تـمـهــــــيـــــد
الحاجة إلى ترجمة شري أوروبيندو واألم إلى العربية
مَََر شَََري أوروبينَََدو ئَََل أوااَََض الفَََره الماتَََل ئَََل الهنَََد بتجَََار حا َََمة تب َََور ئَََل ر يَََة جديَََد
لإلن َََانية وئَََل نتَََر الو َََ تفريبَََا نتَََج ر يَََة مماث َََة ئَََل اَََه األم ئَََل بَََارير حيَََا تانَََ تفَََيم نَََ ا رأيَََا
تالامَََا دوه أه يعَََرف أحَََداما اآلخَََر إشَََراج ودَََل جديَََد يوحَََد اإلن َََاه مَََو الوجَََود ت َََ ويُحوِّ لَََ إلَََى تَََااه
أتثَََر َََموا ود مَََا وتحتمَََا ئَََل نت َََ وبَََ ل يحَََوِّ ض الحيَََا د َََى األرض تَََدريجيا إلَََى "حيَََا إلهيَََة "1التفَََ األم
بشََََري أوروبينََََدو دََََام  1111ودمََََال ََََويا مََََا يعيََََد د ََََى ثالثََََيه دامََََا لتحفيََََج اََََ ا الََََودل وإلنعالََََ د ََََى
األرض
اليَََوم ئَََل أوااَََض الفَََره الحَََادي والعشَََريه نجَََد اآلحف حَََوض العَََالم يعَََ ٌّدوه شَََري أوروبينَََدو واألم مَََه
تَََمه أداَََم الشخلَََيا الروحيََََة ئَََل تَََاريا اإلن َََانية ونجََََد دَََدد الَََ يه ي َََتمدوه الهدايََََة مَََه تعاليمهمَََا ئََََل
اعديََََاد م ََََرد ونجََََد أدمالهمََََا و ََََد ترجمََََ إلََََى معاََََم لغََََا العََََالم الراي ََََية ونشََََهد تتبََََا ور ََََااض جامعيََََة
ومح ََََا إ اديََََة وأالََََانل وأئََََالم تتََََرر لهمََََا ونََََرى مجتمعََََا متعََََدد ئََََل بفََََا مخت تََََة مََََه العََََالم تتبنََََى
ئ َََتتهما وتعاليمهمََََا أامهََََا المدينَََة الدوليََََة أوروئيََََض 2الناشََََاة ئَََل جنََََو الهنََََد لتَََض اََََ األ ََََبا وأل ََََبا
أخرى تثير يرى المترجم أه األواه د ه لتل يدخض شري أوروبيندو واألم مجاض ودل الفارئ العربل
نشَََهد اليَََوم ودَََل الوحَََد الشَََام ة التَََل نَََادى بهَََا شَََري أوروبينَََدو واألم يتخ َََض التَََر األرتَََية ب َََردة
متناميَََة دالمَََا اَََ الوحَََد بينَََة وج يَََة ونحَََه نخبراَََا تَََض يَََوم ئَََل ال يا َََة واح تلَََاد ئَََل التفنيَََا والع َََوم
د َََى الشَََبتة العنتبوتيَََة وو َََااض اإلدَََالم ئَََل الثفائَََة والرياتَََة وحتَََى ئَََل األعيَََا والترئيَََ تمَََا نشَََهد أنما َََا
ونمَََا د جديَََد ل حيَََا والمعَََامال بَََيه النَََار و َََد ح َََن نوديَََة الحيَََا ئَََل الَََبالد المتفدمَََة إلَََى درجَََة لَََم تتَََه
لتخ ََر د ََى بَََاض مََه بَََض و ََد ألَََب انتشََار اََ ا الَََودل واََ الت َََورا اإليجابيََة بحيَََا يشََمض األرض بأتم هَََا
يمثََض األمََض الوحيَََد ئََل إمتانيَََة إنفََا العَََالم مََه المشَََاتض الج ََيمة التَََل مََا عالَََ تحالََر الحَََر وتََداور البياَََة
والا م احجتمادل والجو واأللولية والت رف

يمتننََََا أه نجََََد أحََََد األدويََََة التعالََََة لعََََالد األلََََولية والا ََََم والعنََََف ئََََل التتََََر الهنََََدي الََََ ي واََََ
اإلن َََانية د َََى مَََدى حف ال َََنيه أ َََمى مبَََادئ وحَََد الوجَََود وأ َََ و نمَََا د الت َََام والتعَََايل ال ََََ مل وأله
التتََََر الهنََََدي يََََرى األلوايََََة ئََََل تََََض متََََاه وئََََل جميََََو التاانََََا ئفََََد نََََادى د ََََى الََََدوام بََََاححترام والع ََََف
والشَََتفة ح نحَََو اإلن َََاه اآلخَََر ئح َََ ولتَََه نحَََو جميَََو لَََور الحيَََا الجامَََد منهَََا والحيَََة د َََى حَََد َََوا
تََََ ل ُتعبََََد الََََ ا اإللهيََََة ئََََل الهنََََد ح بلََََتتها الخاااا لق الفََََادر د ََََى تََََض شََََل ئح ََََ بََََض أيتََََا بلََََتتها األم
الكونيااا التَََل تردَََى جميَََو مخ و اتهَََا وتَََراام جَََع ا مَََه تيانهَََا ومَََه من َََج اَََ الناَََر يلَََب العنَََف ئَََل
جميََََو أشََََتال دنتََََا تََََد األم اإللهيََََة نت ََََها ويلََََب مو ََََف اإلن ََََاه تجََََا اإللوايََََة ح مو ََََف إجََََالض ورابََََة
ئح َََ بَََض و بََََض تَََض شَََل مو ََََف حَََ ودبَََاد لََََادر مَََه الف َََ ومََََو أه تعَََاليم شَََري أوروبينََََدو واألم
تنبنََل د ََى التتََر الهنََدي إح أنهََا ح تتو ََف دنََد بََض ُتولـََِّـت مََو أ ََمى مََا ئََل التتََر الغربََل مََه معََانل وتمَََعد
ل ت ئل ر ية رئيعة تهدف إلى تحفيج ال ما د ى األرض
تتمحََََور تعََََاليم شََََري أوروبينََََدو واألم المعروئََََة با ََََم "اليوجََََا المتتام ََََة" حََََوض ودََََل جديََََد ود ََََم
نتَََر ت بيفََََل 3ح دال ََََة لهََََم باإليََََديولوجيا الدينيََََة 4أو بالعاَََد ئََََل الََََدنيا أو بالغيبيََََا واََََل تََََرى أه اإلن ََََاه
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تََََااه انتفََََالل يت ََََور تََََدريجيا إلََََى مََََا بعََََد اإلن ََََاه أو "ال ََََوبرماه" 5وتََََرى أه اإلن ََََاه ََََادر د ََََى أه ي ََََاام
واديَََا ئَََل ت َََور الَََ اتل وارتفااَََ وحتَََى د َََى إ َََرا اَََ ا الت َََور واَََل تعَََاليم تهَََدف إلَََى تحويَََض اإلن َََاه إلَََى
تَََااه أتثَََر َََموا ونَََبال وت تَََد أه اَََ ا التحَََوض يمتَََه أه يَََتم بلَََور منهجيَََة وح يحتَََاد إلَََى أي َََوى اليبيَََة أو
"معجَََعا " لتحفيفَََ ئتمَََا أه دَََالم ال بيعيَََا يتتشَََف الفَََوانيه التَََل تحتَََم أدمَََاض الطبيعااا الاااريَََة وي َََتخدمها
لتغييََََر العََََالم ئََََ ه اليوجََََا تتتشََََف الفََََوانيه التََََل تحتََََم األدمََََاض البا نيََََة للطبيعاااا وت ََََتغ ها لتنميََََة اإلن ََََاه
وتحوي ََ روحيَََا ومَََو أه تحويََض ال بيعَََة البشَََرية تََاه يعَََد م َََتحيال ئََل الماتَََل ود َََى الََرالم مَََه تونَََ بالتعَََض
د ََى ََدر داََيم مََه اللََعوبة إح أنََ ح ََ تعَََاليم شََري أوروبينََدو واألم ممتََه د ََى األ ََض إلََى درجََة تَََأتل
ببعض النتااج الم مو ة ئل خالض حيا بشرية واحد
اليوجَََا المتتام َََة تت َََ واَََ الَََنتر إلَََى األلوهيااا وإدَََدادا َََويال وتربيَََة شَََام ة ل تيَََاه وإخاللَََا
و َََو دعيمَََة وتلَََميما ح يعَََرف التشَََت ومَََه الواتَََ أه اَََ أمَََور ح يمتَََه تحفيفهَََا بَََيه دشَََية وتَََحااا
ولتَََه لَََعوبتها لح َََه الحَََا ح ت َََري إح ئَََل المراحَََض األولَََى مَََه الممار َََة ئفَََد شَََهد تثيَََروه ممَََه مار َََوا
اليوجَََا المتتام َََة بَََ خالص ولتتَََر تائيَََة أنَََ  ،بالفَََدر الَََ ي تَََم بَََ تحَََوض بيعَََتهم ئَََ ه َََو تتَََوج َََوتهم تتت َََ
بتحفيَََج ت َََورام بحيَََا ألَََبح الممار َََة ئَََل المراحَََض المتفدمَََة تفَََدما ااناَََا وت فاايَََا مَََه "نَََور إلَََى نَََور"
ومه "بهجة إلى بهجة"
اََدف اليوجََا المتتام ََة لََير الهََرو مََه اََ ا العََالم إلََى دََالم ََالم وانََا ئََل متََاه خََر ولتََه تحويََض
الحيَََا نت َََها مَََه حيََََا بَََ ر ودنَََف وحََََعه وألَََم إلَََى "حيَََا إلهيََََة" واَََل ح تخَََ ريفََََا واحَََدا ينبغَََل د ََََى
الجميَََو أه ي َََ تو ولتَََه تمتَََه تَََض ئَََرد مَََه تنميَََة وإتبَََا ريفَََ الَََ اتل مهتَََديا بنَََور الَََداخ ل واَََل ح تعَََد
بمتا َََ ئَََل اَََ الحيَََا أو ئَََل حيَََا ت يهَََا وإه تانَََ متا َََ ح تخ َََر د َََى بَََاض وح يمتَََه احت َََابها َََتأتل ح
محالة

الفَََرا الَََ يه َََيتمتنوه مَََه تفَََدير أدمَََاض شَََري أوروبينَََدو واألم حَََج َََدراا واحنتتَََا بهَََا تَََض النتَََو
اََم الفََرا الفََادروه د ََى ر يََة أه الحقيقاا اللطلق ا لهََا أوجََ دديََد والََ يه اََم لََ ل َادروه د ََى بََوض مََا اََو
َا ومرنََا بدرجََة ت ََم لََ بََأه يََرى
حََج ئََل را مغََاير آلرااهََم و لََ يت ََ بََدور أه يتََوه اََه الفََارئ
أه نتَََر الت مَََا َََد تحمَََض معَََانل متتاوتَََة ح َََ ال َََياج الَََ ي تَََأتل ئيَََ ود َََى مَََا إ ا تانَََ مفلَََود بمتهَََوم
حرئل أو مجاعي أو شادري
ح تتشَََف أدمَََاض شَََري أوروبينَََدو واألم تَََض مَََا ئيهَََا مَََه معرئَََة دنَََد َََرا أولَََى أو تلَََت مت َََر
وتثيَََرا مَََا ي َََعم د َََى المَََر أه يعيَََد َََرا بعَََض النلَََوص ليتَََي لنت َََ الو َََ التَََائل ل تهَََم واح َََتيعا ولَََ ل
6
ئ ه را تها ال أشب بدرا ة ينتج الدارر ئيها بعض الو ئل البد ل تعرف د ى المبادئ و المل حا
َََيالحا الفَََرا الََََ يه ي َََ توه اََََ ا ال ريَََج تغيََََرا مح و َََا ئَََل ودََََيهم الَََ اتل وتنتيجََََة لَََ ل تغيََََرا
إيجابيَََا ئَََل حيَََاتهم َََوف يجَََدوه أنهَََم يتَََابعوه بحَََثهم ورح َََتهم متحَََرريه مَََه الخَََوف والشَََ وألنهَََم ألَََبحوا
يميََعوه بََيه مََا ل َ ومََا لََير ل َ يمََة ََيفدروه د ََى الناََر بابت ََامة د ََى مشََاتض الحيََا التََل تََاه ح هََا يبََدو لهََم
حتَََى اآله بعيَََدا دَََه المنَََاض َََيتع موه تيَََف يعم َََوه ب ا َََة أتبَََر وتيَََف يجَََدوه َََعاد ئَََل تَََض دمَََض يفومَََوه
بََََ وتيََََف ي ََََتمدوه بهجََََة دايمََََة مََََه أشََََيا تََََانوا بالتََََاد ي حاونهََََا ََََابفا ََََيجدوه أه احتياجََََاتهم الماديََََة
تتَََا ل وأنهَََم مَََو لَََ ألَََبحوا َََادريه د َََى أه يحي َََوا أنت َََهم بالجمَََاض والَََوئر وأه ي َََبغوا د َََى حيَََاتهم
البشَََر والددَََة وال َََمو والمعنَََى و يتتشَََتوه أه ال َََعاد التَََل يحلَََ وه د يهَََا مَََه البَََ ض والع َََا تتَََوج بمراحَََض
المبَََااج والمتَََو التَََل تَََانوا متشَََبثيه بهَََا وتَََانوا يت بونهَََا مَََه الحيَََا ومَََه اآلخَََريه و َََيخبروه تيَََف يَََنعتر
الهََََدو وال ََََالم المتناميََََاه بََََداخ هم بلََََور إيجابيََََة د ََََى لََََحتهم وتيََََف أنهََََم ألََََبحوا ََََادريه ح ئفََََ د ََََى
تجنََ بََض أيتَََا د ََى شََتا التثيَََر مََه الع َََض اللََغير التََل تانَََ ت ََب لهَََم ََدرا تبيََرا مَََه التََيج واإلعدَََاد
وتَََض مَََا َََيحتاجون لهَََ ا الشَََتا اَََو الهَََدو والترتيَََع واإليمَََاه وأخيَََرا يتولَََ وه إلَََى َََدر أداَََم ل تغ َََ
5

التااه ال ي يحض محض اإلن اه ئل الت ور ال بيعل ال ي تنبأ ب شري أوروبيندو وال ي يتخ ى دف حدود العفض الحالل ليلض إلى م توى
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د ََََى نََََواحل التََََعف ود ََََى بََََ ر المفاومََََة ئََََل أنت ََََهم ول تعََََرف د ََََى مغََََعى األشََََيا التََََل تلََََادئهم ود ََََى
النعل التامنة ورا تض خ و مه خ وا حياتهم
دنَََدما ن بَََل النَََدا ونتبَََو مخ لَََيه ريفنَََا نلَََض يومَََا مَََا إلَََى الحقيقااا األسااال  ،حتَََى لَََو تنَََا
أ فنََا د يهََا أ َََما مخت تََة وانتهجنََا نحواَََا ََبال متعَََدد ونتهََم أخيََرا أننَََا جميعََا ل ََنا إح أوجَََ وتج يََا مخت تَََة
لهََََ الحقيقاااا الواحااااعد والل عااااععد ،وأننََََا لََََ ل م ا ََََوه و ََََادروه د ََََى أه نعيشََََها ئََََل أنت ََََنا وأه ناهراََََا ئََََل
حياتنا

 - 9ادتبارا خالة بترجمة شري أوروبيندو إلى العربية
ننن
ننن بىنننل هم حنننا تي هملننن تلخنننع مىنننيا ممخننني ر ي ننن فننن بليبننني
منننل هم انننر هملىننن
أمرمب ننننوم مه  ،ننن لنننم ا هم ننني  :ه مو ننن  ،هملتنننو  ،هملشننن ا همخ ننن  ،هملا ننن  ،هم نننيل همت نننو  ،هم نننيل
ننن بىنننل هم حنننا تي هبل ننني ننن أمرمب نننننوم
همسننن  ،مهمنننو هملتلننن ممنننل هم انننر ألتنننيع هملىننن
م لىم ننن نننل أف نننير ممىنننيا جولنننو هبل ننني ،م ننني :مننن  :لنننوب ميلنو ،supermind :أمف ميلننننو Overmind :نننع
هم حا تي مش مح ف قيموس هم حا تي هم نشور ف موض آ مل ع همحخت
لنحننن
هالقلميلي همليم :

أمرمب ننننوم مه

ننن

بيم ماننن فننن هلنننلنميط محنننوس مىنننيا هم حنننا تي ب ننني للتننن منننل

"هم ىننننن لجنننن أل لم ننننع مننننل همسنننن ي  : ،أل هملى لنننني ل لننننو هم ىننننن [مهم ممنننني همننننع ل لنننن ] فنننن
موهض رمح  ،لسلا أل ل ل م هم ىن مال لسلا أل لخىا أب مل :م "
أمرمب نوم 55 ،ميرس 5293
أمرمب نوم ،متيدثي م
" هم ننني مننني ننن ال تىم ننن مت ج ننن رب ننن ال نننل همخ ننن فتسننن  ،بنننا ننني للخاننن همخ ننن  ،أ
نننل هم منننوأ ال لانننر ب ننن ه منننو هلنننلخومني نننع هم ننني أ ت ننن ( ،ف نننا لسنننلخو هم ننني ه ب ننن م ننن
بيمنسم مه) "
ه  ،أجنو ه  ،فم هل 5292 ،92

منننل أ ننننر هم حنننا تي هملنننن لسنننلخوماي
همعه هإلما م ألتي ل ه مو :

أمرمب ننننوم مه

نننن

محننننا  The Divineم لىم ننن

 )5م لىم ل الذات اإللهية :ب ي للت مل عه هملى لي:
"  The Divineو هم ي ل مهم مح هم لىيم  ،ال م ا مه ،ب ه اى ر ماور ممى ف ما مقور
أمرمب نوم ،م لم هم د هم ئو مش أمرمب نوم []132 90
مف اص آ

ننننل

"

:

" The Divineننننو همت نننن ه لنننن
مهم ي ني "
أمرمب نوم ،م لم هم د هم ئو مش

اننننه هم نننني ل ه لنننن  ،ممنننننه أتننننو مف ننننه توجننننو ج نننن ه

نننن ي

أمرمب نوم []5325 90

خيتاي م حي حاي ،ب ي للت مل همنص همليم مأل :
 )9م لىم ل األلوهية ف
" ننعه نننو مننني اىن ننه ب ننن  : Divineبنننا هم ى فننن هملنن لجننن أل ا لسنننماي ،بننا هم نننور هملننن لجننن أل
اتوز نننني ،بننننا هم نننني همننننع لجنننن أل ام ننننه ،بننننا همتنننن همننننع لجنننن أل احنننن م ننننه ،بننننا هملننننوهزل
هم لنيلنننا مهم لانننور همنننع لجننن أل ات نننه ماهاننن فننن همننننور مهمماجننن  ،مبنننا هم مه ننن همجولنننو مهملننن
بي همل لج أل ات اي "
ال تخا
3

ه ،

ب ي ه ،ه

ي هم يم  ،مج و  7 ،59لمل م 5219

هلنننننلنيده ننننن هالقلميلننننني هم نننننعبور  ،لننننن ل جر محنننننا  The Divineمننننني "بيمنننننعه هإلما ننننن " أم
بــ"ه مو " حس همس ي

مأ نننن عه تلننننن جر قننننوهم ص ب ننننن محننننا " "The Subconscientبـنننننـ ""العفََََض البَََََا ه" ،مح ننننن أل
ننن أمرمب ننننوم مه للتنننوثيل نننل أانننوهع مخل خننن منننل همنننو هممنننيطل ،منننر لجنننو هم لننن جر ننن هع منننل محنننا
""The Subconscient
"الودل التحتل" م والم

سننن أل لجنننو هم نننيرل همى بننن فننن ب ننني
:م ب هع
مجو  ،با مي لزلو

ننن

د زب لي م ومح م ل
فم هل 9359

1

أمرمب ننننوم مه

منننل هماوهلننن مهم نننو مهمسنننىيد مننني

