفيلسوف أو وضعنا شاكلة الظلمةمن مسار شخصاً ذا وضعنا  الكن. شواكل علمياً على أساس هذه الرتيب اإلنسانت

 . الفوضىنخلقعتيادي فس افيلسوفاً للعمل بصفة عامل

 من واجب ورتبة أفطن البشر المعنيون بالعلم العلي والفلسفة في أرفع مْبراْهَمنَةوب وضع الـ بوجْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 

مرتبة ال. سهر على أمن المواطن وسالمته وقيام كل مواطن بتكليفههو الالحكومة واجب .  العمل بمشورتهم)ْزتْريياكْشْ(الفرسان 

. ِڤديةهذه هي الحضارة الـ. لمعاونة سائر المراتب) ْزشۤوْدَر(، العمال أخيراً و.نتاجية المنشغلة بالزراعة وحماية البقر االالثالثة هي

 .وفرة الحليب وحبوب الطعام والفاكهة والخضار تؤمن حياتنا. لى الزراعة وحماية البقرالمستند إبساطة العيش 

 هو تْريياكْشْ هو الرأس والـْبراْهَمَنالـ. طن والساق الرأس والساعد والب: اإلنسانجتماعية بجسم االالبنية يقارن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

الرأس . حفظ لياقتهل الجسم أجزاءجميع  تعاون المجتمع جميع مراتبتتعاون .  هو الساقشۤوْدَر هو البطن والـايشْياڤالساعد والـ

وإذا أخذت الحكومة بمشورتهم في ذكر . اًحالي ْبراْهَمنَة تدرب الـكِْرشَْنحركة ذكر . يرشد والساعد تدافع والبطن يغذي والساق تنقل

 .رض اال فسيتبلور مجتمع مثالي فيكِْرشَْن

  ؟ِڤديالمثال الـ عن حديثال مجتمعال يختلف كيف :شْۤياَمسونَْدَر

 في مجهولة كانت الصناعة هذه مثل. خرآل واحد شخص ستغالل ايعنيمما   اآلنواسععلى نطاق  تصنيعثمة  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

. بربريوهذا عمل  ،هاالحيوانات وأكل ذبح إلى حديثةال حضارةال تأخذعالوة على ذلك، . ةضروري غير انت وكِڤدية الـحضارةال

 .اًينسان اليس عمال

كان . عدم جدارته للملك ِڤَن الملك أثبت المثال، سبيل على. هخلعكان يتم  لحكمصالحاً ل غيركان الفرد  عندما ،ِڤديةالـ حضارةال في

ال يسمح لهم بقتل الطيور والسباع دون ضرورة كما . ال شك أن الفرسان الملوك يصطادون لكن ليس للترفية. يعنى سوى بالصيدال 

 يملكون قوة كبيرة ْبراْهَمنَةكان الـ. بلعنةفوراً  وقتلوه ْبراْهَمنَةآنذاك، اعترض الـ.  اليوم اإلنسان يفعل وكما يفعلِڤَنكان الملك 

 .سلحة غير ضرورية االكانت. للعنةتمكنهم من نطق ا

خلق بعض  إلى  تسعىكِْرشَْنهمية وحركة ذكر  االبالغ سأالر.  لغياب رأسهالحاضر الوقت فيجتماعي جثة  االلكن اصبح الجسم

. ال الدينسفة ورجالجتماعي ثم سيقتدر رجال الدولة على الحكم على ما يرام بمشورة الف اال الذين سيشكلون رأس الجسمْبراْهَمنَةالـ

. اتالحيوان ذبحيرخصون اآلن  الحكومة يترّأسونالذين  الرذالء لكن. طالق االلن ينصح بفتح المسالخ على كِْرشَْن تيم ْبراْهَمَنالـ

اً ملك كان". ؟من انت؟ لماذا تهم بقتل هذه البقرة":سأله و يهم بقتل بقرةعندما شاهد رجال خسيساًفوراً  سيفه كْشيتْرۤيَپ مهاراجاستل 

 من فآال ألن لماذا؟. تظاههم بالتدينمع رذالء  ببساطةنهم ا. ناآل عدد كبير من غير المؤهلين احتلوا منصب الرئاسة .احقيقي

اثناء  البقر ذبح ستمرا ذا ااًحتجاج امنصبه من يستقيل دينيال زعيمال. تقاضون الرواتب الكبيرةي بينما ابصارهم تحت تذبح بقاراال

 أفالطون نظر وجهة.  منهمأكبر رذالءنتخابهم الكما ان الشعوب رذالء . رذالء لعدم درايته بأن هؤالء الساسة  يعاني الشعب.هحكم

أن المثال هو وجوب قيادة الفالسفة الربانيين للدولة وبموجب مشورتهم ينبغي للساسة أن و مثالية، تكون أن يجب الحكومةبأن 



 كِْرشَْنجتماعي العلمي الذي يأمر ب االيرتهذا هو الت. فير ضروريات الحياة بعون العمالنتاجية تو االيحكموا وبحمايهم ينبغي للطبقة

  ڤَْرنَياْم َمۤيا-شاتوْر تْ( فعالها المادية وأةعيالطبشواكل بناء على  المجتمع البشري مراتب خلقت لقد :)١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتابه في 

 ). ڤيْبهاَچشَه- كَْرَم -چوَن  ْسِرشْطَْم

وصياء، رجال حكمة  االطبقة تتألف من. ماتيقست ثالثة إلى دعا لكنه أيضاً جتماعية االماتيقسالت أفالطون الحظ :شْۤياَمسونَْدَر

 الحرفيينطبقة ثالثة تتألف من و، طبقة اخرى تتألف من الفرسان الشجعان الذين يعملون على حماية المجتمع. يحكمون المجتمع

 .الذين يقومون بخدماتهم بطاعة وال يعملون سوى إلرضاء شهواتهم

صالة والفرد من الدرجة شاكلة االالممتاز من مسار . أيضاً ي اإلنسانمجتمعلفي ا ثالثةهذه التقسيمات النجد   نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .شاكلة الظلمةدرجة الثالثة من مسار  الحماسة والفرد من الشاكلةالثانية من مسار 

.  الذكاء والشجاعة والشهية:مالحظته بأن لإلنسان ثالثة اقسام هي إلى جتماعي كان مستنداً اال مفهوم افالطون للترتيب:شْۤياَمسونَْدَر

 .هذه الصفات الثالثةمتصفة بقال أن النفس 

اقترانها بمختلف   مختلفة نتيجةها ترتدي اجساداًلكن صفية، الروح. ةماديال تتصف بصفات  الروح. خطأ  ذلك:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

". انت غير هذا الجسم :ول هو االتعليمنا. خلع هذا الرداء المادي إلى  هذه تهدفكِْرشَْن المادية، حركة ذكر ةعيالطبشواكل صفات 

 . كان على درجة كبيرة من الفطنةد الروح بالرداء البدني مما ال يظهر انهيبدو أن افالطون في فهمه العملي وّح

وجوب تعليم ب عتقد ا.أيضاً الجسمعلى تنمية  لذا، شّدد. والروح ادةالم بين -هامشي  اإلنسانبأن موقع أفالطون عتقد ا:شْۤياَمسونَْدَر

 .التدريب البدني لحفظ لياقة البدن يكون أن يجب التعليم كاذمن  جزءال كاذ وأن ةنسان من سن مبكر اكل

 لتعليم؟ماذا كانت فكرة افالطون عن ا. عملياً قطع بعينية البدن والذات بأن أفالطون يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدَل شْرۤي

 .الطبيعيةأياً كانت قدراته أو مواهبه  -الطبيعي موقعه إلى الطالبنهاض  ا:شْۤياَمسونَْدَر

 الطبيعي؟ الموقع كاذهو  وما :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

على العمل من مطلق وجه مناسب  شخص كلبوجوب تعليم  أفالطون رأى أخرى، بكلمة. خالقية االالطيبة موقع :شْۤياَمسونَْدَر

 .الطبيعيخالقي  االإلنهاض صالحه

 المبادىءعلى الفرد تخطي  يجب. الروح ترضي نل البسيطة خالقية االألن ،يكفي ال خالقي االصالحال لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

صعيد  يدعى آخر عيدص ثمة لكن ،رفع االالمبدأتعتبر  المادي العالمفي هذا  خالقيةاألال شك أن . كِْرشَْنوعي  إلى خالقيةاال

 الفالسفةيعتبر  حال، أية على. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في دمؤك وهذا ،عيدالص ذلك علىكمن ت  اإلنسانكمالرفع درجات أ. العلي ڤاسوِدڤَ

 خالقية االصالة االحتى لكن. ڤَاسوِدڤخالقية لعدم درايتهم بصعيد  االرفع درجات الكمال ومنتهىأ ةيصالة المادشاكلة اال نوالغربي

في هذا العالم المادي ) ڤََستّْ-شودَّْهى( العثور على أصالة صفية  ال يمكن.ة والحماسةظلما العالم مشوبة بالطباع الدونية للهذ في

صالة الصفية  االصعيد إلى للوصول) ١٣\١\٦. ب.ش(د للفرد من قضاء الرياضات ال ب. صالة الصفية هي الصعيد العلي االألن

ذا كان عنده مال  ا).ْبَرْهَمتْشاْريىَن شَِمَن تْشَ َدِمَن تْشَ َپساتَ(يجب على الفرد مراعاة التبتل وضبط عقله وحواسه . التي هي المثال

صالة  االصعيد إلى رتقاء االستطيع الفردي ،الطريقة بهذه. النظافةكما ينبغي للفرد ان يكون في غاية . فينبغي له توزيعه صدقة

 .الصفية

 يتصف بجميع الصفات الطيبة كِْرشَْنكل من يذكر . كِْرشَْنصالة الصفية وتلك هي ذكر  االصعيد إلى لوصولل أخرى طريقة ثمة

سيطيع . علماءعائلة ى ولو كان من عائلة ملكية أو  ويخدم السيد الروحي بصفة خادم وضيع حتْبَرْهَمتْشارّيسيتواضع الـ. تلقائياً

 السيد الروحي دون إلى بواب وحمل كل ما يستجديه اال بطرقْبَرْهَمتْشارّيسيستجدي الـ. كل ما يأمره به السيد الروحيفوراً 

ية بل يبذله سعلى تشبعته الحالسيد الروحي ألن السيد الروحي لن يهدر المال بإنفاقه  إلى يعطي كل ما يكسبه. حتفاظ بشيء لنفسهاال

 ويضبط عقله وحواسه بفضل عمله بأوامر السيد أيضاً التبتل ْبَرْهَمتْشارّيسيراعي الـ. هذه هي الرياضات. كِْرشَْنفي خدمة 

 .الروحي

في هذه الحالة، ال .  مباشرةكِْرشَْن طريقة ذكر َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيلذلك، اعطى . لكن الرياضات متعذرة في اليوم الحاضر

 َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى :تسبيح إلى يحتاج الفرد سوى

 .صالة الصفية االصعيد إلى  السيد الروحي ثم يرتقيالحدود التي يرسمهاويعمل ب

 ينبغي للطفل ان يلعب ويقوي جسمه في :نهج التعليم الذي ارتآه هو. ن الدولة يجب أن تكون فاضلةأ أفالطون اعتقد :شْۤياَمسونَْدَر

عشرة، ينبغي أن يتعلم الرياضة  إلى من سبعة. ستة، ينبغي للطفل أن يتعلم القصص الدينية إلى من ثالثة. ولى من العمر االالسنوات

 إلى ستة عشر، الشعر والموسيقى ومن ستة عشر إلى من اربعة عشر. يكتبثالثة عشر، ينبغي أن يقرأ و إلى البدنية ومن عشرة



ينبغي  ن،يوثالث خمسة إلى نيعشر من. العسكري تدريببال يمر أن يجب ن،يعشر إلى عشر ثمانية منو. ثمانية عشر، الحساب

 .العسكري دريبالتب لاشغن االنفرساالبينما يجب على  علّم،ال متابعةو المدرسة فيالبقاء  لسفيةلذوي النزعة العلمية والف

 لرجال؟مختلف ا لتعليم مختلفة أنواعتوجد  مأ ،موصى للجميع التربوي البرنامج هذا  هل:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .مواطن لكل هذا ال، :شْۤياَمسونَْدَر

 التدريبعلى  هراجباما الذي يوجب  فهوتالال وعلم فلسفةال إلى ميليو اًذكي كان صبي ذا ا.جداً جيد ليس هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 العسكري؟

 .العسكري تدريبال من نيبسنت يمر أن يجب شخص بأن كل أفالطون قال حسناً، :شْۤياَمسونَْدَر

 . افكار معيبة– هراء هذا. نييوم حتى يهدرأن  حدينبغي أل ال ن؟يسنتتضييع  أحد على يجب لماذا لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

كانت لديه الفكرة الصائبة أن كل شخص . ليها اعن الفئة التي ينتمي الفرد يكشف التعليم من النوع هذاان  أفالطون قال :شْۤياَمسونَْدَر

 .لمؤهالتهوفقاً طبقة معينة  إلى ينتمي

 الروحي لسيدايجب أن يحكم .  عينهبالتدريب شخص كلبصدد وجوب مرور  نختلف نالكن ،أيضاً هنقولهذا ما  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ي فلسفال أو داري اال أوالعسكري للتدريبتبين مالئمة التلميذ  على اًقادر يكون أن يجب. تعليمه بداية في تلميذالطبع  أو على نزعة

لتلميذ كان ا وإذا الجيش؟ في وقته عيضيعليه ت يجب لماذا فلسفية،الدراسة ال إلى كان التلميذ مياال ذا ا.شاكلتهطبقاً ل بالكاملثم يدربه 

لم يتلق . )تْريياكْشْ(عائلة فرسان  إلى  ينتسبأْرجوَنكان  .؟سوى ذلكب وقته عييضعليه ت يجب لماذاف عسكري،ال تدريبال إلى مياالً

 انه مع اۤيڤيْد-ْبَرْهَم وليس )ِڤَدْدَهنوْر ( سيدهم ومعلمهم وعلمهم الفّن العسكري ْدُروناتْشاْرياكان . التدريب بصفة فالسفة هانوإخو هو

 إلى ذا كان الفرد مياال ا.ذاك مضيعة للوقت. على كل شيء أحد ال ينبغي تدريب.  الفلسفة الالهوتيةي هاۤيڤيْد-ْبَرْهَم. ْبراْهَمَنكان 

د ذا كان الفر ا.الفلسفة، فينبغي له دراسة الفلسفة إلى ذا كان الفرد مياال ا.نتاج أو التجارة أو الزراعة فينبغي تدريبه فيها فقطاال

شْرۤيَمْد  في موني ناَرَدهذا ما قاله ). شۤوْدَر(عتيادية، ينبغي أن يبقى عامال  ا وإذا كانت مقدرته.على الفروسيةعسكريا، ينبغي تدريبه 

 بوجوب اختيار موني ناَرَدكما يقول . بة بأخالقها ومؤهالتهاربعة مرتّ االجتماعية االالفئات). كْتَْمْپُرولَكْشَنَْم -ياْل-ياْسيا (ْبهاَچڤَتَْم

 .شۤوْدَرذا كانت مؤهالته مؤهالت  اشۤوْدَر، ينبغي اعتباره ْبراْهَمَنحتى وإن كان الفرد وليد عائلة . مؤهالته استناداً إلى تدريب الفرد

بما فيه الكفاية لفهم  يجب أن يكون السيد الروحي خبيراً. ْبَرْهَمنيةذا كانت أخالقه  اْبراْهَمَن، ينبغي اعتباره شۤوْدَروإذا كان من ذرية 

 .هذا هو التعليم المثالي. لهاوفقاً ميول التلميذ وتدريبه 

 .برز دون تدريبه على كل شيءي ال الطبيعي تلميذال بأن ميل أفالطون عتقد ا:شْۤياَمسونَْدَر

 يدرك لم أفالطونان  قدأعت. السابقعمره  من الميل بعض شخص كلللذا،  .ة باقيذاتال ألن هذا خطأ ال، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

. ليها الولد فور والدته ام أن يحسب المرتبة التي ينتمي، ينبغي للمنّجديةِڤللتربية الـوفقاً . جسم إلى جسم من ذاتال ستمراريةا

ينبغي  يفوك اء الولد منهجالذي  خطال  هوما يخبر أنمثيل  منّجميستطيع . ولى اال من الدرجةماًذا كان منّج االمنجم يمكن ان يساعد

 .التخمين إلى ةمستند كانت ألنها معيبة كانت للتعليم أفالطون طريقة. تدريبه

 .يؤثر في كل فرد الثالثة المادية ةعيالطبشواكل  من معّينخليط بأن  أفالطون الحظ :شْۤياَمسونَْدَر

 ها؟عين ريقةبالط شخص كلوجوب تدريب ب قال لماذاذن،  ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أولياً يستمعون بعضالبأن  رأى. شيء كل تتح له فرصة اختبار مالم تظهر لنللفرد  لطبيعيةا قدراتالبأن  ّدعى اهألن :نَْدَرشْۤياَمسو

 بالقلب ينمحكوم انالشجع من لهامثان ا وقال ،ةعدواني نزعة بعضعند الأن  رأى. سأربال نيمحكوم همبأن وقال ،فطنتهمإلى 

 .بالكبد نيمحكوم همبأناعتقد انهم . شهياتهم تغذية إلى حاجةب المستوى، دون الذين بعضالبأن  ورأى. حماسةبال

صالة أم شاكلة اال بأكان الفرد مسيراً سواء. طراف االسائرو اًقلب واًكبد يملك شخص كل. هذا بشرح كامل ليس :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

رتبته  حددوالدة الفرد ت ،ِڤديةلطريقة الـلطبقاً . السابق عمره خالق التي اكتسبها في االوعلى تدريبه على يعتمد الجهلالحماسة أم 

يمكن أن  ،لكن. معّينبأن للطفل ميل  الوالدة من عموماًيتم التحقق و عتبار االتؤخذ بعين بدنيةوال معنويةال عراض اال.على الفور

 على اكمل الفرد تدريباً ربما .التي تليهاالمرتبة  إلى هنقل يتغير هذا الميل حسب الظروف وإذا لم يحقق دوره المخصص فيمكن

 فيه في هذا العمر لكن ال ينبغي ان يظن الفرد ان والدته في ْبَرْهَمنيةخالق الـ اال في عمره السابق وقد تظهرْبراْهَمنَةمرتبة الـ

 إلى الوالدة بلإلى الترتيب  ال يستند. شۤوْدَر وقد يكون ْبراْهَمَنقد يولد الشخص في ذرية . تلقائياً ْبراْهَمَن تجعله ْبراْهَمَنذرية 

 .خالقاال

اعتقد بوجوب اعطاء كل شخص . نظامه الحكومي كان ديمقراطياً. وجوب اهلية الفرد لمنصبهب أفالطون عتقد اكما :شْۤياَمسونَْدَر

 .فرصة شغل مناصب مختلفة



 تتيح كِْرشَْنحركة ذكر .  ممتازْبراْهَمَني كل فرد فرصة ليصبح بالديمقراطية ألننا نعط أحد ال يفوقنا الحقيقة، في :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

شِْرشْطُْهو -ڤي جاپي دٱتْشَنْذالُو  (كِْرشَْنذكر  إلى خذ اال عندْبراْهَمَنجتماعية الدنيا فرصة ليصبح  االحتى لمن هو على الدرجات

 .كِْرشَْنذكر  إلى ارفع مرتبة حالما يأخذ إلى ب يمكن رفعه حتى وإن كان الفرد وليد عائلة آكلة لحوم الكال)َپرايانَه-ْبَهكْتي-َهري

 ال عائق امام. لّي ايمكن ألي كان المجيء.  الجميع عندي سواء:)٢٩\٩. چ.ب(اهللا  إلى  أن كل فرد يستطيع الرجوعكِْرشَْنيقول 

 ).شوْبهۤوِت-ڤََهْم َسْرٱَسُمو (أحد 

جتماعية بكاملها بهذا  اال البنيةةينبغي قولبو الحياة، كمالهو  كاذ. كِْرشَْنرد يعي بـف كل جعلهو  النهائي الغرض :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 في عمر واحد كما انه ليس بإمكان جميع الطالب في الجامعة كِْرشَْن بـيتوعلال شك أنه ال يمكن لكل فرد ا. الهدف نصب العين

 ،على النحو عينه. جتياز امتحانات الدكتوراة وحضور دروسهاالحصول على شهادة الدكتوراة في محاولة واحدة لكن المراد هو ا

 .كِْرشَْنقتراب من ذكر  اال حتى يتسنى للبعض انجاز الهدف النهائي ويمكن لكل شخصكِْرشَْنينبغي الحفاظ على حركة ذكر 

  .كِْرشَْنعلى ذكر  شخص كلهو مساعدة  الحكومةذن، مرمى  ا:شْۤياَمسونَْدَر

 كلينبغي ل. اإلنتفاع بهاو الحركة هذهمد يد العون ل شخص كلينبغي ل لذا،. هو المرمى القطعي كِْرشَْنذكر  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

. لذلك، ليس هناك صعوبة.  على الجميعْپَرساَديوزع و شخص، لكلمقصودة تعاليم ال. عمله عن النظر الهيكل بغضزيارة  شخص

 بنتاجهم ْزڤايشْياتهم والـا بصدقْزتْريياكْشْ التبرع بفطنتهم والـْبراْهَمنَةيستطيع الـ. َنكِْرشْحركة ذكر  إلى يمكن لكل شخص التبرع

بمثل هذا الجهد المشترك، يمكن لكل شخص .  باألعمال اليدويةْزشۤوْدَرر والـوالزراعي من حبوب الطعام والحليب والفاكهة والزه

 .كِْرشَْنذكر  المتمثل ب كمال الحياة:بلوغ الهدف عينه

 الظاللال يرون سوى و ظلمم كهف في ينقّيدم ية اإلنسانيممثل أفالطون يصف الجمهورية، في جداً مشهور في مجاز :شْۤياَمسونَْدَر

 ناسك لكن. الظالم في يعيشون همبأن هناك الناس إلخبار الكهف إلى يعود ثم الخارجي العالم يرىيتحرر و شخص. نار على نور

 .نوناًمج يعتبرونه الكهف

عن  أحد أخبره عندما". شيء كل هنا":ظن قائال ،لذا .لم يغادر بئره المظلم قط. ضفدع الّدكتور نع تناقص تشبه هذه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .تساع االمائي بهذا جسمصور يت أن يستطع مل الواسع، طلسي االطالمحيوجود 

 العالم ذلك لكن. الروحي العالم في خارجه، تصور وجود نورعلى  المادي العالم هذال المظلم بئرالهل أال يقوى  ،على النحو عينه

امسك ":بحبل ويقول له رجليرمي ثم  !"نيوأنقذ رجاء! في هذا البئر سقطتلقد ":وصرخ بئر في سقط ماشخصاً  فترض ا.يحقيق

 شخص كل نخبر نحن الطريقة، بنفس. الحبلب يمسك وال هخارج الرجلب يثق الفي البئر  الساقط الرجل لكن !"سأسحبكبهذا الحبل و

بعض يرفض ال الحظ، لسوء".  هذا وسترتفع معاناتك بالكليةكِْرشَْنذكر  إلى خذ االاقتصر على. تعاني أنت":المادي العالم في

 .خر ال يقرون بمعاناتهم اآل وبعضهمالحبلب كامساال

العالم المنير السعيد  إلى ة هذا العالم المادي وينقله وسيعينه السيد الروحي من بئر معاناكِْرشَْن ذكر حبلب مسكيس محظوظال لكن

 .كِْرشَْنلذكر 

 الفصل الثالث
 ارسطو

 مثلحقول عديدة  فيكتب . الكبير كندرس االومعلّم أفالطون بالطأبرز  كانفيلسوف يوناني قديم ) الميالد قبل ٣٢٢-٣٨٤ (أرسطو

شْرۤيَل كما يقول . اهللا طبيعة حولسوى التخمين  يستطعلكنه لم  .حيوانال وعلم حياء االلم وعجويةال رصاد االعلم وفلكعلم ال

 ".معرفة كل ما يتعلق باهللا من اهللانستطيع  ناأنهي  نقطتنا لكن بالتخمين،معرفة شيء عن اهللا  إلى ربما توصل أرسطو":هنا ْپَرْبهوپاَد

 ربعة االوالعلل ؛ةالعشر األصنافو ؛حركةالبدء و ليةالفعو الفاقةوادة والصورة مال :دةمجر ومبادئ أفكار نظام أرسطو بنى :مريد

يمكن  يفكثبات  االأراد. المستويات كل على عالمال توضيح على ةقادرو المجال، فية عامثبات انها كانت  االحاولالتي  وغير ذلك

 .أن تجعل من العالم معقوال

 إلى ولكن المادة مبدأ انفعالي فقط، ونسب كل فعل. لعكسالصورة وبا إلى الطبيعة كلها تحوالت متتابعة من المادة عتبر اأرسطو

 حقيقةهو  الذي، "ول الذي ال يتحرك االالمحرك"ول لكل حركة هو اهللا  االوالمصدر. ليها بداية الحركة وغايتهانسب إالصورة التي 

 ،ما بين. الكامنة القوةبة المادة أو شائ دون عاقل معقول بائن بالكلية جوهر ،ةمطلق صورة ،)أبداً يكون أن يمكنما  كل هو (صافية

 تحّرك التي ثيرية االةفطنوال بشر، والحيوانات والنباتات والمعادن والالعناصر :الصورةو ادةالم من مركّبةال المتغيرةتوجد الجواهر 

 مّيز الذي ادةالم موعال صورال عالم بين فتراق االأرسطو رفض الطريقة، بهذه. تسود الصورة على المادة كلما ارتفعت. النجوم

 .أفالطون معلّمه فلسفة



 أو أخالقية مصالح فكرته لم تؤثر على .المحايدة العقالنية بالمخاوفبالكلية  اًحفّزكان م هللا أرسطو بأن مفهوم حديث فيلسوف الحظ

 .الدينية ألغراض متوفرة اهللاعن  فكرة نتاج انحو بعيداً يذهب لم وبأن هذادخيلة  دينية

نستطيع معرفة كل ما يتعلق باهللا من  ناأنهي  نقطتنا لكن بالتخمين،معرفة شيء عن اهللا  إلى ربما توصل أرسطو :ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . عندما نتعلم عن اهللا من اهللا فعلمنا يكون كامالً. ليس هذا موضوعاً دينياً بل خير وسيلة لمعرفة اهللا. اهللا

)١\٧(: 

  پاْرتَْهىاَمناه - آَسكْتَ ّيَم

 اهيآشَْر - َجْن َمْدنْوي يُّوَچْم

 ْم ماْمَرْچ َسَمْمايشَْمَأَس

 وِرنَهتْشْ شْتَ ْچۤياْسياسيها اتْي

 وتعتبرني مالذك الوحيد،  بيكلتتعلق بعق تام بي، وذكر في يُّوچا تمارس الـعندما، ْپِرتْها يا ابن ،ن اال اسمع:قال المولى المبارك"

حد  إلى ذكر اهللا فذاك سيساعدنا عندو اهللا، لحويسعنا التخمين  بالطبع،. كِْرشَْني وسيلة ذكر ه  هذه". بال ادنى ريبتماماًستعلم بي 

النور، فعلمنا  إلى ذا وصلنا الكن. هذا وجه من وجوه المعرفة. الظالم فيكنا  ذاا يمكننا التخمين وابتداع أفكار عن الشمس .ما

 .ها بأنفسنااشعة الشمس ورؤيت إلى نما هي الوصول ايمكننا تدبر الشمس عندما نكون في الظلمة، لكن خير وسيلة. كامل

عطيه تة تعطيه وجوده الواقعي وصورة  ماد:ة وصورةيقوم بذاته هو جوهر مؤلّف من مادكل شيء محسوس أن  أرسطو فهم :مريد

 على النموهي القوة الكامنة للجوهر المادة  أخرى، بكلمة. بصدد اإللمام بالكليةفشل الجوهر ت سوى ليس أرسطو، المادة عند .تهماهي

سائر  همثلمركب من المادة والصورة   لكن اإلنسانادةمال دون صورة محض هو :كامل اهللا. ه عنهاحاللصورة أو انإلى 

 النقص هذا. بالكامل مدرك أو حقيقي صورة ومادة، هو ناقص، أقل من كونه  اإلنسانلما أن. العالم االرضيالموجودات في هذا 

 .الكامنة القوةفي المادة أو  الزم لهم

 اإلنسان فروح اهللاكان  ذاا. اإلنسان مصنوع من الروح. هاب ىمغطاإلنسان ليس مصنوعاً من المادة بل . هراء ذلك :وپاَدْپَرْبهشْرۤيَل 

 ،عموماًصحيح الجسم  شخصال.  كامل باألصل اإلنسان،لذا ."اهللا خيالمصنوع على   اإلنسانأن "أيضاً التوراة فيجاء . أيضاًروح 

الكائن الحي صحيح الصحة باألصل أو بعبارة . هأصاب خارجي شيءك نقصه المالزم بل ، فليس ذل ماأصيب بمرض ذا الكن

 .اخرى، هو روح محض

المادة عند . معلّمهتقييم  مثللهما  تقييمهفقد كان  ،ة بين المادة والصورةفالطوني االمفارقةال نتقد اأرسطو أن من بالرغم :مريد

الصورة وحدها هي غرض المعرفة .  والهالكغيير والتالنقص سببوهي  جوهرية؛بدون قيمة وبائنة  وغير ةمجهول أرسطو

 .جوهريال غرضالو وضوح والبالمعنىوهي وحدها التي تجهز العالم  ؛ةوالدائم ةلثابتوالحقيقة بالفعل وا

 كلمة ).ىْچَرَهڤي  آنَنَْديْدتْش شْْتَْسكِْرشْنَه َپَرَمه ڤََره شْإ (صورة عنده يكون أن يجب على االلمطلقابأن  يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 يْدتْش شَْْستْ( هي صورة باقية عليمة وبهيجة كِْرشَْنصورة . فاعلة روحبل  ةميتتلك الصورة ليست . صورةال إلى  تشيرىْچَرَهڤي

علمنا . مقبل وهو دائم السعادةهو عليم بالماضي والحاضر وال. كِْرشَْنابداننا ليست عليمة وال بهيجة على خالف بدن ). ىْچَرَهڤي آنَنَْد

 .محدود ونحن قلقون دوماً

العالم . ال مناص للمادة من التصور لتحقيق تتامها ،لذا. التتام-شياء المتغيرة غرضاً جوهرياً االعطي تأرسطوالصورة عند  :مريد

 .بعبارة أخرى، الطبيعة مدفوعة بغرض. هو تكشف ظواهر تتكامل

Disciple: For Aristotle, form gives changing things an immanent goal or purpose—entelechy. 

Therefore all matter has some form for its actualization. The world is an unfolding of phenomena 

realizing themselves. In other words, nature is driven by purpose . 

 أحد  ألف جنس من اجناس الحياة وال٤٠٠ ماليين و٨ توجد ،پوراَن َپْدَمما جاء في لطبقاً . على ذلك وافقننحن  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  

 يتلقى صورته حسب ما قدم من عمل كما ْبَرْهماالمولى . يتلقى كل فرد صورة محددة حسب ما قدم من عمل. منها موجود بالصدفة

ياس (جناس بفضله  االالطبيعة تتكشف وفق تدبير وجدت هذه. تفاقلى اال إال سبيل. يتلقى الكلب صورته حسب ما قدم من عمل

الجرثومة المجهرية  إنْْدَر إلى حياء من االجميع). ْبهاَجنَْم آتَنُوتي-ْپَهَل-َبنْْدهانورۤوَپ-كَْرَم-ڤَِڤنْْدَرْم أُهو ْسَپْم أتَْهُچو- إنْْدَرڤْتْٱ

 .رة رفيعة بالعمل الصالح وعلى صورة وضيعة بالعمل الفاسديحصل الفرد على صو. يستوفون اجر ما قدموا من عمل

 وحوش والالطيور إلى الحشرات إلى الخضار إلى األشجار إلى السمك من آخر، إلى جنس من الحي يمّر .نشوء ليةعم هناك

 واجبه ،ية اإلنسانورةصال الحيبلغ ي عندما .برعمال من زهرةتفتح  مثل .الصورة البشرية فيتبلغ عملية النشوء كمالها  .بشرالو



 شيء كللبأن  يقول عندما لذا، .مصيب أرسطو .يرجع قدف الفرصة، هذهت عليه فّو ذا ا.اهللاب المفقودة  صلتهفهمهو  الصحيح

 .اهللا إلى الوطن، إلى الحي عادة اتستهدفخلق ال عمليةمجمل  .غرض

 النقطة؟ تلك إلى النهاية في حييصل  هل :مريد

 أْرجوَن يأمر كِْرشَْن .كيل اراجع ذلك .ستعماله اساءة اكيمكن أو صحيح، بشكل وعيك لاستعم اكيمكن نسان، ابصفة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

اهللا أو  إلى نسان اختيار الرجوع ا اآلن، يمكنك بدور.كِْرشَْن بأمر  تمر بك الطبيعة المادية بعدد كبير من األجناس.ثم يترك له األمر

 . فتنجح حياتككِْرشَْنألوامر السيد الروحي و طبقاً ، تقوم بالخيار الصحيح ذا كنت محظوظاً ا.دوامة التناسخ إلى الرجوع

 اهللا .هللا الصورة الصفية والفعل الصفير هرمية تمتد من المعادن والخضار والحيوانات حتى البشر وفي النهاية اصوَّ أرسطو :مريد

  .المادة أوالدافع الداخلي  من مجرد

يستطيع القول أن الصورة  من لكن .حقيقة تلك .ىآخر إلى تناسخ من صورةت الفردية والروح  دون شكثمة هرمية :هوپاَدْپَرْبشْرۤيَل 

صورة أرفع  إلى رقىست بأنك ةمان توجد ضال ،صورة بشرية في هذا العمر عندك ذا االكمال؟ إلى المقبلة التي ستحرزها هي أقرب

ابك يث على تحصل .قيمةبالغة القيمة أو عديمة ال تكون قد .ا ترتدي بذلة اخرى من الثيابرتدي صورة اخرى كمت .في العمر الالحق

تسعد أو تشقى حسب و انت سبب صورتك، الطريقة، بنفس .عمل صورة حسب ما قدمت من وتقبل ،حسب قدرتك على دفع الثمن

 .عمل ما قدمت من

 لفترة بقى وتنموتولد وت .بسبب التغييرات الستة الطارئة عليها طالق االالصورة المادية ليست كاملة على، األحوالجميع  في

تعود  .أيضاً انحالل صورتك، يتعين عليك اخذ صورة اخرى تمر بالتغييرات المماثلة عند .بالتفسخ واإلنحاللتبدأ وتتناسل ثم 

الهواء وهكذا  إلى التراب والهواء  إلىرضالماء واأل إلى الماء يعود .عندما تتحلل الطبيعة الماديةإلى الصورة  مختلف عناصر

 .دواليك

 .التكامل ألنه كامل الكمال إلى  ال حاجة له. هو كامل ال ينقصه شيء.الذي ال يتحرك المحّركهو  أرسطوعند  اهللا :مريد

ة والثروة والشهرة والجمال ف اهللا بحاصل الحكمة والقو يعرَِّپراشََر موني .طالق االكامل على اهللابأن  أيضاً نوافق :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

الكامل حكم سواه يستطيع  .اثناء تجليه على األرضشهد الجميع كماله الكامل  ومتصف بكل هذه الصفات بالكلية كِْرشَْن .واإلستغناء

ما الذي  من وجه ف عليماً ومستغنياً ومعروفاً وجميال وثرياًذا كان فرد ليس حكيماً ا.ونحن نقبل بقيادة الشخص حسب درجة كماله

 عظيم الكمال كِْرشَْن لما ان . هذا بديهي.طالق هو القائد المطلق االيوجبنا على قبول قيادته؟ والكامل في كل هذه الصفات على

 .فنحن نقبل به قائدنا

يعتبر  لذلك، . لكن الصورة بدون المادة تعني الفكر عند ارسطو.الكمال إلى كمال بدون مادة أو حاجة أوصورة محض  اهللا :مريد

 . كمال اهللا يستلزم ذلك.اهللا عقل بالكلية كما يعتبر ان الحياة الربانية هي حياة العقل

 ؟اً وإال كيف يفكرشخصاهللا  يكون أن يجب اهللا؟ شخصيةما عن  مفهوم عنده كان هل عقل؟ اهللا أنبقوله عنى  ماذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

طبيعة اهللا  ، لذا.هو تفكير التفكير اهللا تفكير :هو فكره بحد ذاته فكرهالغرض الوحيد لبأن و ر،فك  هواهللا نشاطبأن  أرسطو قال :مريد

 .ذاتي تأملهي 

ذا كان األمر كذلك، فما  اأن محقق الكمال ينقطع عن النشاط؟ هل اهللا مقتصر على الجلوس والتأمل؟ يعني ذلك هل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال يتأمل كِْرشَْن كيف يكون الكمال انقطاع النشاط؟ .مقتصر على الجلوس دون مطلق نشاطهو الفرق بين اهللا وبين الحجر؟ الحجر 

 وينقل ُچوپۤيْزالـ يصارع الجن ويحمي تيمه ويرقص مع . مختلفةتسليات يقضي كِْرشَْن . يكشف علم كامل. ومع ذلك، يتكلم.مطلقاً

 .اتيالجلوس مثل حجر واإلنشغال بتدبر ذ إلى  ال سبيل.كالم للهداية

 ؟يحتمل أن يتأمل اثناء لعبه هل لكن :مريد

صعيد  إلى الفرد ابتغاء الوصول من صعيد النقص ليتأم .هو كامل .التأملجبراً على م ليس اهللا لكن بالتأكيد، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .اوحده التأمل؟ يحقق كل شيء بمشيئته إلى  اهللا كامل فما حاجته.الكمال

فهم أن  يتعين اللكن ،المهيأة ذاتلل ىموص التأمل .النقص مسبقاً يفترضهذا التأمل  .لتحقيق الكمال لتأم بالاإلنسان أرسطو يوصي

 .)ڤَ شْرّوياِتىڤيْدهايڤيشَكْتيْر َپراْسيا  (ِڤَدْزا مفاد الـهذ .الفاعل لما يريد بمشيئته وحدها قويال هو .اهللا ال يشوبه النقص والتهيؤ

 .بمشيئته انها تحقق كل شيء ةدرجى  إلقدرات اهللا المتعددة قوية

 بوذا؟ تأمالت عن ماذا لكن :مريد

 يوصي كان .المؤذية النشاطات فيالذين كانوا منغمسين  نسقيللفا مثاال يضع كان .مختلفة كانت بوذا ةمهم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .التزام الصمتو اوية زفي لجلوسبا مؤذ طفلتأمر  كما تماماً ،لتأمالو بالجلوس

 .اهللاوجوب التأمل في ببل  هنشاطات اإلنسانقطع  بوجوب حقا يقول ال أرسطو :ريدم



 . هو ذكره والعمل لصالحهكِْرشَْن ذكر .كِْرشَْنيجب مواصلة ذكر  .)ڤيشْنُو ْسَمَرنَْمْم كيْرتَنَْم نَڤَشَْر (هذا هو شاغلنا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هذه هي .، انت تذكرهكِْرشَْن عندما تتحدث عن .، انت تذكرهكِْرشَْن عندما تطبخ لـ.َنكِْرشْ، انت تذكر كِْرشَْن هيكلعندما تكنس 

 :)٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يوصي بذلك في كِْرشَْن .الطريقة

 ْماشَسْرِڤي ناْم َأپيُّوچي

 آتَْمنا - نانْتَْرَچِت - َمْد

 ْم مايُّوشَْردّْهاڤاْن ْبَهَجِتى 

  َمتَهُموتَيوكْتَ ِمى ـَس

 ."يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن "

علم اهللا بالعالم؛ ألن في ذلك سقوطاً يجب تنزيه اهللا عنه، وأنه ال يليق باهللا المتصف بالكمال أن يعلم العالم وهو أرسطو ينفي  :مريد

 اهللا ال . الحب الذي يتلقاهمبادلة بذاته مما يعني أن اهللا ال يقوى على  باألشياء المتغيرة لكان لزاماً أن يتغيرعلملو كان اهللا ي .أقل منه

 .يحب البشرية وال يأبه بها

مع تقديم حبنا هللا،  .بالتأكيد  يتجاوب مع تيمهاهللا .ال ينبغي لمن يجهل اهللا أن يتكلم عن اهللا هذا؟ اهللا من نوع أّي :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)١١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  .لذلكوفقاً يتجاوب معنا ويتعاون 

 انِْتىي ْپَرَپْدْماتْها مايى ي

 ڤَ ْبَهجامى َأَهْميْس تَتْهاْمتا

 َمَم ڤَْرتْمانوڤَْرتَنِْتى

 شَهَسْرڤَ پاْرتَْهى ااهۤيشَْمنو

 ."ْپِرتْهايا ابن جميع االحياء تتبع طريقي من كل الجهات،  .ي، أجازيهمل تسليمال بنسبة"

 من بالرغم .كما يحرك العاشق المعشوق العالم يحّرك .الرغبةبمثابة غرض  ليس العالم في حركةال يسّبب ،أرسطو اهللا عند :مريد

سوى  لهغرض  ال الذي الوعيمن  نوع دمجراهللا  يبدو بالعكس، .شخصأنه  نجد ذكر ال رغبة،الو  الغرض العظيم للفكرأن اهللا هو

 .ذاته

 .ذا لم يستلم العلم الكامل من اهللا اال مفر للفرد من التخمين . من الشخصيةمؤمن برب مجرد أرسطو بأن يظهر :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .طالق االالجذاب علىبالجاذبية تظهر فكرة ما عن اهللا  لعالمل اهللاتحريك  فكرة األقل على لكن :مريد

طالق هي االسم  اال التي تعني الجذاب علىكِْرشَْن كلمة ،لذا اهللا؟ يكون كيفطالق ف االعلى اًابجذ اهللايكن  مالم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الكامل هللا

 حتى .شيء كل : واألشجاروالزهور الثماروصبيان وصبايا رعاة البقر والحيوانات و أبويه، يجذب، ڤِْرنْداڤََنفي  .فرد كل اهللا يجذب

 بالذهول من شدة الوجد يامونا يصف كيف اصيبت مياه نهر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الباب العاشر من .كِْرشَْن إلى كانت منجذبة الماء

 .كِْرشَْن حالما شاهدت اوتوقف جريانه

 ؟من أي وجه تقول أن فكر اهللا وعمله واحد .ثنائية دون موحد بالكلية اهللان ا ةفكر أرسطو عند  كان:مريد

 عندما نفكر بشيء قد يحدث أو ال . تفكير اهللا وشعوره وإرادته واحدة.التفكير بشيء ليخلقه إلى ال يحتاج اهللا سوى :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 فكر بوجوب كِْرشَْن ألن تَْرشْكوروكْكن من سبيل لمنع ملحمة  لم ي. لكن حينما يفكر اهللا بشيء، يحدث.يحدث بسبب قصورنا

 . هناك مكتوب عليهم الموت سواء قاتل أم الفرسانأن جميع الب صرح له كِْرشَْن عن القتال لكن أْرجوَنالبداية، أحجم  في .وقوعها

، لكن من  سواء ساعدت اهللا أم ال. اهللاعلى رد مشيئة أحد  ال يقوى. بأن يصبح أداته وأخذ الفضل في قتلهمأْرجوَن أمر لذلك،

 .صالحك أن تصبح أداته

على وجه يمكنه من  نشاطاته يؤدالشخص يكون اسعد ما يكون ورباني على اكثر ما يكون عليه عندما يبأن  أرسطو قال :مريد

 .ربانية أشياءفي  دائماً تأّملال

 شْرۤيَل ؟كيف يمكن للفرد المداومة على ذكر اهللا ما لم يكن تيمه لكن .)ْبَهكْتي(هي وسيلة الخدمة التتيمية  تلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ال تنقطع  هالكن ،بعناية فائقة يوميةال أعمالها يتؤد .تعشق رجال سوى زوجها الذي متزوجة يضرب مثل المرأة الْسوامّيُچو رۤوَپ

أنها  اهللا؟الذي يمنع ذكر  ماف ،دائماًممكن  عادي شخصذكر  نكا لو ذن ا."متى سيأتي حبيبي في الليل؟":عن التفكير لنفسها قائلة

 .نشغال بمختلف األعمال االمن الرغم  علىمستمر بشكل اهللاك ذكر يمكنثم  إليه نمية انجذابكت ، فقطممارسةمسألة 

ن نذكر اهللا على نحو نح .كِْرشَْن عن شخصية واضحة فكرة عنده يس للكن هللا، المبهم المفهوم بعض أرسطولربما كان عند  اآلن،

ْبهَچڤَْد  جاء في . بأن اهللا شخص ويظهر ويعمل على نحو مخصوصِڤديةاألسفار الـ من انمعلومات نستلم نانمخصوص وملموس أل



لم يكن لديك مفهوم  ذا ا.هللا  عنواضحة فكرة همديل ليس أن جماعة وحدة الوجود المطلقة يمرون بمقدار كبير من المتاعب ألنه چۤيتا

 .صورة اهللا فمسعاك لتحقيقه سيكون بالغ الصعوبةعن 

 .كشفبال ليس والتخميني بالمنطق أرسطويمكن معرفة اهللا حسب كالم  :مريد

ال يمكن معرفة اهللا سوى  لذلك، .ال نقوى على فهم اهللا بمداركنا المحدودة ،لذا ؛بال حد واهللا نحن محدودون :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نامادي-كِْرشَْن-شْرّيأتَه  ( لكنه يكشف لنا عن ذاته عندما ننشغل بخدمته.تعذر معرفة اهللا بالتخمينت :َنپورا َپْدَمجاء في  .بالكشف

 :)٢٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّي ويقول .)نْْدرييايه اْچراْهياْمِڤْد ْبَهنَـ 

 اي ْپَركاشَه َسْرڤَْسْمناَه

 تَهِر َسماڤْ-ا ۤي ما- يُّوَچ

 يجاناتي ناْبهْماٱي ذُْهومۤو

 اْمياي ماْم َأَجْم َأڤْلُوكُو

يجهلني هذا العالم المسحور، أنا العاصم   هكذا،. الباطنةقدرتيعنهم وراء ستار أبقى محتجباً  بل حمقى والجهلةللكشف ذاتي أ ال"

شوَك  و ناَرَد و ڤَاَس ِدۤيڤْ لذلك، يتجلى وكبار المراجع من العلماء والمتعالين مثل . ال يمكن معرفة اهللا سوى بالكشف."غير المولود

 يكشف .ن اهللا وقبل به عايأْرجوَن . يقبلونه كما يكشف عن ذاتهَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا و ڤاتْشاْرياَمْدْه و رامانوجاتْشاْريا و ْسوامّيُچو ڤَِد

 .ليه ااهللا عن ذاته لنا عندما نتحرر من الجهل بفضل الخدمة

 الفصل الرابع
 أوريجين

 والمعلمين الكتّابثر أك بينويرتب  المسيحية للكنيسةنافذين ال المؤسسين أكثر أحد كان) .م.؟ب٢٥٤-؟١٨٥( األسكندراني أوريجين

 مع .ةالحقال الكنيسة سلطاترفضته  مذهبوهو ، تناسخال علّم والمسيحية الروحانية بأّب معروف .الكنيسة تأريخ في لإلنتاج غزارة

 في خلقت روحالأن  عتقادباإل أخطأ هبأن هنا شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديالحظ  .ِڤديةمشتقة من األسفار الـ تبدو أوريجين ليماتع من العديد ذلك

 .ما وقت

 يفلسف أساس على المسيحية تأسيس إلى من سعى أول كان ألنه عموماً الرسمية المسيحية الفلسفة مؤسس يعتبر أوريجين :مريد

 الشخصيات إلى باإلضافة اهللا، الالنهائي،العظيم  الشخصتتألف من  ةقطعيال الروحية الحقيقةبأن  عتقد ا.يمان إلى االباإلضافة

 ،وجهال اهذمن  .هذات الالنهائي الشخص ومع البعض بعضهم مع األشخاص التبمثابة ص النهائية الحقيقةيمكن تعريف  .الفردية

 .أساساً ية اهللاانوا يؤمنون بالشخصكان نالذي اليونانيين، عن أوريجين يختلف

ة الوجود ولكل منها صلة حميمة قديم ، األحياءهاندعو التي الفردية األرواح .تقريباًمشابه  ِڤدينا الـمفهوم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

وعندئذ يبعث بتأدية الخدمة التتيمية المقام المحرر الفرد  يحقق .ة الماديحياة المهايأةفي نسي الحي تلك الصلة  .شخصية اهللا العزيزب

 .شخصية اهللا العزيزصلته ب

هو اهللا من  بناال .ن حيث الجوهر وهو األصل من حيث األقنومهو اهللا م األّب فيه الذي األقانيم الثالثة إلى أوريجين نسب :مريد

 ليس األّب اهللاأي أن  المادي العالمخلق ي الذيهو الذي يدعى الكلمة تابع لألب و بن اال.حيث الجوهر وهو المولود من حيث األقنوم

طبقاً  .بناللابع وهو ت القدس، روحهو  ثالثال قنوماأل .ْبَرْهماالمولى  مثل مباشرة يخلق الذيهو  بن االاهللا المباشر؛ الخالقب

  .اهللا كثالوث آني بشكل دائماً وجدوا .ةبدياألفي  ساويةومتواحد الهي جوهر هي  ثالثةهذه األقانيم ال ألوريجين،

ر العالمين الروحي والمادي  أنا مصد:)٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في  .ِڤَدْزللـطبقاً  ةي هو شخصية اهللا األصلكِْرشَْن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

يوجد  . هو األصلشخصية اهللا العزيز . سواء سميت هذا األصل األب أو الروح القدس ليس بذات أهمية.)ڤَهْپَرْبَهڤَْسيا أَهْم َسْر(

التي الهبائية  نية البيوإمتدادات قدرته تَتّْڤَ-وشْنُيڤمتدادات الذات الشخصية هللا تدعى  ا:ِڤديحسب المفهوم الـمتدادات  االن منانوع

 .  وغيرهاڤَتاَرْز أ-ڤَنْتاَرْزَمنْ و ڤَتاَرْز أ-ِڤشَشَكْتّْيا و ڤَتاَرْزأ-شْپورو :متدادات الشخصية اال كثيرة منصور توجد .تَتّْڤَ-ڤَجّيتدعى 

-ڤَجّي هو ْبَرْهماداد شخصي بينما  هو امتڤيشْنُو .من اجل خلق هذا العالم المادي )ڤَشي (ڤََرَمِهشْ و ڤيشْنُو و ْبَرْهمايتوسع اهللا بدور 

تعطى مقومات  .تَتّْڤَ-ڤَجّيوإمتدادات تَتّْڤَ  ڤيشْنُومتدادات الشخصية  االما بين ڤََرَمِهشْأو ڤَ شيمتداد وسيط يدعى  ايوجدثم  تَتّْڤَ

جية تتطلب التركيب والحفظ  القدرة الخار.َ يهدمڤشي يحفظ الخلق والمولى ڤيشْنُو . من األكوان كونْبَرْهما  كليخلقثم الخلق 

 .تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمرد مزيد من المعلومات المفصلة في كل من ي .وإنحالل التراكيب بطبيعتها



خصية اهللا شتستطيع معاشرة  المحررة .مهيأة محررة و:األحياء فئتان . تعتبر ابناء اهللاجميعاً) ڤَْزجّي(األحياء  األحوال، جميع في

 لكن يمكن أن ترقى من . سبب معاناتها هنا في صور بدنية مختلفة هو داخل هذا العالم المادي نسيت اهللا وهذاالمهيأة بينما العزيز

 . الثقةچورو والـشاْستَْرْز تحت هداية الـكِْرشَْنخالل ممارسة ذكر 

 العمل خالل الالنهائي الشخص مع شخصيةصلة  نجاز امنيتألف  ذيالكمال التحقق النفس الفردية  بأن أوريجين عتقد ا:ريدم

 .لإلنسان ةالحر رادةاإلو القدسية للنعمة المشترك

الحق المطلق في يظهر  .)ْبَهَچڤاْن (شخصية اهللا العزيز إلى )َچماْر ْبَهكْتي(يدعى درب الخدمة التتيمية  وذلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . القائم في قلب كل فرد يمكن تسميته الروح القدسَپَرماتْما . هو الوجه الشخصيْبَهَچڤاْن .اْنڤَچْبَه و ماتْماَپَر و ْنْبَرْهَم :ثالثة أوجه

، ينشغل ْبَهَچڤاْن عندما يفهم الفرد . ارفع درجات الكمال في الحياة الروحية تشمل فهم الوجه الشخصي هللا. يعم الوجودْنْبَرْهَموجه 

 .تقر الفرد على مقامه البنيوي األصلي ويبتهج أزلياً على هذا النحو، يس.بخدمته

 تجرد .أيضاًتحقق نجاته رادة الحرة لإلنسان يمكن أن تسبب سقوطه، فاإلرادة الحرة لإلنسان يمكن أن  اال أنأوريجين عتبر ا:مريد

 .المسيح التي هي مثيل يصبح محتمال بعون الكلمة

 ونزوال في مختلف صور صعوداً المادي، العالم هذا تناسخ داخلت الساقطةنفس ال .أيضاً مفهومناهو  ذلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  يمكنها الحصول على.الكفاية فيه بمايتطور وعيها  عندما ْبهَچڤَْد چۤيتا فيالذي يعطيها تعاليمه  باهللالنفس  أن تهتدي يمكن .الحياة

 تحقق .عندما تفهم مقامها العلي للبهجة ا البدنية المادية ثم تحقق الحرية تتخلى عن عالئقه.ستنارة التامة بعون السيد الروحياال

 . بخدمة اهللاهالانشغا في هويتها الروحية على الوجه الصحيح وارهاستقر االنفس مقامها البنيوي األصيل عند

 ."داخلي إنسان "هدعا الذي ،ضاًأي الروحي الجسم في موجودة المادي الجسم فيالموجودة  العناصرجميع بأن  أوريجين عتقد ا:مريد

  ينطبق على جميعاألمر عينهونسان داخلي،  ايوجد خارجينسان  اكما ان لكل . . . .امنيوجد اثنان في كل ":يكتب أوريجين

توجد  ،هكذا ."الداخلي اإلنسان فيه عينموجود باالسم  الخارجي اإلنسانمن اعضاء  عضو كلبأن  يقول أنيمكن للفرد و أعضائه،

 .الخارجي الجسم في هانملك ةحاس لكل روحيال جسمال أو الداخلي، الجسم في ةطابقثلة مماسة محا

 الروحي الجسم . الروحية جسم مادي باألصلذاتليس لل لكن المادي، الجسم هذافي  اآلنموجودة  يةالروح ذاتال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الروحي للجسمطبقاً  لة،ذبال مثل يقطع المادي الجسم .الروحي لجسممجرد ثوب ل المادي الجسم . الروحية أزلي الوجودذاتلل

 لجسما وةكس  بمثابةها مع بعضها البعضخلط عند طينوغيرها تصبح مثل ال نار والهواء والماء والرضاأل :المادية لعناصرا

 هو . مطلقاًالروحي بالجسم ماديال لجسمال صلة ل الواقع، في .صورة الروحي لجسمل ألنما الجسم المادي يأخذ صورة  .الروحي

 الروحي اجسمهتتوهمه ذاتها وتنسى  ،ةالماديالنجاسة  هبهذتكتسي النفس الروحية  حالما .النفس الروحية معاناةنجاسة تسبب 

ندرك أن ، ستماماً كِْرشَْن عندما نعي بـ.كِْرشَْنيلة عدم وعينا بـط الجهل هذا يستمر .)ماۤيا(هذا ما يدعى جهل أو وهم  .زلياأل

 ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم يتحقق صعيد .عندما نبلغ هذا الفهم الصفي ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم نبلغ صعيد .وأننا غيرهالجسم المادي ليس سوى ثوب اجنبي 

 تاْبهَچڤَْد چۤي جاء في .عندما نبلغ هذا الصعيدتبدأ بهجتنا  .ف الذات بالجسم المادي بل بالنفس الروحية في الداخليعرينقطع تعندما 

)٥٤\١٨(: 

  تْمااتَه ْپَرَسنّْبهۤو - ْبَرْهَم

 يتشْكْنَكا نَـ يتتْشَشُو ـنَ

 شوِت ْبهۤوشوَسَمه َسْرِڤ

 ى َپراْم لَْبَهِتْمْبَهكْتي - َمْد

بإمتالك شيء كما  يرغب والأمراً  ويشك ال .حيث يجد بهجة ال تحدفوراً  العظيم ْنْبَرْهَمالمتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق "

 الصعيد، يبصر الفرد النفوس الروحية تحت على هذا ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ هكذا، .جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر

 :)١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذه الحالة وصفت في . روحية داخل جسم كلباًذات عندما يبصر كلباً، يبصر .ثيابها المادية

 ىَپنِّ َسْم-ا ينَي ڤ-ا ۤيْديڤ

 ينيتَهْسي ڤَچ ىنَْبراْهَم

  پاِكى تْشَ-ڤَ شْڤَ يشاي شون

 نَهي َدْرش- َسَم اتاهذينََپ

 الكالب النجس بعين لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـ، كل من االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيم يرى"

في حضارة بشرية يطبق فيها  الهوية هذهيمكن فهم  .حيوان جسميكون داخل  عندماالروحية  هويته فهملن يقوى الفرد على  ."واحدة

 ْزايشْياڤ والـْزتْريياشْكْ والـةنَْبراْهَم الـ:)ڤَْرنَْز ( إجتماعيةمراتباربعة  إلى جتماعية اال هذا النظام يقسم الحياة.اشَْرَمنْرڤَنظام 



-َنْبراْهَم أرفع مقام هو .ّياسۤيَسنّْ و ْپَرْستَْهىنَاڤ و ْچِرَهْستَْهى و تْشارّيْبَرْهَم :هي) آشَْرَمْز ( روحية وأربعة مقامات.ْزشۤوْدَروالـ

 موكْتي .)موكْتي( يحقق النجاة  وبذلك،. فرصة لتحقيق مقامه البنيوي األصيل والعمل بموجبه وهو صعيد يوفر للفرد خيرّياسۤيَسنّْ

 حياة العبودية تعني توهم عينية الذات والبدن المادي والعمل على الصعيد مهايأة أو حياة ال.تعني فهم مقامنا البنيوي والعمل بموجبه

ذا  ا.موكْتيصعيد  تؤدى الخدمة التتيمية من .هايأةعمال المقضية على صعيد الم اال، تتباين اعمالنا عنموكْتي على صعيد .الجسمي

 .هيأقامة في البدن المادي الم االثناء اانشغلنا بالخدمة التتيمية، نحفظ هويتنا الروحية ونكون محررين حتى

 ورؤيتها اهللا أشياء ذوقمن ت الروح تمكّن روحيةواس ح الروحي، الجسم أو الداخلي،نسان إللبأن  أيضاً أوريجين عتقد ا:مريد

 .ولمسها وتدبرها

 . تلك هي حياة التتيم. نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

من بأن  عتقد ا.غير ال اهللا مكالشرح  عنده يعني الوعظكان  .كثيراً مقصوداً وكان اًمشهور اًمعلّم أوريجين كان عمره، أثناء :مريد

 فهممن اجل  لكن ماديةال السلع أجل من يصلّي ال أن يجب .اهللاب تصالم يكون أن يجب كما أوالً صالة رجلواجب الواعظ أن يكون 

 .المقّدسة كتبلل أفضل

تبدأ  .ْمنَڤَشَْر يدعى هذا .)ْرتَنَْمكۤي ْمنَڤَشَْر (بالسمعكمل ن :ِڤديةاألسفار الـ وّضحت كما حقيقيال واعظهو ال ذلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 شخص كل المادي، العالم هذا في .)ْرتَنَْمۤيك(وة  الدع:ثقة شخص منبالسمع على الوجه الكامل  هكذاستوي ن عندماالقادمة  ةمرحلال

 ذااكمل ن .يمكنه أن يصبح استاذاً ،ثم متحانات االن أراد اجتياز ايجب على الطالب أن يسمع من استاذه .آخر شخص من شيئاً يسمع

 وليس ألي شخص داخل هذا شَْنكِْر من اجل كِْرشَْنينبغي لنا الكالم عن  .حقيقييندعاة  صبحن أن ويمكن ، ثقةروحي سيدنا من سمع

 . المحررةذات ذاك هو واجب ال. ينبغي لنا أن نسمع عن الشخص العظيم، شخصية اهللا العلي ونتكلم عنه.العالم المادي

 اإلنسان يتمكّن لكيسمح اهللا بوجودها عوائق  أوريجينيعتبرها  المقّدس، الكتاب في ظاهرةال سخافاتالو تناقضاتمن جهة ال :مريد

 ."حرفي معنى همجمليس لل لكن روحي، معنى المقّدس الكتاب في شيء كلل":يكتب .الحرفي المعنىطي خت من

 من يسمع ال ألنه صحيح بشكل فهمها اإلنسانال يستطيع  لكن حرفي، عنىسفار ماأل في كلمة كللعلى العموم،  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لذا، .أحياناً اهللا مكالعتيادي ال يقوى على فهم اإلنسان اال .اهللا مكال يرفست إلى حاجة ال .التقويل إلى لجأي  بلالصحيح الشخص

 الذي يدرك كالم اهللا على أتم وجه وهذا سبب نصيحة استالم كالم األسفار )چورو(يتطلب األمر الوساطة الشفافة للسيد الروحي 

التفسير بسبب عدم  إلى نلجأ .سبب قصور علمنانا نقصر عن فهمه بلكن اهللا، مكال في غموض هناك ليس .على يد السيد الروحي

 .مفهوم على يد العالم باهللا) األسفار( المراد أن كالم اهللا .فهمنا لكن تفسيراتنا قاصرة نتيجة قصورنا

كن ت لم البداية فيصنعت  التي العقالنيةائع الطب":يكتب .قديمة بل مصنوعة محدثة الفرديةنفس البأن  أوريجين يعتقد لم :مريد

 ."بل تكونت عند خلقها ؛ماًودوجودة م

 األجسام على الرغم من نفسالتبدل  .اهللا هباء نورحياء واأل ،قدامى منذ األزل واهللاألحياء  .كال .صحيح هذا غير :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

عندما  أوريجينلذا، نحن نختلف مع  .)َن َهنْياِتى َهنْياماِنى شَرّيرى(بهالك البدن المادي نفس  ال تهلك ال:)٢٠\٢. چ.ب( .انها قديمة

 الروح لكن مخلوقة، المادية األشياء .هو الفرق بين الروح والمادة ذلك .غير مخلوقة الروحية هويتنا . الروحيةنفسيقول بحداثة ال

 :)١٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .بداية بدون

 ْم جاتو ناَسْمَهِاڤا تْڤْ ـنَ

 اپاهي َجناْدهى ِنِمْم تْڤَـنَ

 هۤياَمشْيْبَهڤ نَـ ڤَي تْشاـنَ

 تَه َپَرْمأاْم ي ڤَىَسْرِڤ

 ."لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال أنت وال حتى ، وداً ثمة وقت لم أكن فيه موجيكن لم"

 بسبب اختيارها الدائم رفض التسليم تتناسخ الروحأن  عتقدا .بالتناسخ عتقاده افي الحقال الكنيسة مذهب عن أوريجين ختلف ا:مريد

 قال .نشوءال مقياس على دائم بشكلوموتها  الفردية نفسالحتمال والدة  ارأى ،لذا .أيضاً محدثة باألصل هابأن هداعتق امن بالرغم هللا

 نفسال بأن أوريجينقال  كما . الواحدالعمرغير متوفرة سوى في هذا  لخلود النفس اختيار افرصةبأن فيما بعد  الكنيسة مذهب

 .النهائي الهدفبتحقيق  هاقاخف االتناسخ مرة وثانية عند إلى تعود الفردية،

 الجسم .اهللا مملكةإلى دون نجاتها وعودتها  الروحية ذاتالتناسخ مكتوب على ال .ِڤديةهي الرواية الـ تلك م،نع :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 على مفارقته وتنمية بدن جديد حيث تطلب تحقيق نفسفتجبر ال يفقد فعاليتهو ، ويتناسل ثم يشيخالوقت لبعض ويبقى ينمو المادي

 .التناسخدوامة رغباتها وتبقى في 

 . الذي رفضهأوغسطين حتىالتناسخ ودام ذلك  ارفض المسيح وال أوريجينال أن  مثير المن :مريد



 الفائدة، عديمةتصبح وصاب بالبلى ت مالبسنا .تهنها طيلة حياعي المالبسالشخص ارتداء  يستطيع ال .حقيقة تناسخال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .قبول بدن مادي عندما تطلب التشبعة الحسية وبدن مثيل ال يدوم أزلياً إلى ة قديمة بالطبع لكنها مضطرنفسال .يتحتم علينا تغييرهاو

 :)١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكل هذا موضح في 

 اتْها ِدِهىيْن يْسمٱ ينُوِده

 َجرا ْماوڤَنَ يْمكاوماَر

 ْريْپراْپت - تَتْها ِدهانْتََر

 ياتيموْه نَـ  تَتَْرْزَرۤيْده

بدن  إلى عند الموت نفس التنتقل هكذاإلى الشيخوخة،  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما"

 :)٨\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا وفي ."غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال .آخر

 يتنُوْپا َأڤاْدي ْمَرۤيشَر

 شْڤََرهۤيشاپى اوتْكْراَمتتْ شْاتي

 ياتۤيْمسايتاني تْڤاۤيهِرْچ

 اتْۤيڤاشَ انْْدهاْنَچوْر يڤا

 ."شذاالآخر كما يحمل الهواء  إلى جسم من المختلفة عن الحياةالعالم المادي مفاهيمها  في المهيأة نفسال حملت"

 الفصل الخامس
 أوغسطين

 لفلسفةالبارزين الذين صاغوا ا حدأوفي العصور القديمة  الرومانية الكاثوليكية الكنيسة أشهر آباءهو  )م.ب٤٣٠-٣٥٤ (أوغسطين

 شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدرد  قرأا ." ….نفوسال لعقاب الحياة هذه إلى الرجعة مثلشيء  هناك ليس … .سخيف تناسخال":كتب .المسيحية

 .أدناه

 فترض ا.الجسم والدة قبلكن موجودة ت لم نفسالبأن  أيضاً عتقد اهلكن ماديال الجسموبائنة عن  يةروحنفس ال أغسطين عتبر ا:مريد

ال بعد أن  اخلودال تحقق ال نفسالبأن  أيضاً عتقد ا.بينما الجسم هو الجزء السفلي للشخص يقلفوهي الجزء انفس الأن  ببساطة

 ."عند الموت  أزلياًنفسيستمر بقاء ال":أوغسطين كتب .اهللايخلقها 

 ؟ في حين ماةأبدي تكون ال كيف ؟ةخالدتكون  كيف محدثة فنفسكانت ال ذا الكن :َرْبهوپاَدْپشْرۤيَل 

 اهللا يقّدرأنه فيما  أوغسطين عتقد اباإلضافة، .آدم زلة بسبب  عرضة لموت الجسماإلنسانأن  أوغسطين عتبرافي البداية،  :مريد

هالك  يتحّملون الناس بعضبأن  أوغسطين قال أخرى، بكلمة .أبديء شقا آلخرينل يقّدرفإنه  الموت، بعد أبديةسعادة  بشرال بعضل

هالك  يواجهفإنه ال  أحد تكتب اللعنة على عندما هكذا، .اهللا مهجرهي عندما همنفسأ وموت تهافارق معندأجسامهم المادية   منكل

 .أيضاًجسمه المادي بل هالكه الروحي 

ما  لذا، .ذاته الروحية أزلية لكن اهللا خادمبصفة  هويتهى ينس عندما موتال من بنوع ردالف يمر ة،يستعار ابلغة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 روحياً وإن كان يعيش في جسم مادي ميتاًيكون  ردالفال شك أن  .اهللا نسيانسوى  الحقيقة فيليس " روحال موت "أوغسطينيدعوه 

جميع  في . باهللاه وعيدال عن االفرد ال يحيا بالفعل ألن موت،ال من نوعباقية هو ال هويتهالفرد  نسيان .المادي الوجودنجو من يحتى 

 . أزلية وال تهلك بهالك الجسم المادينفسال األحوال،

 .األبدي الجحيم إلى الملعونةبأن اهللا ينبذ النفس  ،الحاالت بعض فيسيعتبر مرحلة النسيان أزلية  أوغسطين :مريد

 عن الوعي  يكون الفرد غائباً.كِْرشَْنهذه قناعة حركة ذكر و على الدوام وعينانهاض  ايمكن .األمر ليس كذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  تنهض الفردَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى كذا، وسيلة تسبيح .أذنه إلى ذا ناديته مرة وثانية فسينهض عندما يدخل صوت اسمه ااثناء نومه لكن

 .عتيادية االحيةستئناف حياته الرو االوعي الروحي ثم يستطيعإلى 

 قد يبدو األمر أبدياً لكن يمكن بعث الوعي .ن الفرد قد يبقى ناسياً لماليين من السنوات اممكن من وجه" األبد إلى النبذ" بالطبع،

 .)ْمنَڤَشَْر( لذلك، الخدمة التتيمية تبدأ بالسمع . وتسبيحهكِْرشَْنالروحي للفرد في مطلق لحظة بالعشرة الصالحة بوسيلة السماع عن 

الحياة الروحية ويبقى  إلى ذا استمع الفرد عن الحقيقة من نفس محققة يمكنه أن ينهض ا.السمع بالغ األهمية في البداية على األخص

 .حياً روحياً في الخدمة التتيمية

 .نبالذ لعقاب السجونتشبه  العالم هذا في المختلفة المادية األجسامقائلة بأن ال الفكرة أوغسطين رفض :مريد



 في كِْرشَْن يقول . اهللا بالضرورة لكنها تسجن في مختلف انواع األجسام في هذا العالم الماديعاع من نور شنفس ال:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 ِهى تودِّْر ْپَرڤْىِڤادا َستّْي

 تِْر ْبْه-ِدَهى ي اتۤي ْمايْپَرلَ

 كاْنلُو ْمداي ڤ-َم تَُّدوتَ

 اِتىيَپْدي ْپَرتَأَمالْن

 ."سماويةالفانه يولد على كواكب االخيار  األصالة، شاكلة في اإلنسان يموت عندما"

شقوق هي  لكن النفوس الفردية . األحياء تعم األرض والماء والهواء وحتى النار.)األم (المادية الطبيعة من تخرج مختلف األجناس

 النفس خارجة من بدو ت.العالم المادي من خالل رحم أم ما إلى  ثم تخرج.هللا الذي يغرسها في هذا العالم الماديالهبائية القدرة البينية 

 على ارتداء ثياب مختلفة من األجسام حسب ما قدمت من خير ة ومقتصردائماً النفس شق اهللا .كنها ليست مؤلفة من المادةالمادة ل

 لذلك، جاء . لكن النفس هي هي في مطلق األحوال.التي ترتديهااألجسام  أو وضاعة رغبة النفس هي التي تقرر رفعة .وشر العمل

 .َنْبراْهَم من النفوس داخل كل جسم سواء أكان جسم كلب أم جسم اً واحداًون نوعان المتقدمين في الوعي الروحي يبصر

 لذلك، . من اهللانعمة لتسكن بدن معين فقط الذي اعتبره  من العدمأن النفس فطرت أوغسطين عتبر اكما ،شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :مريد

 ال يوجد شيء مثل ... التناسخ سخيف...ناسخ عقاباً ألرواحناليتوقف األفالطونيين عن تخويفنا بالت": كتب.التناسخ غسطينرفض أو

 بكلمة ."إذا خلقنا اهللا عرضة للموت فكيف نرجع في اجسام هي هبات اهللا تكون عقاباً؟...هذه الحياة لعقاب النفوس إلى الرجوع

 ؟أيضاً عقاب يكون كيف فاهللا نعمة الجسمكان  ذا اأخرى،

 جسم على سفن حصلت لماذا ؟اًعقاب ات الوضيعةمخلوقما شابهه من ال أو خنزير جسمفي  سفنالوالدة أن  يعتقدأال  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 من نعمة الجسمكان  ذا اخنزير؟ال جسم يوّضح كيف على جسم خنزير أو حشرة؟ ىآخرنفس حصل ت وْبَرْهماالمولى  أو نْْدَر اكالمال

 جسم وإذا عوقب فسيحصل على نْْدَر ا أوْبَرْهماسم ج على يحصلفأنه  أحد ةكافأم عند .أيضاً اهللا من اًقابيكون ع أن يمكنف اهللا،

 .خنزير

 ؟ذن، نوع الجسم الذي تحيا فيه النفس يعتمد على درجة عقابها أو معاناتها ا:مريد

هذا  .لجسمهطبقاً  ىشقيسعد الفرد وي .يعانون الذين آخرون هناكستواء و االحسنو بشرال من العديد هناك .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  :)١٤\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا فيموضح 

 ايكاونِْتْرشاْس تو ْسَپ - ماتْرا

 ا داه- دوْهكَْهى -سوكَْهى  - َنشْۤيتُوش

 اْسۤيتْينٱ نُوىيماپاَچآ

 ْسڤَ ْبهاَرتَشْكْيتيْس تْمتا

 الشتاء فصليظهور واختفاء  يماثل وقت، بمرور الاختفاءهماوعلى التوالي لسعادة والشقاء الظهور الزائل ل ان ،كونْتّي ابن يا"

 ."اضطرابون  ان يتعودهما داإلنسانعلى ، وتَْبَهَرليل دراك الحسي، يا س االيتولدان من انهما .والصيف

مصدر السعادة  الجسم ،هكذا .الجسممشاعر تتناسب مع ال ،لذا .هاب سمكةال تشعر ال بينما ، بالبرودة القارصةاإلنسانقد يشعر 

 .والشقاء أو قد نعتبره عقاب وثواب

 عقاب؟ أم نعمةهو  هل ؟بشريال الجسم عن ماذا :مريد

 لكن .سائر الصور فيصورة البشرية أم ال فيسواء معاناة من ال بكثيرتعاقب األحياء  ماديةال طبيعةال .هماكال هو :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 اناأعط ذا اهبأن نفكّر أن يجب .صورة البشريةال  فياهللا إلى نا نستطيع التوجهألن نعمةالبشرية  حياةنه، يمكنك اعتبار العيفي الوقت 

 .متيالهذا هو منحى تفكير  .اهللا نحو تقّدمالومكن تصفيتنا ت كِْرشَْنمارسة ذكر وم عقابقبول ال ألن رحمته، فتلك لعقابنا مالجس هذا اهللا

يعطي اهللا  عندما حتى .بالعقاب بالمرور اهللا تحقيق نحو مونيتقد همألنثواباً التيم  يعتبره العقاب، أشكال من شكل الجسممع ان 

 .اعتباره نعمة يمكن ا،قويمنلت الجسم

لكن  . . .أيضاً روحي جسم هناك طبيعي،جسم في وجود ":يكتبحيث  طبقاً ألوغسطين الروحييسبق الجسم  الطبيعي الجسم :مريد

 ." ثم الروحيالطبيعيالجسم الروحي ال يوجد أوال بل الجسم 

نفس هي شق أزلي  كل .عقابال من نوعهو  المادي الجسم لودخ قلنا، كما .نفس جسمها الروحي القديم كلل .الك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 إلى أن آدم وحواء فقدا الفردوس وجاءا التوراة فيجاء  .السيئعمل ال بعض بسببالمادي  العالم هذاتدخل النفس  لكن اهللا،نور من 

 في هذا العالم المادي بطريقة  لكنها سقطت-كِْرشَْن كواكب في -السماء في الجنة إلى الروحنتمي ت .اهللا عصيان سببالعالم المادي ب



  النفس بائنة عن الجسم المادي.حسب عمله نسان أو حيوان أو نبات ا يرقى الفرد أو ينحدر بدور مالك أو.ما وارتدت جسماً مادياً

 أخرى، بكلمة تنهض حياتنا الروحية الفعلية عند تحررنا من الشوائب المادية أو .ِڤديةهذا مؤكد في األسفار الـوفي جميع األحوال، 

 .التناسخ من

 رادة، االحرية يمتلكون زالوا ما .فيه مبتهجة وتحب اهللا وتمجده أزلياً رواح ستكون جميع األاًروحي اًعالم أوغسطينخيل ت :مريد

  .إلغرائهمثأثير فيهم  لذنبلن يكون ل لكن

 الطبيعة، . مختلفة من األجسام حسب رغباتنا ونكتسب انواعاً بالطباع الماديةن نقتر.مس اهللا ذنبال يستطيع ال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هذا ."اريد دراجة يا أبي":عندما يصر بالقوللولده جيب االب الحنون ستي . توفر لنا األسباب وتعطينا جسماً مثل اآللةكِْرشَْنوكيلة 

 :)٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يوضح في كِْرشَْنمماثل لصلتنا بـ

 ْمتاناْبهۤو - ه َسْرڤَإشْڤََر

 يطَْهتشْيْرجوَن تٱِدِش  - ْدِرْه

 يتانْبهۤو - ْن َسْرڤََمياْبْهرا

 اۤيايماي هانذْانْتْرارۤوي

  األّب."آالت من صنع القدرة المادية فينقالت جميع المخلوقات المقيمة تويوجه  ،أْرجوَن يا حي، كل بوقل فييقيم الرب العظيم "

 هذا الجسم مقدر له المعاناة . تركبه الطبيعة المادية حسب رغبة النفساًيزود األب جسم . حاضر داخل قلب كل فردكِْرشَْنظيم الع

 األجسام الروحية . ليست عرضة للوالدة والشيخوخة والمرض أو الموت أو الشقاوات الثالثيةَهىطْنَايكوڤ األجسام الروحية في لكن

 .أزلية تامة بالعلم والبهجة

) ماتْماَپَر( الذات العليا جه بو اهللا يرفض وجودوبوقت واحدأنه يقر بتعالي اهللا وحضوره العميم لكن يبدو  أوغسطين  أنيبدو :مريد

 ."اهللا ليس روح جميع األشياء بل صانع جميع األرواح": يكتب.المالزمة لكل نفس فردية

هي وجه اهللا الذي يعم به الوجود حسب ما جاء في كل من ) َپَرماتْما(الذات العليا  الوجود؟ اهللايعم  كيفذن،  ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)٢٣\١٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .ه اآلنتنب النص الذي ذكرجا إلى .ْبهَچڤَْد چۤيتا و  َسْمهيتا-ْبَرْهَم

 طانوَمنْتا تْشَشْاوَپْدَر

 كْتا َمِهشْڤََرهُهوْبَهْرتا ْب

 تُوشاپى اوكْتْي ماتِْمتَپَر

 هه َپَرشْْن پورويْسمٱِدِهى 

 ." ومعروف بالذات العليااآلذنالرقيب  و،طالق اال علىالمالكوالرب متمتع علي وهو هو هذا الجسم  آخر في الك موجدمع ذلك، ي"

 .أوغسطينه عند ذاتعين  اإلنسانعقل  :مريد

 سبيل على .مرادهاو هاشعورو هاتفكير طرقتتفاوت  التي األجساممختلف  في سونفالتودع  .نامختلف اهم ال، :هوپاَدْپَرْبشْرۤيَل 

 هي هي نفسال لكن للجسم،طبقاً  العقل يختلفذن،  ا.روحبدون  كلبأن ال هذاال يعني  لكن نسان، ايعادل عقل ال كلبال عقل، المثال

 .أزلياً تغييروال يطرأ عليها أدنى 

 ةديباأل" قلةاعال" رواحمثل األ ليست الحيوانات أرواحأن أعلن  . سويةوالعقلجمع كل من النفس  أوغسطين ألن حسناً، :مريد

 الوحوششمل لت "تقتل ال":توسيع وصية بعضيحاول ال الحقيقة، في":كتب .اتحيوانال قتليمكنه تبرير  ،الطريقة بهذه .يةلبشرا

 . . لتربة؟مغذي لو رمتجذ شيءكل و النباتاتنشمل  ال لم لكن  غير مشروعاًات أمراًالحيوان ههذ من أّي قتل وتجعل والماشية،

 الالعقالنيةحيوانات الكما ال نطبقها على  حساس؛ ابدون األنه النباتات، لىع "تقتل ال" نطبق ال نحن ،جانباً لغطال هذاكل  ضعبو

 الخالقرة لنا حية أو ميتة بتدبير ل مسخّب مشتركة رابطة أو صحبةترتبط بنا بال  األنه طائرة أو السابحة أو السائرة أو الزاحفةال

 ." نفسه وال سائر البشراإلنسان أي أن ال يقتل - وحدهاإلنسانعلى " ال تقتل"ال يبقى لنا سوى تطبيق وصية  .الحكيم

 ذلك . تقر بأن كل حي طعام لسواه من األحياءِڤديةلـتنا افلسف بالطبع، .شروطةغير م التوراةفي  "تقتل ال"صية و :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ذات القوائم ات والحيوان. أن الحيوان الذي يملك االيدي يأكل الحيوان بدون ايديشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في  كما .طبيعيال قانونهو ال

وي وال مناص للفرد من اكل حيوان أو ذن، الضعيف طعام الق ا.الخضار إلى األربعة تأكل الحيوانات التي ال تتحرك باإلضافة

 ال تطلب منا اختيار كِْرشَْن لكن، فلسفة ذكر . لذلك، المسألة مسألة خيار. ال مناص من أكل حياة ما.في احدى الحالتينخضار 

تبر جميع البشر  نحن نع.اإلنسانن حياة الحيوان أقل حساسية من حياة ألحياة النباتات أقل حساسية من حياة الحيوان أو ألن طعامنا 

 . روحيةاً نفوس،والحيوانات والنباتات من األحياء



 نحن ال نتناول .)ْپَرساَد-كِْرشَْن( بحب كِْرشَْن إلى سوى بالطعام المقدم اًيأساسال نعنى  النباتية، غير أو النباتية الحميةعن  عدا لذا،

 :)٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّي يقول .كِْرشَْنسوى فضل 

 ْماتُوي ْم ْپَهلَْمَپشْ پوْمَپتَْر

 يَهتشّْتّْايْپَر اۤي ِمى ْبَهكْتْيُّو

 تَْمِر اوَپْه- ْبَهكْتى ْمتَْد َأَه

 تَْمنَهااتيْپَرَأشْنامي 

 ." تقدمةأقبلها فإني  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة"

 ،لذا .و ال يطلبهال يمكننا تقديم شيء ال ينشده أ .مه لهيقدت مراده ومعرفة، يتعين علينا كِْرشَْنلما اننا نود العمل على صعيد التتيم بـ

 فاكهة والخضارال أشياء مثيلة لكان طلبها بل يطلب بوضوح تقديم شاء لو .كِْرشَْن إلى ال يمكن تقديم اللحوم والبيض والسمك

 يه ماء والحليب الطعام والفاكهة والحبوب والخضار .بيضال أو سمك والمولحعين العلم أنه لن يقبل اليت ،لذا .اء والمزهوروال

كل طعام سواه  نود تناوله ال يمكن تقديمه له ألنه لن يقبل  . في هذا النص شخصياًكِْرشَْنيشرعها الرب و للبشرمناسبة ال األطعمة

 .مثيلةذا اكلنا أطعمة ا كِْرشَْننعمل على صعيد التتيم بـال   لذا،.به

تحت  باإليمان،  المهتديةالمنظّمة الطاعة هو نعه المعرض للموت وصااإلنسان بين سالمال":يكتب أوغسطين السالم،من جهة  :مريد

 ."...هللاألبدي  قانونال

بأن  يفهمس هلكن ، متاعهالعالم هذابأن ظن ي الجهل ي فاإلنسان .شخصية اهللا العزيزتصال ب االيعني سالمال .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 إلى المتعةمقصودين لتزويد  خدم ونحن سيده،احتياجات زود ي خادمال . بهصليت عندما هو المتمتع  اهللالملك العظيمشخصية اهللا 

جد سيداً ي عندما جداً سعيد م الخاد.بصحبتهنعمون ين الذي خدمه، ةصحبب نعمي ،ذلكمع  .حاجة ليسدها اهللاال ينقص  ،الحقيقة في .اهللا

بأن  يقال لة،صالب تلك اذهعند و هللا،وا الفرديةنفس الالتي تربط  لةصال يه هذه .بالغ الوفاء خادمبوجود  سعيد سيدالومستحقاً 

زيز فهم أن اهللا العت بالذي -كِْرشَْنذكر  :يالفردوعيها في تستوي النفس  ،ستعادة الصلةا عند .)ماۤيا(في الوهم غارقة  الفردية نفسال

فات العلية هللا، نسعد ونحقق  عندما نفهم الص. اهللا هو المتمتع الفعلي والمالك كما هو الحي العظيم.هو المتمتع الفعلي وأننا خدمه

 .السالم

 الفصل السادس
 كوينياأل توما

 يكتب ،متبتل راهببصفة  صارمة حياة قاد .الوسطى لعصورفي ا البارز المسيحي الفيلسوف كان) ١٢٧٤-؟١٢٢٥ (األكوينيتوما 

 العديدمع ان  من العدم هي دعوى ضعيفة دعواه بأن اهللا فطر الكونأن  هنا شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد يوضح .واسع نحو على قنليوبغزارة 

 .ِڤدية وسائر األسفار الـْبهَچڤَْد چۤيتاتتوافق مع  أفكاره من

 الفلسفة شكّلت يتالوهي الموسوعة  ،)ثيولوجيا سوما(مجموع أصول الدين  في الكنيسة مذهبمجمل  األكوينيتوما  جمع :مريد

 أو والروحي، المادي ينالعالم بين أوغسطينقل بالتباين الحاد الذي قال بوجوده ي لم أكويني .الرومانية الكاثوليكية للكنيسة الرسمية

 العالمبأن  يعترف الوقت، نفس في .اهللا فيل العالم المادي والعالم الروحي وأص ه،لي ابالنسبة .اهللا ومدينة العلماني المجتمع بين

 .يالمادالعالم أشرف من  الروحي

أن العالم المادي خيالي  ْزۤيادڤماۤيا الـمثل الفالسفة بعضيّدعي  .الزائل إلى نشير فإننا "مادي عالم "عن مكلنت عندما :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لذلك، نحن نقارن العالم المادي . ال ثبات فيههو ظل العالم الروحي لكن المادي العالم . نفضل القول أنه زائلْزڤَنَشْايڤلكننا نحن الـ

 .السعادة غائبة عن العالم المادي لكن البهجة والسعادة العلية الموجودة في العالم الروحي منعكسة هنا . بسراب الصحراءأحياناً

 .معدومو الفطنة يطاردون هذه السعادة العابرة ناسين السعادة الباقية الموجودة في الحياة الروحية

المنطق والكشف يكمالن بعضهما  ،هكذا ."علي أؤمنل أفهم"و ،"فهمأ لعلي منؤأ":وأبيالرد أنسلممع بيانات كل من  أكويني وافق :مريد

 .حقيقةال إلى البعض كوسيلة

 ،ڤينَشْايڤ الـلتقليدلطبقاً  . والكشففلسفة والالمنطقهي  لحقيقةاسبل  .ن المنطق البشري ليس كامالًألالزم الكشف  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ه رأى الحق المطلق من ألن الحق رسالةنقل ي .اهللا شخصية المطلق، حقال ثلمم )چورو (الروحي السيد خالل الحقيقة إلى نصل

ارضيناه بالخدمة المنقادة، يمكننا فهم اهللا بفضل رحمته ومرضاته كما نفهم و ثقةال الروحي سيدنا القبل ذا ا.خالل السلسلة المريدية

 :)٨ أشْطََك-ڤْچوْر شْرّي(  الدعاءالسيد الروحي يومياً بهذا إلى حترامنا ا لذلك، نقدم.العالم الروحي بالكشف

 ْپَرساُدو-ڤَتَْچْپَرساداْد ْبَهياْسيا 



 پيٱَچتيه كوتُو  نَـ ْپَرساداْناۤيياْس

 َسنْْدْهياْم-تْريڤَْمشْ تَْسيا ياشَْس ياْن شْتوۤياْدْه

 ڤينَْدْمتْشََرناَر-شْرّيچوُره ڤَنِْدى 

 لذلك، يتعين علي ذكر السيد .بدون رحمة السيد الروحي ر احراز مطلق تقدم يتعذ. برحمة السيد الروحيكِْرشَْنيتلقى الفرد بركة "

 ."حترام لقدميه اللوتسيتين ثالث مرات على األقل يومياً االالروحي وتمجيده دوماً وتقديم سجود

عن ذاته لنا عند يكشف رب الان  َنپورا َپْدَمجاء في  .مينرب دون تخال رسالة يحمل الذي الروحي، السيدأرضينا  ذا ااهللا فهم ايمكنن

 .)ْپهوَرِتى أَدهڤَ ْسڤَياْم ِاڤاداو ْسڤُونْموكِْهى ْهي جيْهِس (خدمتهبشغل حواسنا 

تتصور في  أن يجب ية،حتمال اليست سوى ةادالمبأن  شعر .تألف من صورة صفيةي الذي الوحيد الجوهرهو  أكوينيعند  اهللا :مريد

 ،صورةبال ادةالم داحت اعند .نفسهتفعيل ل ةفرديصورة  يكتسب أنيجب على الحي  ى،أخر بكلمة .حقيقية تكون لكي صورة محددة

 .وشخصية فرديةصورة ال عطيت

تظهر المادة  .مجرد ثوب للصورة الفعلية للنفس الروحية ادةالم .الصورة للنفس ؛صورة لها ليسالمادة بحد ذاتها  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

النفوس و اهللا :الروحي العالم فيلكن لكل شيء صورته  .يناسب الجسمل يقطع الذي القماش مثل ادةالم .بالصورة ألن للنفس صورة

 .الروحية

 .صورة اهللا عين ذاته الروحية .وحدهم صورة ليست مادية والمالئكة هللابأن  أكويني عتقد ا:مريد

 .الروحي الجسميست سوى ثوب ل ةالمادي صورةال .صورة باقية .صورة الفرديةوالنفوس لكل من اهللا  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال المادي العالم :الثاني ؛ىاألولعلة البمثابة  بالضرورةموجود  اهللا :ولاأل :اهللاعلى وجود  ةأساسي أدلة خمسة أكويني طرح :مريد

 كمال وجود ال :عباالر خالق؛وجود يدل على  العالموجود  :لثاالث لخلقه؛ روحي أو خارجي شيء إلى بل يحتاج نفسه خلق يستطيع

 .خطّطه مصمممن وجود  بد الف وغرض، تصميم لخلقل أنلما  :مساخال مطلق؛ كمال يدل على وجود العالم في نسبيال

 ةجالح هذه يعتبرون ال الحديثون الفالسفة .ل ال يولدون بدون أب وأماكما ان األطف .أيضاً الحجج هذهنحن نكرم  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)١\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَمما جاء في لطبقاً  علة واهللا هو العلة األولى شيءل لك . الحججأقوى

 هكِْرشْنَه َپَرَمَره ڤَشْإ

 ىَرَهْچيڤ نَنَْد آيْدتْش شَْْستْ

 هينَْدڤوُچأناديْر آديْر 

 ْمنَكاَر-َنكاَر-ڤََسْر

 ." ال اصل له سواه وهو السبب األول لكل سبب.يع هو اصل الجم.بدنه روحي بهيج . هو شخصية اهللاُچوڤينَْد المعروف بـ كِْرشَْن"

 .مطلقال كمالوجود ال لزميست الذي نشهده هنا النسبي الكمالبأن  أيضاً أوغسطين يصّرح :مريد

 في شهدهن كمالكل  .الروحي العالم ذلكيس سوى ظل لزائل ال المادي العالم وهذا مطلق، كمال الروحي العالم نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 دانْتَِڤحسب ما جاء في  كل وجود يفيض من الحق المطلق العظيم .)َجنْماِدى أْسيا ياتَه( الروحي العالم منمنبثق  المادي العالم هذا

 .تَْرسۤو

بأن عدم قدرة شيء على خلق ذاته في هذا العالم المادي يستلزم شيء خارجي أو  أكويني ةحجاليوم ب علماء بعضقبل ي :مريد

 .مبدئيال للخلقروحي 

بالغ الضخامة لكنه  بلقد يكون الج .حجرعطاء صورة لل استطيعي اإلنسان لكن ،يش أّي خلق جبلال يستطيع ال، نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .يءش ّيأل صورة عطاء اعن اعاجزيبقى حجرا 

 .وأرسطو أفالطون خالف على العدم من الكون خلقأن اهللا  أكوينيشدد  :مريد

 .بعد عدم خلق الكونبأن  منطقياًيمكنك القول  ال .أزلية الوجود قدراتهو اهللا لكن بالتأكيد، اهللا خلقمن  الكون .ال :پاَدْپَرْبهوشْرۤيَل 

 .العدم من هيخلق أن عليه لزاماً كانفقد  ، هللالروحية طبيعةال عن ينشأ أن ممكنا يكن لم المادي الكونأن لما  يؤكّد أكويني :مريد

 :)٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  .أيضاًمن قدرات اهللا  المادية الطبيعة :َدْپَرْبهوپاشْرۤيَل 

 وهي ڤالُونَٱ ُپوْر آيمْبهۤو

 ْر ِاڤَ تْشَي بودّْهنُو َمْمكَْه

  ِمىْماۤيت اكاَرنََأَه

 طَْدهاشْْر َأتيِرْپَركْ نَّيْبه

 ." المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء رضاأل"



 الصوت .اهللا قدرات مادية منفصلة عن  ألنهادونية عتبرت اهان .خيالية تليسالقدرات هذه  ،لذا .اهللا نقدرات تفيض مال هذه كل

 أحد تعذر على ذا ا.صدر عنه هلكن الشخص، صوتليس عين  .بالضبط األصلي الشخص صوت يبدوالصادر من آلة تسجيل قد 

هو امتداد قدرة اهللا وال  المادي العالم يقة،الطر بنفس .مع ان الشخص بعيد حالياًرؤية مصدر الصوت فقد يفترض أن الشخص يتكلم 

 القدرة العلوية موجودة في العالم .قدرة دونية منفصلة هلكن ،مطلق العظيمال الحق من خرج لقد .ينبغي لنا الظن انه وجد عن عدم

 . في جميع األحوال، ال نوافق على نظرية خلقه بعد عدم.الروحي، العالم الثابت

 .اهللا فطر العالم من عدم بأن نيأكوي يقول حسناً، :مريد

  تفقد كلمة اهللا معناها. قدرة اهللا واجبة الوجود.قدرته تظهر وهي باقية بقاء اهللا .عدم اهللاأن قدرة  قوليمكنك ال ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  :)٨\٦ (ْدشَْنيپتََر أوڤَتاشِْڤشْ جاء في .بدون قدرة

 ِتىيْدياڤ تْشَ ْمنَ كََرْميا كاْرياْستَ ـنَ

 شْياِتىِرَسَمشْ تْشاْبْهياْدهيكَشْ تْشَ ْد- تَتْـنَ

 ياِتى شْرۤوويْدهايَويراْسيا شَكْتيْر وَپ

  تْشَۤياكري-َبَل- ْچۤياَنويكّياْبهاسو

 قدرات اهللا غزيرة ." بقدراته الغزيرة ومنهجياً ال يعادله عديل وال يفوقه فائق ألن كل شيء يجري بديهياً.ال واجب يوجب اهللا"

  . ألن اهللا هو الوجود ا يمكنك القول أن األكوان المادية فطرت من العدم.قدرة المادية أحدهاوال

 الخالص الذي ال يتحقق سوى برحمة اهللا إلى يحتاج جميع البشر .مالزم لإلنسان الذنببأن  أكويني عتقد اأوغسطين، مثل :مريد

 . إلى اهللارادته الحرةا  دون تسليم اإلنسانتعمل رحمة اهللاال  لكن .آدماألول الذي ارتكبه  ذنبال بسبب

 :َنپورا َپْدَم جاء في .)ْبَهكْتي(هذا ما ندعوه خدمة تتيمية  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نامادي-ِرشَْنكْ-شْرّي أتَه

 راْهياْم اينْدرييايهْچْد ِڤ ْبَهـنَ

 داوڤانْموكِْهى ْهي جيْهوڤُِس

 ْپهوَرِتى أَده ْسڤَياْم ِاڤَْس

 صفيةتحقق الت المهيأة لكن النفس .هتسلياتيستطيع الفرد بحواسه المادية فهم االسم القدوس العلي للرب أو صورته وأعماله وال "

  ."باللسان بتسبيح االسم القدوس وتذوق فضله إليه ذكره وتأدية الخدمة إلى عن ذاته عند نهضتهالها  كِْرشَْنويكشف 

 فينكون  الخاطئة، النشاطاتب شغلنن عندما .زليةاأل نشاطاتناب نشغلعندما ن نجاةلخالص أو الحقق ان  هي شاغلنا القديم وْبَهكْتي

ها جميع لكن ،المادي العالم في المختلفة النشاطات من العديدب نشغلن .على مقامنا البنيوي البقاء عنيت )موكْتي (نجاةال .)ماۤيا (الوهم

 . وهذا هو الخالص أو النجاةاهللا خدمة فينفس ال غلشنت الروحي، العالم في .المادي الجسممتعلقة ب

ب ن الذ.الطفيفة على خالف الذنب الجسيم الذي ال يغفر هفوةال غفران يمكن .هلكةمو طفيفة :نوعان الذنوب أكويني عتبر ا:مريد

 .الجسيم يلطخ النفس

 سواء تصلح النفس نفسها . عقابهاولك هذ العالم المادي وفيودعها اهللا في هذااهللا تعصى  عندمامة يآثالنفس تصبح  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

تستطيع ارتكاب طالق لكنها  اال النفس ال تتلطخ على. بالتناسخ تتعرض لنوازل الوجود المادي.بالعشرة الصالحة أو تمر بالتناسخ

 :)٢٧\٣. چ.ب (حالما نقترن بالمادة  نقع في قبضة العالم المادي.الذنوب

 ينناامايِته كْرِرْپَركْ

 شَهَسْرڤَني ه كَْرمايناچو

  تْمااهۤوذْمي ڤ-كاَر نََأَه

 اِتىيَمنْي تإ كَْرتاَهْم

نفس العالم المادي ال دخلت  حالما."ةالفاعلهي  ابأنه تتوهم األنا الزائفة هي الفاعلة لكن النفس المحيَّرة بعة المادية الثالثة الطبيشواكل"

 . الزيت ال يختلط بالماء لكن يمكن انجرافه باألمواج.تفقد قوتها الخاصة وتخضع للطبيعة المادية بالكلية

عتقد أن هذه الرياضات مقصودة ي لم لكنه هللا،ا إلى الفقر والتبتل والطاعة تفتح درباً مباشراً :الرهبانية نذوربأن  أكويني شعر :مريد

الكمال والنذور الرهبانية مقصودة  إلى العالم الروحي هللا، من النقص إلى الحياة بمثابة رحلة حج عبر عالم الحواس إلى  نظر.للعامة

 .لمساعدتنا في هذه الرحلة

) َنتْشاريىْبَرْهَم َپساتَ (ِڤديةحكام الـأللطبقاً  )َپْسياتَ(يجب علينا السير على درب الرياضات الطوعية  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 يجب علينا ممارسة .َپْسياتَ تلك هي بداية . تعلم ضبط الدافع الجنسي يجب علينا أوالً.)تْشارياْبَرْهَم(تبدأ مع التبتل ) َپْسياتَ(الرياضات 



 على هذا النحو، يمكن . بإلتزام الصدق والنظافةيُّوچا يمكننا ممارسة الـ.عقل ثم وهب كل ما نقتنيه لخدمة الربضبط الحواس وال

 . الروحيوتالتقدم تجاه الملك

 .كِْرشَْن نا بحبتيم ذاا ضافي انحرز منافع الرياضات عينها بدون بذل جهد .تتيميةال الخدمةب لاشغنباإل لكذ كللكن يمكن تحقيق 

 .ا أن نجني منافع سائر السبل جميعها دفعة واحدة بتأدية الخدمة التتيميةيمكنن

  لم يخلق اهللا نفساً قادرة على السكن في أي بدن أو صورة بل خلق نفساً.بالنفس منفصلة عن صورة معينة يؤمن لم أكويني :مريد

  .النفس هنا ثانية، نجد مفهوم خلق .ملكية، ونفس بشرية ونفس حيوانية أو نفس نباتية

 عن اهللا وتشبه في تلك الحالة عراض اال لدى النفس خيار.نفس غير مخلوقة بل وجودها متزامن مع وجود اهللال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . في مجمل األحوال النفس موجودة دوماً.ها عن النارلانفصاعند نارة  اال قدرتها علىرةتفقد الشرا .شرارة تسقط من نار كبيرة

 . حالما يحضر الجسم، جميع األعضاء حاضرة معه. ال يمكن القول بأن اعضاء الجسم خلقت على حدة.وخدمه أزليوجود السيد 

 :)٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا مؤكد في .طالق االالنفس ال تخلق في مطلق وقت وال تموت على

 ْنيتْشاِتى ڤا كَدايياِتى ْمري جاـنَ

 اهيۤوْبه نَـ تا ڤايتْڤا ْبَهڤ ْبهۤوْماينا

 ونُ پوراْماٱي تُواه شاشْڤَيتْي نُجوَأ

 ِرىۤي شَرىاماِنياِتى َهنْي َهنْـنَ

 انها ال تهلك . انها غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموت.، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال تموتنفس التولد ال"

عند عن التناسخ في جسم مادي آخر النفس  تنقطع .يظهر حدوث النفس وموتها نتيجة والدة الجسم المادي ." الماديبهالك البدن

 .اهللا في داره الباقية في صورتها الروحية األصيلة إلى ويمكنها أن تعودها نجات

 بالطبع، اهللا أزلي .أيضاًمحدث السؤال ما أن اهللا الروح العظيم  إلى ن القول بخلق النفس يدعو ا.نفس غير محدثة بل قديمة قدم اهللال

 تتعرض للقدرة ة دقيقهباءةجسم مادي بينما النفس الفردية التي هي  الفرق هو أن اهللا ال يتناسخ في .أيضاً أزلي هباء نورهالوجود و

 .أحياناًالمادية 

 ؟اهللا في صورة روحيةمع  اًأزليموجودة نفس ال هل :مريد

 .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟ فأي نوع من الصورة هو الجسم المادي.طالق اال على للنفس صورة ال تقبل الفسادت كانذا ا:مريد

 .للنفس صورة ألنال صورة له بل يأخذ الصورة الجسم المادي مجرد ثوب  .انه زائف .تقليدمجرد  المادي الجسم :َرْبهوپاَدْپشْرۤيَل 

 ةالمادي ه الصورةهذ الواقع، في .صورةالسبق لي التوضيح أنه ليس للقماش صورة باألصل لكن الخياط يقص قطعة القماش لتناسب 

 . وعديم الفائدةحالتها األصلية عندما يصبح الجسم قديماً إلى لكنها تتصور لبعض الوقت وتعود .ال صورة للمادة باًألصل .خادعة

 تستعمله للتجول في الكون اً جسم. للنفس صورتها الروحية لكنها تعطى آلة من المادة.)٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقارن الجسم باآللة في 

 .المادي ابتغاء المتعة

 .روحي تعليم أطفالهم عطاء اعن نيمسؤول باءاآلالجماع مقصود لإلنجاب ال غير وأن أن  أكويني عتبر ا:مريد

. ب.ش(من التناسخ  األطفال على تحرير ن كنت قادراً اال انجاب االال يجاز لك .أيضاً ِڤديهذا هو الحكم الـ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

١٨\٥\٥(: 

 تْۤياْس نَـ َسـ َجنُو-ڤَتْ ْسۤياْس نَـ َسـ ْرچورو

 تْۤياسا ْس نَـ ْج َجنَنّيۤياْس نَـ َسـ يتاپ

 ْنۤياْس َسـ َپتيشْ تْشَ نَـ ْنۤياتَتْ ْس نَـ ڤَْمداي

 ِپتَ ْمِرتْيوْم ُموتْشَيىْد ياه َسموـنَ

 ."اً معبوداً أو والدة أو مالك أو والداً روحياًال ينبغي لمن يقصر عن تنجية صغاره من التناسخ، ان يصبح سيداً"

 .نسلال حمايةنجاب مقزز للطبيعة الصالحة المتمثلة ب االجماع لسبب سوىالبأن  كوينيأ جادل :مريد

 التشبعة الحسية أثيمة في .نجاب االزنا أثيم ألنه مقصود للتشبعة الحسية بدال منال .باألمر نسلال حمايةال دخل ل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .جميع اشكالها

 ضروريمن ال ليسمعينة  حاالت فيانه  ه شعرلكن ،الملكية المستنيرةب منيؤ أفالطون، مثل ،أكوينيكان  ،من جهة الدولة :مريد

 .اإلنسانكانت ادوات عنف وتعارض خير  ذا اية اإلنسانقوانينال يطيع أننسان لإل



 الحياة مرمى .ماديال تعليملاغفلنا مرمى الحياة مع تقدم ا الحظ، لسوء .أوالًيتعين علينا العلم بماهية خيرنا  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

هذا  إلى  مستندةِڤديةالـ حضارة ال.الحياة مقصودة لفهم الحق المطلق العظيم .اساۤيْچجي-ْبَرْهَمأتْهاتُو  :سۤوتَْر دانْتَِڤواضح في الـ

التقدم العلمي  . لما ال يقوى على رفع نوازل الوالدة والشيخوخة والمرض والموتكرستالمبدأ لكن الحضارة الحديثة انحرفت وت

تحقيق  عن  للتعلّم بطيءاإلنسان . نحن أزليون لكننا عرضة للوالدة والموت حالياً.المزعوم لم يجد حال للمعضالت الحقيقية للحياة

 .الذي نعيشه) كَلي( في عصر الخصام والنفاق الذات

 .اإلنسان اهللا وقوانين علينا أن نطيع قوانين اهللا عند وجود تناقض بين قوانينبأن  أكويني يستنتج :مريد

انه يشبه اعمى يقود  .ناقص شخصطاعة  امن العبث .اهللا قوانين يطيع الذي اإلنسان نطيع أن أيضاً نايمكن .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

بحياتنا بإتباع  ما الذي يحملنا على المجازفة .فليس سوى اعمى قاصر عن القيادةكان القائد ال يعمل بتعاليم الملك العظيم  ذا ا.عميان

 . العليم بكل شيءكِْرشَْنعلينا أن نعزم على تلقي الدروس من الشخص العظيم  يجب .عميان يؤمنون بأنهم علماء على خالف الواقع

 . عليم بالماضي والحاضر والمقبل وبنفعناكِْرشَْن

فالمفروض أن تتقلد  األرض، على اهللا مبعوثة ةالكنيسلما أن  .موجودة بإذن اهللا وحده الدنيوية السلطات كل أن أكوينييقول  :مريد

 .بعاد الملك وخلعه اتملك سلطة أن يجب يتال الكنيسةتحت سلطة  نمدنييال امالحكوجوب بقاء ب شعر .أيضاًالسلطة المدنية  الكنيسة

يتقلدون  ال قد ةنَْبراْهَمالـ أو نيسةالكمع ان  .للفهم النهائيمرمى ال اهللايصبح ل العالمية النشاطاتينبغي تنظيم  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

الفرسان اعتاد  .ِڤديهو النظام الـ ذلك .وأوامرهم شرافهم اتحتأن تعمل  الحكومةفمن واجب  مباشرة،السلطة التنفيذية بصورة 

 يُّوچا لقن كِْرشَْنأن ) ١\٤ (تاْبهَچڤَْد چۤيجاء في  .روحيةال رسالة القادرين على تسليم الةنَْبراْهَمالـ أوامرتلقي ) ْزتْريياشْكْ(الساسة 

 أو سائر ِڤَدْزذا عمل الملك بتعاليم الـ ا. مالك الشمس هو أصل جميع الفرسان.مالك الشمس منذ ماليين السنين إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا

 العمل ْزتْريياشْكْ يجب على .أيضاً) راَجِرشي(رباني ملك ملك بل مجرد  أو كنيسة شرعية، فلن يكون ةنَْبراْهَماألسفار على يد الـ

 العمل بأوامر المراتب العليا ْزْدَرۤوش يجب على الـ.ْزتْريياشْكْ العمل بأوامر الـْزايشْياڤ كما يجب على الـةنَْبراْهَمبأوامر الـ

 .الثالث

 جميع جمال أن الواضح من . . . .محدودشيء  إلى بالنسبة وليس هذات في جميل اهللا":يكتب أكويني اهللا،من جهة جمال  :مريد

خلقت  الحقيقة، في .بخياله تصال االمن وجه مكان، االالتكاثر بجماله الذاتي بقدر اهللايشاء  . . . .لهياال الجمال من مشتق األشياء

 ."على خيال الجمال االلهي من وجه ما األشياء جميع

هذا السبب، كل جميل يفيض ل .شيء كل ذخر اهللا .وةثرهو ذخر كل علم وجمال وقوة وشهرة وإستغناء و اهللا نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)٤١\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يعلن .من شق دقيق من جمال اهللا

  ْمَستّْڤََمتْ يتْبهۤوياْد ڤياْد ي

 تَْم ِاڤَ ڤايْرجۤوَمْد اۤيشْر

 ْمَهى تْڤَشَّْچتّْڤَِاڤاتَتْ تَْد 

  َسْمْبَهڤَْم-شَ ْمٱ - ِتُجوَمَم 

 ."بهائي من واحدبس ق من فيضيمجيد وعزيز، ن كل خلق جميل وأ علمإ"

 فلسفةال كذلك يمان، االضوء إلى مستند مقّدسال مذهبما ان الك":يكتب أكويني والفلسفة، هوتالال علم بينمن جهة الصلة  :مريد

 ستخدام اوءل سب فلسفة ليستفأنها  يمان، االناقضت الفالسفة بياناتفي  نقطةوجدت  ذا ا. . . .منطقلل الطبيعي الضوء لىستندة إم

 ."منطقال في عيبوليدة  فلسفة،ال

 الفلسفة .المجتمع عينت ال ناقصال اإلنسان فلسفة . الماديةحياة المهايأةنسان ناقص بداعي  اكل .ائبص اذه نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .تصوراتال إلى عتقداتهمم التخمينيون الفالسفة يسند .ةنافع الفلسفة هذه ومثل ،شخصية اهللا العزيزبالمتصل  منتأتي  ةكاملال

 .الفلسفية الطريقة خاللمن  الحقيقة إلى يصلوا أن يمكن رجال جداً قليل ألن جداً ضروري القدسي يحو البأن أكويني ستنتج ا:مريد

 .طويال اوقتستغرق ت والرحلة باألخطاء، ملئ طريق هو

 .الحقيقة من خالل الطريقة الفلسفية إلى يصلونلهي الزم بالضرورة ألن نفر قليل من البشر  اال استخلص أكويني بأن الوحي:مريد

 .جداًالفلسفة درب حافل باألخطاء والرحلة طويلة 

 أوامره فهمعلينا  يجب .كِْرشَْن تصال المباشر بالشخص العظيم العليم الكامل االعلينا يجب .حقيقة تلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .تنفيذهاو

وهذا ما يقدر  ،قادر ليس على تعديل الكلمات للداللة على معانيهاال ،الضرورةب اهللاكالم  سقدالم الكتاببأن  أكويني عتقد ا:مريد

ان  يبدو ، المجالهذا في .واحد معنىمحصور ب سمقدال باكتكما أن ال ."أيضاً عليه، لكنه يعدل األشياء في ذاتها اإلنسانحتى 



على  حتويي قد سالمقد باالكتأن بيعتقد أكويني  .البابا تفسيرسوى ب يعترفال  الذي الرسمي الكاثوليكي المذهب مع تلفيخ أكويني

 .اإلنساننسبة تحقيق لطبقاً  لمعانيكثير من ا

 دون تصرف أو تقويل ْبهَچڤَْد چۤيتا نحن نعرض .يحتمل استنباط عدة معاني في غياب التحقيق لكن واحد، المعنى :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 للمثال، جاء في كل من .مفهوم اهللا في المجتمع لسوء الحظ، عدد كبير من المترجمين افسدوا .مات اهللا ال يمكننا تبديل كل.أو غرض

لكن ال  ذلك، شابه ماكتلة ما أو أن اهللا خلق الكون من  أحد  قد يحدس. أن اهللا خلق الكون وتلك حقيقةْبهَچڤَْد چۤيتاالكتاب المقدس و 

 كل . أنا مصدر العالمين الروحي والمادي:)٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول الرب .الوجهيجوز لنا تأويل األسفار على هذا 

التسليم بمعنى أو  إلى كان الوجود فيض قدرة اهللا فما الذي يدعونا ذا ا.)ڤَْرتَِتىْپَرڤَْم ڤُو َمتَّه َسْرْپَرْبَهڤَْسيا أَهْم َسْر(الوجود يفيض مني 

 اني المحتمل؟تفسير آخر؟ ما هو المعنى الث

 .مجازي أولهذه العبارة معنى باطني  أن عتبرسي أكويني .أن اهللا سار في الفردوس بعد خلق الكون التوراة فيجاء  حسناً، :مريد

فما هي  شخص، اهللاكان  ذا ا.أيضاًوالكالم واللمس والنظر  مشيقادر على ال هو خلق، على القادراً اهللاكان  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 المحتمل؟ خرهو المعنى اآل ما ؟آخر معنى رورةض

 .أن اهللا مجرد من الشخصية إلى المفضي التخمين :مريد

 شيء كل الحقيقة في لكن ثانوية، أسباب من األشياءحدوث  ظهري .شخصفال بد انه  األشياء، كل خالق اهللاكان  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ظيمع خالقعلى يد  مخلوق

 ليتناسب مع نّصكل  في المعاني منكثير  حتواء اسالمقد الكتابليق بي":يكتب .ةفرديال أويالتتال عشج أكويني  أنيبدو :مريد

 فيموجودة  الخاص عقله فيتصورها  يتال الحقيقة يجد أن هيمكن هبإن الحقيقة من للتعّجبنسان  ا ألن لكلمختلف مفاهيم البشر

 ."سالمقد الكتاب

فما الذي يحمله على  ،كان الفرد كامال ذا ا،حسب قناعتنا لكن معنى، اءعط ايمكنه ،كان عقل الفرد كامال ذاا .ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تغييره؟ قيمةهي  ماف ،اًناقصكان الفرد  وإذا اهللا؟ اتتغيير كلم

 .غييربالت يقول ال أكويني :مريد

 . ليس كامالفأنه مكن،م مالكالكان تبديل  ذا ااهللا؟ مكال مكنه تبديلي كيفف ،اًناقصكان الفرد  ذا ا.تغيير يعني أويلالت :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ناقص شخصكالم  أو اهللاكالم الكالم ن كان  اشك هناك سيكون ،لذا

 . تلك مثيرة للدهشةأكويني نظر وجهة .ه التأويالت الفرديةهذ مثل من المختلفة البروتستانتية المعتقدات منتمخضت كثير  :مريد

على و .آخرو آخر أول التأويل حسب مفهومه ثم يتلوهوي رسيتلوه آخثم  .رتفع الوثوقيسفر أو تبديله، التأويل  حال :ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَل

 .هذا النحو يضيع المغزى األصلي للسفر

ذا جرى  اال ا مستحيلةساناإلنفي هذه الحياة من قبل  اهللارؤية جوهر ":يكتب .الحياة هذه فيإستحالة معاينة اهللا ب عتقد اأكويني :مريد

 ."المادية األشياء طبيعة خاللمستحيل من  لهي االالجوهرمعرفة  . . . .الهالكة الحياة هذه من هفصل

عن تصور شخصية اهللا، فأنه يرى  أحد يقصر عندما .شخصي هللالهي  اإلجوهرال ؟لهي اإلبالجوهر يعني ماذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تأملال نتيجةهي  تلك . من التقدم داخل قلبه عندما يحرز مزيداًَپَرماتْما يمكنه رؤية اهللا في وجه .ودالوجه المجرد في كل الوج

 اهللا، بن ابمثابة المسيح المسيحيون يقبل .نزولهعند  كِْرشَْنعاينه البشر  .ذا كان متقدماً بحق ايمكنه معاينة اهللا ،أخيراً .يُّوچيالـ

 هللا؟لهي  االالجوهر ليس المسيحبأن  أكويني تقد يعهل .البشر عاينه جاء، وعندما

 . بالضرورة عند المسيحيلهي االالجوهرهو  المسيح :مريد

 ؟بإستحالة معاينة اهللا أكوينييقول  كيفف ؟ألم يعاينه البشر :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .صليعتقد بأن اهللا شخص أو غير شخص باأل أكوينين كان  اقول ماال الصعب من :مريد

 .يخّمن بأنه يعني ذلك :ْپَرْبهوپاَدَل شْرۤي

ومن الالئق  ليه، افال بد أن ينسب كل كمال الكمال كلتملك  اهللا طبيعة أنما ل":الطريقة بهذه الشخصيوجه ال عن يكتب :مريد

 لكن المخلوقات نم عللكال بالضبط ستعملت لملكنها  اهللاتلك الكلمة للكالم عن  ستعمل امع انه اهللا؛ عن للكالم" شخص"استعمال كلمة 

ال يزيد  ."شخص"بصفة  اهللا عن لكالمتليق بالكلية ا لك،ذل .طبيعة كللهية تتجاوز  االالطبيعة كرامة ،بالتأكيد . . . .من وجه أرفع

 .هذا منعن التخصيص  أكويني

هو  منف اهللا، بن االمسيحكان  ذا ا؟األبية فما الذي يمنع رؤ ةمكنم بن االكانت رؤية وإذا اهللا، كإبن مقبول المسيح :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .اهللا من فيضي أنه يعني وهذا اهللا، بن اهأن المسيحقال  .)هڤََرْبَهْپْسيا ڤَأَهْم َسْر( يفيض الوجود مني :ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  اهللا؟

 .شخصية اهللا العزيزة  بصفكِْرشَْن إلى نشيرنحن  ،لذا .أيضاًذا كان ابنه شخص فال بد ان والده شخص ا



 وأسماء بساطته،تدل على ل دةومجر بسيطة أسماء إليه ننسب ،لما أن اهللا بسيط وخالد":يكتب أكويني اهللا،من جهة اسماء  :مريد

 ."ال تعبر عن كينونته ألننا في هذه الحياة ال نعقله كما هو األسماء هذه أن من بالرغم وكماله، ملموسة للداللة على خلوده

 تعني كِْرشَْن كلمة .شيء كل اهللا يجذب .ى خصائصهحد االجاذبية الطريقة، بنفس .اهللا ائصخصأحد هو  البقاء :ْپَرْبهوپاَدَل شْرۤي

يسمى الحي  .راْدهيكاألنه المتمتع بـراَمَن -راْدهيكا هو كِْرشَْن؟ اسم كِْرشَْن فما هو الخطأ بمخاطبة اهللا .طالق االالجذاب على

 .لنشاطاته وصفاتهطبقاً س هللا اسم من وجه ومن وجه آخر له ماليين من االسماء  لي.العظيم لوجوده

لها مترادفات لداللتها على تلك  ليسلكن  ،ما حقيقةللداللة على  اهللاتنطبق على  األسماء أن من الرغمعلى بأن  أكويني يزعم :مريد

 .عةمتنوفي ظل أوجه الحقيقة 

 .مختلفةه يملك أوجه ونشاطات ألنجودة مو اهللا أسماء :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .المخلوقاتدل على اهللا داللته على ي اسمشدد أن ال ي أكويني لكن :مريد

راَهى ڤَيمكن تسمية التيم  ،لذا .خنزير بريبوجه  اهللا نزل المثال، سبيل على .أيضاً اهللا من ةشتقم المخلوقات أسماء :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .نشاطات اهللا إلى  هذا االسم غير مخلوق بل يشير.خنزير برينزلته بوجه  في  الذي يعني خادم اهللاداَس

ان اهللا متقدم على الخلق  مع":يكتب .مؤقت بشكلاهللا  إلى بالمخلوقات مسندةما توحي صلة  يتال اهللا أسماءأن  أكويني عتقد ا:مريد

لم يكن  ،لذلك .ينآني ،السيد والخادمو ينالنسبي لشرطينافإن هذين  ،صحيح والعكس خادم فكرةيشمل " الرب" مغزىألن  ،ذلكفمع 

 مؤقت، بشكلنقل معنى متصل بالمخلوقات تنطبق على اهللا ت التي األسماء ،هكذا . . . . قبل أن يكون لديه خادم خاضع لهسيداً اهللا

 ."للخلق لكاملالنطاق ا خارج اهللا ألن الخلود، من وليست

 ؟ دون خادم؟ كيف يمكن أن يكون اهللا بدون خدم كيف يكون اهللا. أزلياً كما ان وجود خادمه أزليهو اهللا اهللا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .دهبمفر نكا اهللاها ال بد أن وقبل ،وقت ما من األوقات في خلقت المخلوقات أّندعاء هو  االحسناً، :مريد

 جسام األ.أزلي قديم واهللا الروحي العالموجود  .الروحي العالم ليس وخلقهو الذي  المادي العالم .مادية فكرة لكت :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

عدد  لفلسفتنا،طبقاً  . عدد ال يعد من الخدممعأزلي  الروحي العالم في اهللاوجود  لكن ةمخلوقهي ال المادي العالم هذا فيالمادية 

هة هويتنا بصفة خدم، انها أزلية قديمة سواء من ج .المادي العالم هذا في خدمةاألحياء المعرضين عن ال عودي .األحياء ال يحصى

 عن خدمة اهللا في العالم ناضاعراالعالم المادي لخدمة الفتنة الخارجية هللا عند  إلى  نهبط.كنا في العالم المادي أم في العالم الروحيأ

 . في جميع األحوال، اهللا هو المولى األزلي واألحياء خدمه األزليون.الروحي

 ." يكونالذي هو "هللا اسمخير بأن  عتقد ا لذلك،.تقرير اسم اهللا تزداد عموميته وإطالقهكلما قل  هبأن أكويني شعر :مريد

 ؟لنشاطاته وخصائصهطبقاً فما هو الخطأ بتسميته  ، برمتهالكون وخلق اًنشط اهللاكان  ذا الماذا؟ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . موجودهنأبنونة المحض، الحقيقة بحد ذاته هو الكي هللا جوهربأن  أكويني يّدعي :مريد

 يجب .هناك شيء كل .يعني وجوده في داره مع خدمه وخالنه وهواياته ولواحقه" ما هو هو "لكن بالتأكيد،  كائنهو :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .هوجود طبيعة أو معنىما هو  نسأل أن

 .من المؤمنين بأن اهللا ليس بشخص كان أكوينيأن  يبدو :مريد

لم يكن  لكن شخص،بوصفه  اهللا ةخدم كان ميله .ن كان اهللا شخص أم غير شخص القد قصر عن التقرير ما .ال :َرْبهوپاَدْپشْرۤيَل 

 .نيخمالت إلى لجأ ،لذا .لديه مفهوم واضح حول شخصيته

 ؟ِڤَدْزفي الـ" ما هوهو "وجد كلمة مرادفة السم تهل  :مريد

 .ڤاياڤاسوِدڤَِتى َچ نُّمو ْبَهْمآُو بمثابة َمنْتَْر لكن يمكن توسيع هذه الـ. تدل على الوجه المجرد هللا تَتْ َستْْمآُوعبارة  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

كن وجهه المجرد ل اهللا شخص ومجرد بوقت واحد، .)ْبَهَچڤاْن (شخصية اهللا العزيز إلى شيرتو "م الوجوديع من"تعني  ڤَڤاسوِد كلمة

 :)٢٧\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في َنكِْرشْ شْرّي يقول .تابع لوجهه الشخصي

 طْهاَهْمشْيْپَرتي  ِهونَْبَرْهَم

 ا تْشَياْسياياڤْۤيتَْسِرَأْم

 ايا تْشَ ْدَهْرَمْسيشاشْڤَتَْس

 ا تْشَيكَْسيكانْتيايسوكَْهْس

 ."، الروح السرمدي الخالد، مقام السعادة األبديةْنْبَرْهَم صمد هو وأنا"

هي المرحلة ) َپَرماتْما(ا  الذات العلي. هو مبدأ التحقيق العليْنْبَرْهَم . هو البقاء واألزلية والخلود والسعادةْنْبَرْهَمقوام ":)يطالع(مريد 

 . هو التحقيق القطعي للحق المطلق العظيمشخصية اهللا العزيزالثانية في التحقيق العلي و

 .لهي اإلذاك هو الجوهر :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 



 الفصل السابع
 كيركيجارد

 الفردي الوجودصدد ب قلقه .عموماً لوجوديةالروحي ل باأل يعتبر) ١٨٥٥-١٨١٣ (الدنماركي سورين كيركيجارد الفيلسوف

 الحياةقائلة بال فكرته شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديتحدى  هنا .كبير بشكل ةحديثال ةغربيوالفلسفة ال هوتالال علم في رأث لتزاماإلو ختيارواإل

 .شديدة معاناةتستدعي التي العميقة  الدينية

 هذه اإلنسانيجب أن يستلم  ،ذلكل .اإلنسانعند  فطرية ليست الدينية الحقيقةبأن  عتقد امؤمن، مسيحي، سورين كيركيجارد :مريد

 خادمهبدور  ذلك من بدال نزلي اهللابأن  كيركيجارد قاللذلك،  .للتعليم نفسهجاء ب ذا ايخشّعنا اهللابأن  عتقد الكنه .اهللا من الحقيقة

 . عند المسيحيينالمسيحهو  المعلّم هذا .بشريةالصورة ال في الخاص

 في هميعلت يمكن ما، حد إلى اًممتقد اإلنسان يصبح وعي عندما لكن .بهائمال صعيد على رجال عموماًغالبية البشر  :هوپاَدْپَرْبشْرۤيَل 

ستطالع وتطلب فهم اهللا  االشديدة ،بشريةال صورةال فيالنفس  .ِڤديهو النظام الـ كاذ .الروحية طاتسلال ليماتع خاللمن  اهللا فهم

 .الممكن في الصورة البشرية فقط) اساۤيْچجي-ْبَرْهَم(دعى تقنياً عناية بالمطلق ستطالع ي االذاك .أحياناً

لن يقوى على فهم طبيعة اهللا أو صلة اهللا به ما لم  . الذي هو خادم اهللا وممثلهچورومن الدنو من طالب العلم باهللا ال مفر ل اآلن،

 على ابتداع الذهب أو التالعب اًمقتصرشخصاً  ليس چورو لكن، الـ.ليس موضة بل ضرورة چورو، قبول لذا . ثقةچورويقارب 

م  الكال.ِڤدي الفعلي كامل التدريب في محيط العلم الروحي أو العلم الـچورو الـ.باأللفاظ لمجرد استقطاب الحمقى وكسب المال

 حالما يتم . صوت روحي صفيَمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرى على سبيل المثال، .روحية بالكلية بل عتيادية ا ماديةاً أصوات ليسِڤديالـ

المنقطع " هو چورو في الواقع، تعريف كلمة . وتنقطع عنايته بالحياة الماديةچوروالصوت الروحي، يصبح بحر تدريب الفرد في 

لتسليم له وخدمته  ثقة واچورو ينبغي للفرد الدنو من . لقد الذ بالرب العظيم وانقطعت رغباته المادية بالكلية."عن العناية بالدنيويات

 . وصلتنا باهللاثم سؤاله عن اهللا

 ؟ْبهَچڤَْد چۤيتا كما هو لتعليم كِْرشَْن نزل ألم يللتعليم؟ اهللاجاء  ذا اعخش سياإلنسانمصيب بالتصريح أن  كيركيجارد :مريد

 لذلك، عاد .نتيجة، قصروا عن التسليم له بال.نسانجه إ على حاله لكن البشر اساءوا فهمه ألنه ظهر بوكِْرشَْن نزل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 الفلسفة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيام  علّ.اهللا إلى  وسيلة التوجهاإلنسان لتعليم َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي تيم، جهبوحقاً الالظهور  إلى كِْرشَْن

 تْشايتَنْيار  قّدْسوامّيُچو رۤوَپ .كِْرشَْن جهوب نزولدال من الب كِْرشَْن تيم بوجه نزل لكن، .ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنعينها التي علمها 

ْپَردايا -ْپِرَم-كِْرشَْنڤَدانّْيايا -َمها (كِْرشَْن فحسب بل الحب الصفي لـكِْرشَْنحساناً ألنه ال يهب اأكثر نزالء اهللا  هصفو بَرْبهوْپَمها

 الرب العظيم . دون مقابلكِْرشَْن وهب الحب الصفي لـَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا لكن . تسليم تام من التيمكِْرشَْن مقابل ذاته، يطلب .)ِتى

 كِْرشَْن . تيمه ويخلف تعاليمهوجه الشخصي أو يوجههبي وينزل دفي هذا العالم الما انه يرانا متعفنين . حنون علينا ألننا ابنائهكِْرشَْن

 . في داره الباقيةاهللا إلى هداية البشر وتعليمهم وسيلة العودة إلى دائم الشوق

ما عاد البشر قادرين على تحمل  الحقيقة": حيث كتباهللاب شخصيةصلة  يتمنّى العتيادي  االاإلنسانأن  كيركيجارد عتقد ا:مريد

 ."ضغط وعبء رب شخصي

 :)٣٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب الشخصي يضع طلبات كما يفعل ، نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تُو ْبَهكْ- َمنا ْبَهڤَ َمْد -َمْن 

   نََمْسكوروْم ماۤياجۤي -َمْد 

 ڤَْميوكْتْڤاي يسڤايشْياِاماْم 

 هنَاي َپرا- َمتْ ْمآتْمانَ

ڤا ِدَهْم تْياكْتْ( لي بكل تأكيد اأتيتوف  بي، ستشبعك التامب .ياندفع في خدمتواسجد لي  دون انقطاع؛ تتيم بي وذكريب عقلك اشغل"

نقطع عند مفارقة بدنه وأنه  هنا أن تناسخ التيم يكِْرشَْنيعلن  .حال تنفيذهبسنحقق الكمال و .اهللا مطلب هذا) پونَْر نايتي ماْم ِاتي

 .اهللا في جسمه الروحي األصيل إلى سيعود

 فيقد يكون الفرد  .الدينية والمرحلة األخالقية المرحلة والجمالية المرحلة :الحياة في أساسية مراحل ثالث كيركيجارد الحظ :مريد

بأن  كيركيجارد يقول .فلسفيال تخمينالبمعني  فمثقّ أو ةيالحسوراء الملذات  ثباحي يبحا) الجمالية المرحلة (األولى المرحلة

 .الحياة في نهائي هدف أّي ديهمال يسل .ملتزم غير هماكال

 نهائي؟ هدفبدون  فيلسوفيمكن أن يكون ال كيف :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 



 حياتهمتصبح و نفسهم،أ من يضجرون .اًحق عقليين مضاربين لب فالسفة واليس صعيدال هذا على الناسأن  كيركيجارد يقول :مريد

 .باليأس يئةومل المعنى من ةفارغ

 ،يتغلب اليأس على المؤمن بالعدمية والوجود المجرد . بالوجود المجردانيمان بالعدمية واإليم االمن اليأسينبع  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .اليأس سببي حباط االوذلك ، حياته في غياب الغرض مناإلنسانتحبط آمال  .الحياة هدفعدم معرفة ومن حياته  ه الدائملقرف

انعدام  فيو يأس،ال إلى تنتهي الجمالية الحياةبأن  الفهم .الذات معرفة نحوبمثابة الخطوة األولى  اليأس هذا كيركيجارد يرى :مريد

 .القادمة لمرحلةا إلى الحياة من النوع يهجر هذا، األمل

دراك بعد بذل مجهود شاق بدون  ا.تَْرسۤو ِڤدانْتَي عن ذاته حسب الـقص بالتنساناإليبدأ  .معه على ذلك نوافق :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ي يدعى قص كما سبق لنا ذكره، ذاك الت."ما هو غرض الحياة؟":عند هذه النقطة  بسؤال نفسهاإلنسان يبدأ .تحقيق غرض الحياة

 .زم إلحراز مزيد من التنميةذلك التقصي طبيعي وال .)اساْچۤيجي-ْبَرْهَم(ي الحقيقة القصوى للحياة قصت

 إلى نتقّدم ."إما أو"يجب أن نعي بأن الحياة هي فرضية  . بعض الخياراتةواجه تعني مالذاتمعرفة  ،كيركيجاردلطبقاً  :مريد

 نحو على نتصّرف قد .النقطة هذه عند اللذة العابثة من بدال الحياةنشارك في  .ذلك دراك اعند األخالقية المرحلةالثانية،  المرحلة

  .ية اإلنسانعمالقضي بعض األن أو ديني

طعام الفقير  اقتصار على االهل هو ؟أخالقياً يصبح أن اإلنسانعلى  يجب لماذا القرارات؟ هذهمبتغى   هوما لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 المستشفيات؟وفتح 

 .كامله الشخصي باإلختيار تاإلنسانيكتشف  .د وليس على ما ماهيتهختيار اال علىكيركيجارديشدد  :مريد

 مساعدةيختار سواه بينما  ذبحال اإلنسان يختار قد .الصحيح خيارالاتخاذ الفرد كيف يستطيع  واضحمن ال ليس لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 طعاماإلى  َدِڤكَنَنْڤي دعا المثال، سبيل على .قتل الحيوانات بوقت واحدعلى يشجع و اآلخرين إلى دقةص أحد  قد يعطيأو .اآلخرين

ذن، ما هي األخالقية في ذلك؟ ما هي قيمة  ا.)كَلي األم ْپَرساَد(لحوم الثيران  طعامهم اقترح ااألخرى الناحية من كن ل.فقيرال

 علم ناقص؟ إلى األخالقية المستندة

 .القرارماهية لى عكبيرة  أهميةيعلق  لم كيركيجارد :مريد

 .قراراتتخاذ امجرد  من أبعد تذهب أن يجب الحقيقة؟ إلى ستند ياله قراركان  ذا اقرار الفردما هي قيمة  لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الصحيح القرارما هو  تعرف أن يجب

 .ذاتال معرفة ستلزمي" ستبطاناإل" اهذ .الباطن إلى بالتوجه بالبداهة الصحيح القرارتخذ نس ناأن كيركيجارد  يقول:مريد

 ؟القرار ية في ذلكاألخالقهي  ما ."ما شخص بقتل يأخ سأحمي":ببساطة ظنت قد ؟ستبطان االقيمة هذا هي ما لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الصحيح القرار خاذإلتقياس ما م عندك يكون أن يجب

 ."نفسك"سيكون اختر  كيركيجارد قياسم :مريد

 سبق له وعرف ما شخص من تستفسر مالم نفسك فتعر وكيف ؟ تعرفهادون أنكيف يمكنك اختيار نفسك  لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

عين  ذواتهم بأن يعتقدون الناسغالبية  .ثقة روحي سيدالتقصي من  بوجو يعني ذلك ؟عرف الذات العليا على الوجه الكاملو هنفس

-ى تْريِپه كونَبودّْهي-ياْسّياتَْم(ه ليس بأفضل من حمار ذاتعين من يظن أن الجسم  ؟ههذالنفس  معرفة من نوع أّي .مهماجسا

 حمار؟ال فلسفة قيمةهي  ما .)ْدهاتوِكى

 .ت بذات أهميةليسحد ذاته ب القرارماهية  .تقريرالعلى  كيركيجارد فلسفة ددشت :مريد

ستنارة بغض النظر عن اختيار هذا  االأننا نحققبالقول  الحياة؟قبل معرفة غرض الصحيح  القرار خذنت كيف لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ستنارته؟ كما  ا يختار اللعب بهذه الدمية تارة وتلك الدمية تارة لكنه اين هي:ذاك أو اهذ يختارالصبي  .حقّا ذاك هو شيء صبيانيأم 

ذا كان مستند خيارنا يخلو من األهمية  ا. يقرر الحمار أكل بعض العشب والعمل طوال النهار يحمل األسفار.يتخذ الحيوان قرارات

 الملذات الحسية دون قيد أو شرط؟غماس في ن االفلماذا ال نقرر

 .اليأس إلى تنتهيو السأم إلى الملذات الحسية دون قيود تؤديبأن  يقول كيركيجارد :مريد

ت كيف تشاء، يمكنك اتخاذ مطلق خترا ذا ا. تمل منهان فلالحياة الملذات الحسية هي غرضبأن  تعتقدكنت  ذا الكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .قرار

 .طبيعياً الحقيقة بتحمس وستظهر داخلي موضوعيختيار ليس على هوانا بل بعد بحث  االوجوبي يقول كيركيجارد :مريد

 .المال بعض على يحصل حالما الويسكيزجاجة من  شراءعزم بحماسة على ي دصعلوك الحانات الليلة ق لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 قرارهلو اتخذ  .ال توجد سوى الرغبة بالملذات الحسية .مبادئ اخالقية أعلىلتزام ب ايخلو من أي قرارهأن  كيركيجاردسيقول  :مريد

 .ساساأل لكذ علىعمل وي نسانية اقضية على يوافقفس األخالقي، المستوى على



 ريقرذا الذي  من .اًآخر اًأمرأنا  أعتبر وقد نسانية، اقضية أمراً تعتبر قد .نسبية" ية اإلنسانالقضايا "هذه مثل لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 النهاية؟ في

 فعل كل نعتبرعمل على وجه ن أن يجب أخرى، بكلمة .الصحيح القرارفسنتخذ  الموت، عبتوقنا بدأ ذا اهبأن كيركيجارد عتقد ا:مريد

 .ستظهر الحقيقة  أنعتقد االطريقة، بهذه .عملنا األخير

علي  جبتوي ماذا سبب؟ال  هوما .سيواتيني يوما ما الموت لكن موت،ال ىأتمن ال":نسان أن يقول لنفسه اينبغي لكل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال التي للبشر حقيقيةال شاكلالم هي هذه .حتمم المرض لكن مرض،ال يريد أحد ال .محتم الموت لكن موت،ال يريد أحد ال "عمل؟ال

يجاد حل  ااآلنيجب علي  .يعانني ألكن معاناة،ال طلبأ ال":علينا اتخاذ القرار التالي يجب .عشوائي قرارتخاذ  ابمجرد هاحل يمكن

 شيخوخة والالوالدة لمعاناة دائم حل وضععلينا العزم على  يجب .ليه انتوصل أن يجب الذي الحقيقي القرارهو  هذا ."المشكلة هذهل

 الجسمبأن كما يتعين علينا الفهم  .لموتومكتوب عليه ا سنوات بضعال يبقى سوى ل الجسم أنبتعين علينا الفهم ي .موت والمرضوال

 .نفسال أساس علىه بل أساس على قراراتنا ذاخت اعلينا عدمبأن و خارجي

 .ةكليبال هويطيع هللا اإلنسانيسلم  صعيدال هذا على .الدينية المرحلةهي  ،كيركيجاردالمرحلة الثالثة واألعلى عند  :مريد

 . أرفع مراحل الحياةكِْرشَْننوافق أن ذكر نحن  .كِْرشَْن ذكر ه هي مرحلةهذ أخرى، بكلمة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . معاناة تقارن بمعاناة العمل:الدينية المرحلة في ةبوجود معاناة شديد كيركيجارد عتقد ا:مريد

 ؟ فما الذي يقتضي معاناتهكِْرشَْنكان الفرد في ذكر  ذا ا؟ هو سبب هذه المعاناةما :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 عمليةبأن  كيركيجارد وإعتقد لذنوبنا، ذبعت المسيحبأن  نجيل االقولي .عذابشدد على أهمية الو ،اًمسيحي كان يركيجاردك :مريد

 .ذابالع نتتضم ذنبال على تغلّبال

 يتعرض لهالا من نوع أّي ؟فما الذي يستوجب عذابه اهللا، بن اأو اهللاهو  المسيحكان  ذا ا.خاطئة نظريةتلك  لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .د العذاب فمن واجبك وضع حد لهووجعند بيت القصيد هو  ؟اإلنسانالذي يستدعي عذاب اهللا أو  ما ؟للعذاب

  .الداخليذاب بالع صملخ دينيال لتزام اال،كيركيجاردمن جهة  :مريد

يشعر  هلكن ،صاب صاحبهاي ال قدف ،ة سيرحادث في سيارةت الرتضر ذا ا.يولد العذاب من تعريف الذات بالبدن .ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

تعتقد النفس الروحية  وألن المادي، الجسم سيارة تركب النفس الروحية الطريقة، بنفس .ارتهادة، بسيبالم نفسهعرف ي ألنهباأللم 

الق لدرايته التامة ط اال ال يعاني علىكِْرشَْنتيم  لكن .موتال أومرض  أو جرحب الجسم ةصاب اعند عانيفإنها ت ،الجسم عين ذاتها

 .عذابنا أو عدمه منوط بعلمنا .بتعاليه عن العالم المادي

 ؟أال تتعلق الكفارات والرياضات بالعذاب لكن :مريد

مغايرته  يفهمكامل العلم  لكن ،بدنيال األلم بعضوجد ي قد بالطبع، .ينقطع العذاب عند المتوغلين في العلم .الك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كِْرشَْن من ذكر مةالمتقد المرحلة يه تلك ."كِْرشَْن َهِرى .بواجبي أقومدعني ":قول لنفسهي ؟ما الذي يوجب معاناته ا،لذ .للبدن

  .العذاب وليد الجهل

 اهللا؟ خدمةفي سبيل البدنية  راحةال عن يتخلأال ينبغي لنا ال لكن :مريد

 عامة على الرحمةمطار إل المادي ااعتزال جاههم املكنه عاليين، حكوميين وزراء ْزيۤيْسوامُچو َسناتََن و رۤوَپكان  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ن في يكانا غارق همالكن .يانيعان كانا اهمبأن حمقىربما قال ال بالطبع، . بالية وباتا كل ليلة تحت شجرة مختلفةاًخرق لبسا ،لذا .شربال

 عذابهما كان غير وارداً .تسلياتال تلك حول الكتبصنفا و ُچوپۤيْزالـ مع كِْرشَْن تسلياتبذكر  اعقلهم شغال .محيط من البهجة العلية

 لكنهما . يعيشان حياة رخية مع عائالتهماا من ذوي المناصب الرفيعة وكانكان هذان من الوزراء":مع ان األحمق قد يقول لنفسه

 لكنهما ما كانا يعانيان بل . كانا يعانيانْزۤيْسوامُچولـ سيظن المادي أن ا."ن الفتاتااآلن دون بيت ويكتسيان بالخرق البالية ويقتات

 .يتمتعان

هجر الحياة الدنيوية يعني هجر الملذات  بأن ونيعتقدكانوا  .ذابشددوا على الع المسيحيينوالنساك  الرهبان منعدد كبير من  :مريد

 .المعاناةوتبني 

 .حد ما إلى انها مبتدعة .المسيح موت بعد الفلسفة هذهلوا على تطوير عم .أن قدر علمهم كان ضئيالدل ي هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 كيركيجارد عتبر اة،حبمالبعنوان أعمال  كتابه في .الدينية الحياة في ةحبمال أهميةعلى  كيركيجارد شدد عاناة،جانب الم إلى :مريد

على حب نفسه  أحد ذا تجرأ ا.توقيرال وفيالمطلقة  الطاعة في اهللا يحب أن اإلنسانعلى  يجب":كتب .محبة لكل الخفي المصدر اهللا

المطلقة  الطاعة في اهللا تحّب أن يجب . . . عمل غير ربانيفذلك على هذا الوجه أو تجرأ على السماح آلخر بحبه على هذا الوجه 

 ."ازاء حكمتنا تضاهى ال اهللا حكمةألن  . . .يعرضك لألذى قدكان ما يأمرك به  وإن حتى



 .اإلذعان لتدبيرهو اآلخرين، تدابير إلى باإلضافة ،تدابيرنا بنبذ جميع اهللايأمرنا  .أيضاً ْبهَچڤَْد چۤيتا أمر وه لكذ :ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

 :)٦٦\١٨. چ.ب(

 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ

  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپْبْه -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه

 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

شخصية اهللا  إلى فوضنا أمرنا ذا ا."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"

 .ليه االعودة إلى  فسيهديناكِْرشَْن العزيز

 مسألة وال عاطفة مسألة وال وميل ندفاع امسألة تليس ،لذلك .ضمير مسألةالمحبة هي ":تعريف المحبة  فيكيركيجارد قال :مريد

 ."ةالروحي ةحبمال :حبة من الماًواحد اًنوعسوى  حقاً المسيحيةال تعرف  . . . .الثقافي للحساب

بين الرجل  الحّب .هي التشبعة الحسية المادي العالمالعناية الوحيدة ألهل  ألن مستحيل المادي العالم في حبال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

بعته الحسية يعني عدم تفكير المحب بتش الحّب . كل منهما ال يعنى سوى بتشبعته الحسيةألن ،والمرأة ليس حباً بالفعل بل شهوة

 عن مكلنت عندما .المادي العالم في كناًمم ليس الصفي الحب كاذ لكن .صفيال حبهو ال كاذ .الشخصية بل بالتشبعة الحسية لمحبوبه

 .الحقيقي الحّبحل م الشهوانية الرغباتحل ت .الحقيقة في الكلمة ستعمال اءنسيفإننا  المادي، العالم في الحّب

 والفاكهة حيوانات والنساء والالرجال .ڤِْرنْداڤََن لقرية ِڤديةالـ األوصاف يد على الحب الصفي فنجد شواه ،في كل األحوال

 .)اْمنْيشۤو-اْبهيالشيتاۤيأنْ( اآلن، ذاك هو الحب الحقيقي . دون مقابلكِْرشَْنواألزهار والماء وكل شيء آخر هناك موجود ابتغاء حب 

ال نعنى سوى  نابأن يعني الصفي الحّب .مادي حبفال يكون سوى المادي  فعنال بعض لجلباً اهللا بناحبأ ذا ااألخرى، الناحية من

فرادي أو الجماعي أو أي صعيد آخر ال ينطبق سوى على  اال لذا، الحب الحقيقي على الصعيد.شخصية اهللا العزيزبتحقيق رغبات 

 أو .عجاب أو الخدمة أو الصداقة االبمشاعرعن هذا الحب  ر هو الغرض الوحيد للحب ويمكن التعبيكِْرشَْن شخصية اهللا العزيز .اهللا

 . هللايلتعبير عن الحب الحقيقل ثمة خمسة أذواق أساسية .يمكننا أن نحبه بصفة ابن أو زوج أو عشيق

 جارك إذا احببت اهللا فوق كل ما سواه، فستحب": كتب.نبع حبنا لجارناي ومنه الحاسم، العامل هو كيركيجاردعند  اهللا حّب :مريد

نسان آخر لك على حب  اومساعدة ؛ بحقاآلخر اإلنسان حّبهو  اهللانسان آخر على حب  امساعدة ...نسان ا وفي جارك كلأيضاً

 ."اهللا تكون محبوباً بحق

م وسيلة لذي يعلّ الدين ا. ونلقن المبدأ عينه لمجمل العالماهللا حب نحن نتعلم كيف ن.كِْرشَْن حركة ذكر قاعدةه هي هذ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 قنليهل ":امتحان الدين هو هذا .سالمي أم سواه االة الممتازة سواء أكان المسيحي أم الهندوسي أمدرجحب اهللا هو الدين من ال

 محب اهللا ال يقصر حبه على .متداد اهللا، فمحب اهللا يحب كل فرد اهو مدار الحب ولما أن الوجود اهللا" اتباعه كيف يحبون اهللا؟

 محب اهللا يحب كل فرد . عنايته تشمل جميع األحياء بغض النظر عن الصور التي تظهر فيها. كال.ليه ا وقضاء الخدمةاإلنسان

 قذف عندما ت. الجذع والفروع واألغصان واألوراق: عند سقاية اصل الشجرة بالماء، تتغذى مجمل الشجرة.وحبه يطال كل فرد

 .عندما تحب اهللا، تحب مجمل الوجود و.المعدة، انت ترضي مجمل البدن إلى الطعام

 رسالةال فساد : من المرضشكال الحديثة المسيحية وإعتبر ةفّعالصورة عبادة ك المسيحية تفكك ارث كيجارد سورين كير:مريد

 . للمسيحاألصلية

أن أما  .قديم أوعصري  اهللان  قولال يمكن الكما  ،ةقديم أو يمكن القول انها عصرية ال .مسيحيةهي ال المسيحية :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

وهذا  ؟المسيحمذهب  إلى نتماءال ادعاءا هذا كان ال يعمل بأصول دينه فكيف يمكن اأخرى، بكلمة .ال مأ اًمسيحي خصيكون الش

 سوهند أنفسهم يعتبرونمع انهم  شيءب يؤمنون ال الذين سوالهندعدد كبير من  هناك المثال، سبيل على .األديانينطبق على جميع 

 .هينم هذا .ةنَْبراْهَم و

 عندما لكن ،سؤالك اهللا يسمع عندما ليس الصالة في الحقيقي النجاح":تهيوميا في كيركيجاردكتب  الصالة، رضمن جهة غ :مريد

 ."اهللا شيئةم يسمع حتى تهصاليواصل المصلي 

 ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  كما .وجيهاتهت وإستالم اهللا مع لكالما اهللا،تؤهل الفرد لفهم  صالةال .للغاية لطيف ذلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

)١٠\١٠(: 

 ْمنايوكْتا - َستَتَ ْماشِْت

 ْرڤَكَْم پۤو-ي تۤي ْپرْمْبَهَجتا

 ْم تَْميُّوَچ -ي بودّْهي َددام



 ِتىي انْتۤي ماْم اوَپَنىي

اهللا في الدار  إلى ةعودالو المادي العالم هذاقصى هو ترك األ  هدفنا."يلّ ايأتون بها التي الفهم وة، قتبتلين المتيمين بحبيالمأمنح "

 .مةشكل واحد من أشكال الخد الصالة .الباقية

 :)٢٣\٥\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َمهاَرَج ْپَرْهالَدتوضيح لطبقاً نجازها  ااطراف الخدمة التتيمية تسعة يمكننا

 ڤَنَْمِس-پاَدوه ْسَمَرنَْم نُشْيڤ ْرتَنَْمۤيك شَْرڤَنَْم

 ِڤَدنَْمني-ڤَنَْدنَْم داْسياْم َسكْْهياْم آتَْمأْرتْشَنَْم 

ه وتسبيحها وذكرها وخدمة قدميه اللوتسيتين وعبادته تسليات وصورته وأخالقه ولواحقه ووشْنَڤيللرب السماع عن االسم القدوس "

بكالم آخر، خدمته بالبدن (وااللتحاق بخدمته واعتباره خير صديق ووهب كل شيء له  إليه بستة عشر نوعا من اللواحق والدعاء

  ." التتيمية الصفية تلك العبادات التسعة هي قوام الخدمة.)والعقل والكالم

 مسيحيصالة ال عند المثال، سبيل على .اأحده أو ابعضه أو ةسعجميع األطراف الت انجزت سواءالروحية  الحياة في متقدال كيمكن

تولى ي ،إخالصب نخدمه نابأن رىي وعندما ،في الداخل اهللا .هيكلال في نصب الرب إلى الهندوسي خدمةتعادل  خدمتهف مسلم،ال أو

 بعد .فتصفيتنا ممكنة إليه قدمنا الخدمة ذا الكن .خدمتنا إلى توقي ال ه؛بذات كامل اهللا .بسرعةقتراب منه  االسبل إلى هديناويأمرنا 

 .ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَنستلمها  اكما ،شخصياً أوامره مستال النا يمكن .معه مكلونت اهنر أن نايمكن ،كتمال تصفيتناا

 ."اهللا أمامبتكاملها التام  شفّافة فولوقبا راغبة"نمو عندما تكون النفس ي اهللايمان ب االنأ ،كيركيجارديقول  :مريد

 كل نفس .تهخدمب لاشغنلإليجب أن نفهم أننا شقوق منه  لكن .اهللا خدمةنشغال ب االعنيتشفافية الوقوف أمام اهللا  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تلك . تصبح محققاًكِْرشَْنحالما تنشغل بخدمة  .ل جزء من الجسم بخدمة مجمل الجسمنشغال ك امثل كِْرشَْنمقصودة لإلنشغال بخدمة 

معرفة الذات دون جدوى  إلى  يسعونْزيُّوچۤي طلبة أجر العمل الصالح والتخمين والـ.من شقاوة الحياة المادية) موكْتي(هي النجاة 

 . من اجل تحقيق الذات القطعي لكل فردكِْرشَْن ذكر لّمعنحن ن لذلك، .كِْرشَْنألنهم غير منشغلين بخدمة الذات العظمى 

تخاذ  ا علىتهزداد قدرترادة الفرد تزداد قوة كما  ابأن عتقد ا.رادة االتعبير نم نشأان معرفة النفس ت يرى كيركيجارد لكن :مريد

 .القرارات الصحيحة مع ازدياد معرفة نفسه

 .الخاصة قراراتك خاذت ايمكنك ال .الكل قراراتلتزام ب االفمن واجبك الكل،من  أيتجز ال جزءكنت  ذا الكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أمر كِْرشَْن . األوامر تصدر منه:كِْرشَْنالواجب هو قرار خدمة  الوحيد القرار .الجسمتتعلق بمجمل  قراراتتخذ ي ال صبعاال

 كِْرشَْن التقيد بمشيئة : هذا هو الخيار الوحيد المتوفر لدينا.كِْرشَْنئة  بمشيأْرجوَن التزم ْبهَچڤَْد چۤيتا بالقتال، وفي ختام حوار أْرجوَن

 .كِْرشَْنطاعة نا ابعد تقرير  أو ممثله سيتولى القراركِْرشَْن .أو عصيانها

  ؟رادة التامة االذن، ما هو معنى ا:مريد

 .طالق االعلى اهللا أوامر ةطاع : بالكليةكِْرشَْنرادة التامة تعني التسليم لـ اال:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

الرغبة بالحياة  إلى قود الفردي أن يمكن هأنمن جهة  الحقيقة في يثمر أن يمكن اليأسبأن  كيركيجارد عتقد االيأس،من جهة  :مريد

 .األعلى الوعي إلى يمكن أن يشكل منطلقاً يأسال أخرى، بكلمة .األصيلة لمعرفة النفس

 عندما .)َرَمْم سوكَْهْمَپنيراشَْم ( عندما يشعر الفرد باليأس، تلك هي سعادة كبيرة :ةسنسكريتيى باللغة الهذا ما يدع :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . يفكر بأن يصبح من المساكينأْرجوَن كان .يشعر الفرد باليأس، هذا يعني ذهاب كل شيء، ارتفاع كل مسؤولية وهو شعور مريح

 لدفعنا ،أحياناً جميع مصادرنا المادية كِْرشَْنيسحق  .الروحية الحياة إلى يوجهنا قد ادية،الم الحياة في السعادة كلشعورنا باليأس من 

طلب التوعي باهللا وبالملذات الحسية بوقت واحد نتيجة شدة التعلق، ن عندما أخرى، بكلمة .نشغال بالخدمة التتيمية بالكليةإلى اال

 ال . باليأسناروشع إلى مما يؤديلم يتلطف بنا  هبأن نعتقدغالباً ما  ،األوقات ههذ مثل في . مادياً في بعض األحيانكِْرشَْنسيحطمنا 

 .نتمكن من التسليم التام وبالكليةأنه يرفع جميع العوائق لكي -كِْرشَْنندرك أن ذلك اليأس هو رحمة 

 نْْدَر ا أصبح عند.عيوض حيوانة األرض في صور إلى تعين عليه النزول ف جسم خنزيربالمسخ في نْْدَر ا ملك الجنانلعنذات مرة، 

كان  .سماءملك ال كنت، نْْدَر اعزيزي":قال لهو ْبَرْهما، نزل المولى وقتال بعضمرور  بعد .غيرهاو زيراخنمن ال أطفالو زوجة

 الرغم على ْدَرنْ الم يقتنع ."معي وتعال القذرة الحياة هذه ترك ارجاء .مكانتك الرفيعة السابقة نسيت ،اآلن خنزيرأنت  .اًعظيمجاهك 

 شدة ْبَرْهماأدرك  ."يبيتي وأطفال وزوجتي يلد .في غاية السعادة أنا معك؟ باذهحملني على الي ماذا":اجاب .ْبَرْهماتضرع  من

 هد عندما شا.نْْدَر ا الخنزيرة زوجةْبَرْهما في نهاية األمر، قتل . بمعيشته في صورة خنزير، فبدأ بقتل أطفاله الخنازيرنْْدَر اتعلق

ملكوت  إلى  للرجوعْبَرْهما على مصاحبة نْْدَر ا عندئذ فقط، وافق."لقد قتلت مجمل عائلتي":لاقو مقتل زوجته، أصابه اليأس نْْدَرا

 .وتسلم له بالكلية إليه  وضعاً يسبب يأس النفس لكي تتوجهكِْرشَْن يخلق الطريقة، بنفس .جنانه

  ؟يمان من اليأس االذن، نتج ا:مريد



 السعادة من سأني أن يجب .اهللاب يماننا ا لتقويةالمادية الحياة هذه في السعادةب أمل كل نفقد أنيتعين علينا  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .المادية

يأذن لي من خاللها  التي اهللا نعمةهي  )الفردية هذه( . . . .فردية كل ومنبع أصلهو  اهللا":كيركيجاردكتب  الفردية،من جهة  :مريد

 ."يكون يأذن لكل شخص بأنو كون،أأن 

 نحن .)نيتْيُّو نيتّْياناْم تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْم (أيضاً اهللا حي ونحن أحياء :)١٣\٢\٢ (ْدشَْنيپكَطَْهى أوموضحة في  الفكرة هذه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لذلك، اهللا هو .تناه واألحياء متناهيةم ال اهللا.حجم لكن الفرق هو مع وحدتنا النوعية معه لكن ثمة فرق بال.أزليون كما هو أزلي

 . هو خدمته وحبهي لذلك، قوامنا األصل. جميعنا شقوق فردية أزلية من اهللا.حفيظ جميع األحياء

 .مستمرة من الصيرورة حالة في امن كلبأن  كيركيجارد عتقد ا:مريد

 :)٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن لذا، يقول .شَْنكِْرماذا؟ ما هو الهدف؟ الهدف هو  إلى الصيرورة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 اتْي نانْْمه َپَرتََرَمتَّ

 َجيانْي ْدَهنَْد َأْستيشتْنْيك

 ْمتَُرو ْپْمَدإ  َسْرڤَْميَِّم

 ڤَي اناَچ -ني  َمىِرتْۤوس

 ."يفوقني فائق ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتقاهر الغنى،  يا"

 ؟حقق صحبته عند الفرد و مكتمالكِْرشَْنعندما يكون ذكر  حتى أال توجد عملية نمو لكن :مريد

 عتيتمفرد ال لكن الروحي، العالم في كامل شيء كل .روحية تشكيالت كهنالكن  .تنقطع عملية الصيرورة .ال :ْپَرْبهوپاَدَل شْرۤي

 حضري .أحياناًراْدهارانّي  وقرين أحياناً ياشودا طفل بوجه وأحياناًصبي  بقار بوجه كِْرشَْن يرى .كِْرشَْن إلى شكيلة من الخدمةبت

 يبلغ الفرد .النمو إلى ال سبيل- ثمة تشكيلة روحية واسعة لكن كل شيء كامل بذاته.أحياناً  ڤِْرنْداڤََن وفي أحياناً اَمتْهور في كِْرشَْن

 . هذا هو مجمل األمر.النقطة حيث ينعم بتشكيلة

 المادية؟ بالتشكيلةع تمتالو الروحية بالتشكيلة التمتع بينهو الفرق  ما :مريد

 ليس للزهرة . بالستيكية التشكيلة المادية تشبه زهرة.مصطنعهو مسعى  التمتع بالتشكيالت المادية مسعى :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .خدعة .ة فحسبصطنعانها م .انها غير مرضية .حقيقيةال زهرةال متعةيست مثل ل بالستيكيةال زهرةال متعة ،لذا . رائحةبالستيكيةال

 .ائبالص العمل في حريةال كيركيجارد رأى .ملعلى الع اردكيركيج فقد شدد ،على النظر هيجيلفيما شدد  :مريد

 بأننا نصبح عاطلين عن العمل عندما نبلغ صعيد الكمال هو عتقاد اال.صحيحال عملتعني ال روحيةال حياةال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال يحدث .نفس تشبه الوعاءالأن  ةۤيادڤماۤيا الـينادي دعاة .ةۤيادڤماۤيا انها نظرية . تلك هي دعوى وحدة الوجود المطلقة.عتقاد خاطئا

نا لكن .ما نكمل روحياًدعنين أو خامدين متاصصبح  أننا نْزۤيادڤماۤيا على هذا النحو، يقول الـ.الوعاء صوتاً ما دام غير مملوءاً بالماء

 فال يعني ذلك سوى وجوب عدم اللغط أو  عند التوصية بتعطيل النشاط،.طالق اال أن النفس ال تخمد علىْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد من 

 .تساوى مع الكمال مطلقاًت لكن العطالة عن النشاط ال . توقفنا عن الكالم خير من اللغط.العمل بحماقة

أطلق  الذي "الشخصيتدبر ال" خاللكتشاف الحقيقة من  ابإمكاننا عتقد ا.موضوعيةغير و نسبية الحقيقةبأن  كيركيجارد شعر :مريد

 ."داخليةيوية الالح"عليه 

 ستشدد .ةواحد المطلقة الحقيقة لكن النسبية، الحقائق كبير من ع عددابتديمكنك ا .ةمطلق وهي حقيقةهي ال الحقيقة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تعرف ال كنت ذا الكن ذلك، شابه ما أو" داخلية مشاعر"ربما كان لديك  .المطلقة الحقيقةكنت ال تعلم ب ذا اعلى الحقائق النسبية

 أين سينتهي . لكن المشاعر تعني نشاط.الحقيقة مصيب إلى القول بأن المشاعر تقود . فمن المحتمل أن تضلالنهائيمرمى ال

 ال أنا":قوليمكنك ال بالطبع، .ببساطة طاقتك تهدرس ؟ دون معرفة وجهتكسيارتكقيادة ما هو نفع  نشاطك؟ غرضهو  مانشاطك؟ 

 ؟جداً جيد قتراح اهذا هل لكن ."ذهبأو سيارتيأتركني اشغّل  .هذا ال يهم لكن ،وجهتي أعرف

 .بل كيفيته كيركيجاردماهية العمل المنجز ليس هو الغاية عند  :مريد

 .كلب عناد هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .قلقاً خلقالظنية تو .ماًود ظنيموضوعي غير  نوعهو  هذا :مريد

 . دوماًالقلق فيسيبقى  الحياة ىمرم يعرف المن  .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ."يمان االقفزة"ترتفع بما يدعوه  ،كيركيجارد هذا القلق والظنية عند :مريد

 .دون ثبات مرماك وطاقتك يحتمل ضالل عملك . يجب أن يكون المرمى معلوماًلكن نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 



 تينالمرحلاجتياز  بعدالمسيح  خاللمن  اهللا إلى لوصولل اقتناط كلبذل  يجب هأن شعر .اهللاهو  كيركيجارد المرمى عند :مريد

 .للحياة واألخالقية الجمالية

 ليس ةيجتياز المراحل السفل الكن .ثقةال الروحي السيد خاللمن  اهللا مقاربة -هي طريقتنا تلك .جيدموقف  كاذ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 سيدطريقتنا تقتضي تسليم نفسك لل ؟مباشرة اهللا إلى تتوجه ال لمف المسيح، لخالمن  اهللا إلى لوصكان بإمكانك الو ذا ا.اًضروري

 :)٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  .بتغاء فهم الحقيقة األرفع االروحي

 پاِتَنينَْپَري ِهدّْيتَْد ڤ

 اۤيْپَرشِْنَن ِسڤَيَپر

 ْمْچۤيانَِتى تي ۤيانْشْاوَپِدكْ

 نَهينَْس تَتّْڤَ َدْرشيانْچۤي

 إليك العلمب يفض أن يمحقق الذات يستطيع ان . وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم .روحيسيد  باتخاذ حقالعن  تعلمت ان حاول"

هذا ال يعني مواصلة طريقتنا على امل  .هي الطريقة هذه ."ألنه عاين الحق إليك فضاء العلم امحقق قادر على ال."الحقعاين  هألن

 محيط مثل المادي العالم هذا . ستحبط مساعيك دون معرفة الوجهة الصحيحة.الدرب الصحيح من خالل التجربة إلى التوصل

كانت سفينتك دون  ذا استتخبط هنا وهناك وتقتصر على هدر طاقتك .سفينتك هتوج أين تعرفال  الواسع المحيطوسط  وفي واسع،

 . مابتوجيه هلوقبيعني  المسيح،ب كيركيجارد قبول .چورو ذاك القبطان هو الـ. القبطان ضروري لتوجيه السفينة.قبطان

 مشيئته :اهللا موجود":تهيوميا فيكتب  .شخصيال والضمير سالمقد تابالكتظهر في  اهللاتوجيهات بأن  كيركيجارد شعر :مريد

 ."ضميري وفي المقدس الكتابمعروفة عندي في 

يجب عليك مخالطة الربانيين والعمل بأوامر  .اهللا مشيئة لمعرفة لكذ من أكثر إلى تحتاجس ال بأس بهذا الكالم لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ودراسة األسفار ) ساْدهو(رباني شخص اهللا بفهم  إلى  يمكننا التوجه.ب العمل باألسفار وضميركجان إلى السيد الروحي الثقة

 شاْستَْر والـساْدهو الـ.)ا أيكْياۤيڤاكْيا، تْشيتِِّتى كَري چوروساْدهو، شاْستَْر، (وتنفيذ أوامر السيد الروحي الثقة ) شاْستَْر (ِڤديةالـ

 م مريديه شخصياً يعلّساْدهو  هوچورو والـ.هو الذي يتكلم ويعمل بموجب األسفار وساْده . يدعمون بعضهم البعضچورووالـ

شخصية اهللا  يمكننا التقدم على الوجه الصحيح في فهم . غير وارد في األسفار ابتداع كالمچورو ال يجاز للـ.بموجب األسفار

 .التعاليم من المصادر الثالثة تلكستالمنا  اعند العزيز

 ."استواء أهمية وتفاهة جميع األشياء"يرى  ألنه  الطاعة: ال يعنى سوى بشيء واحداهللاأن  ركيجاردكي عتقد ا:مريد

 األساسية طاعتنان تكون يجب أ .) ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا -َسْرڤَ(التامة  طاعةيأمر بال واهللا نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نفذ ذاا )چورو( ثقة روحي سيد يصبح أن  لإلنسانيمكن .اهللا ممثل ألنه الروحي السيد اعةطعلينا  يجب كما شخصية اهللا العزيزل

 حول اهللا بل يجبأحد كالم تصر على قبول نقال  نان ا.سفاراأل في اهللاكالم  بل يقتصر على عرض شيئاًبتدع ي ال چورو .اهللاأمر 

 .األسفار المعروفة إلى سناد كالمناا

 ."اهللا إلى يجب علينا الزهد في كل شيء بمثابة عبادة مقدمة":كيركيجاردقال  :مريد

الممتاز يأمر أتباعه بحب  دينيال ظامالنو اهللا، حّبهو  الوحيد شاغلنا .ما نخفيه من اغراضبالزهد في  العبادة تبدأ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 يمكننا أن نحب اهللا في مطلق الظروف وسيساعدنا اهللا على .عتبارات المادية ال تقوى على منع عبادة مثيلة اال.اهللا دون أغراض

 .حبه

 الفصل الثامن
 شوبينهاور

 الكتاباتمن  أكثرأخذ  هلكن الهندية ِڤديةاألسفار الـ من أفكاره بعض أخذ) ١٨٦٠-١٧٨٨ (شوبينهاور آرثر األلماني الفيلسوف

) ڤاَننيْر(عدام الذات  ا كيف أن فكرته عنشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدأظهر  .يمؤوتشا لحادي امذهب إلى به الحال بالدعوة نتهىوإ البوذية،

 .حباط ومستحيلة التحقيق االذاتية

 بالعالم رادة لزعمه أن طلب التمتع االالقضاء على إلى دعا .)ڤاَننيْر ( غير الناشط كانت تعني الرضىشوبنهاورعند السعادة  :مريد

 ِڤَدْزليس لدى الـ":يكتب ،"رادة وفكرة االعالم بمثابة" بعنوان الرئيسي كتابه في .معاناة كل يجلبالمادي ليس سوى دافع غير منطقي 

 هذا من ."وهذا هو التعبير الغالب عليه" ماۤياحبائل " الذي تدعوه لفعليا) المادي(العالم بتشبيه أفضل من الحلم  الهندية اتْنَراوپوالـ

 سقاط اطرد باإلستخالص أن الحياة هييست ."فكرتي؟ليس عالم المدارك هذا سوى  . . . .طويل حلم حياةال":شوبينهاوراستخلص 

 .رادةاال



 ال لكن المادية الرغباتتعني انقراض  ڤاَننيْرو  .ماديةال رغبةال أورادة المادية  االسقاط اهي ماديةال حياةال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

تبقى هذه الرغبات  .المادية ارغباتهقطع  عدب حتىتبقى رغباتها الروحية  هكذا، . روحية أزلية الرغبةيمكن للنفس اعدام الرغبة ألن

 .الرغبة مالزمة للنفس في جميع األحوال لكن .ةالماديالمهايأة  حالة فيالروحية محجبة بالرغبات المادية 

توفر  المشيئة العظمى هللا .الذي تحصل عليه جسمال لنوعطبقاً  هارغبات خلقتو آخر، إلى جسم من المادي العالم هذا فيتناسخ النفس ت

 وبفهم المشيئة العظمى هللا شيئاًتطلب النفس  أخرى، بكلمة .الرغبات الماديةبة المتقومة محدود مختلفة لتحقيق مشيئتها الللنفس اجساماً

 .الماديحياء هي علة هذا الوجود األ رادة االطريقة، بهذه .محددةمحدودية مشيئة النفس، توفر لها اسباب رغبتها ال

الرغبات هي المالزمة الدائمة  .بإمكانية السعادة عن طريق القضاء على ارادتك التفكيرمخطأ ب شوبينهاوركان  ،في مجمل األحوال

 من بدال) ڤينيْرموكْتَْم-پاْدهيڤُوَسْر(يمة للرغبة ينبغي للفرد تنقية الصورة السق ،لذا .حجرالك صبحطلبت القضاء عليها فست ذا ا.للنفس

نفس ال كسبت عندما . رغباتنا الحالية هي رغبات الجسم.)ْبَهكْتي (كِْرشَْنالتنقية هي ذكر  تلك .مسعى القضاء على الرغبة بالكلية

جسم كلب  إلى اجسمهبدل ت عندما .اإلنسانتصبح رغباتها مثل رغبات  ذلك، شابه ما أو اًأو عربي اًأوروبيأو  اًأمريكي اًجسم

 إلى جسمتنتقل النفس من  ،وهكذا .زائلة الرغبات هذه لكن .تستلم نوعاً معيناً من األجسام حسب رغباتها .فستقضي وقتها بالعواء

 . لذلك، هذا العالم المادي هو حلم من وجه ما.تعتبر العالم الزائل باقياً بسبب حجابها المادي .آخر

 حباط؟ االمصدر وه الحلم بهذامتع ومسعى الت :مريد

 لطيفة كانت المادية النشاطاتجميع  .األحالمعدو وتغدو كت التي المادية، رغباتنا تحقيق نستطيع ال ناأن لحقيقةا نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ْبَرْهَم( واقعي على خالف الحلم الحالم : وحدة الوجود المطلقةفالسفة ناديي لذا، .أم كثيفة هي ظواهر مختلف الرغبات األشبه بالحلم

 . بل زائالًاًأن الحالم حي حقيقي لكننا نقول أن حلم هذا العالم المادي ليس خيالي ڤيةنَشْايڤفلسفتنا الـتوافق  .)اۤيْن ميتْْهَچَستْياْم، َج

-ناَرَدفي  كما جاء .المتقلبةالصعيد الروحي األزلي الحقيقي من اجل رفع احالمه المادية  إلى لذلك، يتعين على الحالم الوصول

 :راتَْرپانْتْشَ

 ْمينيْرموكْتَڤ-هيپاْدوڤَُسْر

 َن نيْرَملَْمِوَپَرتْ-تَتْ

 -ِكشَّيشِْر ْهَنّيِكشِْرْه

 َهكْتْر أوتْشْياِتى ْبْمنَڤَِس

اهللا،  إلى الروحية الخدمة تأدية النفس .شخصية اهللا العزيزتعني شغل جميع حواسنا بخدمة سيد الحواس،  )ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية "

الواقع، فذاك هو  إلى  عندما يهجر الفرد الحلم وينهض." تحررها من جميع التعيينات المادية وتصفية حواسها:تعقب تأثيرين جانبيين

 .ْبَهكْتي أو كِْرشَْنذكر 

 .رادة أو الرغبة اال القضاء علىذاً ايستحيل :مريد

ال مناص  .رغبات دونقوى على الحياة لحظة واحدة ن ال نابأن) ٥\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  .حدةحظة وال حتى الو :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .رادة والرغبة ألننا أحياء االمن

 .عدام الرغبة احالة من إلى يدعونانهم  ؟البوذيين عن ماذا :مريد

نفس  كأن الحقيقة .حقيقة ليست هذه لكن .غبة أو المعاناةرادة والراالب ذهبي المادي الجسم هذاتفكيك أن  يعتقدون :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 عملية في اآلخر الجسم إلى الجسم هذاالتفكير والشعور واإلرادة تنتقل بالفعل من  لذلك، .الجسمهلك عند هالك ت ال روحية أزلية

 يحتمل أن يكون جسم مالك أو كلب .هارادتاوتستلم جسماً آخراً بموجب نوعية  ،الجسميهلك  عندما النفس بعيداً نقليجري  .التناسخ

 .في مجمل األحوال رادة أو الرغبة هي الناقلاال .هسوانسان أو  اأو

عطاء  اذ ال تستطيع مطلق رغبة محققةإ ووهم خطألذة شديدة هي  كل": كتب.ِڤديةببعض األسفار الـ اًرتأثم شوبينهاوركان  :مريد

 :لذلك .بةمعي معرفة نلذة موال األلممن  كلتنشأ  ،هكذا .لذة وهمية مثيلة وفاة أو غياب إلى يستند األلممجمل  . . . .دائماً ارض

 ."هتزان اةدثاحتكدر  وال ،عاقل عن اللذة واأللم على حد سواءالينأى  

الماديات على  يوجد خير وشر بالفعل ألن جميع ال لكن ."شر كاوذ ،خير هذا":المادي العالمفي هذا   اإلنسانيقول :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تعنى النفس الروحية بلذة . أو اللذة واأللم المجربة في العالم المادي ال تمس النفس الروحيةْبهَچڤَْد چۤيتا كما جاء في .الصعيد الزائل

 :)١٤\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن لذلك، ينصح .ذاتها على خالف الواقعأنه وألم البدن المادي عندما تتوهم 

 ايْرشاْس توَ كاونْتَپْس - ماتْرا

 ا داه- دوْهكَْهى -سوكَْهى  - َنشْۤيتُوش

 اْسۤيتْينٱ نُوىيماپاَچآ



 ْسڤَ ْبهاَرتَشْكْيتيْس تْمتا

 الشتاء فصليظهور واختفاء  يماثل وقت، بمرور الاختفاءهماوعلى التوالي لسعادة والشقاء الظهور الزائل ل ان ،كونْتّي ابن يا"

لذة مجيء وذهاب ال ."اضطرابون  ان يتعودهما داإلنسانعلى ، وتَْبَهَردراك الحسي، يا سليل  االيتولدان من انهما .والصيف

 .كِْرشَْنذا شعرت به وأواصل خدمة  انزعاج بها؟ سأتحمل األلم إلى اال فما الذي يدعوني.امواأللم في مجرى الوقت يعني عدم ثباته

 .معاناة مجرد توقف مؤقت لل.األحوال أحسن فيبمثابة حالة سالبة  العالم في سعادةال شوبينهاور رأى :مريد

 ، يجري تغطيسه تحت الماء حتى يوشك على أحد أحياناً عند عقاب.َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياأوضحه ذاك ما  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لكن يعاد تغطيسه في المياه لفترة ."، السعادةأخيراًو":نتشاله فوق الماء وعندما يتمكن من التنفس في آخر األمر، يظن اختناق ثماال

 .قية تعني ارتفاع المعاناة بصورة دائمة وليس لمجرد لحظات معدودةذن، المراد أن السعادة الحقي ا.ذابأخرى من الع

 . هي أنه ولد في وقت مااإلنسانأعظم جرائم  بأن شوبينهاور شعر :مريد

ذا تعذبت نتيجة  ا. شخص ما يعاقبك على تلك الجريمةديوجب فهم وجوما  لكن فهم وجود جريمة .هذا كالم صائب :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .مة، يجب أن تعلم بوجود من حكم انك مجرمتلك الجري

 فقد العقالني،لما أنه ظن أن العالم مجنون أو و ."خطأال منشكل  ية اإلنسانحياةيجب أن تكون ال":كتب .يختلفس شوبينهاور :مريد

 .العالم ، لكان عمل على ترتيبلو كان اهللا موجوداً هأن عتقد ا.له مؤلفمكانية وجود  اإستحالةب ستنتجا

 لكن ،اًمجنون العالمقد يكون  .لعالج أمثالهم مستشفيات أيضاً هناك لكن بالتأكيد،في العالم  مجانيننحن نشهد وجود  :ْپَرْبهوپاَدۤيَل شْر

 الحياة عن مكليت .جالالع أو المستشفىب معرفة شوبينهاور لسوء الحظ، ما كان لدى .كِْرشَْن عملية ذكر :العالجالمستشفى و زود اهللا

 .لمجانينا جاللم بعي ال لكنه مجنون، العالمبأن  يرى .ثيمةاأل لحياةا عقاببوجود الحاكم الذي حكم ب يقبل ال لكنه ،ثيمةاأل

 نجد سوى ال . . .وأعماله جسمنا حقيقة محدود لعملنا على تحليل إذا":"رادة وفكرة ابةاالعالم بمث" في كتاب شوبينهاوركتب  :مريد

 ."رادة االبؤرةالفرج هو ":ثم يستطرد بالقول ."الجسم هذاية  بهذا، استنفدت واقع.رادةاال

رادة  اال منتوجالمادي العالم بهذاتعين علينا الفهم بأن ال صلة لنا ي .مهرادة الفرد مطابقة لجس ا،سبق لي الذكر كما :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 صحيح .شاء مادياً، نحصل على انواع مختلفة من األجسام عندما ن.كِْرشَْنعي بـن روحيا،نشاء عندما و ،نفوس روحية نحن .المادية

سوكَْهْم -ْچِرَهِمْدهي-ياْن مايتْهونادي(ين على العالم المادي هو لذة الجماع ن المبدأ األساسي للمدم.مسند الحياة الماديةهو أن الجنس 

 لكننا نستطيع نبذ لذة . الجماع هو محور اللذة الماديةالرغبة الشديدة بالجماع تستمر ما دمنا في الوجود المادي ألن .)ْهي توتّْشَّْهْم

 .)ڤَْرتَِتىڤا نيْدِرشْتَْپَرْم ( ننبذ اللذة الدونية عند تجربة لذة فوقية .كِْرشَْن لذة ذكر :الجماع عندما نتذوق اللذة الروحية

 .طفاعالت يعني حقيقيال حّبال بينما أنانية،الجماع  شوبينهاور عتبر ا:مريد

 . الجنس ال يعني سوى التشبعة المتبادلة للحواس المادية وتلك هي الشهوة. ليس حباً بل شهوة.ماع عمل بهائميالج :َرْبهوپاَدْپشْرۤيَل 

 وجميع كِْرشَْن حب لـ- من لديه حب حقيقي. هذه الشهوة حباً نتيجة الوهماإلنسانكل هذه الشهوة تجري بأسم الحب ويحسب 

 ." ليتسنى لهم فهم قيمة الحياةشيئاً لعلي أفعل لهم .كِْرشَْن غياب ذكر تيجةن اإلنسانيتعذب ":األحياء يقول

 .األنانبع من حس ت الالأخالقية األفعال تلكأن  شوبينهاور عتبر ا:مريد

؟ كِْرشَْنالتسليم لـما الذي يستدعي ": يعتقد الالاخالقيون.كِْرشَْنالالأخالقية تعني تفادي التسليم لمشيئة  .أصاب نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 على الفهم أنه بالتسليم للمشيئة العليا وإرضاء رذالء ال يقوى ال.تفكير شيطانيومثل ذلك ال ."أيضاً شخص وأنا شخص كِْرشَْن

 .المشيئة العليا يمكنهم النجاة

 .الحّبواسطة ب رغبةالو األنا سحقبإمكانية  شوبينهاورشعر  :مريد

 شعوري باألنابقى يس دون حبه وكِْرشَْن ال استطيع التسليم لـ.كِْرشَْن نحو الحّبذاك  هيوجعلينا ت يجب نلك .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لكن لن تنمو العقلية بالتي يمكنك التسليم بها في .زدياد حبها مع كِْرشَْنيزداد كمال تسليمك لـذن،  ا.كِْرشَْندون التسليم لـ ةفالزائ

 تسليم : أو خذ مثال الطفل.قسرك على التسليم إلى  ال سبيل.ذا كان عندك حب لي اتنفذ أمريس المثال، سبيل على .غياب الحب

 .الحب دون حرية إلى  ال سبيل. أو رفضهكِْرشَْننفس مخيرة بحب ال نفسها، ريقةبالط .طبيعي بفعل حبه لهما أمر أبويه إلى الطفل

 .كِْرشَْن يعني تعلم حب كِْرشَْنلذلك، ذكر 

 .خالل هذا الحب الرؤوفمن  يمكن أن نفقد رغبتنا األنانية .بمثابة رأفة بالمعذب الحّب إلى بينهاورشو نظر :مريد

 ؟ينبغي لنا حب المعذبين وليس المتمتعين ماذال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ذبمع شخص كل شوبينهاور رأى :مريد

 جميع النفوس نجاة من اجل ْبهَچڤَْد چۤيتا ويتكلم كِْرشَْن نزلي ،لذا .ذبعم المادية الطبيعةفرد داخل  كلبأن  نوافق :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هو نشر ّياسۤيَسنّْبدافع رأفته باآلخرين ألن الواجب الوحيد للـ )اَسۤيَسنّْ (زهد سلك الڤَنَشْايڤيدخل الـ، الطريقة بنفس .المتردية



 في ." لذلك، انا سعيد.لدي سيارة جميلة اآلن وشقة وصديقة": يظنون. مرجع عذاب اهل هذا العالم هو الجهل.كِْرشَْنرسالة ذكر 

 تتعذب المهيأة، فأنه يدرك أن النفوس كِْرشَْن ويفهم أنه شق من كِْرشَْن يحب ڤَنَشْايڤ الـألن .معاناة بل سعادة هذه ليست الحقيقة،

 . رأفته ويخرج للدعوة بدافعاَسۤيَسنّْ سلك ڤَنَشْايڤ لذلك، يدخل الـ.كِْرشَْنلغياب ذكر 

 . األمرنهاية في ةحبطم العالم ذاأن ملذات ه شوبينهاور رأى :مريد

 بأن يفهمون محبطين طالب من الرسائل من اً كبيراًعدد ستلمانني ا .نجحلكان  ،على محمل الجد حباطه الو حمل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 حباط ليس سيئاً  االذن، ا.كِْرشَْن ذكر :حقيقي ذماليجاد  اهمكان علي هبأناألمر، يدركون في نهاية األمر  نهاية في .جحيم حباطاال

 .لك ذةل مصدر يصبحبحد ذاته  خطرفال منه، نفسك ذانق الم بوسيلةوتع خطروجدت نفسك في وضع  ذا ا.حقاً

 ،أخيراً .لإلرادة ليةالداخ الطبيعة زيمي النهائي،التبدل الدائم والمجرى ال":"وفكرةرادة  ابمثابة العالم" في شوبينهاوركتب  :مريد

 حالما .لإلرادةرضاها بمثابة النهاية القطعية  تقديمعن طريق  ماًود نالتضل التي هورغبات اإلنسان مساعيعينه يظهر ذاته في  لشيءا

بمثابة نحيها جانباً ن ونحن ،بائتة أو منسية نموسرعان ما ت ،لكلذ .انها عينها ظهرتفأنها ال تعود  ،حصل على اغراضنا المنشودةن

 ." متالشيةأوهام

 .آخر إلى تتناسخ النفس من جسم ،لذا .يجري هذا كلو نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 إلى بالنسبة .جديدة ةرغب إلى ىالرض ومن ،ىالرض إلى الرغبة من ةثابت ستحالةإب يمر شخص كل شوبينهاور رأى :مريد

 عتقد، ا،ىجرمال هذا خارج .ظاهريال العالم في رادة االنشاطات زيمي الذي ىالرض إلى الرغبة من ىجرمال هذا هو ،شوبينهاور

 .)ڤاَننيْر(رادة  االعداماسوى  جودعد وب

 بعين الشخص ذلك شوبينهاورلم يأخذ  .اورضاه رادة االوجود صاحب فهمعلى الفرد  يجب .حقيقة ليست تلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 حتى ؟ه المشيئة المتقلبةهذ قفبو نفسال حانجماذا يعقب  .تشاء التيهي  الفردية سنفال .اورضاه رادة اال بل اقتصر علىعتباراال

 نفهم أن يجب .ىالرض من آخرشكل ورادة  االمن اًآخر ستتبنى شكال كلكن ،شتهاء من االنوعاً تفوقربما أ .مؤقت مشيئةال يقافا

لية زاأل ةالخادمبصفة  ةالحقيقيحالما تفهم هويتها  يةروحالرادة النفس  استتصفى .رادة العبثية االتلك راءالنفس الروحية وبأن 

 الحياة بدايةهي  تلك .رادة الباقية للشخص الباقي االرادة العبثية بل فهم االهالكبمجرد ا ىرضنبغي للفرد أن يي ال .كِْرشَْنلـ

 .الروحية

 العالم ي ف.كِْرشَْنذاك هو ذكر  ولك هي مشيئته الباقيةيشاء الحق وت أنعلى الفرد  يجب .فيدي رادة المادية الزائلة ال االنكار امجرد

رضاء حواس  ارادة عينها تجاه اال عند توجيه.تشبعتها الحسية نتيجة نسيانها الحقل الروحي لإلرادة نحو ارادته انفسال هوجت المادي،

" رۤوَپڤَْس"ِڤَر جّي(يقي، يدرك انه الخادم األزلي هللا صعيد العلم الحق إلى  عند وصول الفرد.رادة الباقية للنفس االفتلك هي) كِْرشَْن(اهللا 

 .رادتنا على خدمة اهللا ا سنستعيد قوامنا األصيل للبقاء والعلم والبهجة عند جمع.)داَس-نيتْيا "ِنَرشِْركْ-َهيا

يعدو الموت سوى كما لو  يخاف هالكه عند الموت فال اإلنسانكان  إذا":كتب .يبدو ما علىبعد الموت  بالحياة شوبينهاور آمن :مريد

 ."الليل األبدي إلى تباً، ألنني سأهبط":كنا نظن أن الشمس تضرخ عند المساء

يقول  .آخر جسم كل ما في األمر هو مواصلة النفس حياتها في .زليةأ رادة االألنال تتوقف الحياة عند الموت  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أزلية . هذا دليل على أزلية حياة النفس.)تيهْپراْپ-تَتْها ِدهانْتََر(النفس في بدن آخر عند موت البدن  تتناسخ :ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

 كِْرشَْنرادة الباقية لكل نفس هي خدمة  اال.رادة الباقية االهية تلكما يعرف ال شوبينهاور لكن .النفس تعني أزلية رغبتها وإرادتها

 .أزلياً

 . . .رادة االنكران فلسفةبمثابة  الهندية لفلسفةا إلى شوبينهاورنظر  :مريد

 فلسفة وحدة الوجود أجزاء بعضما عن  فكرةت لديه كان . على الوجه السليمِڤديالـ دينالو فلسفةال يدرس لم لكنه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 كِْرشَْن يقول . دراسة سطحية غير وافية چۤيتاْبهَچڤَْددرس  .ڤيةنَشْايڤ عن الـشيئاًأنه لم يعلم  الواضح من .بوذيةالمطلقة والفلسفة ال

 يقول .اهللا عند مفارقة بدنه إلى وسيعود) كِْرشَْن(ذا طلب تحصيل العلم باهللا  ارادته وحياته ستتنقى ا أنْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَنإلى 

 :)٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

 اْميڤْيشَ ِمى دتَْجنَْم كَْرَم 

  تَتّْڤَتَهّي ِڤتيُّو ْمِاڤَ

  پونَْر َجنَْمْماكْتْڤا ِدَهيتْ

 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"



 ينبغي للفرد الدنو من سيد .سيد روحي حقيقي إلى  دراسة عميقة أو أنه لم يفهمها للحاجةْبهَچڤَْد چۤيتالم يدرس  شوبينهاورأن أما 

 مع ان كل شيء ةيخصشال جربتهعلى التخمين بناء على ت شوبينهاور اقتصر .ْد چۤيتاْبهَچڤَروحي ثقة عاين الحق حسبما جاء في 

 . لكنه غفل عنهْبهَچڤَْد چۤيتاموجود في 

شخص مثيل يعتبر الموت وهم زائف، خيال ": كتب.أن الكدر ال يصيب الكامل في العلم في مطلق ظرف شوبينهاوريرى  :مريد

 لهذا هأنو ، عنهنسخةرادة الملموسة التي تمثل شيء مجرد أو  اال على الذي يعلم أنه للوهمصفيق يخيف الضعيف لكن ال سلطان

 ." . . .السبب، موقن من الحياة دوماً

هو الجواب ) ڤاَننيْر(رغبة بيقين الحياة ومن جهة أخرى، يقول أن الفناء  شوبينهاورمن جهة، لدى  .تناقض هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .رادة االشياء لتناسب نظريته لكنه قصر عن فهم الفلسفة وراء تصفية االلى تعديلأنه يقتصر ع .الوحيد

 .رادة االن اهالكعيبدو أنه لم يجد بديال  :مريد

 :ْبَهكْتي عملية التصفية هي . كنت تطلب السعادةذا اك تغيير نوعية ارادتك بالتصفيةيجب علي .محال ذلك لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

أن  عتقد ا.المراد عن شوبينهاورغفل  .رادة اال ذاك ما ينقي.)وهنُشْيڤ ْرتَنَْمۤيك شَْرڤَنَْم(ه وسماعها تسلياتب وصفاته وتسبيح اسم الر

تعني وضع حد لإلرادة  ڤاَننيْر .ڤاَننيْر هي ما عرفي مل الحظ، لسوء .مع قبوله بأزلية الحياة )ڤاَننيْر(رادة  االهالك اوه غرضه

 .كِْرشَْنرادة في ذكر  االصعيد  إلىالعبثية والوصول

نرقى فوق العاطفة ) تدبر المثل األفالطونية(ة الجماليالنجاة  خالل . والدينيةواألخالقية الجمالية :شوبينهاورالنجاة ثالثة عند  :مريد

 .تدبر هذه المثل الثالثة خالل نبلغ صعيد انعدام الرغبة .بالشعر والموسيقى والفّن

 هجروا عاداتهم كِْرشَْنطالب حركة ذكر  .)ڤَْرتَِتىڤا نيَپَرْم ْدِرشْطْ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي واردة  بل جديدة فكرةت هذه بليس :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال توجد فرصة لإلنشغال بتدبر سخيف عند امتالء . أفكار وفلسفة وطعام وأغاني وشعر وفّن فائق:البغيضة ألنهم عرفوا حياة أفضل

 .كِْرشَْنالعقل بذكر 

رسمة جميلة، فأنه يتخطى  إلى الفرد ينظر عندما المثال، سبيل على .مؤقتة تجربةهي  ،شوبينهاورالنجاة الجمالية عند  :مريد

 .رادته أو رغبته لبضعة لحظات االمستويات األدنى من الوعي ويعدم

 محتمل هذا .مؤقت بشكل ليسو مستمر بشكل علىاأل الوعيذاك  في البقاء ودن نالكن ،على صحة ذلك نوافق نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

عند  تلقائياًسيزول الوعي األدنى  .مؤقت شيء ليسوهذا  .متعلّماً يصبح وهكذا كتابة،الو قراءةال طفلال يتعلّم بالممارسة .بالممارسة

ن ال يمكنك استمداد نفع من عبادة  لك. وتلك نجاة جمالية فعليةهيكل للمثال، نحن نعبد نصب الرب في ال. يومياًكِْرشَْنممارسة ذكر 

 .نصب الرب عند تطبيق حس جمالي بتوقير وتبجيل

 جرب السعادة وال تنشأ رغبات جديدة عندي .شوبينهاوركالم لطبقاً  هرادت ارضاء اعن طريق ةأخالقي نجاة اإلنسانينجز  :مريد

 .هرادت ارضاءا

 لكن يجب علينا الدنو من سيد .رادة العليا االرضاء انسعد عند .رادة الفردية االجانب إلى رادة العليا االتوجد :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ْپَرساداْد ياْسيا (رادة العليا بإرضاء السيد الروحي ممثل اهللا  االرضاء ا فلسفتنا هي.رادة العليا صراحة االروحي من اجل معرفة

 .)ْپَرساَده-ڤَتَْچْبَه

  عن طريق)ڤاَننيْر(يمكنك تحقيق حالة العدم  هأن شعر .ةديني هي النجاة الشوبينهاورنجاة عند المرحلة الثالثة واألكثر فعالية لل :مريد

 .الزهد بواسطة رادة االنكارا

 على .رادة مقموعة لبعض الوقت االرادة أزلية نظراً ألزلية النفس حتى وإن كانت االبأن يعرف لم شوبينهاور لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 القادم اجسمهتنمية ب شهرأ تسعةفأنها تقضي  ،تدخل النفس رحم أم عندمارادة لبعض الوقت  االتتوقف الموت، دبع المثال، سبيل

 ذا ا. هذا كل ما في األمر.شهرأ لبضعة رادة االتعليقسوى  الموت يعنيال  .ماأل رحم نخروجها م عند رادتها اها تستأنفلكن

 عند كِْرشَْنالكوكب العظيم لـ إلى يمكنك الذهاب لكن ،معاناة عمر تلو عمرال إلى تضطرسف صحيح بشكلرادتك  اتدريبت بخفقأ

 .صحيح بشكل كِْرشَْنرادة العليا لـ االادتك على خدمةر اتبدر ذاا الموت فوراً

 الفصل التاسع
 داروين

حياة لو جميع صور اوضع أساس نظرية نشوء األنواع الحديثة بمفهومه حول نم) ١٨٨٢-١٨٠٨ (العالم االنكليزي شارلز داروين

يتحدى . كان نفوذه قوياً على حياة علوم الحياة وعلوم األرض وعلى الفكر الحديث عامة.  الطبيعي البطيءختيارعملية االخالل 

 . اغفال فطنة اهللا وتناسخ النفس الباقية من بدن إلى آخر: هنا نظرية داروين باالشارة إلى نقطتين مغفلينپاَدْپَرْبهو شْرۤيل



 وغير حاسمة غير دارويننشوء األنواع التي نادى بها  نظرية ن يصرح بأشْرۤيَل ْپَرْبهوپاد :١٩٧٢ حزيران/يونيو نجليس،أ لوس

شْرۤيَل يقول  .نفسال متقد تحكمنشوء  عمليةأن  ِڤَدْزالـ وّضحت .نشوءلل الوحيدة النظرية تليس دارويننظرية  لكن .منطقية

  لكن النفس تنشأ بتبديل األبدان وبالتناسخ من بدن األبدان موجودة مسبقاً.ن ليس بتغير صور األنواعالنشوء لك قبلحن نن":ْپَرْبهوپاَد

 . عيب دعاة نظرية النشوء هو جهلهم بالنفس.آخرإلى 

اطلق  بالعملية التي .ثبات أن أصل األنواع ممكن التوضيح بالكلية بالعمل العشوائي اآللي للقوى الطبيعية االداروين حاول :مريد

 للمثال، سيكون لبعض . من الصور البدائية واألوليةنشأت جميع الصور العليا والمعقدة للحياة تدريجياً ،"اإلختيار الطبيعي"عليها 

 لنقل سيبقون لياقة األكثر هؤالءو ؛في فئة معينة من الحيوانات  على نحو أفضلبيئتهمتكيفون مع ي تجعلهم التي الميزاتاألفراد 

الذين  أولئك سيفضل باردعلى هذا األساس، المناخ ال .غير المناسبين باإلختيار الطبيعييهلك بينما  .نسلهم إلى اسبةالمن ميزاتهم

 .تجاه االنسجة شحمية ثم ستنشأ األنواع تدريجياً في ذاك ار طويل أونفترض ان لهم شع

نوع معين من األبدان بشعر طويل أو أنسجة شحمية كما وجد أية خطة بأن تهل  لجسم،هو أن في نمو ا السؤال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .السؤالهو  كاذ الترتيبات؟ هذه جعلينبغي أن توجد في أوضاع طبيعية معينة؟ من  –تقول 

 .تفاقية اوجود تباينات إلى قطعياً نظريتهمون يسنددعاة النشوء الحديثون  .أحد ال :مريد

 خلقالذي  من . يبقىسؤالنا .هراءفأنهم  ،"ةدفص "يقولونكانوا  ذا ا.تفاق االمثلء شي هناك ليس .هراء كا ذ:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لحيوانات؟ا أنواعمختلف  لوجود المختلفة الظروف

 منلياقة  كثرألا أولئك .البلوغ إلى قليلة فقط بضعةربما عاشت  لكن البيض، آالف ضفدعقد يضع ال، المثال سبيل على :مريد

 .الضفادعفستوجد اعداد كبيرة من  األصلح، تختر لم ئةالبيكانت  ذا ا.اآلخرين

لو سمح و دفعة واحدة، كبيرة اًأعداد فعىاأل تلد .بالمئات هابيض ضعت األخرى الحيوانات من والعديد ضفادعال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 وراءثمة دماغ  لكن .الطبيعة قانونهو  ذاك .الصغيرة األفاعيتلتهم  كبيرةال فاعياأل لذا، .لها جميعا بالبقاء لحدث اضطراب كبير

 ْبهَچڤَْد چۤيتا من نتعلّمههذا ما  .اهللاهو  الدماغ كاوذ دماغ، خلفهن أل اًعشوائي ليس الطبيعة قانون .مقترحناهو  كاذ .الطبيعة قانون

 -ـياِتى  َسسۤو تيهِرَن ْپَركْشْْدْهۤياكَْمۤيا(تدبير اهللا الذي يحفظ كل شيء على ما يرام هو ما يجري في الطبيعة المادية   كل:)١٠\٩(

يقتلون  نمورال الطريقة، بنفس . من البيض وبدون قتل معظمها فستغمر الحّيات األرضاً كبيراًلذا، تضع الحّية عدد .)شََرْمتْشَراتْ

شيء من هذا  أو مجاعة، والوباء والحربال ندالع ايتحتم سكاني، فائضد يوج حينماأنه  قتصادية االمالثوس نظرية تذكر .ألشبالا

تفاق ليس لديه قدر  اكل من يقول بأنها مسألة .مخطّطة بل دفةلصبا الطبيعية النشاطات هذهتحدث  ال .الفائض كاذللحد من  القبيل

 .واف من العلم

 .عدد هائل من األدلة داروينلدى  لكن :مريد

 ."اإلتفاق"ينبغي عدم الحديث عن  دليل، يوجد حالما لكن .ضروري الدليل .أيضاً دليللدينا  .ال بأس  دليل؟:َدْپَرْبهوپاشْرۤيَل 

 .أفضل بشكلفي الماء  لعيشم واحدة لأقلتت قد الضفادع،من  ماليينمن بين  المثال، سبيل على :مريد

ال  .يدل على قصور علمهفإنه  ،"صدفة" أحد يقول حالما .ذلك يعرف الأنه ! بل بالتخطيط! بالّصدفة ليس كاذ لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أّي إلعطاء تهق مما يعني عدم لياالصة هي أنه قاصر العلملذا، الخ .ةمراوغ ذهه .ال عند قصوره عن التوضيح ا"صدفة" أحد يقول

 .مجمل األمرهو  كاذ ،يغش انه .لمع

 ..لكن ،ه مامن وج" تصميم "أو" خطة "يرى داروين حسناً، :مريد

قرار بوجود  االقرار بوجود تصميم يتطلب اال"؟ منتصميم":السؤال إلى يدفع ، ماتصميم أو  بوجود تدبيرارهقر ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .هيعرفهذا ما ال  .دبر مام تقبل يجب أن .القبول بوجود مدبريقتضي تدبير بوجود الل وقبال .مصمم

 .للطبيعة التلقائي لالعمليس سوى " تدبيرال "لكن :مريد

  نشهد.مسند حسابناهي ال تعمل بحساباتنا بل الشمس  .دقيق لحسابطبقاً  يومياً الشمسشرق ت .ثمة تدبير .هراء :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

تفاق بل  ا ليس عشوائياً أو.ختالف اوقات شروق الشمس بإختالف الفصول ونتعلم أن الشمس تشرق وفق كل فصل بدقة مطلقةا

 .ر دقيقتدبيب

 ؟آلي بأنه قول يمكننا الأال لكن :مريد

 آلي شيء هنا .لةاآل صنع دماغ، صانعفذلك يدل على وجود  ،آلياً شيءكان ال ذا ا؟آلياً جعله منعندئذ، نسأل  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

صنع ت لم والحديد الحديد، من مصنوعة انها .لة من تلقاء نفسهااآل هذه لم تظهر ؟صنعها من :)آلة تلكس إلى  يشيرشْرۤيَل ْپَرْبهوپاد(

 التصميم أوتدبير ال كذا ووراء تصميم، أوتدبير  الطبيعة في شيء كلللذا،  .محتملة لةاآل جعل دماغبل هناك  اهتلقاء ذاتآلة من 

 .جداً كبير دماغ، دماغ



نشوء  نظرية .صورةة أزالت اهللا من الدرج إلى تلقائياًو اًطبيعي يبدوصور الحياة  وإختفاء ظهورأن يجعل  داروين حاول :مريد

  .األنواع تجعل األشياء تبدو وكأنها تركيب مواد مادية خلقت الحياة ثم نشأت مختلف األنواع من بعضها البعض طبيعياً

شياء التي األ من دالعدي هناك .أطبخانني  فترض ا.آلياً تركيبال حدثي ال .ركبي اهللا .اهللالتركيب يعني  .ءغبا كذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

تنتج  هكذا؛العدس وو رزواأل توابلال مع السمن المصفى أجمع طبخال عندو اخ،الطب أنا .بمفردها سوية جمعتت ال الكنه لطبخ،ل جّمعت

التي يتم بها  اللحظةتظهر في  كيفوإال  اهللا تتطلّب الطبيعة في المكونات مجموعة ،على النحو نفسه .قةالطري بهذه أطباقا شهية

 وجبة يطبخالذي س من! هراء ."طعامي؟ وجبة أين":قولتو ساعةثم تعود بعد  المطبخ في المكوناتجميع  تضعهل  التركيب؟

نسأل من  ،في حالة وجود تركيب ،ذن ا.تجربتناهي  هذه .بمساعدة كائن حي سنطبخ ونستطيع ان نأكل لكن .اجوعموت تس طعامك؟

 .ف تتركب األشياءلعدم علمهم كي ىقحمهو الذي يركبه؟ انهم 

 .وكسجين واألنتروجين والهيدروجين والالكاربون :أساسية عناصر أربعة نت منشأأن الحياة  اآلن العلماء يقول :مريد

 .السؤال هذا طرحيجب  ؟صنعها منف كيمياوية،ال موادهو ال األساسي المبدأكان  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 الكيمياوية؟ المواد هذه يوم مصدر أن العلم سيكتشف ذات حتمل يأال :مريد

 :ِڤدانْتَ تقول الـ.لمنعنحن  . لديكاًفوعركون مي ال قدمع انه  ،معروف مسبقاً الجواب :كتشاف االمسألة ليست مسألة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

و َمتَّه ڤَُرْبَهْپ( أنا فياض الوجود :)٨\١٠. چ.ب( يقول كِْرشَْن . هو فياض الوجودْنْبَرْهَم، كِْرشَْن .)١\١\١. ب.ش (َجنْماِدى أْسيا ياتَه

 . تلك هي حماقتهم. قد ال يعلم العلماء. نحن نعلم.علم بوجود دماغ عظيم يصنع كل شيءحن ننذا،  ل.)ْرتَِتىڤََرْپْم ڤََسْر

 .عنا الشيء نفس يقولون قد :مريد

) آتْشاْرياْز(أقطابنا  أسالفنا .عمياء بصورة ليس لكن كِْرشَْن نقبلنحن  .عنا الشيء نفس قول يستطيعون ال ال،ك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هو األصل لكن ماذا يستطيع كِْرشَْنحن نعلن أن ن .عمياء بصورة لذا، نحن ال نتبع .بفياض الوجود كِْرشَْن واقبل علماءالعظماء وال

 .تفاق اال لدينا سبب أصيل لكنه يقول بمحض.مصادفة نحن ال ننادي بال.يعني انه فقير العلم" مصادفة"أن يعلنه العالم؟ حالما يقول 

 .لذلك، ليس عنده من العلم شيء

 ،جداً صةوالمتخص تعقيداً األكثر األشكال نحو رتتطو الحيوانية األشكالأن  وجدواوقد  .التنقيب بواسطة األصل عتتب يحاولون :مريد

 البشر بشكل إلى أخيراًو والطيور، الثدييات إلى والحشرات، فالزواح إلى ثم البرمائيات، إلى ثم األسماك، إلى الالفقريات من

 في .تنقرض ااألبد، إلى تختف ات ثمزدهرظهرت وا الديناصورات، مثلاجناس كثيرة  ،العملية تلك في .السنوات خالل تدريجي

 .تدريجي بشكل اإلنساننشأ  ومنهم ،بالقرود شبيهةبدائية  مخلوقاتظهرت  النهاية،

 القرود؟ منأتي ي بشريال الجسمأن  النظريةتقول  هل :هوپاَدْپَرْبشْرۤيَل 

 .مصدرهم واحد .منتسبة والقرود البشر :مريد

فما هو سبب عدم انقراض  ،بشري جسم إلى القرد جسمنشأ  ذا الكن .آخر أمر كاذ ؛منتسب شيء كل ؟منتسبة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 الوجود؟ من القرد

 . واحدةشجرة فروع والقرود البشر ن ا:مريد

اة حسب عند الوقت الذي بدأت فيه الحيموجوداً كان  اإلنسانان  نقول الطريقة، بنفس .اآلن هما موجودانوكال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ادعاء أنصار نظرية النشوء

 . عند بداية الخلقاإلنسانعلى وجود  دليل أي يجدوا مل :مريد

 دليل؟د ال يوج لماذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .األرض في دليل أي يجدوا لم .بالتنقيب .األرض في :مريد

 آخر؟ دليلأال يوجد  الوحيد؟ الدليلهي  األرض هل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .حواسهم هبه هو ما تشهد يقبلون الذي الوحيد الدليل :مريد

 .ذلك ثبات ايستطيعون ال .حياةعند نشأة الموجوداً ن لم يك اإلنسانأن ب ثبات االقاصرين عن زالوا ما ملكنه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  ..األرض طبقات بعض فيبالقرود  شبيهنسان  ابقاياد ووج يظهر :مريد

بتحول شيء آخر فال  شيءنشأ  ذا ا.البشر بجانب اآلن،وا موجودين زال مابشرية  قرود أو القرودبشر يشبهون  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ماأن السبب ب ،الحالة هذه فينشهد  نالكن .الطريقة ه بهذهينتج مسببات عندماالوجود  منالسبب  لويز .األصلي شيءينبغي بقاء ال

 .موجودة قرودأي ما زالت ال ،حاضراً زال

 .تلك هي أقوالهم . واحدمشترك سلف من جاء كالهما ؛اإلنسانكن سبب ت لم القرود لكن :مريد



 ْبهَچڤَْد چۤيتا في يقول كِْرشَْن .كِْرشَْن وه األصليوالد ال .الوالد عينه ، عينهالسلف :اهللا  هوعاً اصلنا جميبأن نقول :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  لذا، ما هو اعتراضك على هذا؟.) ْپَرَده پيتا- بۤيَج ْمَأَه(من صلبي ) كاونِْتيا وشْ يُّوني–َسْرڤَ ( جميع اجناس الحياة :)٤\١٤(

 ..تهافحص ذاا األرض طبقاتأعمق  فيدليال  أجدال  حسناً، :مريد

 ةدلاأل منثمة كثير  ؛ذاك علماً ليس لكن .كعلم حدهو  كاذ .هذا هو مجمل األمر األرض، بطبقات عبأم أنت :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .األخرى

 .بقاياهم ستطعت رؤيةال .بالتأكيد ملموس دليل ،دليالخلفوا  كانوال ،من السنين ماليينمنذ  يعيش اإلنسانلو كان  لكن :مريد

 عظامه؟ على منقّبكحصل  أينمن ":السؤال إلى وهذا يدعوني . كان يحرق الجثثاإلنسانبأن  ، أقولذن ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ..لكن محتمل، ذلك حسناً، :مريد

 الحيوانات تبقى ألن  على العظام؟ عظامرذيل لذلك، من أين سيحصل ال.ِڤدينا الـلنظامطبقاً  كانت الجثث تحرق :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .عظامهمالعثور على  مكنهمي لذا، ال .حرقت البشرجثث  كنالحيوان ال يحرق بعد موته ل

 البسيطة األشكال من مالتقد إلى تميل الحيوية األشكال تلك  أنة بعد طبقة في االرض،طبقرواسب  خاللمن  ،بدوي أقول :مريد

 .أخيراً رالمتحض اإلنسان يظهر حتى ،اًوتخصص اًعقّدت فأكثر أكثرأشكال  إلى والبدائية

 .آخر إلى لم ينش واحد .الحاضر الوقت في جنب إلى جنباً والمعقّدة البسيطة األشكالوجود كل من نالحظ  لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 مننشأت  ةالمعقّد األعلى عانواال أن لو ،ذن ا.الطفل جسمثم انقطع وجود  البالغ جسمي إلى نشأ طفولتي جسم المثال، سبيل على

 .وقت واحدب اآلن موجودة عانواألجميع  لكن .فال ينبغي أن نرى األنواع البسيطة ،األدنى واألبسط عانواأل

 كل جنس موجود ؟نشوءال سؤالفأين هو  ، ألف موجودة بوقت واحد٤٠٠جميع اجناس الحياة البالغة ثمانية ماليين و  أرى عندما

 .آخر أمر كذا .اغفلته مارب .صحيحعلمك غير  مصدر لكن ،ربما لم تره .يدبع عهد منذموجوداً  وكان اآلن

 ئيةحيوانات ما هناك كان . مليون سنة٥٠٠الحيوانات على االرض لم تكن موجودة منذ  .جميع األدلة تثبت خالف ذلك لكن :مريد

 .فقط

 لخيتت أنت سنة؟ مليون خمسمائة تأريخهو  أين! سنة مليون خمسمائة من تأريخ عطاء اتستطيع ال .هراء كا ذ:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 خمسمائة حوالي مكلتت أنت هاو سنة، فآال ثالثة من ألكثر تأريخ عطاءا تستطيع ال دليلك؟ أين لكن "تأريخي، دليل":تقول .ببساطة

 .هراءهذا  كل .مليون

 .طبقة طبقة األرض، أعمق في تحفر ذا ا:مريد

بشري أبعد من ال المجتمع تأريخ تستطيع ال .سنوات عشر ربما كانت الوسخ؟من سنة  مليون خمسمائة تحسب هل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

للجزم  هناك حاضراً كنتهل  ؟آنذاك كنتأين  سنة؟ مليون خمسمائةأو  أربعمائة عن مكلتت كيف ذن ا.الماضيةسنة  األلف الثالثة

 .الهراء بعض ويقول ليتخيأن  شخصيمكن لكل  ،الطريقة بهذه .ه تخيالتذبأن جميع هذه األنواع كانت غير موجودة هناك؟ ه

 من تناسخوبال جسامتبديل األبنشأ تنفس ال لكن ،موجودة مسبقاً األجسامجميع  .رتتغي عانواأل أشكالبأن  ليس لكن ،بالنشوء نقبلنحن 

 .اآلخرين األطفال منيوجد كثير  كنل .اآلن طفولتي سمانقرض جو البالغ، جسمي إلى طفولتي جسم منلقد نشأت  .آخر إلى جسم

 .الماضي فيكانت موجودة و ،وقت واحدب اآلنموجودة  عانواألجميع  الطريقة، بنفس

 أجرة تدفع ذا ا.هم موجودونجميع .ثالثة درجةة وثاني  ودرجةأولى درجةركاب  تجدس قطار، في تسافر ذا االمثال، سبيل على

دعاة نظرية  عيب لذا، .دائماً موجودة تكان ."اآلن األولى الدرجةخلقت ":قولال يعتستط ال األولى، الدرجة عربة تودخل أعلى

 التبديل هو تبديل المكان .عربة قطار أخرى إلى هي التي تنشأ متناسخة من عربة قطار الروح .الروحببجهلهم التام يكمن النشوء 

 : عملية النشوء تلك نقبل بها.س الحياة وكل نفس تمر بها ألف جنس من اجنا٤٠٠ ماليين و٨ عن وجود َنپورا َپْدَم جاء في .فقط

 لكن هذه األشكال موجودة .الجسم البشري إلى الحيوانات ثم إلى الطيور إلى الحشرات إلى النباتات إلى النفس من المائياتتنشأ 

 . جميع هذه األشكال موجودة بوقت واحد. ال ينقرض شكل ويبقى آخر.مسبقاً وال تنشأ

 .تنقرضظهرت ثم ا التي الديناصورات، مثل ،بوجود كثير من األنواع يقول داروين لكن :مريد

 قوة نظره محدودة وال يمكنه أن يستنتج انقراض نوع . يملك قوة النظر في كل مكان أو كل شيءال انه ؟شاهد  ماذا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . جميع حواسنا التي نجمع بها األخبار هي حواس محدودة.ى مثيلة لن يقبل عالم بدعو. هذا محال.بتلك القوة المحدودة من األنواع

 محيط الكوكب األرضي خمسة . ال تستطيع البحث. ال تستطيع الرؤية.ذن، كيف يمكنك ادعاء انقراض هذا النوع أو ذاك النوعا

 ألرض؟ هل بحثت خالل جميع طبقات الصخور والتربة في كل األرض؟ هل نقبت مجمل سطح ا.وعشرون ألف ميل

 .ال :مريد



 تلك .على األرض منذ ماليين السنينموجوداً  لم يكن اإلنسانعي أن انه يّد :يه داروين ضد األولى ، تهمتنالكلذ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .أن تلك هي الحالة التي كانت عليها دوماًبستنتاج  اال وينبغي مع سائر األنواع جميعاًاإلنسان نحن نشهد وجود .الدعوى مردودة

 .االدعاء بأن الحياة البشرية لم تكن موجودة داروين يستطيع ال .دائماًالحياة البشرية كانت موجودة 

 . اآلنديناصوراترى وجود الن ال :مريد

 من العديد .اًموثوق يكون أن كن يمال ترى ال أو ىما ترلذا،  .جداً محدودةحواسك  .لمحدودية قوة نظركترى  ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟همجانين كوننا تيم نحن هل اهللا؟ بعدم وجودالقبول فهل يعني ذلك  ."اهللا أرى ال": تقولالناسغالبية – الناس

 .الديناصورات لكن ال، :مريد

 ع؟انواألسائر  عن ماذا .الديناصوراتال يمكنك أن تبني دعوتك لمجرد افتقاد   لكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .أيضاًاألنواع منقرضة عدد كبير، كبير من سائر  :مريد

أنواع  إلى  ألن عملية النشوء تعني أن انواع سابقة تغيرت تدريجياً-بإنقراض عدد كبير من األنواعسلم فرضاً لن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .نقرضي مل ردالق لكن القرد، نشأ من اإلنسان .موجودة زالت ما القرود من العديدأن بشهد ن نالكن .االنواع السابقة الحقة ثم تنقرض

 . موجوداإلنسانموجود و القرد

 أجزاء من العديد في لكن وهناك، هنا فقط ليس .األرض كل في جيولوجية تحقيقات اجرينا ذاا .اًمقتنع لست تزال ما نيلكن :مريد

 ..الشيء نفس نجد حالة كل وفي العالم،

 غاص في هل ؟األرض قارات في جميع تحقيقاً داروينرى اج هل .كل األرض يلم تبحث ف كبأن أقول يلكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .نسبي لمبع شخص كل مكليتهنا و النسبي، العالمهو  هذا .ناقص هلملذا، ع .الك األرض؟ طبقات كل بهناك نقثم  البحار أعماق

 .النسبية هذهخارج  شخص منالعلم  نقبل لذا، يجب أن

 ساحل خارج اجوس،پاالچ جزر إلى ١٨٣٥ في البحرية رحلتهفي  هالحظما  بسبب نظريته إلى داروينتوصل  الحقيقة، في :مريد

 .آخر مكان أي في هيجدمن انواع الحياة لم  اًنوع هناك وجد .الجنوبية أمريكا

 مجمل رأى ما لكنه واحدة، جزيرة رأى .الكون أنحاء جميع في سافرلم ي .عانواأللم ير جميع  هأن لىعدل ي  ذلك:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ماليين من العديد هناك لكن األرض، هذهبقعة واحدة من  درس ؟النوع غير الموجودو دالموجو نوعال اًذ اريقر كيف فةقيالخل

 هو وال شيء، كل رأى ما "طبيعة؟هي ال ههذ":جاستنت االيمكنه لذا، كيف .الكواكب كل أعماق بنق ما ؛اهكل هارأ ما .الكواكب

 .شيء كل رؤية نسان األّي محتمل

 .الكوكب هذا في أنفسنا نحصر فقط دعنا :مريد

 . دون سواهالكوكب هذافي  تليس طبيعةال ؟ الذي يوجبناما ال،

 .ينسنال وماليين ماليينمن األحياء منذ  معقّدة أشكالتوجد  تكان ،الكوكب هذا علىبأن  قلت كألن :مريد

 ةروحصم وغير محدودة أ الطبيعة .الطبيعة إلى تشير أنت .كانم أيعن  لكن الكوكب، هذا عن ثنتحد ال نحن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ذا ا.الكواكب ماليين هناك منها كون كل وفي ،األكوان ماليينتشمل  مادية،ال طبيعةال الطبيعة، .ذلك قول يمكنك ال .الكوكب هذاب

 .ال يكفي لمكع وحده فالكوكب هذا درست

 .الكوكب هذا على ينسنال مالييننسانية منذ  ا وحضارةفيلة وليخبوجود  ولق سبق لك اللكن :مريد

 .نعم نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .المختلفة المصادر مئات دليل من هناك ليس لكن :مريد

 ؟ينسنال ماليينيمنع وجودهم منذ  ذافما .أشجار حشرات، أفاعي، خيول، ،بشر -اآلن نموجودو أنهم أقول :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .دليلعدم وجود ل :مريد

 .كامال علماً ليس كذا .واحد كوكبب دراستك صرتحانت  ! ...يعني الذلك  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ..عن الحاضر الوقت فيان اعرف سوى  أريدال  :مريد

 . القصيدهو بيت ك؟ ذاكان علمك غير كامالًّ ذا اما الذي يحملني على القبول بنظريتك ؟الحالي الوقتفي  لماذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ينسنال ماليينمنذ الكوكب  هذا على الحياة من معقّدة أشكالبوجود  عيتدكنت  ذا احسناً، :مريد

المراد أن جميع األنواع موجودة وباقية الوجود  .كباالكوسواه من  أو الكوكب هذا علىالسؤال ليس سؤال وجودها  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

العدد واألنواع ثابتة سواء  . ألف جنس من اجناس الحياة٤٠٠ بوجود ثمانية ماليين وِڤديةلـا نصوصال منستفيد ن .بتدبير الطبيعة

 لكن نظرية . نحن نقر بالنشوء.ناحيتك فليس علم كامل ةسادراقتصرت على  ذا الكن .أكانت موجودة في جوارك أم في جواري

 ألف جسم تزودها ٤٠٠ بوجود ثمانية ماليين وِڤَدْز نعلم من الـ. نظرية النشوء التي ننادي بها كاملة.النشوء التي تنادي بها قاصرة



 لذلك، جاء في . ال يطرأ تغيير على النفس الروحية.الطبيعة المادية، لكن النفس هي هي في جميع األشكال على الرغم من تباينها

 .)ينَهشَدْر-َپنْذيتاها َسَم(لوحدة، المساواة بار بل يبصر اعت االال يأخذ األنواع أو الفئات بعين) َپنْذيتَ(أن العاقل ) ١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 .الذي يبصر الباطن يبصر النفس الروحية وال يجد مطلق اختالف بين كل هذه األنواع

 .عن النفس الروحية وماتلديهم معل ليس نالذي الماديون العلماءسائر و ، داروينذن ا:مريد

 .لقصيدانهم يفوتون بيت ا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ..األرض تأريخ في .علىاأل إلى األدنى من نشوءال إلى تميلجميع األحياء أن  يقولون :مريد

 الدرجة من شقق :سكنيةال عمارةال  فيالشقق من مختلفة أنواع هناك المثال، سبيل على .يمكننا التسليم بهذه النقطة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .يجار االدفعقدرتك على و لرغبتكطبقاً أفضل  ةشق إلى نتقال االيمكنك .الثالثة الدرجة من شقق الثانية، الدرجة من شقق األولى،

 .يرغبون كما جديدة شققإلى نتقال باإلينشأون  انالسك .انها ال تنشأ .موجودة المختلفة الشقق لكن

 .يرغبون كما :مريد

 .اخلق الشقة الو ،موجودة مسبقاً" ةالشق "لكن .الموت ند لحظةع عقليتنا تناسب آخر جسم "ةشق"حصل على ن .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .مساكنال من مختلفة اًأنواعيطلبون  زبائن خبرة بحضور الفندقالقائم على لدى  . ألف٤٠٠ ماليين و٨ في ثابتة" الشقق "وأصناف

 وبناء . العليم بمدى تفكير األحياءاهللا ةقيخله هذ الطريقة، بنفس .الزبائن واعرتب جميع اشكال المساكن التي تناسب جميع انلذا، 

 الطبيعة المادية توفر) ٢٧\٣. چ.ب (.تلبي الطبيعة ."هنا إلى تعال، تعال": عندما يأمر اهللا.عليه، خلق كل هذه األنواع المناسبة

 لذلك، . ويعلم بما يطلب ذلك الحيماَپَرماتْ قاطن في قلب الحي بدور كِْرشَْن اهللا، .)ينايه كَْرماناني چونَِته كْرياماِرْپَركْ(المساكن 

 . هذا هو الشرح الحقيقي." هذه هي شقتك.نعم، تعال":والطبيعة المادية تلبي األمر" اعطه هذه الشقة":يأمر اهللا الطبيعة المادية

 هذا على السابقة زماناألعلى وجود أشكال معقدة في  جيولوجيحائرا بصدد غياب دليل  زلت ما لكن .هذلك وأقبل أفهم :مريد

 .الكوكب

 .نهائي هبأن قولال يمكنك ال . مستمرمتقدفي  العلم نهائي؟ هو هل هائي؟بمثابة دليل ن جيولوجيال دليلتعتبر ال  لماذا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ... ةمر كلو ،العالم كل بتنق ينلكن :مريد

 .العالم كل بنقت مل .ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .بعة السقاراتال حسناً، :مريد

لذا،  .تافه جزء حتىم تنقب ل ال، نقول نالكن بأكمله، العالم بتنق كبأن تقول .بأكمله العالمالسبعة ال تشكل  قاراتال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . بكاملهالمحيط معرفة اآلنيدعي و أقدام، ثالثةالضفدع بئره الذي يعادل عرضه  الّدكتور فحص .علمك محدود

 علمنا مصدر .قاصرة بالضرورة علميةال رفامعال لذا، .ةرصاق يجري التجربة بحواس اإلنسان ألن ،ائماًد ناقص التجريبي لمالع

 .التجريبي لمالع على نعتمد النحن  .مختلف

 مصدر لكن . ألف٤٠٠بالغ عددها ثمانية ماليين وال المختلفةالحياة  أشكالأنا جميع  يترأ وال ديناصورات اآلن، أي ترى الأنت 

 لذا، .بينما أنا اخذت العلم من الشخص الكامل الذي شاهد كل شيء والعليم بكل شيء .حواس قاصرةب جربت أنت .تلفمخعلمي 

 .علمي كامل

والدتك وتسألها بل تقتصر على  إلى  ال تذهب.البحث عن والدك بمفردك إلى  لكنك تسعى."هنا والدك":لنفترض ان امي قالت لي

 . مهما طال بحثك على الدوام قاصراًاً لذلك، سيبقى بحث.البحث

 .وعلمك يقول أن الصور العليا من الحياة كانت موجودة على هذا الكوكب منذ ماليين السنين :مريد

 المهندس ْبَرْهما المولى :هو الفطين األكبر داخل هذا الكون األول المخلوق هي أن ِڤديةنا الـمعلومات ألن نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . الكاملْبَرْهما من ِڤدي لقد تسلمنا علمنا الـ. كيف يمكن لنا القبول بنظريتك القائلة بأن الفطنة تنشأ بصورة تدريجية لذا،.الكوني

 لكن شتان بين البئر أيضاً األطلسي حوض ماء ط المحي.، حوضه المائي الصغير واحداًضفدع درس بئره الذي يعادل متراً الّدكتور

 . لذلك، علمنا كامل. لكننا نتلقى العلم من صانع المحيط األطلسي.ا عن المحيط األطلسي الدكتور ضفدع يعلمن.والمحيط

 البقايا؟ بعض األرض، في دليلبقى هناك ي الأ لكن :مريد

 من السلسلة المريدية التي ِڤديالعلم الـ على نحصل .هو الفطنة دليلنا .وعظام أحجار يسهو الفطنة ول دليلنا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . منذ ماليين وماليين من السنينْبَرْهما سمع من ناَرَد و ناَرَدَ سمع من ڤڤْۤياَس د .)شْروتي( تنزل بالسمع .استهلها الفطين األكبر

 اً وقتترات من السنين ليسبليا لذلك، ماليين ومليارات و.ْبَرْهماواحد عند ماليين وماليين من سنواتنا األرضية وال تعادل حتى نهار 

 والفلسفة الفطينة موجودة في الكون الذي نأهله منذ كِْرشَْن ولد من ْبَرْهما لكن .ْبَرْهمالنا ألنه ال يعادل حتى نهار واحد عند  مذهال



حصل على معلومات رفيعة الفطنة نحن  لذا، ن.ِڤديةاألسفار الـصورة بلينا  ا وانتقل علمهْبَرْهما إلى عطى العلمأ اهللا .ْبَرْهماوالدة 

 .َدْزِڤفي الـ

ال -بالعلم المستلم من مراجع فوقية ونيقبل ال نالذيو العلم النازل هذا نظام ونبعيت الزائفون الذين ال والفالسفة العلماء أولئك لكن

 . لذلك، كلمتهم قاصرة.أي علم كامل مهما طالت بحوثهم بحواسهم الكليلة إلى سبيل لهم

 .التشديد عليها يجبالتي  النقطةهي  هذه .بحث عن أدمغة حيةن ونحن ،وتىم عظامبحثون عن ي همان .بائنة عن طريقتهم طريقتنا

 ؟هما أفضللذا، أي .أدمغة حية مع نتعامل ونحن وتى،الم عظام مع يتعاملون همان

 الفصل العاشر
 جون ستيوارت ميل

 على كبير تأثيركان له سوف قتصادي وفيل ا ميل.يةوفلسفة النفعالكان من مدرسة ) ١٨٧٣-١٨٠٦(البريطاني جون ستيوارت ميل 

أقصى ":شعاره .خالقاألو منطقي والالسياس علمال فيفحسب بل  واإلقتصاد الفلسفة في ليس عشر، التاسع القرنالبريطاني في  فكرال

 ؟"كبراأل خيرال" هو ماالذي يحدد  من :ةرخاصال المغالطة إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد، يشير هنا ."عدد كبرألنفع 

 .محال الكمالوإن  ،اإلنسان بجهود طبيعةال أو العالمإمكانية تحسين  جون ميل ىعد ا:مريد

 ،لكذ مع . غداًيتدهور فساليوم كامالً هتجعلذا اأنك ضرورة بالتقتضي  العالم هذاطبيعة  .كالمه صائب من وجه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

كل من  إلى كِْرشَْن رسالة ميسلتو كِْرشَْنذكر  إلى اإلنسان جلب عن طريق العالميمكنك تحسين  .كِْرشَْنذكر ب العالميمكن تحسين 

 .قوم بهت أن كيمكن جتماعي اذلك هو خير عمل .تلتقي به

أقصى نفع ألكبر " هو شعارهم .ونهبيتطل أوالناس  يرغب ما ليحصعلى األخص هو ت يوالنفع المذهب أنصار هدف كان :مريد

 ."عدد

 ،كِْرشَْن عن منفصلة سعادة ،مصطنعة للناس سعادة عطاءا النفعوي المذهب أنصار يحاول .سعادةبال اسالن يرغب :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 شخص كل .يمكننا تحقيق سعادة أزلية، بهجة أزلية عند تصفية وجودنا .كِْرشَْنـبمتصلة  سعادة مباشرة، سعادة عطاء انحاول لكنّنا

ال بد من معالجة  .السعادة في وجه عائق المادي المرض ؟سقيمة حالةفي  دةالسعايمكن تحقيق  كيف لكن السعادة، أجل منكدح ي

 .المرض هذا

يكتب في  .وضرورة غرسها فيه اإلنسان عند ةفطري ليست نفسال وضبط نظافة والالشجاعة مثلفضائل البأن  جون ميل شعر :مريد

 ." . . .البشرية للطبيعةالمصقولة  غيرللمشاعر  قلما تمتلك خصلة غير كريهة اإلنسانشخصية بأن  الحقيقة":الطبيعة كتاب

 .ِڤديةلتعاليم األسفار الـوفقاً  اإلنسانثمة ضرورة لتعليم  .اإلنسان مجتمع فيوهذا سبب وجود أنظمة تعليمية  .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لكن تجب دراسته دون تصرف، دون .استهنسان در ا لذلك، ينبغي لكل.ِڤدية هو الموجز الكبير لجميع األسفار الـْبهَچڤَْد چۤيتا

 .تأويالت

 علة ومعلوالت األشياء عن طريق تحديد ما نا تحديديمكن المثال، سبيل على .المعرفة لتحقيق طرق ةعدقال جون ميل بوجود  :مريد

 .يدة للمعلولهو العلة الوح الظرفستنتاج بأن  االنايمكن كذلك، األمر كان ذا ا.ن كان للظواهر قيد البحث ظرف مشتركا

علة، مصدر  شيء كلل .كِْرشَْن إلى تابعنا البحث لتحديد العلة األولى، نصل ذا الكن .قانون العلية موجود بال شك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

العلة إيجاد تعنى بسفة للذلك، الف .)َدْرشََن(" علةال إيجاد"يدعىفذاك  ،بحثاً تجريأو ك،اذعلة و هذاعلة  كتشاف اتحاول ذا ا.صليأ

 .علة األولىال عن البحث ناواصل ذاا شيء كلل األصليةعلة ال ،كِْرشَْن إلى نصل .)شاْستَْر-َدْرشََن(األولى 

 شيء؟يمكن لنا التحديد بأن اهللا علة كل  كيف ؟علةال إلكتشاف الظواهرتطبيقه على  نايمكن ختبار االمن نوع أّي لكن :مريد

 ،علة المباشرةال لدراسة طرق ةعد جون ميلربما اعطى  .هو العلة األولى اهللابأن  لمنع ونحن ، علةظاهرة كلل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ليس  اهنر شيء كل .حسابناوراء  شيء كلو شيء أّي بعمل تماماًعلة األصلية مستقلة ال .شيء كللعلة األصلية بالنا معنيون لكن

 .ليةواألسوى معلول حركته 

 ؟ لنا تطبيقهيمكنالذي  ختبار االفما هو المطر،هو علة  اهللاأن  ثبات االردنارأينا سقوط المطر وأ ذا ا:مريد

مباشر دراك ال اال.مباشرة الرؤية نستطيعننا ال أل شاْستَْرْزبعين الـ رؤيةنا بالصح تن)شاْستَْرْز (ِڤدية األسفار الـ:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ةثقم العلم من مصدر  لذلك، ال مفر من استال.عديم القيمة ألن حواسنا معيبة

 ؟ من اجل رؤية اهللا في ذاك الفعلشاْستَْرْزعلينا أن نرى بعين الـ يجب ، ماشجرة من تسقط تفاحة نرى عندما أخرى، بكلمة :مريد



 نرى قد . وهكذا دواليك آخراًشيئاً وذاك المسبب يسبب شيئاًدرجة أن كل سبب يسبب  إلى كاملة قوانينه اهللا جعل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

محكومة بأحكام  األنهمحدد  وطعممحدد  لون تفاحةلل .بقوانين محددة تعمل الطبيعة هذه لكن ،"طبيعة"  أنهاحوضنو تنمو تفاحة

 . كل شيء يتحرك بأحكام منهجية مع أننا قد نغفل عنها.كاملة وعملها كامل كِْرشَْن قدرات .كِْرشَْن

 . العدمإستحالة ظهور شيء منب العلماء يعترف :مريد

العلة األصلية للوجود هي الحق المطلق العظيم بأن  نقولنحن  .الخلفية في سببيستلزم وجود  شيء روظه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .شخصية اهللا العزيز) ْنْبَرْهَمَپَر(

 حرب حالة في اهللا عتبراو ،هو الشر العالم هذا فيالتي نشهدها  األشياء أحد ألن ،هو علة كل علة اهللابأن  قبلي ال جون ميل :مريد

فكل ما  طالق، اال علىكان اهللا مقتدراً إذا":يكتب .الحرب هذه اءنه اعلى اهللا ةساعدهو م ،هداعتق ا حسباإلنسان دور . الشرمع

 . اهللا هو من تقدير اهللا ويحقق تدبيراإلنسانما في يد  كلف كذلك، األمر كان ذا ا.أنه مشيئتهبيثبت  ثهوحد مجردو ، من تدبيرهحدثي

، بخياره أن يساعد اإلنسانذن، في يد  ا.ال يدبر اهللا كل ما يحدث بل تدبيره محصور بالخير ،تديناً األكثر النظريةتقول  كما ذا الكن

 ."اهللا

 العالم  تطلب النفس متاع هذا.سوء خيارها إلى  وجود النفس في هذا العالم المادي عائد.اهللا ال يشاء سوى الخير :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 عندما يطلب الطفل اللعب على وجه ما، توجهه المرضعة أو الخادمة التي .المادي ومن لطف اهللا يعطيها األسباب والتوجيه

  لذلك، أذن اهللا لنا بالمجيء.تركنا صحبة اهللا ودخلنا هذا العالم المادي ابتغاء المتعةلقد  . وضعنا شبيه بذلك الطفل.يستخدمها أبويه

 لذلك، اهللا يوجه متعة جميع األحياء وال ." تمتعوا بهذه التجربة وارجعوا عندما تدركون عقم هذه المتعة المادية.حسناً":ولهنا بالقإلى 

 هذا العقاب . على سوء الخيارهانادمإعند تعاقب النفس  .اهللا أوامرالعاملة ب الوكيلةهي  الطبيعة .ليه امسيما البشر لتسهيل رجوعه

سيزود اهللا النفس بجسم خنزير ليتسنى لها حتى أكل الغائط  خنزير قرية، لكن اإلنسان ال يشاء اهللا أن يصبح .هو تبعة رغبة النفس

 يأمر اهللا . في قلب كل فرد ويسجل رغبات النفس من الداخلنافذ اهللا .اإلنسانفي جسم   عقلية مثيلة بإلتهام أي وكل شيءتهاعند تنمي

آخر في مختلف اجناس  إلى  على هذا النحو، يستمر تناسخ النفس من جسم.اسب رغبات النفس ينالطبيعة المادية بتجهيز جسم معين

 .الحياة

 أن يخلقه دون رغبات ال اإلنسان تعلم ما كان بمقدورلهية  اإلأن القوةال بد  ،د كما يظهرومحد":بالكتابة جون ميل يستطرد :مريد

 نفيي موت،الو لماأل أو ،الشر وجودبأن ، يستنتج جون ميل هكذا ."مة لكن المنيعةتتحقق مطلقاً وحتى ال ينبغي تحقيقها بالعقبات المبه

 تليس اهللاقوة  .رةالشري غرائزهبالتغلب على " مقاصد اهللا مساعدة "على قادرفي وضع  اإلنسانبأن  يرى .درتقم رب وجود

 .رما وجد الشل المتناهية،قوته ه لو كانت ألن ،متناهيةال

عندما  لكن ، توجيهاته الخيرةاإلنسانيعطي  اهللا . اقتضاهاإلنسانألن سوء اختيار  ،التأكيدباهللا  خلقمن  الشر :َدْپَرْبهوپاشْرۤيَل 

يس لرغبتها بها بل ل السجون الحكومة تبني .تهضرورلكنه خلقه ل ،الشراهللا ال يشاء  .هتعاقبلم طبيعياًيوجد الشر  ،اإلنسانيعصى 

 إلساءة ضرورية سجون لكن ال.توفير تعليم المواطن ويصبح على جانب من الرشدل جامعاتال بناء لتفض الحكومة .لضرورتها

شر يعم الخير ويغيب ال . لذا، يعاقبنا اهللا ألنه السلطان العظيم.معاناتنا مردها اعمالنا السيئة .دولةال قوانينيخرقون و البعض حريتهم

 .شرأسباب ال خلق اهللاستدعي من ت اإلنسان شرور كنل ،الشر خلقشاء ي ال اهللا .اهللا حماية تحت كونن عندما

كما  ،المالئكة والجن بين حروبثمة  ،ديةِڤـاألسفار ال في .الشيطانمع  حرب حالة في اهللا المسيحي،راث اليهودي تال في :مريد

 ؟ماًود بعال كِْرشَْن موقف أليس .وأعدائه اهللا بين يةجد مجابهات الحروب ال تبدو تلك لكن ،جنوال كِْرشَْنبين 

مصارعته مثل  .هقتالال يبذل جهداً في  .العظيم قوين ألنه الج التهصارعمالعب حتى عند  كِْرشَْنموقف  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 بنفس .الطفلهزيمة ل كافية واحدة صفعة : فقطلعبي لكنه بجدية،بأنه يصارع  األّبقد يتظاهر  .الصغير مصارعة االب مع طفله

مصارعة اهللا على قدم  إلى  سبيلال .كافية واحدة قوية صفعة لكن ،أحياناًلمصارعته  جنل بإتاحة الفرصة لكِْرشَْن يلعب الطريقة،

هذه األرض، يعاقب  إلى كِْرشَْن هبوط عند ،في كل األحوال .لكن عندما يعصى الفرد ويضايق التيم، يقتله اهللا .درتقالم هو .وساق

 .حينما تنشب حرب بين المالئكة والجنيأخذ اهللا جانب المالئكة  .)ڤيناشايا تْشَ دوشْكِْرتاْمْدهّوناْم َپريتْرانايا سا( ويحمي تيمه جنال

 .شرال أو والشيطان اهللا بين فعليصراع  مثل رأه جون ميل :مريد

 والمالك هو الذي هو كل من يرفض أوامر اهللا جنيال .على الدوام اهللا يعصون أوامر جنال ألنصراع  ثمة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .شاْستَْرْز ذاك هو الفرق الرئيسي كما جاء في الـ.يطيعها

 .الشياطينفي نزاع شديد لقهر  بنفسه اهللا رتصو جون ميل لكن :مريد



 كِْرشَْنقدرات  .)ياِتىڤيْد تَْسيا كاْرياْم كََرنَْم تْشَ ـنَ (ءشي إلى  أن قوة اهللا ال تحيجهِڤَدْزجاء في الـ .ال ينازع اهللا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

سوى العزف على نايه والتمتع  كِْرشَْنيفعل   ال.غزيرة تعمل بأمره كما للملك عدد كبير من الخدم والوزراء والجنود لتنفيذ مشيئته

 .)اساتْۤيْبْهٱَميُّو -آنَنَْد( اهللا أزلي البهجة :ِڤَدْز لهذا، تعلن الـ.بذاته

 .)َسَمشْ تْشاْبْهياديكَشْ تْشَ ْدِرشْياِتى- تَتْـنَ( ال يعادله عديل وال يفوقه فائق .جهد لطلب شيءبذل مطلق  إلى اهللاال سبب يدعو  لذا،

للمثال،  .)ياِتىَپراْسيا شَكْتيْر شْرۤو(ذا كان اهللا ال يعمل بجد فكيف تحدث األشياء؟ قدراته الغزيرة تنفذ كل شيء منهجياً وبديهياً  الكن

 صراع اهللا مع الشر .مع أن اهللا ينعم بذاتهالنظام الكوني يجري بأوامر اهللا ذن،  ا. دقيق بأمر اهللاتشرق الشمس في الصباح في وقت

 . عماله كفيلون بقتل جميع عناصر الشر في العالم بسهولة مطلقة.محال

 .صنعهه مشغول بعالم ليس من لكن ،خير اهللابأن  جون ميل عتقد ا:مريد

 يكون أن يجببأنه  ميلجون  يدالسه ليس بالخير الذي يعتقد لكن خير اهللا ميل؟جون  يدالس حكم لاهللا خاضع هل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 اهللا؟قام معندما يعتبره السيد جون ميل خيراً؟ ما هو  خيرهو  هل أو ؟األحوال كل في خير اهللا هل اهللا؟ب رأيههو  هذا هل ؟عليه

 .طالق اال علىاًسيعني أن اهللا ليس خيرفلوجود دل أن لو كان اهللا اي الشر حضوربأن  ميل يقول :مريد

 نشاطات قر جميعي ال ميلجون  يدالسذلك يعني أن  هل .ميلجون  يدالس رأي على داعتم االاهللايجب على  ،لذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 اهللا؟

 .خير شيءان كل كل مطلقة،لو كانت قوته  .ةقوال دوحدم لكن خير اهللابأن  يزعم :مريد

كل ما يقضيه اهللا  .فوراً اًزهورتمطر السماء  ،اًشيطان اهللايقتل  عندما .فلسفتناهي  تلك! خير شيء كل! يا للغباء :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نسان الو فعل ال،وحاأل في جميع .)الۤيل-راَس(تجري عبادة تلك الرقصة و الليل، ةمتع في اآلخرين مع زوجات كِْرشَْن رقص .خير

 خير أنت نعم،":قول بالمنااحكأل اهللا نخضعال نحن  .خير وواجب العبادة اهللا الظروف، كل في . بالخالعة فوراًألدين ،عتيادي ذلكا

 الحظ، لسوء .اهللا خلق نستطيع ال يخلقنا؛ اهللا ."ربي الشخصي خلق نييمكن .اهللا من أفضل أنا":الحمقىيقول  ."كله الخير ليس كلكن

نظن أن هذا  ربما . لناكان يتوجب عليه العلم أن كل ما يخلقه اهللا خير حتى ولو ظهر شراً .والخير شرماهية ال يعرف لم ميلجون 

 اهللا خير في .حكامناخضاع اهللا أل ا ال يمكن. عدم علمنا كيف يمكن أن يكون خير يعني قصور علمنا.أو ذاك شر لكنه خير بالفعل

 .مطلق الظروف

عقل  على للسلطةتدبر النفوذ الهائل ":يكتب الدين،كتاب منافع  في .وصخصعلى وجه ال السلطة بدور هتم اجون ميل :مريد

 هي .أدركتها حواسهم التي وقائعال عدا ماالبشرية لإليمان بكل ما قالت بمعرفته  إليه تستند الذي الدليلهي  السلطة . . . .اإلنسان

 ."شخصياً هابراهين فحصوالم يت التي الحياة، في أو التأريخ فيوقائع  أو ية تلكالعلم حقائقال كل األعقل حتى يهيتلقى عل الذيالدليل 

 ذيتنفواجبنا هو  .المبدأهذا  إلى ستناداً اكِْرشَْن حركة ذكر قدمن نحن .نكارها ا والحقيقيةال سلطةال يتحدك يمكنال  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ال يتردد  .يسعد أن شخص كليمكن ل الطريقة، بهذه .صرفت دونيجب قبول كل كالمه  .سلطةأرفع   هوكِْرشَْن و السلطة،أوامر 

 ،ثقةال الخادمهو  الروحي السيد .أيضاً سلطاتعاملون بأوامر السلطة العظمى هم ال .العقالء بقبول سلطة اهللا، ويسعدون بتنفيذ أوامره

 .الروحي لسيدل اتثق خدمصبح بدورنا ن ،ةالثق الخادمأوامر  ناذنف ذا ا.ةالثق السيدهو  واهللا

 مبكرةال المراحل فيانجزت  يتال خدمات كما هي الرالمافوقطبيعي، كبي في ذاً ااإليمان":األخالقية المبادىء يكتب ميل بصدد :مريد

 األخالقية المبادىء في خطأالو صوابال معرفةمن  لتمكينناسواء  ن المطلوبمطول أ اعتبارها يمكن ال ،ية اإلنساننميةتمن ال

 ."أخطال عننمتنع والصواب  لنعمل بدوافع انزويدت أو جتماعية،اال

 .البلدانتختلف بإختالف و ةختلقم وما سواها حقيقيةال خالقيةهي المبادئ األ تلك .اهللا أوامرب مالتز االتعني خالقيةاأل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 المبادئ تلكالمبادئ األخالقية تعني العمل بو اهللا،أوامر  ذفيتنالدين يعني  .تعمل بالمبدأ عينه الحقيقية، األخالقية والمبادىء الدينلكن 

 بدور فارس واجبه تنفيذ رقر هلكن ،تَْركوروكْشْلحمة مابتداء  قبل اًأخالقيعمالً ال القتل أْرجوَن عتبرا .اهللا مشيئة نجاز انايمكن حيثب

 خالقيةاأل مبادىءال ،على الصعيد القطعي .خالقيةاأل مبادىءهي ال هذه ،لذا .كِْرشَْنمن تعاليم ضرورة القتال  أدركعندما  )تْريياكْشْ(

 .اهللا رغبات ذينفتعني ت

 .الواجبب حساساإلو ضميرناهو  داخليواحد  .عند ميلاألخالقي للمسلك ين اثنين أدبثمة ترخيص بم :مريد

عليا وإال فكيف  شخصيات من وامراأل ستالم اواجبنا من .الضمير عن مختلف الواجبالحس ب بالضمير؟ يعني ماذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 واجبنا؟يمكننا معرفة 

 .الناسكبر قدر من الخير ألكبر عدد من ا ينتجهو ما  واجبنابأن  جون ميلشعر  :مريد

 فهم رذيليمكن ل كيف هم؟تساعدم واجبنا هل رات؟المخدالجميع التعاطي ب رادذا أ اماذا .جداً مبهمهذا تعريف  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . في المعرفةاإلنسانتدريب  يجب ه؟واجب



ما تود منهم  اآلخرين إلى افعل":المسيحيين عند الذهبية القاعدةهي  وهذه للعمل، وجهم أو عقالني مبدأ وجودب جون ميليقول  :مريد

 ."أن يفعلوا لك

 لكوذ ،المسيح أوامربلتزام  االعليك .سكبنف ذهبية قواعديمكنك ابتداع  ال .المسيحأن عليك الدنو من ب يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ةقيفو سلطةالدنو من  يعني

العمل  خاللأمل كسب الحظوة من ن .اهللا أو اآلخرين إلى ةئسا االمن خوف :خارجي األخالقي مسلكلل الثانيترخيص ال :مريد

 .أخالقياً

 ون هل اتخذ ج.چوروعلينا الدنو من  يجب ،حقاً تعلّمن أردنا ان نا ِڤَدْزالـ ناتفيد ،لذا .أيضاً السلطة قبول يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟چوروميل  ستيوارت

 .أيضاًكبيراً  اًفيلسوف كان ميل جيمس ،والده :مريد

 سلطةبتنفيذ أوامر  يكمن واجبنا .كِْرشَْن مأ المسيح كانأ سواء، ال مناص من قبول سلطة ما األحوالمجمل  في :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز بسلطة قبلحن نن بالطبع، .ةفوقي

 .نفسال خلودب عتقاد االفي ذاتيةعدم وجود قيمة ب داعتق إلى االبلغ به األمرو األساسية، المسيحية العقائد من العديدرفض ميل  :مريد

توقعات  مهديل ليس كمن أكثرن لم يكن  ارددبقدر معادل من الت حياةغالباً ما يهجرون ال نفسال بخلود يؤمنون الذين أولئك":يكتب

 ."مثيلة

 ، يمكننا أن نشهد أن جسم الطفل يتبدلتناعائال في . النفس حتى من خالل التغييرات الجسميةيةنشهد يومياً استمرار :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 صعوبة فهم أزلية النفس؟  ما هي.في جميع األحوالهي هي  النفس .جسم صبي ثم جسم شاب ثم جسم كهل ثم جسم شيخإلى 

 .قصورنا عن فهم أزليتها يعني اننا لسنا في غاية الفطنة

 ْدهاتوِكى-ِپى تْريبودّْهيه كونَ-تَْمۤياياْس

 ْدهّيه-ْجيا اْدهّيه كَلَتْراديشو ْبهاوَم-ڤَْس

 كَْرهيتْشيْج نَـ بودّْهيه َسليِلى-ْرتَْهىتۤي-ياتْ

 هكَْهَر-ُچوڤَ ِا َسـ ْچيشوأْبهيڤْ َجِنشْ

كل من يؤمن بعينية ذاته وبدنه الخامد المؤلف من البلغم والصفراء والهواء والذي يعتبر زوجته وعائلته ملكه بصورة دائمة ويعتقد "

المحققين أو يبجلهم أو حتى يزورهم ليس بأفضل  إلى بقداسة مسقط رأسه أو يعتقد ان المحج هو المياه التي تجري فيه لكن ال ينتسب

فإنه يكون ، "ال أعتقد بأنني سأشيخ":ذا قال احد ا.عتقاد ا انها حقيقة وليست مسألة. ال يفهم البهيم أزلية النفس."رمن بقرة أو حما

 في كِْرشَْن يقول .عتقاد احساس عام وليس ا انها مسألة.دون أن يموت في شبابه فسيبلغ الشيخوخة بالضرورة . بالحقائقجاهال

نفس أزلية، ال تولد وال لا .موجودين ولن يكون وقت نتوقف فيه عن الوجودفيه  ثمة وقت لم نكن انه لم يكن) ١٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 سنعنى بالبدن عناية األحمق بقفص طير . بادئ ذي بدء، يجب علينا فهم ماهيتنا وإال من المحتم أن نضل. هذه بداية العلم.تموت

 .وتجاهل الطائر بداخله

أن يكون له تأثير أكبر من الدين ي يستطيع  اإلنساندينالي وشعر أن اإلنسانب بل يعتنق الدين نفعويا فحس جون ميللم يكن  :مريد

 . محورهاإلنسان غير أنانية يكون اي سيتبنى مشاعراإلنسان الدين .الفوقطبيعي

 .هللاسبق لي التوضيح، الدين يعني تنفيذ أوامر ا كما اهللا؟ما هو معنى الدين بدون  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .اهضدعدم وجود دليل على أزلية النفس، وال دليل على يشدد جون ميل  بالخلود،فيما يتعلق  :مريد

ن شخص مثل جون ميل ال يقوى ا البشرية حظ سوء من .مقدار كبير من األدلة هناك ؟قتناع إلى اال الذي يحيجهما :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .هاعلى فهم حقيقة بسيطة ال يخفى حتى على طفل فهم

 .أمل بسيط إلى عتقاد االمنطقة منالماورائيات  مجال جون ميل بوجوب رفع مجمل عتبر االنهاية، في :مريد

 إلى  وأفضى تعاليمهكِْرشَْن نزل .كِْرشَْنانها حقيقة عند تيم  ،في مجمل األحوال .حقيقة بل عتقاد، اوال أملانه ال  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .لتعاليم وجرى تسجيل تلك اأْرجوَن

 عند تطبيقي تلك الصفة على رفاقي من المخلوقات هاعني ال صالحاً أحد لن ادعو":كتبحد انه  إلى نساني عتيد اجون ميل كان :مريد

 ."الجحيم إلى  بالجحيم لعدم وصفي اياه بالصالح فسأذهبوإذا كان كائن مثيل قادر على الحكم علّي

سب ما جاء في ح اهللا دائم الخير والعظمة .ناقصذلك الفرد ذا كان الفرد يجهل خير اهللا ف ا.امخير على الدو اهللا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟هو الرجل الخير حسب جون ميل ما .ِڤديةجميع األسفار الـ

 .أي أعظم سعادة لكل فرد في األرض" مبدأ السعادة األعظم بكل من يعمل لما يصفههو  :مريد



 ؟سان قادر على نفع الجميعن اهناك هل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .هو اهللالخير الوحيد  بل رجل خيربأنه ال يوجد  المسيح قال :مريد

ينظر من المنظور الوطني  قد . نافع لكنه محدود القدرةاإلنسان أو ذاك اإلنسانتعتقد بأن هذا  قد .حقيقة تلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

الرغبة بأن  أحد  حتى وإن كانت لدى. بأمر الخير العظيمه لتقيد أن يكون خيراًكِْرشَْنـ ال يمكن لسوى التيم الصفي ل.جتماعي االأو

الذي ال يعي باهللا هو شرير  .مبتدعات فكريةشر الخير وال في مطلق حالة، . فاإلستقالل عن اهللا محاليصبح رجال صالحاً

 .حيد ينبغي أن يكون ذلك هو المعيار الو.بالضرورة والذي يعي باهللا هو خير

 لناس؟أكبر عدد من ا إلى بأن الخير يمد أكبر لذة جون ميلماذا عن دعوى  لكن :مريد

 ؟ فهل يعني ذلك انها منشودةجداًأكثرية الناس أن السجائر جيدة ربما قالت  ؟رذالءو حمقى الناسذا كان  اوماذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .سواها من أرفع لذاتالم بعض .تهاوكميالملذات  نوعية بين جون ميل زيام :مريد

 وم والنكلاألب ناسعامة ال يستمتع المثال، سبيل على .الكميةمن الطبيعي أن تتناقص  ،عندما تكون لديك النوعية :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 المهيأةنفوس لما ان ال عموم،على ال .سوى قلة إليه ال يأخذ لكن ،لذة علية َنشِْركْذكر لذة  .غيرهاووالجماع والشراب والتدخين 

 لكن يمكن تحويله ،ِڤديةحسب مفاد الفلسفة الـ أحمقاً اإلنسانيولد  .اللذة األكثر رواجاً هي التي يتبعها أكبر عدد من الحمقىفحمقاء، 

 .نسان فطين بالتربية والتعليمإلى ا

إنسان ": كما كتب.ر عدد من الناسأكب إلى نتفاع بالمبادئ التي يمكن أن تعطي لذة من ارفع نوعيةاال إلى جون ميل ىدع :مريد

 ." سقراط مستاء أفضل من أحمق رضي.مستاء أفضل من خنزير رضي

 أكبر عدد من الناس الذين .ربما واحد بالمليون .لن تجد سقراط متسكعاً في كل شارع سقراط؟ تجدس ةمر كم لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .جال من طراز سقراط هم األقلية الر.ينعمون باللذة كما نعم بها سقراط ليس وارداً

 شو َسَهْسِرْمنااۤيشَْمنو

 ىيدَّْهيْسي تاتَيْد يتْشكَشْ

 ْمدّْهانايْسي تَتاْم أپيا

  تَتّْڤَتَهّي ِڤتْمْن مايتْشكَشْ

  ليس."معرفتي حق المعرفة إلى الذين يدركون الكمال، يندر من يتوصل وبين الكمال،بحث واحد فقط عن  قد يبشر، آالف البين"

 .نوعية بل كمية سؤالهذا 

 اهذ إلى ستناداً اعلى البحث عن اللذة ينبغي تدريب جميع البشر .أرفع لذة نوعيةة تمتع أكبر عدد بإمكانيب جون ميل شعر :مريد

 .المستوى األرفع

 لسوء الحظ، ليست مقبولة عند األكثرية بل نفر .أكبر عدد من البشر إلى وجوب تقديم اللذة القصوى يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ربما كانت توجد ماليين من النجوم . فئة قليلة محظوظة بالقدرة على الفهم. عند الغالبيةكِْرشَْنركة ذكر  للمثال، ال يمكن فهم ح.قليل

 .من الممكن وجود عدة أقمار لكن اليراع كثير ليس .في السماء لكن قمر واحد وهذا يفي بدفع الظلمة

 .ن مستوى أكبر لذة منشودةمالتيقن  حاولي جون ميل كان :مريد

عتيادي يعتبر لذة الجماع أرفع لذة ووجود اإلنسان اال .كِْرشَْنذاك ما يتعين عليه تعلمه من تيم  .هذا ما ال يعرفه :َرْبهوپاَدْپشْرۤيَل 

يطلب العاقل اللذة التي ال تدوم ال  .الجماع لكن كم من الوقت تستغرق لذة الجماع؟ دقائق معدودة فقط إلى مجمل العالم المادي راجع

 :)٢٢-٢١\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .التي ال تنقطعتلك ئق فقط بل لبضعة دقاسوى 

  تْمااڤْ َأَسكْتشْ ْسَپْرِش-ا يباْه

  كَْهْمسواتْ ي ينَْدتى آتَْمنيڤ

  تْمايوكْتا - وَچيُّ - ْبَرْهَم ـَس

 اْم َأشْنوِتىيشَْٰسوكَْهْم أكْ

 ُهوچا جا ْب-ْسَپْرشَ ْمَسي ى ِهي

 ا ِاڤَ ِتىينَيُّو -دوْهكَْهى 

 اي َأنْتَڤَنْتَهَ كاونِْت- ىآد

  َرَمِتى بوْدَههشو ِتـنَ



 انهم يعلمون .ن بلذة عابرة بل باللذة الباقية هنا أن الفطناء ال يعنوكِْرشَْن يعلن . تعني لذةسوكَْهْم هنا تعني أزلي وكلمة أكْشَياْمكلمة 

 .البدن ذاته فمن البديهي أن يطلب لذة جسمية أحد ذا حسب ا.رذالء ملذات البدن عابرة وال ينشدها سوى ال.قوامهم ومغايرتهم للبدن

 .يُّوچا ْبَهكْتييطلب لذة روحية أزلية خالل فإنه الذي يعلم انه نفس روحية مغايرة لبدنه المادي 

 . من لذة رفيعة يفوق مقدار أكبر من لذة دونيةصغير مقدار بأن جون ميل عتقد ا:مريد

 :)٤٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  .فلسفتناهي  تلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 يْستٱ شُو نا-كَْرَم يِنهاْبه

 ِتىڤيْديا نَـ يُّواڤايْپَرتْ

 ايْدَهْرَمْس ايَأْس ىَپْم َأپلْأ -ْسڤْ 

 اتْۤي ْبَهتُواِتى َمَهيتْرا

ن ع أحد زل ذا ا حتى."الخوف ضروب هولمن أ  الفردفيه يحمي  بسيطاًتقدماًال يضيع جهد وال تقوم عقبة بل ان ا المسعى، هذ في"

الخدمة التتيمية  إلى بشدة دون األخذ أحد اجتهد ذا ااألخرى، الناحية من .قدر الضئيل الذي جربهال من يكسب زالفما  ،كِْرشَْنذكر 

 لبضعة أيام ثم يتركون لكنهم يرجعون ثانية ألن ِرشَْنكْ يوجد عدد كبير ممن يقبلون على ذكر .فستذهب جميع جهوده أدراج الرياح

 كل شيء في هذا العالم عابر لكننا .كِْرشَْن ما عدا ذكر  يتبدد كل شيء بمجرى الوقت. بالغ الفعاليةكِْرشَْن ذكر .جداًالنوعية رفيعة 

 .أي شيء آخررتضاء ب اال من الغباء.نفوس روحية أزلية وال ينبغي لنا سوى قبول ما له قيمة باقية

 الفصل الحادي عشر
 ماركس

 شبح -أوروبا يتلبس شبح" المشؤوم ببيانه الشيوعي الشيوعية الحركة) ١٨٨٣-١٨١٨ (ماركس كارل األلماني الفيلسوفابتدئ 

 الذينحباط مساعي  ا سببعلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديركز  التالي، الحوار في .!"واتحد االعالم، عماليا " العالي بالنداء وينتهي "الشيوعية

 .عام بشكل والمجتمع البشرية الطبيعة من الطمع إلستئصال ماركس فلسفةتطبيق  حاولوا

 األحيان أغلب في" ةجدليال المادية "تدعى فلسفته .تغييره المراد لكن فقط؛ العالم ترجموا الفالسفة بأن ماركس كارل دأك :شْۤياَمسونَْدَر

هي أن  فكرته .المجتمعتطبيقها على  بالشيوعية عند معروفة فلسفته .هانقيضو فرضيةال :هيجيل جورج يةجدل منتأتي  هاألن

 أخرى، بكلمة .الشيوعي المجتمع في هيتنه المزاحمة ستهذبأن ولعدة اجيال  العاملة الطبقةزاحموا  )اصحاب األمالك( ةالبرجوازي

 .اتطبقعادم ال مجتمعفي النهاية  ستصبح التي غيلة،لشا بدكتاتورية ىيسم ما سونويؤس ةرأسماليطبقة الال سيسقطون الالعم

 إلى صنفن ذن اكيف ،طبيعتي عن مختلفة طبيعتك .تهمطبيعالبشر درجات ب ؟ممكن الطبقيال مجتمعال كيف لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟صعيد واحد بصورة مصطنعة

 في للمشاركة شخص كليمكن تدريب لذا،  .فكاراأل أو شريةالب الطبيعةهي التي تصوغ نتاج  االوسائلبأن  فكرته :شْۤياَمسونَْدَر

 .عديم الطبقات مجتمع

 ؟تدريبالهذا يسلتزم  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . نعم:شْۤياَمسونَْدَر

 ؟هشعار سيكون ماذا الالطبقي؟ المجتمع اهذتحقيق ل تدريبال مركز سيكون وماذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 كلو ، ماشيءب شخص كلمراد هو مساهمة ال ."لحاجتهطبقاً شخص  كل إلى لقدرته،طبقاً شخص  كل من" هو الشعار :شْۤياَمسونَْدَر

 .حتاجي ما على يحصل شخص

 حليب،بال البقرة تساهم .آخر شيئاً يساهم فيلسوفالو ،شيئاً يساهم علميال اإلنسان .ةتفاوتم شخص كل مساهمة لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 متبادليوجد مسبقاً تدبير طبيعي  لذا، .شيءب ساهمت وحوش والالطيور واألشجار حتى .بصفة كلب حراسة مةخدبال الكلب ويساهم

 الطبقي؟ مجتمعيوجد  كيف فجتماعية االالطبقات بين

 على  أحدلن يقوى ،وهكذا .سواه علىمتاز سي أحد ال .امشترك اكون ملكست نتاج االوسائلبأن  ماركس فكرة حسناً، :شْۤياَمسونَْدَر

 .الربح ناحية منفكر ي ماركس .ستغالل سواها

 كانوا ."ربح "األمريكية خنافسال مجموعات عند كان المثال، سبيل على .يجب أن نعرف ما هو الربح قبل كل شيء :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 مجتمععن  فكرةال هذه ،الك .ومع ذلك، كانوا ال يشعرون بالرضى .شيء ال ينقصهم اثرياء كانوا آبائهم ت،عائالال أفضل من

 كيف كانت موسكو في رأينا .الطبقية مجتمعات الشيوعيونفضال عن ذلك، لم يخلق  .معيبة المشاركة-الربح إلى مستند الطبقي

ال مفر من وجود بعض  الالطبقية؟ المجتمعاتهي  ينذن، ا ا.سيارته في بارتياح رئيسها يجلس بينما الشوارع تغسل فقيرة مرأةا



سواء عمل الفرد على  ال يهم ذا كان مدار المجتمع واحداً ا لكن.ما دام المجتمع قائماً الفوقية وبعض الدرجات الدونيةالدرجات 

 .للمعدة يعمل شيء كل لكن مختلفةف ااطر جسمنال المثال، سبيل لى ع. سفلىمنزلة عليا أم

 المدير أو العالم بقدر اًمجيدليس عتيادي  االالعاملان  عونيد :الفكرة نفس الروسالمفترض بأن عند  الحقيقة، في :شْۤياَمسونَْدَر

 .الكبير

ه غير مسموح للفتيان بالخروج ألناقبل علينا صبي كان في غاية الحزن  .حالة استياء عامة موسكو فيشهدنا  لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الليل في

 .الماركسية الفلسفة نع حصحي غير فهم عنده بأن الروسية السلطات  تقول:شْۤياَمسونَْدَر

 . اإلنسانتفاوت عقلياتل الطبقية مجتمعات خلقلن يمكنهم  .حتمي" صحيح الغير الفهم ذلك ":ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

فرد  كل وعمل نتاج، االمنعين م نوع في لقدراتهطبقاً فرد  كلنشغل ا ذااستتوافق  فرد كل أفكار بأن ماركس يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 .ةالمركزيللمصلحة 

لذا،  .كِْرشَْن  هيكِْرشَْنحركة ذكر  فيلكل فرد  ةمركزيال المصلحة .ةالحقيقي ةالمركزييجاد المصلحة  اذلك يتطلب :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 يخدمون مقتنعون انهم جميعاً ألنهم ر،يتذم أحد وال الصحون،يغسل  أو مطبعةال إلى وآخر يتوجه يطبع،وآخر  م،كليت شخص

 .كِْرشَْن

 .المركزهي أن الدولة هي  ماركس فكرة :شْۤياَمسونَْدَر

كان  السلطة؟ نع فتشوروخبعاد  الما جرى مثالية، الروسيةلو كانت الدولة  .مثالية ةدولالال يمكن ان تكون  لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 السلطة؟ نعبعاده  ا فما سبب.منتخباً

 .شعبال أهدافيكن يحقق  مل ألنه :شْۤياَمسونَْدَر

تذمر الشعب  .سيتكرر األمر عينه .ةضمانثمة  ليس ذلك؟مقبل سيحقق ال الوزراء رئيسذا يضمن أن ما ،ثم حسناً، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 رئيسوجرى خلع  الحكومةتغيرت  .أيضاً شيوعية غيردول  فييجري  الشيء نفس .معيباً كان رتشيف،وخ المركز، ألنمن عملهم 

 البلدان في حدثما ي األخرى؟ السياسية ةظمنواأل الروسية الشيوعية بين الحقيقي ختالف اال هوما ذن ا.مهمت الرئيسو الوزراء

 أخبرناه موسكو، جامعةمن  كوتوفسكاي األستاذ مع مناكلت عندما .مختلف اسم لكن يطلق عليه أيضاً روسيا في حدثي األخرى

 .امن كالمنا هذ ندهشا .يم ضرورةالتسللكن  لينين، أو كِْرشَْنسواء لـ :بوجوب التسليم

 ةجتماعي االبنيةال والثقافة خصائصهي التي تقرر قتصادي  االنتاج االوسائلبأن  ريخاالت دراسةبعد  ماركس ستنتجا :شْۤياَمسونَْدَر

 .الناس أفكار وحتى

 قتصادي؟ االنتاج االفي جداًة  المتقدمأمريكا مثل بلدان في جتماعياالضطراب اال كلما هو تعليله ل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .طبقة على يد طبقة اخرى ستغالل اعلى عتمدها تألن قتصادي االنتاج االمن ةمنحطصورة  الرأسماليةبأن  يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 يعطي كان .هنصبم يستغل كان ألنه السلطة من طرد رتشيفوخ .أيضاً الشيوعية الدول في ستغاللا هناك لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .وصهره بنه إلى االكبيرة الحكومة مناصب

 .المذهب نع ينحرف كان :شْۤياَمسونَْدَر

 لكي و أن يكون الشخص في الصدارة كاملالمطلوب ه ؟انحراف الزعماء محتمالدام ما  الكماليتحقق  كيف لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .سيستمر الفساد!  هو نفع تغيير هذا أو ذاكذا كان القادة ناقصين جميعاً فما ايكون امالءه صحيحاً وإال

 .نحراف ادون ماركس فلسفة زاولهو الذي  المثالي الزعيمبأن  المفترض :شْۤياَمسونَْدَر

من وجود طبقة إلدارة الحكومة وطبقة  بد ال .فاشل الطبقي مجتمعب قتراحه ا!أيضاً قاصرة ماركس فلسفة لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

انه ":سيقول لنفسه ؟داري ابرؤية سواه في منصب كنّاسيجب أن يرضى ال لماذا الطبقي؟ مجتمع هناك يكون كيف .الشوارع لكناسة

 انا اجلس في كرسي :كِْرشَْنحركة ذكر  فيأنا السيد المطاع  ."هكرسي في بارتياحهو  يجلس بينما ارعوالشعلى كناسة  يجبرني

 يجب أن . تلك العقلية ضرورية.قتداء به اال يمكنكم كامالاًماذا؟ ألنكم ترون شخص ل. وخير الطعامزهوروانتم تقدمون لي اكاليل ال

 اين هو ذاك ." لنجعله يتصدرنا وسنسجد له ونعمل بدور خدمه.نعم، هنا شخص كامل":القولمن يتمكن كل فرد في المجتمع 

 الشخص الكامل في البلدان الشيوعية؟

 .جل كامل رلينينبأن  الروس عييد :شْۤياَمسونَْدَر

 خر اآلكمال هو الما .القيصر حكومة أسقط هبأن كان الوحيد لينين كمال .لينين سير على خطىي أحد ال لكن لينين؟ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 الحكومةال تستطيع  .الحزن يخيم عليهم .موسكو في الناس درست .لينينبالسعادة بمجرد مطالعة كتب  الناسال يشعر  ؟الذي أظهره

 .المركز فيكامل  رجل ،كمال هناك يكن مالمالطبقي  مجتمعال يمكن اقامة  .صطناعي ابشكل سعداءليصبحوا  مجبارها



 المديريعادل  الكنّاس .المطلق التي نرى فيها عمالنا ومدراءنا من الوجه نفسها ريقةبالط والمدراء الالعم يرون ربما :شْۤياَمسونَْدَر

 .ن كل مواطن يخدم الدولةأل

 في الكمال حساسا .شعبلى كامل لرضتعط الدولة  مالم دنيا وطبقات علىستبقى الفروقات قائمة بين طبقات ا لكن :ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَل

 .الروسية دولةال في ناقص المركز

 .اإلنسان حالة لتحسين المادية السلع نتاج اهدفهم :شْۤياَمسونَْدَر

 الشباب . باإلستياءونشعريالناس  زال لكن ما العالم في قارنال ي أمريكا في قتصادي االجنتا اال!الفائدة عديم ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لديه ضرورات . غير مقصود للطعام فقطاإلنسان .لن يرضى احد .نتاجية سترضي الجميع االمن الغباء الظن ان زيادة .شونمشو

  ال يتطلبون أي شيء.چايُّو بصمت في الغابات ويمارسون الـ في الهند، يجلس عدد كبير من البشر بمفردهم.فكرية وثقافية وروحية

 يسخرونفس ،رزاألاكياس  من نيمئت، سأعطيكم يُّوچيةرياضاتهم الـ عنيتم تخل إذا":لو قال لهم احد نتاج؟ االةدازيسترضيهم  كيفف

نتاج أو المجاعة بل  االقيقية ال تعتمد على السعادة الح. الجميع هو تفكير بهائمينتاج سيرض االالتفكير بأن مجرد زيادة .هقتراح امن

 ال تفهم األم .ليه اذا كان الطفل يبكي وكانت امه تجهل سبب بكاءه، فلن يتوقف بمجرد تقديم بعض الحليب ا للمثال،.على الطمأنينة

ستياء  االالسبب الوحيد لحالةقتصادية القليلة ليست  االنتاجية اال كذا،. سبب بكاء طفلها وتحاول ارضاعه لكنه يواصل البكاءأحياناً

نتاج وفير لكل شيء ومع  ا المثال العملي هو اميركا حيث يوجد. ثمة اسباب عديدة لإلستياء. هذا سخيف.في جامعة البشرالسائدة 

 قتصادية لن تجعل االنتاجية اال مجرد زيادة.الك . انهم يعانون حالة من الحيرة واإلستياء.خنافسذلك يشكل الشباب جماعات 

 . ربما راودته تلك الفكرة ألنه من بلد كان اهله يعانون المجاعة. علم ماركس قاصر. يشعر بالرضىاإلنسان

 .سعداء ناسال يجعل لن هبمفرد المادية السلع نتاج ا.ذلك شهدنا اآلن نعم، :شْۤياَمسونَْدَر

  هو المتمتعاهللا :ْبهَچڤَْد چۤيتاوارد في  الفهم كاذ .الروحي الفهم من صدرت الحقيقية السعادةبأن  يعرفون ال ألنهم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 جسمنا، فيللمثال،  .عاملالمتمتع وال :نشيئاال انهذال بد من وجود  .العم  جميعنا.بالفعل عينتلسنا متم .الوجود ومالك األعلى

 في موجود ذاه .عاملآخر ومن وجود متمتع  دائماًال بد  :طبيعي النظام لذا، هذا .العمسائر اعضاء الجسم و هي المتمتعة المعدة

 ذلكيجلس  لماذا الطبقي، مجتمع اهذكان  إذا":الالعميقول  .روسيا  فيالوالعم المدراء بيندائم  نزاعثمة  .أيضاً الرأسمالي النظام

 أو المدراء من من وجود فئة بد ال .تفاديها محالو المعضلة، هذه تفاديعن  الروسقصر  .عمل؟بال ويأمرنا بارتياح الرجل

كل من المدراء بها يجاد وسيلة بالتي يشعر  اهو حقاً الطبقي مجتمعخلق ل ةالوحيد ةلذا، الطريق .العّمال من ىآخرن وفئة يالمتمتع

 إلى فوراً للمثال، عند شعور المعدة بالجوع، وحالما ترى العين بعض الطعام فسيقول الدماغ .والعمال بسعادة متساوية

وترضى العين وترضى فوراً المعدة  إلى  يتوجه الطعام. ثم يأمر اليد بإلتقاط الطعام ووضعه في الفم."هناك إلى ااذهب":الرجلين

 . حالما تشعر المعدة بالرضىالرجل وترضى اليد

 .لشيوعية بمثابة المثل الكامل لهذا يستعمل ماركسكان  لكن :شْۤياَمسونَْدَر

 .الحقيقية المعدة فكتشا اأهمل لكنه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .المادية المعدةمعدته هي  :شْۤياَمسونَْدَر

 في وأرواحنا عقولنا وأدمغتنا إلطعام المادة نالدي .مرضاتها متعذر ثانية؛ الشعور بالجوع اودتع المادية المعدة لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .)ْپَرساَده-ڤَتَْچْپَرساداد ْبَه ياسيا(ضى السيد الروحي  من ركِْرشَْن ورضى كِْرشَْن رضى الجميع من رضى .كِْرشَْنحركة ذكر 

قادرة على  الشيوعية الدولكانت  ذا اسنقبل بمجتمع الطبقي مثيل الطريقة، نفس ب.جميعكم تطلبون رضى سيدكم الروحي، لكلذ

 .المركز في كِْرشَْنون يك عندماممكن فقط  الطبقيال مجتمع ال.لا لكن هذا مح. رضاه رضى جميع الشعوبيحققالمجيء بمستبد 

 لعامليمكن لو طريقه،عمل بي أن لتاجرويمكن ل يقه،عمل بطري أن المديرويستطيع  ،هفكر أن يعمل بطريقلمايستطيع  ،كِْرشَْن ىلرض

 . بحقالطبقيال مجتمعهو ال اهذ .طريقهعمل بي أن

 ة؟دولال أّي ، عينهالمركزي الغرضفي سبيل  البشرفئات  جميع ساهمت حيث الشيوعية الدولة عنكيف يختلف هذا  :شْۤياَمسونَْدَر

لن  ملكنه لمساهمة،على ا ايجبروقد  .ةكانت غير كامل ذاا ةدولال بالمساهمة في أحد لن يرضى هو ختالف اال:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ىلرضكامل  إنسجامب عملت دماغ والسيقان والاأليدي المثال، سبيل على .المركز فيدولة كاملة  هناك كنت لم مايتطوعوا بالمساهمة 

يكن عند  لم ماالطبقي  مجتمع مكانية اهناك ليس لذا، .المعدة إرضاءب ها ستشارك بالطاقة المتولدةبأنعلمها اليقين ل لماذا؟ .المعدة

 .البالد زعيمكامل بال يمان االمن النوع هذا الناس

 .بالمقابل عسيتمتف المركزي، لصندوقا في العامل ساهم ذا اهبأن نوالشيوعي ريفس :شْۤياَمسونَْدَر

 .ى تامرض على سيحصل هبإن يمان اعنده يكونلن  ألنه بحماس يعمل لنف المركز، في نقصا ىأر ذا الكن نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .دائماًى استياء العمال لذا، سيبق .مستحيل كاة ذدولال كمال



 .بونهيسب األجانببأن  الناس يخبرونو ستياء االهذا على الدعاة يلعب :شْۤياَمسونَْدَر

 سيدكبأن كنت راضياً  ذاا هل سيؤثر الغرباء فيك .حقاً ينضار ذاا الناس  فيالغرباءؤثر ي أن يمكن ال لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟الوجهة الصحيحةفي كامل، بأنه يوجهك  الروحي

 .ال :شْۤياَمسونَْدَر

 .ةمثالي تكون لن الشيوعية الدولة ألنالطبقي  مجتمع مكانية اهناك ليس :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 العصور وفي الرومانية، األوقات في اليونانية، األوقات فينتاجية كانت مطلوبة  االبأن ويرى ريخاتال ماركس يفحص :شْۤياَمسونَْدَر

 .الوسطى

 اًعدد قتل .هءأعدا جميع قتلبمجرد  السلطة في ستالين جوزيف بقى .العاملة الطبقة -عبيدال يخلقون الروسكما ان  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ومع ذلك، كان يحتل منصب المستبد وكان  . حتماًقاصراً كان .األعظم المجرمبيعرفه  ريخاالت ن ادرجة إلى الرجال من كبيراً

 .طاعته على الشعب مجبراً

 .شجبه أتباعه :شْۤياَمسونَْدَر

من  بد وال مدراء، من وجود بّد ال زعيم، من وجود بد الالمراد ان  .أيضاً أتباعهجب شجب ي لكن ذلكال بأس ب :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .فروقالحد ينسيهم  إلى ى البالغرضبال شخص كليجب ان يشعر  لكن ،مجتمع في كل العموجود 

 .حسدغياب ال :شْۤياَمسونَْدَر

 .الفائدة عديمة ماركس لذا، نظريات .المادي العالم في ممكناً ليس الكمال ذلك لكن .حسد ال آه، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . عبيداًالهمعم منجعلون ي أيضاً الرأسماليون األخرى، الناحية من لكن :شْۤياَمسونَْدَر

 .المركز كِْرشَْن اجعلو ذا االمشاكل ستنحل جميع لكن .مادي نشاط هناك حيثمانقص  هناك يكون أن بد ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نتاج؟ االوسائل ظمين نظام أّيحنمي في اإلستغالل بأن  تقول هل :سونَْدَرشْۤياَم

 .ستغالل االالمادية تعني العقلية! بالتأكيد بالتأكيد، نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟الحل ماثم  :شْۤياَمسونَْدَر

 !كِْرشَْنذكر  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هذا؟وكيف  :شْۤياَمسونَْدَر

 :)١٤\٣١\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما جاء في شخص كلسيرضى  عندئذ .هصالحل واعمل المركز ،كِْرشَْناجعل  :پاَدْپَرْبهوشْرۤيَل 

 نيِشتْشَِنَن-ياتْها تَُروْر مّوَل

 َپشاكْهاهْبهوُجو-ْسكَنْْدَهى-تَتْْپيانْتي تِْر

 ناْمۤياَپهاَرتْشَ تْشَ ياتِْهنْْدريْپرانُو

 ۤياتْشْيوِتْجڤاْرَهنَْم أَسْرڤَ تَتْهاي

عبادة الرب بالخدمة التتيمية ترضي المالئكة اطرافه، كما ان ري اصل الشجرة بالماء يغذي جذعها وفروعها واغصانها وكما ان "

 ."امداد المعدة بالطعام يغذي الحواس واالطراف

 لذا، هذه هي . تعني عبادةْجۤيا ا وكلمةشَْنكِْر تعني أتْشْيوتَ كلمة .أتْشْيوِتْجۤيابواسطة  شخص كليمكن تحقيق رضى  ،على هذا النحو

 اآلن، انت . تخلو من الطبقاتكِْرشَْن حركة ذكر .المركز وافعل كل شيء لصالحه) اهللا (كِْرشَْن اجعل :معادلة المجتمع الالطبقي

 . وسيدك الروحيكِْرشَْن نما تفعله لصالح العلمك بأن كل ما تفعلهفوراً  منك غسل الصحون فستفعل ذلك طلبتذا  اتكتب فلسفة لكن

نما يقضى على الصعيد المطلق سواء  اكِْرشَْنفي ذكر كل ما يقضى كن للكل عمل قيمة مختلفة بإختالف العمل في العالم المادي 

 المجتمع . ذاك هو المجتمع بدون طبقات.كِْرشَْنغسلت الصحون أو كتبت الكتب أو عبدت نصب الرب، القيمة هي هي ألنك تخدم 

، البعض رعيان صبيان والبعض ابقار والبعض اشجار والبعض آباء والبعض ڤِْرنْداڤََن في . بالفعلڤِْرنْداڤََنبقي الكامل هو الالط

 ويفهمون وسيلة كِْرشَْنعندما يعي الجميع بـسيتحقق المجتمع الالطبقي  . وكل فرد راض بمجرد حبهكِْرشَْنامهات لكن المركز هو 

 .حبه وإال هذا محال

 أليست لدينا الفكرة عينها في .نتاج وإلغاء الملكية الخاصة االالملكية العامة لوسائلا":هو للشيوعية ماركس تعريف :اَمسونَْدَرشْۤي

 .أيضاً ةخاصال ملكيةال ألغينا ."يكلم شيء ال":نقولكما  ؟كِْرشَْنحركة ذكر 

ذا  ا للمثال،.متداد لألنا الكن الدولة مجرد .ملك الدولة شيءعني أن كل  فإنه ي."شيئاًاملك  ال":الشيوعيفيما ينادي  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 غاندي الذي ضحى بالكثير من اجل مامهات ." لنفسي بل اطلب اشياء كثيرة ألطفاليشيئاًال اطلب :رب عائلة ما، فقد اقولأنا كنت 

 لذلك، تلك الوطنية ."الح، انا اقوم بعمل وطنيأنا رجل بالغ الص":أيضاًنكليز من الهند، كان يفكر على هذا النحو  االاخراج



، كل شيء ملك شيئاًال املك ":التغيير الحقيقي عند قولنايحدث  . النوعية عينها.لألناالمزعومة أو الشيوعية المزعومة مجرد امتداد 

 .فعلي أمر  ذاك." لذلك، ينبغي لي بذل كل شيء في خدمته.كِْرشَْناهللا، 

 .الالعمعلى حساب  تعيش طفيليات الرأسماليينبأن  اركسم يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 يشعرون عموماً الموالع كبيرة، رواتب تقاضوني المدراء :أيضاًال العمعلى حساب  يعيشون الشيوعيين لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

بأن اهللا هو المتمتع  شخص كليقبل  لم ما سيبقى النزاع قائماً .فأكثرملحد تزداد أكثر ال مجتمعهممتاعب  الحقيقة، في .باإلستياء

هو المتمتع  اهللاعدم قبول احدهما بأن ل والرأسماليين الشيوعيين ينفرق ب هناك ليس ،من منظور اكبر .ه لخادمأنه مجرد و الوحيد

 . بالفعلاهللا ملك شيء بل كل نيالرأسمالي أو نيالشيوعي إلى تعود ملكية ال .العظيم والمالك العظيم

 .السلع إلنتاج ةضرورية غير الرأسماليبأن و ستغالل اجني األرباحبأن  يقول .الربح هملتحقيق نيالرأسمالي ماركس يدين :َرشْۤياَمسونَْد

 .رأسماليال مأ شيوعيعند ال سواء ،ستغاللية موجودة على الدوام االنزعةال لكن خاطئ، يكون قد رباحاألتحقيق  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

يصابوا بالجفاف لقصورهم عن امتصاص لذا،  .صقارال البرد بسبب الشتاء فصل أثناءالبعوض ال يخرج بأن  البنغال فييقال 

هذه هي  .حتى الشبع دمه متصتوفوراً  شخصال عضفت الصيف، فصليطل  حالما لخروجا فرصةتتاح للبعوض  لكن .الدماء

 أو الشتاء فصل في اًشيوعي نتكأ سواءاآلخرين  لستغالا نزعتك هي .اإلثراءو اآلخرين ستغالل ا:المادي العالم هذا في عقليتنا

 .في القلب اتغييرحدث ي لم ما ستغالل االهذا سيستمرو الصيف فصل في اًرأسمالي

 فورد هنري .رأسمالي يصبح أنب السعيد هحظانتفع بو هامالك أصبحثم  المال بعض كسبكان ي طاحونة املمرة عذات كنت اعرف 

 ستغالل انزعة لذا، . المثيلةالحاالت من الكثير هناك .رأسمالي يصبح أنب الفرصة على حصل لكنه ،صبي ساعي كان .آخر مثال

 مجتمع إلى يل معنى لتحويل المجتمع الرأسماال .أقل أو أعظم درجة إلى البشرية الطبيعة في ة الوجوددائماإلثراء و اآلخرين

يمكن للدولة  .تميزال وبعض عجاب االبعض والربح بعضطلب ي شخص كل أن تعني المادية الحياة .العقلية هذهتتغير  مالم شيوعي

 .لامح ذاه ال،يمكن للدولة تغيير رأي كل مواطن بالقوة؟  هل متى؟ إلى لكن ،بواسطة التهديدات ه النزعةهذ كبحشعب على ال راجبا

 .سخيف ماركس حاقترا لذا،

 .بالتوجيه الجبري سالنا عقولبإمكانية تغيير  ماركسعتقد ي :شْۤياَمسونَْدَر

لدينا الطريقة الحقيقية لتغيير  . فماذا يقال عن رجل ناضج متعلمبالقوة طفلقناع  احتىال يمكن  .غير ممكن ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .لقلب من الرغبات الماديةي انق هذه العملية ت.ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-تِْشتُو :)١٢\٢٠ آنْتْيا-ت.ت (َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى تسبيح :اإلنسانعقول 

الذي كان على جانب كبير  املةصبي من الطبقة الع مع مناكلت .أخرى ثورة ينتظرون هم ان.لقد شهدنا الناس في موسكو غير سعداء

 .يغلي رزاأل كلأن  تفهمسفكانت حارة  وإذا ،هطبخ عند أصابعك بين اوتضغطه رزاألمن  واحدة ةحب تأخذ أن كيمكن .حزنمن ال

 األستاذ مع بالكالم أيضاً أخرى أفكار ندناع تتبلوران  يمكن .الولد ذلك نةعي من الروسي الشعب وضع نفهم أن يمكن ،هكذا

 جداً كئيبة روسيا في الحالة .كل شيء يهلك بهالك الجسمبأن  قال! يا لمدى حماقته .موسكو جامعةفي  ياتالهند قسم من كوتوفسكاي

ما يكفينا من  لم نستطع شراء لكن ، كثيرةأشياء حوليمكنهم التنظير  .اطنينالمو نةعي صبيال ذلكان ك وإذا ،كان هذا مقدار علمه ذاا

لو لم يتبرع  وعكنا متنا من الج .رديئة نوعية من الحليبكان و رزأ أو فاكهة  أوخضارلم نجد  .موسكو في حتى الخضار والفاكهة

 .الكحولي والمشروب اللحممن ال تتألف سوى  الروس حمية بدت .دراسي المحترم ببعض العدس واألرزذاك الم

 عالوة يستلم أو الدولة هدمجت مصنعه في الوحدات أكثر ينتج الذي العامل .هذا مالعا الربح دافع على الشيوعيون يلعب :شْۤياَمسونَْدَر

 .صغيرة

  لماذا ينبغي ان يحصل على عالوة؟:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .بجد لعملعلى ا الحافز بعض إلعطائه :شْۤياَمسونَْدَر

 جيدة الروسية الشيوعية الفكرة هذه .ربح قيحقتو اآلخرينالسيطرة على  إلى نزعته رضاء اكباره يرشونه لمجرد :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هذه القضاء على ةدولال تستطيع ال .الربح مطلب كل فرد ألن لامح ذلك لكن .ربح أّي يريدون ال المواطنينشريطة أن  ،جداً

 .بالقوة أوالنزعة سواء بسن القوانين 

 .ةدولال أيدي فينقل و إتصاالتمال ومن حصر كل شيء  الشيوعيونيحاول  :شْۤياَمسونَْدَر

كما فعل  المركزية الحكومة أعضاءسينهبه ف ،مركزياً الثروة كليتم حصر  حالما ؟نفع في هذاالما هو  لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ومع ذلك، جميع  .ماركس لنظرياتطبقاً  بالدهم الروس نظّم .ستغالل االنزعةدون تقويم  الفائدة عديمة أفكار اهكل هذه .رتشيفوخ

 ؟ تلكالغش نزعة إلصالح برنامجهم أين .نيالغشاشمن  زعمائهم

 .اًتلقائي ريستتغ الفاسدة العقلية  انيعتقدون ذلك، وبعد .أوالً جتماعي االوضعال ريغيهو ت برنامجهم :شْۤياَمسونَْدَر

 .أخرى ثورةصورة ب فعل رد ببساطة بسيسب القمع هذا مثل .لامح :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 



 ؟تلقائياً ةجتماعي االبنيةال في رييتغيليه  ذلك وبعد أوال، الناس عقليةوجوب تغيير  إلى لمحت هل :شْۤياَمسونَْدَر

 .اًحق طوباوي هراء الفكرة هذه .على قبول ملكية الدولة مجمل الشعوب تدريب الزعماءلن يستطيع  لكن .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 وضاعلألطبقاً  التأريخ خالل رتتغي اإلنسان طبيعةبأن  يقول ."يةواقع بشريةال طبيعةلل ليس ":آخر شعار ماركس عند :شْۤياَمسونَْدَر

 .المادية

يتغير  جسمك .تغيرم )َچتَْج (الكوني الخلق هذا في شيء كلصحيح أن  .الحقيقية البشرية الطبيعة يعرف الانه  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نل ؛أيضاً ماركس نظريةالتغيير طال  .جداً متقّدمة فلسفة تليس ههذ .بحرالفي  جامواأل مثل شيء كلالتغيير على يطرأ  .اًيومي

وفقاً صعيد العمل  إلى وسيلة الوصول الناس منعلّ نحن .الروحية طبيعته :غييرال يطرأ عليها الت أساسية طبيعة لإلنسان لكن .دومت

 كِْرشَْن خدمة  فسنواصلاآلن كِْرشَْن خدمة ناحاول ذا ا.كِْرشَْن ةخدميعني  روحياًعمل ال .رييتغال يطرأ عليها ال التي الروحيةلطبيعتهم 

ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْن يقول .)نيتْيا(ي خدمة أزلية ه كِْرشَْن الرب إلى الودية الخدمة لذا، .)طَْهىنَڤايكو(العالم الروحي  إلى عند ذهابنا

 .)پاَسِتىيوكْتَ أو-نيتْيا(تيمي الصفي يعبدني أزلياً  :چۤيتا

 لكن لن يقبل .حمل الشعب على التفكير بصالح الدولة وليس صالحهم عونيتوقثم  ةدولبال هونويستبدل كِْرشَْنيتخلون عن  الشيوعيون

 وجد حالما الذي ستالينما فعل ك لعملا على الناس جبار اهو عمله يمكنهم ما كل . دعهم يطبقونها. هذا محال.بهذه الفكرةالشعب 

 برنامجهم؟ذن، كيف سينجح  االيوم، هناك زال ماعينه  المرض .فوراً حنجرته قطع عارضه،ي ماشخصاً 

 المصنع في اإلنسان بوضع هكذا، .المادية البيئة نتاج  بل انهاهاخاصة ب واقعية لها ليس البشرية الطبيعةأن هي  فكرتهم :شْۤياَمسونَْدَر

 .اتالذ ناكر شخص إلى قدرتهم على تحويلهب يعتقدون العلمي، نجاز االمثل شيءبو على تعريف ذاته بالدولة لهحمو

 تفترس ليه، ايجيء ال حالرب لكن كبير بجد يعمل بأنه يرى عندما . ألن مرضه األساسي هو الحسدأنانيه سيبقى لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 حالما ال رمال الذهب يصبحذهب لكن  إلى  استطيع تحويل الرمالبصفة مالك": يقولالبنغال فييوجد مثل مأثور  .فوراً هتحماس

 .همحزنما ي وهذا األمريكان أو كاألوربيين أغنياء ليسوا همان .عوضال هذا في الروسي الشعب ."اعود مالكاً

 عتقاد بأن الحرب على وشك االز لحمل الشعب علىهي التوجيه المركّ روسيا في السلطاتتستعملها  التي الطرق حدى ا:شْۤياَمسونَْدَر

 ."بالدنا لحماية بجد نعمل يجب أن":نفسهم مما يجعلهم يقولون أللحظة ةأيندالع في اال

االنتيجة ": لنفسهاديتيعاإلنسان االسيقول  .عملهمن  بحر تحقيقكان ال يستطيع  ذاا  عنايته ببلدهاإلنسان يفقدس لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 بأن معاِلال سيرى .لعملل حافزه سيفقدعندئذ،  ." كما يجبعائلتيتوفير الطعام والكساء ل أستطيع ال .م اعملل مأ تعمل سواءهي هي 

 .عتيادي االعامليرتدون مثل ال وأطفاله زوجته وقعه،رفعة م من الرغم على

 .هو أرقى األعمال والعلمي الصناعي العملبأن  ماركس يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 .كافياً ربحاً وايستلم لم مالة دولل لعمل بصدد اوالصناعيون العلماءسيتردد   لكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .اإلنسان حالة لتحسين المادية السلع نتاج ا هوالروسي الهدف ن ا:شْۤياَمسونَْدَر

 اإلنسانفكرة خير  .هو مفهومهم للخير هذا ."معيوافق ت مل إذاحنجرتك  سأقطع":الحقيقة في يعني" اإلنسانخير ":ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نالكن ،وجوب التضحية باألقلية من اجل األكثريةب الواقربما  .سجنال أو قتلتفسيره، واجه الواجه كل من  لكن "ستالين،كانت عند 

 ةمرم بل قديمة أو مموسكو فيلم نجد بنايات حديثة  المثال، سبيل على .ازدهار اوال ةعام سعادةلم تحقق  روسيابأن  شخصيا ناشهد

 .خاطئة قتصادية احوالاعالمات  هذه .شراء حاجياتهمل طويلةصفوف  في فوقمن الو لناسكان ال بد ل ،حالتالموفي  .ءسي بشكل

 .دانته ايجب وهم دينان ال ماركس عتبر ا:شْۤياَمسونَْدَر

 .أيضاً وهم ماركس فلسفة لكن ،وهماً المختلفة الدينية المعتقدات بين نقسامات االربما كانت :ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

 ؟ا فلسفة غير معمول بهاهبأن تعني هل :شْۤياَمسونَْدَر

الدين  استهل َرْهماْبمولى ال األخرى، الناحية من .الروسية الثورة منذ نيالست السنوات في مشّوهة فلسفته صبحتأ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ،وهماً  ليسِڤديالـ دينال .الماضية سنة أللفينالقضاء عليه في ا يحاولون األجانبأن  مع اًسليمما زال و . منذ بدء الخليقةِڤديالـ

 .األقل للهند على ليس

وضع  روح هو كما ،ذي ال قلب لهال العالم قلب والمضطهد تنهدهو  دينال":يقول .الدين حول المشهور ماركس بيان هنا :شْۤياَمسونَْدَر

 ."شعوبال أفيون هان .ال روح له

 قانونه وحق اهللا .اهللا أن الدين هو مسار العمل الذي اعطاه ِڤَدْزتقول الـ .خاطئ تعريفه .دين اليةهما يعرف ال انه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ْدَهْرَماْن -ڤََسْر( هذا هو الدين . التسليم هللا:)٦٦\١٨ (ۤيتاْبهَچڤَْد چ في الدين تعريف كِْرشَْن يعطي .وهماً ليساهللا  .أيضاًحق 

 .)ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم 



 الرأسماليين أو ةالبرجوازيبتدعتها الطبقة  اتقنية الدينأن و قتصادي االصراعال من ينتج شيء كلان  ماركس يعتقد :شْۤياَمسونَْدَر

 .الموت بعد أفضل وجودب بوعدهم الثورة نع الجماهيررف لص

 .الحاضر الوقت في والقتل باإلجبار تفرض التي فلسفة خلق نفسه هو :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .دينبه ال يدين الذي ذاته بالشيء مذنب لذا، هو .المستقبلفي أفضل  ستكون األشياءبأن  وعد :شْۤياَمسونَْدَر

 أن حديمكن أل ال .الذي ال نقوى على التخلي عنه طبيعتنا،المالزم من  زء ذاك الجهو دينال ،اًلباغ حناوضا  كما:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 إلى سعىي شخص كل .دينههو  كالذا، ذ .فلسفته بتقديم ية اإلنسانخدمةب يرغب ماركس .الخدمة الدين؟ كاذهو  وما .دينه عن ىيتخل

ة خدمال . جمعاءية اإلنسانخدمة يحاول والمحسن بالده، خدمة يحاول الدولة رجل عائلته، خدمة األبيحاول  .الخدمة بعضقضاء 

إلى سعى ن ننا نحن في حيرة أل.مسيحي مأ مسلم أم هندوسي  أمغاندي مهاتما مأ ستالين مأ ماركس كارلكنت أ سواءعليك  واجبة

 وحده هتوخدم الخدمة ذهه كل عن يللتخبا كِْرشَْن ينصحنا لذا، .الحاضر الوقت في األشياء من والعديد الناس من العديدخدمة 

 :)٦٦\١٨. چ.ب(

 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ

  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپْبْه -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه

 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

 ."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"

لذا،  .الوحيدة لحقيقيةا الخدمةهي  السلع إلنتاج الخدمةبأن  ونيعتقد ،معين حد إلى حتى الرأسماليونو الشيوعيون :شْۤياَمسونَْدَر

 .ملموس شيء أّي ننتج ال ألننا يدينوننا

الطعام  حبوب ينتج ال علياال محكمةال قاضي .رفع علمأ بتعليم ية إلى اإلنسانخدمةؤدي ن نحن نا؟تناد ايمكنهم كيف :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .بالطبعانه يخدم  خدمة؟ ال يقوم بأي بأنه كذليعني  هل . ألف دوالر٣٠ و٢٥تقاضى ما بين وي هكرسي في يجلس  بلالحقل في

 .والعامل الفالح إلى الفضل اءط سوى اعتخدم ليسي ال فإنه الحقول أو المصنع في يدوياً عماليقض الفرد  لم ما هبأنالقائلة  النظرية

 .فالحال فلسفة انها

له  تدفع أنك رغم ل الوزير هذالى خالف ع نعمل نحن":عمال الملك قائال أحد ذات مرة، اشتكى .رهبزوو ملك حول ةقص هناك

 أخذ ."وهوزن الفيل هذا واخذ رجاء":عماله إلى قال الملك .فيال جلبطلب و وزيره الملكعندئذ، استدعى  ؟فما هو السبب .اًكبير اًراتب

 تهمدوع عند "حدث؟ ماذا":الملك سألهم .الحيوان لوزن الكفاية فيه بما اًكبير اًيزانم يجدوا مل ملكنه األسواق، جميع إلى الفيل الالعم

 هل":رهيوز الملكخاطب  عندئذ ."الفيل لوزن الكفاية فيه بما كبير زانمي ديجا انستطيع ال ،موالنا":الالعم أحد اجابهف قصرالإلى 

 ."رطالً ١١٦٥٠ يزن":وقال دقائق بضع خالل عاد  ثمبعيداً الفيل أخذ و."سيدي يا نعم":ير اجابه الوز"الفيل؟ هذا زنأن ت يمكنك

 وزن .الك":الوزير اجاب .!اً كبيراًميزان وجدت هل .؟سرعةال بهذه الفيل وزنت كيف":ة وسأله احدهمدهشبال الالعم اصيب جميع

 بعد المركب في األوزان وضعت .هاالميارتفاع  عالمةدونت و مركب،في  الفيل تأخذ النهر، إلى ذهبت .ليس ممكناًبميزان  فيل

 " اآلن؟الفرق فهمتكم هل":الهعم إلى الملك الق ."الفيل وزنوحصلت على  حتى بلغت ارتفاع الماء المدون ركبالم من الفيلانزال 

 من نصيحةال نأخذ .منهم نصيحة نأخذ ال .رذالءو حمقىسوى  وأتباعه ماركس ليس .رذالءالفطين يملك قوة وليس الحمقى وال

 .ممثله أو كِْرشَْن

 الوهم؟ في الناس إلبقاء شرطة ةقومجرد  يندليس ال، ذن ا:شْۤياَمسونَْدَر

لذا،  .نجحأ خدمتهستكون  أين لميع أحد ال لكن يخدم، شخص كل .دينهو ال كاذ .الروح خدمةيعني  الدين . ال:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 دون المثالي بالمجتمع ىيسم ما بناء الماركسيونيريد  .حقيقيال دينهو ال هذا ."الروحي المجتمع وستخدم خدمني،ا":يقول كِْرشَْن

 .هو أساس الهند  ألن الديناليوم الهند حتىشعوب األرض تبجل  جميع بينما دين،

 .اهللا يخلق اإلنسانبل  اإلنسان يخلق ال اهللابأن  ماركس يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 .قبل أن يفتح فاهقيل ال يعرف اإلنسان  .وأحمق سخيف رذيل بأنه ني القول بناء على كالمهيمكن .أكثر هراء ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .علماءال من الحمقىتبين  ا يمكننمن الكالم لكن المحترمين،ثياب رجل محترم وجلس بين  حمقربما ارتدى األ

 من أساسية حقيقة الثورةبأن  عتقد ا.هعند من بضعة وأضاف ماركس أفكار جميع أيد .ماركس لينين كان تابع نيقوالي :شْۤياَمسونَْدَر

طلق أ التي غيلةشال دكتاتورية إلى روسياأن تقفز  أراد .الشيوعية القفزة نحو ميتقد هبأنو قفزات، في كيتحر التأريخبأن  قال .ريخاالت

 .ريخياالت للتطور النهائية المرحلةعليها 



لن  هألن ،البلشفية الثورة بعد أخرىكثيرة  تثورا تقومس هبأن -بعنايةكالمنا  ةالحظ ويمكنهم م-بثقة القول نايمكن .ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  الفكرية والوصولختلقاتهو التعالي عن كل هذه الم حنااقترا .العقليالصعيد  على اإلنسانيحيا  طالما اتثورالسوى  هناك يكون

 آلنبالرضى التام اأشعر ":َمهاَرَجڤَ ْدْهروكما يقول  .الروحي الصعيد إلى  أحدلصو ذا استنقطع الثورات .الروحي الصعيدإلى 

يصل  لم ما المادي العالم هذا في ثوراتكرر التتس .النهائية الثورةهو  اهللا لذا، وعي .)ياتَْر ناَده نَـ ِڤدميَپَرَم ناَره  (اهللاعند معاينتي 

 .كِْرشَْنذكر اإلنسان إلى 

 .ثورة َهِرى كِْرشَْن :شْۤياَمسونَْدَر

عندما يفهم الحق المطلق سيفهم كل شيء  يبحث عن العلم واإلنسانهو أن ) ٣\١ ْدشَْنيپأو َكذَنْمو (ِڤَدْزوصية الـ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

قتراب من هدف ما، لكنه ال يعلم أن الهدف القطعي هو اإلنسان إلى اال يسعى .)ڤَتيْچۤياتَْم ْبَهڤيڤَْم ڤَْم ِاْچۤياِتى َسْرڤيياْسميْن (العظيم 

 وما ة روحينفسال يعلم أنه ما دام السعادة  إلى ال سبيل . هو اجراء تعديل بالعديد من الثورات الماديةنما إليه ا جل ما يسعى.كِْرشَْن

 كما ال تسعد  ال نسعد بمنأى عن العالم الروحي. نحن مثل السمك خارج الماء.العالم الروحي ويصاحب الروح العظيم إلى لم يرجع

 لكننا تركنا صحبته وسقطنا من العالم الروحي لرغبتنا بالتمتع بهذا كِْرشَْنيم  نحن شقوق من الروح العظ.السمكة سوى في الماء

 يمكننا التنظير .الوطن في العالم الروحي إلى فهم مقامنا الروحي ونرجع إلى ما لم ننهضمطلقاً لن نسعد  لذا، .العالم المادي

 . بصورة دائمة والتاريخ يعيد نفسه األنظمة تتغير.لرجعات ال تنتهي ومع ذلك لن نشهد سوى ثورة تلو ثورة

 إلى  في الطبيعة المادية وأن النبض الداخلي يسبب التاريخ على القفز من ثورةدائمانضان يوجود نقب ماركس يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 .ةجتماعية والسياسي اال يدعي بأن الثورة الشيوعية هي الثورة النهائية ألنها الحل الكامل لجميع التناقضات.اخرى

 طالما النهائية الثورة  هيالشيوعية الفكرة كونيستحيل أن ت .صارت روحية ذا استصبح الفكرة الشيوعية كاملة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .أيضاًفلسفتنا شيوعية  .هذه الخالصة إلى هملوصو عندالشيوعية  الفكرةستكمل  .هللالكن الملك  دولةلنادون بأن الملك لي .ماديةبقيت 

 كِْرشَْن :)٢٩\٥. چ.ب( لم أننع .كِْرشَْنمارس الشيوعية الكاملة ببذل كل شيء لـن كِْرشَْنحركة ذكر  في نالكن ،ملكية الدولةنادون بي

 هالوقبعند كمالها  ايمكن لكن ،ةمبهم اآلنتمارس  كما الشيوعية الفلسفة .)تََپساْم-ْچۤياْبُهوكْتاَرْم يا(هو المتمتع العظيم بثمار كل عمل 

 . عندئذ، ستسعد البشرية.طالق االطالق والصديق على االطالق والمتمتع على اال هو المالك علىكِْرشَْنبأن  ْبهَچڤَْد چۤيتا بخالصة

 في كِْرشَْن كاملة بـأْرجوَنكاملة به كما كانت ثقة  ثقة عنده كونتس فصديقهبصفة  كِْرشَْنال يثق بالدولة اآلن لكن عند قبوله  اإلنسان

 :)٧٨\١٨. چ.ب( كانت في محلها كِْرشَْن وفريقه دل على أن ثقته بـأْرجوَن النصر العظيم الذي حققه .تَْرشْكوروكْميدان 

 وِرشْنَشْڤََره كْيُّوِچاتَْر ي

 ْدَهَره -  ْدَهنوْرُهواتَْر پاْرتْي

 ْريت ْبهۤوويَُّجيْر ڤۤيرتَتَْر شْ

 ْر َمَميْر َمتيتۤيْدْهروڤا ن

 هو هذا .ال ريب بواألخالقية عجازية االوالقوة والنصرالنبال الجليل، يحل الغنى  أْرجوَنالمتصرف العظيم، و كِْرشَْنوجد ي حيث" 

 ."ييرأ

شريطة استعدادهم إلستبدال الدولة  الشيوعية الفكرة نرحب ب.لكان البشر آمنين وناجحين المجتمع، مركز في كِْرشَْن كان لو ،إذن

 . ذاك هو الدين.باهللا

 الفصل الثاني عشر
 نيتشه

 بعد "ميت اهللا "عبارة سّك .يراًبكتأثيراً  الحديثين رينكالمف في عمله رأث اًألماني اًوشاعر اًفيلسوف) ١٩٠٠-١٨٤٤ (فريدريك نيتشه كان

 محاولةفي  )رمينشببإ(عن الرجل الفائق  مفهومه نوالنازياستغل  .المجتمع في اتأثيره فقدت التقليدية المسيحية قيمأن  هكادرا

 .حقاً برمينشي ا هنا هويةشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديوضح  .عدوانهم لتبرير

بالتناسخ من  المادي، الوجودتبقي النفس مرتبطة ب التي األساسية الدفع قوةعلى انها  لفردل" إرادة عمياء "عن روشوبينها مكلت :مريد

لن تستخدم إلخضاع  .رادة االمن مختلف نوعوهي ) ڤيللى تسور َمختِدر (طلب القوة  عن نيتشهفي المقابل، تكلم  .آخر إلى جسم

 لكن ،معظم البشر يحسدون سواهم .والفلسفة الفّنب عنايةو النفسرادة بضبط  اال تتميز هذه.اآلخرين بل للهيمنة على الذات الدونية

بنفضة واحدة كثير  ينفض" الفيلسوف :الخاصة نيتشه كلمات في .رادة وحدها االبقوة الحسد هذا هو تخطي الفيلسوف ،النبيل واجب

 من بنوع هءأعدا ةعانقحتى م هيمكن والحسد، تذمرال الفيلسوفذ ينب عندما ."اآلخرينفي أعماق  نفسه دفنيس كانمن الهوام الذي 

 .مسيحيال حبال



األسفار  فهم طلبي الذي المبتدىء أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في  .مهايأةحياة ال عالمة الحسد .روحية ةقو تدعى هذه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

جعله يكره  وهذا الحسد يوأوامره هللا حتى اإلنسانيحسد  .المادي لعالما هذا فيحسود  شخص كل . يجب أن يخلو من الحسدِڤديةالـ

لكن الحمقى ) آتْشاْرياْز (ِڤَدْز ومع ان هذا ما يقطع به جميع أقطاب الـشخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن مع أن .كِْرشَْنقبول أوامر 

رين يبقى محن س.المهيأةهذا الحسد النفوس يميز  .ناقضة منها أو يستنتجون بعض المعاني المكِْرشَْنما يرفضون أوامر  ا)ْدَهْزمۤو(

رادة الزائفة ما دمنا  االالهرب من الحسد والكبرياء بقوة إلى  ال سبيل.حياة المهايأةتحت وطأة الفتنة الخارجية ما دمنا لم نتحرر من 

كل  إلى بأنه ينظر) ٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في العلي) ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم( جاء وصف الراسخ على صعيد .الصعيد الروحي إلى لم نصل

 .)شوْبهۤوتَِڤشو َسَمه َسْر(فرد بعين واحدة 

رمينش ب ا.فائق وغالباً ما تترجم سوبرمانالنسان إل ا ومعناها الدقيق هو،رمينشب اروحية قوة يمتلك الذي اإلنسان نيتشه يدعو :مريد

درجة أنه قادر على تغيير حياة  إلى قوي هو  .يعتمد على نفسههو شخص منضبط النفس ال يخاف الموت وبسيط ومدرك و

 .هذا مثل نفسه يعتبر ولم يرمينش، ابوصفه ريخيات شخص أّيإلى  نيتشه أشار ما .تصال االاآلخرين بمجرد

 اهللاوصل الفرد بلى عبادته تقام على قدم وساق مع عبادة اهللا وقدرته ع ألن يأصل سوبرمان بصفة چوروـال نقبل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ينفتح  :أيضاًهذا ب َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا قبل .)َرشاَدهْپ-تْڤََچَرشاداْد ْبَهْپ ياياْس (چورو من رحمة الـشخصية اهللا العزيز رحمة .ونعمته

پايا ْپَرساِدى -كِْرشَْن-چورو(اهللا في الوطن الخالد  إلى  ليتسنى للفرد الرجوعچورو والـكِْرشَْنبرحمة باب العلم بالحياة الروحية 

للرواية طبقاً  السوبرمان يوزع العلم العلي .)چورو(نسان بأن يصبح سوبرمان  اكل َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي أمر .)َجۤيب-لَتا-ْبَهكْتي

 إلى م هذا العلم العلييسل سوبرمان .)َپراَپَرْم(ما يدعى السلسلة المريدية  هذا .دون تصرفمدة كما استلمها من كباره بدقة والمعت

 . العلم الذي سلمه اهللا باألصل هوسوبرمان آخر، وهذا

 إلى المسعى فيبرمينش هو رأس هذه الهرمية  ا.قوةجميع البشر يطلبون البأن  ،"تكلم زرادشت هكذا"كتاب  في نيتشه يستنتج :مريد

 يعلم دوماً بأن . أفعاله خالقة وال يحسد سواه. الحميدةتصف بجميع الصفاتابرمينش هو الذي يقدر على قهر شهواته وا، هكذا .لقوةا

 .تقريباً العالم في اهللاشبيه بدرجة أنه  إلى الموت ماثل دوماً وهو متفوق على سواه

بط  بالقادر على ضْسوامّيُچو رۤوَپة الذي وصفه نسكريتي باللغة السْسوامّيُچو أو ْسوامّيبرمينش الحقيقي يدعى  ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هو القادر ْسوامّيُچو الـ.ارتكاب السيئاتاإلنسان إلى  هذه هي القوى الستة التي تدفع .كالمه وعقله وغضبه ولسانه وبطنه وفرجه

قوى اللسان في غاية الشدة  : يقولڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي .على ضبط هذه القوى وال سيما الفرج والبطن واللسان التي يتعذر ضبطها

 وأكل شرب والتدخينال مثل ةسخيفال العادات .)لُوْبَهَميا سودوْرَمتي-ڤا أتيتاَر َمْدْهيى جيْه ( لتشبعتهاشهيات مصطنعةنخلق مونحن 

 نتيجة قصوره عن اإلنسان يموت ال . بالفعلاألشياء هذه إلى حاجة ال .اللسان حوافز بسبباللحوم تتغلل في المجتمع ببساطة 

لهذا السبب، جاء أن من يستطيع  .نغماس االأرفع صعيد دون هذا إلى يستطيع رفع نفسه بل لخمرةا شرب أو اللحوم كل أو أتدخينال

يدعى -ابتداء باللسان-جميع الحواس على السيطرة يستطيع من .أيضاًيمكنه التغلب على دوافع سائر الحواس السيطرة على لسانه 

 .عتيادي انسانإل مستحيل هذا لكن .برمينش ا أو كما يدعوه نيتشهْسوامّيُچو

إرادة "كتاب  في المثال، سبيل على .عبثاً ةقوال طلبي فيالضع لكن ،نسان اكلعند موجود مطلب القوة بأن  نيتشه عتقد ا:مريد

خضاع سواه  اطلب .وألمانيا نفسه على كارثةال وجلب النهاية، في فشل هلكن العالم، منممكن  قدر أكبر خضاع اهتلرطلب  ،"السلطة

 .هافهمالسلطة تلك مضللة أو مساء  وإرادة ،خضاع نفسه إلى اعيالس من بدال

 كلاستخدام الغضب بش وطنيال زعيم يقتضي على الملك أو ال.الغضب قوة على السيطرة هتلر لامثأ ال يستطيع :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

يجب  لكن ،غضبن قد .مناسبةال الحاالت في اقهيطبتو قوانا على نسيطر أن يجب نابأن تََم داَس طْهاكوَرنَُرو َلۤيشْريقول  .صحيح

 ماْدهاي و چايَج على يد ْپَرْبهو انَنْدنيتْۤيعند رؤية تأذي تيمه الحبيب  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا ةثارت ثائر المثال، سبيل على .غضبناضبط 

نتفاع بكل شيء على  االيمكن . شجرة منأكثر تواضعاً من عود قش وأكثر جلداً-ذعان االفي غاية نكون أن يجب نابأن لقن همع ان

 ال الحقيقي سوبرمان لكن ، يطلب السلطةالمادي العالم في كل شخص . وليس للتعظيم الشخصيكِْرشَْنالوجه الصحيح في خدمة 

المادية بل  السلطة تسلمأميركا ليس ل إلى  للمثال، جئت. السلطة لخدمة اهللاستلم، لكنه يّياسۤيَسنّْهو مسكين،  .يطلب السلطة لنفسه

 لكن ليس هذا لتشبعتي . من المنظور الماديحد ما إلى  واصبحت قوياً،كِْرشَْنبرحمة  تتوفر جميع األسباب .كِْرشَْنلنشر ذكر 

 لكن السلطة من اجل تشبعتنا جداًمة  قّيكِْرشَْن الخالصة أن السلطة من اجل خدمة .كِْرشَْنالحسية الشخصية بل كل ذلك لنشر ذكر 

 .مومةالحسية مذ

 بل اآلخرين خضاع ا يقصدال برمينش ابأن حوبوض يقول نيتشهمع أن  برمينش، امدعياً بأنه كان ،نيتشه فلسفة هتلرمسخ  :مريد

 .الدنيوية ضدادلأل خضعي وال شرالو خيرثيل يتخطى الم سوبرمان .ةيخصشال عواطفه خضاعا



 نسان ا عن القتال، كان يفكر مثلأْرجوَنعند تردد  ،ْبهَچڤَْد چۤيتا بداية في .اهللانوب مناب يعلي ألنه  سوبرمان نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .مملكته واغتصباو زوجتهأهانوا و أهانوه همأن مع أعدائه يعذر أْرجوَنكان  .المادية النظر وجهة من جيد هل مؤالالعنف .عتياديا

 باإلحترام على الصعيد جداً يبدو ذلك جدير ."لن اقاتل"-مملكته بأنه من اًألفضل أن يدعهم يتمتعون بكِْرشَْن أمام أْرجوَنتوسل 

لم  قتالمن ال نوعال هذا واضح، بشكل . وقاتلكِْرشَْن أمر أْرجوَن في النهاية، نفذ . شاء القتالكِْرشَْنالمادي لكن ليس روحياً ألن 

 . سلطته لخدمة اهللاخدامبإست  سوبرمانأْرجوَن، اصبح لذا .كِْرشَْن لخدمةبل  الشخصييكن للتعظيم 

 الهندوسملة معا خصوصا ،الطبقي الهندوسي نظامالولعدمية البوذيين  تهكراهيعن  نيتشهاعرب  الدين، نع كتاباته في :مريد

 .نجاسلأل

 َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا  عرض.نجاس اال الصحيح ال يذكرِڤديالدين الـ .بقيينالط هنودسعلى يد ال الحقابتداع  ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

َهريداَس  شخصياً أن َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا  أشار .سالمية ا الذي ولد في عائلةَهريداَس طْهاكوَرأنجاس مزعومين مثل  بقبول نظامه

 ألنه َچناتَْهىَج الرب هيكل ال يدخل َهريداَس طْهاكوَر كان .بهمع أن المجتمع الهندوسي لم يقبل   مقاماًكان أرفع الجميع طْهاكوَر

 في كِْرشَْن يقول .حدأ يقضي بوجوب عدم حسد ِڤدي المبدأ الـ. يومياًَهريداَس زار َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا لكن .شاء عدم خلق بلبلة

 :)٣٢\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 ايتْشْرياپايپاْرتَْهى ڤْي  ِهْمما

 اهينَويُّ -وه پاَپ يْسي پٱى ي

 ْسْدرا تَتْها شۤوْساۤييشْ ڤايُّويْستْر

 ْميتَچ ْمَپراي انْتي ۤيپٱِتى 

التيم  ،لذا ."خيرالمصير اال إلى نهم يرتقون، فإالً وضيعة؛ نساء أم تجاراً أم عمادةمن وال وان كانأ وي بون يلوذمن، ان ْپِرتْها ابن يا"

نسان  ا كل.شاْستَْرْزفي الـأي ذكر لألنجاس  ال يرد .اهللا في الدار الباقية حتى ولو كان من مواليد عائلة وضيعة إلى مؤهل للرجوع

 .اهللا شريطة توفر المؤهالت الروحية الضرورية إلى  والرجوعكِْرشَْنمؤهل لممارسة ذكر 

 جميع رفضلذلك،  .عليال العالم إلى باذهال قيمةعلى  تشديدالعند  العالم هذاعر باإلمتعاض من ش سي اإلنسانأن نيتشه عتقد ا:مريد

 .شخصياً الرسمية األديان

 م ال، لكنكان يدرك ذلك أ نيتشهن كان  الم مانع ال .)تَْمڤَدوْهكْهالَياْم أشا (معاناةبمكان  المادي العالم هذاوصف  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 العلم وجه اهللا هو . للنفس صفات الرب عينها بوصفها شق منه. اذا فهم النفس بالفعلسيمكنه الفهم أن هذا العالم المادي مكان معاناة

 الحياة  لكن علمها البهيج الباقي غائب في.ولألحياء في العالم الروحي الطبيعة عينها) ىَرَهْچي و آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(والبهجة الباقية 

 بدال من تعلم بغض الوجود المادي )َچَمتََمسي ما ْجيُّوتيْر ( إليه  بفهم العالم الروحي وطلب الرجوعِڤَدْز لذلك، تأمرنا الـ.المادية

 لنافضل من األ .العالم الروحي هو ملكوت النور، وهذا العالم المادي هو ملكوت الظلمة .)ڤَْرتَِتىڤا نيَپَرْم ْدِرشْطْ(نبذه  إلى والسعي

 .نورال وتملك إلى الرجوعو ةالظلم عالم تفاديوسيلة  تعلّما بعنسرا ماكل

 بغرائزهم همكفاح إلى هذا نسب .رجال بضعةعدد كبير من العظماء من بين  جوخر هوأدهش ،كثيراً باليونانيين نيتشه تأثّر :مريد

بأن نيتشه  عتقد ا،هكذا .مناسبةال جراءات االليوم بعونحتى ا نياآلخرخطون سيت عظماء أفرادأنه يمكن تربية  عتقداو رة،الشري

 . دون سواه هذا هو الواجب الوحيد.عظماءالبصورة مستديمة إلنتاج  تجاهد أن يجب البشرية

 اًظيميكون الفرد عو  تعني علمِڤَدكلمة  .اهللاحقق ي عندماال  اةأصيل عظمتهال تكن  لكن ،يطلب العظمة شخص كل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

من يعرف  .الذات إلدراك مختلفة سبل هناك .ْبهَچڤَْد چۤيتالما جاء في طبقاً  غرض العلم هو اهللا أو الذات .ِڤَدْزالـ عندما يلم بدروس

جاء في  ، بهذه الطريقة.الشمسفي ضوء  شيءنتبين كل  .الشمسب يقارن اهللا .في جميع األحوال اهللانفسه يعرف اهللا ألننا شقوق من 

 . تعني بهيجَرَسنّاتْماْپ كلمة .)َرَسنّاتْماْپه ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم (تلقائياً ثم نفوز بالبهجة الباقية ."بفهم اهللا نفهم كل شيء":)٣\١ (ْدشَْنيپوأَك ذَنْمو

الرب ى  إل تبدأ الخدمة الحقيقية.ألن كل فرد شق من الرب العظيم) شوْبهۤوتَ-شوِڤَسَمه َسْر(حينئذ، يمكننا أن نرى أن كل فرد مثلنا 

 .ونبلغ صعيد العلم والبهجة الباقيةعند هذه النقطة 

اً نسان اهمأعظم حتى ، وجدتفي الواقع .الجميع متشابهون":يكتب .اآلنبالقول بأن سوبرمان لم يوجد حتى  اًتوكيدي نيتشه كان :مريد

 اإلنسان خدمستا ذا االحاضر الوقت في كنمم رمينشب اأن وجود نيتشهعتقد  ا.شأ من منظور داروينيني السوبرمانكما ان  ."أيضاً

 دون برمينش ايمكن وجود كيف لكن ."السوبرمانبأن يحيا  نرغب ،اآلن .اآللهة جميع تاتم":كتب .والطبيعية الروحية طاقاتهجميع 

 الروحية؟ لطاقاتهغرض 

هو رأس  اهللا .أيضاًشخص  والسوبرمان شخص، ميالعظ حيال .ظيمالع الشخص خدمةب نانشغلا ذا اسوبرمان نصبح :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 كل يشاء أن يصبح كِْرشَْن .ميالعظ حيال أوامر تنفيذ سوى عمل سوبرمانلدى الليس  .) نيتّْياناْم تِْشتَناناْمويُّنيتْ (الشخصياتجميع 



وف احررك من س . اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي:)٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في  يأمر،لذا .سوبرمان شخص

 يظن .استطعنا فهم هذا األمر والعمل به ذا انحن سوبرمانات .) ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا -َسْرڤَ( تخف ال .كل ذنوبك

 حالما سوبرمانالفرد سيصبح   لكن،"؟التسليم إلى لذي يدعوني فما ابنفسي شيءأي  علاستطيع فودي استقاللي ل":عتيادياإلنسان اال

َبهّوناْم َجنَْمناْم (هذا الوعي بعد والدات غزيرة يتحقق  . هو واجبه الوحيد دون سواه في هذا العالم الماديكِْرشَْنيدرك ان التسليم لـ

 . يصبح سوبرمان حال تسليمه. كثيرةاًأعمار تحقيقه بعد تحقيق العلم التام الذي يستغرق كِْرشَْن يسلم الفرد لـ.)أنِْتى

نسان  اعلى ستحيلي أال لكن" دعائم "يرفض أخرى، بكلمة .بنفسه سوبرمان عن خارجي شيء على عتماد االنيتشه يرفض :مريد

 ؟اهللا على عتماد ادون الرصيف ذلك إلى نفسه رفع

 عدد هناك .)ماۤيا(الوهم  مالء اعلى تعتمدس الوإ ،هتابع تكون أن يجب ."لي افوض أمرك":كِْرشَْن، يقول لذا .بالطبع :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 كاملةال األوامر على نعتمد أن يجب لكن الخاصة، العبثية أفكارهم على أو اآلخرين على يعتمدون الذي ةوالسياس الفالسفة من كبير

 .اهللا أوامرالعمل ب اختارت ذا ا)ينشبرمإ( أصيل سوبرمان صبحت . واستقاللها محالتابعةنفس  كل أن الحقيقة .هللا

 .بدو كما يهللاعتماد على ا ادون جهودهمب نفسه يرفع الذي يُّوچّي َهطَْهىمثل  بدوي نيتشهالذي تصوره  سوبرمان :مريد

 .اهللاار ص بأنهقوى التصرف في الطبيعة المادية، يظن  بعض على يُّوچّي َهطَْهى يحصل حالما .في الظاهر نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تحصيل بعض القوى الباطنية بالممارسة أو حظوة اهللا لكن تلك يُّوچّيربما استطاع الـ .رباً أحد إلستحالة صيرورة آخر، خطأ هذا

  منآخر وهم هذا لكن ،يُّوچا َهطَْهى أو التأملفضل ظنون أنهم سيعادلون اهللا بي نمم الكثير هناك .يصير اهللالقوى ليست كافية ل

 ."بنفسك اهللا يرتص أن كيمكن اهللا؟ على عتمدت لماذا":دائماً قول تماۤيا .اۤيام مالءا

 الذي قضى كفارات وپشيياكَنْهيَرحد ما  إلى الذي تصوره يشبه سوبرمان بمعنى، .نيتشه فلسفةهو مدار  ستقالل االأن يبدو :مريد

 .تهرياضا عند رؤية قساوة دكثيرة لكسب الخلود والذي جعل المالئكة ترتع

 .المثابرة على كسب السلطة المادية والسيطرة على اآلخرين ليس جيداً الحقيقة، في .مكر اهللا به النهاية وفي نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 المرور اإلنسان واجب من ليس .المخلصين األتباع من العديد ويكسب تلقائياً سوبرمانفسيصير  هللا، امؤمن اخادم أحد صبحا ذاا

 .واحدة تقان كل شيء دفعة ايمكنة، بل برياضات شاق

 ؟ماذا عن ضبط الحواسو :مريد

 .الملك العظيم أو مطلقاً أنه صار اهللا توهم لكنه ال يتلقائياًصار الفرد تيم الرب فسيضبط حواسه  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .سيعاد خلقه مرات كثيرة لكون،ا ذاهالك هأي بعد -أبدي تكرارما يدعى ب آمن .نيتشهحول  واحدة أخيرة نقطة :مريد

 ڤاْبهۤوتَا ڤْبهۤوتَ( يجري خلق هذا العالم المادي ويحفظ ألجل محدد ثم تنحل تراكيبه :)١٩\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 في ِڤدي يوحى العلم الـ.ألزلية هللا التي تودع فيه لتحقيق قوامها بصفة الخادمة االمهيأةللنفوس  المادي العالم هذا خلق .)َرلّيياِتىْپ

شوَك  إلى ڤَاَس ِدۤيڤْ إلى ناَرَد ومن ناَرَد إلى ْبَرْهما المخلوق األول وينشره خالل السلسلة المريدية التي تنزل من ْبَرْهماقلب المولى 

ستبقى النفس المهيأة في العالم  .باقيةاهللا في الدار ال إلى المهيأةتقضي هذه التعاليم برجوع النفس  . دواليكوهكذا .ْسوامّيُچوِدَو 

 يستعيد وعيه ثم . عندئذ، تبقى في حالة من الغياب عن الوعي كالجنين في رحم أمه.ذا رفضت هذا األمر االمادي حتى يحين هالكه

 لسوء الحظ، .اهللاى  إل ويصير سوبرمان أو أبرمينش ويرجعِڤديةنتفاع بالتعاليم الـ اال المراد أن بمقدور أي كان.بمجرى الوقت يولد

نفسه فعلياً ويعاد يعيد  على هذا النحو، التاريخ .درجة انها تعاود الرجوع في اجسام مادية إلى  متعلقة بالعالم الماديالمهيأةالنفوس 

 .الخلق والحفظ والخراب مرة وثانية

 الفصل الثالث عشر
 فرويد

 ويصوغ ياإلنسان العقل تعقيداتيبحث  فينامدينة  في حياته قضى معظم النفسي، التحليل مؤسس) ١٩٣٩-١٨٥٦ (فرويد سيجموند

 فرويداغفال أن  هنا شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديشير  .الحاضر الوقت حتى الغرب في كبير بشكل العقلي المرض معالجة هتوج الذي األفكار

 .النهاية في عقيمة تهومعالج تحليالتهجميع يجعل  )الذاتوالبدن عينية وهم ت (المادية للحياة الحقيقي الجنون

التي  العالج ةطريق .الطفولة في مؤلمة تجارب نتيجة تنشأ النفسية المشاكل من العديد أن فرويد سيجموند فكرة كانت :شْۤياَمسونَْدَر

 .الهيتحلثم  المؤلمة األحداث هذه تذكرحمل المريض على  كانتابتدأها 

ستتكرر و ،عمرال اهذانقضاء  بعدرحم آخر  إلى سيعود الفرد .ثانية اًرضيع جع ليصبحالفرد يربأن  يعرف لم لكنه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

هي قدرتنا  يبشرالجسم ال هذا فرصة .التناسخ من الطفل نقاذ اهو باءواآل الروحي السيد لذا، واجب .ثانيةعينها  المؤلمة التجارب



 وإال ثانية األشياء بنفس لمرورعلى ا ناجبار اأكد من عدمالتو مرض والوالشيخوخة والموت للوالدة عةالمرو التجارب فهمعلى 

 .رةالمتكر التعاسة عانينو رحم في الموتسنرجع بعد 

من  .عنين رجل فترضلن المثال، سبيل على .العصبية ضطراباتاال من يعانون الذين كانوا من العديد فرويد عالج :شْۤياَمسونَْدَر

 ،الطريقة بهذه .النفور من النساء إلى مما دفعه هأم أو يهأب مع ةالضار التجربة بعض رتذكي قد ،ةطفولال إلى طريق الرجوع بذاكرته

 .طبيعيةال جنسيةال حياةاستعادة الو تضاربال يحل أن هيمكن

جماع هو ال .الطبيعيوضع بال يسّمى ما في  حتىةوتافه ةحبطلذة التي يستمدها الفرد من الجماع مال حال، أية على :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 اللذة الجنسية هي لذة :)٤٥\٩\٧. ب.ش (ِڤديةسفار الـ اال لكن تنادي.المتعلق بطريقة الحياة المادية عتيادي االلرجلاللذة الوحيدة ل

فع لذة  يعتبر الماديون اللذة الجنسية أر.)سوكَْهْم ْهي توتّْشَّْهْم-ْچِرَهِمْدهي-ياْن مايتْهونادي(من الدرجة العاشرة في احسن األحوال 

 لكن الشعور . سنشعر ببعض اللذةحكهاذا شعرنا بالحكة وعند  ا فعلياً؟كِْرشَْن وكيف يتسنى تجربة لذة ذكر كِْرشَْنلجهلهم بلذة ذكر 

 يتعين على األم المرور بآالم الوضع ويتعين على الوالد تحمل مسؤولية رعاية األطفال على الوجه .المعقب للذة الجنسية بغيض

نجاب األطفال  ا لكن.مختلف أمر ذا كان الفرد عديم المسؤولية مثل القطط والكالب فهذا ا بالطبع،.ين تعليمهمالصحيح وتأم

 لكن من االفضل العمل .نجاب بإستعمال وسائل منع الحمل اال لذلك، يتجنب الجميع.اصحاب المسؤولية إلى بالنسبة ورعايتهم مؤلماً

 يمكن للفرد الصبر . بالنفسعلم الحقيقيال هذا هو . من األلم كبيراًور بالحكة وتجنب قدراً اصبر على تحمل الشع:شاْستَْربوصية الـ

 . ولن يعود شديد التعلق بالحياة الجنسيةكِْرشَْنحساس الحكة بممارسة ذكر  اعلى

 ومنشأها -قلقو ختلفةمتضاربات – خلل بشخصياتهم الكلية أو عصبية ضطراباتاإلنسان اهي أن عند  فرويد فلسفة :شْۤياَمسونَْدَر

 .الجنسي عفالداجميعا هو 

وهذا ما نجده حتى في ،  مجبرة على الشعور بالجوع وعلى امتالك حافز جنسيالمهيأةالنفس  .نحن نقر بذاك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .أيضاً الحيوانات

 .النزاع هذا عن تنشأ فاتالتخوميع أن جو البدائية،تحاول تقييد هذه الحوافز  األنابأن  فرويد عتقد ا:شْۤياَمسونَْدَر

 من دوماً يعاني أن يجب ،اًمادي اًجسمالفرد  يكتسب حالما . بال شكجداً ةمؤلم المادية الحياة :اليكالت تفسيرنا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

تكمن لذا،  .وعقله جسمه سببها يالشقاوة التيو الشقاوة على يد سائر األحياء والشقاوة التي تنزلها الطبيعة المادية :ةيثالثالشقاوة ال

 بشقاوتها الثالثية المادية حياته طريقةيقطع الفرد  لم ماالسعادة  إلى  سبيلال .دائمةال سعادةال تحقيقو ا الشقاءهذبوسيلة قطع  المشكلة

 أعراضستختفي  .يالماد المرض هذا ةعالج ماإلنسانكيف يستطيع  إلى مستندة ِڤديةالـ ضارةمجمل الح .موتالو والدةوتعاقب ال

 الصداعستشعر ب مرض،تصاب بال عندما .األساسي المرض أعراضعلى  فرويديقتصر  .هاستطعنا عالج ذا اتلقائياً المرض هذا

هو  كاذ .مرضك من تشفي ذاا أعراضكستختفي جميع  لكن .وهكذا ، تارةمعدتكوتشعر بألم في  ،تارة ساقكوتوجعك  ،تارة

 .برنامجنا

نا يمكن طفولتنا، من العاطفية صدماتإعادة تقييم الو تذكرالبأن  فرويد حيصر ، التي نادى بهاالنفسي التحليل ةنظري في :شْۤياَمسونَْدَر

 .اآلنبه  نشعر الذي التوتّراطالق من 

 ةضمان اكهن ليس لكن واحدة، صدمة ثيراتأت يعالجانه  ثانية؟مرة  ةصدمذا يضمن عدم تعرض المريض للما لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 يمنع التعرض لمزيد من -كلي عالج برنامجنا .الفائدة عديمة فرويد لذا، معالجة .أخرى صدمة إلى عرضيت لن المريضبأن 

 نعطي .دون تكدر بالكلية ويبقىالمصاعب حدة  أكثر ةواجهم هيمكنبحق،  كِْرشَْنكان الفرد ثابتاً في ذكر  ذا ا.نوع أّيمن  صدماتال

المريض  سيصاب لكن ،اتالصدمواحد من  نوع أفعال ردود معالجة فرويد يحاول .كِْرشَْني حركة ذكر ف القدرة هذه اإلنسان

 وإذا .فوراً أخرى مشكلة تظهرفسما  مشكلةجد حال لعندما تو .ماديةال طبيعةهذه هي سبل ال .ىاآلخرتلو  ةالواحد أخرى، صدماتب

 لكن .المادية الطبيعة سيطرة تحت أنت  طالمابالظهور الصدمات ههذستستمر  . لها فستظهر غيرها وهكذا دواليكحالوجدت 

 .كِْرشَْنثابرت على ذكر  ذا االصدمات تنقطعس

 طفلعند ال يجنسال نفيستجرى كبت ال وإذا ،اإلنسان شخصية في األساسية الغريزةهو الجنسي  الدافعبأن  فرويد فكرة :شْۤياَمسونَْدَر

 .شخصيتهفسيحدث خلل ب

 يحد الحياة الجنسية للطفل منذ تْشارياْبَرْهَم نظام لكن .غريزي الميل هذا :شخص كلموجودة في  يةجنسال ةوشهال :ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

 في . مثيلةشخصية اضطرابات من سيعانيبأنه  جداًضئيلة  فرصةثمة  ،نتيجةوبال .كِْرشَْن ذكر إلى نتباهه الحوول مراحل نموه ويأ

 مما يجبره على الرجوع في المادية حياته ةمد سيزيد من دوقيدون  الجنسفي نغماس الفرد  اأنب المجتمع، علم قادة ديِڤالعهد الـ

 نحن نحظر الجماع خارج الزواج في . بوجوب حصر الجماع بالزواج وإال يؤثمشاْستَْرتقضي الـلذا،  . بعد والدةوالدة مادي جسم

 وشِْتُهو ْبهۤوْدَهْرماڤيرودّْ( تخالف األصول الدينية التي ال مضاجعة الأنا :)١١\٧ (ۤيتاْبهَچڤَْد چ في كِْرشَْن يقول .كِْرشَْنحركة ذكر 



 الغربية البلدان وفي .دمقي غير بشكل الجنس لممارسة ميل فرد كللدى  .وجوب تقييد الجماع يعني هذا .)ْبَهىشْكاُمو ٱْسمي ْبَهَرتَْر

 ال يقتصر األمر على الجماع بل يشمل اكل اللحوم والقمار والشراب .وجوب حصرهبيعلن  ِڤدييمارسونه فعلياً لكن النظام الـ

 لكن يجب على .كِْرشَْنن يصبحون تيم أصفياء للرب ونا الغربيو ومريدكِْرشَْن لذا، ننتهي عن كل هذه األعمال في حركة ذكر .أيضاً

 .ِڤدية الـشاْستَْرْزلما جاء في الـطبقاً الناس عامة تقييد هذه األعمال األثيمة 

درجة أن جميع األمور تتعدل  إلى هو نظام علمي) جتماعية وأربعة مقامات روحية ااربعة مراتب (ِڤدي الـْدَهْرَم ڤَْرناشَْرَم نظام

عند اتباع ضطرابات العقلية  االستنقطع جميع .كِْرشَْنكل فرد احراز التقدم في ذكر  تصبح الحياة في غاية الهدوء ويمكن ل.تلقائياً

 .ِڤديالمجتمع البشري للنظام الـ

من األحاسيس البدنية  ة تظهر في الجماع فحسب بل مرتبطة بتشكيلة واسعال الجنسية الطاقةتلك  بأن فرويد يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 . والمصاألكلكالممتعة مثل ملذات الفم 

-ياْن مايتْهونادي( اللذة الجنسية هي اللذة الوحيدة في هذا العالم المادي :)٤٥\٩\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في دكذا مؤ ه:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ول هذه اللذة  مجمل الحياة المادية تدور ح.)مايتْهونادي(أن المبدأ األساسي هو الجماع  إلى تشير آدي كلمة .)سوكَْهْم-ْچِرَهِمْدهي

ذا وجدت قطرة واحدة من الماء في  ا. من المياهاًالصحراء بحارتتطلب  .لكن تشبه قطرة واحدة من الماء في الصحراء الجنسية

 لكن ما هي قيمتها؟ كذا، ثمة بعض اللذة بالحياة الجنسية بالطبع لكن ما هي ."هنا بعض الماء":مكنك بال شك أن تقوليالصحراء ف

 كل فرد يبحث عن لذة ال .كِْرشَْنة؟ انها مثل قطرة واحدة من الماء في الصحراء بالمقارنة مع اللذة التي ال تحد لذكر قيمة تلك اللذ

مجمل اصيب  .الفتيات في الشوارع شبه عارياتتسير  انهم يمارسون الجنس من وجوه مختلفة و.بالرضى أحد تحد، لكن ال يشعر

 هذا ونلغستيبدورهم الرجال و .غراء الرجل إلى اناث في كل مكان وكل فتاة وامرأة تسعىال ا اآلن ازداد عدد.المجتمع باإلنحطاط

بقاء  اذن، اصبح الرجال يعرضون عن ا.عند توفر الحليب في األسواقبقاء البقرة  اما نفع :چال يوجد قول مأثور في البن.الوضع

 .ناث مع ازدياد افتتان الرجال بالنساء االداد انهم يهجرون عائالتهم وستزداد اع.زوجة ألن الجنس اصبح مبتذال

 النساء؟ازدياد عدد  إلى ذلك يؤّدي كيف :شْۤياَمسونَْدَر

 ذكر ولديو ،جنسياًذا كانت المرأة أشد قوة ا تولد أنثى .مع ازدياد جماعه نجاب طفل ذكر اقدرته علىالرجل يفقد  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ألن ،يةالهند بنجابال والية فيعدد النساء أقل من الرجال  المثال، سبيل على .ِڤَدآيوْر  علم وه هذا .ةقواشد  الرجليكون  عندما

عدم  .أحياناً ابون بالعنةيص .كبيرة بسهولة نساءعند توفر ال ناث االنوينجبو ءضعفا الرجاليصبح لذا،  .جداً وأقوياء شجعان الرجال

 أحد ال لكن .ناث االعدد اديدز وإتناقص عدد الزيجات ونةالع :شهدها فعلياًن ،واآلن .الكوارث من العديدتقييد الحياة الجنسية، يعقب 

 لحضارةكامل لال النظامبحث عن عليهم ال يجب ،لهذا .اتفاديهل اإلنسان يةنفسيف يمكن ضبط ك أو األشياء هذهتحدث  لماذا يعرف

 .ِڤديةالـ

 .الحقاً كبرأ اًنفع يكسب أن هيمكن الفوري، يالحس ىالرض عن يتخلالبأن  تعلّمالب يبدأ الطفل،مع نمو بأن  فرويد يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 بالكلية كِْرشَْنذكر  إلى خذاأل .ةالمادي لذةال مبدأ إلى امستند زال ما ألنه ،النفع األكبر المزعوم وهمي اهذ حتى  لكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

اذا تذوقت فرحاً أسمى ستثبت في الوعي  :)٥٩\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيذكر  .ةلذات الدونيالم هذه عن تخلّيلل الوحيدسبيل الهو 

منذ أن انشغلت شمئزازاً  احينما اذكر اللذة الحنسية اشعر باإلمتعاض وتنقبض شفتاي":ۤياموناتْشاْرياوكما قال  .)طْڤا نيڤَْرتَِتىِرشْ ْدْمَپَر(

 وصفتنا هي وجوب تعليم الطفل على التبتل .كِْرشَْن ذاك هو ذكر ." لذة متجددة فيهاً، مدرككِْرشَْن إلى بالخدمة الودية العلية

ذا تعلم الطفل  ا.في البداية  يمكنه تعلم وسيلة تقييد حواسه.ويمكنه الزواج بعد أن يبلغ سن العشرينمنذ نعومة أظافره ) تْشارياْبَرْهَم(

 سيصبح فطناً  لذا،. هدر المني ينقص من الفطنة. على فهم القيم الروحيةادراًدماغه، ويصبح ق إلى الحياة الربانية، فسيرتفع منيه

 . من البداية وال يسيء استعمال منيهتْشارّيْبَرْهَمذا كان ا  وينمو بالتماموقوياً

تمتع بالحياة ، وأراد التْشارّيْبَرْهَمكمال تدريب الصبي بصفة  ابعد .التعليم هذانقص نتيجة  نيبدال هونمو شخص كل دماغيعاق 

 ويمكنه التقاعد من حياته العائلية بفضل . ألن عنده الشدة البدنية التامة والدماغطفال ذكراًفوراً  لكنه سينجب .الجنسية يمكنه الزواج

ة أن يكون طفله األول في سن الخامسبديهي  عندئذ، من ال.عندما يبلغ سن الخمسين تدريبه منذ طفولته على الزهد بالمتعة المادية

، لكن  الجنس ليس مطلوباً. هذا مجمل امرها. الحياة العائلية مجرد رخصة للحياة الجنسية.والعشرين ويستطيع تحمل اعباء العائلة

لن يضع الفرد يده  . هذا هو البرنامج الحقيقي الذي سينقذ المجتمع.ج وممارسة الجنسامن يقصر عن تقييد نفسه، بالزويرخص ل

الشراب وأكل  إلى الدافع إلى  الدافع الجنسي باإلضافة.دثين حول حدوث صدمة في الطفولة أم لم تحبالتخمعلى المرض الجذري 

 . لذلك، يجب على الفرد ضبط نفسه وإال سيتورط.اللحوم حاضر منذ بداية العمر

 .مطلقاً قيدونهي ال أو ةبشد الطفلقمعون يأما  باءاآل ألنهو نظام مصطنع  األطفال لتربية الغربي النظامأن  يبدولذا،  :شْۤياَمسونَْدَر



 .استخدامنا لهختلف ي بعض القمع واجب لكن .كِْرشَْنذكر  إلى  يقصد هداية الطفلِڤديالنظام الـ .اًجيد ليس  ذلك:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 في البداية اًوري قد يكون القسر ضر.كِْرشَْن َهِرى وتسبيح هيكلنقول بوجوب نهوض الطفل عند السحر وعبادة نصب الرب في ال

عندما يدرك مغايرته لبدنه ستزول جميع المصاعب  ثم كِْرشَْننشاطات ذكر  إلى  لكن المراد هو لفت انتباهه.وإال لن يعتاد الطفل

 .مراضالترياق الشافي لكافة األ- هو العالج الناجعكِْرشَْن لذا، ذكر .كِْرشَْنمع ازدياد شدة ذكر تنقطع عنايته بكل الدنيويات  .المادي

 ةصورهي  األنا .للمتعة الالعقالنية لغريزةهي ا الهوية .والهويةواألنا الفوقية  األنا :ثالثة إلى الشخصية مقس فرويد :شْۤياَمسونَْدَر

 .السلطاتسائر و باءلآل األخالقية القيود لمثاألنا الفوقية ت .بقاءالحب  وغريزة الخاص جسمه

تلك  .نمساوي كان بأنه فرويدظن  المثال، سبيل على .)أَهنْكاَر (زائفةال األنا بعض شخص كلل .تأكيدبالهذا مصيب  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نيأنأظن  .جهلمجرد  عينية البدن والذات تلكبأن  معلومات شخص كل نعطي نحن .توحيد ذاته بمسقط رأسه أو ةفالزائ ناهي األ

أزلي  خادم أنا ،ْنْبَرْهَمأنا " هي ةيالفوق األنا .نوعيةدنيوية ال األنا هذه . نتيجة هذا الجهلمسلم أو هنديأو  أمريكيأو  هندوسي

 .البداية من ةيالفوق األنا هذهتعلم  ذاا تلقائياً طفلللة فزائال نااألستنقطع  ."كِْرشَْنلـ

 الهوية شاهدت ذا اأخرى، بكلمة .ها وضبطللهوية الالعقالنية طلباتمتال بتنظيم الفرد بقاءتحفظ  األنابأن  فرويد يقول :شْۤياَمسونَْدَر

لذا،  .السيطرة هذه زعز الفوقية تاألنا .الفرد حفظ بقاءل الرغبة تلك على سيطرت واألنا ،تلقائياً أكله طلبطعام فستال مثل شيئاً

 .ماًوالشخصية د في الثالثة األنظمة هذه تتضارب

مفهوم عنده عن وجود مطلق عتبار لعدم وجود  االسوى البدن بعين ويدفرال يأخذ  خاطئ، األساسي المبدأ  لكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

كل من يوحد ذاته مع بدنه المادي -كل غارق في المفهوم البدني ،ْمتََوْبهاَچـالفلسفة لطبقاً  .كبير أحمق لذا، هو .الجسمالنفس وراء 

 .حمار من أفضلب يسلالمؤلف من البلغم والصفراء والهواء 

 ؟ واألنا الفوقية هي تفاعالت بدنية جميعاًنااأل مع الهوية تفاعالتان جميع ثم  :شْۤياَمسونَْدَر

ي اس الكثيفة محكومة بالعقل الذالحو .بدن اللطيفلل األول العنصرهو  العقل .بدنية لطيفة تفاعالتجميعها  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 األنا بسبب ذا وحدت ذاتي مع هذا البدن زيفاً ا. زائفة فكل شيء زائفاألناذا كانت  ا لذا،.األناوالفطنة محكومة ب .تحكمه الفطنة

قطع هذا الصعيد  إلى  يرميِڤدي مجمل التعليم الـ.)ماۤيا( هذا ما يدعى فتنة .أيضاًهذه الفكرة زائف  إلى الزائفة فكل شيء يستند

 جميع .تحقيقه العلم بأنه نفس روحيةفور  يسعد الفرد .َنْچۤيا-ْبَرْهَمالصعيد الحقيقي للعلم الروحي الذي يدعى  إلى الزائف والوصول

هؤالء الفالسفة على وصف  يقتصر .حالما يدرك الفرد أناه الباقية الزائفة وتخمد النار المتقدة للوجود المادي األنامتاعبه مرجعها 

ف يمكنهم يسعاده داخل النار لكن ك اد يحاولون ق.اخراجه من دار السجن المحترق للعالم المادي بالكلية إلى النار المتقدة لكننا نسعى

وحد ي فرويد .ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن وهي رسالة الرب َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا تلك هي رسالة .النجاح؟ يجب انقاذه من النار ثم سيسعد

 جميع .آخر إلى  البدن ونتناسخ من بدن نحن مغايرون لهذا.الذات وهي مستند الفهم الروحيبغيرية البدن و ال يعلم .البدن بالنفس

 . دون هذا العلمسوء فهم إلى النظريات مستندة

چال، استدعي طبيب مختص باألمراض العقلية يعمل في  في البن.ليس فرويد وحده لكن كل شخص في هذا العالم المادي تحت الوهم

 أم كان ن كان مجنوناً افحص المتهم لتحديد ماقام ب . الجنونعيالمحكمة لإلدالء بشهادته في قضية كان القاتل يّد إلى القطاع العام

 في الحالة . من األشخاص واستنتجت أن كل فرد مجنون نسبياًاً كبيراًلقد عاينت عدد": في المحكمة قال.يعاني من حالة توتر شديدة

 وذاك هو ."على حد علمي تقريباًن تم لكن كل شخص مجنوئشن  اعي الجنون، يمكنكم اخالء سبيلهذا كان المتهم يّد االحاضرة،

  .سوء فهم إلى  كل من يوحد ذاته مع بدنه المادي هو مجنون بالضرورة ألن حياته مستندة.أيضاًاستنتاجنا 

 ألناا المنطقية واألناانها تتولد عندما تهدد دوافع الهوية بالتغلب على  قال التي ،أيضاً القلق مشكلةحقق ب فرويدكما ان  :شْۤياَمسونَْدَر

 .الفوقية األخالقية

 .حياة المهايأة في القلق من أحد خلوي ال .الماديالفرد ما زال في الوضع  طالما القلقيستمر س :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟دائماً تحبط رغباتنا ألن :شْۤياَمسونَْدَر

الخلود  إلى ال سبيل لكن األبد، إلى أن احيا منّىأت يأن فترض ا. زائالشيئاًطلب ت كألن حتماً تحبط رغباتك .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 قبول :القلق كلهو مرجع  هذا . متى سيهلك بدني.موتال أخافأنا  .دائم القلق من اقتراب الموت لذا، أنا .اًمادي اًجسم قبلتنني أل

 .الزائل بمثابة دائم

 القمع هذا مثل هل .األناالرغبات البدائية للهوية من اجل حماية نمو عندما تكبت األنا الفوقية ي القلقبأن  فرويد يقول :شْۤياَمسونَْدَر

 ؟جداًصحي  األساسية لغرائزل

 المثال، سبيل على .قدام على شيء ضد خيرنا على المدى الطويل االا يعني ضبط النفس عننالقمع عند . نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 بنفس .الحلويات أكلب الرغبة قمععليك يجب  .ناع عن الحلوياتباإلمت الطبيبامرك و يالسكر مرض من تعانيأنك ب فترضلن



 قد يرغب برؤية . الجلوس مع صبية أو حتى رؤيتهاتْشارّيْبَرْهَم ال ينبغي للـ.تْشارّيْبَرْهَم نظام فيا نيوجد قمع عند الطريقة،

 .)َپْسياتَ( هذا ما يدعى قمع اختياري .صبية لكن يجب عليه قمع تلك الرغبة

 بدال من كِْرشَْنالصورة الجميلة لـ إلى ينظر المثال، سبيل على أخرى؟بسبل  مخرجاً الرغبات هذه تعطي ألن لكن :ونَْدَرشْۤياَمس

 .جميلة مرأة إلى انظرال

ڤا تَْپَرْم ْدِرشْ( افضل ذا كان لديك شاغال ا يمكنك التخلي عن الشاغل الدوني:)٥٩\٩. چ.ب(هذا هو نهجنا  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كِْرشَْنعندما تفتنك الصورة الجميلة لـ من البديهي أن تنقطع عن رؤية الصورة الجميلة للصبية .)ڤَْرتَِتىني

 ؟ للفرد الالحقةةنميتال على الطفولة تجارب تأثيرهو  ما :شْۤياَمسونَْدَر

 المعنوية ةتنميالستكون  .هاد وألف عاداتقروربته ال . جميعكم تعرفون فيلم طرزان.كل من يعاشرونه األطفال يقلّد :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 األطفال . كانت عشرتهم سيئةذاا أشراراًسيصبحون  لكن .كانت عشرتهم صالحة ذا االمالئكة مثل سيصبحونو جداً ةجيدألطفالك 

 . كيف تشاء وهم متلهفون للتعلم صياغتهم يمكنك.لوح أبيض

 ؟لنمط ثابتطبقاً  ال تنمو طفلال لذا، شخصية :شْۤياَمسونَْدَر

 المعّجنات واعيه مثل انف سيخرجون في القالب الذي تقولبهم .لينةال العجينة مثل ،صياغتهم كيف تشاء كيمكن . ال:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لهم ليس .إذا وضعتهم في عشرة سيئةء سي بشكلسينشأون و ،سينشأون جيداً طفال،وفرت عشرة صالحة لأل ذا الذا، .الهندية

 .ةمستقلية معنو

 ةالالعقالنيجميعا مصابون بالدوافع  بأننا عتقد ا:البشرية الطبيعةبصدد  متشائمة  فرويدوجهة نظر تكان الحقيقة، في :شْۤياَمسونَْدَر

 .زالتها ايتعذر يتال ةوالفوضوي

 لذا، نظرياته .على يد رجل كامل م يتدربلكان قاصر العلم و .على فقر علمه دليل فحسب بل اًشاؤمهذا ت ليس :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . بالكليةهراء

 .النفسي التحليليمكن لإلنسان تخفيف بعض النزاع من خالل  لكن المادي، العالم هذا ي السعادة مستحيلة فبأن ستنتج ا:شْۤياَمسونَْدَر

 .مواد على السيبقى متعباً لكنه مكان، االبقدر اًناعمأنه يمكن لإلنسان أن يحاول جعل الدرب  عتقدا

 ذكر إلى وعيهتغير  ذااسيسعد  .روحياًترقى الفرد  ذا الكن .المادي العالم هذا فيصحيح أن السعادة مستحيلة  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كِْرشَْن

 الفصل الرابع عشر
 سارتر

 البشربأن  أعلن .حواض بشكل ومتشائمة لحادية افلسفته .للوجودية األبرز الداعية كان) ١٩٨٠-١٩٠٥ (سارتر بول جون الفرنسي

 دعواه شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد، يتحدى هنا ."عقيمة شهوة" ية اإلنسان لذا، الحياة.هم عاجزون عن ذلكلكن لحياتهم عقالنيساس ا إلى حتاجوني

 .اإلنسانبأن اهللا غير موجود وأن مسألة وجوده ال تعنى 

 توجد آلة في عقل صانعها قبل ما قبل الخلق كاهللا عقل في جوهرياًموجوداً  كان اإلنسان مفهومبأن  زتوليبني يسكارتد عتقد ا:مريد

انها  .تماسكاً أكثر  هي،هاأمثّل التي لحادية، االوجوديةال":الوجوديةو ية اإلنسانكتاب فييصرح  .لكذ لىع سارترعترض ي .صناعتها

 مفهوم، بأّيكائن يتقدم وجوده يمكن تعريفه ، رجوهتقدم وجوده على ال األقل علىواحد  هناكف ،غير موجود اهللاكان  ذا اأنه صّرحت

 ."ةنساني احقيقة":هيديجيرلما قال طبقاً  أو ،نسان اهأنهو و

 ؟ية اإلنسانعلى الحقيقة ديشدالت لماذا .أيضاً أخرى حقائق هناك ؟ية اإلنسانا هو مصدر الحقيقةم لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ."العالم رمي في" اإلنسانن بأ سارتريقول  ،اإلنسانأصل من جهة  :مريد

 .كلمة رمى توحي بفاعل ؟الذي رماهمن  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 باألحرى،":يكتب ."ثبات رب غير موجود انهاك ذاتها في احد إلى ةلحادي اليست وجوديةال ".حقاًرامي الهوية ب يهتم لم سارتر :مريد

 ."تعلق بوجودهي ال  بوجود اهللا لكن نعتقد أن األمر نحن ال نؤمن.اصبح لديك وجهة نظرنا .شيئاًافتراض وجود اهللا لن يغير 

 الذي يمنع وجودما  جوده؟ننكر اهللا وو لماذا ؟ فما الذي يمنع وجود اهللا،موجودين خريناآلوموجوداً  أنتكنت  لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الجميع

 .اًنبوذوم في العالم  مرمياًاإلنسان يرىألنه  سارتر داهللا ميت عن :مريد

ينبغي لك  ال لكن المادي، العالم محكوم بالحياة في كبأن تعترف أن يجب .ميت اهللابأن  يعني ال اهللا من قبل اًمنبوذ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . انه ليس ميتاً. دوماًَهىطْنَايكوڤفي  اهللا .مدانلمجرد انك  الظن ان اهللا مدان



 .نانبذألننا  فسناأن علىعتماد  االوجوبب سارتر يعتقد :مريد

 جلب شيئاًفألنك فعلت  ،شعرت بأنك منبوذ ذا ا.سواه هجروي اًشخص يقبل ال .منحازاً ليس اهللا .نانبذي مل اهللا لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كفموق تحصحذا ا ثانية كلوقبيعاد س .عليك هذا الوضع

 .خصي وجود اهللا ال سيما رب شرينك سارتر لكن :مريد

 اهللا ؟غير موجود اهللاكان  ذا ا"اهللا "كلمةتستعمل  لماذا .السبب أو المنطق بعض إلى نكرانهسناد  الهينبغي  لكن :ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

وجود  يوحي برفضه قتراحه االكلمة؟ ذكرفما هو سبب  ،غير موجود اهللاكان  ذا ا.تناقض هذا .نكر وجودهي سارتر لكن ،موجود

 .اهللا

 .ية اإلنسانالحقيقة، على اإلنسانسؤال جانباً من اجل التشديد على  مجمل التنحية يريد :مريد

 ألف جنس من اجناس الحياة في صور ٤٠٠ ماليين و٨ هناك ؟سواك بوجود ؤمنت ال المف بوجودك، تؤمنكنت  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال يفوق اهللا :)٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في . الحي العظيم لكنهِڤدي حسب المفهوم الـأيضاًاألحياء  أحد اهللا اهللا؟يوجد  ال لماذا .متنوعة

 لماذا ال يوجد من يفوق سائر األحياء . اهللا هو الفطنة القصوى.نشهد وجود أحياء تفوقنا بالفطنةجميعنا  .)َپَرتََرْم نانْياتّْمتَّه (فائق 

 نشهد تفاوت . بالشخصية فائقة القوة والفطنةشاْستَْرْزـفي الاهللا  وصف . السؤال عن وجوده غير وارد.بالفطنة؟ اهللا واجب الوجود

 - وإذا تابعنا البحث سواء في الثروة أو الفطنة أو القوة أو الجمال أو سواهالفوقيةالكمال بين األحياء في هذا العالم مما يدل على 

 ر وجوده منطقياً؟انكإفكيف يمكن  .سنجد أن اهللا يملك جميع الصفات على األكمل وأن كل حي آخر يملك صفاته بصورة جزئية

 طبيعة سوى بغياب رب يخلقذلك ال يتحقق  ."يخلقه لنفسه سوى ما اإلنسانليس "هي أن  سارتر،أول مبادئ الوجودية عند  :مريد

 .بشرية

 ن أي شيء سواه علىع مستقلةكانت سعاته  ذا اسوبرمان؟ ذا يبرر غيابماف نفسه، يصنع هو الذي اإلنسانكان  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 الراهن؟ وضعهما الذي يفسر ، فجداًطالق اال

 ،بالفعل جوهرال يسبق هوجودكان  ذا الكن ".اإلنسان مسؤوليةولهذا السبب، يشدد على  .أيضاً سارترؤال سهو  كذا :مريد

 الكاملة مسؤوليةووضع النسان يعي بماهيته  اهي جعل كل لوجوديةاألولى ل ةكحرال ،هكذا .يتهماه عن مسؤول اإلنسان":يكتب

 ."لوجوده عليه

 أحد انت تشعر بالمسؤولية عندما يكلفك بالمسؤولية؟ يعني ماذا المسؤولية؟ هذهواله أ منف ، مسؤوالاإلنسانكان  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟ أين هي المسؤولية في غياب الواجب أو الناظر. مابواجبات

 .والعالم نفسه تغييرعلى  ريةه يملك الحألن والقلق األلميعاني  هو .بحد ذاتها ؤوليتهمس مغموراً باإلنسان سارتر يرى :مريد

 .السالم ستحالة ايعني ال هذا لكن .هقيحقوسيلة ت يعرف ال هلكن المطلب السي .حرج موقف في اإلنسانأن  يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الجهل فيللغارق مستحيل  السالم

 .اريخت االأساء ذااالمعاناة حتمية  .ن أراد التمتع بشيء ما اوجوب صحة الخيارب اإلنسانيعتقد  .لمسؤوليةا وليد القلق :مريد

 مكانتعلم بوجود  كونال ت قد قلق؟الآمن يخلو من  مكان إلى نفسك لنقلتتحملها  ال لم لكن ،موجودة مسؤوليةال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

اآلمن الذي يخلو  المكان ؟يبة أمل وقلق على الدوامخفي  بقىت لماذا ؟موجوداًاذا كان مكان مثيل بيعلم  شخص سألت ال لم لكن آمن،

 ."قلق ال" تعني َهىطْنَايكوڤ كلمة .َهىطْنَايكوڤ يدعىمن القلق 

 . . . .ليه اأن المسؤولية الكاملة لوجوده راجعةو يتهماه دركنسان ي اجعل كل"نما هو  االوجودية ةمهمبأن  سارتر يعتقد :مريد

 ."ية جمعاء بل البشرالخاصة فرديتهيته عن مسؤول فقط نعني الف نفسه،أمام  مسؤول اإلنسانبأن  نقول وعندما

 مسؤوال أكون كيف .مرادي نفعك رفض أو لوقب لديك خيار أن تعني حريتك .حر وأنت ك،عفن أريد نيأن فترضلن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

لم يعمل  ذاا مسؤوالعتبر ت كيف لكن اآلخرين، عن مسؤول كبأن عييّد سارتر ؟يعن مسؤوال تكون كيف ؟نيتطعدون أن  عنك

من و ،ِڤديةلرواية الـلطبقاً  ظيمالع الشخصهو  اهللا . في غياب مقياس ماتناقض من وجود بد ال .تناقضكل هذا  ؟بأوامرك خريناآل

تدب الفوضى في  .هللاأمام ا الحقيقية مسؤوليتنا .يتنا هي تنفيذهاومسؤول ،اتواجبال بعضكلفنا بي اهللا .المطيعين خدمه نكون أنواجبنا 

 التي يلقيها اهللا المسؤوليةنحن نتحمل  .نااتواجب بإنجاز اهللاتجاه  مسؤوليتناالقيام بو فوضىال يتفاديعني  دينال .اهللا نارفض ذا امجتمعال

 .واجبنا بإنجاز روحياً ماًدتقنا حرزا ذاا شخصياً اهللاقيم بجوار ن ننا أيمكن .على عاتقنا

 مكانية ا ألن كلجداًمحزن أمر  اهللاأن عدم وجود  الوجودييعتقد ":نكار وجود اهللا حقاً ايريد ال الوجوديبأن  سارتر يّدعي :مريد

انطالق  طةنقهي بحد ذاتها  تلك .غير موجوداً اهللاكان  ذاا مكناًم صبحسي شيء كل . . . يجاد القيم في جنان األفكار تختفي معها

 ." . . .غير موجود اهللاكان  ذا اجائز شيء كل الحقيقة، في .الوجودية



 غير منحصرة من األحياء غرس أعداداً الذي ظيمالع األّب م،يالعظهو الحي  اهللا .اهللا معنى يعرف ال بأنه يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

مفهوم اهللا األب  ،لذا .األمبصفة  ماديةال طبيعةال نقبل حالما  ماببأ قبلن أن يجب .سبق لنا القول مراراً كما المادية الطبيعةفي 

انكار  إلى  ال سبيل. لذلك، اهللا يرزق جميع األحياء داخل الكون.ة اطفالهلعا ا واجب األب هو.موجود في جميع المجتمعات البشرية

 .ذلك منطقياً

 تأخذ أن يجب .نبذنااهللا األب  نأل القيم إلختراع ما شخص من وجود ال بد":يكتب .األقل علىبمسعى ما  سارترقام  حسناً، :مريد

 الحياة . ال يوجد معنى مسبق للحياة:قيمة ال يعني سوى هذا بالتحديد نخترع نابأن لقولا ذلك، على عالوة .على ما هي به األشياء

 .هتارعدم قبل أن تحيا واعطاء الحياة معنى عائد لك وليست القيمة سوى المعنى الذي تخ

لما أن  ؟الحالة هذهلو كانت تلك   بسالمالمجتمع في الناسسيعيش  كيف الخاص؟ معناهيخترع  شخص كللذلك،  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟ستقوم الحكومةمن  نوع أّي . يغيب اإلنسجاملحياةعن ا الخاصة فكرته شخص كلل

 .مؤخراً الماركسية إلى سارتر جهتا :مريد

 .قيادةال أو حكومةهل يمكن لإلنسان تجنب ال .الشيوعية، الدول  فيجداً قوية حكومات هناك لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

كتوب عليه أن م اإلنسانبأن  سارتر يزعم الحقيقة، في .الحكومة شكل عن النظر  بغضأساساً حر اإلنسانبأن  سارتر يعتقد :مريد

 . منههربالت اإلنسان يستطيعقدر ال  اهذبأن  .احر يكون

 دانه؟االذي  منف ،اًمدان اإلنسانكان  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدرۤيَل شْ

 .العالمنبذ في  دفة،بالص مدان  اإلنسان:مريد

 أّي ؟تفاق االخارجه بمحض وآخر السجنشخص في وجود  هل ؟تفاق االومباركة آخر بمحض أحد تمت لعنة هل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

النفس مسجونة في هذا بأن  نوافقنحن  .تفاق اليس ثمة . ال غيراإلنسان تضلّلمزعومة مثل تلك الفلسفة ال ؟ههذ الفلسفة من نوع

 ؟ذن ما هي تلك البهجة القصوى ا.أيضاًدانة، نحن نتكلم عن البهجة القصوى  االالعالم المادي لكن عندما نتكلم عن

 .هنشاطات عن مسؤول هوف  حراإلنسان لما أن .الحرية هذه من ههروبتعذر  بمعنى مدان اإلنسانبأن  سارتر يجادل :مريد

 تقتضي وجود كتباركم أو كتنادا .السائليستلزم وجود  مسؤولية،وجود ال .تفاقية اليست حريتك فمسؤوالكنت  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .متناقضة فلسفته .حدث بمحض الصدفةت ال األشياء تلك .مدين أو مبارك

 .مستمر بشكلبل يخلقها  ةحددم طبيعةنسان إلليس ل .الحرية من هي حالة المتناهية الرجل طبيعة :مريد

يحصل و حكام،األ بعض تحتالطارئة عليه  تغييراتال تحدث .بمحض اإلتفاق ريتغي ال الحي لكن .أزليته يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .بالّصدفة ليسحسب ما قدم من عمل و نةمعي أجسامعلى 

 .غداً وحزين يوم القد أكون سعيداً بمعنى ةثابتطبيعتنا ليست  لكن :مريد

 .وجود قوة تحكمك يعني هذا .أمواج البحر ككتحر .البحر تلقى في عندماسيطرة تفقد ال .حد ما إلى هذا صائب :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نفسك وضعتنك أل تبعاً لشواكل الطبيعة المادية تتصّرفأنت  .ذا وضعت نفسك في ظرف أفضلا ستكون قادراً على السيطرة لكن

 :)٢٧\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .تهاسيطر تحت

 ينناامايِته كْرِرْپَركْ

 شَهَسْرڤَني ه كَْرمايناچو

  تْمااهۤوذْمي ڤ-كاَر نََأَه

 اِتىيَمنْي تإ كَْرتاَهْم

 .حريتك مقيدة نتيجة ارتهانك ."ةالفاعلهي  ابأنه تتوهم األنا الزائفة هي الفاعلة لكن النفس المحيَّرة ب الطبيعة المادية الثالثةشواكل"

 .ك، واجبك هو التحرر لذل.عندما تلقى في محيط الوجود المادي، فستفقد حريتك بالضرورة

 .ألننا شيء اليوم وشيء آخر في اليوم التاليهي  ةجوهريال طبيعتنابأن  سارتريقول  :مريد

 "أنا ال شيء": يمكنك القول.ماۤياكونك منجرفاً بأمواج  ، لقوة فوقيةمةتاال لسيطرةلخاضع  كأن بمعنى شيء ال أنت :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 فلسفة .بدافع اليأس  تستخلص أن طبيعتك عدم.تعرض شيئيتك عند وضعك على اليابسةانت س .لفعل لكنك شيء با.ماۤيا محيط في

 .سارتر هي فلسفة اليأس، ونحن نقول انها تخلو من الفطنة ألن اليأس ليس وليد الفطنة

 .عدمهو ال طبيعتنا مستند أنمع   أو يخلقهاالخاصة طبيعته يختار الرجلبأن  سارتر يزعم :مريد

من  فوقية شخصية من دروساً تلقىت أن يجبلكن  .شيء ال ليس ما وكشيء طبيعتك تخلق أن يجب ،لذا .حقيقة تلك :ْپَرْبهوپاَدَل شْرۤي

 ْدشَْنيپأو َكذَنْمو أمر  هوذلك . قبل أن يتفلسفالعط االواسع شخصمن  دروساًتلقي  سارتركان يجب على  .ذلكاجل تحقيق 

)١٢\٢\١(: 



 تْشِّْهتَْچاْبهيڤْم ِاچورو َسـ ْمياناْرتَْهْچيڤ-تَْد

 طَْهْمشْ ني-ْبَرْهَم ْميياتْرشْرُويه نَپا-َسميتْ

 ."ن اراد تعلم العلم العلي االحق المطلق العظيمحب التتيم بثابت  وِڤَدْزر بالـي الدنو من سيد روحي خباإلنسانيجب على "

 .في حالة تكون متواصل طبيعتنا  أنسارتر يرى :مريد

بأن  يفهم أن هيمكن .رتغيعلى قطع ال عزمالمن وجه  طبيعتهصياغة لإلنسان  مكني لكن ،تغير بل تكون في ليس :ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

 ،هاكاملب ةادالم برفض ليس ،كِْرشَْن خدمةعلى  العزمب طبيعته صياغة اإلنسانيستطيع  .هطلبي ال هن امن الرغم على حدث يالتغيير

 .فقر العلم إلى مستندة اًصفر الحياةجعل  محاولة .واإلحباطحيرة لابدافع  شيء ال بأنه ّدعاءاالو

 ةائم دصياغة حالة في اإلنسان .الموتب ينتهي شيء كل لكن حياتنا، صياغة أو اريخت االفي حالة دائمة من نابأن يرى سارتر :مريد

 .الموت ينتهي كل شيء عند .حتى الموت

شقة  إلى نتقال من شقة االمثل الموت .موتي الليه إ الجسمستند ي الذي النشط المبدأ .جساميعني تبديل األ الموت :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .هذا فهم عاقليستطيع ال .اخرى

 إلى طموحال يعني اإلنسان":يكتب .العدمسوى  ثابتة طبيعةليس لإلنسان  أن من بالرغماهللا يصبح ل يجاهد اإلنسان سارتر يرى :مريد

 ."اهللا كونبأن ي الرغبة وه ساس باألإلنسانا ،تلفض ذا اأو االلوهية

بأن فالرغبة  ، غير موجوداًهللاكان ا ذا ا.اهللا يكون أن يحاول ،من الناحية االخرىو اهللا، وجود ينكر ناحية، من :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟ وجود لهال يءش باإلنسان رغبي كيف . هي رغبة بشيء ال وجود لهاهللا يكون

 .جانباً السؤال هذاتنحية  ليفض ،من جهة وجود اهللا .اهللا يكونأن  يريد اإلنسان أن ببساطةيصرح  :مريد

 تحيط التي والظروفك وجودك وجسم وفطنتك وكعقل :شيء كلخلق  اهللا! للفلسفة الرئيسي السؤالهو  هذا لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

اهللا  أن توراة على الخلق كما جاء في ال أن اهللا كان متقدماًْزِڤَدجاء في الـ ؟تنحيته كمسألة غير ذات صلة أو وجوده تنكر كيف .كب

خلق الجسم في يوم محدد ويبقى لوقت ما  .االشياء الزائلة في هذا الكون الماديعداد الوجود والهالك من  .في البدايةموجوداً  كان

؟ لو الخلق هذا بلقموجوداً من كان  لكن .ونهاية تصفمنلمجمل الظاهرة الكونية بداية و .المادية الطبيعة قوانين إلى ستناداً اثم يهلك

 ؟منطقياً محتمل الخلقكان  كيف ،موجوداً اهللالم يكن 

 .السؤال هذاإيجاد جواب عن ب مهتّمون الفالسفة أكثر رأينا، ما بقدر :مريد

ه هذأن و ،الوجود أصل اهللاأن  فهمال نانيمك .الشخصي وجودهينكر معظمهم  لكن  اهللاوجود الفالسفةجميع   ينكرال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .واحدة كبيرة عائلة مثل أيضاً ونحن ،موجودة طبيعةال ،موجود اهللا .منهتفيض  ةالكونيالظاهرة 

 .ببساطةأنه يظهر  . موجوداإلنسانبأن  يقولس .الخلق قبل اجوهره في األشياءفيه  جدوت موجد وجودسلم بي ال سارتر :مريد

عي ال يّد ؟" فجأةالسماء من سقطتأنني ":القولب يقصدهل  ؟نكار ذلك اكنيم كيف .هوأم يهبأ بسببالشخص  يظهر :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

هي  األّمبأن  نقول ككل، . ماأم من ظهرت الحياةجميع أجناس بأن  تجربتنا مننستطيع الفهم  .وينأب دون ظهر بأنه حمقسوى األ

 ؟جانباً السؤال هذا ضعيمكنك و كيف .بالغ األهمية مصدر وجودك معرفة .أيضاًقرار بأب ال ايستلزم أّم،قرار ب اال.ماديةال طبيعةال

 .يةعدممجرد  من بدال وجود يبحث عن الاإلنسانبمعنى أن " وجودبال رغبة"لإلنسان هي  األساسية رغبةالبأن  سارتر يعتقد :مريد

الحفاظ  إلى سعىيأي  في أوضاع زائلة نفسه يضع الحظ، لسوء .أزلي هألن بالبقاء اإلنسان رغبي .صحيح ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كِْرشَْن ذكر خاللنحقق أزليتنا ونحفظها من  .على وضع لن يدوم أبدياً

 .أن يقوم بذاتهب يرغب ذاته بللوجوده مجرد  عن اًراضي ليسطلب الثبات وي اإلنسانبأن  سارتر يشعر :مريد

 سارترما يطلبه  . األمرنهاية في ها ستموتلكن سنة، آالف لعشرة شجرةربما بقيت ال .ال تدوم المادي لمالعاأشياء  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)٢٠\٨( ْبهَچڤَْد چۤيتافي ) َسناتََن(عن طبيعة أخرى، طبيعة باقية  كِْرشَْنتكلم ي .فعلبال روحيةال حياةهو ال

 يُّونْٱ ڤُوَپَرْس تَْسماتْ تو ْبها

 اكْتاتْ َسناتَنَهيڤْٱ تُواكْيڤْٱ

 شوِت ْبهۤوشوَسْرِڤ َسـ  اهي

 ياتيينَشْڤ نَـ سواتْنَشْي

 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال لطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت علي سرمدي الدة هذه الماوراء  لكن"

 .المادي الكون هذاهالك  دنع تلك الطبيعة األزلية ستبقى ."يريالتغ

 . لإلنساناألساسية رغبةانها ال سارتريقول  التي اهللا، كونرغبة القيام بالذات هي الرغبة بأن ي :مريد



 الوحدة اإلنسان يطلب .علمهم  عند اكتماليصبحون اهللا مهأن ْزۤيادڤماۤيا يؤمن الـ.تقريباً ةۤيادڤماۤياي فلسفة الـه ههذ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .وطنه إلى العودة إلى ه الحنينت من طبيع.نسان طال بعاده عن وطنه لوقت طويل ا تشبهالمهيأة النفس .مع اهللا ألنه شق منه

 . حتماًفشلتس اهللا كون بأن ياإلنسان رغبةأن  سارتر عتقدي :مريد

 الوقت في اهللا ليس بأنه عنيت اهللابأن يكون  رغبته ؟طرأ عليه التغيير هو اهللا فكيف اإلنسانلو كان  .بالتأكيدفشل ست :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

قف في ضوء ن قد .في الظلمةنطلب النور ألننا  نحن .ربانياً يصبح أن هيمكن لكن اهللا، يصبح أن اإلنسان يستطيعال  .الحاضر

لما طرأ علينا  اهللا، اكن لو .اهللا نصبح لن نالكن ،كتمال علمنا ان عندينصبح رباني .الشمس ناصبحأ نابأن عنيي ال اهذ لكنالشمس 

 هو اهللا على .التغيير عليهعدم طروء  هذا يعني . الذي يعني العاصمأتْشْيوتَ هو كِْرشَْناسماء  أحد .الجهل غير وارد .التغيير

 .مكتوب لها الفشل ألنه الفائدة ةعديم اهللا صبحي أن باإلنسان رغبة .ستبطان اال ال تصبح اهللا من خالل بعض.الدوام

 ."الفائدة عديمة عاطفة" اإلنسان سارتر يدعو ،لذا :مريد

أن يكون آخر  وطلب كِْرشَْن ذكر  أحدثمة بون بعيد بين طلب .كِْرشَْنرغب بذكر  ذا االفائدة عديم اإلنسان ليس :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .واآلخر شيطاني رباني واحد .كِْرشَْن

 .الفائدة عديمآخر  شيء كلل فا اهللا محصيرلما أن ن سارتريقول  :مريد

 يتخلعليك ال يجب ،لذا .مستحيال لكذ وجدت كلكن اهللا، يرصت أنحاولت  .اهللا خادم بل اهللا لست أنت .حماقة تلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ائبالص القرارهو  ذلك .)ماۤيا (فتنته خادم من بدال هللا، اًصالح اًخادم تصبح أن روتقر الفكرة هذه عن

 .لعدم وجود سبب لوجودها عدم وجود سبب ضروري للحياةب سارتر يستنتج :مريد

هو عدم  الفالسفة هؤالء لامثأ في العيب .األسباب كل ببس م،يلعظأوجده الحي ا غرضدون  شيءيستحيل وجود  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 العلماءكما يزعم عدد كبير من  .األسباب سبب فهم على قدرة لديهم ال .ةسطحيلديهم للتوغل وراء النظرة ال كافي دماغوجود 

 الطبيعة وراء اهللابأن  نفهم .لقبيل من هذا انظرية إلى سبتنن ال نالكن لوجود،ل الوحيدهي السبب  )َركِْرتيْپ (الطبيعةبأن  الحديثين

 .الطبيعة وراء كِْرشَْن لكن ظواهر،مجرد  الطبيعة .غير مستقلة العمل الطبيعة وتلك

 .تفاقي ا انهم يعتبرون كل شيء. بسبب فوقيشريرال يؤمن ال .ْبهَچڤَْد چۤيتاة في ريرشالفلسفة بال تفلسفة مثل فلسفة سارتر وصف

 :)٨\١٦( لذلك، يدعون بعدم وجود غرض للوجود .نثى اقتران عارض وأن طفلهما وليد الجماع ال غيريقولون أن اقتران الذكر واأل

  ِتىْمطَْهشْياْم َأْپَرتيَأَستْ

 شْڤََرْمۤيْد آهوْر َأنَچَج

 ْمتََسْمْبهۤو - َأَپَرْسَپَر

 توكَْميها - اتْ كاَميْم َأنيك

 الفلسفة من النوع  هذا."له سوى الشهوةعلة  وال جنسيةشهوة له؛ وأنه نتاج  ربال له،  أساس ال ،هذا العالم خيالي ان ريرشال يقول"

 .جهلال الظالم، طبيعة من ألنه اريرش يدعى

انه عدمي من وجه  . وال يتسم بالموضوعيةمبهمهو فردي ناقص  الذي ياإلنسان الوعي إلى شيري سارتر، عند هذاتوجود لال :مريد

 .أنه غير ملموس

الحواس   بخلقِڤديةالـ فلسفةتقول ال . لتوغله في الماديةغير ملموس شيء أّي دراك اتقصر حواسه عن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 يكن مالم  ال قيمة لالذن.جمال هناك يكن مالمال قيمة لليعن  .رائحة هناك يكن مالمحاسة الشم ال قيمة ل .ومحسوساتها بوقت واحد

 . ماتفاعلمن وجود  بد ال .ة غير وارديةالعدم .ناعم شيء هناك يكن مالمال قيمة لحاسة اللمس  .موسيقى هناك

 .يدناوضعنا في  .،ة مبهميةعدم الضرورية تهطبيعألن  بطل أو جبانأما  يكونأن  إختيارب رح اإلنسانأن  سارتر عتقد ا:مريد

 تصبح أن شئت ذا ا؟طال بتصبحيمكنك أن  كيف ؟تفعل حيال ذلك أن كيمكن ماذاف ،عالمال في ما تك قوة فوقيةرم ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

فلن يواجه سوى  ،بطال يصبح أن الشرطة في عهدة مذنبسعى  ذا ا.ةيقفو ةقو بيد هنا دعمو ألنك أكبربشدة  سترفسف ،بطال

 . بالكليةةيقوف ةو قسيطرة حتت آلة أنت .بطال وال اًجبانلست  الحقيقة، في .باعقالوالضرب 

 .الفرار أو نفسك، عن عادف بالبطال كونفلديك خيار أن ت ،ما شخصهاجمك  ذا احسناً، :مريد

عتداء  اعند وقوع بطالأن يكون  كلب لحتىيمكن  الحالة، تلكفي  .اً بل بديهياًبطولي  عن النفس ليس أمراًالدفاع :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ،لذا .عل بك ما تشاءفت ةقوفي يد  أنت ذلك، مع .مجرد اختالقات فكرية والجبن البطولة .ةبطل تكون أن نملةل حتى يمكن .عليه

 . غير واردجبان أو بطل صبحأن ت سؤال

 ؟اًبطولي عمالً ذلكيس أل .تنقذه وأنت خطر، في ما شخص فترض لن:مريد



سوى  اًحقيقي بطال ال يصبح الفرد .حماية حتى ليست .بطولة تليسرداء ال ذلكنقاذ  ا.الخارجيرداء السوى  تنقذلم  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

م وجود شخص قادر على الحماية أو التفويض بالكلية عدل ،سوى التيم همثلوال يمكن أن يكون  .عند تفويضه بالكلية أو حمايته بالكلية

 .كِْرشَْنسوى 

 حريته اإلنسان يفقد . شكل من اشكال الخداع الذاتي."إيمان رديء" حر فإنه عرضة لما يقوله سارتر اإلنسانلما أن  :مريد

 .يمان الرديء االومسؤوليته من خالل

 ال بد من التبين الوقت، نفس في . المسؤولية والحرية متالزمتان.ر فالمعاناة حتميةمحدود وإذا اساءت الخياخيارك  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .أخطصواب من الال فهم نستطيع ال . دونهعمياء حريتنا إذ

 .مسؤولة قراراتاتخاذ  ياًتفادم ،يتورط أن دون ينجرف من يوم آلخر السيئيمان  االصاحب :مريد

 .قراره هو نجراف ا.نجراف االرقر بأنه يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الخيار ذلكب وباإليمان ثابت خيارب ةالني سوءستبدال  اوجوبب سارتر يعتقد :مريد

 ؟جداً جيد قرار ذلك هل .النار ببسالة بالغةإلى العث  يندفع ؟الخاطئ القرار إلى توصل ذاا عمله قيمةهي  ما لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ا الوضعهذ حيصحت إلى سارتريدعو  .نّيةال سوء بسبب صاشخأ من بدال بمثابة أغراض ريناآلخ اإلنسان يعالج :مريد

 نّية؟ال حسن عن ماذا لكن النّية، سوء عن مكليت :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .لقراراتاهذه  يةماه عن النظر بغض اإللتزام بهاو بشجاعة القراراتتخاذ  ايعني هاحسنف ،ةني سوء القرارات بتجنكان  ذا ا:مريد

 خاطئ؟ قرارك كان لو ماذا لكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ليست مسألة صواب أو خطأ عند سارترالمسألة  :مريد

 هو النار لودخ العث قراربأن  يعني هذا ؟ بغض النظر عن ماهيتهومطلق نهائيأنا  ذن، هل القرار الذي اتخذه ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟ذا كان يستطيع أن يفعل ما يحلو لهاإلنسان اأين تكمن مسؤولية  .تالحشرا فلسفة هذه .قرار صائب

 اإلنسانتخذ  اذا ا أفضلاًأن العالم سيصبح مكان الواضح، من .اإلنسان قرارات على يعتمد العالم مصيربأن  سارتر يعتقد :مريد

 .القرار على الوجه الصحيح

 هذاليس  لكن .)ڤايكونَطَْهى( يخلو منه القلق اً هذا من اجل جعل العالم مكانِرشَْنكْ ذكر ميقدت إلى نسعى نحن ،لذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .قرار كامل هو لك،لذ .عليا سلطة قرار بل عشوائي قرار

 دون كون في عبثاً يكافح" الفائدة عديمة عاطفة" اإلنسانه أن لزعمؤمية تشافلسفة  سارتر فلسفةيدعون  الناسعدد كبير من  :مريد

 .غرض

 تلك .ةيقفو سلطة بعيت  بلالفائدة عديمليس  عاقلال رجلال . كذلكلسنا نالكن الفائدة، عديمة عاطفة سارترربما كان  :ْپَرْبهوپاَدۤيَل شْر

 .غرض دون الكونأن يحمله على االدعاء  سارتر عمى  .ثقة روحي سيددنوت من  ذاا ةحيرتقع في ال لن .ِڤديةالـ حضارةهي ال

وفقاً  الكون في شيء كليعمل  .ذكرسبق لي ال كما ْبهَچڤَْد چۤيتاة في ريروصفت فلسفته ش لذا، .جود تدبيرتدرك و ةقو هديل ليس

 .تدبيرلوفقاً  الفصولتتغير و والقمر، الشمستطلع  .لتدبير ما

 اآلخرين إلى إلنسانا يحتاج .لآلخرينذا كان وجوده  اومع ذلك، ليس وحيداً .العالم في وحيداً يقف اإلنسان أن سارتريقول  :مريد

 .ةيخصشال هذاتلتحقيق 

 .چورواإلنسان إلى حاجة  يعني هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الذات فهمابتغاء  اآلخرين مع التفاعلبل عن  چورو عن مكليت ال سارتر :مريد

 يجب ال لماذاف أنفسنا، فهممن اجل  خريناآل إلى كنا بحاجة ذا ا؟نسان اخيرمع  يتفاعل ال لمف ،امطلوبكان ذلك  ذا ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ِڤدي أمر ذلك .ذا اخذت بنصيحة القادر على اعطاء التوجيه الصحيح فستكون نهايتك مجيدة االخاص؟ لفهمنانسان  اخير طلبن أن

 .تْشِّْهتَْچاْبهيڤْم ِاچورو ـ َسْمياناْرتَْهْچيڤ-تَْد :)١٢\٢\١ ْدشَْنيپأو َكذَنْمو(

 .اآلخرين حضور في يخجل اإلنسانن بأ سارتر يشعر :مريد

الذي  .خجال ليسو ،اًمجيد ستكونف ،اهتديت على يد فوقي ذا ا.على يد فوقي اًهوجكن مي لم ذااإلنسان ايخجل  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .كِْرشَْن ذكر مجد إلى قيادتكيفوقك هو ذاك الشخص القادر على 



 الفصل الخامس عشر
 ونغجكارل 

 هو .العقلية األمراض لطّب الخاصة مدرسته وبدأ مهمعل عن نفصلا لفرويد سويسري طالب كان) ١٩٦١-١٨٦٥ (جونغ كارل

يوضح  .ياإلنسان العقل فهم في روحانية والدين والالفلسفة أهمية عن وللدفاعالواعي ال العقل ستكشاف افي لعملهأكثر  معروف

 هستنتاجات اصحةفي نهاية المطاف مع الروحي  بحثه في اًحبطتركه م جونغعند  نفسلالمعرفة  دليل هنا ان غياب شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .وعيالو اهللانفس والحول 

كانت  .الناس سائر امما يعلقه ربأكمن الواضح أن فرويد يعلق على الجنس أهمية ":فرويد لسيجموند التالي النقد جونغ كتب :مريد

 أو عقيدة اآلن بنىقد  ،كان يشدد على عدم تدينه الذي فرويد، :اًواضح نكا واحد شيء . . . .دينياًشيء يقتضي مراعاته أشبه ب

 ."هو الجنسملزم بخيال  ،هفقد غيور استبدل رب باألحرى،

 اهللاعلى نبذ زعامة  فرويداقتصر و ، مازعيمهي التسليم ب يةالطبيعنزعتنا  .اهللاأقام الجنس مقام  .حقيقة تلك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال شك .ماۤيا هي قيادة كِْرشَْنكل قيادة ما سوى قيادة  .كِْرشَْن قيادةسلمنا ب ذااا تكمل حياتن ،في المقابل .الجنسعامة نادى بزو

 الذين اتخذوا اهللا . وبناء عليه، لم ينقطع عن الكالم عن الجنس. يقر بذلكقبل فرويد بقيادة الجنس مع أنه ال .بإقتضاء قبولنا بقائد ما

حالما  ماۤيا أننا جميعا خدم ازليون هللا لكن يتعين علينا قبول خدمة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا تنادي فلسفة . سوى عن اهللامو يتكلوليهم ال

 .)داَس-ِنَر نيتْياشْكِْر-َهيا" ڤَرۤوَپْسِڤَر جۤي (نترك خدمة اهللا

ذا كان الدافع  ا للمثال،.نجاز التكامل بينهما ايه وظيفة الشخصية .ميزان الوعي والالوعي أو العقل الباطن العقل جونغ يرى :مريد

 .دينيال نشاطال أو الفّن إلى  أو تحويلهصفيته، يمكنه تالجنسي عند الفرد شديداً

 أو ۤينَراْدهارا يعانق كِْرشَْنذكرنا  ذا الكن .المادي العالم في حي كلعند  طبيعي يالجنس عفداال .ناهذا هو سبيل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 من المصدر الصحيح ُچوپۤيْزالـ وكِْرشَْن تسلياتاستمع الفرد عن  ذا ا. دافعنا الجنسي أو يتواهنصفى فسيتُچوپۤيْزالـقص مع ير

 . ويقتدر على تنمية الخدمة التتيميةهفستخمد شهوته داخل قلب

ق نشاط خالّ إلى ي للعقل الباطنيجري تحويل طاقات الحافز الجنس حيث التفرد أو تكاملال جونغيدعوه  مثال هذا سيكون :مريد

 .موجه نحو معرفة اهللا

المهيمن عليهم وهو  نحن .وبمعاونته في متعته نستمد متعة) شْپورو( هو المتمتع الوحيد كِْرشَْنيتعين الفهم أن  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تصبح الزوجة . بمعاونته في تلك المتعةذا اراد الزوج التمتع بزوجته، يجب على الزوجة التطوع ا على الصعيد المادي،.المهيمن

 والمهيمن عليهم وموضع المتعة هم كِْرشَْن على هذا النحو، المهيمن العظيم والمتمتع العظيم هو . من خالل معاونتهأيضاًمتمتعة 

 .كِْرشَْن على معاونة الرغبة الجنسية لـتهاعند موافقتصبح األحياء متمتعة  .األحياء

 ؟كِْرشَْنبالرغبة الجنسية لـ هو المقصود ما :مريد

 في تشبعته الحسية، نشارك كِْرشَْن هو المالك العظيم للحواس وعند معاونة كِْرشَْن ."يةحس متعة"يمكنك القول انها  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال تقوى اليد على .المعدة  إلى لذلك، تضعها اليد في الفم لتمكين تذوقها وذهابها. قطعة الحلوى مقصودة للمتعة.بتلك المتعة بديهياً

ن برضى و سيرضى اآلخر. هو المتمتع المباشر الوحيد وسائر األحياء متمتعين بصورة غير مباشرةكِْرشَْن .التمتع بها مباشرة

 . عند رؤية سعادة المهيمنيسعد المهيمن عليهم .كِْرشَْن

 . الوعي لكننا ال نعرف ذلكالالوعي يعمل من خاللبأن  نوالنفساني العلماء يقولغالباً ما  :مريد

 ربما قصرت عن .ظهور فقاعة على سطح الماء أحياناًيظهر الفكر فجأة  .ال يظهر دوماً لكنه هناك،وعي الال .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 بالوعي عي الذي ظهر ال صلة لها ذاك الفكر الالو.فتراض انه كان في حالة الالوعي وظهر فجأة االفهم سبب ظهوره لكن يمكننا

 . يأخذ العقل لقطات كثيرة يجري خزنها. ما انه مثل انطباع مخزون، ظل أو صورة.الراهن للفرد بالضرورة

 ةالمكبوتالمشاعر  الحظ .ةالظلمخارج داخل النفس لإلرتقاء  الحافز نع وكتب ،النور إلى النفس دائمة التوق أن جونغأدرك  :مريد

معرفة ما أن كان ذلك  إلى ثمة حزن في عيون الحيوانات، وال سبيل": كتب. الحيواناتين ومسحة حزن في عيونالبدائيفي عيون 

 ."لينا من ذاك الوجود االحزن مالزم للنفس الحيوانية أو رسالة محزنة تتحدث

 أن يمكن .طبيعيةال نزعتناهي  وتلك ، ماسيد شخص كليطلب  ،لذا .ا بقوامهةخادم اإلنساننفس بما فيها  كل .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ."صديقك أبقني .ملجأ عطنيأ":يقول انه .ةطبيعي نزعة لكتو ، مارجلطفل أو  إلى اللجوء يحاول ،األحيان أغلب ي فاًجرو ترى

 حصولنا على عند  ومبايعته ولياً لناكِْرشَْنينبغي لنا اللياذ بـ .هذا هو قوامنا .بتغاء السعادة اأيضاًذ ما مالطلب ي جل الرأو طفلال



 ڤََسْر :ذا كنا نطلب المالذ والهداية، فينبغي لنا طلبها منه ا أنناْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يخبرنا .وعيناعند تطور  ،الصورة البشرية

 .ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا هو األمر النهائي لـ .ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ْدَهْرماْن 

جميع الذي يتشارك به  فهمالنموذج األصلي للهو  األسباب بصفة االب العظيم وسبب كل شَْنكِْر فهمنابأن  جونغسيقول  :مريد

 النموذجلكن  .مختلفة بطرق لونهوسيمث ليصاأل سببالو ظيمالع ببصفة األ ما شخص لفهم  جميع البشردثمة نزعة عن .بشرال

 .هو هويبقى  األصلي

عامة  تجربة هذه .همن واولد الذين اهللا اءجميع البشر ابنو أبناء،عدة  ّبلأل .االب العظيم هو كِْرشَْن .هو هو نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .األوقات جميع في شخص كل عند

 حياتنا عبيد تقريباً نحن ذلك، نعمل مالم .نهاضها اعلينا يجب شخصيتنا، تحكمواعية كثيرة ال عوامل وجودل ذلك جونغ عتقد ا:مريد

 .امواجهتههي كشف أكبر عدد ممكن من جوانب حياتنا الالواعية وتمكيننا من  النفسي التحليل نقطة .واعيةالال

! نهضي ارجاء! نهضي ارجاء":النفس إلى قولون الحاضر، الوقت فيأن النفس في حالة رقاد ب نقول .لقنهن ما ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

للشجرة وعي لكنها معبأة  للمثال، . على خالف سائر األحياءاناإلنسنهاض  ا من الممكن!"لجسمل مغايرة أنت! لجسممغايرة ل أنت

 صورة . متطور ويظهر الوعي في مراحل مختلفةاإلنسان في المقابل، وعي .كِْرشَْنذكر  إلى درجة تمنع من رفعها إلى بالمادة

 .تقريباًالحياة الدونية في حالة من الحلم 

ن ا أجد":" وذكرياتأحالم" يةسيرته الذات في جونغيكتب  .تقريباًموجه روحياً  جونغبينما كان  كان فرويد موجهاً بالجنس :مريد

انني  اكبر الذنوب لو هاأن أشعر .يقاوم ال بشكل إليه جذبةنوم الشمس، حولالتي تدور  الكواكب مثل اهللا حولتدور  أفكاريجميع 

ال يستطيع ":يكتب .فريدة في ذواتها بوقت واحدو هللابمثابة شقوق  المخلوقات جميع جونغ يرى ."بذلت أدنى مقاومة لتلك القوة

 لكن ما هو ذلك؟ انا شظية من الرب .نسان ا انا. أم بقرة أم شجرةاً مقارنة نفسه مع سائر المخلوقات سواء أكان قرداإلنسان

 .". . . .الالمتناهي مثل سائر األحياء

 . كالشرر من النار اننا شقوق من اهللاأيضاً هذه فلسفتنا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال يهم سوى .اهللا بالكلية إلى نقطع الفردي أن يجب . . . .خولتني بالنعمة التيهي  طاعةال":الذاتية سيرته في جونغفيض ستي :مريد

 ."معنىتخلو من و حماقةتنفيذ مشيئته وإال كل شيء 

التسليم هللا يعني قبول ما يناسب اهللا  .)َپريتْياْجياْدَهْرماْم -ڤََسْر (حقيقيةال روحيةالتسليم هللا هو الحياة ال .جداً جيد :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هذه .افراد عائلة اهللا أحد  وخنوعاً ويرى نفسه يبقى متواضعاً.قتناع بأن اهللا سيوليه الحماية التامة اال التيم دائم.ورفض كل ما سواه

 اهللا هو ."افراد عائلة اهللا أحد انا": هو القولاإلنسان لكن واجب ."افراد جماعة ما أحد انا":يعتقد الشيوعي .هي الشيوعية الروحية

 ال شك أن . على اليابسة وفي الهواء والماء: األحياء في كل مكان.االب العظيم والطبيعة المادية هي االم واألحياء جميعا ابناء اهللا

 وجود .عتقاد بأن الطفل يولد دون أب اال من السخف.لتجربتناطبقاً   دون ابحبلالطبيعة المادية هي االم ونستطيع الفهم أن االم ال ت

 . أن الخليقة هي العائلة الروحية التي يرأسها اب عظيم واحدكِْرشَْن يفهم الشخص في ذكر .االب ضروري واألب العظيم هو اهللا

 ." كياني المعنوي والطبيعيأنا ينأن كما الكون، أناهو و شخصية هللاأن  نجيل االقولي":جونغمن جهة شخصية اهللا، يكتب  :مريد

الذات  هناك ،جانب النفس الفردية أو الوعي في الجسم إلى .سواه أجسامب ليسي وخصشال بجسمه الفرد شعري .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)٣\١٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن هذا ما بحثه .الحاضرة في قلب كل فرد) َپَرماتْما(العليا 

 يدّْهي ڤْمماي شاپتْ ْماْچي - تَْرشْٰكْ

  ْبهاَرتَشوِرتْشْٰ كْ-َسْرڤَ 

 ْمْچۤيانَْر يُّوْچتَْرشْ كْ-تَْر شْكْ

  َمَمْم َمتَْمۤيانَْچاتْ تَْج ي

 ." هو حكميهذا .هو العلمهذا الجسم ومالكه وفهم  .جسام بكل األاِلمالعباني  أيضاًعلم  ا،ْبهاَرتَ سليل يا"

 شخصل تدل على  في كل األحواالشخصية .هائلة عقبةواجهت  هنا":اهللا شخصية فهم في صعوباتهحول  جونغ يكتب :مريد

 كيفف هو الوجود اهللاكان  ذا الكن .نةالمعي ائصالخص بعض نتضم من معنى انه ياًآخرشيئأ  وليس شيء شخص اآلن، .بالتأكيد

  "؟ات هوالشخصيمن  نوعأي  أو صاشخاألمن  نوع أّي . . . ؟ةزمتمي يةشخص لكاًيبقى ممت

 .صفاته أحد بالغ اللطف بتيمه ولطفه يعتبر هو المثال، سبيل على .ت خصائصعن المادة وذا  عليةاهللا يةشخص :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أن له عقل شاْستَْرْز جاء في الـ. اهللا هو أصل جميع الصفات.الصفات التي نمتلكها ليست سوى صفات ضئيلة من صفات اهللاجميع 

 شق من اهللا فنحن نملك صفاته بمقادير  كل شيء هناك دون حد ولما اننا.وحواس ومشاعر ومدارك حسية وتشبعة حسية وغيره

 . الصفات األصلية هي في اهللا وتظهر فينا بمقادير ضئيلة.ضئيلة



 كما ان وعيي محدود بهذا الجسم ووعيه هو الوعي الفائق في كل جسم، . أن اهللا شخص مثلنا لكن شخصيته ال تحد بحدِڤَدْزتقول الـ

 شخصية :)١٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى كِْرشَْن يقول .لفائق داخل الجميعكذا انا محصور بهذا الجسم المعين وهو الشخص ا

وال أنت حتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم": في الميدانأْرجوَن كِْرشَْن يخبر .اهللا وشخصيات النفوس الفردية أزلية الوجود

نفس أشخاص أزليون لكن شخصية اهللا ال تحد وشخصية األحياء وال اهللامن  كل ."لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال 

 ذاك هو الفرق بين . لدينا قوة وعلم وشهرة محدودة. اهللا يملك قوة وثروة وشهرة وعلم وجمال وإستغناء دون حد.محدودة

 .الشخصيتين

 هؤالء في عيبال هو ما'":يكتب .اهللا شخصيةعن  واضحة صورة عطيهت أن ستطعت مل والالهوتيات الفلسفات أن جونغ وجد :مريد

 ."سوى بالتخمين اهللا يعرفونانهم ال  الواضح، من -لتءتسا الفالسفة؟

ال يمكنهم اعطاء علم  .هللاعن ا واضحة فكرة ةأي إعطاءب أخفقوا همدرسنا الذين الفالسفة .أيضاًهذه شكوانا منه  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 مقبول بصفة كِْرشَْن .هذات اهللامن  العالم إلى هعطيقى العلم الذي ننتل ناألن واضح هللا فهمنا ،نامن جهت .نونيخم ألنهمواضح ملموس 

 ڤَشي والمولى َننارايا .على هذا األساس لهوقبعدم  سببلدينا  يكونال  أن يجب لذلك، .ِڤديةالشخص العظيم من قبل المراجع الـ

 على ْسوامّيُچو رۤوَپ عمل . يملك جميع الصفات مئة بالمئة بالكليةكِْرشَْن لكن هللا،اصفات  من مختلفة اًنسب ونملكي ْبَرْهمامولى وال

 . الذي ترجمناه بعنوان رحيق التتيم سينْْدهو-تَِر َرساْم-ْبَهكْتيتحليل ذلك في كتاب 

 األصدقاء، مع بأنفسنا عتنتم كما .أيضاً اهللاعن  شيئاً نعرف أن نايمكن، اإلنساننا صفات درس وإذا األحوال،جميع   فيشخص اهللا

تتصل  أن يمكن التي ثانوية صالت سبعصالت رئيسية و خمسة هناك .أيضاً مختلفة عالقات في بنفسه عيتمتاهللا ف غيرهم،و باء،واآل

 حول مينللتخ حاجة ال .)سينْْدهو-َرساْمِرتَ-أكْهيَل(بذخر جميع اللذات  اهللاوصف  ،تلك الصالتب تمتعاألحياء ت أنلما  .اهللا معبها 

 :)١\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا سبيل فهمه في كِْرشَْنيوضح الرب  .تصوره أو اهللا

  پاْرتَْهىاَمناه - آَسكْتَ ّيَم

 اهيآشَْر - َجْن َمْدنْوي ْميُّوَچ

 ْما مْمَرْچ َسَمْمايشَْمَأَس

 وِرنْهتْشْ شْتَ ْچۤياْسياسيها اتْي

 وتعتبرني مالذك الوحيد،  بيكلتتعلق بعق تام بي، وذكر في يُّوچا تمارس الـعندما، ْپِرتْها يا ابن ، اسمع اآلن:قال المولى المبارك"

 شك بدونيمكنك فهم اهللا ثم  ممثله حماية أو حمايته تحتالبقاء عن طريق  اهللا عن تتعلّم أن ك يمكن." بال ادنى ريبتماماًعلم بي ست

 .فهمه إلى على أتم وجه وإال ال سبيل

مع انهم  اهللا،وجود بواثقون  )رجال الالهوت( همان األقل على":يكتب .بتنويه الفرق بين أرباب الدين والفالسفة جونغابع يت :مريد

أكثر تجربة  األقل، على  بالنسبة ليكان اهللابأن  أفهم . . . .براهيننا إلى ستندي ال اهللا وجود . . . .عنه تناقضةدلون ببيانات مي

 ."صريحة ويقينية

 طبيعة الفرد عن يتعلّم أن يجب .اهللاوجود  فهم جداً هلالس من لكن اهللا،الفرد  يعرف ال قد .قناعة علية لكت نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

الملك الحاكم هو  ؟الحاكم كاذهو  من ،لذا .حكومم بأنه يفهم أن عاقل رجل ّييمكن أل .اهللا وجود حول شكمن  هناك ليس لكن اهللا،

 .برهاننا إلى ستندي ال اهللا وجودبأن  يقول عندما بصيم جونغ .عاقلخالصة ال هذه .اهللا

 چورو من أفضل ئاًيش ىأتمنال  أن ينيمكن كان . . . الدامسةيتظلم في":الطريقة بهذه رةالمبك روحيةال مساعيهستعيد ي جونغ :مريد

 ."خياليسيطلقني من المبتدعات القسرية ل الذي ة،يقفو وقدرة لماًع يمتلك ما شخص حقيقي، حي

 چورويجب أن يكون الـ .)َچتّْشِّْهتْڤاْبهيْم ِاچورو ـَهم َسْچّياناْرتْڤي( ِڤَدْزالـ حكامألطبقاً  چوروتخاذ  ايجب .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

وبالخدمة مثيل  چورو ال بد لنا من الدنو من .ن اهللا وشهده بالفعل وليس بالعلم النظري وحده يجب أن يكون قد عاي.ممثال هللا بالفعل

م اهللا عندما يظفر بقبس من نور رحمته وإال فقد  أن في وسع الفرد فهِڤَدْز تفيدنا الـ.والتسليم والتقصي المخلص يمكننا فهم اهللا

 سوى شخصية اهللا العزيزبصفة  أحد ال يفهمني :)٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .يواصل التخمين لماليين من السنين

 ْرتَنَْمۤيك شَْرڤَنَْم(وتسبيحه ) كِْرشَْن (نُوڤيشْ هذا مؤلف من السماع عن الرب ْبَهكْتي سبيل .)ا ماْم أْبهيجاناتيْبَهكْتي(بالخدمة التتيمية 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َمهاَرَج ْپَرْهالَد يقول .)وهنُشْيڤَستَتَْم كّيْرتَنَْم ( ال ينقطع التيم عن تسبيح الرب .وذكره على الدوام) وهنُشْيڤ

)٤٣\٩\٧(: 

 ْزۤياڤايتََرنْ-َپَر دوَرتْياياڤيِجى ڤُوْدناي

 تْشيتَّه-ْچَنَم-َمهاْمِرتَ-چاياَن-ياْرڤۤي-ڤَْدتْ



 همي محصور . في ذكر أمجادك ونشاطاتك حيثما أكونتماماً ألني غارق  من الوجود المادي مطلقاًيا خير العظماء، لست خائفاً"

 تيمال وعي ."بهمنا معني بحأ . مفصلة للسعادة المادية وإعالة عائالتهم ومجتمعاتهم وبلدانهماً الذين يضعون خططرذالءبالحمقى وال

 السيد الروحي يلقن مريده سبيل البقاء في محيط . تلك هي البهجة العلية. اهللا وصفاته التي ال تحدتسليات محيط في دائماً رقاغ

 .يعلم بكل شيء عن اهللا) آتْشاْريا( من يعمل بتوجيه السيد الروحي .الوعي الرباني دوماً

 قرأت الوقت، بذلك":عنها جونغيكتب  .كلكتا جامعة في حتفاالت افي للمشاركة ١٩٣٨ فيدعت الحكومة البريطانية جونغ  :مريد

 چورو مع جونغتكلم  الزيارة، هذهحول  ." بعمقالشرقية الحكمة قيمةب تنعتوأق الديني والتأريخ الهندية الفلسفة حول  كبيراًقدراً

 اآلخرين من لوقبوليس ال الخاصة، حقيقتيعلي التوافق مع تعين  هألن ذلك علتف":يكتب .لكنه تجنب الربانيين المزعومين ،معروف

 ."سرقة لقبول حقيقتهم لنفسي لكنت شعرت بأنهاالتعلم من الربانيين  إلى لو سعيت .تحقيقه بمفردي أستطيع ال ما

 چوروْز من العديدجد يو كانانه  شّك ال .حدأ قبول يريد ال ،من جهة أخرىو ،چورو يريد هبأن يقول ،جهة من :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ته ضرور في مطلق األحوال بل چوروتخاذ  امبدأ يتفاد يمكن ال .يحبهم الذين لم بعض جونغربما وجد و كلكتا، في ينعمّدال

 .مطلقة

 .تركيستأنف بعد الموت من حيث  لفردا بأن جونغ يشعر الموت، بعد الوعيمن جهة  :مريد

 ان عتيادياإلنسان االال يستطيع  .التناسخ عملية  هيتلك .الوعي لذلكى الفرد قبول جسم موافق يتعين عل لذا، .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

يعتقد  . مع تعذر رؤيتهاالجسمهالك  عدوهذه تبقى ب األنا مع الفطنة والجسم هذا العقل يالزم لكن ،كثيفال المادي سوى الجسم يرى

 مؤكّد هذا .اآلخرلطيف ال الجسموهذه الثالثة تشكل  األنا والفطنة والعقل امعه تحملنفس ال لكن .الموت عند شيء كلهالك ب حمقاأل

 يناسب وعيه ثم يبدأ الوعي في الجسم اً آخراًيدخل الفرد جسم .البدن الكثيفالوعي يبقى بعد هالك  حيث يوضح أن ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

 حالما يهلك الجسم المادي، يبدأ الوعي .سيرجع تيماً بعد موتهذا كان الفرد تيماً في عمره السابق ف ا.الجديد بصياغة أعمار مقبلة

هذا يدل على  . بسرعة بينما يستغرق سواهم وقتاً أطولكِْرشَْن وبالنتيجة، نجد البعض يقبلون ذكر .عينه بالعمل في جسم آخر

 .كِْرشَْنن تواصل وعيه وبقي في ذكر  عدة اجسام لكَمهاَرَج ْبَهَرتَ بّدل  للمثال،.استمرارية الوعي على الرغم من تبدل الجسم

فطنته بحد  رؤية نستطيع ال نالكن ،ما فطين شخصبأن  فهمال نايمكن .فطنته تصّور نستطيع ال نالكن يومية،بصورة شخصاً  نرى قد

ت الجسم الكثيف ستنتاج أن الفطنة تهلك عند مو االلماذا ينبغي لنا لكن .حدأيتكلم  عندما العمل فيوجود فطنة  فهم نايمكن .ذاتها

نَـ  (ستنتاج بهالك الفطنة عند هالك الجسم الكثيف االقوة الكالم هي الجسم الكثيف لكن ال ينبغي لنا ؟ع قدرته على الكالمانقطإو

ناسخ ألن عملهما يتطلبه وذلك هو تجدياً  جسماً ةنمي لتمر العقل والفطنة بعد هالك الجسم الكثيفستي .)ِرىَهنْياِتى َهنْياماِنى شَرۤي

 .النفس

 . العلوم المتوفرة على هذا الكوكبنسخ الفرد ال يقوى على وعي مستوىبأن  جونغ شعر :مريد

ها من شاهد لكن الهند، تر لم رّبما .ةسليمال لطةكتساب علم من الس اشريطة أنه يستطيع ،نسخه يمكن للفرد .ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 إلى كِْرشَْن يقول .، لكننا نستطيع أن نتعلم عنه من سلطة عليمه بهكِْرشَْنعلى رؤية   قد ال تكون قادراً.ستطيع أن يصفها لكي

 هنا تولد األشياء وتبقى . ال نشهد على هذه األرض سوى طبيعة زائلة.عن وجود طبيعة أزلية) ٢٠\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن

نحل التراكيب في هذا العالم المادي لكن ثمة عالم آخر بسيط يخلو  ت.لبعض الوقت ثم يطرأ عليها التغيير وتهرم ثم تنحل تراكيبها

 معرفته ليست . ليست لدينا تجربة شخصية بذاك العالم لكن يمكننا فهم وجوده عندما نتلقى العلم من السلطة السليمة.من التركيب

 . ذاك محال.م بالمدارك المباشرةكتساب جميع العلو ا ثمة مراحل متفاوتة من العلم وال يمكن.ضرورية بالتجربة الشخصية

هنا فقط، في الحياة على ": يكتب. معه عند وفاته بالغ األهميةاإلنساناألرضية مغزى كبير وما يحمله  حياةأن لل جونغ يرى :مريد

ت، فمن يستمر بعد المو لما أن الوعي . يبدو أن ذاك هو المهمة الفوقطبيعية لإلنسان.مستوى العام للوعيالاالرض، يمكن رفع 

 . اثناء وجوده على هذه األرضاإلنساناألهيمة بمكان رفع وعي 

 غير مكتملة ةيُّوچۤيممارسة الفرد الـكانت ذا  اأنه) ٤٣\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  .وعيهينبغي لإلنسان تطوير  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 - بودّْهي ْمتَتَْر تَ( ويجتهد في سبيل تحقيق النجاح الكامل ،السابقره أنماه في عم الذي الرباني وعيستعيد اليذا مات قبل اآلوان ف اأو

يستطيع  ال بينماكبيرة  ةبسرع يتعلّمون الطالب بعضبأن  جدن ،عتياديالمدرسة اال صف في .)ِدهيكَْم – لَْبَهِتى پاوْرڤَ ْميُّوَچْمَس

 عمر فيالذي طوره  هوعيفذلك يدل على نهضة  ،ستثنائية اكانت فطنة الفرد ذا ا.الوعي يةستمرار اعلى دليل هذا .الفهم اآلخرين

 .سابق

ن لكن م ."الوحشية من فةيخم قطعة"الموت كارثة رهيبة  ،األنا نظر وجهة من .موتبصدد ال تناقضوجود  إلى جونغ يشير :مريد

 ."زفافالموت هو  ،زليةاأل ضوء في .بهيج حدثهو  موتال ،)النفس(وجهة النظر المعنوية 



اهللا في داره  إلى يرجع ألنه ،عند التيم لذةلكنه  الحياة،من مصيره دخول صورة دونية من ل مرعب موتال نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .الباقية

 ؟عند النفس ماًودليس بهيجاً  موتال ذن، ا:مريد

 هذهنزعة في ال .كِْرشَْنذكر  :الروحي وعيه عند من لم يعمل على تطوير جداًالموت مرعب  يكون؟ كيف .ال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لوقبيتعين عليهم  الموت بعد لكن لمجانين،هذا كالم ا ."مستقل أنا .باهللا أهتّم ال":ناسال  ما يظناًلباوغ ستكبار اال شدةينما ه االحياة

 لتتجو كأنحيث  "أو" اًلبح كتصب أن كيمكن ،لما انك قضيت عمل الكالب العزيز، سيدي":تقول الطبيعة .الطبيعة إلمالءاً طبق جسم

نخلق اجسامنا  .)ڤَ ِنتِْرَنكَْرَمنا داي(فوقي  أمر لتقديرطبقاً يجري منح هذه األجسام  ."اآلن سمكة تصبح أن كيمكن البحر،على سطح 

 . كيف يمكننا قطع هذه الطريقة؟ انها سبيل الطبيعة. الماديةةعيب الطشواكلعلنا مع لسبل تفاوفقاً المقبلة 

 .چوَنتَُمو  و چوَنَرُجو  و چوَنڤَ َستّْ : ماديةشواكل ثمة ثالثة .بالضرورةأصابتنا عدوى مرض ما، فسنصاب بذلك المرض  إذا

 على العموم، الصورة البشرية تتيح لنا .شواكلقتراننا بتلك الإلاً طبق مكتسبة وأجسامنا  الظلمةشاكلة الحماسة وشاكلة األصالة وشاكلة

 .ڤَشْنَايڤ أو َنْبراْهَم وال سيما عند والدتنا في عائلة عريقة أو عائلة كِْرشَْنفرصة احراز التقدم في ذكر 

وجود غرض للتناسخ وإن  يفهم اله ان .نقاطه المثيرة الكثيرة من الرغم على للفلسفة الهندية كان محدوداً جونغأن فهم  يبدو :مريد

 . يستطيع التغلب على وجوده األرضي بالتسليم لهاإلنسان بأن ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما ال يبدو علمه بوعد  .كان يبدو النهائياً

سعها دخول هذا الجو من النفس الروحية أزلية، وفي و .الروحي العالم دخولرضي يعني األ الوجود على تغلّبال :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يوضح .جو آخر

 اْميڤْيشَ ِمى دتَْجنَْم كَْرَم 

  تَتّْڤَتَهّي ِڤتيُّو ْمِاڤَ

  پونَْر َجنَْمْماكْتْڤا ِدَهيتْ

 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 الذين  أولئك."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"

 .ا انهم ال يكتسبون جسماً مادياً آخر.كِْرشَْن إلى  يذهبونكِْرشَْنياً تلو آخر لكن تيم التناسخ يكتسبون جسماً ماد يواصلون

 .ْبهَچڤَْد چۤيتا يكرر ذلك في كِْرشَْن شْرّي :مريد

 لكن .يرة هذه هي والدتهم المادية األخ. يطيعون أوامره ويسلمون له ويفهمونهكِْرشَْنال يحسدون  الذين وأولئك نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .تناسخ الحسدة ال ينقطع

 كانت شخصية فالقدر ذا ا. الفرد شخصية أم الكَْرمذا كانت  اهو ما الحاسم السؤال":جونغيكتب  ،)كَْرَم(من جهة العمل  :مريد

كن جزاء ذا لم ي ا لكن. الشخصيهستمرارية وجود انجازاً من أعمار سابقة ويدل على االمسبق بالذي يدخل فيه الفرد الحياة يقدم

 .ستمرارية شخصية اشخصي فسيرجع العمل دونجزاء العمل 

 .دائماً شخصي) كَْرَم( جزاء العمل :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

مرة تفادى الجواب عن  كلفي و . شخصي أم الاإلنسان كَْرَمن كان  اما تينمر بوذا سأل بوذابالتنويه أن مريد  جونغ ستطردي :مريد

 ."الوجودبتحرر الفرد من وهم  ساهمت ال لكذ معرفة":بوذاقال  .وضوعالم إلى تطرقي ولم السؤال

 سؤالينفي ال ،نفسلل الشخصي وجهالانكار  .الشخصيةبالنفس  يقبللم أو  نفساليعلم عن ه لم نأل جابة االبوذا رفض :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .هفلسفتتداعي مجمل  يرد لم .السؤال هذا يتفاد بوذااراد  .شخصي كَْرَمعن 

 تلكفي  اًمتقداحرزت  وهل نة،معي شخصيةب الماضي في ذلك قبل عشت هل":الطريقة بهذه الخاصاستنتاجه  جونغ يعطي :مريد

 "؟حليجاد  اعلىاآلن  قادردرجة انني  إلى الحياة

أنماه في  الذي الرباني وعي ال بعد رجعة الفرد، يستعيد:)٤٣\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتايوضح في  سابق، وقت في ذكرنا كما :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .)ِدهيكَْم – لَْبَهِتى پاوْرڤَ ْميُّوَچْمَس - بودّْهي ْمتَتَْر تَ( ويجتهد في سبيل تحقيق النجاح الكامل ،السابقعمره 

 عنها مما استدعى رجعتي جابة اال بعد علىكن قادراًألم  أسئلة واجهتو سابقة قرون في عشت نيبأن صورأت":جونغيتابع  :مريد

 ."لتحقيق المهمة التي كنت موكالً بها

 .حقيقة تلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ."عملي عند الموت أو هكذا أتصور األمريصاحبني س ":مريد

 .شخصي عمل ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ."تينفارغ في نهاية المطاف بيدين يفوقوجب علي أن أضمن ي غضون،ال هذه في .معيعملي  صحبسأ":جونغيتابع  :مريد



 إلى متالء يعني الرجوع اال.كِْرشَْن حثيثاً في ذكر ذا كنت تحرز تقدماً الن تكون يديك فارغتين في نهاية المطاف :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 يظن الماديون أن . هي طموحناكِْرشَْنزلية مع األحياة  ال ال يريد الفراغ بلڤَنَشْايڤ الـ. هذا الرجوع ليس فارغاً.اهللا في داره الباقية

 لهاذ السبب، التشبعة الحسية .مكان في هذا العمر االمتاع أنفسهم بقدر ا لذلك، يستخلصون بوجوب.كل شيء سيفرغ في نهاية العمر

 . الماديون مغرمون بالتشبعة الحسية.هي جوهر الحياة المادية

الشهوات  إلى  فسترجع النفس ثانية بعدلم تنفق كَْرمما دامت ": كتب.)كَْرم(ترجع بسبب العمل االناني النفس بأن  جونغ عتقد ا:مريد

باالساس  اًعاطفي اًحافزيكون  وأن بد ال حالتي، في .مالتكغير م زالدراك بأن شيء ما ما  االأكثر من مرة حتى ولو كان ذلك بدافع

 ."طبيعتي في األقوى نصرالعسبب والدتي ألن ذلك كان  هو تجاه فهم ما

 :)١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا في كِْرشَْن يوضح .كِْرشَْنهو فهم  إليه  الذي يتوقالفهم ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو

 اِتىي ْپَرَپْدْمڤاْن ماْچۤيانَ

 يتإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم

  دوْرلَْبَهه-تْما سو ا َمهـَس

مجيدة لنفس الاهذه  مثل . وكل وجودعالماً أنني علّة كل العلل ،يحكيم الحقيقي لالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد"

 في كِْرشَْن يقول . الهداية بالتي يستطيع بها الفرد فهمه بالكليةكِْرشَْنعندما يكون فهم الفرد غير مكتمال، يعطي  ."نادرة الوجود

 .)شَ تْْهِرنوْچّياْسياسي تَتْْچَرْم ماْم ياتْها َسَم( اصغ اآلن كيف يمكنك فهمي بالكلية وبدون شك :)١\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل السابع من 

 . بالكليةكِْرشَْنفهمنا  ذاا ستكون والدتنا المقبلة في العالم الروحي

 ستاذ لأل.أو تماشيه مع العالم فرد الأقلمت نظام وه . . .قناعال":كتب .األنا الزائفةلما ندعوه  مماثال بدوقناعاً ي نجوجصور ت :مريد

 باإليمان اإلنسان بتقمص شخصية ذلك القناع فعالً، أي يبدأ اإلنساندما يبدأ  عنيكمن الخطرلكن  .المميز هقناع المثال، سبيل على

 والمغني الدراسي، بكتابه األستاذ : لشخصيتهةحقيقيال صورةالبأن تلك الشخصية التي اتخذها كوسيلة للتماشي مع المجتمع هي 

 ."ن أنه حقيقتهو واآلخراإلنسان يظن كنل ،اإلنسانالقناع مغاير لحقيقة أن  مبالغة، ببعض القوللنا ال يمكن .بصوته

 صبحي ،الفرد تلك الحقيقة يدرك وعندما للحياة، الروحي المفهومهو  هذا .حقيقة الفرد هي أنه الخادم األزلي هللا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

أو جماعته أو جسمه أو أمته أو حافظ الفرد على مفهومه المادي للحياة فقناعه هو خادم عائلته  طالما لكن .نجاته وكمالهأداة قناعه 

 ما دام .كِْرشَْندراك انه الخادم األزلي لـ اوال بد من استمراره لكن الفهم السليم هو القناع موجود في الحالتين .مثاليته وغير ذلك

 .األنا الزائفةهو شاغل  هذا .وغير ذلك" أنا هندوسي" أنا أميركي": بالتفكيراألنا الزائفةيجهد تحت وطأة سالفرد في المفهوم المادي، 

 .كِْرشَْن يفهم أنه خادم األنا صفي .صفيةال نااألحقيقية، ال نااأل، يوحي باألنا الزائفة إلى شارتنا ا. بالفعلنحن خدم اهللا

 .معرفة ماهيتنا بالكلية نايمكنعندئذ،  .يةظلتنا الشخصي ،وعينا الباطن ةعالجمهو نج وجعند  النفسي التحليل غرض :مريد

ارجو أن تكشف لي  ":َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي عندما دنا من ْسوامّيُچو َسناتََنقال  .حقيقييعني تحصيل العلم ال لكذ :ْپَرْبهوپاَدَل شْرۤي

 . من اجل فهم هويتنا الحقيقيةچوروعون  إلى حن بحاجةن ماهيتي؟

 نفهم النحن  .ناث االجميع فيكما توجد بعض الذكورة  ،في الشخصية الظلية لجميع الذكوربوجود جانب أنثوي  نجوج يقول :مريد

 .يةالظل تناشخصيمن جوانب هذه ال كبتنننا أل أعمالنا

 نحن نلعب . تعني ذكرشْپورو كلمةتعني أنثى و َركِْرتيْپ  كلمة.)َركِْرتيْپ(نفس أنثوية  كلطبيعة بأن  قولحن نن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لكن .التمتع بدور ذكر إلى  لنزوعهاأحياناً شْپورو بالـاتْماڤجۤي  يجري وصف.َركِْرتيْپادي مع أننا  في هذا العالم المشْپورودور 

 لذلك، .كِْرشَْنالمهيمن الوحيد هو  . تعني المهيمن عليهَركِْرتي ْپ تعني المهيمن وشْپورو .َركِْرتيْپ بل بالفعل شْپورو ليست اتْماڤجۤي

تقليد الذكر  إلى سعى النفس ت.ماۤيا هذا ما يدعى .سعى تحت وطأة الوهم لنكون ذكور، متمتعينناث جميعاً بقوامنا لكننا ن انحن

 .أننا المهيمن عليه وليس المهيمنب مق وعينا األصلي، نفهيحقت عند . مع أنها أنثى بقوامهاكِْرشَْنالعظيم 

ليها  ادرجة يستحيل النظر إلى تعقيد وتنوع وراء التصورفال بد انها  ، ماشيئاً النفس البشرية تكان إذا":عن النفس نجوجكتب  :مريد

 ."من خالل نفسية غريزية محض

 أو  اْزتْريشْكْأو  ْبراْهَمنَة لسنا نابأن فهميتعين ال .التدريب ل أننا نستطيع فهم النفس من خالَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيايقول  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تْشايتَنْياذن، ما هي هويتي؟ يقول  ا."أنا لست هذا، أنا لست ذاك":نفي يمكننا أن نفهمبال .ذلك شابه ما أو ْزۤيتْشارْبَرْهَم أو ْزۤياسۤيَسنّْ

سنبقى  . تلك هي هويتنا الباقية.)داسانوداَسه-كََملَيُّوْر داَس-َدَپْبَهْرتوه -ْزۤيپوُچ (ُچوپۤيْزالـ حفيظ كِْرشَْن أنا خادم خادم خادم :َرْبهوْپَمها

هي الوسيلة ) ْبَهكْتي( الخدمة التتيمية .كِْرشَْنما دمنا ال نعرف أنفسنا بمثابة الخدم األزليون لـختلف التعريفات الزائلة عرضة لم

 .بالتي يمكن لنا بها التصفية من التعريفات الزائلة



 انها .عات طبيعتنا المعنويةأعماق ومرتف إلى بذهول وتوقير قيحدني سوى التيمكنال ":مستطرداً جونغ كتبمن جهة النفس،  :مريد

  ". . . .السنوات ماليينمدى  على مركومةال الصور من هائلة وفرةيخفي  مكاني غيركون 

ذا بقينا في ذكر  الكننا ال نتعرض للتغيير . مختلفة نتيجة تبديلنا الدائم لألجسام في دوامة التناسخاًنراكم تجارب :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ذلك بعد سماع أْرجوَن ادرك ." وواجبي خدمتهكِْرشَْنأنا خادم ":فع هذا التقلب فور فهم هويتنا الحقيقية التي هي يرت. بثباتكِْرشَْن

 :)٧٣\١٨ (كِْرشَْن وخاطب ْبهَچڤَْد چۤيتا

 ْدهاْر لَْبيتِرهه ْسْمُمو طُوشْنَ

 وتَيتْشاۤيَمْپَرساداْن  - تْڤَتْ

 َسنِْدَهه - تَي َچْسمٱ يتُوْستْه

  تَڤَْمنَتْشَ ڤَىيشْيكَر

 انني اقف اآلن بثبات بعد .برحمتك ذاكرتي استعدتو  العاصم،أيها ،كِْرشَْن يا عزيزي ،اآلن زالت أوهامي لقد :أْرجوَن اجاب"

 ."مشيئتكب للعمل استعدادتم زوال شكوكي، وعلى أ

 . في مقامه األصليأْرجوَنعندئذ، ثبت  .كِْرشَْنوارتفع وهمه برحمة ، ْبهَچڤَْد چۤيتاسماع  بعدهذه الخالصة  إلى أْرجوَنتوصل  ،لذا

ْبهَچڤَْد  في ختام .أْرجوَن بالقتال ورفض أْرجوَن كِْرشَْن أمر ،ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية .)ڤَڤَتْشَنَْم تَكَريشْيى  ( سأصدع المرك:وما هو؟

 .كِْرشَْن بتنفيذ أوامر  يكمن لذا، كمالنا. وثبت في قوامه األصليأْرجوَن، ارتفع وهم چۤيتا

 حسب هذا .تناسخ النفوس تقمص،هو ال واحد .رجعةلا من مختلفة أنواع خمسة عن مكلتت العالم أديان بأن نجوج الحظ :مريد

حياة متتابعة تتقاطعها عبارة عن  التناسخ  معتقد آخر يقول بأن.آخر إلى ل حياة الفرد في الزمان بالتناسخ من جسم، تطوالمعتقد

 .بحد ذاته) كَْرَم(العمل ثمة احتمال بإستمرارية  بل أم العينها الشخصية النفس ستمرارية  ا ال تحسم بضمان...تناسخات مختلفة

تكون  عندما المثال، سبيل على .عينية بدنه وذاته الفردتوهم ي لكن .يهاف رؤثجسام ال ي االتبديلو باقية صية الشخ:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 سبيل على .رجامعة البش فيينطبق المفهوم عينه  ." تحسب النفس أنها كلب وتحدد واجباتها من هذا المفهوم،النفس داخل جسم كلب

الشخصية  لكن لجسمتتناسب الشخصية مع ا .يحدد واجباته من ذلك المفهومو أمريكيحسب أنه ي أمريكا فييولد الفرد  عندما المثال،

 .جميع األحوال فيحاضرة 

 الشخصية؟ستمرارية  اهي هل لكن :مريد

 كتسبت .والثقافية العقليةمع هوياتها  آخركثيف  جسمى  إلنفسال تعبر الموت، بعد . دون شكمستمرة الشخصية :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . هي هينفسال لكن األجسام، من مختلفة جناساًأ سفنال

 ،هنا .بالضرورة الشخصية ستمرارية اعلى يدل رجعةال من المفهوم هذا":نجوجكتب  .توافق مع المفهوم الثاني للرجعةي هذا :مريد

وجود ذكر انها عاشت في تيتسنى للنفس المتناسخة نظرياً على األقل ل الذاكرة، إلى ولالوص ةوسهل مستمرة تعتبر ةبشريال الشخصية

 يعنيالتقمص  ، عامةكقاعدة . عينها التي تملكها اآلناألنالعيشة كانت عيشتها الخاصة من وجه أنها كانت تملك سابق وأن تلك ا

 ."الرجعة في جسم بشريحصر 

 تبدل النفس االجسام كما يبدل . رجع في جسم غزالَمهاَرَج ْبَهَرتَ أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمنستفيد من  .بالضرورة ليس :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 :)٢٢\٢ ْبهَچڤَْد چۤيتا(ه ذات ثوبه وليس اإلنسانيبدل  . ثيابهاإلنسان

 ايهاياتْها ڤي يْرنانۤيجي سْمڤاسا

 ينَپراٱ ُرونَي تناْهِري ْچنَڤانْ

 ىنناْرۤيا جيهايڤني راۤيتَتْها شَر

 ّيِدهي نَڤاني اتۤيْمَسي انۤيَأنْ

 ."جانباً البالية جساممادية جديدة وتلقي باألجساماً أ نفس، هكذا ترتدي ال بعيداًالباليةجديدة ويلقي بثيابه   ثياباًاإلنسان يرتدي كما"

يشتري ثيابه  هلكن ، هو هواإلنسان . شراء معطف جديداإلنسانيتعين على  ،عود صالحاً لإلستعمالي والبالياً  معطف يصبح العندما

ا  حسب ما قدمننستلم جسماً جديداً .المدخر في حياتنا) العمل(" المالب "اًجديد اًسمج" شترين" الطريقة، بنفس .على قدر ما في وسعه

 .)كَْرَم(من عمل 

 المسيحية الفرضية في كما ،شحمي جسم يكون قد":البعث من ثنانا وجود نجوج ويالحظ ،رجعة يدعى البعثلل الثالث النوع :مريد

 أو جناتال إلى تصعدإما و اأنفسهستعيد تركيب  ،يوم القيامة في كثيفةال األجسامأن  مسيحيال يقول المعتقد ."سينبعث جسمال هذابأن 

 .الجحيم إلى نحدرت



 الجسميتفسخ و الموت،تفارق النفس هذا الجسم المادي عند  .محال كثيفال المادي الجسمبعث  . محضغباوة هذه :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟اأنفسهركيب ت المادية العناصر تعيد كيف فالمادي

ال يعني  تيالمبعث أن  يفترض بل ىعلأوجه بالكتابة أن المفهوم المادي الكثيف للبعث ما عاد معموال به على  نجوجيتابع  :مريد

 ."فسادغير قابلة للحالة  إلى  بل جسمه اللطيفة الكثيفثتهبعث ج

 بل ة الماديثةال يجري بعث الج الحالة، هذه في . ال غيرممثلوهو اهللاال يقدر عليه سوى " بعثال "من النوع هذا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 إلى  أنه تكلمْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول . بجسم روحي وهذا الجسم ال يطرأ عليه التغييرنزلاهللا فإنما ينزل  عندما ي.الجسم الروحي

يمكن للفرد أن ال  . كان يالزمه حينئذ لكنه نسيأْرجوَن  أنكِْرشَْن اجاب . عن ذلكأْرجوَنمالك الشمس منذ ماليين السنين وسأله 

  لكن جسم اهللا روحي محض والجسم الروحي ال يتبدل على.تبديل األجسام يعني النسيان ألن ذا كان ال يبدل األجساماسوى يذكر 

 الحق المطلق في صورة لنزو الحق المطلق ليس شخص حسب مفهوم دعاة وحدة الوجود المطلقة الذين يتابعون أنه عند .طالقاال

 كِْرشَْنيقول  .ن هذه الدعوىبطال، يفهمون ْبهَچڤَْد چۤيتاالذين يقبلون ن في العلم الروحي و لكن المتقدم.شخصية فإنها صورة مادية

جوهري العلي  ونجهلنهم ي ا.هذا العالم اإلنسان إلى في صورةنزل عندما أبي  حمقىالتخف يس :)١١\٩. چ.ب(بشكل واضح 

 ليس لدى دعاة الحق المطلق المجرد مطلق علم عن .) تَنوْم آشْريتَْمْمۤيشْمانو  ُموذْهاْمَأڤَجانَنْتي ما( وجودالكل ني المطلق على وسلطا

 .الجسم الروحي

كائن  إلى كائن خالد، من الجسم الشحميلى  إ العرضة للموتاإلنسانتحويل "حياء وينطبق على  اإلرجعة يدعىلل  الرابعنوعال :مريد

السماء، وتصور أم اهللا بجسم  إلى حياء المسيح وصعودهإ  النموذج األصلي المعروف لهذا التغيير هو.الهوت إلى روحي والناسوت

 ."في الجنة بعد موتها

هالك لكن الجسم الروحي  المادي الجسم :للهالكعرضة  المادي الجسم أنال يهلك مطلقاً و الروحي الجسمبأن  نقول :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .)ِرىۤي َهنْياِتى َهنْياماِنى شَرـنَ(يهلك  وال دولي ال الروحي الجسم .يبقى

 ؟السماء إلى أْرجوَنألم يصعد  السماء؟ إلى الصعود من نوع على شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم توجد شواهد في أال لكن :مريد

 مثل  لكن ال يجوز مطلقاً اعتبار اجسامهم مادية. ومالزموه على وجه الخصوصكِْرشَْن :ة شواهد كثيرةثم .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أيضاًالحقيقة  لكن .من أي صورة مع أن اجسامهم عرجت في معالي الكون موتالبمنهم  أحد يمر لم .تحول الناسوت إلى الهوت

 . روحياًأن كل نفس تملك جسماً

 داعم مراسم الهيمن الرجعة  النوع هذاالشواهد على  ."تحولال عمليةمشاركة في  "ويدعى مباشر غيرعة رجلل الخامس النوع :مريد

يتعين على الفرد أن يشهد أو يشارك في بعض مراسم ": بعبارة أخرى، يكتب جونغ.َنْبراْهَمأو مراسم الوالدة الثانية التي يمر بها الـ

 ."من خالل حضوره تلك الطقوسيشارك الفرد في النعمة الربانية  .التحويل

 عند والدة .ِڤديالعلم الـو الروحي السيد على يد تاليةال والوالدة ه،وأم يهأب قبل منلإلنسان  األولى ةوالدال .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .)ڤيَجْد(دعى الوالدة الثانية  والدة العلم تلك أو الوالدة في العلم ت. هذا تعليم روحي.غيرية بدنه وذاتهيفهم سالفرد للمرة الثانية، 

 غير النفس" بعنوان األخيركتابه  في الحديث العالم في نفعهو الدين معنىبحث  جونغ .نغ حتى اآلنوناقشنا السيرة الذاتية لـج :مريد

 .)بوذيةال (خالصالدرب  إلى أو) سالمواإل يهوديةال ومسيحيةال (اهللاب الفرد ةصل في هوغرض الدين معنى يكمن":كتب ."ةمكتشفال

 ."اهللا أمام الفرد مسؤولية  بدونتقليدية أخالقية مبادىء من أكثرال تعدو  التي األساسية الحقيقة هذه مناألخالق مشتقة 

ال يفهم اهللا  . محالذنوبها من كافة ةصفي كونت أن دون اهللا من لنفس اقتراب اأن ْبهَچڤَْد چۤيتا من يدفستن أوال، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 والمستقر العظيم ْنْبَرْهَم هو اهللا :)١٢\١٠. چ.ب(بأن  أْرجوَن يفيدنا .نشغل بخدمته سوى من يقف على صعيد األصالة الصفيةوي

لكن ) ْنْبَرْهَم( كل نفس هي روح . العظيمْنْبَرْهَم على تدل ْبَرْهَم ْمَپَر .) ْبَهڤاْنْمَم َپَرْمَپڤيتَْر  ْدهاَمْم َپَرْبَرْهَم ْمَپَر(س العظيم والمقدِّ

يجب أن  .)َپَرَمْمڤيتَْرْم َپ( هو الصفي األصفى .) ْدهاَمَپَرْم( كما هو المستقر العظيم للوجود .)ْبَرْهَم ْمَپَر( العظيم ْنْبَرْهَم هو كِْرشَْن

هذا السبب، نحظر األعمدة األربعة للحياة ل . المبادئ األخالقيةه الغاية تقتضي وهذىن اردت الدنو من األصف ا بالكليةاًتصبح صفي

ذا استطعنا تجنب هذه  ا يمكننا البقاء على صعيد الصفاء.كِْرشَْن الزنا وأكل اللحوم والشراب والقمار في حركة ذكر :األثيمة

نتهاء بتلك النواهي يسقط عن الصعيد  االمن يقصر عنكل هذه المبادئ األخالقية و إلى  مستندكِْرشَْنذكر  .النشاطات األثيمة

 .قامة صلتنا األزلية باهللا ا إلعادةضروري لذلك، الصفاء هو قاعدة ذكر اهللا و.الروحي

درك دون اإلنسان إلى ب الشيوعية الثورةنحطت إ":كتب .اليوم العالم يف تهديدبمثابة أعظم  لحادية االشيوعيةال جونغ رأى :مريد

 . . . .أيضاًجتماعي فحسب بل من الوجه األخالقي والروحي  االماعية ألنها تسلبه حريته ليس من الوجهالمعنوية الديمقراطية الج

 أشكال من شكلللدولة هو  عبوديةالو ، من هذا المنظوردينيةهي أنظمة  شتراكية االالدكتاتوريات لهذا، .حلت الدولة محل اهللا

 ."العبادة



 الشيوعية لفلسفةقاعدة اب نا نقبللكن .ية اإلنسانالحضارة نحطاط افي لحادية االالشيوعية ساهمت .معهأوافق  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 حسب .وتساوي حق كل فرد بنصيب من الدولة ما في وسعهقدر على الدولة في المنادية بوجوب مساهمة كل فرد الحقيقية 

 مجمل الكون هو . يملك االبناء حق العيش على حساب والدهم.بناءمفهومنا، اهللا هو االب والطبيعة المادية هي األم واألحياء هم اال

 . لكن، ينبغي للفرد الرضى بنصيبه. واألب العظيم يرزق جميع األحياءشخصية اهللا العزيزملكية 

ِتَن  (ينرآلخوعدم التحاسد أو التعدي على ملكية ا عنه فيضكفافه وعدم قبول ما يحد ينبغي لإلنسان القناعة ب :َپنيشَْدشُو اجاء في

 ،الذ .ستحقاقه اقدرعلى  يرزق كل فرد شخصية اهللا العزيز ألن األغنياء، أو الرأسماليين نحسدال ينبغي لنا أن  .)تْهاهاتْياكِْتَن ْبهونْجۤي

 .ينبغي لكل فرد القناعة برزقه

 .اآلخرين حقوق في لتدخال ينبغي له ال لكن ة،ثري عائلة فيالفرد  ولدي قد .اآلخرين لستغال ا عدماإلنسانعلى  يجب ،في المقابل

  تْشايتَنْياشْرّي وأكدها شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم فلسفة يه هذه . ثرياً كان أم فقيراًاإلنسانذكر اهللا وقبول تدبيره وخدمته بكل طاقة هو واجب 

 .قهمارزأعتداء على  االلىسيدفعنا إغنياء الل حسدنا .كِْرشَْن ينبغي لنا القناعة بما يرزقنا به اهللا والعناية بالتقدم في ذكر .َرْبهوْپَمها

نسان ذلك  اذا فعل كل ا. على حد سواء المراد أن خدمة اهللا واجبة على كل فرد ثري أم فقير.اهللا إلى وبذلك، نلتهي عن خدمتنا

 .فسيحل السالم الحقيقي في االرض

 النجاة من الشر ومصالحة اهللا والثواب في الحياة االخرى  منالدينغايات ":جونغاستطرد  شتراكية، االالدولةمن جهة  :مريد

 في عالميال زدهار واإلماديةال سلعلل العادل التوزيع واليومي خبزبال العناية من الحرية حول دنيوية وعود إلى تتحول-وغيره

 .المادي ثوابال على الشيوعيون شددي أخرى، بكلمة ."أقصر عمل وساعات المستقبل،

 ،لذا .وروحي زليأ الجسمداخل  الشخصبأن  فهميقصرون عن الو الروحية، الحياة فهم غياب إلى راجع هذا :هوپاَدْپَرْبشْرۤيَل 

 .بالملذات الحسية يوصون

 التي طبيعيةال وظيفة ال."الصحيح التقليديبالمعنى  الدين ستبدال اتستطيع ال الماركسية أو شتراكية االتلك أن عتقد، اجونغلكن  :مريد

 ."لعمط عقالنيإنتقاد ب منها تخلّصال يمكن ال الدينية الوظيفة مثل بدايةال نم وجدت

 المشاكل، حلقدرتهم على  ونصوريتانهم  .تعديلها بالفعل يمكنال  التي المادية األشياء بتعديل ونعنيم نوالشيوعي :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 مالح الملح .نةيمع خاصية شيء كلل . محالالدين تفادي .بالفعل دينال هيةما الشيوعيونال يفهم  .النهاية فيتدابيرهم تحبط  لكن

سواء أكانت -دمةهي قضاء الخ جوهرية خاصية نفسلل الطريقة، بنفس .ةمالزم اصوخ هذه .الذع وأ حار فلفلالو ،حلو رسكوال

 ةرأسماليسواء أكانت  حكوماتهمإلى  الخدمة نقضووي في جميع البلدان بشراليعمل  .ذلك شابه ما مأأم مؤمنة أم رأسمالية  شيوعية

الخدمة هي  . فسيسعد بالفعلَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي خطى على كِْرشَْن اإلنسانذا خدم  انقول ،لذا .دون تحصيل نفع دائم ةشيوعي مأ

وف احررك من س . اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي: يقولكِْرشَْنطلب كل من الرأسمالي والشيوعي لكن م

 .)پاِپْبْهيُّو -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ( تخف ال .كل ذنوبك

 الذي الوحيد سبيلال بأن يعتقد .ماركسيةال مثل فائز دين هزيمة تستطيع ال المادية الغربية الرأسمالية بأن جونغ يشعر :مريد

أن الترياق الناجع في  صحيح بشكلعدة جهات  تأدرك":كتب .مادي غير دين يتبنبه هو  لحادية االشيوعيةال يقاتل أن الفرديستطيع 

 إلى ماّسة حاجة في حديث الاإلنسانأن  جونغلذا، يرى  ." . . .سواء حد علىبنوع مختلف وغير مادي  الفعن يما اهذه الحالة هو

 . العصرياإلنسانتعبر عن أشد حاجات  تعد لم ألنها يتهاالفعفقدت  المسيحيةبأن  يشعر .صريح المعاني دين

 كِْرشَْن ليس لدى .رأسماليةال أو الماركسية-الفائق على كل شيء  ديماال غير الدين ذلكهي  كِْرشَْنحركة ذكر  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 اهللا يأمر بالتسليم التام ونحن .تصاال مباشراً اكِْرشَْن شخصية اهللا العزيزأدنى صلة بأية شعارات مادية وهذه الحركة متصلة ب

 نحن ال . وستجدون السعادةكِْرشَْنتصروا على خدمة  اق. لذلك، انتم ال تشعرون بالسعادة.انتم خدم لكن خدمتكم في غير محلها":نلقن

 . وحدهكِْرشَْن نحن لـ.تبني أديان زائفة إلى نؤيد الشيوعية وال الرأسمالية وال ندعو

ال يمكن أن  ، بحقالروح في دجدتي لم الفردكان  ذا ا أنهجداًيتضح  ،الحظ لسوء":جونغكتب  جتماعي، االمن جهة الوضع :مريد

 ."النجاة إلى ونحتاجذي يال األفراد مجموعي منهما، ألن المجتمع هو أ لمجتمعيكون ا

على هذا  كبيرة مئويةنهاض نسبة  استطعنا اوإذا ،كِْرشَْنفي ذكر  أفراد بضعة اآلنأوردنا  .يةفرد التغيير قاعدة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ريب بذلك ال .العالم وجهالمبنى فسيتغير 

هو صلته  الجماهيرندماج في  االمن اإلنسان نجيي الذي الوحيد الشيء .الفردية نفسال نجاة نتضمت غجونالعالم عند نجاة  :مريد

 ."الخبيثة التأثيرات هذه ضّد االفع درعاً ستكون اهللاب الفرديةصلته ":جونغيكتب  .اهللاب



يمكن للماركسي أن  .ا الشعار أو ذاكهذ، اركسيةالمال تزعجهم  بجدية كِْرشَْنذكر  إلى يأخذون الذين أولئك .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أن الذي يعلم بأرفع درجات كمال ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في . هذا محال.الماركسية مطلقاً إلى  ال يأخذكِْرشَْن لكن تيم كِْرشَْنذكر  إلى يأخذ

 .الحياة ال يتضلل بفلسفة من الدرجة الثالثة أو الرابعة

 قوة سوىالمناسبة وحدها ال تزيد ) المادية(البيئة ":كتب .الفردصبح عدو ي أن يمكن المادي متقدالبأن  أيضاً جونغشعر  :مريد

تغيير جذري  أي ،ذاك المسخ الذي ال تستطيع الواقعية الخارجية توفيره... وحتى-شيء ينتج من الخارجرقب ت إلى النزعة الخطرة

 ." . . .عميق لإلنسان الداخلي

 وغيره أن التقدم المادي هو توسع الفتنة ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي دؤكي .نفسال من داخل،ال من شيء كل ينشأ .عمن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 نحن جميعاً في الوهم وعلماء المادة والفالسفة قاصرون عن فهم اهللا وصلتهم به على الرغم من تقدمهم .بالضرورة )ماۤيا(الخارجية 

 لذلك، نحن نقلل من حاجياتنا ابتغاء تحقيق حياة .كِْرشَْنقبة كأداء في وجه الزحف التقدمي لذكر  التقدم المادي والعلم ع.المادي

 . وليس للتقدم الماديكِْرشَْن نشعر أن الحياة مقصودة للتقدم الروحي وذكر .ال نحيا حياة ترف .ربانية

عميق الجذور في  التغيير هذا إلهاممن أجل  نسانلإل الدين لتوضيح ما  شخص.مطلوب صحيحال معلمالبأن  جونغيشعر  :مريد

 . الداخلياإلنسان

تجري عبادة ممثل اهللا مثل  .)شاْستْرايه-ِڤَن َسَمْستَْدَهريتْ-شاكْشاْد(ممثل اهللا -چورو بالبحث عن ِڤَدْزتأمر الـ .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا طلب . اهللا هو السيد دوماً.هللا فإنه خادم اهللا مع أن عبادته على صعيد عبادة ا.عبادة اهللا لكنه ال يتأله مطلقاً

 أحد  ربما جادل." الغارقين في الظلمةعمل على تنجيةأ بغض النظر عن ماهيتك وچوروصر ":چوروْزالجميع أن يصبحوا 

ليس من الضروري أن تكون عالماً ": قالَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا لكن ."؟چوروانا لست على جانب كبير من العلم فكيف اصبح ":بالقول

ْبهَچڤَْد  كل من يشرح .ْبهَچڤَْد چۤيتا الواردة في كِْرشَْن ال يهم سوى تعليم تعاليم .كبيراً ألن هناك عدد كبير من العلماء الزائفين الحمقى

 . مثيلچورون ذا كنت محظوظاً بالقدر الكافي للدنو ما ستصبح حياتك ناجحة .چورو دون تصرف هو چۤيتا

اصبحت محصورة بالدوائر  بل ةالقديم روالعص فيكما كانت عليه  حياة، طريقة تعد لم فلسفتنا"بأن  الحقيقة أيضاً جونغ يرثو :مريد

 ."كاديميةاألو ثقافيةال

 ،بصورة مباشرة هللا العزيزشخصية اب اتصال علىالفرد  يكون أن يجب .بحد ذاته لتخمينال قيمة ل :رأينا أيضاً ذلك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ْبهَچڤَْد  همبتعليم آلخرينايمكن للفرد تطبيق هذه التعاليم في حياته اليومية ونفع  .منطقال كلستيعاب تعاليمه بإستخدام  ايجب عليهو

 .چۤيتا

 صعوبات بتسب الميةع نظر وجهةتعبر عن التي  "عبثيةال ها ومفاهيمهاقوسبط" األديان أزاء مقصورة ثقافية فلسفة جونغ يرى :مريد

 ."اليومها غدت غريبة وغامضة إلنسان لكن يطالوس العصر فيكبيرة 

 رسميةدلون ببيانات ي بل هللاعن ا واضحة فكرة مديهل تليس .اًحق نئيدوغمااصبحوا  الدين اظوع أن ذلكمرجع  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . واضح من كل وجهكِْرشَْن ذكر .كِْرشَْنا الغرور غائب في ذكر هذ لكن . يقوى على تفهيم سواهفلن اإلنسان يفهم ال عندما .فقط

 . ينبغي لكل عاقل التعاون مع هذه الحركة وتحرير جامعة البشر من الظلمة الحالكة للجهل. السيد جونجهي مطلبهذه هي الحركة 
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