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 هندوئیسم 

 

 
ً
سال قدمت دارد. کیس که به   ۴۵۰۰هندوئیسم ییک از قدییم ترین ادیان در جهان است و تقریبا

از جمعیت جهان( به   ۱/ ۶میلیارد نفر )حدود   ۱هندوئیسم تعلق دارد، هندو نامیده یم شود. تقریبا 

ن دین بزرگ در جهان است   یدر کشورها  شتریهندوها ب . هندوئیسم تعلق دارند و این دین سومی 

  ی زندگ س یبنگالدش و مور ، یاندونز ، یمالز النکا،یدر هند، نپال، سر شتری کنند و ب  یم  یزندگ ییایآس

وجود دارند.   کای است. هندوها هم در اروپا و هم در آمر ی دولت ن ی د  سمیکنند. در نپال، هندوئ  یم

. ند ی آ یاز هند م  ی و برخ النکا یهندوها در نروژ عمدتاً از سر  

. کنند  ی م یآنها در اسلو و اطراف آن زندگ شتر یکنند و ب  یم  یهندو در نروژ زندگ  ۱۵۰۰۰حدود   

 

Adobe Stock, switchpipi نقشه:     

 

اعتقاد دارد؟ یی   هندو به چه چ کی  

ن باورند که همه چ نیندارد. هندوها بر ا انگذار یبن کی گر ید انیاز اد یار یمانند بس   سمیهندوئ در  ی 

ن قوان ق یو ازطر  استجهان به هم مرتبط   فیوظا ایهیو گ وانی شود. هر انسان، ح اداره یم  خایص ی 

خانواده هستند و   ماز کدا نکهی. همه افراد بسته به اند یگو   به آن دارما یم کهدارد   خاص ومشخیص

.  دارند  مشخص و خایص فی چند سال دارند وظا  
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متولد   دوباره د ی جد و در بدنن  ابد ی انتقال یم د یجد  یهندوها معتقدند که روح پس از مرگ به موجود 

  یچه نوع تولد  نکهیشود. ا یم
 

  اعمایلبه  دوباره خواهد بود بستیک
 

 انجام یم دارد که شخص در زندگ

 
 

خواهند از  یم ردمم شی  یشود و ب تکرار یم رهیدا ک یتولد  به صورت  ق یبه طور مکرر از طر  دهد. زندگ

به نام  تولد دوباره توسط قانونن . شود  یم دهیتولد دوباره رها شوند. اجتناب از تولد دوباره، موکشا نام

  شود. اعمال خوب یم عمل است، اداره یم یکارما، که به معنا
 

کمک   یبعد تواند به خوب بودن زندگ

ن بد منجر به تولد دوباره دشوار خواهد شد. هر چ واعمالکند  و دوباره  د ی  م شود، یم که متولد یم  یی 

. نامند  چرخه را سامسارا یم نیشود و ا متولد یم  

ن قانون مهم در آ کی ن به چ د یاست که نبا نیهندو ا یی  امر در  نیرساند. ا بیکه زنده است، آس  یی 

از هندوها   یار یبس  ن،یکند. بنابرا  روح هستند صدق یم یکه دارا  اهانن یو گ واناتیمورد انسان ها، ح

 یم دههستند. گاو مقدس شمر  اهخوار یدرصد از هندوها گ ۳۰ با یخورند. در عمل، تقر  گوشت نیم

ن حرام است. توجه   کیاست ا ی شود و خوردن گوشت گاو  ن به همه موجودات زنده درآ داشی    یی 

. باشد  مهم یم  سمیهندوئ  

 

Adobe Stock, JeremyRichards عکس:      

 

 

مقدس  یمتنها  

ن مقدس در هندوئ نیچند  نوشته   تی به نام سانسکر  و باستانن  یمیوجود دارد. آنها به زبان قد  سمیمی 

ها  شیکش  شی  ی ب نینوشته شده اند. ا شیسال پ ۳۰۰۰متنها ودا نام دارند و   نیتر  یمی شده اند. قد

ن توانند وداها را بخوانند وهمچن هستند که یم از آنها  کنند،یرا عبادت م انیکه هندوها خدا  زمانن  ی 

.  دانش است یشود. ودا به معنا استفاده یم  



Hinduismen- persisk 

3 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

morsmål.no 

 

Adobe Stock, Prashant Zl : عکس   

 

 مهابهاراتا 

قبل از  عنن ی الد یسال قبل از م ۸۰۰ت،ی از اشعار است که به زبان سانسکر  یمهابهاراتا مجموعه ا

  نیدوران مارسوده شده است. ا
 

ن چه چ عنن ی. د یگو   یم مجموعه از اخالق زندگ   یی 
 

درست و  در زندگ

ن چه چ ن نادرست است. همچن یی  ن از جنگ ب ی   روفداستان مع ی. ماهابهاراتا حاو د یگو   خوب و بد یم ی 

د است شنا یارابه سوار کر  یآرجونا و خدا یجنگجو  یگفتگو  .  قبل از نیر  

 

 

Adobe Stock, Peppygraphics : تصویر   
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انا یراما  

 گر ی د ینوشته شده است، درباره شاهزاده راما است که نسخه ا شیسال پ  ۲۰۰۰از  شیکه ب  انا،یراما

شوند. دوست   و برادرش الکشمانان توسط هندوها پرستش یم تا یباشد. راما، همرسش س یم شنو یاز و 

ور راوانا را شکست دهد،  مونیراما، ژنرال م ن نهانومان، که به راما کمک کرد تا پادشاه رسر  وسطت ی 

.  شود  از هندوها پرستش یم یار یبس  

 

Adobe Stock, reddees :تصویر 

 

 پورانا 

باشند. آنها  یم انیدرباره خدا ن  و داستان ها ا یجغراف خ،ی    تار  یهستند که حاو  مذهنر  یپوراناها متنها

ن همچن . کنند   یم انیآن ب ن  نها انیتا پا هیداستان جهان را از مبدأ اول ی   

و الهه ها انیخدا  

مختلف در برابر  یتواند به شکل ها خدا یم کیخدا وجود دارد، اما  کی معتقدند که فقط  هندوها 

ن مردم ظاهر شود. به هم پرستند. هندوها معتقدند که هر  خدا و الهه را یم  نیخاطر، هندوها چند   ی 

. دارد  یو کاربرد فهیوظ یخدا و الهه ا  

بر همه موجودات   ند،یآفر  و برهمن نام دارند. برهمن جهان را یم شنو یو  وا،یش اصیل یسه خدا

ل یم  فظ یمجهان را ح شنو یکند. و   یم حکمرانن    وا ی کند. ش  کند و رسنوشت انسان ها را کنی 
 

را  تمام زندگ

ن کند، اما در ع  نابود یم   کیس  هم، حال ی 
 

.  کند   یم نن یرا بازآفر  د یجد است که زندگ  
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Adobe Stock, Богдан Скрипник  :تصویر 

 

، خدا یخدا موروگا  یگانشا و خدا  یشیوا، الهه پروان   

خدای اصیل خود دارند، شیوا هم خالق، هم محافظ و هم نابودکننده   به عنوان برای کسانن که شیوا را 

 یم کند. او که یک مرد خانواده است  وهماست. او یم تواند هم مرد خانواده باشد 
 

فردی که تنها زندگ

.  با الهه پروان  ازدواج کرده است. آنها با هم صاحب پرسان گانشا و موروگان هستند  

بیشی  هندوهای نروژ، خدای شیوا، همرسش پروان  و دو پرسش، گانشا و موروگان را یم پرستند. گانشا 

ن نامیده یم شود، بیشی    یک رس فیل بزرگ دارد که نشان یم دهد  او عاقل است. موروگان که اسکاندا نی 

 توسط هندوهای تامیل پرستش یم شود.  

وان شاکن  یم گویند. چندین الهه در   که الهه را یم پرستند پی 
الهه پروان  را شاکن  و به کسانن

ها نمایانگر چندین جنبه ازشاکن  هستند.  هندوئیسم وجود دارد و این الهه   

 

ویر:تص  Adobe Stock, Chutima 
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 الهه ساراسوان  

، خرد و  ،ق  ی، الهه دانش، موس ساراسوان     د ی سف لوفر یگل ن  کیدر  است. ساراسوان   یی  ادگیهین

. همرس برهما است کند. الهه ساراسوان    را حمل یم لیتام ساز سنن   کی"، نای"و  کینشسته و   

 

 Adobe Stock, Chutima : تصویر

 

 الهه الکشیم 

 قرمز یم لوفر یاست و اغلب در گل ن شنو یو  یاست. او همرس خدا یثروت و بارور  ،یالهه شاد الکشیم

.  ند ینش  

 

 Adobe Stock, Malgorzata Kistryn : تصویر
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الهه دورگا   

   ن  وهای  دورگا، الهه شجاعت است و او به خاطر مبارزه با ن 
 

کنند    یم د یرا تهد  که صلح، رفاه و هماهنیک

. الهه مادر محافظ است  یشود. او شکل قو  پرستش یم  

 

 Adobe Stock, mkb : تصویر

 

شنو یو   

  شنو یکند. و   ها مبارزه یم یو با بد  کرده  و مواظبت کند و از آن محافظت  جهان را حفظ یم شنو یو 

ن محافظت  زم یبار برا نیچند  ن و رسر به زم ها یاز بد ی    شنو یدو نماد و  شنا یآمده است. راما و کر   ی 

ن به زم گر ی بار د شنو یو  یباورند که خدا نیهستند. هندوها بر ا  یدرا از نابو  تیخواهد آمد تا برسر  ی 

. نجات دهد   

 

تصویر :   Adobe Stock, vectomart 
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 پوجا 

ل، هندوها اغلب مکان جداگانه ا یپوجا به معنا ن دارند. در  شیایدعا و ن یبرا یپرستش خداست. درمین

و به  ند یشو  دهند. هندوها بت ها را یم کنند قرار یم  یم رستشپرا که  انن یخدا  یآن مکان مجسمه ها

  کنند. برخن   یم دعا خوانند و  آواز یم کنند،ی. شمع و بخور روشن مرسو یم کنند  ی  آنها گل و غذا و ش

 که در زمان پوجا حضور داشتند، یم  مراسم پوجا نام دارد. پس از پوجا، کسانن  نیکنند. ا  یم شنیتی مد

. ، بخورند بود شده  قربانن  انیخدا یکه برا  ن  توانند از غذا  

 

 

 Adobe Stock, StocklmageFactory :تصویر

 

طبقان   ستمیس  

در جامعه نسل به   فیحرفه ها و وظا م،یقرار دارد. در قد طبقان   ستمیس  کی ی  تحت تاث سمیهندوئ

خاص خود را در جامعه دارند. طبقه باال کاهنان هستند   فیاز طبقات وظا ک یشد. هر  نسل منتقل یم

ن دوم . کنند   یم میتقد انیهستند که در معابد، پوجا را به خدا و آنها کسانن  کاست )طبقه( را   ی 

دهند. طبقه سوم شامل کشاورزان، بازرگانان و صنعتگران است. طبقه چهارم  یم لیتشک انیجنگجو 

ن در حال از ب جی    باشد و به تدر  خدمتکاران هستند. امروزه نظام کاست همچنان با چالش رو به رو یم   ی 

ن است .  رفی   

هندو  یجشنها  

 یم لیتعط از هندوها، جمعه روز مقدس و  یار ی بس یدارند. برا یجشنواره ها و مراسم متعدد هندوها 

. روند  به معبد یم انیپرستش خدا یباشد و آنها برا  
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وال ید  

  جشن گرفته یم  نیشد، ا  وز ی  بر رسر پ ی  خ نکهیکردن ا  یادآور ی یشود و برا یم دهیجشن نور نام وایلید

 خوب یم یآرزوها  گرانی د یکنند و برا  است و هندوها شمع روشن یم یشاد  یشود. شمع به معنا

 الهه الکشیم ز ا وایلی. هندوها در روز دند ی  گ  و اقوام جمع شده و همه لباس نو یم لیفرستند. تمام فام

.  کنند   استقبال یم  

وایشب ش  

شود. هندوها در طول شب  جشن گرفته یم  وا یش یاست که هر ساله در آن خدا شنر  وا یش  شب

. ند ی  گ  در معبد روزه یم یار یمانند و بس یم دار یب  

ی ناواراتر   

 نیو دورگا در ا الکشیم ،ساراسوان   عنن یو سه نماد او  باشد. الهه شاکن   نه شب یم یبه معنا یناواراتر 

  شود و سه روز بعد متعلق به الکشیم سه روز اول دورگا پرستش یم. شوند نه روز جشن گرفته یم 

ن اول یخواهند برا که یم  شود. کسانن  پرستش یم است و در سه روز آخر ساراسوان   ها ی    یبار هین

ن اول اموزند،یو رقص ب ق  یموس د،ی جد وع یم یآموزش را در روز دهم بعد از ناواراتر  ی  .  کنند   رسر  

 هول 

  در عرص  فصل بهار برگزار یم هویل جشن
 

ن شود و چ روشن یم شود. آتش بزرگ در آتش   یمیقد یهای 

. باشد  شوند، یم سوزانده یم طانن یش یوهای  که ن   نینماد ا نیشوند. ا انداخته یم  

 

 معبد 

 

 Adobe Stock, matiplanas : عکس 
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خدا ساخته شده است، اما  کیمعبد هندو به افتخار  کیهندوها هستند.  یمعنو  یمعابد خانه ها

مهم است   انیهندوها پرستش خدا یخدا داشته باشد. برا نیاز چند یر یتصاو  ا یممکن است مجسمه 

ن و به هم    انیاز خدا لیدل ی 
 

 روند یم به معبد یم خواهند کرد. هندوها وقن   دنیخود د  در محل زندگ

ن خواهند پاک باشند. به هم  ن به معبد فقط غذاها شی  یاست که ب لیدل ی    ایهیگ  یهندوها هنگام رفی 

. در برگن  یکیو  می در تروندها یکیدو معبد در اسلو، ، خورند. چهار معبد هندو در نروژ وجود دارد  یم  

 

خواهند نشان  یم  لهیوس نی بد ستند،یا در مقابل خدا یم دهیشوند و با رس خم هندوها وارد معبد یم

  دهند و در طول کاهنان هستند که پوجا را در معابد انجام یم   نی. اهستند خدا  خدمت  در دهند که 

خود را در   یقبل از ورود به معبد کفش ها د یکنند. همه با  پوجا از متون مقدس استفاده یم مراسم

.  اورند یب  

 

 Adobe Stock, Elene Odareeva : عکس 

 

هندوها  یمقدس برا یمکان ها  

 یهند تقر  در 
ً
هندوها مقدس هستند،  یها در هند برااز مکان یار یوجود دارد. و بسدرصد هندو  ۷۵ با

  ا یمالیاز هندوها، رودخانه گنگ و رشته کوه ه یار یبس یها و شهرها. براکوه، رودخانه  یهامانند قله 

. یم باشند مقدس   
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مقدس باعث  یشوند و هندوها معتقدند که بودن در مکان ها محسوب یم مکان ها الیه نیا

. مرتبط است  ا یمالیبا ه وا یش  یشود. هندوها معتقدند که خدا یم یرستگار   

 

 

عکس:   Adobe Stock, inigocia 

 

عکس:    Adobe Stock, manik sharman EM 

 

 

 


