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 تعريف الدين 
األديان: جمع دين، والدين في اللغة بمعنى: الطاعة واالنقياد.والدين في االصطالح 

   . العام: ما يعتنقه اإلنسان ويعتقده ويدين به من أمور الغيب والشهادة
 . ي: التسليم هلل تعالى واالنقياد لهوفي االصطالح اإلسالم

والدين هو ملة اإلسالم وعقيدة التوحيد التي هي دين جميع المرسلين من لدن آدم ونوح 
 . إلى خاتم النبيين محمد صلى هللا عليه وسلم

ِ اإِلْسالَم  : قال هللا تعالى يَن ِعنَد ّللاه وبعد أن جاء اإلسالم فال  [ 19آل عمران:   ]إِنَّ الدهِ
َوَمن يَْبتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن ي ْقبََل ِمْنه   : بل هللا من الناس دينا غيره، قال هللا تعالىيق

 [. 85آل عمران:   ]َوه َو فِي اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 
َمْت َعلَْيك م  اْلَمْيتَة  َواْلدَّم  َولَْحم  اْلِخْنِزيِر َوَما أ ِهلَّ : وقال تعالى رهِ ْنَخنِقَة    ح  ِ بِِه َواْلم  ِلغَْيِر ّللاه

ْيت ْم َوَما ذ بَِح َعلَى النُّص بِ  يَة  َوالنَِّطيَحة  َوَما أََكَل السَّب ع  إاِلَّ َما ذَكَّ تََردهِ َوأَن   َواْلَمْوق وذَة  َواْلم 
واْ مِ  واْ بِاألَْزالَِم ذَِلك ْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَر  ن ِدينِك ْم فاَلَ تَْخَشْوه ْم َواْخَشْوِن  تَْستَْقِسم 

ي اْليَْوَم أَْكَمْلت  لَك ْم ِدينَك ْم َوأَتَْمْمت  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي َوَرِضيت  لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا فََمِن اْضط رَّ فِ 
ِحيمٌ  َ َغف وٌر رَّ ثٍْم فَإِنَّ ّللاه ِ تََجانٍِف إلهِ  [ . 3المائدة:   ]َمْخَمَصٍة َغْيَر م 

الدين في اللغة: مشتق من الفعل الثالثي: )دان(، وهو تارة يتعدى بنفسه، وتارة بالالم،  
وتارة بالباء، ويختلف المعنى باختالف ما يتعدى به، فإذا تعدى بنفسه يكون )دانه( 

وإذا تعدى بالالم يكون )دان له( بمعنى . بمعنى ملكه، وساسه، وقهره وحاسبه، وجازاه
وإذا تعدى بالباء يكون )دان به( بمعنى اتخذه ديناً ومذهباً واعتاده، . خضع له، وأطاعه

وهذه المعاني اللغوية للدين موجودة في )الدين( في المعنى . وتخلق به، واعتقده
االصطالحي كما سيتبين؛ ألن الدين يقهر أتباعه ويسوسهم وفق تعاليمه وشرائعه، كما 

العابد يفعل ذلك بدوافع نفسية، ويلتزم به يتضمن خضوع العابد للمعبود وذلته له، و
الدين في االصطالح: اختلف في تعريف الدين اصطالحاً اختالفاً . بدون إكراه أو إجبار

فمنهم . واسعاً حيث عرفه كل إنسان حسب مشربه، وما يرى أنه من أهم مميزات الدين
أكثر  من عرفه بأنه )الشرع اإللهي المتلقَّى عن طريق الوحي( وهذا تعريف

ه  الدين على الدين السماوي فقط، مع أن . المسلمين ويالحظ على هذا التعريف قَصر 
الصحيح أن كل ما يتخذه الناس ويتعبدون له يصح أن يسمى ديناً، سواء كان صحيحاً، 

 فِي َوَمن يَْبتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن ي ْقبََل ِمْنه  َوه وَ : أو باطالً، بدليل قوله عز وجل
َّ وجلَّ [. 85آل عمران:  ]اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ  ّه لَك ْم ِدين ك ْم َوِلَي : وقوله عزه

ً [6الكافرون:  ]ِدينِ  أما غير . ، فسمَّى هللا ما عليه مشركو العرب من الوثنية دينا
المسلمين فبعضهم يخصصه بالناحية األخالقية كقول )كانت( )بأن الدين هو المشتمل 

وبعضهم يخصصه بناحية التفكر والتأمل .( تراف بواجباتنا كأوامر إلهيةعلى االع
كقول )رودلف إيوكن(: )الدين هو التجربة الصوفية التي يجاوز اإلنسان فيها 
متناقضات الحياة(. إلى غير ذلك من التعريفات التي نظرت إلى الدين من زاوية، 

: الدين هو اعتقاد قداسة ذات، وأرجح التعريفات أن يقال. وتركت أوجهاً وزوايا عدة
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فهذا . ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذالا وحباا، رغبة ورهبة
أو معبوداً  -وهو هللا عز وجل -التعريف فيه شمول للمعبود، سواء كان معبوداً حقاا

ها  كما يشمل أيضا العبادات التي يتعبد الناس ب. باطال، وهو ما سوى هللا عز وجل
لمعبوداتهم، سواء كانت سماوية صحيحة كاإلسالم، أو لها أصل سماوي ووقع فيها 
التحريف والنسخ كاليهودية، والنصرانية، أو كانت وضعية غير سماوية األصل 

كما يبرز التعريف حال العابد؛ إذ البد أن . كالهندوكية، والبوذية، وعموم الوثنيات
ً بالخضوع ذالا  وحباا للمعبود حال العبادة؛ إذ إن ذلك أهم معاني يكون العابد متلبسا

ويبين التعريف أيضاً هدف العابد من العبادة، وهو إما رغبة أو رهبة، أو رغبة .العبادة
 .ورهبة معاً؛ ألن ذلك هو مطلب بني آدم من العبادة



4 

 

 الديانات المصرية القديمة
شعبا متدينا مستدلين يتفق كثير من المؤرخين على أن الشعب المصري القديم كان 

على ذلك بما ترك من رسومات معظمها كان يبين طقوسا دينية وكذلك ما تركوه من 
 مبان ومعالم دينية تدل على أن الحياة االجتماعية كانت مبنية على أساس ديني. 

ونقصد القول الفترة القديمة للمجتمع المصري حقبة ممتدة تاريخا إلى ما يزيد على 
هي فترة يصعب أن يثبت فيها أي شعب على عقيدة واحدة وطولها خمسة آالف عام و 

كفيل بأن يكون هناك ابتعاد عن أصول التوحيد، وكذلك لن يبقى الشعب طول هذه  
 الفترة على ديانة واحدة ولذلك قلنا الديانات القديمة.

 وقد أخبر سبحانه أن منطقة مصر دخلها األنبياء عليهم السالم وأنهم دعوا تلك األمة
إلى التوحيد  فقد ذكر أن إبراهيم عليه السالم دخل مصر ومنها وهبت له هاجر عليها 
السالم، وكذلك دخلها يوسف عليه السالم وتبعه أبوه وإخوته وكان بدخولهم مجيء بني 
إسرائيل وقد ذكر القرآن أن يوسف عليه السالم دعا إلى التوحيد صراحة كما في قوله 

رباب متفرقون خير أم هللا الواحد القهار ما تعبدون من } يا صاحبي السحن أأتعالى
وكذلك كان في مصر موسى وهارون  دون هللا إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم{
:}ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات عليهم السالم وقد قال القرآن على لسان موسى

 فما زلتم في شك مما جاءكم به{
ها من الشعوب سواء من جهة الشام أو الحبشة أو إن احتكاك الشعوب المصرية بغير

إفريقيا بعوامل الحرب والتجارة ، واتساع الرقعة وتعدد األقاليم كل ذلك كان عامال 
مساعدا لتباين األديان وتعددها من جدة ومن جهة أخرى تأثر تلك الشعوب بديانة األمم  

 األخرى وتأثيرها فيها.
سالطين والفراعنة من جهة ومن الفالسفة من لقد استغل الدين من طرف الملوك وال

جهة أخرى ألنهم وجدوا الدين عنصر توحيد لألمة ووسيلة إلخضاع الناس فكيف إذا  
اتفقت جهتا الحكم والفلسفة مع ما يعرف عن الشعوب المصرية من تقديس للدين 

عتقدات  ووقوفا عند تعاليمه، لذلك نلحظ األفكار الفلسفية أخذا حضا بعيدا في العبث بم
الناس وأوغلت في الخرافة إلى حد كبير جدا، بغرض التمكن من رقاب الناس وضمان 

 والئهم وطاعتهم. 
 أصل الديانة المصدرية القديمة:

تعتمد الديانة الرسمية عند قدماء المصريين على أسطورة قديمة ترجع إلى ماقبل 
واإلنبات عمل على التاريخ وهي أن إله النيل واسمه )أوزوريس( وهو إله الخصوبة 

تكوين مملكة إلهية متكونه من أخته وهي زوجته في نفس الوقت واسمها )إيزيس( إلهة 
 الحكمة والتشريع والسحر ووزيره إله التدبير والعلم واسمه )توت( وغيرهم من اآللهة.
لكن أخاه إله الشر والقحط واسمه )سيت( حقد على أخيه بسبب ما ناله من المكانة 

دفعه الحقد إلى إيذائه فغدر به ووضعه في التابوت ثم أقفل عليه وألقاه في واإلجالل و
اليم، ولما تفقدته زوجته لم تجده فأخذت تبحث عنه ولما وجدته وقبل أن تفتح التابوت 
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شلو بعدد مقاطعات مصر  72هاجمها )سيت( وأخذ التابوت بالقوة ومزق أخاه إلى 
وجة )إيزريس( لم تيأس بل دأبت على جمع  ونشر هذه األشرء في المقاطعات لكن الز

األشالء وألقت كل جزء في موضعه وألقت عليه التعاويذ والرقى السحرية فعاد إلى 
الحياة ولكنها حياة قصيرة بقدر ما أنجبت منه ابنه)هوروس( ثم غادر إلى الحياة 

 اآلخرة ليقدم بالحساب والميزان. 
سيت أنكر نسب ابن أخيه وادعى  ثم بدأت معركة بين )هوروس ( وعمه)سيت( ألن 
 أنه الوريث الوحيد لعرش أخيه في المملكة اإللهية. 

فرفع دعوى لدى المحكمة اإللهية ودافعت األم )إيزيس( عن نسب ابنها وشرفها 
وحكمت المحكمة يثبوت النسب فجاء الحكم لصالحها وأعانها في إثبات النسب شهادة 

 الوزير )توت(. 
دأ كل واحد يعمل على إفساد عمل الآلخر وتطور األمر إلى لكن الخالف لم ينته فب

 عداوة بين الوجه القبلي والوجه البحري لمصر ثم زاد األمر فأصبحت حروبا مستمرة.
واستمر الحال إلى أن جاء )مينا األول( فجمع في سلطانه حكم مصر العليا والسفلى 

     لملك أو حلول روح اإلله فيهتأليه اوأعلن أن اإللهين حال في جسده ثم بدات عقيدة :  
: أخذت الفلسفة على تأكيد خلود األلوهيبة وفناء الجثمانية، ألن فلسفة تأليه الملك

 فرعون يموت كما يموت الناس واإلله باق فكيف يحا الباقس في الفاني..؟؟
 ومن أجل التوفيق بين هذا التناقض قالوا: 

 إن روح )هوروس( هي روح ذات ثالثة شعب:
ى: الروح الدنيا وهي التي تحل في فرعون الزمان ثم تنتقل إلى من يليه من األول

 الفراعنة عند موته. 
 الثانية: الروح العليا الحاكمة في السماوات واألرض.   

الثالثة: روح تبقى في حسد فرعون الميت وتقوم بالنصح للفرعون الثاني وال تبقى هذه 
هذا قاموا ببناء األهرامات واجتهدوا في  الروح إال إذا بقي الجسد متماسكا، وألجل

 الحافظة على جسد األموات بعملية تحنيط الجثث.
وترى العقيدة الفرعونية أن فرعون حلت فيه روح كبير اآللهة واسمه )رع( وذلك بعد  

 حلول روح )هوروس( الذي خلف أياه )أوزريس(.
األبن وإيزيس  واأللوهية عندهم متكونة من ثالوث هم : اوزريس األب، وهوروس

 األم. 
ثم تطورت من ثالوث إلى تاسوع وهي مجموعة عناصر أعطوها صفة األلوهية 
وأحاطوها بقدسية خاصة وهم: )رع( ويرمز له بالشمس وسرا ويرمز له بالهوا وتيفيه 
بالفراغ وجيب باألرض وتوت بالسماء وأوزرييس بالنيل وإيزيس األرض الخصبة 

 القاحلة. وسيت الصحراء ونيفيتيس األرض
وهذا التاسوع هي أفكار فلسفية أعطيت لها معان دينية. وهناك رب األرباب واسمه 

 )توم( وهناك )مآت( وهي ابنة )رع( 
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 تقديس وعبادة الحيوانات: 
 اليوم اآلخر عند المصريين القدماء:  

ً كبيراً في نفوس  يعتقد المصريون القدماء بخلود الروح، وتحتل هذه العقيدة مكانا
ريين حتى قال المؤرخ اليوناني )هيرودوت(: إن المصريين هم أول الشعوب المص

الذين اعتقدوا بخلود النفس" فقد ورد في النصوص المنقوشة على األهرام " أن النفس 
خالدة ال تموت أبدا" وما قاله المؤرخ اليوناني صحيح ولكن قوله بأنهم أول من اعتقد 

رسل لك أمة رسول ينذره هذا اليوم العظيم كما ذلك فغير مسلم ألن هللا عز وجل قد أ
 ذكرنا سابقاً.

ويعتبر الشيخ محمد أبو زهرة أن أروع ما في العقيدة المصرية اعتقادهم بالحياة 
 األخرى، وأنها الباقية بعد هذه الدنيا الفانية. 

لقد كانت العقائد المصرية تؤمن بالبعث والحساب، فظهرت عندهم العقائد الجنازية 
ي هي اعتقاد أن الميت يأكل ويشرب وأنه يحيا حياة خالدة، لذلك كانوا يغالون في  والت

تحنيط الجثث، وما يرافق الميت في جنازته من الطقوس، وما يودع معه من األثاث 
 واألمتعة.  
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 الزرادشتية 
  

هي إحدى الديانات التي انتشرت في إيران قبل الفتح اإلسالمي، وماا يازال  الزرادشتية
عها وجود هناك، إضافة إلى الهناد وباكساتان وبعاض البلادان الغربياة، وهاي مان ألتبا

الديانات "الثنوية" التي تقول بإلهين اثنين، أحادهما للخيار واآلخار للشار. وتقادهس هاذه 
 الديانة النار باعتبار أنها قبس أو مظهر من مظاهر إله الخير.

 المؤسس:
ذي ي عتقد أنه ولد في مديناة أذربيجاان، تنسب الزرادشتية إلى زرادشت بن يورشب، ال 

قبل الميالد ، وقيل قبل الميالد باألف سانة، ويعتباره  660غربي بحر قزوين، في سنة 
أتباعه نبياً، وقد أحاطوا مولده بجملة من األساطير، منهاا أن "شابحين ناوريين" اقترباا 

ان الطفاال ماان والااده، وقاادهما لااه غصااناً، وأمااراه أن يقدمااه لزوجتااه، ألنااه يحماال كياا 
الروحاني، ومزج األب الغصن باللبن وشربه هو وزوجته، فحملات الزوجاة ولياداً هاو 
"زرادشت"، وقالوا بأن مخلوقات بشعة هبطت من السحابة بعد مرور خمسة أشهر من 
الحمل، وحاولت انتزاع هذا الجنين من رحم أمه، لكن شعاعاً من نور هبط من الساماء 

ق السحابة السوداء.   ومزه
قول أسطورة أخرى عند الوالدة، بأن هذا المولود لم يبِك مثل ساائر األطفاال، وإنماا وت

ضحك بصوت عاٍل اهتزت له أركان البيت الاذي غماره ناور إلهاي، وهربات األرواح 
 الشريرة كلها إلى عالمها السفلي. 

 ديانة ثنوية: 
، تعتبار زدكياةكالمانوياة والموكغيرها من األديان التي ظهرت فاي باالد فاارس قاديماً 

الزرادشتية ديانة ثنوية، أي تعتقد بإلهين اثنين: أحادهما للخيار واآلخار للشار، وبينهماا 
نتيجة النتصار إله الخير  –بحسب معتقداتهم  –صراع دائم إلى قيام الساعة، التي تقوم 

 على إله الشر.
ون إناه إلاه أما إله الخير عندهم فاسمه: أهورا مزدا )ومعنااه: أناا خاالق الكاون( ويقولا 

النور والسماء، ويمثل قوة الخير، وهو خالق األرض والسماوات. وإله الشار يسامونه: 
"آهرمان" وتعني هذه الكلمة: الخبيث أو القوى الخبيثة. ويعتبرونه إله الظلمة، ومصدر 

 الشر، وهو ليس بمستوى "أهورامزدا".
 عبادة النار والشمس : 

دة الزرادشتيين، إضافة إلى الشمس، على اعتبار أنهما تعتبر النار عامالً رئيسياً في عبا
رمزان ماديهان على اإلله "أهورامزدا" الذي تعجاز العقاول عان إدراكاه، فالشامس فاي 
السماء تمثل روح "أهورامزدا" في صورة يستطيع الناس إدراكها، فهاي كاائن مشارق 

  متأللئ يفيض الخير على كل الكائنات، ويبعث فيها الدفء والنشاط.
أمااا النااار فااي األرض فهااي العنصاار الااذي يمثاال للناااس تلااك القااوة العليااا، ويقااول 
الزرادشتيون أنهم يقدسون النار وال يعبدونها، وفهي عندهم تمثل الناور الاذي يعتقادون 
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أنه قبس أو مظهر مان مظااهر هللا. يقاول مارجعهم الاديني األعلاى فاي إياران، رساتم 
ه لعبادة هللا، نتجه إلى النور بأي شكل كاان، ففاي شهزادي: "في الحقيقة ، وعندما نتوج 

النهار تكون قبلتنا الشمس، وفي الليل القمر أو النجوم، أو أي ضياء كاان، ومنهاا الناار 
طبعاً حيث نعتقد أن نور جميع هذه األشاياء يمثال الناور اإللهاي، فاالمهم إذن أن نتجاه 

 سها وال نعبدها". ألي مصدر للنور مهما كان شكله أو حجمه كقبلة لنا نقد
لهااا  –كمصاادر صااناعي للناور لجااؤوا إليااه عنااد غيااب المصااادر الطبيعيااة  –والناار 

احترامها وقدسيتها وطقوسها، إذ أن من أوجاب الواجباات علاى الكهناة ورجاال الادين 
إبقاء النار مشتعلة، وتحتل الناار وساط غرفاة خاصاة، ويوقادها الكهناة لايالً و نهااراً، 

 من البخور، ويضع الكاهن كمامة على فمه كي ال يدنس النار. ويلقون فيها كميات
ويدخل الزرادشتيون إلى موضع النار باحترام بعاد االغتساال وخلاع األحذياة، ويتلاون 
صالة بلغة "الغاثا" القديمة التي ال يعرفون معناها عمومااً، وينااولون الكااهن تقادماتهم 

 النار. من البخور والمال، وهو يناولهم كمية من رماد 
 عيد النيروز

 21وتعتبر أهم زيارة لمعبد الناار، تلاك التاي تحصال فاي بداياة السانة الفارساية، فاي 
مااارسآ آذار، وهااو عيااد النيااروز، إذ يسااتيقظ الزرادشااتيون فااي ذلااك اليااوم باااكراً، 
فيستحمون، ويلبسون الثياب الجديدة، ويقصدون المعبد حياث يقادمون الناذور وياؤدون 

 بقية اليوم في المعايدة والوالئم. الصالة، ويقضون 
وما تزال إيران الخمينية لليوم تعظم هذا اليوم وتشعل فيه النيران ابتهاجاً ، وتمانح فياه 

 الموظفين إجازة لعدة أيام، في مقابل إهمال األعياد اإلسالمية: الفطر واألضحى.
 صراع الخير والشر: 

إذ سينتصار إلاه الخيار "أهاورا مازدا"  يعتقد الزرادشتيون أن العالم له نهاية محتوماة،
على آهرمان وسيهلكه هو وكل قوى الشر، وعنادها سايعمه األماان والخيار، وفاي ذلاك 
 –اليااوم ي بعااث المااوتى ويقااع الاانجم المااذنب علااى األرض، وتشااتعل األرض وتلتهااب 

ويمر الصالحون بهذا السيل الملتهاب وكأناه بالنسابة لهام  –بحسب اعتقاد الزرادشتيين 
دافئ، ليمضوا إلى الجنة، أما األرواح الشاريرة فتظال تحتارق إلاى األباد فاي هاذا  لبن

 اللهب. 
 زرادشت عند أتباعه نبي:  

يعتقد الزرادشتيون أن "زرادشت" نبي مرسل من "أهاورامزدا" االلاه الخاالق عنادهم، 
وتروي األسطورة أن كبير المالئكة "فوهو مانا" جاء إلى زرادشت وقااده إلاى الساماء 
"ليحظى بشرف المثول بين يدي رب السماء نفساه"..، وهنااك تلقاى زرادشات كلماات 
الحااق والحقيقااة، وتعلاام أساارار الااوحي المقدسااة واسااتمع إلااى أماار النبااوة، فقااد علهمااه 

 "أهورامزداً" العقائد والواجبات المتعلقة بالدين الذي أوكل إليه نشره بين الناس.
كاان فاي صاراع ماع الكهناة الاوثنيين الاذين ويذكر الزرادشاتيون أن نبايهم زرادشات 

رفضوا اتهباع دينه الجديد، وهؤالء الكهنة الذين ع رف عنهم السحر والجشع إلاى الماال 
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والسلطة أثهروا على بعض الحكام، فأعاقوا انتشار دين زرادشت، لكن المصااهرة التاي 
عجزات علاى قامت فيما بعد بين زرادشت وإحدى األسر الملكية، إضافة إلى ظهور الم

يديه! جعلت هذ الدين ينتشر انتشاراً كبيراً في إيران، وكاان إلياران شاعب مجااور هام 
"الطورانيون" رفضوا دين زرادشت، وحاربوا أتباعه، كما استطاعوا قتل "زرادشات" 
نفسه في مدينة بلخ وهو راكاع أماام الناار، ماع ثماانين مان كباار الكهناة عنادما كاانوا 

يناصر شعبهم في حربه ضد الطورانيين، ومات زرادشت عن  يدعون "أهورامزدا" أن
 سنة.  77

 الموت في الزرادشتية
يؤمن الزرادشت أن الروح تهايم لمادة ثالثاة أياام بعاد الوفااة قبال أن تنتقال إلاى العاالم 
اآلخر، ولديهم طقوس خاصة للدفن، إذ يكرهون اختالط الجسد المادي بعناصر الحياة؛ 

والنار حتى ال يلوثها، لذا فهم يتركاون جثاامين الماوتى للطياور  الماء والتراب والهواء
أو )دخنه( باللغة الفارسية حيث يقاوم  أبراج الصمتالجارحة على أبراج خاصة تسمى 

بهذه الطقوس رجال دين معينون ثم بعد أن تاكل الطيور جثة الميت توضع العظاام فاي 
 فجوة خاصة في هذا البرج دون دفنها.

إال أن الزرادشتيين الذين يعيشون في مجتمعات ال يمكنهم فيهاا ممارساة شاعيرة الادفن 
هذه يقومون بوضع جثمان الميت في صندوق معدني محكم اإلغاالق، ويادفن فاي قبار 

 عادي مما يضمن عدم تلويثه لعناصر الحياة الثالثة.
 كتابهم المقدس: 

" Gathasانتقلت تعاليم زرادشت علاى شاكل ترنيماات تادعى الواحادة منهاا : جاتاا "
وتعني هذه الكلمة الغنااء أو اإلنشااد. وفاي هاذه الترنيماات أشاياء عان حيااة زرادشات 

الخاامس المايالدي فاي كتااب وفكره وبعض الطقوس واألدعية، وقد جمعت في القارن 
"، وتعني هذه الكلمة في الفارسية: الماتن أو الانص Avestaاسمه  األفستا أو األبستا "

 األصلي. 
ثم أضيف إلى األفستا شروح وتفسيرات وتفصيالت وفق شرعهم، وأصبح األفساتا ماع 

 الشروحات يسمى "زند آفستا" أي شرح اآلفستا.
 الزرادشتية:   الفتح اإلسالمي إليران وأثره على

دخلت إيران في اإلسالم في عهد الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم، ومثلما دخال كثيار 
من الفرس في اإلسالم، آثر البعض البقاء على دينه، فبعضهم أخفى اعتقاده،  فاي حاين 
رف  رحاال عاادد ماانهم إلااى الهنااد التااي تنتشاار فيهااا العقائااد واألديااان والمااذاهب، وعاا 

 ."PARSIS"الهند باسم الفارسيين الزرادشتيون في 
وفي المقابل فإن بعض الحركات التي ظهرت من بالد فارس في نهاياة عصار الخلفااء 

د والحركااات الراشاادين وفااي العصاارين األمااوي والعباسااي كحركااات التشاايع والتماار
الباطنية والشعوبية والزندقة تسترت باإلسالم، وأبطنات بعاض معتقادات باالد فاارس، 

 ومنها الزرادشتية، وحاولت نشرها بين المسلمين.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA
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 العدد واالنتشار:
تعتبر الزرادشتية دعوة مغلقة، ال تقبل أن ينضام إليهاا إنساان مان خارجهاا، كماا أنهام 

يسمحون لآلخرين باالقتراب من أمكنة العبادة يمارسون طقوسهم على نحو سري، وال 
حيث النار التي يقدسونها. وال يوجد إحصاء دقيق يبين أعداد الزرادشاتيين فاي العاالم، 

ألاف(  300ألف نسمة )البعض يصل بهام إلاى  91لكن يعتقد أن عددهم في إيران هو 
إضاافة حالياً موزعين بشكل رئيسي على مدن: طهران وكرمان وأصافهان وشايراز. و

إلى إيران، فإن لهم تجمعاً كبيراً في الهند، وخاصة في بومبااي، ويصال عاددهم هنااك 
إلى مائة ألاف نسامة، أماا أعادادهم فاي الادول األخارى فهاي علاى النحاو التاالي: فاي 

 20ألفااً، وفاي أفريقياا الجنوبياة  20ألفاً، في أميركا  50ألفاً، في أوروبا  50باكستان 
 ألفاً.

  ن:وضعهم في إيرا
 هل الزرادشتية هي المجوسية؟ 

يذهب البعض إلاى أن الزرادشاتية هاي المجوساية الاوارد ذكرهاا فاي القارآن الكاريم، 
وسميت بذلك ألن قبيلة المجوس الفارسية هي أول من اتبع الزرادشاتية. وقاال آخارون 

 إن المجوسية أسبق من الزرادشتية، وأما زرادشت فجدهدها وأظهرها وزاد فيها. 
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 لديانات الصينية ا
 ةـيـوسـ يـوشـ فـونـكـالأوال:  

 تعريفها:
وهاو يتألف من لفظين: كونج،  -في أصله-نسبة إلى "كونفوشيوس "، وهذا االسم  لغة:

، ,فأصال االسام إليها، وفوتس، ومعناها: الارئيس، أو الفيلساوف ينتمي التياسم القبيلة 
حرياف غرباي لالسام كماا "كونغ فوتس" وبه ينطق الصينيون أماا كونفوشايوس فهام ت

 . الشيخ أبو زهرة يميل إلى ذلك
القارن الساادس قبال  فايفي الصاين ودينية ظهرت وفلسفية : تعاليم أخالقية واصطالحا  

وتقاوم علاى ،  الميالد على يد رجل يدعى كونفوشيوس، صارت فيما بعاد ماذهبا دينياا
أرواح اآلبااء واألجاداد. عبادة إله السماء أو اإلله األعظام، وتقاديس المالئكاة، وعباادة 

 للدولة حتى أوائل القرن العشرين. رسميالصين كدين  وقد التزمته
 :)كونفوشيوس(التعريف بالمؤسس

  (ق.م479-551)الوالدة والنشأة:أوال :
 ينة تسو وهي إحدى مدن مقاطعة لو.ق.م في مد 551سنة  كونفوشيوس ولد

، ووالاده كاان ضاابطاً المقاطعةتلك  ينتسب إلى أسرة عريقة، فجدهه كان والياً علىوهو 
عاش يتيمااً، فعمال فاي وقد والده وله من العمر ثالث سنوات.توفي وقد  حربياا ممتازاً،

الرعي، وتزوج في مقتبل عمره قبل العشرين، ورزق بولد وبنت، لكناه فاارق زوجتاه 
بعااد ساانتين ماان الاازواج لعاادم اسااتطاعتها تحماال دقتااه الشااديدة فااي المأكاال والملاابس 

                                                          ق.م 479مات في سنة والمشرب.
 :حياته العمليةثانيا :
أساتاذه الفيلساوف لاوتس صااحب النِحلاة  علوماه الفلسافية علاى يادكونفوشايوس تلقى 

كان يدعو إلى القناعة والتسامح المطلق، ولكن كونفوشيوس خالفاه فيماا  الذيالطاوية، 
وعندما بلغ الثانية والعشرين من ،  عد داعياً إلى مقابلة السيئة بمثلها وذلك إحقاقاً للعدلب

تكااثر تالمياذه حتاى بلغاوا ثالثاة آالف وقاد عمره أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، 
 . تلميذ

عمال مستشااراً لألماراء والاوالة، وعايهن في عدد من الوظاائف ف وقد تنقل كونفوشيوس
ق.م  496ماً، ووزيراً للعمال، ووزياراً للعادل ورئيسااً للاوزراء فاي سانة قاضياً وحاك

من رجال السياسة وأصحاب  عدام بعض الوزراء السابقين وعددٍ حيث أقدم حينها على إ
لفلسافية المثالياة الشغب حتى صارت مقاطعة لو نموذجية في تطبياق اآلراء والمباادا ا

ينصاح الحكاام  والياات الصاينكثيار مان  وتنقل باين ذلك،رحل بعد ثم التي ينادي بها 
 القويمة.ه حاثاا لهم على األخالق ويرشدهم ويتصل بالناس يبث بينهم تعاليم

أخيراً عاد إلى مقاطعة لو فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيه منكباا على كتاب األقادمين و 
 .يلخهصها، ويرتبها، ويضمنها بعض أفكاره

 ثالثا :آراؤه ومواقفه:
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 ألديان:ا رأيه في-1
لم يتكلم كونفوشيوس في شيء من األديان، والذي يظهر أنه كان يداهن األدياان جميعااً 
 كقومه الصينيين كما وصافهم أحماد عباد الغفاور عطاار فاي كتاباه الاديانات والعقائاد.
وبالرغم من أناه تحادث وكتاب عان تنظايم عالقاات النااس ببعضاهم وفصال فاي ذلاك 

 القة اإلنسان بربه.وأطال، لكنه لم يكتب شيئاً عن ع
 اآللهة:رأيه في -2

يقاول:"احترم جمياع اآللهاة ولكان واالحترام والتقدير لجميع اآللهة ي ظهر كونفوشيوس 
أبعدهم عنك" وهاذا يؤكاد ماا وصامه باه بعاض البااحثين بأناه كاان ال أدريااً فاي ديناه 

 واعتقاده.
 نع صنماً"ولكنه كان ال يقدس األوثان المنصوبة: ويقول"ملعون هو أول من ص

 األنبياء: رأيه في-3
نقل عنه بعض تالمذته فاي كتااب الحاوار قولاه:"أما األنبيااء فاال أجتارا علاى ادعااء 
رتبتهم، وغاية ما يجوز القول عني هو أنني أعمل جاهداً بال ملل ، وأعلام غياري دون 

 أن أشكو تعباً"
صاول فلسافته التاي ويظهر لنا من قوله هذا أنه يحتارم األنبيااء وهاذا ماا يتوافاق ماع أ

ال شاك أناه تتماشى مع الموجود إذا كان يحقق العدل بين الناس ، وما جاء باه األنبيااء 
 .نبراس العدل

ال تجد عن كونفوشيوس أي إشاارة إلاى البعاث والمعااد واآلخارة  موقفه من البعث:-4
 فقد ركز اهتمامه على حاضر اإلنسان. 

بال وال يساألون  ،وال بالجناة والناار ،ماوتيون ال يعتقدون بالبعث بعد الفالكونفوشيوس
عن مصير األرواح بعد خروجها من األجساد. وقد سأله تلميذٌ من تالمذته عن الماوت، 

وعنادهم أنَّ الجازاء ندرس الماوت". فقال:"إننا لم ندرس الحياة بعد، فكيف نستطيع أن 
ا فشر.  والثواب: إنما يكونان في الدنيا، إن خيراً فخير، وإن شرا

 الواقعية األخالقية لدى كونفوشيوس :-5
لم يكن كونفوشيوس مثالياً او حالماً بل كان واقعياً عملياً ولذلك لام تظهار لدياه نزعاات 
الفالسفة الخيالية كالمدن الفاضالة ونحوهاا وكاان يقاول:"خير لننساان أن يكاون قادوة 

 صالحة من االشتغال بالوعظ"
 :كتب الكونفوشيوسية
مجموعة األولى تسمى الكتب يتان تمثالن الفكر الكونفوشيوسي الهناك مجموعتان أساس

 ، والثانية تسمى الكتب األربعة .الخمسة
 :الكتب الخمسة

 وهي الكتب التي قام كونفوشيوس ذاته بنقلها عن كتب األقدمين وهي : 
كتاب التغييرات:وأهميته ككتاب تتركز في قيمته األثرية ألنه يرجع إلى ما قبل ثالثة -1
 ثالثين قرناً قبل الميالد .و
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 كتاب األحداث التاريخية : عبارة عن نبذة عن تاريخ الصين. -2
: وكان كونفوشيوس قد أقتناع أن اإلنساان إذا ماا تاال الشاعر األغاني أو الشعركتاب -3

 يومياً فإنه لن يقع في الخطأ. 
 .أو الطقوسكتاب المراسيم -4
 كتاب الربيع والخريف .-5

 :بعةالكتب األر   
التي ألفها كونفوشيوس وأتباعه مدونين فيها أقوال أساتذتهم مع التفسير تاارة والتعلياق  

 أخرى وهي:
 كتاب األخالق والسياسة. -1
 كتاب االنسجام المركزي.-2
 كتاب المنتخبات ويطلق عليه اسم إنجيل كونفوشيوس. -3
 كتاب منسيوس: وهو يتألف من سبعة كتب-4

 وشيوسية:التعريف بالديانة الكونف
 ؟ ديانة أم فلسفة أخالقية هي هل

، والاذي يظهار ي تطرح عناد الحاديث عان هاذه النحلاةهذه المسألة من أهم المسائل الت
بال الادين وهللا أعلم أنها كانت في أول امرها فلسفة أخالقية بحتاة لام تتعارض لمساائل 

جاء لتصاحيح  لم يدهع أنهكما أنه مؤسسها ، مع ما هو موجود من أديان وعقائد تجاوبت
لاى لكناه دعاا إ ،مجاال األخاالق والسالوكالدين بل ادعاؤه وجهده اإلصالحي كان فاي 

رها رغاام موقفااه الشااديد ماان يااان الموجااودة وكااذلك احتاارام األلهااة وتقااديداحتاارام األ
تحج إلى قدسه ولكن الكونفوشيوسية بعد وفاة مؤسسها اعتمدت طقوساً كثيرة ت  ،األصنام

، وهاذا ماا اختارتاه ذا الجاناب يمكنناا وصافها بالدياناة، ومن هين قبره وتذبح له القراب
 الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة.

 :المعتقدات الكونفوشيوسية
هذه المعتقدات ليست ناتجة عن أفكاار كونفوشايوس أو دعوتاه ابتداًء ينبغي أن نعلم أنَّ 

أن الكونفوشيوساية انتشارت حتاى  ، وبمااوبعاده هبل هي مما يعتقده الصينيون مان قبلا 
لااى معتقاادات جاازء ماان دياانهم لااذلك نساابت إوهااذه ال الصااينيينت ديانااة ألكثاار ده عاا  

 . الكونفوشيوسية
تتبناى هاذه المعتقادات وتحاث فالكونفوشيوسية بوصفها دياناة ألغلاب الصاينيين الياوم 

سااماء، لاإللااه أو إلااه انظاارتهم إلااى  مثاال المعتقاادات األساسااية لااديهم فااي وتت ،عليهااا
  ، وذلك كاآلتي:والمالئكة، وأرواح األجداد

يعتقدون باإلله األعظم أو إله السماء ويتوجهون إليه بالعباادة، كماا أن عبادتاه اإلله: -1
إلاه، وهاو لهاا ألرض وا صة بالملك، أو بأمراء المقاطعات.وتقديم القرابين إليه مخصو

، والكواكاب، والساحاب، قمارالشامس والوكاذلك  .ألرض، ويعبده عامة الصينيونإله ا
 والجبال.. لكل منها إله وعبادتها وتقديم القرابين إليها مخصوصة باألمراء.
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 المالئكة ويقدمون إليها القرابين. يقدسون فهم : المالئكة  -2
هاذه ، ويعتقادون ببقااء  : يقدس الصاينيون أرواح أجادادهم األقادمينأرواح األجداد -3

عبارة عن موائد يدخلون بها السرور علاى تلاك  وهي رابينويقدمون إليها الق األرواح،
 لهة المنزل.األرواح بأنواع الموسيقى، ويوجد في كل بيت معبد ألرواح األموات وآل

ويقولون كل الحوادث مقادرة فاي الساماء  ،الكونفوشيوسيون بالقضاء والقدر كما يعتقد 
بب اآلثام والذنوب ،خصوصاً حصول العقوبات الدنيوية بسأيضاً أنَّ يعتقدون ومعروفة،

الحاكم ابن للسماء: فاإذا ماا قساا وظلام وجاناب ومن اعتقاداتهم أن  إذا تكاثرت وعمت.
ومان  العدل فإن السماء تسلهط عليه من رعيته من يخلعه ليحله محلهه شخص آخر عادل.

اعتقاداتهم  اإليمان بالعناصر الخمسة وخصائصها وصوالً إلاى القارابين الخمساة التاي 
 يقدمونها :

o  :تراب. –نار  –ماء  –خشب  –معدن فتركيب األشياء 
o .الجهات خمس : شرق وغرب وشمال وجنوب ووسط 
o  ة ة  –زوجية  –أمومة  –درجات القرابة خمس: أبوه ة. –بنوه  أخوه
o .واأللوان األساسية خمسة 
o .الموسيقى لها خمسة مفاتيح 
o  .األضاحي والقرابين خمسة 

 :نفوشيوسيةاألخالق والفضائل عند الكو
األخالق:هااي األماار األساسااي الااذي تاادعو إليااه الكونفوشيوسااية،وهي محااور الفلساافة 

تربية الوازع الداخلي لدى وترتكز فلسفة الكونفوشيوسية األخالقية على وأساس الدين، 
الفاارد ليشااعر باالنسااجام الااذي يساايطر علااى حياتااه النفسااية ممااا يخضااعها للقااوانين 

 وقد اعتقد الصينيون منذ أقدم عصورهم أن األحداث الكونية االجتماعية بشكل تلقائي.
ساودان ي كاان االعتادال واالنساجام  تتبع األخالق التاي تساود النااس وملاوكهم، فكلماا

فاالكون ساائر  المعاملة بين الناس،ويربطان العالقات بينهم برباط من المودة والرحماة،
الطرياق  ر عنادهم، ساالكر علاى الخيا واإلنسان مفطاو في فلكه من غير أي اضطراب

لهِي والقويم  الانفس  االعتادال واالقتصااد فاي كال أفعاالوطريق الخير هو   فطرتهلو خ 
فأقوم األخالق  ند قدماء الصينيين،وسجاياها.وقوانين األخالق ال تنفصل عن السياسة ع

 .ينتج أقوم السياسات
 تظهر األخالق في الفضائل التالية:و
 طاعة الوالد والخضوع له. (1
 طاعة األخ األصغر ألخيه األكبر.  (2
 طاعة الحاكم واالنقياد إليه.  (3
 إخالص الصديق ألصدقائه.  (4
 آلخرين بالكالم أثناء محادثتهم.عدم جرح ا  (5
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هية ظهاور الشاخص بمظهار ال يتفاق أن تكون األقوال على قدر األفعال، وكرا  (6
 مع مركزه وحاله.

 البعد عن المحسوبية في الوساطة أو المحاباة.  (7
 أخالق الحاكم فتظهر في اآلتي:أما 

 رام األفراد الجديرين باحترامه.احت (1
 قربى وقيامه بالتزاماته حيالهم.التودهد إلى من تربطهم به صلة   (2
 معاملة وزرائه وموظفيه بالحسنى.  (3
 النهوض بها.اهتمامه بالصالح العام، مع تشجيعه للفنون النافعة و (4
 ي دولته.لدول األخرى المقيمين فالعطف على رعايا ا (5
 تحقيق الرفاهية ألمراء اإلمبراطورية ولعامة أفرادها.  (6

إلااى أبعااد محااافظون  وأتباعهاااالعااادات والتقاليااد الموروثااة، تحتاارم الكونفوشيوسااية و
واألمانة، ويحترمون المعاملاة الليناة مان غيار خضاوع وال يقدهسون العلم هم الحدود، ف

 استجداء لجبروت.
سي على أساس احترام الملكية الفردية مع ضارورة رسام يقوم المجتمع الكونفوشيوكما 

 برنامج إصالحي يؤدي إلى تنمية روح المحبهة بين األغنياء والفقراء.
يعترفون بالفوارق بين الطبقات، ويظهر هذا جلياا حين تأدياة الطقاوس الدينياة  كما أنهم

ظاام مفتاوح، إذ النظاام الطبقاي لاديهم نو وفي األعيااد الرسامية وعناد تقاديم القارابين.
بإمكان أي شخص أن ينتقل من طبقته إلاى أياة طباق اجتماعياة أخارى إذا كانات لدياه 

 إمكاناته تؤهله لذلك.
 :الكونفوشيوسية المعاصرة

انتشاارت األفكااار الكونفوشيوسااية إلااى كوريااا واليابااان وفيتنااام مبكاارا، وأثاارت فااي 
ت هاذه البلادان ماع الصاين مجتمعاتها وسياساتها وتعليمها وشاؤونها األكاديمياة. فشاكل

التاي والديمقراطياة   ماع نهاوض النظاام الرأساماليو "محيط الثقافة الكونفوشيوساية".
 األفكار الكونفوشيوسية كنظام فكري كاملفإنَّ في العصر الحديث، غزت تلك المناطق 
ات وشيوسي وأفكارها األخالقياة ظلات ذ، لكن أسلوب التفكير الكونفقد ضعف حضوره

، مثل حاب النااس ال زالت مؤثرة حتى اليوم في محيط الناس االجتماعي   ةأهمية عام
والرحمااة، واحتاارام الكبياار والعنايااة بالصااغير، واالهتمااام بوئااام األساارة والمجتمااع، 

المصالح العامة ومصلحة الدولاة أوال، وجعل خضوع مصلحة الفرد لمصلحة العامة، و
عاماة وآخار مان يتمتاع بالساعادة فاي المصالحة ال  "أنا أول من يتعب مان أجالمبدأ :و

 المكافحة بجلد في سبيل التقدم.والدنيا"، واالهتمام بالتعليم األخالقي والثقافي، 
فالكونفوشيوسية إذاً حاضرة في صين اليوم وما جاورها من بلدان ومؤثرة على عادات 

نزعاة الناس وأخالقياتهم ومبادئهم ، وقد استطاعت التغلاب علاى النزعاة الشايوعية وال
االشتراكية اللتان طرأتا عليها في القرنين السابقين للميالد وانتصرت عليهما. كماا أنهاا 
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استطاعت أن تصهر البوذية بالقالب الكونفوشيوسي الصيني وتنتج بوذية صينية خاصة 
 متميزة عن البوذية الهندية األصلية.

 
 

 ثانياـ الديانة التاوية 

أكبر الديانات الصينية القديمة التاي ماا تازال حياة  :التاوية أو الطاوية إحدى التعريف
إلى اليوم إذ ترجع إلى القرن السادس قبل الميالد، تقوم في جوهر فكرتها على العودة 
إلى الحياة الطبيعية والوقوف موقفاً سلبياً من الحضارة والمدنية. كان لها دور هام في 

مسيرتها في البحث فاي إكساير  تطوير علم الكيمياء منذ آالف السنين وذلك من خالل
 الحياة ومعرفة سر الخلود.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:
ق.م هاو صااحب ماذهب  507الاذي كاان مايالده عاام  Laotse• يعتقد بأن لوتس 

 –تاي  –الطاوية التي ت رجع بعض معتقداتها إلى زمن سحيق. وقد وضع كتابه طااو 
وقد التقى به كونفوشيوس فأخاذ أي كتاب طريق القوة.  Tao – te – chingتشينغ 

 عنه أشياء وخالفه في أشياء أخرى.
• بقيت الطاوية خالل أكثر مان ألفاي سانة تاؤثر فاي الفكار الصايني وفاي التغيارات 

 التاريخية الصينية.
• ظهر شوانغ تسو الذي يرجع إلى القرن الرابع والثالث قبل الميالد زاعماً بأن لوتس 

كما قام بشرح كتاب معلمه لوتس مضيفاً إليه شايئاً مان  كان أحد المعلمين السماويين،
 فلسفته.

 • لقد نمت الطاوية المنظمة في منطقة جبال شي شوان قبل غيرها.
م زعم شانغ طاولينغ أنه قد جاءه الوحي من الرب تعالى باأن يتحمال 142• في عام 

ذلاك  تبعات إصاالح الادين الطااوي، وأناه قاد ارتقاى وسامي المعلام الساماوي. وقااد
 التنظيم الذي صار تبعاً لساللته الذين عرفوا بالمعلمين السماويين.

-Tai• في القرن الثاني الميالدي انتشرت الطاوية الشعبية بفضل حركة السلم الكبير 
ping .وقد كان للمعلمين السماويين دور كبير في نشرها 

ثالثاة أقساام  م زالت أسرة هاان مماا أدى إلاى انقساام الصاينيين إلاى220• في عام 
 األمر الذي ترك أثره على االختالفات الدينية اإلقليمية فيما بينهم.

• عقب سقوط أسرة هان، وفاي القارنين الثالاث والراباع الميالدياين ظهارت الطاوياة 
 الجديدة.

م ظهر المصالح لوهيوشانغ الاذي يرجاع إلياه مفهاوم القاانون 477 -406• في عام 
 طاوية.الكنسي لجميع الكتب المقدسة ال

م قااد اسااتخدموا 1644 – 1368م ومينااغ 907 – 618• مؤسسااو أساارتي تااانغ 
 التنبؤات الطاوية والسحر لكسب التأييد الشعبي.
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• تدَّعي عائلة شانغ الحالية للمعلمين السماويين بأنها من ساللة شانغ طاو لينغ المعلام 
 السماوي األول الذي ظهر أيام أسرة هان.

 األفكار والمعتقدات:
 الكتب : أـ
تي تشينغ لم يكن ليكتب لوال رجااء حاارس الممار يان  –كتاب لوتس المسمى طاو  -

شي الذي طلب من المعلم الشيخ أن يدون أفكاره. وهذا الكتااب مجموعاة قطاع أدبياة 
تحيط بطبيعة طاو كما تشمل قواعد عامة وأمثلة للحاكم الذي يمتلك زمام أمر الطااو، 

 باراته إذ أن ذلك الغموض مقصود لذاته.وهو كتاب غامض في كثير من ع
شوانغ تساو: بحاث فاي النظارة الطاوياة الفلسافية، كماا أجارى مقابلاة باين الساماء  -

والبشر، وبين الطبيعة والمجتمع، طالباً من الطااويين طارح كال الحيال المصاطنعة، 
وفيه قصص عن بشار كااملين يساتطيعون الطياران هام الخالادون الاذين ال يتاأثرون 

 اصر الطبيعية وال يمسهم حر وال قر، أصحاب أرواح تمتاز بحرية في تصرفها.بالعن
تشينغ وهو من القرن الثالث قبال المايالد، فياه تجاارب  –ني  –تي  –كتاب هوانغ  -

على بعض المعادن والنباتات والمواد الحيوانية وذلك انطالقاً من اهتمامهم بالمحافظة 
 على الصحة وإطالة الحياة.

م يبحث فاي علاوم الكيميااء 317تسو الذي انتهوا من تأليفه عام  –بو  –او كتاب ب -
القديمااة وفيااه محاااوالت لتحوياال المعااادن إلااى ذهااب وإطالااة الحياااة بواسااطة بعااض 

 األكاسير.
لهم أدب فلسفي وديني سري، قسم منه يعود إلى القارن الراباع والقارن الثااني قبال  -

م يبدأ مناذ نهاياة القارن الثااني المايالدي وهاو الميالد ويركز على إقناع الحكام، وقس
يمثل حركات دينية منظمة وينتقل من الشيخ إلى تالميذه من أداء القسم للمحافظة على 

 سريته.
 :فكرتهم عن اإلله ب ا
ليس بصوت، وال صورة، أبدي ال يفنى، وجوده سابق وجود غيره  –لديهم  –اإلله  -

 .وهو أصل الموجودات، وروحه تجري فيها
ون بال هاو إن طاو هو المطلق الكائن، وهو مراد الكون، إنه ليس منفصالً عن الكا  -

 ا، انبثقت عنه جميع الموجودات.داخل فيه دخوالً جوهري
إنهم يؤمنون بوحدة الوجود إذ إن الخالق والمخلوق شيء واحاد ال تنفصال أجازاؤه  -

 وإال القى الفناء.
 ية الذي يذهب إلى أن الخالق حاالمذهب الحلولإن نظرتهم إلى اإلله قريبة جدهاً من  -

في كل الموجودات، كما أن الخالق ال يساتطيع أن يتصارف أو يعمال إال بحلولاه فاي 
 األشياء.

يؤمنون بالقانون السماوي األعظم الذي هو أصل الحيااة والنشااط والحركاة لجمياع  -
 الموجودات في السماء واألرض.



18 

 

اء إلى الوجود ماع الكاون، فهاو يحاب هللا ولكناه يرى شونغ تسي بأن اإلنسان قد ج  -
يحب المصدر الذي جاء منه هللا أكثر من حبه هللا، فهو تصور يدل على أنهم يعتقدون 

 -تعالى هللا عما يقولون علواً كبيراً  –بأن هناك مبدأ قبل هللا 
 االحتفاالت الدينية والطقوس الطاوية: ج ا 

، تجديد لعالقة الجماعاة باآللهاة وس إذ هووهو أقدم الطق Chiooهناك طقس شيو  -
 وال يزال هذا الطقس موجوداً في تايوان إلى اليوم.

 ، وأخرى عند ميالد اآللهة.لتنصيب الكهنة هناك طقوس -
 بعض الكهنة يمارسون طقوساً معينة في مناسبات الدفن والزواج والوالدة. -
ادئاة يقضاي فيهاا بعاض من طقوسهم معالجة المريض وذلك بإدخالاه إلاى غرفاة ه -

الوقت متأمالً منشغالً بذنوبه، كما يقوم بعضهم باساتعمال الوساطاء الاذين يساترخون 
 في سبات ويزعمون أنهم يقومون بنقل آراء اآللهة أو األموات أو األقارب.

حرق البخاور موضاوع أساساي لكال عباادة طاوياة فضاالً عان اساتعمال الخنااجر  -
 األقنعة والكتب المقدسة.والماء المسحور والموسيقى، و

 
  

 


