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נדמה כי מדינות ותרבויות מעטות מאוד מעסיקות ומושכות 
דרך קבע את העולם הרחב כפי שעושה זאת הודו. משיכה זו 
קיימת מאז העת העתיקה, הזמן שבו נולדו בהודו תרבויות, 
הקרובה  סביבתה  על  שהשפיעו  פילוסופיים  וזרמים  דתות 
והרחוקה, והיא נמשכת עד ימינו, בהקשרים מגוונים. במרוצת 
כובשים  אליו  שמשך  נכסף  יעד  הודו  הייתה  שנים  אלפי 
השמונה־עשרה  במאה  ה"ארית"  מהפלישה  החל   שונים, 
הרביעית  במאה  מוקדון  אלכסנדר  של  דרך מסעו   לפנה"ס, 
בשטחה שהקימו  ובמאחזים  באימפריות  וכלה  לפנה"ס 

מהמאה השש־עשרה ואילך המוגולים, הפורטוגלים ואחריהם 
המורכבות  לעיצוב  תרמו  הללו  הכובשים  כל  הבריטים. 
בעוד  הודו,  של  והאתנית  הלשונית  הדתית,  התרבותית, 
הם עצמם הושפעו ממנה ועוצבו על־ידה. יריעה היסטורית 
נרחבת זו נותרה במובנים רבים מוחשית להפליא גם בהודו 
בצד  זאת,  עם   .1947 בשנת  לעצמאות  שזכתה  המודרנית, 
בשנים  מפריע,  באין  בה  להשתמר  הממשיך  העשיר  העבר 
ההתחדשות  יכולת  את  ויותר  יותר  מגלה  הודו  האחרונות 

והיצירה שלה. 
עולמית  נוכחות  על  שומרת  הודו  מודרנית,  כמדינה 
בתקשורת, בקולנוע, בכלכלה ובאקדמיה, ועושה זאת בשלל 
כדמוקרטיה  והן  עולה  כלכלית  כמעצמה  הן   — הקשרים 
הגדולה בעולם, הן כתת־יבשת עצומה ומגוונת המהווה יעד 
ופילוסופיות  דתיות  תורות  של  כמקור  והן  נחשק  תיירותי 
שאותן היא מייצאת זה אלפי שנים. כמדינה השנייה בעולם 
נפש(  מיליון  ו־200  ממיליארד  )למעלה  אוכלוסייתה  בגודל 
הודו ניצבת בחזית המאבק העולמי נגד התפוצצות אוכלוסין, 
אם כי עד כה בהצלחה מועטה בלבד. בניגוד חריף לבעיות 
הנובעות מכך, הודו היא מעצמה גרעינית וכלכלית המחזיקה 
היי־טק  ובתעשיית  בעולם  מהגבוהים  צמיחה  בשיעורי 
שירותים  המספקת  ַאְשָרִמים  "תעשיית"  וגם  משגשגת, 
רוחניים לכל דורש. בצד שדרה חברתית נרחבת של בעלי הון, 
סוחרים, יהלומנים, אילי נדל"ן וחרושת, חיים בהודו מאות 
מיליונים של עניים מרודים וחסרי כול. בהיותה מדינה שבה 
מלאה  הפרדה  המחייבת  חוקה  ועם  הינדואי  מובהק  רוב 
בין־עדתיים  מתחים  עם  מתמודדת  הודו  למדינה,  דת  בין 

ואלימות קשה כלפי המיעוטים החיים בקרבה. ניגודים אלה 
ורבים נוספים עושים את הודו למקום השובה את דמיונם 
)ובהם  שנה  מדי  תיירים  מיליוני  אליו  והמושך  רבים,  של 

כ־50 אלף ישראלים(. 
המרכזיות  מהזוויות  כמה  מציג  זמנים  של  זה  גיליון 
מטבע  ימינו.  בת  זו  והן  הקדומה  זו  הן  בהודו,  הקשורות 
למפגש  ברורה  זיקה  יש  מהמאמרים  לאחדים  הדברים, 
ההיסטורי והאינטלקטואלי בין הודו לבין ישראל והיהדות. 
ומישראל,  מהודו  חוקרים  של  עניינם  את  מעורר  זה  מפגש 
בשנת  המדינות  שתי  בין  היחסים  מיסוד  מאז  כי  ודומה 
הולך  אלה  תרבויות  שתי  בין  במפגש  ההדדי  העניין   ,1992
מעט  לא  הישראלית  בתודעה  שורר  עדיין  זאת,  עם  וגדל. 
בנוגע למורשת  חוסר בהירות, לעתים עד כדי חוסר הבנה, 
הרוחנית העשירה של הודו והמאפיינים של הודו המודרנית. 
תופעה זו אינה ייחודית לישראלים, אלא קיימת בקרב בני 
מערב רבים, הרואים בהודו עולם ענק ורבגוני, שאי־אפשר 
מכך,  נובעת  זו  שתפישה  ייתכן  במלואו.  ולהכילו  להבינו 
זר במהלך מאות השנים  שהודו הייתה נתונה תחת שלטון 
שקדמו לעצמאותה, וכך ספגה מאפיינים תרבותיים שונים 
 מכובשיה, הפכה אותם לחלק ממנה וכך נעשתה לרבת־פנים 
הכיבוש  כי  ספק  אין  קודם.  שהייתה  מכפי  יותר   עוד 
 ,)1947–1757( שנה   200 כמעט  שארך  הודו,  של  האנגלי 
שכיום  לכך,  וגרם  ההודי  הזהויות  קונפליקט  את   העמיק 
קשה מאוד — גם להודים עצמם — להגדיר בדיוק מהי הודו 
זוכה   ,)Amartya Sen( סן  אמרטיה  הודית.  תרבות  ומהי 
פרס נובל לכלכלה בשנת 1998, הגדיר היטב את הקונפליקט 
 ,The Argumentative Indian( הזה בספרו ההודי הפולמוסן

ע2005, עמ' 140(: 

הפרשנויות  )לרבות  בימינו  הודו  של  הפרשנויות־מחדש 
את  שמדגישות  המובהקות(,  ה"הינדואיות" 
הפרטיקולריזם ההודי, מתלכדות מבחינה זו עם הדימוי 
התרבות  של  הייחודיות  )בהדגשת  הודו  של  ה"חיצוני" 
ההודית(. אכן אפשר לטעון, כי יש הרבה מן המשותף בין 
ג'יימס  הודו שכתב  של  האימפריאליסטית  ההיסטוריה 
ההינדואים  הלאומנים  מציירים  שבו  לאופן   ]Mill[ מיל 
את עברה של הודו, אף שהדימוי הראשון הוא של תרבות 
פרימיטיבית וגרוטסקית, ואילו הדימוי האחרון מסנוור 

בתפארתו. 
דימויים  מאותם  אחדים  מביאים  להלן  המאמרים 
הבעיות  מקצת  על  אור  ושופכים  הודו  של  היסטוריים 
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הקדמה: הודו, פנים רבות לה

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ד"ר אייזיק לובלסקי חוקר ומלמד בתוכנית הלימודים במדעי הדתות 
באוניברסיטה  "ג'נוסייד"  הקורס  את  ומרכז  תל־אביב  באוניברסיטת 

הפתוחה.
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את  משקף  המאמרים  מבחר  כיום.  מתמודדת  היא  שאתן 
הודו  של  בשדה המחקר  הפורייה  הפעילות  ואת  התחומים 
הסטודנטים  בקרב  העניין  בישראל.  באוניברסיטאות 
הישראלים בתחומים אלה הולך וגובר במידה ניכרת בשנים 
האחרונות, ויוביל כנראה בשנים הקרובות לפתיחת תוכניות 

אני  נוספות.  ובמכללות  באוניברסיטאות  דומות  לימודים 
מקווה, כי קשת הנושאים, המוצאת את ביטויה במאמריהם 
של החוקרים והחוקרות בגיליון זה של זמנים, תעורר עניין 
ותתרום  הודו  של  ובתרבותה  בתולדותיה  הקוראים  בקרב 

להתרחבות של לימודי הודו באקדמיה הישראלית.
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