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 بسیار موارد، بیشتر در تعریفی چنین اما( باشد اغیار مانع.)کند
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 .دهندمى نشان
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 این علت. است «دین» شوند،مى تعریف سختى به که موضوعاتى از یکى

 [1].است بشرى جوامع در( باطل و حق) ادیان زیاد بسیار تنوع امر

 

 ادیان تعریف در اشتراک وجه چند یا یک کردن پیدا براى دانشمندان

 شده موجب امر این. است نرسیده جایى به کارشان ولى اند،کوشیده

 از کدام هیچ که شود ارائه «دین» براى شمارى بى هاىتعریف که است

 .نیست بیگانه موارد مانع و ادیان همه جامع آنها

 

 :هاتعریف از نمونه چند

 

 .است قدسى امر یک به اعتقاد معناى به «دین» :1

 

 .روحانى موجودات به ایمان یعنی «دین» :2

 

 که بشرى فوق نیروى چند یا یک به ایمان از است عبارت «دین» :3

 .هستند عبادت و اطاعت شایسته

 

 از ایدرجه خاطر به همچنین و خود از حفاظت منظور به هاانسان :4

 رو هاییکردن قربانی و هاالتماس دعاها، ها،عادت مراسم، به نیاز،

 .شودمی نامیده «دین» نهاآ مجموعه که آورندمی

 

 به مربوط اعمال و باورها از همبسته ایدسته از است عبارت «دین» :5

 آنها پیرو که را کسانی همه عقاید، و باورها این که الهوتی امور

 .کندمی متحد امت نام به واحد اخالقی اجتماع یک در هستند

 

 ناقصی بسیار تعاریف شده ارائه دانشمندان سوی از که هاتعریف این

 بهتر را دین توانیممی نگیریم نظر در را بشری ادیان اگر. است

 به اعتقاد معنای به دین: »اندگفته برخی مثال. کنیم تعریف

 این با متناسب عملی دستورات و انسان، و جهان برای ایآفریننده

 جهان برای ایآفریننده به معتقد که کسانی رو، این از. است عقاید

 «.شوندمی حساب دین بی نیستند انسان و



 

 

 

 :شودمی تقسیم باطل و حق به دین نیز تعریف این در البته

 

 واقع با مطابق و صحیح و درست عقاید دارای که است آیینی حق، دین

 ضمانت از که دهدمی قرار تاکید و توصیه مورد را رفتارهایی و بوده

 .نیست چنین باطل دین و باشند برخوردار اعتبار و صحت برای کافی

 

 دانست باید اما است بهتر قبلی، هایتعریف به نسبت گرچه تعریف، این

 و «دین» بین و ،«تدین» و «دین» بین نباید دین، تعریف در که

 .کرد خلط «ایمان»

 

: گویندمی و کرده تعریف اعتقاد و باور به را دین برخی، آنکه توضیح

 نظام دین،: »اندگفته یا «است روحانی هایهستی به اعتقاد دین،»

 که است مقدس چیزهای به مرتبط کردهایعمل و باورها از ایپارچه یک

 کلنجار بشری زندگی غایی مسایل با هاآدم از گروهی هاآن طریق از

 «.روندمی

 

 داریدین و تدّین و ایمان، و دین بین تعاریف، این در که پیداست

 زیرا دارد؛ فرق دین با تدین و ایمان که حالی در. است شده خلط

 که است گونهپیام حقیقتی دین، ولی است، انسان وصف ایمان، و تدین

 [2].دهدمی قرار انسان اختیار در را آن خداوند

 

 دین برای تعریف ترینمناسب-1-2
 

 مجموعه «دین: »است چنین دین برای تعریف مناسبترین رو،این از

 دارد، نظر بشر بینشی اصول به هم که است مقرراتی و قوانین عقاید،

 زندگی شؤون و اخالق هم و گویدمی سخن وی گرایشی اصول درباره هم

 .دارد پوشش زیر را او

 

 است مقرراتی و قوانین اخالق، عقاید، مجموعه «دین» دیگر، بیان به

 وحی طریق از هاانسان پرورش و انسانی جامعه و فرد اداره برای که

 .دارد قرار آنان اختیار در عقل و



 

 

 

 و «دین» واژه ها،یادداشت از مجموعه این در که است ذکر به الزم

 تحریف منسوخ، باطل، صحیح، از اعم ها،آیین همه مورد در «ادیان»

 طور همان شویم، آشنا آنها با تا رفت خواهد کار به جعلى و شده

 دینکم لکم: » است فرموده کافران به کریم قرآن در متعال خداوند که

 (6/ کافرون« ) دین لى و

 ادیان ابتدایی-1-3
هنوز در گوشه و کنار جهان ، انسان ها و اقوامی به صورت ابتدایی 

زندگی می کنند ، بومیان استرالیا ، قبایل افریقایی قبایل سرخپوست 

 امریکا ، اسکیموهای قطب شمال از این دسته اند .

 

این مردمان با تمدن و فن آوری دنیا جدید چندان آشنا نیستند و 

انسان های ده ها قرن قبل ، و گاهی مانند انسان های ما قبل  مانند

تاریخ زندگی می کنند ، ایشان نه تنها برای امرار معاش خود از 

وسایل ابتدایی استفاده می کنند ، بلکه به لحاظ فرهنگی و فکری 

ساده و غیر پیچیده اند انسان ابتدایی ویژگی هایی دارد که باعث 

نگ خاص او می گردد .وی چنان به جامعه و شکل گیری اندیشه و فره

قبیله خود وابسته است که در واقع از شخصیتی فردی و مستقل 

 و  برخوردار نیست .او اندیشه و عقیده ای جدا از جامعه خود ندارد
 رسوم و عادات و اخبار بسته چشم که است خویش جامعه مجذوب چنان آن

 تدبر و تامل آنها در دهد می اجازه خود به کمتر و پذیرد می را آن

کند . و همین امر موجب می گردد که اندیشه انسان ابتدایی کمتر 

 دچار تغییر و تحول شود .

رسوم و عقاید انسان ابتدایی متناسب با نیازهای جسمی و روانی 

اوست ، نیازهای جسمانی از قبیل ، غذا ، آب ، دارو ، درمان و 

نیاز به پناهگاه مطمئن در  مانند اینها و نیازهای روانی مانند

برابر خطر مرض، مرگ و نابودی ، اندیشه های او را ساخته اند ، 

اندیشه دینی او با توجه به زندگی او و مشکالت آن شکل گرفته و او 

 کمتر به فکر نجات در زندگی دیگری جز زندگی کنونی است .

 

و مبتنی شناخت انسان ابتدایی بیشتر بر حواس ظاهری وتجربیات جسمی ا

است و تعقل و تفکر در اندیشه او جای چندانی ندارد ، دین ابتدایی 

 بنابراین گرااست حس – باور زود –به انسانی تعلق دارد که ساده 

 خود قبیله رسوم و عادات اساس بر وی.  ندارد پیچیده ساختاری هرگز

 که نامحسوسی نیروهای به مشکالت و موانع رفع و نیازها تامین برای

طبیعی و محسوس وجود دارند پناه می  های پدیده در او اعتقاد به

 برد و از آنها کمک می جوید ، و دین او همین است .



 

 

 

از آنجا که عادات ، آداب و رسوم قبایل مختلف و نیز مظاهر طبیعت 

در نقاط مختلف جهان بسیار متنوع است . بنابراین ادیان ابتدایی 

نه ای که شمارش این ادیان کاری نیز بسیار متنوع هستند . به گو

غیر ممکن است زیرا هر قبیله و روستایی، دین ویژه ای دارد و امور 

خاصی را می پرستند و اعمال خاصی را انجام می دهند . این تنوع ، 

مطالعه و بررسی عقاید و اندیشه های دینی تمام اقوام ابتدایی را 

انسان شناسان ویژگی  ناممکن می گرداند با این حال ، دین پژوهان و

هایی را برای ادیان ابتدایی بر شمرده اند ، آنان معتقدند که 

ادیان مزبور با همه تنوع و تکثرشان ، در اموری که به ان اشاره 

 می کنیم ،مشترک هستند.

 ویژگی های مشترک ادیان ابتدائی-1-4
 

 مانا-1

باستان است که « مالنزیایی» کلمه مانا برگرفته از واژه محلی 

شناسان آن را از اقوام آن جزایر گرفته ، در معنایی علمی به کار 

برده اند. کشیش انگلیسی ، کودرینگتون ، که برای نخستین بار این 

عقیده را در مالنزیا مورد مطالعه قرار داد ، اصطالح مانا را چنین 

 تعریف می کند :

 

عت که بوسیله نیرو و نفوذی است غیر مادی و در یک معنا مافوق طبی

 می ظاهر قدرت مادی یا هر نوع قدرت و برتری که انسان داراست 

طور کلی ، همه اقوام بدوی اعتقاد دارند که قدرتی مرموز  به.شود

در هر شی وجود دارد که مانند نیروی حیاتی موجود در اشیاست و از 

سوی اشخاص معین ، به موجودات زنده یا غیر زنده انتقال می یابد. 

نیرو را می توان از اشیای جامد به افراد جاندار منتقل ساخت  این

 باز جامد اشیای به اشخاص از یا  یا از یک شخصی به شخص دیگر ، و

 و سرشت که یابد می ارتباط اشیایی یا اشخاص با نیرو این. گرداند

 گونه و قبیله رئیس که اند  قایل اینان. باشند داشته مستعد طبیعتی

خود دارند.  در را نیرو این سنگها و گیاهان ، حیوانات مهم های

در جوامع ایتدایی برای مهار نیروی مانا و استفاده از آن تکنیک 

هایی وجود دارد . نیروی رمزی و جادویی مانا را می توان به صورت 

مثبت و منفی به کار برد. برای مثال ، این نیرو به ابزار شکار 

یا کشاورزی منتقل می شود و در موفقیت شکارچی یا کشاورز موثر 

مچنین اشیایی که نیروی مانا به آن داده شده ، به انسان است. ه

 .کمک می کند ، تا از خطر نیروها و ارواح شریر در امان باشد.



 

 

 

 سحر و جادو -1-5
 

قبایل و انسان های ابتدایی برای تسخیر یا دفع نیروی موجود در 

طبیعت ) مانا ( از اوراد و اعمال خاصی که سحر و جادو خوانده می 

ستفاده می کنند این اعمال به صورتهای گوناگونی انجام می شود ، ا

پزشک خوانده می شود . با اعمال  -پذیرد . گاه فردی که شمن یا جادو

و وردهای خاصی که می خواند و شکل و شمایل زشت و وحشتناکی که 

برای خود ایجاد کرده است و حرکتهای عجیب و فریادهای مهیب سعی 

عث بیماری یک شخص شده تسخیر و رام کند . می کند نیرویی را که با

اما گاهی مراسم سحر و جادو به وسیله فردی خاص انجام نمی شود 

بلکه عموم مردم قبیله آن را انجام می دهند ، برای مثال : گناهان 

خود را به حیوانی منتقل کرده ، او را می کشند و یا به قایقی 

رتیب از بال یا نجات می منتقل کرده ، آن را غرق می کنند و بدین ت

یابند یا باعث حاصلخیزی زمین یا باروری انسان یا حیوان می شوند 

 (۰۱تاریخ جامع ادیان ص  -. )جان بی ناس

 اعتقاد به فتیش -7

 

فتیش به زبان پرتغالی به مضای افسون و طلسم است . فتیش شی یا 

حالتی جسم یا چیزی است که در قیاس با سایر اشیاء عادی و طبیعی ، 

 های دانه درشت، و ریز  بدیع و جالب توجه دارد. مثل سنگ های رنگی

 یا استخوان کمیاب صاف و سخت های چوب – زنانه های سنبد و ی زیبا

 صیقلی و صاف سنگهای نظر ، گوزنها پیچیده شاخهای ترکیب خوش شاخ

 است وساحر رماران کار ابزار که بدیعی چیزهای و بلورین اشیاء ،

. 

کار به خطا سبک و سیاق افکار خود را به سبک و سیاق  جادو انسان

طبیعت انگاشته است و خیال کرده است که چون بر تصورات خود می 

تواند تسلط یابد بر اشیاء نیز می تواند تسلط داشته باشد . جادو 

 کشاورزی – عشق –کاریها انواع بسیاری دارند مانند جادوی شکار 

 … غیره و باطل سحر

 و کفاره تطهیر

 

اصل دیگری که در عموم اقوام ابتدایی دیده می شود و با اصل قبلی 

، یعنی تابو مرتبط می باشد ، آداب تطهیر و کفاره است . اگر کسی 

تابو را رعایت نکند ، آلوده و نجس می شود و زیانهای مهلکی به 

خود و قبیله اش وارد می شود . برای مثال ، روحی پلید او یا 

را آزار می رساند . برای رهایی از این وضع باید مراسمی  قبیله اش

خاص صورت گیرد و یا اعمال به خصوصی انجام شود . اگر روحی پلید 



 

 

بر فرد یا قبیله ای چیره شود ، باید طی مراسمی ویژه با کمک و 

وساطت روحی قوی تر ، آن روح پلید دفع گردد . آداب و اعمالی که 

قوام مختلف صورت می گیرد ، بسیار متنوع برای تطهیر و کفاره در ا

است ؛ به گونه ای که شمارش آنها غیر ممکن است . برخی از این 

اعمال عبارت است از : روزه گرفتن ، تراشیدن مو ، به خاک افتادن 

 …، دویدن در میان آتش یا جستن از روی آن ، مجروح کردن بدن و 

 توتم پرستی

 

پوست اعتقاد و اعمالی خاص را در در قرن هجدهم ، مهاجران سفید 

خصوص برخی از حیوانات یا گیاهان ، در میان سرخ پوستان آمریکا 

را از آنها گرفتند . بعدها انسا « توتم»مشاهده کردند و واژه 

شناسان وجود این پدیده را در بسیاری از قبایل ابتدایی شناسایی 

هتی می بینند کردند . قبایل بدوی بین خود و برخی از حیوانات شبا

و آن حیوان را نیا و جد قبیله خود به شمار می آورند و در حقیقت 

آن حیوان را توتم خود قلمداد می کنند . برای مثال ، ممکن است 

قبیله ای خرس را توتم خود بداند و نسبت به ان احترام گذارده ، 

برای مراقبت از آن توجهی خاص مبذول دارد . آنان حتی از تصویر و 

سمه آن استفاده می کنند و تصویر آن را بر بدن خود خال کوبی مج

می نمایند . افراد قبیله توتم خود را شکار نمی کنند و از گوشت 

آن نمی خورند . تنها در مراسم و تشریفاتی خاص ، از گوشت آن حیوان 

استفاده می کنند . همچنین ممکن است گیاهی خاص برای قبیله ای 

ه ای که افراد قبیله معتقدند غذای آنان بیشتر توتم باشد ؛ به گون

از این گیاه به دست می آید . آنان برای ازدیاد آن گیاه تالش نموده 

، حتی برای آن مراسمی خاص نیز اجرا می کنند .توتم قبایل ، محدود 

به حیوانات یا گیاهان نیست و گاه اشیا یا پدیده های طبیعی مانند 

یز توتم قبیله شمرده می شوند و از این ماه ، خورشید و ستارگان ن

 [2]رو نسیبت به آنها آداب و مراسمی خاص اجرا می شود .

 

بعد « : شعایری » و دیگری « اجتماعی » توتم پرستی دو بعد دارد : 

 نیز و نژادی و خونی مسائل در را خود – مثال برای – آن اجتماعی 

یل بدوی قبا میان در مثالا .  دهد می نشان ازدواج به مربوط قوانین

استرالیا فرد باید همسر خود را از بیرون گروهی برگزیند که با 

آن خود را در برخی از « بعد شعایری .» او در یک توتم شریک اند 

اعمال و رفتار در خصوص توتم نشان می دهد . برای مثال ، خوردن 

 گوشت توتم به جز در مراسمی خاص ممنوع است .

 آنیمیسم

جان و روان » به معنای «  anima»یمیسم که از واژه التینی اصطالح آن

.  بی.  ای ، انگلیسی شناس انسان بار  مشتق شده ، برای نخستین« 

آن را به کار گرفت . او این اصطالح را برای (  ۰۱۰۱-۰۳۸۱)  تایلر



 

 

تبیین نظریه خود در باب منشأ دین به کار برد . وی می گفت : 

موجودات جهان را زنده و دارای نفوس یا ارواح اقوام ابتدایی ، همه 

می پنداشتند . آنیمیسم به این معناست که مظاهر طبیعت روح و احساس 

دارند و از همین رو می توان با آن تعامل بر قرار کرد . انسان 

تنها موجود زنده ای نیست که دارای روح و اراده است ، بلکه 

ها ، کوهها ، اجرام آسمانی حیوانات ، گیاهان ، سنگها ، رودخانه 

 دو ارتباطی آنها با توان می و دارند روح  ، دریاها و زمین همه

 تملق و چاپلوسی در از آنها با توان می نیز.  کرد قرار بر سویه

 ، سو دیگر از.  آورد خشم به و رسانید آزار را آنها یا و آمد در

 برسانند صدمه او به یا کنند خدمت انسان به توانند می نیز آنها

. انسانهای بدوی با طبیعت به گونه ای رفتار می کنند که گویا 

دارای درک و شعور است . آنان هنگام ساختن خانه ای بر یک تپه از 

او اجازه می گیرند و هنگام قطع یک درخت از او رخصت می طلبند . 

همچنین اینان برای او قربانی می دهند و اجازه می گیرند که هر 

از درخت را در راه مقاصد نیک مصرف کنند . نیز به هنگام قطعه 

شکار یک حیوان ابتدا از او عذر خواهی نموده ، به جسد او احترام 

 می گذارند .

 

 ادیان همه در که –برخی اعتقاد به بقای روح انسان بعد از مرگ 

 را فرشته و شیطان ، جن به اعتقاد نیز و – دارد رواج جهان زنده

سم شمرده اند . به نظر می رسید که این آنیمی به اعتقاد بقایای از

 اشاره قبال که طور همان –برداشت نابجا باشد . در واقع در آنیمیسم 

 روح انسان مانند طبیعت موجودات همه که است این بر اعتقاد – شد

 اراده و شعور ، روح ، جان انسان اینکه ، اصل بنابراین.  دارند

انسان بدوی همه موجودات  واقع در.  است بوده مسلم امری ، دارد

عالم را مانند خود می شمرده و نیز برای همه موجودات روحی قایل 

بوده است . ممکن است کسی این اندیشه را به شدت رد کند ، اما بر 

این باور باشد که موجوداتی غیر جسمانی از قبیل جن یا فرشته در 

 جهان موجودند .

ل مسیحیان را که درخت کاج خاصی را در عید برخی دیگر ، این عم

کریسمس به خانه خود می برند و یا گردیدن مسلمانان به دور خانه 

کعبه را ، از بقایای آنیمیسم شمرده اند . واضح است که این امور 

هیچ ارتباطی با آنیمیسم ندارد ؛ نه مسیحیان برای آن درخت خاص 

نگ سیاه درون کعبه را روح و قدرتی قایل اند و نه مسلمانان س

جاندار و دارای قدرت می دانند . اینها اشیایی است که به صورت 

 نمادین به کار می رود و ارتباطی با آنیمیسم ندارد .

 پرستش مظاهر طبیعت-1-6

 

پدیده دیگری که در میان انسانهای ابتدایی رواج دارد ، پرستش 



 

 

ز قبیل ، خورشید مظاهر طبیعت است . آنان در مقابل مظاهر طبیعت ا

، ماه ، سیارات و ستاره ها ، گیاهان ، حیوانات ، کوهها ، سنگها 

، رودخانه ها و دریاها ، آتشفشان ، ابر ، باد و دیگر اشیا و 

پدیده های طبیعت کرنش کرده ، از آنها یاری می طلبند . در واقع 

 پرستش مظاهر طبیعت الزمه برخی از اعتقاداتی است که قبال بیان شد

. مهم ترین اعتقادی که باعث پرستش این امور می شود ، همان 

آنیمیسم است . پس از اینکه انسان ابتدایی مظاهر طبیعت را دارای 

روح ، قدرت و اراده دانست و معتقد شد که این موجودات می توانند 

در زندگی او تأثیر گذار باشند ، پس طبیعی است که آنها را بپرستد 

 کرنش کند . و در مقابل آنها

البته همان طور که اشاره شد ، انسانهای ابتدایی ، غیر از آنیمسیم 

 باورند این بر آنان.  معتقدند طبیعت در نیز دیگری نیروهای  ، به

 برای رو این از ، گذارد می تأثیر آنان زندگی در نیروها این که

 انسانهای که گذشت قبال.  کنند می تالش آنها استخدام و کارگیری به

ه نام مانا در طبیعت قایل اند . نیز معتقدند ب نیرویی به ابتدایی

که برخی از اشیا یا اشخاص دارای این نیرو هستند . به تعبیر برخی 

، انسان ابتدایی طبیعت را دارای نیرو و قوایی می داند که می 

توانند او را یاری دهد یا به او ضرر و زیان برساند . این نیروها 

گونه اند : یا شخص هستند که این همان آنیمیسم است ، و یا دو 

اینکه شخصیت ندارند و صرفاا نیرویی مبهم اند که همان نیروی ماناست 

. انسان ابتدایی برای استفاده از نیروی اول راه پرستش و کرنش 

 و سحر طریق از را دوم نیروی – گذشت که طور همان –را برگزیده و 

 . آورد می رد استخدام به جادو

 

ید درباره پرستش مظاهر طبیعت بدان توجه داشت ، با که را ای نکته

این است که انسان ابتدایی اساسا جسم این موجودات را نمی پرستد 

، بلکه روحی را می پرستد که معتقد است در این موجود نهفته است 

؛ هر چند ممکن است گاه افراد ساده تر ، جسم این موجودات را نیز 

 بپرستند .

 آیین قربانی-1-7

 

یکی از رایج ترین اعمالی که در همه ادیان جهان به چشم می خورد 

، قربانی است . در سراسر تاریخ می توان انسانهایی را دید که 

قربانیهای گوناگونی را به خدایان ، ارواح ، دیوها و نیاکان پیشکش 

ه و سوزانده می کردند . اغلب این قربانیها حیواناتی است که کشت

می شود و یا طبح شده ، در پیشگاه خدایان از آنها می خورند . اما 

تقریبا هر شی دیگری می تواند یک قربانی باشد . انسانها شراب ، 

شیر ، آب، چوب ، ابزار ، اسلحه و جواهرات و اشیای دیگری را به 

خدایان تقدیم می کرده اند . حتی گاه این قربانیها انسان بوده 



 

 

که البته بیشتر انسانهایی که اسیر می گشته اند ، برای خدایان  اند

قربانی می شده اند و گاه نیز فرزند یا عزیزترین افراد قبیله را 

قربانی می کرده اند .آیین قربانی در میان ادیان ابتدایی بسیار 

رواج دارد . اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که هدف 

قربانی کردن چه بوده است ؟برخی بر آن اند :که  این انسانها از

انسانهای ابتدایی نیروهای موجود در طبیعت را با سحر و جادو به 

استخدام خود در می آورده اند ، اما به تدریج به این نتیجه رسیدند 

که برخی از نیروها چنان قوی هستند که نمی توان آنها را با سحر 

، آنان بر آن شدند ، تا با پیشکش  و جادو تسخیر کرد . از این رو

کردن قربانی دل آنان را به دست آورده ، از آنان استفاده کنند . 

اما همان طور که گفته شد ، انسانهای ابتدایی نیروهای موجود در 

طبیعت را به دو دسته تقسیم کرده ، برخی را دارای تشخص و برخی 

موجود ی غیر متشخص  را فاقد آن می دانسته اند . قربانی دادن برای

بی معناست ؛ چرا که او اراده و احساس ندارد که تحت تأثیر قربانی 

قرار بگیرد . در واقع آن نیرو را تنها با سحر و جادو می توان 

تسخیر کرد . اما برای موجود متشخص باید قربانی کرد و او را تحت 

 تأثیر قرار داد .

 

یعت به گونه ای از قربانی انسان ابتدایی معتقد است که نیروهای طب

بهره مند می شود : آنان از خوردنیها و آشامیدنیهای پیشکش شده 

 استفاده ، و بوی قربانیهای سوزانده شده را استشمام می کنند .

 پرستش ارواح نیاکان

 

اعتقاد به اینکه انسانها با مرگ کامالا از بین نمی روند و به گونه 

، تاریخی بس طوالنی به قدمت حیات ای به حیات خود ادامه می دهند 

انسان دارد . قبال گذشت که انسان نئاندرتال و کرومانیون همراه 

جسد مردگان خود توشه و ابزار و اشیای دیگری را دفن می کرده اند 

که این امر حکایت از اعتقاد آنان به ادامه حیات انسان بعد از 

ای ابتدایی این مرگ بدنی دارد . یکی از اعتقادات عمومی انسانه

است که مردگان به نوعی به حیاب خود ادامه می دهند و می توانند 

به انسانهای زنده کمک کرده ، یا به آنان زیان رسانند . بنابراین 

در میان این انسانها احترام به مردگان و پرستش آنها امری معمول 

 است . نکته ای که در بین انسانهای ابتدای در خصوص مردگان جلب

توجه می کند ، ترس و وحشت آنان از مردگان است ؛ به گونه ای که 

آنان ترفندهای زیادی برای در امان بودن از مردگان به کار می 

بندند . آنان مرگان را با طناب می بندند یا با تکه چوبی که در 

سینه مرده فرو می برند ، او را به زمین میخکوب می کنند یا سنگهای 

روی قبر می گذارند . همچنین گاه مرده را از پنجره  بسیار بزرگی را

یا پشت بام منزل خارج نموده ، در هنگام حمل جنازه ، به صورت پیچ 



 

 

در پیچ حرکت می کنند ، تا مرده نتواند را بازگشت به خانه را 

 پیدا کند .

البته عموما ترس مفرط هنگامی است که فرد از دنیا رفته ، با 

شته ، یا در جوانی مرده باشد ، یا در اثر بازمانگان خصومتی دا

غفلت یا تعدی ، جان خود را از دست داده ، یا اینکه در دنیا با 

تحل رنج زیاد ، به گونه دیگری با او برخورد می شود . اعتقاد 

انسانهای ابتدایی بر این است که ارواح نیاکان می توانند به سود 

رای خشنود ساختن ارواح آنان عمل کنند . به همین جهت ، اینان ب

تالش می کنند . مثال وسایل شخصی فرد متوفی را همراه او دفن می 

کنند و گاه حتی همسر یا خدمت گزاران مخصوص او را همراه او دفن 

کرده ، یا جسد او می سوزانند . این انسانها گاه خوردنی ها و 

عتقاد آشامیدنی ها را نیز به ارواح نیاکان خود پیشکش می کنند . ا

دیگری که در میان اقوام بدوی وجود داشته و دارد این که روح 

انسانهای شریر و بدخود ، به شیاطین و دیوهایی با همان صفات فرد 

، بدل می شود و از سوی دیگر ، انسانهای صالح و نیکوکار نیز در 

عالم اساطیر به پهلوانانی تبدیل شده و حتی مقام الوهیت می یابند 

. 

 

 ن اسطورهزبا-1-8

  
اسطوره داستانی است که انسان ابتدایی با آن ، جهان و خود را 

تبیین و تفسیر می کند . در بین انسانهای بدوی داستانهای فراوانی 

برای تبیین همه امور طبیعی وجود دارد . اسطوره در واقع حوادثی 

را شرح می دهد که به صورت فرازمانی و ما قبل زمان رخ دارده است 

ابراین در می یابیم که انسان ابتدایی شیوه و زبانی خاص را . بن

برای تبیین هستی برگزیده است . او به زبان داستان سخن می گوید 

، اما نمی خواهد بگوید این داستان من به صورت تحت اللفظی رخ 

داده است . او می گوید حادثه ای رخ داده است که من آن را با 

این زبان متناسب با سطح فکر و روحیات  زبانی دیگر بیان می کنم .

انسان ابتدایی و نیز نزدیکی او با طبیعت است . به هر حال ، تبیین 

اسطوره ای از جهان ، پدیده ای است که در میان انسانهای ابتدایی 

به وضوح دیده می شود . هر چند سادگی انسان بدوی در ایجاد و پذیرش 

ی رسد که زبان اسطوره صرفا یک اسطوره ها بی اثر نیست ، به نظر م

خیال و توهم کودکانه نباشد ، آن گونه که برخی به تصویر کشده اند 

. انسان ابتدایی می گوید ، زمانی آسمان به زمین نزدیک بود ؛ به 

گونه ای که انسان به آن دسترسی داشت . اما زنی قطعه ای از آسمان 

وند از این عمل را برداشت . تا آن را بپزد و مصرف کند . خدا

غضبناک شد و آسمان را نزد خود برده ، دور از دسترس انسان قرار 

داد . این یک اسطوره است که با نظری سطحی ، داستانی کودکانه به 



 

 

نظر می رسد . اما شاید کسی بگوید در پشت این داستان دنیایی از 

معنا نهفته است . زمانی انسان به عالم معنا چنان نزدیک بود که 

هیچ فاصله ای میان خود و آن احساس نمی کرد ، این گناه و تعدی 

انسان بود که او را از آن عالم دور ساخت . اگر اسطوره را این 

 زنده ادیان در که سخنی همان که یابیم می در ،  گونه تفسیر کنیم

 به ابتدایی انسان ،( نخستین انسان درموردگناه)آمده پیشرفته و

 .است کرده بیان دیگر ای گونه

 

 

 دین فروع و اصول-1-9
 

 روشن شد داده دین، اصطالحی مفهوم درباره که توضیحی به توجه با

 :شودمی تشکیل بخش، دو از کم دست دینی هر که شد

 

 -۱. دارد را آن ریشه و اساس و پایه حکم که عقایدی یا عقیده -1

 هایپایه یا پایه آن با متناسب که( اخالق و قوانین) عملی دستورات

 .باشد آنها از برخاسته و عقیدتی

 

 احکام بخش و ،«اصول» دینی هر در عقاید بخش که جاست به بنابراین،

 [3].شود نامیده دین آن «فروع» عملی

 

 ایدئولوژی و بینیجهان

 

 رود،می کار به مشابهی معانی به ایدئولوژی، و بینیجهان هایواژه

 بینشهای و اعتقادات سلسله یک: »است این بینیجهان معانی جمله از

 .«هستی درباره کلی طور به و انسان، و جهان درباره هماهنگ کلی

 

 هماهنگ کلی آراء سلسله یک: »است این ایدئولوژی معانی جمله از

 .«انسان رفتارهای درباره

 



 

 

 جهان را دین هر اصولی و عقیدتی سیستم توانمی معنی دو این طبق

 حساب به آن ایدئولوژی را آن عملی احکام کلی سیستم و دین آن بینی

 .کرد تطبیق دین، فروع و اصول بر را آنها و آورد

 

 به عامی معنای به ایدئولوژی کلمه گاهی که است الزم نکته این ذکر

 .شودمی هم بینیجهان شامل که رودمی کار

 

 چه؟ یعنی مذهب-1-11
 

 چهارگانه مذاهب مانند «دین» یک درون فکرى هاىمکتب به «مذهب»

 .شودمى اطالق سنت اهل فقهی

 

 معناى به و دین یک درون هاىمکتب معناى به «Religion» واژه غرب، در

 ما کشور متجددان که است قرن نیم حدود و رودمى کار به دین خود

 .برندمی کار به دین معنای به را «مذهب» کلمه موضوع، این تاثیر تحت

 

 چه؟ یعنی ملت

 

 ُقل  : »فرمایدمی کریم قرآن. است آیین و روش معناى به لغت در «ملت»

 وَ  َحنیفاا  ب راهیمَ إِ  ِملَّةَ  ِقَیماا  دیناا  ُمس َتقیم   ِصراط   ِإلى َربِّی َهدانی ِإنَّنی

 هدایت راست راه به مرا پروردگارم: بگو ؛ ال ُمش ِرکین ِمنَ  کانَ  ما

 که ابراهیم آیین( دنیا و دین سعادت ضامن و) پابرجا آیینى کرده

 (۰6۰/انعام.« )نبود مشرکان از و برگرداند روى خرافى هاىآیین از

 

 اسالم علماى و شودمى اطالق توحیدى ادیان مجموعه به اصطالح در «ملت»

 .برندمى کار به اسالم براى را «ملت» واژه

 

 استعمال هم مردم توده معناى به فارسى زبان در «ملت» کلمه ضمنا

 .شودمى

 



 

 

 شناسانجامعه منظر از دین-1-11
 

 به سخت خود، نخستین مراحل در کم دست دین، شناسان، جامعه نظر به

 دو هر دیندار، و جادوگر که معنا این به ماند؛مى ابتدایى جادوى

 را خود آسایش و آورند مهر سر بر را هستى تدبیرى، با تا کوشندمى

 .کنند تامین

 

 با جویند؛مى یارى خود مطلوب نیروهاى از و دهندمى ندا دو هر پس

 طبیعت در را بخش راحت و رسان یارى نیروهاى اولى که تفاوت این

 .جویدمى طبیعت ماوراى در را آنها دومى ولى داند،مى

 

 غیر دست دور نیروهاى به یافتن دست براى اولى اینکه دیگر تفاوت

 کندمى عمل طبیعى نیروهاى بر جادوگر. یابدنمى تضرع جز راهى طبیعى،

 غیرطبیعى نیروهاى از دیندار اما خواند،مى همراهى به را آنها و

 به جادوگر. دریابند طبیعى نیروهاى مقابل در را او که خواهدمى

 صرفا دیندار ،!« باش من یار: »گویدمى آمرانه خود، عمل مورد شىء

 .کندمى استرحام

 

 گفتن سخن هنگام شناسانجامعه که نیست انتظار از دور رو، این از

 ساخته را آن و باشند نداشته آن آسمانى جنبه به کارى دین، درباره

 معیشتى نیازهاى تامین براى که بدانند جادو یافته تکامل و بشر ذهن

 .است شده ساخته

 

 شناسی جامعه اصول و مبانی مغالطه، پر عبارات این به توجه با

 دانشمندی اگر که شودمی روشن نیز و شودمی آشکار بیشتر غرب، فعلی

 حق دین از اعم الیته) دین به رایج و فعلی شناسی جامعه منظر از

 که اینجاست از و یافت نخواهد این جز چیزی بنگرد...(  و باطل و

    .شودمی ترروشن انسانی علوم در بازنگری و تحول ضرورت

 

 جهان ادیان با آشنایی فایده-1-12
 



 

 

. است کنجکاوى حس ارضاى موضوعى، هر بررسى و مطالعه فایده نخستین

 عقاید، چگونگی و چیستی از دارد دوست و است کنجکاو ذاتا انسان

 .باشد مطلع دیگران اعمال و افکار

 

 افکار، مطالعه که است این جهان ادیان با آشنایی فایده دومین

 زندگى در دین آور شگفت تاثیر شودمی باعث ادیان تاریخ و اعمال

 .شود روشن هنر و علم شکوفایى و رشد در آن نقش و بشر

 

 سود دینداران براى ادیان درباره تحقیق که است این فایده سومین

 باطل از را حق. بخشدمى عمق ایشان دینى باورهاى به و دارد معنوى

 هاىنابهنجاری و هاکژی خود، بحث در آنان و دهندمی تشخیص بهتر

 .فهمندمی را دیگر ادیان

 

 و اعتقادات درست فهم راستا، این در که است این فایده چهارمین

 راست راه توانمى آن از پس تنها و شودمی میسر ملتها دینى اعمال

 .کرد تفهیم را ادیان آن هاىکاستی و داد نشان آنان به را

 

 ادیان بندىدسته-1-13
 

 :کرد بندى دسته گوناگون هاىجنبه از توانمى را ادیان

 

 شود،مى دیده ابتدایى اقوام میان آنچه مانند ابتدایى ادیان: الف

 پیشرفته ادیان و خاورمیانه، شده منقرض هاىآیین مانند قدیم ادیان

 .کنونى بزرگ ادیان مانند

 

 مانند فلسفى ادیان توتیسم، و آنیمیسم مانند ساده ادیان: ب

 مسیحیت یهودیت، زردشتى، مانند وحیانى ادیان و بودیسم، و هندوئیسم

 .اسالم و

 

 ادیان و شینتو، و بودیسم هندوئیسم، مانند توحیدى غیر ادیان: ج

 .اسالم و مسیحیت یهودیت، مانند توحیدى



 

 

 

 گوناگون ادیان پیدایش کیفیت-1-14
 

 ادیان تاریخ دانشمندان میان در مختلف، ادیان پیدایش کیفیت درباره

 اساس بر ولی. دارد وجود اختالفاتی شناسی، مردم و شناسی جامعه و

 :گفت باید آیدمی دست به اسالمی مدارک از آنچه

 

 انسان فرد اولین و است انسان پیدایش با همزمان دین، پیدایش تاریخ

 یگانه و توحید منادی و خدا پیامبر السالمعلیه آدم حضرت کنونی

 اعمال و تحریفات اثر در همگی آمیز شرک ادیان و بوده، پرستی

 .است آمده پدیده گروهی و فردی اغراض و هاسلیقه

 

 رضایت جلب برای آسمانی ادیان از بعضی در که هاییتحریف جمله از

 به محدود را دین دایره که اینست گرفته انجام ستمگران و جباران

 خاصی مذهبی مراسم به منحصر را دین احکام و خدا با انسان رابطه

 از خارج را جامعه امور تدبیر و سیاست مخصوصا و اندکرده قلمداد

 دار عهده آسمانی، دین هر که صورتی در اندنموده معرفی دین، قلمرو

 به رسیدن برای جامعه افراد نیاز مورد که است مطالبی همه بیان

 شناختن برای عادی انسانهای عقل و است اخرویشان و دنیوی سعادت

 آمد خواهد خودش جای در مطلب این توضیح چنانکه - نیست کافی آنها

 بایستمی شودمی مبعوث متعال خدای طرف از که پیامبری آخرین و -

 در انسانهاست نیاز مورد جهان، پایان تا که را دستوراتی و معارف

 اسالم، تعالیم از مهمی بخش اینروی، از و دهد قرار ایشان اختیار

 [4].است سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مسایل به مربوط

 

 توحیدی ادیان مشترک اصول-1-11
 

 اصل سه دارای هستند حقیقی و آسمانی ادیان همان که توحیدی ادیان

 :مشترکند کلی

 

 یگانه خدای به اعتقاد: الف

 



 

 

 و آخرت عالم در انسان از فردی هر برای ابدی زندگی به اعتقاد: ب

 است داده انجام جهان این در که اعمالی کیفر و پاداش دریافت

 

 بشر هدایت برای متعال خدای طرف از پیامبران بعثت به اعتقاد: ج

 .آخرت و دنیا سعادت و نهایی کمال سوی به

 

 سئواالتی تریناساسی به است هاییپاسخ واقع، در گانه، سه اصول این

 زندگی پایان کیست؟ هستی مبدا: شودمی مطرح دانا انسان هر برای که

 اند؟کسانی چه راهنما و است کدام صحیح راه کجاست؟ و چیست

 

 دل احوال از غافل چرا که/ سخنم شب همه و است این من فکر روزها

 خویشتنم؟

 

 ننمایی آخر روممیی کجا به/  بود؟ چه بهر آمدنم ام؟آمده کجا از

 وطنم

 

 مصر، اولیه ادیان اعمال و افکار با ها،یادداشت از مجموعه این در

 چین ،...( و بودا جین، هندوئیسم، مانند) هندوستان روم، یونان،

 و مسیحیت یهودیت، ،...( و زردشت مانند) باستان ایران ژاپن، و

 .شد خواهیم آشنا اسالم

 

[ ۱]«اساطیر» و[ ۰]«عقاید» قالب در را تعالیم سلسله یک دینی هر 

 و نهدمی آدمی اختیار در جهان و انسان خدا، مهمّ  موضوع سه باب در

 و «اخالقیات» قالب در را عقاید آن با متناسب احکام رشته یک نیز

 خودش، با خدا، با انسان مناسبات و ارتباطات باب در «عبادیات»

 و احکام این که داردمی عرضه موجودات سایر و دیگر های انسان با

 .دارند خاّصی کارکرد و شأن مجموعاا  تعالیم آن

 

 دسته دو به توانمی را دین الزام یا توصیه مورد رفتارهای و افعال

 :کرد تقسیم عمده

 



 

 

 کردن، احسان داشتن، صداقت ورزیدن، عدالت مثل (moral) اخالقی افعال (1

 برای ایمقدمه یا لذاته مطلوب است ممکن که... و بودن متواضع

 .باشد دیگر رفتارهای

 

 این بدون را دینی هیچ که ((ritual) شعائری مناسکی) عبادی افعال (2

 خطابه، و خطبه شامل پیچیده و ساده از اعم ،(مقدس اعمال) شعائر

 گوناگون هدایای تقدیم زدن، زانو و کردن تعظیم مناجات، و سرود

 شعائری مناسکی رفتارهای و اعمال این. کرد تصّور تواننمی ،...و

[ ۸]نمادین و سمبلیک اعمالی همگی اینکه یکی: دارند عمده خاصیت دو

 مذهبی و دین هر اعتقادی بافت و شبکه در اعمال این اما هستند،

 خدمت در آنکه دیگر و دارند؛ خاّصی کارکرد و شأن و مفهوم و معنا

 در اخالقی ملکات و حاالت ایجاد دنبال به المثل،فی. اندهدفی

 و تعلیم را اخالقی فضایل که آنند پی در دیگر، سخن به اند؛انسان

 [4.]دهند رسوخ فاعل ضمیر و ذهن در و کنند القا

 

 و گوناگون مراسم و شعائر و عبادت هایشیوه گرچه این، بر افزون

 بنیادینی های مشابهت کند،می فرق دیگر دین به دینی از مذهبی اعمال

 همه اینکه از است عبارت که یافت توانمی ادیان جوهر و روح در را

 برای خدایان یا خدا به معطوف خود، خاص هایشیوه به اعمال این

 [5].است آنان رحمت و لطف کسب

 

 عبادت معناشناسی-1-16

 معنای به «َعَبد» ریشه از مشتق شناسیلغت لحاظ از «عبادت» واژه

 شناخت، به اصطالح در و است «خضوع نهایت و خاشعانه اطاعت خضوع،»

 نظیر هایی فعالیت و شودمی اطالق خدایان یا خدا تکریم و احترام

 بر در را دادخواهی و شفاعت شکرگزاری، اعتراف، پرستش، ستایش،

 برعهده ادیان در را ساختاردهی و تنظیم نقش عمدتاا  که گیردمی

 [6].دارند

 

 ریشه از مأخوذ دو هر که «عبودیت» و «عبادت» واژه دو اینکه مضافاا 

 رفته، کار به واحدی معنای به عربی و عبری های زبان در است، «َعَبد»

( اسالم و مسیحیت یهودیت،) ابراهیمی دین سه هر در تفاوتی اندک با

 امور تمامی در خداوند از صادقانه و محض و کامل اطاعت معنای به



 

 

 اطاعت این «قرآن» و «جدید عهد» ،«قدیم عهد» کتاب سه هر و است

 [۱].دانندمی خداوند به مختص را خالصانه و محض

 

 دارند هایی حکمت و اسرار و آداب احکام، عبادات که نماند ناگفته

 .شد خواهد اشاره آنها از برخی به ادامه در که

 

 نماز معناشناسی-1-17

 پرستش،» معنی به لغت در است، «نماز» آن فارسی معادل که «صلوه»

 در و[ ۳.]است «بندگی اظهار برای شدن خم و اطاعت، و بندگی سجود،

 صورت به مراسمی طی که شودمی گفته دینی فرایض از یکی به اصطالح

 مراسم این. شودمی اقامه روزانه عبادت عنوان به جمعی یا فردی

 با غالباا  دارد، وجود ابراهیمی ادیان همه در هایی، تفاوت با که،

 جهتی یا مکانی سوی به و محلی در خاّصی تشریفات و آداب و تطهیر

 [۱].شودمی برگزار خاص

 

 یهودیت در آن حکمت و( ُتفیال) نماز

 و بندگی عبودیت، انسان، آفرینش از هدف یهودیان، اعتقاد بنابر

 تشّبه از مراد. است جهان آفریننده به یافتن تشّبه دیگر عبارت به

 صفات میان از. است خود در( یهوه) خدا صفات انجذاب یافتن،

: از عبارتند که باشدمی الهی درگاه پسندیده صفت، هفت گوناگون،

 این در. جوییصلح و راستی ترّحم، احسان، عدالت، صداقت، ایمان،

 استوار آن بر خدا با انسان روابط تمامی که صفتی ترین مهم میان،

 به خواندن نماز و کردن دعا هنگام ایمان. است «ایمان» شود،می

 بهترین( تفیال) نماز دیگر، سخن به. شودمی گرجلوه وجه ترین عالی

 [۰۱].جوید تقّرب خویش خدای به تواندمی آن در یهودی یک که است فرصتی

 

 که است آن تفیال شرایط ترین مهم از

 

 ؛[۰۰]گرفت( وضو) َنطیال باید نماز هر برای 1

 

 شود؛ اقامه باید خاّصی، اوقات در 2

 



 

 

 آورد؛ جای به جماعت به و انفرادی صورت دو به توانمی را تفیال 3

 

 ایستاد؛( المقدسبیت) قبله به رو باید 4

 

 در که است بهتر و باشد پاک باید نماز مکان و نمازگزار بدن 5

 شود؛ برگزار کنیسه

 

 و( کیپا یا کیپه) کاله با را خود سر تفیال خواندن هنگام آقایان 6

 بپوشانند؛ باید را خود موهای زنان

 

 مردان بر شامگاه و بعدازظهر صبح، نوبت سه هر در تفیال خواندن 7

 سه میان از که مکّلفند ها خانم و است واجب( سال۰۸ باالی) بالغ

 بخوانند؛ را آن نوبت یک کم دست نوبت،

 

 نوبت در را آن توانمی تفیال، نوبت یک خواندن امکانِ  عدم صورت در 8

 .نمود جبران خواندن دوبار با بعدی،

 

 تفیالی و عادی تفیالی کّلی بخش دو به است، نماز عبری نام که تفیال

 الی شب شنبه) هفته ایام تمام در عادی تفیالی. شودمی تقسیم ویژه

 :از عبارتند که شودمی خوانده نوبت سه روز هر( جمعه بعدازظهر

 

 چهار حدود تا آفتاب طلوع از قبل ساعت یک حدود از(: صبح) شحریت (1

 .آن از پس ساعت

 

 از پس دقایقی تا شرعی ظهر از پس ساعت نیم(: بعدازظهر) مینحا (2

 .آفتاب غروب

 

 .بعد روز دم سپیده از قبل تا آفتاب غروب از(: شامگاه) عرویت (3

 



 

 

 شده تشکیل اصلی بخش یک و مؤّخرات مقّدمات، بخش دو از تفیال سه این

 و متفاوتند هم با تفیال سه این مؤّخرات و مقّدمات چند هر. است

 هر در. است بقیه از ترطوالنی( شحریت) صبح نماز مؤّخرات و مقّدمات

 تفیال به مربوط متون و مزامیر تلمود، تورات، از ایگزیده تفیال سه

 یا( آهسته معنای به) «َلَحش» به که تفیالها اصلی بخش. شودمی قرائت

 و مشترک صورت به است، معروف( دعا هجده معنای به) «َعشََره شَُموَنه»

 عرویت و شحریت تفیالهای در که تفاوت این با شود،می خوانده یکسان

 آیات از ایگزیده که «یسیراِئل شََمع» متن َلَحش، اصلی بخش بر عالوه

 احکام به توجه و الهی مجازات و پاداش توحید، آن در و است تورات

 در همچنین،. شودمی قرائت است، گرفته قرار تأکید مورد خداوند

 تومار «عشره شمونه» قرائت از پس پنجشنبه و دوشنبه روزهای

 شودمی آورده بیرون کنیسه در خود مخصوص جایگاه از تورات دستنوشته

 [6].گرددمی قرائت آن روی از هفته آن به مربوط فصل از کوتاهی بخش و

 

 اول) ُحوِدش ُروش.  ۱ ؛(شنبه) شَبات.  ۰: بر است مشتمل ویژه تفیالی

. کیپور یوم.  4 عبری؛ نو سال اول و گانه سه اعیاد.  ۸ ؛(عبری ماه

 بعضاا  و عادی تفیالهای در تغییراتی، با اوقات، گاهی تفیالها این

 مانند ویژه هایمتن قرائت و «موساف» مثل اضافی تفیالهای خواندن با

 در( خداوند از ستایش و تهلیل معنای به) «ِهِلل» و «توراه سفر»

 [۰۱].شودمی خوانده مختلف مناسبتهای

 

 مسیحیت در آن حکمت و نماز-1-18
 توأم زندگی از نجات و رهایی بر مبتنی دینی است مدعی که مسیحیت

 آن در و کندمی معّرفی بشر منجی را عیسی است، گناه و رنج با

 به یافتن تشّبه در رستگاری و رهایی راه که است این بر اعتقاد

 میسّر وی کردار و رفتار به تأسّی با مسیح به یافتن تشّبه. است مسیح

 اعالی نمونه و اسوه قطع طور به که را مسیح زندگی اینکه یعنی است؛

 است، رنج و درد تحّمل و تواضع عمیق، محّبت و عشق با آمیخته زندگی

 .دارد قرار زندگی الگوی باید

 

 نیست میسّر خدا فیض بدون نجات و رستگاری که است این مهمّ  نکته اما

 نیایش و دعا. کرد نیایش و دعا درگاهش به باید خدا فیض کسب برای و

 برگزار کلیساها در اغلب و باشد جمعی یا فردی است ممکن مسیحی

 اتفاق یکشنبه روز در عمدتاا  جمعی عبادات برگزاری اّما شود،می

 [۰۸].افتدمی



 

 

 

 است، رایج اسالم و یهودیت در که آنگونه نماز، که است آن مسّلم قدر

 گرفته خود به نیایش و دعا صورت غالباا  بلکه ندارد، وجود مسیحیت در

 آزاد مسیحی مؤمن هر. ندارد خاصی الفاظ و آداب شکل، همچنین،. است

 دلش که دیگری طور هر یا کند، می سفارش کلیسا که آنطور که است

 نماز مسیحیان این، بر افزون. کند دعا و بخواند نماز بخواهد،

 [۰4].ندارند بخوانند، خاّصی روزهای یا روز، هر که ایویژه واجب

 

 اسالم در آن حکمت و نماز-1-19

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 ما تماس بگیرید. معماری با قیمت پایین با

09903570990 
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