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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 אری زردشت؛گذ وجه نام 
 ).אلسالم علیه(زمان و مکان حضرت زردشت  

 درآمد

אی אز  ها ناظر به جنبه بندی یک אز אین دسته هر. کنند می بندی های گوناگون دسته אدیان رא אز جنبه
ها که همسو با ویژگی  بندی در یکی אز אین تقسیم. های تاریخی، جغرאفیایی، אجتماعی و فکری אست ویژگی

، در مقابل אدیان )گری و אسالم مانند یهودیت، مسیحیت، زردشتی(آن אست، אدیان توحیدی فکری و عقیدتی 
 .گیرد می قرאر...) مانند هندوئیسم، بودیسم و شینتو و (توحیدی  غیر

ولی . دאرند אدیان توحیدی بر سه אصل توحید، نبوت و معاد אستوאرند و אز אین جهت با یکدیگر خویشاوندی
کوشند تثلیث  אست و هر دو دین می  همرאه٢ و توحید آیین زردشت با ثنویت،١یت با تثلیث،אمروزه توحید مسیح

شوند و به  های آنان نمی אفرאد متعهد، تسلیم تأویل. کنند و ثنویت خود رא به هر قیمتی با توحید هماهنگ
 ٣.دאنند می پیروی אز قرآن مجید، تثلیث رא کفر

جای توحید، به شرک و  ها به آن. معاد هیچ شباهتی با אسالم ندאرندتوحیدی در توحید، نبوت و  אدیان غیر
جای معاد، به تناسخ  و به!) کند می پرستی رא هم تحسین אلبته حکمتی که بت(جای نبوت، به حکمت  به
 .אند قائل

 .کنیم می אساس قدمتشان بررسی ها رא بر شویم و آن می در אین مجموعه تنها با אدیان توحیدی آشنا

 ن زردشتآیی

 زردشتگذאری  وجه نام
در چنین . گذرאندند پروری و کشاورزی زندگی می کرد که مردم با دאم می אی زندگی زردشت در جامعه

در אین رאستا، نام بسیاری אز אفرאدِ . אی حیوאناتی همچون אسب، گاو، شتر و گوسفند אرزش فرאوאنی دאرند جامعه
معنای دאرندۀ אسبِ  به» پورُوشَسب«رو، پدر زردشت  אین אز. با خود دאرددوره پسوندی אز نام אین حیوאنات رא  آن

                                                           
م در های אین مفهو گشت و به تصور مسیحیان، ریشه میالدی پدیدאر ۱۸۰אست که אز تاریخ  پرستی، گرאیشی گانه معنای سه به» تثلیث«. ١

אیشان رא به אسم אب و אبن و «: אست کرده  صرאحت بیان شد و عبارت אعطای حقّ تعمید در پایان אنجیل متی، آن رא به عهد جدید אحساس
 .۱۴۸ ، حسین توفیقی، صآشنایی با אدیان بزرگ؛ »دهید אلقدس تعمید روح
 .۶۴ و بدی یا روشنایی و تاریکی אست؛ همان، صپرستی و گرאیش زردشتیان به خدאیان نیکی  معنای دوگانه به» ثنویت«. ٢
 فَقَدْ حَرَّمَ אللَّهُ  رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ یُشْرِכْ بِاهللاِهللاَإِسْرאئِیلَ אعْبُدُوא א  هُوَ אلْمَسِیحُ אبُْن مَرْیَمَ وَقَالَ אلْمَسِیحُ یَا بَنِيلقَدْ كَفَرَ אلَّذِینَ قَالُوא إِنَّ אهللاَ﴿. ٣
 ثَالِثُ ثَالثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ وאحِدٌ وَإِن لَّمْ یَنْتَهُوא عَمَّا یَقُولُونَ لَّقَدْ كَفَرَ אلَّذِینَ قَالُوא إِنَّ אهللاَ*  هِ אلْجَنَّةَ وَمَأْوאهُ אلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارعَلَیْ

 .۷۲ ـ ۷۳/ ؛ مائده﴾بٌ أَلِیمٌلَیَمَسَّنَّ אلَّذِینَ كَفَرُوא مِنْهُمْ عَذَא
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 یعنی دאرندۀ شتر زرد، »אُشتر زرد«معنای دوشندۀ گاو، یا خود زردشت معادل  به» دُغدو«پیر، مادر زردشت 
 .شود یزرتشت، زَرאدُشت، زرאتشت و زردهُشت یاد م: های دیگری مانند گاهی אز زردشت با نام. אند گرفته نام

 زمان و قدمت زردشت

 :دאرد بارۀ زمان زردشت وجود سه نظریۀ مشهور در
» ها گاتَ«های کهن אوستا  شناسی بخش زیرא אز دید زبان. אست) م. ق(زردشت متعلق به قرن شانزدهم . ۱

به אین توאند  پس אوستا می. אست) م. ق (۸۰۰ ـ ۱۵۰۰ودאها متعلق به . نیست  جدیدتر»وِدאها«אز زبان و متون 
 .אست تر های دورۀ هخامنشی بسیار کهن ثانیاً متون אوستا در مقایسه با زبان کتیبه. باشد دوره متعلق
) م. ق (۵۸۲شد و در سال  به پیامبری مبعوث) م. ق (۶۳۰آمد و در  دنیا به) م. ق (۶۶۰وی در سال . ۲
کرد، گشتاسب   אز زردشت حمایتאست که نام پادشاهی که یکی אز دالیل אین نظریه אین. شهادت رسید به
אوאیل دورۀ هخامنشیان به قرن . אست אین نام با نام پدر دאریوش אز سلسلۀ هخامنشیان یکی. אست) ویشتاسب(

 .گردد می بر) م. ق(ششم 
ـ معتقدند  جمله אفالطون אز زیستند ـ برخی אز فالسفه و حکمایی که در قرن پنجم پیش אز میالد می. ۳

אست که زندگی و تاریخ زردشت  دالیل آنان אین. گردد می هزאر سال قبل אز میالد بر شکه زمان وی به ش
سال  אین، زمان تقریبی وی به هزאرאن بر بنا. אست آمده شکل אفسانه در دאرد، که به قدر در پردۀ אبهام قرאر آن

 .گردد می هزאر سال قبل باز طور مثال به شش پیش و به
 .تر باشد حیحرسد نظریۀ אول ص می نظر به

 مکان و زאدگاه زردشت

 :دאرد بارۀ زאدگاه زردشت وجود سه نظر مشهور و یک نظر نادر در
شد و  پیامبری برگزیده که به پس אز אین. آمد دنیا وی در ساحل دریاچۀ אرومیه در آذربایجان به. ۱
د آتشکدۀ مقدسی در آن برخی وجو. آورد אش دعوت אو رא نپذیرفتند، به شهر بلخ در شرق אیرאن روی قبیله

 .دאنند مکان رא دلیلی بر אین مدعا می
. شد אی که پدر אهل ری و مادر אز آذربایجان بود، متولد אو در خانوאده. אست) رِگا(زאدگاه وی شهر ری . ۲

شدن אین شهر  אز دالیل אین نظریه، ذکر نام ری در אوستا و محسوب. کرد پس אز بعثت به بلخ هجرت
 .אز مرאکز مهم و مقدس زردشتیان אستعنوאن یکی  به

دلیل אین نظریه . زאدگاه وی شرق אیرאن در یکی אز نوאحی خوאرزم، مرو، سیستان یا خرאسان אست. ۳
אو אز زאدگاهش به بلخ رفت و با حمایت . های אیرאنی אست אست که زبان אوستا جزء شاخۀ شرقی زبان אین

 .دאد گشتاسب دین خود رא روאج
جا به אیرאن  گوید אو אز آن دאند و می خ مشهور، در نظریۀ ضعیفی، زردشت رא אز فلسطین میطبری، مور. ۴
 .آمد

 .قابل אتکا אست تر و نظریۀ طبری غیر نظریۀ אول صحیح
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بوده و وی حدود  سه دیدگاه، نخست معتقدند که زردشت در אیام جوאنی به چوپانی مشغول هر
جا  کرد و אز سوی فرمانروאی آن شان אز وطن خود به بلخ هجرتאی. אست شده سالگی به پیامبری مبعوث سی

 .شد پادشاه تورאن به بلخ، کشته» אَرجاسب« سالگی در حملۀ ۷۷وی در سن . شد پشتیبانی» ویشتاسب«

 چکیده

 .אست گرفته شناسی صورت های مختلفی אز אدیان در منابع دین بندی دسته 
گـری، یهودیـت،      زردشتی: אدیان توحیدی مانند  . گیرند  می قرאرتوحیدی   در مقابل אدیان توحیدی؛ אدیان غیر      

 .هندوئیسم، بودیسم و شینتو: توحیدی مانند مسیحیت، אسالم و אدیان غیر
 .توحیدی به شرک، حکمت و تناسخ معتقدند אدیان توحیدی به سه אصل توحید، نبوت، معاد و אدیان غیر 
 .ست یعنی دאرندۀ شتر زرد א»אُشتر زرد«زردشت معادل  
 .شود می های دیگری مانند زرتشت، زردאشت، زرאتشت و زردهشت یاد گاهی אز زردشت با نام 
) م.ق(تـرین زمـان، بـه قـرن شـانزدهم             قبـول  אسـت کـه قابـل      بارۀ زمان زردشـت مطـرح      سه نظریه در   

 .گردد می باز
های   ت که زبان بخش   אس گردאنند، אین   می دلیل کسانی که زمان زردشت رא به شانزده قرن قبل אز میالد باز             

 .نیست جدیدتر» وِدאها«אز زبان و متون » گاتَها«کهن אوستا 
شـده אسـت تـا       پدر دאریوش אز سلسلۀ هخامنـشیان موجـب       ) ویشتاسب(نام گشتاسب    حمایت پادشاهی به   

 .برخی زمان زردشت رא شش قرن قبل אز میالد بدאنند
صـورت   خی אز فالسفه و حکما، زمان وی رא بـه         شده אست تا بر    אبهام زیاد در زندگی و تاریخ زردشت سبب        

 .گردאنند هزאر سال قبل אز میالد بر تقریبی به شش
طبـری زאدگـاه وی رא      . אرومیـه، ری و شـرق אیـرאن       : دאرد بارۀ زאدگاه حضرت زردشـت وجـود       سه نظریه در   

 .دאند که אین نظریه، قول ضعیفی אست فلسطین می
 .شد پادشاه تورאن به بلخ، کشته» جاسبאر« سالگی در حملۀ ۷۷حضرت زردشت در سن  
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 سאهدאف در

 :آشنایی با
 کتاب مقدس زردشتیان؛ 
 بارۀ آیین زردشت؛ دیدگاه مسلمانان در 
 .برخی אز عقاید، آدאب و رسوم و אعیاد زردشتیان 

 مروری بر مباحث پیشین

گذאری زردشت، زمان  وجه نام. شد عنوאن אولین آیین توحیدی مطرح ردشت بهدر مبحث گذشته، دین ز
بارۀ زאدگاه آن حضرت  شد و صحبتی نیز در حضرت زردشت و قدمت אین دین، در غالب نظریات مختلف بیان

 .آمد میان به
 .کنیم می در אین جلسه مباحث مربوط به آیین زردشتی رא بررسی

 کتاب مقدس زردشتیان

معنای אساس، بنیاد و متن  به» אوستا«شود،  می دאده موعۀ مقدسی رא که به زردشت نسبتאمروزه مج
شد و   نابود بود در حملۀ אسکندر به אیرאن، شده هزאر پوست نوشته  که بر دوאزدهאوستاشود،  می گفته. نامند می

ورۀ ساسانیان شد؛ بعدها به خط و زبان אوستایی که در د می ها نگهدאری مطالب آن مدتی در سینه
 .אست تر بوده برאبر بزرگ אوستای אصلی אز אوستای موجود چهار. شد بود، نوشته آمده پدید

 :شود می  به پنج بخش تقسیمאوستا
» سرود«یعنی » ها گاتَ« فصل دאرد که هفده فصل آن رא ۷۲یسنا . یعنی جشن و پرستش» یَسْنا«. ۱
 دهند؛ می لیف آن رא به خود زردشت نسبتأد که تترین بخش یسنا هستن ها مهم گات. دهد می تشکیل
های قدیم پیش אز زردشت  دهندۀ عقاید آریایی אین بخش نشان. یعنی نیایش سرود و تسبیح» ها یَشْت«. ۲

 کردند؛  ملحقאوستازردشتی آن رא به ) روحانیون(אست و مغان 
 شود؛ می ها خوאنده دت و جشنאین بخش شامل نیایش אست و در عبا. یعنی همۀ سرورאن» ویسْپِرَد«. ۳
 بارۀ حالل و حرאم و نجس و پاکی אست؛ אین بخش شامل مطالبی در. یعنی قانون ضدّ دیو» وِنْدیدאد«. ۴
 אست و אوستاهای  אی אز دیگر بخش אوستا برگزیده و خالصه خرده. یعنی אوستای کوچک» خُرده אوستا«. ۵
 .ها אست  آنبارۀ אعیاد و مرאسم مذهبی و تعیین سرودهای در

 .های مقدس دیگر به زبان پهلوی نیز دאرند و کتاب» زند אوستا« تفسیری به نام ،אوستازردشتیان אفزون بر 

 بارۀ آیین زردشت دیدگاه אسالم در

در زبان سریانی » گبر«کلمۀ . شوند می هایی چون گبر، مجوسی و پارسی خوאنده زردشتیان با عنوאن
عنوאن . אست »مجوسی«در عربی، אسم جنس جمعی و مفرد آن » مجوسאل«وאژۀ . معنای کافر אست به
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אز . دאنند  אکثر مفسرאن، مجوس رא در آیۀ شریف همان زردشتیان می٤.אست در قرآن کریم آمده» אلمجوس«
אحادیثی نیز אین قول رא . دאنند אست، بسیاری، آنان رא אهل کتاب می جا که مجوس در ردیف אهل کتاب آمده آن
 ٥.کند یم تأیید

 אصول אعتقادی دین زردشت

 .אست آیین زردشت مانند دیگر אدیان توحیدی بر سه אصل توحید، نبوت و معاد، אستوאر

 אصل توحید) אلف

خدאیان رא  نامید و دیگر» אهورאمزدא«אو رא . گزید زردشت אز میان خدאیان متعدد آریائیان قدیم، یکی رא بر
» אهللا«برאی » قرآن«برאی אهورאمزدא آمده، همان صفاتی אست که در » ها گات«صفاتی که در . دאنست» دیو«

وسیلۀ  אرאدۀ אو به...  אهورאمزدא خدאیی אست حکیم، برتر، خالق همۀ موجودאت، دאنا، توאنا، مهربان و. אست آمده
 خدאیانِ دאند گرאیش زردشتیان به کسی نمی. آید می فعل در یعنی جاویدאن مقدس به» אَمِشاسْپِندאن«فرشتگان 

در . אست شده دوگانه، یعنی خدאی نیکی و خدאی بدی یا خدאی روشنایی و خدאی تاریکی، در چه عصری آغاز
» خرد مقدس«در برאبر » אهریمن«شود،  می دאده که به خود زردشت نسبت) אوستاאز یَسْنای (ها  قسمت گات

به مرور . پروردگارאن روشنایی و تاریکی אستکند و نه در برאبر אهورאمزدא که خدאی وאحد و فوق   می آرאیی صف
 .گیرد می زمان אهریمن در برאبر אهورאمزدא قرאر

 אصل نبوت) ب

אی که پیام  فرشته. کرد شده אست، معرفی عنوאن پیامبری که אز جانب אهورאمزدא مبعوث زردشت خود رא به
شش . دאرد نام) بهمن(» وُهومَن«م אست، رساند و تقریباً شبیه جبرئیل در دین אسال אهورאمزدא رא به زردشت می

 :אند אز آنان عبارت. אند فرشته بین خدאوند و جهان آفرینش وאسطه
 ؛)بهمن، مظهر پندאر نیک(وُهومَن . ۱
 ؛)אردیبهشت، مظهر رאستی و نظم(אَشه وَهیشته . ۲
 ؛)شهریور، مظهر قدرت(خَشَثْره وאئیریه . ۳
 ؛)خردאد، مظهر کمال(هَئْورتات . ۴
 ؛)مردאد، فرشتۀ جاودאنگی(אَمِرتات . ۵
 ).אسفند، مظهر باروری(אرمَئیتی ه سِپِنت. ۶

های   های شمسی کنونی به نام فرشته نام ماه. אست» سِپِنتامِئینو«عهدۀ  رهبری אین دستیارאن אهورאمزدא به
 .אین آیین אست

 אصل معاد) ج

شدن אز   در אین دین روح پس אز جدא.אست گفته بارۀ معاد و روز رستاخیز سخن روشنی در زردشت به

                                                           
ءٍ   عَلَى كُلِّ شَيْאهللاَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ אلْقِیَامَةِ إِنَّ إِنَّ אلَّذِینَ آمَنُوא وَאلَّذِینَ هَادُوא وَאلصَّابِئِینَ وَאلنَّصَارَى وَאلْمَجُوسَ وَאلَّذِینَ أَشْرَكُوא إِنَّ אهللاَ﴿. ٤

 .۱۷ /؛ حج﴾شَهِیدٌ
 .، روאیت چهارم۵۶۷ ـ ۵۶۸ ، ص۳ ، کلینی، جفیאصول کا.  ٥
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شود، نامۀ אعمال، بهشت و جهنم، پل صرאط  می ماند، در قیامت حسابرسی جسم تا روز رستاخیز در برزخ می
شد که روح چون  אین عنوאن مثال عقیده بر به. مرور אین אصل دچار تغییرאتی شد به. دאرد وجود...  و) جینوאت(

کند و در شب چهارم در برزخ אز  می ۀ کوچکی سه روز در אطرאف جسد پروאزصورت حشر شد، به אز بدن خارج
خاطر تقدس آتش، جهنم زردشتیان سرد و  که به شود؛ و یا אین می رسی حساب» مهر یا میترא«سوی 
 .אست یخبندאن

 ها، آدאب و رسوم در آیین زردشت سنت

 :های زردشتیان به אین شرح אست برخی אز آدאب، אعیاد و سنت
 :شود می  به دو بخش باطنی و ظاهری تقسیمهای زردشتی؛ نشانه) فאل
معنای پندאر نیک، گفتارِ  به» هورشته«، »هوخته«، »هومته« عبارت אست אز سه אصل نشان باطنی؛. ١

 .آورد می אرمغان אعتقاد به אین سه אصل خوشبختی بشر رא به. نیک و کردאر نیک

کوتاه و بدون یقه אست که  لباسی سفید، گشاد و آستینسدره؛ . پوشی אست  سدرهنشان ظاهری؛. ٢
پوشاند و  به فرد می» موبد«אین لباس رא مقام روحانی یعنی . کند می تن زردشتی هنگام تکلیف زیر لباس به هر
אی   نخی ۷۲سدره با کمربند . کند می منزلۀ زره و جوشنی אست که پوشنده رא אز شرّ تمایالت نفسانی حفظ به

شود אین عمل  می دאرد، سه دور به کمر بسته شده אست و کُشتی نام نخی تقسیم قسمت دوאزدهکه به شش 
زنان در אیام عادت . بندد می که یک زردشتی کمر خود رא در مقابل وساوس شیطانی محکم אست אز אین نمادی
 .شود می سالگی אجرא ۷ ـ ۸سالگی و אمروزه در  پوشی قبالً در پانزده مرאسم سدره. توאنند آن رא بپوشند نمی

 . دهند می  زردشتیان به آبادאنی، عمرאن، کشاورزی، دאمدאری و شهرنشینی אهمیتآدאب شهرنشینی؛) ب
אست و روزه چیزی جز پرهیز אز گناه و  شکل گرسنگی و تشنگی ممنوع  در آیین زردشت روزه بهروزه؛) ج

 .دوری אز אعمال زشت نیست
 ٦.گانه دאرند  زردشتیان نمازهای پنجنماز؛) د
אی که در فضای آزאد  پیش אز אین زردشتیان אجساد مردگان خویش رא در دخمه آدאب تدفین؛) ه
 .אست شده אست אین مرאسم برچیده ها مدت. دאدند تا طعمۀ الشخورאن شوند می بود، قرאر شده تعبیه

، جشن )روز تولد زردشت (אند אز نوروز، جشن خردאد های زردشتی عبارت  برخی אز جشنها؛ אعیاد و جشن) و
، جشن سده در )به یاد قیام کاوۀ آهنگر بر ضحاک(، جشن مهرگان )به یاد پیروزی אیرאنیان بر تورאنیان(تیرگان 

אنبار  و جشن گاه) روز پیش אز نوروز پنج(، جشن پنجه )به مناسبت گذشت صد روز אز אول زمستان(دهم بهمن 
 ). هنگام بردאشت محصول(

 . آیین زردشت تعدد زوجات و طالق نیستدر אزدوאج؛) ز

 )אلسالم علیه(سرאنجام حضرت زردشت 

אی  مردم منطقه. شد پیامبری مبعوث سالگی به به عقیدۀ زردشتیان، زردشت در אیام جوאنی در حدود سی
אنجام به بلخ در شرق אیرאن  شد، دعوتش رא نپذیرفتند؛ وی سر که زردشت در آن به پیامبری برگزیده

                                                           
 .۱۰۹ جوאد مشکور، ص ، محمدخالصۀ אدیان . ٦
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نمود و در  آورد و حضرت زردشت رא پشتیبانی به אو אیمان» ویشتاسب«جا به نام  کرد، فرمانروאی آن مهاجرت
 .رسید شهادت سالگی به ۷۷دאد، در سن  نبردی که میان تورאنیان و אیرאنیان در منطقۀ بلخ روی

 چکیده

ا، ویـسپرد، وندیـدאد و   هـ  یسنا، یشت(گانۀ  های پنج دאرد و دאرאی بخش  نام» אوستا«کتاب مقدس زردشتیان     
 . אستאوستازند אوستا تفسیر . אست) אوستا خرده

حـضرت زردشـت    » هـا   گات«یعنی  » یسنای אوستا «به عقیدۀ زردشتیان، مؤلف هفده فصل אنتهایی بخش          
 .אست

 .دאنند برخی אز مفسرאن، زردشتیان رא در شمار אهل کتاب می 
 .در אسالم رא دאرد» אهللا«همان صفات » אهورאمزدא«خدאی زردشت به نام  
 .های آن در موאردی با مسلمانان وجه אشترאک دאرند بارۀ رستاخیز و ویژگی زردشتیان در 
خوشــبختی رא ) پنــدאر نیــک، گفتــار نیــک و کــردאر نیــک (بــه عقیــدۀ زردشــتیان عمــل بــه ســه אصــل   
 .آورد می אرمغان به
 .شود می گانه خوאنده  אما نمازهای پنج نیست، در آیین زردشت روزه 
 .های فرאوאن אست با جشن گری آیینی زردشتی 
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 سرگذشت مانی؛ 
 الیم و مبانی مانوی؛منابع، تع 
 .های مزدک سرگذشت، قیام و دیدگاه 

 مروری بر مباحث پیشین

عنوאن مجموعۀ مقدسی که بخش אندکی אز آن   بهאوستادر مباحث جلسۀ گذشته، آیین زردشت و کتاب 
 زردشتی یک دین توحیدی אست که بر سه آیینشد که אز نظر אسالم  אست، معرفی و مشخص جای مانده بر

در پی بررسی אصول אعتقادی، برخی אز آدאب و אعیاد در אین آیین، نیز . אست د، نبوت و معاد אستوאرאصل توحی
 .پردאزیم در אین جلسه به آیین مانی و مزدک می. شد معرفی

 مانویت

אساس قدمت אدیان، پردאختن به آیین یهودیت بر אدیان توحیدی  شد که بر در אبتدאی بحث باید متذکر
شود و مانویت ترکیبی אست אز  می جایی که بررسی آیین زردشت با مانویت کامل  אما אز آنאست، دیگر مقدم

אست که بعد אز آیین زردشت به  آیین زردشتی و مسیحیت؛ با عناصری אز آیین صابیان و بودیسم، سزאوאر
 .شود بررسی آن אقدאم

شد و پیروאنی پرشور  هی فرאگیرآمد و در مدت کوتا مانویت در فاصلۀ میان ظهور مسیحیت و אسالم پدید
دאد و آن رא در شرق تا چین و در  אصول عرفانی و אنسانی אین آیین به گسترش آن شتاب. آورد و باאخالص گرد

آمدند و   های دیگر با مانویان אز درِ خصومت در حاکمان אیرאن، روم و سرزمین. برد غرب تا مرکز אروپا پیش
نجام، محکمۀ تفتیش אروپا آخرین گروه مانویان رא در قرن سیزدهم میالدی ها رא کشتند و سرא دسته آن دسته
 .کرد نابود

 سرگذشت مانی

شد که  می نامیده» پاتِک«پدرش . شد متولد» بابِل« در شهر یالدی م۲۱۶مانی در یک خانوאدۀ אیرאنی در 
 .بود אز همدאن به بابل رفته و آیین صابیان رא پذیرفته

אز من و אز خدאیی که : آمد و گفت  אو فرود بر» توم«אی به نام  سال دאشت، فرشته همانی در حالی که نوزد
خدא فرمود که تو مردم رא به رאه رאست بخوאنی و . باد تو درود ، بر אستگزیده سوی تو فرستاده و تو رא بر مرא به

بار   برאی אو آمد، مانی؛ אینسالگی همین پیام ۲۴دیگر نیز در  یک بار. دهی אز سوی אو رאستی و درستی رא مژده
 میالدی هنگام ۲۴۳وی در سال .  رفتهای مختلف کرد و برאی تبلیغ آیین خود به سرزمین אدعای رسالت

وی نیز کتابی به . کرد شاه אز אو אستقبال. کرد نزد אو آمد و وی رא به دین خود دعوت» شاپور אوّل«گذאری  تاج
کرد و پس  وی برאی تبلیغ دین خود به آسیای میانه نیز سفر.  نامید»شاپورگان«پهلوی ساسانی نوشت و آن رא 
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کرد و אو رא در سال  אین پادشاه با مانی دشمنی. گشت به אیرאن باز» بهرאم אوّل«سال در زمان  אز بیست
 .אست کندن אو نیز در منابع آمده دאستان پوست. میالدی کشت ۲۷۴

. دאدند هایی אز אروپا و چین گسترش ند و حتی آن رא به قسمتکرد پیروאن مانی پس אز אو مانویت رא تبلیغ
شد و پس אز چندی  אین آیین بر אثر فشار زردشتیان و مسیحیان ضعیف. تر مانویان در آسیای میانه بودند بیش

ها  تا قرن» هرزگوین بوسنی«هایی אز مانویان در مناطقی مانند  אقلیت. رفت میان با گسترش אسالم تقریباً אز
های ملی אیرאنیان در قرون نخست אسالم، אز مانویت  برخی אز نهضت. شدند ماندند و سرאنجام، نابود قیبا

 .های مانوی دאشتند گرفت؛ همچنین، برخی زندیقان قرون نخست אسالم، گرאیش می אلهام

 منابع مانوی

ا در کتب تاریخی قدیم ه دאشته و مطالبی אز آن ها پس אز ظهور אسالم وجود بسیاری אز منابع مانوی، قرن
که אخیرאً تعدאد زیادی אز آثار مانوی، در شهر  رفت تا אین میان אندک אز ها אندک אین کتاب. אست شده نقل

آمد و بر אطالعات موجود در زمینۀ شناسایی آیین مانویت  در ترکستان چین אز زیر خاک بیرون» تورفان«
 .אفزود

کرد و  می سوאدی عموم مردم، אز نقاشی אستفاده گرفتن بی نظر دربود که با  های مانی אین یکی אز نوآوری
کرد که  می جمع» אرژنگ«אی به نام  نمود و در مجموعه می ها رא نقاشی عالوه بر نوشتن مطالب دینی، آن

 .بودند های אو و پیروאنش نیز مصَوَّر برخی دیگر אز کتاب. אست شده بقایای آن אخیرאً کشف
 :אست اب زیر بودهمانی، نویسندۀ شش کت

 אست؛ شده کشف» تورفان« که به زبان پهلوی بوده و قطعاتی אز آن در شاپورگان. ۱
  אست؛אرژنگ بوده و אحتماالً همان ، אین کتاب مصَوَّر)אنجیل (אَنگلیون. ۲
 ، شامل אحکام؛گنجینۀ زندگان. ۳
 ؛)کتاب جامع (پرאگماتیا. ۴
 ؛رאزهاکتاب . ۵
 .دیوهاکتاب . ۶

 مبانی مانویتعالیم و 

های گوناگون  های مختلف و سرزمین حکمت و حقیقت אلهی رא پیامبرאن در زمان«: گفت مانی می
روزگاری بودא در هندوستان، زمانی زردشت در אیرאن، هنگامی عیسی در فلسطین و אکنون من، مانی . دאدند نشر

بسیاری אز تعالیم مانی بر مسیحیت و . »دאرم پیغمبر خدא هستم و برאی نشر حقایق در سرزمین بابل مأموریت
 .אست دאر אست و جنگ نور و ظلمت در تعالیم אین آیین نقش مهمی رא عهده گری אستوאر زردشتی

 :کردند می  مانویان جامعه رא به پنج طبقۀ دینی تقسیم:شناسی مانوی جامعه
 شدند؛ می تن بودند و جانشینان مانی شمرده که دوאزده» فِریستگان یا فَریشتگان«. ۱
  تن بودند؛۷۲یا אسقفان که » אیسپاساگان«. ۲
  نفر بودند؛۳۶۰که » مَهیشتگان یا کشیشان«. ۳
 کردند؛ می بود و دین مانی رא تبلیغ که شمارشان بسیار» ویزیدگان یا گزیدگان«. ۴
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 .بود تر که אکثر پیروאن مانی אز אین گروه بودند و شمارشان אز همه بیش» نَغوشاکان یا نیوشندگان«. ۵
ها رא  کردند و آن می  مانویان، تحت تأثیر آیین زردشت، سه אصل אخالقی رא رعایت:אخالق و رفتار مانوی

 :نامیدند سه مُهر می
 ؛)پرهیز אز گفتار زشت(مهر دهان . ۱
 ؛)پرهیز אز کردאر زشت(مهر دست . ۲
 ).پرهیز אز پندאر زشت(مهر دل . ۳

 .אندوزی ندאشتند مالطبقات אوّل تا چهارم حقّ אزدوאج و 
 .بودند خوאر پیروאن مانی گیاه

صوفیان » خانقاه«نامیدند که همان  می» خانگاه« مانویان نماز و روزه دאشتند و معبد خود رא :عبادت مانوی
 ٧.دورאن אسالم אست

 آیین مزدک

الدی دאنست که در حدود سال سیصد می می» بوندوس«جا که مزدک خود رא پیرو شخصی به نام  אز آن
بود و در אیرאن و روم پیروאنی دאشت، بررسی آیین مزدک بعد אز مانویت و  آورده אصالحاتی در مانویت پدید

 .אست پیش אز پردאختن به یهودیت אز אهمیت خاصی برخوردאر
وی مردم رא در زمان تنگی . אست آمده الی یک بحرאن אجتماعی پدید مزدک آیینی אجتماعی دאرد و אز البه

 :گفتۀ شاهنامۀ فردوسی به. گرفت برند و אز אین رאه شهرت وی باال سان که به אنبار غله هجوم خت آنאنگی بر
. خوאهند می روزی مزدک، مردم گرسنه و بینوא رא در אطرאف کاخ پادشاه دید که אز אو نان

گزیده و در حال مردن  אگر کسی رא مار: دאشت، אز پادشاه پرسید אو که در دربار منصبی
کند، با  باشد و אز دאدن آن مضایقه دאرویی دאشته ، ولی دوست یا همسایۀ אو نوشباشد

אگر مردم : مزدک پرسید. سزאی وی مرگ אست: دאد אین شخص چه باید کرد؟ قباد پاسخ
: دאد دאرد، به אیشان ندهد، سزאی אو چیست؟ قباد پاسخ نیازمند نان باشند و کسی که نان

 .سزאی אو نیز مرگ אست
دאرید تا אز گرسنگی  برید و موאدّ خورאکی رא بر به אنبارها هجوم: ه مردم گفتمزدک ب
: مزدک گفت. مؤאخذه کرد کردند، قباد مزدک رא هنگامی که آنان چنین. یابید نجات

 ٨.دאدم بودند و אنبارها אنباشته و من אین کار رא طبق نظر خود شما אنجام مردم گرسنه
. کرد اد نیز مکتب אشترאکی אو رא پذیرفت و אز گسترش آن پشتیبانییافت و قب אز آن پس، مزدک شهرت

بود، אز سلطنت  آمده کردند و حتی قباد رא که به دین وی در אشرאف و موبدאن زردشتی، بر ضدّ مزدک قیام
 پسر و. نکرد  پشتیبانیمزدکیانآورد، אما دیگر אز  دست قباد توאنست دوباره تخت و تاج خود رא به. دאشتند بر

 میالدی مزدک و ۵۲۸شد، به سال  که אز سوی אشرאف و موبدאن حمایت می» אنوشیروאن«جانشین وی، 
دهه پس אز ظهور  کردند و تا چند بردند، خود رא پنهان در گروهی אز آنان که جان. بسیاری אز پیروאنش رא کشت

 .های مزدکی دאشتند  گرאیشبرخی زندیقان قرون نخست אسالم. دאدند می گاه خود رא نشان بی و אسالم گاه

                                                           
 .אست شده  نیز چاپمانی و دین אوزאده آمده و در کتاب  حسن تقی مشروح אعتقادאت مانویان در دو سخنرאنی مهمّ سید. ٧
 .۷۰ ، حسین توفیقی، صآشنایی با אدیان توحیدی. ٨
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 سرگذشت مزدک

» مازאریا«אز میان دאنایان و دאنشمندאن אز شهر )  م۴۸۸ ـ ۵۳۱پادشاهی (مزدک پسر بامدאد در زمان قباد 
نگارאن، حتی آنانی که با وی  تاریخ. شود، برخاست می خوאنده» אلعماره کوت«در کنار دجله که אکنون 

بود و لباس  گویند אو مردی پرهیزکار می. אند کرده صفات برجستۀ אو אشارهאند، به خرد، منطق و  بوده مخالف
 .گاه אدعای پیامبری ندאشت مزدک هیچ. کرد می تن אی بر ساده

 های مزدک ها و دیدگاه אندیشه

بود که پس אز ظهور אسالم به دست  آمده  گردنامه مزدکهای مزدک در کتابی به نام  אندیشه
مزدک אز جهاتی با . شود نمی دאشت، ولی אکنون یافت ها وجود شد و قرن ترجمهبه عربی » אلمقفّع אبن«
אی אز  مزدک، گونه. دאرد؛ زیرא مکتب وی کامالً سیاسی و אجتماعی אست شباهت» کنفوسیوس و אفالطون«

کوشید و אزدوאج میان אشرאف و  אندאختن אختالف طبقاتی می برאی بر. کرد می אشترאک در אموאل رא تبلیغ
 .دאنست می אشرאف رא جایز یرغ

 چکیده

 .آیین مانوی ترکیبی אست אز آیین زردشتی و مسیحیت با عناصری אز آیین صابیان و بودیسم 
 .شدند آخرین گروه مانویان در قرن سیزدهم میالدی در אروپا نابود 
وی . رفـت های مختلف      میالدی אدعای رسالت کرد و برאی تبلیغ آیین خود به سرزمین           ۲۲۸مانی در سال     

 .کرد نمود و شاه אز אو אستقبال شاپور אوّل رא به دین خود دعوت
 .شد  میالدی کشته۲۷۴مانی به دست بهرאم אوّل، پادشاه אیرאن، در سال  
 رאزها، کتاب   )کتاب جامع  (پرאگماتیا شامل אحکام،    گنجینۀ زندگان ،  )אنجیل (אَنگلیون،  شاپورگانشش کتاب    

 . אز مانی אستدیوهاو کتاب 
فریستگان یا فریـشتگان، אیـسپاساگان یـا אسـقفان،          : کردند  می انویان جامعه رא به پنج طبقۀ دینی تقسیم       م 

 .مهیشتگان یا کشیشان، ویزیدگان یا گزیدگان و نغوشاکان یا نیوشندگان
 .آمد شدت אجتماعی אست و אز درون یک بحرאن אجتماعی پدید آیین مزدک به 
دאنست که در حدود سـال سیـصد مـیالدی אصـالحاتی در               دوس می مزدک خود رא پیرو شخصی به نام بون        

 .گاه אدعای پیامبری نکرد وی هیچ. بود آورده مانویت پدید
 .دאرد بر های مزدک رא در אندیشه» نامه مزدک«کتابی به نام  
אنـدאختن   کـرد، بـرאی بـر       مـی  אی אشترאک در אمـوאل رא تبلیـغ         بود که گونه   های مزدک אین    جمله אندیشه  אز 
 .دאنست می אشرאف رא جایز کوشید و אزدوאج میان אشرאف و غیر تالف طبقاتی میאخ
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ؛یهود אز نظر قرآن کریم 
 ؛)אلسالم علیه(های گوناگون پیروאن حضرت موسی   نام 
 .یهودیتو אسرאئیل صهیونیزم،  אصطالحات 

 مروری بر مباحث پیشین

 مانویت ترکیبی אز آیین زردشت و شد؛ بررسیدر مباحث گذشته، دین زردشتی و دو آیین مانویت و مزدک 
در فاصلۀ میان ظهور مسیحیت و  .אست  شده آیین صابی و بودیسم تلفیق حیت אست که با عناصری אزمسی

عنوאن  مزدک نیز در سال سیصد میالدی به. رفت بین אزکلی  در قرن سیزدهم میالدی به  وآمد وجود بهאسالم 
 .یافت آمد و تا چند دهه پس אز ظهور אسالم دوאم אی אز مانویت پدید شاخه

 .پردאزیم بارۀ אدیان توحیدی، به آیین یهودیت می ین جلسه، در پی بررسی و مطالعه دردر א

 یهود אز نظر قرآن کریم

אین دین . אست هایی دאرد، یهودیت در مجموعۀ אدیان توحیدی، دینی که אز نظر معارف به אسالم شباهت
های برخی אز  אست و حتی نام  نزدیکعالوه بر سه אصل توحید، نبوت و معاد در برخی אز אحکام نیز به אسالم

کرد که خدאی  با אین حال نباید فرאموش. אست فرشتگان مانند جبرئیل و میکائیل به عبری در قرآن کریم آمده
 ٩.دאند  به قرآن مجید میאنلین کافرمتعال یهودیان رא אوّ

 :אست کرده د سرزنشسبب آن عقای دאده و אیشان رא به قرآن کریم عقاید باطلی رא به یهودیان نسبت
 ١٠عُزیر پسر خدא אست؛) אلف
 ١١هستیم؛ אست و ما غنی خدא فقیر) ب
 ١٢.אست دست خدא بسته) ج
 ١٣.אست دאده قرآن کریم دشمنی با جبرئیل رא نیز تلویحاً به آنان نسبت) د

خی אز ها قول بر אند حتماً אین کنند و به همین علت، مفسرאن قرآن گفته می یهودیان אین موאرد رא אنکار
 ١٤.אست دאده ها رא به همۀ אیشان نسبت یهود بوده و خدאی متعال، به سبب رضایت بقیه، آن

                                                           
 . ۴۱/ بقره. ٩
 . ۳۰/ بهتو. ١٠
 . ۱۸۱/ آل عمرאن. ١١
 . ۶۴/ مائده. ١٢
 . ۹۷/ بقره. ١٣
 .אم سورۀ توبه ، ذیل آیۀ سیאلمیزאن فی تفسیر אلقرآن. ١٤
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 های آنان و نام) אلسالم علیه(پیروאن حضرت موسی 

 :شوند می با چهار نام خوאنده) אلسالم علیه(אغلب پیروאن حضرت موسی 
  :شود می  به وجه تسمیۀ אین אسامی אشارهאجمال طور حال به. ، یهودیان و کلیمیانאسرאئیل بنیعبرאنیان، 

 عبرאنیان) אلف

 :خوאنند می رא عبرאنی) אلسالم علیه(به دو دلیل پیروאن حضرت موسی 
هزאر سال پیش אز میالد در  حدود دو, جدّ אعالی قوم یهود) אلسالم علیه( حضرت אبرאهیم : نظر مورخان.١
کنعانیان به אعتبار . کرد  برאی ورود به کنعان אز رود فرאت عبوروی, ها بعد سال. آمد دنیا  به، بابِل،»אور«شهر 
جمله حضرت  بعدها بر فرزندאن אو אز, אین لقب. خوאندند »عبرאنی«کردن אو رא  معنای گذر به» ر ب ع«مادۀ 

 .شد و پیروאنش نیز گفته) אلسالم علیه(موسی 
 ١٥.دאرد وجود» عابر« شخصی به نام )אلسالم علیه( אجدאد حضرت אبرאهیم  در سلسلۀ:سفر پیدאیش. ٢

جمله حضرت  ها بر فرزندאن אو אز بعد, אین لقب. شد خوאنده» عبرאنی«) אلسالم علیه(به אین אعتبار אبرאهیم 
 .شد و پیروאنش نیز گفته) אلسالم علیه(موسی 

 אسرאئیل بنی) ب

) אلسالم علیه(برאهیم و نوۀ حضرت א) אلسالم علیه(فرزند حضرت אسحاق ) אلسالم علیه(حضرت یعقوب 
. אشتאو دوאزده پسر د. شد به אسرאئیل ملقب) אلسالم علیه(אست، یعقوب   آمدهتورאتبر آنچه در  بنا. אست
آنان پس אز ورود به سرزمین مصر در زمان . دهند می گانه رא تشکیل یک אز آنان یک سبط אز אسباط دوאزده هر

ین אعتبار به پیروאن موسی همאمروزه به . شدند  معروف»אسرאئیل بنی«به ) אلسالم علیه(عزیزی یوسف 
 . گویندאسرאئیل بنی) אلسالم علیه(

 یهودیان) ج

. دאدند تشکیل) אلسالم علیه(אی رא تا زمان حضرت سلیمان  پارچه حکومت یک, אسرאئیل بنیدوאزده سبط 
» بنیامین«دو سبط . شد جزیهبه دو دولت تאسرאئیل  حاکمیت منسجم بنی) אلسالم علیه(بعد אز حضرت سلیمان 

در جنوب کنعان دولت یهودא رא ) אلسالم علیه(پسر حضرت سلیمان , »رِحُبعام«به رهبری » یهودא«و 
در , »یِرُبعام«به نام ) אلسالم علیه(ده سبط دیگر به رهبری یکی אز אستاندאرאن حضرت سلیمان . دאدند تشکیل

سال  صد دولت אسرאئیل یک. دאشت دس در بخش جنوبی قرאرق. دאدند شمال کنعان دولت אسرאئیل رא تشکیل
دولت یهودא نیز . شد متالشی» آشوریان«قرن قبل אز میالد به دست  زودتر אز دولت یهودא و حدود هفت

. رفت بین אز» نبوکَدنصّر«یا » نَصّر بخت«قرن پیش אز میالد به دست پادشاه بابِل  سال بعد یعنی شش صد یک
نام سرزمین  אسیرאن رא به, ساکنان بومی بابل. شدند دאده صورت אسیر به بابِل کوچ  بهساکنان אین منطقه

 .بود) אلسالم علیه(یهودא نام یکی אز فرزندאن حضرت یعقوب . خوאندند »یهودی«, یهودא

                                                           
 . ۱۱/۱۴ و ۲۴/ ۱۰پیدאیش . ١٥
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 کلیمیان) د

 ه אمروز.אست هگرفت  نفرت אز یهود سرאسر جهان رא فرא، אسرאئیلشغالگروאسطۀ جنایات رژیم א به
های  نفرت אز یهود به وאژه. אست یافته شهرت ١٦»ضدّیت با نژאد سامی«یهودستیزی در سطح جهان با عنوאن 

جای » Jewish person«و » کلیمی«های  کرده و به همین دلیل، وאژه نیز سرאیت» Jew«و » یهودی«
. شود می عنوאن کلیمی یادبا ) אلسالم علیه(در کشور ما אیرאن אز پیروאن حضرت موسی .  אستها رא گرفته آن

 در ١٧.אست کرده گفته، یاد عنوאن پیامبری که خدא با אو سخن به) אلسالم علیه(قرآن کریم אز حضرت موسی 
 .אست شده عنوאن אقلیت کلیمی یاد قانون אساسی جمهوری אسالمی אیرאن نیز אز یهودیان به

 شده אز אین دین های پدیدאر وאژه

 یهودیت) אلف

سبب سکونت در کشور  های دور به کند که אسالفشان در گذشته می ین کسانی داللت به د١٨,یهودیت
ها، شهرها و کشورها  ها، خاندאن تر ملت های باستانی بیش אین نام مانند نام. אند شده می خوאنده» یهودی«یهودא، 
אین،  بر بنا. אست نکرده ها رא تعیین  آن،یافته و کسی אز روی عمد و قصد طور طبیعی و با گذشت زمان تعیّن به

) وآله علیه אهللا صلی(אسالم دینی אست که در زمان خود حضرت رسول אکرم . אست یهودیت یک אسم تعیّنی
 .شود دאده אست تا אز אدیان دیگر تمییز رسیده و به همین علت، אز אبتدא אسم تعیینی دאشته کمال به

 אسرאئیل) ب

گرفتن حضرت یعقوب  ، کشتیتورאتگفتۀ  به. ستא) אلسالم علیه(אسرאئیل لقب حضرت یعقوب 
אهل کتاب אز  ١٩.شدن وی به אسرאئیل אست  ملقبدلیلبا خدא که به پیروزی אو بر خدא אنجامید، ) אلسالم علیه(

 آنان אین אسم مرکب رא ٢٠.אند که مقصود אز خدא در אین دאستان، یکی אز فرشتگان خدא אست های قدیم گفته زمان
کسی که بر «: אست ، ولی אصل معنای آن در عبری چنین»شد کسی که بر خدא پیروز«: دکنن می چنین معنا

 .»شد قهرمان پیروز
آن , آمیزترین شیوه نشینی نیروهای אشغالگر אنگلیسی אز فلسطین با قساوت زمان با عقب ها هم صهیونیست

شدۀ  بر خاک غصب, »אسرאئیل«نام   حکومت سکوالر یهودیان رא به۱۹۴۸سرزمین رא אشغال و در سال 
 .کردند فلسطین אیجاد

 صهیونیزم) ج

 در عصر دאوود وאسرאئیل بنیאی אست در قدس که در زمان شکوفایی دولت  صهیون در אصل، نام تپه

                                                           
١٦. ١٦ .Anti- semetism.  

، ﴾...مَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرِنِی أنظُر إلَیكَ قَالَ لَن تَرאنِیوَلَمَّا جاءَ مُوسَی لِمِیقاتنَا وَکَلَّ﴿ و ۱۶۴/ ، אلنساء﴾وَکَلَّمَ אهللاُ مُوسَیٰ تَکلِیماً... ﴿. ١٧
 .  ۱۴۳/אالعرאف
١٨ . Judaism. 
 . ۳۲ ـ ۲۴/ ۳۲پیدאیش . ١٩
 .۳ ـ ۴/ ۱۲هوشع : ک.ر. ٢٠
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های  אین نام هموאره یادآور אقتدאر قوم یهود بوده و در کتاب. אست مرکز نظامی بوده) אلسالم علیهما(سلیمان 
نام אین تپه  حزب سیاسی خویش رא به, گروهی אز یهودیان. אست شده تیق بسیار אز آن یادאنبیای متأخر عهد ع

 .אند کرده گذאری نام

 چکیده

אسـرאئیل، یهودیـان و کلیمیـان        بـا عنـاوینی چـون عبرאنیـان، بنـی         ) אلـسالم  علیه(پیروאن حضرت موسی     
 .شوند می خوאنده

کرد، و یـا אز      אز نهر فرאت عبور   ) אلسالم علیه(ت אبرאهیم   به אین אعتبار که حضر    » ر ب ع « عبرאنی یا אز مادۀ    
 .אست شده گرفته) אلسالم علیه(جدّ حضرت אبرאهیم » عابر « مادۀ

אسـرאئیل   بودنـد، بنـی    شـده  رא که به مصر وאرد    ) אلسالم علیه(ساکنان بومی مصر فرزندאن حضرت یعقوب        
 .نامیدند

پس אز  . آورد دوאم) אلسالم علیه( تا زمان حضرت سلیمان      אسرאئیل گانۀ بنی   پارچۀ אسباط دوאزده    حکومت یک  
 .شد آن حضرت אین دولت به دو دولت یهودא و אسرאئیل تجزیه

قـرن قبـل אز مـیالد دولـت یهـودא رא             دولـت אسـرאئیل و بابلیـان شـش        , قرن قبل אز میالد    آشوریان هفت  
 .کردند متالشی

 .نامیدند بود، یهودی شده  سرزمینشان آوردهساکنان بومی بابل אسیرאنی رא که אز سرزمین یهودא به 
אیـن عنـوאن אز نـام قرآنـی آن          . شـوند   مـی  در אیـرאن کلیمـی نامیـده      ) אلسالم علیه(پیروאن حضرت موسی     

 .אست شده אخذ
 .یهودیت یک אسم تعیّنی אست 
 .אست شده گرفته» אسرאئیل«) אلسالم علیه(نام کشور אشغالگر فلسطین אز لقب حضرت یعقوب  
ها برאی یادآوری אقتدאر قوم یهود؛ نام حزب سیاسی خویش رא אز مرکز نظـامی عـصر حـضرت                     تصهیونیس 

 .אند کرده אخذ» تپۀ صهیون«, )אلسالم علیهما(دאوود و سلیمان 





  

  

 
 
 

 پنجم ۀجلس

 
 
 
 
 

 )نخستقسمت (تاریخ یهود 
 
 

  ۲۴..............................................................................אهدאف درس
  ۲۴..........................................................نیشی بر مباحث پیمرور
  ۲۴..........................................................................................هودی خیتار
تا ورود حضرت ) אلسالم هیعل (میدورאن حضرت אبرאه) אلف
  ۲۴...............................و فرزندאنش به مصر) אلسالم هیعل (عقوبی
  ۲۵.................................... در مصرلیאئאسر یدورאن حضور بن) ب
  ۲۶..................................................................یدورאن سرگردאن) ج
  ۲۷.......................................................................................دهیچک



 אهدאف درس

 : آشنایی با
و فرزنـدאنش   ) אلسالم علیه(تا ورود حضرت یعقوب     ) אلسالم علیه(אبرאهیم  تاریخ قوم یهود אز زمان حضرت        

 به مصر؛
 אسرאئیل در مصر؛ دورאن حضور بنی 
 .دورۀ سرگردאنی قوم یهود 

 مروری بر مباحث پیشین

های گوناگونی که  سو نام אز یک. شد در جلسۀ گذشته، برخی אصطالحات موجود در آیین یهودیت بررسی
گرفت و אز سوی  توجه قرאر אست، مورد شده אطالق) אلسالم علیه(یروאن حضرت موسی در طول تاریخ بر پ

 .به وضعیت سیاسی قوم یهود אشاره شد» صهیونیزم«و » אسرאئیل«، »یهودیت«دیگر، با بیان سه وאژۀ 
رگ گانۀ تاریخ یهود مباحث مربوط به אین آیین بز در אین جلسه با مروری אجمالی بر سه دوره אز دورאن نه

 .گیریم می  رא پی

 تاریخ یهود

تاریخ قوم یهود رא אز , אست، אما مورخان) אلسالم علیه(گرچه شارع و بانی مذهب یهود حضرت موسی 
אست  حدی عظمت آن حضرت به. کنند می جدّ אعالی قوم یهود بررسی) אلسالم علیه(زمان حضرت אبرאهیم 

. دאنند می خود یک، آن حضرت رא אز אست و هر بودهکه وی هموאره موجب نزאع یهودیت، مسیحیت و אسالم 
 ٢١.אست دאده قرآن کریم به אین نزאع خاتمه

دאنند و אز אین  می) אلسالم علیه(نوۀ حضرت אبرאهیم ) אلسالم علیه(یهودیان خود رא אز نسل حضرت یعقوب 
 .کنند که هم فرزند جسمانی و هم فرزند روحانی آن حضرت هستند می رهگذر אفتخار

و ) אلسالم علیه(تا ورود حضرت یعقوب ) אلسالم علیه( دورאن حضرت אبرאهیم )فאل
 فرزندאنش به مصر

، »אبرאهیم«، یعنی پدر بلندمرتبه و سپس »אَبرאم«אبتدא ) אلسالم علیه(گفتۀ אهل کتاب حضرت אبرאهیم  به
 و قرآن مجید پدر آن حضرت ٢٢»تارح«رא ) אلسالم علیه( پدر حضرت אبرאهیم تورאت. شد یعنی پدر אقوאم نامیده

 ٢٤.کنند می تفسیر» عمّ«در آیۀ مذکور رא به » أب« مفسرאن وאژۀ ٢٣.دאند می» آزر«رא 

                                                           
 .۶۷ /عمرאن ؛ آل﴾شْرِكِینَمَا كانَ إِبْرאهِیمُ یَهُودِیّاً وَال نَصْرَאنِیّاً وَلكِنْ كانَ حَنِیفاً مُّسْلِماً وَمَا كانَ مِنَ אلْمُ﴿. ٢١
 .۳۱ ـ ۳۲/ ۱۱پیدאیش . ٢٢
 .۷۴ /؛ אنعام﴾وَإِذْ قَالَ إِبْرאهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَאכَ وَقَوْمَكَ فِي ضَاللٍ مُّبِینٍ﴿. ٢٣
 .אست کرده אرאده» عم«، »أب« سورۀ بقره אز وאژۀ ۱۳۳گونه که قرآن کریم در آیۀ  همان. ٢٤
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אسحاق , و بعدها אز همسرش ساره) אلسالم علیه(אسماعیل , אز کنیزش هاجر) אلسالم علیه(אبرאهیم 
دאرد   عقیدهتورאت. »خندد می«، یعنی و אسحاق» شنود خدא می«אسماعیل، یعنی . آورد دنیا رא به) אلسالم علیه(

 אما روאیات אسالمی ذبیح رא אسماعیل ٢٥شد مأمور) אلسالم علیه(به ذبح אسحاق ) אلسالم علیه(אبرאهیم 
معنای پُرمو و  ، به»عیسو«های  زمان دو پسر به نام هم) אلسالم علیه(אسحاق . دאنند می) אلسالم علیه(
پیش  با یک نقشۀ אز. بدن عیسو هنگام تولد پر אز مو بود. آورد دنیا هکند، ب می معنای تعقیب ، به»یعقوب«

 ٢٦.شود می) אلسالم علیه(جانشین אسحاق ) אلسالم علیه(شده یعقوب  طرאحی
אست که مدتی אز نزد خاندאنش ) אلسالم علیه(گانۀ آن حضرت، حضرت یوسف  یکی אز فرزندאن دوאزده

 .کردند یعقوب و فرزندאنش به مصر مهاجرت, وز قحطی در کنعان با بر٢٧.ماند و سرאنجام عزیز مصر شد دور

 אسرאئیل در مصر بنیدورאن حضور ) ب

ساکنان بومی مصر که به آنان . شدند معروفאسرאئیل  بنیدر مصر به ) אلسالم علیه(فرزندאن یعقوب 
روی  אین אز. یفتدبאسرאئیل  بنیدست  نگریستند، نگرאن אین شدند که زمام אمورشان به دید بیگانه می به

 .شوند אسرאئیل کشته بنیشد تا نوزאدאن پسر  دאده فرمان. گرفتند אز جمعیت آنان بکاهند تصمیم
אو رא در صندوقی میان , منظور نجات جان فرزند مادرش به. آمد دنیا به) אلسالم علیه(در אین زمان موسی 

. شده، بر آن گذאشتند ، یعنی אز آب کشیده »سیمو«گرفتند، نام  آب که אو رא אز پس אز آن. کرد رود نیل رها
ها بعد در مسیر بازگشت به مصر در  شد و مدت با قتل مردی قبطی אز مصر خارج) אلسالم علیه(موسی 

אین صدא אز موسی . صدאی خدאوند رא אز میان آتشی אز درخت شنید» حوریب«صحرאی سینا بر کوه 
אز ) אلسالم علیه(بعثت حضرت موسی . سوی فرعون رود رאئیل بهאس خوאست که برאی آزאدی بنی) אلسالم علیه(

 .شد جا آغاز אین
אما . کند אسرאئیل אز مصر موאفقت אو با دאشتن معجزאتی نزد فرعون رفت و אز אو خوאست تا با خروج بنی

 :آورد گانۀ زیر رא بر مصریان فرود های ده گاه خدאوند عذאب آن. ندאد فرعون رضایت
 ای مصریان به خون؛ه تبدیل آب. ۱
 شدن قورباغه؛ زیاد. ۲
 شدن پشه؛ زیاد. ۳
 شدن مگس؛ زیاد. ۴
 مرگ حیوאنات مصریان بر אثر وبا؛. ۵
 شدن مصریان و چارپایان آنان به دمل؛ مبتال. ۶
 شدن مقدאر زیادی אز حیوאنات و مزאرع؛ آمدن تگرگ بر آنان و تلف فرود. ۷
 شدن ملخ؛ زیاد. ۸
 ی مصریان تا سه روز؛ها شدن خانه تاریک. ۹
 .زאدۀ خود فرعون زאدگان אنسان و حیوאن همۀ مصریان حتی نخست هالکت نخست. ۱۰

                                                           
 .۱ ـ ۱۷/ ۲۲پیدאیش . ٢٥
 .۱ ـ  ۳۹/ ۲۷پیدאیش . ٢٦
 .های فرאوאنی دאرد  شباهتتورאتدאستان حضرت یوسف در قرآن کریم و . ٢٧
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٢٦

 ٢٨.کند می ها رא تأیید قرآن کریم برخی אز אین عذאب
אو با پیروאنش . شد אسرאئیل رא دאد، אما سپس پشیمان  خروج بنی بود אجازۀ وحشت אفتاده فرعون که به

دریا رא ) אلسالم علیه(موسی . کرد و یارאنش حرکت) אلسالم علیه(تعقیب موسی طرف دریای سرخ برאی  به
 .شدند کردند در دریا غرق می فرعونیان که אو رא تعقیب. شد شکافت و با یارאنش به سالمت אز مصر خارج

  دورאن سرگردאنی)ج

قرآن کریم אز . دشدن سوی אرض موعود یعنی کنعان رهسپار אسرאئیل אز مصر آنان به پس אز خروج بنی
بود که خدאوند با موسی  ماه אز خروج אز مصر نگذشته  هنوز سهتورאتگفتۀ   به٢٩.אست گفته אین موضوع سخن

  :فرمان زیر رא به آن حضرت فرستاد گفت و ده سخن ) אلسالم علیه(
 برאی خود خدאیی جز من نگیرید؛. ۱
 نکنید؛ به بت سجده. ۲
 نبرید؛ باطل نام خدא رא به. ۳
 دאرید؛  شنبه رא گرאمی.۴
 کنید؛ پدر و مادر رא אحترאم. ۵
 نرسانید؛ قتل کسی رא به. ۶
 نکنید؛ زنا. ۷
 نکنید؛ دزدی. ۸
 بر همسایه شهادت دروغ ندهید؛. ۹
 ٣٠.نورزید به אموאل و ناموس همسایه طمع. ۱۰

بود و אز  نسال سرگردא چهل, »تیه«نام  با قوم خود در صحرאی سینا به) אلسالم علیه(حضرت موسی 
) אلسالم علیه(شد، مردم אز هارون  هنگامی که مناجاتش در کوه طور طوالنی. سوی آنان آزאر فرאوאنی دید
بر آنان ) אلسالم علیه(موسی . کرد و آنان آن رא پرستیدند אو چنین. بسازد אی خوאستند برאیشان گوساله

 قرآن کریم ساحت هارون ٣١.کرد پرخاش) المאلس علیه(گوساله رא سوزאنید و به برאدرش هارون , گرفت خشم
قومش ) אلسالم علیه( موسی ٣٢.دهد می אست و آن رא به سامری نسبت کرده رא אز אین تهمت پاک) אلسالم علیه(

سالگی در  ۱۲۰شود و در سن  نشد به אرض موعود وאرد سال تا حدود کنعان رسانید، אما موفق رא پس אز چهل
به رهبری אو قوم یهود אز . جانشین אو شد) אلسالم علیه( یوشع بن نون ٣٣.یافت وفات» آب مو«نام  مکانی به

 .شدند رود אردن گذشتند و به سرزمین کنعان وאرد

                                                           
 .۱۳۳ /؛ אعرאف﴾وْماً مُّجْرِمِینَفَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ אلطُّوفانَ وَאلْجَرאدَ وَאلْقُمَّلَ وَאلضَّفادِعَ وَאلدَّمَ آیَاتٍ مُّفَصَّالتٍ فَاسْتَكْبَرُوא وَكانُوא قَ﴿. ٢٨
 .۲۱ ـ ۲۶/ مائده . ٢٩
 .۵ و تثنیه ۱ ـ ۱۷/ ۲۰برگرفته אز خروج . ٣٠
 .۱ ـ ۲۴/ ۳۲خروج . ٣١
 .۸۵ ـ ۹۰/ طه. ٣٢
 .۵ ـ ۱۲/ ۳۴تثنیه . ٣٣



 جلسه پنجم/ اديان توحيدیآشنايی با 

Adyan-t 87-88 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

٢٧

 چکیده

 . کنند می بررسی) אلسالم علیه(مورخان تاریخ قوم یهود رא אز زمان حضرت אبرאهیم  
 . کند می  غیر אز نام אبرאهیم אز آن حضرت با نام אَبرאم نیز یادتورאت 
 . دאنند می) אلسالم علیه(و منابع אسالمی אسماعیل ) אلسالم علیه(یهودیان ذبیح رא אسحاق  
عقیدۀ یهودیان یعقـوب     به. آورد دنیا های عیسو و یعقوب به      دو فرزند به نام   ) אلسالم علیه(حضرت אسحاق    
 . شد) אلسالم یهعل(شده، جانشین پدرش אسحاق  پیش تعیین با אجرאی طرحی אز) אلسالم علیه(
 .شد رسالت אنتخاب אز میان کوه حوریب به) אلسالم علیه( حضرت موسی تورאتگفتۀ  به 
 . אست کرده عذאب تصریح قرآن کریم به پنج. אست گفته گانه بر مصریان سخن های ده  אز عذאبتورאت 
 . شدند و یارאنش در دریای سرخ غرق) אلسالم علیه(فرعونیان در تعقیب حضرت موسی  
 . شد نازل) אلسالم علیه(ده فرمان در دورۀ سرگردאنی بر حضرت موسی  
 . دאنند و قرآن کریم، سامری رא سازندۀ گوساله می) אلسالم علیه(، هارون تورאت 
رفـت و یوشـع بـن نـون          دنیـا  אز» مـوآب «سـالگی در     ۱۲۰در سن   ) אلسالم علیه(موسی  , تورאتگفتۀ   به 

 .جانشین وی شد
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 אهدאف درس

 :شنایی باآ
 قوم یهود؛ دورאن دאورאن در تاریخ 
 دورאن پادشاهان؛ 
 .אسارت بابِلیدورאن  

 مروری بر مباحث پیشین

کرد، پیشینۀ  می در אین میان آنچه مهم جلوه. شدبررسی  سه دوره אز تاریخ قوم یهود، در مباحث گذشته
 .شود می برگردאنده) אلسالم علیه( تاریخ قوم یهود بود که به زمان جدّ אعالی یهود حضرت אبرאهیم

ها در زمان حضرت موسی و دورאن سرگردאنی אین قوم نیز   آندر مصر و خروجאسرאئیل  بنیدورۀ زندگانی 
 .پردאزیم  به سه دورۀ دیگر אز تاریخ قوم یهود می،در אین جلسه .شد در جلسۀ گذشته بررسی

  یهودتاریخ

 دورאن دאورאن) د

אن های پیش אز دورۀ دאور کرده، مربوط به سال مطرحאسرאئیل  بنیبارۀ  برخی אز مطالبی که قرآن کریم در
، تورאتאسرאئیل، گرفتن אلوאح  پرستی بنی ، گوساله)אلسالم علیه(حوאدثی مانند وعدۀ خدא با موسی . אست

سلوی، چگونگی ورود به قریه، تشنگی و אستسقای حضرت موسی  و و نزول منّאسرאئیل  بنیگرسنگی 
 ٣٤).אلسالم علیه(

و بومیان אصلی فلسطین جنگ و نزאع ها بین آنان  مدت) فلسطین(به کنعان אسرאئیل  بنیپس אز ورود 
بر אسرאئیل  بنی در دورאنی که ٣٥.یافت אختصاصאسرאئیل  بنیسرאنجام אین سرزمین به . دאشت אدאمه
 دאورאن مسائل و مشکالت ٣٦.عهدۀ قضات و دאورאن بود یافتند، אدאرۀ אمور به هایی אز فلسطین دست قسمت

                                                           
إِذ قَالَ مُوسَیٰ لِقَومِهِ یا قَوم إِنَّکُم ظَلَمتُم أَنفُسَکُم  وَ... . * مِن بَعدِهِ وَأَنتم ظالِمُونَ لعِجلَٱتَّخَذتُمْ ٱإِذ وאعَدنا مُوسَی أَربَعِینَ لَیلَةً ثُمَّ  وَ﴿. ٣٤

ا مُوسَى لَن إِذْ قُلْتُمْ یَ وَ*  لرَّحِیمُٱلتَّوَّאبُ ٱلعِجلَ فَتُوبُوא إِلَی بَارِئِکُم فَاقتُلُوא أَنفُسَکُم ذٰلِکُم خَیرٌ لَّکُم عِندَ بَارِئِکُم فَتَابَ عَلَیکُم אِنَّهُ هُوَ ٱبِاتّخَاذِکُمُ 
وَظَلَّلْنا عَلَیْكُمُ אلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا *  ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ*   جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ אلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَאهللاَنُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى 
إِذْ قُلْنَا אدْخُلُوא هذِهِ אلْقَرْیَةَ فَكُلُوא مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ  وَ*  ى كُلُوא مِنْ طَیِّباتِ مَا رَزَقْناكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلكِنْ كانُوא أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَعَلَیْكُمُ אلْمَنَّ وَאلسَّلْوَ

فَبَدَّلَ אلَّذِینَ ظَلَمُوא قَوْالً غَیْرَ אلَّذِي قِیلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى אلَّذِینَ *  كُمْ وَسَنَزِیدُ אلْمُحْسِنِینَرَغَدאً وَאدْخُلُوא אلْبابَ سُجَّدאً وَقُولُوא حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطایَا
حَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ אثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ إِذِ אسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا אضْرِب بِّعَصَاכَ אلْ وَ*  ظَلَمُوא رِجْزאً مِّنَ אلسَّماءِ بِمَا كانُوא یَفْسُقُونَ

 یُخْرِجْ لَنَا إِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعامٍ وאحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ وَ*   وَال تَعْثَوْא فِي אلْأَرْضِ مُفْسِدِینَאهللاِأُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوא وَאشْرَبُوא مِن رِّزْقِ 
مِمَّا تُنْبِتُ אلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ אلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَیْرٌ אهْبِطُوא مِصْرאً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ 

 وَیَقْتُلُونَ אلنَّبِیِّینَ بِغَیْرِ אلْحَقِّ ذلِكَ بِمَا عَصَوْא وَّكانُوא אهللاِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوא یَكْفُرُونَ بِآیاتِ אهللاِسْكَنَةُ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ אلذِّلَّةُ وَאلْمَ
 .۵۱ ـ ۶۱/ ؛ بقره﴾یَعْتَدُونَ
 .אست ها در کتاب یوشع آمده جریان אین جنگ. ٣٥
 .אست  کتاب دورאن آمدهتاریخ אین دوره در. ٣٦
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٣١

» یوشع«אز . دאرد شهرت» عهد قضات«אین دوره به . دکردن می فصل و مردم رא אز طریق کدخدאمنشی حلّ
 .برد نام توאن میאسرאئیل  بنیعنوאن آخرین دאور   به، یعنی نام خدא،»حضرت سموئیل«عنوאن אولین دאور و אز  به

 دورאن پادشاهان) ه

ل سموئیل در ساאسرאئیل  بنیאز سوی آخرین دאور ) شده درخوאست(» شائول«حکومت پادشاهی با אنتخاب 
دאوود که ) جالوت(پس אز پیروزی אو بر جُلْیات  ٣٧.نامد می »طالوت«قرآن کریم אو رא . شد  آغاز)م.ق( ۱۰۳۰

بعد . کرد گذאری رא پایهאسرאئیل  بنیدولت مقتدر ) אلسالم علیه(دאوود نقش مهمی در آن دאشت، ) אلسالم علیه(
رא אسرאئیل  بنیترین دورאن  نشست و باشکوه تخت بر) אلسالم علیه(پسرش سلیمان ) אلسالم علیه(دאوود אز 
 »هیکل سلیمان«نام  کرد که به معبد بسیار بزرگی بنا) شهر سالمت(» אورشلیم«وی در . آورد وجود به
 .شد معروف)  سلیمانساختمان بلند(

رهبری  به» یهودא«دو دولت . شد تجزیهאسرאئیل  بنیپارچۀ  حاکمیت یک) אلسالم علیه(پس אز سلیمان 
گناه  همرאه مردم به پادشاهان یهودא و אسرאئیل به. آمد وجود به» بْعامرُیِ«رهبری  به» אسرאئیل«و » حُبْعامرِ«

بار  אِشَعْیا، عامُوس، אِرمیا، حِزقیال و دאنیال، مردم رא אز عذאب و אسارت ذلت: پیامبرאنی همچون. آوردند روی
دست  حکومت אسرאئیل به. شد های حکومت متزلزل ج پایهتدری به. کرد  نمی دאشتند؛ אما کسی توجه می حذر بر

پادشاه ) نَبُوکَدْنَصَّر(نَصَّر  دست بُخْتُ سال بعد به صد دولت یهودא نیز یک. شد ها زودتر אز یهودא منقرض آشوری
. گرفت صورت) قدس(شد و نخستین ویرאنی هیکل  شهر و معبد ویرאن. رفت بین  אز)م.ق(ششم بابِل در قرن 

 .شدند یهودא به אسارت به بابِل بردهمردم 

 دورאن אسارت بابلی) و

کرد و دولت یهودא   به אورشلیم حمله)م.ق( ۵۸۷شد که نبوکدنصّر، پادشاه بابِل در سال  پیش אز אین אشاره
کرد و یهودیان بسیاری  گرفت، معبد سلیمان رא غارت אسارت پادشاه یهودא رא به» یَهُویاقیم«وی . برد بین رא אز
دورאن אسارت یهود . منسوب به یهودא نامیدند» یهودیّ«مردم آنان رא . گرفت و به بابِل برد אسیری رא به
) م.ق ۵۲۹ ـ ۵۵۹(پادشاه אیرאن  ٣٨سرאنجام کوروش. گویند» جالی بابِل«אین دورאن رא . کشید سال طول هفتاد

کس  دאشت تا هر دאد و یهودیان رא آزאد אسارت نجات  אز)م.ق( ۵۳۸وی یهودیان رא در سال . کرد بابِل رא فتح
 .خوאهد در بابِل بماند می

 چکیده

 ها بین آنان و بومیـان אصـلی         رهبری یوشع بن نون مدت     به) فلسطین(به کنعان   אسرאئیل   بنیپس אز ورود     
 .دאشت فلسطین جنگ و نزאع אدאمه

                                                           
 قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوא أَنَّى یَكُونُ لَهُ אلْمُلْكُ عَلَیْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ אلْمَالِ قَالَ אهللاَوَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ ﴿. ٣٧
 .۲۴۷ /؛ بقره﴾وאسِعٌ عَلِیمٌאهللاُ  یُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَאهللاُمْ وَزאدَهُ بَسْطَةً فِي אلْعِلْمِ وَאلْجِسْمِ وَ אصْطَفاهُ عَلَیْكُאهللاَإِنَّ 
 .کوروش به معنی خورشید אست. ٣٨
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 אز طریـق کدخدאمنـشی   دورۀ قضات و دאورאن، دورאنی אست که دאورאن مـسائل و مـشکالت قـوم یهـود رא           
 .کردند می و فصل حلّ

 .سموئیل אستאسرאئیل  بنیآخرین دאور  
 .אست) شائول(طالوت אسرאئیل  بنیאولین پادشاه  
 .آورد وجود به) אلسالم علیه(رא حضرت سلیمان אسرאئیل  بنیترین دورאن  باشکوه 
رهبـری   و دولـت یهـودא بـه      بـه د  אسـرאئیل    بنیپارچۀ   ، حاکمیت یک  )אلسالم علیه(پس אز حضرت سلیمان      

 .شد رهبری یِرُبْعام تجزیه رِحُبْعام و אسرאئیل به
 .رفت بین نَصَّر پادشاه بابِل אز دست بٌخْتُ ها و دولت یهودא به دست آشوری حکومت אسرאئیل به 
 .گویند» جالی بابِل«به אین دورאن . کشید سال طول دورאن אسارت یهود هفتاد 
 .دאد אسارت نجات  אز)م.ق( ۵۳۸بابِل یهودیان رא در سال کوروش پادشاه אیرאن با فتح  



  

  

 
 
 

 هفتم ۀجلس

 
 
 
 
 

 )سومقسمت (تاریخ یهود 
 
 

  ۳۴..............................................................................אهدאف درس
  ۳۴..........................................................نیشی بر مباحث پیمرور
  ۳۴..........................................................................................هودی خیتار
  ۳۴........................ دوم قدسیرאنی אز אسارت تا وییدورאن رها) ز
  ۳۵..لی غاصب אسرאئمی رژلی دوم قدس تا تشکیرאنیدورאن و) ح
  ۳۶.....................کنون  تالی غاصب אسرאئمی رژلیدورאن تشک) ط
  ۳۶.......................................................................................دهیچک

 



 אهدאف درس

 :آشنایی با
 تاریخ قوم یهود در دورאن رهایی אز אسارت تا ویرאنی دوم قدس؛ 
 دورאن ویرאنی دوم قدس تا تشکیل رژیم غاصب אسرאئیل؛ 
 אز دورאن تشکیل رژیم غاصب אسرאئیل تا کنون؛ 

 باحث پیشینمروری بر م

شد که در دورۀ دאورאن، یهودیان  شد؛ و بیان אجمال بررسی در جلسۀ گذشته، سه دوره אز تاریخ یهود به 
 .کردند می و فصل خدאمنشی توسط بزرگان و پیامبرאن خدא حلّ صورت کد مسائل و مشکالت خود رא به

אوج  به) אلسالم  علیهما( سلیمان در دورۀ پادشاهان، قدرت یهودیان با تشکیل دولت مقتدر حضرت دאوود و
אسرאئیل و تشکیل دو دولت یهودא و אسرאئیل و فساد آنان، هالکت،  خود رسید، بعد אز آن بر אثر تجزیۀ قوم بنی

کوروش با فتح که   تا אینکشید سال طول دورאن אسارت یهود هفتاد .گیر قوم یهود شد پستی و אسارت گریبان
 .دאد جاتאسارت ن بابِل یهودیان رא אز

 .شویم می در אین جلسه با سه دورۀ دیگر אز تاریخ قوم یهود آشنا

 تاریخ یهود

 دورאن رهایی אز אسارت تا ویرאنی دوم قدس) ز

که کوروش אجازۀ بازگشت یهودیان به سرزمین אصلی خود رא دאد، گروهی אز آنان به فلسطین  پس אز آن
رهبری אین گروه رא » نَحَمیا«. کردند رא باز سازی) مאلسال علیه(بازگشتند و شهر قدس و معبد سلیمان 

 .دאشت عهده بر
 قبل אز میالد به אیرאن و אنقرאض هخامنشیان، אسکندر و جانشینان אو بر אیرאن ۳۳۰با حملۀ אسکندر در 

. شدند های دینی زردشتی آشنا قوم یهود ساکن در فلسطین، با אندیشه. یافتند جمله فلسطین حاکمیت אز
. گرفت دست אسکندر، אیرאن هم؛ مانند فلسطین زیر نفوذ یونانیان قرאر  دیگر پس אز تسخیر אیرאن بهسوی אز
 ٣٩ وی در مصر، سلسلۀ بطالسهجانشین» بَطلَیمُوس«سلوکیان و جانشین אسکندر در سوریه، سلسلۀ » لُوکیدسَ«

قرن قبل  ر אین دورאن یعنی حدود دود. کردند آوردند و در אین دو منطقه به ترویج فرهنگ یونانی אقدאم رא پدید
عهد عتیق رא אز عبری به یونانی , تأثیر تمدن یونان در אسکندریۀ مصر عالم یهودی تحت ۷۲, אز میالد
 .شد معروف» ترجمۀ سبعینیه«אین ترجمه به . کردند ترجمه

یکی אز » مَتَتْیا«. ددאدند و به مقابله با آن برخاستن یهودیان سوریه در برאبر فرهنگ یونانی حساسیت نشان
بودند گوشت خوک بخورد،  متدیّنان به شریعت یهود در برאبر אصرאر مأمورאن حکومت که אز وی خوאسته

های مقاومت در برאبر بیگانگان  هسته, همرאه پسرאنش و سپس به. رساند قتل وی آن مأمور رא به. کرد مقاومت

                                                           
٣٩ .Ptolemies. 
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سان نهضتِ  گرفت و بدین عهده به» ودאی مکابییه«رهبری אین گروه رא پسر متتیا . دאدند رא تشکیل
های یونانی  رسید و معبد אورشلیم אز بت پیروزی به) م.ق( ۱۶۵אین نهضت در سال . شد  آغاز٤٠مکابیان
 .کردند سال حکومت مستقلّ یهودیان رא אدאره مکابیان صد. شد پاک

گ یونان به دو فرقۀ یهودیان در برאبر تهاجم فرهن, های אوّل و دوم پیش אز میالد در قرن
فریسیان طرفدאر فرمانروאیان مکابی بودند و در برאبر . شدند مذهبی فریسیان و صَدّوقیان تقسیم ـ سیاسی
های دאنشمندאن  به گفته,  مکتوبتورאتآنان אفزون بر وفادאری به دین سنتی یهود و . بودند مآبی אیستاده یونانی

نیز )  شفاهیتورאت(بود  مانده برאی آنان باقی) אلسالم علیه(نسل אز زمان موسی  به یهود که نسل
های فریسیان و  رأی به کردند، אما با تفسیر می های گذشته رא حفظ אما صدوقیان گرچه سنت. دאشتند عقیده

...  بود و به مالئکه، قیامت و گذאشته های یونانی در آنان تأثیر אندیشه. کردند می آدאب آنان مخالفت
به » پومپه«سردאر رومی به نام ) م.ق( ۶۳نزאع بین آنان به ضعف یهود אنجامید و سرאنجام در . ندאشتند אعتقاد

که در سال هفتاد  گرفت تا אین بعدها جنگ شدیدی میان سربازאن رومی و یهودیان در. یافت سرزمینشان دست
کشید و شهر رא  آتش אو معبد رא به. شکست هم سردאر رومی مقاومت یهودیان رא در» تیتوس«میالدی 
 .گرفت سان دومین ویرאنی قدس صورت بدین. کرد ویرאن

אسرאئیل زیر فرمان אممِ  در אین دورאن غالباً بنی. کرد عیسی مسیح نیز در دورۀ هفتم אز تاریخ یهود ظهور
 .شد می  صادر٤١،»سَنْهِدرین«نام  در مجمعی به, مشرک بودند و אحکام و قوאنین אز سوی علمای یهود

 אن ویرאنی دوم قدس تا تشکیل رژیم غاصب אسرאئیلدور) ح

برخی אز آنان نیز به אنتظار آمدنِ . شدند یهودیان در سرאسر جهان پرאکنده, پس אز ویرאنی دوم قدس
 در אین دورאن و در سال ٤٢.کردند به یثرب هجرت) وآله علیه אهللا صلّی(منجی حضرت محمد  آخرین
 .کرد אسالم ظهور, میالدی ۶۱۰

شود روزی حقوقدאن و خبرنگار  می گفته. پی، یهودیان رא به فکر وطن مستقلی אندאخت در ای پیتبعیده
 رسید، ٤٣ سورۀ نساء۱۲۳چون به آیۀ کریمۀ . بود به مطالعۀ قرآن کریم مشغول» هرتزل تئودر«مجارستانی 

אیم، باید آرزوها رא  ها אست به אنتظار مسیحا و به آرزوی نجات نشسته אست ما سال آری چنین: درنگ گفت بی
وی سپس به فکر تأسیس کشوری مستقل برאی یهود אفتاد و به نوشتن کتاب و . پردאخت عمل کرد و به رها

 ٤٤.زد سفرهای متعددی دست
سرאنجام . شد می برده ها، نام آرژאنتین، אوگاندא و فلسطین مناطقی بود که برאی تشکیل دولت یهود در آن

پس אز . برد عنوאن کشور یهودیان نام وزیر خارجۀ بریتانیا אز فلسطین به» لفوربا لرد«میالدی  ۱۹۱۷در سال 
سرאنجام  .گرفت  אنگلیس قرאرتحت قیومیتسرزمین فلسطین ,  میالدی۱۹۲۳شکست دولت عثمانی در سال 

                                                           
٤٠ .Maccabean. 
 .به معنای مجمع.  ٤١
، نوشتۀ دکتر تاریخ تحلیلی אسالمو دאستان یهود و אنتظار منجی و کتاب  سورۀ بقره ۸۹توאنید به تفسیر آیۀ  تر می برאی אطالعات بیش. ٤٢
 .نمایید  مرאجعه۵۵جعفر شهیدی، صفحۀ  سید
 .۱۲۳ /؛ نساء﴾به دلخوאه شما و به دلخوאه אهل كتاب نیست] پادאش و كیفر[؛ ... لَّیْسَ بِأَمَانِیِّكُمْ وَال أَمَانِيِّ أَهْلِ אلْكِتابِ﴿. ٤٣
گذشت  سرهای سیاسی حزب صهیونیزم به کتاب  هرتزل در تشکیل آژאنس یهود و نقشه های تئودر تر با فعالیت یشبرאی آشنایی ب. ٤٤

 .نمایید زعیتر مرאجعه ، نوشتۀ אکرمفلسطین
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نشین   میالدی بر تجزیۀ خاک فلسطین به دو منطقۀ عرب۱۹۴۷جامعۀ ملل در سال , با حمایت אستکبار جهانی
دאدند و آن رא  کشور مستقلّ خود رא تشکیل, ۱۹۴۸یهودیان صهیونیست در سال . دאد نشین رأی  یهودیو
قدس رא با مذאکره אز , حالی אست که در عصر خلیفۀ دوم مسلمانان אین در. خوאندند نام نیای خود אسرאئیل به

دیان אجازۀ سکونت در آن شهر گاه به یهو شدند که هیچ نامۀ خود متعهد گرفتند و در صلح مسیحیان تحویل
 .ندهند

 کنون دورאن تشکیل رژیم غاصب אسرאئیل تا) ط

های  بینی که صفاتی جدאناپذیر אز قوم کوچک یهود אست، جنگ خوאهی و بزرگ אنحصارطلبی، אفزون
ها در  صهیونیست. آورد  میالدی رא بین אسرאئیل و کشورهای همسایه پدید۱۹۶۷متعددی همچون جنگ ژوئنِ 

אختالفات مسلمانان، خیانت سرאن برخی کشورهای . برند می سر  به٤٥وی تحقق رؤیای אز نیل تا فرאتآرز
אما پیروزی אنقالب אسالمی . אست کرده آنان رא به تحقق אین رؤیا אمیدوאر, جانبۀ آمریکا مسلمان و حمایت همه

 .אست کرده  روشنی رא ترسیمهای مسلمان آیندۀ و بیدאری ملت) سرّه قدّس(رهبری אمام خمینی  אیرאن به

 چکیده

» نَحَمیـا «رهبـری   پس אز پایان جالی بابل و بازگشت یهودیان به سرزمین אصلی خود گروهی אز آنان بـه        
 .کردند به بازسازی قدس אقدאم

 .گرفت پس אز حملۀ אسکندر و אنقرאض دولت هخامنشی فلسطین هم زیر نفوذ دولت یونانی قرאر 
نفر אز علمای یهودی در אسکندریۀ مصر אز عبری به یونـانی             ۷۲میالد به دست    عهد عتیق دو قرن قبل אز        

 .אست معروف» ترجمۀ سبعینیه«شد و به  ترجمه
 در مقابـل    )م.ق( ۱۶۵گرفـت و در سـال         علیه یونانیان شـکل    ،رهبری یهودאی مکابی    به نهضت مکابیان  

 .کردند  یهودیان رא אدאرهت مستقلّسال حکوم صد مکابیان .رسید پیروزی حکومت یونانیان در سوریه به
 .شدند مذهبی فریسیان و صَدّوقیان تقسیم ـ یهودیان به دو فرقۀ سیاسی, در برאبر تهاجم فرهنگ یونان 
برאی یهودیان دورۀ مکابیـان     ) אلسالم علیه(نسل אز زمان موسی      به های دאنشمندאن یهود که نسل      به گفته  

 .گفتند بود، تورאت شفاهی می مانده باقی
. کـرد  کشید و شهر قدس رא ویرאن      آتش تیتوس سردאر رومی؛ هیکل سلیمان رא به      , در سال هفتاد میالدی    

 .شد پس אز آن دورאن سرگردאنی قوم یهود آغاز. نامند אین حادثه رא دومین ویرאنی قدس می
 بریتانیـا در    بالفور؛ وزیر خارجۀ   کرد، لرد  هرتزل نخستین کسی که تفکر تشکیل دولت یهود رא مطرح          تئودر 

 .برد عنوאن کشور یهودیان نام میالدی אز فلسطین به ۱۹۱۷سال 
دאد و  نـشین رأی  نشین و یهـودی     میالدی بر تجزیۀ فلسطین به دو منطقۀ عرب        ۱۹۴۷جامعۀ ملل در سال      

 .دאدند نام אسرאئیل رא تشکیل  کشور مستقلّ خود به۱۹۴۸یهودیان صهیونیست در سال 

                                                           
 .۱۸ /۱۵پیدאیش . ٤٥
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  درسفهد

 .نآشنایی با کتب مقدس یهودیا 

 مروری بر مباحث پیشین

پس به بررسی אدوאر  شدیم و אز آن در جلسات گذشته با برخی אصطالحات مربوط به آیین یهودیت آشنا
تا عصر حاضر و تشکیل دولت غاصب אسرאئیل ) אلسالم علیه(مختلف تاریخ قوم یهود אز زمان حضرت אبرאهیم 

 .پردאختیم
 .شویم ی مقدس یهودیان آشناها آنیم تا אندکی با کتاب در אین جلسه بر

 کتب مقدس یهودیان

 نخعهد عتیق یا تَ

وسیلۀ پیامبرאن پیش אز مسیح  یک پیمان به. אست مسیحیان معتقدند خدאوند با אنسان دو پیمان بسته
های کهن و تازه  אین دو پیمان، پیمان). אلسالم علیه(وسیلۀ عیسی مسیح  و یک پیمان به) אلسالم علیه(

گوید، عهد عتیق  می بارۀ پیمان کهن سخن  رא که در٤٦مسیحیان قسمتی אز کتاب مقدس خود. ندشو می نامیده
, مسیحیان برאی هر دو عهد. نامند گوید، عهد جدید می می بارۀ پیمان تازه سخن و بخشی אز آن رא که در

یهودیان تنها برאی . کنند می אند؛ אما یهودیان אعتقادی به אین دو پیمان ندאرند و عهد جدید رא אنکار قائل אحترאم
 .نامند می אند و آن رא تَنَخ قائل بخش אوّل کتاب مقدس אحترאم

 موضوعات عهد عتیق

 :شود می  אز نظر موضوعی به سه بخش تقسیمعهد عتیق

 اریخت) אلف

 :شود می אین بخش خود به دو بخش تقسیم.  تاریخی אستعهد عتیقنخستین بخش 
 پیدאیش، خروج، های نام سِفْر به  پنجعهد عتیقאین بخش אز  : אز میالد تاریخ بشر تا چند قرن پیش.١

پیش אز . معنای قانون אست  بهتورאتنامند،   میتورאتگانۀ  אین بخش رא אسفار پنج.  دאردالویان، אعدאد و تثنیه
لف אسفارِ دאرند مؤ  یهودیان و مسیحیان عقیده٤٧.شود می אستفاده» سفر«ها معموالً אز وאژۀ  نام אین کتاب

 .אست) אلسالم علیه( حضرت موسی ،تورאتگانۀ  پنج

                                                           
 .نامند  میBible رא عهد عتیق و عهد جدیدمجموعۀ . ٤٦
 .شود می هאستفاد» کتاب« אز وאژۀ عهد عتیقهای  در بقیۀ کتاب. ٤٧
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אسرאئیل، אز   مشتمل بر دوאزده کتاب אست که تاریخ بنی,عهد عتیقאین بخش אز  :אسرאئیل بنیتاریخ . ٢
های یوشَع، دאورאن، رُوت، אوّل سموئیل،  کتاب: אند אز ها عبارت אین کتاب. کند می زمان یوشع تا אِستَر، رא بررسی

 .وم سموئیل، אوّل پادشاهان، دوم پادشاهان، אوّل توאریخ אیام، دوم توאریخ אیام، عَزْرא، نَحَمْیا و אِسْتَرد

 حکمت، مناجات و شعر) ب

شود و به عبارאتی אز حضرت  می آغاز) אلسالم علیه(אین بخش با حکمت و مناجاتی אز حضرت אیوب 
های  و غزل عزل אیوب، مزאمیر، אمثال سلیمان نبی، جامعه پنج کتاب. پذیرد می پایان) אلسالم علیه(سلیمان 
 .دهند می  بخش رא تشکیل אین،سلیمان

  אنبیایها گویی پیش) ج

کتاب  אسرאئیل אست و אز هفده هایی پیرאمون سرنوشت بنی گویی אین بخش شامل هشدאرها و پیش
ی אرمیا، حِزْقیال، دאنیال، هوشَع، یوئیل، عامُوس، אِشَعْیا، אِرْمیا، مرאث: אند אز ها عبارت אین کتاب. אست شده تشکیل

 دوאزده کتاب אخیر אز هوشع تا مالکی به .عُوبَدْیا، یونس، میکاه، ناحُوم، حَبَقّوق، صَفَنْیا، حجّیٰ، زکریا و مَالکی
 عهد عتیقسان  بدین. های مذکور אست بودن کتاب حجم خاطر کم אین نام به. אند אنبیای کوچک معروف

 .ب دאردکتا ۳۹

 خنَ عهد عتیق با تَمقایسۀ

بندی   و تقسیمعهد عتیقهای  چینش کنونی کتاب. گفتیم سخن» ترجمۀ سبعینیه«بارۀ  پیش אز אین در
אز نظر موضوعی ) تَنَخْ (عهد عتیقאصل عبری . شد، تحت تأثیر אین ترجمه אست باال אشارهموضوعی آن که در 

پیدאیش، خروج، الویان، אعدאد و تثنیه، بخش אوّل . شود می تقسیم) بخُتُ(بخش تورאت، نَوِییم و کُـتُب به سه 
های یوشع، دאورאن، אوّل و دوم سموئیل، אوّل و  مشتمل بر کتاب) نوییم(بخش دوم . دهند می رא تشکیل) تورאت(

ر، אمثال های مزאمی شامل کتاب) کتب(بخش سوم . دوم پادشاهان، אِشَعیا، إرمیا، حِزقیال، هوشع تا مالکی، אست
های سلیمان، مرאثی אرمیا، جامعه، אستر، دאنیال، عزرא، نحمیا، אوّل و دوم  سلیمان نبی، אیوب، روت، غزلِ عزل

 .تورאیخ אیام אست

 ی عهد عتیقها کتابتعدאد 

های אنبیای  گانۀ کتاب آنان مجموعۀ دوאزده. دאنند کتاب می ۲۴ رא عهد عتیقهای  برخی تعدאد کتاب
های אوّل و دوم سموئیل،  یک אز کتاب همچنین هر. آورند می حساب ا مالکی رא یک کتاب بهکوچک אز هوشع ت

به אین . אند آورده حساب های عزرא و نحمیا رא یک کتاب به אوّل و دوم پادشاهان، אوّل و دوم توאریخ אیام و کتاب
ورאن، و אرمیا و مرאثی אرمیا های روت و دא یک אز کتاب برخی هر. شود می  عدد۲۴ عهد عتیقهای  ترتیب کتاب
 .شود عدد می ۲۲ عهد عتیقهای  سان کتاب  دאنند و بدین  میکتاب رא نیز یک

 ی عهد عتیقها کتاب گذאری نام

 :کرد مورد אشاره توאن به پنج  میعهد عتیقهای  گذאری کتاب در تعیین شیوۀ نام
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 مانند کتاب عزرא؛אست،  شده ها אز نام نویسندۀ آن کتاب گرفته نام برخی کتاب. ۱
 אست، مانند سفر پیدאیش؛ شده ها אز کلمۀ אول نسخۀ عبری کتاب گرفته نام برخی کتاب. ۲
 אند، مانند سفر אعدאد و الویان؛ ها نام خود رא אز نام موضوع و محتوאی کتاب گرفته برخی کتاب. ۳
אست، مانند  شده ، گرفتهگوید می بارۀ آن سخن ها אز نام شخصیت مهمی که کتاب در نام برخی کتاب. ۴
 אستَر؛کتاب ِ
 .نام אنبیا אست ها، مانند אنبیای کوچک، به  کتاببرخی. ۵

 زمان تدوین عهد عتیق

 :دאرد  دو دیدگاه عمده وجودعهد عتیقبارۀ زمان تدوین مجموعۀ  در
אبتدאی אین زمان به زمان . אست شده سال نوشته  در مدت هزאرعهد عتیقهای  مجموعۀ کتاب) אلف

حدود سیزده تا پانزده قرن پیش אز میالد و אنتهای آن به قرن چهارم قبل אز ) אلسالم علیه(حضرت موسی 
 رא تورאتگانۀ  אست که مؤلف אسفار پنج אین قول بر אین אساس אستوאر, گردد می باز) زمان مالکی(میالد، 

 .بدאنیم) אلسالم علیه(حضرت موسی 
. אست شده نام عزرא نوشته אسرאئیل به ه دست کاهنی אز بنی بقرن قبل אز میالد  پنجعهد عتیق) ب

  אسرאئیل به دهد که نویسنده אز تاریخ بنی می ها به ترتیب وقوع حوאدث تاریخی قوم یهود نشان چینش کتاب
 .אست بوده خوبی آگاه

 چکیده

نیـز آن رא    کـه یهودیـان     ) عهـد عتیـق   (پیمان کهـن    . אست به عقیدۀ مسیحیان خدא با بشر دو پیمان بسته         
 .دאرند که تنها مسیحیان به آن אعتقاد) عهد جدید(پذیرند و پیمان تازه  می

کتـاب، بخـش     بخش تاریخ بـا هفـده     :  به زبان عبری אست و אز نظر موضوعی سه بخش אست           عهد عتیق  
 .کتاب گویی אنبیا با هفده کتاب و بخش پیش حکمت، مناجات و شعر با پنج

 .شود می تقسیم) ختب(سه بخش تورאت، نوییم و کتب ز نظر موضوعی به א) تَنَخْ (عهد عتیقאصل عبری  
هـای אنبیـای کوچـک رא یـک کتـاب و              آنان کتاب . دאنند   می ۲۲ یا   ۲۴ رא   عهد عتیق های    برخی تعدאد کتاب   

 .کنند می אند، رא یکی حساب ها که אز نظر موضوعی مشابه برخی אز کتاب
یسنده، کلمۀ אوّل نـسخۀ عبـری کتـاب، موضـوع کتـاب و نـام                 با توجه به نام نو     عهد عتیق های    نام کتاب  

 .אست شده برگرفته, گوید و یا نام אنبیا می بارۀ آن سخن شخصیت مهمی که کتاب در
تـا زمـان    ) אلـسالم  علیـه (سال אز زمان حضرت موسـی         در مدت هزאر   عهد عتیق باورند که    אین אی بر   عده 

دسـت عـزرא     قـرن قبـل אز مـیالد بـه          پـنج  عهد عتیـق  אست و برخی نیز معتقدند که        شده مالکی نوشته 
 .אست شده نوشته
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ؛عهد عتیقنویسندگان  
 .های مقدس دیگر در آیین یهود نوشته 

 مروری بر مباحث پیشین

طبق نظر . شدیم آشنا, אست  نزد آنان مشهورتَنَخنام در جلسۀ گذشته با کتب مقدس یهودیان که به 
و ) אلسالم علیه(مسیح  وאسطۀ عیسی  אلهی אست که خدא بهאی אز دو پیمان مسیحیان کتب مقدس مجموعه

אلبته یهودیان אعتقادی به אین دو . אست پیامبرאن پیش אز אو در غالب عهد جدید و عهد عتیق با אنسان بسته
بندی  گذאری و تقسیم همچنین در بحث گذشته سخنی در بیان نام. کنند می پیمان ندאرند و عهد جدید رא אنکار

 .آمد میان ، بهعهد عتیقهای  گوناگون אز نظر موضوعی و تعدאد کتابهای  بخش
אست،  های مقدس دیگر که برאی یهودیان باאرزش  و نوشتهعهد عتیقتر  در אین جلسه به شناسایی بیش

 .پردאزیم می

 نویسندگان عهد عتیق

  متعددند وعهد عتیقن که مؤلفا معتقدندبرخی . دאرد  دو دیدگاه وجودعهد عتیقبارۀ مؤلف یا مؤلفان  در
» عزرא«نام  ، فردی بهزیستند و برخی مؤلف آن رא تنها و مالکی می) אسالم علیه(  زمانی حیات موسیۀدر فاصل

 .دאنند אست، می زیسته قرن قبل אز میالد می که حدود پنج
دאنند و  می) אلسالم علیه( رא حضرت موسی تورאتگانۀ  عموم مسیحیان و یهودیان نویسندۀ אَسفار پنج

 ٤٨.دאنند رא دلیل بر אین عقیده می) אلسالم علیه(אعترאف حضرت موسی 
ها بعد  سال. کرد بار אین نظریه رא رد برאی אوّلین)  م۱۱۶۷(» عَزرא אبن«نام  دאن אندلسی به مترجم و ریاضی

ی کرد که حضرت موس کرد و ثابت عزرא رא تأیید نظر אبن) م ۱۶۳۲ ـ ۱۶۷۷(» אِسپینوزאیِ هلندی«
 :، دالیل אسپینوزא אز אین قرאر אست باشدتورאتگانۀ  جتوאنند مؤلف אسفار پن نمی) אلسالم علیه(

 ٤٩شود؛ می شخص یاد به سوم) אلسالم علیه( אز موسی تورאتگانۀ  در אسفار پنج. ۱
 ٥٠אست؛ شده سخن گفته) אلسالم علیه(در אسفار مذکور אز مرگ و دفن موسی . ۲
) אلسالم علیه(אست که بعد אز زمان موسی  آمده» دאن«هایی مانند  ها و مکاندر אین אسفار نام شهر. ۳
 ٥١אند؛ آمده وجود به

                                                           
 .۳۱/۹تثنیه . ٤٨
 .۳۴/۱۰ و ۳۴/۶؛ تثنیه ۳۱/۱۴ و ۱۲/۳؛ אعدאد، ۳۳/۱۱خروج . ٤٩
 .۷  ـ۳۴/۹ و ۳۴/۶تثنیه . ٥٠
 .۱۴/۱۴پیدאیش . ٥١
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شود،  می نیز گزאرش) אلسالم علیه(های بعد אز موسی  אسرאئیل تا زمان  ماجرאی سرگردאنی بنیتورאتدر . ۴
 ٥٢.رفت دنیا حالی که آن حضرت در دورۀ سرگردאنی אز در

 אرزش عهد عتیق

، مانند אیمان مسلمانان به عهد عتیق کتاب بودنِ یهودیان به صدق، صحت، قدאست، אعتبار و אلهیאیمان 
אست که مسلمانان قرآن کریم رא אمالی خدא אز طریق جبرئیل بر پیامبر  تنها تفاوت אین. قرآن کریم אست

رא بر مؤلفان بشری های مقدس  گویند که خدא کتاب دאنند، אما مسیحیان نمی می) وآله علیه אهللا صلّی(
کرده؛ بلکه معتقدند که אو به אیشان برאی پیام אلهی به شیوۀ خاصّ خودشان و همرאه با نگارش مخصوص  אمال

رو، آنان تمام אلقاب و אحترאمات شایستۀ یک کتاب  אین אز. אست دאده یک، توفیق  نویسندگی ویژۀ هر و سبک
 .دهند  میعهد عتیقآسمانی رא به 

 و ٥٣دאنند می) אلسالم علیه( رא نوشتۀ حضرت موسی تورאت که یهودیان و مسیحیان شد تهپیش אز אین گف
 .אست شده  به برخی אز אنبیا منسوبعهد عتیقهای  سایر کتاب

 لمودتَ

. אست شده گرفته» دאد یاد«به معنی » لمَد«و אز فعل ثالثی عبری , »آموزش«معنای  در لغت به» تلمود«
وאقع، تفسیر و  אین کتاب در. دאرد بر بزرگی אست که אحادیث و אحکام یهود رא درکتاب » تلمود«אصطالح  در

 .אست مشهور» تورאت شفاهی« אغلب به نام کتاب و אست تورאتتأویل 
آمدند تا  در پی آن بر, کاتبان, »سُوفِریم«نام  گروهی به, پس אز پرאکندگی و تبعید یهودیان به بابل

بود که در قرن پنجم پیش אز میالد » عَزرא«نخستین سوفِر . کنند  אستخرאجאتتورمسائل روزאنۀ زندگی رא אز 
 نیازهای عهد عتیقسازد و אز عبارאت کتاب  رא بارور) אلسالم علیه(گرفت شریعت موسی  وی تصمیم. زیست می

» میدرאش«شد که  روشی در تفسیر و تأویل متون مذهبی رאیج, پس אز عزرא. آورد جامعۀ یهود رא بر
אست؛ زیرא دאنشمندאن אز خالل میدرאش به » جو و  جست«معنای  به» میدرאش«وאژۀ . شود می میدهنا

خوאستند همۀ مسائل روزאنۀ زندگی رא אز کتاب آسمانی خود  پردאختند و می  میتورאتجوی معانی نهفتۀ  و  جست
 .کنند אستخرאج

سال  وی بیش אز پنجاه. کرد بی ثبتسنت شفاهی رא در کتا,  میالدی۱۳۵متولد سال » یهودא هَنّاسی«
رא   ـ مکرر و مُثنّای تورאت ـ»میشنا «نام ، شفاهیوی برאی אین تورאتِ. رهبر دینی قوم یهود بود, »ناسی«

 .دאرد قرאر, ) تورאتمتن(» مقروء«و , )خوאندنی(» میقْرא«مقابل  برگزید که در
, )آموزش(» تلمود «میشناهمرאه   بهمارאگ .شد نوشته, )تکمیل(» گَمارא« تفاسیری به نام میشنابر 
 .شد  در بابل نوشتهتلمود بابلی در فلسطین و تلمود אورشلیمی دو شرح میشنابر . شد نامیده

 :رساله אست ۶۳شود و مجموع آن  می نامیده» سِدِر«بخش دאرد که هر بخش   ششتلمود
 یازده رساله؛، )بخش بذرها، אحکام محصوالت و نتاج حیوאنات(سِدِر زِرאعیم . ۱
 دوאزده رساله؛) بارۀ روزهای یادبود بخش عید، در(سدر مُوعَد . ۲

                                                           
 .۱۶/۳۴خروج . ٥٢
 .، دلیل אین אعتقاد אست۳/۱۶ و رسالۀ دوم پولس به تیمو تاوس، ۲۰ ـ ۱/۲۱رسالۀ دوم پطرس، . ٥٣
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 هفت رساله؛) بخش نسوאن، אحکام زناشویی(سدر ناشیم . ۳
 ده رساله؛) ها، אحکام אموאل و زیان به نفوس بخش زیان(سدر نِزِیقین . ۴
 یازده رساله؛) بخش مقدسات، مقدسات دین یهود(سدر قِدאشیم . ۵
 .دوאزده رساله) ها، אحکام پاک و ناپاک بخش طهارت(ر طهارت سد. ۶

אست אز دستورאت دینی برאی  که عبارت, رאه و روش, »هَلّاخا«یکی :  وجود دאردتلموددر  دو عنصر אساسی
ها و شوאهدی که אز پیشوאیان یهود یا  אست אز دאستان که عبارت, )روאیت(» אَگّادא«زندگی صحیح و دیگری 

 .شود می منظور تأیید موضوع نقل אم مختلف، بهبزرگان אقو
ها رא  شده و برخی אز مسلمانان مقدאری אز آن  در کتب אسالمی پرאکندهتلمودمقدאر زیادی אز مطالب 

گونه روאیات رא  مسلمانان אین. אست ها نرفته دنبال אصل و منشأ آن אند و کسی به چرא پذیرفته و چون  بی
אی موאرد با آیات و روאیات صحیحِ  شد که در پاره می  یافتتلمودب صحیحی نیز در مطال. نامند אسرאئیلیات می
 .دאرد אسالمی مطابقت
. אند بوده هموאره با آن مخالف) אلسالم علیه(مسیح  دلیل بدگویی אین کتاب אز حضرت عیسی مسیحیان به

אی  تا چندین قرن مسئلهکردند، ولی  رهبرאن کلیسا در قرن ششم میالدی مخالفت خود رא با آن אعالم
در سال . نکنند بودند که אحساسات مسیحیان رא نسبت به آن تحریک نیامد و جوאمع یهودی مرאقب پیش
کرد و تلمودسوزی رא  بود، پاپ رא به سوزאندن آن کتاب تشویق میالدی یک یهودی که مسیحی شده ۱۲۳۹
شد و به کام آتش  می های شهر برده  به میدאنمودتلهای  های پر אز نسخه پس אز آن تاریخ، אرאبه. نهاد بنیاد
 .شد می رفت و یا برאی אستفاده אز چرم آن به سازندگی کفش سپرده می

 در سال אی אز تلمود گنجینهنام  אی אز آن به زبان فارسی، به نشده و خالصه אین کتاب به فارسی ترجمه
 .אست هجری شمسی در تهرאن منتشر شده ۱۳۵۰

 وکریفاپُאَ

کتاب عبری در آن  ۳۹هایی אفزون بر  شد، کتاب به یونانی ترجمه) تنخ(ِ عبری عهد عتیقمانی که אز ز
אجتماع . گویند, )پوشیده (٥٤»אپوکریفا«ها  به אین کتاب. گرفت شک و تردید قرאر ها مورد אین کتاب. شد یافت

ریان אصالح دینی، بر قرن پیش، در ج ها حدود پنج و پروتستان» یاونه«یهودیان در قرن دوم در شهر 
شمارند و   میعهد عتیقها رא بخشی אز  ها آن ها و אرتودکس کردند، אما کاتولیک ها אتفاق אعتباری אین کتاب بی

אسفار « אست که عهد عتیقکتاب  ۳۹אین نام در برאبر . نامند می» אسفار قانونی ثانوی«های אپوکریفایی رא  کتاب
 .شوند می گفته» قانونی

، حکمت، یَشوع بن )یونانی(، אِستر طُُوبیت، یَهُودیتْ: های אپوکریفایی شامل ده کتاب وعهیکی אز مجم
 ٥٥.ل مکابیان و دوم مکابیان אست، אوّ)یونانی(سیرאخ، باروک، نامۀ אرمیا، دאنیال 

                                                           
٥٤ . Apocrypha. 
 .زאده و جوאد باغبانی ، ترجمۀ عباس رسولفای عهد عتیقאپوکری  :ک.ر .٥٥
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 אِپیگرאفاودْسُ

تری  د، אعتبار کمشو می نامیده, )های جعلی نوشته (٥٦»سودْאِپیگرאفا«های یونانی که  دستۀ دیگری אز کتاب
دهه پیش אز میالد، به دست برخی אز  ها که در چند אین نوشته. نگرفت  قرאرعهد عتیقدאشت و هرگز در 

های  رفته، ولی شماری אز متون یا ترجمه میان توجهی אهل کتاب אز بود، بر אثر بی آمده یهودیان فرهیخته پدید
تعدאد אین آثار که مسیحیان در برخی . אست شده  אخیر کشفمانده و در قرون کنار جهان باقی و ها در گوشه آن
 ٥٧.אست شده ها به زبان אنگلیسی ترجمه و چاپ هایی אز آن אست و مجموعه אند، بسیار کرده ها تصرفاتی אز آن

 چکیده

 .دאنند  مؤلف آن رא یک نفر می رא متعدد و برخیعهد عتیقمؤلفان , אز دאنشمندאنبرخی  
گانـه    دאن אندلسی برאی אوّلین بار אین دیدگاه رא که مؤلـف אسـفار پـنج                رجم و ریاضی  مت) م ۱۱۶۷(عزرא   אبن 

نیـز بـا دالیلـی نظـر     )  م۱۶۳۲ ـ  ۱۶۷۷(אسـپینوزאی هلنـدی   . کرد אست، رد) אلسالم علیه(حضرت موسی 
 .کرد عزرא رא تأیید אبن

بودن قرآن کـریم     و אلهی  مانند אیمان مسلمانان به صدق       عهد عتیق بودن   אیمان یهودیان به صدق و אلهی      
 .אست

 تـورאت وאقع، تفسیر و تأویل      دאرد، אین کتاب در    بر  کتابی بزرگ אست که אحادیث و אحکام یهود رא در          تلمود 
 .אست

 .شد می آورده  برعهد عتیقبایست אز عبارאت کتاب   نیازهای جامعۀ یهود بود که میتلموددلیل تدوین  
אسـت و مجمـوع آن       شـده  تـشکیل ) سِـدِر (د، کـه אز شـش بخـش         دאر  نام تلمود،  گمارא و   میشنامجموعۀ   

 .رساله אست ۶۳
که شامل دستورאت دینی برאی زندگی صـحیح אسـت و        » هَالخا«:  مشتمل بر دو عنصر אساسی אست      تلمود 

ها و شوאهدی אست که אز پیشوאیان یهود یا بزرگـان אقـوאم مختلـف                 که مشتمل بر دאستان   » אگادא«دیگری  
 .گوید می سخن

 .אند با آن مخالف) אلسالم علیه( אز حضرت عیسی تلمودهای  خاطر بدگویی حیان بهمسی 
 .شد  אضافه)تنخ( کتاب  ۳۹هایی אست که بعد אز ترجمۀ سبعینیه به  אپوکریفا مجموعۀ کتاب 
 .دאنند می ها رא معتبر ها آن ها و אرتدکس معتبر و کاتولیک ها אپوکریفا رא غیر یهودیان و پروتستان 
دست برخـی אز یهودیـان فرهیختـه         دهه پیش אز میالد، به     هایی אست که چند     پیگرאفا مجموعۀ کتاب  سودْאِ 

 .نگرفت  قرאرعهد عتیقتری دאشت و هرگز در  آمد و אعتبار کم پدید

                                                           
٥٦. Pseudepigraph. 
 میالدی به زبان אنگلیسی در آمریکا ۱۹۲۷ در سال ”The Forgotten Books Of Eden“ها با عنوאن  یک مجموعۀ آن .٥٧
 .אست یافته אنتشار





  

  

 
 
 

 همد ۀجلس

 
 
 
 
 

 آدאب یهودیانאصول אعتقادی و , ها فرقه
 
 

  ۴۸..............................................................................אهدאف درس
  ۴۸..........................................................نیشی بر مباحث پیمرور
  ۴۸..........................................................................هودی یها فرقه
  ۴۸....................................................................................انیسیفَر

  ۴۹...................................................................................انیصَدّوق
  ۴۹....................................................................................انیسامر
  ۴۹.......................................................................................انیאِسِن

  ۴۹.......................................................................................قارِئون
  ۵۰.........................................................................................دونْمه

  ۵۰.....................................................................هودی دیאصول عقا
  ۵۰........................................................................................دیتوح
  ۵۱..........................................................................................نبوت
  ۵۱...........................................................................................معاد

  ۵۲...................................................هودی آدאب و عبادאت ها، نییآ
  ۵۳.......................................................................................دهیچک

 



 אهدאف درس

 :آشنایی با
 های یهود؛ فرقه 
 مبانی אعتقادی؛ 
 .بادאت یهودیانها، آدאب و ع آیین 

 مروری بر مباحث پیشین

אعتبار  گرفت و אرزش و  صورتعتیق عهدهای  گذری אجمالی بر چگونگی تألیف کتاب, در مباحث گذشته
, که برאی یهودیان و مسیحیانهای مقدس دیگر   نوشته همچنین به.شد ها نزد یهودیان مشخص אین کتاب

 .אست אشاره شد אعتبار گاه معتبر و گاه بی
های אیجاد شده אز אین آیین و אصول אعتقادی آنان و آدאب و مناسک یهودیان بررسی  فرقه,  אین جلسهدر
 .شد خوאهد

 های یهود فرقه

تر אطالع  های قدیم بارۀ فرقه אند و در آمده شدۀ یهود پس אز بازگشت אز بابل پدید های شناخته  فرقه
 :قرאرند אین ها אز אین فرقه. چندאنی در دست نیست

 ریسیانفَ

אین . کند می אین لقب بر جدאیی و אمتیاز آنان داللت. طلب אست معنای عزلت در عبری به» فریسی«کلمۀ 
אصل אین فرقه به فرقۀ . אند کنون هم، אکثریت یهود אز آن فرقه آمد و تا فرقه در قرن دوم قبل אز میالد پدید

قرن قبل אز میالد برאی زدودن آثار  سه یا چهارفرقۀ حسیدیم . گردد می بر, معنی پارسایان به, »حَسیدیم«
نام حسیدیم میان  در قرن هجدهم نیز مشرب عرفانی جدیدی به. آمد پرستی و אنحرאف میان یهودیان پدید بت

 .گرفت می شد که אز אین حرکت אلهام یهودیان شرق אروپا پیدא
 :شوند می رهنگی به دو دسته تقسیمدر قرون אخیر، فریسیان אز نظر شیوۀ عبادت و برخی مسائل دینی و ف

ویژه آلمان رא  به در אروپا, درصدی کلّ یهودیان جهان  که جمعیت هشتاد٥٨:אَشکِنازی) אلف
 دهند؛ می تشکیل
شده و به کشورهای  مرحله אز آن کشور رאنده  بر אعقاب یهودیان אسپانیا که در طیّ چند٥٩:سِفارَدی) ب

 .شیوۀ سفاردی אست ت یهودیان אیرאن بهعباد. کند می אند، داللت مختلف رفته

                                                           
٥٨ .Ashkenazi. 
٥٩ .Sephardi. 
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 صَدّوقیان

به کِهانت ) אلسالم علیه(که אز طرف حضرت دאوود » صادوق بن אَخِیطوب«نام אین فرقه به 
 .بودند אی قائل جای نماز، برאی قربانی אهمیت ویژه صدّوقیان به. شود می بود، مربوط شده منصوب

پندאشتند سزאی نیکی  کردند و می می گی نفس و قیامت رא אنکارآنان معتقد به جسمانیت خدא بودند، جاودאن
 .دאشتند  אعتقادאختیار مطلقشود و در بارۀ אرאدۀ אنسانی به  می و بدی در همین دنیا دאده

تکرאر در אناجیلِ  نام آنان به, مخالفت ورزیدند) אلسالم علیه(صدوقیان مانند فریسیان با حضرت مسیح 
 .نماند  אز خرאبی אورشلیم در سال هفتاد میالدی دیگر אثری אز אین فرقه باقیپس. אست چهارگانه آمده

 سامریان

אست که در زمان تجزیۀ سرزمین فلسطین پس  شده برگرفته» سامِره«نام  אی به אز منطقه» سامریان«نام 
آمد و  بابل پدیدאین فرقه پس אز بازگشت אز אسیری . ، مرکز کشور אسرאئیل بود)אلسالم علیه(אز حضرت سلیمان 

 .برخی معتقدند که نژאد آنان אسرאئیلی نیست و شاید مخلوطی אز אسرאئیلی و آشوری باشد
 رא عهد عتیقکتاب دیگر  ۳۴پذیرد و   رא میتورאتسفر  אنقرאض تنها پنج به کوچک و رو אین فرقۀ بسیار

 تورאت. אست  رאیج متفاوتیوشع دאرند که با کتاب یوشعאی אز کتاب  همچنین אیشان نسخۀ ویژه. کند می رد
 .کند می زبان عبری سامری نیز با زبان عبری אندکی فرق. دאرد  رאیج، אندکی אختالفتورאتאیشان نیز با 
. دאنند دאرند و آن رא قبلۀ خود می אعتقاد» نابلُس«در نزدیکی شهر » کوه جِرِزیم«ها به قدאست  سامری
אز پیشِ ) אلسالم علیه(نیز همین کوه بوده، ولی حضرت دאوود ) المאلس علیه(گویند قبلۀ حضرت موسی  آنان می

 .אست کرده رא قبله معرفی) مسجد אقصی(خود، مکان معبد سلیمان 

 אِسِنیان

 .אند معنای شفادهنده باشد، چرאکه آنان در אندیشۀ شفای روאن خود بوده شاید به» אِسِنی«ریشۀ کلمۀ 
آمدند و با ویرאنی אورشلیم، آنان نیز مانند صدوقیان و  وجود هقرن پیش אز میالد ب אین گروه حدود دو

، برخی آثار ۱۹۴۷که در سال  نماند، تا אین رفتند و جز نامی אز אیشان باقی بین های دیگر אز بعضی فرقه
کرאنۀ «بودند، در غارهای فلسطین در  کرده  که تحریرعهد عتیقهایی אز  مکتوب آنان همرאه با نسخه

 .شد آمد و مقدאری אز نقاط אبهام مربوط به אعتقادאت و جامعۀ آنان حل دست  به»אلمیّت بحر
شود قبلۀ آنان  می گفته. دאدند نمی ندאشتند و به אزدوאج روی خوش نشان אسنیان مالکیت فردی رא قبول
 .بودند آن رא אز میترאپرستان گرفته, ظاهر خورشید بود، نه معبد سلیمان و به

אست אعضای אین  حتی ممکن. مندאن، אفکار אین فرقه زیربنای مسیحیت فعلی گردیدبه عقیدۀ برخی دאنش
 .אست نیز אز آنان بوده) تعمیددهنده(شود حضرت یحیی بن زکریا  می باشند، گفته فرقه همگی مسیحی شده

 قارِئون

 .دאرد در عربی و عبری آمده אست که به قرאئت کتب آسمانی אشاره» قَرَأ«قارئون אز کلمۀ 



 

Adyan 87-88 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir  

٥٠

 تورאتکند و بر معنای ظاهری  می  مخالفتتلمودین فرقه که پس אز ظهور אسالم پدیدאر شد، با א
بود که » عَنان«نام  رهبر آنان در אبتدא یک رَبّانی یهودی به. ورزد و هموאره با فریسیان درگیری دאرد می تعصب
وی در عصر . کرد گذאری هپای» حنیفه אبو«سنت  شود مکتب خود رא به رهنمود אمام אعظم אهل می گفته

آن مکتب رא در » بِنْیامین نهاوندی«نام  سپس فردی به. نهاد در بغدאد אین فرقه رא بنیاد» منصور دوאنیقی«
جای  رא به) کنندگان در عبری قَرאئیم، یعنی قرאئت(کرد و تغییرאتی در آن دאد و نام قارئون  ترویج, אیرאن آن روز

 .عَنانیه بر آن نهاد
אکنون جمعیت آنان در سرאسر جهان حدود . کردند می گذشته אکثر قارئون در جهان אسالم زندگیدر قرون 

 .هزאر نفر אست ده

 دونْمه

سال  به» شَبتایْ صِبی«رهبر آنان . אست» شده مبَدَّل «معنای  به ترکی אستانبولی به» دونمه«نام فرقۀ 
 پس אز مطالعه و بررسی אلهیات و عرفان یهودی آمد و دنیا به) غرب ترکیه( میالدی در شهر אِزْمیر ۱۶۲۶
 .شد که مسیحای یهود אست کم مدعی کم

אما در אین سال אز طرف پادشاه عثمانی , کرد خوאهد  میالدی قیام۱۶۶۶کرد که در سال  وی אعالم
دאد  غییرت» محمد אَفَندی«وی پس אز پذیرفتن אسالم، نام خود رא به . شود شد و אز אو خوאستند مسلمان دستگیر

 .کرد و با یک بانوی مسلمان אزدوאج
قبیلۀ   شده و خود אو برאی یافتن ده گفتند که تنها شبحی אز شبتای مسلمان بسیاری אز یهودیان می

آورد که אعضای آن  אی رא پدید وی فرقه. کرد خوאهد زودی ظهور אست و به אسرאئیل به آسمان رفته شدۀ بنی گم
مامه بر سر گذאشتند و پیرو آدאب אسالمی شدند و به بازگشت سریع شبتای رسم مسلمانان ع درنگ به بی
אکنون جمعی . אفتاد  میالدی אتفاق۱۶۷۶مرگ وی به سال . ماندند אسرאئیل אمیدوאر عنوאن منجی حقیقی بنی به

 .کنند می אز پیروאن אو در ترکیه زندگی

  عقاید یهودאصول

 توحید

אین نام . אست, )موجود(باشنده , »یَهْوَهْ«אسم خاصّ خدא در دین یهود . دאرند یهودیان به خدאی یکتا אعتقاد
بر אثر אین تحریم، کسی تلفظ . אست  حرאمتورאتآوردن آن حتی אز طریق قرאئت  زبان دאرد و بر بسیار אحترאم

 .אست ریخته هم شود که حروف آن نیز به می دאند و گاهی אدعا حقیقی آن رא نمی
بار در  دאشت سالی یک بود، باالترین مقام مذهبی یهود حق ی که معبد سلیمان برپاتا سال هفتاد میالد

آورَد  زبان אالقدאسِ آن معبد، אین نام رא بر ، در قدس)دهم ماه تِشْری، אوאیل پاییز(روز عاشورאی تقویم یهودی 
ود و حرکات همین کلمه ش می ـ آقای من ـ تبدیل» אِدونای«نام مزبور به , تورאت هنگام تالوت ٦٠.کند و دعا

 .אند کرده ضبط» یَهُوَهْ یا یِهُوَهْ«رو، گاهی آن رא  אین گذאرند، אز رא روی آن می

                                                           
 .אست تا آن אسم به گوش کسی نخورد دאده می کنندگان אنجام شور و هیجان و אشک و آه عبادتیکی אز אین אفرאد אین کار رא در زمان . ٦٠
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 نبوت

همچنین برאی نبوت معنای . אی دאرند های کالمی گسترده یهودیان به نبوت معتقدند و در بارۀ آن بحث
عنوאن نبیّ  عیا، אِرمیا، حِزقیال و هوشَع بهگویی אست و پیامبرאن بزرگی همچون אِشَ אند که پیش אی قائل ویژه
 .دאرند  ـ شهرت پیشگو ـ

אِشَعیا، אِرمیا، عاموس با بیانات شیوאی خود به . אند شده  مطرحعهد عتیقپیامبرאن بسیاری در کتاب 
شدند  می دאشتند و متذکر می حذر دאدند و آنان رא אز عاقبت کارهای زشت و ناروאیشان بر می אسرאئیل هشدאر بنی

کردند و אز سوی دیگر به قتل،  توجهی نمی ترین אما آنان به אین گفتارها کم. دאرند پیش باری در که אسارت ذلت
دאرد، مشتمل  های نبوت نام  که کتابعهد عتیقکتاب پایان   هفده٦١.بستند می حبس و آزאر پیامبرאن خود کمر

 .ها אست گویی بر אین پیش
אست و پس אز ظهور موعود، دوباره  شده قرن قبل אز میالد قطع دود چهاریهودیان معتقدند که وحی אز ح

 .شد خوאهد برقرאر

 معاد

 فعلی، تورאتאست، אما در ) אلسالم علیه(های حضرت موسی  فرمودۀ قرآن مجید معاد אز نخستین پیام به
 ٦٤.نیست سخنی אز قیامت ٦٣אی نسبتاً روشن، بار אشاره  و تنها یک٦٢دو مورد، אشارۀ مبهم جز یکی به

شدۀ صدوقیان که سنت شفاهی  فرقۀ منقرض . אست گفته  אز معاد بسیار سخنتلمودאز سوی دیگر، کتاب 
 .دאرند ندאشتند، منکر قیامت بودند، ولی فریسیان به قیامت معتقدند و به بهشت و جهنم عقیده رא قبول) تلمود(

در آن . אست مکانی در بیرون אورشلیم، بوده، אسم »درۀ هینّوم«معنای  به» گِیهِنّوم«جهنم در عبری، 
אی אز زمان، در گودאلی جلو آن  אسرאئیل در برهه אست که بنی دאشته  وجود٦٥»مولِک«نام  مکان، بتی به

 .אندאختند تا قربانی بت مذکور شود אند و کودکان خود رא طیّ مرאسمی در آتش می אفروخته می آتش
ورهای אصیل یهودیت אست که به تصور پژوهشگرאن، آن رא אز אعتقاد به رستاخیز مردگان یکی אز با

دאشته و در  אسرאئیل وجود گفتۀ پژوهشگرאن، אعتقاد به جاودאنگی روح אز قدیم میان بنی به. אند بیگانگان گرفته
אست، ولی آن باور پس אز بازگشت אز بابل منجر به אعتقاد به  شده چندین مورد אز کتاب مقدس به آن אشاره

 .خیز مردگان شدرستا
אعتقاد به رستاخیز مردگان رא یکی אز אصول אساسی آیین یهود شمرد )  م۱۱۳۵ ـ ۱۲۰۴(موسی بن میمون 

 : بارۀ آن نوشت و در
. نیست نباشد، دین وאقعی ندאرد و قطعاً به یهودیت معتقد شخصی که به رستاخیز معتقد

ز برאی پارسایان، شود، אما رستاخی می میرند و جسمشان متالشی همۀ مردم می
 ٦٦.אست شده ذخیره

                                                           
 .אست گفته قرآن مجید אز אین אمور بسیار سخن .٦١
 .۱۶  :۸تثنیه . ٦٢
 .۲: ۱۲دאنیال . ٦٣
 .אست» عاقبت دنیوی«معنای  אست که به  ، آمده۱۸: ۴ و مرאثی אرمیا ۱۶: ۸تعبیر کلی آخرت در تثنیه  .٦٤
٦٥ .Molech, Moloch. 
 .۱۰ ، ص۱ ، جیهودیت، مسیحیت و אسالم. ٦٦
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 ها، آدאب و عبادאت یهود آیین

های یهود אست، کوه  قبلۀ سامریان که یکی אز فرقه. אست) אالقصی مسجد(قبلۀ یهودیان معبد سلیمان . ۱
 .جِرِزیم در نزدیکی نابلس אست

אست و  از در کنیسه بهترنم. نماز صبح، نماز عصر و نماز مغرب: خوאنند می بار نماز یهودیان روزی سه. ۲
در אین حال یک . شود  می باشند، نماز جماعت برگزאر دאشته مرد در کنیسه حضور کم ده در صورتی که دست

אیستد و دعاهایی  می دאند، جلو می אست و عبری رא خوب نفر کاهن، الوی یا کسی که אز سایرین پیرتر
ترین عبارتی که  معروف. کنند می ند و در موאردی رکوعخوא  رא میتورאت هایی אز متن   عبری و نیز قسمت به

 ٦٧.אست شده  گرفتهتورאتدאرد که אز  نام) بشنو(شود، شِمَعْ  می خوאنده
پس אز برخاستن אز خوאب و برאی عبادت و نیز بستن بازوبند و , عنوאن وضو ها تا مچ به شستن دست. ۳
אست برאی  برאی یهودیان وאجب. אست אی نماز صبح وאجبشده بر  نوشتهتورאتبندی که در آن آیاتی אز   پیشانی

بند אز אنگشتان  بعد אز غذא شستن دو. های خود رא طبق آیین شرع بشویند خوردن نان و چند غذאی دیگر دست
 .אست وאجب
אست که אز » یوم کِیپُور«ترین روزۀ آنان در  مهم. אست شده های سال توزیع های یهود در ماه روزه. ۴

، )אستثنای אنگشتان به(شو  و گیرند و אز خوردن، آشامیدن، شست می روز روزه مدت یک شبانه,  قبلغروب روز
ها به عبادت و  کنند و در کنیسه می گونه رאبطۀ زناشویی و پوشیدن کفش چرمی پرهیز زدن، هر آرאیش، عطر

های مستحبی آنان روزۀ  مله روزهאز ج. به جز אین روز چهار روزۀ وאجب دیگر نیز دאرند. شوند می אستغفار مشغول
 .گیرد می شنبه אست که با אمتناع אز خوردن و نوشیدن אز طلوع تا غروب آفتاب صورت دوشنبه و پنج

بار در عید  بودند سالی سه بود، مردאن یهودی موظف تا سال هفتاد میالدی که معبد אورشلیم برپا. ۵
جا بروند؛ אلبته پس אز آن هم سفر زیارتی به אورشلیم  ها و عید سُوکّوت پیاده به آن فِصح، عید هفته

 .אند دאده می» حاجی«אست و یهودیان אیرאن به אین زאئرאن یهودی عرفاً لقب  دאشته وجود
شوند  می باشند، الویان نامیده) אلسالم علیهما(אفرאدی אز یهودیان که אز قبیلۀ حضرت موسی و هارون . ۶
. روحانی آنان אست» کاهن«ـ حکیم ـ عالم یهودیان و » خاخام «٦٨م هستندجهان אسال» سادאت«منزلۀ  که به

های علمیۀ یهودیان به   حوزه٦٩.کم אز الویان باشد و یا دست) אلسالم علیه(کاهن باید אز نسل حضرت هارون 
 .شود می  نامیده٧٠»یِشیوא«زبان عبری 

 ٧٢.دאرد  نام٧١»کنیسه«های یهود در زبان عبری  گاه عبادت. ۷
 אست که در روز هشتم ٧٣)אلسالم علیه(אی مؤکّد و عهد خدא با حضرت אبرאهیم  تنه در یهودیت فریضهخ. ۸

 .گیرد می تولد کودک طیّ مرאسمی، به دست روحانیون یهودی، אنجام

                                                           
 .۴ ـ ۵: ۶تثنیه . ٦٧
» الویان«. אست» سید«برسد، ) وآله علیه אهللا صلی(در אسالم، کسی که نَسَبش אز طریق پدر به هاشم جدّ אعالی حضرت رسول . ٦٨

 .ن قَهات بن الویب) عِمرאن(موسی بن عَمرאم : אند شده یهودیت نیز با همین فاصله ممتاز
  .אست» گو غیب«معنای  در قرآن مجید و منابع אسالمی دیگر به» کاهن«. ٦٩
٧٠ .Yeshivah. 
٧١ .Keneset. 
 .دאرد  نامSynagogueدر زبان אنگلیسی . ٧٢
 .۹ ـ ۱۴: ۱۷پیدאیش . ٧٣
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אین، در אین  بر بنا. دאر باشند אست که هم نشخوאرکننده و هم سُم در یهودیت گوشت حیوאناتی حالل. ۹
دאرد، אما  ندאرد و خوک سُم کند، אما سُم می  زیرא شتر نشخوאر אست، و خوک حرאمآیین گوشت شتر 

 .אست در یهودیت، خوردن گوشت با لبنیات نیز حرאم. کند نمی نشخوאر
אسرאئیل  یهودیان دین یهود رא یک نعمت אلهی مخصوص نژאد بنی. دعوتی אست یهود دینی غیر. ۱۰

 .پذیرند ندאرند؛ אلبته אگر کسی بخوאهد وאرد آیین آنان شود، می یهودیت تبلیغ, روی אین אز. دאنند می

 چکیده

) پارسـایان (آمـد و אصـل אیـن فرقـه بـه فرقـۀ حـسیدیم                 فرقۀ فریسیان در قرن دوم قبل אز مـیالد پدیـد           
 .אَشکِنازی و سِفارَدی: شوند می گردد که אز نظر برخی مسائل دینی و فرهنگی به دو دسته تقسیم می بر
 .کردند می وقیان قائل به جسمانیت خدא بودند، جاودאنگی نفس و قیامت رא אنکارفرقۀ صدّ 
 .کند می  رא ردعهد عتیقکتاب دیگر  ۳۴پذیرد و   رא میتورאتفرقۀ بسیار کوچک אسنیان تنها پنج سفر  
 تـورאت کند و بر معنـای ظـاهری          می  مخالفت تلمودآمده אست و با      فرقۀ قارئون پس אز ظهور אسالم پدید       

 .ورزد می تعصب
محمـد  «شد و پس אز پذیرفتن אسالم، نام خود رא به            شود شَبتایْ صِبی رهبر فرقۀ دونْمه مسلمان        می گفته 

 .دאد تغییر» אَفَندی
 .نام خاصّ خدא در یهودیت אست» یهوه« 
قـرن قبـل אز مـیالد        אند و معتقدند کـه وحـی אز حـدود چهـار             گویی قائل   یهودیان برאی نبوت معنای پیش     

 . אست شده قطع
אی نـسبتاً روشـن، אز قیامـت       بـار אشـاره    دو مـورد אشـارۀ مـبهم و تنهـا یـک            جز یکـی     فعلی، به    تورאتدر   

 .אست گفته  אز معاد بسیار سخنتلمودنیست؛ אما  سخنی
خوאننـد    می بار صبح، عصر و مغرب نماز       אست آنان روزی سه     )אالقصی مسجد(قبلۀ یهودیان معبد سلیمان      

 .دאنند می عنوאن وضو برאی نماز صبح وאجب تا مچ رא بهها  و شستن دست
روز بـه طـول       ترین روزۀ یهودیان روزۀ یوم کیپور אست که אز غروب روز قبـل بـه مـدت یـک شـبانه                      مهم 

 .אنجامد می
کاهن بایـد אز نـسل حـضرت    . شوند می نامیده» کاهن«ـ حکیم ـ و روحانی آنان  » خاخام«عالم یهودیان  

 .کم אز الویان باشد و یا دست) אلسالم علیه(هارون 
 .ندאرد دعوتی אست و تبلیغ یهودیت دینی غیر 
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 ضمیمه

 بیت אلمقدس، شرאفت אدیان אبرאهیمی

به عنوאن سومین حرم شریف بعد אز مسجد אلحرאم و مسجد אلنبی » אلمقدس بیت«بخش شرقی یا قدیمی 
پیامبرאن خدא و میزبان بناهای بسیار مقدس  هزאر متر مربع، کانون ۱۴۴ با مساحتی معادل ٧٤در مکه و مدینه،

مسجد «ترین بناهای آن  אز مهم. در سه دین אبرאهیمی یهودیت، مسیحیت و אسالم אست) حدود دویست אثر(
بنا شده אست، » موربا«אین مکان بر فرאز فالت کوچک . אست» אالقصی، قبة אلصخرة و مسجد אلصخرة

אکرم  که گویند بخشی אز معرאج رسول دאرند چرא  ر عزیز میمسلمانان قبة אلصخرة و مسجد آن رא بسیا
 .شود  هم אکنون نماز جمعۀ مسلمانان در אین مکان برگزאر می٧٥אز אین صخره بوده אست،) وآله علیه אهللا صلی(

، هیکل سلیمان رא در مرکز شهر אورشلیم به روی تپۀ موربا بنا کرد )אلسالم علیه(به روאیت تورאت، سلیمان 
 که هم אکنون بقایای آن در زیر ٧٧ رא قرאر دאد٧٦تابوت عهد) قدس אالقدאس(وسط آن در فضایی مطهر و در 

 خاصی برאی אهل توحید  ماندۀ هیکل سلیمان אست که אرزش آخرین باقی» دیوאر ندبه« ٧٨.مسجد אالقصی אست
ود رא در شب معرאج به آن אسالم مرکب خ خوאنند و معتقدند پیامبر  می٧٩»دیوאر برאق«دאرد و مسلمانان آن رא 

 .بسته אست

                                                           
אم، ومــسجد אلرســول אلمــسجد אلحــر: أربعــة مــن قــصور אلجنــة فــي אلــدنیا: ، قــال)علیــه אلــسالم( أمیــر אلمــؤمنین عــن...  .٧٤

، ٩٩، ج بحـار אالنـوאر   بـه نقـل אز   ٣٧٩، ص ١، ج أمالی شیخ طوسی(، ومسجد بیت אلمقدس، ومسجد אلكوفة   )وآله علیه אهللا صلى(
 )٢٧٠ص 
 .در بیان آیۀ אول سورۀ אسرאء و آیات سیزدهم تا هجدهم سورۀ نجم) صلی אهللا علیه و آله وسلم(دאستان معرאج رسول אکرم  .٧٥

هـای   بخـش  (تاریخ אنبیاءتوאنید به کتاب  آشنایی با אلوאح مقدس یهود و شأن و مقام אین نعمت אلهی بر بنی אسرאئیل می  برאی   .٧٦
نوشـتۀ علـی אکبـر      ) حضرت دאوود، سلیمان و طالوت    : نامۀ فرستادگان אلهی    تاریخ بنی אسرאئیل، کوچ بنی אسرאئیل אز مصر و زندگی         

 .غفاری مرאجعه نمایید
 .١٧، باب  אیامאول توאریخ .٧٧

مکاشفات های کتاب     گویی  باقی ماندن بقایای هیکل سلیمان در زیر مسجد אالقصی تنها به روאیت یهودیان אست که אز پیش                . ٧٨
אند، متاسفانه گروهی אز یهودیان و مسیحیان صهیونیسم که به אفرאطی گرאیـان                در کتابش אستفاده کرده    ی دאنیال نبی    رؤیا و   یوحنا

هـای مرکـزی אسـرאئیل، אحکـامی رא           های گوناگون אز אین روאیت و با طرح אدعاهای مختلف و نفوذ در دאدگاه               ردאشتمشهورند، با ب  
بـرאی  . (باشـد   یک אز جوאمع توحیدی نمـی       ها و אقدאمات ناشایستی אست که به نفع هیچ            ریزی  ساز برنامه   אند که زمینه    تصویب نموده 

 .)خبرگذאری قدس و موعود مرאجعه نمایید: ملههای مختلف خبری אز ج کسب אطالعات به سایت
 .٤٦٨٧، شمارۀ مقالۀ ١١، ج אلمعارف بزرگ אسالمی دאیرة  .٧٩
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ن یهودیان؛אعیاد گوناگو 
 .אنتظار و موعود در یهودیت 

 مروری بر مباحث پیشین

های אیجاد شده אز آیین یهود אز جمله فریسیان، صدوقیان، سامریان، אسنیان،  در جلسۀ گذشته با فرقه
همچنین در بحث مبانی אعتقادی یهودیان אز سه אصل توحید، نبوت و معاد سخن . قارئون و دونمه آشنا شدیم

 . و آدאب یهودیان موאردی ذکر شد عبادאت،ها آیین و אز به میان رفت
 .شود در אین جلسه אز אعیاد یهودیان و אنتظار مسیحایی آنان مباحثی مطرح می

 אعیاد یهود

 :ها אز אین قرאرند در میان یهودیان عیدهای گوناگون وجود دאرد که برخی אز آن
 بر ٨٠خورند و طیّ آن، بزرگِ خانوאده جام شرאبی غذא میجمعی  در אین روز، אفرאد خانوאده دسته: روز شنبه. ١

تعطیل کردن شنبه . نوشند کند و אفرאد خانوאده אز آن شرאب می گیرد و با خوאندن دعا، آن رא تبرک می دست می
دאنند و در آن روز به   یهودیان کار کردن در روز شنبه رא حرאم و گناه کبیره می٨١.یکی אز ده فرمان אست

خوאنیم که در زمان حضرت موسی   در تورאت کنونی می٨٢.شوند ترאحت و دید و بازدید مشغول میعبادت، אس
 ٨٣.یک بنی אسرאئیلی به خاطر کار کردن در شنبه سنگسار شد) אلسالم علیه(

 .گویند که به معنای آغاز ماه אست می» روش حودِش«به عبری به آن  :ل ماهعید אوّ. ٢
ها رא بخشید و کارهایی אنسانی אز  بق تورאت هر هفت سال یک بار، باید وאم ط:سال هفتم یا سال אنفکاک. ٣

 .، رهایی، אست»شِمیطا« نام عبری אین سال ٨٤.قبیل آزאد کردن بردگان אسرאئیلی אنجام دאد
آید که אعمال אنسانی و אخالقی بسیاری در آن אنجام  אین عید هر پنجاه سال یک بار می :سال یوبیل. ٤
 ٨٥.شود می

پوشی خدאوند אز  کردن אست که به مناسبت چشم» پوشی چشم« در لغت به معنای ):پِسَح(عید فِصْح . ٥
زאدگان بنی אسرאئیل אست که در حین نزول אین بال به فرعونیان چنین نامی به آن دאده شده אست،  قتل نخست

                                                           
شود، حرאم  تر אدیان جهان مانند یهودیت و مسیحیت حالل אست، ولی مستی که بر אثر نوشیدن مقدאر زیاد آن حاصل می شرאب در بیش. ٨٠

 .رود و ناپسند به شمار می
 .۸ـ ۱۱، ۲۰خروج،  .٨١
. در عربی» سَبْت«گویند که ریشۀ آن به معنای אسترאحت کردن و دست אز کار کشیدن אست مانند کلمۀ  شنبه رא به عبری شَبات می. ٨٢

 .אز همین شبات گرفته شده אست» شنبه«وאژۀ فارسی 
 .۳۲ ـ ۳۵، ۱۵אعدאد، . ٨٣
 .۱۵تثنیه، . ٨٤
 .۲۵الویان، . ٨٥
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عید در تورאت مذکور مرאسم אین . ولی بزرگدאشت آن به مناسبت نجات بنی אسرאئیل אز ستم مصریان אست
 .ترین عید یهودیت אست و در آن تنها אستفاده אز نان فطیر مجاز אست  عید فصح مهم٨٦.אست

 אین عید پنجاه روز پس אز عید فصح به مناسبت گذشتن هفت هفته و آماده شدن :ها عید هفته. ٦
 .אست) ها هفته(» شاووعوت«نام عبری آن . شود محصول، برگزאر می

شود؛ در אوאیل مهر قرאر  نامیده می) رأس אلسّنة(» روش هشَّانا« אین عید که به عبری :العید אول س. ٧
یوم «روز دهم אهمیت خاصی دאشت و آن رא . نوאختند بوق می» دهۀ توبه«در آن روز برאی آمادگی برאی . دאرد
 . نامیدند می» کیپور

) عاشورא(» عاسور« אز ماه تِشْری אست و آن رא ؛ אین عیدِ بسیار مهم، دهمین روز)روز کفاره (:یوم کیپور. ٨
یهودیان אز غروب روز قبل تا شبانگاه אین روز، به منظور کفارۀ گناهان، به ترتیبی که گذشت، روزه . نامند می
 .گیرند می

 در یوم کیپور، یهودیان بنیادگرא لباس ٨٧.تر אست و کار در آن حرאم אست قدאست אین روز אز شنبه بیش
 .وشندپ ژنده می
های صحرאی   یهودیان אز روز بیست و دوم ماه تِشْری به یاد אقامت بنی אسرאئیل در خیمه:ها عید سایبان. ٩

نام אین عید به زبان . کنند ، مدت یک هفته زیر سایبان زندگی می)אلسالم علیه(سینا در عصر حضرت موسی 
 .אست) ها سایبان(» سُوکّوت«عبری 

 قبل אز ۱۶۸یادبود پیروزی یهود بر אستعمارگرאن یونانی در سال » نوکاحَ« در عبری :عید گشایش. ١٠
אین عید یک . های دشمن تطهیر شد ها و خرאبی در אین روز معبد سلیمان به دست یهود אز پلیدی. میالد אست

 .ها אست هفته پس אز عید سایبان
 خطر قتل عام یهودیان به توطئه אین روز به مناسبت رفع. نام دאرد» پوریم« در عبری :ها عید قرعه. ١١

شرح مفصل אین ماجرא در کتاب אَستر در عهد عتیق آمده . وزیر خشایارشا، عید قرאر دאده شده אست» هامان«
ها، אین אست که هامان برאی تعیین روز אعالم تصمیم خود به پادشاه  وجه تسمیۀ אین روز به عید قرعه. אست

 .شود ر زمستان وאقع میعید مزبور در אوאخ. قرعه کشیده بود

 אنتظار ظهور مسیحا

رسیدند،  در אین دوره کسانی که به پادشاهی می. های تاریخی قوم یهود، دورۀ پادشاهان אست یکی אز دوره
شدند که در زبان عربی به معنای  ملقب می» حماشیَ«به شدند و  به دست مقامات روحانی با روغن مسح می

 ٨٨.אست» شده مسح«
ملقب » ماشیح«אز پادشاهی که به . کرد بر قدرت אجرאیی پادشاه، جنبۀ روحانی نیز پیدא میماشیح عالوه 

 .کن و عدאلت رא در جامعه پیاده کند رفت ظلم رא ریشه شد، אنتظار می می

                                                           
 .۱۲خروج، . ٨٦
 .۲۹ ـ ۳۴، ۱۶الویان، . ٨٧
 ظرف روغن رא گرفت و بر سر وی پس سموئیل«: خوאنیم ل به پادشاهی بنی אسرאئیل در کتاب مقدس میئوبارۀ نصب شا مثالً در. ٨٨

 .۱ ،۱۰ ؛ کتاب אوّل سموئیل،»آیا אین نیست که خدאوند تو رא مسح کرد تا بر میرאث אو حاکم شوی: ریخت و אو رא بوسید و گفت
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مثالً . نامیدند مالی نشده باشند، ماشیح می رفت، گرچه روغن بعدها کسانی رא که چنین אنتظاری אز آنان می
که چیزی در بارۀ مسح   با אین٨٩نامیده شده אست،» مسیح خدאوند«به یهودیان خدمت کرده بود، کوروش که 

 .شدن وی با روغن در تاریخ نیامده אست
های بنی אسرאئیل אز عشق به  به مرور زمان وאژۀ ماشیح برאی אشاره به موعود یهود به کار رفت و دل

ان ماشیح رא توسعه دאدند و مسائلی دیگر بر آن אفزودند و برخی אز یهودیان نیز آرم. ماشیح موعود لبریز شد
آنان چیزهایی رא برאی دورאن ماشیح تخیل کردند که . یابد گفتند که در دورאن ماشیح برکات طبیعت אفزאیش می
 .حتی در عصر درخشان دאوود و سلیمان وجود ندאشت

در عربی و » مسیا«در سریانی، » مشیحا«در التین،  »Messiah«در یونانی، » Messias«های  وאژه
های אروپایی  همچنین در زبان. ساخته شده אست» ماشیَح«در فارسی אز روی همین وאژۀ عبری » مسیحا«

 . شود  אستفاده می »Messianism«برאی אندیشۀ אنتظار אز وאژۀ 
ت عیسی  אندیشۀ אنتظار لقب ماشیح گرفت، هرچند با روغن مسح نشد، حضرאثرترین کسی که بر  بزرگ

 ٩٠.بود) אلسالم علیه(
אند که אقتدאر و  یهودیان پس אز نخستین ویرאنی شهر قدس، هموאره در אنتظار یک رهبر אلهی فاتح بوده

) شده مسیح، مسح(شخصیت مورد אنتظار ماشِیَح .  رא به عصر درخشان دאوود و سلیمان بر گردאندقوم خدאشکوه 
 .شد خوאنده می

 مدعیان مسیحایی

یهودیان در سرאسر . زند هاب אنتظار موعود در تاریخ پر فرאز و نشیب یهودیت و مسیحیت موج میشور و אلت
אند که روزی مسیحا بیاید و  خوאری و شکنجه رא به אین אمید بر خود هموאر کرده هر گونه , بار خود تاریخ محنت

 .آنان رא אز گردאب ذلت و درد و رنج رهاند و فرمانروאی جهان گردאند
دالن  ساز کردند، چند صباحی ساده وزگار باستان تا عصر حاضر، صدها تن برخاستند و نغمۀ مسیحایی אز ر

مثالً چند قرن پس אز . אند אسرאئیل رא مجذوب خود ساختند و بالهای جانکاهی بر بالهای آن قوم אفزوده  بنی
خود رא مسیحا خوאند و تمام جوאمع بر پا خاست، » کِرِت«در جزیرۀ » موسی«میالد، یک دلباختۀ پرشور به نام 

خوאهم یک روز شما رא אز دریای مدیترאنه عبور دهم و به   وی گفت می٩١                                                                .یهودی جزیره رא مجذوب خود ساخت
ود رא رها کردند و جریان یهودیان کسب و کار خ. فلسطین ببرم و در آن جا دولت مسیحایی تشکیل دهم

 ساختند، موسای جدید، مدعی بود که با خشک کردن دریا אز طریق אلتهابی مبدل אمید پرعادی زندگی رא به 
بارۀ رسالت و قدرت אو چنان یقین دאشتند  یهودیان در. معجزه، آنان رא به سرزمین موعود رهبری خوאهد کرد

وی . مرد، زن و بچه، همگی به دنبال אو به جانب دریا به رאه אفتادندکه همۀ אموאل خود رא به אو تقدیم کردند و 
אی که به دریا مشرف بود، אیستاد و به مریدאن خود فرمان دאد که خویش رא به دریا אفکنند و مطمئن  بر صخره

دند و توאن به آسانی دریافت؛ جمعی غرق ش نتیجۀ אین אمر رא می. باشند که دریا برאی آنان شکافته خوאهد شد
 .شماری رא دریانوردאن نجات دאدند

                                                           
 .۱، ۴۵אشعیا،  . ٨٩
 باید توجه دאشت که یهود در سرאسر عمر خویش به خاطر زندگی سخت و پر محنتی که دאشته אست به دنبال یک مسیحا אلبته . ٩٠
 .پیدא نکرده אست) نبیّ خدא, حتی در عیسی مسیح(אما تا به حال شرאیط آن منجی رא در هیچ یک אز אفرאد , گردد می
 .رفت ار میشم جزیرۀ کرت در آن زمان אز مرאکز مهم یهودی به  . ٩١
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هایی پدید آوردند که تا زمان ما باقی אست، مانند فرقۀ  های متوאلی گاهی فرقه مدعیان مسیحایی در قرن
 .به یادگار مانده אست) م ۱۶۷۶متوفای (در ترکیه که אز شَبتایْ صِبی، نامدאرترین مسیحای دروغین » دونمه«

 אنتظار مسیحا در عصر حاضر

دهنده به سر  حدود صد سال پیش متفکرאن یهود بیان کردند که دیگر אنتظارمان برאی مسیحای نجات
آنان مکتب . جا دאرد که خود، برאی پایان دאدن به وضع موجود برخیزیم. אست آمده و کاسۀ صبرمان لبریز شده 

. میشگی قوم یهود رא بر אفکنندאند حقارت ه صهیونیسم رא تأسیس کردند و با אشغال فلسطین، در صدد بر آمده
توאنست به چنین کاری  عموم یهودیان با אین عمل موאفق نبودند؛ زیرא طبق باورهای دینی، تنها مسیحا می

. کنیم ها بر אین باور بودند که ما برאی قیام مسیحا پایگاهی در فلسطین درست می אما صهیونیست. دست بزند
אما آنان با صبر و حوصلۀ .  مسیحایی به سر برده بود، کاری مشکل بودها در خیاالت قانع کردن قومی که قرن

مهاجرאنی رא به فلسطین بردند و دولت غاصب אسرאئیل رא در אرאضی אشغالی , فرאوאن، برאی אین کار تبلیغ کردند
ی قدیم، ها אلبته هنوز هم אقلیتی کوچک אز یهودیان بنیادگرא بر אثر دلبستگی شدید به آرمان. بنیاد نهادند

گویند  کنند و می دאنند و پیوسته با آن مخالفت می تشکیل دولت صهیونیستی رא مخالف آرمان مسیحایی می
 .باید به سنت אنتظار אدאمه دאد

های  ترین گروه و אفرאطی» אِمونیم گوش«های صهیونیست مانند  ترین گروه باید دאنست که אکنون אفرאطی
 .گذرאنند به یک אندאزه در شوق ظهور مسیحا روزگار می» انِطورאی کارت«ضد صهیونیست مانند 

معتقد شده بودند که وی مسیحای  ٩٢»مناخم مِندِل אِشنیرسون«جمعی אز مریدאن حکیم و عارف یهودی 
 میالدی، خاطر آن ۱۹۹۲موعود אست و روزی قیام خوאهد کرد و مرگ אین مسیحا در نود سالگی به سال 

 .شفته کردمریدאن رא بسیار پریشان و آ

 چکیده

روز شنبه یکی אز אعیاد یهودیان אست که کار کردن در آن حرאم و گناه کبیره אسـت و آنـان در آن روز بـه                 
 .پردאزند אسترאحت میعبادت و 

 .شود אسرאئیل گرאمی دאشته می زאدگان بنی  پوشی خدאوند אز قتل نخست به مناسبت چشم) پِسَح(عید فِصْح  
 .گیرند  تِْشری אست که یهودیان آن رא روزه میکیپور دهمین روز אز ماه 
ها אز دیگـر   ها، عید گشایش و عید قرعه ها، عید אول سال، عید سایبان    سال یوبیل، سال אنفکاک، عید هفته      

 .دאرند می های مختلف آن رא گرאمی  אعیاد یهودیان אست که به مناسبت
ند و به مرور زمان وאژۀ ماشیح برאی אشاره         گفت  می» ماشیح«شد،    به پادشاهی که با روغن مقدس مسح می        

 .موعود یهود به کار رفته אستبه 
ترین کسی که بر אثر אندیشۀ אنتظار لقب ماشیح گرفت، هرچند با روغن مسح نشد، حـضرت عیـسی                     بزرگ 
 .بود) אلسالم علیه(
هایی نیـز پدیـد       هبرخی אز آنان فرق   . אند  تاکنون در یهودیت صدها تن برخاستند و نغمۀ مسیحایی ساز کرده           

 .אند آورده
                                                           

٩٢. .Menachem Mendel Scheerson. 
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هـای قـدیم، تـشکیل دولـت          אمروزه אقلیتی کوچک אز یهودیان بنیادگرא بر אثر دلبستگی شـدید بـه آرمـان               
 .دאنند صهیونیستی رא مخالف آرمان مسیحایی می
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 אهدאف درس

 : آشنایی با
 ؛)אلسالم علیه(های پیروאن حضرت عیسی  نام 
 ).אلسالم علیه(جهان در آستانۀ ظهور عیسی مسیح  

 مروری بر مباحث پیشین

آیین مزدک و یهود آشنا شدیم و אندکی , مانویت, گری در جلسات گذشته، به طور אجمالی با زردشتی
 .ها سخن گفتیم ها و تاریخ آن ها، شخصیت کتاب, آدאب و رسوم, شدههای אیجاد  پیرאمون אعتقادאت و فرقه

 . کنیم در אین جلسه، مباحث مربوط به آیین مسیحیت رא آغاز می

 های آنان و نام) אلسالم علیه(پیروאن حضرت عیسی 

 نصارא

 :نامند می» نصارא«دلیل  رא به دو) אلسالم علیه(پیروאن حضرت عیسی 
در جلیل سپری » ناصره«زمان کودکی رא در شهر ) אلسالم علیه(سیحیان، عیسی به گفتۀ برخی אز م) אلف
 ٩٤ به پیروאن عیسای ناصری٩٣.مشهور شد» عیسای ناصری«رو، به  אز אین. جا پرورش یافت  آن کرد و در

ده  مرتبه אز آن یاد ش۲۹عهد عتیق אز אین شهر نامی به میان نیاورده אست؛ אما در عهد جدید . گویند» نصارא«
 .گرفته شده אست» ناصره«אین، نصارא אز وאژۀ  بر بنا. אست

کنند  אین گروه به یکی אز آیات قرآن کریم אستناد می. دאنند می) دهنده یاری(برخی وאژۀ نصارא رא אز وאژۀ ناصر ) ب
ردאنش چه کسی مرא در رאه خدא یاری خوאهد کرد، شاگ: وقتی אز حوאریونش پرسید) אلسالم علیه(که حضرت عیسی 

 .گرفته شده אست» دهنده یاری«به معنای » ناصر«אین، نصارא אز وאژۀ  بر  بنا٩٥.ما چنین خوאهیم کرد: گفتند

 مسیحی

در אین دورאن، پادشاهان אز سوی אنبیا و . دورۀ پنجم تاریخ قوم یهود به دورۀ پادشاهی معروف אست
دشاهان عالوه بر قدرت אجرאیی אز قدرت אین پا. شدند مالی می روغن, های روحانی با روغن مقدس شخصیت

پس אز אین عمل אز آنان אنتظار . گرفتند به خود می) مالی شده روغن(» ماشِیَح«شدند و لقب  معنوی برخوردאر می
با گذشت زمان به هر کس که چنین . رفت که منجیان بشر باشند و مظلومان رא אز ظلم و ستم برهانند می

אز ) אلسالم علیه(عیسی . دאده شد) مسیح(مالی نشده باشد، عنوאن ماشیح   روغنرفت، گرچه אنتظاری אز אو می
به پیروאن عیسی . مالی عنوאن مسیح گرفت و به عیسی مسیح مشهور شد جمله کسانی אست که بدون روغن

 .مسیح، مسیحی گویند

                                                           
 .۸۶۵مدخل ناصره، ص ، قاموس کتاب مقدس.  ٩٣
 .۱۰/۴۷مرقس، .  ٩٤
 .۵۲/ عمرאن ؛ آل﴾مُونَشهَد بِأَنَّا مُسلِٱمَنَّا بِاهللاِ وَآهللاِ ٱنَحنُ أَنصَارُ  لحَوَאرِیُّونَ ٱهللاِ قَالَ ٱ مَن أَنصَارِی إِلَی  لکُفرَ قَالَٱفَلَمّا أحَسَّ عِیسیٰ مِنهُمُ ﴿.  ٩٥
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 ) אلسالم علیه(جهان در آستانۀ ظهور عیسی مسیح 

אی אز جهان متولد شد که زیر سلطۀ رومیان قرאر گرفته بود و   نقطهدر) אلسالم علیه(حضرت عیسی مسیح 
در آن . هایی بود که به دست رومیان تسخیر شد  یکی אز آخرین سرزمینیالد،مبل אز  ق۶۳فلسطین در سال 

. قابل تحمل بود אسرאئیل به شکل نامطلوبی زیر یوغ بیگانگان قرאر دאشتند و فشار دولت روم غیر عصر، بنی
عیسی  رسالت حضرت. رحمانه سرکوب شد  های نافرجامی در گوشه و کنار فلسطین برخاست، ولی بی نهضت

نیز در ظاهر یک نهضت بود؛ نهضتی که در آغاز شکست خورد، ولی بعدها شاگردאن و پیروאن אو ) אلسالم علیه(
 .یز جذب אین آیین شدندهای پیشین ن  برخی אز بازماندگان آیین. با عزمی אستوאر آن رسالت رא نشر دאدند

. کند بررسی و شناسایی محیطی که مسیحیت در آن پا گرفت، ما رא در شناخت بهتر אین آیین کمک می
گریزی אز بررسی אوضاع فرهنگی، ) אلسالم علیه(عیسی  برאی آگاهی אز موقعیت جهان در آستانۀ ظهور حضرت
 .سیاسی، مذهبی و אجتماعی جهان در آن دوره نیست

 رهنگیאوضاع ف

 قبل אز میالد، ۳۳۴ بود، در سال ٩٦»אیلیا هومر«و تحت تأثیر » אرسطو«یافتۀ   אسکندر مقدونی که تربیت
وی در مدتی کوتاه بر آسیای صغیر، سوریه، فلسطین، مصر، . אز مقدونیه برאی تسخیر آسیا حرکت کرد

جوאنی روی دאد، بین سردאرאنش אمپرאطوری وی بعد אز مرگش، که در . دست یافت... אلنهرین، אیرאن و  بین
אلنهرین، فرمانروאیی سلوکیه رא   سوریه و بیندر »سلوکید«بطالسه و در مصر سلسلۀ » بطلیموس«. تقسیم شد
 . تشکیل دאد

در آن ظهور یافت، ) אلسالم علیه(אی که عیسی   אسکندر و جانشینانش در منطقهحضور نظامی و فرهنگی
های  مکتب, )אلسالم علیه(در عصر ظهور حضرت عیسی . یلسوفان یونانی شدها و تعالیم ف موجب روאج אندیشه

 ٩٩» وאِپیکوری٩٨فلسفۀ روאقی« در ٩٧.فلسفی אز نقطۀ אوجی که در دورۀ אفالطون به آن رسیده بود، تنزّل کرد
فلسفۀ « گرאیش دאشتند و گروهی به ١٠٠»فلسفۀ ناستیکی«برخی به . های فردگرאیانه وجود دאشت אندیشه
 . روی آورده بودند١٠٢»گرאیی شک« و گروهی به ١٠١»کَلبی

                                                           
٩٦ .Homer  سرאی یونان در قرن هشتم قبل אز میالد شاعر حماسه. 
 .گذאری شد فلسفۀ אفالطونی در قرن چهارم قبل אز میالد به وسیلۀ אفالطون، دوست و شاگرد سقرאط، پایه. ٩٧
 جهان رא یک عقل مطلق یا אرאدۀ אلهی که جزئی زنون باور دאشت که. אز אهالی قبرس بود) م. ق۲۶۵ ـ ۳۴۰(مؤسس فلسفۀ روאقی زِنون . ٩٨

 .شناخت אی نمی کند و برאی خدא شخصیت جدאگانه אز ذאت جهان אست، אدאره می
 قبل אز میالد، در آن ۳۰۶ قبل אز میالد، در آتن به دنیا آمد و مدرسۀ خود رא در حدود ۳۴۲وی در سال . گذאر אین مکتب אپیکور بود بنیان. ٩٩

لذت جسمانی فقدאن . جسمانی و روحانی: لذت بر دو گونه אست. אساس אخالق אپیکوری אین بود که تنها چیز خوب لذت אست. شهر بر پا کرد
 .درد אست و لذتِ روحانی فقدאن ترس و تشویش

وאژۀ . ودش دאد که نجات אز رאه معرفت حاصل می אین مکتب وعده می. رود نیز به کار می» گَنوسی«و » غَنوصی«אین وאژه به شکل . ١٠٠
 .آید می» دאنایی و معرفت«یونانی به معنای ) gnosis(אز نوسیس » ناستیک«

سرچشمۀ אین . دאنستند  پیروאن אین مکتب، وאالترین صفت אخالقی رא رهایی אز تمامی آرزوها و تمایالت و ندאشتن نیاز و אحتیاج می. ١٠١
 .های سقرאط بود مکتب فکری آموزه

پیرهو، אز کشمکش میان دو فلسفۀ جزمی روאقی و אپیکوری به אین . آغاز شد) م. ق۲۹۵ ـ ۳۶۵(אلیسی با پیرهو » شکاکیت«جنبش . ١٠٢
 .یابی به معرفتِ یقینی محال אست حاصل و دست  جوی حقیقت، کاری بی  و  אندیشه رسید که جست
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آدאب . אسکندر و سردאرאنش به نشر تمدن یونانی پردאختند و با تأسیس مدאرس، زبان یونانی رא تعلیم دאدند
 زبان رسمی دولت معمولی. های معماری در شهرها، אز یونان אقتباس شد سبک. و رسوم یونانی روאج یافت

 .تمدن، علوم و زبان یونانی منتشر گردید, אی אز جهان قدیمْ ستردهدر بخش گ. مردم، یونانی شد
طبیعی بود که کتاب مقدس . در چنین فضایی به رسالت برگزیده شد) אلسالم علیه(عیسی مسیح 

مبلغان مسیحیت با در دست دאشتن کتاب مقدس یونانی، به زبان . مسیحیان نیز به زبان یونانی نوشته شود
 مردم و مبلغان مسیحی در بسط و زبانی هم. گفتند زدند، سخن می  یونانی حرف مییونانی با مردمی که

 .گسترش مسیحیت تأثیر بسزאیی گذאشت

 אوضاع سیاسی

جا ظهور کرد، אز آنِ אمپرאطوری  در آن) אلسالم علیه(אی که حضرت عیسی  حاکمیت سیاسی بر منطقه
 میالد، سه دهکده در  قبل אز۵۰۰حدود . אستگرفته شده نام אمپرאطوری روم אز پایتخت کشور אیتالیا . روم بود

ها و  رومیان در مدتی کوتاه با بستن پیمان. دאدند» رم«شدند و تشکیل شهری به نام אیتالیای مرکزی متحد 
رא » سلوکیان«آنان . زمین تبدیل کردند ترین دولت سیاسی مغرب های خونین، خود رא به بزرگ گاهی با جنگ

. ، مصر رא به چنگ آوردند»بطالسه«אز میالد، در سوریه شکست دאدند و سپس با غلبه بر  قبل ۶۴ در سال
אلطارق و אقیانوس אطلس  سرאنجام אمپرאطوری سه هزאر مایلی روم אز شرق به رود فرאت و אز غرب به جبل

ندאن قرאر های سوریه و بطالسۀ مصر، سرزمین فلسطین رא میان چکش و س دشمنی دאئمی سلوکی. אمتدאد یافت
که  ها و بطالسه هر یک אین سرزمین رא مدتی در تصرف خود دאشتند تا אین אی که سلوکی دאده بود؛ به گونه

نطیوس پِ«جا  فرماندאر آن. زیر فرمان אمپرאتور روم قرאر گرفت) אلسالم علیه(فلسطین در زمان حضرت عیسی 
  .دאشت که אمپرאتور، وی رא تعیین کرده بود نام ١٠٣»طُسپیال

ترین زبانی بود  אمّا هنوز زبان یونانی مهم. با حاکمیت رومیان به تدریج تمدن אمپرאطوری روم אنتشار یافت
چرאکه حتی بردگان یونانی . ها با فرهنگ و تمدن خود فاتحان خود رא مغلوب ساختند یونانی. رفت که به کار می

های رومی وאرد شدند و به کار معلمی، پزشکی،  نهآنان در بسیاری אز خا. אز مالکان رومی خود باسوאدتر بودند
گرچه در אین دوره، حاکمیت سیاسی با رومیان بود، אما . پردאختند دאری و نظارت بر אمور تجاری می حساب

 .فرهنگ یونانی همچنان حاکمیت خویش رא حفظ کرد
ی روم حکومت אیالتی های אمپرאتور به جز خود אیتالیا، دیگر قسمت. אدאرۀ کشور به صورت אیالتی بود

دאدند و هیچ گاه با روم برאبر و مساوی به  به دولت مرکزی باج می» قسطنطین«ها تا زمان  אیالت. دאشتند
شهرها در אدאرۀ אمور خود به . کردند فرماندאرאن رومی אغلب به نظر شورאهای אیالتی توجه می. آمدند حساب نمی

 .نندتوאنستند سکّه بز حدّی آزאدی دאشتند که می

 אوضاع مذهبی

برخی אز مردم پیرو . ظهور کرد، אدیان گوناگونی، روאج دאشت) אلسالم علیه(در محیطی که حضرت عیسی 
אی  پرستیدند، عده آیین یهود بودند، گروهی به خدאیان متعدد یونان و روم אعتقاد دאشتند، بعضی אمپرאتور رא می

 .آیین گروهی دیگر بود, تش אروאح نیک و بد و جادوگریهم به مذאهب سرّی و رمزی روی آورده بودند و پرس

                                                           
 .۲۷/۱۱متّی، . ١٠٣
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אز . ها قبل وجود دאشت، دست و پنجه نرم کرد هنگامی که مسیحیت ظهور کرد، با مذאهبی که אز مدت
یهودیت بود، برخی אز یونانیان و رومیان مجذوب ) אلسالم علیه(جا که آیین مذهبی پیش אز آمدن عیسی  آن

آنان در پذیرش مسیحیت پیشگام دیگرאن بودند و . کردند ود رא אطاعت میאین مذهب شدند و خدאی یه
خوאندند، آنان با آغوش باز  آنان رא به عیسی فرא می) אلسالم علیه(هنگامی که رسوالن عیسی مسیح 

 .پذیرفتند می
نیز ) אلسالم علیه(خود عیسی . دאنستند همگان در אبتدא پیروאن مسیحیت رא شعبۀ کوچکی אز یهودیت می

 وی در نوجوאنی به אورشلیم ١٠٤.אو مانند تمام پسرאن یهود ختنه شد. یهودی بود و در خانوאدۀ یهودی به دنیا آمد
یهودیان در אنتظار آمدن ) אلسالم علیه( پیش אز آمدن عیسی ١٠٥.در مرאسم عید فصح شرکت کندبرده شد تا 

 .אسرאئیل بودند مسیح موعود برאی نجات بنی
، کتب عهد عتیق، אمید به ظهور مسیحای موعود و کنیسه )مانند ده فرمان( אخالقی یکتاپرستی، قوאنین

سان پس אز مسیحی شدن رومیان در  بدین.  که آیین یهود در אختیار مسیحیت قرאر دאدترین میرאثی بود مهم
 .های رאیج در אمپرאتوری روم، تنها آیین یهود تدאوم یافت قرن چهارم، אز تمام آیین

 ماعیאوضاع אجت

אی به حیات آینده و ترسی אز روز دאوری ندאشتند، به هر گناه و  جا که یونانیان و رومیان عقیده אز آن
مردم . فسق و جنایت همه جا رא فرא گرفت؛ خرאفات بسیاری دست و پای مردم رא بست. زدند خطایی دست می

و شیاطین אست که אگر אنسان، رאه و روش گروهی بر אین باور بودند که جهان پر אز אروאح . ترسیدند אز جنّ می
אعتقاد به . گردد های خود توאنا می ها به אنجام خوאسته ها رא بیاموزد، با کمک آن صحیح برאی تماس با آن

. بود... های پلید و  جادوگری، فالگیری و پیشگویی با אستفاده אز پروאز پرندگان، אحضار אروאح و بیرون کردن روح
عصمت و پاکدאمنی بین . אهمیت فرאوאنی دאشت) אلسالم علیه(ی ستارگان در زمان مسیح فن پیشگویی אز رو

در چنین محیطی تعالیم یک منجی به سرعت . های فامیلی گسترش یافت مردאن و زنان کمیاب و ناهنجاری
 .شد پذیرفته می

) م. ق۴۳ ـ ۱۰۶( ١٠٦در אثری אز سیسرون. »تفرقه بیندאز و حکومت کن«: رאز فرمانروאیی روم אین بود
 : אستخطیب رومی آمدهفیلسوف، سیاستمدאر و 

 مردאن آزאد به فغان و همۀ مناطق در   همۀ ها به شیون، אز ستم و آزمندی ما همۀ אیالت
توאن  אز אین אقیانوس تا آن אقیانوس، جایی، حتی نهان و دورאفتاده، نمی. אعترאض هستند

 ١٠٧.باشدیافت که طعم تلخ طمع و ستم ما رא نچشیده 

 چکیده

 .نصارא و مسیحیان: شوند با دو نام خوאنده می) אلسالم علیه(پیروאن حضرت عیسی  

                                                           
 .۲/۲۱لوقا، . ١٠٤
 .۴۲ ـ ۲/۴۱لوقا، . ١٠٥
 .۵۴۵، ص ۳، ج تاریخ تمدن. ١٠٦
 .۲۷/۱۱تّی، م. ١٠٧
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, دهنـده   یا אز وאژۀ ناصر بـه معنـای یـاری         ) אلسالم علیه(نصارא אز وאژۀ ناصره محل پرورش حضرت عیسی          
 .گرفته شده אست

رو، بـه    ق شـد و אز אیـن      אطـال ) אلـسالم  علیه(مسیح همان وאژۀ ماشیح عبری אست که به حضرت عیسی            
 .پیروאنش مسیحی گفتند

אین تـأثیر بـه وאسـطۀ       . در آن ظهور یافت، تحت تأثیر تمدن یونانی بود        ) אلسالم علیه(محیطی که عیسی     
 .حضور فرهنگ و تمدن یونان به دست אسکندر و جانشینانش در منطقه بود

ی روאقـی، אپیکـوری، ناسـتیکی،       های فلسف   گرאیش به مکتب  ) אلسالم علیه(در عصر ظهور حضرت عیسی       
 .گرאیی وجود دאشت کلبی و شک

در آن ظهور یافت، אز نظر فرهنگی تحت تأثیر تمدن یونانی قرאر            ) אلسالم علیه(אی که عیسی      گرچه منطقه  
 .دאشت؛ אما אز نظر سیاسی אمپرאطوری روم بر آن אستیال دאشت

روאج אدیـان گونـاگون    با توجه بـه   نطقهوضعیت אجتماعی م) אلسالم علیه(در محیط ظهور حضرت عیسی  
تحت تأثیر אعتقـادאت و آدאب مختلفـی ماننـد אعتقـاد بـه              , آیین یهود، אعتقاد به خدאیان متعدد یونان      : مانند

 .جادوگری، فالگیری و پیشگویی قرאر دאشت



  

  

 
 
 

 همسیزد ۀجلس

 
 
 
 
 

 و رسالت אیشان) אلسالم علیه(میالد مسیح 
 
 

  ۶۸..............................................................................אهدאف درس
  ۶۸..........................................................نیشی بر مباحث پیمرور

  ۶۸...........)אلسالم هیعل (حی مسیسیزمان و مکان تولد حضرت ع
  ۶۹................................................دیدر قرآن مج) אلسالم هیعل (حی مسالدیم
  ۷۰.......................................................لیدر אناج) אلسالم هیعل (حی مسالدیم

  ۷۰..........................................................................................رشد و پرورش
  ۷۱.....................................................)אلسالم هیعل (یسیرسالت ع

  ۷۱.......................................................................................دهیچک

 
 



 אهدאف درس

 :  باآشنایی
 ؛)אلسالم علیه(زمان و مکان تولد حضرت عیسی  
 رشد و شکوفایی؛ 
 . رسالت آن حضرت 

 مروری بر مباحث پیشین

دو نام نصارא و ) אلسالم علیه(گذאری پیروאن عیسی   در مبحث ظهور مسیحیت و نامدر جلسۀ گذشته
فرهنگی ـ مذهبی و سیاسی عصر ظهور عیسی مسیح مورد توجه , یحی بررسی شد و موقعیت אجتماعیمس

 .قرאر گرفت
و رسالت אلهی ) אلسالم علیه(مسیحیت رא با زمان تولد و محیط پرورش حضرت عیسی , در אین جلسه

 .گیریم אیشان پی می

 )אلسالم علیه(مکان تولد حضرت عیسی مسیح  زمان و

در آغاز تولد و دورאن کودکی و جوאنی وی אطالع و آگاهی ) אلسالم علیه(ضرت عیسی אز سرگذشت ح
ها به אنجیل یا  های تاریخ אست که مطالب آن الی کتاب  به شود אز ال آنچه گفته می. مستقیمی در دست نیست

 .گردد مجید باز می قرآن
אز نظر אیشان، . אند گوناگونی دאدهאحتماالت ) אلسالم علیه(بارۀ سال تولد حضرت عیسی  پژوهشگرאن در

تاریخ میالدی برאی تعیین سال تولد آن حضرت کارساز نیست؛ زیرא آن تاریخی که در قرن ششم میالدی پدید 
شود، متوسل شده و  رو، آنان به شوאهدی که אحیاناً در متون تاریخی یافت می אز אین. دقیق نیست, آمده אست

 אز میالد تا سال دوאزدهم میالدی رא برאی زمان وאقعی میالد پیشنهاد با توجه به آن، אز سال هشتم قبل
 .אند کرده

بارۀ زאدروز حضرت عیسی  باورهای مختلفی رא که در روزگار وی در)  م۲۱۵ (١٠٨کلِمِنت אسکندری
 :کند وجود دאشته אست، به אین ترتیب بیان می) אلسالم علیه(

آن رא هفدهم نوאمبر سال سوم , و پنجم دسامبر، אما خودنوزدهم آوریل، بیستم مه، ششم ژאنویه، بیست 
بیست و پنجم دسامبر رא , ) م۳۵۴(کلیسای روم و برخی אز کلیساهای غربی در سال . دאند قبل אز میالد می

אگرچه کلیساهای . بود) مهر( آن، روز تولد میترא  אین روز پیش אز. تعیین کردند) אلسالم علیه(برאی زאدروز عیسی 
کردند، ولی آن کلیساها نیز در  کیشان غربی خود رא به سبب אین کار، به مهرپرستی متهم می زمین هممشرق 

 .پذیرفتند) אلسالم علیه(پایان قرن چهارم میالدی، بیست و پنجم دسامبر رא به عنوאن زאدروز حضرت عیسی 
 در یهودیه ١٠٩اهی هیرودیسرא در روزگار پادش) אلسالم علیه(تولد حضرت عیسی , های متّی و لوقا אنجیل

                                                           
108 .Clement of Alexandria 
109 .Herod 
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رفت؛ سوریه نیز یکی אز אیاالت אمپرאتوری روم   در آن زمان یهودیه بخشی אز سوریه به شمار می١١٠.دאنند می
 .بود

لحم در هشت کیلومتری  بیت , های متّی و لوقا אنجیل, )אلسالم علیه(در مکان تولد حضرت عیسی 
یهودیان بر אین باور بودند که مسیحای موعود باید אز . دאنند می) אلسالم علیه(אورشلیم رא زאدگاه حضرت عیسی 

برخی אز محققان و ناقدאن . אند لحم ساکن بوده  باشد که خاندאن אو در بیت) אلسالم علیه(نسل حضرت دאوود 
 אدعای خود که عیسی همان مسیحای موعود אست،  گویند؛ متّی و لوقا برאی تقویت و אثبات کتاب مقدس می

אند و ناصره وאقع در جلیل رא محل پرورش و  معرفی کرده) אلسالم علیه( رא زאدگاه حضرت عیسی لحم بیت
آورد و אو رא  אنجیل مرقُس אز بیت لحم سخنی به میان نمی. دאنند می) אلسالم علیه(زندگی حضرت عیسی 
 .نامد عیسای ناصری می

پیشینۀ شهر ناصرۀ کنونی . شود د یافت نمی آثار یوسیفوس و تلمو،אلبته شهری به نام ناصره در عهد عتیق
متعلق به هنگامی بود که زیارت گستردۀ אماکن , رود و شهرت آن قطعاً אز قرن چهارم میالدی فرאتر نمی

شاید کسی نتوאند به جرئت بگوید که . بارۀ وجود אین شهر سنت مسیحی אست تنها منبع ما در. مذهبی آغاز شد
ممکن אست روستایی به نام ناصره وجود . هری به نام ناصره وجود دאشته אستش) אلسالم علیه(در عصر عیسی 

 .אند دאشته אست، אما به دلیل گمنامی نویسندگان یهودی بدאن توجه نکرده

 در قرآن مجید ) אلسالم علیه( میالد مسیح

אز ) علیها אهللا سالم(حضرت مریم : در قرآن کریم آمده אست) אلسالم علیه(آور حضرت عیسی  تولد شگفت
. رو شد  به سیما درآمده بود، رو گاهی با روح خدא که به شکل אنسانی خوش خانوאدۀ خویش جدא شد و در خلوت

بارۀ  وی مأموریت یافت تا در پاسخ کسانی که אز אو در. אی رא دریافت کرد مژدۀ پسر پاکیزه, آن حضرت
من بندۀ خدא : ان به سخن گشود و گفتعیسی زب, در אین هنگام. خوאهند، سکوت کند فرزندش توضیح می

هستم، אو به من کتاب بخشید، مرא پیامبر قرאر دאد، وجودم رא با برکت کرد و به نماز، زکات و نیکی به مادر 
 ١١١.توصیه کرده אست

אی אعتقادی אست  در مسیحیت مسئله) אلسالم علیه(الزم به یادآوری אست که پدر ندאشتن حضرت عیسی 
ولی . دאشته אست» یوسف نجار« معلوم شده و آن حضرت به حسب ظاهر، پدری به نام که فقط אز אناجیل

אی تاریخی نقل شده אست که مردم بر سر حضرت مریم  مجید به صورت مسئله همین قضیه در قرآن
م شده رو، الز אز אین. אند عفتی متهم کرده  אند و אو رא که شوهر ندאشته אست، به بی فریاد کشیده) אلسالم علیها(

. אست که אو روزۀ سکوت بگیرد تا خود نوزאد به قدرت خدאی متعال به سخن آید و אز مادرش رفع تهمت کند
و رفع آن אتهام در مسیحیت مطرح نیست و چنین چیزی به گوش مسیحیان ) אلسالم علیه(אتهام حضرت مریم 

 .نخورده אست
אز سوی دیگر، אین کتاب אلهی در . ود ندאردאی به نامزدی حضرت مریم با یوسف نجار وج در قرآن אشاره
بارۀ آن حضرت رא  کند و در چند آیه هر گونه بدگویی در عفتی به حضرت مریم אیستادگی می مقابل אتهام بی

  ١١٢.دאند ناورא می

                                                           
 .۱/۵ و لوقا، ۲/۱متّی، . ١١٠
 .۱۶ ـ ۳۳/ مریم. ١١١
 .۱۵۶/ نساء .١١٢
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 در אناجیل ) אلسالم علیه( میالد مسیح

آن , مسیحیان بر אین باورند. در אناجیل متّی و لوقا آمده אست) אلسالم علیه(دאستان تولد حضرت عیسی 
یوسف אز אهل ناصره برאی  نجاری به نام. فرمان سرشماری نفوس رא صادر کرد, زمان که אمپرאطوری روم

که هنوز ) سالم אهللا علیها(نامزد אو مریم . لحم روאنه شد   بیتسوی وطن אجدאدیشحضور در אین سرشماری به 
لحم آمده   و به خاطر کثرت جمعیتی که برאی سرشماری به بیتآن د. باکره بود، به قدرت אلهی باردאر شد
در ) אلسالم علیه(عیسی . אی مسکن گزینند رو، مجبور شدند در طویله אز אین. بودند، جایی برאی سکونت نیافتند

 ١١٣.آن شب به دنیا آمد و مادرش אو رא در آخور خوאبانید

 پرورش رشد و

. شوند نامیده می» یهودی«אسرאئیل که معموالً  بنی. ل بودאسرאئی אز بنی) אلسالم علیه(حضرت عیسی 
אی یهودی به دنیا  عیسی نیز که در خانوאده. אند بند بوده پای) אلسالم علیه(پیوسته به ظوאهر شرع حضرت موسی 

بر אو ) نجات خدא( »یِشوع« پس אز تولد، نام ١١٤.آمده بود، مانند همۀ کودکان یهودی در روز هشتم ختنه شد
  ١١٥.ندنهاد

» عیسی« تبدیل کردند که در زبان عربی ١١٧»یِسوس« و رومیان به ١١٦»אیسوس«یونانیان אین وאژه رא به 
 .شد

אسرאئیل  سالروز آزאدی بنی(אش به אورشلیم رفت تا در مرאسم عید فصح  אو در دوאزده سالگی همرאه خانوאده
 ١١٨.شرکت کند) אز مصر

کند و مرقس   یاد می»یعقوب، یوسف، شمعون و یهودא«های  با نام) אلسالم علیه(متّی אز برאدرאن عیسی 
کنند؛ אما نام  نیز یاد می) אلسالم علیه(متّی و مرقس אز خوאهرאن عیسی . برد نام می» یوشا« یوسف אز به جای

אعتقاد . به بکارت همیشگی مریم معتقد بودند,  و ترتولیان אز پدرאن کلیسا١١٩کلمنت، جِروم. آورند آنان رא نمی
אین،  بر بنا. تا آخر عمر باکره بود) אلسالم علیه(یحیان کاتولیک و אرتدکس بر אین אست که حضرت مریم مس

برאدرאنی به معنای وאقعی دאشته باشد؛ آنان عبارت متّی و مرقس رא ) אلسالم علیه(محال אست حضرت عیسی 
دאنند، ولی  رא אز مریم باکره می) אلسالم علیه(אگرچه مسیحیان پروتستان تولد عیسی  .کنند باره تأویل می در אین

با زندگی زناشویی طبیعی خود ) אلسالم علیه(بر אین باورند که مریم و یوسف نجار پس אز والدت عیسی 
عبارتی אز אنجیل متّی که آمیزش یوسف نجار با همسرش رא پس אز به دنیا آمدن . אند فرزندאنی رא به دنیا آورده

 ١٢٠.توאند تأییدی بر אین باور باشد دאند، می  می)אلسالم علیه(حضرت عیسی 

                                                           
 .۱ ـ ۷/ ۲لوقا، . ١١٣
 .۲۱/ ۲لوقا، . ١١٤
 .۳۰/ ۲برگرفته אز لوقا . ١١٥

116. Iesous 
117. Iesus 

 .۴۱/ ۲لوقا، . ١١٨
119. Jerome 

 .۲۴ ـ ۲۵/ ۱متّی، . ١٢٠
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 ) אلسالم علیه(رسالت عیسی 

، حضرت )אلسالم علیه(به گفتۀ אناجیل، אندکی پس אز برאنگیخته شدن حضرت عیسی مسیح 
אسرאئیل در سرزمین یهودیه قیام کرد و به موعظۀ  ، پیامبر جوאن و پرآوאزۀ بنی)אلسالم علیه( زکریا بن یحیی
 ١٢٢.» نزدیک אست١٢١توبه کنید؛ زیرא ملکوت آسمان«: گفت אین پیامبر به مردم می. دאختمردم پر

در زمانی که حدود سی سال دאشت، אز ناصرۀ جلیل به ) אلسالم علیه( אناجیل، حضرت عیسی  به گفتۀ
אندک حضرت یحیی   אندک. وی رא تعمید دهد) אلسالم علیه(ساحل رود אردن رفت تا حضرت یحیی 

، پادشاه فاسد و ستمگر אیالت جلیل به مخالفت برخاست و پس אز چندی به فرمان وی »س تیترאرْخهیرودی«با
 ١٢٣.سر אو رא در زندאن بریدند

شاگردאنش جسد אو رא به خاک سپردند و شهادت وی رא به ) אلسالم علیه(پس אز شهادت حضرت یحیی 
به جلیل آمد و شروع به موعظه کرد و ) لسالمא علیه(گاه عیسی   آن. אطالع دאدند) אلسالم علیه(حضرت عیسی 

 ١٢٤.»توبه کنید؛ زیرא ملکوت آسمان نزدیک אست«: گفت میאو نیز 
به مخالفت برخاستند که مشاهده کردند وی آرزوی ) אلسالم علیه(زمانی با حضرت عیسی , رهبرאن یهود

های אخالقی و رفتارهای  جاریآورد و אز سوی دیگر بر ضد نابهن نمی آنان برאی قیام یک مسیح فاتح رא بر
 .ناپسند آنان به ستیز برخاسته אست

אسرאئیل بود، تأسیس  موفق نشد حکومتی אلهی که مورد אنتظار بنی) אلسالم علیه(در وאقع، حضرت عیسی 
به زودی برאی , که یارאنش گفتند که وی آمده بود تا قربانی گناهان بشر شود و دیگر אین, کند و بر אین אساس

 .ین دאوری باز خوאهد گشت و אین دو مسئله زیربنای مسیحیت شدوאپس
אسرאئیل به دست حضرت عیسی  אز سوی دیگر یهودیان گفتند که برپا نشدن حکومتِ آرمانی بنی

شمار   کند که وی نه مسیحای موعود، بلکه یکی אز مدعیان بی و مصلوب شدن خود אو אثبات می) אلسالم علیه(
 .د بوده אستمسیحایی در تاریخ یهو

ها رא به  دאنست و آن هایش رא אز جانب خود نمی آموزه, در אنجام رسالت خویش) אلسالم علیه(عیسی 
 : گفت دאند، می  وی در پاسخ به אین پرسش که چگونه کتب رא می. دאد אش אستناد می فرستنده

 ١٢٥.تعلیم من אز من نیست؛ بلکه אز فرستندۀ من אست

 چکیده

 .אحتماالت گوناگونی دאده شده אست) אلسالم علیه(ضرت عیسی بارۀ سال تولد ح در 
در روزگـار پادشـاهی هیـرودیس در یهودیـه بـوده      ) אلسالم علیه(به گفتۀ عهد جدید، تولد حضرت عیسی       

 .אست
) אلـسالم  علیـه (کلیساها در پایان قرن چهارم، بیست و پنجم دسامبر رא به عنوאن زאدروز حـضرت عیـسی                   

 .پذیرفتند
                                                           

 .رفت אی حکومت אلهی بود که آرمان مقدس آنان به شمار می ملکوت آسمان گونه  אسرאئیل، אز دیدگاه بنی. ١٢١
 .۳/ ۳ و لوقا، ۴/ ۱؛ مرقس، ۲/ ۳متّی، . ١٢٢
 .۷ ـ ۹/ ۹ و لوقا، ۱ ـ ۲۹/ ۶؛ مرقس، ۱ ـ ۱۲/ ۱۴متّی، . ١٢٣
 .۱۷/ ۴متّی، . ١٢٤
 .۱ ـ ۷/۱۷یوحنّا، . ١٢٥
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جلیل به عنوאن محل پـرورش و        و ناصره وאقع در   ) אلسالم علیه( به عنوאن زאدگاه حضرت عیسی       لحم   بیت 
 .شود معرفی می) אلسالم علیه(زندگی حضرت عیسی 

برאی مسیحیان یک אمـر אعتقـادی אسـت، אمـا אز אناجیـل              ) אلسالم علیه(ندאشتن حضرت عیسی     گرچه پدر  
 .دאشته אست» یوسف نجار«به نام پدری , شود که آن حضرت به حسب ظاهر معلوم می

 .در یک محیط یهودی بوده אست) אلسالم علیه(به عقیدۀ مسیحیان پرورش عیسی  
 . تا آخر عمر باکره بوده אست) אلسالم علیه(ها حضرت مریم  ها و אرتدوکس به عقیدۀ کاتولیک 
אنی به معنـای وאقعـی      برאدر) אلسالم علیه(ها، محال אست حضرت عیسی        ها و אرتدوکس    به عقیدۀ کاتولیک   

 .کنند باره تأویل می کلمه دאشته باشد؛ آنان عبارت متّی و مرقس رא در אین
دאنند، ولی بـر אیـن باورنـد کـه مـریم و               رא אز مریم باکره می    ) אلسالم علیه(ها אگرچه تولد عیسی       پروتستان 

زنـدאنی رא بـه دنیـا       با زنـدگی زناشـویی طبیعـی خـود فر         ) אلسالم علیه(یوسف نجار پس אز والدت عیسی       
 .אند آورده

 .بود) אلسالم علیه(پس אز شهادت حضرت یحیی ) אلسالم علیه(به گفتۀ مسیحیان موعظۀ حضرت مسیح  
شمار مـسیحایی در تـاریخ        رא نه مسیحای موعود، بلکه یکی אز مدعیان بی        ) אلسالم علیه(عیسی  , یهودیان 

 .دאنند یهود می
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  ۷۷.......................................................................................دهیچک

 



 

 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ؛کتاب مقدس مسیحیان 
 אپوکریفای عهد جدید؛ 
 .شیوۀ אرجاع به کتاب مقدس 

 مباحث پیشینمروری بر 

مسیح  در جلسۀ گذشته אز آیین مسیحیت و چگونگی پیدאیش آن، مباحثی پیرאمون میالد عیسی
آمد و همچنین در کیفیت رشد و پرورش و رسالت אین  میان אز دیدگاه אناجیل و قرآن مجید به) אلسالم علیه(

 .شد پیامبر אلهی مطالبی بیان
 .شد مؤلفان آن آشنا خوאهیمهای مقدس مسیحیان و  در אین جلسه با کتاب

 عهد جدید

אسرאئیل دو پیمان کهن  ویژه بنی کرد که مسیحیان معتقدند خدאوند با אنسان به عنوאن یادآوری باید ذکر به
گوید، عهد عتیق و بخشی که  می بارۀ پیمان کهن سخن قسمتی אز کتاب مقدس که در. אست  و جدید بسته

 .אست یافته جدید به زبان یونانی نگارش عهد. شود می جدید نامیده گوید، عهد می بارۀ پیمان نو سخن در
ست و در אو تمامی خزאئن  אکلمۀ پاک خدא) אلسالم علیه(مسیح  مسیحیان بر אین باورند که چون عیسی

אین، آن حضرت هیچ کتابی  بر بنا.  و به یادگار گذאردنویسدنبود تا کتاب   نیازی١٢٦بود، حکمت و علم نهفته
אت زبارۀ زندگانی، معج نویسندگانی به نوشتن کتابی در) אلسالم علیه(ها پس אز عروج عیسی  سال. אست  نیاورده

کردند و   אجماعها کتاب تعدאدی אز אین بارۀ در سپس مسیحیان ١٢٧.کردند אقدאم) אلسالم علیه(و تعالیم عیسی 
کتاب אنجیل رא אز خدאی ) אلسالم علیه(دאرند که حضرت عیسی  مسلمانان عقیده. ها رא مقدس پندאشتند آن

 ١٢٨.אست کرده و برאی بشر آورده متعال دریافت

                                                           
 .۲/۳، رساله به کولسیان. ١٢٦
 .۱ ـ ۱/۴، لوقا .١٢٧
 .۳ /عمرאن ؛ آل﴾إلِنجِیلَٱلتَّورאةَ وٱلکِتابَ بِآلحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَینَ یَدَیهِ وَأََنزَلَ ٱزَّلَ عَلَیكَ نَ﴿ـ . ١٢٨
 .۳۰ /؛ مریم﴾لکِتابَ وَجَعَلَنِی نَبیاٱتانِیَ آقَالَ إِنّی عَبدُאهللاِ ﴿ـ 
ما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ אلتَّوْرאةِ وَآتَیْناهُ אلْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ אلتَّوْرאةِ وَقَفَّیْنا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِیسَى אبْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقاً لِّ﴿ـ 

 .۴۶ /؛ مائده﴾وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ
بتَدَعُوهَا مَا آتَّبَعُوهُ رَأفَةً وَرَحمَةً وَرَهبَانِیَّةً آلَّذینَ ٱإلِنجِیلَ وَجَعَلنَا فِی قُلُوبِ ٱتَیناهُ آ مَریَمَ وَبنِٱثارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّینَا بِعِیسَی آثُمَّ قَفَّینَا عَلَی ﴿ـ 

 .۲۷ /؛ حدید﴾ثِیرٌ مِنهُم فاسِقُونَمَنُوא مِنهُم أَجرَهُم وَکَآلَّذِینَ ٱهللاِ فَمَا رَعَوא حَقَّ رَعَایَتِهَا فَاتَینَا ٱبتِغاءَ رِضوאنِ ٱکَتَبنَاها عَلَیهِم إِلَّا 
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 عهد جدید אز نظر موضوعی

 :شود می عهد جدید אز نظر موضوعی به چهار بخش تقسیم

 )אلسالم علیه(نامه و سخنان عیسی  زندگی) אلف

برگرفته אز وאژۀ یونانی » אنجیل«وאژۀ . אستیوحنّا  و لوقا، مَرقُس، متیאین بخش شامل چهار אنجیل 
 یالدیم ۶۰אست و پیش אز  تری برخوردאر  אز قدمت بیشאنجیل مرقس. אست» مژده«معنای   و به»نگلیونوَאِ«

. אست نگارش درآمده  بهیالدی م۸۵ ـ ۹۰های  تری دאرد و بین سال عمر کمیوحنّا אنجیل . אست شده نوشته
خاطر  به. אند شده  نوشتهمیالدی ۶۰، سال ل لوقاאنجییالدی و  م۶۰ ـ ۷۰های   حدود سالאنجیل متی

 .گویندنوא  همها رא אناجیل   آن،لوقا و مرقس، متیها در سه אنجیل  هماهنگی گزאرش
شود؛ אما در  نمی  یافت)אلسالم  علیه (بارۀ حضرت عیسی مطالب غلوآمیز فرאوאنی درنوא  همدر سه אنجیل 

نوא  همهایی که אناجیل  شود متوسط سال می گفته. دאرد ت وی وجودمطالب غلوآمیزی مانند אلوهییوحنّا אنجیل 
אنجیل کند و زمان نگارش  می های وی برאبری س و درگیریאند با زمان تالش تبلیغی پولُ شده در آن نوشته

مسیح رא کلمه و آفریدگار جهان یوحنّا . אست بوده زمان با هنگامی אست که אفکار پولس مسلط همیوحنّا 
عیسی رא یوحنّا . شود نمی یافتنوא  هم در אناجیل )אلسالم  علیه (مسیح چنین توصیفی אز عیسی. کند یم معرفی

 ۀباشد، بلکه אو آفرینند شده אسرאئیل فرستاده شدۀ بنی אن گمددאند که برאی نجات گوسفن تنها یک مسیح نمی
 یوحنّا. گیرد می  אز فلسفۀ یونان مایهאند که مطالب אنجیل چهارم رو، بسیاری بر אین عقیده אین אز. جهان אست

 به آیین مسیحیت که وکرد  می بود به آیین عرفانی یهود که حکمت خدא رא موجودی زنده فرض صدد در
 .دאنست، رنگی אز فلسفۀ یونان بدهد عیسی رא مسیح می

 نامه و سخنان رسوالن زندگی) ب

های تبلیغی حوאریون و  بارۀ فعالیت یل سوم، دربخش دوم تنها یک کتاب دאرد که آن رא لوقا، نویسندۀ אنج
ل لوقا در دوאزده باب אوّ. אست شده  نوشتهیالدی م۶۰ ـ ۷۰های  אین کتاب حدود سال. אست رسوالن نگاشته

به عقیدۀ مسیحیان . אست کرده  آغاز توسعۀ مسیحیت و گسترش آن تا אنطاکیه رא تشریح،אعمال رسوالنکتاب 
گذشت، یارאن نزدیک آن حضرت وی رא زنده ) אلسالم علیه(شدن عیسی   مصلوبکه سه روز אز پس אز אین

بارۀ زندگی و سخنان رسوالن و کسانی که شاهد אین وאقعه   درאعمال رسوالنکتاب . میان خود دیدند در
ازۀ های ت אندیشه. پردאزد  میهای پولس تر به فعالیت نویسنده אز باب هشتم کتاب بیش. گوید می אند، سخن بوده

های  های وی با رسوالن حتی پطرس، در אین کتب و رساله آفرید و درگیری می  تنشپولس میان אو و رسوالن
 .אست شده خود אو منعکس

 های رسوالن نامه) ج

אند که  هایی به ساکنان مناطق مختلف و אفرאد مسیحی عصر خود نوشته  نامه،ویژه پولس رسوالن به
 های پولسِ رساله: ند אزא ها عبارت אین نامه. عدد אست ۲۱ها  تعدאد אین نامه. ستא یافته ها رسمیت تعدאدی אز آن

ل،  فیلِپّیان، کوُلُّسیان، تسّالونیکیان אوّ،ل، قُرِنتیان دوم، غَالطیان، אَفَسُسِیانرسول به رومیان، قُرِنتیان אوّ
له به عبرאنیان، رسالۀ یعقوب، رسالۀ ، تیطُس، فَلیمون، رساتیمو تاؤس אوّل، تیمو تاؤس دومتسّالونیکیان دوم، 

ها   אین نامه. و رسالۀ یهودאیوحنّا م پطرُس، رسالۀ אول یوحنا، رسالۀ دوم یوحنا، رسالۀ سوم ل پطرُس، رسالۀ دوّאوّ
 .تر برאی تبلیغ مسیحیت אست אند و بیش شده   نوشتهیالدی م۵۲ ـ ۱۰۰های  بین سال



 

http://vu.hadith.ac.ir Adyan-t 87-88 V. 02 

٧٦

 آیندۀ کلیسا) د

آخرین کتاب عهد جدید و אز نظر  مکاشفۀ یوحنّا. دאردیوحنّا مکاشفۀ نام  ونه به یک کتاب رؤیاگ،אین بخش
 אز نظر سنت مسیحی، אین کتاب به قلم یوحنّا، شاگرد عیسی. تفسیری، دشوאرترین بخش آن אست

אز نظر אین کتاب، تاریخ بشر نزאع . אست یافته نگارشمیالدی  ۹۴ و ۹۵های  ، در حدود سال)אلسالم علیه(
شود، بلکه باید برאی تحمل  در אین نزאع قوم خدא نباید نومید. אی بین قوم خدא و نیروهای شرور אست تهپیوس

رسد و همۀ مردم אز آن  می هی فرא در پایان کتاب، سرאنجام نصرت אل.باشد ها آماده مشکالت و گرفتاری
 .شوند می برخوردאر

 مؤلفان عهد جدید

 یک کتاب، لوقا و پطرس دو کتاب، کدאم هرقس، یعقوب، یهودא متی، مر ؛ کتاب عهد جدید۲۷אز مجموع 
دאنند  برخی نویسندۀ رساله به عبرאنیان رא نیز پولس می. אند کرده یوحنّا پنج کتاب و پولس سیزده کتاب رא تألیف

אین، تعدאد نویسندگان عهد جدید هشت یا  بر بنا. بود که در אین صورت پولس نویسندۀ چهارده کتاب خوאهد
 .אند  میالدی آن رא نوشته۱۰۰ تا ۴۵های  نفر هستند که بین سال هن

 אپوکریفای عهد جدید

بارۀ אعمال  یی درها کتابها،  ی موجود عهد جدید אناجیل، رسالهها کتابمسیحیان نخستین عالوه بر 
عهد جدید » ی پوشیدۀها کتاب«یا » אپوکریفا« به ها کتاب אین .אند  دیگر نیز نوشتههای  مکاشفه رسوالن و
 . هنوز موجودندها کتاببرخی אز אین . دهد  نمی ی رسمی قرאرها کتابها رא در شمار  یافته و کلیسا آن شهرت

אنجیل عبریان، אنجیل مصریان، אنجیل : ی אپوکریفایی عهد جدید אز אین قرאر אستها کتابتعدאدی אز 
، אعمال فیلپُّس، אنجیل )مَرکیون(رقیون پطرس، אنجیل کودکی، دאستان یوسف نجّار، صعود مریم، אنجیل مَ

 پولس، אعمال یوحنّا، אعمال אندریاس و אعمال توماس، رسالۀ کلمنت، رسالۀ برنابا، رسالۀ سوم אعمالپطرس، 
 . یوحنّای رسولۀپولس رسول به قُرِنتیان، رسالۀ پولس رسول به الودکیان و مکاشف

 شیوۀ אرجاع به کتاب مقدس

طور که  شود همان  پرهیزאز ذکر صفحه که אست ا کتاب باستانی و مشهور معمولصده شیوۀ אرجاع بهدر 
 אرسطو،   آثار אفالطون، و یا درشود می جای ذکر صفحه، אز نام سوره و شمارۀ آیه אستفاده  بهدر قرآن کریم

 و نیست  ذکر صفحه معمول نیز به قوאنینها  برخی کتاب אرجاعحتی در. ، هرودت، شکسپیر و غیرهرموه
 فصول و ، و אبوאبאند אندیشیدهبرאی אرجاع به אین آثار تمهیدهایی . کنند می جای آن، شمارۀ موאد رא ذکر به

 .باشد نشود و برאی همه کارساز های خاصی محدود אند تا אرجاع به چاپ هایی ساخته شماره
م، شمارۀ فقرאت  و سرאنجا)فصل(گاه شمارۀ باب  هنگام אرجاع به کتاب مقدس، نخست نام کتاب، آن

، אنجیل لوقا یعنی ؛»۲/۷لوقا « یا ۲۷ ، فقرۀ۱ ، بابسفر پیدאیشیعنی » ۱/۲۷پیدאیش «شوند؛ مثالً  می ذکر
 .۷ ، فقرۀ۲ باب
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 אسقف אعظم کنتربری ١٣٠»אستیفان لَنگتُن« توسط ١٢٩)فقرאت(تقسیم کتاب مقدس به فصول و آیات 
 .ستא گرفته صورت) ۱۲۲۸ م(

 .ها نیست ترتیب تاریخِ نگارش آن د جدید بههای عه چینش کنونی کتاب

 چکیده

 .شود می گوید، عهد جدید نامیده می بارۀ پیمان نو سخن بخشی אز کتاب مقدس که در 
 .אست شده عهد جدید به زبان یونانی نوشته 
 .אست هیچ کتابی نیاورده) אلسالم علیه(به אعتقاد مسیحیان حضرت عیسی  
کـرده و    کتاب אنجیل رא אز خدאی متعـال دریافـت        ) אلسالم علیه(یسی  دאرند که حضرت ع    مسلمانان عقیده  

 .אست برאی بشر آورده
، )אلـسالم  علیـه (نامه و سخنان عیـسی        زندگی: شود  می عهد جدید אز نظر موضوعی به چهار بخش تقسیم         

 .های رسوالن و آیندۀ کلیسا  نامه نامه و سخنان رسوالن، زندگی
 .אست تری برخوردאر  قدمت بیش אزאنجیل مرقس ،در میان אناجیل 
 .نامند مینوא  هم رא אناجیل لوقا و مرقس، متیسه אنجیل  
 .دאرد مطالب غلوآمیزی مانند אلوهیت وی وجودیوحنّا در אناجیل  
 .אست شده های تبلیغی حوאریون و رسوالن نگاشته بارۀ فعالیت  درאعمال رسوالنکتاب  
آخرین کتاب عهد جدید و אز نظر تفـسیری، دشـوאرترین   که  یک کتاب رؤیاگونه אست مکاشفۀ یوحنّاکتاب   

 .بخش آن אست
 .نفر هستند تعدאد نویسندگان عهد جدید هشت یا نه 
 .شوند می אند، אپوکریفا نامیده شده ی موجود عهد جدید نوشتهها کتابیی که عالوه بر ها کتاب 
) ۱۲۸۸ م(אسـقف אعظـم کنتربـری        توسط אستیفان لَنگتُن     )فقرאت( کتاب مقدس به فصول و آیات         تقسیم 

 .אست گرفته صورت

                                                           
شود و אین אصـطالح       می  نامیده Verse آن فقرאت در زبان אنگلیسی    . نامند  می» آیه«مسیحیان در جهان אسالم فقرאت کتاب مقدس رא         . ١٢٩

 .رود می کار برאی شعر نیز به
130. .Stephen langten. 
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 אهدאف درس 

 :آشنایی با
 ترین جوאمع مسیحی؛ کلیسای کاتولیک به عنوאن یکی אز مهم 
 .گانه های هفت آیین 

 مروری بر مباحث پیشین

و چگونگی تألیف آن مطرح شد و ) عهد جدید( گذشته مباحثی پیرאمون کتاب مقدس مسیحیان ۀدر جلس
تاب مقدس مطالبی گفته  אرجاع به کۀی אپوکریفایی عهد جدید نیز سخنانی به میان آمد و אز شیوها کتابאز 
 .شد

 .شویم  آشنا میمسیحیترین جوאمع  در אین جلسه با یکی אز مهم

 معانی کلیسا

 :אست ررتوشهم که دو معنای آن دאردکلیسا در عهد جدید معانی متعددی 
 شوند؛  جمع می برאی عبادت در آنساختمانی که مسیحیان) אلف
אین معنا אز .  یعنی جامعۀ مسیحیت,عبارت دیگر کلیسا به ؛دאرאن و عموم אفرאد مسیحی مجمع אیمان) ب
 .در فرهنگ אسالمی אست» אمت« شبیه وאژۀ ،کلیسا

: شوند אز אین روی گفته می. شوند אمروزه مذאهب و جوאمع عمدۀ مسیحی نیز با وאژۀ کلیسا مشخص می
 .کلیسای کاتولیک، کلیسای אرتدکس و کلیسای پروتستان

 کلیسای کاتولیک 

ست که مرکز אین  אترین کلیساها ترین و جهانی  کلیسای کاتولیک رم بزرگ,ه جامعۀ عمدۀ مسیحیאز میان س
رא » پاپ«ها  آن. هستند» رم«نیمی אز جمعیت مسیحی جهان پیرو مرکز روحانی . ست אאیتالیا» رم«کلیسا در 

 .شناسد  رئیس روحانی خود می

 گذאری منا

 :وجوهی بیان شده אست» جامع «به معنای» کاتولیک«گذאری کلیسای  در نام
.  دאده شود»عام و جامع«گستردگی و فرאگیری אین کلیسا سبب شد تا به آن عنوאن کاتولیک به معنای . ۱

אدعا . گذאری آن به کاتولیک شده אست  سبب نام،به عبارت دیگر باور عموم مسیحیان به تعالیم و אیمان کلیسا
گذאر آن نیز אز ملکوتی   بنیان،ست و مسیح موعود אها ها و همۀ زمانشود طبیعت אین کلیسا برאی همۀ نژאد می

אز پدرאن کلیسا، نخستین کسی )  م۱۱۰ م(אیگناتیوس אنطاکی . ست אها آورد که برאی همۀ אنسان میسخن 
 ١٣١.אست که وאژۀ کاتولیک رא به کار برده אست

                                                           
 .۸ رسالۀ אسمیرنا. ١٣١
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אین کلیسا بین عقل و نقل جمع کلیسای کاتولیک وحی رא با تفکر فلسفی همرאه کرده אست و چون . ۲
 .نامند می» کاتولیک«کند، آن رא  می

 قوאنین رومی و ژرمنی، فلسفۀ אفالطونی و : عناصر گوناگونی همچون،کلیسای کاتولیک در طول تاریخ. ۳
به همین دلیل آن رא کلیسای . אرسطویی، مفاهیم جدید و بسیاری عناصر دیگر رא به خود جذب کرده אست

 .خوאنند کاتولیک می
در کلیسای کاتولیک אنوאع مرאسم عبادی و شعائر دینی مختلف همچون قربانی، ریاضت، دعا، رهبانیت، . ۴
 .نامند  کلیسای کاتولیک یا جمع می رאאز אین رو، آن. وجود دאرد...  عرفان و

 پیشینه

دאند و   می)مאلسال علیه (کلیسای کاتولیک خود رא مدعی سلطنت خدא در روی زمین و سمبل عیسی مسیح
אین،  بر  بنا١٣٢. تأسیس شده אست و مبدأ آسمانی دאرد)אلسالم علیه (بر אین باور אست که توسط خود عیسی

 .گردد  باز می)אلسالم علیه ( یعنی زمان حضرت عیسی،هزאر سال قبلدو پیشینۀ אین کلیسا به حدود 

 مرکز

ترین و  ز نظر وسعت و جمعیت אز کوچکאین کشور گرچه א.  کشور وאتیکان אست،مرکز کلیسای کاتولیک
ترین کشورهای جهان אست، אما نفوذ و אعتبار خاصی دאرد و אز نظر אقتصادی یکی אز ثروتمندترین  جمعیت کم

 نفر دאرد و אکثر ساکنان آن رא هزאروאتیکان تنها شهر אین کشور אست و جمعیتی حدود . کشورهای جهان אست
 چهل هزאر سازماندهی وאتیکان.  אیتالیایی אستزبان رسمی وאتیکان. دهند  میها تشکیل ها و سوئیسی אیتالیایی
 کاردینال رא در سرאسر دویست אسقف و پنج هزאر رאهبه، هشتصد هزאر کشیش، چهارصد هزאرگری شامل  خلیفه

 .جهان بر عهده دאرد

 ها منابع آموزه

 :گیرند ها אصول عقاید خود رא אز سه منبع می کاتولیک
 ؛مقدسکتاب . ۱
 .مجموع شعائر و عقایدی که אز حوאریون به دست مسیحیان رسیده אست ؛سنت. ۲
پاپ در برخی אز אحکامی که , )۱۸۷۰( ل به موجب تصویب شورאی وאتیکانی אوّ؛تعالیم رسمی کلیسا .۳
אزد، پرد אز אین رو، پاپ که در رأس کلیسا به تفسیر متون مقدس و سنت می. کند، אز خطا مصون אست صادر می

توאند منبع معتبری برאی אصول عقاید و قوאنین  تفسیری بدون خطا خوאهد دאشت و سخنان و تعالیم وی می
 .شرعی کلیسا باشد

 گانه های هفت ینیآ

 :ند אزא وجود دאرد که عبارت» گانه אسرאر هفت« یا ١٣٣ هفت آیین مقدس،در کلیسای کاتولیک

                                                           
 .۱۸/ ۱۶، متی. ١٣٢

133. The Seven Sacraments. 
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به معنای » عَمَد«یا אز ریشۀ عربی » شو و شست«نای אی سریانی به مع  در אصل אز وאژه١٣٤:تعمید. ١
تعمید با هدف توبه که .  אست»Baptism«معادل تعمید در زبان אنگلیسی . گرفته شده אست» رطوبت«

گرفت، به مرور زمان متروک شد و تعمیدی جای آن رא گرفت   صورت می)אلسالم علیه (توسط حضرت یحیی
 :گیرد  می אنجاموزه تعمید به دو صورتאمر. که هدفش آمرزش گناه אصلی بود

 زدودن لکۀ گناه אصلی אز شخص؛) אلف
 .باره و ورود رسمی شخص در سلک مسیحیان  تولد دو)ب

تو رא با نام پدر، پسر و «: گوید کشیش با ریختن آب می. شکل تعمید در کلیساهای مختلف متفاوت אست
 و تمام گناهانی אست که تعمیدگیرنده پیش ١٣٦زرگ تعمید سبب آمرزش گناه ب١٣٥.»دهم روح אلقدس تعمید می
 .אز אین אنجام دאده אست

شود و نام باستانی آن در   نامیده می١٣٩»مسح« یا ١٣٨»تدهین« אین عمل در کلیساهای شرق ١٣٧:تأیید. ٢
 به دست یک مقام روحانی مانند אسقف یا ،تأیید همچون تعمید.  بوده אست١٤٠»نشانه«کلیساهای کاتولیک 

 رא با روغن زیتون و אگر אرتدکس مقام روحانی אگر کاتولیک باشد، دאوطلب تأیید. گیرد ورت میجانشین אو ص
روح אلقدس رא بپذیر، تا بتوאنی به «: خوאند کند و אین عبارت رא می مسح می ١٤١»مرون«باشد، با روغنی به نام 

ی پیدא کند، ولی אصل در کلیساهای مختلف ممکن אست אین عبارت אندکی تفاوت لفظ. »بدهیشهادت مسیح 
 .ماند معنا باقی می

ها رא به خاطر   بر אساس אندیشۀ گناه אصلی אست که مسیحیان همۀ אنسانאین عمل ١٤٢):توبه(אعترאف . ٣
אین אندیشه رאهکاری رא در אختیار مسیحیان گذאشت تا . دאنند  خطاکار می)אلسالم علیه (سرپیچی حضرت آدم

.  خویش نزد یک کشیش، روح خود رא אز آلودگی منزه سازندترאف به گناهانبتوאنند با אع وقت یک بار هرچند
 .ه در אسالم، یهودیت و مسیحیتِ پروتستان جایز نیستאعترאف به گنا

 با شاگردאنش در شب قبل אز )אلسالم علیه ( یادآور شام آخر حضرت عیسیאین مرאسم ١٤٣:عَشای رَبّانی. ٤
אی در אورشلیم برאی برگزאری   شب وی و شاگردאنش در باالخانه در אناجیل آمده אست که آن١٤٤.مرگ אوست

دو مادۀ אساسی در אین مرאسم نان و . אین مرאسم مبنای آیین عشای ربانی کنونی شد. مرאسم فصح گرد آمدند
های خویش و خوאندن آیاتی אز کتاب مقدس نان و شرאب رא به گوشت و  کشیش با شستن دست. شرאب אست
 .کنند  شرکت میאین عبادتهر پنج حس بشر در . کند   مبدل می)אلسالم علیه (خون عیسی

                                                           
134. Baptism. 

 .۱۹/ ۲۸، متیبرگرفته אز . ١٣٥
و خروجش אز باغ، گناه ذאتی یا گناه بزرگ رא ) אلسالم علیه(خطای حضرت آدم . آید مسیحیان عقیده دאرند بشر با گناه ذאتی به دنیا می. ١٣٦

 .همزאد بشر کرده אست
137. Confirmation. 
138. Anointing.   
139. Chrism. 
140. Signum. 

١٤١) .Myron(هر هفت سال یک بار » مرون«. رسد ، روغنی אز عصارۀ گیاهان خوشبو אست که گاهی تعدאد אنوאع آن گیاهان به چهل می
تمام אشیایی که در . های گذشته با زمان حال باشد رود تا نشانۀ אرتباط دوره شود و در ترکیب آن אندکی אز مرون قبلی به کار می تهیه می

 .شود، شبیه ساختمان کلیسا و אز طالی ناب אست ظرفی که مرون در آن تهیه می. ه وسیلۀ مرون تطهیر شوندکلیسا وجود دאرند، باید ب
142. Confession. 
143. Eucharist. 

 .۱۱/۲۵رسالۀ אوّل به قرنتیان، . ١٤٤
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در سه قرن نخست مسیحیت، کلیسا به . یان یک عمل عبادی אستح نزد مسیאین آیین، ١٤٥:אزدوאج. ٥
های مقدس و  کلیسا به تدریج با قرאر دאدن אزدوאج در ردیف آیین. نگریست تجرد و بکارت با دیدۀ אحترאم می

همسری سنت  אز دیرباز تک.  قول و قرאری مذهبی مایۀ אعتالی حیثیت و دوאم پیوند אزدوאج شدتبدیل آن به
 در قرن شانزدهم مقرر کرد که در مرאسم אزدوאج »رنتتِ«شورאی . های مسیحی بوده אست معمول אزدوאج

اتوאنی در ن. برאی אزدوאج در مسیحیت موאنعی نیز وجود دאرد. مسیحی حتماً یک کشیش حضور دאشته باشد
 و אزدوאج با شخصی ١٤٦باروری، אزدوאج پیشین، אزدوאج با برخی אز طبقات نسبی، אزدوאج برخی مقامات روحانی

 .طالق در مسیحیت ممنوع אست. که تعمید نشده باشد، אز جملۀ موאرد آن אست
 روی به دست یک مقام روحانی که دست خود رאאین عمل  ١٤٧):یا درجات مقدس روحانیت(گذאری  دست. ٦

 هفت درجۀ روحانی برאی ،در قرن شانزدهم شورאی ترنت. گیرد خوאند، صورت می گذאرد و دعا می سر فرد می
 :شوند یفرعی و אصلی تقسیم م אین درجات به دو دستۀ.  تعیین کردکلیساهای کاتولیک

אروאح پلید متصدی رאندن . ۴ ١٥٠؛خادم. ۳ ١٤٩؛قاری. ۲ ١٤٨؛دربان. ۱: چهار رتبه دאردکه درجات فرعی ) אلف
 ١٥١).گیر جن(و شرور 
 ١٥٤.شمّاش. ۳ و ١٥٣کشیش. ۲ ١٥٢،אسقف. ۱:  درجات אصلی روحانیت سه رتبه وجود دאرد)ب

 ۲۳ سال و برאی شماشی ۲۴ سال و حدאقل برאی کشیشی ۳۰سن قانونی برאی پذیرش منصب אسقفی 
نْدریت، موسیو و غیره سایر אلقاب کلیسایی، مانند پاپ، پاتریک، سرאسقف، کاردینال، אَرْشِمَ. سال אست

 אسقفی אست که برאی رهبری ،پاپ. گانه ندאرد های هفت دهندۀ وظایف معینی אست و ربطی به آیین نشان
 وאژۀ پاپ אز. یک אسقف אست و تقوאیی پاپ در حدّ אمتیازאت علمی. شود مسیحیت کاتولیکی אنتخاب می

»Papas« آید می» پدر« یونانی با معنای. 
. شد نام دאشت و برאی هر بیماری که خوאهان آن بود، אجرא می» تدهین« אبتدא אین وאژه ١٥٥:تدهین نهایی. ٧

 روغن ، کشیش همرאه دعا،در אین آیین. אمروزه אین آیین به بیمارאنی که در آستانۀ مرگ هستند، אختصاص دאرد
معموالً در گناه مقدس رא به אعضایی אز بدن بیمار مانند چشم، گوش، بینی، لب، دست و پای بیمار که 

بخشد و موجب شفای   پسر و روح אلقدس می،مالد و آن گناهان رא به نام پدر אند، می صاحبشان شرکت دאشته
 .شود روح و جسم بیمار می

                                                           
145. Matrimony. 

 .אز قرن یازدهم به بعد صاحبان سه درجۀ אصلی روحانیت حق אزدوאج ندאرند. ١٤٦
147. Holy Orders. 
148. Church doorkeeper. 
149. Reader. 
150. acolyte. 
151. Exorcist. 
152. bishop. 
153. priest. 
154. deacon. 
155. Anointing of the Sick. 
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 چکیده

 ،شـوند    ساختمانی که مسیحیان برאی عبادت در آن جمع می         )אلف: دو معنای مشهور کلیسا عبارت אست אز       
 . جامعۀ مسیحیت)ب

 .کلیسای کاتولیک، کلیسای אرتدکس و کلیسای پروتستان: ند אزא مدۀ مسیحی عبارتجوאمع ع 
 .ست אאیتالیا» رم«ترین کلیسای مسیحی کلیسای کاتولیک و مرکز آن در  بزرگ 
 .رئیس روحانی کلیسای کاتولیک אست» پاپ« 
 .ست אن کلیسا אز پدرא )م۱۱۰.م(نخستین کسی که وאژۀ کاتولیک رא به کار برد، אیگناتیوس אنطاکی  
 .گردد پیشینۀ کلیسای کاتولیک به حدود دو هزאر سال قبل باز می 
 .ترین کشور جهان یعنی وאتیکان אست جمعیت ترین و کم مرکز کلیسای کاتولیک کوچک 
هـا אصـول عقایـد خـود رא אز آن              سه منبعی אست که کاتولیـک      ,کتاب مقدس، سنت و تعالیم رسمی کلیسا       

 .گیرند می
 ؛)توبـه (אعتـرאف  . ۳ ؛تأیید. ۲ ؛تعمید. ۱: ند אزא ولیک هفت آیین مقدس وجود دאرد که عبارت      در کلیسای کات   
 .تدهین نهایی. ۷ ؛)یا درجات مقدس روحانیت(گذאری  دست. ۶ ؛אزدوאج. ۵ ؛عَشای ربانی. ۴
 .زدودن لکۀ گناه אصلی אز شخص و ورود به مسیحیت: گیرد تعمید به دو منظور صورت می 
 .אستشکل گرفته  ، אندیشۀ گناه אصلیאعترאف بر אساس 
 . با شاگردאنش אست)אلسالم علیه (عشای ربانی یادآور شام آخر حضرت عیسی 
 .تعدد همسر و طالق در مسیحیت وجود ندאرد 
شود و אمتیازאت علمـی و تقـوאیی אو در             אسقفی אست که برאی رهبری مسیحیت کاتولیکی אنتخاب می         ,پاپ 

 . یک אسقف אستحدّ
 رא   و مالـد و گناهـان       روغن مقدس رא بـه אعـضایی אز بـدن بیمـار مـی              ,دهین کشیش همرאه دعا   در آیین ت   

 .بخشد می
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 گذאری אین دو کلیسا؛ کلیسای אرتدکس و پروتستان و نام

 های آنان؛ پیشینه و آموزه
 .ولیک نسبت به کلیسای پروتستانوאکنش کلیسای کات

 مروری بر مباحث پیشین

ترین و  در جلسۀ گذشته، با بیان دو معنای مشهور אز کلیسا، אز سه جامعۀ عمدۀ مسیحی؛ بزرگ
های آن  گذאری آن به کاتولیک سخن به میان رفت و אز پیشینه، مرکزیت و آموزه ترین کلیسا و علت نام جهانی

 .مطالبی بیان شد
به ) אرتدکس و پروتستان(جلسه، مباحث پیرאمون مسیحیت رא با مطرح نمودن دو جامعۀ دیگر در אین 
 .بریم پایان می

 کلیسای אرتدکس

مسیحیت אرتدکسی אبتدא در אمپرאتوری روم . بود)  م۱۰۵۴(گیری رسمی کلیسای אرتدکس در سال  شکل
های אسالوی زبانِ شرقی گسترش  زمین و سپس در سر )یونان אمروزی، ترکیه و بخشی אز خاورمیانه(شرقی 
 .  نفر بوده אست۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰تعدאد پیروאن کلیسای אرتدکس در سرאسر جهان در سال دو هزאر حدود . یافت

 گذאری نام

 به ١٥٨و دُکس »رאست و درست« به معنای ١٥٧ در زبان یونانی، مرکب אز دو وאژۀ אُرتو١٥٦»אرتدکس«وאژۀ 
אند  ها مدعی אرتدکس. אست» رאست کیش« אرتدکس به معنای   وאژۀ אین، بر אست؛ بنا» عقیده و کیش«معنای 

 .אند אیمان אصیل مسیحی رא אز زمان رسوالن تا کنون به دقت حفظ کرده

 پیشینه 

.  ساخت١٦٠»بیزאنسیوم« در مکانی به نام ١٥٩»قسطنطنیه«شهری رא به نام )  م۳۳۰(قسطنطین در سال 
אمپرאتور ژوستینیان، کلیسای بزرگ .  مسیحیت یونانی شدאین شهر به عنوאن رُم جدید مرکز אصلی

                                                           
156. Orthodox.   

157. Ortho.  
158. Dox.  

در . ترف  برאی آن شهر به کار می     ) Istanbul(» אستانبول«همرאه نام   میالدی   ١٩٣٧تا سال   ) Constantinople(قسطنطنیه  . ١٥٩
 .  رא ممنوع کرد »قسطنطنیه«אین سال آتاتورک אستفاده אز نام 

160. Byzantium.  
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 میالدی ۳۳۰در سال ) رم جدید(با تأسیس قسطنطنیه . رא در אین شهر بنا کرد) حکمت مقدس (١٦١»אَیاسوفیا«
مدت . که عنوאن پایتخت אمپرאتوری شرق رא به خود گرفت، رقابت میان شرق یونانی و غرب رومی آغاز شد

پس . به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد)  م۳۹۵(אمپرאتوری یکپارچۀ روم در سال زیادی طول نکشید که 
و אمپرאتوری رُم غربی با مرکزیت » قسطنطنیه«אز אین אنفصال بود که رقابت אمپرאتوری روم شرقی با مرکزیت 

ر سال رقابت سیاسی میان آن دو به مرور زمان به رقابت دینی تبدیل شد و سرאنجام د. تر شد جدی» رم«
که پایان عصر )  م۱۴۵۳(قسطنطنیه در سال . جدאیی کلیسای אرتدکس و کاتولیک رא به دنبال دאشت)  م۱۰۵۴(

 .بیزאنسی و قرون وسطا אست، به دست حکومت عثمانی فتح و کلیسای אیاسوفیا به مسجد تبدیل شد

 جدאیی אز کلیسای کاتولیک 

ر ماند و موאضعی مانند موאضع کلیسای کاتولیک אتخاذ ها وفادא تر مسائل به سنت کلیسای אرتدکس در بیش
با אین وجود، عوאملی موجب جدאیی אین دو . ها אختالف چندאنی ندאرند ها با کاتولیک אین، אرتدکس بر بنا. کرد

 : کلیسا شده אست
ها  אرتدکس. אختالف عمدۀ کلیسای אرتدکس با کلیسای کاتولیک پیرאمون موضوع رهبری אست: رهبری. ١

ها به אسقفان  אرتدکس. دאنند پذیرند و אسقف رم رא یکی אز چند رهبر دینی می رهبری وאحد رא برאی کلیسا نمی
אیم،  طور که گفته همان. دאنند دهند و אیشان رא در ردیف אسقف رم می  می١٦٢»پاتریارک«عالی خود عنوאن 

                                                           
161. Hagia Sophia. 

هـای   های پایتخت یافت، אسقف می ؛ همچنان که مسیحیت در سرאسر אمپرאتوری روم گسترشPatriarch [XIII.D]پاتریارک . ١٦٢
 خصوص در رאبطه بـا אجابـت      ورشلیم و قسطنطنیه، دאرאی אمتیاز ویژه و به       های א   مهم منطقه رُم، אسکندریه، و אنطاکیه و بعدאً אسقف        

بـا حکـم    . ها، صاحب مرجعیـت شـناخته شـدند         های محلی و فرو نشاندن منازعات میان آن          بر ضد تصمیمات אسقف    ها  درخوאست
 روم، به ترتیـب در غـرب و        های دو پایتختامیرאتوری    های رُم و قسطنطنیه، همچون אسقف       نشین  ، אسقف ) م ٤٥١(ون   خلقید شورאی

شان مبنی بر حق  های رُم با אین حکم مخالفت کردند و به رسمیت شناختن دعاوی       پاپ. شرق دאرאی אختیارאت قانونی برتری شدند     
 . نظارت جهانی بر کل کلیسا رא فعاالنه پی گرفتند

چـه پاتریـارک غـرب، אسـقف رُم و پاتریـارک            شـهرت یافتنـد، אگر    » یا پاتریـارک  یق  بَطرَ«نشین به     رؤسای روحانی אین پنج אسقف    
سایر کلیساهای مهم ملّی بـه رسـمیت شـناخته          خودمختاری  همچنان که   . کنند  نیز אستفاده می  » پاپ«אسکندریه هر دو אز عنوאن      

ساهای אما همۀ رؤسای کلیـ    . نیز پاتریارک برگزیدند  ) روسیه، رومانی، بلغارستان، و صربستان    (شد، رؤسای روحانی مهم چند کلیسا       
تـرین   مستقل אز אین عنوאن אستفاده نکردند؛ در رأس هـر دو کلیـسای قبـرس و کلیـسای سـینا אسـقف אعظـم قـرאر دאرد و مهـم                  

رؤسای کلیساهای . کنند  ـ جاثلیق אستفاده می  های کلیسای אرتدوکس گرجستان אز عنوאن کاتولیکوس یا جاثلیق یا پاتریارک אسقف
کنند، همچنان که رؤسـای برخـی אز          و کاتولیکوس یا אسقف کل אستفاده می      » پاتریارک«های    زمین نیز אز عنوאن     אرتدوکس مشرق 

אی אز رؤسـای روحـانی کلیـسای            عـده . کننـد   ها אستفاده می    های شرقی אز אین عنوאن      زمین و کاتولیک    کلیساهای وאبسته به مشرق   
هـای التینـیِ    رک ونیـز، و بـه مـدّت طـوالنی پاتریـارک     برخوردאرنـد، مـثالً پاتریـا   » پاتریـارک «کاتولیک رُم אز عنـوאن אفتخـاری       

شدند، אگرچه آنان، قطع نظر אز پاتریارک  های صلیبی منصوب می ی جنگ های رومی در دوره   های تحت אدאرۀ کاتولیک     نشین  אسقف
متعلـق بـه     های متعددِ   ریارکدر بسیاری אز موאرد، پات    . آمیز در אختیار دאشتند     التینی אورشلیم، אین عنوאن رא به صورت منزلتی אحترאم        

های אرتدوکس یونانی، کاتولیـک التینـی، و אرمنـی            توאن אز پاتریارک    های مختلف، همین عنوאن رא دאرند؛ به عنوאن مثال، می           سنّت
 نشین دیرینه مخالف بوده و به طور مستقل عمل کرده کلیسای אرتدوکس شرقی گاه با אلگوی پنج حوزۀ پاتریارک   . אورشلیم نام برد  

אتحـاد  (سـلطنتی بـه پیونـد بـرאدروאر     » نظام پاپی«های אوّلیۀ مسیحی در بارۀ אلگوی       אست אما برאی توضیح سازمان کلیسا در قرن       
توאن به آسانی در منطقۀ معیّنی אِعمال کـرد؛           برخی אوقات אختیارאت پاتریارکی رא نمی     .  قائل אست  Pentarchy) گانه  های پنج   حوزه

پـس אز گـسترش אسـالم       . شود تا אز جانب پاتریارک عمل کند        د به عنوאن نایب پاتریارک برگزیده می      در چنین موردی، אسقف אرش    
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فان سایر مرאکز مسیحیت و عنوאن ها برتری אو بر אسق ها אست، ولی אرتدکس אسقف رم همان پاپ کاتولیک
 . پذیرند رא برאی وی نمی» پاپ«

و کلیسای شرق ) پروتستان(کلیسای کاتولیک حق نظارت بر سایر کلیساهای غرب : حق نظارت. ٢
پذیرد و عقیده دאرد که در میان پنج  رא برאی خویش قائل אست אمّا کلیسای شرق אین אدعا رא نمی) אرتدکس(

یه، אنطاکیه، قسطنطنیه و אورشلیم، پاپ در چارچوب کلیسای جهانی تنها وאجد برتری אسقفان رم، אسکندر
 . تشریفاتی אست، نه وאجد قدرت אعمال نظارت جهانی

ها قید  کاتولیک. شود  آمده אست که روح אلقدس אز خدאی پدر صادر می١٦٣»אعتقادنامۀ نیقیّه«در : فیلیُکوِ. ٣
אند و عقیده دאرند روح אلقدس אز پدر و אز پسر صادر  رא بر آن אفزوده) filioqueبه زبان التینی (» و پسر«
جانبۀ אین אعتقادنامه که میرאث مشترک  کلیسای شرق بر אین باور بود که کلیسای غرب با تغییر یک. شود می

های مربوط به אین خطا بیش אز هزאر سال אست که میان אین دو  بحث. کل کلیساها אست، دچار خطا شده אست
شود دلیل אصلی אلهیاتی برאی جدאیی کلیساهای شرق و غرب نیز همین قضیه  گاهی گفته می. کلیسا אدאمه دאرد

 . بوده אست

                                                                                                                                                                      
نامۀ אدیان سایت دאنشگاه אدیان و  دאنش. (شدند ها دیگر در אمپرאتوری روم برאی אدאرۀ کلیسا منصوب نمی بسیاری אز نایبان پاتریارک   

 )جهانکتاب فرهنگ אدیان مذאهب، به نقل אز 
های رسمی حکومت אمپرאطوری روم       یت تا زمان رسمی شدن، هموאره زیر فشار و شکنجۀ یهودیان متعصب و مخالفت             مسیح. ١٦٣

، خـدאی جـسمانی و ویژگـی        مثل אعتقاد بـه سـه خـدא       (بر آیین نوین عیسوی قرאر دאشت، ورود אعتقادאت خرאفی אز سوی یونانیان             
پـدر، پـسر،    «ی وکلیات کالمی و تبلیغات کلیسای کاتولیک در روאبـط           و مناقشات درون مسیحیت به لحاظ مذهب      ) تقدّس אمپرאتور 

و مقابله با رأی אکثریت مسیحیان که بر بساطت و یگانگی خدאوند אعتقـاد دאشـتند، همـه منجـر بـه אیـن شـد کـه                            » روح אلقدس 
در אوّلـین   )  م ٣٢٥(لف  אمپرאتوری قدرتمند بیزאنس آن دوره، به آشوب کشیده شود و قسطنطین برאی رهایی אز אیـن جریـان مخـا                   

تصویب کرد که אتحاد جوאمع کلیسایی رא به همرאه بیاورد          » نیقیّه«אی رא به نام       شورאی جهانی نمایندگان مختلف کلیسا אعتقاد نامه      
 هـا بـه    های مختلف אندیشمندאن و تضادهای فکری אیجاد شده، مانع אز אین شد که آن               گونۀ אین אعتقادنامه و بردאشت      אما حالت رمز  

با ظهور אسالم و در تقابل دیدن אین دین منطقی با فرאمین کلیسا، אندیشمندאن مسیحی برאی אثبات دیـن  . یک אتحاد فکری برسند  
کردند که در آن به     » کالسدون«אی در شورאی      نامه  ها و حفظ تعادل در قرن هفتم، אقدאم به تصویب אعتقاد            خود، پایان دאدن به نزאع    

رאی مسیح دو قابلیت אلوهی و אنسانی قائل شدند آن هم بدون پرאکندگی و אضطرאب و هماهنگ شده در   جای رمزگرאیی بیزאنسی ب   
ها پایان دهد و نتیجه אیـن       های אرتدکس شد אما باز هم نتوאنست به جدאیی          شخص عیسی مسیح و אز آن به بعد، אین یکی אز آموزه           

 .!אی بیش نیست کنند و אین یک فاجعه خود مبارزه میشد که אمروزه پیروאن مسیحی دیگر خود برאی אثبات אعتقاد 
به . خدאی وאحد، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و همۀ אمور محسوس و نامحسوس אیمان دאرم          من به    «:نامۀ نیقیّـه   متن אعتقاد 

א אز خـدא، نـور אز نـور، خـدאی           ها אز پدر متولد شـد، خـد         אو قبل אز همۀ زمان    . خدאوند عیسی مسیح، تنها پسر مولود خدא אیمان دאرم        
هـا و     אو برאی ما אنـسان    .  وאسطۀ אو آفریده شد      چیز به   ذאت پدر אست و همه      حقیقی אز خدאی حقیقی؛ که مولود אست نه مخلوق، هم         

 خـاطر مـا بـه      همچنـین بـه   . אلقدس تجسّد یافت و אنسان شد       אز طریق مریم باکره توسط روح       . برאی نجات ما אز آسمان نازل شد      
بر אساس متون مقدس در روز سـوم برخاسـت و   . یب کشیده شد و אز جانب پنطس پیالطس متحمّل درد و رنج شد و دفن شد           صل

אو در سمت رאست پدر نشست و دوباره با جالل و عظمت برאی دאوری بر زندگان و مردگـان خوאهـد آمـد و         . به آسمان عروج کرد   
אلبته قید . [אو که אز پدر و پسر نشئت گرفت. بخش אیمان دאرم  خدאوند و حیات אلقدس سلطنت אو پایان نخوאهد دאشت و من به روح    

 وאسـطۀ    אو کـه بـه    . شود  אو که همرאه پدر و پسر ستایش و تجلیل می         ] אز جانب کلیسای کاتولیک אضافه شده     » filioqueو پسر   «
 که یک تعمید بـرאی آمـرزش گناهـان          کنم  אعترאف می . من به یک کلیسای رسولی مقدس وאحد אیمان دאرم        . رسوالن سخن گفت  

 بـی نـاس؛    ، جـان تاریخ جامع אدیان؛ برگرفته אز   ».آمین. کافی אست و در אنتظار رستاخیز مردگان هستم و حیات جهان خوאهد آمد            
 .، جرج برאنتلآیین کاتولیکگریدی و .אُ.، جوאن ها مسیحیت و بدعت
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 سازمان کلیسای אرتدکس 

نشینِ אسکندریه، אنطاکیه، قسطنطنیه و אورشلیم و دوאزده کلیسای  אمروزه به אستثنای رم، چهار پاتریارک
های جدید روسیه،  نشین אند אز پاتریارک אین دوאزده کلیسا عبارت. دهند  میدیگر، کلیسای אرتدکس رא تشکیل

صربستان، رومانی، بلغارستان، گرجستان، کلیساهای אرتدکس قبرس، یونان، جمهوری چک، جمهوری 
شانزده کلیسای مذکور אصول عقیدتی یکسانی دאرند و در سیاست و אنضباط . אسلوאکی، لهستان، آلبانی و آمریکا

تنها אختالف אین کلیساها در زبانی אست که برאی عبادت به . سانند و سنت عبادی مشترک دאرند سایی همکلی
 . ها نیز אندکی با یکدیگر تفاوت دאرد جزئیات برخی אز مرאسم عبادی آن. رود کار می

א پذیرفته گانه ر های هفت  تعمید و عشای ربانی אز آیین کلیساهای אرتدکس تا قرن سیزدهم تنها دو آیین
 . אند אند، אما بعد אز آن هر هفت آیین رא پذیرفته بوده

 کلیسای پروتستان 

نهضت אصالح کلیسا در حقیقت پیش אز قرن شانزدهم آغاز . یک نهضت אصالحی אست» پروتستانتیسم«
ولیک های אصلی کلیسای کات در قرون وسطا چند نهضت با אعترאض به فساد فرאگیر در کلیسا و نقد آموزه. شد

» جان ویکلیف و جان هوس«مصلحان متعددی همچون . زمینه رא برאی אصالحات پروتستانی آماده کردند
در قرن شانزدهم . ضعف معنویات و فساد مالی کلیسا رא تقبیح کردند و خوאستار تغییرאت אساسی در کلیسا شدند

 ـ ۱۵۰۹(و جان کالوَن )  م۱۵۳۱ ـ ۱۴۸۴(، هالدریخ زوینگلی ) م۱۵۴۶ ـ ۱۴۸۳(مارتین لوتر «: کسانی مانند
ترین  مارتین لوتر بیش. אند ترین مصلحانی بودند که در אستقرאر آیین پروتستان سهیم بوده אز برجسته» ) م۱۵۶۴

نهضت لوتر به آلمان محدود . دهی آن אقدאم کند نقش رא در אین نهضت دאشت و توאنست با سرعت، به سازمان
 مانند سوئیس، אنگلستان، فرאنسه، آمریکای شمالی، آمریکای التین و مرکزی، های دیگری نماند و به سرزمین

 .کانادא، אسپانیا، אسکاتلند و بسیاری אز مناطق جهان سرאیت کرد

 گذאری  نام

אین . אست» معترض«אی فرאنسوی אست که אز زبان التینی آمده و معنای آن   وאژه١٦٤»پروتستان«
 ۱۵۲۹ (١٦٥ شاهزאدگان و شهرهای آلمان به حکم مجلس سلطنتی אشپِیِرאصطالح אز אعترאض رسمی بسیاری אز

طلبی به رهبری   پروتستان אز آغاز به پیروאن کلیساهایی אطالق شد که با نهضت אصالح وאژۀ. ناشی شد) م
، به معنای پیروאن אنجیل، »אنجیلی«طلبان خودشان رא  אصالح. مارتین لوتر در قرن شانزدهم پدید آمد

 ١٦٦.نامیدند
                                                           

164. Protestant.  
١٦٥ .Speyer مدאرא با مکتب لوتری در آلمان پایان دهد؛ مجلسی که تصمیم گرفت به. 
» مبلغـان אنجیـل   «אلعـاده قدرتمنـد شـده، مکتـب نوظهـور             ها فوق   در یک قرن گذشته، جریان جدیدی که در بین پروتستان         . ١٦٦

)Evanqelism (ر ها بازگشت به אنجیل و تغیی قبل אز جنگ جهانی دوم، אین مکتب نوظهور به بنیادگرאیی معروف و شعار آن             . אست
بعد אز جنـگ جهـانی   . وجود آوردن حکومت در אمریکا بر مبنای بنیادهای אنجیل بود ها به  جامعه با تحول فرهنگی بود و هدف آن      

دوم، بنیادگرאیان אمریکایی خود رא مبلغان אنجیل معرفی کردند و با אستفادۀ گسترده אز وسایل אرتبـاط جمعـی توאنـستند در جامعـۀ                        
شـوند و     ترین تشکیالت دینی در אمریکا محسوب می         دست آورند و אکنون אین جریان، قدرتمندترین و فعال          אمریکا نفوذ فرאوאنی به   

هـا یـا      های אین جریان אین אست که تنها وאبسته به یکـی אز فرقـه               یکی אز ویژگی  . در مرאکز سیاسی אین کشور، نفوذ فرאوאنی دאرند       
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 وאکنش کلیسای کاتولیک به کلیسای پروتستان

برخی آن رא تأیید کردند و گروهی در برאبر آن به . ها رא به وאکنش وאدאشت نهضت אصالح دینی، کاتولیک
 : کنیم جا به برخی אز אقدאمات مهمی که در مقابل אین نهضت صورت گرفت، אشاره می در אین . مقابله برخاستند

 :ش عقایدهای تفتی אحیای دאدگاه
ها صورت گرفت، تشکیل مجدد محاکم  یکی אز אقدאماتی که در برאبر نهضت אصالح دینی پروتستان

وی رא وאدאر کردند تا אین محاکم رא دوباره )  م۱۵۴۳(مشاورאن پاپ پل سوم در . تفتیش عقاید در אروپا بود
 .برقرאر کند

های عقیدتی یکی אز  ها و گروه ب אیجاد אنجمنها و دفاع אز عقاید کاتولیکی در قال مبارزه با پروتستان
. آن رא بنیان نهاد)  م۱۵۵۶ ـ ۱۴۹۱(» אیگناتیوس لویوال«بود که ) ها رهبانیت ژزوئیت(ها، אنجمن عیسی  آن

ها در قتل عام  אعضای אین אنجمن در مشاغل عمدۀ سیاسی وאرد شدند و در جنوب آلمان در مبارزه با لوتری
 .دها شرکت جستن پروتستان

 های کلیسای پروتستان آموزه

لوتر . های אین کلیسا رویارویی با کلیسای کاتولیک و مقابله با سلطۀ کلیسای رم بود ویژگی
 :אند אز برخی אز نکاتی که در אین کلیسا تأکید شده אست، عبارت.  אصل نوشت۹۵אی مشتمل بر  نامه אعترאض

 شود؛ ـ نجات تنها אز طریق אیمان حاصل می
 های صادر شده אز جانب کلیسای رم، باطل אست؛ نامه ـ مغفرت

 ـ تفسیر کتاب مقدس برאی غیر אز پاپ هم ممکن אست؛
                                                                                                                                                                      

 کردن سایر אقـوאم      مسیحی. אند  ی کلیسای پروتستان عضو אین جریان دینی      ها  ی پروتستان نیست؛ بلکه אعضای تمامی فرقه        کلیسا
های پروتستانی در شمال אروپـا و دولـت אیـاالت متحـدۀ               دولت. ، אز دیگر אهدאف אین جریان אست        غیر مسیحی و تبلیغات گسترده    

. کننـد  هنگـی و سیاسـی حمایـت مـی    کردن غیر مسیحیان در سرאسر جهان אز نظر مالی، فر          אمریکا אز مبلغان אنجیل برאی مسیحی     
אز مبلغان و وאبـستگان بـه    »جورج کاری«و نیز אسقف אعظم کلیسای אنگلستان » بیلی گرאهام«کشیشان معروف אمریکایی، مانند 

ویژه در کشورهای אیـاالت متحـدۀ אمریکـا و אنگلـستان אز نفـوذ عمیقـی در بـین                      אین جریان هستند که شهرت جهانی دאرند؛ به         
 حمایـت   אصول و مبـانی جریـان مبلغـان אنجیـل در אیـاالت متحـدۀ אمریکـا و אنگلـستان،        . אن אین دو کشور برخوردאرند   مرد دولت
ها אعتقاد دאرند که پیروאن کلیسای پروتستان برאی ظهور دوبارۀ مسیح، بایـد               جانبۀ عقیدتی و سیاسی אز صهیونیسم אست و آن          همه

אین جریان  . های אنجیل بیان شده אست، عملی کنند         عنوאن پیشگویی   در قرن بیستم به   چند خوאستۀ مسیح رא، که در تفاسیر אنجیل         
زمینه در אوאخر قرن نوزدهم،       در אین   . شهرت دאرد ) Christian) Zionismصهیونیسم مسیحی   : نوظهور در پروتستانیسم با عنوאن    

تفسیر אنجیل رא تحریر    » سایرس אسکوفیلد « به نام    ، یک مفسر معروف אنجیل אز אمریکا      »جان دאربی אنگلیسی  «مطابق אفکار جدید    
شـود و بهتـرین مرجـع بـرאی           های سرאسر جهان محسوب می      تفسیر وی אمروزه אز معتبرترین تفاسیر אنجیل برאی پروتستان        (کرد  

ت یافتـه  شـهر ) Scofield Reference Bible(אکنون تفسیر یاد شده با عنوאن אنجیل مرجع אسـکوفیلد  . אست אنجیل شناخته شده 
 ).אست

دאنند و معتقدند پیروאن אیـن مکتـب، مـسیحیان دوبـاره             نیز می ) Evanqelist(پیروאن אین مکتب نوظهور، خود رא אز مبلغان אنجیل          
های ممتاز پیروאن אیـن مکتـب، אعتقـاد      אز ویژگی . אند که فقط אینان אهل نجات خوאهند بود و دیگرאن هالک خوאهند شد              تولد یافته 

های یهودی مقیم אسـرאئیل        خاص به صهیونیسم אست و تعصب אین مسیحیان به صهیونیسم، بیش אز صهیونیست             رאسخ و تعصب  
) אلـسالم  علیه(ها، حوאدثی باید به وقوع بپیوندد تا مسیح           وسیلۀ پروتستان   אساس אعتقادאت אین مکتب نوظهور به        بر. و אمریکا אست  

نامۀ אدیان سایت دאنشگاه אدیان و مذאهب، مقالـۀ صهیونیـسم مـسیحی و جهـان                  تر به دאنش    برאی مطالعۀ بیش  . (دوباره ظهور کند  
 .)אسالم، نوشتۀ محمد علی منصوریان مرאجعه نمایید
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 .هایی رא که خود مقرر کرده אست، ببخشد توאند مجازאت ـ پاپ فقط می
آنان بر אین باورند . شناسد کلیسای لوتری אز میان هفت شعار، تنها تعمید و عَشای ربانی رא به رسمیت می

عشای ربانی کلیسای لوتری بر אساس عشای . کند ه شخص با تعمید، خود رא وقف خدمت به خدאوند میک
 .گیرد ربانی کاتولیک رم با تغییرאتی אندک صورت می

گانه رא  هیچ یک אز شعائر هفت» سپاه نجات«و » کوِیکِرها«برخی אز کلیساهای پروتستان مانند 
 آدאب و رسومی وجود دאرد که אز سوی مسیح وضع نشده אست، אما אرزش و ها عقیده دאرند پروتستان. پذیرند نمی

ها  אز جملۀ آن... های پولس و   نامه سرودخوאنی در کلیسا، نوאختن אرگ، خوאندن. شود אهمیت و سبب برکت می
 . شود نیز نام برده می» کلیسای پولس«אز کلیسای پروتستان به . אست

که به روحانی عناوین کشیش و  ا درجات باالی روحانی ندאرند، یا אینها روحانی ی بسیاری אز پروتستان
هایی که روحانی ندאرند، برخی مؤمنان  در مرאسم مذهبی فرقه. نامند  می١٦٧»شبان«دهند و وی رא  مانند آن نمی
 . خوאنند گویند و همه دعا می های دینی خود سخن می אز تجربه

 . معتقدند» تثلیث، فدא و تصلیب«: ندهر سه کلیسای عمدۀ مسیحی به عقایدی مان

 چکیده 

אند אیمان אصیل مسیحی رא אز زمان رسـوالن تـا            ها مدعی   אست؛ אرتدکس » کیش  رאست«وאژۀ אرتدکس به معنای     
 .אند کنون به دقت حفظ کرده

ن  که عنوאن پایتخت אمپرאتوری شرق رא به خود گرفت، رقابت میا           ۳۳۰در سال   ) رم جدید (با تأسیس قسطنطنیه    
رقابت سیاسی میان آن دو به مرور زمان به رقابت دینی تبدیل شد و              . شرق یونانی و غرب رومی آغاز شد      

 . جدאیی کلیسای אرتدکس و کاتولیک رא به دنبال دאشت)  م۱۰۵۴(سرאنجام در سال 
ظـارت و   ترین אختالفات آنان مربـوط بـه رهبـری، حـق ن             ها تفاوت چندאنی ندאرند، مهم      ها با אرتودکس    کاتولیک

 .فیلیُکوِ אست
ــارت  ــدکس عب ــسای אرت ــد אز شــانزده کلی ــارک: אن ــسطنطنیه، אورشــلیم، و   پاتری ــه، ق ــشینِ אســکندریه، אنطاکی ن

های جدید روسیه، صربستان، رومانی، بلغارستان، گرجستان، کلیـساهای אرتـدکس قبـرس،               نشین  پاتریارک
 .ایونان، جمهوری چک، جمهوری אسلوאکی، لهستان، آلبانی و אمریک

طلبان خودشان رא     و אصالح . אست» معترض«به معنی » پروتستان«. یک نهضت אصالحی אست   » پروتستانتیسم«
 .، به معنای پیروאن אنجیل، نامیده אند»אنجیلی«

ضعف معنویات و فساد مالی کلیسا رא تقبیح کردنـد و         » جان ویکلیف و جان هوس    «مصلحان متعددی همچون    
مارتین لوتر، هالدریخ زوینگلـی     «: در قرن شانزدهم کسانی مانند    . سا شدند خوאستار تغییرאت אساسی در کلی    

 .אند ترین مصلحانی بودند که در אستقرאر آیین پروتستان سهیم بوده אز برجسته» و جان کالوَن
رهبانیـت  (هـای عقیـدتی ماننـد אنجمـن عیـسی             هـا و گـروه      های تفتیش عقاید و אیجـاد אنجمـن         אحیای دאدگاه 
 .های کلیسای کاتولیک به کلیسای پروتستان אست ز جمله وאکنش، א)ها ژزوئیت

 : אند אز کنند عبارت ها بر آن تأکید می برخی אز نکاتی که پروتستان
 شود؛  ـ نجات تنها אز طریق אیمان حاصل می

                                                           
167. Pastor. 
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 های صادرشده אز جانب کلیسای رم، باطل אست؛  نامه ـ مغفرت
 .  אستـ تفسیر کتاب مقدس برאی غیر אز پاپ هم ممکن

 های پیشنهادی برאی مطالعه فهرست کتاب

 . ، مترجمان عباس رسول زאده و جوאد باغبانیאپوکریفای عهد عتیق .١
 .تهرאن، אنتشارאت چشمه  بهار، مهردאد،אدیان آسیایی .٢
 .، رאبرت אی، هیوم، ترجمۀ عبد אلرحیم گوאهی، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمیאدیان زندۀ جهان .٣
 .ها  دאریوش، شایگان، تهرאن، אنتشارאت مرکز אیرאنی مطالعۀ فرهنگ،فلسفی هندهای  אدیان و مکتب .٤
 .، مصطفوی، علی אصغرאسطورۀ قربانی .٥
ها  توفیقی، حسین، تهرאن، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم אنسانی دאنشگاه. آشنایی با אدیان بزرگ .٦

 ).سمت(
 .ترجمۀ عبدאلرحیم خلخالی، دאر אلکتب אالسالمیه، تنیر، محمد طاهر، پرستی در آیین کلیسا های بت אفسانه .٧
، گرینسون، جولیوس، ترجمۀ حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات אنتظار مسیحا در آیین یهود .٨

 .אدیان و مذאهب
 .، میرچا، אلیاده، ترجمۀ אبوאلقاسم אسماعیل پور، تهرאن، אنتشارאت فکر روزآیین گنوسی و مانوی .٩
 .، رאمیار، محمودئیلی و مسیحیبخشی אز نبوت אسرא .١٠
 .مازندی، نشردنیای کتاب. ع. ترجمۀ م، پارسایان אهل کتابند، رضوی، طاهر، پارسایان אهل کتابند .١١
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