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 מבוא  .1
 

בפעם הראשונה  2015נסעתי באוקטובר  1(Delhiלאחר מספר שנים של מגורים במרכז דלהי )

בידי  2(.triāNavarלַשַהאְדָרה, אחת משכונות הפריפריה של מזרח העיר, על מנת להשתתף בחגיגות הַנְוַוָרְטִרי )

שוּוַאְרַאַנְנד. 'ַראג   בשם ְשִרי 3(Guru( אשר פורסמה על ידי גּורּו )Hindiהייתה כרזה צבעונית בשפת ההינדי )

הגורו הזמין את הציבור להצטרף לאירוע שהוא עורך עם חברי קהילתו במקדשם השכונתי. בשל הקושי של 

לאתר את המקום ולאחר חצי שעה של נסיעה מייגעת בסמטאות הצרות, הצפופות,  4ִריְקָשה נהג האֹוטֹו

הסואנות והססגוניות של השכונה, נעצרנו ליד דוכן של מוכר פירות בתקווה לעזרה. כאשר הצבעתי למוכר על 

הכרזה, הוא גיחך והצביע בחזרה על בנייני הרחוב. לתדהמתי לאורך כל הסמטה הודבקו עשרות מודעות 

כרזה שהייתה בידי, רק שמתוכן ניבטו פרצופים מחייכים של גורואים אחרים ושמות זהות לו כמעט שנרא

של קהילות ומקדשים שונים. המוכר פנה אלי ואמר: "ככה זה פה, אם תזרקי אבן רוב הסיכויים שהיא תפגע 

 בראש של גורו." 

 guru-bhakti) גורואיםדי המונות כמה מאות מאמינים ומונהגות על י, קהילות דתיות הינדואיות

sāṅgat), של דלהיוגרפית ה הגיאבפריפרינפוצה תופעה  הינה (Outer Delhi)התגבשו בחצי השני קהילות . ה

משתייכים בעיקר למעמד  תושביהןש, העירהצפופות והעניות של המעטפת שכונות קרב בשל המאה העשרים, 

שהצליחו  אותם אכנה 'גורואים קהילתיים', ,גורואיתגורו או יוסדו על ידי  הן 5אקונומי הנמוך.-הסיוציו

חברי הקהילות הבוגרים הגורואים ו. דוקים, המתגוררים בסמיכותמאמינים א כמה מאות של אליהםלמשוך 

 בעליהם  6מאזורים שונים של תת היבשת ההודית.לדלהי  הינם בעיקר דור ראשון או שני של מהגרים שהגיעו

הגברים ואינם דוברי אנגלית. הנשים ברובן עקרות בית ( וכלל השכלהללא  לעתיםוהשכלה יסודית בלבד )

לטענתי, קהילות אלו, . ובעלי עסקים מקומיים קטנים םנהגי ,עובדים בעבודות כפיים, כגון שומרים, מנקים

אשר נוכחותן מורגשת במרחבים הציבוריים של דלהי, מהוות מקרה מבחן ייחודי של תופעות דתיות חדשות 

המתרחשות בשולי הערים ברחבי הודו. עד היום לא התבצע מחקר הממפה תופעה זו ומספק נתונים מדוייקים 

על מספר הגורואים הקהילתיים הפועלים בפריפריות של דלהי או כמות המאמינים המשתייכים לקהילות 

 תר. מוגבל ביו והמבקשים לאפיינן זה אלו. כמו כן, מספר המחקרים העוסקים בקהילות מסוג
                                                           

מחוזות. המונח "מרכז דלהי" כולל בשפת  11-(, בירתה של הודו, מחולקת לThe National Capital Territory of Delhiדלהי )1
ש גרייטר קייל, (Defence Colonyקולוני ) מקיפות אותו, כגון דפנס( ועוד מספר שכונות הNew Delhiהיומיום את מחוז ניו דלהי )

(Greater Kailash( והאוס חאס )Hauz Khas.) 
 (, הוא אורך תשעה ימים ומתקיים פעמיים בשנה.Devīפסטיבל הנוורטרי מוקדש לעבודת תשע ההתגלמויות של האלה )2
 דתיים ומסורתיים. הוא מונח סנסקריטי המשמש לתיאור של מורה בהקשרים  הודיות גּורּו-במסורות הפאן3
 ריקשות ממונעות בעלות שלושה גלגלים המשמשות כ"מוניות" הזולות של דלהי.  -ִריְקָשה אֹוטֹו4
צמיחת הפריפריה של דלהי כעניה וצפופת אוכלוסין קשורה במדיניות העברת האוכלוסיה הענייה ממרכזי העיר לשוליה בתקופת  5

 Trans)ָיאמּוַנה  ְטַראְנסה(. בתקופה זו כשבע מאות אלף תושבים סולקו בכוח לשכונות 'ישוב מחדש' באזורי 1975-7החירום )
Yamunā) .למידע נוסף, ראה: .להי העניה מתגוררת באיזורים אלוכיום רוב אוכלוסיית ד במזרח ובשולי העיר בדרום 

Emma Tarlo, Unsettling Memories: Narratives of the Emergency in Delhi (London: Hurst and Company, 2003), 
4-15. 

( הגיעו לדלהי בעיקר פליטים הינדואים וסיקים מפקיסטן. בעשורים שלאחר מכן 1947בתקופות החלוקה בין הודו לפקיסטן )6
 פרדש אוטטר(, Hariana)(, הריאנה Himachal Pradeshהימצ'אל פרדש ) כגון ,הגירה ממדינות שונות בצפון הודוהמשיכו גלי 

(Uttar Pradesh) ו( ביהרBihar), ועד  1947-מ. בשל תהליכים מואצים של תיעוש, הזדמנויות חדשות בעולם התעסוקה וההשכלה
 מתוך:. קמ"ר( 1,500תושבים, החיים על שטח השווה בגודלו לגוש דן ) מיליון 16-היום גדלה אוכלוסיית דלהי ממליון ל

Veronique Dupont, “Spatial and Demographie Growth of Delhi Sinee 1947 and the Main Migration Flows,” 
in Delhi: Urban Space and Human Destinies, ed. Veronique Dupont, et.al. (New Delhi: Manohar Publishers, 
2001), 235-237. 
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ה'גורואים הקהילתיים' תוך התמקדות  תופעת את  חקור לעומקשלי אבקש ל בעבודת הדוקטורט

רבותי ובמבנה ותפקוד הקהילות. מטרתי היא ללמוד את התופעה באופן כולל, ת-בעולמם הדתי והחברתי

 בשל מיקומן של הקהילותם. הנימחיי היומיום של הגורואים ומאמי קיף כמה שיותר היבטיםאשר י

יח, ואף מתוך פערים ש-בדו רבותי, מתגבשיםת-בפריפריה של דלהי, היבטים אלו של עולמן הדתי והחברתי

הכלכליים של העיר לבין התרבות העירונית של מעמד המתקיימים בין השוליים החברתיים ו ועימותים,

דמותו של הגורו  בכלל זהלכל קהילה וקהילה יש מאפיינים המייחדים אותה מאחרות.  הביניים המבוסס.

, האלים העומדים במרכז אמונתם נוסדו הקהילותמיתוסים אשר סביבם הספציפי ותפקידו בקהילה, ה

החברתיות היררכיות ה סטים ומנהגים שהמאמינים מקיימים, כמו גם, סוגי טקשל חבריהן ועבודתם הדתית

נוסף לכך, אופיין הייחודי של הצרכים והשאיפות של חברי הקהילות. בשלהן, המבנים הכלכליים ו פנמיותה

 ת עלומושתתה, תות יחסים אישיול מערכיצירה שת קשור גם בגודלן המצומצם יחסית המאפשר הקהילו

וחוסר  נראה, שבתוך מגוון הקשיים .גם בין הדבקים והגורואיםובין חברי הקהילה  דאגה ועזרה הדדית,

, הקהילות מהוות עבור המאמינים מסגרת הפריפריהנים את חיי היומיום של שכונות המאפייהגבוה הוודאות 

 וביטחון. , יציבותת להם תחושה של שייכותהמספקדתית, חברתית ותרבותית 

( מסורת הדבקות ההינדואית guru-bhaktiְבַהְקִטי )-גּורּושייכות למסורת ה אלו אמונהקהילות 

(, כיוון שהם מבקשים להשיג bhakta)מאמינים הינדואים השייכים למסורת זו מכונים דבקים  7בגורואים.

מאמינים המשתייכים למסורת ה 9.או גורואית באמצעות דבקות אינטנסיבית בגורו 8(aṣmok) דתיתגאולה 

כגון  ,(avatār) בעולם אלוהות ספציפית של התגלמותו (āchārya/svāmi) רואים בגורואים מורים רוחניםזו 

לכן, הגורואים במסורת ( ועוד רבים אחרים. Kālī( וַקאִלי )Durgā) (, האלות דּוְרָגאKṛṣṇaהאל ְקִריְשָנה )

   10(.gurudevaאל' )-'גורו לעיתים קרובות הבהקטי מכונים

מאפיין מרכזי של התרבות העירונית הדומיננטית של מעמד גם  תופעת הדבקות בגורואים מהווה

 דבקותהעומדים בראשם של ארגוני  םיכריזמטי גורואיםבלב ערי הודו פועלים כיום  11הביניים ההינדואי.

אקונומי הגבוה ומעמד -מיליוני דבקים בערי הודו ובעולם, בני המעמד הסוציו .לאומיים עשירים-ןבי

ב, המכונים בשיח הציבורי  ִגי'ַשְנַקר וגַ  משתייכים לארגונים של גורואים כגון ְשִרי ְשִרי ַרְוִוי 12,הביניים ַואסּוד 

                                                           
, חוקרים כגון כריסטיאן 'אישית באל או באדם קדוש( devotion)ות דבק'הוא  'ְבַהְקִטי'למרות שהפרוש הנפוץ ביותר למושג 7

מדגישים במחקריהם את '. הם השתתפות'( מציעים את התרגום Karen Pechilis) קיליס( וקארן פChristian Novetzkeנובצקי )
השורש הסנסקריטי של  ומציינים כי( יים, עליות לרגל ופולחנים ביתייםהאופי הפרפורמטיבי של הבהקטי )כגון ריטואלים המונ

ג עלי, בתרגום לעברית נראה כי השימוש במוש ת'. למרות שעמדתם מקובללחלוק', 'להשתתף', שמשמעותו bhajהינו  ְבַהְקִטי המושג
 'דבקות' הוא המתאים ביותר. לדיון נוסף בנושא ראה:

Christian Lee Novetzke, “Bhakti and Its Public,” International Journal of Hindu Studies 11, no. 3 (2007): 262.  
Karen Pechilis Prantiss, The Embodiment of Bhakti (Oxford: Oxford University Press, 1999), 24. 

 (, חוויה המזוהה עם אושר וחירות מסבל.sāraṃsaהלידות והמיתות ) ממעגל השגה של השחרור כלומר88
9C. J. Fuller, The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India (Princeton: Princeton University Press, 
1992), 164-165. 
10Joel D. Mlecko, “The Guru in Hindu Tradition,” Numen 29, no. 1 (1982): 33–34. 
11Amanda Lucia, “Innovative Gurus: Tradition and Change in Contemporary Hinduism,” International Journal of 
Hindu Studies 18, no. 2 (September 10, 2014): 233-235. 

 עמד הבינייםמאנשי ברובם,  .מיליון איש 200-ל 24לא קיימת הגדרה חד משמעית למעמד הביניים בהודו וההערכות נעות בין 12
עובדים במקצועות  אקדמית, בעלי השכלה ,גליתנ, דוברי אותגבוהה (varṇaלַקְסטֹות ) מתגוררים במרכזי ערי הודו, שייכים

. הית הודו הענייאוכלוסי מחלקה הארי שלהמבדילים אותם  ,בבעלותם דירה וכלי רכבוהצווארון הלבן )מורים, רופאים, מהנדסים( 
 מתוך:

Salim Lakha, “The State, Globalisation, and Indian Middle-Class Identity,” in Culture and Privilege in Capitalist 
Asia, ed. Michael Pinches, 1 edition (London: Routledge, 1999), 267. 
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מספר העצום של המאמינים בהם, ההישגים ה. הם זכו לכינוי זה בעיקר בשל (mahā-guru"גורואי העל" )

כיום גורואי העל משחקים תפקיד מרכזי בעיצוב הדת ההינדואית  13.הדתיים המיוחסים להם ועושרם הרב

(Dharm ūHind.וממלאים לעיתים קרובות תפקידים ציבוריים ופוליטיים )לארגוניהם יש מרכזים ברחבי  14

 העולם, מגזינים ואתרי אינטרנט באנגלית ואף ערוצי טלוויזיה פרטיים. 

 ,דבקות בגורואיםשל  מסורתאותה ייכים לתשוגם הגורואים הקהילתיים מ גורואי העללמרות שגם 

ראשית, בעוד שלכל אחד או אחת מגורואי העל יש מליונים של . מהותיים ביניהם שלושה הבדלים מתקיימים

שנית, הם אינם שייכים לאותם מאמינים, לכל גורו )או גורואית( קהילתי יש כמה מאות של דבקים בלבד. 

ילתיים ממוקמים הערים והגורואים הקה ם מפוארים בלבגורואי העל פעילים במרכזי מרחבים עירונים:

, קיימים פערים ושלישית 15.ַאְשַראםו מקדשמשמש כמרחב לפעילויות הקהילה, כהאישי  וביתם בפריפריות

אקונומי הנמוך -המעמד הסוציונמי הגבוה של הדבקים בגורואי העל ובין אקו-מעמדם הסוציועצומים בין 

ספרות גורואי העל, שקיימת ספרות מחקרית ענפה על אודות  בעוד קהילתיים.הל הדבקים בגורואים ש

ולא קיימים  מועטה בגורואים באיזורים שונים בהודודבקות מקומיות של קהילות  עוסקת בתופעההמחקר ה

בשוליים החברתיים, הכלכלים  של הגורואים הקהילתיים נראה שמיקומם .מחקרים על נושא זה בדלהי

של דלהי גדולים יותר  פריפריההשטחי זאת למרות ש ,שולי המחקר האקדמיאף באותם  הותירו והגאוגרפיים

בינוני המעמד גדול יותר מאלה של האקונומי נמוך -מרקע סוציו ומספר התושבים מרכזה מאלה של

וגי בו ההבדלים בין שני סשלחשוף את האופן  היא הדוקטורט שליעבודת ב מטרה מכרזיתלכן,  16.המבוסס

של הגורואים, התפקיד שהם מגלמים עבור הדבקים,  אישיותם כלומר, עלרואים משפעים על מאפייניהם. והג

חברתיים המתקיימים התכנים של דרשותיהם, הסיבות להצטרפותם של מאמינם חדשים והמבנים ה

)אותה כבר  אעשה זאת באמצעות עבודת שדה בעלת אופי אתנוגרפי .הגדולים ארגוניםבקהילות בהשוואה ל

והשוואת תוצאות מחקרי עם ם עת הגורואים הקהילתיי, אשר תאפשר לי תיעוד ולמידה של תופהתחלתי(

 הספרות הקיימת על גורואי העל. 

על מנת לכתוב את הצעת המחקר הנוכחית, התחלתי לפני כשנה וחצי עבודת שדה בשתי קהילות  

אקסטנשיין  ַהְטַטְרפּור'וצְ  זרחבמ 17(Shahdra) : ַשַהאְדָרהבפריפריה של דלהישכונות שונות במוקמות המ

(Chattarpur Extension)  בעצה אחת עם מנחי בחרתי במתודולוגיה של תצפית  (.1בדרום )ראו נספח

גורואים ( ארוכת טווח, במטרה להשיג היכרות אישית וקרובה עם הparticipant observationמשתתפת )

 אחרתתרבות מאישה  – בולטתהזרותי  לא היה קל בשל הקהילותאל  תהליך הצטרפותי .יהםקהילותו

. בנוסף לכך, חשפתי בפני הגורואים והדבקים את הקהילות מזה של בני אקונומי הגבוה-מעמד סוציובו

 הודות הצלחתי להיטמע בקהילות פעריםהלמרות מטרות נוכחותי, דבר שבאופן טבעי העלה בהם חששות. 

של הגורואים תמיכתם הפומבית ו הדבקיםבחיי השגרה של  העיקשת תיוהשתתפ ,שליטתי בשפת ההינדיל

. קרחולהצלחת המ הכשר גם בעיני חברי הקהילהלקבלת שהיה חשוב והכרחי  מחקרי, דברבנוכחותי וב

                                                           
13Thomas A. Forsthoefel and Cynthia Ann Humes, “Introduction: Making Waves,” in Gurus in America, ed. 
Thomas A. Forsthoefel and Cynthia Ann Humes (Albany, NY: State University of New York Press, 2005), 1. 
14Amanda Lucia, “Innovative Gurus: Tradition and Change in Contemporary Hinduism,” 224. 

  מקום ללמידה, עבודה דתית ואף מחסה במקרה הצורך  המנוהל על ידי גורו או גורואית. , (ramśā) ַאְשַראם15
16Dupont, “Spatial and Demographie Growth of Delhi Sinee 1947 and the Main Migration Flows,” 229-38. 

הנמצאות בצדו המזרחי של נהר היאמונה החוצה את דלה , (āTrans Yamun) 'הְטַראְנס ָיאמּוַנה'הינה אחת משכונות  ַשַהאְדָרה17
  לאורכה.
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לקחתי חלק בטקסים  ובחגיהם, (satsaṅg)בהתכנסויות שבועיות של כל קהילה לאורך השנה השתתפתי 

במהלך השנה נבנתה מחוץ לדלהי. ואף הצטרפתי לעליות לרגל, למקומות הקדושים לקהילות,  אותם ערכו

מה , מערכת יחסים של אמון הדדי וקשרים אישיים ביני ובין הגורואים, משפחותיהם והדבקים בהם

 שמאפשר לי גישה אינטימית, בלתי אמצעית, ופוריה מאוד לחיי הקהילה וחבריה. 

מדתם. ה 'טבעי' וחלק בלתי נפרד בגורואים יכולה להיתפס כדבר מ דבקותם של מאמינים הינדואים

אינו ברור ה הבנתי שהגורם אשר 'מדביק' יחדיו את הקהילות ועומד בבסיסן במהלך עבודת השד עם זאת,

רר לי ומובן מאליו. בעקבות ראיונות עם חברי הקהילות והקשבה לנאומים פומביים של הגורואים, התב

ציר מרכזי  ים מהווהאמינ, כמו גם למצוקות כלכליות וחברתיות של הממענה לסבל פיזי ונפשישהחיפוש אחר 

באופן ספציפי,  פוחתת מסיבות שניתן לשייכן לתחום הדת והאמונה.אלו, שחשיבותו אינה בקהילות 

היא בגורואים  האישית דבקותהו לקהילות הצטרפותהכל, מטרת שמעל ל מצהירים הגורואים והמאמינים

. למושג ההינדי 'ַקְלָיאן' אין מקבילה ברורה במערב ובשלב זה אני מציעה להגדיר (kalyāṇ)ַקְלָיאן  השגה של

שגשוג  ת. שנית, עמדה שלמצב של בריאות גופנית ונפשי מאפיינים: ראשית, שלושה בעלאותו כמצב אידיאלי 

ועליה במעמדות יאות, מימון השכלה לילדים ביטחון תעסוקתי, גישה לשירותי בר ת בתוכהכלכלי, הכולל

אושר  ,(śāntiשלוות נפש )רוחניים, כגון -אקונומיים. ושלישית, המושג ַקְלָיאן מציין הישגים דתיים-הסוציו

(ānanda) הצעה אשתמש במושג 'רווחה' כמונח המתרגם את המושג 'ַקְלָיאן'לאורך ה 18גאולה דתית.ו.  

-עולמם הדתי והחברתי ם וחקרתופעת הגורואים הקהילתיי , מעבר לתיאור ולניתוח שללפיכך

 .בהן אל הַקְלָיאןאידי את מקומו של בצורה ממוקדתלבדוק בעבודת הדוקטורט  , אבקשבאופן כללי תרבותי

בשל טענתם החוזרת והנשנית של הגורואים והדבקים בדבר הקשר ההדוק שקיים בין שימור ושיפור רווחה 

כיצד מושגת הרווחה )ַקְלָיאן(  בעבודה הינה: שליאישית לשייכות לקהילה דתית מסוג זה, שאלת המחקר 

 ו כוללת בתוכה מספר שאלות נוספות:שאלה ז בקהילות הדבקות בגורואים בפריפריות של דלהי העכשווית?

איזה תפקיד יש לשאיפה אישית ג הַקְלָיאן? כיצד הגורואים והדבקים מגדירים בכל קהילה וקהילה את מוש

מידת ההשפעה של השגה או  ימהוקהילת גורו או גורואית ספציפים? מאמינים ללהשגת ַקְלָיאן בהצטרפות 

הקשר שבין מושג הַקְלָיאן לדמותם של  , אבחן אתכמו כן השגה של ַקְלָיאן על הישארותם בקהילה?האי 

אילו הסברים הם מספקים  ,בעצמם שהשיגו ַקְלָיאןנחשבים לאלו הגורואים. כלומר, בהנחה שהגורואים 

נים? בנוסף, אנסה לסמכותם בעיני המאמי ? ובאיזה מידה הישג זה מהווה מקורלאופן בו עשו זאתבנוגע 

, קריאה דתיים קיים בין הפעולות השונות המתרחשות במסגרת הקהילות, כגון טקסיםלהבין מה הקשר ה

לענות על שאלה זו הן מנקודת מבטם  מבקשתאני  19ת לרגל וכו' ובין השגת הַקְלָיאן.בטקסטים קדושים, עליו

האופן שבו הגורואים  להבין אתשל הגורואים והן מנקודת מבטם של הדבקים בהם. כלומר, מצד אחד 

הם  בדבקים בהם ולבחון את הדרכים בהן מנסחים את תהליכי השינוי שהם מבקשים לחולל הקהילתיים

על המשמעות שיש לקבלת עזרה זו עבור הדבקים לעמוד חברי קהילתם. מצד שני, פועלים לשם קידום רווחת 
                                                           

מילולי נוסף של שם העצם ַקְלָיאן הוא פעולה טובה ומוסרית )המתרחשת בהקשר דתי( ושהמשמעות של ַקְלָיאן  חשוב לציין פירוש18
 מתוך: (mokṣa) מֹוְקָשה ( לאחריו הוא 'להשתחרר' במשמעות שלkarnāבצירוף שם הפועל 'לעשות' )

R. S. McGregor, The Oxford Hindi English Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 1993), 180. 
או האמונה במנהיג דתי כריזמטי אינה ייחודית רק להודו.  חנתוהצטרפות לקהילה דתית מוב שיפור של רווחה אישיתהקשר בין 19

אופן ספציפי ממסדיות", וב-הפולקלור ענת פלדמן במחקרה האתנוגרפי בקרב מה שהיא מכנה "קהילות אמונה חוץ חוקרתלדוגמה, 
קהילת מבקשי הנס של יעקב איפרגאן מנתיבות )המכונה "הרנטגן"(, טוענת כי מאפיין מרכזי ביצירת קהילות אלו הוא האמונה 

קהילות אמונה חדשות: המקרה של “ענת פלדמן, ביכולת של המנהיגים הדתיים לחולל ניסים ולשפר את חיי המאמינים. מתוך: 
 .198 (:2012)עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים -פוליטיקה: כתב” קהילת מבקשי הנס,
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(, בזיקה לזהותם השינוי לטובה בחייהם )במידה ושינוי שכזה אכן מתרחש האופן שבו הם חווים אתואת 

 כדבקים ולהשתייכותם לאורך שנים ובאופן רציף לקהילה ספציפית של גורו או גורואית.

 ים בפריפריות של דלהי מספקותגורואקהילות תוצאות מחקר השטח המקדים שלי מציעות ש

לחבריהן מזור מסוג חדש, הנוצר כתוצאה מהמפגש בין מסורת, קידמה ומופעים של אורבניות פריפריאלית 

מי הנמוך ואקונ-מעמדם הסוציו בשלבקהילות אלו החשיבות של עיקרון הַקְלָיאן מתעצם  בהודו העכשווית.

ושירותים וני ובשל העדר מוסדות סוציאליים קו העבסביבות , אשר רבים מהם חיים המאמיניםשל 

 תלויה את היקף קהילתםלהרחיב לשמר ולעיתים אף  הללו של הגורואיםממשלתיים בפריפריות. לכן היכולת 

 20.של הגורואים לעשות זאת בכוחםהן בהבטחתם לספק מזור ומרפא לבני קהילתם והן באמונת הדבקים 

באשר לאופני השיפור והשימור של רווחת הדבקים  תי גישותשקיימות נראה שבקרב הגורואים הקהילתיים 

חילוני )החל ממימון שירותי רפואה -חברתיבעלת אופי  גישה( ווטקסיםדתי )כגון נסים  בהם: גישה בעלת גוון

משום ששתי הגישות מתרחשות בקונטקסט הדתי רשתות עסקיות בין חברי הקהילה(.  הקמתמערביים ועד 

 חסות הגורואים, יש ללמוד אותם להערכתי, כחלק מתהליך כולל אחד. של קהילות הדבקות וב

בריאות גופנית : בדרך כלל נפרדים בעולם המחקר אשרשלושה נושאים מכיל בתוכו הַקְלָיאן  מושג

יאפשר השגה  בגורואים זה בקהילות הדבקות ייחודי מושג חקרלכן,  .ונפשית, רווחה כלכלית וגאולה דתית

כמו כן, ההתמקדות בנושאים הקשורים ל התופעה, תוך הבנת מורכבויותיה. של נקודת מבט הוליסטית ע

תחשוף את הצרכים של האוכלוסיות העניות והמוחלשות של פריפריות הערים ואת החלופות ברווחה, 

היה לעמוד על שצומחות במרחבים אלו בהעדרם של מוסדות המדינה. בנוסף באמצעות המחקר אפשר י

השינויים המתחוללים כיום במסורת הדבקות בגורואים ועל התפקיד שיש לקהילות האמונה בגורואים 

ן מסורתיות לבי-בחייהם של הדבקים. דיון זה קשור בין היתר ליחסים המורכבים שבין גישות טיפול דתיות

הן ידע מקיף על חייהם של דעיות בקהילות הדתיות האמורות. לבסוף, המחקר יספק מ-גישות חילוניות

מיליוני הינדואים בפריפריות של דלהי והן מודל ונקודת השוואה אפשרית למחקר של קהילות דבקות שוליים 

 אחרות, הממוקמות בפריפריות של ערי הודו.

 

 סקירת ספרות  .2
 

  מאפייניםגורואים: רקע היסטורי ו

 

 Change Andמתאר בספרו הקלאסי  (Jan Gondaהסנסקריטולוג וחוקר ההינדואיזם יאן גונדה )

Continuity In Indian Religion .21את מוסד הגורואים כאחד המאפיינים מרכזיים של הדת ההינדואית 

פירוש הלפי . של תפקיד זה הבולטים יומאפיינ על מצביעהוא  תואר "גורו"ה לש המילוליות הפרשנויותדרך 

 "גורו" רוש שנייפלפי ( באמצעות ידע. ruחשכת הבורות ) ( אתguמורים אשר מגרשים ) גורואים הםה הראשון

                                                           
מעמד הביניים העירוני. ב אלא שכאן מדוברטענות דומות עולות גם בהקשר של גורואי העל והסיבות להצטרפות לארגוניהם, 20

 ראה:
Maya Warrier, “Guru Choice and Spiritual Seeking in Contemporary India,” International Journal of Hindu 
Studies 7, no. 1/3 (2003): 33-34. 
21Jan Gonda, Change and Continuity in Indian Religion (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1965). 
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בלתי רגיל, שמקורו בידע הרב רוחני  משום שהם בעלי משקל "כבד"הוא "כבד". הגורואים זכו לכינוי 

גורואים  שלישי פירושלהם מעמד מיוחד בקהילתם ו"השפעה כבדה" עליה. לפי  המעניקזוטרי שברשותם והא

 בעיני 22.אחריםבפני ותה א ומסוגלים לחשוף עמה(, מזוהים giriהם אלו השומעים את הקריאה האלוהית )

ובעלי יכולת להנחיל  ואלוהי,ארצי  ,מיוחדים, בעלי גישה לידע אין סופי הם אנשיםגורואים המאמינים, ה

תלמידים סביבם ומקנה -של דבקים להתקבצותמובילה זו אמונה . שינויבהם  ולחוללאת הידע הזה לאחרים 

 . הקהילה עללהם את השפעתם 

גורואים ומאמיניהם כיום מזוהים ש The Lord as a Guru טוען בספרו דניאל גולד הדתותוקר ח

 תחילתאת  גולד, רואהשל צפון הודו, שראשיתה באמצע האלף השני לספירה.  עם מסורת הבהקטיבעיקר 

המשוררים תנועת עם עליית  16-וה 15-במאה ה בעולם, כהתגלמות האלוהות ,הדבקות הדתית בגורואים

( iābāMīr) ִמיָרַבאי(, rīKab)ַכִביר  מפורסמים כגוןמשוררים  יהם שלביצירות 23.הנוודים הקדושים

 תיארו את הגורואים המשורריםעברה דמותם של הגורואים האלהה ואידיאליזציה.  (Tulsidās) טּוְלִסיַדאסו

 , לדאוגםחסותאת המאמינים  על לפרושיכולתם , ארציותםל בשמאלים  כחשוביםו של דתם כמוקד מהותי

באה לידי ביטוי במילותיו של המשורר  עליונותם של הגורואים על האלים 24.ואף להביא לגאולתם לרווחתם

)האל( ניצבים מולי, בפני מי  גֹוִביְנדנוהגים להשמיע: "הגורו ו עד היום שדבקים(, 15-)בן המאה ה כביר

 ,של תנועת הבהקטי מוקדמת זובתקופת  25אשתחווה? בפני הגורו אשר הראה לי בעצמו את הדרך לאל".

  להיות מרכז עולמם הדתי של מאמינים רבים כמושא לדבקות אישית, סגידה ופולחן. גורואים הפכו

בנוגע לתופעת הדבקות  בולטותמעלים שלוש טענות  The Guru in South Asiaמאמרי הספר  

סמכותם של הגורואים אינה טוענת ש( Karen Pechilisחוקרת הדתות קארן פצ'יליס ) (1) על כיום:הבגורואי 

 היותם בעלי או יתמגדרה םזהות 26,מסויימת ַקְסַטהל או שושלת גורואים קדומהל פי השתייכות על מובנית

אישיותם י, נובעת בעיקר מאופיים הכריזמט הגורואיםשל  כותםסמ, לטענתה .בדת מעמיק ידע

גוזרים את  דבקיםהטוענת ש (Aya Ikegameאיה איקגמה )( 2) 27.ייחודיה םהסיפור חייומהאטרקטיבית 

 מהגורואיםמצפים  הםעשייתם החברתית. מסגנון חייהם ולגורואים מ אותנטיות שהם מיחסיםה מידת

 ַקְסטֹותל תהמסורתיהשימוש בחלוקה ממנע יהל, מינית פרושים ולהיות חיים צנוע וסגפני חר על אורושמל

העליונה היא לפעול שמטרתם  הגורואים מצהירים בהתאם .בהם כל פעילותם לטובת הדבקיםאת ש יהקדלו

ארגוני  כל אלו מספקים לגורואים לגיטימציה לנהל אורח חיים פעיל בחברה, לייסד למען טובת האנושות.

                                                           
22Ibid., 237. 
23Daniel Gold, The Lord as a Guru: Hindi Sants in the North Indian Tradition (New York: Oxford University 
press, 1987), 3. 

למרות שמשוררים אלו צמחו מתוך העולם הדתי של תקופתם, ביצירותיהם הם מתארים את הדבקות באל ובגורו כדרך שהינה 24
( mūrti( ולעבודה של צלמי האלים )Brāhmaṇהכוהנים הְבַרְהִמיִנים ) (, לידע ולסמכות שלVedaעליונה לדת הטקסית של הֶודֹות )

במקדשים. הם לעגו לממסדים דתיים, חיברו טקסטים בשפות יום יומיות )בניגוד לסנסקריט( וערערו על קטגוריות מגדריות, 
 דתיות וַקְסטאיות. מתוך:

Ibid., 7-9. 
 : תהמקורי המובאהבמהלך עבודת השדה.  כפי ששמעתי, דבקיםהו גורואיםדקלומי ה סמך על שלי תרגום  25

गुरु गोव िंद दोऊ खड़े, काके लाग ूँ पाूँय | बवलहारी गुरु आपने, गोव िंद वदयो बताय || 
(, האצילים והלוחמים ṇrāhmaB(, המעמדות הקלאסיות בהינדואיזם, הידועות כַקְסטֹות, הן הכוהנים )aṇarVארבעת הַואְרנֹות )26
(atriyaṣK המוני ,)( העםyaśaiV( והמשרתים )ūdraŚ .) 

27Karen Pechilis, “The Female Guru: Guru, Gender, and the Path of Personal Experience,” in The Guru in South 
Asia: New Interdisciplinary Perspectives, ed. Jacob Copeman and Aya Ikegame (London: Routledge, 2012), 113–
132. 
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יסוד המרכזי הטוענת ש (Kathinka Frøystad) פרויסטדקטהינקה  (3) 28.ולצבור רכוש לשם כך צדקה

מעודדים את הדבקים  הגורואים 29.מגוונותואמונות  יכולתם להכיל דעות הינו אי העלוגור פופולאריות שלב

 ְדַהְרָמהה" או "ִהיְנדּו ְדַהְרָמהדתם "מכנים את בהתאם ו אליה המחברת אותם דרךלעבוד את האלוהות בכל 

של  ניהגמיש והכולל האופי 30.שונות מסורותיחד מקבצים הנזילים  מושגים, (Dharma Sanātanaהנצחית" )

מורכבים ושונים בשפה פשוטה  יונות פילוסופים ודתייםלהעביר רע של הגורואים םיכולתאמונתם ו

  .אותם לקהל רחב של מאמיניםמקרבים מנגישים ושלטענתה מה  הם ויומיומית,

היסטוריה עוסק בהמחקר ה שדהב ,מצד אחד ,גורואים קהילתיים בדלהי ממוקדם מחקרי אודות

גורואי  של מוסד זה בעת העכשווית, קרי , בשדה המחקר הבוחן את מופעיוומצד שני ,מוסד הגורו בהודושל 

 את גורואי העל ואת רואים מחד הגורואים הקהילתיים והדבקים בהםשלכך היא העל וארגוניהם. הסיבה 

הם מודעים להבדלים ולפערים הקיימים בינם ומאידך  ,מסורת ההינדואית העתיקהאותה כחלק מ עצמם

מודל  וגם קינאה וביקורתל מושא מהווים עבורם גם ושגשוגם של גורואי העלובין גורואי העל. הצלחתם 

את דרכם במובן מסוים כגורואים מקומיים אשר פרצו  החלושהרי גורואי העל וי והערצה, חיק להשוואה,

 את גבולות קהילתם. 

 ספרה האתנוגרפי כאמור, הספרות המחקרית המתמקדת בגורואים קהילתיים מוגבלת.

Storytellers Saints and Scoundrels  של( חוקרת התרבות קירין נראיאןKirin Narayan) גורו ב עוסק

 31(.Maharashtra)במדינת מהארשטרה  (Nashik) יקשנא ירהעיב מאמיניםהעומד בראש קהילה קטנה של 

הינדואים  רטיביםאנהמשלבים  לחסידיו, הגורו ם אותם מספרסיפוריראיאן מנתחת בעיקר את הנ

נראיאן הינו להדגים את הגמישות הרבה של עיקר עניינה של חילוניים. ביחד עם מסרים  דתיים-פילוסופים

יאות העירונית המאפשרת לגורו להתאים את מסריו לשינויים העוברים על קהילתו במצמסורת אוראלית זו, 

  32.העכשווית של חייהם

עכשוויות בעיר תופעות דתיות  מתאר דניאל גולד Provincial Hinduism ספרבבנוסף, 

עירוניים (. גולד טוען שבמרחבים Madhya Prade) במדינת מדיה פרדש( Gwalior) גווליורהפריפריאלית 

בהתאם לצרכים של המאמינים בני לים מתרחש שינוי בזהותם ובאופיים של גורואים מקומיים פרובינציא

אקונומיים הנמוכים )כגון בריאות והשכלה( ובשל הרס של מבנים חברתיים מסורתיים -המעמדות הסוציו

ולאומנית של הגורואים הינדואית -של זהות רחבה פאן התוצאה היא יצירהכגון זהות ושייכות קסטאית. 

 33.והמאמינים בקהילותיהם והפיכת הגורואים למנהיגים דתיים השואפים להשפעה ולמעורבות פוליטית

                                                           
28Aya Ikegame, “The Governing Guru: Hindu Mathas in Liberalising India,” in The Guru in South Asia: New 
Interdisciplinary Perspectives, 46–63. 
29Kathinka Frøystad, “The Mediated Guru: Simplicity, Instantaneity and Change in Middel-Class Religious 
Seeking,” in The Guru in South Asia: New Interdisciplinary Perspectives, 181–201. 

(, בהקטי על Tantra) טנטרה(, ntaāAdvaita Ved) אדוויטה ודנטה(, Yoga) הכוונה למסורות פילוסופיות ודתיות כגון יוגה30
 מתוך: .(Sikhism) סיקיתהדת הו (Jainismזם ), ג'יני(Buddhismזם )בודהי ,(āktaŚaiva/Śava/ṣṇVai) זרמיו השונים

Diana Dimitrova, “The Development of Sanātana Dharma in the Twentieth Century: A Rādhāsoamī Guru’s 
Perspective,” International Journal of Hindu Studies 11, no. 1 (2007): 89–98. 

 אחת מהם. מהארשטרה היא(, statesהודו, כידוע, מחולקת לעשרים ותשע מדינות )31
32Kirin Narayan, Storytellers, Saints and Scoundrels: Folk Narrative in Hindu Religious Teaching (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1989). 
33Daniel Gold, Provincial Hinduism: Religion and Community in Gwalior City (New York: Oxford University 
Press, 2015). 
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 ם קהילות אמונהאופנים בהמחקרו של גולד מתמקד בחייהם הדתיים של תושבי העיר )לא רק הינדואים( וב

ופחות בניתוח תיאורתי של  העכשווית משקפות ומייצרות שינויים חברתיים ודתיים בהודו מסוגים שונים

  .הקשר שבין דת ורווחה

מספקים המחקרים הקיימים לא  34לא מצאתי מחקרים אתנוגרפים בנושא.פרט לשני מחקרים אלו 

אינם דנים בקשר שבין שייכות לקהילות דבקות בגורואים ובין רווחה הם התופעה, תיאור מקיף ועמוק של 

המטרופולינים של הודו בשולי ואין בספרות המחקר התייחסות לתופעה הנפוצה של קהילות מסוג זה  ,אישית

עבודת הדוקטורט שלי תשאף למלא את החלל הזה ולספק תיאור מקיף ככל שניתן על תופעת  וביניהם דלהי.

 יפריה של דלהי. בפר חקר הקהילות הללו באמצעות, דבקות בגורואיםה

 

 שיפור ושימור רווחת הדבקיםגורואים ושאלת 

 

ובתיאוריות  לדבקים בהםמעניקים  עזרה שגורואי העלבסוגי  קיימים מספר מחקרים הדנים

מוצא ת הנקוד מחקרים אלו מהווים אתעל חיי הדבקים. השלילית( השפעתם )החיובית והמסבירות את 

בפריפריות של הדבקות  ותפקידו בקהילות , אופני השגתו,ַקְלָיאןה מושג משמעותבנוגע להבנת  למחקר שלי,

 .דלהי

 35גורואים רבים מצהירים שביכולתם לחולל ניסים בחיי הדבקים בהם ובכך לפתור את בעיותיהם.

הם כוללים קריאת מחשבות, ידיעה של עבר, ם ונסים יכולים להיות גלויים או נסתרים, מפורשים או מעודניה

הטבע,  ביסודותשליטה )כגון זהב ויהלומים(,  אויבים, יצירה של חומרים נדירים הווה ועתיד, הענשה של

 הענקתבחלומות של דבקים, החייאה של מתים, ריפוי חולים, כן ו בעת ובעונה אחתהופעה בכמה מקומות 

 במחקרו בגורו הבינלאומיהתמקד , אשר (Lawrence Babb) באבהאנתרופולוג לורנס ד. ת לעקרות ועוופורי

הם ההוכחה עבור הדבקים שהניסים חשובים למוסד הגורו כיוון שטוען  (,1926-2011ָבאָבא ) ַסאי אְטָיהסַ 

הפעולה הניסית של הגורו למען הדבקים )המאמינים . שמירת שלומםקיימים אך ורק לשם  איםשהגורולכך 

 36.של הגורו בחייהםהיא מאפשרת את התערבותו ש היותבכוחו( מייצרת ביניהם מערכת יחסים אישית, 

ת לגורלם, את האחריו לוומעבירים  קושרים עצמם לגורו משום שהדבקים לטענת באב, תהליך זה מתאפשר

   37.ואותנטיות שלול כוחו האלוהיוהוכחה ל בחייהם נסכל שינוי לטובה ב רואיםו לבריאותם ולמצבם הנפשי

                                                           
-האתנוגרפי של חוקרת הדתות אנטואנט דה מלבד שני הספרים שהוזכרו אודות גורואים קהילתיים, יש מקום לציין את ספרה34

תר מפעולה (, מזמורים דתיים, היא יוbhajansאפולי טוענת ששירת בהג'אנים )נ-( במדינת רג'סטאן. דהsadhuנאפולי על סדואיות )
דתית שהסדואויות עושות, אלא שבאמצעות השירה הן מגדירות את זהותן כפרושות. סדואיות אלו הן לא גורואיות, אך קיימים 
מאפיינים חופפים בין שתי המסורות והסדואיות ממלאות תפקידים דומים לגורואיות בקהילות מקומיות. עם זאת הספר מתמקד 

 ברג'סטאן ולכן בחרתי שלא להרחיב עליו פה. בשירה קדושה ובאיזורים כפריים 
Elizabeth A. DeNapoli, Real Sadhus Sing to God: Gender, Asceticism, and Vernacular Religion in Rajasthan 
(Oxford: Oxford University Press, 2014). 

( laākhey(, קהיאלה )siddhi(, סידהי )śakti) מכונים שאקטיכוחות על טבעיים אלו אשר באמצעותם מחוללים הגורואים ניסים 35
 . ראה:(, כלומר חסד אלוהיkṛpaואף קריפה )

Lawrence A. Babb, “Sathya Sai Baba’s Magic,” Anthropological Quarterly 56, no. 3 (1983): 116–124.  
36Lawrence A. Babb, Redemptive Encounters: Three Modern Styles in the Hindu Tradition (Illinois: Waveland 
Press, 1986), 176-185.  
37Deborah A. Swallow, “Ashes and Powers: Myth, Rite and Miracle in an Indian God-Man’s Cult,” Modern Asian 
Studies 16, no. 1 (1982): 157. 
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מתוך השענות  בספרות המחקריתלעיתים בהם מוסבר האפקט הנפשי שיש לגורואים על הדבקים 

 Sudhirסודהיר קאקר )וחוקר התרבות  הפסיכולוגעל תיאוריות פסיכולוגיות של יחסי מטפל ומטופל. 

Kakar)  תהליך הטיפול'לטענתו,  38תרבות ההודית.בחיוניים נפשיים  מטפליםכ את הגורואיםבאהדה מתאר' 

ם משום שהדבקי תהגורואים. כניעה זו מתאפשרבפני הטוטאלית כניעתם מושתת על שעוברים הדבקים 

ריקון תהליך של  עובריםהכניעה הדבקים באמצעות וכרגישים מאידך.  תופשים את הגורואים כחזקים מחד

חדש, המגולם בדמותם של העצמי הפגום והישן שלהם ולאחר מכן הפנמה והטמעה של עצמי אידיאלי 

הפסיכיאטר  בניגוד לקאקר, 39רך תרפויטי חיובי.לדעתו של קאקר מדובר בתהליך בעל עהגורואים. 

תהליכים הפסיכולוגים שעוברים הדבקים מתאר את ה( Anthony Storrוני סטור )תוהפסיכואנליטיקאי אנ

ם. יובעניתפסיכולוגים נרקיסיסטים, שקועים בעצמם ו גורואיםב רואהסטור בחסות הגורואים כהרסניים. 

בדבקים מחוללת  )שעל עצם קיומה הוא מסכים עם קאקר( גורואיםשל הדבקים בפני ההכניעה  ,לטענתו

. שחרור מאחריות אישיתהתחושה של מו של הגורואים קבלת חסותםמ הנובעת בלבד, תחושה של ריפוי זמני

 אבודים המשתוקקים להדרכהים אליהם מחפשים כמוש גורואיםכיוון שהמ סכנה זה בקשרסטור מזהה 

 40.של הדבקים נפשםו תודעתם, נם, זמםרכוש על  יטהלמשיגים ש ובאמצעות זאת הם

קקים על ידי מתן שירותים חברתיים לנזגם בתופעה של  עוסקתספרות המחקר על גורואי העל 

 בתי חוליםבתי יתומים, שונים, כגון רווחה מוסדות של  , באמצעות מימון והקמההגורואים וארגוניהם

 'ֶסַווה' תכונמ חברתיים מסוג זה הנתינה של שירותיםבהקשרים ההינדואים, . מקצועייםה ומרכזי הכשר

(sevā) לאדם אחר, לקהילה, למדינה וכו' ובאופן אידיאלי ממניעים לא  )מכל סוג( עזרה הענקה של, כלומר

יכולתם של הגורואים לספק שירותים מסוג זה מבוססת על עזרתם,  41.אנוכיים וללא ציפיה לתמורה

 42.לארגוניהם אקונומים הגבוהים-, בני המעמדות הסציוכספית של דבקיםומתם הרכמובן תוהתנדבותם 

כמתן שירות סוציאלי  בספרות המחקרית לרוב מושג הסווה מוגדר אלוהחילוני של שירותים  יםאופיבגלל 

, תותלשחי בעיקרון הסווה הגלומה ההזדמנותבשל  . נוסף על כך,לקהילה ולא כפעולה בעלת היבטים דתיים

בספרות המחקר, בתקשורת  קרון זהיההתייחסות אל ע וצבירת ממון מצד הגורואים, לגילויי ניצול של דבקים

  43ההודית ובשיח הציבורי הינה בעיקר ביקורתית.

                                                           
38Sudhir Kakar, Shamans, Mystics and Doctors: A Psychological Inquiry into India and Its Healing Traditions 
(New Delhi: Oxford University Press, 1982), 123-157, 291-300 
39Sudhir Kakar, “Psychoanalysis and Eastern Spiritual Healing Traditions,” The Journal of Analytical Psychology 
48, no. 5 (November 2003): 665-673.  
40Anthony Storr, Feet of Clay (New York: Free Press, 1996), 210-211. 

ת תחת תנועו 19-עיקרון הסווה במשמעות של מתן שירותים סוציאליים היה לאידיאל מרכזי בארגוני גורואים כבר במאה ה41
-1863ידי ִויֶווָקאַנְנָדה ) פרושים וגורואים על, והפך לאחד המאפיינים של קדושים, (1781-1830) הפרישות של הגורו ְסָווִמיָנראָיין

 ( ראה:1902
Raymond Brady Williams, An Introduction to Swaminarayan Hinduism (Cambridge: Cambridge University Press, 
2001). 
Gwilym Beckerlegge, “Swami Akhandananda’s Sevavrata (Vow of Service) and the Earliest Expressions of 
Service to Humanity in the Ramakrishna Math and Mission,” in Gurus and Their Followers: New Religious Reform 
Movements in Colonial India, ed. Antony Copley (New Delhi: Oxford University Press, 2000), 59–82. 

 ושלושת סוגי הסווה שהם מצופים לתת הינם תרומת (rādāsev) ֶסַוואָדאראו  (sevakֶסַווק )הדבקים נותני הסווה מכונים 42
 ראה: (.man)תודעתית ( והתכווננות tan) גופניות(, פעולות dhan) חומריות

Véronique Bouillier, “Modern Guru and Old Sampradaya,” in Public Hinduisms, ed. Johan Zavos et al. (New 
Delhi: SAGE Publications India, 2012), 374–91. 
43Lise Mckean, Divine Enterprise - Gurus & the Hindu Nationalist Movement (Chicago: University of Chicago 
Press, 1996), 3-5. 
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קיף להתנסויות אינן מספקות הסבר מ הנידונות במחקר הקיים ומוצגות למעלה,התיאוריות 

רוב החוקרים נראה שבקהילות הדבקות בהם אני עוסקת. או  העל לחוויות של המאמינים בארגוני גורואיו

בהם הם  פילוסופיותהדתיות וה בתוך המסגרות שעוברים המאמינים תהליכיםאת המנסים לבחון  אינם

ללת בארגוני דתית המתחוהחוויה הקרי , ריטואלי-מונימספיק להקשר הא יםמתייחסאינם מתקיימים ו

לריפוי ם לכמיהת על הדבקיםשל הגורואים  לניסים שפעה שישההטים לייחס את והחוקרים נ כאמור,דבקות. 

תיאוריות  ניתנים מתוך לחוויות הדבקים הסבריםבמקרים אחרים, כפי שראינו,  .ולעזרה )סוג של פלצבו(

. )סטור( שבין הגורואים והדבקיםכושל ה צאות סכנה בקשר ה'טיפולי'אף מו לעתיםש ,פסיכולוגיות מערביות

המחליפים את מוסדות גרידא  חברתייםכמתן שירותים  מתוארותאים של הגורו ֶסַווהפעולות הבדומה לכך, ו

 הסבריםנראה ש. ולשליטה בהם למשיכת דבקים חדשים אמצעימהווים לא יותר מו בהודו הרווחה הכושלים

כח רב,  בעלותשל הגורואים דמויות סמכותיות מהדגש המושם במחקר על היותם בין היתר  נובעים אלו

העושים שימוש ציני בכוחם הרב. הצד החומל, טוטליטריים ים רב מידי, המאפשר להם לנהוג כשליטים לעית

 המסייע והמטפל שבדמותם אינו זוכה לתשומת לב רבה.   

ם הארגוניבמתארים את חוויות הדבקים אודות גורואי העל  אחדיםאתנוגרפים מחקרים עם זאת, 

חקרה ש ,(Maya Warrierהאנתרופולוגית מאיה וריאר )ואת טענתם לגבי השינוי ואף השיפור שחל בחייהם. 

 המשתייכים לארגונה רבים מהדבקיםטוענת ש ,ֶדִווי ָאְמִריַטָאַנְנָדַמאילאומית מאטה -ןאת הגורואית הבי

, האנוכיאופי מתארת את הלפי וריאר, הגורואית  44מדווחים על חוויות של ריפוי כמרכזיות בהתנסותם.

 כסיבה לסבל ,כים מאמיניה(יליו משתיואשר א) מעמד הביניים בעולם כולוהמאפיין את הרכושני ו החמדני

 קסיתבפעילות הטהשתתפות מציעה  תהגורואי סבלםלשם הקלת  45.שליליתַקְרָמה  להצטברותו דבקיםשל ה

במסגרת  )שירות( לאחרים ֶסַווה הענקתו עצמהמנה , קבלת חיבוק אישי משל הארגון )כגון שירה מקודשת(

 ההשתייכות לארגונה של הגורואית וההשתתפות הפעילה בו מסייעיםש בהתאם, הדבקים מעידים. הארגון

  46.תהרוחני םהתקדמותמאיצים את ומשפרים היבטים שונים בחייהם  ,שלהם להרס האגו

 סווה נתינת מתאר את המשמעות של (Jacob Copemanקוב קופמן )ייהאנתרופולוג ג'של  ומחקר

ווה הסשרעיון נתינת קופמן טוען  47הדבקים, ובאופן ספציפי תרומות דם, במסגרת ארגוני גורואי העל. מצד

)ולא קבלתן( נתפשות  מצידם שירותנתינת של  וכי עבור הדבקים פעולות האלהה בארגונים אלועבר תהליך 

דתית  מנחהכ מזוההתרומת הדם זה, בהקשר  48.ממשית שהגיונה ריטואלי בבסיסו ְמרפאהבעלות איכות כ

אנרגיה  קבלתברכת הגורו,  של הריטואל הנובעים ממנה הינם םוהתוצרי איםלגורו יםהדבק יםאותה מציע

                                                           
Meera Nanda, The God Market: How Globalisation Is Making India More Hindu (Noida: Random House India, 
2009), 92-107. 

בשל הדרשאן  , התפרסמה(Ammaבשמה אממה )ברחבי העולם  ידועהה (tānandamayī DevīṛMātā Amננדמאיי )מאטה אמריט44
(darśana המיוחד שהיא )ראה: .לדבקים בצורת חיבוק מעניקה 

Maya Warrier, Hindu Selves in a Modern World: Guru Faith in the Mata Amritanandamayi Mission (London: 
Routledge, 2005), 43. 

, שפרושה המילולי הינו "פעולה", היא עשייה פיזית או מנטלית בעלת ערך חיובי או שלילי. המושג מתייחס (karma)ַקְרָמה 45
לאמונה הקיימת בדתות ובפילוסופיות ההודית שלכל פעולה שנעשתה ונעשית ישנה השפעה על ההווה והעתיד וכי יצורים חיים 

יהם ולכן הם נושאים עימם קרמה חיובית או שלילית מחיים צוברים את הערך החיובי או השלילי של פעולותיהם במהלך חי
 קודמים. 

46Ibid., 43-50. 
47Jacob Copeman, Veins of Devotion: Blood Donation and Religious Experience in North India (New Brunswick: 
Rutgers University Press, 2009). 
48Ibid., 4. 
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ערך הריפוי  49רעה, יצירה של קרמה טובה ואף התעוררות רוחנית. השמדה של קרמהם, מהאלימרפאה 

ריטואלי ולא -מוענקת לה מתוך השמתה בקונטקסט דתי—תרומת הדם—התרומה הממשיתהמוסף של 

 מתוך הסברים מדעיים או ביולוגים. 

נקודת המוצא למחקרי הינה החוויות שעוברים המאמינים  בדומה לגישתם של וריאר וקופמן,

לשיפור רווחתם של פעולות הגורואים המכוונות אני מציעה לראות את כמו כן, במסגרת ארגוני הדבקות. 

 בפעולותיהםגם אם יש  שכן,העומד בתשתיתן של הקהילות.  וכעניין המאמינים כמוטיב מרכזי בדמותם

על עצם חשיבות העזרה שהם מציעים  בכך משום ערעורדבקים חדשים אין  קידום עצמי ולמשיכתשאיפה ל

  שעוברים הדבקים.  הסובייקטיבים ועל התהליכים

 

 לעבודת השדהמתודולוגיה ורקע  .3
 

( participant observationיהיה אתנוגרפי המושתת על תצפית משתתפת )הדוקטורט שלי  מחקר

חיי היומיום ב התערותמטרתי היא ל 50.ארוכת טווח, המבקשת לפתח רמת מעורבות גבוהה בקהילת הדבקים

תפישת עולמם, נסיבות חייהם,  עםהכרה אינטימית  בלתי אמצעי ולהשיג ובאורחשל הקהילות 'מבפנים' 

את האחר באמצעות כניסה לעולמו  להכירמחקר אתנוגרפי משתתף מנסה תיהם של החברים בה. וופעול

כמובן אינו  את ראיית העולם של הצופה. הענייןבהכרח משנה  תוך הכרה שתהליך זה, פורה שיח-ויצירת דו

, אינני רוצה מעבר לכךאינני יכולה להשיל מעליי את זרותי או את נקודת מבטי התרבותית. פשוט, מאחר ש

כנס לגמרי לנעליו של האחר, שהרי בכך אאבד את הפרספקטיבה המחקרית הביקורתית. כוונתי לפיכך ילה

ממצאים מתוך עיניו שלו, ולנתח את ה חייו הינה לאמץ את נקודת מבטו של האחר בנסיון להביט אל מציאות

  שיתגלו באופן ביקורתי.

 גישה זו מבקשת 51(.grounded theory) "מעוגנת בשדההאוריה ית"באופן ממוקד אנקוט בגישה של 

על פני תיאוריות קודמות  תהליכים המתרחשים בשדה המחקרומ רועיםימא העולהידע ה את להעדיף

( נוקטת קו קונסטרוקטיבי בהקשר זה וטוענת כי רק Kathy Charmazקטי שרמז ). המושלכות עליו מבחוץ

הנובעים  יםמושגים חדשוקטגוריות, תיאוריות  תיצירלו לראייה חדשה של שדה המחקרכך ניתן לפתוח פתח 

המחקר. זה הוא תהליך של היזון חוזר הנע בין איסוף נתונים ואפיון  שדהל החוקר בין מהקשר שנוצר

המוכרות  תיאוריות קיימותחקרים קודמים ומשל נתונים אלו במסגרת  קטגוריות מקומיות, ובין ניתוחם

  52.לחוקר

שנה האחרונה עבודת השדה שבצעתי בלאחר שבקרתי בבתי גורואים קהילתיים רבים,  ,כאמור

 ְשִרי של הגורו קהילתוהיכרותי עם  החלה 2015באוקטובר . של דלהי הבפריפריתי קהילות בש התמקדה

                                                           
49Ibid., 88-89, 98-100. 
50Uwe Flick, An Introduction to Qualitative Research, Fourth Edition edition (Los Angeles: SAGE Publications, 
2009), 238-226 . 
51Barney Glaser and Anselm Strauss, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research 
(Chicago: Aldine Transaction, 1967). 
52Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory, 2nd Revised edition edition (London; Thousand Oaks, Calif: 
SAGE Publications Ltd, 2014), 1-10. 
Kathy Charmaz, “The Power and Potential of Grounded Theory,” Medical Sociology Online 6, no. 3 (October 
2012): 2. 
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 ְשִרי, המכונה "קהילהה חברי(. Rāj Guru(, המכונה בקיצור ראג' גורו )Śrī Rājeśvarānand)וּוַאְרַאַנְנד ְש 'ַראג  

ַווָלה'גְ  ָמאַטה'ַראג   , (Śakti) ַשאְקִטי(, מזוהים עם זרם הŚrī Rājmātā Jhanḍevālā Mandir" )ַמְנִדיר הְנד 

בני משפחת ראג' (. Vaiṣṇo Devī) ַווייְשנּו ֶדוִויהדתי האלה  פולחנם וקדבמו (Devīכלומר דבקים של האלה )

החלוקה בין  בעת( שעברו לדלהי Punjab) אב'ַפְנגמהגרים מאזור גורו והדבקים המקורבים להם ביותר הם 

 מזרח דלהי. ב ַשַהאְדָרהבה של שכונת קהילתו גרים בלִ  ורוב חבריגורו ה. (1947) פקיסטןלהודו 

 Śrī) ֶדוָוה ְשוּוַאִרי'ַראג   ְשִרישל הגורואית  בקהילתההתחלתי עבודת שדה נוספת  2015בדצמבר 
Rājeśvarāī Devā מָ גורו בשם (, המוכרת( אGuru Mā הגורואית .)רואים עצמם שייכים  וחברי הקהילה

rī Siddha Ś) ָנאְט  ָבָלאְק  ָבאָבא ִסיְדַדהא ְשִרי ובמרכז פולחנם הדתי ,(aivaŚ) ִשיָווהשל  למסורת הבהקטי
Bābā Bālak Nāth).  ְפַרֶדש אל'ִהיַמצָ  ממדינתמהגרי פנים  הם משפחתהוא מָ גורו (Himachal Pradesh) ,

. חדשות כלכליות הזדמנויותודה ועבבחיפוש אחר  של המאה העשרים 90-וה 80-השהגיעו לדלהי בשנות 

 דרום דלהי.ב ַהְטַטְרפּור'צְ בשכונת  מיםממוק קהילההגורואית וחברי ה

ובשגרת יומם  איסוף הנתונים כוללת השתתפות פעילה בחיי הקהילות, במפגשיהן, בטקסיהןעבודת 

, עם הגורואים וחברי קהילותיהם ראיונות עומקשל הדבקים בבית הגורואים ומחוץ להם. תצפיות אלו ילוו ב

)פוסטרים,  חזותייםאיסוף חומרים ו )"שיחות מסדרון" אקראיות ואף רכילויות( רשמייםראיונות לא 

 כגון, קוראים ומדקלמיםהדבקים ש. טקסטים קדושים תמונות, העתקים של אלמנטים פלסטים וכו'(

(, vandanā, aradās(, תפילות )ārtīהמיוחדים לכל קהילה ) ם של טקסים(, מזמוריcālīsāהמנונים לאלים )

בהינדי שנכתבו על ידם ועל וטקסטים  , נאומים של הגורואים(bhajan, kīrtana) ואהבה לאליםדבקות  שירי

 בעיקר , מהווים גם הם מקורות ראשוניים חשובים למחקר. הטקסטים הכתובים מתפרסמיםהדבקים ידי

 הקהילות.  דפי פייסבוק שלובבאתרי אינטרנט דפי מידע ועלונים מודפסים ולעיתים רחוקות גם  על גבי

 

 המחקר שאלות והשערות .4
 

שאלת  זוהיבקהילות הדבקות בגורואים בפריפריות של דלהי העכשווית?  )ַקְלָיאן( כיצד מושגת רווחה. 1

הגורואים של שתי ש ודת שדה ניתן לראותשנה של עב קץהמחקר העיקרית שתלווה אותי בעבודה זו. מ

הגשמיים  מזור לכל תחלואיהםולהביא  למגוון הצרכים של הדבקים הקהילות שואפים לתת מענה

הוא מה שמניע אותם בראש ההבטחה לשיפור רווחתם של הדבקים על פניו נראה ש בהתאם לכך והרוחניים.

ובראשונה להצטרף לקהילות, להאמין בגורואים ולהישאר לאורך זמן. הנסיון העיקרי, להבין את משמעות 

 נושא השגתכלפי  גישתם, ואת וחברי הקהילות איםשהוא מוצג, נתפש ונחווה על ידי הגורומושג הרווחה כפי 

 , יתבצע מתוך שימת הדברים בהקשר הספציפי של כל קהילה וקהילה. מכאן נגזרות השאלות הבאות. רווחהה

 

בהשוואה ומה מייחד כל אחת מהן ריפריות של דלהי? פב גורואיםקהילות הדבקות ב מה מאפיין את. 2

לקהילות  תוך כדי השוואהבקהילות של הגורואים והדבקים  מיוםהבנת תפיסת עולמם וחיי היות? ולאחר

לפחות לכן עבודת השדה שלי לא תתמקד בקהילה אחת בלבד ותכלול  זו. קרמחעבודת הבסיס ל היא אחרות
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 השורר רבהדמיון למרות ה 53יתאפשר במהלך העבודה.הדבר ואף שלושה אם  (case study)מקרי מבחן  שני

רים שייכות מייצלכל קהילה יש מאפיינים מקומיים המייחדים אותה, בקות בגורואים, בין קהילות הד

עומד גורו, ובראש  ַשַהאְדָרהלדוגמא, בראש קהילת הדבקות בשכונת מבנים את זהותם של הדבקים. הו

שאלות בעלות אופי מגדרי. כמו כן, הגורואים גורואית, נושא המעלה  ַהְטַטְרפּור'צְ קהילת הדבקות בשכונת 

, בחגיהם, באלים אותם הם עובדים קיימים הבדליםו ולכן ומשפחותיהם הגיעו לדלהי מאזורים שונים בהוד

 הפריפריאלי במרחב ןבמיקומ קהילתיות,-בדינמיקות הפניםהבדלים יש גם  בטקסים שהם מקיימים ועוד.

עבודת שדה ביותר מקהילה אחת והשוואת  וכיו"ב. להיווצרותןבות המיוחדות שהובילו , בנסיהעירוני

  . הגורואים הקהילתייםהנתונים שיעלו מהמחקר יאפשרו יצירה של תמונה מקיפה ומורכבת יותר של תופעת 

 

הבדלים יש גם מהם המאפיינים של הדבקים המשתייכים לאותה קהילת הדבקות בגורו או גורואית? . 3

-אינן בעלות מאפיינים תרבותיים וסוציו השייכות לאותה הקהילהמשפחות הדבקים  :הקהילות עצמןבתוך 

אינם  משום שהדבקים הם דור ראשון או שני למהגרי פנים מאיזורים שונים בהודו, הםאקונומיים זהים. 

 54אותה הדת )חלקם סיקים(. חולקים את ולעתים אף לא אותה הַקְסָטהל משתייכיםחולקים שפת אם, אינם 

תהליך האפיון של הקהילות יש ב . לפיכך,אינם אחידים של הדבקים גם הם מעמדם הכלכלי ורמת השכלתם

ע התרבותי קרבשל ה(. Homi Bhabha) הומי באבא של( Hybridityשימוש במושג ההיברידיות )ל מקום

 זהות, הדתית של העיר-בפריפריה הכלכלית, הגאוגרפית והתרבותית מיקומם בשלהמגוון של הדבקים ו

מתעצבת בתהליך  הקהילתיתהזהות   55.ת, כלומר תוצר של הכלאה תרבותית הדדיתהקהילות הינה היברידי

ים כלכליים בתוך הקהילות מהבדלשל משא ומתן ונובעת מיצירה של זיקות גומלין בין התרבויות השונות, 

מהשפעות הדדיות הקיימות בין דוריים ו-פערים ומתחים ביןן, משינויים בהיררכיות מגדריות, מוביניה

 הכלכלית של העיר. בין הפריפריה הגאוגרפית וו התרבות העירונית הדומיננטית של מעמד הביניים המבוסס

 

זהו שיוצאת מנקודת ההנחה  השאלה הדבקים?הגורואים ועבור  (ַקְלָיאןרווחה )ה מושגשל  ומשמעות ימה. 4

של הפסיכיאטר  מחקריו קשרים תרבותיים ספציפיים.ה באמצעותרק  ולרדת לעומקניתן אשר  מושג יחסי

מושגים הקשורים בחולי המשמעות של מראים ש (Arthur Kleinmanמן )נוהאנתרופולוג ארתור קליי

שונים רבים ו בהיבטיםההיסטוריה, משום שהיא נטועה  משתנה במהלךו לתרבותמתרבות  שונה ובריאות

איסורים  מבנים היררכיים, ם, מערכות כלכליות,יכגון אמונות, נרטיבים היסטורי קהילותה חיי של

קליינמן טוען  יחסים בין גוף, עצמי והעולם.ו הגדרות של קדושה וטומאה מיתוסים, סמלים, חברתיים,

 בריאות תהשגלמסבירים את הסיבות למחלה, מגדירים את מושג הבריאות, פועלים  אנשיםבה ש הדרךש

את מערך  מכונניםבמקרה הצורך ו או מטפל בוחרים במרפא םהאופן שבו ה לכך בהתאםו ולשמירה עליה

בעבודתי אני מתכוונת לאמץ את גישתו של  56.ותי של חייהםתרבה בהקשר ציםנעו הציפיות שלהם מהטיפול,

                                                           
53Robert E. Stake, “Qualitative Case Studies,” in The SAGE Handbook of Qualitative Research, ed. Norman K. 
Denzin and Yvonna S. Lincoln, Third Edition (Thousand Oaks: Sage Publications, 2005), 443–46. 

 .מוסלמים , אך לא(Jain Dharmaיינית )'והג (Sikah Dharma) הסיקית הדת בני דבקים הקהילות בקרב למצוא אפשר54
55Homi K. Bhabha, The Location of Culture (New York: Routledge, 1994), 2-5. 
56Arthur Kleinman, The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition (New York: Basic Books, 
1988), 1-30. 
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זה שמחקר  היאתי תקוו .הדבקות בגורואים בקהילותה להבין את המשמעות של מושג הרווח כדי ,קליינמן

ובשבירת  הבדרכים המקובלות להשגת בריאות,ה של מושגוי, שכבר מתחולל, בהגדרה שינבחלק  יקח

 בהגדרתוגם שינוי זה בא לידי ביטוי  חברתית.-רווחה כלכליתו , בריאות נפשיתגופניתבין בריאות  ההפרדה

ולא רק  חברתיתפיזית, נפשית ו (well-beingרווחה )"כעל ידי ארגון הבריאות העולמי  בריאותה מושג של

  57."עדר של מחלותכה

 

בשלב זה  בהם ניתן להשיג רווחה )ַקְלָיאן(?שהגישות בארגוני הדבקות בגורואים כלפי האופנים  ןמה ה. 5

 :, השלובות זו בזו באופן הדוקכלפי נושא הרווחה ישנן שתי גישותר ועבודת השדה ניתן לקבוע ששל המחק

 דבקיםהש מסוגים שונים נסיםת כולל תהדתי . הגישהחילוני-חברתית אופי ובעל גישהודתי  גוון תבעל גישה

 של תיובפעילושל הדבקים  סדירה ולאורך שנים השתתפותובחייהם מחוללים  מאמינים שהגורואים

בין ל לשיפור רווחתם טענות הדבקים באשרמוד על הקשר שבין לעאבקש במהלך מחקרי . הקהילות

הגורואים  ים שלתפקידבאשר לו קהילתיים םבאירועיהדתיות  םותיהחווי אודותעל ים האישי סיפוריהם

הם פועלים בו ש סת עולמם הדתית של הדבקים על האופןכמו כן אתאר את השפעתה של תפי תהליכים אלו.ב

ת הדתי של הקהילו ון במשמעות של מושגים מרכזיים בעולמןלהשגת רווחה אישית. אעשה זאת באמצעות די

כפי שמסבירים  60,(ṇsimara)ו"ִסיְמָראן"  59(,yogṃsa)"ַסְמיֹוג"  58(,bhajan) אן"'כגון "בהקטי", "גורו", "ְבָהגַ 

 ומבינים אותם הגורואים והדבקים גם יחד.

, הן של )שירות בלתי אנוכי( סווהבמתן  הקשורשיפור רווחת הדבקים ת לחילוני-תהחברתי הגישה

שירותים מאמצים  של שתי הקהילותהגורואים  גורואים.לקהילות והן של יחידים בקהילות להגורואים 

כך מעניקים להם משמעות חדשה בו כסווה מגדירים אותם ,מערביתהרפואה השל  והיבטים חברתיים

שחווית השיפור בחייהם, שהיא בעלת המשמעות,  נראהמסורתיים. בהקשר זה ם דתיינרטיבים באמצעות 

ֶדנה ל מֶלנה ,קהילות. זהו היפוך תיאולוגי במהענקתםאלא  חברתייםשירותים אינה נובעת מקבלה של 

(lenā/denā,) מעצם הגדרתו נמצא בצד המקבל( הופך שהדבק ) והוא הדרגתי: מלקיחה לנתינה כלומר

נזקקים , ממעבר מלקיחה לנתינהכך, למזוהה ביותר עם נתינה(. האל )קרוב יותר לדמותו של הלבהדרגה 

 ולוגי שבו. יסוטרה הכוח מרפא בגלל יש ערך ,שירות בקהילתם ולמעניקינדבנים ל

 

 ?)ַקְלָיאן( כלפי נושא שיפור הרווחה הגישות הדתיות והגישות החילוניותבין שהיחסים את  מאפייןמה . 6

גישותיהם כלפי בין לולוגיות של הגורואים יסוטרההפילוסופיות, התיאולוגיות ובין התפיסות שהקשר  ומה

משפיעה על הללו  קהילותהכלכלית של הדבקים בוהמציאות החברתית, הפוליטית  ? וכיצדנושא הרווחה

הגישות הדתיות לחילוניות, או בין מרחבי הטיפול המסורתיים  כי ההפרדה ביןהשערתי היא  ?גישות אלו

בעזרת תיאוריות, מושגים  כי יש לבחון אותןשל הקהילות הדתיות הללו ו בהקשריהן הינה בעייתיתלמדעיים, 

                                                           
57Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health 
Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official 
Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. 

 בקהילות.  אירועים דתייםההתכנסויות השבועיות ו. שירתם היא חלק בלתי נפרד משירי דבקות לאלים או לגורואיםאן הם 'ָהגַ בְ 58
 הינו חוויית ההתמזגות של הדבק עם האלוהות אותה הוא עובד. התמזגות זו הינה אידיאל השחרור במסורת הבהקטי. הַסְמיֹוג 59
 על ידי הדבקים. למתמיד של האהזיכרון ה פעולת איה( ṇsmara) ְסַמָראןאו  ִסיְמָראן60
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אודות  על אחדנרטיב מחלק  הגישות השונות הןכיוון שורואים והדבקים. מעולמם של הגהלקוחים ונרטיבים 

 באופן אידיאליש נראה .בקהילות אלו בכדי להשיג רווחה הדרכים שבהן יש לפעוליש לחיות ו בהםשהאופנים 

 רווחה'האת  במהלכה להשיגודבקים טרנספורמציה מלאה ב לחולל מטרת הגישות השונות היא

ים עם אלים )המזוההגורואים והשל האידיאלית דמותם  על מבוססת ברובה אשר הגדרתה ',אולטימטיביתה

 (. כוחו אומניפוטנטיות, נתינהשפע, 

 

 ?הינם יעיליםבמסגרת הקהילות לשם שיפור רווחתם שעוברים הדבקים  השונים . האם התהליכים7

וג'וייס  62(William Sax) ויליאם סאקס 61(,James Waldramאנתרופולוגים רבים, כגון ג''ימס וולדרמן )

בהקשרים דתיים ומסורתיים תהליכים המכוונים כלפי שיפור טוענים ש 63(,Joyce Flueckigerפלוקינגר )

אופי חייהם של המאמינים )כגון טיפול במחלות גופניות, מצוקות נפשיות, שיפור מצב כלכלי וכו'( הינם בעלי 

שלמונחים  כךמצביע על  סאקס .ההרמוניה לאדם, לסביבתו ואף ליקום כולו להשיב את םהוליסטי ומטרת

whole ,health ו-holy שורש הינדו-( "אירופי אחד שמשמעותו "שלמותkailo)64 משמעולהיות בריא ש ומכאן 

הדתי נעוצה בחריגה מגבולות גופו של האדם הבודד  הטיפולשל  יעילותו בהתאם, 65להיות שלם וקדוש.

  .ולהתייחס אליהם הוא שייך שאליה הקהילהשונים של  היבטיםתהליך להכיל הלתו של ויכב ותלויה

 66שאלה "האם טיפול דתי אכן עובד?"ב s Healing Room’In Ammaספרה פותחת את פלוקינגר 

בהכרח נובע מתוך למידת  בהקשרים דתיים המענה לשאלת היעילותשאמץ במחקרי, היא , אותה אעמדתה

בהם הם מייצרים ומנסחים שומתוך האופנים  קהילה ספציפיתב מאמיניםהחוויות הסובייקטיביות של 

 טענות הדבקים בנוגעלהבין את  ישש אני מבקשת לטעון אפוא. נרטיבים המסבירים את השיפור שחל בחייהם

ולאו דווקא רק  הקשורות להשתתפות בקהילה יומיותהיומ דרך חוויותיהם ברווחתם האישית שחל לשיפור

, אם כךטקסים.  קבלת תרופות בחינם, חלוקת מזון, ניסים או ישירות, כגון טיפול פעולות דרך למידה של

מבקש לעמוד על הקשר שבין אמונה על אודות משמעות מושג הרווחה והוא רחב  מדיוןחלק מחקר זה הינו 

, בין הגדרה מקומית של מושג הרווחה והגדרות אוניברסליות, בין גישות טיפול דתיות אישית דתית ורווחה

השואפים להיות אחידים  יעילותמדדי ללבין רפואה מדעית וחילונית ובין חוויה אישית של ריפוי 

 ואובייקטיבים. 
 

 

 

                                                           
61James B. Waldram, “The Efficacy of Traditional Medicine: Current Theoretical and Methodological Issues,” 
Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000), 605. 
62William S. Sax, God of Justice: Ritual Healing and Social Justice in the Central Himalayas (New York: Oxford 
University Press, 2009). 
63Joyce Burkhalter Flueckiger, In Amma’s Healing Room: Gender and Vernacular Islam in South India 
(Bloomington: Indiana University Press, 2006). 

 הגורואים הקהילתיים הינו מאותו השורש., בו משתמשים הדבקים בארגוני ṇkālya המושג רווחה, 'ַקְלָיאן' 64
65William Sax, “Ritual Healing and Mental Health in India,” Transcultural Psychiatry 51, no. 6 (December 2014): 
834.  
66Flueckiger, In Amma’s Healing Room, xii.  
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