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ABSTRACT
This research is focusing on a new development that is leading to modern reforms in
Hinduism. It discusses an important part of contemporary Hindu-Muslim relations.
Dalit outcastes are enthusiastically distancing themselves from Brahmanism or
existing Hinduism due to its caste system as it ritualistically considers them impure,
even though they are not allowed to enter the temple. Resultantly, their mass
conversion to Christianity, Buddhism, and Islam has been evidently witnessed for the
last three centuries. This study is centred around such an event that represents the
mass conversion of Dalits to Islam. It generally highlights the doctrinal status of the
outcaste in Hinduism, elaborates on the conversion of Meenakshipuram’s residents,
and dilates upon the later consequences they encountered. This religious phenomenon
resulted in the detachment of some great Hindu scholars from the caste order and its
discriminative practices..
Keywords: Dalit, Mass Conversion, Caste System, Ritualistic ImpurityRemove Dalit,
Mass Conversion, Caste System, Ritualistic Impurity.
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تقدمي:
يشهد التارخي أن للك فعل ردّه ،وأن تطبيق النظام الطبقي الرباهامين الهندويس عىل الشعب الهندي مهش رشاحئ منه وأبعدها عن درجة املساواة
بني الإخوة البرش ونزعها من حقوقها الانسانية.فرشعت الطبقات العالية تقذف اجملمتع املهمش يف هاوية هبذه ادلنيا وجتعل أفراده مراتدي مستنقع
يف هذا العامل وتعاملهم معامةل قاس ية أسوأ منها للبهامئ.1ومن أبرز ردود فعل اجملمتع املنبوذ عىل هذا الترصف الفظ الغليظ املتواصل الهجرة من ادلاينة
الهندوس ية والتحول ادليين سواء أاكن فرداي أو جامعيا؛ اإذ فشلت مجيع الس بل للتخفيف من معاانة الطبقات الراقية.ويشري هذا البحث اإىل حدثني
جللني اكان اخرتاقا وانفراجا ل مثيل هلام يف حياة منبوذي العرص احلديث يف الهند .وأعلنوا فيهام عن وداع الهندوس ية والتحول امجلاعي لطائفة منهم
اإىل البوذية والخرى اإىل الإسالم .وتركز هذه ادلراسة عىل واحد منهام وتسهب يف احلديث عنه ،وهو تغيري ادلين امجلاعي يف مميناش ي فورامم؛
اإذ مل يلفت انتباه الباحثني العرب يف دراسة الداين.
يدور هذا الإسهام العلمي حول ثالثة أقسام رئيس ية.ويتحدث الول منها عن نظام الطبقات الهندوس ية وإابعاد املنبوذين عن الرتبة الطبقية وما
يرتتب عىل طردمه منها من اضطهادات قاس ية ،وعن ظاهرة التحول ادليين شحل ينقذمه من عواقب وخمية صادرة عن الرتتيب الطبقي وتعززه جهرة
مأمبيداكرم وأتباعه من الهندوس ية اإىل البوذية يف القرن املايض.ويناقش اجلزء الثاين منها التحول ادليين يف مميناش ي فورامم ودوافعه ،ويفصل
املبحث الثالث أاثر ما بعد واقعة مميناش ي فورامم.
أسباب اختيار املوضوع:
يشهد العرص احلديث ظهور مدرسة فكرية جديدة تنبثق من معاانة املنبوذين يف الهند ومن احتجاهجم عىل ألهمم الصادرة عن نظام الطبقات
الرباهامنية الهندوس ية بعد اإعالهنم عن ابتعادمه الرمسي من ادلاينة الهندوس ية.وتتطور يوما بعد يوم مفاهمي هذه احلركة الفكرية للمجمتع املنبوذ يف
كتاابت وأراء املنبوذين اذلين جهروا الهندوس ية وخرجوا اإىل البوذية أواملس يحية أوالإسالم.وقد أصبح العمل بتصورات املنبوذين يف الونة الراهنة
جزء هاما من الفكر ادليين الهندي مل يصل اإليه اإل قليل من الباحثني العرب مما جشعين عىل اختيار هذا املوضوع.
الدراسات السابقة:
ل تبدو املكتبة العربية ثرية يف اقتناء قدر هائل من ادلراسات السابقة عىل موضوع التحول ادليين للمنبوذين وخلفياته وبواعثه ومه مدحورون من
الرتبة الطبقية الهندوس ية.وختالفها أدبيات مقارنة الداين الإجنلزيية ،ومكتباهتا غنية بعدد وفري من البحوث وادلراسات هبذا الصدد.
منهج البحث:
تتصدر قضية رئيس ية شؤون مجيع املنبوذين ،يه مواهجة اإساءة المتيزي الطبقي الهندويس والتحرر منها؛ اإذ يظهر اخلروج من الهندوس ية سبيال وحيدا
ل إالنقاذ ابلنس بة للمنبوذين ،ممتثال يف ظاهرة التحول امجلاعي اإىل داينة أخرى ،غري أنه ليس أمرا سهال.ويوظف هذا البحث منهجا حتليليا لبلورة ما يساور
هذه الظاهرة احلاصةل يف مميناش ي فورامم من مغوض ولبس ،ولتوضيح ما يكتنفها من هتم وردود عليها يف سبيل حتقيق غرضهم السايم.
املبحث األول:املنبوذون وظاهرة التحول الديين:
املنبوذون قوم هممشون يف التارخي يالقون ويالت منبثقة من نظام الطبقات الهندوس ية ،نس يه ويظل ينساه العامل.وخرجت أصوات متتالية من
داخل صفوفه يف العرص احلديث تنادي ابلبحث عن حل جذري حيررمه من أغالل النسق الطبقي.
Klaus.K. Klostermeir, A Survey of Hinduism,(New Delhi,Munshi Ram Manohar Lal Publisher Pvt.Ltd,1993),326.
2

1

إيقان :المجلد ، 04 :العدد ، 02:جون  2022ء

نظام الطبقات الربامهانية:
ليس ابإماكن أي ابحث يف دراسة االطوائف الهندوس ية فهمها الصحيح اإل بعد املعرفة ادلقيقة بنظام الطبقات؛ لن لها جذورا معيقة منبثة يف اكفة
فروع العقائد والرشائع الهندوس ية.وأما فامي يتصل بقضية املنبوذين فآاثر الرتتيب الطبقي السلبية هائةل عليهم تتواىل اكبرا عن اكبر.يقول أبو الرحيان
البريوين (1050-973م) :1موللهند يف أايمنا من ذكل أوفر احلظوظ ،حىت اإن خمالفتنا اإايمه وتسويتنا بني الاكفة اإل ابلتقوى أعظم احلوائل بينهم
وبني الإسالم .ومه يسمون طبقاهتم مبرنم ( )Varnaأي اللوان ،ويسموهنا من هجة النسب مجاتكم ( )Jatiأي املواليد ،وهذه الطبقات يف
أول المر أربع :علياها (الربامهة) قد ذكر يف كتبهم أن خلقتهم من رأس (برامه) ،وأن هذا الامس كناية عن القوة املسامة (طبيعة)( )2والرأس عالوة
احليوان ،والربامهة نقاوة اجلنس ،وذلكل صاروا عندمه خرية الإنس ،والطبقة اليت تتلومه (ششرت) خلقوا بزمعهم من مناكب برامه ويديه ،ورتبتهم عن
رتبة الربامهة غري متباعدة جدا ،ودوهنم مبيشم خُلقوا من ِر ْجيل برامه ،وهااتن املرتبتان الخرياتن متقاربتان ،وعىل امايزمه جتمع املدن والقرى ،أربعتهم
خمتلطي املساكن وادلور ،مث أحصاب املهن دون هؤلء (الطبقات الثالث الفاضةل) غري معدودينم.3وخلقت طبقة مشودرام من قديم مبرامهم.4
وأما مبيشم ،فاإليه الفالحة والعامرة ورعي السوامئ وإازاحة علل الربامهة ،وأما مشودرم (عضو الطبقة الرابعة) فهو للربمهن شعبد يترصف يف اش تغاه
وخيدمه ،ولك معل خيص الربمهن من التسابيح وقراءة وقرابني النار فهو حمظور عليه.5
املنبوذون :
يدخل الشخص املدحور من الطبقات هذا التصنيف ادلاين الخسآ من النعام مبخالفة القوانني الطبقية ،اإما ابلزتاوج بني الطبقات خالف القيود
الطبقية وإاما ابلش تغال ابلوظائف واحلرف السافةل اليت ل تسمح مبزاولتها ضوابط الطبقات وإاما ابلقيام بآي ترصف يس تحق بنيل العقوبة ،وينتهيي
اإىل اإخراج مرتكبه من الرتبة الطبقية 6مثل قتل الربامهة رجال ادلين الرباهامين.7
يطلق عىل هذه امجلاعة من البرش بآسامء خمتلفة ،أولها  Outcaste8املطرودون من الطبقات أو من سقطت عنه ادلرجة الطبقية ،واثنيها
 Untouchable9من حيرم ملسه والتعامل العادي معه نتيجة النجاسة الصادرة عن الولدة يف امجلاعة املفصوةل عن الرتبة الطبقية،واثلثها
 Scheduled Caste10اجملمتع اجملدول دس توراي يف الهند وه حقوق يف ختصيص املقاعد يف املدارس احلكومية والوظائف يف ماكتب ودواوين
1وهو من النوابغ املسلمني يف علوم اهلند ،وخباصة يف دايانت اهلند وما تفرع عنها من العقائد والشعائر واألحكام.
2هذه الطبيعة مسيت بكلمة  Cosmic Purusaمث بـ  Brahamaانظر:

Margret Stutley and James A Dictionary of Hinduism,Its Mythology,Folklore and Development 1500 BC1500AD,London,Routledge &Kegan paul,1977),239.

فطور اإلله هذا العامل اجلميل من مادة غامضة قبل تكوينه ليس هلا
واليت بنفسها انقسمت يف اخللق إىل طبقات أربع وكان قبل كل شيء املاء األصلي يغطى الكون َّ
شكل معني تسمى بـ  Chaosوصنعها إبرادته ووضع فيها بذرة أصبحت فيما بعد بيضة كونية أو خلية ذهبية هبا ولد اإلله األعلى نفسه يف صورة برامها أو يف
صورة اإلله اخلالق الذي انقسم إىل أربع طبقات ،انظر:

S.Radhakrishnan,Indian Philosophy(,London:George Allen & Unwin Ltd),1977),1:100.
Daniel E. Bassuk The Incarnation in Hinduism and Christianity-The Myth of God,(London,Mcmillan
Press,1987),15.

3حممد بن أمحد البريوين :حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة (،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد ،اهلند1958،م).77-76 ،

4
Margret Stutley and James A Dictionary of Hinduism,323.
5
Ibid, 457.
6
Klaus K.Klostermaier, Survey of Hinduism, 326.
7
Gavin Flood, An Introduction to Hinduism,(Cambridge,The University Press,1999), 157.
8
Klaus K.Klostermaier,A Concise Encyclopedia of Hinduism,(Oxford,Oneworld,2003),130-131.
9
Dhananjay Keer,Dr.Ambedkar Life and Mission,(Bombay,Popular Prakashan,1954), 1-2.
10

Klaus K.Klostermaier, A Survey of Hinduism,10.
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احلكومة ،مضنها ادلس تور بعد القضاء عىل املنبوذية املنبثقة عن ادلنس النامج عن الولدة بيد أن البند ادلس توري مل يغري واقعا دينيا هندوس يا خيمت
القوم املنبوذين بآهنم جنس ،ورابعها  Harijan1أبناء الإه :ودعا مماهااما غانديم (1948-1869م) املنبوذين هبذا الامس :رفعا دلرجتهم البرشية،
وتكرميا هلم بعد أن تعاطف معهم وأحزنه معاانهتم.
أمبيدكار وجهوده يف حتول املنبوذين الديين:
هو مبمي راو راجمي أ مبيد اكرم (1891ــــ  1956م) زعمي املنبوذين املتخصص الاقتصادي واخلبري القانوين وحمرر دس تور الهند احلديثة
وحائز أ ربع شهادات ادلكتورة :الوىل يف الاقتصاد من مدرسة ملندنم الاقتصادية الربيطانية ،والثانية يف الاقتصاد من جامعة مكولومبيام
ال مريكية  ،2والثالثة ادلكتوراه الفخرية يف القانون من نفس اجلامعة ،والرابعة ادلكتوراه الفخرية يف ال دب من جامعة عامثنية الهندية.3
واكحف للظفر حبقوقهم يف القرن املايض ،وبذل لك ما يف وسعه لإجياد أ ليات س ياس ية تضمن حرية وكرامة وأ دمية اجملمتع املنبوذ ولتحريرمه
من أ غالل الطبقات الهندوس ية.ومما يثري جعب احلقوقيني الكونيني العادلني أ ن ي ُلفوا منبوذي القرن الواحد والعرشين ينظفون براز الانسان
اخلارج من بيوت الطبقات الهندوس ية ،4ويزيلون احليواانت امليتة يف قراها بآ يدهيم .5وذكل لكه مما دفع مأ مبيداكرم حنو اخلوض يف حرب
سلمية طويةل املدى من أ جل اإكساب قومه املنبوذين حقوقهم ال دمية.
واكن هو نفسه حضية لويالت المتيزي الطبقي.ودرس مأمبيداكرم يف مدرسة للطبقات الرفيعة واكن طالهبا ومدرسوها ل يدنون اإىل أي طالب منبوذ
مثهل.واكن جيلس يف زاوية عىل قطعة من خيش خشن ل يلمسه حىت العامل اذلي ينظف قاعات ادلرس خمافة أن يدنسه.وإاذا عطش يف املدرسة
مل جيز ه أن خيرج ويفتح حنفية املاء ،ووجب عليه أن يرتقب خادما خاصا يفتحها للمنبوذين .وإان غاب فليس لمأمبيداكرم ذكل اليوم اإل أن يعود
اإىل البيت ظامئا.6و ُمنع مأمبيداكرم من تعمل اللغة السنسكريتية ولو مع ولعه الشديد بدراس تها ،وأرمغ عىل استبدال اللغة الفارس ية هبا7؛ لن
املنبوذين ل ي ُسمحون مبعرفة اللغة السنسكريتية ويه مفتاح العلوم ادلينية الرباهامنية ،ولغة اللهة والكتب املقدسة.ويعتقد الهندوس بآن اطالع
املنبوذين عليها ُم ْحدثة للرجس كام أدى ــ ول يزال يؤدي ــ نفس السبب اإىل حرماهنم من قراءة هذه اللغة وكتابتها واحلديث هبا .8ويف حال حالف
س بهل الس ياس ية الإخفاق وابءت مساعيه ابلفشل يف نضاه حلقوق املنبوذين ،جهر مأمبيداكرم وحوايل أربع مائة ألف من أتباعه املنبوذين ادلاينة
الهندوس ية ،وحتولوا جامعيا اإىل البوذية يوم  14من شهر أكتوبر ،س نة 1956م .واس تجاب لندائه حنو ثالثة ماليني من املنبوذين وقطعوا الصةل
مع الطبقات الهندوس ية وأشهروا بوذيتهم قبل أن وافته املنية  9يوم  6من دمسرب1956 ،م.10وأصبح ــ ويظل ــ هذا التغيري امجلاعي لدلين مثال
أعىل للمنبوذين يف مجيع أقطار الهند للفرار من مساوئ الفصل العنرصي املنبثق من الطبقات الهندوس ية .وشهد التارخي هتديداهتم به لكام اش تدت
1

Margret Stutley,Hinduism Eternal law: An Introduction to the Literature, Cosmology and Cults of Hindu
Religion,(Wellingborough,The Aquarian Press,1985), 149.
2
Arpita Chauni, Ambedkar,Neo-Buddhism and Dalit Movement,100, www.researchgate.net/
publication/340952466,26 July,2020.
3
R.K. Kshirsagar,Dalit Movement in India and its leaders (1857-1956),(New Delhi,M.D.Publication,1994),163.
4
India: Treatment of Dalits by society and government authorities, including the state response to mistreatment
(2010-March 2012), www.refworld.org,27 January,2020.
5
Sangharakshita, Ambedkar and Buddhism,(Cambridge,Windhorse Publications,1986),29.
6
Michael Stausberg ,Leaving Hinduism:Deconversion as liberation,p-100,brill.com> downloadpdf › book
› edcoll, 03 November,2020.
7
Sangharakshita, Ambedkar and Buddhism, 36.
8
Ibid,31.
9
Klaus.K.Klostermeir, A Survey of Hinduism,327.
10
Ibid,513-514.
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هبم مضايقاهتا وسلبتهم حقوقهم.1وليست واقعة مميناش ي فورامم اإل من هذا القبيل؛ إاذ شدد مأمبيداكرم يف مؤامر مدينة مانسكم يوم  13من
شهر أكتوبر1935 ،م عىل أن ليس أمام مداليتم املنبوذين املضطهدين خيار اإل التحول ادليين اإىل أي داينة أخرى ليك يتحرروا من بطش النظام
الطبقي الهندويس.2
نظرية مراحل رامبو لويس لتغيري الدين:
قد بني ملويس أر .رامبوم ( Lewis R.Ramboمن مواليد  )1943مراحل تدرجيية س بعا للتحول ادليين ،الوىل منها ــ الظروف احمليطة ،والثانيةــ
الزمة ،والثالثة ــ البحث عن احلل أو احلق ،والرابعة ــ املواهجة بني الطرفني ادلاعي واملدعو اإليه ،واخلامسة ــ الاحتاكك النامج عن طول العالقات
املتوترة بينهام ،والسادسة ــ الالزتام ابدلين اجلديد ،والسابعة ــ الصمود لعواقب حممتةل للخروج من دين ودخول دين جديد.3
فال شك أن أحوال املنبوذين يف احمليط الهندويس ليست عادية يعيشها البرش الخرون ،ومه جممتع جمدول حمبوس داخل أسوار أربعة يف مثل
مغيتوم خماميت الالحتجاز يف العرص احلديث أو السجن الكبري اذلي اعتادت دول أوربية وخباصة اإيطاليا بآمر من اباب بولس الرابع عام 1555م
أن أغلقت فيه اليهود وحبس تهم بعد مجعهم يف أماكن ضيقة وإاجبارمه عىل بيع ممتلاكهتم وعقاراهتم للمس يحيني هبدف منعهم من التواصل مع
املس يحيني ،4واكنت بواابت مغيتوم مسدودة ليال ومل يسمح اليهود ابخلروج أايم الحد ومناس بات أعياد مس يحية ،وأجزي هلم ولو اكن أحدمه
طبيبا اإخصائيا ابلجتار بقطع القامش فقط.5وتعرض اليهود لضطهادات يف مغيتوم مبدينة موارسوم وانتفخ فيه جسم أطفال منهم جراء اجلوع،6
وظهر من قرارات الفصل العنرصي للبااب بولس الرابع أن تبقي اليهود عىل الفاقة وحتظر عليهم الاقرتاب من املناطق التجارية واملرافق الاقتصادية.7ومل
يفت اجملمتع املنبوذ أن ش به حالته بني حاةل مغيتوم وحياته املآساوية ،ول ينعم أفراده ابلصحة والنظافة ،كون أكواخ املنبوذين واقعة يف املاكن اذلي
تنتهيي اإليه جماري املاء املس تعمل القذر اذلي خيرج من قرى الطبقات الس يدة .8وعاىن ول يزال يعاين املنبوذون ما قاساه اليهود يف تكل البدلان من
هول وكرب يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،لفرتات اترخية طويةل تس تغرق قرابة أربعة ألف ومخس مائة س نة أي منذ أن بدأت
الهندوس ية الرباهامنية ويعود اترخي نشآهتا اإىل حوايل عام  2500قبل امليالد.9
ويبدو جليا أن هذه الوضاع املعيش ية السيئة زادت حياة املنبوذين نكبة وعناء وطاردهتم مكجمتع هممش أزمات مجة تعم اكفة جمالت احلياة ،وجتلب عليهم
اخلزي والهوان.ول جيرؤ حىت الجري املياوم منهم عىل طلب أجرة معهل من س يده املنمتي اإىل الطبقات الراقية وقد أودى ا إلرصار عليها حبياته.10
فال شك أ ن هذه الظروف الصعبة القاهرة اليت ل ينبعث عنها اإل اليآس وخيبة المل أرمغت املنبوذين املشاركني يف واقعيت مانكبورم
ومميناش ي فورامم عىل حبث طويل عن حل نوعي خيرهجم من املآزق الطبقي املس تعبد ،حبيث ل رجعة بتبنيه اإىل الطبقات الهندوس ية
1
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2
Arpita Chauni ,Ambedkar,Neo-Buddhism and Dalit Movement,104.
3
Lewis R. Rambo Understanding Religious Conversion,London,Yale University Press,1993).
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2020.
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عقب الهروب منها ومن قيودها.ويتضح هذا املوقف يف خطوات مأ مبيداكرم ليك خيتار أ حسن حل ل يوقع املنبوذين عقب حتوهلم اإىل دين
أخر يف معضالت أخرى .ويدل عىل تفكريه العميق يف أنسب احللول مناقش ته حول اإجيابيات وسلبيات الانتقال اإىل الس يخية واملس يحية
والإسالم والبوذية .ويشري اإىل تآنيه يف اإجياد حل ل يزجع مناخ التعايش مع الغلبية الهندوس ية طول سريه يف سبيل بلورة رأيه النهايئ يف
البوذية عام 1956م.1وانطبق نفس الاجتاه والبحث الطويل للحل الناجع عىل منبوذي مميناش ي فورامم وقد عُرف منهم أمنية ترك
الهندوس ية منذ  1969م حىت حتني الفرصة 1981م ،2وتدرج سريمه اإىل أن ينتهيي خيارمه من البوذية واملس يحية اإىل الإسالم.وواهجوا
معاانة عىل أيدي قبيةل مديوارم زمنا طويال ومل يمتكنوا من التحرر من ممارساهتا الطبقية اجملحفة حىت خترج منهم جامعة من الش باب املثقفني،
وصاغوا تصور التحول ادليين امجلاعي اإىل ا لإسالم يف منطقة مثل ماتميل اندوم3.
وأما املرحلتان الرابعة واخلامسة املعنية ابملواهجة والاحتاكك املتوتر بني الطرف ادلاعي والطرف املدعو اإليه فال تالمئان قضية تغيري ادلين اذلي
زاوه املنبوذون يف احلدثني املذكورين أنفا ،كون اجملمتعني يف مانكبورم حيمتون مبآوى أمن هو البوذية ،ويه داينة غريبة أجنبية ابلنس بة للهند ،وليس
لها حضور ملحوظ حينئذ يف أراضيها.وقبلوها مع فائق الاحرتام والتقدير هبدف نرشها يف مجيع أرجاء هذه البالد.وحال اعتناق منسويب مميانك ي
فورامم دين الإسالم عن رىض النفس ،مل يسجل أي نزاع بينهم واملسلمني.وأعاهنم عىل العكس اجملمتع املسمل عىل بناء مس تقبلهم اإثر النآي التطوعي
بآنفسهم عن الهندوس ية.ومل ينسلخ القوم املنبوذون عن تعهداهتم بلزوم أداء واجبات ادلينني اجلديدين بعد احتضاهنام.ووعد أمبيداكر بآنه مل قوة
هموةل والعواقب التية جس ميةم.ويكفي عدم
تقدر عىل منع جممتعه من اذلهاب اإىل البوذية واكن مصمام عىل تنفيذ قراره همام اكنت التحدايت املقبةل ّ
رضوخ أهل مميناش ي فورامم للضغوط املتصاعدة وصف ثباهتم قائلني بآن معظمهم مسلمون صامدون ومل تغن مساعي ابهظة واملغرايت املادية
لإعادة جل هؤلء الفقراء اإىل الهندوس ية ومل يتنازلوا عن احرتام اذلات وحق العيش الكرمي فضال عن التحرر من هوان المتيزي الطبقي.وهناك
احلديث عن س بعة أفراد أعيدوا اإىل الهندوس ية بعد احتضاهنم الإسالم.وأما شآن اإعادة عرشين عائةل مسلمة إاىل الهندوس ية فليس ه دليل اثبت
لهنا مل تسمل أصال مع أهنا وافقت يف البداية عىل التحول اإىل الإسالم وتراجعت عنه يوم وقوع حدثه 4.وامثل هذه امجلل ما أوحضه مرامبو لويسم
يف املرحلتني السادسة والسابعة.
املبحث الثاين:التحول الديين يف ميانكشي فورام ودوافعه:
مميناش ي فورامم َكفر من القرية الكربى متني فودايم الواقعة يف حمافظة متني اكيسم ابلإقلمي الهندي اجلنويب ماتميل اندوم.وامتكل فيه الهندوس
ذوو ادلرجة الطبقية  23مزنل ويطلق عليهم بقبيةل مديوارم .وانمتي سائر ساكن هذا الكفر اإىل املنبوذين اذلين يدرجون رمسيا عىل لحئة اجملمتعات
اجملدوةل املطرودة من الرتبة الطبقية ومه فريقانم ّ
ّ
ومشآلكيانم ،وعدد بيوهتام  .5221وسكنه أيضا عدد قليل من املسلمني اجلدد.6وصدر
مفالنم
قرار احتضان دين الإسالم عن مواقف الش باب املنبوذين املثقفني الغاضبني عىل مضايقات الطبقات الرشيفة الهندوس ية.واجمتعوا مع رئيس جملس
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Research,4:2,(1984), https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc, 18 January,2021.
3
Collin Veeranandal Sibley , Identity and Protest: Situating the Meenakshipuram Mass Conversions,
www.academia.edu/Documents/in/Islam_in_South_Asia, 26-09-2020.
4
Mumtaz Ali Khan,Mass Conversion of Meenakshipuram A Socialogical Inquary:Religious Conversion and Revival
Movements in South Asia in Medieval and Modern times, Edited by G.A.Oddie,(New Delhi,Manohar
Publication,1991),52.
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اإشاعة الإسالم وأبدوا رغبتهم يف قبول الإسالم ،راجني أن يقوم ابإجراءات رضورية تدمع حتوهلم ادليين من الهندوس ية اإىل الإسالم.وتردد الرئيس
يف الرتحيب بعزميتهم ابدئا ذي بدء غري أن ثباهتم وإاخالصهم يف المر أقنعاه بتويل املسؤولية عن اإقامة حفل بس يط لتحيقيق نواايمه الصادقة.فمت
توزيع الاس امترات الواجب َملؤها عليهم وقد وقع عىل لك منها رئيس لك عائةل تُقبل عىل هذه اخلطوة اجلريئة ،وختتار هذا املنعطف التارخيي املسفر
عن مس تقبل ميلء ابملصاعب والتحدايت.1وترتبت عىل هذه التطورات واملس تجدات موافقة مائيت عائةل منبوذة من مجموع مائتني ومثانني عىل
اإشهار اإسالهمم.وأخريا حل يوم 19من شهر فرباير عام1981م حيامن دخلت مائة ومثانون عائةل ادلين الإساليم بعد أن تراجعت عرشون عائةل عن
القرار السابق وحسبت اس امتراهتا.وشهد هؤلء املسلمون اجلدد فامي بعد حداث أخر لتغري ديين اإىل الإسالم أعلنت عنه س بعة وعرشون أرسة منبوذة
منسوبة اإىل نفس املاكن يوم  23من شهر مايو يف نفس الس نةُ 2
.ومسيت هذه الواقعة ابلتحول ادليين امجلاعي لهنا جنمت عن موقف جامعي اختذه
أقرابء ذوو صةل وثيقة عائلية ومه منحدرون من  180عائةل من النآي بآنفسهم عن الهندوس ية وقد واهجوا معاانة مشرتكة من سطوة النظام الطبقي
الهندويس3؛ ذكل بعد أن أخفقوا ثالث مرار يف اإجياد التوافق عىل مغادرة الهندوس ية واعتناق الإسالم لكام اس تجد حادث مآساوي من الطبقات
الهندوس ية يستبد حبقوقهم البرشية يف العوام الغابرة.4
واس تحموا صباح يوم اعتناق ادلين اجلديد وحرضوا يف ميدان مكشوف ُوطلب منهم نطق الشهادة ابللغة العربية مث اس متعوا ما تعنيه ابللغة
التاميلية.5ومن الظاهر أن العامل اذلي أرشف عىل اإجراءات اعتناقهم الإسالم لقّنهم الشهادة أول مرة ،مث ّعرفهم خبمس صلوات واجبة والصوم كام
طلب منهم أن ميتنعوا عن رشب امخلر؛ ذكل لكه بعد أن أصبحوا مسلمني ومه غري مطلعني سالفا عىل هذه التوجيهات الإسالمية عن طريق
النشاطات ادلعوية.6واستبدل هؤلء املسلمون اجلدد امس َكفرمه مميناش ي فورامم بمرمحة اناكرم أي مدينة الرمحة نس ياان ملاضيه احلافل مبساوئ
النظام الطبقي.7وليس دلهيم مسجد يوم احتضاهنم الإسالم بيد أهنم حصلوا عىل بناية مؤقتة اكنوا جيمتعون فيها هبدف مناقشة قضاايمه وتناول العمل
ادليين.ومروا فامي بعد عىل التغيري الثقايف طوعا وخضعوا لتبين الطر الثقافية الإسالمية تدرجييا عن طيبة خاطر.ومت يوم قبوهلم الإسالم توزيع
املالبس والطعمة عليهم كام ُحفرت برئ أنبوبية للك أرسة منهم تفاداي ملعاانهتم الصادرة عن اعتقاد الطبقات الهندوس ية العالية بآن ملس املنبوذين ماء
أابرها ينجسه ،وجتنبا حلرماهنم منه .وقاموا بآداء الصلوات امخلس ،وهنوا أنفسهم عن ألك حلم اخلزنير ورشب امخلر؛ فبدأت احلياة تدور حول
توجيهات ادلين الإساليم.وبُعث ب 120من أولدمه اإىل املعاهد ادلينية للمسلمني.واحتضنت نساؤمه أيضا نظام اللباس الإساليم وأصبحن
حمجبات.8ومن مناقب الإسالم اذلي جذبت املسلمني اجلدد وافتخروا هبا أن وقعت الزجيات بينهم واملسلمني الخرين الصليني ،ومت تسجيل
س بعة ناكحات بعد واقعة مميناشش يفورامم؛ اإذ يس تحيل الزتاوج بني أبناء وبنات املنبوذين وأعضاء الطبقات الهندوس ية9؛ لن الطائفة الوىل
املنبوذة جنسة ولدة والثانية الهندوس ية طاهرة ولدة يس تحيل الامتزج بينهام كام ورد ذكل يف عقائد الهندوس.10وحال جمرد تويل جملس اإشاعة
الإسالم املسؤولية عن حتقيق رغبة هؤلء يف اعتناق ادلين الإساليم وقد أقدم عىل اختاذ اخلطوات الوىل ه ،ألقت امجلاعة الإسالمية وجامعة
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التبليغ عىل اكهليهام همام رعاية املسلمني اجلدد وتدريبهم وتطبيعهم تدرجييا عىل املبادئ العقدية والشعائرية.1
دوافع التحول الديين:
ميكن تلخيص دوافع التحول ادليين امجلاعي يف مميناش ي فورامم يف عاملني :أحدهام ـــ الرصاع الطويل املس متر بني الطبقات الهندوس ية واملنبوذين،
واثنيهام ــــ النقل النوعي للمنبوذين من الفقر اإىل المنو الاقتصادي والاجامتعي امللحوظ مما حيثهم عىل البحث يف الصالح يف حياهتم وحتسني
أوضاعهم املعيش ية.2ويلزم هنا الثناء عىل جمهودات مدارس الإرساليات املس يحية يف رفع مس توى تعلمي املنبوذين ابإقلمي ماتميل اندوم.3
فنجم عن ذكل جترؤ هذه الرس املنبوذة عىل الوقوف يف وجه الظمل والإقبال عىل الإسالم.وأسهم ارتفاع مس توى تعلمي ش باهبا يف ازدايد وعيهم حبقوق وامتيازات
ُ
احلكومة اجملمتع املنبوذ ،واهمتوا ابلقضااي العاجةل الناش ئة عن المتيزي الطبقي مثل التعامل العنرصي معهم يف املقايه ومنع دخول
يوجب دس تور الهند أن امنحها
4
املعابد وعدم توفر قاعاة تقام فيها ولمئ حفل الزواج؛ ذكل لكه يساوي عزل هذه القرية عن احلقوق الاجامتعية .وجر عىل أنفسهم هذا الإقدام الشجاعة ويقظتهم
للكرامة اذلاتية ،ويه شهرية يف اإقلمي ماتميل اندوم اذلي يفتخر بآن شهد ول يزال يشهد تيارا عظامي يُدعي حبركة الاحرتام اذلايت ،قادها زعميهم املوقر مفرياير
راماسايمم 5اذلي يؤيد الاجتاه العقالين وخيالف الرباهامنية داينة الطبقات الراقية هادفا اإىل حترير أغلبية الشعب التامييل من قيود الرتتيب الطبقي اليت فرضتها
عليه أقلية الطبقات العالية لعدة قرون.6وخالف هؤلء الش بان الفكر التقليدي لجدادمه وأسالفهم ومه مس تضعفون وخمذولون تبنوا مثقافة السكوتم عن ضمي
إواذلل .7وعزموا عىل تغيري هذه العقلية املتخلفة لكبار وش يوخ اجملمتع املنبوذ.8وقد أثبت حدث تغيري ادلين يف مميناش ي فورامم أن الواقع المنوذيج اذلي عاشه
مسلمون متجاورون ولو كقلية عدمية النفوذ جذب املنبوذين.ومن دوافع حتوهلم اإىل الإسالم مثال أن من س بقهم من املنبوذين اإىل قبول الإسالم مل يسجلوا من
سلوكيات املسلمني ما يفيد اميزيا طبقيا يفصلهم من اجملمتع املسمل .9وأسهم كذكل احتاكك املنبوذين ابملسلمني والتصال الوثيق لش باهبم ابلصدقاء املسلمني يف
فهم أسس تعالمي الإسالم وترغيبهم يف الاخنراط يف سلكه.10
ديوار:
واجه قاطنو مميناش ي فورامم اإزعاجا يوميا من قبل جممتع مديوارم اذلي يسكن يف حميط قريتهم.وأما مديوارم فهو طبقة سافةل يف الرتتيب الهندويس
غري أنه ابنضوائه الطبقي ونفوذه الس يايس وقوة أمواه مارس أعضاءها مضايقات ملنبوذي مميناش ي فورامم كام تعتاد الطبقات السامية عىل القيام
هبا يف املناطق الخرى.11
1
Mumtaz
2

Ali Khan,Mass Conversion of Meenakshipuram A Socialogical Inquary, 49.
Frank S.Fanselow,The Genesis of Hindu Muslim Communalism in Tamil Nadu:The Meenakshipuram Mass
Conversion of Harijans to Islam,4.
3
Ibid,5
4
Mohamed A.Kalam,Why The Harijan Convert to Islam Views Reservations with Reservation,155.
5
Mathew H.Baxter, Two Concepts of Conversion at Meenakshipuram:Seeing through Ambedkar’s Buddhism and
Being Seen in EVR’s Islam,Journal of Comparative Studies of South Asia,Africa and Middle
East,vol:39,Number:2 (Durham,Duke University Press,2019), 265.
6
Kandasamy, W.B.Vasantha, Smarandache, Florentin,and K Fuzzy Kandasamyand Neutrosophic Analysis of
Periyar’s Views on untouchability,(Arizona,Hexis:Phoenix,2005), 132-133.
7
Mohamed A.Kalam, Religious Conversion in Tamil Nadu:Can These be viewed as Protest Movements, 43-44.
8
Frank S.Fanselow,The Genesis of Hindu Muslim Communalism in Tamil Nadu:The Meenakshipuram Mass
Conversion of Harijans to Islam,4.
9
Mohmed A.Kalam, Religious Conversion in Tamil Nadu:Can These be viewed as Protest Movements, 44.
10
Ibid, 46.
11
Collin Veeranandal Sibley, Identity and Protest: Situating the Meenakshipuram Mass Conversions,6-7.
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واكن املنبوذون واملسلمون يعملون معا يف أرايض زراعية مملوكة لغنياء وإاقطاعيي مديوارم.وأخذ املنبوذون اإجراءات وقائية للتعامل مع ساداهتم
خمافة اإماكن أن جيد الهندويس خطآ ويعرتض عليه يف حني اكن املسلمون أحرارا يف ترصفاهتم ول يقيدها أي موقف هندويس.وذكل من أبرز
بواعث الفرار من الهندوس ية والاس تظالل ابلإسالم1.
فرار البنت:
ول يغينب عن ادلارسني أن هناك ابعثا مبارشا أيضا حفز ش باب مميناش ي فورامم عىل وضع حد فاصل للمتيزي العنرصي والاستبداد الطبقي
بدخول الإسالم ،هو واقعة هروب فتاة من طبقة مماراوارم الهندوس ية مع فىت منمتي اإىل اجملمتع املنبوذ بعد وقوعهام يف احلب عام 1977م.وأشهرا
اإسالهمام ،مث تزوجا حسب القوانني الإسالمية.2وملا رجعا اإىل القرية تعرض هو وأرسته لرضب مربح من قبل الطبقات العالية مما رخس اإميان الش باب
املنبوذين برضورة الهروب من الاستبداد الطبقي.3
نزاع على األراضي الزراعية:
وضاقت حياة املنبوذين ابعتداءات قوم مديوارم املتواصةل عليهم بعد أحداث وقعت عام 1980م مثل نزاعات عىل ادلخل والعائدات الصادرة عن
الفالحة يف أرايض مملوكة لوقاف اجملمع ادليين الس يفي ،وقتل مرشفني من جممتع مديوارم مت تعيينهم ليك يراقبا واجبات العامل املنبوذين يف مزارع
متجاورة أخرى بعد إارضاب عام هلم؛ وما ترتب عىل ذكل من أعامل عنف وجهوم عىل أهايل مميناشش يفورامم قام هبا أعضاء جممتع مديوارم اذلين
شلك أفراد منهم قوات الرشطة احمللية.4.وانكشفت يف التحقيقات مضايقات للرشطة تكره املنبوذين عىل تبديل ادلين بعد تورط مفتش الرشطة
أيضا يف ترصفات العنف.5
أسباب اختيار اإلسالم:
اكن أمام منبوذي مميناش ي فورامم خيارات أربعة :يه ادلاايانت اجلينية والبوذية واملس يحية والإسالمية.وأما فامي ميس اجلينية ويه فئة قليةل
منحرصة عىل مناطق حمدودوة شاميل الهند .وهترب هذه ادلاينة من املضامر الاجامتعي ؛ بل تشجع عىل جهر الشؤون الاجامتعية واللجوء اإىل
التقشف اخلالص جوااب وحيدا عن اكفة املسائل ادلنيوية.ومل يعجب هبذا املسكل اجليين املنبوذون.6وأما البوذية فاعتنقها املنبوذون برئاسة زعميهم
العظمي مأمبيداكرم مبدينة مانكبورم يف اإقلمي مماهاراشرتام غريب الهند عام 1956م ،طلبا للنجاة وحبثا عن احلرمة البرشية ،7ومل جتذب كذكل اجملمتع
اجملدول يف مميناش ي فورامم .ومل تؤثر كذكل أعامل مأيودي داسم (1914-1845م)العامل البوذي الناطق ابللغة التاميلية وهو حتول من املنبوذية
اإىل البوذية عىل قراراهتم.8.
1
Mohamed
2

A.Kalam, Religious Conversion in Tamil Nadu:Can These be viewed as Protest Movements, 43.
Frank S. Fanselow,The Genesis of Hindu Muslim Communalism in Tamil Nadu:The Meenakshipuram Mass
Conversion of Harijans to Islam,3.
3
Delves into the incident in Ph.D. thesis, www.thehindu.com/news/cities/chennai/dalit, 25 August, 2018 .

يوجد هذا النبأ يف رسالة الدكتوراه الذي أكملها األستااذ " تول تريوما واظاوان" حول تغيري الدين يف "ميناكشي فورام" وهو برملاين هندي حاليا ميثل اجملتمع املنبوذ
وابحث متخصص يف علم اإلجرام.

4
Ibid
5

frank S.Fanselow,The Genesis of Hindu Muslim Communalism in Tamil Nadu:The Meenakshipuram Mas
Conversion of Harijans to Islam,6.
6
Mumtaz Ali Khan,Mass Conversion of Meenakshipuram A Socialogical Inquary, 59.
7
Ibid.
8
Collin Veeranandal Sibley, Identity and Protest: Situating the Meenakshipuram Mass Conversions, 08-09.
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مث اكن هلم التحول اإىل املس يحية خيارا أقوى منه اإىل أي دين أخر؛ لهنا داينة أكرث تآثريا عىل شعوب جنوب الهند ،ولها كنائس متنفذة امكل القدرة
عىل اس تقبال سلس للتحول ادليين امجلاعي.ولكن منبوذي مميناش ي فورامم اضطروا اإىل الانرصاف عنه نظرا لكون املس يحيني أنفسهم يرتاجعون
عن داينتهم ويعتنقون الإسالم ،وبسبب أهنا مل تفلح يف التخلص من المتيزي العنرصي ولو بعد دخول املنبوذين النرصانية.وذكل نتيجة أن حيتفظ
املس يحيون اجلدد اذلين احندروا من الطبقات الهندوس ية الرشيفة بدرجتهم املوروثة أعىل من رتبة املس يحيني اذلين جهروا الهندوس ية وهربوا من
املنبوذية 1.ومن اجملحف أن ل خيلصهم اللجوء اإىل املس يحية من أغالل الرتتيب الطبقي.2
ومل يسعد املنبوذون عىل أرض الواقع ببلوغ الغاية اليت حتولوا اإىل املس يحية من أجل حتقيقها.ويلزهمم أن يدفنوا مواتمه يف مقربة منفصةل؛ ذكل اميزيان:
طور مع الهندوس وأخر مع املس يحيني.3ووجب عىل مس يحيي مهارجيانم أي املنبوذين أن يقعدوا يف كرايس منفصةل هلم يف الكنيسة ،ومل يسمح
هلم ابلختالط ابملس يحيني اجلدد اذلين اكنوا من قبل ذوي أصول الطبقات الراقية.4.ومل يضن اجملمتع املسمل عىل املسلمني اجلدد بصدد املساواة،
و ُكرم ابخلصوص يف اإناكح بناته لبناهئم وبنيه لبناهتم.5
واملهم أن اجملمتع اجملدول اكن يبحث عن ملجآ أمن خيلو من ترصفات الفصل العنرصي أو محى أقل بكثري تآثرا هبا.فوجدوا هذه الضاةل يف دين
الإسالم اذلي يتبعه مسلمو اإقلمي ماتميل اندوم ،وليس من املبالغة رأي أن منبوذي ماتميل اندوم وجدوا تشجيعا مل يس بق ه مثيل من نقد مفرياير
راما سايمم لنظام الطبقات الهندوس ية.وتآثروا ابلكفاح الطويل اذلي خاضه ضد المتيزي الطبقي الهندويس وموقفه الثابت من قدرة الإسالم مبحضه
عىل القضاء عىل التفاوت الطبقي؛ حفث الطبقات السافةل واملنبوذين عىل التحول اإىل ا إلسالم ،ومل يس تحسن يف دين املسلمني اإل أاثرا اجامتعية
امنع من الاحندار اإىل مستنقع الفصل العنرصي واس تعباد البرش.6ورد مفريايرم عىل احتجاجات أصدقائه اذلين كتبوا اإليه بآن ادلين احملمدي خيلق
طبيعة عنيفة ،قائال بآن ذكل اإن اكن حصيحا فهو جيد ابلنس بة للطبقات ادلانية؛ لنه ميكّن من تآصيل طابع الإناكر املطلق للرغبة يف طآطآة الرأس
والانقياد للك أنواع الإذلل والإساءة.7واكن مييل اإىل القضاء عىل نفس ية ادلانءة والهوان اليت اعتاد عليها الطبقات السافةل واملنبوذون.
املبحث الثالث:آاثر ما بعد واقعة ميناكشي فورام:
خلف حتول أهل مميناش ي فورامم اإىل الإسالم تداعيات عديدة تتحدى ظاهرة اعتناق داينة جديدة.وامثلت أاثرها يف توجيه التهم اإىل املسلمني
وتوظيف نظرية معربة عن مؤامرهتم ودفع احلكومة حنو خطوات حمسوبة عىل املنبوذين واحامتل بروز قانون منع تغيري ادلين وانتهاز اجملمتعات املنبوذة
هذه الفرص للظفر حبقوقهم املسلوبة.
ُتهم:
أما التهمة الوىل فهيي اإكراه املنبوذين عىل احتضان الإسالم.ومل تثبت وقد عرفوا أهنم س يخسون بدخوهلم الإسالم مجيع امتيازات ورخص احلكومة
مبا فيها التعلمي اجملاين.وأكد قاطنو مميناش ي فورامم عىل أن وكرامة الانسان أغىل من لك هذه الرخص والتوافه املادية عىل خلفية ما عانوه من
1
Mumtaz
2

Ali Khan,Mass Conversion of Meenakshipuram A Socialogical Inquary, 59.
Ashok.M Kumar and Sundar J.Boopalan, Indian Christians in Conflict:Dalit Christian Movement in India,
Handbook of Global Contemporary Christianity,(Leiden,Brill,2015),308-309.
3
Fiona Margaret Page Dalton,Transforming Dalit Identity:Ancient Drum beat,New Song,M.S Thesis (Wellington,
Victoria University,2008), 65.
4
Mohamed A.Kalam,Religious Conversion in Tamil Nadu:Can These be viewed as Protest Movements, 45-46.
5
Ibid, 44.
6
Karthick Ram Manoharan,Freedom from God:Periyar and Religion, 8-9, www.researchgate.net/publication/
338150421,19 November,2020.
7
Mathew H.Baxter,Two Concepts of Conversion at Meenakshipuram:Seeing through Ambedkar’s Buddhism and
Being Seen in EVR’s Islam, 272.
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رضب وإاهانة عىل أيدي أعضاء الطبقات الهندوس ية.وليس اخلروج من الهندوس ية اإل نتيجة تشاور متآين وتفكري طويل اس تغرق عرشة أعوام.1
وأما التهمة الثانية فهيي تتعلق ابلإغراءات املالية املتدفقة من تربعات دول اخلليج العربية ،واليت جشع املنبوذون يف اقتناهئا وحتسني أوضاعهم
الاقتصادية هبا مقابل اإشهار اإسالهمم.واكن مكتب التحقيقات املركزية الهندية ينفي نفوذ الموال اخلليجية هبذا الصدد.2وتش بثت حكومة اإقلمي
ماتميل اندوم ابإناكر هذا املوقف الهش اذلي يربط بني التحول ادليين ومعولت دول اخلليج.وذهب أدراج الرايح؛ لن أوضاع معتنقي الإسالم
الإقتصادية مل ترتق اإىل مس توى الغىن والرخو ،وتراوحت ماكهنا ،ومل تشهد تقدما ماداي ملحوظا يف حياهتم.3.ويالحظ التارخي كذكل حتول أفواج
من اجملمتع املنبوذ اإىل الس يخية واملس يحية والإسالم والبوذية قبل ظهور دول النفط العربية الغنية قروان عدة4.
قانون منع التحول الديين:
ل يغيب عن الباحثني أن القوانني الصارمة املتآخرة املنسوبة اإىل عام 2006م لتجرمي التحول ادليين مل حيالفها النجاح يف التطبيق عىل منبوذي
مميناش ي فورامم املبتعدين عن الهندوس ية ،وبقيت مسودة .ولكنها اكنت تريم اإىل جترم تغيري ادلين عىل أساس ثالثة عوامل:أولها ـــ واملغرايت
املالية واملادية املاكفآة نظري تبديل ادلين  ،واثنيها ـــ اإعامل القوة مثل التهديد ابجلرح والطرد ،واثلثها ـــ حتريف تعالمي دين قدمي من أجل الإغراء
بدخول دين جديد.5
ُتديد وحتذير:
مت توجيه التهديدات املبارشة اإىل املسلمني واملس يحيني يف حميط مميناش ي فورامم من قبل املنظامت الهندوس ية العنرصية والتحذيرات اخلطرية
من جماهبة املغبات والعواقب السلبية حال بقاهئم يف القرية والاحتفاظ حبقوقهم امللكية للرايض فيها دون الزنوح منها اإىل أماكن أخرى ،كوهنا مملوكة
ل إاله الهندويس يف القرية.6
إجراءات حكومية ودينية لبناء الثقة:
حال عدم واقعية قانون حظر التحول ادليين أمام عدم اإماكن نفي حقيقة جلية يه السطوة الطبقية املتصاعدة ،أعلنت احلكومة أيضا عن تدابري
اقتصادية اجامتعية لإثبات حسن النية وإاجراءات مقنعة بآن الطبقات اجملدوةل (املنبوذون) يمت ضامن رساين مساواة حقوقهم ،ومنها اإعداد موائد
مساواة عشائية ،مزيهتا أن جيلس فيها أعضاء الطبقات السامية واملنبوذون جنبا اإىل جنب لتناول الطعام.7ومن امللحوظ أن كبري الوزراء اإم.يج.
مراما شانديرانم (1987-1917م) وأعضاء جملس الوزراء أيضا جالسوا املنبوذين فيها.8
1

Azhar Ali and Bilal Muhsin,Locating The Social:Revisting Caste and Conversion in Meenakshipuram,
www.dalitcamera.com,18 November,2020.
2
Praabhu Chawla,Sudden Spurt in Conversion of Harijan to Islam Forces the Government to Study the Issue,
www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19810915,11-November-2013, 20 January,2021.
3
Mumtaz Ali Khan,Mass Conversion of Meenakshipuram A Socialogical Inquary, 51.
4
Thomas Shrirrmacher,When Indian Dalits Convert to Islam and Christianity, They Lose Social Welfare Benefits
And Rights They Are Guaranteed under the Constitution,IIRF Reports Vol.2:No.2,March 2013,
www.iirf.eu/site/assets/files/92231/iirf_reports_2013_06, 15January,2021.
5
Ian Douglas Richards,Poles Apart:The Debates on Religious Conversion in Post Independence India,A Ph.DT
hesis, Toronto,University of Toronto,2017) ,213-214.
6
Ian Douglas Richards,Poles Apart:The Debates on Religious Conversion in Post Independence India,A Ph.DT
hesis, Toronto,University of Toronto,2017) , 49.
7
Mumtaz Ali Khan,Mass Conversion of Meenakshipuram A Socialogical Inquary,50.
8
Mohamed A.Kalam,Why The Harijan Convert to Islam Views Reservations with Reservation,159.
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ردود الفعل للمنبوذين:
وانتهزت حراكت املنبوذين فرصة واقعة مميناش ي فورامم ؛ فهدد مثال اجملمتع املنبوذ يف حمافظة مس يالمم ابإقلمي ماتميل اندوم ابحتضان الإسالم
اإل اإذا منح حقوق أعضائه دلخول املعابد وأخذ املاء من الابر العامة.فتحققت هذه املطالب وغريها حيامن رخضت احلكومة وختوفت من حتذيرات
القوم املنبوذين.1
مطالبات ابإلصالح اهلندوسي:
أرمغ حدث مميناش ي فورامم معداء كبارا للمجامع ادلينية البارزة عىل التنازل عن نظام الطبقات والتآكيد عىل أنه ليس جزء من ادلاينة الهندوس ية.
ووصل ببعضهم النهج الإصال يح اإىل حد نداهئم مبحو النسق الطبقي۔2
اخلامتة:
اإن املنبوذين شعب مظلوم طوال التارخي.وأوىل هبم أن يوصفوا بآهنم مس تضعفون مل يقدروا عىل التخلص من معاانهتم النامجة عن الرتتيب الطبقي الرباهامين
الهندويس.ومل يس تطيعوا النهوض بآمتهم شكيان موحد لعوامل ش ىت ،من أبرزها اختالف اللغة وتشتتهم يف مجيع أقالمي الهند وتنوع ثقافاهتم.وليس أماهمم
خيار مطروح للقضاء عىل أوضاعهم املآساوية ذات شقاء دنيوي اإل الابتعاد عن ادلاينة الهندوس ية.وهذا انتقال نوعي من جممتع اإىل جممتع أخر نظرا لس تحاةل
حتسن حالتهم وعيشهم احلر حتت مظةل الهندوس ية.فيصري التحول ادليين احتجاجا اجامتعيا عىل أنواع اجلور والقمع ابمس ادلين.ويتصدر نيل الكرامة الدمية
غاايهتم العظمية ولو مع ظهور حتدايت خضمة تقف يف وهجهم لتعرقل سريمه حنو تغيري الانامتء اجملمتعي.وميثل تغيري ادلين ابلنس بة للمجمتع املنبوذ تصورا عقداي
للخالص من كونه متعوس احلظ يف ادلنيا ،ولهوات للتحرر من حياة حرمان وتعاسة يف ظل همينة الطبقات الهندوس ية.وس تكون الهجرة من الهندوس ية
وس يةل وحيدة للنجاة والسالمة من ألم وبالاي الهوان واخلزي كام تنبآ هبا زعامءمه مثل مأمبيداكرم.
النتائج:
 -1اإن املنبوذية جزء ل يتجزأ من العقائد الرباهامنية الهندوس ية ،ه تطبيقات دينية مؤثرة عىل مجيع مرافق احلياة سواء أاكنت دينية أو
اجامتعية أوس ياس ية أو اقتصادية.وأيامن توجد الهندوس ية يكون نظام الطبقات واملنبوذين هممينا عىل اجملمتع؛ اإذ ل يغين قضاء ادلس تور
الهندي عىل املنبوذية عنهم شيئا.
 -2ل يريد املنبوذون بقاءمه عىل وضعهم الس ئي داخل الكيان الهندويس؛ فهذا أدعى اإىل النآي بآنفسهم من الانامتء الهندويس.
 -3ليس نضال املنبوذين السلمي يف سبيل نيل حقوقهم الانسانية جديدا؛ بل تشهد الساحة ادلينية يف الهند اترخيه الطويل منذ أن اكن
الرتتيب الطبقي الهندويس ساري املفعول حىت يومنا هذا.
 -4اكن ول يزال معظم من حتول من الهنود اإىل ادلايانت الخرى منبوذين؛ ذكل خيار وحيد ل اثين ه أماهمم للخالص ادلنيوي من ويالت
المتيزي الطبقي.
 -5اكن مأمبيداكرم هيمه اخلروج المن من الس يطرة الطبقية الهندوس ية عىل املنبوذين مع ضامن تعايشهم مع الهندوس شكتةل مس تقةل ذات
كرامة برشية؛ مفثلت البوذية خري احللول يف رأيه.
 -6مل يكن قصد أهل مميناش ي فورامم املنبوذ اإل الهروب من مضايقات الفصل الطبقي ولو مع التضحيات؛ فتحدوا هتديدات العقوابت
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وحتذيرات اإلغاء الرخص احلكومية واكن الإسالم حال وحيدا حيررمه من أغالل المتيزي الطبقي.
 -7تآثري سلوكيات املسلمني مثل املساواة وعدم المتيزي أقوى من التصورات العقدية جلذب املنبوذين اإىل الإسالم.
ُ -8أجعب أهل مميناش ي فورامم بمتتع املسلمني اجلدد حبقوقهم الخوية من املسلمني الخرين مثل تزوجيهم ببناهتم.
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