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  فصل پنجم
  يهوديانمسائل 

  يك (منتظر ظهوران يهوه)نيهوديان مسا
يكي از مسائل شاخص در يهوديان، نظاره كردن بر زندگي بني اسرائيل، به نقش و ايمان يهوديان منتظر 

  ظهور و پيروان مهدوديت يهود مي باشد.
د از شروع تاريخ بني اسرائيل، يك جنگ بين اردوگاه خداپرستان و شيطان پرستان وجود داشته باش

خداوند به بني اسرائيل خطاب كرد و آنان را از دنياي كافرين بر حذر داشت كه پيروان وي باشند. و در 
كنار وي باشد، ملتي باشند كه نام خدا را عظمت دهند آن ها را دعوت كرد كه در جهان مقابل شيطان 

  باشند. بنابراين او ملت اسرائيل را قوم سرگردان خداوند ناميد.
ه شيطان دشمن خداوند هر كار ممكني را انجام مي دهد تا بني اسرائيل را به صورت واضح است ك

 خداكند و شكست دهد و دشمنان كافر به آن ها حمله خواهند كرد. همچنين  فيزيكي و رواني منحرف
نه نيز ضربه خواهند زد. مانند حضرت آدم كه حوا را واداشت تا در باغ عدن گول ذياآن ها به طور مو

رد. جمع شدن روحي اسرائيل درجه موفقيت را به دنبال دارد. بسياري از يهوديان فراموش كردند بخو
  خداوند را، برخي از آنان خداوند را بدون روح و توجه مي پرستند و بعضي از آنان بت پرست شده اند.

ند، كه البته در ، كه ايمان آن ها به خداوند پا برجاماماندند سرائيليان خداپرستمعهذا، بسياري از ا
فكر كرد كه تنها، مومن بازمانده  ELIJAHبعضي مواقع كه تاريكي در زندگي آن ها وجود داشته است، 
هزار مومن ديگر وجود دارد كه در مقابل  7از بني اسرائيل به خداوند مي باشد. به او اطمينان داد كه 

  بت زانو نمي زنند.
هم نبود، آن ها به اسرائيل وفادار ماندند و خداوند مسيح به كمك البته، مومنان بسيار اندك بودند و اما م

  آن ها آمد.
د، اسرائيل را براي گناهان عموم مردم، آيا شما دعا مي كنيد براي جمع شدن و نمي كن آيا شما محكوم

اوه، �حفاظت يهود از يهوديان براي اين كه هنوز عده اي از آن ها مومن مي باشند؟ پاول حواري گفت: 
  . �د، باقيمانده مومنان كه بايد حفظ شوندنتعداد بچه هاي اسرائيل مانند شن هاي دريا مي باش

چنين شرايطي در دنيا وجود دارد كه راه خداوند را ترك كردند و اكنون در راه گمراهي مي باشند و ما 
  بايد واقعيت را بشناسيم زيرا كه ما ممكن است به طور غلط قضاوت كنيم.

مومنان باقيمانده، در اسرائيل، نمونه اين حقيقت در تاريخ است، وقتي كه خداوند به ابراهيم تشويق 
امركرد، وي بدون معطلي امر خداوند را براي قرباني كردن اسماعيل اجابت كرد و خداوند به وي فرزند 

ته است. داد كه از نسل وي (حضرت ابراهيم) يك نسل خداپرست باقي بماند. و به خداپرستي پرداخ
لب كم ايمان و سركش مي شوند، اما خداوند پيغمبراني مانند، موسي، نوح، داوود و يوسف را غخداوند، ا
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مي فرستد تا آن ها را بازگرداند، اين پيامبران به مناطقي اعزام مي شوند كه از آن ها حمايت نمي شود 
  احتي هايي كه مي كشند. و آن ها مجبور مي شوند كه موعظه كنند بدون توجه به عقويت و نار

حضرت يوسف متهم شد، فروخته شد به برده فروشان و به زندان رفت، موسي ناگزير شد فرار كند از 
عاها شويو  وتطريق صحرا زيرا مردمش وي را نكوهش مي كردند (زماني كه يك مصري را كشت)، حل

اد و آن ها را به سرزمين موعود باز افرادي بودند كه معتقد بودندكه خداوند ملت آن ها را نجات خواهد د
خواهد گردند، اما آن ها به شدت مردم را به اين راه (خداوند) مي خواندند. حتي داوود مي دانست كه 
توسط مردم خود ترد خواهند شد. او بارها از دست پيروان خود، به غارها فرار مي كرد و مخفي مي شد 

وسط مردم كشته مي شدند و يا به زندان مي افتادند، ما مي و در آن جامي ماند، بسياري از پيامبران ت
، چقدر اذيت شد، او متهم و محكوم شد و به عنوان برده فروخته شد و (ص) دانيم كه عيسي مسيح

نهايتا مصلوب گرديد (البته در قرآن آمده است كه شخص ديگري مصلوب شد و حضرت عيسي به 
وند پيامبران را به صورتي مامور مي نمود مانند موسي (ع) آسمان چهارم صعود نمود). در مواردي خدا

كه به كاخ فرعون رفت و در آنجا بزرگ شد، و يا يوسف كه عزيز مصر گرديد و فاميل خود را از گرسنگي 
داد. و يشوعا كه نترس  نجات داد. موسي پيامبر بزرگي شد كه قوم بني اسرائيل را از دست فرعون نجات

ها را سلف مسيح قرار داد « ها قول سرزمين موعود را داد و آد و به آنقبيله سپر 12ه يان را ببود، كنعان
 (ص)محمدحضرت و  (ص)مسيححضرت كريا) پيامبران مردم را به ظهور ز(از طريق حضرت مسيح و ... 

مژده مي دادند. آن ها تشويق مي كردند، حفاظت مي كردند تا مردم را مومن نگه دارند. پيش بيني 
ت و كناره هاي مرسوم در آئين توراته، راهنمايي شد براي ذجر كشيدن عيسي و يبران طرفدار مهدوپيام

كشته شدن وي براي مسيحيت، او نهايتا خود را قرباني گناهان ملت خويش گرداند و لذا ديگر جاي 
هر كس ابهامي براي كشيشان و پيامبران ديگر باقي نگذاشت، و بنابراين درب هاي رحمت باز شود و 

يهودي در يك جا  3000بخواهد به رستگاري برسد بايد با نام او خدا را بخواند. كليساي مسيح با كمك 
  شروع شد. 

روح مقدس به آسمان رفت و شاهد عيسي ماند و ماموريت خود را در زمين باقي گذارد و سر كشي ها 
رد و كليسا، به عنوان هدف مهم ادامه يافت. در انجيل جنگ بين طرفداران خداوند و شيطان ادامه دا

  براي شيطان دانست و براي كساني كه به خداوند ايمان آوردند.
طرفداران منتظران ظهور موسي از همان ابتدا مورد آزار قرار گرفته و اذيت يا كم و بيش با درجات 

 19 مختلف ادامه يافت. در كشورهاي مختلف (به خصوص در اسرائيل توسط صهيونيست ها)، در قرن
ميليون نفر كه  16هزار نفر از  500تعداد زيادي يهوديان مسيح را قبول كردند كه حسب گزارشات 

  قبول گرديد مسيح را قبل از جنگ جهاني دوم (يهوديهاي مسيحي) به عنوان نجات دهنده قبول كردند.
ناخته مي براي يهوديان سنتي، گرايش به مسيحيت بسيار هزينه آور و خطرناك مي باشد و مرتد ش

ها به خطر افتاد و بنابراين اطالعات مربوط به جوامع يهودي در اين خصوص شايد نشوند و زندگي آ
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درصد آن ها مسيح را نديده قبول دارند و او  98تا  80ر باشد بخصوس در جوامع غربي كه كليساها بتعم
  را نديده اند، اما آن ها مسيحي زاده شده اند و فقط نام مسيحي دارند.

  ك سري بيانيه در خصوص اين مسائل، مفاد ذيل مي باشد: ي
  

  COHNلئوپويد 
 19يكي از معتقدان مهدوديت يهودي خاخام لئوپويد كوهن مي باشد كه در مجارستان (برزنا) در قرن 

تصميم گرفت كه خاخام شود و وضعيت يهود را دريابد، او به دنبال ذكر و دعا و رسيدن به حقيقت بود 
  مسيح و از خراب شدن معابد ناراحت بود و از خداوند مي خواست كه مسيح را ارسال نمايد.و به دنبال 

، شش هزار سال دنيا وجود TALMUDو عقيده اش اين بود كه نجات دهند طبق كتاب مقدس يهود 
ار زه 2وران زخواهد داشت كه دو هزار سال آن در هرج و مرج مي گذرد و دو هزار سال تحت قانون 

ي دريافت اخت كه يك كاشف يهودي بود كه جوابپرد RASHIسال خواهد بود. او شروع به خواندن 
. اين �هزار سال مسيح مي آيد و جهان را نابود و امپراطوري ها را نابود خواهد كرد 2بعد از �نكرد، 

يح، مردم كلمات او را بيشتر گيج نمود، بدليل اين كه مسيح قبال آمده است، و به جاي آمدن مس
  .)در تاريخ ملت ها(اسرائيل پراكنده شده و اين نكته بسيار مسئله آميز بود 

  ح بدون تكميل قول هايش خواهد آمد؟اين خاخام از خود سئوال مي كرد كه آيا ممكن است؟ آيا مسي
 )اتبا توجه به متن تور(او به شدت نگران و حيران بود و نمي توانست در خصوص ارائه پاسخ به سواالت 

  پيدا كند.
هفته تقليل يافته است وي اين بررسي ها را با  70سال به  490اين رقم از  9:24در متن دانيال آيه 

استفاده از كتاب تالموت (كتاب اجرايي يهوديان در خصوص آداب و رسوم و مسائل اخالقي و حقوقي) 
به دعا برمي داشت او سپس انجام مي داد. او همچنين براي دست يابي به حقيقت ناجي موعود، دست 

به مراكز يهودي نزديك خود رفت و مسائل را با ساير خاخام ها در ميان گذاشت. اما آن ها نه تنها به 
وي جوابي ندادند بلكه او را تكفير و اذيت نمودند و از خود راندند. وي به خاخام ها مي گفت كه شماها 

ح آمده است، ناگفته نماند كه وي انجيل را نخوانده مانند مسيحيان آمريكايي هستيد كه مي گويند مسي
  بود و او به دنبال جاي آزاد جهت تحقيق بود كه به آمريكا برود و به حقيقت دست پيدا كند.

اين خاخام به آمريكا رفت و با يهوديان مسيحي تماس گرفت و يك ترجمه عبري انجيل  1892در سال 
  كتاب عيسي مسيح پسر داوود و پسر ابراهيم.را خريد و كلمه به كلمه آن را خواند و 

هزينه اي كه وي بايست عقايدش پرداخت بسيار سنگين بود و مي خواستند وي را بكشند اما دوست 
به نيويورك  1893وي او را نجات داد و او تحقيقات خود را در اسكاتلند ادامه داد وي سپس در 

بازگشت و شروع به تحقيق در ميان مردم نمود و دچار زحمات بسيار براي خود و همسرش شد حتي 
اهي غذا براي خوردن نداشت و جواهران زنش را فروخت. افراد او را مي زدند (وقتي كه او به دنبال گ

يك انجيل بود) و شخص ديگري او ار آويزان كرد و او را به در و ديوار كوبيدند. او به زبان عبري مي 
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ز گفتن حقيقت گفت كه شما بت پرست هستيد. يك روز او خون آلود به خانه رفت و احساس كرد كه ا
او يك جايزه براي تحقيقات خود  1930بسيار شكنجه شده است. پس از سال ها ناراحتي در سال 

  از كالح ايالت ايلي نويز). WHEATONگرفت (از دانشگاه 
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  آمار تركيبي جمعيتي يهوديان
  2002سال جمعيت 

  آفريقايهوديان 
  

  منطقه جمعيت كل منطقه  تعداد يهوديها  درصد  درصد كل
  آفريقاي مركزي  83121  1  0001/0  0008/0
  آفريقاي شرقي  193741  20  0011/0  14/0
  آفريقاي شمالي  202151  7249  004/0  05/0
  آفريقاي جنوبي  137092  8966  06/0  61/0

  آفريقاي غربي  268997  42  00004/0  0007/0
  كل  885103  160  013/0  80/0

  
  آسيايهوديان 

  منطقه  تعداد جمعيت  تعداد  درصد  درصدكل
  آسياي مركزي  92019  04/23  25/0  15/0
  آسياي شرقي  1527960  2  0001/0  014/0
  خاور ميانه  274775  5076  84/1  34
  آسياي جنوبي  1437326  4/15  0004/0  037/0
آسياي جنوب   571337  599  0001/0  004/0

  شرقي
  كل  3903418  5117  131/0  99/34

  
  اروپايهوديان 

  منطقه  تعداد جمعيت  تعداد  درصد كل  درصد 
  بالكان  65407  2/18  028/0  12/0
  اروپاي مركزي  74510  99  133/0  68/0
  اروپاي شرقي  212821  977  459/0  69/6
  اروپاي غربي  375832  1224  326/0  3/8
  كل  728571  2319  318/0  88/15
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  آمريكا يهوديان 

  منطقه  تعداد جمعيت  تعداد  درصد  درصد كل
  درياي كارانت  23809  88/1  008/0  013/0
  آمريكاي مركزي  42223  52  035/0  124/0

  آمريكاي شمالي  446088  6361  4/1  1/43
  آمريكاي جنوبي  37105  359  09/0  7/2
  كل  859388  6773  788/0  9/45

  
  اقيانوسيهيهوديان 

  منطقه  تعداد جمعيت  تعداد  درصد  درصد كل
  اقيانوسيه  30564  95  31/0  65/0
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  2002سال 
  كشو دارنده (به هزار) 50

  رديف  كشور   تعداد  درصد  درصدكل 
  1  آمريكا  6150  2  62/38
  2  اسرائيل  600/5  1/76  7/35

  3  روسيه  800  57/0  91/4
  4  فرانسه  606  1  15/4
  5  كانادا  66/393  2/1  695/2
97/1  6/0  350  UK  6  
  7  آرژانتين  250  67/0  335/1
  8  آلمان  118  25/0  51/1
  9  استراليا  120  55/0  82/0
  10  برزيل  94  1/0  6/0
  11  آفريقاي جنوبي  688/88  04/0  61/0
  12  بالروس  72  7/0  5/0
  13  مكزيك  1/53  05/0  5/0
  14  بلژيك  8/51  5/0  5/0
  15  مجارستان  49  47/0  5/0
  16  اسپانيا  4/48  12/0  5/0
  17  هلند  8/32  2/0  5/0
  18  مولداوي  18/31  7/0  5/0
  19  اروگوئه  7/30  9/0  5/0
  20  ايتاليا  30  052/0  5/0
  21  شيلي  3/25  13/0  5/0
  22  لهستان  9/24  06/0  5/0
  23  ونزوئال  9/20  1/0  5/0
  24  ايران  4/20  03/0  5/0
  25  اتيوپي  20  027/0  5/0
  26  سوئد  18  2/0  5/0
  27  ازبكستان  4/17  06/0  5/0
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  رديف  كشور  تعداد  درصد  درصد كل
  28  تركيه  4/17  02/0  5/0
  29  هند  4/15  005/0  5/0
  30  سوئيس  6/14  2/0  5/0
  31  پاناما  10  35/0  5/0
  32  التيوا  9  397/0  5/0
  33  اطريش  8  1/0  5/0
  34  گرجستان  9/7  17/0  5/0
  35  آذربايجان  9/7  1/0  5/0
  36  دانمارك  7  13/0  5/0
  37  رماني  6  027/0  5/0
  38  نيوزيلند  44/5  135/0  5/0
  39  يونان  33/5  05/0  5/0
  40  مراكش  23/5  016/0  5/0
  41  قزاقستان  1/4  02/0  5/0
  42  لتونيا  59/3  1/0  5/0
  43  كلمبيا  4/3  008/0  5/0
  44  چك  07/3  03/0  5/0
  45  اسلواني  04/3  05/0  5/0
  46  پرو  8/2  01/0  5/0
  47  كاستاريكا  4/2  01/0  5/0
  48  بلژيك  3/2  03/0  5/0
  49  ايرلند  9/1  04/0  5/0
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  مختلف يهودياننژادهاي 
JUDEN (يهوديان)  

ميليون نفر برآورد شده است كه در مقايسه با جمعيت  8-12جمعيت آنان حسب بعضي آمارهاي بين 
هزارم جمعيت جهان  7/1دهم درصد و يا  2باشد يعني كمتر از مي ميليارد نفر  5/6- 7جهان كه بين 

  باشند.ي مي دباشد و داراي نژادهاي اشكنازي، ميزراهي، سفار
SEPHARDI, ASHKENAZI, MIZRAHI  تشكيل جمعيتي آن ها در كشورها به شرح ذيل مي

  باشد:
    سفاردي  ميزراهي  اشكنازي

  ميزان (هزار نفر)  كشورها
  نفر يليونم 2/11-8

  ميزان (هزار نفر) 
  نفر يليونم 3- 5/3

  ميزان (هزار نفر)
  نفر يليونم 5/1- 2 

6000 -5000  3000 -2000  80  US 

  اسرائيل   725  2500- 3000  3000
  روسيه      800
  آرژانتين  60  1/2  300
260      UK  
  كانادا  60  35  240
  آلمان      200
  فرانسه  350  400  200
  اكراين      150
  استراليا      120
  آفريقاي جنوبي      80
  بالروس      80
  مجارستان      60
  مكزيك  40  1  40
  هلند  1    30
  لهستان      25

  شيلي    7/2  5/18
 يونان و آذربايجان  5/15    
  لتومي      10
  برزيل  60    
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    سفاردي  ميزراهي  اشكنازي
  ميزان (هزار نفر)  كشورها

  نفر يليونم 2/11-8
  ميزان (هزار نفر)

  نفر يليونم 3- 5/3
  ميزان (هزار نفر) 

  نفر يليونم 5/1- 2
  ونزوئال  35    

  اطريش        9  
  نيوزيلند      5
  لتوني      4

  گرجستان  13    
  چك      3

  ايتاليا  30    
  اسلواك      3
  استوني      1

  تركيه  25    
  ايران    25  
  اسپانيا  12    
  ساير      

  كل    ميليون نفر 3تا  5/3  ميليون نفر 8- 2/11
  
  

  ،ميليون نفر  8 -2/11بري، يهودي، روسي، عزبان ها: انگليسي 

 نژاد: سامي 

 ميليون نفر 5/3تا  3فارسي، ...  ري، ژادي، عربي، گروزلي، نجاري، بربر، ارمني،* زبان : عب 

  * :بري، الدينرو، پرتقالي، عربيعزبان ها 

  5/3)، كوبا (5)، كلمبيا (5)، بلغار (5/5ساير كشورها: {مراكش (** جمعيت در ،(  
)، پرتقال، 5/1)، پرتوريكو (2)، ايرلند (2)، تونس (3)، پرو (3)، كرواسي (3صربستان (

 .) هزار نفر1مقدونيه، كره فقط (
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  رديف) در هر نژاد 10باالترين تعداد (
  

  سفارديك  ميزراهي   اشكنازي 
  هزار نفر 725اسرائيل   هزار نفر 250-300اسرائيل   هزار نفر  5000-6000آمريكا 

  هزار نفر 350فرانسه   هزار نفر 400فرانسه   هزار نفر 3000اسرائيل 
  هزار نفر US 80  هزار نفر US 300 -200  هزار نفر  800روسيه 

  هزار نفر 60آرژانتين   هزار نفر 35كانادا   هزار نفر 300آرژانتين 
UK 260 هزار نفر 60كانادا   هزار نفر 25ايران   هزار نفر  

  هزار نفر 60برزيل   هزار نفر  7/2شيلي   هزار نفر  240كانادا 
  هزار نفر 40مكزيكو   هزار نفر  17/2آرژانتين   هزار نفر 200آلمان 
  هزار نفر 35ونزوئال    1مكزيك   هزار نفر 200فرانسه 
  هزار نفر 30اروگوئه   ساير  هزار نفر 150اكراين 
  هزار نفر 30ايتاليا     هزار نفر 120استراليا 
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  (درصد و تقريبي) از كاتوليك پرستان و بي دين 21تجزيه و تحليل آماري كشورهاي مسيحي در گردش قرن 

  كشورها
  غير مسيحي ها  مسيحيان معتقد  اعتقادمسيحيان بي 

 ها
ين
ي د

ب
ي   
 ها
ين
ي د

ب
صب

متع
هب  

مذ
ضد 

  

زم
داي

رد  
تج

م
 يا   

وك
ند

كي
رود

هت
ك  

ولي
كات

ان  
ست

روت
پ

  

كي
رتد

ا
  

مسلمانان و يهود نامعلوم و 
.......  

  تا ... 14  -  2 47-33 32-18 4 15 8  2 4 ايرلند
  1  -  - 39 29 - 21 5  1 4 پرتغال
  -  44  - - 20 - 30 -  4 2 يونان
  تا ... 5  50-45  - - 30-25 - 15 4  1  5 قبرس
    -  - 39 23 - 19 10  2  7 ايتاليا
  1  -  - 33 28 - 26 7  1 4 لهستان
  تا ... 6  -  3 22-17 30-25 5 13 12  3  16 اسلواكي
  تا ... 4  -  7 9 32 5 17 20  5 1 سويس
  …تا  1  -  2 11-15 33-27 - 27 12  2  10 اطريش
  …تا  10  -  - 23-33 20-30 - 28 -  -  19 كرواسي
  -  -  - 26 26 1 20 15  -  12 ليتولي
  -  -  - 24 21 - 32 18  3  3 اسپانيا
  -  24  2 2 20 - 49 2  - 2 رماني
  1تا  7  -  6- 8 6-8 26-30 - 15 16  5 1 هلند

  …تا  1  22  - - 25 - 42 3  -  7 گرجستان
  -  -  17 - 30 - 27 9  4  14 فنالند
  …تا  3  -  12 4 22 - 19 17  5  18 بريتانيا
  …تا  11  6  - 4 25 - 33 7  -  14 بوسني
  …تا  3  -  - - 42 - 24 15  3  11 لتوني
  …تا  3  -  - 11 19 12 25 20  -  10 بلژيك
    -  - 1-12 18-30 6 12 15  5  25 چك
    -  15 - 26 - 27 16  4  13 نروژ

  …تا  7  -  - 5-14 20-29 - 26 16  4  20 مجارستان
  -  12  - - 25 - 49 5  - 9 مولداوي
  …تا  2  -  - 1-5 20-35 - 32 12  4  16 بالروس
  1  -  - 12 17 5 15 25  6  19 فرانسه
آلمان
  …تا  3  -  6  8  18  -  21  16  5  23  (جمع)
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  (درصد و تقريبي) از كاتوليك پرستان و بي دين 21تجزيه و تحليل آماري كشورهاي مسيحي در گردش قرن 

  كشورها
  غير مسيحي ها  معتقدمسيحيان   مسيحيان بي اعتقاد

 ها
ين
ي د

ب
ي   
 ها
ين
ي د

ب
صب

متع
هب  

مذ
ضد 

  

زم
داي

رد  
تج

م
 يا   

وك
ند

كي
رود

هت
ك  

ولي
كات

ان  
ست

روت
پ

  

كي
رتد

ا
  

مسلمانان و يهود نامعلوم و 
.......  

ناحيه سابق
  -  -  9  10  21  -  22  18  5  12  آلمان غربي

ناحيه سابق
  -  -  -  -  9  -  18  14  4  55 آلمان شرقي

  …تا  2  -  - 15 16 - 37 11  3 16 اسلووني
  15تا  9  -  7-15 - 11-19 6 19 19  6 17 دانمارك
  …تا  3  4  - - 25 - 43 11  - 14 مقدونيه
   -  4  - 1 25 1 35 15  - 20 اكراين

  -  5  - - 25 - 49 8  - 13 ارمنستان
  …تا  5  -  9 - 11 11-17 27 18  6-12 12 سوئد

  …تا  9  1- 5  - - 20-25 3 33 11  2 24 بلغارستان
  …تا  3  1  - - 28 - 27 17  3 25 روسيه

  -  5  - - 14 1 41 12  2 25 يوگوسالوي
  …تا  2  -  - - 13 5 28 9  5 38 استوني
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در آمريكا با مسيحيت در اروپا و خاورميانه متفاوت مي باشد. خاورميانه پايگاه اوليه  مسائل مسيحيت
مسيحيت و يهوديت و اسالم مي باشد، پس از خاورميانه، اروپا پايگاه ثانويه مسيحيت بوده و آمريكا 
ا مركز مسيحيان مختلف از كشورهاي مختلف مي باشد و لذا مسيحيان اروپائي داراي تقسيم بندي ب

ثبات تر مي باشد. اما جديداً و با ظهور ماركسيسم و انقالب صنعتي و نيز انقالب كبير فرانسه، و تحوالت 
جديد در اقتصاد و توسعه كشورها عقايد نيز دچار تغييراتي شدند و گفته مي شود كه كشورهاي داراي 

پيشرفته تر از مذهب پرئتستان پيشرفته تر از كشورهاي كاتوليك مذهب و كاتوليك مذهب ها 
كشورهاي ارتدكس مي باشند، از طرفي تحوالت سياسي، نظامي توسط اسپانيا و انگليس باعث 
مهاجرتهائي به انگلستان و بالعكس شده و ضرائب آماري مذاهب را تغيير داده، انگليسيها داراي 

قالب اسالمي مسلمانان بيشتر و در هند گسترش مسيحيت مشاهده مي شود كه در قرن قبل رخ داد. ان
  ايران نيز تغيياتي در آمار مسلمانان در آمريكا، اروپا و استراليا داده است.

چند نمونه كشور جهت بررسي هاي بيشتر آماري انتخاب شده است كه نوع تحوالت را بعنوان 
  كشورهاي نمونه بررسي نمائيم.

  
  كشور ايرلند

مي باشند يا سياستمداران آمريكائي اكثراً ميليون نفر، اكثر مسيحيان معتقد كاتوليك  6/3جمعيت 
(در سال 15تا  45(هزار زن) در سنين  1,000مهاجران ايرلندي مي باشند نرخ سقط جنين براي هر 

زن ايرلندي به بريتانيا جهت سقط  9,000) بوده اند، براساس آمار سازمان ملل هر ساله 96-1995
 9/5درصد مي باشد و حسب گزارش ديگر  8-9جنين مي روند، حسب يك گزارش نرخ سقط جنين 

 4درصد كه نرخ باالئي مي باشند (با بررسي سن حاملگي و سقط جنين) نرخ اديان بصورت واقعي تر 
 2درصد متحدد،  4درصد دايت،  15درصد پسود و آئين ها،  2درصد ضد دين ها،  8درصد بدون دين، 
درصد كاتوليك  33- 47دوكرسين مي اشد و درصد سو 4-18درصد نئودوك يورو،  14درصد پروتستان، 

  مي باشند.
)، بدون دين 21آمارهاي جديدتر حاكي از تركيب جمعيت مذاهب بشرح ذيل مي باشد (ابتداي قرن 

درصد  1درصد دايت هاي مسيحي،  10درصد دايست،  15درصد بي دين،  5/3درصد ضد دين،  5/1
  درصد پروتستان  2درصد كاتوليك،  44ن، سودوكريسيدرصد  4درصد نئودوخبورو،  18سودوآنيت، 

  در ميان كشورهاي پيشرفته از مذهبي ترين كشورهاي جهان بهمراه ايتاليا مي باشد.
  

  كشور ايسلند:
درصد  8درصد بدون دين  6درصد لوتري) آمار جديد در اين كشور  93هزار ساكن ( 275تعداد پرسنل 

درصد  17روك و ودرصد نئ 19صد متحدد و در 8درصد سودوتنيت،  8درصد دايت،  17ضد دين، 
  درصد پروتستان 16سودوكرسين و 
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  كشور ايتاليا

از لحاظ مذهبي اين كشور در شرايط شديد مسائل مذهبي و جنگ بين نظام اجتماعي قديم و جديد 
قرار دارد بخصوص كه يك جريان مهاجرتي ايتاليائي ها به آمريكائي ها وجود دارد كه طبعاً ايجاد 

  ت بسياري را مي نمايد و لذا مسائل تجدد در آمارها بسيار نفر دارند و نقشهاي تعيين كننده دارند.تحوال
درصد مسلمان  1درصد پروتستان،  1درصد كاتوليك،  83- 93ميليون نفر  5/57جمعيت ايتاليا حدود 

دمان كاتوليك و درصد ايتاليائي ها طبق اظهار خ 88آمارهاي مربوط به يك دهه قبل نمايانگرائيست كه 
درصد كليسا روندگان  59درصد ديگر با فقدان كليسا روبرو هستند.  5درصد ديگر هويت مالي و  2

درصد يك وضعيت خاص براي خداوند معتقدند  90درصد ديگر ماهانه ميباشد.  45-45هفته اي يكبار، 
ز مي باشند. حسب درصد معتقد به دستاخي 58درصد به پس و پدر و روح القدس مي باشند.  70كه 

درصد نامه به زبان خود مي گويند كه ايتاليائيها خود مي  91- 4/91يك گزارش گفته مي شود كه 
درصد معتقدند ه  5/81درصد بدون عقيده، حدود  5/6درصد پسر و  1/2گويند كه كاتوليك هستند 
ري متفاوت درصد نظ 19درصد معتقد به زندگي اخروي هستند،  1/68مسيج فرزند خداوند است، 

درصد به روز  63درصد ماهانه.  39-8درصدبطور هفتگي به كليسا مي روند و  5/24ديگري دارند. 
درصد بدون  1درصد موافق و  27درصد ايتاليا عكس هاي منافي عقب را مضر،  41رستاخيز معتقدند. 

ج هاي هم جنس درصد ناموافق مي باشد. براي هم چنين بازي نيز ازدوا 19درصد مخالف،  10عقيده، 
قانون سقط  1978درصد بدون جواب، در مورد قانون  11درصد موافق،  39درصد مخالف؛  50نژادان 
 20درصد مي گويند قانون خوب اما نياز به اصالحيه دارد،  34درصد معتقد خوبي قانون،  42جنين، 

  درصد معتقدند ه قانون بسيار بدي است.
نفر، اين نتايج را ارائه داده است  3600حسب مذاكره با  (Arvenire)يكي از روزنامه هاي ايتاليائي 

  درصد معتقد به ساير اديان مي باشد. 5/6درصد ساير مذاهب و  1/2درصد كاتوليك،  4/91
درصد  1/8در ميان كاتوليك ها نيز عقايد مختلفي در مسائل وجود دارد، قبالً حسب يك گزارش ديگر 

درصد معتقد به روز  68درصد از  2/62كه عيسي پسر خداست، درصد معتقد به اين  4/74جمعيت، 
درصد جمعيت  5/32درصد از  7/29درصد معتقد به ستاره بيني و طالع بيني مي باشد.  6/24قيامت، 

درصد  6/11درصد به چشم زخم،  6/34درصد به قيامت معتقدند.  4/17درصد از  19معتقد به مبداء و 
  درصد به دعاي روز يكشنبه معتقدند. 5/24ي ها بيشتر از ميانگين اروپائيها به افسانه مي باشند. ايتاليائ

 2درصد ضد دين،  10درصد بودند.  7 37-27درصد آمارهاي جديد در ايتاليا  1/21ميزان سقط جنين 
درصد  12درصد نبود  خود رو  23درصد دايست مسيحي،  11درصد كدائيست،  8درصد سودوائيت، 

  درصد  2ستان درصد پروت 1مسلمان 
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درصد  5/1درصد ضد دين،  5درصد بي دين،  5/4عبارت است از  21آمارهاي سال ورود به قرن 
 42درصد سودوكريسين،  4درصد بئودوبوخور،  5/3درصد متجدد،  10درصد اسيت،  28سودواميست، 
  درصد كاتوليك

  
  چنگال كمونيست)بوسني هرزگوين (نمونه كشور متالشي شده از يوگوسالوي و گريخته از 

  ميليون نفر 5/4ساكنين 
  درصد كاتوليك كروات و ساير... 17درصد صريهاي ارتدوكس،  31-17درصد،  44- 60مسلمانان 

درصد مسيحيان و مسلمانان  5درصد دايس،  28درصد ضد دين،  7درصد بي دين،  14آمار جديد : 
  درصد كاتوليك 4رنودوكس، درصد ا 6درصد مسلمان مؤمن،  14درصد نئودوخورو،  25دايستي، 

 5/2بي دين،  12نمايانگر كاهش ضد دينان و كاهش بي دينان و نيز وجود  2000آمارهاي جديد سال 
 5درصد ارتدكس،  9درصد مسلمان،  19درصد نئودوخبواد،  20درصد دايت،  35درصد ضد دين، 

  درصد كاتوليك و ... مي باشد.
  

  اد شده و دچار تحوالت ديني شده است)لهستان (نمونه يك كشور كمونيستي كه آز
  ميليون نفر 39تا  7/38جمعيت 

  درصد كاتوليك 91حدود 
درصد  56امكان مباحثه ديني يك آمار گرفته شد كه نظريات آماري بشرح ذيل بدست آمده است 

درصد نميدانم. در خصوص حكم اعالم در اين كشور، اعتقادات بشرح  6درصد نه،  38معتقدند كه آري، 
  يل است.ذ

درصد  5/42درصد بله،  48درصد نه، ... در خصوص سقط جنين، اگر زن باردار باشد  22درصد بله،  70
درصد نه،  5/33درصد بله،  55نه، در خصوص سقط جنين اگر مسائل اقتصادي و فقر وجود داشته باشد 

ص امكان خودكشي درصد نه. در خصو 5/54درصد بله،  35بدون دليل كه نبايد زنان سقط جين كنند، 
  درصد نه 5/32درصد بله  56اجباري مريضها 

 5/20؛ 1به  4، چپ 10به  1در خصوص انتساب به جناح هاي چپ و راست چپ به راست به مقياس 
  درصد  5/14با  8به  10درصد،  53؛ 5به  7درصد، ميانه 

 7/0تا  5/1مستقل، بين درصد مسيحيان  5/87در مورد عقيده به نزديك بودن عقايد به كاتوليك، 
  درصد نميدانم. 5/16درصد نه،  5/24درصد بله،  8/58درصد يهوا، در خصوص زندگي بعد از مرگ. 

درصد  5/0درصد ضد مذهب،  1درصد بي دين،  2آمارهاي جديد مذاهب در لهستان حاكي از وجود 
اشد. كه حسب آماري درصد كاتوليك مي ب 50درصد نئودوجنورد و  20درصد داليست،  26سودوئيست، 

  درصد كاتوليك لهستان نيز از لحاظ صنعتي جزء كشورهاي كم توسعه مي باشد. 50و بدليل وجود 
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  مالت نمونه يك كشور كوچك
تعميراتي بشرح ذيل داشته  2000درصد كاتوليك بوده كه در سال  92هزار داراي  375مقدار جمعيت 

 5/10درصد دائيست مسيحي،  5رصد دائيست، د 16درصد ضد دين،  5/0درصد بي دين،  5/0است 
  درصد كاتوليك مي باشد. 67درصد نئودوجنورد و 

  
  قبرس نمونه كشوري با همسايگي يك كشور مسلمان (تركيه)

  با همسايگي يك كشور مسلمان (تركيه) دارند و كشور يونان (كشور باستاني) و مورد عالقه ايرانيان
  هزار نفر 740تعداد جمعيت 

درصد مسلمان (قسمت شمالي و نزديك  19ارتدكس يوناني، (در قسمتهاي جنوبي و يوناني) درصد  80
تركيه)، مسئله مذهب عامل درگيريهاي بسياري را بين مسلمانان و مسيحيان در اين كشور بوجود آورد 
و آخرين رهبر مذهبي اين كشور اسقف، مكاريوس، (مسيحي) بود كه شكست خورد و اكنون تغيير يافته 

  است.
پس از جنگ داخلي،  1573هزار ترك با فاميل خود به قبرس آمدند در سال  20در قرن نهم، حدود 

  كشور به دو دسته يوناني و ترك نشين تقسيم شد.
درصد  15درصد سودوئيست،  1درصد ضد دين،  4درصد بي دين،  5آمارهاي جديد حاكي از وجود 

  ارتدكس.درصد  45- 50درصد نئوودو خوبور،  25-30ايت، 
  

  سويس نمونه كشور بيطرف سياسي و نمونه كشور توسعه يافته صنعتي
  ميليون نفر 7جمعيت حدود 

قرن طول مي كشد تا جمعيتش دوبرابر شود و از كشورهاي پيشرفته كاتوليك مي  6اين كشور حدود 
ساير درصد  7/0درصد مسلمان،  7/2درصد پروتستان،  40-3/44درصد كاتوليك،  46-6/47باشد 

درصد دايت،  17درصد ضد مذهب،  20درصد بي دين،  1حاكي از وجود  2000مذاهب و آمارهاي سال 
 6درصد پروتستان،  7درصد كاتوليك،  9درصد نبودوجنورو،  26درصد سودائيت،  5درصد متجدد،  5

پسر  درصد معتقد نيسيتند كه عيسي 72درصد مسلمان و ... در يك آمار ديگر  4درصد سودوكريسين، 
درصد مسيحي  7درصد طرفدار دموكراسي، حقوق بشر، دانستيم بدون اعتقاب به آخرت  51خداست، و 

درصد معتقد به مسيحيت ستيكرديت، با عيسي و يا دانستيم، تا غير معتقد به روح و تناسخ  25معتقد، 
  مي باشد.درصد  3/13درصد مردم گرا مي باشد. نرخ سقط جنين  4درصد غير مذهبي،  12مي باشد 
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  روماني، كشور نيمه كمونيست نيمه آمريكائي كه فعالً سوسياليست مي باشد
  ميليون نفر 6/22جمعيت 

نشان  1998درصد كاتوليك، آمارهاي سال  7-10درصد پروتستان،  4درصد ارتدكس روماني،  87-80
درصد  14يك، درصد كاتول 6درصد پروتستان،  8درصد مسلمان،  1درصد ارتدكس،  5/69مي دهد كه 

درصد هفتگي به  20نشان مي دهد كه  1997مربوط به دانشگاه ميشيگان در سال  بي دين اطالعات
درصد مذهب را براي زندگي مهم مي دانند  50كليسا مي روند دانشگاه بخارست نشان مي دهد كه 

 5/7درصد ميگويند مهم نيست، در خصوص خوشبختي  12درصد مي گويند مهم بي تفاوت  5/34
  درصد غير خوشحال 6درصد نه چندان،  37درصد بي نظر،  47درصد خوشحال، 

 5/6درصد ارتدكس رومي،  3/84درصد نه،  2سئوال بعد مربوط مي شوند به تعلقات كليساي بخصوص 
 5/20درصد خدمات هفتگي مذهبي،  24درصد پروتستان در اين مورد  5درصد كاتوليك كليسائي، 

  درصد ماهانه
  درصد بله 97در خصوص وجوب مسائل مذهبي در توليد، ازدواج و مرگ مي گوئيم ه سئوال بعد 

  درصد اظهار بي ديني مي كنند. 1درصد نه،  5/12درصد بله،  83سئوال ديگر آيا شما مذهبي هستيد؟ 
  درصد نمي دانند. 2درصد نه،  5/1درصد معتقد به خدا،  5/96در خصوص اعتقاد به خداوند 

  درصد نه 24درصد نه و  28درصد بله،  48س از مرگ در خصوص اعتقاد پ
درصد بله و  5/60درصد نه، در خصوص بهشت  14درصد و  47درصد بله و  39در خصوص جهنم، 

  درصد نه. 5/15درصد نمي دانم و  5/23
درصد نه، درخصوص اعتقادات ديگر معتقدان به  5/7نمي دانم،  5/13درصد بله،  5/79در خصوص گناه، 

  درصد، 5/52درصد، كشتن به مهرباني  5/24درصد سقط جنين، طالق  27درصد،  79بازي هم جنس 
درصد  10درصد سه بچه،  16درصد دو بچه،  5/58درصد يك بچه،  6معتقدان به تعدد بچه معتقدند به 

  چهار بچه
  مردود. درصد 41درصد بستگي دارد،  16درصد بله،  5/38معتقدان به بچه دار شدن اما نه لزوماً شوهر 

  درصد بستگي دارد، 52درصد تاييد،  32سقط جنين براي زنان بدون شوهر 
 5/9) 1به  4درصد نه، تمايل به چپ و راست ( 5/38درصد بله،  5/45سقط جنين براي زنان با شوهر 

ردصد، آيا كليسا نقش مهمي در زندگي شما دارد  5/10) درصد 8به  10درصد، ( 5/42) 5به  7درصد (
  درصد. 5/2درصد نه مخالب  15درصد ممتنع،  5/36د بله درص 5/45

 86درصد ماهانه، اعتماد به كليساي روماني  24درصد هفتگي،  23طبق يك گزارش روندگان به كليسا 
  درصد طرفداران

  12درصد دعا كنندگان بله،  85در خصوص استجابت دعا، 
  درصد جمعيت 55درصد بله، معتقدان به بهشت  43زندگي دوباره 

  هزار بچه 440درصد يا  63ميزان سقط جنين 
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مسيحيان دايت،  5/11درصد دائيت،  5/41درصد ضد دين ها،  2درصد بي دين،  5/1آمارهاي جديد 
درصد ارتدكس و آمار  22درصد (مجاري)  2درصد، كاتوليك  5/1درصد نئودوجنورد، پروتستان  18

   21برگشت قرن به قرن 
درصد  1درصد مسيحيان دايست،  10درصد دايست،  32رصد، د 4درصد، ضد دين  5/2بي دين 

  درصد ارتدكس 30درصد كاتوليك،  3درصد پروتستان،  1درصد نئودوجنود،  17مودوئيست، 
  

  لتوني كشور تازه استقالل يافته (كمونيست سابق)
  ميليون نفر 7/3تعداد جمعيت 

درصد،  8درصد، متجدد  16نئودوجنور درصد،  1درصد، پروتستان  1درصد، ارتدكس  24كاتوليك 
 5/41درصد، نرخ سقط جنين  18درصد و بي دين  18درصد، ضد دين  20درصد، دايت  3سودوئيت 

  درصد
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  شيطان پرستان              فرق    پروتستان    
  فقط خداپرستان                سفيد  كاتوليك
  وحدت وجودي ها              نژاد          ارتدكس
  بي خدائي ها                سفيد  بابتيست

  ساير  ساير         مسيحيت  زرد   رنگ   ادونتيست
  هترودكس              سياه  پوست  هلونيست

 Deism                سرخ   پنكاستلين

  ميزراهي    آسيا    ارمني
             اشكنازي سامي  قاره    اروپا  آسوري

  نژاد    آريائي (سفيد)               نژاد و       سفاردي    آفريقا  فومن    
  ايران        زرتشتي           يهود قوميت   اقيانوسيه  پانتئيزم
  منطقه   هند                ارتدكس       آمريكا  دوخوبر

  ساير                  فرق     اسرائيلي        زبان      سينكرتيسم
  ايران (كشور)  مشحينيه                 ماسوتيك            دايزم
  نژاد سفيد              ساير           شمالي و مركزي روسيه

  منطقه  (كل) آمريكاي شمالي 
  جغرافيائي         وبي نجو 

            آسياي حاشيه 
  اسالم                     در اقيانوس ها

             آفريقا
          (كل) اروپا

  فرق     رنگ پوست     نژاد        منطقه جغرافيائي   زبان
  هندوها

    بودا      
  قاره               الئوتوسه

  برهما
  كنفوسيوس 

  مذاهب        سيك ها
  آسيايي           كارما
  آواتار

  حيوان پرستان
  شيئ پرستان

  ساير

پراكندگي 
 مذهبي

يكا
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در 
ده 
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  مسيحي            شرقي

  اشكنازي
  بت پرست ها                   ميزراهي    نژاد

  حيوان پرست ها                     سفاردي
  انسان پرست ها                 يهود        ماسونيك

  ساير   اشياء پرست ها                   ارتدوكس   سيك
  فقط خدائيهاي پيغمبر پرست                       ساير

  ال مذهب ها                       
  ضد مذهب ها                       تيجنه

  ساير                   تيجنه    بابي  
  

  اسالم                    
  

  سني             شيعه           
  
  
  
  

ودا
 ب

مانا
ره
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 د
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 3 

مي
اما

 6 
مي

اما
 8 

مي
اما

 

ليه
اعي

سم
 8و  9 ا

مي
اما

 

ري
عش

ي 
 اثن

ون
دوي

 مه

لي
حنب

 

عي
شاف

 

بي
اص
 ن

ان
لوي

 ع
  

شعبات 
 مذهبي



23  

اديان و مذاهب جهان فاكتورهاي مختلفي را در روابط مختلف دارند و تقسيم بنديهاي مختلف را بلحاظ   
  مسائل متنوع دارند ه بشكل ذيل تفسير مي شود.

 عبادات                    

 ايقاثات                  

 عفود              عوض / جوهر  

 قوانين و احكام              گز راز كميت / كيفيت  

 فلسفه مطهرات              جبر / اختيار    

   رسوم عملي      گرايش فلسفي  اشراق/مشاء    

         جهان بيني

 شناخت جهان

 
 
 
 
 

 عصر نوح   

 روند تاريخي/       اسماعيل   محمد

 مبشر اديان              جغرافيائي       ابراهيم      موسي

 اسحق  عيسي

       شرقي      ابراهيمي  تفاسير آماري        /قاره اقيانوسيهU.S    آسيا

 خاورميانه

 قاره كهن    آفريقا

 اروپا

 ساير          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  اديان
(ابعاد و گستره 

  ها و آمار)

ك اديان
 تفكي

ك كشورها
 تفكي

ك مناطق
 تفكي

 ساختمان جمعيت

 جغرافياي مذهبي

اديان آدم، نوح، 
 ابراهيم (زبور)

 يهود

 مسيحي

 اسالم

 بودا

 برهما

س
 كنفوسيو

ك ها
 سي

 جمع خدائي

 بت پرستان

 بي خداها

 فقط خداها

ك
 ماني

س
 ارتدك

 سفاري

 ميزراهي

 اشكنازي

 ادونيت

 متديست

 بابليست

ك
 كاتولي

 پروتستان

س
 ارتدك

 پنه كاستلين

 آسوري

 ارمني

 حلوئيست
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  چچن             منطقه حجاز، عربستان، شهرهاي مكه و مدينه    ريشه  
  روسيه       مصر                    
  قزاستان       سودان          آسيا (اكثراً مسلمان)         

  ازبكستان       ليبي          آفريقا (اكثراً مسلمان) كشورهاي پوششي     
    تركمنستان       چاد          آلباني          
  مالزي       نيجريه              اروپا         
  اندونزي       منجر    آمريكا    بوسني هرزگوين          
  هند       الجزيره    اروپا  اقليت بزرگ يا كوچك    ساير قاره ها         
  پاكستان       مراكش    نيوزيلند    امامي 12             
  افغانستان       مالي    استراليا    امامي 8        سياه    
  تركيه       موريتالي        اسماعيليه         سفيد    نژاد  
  عراق             فارسي  امامي 3        زرد    
  ايران             تركي  امامي 1        شيعه    
  عربستان سعودي             عربي  علويان     حنبلي ها    مذاهب  
  امارات متحده             اردو  شيحنيه    ناصبي ها  سني  و فرق  
        كويت       زبانهاي جنوب شرقي آسيا      شافعي ها      
  قطر             چيني                
    سوريه             روس            زبان ها  
  سومالي             انگليسي      جوان    توزيع جمعيت  
  اتيوپي         مكه              (هر سني)  
  عمان         مدينه              قرآن       
  اردن         نجف            نهج البالغه       
  كربال            نهج الفضاحه       
  كاظمين        و معابد  صحيفه سجاديه       
  سامرا      مراكز مذهبي       اصول كافي  كتب مهم       
  مشهد      سلطنتي         صحيح بخاري      
  قم      خليفه بستن       صحيح نيشابوري      
  ري      سياسي  جمهوري       صحيح ...      
    ساير              ساير  

اسالم

شمال ايران
 

همسايگان شرقي و غر
بي و جنوبي ايران

 



25  

  
  
  
  
  
  

      
      

  درصد Zen 3/0بودائي                   پروتستان
  درصد 3/0بودائي تراوادا                    مؤمن    
  درصد 3/0بودائي تبتي بودائي              مسيحي    ارتدكس    
  درصد 3/0ساير  درصد  7/0      درصد 4/78    ساير    
  درصد 7/0رفوريست                       

  درصد 5/0محافظه كار               نامشخص  2/ 4عرفاي منكر خدا 
  درصد 3/0ارتدكس   يهودي                درصد 1/16             كافر  
    درصد 3/0 ساير  درصد 7/1                      
    

  درصد 8/0عدم معرفي 
  

  درصد 4/0 هندو                شيعه    
  درصد 6/0مسلمان   سني    
  وابستهغير   ساير        درصد 7/0يونيسرين   ساير    

  
  
  
  
  
  
  
  

تازه دين ها 
4/0

 

اديان بومي آمريكا 
3/0

 

اديان
3/0

درصد
 

مذاهب
2/1

درصد
 

ص
 مذهبي نامشخ

 عدم دخالت در مذهب

 
توزيع مذهبي 

جمعيت 
 آمريكا
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  درصد 8/8- 1/9ساير           درصد 53مسلمانان     
    

  
  
  
  
  

  درصد 29-31مسيحيت           درصد 6-7هندو     
  
  
  
  

  درصد 68بقيه           درصد 15مسلمانان     
  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد 13مسيحيان           درصد  3هندوها     
  
  
  
  

 آمار مذاهب
 طبق يك گزارش

 

آمار پيروان 
مذاهب طبق 
 گزارش ديگر
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  مذهب مايا
مذهب مايا در مناطق مكزيك، گوآتماال، مليز، چياپاسن و غرب هند و راس يك منطقه است كه در آن 

ومايائي، هماهنگي و فرهنگ، آداب و رسوم، مذاهب بناكال داراي همزيستي مسالمت آميز و با غرور 
تركيب فرهنگها با تحوالت ماياني و بعدها با آداب مسيحيت روبرو بوده است ه بهرصورت مذهب سنتي 

 200-900شامل موارد فرهنگ اسپانيائي و عصر كالسيك ( �مسوآمريكن�ها يا با تغييرات در مذهب 
  ميالدي) بوجود آمده است.

سال با ساير مذاهب  2000ي مذهب موجود ماياها براي يك سري تحقيقات نشان مي دهد كه پديده ها
سال نشان مي دهد كه نگاره ها با بعضي از فرهنگ هاي مكزيكي/آمريكائي  500تفاوت دارد در مدت 

تفاوت هاي نشان داده است قبل از گسترش مسيحيت يك سري فرهنگ هاي پادشاهيهاي بومي تفاوت 
  فرهنگي نشان مي دهد.
، ماياها در معابد مرتفع و پله اي شكل خود، دختران جوان را سر مي بريدند و طبق يك سري بررسيها

  پله ها را خون آلود مي ساختند و اين دختران قرباني خدايان مي شدند.
  

  منابع مذهبي/فرهنگي ماياها
يك سري بررسيها نشان مي دهد كه در آنجا يك طبقه بندي مذهبي ر رده بندي روحانيان و پيروان 

جود داشته است بعضي از بررسيها يك سري شواهد غير مذهبي بچشم مي خورد كه در آن مايا و
گويندگان داستانهاي مذهبي داراي مقام باالئي بوده اند اوالً منابع اوليه قبل از اشغال اسپاني ها، سه نوع 

يه، مانند مبالغ طبقه بندي در مدارك نشان ميدهد كه منابع اوليه نمي باشد. منابع ثانويه از اشغال اول
Popol Vuh مانند كتابهاي ،CHILAM BALAM .باشد  

منابعديگر اطالعات  LAS CASASو  LANDAو منابع ديگر، رفتار اسپانيائي مĤب وجود دارد مانند 
  يك قرن اخير است كه بصورت تعادل ارائه گرديده است.

  كتابهاي تاريخي و غير تاريخي مي باشد. بنابراين مدارك از منابع، اسپانيهاي اوليه، و ثانويه، فرهنگ ها،
  

  مراسم مذهبي
، يا مذاهب فرهنگي و رفتاري مي باشد، كه در مقابل COSTUMBERمراسم مذهبي، ماياها به 

مسيحيت كاتوليك سنتي رومي مي باشد، تا حدود زيادي، مجموعه مذهبي ماياها، بومي و مربوط به 
  مي باشد. JMENو رسوم  YUCATECدهده 
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  زمان و مكان
رسوم امروزه ماياها سنتي است كه به رهبري دوراني كاتوليك مي باشد. قبالً مراسم پيچيده انجام مي 
شد. با تقويم هاي مختلف و از طريق معابد و سكوهائي كه در آن مناطق ديده مي شد. با توجه به گاه 

نها در غارها و بعضي ديگر در شمارهاي مختلف، كه با تركيب خاص از ماه و سال بود. كه برخي از آ
YUCATAN  روز بوده است كه سر هر سال  260انجام مي شد يكي از تقويم ها، نمايشگر سال با

ماه بوده است سال جديد، مربوط مي شود به پادشاهي  18جشن نوروزي مي گرفتند. كه داراي 
YUCATEC  انجام مي پذيرفت.از ماني ها بوسيله منطقه حكومتي كه قبالً با حكومت هاي پتن  

  
  نحوه تعليم و تربيت ديني و موعظه

انجام مراسم ماياها براساس وظايف مذهبي خود مردم با طبقه بندي تشكيالتي و وظايف فردي پيروان و 
قرباني كردن براي نياكان خود مي بود. گروههاي عملي يا گل خانه. در بسياري از اماكن با نظم برادرانه 

) و مؤسسات، CARGOعي و كه با طبقه بندي مذهبي افراد انجام شود (سيستم كاتوليكي يا دسته جم
يك نقش مهم در ارائه مذهب فرهنگ اسپانيائي هاي اوليه انجام مي شد. در گذشته شريعت ها و روز 
نگهداران فعال بودند، كه با دقت اين روز شماري انجام مي شود و عملكرد و بسياري از روحانيان بومي با 

  سيار بود و نشان مي دهد كه همراه با جادو بوده است.دقت ب
حسب تصاوير اوليه، ماياها براساس گزارشات اوليه اسپانيائي هاي همكار، گرفته شده است. (لذا براي 

LASCASAS, YUCATIN  ،و ساير نسبت هاي سرزمين بزرگ گوآتماالئي و عادات طبقات باال
  شامل يادگرفتن، تاريخ و اطالعات ارثي مي باشد.

ميالدي، آموزش روحاني حسب طبقه بندي انجام مي شد و مقامات از باال به  1500در حدود سال 
رائه مي شد. طبقه بندي پايين در مراكز و پائين ترها در دهكده ها و كتابها از مقامات باالتر ا

PURCHEAN  در دو نوع شاخص(TOHI , GUCUMATZ)  توسط روحانيان مربوط به خود
  تعليم مي شد.

و يك روحاني چند وظيفه مخصوص به خود كه شامل انجام مراسم مذهبي و ديگري اداره مراكز مذهبي 
كنندگان مردم  ، ستاره شناسان، قربانيCHILAMو روحانيان  KATUNبود. مانند روحانيون 

(NACOM)  بود. تمام مراحل و طبقات و وابستگي روحانيون آنها، بصورت واضح داراي مقام و مرنيت
  و افتخار بود.

قابل توجه و دقت است كه تعداي مراجع به روحانيت كالسيك ماياها، داراي اشكال مختلف اسطوره ها 
بوده است، كه در آن قرباني انسانها دانند  و مجسمه هاي و موشه ها و كتابهاي خواندني است، كه رسمي

  آنچه كه در دادگاهها انجام مي شد بوده است.
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  خالص بودن
براي رسيدن به خلوص  و زهد و تقوي، يك سري روزه گيرها، انجام امور جنسي و اعترافات و شواهد 

يطان شواهدي مانند جن گيري و روح ش YUCATANتقوي و زهد  16عبادي مي ب اشد. در قرن 
بوده كه در مراحل عبادي نشان داده مي شده. مراسم خونريزي نيز يك ياز مراحل زهد و تقوي بوده 

  است.
  

  قرباني كردن و ارائه قربانيان
خدمات و بازسازي مذهب (قراردادها، و ايجاب وفيولها) با ساير جهان و انتخاب ها و موفقيت ها، ارائه 

نهادي (مانند غذا، گل، صبح ها) با مقرات و اطاعت ها داراي تنظيم و نسبت داده يراد و مسائل پيش
  ”YUCATEC-CHAAC“شرايط مي باشد مانند نمونه غذاي تهيه شده، براي باران در مراسم 

اشكال قرباني ممكن است در موارد داراي (تا حدودي) تفاوت قابل مالحظه باشد. در موارد قبل از 
حيوانات كوچك، مانند بوقلمون، گوشت آهو و ماهي مي بشود) اما در  اسپانيائيها، معموالً قربانيها، شامل

مواقع استثنائي (مانند مواقع مراسم سلطنتي، مراسم بيماري فرمانددهان و كفن و دفن افراد سلطنتي، 
نيز شامل مردم نيز مي شد)، قرباني كردن و حالت عمومي داشت اما شكل انسان شناسي و نقش گذاري 

شكال و مراسم ماياها (در ماياها استثناء نمي باشد). فصول خونريزي بوسيله افراد كردن، مشخصات ا
مقام باال و اعضاء و قابل سلطنتي برگزار مي شد كه در آن با قطع زبان، آلت جنسي و با وسايل و چاقوي 

  تيز همراه بود.
  

  دعا كنندگان
تقريباً تمام دعا كنندگان بطور يكسان دعا و قرباني مي كنند. بطوريكه نام ها و مقدسين و چهره ها و 
صحنه هاي دير بر ميگردد به تاريخ و اسطوره ها كه در آن كوهها بطور مشخص نشان شده اند، آنها 

دارد. طبق توشته داراي يك پندار براي دميده و نحوه عملكرد خود دارند كه در متون گذشتگان وجود 
مي باشد و با توجه به ساختار اسطوره هاي  QUICHEهاي اروپائيها دعا كنندگان در گذشته، بصورت 

POPOL VUH  مي باشد، بعضي جوامع ماياها در شمال غرب اين سرزمين داراي يك گروه مخصوص
  از دعاكنندگان مي باشند.

  
  الهيات و اعتقادات

بادات مكزيكي آمريكائي مي باشد كه توسط ماياها انجام مي گردد كه عبادات نمونه اي از الهيات و ع
بصورت رقص، توپ بازي و مراحل مختلف ديگر بود و نوعي تئاتر داشتند (نوعي از آن در شهر سن 

سمبل هاي اثر گذاري  GEERTZ، شاه و تئاتر DUITEدياگو ايالت كاليفرنيا وجود دارد). جامعه 
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ي مختلف بازارن نيز بهمين ترتيب ملكه و پادشاه نيز مي تواند در خصوص هستند نگاره ها و ماسك ها
البته االيل اين كارها مشخص نمي باشد  TONSURED MAIZE GODتظاهر اثرگذار باشد مانند 

  يا چهره هاي جديد آن و يا .. شاهد هم ... كه در اصول اثرگذار بوده اند.
  

  گسترگي تشريفات مذهبي
از عوامل موجود مراسم مذهبي قبل از اسپانيول ه (متجاوزين به آمريكاي جنوبي)، كه تا حدودي مؤخر 

نوشته شد) و كه مراسم  1566در امپراطوري ماني مي باشد (كه در سال  YUCAANمي باشد مراسم 
  ست. برخورد داشته ا LANDAمذهبي آنها، مانند عبادات كشاورزي و بزرگداشت پادشاه، بندرت با 

  
  تقويم

و هر اتفاقي  BEARERSروز بوده كه به سال باروزي مرسوم  365در سرزمين بزرگ ماياها، دوره سال 
داراي عبادت مخصوص بوده است كه در كوهها برگزار مي شده است (يكي از چهار) تقويم مراسم شامل 

رتشتيان، در يزد قديم يك پنجه (پنج روز) است كه در آخر هر سال برگزار مي شود (پنجه در مذهب ز
روز مي باشد، موجب تنظيم سال  29روز و آخر سال كه  31ماه اول سال كه  6مرسوم بوده و بجاي 

برگزار مي شود. در قرن  14و مراسم سال جدي (به تعداد  UAYEBروزه مي شده و مي شود) و  365
ورهاي متعدد و وجود شروع گرديده است كه گفته مي شود در كش LADANاين موضوعات بوسيله  16

بوده كه هر كدام از مراسم داراي روحاني  (KATUNS)ساله  20داشته است. آنها داراي يك مقطع 
  مي باشد كه به آنها نيز احترام يم گذاشته اند (AVENDANO)مخصوص به خود 

  
  چرخش زندگي

باشد، كه به ، يكي از مراسم مي LANDAدوره عمر (گذر عمر) داراي مراحل مختلف بوده، اجزاء 
 يا تولد مجدد) SIHILپسر و دختر منجر مي شود ( 4عروسي 

  
  بهداشت 

(RITUAL OF THE BACABS)  مراسم باكابز، اصلي ترين مراسمYUCATEC  مي باشد كه
مي باشد كه در گوشه  (BACABS)حامل كره زمين و آسمان  4درخت و  4براساس آن دنيا براساس 

  ا امراض و عوامل آنها مي باشد.آن فصول، مي باشد كه در جنگ ب
  
  

  هوا و كشاورزي
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تغييرات هوا با نگاه مثبت و منفي يكي از مراسم مي باشد به آينده مربوط مي شود قبل از بوجود آمدن 
و مراسم دعاي باران وت كه در مناطق ماياها وجود دارد. و ساير مراسم  (KANJOBALES)فصول و 

  الهي داراي بعد وسيع و نماي اجتماعي مي باشد.
مراسم پيشرفت و باروري كشاورزي، باروري، ذرت و بالل و حيوانات نيز برگزار مي گردد كه اين مسائل 

  توضيح داده شده است. (RAFAEL GIRARD)در 
 

  سم مذهبيفسيوال هاد مرا
ماهه بشكل خود كه مربوط مي شود به مراسم مختلف گروهي شامل ماهي گيري،  18فستيوال مراسم 

شكار خوك، نگرانيها، كاكائو، گياهان شفابخش، عسل و زنبور عسل مراسمي براي قهرمان 
KUKULCAN  پديد آورنده امپراطوريYUCATEC .مي باشد  

  
  محدوده ها

سم اجتماعي) داراي ابعاد مختلف مي باشد كه در مراسم براي چاه اي در مراسم عمومي گروهها (مرا
آب، سرزمين نياكان، يا تخت و تاج مقدس مي باشد كه برگزار كنندگان آن سرهاي خود را به سوي 

  آسمان و خداي زمين مي گيرند (بشكل دعا كنندگان)
  

  امپراطوري
ت وسيعي در دست نمي باشد، اما چيزهائي در خصوص وظيفه پادشاهان و يا ملكه ها در مراسم اطاالع

در محل حكومت، وجود دارد كه پادشاهان نه تنها مراسم مخصوص  YUCATECدر خصوص امپراطور 
به خود داشته اند، بلكه در مراسم عمومي شركت داشته و خود نيز نقش ايفاد مي نمايند در يكي از اين 

درخت زندگي ستايش مي گردد. و  3سال) كه در آن روز/ 360مراسم و برگزاري سال نود در درباريان (
  مراسم مذهبي باران و خدايان روشنائي، برگزار مي كردند و مورد تمجيد پادشاهان قرار مي گرفتند.
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  علوم مربوط به روز قيامت و تقدير
  آيات و تقويم ها

تقويم و روزشماري مذهبي، مربوط به اشخاص برگزيده مي باشد كه بيشتر در سرزمين گوآتماال ديده 
روز مخصوص سال را پاسداري و  20مي شود و افراد بخصوص مي بايست روزهاي مذهبي بخصوص 

نيز  QUIRIGUAو  COPANشمارش كنند و روزها را شمارش كنند كه بخصوص در امپراطوري 
ديده مي شود، سالها و روزهاي محصوالت و خداوندگان آنها وجود دارد و گاه شماري يك شغل مقدس 

روز وجود دارد كه به  260بحساب مي آيد در فرهنگ مايائي مكزيكي / آمريكائيها يك تقويم 
TZALKIN  معروف است. در فرهنگ عمويمYUCATEC  حكمائي براي روحانيان(Αhk,in) 
وز شماري وجود دارد. روز شماران در كنار آتش مقدس مراسم برگزار مي كنند. جهت يابي، مربوط به ر

نياكان روزشمارها، مراكز مقدس مايانيا، غارها و بركه هاي مقدس، و خدايان نام بچه ها و روزهاي 
افسانه ازدواج آنها جزء اين مسائل مي باشد. روش هاي الهي شامل رشد دانه ها، آئينه هاي جادوگري و 

  ها و انواع آنهاو اشكال مختلف پرواز پرندگان و سمبل آنها نيز در آن بكار برده مي شود.
  

  ستاره پرستي
از تظاهر ستاره پرستي و يا ستاره شناسي ماياها علوم روحاني مي باشد كه در آن رويدادها و تحوالت 

ورد دقت قرار ميگيرد. و بسيار مهم مربوط به روز جزاء و بهشت و اثرات آن در زندگي دنيوي و اخروي، م
مي باشد نام ستاره ها و نحوه استقرار آنها كسوف و خسوف، ماهها و فعاليت آنها زا جزئيات فرهنگ قبل 
از اسپانيائيها مي باشد كه شامل و طلوع و غروب آفتاب و ماه موعود پاك و فال گيري ها، ماهانه مي 

  ء آنها غير از عوامل بارز فرهنگ ماياها مي باشد.باشد. هستي شناسي، زمين، آسمان و ماورا
اينكه دنيا به شكل كروي و يا مستطيل مي باشد آنها معتقد بودند كه رمين داراي چهار اليه و جهت 
مي باشد كه هر كدام رنگ مخصوص به خود را دارند، درختان، كوهها، خدايان، مزارع كشاورزي ابهاي 

اليه مي  9اليه مي باشد و زمين ه داراي  13تان و آسمان كه داراي شناور مركز توليد محصوالت و درخ
كمتر شناخته شده و در فرهنگ كالسيك ماياها مشخص تر مي  POPOL VUHباشد كه در فرهنگ 

  باشد. و اينكه وابستگي اين دو فرهنگ با يكديگر  ارتباط دارند و داراي يك طرز تلقي مي باشد.
ي مختلف؛ و اليه هاي آنها و اينكه، جهان بر روي افعي و يا اژدها و سمبل در رابطه ستارگان و سياره ها

  افعي ها و سوسمارها و آهوان به اشكال مختلف مي باشد از عوامل فرهنگ آنها بحث مي باشد.
  

  آخرت و هستي شناخت دنيا و آخرت
دي و مربوط به برخورد آسمانها، سيل و طوفان بع KATUNSدر خصوص اصول چرخش سيزدهمين 

جهان، يك جهان شناسي، درماتيك و خداوند روشنائي  5بوجود آمدن جهان آخرت، و درختان 
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(BOLON PZACAB) كوروكوديل زمين ،(ITZAM CABAIN)  و الهه اسمان و زمين
(BACABS)  كه داراي اهميت بسياري در عبادات دارندQUICHEAN POPOL VUH از ،

فته است، اما تمركز بر موفقيتها، سبزهاي اوليه، كه آخرين درخت چيزي نگ 5برخورد زمين و استقرار 
  آنها بوسيله سيل از بين رفته است را معتقد مي باشد.

عموماً بر فرض صحنه، عمل  (AHUA 8 COMKU 4)در عقايد ماياهاي قديمي، تاريخ روز قيامت 
ها از طريق اشكالي كه خلقت مي باشد. مخصوصاً مجزا از ارتباط اسطوره هاي خداي زايش و پرورش مايا

) چند نمود … QUIRIGUAخداي موازي مي باشد. كه اين مفاهيم بصورت اتفاقات (در  2بصورت 
 3خدائي، در جهان زيري و مقهوم  7مي باشند، كه بنظر ميرسد كه در درون و تفسير (بين معتقدان 

  سنگ مقدس مي باشد كه به كوره آتش و معروف مي باشد).
  

  همبستگيروح و پايه هاي 
شور در آداب و رسوم ماياها اعتياد به زيست با افراد با روحهاي مختلف، مي باشد كه معموالً شروعشده 
در مواد مختلف و نا مناسب بوده (مانند سايه، نفس، خون، استخوان) وفقدان همر كدام باعث بيماري 

كالسيك ماياها، به روح  مخصوص ارثي مانند از دست دادن روح و يا  پرواز آن مي شود و در ستون
معروف است، بيش از اين در رابطه با پايه هاي مشترك، كه حيوانات يا ساير پديده ها مي باشد (نور، 
ستاره دنباله دار) مرتبط با افراد بوده و از آنها حمايت مي كند كه در بعضي موارد (مرتبط با د/گري 

بزرگي در فرهنگي ماياها مربوط به نحني و  سياه) است ه مي تواند به تغييرات اصولي منجر شود.
معروف  WAYOBگسترش يك چنين روحي مي باشد كه معموالً تحت تأثير، طبيعت است كه به 

  است كه مي تواند تفكيك گردد بوسيله طبقه بندي نام ها، كه دريان آنها ستاره ها نيز وجود دارند.
  

  بهشت و سرزمين بعد از مرگ
اسپانيائي، ممكن است يك مفهوم متحد در خصوص زندگي بعد از مرگ در در گذشته پيش گامان 

معتقده  VERAPAZ XBALANQUEاز  POKOMANفرهنگ ماياها پيدا شده در ميان ماياهاي
مانند آنچه كه  (XIBALBA)به مرگ بهمراه شاه مي باشد كه يك زندگي بدون گناه را در دنياي ديگر 

، يك مفهوم مضاعف از YUCATECد دارد. ماياهاي وجو POPOL VUH TWINدر اسطوره هاي 
زندگي پس از مرگ دارند روح شيطاني به دنياي درون و فكر، تناسخ مي يابد (انديشه اي كه در قرن 

نيز وجود دارد) در صورتيكه بقيه معتقد به رفتن به بهشت مي باشند. آنها كه خودكشي كرده اند  20
اهان. نشان داده شده كه از ميوه هاي درختان زمين، مجدداً نياكان پادش IXTABتفكيك مي شوند به 

به بعضي مفاهيم به بهشت بردند. بخاطر كالسيك ها عبادات نياكان، مورد قضاوت و تصورات دريائي و 
دفن باقيمانده نياكان همراه بوده كه بهشت ممكن است براي ماياهاي مختلف و خداي باران در بعضي از 

  زيك تفاوت كند/مراكز مانند مركز مك
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  نيروي آن دنيا

نياكان ماياها در يك زندگي پيوسته با پدربزرگ ها و مادر بزرگ مي باشد بصورت مقابل با نيكان كه در 
سرزمين اصلي زندگي ميكرده اند و اغلب در كوههاي مختلف زندگي ميكرده اند با استثناء در ريشه 

اكان بطور موازي بوده كه بيشتر بر روي آن تمركز مي نياكان خود كه بصورت نجبا و موروتي و داراي ني
همراه  YUCATEC؛ طبق شواهد باقيمانده از اعضاء ذكور قابل ذكر در فاميل 1500شود. در سال 

بوده است با تصورات چوبي كه همراه بوده با بت ها كه در خانه ها وجود داشته و معابدي كه ساخته 
   (LANDA)شده بر اساس 

  
  قهرمانان

 QUICHEANدر بخش  16نوع طبقه بندي در گروههاي نياكاني و قهرمانان وجود دارد ه از قرن  يك
وجود دارد، در  XBALANQUEو  HUNANPUفرهنگ ماياها بصورت مجسمه قهرمانان دو قلو 

زماني گذشته ماجراهاي اين دو قهرمان نيز در ماياهاي قديم وجود داشته است بيشتر فرهنگها 
در ميان  JUAN KANILداراي قهرمانان مربوط به خود مي باشد مانند  گروههاي مايائي
JACALTECS  ها در شمال غربي سرزمين بزرگ و قهرمانOHOROXTOTIL  كه جاگوارراشت

  مي باشد. CHIPASهاي سرزمين  TZOTZILESمي دهد كه در ميان 
نان فرعي نيز در گذشته هاي كارهاي اين قهرمانان مي تواند نسبتاً مربوط به گذشته دور باشد، قهرما

دور وجود داشته و بيشتر در تصاوير ذهني وجود دارند تا بصورت يك فرهنگ قهرماني مدون، قهرمانان 
مي توانند مربوط و وابسته به مومنين باشند يا از طرفداران روحانيون و مؤمنين. آنها مربوط به اساطير 

  نظامي مقدس مي باشند.
  

DEITIES  
خدايان در بسياري از گروههاي ماياها اعضاء كاتوليك تربيتي، و مري و حضرات مقدس معموالً آميخته 
شده با خدايان قديمي و قهرمانان اساطيري بهم پيوسته شده است. اين خدايان و اساطير بر سبزيهاي 

مي  (DUENOS) وحشي، بازي حيوانات، ماهيان مي باشند كه دارندگان آنها به تسترها و افراد برتر
  باشد مانند خدايان كوهها، دره ها، در سرزمين اصلي.

از چند گانگي نام خدايان مربوط بهدوران اوليه حكومت اسپانيائيها بخصوص در مراسم درماني 
BACABS  اسطوره مرتبظ بهم وجود داشته كه در ادبيات و جنگ ها و متون. ديده مي  20در حدود

د نيز مشهود است. براساس طبقه بندي مورخين اس. زيمرمن و تاوب شود. كه در سراميك هاي موجو
سه تن مانده موروثي ماياها، نشان مي دهد كه اسطوره ها، ابتدائاً براساس معيارهاي فرهنگي مي باشد 

  كه معموالً بسادگي قابل دسترسي نمي باشد.
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  مهاي مربوط به اسطوره هاي تصويري مي تواند بنحوي به گروههاي ذيل تفكيك گردند، (نا
و خدايان آسمان بخصوص فرزند خدا  (ITZAMMA))، مباني خالق YUCATEC 16قرن 

(KINICH AHUA)   خداي ماه فرهنگ ماياها و خدايVENUS خداي كشت و زرع و هوا و ،
خداي سالها، خداي  (BOLON DZACAB)و خداي روشنائي  (CHAAC)بخصوص خداي بازان 

و خداي بهره وري و محصول، خاي حاكم بر قضا  (BACABS)طوفان  زيرزمين، خداي آب ها و خداي
خداي جادوي سياه و خدايان ملكوت  (IXCHEL)و قدر بخصوص خداي محصوالت، خداي امواج 

مانند خداي شفا، خداي مرك، خداي دوقلوهاي قهرمان در حاليكه گروه خدايان اسطوره اي مرد بكلي 
ار گروه تمركز دارد بر خدايان جوان زن، مانند ازدواج، عشق هاي متفاوت با زنان مي باشد كه بطور بسي

تن كه مورد بررسي در متون و تصاوير مقدس وجود دارد، در ميان سايرين يك خداي  3مقدس، جدا از 
درياها بايست كه متعلق به كوسه هاي با دندان تيز در دهان مي باشد و بعضي خدايان يوزپلنگ كه توام 

  باشد.با خداي جنگ مي 
در عصر قدم  QABUVILيا  YUCATECمفهوم خدايان و اسطوره ها در ماياهاي قدمي (چه در 

QUICHE ها) به قدرت قابل فهم و دست يابي مي باشد، اما در هر صورت بايد در آثار پديده هاي
باشد، طبيعي ديد و عمل اسطوره اي يك عكس العمل متقابل و با ساير خدايان ه بسيار پيچيده تر مي 

  باشد.
دوران زندگي خدايان كشاورزي و بررسي، در قبل اعتقادي ماياها وجود دارد اما نقش آن در تمدن 
ماياها بطور كلي داراي چهره نافذ مي بناشد كه در ابعاد مختلف مكان بوده كه باعث تغيرات مي شوند و 

گ با خداي باران و جنگ مي نمي تواند به آساني طبقه بندي شود. بعنوان مثال خداي ازدواج هماهن
  باشد، و خداي جادوي سياه با خداي مااللتجاره و كاال و ثروت هماهنگي مي باشند.

  
  ارواح خبيثه، هيوالها و ارواح

نيروهاي اجرايي بوسيله خدايان شروع و قابل قبول بود. كه شامل خصوص قرباني كردن و پيش كشي 
  هدايا مي باشد.

يثه (برخالف خداي بيماري و مرگ)، (در عمل، بهرصورت) در حاشيه مي اسطوره هاي بدي و ارواح خب
  تواند بطور ضعيف شروع باشد.

يكي از نيروهاي خبيثه زن جادوگري و زيبا ئيست كه از دست مردي عصباني مي شود كه او را در تله 
تله  ENSNARERS، مؤنث XTABAبعنوان  YUCATECزيبائي خود مقبول ساخته (در فرهنگ 

  ز)اندا
شامل اشكال ذغال خوران، كسانيكه از خود نور ساطع مي كنند. و داراي  TZOTZILESجادوگر 

و جادوي  (NTIK-AL)حمايل سفيد مي باشد. در حاليكه اصول ارواح خبيثه در منطقه مرد سياه 
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كه داراي نيروي قدرتمند در زمان گذشته دور در كار بوده و اغلب، مانند  (WAYOB)مشترك ،
  هيوالست تا حيوانات و باد و روشنائي مي باشد.

ارواح خبيثه را كه  (AALOXOB)، روحانيون بومي مي تواند خلق كند YUCATECدر اعتقاد و باور 
يشان و مزارع آنها محصوالت را بطور مناسب حضور دارد، و مي تواند كمك كند، كشاورزان در كارها

  بارور سازد و باعث نزول باران شود. 
  كوتوله هاي بچه مانند در فرهنگ تصاوير مقدس مي تواند بعنوان ارواح خبيثه در نظر گرفته شود

  
  باريك بيني مذهبي

يك گستردگي در خصوص نكات نختلف مذهبي اخير ديده مي شود، بخصوص در داستانها و افسانه 
بوط به خلقت زمين و خلق سياره هاي نهفته، يك عامل انگيزارنده در تصورات كاتوليكي معموالً هاي مر

قابل ذكر مي باشد. در ميان اسطوره هاي شناخته شده، در خصوص بازگشائي خداي باروري كوهستانها 
اوليه بوسيله اسطوره روشنائي جنگ بين آفتاب و سايه اش و ازدواج پسران و ماه، در اسطوره هاي 

QUICHEAN TWIN MYTH  كه در ،POPOL VUH  وجود دارد، عبارات و نكات گزارش شده
 ALTAمي باشد كه به  20در حدود برگشت قرن  XBALANQIUEو نام قهرمانان آن 

VERAPAZ  معروف است. خالقيت، اسطوره ها پيدا شده درPOPOL VUH  و در برخي از كتابهاي
به روند نقش نگاري و رمز گشائيها، مهمترين منابع  بدون توجه CHILAM BALAMجادوئي 

  كالسيك اسطوره نگاري مرز نقاشي و شاعري و كوزه گري و تصاوير مقدس مي باشد.
دو اصل مهم مشخصد شده در خصوص خدايان ده گانه در انسان گرائي (قهرمان دوقلو و خداي پرورش 

اغلب وجود دارد و مراسم مذهبي براساس آن محصوالت) مي باشد كه بايد بازسازي شود از مداركي كه 
  تفسير مي شود.
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  WAYOBخداي ارتباط 
     
 BOLON DZACABخداي روشنائي      LXCHEL   خداي امواج  

 H, IK”AL        XBALANQUEخداي جادوي ارواح خبيثه 

  خدايان دوقلو
 CHAAC HUNAHPUخداي بازان     DUENOSخداي ثروت 

         
 ALUXOBخداي خلق ارواح خبيثه       BACABSخداي طوفان

  
 VENUSخداي وسوسه و هوا         

    ITZAMMAخداي خلقت 

 GODLخداي جادوي سياه       

 KINICH AHAUسير خدا   

  
  
  
  

    COMALCALCO KALAKMUL   
    COPAN   COBA  
  DOSPILAS       ELMIRADOR     CANCUEN  

  

  UXMEL     NAKBE  
  

  UAXACTUN      CHICHEN ITZA 
         

  TIKAL     NARANJO 
PALENQUE 

   SIEBAL    
    YAXHA  PIEDRAS NEGRAS 
     QUIRIGUA 

   

  خدايان
  و

 اسطوره ها

معابد و
مراكز 

مذهبي 
 ماياها
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      ساسك
  مطابق تقويم مكزيكي /آمريكائي  

  
  

  اوت) 11قبل از ميالد ( 3114
  

  ورود اسپانيائيها                CHICHEN-ITZA(مكزيك)
  هرم) سنگي   بقيه UXMAL )1مكزيك 

  
                  اسطوره اوليه ماياها 1800قبل از ميالد 

  سال قبل از ميالد مسيح 10,000از 
  توسعه            ميالدي 250-900تا 

  كيلومتري مكزيك/آمريكا 1000تا          
  ساير مناطق آمريكاي جنوبي    
 MESOANERICOمناطق مكزيك      

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  دين زرتشت
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  ها، مانيست هستند پانيستبعضي از 
  تواند وجود داشته باشدخداي طبيعي نمي 

 ايده آليسم               PANTHEISM  انديست ها به يكتا پرستي معتقدندپ

  مانيزم بي تفاوت                       انتقال روح وجود ندارد
  ماترياليسم                       

  انواع فلسفه        PANENTHEISM  مانيزم در اين عقيده وجود دارد
  

  
  تالس (آب)                  

  نكسيمانور (بي نهايت تعريف شده)                  
  (آتش) هراكليوس            خالق و مخلوق يكي نيستند و در اسالم رد شده است

  (هوا) آناكيسمتر            اسالم               
  غير قابل تقسيم–(دنياي بدون تغيير               خدا نه داده شده

  پارمينواس          ثابت) بسيار غير متغير و           مسيحيت               
  (جهان يگانه) افالطوني  فلسفه فيلسوفان غربي    در اديان     بودائيزم             

  افالطوني هاي     (خداي يگانه، ذهن و مقدس،               خداي خالق بايد همواره وجود داشته باشد
  جديد        جهان، روح جهان) 

  يودائيزم   خدا يگانه و واحد است و كاال نيست
            
  هندوئيزم                 

  
  مكتب (مذهب)

 مانيزم
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 ZOROASTRIANISMمذهب زردشت يا زرتشت 

دين ايراني زرتشت براساس اعتماد به زرتشت پيغمبر ايرانيان مي باشد كه به مزديسم، نيز معروف است 
  و اهورا مزدا را ستايش و عبادت مي كنند و از اهريمن دوري مي جويند.

ساسانيان دين گسترده در ايران بود و در حكومت نقش فوق العاده اين مذهب در زمان هخامنشيان و 
  ميالدي ايرانيان به اسالم روي آوردند. 7داشت كه پس از ورود اسالم تا اينه قرن 

قسمت  9قسمت از  8هزار پيرو در هندوستان دارد و  70هزار زرتشتي در يزد و  20و امروزه حدود 
  ند وجود دارند كه نهمين در ايران مي باشد.روحانيان مذهب در سواحل غربي كشور ه

  سابقه اين مذهب در تاريخ بين مذاهب بسيار مهم است چون عامل ارتباطي مذاهب بوده است.
  دين زرتشت نفوذ بسياري در مردم در عبادات بطور مستقيم و يا غير مستقيم دارد.
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  (عفريته /ديو)      فرشته           
  زروانيزم                       آتشگاه    
  تقويم و گاهنامه    اهريمن         اهورا مزدا      ازدواج    
  ازدواج                افسانه    
  مظاهر          تثنيث                

  
  
  
  

  ارداوافنامه
  اوستا
  گاتا

  مبذهتين                     كسين
  مقوالت    اشعاسبند          كتب مذهبي    ويسنا
  داستان ساغان                    ليثن
  ابازهر

  ونديداد

  
  دين زرتشت
 (تزديستا)



٤٢  

درج شد. اولين شواهد و مدارك زرتشتي مربوط به  1874لغت زرتشتي در لغت نامه اكسفورد در سال 
)، كه بطور خالصه مربوط 1650- 1682زرتشتيان در ميان تحصيلكرده هاي غرب توسط توماس براد (

(مقاله  OED 1743ركورد مي باشد و  RELIGIOMODICI-1643مي شود به پيغمبر در مذهب 
  واربودتن، پوپ) بعنوان اولين مراجع هاي زرتشت مي باشد.

يا به دين عيني دين برتر ZORATHUS TRIANيا  ZOROAS TRIANقله زردشت بصورت هاي 
  و پيروان آن، به دنيال گفته مي شود.

  
  تفكيك و شناسائي مشخصات

  باورها
مزدا مي باشد، خالقي كه تمام عبادات براي يك جهان وجود دارد كه آفريده خداوند اهورا  - 

  اوست.
، حصيب و فرمان، آنتي تر ناهمواري است كه شواهدي مانند SHAαخلقت اهورا مزدا، مانند  - 

Druj  دروغ و ناهمواري و نادرستي، در نتيجه مشكالت در جهان است كه باعث آزردن نوع)
 د.بشر مي باشد درل فعالي را در تنازع بشر ايجاد مي نماي

فعاليت ها در زندگي از طريق پندارنيك و كردار نيك الزم است كه مطمئن سازد خوشحالي  - 
داد ما را از هرج و مرج نجات دهد. اين كردار نيك اصل زرتشتيان تحت عناوين (پندارنيك، 

 گفتارنيك، كردار نيك) مي باشد كه تمام عوامل ديگر چند خدائي را رد مي كنند.

بر شيطان جنب (اهريمن) پيروز خواهد شد و يك جهان جديد بوجود خواهد اهورا مزدا نهايتاً  - 
آمد و زمان به پايان مي رسد. و نهايتاً تكامل تمام خلقت، حتي روح آنان (مردگان) از سياهي 
نجات مي يابد و دوباره كامل مي شود در اهورامزدا و در آخرالزمان نجات دهد (ساشويانت)، 

 و دوباره زنده خواهند شد. آخرين خلقت دوباره جهان،

در نهايت يك مرحله پاكسازي شيطان در زمين (از طريق امواج سوزان فلزي) و از بين رفتن  - 
شيطان از بهشت (از طريق جنگ و نزاع نيروهاي روحي) كه با پيروزي حق بپايان مي رسد و 

هائيكه مي هر شخص خود را بصورت تغيير شكل يافته در يك روح و جسم باشكوه مي يابد آن
سال و آنهائيكه جوان مي  40ميرند در سن بزرگسال انتقال مي يابد به يك نفر بالغ به سن 

سال مي بيند (شايد هم با يك سري پيري ها) و  14ميرند خود را بصورت جوان در حدود سن 
مواد جسم آنها چنان نورائي مي شود كه سايه اي نخواهند داشت. تمام نوع بشر صحبت خواهد 

د. يك زبان متعلق به همه نوع بشر صحبت خواهد شد و همه يكساني را تجربه مي كنند. كر
(امرتات) و قرار مي گيرند در يك هدف و بهم مي پيوندند بعنوان جزء الينفك و شكوه 

انگرا ميتو (يا اهريمن) ارائه ميگردد در حاليكه خداوندي در آداب زردشتيان، بدخواهي بوسيله 
ق اهورامزدا نيروي سپتا و وسيله و اصول خلقت توسط او مي باشد و سپتا خوب خواص از طري
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خوبي را به نوع بشر هديه مي كند و بنابراين، خالص عمل مي كند در جهان براساس گيتي 
 شناسي زرتشتي به شكل آهو، ويرا، اهورا مزدا، نهايتاً شاهد نيروي آتگرا مي گردد.

امانت (شراره، اخگر) اشاسيندان (زندگي  7دا در ميان و چهره و شكل خلقت، اهورامز - 
سخاوتمندانه جاودان) كه براي هر موضوع و بيانيه اي از زندگي خلقت مي سازد كه باز 

(نسبت) هر كدام ثروت ، عبادت) و هر  yazatαsميگردد، در مقابل مبارزه با اصول ساده تر 
 كدام مجدداً فرضه اخالقي با چهره فيزيكي خلقت مي باشند.
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(apo-aban) آب  

  آثار بدن پس از مرگ    عوامل پاكي      
  (atar-adar) آتش  

  
  تبليغ                   

(FRAVASHI) حافظ          
  رابطه براي تشرف به دين                   
                  
  زندگي        ازدواج        
 (urvan)تجلي و تناسخ روح                 

  مرگ        
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  خصوصياتساير 
  :آب و آتش

اصوال در نزد ايرانيان آب و آتش و باد و خاك عامل انگيزه و به نحوي مقدس مي باشد، كه در آن ميان 
آب و آتش پاك كننده مي باشند و در دين زرتشت آتش مقدس ترين و آب از مقدسين و مظهر پاكي 

خلوص و پاكي مي باشد و آب و ) نمايندگان ataradar) و آتش (apo, abanمي باشد. آب با تلفظ (
آتش به عنوان دومين مخلوقات خداوند آخرين آن ها به حساب مي آيند و در واقع آتش و داراي اصالت 
آبي مي باشد. (شايد به اين خاطر كه آب باعث رشد گياهان و لذا چوب عامل كرين و آتش زايي مي 

  باشد).
مي شود و آب عامل پاكي مي شود و عامل آتش تقدس دارد و در معابد (آتشگاه مقدس) پرستش 

  هوشياري مي باشد.
مباحث ديني و تبليغ براي تدين افراد بدين زرتشت و خروج از دين زرتشت (باصطالح ارتداد)  - 

 شايسته است اما براي تبليغ دين در دين اسالم ارتداد مجازات شديد دارد.

 ازدواج و زندگي مشترك:  - 

تكيه بسيار بر ازدواج شده است و افراد تشويق مي شوند البته بايد زن  در دين زرتشت مانند اديان ديگر
و مرد هر دو زرتشتي باشند و يا حداقل مرد بايد پارسي زبان باشد. كه البته ارشد جوامع صنعتي و 

  مدرن كم كم اين مسائل بي رنگ تر مي شود. 
 مرگ و زندگي و حلول روح: - 

دگي چيزي است كه موقت است و مرگ مورد انتظار است و مرگ و زندگي و حلول روح در اين دين زن
) روان مجرد است عمل خره urvanخوب و بد قبل از تولد مي باشد. روح (مرگ جنگ بين واقعيت 

وشي محافظ و گار حساب مي شود. در روز چهارم بعد از مرگ، روح مجددا با خره وشي با يكديگر 
مبارزه كند. در هر صورت تناسخ روح و امتعال از روح تركيب مي شود كه براي جنگ روحي در دنيا 

  (مرده) به يك روح (زنده) چيزه مشاهده نمي شود.
  

 باقيمانده جسم يك ميت: - 

در فرهنگ و سنت زرتشتيان جسم مرده روح براي جسم فاسد مي باشد و جسم فاسد مرده تخريب در 
ه فاسد نشود و نوعي عبادت و نماي خلقت خوب نمي باشد، و ايمني و نگهداشت مرده به طوريكه مرد

  ايمان باشد و باصطالح، برج آرامش مي باشد.
در واقع نوشته اي در دست نمي باشد كه از بين رفتن سريع جسد و آرام آن، داراي يك مكانيزم ديني 

  باشد.
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به هر صورت دفن كردن مردگان در جاي سرپوشيده (در دخمه هايي مانند دخمه هاي آل آباد و 
ه در يزد) تنها در دين زرتشت وجود دارد كه مردگان را در كف دخمه به صورت نشسته مي صفائي

نشانند و دو چوب زير چانه و شانه مرده مي گذارند و چنان چه پس از چند روز اگر كالغ چشم مرده را 
رتشتي نيز درآورد او به بهشت و اگر چشم چپ او را در بياورد او به جهنم مي رود. اما امروزه مردگان ز

  دفن ميگردند (در قبر گذاشته مي شوند)
  

  قدمت مذهب (اوليه)
سال  500هزار سال قبل از ميالد برميگردد، اما ثبت آن در تاريخ  5گرچه مذهب زرتشتي برميگردد به 

سال قبل از ميالد مسيح)  440قبل از ميالد مسيح مي باشد تاريخ نويس معروف جهان هرودوت (به 
ريح جامعه بزرگ ايراني ممكن است با مذهب زرتشتيگري همراه است با گماردن گفت هاست كه تش

قبل از  648-330مردگان بصورت واضح شايد مهمترين اطالعات مربوط به زبان آكامندها (بتاريخ 
ششمين قبله  MAGIمي باشد. كه براساس نظر هرودوت،  Magiميالد) بخصوص با توجه به نقش 

امپراطوري پارس ها در زمان داريوش بزرگ، كه ايرانيان ارتباط داده مي شوند به  مادي ها بوده (تا اتحاد
مد يا مادها بوسيله مردم دنياي قديم)، كه بنظر مي رسد كه تحت نفوذ نروپتاميان بخشي از زرتشتيان 

و گسترده شده بطور گسترده كه نفوذ قابل توجه در ميدان پادشاهان ماد   Zurvanismباشد كه به 
  باشد.

قبل از ميالد (زمان داريوش دوم) و پسرش  550پس از يكي شدن امپراطوري مادها و پارس ها در سال 
ها تضعيف شده بعد از آنكه آنها كوشش كردند كه در پي كاهش نفوذ آنان  MAGIكمبوجه دوم نيروي 

مان حكومت قبل از ميالد ماني انقالب بنده و يك حكومت مذهبي بوجود آمد و در ز 522در سال 
كمبوجه و غيبت بزرگ او در مصر، مردم ايران، مادها و تمام ساير ملل بخصوص آنانكه غاصب بودند، 

  بخصوص آنها كه ماليات خود را در سه سال ندادند.
قبل از  521ماهه پس از غلبه داريوش اول بركنار شد ( 7براساس نسخه هاي بهستان موبد حاكم 

زندگي خود ادامه داد. و در سال بعد مرگ اولين موبد، (بنام كئومات) ميالد)، ماني شكنجه شد و به 
  دومين موبد بنام و هازداتا تالش براي توده نمود كه كودتا شكست خورد.

مشخص نيست كه كورش دوم يك زردشتي بوده يا نه و يا اينكه عقيده خود را بداليل سياسي پنهان 
يهوديان را آزاد و آنان را از چنگ بحت النصر آزاد ساخته مي داشته است و بدينوسيله توانسته است كه 

قبل از ميالد داريوش  539در فلسطين فرستاد (پس از فتح بابل توسط كورش) در سال  "جوديا"و به 
  اول قطعاً به اهورامزدا معتقد بوده و در موارد مختلف آنرا اثبات نموده است. (در نسخ بهستان)

ديا، اعتقاد خود را به اهورامزدا اعالم نمودند و مقدار زيادي از متون اوستا داريوش اول و امپراطور آكا
  اختصاص به اين دوره داده شده است.

  مقادير زيادي مفاهيم اديان هندو، آريائي به دين زرتشت وارد شده است.
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در زمان سلوكي ها و پارت ها كه در ايران حكومت ميگردند (پس از تجاوز اسكندر و جانشينان  - 
قبل از ميالد) مطالب چنداني در خصوص زرتشتيان وجود ندارد (در  330وي در سال 

ارداويرافنامه و دونكرت) بسياري از نوشته ها توسط اسكندر و آتش افروزي او از بين رفت در 
بررسي هاي تاريخي باستانشناسي، اسكندر كاخ خشايارشا شاه را آتش زد و كتب را جمع نمود 

  و آتش زد.
  

  زرتشت (ثانويه) بعد از ميالد مسيحقدمت 
ميالدي به حكومت رسيدند شروع به ساختن معابد زرتشتي (آتشكده)  228وقتيكه ساسانيان (حدود 

نمودند بعلت عدم اعتماد به مسيحيان كه با حكومت رم رابطه داشتند و همين طرفداران ماني با آنها 
  همت مي گذارند. مبارزه مي نمودند و در مقابل به توسعه آتشگاه ها 

بنابراين چون مسيحياني ه وابسته به حكومت بابلي ها بودند توسط مسيحيان رومي شكست خوردند و 
فستيوال را محكوم ساختند (نستوريال به تعداد زياد در خوزستان و ...) در اين زمان نيز بسته اند، كمي 

) شرايط خوبي را در اياالت مختلف در شمال چين گسترده شدند (از طريق جاده ابريشم 6قبل از قرن 
چين بدست آوردند كه باقيمانده معابد (آتشكده) آنها در كايفوينگ و سين كيانگ وجود دارد كه تا سال 

  از بين رفته اند. بهر صورت نفوذ زرتشتيان (مانند مانيزم ها) با بودائيزم قبول دارند. 13و قرن  1130
  

  قرون وسطي
سال (براي بعضي استانها چند دهه)، سلسله ساسانيان توسط اعراب  16در قرن هفتم در يك دوره 

سقوط كرد از خلفاي بني اميه بر آن حكومت را شروع نمدند و سپس بني عباس و ديگران و لذا دين 
زرتشتي در ايران كم رنگ شد، اما اعراب و خلفاي آن (ابوبكر و ...)، سيستم ماليات ايرانيان را قبول 

ت بر اراضي و چه بر درآمد. در دين اسالم مسلمانان خمس و زكوة ميدهد و غير كردند چه ماليا
مسلمانان جزيه مي دادند و در ميان مسلمانان زندگي ميكردند كه خمس براي سادات و زكوة براي غير 

5سادات مي باشد خمس 
  ... تعلق مي گيرد.كل اموال مازاد تعلق مي گيرد و زكوة بر احشام، اراضي و 1

يك ياز حوادثي كه در اسالم رخ داد و ايجاد تحوالت نمود و رابط ايرانيان، زرتشتيان، مسلمانان را 
نزديك نمود، مسئله كربال و كشته شدن امام حسن (ع) سير حضرت علي (ع) كه خليفه چهارم 

ن شهربانو به همسري امام مسلمين از نظر خارجي ها و غير ايرانيان بود كه بدليل به ازدواج درآمد
  ري بين زرتشتيان و فرقه شيعه بوجود آمد.طحسين (ع) تعلق خا

طول كشيد اما  1258ميالدي رسيد كه تا سال  750بعد از بني اميه به خالفت به بني عباس در سال 
كه يك سري تحوالت در جهت باال بردن و ارتقاء زبان فارسي  8-10با زرتشتيان مخالف بودند در قرون 

  پس از سلطه اعراب از بين رفته بودند (بند هشن)
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نفر)، خواندن و نوشتن ياد دهند  10پس از سلطه اعراب براي اسيران ايراني، كافي بود كه به اعراب (به 
  و آزاد گردند و در غير اينصورت بصورت غالم مي ماندند و بايد اسالم مي آوردند.

رايش انبوه مردم به اسالم باعث ايجاد مسائلي مانند خرده تحوالت دوگانه در ايران نيز رخ مي داد گ
گيري به مراسم زرتشتيان كه به سوي اقليت شدن پيش مي رفتند شد و آنان محدود مي شدند در 
مراكز ديگر، عده اي عليه اعراب بودند و سعي داشتند كه با ايجاد تضاد و مسائل با ظاهرديني، با آنها 

ئل ائمه اطهار و مسائل و مصائب كربال و ظلم هاي بني اميه و بني عباس را مبارزه كنند ه در پشت مسا
به امامان در هر فرصتي چه در ماه محرم و صفر و چه در رمضان عيان مي ساختند و بعضي از خلفاء را 
بدليل حمله به ايران و شكست دادن كشور با تقيه در اصل و عنوان ظلم به اهل بيت مورد استفاده قرار 

رت امام دادند و افرادي مانند ابومسلم خراساني و برامكه تحت اين نام قدرت گرفتند، و ايرانيان حضمي 
رضا (ع) را تكريم داشتند و واليت عهد كشور قرار دادند و بر مقبره بازماندگان اهل بيت، آثار هنري و 

سيزده بدر، كمبار و زيارتي ايجاد مي نمودند و مراسم عيد نوروز، چهارشنبه سوري، جشن مهرگان، 
پنجه سال را محترم شمردند و تقويم را نيز براساس خورشيد پا بر جا نمودند و حتي تالش هائي براي 
احياء تقويم براساس تاريخ ايران بعمل آمد در هر صورت در زمان عباسيان و با اقليت شدن مذهب 

يك شب سمرقند و بخارا درآمد و زرتشت به بغداد بعنوان پايگاه بزرگ مسلمانان و شهرهاي هزار و 
سعي مي شد كه آتشكده و آثار زرتشتيان توسط حاكمان عرب مانند قطبيه تبديل به مساجد شود كه 
در هند و معبد امريتسار در زمان مغول اعظم، اين كارها تكرار شد. و گاهي براي تشويق مردم به نماز 

دين موقعبسياري از زرتشتيان به هند رفتند و جمعه به آنها تاخير درهم پول پرداخته مي شد كه در 
مي باشد كه يك ياز دوركن  TATAمعروف به پارسيان هند شدند كه يكي از معروفترين فرد آنان 

اقتصاد هندوستان بحساب مي آيد و از همه نوع صنايع، كشاورزي و دامپروري و عطريات يك نوع 
اسان به گجرات و غرب هند رفتند و امروزه دو كارخانه بزرگ دارد بعنوان مثال زرتشتيان جنوب خر

گروه مهم از زرتشتيان جهان را تشكيل مي دهند. امروزه پايگاه آنان در يزد بوده و در چك چك در 
شمال غربي يزد مراسم حجج را بجا مي آورند  در يزد آتشكده فعال دارند و آتشكده غير فعال ديگر نيز 

كتاب زرتشتي از  4هجري،  10ه آذرگشست) وجود دارد. در قرن در اصفهان و ساير نقاط نيز (آتشكد
 (KHWADAY NAMAG) "كتاب خداوند"جمع آوري و از زبان پهلوي به زبال عربي ترجمه شد 

مي باشد. ترجمه اين كتاب توسط اين تصفع (كه ظاهراً اقدامات اوليه ساخت موشك و يا ماه نخشب را 
ميالدي) و ظاهراً پايه اي شد براي خلق شاهنامه  957دارد (سال نيز به او نسبت مي دهند) هنوز وجود 

فردوسي شد. نامه هائي در دست مي باشد كه موبد زرتشتيان از يزد نامه اي به موبد هندي نوشت كه 
هيچگاه به اين اندازه حتي در زمان اسكندر آنها مورد معارضه قرار نداشتند. كه نشانه هاي آزادي پس از 

  دي به بعد مي باشد.ميال 10قرون 
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مراسم زرتشتيان، امروزه بنام مراسم پارسيان و يا ايرانيان بشدت برگزار مي شود و داراي تعطيالت 
رسمي قانوني مي باشد (عيد نوروز، سيزده به در) و چهارشنبه سوري، گمبار، مهرگان، جشن سده نبرد 

  ن مي باشد.و پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك، سرلوحه و شعار زرتشتيا
  

  متون و نسخ زرتشتي ها
كتاب اوستا مشخص ترين و معروف ترين كتاب زرتشتيان مي باشد كه همواره مورد ستايش، اطاعت، و 

  ) نيز در آن گنجانيده شده است.CE 309- 379مثال مي باشد كه مسائل مربوط به شاهپور دوم (
ميالدي. گفته  651ساسانيان در سال بعضي از صحبت هاي آن گم شده است بخصوص پس از سقوط 

قرن پيش) مي باشد  8ميالدي ( 1288مي شود كه قديمي ترين نسخه موجود اوستا مربوط به سال 
قبل از  648-330قديميترين قسمت اوستا، گاتا اوستا مي باشد. بيشتر آثار زرتشتيان مربوط به سالهاي 

  ميالدي در عهد ساسانيان باشد. 226-651هاي ميالد مي باشد نسخه جديد ديندابيره مربوط به سال 
  بطور كلي آثار زرتشتيان با عنوان عمومي و يا ادبي بشرح ذيل طبقه بندي شده است.

  كه متن ادبي باشد و شامل گاتا (تفكرات زرتشت) مي باشد. (YASNA)يسنا  - 
 يا ويش پريد، مجموعه اي از تكميلي ويسنا مي باشد. (VISPARAD)ويسپاراد  - 

 در مدح و بزرگداشت روحانيون مي باشد. YASHTSسن، يشت  ياشت، - 

 ونديداد مربوط به روح شيطان و راه هاي مبارزه با او مي باشد. - 

 5نسخ كوتاهتري نيز وجود دارد كه مجموعه از عبادت كنندگان مي باشد كه در خصوص ( - 
باشد كه بعضي از روز در تقويم زرتشتيان)، و آفرينگان (بخشايندگان) مي  3عبادت)، سي روز (

عبارات آن در خرد اوستا و اوستاي كوچك و مجموعه نسخ ديگر براي عبادات روزانه (در 
 تعارض با روحانيت مرائي) مي باشد.

  
  ساير مجموعه هاي زرتشتيان

مجموعه اوستا بوسيله نسخ ديگر تكميل شده است كه داراي طبيعت نيمه مذهبي يا در تكميل مذهب 
ميالدي مي باشد  12تا  9سلسله زرتشتيان نقش دارد و گردآوري آنها مربوط به قرون مي باشد كه در 

  نيز در آن اصالحاتي سرد است كه مهمترين آنان عبارتند از: 17كه تا قرن 
  دينكرت (عمل مذهبي در مركز پارس ها) - 
 بندهشن (بزرگداشت خلقت) - 

 ناجي خرد (هشياري روح) - 

 ارداويرافنامه (كتاب ارداويراف) - 

 د در (درب ها و يا فصول)ص - 

 روايات (نسخ گفته هاي جمع آوري شده ادبيات و گفته هاي بزرگان دين) - 
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كلمه زند اوستا، ظاهراً ايجاد مفهوم نمي نمايد و نماد مربوط به چاپ مي باشد و بكار بردن اين كلمه 
  بادي.مناسب نمي باشد و جنبه كتاب، گردآوري، ترجمه و ... دارد تا يك مفهوم ديني و ع

  
  اصول اعتقادات

اهورامزدا، ابدي و ازلي مي باشد و خالق همه چيز است كه بتوانيم و يا نتوانيم آنرا ببينيم. خلوص و تنها 
حقيقت و واقعيت موجود است در گاتا و نسخ و روايات زرتشتيان و افكار آنها، توسط زرتشت بوجود 

  ندارد. آمده (تنظيم شده) و هيچ حقيقتي بجز اهورامزدا وجود
سپنتا (كلمات مقدس) و - دنيا (در پارس مدرن) يك قانون است كه براي نوع بشر بوجود آمده و ماترا

بمعني فهم دين و حصنت قانون و پيروي از آن است كه ترجمه و هندوئي و بودائي و برهمائي دارد كه 
  گاهي بمعني وظيفه و يا نظام اجتماعي و يا پنار نيك و يا حصنت مطلق است.

دين نماد گذر از حصنت است كه بوسيله زرتشتيان و مسلمانان بصورت شريعت، سود را گدار، يزاحل 
بند و عالمت كه پيشواوالن  72مقدس و خوب و نماد آن در بين مسلمانان كمربند روي پيراهن كشي و 

  است
(drvj)  دروغ و آشا(ASHA) ،و قانون  در دو سوي تضاد قرار دارند آشا كل جهان هستي مي باشد

حكومت جهاني است و كل كائنات را شامل مي شود تمام مخلوقات (گيتي= تمام جهان) براساس نيروي 
  برتر حركت مي كند و جزئي از اهورامزدا مي باشد و دروغ مبارزه و تخلف از آشا آن مي باشد.

ري قائل شده بلكه نبايد بين دروغ و آشا، چيزي را معادل اهريمن و اهورامزدا قرار داد كه دخالت صو
اين دو دروغ و آچا، جنبه سيستماتيك دارد و يك مكانيزم دروني دارد مسئله هرج و مرج در مقابل 

) و 1/48و  4/31خلقت مي باشد. بنابراين اهورامزدا بوود آورنده خوبي ها مي باشد، بديها (سين آيات 
حيوان است كه نقش آن در خلقت همه  نيروي برتر، بر همه بديها غلبه خواهد كرد و آشا شامل انسان و

را شامل مي شود. از طريق، گاتا، زرتشتي ها تكيه بر حقايق و اعمال دارند و در زرتشت، اين مربوط به 
  فرار از تجربه زندگي.

به عبارتي روان همان روح است و به مردگان مي پيونددكه شامل عمل خالف از زندگي مي باشد و از 
وظايف در قبال خرد مي باشد عليه يك فرد، يك فاميل، عليه يك جامعه و  مسئوليت هاي هر فرد و

تعهدات آن تمركز اصلي زرتشتيان تائيد براي انتخاب خوبها و انتخاب بين مسئوليت و وظيفه مي باشد. 
براي انتخاب بين وظيفه و مسئوليت و اجبار تعيين بين راستي و ميل به طرف دروغ است. در مذهب 

يز وابسته به خود انسان است، ثواب، پاداش، خوشبختي، تماماً وابسته به افراد و زندگي زرتشت همه چ
آنها مي باشد. سرنوشت خود مربوط به افراديست كه خوب عمل كرده است و آنها كه بد كرده اند. خود 

دار را سرزنش براي كار خود مي كند و لذا بصورت ساده كل اشعار ديني گفتار نيك، كردار نيك و پن
و دروغ مورد مداقه و  (ASHA)نيك مي باشد (هوختار خوارشتا و هوتاما) و بنابراين به خوبي مي مانند 

  برسي قرار ميگيرد.
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اين مسائل در گاتا آمده است در اواخر قرن نوزدهم نيروهاي زايا و ميرا باسپنتا مينو و اعمال شيطاني، 
زرتشتي در مرحله سوم دوران زرتشتي  ZURVANISMآنگرا مينو در الن هاي اخيرتر، زوروانيسم 

آمده است) بين اخالق و ضد  3/30بوقوع پيوسته است و بعنوان عاملي در ثتنيث مي باشد (كه در سن 
) باقي مي ماند و بشرح هوج بوجود آورنده دفاع در مقابل 3/30اخالق، برادران دوقلو (در سند 

رتشتي هندي، اصوالً ايراني مي باشد كه به هند مينوترهاي مسيحي است كه در پارسي آمده است (ز
  مهاجرت نموده و بصورت مذهب زشتي آمده است.

قبل از ميالد) براساس مفهوم بهشت و جهنم و روز قيامت افكار گسترده  648-330در زمان آكادميا (
 مسيحي). در پيش نوشته هاي داوري، بعنوان شيوا پرنيوم و شيوات بريج مي 225-650شده هك (

باشد كه در آن روح ها بهمان نحو كه مي كند مي گذرد و شيطان نهايتاً شكست مي خورد و نهايتاً 
ارواح شناسي گرد هم ميĤيند و انتظار مي كشند و توسط فره دستي آنرا از بين برد مضافاً با نفوذ قوي، 

جام مي شود. با اوج توسط بابلي ها و آكادمي ها و آكادمي ها معبد و شكل عبادتي هيتر و عبادات ان
گرفتن حكومت آكادمي ها، نفوذ و نفس، ميترا، اردها شور، آناهيتا، ورترگانا و شترا همگي عمل مي شود 

بابلي ها وظيفه مي شود گر چه عبارت تصورات رو به زوال - و اعمال هند و ايرانيها انجام و همين پارسي
(زرتشتي جديد) آمده است اكنون فقط شواهد در  نهاد و با نزول آكادمي ها و طبقه بندي آنها كه دريس

  مذهب بحساب مي آيد اما نهايتاً چنان پايدار نمي باشد.
  سمبل آن الهه هاي اهورائي بوده و عقايد شخصي مي ماند. 6از سمبل هاي الهيت مانند، اشاسپندان و 

  
  آمار

اكنون جوامع كوچك زرتشتيها در ايران و هند پيدا مي شود و زرتشتيان مهاجر، در انگلستان، كانادا، 
استراليا (جوامعسابق بريتانيائي) در دو گروه طبقه بندي ميگردند زرتشتيان جنوب آسيا كه پارسي 

اي تهران، ناميده مي شوند  آنها كه داراي سابقه آسياي مركزي دارند. جوامع زرتشتي در شهره
كرمانشاه و يزد مي باشند و در يزد و اصفهان داراي آتشكده مي باشند كه آتشكده يزد فعاد مي باشد 

 2003زبان رسمي زرتشتيان فارسي دري مي باشد. كه با نوع افغاني آن متفاوت مي باشد در سال 
داد زيادي زرتشتي ساله زرتشت برگزار شد (حسب اقدام يونشكو)، در آسياي جنوبي، تع 3000مراسم 

ميالدي مهاجرت نمودند كه به گجرات و غرب هندوستان كه به  651پس از سقوط ساسانيان در سال 
آنان پارسيان ميگويند در شبه قاره هند در صنايع داراي اعتبار شدند و حتي باالترين شركت هندي 

شروع شد  19قرن (بزرگترين قطب منفي هند) مي باشد اين موقعيت ها بخصوص از  TATAيعني 
  همچنين افرادي مانند ، و داديا

زرتشتيان هند  2001ميليون نفر بوده است، در سال  2تا  5/1، بين 2004تعداد زرتشتيان در سال 
نفر در كراچي (پاكستان) اغلب در كراچي هستند و تعداد  5000هزار نفر بوده است  70حدود، 

هزار زرتشتي در استراليا بوده  5/3هزار نفر بوده اند،  18-25زرتشتيان بعد از انقالب از ايران بين 
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هزار  10هزار نفر بوده اند،  5/21اند(بخصوص در سيدني) در سرشماري قبل از انقالب زرتشتيان ايران 
  نفر در بخارا و بلخ مي باشد (در شمال افغانستان)

دهند كه در بمبي يا  هزار نفر است تشكيل مي70درصد جمعيت هند را كه حدود  006/0زرتشتيان 
ممبي سكونت دارند با توجه به كاهش نرخ زاد و ولد جمعيت زرتشتيان روز به روز كمتر مي شوند 

هزار نفر خواهدشد حسب يك گزارش نرخ تولد  25بطوريكه در دهه آينده جمعيت آنان در هند حدود 
5نرخ مرگ و مير 

  نفر مرگ و مير دارند. 1000نفر متولد و  200مي باشد  1
از معروفترين هاي هند بجز جمشيد تاتا، كه از پارسيان هند مي باشد، فروزش مهتا در سياستمداران 
هند، دابانوروجي، بيكاجي (سياستمدار)، زوبين مهتا، بيژن مهتا (موسيقيدان، كيخسرو شاپوري، فرخ 

هندي/انگليسي و ايراني) نايشنامه نويس بول سارا هندر پيشه، راي پانتاكي (هنرپييشه 
(سوخيتارواپرواال). نويسنده رابين ميستري فردوس كانگا، فيالتفريت)، فاميل هاي صنعتي، گرجي، تاتا، 
واديا، هنرمنداد باليود، اردشير ايراني، قهرمان ترتيب روني ايراني، روزنامه نگار اردشير كوجاسي 

  ده باپسي سيدرا و ميرما آداري در صنايع.پاكستاني، عصر محمد علي جناح نوسين
  مي باشد. 20مروان شراير ايراني يا مهر بابا رهبر مذهبي آن در قرن 

دكتر فرهنگ مهر از وزراي سابق ايران و استاد دانشگاه بوسني و از فعاالن آزادي مذهب مي باشد كه 
است. (لقب رهبر زرتشتيان مغ عليه نژادپرستي مقوالت و فعاليت ها با همكاري ليال آلفوتر داشته 

MONG(.مي باشد  
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