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انسانهااز بدو پیدایش خویش تا کنون مراحل مختلف تاریخی را طی نموده اندد هده
انسدددانهای مغددداره ن دددین وجنگدددل ن دددینان بددددوی ویدددا انسدددانهای اجتماعدددا پی دددر ته
امروزی اعتقاد بده یدک هیدز پیددا نمدوده اندد ورندرا درت دود زندده دی خدویش مدوثر
دانسته و پیروی نموده وناجی خویش می پنداشتند  .وبه ان هیزیکه اعتقاد نموده اندد
هه موجودیت رن در طبیعت و یا در مارای طبیعت احساس نموده همه هسدتی بداا
او وابسته دانسته و با او خود را هماهنگ میساختند همین اسدت احسداس انسدانها کده
به ادیان و مااهب مختلف از ابتدای پیدایش تا کنون ادامه دارد میباشد .ما نمیتوانیم
بگوئیم که عقاید انسانهای بدوی غیر منطقی وغیر علمی بوده و رنرا مجزا از عقایدد
امروزی بدانیم ولی این اولین پدیده ای بدود کده بده هدن انسدانها خطدور نمدود ه ودر
ادوار مختلف تغیراتی در رن بوجود رمده تدا بده شدکل عقایدد علمدی در رمدده و ادیدان
موجود(امروزی)زاده همان عقایدو مااهب ابتدائی بوده که در اساس شان هیچگونده
تغیراتدی بوجدود نیامدده کده اساسدا همدان عقیدده اسدت کده انسدانهای اشدته رندرا وبددود
نموده اند ولی شدکل اداهری رن در اثدر ت قیقدا علمدای دیدن شدرایط رن تغیدر داده
اند.
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هر پدیده نو تا ب کل اصلی خود برسد نواوص در خود میداشته و در پروسه تکمیدل
زیربندائی مطداب شدرایط شدکل میگیدرد کده دیدن
می ود .هر روبنا مطداب ت دو
وماهب نیز شکل از روبنای جامعه بوده که با سیر تکامل زیربنا جامعده خدود را بدا
رن ساز ار میسازد .بناء ضرور است مدا بطوراختااصدی در مدورد و پی در ت
مااهب وادیان در ادوار مختلدف تداریخی مکد نمدود پیددایش اولدین انسدانها یکده در
روی کره خداکی بده زندده دی خدود شدروک کردندد و در کدر بقدای خدویش بودندد از
ابددزار ابتدددائی کارمیگر تنددد و حی دا خددود را بدده پ دیش میبردنددد و بددرای ادامدده بقددای
د اعی و اسباب معی ت شدندکه رندرا بتدوان میدزان درجده کداو
خویش بفکر ر
وهددوش شددانرا حدددس زد کدده بدده فتدده عددالم بددزر داروی دن انسددانهای ابتدددائی بنددام
انسانهای(نه اندرتاد)یاد میکرد ،پس از یک دوره طو نی یعنی 2500ساد وبدل از
مدددیالد میزیسدددته اندددد و رسدددم و عنعنددده شدددان زمانیکددده دددو مینمودندددد بع دددی از
رثارهمرای مدرده د دن میکردندد و ازیدن معلدوم می دود کده انسدانهای رنزمدان بده یدک
هیز اعتقاد داشته اند و بعد از ای ان در دوره صیقل سدنگ کده اولدین دوره پنجگانده
دوره است انسانهای بنام (کروماتیون ها) در اروپا و ا ریقا زنده ی میکردند کمی
تکامل تر از اسالف خود (نه اندرتاد)اموا خویش را در دهن مغداره هدا بدا اسدل ه
و زیرات ددان د ددن میکردنددد و اسددتخوانهای شددانرا رنددگ میکردندددو کددر می ددود کدده
نقاشدی ومدددد سددازی از هنرو رهنددگ ای ددان شددروک می ددود و بعدددا روی دیدوار هددا
وسنگهای کالن نقش ونگار رسم میکردندکه این عمل شان نمایانگر عقایددخرا ی و
بیم وترس از مرده ان در هن خود داشتند ،مخاوصدا رئدیس وبیلده و یدا بدزر
خاندان به این ترس وبیم به ااهر شدن رنها در طبیعدت معتقدد شددند وبدرای شدان در
عالم دیگر نیروی ما وق انسانی که مدان زندده دانی شدان می وندتادور میکردندد.
بدین ترتیب به این مرحله رسیدند و کم کم به مرحله پرستش ارواح اموا نزدیکتر
شدند .همچنان از عالیم ترس وهراس از مرده ان کده از یاد دار عادر دوق اسدت
مرده ان خود را در بین سنگ هدای کدالن و در رن م یطدی کده زندده دی میکردندد
د ددن مدی کردنددد و کددر میکردندد کدده ارواح شددان بدداز نگددردد .و ایدن مفکددوره هددااز
رنزمدان در بدین مدردم پیددا شدد کده ایدن تادورا در بدین وبیلده بددود کده یدک شددخص
نمیتواند در مسایل روحانی و تاورا مستقل باشد بایدد تداب وبیلده باشدد و همچندان
ای ان به رسوم و عنعنا وبیله خود پابند باشد  .ای ان عقیده بر رن داشتند در هنگام
مری ی و ر تاری ر م روح ناپاک بر رنها مسدلط شدده از یندرو بده شخادی معتقدد
بودند به عالج شان رسیده ی کند و ارواح ناپاک را از تدن شدان دور سدازد و ایدن
اشخاص را کسدانی مدی پندشدتند کده بده عدالم ارواح ارتبداط دارندد و در بدین مدردم و
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ارواح واسطه شوند و اوای انرا مربدوط بده ارواح میدانندد و اندرا بددون ویدد و شدرط
وبود کنند و این خاوصیت تا کنون در بین مردم ما وجود دارد و اولدین هیزکده از
رنها ااهرمی ود .
عقیده و احترام عقیدتی نسبت بده مکدان خداص ویدا شدخص معدین دارندد کده میتدوان
فت رنرا مقدس می مارند و نسدبت بده رن احسداس بخادوص پیددا میکنندد بدا رنهدا بدا
احتیاط ر تار میکنند و دست نمی زنند .
مردمددان بدددوی بددرای اول دین بددار در مجم د الجزای در در شددماد اسددترالیا بدده نی دروی
روحایت معتقد شدند و این عقیده در بین همدان ودوم عمومیدت پیددا کدرد  .رنهدا معتقدد
بودند که یک ووه نا مرعی در هر شی موجود است که از یک شدی بده شدخص ویدا
از شخای به شخص دیگر منتقل میگدردد .ولدی در هدر ناحیده و منطقده بدا رسدوم ،
رداب و واکددنش هددای متفدداو معمددود بددود و ای دن اعتقددادا وددوی تددر شددده و بع دی
اشخاص از رن استفاده نموده و رو به س ر وجادو روردند تا اعتقاد دم نسبت بده ودوه
نامرعی بی تر از پیش تقویه نموده و مردم را به اعتقاد وا میداشتند که هم اکنون در
جامعه ما این رسوم و رداب وجود دارد .
س د ر و جددادو کاریسددت کدده ردم دی میتوانددد بوس دیله دمی ددن و تکددرار کلمددا بددا انجددام
بع ی اعماد ووای عظیم جهان را بنف خود وب ه نموده و عقیده بدا اسدتفاده از ودوه
مخفی باوری کامل پیدا کنند  .و این طبقه مردم خود را از ل اا میزان هوشدیاری و
هم از نظر نیروی روحی به حدی با میبرند تا ودر تسلط به بع ی ارواح بویژه
ارواح بیماری را و مر رور را پیددا کندد و هداره رندرا جسدتجو نمایدد و عدالج رندرا
کند که رنرا بنام جادوی پزشک یاد میکردند که این پزشک جادوئی به م کترین
روشی را در هن در ررده و برای شدان دادن وددر خدود بدرای بیمداران از پوسدت
انواک درنده ان و عاای جادو ری استفاده نموده با نعره های عجیب وغریب سر
داده ا ر بیمار بخت بهبودی داشته باشد و به این اعتقاد کامل ایمان می رورد که این
عمل در وطن ما هم اکنون وابل اجراء است که در زبان شغنانی رندرا بندام (اعدزایم)
یاد میکنند و مرحله بعدی که بعدها در تمام جهان عمومیت پیدا کرد عبدار بدود از
(تابو) یعندی رئدیس دروه ویدا شدیخ وبیلده کده مدادام حدایز وددر و رهبدری اسدت کده
جماعت بر او هنان ووه و نیروی غیبی وایل هستند و تاور میکردند که دست زدن
به بدن ویا به جامه وا زار اوبسدیار خطرنداک اسدت وا درهنین نداهی مرتکدب شدد
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جددان و مدداد رن درمعددرر خطددر اسددت و بایدد بدده عمددل خدداص رنددرا جبددران کنددد ویدا
بع ی از ا راد وبیله هه زن ویا مرد باشدد ندانسدته از ندیم خدرده شدیخ تنداود کندد از
ترس و وح ت هالک می دند کده ایدن نداه بزر دی بدود کده در ندزد مردمدان بددوی
ا ر کسی رسم و واعده را ب کند رلوده وناپاک شمرده می د و همچنین در نزد اودوام
بدوی تراشیدن موی  ،ر تن ناخن و انداختن ان بر زمین مردود شمرده می د.
مردمددان بدددوی مدداده وجسددم را پددر سددش میکردنددد و رنددرا زنددده و عدداد میدانسددتند و
دان ددمندان بدداخلوص نی دت و عقی دد بدده رن احتددرام میکردنددد هددون رنددرا مظهددر ی دک
حقیقت عالی و وابل ستایش میدانستند  .پرستش مظاهر طبیعدت اندواک مختلدف دارندد
از جمله سنگ پرسدتی بده ن دوی درامداکن مدورد اسدتفاده ودرار ر تده داهی بطدور
انفرادی و اهی هم عمومی  ،اهی جنس رن م ل و اهی هدم شدکل رن و داهی هدم
باددور طبیع دی میپرسددتیدند .هنانچدده بوس دیدن سددنگ کعبدده (حجرا سددود) بدده هددر
ونهای که باشدد سدنگ رسدتی اسدت  ،در دیدن مبدین اسدالم ایدن رداب مدورد وبدود و
وابل اجراء است .همچنان یداه پرسدتی و عبداد درختدان کده ایدن عبداد از زمدان
ساب از مردمان بدوی به ارث مانده که هم اکنون در ک دور هدای متمددن یعندی در
ک ددور هددای غربدی تددزهین درختددان در عیدد کرسددمس ایدن نموندده اسددت وبددا پرسددتش
درختان بسیار کهن ساد کده در ا غانسدتان مدروج اسدت .زندان وودت نمداز صدب در
پای درخت کهن ساد ر ته با توصل بدعا در برابدر درختدان یدا زیدار هدای دسدت
ساخته انسانها می وند و یا التجاه به نموه کننده طبیعت هنانچه پرستش عناصر عدالم
یعنی رب  ،خاک ،رتش و باد که هرکدام شان وابل دوت است .ولی ما نمونده رندرا در
رتش پرستی که شاید از زمان عار سنگ به یاد ار مانده و رنرا در دین زردشدتیان
م دداهده میکندیم ،اینسددت نمونهددای از عقایدد مدداهبی مددردم بدددوی در دوره ت ددود بدده
اهور رسیده است .رهه مردمان رن عقایدد از میدان ر تده اندد ولدی مبدادی رنهدا کده
تعداد خدایان ،اجدادپرستی و بت پرستی به ادیان پی ر ته منتقدل شدده وایدن دردهدای
روحانی را به مردمان امروزی بجا مانده اند  .اما می بینیم که این رسوم وعنعنا
وندا ون بدددوی در کددام مراحددل در تکامدل بددوده اندد و هگوندده سدیر تکامددل خددود را
پیموده است؟ بهترین مثاد از مار اسدت و شدما دوسدتان لدم ح در یوسدف (ک)
را از طری تلویزیون های تان م اهده کرده اید  .رهه مسئله اصدلی وبدل ازرنسدت
ولی اعماد وعقاید کاهینان معبد را عمال م اهده نمدوده ایدد کده مدن ودبال از پرسدتش
ارواح سددخن در می دان ااشددتم کدده ماددر هددم یکدی از ودددیمی تددرین منطقدده بددود کدده
مبادی بسیط پرستش ارواح واشیای ممنوک شده (تدوتم) پرسدتی ب دکل سداده بده هندد
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خدائی منتهی ردید .هون مردم در اطراف رود نیل زیادتر زنده ی داشتند و ر ت
و رمد سیاحان و تاجران زیادتر بود به این منطقده هدزار ونده ا کدار ،رداب ،رسدوم
وعقاید را از خارج وارد نمودند کده ایدن موجدب اهدور عقایدد  ،رداب ورسدوم ندوین
دینی و ماهبی بطورعموم باور ساده سیر منطقی خود
ردید وطی رن ت و
را پیمود که ما در این موردسخن خواهیم زد.
تدداریخی و
در رنووددت ماددریان وجددود ای دن خدددایان حدداکی ازی دک سلسددله ت ددو
در منطقده دلتدای رود نیدل شخادی
ماهبی کر میکردندد و در جریدان ایدن ت دو
بنام (روزیروس) بظهور رسیدکه بع ی ها عقیده بران بودکه روزیروس ممکن به
دوره وبل از تاریخ باشد و بع ی ها عقیده بران بود که موصوف از منطقه شدام بده
مار رمده وبعد ماریان رنرا خدای مستقل میدانستند .بعد از هندی برادرش بنام (
سی ) رنرا ک ت و اندامش را وطعه وطعه نموده به هر وشه مار د ن کرد بعد از
مدتی پسرش به سن بلوغت رسید همرای کا کایش جنگ کرد و کا کایش را شکست
داد و توانسددت تمددام وطعددا بدددن پدددرش را جمد روری نمددود و رنددرا زنددده سدداخت و
پدرش رزیرس پسر خود را یعنی (هوروس)را جا ن دین خدود انتخداب نمدود ومدردم
رنرا بنام خدای ر تاب پرستش میکردند .درین ووت در یوندان واوعده بزر دی رخ داد
که در ایجاد ماهب یونانیان وق العاده تا ثیر داشت که تهاجم اووام شمالی بود وایدن
ووم مهاجم از ری ه رریائی های هند واروپائی بودند که این واوعه بیست ورن وبل از
میالد بود و بعد ها کدم کدم تمرکدز مدردم در ودراء ووادبا صدور ر دت و دریدن
موو د ک دیش و مدداهب نی دز شددکل ر ددت ول دی ای دن شددکل ی دری نسددبت بدده ماددریان
متفاوتر بود که وبال تاکر شد  .واین تهاجم بیگانگان بود که عقاید و ندا ون همدرای
خودروردنددد و از طددرف دیگددر ازدی داد خدددایان یونددان بددود و هددم بدده پرسددتش ارواح
اموا می پرداختند و همدین باعد شدد کده بدرای اولدین بدار تعدالیم عقایدد مداهبی از
طرف خدایان بطور سری و خاوصدی بده ا دراد خداص و وابدل اعتمداد تعلدیم داده
می د که در ضمیر شان رضایت وجدا ن و تقویت روحدی ایجداد میکردندد و رنهدا را
رماده برای وربانی در مراسم ج دن ح دور اجتمداک در پی دگاه معابدد خددایان انجدام
می د کده بع دی از علمدا لسدفه وربدانی را از رنوودت تادور میکنندکده بعددها شدکل
عمومیت بخود ر ته ودر ادیان مختلف هنوز هم رایج است .
کلیا واصود که در باره ماهب یونان صدق میکند همچندان شدامل مداهب رومیدان
نیز می ود  .ولی رومیان از خدایان متعددباا خره سه خدا را انتخداب نمودندد و ایدن
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انتخاب شان مربوط به ووم اتروسکها بود که این ووم عداد  ،تجدار پی ده و دارای
شعور عالی بودندکه تا ورن ش م وبدل از مدیالد زندده دی داشدتند و بدرای اولدین بدار
معابد را طرح ریزی کردند و مردم را به عباد ت وی مینمودند .
در تاریخ رومیان و یونانیان ودیم وبایل هند واروپائی رود عمدده را بدازی نمودنددو
پیش از رن ووم هند واروپائی از ایران و ارمنستان حرکت نمودند وبه اروپدا مسدکن
زین شدند و عقاید خود را با ی مردم ت میل نمودند که از جمله در شماد اروپا به
ووم سلتها وق العاده تاثیر نمود و این ودوم بده سده خددا دلبسدتگی داشدتند :اود خددای
باروری( حاصلخیز دوم خدای مر و مو و خدای سوم خدای رخر جهدان اسدت.
این ووم زنده ی بعد از مر را حد میدانسدتند و کدر میکردندد کده امدوا بعدد از
مر در وبر زنده بوده بعد از مد نه شبانه روز به عالم سدفال سدفر میکندد کده ایدن
نظریا هنوز هم در بع ی مااهب و ادیدان کندونی وابدل وبدود اسدت .بعدد از سدلتها
اوددوام توتددون هددا کدده از ری دده هندددو اروپددائی میباشددد و اصدیل تددراز سددلتها بودنددد در
جنددددوب دریددددای بالتیددددک زنددددده ددددی ،رغدددداز نمودنددددد وبعددددد هددددا بع ددددی از ای ددددان
(انگلوساکسدددددونها) بطدددددرف غدددددرب و ساکسدددددونها بطدددددرف جندددددوب و رانکهدددددا و
اسکاندیناویها بطرف شماد اروپا رو روردند و عقاید شانرا رسدمیت بخ دیدند و ندزد
اسالو ها یک سلسله اندی ه های باستانی در باره مسایل نیروی طبیعت هون ر تاب،
ماه  ،رتش  ،رب  ،باد  ،شیطان و ارواح مرده دان یداد دار وددیمی اسدت بداا خره بدا
اشت زمدان بدا هژمدونی اودوام و وبایدل عقایدد واعتقدادا خوی درا بدر مدردم ت میدل
میکردند تا بتوانند توسط رن ودر خوی را تا جائیکه بتوانند حفد کنندد و هگونده بدا
اسددتفاده از دی دن ومدداهب طبقددا حدداکم حاکمی دت خددودرا بددا ی مددردم سدداده ونددا ر دداه
ت میل نموده و مردم عقیده مند کورکورانه رنرا وبود نموده و بار عظیم را به شدانه
های خود میک ند .و ما میخواهیم بطدور واضد تدر و مفادلتر هدر کددام ایدن ادیدان
ومااهب را مورد ب خود ورار داده تا جائیکه توان است توضی میدهیم .
هندوئیزم:
پیش ازاینکه در مورد ماهب وعقاید اودوام و وبایدل هنددو سدخن ارایده شدود بایدد او
در مورد مردم رن دیار کمی معلوما داشته باشیم که هقدر وددامت تداریخی دارد و
هگونه مردمی هستندواز کجا پیدا شده اند وهگونه مناسبا اجتماعی دارند.
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هندوستان ک وریست باستانی وووم کهن ساد در ان سرزمین دیرین میزیسدته اندکده
پیش از دو هزار ساد وبل از میالد است  .سکنه این دیارمردمی اندد سدیاه ههدره بدا
موهددای ژولیدده کدده اعقدداب رنهددا بدده دراویددیان میرسددند کدده بع دی از رنهددا تددا عاددر
حاضددر در جنگلهددای مرکددزی و جنددوبی هنددد زیسددت دارنددد  .در شددماد شددروی هنددد
بع دی وبایدل از ری دده مغددل سددکونت دارنددد و در سددواحل رود سددند در حدددد 2500
ساد وبل از میالد اووام از ری ه های مختلف سکنه داشتند .
وراریکه هندو ها برای ماهب خود تعریف نموده اند  .هدوئیزم عبار از مجموعده
اعتقادا و سازمانهای بی ماردرهم رمیخته که از زمان پیدایش رثار و کتب مقددس
ودا ها بظهور رسیده و تا کنون ادامه دارد  .هندوئیزم م تمل بر مسدایل و مطالدب
ونا ون در رن هدایت شده است و در میان مااهب جهدان مداهب هنددوئی از نفدایس
کهددن و اشدیای ودددیمی بسدیار جالددب مملددو وانباشددته اسددت کدده میتددوان فددت هددر وندده
احساسا دینی و عواطف ماهبی تا حدی دارا است .
بدوده اسدت کده
زمان پیدایش مبادی معروف ویدا ویا عار برهمنی مقدمده ت دو
عاوبت ماهب هندوئیزم را راهم رورده و به یدک سیسدتم مداهبی اجتمداعی در میدان
مردم رن سرزمین در ورن سوم ق.م .رشدد ونمدو یا تده اسدت  .هنددو هدای ارتددوکس
(اصالتگراء) یدک سلسدله عقایدد وندا ون را وبدود کدرده از جملده عقیدده بده وحدد
وجود  ،اصالت وحدد  ،تعدداد الهده  ،توحیدد  ،عر دانپیدروی میکنندد و در اعمداد و
ا عاد اخالوی خود خیلی سخت متعاب هستند و ر تن به معبدبسیار پابند میباشند .
طبقه روحانیون یک سلسله اوداما اداعیه بادور سدروده هدای دیندی و همچندان
س ر وجادو را بوجود روردند و نخستین و ودیمی ترین رثدار کتبدی بوجدود رمدد یعندی
ههار کتاب مددون ردیدد  .اود ریدگ ودا دوم سدامه ودا سدوم یجدور ودا وههدارم
اتروه ودامیباشند که کلمه ودا بمعنی علم است که در زبان رریائی ری ه کهن دارد .
کدده ازجملدده ای دن ههددار کتدداب ری دگ ودا مهمتددرین رنهاسددت کدده بمعن دی وطعددا حمددد
ستایش است که بزبان هندی پداک ومندزه اسدت کده در منظومده هدای باسدتانی ریدگ
ودا بطور واض نام سه خدا را کر نمدوده اسدت .یکدی خددای مدد یعندی پددر رسدمان
دوم خدای مادر (خددای زمدین) و سدومی خددای میتدر (مهدر) یعندی خددای ر تداب کده
ایرانیان انرا میترا (مهر) میگویند  .رریائی هدای هندد بدر خدالف رومیدان و یونانیدان
باستان هیچووت یک خدا را ما وق دیگر خدا نمی دانند بلکه هر کدام بده عظمدت و
اداره نشرات سیمای شغنان

بهرام بیک میرزاده

بزر ی یاد کرده و سدتایش و مناجدا جدا انده در وصدف شدان سدروده شدده اسدت و
سروده های دیگر از بسیاری جها وابسدته بده ریدگ ودا میباشدداز جملده یجدورودا
بی تر کالم من ور است که داعیه و نماز ها را در ریدگ ودا تکمیدل میکندد و سدامه
ودا مجموک از سروده های موزون است که برهمنان (ک ی ان)در موو وربانی ها
و شراب خوری ها سوما سروده می دوند و سدوم اتدروه ودا سدت کده مسدتقالنه عمدل
میکند و در رن س ر و جادو و شرح احساسا خاص اسدت کده د رریدگ ودا از رن
سخن نر ته است  .ولی برهمنان رهسته رهسته در دوره پایانی ودا ها مجهز به عقاید
متروی و لسفی شدند و از طرف دیگر در وضد زندده دی مدردم نیدز تغیدرا کلدی
بوجود رمد و در نتیجه ت کیال و سدازمانهای اجتمداعی بوجدود رمدد  .اینجاسدت کده
طبقا کم کم اهدور کدرد و ودوم رریدائی در صددر رن ودرار ر تندد .همچندان در یدن
بی دتر ههدار طبقده بوجدود رمدد .طبقده حداکم (ک دتریه) ،طبقده
دوره در اثر ت و
شهزاده ان  ،طبقه امراء و طبقه ک اورزان و صدنعتگران یعندی طبقده مغلدوب کده
تبعدددیض نیدددز از ایدددن دوره شدددروک شدددد و بخددداطر وددددر بدددین طبقددده روحدددانیون
(برهمنان) و شهزاده ان نیز ک مکش پیدا شد و هر روه از نام ماهب بدرای خدود
حقی وایل بودندد ولدی برهمنان(روحدانیون) در اثدر تبلیغدا خدود در بدین مدردم یدک
بدرای
جایگاه خاص و احترام وعز معنوی داشتند و ای ان رثدار  ،مکتدب ومقدا
نو رموزان که نو بده برهمندی رو میاوردندد تعلدیم میدادندد و ایدن باعد شدد کده بددون
رنان عباد و وربانی جایز نبود (درینجا باید دوستان به مطلب بسیار مهمی که کدر
شده توجه نمایند که در دین مدا اساسدی تدرین نکتده اسدت)و کسدانیکه ایدن نظریدا و
را نوشته اند اهی به جلدو نهداده اندد کده باعد تفکدر و اندی ده هدا در تداریخ
مقا
ادیان ب ری در هند به اهور رسید و باا خره رنها به این نتیجه رسیدند که کل اشدیا
خواه مادی ویا معنوی اعم از صور ب ری و یدا اجدرام علدوی یدا عناصدرو ارواح و
یا خدایان همه وهمده در دریدای حقیقدت وحدد مسدتغرق اندد و رن عدالم مدا وق عدالم
م سوسا است و منتهای عالم مادی غیدر م ددود و ودایم بده نفدس میباشدد و او حد
است وبس  .در ین نظریا نفس ناط را بمعنی شخایت جسدمانی ردمدی اسدتعماد
شده ولی غالبن اشاره به روح باطنی و جوهر نفسانی انسان است  .علما و متفکرین
که این نظریا را جم روری نموده اند ودم راء تری نهداده اندد و لسدفه خدودرا بده
سرحد عر ان رسانده اند و میگویند برای تکمیل نفدس وارد مرحلده ندا ردیدد یعندی
روح انسانی واوف به یگانگی وات اد خود با روح جهانی ت این حالت وجددی را
تولید میکند و به مرحله اشتعاد میرسد .ووتیکه مرحله عدین الیقدین حاصدل شدد نفدس
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را سعادتی حاصل می ود  .و بعد ها این نظریا و عقاید به هنان مرحلده رسدید کده
به عقاید ترک هستی و راموش عالم می انجامد .
درین برهه زمان در نزد هندوهای رریائی دو نظر پیدا شدد و بعدد هدا هدر دو نظریده
پایه و اساس لسفه هندوئیزم ردیدند یکی همانا انتقاد ارواح یا تناسخ است که رنرا
هنددوان بزبددان خددود سمسدداره وینددد کده هندین تفسدیر می ددود  .روح ردمدی در هنگددام
مما در مقام جاودانه بطور ابد میماند و یک سلسله تجدید حیدا طدی میکندد و دو
باره بدنیا رجوک میکند و نظریده دیگدر عبدار از کیفیدت و هگدونگی تولدد ثدانوی ا
ست که حیا رینده هر ی یا بر حسب این وانون تعین میگرددو بوجب رن کردار
 ،فتار و پندار سرنوشت حیا بودن او را معین میکند .
خود سریها و ادعا های بادارمن انه روحدانیون و یدک سلسدله اودداما بیمدورد شدان
مردم را دهار د ر ونی کردندهنانچه امروز در وطن مدا عدین شدکل جریدان دارد .
درین وضعیت دو ماهب از دین هندوئیزم جدا شدند که یکی جنییزم اسدت ودیگدری
بودیزم بود که عالیت مستقالنه را شروک نمودندکه این دو ماهب در ورن ش م وبدل
از میالد بوجود رمدند که در ابتدا ماهب جینیزم پیروان زیادی را پیدا نمود ولی بعدد
ها ضعیف شدند اما این دو ماهب تا کنون در هند غاد هستند وبال ما اشداره داشدتیم
کدده هندددوان بدده رسددوم و رداب مدداهبی خددود سددخت پددا بنددد هسددتند و بخدداطر زی دار
مکانهددای مقدددس سددفر هددای طددو نی را در پ دیش میگیرنددد ویک دی از اعمدداد نی دک و
صال عباد پسندیده ندزد هنددوی دینددار رنسدت کده بدا رود خانده بزر دی از طدرف
راست ساحل الی سره مه رن ر ته و دوباره از طرف هپ بده نقطده مبدداء برسدد و
مقدس ترین رود بزر نزد هندوان رود نگاه است که رنرا مادر خطداب میکنندد و
هندوان هنین روایت دارند که سره مه نگاه از رسمان از زیر پدای وی دنو (خددای
زنددده دی و حددا کل)ن ددئت ر تدده و در زم دین بددر تددارک ش دیوا (خدددای مددر و
مهلک) رو میاید و از تار موی رن جریدان پیددا میکندد  .وموضدوک مهدم دیگدری کده
نزد هندوان است مسئله حرمت به او است و باید عرر شدود کده یکدی از مظداهر
انتقاد روح در نزد هندوان حرمتیست که نسبت به او دارند  .مهاتما اندی در حف
و حمای دت رن جددانور تاکی دد کددرده حمای دت و حرمددت دداو را نقطدده مرکددزی در دای دره
هندوئیزملقب داد و هنین رمود (از دیدد اه مدن حمایدت از داویکی از ت سدین رمیدز
ترین پدیدده هدای ت دود انسدانیت اسدت  ،داو از نظدر مدن بده مفهدوم درون و جدوهر
جهان مادون ب ریست او انسان را در م دوده نژاد ب ری خویش ورار میدهد  .ب ر
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از طری او به ت قی هویت خود به جاویدان می پیوندد ....ماده او در حکم مادر
(پرورنده)ملیونها تن از ابنای ب ر هندی است  .او یک م عر تدرحم وشدفقت اسدت
 .حمایت و حرمت از او حرمت به تمام ر ریده دان خداوندد اسدت) او ندزد هنددوان
رمز تقدس وعظمت است که از زمان بسیار ودیم رنرا می پرستیدند و هر ع و بدن
رن مقام الهه میدانند و وتل او ناه بدزر م سدوب می دود و مجدازا شددید دارد .
نزاعیکه در طود تاریخ بین هندوان و مسلمانان بوووک پیوسته ناشی از وربانی داو
است.
مذهب سیک:
این رهدین هنددان عمومیدت نددارد و ایدن رهدین نسدبتا جدوان میباشدد کده در ودرن 15
میالدی بوجود رمده و این ماهب تنها در منطقه پنجاب است و این ماهب از ترکیدب
عقاید هندو ومسلمان بوجود امده که پیروانش نه هندو بودند ونه مسدلمان کده اعتقداد
این ماهب کمدی از عقیدده اسدالمی وکمدی هدم از هندو ر تده شدده و موسدس رن بابده
نانددک میباشددد و ای ددان معتقددد هسددتند کدده خداونددد بددرای نجددا بن دی ردم از دنی دای پددر
المت مستقیما در وجود نانک تجلی نموده و ما ضرور میدانیم تدا در مدورد زندده
ی و عالیت بابانانک بطور اجمالی اشاره نماهیم .
پیش از بابه نانک مسلمانان به عنوان جهاددر هند اوداما جددی را بعمدل روردندد و
در ورن دهم سالطین مسلمانان(غزنویان) به هندد تاختندد و بده یدک وددر عظدیم در
رمدند و در ورن یازدهم منطقه پنجاب هند را تسخیر نمودند و شخای بندام کبیدر در
( 1440الی 1518هجری وومری)مردم را به دورخود جم کرد و نظرش ایدن بدود
کددده هندددد وئیدددزم را مندددزه سدددازد و ایدددن عمدددل اجدددراء ن دددده بدددود کددده بابددده ناندددک در
ساد(1469ه .ق)در منطقده تالوانددی هدور متولدد شدده و الددین او هنددو و از طبقده
شهزاده ان بودند و مردم درمورد او هنین ا سانه ساخته اند که بابه ناندک دو طفدل
خود رابرای والدین خود ااشت بمرکز شهر ر ت و م غود کار شد بعد هندی کار
را رها کرد و سر به صد را زد و بده جنگدل ر دت و ندا پدیدد شدد و رنجدا بده مکاشدفه
دست یا ت که خداوند جام به تی به او داده و فت (من با تو هستم ،من تو را وهدر
کس نام تورا وبود کند سدعادتمند سداخته بدر خیدز و ندام مدا را تکدرار کدن و کدر ندام
مقدس من امر رما و در ترک دنیا ثابت ودم باش و پیوسته ب یداد مدن م دغود شدده
پاکدامنی و طهار جسم و عباد پرورد ار و تفکر در دو عالم را پی ه خدود سداز
واین جام من را بنوش تا ن انی از مهر من با تو باشد )بعدا بابه نانک سعی نمود تدا
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تعادد را بین هندوان ومسلمانان بر ورارسازد و همان طور هدم کدرد کده حتدی لبداس
خود را ترکیبدی سداخته بدود  .پیدراهن از برهمندان و خروده از مسدلمانان سداخته بدود
ولی دیری نپائید در ساد1538و ا نمود  .تعلیم بابه نانک این بود که میگفت (مرد
سیک معتقد و خالاالعقیده رنست که اعمالش از روی طهار ولب باشدد و تعقدل را
پی ه کندد و از جندگ و جنجداد بده پرهیدزد وحد دیگدران را ضدای نسدازد ) بدرای
عقیده راسخ مردم سیک رداب غسل شم یر را اجراء نمود و رن جماعدت پدس از رن
مکلف به عباد پنج هیز که حرف کاف شروک می ود مالک خود ورار دهند .
 -1کیس (تبر بدن موی سر و ریش ) -2کانگا (شا نده)  -3کدا هدک ( شدلوار
کوتاه ) -4کارا (دسبند ) -5کاندا (شم یر یا خنجر و دین) همه سیک ها اجرای
احکام پنجگانه را تا امروز مراعا میکنند .
پس از مر بابه نانک ده معلم ( ورد )سیک ها را رهبری میکردندو دهمدین معلدم
بنام ورو سینگ بود که بعدا لقب خدود را (سدینگ)برای پیدروان خدود بخ دید و تدا
کنون این لقب در بین مردم سیک عمویت داردو عال سیکها در تمدام ممالدک جهدان
زنده ی دارن که در ا غاستان از زمان بسیار ودیم زنده ی دارند .
ادامه دارد……..
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