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  فصل چهارم:
  بزرگ مذهب خير آسياكشورهاي 

  مذهب در هندوستان 
مذاهب هندي كه به نام مذاهب دار يك معروف است مذاهب مرتبت و سنتي و فرهنگي است كه در شبه قاره 

م و  اياوازي است كه به جز شعبات آن وجود دارند. ئيزم، يانيز، سيكيزهند به وجود آمده است كه شامل هندو
ند كه تمام آنها شباهت هاي بسياري از نقطه نظر اعتقادات، نوع مبادالت و آنها تشكيل مذاهب شرقي را مي ده

اعمال چيني و فرهنگي معموال به صورت مشابه در تاريخ و اثار مقابل هندوستان وجود و نفوذ دارد تاريخ مذاهب 
ز و قرائت ، آوااو مجموعه هاي سرود ه 4هند با مذهب و دا شروع و جمع آوري مي گردد و سپس به ساميتاس، 

هاي تركيبي مذهب قديمي سانسكريت بوده و توسط نژاد هند و اروپايي زمزمه و عمل مي شده است. اين ها 
ودايي بوده كه  (VEDIC)م مي باشد. تاريخ تركيب و جمع آوري اين پديده ها در عصرزتبلور مذاهب هندوئي
  سال قبل از ميالد مسيح. 1500-500تقريبا برميگردد به 

سال قبل از ميالد مسيح مي رسد كه شروع او پانيشاد يا عصر ودائيك مي  6-9ان تكميلي ودا به قرون آخرين زب
رسد. اين زبان كالسيك هندونيزم مي باشد، با تركيب اوپانيشاد بعدا با رزم نامه ها و حماسه هاي اسطوره 

فرهنگ سرامانا برخاسته اند، بودائيزم، از سانسكريت ادامه كه بعدها با پوراناس ادامه يافت. يانيزم و بودانيزم از 
به وجود آمده و سپس در اطراف هند به وسيله (بودا) لحاظ تاريخي به وسيله سيدارتاگو يك شاهزاده كشاتريايي 

پيروان آن توسعه يافت و سپس با يك ركورد روبرو شد و سپس در نپال و سريانكا و جنوب و شرق اسيا توسعه 
  يافت. 

قرن قبل 6قبل از ميالد) و ماها ويرا(9روشنگر توسعه و به كمال رسيد با پارسوا(قرن  24له خاندان پانيزم به وسي
از ميالد). اسطوره هاي فرهنگي مشخص كه برگزار مي شود اكنون آميخته است با مظاهر همه خدايان و وحدت 

  ز ميالد) رجعت داد.سال قبل ا 2000-1500وجود آنهاي هند ويائيزم را مي توان به زمان ها راپان(
يزم به ابعاد مختلف و نمادهاي شيوائيزم اوليه، شاكنيزم و نيشاويزم، اسمارتا و گروههاي كوچكتر مانند ئهندو

  شراتوا تعميم مي يابد. 
درصد جمعيت هند 83درصد هندوها در جمهوري هند زندگي مي كنند و 90هندو مربوط مي شود به اياواژي و 

  را شامل مي شوند. 
نفر از پيروان او در شمال هند به وجود 9و  GURU NANKبه وسيله يك ارشد  15ب سيك در قرن مذه

آمد.(در منطقه پنجاب) و دو دهه پيش معروفترين روحاني اين گروه به نام بيندرانات كه سيك تجربه طلب بود 
  دست به طغيان عليه دولت هند زد و معبد طاليي .

اعظم سلسله مغول ها) را اشغال و سپس توسط اينديرا يا گاندي به آنجا حمله ار (مسجد سابق بابر مغول سامريت
  شد و آنها كشته شدند. 
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مذهب سيك به عنوان مجموعه در اهميت رقم زده مي شود كه البته مظاهر به خصوص هر مذهب جداگانه در 
ها مفاهيم يگانه را در محور  ها، يانيزم، و سيك زمهر يك از مذاهب خود عمل مي شود. البته هندوئيزم، بودائي

اصلي دارند كه تفاسير گوناگون توسط افراد مختلف دارد. صفات و خصلت هاي عمومي و ذاتي آن مي تواند به 
صورت واضح و ادبي در شبه قاره ديده انجام مراسم، آتش زدن اموات، پوشيدن عمامه روي سر و نشانه گذاري 

است. در مسائل ادبي خالصه متون هاي هند و يانيزم از يكديگر نتيجه و  روي پيشاني زنان ازدواج كرده نمونه آن
مشتق شده اند. تمام مذاهب موجود كه تفاوت هايي با هم دارند به صورت ملي در هند وجود دارد(كارما، دارما، 

ختلف مي سامسارا و كوكشا و انواع يوگا). البته اصطالحات، لغات و مفاهيم در مذاهب مختلف داراي تفاسير م
باشند به عنوان مثال در هند و دارما يك وظيفه مي باشد، اما براي يائيزم يك حقيقت است كه بايد به آن توجه 
كرد  و در بوديزم معموال تعليم و آموزش ديده مي شود و خالصه از عمل تا نظريه. به طور هماهنگ، براي يك 

  هندو، ورزش يوگا يك عملكرد ذهني و فكري مي باشد.
راما يك شكل قهرماني و اسطوره اي مي باشد براي تمام مذاهب، در هند و او خداي داراي روح است به شكل 
يك شاه زاده، در بودايي او حلول بودا در رمانيزم او يك بشر كامل مي باشد. در ميان بودائي ها، رامايانيس، 

VESSANTARAYATAKA كا شري راما و يا ... باشد. همين كه به صورت راماكين، فاراالك فاراالم و يا هي
  (كاتمي) وجود دارد.  يك خاتمي را ياسن در قبله خاتمي

  آسوم در راما يك اوارتاي بودا ساواتاوا مي باشد كه تناسخ در روح مي كند براي مجازات روح خبيث راوانا.
  كتاب تاي رامايانا راجع به داستان مقدس و ملكوتي در اسام مي باشد. 

  
  يه:تاريخ اول

و رقص ها و  BHIM BETKAخ اوليه اديان هندي برميگردد به رنگ و رنگ آميزي سنگ هاي مختلف در تاري
  مراسم و تشريفات.

كشاورز از آن عهد كه در رودخانه هندوها، نشان مي دهد كه يك سري افراد را به شكلي كه به نظر ميرسد كه 
  فرض ها و باورهاي جهان ديگر ميباشد. افراد آنجا داراي عقايدي با دنياي آينده و يك سري 

در مركز ايالت  BHIMBETKAدر جاهاي ديگر جنوب آسيا در عصر پاره سنگي مانند صخره هاي سنگي 
مادها يا و كويگال در شرق كارناتاكا، شامل سنگ تراشي هاي چهره اي در تشريفات مذهبي. با آثاري از موزيك 

قبل از ميالد  3300- 13000در دره تمدن در هند، كه داراي قدمت  تشريفاتي مشاهده مي شود. مردم هارپانا
ت پرداخت مي شد و ما در مقدس و دهاكرا به عبا -ميباشد(كه تمركز در رودخانه هاي هند و رودخانه قاقار

مورد تعارض قرار گفته است. حفاري هاي تمدن دره ايندوس  سمبل زايش و بركت بوده است، مفهومي كه اخيراً
ي كوچكي از مجسمه هاي حيوانات، محراب هاي كه حاكي از وجود تشريفات همراه با قرباني كردن نمادها

  حيوانات بوده است. 
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  مراسم و فرهنگ ودا:
ودا، برهمانا و اپانيشادهاي قديمي كه همه آنها همانطور كه  4دوران ودا مهمترين و مشخص ترين تركيب 
ودا يافته شده است.امروزه مهمترين  4و مفاهيم اصل كه در  اه بررسي گرديد در خصوص مفاهيم مراسم، سرود

شريعت هندوها مي باشد و مورد احترام و اعتماد بيشتر در مركز اعتقادات هندو است. ودا متفكر كننده ادبيات و 
از  آثار دوران برنز و دوران آهني، مردم هند و آريايي اين كشور مي باشد. عبادات كه عموميت دارد با پيروي

و  تريا كاسكردن با خلوص و مراسم محلي ديگر آهمراه بوده است. با قرباني  ،روحانيت ودا وجود داشته است
(مانند باو، جو و جوب) نيز در اين عهدها به وجود آمده است. بسياري از مراسم مذهبي ودا  بعضي از پانيشادها

  بل از ميالد مي شود. سال ق 500ودا در ، برمي گردد به عصر برنز در ايران و هند
  

  مراسم مخصوص و مذهب ودا و قرباني كردن
  فرهنگ ساما در ريگ وادا از يك فرهنگ ايران و هندي به وجود آمده است.  - 
 مراسم آتش بازي همچنين از كارهاي مربوط به فرهنگ ايران و هند مي باشد. - 

 آگنينتاما يا سوما مراسم قرباني كردن حيوانات  - 

 سنتي مشعل اتاراآگنيكايانا مراسم  - 

 دارساپا و ناسانا ، ماه كامل و ناقص - 

 ماه) 4كاتورماسايا با قرباني كردن فصل(هر  - 

 مقادير زايدي قرباني براي نذورات - 

 آشومدهايا قرباني كردن اسب - 

 پوراسومهدا با قرباني كردن يك مرد به تقليد از پورشورا و اشاوامدها  - 

داروها و اقدامات درماني و همين بعضي از جادو و جنبل ها  مراسم مربوط به اتاوا ودا كه مربوط است به - 
 افسانه سياه و سفيد

 مانند مراسم خانگي گري ها يا مراسمي كه در رابطه با دنياي پس از مرگ مي باشد.  - 

  
  ودانتا 

ت سال قبل از ميالد كم رنگ شده باشد و تكامل ودا به پايان رسيده اس 600عصر ودانتا به نظر مي رسد كه در 
كه همراه بود با تغيير شكل نمادين و طبيعت قبايل هند و آريايي در كشاورزي و اعتقادات به همان شكل كه 

گانگ و ساير محل هاي ديگر شمال هند باشد. اين منطقه در  -افزايش مي يافتند و تغييرات محلي در هندو
اي مختلف مي باشد نهايتا به اوپانيشاد سايه برهماييها كه گفته مي شود يكي از چهار شريعت در ودا در شكل ه

مذهب ودائي دست نخورده باقي ماند. دوران اوليه اوپانيشاد روحي و  4مي پيوندد در حالي كه مجسمه نمادين 
رواني مي باشد، در اين زمان مفهوم تناسخ روح، ساسارا، كارما، موكشا، توسط هندوهاي اوليه قابل قبول بود و در 
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ش يافته بوده است و توسط روحانيون تبليغ مي شده است. بعضي از محققين، فكر مي كنند شبه قاره هند گستر
كه مفاهيم جديد توسط برهمن هاي سنتي پذيرفته شده و تشكيل يافته و به وسيله غير بومي ها در بيرون از 

قرار گرفته است. سيستم طبقات كاست، بعضي ديگر مي گويند كه به وسيله سامارا و حتي كشاترياها تحت نفوذ 
  در هر صورت يك اشتراك مقبول بين هندوها ، برهمن ها، بودائي ها مورد قبول و حرمت واقع شده است. 

  
  طبقه بندي آستيكا و ناستيكا

بعضي از مذاهب هندي/ چيني خدا محوري يعني قرار دادن اصل و محوريت هر گونه تحوالت در جهان و هستي 
طبقه بندي شده مانند وداها، واشيشكا، سامخايا، يوگا، يوروا و دانتا و گروه ديگر از را قبول دارند كه آستيكا با 

مذاهب شرقي كه خدا محوري را قبول ندارند، ناستيكا مي باشند كه (مكتب شارواگا) و لذا مذاهب بودائيزم و 
  يانيزم از اين گروه مي باشند كه ودا را قبول ندارند. 

  
  فرهنگ شارمانا

هاي عصر آهن هندي، و همزيستي آن به طور موازي با مذهب غيرودايي شارمانا كه در واقع وداي برهمن 
مستقيما تحت تاثير آئين ودانيزم رشد ننموده اند و به طور جداگانه تحت تاثير خود بوده اند. شارمانا و زهد بي 

  است. هدف. يانيزم و بودائيزم ادامه فرهنگ شارمانا و پانيشاد توسط خودش انجام شده
(پرهيز  سوگند و تعهد دارند كه شامل آشيما 5سال قبل از ميالد)  599-527(سال هاي  يان تيرتانكار، ماهاواريا

(عدم وابستگي) كه به شكلي به پندار  (پرهيز از دزدي و اپاراگراها (زندگي با جمعيت) و يا استيا از خالف)، ساتايا
قبل از ميالد كم رنگ شده اند) به  546-324(بعد از ماگاداها  ودانيك، گفتار نزديك، كردار نيك نزديك باشد. ت

  قدرت رسيد.
بودا كه از نياز خدايان و شاكيا و گوانتامار بود قبل از پادشاهي ماگادها توسط سيدارتا از عدم آگاهي به سوي 

منسوخ گرديد كه مذاهب آجي ويكاس و سام هر دو  آگاهي مي رفت تبديل به يكي از مذاهب بزرگ جهاني شد.
  سنتي مي باشد.  امتعلق به سارا مان
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  ظهور و توسعه يانيزم و بودائيزم
تاريخ ظهور اين دو مذهب و گسترش آن در هندوستان به دوران امپراطوري ماگاداها مي رسد، يانيزم كه به 
قولي بسياري از اصول خود را با بودائيزم و هندونيزم مشترك مي باشد از ريشه سانسكريت به معني پيروزي مي 

ناهيندا توسعه يافته. برهمايي هاي تامل هاي باشد بر اساس ماها و امسا يانيزم در سريالنكا و بعد از آن در ترا
  جديد سنگ نوشته ها تاميل ناد و مربوط به قرن دوم قبل از ميالد مي باشد. 

در بسياري مناطق كم رنگ شده اما به نفوذ خود در گجرات، راحيتان، استان ماديا،  12يائيزم، از قرون 
  ماهاراشترا و كارناناكا ادامه داد. 

 ، توسعه در آزوكا و امپراطوري ما زيان، كه مذهب بودائي را ترويج مي داد و آنها را متحد نمودبودائيزم در هند
  (در شبه قاره) در قرن سوم قبل از ميالد. آنها پيروان را به اقصي نقاط آسيا مي فرستادند.

گوپتا همراه باد،  بودائيزم هندي شروع به نزول در همزمان با  توسعه مذهب پورانيك هندوئيزم در زمان سلسله
توسعه داد. طبق عقايدي با مذهب بودائي از حالت اصلي آن  12اما حضور خود را در برخي از نقاط هند تا قرن 

خارج شده و تفاوت زيادي پيدا كرده نسبت به اصل هندي خود مانند عقايد برهمايي و دائي از حالت پوراناس و 
  تانتراس تفاوت كرده است. 

  
  :يالدقرن قبل از م 2

قرن قبل از ميالد مذاهبي، به تشكل در فلسفه هندي در آمدند كه شامل سادخايا، يوگا، ينايا، يورا، و دانتا  2در 
  مي باشد. 

ئيزم به صورت ديگر مي تواند بسيار شرك گرايانه، وحدت وجودي يا كامال يگانه پرست باشد. مكتب كارواكا وهند
CARVAKA  قبل از ميالد از  6داراي فلسفه يك مذهب كامال مادي و ضدخدايي باشد كه در حدود قرن

سنتي  ،(كه به ارتدوكس مكاتب بي ديني فلسفه هندي باشد. بلكه جز شش مكتب هندوئيزم محسوب نمي گردد
ساير مكاتب معروف هستند) و نمايانگر باتوليسم در مذاهب هندو مي باشد كه بر اساس استاد از ايده هاي 

موجود و منسوخ مي باشد. ساير مكاتب هندي، مكاتب بي ديني محسوب مي گردند مانند سادخايا و يورواحي 
  ماسا. 

تا هزار ميالدي، هندوئيزم توسعه يافت در حالي كه بودائيزم رو به افول در هند بود. بودائيزم  400بين سالهاي 
(ويشنو)  VISHNUادشاهان بودائي وجود داشتند كه به عبارت در نپال و سريالنكا رشد نمود. تعداد زيادي پ

مي پرداختند، مانند گوپتا، پاال، ماال، سوموانشي و ساتواهانا. بودائيزم بعد از هندوئيزم رشد نمود. و طبق عقايدي 
  كليه معابد بودائي توسط پادشاهان هندو ساخته شد. 
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  توسعه هندوئيزم(ودا)
حدود قرن دوم ميالدي به توسعه و گسترش تعداد شبعه در فلسفه ودا پيشرفت نمود و در نه دوران ودانتيك، در 

با اتمام آن، سمينارهاي حق خود را به دست آورند و حاصل كار توسعه توسط قبايل به طور اتوماتيك بود و به 
وگا، داونيا، ادويتا عنوان بخش هايي از هندو و يا فلسفه هاي هندي تبيين گرديد كه مهمترين آنها پديده هاي ي

و بها كتبي بودند كه يكي از شعب جديد آن نيز سوامي و ايوكانادا راجا رام موهان روي مي باشند و بعدها نيز 
تعداد زيادي عقايد تحت عناوين الي قات و يا تلخيص ها به اوپانيشاد به وجود آمد كه به طور خالصه پوراناس 

يك يوناني و مذاهب رومي نبودند، حماسه ندند و البته به صورت هلبود كه مقدس و اسطوره هاي تفسير مي ش
نوع از  2ها و افسانه هاي كه براي خدا و خداپرستي با شخص انساني از آن نوع در يكديگر ادغام شده اند، 

 مجسمه هاي تشريفاتي، ماهاباهاراتا و رامايانا از تركيبات و محصوالت اين دوره به حساب مي آيند. تفاوت ها
  مربوط به تركيب عبادي آنها مي باشد به عنوان مثال گاناپاني يورانا براي توشيح گاناپاتي يا گانش مي باشد.

  از مشتقات مردمي آن شبوا وپشونا، دو رگا، سوريا ماشاناگاوگنش (شامل مشكل، تناسخ ارواح) مي باشد. 
  

  تحوالت بهاكتي:
به شرايط ديگر چه به صورت همراه با روحاني، مردم، زن، (بدون توجه  تحوالت بهاكتي، بر اساس عبادت خدا

(راما و كريشنا) و شيوا مي باشد كه مربوط مي شود  مي باشد و بر محور ويشتو مرد، اعتبارات و مقام اجتماعي)
  (دو رگا). DURGAبه تاريخ و دوران 

  
  وپشناويزم:

ماناندا  ي آن را مانوجا و جنوبي آن راشمال و آنمهمترين روحاني اين عقيده آلورار از هند مي باشد كه مهمترين 
مي باشد و بسياري از روحاني هاي آنها زن بودند مانند آكامادا وي الوشاواري و موال از موبدان زن اين مذهب 

  مي باشند.
  

  مذهب و گروههاي اخير
مثال براهما بابا كه  زمان اخير مذهب هندو رشد به دوجين از روحانيون هندو در بين المللي داده است. براي

براهما كومازيزرا كه يكي از بزرگترين تحوالت در شعب هندو مي باشد و آموزش مي دهند و مذهب سنتي 
وگوآديوا و اشتاويزم، پارايهوپادا كه هاراكريشتامه ساخته شد همچنين در ميان پيروان بين المللي مانند آناندا 

هندوهاي جديد به مسافرت هاي بين المللي مي روند و تمرين  هارگا داراي شهرت جهاني مي باشد و لذا اين
  سبزي خواري ياد مي دهند.  و يوگا مي دهند

  
  سيك گرايي
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(يك  سيك گرايي توسط نانك يك روحاني با تركيب اسالم و هندو را به وجود آورد و اصول آن بر خداپرستي
  ميليون پيرو حسب يكي از گزارشات دارد.  25 خدا) مي باشد و از مركز و با فرهنگ پنجاب در شمال هند حدود

  
   اوضاع مذهبي در جمهوري هند

حسب نظر دولت هند، سيك گرايي و يائيزم بخشي از مذهب هندو مي باشد، كه يائيزم اكثريت دارد. گرچه در 
) با آنها به عنوان اقليت شمار مي 1873-1947( هند بريتانيا، يائيزم مذهب اصلي بوده و قبل و بعد از استقالل

  آوردند. 
دولت هند تا از اين كه يائيزم را يك اقليت در هند اعالم نمود و سالها اين مسئله مورد توجه بين  2005در سال 

شوراي عالي قضايي هند مسئله يائيزم به عنوان اقليت هندو در  2006نامه در سال م بود و حسب داددولت و مرد
د به نتيجه نهايي نرسيده است و اعالم داشت كه در اين مورد ادعاهاي بسياري شده است بعد از اعالم آزادي هن

، كال اعالم شد 2007مذهب در گجرات، مسئله يكساني بين مذاهب مورد هماهنگي قرار گرفت. و نهايتا در سال 
  شده است. ظاهر كه يائيزم يك مذهب مخصوص مي باشد كه از هند 

ب در كشورهاي آسيا پاستيك همان شرايط مذهب در هند و چين را دارد. ما در خاور نزديك و ميانه، مذاه
تمركز بر اديان ابراهيمي و تحوالت آن است كه از آدم  تا نوح و ابراهيم و نهايتا با تمركز بر يهوديت، مسيحيت و 

  ... نمونه هاي خاص آن مي باشد. اسالم طي طريق و عمل و تاريخ مي نمايند و البته ماني و باربد و 
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  مذهب در چين
مذهب هاي چيني يك حالت هم گرايي، از اوان تاريخ چين دارد. مذاهب چيني فاميل گرا و برخالف غرب، حالت 
انحصاري و فردگرا ندارد. اين مذاهب شامل بودائي، دائوئيسم و مذهبهاي فرهنگي بيشترين مقدار را دارد و حالت 

صوص وابسته مي كنند اما مقايسه با غرب، در مناظره اي دارندو بالنسبه كمتر چيني ها خود را به يك مذهب بخ
هر صورت بودائيسم متشكل ترين و بزرگترين جمعيت مذهبي چين را دارند و مربوط مي شود به قرن اول خود 
مؤمن به پيشينيان، اصلي ترين وابستگي را دارد و باالترين شاه چين خود را پسر بهشت (تياتري)، قرباني بهشت 

مين (دي) و ساير خداهاي كوهها و رودخانه و بزرگان و نيز خود را با قرباني خداوند متعال (تبان يا شانگ دي)، ز
مي دانند. دائوئيزم در زبان سلطنت همان ها شكل گرفت. در خصوص بودا كه معرفي شد در چين و در زمان 

يمات بين بودائي ا سلسله تانگ ها رشد نمود كه عموماً مقارن در همزيستي مسالمت آميز داشت يك سري نامال
بوقوع پيوست. وقتي كه ملكه چين وقتيكه  CE 845و تانگ يك مجادله ضد بودائي درست نمود كه در سال 

احساس كرد كه حكومت در خطر آن مذهب ميباشد، سه مذهب به هماهنگي روي آوردند تا به يك مذهب 
و به توسعه در زمان سلسله هاي سو  تبديل شوند يعني تركيب كنفوسيوس، بودائي، تائو(يادائو) تشكيل شد

  (چو)و تانگ منجر شد.
مسئله تفكر در دين و عقايد در چين رشد نمود. و مذاهب سنتي كم رنگ تر شدند و مذاهب  19و  18در قرون 

غربي شروع به نمود كردند و منجر به تحوالت اجتماعي شد، كمونيست هاي بي دين به قدرت رسيدند 
به قدرت رسيدند و مذهب عقب نشيني كردن و مسيحيت شروع به تحكم و نفوذ نمود  1949(مائوشيت ها) در 

كه آزادي بشر در  1980تا  1950و خالصه چيني ها تبديل به كم دين ترين مردم جهان شدند و در سالهاي 
  دين بوجود آمد و اديان موجود تبديل به فرنگ چيني گرديند.

  
  تاريخ جديد در مذهب چينيها

سيونرهاي مسيحي و تبليغات گسترده آنها، با ورود ارتش آمريكا به چين، گسترش ارتباطات، وجود با ورود مي
مسلمانان، و مبارزات ملي گرايانه چيانگاي چك، سن ياتسن، و كمونيست هاي مائونيزم، تحوالت مذهبي و نمود 

از شمال و جنوب، مسائل شدن مذاهب و شاخص شدن آنها تصميم يافت در زمان مائو و راه پيمائي بزرگ وي 
واضح تر و تفكر انگيزتر شدند و از طرفي پيروزي كمونيست ها و انقالب فرهنگي همسر مائو و ليوث توچي، كه 
به تفكرات كمونيستي نيز در طغيان بودند و بنحوي مذاهب سنتي، طرفداران بهشت گرا، ورزشي ها تحت خود 

و، مذهب امري غير رسمي گرفت و حالت ممنوع به خود گرفت و بيداري قرار گرفته در سال پيروزي انقالب مائ
مذهبيان مورد محاكمه قرار گرفتند و مذهب افيون توده ها لقب گرفت و تعاليم ماركسيست ها توسط لنبي در 
شوروي و مائو در چين بشدت اثر گذار شد. مساجد، كليساها، معبدها و اماكن مذهبي تعطيل و تبديل به مراكز 

مونيست گرديد و تظاهر به دين ممنوع و آداب و رسوم مذهبي منسوخ گرديد و تعليمات ضد دين فرهنگي ك
شروع شد و سعي در فراموش شدن مذهب توسط مدارس و مؤسسات و مراكز تجمع مي شد و كتب درسي 

  تعليمات ضد دين ميدادند.
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در زمان چه اين ها بود كه در  و اين دومين شروع تاريخي در قطع گذشته مردم، حال شد، كه مرحله اول آن
چندين قرن گذشته امپراطور چين خواست تا مردم تاريخ گذشته را فراموش و تاريخ را از زمان حكومت اين 
سلسله شروع كنند و لذا وي كتب و مدارك تاريخي را سوزاند، تاريخ دانان را كشت و آثار آنها را نابود نمود و 

نوشت و ديوار چين را جهت قطع ارتباط مغولها و ساير اجانب بنا نهاد، و دومين دين را محو كرد وتاريخ را از نو 
كم كم و بعد از انقالب فرهنگي  1970- 78مرحله، همين پيروزي كمونيستها و فراموشي دين بود در سالهاي 

ء شدند و كم كم معابد بودائي و تائوئيسم احيا 1990چين كم كم آزاديهاي ديني داده شد و از ميانه سالهاي 
وجود دين را اجتناب ناپذير دانستند و مذاهب تائو، بودائي، اسالم، كاتوليك و پروتستان آزاد شد و دولت آنها را 

  فرهنگ وابسته به چين دانست.
دولت دين را جزء الينفك و فرهنگ شمرد و جلوي بعضي فرهنگها را مانند فالون  2007و  2006و در سالهاي 

رفت دولت سعي در هماهنگي مذاهب نمود و براي پيشرفت الزم دانست و معابد گانك و شينوئيزم را گ
  كنعوسيوس، بودائي، تائو آزاد و مورد تشويق در ساخت و پرداخت قرار گرفتند و آزادي مذهب آغاز گرديد.

 8ميليون مذهبيون در داخل جمعيت به تحوالت مذهبي پرداختن و طي يك آمار مشتركه  100و مردم چين با 
درصد مسيحي كاتوليك رومي و خالصه پيشرفت مذهبيون  1درصد مسلمان و  5/1درصد بودائي و در رتبه دوم 

درصد مردم چين به مراكز  10- 14درصد مردم چين شروع شد و گفته مي شود كه بين  14تا  10به ميزان 
  درصد مردم  4/31مذهبي مي روند طبق آمار دانشگاه شانگهاي، 

سال مي باشند و خود را مذهبي مي دانند و اديان بودائي، تائو، مسلمان،  16شد باالي سن ميليون نفر)  300(
ميليون بودائي، تائوئيسم را و يا سنت اژدهائي  200درصد جمعيت معتقدان را تشكيل مي دهند  4/67مسيحي 

ه بدست آوردن آمار درصد به نيايش مسيحيت مي پردازند. كه البت 12و يا تحليل ساكن به نيايش مي پردازند 
صحيح و دقيق در يك جمعيت بيش از يك ميليارد بسيار مشكل و زمان آور مي باشند و كالً چيني ها چندان 
پيرو هندوئيزم، دكبانيزم، ين و شينوئيزم و فالون گانگ نمي باشند و در اقليت مي باشند. گروهي را عقيده 

ميليون  400ميليون تا يك ميليارد نظر ديگر حاكي بر  600درصد بودائي، مي باشند بين  50- 80براينست كه 
ميليون  20درصد، اسالم  3ميليون يا  40نفر در معتقد به تائو مي باشند. گفته مي شود كه جمعيت مسيحي 

  درصد و بقيه شينو و فالون گانك  5/1
  باشند.

درصد عدم  147تا  8و غير مذهبي مي باشند  1993ميليون نفر) در سال  700درصد ( 59طبق يك تحقيق 
بوده اند عقيده ديگر سي بر رشد كنفوسيوسيزم مي باشد  2005ميليون نفر) در سال  100-180اعتقاد به خدا (

كه در عمل نيز ديده مي شود و ساير عقايد چندان اثر مورد عمل قرار نمي گيرد و فقط در اشخاص ساير خداها 
  شاهده مي شود.بجز در مورد آئين بزرگداشت بهشت آثار كمي م

  و تحقيقات بيشتر در مورد اديان چيني به تفكيك:
  ) مذاهب فراموش شده مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.3) مذاهب متشكل 2) مذاهب سنتي 1
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  سوابق مذاهب سنتي
  كنفوسيوس:

ي اين فيلسوف دارا (Rujia)مذاهب چيني بطور كلي تحت تأثير تعليمات كنفوسيوس متفكر چيني مي باشد 
قرن  5ارزش هاي فلسفي و عملي بوده و از مذاهب هدفمند به حساب مي آيد. كنفوسيوس مربوط مي شود به 

قبل از ميالد مسيح سلسله هان مذهب كنفوسيوس را بصورت مذهب رسمي در چين در آورد و اين سيستم تا 
چين و اكنون مورد توجه  در چين برقرار بود تا كمونيست ها، آنرا منسوخ ساختند و در جمهوري خلق 1912

دولت است و مؤسسات آموزشي براي اين فلسفه را دارد و در تمام جهان نيز گسترده شده و نموده و تا سال 
  مؤسسه كنفوسيوس را در جها ن دائر كند. 500ميخواهد  2010

  
  اديان مردمي چين

و مانند بت پرستي در غرب نمي  اديان چينين مورد توجه و عالقه مردم مي باشد و به آن احترام مي گذارند
باشد و براي مردم جنبه فرهنگي دارند و اساس فرهنگ قهرمانان و باني بخصوص در مورد اژدها كه حسب 
مناطق جغرافيائي متفاوت فرق دارند، اين مذاهب تشكيالتي نموده و داراي روحاني مشخص نمي باشد و در 

  وان، هنگ كنگ و مركز چين داراي معابد سنتي مي باشد.معابد و خانه ها وجود دارند و در ماكائو، تاي
  

  پيروان فرهنگ پيشينيان
پيروي از فرهنگ پيشينيان به ما قبل تاريخ بر مي گردد (بيازو، ژينگ زو، فرهنگ چيني، تائوسيزم، كنفوسيوس، 
بودائي چيني) داراي ارزشهاي فوق العاده در مراتب باال قرار داد و مرتباً توسط مردم پيروي ميگردد و با احترام به 

دارد و غرور ملي حساب مي شود لذا، كنفوسيوس، گوآليو و گذشتگان و با عالقه انجام مي شود و چهره در تاريخ 
اسطوره پرستي مانند امپراطور زرد در قرص و بطن مردم وجود دارد و دومستيوال در كوئينگ ميگ و ساير 
فستيوال ها و مراسم، شامل مراسم ازدواج، تشيع جنازه و دفن و ازدواج و مراسم اصلي اعمال مي شود و حيات 

  مراسم و دعاي ژيانگ مراتب، چراغ و غذا و شمع و اوراق رنگي ادامه دارد. دارد شركت در 
اين فعاليت ها، نوعاً عمل مي شود در محل قبرستان ها ، معابد و اماكن زندگي گذشتگان در محافل عام يا خانه 

  ها ادامه دارد.
  

  مذاهب تشكيل يافته
  ژيائو)Daojiaoتائوئيزم ( - 

ه و عقيده مذهبي است كه شش قرن قبل از ميالد مسيح بوقوع پيوست كه تائوئيزم تركيبي از سنت، فلسف
در سه نكته تلخيص يافته  Daode Tianjunتركيب تائوته چين منسوب به الئو شد و تكريم تائوئيست بعنوان 

است. سالمت، طول عمر، جاودانگي، خود جوشي مي باشد. اين رسوم در شرق آسيا در طول دو هزار سال 
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رده بين المللي جريان داشته است. گرايش به تكريم طبيعي انسان و روح نياكان در آئين تائو بسيار بصورت گست
فراگير است و البته تا حدودي مؤسسات تائونيزم با مردم توده تفاوت هائي دارند. هنرهاي چيني، ستاره و طالع 

ي و حركات ورزشي چينين با تائوئيسم بيني، آشپزي در تائونيزم داروهاي گياهي چيني، البسه، مدهاي ساختمان
  درهم آميخته است و در طول تاريخ ديده مي شود.

بوجود آمد و در شمال و جنوب چين در بين  25- 225ها در سال  "هان"تاريخ رسمي تائونيزم در شرق حكومت 
ايت گرديد. توسعه يافت و مانند مذهب بودائيزم در چين توسعه يافت و توسط ملكه چين حم 386-589سالهاي 

 "سنگ"(دوره سلسله  960-1127ها) و در شمال  "تانگ"(عصر سلسله  618-907و دوران مفره آن در سال 
) تائوئيزم به دو 1270-1368( "يوآن"ها) همه گيرند و معابد تائوئيسم در همه جا گسترده شده و بعد از سلسله 

مركزي آنها موسسه يافتند در زمان سلسله بخش اصلي كو آنژه و ژنگي دائوئيسم گرديد و با كمك حكومت 
) ما با توجه به جنگهاي داخلي، ديگر توان حمايتي و شوبتي براي گسترش تائوئيزم 1368- 1644ها ( "مينگ"

) فاميل 1644- 1911ها ( "كينگ"وجود نداشت و قدرت داخلي تائوئيسم دچار بحران گرديد و در زمان سلسله 
هميت دادند و به تائوئيسم كمتر مي پرداختند و لذا رو به بحران و بي توجهي ، بودائيان تبت ا"منچو"سلطنتي 

گذاشت و كم كم مذهب مخفي پنهاني گرديد و در زمان جنگ ترياك، تخت تاراج نيروهاي خارجي، فكيونرهاي 
نسبي گرديد و آموزشهاي تائوئيسم منسوخ گرديد و در زمان بوجود آمدن جمهوري خلق چين، و اصالحات 

تائوئيسم چيني رو به توسعه گذاشت و بطور رسمي در اياالت و  1956ضي، دچار تحوالت گرديد. در سال ار
  شهرهاي چين داراي دفاتر رسمي دولتي گرديد.

داراي يك هماهنگي  ”Yao“و  ”Maonan“و  ”Mulao“ها و گروههاي اجتماعي  "هان"تائوئيزم توسط 
ا و هماهنگي هاي الزم ديده مي شود (در تمام ابعاد پيكره شناسي، پيوسته گرديدند و با بودائيزم نيز تشكل ه

 ,WEI TUO , GUAN YUستاره شناسي، اسطوره اي، نوروزي چيني، در غرب و تائوئيسم در رسوم 

GUAN YIN  و بودائيزم (بوداي خندان) اثر گذار بودو در فرهنگ مردمي رسوخ داشت. در حال حاضر مردم
زيادي در ماكائو، هنگ كنگ و تايوان پيرو جوامع ماوراء بحار چيني معابد زيادي در جهان وجود دارد گر چه در 

 400د. اما امروزه (زمان انقالب فرهنگي چين (توسط همسر مائوستر تونگ) اين مذهب بشدت زيرزميني ش
درصد چيني ها پيرو اين فرهنگ باشند اما آمار رسمي در اين مورد وجود ندارد. در اين مورد  30ميليون نفر) 

  دولت چين توسط روحانيون تائوئيسم در جهان تبليغ و تأسيس معابد تائو مي پردازد.
  

  مسيحيت
) 635نوان مذهب (كليساي آسوريها در سال بع 7مسيحيت در چين طي سه مرحله وارد شد يك مرحله در قرن 

ذر قرئت حذيذ  1294با روش ضد مذهب خارجي و در آخر زمان يوآن ها  845و در زمان سلسله تانگ در سال 
كاتوليك، ارتدكس، وسيع در بهشت و  –و قبل از ميالد كه توسط ماركوپولو به اشكال پروتستان  18ذر قرت 

پيش توسط ميوترها وارد شد كه اكثراً جنبه هاي سياسي و اطاعاتي براي  سال 200ساير مذهب كه عمدتاً در 
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ورود انگليس و آمريكا به چين را داشتند و به آنجا نيز رفتند و به توسعه اعتياد و كشت ترياك پرداختند و شروع 
ست اندازي به به بردن اموال چينين ها در آن كشور شدند و در جنگ دوم نيز ژاپني ها را وادار به دخالت و د

چين نمودند و اين بار بجاي مذهب سيستم هاي جاسوسي را هدايت مي نمودند و مدارس سيمي را براي 
منظورهاي غير مذهبي تاسيس نمودند و لذا از عوامل اهذاب دهقاني در چين به رهبري تائو شدند آخرين توسعه 

عليرغم كنترل دولت چين، دولت آمريكا  مي باشد كه 2008مسيحيت بين سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني تا 
با تحريك داالي النا سفي در نفوذ سياسي در چين را دارد و شاخص اين اقدام تحوالت در برگزاري المپيك چين 

  و دموكراسي بازي دااليال ما مي باشد.
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  وضعيت صوري مذاهب در چين
  موضوعات  بودا  مسيحيت اسالم  تائو كنفوسيوس
 سلسله ها:

  تائو)(مانند 
"  
"  
"  

  سلسله ها:
 هان
 نين
تانگ 
 سانگ
 سگ
 يوآن
 كينگ
. 
 عصر جديد

 سلسله ها:
 تانگ
 سونگ
 يوآن
 سنگ
 كينگ

  1911-تاكنون 

  سالهاي اوليه
  عصر مديوال

  19عصر اصالحات قرن 
  20ابتداي قرن 
  20ميانه قرن 

  تاريخ جديد
  مذهب غالب: 

 ارتدكس
 پروتستان
 كاتوليك

  سلسله هاي كوچك
  سويسلسله هاي 

 تانگ
 سونگ
 مينگ
 كينگ
 تاريخ جديد
 معابد چيني

  

  معابد: 
  رسمي
  منزل
  آثار فرهنگي:

 مجسمه ها
 وسايل اكثر خانه
 معابد

 سنبل ها:
  بهيدي     الن يو

  مابونانگ هوزلينگ يو
  ليوژي   ژنگ هي

  يوسف مادكيني  ناجي نور

  عناصر اصلي:
  ماتيوزيجي

  ليانگ نا، جان سونگ
  واج سن في، آلن يو آن

ساموئل المپ، دانگ سنگ 
  دائو

  ملكه هان ها
آن شي كائو، يانگ ژان 

  ژي
  ليونيگ، لوالك سما
  يائوژانگ، دارماراك
  فاكهان، هيويوآن
  مويون، بوديهار

  سمبل ها

، دائو، داصول: 
مين، ، ووجي، تاجي

  يانگ، نيدان
  نكات: جاودانگي 

امپراطور ،امپراطورزرد
سالمت، طول ، ياد

جاودانگي، ،عمر
 خودجوش

الئوزي،ژيانگ مردم:
دلينگ،ژهانگ، چن 

  توآن
، تبائي دائو مدارس:

، ژانگ ژو، لينگ بو
  جهنم و بهشت

 فرهنگ:
 آشپزي،هنرهاي تجسمي

 مؤسسه اسالحي چين
آرشيكت: مساجد چيني، 
مساجد ميجوئي، شهرهاي 

  مناطق، اسالحي
كشگر، ، ليكسياژينگ ژانگ، 

  ينگ يسا
  گروههاي قومي

تاجيك، ،هوئي، يوگو، قزاق
تبتي، ، ساالر، ازبك، تاتار

 قرقيز، يونان، راتول
  آثار:

 تحوالت پانتاي، انقالب دوگان

 ميسونرها
 پروتستان، كاتوليك، مورنس ها

  فرهنگ: 
انجيل، منازل كليسائي، 
 كلمات چيني براي خدا

  آثار: 
ها، علم و تكنولوژي، دانشگاه

مراكز پنتوتري، چيني از نوع 
 رومي، ضد پايندي (چوبي)

پنحو، كره ي، -هان
مغول، تبتي، بائي، 

هاني، داي، ژينگ پو، 
بالنگ، آجانگ، بومي، 
ژينگ، دآگ، يوگور، 

  مونيا، لوبا
بخش بودائي چيني، 
چان، تيان تي، هوير 
  آن، هيوآن فوگوآنگ

مؤسسه بودائي چين، 
آشپزخانه هاي سنتي، 

  ي ماديهنرها
  مجسمه سازي

گروههاي 
  مردمي

  
  
  
  
  
  
  
  

  فرهنگ

ان 
مزم

ي ه
طنت

سل
ي 
 ها
سله

سل
هب

مذا
 با 

ابد
 مع
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  بودا:
سيدارتا شاهزاده هندي در قصر مجرر و باسگو مهاراجه در شب عروسي خود ناگهان به فكر فرو مي رود و به 
دشت و ديار ميزند (قصر را ترك مي كند) و شب عروسي خود را به هجران در دشت و صحرا به جستجو مي 

انبوه مردم برمي خورد و مي پرسد كه چرا مردم جمع شده اند، وي سئوال مي كند كه چه شده پردازد، وي به 
است ميگويند كه شخص مريض است از او مي پرسند كه بيماري چيست و آنها ميگويند كه ... وي بفكر فرو مي 

د، وي مي پرسد رود او به جاي ديگر مي رود و از جمعيت ديگري كه در جاي ديگري مشغول غزاداري مي باش
كه چه شده است مي گويند كه شخص مرده است او مي پرسد كه مرگ چيست مي گويند كه فالن ... وي به 
جاي ديگري مي رود و عده اي را مي بيند كه هيزم ها را برافراشته شده و فردي در آتش مي سوزد وي مي 

دن جسد وي مي باشند او از وي پرسد كه اين آتش چيست مي گويند كه شخصي مرده است و مشغول سوزان
سئوال مي كند اين چيست مي گويند جنازه سوزنده، او مي گويد كه ... وي به جاي ديگري مي رود عده ايت را 
مشغول وي مي بيند، و مي پرسد كه اين چيست، مي گويند كه ... و با كدامين مراسم چيست او مي گويد كه؟ و 

  مي كند وي بفكر فرو مي رود كه اين چيست و آن چه؟سئواالت و سئواالت ذهن وي را مشغول 
و سيدارتامي مهاراجه و خوشگذران كه از خيل دختران زيبا و قصر مجلل را ترك كرده به غمي جانكاه فرو مي 
رود و تولدي ديگر براي وي آغاز مي شود و سيدارتا گوآشناما زندگي جديد را به فال نيك مي گيرد و ... چهره 

گ و بيماري و مراسم جسد سوزان، دي و ... به فكر فقر و ثروت و ديگر به نزاع هاي كشتار برانگيز هاي واقعي مر
را مي بيند و جهان وي دگرگون مي شود و آغاز تحول اين هندوي جوان در معابد مجلل و صحنه هاي جنگ و 

ردازد و ... چهره هاي خارش گريز و ناماليمات و امراض و ... و به درخت انجير پناه مي رود و به تأمل مي پ
تضادهاي زندگي و از كجا آمده اند و به كجا مي رود فقر و تنگدستي، دارائي و شكوه تحليل تمام وجود وي را فرا 

  مي گيرد شكوه مراسم عروسي و مرگ و مير و فقر و تحول و ...
مت، جهل و نبوغ، بر زندگي كشش هاي جبر و اختيار، باطن و ظاهر، غريزه و اكتساب، فقر و ثروت، صحت و سال

وي سايه مي افكند و سئوال ها وي را آرام نمي گذارند و جوابها نامرعي مي شوند و جستجوي وي منجر به 
افزايش مجهوالت مي شود وي سپس به مناطق چين مي رود و در زير درخت انجير به تفكر، تأمل و عبادت مي 

  پردازد تا به رستگاري برسد.
ر سدارتا نسبت او با نوشيدن شربت هشياري، گناه آدم در بهشت را مباد مي آورد و هجران وي اما سيدارتا ديگ

بيشتر مي شود و سيدارتا بودا مي شود، گوآنتاما بودا و جهاني را به دنبال مجهوالت خود به راه مي اندازد و شب 
  درخت انجير منجر مي شود.عروسي سيدارتا به شاهزاده هندو در فقر و مجلل مهاراجه به سكوتي در زير 
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  قبل از ميالد (لوميني پنال) 563تولد بودا: 
  سال قبل از ميالد (هند، كوشياگاز) 483مرگ: 

  علت مرگ: مسموميت غذائي
  خانواده و شغل: شاهزاده و معلم روحاني و ديني

  محل عهده زندگي: كاپيلواستو
  معروفيت: صدايش مذهب بودا

كلمه قصار، وابستگي به مردم، اصالت، نيروآنا، ساسارا، شانه ها، كارما، تولد  8 فاكتور زندگي، 3مفاهيم داما: 
  دوباره

  مرحله تعهد، هوشياري، عبادت و تمركز 4عبادات: 
  (شعب) مكاتب سه گانه: تراوادا، ماهاراما، ويرايانا

  مراكز و عبادات: كانون تيمي ها، كانون پالي، كانون چيني
سالگي پدر  16مرد و توسط خاله اش در قصر پرورش يافت (خانه ماها پاجاقي) در سن مادر وي بعد از تولد بودا 

وي مي خواست كه او ازدواج كند (با خانم ياسودهارا دختر عموي وي) كه مرسوم بود پدرش مي خواست كه 
مات را سيدارتا يك حاكم معتقد در سيستم طبقاتي كاست باشد، اما بودا نپذيرفت و اين باعث شد كه همه نع

ترك كرد و بدنبال چراها بگردد. سيدارتا و گروه پنج نفره وي به رهبري كوآندانا بدنبال اقتدار و انحيا نيز بودند 
گانه جهت جلوگيري از محروم شدن مردم از خوب ها بودند براي انجام امور و تمرين  8براي يافتن جست و 

مرحله مرگ و خوردن يك بادام در روز، او به رودخانه اي  تعديه و خود رياضتي مي اشند او با روزه گرفتن و تا
، "جهانا"افتاد و ياد پدرش در جواني افتاد كه به تمركز مي افتاد و با خوشحالي خود را شادمان مي ساخت.

بودائيزم در زمان سلسله هاي هان، سو، تانگ سونگ وجود داشته ورود بودائيزم از هندوستان و نپال به چين 
ت بين تائوئيزم مي باشد آنها مانند تائوئيزم به خام خواري و سبزي خواري، بخوردن الكل، روحيه باعث مشكال

بشدن رشد نمود و بزرگترين  "چان"جمعي، و احترام به سنت ها و روحيه ها باشد كه در چين ر زمان حكومت 
كار بود، و به نكته سنجي هاي شد اما در جهان انتشار نيافت (مانند اسالم، مسيحيت و ...) اين دين محافظه 

كنفوسيون هماهنگ مي باشد، بعد از جنگ دوم جهاني و پيروزي انقالب چين و انقالب فرهنگي مليوشائوچي، 
بودائيزم مانند ساير مذاهب در چين ممنوع شد و مانند ساير مذاهب در سه دهه قبل به اين طرف كمي آزادتر 

يكا به چين و ديوار آن، مذاهب بطور نسبي برگزار شدند و امروزه شد و با سفرريچاردنيكول رئيس جمهور آمر
وضعيت بهتري را (نسبت به زمن حكومت كمونيست ها) دارند و با مذاهب كنفوسيوس، تائو... هماهنگي دارد. 

ميليون بودائي در اين كشور باشد كفته مي شود كه تعداد بودائي هاي  100، 1949طبق آمار دولت چين در 
  درصد مي باشد كه در اين تعيصب كننده اين مذهب مي باشد. 50ميليون نفر يا  660 يك چيني

اكنون بودائيزم داراي رشد زيادي در ميان مردم شهري مي باشد باالترين درصد شعبه هاي دين بودائي، ماهايانا 
ي كند و تراواندا مي باشد و پس از آنان نوع تبتي آن و نوع معولي آن باشد كه در اياالت جنوبي زنداني م

كوچكترين شعبه بودائيها مي باشد كه اياالت يونان، ژانكي و در مرز برمه و تايلند و الئوس زندگي ميكند بايد 
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خاطر نشان شود كه كشتاري از ماهايا ئيست هاي چيني خود را هماهنگ با تائوئيست (با بودائيزم) در يك زمان 
  مي دانند.
روحاني  108، شركت 2005رين جهان مي باشد توسط دولت چين در سال متري بودا كه بزرگت 108مجسمه 

بودائي از تايوان، هنگ كنگ، ماكائو، و مركز چين با هزاران زائر افتتاح شد كه در برگيرنده معتقدان شعب ديگر 
محدوديتهائي  بودائي مانند تراواندا، واحيرايانا مي باشد، اين كشور بيشترين جمعيت بودائي را دارد. اما بهرصورت

دااليالماي  TEAZIN GYATSOبراي تبتي هاي بودائي وجود دارد كه مي گويند داليل نجريه طلبانه دارند و 
همين  15اعتراض جهاني در المپيك چين را كه اكنون د تبعيد بسر مي برد و چيني ها مي خواهند  14

ون اجازه دولت اتباع كرد و لذا اين نوع روحانيون دااليالما را انتخاب كنند و دولت چيني از تاجگذاري تبتي ها بد
  در محدوديت بسر مي برند.

  
  اسالم

اسالم تكميل اديان كليمي و مسيحيت مي باشد كه در ادعيه مربوط به امام حسين (ع)، وي وارث انيساء از آدم 
الم و صلوات مي باشد و تا پيامبرانبني اسرائيل و وارث آدم، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، حضرت محمد عليهما س

در روزهاي اخير غزه سمبل و ميانگين اسالم سياسي شده است و خاكريز اول مسلمانان بحساب مي آيد و 
مسيحيان و يهود بشدت در صدد كوبيدن اين نقطه كوچك در اورشليم مي باشد و اسرائيل باي آرام كردن و 

و جديد را خرج كوبيدن منطقه نمود و باعث خط نابود كردن غزه مهمات يك جنگ بزرگ و اسلحه هاي نوين 
كشي بين طرفداران اسالم واقعي و واپسگرا شده است و مرتجهين منطقه همگي خواهان از بين رفتن اين منطقه 
شده اند و حتي رهبران مسلمان نيز با اسرائيل هماهنگ شده اند و اين يك سئوال بزرگ تاريخي و دنباله 

در آنجا مي بينيم و اسالئيل سياست چماق (جنگ هوائي و زميني و بمب هاي  جنگهاي صليبي را به وضوح
فسفري) و هويج (آماده ساختن سركوزي فرانسوي جهت نمايش، صلح در صورت شكست اسرائيل در حمالت) را 

آرام  پيش گرفته و جهان ناآرام اسالم را كه يك صدا اعتراض عليه امپرياليست هاي رنگارنگ را فرياد مي كنند را
كنند و فكري براي توضيح چندين ميليون نفر را كه در كربال به زيارت امام حسين در عاشورا و اربعين مي روند 
را جاسازي مي كنند و خطر را ارزيابي كند و خطر ايران را بعنوان نيروي سوم (در جهان سرمايه داري و نماينده 

  ه ناوهاي هواپيما بر را، خليج فارس نمايان مي كند.هاي كمونيست) را كنترل كند و لذا مالحظه مي شود ك
اما خطر اسالم در چين هنوز مشاهده نشده است. بهر صورت اسالم در چين يك سابقه تاريخي دارد اسالم 

  سالم و پسرعموي وي به چين آورده شد.توسط سعد و تاص فاميل پيامبر ا
الم توسط سعدين و تاص به چين اورده شد سال پس از فوت پيغمبر اس 18ميالدي  651اسالم، در سال 

امپراطور جياجونك احترامي براي اسالم قائل بود و يك مسجد بنام هايشنگ مبادگار پيغمبر ساخت مسلمانان 
 "يوآن"در چين به صادرات و واردات و كشتيراني مي پرداختند و مهاجرت هزاران مسلمان را در زمان سلسله 

خت مركز يوآن (مركز خان باليگ شد كه امروز پكن نام دارد. در زمان سلسله باعث شد و يك مسلمان باعث سا
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3سيگ مسلمانان نفوذ خود را زياد نمودند 
مسئولين دولت ژويو آن ژانگ، مسلمانان بودند كه مورد اعتماد  2

بودند منجمله الن يو، باعث پيروزي بر مغولها شد و به رويا پيروزي مغولها با يان داد. امپراطور يونگل ژنگ را 
استخدام نمود كه كاشف هفت ماموريت در اقيانوس هند داد. مسلمانان كه به زبان چيني صحبت مي كردند 

رد اعتماد بودند و اين زمان طالئي مسلمانان در چين بود و نانجينگ، به مركز مهم آموزشهاي اسالمي تبديل مو
  شد.

در زمان سلطنت سلسه كينگ اوضاع رو به وخامت گذاشت و از ساخته شدن مساجد جلوگيري شد و اين 
ان شد و سپس دولت منچو جنگ خونين (هومن) شد كه معروف به شورش بافناي و دومگ 5سياستها منجر به 

دستور قتل عام و نسل كشي معارضين را داد. يك ميليون نفر كشته شد (در پاناقي) و چند ميليون در انقالب 
(دومگان) پس از سقوط دولت كينگ، (سان يانس) اعالم برابري در كشود نمود، كه تمام مسلمانان هان ها، 

ايالت كون هاي، گان سو و هاتينگ  1911لمانان سنتي). د سال منحوها، مغولها، تبتي ها و مردم هوي (كالً مس
جيا، بدست مسلمانان افتاد (بنام ماكليك) در زمان انقالب فرهنگي مساجد با تهاجم، تجرب و بسته شدن روبرو 
شد و نسخ قرآن از بين رفت و كليساها، معابد و ... توسط گارد سرخ ممنوع گرديد. پس از آن مسلمانان با ضعيف 

اقليت، و ده گروه اصلي مسلمين را اداره مي كنند و تعداد مسلمانان بين  55شدن كمونيست ها، قوت گرفت. 
درصد جمعيت را شامل  2تا  5/1ميليون نفر ( 20-30ميليون گزارش شده و بعضي معتقدند كه بين  100تا  20

جمع روندگان نسبت  2006ر سال امام مي باشد. د 45000مركز عبادي و داراي  35000مي شود) . مسلمانان 
  درصد افزايش نشان مي دهد.  40به سال قبل آن 

  
  جوديسم

در زمان سلطنت تانگ ها يك گروه كوچك را تشكيل دادند و اكثراً در هنگ كنگ و  7-10يهوديان بين قرون 
نها جامعه شانگهاي زندگي مي كنند و بسياري از آنان پناهندگان از دست نازيها مي باشند (هلوكاست) آ

  يهود را تشكيل دادند و اكنون اين جامعه يهودي فعال مي باشد. "كايفنگ"
  

  هندوئيسم
، دولت چين از هندوها درخواست نمود كه معابد 2007جوامع بسيار كوچك هندو در چين وجود دارد در سال 

داراي مراكز آموزشي،  خود را بسازد (در شهر فوشان)، به شكل معبد آكشار دهام در گاندي ناگار بسازند كه
داراي پيروان  "جامعه هوشياري كريشنا"فرهنگ، زبان هندي، با موزيك هندي مي باشد و مؤسسه بين المللي 

  خود مي باشد.
  

  مذاهب بومي
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زبان چيني) قديميترين مذهب سنتي مليت مي بشاد ه قبل از بودائيزم  ENJIAO(به لفظ  BONمذهب  - 1
 TONPA SHENRABاساس استوره ها بوده است و استوره اي داراي طرفدار بوده است و بر

MIWOCHE  مي باشد. و داراي روحيان بشكل خاص خود مي باشد و در همان زمان به اصول
BONPO  .با بودائيزم تبتي آميخته شده و بودائيزم تبتي را بوجود آوردندBON  اصوالً يك مذهب

  روانشناسي مي باشد.
2 - DONGHAJIA) DONGHAISM 3ا لفظ چيني) مذهب پايه اي مردم تاخي مي باشد و ب

مردم ناخي  2
مانده است.  NAKHIS(بين دويست تا سيصد هزار نفر) تابع اين مذهب مي باشد گرچه باقيمانده آن در 

اين مذهب يك مذهبي بومي در نظر گرفته نمي شود. و شباهت عجيب و عميقي بين عبادات دنگ با و 
BONPO  بوجود آمده است و در ميان مردم  11-12وجود دارد كه ثابت مي كند كه اين مذهب در قرون

ها با اعتقادات مردم ناخيل. اصول  BONناخي توسعه يافته و دنگ بائيسم، پايه گذاري شده بوسيله تركيب 
مي باشد كه  -مار-نتائوئيسم قابل هويت يابي مي باشد. مراسم دنگ با شخصيت بامي شده با طبيعت انسا

  مي باشد. SHUيا  SHVبوجود آورنده 
  

  تحوالت جديد
يك سري تحوالت مذهبي بخصوص پيده شينتوئيزم فالون گامگ مي باشد اين مذاهب  20و  19بين قرون 

متخدد، ماسوئينگ و الهيون مسيحي بود كه اكنون بدليل جاسوس بودن پيوترهاي آن فعالً ممنوع شده اند. 
بوجود  17نيلوفر آبي كه در قرن كه بصورت مشخص در قرن  13مربوط مي شود به رشد قديمي قرن شينتوئيزم 

يك چتري براي محافظت  "راه تبت رفتن"به گروههاي فرعي تر تفكيك گردند امروزه آنان  1828آمد و در سال 
دائويان و هايزتوآ مي باشد و بسياري مذاهب مانند ايكوآنتو، تينتيوم، جامعه خود، مدينه فاضله، جامعه محبت، و 

، ايكوآنتو در تايوان قانوني شد و بقيه روش ها دنبال آن 1987داشته است در  1949ميليون طرفدار در  5ظاهراً 
در سالهاي بعد بودند امروزه شيائيزم داراي اعتبار شده و سومين رتبه مذهبي را در كشور تايوان دارد در حاليكه 

  رد.تلينرم رتبه پنجم را دا
بدن و سيم زمينه اي مربوط به بودائيزم و كيكنگ مي باشد با  - ) يك تفكر فكرFALUN GONGفالن گنگ (

نفوذ الميت مسيحي بعضي اوقات آنرا مذهب مي دانند و گاهي متافيزيكي. اين مذهب مجدداً توسط لي هونگژي 
ون نفر نيرو دارد و دولت چين اين ميلي 70دولت چين گفته است كه  1999به تحول افتاده و در سال  1992از 

  دين را ممنوع ساخت
  

  مذاهب پژمرده
مذهب بهشت پرستي يك اعتقاد بوروكرانيك بود كه بسياري از حكومت ها آنرا قبول داشتند تا سقوط سلسله 
كينگ. در اين مذهب كه بهشت در آن مركزيت دارد و پرستش آن معمول بود (تبان با بهشت اين سيستم 
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تائوئيسم، كنفوسيوس و بودائيزم و مسحيت نيز همزمان بوده و داراي طبقه بندي امپرياليستي مي مذهبي با 
باشد. بعد از تائوئيسم و بودائيزم و گستردگي آنان، كم كم مذهب بهشت گرائي كمتر شد و بي فروغ گرديد. 

و حمايت مي كردند و بهمان امپراطوران، بعنوان فرزندان بهشت معرفي مي گردند و بيشتر حاكمان آنرا تشويق 
آه بهشت، آه بهشت من "آنها مي گفتند كه  "تشكر خداوندا" "خداي من"،  "آه خدايا"محركه مردم مي گويند 

   "كه، تشكر بهشت من
  

  منيكائيزم (مذهب ماني)
مذهب ماني، يك مذهب ايراني است كه به چين وارد شد (بين قرون ششم و هشتم) براي ارتباط دادن سلسله 

روحاني ماني توسط امپراطور براي درخواست  731تانگ و اياالت مركزي آسياي بخصوص تخاريستان در سال 
  شد كه آموزشهاي مذهبي اين دين را خالصه و مشخص كند.

دولت تانگ، تاييد نمود مذهب ماني را كه به آن عمل شود بوسيله خارجيها، اما براي چينيها ممنوع اعالم شد.اما 
 755در آن بوجود آمد و با تبديل بنگوخان از يوگور امپراطور چين در سال  762طاف در سال يك نقطه انع

تضعيف شد و يوگهو، تنها نيروي جنگي براي خدمت، سلسه تانگ گرديد و او كمك به  ANSHIتوسط شورش 
در شهرهاي  گستردگي اين مذهب نمود و آنها دو معبد را در چانگ و ليوانگ بنا نمودند و تعدادي ديگر را

تأسيسات زيادي بوجود آوردند، و امپراطور ورژونگ، شروع به  840شمالي و مركزي چين مي باشد و در سال 
سلسله اين مذهب بطور  5اقدامات ضد بودائي نمود و مذاهب خارجي را توسعه داد و حمايت مي شد و در زمان 

و طغيان، انجام شده بوسيله فانگ اكسي،  1120زير زميني در اياالت جنوبي چين عبادت مي شد. در سال 
حكومت مغولها آزادي به ماني ها داد  1280اعتماد بر اين شد كه خارجيها در اين شورشها نقش دارند در سال 

سلسله مينگ شروع به مجازات نمود. مذهب به ترتيب دچار حوادث شد و شروع به محو شدن  1368اما در سال 
  شد.

  
  زرتشتي گري

  ، در شمال چين در XIANJIAيا  SOOLUOYASIDEJIAO(بزبان چيني زرتشتي گري 
  سال هاي قرن ششم.

  از طريق جاده ابريشم به چين آمد و در دربار چين رسميت يافت زرتشتيها داراي معبد آتش يا آتشگاه مي باشد.
به محو شدن از فعال بود و پس از آن شروع  12كه در كايفنگ و ژن جبانگ توسط پيروان ايجاد شد و تا قرن 

  صحنه چين گرديد.
 

  ساير مذاهب    خالصه مذاهب
 كنفوسيوس - 

 مسيحيت - 

- BON 
- DONGDAISM 
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 اسالم - 

 يهوديت - 

  هندوئيزم - 
  

- XIANTIANISM 
- FALUN GANG 

 مفاهيم  مذاهب خاموش شده

  جنگ ترياك  مذهب بهشت گرائي
  ترياك مردم

  ساير مناطق مربوط به سرزمين چين
  مذهب در تايوان
  كنگمذهب در هنگ 
  مذهب در ماكائو
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  جمعيت مذاهب مختلف در جهان
  درصد  جمعيت  مذهب 
  6/31  ميليارد 1/2  مسيحيت
  5/19  ميليارد 3/1  اسالم

  17  ميليارد 1/1  المذهب
  6/13  ميليون 903  هندو

  6  ميليون 402  هندو پاگان
  6/5  ميليون 376  بودائي

  9/3  ميليون 260  كنفوسيوس
  9/1  ميليون 130  تائوئيستيم

  3/0  ميليون 23  زمكيسي
  3/0  ميليون 22  ساير
  2/0  ميليون 14  يهود
  06/0  ميليون 7  بابي

  06/0  ميليون 2/4  چانيزم
  06/0  ميليون 9/4  شنيو

  04/0  ميليون 6/2  زردشتي
  

  به ميليون 2001مذهب در كشور هند (پر مذهب ترين كشور جهان) در سال 
  درصد  جمعيت  مذهب
  100  1,028  كل
  6/80  6/827  هندو
  4/13  1/138  اسالم

  3/2  24  مسيحي
  8/1  2/19  يزمكسي

  7/0  8  بودايي
  4/0  2/4  يانيرم
  2/0  2/2  هشيخي

  06/0  7/0  زرتشتي
  001/0  6/0  ودييه
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  (در كشورهاي مختلف/ درصد هندوها  در هر كشور) 2001ميزان جمعيت هندو در سال 
  جمعيت كشور درصد  جمعيت  كشور
  5/80  ميليون 6/827  هند
  8  "    4/17  نبال

  11  "    6/12  بنگالدش
  5/2  "      4  اندونزي
  15  "    8/2  سريالنكا
  5/1  "    1/2  پاكستان
  6  "    4/1  مالزي

  4/0  "    3/1  اياالت متحده
  52  (هزار) 570  وسنماري

  1  "    559  بريتانيا
  1/1  "   495  تايلند

  5/1  "    420  آفريقاي جنوبي
  25  "    400  بوتان
  38  "    300  يفيج

  40  "    300  گينه
  24  "    300  دادينبتر

  1  "    297  كانادا
  9/2  "   175  فيليپين
  1  "   150  هلند

  9/4  "   131  سنگاپور
  30  "   116  سورينام
  6/1  "    95  استراليا
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(هند) و جامعه شناسي مذهبي/ جمعيتي ي در پر مذهب ترين كشور جهان وضعيت جمعيتي/ جنس
  (به هزار نفر)

  
  درصد  ميزان جمعيت  نوع جمعيت

  100  027/1  كل
  8/51  2/532  مذكر
  3/48  5/496  مونث

  80  9/822  نا هم جنس خواه
  15  3/154  دو جنس باز

  5  4/51  هم جنس باز (مرد)
  3  9/30  هم جنس باز (زن)

  05/0  8/501  خواجه
  03/0  9/342  انتقال جنسيت
  03/0  1/28  بي جنس باز

  001/0  5/0  ساير
  

  ميزان جمعيت يهوديها (ميانگين چند ساله اخير)
 ميليون 3/13كل جمعيت 

  
  

  اسرائيل
  ميليون 95/4

  درصد 37

DIASPORA (يهوديان پراكنده)  
  ميليون 35/8

  درصد 63
  آمريكاي جنوبي

 درصد 5/0  آفريقا
  آسيا

  استراليا

  اروپا
  ميليون 6/1

  درصد 12

  آمريكاي شمالي
  ميليون 5/6

  درصد 46
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  زبان هاي غير عبري يهوديان جهان
 DIASPORAدرصد   درصد جهان  زبان ها

  3/75  50  انگليسي با لهجه (آمريكا، انگليس، كانادا، استراليا)
  ------   8/34  عبري

  3/3  27  اسپانيايي (اسپانيايي، مكزيكي، ...)
  8/2  8/2  روسي
  4  4/1  اكراين
  2/6  4  فرانسه
  7/0  5/0  آلماني
  6/0  4  مجاري

  
  ساير زبان هاي يهوديان جهان، عربي، فارسي، پرتقالي، ... مي باشد.

درصد (در  3/0ميليون نفر مي باشد كه رشدي معادل حداكثر  3/13يهوديان طبق باالترين برآورد انجام شده، 
) مي باشد كه اگر به همين نحو 2000-2001هاي و سال  21در شروع قرن  4/1مقايسه با رشد جمعيت جهان 

ميليون نفر به جمعيت آن ها اضافه خواهد شد. و بزرگترين ميزان جمعيت آن  5/4رشد يابد درصد سال آينده 
ميليون آن در اسرائيل و بيش از نيمي از آن ها در آمريكاي  9/4ميليون پراكنده،  3/8ها حسب باالترين برآورد 

درصد در اسرائيل كه در اين كشور رشد جمعيت (به اضافه  37ن ها) زندگي مي كند و درصد آ 46شمالي (
  درصد مي باشد. 5/0درصد و در ساير نقاط داراي كاهش رشد  6/1مهاجرت) 

درصد آن در آفريقا و اقيانوسيه مي باشد. در  2درصد آن ها در مناطق اروپا، آسيا، روسيه، تركيه و كمتر از  12
هزار، اورسالم  621هزار، لوس آنجلس  655ميليون نفر، حيفا  9/1ميليون نفر به نيويورك  5/2حومه تل آويو 

هزار  100كشور حدود  8، 21هزار نفر زندگي مي كند. در ابتداي قرن  514هزار و جنوب شرقي فلوريدا  570
  هزار نفر. 50كشور ديگر  5يهودي را در خود داشت و 

  
  تاريخ جمعيتي يهوديان

ميليون نفر شدند (حسب گزارش منابع  11، 1945ميليون يهودي در دنيا بودند كه در  17تعداد  1939در سال 
سال پس از هلو كاست فقط يك ميليون رشد داشته است و حسب يك  13يهودي). رشد جمعيت آن ها طي 

ردد. گفته مي شود كه سال ديگر طول مي كشد تا يك ميليون نفر به آنان اضافه مي گ 38گزارش و محاسبه، 
  يهوديان در جهت افزايش جمعيت خود تالش خواهد كرد كه هنوز چيزي مشاهده نشده است. 
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  آناليز شهري جمعيت يهود (هزار)
درصد جهاني   جمعيت يهود  كشور  شهر

  يهود
  جمع فراواني

  3/19  3/19  2560  اسرائيل  تل آويو
  2/34  9/14  1970  يواس  نيويورك
  1/39  9/4  655  اسرائيل  حيفا

  8/43  7/4  621  آمريكا  لوس آنجلس
  1/48  ¾  570  اسرائيل  مياورشل

  52  9/3  514  آمريكا  شرق فلوريدا
  3/54  3/2  310  فرانسه  پاريس
  4/56  2  261  آمريكا  فيالدلفيا
  1/60  7/1  227  آمريكا  بوستن

  7/61  6/1  210  آمريكا  سانفرانسيسكو
  5/64  5/1  195  بريتانيا  لندن

  4/65  3/1  175  آرژانتين  بوئنوس آيرس
  8/65  3/1  175  كانادا  تورنتو

  67  2/1  165  آمريكا  واشنگتن
  3/68  2/1  165  اسرائيل  برشوه
  1/69  8/0  108  روسيه  مسكو
  8/69  7/0  95  آمريكا  باليتمور
  5/70  7/0  95  كانادا  مونترآل
  2/71  7/0  94  آمريكا  دنرويت
  100  8/28  -------   -------   ساير دنيا
  4/58  2  261  آمريكا  شيكاگو

  
  كشورهاي پرجمعيت يهود، به ترتيب: آمريكا، اسرائيل، كانادا، فرانسه، انگليس، روسيه، آرژانتين.

شهرهاي پرجمعيت يهود به جز آمريكا و اسرائيل به ترتيب: پاريس، لندن، بوينس آيرس، تورنتو، مسكو، مونترآل، 
نت پيتر بورگ، كيف، بوداپست، سائوپائولو، كه سه شهر از آن ها انگليسي زبان، سه شهر روسي زبان و باقي زبان 

  هاي مختلف. 
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  كشورهاي پر جمعيت يهودي در آسيا
  نفر 7500 آذربايجان

  نفر 5500گرجستان 
  نفر 5200قزاقستان 
  نفر 7000ازبكستان 

  نفر 11500-20,000ايران    
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  جمعيت سيك ها
  ميليون نفر 25  جمعيت كل

  ميليون نفر 2/19  جمعيت در هند
  هزار نفر UK  750جمعيت در 

  هزار نفر 278    كانادا
  هزار نفر 100  اياالت متحده

  هزار نفر 100    مالزي
  هزار نفر 70ايتالياوتايلند(هريك)

  هزار نفر 20  پاكستان و كويت
  هزار نفر 12    هلند

  هزار نفر 10    اندونزي
  هزار نفر 10    فرانسه

  هزار نفر 7/9    سنگاپور
  هزار نفر 6    النپ

  هزار نفر 5    آلمان
  هزار نفر 5    فوجي

  هزار نفر 8/2    اطريش
  هزار نفر 2  افغانستان

  هزار نفر 2/1    ايرلند
  1    ايران

  
  GURMUKHIزبان كتاب مقدس 

ان، هندي، مالي، تايلندي، يزبان هاي محاوره اي: پنجابي، بريج پاشا، سانسكريت، بهاشا، فارسي، زبان غير بوم
  انگليسي، اردو مي باشد.

با قواي دولت  1984ار پنجاب در دو دهه قبل سال سبيندرانات نواله رهبر سيك ها در معبد طاليي امريت
هندوستان بر سر تصاحب اين معبد كه روزگاري در زمان مغول اعظم تبديل به مسجد شده بود و قبل از آن نيز 

ا گاندي نخست وزير هند را يديرينمعبد سيك ها بوده درگير و كشته شد و در اين رابطه نيز سيك ها، با تو ا
اري كشتند و بزرگترين حادثه سيك حتنتوسط يكي از سيك ها كه عضو گارد كاخ نخست وزيري بود به صورت ا

  ها به وقوع پيوست.
سيك يك مذهب است كه توسط رهبران آن جهت نزديكي فرهنگ هاي اسالم و هندوها در چند قرن پيش به 
وجود آمد و امروزه سيك ها با عمامه بيضي شكل و موهاي گيس و ريش بافته شده كه از تراشيدن آن منع شده 
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ميليون نفر را بالغ مي شود كه بيش  25ز آن ها در پنجاب هند بود و جمعيتي در حدود اند نمايان هستند و مرك
ميليون آن در هند و پس از آن در كشورهاي انگلستان، كانادا، اياالت متحده و مالزي و سپس در ايتاليا،  19از 

  تايلند، پاكستان و ساير كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي پراكنده مي باشند.
با ادغام  GURU NANAKتوسط  1469 - 1539يك گرايي، يعني پيروي از اصول سيك ها، در سال هاي س

هندوئيزم و اسالم مبني بر اتحاد در خداپرستي، برادري، پرهيز از سيستم طبقاتي كاست، و پرهيز از بت پرستي 
سينگ بينداگو  GURUديگر پيگيري شد كه آخرين فرد مقدس آنان GURUتن  9 توسط به وجود آمد كه

جه گرديد و معبد آنان تبديل به ا) بود كه با حكومت مغول ها در هند مو1666 -1708(در فاصله سال هاي 
مسجد گرديد. پس از كشته شدن گوبيندا توسط مغول هاي مسلمان شده، آنان تحت فشار قرار گرفتند. تا سال 

الكيت در قسمت شمال هند را داشت و ادعاي م 1780 -1839كه توسط رانجيت سينك در سال هاي  1799
) و 1845 -1849ت گري پرداخته و به جنگ با دولت انگلستان پرداختند (سبعد از وي، آن ها به دنبال آثار شي

غرب پنجاب در  1947دوباره فعاليت خود را ظاهر ساختند، در سال  20توسط دولت هند مغلوب شدند و تا قرن 
سيك از پاكستان  2500سمتي از پاكستان گرديد و سپس درگيري پيش آمد و بعد از تفكيك هند و پاكستان، ق

  به هند رفتند.
) و 1574- 81ار مي باشد (ايالت پنجاب) چهارمين گورام داس (سمقدس ترين مكان آن ها معبد طاليي آمريت

 ) با كمكGRANTH SAHIB)، كتاب مقدس را تدوين نمودند (كتاب 1581 - 1606پنجمين گورو آرژون (
  .انجام شد رهبر مسلمان آن كبير

آن ها سيك بودند، و از  1557نفر كشته،  2175و از ميان  نددودر زمان استقالل هند، سيك ها بسيار فعال ب
 92اعدامي،  127درصد) آن ها سيك و در ميان  80نفر ( 2147زنداني آندامانزا (براي حبس ابد)،  2646ميان 

  نفر سيك بودند.
  اصول اعتقادي سيك ها عبارتند از: 

 .فقط يك خدا وجود دارد 

 .خدا داراي شكل و ظواهر نمي باشد 

 .همه كس دسترسي مستقيم به خدا دارند 

 .در نزد خداوند همه يكسان هستند 

  درسي و توجه براي ديگران دايك زندگي خوب در بخشي از جامعه ممكن است، زندگي با  
 مي باشد.

  واقعيت عقايد را در كلمات زير بيان مي كند: MUL MANTRAهبي هند و قواعد و باورهاي مذ
EKONKAR SATNAM, KARTA PURKH, NIRBHAV, NIRVAIR, AKAL MURAT, A 
JONI, SUABHAV, GUR PARSAD. 

  .EKONKARفقط يك خدا وجود دارد، او مطلق است، قابل شناخت نيست، و براي بشر ممكن نيست 



  نويسنده : حسين زارع شحنه

او هيچوقت مثل هم نمي باشد،  SATNAMاقعا وجود دارد، و يك خيال نيست، او حقيقت مطلق است، او و
داراي تحول و رشد است، همه چيز در وجود اوست و اثار وي مي باشد، حقيقت است، شكل ندارد، او روح 

  مقدس مي باشد.
  KATA PURKHاو خالق جهان است، او مسئول وجود كاثنات است 

  NIRB HAVاوند جهان است او نمي ترسد و نمي ترساند، او خد
او به همه عشق دارد، و بنابراين پيامبري نمي فرستد و هيچ ملتي را بر نمي گزيند (اين باعث اتحاد و قضاوت 

  NIRVAIRيكسان و برابري مي شود) 
  AKAL MURALاو داراي زمان نيست، ابدي و ازلي است و نمي ميرد 

  SUABKAVاو خود به خود وجود دارد و منحصر بوده است 
  GUR PRASADپيشوايان مذهبي به وسيله عبادت و توسل، دانش درباره وي را خواهند يافت 

نام دارد (حلقه، خنجر، شانه از وسايل آن  EKNOKAR SATGOR PRASADشكل عبادت به طور خالصه 
  ها مي باشد.)

  
  عمامه سيك ها (عامل شناسايي)

آن ها با عمامه شناخته مي شوند، سيگار نمي كشند، موهاي خود را نمي زنند، مشروبات الكلي نمي نوشند. آن 
  را به كار مي برند. K 5ها به جلسه مي روهد و براي خالص شدن، 

)، لباس سربازها KARA)، يك قطعه آهني (KANGNA)، شانه كردن موها (KESHداشتن گيسوان (
)KARCHHA م (قس) وKIRPAN اين رسوم تا كنون ادامه داشته است. بعضي سيك ها، مي خواستند در (

مي باشد كه به دنبال تشكيل دولت يك حزب ملي  AKALIPALدولت به وجود بياورند. حزب  1980سال 
يك مي باشد كه در ايالت پنجاب (به صورت خود مختار) بودند. در زمان رياست جمهوري ذيل سنگ در س

(آوريل)  1984آمد. در سال  به وجود ن، و جنگ بين هندو ها و سيك هاه وجود آورديك شورش ب 1982
در معبد  AKALI DALنواله رهبر سيك ها و رهبر  تاا اشغال نمودند كه نهايتا بيندراننظامي آنجا ر 50000

  ر كرد و كشته شد.طاليي دستگير شد و فرا
  

  رهبري سيك ها
پيشواي گورو، رهبري به گوروگرانت صاحب واگذار شد. او همچنين، سيك، دهمين  اقبل از مرگ گوروگوبيند

مواجه شد با وضعيت خلسا پانت (عسل هوشاري) رهبري بين گرانت صاحب و خلسه پانت وجود دارد و معبد 
پيشواي ديگر رهبري سيك ها را به  4ار همچنان باالترين معبد آنان مي باشد. او با پيشوايان سطاليي امريت

  ند.عهده دار
  سيك هاي معروف هندوستان:
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 .داراسينگ هنر پيشه فيلم هاي قهرماني هند 

 .ببندرانات نواله رهبر جدايي طلب معبد طاليي 

 .رادها كريشنال فيلسوف و رئيس جمهور سابق هند 

 .من موهان سينگ نخست وزير فعلي هند 

 .محمد سينگ، اودهام سينگ، از رهبران مبارز استقالل هند 

  ،فرمانده نيروي هوايي سيك.اكرجان سينگ 

 .جوگيندار جاسوانت سينگ، رئيس ستاد مشترك ارتش هند 

 افراد معروف براي مراجعه اعتقادي براي سيك ه در گذشته 

BHAI ماردانا     BABA بودا  BHAI TARV 

BHAI BALA  BABA مانداسينگ BHAI GURPAS 

   BABA ديپ سينگ 
 BHAI دير سينگ و خال سينگ ناجها

  هوري فعلي هند نيز يك سيك مي باشد.رئيس جم
  

  در زمان حالسيك 
در پنجاب به وجود آمد، اكنون داراي پنجمين ميزان  15گورو سينگ (پيرو او) كه در قرون  9سينگ نامك و 

جمعيت مذهبي جهان مي باشد و از زبان سانسكريت، به معني يادگيرنده مي باشد و يا اصول عقايد مي باشد و 
ناسخ مي باشد. ترك اعمال شيطاني مانند، عصبانيت، طمع، نفوذ شيطاني، تو انتقال روح و يا  معتقد به چرخش

  تسلط بر ديگران، وابستگي، خود پسندي از مسائل مهم اين دين مي باشد.
  سيك گرايي در سند دو نوع مي باشد:

به معني طرفدار نانك  NANAK PANTHISآموزش هاي وي كه  GURU NANAKطرفداران  .1
 مي باشد.

 سها جندها ري سيك و يا سيك سندي (عمامه پوشان سندي) مي باشد. .2

) و دو تن از 2001سپتامبر  11عده اي از سيك ها نيز متهم به شركت در عمليات القاعده در نيويورك شدند (
  كشته شدند. )به خيال آن ها آن ها اعضاء طالبان مي باشند(آنان توسط پليس 

در مسلك سيك ها، هنر و فرهنگ مترادف يكديگر مي باشد، اصوال پنجاب مركز فرهنگ هاي مختلف، يوناني، 
  ايراني، مغولي، مي باشد و فرهنگ آن ها سنتر فرهنگي مي باشد.

  
  

  جنگ ساراگاهي
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رهبري  سيك به 36سرباز از  21اين جنگ يكي از بزرگترين جنگهاي شجاعانه در تاريخ بشر مي باشد كه در آن 
نفر آنان تا  21نفر مي شدند به مدت ساعت ها جنگيدند و هر  10000اشار سينگ، جلوي افغانها را كه حدود 

به آن ها دادند و آنها را با  صليبيدهند و مدال جنگ بمرگ جنگيدند و باعث شد كه بريتانياييها جايزه به آنان 
در  شا شاهيوناني، مانع لشگر خشايارمقايسه كردند كه لشكر كوچك  THERMOPYLATEجنگ مارانن 

  سال قبل از ميالد مسيح در يونان شدند و باعث تاخير در پيروزي وي شدند. 480
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