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نموده اندد هده  یرا ط یخیش تا کنون مراحل مختلف تاریش خویدایانسانهااز بدو پ  

 دددر ته یاجتماعدددا  پ یا انسدددانهایدددو ینان بددددوین وجنگدددل ن دددیمغددداره ن ددد یانسدددانها

وثر ش مدیخدو یدا نمدوده اندد ورندرا درت دود زندده  دیدز پیدک هیداعتقاد بده  یامروز

که اعتقاد نموده اندد یزیپنداشتند . وبه ان ه یش میخو ینموده وناج یرویدانسته و پ

بداا   یعت احساس نموده همه هسدتیطب یا در مارایعت و یدر طب ت رنیهه موجود

ن اسدت احسداس انسدانها کده یهم ساختندیاو وابسته دانسته و با او خود را هماهنگ م

 م یتوانیما نم باشد.یش تا کنون ادامه دارد میدایپ یان و مااهب مختلف از ابتدایبه اد

د یدبوده و رنرا مجزا از عقا یر علمیوغ یر منطقیغ یبدو ید انسانهایم که عقایبگوئ

بدود کده بده  هدن انسدانها خطدور نمدود ه ودر  یا دهین پدین اولیا یم ولینبدا یامروز

ان یدو اد در رمدده  ید علمدیددر رن بوجود رمده تدا بده شدکل عقا یراتیادوار مختلف تغ

چگونده یبوده که در اساس شان ه یدو مااهب ابتدائی(زاده همان عقایموجود)امروز

 اشدته رندرا وبددود  یده اسدت کده انسدانهایددامدده کده اساسدا همدان عقیبوجدود ن یراتدیتغ

ر داده یدرن تغ طین  شدرایدد یقدا  علمدایرن در اثدر ت ق یشدکل اداهر ینموده اند ول

 . اند
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ل یدداشته و در پروسه تکمیخود برسد نواوص در خود م یا ب کل اصلده نو تیهر پد

ن یدرد کده دیدگیط شدکل میمطداب  شدرا یربندائیهر روبنا مطداب  ت دو    ز . ودیم

ربنا جامعده خدود را بدا یر تکامل زیجامعه بوده که با س یز شکل از روبنایوماهب ن

 در ت یو پ رددر مدو یضرور  است مدا بطوراختااصد سازد. بناءیرن ساز  ار م

کده در ین انسدانها یاولد شیدایدپ مکد  نمدود یخیان در ادوار مختلدف تداریمااهب واد

ش بودندد از یخدو یخدود شدروک کردندد و در  کدر بقدا یبده زندده  د یکره خداک یرو

 یادامدده بقددا یو بددرا بردندددیش میا  خددود را بدده پددیددگر تنددد و حیکارم یابددزار ابتدددائ

زان درجده  کداو  ید ت شدندکه رندرا بتدوان میو اسباب مع یش بفکر ر   د اعیخو

بنددام  یابتدددائ ین انسددانهایددوهددوش شددانرا حدددس زد کدده بدده  فتدده عددالم بددزر  دارو

ساد وبدل از 2500 یعنی یک دوره طو نیپس از  ، کردیاد می)نه اندرتاد(یانسانها

از  ینمودندددد بع دددیکددده  دددو  میسدددته اندددد و رسدددم و عنعنددده شدددان زمانیزیالد میمددد

ک یدنزمدان بده ر ی دود کده انسدانهاین معلدوم میدکردندد و ازیده د دن ممدر یرثارهمرا

ره پنجگانده ون دیقل سدنگ کده اولدی ان در دوره صیز اعتقاد داشته اند و بعد از ایه

 یکردند  کمیم یزنده   قایون ها( در اروپا و ا ریبنام )کرومات یدوره است انسانها

را در دهن مغداره هدا بدا اسدل ه ش یتکامل تر از اسالف خود )نه اندرتاد(اموا  خو

 ددود کدده یکردندددو  کددر میشددانرا رنددگ م یکردنددد و اسددتخوانهایرات ددان د ددن میو ز

وار هددا یددد ی ددود و بعدددا روی ددان شددروک میاز هنرو رهنددگ ا  یومدددد سدداز ینقاشدد

و  یدخرا یدانگر عقاین  عمل شان نمایکردندکه ایکالن نقش ونگار رسم م یوسنگها

ا بدزر  یدلده و یس وبیمخاوصدا رئد ، در  هن خود داشتند م وترس از مرده  ان یب

شدان در  یعدت معتقدد شددند وبدرایم به ااهر شدن رنها در طبین ترس وبیخاندان به ا

کردندد. ی وندتادور میشدان م یکه مدان  زندده  دان  یما وق انسان یرویگر نیعالم د

کتر  یوا  نزدام دند و کم کم به مرحله پرستش ارواحین مرحله رسیب به این ترتیبد

سدت ااد دار عادر  دوق یم ترس وهراس از مرده  ان کده از یشدند. همچنان از عال

کردندد یم یکده زندده  د یطدیکدالن و در رن م  ین سنگ هدایمرده  ان خود را در ب

ن مفکددوره هددااز یددو ا اح شددان بدداز نگددردد. وکدده ار دکردنددیکردنددد و  کددر م ید ددن مدد

ک شددخص یدلده بددود کده ین وبیادورا  در بدن تیددکده ا دا شددیددن مدردم پیرنزمدان در بد

لده باشدد و همچندان ید تداب  وبیدو تاورا  مستقل باشد با یل روحانیتواند در مساینم

ده بر رن داشتند در هنگام ی ان عقیباشد . ا له خود پابندی ان به رسوم و عنعنا  وبیا

د معتقد یندرو بده شخادیر م روح ناپاک بر رنها مسدلط شدده از  یو  ر تار ی یمر

ن یدکند  و ارواح ناپاک را از تدن شدان دور سدازد و ا یده  یبودند به عالج شان رس

ن مدردم و یپندشدتند کده بده عدالم ارواح ارتبداط دارندد و در بد یمد یاشخاص را کسدان
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د و شدرط یددانندد و اندرا بددون وی انرا مربدوط بده ارواح میارواح واسطه شوند و اوا

زکده از ین هین مردم ما وجود دارد و اولدیبت تا کنون در ین خاوصیوبود کنند و ا

  ود .یرنها ااهرم

 

تدوان ین دارندد کده میا شدخص معدیدنسبت بده مکدان خداص و یدتیده و احترام عقیعق 

کنندد بدا رنهدا بدا یدا مید مارند و نسدبت بده رن احسداس بخادوص پیم فت رنرا مقدس 

 زنند  . یکنند و دست نمیاط ر تار میاحت

 

 یرویددا بدده نیر در شددماد اسددترالیددن بددار در مجمدد  الجزایاولدد یبددرا یمردمددان بدددو

دا کدرد . رنهدا معتقدد یدت پیدن همدان ودوم عمومیده در بین عقیت معتقد شدند و ایروحا

ا یدبده شدخص و یک شدیموجود است که از  یدر هر ش  یک ووه نا مرعیبودند که 

،  ه و منطقده بدا رسدومیددر هدر ناح یگدردد. ولدیگر منتقل میبه شخص د یاز شخا

 یتددر شددده و بع دد ین اعتقددادا  وددویددمتفدداو  معمددود بددود و ا یرداب و واکددنش هددا

اشخاص از رن استفاده نموده و رو به س ر وجادو روردند تا اعتقاد دم نسبت بده ودوه 

داشتند که هم اکنون در یه نموده و مردم را به اعتقاد وا میش تقوی تر از پیب ینامرع

 ارد .ن رسوم و رداب وجود دیجامعه ما ا

 

دن و تکددرار کلمددا  بددا انجددام یددله دمیتوانددد بوسددیم یسددت کدده ردمددیسدد ر و جددادو کار

ده بدا اسدتفاده از ودوه یم جهان را بنف  خود وب ه نموده و عقیعظ یاعماد ووا یبع 

و  یاریزان هوشدید را از ل اا مون طبقه مردم خیدا کنند . و ایکامل پ یباور یمخف

ژه یارواح بو یبرند تا ودر  تسلط به بع یا  مب یبه حد یروح یرویهم از نظر ن

د و عدالج رندرا یددا کندد و هداره رندرا جسدتجو نمایدا و مر  رور را پر یماریارواح ب

ن یبه م  کتر ین پزشک جادوئیکردند که  ایاد میپزشک  یکند که رنرا بنام جادو

سدت مداران از پویب یشدان دادن وددر  خدود بدرا یرا در  هن در ررده و برا یروش

ب سر یب وغریعج یاستفاده نموده با نعره ها یجادو ر یانواک درنده  ان و عاا

ن یرورد که ا یمان مین اعتقاد کامل ایداشته باشد و به ا یمار بخت بهبودیداده ا ر ب

م( یرندرا بندام )اعدزا یعمل در وطن ما هم اکنون وابل اجراء است که در زبان شغنان

دا کرد عبدار  بدود از یت پیام جهان عموممعدها در تکه ب یکنند و مرحله بعدیاد می

اسدت کده  یز وددر  و رهبدریلده کده مدادام حدایخ وبیا شدیدس  دروه ویرئد یعندی )تابو(

کردند که دست زدن یو تاور م ل هستندیوا یبیغ یرویجماعت بر او هنان ووه و ن

د   مرتکدب شد ین  نداهیار خطرنداک  اسدت وا درهنیا به جامه وا زار اوبسدیبه بدن و
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ا یددد بدده عمددل خدداص رنددرا جبددران کنددد ویددو مدداد رن درمعددرر خطددر اسددت و با جددان

خ تنداود کندد از یم خدرده شدیا مرد باشدد ندانسدته از ندیله هه زن ویاز ا راد وب یبع 

 یکده در ندزد مردمدان بددو بدود ین  نداه بزر دید دند کده  ایترس و وح ت هالک م

ن در نزد اودوام ی د و همچنیمرده مرسم و واعده را ب کند رلوده وناپاک ش یا ر کس

  د. ین مردود شمرده می ر تن ناخن و انداختن ان بر زم ، یدن مویتراش یبدو

 

دانسددتند و یکردنددد و رنددرا زنددده و عدداد میمدداده وجسددم را پددر سددش م یمردمددان بدددو

ک یددکردنددد هددون رنددرا مظهددر ید  بدده رن احتددرام میددت و عقیدددان ددمندان بدداخلوص ن

عدت اندواک مختلدف دارندد یدانستند . پرستش مظاهر طبیش میستا و وابل یقت عالیحق

بطدور  یدرامداکن مدورد اسدتفاده ودرار  ر تده  داه  یبده ن دو یاز جمله سنگ پرسدت

هدم  یو  داه هدم شدکل رن یجنس رن م ل و اه ی،  اه یهم عموم یو  اه یانفراد

 دن سددنگ کعبدده )حجرا سددود( بدده هددریهنانچدده بوسدد .دندیپرسددتیم یعددیباددور  طب

ن رداب مدورد وبدود و یدن اسدالم این مبدیددر د، اسدت  یکه باشدد سدنگ رسدت ی ونها

ن عبداد  از زمدان یدو عبداد  درختدان کده ا یاه پرسدتیدهمچنان  .  وابل اجراء است

در  یعندیمتمددن  یبه ارث مانده  که هم اکنون در ک دور هدا یساب  از مردمان بدو

نموندده اسددت وبددا پرسددتش  نیددد کرسددمس ایددن درختددان در عیتددزه یغربدد یک ددور هددا

زندان وودت نمداز صدب  در  . ار کهن ساد کده در ا غانسدتان مدروج اسدتیدرختان بس

دسدت  یار  هدایدا زیددر برابدر درختدان   اد ر ته با توصل بدعاسکهن درخت  یپا

عت هنانچه پرستش عناصر عدالم یا التجاه به نموه کننده طبی وند و یساخته انسانها م

ما نمونده رندرا در  یول . باد که هرکدام شان وابل دوت است رتش و خاک، رب ، یعنی

ان ین زردشدتیاد ار مانده و رنرا در دید از زمان عار سنگ به یکه شا یرتش پرست

در دوره ت ددود بدده  یمددردم بدددو ید مدداهبیدداز عقا ینسددت نمونهددایا ، میکنددیم دداهده م

رنهدا کده  یمبداد یان ر تده اندد ولدیدد از مید رهه مردمان رن عقا . ده استیاهور رس

 ین دردهداید ر ته منتقدل شدده وایان پیبه اد یو بت پرست یان، اجدادپرستیتعداد خدا

ن رسوم وعنعنا  یم که اینیب یبجا مانده اند  . اما م یرا به مردمان امروز یروحان

ر تکامددل خددود را یو هگوندده سد در کددام مراحددل در تکامدل بددوده اندد ی وندا ون بدددو

وسدف )ک( یشدما دوسدتان  لدم ح در   ون مثاد از مار اسدت یبهتر ؟ موده استیپ

وبدل ازرنسدت  ید .  رهه مسئله اصدلیتان م اهده کرده ا یون هایزی  تلویرا از طر

د کده مدن ودبال از پرسدتش یدنان معبد را عمال م اهده نمدوده اید کاهیاعماد وعقا یول

بددود  کدده  ن منطقددهیتددر یمیاز وددد یکددیان  ااشددتم کدده ماددر هددم یددارواح  سددخن در م

ب دکل سداده بده هندد  یممنوک شده )تدوتم( پرسدت یایستش ارواح واشط پریبس یمباد
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داشتند و ر ت  یادتر زنده  یل زیهون مردم در اطراف رود ن. دی رد یمنته یخدائ

ن منطقده هدزار  ونده ا کدار، رداب، رسدوم یادتر بود به ایاحان  و تاجران زیو رمد س

ن ید ، رداب ورسدوم ندویدن موجدب اهدور عقایدکده ا از خارج وارد نمودند د رایوعقا

خود  یر منطقیبطورعموم باور  ساده س یو ماهب ینیرن ت و   د ید  وطی رد

 م  زد.ین موردسخن خواهیکه ما در ا مودیرا پ

 

و  یخیک سلسددله ت ددو   تدداریدداز یان  حدداکین خدددایددان وجددود ایدر رنووددت ماددر

 یل شخادیدرود ن ی  در منطقده دلتدان ت دو یدان ایدکردندد و در جری کر م یماهب

روس ممکن به یده بران بودکه روزیها عق یدکه بع یروس( بظهور رسیبنام )روز

ده بران بود که موصوف از منطقه شدام بده یها عق یخ باشد و بع یدوره وبل از تار

برادرش بنام )  یبعد از هند . دانستندیمستقل م یان رنرا خدایمار رمده وبعد مار

ک ت و اندامش را وطعه وطعه نموده به هر  وشه مار د ن کرد بعد از   ( رنرایس

ش را شکست یش جنگ کرد و کا کایکا کا ید همرایپسرش به سن بلوغت رس یمدت

نمددود و رنددرا زنددده سدداخت و  یداد و توانسددت تمددام وطعددا  بدددن پدددرش را جمدد  رور

مدود ومدردم ن خدود انتخداب نی)هوروس(را جا ن د یعنیرس پسر خود را یپدرش رز

رخ داد  یوندان واوعده بزر دین ووت در یدر . کردندیر تاب پرستش م یرنرا بنام خدا

ن یدبود وا یر داشت که تهاجم اووام شمالیالعاده تا ث ان  وقیونانیجاد ماهب یکه در ا

ست ورن وبل از ین واوعه بیبودند که ا یاروپائو هند یها یائی ه رریووم مهاجم از ر

ن یدها کدم کدم تمرکدز مدردم در ودراء ووادبا  صدور   ر دت و درالد بود و بعد یم

ان ینسددبت بدده ماددر یریددن شددکل  یددا یز شددکل  ر ددت ولددیددش و مدداهب نیموودد  کدد

 ید  و ندا ون همدرایگانگان بود که عقاین تهاجم بیمتفاوتر بود که وبال تاکر شد . وا

اح ونددان بددود و هددم بدده پرسددتش ارویان یاد خدددایددگددر ازدیخودروردنددد و از طددرف د

از  ید مداهبیدم عقاین بدار تعدالیاولد ین باعد  شدد کده بدرایو همد پرداختند یاموا  م

م داده یبده ا دراد خداص و وابدل اعتمداد تعلد  یو خاوصد یان  بطور سریطرف خدا

کردندد و رنهدا را یجداد میا یت روحدیت وجدا ن و تقویر شان رضای د که در ضمیم

ان انجدام ی دگاه معابدد خددایدر پ در مراسم ج دن ح دور اجتمداک یوربان یرماده برا

کنندکده بعددها شدکل یرا از رنوودت تادور م یاز علمدا  لسدفه وربدان ی د کده بع دیم

 ج است .یان مختلف هنوز هم رایت بخود  ر ته ودر ادیعموم

 

ان یدکند همچندان شدامل مداهب رومیونان صدق میا  واصود که در باره ماهب یکل

ن یدتعددباا خره سه خدا را انتخداب نمودندد و اان میان از خدایروم ی ود . ولیز مین
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 ی ده و داراین ووم  عداد ، تجدار  پیانتخاب شان مربوط به ووم اتروسکها بود که ا

ن بدار یاولد یداشدتند و بدرا یالد زندده  دیبودندکه تا ورن ش م وبدل از مد یشعور عال

 نمودند .ی  میکردند و مردم را به عباد  ت و یزیر معابد را طرح

 

نمودنددو  یرود عمدده را بداز یواروپائ ل هندیم وبایان ودیونانیان و یخ رومیتاردر  

حرکت نمودند وبه اروپدا مسدکن  ران و ارمنستانیاز ا یواروپائ ش از رن ووم هندیپ

ل نمودند که از جمله در شماد اروپا به یمردم ت م ید خود را با یعقا ن شدند وی ز

 یاود خددا :داشدتند ین ودوم بده سده خددا دلبسدتگیو ار نمود یالعاده تاث ووم سلتها  وق

 .رخر جهدان اسدت یسوم خدا یمر  و مو  و خدا یز  دوم خدای) حاصلخیبارور

کردندد کده امدوا  بعدد از یدانسدتند و  کدر میبعد از مر  را حد  م ین ووم زنده  یا

ن یدکندد کده ایمر  در وبر زنده بوده بعد از مد  نه شبانه روز به عالم سدفال سدفر م

بعدد از سدلتها  .وابدل وبدود اسدت یان کندونیدمااهب و اد یا  هنوز هم در بع ینظر

ل تددراز سددلتها بودنددد در یباشددد و اصددیم ی دده هندددو اروپددائیاوددوام توتددون هددا کدده از ر

 ددددان یاز ا یرغدددداز نمودنددددد وبعددددد هددددا بع دددد ، یک زنددددده  ددددیددددبالت یایددددجنددددوب در

 رانکهدددددا  و  )انگلوساکسدددددونها( بطدددددرف غدددددرب و ساکسدددددونها بطدددددرف جندددددوب و

دند و ندزد یت بخ دید شانرا رسدمیها بطرف شماد اروپا رو روردند و عقایناویاسکاند

عت هون ر تاب، یطب یرویل نیدر باره مسا یباستان ی ه هایک سلسله اندیاسالو ها 

اسدت بداا خره بدا  یمیاد  دار وددیدطان و ارواح مرده  دان یباد ، ش ماه ، رتش ، رب ،

ل ید درا بدر مدردم ت مید واعتقدادا  خویدل عقایداودوام و وبا ی اشت زمدان بدا هژمدون

که بتوانند حفد  کنندد و هگونده بدا ی را تا جائیکردند تا بتوانند توسط رن ودر  خویم

مددردم سدداده ونددا ر دداه  یت خددودرا بددا یددن ومدداهب طبقددا  حدداکم حاکمیدداسددتفاده از د

م را به شدانه یبار عظده مند کورکورانه  رنرا وبود نموده و یل نموده و مردم عقیت م

ان یدن ادیدهدر کددام ا م بطدور واضد  تدر و مفادلتریخواهیو ما م.  ک ندیخود م یها

 م . یدهی  میکه توان است توضیومااهب را مورد ب   خود ورار داده تا جائ

 

 زم:یهندوئ

 د او یده شدود بایدل هنددو سدخن ارایدد اودوام و وباینکه در مورد ماهب وعقایش ازایپ

دارد و  یخیم که هقدر وددامت تداریمعلوما  داشته باش یار کمیم رن  دمرد در مورد

 دارند. یدا شده اند وهگونه مناسبا  اجتماعیهستندواز کجا پ یهگونه مردم
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سدته اندکده یزین میرین دیوووم کهن ساد در ان سرزم یست باستانیهندوستان ک ور

اه ههدره بدا یاندد سد یردمارمین دیالد است .  سکنه ایش از دو هزار ساد وبل از میپ

از رنهددا تددا عاددر  یرسددند کدده بع ددیان میدیددده کدده اعقدداب رنهددا بدده دراویددژول یموهددا

هنددد  یسددت دارنددد . در شددماد شددرویهنددد ز یو جنددوب یمرکددز یحاضددر در جنگلهددا

 2500 دده مغددل سددکونت دارنددد و در سددواحل رود سددند در حدددد یل از ریددوبا یبع دد

 مختلف سکنه داشتند . ی ه هایالد اووام از ریساد وبل از م

 

زم عبار  از مجموعده یف نموده اند . هدوئیماهب خود تعر یکه هندو ها برایورار

ب مقددس تش رثار و کیدایخته که از زمان پی ماردرهم   رمیب یاعتقادا  و سازمانها

ل   و مطالدب یزم م تمل بر مسدایده و تا کنون ادامه دارد . هندوئیودا ها بظهور رس

س یاز نفدا یان مااهب جهدان مداهب هنددوئیت شده است و در میرن هدا ونا ون در 

تددوان  فددت هددر  وندده یار جالددب مملددو وانباشددته اسددت کدده میبسدد یمیوددد یایکهددن و اشدد

 دارا است . یتا حد یو عواطف ماهب ینیاحساسا  د

 

مقدمده ت دو   بدوده اسدت کده  یا عار برهمنیدا ویمعروف و یش مبادیدایزمان پ

ان یددر م یاعمداجت یسدتم مداهبیک سیدزم را  راهم رورده و به یدوئعاوبت ماهب هن

ارتددوکس  یا تده اسدت . هنددو هدایرشدد ونمدو  .م.ن در ورن سوم قیمردم رن سرزم

ده بده وحدد  یدد  وندا ون را وبدود کدرده از جملده عقیدک سلسدله عقاید)اصالتگراء(  

و در اعمداد و  کننددیم یرویدپد ، عر دانیدوجود ، اصالت وحدد ، تعدداد الهده ، توح

 باشند .یار پابند میسخت متعاب هستند و  ر تن به معبدبس یلیخود خ یا عاد اخالو

 

و همچندان  یندید یه بادور  سدروده هدایک سلسله اوداما  اداعیون یطبقه روحان 

 یعندیبوجدود رمدد  ین رثدار کتبدیتر یمین و ودیس ر وجادو را بوجود روردند و نخست

جدور ودا وههدارم یگ ودا   دوم  سدامه ودا سدوم یدود رد . ایدههار کتاب مددون  رد

  ه کهن دارد . یر یائیعلم است که در زبان رر یباشند که کلمه ودا بمعنیاتروه ودام

وطعددا  حمددد  ین رنهاسددت کدده بمعنددیگ ودا مهمتددریددن ههددار کتدداب ریددکدده ازجملدده ا

گ یدر یباسدتان یپداک ومندزه اسدت کده در منظومده هدا یش است که بزبان هندیستا

پددر رسدمان  یعندیمدد  یخددا یکدی. ودا بطور واض  نام سه خدا را  کر نمدوده اسدت

ر تداب کده  یخددا یعندی تدر )مهدر(یم یخددا یو سدوم ن(یزمد یمادر )خددا یدوم خدا

ان یدونانیان و یدهندد بدر خدالف روم یهدا یائیند . رریگویترا )مهر( میان انرا میرانیا

دانند بلکه  هر کدام بده عظمدت و  ینمگر خدا یک خدا را ما وق دیچووت یباستان ه
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ش و مناجدا  جدا انده در وصدف شدان سدروده شدده اسدت و یاد کرده و سدتای یبزر 

جدورودا یباشدداز جملده یگ ودا میدجها  وابسدته بده ر یاریگر از بسید یسروده ها

کندد و سدامه یل میدگ ودا تکمیده و نماز ها را در ری تر کالم من ور است که داعیب

ها   ی ان(در موو  وربانیموزون است که برهمنان )ک  یسروده ها ودا مجموک از

 دوند و سدوم اتدروه ودا سدت کده مسدتقالنه عمدل یها سوما سروده م یو شراب خور

گ ودا از رن یدکند و در رن س ر و جادو و شرح احساسا  خاص اسدت کده د رریم

د یمجهز به عقاودا ها  یانیبرهمنان رهسته رهسته در دوره پا یسخن نر ته است . ول

 یرا  کلدیدز تغیدمدردم ن یگر در وضد  زندده  دیشدند و از طرف د یو  لسف یمترو

نجاسدت کده یبوجدود رمدد . ا یاجتمداع یال  و سدازمانهایجه ت کیبوجود رمد و در نت

ن یدهمچندان در  در صددر رن ودرار  ر تندد. یائیدطبقا  کم کم اهدور کدرد و ودوم رر

ه( ،طبقده یقده بوجدود رمدد.  طبقده حداکم )ک دتر دتر ههدار طبیدوره در اثر ت و   ب

طبقده مغلدوب کده  یعندیشهزاده  ان ، طبقه امراء  و طبقه ک اورزان و صدنعتگران 

ون ین طبقددده  روحدددانین دوره شدددروک شدددد و بخددداطر وددددر   بدددیدددز از ایدددض نیتبعددد

خدود  یدا شد و هر  روه از نام ماهب بدرایز ک مکش پی)برهمنان( و شهزاده  ان ن

ک یدن مدردم یغدا  خدود در بدیون( در اثدر تبلیبرهمنان)روحدان یودندد ولدل بیوا یحق

 یمکتدب ومقدا   بدرا  ان رثدار ،یداشتند و ا یگاه خاص و احترام وعز  معنویجا

ن باعد  شدد کده بددون یددادندد و ایم میاوردندد تعلدیرو م ینو رموزان که نو بده برهمند

که  کدر  یار مهمیبه مطلب بسد دوستان ینجا بایز نبود )دریجا یرنان عباد  و وربان

ا  و یدن نظریدکه این نکتده اسدت(و کسدانیتدر ین مدا اساسدیند که در دیشده توجه نما

خ ی ده هدا در تداریبه جلدو نهداده اندد کده باعد  تفکدر و اند یمقا   را نوشته اند  اه

ا یدند که کل اشدیجه رسین نتید و باا خره رنها به ایدر هند به اهور رس یان ب ریاد

ا عناصدرو ارواح و ید یا اجدرام علدویدو  یاعم از صور ب ر یا معنویو یماد خواه

قدت وحدد  مسدتغرق اندد و رن عدالم مدا وق عدالم یحق یایدان همه وهمده در دریا خدای

باشدد و او حد  یم بده نفدس میر م ددود و ودایدغ یعالم ماد یم سوسا  است و منتها

اسدتعماد  یردمد یمانت جسدیشخا یا  نفس ناط  را بمعنین نظریاست وبس . در 

ن یانسان است . علما و متفکر یو جوهر نفسان یغالبن اشاره به روح باطن یشده ول

نهداده اندد و  لسدفه خدودرا بده  ینموده اند ودم  راء تر یا  را جم  رورین نظریکه ا

 یعندید یدل نفدس وارد مرحلده  ندا  ردیتکم یند برایگویسرحد عر ان رسانده اند و م

را  ین حالت وجددی  ت ا یوات اد خود با روح جهان یگانگیبه  واوف یروح انسان

ن حاصدل شدد نفدس یقدین الیکه مرحله عدیرسد .ووتیکند و به مرحله اشتعاد مید میتول
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د کده ید به هنان مرحلده رسدیا  و عقاین نظری ود . و بعد ها ایحاصل م یرا سعادت

 انجامد . یو  راموش عالم م ید ترک هستیبه عقا

 

ه یددا شدد و بعدد هدا هدر دو نظریدو نظر پ یائیرر یزمان در نزد هندوها ن برههیدر

ا تناسخ است که رنرا یهمانا انتقاد ارواح  یکیدند  یزم  ردیه و اساس  لسفه هندوئیپا

در هنگددام  ی ددود . روح ردمددیر مین تفسددینددد کده هنددیهنددوان بزبددان خددود سمسدداره  و

کندد  و دو یم یا  طدیدد حیسلسله تجدک یماند و یمما  در مقام جاودانه بطور ابد م

ا  یتولدد ثدانو یت و هگدونگیدفیگدر عبدار  از کیه دیدکند و نظریا رجوک میباره بدن

گرددو بوجب رن  کردار ین مین وانون تعیا  بر حسب ای ینده هر  یا  ریست که ح

 کند .ین میا  بودن او را معی،  فتار و پندار سرنوشت ح

 

مدورد شدان یک سلسدله اودداما  بیدون و ین انه روحدانبادارم یها و ادعا هایخود سر

ان دارد . یدن شدکل جریکردندهنانچه امروز در وطن مدا عد یمردم را دهار د ر ون

 یگدریزم اسدت ودییجن یکیزم جدا شدند که ین هندوئیت دو ماهب از دین وضعیدر

ل ن دو ماهب در ورن ش م وبدیت مستقالنه را شروک نمودندکه ایزم بود که  عالیبود

بعدد  یدا نمود ولیرا پ یادیروان زیزم پینیالد بوجود رمدند که در ابتدا ماهب جیاز م

م ین دو ماهب تا کنون در هند  غاد هستند  وبال ما اشداره داشدتیف شدند اما ایها ضع

ار  یددخددود سددخت پددا بنددد هسددتند و بخدداطر ز یکدده هندددوان بدده رسددوم و رداب مدداهب

ک و یدداز اعمدداد ن یکددیرنددد ویگیش میر پددرا د یطددو ن یمقدددس سددفر هددا یمکانهددا

از طدرف  ینددار رنسدت کده بدا رود خانده بزر دید یده ندزد هنددویصال  عباد  پسند

سره مه رن ر ته و دوباره از طرف هپ بده نقطده مبدداء برسدد و  یراست ساحل ال

کنندد و ین رود بزر  نزد هندوان رود  نگاه است که رنرا مادر خطداب میمقدس تر

 ی دنو )خددایو یر پدایت دارند که سره مه  نگاه از رسمان از زیوان ریهندوان هن

مددر  و  یوا )خددداین بددر تددارک شددیو حددا   کل(ن ددئت  ر تدده و در زمدد یزنددده  دد

کده  یگدریکندد . وموضدوک مهدم دیدا میدان پیدرن جر ید و از تار مویایمهلک( رو م

ظداهر از م یکدید عرر شدود کده ینزد هندوان است مسئله حرمت به  او است و با

در حف   یست که نسبت به  او دارند . مهاتما اندیانتقاد روح در نزد هندوان حرمت

ره یدددر دا یت و حرمددت  دداو را نقطدده مرکددزیددد کددرده حمایددت رن جددانور تاکیددو حما

ز یدن رمیاز ت سد یکیت از  داویدد اه مدن حمایدن  رمود )از دیزملقب داد و هنیهندوئ

او از نظدر مدن بده مفهدوم درون و جدوهر ت اسدت ،  دیت دود انسدان یده هدایدن پدیتر

دهد . ب ر یش ورار میخو یست او انسان را در م دوده نژاد ب ریجهان مادون ب ر
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وندد ....ماده  او در حکم مادر یپ یدان میت خود به جاوی  هوی   او به ت قیاز طر

ک م عر تدرحم وشدفقت اسدت یاست .  او  یب ر هند یونها تن از ابنای)پرورنده(مل

ده  دان خداوندد اسدت( او ندزد هنددوان یت و حرمت از  او حرمت به تمام ر ریما. ح

دند و هر ع و بدن یپرست یم رنرا میار ودیرمز تقدس وعظمت است که از زمان بس

د دارد . ی دود و مجدازا  شددیدانند و وتل  او  ناه بدزر  م سدوب میرن مقام الهه م

 داو  یاز وربان یوسته ناشیبوووک پ ن هندوان و مسلمانانیخ بیکه در طود تارینزاع

 .است

  

 ک: یمذهب س

 15باشدد کده در ودرن ین نسدبتا جدوان مین رهدیدت نددارد و ایدن هنددان عمومین رهدیا  

ب یدن ماهب از ترکین ماهب تنها در منطقه پنجاب است و ایبوجود رمده و ا یالدیم

مسدلمان کده اعتقداد روانش نه هندو بودند ونه ید هندو  ومسلمان بوجود امده که پیعقا

هدم از هندو ر تده شدده و موسدس رن بابده  یوکمد یده اسدالمیداز عق ین ماهب  کمدیا

پددر  یایددردم از دن ینجددا  بندد ی ددان معتقددد هسددتند کدده خداونددد بددرایباشددد و اینانددک م

م تدا در مدورد زندده یدانینموده و ما ضرور  م یما در وجود نانک تجلیالمت مستق

 م .یاشاره نماه یاجمال ت بابانانک بطوریو  عال ی 

 

را بعمدل روردندد و  یش از بابه نانک مسلمانان به عنوان جهاددر هند اوداما  جددیپ

م در یک وددر  عظدیدان( به هندد تاختندد و بده ین مسلمانان)غزنویدر ورن دهم سالط

ر در یدبندام کب یر نمودند و شخایازدهم منطقه پنجاب هند را تسخیرمدند و در ورن 

ن بدود ید(مردم را به دورخود جم  کرد و نظرش ایوومر یهجر1518 یال 1440)

ن عمدددل اجدددراء ن دددده بدددود کددده بابددده ناندددک در یدددزم را مندددزه سدددازد و ایدددکددده هندددد وئ

ن او هنددو و از طبقده ی هدور متولدد شدده و الدد یه .ق(در منطقده تالواندد1469ساد)

ه ناندک دو طفدل ن ا سانه ساخته اند که بابیشهزاده  ان بودند و مردم درمورد او هن

کار  ین خود  ااشت بمرکز شهر ر ت و م غود کار شد بعد هندیوالد یخود رابرا

د شدد و رنجدا بده مکاشدفه یدرا رها کرد و سر به صد را زد و بده جنگدل ر دت و ندا پد

به او داده و  فت )من با تو هستم ،من تو را وهدر  یا ت که خداوند جام به تیدست 

ز و ندام مدا را تکدرار کدن و  کدر ندام یدمند سداخته بدر خکس نام تورا وبود کند سدعادت

اد مدن م دغود شدده یدوسته ب یا ثابت ودم باش و پیمقدس من امر  رما و در ترک دن

 ه خدود سداز  یو طهار  جسم و عباد  پرورد ار و تفکر در دو عالم را پ یپاکدامن

نمود تدا  ینک سعاز مهر من با تو باشد (بعدا بابه نا ین جام من را بنوش تا ن انیوا
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لبداس  ین هندوان ومسلمانان بر ورارسازد و همان طور هدم کدرد کده حتدیتعادد را ب

راهن از برهمندان و خروده از مسدلمانان سداخته بدود یدسداخته بدود . پ یبدیخود را ترک

گفت )مرد ین بود که میم بابه نانک ایو ا  نمود . تعل1538د در سادینپائ یرید یول

طهار  ولب باشدد و تعقدل را  یده رنست که اعمالش از رویک معتقد و خالاالعقیس

 ی  نسدازد (  بدرایگدران را ضدایزد وحد  دید ه کندد و از جندگ و جنجداد بده پرهیپ

ر را اجراء نمود و رن جماعدت پدس از رن یک رداب غسل شم یده راسخ مردم سیعق

  ود مالک خود ورار دهند  .یز که حرف کاف شروک میمکلف به عباد  پنج ه

کدا هدک  ) شدلوار  -3کانگا  )شا نده(  -2ش (    یسر و ر یس  )تبر بدن  مویک  -1

 یک ها اجراین(  همه سیا خنجر  و دیر یکاندا )شم -5کارا  )دسبند ( -4کوتاه (  

 کنند .یاحکام پنجگانه را تا امروز مراعا  م

 

معلدم  نیکردندو دهمدیم یک ها را رهبریپس از مر  بابه نانک ده معلم ) ورد (س

د  و تدا یروان خدود بخ دیدپ ینگ(براینگ بود که بعدا لقب خدود را )سدیبنام  ورو س

کها در تمدام ممالدک جهدان یت داردو  عال سیک عموین مردم سین لقب در بیکنون ا

 دارند . یم زنده  یار ودیدارن که در ا غاستان از زمان بس یزنده  

 

 ..……ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                


