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  فصل دوم: 
  مذهبي جهان (حسب روايتي ديگر)تركيب جمعيت 

درصد (كاتوليك، پروستان، ارتدكس، پنكاسنلين، ارتدس شرقي، انگلستان، كوآتو، يهوه، اوانهگمان،  33مسيحيت 
  مونونبرتاست) 

  درصد (شيعه، سني، ...) 21اسالم 
  ..)درصد (ملمدين، فقط خداپرستان، بدون جوابها، ضد دين ها، غير وابسته ها. 16غير مذهبي ها 

  درصد 14هندو 
  

  مذاهب بومي و پراكنده، سرخپوستان، آفريقائي ها
  درصد  6    آداب و رسوم

  درصد 6  مذاهب سنتي چيني 
  درصد 6      بودائي 
  /. درصد22      نموديان
  درصد 36/0      سيك ها

  
  ميليارد نفر) 9/6ميزان جمعيت اديان (حدود 

  ميليون 7    شيعه بابي، بهائي      ميليارد 1/2    مسيحيان 
  ميليون 2/4      ياتريسم      ميليارد 5/1    مسلمانان 

  ميليون 4      شينتو      ميليارد 1/1    غير مذهبي ها
  ميليون 4      كائوداي      ميليون 900      هندو 

  ميليون 6/2      زرتشتي      ميليون 394    سنتي چيني 
  ميليون 2      تنريكو      ميليون 376      بودائي 
  ميليون 1    زم جديدپاگاني  ميليون(كافر/مشرك) 300      بوميان 

  ميليون 8/0  وحدت وجودي ها      ميليون 100سنتي آفريقا و پراكنده ها 
  ميليون 6/0    رستاخارينانيزم      ميليون 23    سيك ها 

  ميليون 5/0  شگردين و شيكال گراها      ميليون 19      جوچه 
  ميليون 15    روح رايان
  ميليون 14      يهوديها
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محمد(ص) را تا حدودي قبول دارند و مي گويند كه آنها كامل نمي شوند در بعضي از آنان قرآن مجيد و حضرت 
هزار نفر آنها در استانبول در زمان 120ميليون نفر از مكتب باشي ها در آناتولي مي باشند و 370/7حدود 

درصد جمعيت تركيه 20نفر و يا  ميليون3اظهار مي شود كه مكتب باشي ها،  1929حكومت سالطين عثماني، 
3ا شامل مي شوند. حسب روايت ديگر گفته مي شود كه علوي ها ر

جمعيت كل تركيه را دارند و علوي+ (ثلث)  1
 10- 12درصدجمعيت تركيه ميباشد و كمترين ميزان گفته شده  33و يا  ميليون20شي ها مجموعا بايكتا

  درصد مي باشد).20ميليون نفر(
  سكنه تركيه متعلق به درويشان است.  5/64ميليون نفر از حدود  17-20آمار ديگر نمايانگر 

ر به عنوان پيغمبر خود را ب گزارش در مورد مسلماناني كه به دو خدا معتقد مي باشند، كسي كه خود را هز
معرفي نمودند او به مردم كمك مالي، بهداشتي، اميد و تقابل در مقابل سختي ها مي داد و راجع به پرورش 

  ات تشويق مي داد.عبادت با تسريع و حيوانات را براي قرباني كردن براي هزير تشويق مي نمودند. حيوان
  معابد آنها چوبي و نزديك آب و يا در يك بقعه مي باشد.

ايست  درصد4درصد دايت، 9ضددين،  درصد1درصد بي دين، 2آمار تجربه و تحليلي نمايانگر اعداد زير است 
  درصد مسلمان ارتدكس. 30درصد علوي، 28سك، درصدسود و ري26اسالمي، 

  
  رتبه مذاهب

  الف: مسيحيت:
مسيحيت، در اروپا، آمريكا اكثريت دارند و مسلمانان از دل روسيه تا دل چين و هند و شمال آفريقا اكثريت 

حبشه،  (اشك نازيها مهاجر به اروپاي شرقي) و روسيه، دارند و جو غالب مي باشند و يهوديان در ايران، قفقاز
عراق، فلسطين و سوريه كه فعال در آمريكا و اروپا نيز مهاجرت كرده اند مسيحيان كاتوليك در اروپاي جنوبي 

ت ها در آمريكاي شمالي و اروپاي غربي سكونت دارند و در سمانند ايتاليا، اسپانيا، ارتدكس در روسي، باپتي
  آمريكاي جنوبي كاتوليك ها اكثريت دارند. 

يحيان، ناصريه در فلسطين مي باشد و به همين ترتيب زيارتگاه يهود و ديوارند در اورشليم و زيارتگاه مس
(قدس) نيز در بيت المقدس مي باشد و اين مسئله باعث شده كه اين منطقه  همچنين مسجد اوليه مسلمانان

  درصد مسائل سياسي را تحت الشعاع قرار دهد. 95
د، حجاز يا نباشمي توسط مسلمانان تمام نواحي خاورميانه مراسم و رسم به دليل تمام پيامبران بني اسرائيل 

عربستان، مكه، مدينه يا يثرب، كربال و نجف و كاظمين و مشهد گرفته تا بيت المقدس، دمشق، حلب، قاهره 
ب براي مسلمانان مقدس بوده و لذا جزئيات آماري در اين موارد به شدت وجود دارند و طبقه بندي آماري مذاه

را به صورت بسيار ريز مي نمايد. در اين خصوص حتي ساير مذاهب مانند زرتشتيان، مركزيت مذهبي و 
  پايگاههاي مذهبي آنان نيز در كشورهاي اسالمي و نيمه اسالمي وجود دارد.
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سنجش آمارهاي قديمي مربوط به چند قرن قبل و عصر حاضر نيز تفاوت هايي در تمام مذاهب مي باشد، مثال 
ب سيك چند قرن بعد از پيدايش اسالم و هند به وجود آمده است يا پروتستان ها نيز مربوط به چند قرن مذه

، پنكاستلينيك ها، اقوام شيخيه و بابيه و در كشورهاي قاره جديد، عقايد نزوماجديد مي باشد، به همان ترتيب 
چند هزاره قبل تقريبا دست نخورده باقي  با عقايد زرتشتيان و از (در مسيحيت) ت هاسهلي نيست و ساترن باپتي

و عوامل تاريخي را در  هشكل تر نمودممانده اند و بنابراين در آمارهاي تحقيقي و تخصصي اديان كمي كارها را 
مار مكابي ها كه قبل از دين يهوده گروه بني اسرائيل اند و يا آمار ارامنه كه قبل از آآن بايد در نظر گرفت، 

  قوم آريايي بوده اند تفاوت دارد و بايد مورد مداقه قرار گيرد.  مسيحيت آنها يك
 مي باشند به همان نحو پيامبران ابراهيمي مانند حضرت عيسي و موسي و محمد (ص) سادات، نوادگان ابراهيم

  (ص) كه در آمارهاي تحقيقاتي مربوط به نژاد، مذهب، جغرافيا مورد مداقه قرار مي گيرد.
يك) بيشتر جنبه مذهبي يفآسيا به خصوص در آسياي شرقي(چين و هند و آسياي پاسجنگ هاي مذهبي در 

داشته، و جنگ در بين اديان ابراهيمي بيشتر جنبه سياسي، اقتصادي داشته است كه خاك و زمين نيز در آن 
ار نقش داشته است. به خصوص جنگ در فلسطين كه مالت زيربناي اقتصاد آمريكا را تحت تاثير و طراحي قر

مي دهد و دول اروپايي، روسيه، آمريكايي هاي جديد، با اخراج يهوديان از سرزمين هاي خود و باصطالح حذف 
يهوديان از زيربناي اقتصاد آلمان، انگليس، روسيه و اروپاي شرقي و استفاده از آنان به عنوان اهرم اقتصادي به 

اسرائيل در دو حركت با دو نگرش و با به وجود  خصوص در رابطه با اقليت پايه سوختي هاي نفت و گاز توسط
ساخته و دست انگليس و حمايت آمريكا و روسيه با اجرا آلماني آن و تبليغاتي كردن  تآوردن طرح هلو كاس

 ء، كلمبيا و نوواريزتوسط عوامل تبليغاتي (روزنامه، كتاب، مجالت، راديو و تلويزيون و استوديو هاي برادران 
  ) … , ABC, BBC, FOX NEWS, CBS, NBC ( كردن سيستم

تريكس و ...) تمركز اين ها بر اساس نظريات و عملكرد هرتصل و ... مابا ساخت فيلم هاي ده فرمان، بن هور، 
  خاورميانه و فلسطين مي باشد.

بعضي فرقه ها، اصوال جنگ مذهبي نداشته اند و لذا تركيبات آماري در اين خصوص با توجه به روابط فوق 
، جنگهاي صليبي، جنگهاي چند گانه اعراب و اسرائيل از اين تتنظيم شده مي شود و لذا آمار مربوط به هلو كاس
  دسته هويت برخوردارند و جنبه هاي ابزاري دارند.

بيشترين جمعيت مذهبي مربوط به مسيحيت و اسالم مي باشد كه مسيحيت اكثريت را نشان مي دهند. 
قرن اخير به شدت براي مسيحيت تبليغ نموده كه بيشتر جنبه هاي سياسي/  مسيونرهاي مذهبي در دو سه

اقتصادي داشته است و هيچ مذهبي به اندازه انگليسي ها و سپس اسپانيول زبان ها بيشترين ميزان مسيونر را به 
اسپانيايي  كشورهاي ديگر اعزام داشته و در نتيجه در آسيا مسيونرهاي انگليس و در آمريكاي جنوبي مسيونرهاي

و پرتغالي زبان فعال بوده اند و مردم آمريكاي جنوبي را مسيحي نمودند كه البته تا بيشترين تبليغ را جنگجويان 
سيونر يمور ميسه با انگليسي ها را كه بيشتر مأاسپانيايي زبان توسط حكومت هاي حاكم انجام داده اند در مقا

ا و اقيانوسيه و ونزوئال و بنابراين تعداد مسيحيان و مسلمانان و اديان اعزام داشته اند آن هم در قلب آسيا و آفريق
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آسيايي اكثريت را داشته اند و آمار بودايي ها و برهمايي ها و هندوها را تحت الشعاع قرار داده اند و لذا بيش از 
  د.  نيمي از جهان مسيحي و مسلمان و بقيه مذاهب كه تعدادشان بسيار زياد است را شامل مي شو

  
  ب: اسالم

مربوط به مسلمانان مي باشد كه خاورميانه پايگاه اصلي آن مي باشد كه اكثرا جهان دومين رتبه جمعيت مذهبي 
زبان هاي عربي، تركي، فارسي، اردو، تاجيك، پشتو به عنوان زبان اول و ساير زبان هاي ديگر مانند روس، مغول، 

  انگليسي به عنوان زبان دوم صحبت مي نمايند. اسپانيايي، فرانسه، ايتاليايي و آلماني و 
) و …اسالم داراي شعبات شيعه(تحت نام هاي علوي، مهدويون، فاطميون، واليت فقيه، اسماعيليه، زيديه و 

  ) مي باشند. …مالكيي ها و فاهالي تسنن(شافعي، ناصبي ها، حن
امام) را از لحاظ  12دختر پيغمبر را به عنوان امامان(تا  (س) و فاطمه (ع)اهل تشيع فرزندان ذكور حضرت علي

تابعيت مذهبي قبول دارند و اهالي سنت آنها را به عنوان نسب پيامبر و رهبران ديني قبول دارند اما در اجتهاد 
  به اجماع روي مي آورند. 

، باالترين رشد مذاهب در آمريكا نهضت مسلمانان از يك قرن بيش از يك قرن توسط عالي چاه محمد آغاز شد
در آمريكا مربوط به مسلمانان مي باشد به طوري كه گفته مي شود در آينده تعداد مسلمانان از يهودي ها در 

ميليون نفر مي باشد. مسلمانان آمريكا  7آمريكا فرو مي خواهد يافت. آمار فعلي مسلمانان در آمريكا بيش از 
و آرام ارام  مشاغل دولتي را نيز به دست مي گيرند. از مسلمانان داراي درجات باال در تحصيالت مي باشند 

مسلمان مي  -آمريكا مي توان به باراك حسين اياما اشاره نمود كه يك مسلمان ماسونيك بوده و مسيحي
باشد(داراي پدر مسلمان و مادر مسيحي مي باشد) و مسجد سازي در اين كشور به شدت رو به رشد است در 

افزايش نشان داده و  1970-90مسجد در سال هاي  130تعداد انگشت شمار مسجد به بيش از از  1920سال 
 30كه  وجود داشته استمسجد  1209، 2000اكنون صدها مسجد در آنجا ساخته شده است، تا قبل از سال 

با رشد  تاكنون 2000بوده كه از سال  962تعداد مساجد آمريكا  1994در احداث شده و  1980درصد آنها در 
حدود نيم ميليون مسجدي  2000% همراه بوده است و تعداد نمازگزاران نيز رو به افزايش بوده است در سال 25

هزار آمريكايي  25 رو به افزايش يافته اند و طبق اطالعات ساالنه يميليون مسجد 2 اوجود دارد اما اكنون ب
حصيالت عاليه بوده و مشاغلي از قبيل شوفر تاكسي، جديد به اسالم روي مي آورند. مسلمانان آمريكا داراي ت

پمپ بنزين تا مهندسين دكترها و مقاطعه كاران شركت هاي بيمه و توليدي و ورزشكار را شامل مي شوند 
  مدارس با تعليمات اسالمي در حال رشد مي باشد. 

حالل) پخت مي گان غذاهاي با گوشت ذبح اسالمي(ييشدر م MC DONALDيك سري رستوران ها  مانند 
كنند و سمبل بعضي از ساختمان هاي بزرگ اسالم مي باشد. در ماه رمضان بعضي از كافه هاي آمريكا ساعات 
خود را به همراه با ساعات روزه هماهنگ مي كنند و بعضي از مجريان صداي آمريكا در بعضي مراسم عزاداري 

  شيعه لباس سياه مي پوشند. 
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درصد داراي درجات تحصيلي ديگر مي باشد و 44درصد مهندس، 33دكترا،  درصد مسلمانان داراي درجه16
داراي سمبل  SEARS , HAN COCKي ئدرصد آنها زير تحصيالت دبيرستاني مي باشند ساختمان ها2تنها 

اسالمي مي باشد، كمتر توليدكنندگان وسايل الكترونيك و مكانيكي فاقد مسلمين بوده و در ارتش، شهرداري ها 
  ات سياسي، اقتصادي داراي رشد مي باشند. و مقام

  
  هندوج: 

مردم هند را شامل مي شوند در اين كشور وجود  درصد 80كه بيش از وجود دارد ميليون هندو 850حدود 
درصد كل جمعيت آن 11و  89(به ترتيب  ميليون بودايي 30كشورهاي بنگالدش حدود در دارند. و سپس 

 )ميليون 10مالزي كه در حدود و سپس كشورهاي اندونزي، سريالنكا، پاكستان، ( كشور را در خود جاي داده اند
  از جمعيت كشورهاي مربوط را شامل مي شوند.  درصد)6و5/1و 15و  5/2(به ترتيب  هامي باشد. هندو

  درصد از جمعيت اين كشور را درخود جاي 4/0ميليون بودايي و يا  5/1اياالت متحده نيز در حدود
اگو و سورينام يداد وتوبينه ترينگ، دارند. كشورهاي كوچك يونانميليون هندو  1بقيه كشورهاي كمتر از داده اند 

درصد جمعيت كشورشان را به ترتيب) بودائي ها تشكيل مي 30و  24و 40و 38و 25( نيز اكثر جمعيت شان
  دهند.

درصد 5/13مسلمان به ميزان  كشور هندوستان كه اكثر جمعيت شان را هندو تشكيل مي دهند، داراي جمعيت
درصد جمعيت مذهبي  13 هندوها سيك مي باشند )درصد7/0(درصد سيك و كمي 8/1درصد و 3/2و سپس 

درصد، 5/19 ، اسالمدرصد 6/31 ميليون شامل مي شوند. يعني پس از مذاهب مسيحي 905جهان را به ميزان 
 درصد، كنفوسيوسي ها 6/5 درصد، بودائيزم 6 درصد، چند مذهبي ها 6/13 درصد، هندوها 5/16 المذهب ها

درصد و سايرين مانند يهودي، شنيوها، 2/0درصد، يهوديان 3/0 درصد، سيك ها 9/1 درصد، تانوئيزم 9/13
درصد) را در 04/0درصد، 06/0درصد، 06/0درصد،1/0درصد، 22/0درصد، 3/0درصد، 3/0( زرتشت ها به ترتيب

  بر مي گيرد.
  
  
  

  بودا:د: 
درصد جمعيت جهان مقام پنجم را از لحاظ رده بندي مذاهب را به 6/5ميليون نفر و 380با حدود بودايي ها 

درصد)، 95( خود اختصاص داده اند و ميزان درصد جمعيت كشورهاي ذيل را به خود اختصاص داده اند تايلند
درصد)،  65( تتب درصد) 70( ادرصد)، سريالنك 75( انيوندرصد)،  88( درصد)، برمه يامياني 90( كامبوج

درصد) جمعيت بودايي را در تركيب 43 و 45 و 50 و 55 و 60( الئوس، ويتنام، ژاپن، ماكائو، تايوان نيز به ترتيب
متر در  50خود دارند و عجب آن كه مجسمه بودا در افغانستان كه تقريبا بودايي چنداني ندارد به ارتفاع به قولي 

  كشور خود تراشيده است كه توسط گروه طالبان در افغانستان تخريب گردد. 
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درصد جمعيت جهان 5/22درصد و سر جمع  6و  5/16(بت پرستان و ...) نيز  و ضد و چند مذهبي ها بي دينان
  را تشكيل مي دهند. 

 ، برمه50 درصد، ويتنام 5/55 ميليون، تايلند9نفر، ژاپن حدود ميليون 102جمعيت بودايي ها در كشورهاي چين
 ميليون نفر مي باشند كه داراي شعبه اصلي 7و هند 9، كامبوج 9 ، تايوان11 ، كره جنوبي5/12 ريالنكا، س42

  مي باشند.ماهايانا، تراودا، و ويرايانا(شامل شورشيان داالي الما) مي باشند.
در كشورهاي الئوس، مغولستان، سنگاپور، ويتنام و فيليپين نيز وجود دارند كه ميزان آن از لحاظ تعداد بسيار 

  كم است. 
 %،16 %، هندو5/19 ، اسالم%6/31قابل مسيحيان درصد در م6حسب آماري ديگر ميزان درصد بودايي ها

  درصد مي باشد. 3% و ساير 4شركين م%، چند مذهبي ها و 4 %، مذاهب سنتي16 المذهب ها
DEISM  دايزم به دليل اين كه فرد خيلي به مذهب عالقه مند نيست و ايمان واقعي وجود ندارد اين آيين به

اما اين خدا نمي تواند احيا كند و ...  ربانيت غير مسيحي اعتقاد دارد: آيين وحدت وجود و نيروهاي جهاني و ...
در واقع يك خداي غيرشخصي است، مثل يك ماشين عمل مي كند كه هيچ وقت ميانجي گري نمي كند. اين 

  راه حل خوبي اگر شخصي توضيحي خواست و به سيستم هاي مذهبي وابسته نبود. 
  

NEODOUKا روحي و دايزم نمونه اي از : در حقيقت اين مذهب به يك حقيقت فرهنگي تبديل مي شود ت
  كفر است كه به اكثريت اديان احترام مي كند. 

ASNOSTIC:  ... اين ها كلماتي است كه نمي خواهند با آيين (خدا با شيطان، ارواح، جهنم، بهشت تا مرگ و
AGNOSTIC  .ارتباط برقرار كنند  

  دارد و يا خير).(روحانيان كه اعتقاد دارند مردم نمي دانند كه آيا خداوند وجود 
PSEUDO CHRISTIAN: اما به ت مزد اعتقاد به زندگي پس از مرگ داده مي شود آيين عجيبي اس

خداي اعتقاد ندارد در اين آيين معتقدند كه هيچ جهنم يا گناه و يا عقوبتي وجود ندارد. اين ها محصول 
  .غيرمذهبي كردن مدرن هستند. در واقع بخش كيفري سنخيت را رد مي كنند

SYNCRETICآفريقايي و آفريقايي آمريكايي. بعضي اوقات با اعتقاداتي مثل مسيحيت و در  - : دو نوع هندي
مي پرستند و به آنها هديه مي دهد. را با ارواح شياطين كس خدايان  هر ديگر مواقع فقط ظاهر مسيحي دارند.

ايان را مي پرستند؟ نه اين و ديگر خد VIRACODA, XANGOو  هآيا اين نوعي از مسيحيت است كه يهو
را رد كرده است. اغلب هندوهاي مسيحيت پرستش خدايان ديگر  .نوع جديدي از آيين وحدت وجودي است

  اين طور هستند.   HEITIANSمكزيك و پرو و ... در ميان برزيل ها و  تماالگوآ
  
  : سايرهـ
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