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 پيشگفتار
مقدس  ايد که نام کشور ايران مرتباً در کتاب آيا متوجه شده 

کورش؛ : مسيحيان ذکر شده است؟ چهار پادشاه اول پارس
مقدس  داريوش، خشاريارشا، و اردشير بارها نامشان در کتاب

هايی است که خدا  ايران يکی از اولين مليت. استذکر شده 
 .انجام برساند برگزيد تا اراده مقدس خود را به

مقدس به عنوان پارس شناخته شده،  ايران، که در کتاب 
مقدس مانند استر ملکه و  های معروف کتاب سرزمين شخصيت

فرمايد که اين ملت  مقدس مي همچنين، کتاب! باشد دانيال مي
بنيانگذاری شد تا قوم يهود را از اسارت بابل رهايی  بوسيله خدا

پادشاهی که اجازه داد يهوديان به اورشليم باز گردند، . دهد
او از پادشاهان حکومت سلطنتی پارس بود، . کورش کبير بود

 150در حقيقت نام و زندگی و کارهای او توسط اشعياء نبی
 .سال قبل از اينکه بدنيا بيايد پيشگويی شده بود

نام ) عنوان تورات معروف است که عموماً به(عهد عتيق  
نمايد از جمله داريوش پادشاه  پادشاهان ديگر پارس را ذکر مي

استر ملکه و . که با انبيايی چون حجی و زکريا همزمان بود
کردند که  شوهرش خشايارشا بر کشور ايران حکومت مي
. تداد داشتوسعت قلمرو آن از هندوستان تا حبشه در آفريقا ام

اردشير پادشاه بود که به نحميا اجازه داد که به اورشليم باز 
ايرانيها اين اشخاص را نه . گردد و ديوارهای شهر را بنا کند

های کتاب مقدس ميشناسند بلکه بخشی  عنوان شخصيت  فقط به
دانيال، استر، عزرا، و نحميا . دانند از تاريخ کشور خود مي
عنوان شهروندان خدا ترس در  که به اشخاص عالی قدری بودند

نام ايرانيها مجدداً در عهد . امپراطوری ايران زندگی کردند
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. ذکر گرديده) معروف است“ انجيل”که عموماً با نام (جديد 
ايرانيان در ايام عيد پنطکاست که چهل روز بعد از صعود 

. شد در اورشليم حاضر بودند مسيح به آسمان جشن گرفته مي
ظه پطرس را که پر از روح بود شنيدند، از گناهان آنان موع

عنوان مسيحاي موعود خود  خود توبه نموده، عيسی مسيح را به
تاريخ کليسا نقش ايرانيان را در اشاعه پيام انجيل در . پذيرفتند

يک مسيونر ايرانی بنام آلوپن . کند سراسر آسيا تائيد مي
)Alopen(  بعد از ميالد به کشور چين رفت تا  635در سال

بعلت . خبر خوش نجات بوسيله عيسی مسيح را اعالن کند
فعاليت او در قسمت مرکزی چين يک کليسای قوی بوجود آمد 

 .که چند صد سال ادامه داشت
 1978تا  1962من اين افتحار را داشتم که طی سالهای  

ه اکنون اسم ک(همراه با ديگر همکارانم در ميسيون بين المللی 
کار ما . در ايران خدمت کنم) باشد مي ”Christar“آن کريستار 

دار کار  همچنين عهده. بشارت، شاگردسازی و تاسيس کليسا بود
در . نگاری دروس کتاب مقدس به زبان فارسی بوديم نامه

 Tehranمشارکت انگليسی زبان تحت عنوان  1963سالهای 
Bible Church  بردند،  ايران بسر ميجهت خارجيانی که در

از . اينجانب چندين سال کشيش آن کليسا بودم. تاسيس يافت
دانند كه اين  آنجايي که اکثر مسيحيان خارجی در ايران، نمي

مقدس مذكور آمده،  كشور همان مملكت پارس است که در کتاب
ماه بطور مخصوص در کالس درس  3لذا من بمدت 

تعليم “ مقدس و کتاب ايران”مقدس، دروسی تحت عنوان  کتاب
عاقبت از من خواسته شد که آنچه را تعليم داده ام . دادم

جزوه  1974بصورت جزوه در بياورم، بدين ترتيب در سال 
 .پا به عرصه وجود نهاد“ مقدس ايران و کتاب”
خواهم به دوستان ايرانی مسيحی خود خاطر نشان کنم  مي 

ايران بوجود  ای در مردم که خدا دارد تشنگی روحانی تازه
اميدوارم مطالعه اين کتاب شناخت شما را افزايش دهد . آورد مي

تا بدانيد كه چگونه خدا ايرانيان را در گذشته مورد استفاده قرار 
برد و تشويقتان نمايد تا  كار مي داده و امروز نيز ايشان را به

انجام خواهد  برای آنچه که خدا در آينده نزديک در ميان آنان به
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. توانيد بخشی از کار خدا باشيد شما هم مي. نيد دعا كنيدرسا
اميدواريم درک شما از اين حقايق اين غيرت را در شما بوجود 

های مختلف  طريق بياورد تا برای ديگر ايرانيان دعا کنيد و به
آرزوی من اين است که عده . در خدمت به ايشان سهيم شويد

بخوانند و درک زيادی از مسيحيان ايرانی اين کتاب را 
تری از کار خدا در ميان ملت خود و در زندگی اشخاصی  عميق

دعای من برای آنها اين است که . مانند استر و دانيال کسب کنند
تنها اين نسل از . آرزو کنند شبيه استر و دانيال گردند

زبان است که کليد اين را در دست دارد تا  ايمانداران فارسی
ميليون ايرانی  67يسی مسيح را به خبر خوش نجات بوسيله ع

 .ميليون ايرانِی پراکنده در سرتاسر جهان برسانند 4در ايران و 
خواهيم اين را به ايرانيانی که مسيحی نيستند يادآوری  مي 

اين کتاب . مقدِس مسيحيان يک کتاب غربی نيست کنم که کتاب
در مناطقي چون اسرائيل، مصر، ترکيه، عراق و ايران نوشته 

های پايانی عهدعتيق در طی حکومت  بسياري از قسمت. دهش
ايمان دارم در حاليکه . چهار پادشاه ايران روي داده است

کنيد، شادی  درباره تاريخ ايران باستان در اين کتاب مطالعه مي
شناخت خدا را بوسيله عيسی مسيح بطريق شخصی تجربه 

ين عيسی شويم ا زمانی که با مشکالت فراوان روبرو مي. كنيد
 :فرمايد مسيح است که مي

 
بياييد نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما ”

يوغ مرا بر خود گيريد و از من تعليم . را آرامی خواهم بخشيد
باشم و در نفوس خود آرامی  دل مي يابيد زيرا که حليم و افتاده

 "زيرا يوغ من خفيف است و بار من سبک. خواهيد يافت
 30-28آيات  11فصل  متی

 
مقدس در اين کتاب آورده شده از  هايی که از کتاب قسمت 

ميالدی  1895ترجمه نسخه چاپ فارسی مربوط به سال 
در عوض در جايهايی که لغات و عبارات قديمی آمده . باشد مي

همچنين ممکن است بعضی . از فارسی مدرن استفاده خواهد شد
يا . بچاپ رسيده  1995 لغات از ترجمه تفسيری باشد که در
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ميالدی بچاپ  1976از نسخه انجيل شريف که ابتدا در سال 
توان از طريق  مقدس را مي ترجمه تفسيريِ کتاب. رسيده

برای . بدست آوردwww.ibs.org/bibles/farsi اينترنت، 
وانيد به سايت ت دريافت عهد جديد فارسی و انگليسی می

www.persecution.com هر وقت که قسمتی از  .مراجعه کنيد
جزِو  66شود، ابتدا نام کتاب از  مقدس نقل قول مي کتاب
شود؛ سپس شماره فصل مورد نظر و  مقدس ارائه مي کتاب

را نشان  باالَخره شماره آيه يا آيات که قسمت دقيق کالم خدا
گزاريها در نسخه اوليه  اين شماره. گردد دهند عرضه مي مي

بوسيله خدا الهام نشده بلکه بعداً اضافه گرديد تا با کمک آن 
مقدس را سريعاً پيدا  های مختلف کتاب ايمانداران بتوانند قسمت

 .کنند
بطور  (Diane)خواهم در اينجا از همسرم دايان  مي 

هنگامی که به او پيشنهاد کردم با من . مخصوص تشکر کنم
دانست که قبول کردن آن مستلزم اين خواهد  ازدواج کند، مي

. بود که با هم خداوند ما عيسی مسيح را در ايران خدمت کنيم
. دو سال اول را در ايران به آموختن زبان فارسی پرداختيم

مسئوليت تعليم و  سپس با هم مشغول خدمت شديم د رحاليکه
بعالوه دايان در . عهده داشتيم تربيت هر سه فرزندانمان را به

تهيه اين کتاب از طريق تنظيم و بازنويسی به افکار پراکنده من 
 .کمک زيادی نمود

در نسخه  )Nancy Maurer(همچنين خانم نانسی مورير  
 انگليسی اين کتاب نصايح گرانبهايی دادند و به عنوان ناشر نيز

از . های اين کتاب اصالحات زيادی نمودند در بعضی از قسمت
سازمان کريستار که در آن مشغول خدمت هستم قدردانی 

نمايم که اجازه دادند از بخش منشی اداره خصوصاً خانم  مي
جهت تجديد نظر و چاپ اين  (Judy Butler)جودی باتلر 

افراد  خواهم از کليساها و باالخره مي. ها استفاده شود نسخه
زيادی که با دعاها و کمک مالی خود وفادارانه طی اين سالهای 
زياد ما را پشتيبانی کردند تا بتوانيم به ايرانيان خدمت کنيم 

 .تشکر نمايم

http://www.ibs.org/bibles/farsi�
http://www.ibs.org/bibles/farsi�
http://www.persecution.com/�
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عالقه قلبی من نسبت به رفع احتياج روحانی مردم ايران در 
در صورتيکه بتوانم شما يا کليسای . تمام دنيا کاسته نشده است

ری دهم تا به ايرانيان بشارت دهيد يا در خصوص شما را يا
خدمت بين ايرانيان آگاهيهايي بدست آوريد، در خدمت شما 

توانيد از طريق ايمل با نشانيهاي  مي. خواهم بود
allyn316@gmail.com  يا، يا با اين نشاني پستي مکاتبه

 .فرماييد
Allyn Huntzinger 

PO Box 451 
Shillington, PA 19607 USA 

 
توجه داشته باشيد که شما آزاد هستيد که هر قسمت يا تمام  

های اين کتاب را فتوکپی نموده، به دوستان خود يا  قسمت
نويسنده از فروش اين کتاب پولی دريافت نمی . ديگران بدهيد

ايرانيان ”دارد بلکه تمام وجوه دريافتی، جهت چاپ بيشتر کتاب 
ر صورت تمايل د. مصرف خواهد رسيد به“ مقدس در کتاب

توانيد به دوستان ايرانی در هر  بخشهايی از اين کتاب را مي
لطفاً ذكر . جای دنيا كه هستند، از جمله به ايران ارسال فرماييد

“ مقدس ايرانيان در کتاب”بفرماييد که آن بخش از كتاب 
همچنين در صورتيکه مايل باشيد اين کتاب را از . باشد مي

دريافت داريد، از  (PDF)پيوتری يا طريق پرونده تصويری کام
طريق نامه نگاری کامپيوتری با من تماس بگيريد 

allyn316@gmail.com  و کتاب را ضميمه کرده، برايتان
تمام متن انگليسی اين کتاب در سايت اينترنت . خواهم فرستاد
siansinbiblewww.farsinet.com/per  و

www.persianwo.org توانيد از آن کپی  موجود است و مي
 .باشد ترجمه فارسی اين نيز در همان صفحه موجود مي. کنيد

دعای من اين است که اين کتاب در جهت تكريم و جالل  
 .کار برده شود خداوند و نجات دهنده ما عيسی مسيح به

 اَلن هانتزينگر
 
من می خواهم از خوانندگان مختلف که اشتباهات کوچکی  

من آنها . را در چاپ اول پيدا کرده و يادآوری کردند تشکر کنم

http://www.farsinet.com/persiansinbible�
http://www.persianwo.org/�
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را تصحيح کردم چند اطالع جديد و سايت جديد هم به چاپ 
مقدس  اميدوارم که اين کتاب ايرانيان در کتاب. جديد اضافه شده

خداوند و نجات دهنده ما عيسی مسيح باعث افتخار و جالل 
 .بشود
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 1فصل 
 

يك سلسله سلطنتی پا به عرصه 
 گذارد وجود مي

 مقدمه
امروزه چند كشور ! چه افتخاري كه شخص را ايرانی بدانند 

سال  2500شناسيد كه بتوانند مانند ايرانيان ادعا کنند که  را مي
سابقه تاريخی دارند؟ اگر به خاطر داشته باشيد، در سال 

سران مملکت ايران با شخصيتهای مهم بين المللی در  1973
سال  2500جمشيد گرد آمدند تا  شهر تاريخی و باستانی تخت

تاريخ ايران را که با اولين پادشاه آن يعنی کورش کبير آغاز 
 .گرديد جشن بگيرند

ران توجه کنيد از جمله آذربايجان، به کشورهای شمال اي 
اين کشورهای جديدالتاسيس تاريخ . ترکمنستان و قزاقستان

رسد که  بنظر مي. سال است 13سياسی جاری آنها کمتر از 
در حاليکه . گردد تقريباً هر سال كشورهاي جديد تشکيل مي

سال پيش تشکيل شده و تا به  2500کشور ايران بيش از 
چه چيزی باعث اين تفاوت شده است؟ ! دباش امروز موجود مي

فرمايد  مقدس مي آيا دست خدا در کار بوده؟ اشعياء نبی در کتاب
که خدا اين کشور را تاسيس کرد تا مقاصد خدا را به انجام 

تاريکترين . کند عهدعتيق تاريخ قوم يهود را بيان مي. برساند
 زمان تاريخ آنها در قسمت آخر عهدعتيق ثبت گرديده است،
زمانی که ابتدا توسط آشوريها و سپس توسط امپراطوری بابل 

اگر به برخي از جزئيات توجه کنيد، . به اسارت برده شدند
 .خواهيد ديد که ايران در نقشه خدا چقدر مهم بوده است

 
 شود اسرائيل به اسارت برده مي) الف

آشوريها از نسل آشور پسر دوم سام و نوه حضرت نوح  
حکومت آشور وسيع و نيرومند ). 22: 10يش پيدا(باشند  مي

 .گرفت بود و کل خاورميانه را در بر مي
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آموزيم که خدا امپراطوری  می 6-5: 10از اشعياء  -1 
 .آشور را بوجود آورد تا اسرائيل را بخاطر گناهانش تنبيه کند

من آشور را مانند چوب تنبيه بدست خواهم : خداوند ميفرمايد”
آنانی که برايشان خشمناک هستم به کار  گرفت و برای مجازات

خواهم برد قوم آشور را بر ضد اين قوم خدانشناس که مورد 
خشم من هستند خواهم فرستاد تا آنها را غارت کنند و مانند ِگل 

 .“زير پايهای حود لگدمال نمايند
 

 722طايفه شمالی اسرائيل را احتماالً حدود  10آشوريها ) الف
دقت کنيد که بعضی از قوم يهود در ميان . م به اسارت بردند.ق

 .مادها که ايران امروز ميباشد ساکن شدند
سرانجام در نهمين سال سلطنت هوشع، شلمناسر شهر سامره ”

او . را گرفت و مردم اسرائيل را اسير نموده به آشور برد
بعضی از اسرا را در شهر ُحلًَح، برخی ديگر را در شهر 

ر است، و بقيه را در شهرهای جوزان که کنار رود خابو
 ).6: 17دوم پادشاهان (“ سرزمين ماد  سکونت داد

 
سال بعد يکی از پادشاهان آشور بنام سخاريب  22حدود ) ب

 سعی کرد اورشليم و يهودا را تسخير نمايد
-36، اشعيا بابهای 19: 18دوم پادشاهان (اما شکست خورد 

38.( 
و عاقبت مردم آن به . ها شدتسليم بابلي. م.ق 682يهودا بعداً در 

 .بابل تبعيد گرديدند
 
آشوری وجود دارند که خيلی از  35.000امروزه حدود ) ج

آنها از . کنند آنها مسيحيان اسمی هستند و در ايران زندگی مي
در فصل ديگری در خصوص . نسل امپراطوری آشور هستند

 .آنان سخن خواهيم گفت
در زمان . ت بنام بابلبعداً خدا حکومت ديگری برانگيخ -2 

سلطنت نبوکدنصر، بابليها باقی مانده قوم يهود را اسير کرده 
 .آنها را به بابل بردند
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پس خداوند پادشاه بابل را بضد ايشان برانگيخت و تمام ” 
او به کشتار مردم يهودا . مردم يهودا را به دست او تسليم کرد

وقتی وارد  پرداخت و به پير و جوان، دختر و پسر، رحم نکرد
پادشاه بابل اشياء قيمتی . خانه خدا شد جوانان آنجا را نيز کشت

خانه خدا را از کوچک تا بزرگ همه را برداشت و خزانه خانه 
خداوند را غارت نمود و همراه گنجهای پادشاه و درباريان به 
بابل برد سپس سپاهيان او خانه خدا را سوزاندند، حصار 

تمام قصرها را به آتش کشيدند و همه  اورشليم را منهدم کردند،
آنانی که زنده ماندند به بابل . اسباب قيمتی آنها را از بين بردند

به اسارت برده شدند و تا به قدرت رسيدن حکومت پارس، 
به اين طريق، کالم خداوند . اسير پادشاه بابل و پسرانش بودند

ه که بوسيله ارميای نبی گفته شده بود به حقيقت پيوست ک
سرزمين اسرائيل مدت هفتاد سال استراحت خواهد کرد تا 
سالهايی را که در آنها قوم اسرائيل قانون سبت را شکسته بود 

 ).21-17: 36دوم تواريخ (“ جبران کند
خدا امپراطوری پارس را برانگيخت تا امپراطوری  -3 

آيه  29بابل را مجازات و تسخير کند و ارميای نبی در باب 
اما وقتی هفتاد سال ”. نويسد اينطور می) تفسيریترجمه ( 10

ام، بر شما نظر  اسارت در بابل تمام شود، همانطور که قول داده
 “.لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گرداند

سال تحت اسارت امپراطور بابل بود، اما  70ايران مدت  
ينجاست معجزه بزرگ ا. بوسيله امپراطوری پارس آزاد گرديد

سال آينده را ديده، پادشاهی را که سر  150که اشعياء نبی 
فکر . برد سلسله حکومت تازه است يعنی کورش کبير را نام مي

کرديد، يعني حدود سال  سال قبل زندگی مي 150کنيد شما 
توانستيد نام رهبر امروز ايران يا هندوستان يا  آيا مي. 1852

مقدس،کالم خدا،  کنيد؟ کتاب ژاپن يا اياالت متحده را پيشگويی
کند زيرا بوسيله انبياء و  جزئيات دقيق آينده را برايمان بيان مي

اشخاص ديگر دقيقاً همانطور که خدا به آنها فرمود نوشته شده 
 .بياييد کورش کبير را از نزديک مالحظه کنيم. است

 
 خدا پادشاهی را بر می انگيزاند) ب
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قبل  550بود، در حدود اي در دست خدا  کورش كه وسيله 
توانيد  مي. او را کورش کبير می نامند. از ميالد به قدرت رسيد

کتاب . مقدس درباره او مطالعه کنيد های کتاب در اين قسمت
، 11-10: 46، 13: 45، 3: 45، 28: 44، 3-2: 41اشعياء 

48 :14-15. 
نام پارسِی کورش، با تلفظ عبری آن در عهدعتيق  -1 

صدها سال بعد از مرگ کورش هنوز هم . مطابقت دارد
سالها بزرگترين فروشگاههای . کنند ايرانيان نام او را ياد مي

ای همراه با بسياري از هتلها بنام او يعنی کورش  زنجيره
نامگذاری شده بود؛ دو خيابان اصلی که از مرکز تهران بطرف 

بعد از . يافت، کورش کبير نام داشت کوههای شمال امتداد مي
وط شاه و تأسيس دولت اسالمی خيلی از اين اسامی تغيير سق

به هر حال بعضی ها هنوز هم اسم پسرانشان را کورش . کرد
 .گذارند مي

و  28: 44به عناوينی که خدا به کورش داد، در اشعيا  -2 
و درباره کورش می ”: داد، توجه بفرماييد 2: 41و  1: 45

گويد که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد 
گويد بنا خواهد شد و درباره هيکل  رسانيد و درباره اورشليم می
 ).28: 44اشعياء (“ که بنياد تو نهاده خواهد گشت

خداوند به مسيح خويش يعنی به کورش که دست راست او را ”
تا بحضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای  گرفتم

پادشاهان را بگشايم تا درها را بحضور وی مفتوح نمايم و 
 ).1: 45اشعياء (“ دروازه ها ديگر بسته نشود

 
 .کورش شبان من و مسيح من خوانده شد. الف 
 .به شرح وظايفی که خدا به کورش داد توجه بفرماييد -3 

 آزادکردن اسرای يهودی: الف
 کمک در بنای اورشليم: ب
 بنيانگذاری اساس معبد: ج
 مجازات بابل: د
چرا خدا از يک پادشاه غير يهودی برای آزادی  -4 

 .کند يهوديان استفاده مي
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من يهوه هستم و ديگری نيست و غير از من خدايی نی من ”
کمر ترا بستم هنگامی که مرا نشناختی تا از شرق آفتاب و 

ای من احدی نيست من يهوه هستم و مغرب آن بدانند که سو
 ).6-5: 45اشعياء (“ ديگری نی

در همان فصل، خداوند  22و  21مجدداً در آيات  
دهنده  فرمايد که او تنها خداست و خود را عادل و نجات مي

با اين حال . تواند واقعاً نجات دهد تنها خدا مي. اعالن ميکند
برد تا حاکميت خود  بينيم که يک پادشاه بيگانه را بکار مي می

 .را بر همه چيز نشان دهد
پس اعالن نموده ايشانرا نزديک آوريد تا با يکديگر مشورت ”

نمايند کيست که اينرا از ايام قديم اعالن نموده و از زمان سلف 
آيا نه من که يهوه هستم و غير از من خدايی . اخبار کرده است

ای . ن نيستخدای عادل و نجات دهنده و سوای م. ديگر نيست
جميع کرانهای زمين به من توجه نماييد و نجات يابيد زيرا من 

 ."خدا هستم و ديگری نيست
اعتقاد . مذهب ايران در زمان کورش دين زرتشت بود -5 

به اين که نور خوب است و تاريكي بد، قسمتی از اين مذهب 
پديدآورنده نور و آفريننده ظلمت ”. فرمايد اشعياء نبی مي. بود
نع سالمتی و آفريننده بدی من يهوه صانع همه اين چيزها صا

هنگاميکه خدا مکاشفه خود را به ). 7: 45اشعياء (“ هستم
اشعياء داد اينرا تاکيد فرمود که همه چيز در کنترل او است، 

 .حتی آفرينش نور و تاريکی و تمام خلقت
 3-1: 45هايی به کورش داد؟ در اشعياء  خدا چه وعده -6 

خدا دست . های زيادی به کورش داده است يم که خدا وعدهبين می
قدرتی را که به او داده به نمايش در . گيرد راست کورش را مي

ها را گشوده، کشورها را مغلوب خواهد  دروازه. آورد می
جايهای ناهموار را هموار خواهد ساخت و درهای . ساخت

ورش ک. بندهای آهنی را خواهد بريد برنجی را شکسته، پشت
سه تا از چهار امپراطوری بزرگ دنيای زمان خود را مغلوب 

يکی از آنها ماد بود که جذب پارس شد و کشور واحدی . ساخت
را بخشيد، اين امکان “ خزاين ظلمت”خدا به کورش . گرديد

دارد که به ثروت مملکت ليديا اشاره شده باشد که کورش آن را 
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پادشاه ميداس ممکن است افسانه . قبل از حمله به بابل فتح کرد
 .ريشه در سرزمين ليديا و شاه تاريخی آن کروْسس داشته باشد

 
 رساند کمال مي کوروش وظايف خود را به) ج

کسی که شغلی دارد شرح وظايف هم دارد تا بداند  
شرح وظايف کورش قبالً پيشگويی شده . هايش چيست مسئوليت

 .بود
سرزمينشان کورش قوم يهود را آزاد کرد تا به  -1 

گويد که او جهت اين وظيفه  می 13: 45اشعياء . بازگردند
مخصوص معين شده بود آنهم بدون انتظار دريافت پاداش 

چگونه پنج پادشاه ايران ”جهت جزئيات بيشتر به فصل ششم (
همچنين تاريخ نيز به ). مراجعه فرماييد“ مقدس شدند وارد کتاب

ريخ کالس پنجم در ايران کتاب تا. دهد اين کار نيکو گواهی می
دهد  ام عکس کورش را نشان مي بطوريکه اينجانب مطالعه کرده

که در مقابل گروهی از قوم يهود که از اسارت بابل آزاد شده 
به فرمان کورش، ”: دهد اند ايستاده است، و چنين شرح می

توانند به  يهوديانی که در اسارت بابل بودند آزاد شدند و مي
به يهوديان اجازه داده “ .اورشليم باز گردندشهر مقدس خود 

همچنين کورش طال و . شد، طال و نقره همراه خود ببرند
سال قبل از خانه خدا به  70ای که نبوکدنصر پادشاه بابل  نقره

 .سرقت برده بود برگردانيد
بازگشت يهوديان در آنزمان را با بازگشت يهوديان به  

 1960-1950سالهای اسرائيل از اتحاد شوروی سابق طی 
يهوديان شوروی گرچه مجاز بودند به کشور . مقايسه کنيد

پرداختند تا بتوانند از  اسرائيل بازگردند، اما بايد مبلغ زيادی مي
بايد تمام دارايی از جمله مستغالت خود را در . آنجا خارج شوند

مهاجرت آنها به اسرائيل به بهای زيادی . روسيه جا بگذارند
اما زمان کورش عکس آن صادق بود يعنی او حتی . شد تمام مي

گشتند کمک هايی هم  به يهوديانی که به اورشليم باز مي
 .کرد مي

کورش بازسازی اورشليم را بطوری که در اشعياء  -2 
به برکت . پذير ساخت پيشگويی شده امکان 13: 45، 28: 44
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يهودی به شهر اورشليم باز گشتند تا  42.000او بيش از 
 .ارهای شهر را بنا کرده، بار ديگر شهر را مستحکم سازندديو

فرمايد يهوه خدای آسمانها، جميع  کورش پادشاه فارس چنين مي”
ای  مالک زمين را بمن داده است و مرا امر فرموده که خانه

پس کيست از . برای وی در اورشليم که در يهوداست بنا نمايم
شما از تمامی قوم او که خدايش با وی باشد او به اورشليم که 

 ).3-2: 1عزرا (“ در يهودا است برود
در دوم . کورش در بازسازی بنياد معبد کمک کرد-3 

کند که  کنيم که کورش اعالن مي مالحظه مي 23: 36تواريخ 
به . خدا او را بطور مخصوص جهت اين کار معين کرده است

فهميم که در  می 28: 44هر حال بخاطر بياوريد که از اشعياء 
شادی قوم  کتاب عزرا داستان. آن زمان فقط بنياد معبد نهاده شد

اسرائيل در بنيانگذاری معبد جديد و همچنين نااميدی و يأس 
کار . كند آنها را در اثر ضديت اقوام مجاور را بيان مي

 .سال بعد تحت رهبری حجی نبی به پايان رسيد 50بازسايزي، 
 15-14: 48در اشعياء . کورش بابل را مجازات کرد -4 

" دارد دوست میخداوند او را ”کورش تحت عنوان کسی که 
. انجام رسانيد ناميده شده که هدف خدا را بر ضد بابل به

های تاريخی در مورد پيروزی عظيم او بر امپراطوری  افسانه
از جمله اينکه او مخفيانه مسير رود فرات را . بابل وجود دارد

گذشت تغيير داد تا اينکه سپاه او  که از وسط پايتخت بابل مي
رودخانه عبور کرده، شهر را تسخير  بتواند شبانه از بستر

 .نمايد
 

 كاربرد شخصی) د
دهد که ايران را  مقدس ما را ياری مي توضحيات كتاب -1 

برخالف ساير . عنوان يک ملت، بهتر مورد توجه قرار بدهيم به
امپراطورها که خدا برانگيزانيد تا بوسيله آنها اسرائيل را 
مجازات کند، مانند آشور و بابل، ايران جهت رهايی قوم يهود 

بعلت طرز برخورد در حاليکه خيلی ملل ديگر . بکار برده شد
عنوان يک مملکت بيش  با اسرائيل از بين رفتند، ايران به

 .سال است باقی مانده است 2500



 17  مقدس کتابايرانيان در 

مقدس از جانب خداست؟  توان گفت که کتاب چگونه مي -2 
يک امتحان اينست که وقايع آينده را بدرستی و با جزئيات 

مقدس  مالحظه بفرماييد که چگونه کتاب. روشن بيان کند
. آيد به آسانی از اين امتحان سربلند بيرون می) ت و انجيلتورا(

سال اسارت يهوديان  70پيشگويی : به اين پيشگوييها توجه كنيد
عنوان  بوسيله امپراطوری بابل و در ذکر نام کورش کبير به

. آزاد کننده يهوديان و پيش بينی بوجود آمدن امپراطوری پارس
طريق . باشد هايش مي هخدا نشان داد كه قادر به انجام وعد

مقدس کتابی است از جانب خدا،  کند کتاب ديگری که ثابت مي
اينست که مردم از طريق مطالعه آن اميد شادی و حيات 

 .يابند جاودانی را مي
مقدس يک کتاب غربی نيست که از آمريکا يا  کتاب -3 

بلکه در خاورميانه نوشته شده با سابقه . اروپا آمده باشد
از مصر و ايران و کشورهای اطراف دريای  فرهنگی که

 .مديترانه دارد
 تر كاورشي عميق) ه

را مطالعه كنيد و  48تا  40های  کتاب اشعياء فصل -1 
شرح دهيد چگونه خدا اسرائيل را بخاطر گناهانش تنبيه كرد و 

اي بنام کوروش ايشان را رهايي داد  دهنده وسيله نجات سپس به
و  11: 46، 13-1: 45، 28: 44و  25، 2: 41اشعياء (

ها تشابهات و  توانيد از اين قسمت آيا مي). 14-15: 48
دهنده از گناه يعنی مسيح موعود،  اشاراتی در موردآمدن نجات

 عيسی مسيح پيدا کنيد؟
طبيعي آن را  مقدس وقايع فوق بعضی از منتقدين کتاب -2 

ين نكته را آنها ا. نامند اين اشخاص را ليبرال مي. کنند انکار مي
كنند که انبياء قادر بودند آينده را بدرستی پيشگويی  انکار مي

گويند کتاب اشعياء نه بوسيله يک اشعياء  آنها به اشتباه مي. کنند
 . بلکه بوسيله چندين اشعياء نوشته شده است

عنوان ايماندار به عيسی مسيح، چه شرح  خدا به شما به -3 
خواهد،  که خدا از شما مي وظايفی داده چيست؟ آيا آنچه را

 دهيد؟ بخوبی انجام مي
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مقدس، کتاب خدا، قادر است آينده تاريخ را  کتاب -4 
کنيد؟  آيا برای آينده خودتان به آن اعتماد مي. بدرستی بيان کند

آيا مايليد اميد حيات جاودانی را داشته و تا ابد در حضور خدا 
ايمان داشته و به مقدس  به وعده های خدا در کتاب. زندگی کنيد

من راه و راستی و حيات ”عيسی مسيح توکل کنيد که فرمود 
 “.هستم
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 )شرح تصوير(

در ) 1977چاپ (اين تصوير که در کتاب تاريخ سال ششم 
به فرمان کورش، يهوديان آزاد : "گويد ايران منتشر شده، می

 .اورشليم باز گردندشدند و توانستند به شهر مقدس خود 
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 2فصل 
 

دانيال بر سرگشتگي فرهنگي غالب 
 آيد مي

 
 كننده شيران كسي بيش از رام) الف

ياد  شنويم، اكثراً به ما مسيحيان وقتي نام دانيال نبي را مي
افتيم كه طي آن او را به چاه شيرها انداختند چرا  ماجرايي مي

كسي جز خدا را كه حاضر نشده بود در مقابل پادشاه خم شود و 
اي  اش به خدا، بگونه سبب وفاداري دانيم كه او به مي. بپرستد
در واقع هر فرد مسيحي كه در محيطي . آسا نجات يافت معجزه

غيرروحاني كار كند، ممكن است در مواقعي احساس كند كه 
بياييد نگاهي به زندگي دانيال . گويي در وسط چاه شيرهاست

ونه وفادار ماند و نتيجتاً نه فقط در بيفكنيم و ببينيم كه او چگ
حكومت بابليها، بلكه در حكومت پارسها نيز همچون شاهدي 

در واقع، در ايراِن امروزي، در شوشان، . راسخ خدمت كرد
گويند مقبره دانيال نبي در  در كاخ شوش، مسجدي هست كه مي

البته ما مسيحيان نگاهمان به آرامگاهها و بقاياي . آن قرار دارد
نبيا نيست، بلكه به خداي زنده است تا او را محبت كرده، ا

 .خدمت نماييم و بپرستيم
دانيم كه  مي. دانيال در اورشليم اسير شد و به بابل برده شد -1

نبوكدنصر در سه زمان مختلف اسرايي را از اسرائيل به بابل 
 :فرستاد

در دوره سلطنت يهوياقيم كه طي آن . م.ق 604در سال  •
در سال سوم سلطنت يهوياقيم، پادشاه يهودا، . "شددانيال اسير 

. نبوكندنصر پادشاه بابل به اروشليم آمده، آن را محاصره نمود
و خداوند يهوياقيم، پادشاه يهودا را با بعضي از ظروف خانه 
خدا به دست او تسليم نمود و او آنها را به زمين شنعار به خانه 

خداي خويش  المال خداي خود آورد و ظروف را به بيت
 ).2-1: 1دانيال " (گذاشت
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 در دوره سلطنت يهوياكين. م.ق 597در سال  •
 )10-9: 36دوم تواريخ (
 در دوره سلطنت صدقيا. م.ق 586در سال  •
 )21-18: 36دوم تواريخ (
دانيال به چه مدت خدا را در بابل و پارس خدمت كرد؟  -2

دانيم كه دانيال خدمتگزاري مورد احترام در حكومت   مي
پادشاهان بابل بود و حداقل تا سال سوم فرمانروايي كورش، در 

سال  70خدمت پارسيان نيز بود؛ تمام اينها جمعاً بيش از 
 .درازا انجاميد به

 )21: 1دانيال " (ش پادشاهو دانيال بود تا سال اول كور"
در سال سوم كورش، پادشاه فارس، امري بر دانيال كه "

به َبلَطَشَصر مسمي بود كشف گرديد و آن امر صحيح و مشقت 
: 10دانيال " (پس امر را فهميد و رويا را دانست. عظيمي بود

1( 
 رويارو با وسوسه) ب

 سرگشتگي فرهنگي همان مشكلي است كه پناهندگان و آناني
شوند، خصوصاً  روند با آن مواجه مي كه به كشور جديدي مي
اي متفاوت را  زاي زندگي در جامعه وقتي تغييرات استرس

اي  درماندگي، افسردگي، و سرگشتگي فقط نمونه. كنند تجربه مي
شود كه در كشوري  از عالئمي است كه گريبانگر كسي مي

اي  ال شمهفصل اوِل كتاب داني. كند غريب شروع به زندگي مي
از فشارهايي را كه دانيال در فرهنگ بابلي تجربه كرد، به ما 

هاي زير چه تشابهي دارد با فشارهاي  نمونه. دهد نشان مي
كنند، خصوصاً  مردمي كه به كشورهاي ديگر مهاجرت مي

پناهندگان؟ آيا مسيحياني كه در جامعه غيرمذهبي خودشان 
شوند و بخاطر  ارو ميكنند، با فشارهايي مشابه روي زندگي مي

 كنند؟ ايمانشان احساس غريبگي مي
پرستان،  كار كردن در مقام يك يهودي در دنياي بت -1

شريعت خدا از . اي نبود عنوان پناهنده، كار ساده خصوصاً به
خواست كه از دنيا جدا زندگي كنند، و همانطور كه  قومش مي

هاي براي  اشاره شد، در خصوص خوراك، محدوديت
 .ي حالل و حرام تجويز كرده بودخوراكها
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توانست دانيال  مشاهده ويراني اورشليم و اسارت قوم خدا مي -2
هاي او شك  جوان را وسوسه كند تا به قدرت خدايش و وعده

كرد كه چرا به بابليها اجازه داده  شايد او از خدا سوال مي. كند
 .تا اورشليم را فتح كنند

در سرزميني  هاي جديد انطباق با اسارت و مسووليت -3
بيگانه، فشاري بر دانيال بود كه در آن زمان نوجواني بيش 

 .نبود
ادامه زندگي مستلزم فراگيري فرهنگ و زبان بابلي بود كه  -4

 .تحت تاثير اعتقاداتشان به خدايان غريب قرار داشت
خدمت به پادشاه امري بود اجباري؛ تنها راه براي دانيال،  -5

 .العه سخت بودزندگي كردن در قصر پادشاه و مط
به دانيال نام جديِد بابلي دادند، يعني بلطشصر كه معني آن  -6

اين  ؛ حال آنكه نام اصلي او به"حاكم يا محافظ بعل: "اين است
اين امر قطعاً در دانيال اين ". خدا داور من است: "معني بود

احساس را بوجود آورد كه بخشي از هويت خود را از دست 
بعد، او را با نام خدايي دروغين از حاال به . داده است

 .شناختند مي
وسوسه به سازشكاري، سبب شد كه ايمانش در بوته آزمايش  -7

 .قرار گيرد
 واكنش دانيال چه بود) ج

 .دانيال به خدا توكل كرد -1
همراه ديگران به اسارت رفت، يك اسرائيلي  دانيال وقتي به 

كيلومتر  650بايست بيش از  آنان مي. زاده بود جوان و نجيب
بايست با پاي پياده  اين راه را مي. از اورشليم تا بابل راه بپيمايند

شايد بابليها . رفتند و شايد در راه متحمل گرسنه نيز شدند مي
بعضي ممكن است در راه مرده . ايشان را به باد تمسخر گرفتند

توانست وجود  پرست چه اميدي مي براي اسراي ملتي بت. باشند
دانيال انتخاب شد تا يكي از معدود افرادي باشد كه داشته باشد؟ 

بايست فرهنگ بابلي را بياموزد تا بتواند در قصر پادشاه  مي
 .اي داشت خدا براي دانيال نقشه. خدمت كند

سرايان خويش را امر فرمود  و پادشاه، اشفناز رئيس خواجه"
اسرائيل و از اوالد پادشاهان و از شرفا را  كه بعضي از بني
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جواناني كه هيچ عيبي نداشته باشند و نيكومنظر و در . اوردبي
هر گونه حكمت ماهر و به علم، دانا و به فنون، فهيم باشند كه 
قابليت براي ايستادن در قصر پادشاه را داشته باشند و علم و 

 ).4-3: 1دانيال " (زبان كلدانيان را به ايشان تعليم دهند
 

 .خشنود سازددانيال بر آن شد تا خدا را -2
اما دانيال در دل خود : "چنين آمده است 8: 1در دانيال  

قصد نمود كه خويشتن را از طعام پادشاه و از شرابي كه او 
سرايان درخواست  پس از رئيس خواجه. نوشيد نجس نسازد مي

خواست از  دانيال نمي." نمود كه خويشتن را نجس نسازد
االً به اين دليل كه مطابق غذاهاي لذيذ سفره پادشاه بخورد، احتم

او . آمد حساب مي شريعت خدا نبود و جزو خوراكهاي حرام به
اين كار را با درايت انجام داد تا اهانتي به كسي نشود و از 

سرا خواست تا سالمت او را ظرف چند روز بيازمايد و  خواجه
ببيند كه آيا فقط با خوردن سبزيجات و آب نيرومندتر نخواهد 

تعهد دانيال را احترام گذاشت و نتيجتاً خوراك نجس خدا . بود
 .ديگر به هيچيك از مردان اسير اسرائيل در قصر داده نشد

پس رئيس ساقيان طعام ايشان و شراب را كه بايد بنوشند " 
 ).16: 1دانيال " (برداشت و بقول به ايشان داد

 
 .دانيال با كامليت زندگي كرد -3

ومتي گرديد كه خدمتش دانيال يكي از مقامات محترم حك
او با موفقيت پادشاهاِن . هنگام ا نتقال قدرت نيز ادامه يافت به

فرهنگهاي مختلف را خدمت كرد، از بابليها گرفته تا مادها و 
در مشكالت سه ساِل نخست تحصيالتش و در تمام . پارسها

طول چند دهه بعدي، خدا دانيال را حفظ كرد و او با ايمان و 
 .زيست كامليت اخالقي

 
 .او مرد دعا بود) الف

پس دانيال به خانه خود رفته، رفقاي خويش، حننيا و ميشائيل "
و عزريا را از اين امر اطالع داد، تا در باره اين راز از خداي 
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آسمانها رحمت بطلبند مبادا كه دانيال و رفقايش با ساير حكيمان 
 "بابل هالك شوند

 )18-17: 2دانيال (
 
اما چون دانيال دانست كه نوشته امضا شده است، به خانه خود "

هاي باالخانه خود را به سمت اورشليم باز  درآمد و پنجره
نمود و چنانكه  زد و دعا مي نموده، هر روز سه مرتبه زانو مي

كرد و  داشت، نزد خداي خويش دعا مي قبل از آن عادت مي
 ).11: 6دانيال " (خواند تسبيح مي

ي خود را بسوي خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و پس رو"
تضرعات و روزه و پالس و خاكستر مسالت نمايم؛ و نزد يهوه 

اي خداوند خداي : خداي خود دعا كردم و اعتراف نموده، گفتم
عظيم و مهيب كه عهد و رحمت را با محبان خويش و آناني كه 

 ).4-3: 9يال دان" (داري نمايند نگاه مي فرايض تو را حفظ مي
در آن ايام، من دانيال، سه هفته تمام ماتم گرفتم، خوراك لذيذ "

نخوردم، و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضاي آن 
 ).3-2: 10دانيال " (سه هفته خويشتن را تدهين ننمودم

 
 5-4: 6؛ 8: 1. او عادل و خداترس بود) ب
ن را از طعام اما دانيال در دل خود قصد نمود كه خويشت"

پس از رئيس . نوشيد نخس نسازد پادشاه و از شرابي كه او مي
" سرايان درخواست نمود كه خويشتن را نجس نسازد خواجه

 ).8: 1دانيال (
جستند تا شكايتي در امور  پس وزيران و واليان بهانه مي"

سلطنت بر دانيال بياورند اما نتوانستند كه هيچ علتي يا تقصيري 
نكه او امين بود وخطايي يا تقصيري در او هرگز بيابند، چو
پس آن اشخاص گفتند كه در اين دانيال هيچ علتي . يافت نشد

پيدا نخواهيم كرد، مگر اينكه آن را در باره شريعت خدايش در 
 ).6-5: 6دانيال ( "او بيابيم

 
 :با او سايرين ارتباط اجتماعي داشت) ج

 :ايمانداران
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و حننيا و ميشائيل و عزريا از  و در ميان ايشان دانيال"
سرايان نامها به ايشان نهاد، اما  و رئيس خواجه. يهودا بودند بني

دانيال را به بلطشصر و حننيا را به شدرك و ميشائيل را به 
 ).7-6: 1دانيال " (ميشك و عزريا را به عبدنغو مسمي ساخت

 :ايمانان بي
م و مكرم سرايان محتر و خدا دانيال را نزد رئيس خواجه"

 "ساخت
 ).9: 1دانيال (
 
 .او دانشجوي ممتازي بود -4
و پادشاه با ايشان گفتگو كرد و از جميع ايشان كسي مثل "

پس در حضور . دانيال و حننيا و ميشائيل و عزريا يافت نشد
و در هر مساله حكمت و فطانت كه پادشاه از . پادشاه ايستادند

وسيان و جادوگراني ايشان استفسار كرد، ايشان را از جميع مج
: 1دانيال " (كه در تمام مملكت او بودند، ده مرتبه بهتر يافت

19-20.( 
پذير بود و نام بابلي خود يعني بلطشصر را  او انعطاف) الف

پذيرفت، با اينكه نام يك خداي بابلي بود، و زباني تازه فرا 
 .گرفت

كرد كه منشا دانش و حكمتش  او فروتن بود و تصديق مي) ب
 .ا استخد
اما خدا به اين چهار جوان، معرفت و ادراك در هرگونه علم و "

حكمت عطا فرمود و دانيال در همه روياها و خوابها فهيم 
 ).17: 1دانيال " (گرديد

 
پس دانيال . آنگاه آن راز به دانيال در روياي شب كشف شد"

 ).19: 1دانيال " (خداي آسمانها را متبارك خواند
 
 در حضور نبوكدنصر پادشاه او شجاع بود حتي -5
لهذا اي پادشاه، نصيحت من تو را پسند آيد و گناهان خود را "

به عدالت و خطاياي خويش را به احسان نمودن به فقيران فديه 
 ).27: 4دانيال " (بده كه شايد باعث طول اطمينان تو باشد
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 كاربرد براي امروز ما) د

ا چگونه فراسوي دهد كه خد دانيال نشان مي 6تا  2هاي  فصل
مرزهاي اسرائيل كار كرده است، خصوصاً در امپراطوريهاي 

 21اين اصول چگونه در دنياي امروز در قرن . بابل و پارس
 كاربرد دارد؟

 
برد  سازد و از ميان مي ها را بر قرار مي خدا حكومت -2فصل 

 .سازد و حكومت خود را جايگزين آنها مي
ها  زارهاي مذهبيِ حكومتخدا ايمانداران را از آ -3فصل 

 .دهد رهايي مي
 .ها كنترل دارد خدا بر حكومت -4فصل 
ها داوري خواهد  خدا شرارت را در سطح حكومت -5فصل 

 .كرد
ايمانان رهايي  هاي بي خدا ايمانداران را از توطئه -6فصل 

اين است آن چيزي كه . دهد تا تمام دنيا جالل خدا را بشناسد مي
 :ل از چاه شيران نوشته شدپس از رهايي دانيا

از حضور من فرماني صادر شده است كه در هر سلطنتي از "
ممالك من، مردمان به حضور خداي دانيال لرزان و ترسان 

و ملكوت . باشند زيرا كه او خداي حي و تا ابداآلباد قيوم است
اوست كه نجات . زوال و سلطنت او غيرمتناهي است او بي

يات و عجايب را در آسمان و در زمين رهاند و آ دهد و مي مي
سازد و ا وست كه دانيال را از چنگ شيران رهايي  ظاهر مي
 ).27-26: 6دانيال " (داده است

 تر كاوشي عميق) ه
از الگوي دانيال و نحوه انطباق او با بابل استفاده كنيد تا  -1

مشكالتي را كه يك مهاجر به كشوري بيگانه با آنها مواجه 
شايد خدا در اين هفته به شما اين فرصت را . كنيد شود درك مي

بدهد تا شخصي را كه اخيراً به سرزميني جديد آمده، در اين 
اند  برخي از خوانندگان اين كتاب مجبور شده. هفته كمك كنيد

ايران را ترك كنند و اكنون در كشورهاي جديدي زندگي 
و  چگونه برخي از اصول انطباق دانيال با كشور. كنند مي
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كند تا خود را با كشور جديد خود  فرهنگ جديد، به شما كمك مي
 انطباق دهيد؟

ها را گروهي از  اين فصل. دقت بخوانيد را به 6تا  1دانيال  -2
سياستمداراِن مسيحي و خداترس كه در يكي از كشورهاي در 
مقام رهبري قرار داشتند انتخاب كردند تا بررسي كنند كه 

هاي سياسي، خدا را خدمت  چارچوب سمتتوانند در  چگونه مي
كنيد اين گروه چه نكاتي را مورد بحث قرار  فكر مي. كنند

 دادند؟
سال زندگي سياسي دانيال غيرعادي  70اي،  از چه جنبه -3

گيري، دروغگويي،  توانيد گزارشي در باره رشوه بود؟ آيا مي
 اختالس، يا استفاده از مقام سياسي براي منافع خويش در جهت
آزار ديگران در او بيابيد؟ شخصي كه پيرو واقعي خداست، نه 

اش نيز  فقط در محل عبادت، بلكه در محل كار و در خانه
 .زندگي خداترسي خواهد داشت

تان به شهر جديدي نقل  اگر الزم باشد كه شما و خانواده -4
تان دور شويد، نحوه  مكان كنيد و از دوستان و كليساي محلي

تواند  دانيال با شرايط جديدش در بابل، چگونه ميانطباق يافتن 
 شما را كمك كند؟
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 3فصل 
پيشگوييهاي : گذر از رويا به تاريخ
 دانيال

 
بايست اين امپراطوري جديد پارسها را كه  چه كسي مي 

نخستين پادشاهش كورش بود، مغلوب سازد؟ پادشاه جواني در 
گوش يكديگر آرامي در  مالزمانش به. بابل در بستر مرگ است

اند؟ آيا خواهد مرد؟ بسياري  آيا او را مسموم كرده. كنند نجوا مي
تنها ده سال پيش از اين بود كه اسكندر . در اين مورد شك دارند

يوناني از رود ِهلِسپونت در آسياي صغير گذشت و َعلَم مخالفت 
ظرف مدت . را تا دورترين نقاط امپراطوري پارس بر افراشت

ل، دژهاي استوار پارس زير ضربات سهمگين كمتر از سه سا
رفت تا براي  شمشير اسكندر فرو ريخت، و جريان تاريخ مي

اما پادشاهي كه از او خدايي ساخته . هميشه دگرگون شود
اسكندر كبير بدون اينكه . بودند، نشان داد كه انساني بيش نيست

وارثي بر جاي بگذارد، درگذشت و امپراطوري عظيمش ميان 
 .تن از سردارانش تقسيم شدچهار 

سال پيش از وقوع  200اما حدود . اين تاريخ جهان است 
دانيال . اين رويدادها، دانيال نبي آنها را پيشگويي كرده بود

نگارش در  تحت الهام الهي، پيشگويي دقيقي از تاريخ را به
عيسي مسيح بر صحت پيشگوييهاي اين نبي ُمهر تائيد . آورد

در حاليكه . توانيم چنين كنيم ، ما نيز مي)15:24متي (گذارد 
اند، ما به  مقدس هنوز تحقق نيافته بسياري از پيشگوييهاي كتاب

بررسي سه بخش خواهيم پرداخت كه يا بخشي از آنها يا تماماً 
هايي كه در اين كتاب آمده، گستره  در نقشه. تحقق يافته است

نيز در امپراطوريهاي بابل و پارس در روزگار دانيال و 
 .امپراطوري آتيِ يونان نشان داده شده است

 
 قوچ و بز) الف

، جهان آن .م.طبق تاريخ جهان، در حدود قرن ششم ق 
مصر، ماد، : روزگار ميان چهار امپراطوري تقسيم شده بود
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بياييد نگاهي بيفكنيم به روياي دانيال در مورد يك . ليديه، و بابل
هشتم دانيال، مطالبي در ميش و بز، و همزمان با بررسي فصل 

 .زمينه تاريخ بياموزيم
دانيال جزئيات اين پيشگويي را زماني كه در قصر شوَشن  -1
، واقع در جنوب غربي ايران امروزي، در يك رويا )شوش(

 .ديد
، قوچي با دو شاخ توصيف شده، كه يكي 4و  3هاي  در آيه -2

معني  ،20خدا در آيه . از آنها بعداً بلندتر از ديگري خواهد شد
اما آن قوِچ صاحب دو شاخ كه آن : "فرمايد اين رويا را بيان مي

 ."باشد را ديدي، پادشاهان ماديان و فارسيان مي
پس چشمان خود را بر افراشته، ديدم كه ناگاه قوچي نزد نهر "

ايستاده بود كه دو شاخ داشت و شاخهايش بلند بود يكي از 
و قوچ را ديدم كه به . مدديگري بلندتر و بلندترين آنها آخر بر آ

زد و هيچ وحشي با او  سمت مغرب و شمال و جنوب شاخ مي
مقاومت نتوانست كرد و كسي نبود كه از دستش رهايي دهد و 

-3: 8دانيال " (شد بر حسب راي خود عمل نموده، بزرگ مي
4.( 
اما آن قوچ صاحب دو شاخ كه آن را ديدي، پادشاهان ماديان "

 ).20:8دانيال (" باشد و فارسيان مي
 

ياد داشته باشيد كه در فصل اول اين كتاب، مطالبي در  به) الف
باره كورش، پادشاه پارس، آموختيم و اينكه نام او در عهدعتيق 

او امپراطوري ماد را مطيع خاندان پارس ساخت و . آمده است
اين همان . آن را تبديل نمود به امپراطوري ماد و پارس

ن دانيال را در چاه شيران انداختند، سرزميني است كه در آ
 .زيرا قانون مادها و پارسها غيرقابل تغيير بود

 
تر بودند، همان شاخ كوتاهتِر قوچ  مادها كه حكومت ضعيف) ب

پارسها، حكومت نيرومندتر، آن شاخ ديگر هستند كه . هستند
 .بلندتر شد
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داشت، و " شاخي معتبر"دانيال بز نري ديد كه  8-5: 8در  -3
آن شاِخ معتبر آن دو شاخ قوچ را ُخرد كرد و . آمد مغرب مياز 

بز بسيار بزرگ گرديد، اما در اوج قدرت خويش، . پايمال نمود
 .آن شاخ بزرگ شكست و در جايش چهار شاخ ديگر روييد

توانيد تشخيص دهيد كه اين كدام رويداد تاريخي است؟  آيا مي
و آن بز : "بياييد تعبير خدا را در باره معناي بز و قوچ بخوانيم

باشد و آن شاخ بزرگي كه در ميان دو  نِر ستبر پادشاه يونان مي
اين پادشاه همان ). 21:8دانيال " (چشمش بود، پادشاه اول است

غرب، از سرزمين يونان آمد، و او از . اسكندر كبير است
اي شتابان، تركيه را فتح كرد، پيش از آنكه از  همچون گلوله

رود ِهلِسپونت كه غرب و شرق، و يونان و پارس را از هم جدا 
گريست  نشست و مي گويند كه او مي مي. ساخت، عبور كند مي

اما در جواني، زماني . چونكه ديگر سرزميني نبود كه فتح كند
حدود سي سال داشت، درگذشت و حكومتش به چهار كه فقط 

اين معناي چهار . بخش تقسيم شد و هر يك به سرداري رسيد
 .دهد شاخ را توضيح مي

 مجسمه طاليي) ب
نبوكدنصر شايد فرمانرواي پرشكوهترين حكومت روي  

علت خوابي غير قابل توصيف، عميقاً  زمين بوده باشد، اما به
او حكيمان بابل . شمانش ربوده شدپريشان گرديد و خواب از چ

. قتل برساند را تهديد كرد كه اگر پاسخش را ندهند، ايشان را به
او بقدري پريشان و مضطرب بود كه از تعبيركنندگان خواست 
. تا پيش از تعبير خوابش، خوِد خواب را برايش بازگو كنند

دانيال كه جانش همانند ساير حكيمان در خطر مرگ قرار 
ايمان قدم به جلو گذارد و از خدا مدد جست و خدا او  داشت، با

 :را قادر ساخت تا خواب را بازگو كند
ديدي و اينك تمثال عظيمي بود و اين تمثال  تو اي پادشاه، مي"

نهايت و منظر آن هولناك بود، پيش  بزرگ كه درخشندگي آن بي
سر اين تمثال از طالي خالص و سينه و . روي تو بر پا شد

و ساقهايش . يش از نقره و شكم و رانهايش از برنج بودبازوها
و مشاهده . از آهن و پايهايش قدري از آهن و قدري از ِگل بود

نمودي تا سنگي بدون دستها جدا شده، پايهاي آهنين و ِگلين  مي
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آنگاه آهن و گل و برنج . آن تمثال را زد و آنها را خرد ساخت
ِه خرمِن تابستاني گرديده، و نقره و طال با هم خرد شد و مثل كا

و آن . جهت آنها يافت نشد باد آنها را چنان برد كه جايي به
سنگ كه تمثال را زده بود، كوه عظيمي گرديد و تمامي جهان 

 "را پر ساخت
 ).35-31: 2دانيال (
كنيد كه چرا نبوكدنصر از حكيمان خود خواست  فكر مي -1 

يرش را؟ دانيال چگونه تا اول خوابش را بازگو كنند و بعد، تعب
 توانست كاري را بكند كه ساير حكيمان نتوانستند؟

مقدس را همراه با  بياييد تصاوير مذكور در كتاب -2 
 :معنايشان بررسي كنيم

 .مجسمه عظيم و درخشنده و هولناك بود •
سر آن طاليي بود كه مظهر نبوكدنصر و امپراطوري بابل  •

 .بود
و اين مظهر حكومتي فروتر  اش از نقره بود، بازوها و سينه •

 .بايست بعداً بيايد بود كه مي
رانها و شكم برنجين مظهر سومين حكومتي بود كه  •

 .بايست بر جهان حكمراني كند مي
حكومت چهارم با ساقهاي آهنين پس از آن خواهد آمد كه  •

اما اين حكومت . هاي ديگر را خرد خواهد ساخت تمام حكومت
چرا كه مردمانش (از آهن و ِگل اي  پايهايي داشت از آميزه

 ).مختلط بودند و اتحاد نداشتند
سنگي كه با دستهاي انساني بريده نشده بود، اين تمثال را  •

 :خرد ساخت
 .آن سنگ پايهاي آهنين و گلي را نابود ساخت

تمثال فرو افتاد و اجزاي مختلفش بر زمين افتاد و همچون 
 .كاه در باد گرديد

عظيم گرديد و تمامي زمين را پر آن سنگ تبديل به كوهي 
 .ساخت

دانيال بيان . دهد توجه كنيد واسطه دانيال مي به تعبيري كه خدا به -3 
اكثر محققيِن معتقد به . دارد كه آن سر طاليي، نبوكدنصر است مي

اي و  هايي كه مظهرشان بخشهاي نقره مقدس توافق دارند كه حكومت كتاب
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هاي پارس و يونان و  باشد، حكومت تمثال ميبرنجين و آهنين و گليِن بدن 
 .روم است

در اين بررسي، مجال آن نيست كه بطور كافي در مورد ساقهاي  
. آهنين و پايهاي مخلوِط آهن و گل كه توسط سنگ خرد شدند، بحث كنيم

اما بسياري از علماي الهي معتقدند كه اينها مظهر حكومت روم در 
هاي آخر  احيا شده روم در زمانروزگار مسيح و نيز امپراطوري 

امپراطوريِ احياشده خرد خواهد شد، همانند هر حكومت انسانيِ . باشد مي
" ملكوت"، حكومت يا همان "سنگ"ديگر، زماني كه عيسي مسيح، آن 

خود را بر پا دارد؛ آنگاه طبق باور بسياري از مسيحيان، او سلطنت 
 .دهزارساله خود را بر روي زمين آغاز خواهد كر

 از دريا) وحش(چهار جاندار ) ج
در . و اينك نوبت دانيال بود كه در اثر يك رويا عميقاً منقلب شود 

زمان حكومت بلشصر، نوه نبوكدنصر، دانيال خوابي ديد در باره يك شير، 
. را بخوانيد 28-1: 7دانيال . خرس، پلنگ، و جاندار هولناكي ديگر

آنها معرف : فرشته جبرائيل معني چهار جاندار را براي دانيال تعبير كرد
 .هاي جهان بودند حكومت

ياد داشته باشيد كه در خواب  به. نخستين جاندار، شير بود -1 
نبوكدنصر، بخشهاي مختلف آن مجسمه معرف بابل، ماد و پارس، يونان، 

در روياي دانيال بابل همان شير بطور تطبيقي، . و امپراطوري روم بود
عنوان شير و عقاب  ساير اشارات به بابل به(بود كه بالهاي عقاب داشت 

 ).شود يافت مي 3:17 لو حزقيا 7:4در ارميا 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .م.ق 585امپراطوری بابل، 
 

 .م.ق 585امپراطوری بابل، 
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. جاندار دوم، خرسي بود كه بر يك طرف خود بلند شد -2 

اين تصوير مشابه با تصوير قوچ و بز است، قوچي كه دو شاخ 
اي بود به حكومت  اين اشاره. داشت و يكي بلندتر از ديگري بود

. ماد و پارس كه در آن، پارس بخش نيرومندتر حكومت بود
اين . خورد و در دهانش سه دنده بود" گوشت بسيار"خرس 

ديه و بابل به تصوير را مقايسه كنيد با تصرف سريِع ماد و لي
 .دست پارسيها

و اينك وحش دوم ديگر مثل خرس بود و بر يك طرف " 
خود بلند شد و در دهانش در ميان دندانهايش سه دنده بود وي 

 ).5:7دانيال !" (برخير و گوشت بسيار بخور: را چنين گفتند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م.ق 500امپراطوری پارس، 
 

 .م.ق 500امپراطوری پارس  
به چهار سر . جاندار سوم يعني پلنگ، همان يونان است -3

پلنگ توجه كنيد كه يادآور چهار شاخي است كه از بِز نِر دانيال 
بر آمد كه البته همان چهار جانشين اسكندر است كه پس از 

 .مرگ او، حكومتش را ميان خود تقسيم كردند
بعد از نگريستم و اينك ديگري مثل پلنگ بود كه بر پشتش " 

چهار بال مرغ داشت و اين وحش چهار سر داشت و سلطنت به 
 ).6:4دانيال " (او داده شد
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 .م.ق 275امپراطوری يونان، 
 

 .م.ق 585امپراطوری 
، كه شايد آنقدر هولناك بود كه )7:7(جاندار چهارم  -4 

شد از او نام برد، همه چيز را بر سر راه زير پا خرد  نمي
در مقايسه با خواب نبوكدنصر، اين همان امپراطوري . كرد مي

خوانيم كه ده شاِخ آن مظهر ده پادشاه هستند و  مي. روم است
كن شد و در همان حال شاخ  اينكه سه تا از اين شاخها ريشه

خوانيم  مي. كرد كوچك ديگري كه بسيار قدرتمند بود، رشد مي
رساند و بر كه آن شاخ كوچك قدرتمند بر مقدسان آزار خواهد 

بسياري بر اين ). 25-21: 7(ضد خدا سخن خواهد گفت 
باورند كه اين همان شخصي است كه دجال خواهد شد و بر 

 .امپراطوريِ احياشده روم فرمان خواهد راند
 

 جمشيد خاطرات تخت
هر يك از اين سه رويا، هشداري بود به دانيال در باره  

بابل طاليي، آن شير، . رويدادهايي كه در آينده رخ خواهد داد
پارس . ايِ پارس، آن خرس مغلوب گرديد بدست خاندان نقره

نيز به نوبه خود بدست يونانيهاي برنجين، اسكندر كبير، آن 
توسط حكومت  و امپراطوري يونان نيز قطعاً . پلنگ، ساقط شد

اكثر اينها اكنون فقط تاريخ است . چهارم، يعني روم، فرو پاشيد
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جمشيد باقي  هاي باستاني تخت كه خاطراتش در ميان خرابه
 .است

جمشيد تصاويري  در تخت) كاخ پذيرايي(هاي آپادانا  بر پله 
كشور مختلف كه مطيع امپراطوري پارس  23هست معرف 

. متعلق به امپراطوري بابل استتصوير  23يكي از اين . شدند
طال، نقره، پارچه، گاوميش جزو خراجهايي است كه به پادشاه 

اش شهر را به  اسكندر كبير و سپاه يوناني. شود پارس تقديم مي
هايش  همراه كاخ و گنجينه جمشيد را به آتش كشيدند و تخت

هاي بابل، پارس،  با اين همه، آثاري از حكومت. ويران ساختند
 .ها يافت توان يك به يك در ميان اين ويرانه نان را ميو يو

 
 تر كاوشي عميق) د

ها و  چگونه قدرت خدا در خصوص پيشگويي دولت -1 
ها در كتاب دانيال، نظير ظهور امپراطوري يونان در  حكومت

تواند تساليي باشد براي ما آن هنگام كه  زمان اسكندر كبير، مي
 شويم؟ جهان مواجه ميثبات سياسي در  با تغييرات بي

تواند به شما كمك كند تا براي  اين بخش چگونه مي -2 
مسيحياني كه از سوي مقامات دولتي در كشورهايي نظير 

 بينند، دعا كنيد؟ سودان و تركمنستان و چين آزار مي
. هاي دانيال را مطالعه كنيد اگر وقت داريد، تمام نبوت -3 

) ها امت(آتيِ ملل غيريهود  چرا چنين تاكيد نيرومندي بر تاريخ
 وجود دارد؟

مقدس  چرا علماي ليبرال الهيات كه به الهامي بودِن كتاب -4 
نمايند كه كتاب دانيال را خوِد دانيال  ايمان ندارند، انكار مي
ها را شخصي صدها  كنند كه اين فصل نوشته است، و ادعا مي

 سال بعد نوشته و از نام دانيال استفاده كرده است؟
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 4فصل 

 
 ترين كتاب تاريخ دنيا دقيق

 
مقدس كالم خدا خطاب به انسان است و براي آن  كتاب 

دهنده نشان  نوشته شده تا به انسان گناهش و نيازش را به نجات
اين كتاب در باره مرگ و قيام عيسي مسيح سخن . دهد
گويد، همان كاري كه او براي پرداخت جريمه گناهان بشر  مي

بريم كه چگونه  داد؛ همچنين بر اساس اين كتاب پي ميانجام 
توانيم شخصاً خدا را بشناسيم و او را بپرستيم و با او راز و  مي

. نياز كنيم و نيز از وعده حيات جاوداني برخوردار شويم
مقدس، كتاب خدا، هر جا كه در باره تاريخ سخن گفته، از  كتاب

كتاب دانيال به ما نگاهي به . باشد دقتي كامل برخوردار مي
 .كند تا به دقت كالم خدا بيشتر پي ببريم كمك مي

 
 مقدس و تاريخ كتاب) الف

مقدس و آنچه كه اين كتاب در باره  وقتي در باره كتاب -1
آيند؟  ها به نظرتان مي كنيد، كدام آيه دارد فكر مي خودش بيان مي

..." تمامي كتب از الهام خداست"، 16:3احتماالً دوم تيموتاوس 
زيرا كه نبوت به اراده : "فرمايد كه مي 21:1يا دوم پطرس 

القدس مجذوب  انسان هرگز آورده نشد، بلكه مردمان به روح
 ."شده، ازجانب خدا سخن گفتند

: توجه كنيد كه فرمود 35:24به فرمايش عيسي در متي 
ن هرگز زايل آسمان و زمين زايل خواهد شد، ليكن سخنان م"

 ."نخواهد شد
 

مقدس قابل اعتماد  سازند كه كتاب ها ما را مطمئن مي اين آيه
بار خود را كالم خدا خوانده  3000اين كتاب بيش از . است
عنوان  ها و رويدادهاي عهدعتيق به عيسي به شخصيت. است
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ها و رويدادهاي واقعي اشاره كرد، نه تحت عنوان  شخصيت
 .يامور مجازي و استعار

 
ها و  ها و مكان ها و ملت در فهرست زير برخي از شخصيت -2

. رويدادهايي كه در كتاب دانيال ثبت شده، ارائه شده است
اند، در تاريخ عمومي  كشي شده نامهايي كه در فهرست زير خط

مقدس، در كتاب دانيال ثبت شده  پارس و نيز در تاريخ كتاب
 .است

 
 ها شخصيت

 اسامی آيه
 يهوياقيم 1: 1
 نبوكدنصر  1: 1
 اشفناز 3: 1
دانيال  6-7: 1

 )بلطشصر(
 )شدرك(حنانيا  6-7: 1
 )ميشك(ميشائيل  6-7: 1
 )عبدنغو(عزريا  6-7: 1
 كورش 21: 1
 اريوك 14: 2
 بلشصر 5: 1
 داريوش مادي 31: 5
 ارميا 2: 9
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 ها مكان
 مکان آيه

 اورشليم 1: 1
 يهودا 1: 1
 بابل 1: 1
 دورا دشت 3: 1
 )شوشن(شوش  2: 8
 ايالم 2: 8

 رود دجله 4: 10
 
 
 

 ها ملت
 ملت آيه

 بابل 1: 1
 ماد 31: 5
 پارس –ماد  21: 8
 يونان 21: 8
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 رويدادها
 رويداد آيه

 محاصره اورشليم 1-3: 1
2 :1-

48 
 خوار شدن نبوكدنصر

2 :1-
49 

 خواب پادشاه

 رتمثال طاليي نبوكدنص 1-8: 3
3 :13-

30 
 كوره نبوكدنصر

5 :1-
30 

 ضيافت بلشصر

5 :25-
31 

 سقوط بابل

6 :1-
24 

 دانيال در چاه شيران

6 :25-
28 

 اعالميه داريوش

 
به چه داليلي ممكن است تاريخ عمومي جهان كه  -3

مقدس گاه  كنيم دقيق نباشد و چرا تاريخ كتاب امروز مطالعه مي
 با تاريخ عمومي منافات دارد؟

 
ها و  جغرافيايي زمينها، نظير مسير رودخانهشرايط ) الف

سواحل درياها، و نيز شرايط اقليمي در طول زمان تغيير 
كند؛ شهرها بزرگ  شناسي تغيير مي همچنين جمعيت. كند مي
 .روند شوند يا از ميان مي مي

 
در گذشته، تهران همانند بسياري از شهرهاي خاورميانه، ) يك

ده دروازه ورود و خروج به شهر دواز. با ديوار احاطه شده بود
در طول سالها، ديوارها و حصارها و . ساخت پذير مي را امكان
اما بخشهايي از تهران هنوز هم با نام . ها تخريب شد دروازه



 40  مقدس کتابايرانيان در 

و " دروازه شميران"شود، نظير  هاي قديمي آن ناميده مي دروازه
مردم با استفاده از نامهايي اينچنين، تاريخ ". دروازه دولت"

 .آورند خود را به ياد مي
اكثر نامهاي شهرها، چه در اياالت متحده چه در كشورهاي ) دو

ديگر، وجه تسميه تاريخي دارند كه ممكن است ديگر معتبر 
كنم كه  من در پنسيلوانيا در نزديكي شهري زندگي مي. نباشد

باشد،  مي) چشمه در حال غرق( ”Sinking Spring“ نامش 
ظاهراً . رفت داشت در زمين فرو مي شهر زيرا زماني چشمه

چشمه مدتها پيش كامالً در زمين فرو رفت و ناپديد شد، اما نام 
 .هنوز باقي است" چشمه در حال غرق"
 

 نام كند به دوستي دارم كه در خياباني زندگي مي) سه
“Oceanview” )نام اين خيابان دروغ است ). منظره اقيانوس

توان آن  ر دورتر است و نميكيلومت 15چونكه اقيانوس حدود 
شناسان پس از پانصد سال اين نقطه را  شايد اگر باستان. را ديد

حفاري كنند و به نام اين خيابان برخورد كنند، نتيجه بگيرند كه 
 .بايست در يكصد متري آن خانه بوده باشد اقيانوس مي

هنگام ترجمه از يك زبان به زباني  ها به نام اشخاص و مكان) ب
مثالً در ايران مردم كشوري را كه ما در . كند ، تغيير ميديگر

خوِد آلمانيها . خوانند مي" آلمان"ناميم،  مي Germanyانگليسي 
 .خوانند  مي Deutschlandهم كشور خودشان را 

 
 نويسد نگرشهاي تاريخي بر حسب اينكه چه كسي آن را مي) ج
بزرگي  براي مثال، روسيه و چين امروز بخش. كند تغيير مي 

از تاريخ گذشته و بخشي از تاريخ معاصر خود را پاكسازي 
عالوه، هر كشوري تاريخ را از ديدگاه خود مورد  به. اند كرده

انگلستان و اياالت متحده از جنگهاي انقالبي . دهد تاكيد قرار مي
هاي  در كتاب. دهند آمريكا ديدگاههايي كامالً متفاوت به دست مي

خوانند و در  را مبارزه در راه استقالل ميتاريخ آمريكا، آنها 
 .انگلستان، شورش
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نسخ خطي در اثر مرور . اطالعات هميشه در دسترس نيست) د
ها در جنگها مفقود يا نابود  كتاب. رود زمان از ميان مي

بسياري از خاطرات دوران كهن بخاطر نبودن وسايل . شوند مي
 .اند شدهطريق سنت شفاهي حفظ  نگارش و تكنولوژي، به

 
. مقدس، تاريخ نجات بشريت است مركز توجه خدا در كتاب) ه

در عهدعتيق، اين نجات متمركز بود بر ملت اسرائيل، و بعدها 
ها را در بر  واسطه عيسي مسيح همه ملت در عهدجديد به

مقدس به اين منظور نوشته نشده كه كتابي  گرچه كتاب. گرفت
عيت اعتماد داشته باشيم كه توانيم به اين واق تاريخي باشد، مي

 .تاريِخ موجود در آن، دقيق است چرا كه خدا حقيقت است
 

 مقدس و تاريخ عمومي جهان كتاب) ب
مقدس منافات  وقتي تاريخ عمومي جهان با مطالب كتاب -1 

دهد كه تاريخ عمومي جهان  يابد، گاه كشفيات جديد نشان مي مي
مقدس تكميل  همانگونه كه خواهيم ديد، كتاب. نادرست بوده است

شده است، اما كشفيات تاريخي هنوز ادامه دارد و دائماً در حال 
 .درا بخواني 5دانيال فصل . تغيير است

 
مقدس در خصوص سقوط بابل به اين  مندرجات كتاب) الف

بلشصر پادشاه، جانشين نبوكدنصر، ضيافتي : شرح است
ماالمال از فساد و ميگساري برگزار كرد كه طي آن دستي را 

او كه وحشت . نوشت ديد كه بر روي ديوار پيامي را مي
د سراپاي وجودش را فرا گرفته بود، وعده داد كه هر كه بتوان

تعبير آن نوشته را بگويد، در حكومت او مقام سوم را احراز 
اما هيچيك از حكيمان او قادر به تشخيص معناي . خواهد نمود

دانيال را آوردند و او تعبير درست را عرضه . آن نوشته نشد
حكومت بلشصر به پايان خود رسيده و قلمرو بابليها به : داشت

صر پادشاه چنان خشنود شد بلش. مادها و پارسها داده خواهد شد
اي ارغواني بخشيد و طوقي زرين بر گردنش  كه دانيال را جامه

اما همان شب . آويخت، و او را سومين مقام حكومتي ناميد
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 62بلشصر به قتل رسيد و داريوش مادي حكومت را در 
 .سالگي بدست گرفت

كردند كه بلشصر  تا اوائل قرن بيستم، مورخين ادعا مي) ب
دانيال ذكرش آمده، هرگز وجود نداشته  5كه در فصل پادشاه 

كه كورش بابل را فتح  هاي تاريخي، هنگامي  طبق داده. است
نام نبونيدوس پادشاه بابل بود، و اين نبونيدوس  كرد، شخصي به

در جريان تسخير بابل كشته نشد بلكه در تمام طول عمرش از 
 .كرد خزانه پادشاه مستمري دريافت مي

شناسان در اواخر  هاي باستاني توسط باستان شف لوحاما ك) ج
نبونيدوس پادشاه بابل . هاي بيشتري بدست داد قرن نوزدهم، داده

السلطنه قرار  بود، اما در سالهاي پاياني عمرش، پسرش را نايب
ها نيز  بعضي از لوح. كرد همراه او سلطنت مي داده بود و به

ريق ياد كردن حاوي قراردادهاي بازرگاني است كه از ط
سوگند به دو ناِم نبونيدوس . شد سوگند به پادشاه وقت استوار مي

 .و بلشصر ياد شده است
 

، (R. Doughterty)داوترتي . در سالهاي اخير، تحقيقات آر
دهد كه  استاد فقيد آشورشناسي در دانشگاه ِييل، نشان مي

نبونيدوس بخش عمده سالهاي آخر حكومت خود را در 
گذراند و بلشصر را در بابل گذاشت تا بر كشور عربستان 

كنيد كه چرا به دانيال فقط مقام  آيا اكنون درك مي. فرمان براند
. سوم در حكومت اعطا شد؟ بلشصر خودش داراي مقام دوم بود

مقدس در خصوص بلشصر را  گرچه تاريخ، حقانيت كتاب
تصديق كرده است، اما هنوز بسياري از پژوهشگران، 

مقدس در خصوص داريوش مادي را كه  كتاب مندرجات
 .كنند جانشين بلشصر شد، انكار مي

 
ام كه به نمودن تعبيرها و گشودن  و من درباره تو شنيده" 

پس اگر بتواني اآلن نوشته را بخواني و . باشي ها قادر مي عقده
تفسيرش را براي من بيان كني، به ارغوان ملبس خواهي شد و 

هاده خواهد شد و در مملكت حاكم سوم طوق زرين بر گردنت ن
 ).16: 5دانيال " (خواهي بود
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آنگاه بلشصر امر فرمود تا دانيال را به ارغوان ملبس " 
اش ندا كردند  ساختند و طوق زرين بر گردنش نهادند و در باره

 ).29: 5دانيال " (باشد كه در مملكت حاكم سوم مي
ات ميان تاريخ شناسي ممكن است هرگز تمامي اختالف باستان 

براي مثال، محققين و . مقدس را روشن نسازد عمومي و كتاب
مورخين ليبرال امروزه اكثراً به ماجراي دانيال و چاه شيران 

خندند زيرا در آن به پادشاهي به نام داريوش مادي اشاره  مي
دهد كه يك پادشاه  گزارشهاي تاريخي نشان مي. شده است
پس از فتح بابل بدست كورش به  سال 18نام داريوش  پارسي به

 .توانسته معاصر با دانيال بوده باشد پادشاهي رسيد، پس او نمي
چقدر دقيق  31: 5مقدس در دانيال  اما توجه كنيد كه كتاب 

او زماني كه به پادشاهي . پردازد به توصيف داريوش مادي مي
اين داريوش مادي اگر همان ). 31: 5(سال داشت  62رسيد، 

توانست باشد و  شاهنشاه مشهور ايران نباشد، كه مي داريوش،
چرا چنين اختالفي هست؟ در اين زمينه چند توضيِح محتمل 

 :وجود دارد
 

گويند كه داريوش مادي و كورش پادشاه كه در  اي مي عده) الف
اند، در واقع يك نفر هستند  مقدس مورد اشاره قرار گرفته كتاب

اشاره  29: 6خود به دانيال  با دو عنوان، و براي اثبات گفته
 :كنند مي

پس اين دانيال در سلطنت داريوش و در سلطنت كورش " 
 ."بود فارسي فيروز مي

 
گويند كه داريوش مادي سرداري بود كه  اي ديگر مي عده) ب

تحت فرمان كورش بابل را فتح كرد، يا كياخشايارشا، يكي از 
كورش، او را پادشاهان ماد بوده كه پس از مغلوب شدن بدست 

 .هايش همراهي كرد در لشكركشي
ترين توضيح اين است كه در تاريخ عمومي، داريوش  معقول) ج

با نامي ديگر مورد اشاره قرار گرفته، يعني با نام گوبارو، كه 
از گوبارو، . از سوي كورش مامور حكومت بر بابل گرديد

يبه فرمانداري كه ماموريت يافت تا بر بابل حكومت كند، در كت
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يا بهيستون، در نزديكي شهر باختران يا كرمانشاه (بيستون 
 .نام برده شده است) سابق

Nabonidus Chronicle, Contenau Texts, Pohl 
Texts, and Tremayne Texts. 

 
 ای کتاب  صفحه 83توانيد به کتاب  برای مطالعه بيشتر می
(Darius the Mede)  که نويسنده آن(J.C. Whitcomb) 

 .مراجعه بکنيد
The Presbyterians and Reformed Publishing 
Company 1963. 

 
 نتيجه) ج

مقدس اين است  هنگام مطالعه كتاب يك اصل خوِب تفسير به 
دنبال معناي  مقدس روشن است، به هرگاه معناي كتاب"كه 

مقدس كتابي است در زمينه نجات  گرچه كتاب." ديگري نگرديد
خدا را ! و شناخت خدا، اما مندرجات تاريخي آن دقيق است

ابند كه تاريخ ي هاي جديدي مي شناسان دائماً داده شكر كه باستان
بااينحال، بنياد ايمان ما به كالم خدا، . كند مقدس را تائيد مي كتاب

" كالم تو راستي است: "آن فرمايش خوِد مسيح است كه فرمود
 ).17: 17يوحنا (
 

 كاربرد شخصي) د
مقدس از نظر تاريخي درست است؟  آيا ايمان داريد كه كتاب 

دقيق، اما تاريخ مقدس تكميل است و هميشه  گفتيم كه كتاب
هنگام  تواند به درك اين حقيقت چگونه مي. اينچنين نيست

مقدس و تاريخ عمومي، به شما  مواجهه با اختالف ميان كتاب
 كمك كند؟

 
 تر كاوشي عميق) ه

ها و  ها چگونه به شخصيت عيسي مسيح در انجيل -1 
كرد؟ آيا اينها امور تاريخي  رويدادهاي عهدعتيق اشاره مي

ا فقط ابزاري ادبي براي تعليم؟ از اشخاص و رويدادهاي بودند ي
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عهدعتيق كه عيسي به آنها اشاره كرد، فهرستي تهيه كنيد، و 
براي مثال، او از . بنويسيد كه نحوه اشاره او به آنها چگونه بود

برد و در نظر او  عنوان اشخاص حقيقي نام مي آدم و حوا به
 .طوفان نوح واقعاً اتفاق افتاد

 
گويد براي تفسير عهدعتيق روش ديگري  كسي كه ميبا  -3

كنيد؟ مثالً براي چنين شخصي،  دارد، چگونه برخورد مي
فقط معناي روحاني رويدادهايي نظير دانيال در چاه شيران 

براي او مهم نيست كه اينها . يا طوفان نوح اهميت دارد
چگونه به چنين . اند يا نه واقعاً در تاريخ اتفاق افتاده

دهيد كه اين رويدادها واقعاً در تاريخ  نشان مي شخصي
 اند؟ روي داده
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 5فصل 
 

 !دعاهايي نيرومند از پارس
 
ايد كه كه دانيال در دوره كهنسالي، چه  آيا دقت كرده 

سال در  70دعاهاي نيرومندي كرد؟ او كه براي مدت بيش از 
هاي باال در دربار بابليها و پارسها خدمت كرد، هر روز  سمت

. نمود اي گشوده رو به اورشليم دعا مي بار در برابر پنجره سه
اش زندگي آميخته به دعاي او را بهانه  وقتي كه رقباي سياسي

قرار دادند، او دليرانه از اقرار كردن به ايمان خود به خداي 
 2: 8در دانيال . دانيال را بخوانيد 6فصل ! زنده باز نايستاد

ه در كاخ شوش در ايالت ايالم ك خوانيم كه دانيال هنگامي مي
 .بود، رويايي ديد

 
 !فراتر از رهايي از چاه شيران) الف

توفيق دانيال در مقام مشاور سياسي، حسادت همقطارانش  
ايشان دائماً در پي آن بودند كه او را از سر راه . را بر انگيخت
توانستند در صداقت و قابليتش در  اما چون نمي. خود بردارند

بيابند، بر آن شدند تا از اعتقاداتش عليه او استفاده  كار نقصي
در نتيجه، چاپلوسانه داريوش پادشاه را  بر انگيختند تا . كنند

روزه صادر كند مبني بر اينكه هر كه در اين مدت  30فرماني 
 .به كسي جز پادشاه دعا كند، به چاه شيران انداخته شود

كردن ادامه داده، روزي او به دعا . اين امر مانع دانيال نشد 
اي گشوده رو بسوي اورشليم دعا  سه بار در برابر پنجره

 .كرد گفت، همانگونه كه قبالً مي كرد و خدا را سپاس مي مي
اما چون دانيال دانست كه نوشته امضا شده است، به خانه " 

هاي باالخانه خود را به سمت اورشليم باز  خود در آمد و پنجره
نمود و چنانكه  زد و دعا مي مرتبه زانو مي نموده، هر روز سه

كرد و  داشت، نزد خداي خويش دعا مي قبل از آن عادت مي
 ).11: 6دانيال " (خواند تسبيح مي
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دانيال را در حال دعا ديدند . حيله دشمنان دانيال كارساز شد 
و او را محكوم به چاه شيران نمودند زيرا احكام مادها و 

آسا  دانيم كه خدا دانيال را معجزه مي. بود پارسها غير قابل تغيير
 :اما به نتيجه نهايي اطاعت دانيال از خدا توجه كنيد. رهايي داد

 
 :داريوش اين اعالميه را پس از رهايي يافتِن دانيال صادر نمود

از حضور من فرماني صادر شده است كه در هر ’" 
ان و سلطنتي از ممالك من، مردمان به حضور خداي دانيال لرز

و . ترسان باشند، زيرا كه او خداي حي و تا ابداآلباد قيوم است
اوست كه . زوال و سلطنت او غير متناهي است ملكوت او بي

رهاند و آيات و عجياب را در آسمان و در  دهد و مي نجات مي
سازد و اوست كه دانيال را از چنگ شيران  زمين ظاهر مي
سلطنت داريوش و در پس اين دانيال در ‘ .رهايي داده است

 ).28-27: 6دانيال " (بود سلطنت كورش فارسي فيروز مي
چه كساني اين اعالميه را شنيدند؟ امپراطوري پارس از  

مصر گرفته، در تمامي خاورميانه، و پاكستان و بخشي از 
اين قلمرو . هندوستان و تا به آسياي مركزي گسترده بود

امروزه شامل كشورهاي مصر، عربستان سعودي، اسرائيل، 
ن، اردن، عراق، لبنان، تركيه، ارمنستان، آذربايجان، تركمنستا

ازبكستان، تاجيكستان، افغانستان، پاكستان، و بخشي از 
صدها گروه از مردم به صدها . شود قزاقستان و هندوستان مي

پنجره "در اثر دعاهاي دانيال، . زبان نوشته داريوش را خواندند
آن روزگار دانستند كه خداي زنده دانيال رهايي  10-40
حكومتش ابدي  آورد، و عمل مي بخشد، آيات و عجايب به مي

 .است
 
 

توانست دعاي دانيال براي پارس را  آيا شيطان مي) ب
 مختل سازد؟

در فصل دهم دانيال، او را در سالخوردگي، در سومين  
خوانيم كه او  مي. بينيم سال خدمتش به كورش، پادشاه پارس مي

مدت سه هفته روزه  او به. بار سنيگيني در دل خود داشت
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شود  آنكه بداند كه آيا دعايش شنيده مي گرفت و دعا كرد، بدون
اي دانيال مترس، زيرا : "آنگاه از آسمان چنين پاسخ آمد. يا نه

از روز اول كه دل خود را بر آن نهادي كه بفهمي و به حضور 
خداي خود تواضع نمايي، سخنان تو مستجاب گرديد و من 

اما رئيس مملكت فارس بيست و يك روز . سبب سخنانت آمدم به
ا من مقاومت نمود و ميكائيل كه يكي از روساي اولين است به ب

و من . اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندم
آمدم تا تو را از آنچه در ايام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد 

دانيال " (اطالع دهم زيرا كه اين رويا براي ايام طويل است
10 :12-14.( 

مان ميان نيروهاي خدا و شيطان در نبردي روحاني در آس 
مدت بيست و يك روز  گرفت كه سبب شد پاسخ خدا به دانيال به

رئيس "توجه كنيد كه روح پليِد تحت قدرت شيطان، . عقب بيفتد
در همان فصل، نبردي ديگر با . ناميده شده است" مملكت فارس

از قرار معلوم، شيطان . توصيف شده است" رئيس يونان"
ليد مختلفي را بر كشورها يا گروههاي گوناگون نيروهاي پ

گمارد تا ايشان را در تاريكي نگاه دارد تا به شناخت  مردم مي
 .حقيقت نائل نيايند

 
اي براي مختل ساختِن دعاها استفاده  شيطان از هر وسيله 

كند، خصوصاً دعاهايي كه مربوط به بردن پيام انجيل به  مي
شيطان همواره . اند ن را نشنيدهشود كه آ ها و مردماني مي ملت

است، اما همانند دعاي  با كار خدا در ايران مخالفت ورزيده
تواند كار خدا را براي هدايت  دانيال، شفاعت قوم خدا امروز مي
لطفاً اين دعوت به مبارزه . ايرانيان بسوي مسيح كامياب سازد

 !را كه در زير آمده، بپذيريد
 كاربرد شخصي) ج

مسيحي، در فصل دوم ديديم كه دانياِل  دوستان عزيز 
همين دانيال در . نوجوان دعا كرد و از خدا طلب حكمت نمود

كرد تا كار  گرفت و دعا مي هشتاد سالگي هنوز هم روزه مي
هاي  خدا در ميان قومش، يعني يهوديان و در ميان ساير ملت

 .انجام برسد امپراطوري پارس به
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بسياري از دعاهاي ما ! اشيمبياييد ما نيز همچون دانيال ب 
ما . باشد مان مي فقط براي خانواده و دوستان و نيازهاي فيزيكي

از راهنماي . مانيم از اينكه براي ساير نيازها دعا كنيم غافل مي
دعاي ذيل استفاده كنيد تا درست مانند دانيال، براي نيازهاي 

 .ايران دعا نماييد
 

 درخواست براي ايران
زبان دعا كنيد تا شكيبا باشند  جفاديده فارسي براي ايمانداران -1

 .و بتوانند محبت مسيح را به آزاردهندگان خود نشان دهند
چه . مقدس در تهران دعا كنيد براي بازگشايي انجمن كتاب -2

موهبتي خواهد بود كه بار ديگر كتب مقدسه در ايران به 
 .فراواني در دسترس باشد

بياموزند كه از طريق مطالعه دعا كنيد تا ايمانداران جديد  -3
 .كالم و كاربرد آن، به صداي خدا گوش فرا دهند

بعضي از مسيحيان از شركت در جلسات كليسايي  -4
هاي راديويي،  دعا كنيد تا ايشان از طريق برنامه. محرومند

 .مقدس، يا ساير نشريات مسيحي تشويق شوند جزوات كتاب
بايل لر دعا كنيد براي كار خدا در ميان دو ميليون نفر از ق -5

 .تا بسياري از آنان بسوي مسيح بيايند
دعا كنيد تا آن دسته از ايرانيان كه به خارج مهاجرت  -6

اند، مايل باشند كه به ايران باز  اند و به مسيح ايمان آورده كرده
گردند و به خويشان خود و سايرين بشارت دهند، خواه 

 . كشور مدت يا بازگشت دائمي به بصورت بازديدي كوتاه
دعا كنيد تا رهبران دولت جمهوري اسالمي ايران با درايت  -7

فرمايد كه براي  مقدس مي كتاب. و حكمت كشور را اداره كنند
منصبان دعا كنيم تا ايمانداران بتوانند در صلح و صفا،  صاحب

 .اي داشته باشند زندگي مقدس و خداپسندانه
خانه، محل دعا كنيد تا ايمانداران در سلوك الهي خود در  -8

كار، و مدرسه استوار باشند و بتوانند در باره ايمان خود به 
 .عيسي مسيح شهادتي خردمندانه ارائه دهند
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در سواحل درياي خزر، چهار ميليون مازندراني زندگي  -9
دعا كنيد تا كسي باشد كه . كنند كه بايد پيام انجيل را بشنوند مي

 .اين پيام را به ايشان اعالم نمايد
هاي مسيحي بخوبي و  هاي راديوي يد تا برنامهدعا كن -10

هايي به  دعا كنيد تا پخش برنامه. روشني در ايران شنيده شود
 .زبانهاي محلي كردي و مازندراني و غيره آغاز شود

هاي غير مسيحي هستند،  ايمانداراني كه از خانواده -11
توانند در جلسات كليساهايي كه هنوز در ايران باقي  اكثراً نمي

دعا كنيد تا روح خدا ايشان را در ايمان . اشند، شركت كنندب مي
 .جديدشان ياري رساند

هاي ايرانيِ بسياري خارج از  كليساها و مشاركت -12
ايران، در سراسر اروپا، آمريكا، كانادا، استراليا، و مناطقي از 

براي شبانان و خادميني كه در ميان . شود آسيا تشكيل مي
 .كنند، دعا كنيد پراكندگان ايراني خدمت مي

سالگي  25از جمعيت ايران كه زير % 65براي  -13
در . افكار مردم بايد بسوي مسيح جذب شود. باشند دعا كنيد مي

 .هاي نوين و خالق هست اين زمينه، نياز به ايده
دعا كنيد تا براي ايرانيان نشريات مسيحي بيشتري  -14

 .ترجمه و منتشر شود
ان و تاجيكستان زباناني كه در افغانست براي فارسي -15

كنند، دعا كنيد؛ ايشان اكثراً در شرايط بدي بسر  زندگي مي
توانند به  هاي راديويي و نشريات مسيحي مي برنامه. برند مي

 .ايشان كمك كنند تا راه نجات را بيابند
دعا كنيد تا دانشجويان ايراني كه در آموزشگاههاي  -16

الهيات مقدس در خارج از ايران مشغول تحصيل  مختلف كتاب
 .باشند، آماده شوند تا ديگران را تعليم دهند مي
دعا كنيد تا پيام نجات كه توسط ميسيونرها و سايرين به  -17

شود، بر خاك  ايرانياِن مقيم خارج از كشور اعالم مي
 .خيز بيفتد حاصل

كرد در  422.000در ميان گروههاي قومي ايران،  -18
يد تا بسياري دعا كن. كنند منطقه شمال غربي ايران زندگي مي
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از ايشان كالم خدا را بشنوند و ايمان بياورند و سپس به مردم 
 .خودشان، هم در ايران و هم در عراق و تركيه شهادت دهند

دعا كنيد تا خادمان مسيحي، از جمله خادمان ايراني  -19
 .بتوانند در ميان ايرانيان در خوِد ايران شهادت دهند

شهرها در دعا كنيد تا اشخاصي كه در برخي از  -20
شوند، در آرامش خيال به عبادت  ها براي عبادت جمع مي خانه

 .بپردازند
براي رشد و شكوفايي خصائل مسيحي در ميان  -21

 .گذرانند، دعا كنيد هاي شاگردي را مي نوايماناني كه دوره
براي محافظت شبانان در داخل ايران دعا كنيد كه  -22
بر سر راه  هاي دولت كوشند گله خود را عليرغم محدوديت مي

 .ايمان مسيحي، هدايت كنند
براي مسيحيان عضو كليساهاي آسوري و ارمني دعا  -23

كنيد تا به شناخت واقعي عيسي مسيح دست يابند و او را 
دهنده خود بپذيرند و شهادت موثري به  همچون خداوند و نجات

 .ايرانيان اطراف خود بدهند
اي  قاعدهدر ايران تبديل به " آزادي عبادت"دعا كنيد تا  -24

گويند كه براي همه  مقامات دولت اسالمي مي. عمومي شود
آزادي عبادت هست، اما اين امر در خصوص ايمانداراني كه 

 .كند از زمينه اسالمي هستند، صدق نمي
دعا كنيد تا خدا لشكر نيرومندي از دعاكنندگان براي  -25

 .شايد شما يكي از آنان باشيد. زبان بر انگيزد دنياي فارسي
اند و  ي آناني كه امروزه در ايران كالم خدا را شنيدهبرا -26

كنند، دعا كنيد تا به او پاسخ  در مورد ادعاهاي مسيح تعمق مي
 .مثبت دهند

دعا كنيد تا شبانان و رهبران كليساهاي ايران كشور را  -27
ماندن در آنجا دشوار است، اما به حضورشان . ترك نگويند

 .شديداً نياز هست
گروه قومي در ايران، فرصت اين  60-50دعا كنيد تا  -28

 .را داشته باشند تا انجيل را به زبان مادري خود بشنوند
براي ايمانداران ايراني كه در جستجوي همسري  -29

اين امر ممكن است دشوار و . ايماندار هستند، دعا كنيد



 52  مقدس کتابايرانيان در 

دعا كنيد تا ايشان شكيبا باشند و منتظر خداوند . دلسردكننده باشد
 .بمانند

شنوند دعا  هاي راديويي را مي ي كه برنامهبراي كسان -30
كنيد تا پيام را درك كرده، واكنش نشان دهند؛ همچنين براي 

هايي روشن  هاي راديويي دعا كنيد تا برنامه كنندگان برنامه تهيه
دعا كنيد تا بودجه ادامه اين كار فراهم . و ساده تهيه نمايند

 .گردد
مشكالت، براي شبانان خداترسي كه عليرغم تمامي  -31

كنند، دعا كنيد تا كالم را با شهامت و  هنوز در ايران خدمت مي
 .درايت موعظه كنند

 
مدت يك  كنم تا براي اين درخواستها به شما را ترغيب مي

اگر خدا هدايتتان كرد تا به دعا ادامه دهيد، . ماه دعا كنيد
ا در ها را بَكنيد يا از آنها فتوكپي تهيه كنيد ت توانيد اين برگه مي

 .تان از آنها استفاده نماييد دعاهاي شخصي
 

براي تهيه فهرست دعا براي بسياری از قومهای مختلف در  
اند،  ايران كه هنوز بسياری از آنها پيام انجيل را نشنيده

. مراجعه نماييد www.joshuaproject.netتوانيد به سايت  مي
تواند راه را براي اين  دعاي شما همانند دعاي دانيال، مي

دانيال مذكور  6مردمان بگشايد تا ملكوت خدا را كه در فصل 
سايت ديگري كه دعاهاي مورد نياز براي دنياي . آمده، بشناسند

دهد،  زبان را در اختيارتان قرار مي فارسي
www.prayforiran.org باشد مي. 

فهرست دعاي براي  www.persianwo.org همچنين سايت 
تواند دعاهاي شما را براي  خدا مي. دارد ايرانيان را عرضه مي

 .كار گيرد هدايت ايرانيان به
 
 
 
 
 

 

http://www.joshuaproject.net/�
http://www.prayforiran.org/�
http://www.persianwo.org/�
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 6فصل 
 

چگونه پنج پادشاه فارس وارد 
 مقدس گرديدند؟ كتاب

 
همانطور كه قبالً ديديم، بخشي از تاريخ اسرائيل با تاريخ  

در فاصلة زماني ميان پايان اسارت بابل . ايران در آميخته است
و بازسازي اورشليم، مردم يهود تحت فرمان پادشاهان پارسي 
بودند و تاريخشان بر اساس سلطنت اين پادشاهان تاريخگذاري 

در . اسرائيل ديگر از خود پادشاهي نداشتشده است، زير 
هاي عزرا، نحميا، استر، َحَجي، زكريا، و مالكي  واقع، كتاب

در دوران اوليه حكومت پارسها نوشته شده و تصويري كلي از 
منظور درك  به. دهد روابط پارسها و اسرائيليها بدست ما مي

ها، نگاهي اجمالي به تاريخ پارس خواهيم  زمينة اين كتاب
مهم است به ياد : در اينجا تذكر يك نكته الزم است. انداخت

ترين كتاب  دقيق("ديديم  4داشته باشيم كه همانطور كه در فصل 
، اسامي به مرور زمان و در اثر ترجمه از يك ")تاريخ دنيا

در جدول زير چند پادشاه . كنند زبان به زباني ديگر تغيير مي
 :اند نخسِت پارس مذكور آمده

 
تاريخ 

 .)م.ق(
 نام در نام ايراني

 مقدس كتاب
 مقدس مأخذ در كتاب نام انگليسي

 ؛ دانيال؛45اشعيا  Cyrus كورش كورش 539-530
 3-1عزرا 

 6: 4عزرا  Cambyses اخشورش كمبوجيه 530-521
بردياي  .م.ق 521

 دروغين
 Pseudo ارتحشستا

Smerdis 
 23-7: 4عزرا 

 Darius the داريوش داريوش كبير 521-486
Great 

 6، 5عزرا 

 10-1استر  Xerxes اخشورش خشايارشا 486-465
اردشير  464-423

 درازدست
 13-1نحميا  Artaxerxes ارتحشستا

 10-7عزرا 
 



 54  مقدس کتابايرانيان در 

اردشير درازدست از . سه پادشاه با نام اردشير وجود داشت 
تا  4304سلطنت كرد، اردشير دوم از . م.ق 423تا  464
توجه داشته . م.ق 337تا  358و اردشير سوم از . م.ق 359

مقدس فارسي، برخي اسامي  قديميِ كتابه باشيد كه در ترجم
حال جزئيات بيشتري . است اي ديگر تلفظ شده گونه پادشاهان به

 :در خصوص اين پادشاهان ارائه خواهيم داد
كورش كبير بنيانگذار امپراطوري ماد و پارس بود و  -1

بخشي  او كه رهايي. اد و ليديه و بابل را فتح كردسرزمينهاي م
. ها خدايان خود را پرستش كنند مهربان بود، اجازه داد كه ملت

او نسبت به مردمان اسير كه در دوره حكومت نبوكدنصر و 
با بركت و . جانشينانش متحمل سختي شده بودند، نيكخواه بود

به اورشليم باز  مساعدت مالي او بود كه يهوديان اجازه يافتند تا
براي اطالعات بيشتر در . گشته، معبد خود را بازسازي كنند

 .مورد كورش، به فصل اول مراجعه كنيد
او مأمور شد تا . كمبوجيه، پسر كورش، جانشين پدر شد -2

مصر را فتح كند و اين كار را وقتي پس از مرگ پدر به 
ه در گويد كه كمبوجي تاريخ ايران مي. سلطنت رسيد، انجام داد

نام برديا كه  راه بازگشت از فتوحات خود، شنيد كه شخصي به
باشد، تخت شاهي را اشغال كرده  ادعا كرده بود كه برادرش مي

مقدس  نام او در كتاب. كمبوجيه در راه، درگذشت. است
، اما نبايد او را با اخشورش )6: 4عزرا (اخشورش است 

براي توضيحات . (، شوهر ملكه استر، اشتباه كرد)خشايارشا(
 .)بيشتر، به بخش ب در اين فصل مراجعه كنيد

او با . بردياي دروغين، غاصب سنتي، چند ماه سلطنت كرد -3
عفو پرداخت مالياِت آتي براي مدت سه سال در سراسر 

آيا سياست در طول اين . (امپراطوري، پيروان بسياري يافت
ت اما داريوش از حماي) سال تغيير زيادي كرده است؟ 2500

سپاه پارس برخوردار بود و مآالً بردياي دروغين را اسير كرد 
توجه داشته باشيد كه نام . و كشت و مدعي تاج و تخت شد

باشد  مقدس احتماالً ارتحشستا مي بردياي دروغين در كتاب
و نبايد او را با اردشير كه بيش از نيم قرن ) 23-7: 4عزرا (
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براي توضيحات بيشتر ( .بعد از آن به سلطنت رسيد، اشتباه كرد
 .)به بخش ب در اين فصل مراجعه كنيد

داريوش، پس از قتل بردياي دروغين، ظرف دو سال نه  -4
اين پيروزيها . پادشاه را در نوزده شورش محلي سركوب كرد

كيلومتريِ باختران  50در سنگنبشتة بيستون، واقع در 
 داريوش كار. در غرب ايران ثبت شده است) كرمانشاه سابق(

كيلومتري  50جمشيد، واقع در  بناي مجموعة كاخهاي تخت
اي  تاالر اصلي داراي چنين نوشته. شمال شيراز را آغاز نمود

منم داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمينها، : "است
داريوش مديري مدبر بود و نظام ." كه اين كاخ را بساخت

پست  در واقع، شعار. مراسالتي كارآمدي را بوجود آورد
نه باران، نه برف، نه تگرگ "گويد  اياالت متحده كه مي

، در "تواند مأموران پست را از انجام وظايفشان باز دارد نمي
دشواري  داريوش به. گيرد واقع از داريوش پادشاه نشأت مي

عزرا . (گِر يونان را بگيرد توانست جلِو امپراطوري طغيان
 ).6و  5فصلهاي 

او جنگ با يونانيان و بناي . ودخشايارشا پسر داريوش ب -5
گويد كه خشايارشا  مقدس مي كتاب. جمشيد را ادامه داد تخت

مقدس، اخشورش  توجه كنيد كه نام او در كتاب. شوهر استر بود
 .است و نبايد او را با كمبوجيه اشتباه كرد

جمشيد را  او نيز عمارت تخت. اردشير پسر خشايارشا بود -6
گويد كه او به عزرا اجازه داد تا  مقدس مي كتاب. ادامه داد

يهودياِن بيشتري را به اورشليم باز گرداند و به نحميا نيز ِاذن 
نحميا فصلهاي (داد تا به اورشليم بازگشته، آن را مرمت نمايد 

 ).10تا  7و عزرا فصلهاي  13تا  1
 

 اجازه كورش ابازگشت يهوديان ب) الف
علت نافرماني از  ارمياي نبي پيشگويي كرد كه يهوديان به -1

مدت هفتاد سال به تبعيد خواهند رفت و پس از آن به  خدا، به
: 25اين پيشگوييها در ارميا . سرزمين خود باز خواهند گشت

. شود يافت مي 13-1: 45؛ 28: 44؛ و اشعيا 10: 29؛ 12
يف حكومت به توص") گيرد سلسله سلطنتي شكل مي("فصل اول 
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واسطه او اين پيشگوييها را  پارس و بويژه شخصي كه خدا به
پردازد؛ اين شخص، كورش كبير است كه  بخشيد مي تحقق مي

يهوديان را كمك كرد تا به اورشليم باز گردند و معبد را از نو 
 4-1: 1مقدس در عزرا  ها در كتاب به تحقق اين نبوت. بسازند

 10: 29در ارميا . عه كنيدمراج 23-22: 36و دوم تواريخ 
چون مدت هفتاد سال بابل : گويد و خداوند مي: "چنين آمده است

سپري شود، من از شما تفقد خواهم نمود و سخنان نيكو را كه 
براي شما گفتم انجام خواهم داد؛ به اينكه شما را به اين مكان 

 ."باز خواهم آورد
رش به بينيم كه خدا چقدر رحيم بود كه از طريق كو مي -2

يهوديان مواهبي اضافي اعطا كرد زيرا او به ايشان اجازه داد 
توانستند معبد را از نو  ايشان مي. كه به اسرائيل باز گردند

و ) 5: 1عزرا (، و به اورشليم باز گردند )4: 1عزرا (بسازند 
ماندند، كمك مالي دريافت كنند  از يهودياني كه در بابل مي

. يز به ايشا طال و نقره اهداء كردخوِد كورش ن). 4: 1عزرا (
در مقابل همة اينها، يهودياني را مالحظه كنيد كه شوروي سابق 

. به قصد مهاجرت به اسرائيل ترك كردند 1960را در دهة 
ايشان اجازه نداشتند هيچيك از اموال خود را با خود ببرند و 
مجبور بودند عوارض خروج هنگفتي به دولت روسيه 

هايي كه به ايشان اجازه خروج دادند، از ايشان روس. بپردازند
 .متنقر بودند

يهودي و خدمتكارانشان از بابل به اسرائيل  42.360تعداد  -3
 ).64: 2عزرا (باز گشتند 

وقتي يهوديان به اورشليم باز گشتند، نخست قربانگاهي بنا  -4
آنگاه شروع به . كردند تا طبق شريعت موسي، قرباني بگذرانند

وقتي بنياد معبد را گذاردند، مراسمي . كردند بازسازي معبد
 ).3-1: 3عزرا . ش.ر(برگزار كردند 

 
 دستور يك پادشاه پارس توقف بناي معبد به) ب

تكميل بنياد معبد را با نواختن شيپور و فرياد شادي جشن  
تر و بزرگان قبايل گريه  درضمن، كاهنان مسن. (گرفتند

كردند، چرا كه احتماالً خاطرة معبد اصلي باعث اندوهشان  مي
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كردند و از  اما غيريهودياني كه در سامره زندگي مي.) شده بود
شركت در اين بيرون شاهد ماجرا بودند، ناگهان خواستار 

وقتي كه سران يهود درخواست آنان را رد . سرگرميها شدند
كردند، ايشان به مقامات پارس متوسل شدند و باعث توقف كار 

 .عزرا را بخوانيد 4فصل . عمارت گشتند
اين پادشاهان پارس كه سامريان بديشان متوسل شدند،  -1

دس مق ؟ ترجمه قديمي فارسيِ كتاب)7-6: 4عزرا (كه بودند 
دهد، اما ترجمة  نامهاي اخشورش و ارتحشستا را ارائه مي

در اينجا دو مكتب . برد تفسيري از خشايارشا و اردشير نام مي
 :فكري مطرح است

كاربرد اسامي اين دو پادشاه در ترجمه تفسيري ) الف
شود و به فراسوي  فارسي از ترتيب وقوع تاريخي دور مي

در اين . ذكر شده است 4 رود كه در عزرا اي مي دورة زماني
صورت، حضور ايشان در متن حاكي از اين است كه مشكالت 
يهوديان با همسايگان غيريهودي خود، فراسوي دورة سلطنت 

بنابراين، طبق ترجمه تفسيري، اسامي . داريوش رفته است
با اسامي همان پادشاهان  7-6: 4خشايارشا و اردشير در عزرا 

 .شود ستر منطبق مي، نحميا، و ا10-7در عزرا 
اي ديگر، از جمله نويسندة اين كتاب، معتقدند  اما عده) ب

در " اخشورش"مقدس، نام  كه در ترجمة قديمي فارسي كتاب
اشاره به كمبوجيه، پسر كورش، دارد، و ارتحشستا  6: 4عزرا 

داليل متعددي اين . به بردياي دروغين 23-7: 4در عزرا 
آنكه، ترتيب تاريخي حكومت  نخست. كند فرضيه را حمايت مي

در " اخشورش"دوم، اقدام . كند اين پادشاهان را رعايت مي
خصوص توقف بناي معبد با خصوصيات اخالقي و 

عالوه،  به. گيري سياسي بردياي دروغين سازگار است موضع
برخي از مورخين بر اين باورند كه اسامي اخشورش و 

وده است، عناويني ارتحشستا، عناوين عمومي پادشاهان پارس ب
، و اسامي خاص "اعليحضرت"يا " شاه"و " فرعون"كلي مانند 

 1978براي مثال، نام آخرين پادشاه ايران كه در سال . اند نبوده
اما عدة كمي، . بود" محمد رضا پهلوي"از سلطنت بركنار شد، 

در تاريخ . شناختند مي" شاه"خاصه در غرب، او را فقط با نام 
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شاه وجود دارد، از كورش گرفته تا محمد رضا ايران صدها پاد
 .شدند خوانده مي" شاه"پهلوي و همگي ايشان 

 
چرا يهوديان اجازه ندادند كه ساكنان سامره ايشان را در  -2 

بناي معبد ياري دهند؟ دليلش اين بود كه اين مردمان خدا را 
خواستند راستي را با دروغ  پرستيدند و يهوديان نمي نمي

توانست در بناي معبد شركت جويند،  فقط قوم خدا مي. بياميزند
 .آن مكاني كه بنا بود در آن خداي يگانه را عبادت كنند

 
. كورش پادشاه متأسفانه پيش از بناي معبد در گذشت -3 

سامريان وقتي با مخالفت يهوديان با شراكت ايشان در بناي 
ارد معبد مواجه شدند، بر ايشان در حضور كمبوجيه اتهام و

آلود عليه يهوديان براي  آميز و شكايت اي اتهام بعداً نامه. ساختند
و از او خواستار ) ب 1. ش.ر(بردياي دروغين فرستادند 

بردياي دروغين احتماالً براي آنكه . توقف بناي معبد شدند
طرفداران سياسي بيشتري بيابد، اين درخواست را پذيرفت و 

كار . ء ساخت ملغا فرمان كورش مبني بر بناي معبد را
كننده است كه  تجسم كنيد كه چقدر مأيوس. ساختمان متوقف شد

كارة ساختمان معبد خدايتان  هر روز به بنياد خالي و اسكلت نيمه
نگاه كنيد و هيچ اميدي نداشته باشيد كه هرگز اجازه تكميل آن 

 .را مرور كنيد 24-17: 4عزرا . را بدست آوريد
 
 

 در زمان داريوشتكميل بناي معبد ) ج
 1: 1حجي . واسطه َحَجي نبي اميد را نويد داد خدا به -1 

در روز اوِل ماه ششم از سال دوِم داريوش پادشاه، : "فرمايد مي
واسطة حجي نبي به زًربابل بن شألتيئيل والي  كالم خداوند به

تمام كتاب ." يهودا و يهوشع بن يهوصادق رئيس كهنه رسيد
يهوديان به تكميل بناي معبد نوشته شده منظور تشويق  حجي به

هاي مجلل و  گويد كه ايشان در خانه حجي به مردم مي. است
كنند در حاليكه خانه خدا خرابه باقي مانده  دار زندگي مي سقف

است و اينكه ايشان بخاطر غفلت از امور خدا، در زندگي خود 
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 2-1: 5كتاب حجي و عزرا ). 9-3: 1(كامياب نخواهند شد 
 .بخوانيد را
يكبار ديگر، دشمنان اسرائيل به آغاز كار بناي معبد  -2 

اعتراض كردند و گزارشي براي داريوش، پادشاه جديد، 
اما . فرستادند به اين اميد كه باز دستور توقف كارها داده شود

آمده، داريوش پادشاه در  18: 6تا  2: 5همانطور كه در عزرا 
يه اصلي او را يافت كه بايگاني كورش جستجو كرد و اعالم

اد يهوديان به اسرائيل باز گردند و معبد را از نو  د اجازه مي
نتيجتاً كار . بسازند و از خزانه كشور كمك مالي دريافت كنند

جستجوي داريوش در شهر اكباتان . بناي معبد به اتمام رسيد
) ترجمه قديمي فارسي(يا احِمتا ) ترجمه تفسيري فارسي(

ن شهري است در غرب ايران كه امروز صورت گرفت؛ اي
همدان بخاطر هواي خنكش، اقامتگاه . شود همدان ناميده مي

هنوز چيزي از ورود ما به ايران . (تابستاني پادشاهان اوليه بود
 .)در همدان متولد شد 1962گذشت كه دختر اولم در سال  نمي

 
 كاربرد شخصي) د

از بازگشت فهرستي تهيه كنيد و در آن بنويسيد كه  -1 
يهوديان به اورشليم و بازسازي معبد، و مخالفت با آن، چه 

همانطور كه بسياري از يهودياِن . گيريد درسهاي روحاني مي
ايد كه  خداترس به وطن خود و اورشليم بازگشتند، آيا فكر كرده

به ايران باز گرديد و مژدة نجات در عيسي مسيح را با مردم 
 در ميان بگذاريد؟

خوانيم كه وقتي يهوديان به  مي 13-1: 3زرا در ع -2 
اورشليم باز گشتند، نخست قربانگاهي بنا كردند تا قرباني تقديم 

رود و كار  عنوان پناهجويي كه به كشوري جديد مي شما به. كنند
توانيد امور روحاني را مقدم  كند، چگونه مي جديدي شروع مي

 بر همه چيز قرار دهيد؟
ا دريافتيم كه يهوديان كمك از فصل چهارم عزر -3 

غيريهوديان را براي بناي معبد نپذيرفتند و علت اين كار پاكي 
خواستند امور مقدس را با تأثيرات  و تقدس بود، چرا كه نمي
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آيا شما . ايشان براي اين تصميم خود بهايي پرداختند. پرستي در هم بياميزند بت
 زيد؟حاضريد براي اصول و اعتقادات خود بهايي بپردا

 
 تر كاوشي عميق) ه

و پاسخهاي  17-6: 5و عزرا  16-7: 4هاي مذكور در عزرا  نامه شكايت 
چگونه فرهنگ ايراني را در ذهنتان  12-6: 6و  22-17: 4مذكور در عزرا 

 كند؟ زنده مي
 

 هاي نهايي انديشه) و
سال  50اي حدود  ، فاصله7و آيات آغازين عزرا  6ميان آيات پاياني عزرا  

بينيم كه خدا ميان  مي. در اين مدت، وقايع كتاب استر رخ داد. وجود دارد
 .كرد يهودياني كه پس از اعالميه كورش، در ايران و بابل ماندند، كار مي

يا اكباتان يا هگمتانة (شود كه آرامگاه استر و مردخاي در همدان  گفته مي 
يهودي در  90.000حدود ، 1978در زمان انقالب در سال . قرار دارد) سابق

. رساندند كردند كه اكثر ايشان اصل خود را به اسارت بابل مي ايران زندگي مي
گرچه بسياري از يهوديان در طول انقالب و بعد از آن، از ايران خارج شدند، 

هنوز  2000ها در سال  طبق برخي تخمين. اما هنوز بعضي در آنجا باقي هستند
 .كردند دگي مييهودي در ايران زن 30.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پلکان تخت پارسی در تخت جمشيد،: شرح تصوير
 دهد ملتهای مختلفی را نشان می

 پلکان پارسی در تخت جمشيد: شرح تصوير
 ملت های مختلفی را نشان می دهد

 .آورند که برای حکومت پارس خراج می
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 7فصل 
 

 استر، ملكة پارسي
 

مقدس نامي  هاي كتاب از كتابآيا متوجه شده بوديد كه يكي  
دانيد استر  آيا مي. فارسي دارد؟ اين كتاب همان كتاب استر است

گرچه . چگونه ملكه شد؟ پادشاه ضيافت بزرگي ترتيب داد
دانيم چرا ملكه وشتي حاضر نشد به شوهرش خشايارشا و  نمي

دانيم كه نافرماني او و طالقي كه  ميهمانانش بپيوندد، اما مي
روي داد، زندگيِ شايد صدها زن جوان را در سراسر  بدنبال آن

اياالت امپراطوريِ پارس تغيير داد، خصوصاً زندگي يك دختر 
نام استر كه زيبايي و رفتارش دل پادشاه را  يتيِم يهودي را به

دهد كه چگونه خدا اشخاص  ماجراي استر نشان مي. ربود
ز خطر نابودي برد تا قوم خود را ا كار مي وفادار و امين را به

 .برهاند
 

 شرايط پارس) الف
از سال ) اخشورش در ترجمه قديمي فارسي(خشايارشا  -1

از او توصيف  1:1در استر . سلطنت كرد. م.ق 465تا  486
بايست بيش از  دهد كه مي عمل آمده و اين نشان مي پرشكوهي به

يك خشايارشا وجود داشته باشد زيرا گفته شده كه او پادشاهي 
اين را مقايسه . كرده است واليت حكمراني مي 127بوده كه بر 

كه طبق نظر نويسندة اين كتاب، به كمبوجيه  6: 4كنيد با عزرا 
 .اشاره دارد

ايالت را  127سترة امپراطوري پارس توجه كنيد كه به گ -2
 .گرفته است از هند تا حبشه در بر مي
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قصر شوشن در نزديكي شهر شوش واقع بود؛ شوش  -3
شهري است در جنوب غربي ايران، نزديك انديمشك در شمال 

 .اهواز
برخي از مفسران معتقدند كه ضيافت مذكور در فصل اول  -4

شد تا حمايت حكام محلي و استر به اين علت ترتيب داده 
فرماندهان نظامي را براي لشكركشي عليه امپراطوريِ رو به 

برخي ديگر بر اين باورند كه اين . گشترش يونان، جلب كند
ضيافت بعد از شكست خشايارشا در جنگ برگزار شد، در 

سرگرم " شراب و زن و موسيقي"اي كه او خود را با  دوره
 .ساخت مي
جنگ با يونانيان ناموفق بود، اما براي خشايارشا گرچه در  -5

در ! ماراُتن: نشدني برجاي گذارد دنياي ورزش ميراثي فراموش
احاديث تاريخي آمده كه وقتي پارسيان در جنگ شكست 
خوردند، سربازي يوناني فاصله ميان شهر ماراُتن تا آتن را 

در مراسم المپيك سال . دويد تا پيروزي يونانيان را اعالم دارد
، اين رويداد طي يك مسابقة دو از كاخ سلطنتي 1908
تا ميدان المپيك گرامي داشته شد؛ اين   (Windsor)وينزر

امروزه . بود) كيلومتر 42حدود (مايل  2/26طول  مسافت به
 .شود دِو ماراتون در سراسر جهان برگزار مي

 تاجگذاري استر) ب
ملكه وشتي طالق داده شد و از مقام خود عزل گرديد  -1 

زيرا حاضر نشد از دستور پادشاه مبني بر نمايش زيبايي خود 
 ).22-10: 1استر (اطاعت كند 

مردخاي ). 7: 2استر (نام يهوديِ استر، َهَدسه بود  -2 
اش  اين دختر كه نام پارسي. نام هدسه دختر عمويي داشت به

مردخاي استر را پس از فوت . باروي بوداستر بود، بسيار زي
 .والدينش همچون دختر خود بزرگ كرد

 .فارسي است" استر"نام  -3 
، الهة بابليها و آشوريان، شكلي است "ايشتار"نام ) الف

 ".استر"از 
 .استر نام فارسيِ ستارة ونوس است) ب
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از زمينة پارسي و آشوري است، و از  starكلمة انگليسي ) ج
در كلمه استر  )ر ،و ،ت ،و ،س(صداي  بي همان حروف

 .تشكلي يافته است
جستجوي دربار براي ملكه، مانند مسابقات ملكه زيبايي  -4 

امروز، برندگان و بازندگاني داشت، اما بازندگاِن نمايش 
باختن در . گشتند تاريخي خشايارشا ديگر هرگز به خانه باز نمي

كردن در انزوا همراه با معني زندگي  اين مسابقه سلطنتي، به
 .زنان ديگر در حرمسراي پادشاه بود

دستور پادشاه  داشتيد كه دخترتان به آيا شما دوست مي -5 
بزور از شما گرفته شود تا هوسهاي او را ارضاء كند؟ اندوه 

او استر را كه والدينش را از دست داده . مردخاي را تجسم كنيد
ي او، به او گفت كه مردخاي، پسر عمو. كرد بود، بزرگ مي

افشاء نكند كه يهودي است، شايد به اين منظور كه او را از 
 .احساسات ضديهودي محفوظ نگاه دارد

 
 كار استر در امر رهايي يهوديان) ج

بينيم كه  كنيم، مي وقتي به نقاط اوج اين داستاِن آشنا نگاه مي 
 من يك بار دو گروه از. كند خدا چگونه در قصر شوشن كار مي

را براي Tehran Bible Church زباِن كليساي  افراد انگليسي
هاي اين كاخ در طول سالها  ويرانه. بازديد به كاخ شوشن بردم

. شناسان قرار داده است منبابعي غني را در اختيار باستان
دروازه كاخ، تاالر تخت، و تاالر احتمالي ضيافت، در معرض 

تواند مردخاي را  ميايستد،  وقتي كسي آنجا مي. نمايش بود
تجسم كند كه بر دروازه ايستاده، خشايارشا پادشاه بر تخت 

كند، يا  نشسته، و استر براي قوم خود در پيشگاه او شفاعت مي
 .براي پادشاه و هامان ترتيب داده است چندين ضيافت

وزنه  10.000توجه داشته باشيد كه هامان حاضر بود  -1
ي كشتار يهوديان بپردازد برا) ميليون دالر امروز 20(نقره 

شكي ندارم كه او انتظار داشت پول را پس ). 15-9: 3استر (
دهد پاداشي  بگيرد و بابت خدمتي كه با كشتن يهوديان انجام مي

اي كه كورش  دريافت دارد و ثروت ايشان از جمله طال و نقره
 .به ايشان داده بود را غصب نمايد
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ز او استفاده كند تا تواند ا به استر گفته شد كه خدا مي -2
جهت چنين وقت  كيست كه بداند كه به"يهوديان را رهايي دهد، 

 ).14: 4استر " (اي؟ به سلطنت نرسيده
آساي خدا در اجراي مقصودش  به برنامة زمانيِ معجزه -3

 !توجه كنيد
اي كه براي كشتن  مردخاي، پسرعموي استر، از توطئه) الف

پادشاه را مطلع ساخت و او . كردند، باخبر شد پادشاه طرح مي
: 2(جانش را نجات داد، اما در آن زمان پاداشي به او داده نشد 

21-23.( 
خوابي شد و بجاي احضار پزشك يا  پادشاه دچار بي) ب

اي براي سرگرم ساختن خود، بر آن شد تا يادداشتهاي  نوازنده
 ).1: 6(مربوط به سلطنت خود را بخواند 

متوجه شد كه مردخاي توطئه قتل او هنگام خواندِن آنها،  به) ج
را كشف كرده بود و پرسيد كه آيا به او پاداش داده شده يا نه 

)6 :1-3.( 
هامان خيلي زود به دربار آمد و از پادشاه اجازه يافت تا تمام ) د

يهوديان را بكشد، و اين امر شامل دشمن او، مردخاي نيز 
تكان خورد وقتي كه توانيد تجسم كنيد كه او چقدر  آيا مي. شد مي

پادشاه از او خواست تا مردخاي را براي نجات جانش تكريم 
 ؟)11-4: 6(كند 

تجسم كنيد براي هامان چقدر دردناك بود كه مردخاي را ) ه
سوار بر اسبي سفيد در سراسر شهر بگرداند و اعالم كند كه 

تجسم كنيد به هامان ! اين كسي است كه مورد تكريم پادشاه است
 .اسي در مورد شهرتش دست دادچه احس

. خدا به استر اين حكمت را بخشيد كه دو ضيافت ترتيب دهد) و
نخستين ضيافت براي اين بود كه پادشاه را بر انگيزد تا باري 

اما پس از آن شِب مطبوع كه در . ديگر درخواست او را بپذيرد
آن از پادشاه بخوبي پذيرايي شد، پادشاه وعده داد كه درخواست 

استر كه نظر . تر را پيش از آنكه بشنود، برآورده سازداس
مساعد پادشاهش را بدست آورده بود، او و هامان را براي 
ضيافت دوم دعوت كرد كه در آن قرار بود براي قومش و 
خودش درخواست حمايت كند و توطئه هامان براي قتل عام 
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اري نتيجه آن شد كه هامان بر همان د. يهوديان را افشاء نمايد
-1: 7؛ 14: 6؛ 12-7: 5(كه خودش ساخته بود، آويخته شد 

 ).10-9: 7؛ و 8
سراياني كه در حضور پادشاه  آنگاه حربونا، يكي از خواجه"

اينك دار پنجاه ذراعي نيز كه هامان آن را ’: بودند گفت مي
جهت مردخاي كه آن سخن نيكو را براي پادشاه گفته است  به

او ’پادشاه فرمود كه ‘ .ن حاضر استمهيا نموده، در خانة هاما
پس هامان را بر داري كه براي ‘ .را بر آن مصلوب سازيد

مردخاي مهيا كرده بود، مصلوب ساختند و غضب پادشاه فرو 
 ).10-9: 7استر " (نشست

 
پيكي كه قبالً داريوش پادشاه بنيان گذاشته (همان پيك سريع  -4

اياالت امپراطوري  كه فرمان قتل عام يهوديان را به تمامي) بود
رفت ايشان  برد، فرماني كه مي برده بود، اينك فرمان دوم را مي

 ).14-9: 8؛ 15-12: 3(را رهايي دهد 
كتاب استر را بخوانيد و وقايعي را كه  8و  5هاي  فصل -5

اين تصويري است شگرف از نقشه . دهند مشاهده كنيد رخ مي
 .خدا براي نجات بشريت

ثر اعالميه هامان كه پادشاه قبالً با آن تمام يهوديان در ا) الف
تا  8آيات  3فصل . موافقت كرده بود، محكوم به مرگ شدند

به همان شكل، تمام بشريت در اثر گناه، محكوم به مرگ 15
 .باشند مي

" باشند اند و از جالل خدا قاصر مي زيرا همه گناه كرده"
 ).23: 3روميان (
شود؛ اما هر كه ايمان آنكه به او ايمان آرد، بر او حكم ن"

جهت آنكه به اسم پسر  نياورد، اآلن بر او حكم شده است، به
 ).18: 3يوحنا " (يگانة خدا ايمان نياورده

استر براي قوم خود كه تحت محكوميت قرار داشتند، شفقت ) ب
. داشت، و در راه نجات آنان شخصاً دست به ايثاري بزرگ زد

او خود را فدا . بشر مردبه همان شكل، عيسي در راه گناهان 
ساخت تا آناني كه به او ايمان آورند، هالك نشوند، بلكه حيات 

 .جاودان بيابند
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زيرا خدا جهان را ابنقدر محبت نمود كه پسر يگانة خود را "
داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هالك نگردد بلكه حيات 

بر زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا . جاوداني يابد
يوحنا " (وسيلة او جهان نجات يابد جهان داوري كند، بلكه تا به

3 :16-17.( 
هر چه به اسم پادشاه نوشته شود و به ُمهر "از آنجا كه ) ج

، )8: 8" (تواند آن را تبديل نمايد پادشاه مختوم گردد، كسي نمي
پادشاه فرمان ديگري نوشت و به يهوديان حق دفاع از خود را 

طريق، بدون آنكه فرمان نخست را باطل سازد، داد و به اين 
به همان شكل، از آنجا كه . راه نجاتي براي ايشان فراهم ساخت

بشر در گناه است و مزد گناه مرگ است، خدا پسرش عيسي 
مسيح را داد تا جريمه را بپردازد و عدالت خود را جايگزين 

 .گناهان ما سازد
ساخت تا ما در وي  او را كه گناه نشناخت، در راه ما گناه"

 ).21: 5دوم قرنتيان " (عدالِت خدا شويم
زبان اياالت مختلف امپراطوري  127فرمان پادشاه به تمام ) د

ها  پارس، از هند گرفته تا حبشه، ترجمه شد تا تمامي ملت
-9: 8(بتوانند آن را به زبان خود بشنوند نه فقط به پارسي 

واسطه مرگ  ما بهانجيل كه بيانگر اين خبر است كه ). 10
شويم، بايد براي  واسطه اعمال نيكمان عادل مي مسيح و نه به

 .تمام گروههاي قومي ترجمه شود
ترين وسايل، يعني  فرمان پادشاه بالفاصله با بهترين و سريع) ه

-10: 8(با استفاده از بهترين اسبهاي اصطبل شاهانه پخش شد 
اشاعه مژده  امروز، بهترين وسايِل موجود بايد براي). 14

عيسي مسيح مورد استفاده قرار گيرد، نظير راديو، تلويزيون، 
اينترنت، وسال ارتباط جمعي، و خصوصاً از طريق شهادت 

ها  سواران اين اسبان تيزرو تأخير نكردند و در واحه. شخصي
اي براي استراحت توقف ننمودند، بلكه همانطور كه  لحظه
حسب حكم پادشاه شتابانيده،  ايشان را بر"فرمايد  مقدس مي كتاب

تمامي مسيحيان واقعي بايد ). 14: 8" (تعجيل روانه نمودند به
براي ) عيسي مسيح(انگيزش بيابند تا از فرمان شاه شاهان 

شايد . اطاعت كنند) گروههاي قومي(ها  شاگردسازي تمام ملت
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غير از فارسي، با زبان  خدا اين موهبت را به شما داده تا به
آيا خدا از شما . در ايران رايج است، آشنا باشيد ديگري كه

خواهد كه مژده نجات در عيسي را به آن زبان بيان كنيد؟ ما  مي
 .بايد بشتابيم تا مژده نجات را اعالم داريم

پس چاپاران بر اسبان تازي كه مختص خدمت پادشاه بود، "
روانه شدند و ايشان را بر حسب حكم پادشاه شتابانيده، به 

" تعجيل روانه ساختند و حكم در دارالسلطنه شوشان نافذ شد
 ).14: 8استر (
ها و جميع شهرها در  و در همه واليت"آمده كه  17: 8در  -6

سيد، براي يهوديان شادماني هر جايي كه حكم و فرمان پادشاه ر
هاي زمين  و سرور و بزم و روز خوش بود و بسياري از قوم

به دين يهود گرويدند زيرا كه ترس يهوديان بر ايشان مستولي 
خواستند كه يهوديان از  استر و مردخاي مي." گرديده بود

. اش را چيده بود، رهايي يابند هالكتي كه هامان شرور توطئه
ها پيرو  امر، بسياري ديگر، از جمله پارسيدر فرايند اين 

خداي يگانه و واقعي گرديدند، و بدينسان وارث اميد ظهور 
در . مسيحا شدند كه بنا بود جريمه گناهان ايشان را بپردازد

عهدعتيق تمهيداتي وجود داشت تا غيريهوديان نيز بتوانند پيرو 
 .خداي واقعي گردند

د رهايي يهوديان گرامي عيد پوريم بنيان گذاشته شد تا يا -7
يهوديان هنوز هم در نخستين هفته از ماه فوريه . داشته شود

يك شيريني . گيرند اين عيد را جشن مي) ماه اواسط بهمن(
كودكان . شود شكل كه مظهر كاله هامان است، خورده مي مثلثي

كنند كه زندگي استر را  هايي اجرا مي يهودي نمايشنامه
شود، شيپوري  ار كه نام هامان برده ميهر ب. كشد تصوير مي به

 .دار سازند اي نمادين آن را خدشه گونه شود تا به نواخته مي
 

 كاربرد شخصي) د
در اين هفته، يا در اين ماه، يا در اين سال، خدا چگونه  -1 

زبانان  كار ببرد با خدمتي روحاني به فارسي تواند شما را به مي
 دانيد، ارائه دهيد؟ مييا مردمي كه زبانشان را 
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آيا خدا شما را در موقعيت خاصي مشابه با موقعيت  -2 
بلكه اگر در اين : "استر قرار داده است؟ مردخاي به استر گفت

وقت تو ساكت بماني، راحت و نجات براي يهود از جاي ديگر 
و . اما تو و خاندان پدرت هالك خواهيد گشت. پديد خواهد شد

استر " (اي؟ ت چنين وقت به سلطنت نرسيدهجه كيست بداند كه به
آيا خدا براي شما كار خاصي در نظر دارد؟ آيا از خدا اطاعت خواهيد ). 14: 4

 انجام برساند، انجام خواهيد داد؟ خواهد در زندگي شما به كرد و آنچه را مي
 

 تر كاوشي عميق) ه
شد كه ك تصوير مي را به 23: 29سقوط و هالكت هامان چگونه امثال  -1 

دل، به جالل خواهد  كند، اما مرد حليم تكبر شخص او را پست مي: "فرمايد مي
 ."رسيد

كند و فروتنان  خدا با متكبران مقاومت مي: "فرمايد مي 5:5اول پطرس  -2 
تان مشكالتي داريد، يا شايد هم با  اگر در زندگي مسيحي." بخشد را فيض مي
 .ه آيا مانند هامان روحي متكبر داريد يا نهتوانيد از خدا سؤال كنيد ك ديگران، مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 های تخت جمشيد، اين خرابه: شرح تصوير
 پايتخت تشريفاتی بسياری از پادشاهان پارسی،

 .شبيه کاخ شوشن بود
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 8فصل 
 

پادشاهان پارس عزرا و نحميا را به 
 فرستند اورشليم مي

 
يك گروه كارگر  خورد، يا معبد بدون كاهن به چه درد مي 

توانند بكنند؟ قطعاً قبل از آنكه عزرا يا  بدون ناظر چه كاري مي
نحميا وارد صحنه شوند، معبد اورشليم داراي كاهن بود و 

اما ماجراهاي . هاي ساختماني شهر نيز ناظراني داشت طرح
اي  اين دو مرد كه استعدادهايي استثنايي داشتند، يادآور دوره

 .باشد ي شهر خدا ميجديد در امر بازساز
هاي يهودي را با  عزرا كاهني بود كه گروهي از خانواده 

اين دومين خروج از . اجازه اردشير به اورشليم هدايت كرد
يهودي بازگشتند  42.000در زمان كورش، بيش از . بابل بود

تا شهر و معبد را مجدداً بنا كنند؛ اين كار سرانجام در سال 
اين در دوره حكومت داريوش اتفاق . به اتمام رسيد. م.ق 515

در كتاب عزرا، . ثبت شده است 15: 6افتاد و در كتاب عزرا 
. وجود دارد 1: 7و  24: 6سال ميان  50حدود  فاصله زماني

مدت سي سال ديگر سلطنت كرد و بعد  دانيم كه داريوش به مي
بر . م. ق 465پسرش خشايارشا، شوهر ملكه استر، در سال 

دانيم كه در اين فاصله زماني، ملكه  همچنين مي. جاي او نشست
استر و پسرعمويش مردخاي، جان يهودياني را كه در پارس 

آنگاه . در ميان ايشان عزرا نيز بود. مانده بودند، نجات دادند
 .اردشير پادشاه بر تخت سلطنت جلوس كرد

عزرا (عزرا در سال هفتم سلطنت اردشير به اورشليم رفت  
ن درس شامل امور پارس و بازگشت يهوديان به اي). 1-7: 7

 .گردد فلسطين مي
 

 بركت پادشاه) الف
 !به التفات اردشير به عزرا توجه كنيد -1

 .توانست به اورشليم باز گردد هر يهودي كه مايل بود، مي) الف
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فرماني از من صادر شد كه هر كدام از قوم اسرائيل و "
كاهنان و الويان ايشان كه در سلطنت من هستند و به رفتن 

 ).13: 7عزرا " (همراه تو به اورشليم راضي باشند، بروند
 .اردشير هداياي طال و نقره داد) ب

نقره و طاليي را كه پادشاه و مشيرانش براي خداي "
اند ببري و  باشد بذل كرده ر اورشليم مياسرائيل كه مسكن او د

نيز تمامي نقره و طاليي را كه در تمامي واليت بابل بيابي، با 
هداياي تبرعي كه قوم و كاهنان براي خانه خداي خود كه در 

 ).16-15: 7عزرا " (اند، ببري اورشليم است داده
هدايايي شامل نقره و گندم و شراب و روغن و نمك در ) ج

 ).22-21: 7عزرا (گذاشته شد  اختيار او
در . (به خادمان مذهبي معافيت از پرداخت ماليات اعطا شد) د

اياالت متحده، حق مسكن خادمان دين از ماليات فدرال معاف 
شايد اين قانون استوار باشد بر اين اصل قديمي مندرج . است

 .)در كتاب نحميا، يعني معافيت خادمان دين از ماليات
دهيم كه بر همه كاهنان و الويان و  و شما را اطالع مي" 

مغنيان و دربانان و نتينيم و خادمان اين خانه خدا، جزيه و 
 ).24: 7عزرا " (خراج و باج نهادن جايز نيست

دادند، آزادي مذهبي  براي آناني كه كالم خدا را تعليم مي) ه
 .وجود داشت

دست تو  و تو اي عزرا، موافق حكمت خدايت كه در" 
باشد، قاضيان و داوران از همه آناني كه شرايع خدايت را  مي
دانند نصب نما تا بر جميع اهل ماوراي نهر داوري نمايند و  مي

 ).25: 7عزرا " (دانند تعليم دهيد آناني كه نمي
 
توجه داشته باشيد كه عزرا و يهوديان در خصوص رابطه  -2

: 6عزرا (اشتند خود با دولت و پادشاه، چه شهرت خوبي د
قوم خدا يعني يهوديان، مشهور بودند به قومي ). 23: 7؛ 10

هم داريوش و هم . كنند كه براي رهبران سياسي مملكت دعا مي
ما . اردشير از يهوديان خواستند كه براي ايشان دعا كنند

ايم تا براي پادشاهان و همچنين  مسيحيان نيز ترغيب شده
از همه چيز اول، سفارش پس، . "منصبان دعا كنيم صاحب
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كنم كه صلوات و دعاها و مناجات و شكرها را براي جميع  مي
مردم بجا آورند؛ بجهت پادشاهان و جميع صاحبان منصب تا به 
آرامي و استراحت و با كمال دينداري و وقار، عمر خود را 

آيا شما براي رهبران ). 2-1: 2اول تيموتاؤس " (بسر بريم
هبران ممالكي كه اكنون در آنها زندگي مملكت ايران، براي ر

هايي كه مسيحيان را آزار  كنيد، و حتي براي حكومت مي
شان  دهند، و براي مقاماتي كه با نظرات سياسي و اخالقي مي

كنيد؟ در اول تيموتاؤس به ما امر شده كه  موافق نيستيد، دعا مي
حت و با به آرامي و استرا"دعا كنيم تا بتوانيم در مقام ايماندار، 

عزرا ايماني ." كمال دينداري و وقار عمر خود را بسر بريم
كرد تا در امن و  او نه فقط به خدا توكل مي. شجاعانه داشت

امان بماند، بلكه علناً به اردشير پادشاه اعالم داشت كه به 
محافظان پادشاه براي محافظت افراد و اجناسي كه با خود 

دست خداي ما : "شاه عرض كرداو به پاد. بردند نياز ندارد مي
باشد، اما قدرت و  طلبد، به نيكويي مي بر هر كه او را مي

 ).22: 8عزرا " (كنند غضب او به ضد آناني كه او را ترك مي
 

 عزرا، مردي با رسالتي خطير) ب
توانست نسب خود را به  عزرا پسر يك كاهن بود و مي -1 

شريعِت ) كاتب(او معلم . هارون، نخستين كاهن اعظم برساند
: گويد مقدس مي يكي از فرهنگهاي لغات كتاب. موسي بود

احتمال دارد كه عزرا در حكومت پارس، مقامي مشابه با "
وظيفه او نظارت بر . وزير كشور در امور يهوديان را داشت

اجراي متحدالشكِل شريعت يهود بود، و به اين منظور اختيار 
انتصاب افراد به  داشت كه در حكومت محلي يهود دست به

 ."مقامات معين بزند
اين عزرا از بابل بر آمد و او در شريعت موسي كه يهوه "

 ).6: 7عزرا " (خداي اسرائيل آن را داده بود، كاتِب ماهر بود
، 10: 7طبق عزرا . عزرا در زندگي سه هدف داشت -2 

دوم، او مشتاق آن . اين دل خود را بر آن نهاد تا خدا را بجويد
و سوم، او آن را به . انجام برساند كه اراده خدا را بهبود 

 !اين چه نمونه خوبي است براي ما. داد ديگران نيز تعليم مي



 72  مقدس کتابايرانيان در 

 1.495گشتند،  هاي يهودي كه باز مي فهرست خانواده -3 
در . كند ها اشاره مي نفر بود كه احتماالً به سران خانواده

سه با تعد نفر بازگشتند، در مقاي 7.000اينصورت، حدود 
نفري كه بيش از هشتاد سال پيش از آن، در زمان  42.360

 .باز گشته بودند 64: 1اعالميه كورش در عزرا 
طول انجاميد  توجه داشته باشيد كه اين سفر چهار ماه به -4 
 500كند تا درك كنيم كه مجوسيان  اين كمك مي). 9: 7عزرا (

نده آمدند، چه مدت ده ديدار عيسي نجات سال پس از اين واقعه به
سفر عزرا احتماالً بيشتر طور كشيد زيرا در . (در راه بودند

 7.000مقايسه با گروه كوچك مجوسيان، گروه بزرگي شامل 
 .)كردند نفر او را همراهي مي

توجه كنيد كه عزرا و گروهش چگونه براي سفر آماده  -5 
و قوم خدا روزه گرفته، دعا كردند ). 23-21: 8عزرا (شدند 

ايشان علناً اعالم داشتند كه براي . خواستار بركت خدا شدند
عزرا از اردشير . كنند دريافت امنيت و رهايي، به خدا توكل مي

 .پادشاه درخواست سرباز و محافظ نكرد
چند بار تكرار " دست نيكوي خدا"توجه كنيد كه جمله  -6 

 اين امر دليل بر). 22، 18: 8؛ 28، 9، 6: 7عزرا (شود  مي
 .اين است كه منبع بركت آنان فيض خدا بود

 
 نحميا، از ساقي پادشاه تا ناظر كار) ج

سال پس از بازگشت  5نحميا در زمان اردشير پادشاه،  
) 1: 2؛ نحميا 7: 7عزرا (عزرا، از ايران روانة اورشليم شد 

ما آن بخشهايي از . تا بر بناي حصارهاي اورشليم نظارت كند
شود، بررسي خواهيم  به ايران مربوط ميكتاب نحميا را كه 

 .كرد
نحميا درخواست خود را در كاخ شوشن به اردشير پادشاه  -1

شوش عموماً تحت عنوان كاخ يا ). (1: 1نحميا (عرضه داشت 
اين شهر در جنوب غربي . دارالسلطنه شوشن شناخته شده است
اين همان شهري است كه . ايران در نزديكي انديمشك واقع است

اش شفاعت كرد تا از  استر در آن براي هموطنان يهودي ملكه
 .)نابودي كامل نجات يابند
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اش  نحميا يكي از مقامات حكومتي بود و مسؤوليت اصلي -2
بايست  او مي). 1: 1نحميا (پادشاه باشد " ساقي"اين بود كه 

خوراك و نوشيدنيهاي اردشير پادشاه را بچشد تا مطمئن شود 
بايست خيلي مورد اعتماد  ميا مينح. كه چيزي مسموم نيست

شد كه او  عنوان يك يهودي باعث  شايد موقعيت او به. بوده باشد
بيش از ديگران واجد شرايط باشد، ديگراني كه ممكن بود خيال 

 .خيانت به پادشاه را داشته باشند
مقام فرمانداري يهودا  نحميا بعداً از سوي اردشير به -3

 ).6: 13؛ 1: 10؛ 9: 8؛ 14: 5نحميا (منصوب گرديد 
 

 بار سنگين نحميا) د
نحميا . دهد خدا معموالً بر اساس اطالعات به ما بار مي -1 

نفر تحت رهبري عزرا  7.000قطعاً بسيار شاد شد كه حدود 
او وقتي شنيد كه حصارهاي اورشليم . به اورشليم باز گشتند

ها سوخته است، و قومش در  هنوز ويران است و دروازه
 .و ذلت بسيارند، بار سنگيني در دل خود احساس كردپريشاني 

حناني، يكي از برادرانم با كساني چند از يهودا آمدند و از "
ايشان در بارة بقيه يهودي كه از اسيري باقي مانده بودند و در 

آناني كه در ’: ايشان مرا جواب دادند. باره اورشليم سؤال نمودم
اند، در مصيبت سخت و  آنجا در بلوك از اسيري باقي مانده

هايش به  باشند و حصار اورشليم خراب و دروازه افتضاح مي
 ).3-2: 1نحميا " (‘آتش سوخته است

به اين نكته توجه كنيد كه او در . نحميا مرد دعا بود -2 
او به خدا . كند سراسر كتاب نحميا، دعاهاي كوتاه و بلند مي

؛ 4: 2؛ 11-4: 1 نحميا(واسطه او كار كند  كرد تا به توكل مي
نحميا پيش از آنكه مشغله ). 14: 6؛ 9-6؛ 19: 5؛ 4: 4

. فكري خود را به عرض پادشاه برساند، چهار ماه دعا كرد
مدت زمان ميان ماه كيسلِو تا ماه نيسان، چهار ماه است، نحميا (
 ).1: 2؛ 1: 1
آيا فكر كرده بوديد كه چرا اورشليم به حصار و دروازه  -3 

حصار مردم را . شهرهاي امروزي فاقد اينها هستند نياز داشت؟
. داشت از هجوم دشمن و حيوانات وحشي محفوظ نگاه مي
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. داد حصار عالوه بر امنيت، به مردم هويتي مشترك مي
شوندگان از  ها براي اين بود كه واردشوندگان و خارج دروازه

خيلي از دهات ايران هنوز هم . شهر مورد كنترل قرار گيرند
تهران گرچه امروز شهري مدرن است، هنوز . ر دارندحصا

، "دروازه قزوين: "يادگارهاي گذشته را نگاه داشته است
در گذشته، تهران ". دروازه دولت"، و "دروازه شميران"

 .حصاري گرد خود داشت با دوازده دروازه
بعضي ممكن است فكر كنندكه درخواست نحميا از  -4 

پادشاه براي ساختن حصار و  پادشاه در مورد چوب از جنگلِ 
هاي شهر، و نيز سرباز براي محافظت از خود، كاري  دروازه

او ماهها در دعا . طلب نبود نه، نحميا جاه. طلبانه بوده است جاه
اعتماد و اتكاي او به درخواستش از پادشاه نبود، بلكه به . بود

 .خدايي بود كه دعاي او را شنيده بود
 

 قيه عهدعتيقنگاهي اجمالي به ب) ه
: گويد هاي نبوتي معموالً مي نخستين جمالت اكثر كتاب 
اشعيا . رجوع شود..." (كالِم فالن نبي در ايام فالن پادشاه"

؛ عاموس 1:1؛ هوشع 3-1: 1؛ حزقيال 3-1: 1ارميا : 1:1
اينها پادشاهان وقت در زمان ). 1:1؛ صفنيا 1:1؛ ميكاه 1:1

خرين انبيايي كه در عهدعتيق از اما آ. انبياي بني اسرائيل بودند
باشند كه معموالً  آنان نام برده شده، حجي و زكريا و مالكي مي

ايشان از سوي خدا براي . شوند انبياي بعد از اسارت خوانده مي
مردم يهود كه توسط كورش از اسارت بابل رهايي يافته و به 

 توجه كنيد كه اين. آوردند فلسطين بازگشته بودند، پيغام مي
ها ديگر بر اساس سال سلطنت پادشاهان اسرائيل يا يهودا  كتاب

اند، بلكه بر اساس سال سلطنت داريوش،  تاريخگذاري نشده
 .پادشاه پارس

در روز اوِل ماه ششم از سال دوم داريوش پادشاه، كالم " 
واسطه حجي نبي به زربابل بن شألتيئيل، والي يهودا  خداوند به

 ).1: 1حجي " (رئيس كهنه رسيدو به يهوشع بن يهوصادق 
در ماه ششم از سال دوم داريوش، كالم خداوند بر زكريا " 

 ).1:1زكريا " (ابن بركيا ابن عدوي نبي نازل شد
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 كاربرد شخصي) و
فكر كنيد كه خدا چگونه سه فرد را در قلمرو پارس  -1 

، )7فصل . ش.ر(در مورد استر . براي خدمت خود آماده كرد
براي عزرا، خدا از هدف زندگي و . استفاده كرد خدا از شرايط

پيشينه او استفاده كرد، زيرا او در يك خانواده مذهبي پرورش 
در مورد نحميا، خدا عطاي خداداي مديريت و . يافته بود

كرده  خدا چگونه شما را آماده مي. كار گرفت رهبري او را به
شايد  كنيد؟ است؟ آيا با كار خدا در زندگي خود همكاري مي

مانند نحميا، خدا از شما استفاده كند تا خانواده و دوستان ايراني 
 .خود را بسوي نجات رهبري كنيد

تان، فراگيري در مورد  بخشي از تقويت زندگي روحاني -2 
شود، يعني اينكه جاللش  آن چيزهايي است كه به خدا مربوط مي
ا بسوي شايد خدا شما ر. آشكار شود و همه مردم او را بپرستند

اين كتاب هدايت كرده تا براي كارش در ميان ايرانيان، از 
اند، دعا  جمله گروههاي قومي كه هرگز پيام انجيل را نشنيده

تواند اهداي پول براي تأمين  ساير راهها براي كمك مي. كنيد
شود،  هاي راديويي باشد كه براي ايران پخش مي هزينه برنامه

د يا نشريات مسيحي به ايران مقدس يا عهدجدي يا بردن كتاب
باشد تا بدينوسيله خبر خوش نجات در عيسي مسيح را به 

. كنيد، اعالم نماييد خانواده و دوستانتان كه در آنجا مالقات مي
هايي از اين  مقدس يا فصل توانيد بخشهايي از كتاب حتي مي

 .ميل كنيد كتاب را به ايشان فاكس يا اي
كنيد؟ آنان هر دو  مقايسه مينحميا و عزرا را چگونه  -3 

براي مثال، . مردان خدا بودند، اما هر يك هدايتي متفاوت داشتند
عزرا محافظت توسط سربازان پادشاه را نپذيرفت، اما نحميا 

اما اين نشانه آن ). 9: 2و نحميا  23-21: 8عزرا (پذيرفت 
مقدس  كتاب. كرد نبود كه عزرا بيش از نحميا به خدا توكل مي

. هم بر عزرا بود و هم بر نحميا" دست خدا"دارد كه  ميبيان 
توانيم  عالوه، از تفاوت ميان نگرش ايمان اين دو نفر مي به

 .اي فرا بگيريم نكته
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كوشيم از روشهايي كه مردان  ما انسانهاي خاطي، گاه مي) الف
. خدا براي انجام كارهاي بزرگ استفاده كردند، فرمول بسازيم

اش  عزرا فرق داشت، اما دعا در زندگيروش كار نحميا با 
گرچه كالم و صفات و اراده خدا . حاكي از توكل او به خدا بود

كند، اما روش خدمت به او و كاربرد اصول  هرگز تغيير نمي
تواند در مسيحيان و كليساها و فرهنگها متفاوت  مقدس مي كتاب
 .باشد

 
و انجام خواند تا وظايف مختلفي براي ا خدا افراد را مي) ب

او وظيفه موعظه را در . عزرا يك رهبر مذهبي بود. دهند
نحميا . دهد و بيداري بزرگي رخ داد نحميا انجام مي 8فصل 

دانست چگونه به افراد انگيزه بدهد، و بدينسان  او مي. مدير بود
 .حصارهاي اورشليم بنا شد

 
 

 تر كاوشي عميق) ز
شود كه اصول  ميعنوان شخصي ياد  اغلب از نحميا به -1 

كار گرفت تا حصارهاي اورشليم  مدرن مديريت و رهبري را به
از اين اصول فهرستي تهيه كنيد و بگوييد آنها را . را بنا كند
ميان قابليت . كار برد توان در يك معامله امروزي به چگونه مي

 بينيد؟ اي مي مديريت نحميا و دعاي او چه رابطه
 
توانند از  طاي مديريت دارند، ميآناني كه در ميان شما ع -1

 Nehemiah and the Dynamics of نام يك كتاب كالسيك به
Effective Leadership  نوشتهCyril J. Barberانتشارات ، 

Loreinez Publishing House اين كتاب ناياب . كنند استفاده
من . توانيد در اينترنت بيابيد هايي از آن را مي است، اما نسخه

 همقدس و كاربرد آنها در حوز م يك مدير، از اصول كتابدر مقا
 .ام خدمتيِ خودم استفاده بسيار برده
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 9فصل 
 

 باشد؟ چرا عيالم اينقدر مهم مي
 

 19كاخ يا دارالسلطنه شوشن، واقع در نزديكي انديمشك،  
ذكر  2: 8و دانيال  1: 1بار در كتاب استر، و نيز در نحميا 

شوشن نه فقط پايتخت باستاني امپراطوري عيالم . شده است
دست كورش، پايتخت  بود، بلكه پس از تصرف بابل به

) اكباتان(ظاهراً همدان . امپراطوري ماد و پارس نيز گرديد
واقع در غرب ايران، بخاطر هواي خنكش اقامتگاه تابستاني 

پايتخت  جمشيد واقع در شمال شيراز، پادشاهان بود، و تخت
 .تشريفاتي براي مراسمي نظير نوروز بود

 
 پيشينه تاريخي عيالم و شوش) الف

كيلومتري شمال خليج فارس، در  220شوشن در حدود  
النهريِن جنوبي  شرق رود دجله در دشتي واقع شده كه ادامه بين

مقدس،  شوشن در كتاب: كار رفته براي اين شهر سه نام به. است
. سوزا در تاريخ عمومي غربيان، و شوش در ايران امروزي

حفاريها در شوشن نشان داده . عيالم منطقه اطراف شوشن بود
ميالدي مسكوني بوده  1200تا . م.سال ق 4000از كه شهر 

آن پايتخت حكومت كوچكي بود متشكل از مردمان . است
قدرت عيالميان توسط . نشين با پيروزيها و شكستهاي متعدد كوه

. در هم شكست.) م.ق 1750تا  1792(حمورابي، پادشاه بابل 
را تدوين كرد، " قانون حمورابي"اين همان پادشاهي است كه (

هاي  آن شريعت مشهور را، كه بر حسب تصادف در ويرانه
 .)كشف شد 1902شوشن در سال 

عيالم و بابل هر دو تحت . م.ق 1175تا  1650از  
پس از آن، عيالم . لرستان قرار گرفت" كاسيهاي"فرمانروايي 

هاي  سپس ملت. براي مدتي تبديل به حكومتي مستقل گرديد
خاريب و آشوربانيپال، و رهبري سن گوناگون، نظير آشور به

تصرف  رهبري نبوكدنصر به عيالم حمله كرده، آن را به بابل به
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پس از آن، عيالم بخشي از امپراطوري ماد و . در آوردند
در پايتخت ديگر، . پارس گرديد با كاخي اصلي واقع در شوشن

اي هست در پلكان شماليِ كاخ  جمشيد، سنگنبشته يعني تخت
دهد سربازان مادي و پارسي و عيالمي  آپادانا، كه نشان مي

اي به زبان  همچنين، نوشته. باشند حافظ تاج و تخت پارس مي
 .شود عيالمي در كنار نوشته پارسي ديده مي

ميالدي، حاكي از آن است  1170احاديث متعلق به سال  
دانيم كه آيا  اما نمي. كه آرامگاه دانيال در شوشن واقع بوده است

اي كه به  ر شوشن بوده است يا نه، زيرا اشارهدانيال واقعاً د
 :شود حضور دانيال در شوشن شده، به يك رؤيا مربوط مي

ديدم كه من در دارالسلطنه  و در رؤيا نظر كردم و مي" 
باشد بودم و در عالم رؤيا ديدم  شوشن كه در واليت عيالم مي

 ).2: 8دانيال " (باشم كه نزد نهر اوالي مي
كنند كه در قرون اوليه، در  ودي ذكر مياحاديث اخير يه 

اي وجود   مورد قبر دانيال در ميان يهودياِن شوشن مشاجره
كردند  يهودياني كه در آنسوي رودخانه زندگي مي. داشته است

كه قبر دانيال واقع بود، ثروتمند بودند، اما آناني كه در سوي 
براي توقف . كردند، فقير بودند ديگر رودخانه زندگي مي

مشاجره، جايگاه تابوت هر سال از يك سوي رودخانه به سوي 
سرانجام يكي از پادشاهان ايران، دستور . شد ديگر جابجا مي

داد تا تابوت را درست در وسط پلي كه بر روي رودخانه قرار 
 .داشت، از زنجير بياويزند

اي  ام كه امروزه مناطق اطراف شوشن بسان معجزه شنيده 
شد آبياري كرد،  ر اين مناطق را مياگ. باشد زراعي مي

دو نوع . توانست يكي از حاصلخيزترين نقاط جهان گردد مي
ياد داشته باشيد  به. توان در آنجا كاشت نيشكر در طول سال مي

 .كه اين منطقه در انتهاي هالل حاصلخيز قرار دارد
 

 مقدس تاريخ عيالم در كتاب) ب
: 10پيدايش (ود عيالم يكي از پسران سام، پسر نوح ب -1 

 .لذا نوح پدربزرگ عيالم بود). 22
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عيالم و آشور و ارفكشاد و لود و : پسران سام"  
 ."ارام

ابراهيم برادرزادة خود لوط را از دست َكُدرالُعمر، َملِك  -2 
پيدايش (عيالم، كه او را به اسارت در آورده بود، رهايي داد 

14.( 
عيالمي را در جاي پادشاه آشور برخي از مهاجرنشينان  -3 

قبيله شمالي كه سر به شورش گذارده  10يهوديان متعلق به 
 .بودند، ِاسكان داد و اين يهوديان را به اسارت برد

رهبري نبوكدنصر،  خدا عيالم را احتماالً توسط بابليها به -4 
-24: 32؛ حزقيال 37-34: 49ارميا (مورد داوري قرار داد 

25.( 
يان، امپراطوري بابل را در هم مادها به كمك عيالم -5 

همچنين اين را مقايسه كنيد با ). 10-2: 21اشعيا (شكستند 
 .6-1: 22اشعيا 

 
 نبوت در مورد عيالم) ج

نبوتي در مورد احياي اسرائيل  16-10: 11در اشعيا  -1 
) عيساي مسيحا(فرمايد كه ريشة يسي  مي 10آيه . آمده است

ها بر پا خواهد شد و  ها و امت همچون َعلَمي براي تمامي قوم
در آن روز، : "فرمايد مي 11آيه . ايشان او را خواهند طلبيد

واقع خواهد گشت كه خداوند بار ديگر دست خود را دراز كند 
 تا بقيت قوم خويش را كه از آشور و مصر و فتروس و حبش و

باشند،  هاي دريا باقي مانده عيالم و شنعار و حمات و از جزيره
، در باره گرد آمدن تبعيديان 12سپس در آيه ." باز آوَرد

آن عده از مسيحيان كه . اسرائيل سخن به ميان آمده است
سال  1000مدت  هنگام بازگشتش به زمين، به معتقدند مسيح به

اين باورند كه اين  ، بر)سلطنت هزار ساله(سلطنت خواهد كرد 
هاي مختلف  بخش به يهودياني اشاره دارد كه در ميان ملـت

اند و در چندين دهه اخير و نيز اكنون به اسرائيل باز  پراكنده
آيا توجه كرديد به اينكه يكي از سرزمينهايي كه خدا . گردند مي

 بازماندگان را از آنجا باز خواهد گرداند، عيالم است؟
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-35: 49هست در مورد عيالم در ارميا نبوت ديگري  -2 
را ... اينك من كمان عيالم: "فرمايد خداوند مي 35در آيه . 39

عنوان كماندار بسيار شهرت داشتند  عيالميان به." خواهم شكست
در ترجمه قديمي فارسي، آيات ). 6: 22و اشعيا  9: 50ارميا (

اسيران گويد در ايام آخر  خداوند مي: "فرمايند چنين مي 38-39
اين مشابه است با ترجمه انگليسي ." عيالم را باز خواهم آورد

King James . چنين  39و  38در ترجمه تفسيري، در آيات
." ولي در آينده، عيالم را دوباره كامياب خواهم ساخت: "آمده

بقيه اين بخش در باره مجازات الهي بر عيالم و پراكنده شدن 
لف در اثر خشم خدا سخن هاي مخت اسيران آن در ميان ملت

كند يا  آيا اين بخش به وقايع تاريخي گذشته اشاره مي. گويد مي
 به وقايعي كه بايد در آينده رخ دهد؟

 
شود كه اين وقايع قبالً رخ  بطور كلي، چنين تفسير مي) الف 

، جمله 39: 49توجه داشته باشيد كه عالوه بر . (اند داده
در مورد موآب و  47: 48در ارميا " كامياب خواهم ساخت"

امپراطوريهاي .) كار رفته است در مورد عمونيان به 6: 49در 
رهبري كورش مغلوب  دست ماد و پارسها به عيالم و بابل به

شدند؛ كورش، پادشاه عيالم را بر كنار ساخت و تخت خود را 
بدينسان، عيالم تبديل به ). 38: 49ارميا (در عيالم برپا داشت 

دهد كه اين نبوت  رش گرديد و اين نشان ميكشوري تابع كو
در ارتباط با " در ايام آخر"عبارت . قبالً تحقق يافته است

همانطور . كار رفته، نه بازگشت مردم به آن كاميابي عيالم به
كه قبالً ذكر شد، عيالم زماني منقطه كشاورزي حاصلخيزي 

يل به يزرع، اما در ايام آخر تبد اي است لم امروزه منطقه. بود
به ياد . سرزميني كامياب خواهد گشت با يك كشاورزي پررونق

، با يك متخصص 1970دارم كه وقتي در ايران بودم، در دهه 
كردم كه آن منطقه را مورد بررسي قرار  كشاورزي صحبت مي

تواند  گفت كه با آبياري مناسب، اين منطقه مي مي. داده بود
توليد محصوالت تبديل شود به يكي از بزرگترين مراكز 

، براي كاميابي "ايام آخر"اين بايد در . كشورزي در جهان
 .عيالم اتفاق بيفتد
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ايام "تفسيري ديگر بر اين تأكيد دارد كه منظور از ) ب 

. هايي است كه هنوز فرا نرسيده است در اين نبوت، زمان" آخر
اند كه خدا چگونه در  بعضي از ايمانداران ايراني شاهد اين بوده

در سال . در ميان ايرانيان كار كرده است" ايام آخر"ين ا
نفر مسيحي ايراني از زمينه اسالمي  250، فقط حدود 1977

اي  گونه اين رقم به 2000در سال . در ايران وجود داشت
براي ايشان، اين تحقق . نفر رسيده بود 27.500چشمگير به 

با . آورد را باز مي" اسيران عيالم"است كه " ايام آخر"نبوِت 
توجه به اينكه عيالم بخشي از ايران امروز است، برخي از 

به انقالب اسالمي سال  36و  35هاي  گويند كه آيه ايرانيان مي
اشاره دارد كه سبب شد ايران تبديل به جمهوري  1978

هاي جديد سياسي و اقتصادي  اسالمي گردد و از سياست
يان ترك وطن گفتند در نتيجه، بسياري از ايران. برخوردار شود

، حدود 1999در سال . و در سراسر جهان پراكنده شدند
نفر در آلمان،  110.000نفر ايراني در استراليا،  53.500
نفر در كانادا،  120.000نفر در انگلستان،  80.000

نفر در عراق،  250.000نفر در اياالت متحده،  1.380.000
كستان، نفر در پا 140.000نفر در كويت،  100.000
نفر در اياالت خليج و  350.000نفر در تركيه، و  800.000

يك سازمان . برند برخي ديگر در ساير كشورها بسر مي
با ايمانداران  Iranian Christians Internationalنام  مسيحي به

براي اطالعات . (كشور در تماس است 30ايراني در بيش از
رانيها امروز در اي"تحت عنوان  18فصل . بيشتر، رجوع شود

 ".)كنند كجا زندگي مي
اينك من كمان عيالم و مايه : گويد يهوه صبايوت چنين مي" 

و چهار باد را از چهار سمِت . قوت ايشان را خواهم شكست
آسمان بر عيالم خواهم وزانيد و ايشان را بسوي همه اين بادها 

ان حدي كه هيچ امتي نباشد كه پراكندگ پراكنده خواهم ساخت، به
و اهل عيالم را به حضور دشمنان ايشان . عيالم نزد آنها نيايند

و به حضور آناني كه قصد جان ايشان دارند، مشوش خواهم 
گويد كه بر ايشان بال يعني حدت خشم  و خداوند مي. ساخت
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خويش را وارد خواهم آورد و شمشير را در عقب ايشان خواهم 
من : گويد خداوند مي و. فرستاد تا ايشان را بالكل هالك سازم

كرسي خود را در عيالم بر پا خواهم نمود و پادشاه و سروران 
در ايام : گويد ليكن خداوند مي. را از آنجا نابود خواهم ساخت

 ).39-35: 49ارميا " (آخر اسيران عيالم را باز خواهم آورد
زماني جامه عمل پوشيد كه  38گويد كه آيه  اين تفسير مي 

ساله ايران با سقوط محمد رضا شاه پهلوي  2500شاهنشاهي 
ايمانداران ايراني اين اميد را . پايان رسيد به 1979در سال 

دارند كه در آينده رژيم كنوني تغيير يافته، داوري خدا بر ايران 
" ايام آخر"، اسارت عيالم در 39كامالً خاتمه بيابد و طبق آيه 

ز ايمانداران در آن زمان، بسياري ا. مورد تفقد قرار گيرد
چندين مؤسسه . ايراني به وطن خود، ايران باز خواهند گشت

را بر روي سربرگهاي خود  39: 49مسيحي ايراني، ارميا 
در . براي آنان، اين نبوت هنوز جامه عمل نپوشيده است. دارند

نه فقط در باره بازگشت يهوديان  10-1: 30نظر آنان، تثنيه 
شت ايرانيان به مملكت خود نيز به اسرائيل است، بلكه به بازگ

 .اشاره دارد
 
. برخي ديگر از ايرانيان به هر دِو اين تفسيرها قائلند) ج 

بله، عيالم مجازات شد و سلطنتي جديد توسط كورش بر جاي 
اما اينان معتقدند كه اين بخش داراي تحققي . آن استقرار يافت

به كار  آن هم به تاريخ گذشته اشاره دارد و هم. دوگانه است
ايشان عقيده خود را استوار . خدا در ميان ايرانيان در آينده

مقدس كه در آنها نبوتي در  سازند بر ساير بخشهاي كتاب مي
، هم قبالً تحقق يافته است، "روزهاي آخر"مورد اسرائيل براي 

 .باشد و هم داراي تحققي در آينده مي
 

 تر كاوشي عميق) د
ندرت  در مورد عيالم به 39-35: 49چرا نبوت ارميا  -1 

هاي تفسير انگليسي و ساير زبانهاي اروپايي تحت  در كتاب
عنوان نبوتي براي روزهاي آخر و بازگشت خداوند ما عيسي 

 مسيح مورد اشاره قرار گرفته است؟
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شما شخصاً در مورد بازگشت عيسي مسيح چه فكر  -2 
ح آمادگي دهنده ما عيسي مسي  كنيد؟ آيا براي بازگشت نجات مي

 داريد؟
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 10فصل 
 

ميسيونرهاي : اثرات گسترده پنطيكاست
 ايراني در آسيا

 
اكثر مسيحيان با گسترش بشارت انجيل در دنياي غرب  

دهد كه چگونه  كتاب اعمال رسوالن شرح مي. آشنايي دارند
پولُس رسول انجيِل خداوند ما را به كريت، تركيه، و روم 

در طول قرون و اعصار، مسيحيت در سراسر اروپا و . رساند
ني فكر امروزه ما بيشتر به مردما. بعدها در آمريكا اشاعه يافت

كنند؛ منظور  زندگي مي" 10/40پنجره "كنيم كه در داخل  مي
اي است از جهان كه شامل شمال آفريقا،  ، منطقه"پنجره"از اين 

اما در قرون اوليه كليسا، . گردد خاورميانه، و آسياي شرقي مي
. اي در مصر و شمال آفريقا داشت اي گسترده انجيل اشاعه

اورميانه، ايران، و حتي در همچنين بسوي شرق، در سراسر خ
فراموش نكنيد كه . بخشهايي از آسيا تا به چين گسترش يافته بود

اكنون نگاهي خواهيم افكند به ! خدا جهان را بسيار محبت نمود
اينكه خدا چگونه در ميان ملت ايران كار كرد تا خبر خوشش 

 .را گسترش دهد
جيل ما در باره مجوسيان بحث كرديم كه در فصل دوم ان 

، آداب 13فصل . ش.همچنين ر(متي به ايشان اشاره شده است 
ايشان از مشرق آمده بودند تا مسيح را ). و رسوم كريسمس

حال ببنينم كه ديگر چه كساني براي پرستش از . پرستش كنند
 .را بخوانيد 9-1: 2كتاب اعمال رسوالن . زمين آمدند مشرق
 داشتند؟ چرا يهودياِن ايران در اورشليم حضور) الف

. القدس بر ايمانداران نازل شد فرمايد كه روح مقدس مي كتاب 
خوانيم كه يهوديان خداترس از ميان تمامي  مي 5: 2در اعمال 

و مردم دينداِر يهود از هر طايفة . "ملل به اورشليم آمده بودند
چرا يهوديان از نقاط ." داشتند زير فلك در اورشليم منزل مي

بردند؟ در  پنطيكاست در اورشليم بسر ميمختلف جهان در روز 
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خدا حكم كرده بود كه تمامي مردان يهودي براي  16: 16تثنيه 
ها يا  يكي از اين اعياد، عيد هفته. اعياد مذهبي به اورشليم بروند

عيد نوبر محصول بود كه طي آن، پنجاه روز پس از عيد نان 
؛ 16 :23خروج (شد  فطير، نوبر غالت به خداوند تقديم مي

در عهدجديد اين عيد، ). 21-15: 23؛ الويان 22: 34
. اي است يوناني به معني پنجاه پنطيكاست ناميده شده، كه كلمه

ها به اورشليم  بايست براي عيد فصح و عيد خيمه ايشان مي
 .بروند

 
 در روز پنطيكاست چه اتفاقي افتاد؟) ب

ن ، توجه كنيد به اينكه شاگردا9-6: 2مطابق اعمال  -1 
 .عيسي به چه زبانهايي سخن گفتند

پس چون اين صدا بلند شد، گروهي فراهم شده، در حيرت " 
و همه مبهوت . افتادند زيرا هر كس لغت خود را از ايشان شنيد

مگر همه اينها كه حرف ’: گفتند و متعجب شده، به يكديگر مي
زنند جليلي نيستند؟ پس چون است كه هر يكي از ما لغت  مي

شنويم؟ پارتيان، ماديان،  ايم مي كه در آن تولد يافتهخود را 
 ..."‘عيالميان و ساكنان جزيره، يهودّيه، َكَپُدكيا، پنطس و آسيا

عيالميان و پارتيان و ماديان از نسل اشخاصي بودند  -2 
نظير عزرا، استر، دانيال، و نحيميا و نيز احتماالً ايرانياني كه 

ايشان ). 17: 8استر (بودند  در دوره استر به يهوديت گرويده
سه گروِه زبانيِ . براي عيد پنطيكاست به اورشليم آمده بودند

پارتيان از پارت . ، منشأئي ايراني دارند9: 2نخست در اعمال 
سلسله (آمدند كه واقع در شمال شرقي ايران امروزي بود  مي

ميالدي بر ايران و مناطق  224تا . م.ق 124پارتيان از 
امپراطوري ماد و پارس را (ماديان ). ت كردنداطراف حكوم
از مركز ايران بودند؛ و عيالميان از جنوب ) به ياد داريد؟

غربي ايران بودند، همانجايي كه پايتخت باستاني شوشن واقع 
 ).9فصل . ش.ر(بود 

بريم كه در روز پنطيكاست  پي مي 41: 2از اعمال  -3 
موعود و پسر  عنوان مسيحاي نفر عيسي مسيح را به 3000

ايشان نجات يافتند و تعميد . دهنده خود پذيرفتند خدا و نجات
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پس ايشان كالم او را پذيرفته، تعميد گرفتند و در همان . "گرفتند
بيني  بدور از واقع." روز تخميناً سه هزار نفر بديشان پيوستند

نيست كه تصور كنيم برخي از اينان يهودياِن مقيم ايران بودند و 
 !گشتند ر مقام مسيحياِن تعميديافته به ايران باز مياينك د

 
 اشاعه مسيحيت در ايران پس از روز پنطيكاست) ج

توانيم پي ببريم به اينكه انجيل  با مطالعه تاريخ كليسا مي 
طبق احاديث، اندرياس به نواحي . چگونه در ايران انتشار يافت

 .ن رفتمتي نيز بسوي پارتيا. درياي سياه و درياي خزر رفت
در قرون اوليه، خصوصاً در زمان بعضي از پادشاهان  

، مسيحيت در ايران )ميالدي 642-224(سلسله ساسانيان 
يكي از مراكز اوليه مسيحيت در زمان شاپور . رواج كامل يافت

، شهر شوش بود، همان شهري كه )ميالدي 272-240(اول 
. ادشاه بوددانيال رؤياي خود را در آن ديد و نحميا نيز ساقي پ

بعضي معتقدند كه اكثر مسيحيان شوش، سربازان رومي بودند 
كه همراه با اسقفشان در جنگ ساسانيان عليه روم به اسارت 

 .گرفته شده بودند
در اوائل قرن چهارم، شاپور دوم آزار به مسيحيان را آغاز  

پنداشت كه ايشان از نظر سياسي به امپراطوري  كرد زيرا مي
هاي كليساهاي قديمي در مناطق اطراف  ويرانه. ندا روم وابسته

 .خليج فارس يافت شده است
اي كه امروزه مسيحيان آن  در قرن ششم، كليسا در منطقه 

مسافري . اي گسترده داشت نامند، اشاعه مي" 10/40پنجره "را 
مشاهده كرده بود كه مسيحيت در ميان مردم آسياي ميانه، 

ميان، ارمنيان، و هنديان موعظه هونها، پارسيان، مادها، عيال
شده بود، و كليسا از خليج فارس تا درياي خزر گسترش يافته 

زمين از كشمكش عقيدتي و هويتي كه گريبانگر  اما مشرق. بود
 .پدران اوليه كليسا بود، در امان نماند

تينوپل  نام نستوريوس، پاتريارخ كنستان تعاليم شخصي به 
، در يك شوراي كليسايي در شهر افسس در )استانبول امروزي(

داد كه مسيح  نستوريوس تعليم مي. ميالدي مطرح شد 431سال 
دو طبيعت يا شخصيت جداگانه داشت، يك طبيعت انساني و يك 
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در آيينهاي يكي از استدالالت او اين بود كه . طبيعت الهي
مادر "ناميد بلكه " مادر خدا"عبادي كليسا، مريم را نبايد 

اما تصميم شورا بر اين قرار گرفت كه مسيح در آِن ". مسيح
واحد، هم كامالً خدا بود و هم كامالً انسان؛ در نتيجه، تعاليم 

نستوريوس به مصر تبعيد . نستوريوس را نادرست اعالم داشت
تدريج  تعاليم او به. شرق رواج يافت شد، اما مكتب فكري او در

در كليساي ايران پذيرفته شد؛ اين كليسا سلسله مراتبي همچون 
بجاي پاپ، پاتريارخي بود با . كليساي روم بوجود آورد

مسيحياِن آسوري ايران، امروزه از . اختيارات محدودتر
خشنود نيستند، و عناوين ديگر را " كليساي نستوري"اصطالح 
 ".كليسا شرق"هند، نظير د ترجيح مي

 
 هاي بشارتي كليساي ايران فعاليت) د

زبانان  مسيحيت در ايران عمدتاً تشكيل يافته بود از سرياني 
اين شهروندان ايراني در . كه در امر تجارت شهرت داشتند

گسترش ايمان مسيحي بسيار فعال بودند و در سفرهاي 
بازرگاني خود در خارج از ايران، مسيحيت را در ميان 

: يسدنو التوِرت، مورخ مسيحي، مي. دادند پرستان بشارت مي بت
، 16تا  5مسيحيان در قلمرو ساسانيان و عباسيان در قرون "

تر از مسيحيان هر قلمرِو ديگري بودند كه  در امر بشارت فعال
به نتايج چشمگير اين امر توجه ." حكمراناِن غيرمسيحي داشت

 :كنيد
كليساها و مسيحيان و اسقفان در سراسر مناطق اطراف  -1

 .ايران وجود داشت
در آسياي مركزي، از درياي خرز گرفته  شود كه گفته مي -2

 .تا به چين، مسيحيت حاكميت داشت
 781اي متعلق به سال  ، سنگنبشه)در چين(در سيانگفو  -3

ميالدي يافت شده كه نامهاي پارسي و چيني همراه با 
اي مشابه با اعتقادنامه رسوالن بر آن نقش بسته  اعتقادنامه

 .است
تان كه از نظر سنت در جنوب هندوس" مار توما"كليساي  -4

به توماي رسول منسوب است، به باور بعضي، در اثر 
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هاي بشارتي كليساي ايران در اين منطقه بوجود آمده  فعاليت
 .است

هاي بشارتي كليساي ايران، مناطق تبت، ويتنام،  فعاليت -5
 .كره، و احتماالً ژاپن را تحت تأثير قرار داده است

تاليا و خاورميانه تا به ماركوپولو در سفر مشهور خود از اي -6
، به وجود جوامع 1200آسياي ميانه و چين در حدود سال 

 .مسيحي در اين مناطق اشاره كرده است
تأثير اعراب بر امپراطوري پارس كه در اواسط قرن هفتم  

همراه آن، تضعيف كليساي ايران  به. آغاز شد، ُكند اما نافذ بود
ران، نخستين آزارها تحت حكومت اعراب بر اي. نيز آغاز گشت

مسيحيان . متوجه پيروان دين حكومت قبلي، يعني زرتشتيان بود
 .آمدند شمار مي گاه حتي اقليتي تحت حمايت به

 
 افول كليساي ايران قديم) ه

آزار بر كليسا مآالً به درجات مختلف از سوي مقامات  
مسيحيان موظف به پرداخت مالياتي . محلي و مركزي فرا رسيد

. گرويدن مسلمانان به مسيحيت ممنوع گرديد. دنداضافي ش
هجوم ويرانگر . بايست در انظار عمومي قرار گيرد صليب نمي

چنگيزخان و لشكريان مغوِل او تقريباً كليساي در حال احتضار 
فقط عدة معدودي باقي . ايران را از صفحه روزگار محو كرد

چرا . ندماندند كه ايشان نيز به كوههاي غرب ايران پناه برد
 كليساي ايران قديم دچار افول گرديد؟

در ميان مسيحيان اين تصور رايج بود كه فقط كساني  -1
براستي روحاني هستند كه در ديرها بدور از جامعه زندگي 

 .كنند مي
 .زبان رسمي كليساي ايران، سرياني بود نه فارسي -2
سلسله مراتب مذهبي پاتريارخها و اسقفان قوت كليسا را  -3

 .گرفت
 .باهات عقيدتي انسجام كليسا را تضعيف كرداشت -4
 .كليسا اشتياق به شهادت پويا را از دست داد -5
 .توانست از نظر سياسي به دولت وفادار بماند كليسا نمي -6
 .گرفت معيارهاي كليسايي مورد سازش و اغماض قرار مي -7
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 .توانستند در معرض انظار قرار دهند صليب را نمي -8
زنان مسيحي ازدواج كنند، اما  توانستند با مردان مسلمان مي -9

 .توانستند با زنان مسلم وصلت كنند مردان مسيحي نمي
 

 سنگنبشته سيانگفو) و
كليساي اَنگليكن حضرت شمعون در شيراز، مدل سنگنبشته  

معروف سيانگفو، پايتخت پيشين چين را در خود جاي داده 
آن را . ميالدي كشف شد 1623اين سنگنبشته در سال . است

 1متر ارتفاع،  3اند و  ميالدي حك كرده 781در حدود سال 
 1900بر آن . سانتيمتر ضخامت دارد 30متر عرض، و 
نام سرياني با ترجمه چيني آن نقش بسته  700حرف چيني و 

هاي عيناً مشابه نيز در موزه الِتران در روم و در  مدل. (است
 .)شود كوه كويا در ژاپن يافت مي

هاي مسيحيان ايراني و چيني كه  بر اين سنگنبشته فعاليت 
 635به دربار امپراطور چين در سال " آلوپن"بدنباِل آمدِن 

ميالدي انجام شد، شرح داده شده است؛ او يك مبشر كليساي 
طبق مندرجات اين سنگنبشته، امپراطور دستور داد . ايران بود

آلوپن نام چينيِ . (بسازندراهب او، ديري  21تا براي آلوپن و 
اَلََهه  نام اصلي او احتماالً ابراهيم يا َيهبْ . باشد اين شخص مي

گرمي  ، امپراطور چين، به"تسونگ تاي"او در دربار .) باشد مي
را مورد " طريقت"امپراطور كه . مورد استقبال قرار گرفت

تحقيق قرار داده بود، اعالم داشت كه آلوپن مردي است بسيار 
امپراطور كه تحت تأثير خلق نيك و امانت آلوپن قرار . لفاض

گرفته بود، دستور داد تا اعتقادات او ترويج شود و برخي از 
، 1638در سال . مقدس به چيني برگردانده شود بخشهاي كتاب

شد  نخستين كليسا در شانگان، پايتخت چين كه گفته مي
سناد طبق ا. بزرگترين شهر جهان آن روزگار است، بنا شد

تاريخي، در سالهاي بعد، يازده كليساي ديگر ساخته شد، اما 
گزارشي كه ممكن است . احتماالً اين تعداد بيش از اينهاست

گويد كه در چين در هر مركز استان، يك  آميز باشد مي اغراق
كليسا وجود  368بايست  كليسا بوده است، كه در اينصورت مي

ي حاكي از آن است كه اسناد مختلف ايراني و چين. داشت مي
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اين مسيحيان چيني به اصول اساسي مسيحيت اعتقاد داشتند، 
اصولي نظير گناه اوليه، كفاره نيابتي، تولد از باكره، صليب، 

واسطه ايمان و نه  ده فرمان، توبه، مجازات ابدي، و نجات به
دانستند كه بايد مطيع مقامات حكومتي باشند،  آنان مي. اعمال

وراك دهند، برهنگان را پوشاك دهند، و از گرسنگان را خ
 .زنان و يتيمان دستگيري كنند بيوه

يادواره اشاعه دين منور : "عنوان اين سنگنبشته اين بود 
ترجمه كامل انگليسي اين سنگنبشته ". در چين) سوري(تاچين 
 توان در سايت ذيل يافت را مي

www.fordham.edu/halsall/eastasia/781nestorian.html 
 
 
در زير، بخشي از اين سنگنبشته بصورت شعر به فارسي  

 :برگردانده شده است
 

فروغ زندگی يعنی         يکی اقنوم از تثليث اقدس
 مسيحا

بهنجار بشر شد            نهفته کبريای ذوالجاللی
 آشکارا

ز شادی گشت گردون پر ز          باال پران کردند شادیبدو 
 غوغا
بچوپانان ميان   بهر سو مژده ها بردند و خواندند

 دشت و صحرا
هويدا گشت نور       بفرمان خدا از دختر بکر

 شادی افزا
ببام آسمان برداشت          درخشان کوکبی از زادن او

 آوا
چون خورشيد فراز چرخ   چو ايرانی بديد آن اختر پاک

 عذرا
بدارد هديه های   دويد آنجا که آنجا شاد و خندان

 خويش اهدا
 

http://www.fordham.edu/halsall/eastasia/781nestorian.html�
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بخاطر مبشرين ايراني، چين شهادت نجات توسط خداونْد  
چندين قرن پس . مدت چند قرن دريافت داشت عيسي مسيح را به

. از تهيه سنگنبشته، جامعه مسيحي در چين به نيستي گراييد
تواند آزار بر كليسا، و  ن امر ميبرخي از داليل احتماليِ اي

كتاب . اي و سياسي بوده باشد مسائل مذهبي و الهياتي و اسطوره
جلد اول، نوشته ساموئل هيو موفات، " تاريخ مسيحيت در آسيا"

اين كتاب (دهد  جزئيات تاريخي و نيز برخي منابع را شرح مي
توسط كانون يوحناي رسول در تهران به فارسي برگردانده شده 

 ).است
 

مقدس و تاريخ  هايي در مورد ايران در كتاب كتاب) ز
 كليساي ايران

، نوشته زرين "تاريخ مسيحيت در ايران"كتاب  -
 Wheaton, IL: William Careyبهروش پاكيزگي؛ انتشارات 

Publishers . اين كتاب شرحي از تاريخ كليساي ايران از آغاز
تحت عنوان  15فصل . دهد تا به امروز را ارائه مي

شرح حال " گذشته و حال: آزارديدگان در راه مسيح در ايران"
 1980شهيدان مسيحي در دوره جمهوري اسالمي را از سال 

براي سفارش اين كتاب با نشاني . دارد عرضه مي 1995تا 
 :زير تماس بگيريد

Dr. Behzad Pakizegi 
P.O. Box 600476 
San Diego, CA 92160 
Phone: 610-283-0880 

 (Christians in Persia) "مسيحيان در ايران"كتاب  
 London: George انتشارات   Robin E. Waterfieldنوشته

Allen, D Union Ltd. 1973 . اين كتاب شرحي پيوسته از
. دهد  ارائه مي 1970مسيحيان در ايران از قرن دوم تا سال 

نيز جزئيات مربوط به ظهور و سقوط كليساي قديم ايران و 
و  19هاي  هاي بشارتي كاتوليكها و پروتستانها در سده فعاليت

 .ارائه شده است 20
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 (Persia in the Bible)" مقدس ايران در كتاب"کتاب  
 :Grand Rapidsانتشارات  Edwin M. Yamauchiنوشته

Baker Back House, 1990  . اين كتاب پژوهشگرانه در
مورد پيشينه تاريخي خاورميانه و خصوصاً ايران، شامل بيش 

. باشد شناختي فراوان مي عكس و نيز اطالعات باستان 100از 
هاي ارميا و حزقيال و دانيال و استر و  اين اثر براي درك كتاب

 .نحميا بسيار ضروري است
ئل هيو نوشته سامو" تاريخ مسيحيت در ايران"كتاب  

 1500، جلد اول از آغاز تا سال  (S. H. Moffett)مافت
اين كتاب . San Francisco: Harpor 1991ميالدي، انتشارات 

پژوزهشگرانه و مبسوط، جزئياتي ارزنده در مورد اين بخش 
. دهد از تاريخ كليسا را كه اغلب ناديده گرفته شده، ارائه مي

همانطور . (پردازد ران ميحدود نيمي از كتاب به كليساي قديم اي
در تهران " كانون يوحناي رسول"كه گفته شد، اين كتاب توسط 

 .)ترجمه شده است
 

 كاربرد شخصي) ح
خدا در گذشته مسيحيان ايراني را براي رساندن بشارت  

اگر شما يك مسيحي . كار گرفته است انجيل به اكثر نقاط آسيا به
اين بار را در قلب شما زبان هستيد، شايد خدا  ايراني و فارسي

بگذارد تا بشارت عيسي مسيح را در مناطقي نظير تاجيكستان 
زبانهاي تاجيكي و دري و هزاري . و افغانستان اعالم نماييد
آيا حاضريد براي گروههاي قومي . بسيار به فارسي نزديكند

 مختلف در ايران دعا كنيد و به آنان بشارت دهيد؟
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 11فصل 
 

هاي  ايران در نبوتنقش استراتژيك 
 مربوط به آينده

مقدس به ايران در ارتباط  آيا متوجه شده بوديد كه در كتاب 
با رويدادهاي مربوط به آخر زمان اشاره شده است؟ بسياري از 
اين رويدادها متمركز است بر اسرائيل و اينكه بسياري از ملل 

اگر اين . جهان خواهند كوشيد آن را از ميان بر دارند
ادهاي هولناك ناگهان اتفاق بيفتد، آيا شما آمادگي آنها را رويد

كتاب حزقيال، به يك وادي پوشيده از  37داريد؟ در فصل 
: حزقيال نبي از خدا پرسيد. اشاره شده است" اسخوانهاي خشك"
آنگاه استخوانها " شود كه اين استخوانها زنده گردد؟ آيا مي"

ر آنها آمد و بعد با پي ب. شروع كردند به پيوستن به يكديگر
. سرانجام، دم بر آنها دميده شد و زنده شدند. پوست پوشيده شدند

اينك من بني : "فرمايد دهد و مي خداوند به نبي توضيح مي
اند گرفته، ايشان  هايي كه به آنها رفته اسرائيل را از ميان امت

را از هر طرف جمع خواهم كرد و ايشان را به زمين خودشان 
گرچه اين نبوت، زماني كه ). 21: 37حزقيال " (دخواهم آور

مجدداً بصورت يك كشور رسمي  1948اسرائيل در سال 
تشكل يافت، جامه عمل پوشيد، اما مردم يهود هنوز نيز همچون 

يك روز خدا روح خود را بر . باشند استخوانهاي خشك مي
ايشان قوم من خواهند بود و من خداي "ايشان خواهد نهاد و 

 ).23: 37حزقيال " (خواهم بودايشان 
تشريح شده  39و  38استقرار ملت اسرائيل در حزقيال  

ها و نيز ايران كه در ميان آنها مقام برتر را  به ساير ملت. است
به همين جهت است كه اين رويداِد آتي . دارد، اشاره شده است

 .ذكر شده است
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، وضيعت اسرائيل چگونه توصيف 38در حزقيال ) الف
 ه است؟شد

اند و در  ها گرد آمده ايشان از ميان تمامي ملت) 8آيه ( -1
 .كنند امنيت زندگي مي

اند و در دهات يدون حصار و  ايشان در امنيت) 11آيه ( -2
 .كنند دروازه زندگي مي

چه رويداد مهمي رخ خواهد داد و تهاجم از كجا ) ب
 خواهد آمد؟

 .تهاجمي از سوي اسرائيل صورت خواهد گرفت -1 
و در سالهاي . بعد از روزهاي بسيار از تو تفقد خواهد شد" 

آخر به زميني كه از شمشير استرداد شده است خواهي آمد كه 
هاي بسيار بر كوههاي اسرائيل كه به خرابه  آن از ميان قوم

ها بيرون  دايمي تسليم شده بود، جمع شده است و آن از ميان قوم
حزقيال " (باشند كن ميآورده شده و تمامي اهلش به امنيت سا

38 :8.( 
تهاجمي از سوي يك ارتش بزرگ از شمال صورت خواهد  -3

 ).15آيه (گرفت 
 

 كدام كشورها اين ارتِش مهاجم را تشكيل خواهند داد؟) ج
هايي كه در روزگار حزقيال وجود داشتند،  اكثر ملت -1 

اين امر تشخيِص نامهاي جديد آنها را . نامهايي باستاني دارند
ها را چنين  كار اين ملت اكثر مفسراِن محفافظه. سازد ر ميدشوا

 :دهند تشخيص مي
ماجوج پسر دوم . جوج از سرزمين ماجوج) 2آيه ) (الف 

و قاعدتاً همان سرزميني است كه ) 2-1: 10پيدايش (يافث بود 
، )روش(رئيس بزرگ . قبالً مناطق جنوبي اتحاد شوروي بود

 .باشند شوروي سابق مي ماشك و توبال بخشهايي از اتحاد
اين يگانه ملتي است كه ). ايران امروز(فارس ) 5آيه ) (ب 

مفسران مورد توافق است، زيرا نام % 100هويتش از سوي 
 .اش يكي است اش با نام امروزي باستاني

اين يا منطقه جنوبي مصر، يعني حبشه . كوش) 5آيه ) (ج 
فوط، . ره دارداي در شرق بابل اشا امروزي است، يا به منطقه
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شرقي  اي واقع در جنوب يا جنوب ليبي امروزي، يا منطقه
 .كوش، يا سوريه امروزي، يا عراق

 .جومر، قاعدتاً آلمان) 6آيه ) (د 
خاندان توجرمه، همان تركيه و ارمنستان و ) 6آيه ) (ه 

 .آسياي مركزي
 .بسياري از كشورهاي ديگر به اين ملل خواهند پيوست -2 

 
مقدس مورد اشاره كتب  شهاي ديگر كتابكدام بخ) د

باشد كه اين تهاجم به اسرائيل را توصيف  تفسير مي
 .خوانند كند؟ بسياري اين را جنگ حارمجدون مي مي

 پادشاه جنوب) 44-25: 11دانيال ( -1 
 پادشاه مشرق) 12: 16مكاشفه ( -2 
) 14-8: 17؛ 3-1: 13؛ مكاشفه 26-23: 7دانيال ( -3 

 .باشند ملت كه قاعدتاً از غرب مياتحادي از ده 
 

اين ارتِش شمال چگونه بر عليه اسرائيل خواهد ) ه
 )38حزقيال (آمد؟ 

 .همچون طوفاني خواهد آمد) 9: 38حزقيال ( -1 
دفاع را غارت و  سرزميني بي) 12: 38حزقيال ( -2 

 .ويران خواهد ساخت
اسب بصورت (بر اسبان خواهد آمد ) 15: 38حزقيال ( -3 

 ).اللفظي، يا شايد هم نمادي باشد از لشكري نيرومند تحت
 نتيجه اين جنگ چه خواهد بود؟) و

 .ها از جمله ايران خواهد بود خدا بر ضد جوج و ساير ملت -1
اي پسر انسان نظر خود را بر جوج كه از زمين ماجوج و " 

" رئيس روش و ماشك و توبال است بدار و بر او نبوت نما
 ).2: 38حزقيال (
پس تو اي پسر انسان، در باره جوج نبوت كرده، بگو " 

فرمايد كه اينك اي جوج، رئيس روش و  خداوند يهوه چنين مي
 ).1: 39حزقيال " (ضد تو هستم ماشك و توبال، من به

 .باشد ها مي غيرت و خشم فروزان خدا متوجه اين ملت -2
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آن ام كه هر آينه در  زيرا در غيرت و آتش خشم خود گفته" 
حزقيال " (روز، تزلزل عظيمي در زمين اسرائيل خواهد شد

38 :19.( 
لرزه، باران، طوفان  بالهاي طبيعتي هولناكي نظير زمين -3

 .تگرگ، و گوگرد سوزان خواهد بود
و ماهيان دريا و مرغان هوا و حيوانات صحرا و همه "

خزند و همه مردماني كه بر روي  حشراتي كه بر زمين مي
ر من خواهند لرزيد و كوهها سرنگون خواهد جهانند به حضو

ها خواهند افتاد و جميع حصارهاي زمين منهدم  شد و صخره
گويد من شمشيري بر جميع  و خداوند يهوه مي. خواهد گرديد

ضد او خواهم خواند و شمشير هر كس بر  كوههاي خود به
و با وبا و خون بر او عقوبت خواهم . برادرش خواهد بود

ران سيال و تگرگ سخت و آتش و گوگرد بر او و و با. رسانيد
باشند، خواهم  هاي بسياري كه با وي مي بر افواجش و بر قوم

 ).22-20: 38حزقيال " (بارانيد
 .ماهها طول خواهد كشيد كه مردگان را دفن كنند -4
و خاندان اسرائيل مدت هفت ماه ايشان را دفن خواهند كرد تا "

هل زمين ايشان را دفن خواهند و تمامي ا. زمين را طاهر سازند
روز تمجيد من نيكنامي ايشان : گويد و خداوند يهوه مي. كرد

 ).13-12: 39حزقيال " (خواهد بود
 .ها بطور كامل شكست خواهند خورد ملت -5
هايي كه همراه تو هستند، بر  و تو و همه افواجت و قوم"

كوههاي اسرائيل خواهيد افتاد و تو را به هر جنس مرغان 
. ري و به حيوانات صحرا به جهت خوراك خواهم دادشكا

گويد كه به روي صحرا خواهي افتاد زيرا كه  خداوند يهوه مي
 ).5-4: 39حزقيال " (ام من تكلم نموده

عنوان سوخت مورد  مدت هفت سال به ابزارهاي جنگي به -6
 .استفاده قرار خواهد گرفت

حه يعني و ساكنان شهرهاي اسرائيل بيرون خواهند آمد و اسل"
ها را آتش  دستي و نيزه مجن و سپر و كمان و تيرها و چوب

و مدت هفت سال آتش را به آنها زنده . زده، خواهند سوزانيد
 ).9: 39حزقيال " (نگاه خواهند داشت
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 اين جنگ چه زماني رخ خواهد داد؟) ز
 .در آخر زمان) 16، 14، 8: 38( -1 
ها را با  ملت بسياري اين داوري بر) 16: 16مكاشفه ( -2 

 .دانند حارمجدون يكي مي
اين جنگ در ارتباط را رويدادهاي آخر زمان، در ) ح

 گيرد؟ كدام قسمت قرار مي
اي هستند، پنج  هزاره براي آناني كه معتقد به الهيات پيش -1 

 :امكان مطرح است
 .پيش از ربوده شدن كليسا) الف  
 .در وسط هفت سال مصيبت) ب  
هفت سال مصيبت، زماني كه خداوند در پايان ) ج  

 .آيد تا سلطنت كند همراه با مقدسينش مي
 .در آغاز سلطنت هزارساله) د  
 .در پايان سلطنت هزارساله) ه  
ها، نويسنده اين كتاب كه از نظر  با توجه به تمام داده -2 

الهياتي معتقد به ربوده شدِن كليسا پيش از مصيبت عظيم 
هفت سال مصيبت عظيم بر زمين خواهد  باشد كه بدنبال آن مي

كند كه اين جنگ در وسط مصيبت عظيم  آمد، احساس مي
 :داليل او به اين شرح است. خواهد بود

باشد  اسرائيل در سرزمين خود ساكن مي) الف  
)38 :8.( 
يهوديان در صلح خواهند بود، احتماالً بدور از ) ب  

؛ 27: 9انيال د(دهد  هايي مي خطر وحش يا دجال كه تضمين
 ).10-1: 13مكاشفه 

زمانهايي كه روزهاي آخر ناميده شده، به دوره ) ج  
مصيبت عظيم اشاره دارد، آن هفت سالي كه خدا بار ديگر به 

 .پردازد قومش اسرائيل مي
داند به  اي مي را اشاره 41: 11اگر كسي دانيال ) د  

ث اشغال سرزمين فلسطين بدست وحش، آنگاه اين تهاجم باع
 .شود كه او عهد خود را با اسرائيل بشكند مي
دهد  نشان مي 17-4: 7بخشهايي نظير مكاشفه ) ه  

كه بسياري از يهوديان و غيريهوديان در طول دوره مصيبت 



 98  مقدس کتابايرانيان در 

 22-21: 39؛ 23: 38حزقيال . عظيم نجات خواهند يافت
كند كه چگونه اين واقعه براي نجات روحاني بسياري  اشاره مي

 .رد استفاده قرار گرفتديگر نيز مو
، گفته شده كه خداوند 20: 19در مكاشفه ) و  
هنگام بازگشتش بطور خاص به مسأله وحش و نبي  به

يا پادشاه (قاعدتاً پادشاه شمال . دروغينش رسيدگي خواهد كرد
؛ ميكاه 9، 8: 31؛ 33-31: 30آشور، آنطور كه گاه در اشعيا 

ها مورد داوري قرار بايست پيش از اين مي) ناميده شده 5:5
 .گرفته باشد

 
 كاربرد شخصي) ط

هنگام مطالعه پيشگوييها و  طرز برخورد يك مسيحي به -1 
هاي بازگشت عيسي مسيح، چه بايد باشد؟ به نمونه  مشاهده نشانه

نگاه كنيد، آنگاه كه پيشگويي  19-1: 9دانيال در كتاب دانيال 
رش پادشاه سال اسارت جامه عمل پوشيد و كو 70مربوط به 

توجه كنيد كه او . به يهوديان اجازه داد كه به اورشليم باز گردند
با مشاهده تحقق نبوت، چگونه روزه گرفت، دعا كرد، به 

 .گناهان اعتراف نمود، و به رحمت عظيم خدا توكل كرد
اي جهاني  با توجه به اينكه دنيا ممكن است در مناقشه -2 

در خصوص اعالم بشارت  درگير شود، ما اكنون چه مسؤوليتي
 انجيل داريم؟

هاي مربوط به استقرار امپراطوري پارس تحت  نبوت -3 
رويدادهاي بسياري . حكومت كورش پادشاه جامه عمل پوشيد

در خصوص زندگي عيسي مسيح، نظير شهر زادگاه او، تولد 
او از باكره، و مرگش بر صليب، همگي صدها سال پيش از 

ايد تا ايمان  آيا آماده. يشگويي شده بودمقدس پ وقوعشان در كتاب
 مقدس كتابي است كه خدا فرستاده است؟ آوريد كه كتاب
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 12فصل 
 

كمك فرهنگي  مقدس به درك رسوم كتاب
 ايراني

 
اند، با اكثر رسوم  آناني از شما كه در ايران بزرگ شده 

اما آن دسته از شما كه در . مذكور در اين فصل آشنايي دارند
اند يا در سنين كودكي ايران را ترك  خارج از ايران متولد شده

هاي  اند، ممكن است ندانند كه بسياري از رسوم و جنبه گفته
وضوح مشاهده  نيز بهمقدس، در ايران  زندگي مندرج در كتاب

در مقام شخصي كه از خارج از فرهنگ ايراني آمده . شود مي
در ايران زيسته، اين امر به من  1978تا  1962و از سال 

 .مقدس را درك كنم كمك شاياني كرد تا بخشهاي مختلف كتاب
 :هاي اين فرهنگ بيفكنيم بياييد نگاهي به برخي از جنبه 
 

 پشت بام) الف
تان مسطح است و آيا دور آن  آيا پشت بام محل زندگي -1

، خدا به ايمني مردم اهميت 8: 22ديواري هست؟ در تثنيه 
داد و فرمان داد تا ديواري كوتاه بر پشت باِم مسطِح خانه  مي

ساخته شود تا اگر كسي از آنجا افتاد، هيچكس مقصر خون او 
يران مسطح هاي ا از آنجا كه اكثر پشت بامهاي خانه. نباشد

 .باشد، دورشان ديواري كشيده شده است مي
؛ 6: 129مزمور (رويد؟  آيا بر پشت بام شما علف مي -2

افتد  ها مي در ايران، تخم علف بر بام گليِ خانه). 27: 37اشعيا 
رويد و براي مدت كوتاهي سبز است تا اينكه آفتاب  و علف مي

كن است در دشمنان خدا مم. سوزاِن تابستان آنها را بخشكاند
 .گردند آغاز كامياب شوند، اما بزودي خشك شده، پژمرده مي

). 15: 27؛ 13: 19امثال (چكد؟  آيا از سقف شما آب مي -3
 .جو تشبيه شده است دائمي آب به زني ستيزه چكه
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گذرانيد؟ در اعمال  وقت خود را بر پشت بام چگونه مي -4
ئيل اما در دوم سمو. كرد ، پطرس بر پشت بام دعا مي9: 10
، داود در دل خود مرتكب زنا شد آن زمان كه بتشبع را 2: 11
 .كند نگريست كه بر بام خود استحمام مي مي
آيا به يك اتاق خواب اضافي نياز داريد؟ پشت بام جاي  -5

مناسبي است كه ميهمان خود را در تابستان در آنجا جاي دهيد 
در تهران و بسياري از شهرهاي ). 27-25: 9اول سموئيل (

ها  ديگِر ايران، مردم در تابستان شبها در پشت بام يا بالكن خانه
. خوابند تا نسيم خنك كوههاي البرز از شمال بر ايشان بوزد مي
ياد دارم كه طي مدت اقامتمان در ايران، شبهاي بسياري در  به

 .خوابيديم مان مي بالكن و گاه نيز در پشت بام خانه
 

 هاي خانه ساير قسمت) ب
لوقا (هنگام شام آخر، از يك باالخانه استفاده كرد  مسيح به -1

نوازي اهميت دارد،  در فرهنگهايي كه ميهمان). 7-14: 22
دارند، حتي اگر  اغلب براي ميهمانان اتاق مخصوصي نگاه مي

اين اتاق اغلب در طبقه بااليي خانه . در بقيه خانه جا تنگ باشد
ي، اتاق خاصي وجود در فرهنگِ گذشتة آمريكاي. قرار دارد

ندرت  اما امروزه ديگر به. داشت براي غذا خوردن با ميهمان
 .چنين است

عيسي داستاني بازگو كرد در باره  8-5: 11در لوقا  -2
. شب به خانه دوستش آمد و درخواست نان كرد مسافري كه نيمه

لوقا (خوابيدند؟  آيا افراِد مذكور در اين َمَثل همه در يك اتاق مي
درصد  40نشان داد كه  1970آماري در دهه ). 5-7: 11

 .كردند مردم تهران در يك اتاق زندگي مي
تواند ديوار ِگلي را خراب كند و وارد خانه شود  دزد مي -3
هاي ايران هنوز هم ِگلي  ديوارها در دهكده). 19: 6متي (

 .است
وقتي به ايران رسيديم، به ما گفتند كه وقتي به خانه كسي  -4

اد ديگر نيز هستند، حتماً در جايي بنشينيم كه به رويم و افر مي
آنگاه ممكن است ميزبان از ما بخواهد كه . در نزديكتر است

جايي كه از . باالتر بنشينيم، يعني جايي دورتر از دِر ورودي
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البته . آيد حساب مي تري به در دورتر باشد، جاي باالتر و مهم
ات بسياري براي اينكه شخص جاي خود را عوض كند، تعارف

گفته شده كه چگونه  11-7: 14در لوقا . شود رد و بدل مي
رفتند، فوراً  رهبران مذهبيِ روزگار عيسي وقتي به جايي مي

عيسي به اين رهبران . كردند باالترين جاي اتاق را اشغال مي
باشد و  مذهبي هشدار داد كه اين امر بيانگر غرور ايشان مي

تر بنشينند  خواهند شد كه پايين تري بيايد، مجبور اگر شخص مهم
علت اينكه . و به اين ترتيب، مورد تحقير قرار خواهند گرفت

جاي دورتر از دِر ورودي از اهميت بيشتري برخوردار 
باشد، اين است كه چنين جايي در معرض باد سردي كه از  مي

هنگام  شود قرار ندارد، هيچكس نيز به دِر ورودي داخل مي
شود و اسباب مزاحمت او را فراهم  و رد نميورود، از مقابل ا

 .آورد نمي
 

 خوراك و خريد) ج
 چانه زدن -1 
در اكثر ). 14: 20امثال (قيمت اين چند است؟ ) الف 

ها چانه  كشورهاي جهان از جمله ايران، مردم بر سر قيمت
داند، اما  خريدار معموالً قيمت رايج جنس را مي. زنند مي

زنند كه به قيمتي منصفانه  چانه مي خريدار و فروشنده آنقدر
در فرهنگ آمريكايي چانه زدن فقط زماني قابل قبول . برسند

اي  خواهيد خانه خريد، يا مي است كه جنسي را از يك خانه مي
 .بخريد

در بسياري از بخشهاي دنيا نظير ايران، از ثروتمندان ) ب 
. ازندرود كه بيش از فقيران براي يك جنس پول بپرد انتظار مي

عنوان يك آمريكايي، درك اين مطلب دشوار بود تا  براي من به
خواستم لباسي بخرم و براي اينكه  يك بار مي. اينكه اتفاقي افتاد

يكي از . هاي مختلف سر زدم قيمت به دستم بيايد، به مغازه
سوار ماشين شدم . ها قيمت همان لباس را دو برابر گفت مغازه

دار شخص كالهبرداري  كر كه آن مغازهو از آنجا رفتم با اين ف
است زيرا قيمت را دو برابر گفته بود فقط به اين دليل كه ديد 

پس از اينكه چندين كيلومتر دور شدم، متوجه . من غربي هستم
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در آن، . ام ام را در همان مغازه جاي گذاشته شدم كه كيف دستي
نطور پاسپورت و اجازه كار چندين نفر از دوستانم بود، و همي

با ترس و . انداز چكهايي سفيد و اطالعات مربوط به حساب پس
كردم صاحبش آدم  اي كه فكر مي لرز به همان مغازه

آيا كيف : "دار پرسيدم از مغازه. كالهبرداري است برگشتم
آن را برايتان نگه . چرا: "آن آقا گفت" ايد؟ دستي مرا نديده

شحالي ديدم كه همه با نهايت خو. سپس آن را به من داد." داشتم
آنقدر خوشحال بودم كه خواستم به او . چيز در كيف بود

وظيفه من بود كه كيف . نخير آقا: "اما او گفت. مژدگاني بدهم
من كه دزد . شما را نگه دارم، چون در مغازه من جا مانده بود

چانه زدن تفريح و روش زندگي مردم در بسياري از ." نيستيم
 .يابيم مقدس هم مي ا حتي در كتابنمونه آن ر. كشورهاست

خريد، آيا  زميني براي دفن ساره مي وقتي ابراهيم تكه) ج 
در نگاه ). 16-3: 23پيدايش (زد؟  اي ظريف چانه نمي گونه به

اول، گفتگوي ميان ابراهيم و عفروِن ِحتي بر سر اين معامله 
رسد و عفرون ظاهراً شخصي  نظر مي گفتگويي عادي به

خواهد زمينش را به ابراهيم  آيد كه مي نظر مي سخاوتمند به
 .اما واقعاً چنين نبود. ببخشد

گفت كه محلي  ابراهيم با روشي متداول به آن مرد ِحتي مي 
مرد ِحتي محترمانه گفت كه هر . براي دفن ِمِيت خود نياز دارد

زميني  ابراهيم از قبل به قطعه. خواهد بر دارد اي را كه مي قطعه
از عفرون خواست تا غار َمكفيله را كه در انتهاي  نظر داشت و

زمين را  وقتي ابراهيم بهاي قطعه. اش بود به او بفروشد مزرعه
پرسيد، عفرون پاسخ داد كه نه فقط آن غار را بلكه تمام مزرعه 

سپس در حضور شاهدان با ظرافت گفت . را به او خواهد داد
بلغ اصالً قابل مثقال نقره است ولي اين م 400كه قيمت زمين 

آنگاه ابراهيم مقصود از اين اشاره ). 15: 23(ابراهيم را ندارد 
هاي استاندارِد  مثقال نقره را مطابق با سكه 400را درك كرد و 

 .بازرگانان به او پرداخت
شناسي كه بهاي زمين را در اين منطقه  كشفيات جديد باستان 

اقع قيمت دهد كه ابراهيم در و روشن ساخته است، نشان مي
بايست ساره  بسيار بااليي براي اين محل تدفين پرداخت زيرا مي
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همچنين مطابق با برخي . را دفن كند و چارة ديگري نداشت
اسناد باستاني، از آنجا كه مالك مزرعه و درختان و نيز آن غار 

 .شده بود، مسؤول بود كه ماليات متعلق به زمين را نيز بپردازد
 

 خوراك و آب) د
). 35: 6؛ يوحنا 11: 6متي (است " مايه زندگي"نان  -1 

اين امر براي طبقه فقير ايرانيان چقدر صادق است، چرا كه 
ايشان با ناني كه با سوبسيد دولت به قيمت ارزان فروخته 

 .دهند شود، ادامه بقا مي مي
يكي از خوشيهاي . مزه است پخت، داغ و خوش نان تازه -2 

خوردِن نان تازه تقريباً در هر وعده  دوره اقامت ما در ايران،
پختن نان در دهات بر روي ذغال داغ هزاران سال . از غذا بود

 .است كه رواج دارد
رود، از  وقتي يك مسيحيِ خارجي به خانه يك ايراني مي -3 

اما از . كنند روي احترام او را به صرف خوراك دعوت مي
او را بعداً يا شمارند، ظرف  مي" نجس"آنجا كه مسيحيان را 
عيسي در تعاليم خود . شكنند شويند يا مي طبق رسم خاصي مي

فرمود كه احكام شريعت عهدعتيق در مورد خوراكهاي حالل و 
پس از آن ديگر خوراك حالل و . حرام را تحقق بخشيده است

بلكه اين خوِد انسانها . حرام، و نجس و غيرنجس وجود ندارد
آيد نجس  كه از قلبشان بر ميهستند كه در اثر چيزهاي بدي 

 .باشند، نظير افكار بد در مورد امور جنسي، دروغ و دزدي مي
و چون از نزد جماعت به خانه در آمد، شاگردانش معني " 

مگر شما نيز همچنين ’: بديشان گفت. مثل را از او پرسيدند
شود،  دانيد كه آنچه از بيرون داخل آدم مي فهم هستيد و نمي بي

شود بلكه به  او را ناپاك سازد، زيرا كه داخل دلش نمي تواند نمي
كه اين همه خوراك (‘ . شود به مزبله رود و خارج مي شكم مي

آنچه از آدم بيرون آيد، آن است كه ’: و گفت.) كند را پاك مي
سازد، زيرا كه از درون دل انسان صادر  انسان را ناپاك مي

زدي و طمع و شود خياالت بد و زنا و فسق و قتل و د مي
پرستي و چشم بد و كفر و غرور و  خباثت و مكر و شهوت
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گردد و آدم  تمامي اين چيزهاي بد از درون صادر مي. جهالت
 ).23-17: 7مرقس " (‘گرداند را ناپاك مي

 
 خوردن) ه

كسي را داشته باشيد كه روي آنها ! دستهاي خود را بشوييد 
 ).11: 3دوم پادشاهان (آب بريزد 

از دهات كه در ناحيه كرمانشاه مورد بازديد  در برخي 
جويهايي براي آبياري . قرار دادم، آب بسيار پرارزش بود

وجود داشت و آب رودخانه بوسيله پمپ در آنها جريان 
هر كشاورز حق داشت يك ساعت از آن آب براي . يافت مي

يك نفر هم مسؤول بود . كمك به آبياري محصولش استفاده كند
ك ساعت، آب را متوقف سازد و آن را به جوي كه بعد از ي

به من گفتند كه بر سر آب، بيش از . مزرعه ديگري هدايت كند
هر مورد قانوني ديگري در دادگاهها دعوا و ادعا وجود دارد، 

كند تا معني  اين امر كمك مي. زيرا آب بسيار پرارزش است
 دل پادشاه مثل: "فرمايد را درك كنيم كه مي 1: 21امثال 

نهرهاي آب در دست خداوند است؛ آن را به هر سو كه بخواهد 
در اينجا منظور از نهر، همان جويها يا ." گرداند بر مي

. ها در دست خداست كنترل حكومت. كانالهاي آبياري است
اوست كه پادشاهان، رؤساي ممالك، ديكتاتورها و رهبران 

كرام و كند طوري كه نتيجه نهايي باعث ا مذهبي را كنترل مي
توان در  گردد، درست همانگونه كه آب را مي جالل او مي

 .جويهاي آبياري هدايت كرد
 

 نوازي ميهمان) و
: 14لوقا ! (مردم را با اصرار به خانه خود دعوت كنيد -1 

داشتن ميهمان براي ايرانيان بسيار مهم ). 15: 16؛ اعمال 23
! افتخار استرود، برايشان  شان مي است و وقتي ميهمان به خانه

ميهمان حبيب خدا : "گويد المثلي دارند كه مي ايشان ضرب
 ."است

متي (هر جايي بر سر سفره بيانگر اهميت شخص است  -2 
معموالً باالي ). 6: 23؛ متي 11-7: 14؛ لوقا 8-14: 22
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ترين ميهمان است و جايي كه به در  سفره يا ميز جاي مهم
وقتي به خانه يك ايراني . ترين جا ورودي نزديكتر است، پايين

ترين جا در نزديكي در بنشينيد تا  رويد، بايد در پايين ميهمان مي
 .آنكه ميزبان شما را به نشستن در جايي ديگر فرا خواند

" ميهمان حبيب خداست: "گويد المثلي ايراني مي ضرب -3 
نوازي در  ميهمان). 13: 12؛ روميان 1: 18پيدايش (

اول (ت و پذيرايي از غريبان است معني محب مقدس به كتاب
بر مسيحيان، خاصه رهبران ).  8: 1؛ تيطس 2: 3تيموتاؤس 

شما اگر رهبر كليسا . نواز باشند كليسا واجب بود كه ميهمان
هستيد، آيا مايليد كه ميهمان داشته باشيد، خصوصاً اگر ميهمان 

 خادم مسيح باشند؟
متمان در من و همسرم، پس از گذشت پنج سال از اقا -4 

. ، شهر زادگاه او در ايالت نيوجرزي رفتيم"ونتنور"ايران، به 
ما براي او احترام . حدود ظهر بود كه به ديدن شبان او رفتيم

او بود كه پيام نجات را به همسرم وقتي كه . بسياري قائل بوديم
يازده سال داشت، اعالم كرده بود و همسرم، دايان، مسيح را 

آن شبان سالها وفادارانه . ه خود پذيرفته بوددهند عنوان نجات به
براي ما دعا كرده بود، براي ما نامه نوشته بود، و براي 

سال  94او در طول . مان دعا كرده بود دوستان ايراني
اي عالي از  ، نمونه2001اش تا زمان مرگش در اكتبر  زندگي

با وجود تمام . زندگي خداپسندانه و مقدس بر جاي گذاشته بود
ها، او هنوز آمريكايي بود و خيلي از كارها را  ين پيشينها

اش  وقتي حدود ظهر به خانه. داد روش آمريكايي انجام مي به
آلين و دايان، از ديدن : "رسيديم، اين برادر عزير به ما گفت

مرا ببخشيد چونكه . به شهر خودتان خوش آمديد. شما خوشحالم
توانيد يك ساعت ديگر  آيا مي. االن مشغول صرف ناهار هستيم

ما هم يك ساعت بعد . اين فرهنگ آمريكايي است" بر گرديد؟
اما در ايران، اگر . برگشتيم و مشاركت شيريني با هم داشتيم

تان بيايد، بالفاصله حتماً  اي موقع ناهار به خانه دوستي يا غريبه
اندازه كافي  اگر هم خوراك به. كنيد او را به داخل دعوت مي

 .بينيد رويد و خوراك بيشتري تدارك مي اشيد، فوراً مينداشته ب
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فرض كنيد كه در آلمان يا آمريكا در يك بزرگراه  -5 
شود و الستيك  كنيد و ناگهان چرختان پنچر مي رانندگي مي

كنيد؟ يك بار در ايران با خانواده از  چه مي. زاپاس هم نداريد
از قم  كرديم و بر سر راهمان به اصفهان، تهران سفر مي

در بخشي از جاده كه بسيار خلوت بود، ناگهان . گذشتيم مي
الستيكم پنچر شد و وقتي به سراغ زاپاس رفتم، ديدم آن هم 

كيلومتر  80تا نزديكترين شهر براي پنچرگيري . پنچر است
هوا بسيار گرم بود و همسرم و سه فرزندمان در . فاصله داشتيم
آمد؟ از آنجا كه رسم  يچه كاري از دستم بر م. ماشين بودند

دانستم، به اولين ماشيني كه رد  نوازي ايرانيان را مي ميهمان
توانم زاپاسش  شد عالمت دادم و از راننده پرسيدم كه آيا مي مي

پاسخ او مثبت بود و منتظر شد تا الستيك را . را قرض بگيرم
هر دو تا شهر بعدي رفتيم و در آنجا هر دو الستيك . عوض كنم

جالب اين است . رگيري كردم و الستيك او را پس دادمرا پنچ
كه درست چند هفته پيش از آن، عكس اين موضوع براي خودم 

بر سر راهم به سمنان براي مالقات ايمانداران، . اتفاق افتاده بود
چه خوب . شخصي دست تكان داد و زاپاس مرا قرض خواست

كردند،  بود كه در كشوري بودم كه مردمش به يكديگر كمك مي
 .حتي به خارجيها
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 13فصل 
 

 انداز فرهنگ ايراني كريسمس از چشم
 
خوانيد، طبعاً  از آنجا كه شما ترجمة فارسيِ اين كتاب را مي 

با آداب و رسوم و شيوه زندگي در خاورميانه آشنا هستيد و از 
شما بهتر از غربيها . فرهنگ و تاريخ غني ايران شناخت داريد

والدت عيسي مسيح و مراسم كريسمس را توانيد ماجراي  مي
در اصل، خدا كالم خود را به انبياي عهدعتيق به . درك كنيد

زبان عبري، و به رسوالن خود در عهدجديد به يوناني عطا 
هنگام ترجمه كلمات به زبانهاي ديگر، نظير  اما به. كرد

انگليسي، آلماني يا ژاپني، گاه دشوار است كه معنا و مفهوم 
وقتي به ماجراي . رسم را به آن زبان بيان كرد دقيق يك

كنيم، شايد در ميان مطالب زير نكاتي باشد  كريسمس نگاه مي
 .زبان در ميان بگذاريد كه مايل باشيد با دوستي انگليسي

زير مراجعه كنيد و متن انگليسي اين فصل  توانيد به سايت مي
وستان را كپي كنيد و آن را در روزهاي كريسمس به يكي از د

آن متن انگليسي، شكل اصلي نوشته من . زبانتان بدهيد انگليسي
گرچه متن را پيش از ترجمه به فارسي اندكي تغيير . بوده است

 .ام، اما مطالب اساساً همان است داده
www.farsinet.com/persiansinbible/ 

 
 ارتباطش با يوسف مريم و) الف

دقيقاً  27: 1و لوقا  18: 1هاي انگليسيِ متي  در ترجمه -1 
مشخص نيست كه ارتباط مريم و يوسف چگونه بوده است زيرا 

 .در انگليسي كلمه دقيقي براي توصيف اين ارتباط وجود ندارد
در غرب معموالً سه مرحله در روابط پسر و دختر  -2 

در . نامزدي، و سوم ازدواجوجود دارد، اول دوستي، دوم 
نامزدي هر دو طرف دخيل هستند، اما فقط يكي از طرفين هم 

اين امر ممكن است احساسات آن . تواند آن را بر هم بزند مي

http://www.farsinet.com/persiansinbible/�
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در بعضي موارد، . دار سازد ، جريحه"تنها مانده"طرفي را كه 
ازدواج . هم بزنند كنند كه نامزدي را به هر دو طرف توافق مي

شوند  گيرد كه طرفين قانوناً زن و شوهر مي مي زماني صورت
ازدواج را تنها از طريق . كنند و شروع به زندگي مشترك مي
 .توان نقض كرد اقدامي قانوني، يعني طالق مي

 
در فرهنگ ايراني، سه مرحله ازدواج عبارتند از  -3 

 .نامزدي، عقد، و عروسي
نشان در تواند توسط والدين براي فرزندا نامزدي مي) الف 

سنين اوليه يا بعدها در سنين نوجواني يا در اوان بيست سالگي 
امروزه در ايران كمتر كساني هستند كه . ترتيب داده شود

" حق وتو"افتد كه دختر  مستقالً نامزد كنند يا كمتر اتفاق مي
ندرت  توان بر هم زد اما اين امر به نامزدي را مي. داشته باشد

خانواده، خصوصاً دختر " آبروي"ين براي افتد، زيرا ا اتفاق مي
 .خوب نيست

عقد مراسمي است رسمي با حضور يك روحاني ) ب 
يابد يا  معموالً يك محضردار براي ثبت عقد حضور مي. مسلمان

عقد از آنجا كه از نظر مذهبي و . روند زوج به دفتر ثبت مي
دولتي قراردادي است قانوني، شرايط مختلف نظير مهريه و 

وقتي عقد صورت گرفت، فقط از طريق . شود ذكر مي غيره
توانند در يكجا زندگي  دختر و پسر نمي. طالق قابل فسخ است

تواند  كنند مگر بعد از قدم بعدي، يعني عروسي، كه مي
اغلب . بالفاصله بعد از عقد صورت گيرد يا چند سال پس از آن

ر به اندازه توانند با هم زندگي كنند تا اينكه پس دختر و پسر نمي
اي داشته باشد، يا خدمت  كافي پول بدست آَوَرد تا خانه

. پايان برساند اش را تمام كند، يا تحصيالتش را به سربازي
احتماالً ارتباط يوسف با مريم اينچنين بود زيرا وقتي ماجراي 

خواست او را بطور خصوصي  بارداريِ مريم را شنيد، مي
 .طالق دهد

مذهبي است همراه با يك يا چندين عروسي مراسمي غير) ج 
آداب و رسوم در نقاط مختلف ايران متفاوت است، اما . ضيافت

بعد از اين مراسم است كه دختر و پسر براي نخستين بار با هم 
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معموالً مهم است كه عروس در شب عروسي . كنند زندگي مي
مطابق عرف، زن براي حفظ ازدواج، . ثابت كند كه باكره است

مقدس نيز  اين اصل در كتاب. هنگام عروسي باكره باشد بايد به
در اين آيات آمده كه وقتي ). 22-13: 22تثنيه (ذكر شده است 

كند كه  كند و بعد به زنش اتهام وارد مي مردي ازدواج مي
هنگام عروسي باكره نبوده است، والدين دختر بايد به مشايخ  به

ايخ مدرك را اگر مش. شهر مدرك بكارت دختر را نشان دهند
بپذيرند، مرد را محكوم به پرداخت يكصد مثقال نقره جريمه 

اما اگر اتهام مرد بر . كنند چون به همسرش تهمت زده است مي
: 22زنش درست بوده باشد، مطابق شريعِت مذكور در تثنيه 

وقتي كه فرشته به مريم . ، زن بايد سنگسار شود تا بميرد21
زن خويش را "د كه يوسف فرماي مقدس مي ظاهر شد، كتاب

يوسف ." گرفت و تا پسر نخستين خود را نزاييد، او را نشناخت
هرگز با مريم ارتباط جنسي نداشت تا زماني كه عيسي والدت 

 .يافت
 

 مريم، دختري باكره) ب
پيشگويي شده كه مسيحاي موعود از يك  14: 7در اشعيا  

ئيل فرشته به ها آمده كه جبرا در انجيل. باكره متولد خواهد شد
كنند  تأئيد مي 34: 1و لوقا  23: 1متي . ديدار مريم باكره رفت

 .كه مريم باكره بود
اينك باكره : بنابراين، خود خداوند به شما آيتي خواهد داد" 

حامله شده، پسري خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل خواهد 
 ).14: 7اشعيا " (خواند

هد زاييد و نام او را اينك باكره آبستن شده پسري خوا" 
متي " (خدا با ما: عمانوئيل خواهند خواند كه تفسيرش اين است

1 :23.( 
شود و حال آنكه  اين چگونه مي: مريك به فرشته گفت" 

 ).34: 1لوقا " (ام؟ مردي را نشناخته
در فارسي سه كلمه هست دال بر اينكه دختري هرگز  -1

 .رابطه جنسي با مردي نداشته است
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در ترجمه قديمي فارسي، . اي است عربي كلمه" هباكر) "الف
 .كار رفته است اين كلمه براي اشاره به باكره بودن مريم به

معني اين است كه آن شخص هنوز ازدواج نكرده  به" دختر) "ب
در ترجمه . است، مگر اينكه لغتي منفي به آن اضافه شود

از اين كلمه براي اشاره به مريم " مژده براي عصر جديد"
در فرهنگ فارسي به انگليسيِ ). 27: 1لوقا (استفاده شده است 

  a girl، كلمات انگليسيِ "دختر"، در مقابل )1341مهر (خيام 
 .كار رفته است به a virginو 
. نيز به معني دختري است كه ازدواج نكرده است" دوشيزه) "ج

الذكر، در  در فرهنگ فوق. باشد مي  Missمعادل انگليسيِ آن
 ، كلمات انگليسي"دوشيزه"مقابل 

a maiden   و a virginآمده است. 
 
وقتي به فرهنگهاي فارسي به فارسي يا فارسي به انگليسي  -2

علت . باشند معني مي بينيد كه اين سه كلمه هم كنيد، مي نگاه مي
اين است كه در خاورميانه، فرض بر اين است دختري كه 
ازدواج نكرده، باكره است؛ بنابراين، دختر و دوشيزه و باكره 

فرهنگ يونان در روزگار . همه به يك مفهوم اشاره دارند
در آن . عهدجديد كامالً با اين آداب و رسوم تفاوت داشت

به همين جهت، يونانيها . فرهنگ فساد جنسي بسياري رايج بود
اي  ختر، و كلمهاي ديگر براي د كلمه خاصي براي باكره، كلمه

متأسفانه امروزه در ايران، . مفاوت براي زِن مجرد داشتند
تحت تأثير اخالقيات غربي و نيز گناهكار بودن ذات انساني، 

 .بعضي از اين معيارها برهم خورده است
مقدس را به  خواهد كتاب بنابراين، هر مترجمي كه مي -3

 14: 7يا اي ندارد جز اينكه در اشع انگليسي ترجمه كند، چاره
كار ببرد تا  را به virginكلمه  27: 1و لوقا  23: 1و متي 

استفاده . زبان منتقل سازد معناي درست را به خواننده انگليسي
ها در بهترين حالت از  در برخي از ترجمه" زن جوان"از كلمه 

مقدس و  شود كه با فرهنگ كتاب سوي مترجمي استفاده مي
ترين حالت، از سوي مترجمي خاورميانه آشنا نيست، و در بد

رود كه پيشداوريهاي الهيات ليبرال خود را وارد  كار مي به
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هاي والدت از  براي آگاهي از ساير جنبه. سازد ترجمه مي
 The Virgin Birth ofتوانيد به آثار معتبري نظير  باكره، مي

Christ  اثر J. Gresham Machen مراجعه كنيد. 
 

 )6-1: 2لوقا (لحم  سفر به بيت) ج
لحم براي سرشماري از  چرا مريم همراه يوسف به بيت -1 

سوي روم رفت در حاليكه اينقدر به زمان وضع حملش نزديك 
شايد به اين دليل كه الزم بود زنها نيز شخصاً در  بود؟

خواست از شهر  سرشماري حضور داشته باشند، يا شايد مي
خواست  دور باشد، يا شايد هم ميخودش و حرفهاي مردم 

 .همراه شوهرش، يوسف باشد
تقريباً  لحم سوار االغ شد؟ آيا مريم براي سفر به بيت -2 

تمام تصاوير مربوط به اين رويداد، مريم را سوار بر  االغ 
در . كند دهد و يوسف را كه االغ را هدايت مي نشان مي

حتي اگر  .مقدس در اين خصوص چيزي نوشته نشده است كتاب
شد يا از آن براي حمل  هم االغي داشتند، آيا مريم سوار آن مي

كردند؟ سفر آنان  وسايل خانه و ابزار نجاري يوسف استفاده مي
ايشان شايد چندين االغ داشتند يا . كشيد حداقل سه روز طول مي
رفتند و االغ بارهاي سنگين را حمل  اينكه هر دو پياده مي

 .كرد مي
 

 )7: 2لوقا (ر صحنه آخو) د
سالها پيش يك نمايش  آيا اقامت در اصطبل مجاني بود؟ -1 

در . شد كردم كه توسط ايرانيها اجرا مي كريسمس را تماشا مي
اين صحنه، يوسف و سرايدار ميهمانسرا بر سر قيمت اقامت در 

زدند چون بخاطر خلوت بودنش، جاي  اصطبل با هم چانه مي
 .بهتري بود

احتماالً  قعاً جاي بهتري از ميهمانسرا بود؟آيا اصطبل وا -2 
در ميهمانسرا اتاق خصوصي وجود نداشت مگر براي 

بسياري . يوسف و مريم افرادي عادي و فقير بودند. ثروتمندان
آيا . خوابيدند و اكثرشان مرد بودند از مسافران در يك اتاق مي

شود در اتاقي پر از مرد اقامت كند و ايشان  يك زن حاضر مي
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تولد نوزادش را تماشا كنند؟ اگر نوزاد مريم در يك اتاق شلوغ 
توانستند  آمد، چوپانان چگونه مي در ميهمانسرا بدنيا مي

توانستند چنين كنند؟  شبان به ديدار او بيايند؟ قطعاً نمي نيمه
بودند كه از  درضمن، اگر در ميهمانسرا در كنار مرداني مي

ها و ناسزاگوييها و اعمال  فاحشه راه دور آمده بودند، احتماالً با
 .شدند خالف عفت مواجه مي

 ايد؟ آيا اصطبل تميز بود؟ آيا تابحال در اصطبلي بوده -3 
مطمئنم كه مريم و يوسف تمام تالش خود را كردند تا محيطي 

 .سالم فراهم سازند
ايد، آيا شما را در  اگر در ايران بدنيا آمده قنداقه چيست؟ -4 

ها را كه امروز در ايران بدنيا  ؟ بعضي از بچهقنداق پيچيدند
گاه نيز فقط پاها را در قنداق . كنند آيند، محكم قنداق مي مي
دو تا از دختران . بندند در دهات، دستها را نيز مي. گذارند مي

در ايران بدنيا آمدند، وقتي در  1970و  1965ما كه سالهاي 
 .بودندزايشگاه بودند، پاها و دستهايشان را بسته 

 
 )20-8: 2لوقا (چوپانان ) ه

. دارند چوپانان در ايران كمترين دستمزد را دريافت مي 
ايشان اغلب گوسفندان و بزهاي متعلق به ديگران را چوپاني 

اما خدا چنين صالح ديد كه خبر خوش . كنند و اكثراً فقيرند مي
كه شايد ايشان از ديدن اين. دهنده را به چوپانان بدهد تولد نجات

. عيساي نوزاد در يك اصطبل بدنيا آمده، احساس راحتي كردند
 .عيسي براي تمامي طبقات انسانها والدت يافته بود

 
؛ 21: 2لوقا (نامگذاري عيسي در روز هشتم ) و

 )65-59: 1. رجوع شود
در ايران گاه كودك را چندين روز بعد، مثالً در روز  

تعميددهنده نيز در روز هشتم يحياي . كنند هشتم، نامگذاري مي
يك بار از يك دوست ايراني پرسيدم كه چرا . نامگذاري شد

پاسخ داد كه بسياري از كودكان در نوزادي . كنند چنين مي
بگذار چند ! ميرند، پس چرا بايد يك نام خوب را هدر داد مي

ماند و بعد اسمي  روز بگذرد و مطمئن شويم كه بچه زنده مي
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: درضمن، نام عيسي معنايي داشت. مگذاري روي او مي
 .در ايران تقريباً همه نامها معنايي دارند. دهنده نجات

 
 )12-1: 2متي (مجوسيان ) ز

اي  شناسان كه بودند؟ مجوس كلمه مجوسيان يا ستاره -1 
اي از مرداِن  اي فارسي آمده كه به طبقه است يوناني و از واژه

طب، و علوم طبيعي شناسي،  دانا اشاره داشت كه در ستاره
در روزگار عيسي، دين زرتشت مذهب ملي . تخصص داشتند

 .شد ايرانيان بود و تأكيد زيادي بر مطالعه آسمان مي
گويد كه ايشان  مقدس مي مجوسيان از كجا آمدند؟ كتاب -2 

كشورهاي امروزيِ اردن، عراق، سوريه، و . از مشرق آمدند
در ايران سه شهر ادعا . باشند ايران در شرق اورشليم واقع مي

اند، يعني ساوه، همدان، و  دارند كه مجوسيان از آنجا بوده
 .اورميه

آنان چگونه دانستند كه آن ستاره يك نشانه است؟ داليل  -3 
ممكن است ايشان كنجكاو . تواند وجود داشته باشد مختلفي مي

توانست  بودند كه بدانند معناي آن ستاره چيست، اما چه كسي مي
از روي كنجكاوي به چنين سفري طوالني دست بزند؟ شايد فقط 

خدا در حاكميت خود اين امر را بر آنان مكشوف ساخت تا 
شايد ايشان . دهنده را تصديق كنند غيريهوديان نيز والدت نجات

بر اساس شهادت يهودياِن پراكنده كه پس از بازگشت بقيه از 
لبي در باره ستاره اسارت بابل، در ايران باقي مانده بودند، مطا

اين يهوديان شايد در مورد اميدشان به مسيحا با . شنيده بودند
هاي دانيال، نظير  آنان سخت گفته بودند، بخصوص از نبوت

كه تاريخ تقريبي ظهور و مرگ مسيحاي موعود را  9دانيال 
: فرمايد كه مي 17: 24دهد يا نبوتي نظير داوران  ارائه مي

وع خواهد كرد و عصايي از اسرائيل اي از يعقوب طل ستاره"
 ."خواهد بر خاست

حال شد؟  چرا هيروديس از آمدن مجوسيان پريشان -4 
بديهي است كه او وقتي شنيد كه ايشان بدنبال پادشاه يهود 

آيا فكر كرديد كه او ممكن است در . گردند، ترسان گرديد مي
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هاي ارمنستان و امپراطوري  باره اتحادي سياسي با حكومت
 انديشيد؟ مرز با امپراطوري روم بودند، مي پارس كه هم

مجوسيان فكر كرده بوديد؟ فقط " فروتنانه"آيا به عمل  -5 
تجسم كنيد كه اين مردان برجسته، پس از آنكه هدايايشان را 

اي محقر  تقديم كردند، نوزادي را از مليتي متفاوت در خانه
وحاني خود را آيا شما وقت و پول و عطاياي ر! پرستش كردند

ايد؟  براي خدمت و پرستش خداوندمان عيسي مسيح وقف كرده
اي در آمدند كه  فرمايد كه مجوسيان به خانه مي 11: 2متي 

. يوسف قاعدتاً پس از والدت عيسي در اصطبل كرايه كرده بود
يوسف براي تأمين معاش، احتماالً به كار نجاري خود مشغول 

بايست  در اين زمان، عيسي مي اند كه بعضي بر اين عقيده. شد
حدود دو ساله بوده باشد، زيرا هيروديس پادشاه دستور داد كه 

خانه ايشان چقدر . قتل برسانند تمام اطفال كمتر از دو ساله را به
مردم تهران % 40، 1975بزرگ بود؟ در سرشماري سال 

 30در دو اتاق، و % 30كردند،  هنوز در يك اتاق زندگي مي
 .اتاق يا بيشتر درصد در سه

 
 كاربرد شخصي) ح

: به زيبايي كريسمس و منحصربفرد بودِن آن بينديشيد -1 
سرشماري رومي، اصطبل، چوپانان، والدت از باكره، فقر، 

چنين چيزي قطعاً از سوي خدا رخ داده، زيرا انسان . مجوسيان
 !تواند چنين داستاني ابداع كند هرگز نمي

فقط از اطالعات  آيا شما در باره كريسمس -2 
دهنده خود  عنوان نجات برخورداريد؟ آيا عيسي مسيح را به

اين نام را خدا به او . دهنده يعني نجات" عيسي"ايد؟ كلمه  پذيرفته
 .خواست قوم خود را از گناهانشان نجات بخشد داد چرا كه مي
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 14فصل 
 

 حضور گروههاي مسيحي در ايران
 ميالدي تا به امروز 30از سال 

 
: اثرات گسترده پنطيكاست"تحت عنوان  10در فصل  

، به نخستين كليسايي اشاره كرديم "ميسيونرهاي ايراني در آسيا
عنوان مسيحاي  كه توسط يهوديان ايران كه عيسي مسيح را به

موعود پذيرفته بودند و بعد از عيد پنطيكاست به ايران بازگشته 
ول موعظه در روز پنطيكاست، پطرس رس. بودند، تشكيل شد

هاي بسياري آورد كه ظهور مسيحا را  كرد و از عهدعتيق نمونه
پس جميع خاندان ’: "او در خاتمه بياناتش فرمود. داد وعده مي

اسرائيل يقيناً بدانند كه خدا همين عيسي را كه شما مصلوب 
چون شيندند دلريش گشته، ‘ .كرديد، خداوند و مسيح ساخته است

" ‘اي برادران، چه كنيم؟’: فتندبه پطرس و ساير رسوالن گ
گرچه كليساي ايران از فراز و نشيبهاي فراوان گذشته است، 

در ايران زندگي ) يا آشوري(آسوري  35.000بااينحال هنوز 
 .رسانند كنند كه اصل خود را به مسيحيت اولية ايران مي مي

امروزه، بزرگترين گروه مسيحيان ايران را ارمنيها تشكيل  
ارمنيها يك . نفر است 190.000شمارشان حدود  دهند كه مي

دوستان غربي ما نبايد آنها را . (گروه قوميِ ايران هستند
-1560(ها كه پيروان هاكوپوس آرمينيوس   Armenianبا

باشند اشتباه كنند؛ آرمينيوس يك عالم الهي بود كه  مي) 1609
 .)در اروپا با بعضي از تعاليم كالَون مخالفت كرد

 
 ارمنيان) الف

اصل و . شود ختم مي" يان"نام خانوادگي ارمنيان معموالً با  
اي  گردد كه منطقه نسب ايشان به سرزمين ارمنستان باز مي

قبالً ارمنستان يكي از . است ميان درياي سياه و درياي خزر
جمهوريهاي اتحاد شوروي بود، اما امروزه كشوري است 
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ه مسيحيت را رسماً ارمنستان نخستين حكومتي بود ك. مستقل
 .عنوان دين دولتي پذيرفت به
از همان قرن اول ميالدي، در ارمنستان شهادت مسيحي  

كسي كه او را گريگوريِ نوربخش . نيرومندي وجود داشت
خواندند و از خانواده سلطنتي بود، پس از آنكه به مسيحيت  مي

حدود (گرويد، پادشاه تيرداد را فرا خواند تا اين دين را بپذيرد 
از آن زمان به بعد، پادشاه و نجبا مسيحيت را ). ميالدي 300

بصورت "ها به كليسا تبديل شد و مردم  بتخانه. حمايت كردند
" حركت مردم"بعضي اين را . به دين جديد گرويدند" گروهي

الگوهاي تاريخي "نام  هارولد كوك در كتاب خود به. خوانند مي
، از (Historical Patterns of Church Growth)" رشد كليسا
حركت "اين حركت را يكي از پنج  Moody Pressانتشارات 

ها در سراسر تاريخ كليسا  ترين حركت از ميان مهم" مردم
در حدود . دانسته كه طي آن، تمام گروههاي مردم مسيحي شدند

 .مقدس به زبان ارمني ترجمه شد ميالدي، كتاب 400سال 
از آن رويداد، ارمنيها هنوز سال پس  1700اكنون بيش از  

اما بخش عمده مسيحيت آنان . باشند معترف به مسيحيت مي
گراييِ ارمني آميخته با پذيرِش صوريِ  متمركز است بر ملي

چنين گرايش سريع و جمعي توده مردم در . اعتقادات مسيحي
بايست امري سطحي بوده باشد، اما  طول مدتي كوتاه، مي

مسيحي آهسته در ميان مردم ارمني معتقدات و آداب و رسوم 
 .قوام يافت

ارمنستان كه ميان امپراطوريهاي ايران و روم قرار داشت،  
در هر مقطع زماني در دست يكي از اين دو قدرت قرار 

تالش ارمنيها معطوف بود بر حفظ هويت ملي خود، . گرفت مي
سرزمين آنان بعدها به . نتيجتاً فعاليت تبشيري چنداني نداشتند

تصرف تركان و مغوالن در آمد و مورد حمله نيروهاي مختلف 
 .اسالمي قرار گرفت

، شاه عباس، پادشاه ايران، كه بر ارمنستان 1604در سال  
هاي ارمنيان را واداشت تا سرزمين  راند، توده نيز فرمان مي

 120.000حدود . خود را ترك گفته، به داخل ايران كوچ كنند
اي خزر و در حوالي تبريز اسكان نفر ايشان در اطراف دري
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نفر نيز در جنوب زاينده رود در  75.000حدود . يافتند
نام  آنان محلي بنا كردند به. نزديكي اصفهان اسكان داده شدند

در . باشد نشيِن اصفهان مي جلفاي نو كه هنوز نيز منطقه ارمني
اي بودند، و به  گران و بازرگانان زبده ميان ارمنيان، صنعت

سبب شاه عباس مايل بود كه ايشان در قلمرو  همين
 .اش باشند فرمانروايي

 Christians In)" مسيحيان در ايران"مطابق كتاب  
Persia) شاه عباس اعالم داشت كه هر فرد  1629، در سال

مسيحي كه مسلمان شود، حق دارد مايملك خويشان خود را تا 
ك دين بسياري از مسيحيان تر. چهار نسل قبل متصرف شود

، اما تعداد اندكي از ايشان )نفر 50.000اي  به گفته(كردند 
اما آزارها يكي پس از ديگري بر كليساي ارمني . ارمني بودند

 .آمد وارد مي
آخرين آزار عظيم ارمنيان در طول جنگ جهاني اول در  

اي كه ارمنيها و آسوريها  شمال غربي ايران رخ داد، در منطقه
تركها و كردهاي . ترك گير افتاده بودندميان نيروهاي روس و 

بسياري از . مسلمان صدها هزار از مسيحيان را قتل عام كردند
 .ايشان از آنجا به مركز و جنوب ايران پناه آوردند

ارمني در ارمنستان زندگي  3.378.000امروزه حدود  
ارمينان . اين كشور قبالً جزو اتحاد شوروي بود. كنند مي

كنند،  ايران و ساير نقاط جهان زندگي ميسالخورده كه در 
آرزو دارند كه در سرزمين نياكان خود چهره در نقاب خاك 

 .فرو كشند
) يا كليساي گريگوري(پاتريارخ كليساي ارتودكس ارمني  

 .كند در ارمنستان زندگي مي
 

هاي ميسيونري و تبشيري در ايران  تاريخ فعاليت) ب
 20پيش از سده 

 
 كاتوليكها؛ -1 
كليساي كاتوليك نخستين كليسايي بود كه ميسيونرهايي براي  

خدمت به جوامع مسيحيان ارمني و آسوري به ايران گسيل 
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داشت، چرا كه با آنان از نطر عقيدتي و تشكيالتي تشابهاتي 
اين كليساهاي شرقي همواره با كليساي روم در تماس . داشت

يشان به روم ميالدي اقليتي از ميان ا 1300بودند و در حدود 
 .اعالم وفاداري كردند

هاي ميسيونري بار ديگر  فعاليت 1600در طول سالهاي  
ارمنيِ ايران اكثراً  160.000امروزه از ميان . احيا گشت

هنوز وابسته به كليساي ارمني هستند كه كليساي گريگوري 
نفر عضو كليساي كاتوليك  2000شود، اما حدود  ناميده مي
 .باشند ارمني مي

كاتوليكها در فعاليت خود در ميان آسوريها توفيق بيشتري  
خانواده عضو دارد،  13.500كليساي شرق آشور حدود . يافتند

 .نفر عضو 14.000و كليساي كاتوليك آشوري حدود 
 
 كليساي انگليكن؛ -2 
ِهنري مارتين، كشيش جوان و خداترِس اَنگليَكن، در اوائل  

در طول . دوستان سفر كرداز انگلستان به هن 1800سالهاي 
مقدس به برخي از  اقامت خود در آنجا، به كار ترجمه كتاب

بعدها به شيراز آمد تا . زبانها، از جمله فارسي همت گماشت
اي از  كار ترجمه عهدجديد به فارسي را تكميل كند؛ او نسخه

مارتين . شاه تقديم كرد به فتحعلي 1811ترجمه خود را در سال 
انگلستان، در تركيه در گذشت، در حاليكه در  در راه خود به

گفت  او شعار خود را تحقق بخشيد كه مي. اوائل سي سالگي بود
 ."بگذاريد براي خدا بسوزم"
كليساي انگليكن در بخشهاي جنوبي ايران، خاصه در  

. شهرهايي نظير اصفهان، شيراز، كرمان، و اهواز خدمت كرد
. دادند و يهوديان بشارت مي ميسيونرهاي اين كليسا به مسلمانان

كليساي انگليكن در ايران وابسته است به شوراي كليساهاي 
ها، عضو شوراي  اش به انگليكن واسطه وابستگي خاورميانه و به

 .باشد جهاني كليساها مي
 
 كليساي پرزبيتري؛ -3 
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كليساهاي (نخستين ميسيونرهاي هيأت مرسلين آمريكايي  
در آغاز . به ايران آمدند 1832ل در سا) پرزبيتري و مشايخي

كردند به اين اميد كه در  در ميان آسوريان در اورميه كار مي
اما وقتي بعضي از . ميان اين مسيحيان، يك بيداري پديد آورند

اين مسيحياِن صوري بيدار شدند و تولد تازه يافتند، مجبور 
كليساي "نتيجتاً . شدند كليساي باستاني خود را ترك گويند

پرزبيتريها . پا به عرصه وجود گذارد 1855در سال " جيليان
فعاليت خود را محدود كردند به بخشهاي شمالي ايران، در 
شهرهايي نظير تبريز، اورميه، تهران، همدان، كرمانشاه، 

 .رشت و مشهد
شده و  خادم دستگذاري 12، هجده كليسا و 1978در سال  

يران وجود عضو در شوراي كليساهاي پرزبيتري ا 2.897
% 24ارمني، و % 21آسوري، % 55داشت كه از آنها 

در آغاز، پرزبيتريها بر . شده بودند  مسيحي ِيهودي و مسلمان
حسب مناطق جغرافيايي تشكل يافتند، اما اخيراً بر حسب 

همچنين پرزبيتريها . اند گروههاي زباني تجديد سازمان شده
اين كليسا . شدمدارس مختلفي احداث كردند كه بعدها دولتي 

عضو شوراي جهاني كليساها، و اتحاديه جهاني كليساهاي 
 .باشد شده، و شوراي كليساهاي خاورميانه مي اصالح

 
 در ايران؛ بشارتیهاي  ساير فعاليت -4 
هاي تبشيري  اي گذرا به ساير فعاليت براي آنكه فقط اشاره 

ياد در ايران كرده باشم، مايلم از دكتر سعيد خان كردستاني 
چشم به جهان گشود و طبيبي بود از  1863او در سال . كنم

زمينه كردي كه مسيح را در ايران پذيرفت و سپس براي 
تحصيالت بيشتر خصوصاً در رشته بهداشت چشم عازم اروپا 

او تا زمان درگذشت خود در . شد، و بعد به وطن باز گشت
تمام  شهادت او به. ، مسيح را وفادارانه خدمت كرد1942سال 

داستان . دانند ايرانيان و نيز زندگي خداپسندانه او را همه مي
به فارسي و انگليسي " طبيب محبوب"نام  زندگي او در كتابي به
با : توانيد براي تهيه آن مي. نوشته شده است

 www.persianwo.orgتماس بگيريد. 

http://www.persianwo.org/�
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َكريزماتيك از سوئد و اياالت متحده در گروههاي مختلف  
كليساهاي جماعت رباني در بسياري از . اند ايران خدمت كرده

در . شهرهاي بزرگ ايران با اسقفان و شبانانشان وجود دارد
سالهاي اخير، چندين تن از رهبران آنان در راه خداوند ما 

 .اند عيسي مسيح به شهادت رسيده
در ايران  Southern Baptists هيأت کليساهای تعميدی جنوبی

زبان  پيش از انقالب اسالمي عمدتاً در ميان خارجيان انگليسي
فعاليت بشارتي  1800از اوائل سالهاي . كرد خدمت مي

براي كسب . چشمگيري در ميان يهوديان ايران صورت گرفت
" تاريخ مسيحيان در ايران"توانيد به كتاب  اطالعات بيشتر، مي

 .زگي مراجعه كنيدنوشته خانم پاكي
 

 مقدس به فارسي هاي كتاب تاريخ ترجمه) ج
در خصوص اطالعات زير، من عميقاً مديون دكتر ِكنِت  

مقدس به  تاريخ ترجمه كتاب"اش تحت عنوان  تامس و مقاله
 "فارسي

(History of the Persian Translation of the Bible) 
اين مقاله . باشم مي Encyclopedia Iranicaمنتشره در 

هاي تهيه شده در ايران از قرن چهارم تا  فهرستي از ترجمه
 .دهد زمان حال را ارائه مي

، يكي از 391عنوان مثال، در قرن چهارم يعني در سال  به 
: دهان چنين نوشته است نام يوحناي زرين رهبران مسيحي به

پارسيها، تعاليم مسيح به زبانهاي سريانيها، مصريها، هنديها، "
همچنين در اوائل قرن پنجم، ." و حبشيها ترجمه شده است

از سرياني به فارسي ميانه به خط پهلوي  136-119و مزاميز  99-94مزامير 
 .ترجمه شده است

هاي مختلف را كه در طول  مقاله دكتر تامس فهرستي مبسوط از ترجمه 
عهدجديد توسط  ،1811براي مثال، در سال . دهد قرون تهيه شده، ارائه مي

هنري مارتين، كشيش كمپاني هند شرقي، به كمك ميرزا سيد علي خان شيرازي 
در سنت  1814مقدس روسيه در سال  ترجمه شد و از سوي انجمن كتاب

 .پترزبورگ انتشار يافت
 :باشد هاي زير در ايران مورد استفاده مي در حال حاضر، ترجمه 
ني ترجمه شده بود، در سال ترجمه قديمي فارسي كه از عبري و يونا -1

اخيراً در سال . مقدس بريتانيا و خارج منتشر گرديد از سوي انجمن كتاب 1895
، مؤسسه ايالم چاپ جديدي از همين ترجمه را با حروفچيني جديد منتشر 1996
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در اين چاپ، اشكاالت قديمي نظير استفاده از حرف ك بجاي گ . نموده است
ها  گذاري، عناوين بخشها، و ارجاعات آيه م نقطهدر آن، عالئ. اصالح شده است

 .نيز گنجانده شده است
از متن يوناني به فارسي " مژده براي عصر جديد"، ترجمه 1976در سال  -2

 .مقدس ايران انتشار يافت اين ترجمه از سوي انجمن كتاب. ترجمه شد
ترجمه تفسيريِ  1979با استفاده از نسخ يوناني و عبري، در سال  -3

مقدس از سوي انجمن  ، ترجمه تفسيريِ تمام كتاب1995د، و در سال عهدجدي
 .مقدس منتشر شد المللي كتاب بين

اي  در حال حاضر، چندين طرح ترجمه در شرف انجام است تا ترجمه
 .روشن و دقيق و امروزي تهيه گردد
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 15فصل 

 
گذشته و : آزار در راه مسيح در ايران

 حال
 
بااينحال اين آيه ! آزار فيزيكي، نه، اين براي من نيست -جفا 

خاطر مسيح، نه فقط  زيرا كه به شما عطا شد به: "را بخوانيد
فيليپيان " (ايمان آوردن به او، بلكه زحمت كشيدن هم براي او

زبان در ايران،  كليساي فارسيرنج و زحمت براي ). 29: 1
درست . باشد بخشي از زندگي عادي روحانيِ ايمانداران مي

كنند، ممكن است  است كه آناني كه در دنياي غرب زندگي مي
گاه بخاطر ايمانشان با الفاظ مورد آزار قرار گيرند، اين در 
مقابل زحماِت لفظي و فيزيكي و حتي شهادت كه ايمانداران در 

 .شوند، هيچ است جهان متحمل ميساير نقاط 
 

 !مقدس اين است شهادت كتاب) الف
خوشحال باشيد چون شما : "ها فرمود عيسي در خوشابحال 

را فحش گويند و جفا رسانند و بخاطر من هر سخن بدي بر 
خوش باشيد و شادي عظيم نماييد، زيرا اجر . شما كاذبانه گويند

شما در آسمان عظيم است زيرا كه به همينطور بر انبياي قبل 
 ).12-11: 5متي " (رسانيدند از شما جفا مي

گويد  ، به فصل ايمان مشهور است و مي11رانيان فصل عب 
هنگام  كه هابيل و خنوخ و نوح و ابراهيم و موسي و سايرين، به

داد، شاهد  خدمت به خدا و وقتي كه او ايشان را رهايي مي
 35اما آيا تابحال به دنباله فصل كه از آيه . معجزات او بودند

لكن ديگران : "دفرماي شود، توجه كرده بوديد؟ مي آغاز مي
معذب شدند و خالصي را قبول نكردند تا به قيامت نيكوتر 

ها، بلكه از بندها و  و ديگران از استهزاها و تازيانه. برسند
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. سنگسار گرديدند و با اره دوپاره گشتند. زندان آزموده شدند
در پوستهاي . تجربه كرده شدند و به شمشير مقتول گشتند

آناني . مظلوم و ذليل و آواره شدند گوسفندان و بزها محتاج و
ها و  كه جهان اليق ايشان نبود، در صحراها و كوهها و مغاره

 ).38-35: 11عبرانيان " (شكافهاي پراكنده گشتند
دهد چنين آزارهايي صورت گيرد؟  چرا خدا اجازه مي 

واسطه آزارهاي  كليسايي زنده همچون كليساي ايران اغلب به
اه كه مسيحيان تا به سر حد شهادت آنگ. سخت پاك شده است

بينند، خدا از اين امر استفاده كرده، ديگران را بسوي  زحمت مي
افرادي در عهدعتيق كه به شهادت . شود نور خود رهنمون مي
: 20دوم تواريخ (و زكريا ) 8: 4پيدايش (رسيدند، شامل هابيل 

اگر به عهدجديد بنگريم، . گردد مي) 35: 23، متي 22
پطرس ). 60-57: 7اعمال (بينيم  شدِن استيفان را ميسنگسار 

دست فرشته از زندان رهايي يافت  انگيز به اي شگفت گونه به
اما در همان فصل، يعقوب برادر يوحنا را ). 12اعمال فصل (

اراده خدا . رسد قتل مي دست هيروديس پادشاه به بينيم كه به مي
 14-9: 7فه مكاش. در مورد هر دِو آنان جامه عمل پوشيد

فرمايد كه انبوهي از مردم از هر ملت و قبيله و نژاد و زبان  مي
هاي سفيد خود را با  آمدند و جامه از مصيبتي عظيم بيرون مي
 .خون بره شستشو نموده بودند

 آزار بر ايمانداران ايراني در كليساي اوليه) ب
در " مسيحيان در ايران"نام  رابين واترفيلد در كتابش به 

اي زحمات و جفاهاي ايرانيان در  نمونه 21و  19ات صفح
 .دهد هاي نخستين ارائه مي طول سده

، شاپور، پادشاه ايران، به اطالع رهبران 340در سال " 
كنند و آن را  آوري  كليسا رساند كه بايد مالياتي از مسيحيان جمع

چون شمعون، رهبر مسيحيت از اين كار ." به دولت بپردازند
او را به دربار احضار كردند و فرصت ديگري " سر باز زد،

او باز از اين كار خودداري . دادند تا اين وظيفه را قبول كند
آوري ماليات نيستم، بلكه شبان گله  من مأمور جمع’: كرد و گفت

ميالدي،  341آوريل  17الصليب روز  در روز جمعه‘ .خداوندم
يادي كشيش و همراه يكصد مسيحي ديگر، از جمله تعداد ز او به
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دوره طوالني شهادت در . راهب و راهبه، به قتل رسيدند
ها حدود چهل سال طول  اين شهادت. كليساي ايران آغاز گشت

نمود و مسيحيان از  هاي آرامش روي مي ندرت دوره كشيد و به
 ."زحمات را در نهايت بردباري متحمل شدند

 ، در دوره سلطنت440نويسد كه در سال  واترفيلد مي 
ميالدي،  446اوت سال  25و  24در روزهاي "يزدگرد دوم، 

مسيحيان از اياالت مختلف، شامل اسقفان و كشيشان برجسته، و 
كركوك (هاي متشخص را در كركه  بسياري از اعضاي خانواده

آنگونه كه زني . گرد آوردند و به قتل رساندند) امروزي
تافتند، نام شيرين و دو پسرش به استقبال مرگ ش مسيحي به

چنان بر مأمور اجراي حكم اثر گذاشت كه او نيز معترف به 
سپتامبر به صليب  25ايمان مسيحي گرديد و خودش نيز در 

باشيم  سال بعد، شاهد اعدام شهيد مشهور، پتيون، مي. كشيده شد
او در ميان . اي بود كه در مناطق غربي ايران، مبشر برجسته

بسياري داشت، از جمله يكي  هاي متنفِذ منطقه پيروان خانواده
مآالً او را به زندان . از نظاميان برجسته و رئيس پليِس شاهين

انداختند و پس از چند روز شكنجه، گردن زدند و سرش را بر 
اين جفاها . سر راه شاهي در نزديكي ُخلوان به نمايش گذاردند

به يهوديان و ارمنيان نيز سرايت كرد و صدمات چنان سخت 
جامعه مسيحيت . آورند ياد مي يحيان هنوز نيز آن را بهشد كه مس

آيند تا ياد ايمان و دليريِ  كركوك هنوز نيز سال به سال گرد مي
 ."گذشتگان شهيد خود را گرامي بدارند

 
 آيا مسيحيان ايراني امروز نيز تحت آزار هستند؟) ج

برخي از رهبران . متأسفانه آزار و جفا شديد و سخت است 
كليسا در ايران بخاطر ايمان خود به عيسي مسيح به شهادت 

كشيش حسين سودمند، شبان كليساي جماعت رباني . اند رسيده
در مشهد، مورد شكنجه و آزار قرار گرفت و در روز سوم 

اسقف هايك . دار آويخته شد به 1990دسامبر سال 
مهر، ناظر شوراي كليساهاي جماعت رباني و نخستين  انهوسپي

 19رئيس شوراي كليساهاي پروتستان در ايران، در روز 
، درست چند روز پس از دفاع از ايمانداري 1994ژانويه 
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. نام مهدي ديباج، ناپديد شد، و پيكرش چند هفته بعد پيدا شد به
. دپسر اسقف دهقاني از كليساي انگليكن نيز به قتل رسي

مقدس ايران و  ؤس ميكائيليان، رئيس اسبق انجمن كتاب طاطه
 29رئيس بعدي شوراي كليساهاي پروتستان نيز در تاريخ 

 .پيكر او نيز چند روز بعد پيدا شد. ناپديد گشت 1994ژوئن 
 
اگر مايليد اطالعات بيشتري در اين زمينه شهدای مسيحيان  

" ريخ كليساي مسيحتا"توانيد به كتاب  ايران بدست آوريد، مي
www.farsinet.com/dibaj نوشته خانم پاكيزگي، يا به سايت 

توانند اطالعات  انجمنهاي زير نيز مي. مراجعه بفرماييد
 :مبسوطي در اختيارتان قرار دهند

 
Voice of Martyrs 
PO Box 443 
Bartlesville, OK 74005, USA. 
Phone:  +1-918- 337 80 15 
Web:  www.persecution.com 
 
World Evangelical Defender 
PO Box WEF 
Wheaton, IL 60189, USA 
Phone:  +1-630 668 0440 
Web:  www.worldevangelical.org 
 
Compass Direct News Services 
PO Box 27250 
Santa, CA 92799 USA 
Phone:  949-752-6536 
Web:  www.compassdirect.org 

 
 

 نامه مهدي ديباج شهادت) د
به شهادت  1994مهدي ديباج، مبشر ايراني نيز در سال  

. شناختيم ام او و همسرش را شخصاً مي من و خانواده. رسيد

http://www.farsinet/com/dibaj�
http://www.farsinet/com/dibaj�
http://www.persecution.com/�
http://www.worldevangelical.org/�
http://www.compassdirect.org/�
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بعدها از . ايشان شب اول ماه عسل خود را در خانه ما گذراندند
ما دعوت كردند كه به ديدارشان در شمال ايران برويم و به 

بايست  البته اين ديباج بود كه مي. مقدس بدهيم ايشان درس كتاب
او عشقي عميق به خداوند عيسي  به من درس بدهد چرا كه

 .مقدس برخوردار بود مسيح داشت و از دانشي عميق از كتاب
متر در  1متر در  1آيا دوست داريد در يك سلول انفراديِ  

، اتهامي كاذب بر ديباج وارد آمد 1985حبس باشيد؟ در سال 
ساِل آن در چنين  3سال در زندان بسر برد، كه  8و او مدت 

جرم او ارتداد بود، يعني ترك دين اسالم . بود سلول انفرادي
كنيد؟  وار زندگي مي شما چگونه مسيحي. وگرويدن به مسيحيت

آيا داليل كافي وجود دارد كه شما را متهم به مسيحي بودن 
دسامبر  3بكند؟ مهدي در جلسه دادگاِه خود در ساري، در 

ه در اينجا بخشهايي از دفاعي. ، وكيل مدافع خودش بود1993
 :كنيم مسيحي پرافتخار او را نقل مي

خداي ناديده كه دلهاي ما را . ام من متهم به ارتداد شده" 
بيند، به ما مسيحيان اين اطمينان را داده است كه ما از  مي

مرتدان نيستيم تا هالك شويم، بلكه از ايماندارن تا جان خود را 
انبيا و طبق شرع اسالم، مرتد كسي است كه به خدا و . دريابيم

ما مسيحيان به هر سه اعتقاد . روز قيامت اعتقاد نداشته باشد
 !داريم

اينطور ‘ .اي تو مسلمان بودي و مسيحي شده’: گويند مي" 
پس از سالها جستجو و . سالها بود كه من ديني نداشتم. نيست

تحقيق، دعوت خدا را پذيرفتم و به خداوند عيسي مسيح ايمان 
مذهب را انسان انتخاب . بدست آورم آوردم تا حيات جاويد را

: او فرموده. كند كند اما شخص مسيحي را خدا انتخاب مي مي
 ‘...شما مرا بر نگزيديد، بلكه من شما را برگزيدم’
محبت عيسي مسيح تمام وجود مرا پر ساخته و من گرماي " 

خدا كه . كنم محبت او را در تمام بخشهاي وجودم احساس مي
واسطه  حافظ منست، ُمهر تأئيد خود را بهجالل و افتخار و م

 .بركات بيدريغ و معجزات خود بر من نهاده است
خداي نيك . اي است بسيار روشن اين آزمايش ايمان، نمونه" 

دارد، مالمت و تنبيه  و مهربان تمامي آناني را كه دوست مي
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خداي . آزمايد تا براي آسمان آماده باشند او ايشان را مي. كند مي
ال كه دوستان او را در كوره آتش مورد محافظت قرار داد، داني

و تمامي . مرا در اين مدِت نه سال در زندان حفظ كرده است
رويدادهاي بد به خيريت و نفع ما تبديل شده است، طوري كه 

 ."ماالمال از شادي و سپاسگزاري هستم
آري، مهدي ديباج متهم به ارتداد شد و از سوي دادگاه  

اما افكار عمومي جهان در مورد عفو . اعدام گرديدمحكوم به 
او را پس از تهديد، . تأخير بيفتد او سبب شد كه حكمش موقتاً به

اما شش ماه بعد، ديباج ناپديد گشت و پيكرش را . آزاد كردند
عكس و نيز شهادت كامل او به . چند روز بعد پيدا كردند

از آزادي  انگليسي و فارسي، و همچنين شهادت شفاهي كه پس
 .موجود استزير  موقتش از زندان بيان كرده، در سايت

www.farsinet.com/dibaj 
  

http://www.farsinet.com/dibaj�
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 كاربرد شخصي) ه
" ؟مسيح بشويدکامال تسليم عيسی آيا مايليد "خواننده عزيز،  

آيا مايليد براي خداوند "تر از آن، اين باشد كه  شايد سؤال مهم
عيسي زندگي كنيد، آن هم در دنيايي متخاصم و شرير، و علناً 
محبت خود را نسبت به عيسي مسيح اعالم داريد و او را به هر 

 "قيمتي كه شده، خدمت كنيد؟
ي چرا مردم اصالً به عيس: "بعضي ممكن است بپرسند 

دانند ممكن است از خانواده  آورند، وقتي كه مي مسيح ايمان مي
طرد شوند و از سوي دولت خائن تلقي گردند، و تحت پيگرد 
مقامات مذهبي قرار گيرند و مورد اذيت و آزار واقع شده، و 

 .من پاسخ را از تجربه زير آموختم" حتي كشته شوند؟
تورونتو در  مقدس در نزديكي در يك كنفرانس ايراني كتاب 

، با يك ايراني صحبت كردم كه از ايران به 1996سال 
عنوان يگانه راه نجات پذيرفته  پاكستان گريخته و مسيح را به

اين شخص در راه . بود، و بعداً به كانادا مهاجرت كرده بود
خواست علتش را به من  ايمانش زحمات بسيار ديده بود و مي

ها شادي  ملت"نام  جان پايپر به اي از كتاب او به جمله. نشان دهد
توانيد ارزش يك شخص را  شما نمي: "اشاره كرد و گفت" كنند

كند  ناسپاسي قطعاً ثابت مي. با شادي بخاطر هداياش نشان دهيد
اما سپاسگزاري و قدرداني . كه دهندة هدايا مورد محبت نيست

ه آنچ. كند كه دهندة هدايا ارزشمند است تنهايي ثابت نمي نيز به
كند كه دهنده هدايا ارزشمند است، آمادگي عميق قلبي  ثابت مي

براي اين ." باشد براي واگذاشتن همه هدايا نزد خود او مي
ايماندار ايراني، شناخت شخصي بخشنده هدايا يعني عيسي 

عنوان پسر خدا، و نيز زندگي كردن در حضور مسيح،  مسيح به
اذيت و از دست ارزش همه چيز را داشت، حتي ارزش آزار و 

خواننده . دادن دوستان، خانواده، وسيله امرار معاش، و وطن
 "عيسي مسيح براي شما چقدر ارزش دارد؟"عزيز، 
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 16فصل 
 

واكنش مشتاقانه ايرانيان به انجيل در 
 عصر ما

 
. اي از يك شبان ايراني از استراليا دريافت داشتم اخيراً نامه 

گفت كه ايرانيان در ميان گروههاي مسلمان كه در آنجا  مي
كنند، بيش از همه نسبت به انجيل گشوده هستند و  زندگي مي

زبان او  اينكه ده ايراني مدتي پيش از آن در كليساي فارسي
در تركيه، در دوره  1990اين شبان در سال . اند تعميد يافته

استقبال ايرانيان از مسيحيت . اش، به مسيح ايمان آورد پناهندگي
فهرست بيش www.farsinet.com در سايت . امري از جهاني

گروه مختلف در كاليفرنيا  20زبان با  مشاركت فارسي 50از 
يز در ساير اياالت آمريكا و گروه ديگر ن 16ذكر شده است و 

بسياري ديگر در كانادا و اروپا و استراليا و چند گروه نيز در 
 .ساير كشورها

رويدادهاي مخلتفي گواه بر اين است كه خدا چگونه در  
يكي از اينها را كه در واشينگتن . كند ميان ايرانيان كار مي

ياِن اين خادمي كه در ميان ايران. كنم رخ داده، ذكر مي. سي.دي
گفت  كند، در روزنامه خبري را خواند كه مي شهر خدمت مي

چطور يك زن ايراني در تصادف اتومبيل مجروح شده و 
اين خادم گرچه هيچ . دخترش را نيز طي آن از دست داده است

تماسي با آن خانم نداشت، بااينحال به اتفاق همسرش دعا كردند 
. كار گيرد ل خودش بهنحوي اين تصادف را براي جال تا خدا به

ماه بعد، با كمال تعجب ديدند كه اين خانم وارد كليساي  8حدود 
مقدسي در دست داشت و  زبان شد در حاليكه كه كتاب فارسي

آن تصادف باعث . داشت ايمان خود را به مسيح اعالن مي
در همان . نوميدي او شده بود و هيچ راهي نيز پيش رو نداشت

مقدس را براي  در غرب آمريكا، كتاب زمان، يكي از خويشانش
گويد كه اين كتاب يگانه منبعي است كه در  فرستد و مي او مي

http://www.farsinet.com/icc/�
http://www.farsinet.com/icc/�
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خدا را شكر كه از طريق خواندن . تواند اميد بيابد آن مي
مقدس، او شخصاً به عيسي مسيح توكل كرد و او را  كتاب
خدا او را هدايت كرد كه يك برنامه . دهنده زندگي خود ساخت نجات

شد ببيند، و در آن مشاهده  يزيوني را كه از سوي اين كليسا تهيه ميتلو
اين خانم . كرد كه در همان حوالي ايمانداران ايرانيِ ديگري نيز هستند

 .هنوز نيز به مسيح وفادار است
به اروپا رفته بود،  2000يك دوست ميسيونر كه در پاييز سال  

دانست به  مريكا را ببيند كه ميخواست برادِر يك ايماندار ايراني مقيم آ مي
او با كمال تعجب ديد كه شخِص مورد نظر . مسيح ايمان آورده است

. اند همراه يك ايراني ديگري است كه همراه همسرش به مسيح ايمان آورده
اين زن و شوهر از طريق تماس تلفني با يك خانم ايماندار مقيم كانادا 

. يق تلفن شاگردسازي شده بودنداين زوج نيز از طر. ايمان آورده بودند
اين آقا كه صاحب يك فروشگاه مواد غذايي ايراني و صنايع دستي است، 

اين . كند مقدس اهداء مي به مشترياني كه مايل باشند، جزواتي از كتاب
ميسيونر و سايرين، با آن زوج دور يك ميز نشستند و سرودهايي به زبان 

اشكهاي شادي از چشمانشان . بودندفارسي خواندند كه آنان هرگز نشنيده 
خدا قطعاً . سرازير شد و ايشان نيز در خواندن اين سرودها شريك شدند

 !كند در ميان ايرانيان كار مي
المللي ايرانيان مسيحي كه هدفش خدمت به پناهجويان  انجمن بين 

زند كه پيش از  ايراني است و از امور ايرانيان آگاهي دارد، تخمين مي
ايراني مسيحي  300تا  200، احتماالً حدود 1978انقالب اسالمي سال 

 Iranian Christians). از زمينه اسالم وجود داشت
International) 

 !انگيز اين رقم توجه كنيد حيرت حال به رشد
 تعداد ايمانداران از زمينه اسالم سال

 نفر 200-300 1978
 نفر 8.000 1990
 نفر 18.000 1994
 نفر 27.500 1999
 نفر 30.000 2003
 نفر 77.000 2006

 
داند که تعداد دقيق مسيحيان ايرانی که قبالً  فقط خدا می 

تعداد زيادی از اين ايمانداران در . باشد مسلمان بودند چقدر می
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همچنين تعدادی ديگر . کليساهای خانگی مخفی در ايران هستند
 .آنها تنها هستند

اين تعداد شامل ايمانداران ايراني مقيم ايران و نيز مقيم  
عالوه، اگر شمار ايمانداران داراي  به. باشد خارج از كشور مي

ارمنيها و آسوريان را  هاي قومي نظير تولد تازه از ساير اقليت
اما اين فقط . به اينها بيفزاييم، ارقام فوق را بايد دو برابر كرد

ايراني طبق سرشماري  67.702.000آغاز كار خدا در ميان 
ايرانيِ پراكنده در سراسر  3.912.500، و تعداد 2000سال 

 ).18فصل . براي اطالعات بيشتر، رجوع شود(باشد  جهان مي
مختلف قومي و تعداد آنان كه در فهرست  گروههاي: تذكر 

زير آمده، تخميني تقريبي است و منابع ديگر ممكن است آنها را 
المعارف  دائره"براي مثال، . اي متفاوت عرضه نمايند بگونه

، تعداد 2001از انتشارات آكسفورد، " مسيحيت جهاني
گروههاي را بطور متفاوت ثبت كرده و همچنين گروههاي 

برده و بعضي از آنها را در هم ادغام  ي را نام زباني ديگر
اما آنچه كه واقعاً مهم است، اين است كه اين مردم . كرده است

از گروههاي مختلف نياز دارند كه بشارت عيسي مسيح را به 
 .زبان خودشان بشنوند

هاي مختلف براي  هاي راديويي مسيحي از محل برنامه 
ها اغلب  دگان اين برنامههاي شنون نامه. شوند ايران پخش مي

هاي ايشان تحت  رسد، زيرا نامه بدست مسؤولين راديو نمي
اي كه  بااينحال، عالقه. رود سانسور قرار گرفته، از بين مي
دهند،  هاي راديويي نشان مي خصوصاً جوانان به اين برنامه

مقدس و امكانات  همچنين، آموزشگاههاي كتاب! دهنده است تكان
انيان در خارج از كشور وجود دارد تا ايشان ديگري براي اير

 .تعليم الزم را ببينند
! اما هنوز كارهاي بسياري وجود دارد كه بايد انجام داد 

كنند كه ايران فقط متشكل از يك گروه  ها تصور مي بعضي
. اين درست نيست. زبان قومي است، يعني ايرانيان فارسي

ايران گروههاي فارسي زبان تحصيلي ايران است، اما در 
 .قومي مختلفي در ايران وجود دارد
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در فهرست بعدی گروههاي قومي كه جمعيتشان بيش از سيصد 
 :مذكور آمده است 2008طبق برآورد سال . هزار نفر است

http://www.joshuaproject.net/countries.php 
  

http://www.joshuaproject.net/countries.php�
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راديو  فيلم عيسی مقدس كتاب جمعيت نام
 تلويزيون

قسمتی از  13.953.000 آذربايجانی
 مقدس کتاب

 نه نه

 نه نه نه 3.854.000 مازندراني

قسمتی از  3.851.000 گيلكي
 مقدس کتاب

 نه آری

كردهای 
جنوبی، 
 سورانی

قسمتی از  3.219.000
 مقدس کتاب

 نه آري

قسمتی از  2.222.000 ترکمن
 مقدس کتاب

 آری آری

 آری آری عهد جديد 2.162.000 دری
قسمتی از  1.666.000 قشقايي

 مقدس کتاب
 نه نه

قسمتی از  1.594.000 لري شمالی
 مقدس کتاب

 نه آری

 نه نه نه 1.436.000 کولی دوماری
 آري آري آري 1.316.000 عربهاي ايران

 نه آری نه 1063.000 بختياری
 نه نه نه 1.054.000 الکی

 نه نه نه 869.000 جنوبیلری 
تركهاي 
 خراساني

 نه نه نه 804.000

بلوچهاي 
 غربی

 نه آري عهد جديد 639.000

كردهاي 
 مرکزی

 نه نه نه 478.000

بلوچهای 
 جنوبی

قسمتی از  430.000
 مقدس کتاب

 آری آری

کردهای 
شمالی، 
 کرمانجی

قسمتی از  422.000
 مقدس کتاب

 نه نه

 نه نه نه 354.000 پارسها
 نه نه نه 340.000 تاکستانی

 آری آری نه 334.000 گی هزاره
 نه نه نه 322.000 افشاری
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بخاطر . همه مردم در نظر خدا ارزشمندند، حتي يك نفر هم 
كمبود جا، از ساير گروههاي قومي كه جمعيتشان كمتر از 

فارسهاي افغاني، : برم سيصد هزار نفر است، فقط نام مي
جمشيدي، آيماق تيموري، كوليهاي روم بالكان، افشاري، آيماق 

بلوچهاي غربي، براهوي، كوليهاي ُدم، گيلكي، گورانيهاي 
اي، هركي، قاراقالپاك، كارينگاني، تركهاي  گوجراتي، هزاره

خراساني، پارسي، پشتونهاي غربي، پنجابي، شيككي، تاجيك، 
د چه كسي باي. طالشي، تاتهاي مسلمان، اردو زبانان، و وافسي

 به فكر شرايط روحاني ايشان باشد؟
ساعت برنامه هفتگي  18مقدس، فيلم عيسي، و  كتاب: تذكر 

براي اكثر مردم ايران، . راديو به زبان فارسي موجود است
اند، اما آنچه  فارسي زبان دومشان است كه به آن تحصيل كرده

. باشد شان مي كند، زبان مادري با قلب و روحشان صحبت مي
مقدس و فيلم عيسي به  تالشهايي در حال انجام است تا كتاب

هاي  ترجمه شود و همچنين برنامهبسياري از اين زبانها 
 .راديويي براي اين مردمان تهيه گردد

اي را محض نمونه از ميان هزاران نامه شنوندگان  ذيالً نامه 
 :كنيم هاي راديويي نقل قول مي برنامه

اميدورام كه روز . هاي گرم و صادقانه مرا بپذيريد سالم" 
يعني خداوند  بار، دهنده اين دنياي شرارت بازگشت يگانه نجات

آرزويم اين است كه . عيسي مسيح هر چه زودتر فرا برسد
. بتوانم همه شما را كه مرا در رشد ايمانم كمك كرديد، ببينم

دانيد كه چقدر  نمي. نامه شما و پاسخ سؤاالتم را دريافت كردم
با ... كنم خدا را براي وجودتان شكر مي. خوشحال شدم

دارم و  رستگاري قدم بر ميراهنمانييهاي شما، من در طريق 
 ."مان هميشه ادامه بيابد اميدوارم رابطه

به كسي كه : "گويم كنان مي ام شوخي من به دوستان ايراني 
: گويند در جواب مي" گويند؟ كند، چه مي به دو زبان صحبت مي

به كسي كه به سه : "پرسم بعد مي." فالن شخص دو زبانه است"
دوستان پس از اندكي تفكر " ند؟گوي كند، چه مي زبان صحبت مي

اگر كسي فقط : "پرسم بعد مي." زبانه است طرف سه: "گويند مي
گويد  طرف يا مي" گويند؟ يك زبان بلد باشد، به او چه مي
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گويم كه طرف  من در جواب مي. دانم گويد نمي زبانه يا مي تك
 !حتماً آمريكايي است

مردم فكر خندند چرا كه در آمريكا اكثر  حتماً همه مي 
فقط . كنند كه انگليسي تنها زباني است كه انسان بايد بداند مي

اند، دو يا سه يا چهار يا پنج  كساني كه از كشورهاي ديگر آمده
اين امكان . كنند دانند و همه را هم بخوبي صحبت مي زبان مي

غير از زبان  وجود دارد كه انسان بشارت عيسي را به زباني به
عنوان يگانه راه رستگاري  و عيسي را بهمادري خود بشنود 

اما معموالً زبان مادري زبان احساسات و درك روحانيِ . بپذيرد
آيا نبايد هر شخصي در دنيا، خاصه در ايران، اين . انسان است

امكان را داشته باشد كه بشارت عيسي را به زبان مادري خود 
گر عالوه بشنود؟ شايد خدا بتواند از آگاهي شما از زبانهاي دي

بر فارسي استفاده كند تا در مورد خداوند عيسي مسيح شهادت 
 .دهيد

 
كنم تا از خدا بخواهيد كه  خواننده گرامي، از شما دعوت مي 

به سايتي كه . بار يكي از اين گروهها را در قلب شما قرار دهد
در اين فصل ارائه داديم مراجعه كنيد يا از دوستي بخواهيد كه 

توانيد عكسي از مردم  در آنجا مي. ايتان انجام دهداين كار را بر
اين گروه و درخواستهاي دعا و اطالعات بيشتري دريافت 

شايد بعدها . آنگاه براي نجاتشان بطور مرتب دعا كنيد. داريد
اشخاص و كليساها و حتي ميسيونرهايي را بيابيد كه براي 

 .همين گروه قومي در قلب خود بار دارند
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ام  توانم به دوستان ايراني نه ميچگو
 شهادت دهم؟

 
مطمئن نبودم كه اين فصل را در ترجمه فارسي اين كتاب  

اما از آنجا كه بسياري از شما دوستان . قرار دهم يا نه
دارند و مايلند به  زبان دارند كه ايرانيان را دوست مي انگليسي

. ذارمايشان شهادت دهند، بر آن شدم تا اين فصل را باقي بگ
برويد  www.farsinet.com/persiansinbible سايت توانيد به مي

زبان خود  و متن انگليسي اين كتاب را براي دوست انگليسي
توانيد مستقيماً براي من به نشانيِ  كپي كنيد يا مي
allyn@gmail.com  بخواهيد تا اين فصل يا ايميل بفرستيد و

خوشحال خواهد شد . تمام كتاب را برايتان به انگليسي بفرستم
كه اين كار را برايتان از طريق اينترنت يا بوسيله پست انجام 

 .دهم
شهادت دادن به مردمي از فرهنگ ديگر در مورد مسيح،  

دوست ايراني . مشكالتي دارد كه يكي از آنها مسأله زبان است
تواند براحتي  ست انگليسي صحبت كند، اما آيا ميشما ممكن ا

هاي  هاي مسيحي و ترجمه انگليسي بخواند؟ خوشبختانه كتاب
ايرانيها : توجه. (مقدس به فارسي منتشر شده است مختلف كتاب

 نامند، اما ما در زبان انگليسي آن را  زبان خود را فارسي مي
Persianين نشريات بعضي از مؤسسات هستند كه ا.) خوانيم مي

توانند منابع خوبي براي شهادت به  فروشند و آنها مي را مي
در ذيل پاسخ برخي از سؤاالتي كه . تان باشند دوستان ايراني

ممكن است داشته باشيد، همراه با اطالعاتي در مورد مؤسسات 
 .شود فوق عرضه مي

 
توانم مطالب و نشريات مناسب به  از كجا مي -الف

 ارسي براي اهدا به يك دوست بيابم؟زبان انگليسي يا ف

http://www.farsinet.com/persiansinbible�
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به نشاني   .Multi-Language Media Incمؤسسه) الف 
www.multilanguage.com مقدس و  هاي مسيحي و كتاب كتاب

مقدس و چندين نوار ويدئويي از جمله فيلم  جزواتي از كتاب
كتاب براي درك اسالم و  25بيش از . فروشد عيسي را مي

. شهادت دادن به مسلمانان به زبان انگليسي موجود است
. شود زبان، از جمله فارسي عرضه مي 45نشرياتي به حدود 

زبان  300زبان و فيلم عيسي به  90مقدس به  ترجمه كتاب
توانيد از طريق پست عادي نيز  با مؤسسه زير مي. موجود است
 :نشاني اين مؤسسه  به اين شرح است. تماس بگيريد

P.O. Box 301 
Ephrata, PA 17522, USA 
Phone:  +1-717-738 0582 

 
اين انجمن به : المللي ايرانيان مسيحي انجمن بين) ب 

كند تا در ساير كشورها اجازه اقامت  اني كمك ميپناهندگان اير
اولي از جفاي مسيحيان و ساير  بگيرند و اطالعات دست

نشاني پستي اين انجمن به . گروهها در ايران در دسترس دارد
 :اين شرح است

I.C.I 
P.O. Box 25607 
Colorado Springs, CO 80936, USA 
Phone:  +1-719-596-0010. 

از كتاب و  یفهرست: جهانی فارسی زبانمؤسسه خدمات 
نشاني ايمل اين مؤسسه به . مطالب مسيحي در اختيار دارد

 :شرح زير است
Persian World Outreach Inc. 
Email: Pwo1998@gmail.com 
Web: www.persianwo.org 
 
 

زبان كه نامشان در سايت  بعضي از كليساهاي فارسي) ج 
www.farsinet.com  مقدس يا عهدجديد به فارسي  آمده، كتاب

همچنين . دهند رايگان در اختيار عالقمندان قرار مي  را به
توانيد در سايت  مقدس را مي ترجمه تفسيري كتاب

http://www.multilanguage.com/�
mailto:Email:%20Pwo1998@gmail.com�
http://www.persianwo.org/�
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 www.ibs.org/bibles/farsi بيابيد و بخشهايي از آن را كپي و
 .چاپ كنيد

هاي مفيد  توانيد عهدجديد يا فيلم عيسي يا كتاب مي) د 
عنوان هديه كريسمس به دوست خود اهدا كنيد تا  مسيحي را به

 .ندمعناي واقعي اين رويداد را توضيح درك كن
مقدس كتابي  كنند كه كتاب بسياري از ايرانيان فكر مي) ه 

ايرانيان در "اگر مطالبي را كه از كتاب . است غربي
ايد با آنان در ميان بگذاريد، نظير  فرا گرفته" مقدس كتاب

اطالعاتي از پادشاهان بزرگشان همچون كورش و داريوش، 
شان را  يشايد اين كنجكاو. قطعاً باعث تعجبشان خواهيد شد

مقدس را كه به اين  جلب كند و مايل شوند اين اين بخشهاي كتاب
 .كنند، بخوانند پادشاهان ايراني اشاره مي

 
 خود را به كدام كليسا ببرم؟ دوست ايراني -ب

شما مايل باشد، او را به كليساي  اگر دوست ايراني) الف 
 گرچه جلسه ممكن است براي دوستتان غيرعادي. خودتان ببريد

و متفاوت باشد، اما شايد نحوه پرستش و سرود خواندن و 
اش  موعظه كالم و شادي و روحيه دوستانه مسيحيان كجكاوي

پس از جلسه كليسايي، از او بپرسيد كه از چه . را جلب كند
ها را نفهميده و از  بپرسيد كدام قسمت. چيزي خوشش آمده است

 .چه چيزهايي خوشش نيامده است
زبان در اياالت متحده و  مشاركت فارسي 42اكنون  هم) ب 

. بيابيدت زير توانيد در ساي شان را مي كانادا هست كه اسامي
كنيد،  زبان زندگي مي اگر در نزديكي يكي از كليساهاي فارسي

او حتماً تعجب خواهد . دوستتان را به يكي از اين جلسات ببريد
سيح روي كرد از اينكه ببيند چنين تعدادي از هموطنانش به م

سايت . گروه وجود دارد 20فقط در كاليفرنيا حدود . اند آورده
زبان در اروپا، تايلند،  فوق حاوي نام و نشاني كليساهاي فارسي

باشد كه ايرانيان به آنها  كره، استراليا، و ساير نقاط جهان مي
 com/icc/www.farsinet.. اند مهاجرت كرده

توانم با اعتقادات ايرانيان مسلمان آشنا  چگونه مي )ج
 شوم؟

http://www.ibs.org/bibles/farsi�
http://www.farsinet.com/icc/�
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های راديويی به فارسی در سايت زير موجود  برنامه)ج 
در سايت  2006در آگوست  www.radioneda.com. باشد می

www.radiomojdeh.com  برنامه بيست و چهار ساعته بمدت
ای  برنامه ماهواره. باشد روز برنامه مختلف موجود می 7

باشد که شامل موزيک،  هم آماده می 2006فارسی در دسامبر 
توانيد در سايتهای  باشد که می ها می پيغام، و ساير برنامه

ranchurch.comwww.i  وwww.kalamekhoda.com  نگاه
 .کنيد

هايي كه  توانيد از سايت هاي مربوط به اسالم را مي كتاب 
باشند؛  اكثر ايرانيها شيعي مذهب مي. قبالً معرفي شد، تهيه كنيد

ها اختالف  شيعيان در خصوص جانشين پيامبر اسالم با سني
دوست ايراني شما ممكن است مسلماني معتقد باشد، . ظر دارندن

. يا مسلماني صوري كه هيچ اطالعي هم از مذهب خود ندارد
كانون اعتقادات اسالمي استوار است بر انجام كارهاي نيك 

منظور كسب رستگاري از خدا، بجاي توكل ساده به خدا كه  به
 .نجات را از طريق عيسي مسيح مهيا كرده است

چگونه به سؤاالت دوستم در مورد مسيحيت پاسخ  )د
 دهم؟

چرا شما سه خدا داريد؟ چطور ممكن است كه خدا پسري  
داشته باشد؟ مگر عيسي فقط يك پيامبر نبود؟ چگونه ممكن است 
كه انسان فقط محض ايمان نجات يابد؟ چطور ممكن است خدا 

اني اجازه بدهد كه پيامبري مقدس مصلوب شود؟ آيا كتاب آسم
شما تحريف نشده است؟ آيا قرآن جايگزين آن نگرديده است؟ 
چرا مسيحيان طي جنگهاي صليبي با مسلمانان جنگيدند و آنان 
را كشتند؟ اورشليم متعلق به كيست؟ اينها سؤاالتي است كه 

 .ممكن است از دوست مسلمان خود بشنويد
منبعي است عالي براي   islam.org-www.answeringسايت

هرگز اجازه . كسب پاسخ به اين دست از سؤاالِت دوستانتان
به ياد داشته . ندهيد كه ارتباطتان تبديل به بحث و جدل گردد

باشيد كه دوست ايراني شما نيز ممكن است خود را موظف 
اش  يوقتي كنجكاو. اش دفاع كند بداند كه از اعتقادات اسالمي

هايي به فارسي يا  تبديل به اعتراض شد، بهتر است كتاب

http://www.radioneda.com/�
http://www.radiomojdeh.com/�
http://www.iranchurch.com/�
http://www.kalamekhoda.com/�
http://www.answering-islam.org/�
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انگليسي در اختيار او قرار دهيد يا او را با يكي از سايتها آشنا 
شايد با خواندن يك كتاب يا . كنيد تا پاسخ خود را در آنها بيابد

دريافت اطالعات از يك سايت، نسبت به انجيل حالتي پذيراتر 
 .بيابد

 
وانم شهادت ايرانياني را كه مسيحي ت از كجا مي )ه

 اند، بدست آورم؟ شده
پيش از آنكه در خصوص ايرانياني كه به مسيح روي ) الف 

شهادت ! اند شهادت دهيد، نخست خود را در آينه بنگريد آورده
تان  اي نافذتر باشد براي هدايت دوست ايراني تواند وسيله شما مي

 .بسوي مسيح
نامه كتبي  شهادت www.farsinet.com/dibaj سايت) ب 

ديباج بخاطر ايمانش به عيسي مسيح، . مهدي ديباج را دارد
در  1993هشت سال در حبس بود و سرانجام در دسامبر 

پس از . او رسماً محكوم به ارتداد گرديد. ساري محاكمه شد
م شناخته شد، موقتاً آزاد گرديد، اما چند آنكه توسط دادگاه محكو

). اين كتاب مراجعه كنيد 15به فصل (ماه بعد به شهادت رسيد 
هاي مهدي ديباج پيش از شهادتش  چندين نوار كاست از موعظه

يت توانيد از سا موجود است و آنها را مي
www.persianwo.org هيه كنيدت. 

هاي زنده ايرانياِن مسيحي را بشنويد،  اگر مايليد شهادت) ج 
دوست خود را به يك كليساي ايراني يا يك كنفرانس ايراني 

ايمانداران ايراني با ايمانداران آمريكايي فرق . مقدس ببريد كتاب
نيازي نيست كه ايشان را مجبور كنيد كه در مقابل كليسا . دارند

اي در مورد نحوه تجاتشان توسط  يقهدق يا يك گروه، شهادتي نيم
هنگام پذيرش عيسي مسيح چنان  اكثر ايرانيان به. مسيح بدهند

از اينرو، . توانند خود را كنترل كنند شور و شعفي دارند كه نمي
شهادت ايشان ممكن است پانزده يا بيست دقيقه يا حتي بيشتر هم 

 .طول بكشد
 
 ي پيدا كنم؟توانم سرودهاي مسيحي ايران از كجا مي -و

http://www.farsinet.com/dibaj�
http://www.persianwo.org/�
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بر خالف دين اسالم كه فاقد سرودهاي پرستشي است،  
ها و سرودهاي عبادتي  مسيحيت ايراني از انواع موسيقي

فهرستي از  www.persianwo.org سايت. باشد برخوردار مي
توان از  موسيقي و نيز سرودهاي مسيحي تدارك ديده كه مي

بسياري از ايرانيان مسيحي هستند كه . نت كپي كرداينتر
كار  استعداد موسيقي خود را براي خداوند عيسي مسيح به

 .برند مي

http://www.persianwo.org/�
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ايرانيان امروز در كدام كشورها زندگي 
 كنند؟ مي

 
بسيار دشوار است كه رقم دقيقي از ايرانياني ارائه دهيم كه  

از ايشان بطور  اي عده. كنند در خارج از ايران زندگي مي
برند و از شمار آنان  غيرقانوني در كشورهاي مختلف بسر مي

بعضي نيز جزو گروههاي قومي . اطالعي در دست نيست
ام  بااينحال، بهترين آماري را كه توانسته. اند حساب آمده ديگر به

 .كنم بدست آورم، در اينجا ذكر مي
نتشر ساخته المللي مسيحيان ايراني م آمار زير را انجمن بين 

 :است
 

 )1998(پراكندگان ايراني در اياالت متحده 
 جمعيت ايرانی بعضی از ايالتهای آمريکا

 550.000 آنجلس و كاليفرنياي جنوبي لوس
 200.000 منطقه بِي و كاليفرنياي شمالي

شامل مريلند و (سي .منطقه واشينگتن دي
 )ويرجينيا

120.000 

 100.000 تکزاس
 35.000 هوستن
 20.000 داالس

 45.000 ساير نقاط تکزاس
 80.000 نيويورك و اطراف

 20.000 شيكاگو
 280.000 )×(مقيم در مناطق ديگر 

 1.350.000 جمع
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. ايرانيان مقيم آمريكا به مشاغل صنعتي و اداري مشغولند 
هاي كامپيوتري  در شمال كاليفرنيا، ايرانيان بيشتر درحرفه

بسياري در كاليفرنياي جنوبي در امور مشغول به كارند، و 
همچنين بسياري از ايرانيان . فروش و مواد مصرفي مشغولند

داراي مشاغلي نظير وكالت، طبابت، دندانپزشكي، و مهندسي 
 .هيچ آماري بر حسب شغل و پيشه در دست نيست. باشند مي

در اين گروه، شهرهايي كه داراي جمعيتي ايراني ) ×( 
باشد، عبارتند از ِدْنِور، سياتل، پورتلند  نفر مي 4000باالتر از 

 .، آتالنتا، ديترويت، و اوكالهماسيتي)آِرگن(
 

 شناختي ايرانيان مقيم اياالت متحده برآورد جمعيت
 بندي اياالت متحده بر حسب نوع ويزا تقسيم
 پس از انقالب اسالمي پيش از انقالب اسالمي نوع ويزا

 5.000 75.000 دانشجو
و  مهاجرين
 هايشان خانواده

175.000 1.280.000 

مهاجر و ( )×(پناهنده 
 )توريست

50.000 

 10.000  بدون ويزاي مشخص
 5.000  ويزاي توريستي

 1.350.000 250.000 جمع
 
نفر  4000-3000دادگاه دولتي اياالت متحده ساالنه ) ×(

 .پذيرد عنوان پناهنده مي ايراني را به
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 اياالت متحده بر حسب زمينه مذهبيبندي  تقسيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد از کل تعداد مذهب
 10 135.000 مسيحی

 10 135.000 بهايي
مهاجر و ( يهودي

 )توريست
5 

 75 1.012.500 مسلمان
 نامعلوم نامعلوم زرتشی
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 )1999(پراگندگان ايراني در سراسر جهان 

 

 جمعيت کشور # جمعيت کشور #
 30.000 لبنان 18 20.000 افغانستان 1
 6.000 نروژ 19 53.500 استراليا 2
 140.000 پاكستان 20 15.000 اتريش 3
 30.000 فيليپين، كره و ژاپن 21 8.000 بلژيك 4
 10.000 آفريقاي جنوبي 22 120.000 كانادا 5
 15.000 اسپانيا و پرتغال 23 10.000 چين 6
 20.000 سوئد 24 5.000 قبرس 7
 50.000 سوريه 25 10.000 دانمارك 8
اروپاي  9

 شرقي
 10.000 هلند 26 30.000

1
0 

هاي مستقل  دولت 27 2.000 فنالند
 المنافع مشترك

60.000 

1
1 

 800.000 تركيه 28 62.000 فرانسه

1
2 

امارات متحده عربي،  29 110.000 آلمان
بحرين، و ساير 
 كشورهاي خليج

350.000 

1
3 

 80.000 كبيربريتانياي  30 20.000 يونان

1
4 

1.350.00 اياالت متحده آمريكا 31 60.000 هندوستان
0 

1
5 

آمريكاي مركزي و  32 250.000 عراق
جنوبي و ساير نقاط 

 جهان

30.000 

1
6 

    30.000 اسرائيل

1
7 

3.912.50 جمع کل  100.000 كويت
0 
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زاده صحبت  گرچه ما دائماً درباره مسيحياِن مسلمان 
اند كه بخاطر آزارهاي  پيروان ساير اديان نيز بودهايم، اما  كرده

تعداد تخميني پراكندگان اديان . اند مذهبي از ايران گريخته
 :باشد مختلف در اثر آزارهاي مذهبي بشرح زير مي

 
 

 سبب آزارهاي مذهبي ايرانيان پراكنده به
 آمار جمعيت مذهب

 200.000 ها بهايي
مؤمنين چه مسيحيان ظاهري، چه (ارمنيان 

 )واقعي
100.000 

چه مسيحيان ظاهري، چه مؤمنين (آسوريان 
 )واقعي

30.000 

 30.000 يهوديان
 10.000 هاي غيرمسلمان زرتشتيان و ساير اقليت

 13.000 اند مسلماناني كه به مسيحيت گرويده
 25.000 ها، و ساير مسلمانان مسلمانان سني، صوفي

 نفر 408.000 جمع
 
از ايرانيان پراكنده در  3.912.500اگر تعداد تخميني  

كنيم  مقايسه كنيم، مشاهده مي 408.000را با رقم  1999سال 
علت آزارهاي مذهبي  از ايرانيان مهاجر، به% 10كه حدود 

وارده يا ترس از بروز آزار در صورت بازگشت به وطن، از 
 .اند ايران گريخته
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 :اطالعات جالب در باره ايران
جمعيت ايران در " المعارف مسيحيان جهان دائره"بر اساس  

اين % 36. نفر بوده است 67.702.000، حدود 2000سال 
شهرنشين % 62دهند، و  سال تشكيل مي 15تعداد را افراد زير 

% 65و براي زنان % 78نرخ باسوادي براي مردان . اند بوده
ها، پناهنده از ساير كشور 2.000.000بيش از . بوده است

 .كنند خصوصاً از افغانستان، در ايران زندگي مي
مردم ايران % 96المعارف آمده كه  در همين دائره 

مسيحي % 5/0بهايي، و % 5/0زرتشتي، % 3مسلمانند، 
ارمني يا % 87مسيحي،  363.000از تعداد . باشند مي

بوده و بقية ) عضو كليساي گريگوري و شرق آشور(آسوري 
 .باشند ن و كاتوليك مينفر پروتستا 47.000

 
 

 باشد نفر مي 500.000شهرهايي كه جمعيتشان بيش از 
 آمار جمعيت شهر

 643.000 آبادان
 1.018.000 اهواز

كرمانشاه (باختران 
 )سابق

949.000 

 2.644.000 اصفهان
 2.378.000 مشهد

 795.000 قم
 1.113.000 شيراز
  1.624.000 تبريز
 7.380.000 تهران
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 19فصل 
 

راهنماي معلمين مدرسه يكشنبه و 
 گروههاي كوچك

 
 معلم يا شبان عزيز،

هاي زير به اندازه كافي مطلب هست تا بر اساس  در فصل 
 :اي براي سه ماه تدارك ببينيد شده، برنامه راهنمايي عرضه

يك سلسله سلطنتي پا به عرصه وجود  1فصل  – 1درس 
 گذارد مي

 آيد دانيال بر سرگشتگي فرهنگي غالب مي 2فصل  – 2درس 
 پيشگوييهاي دانيال: گذر از رؤيا به تاريخ 3فصل  – 3درس 
 ترين كتاب تاريخ دنيا دقيق 4فصل  – 4درس 
 دعاهايي نيرومند از پارس 5فصل  – 5درس 
مقدس  چگونه پنج پادشاه ايران وارد كتاب 6فصل  – 6درس 

 گرديدند؟
 استر ملكه پارسي 7فصل  – 7درس 
پادشاهان پارس عزرا و نحميا را به  8فصل  – 8درس 

 فرستند اورشليم مي
 باشد؟ چرا عيالم اينقدر مهم مي 9فصل  – 9درس 
: اثرات گسترده پنطيكاست 10فصل  -10درس 

 ميسيونرهاي ايراني در آسيا
نقش استراتژيك ايران در  11فصل  -11درس 
 هاي مربوط به آينده نبوت

مقدس به كمك  درك رسوم كتاب 12فصل  -12درس 
 فرهنگ ايراني

انداز فرهنگ  كريسمس از چشم 13فصل  -13درس 
 ايراني

كنيد كه مطالب فوق براي يك درس كافي  اگر فكر مي 
اگر الزم . هاي اضافي استفاده كنيد توانيد از فصل نيست، مي
هاي اضافي را جايگزين  توانيد هر يك از فصل ديديد، مي
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هاي فوق نماييد و به شاگردان خود نشان دهيد كه خدا  فصل
چگونه در ميان ايرانيان كار كرده است و چگونه در زمان 

را  5توجه داشته باشيد كه بخش عمده فصل . كند حاضر كار مي
 .زبان ام به دعاهاي مختلف براي دنياي فارسي اختصاص داده

ي هاي متنوع براي رهبران گروههاي كوچك، موضوع 
پيشنهاد من اين است كه . براي بحث و تبادل نظر وجود دارد

استفاده كنيد كه محتواي  13تا  1هاي  نصف مطالب را از فصل
توانيد  تان را مي چندين بحِث گروهي. مقدسي دارد كتاب

اختصاص دهيد به آنچه كه امروز در ميان ايرانيان روي 
ديگر استفاده هاي  توانيد از فصل دهد و براي اين امر، مي مي
را " تر كاوشي عميق"و " كاربرد شخصي"حتماً بخشهاي . كنيد

 .كار ببريد به
مقدس كه در اين كتاب مورد استفاده قرار  هاي كتاب آيه 

هاي  اما حتماً از ترجمه. باشد گرفته، از ترجمه قديمي فارسي مي
 .امروزي نيز در كالس استفاده كنيد

تر  دانتان با درك عميقدعاي من اين است كه شما و شاگر 
مقدس  زبانان آنگونه كه در كتاب كار خدا از طريق فارسي

عالوه، اميد من اين است كه  به. آشكار شده، شادي و وجد نماييد
تشويق شويد تا با شور و حرارت بيشتري براي كاري كه خدا 
در آينده خودتان و ايران، و ايرانياِن سراسر جهان انجام خواهد 

 .نيدداد، دعا ك
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 20فصل 
 

 سخني از نويسنده كتاب
 

 زبان، خواننده عزيز فارسي
مقدس در آن  هنگام مطالعه اين كتاب و آياتي كه از كتاب به 

نقل شده، آيا مالحظه كرديد كه خدا ايرانيان مختلفي را آماده 
خاطر داريد كه خدا  ساخت تا او را شخصاً بشناسند؟ آيا به

ياد داريد كه چگونه استر در  آيا بهنام فرا خواند؟  كورش را به
به " براي چنين زماني"شرايطي غير عادي انتخاب شد تا 

ناپذير را كه  خاطر داريد دانياِل سازش سلطنت برسد؟ آيا به
چگونه در دل خود قصد نمود تا خود را نجس نسازد، بلكه 

 خداي زنده را خدمت نمايد؟
براي . ي بشناسيداي شخص گونه توانيد خدا را به شما نيز مي 

پارتيان، (يك لحظه، خود را به جاي آن ايرانيان ديندار بگذاريد 
كه پس از مرگ و قيام عيسي در اورشليم ) ماديان، و عيالميان

فرمايد كه پطرس  مي 36و  23-22: 2اعمال . بردند بسر مي
اي مردان اسرائيلي، اين سخنان را ": ايستاد و به جماعت گفت

ري، مردي كه نزد شما از جانب خدا عيسي ناص. بشنويد
مبرهن گشت به قوات و عجايب و آياتي كه خدا در ميان شما از 

دانيد، اين شخص چون بر  او صادر گردانيد، چنانكه خود مي
حسب اراده مستحكم و پيشداني خدا تسليم شد، شما به دست 

پس جميع خاندان اسرائيل . گناهكاران بر صليب كشيده، كشتيد
دانند كه خدا همين عيسي را كه شما مصلوب كرديد، يقيناً ب

 ."خداوند و مسيح ساخته است
سه هزار نفر در آن روز به گناهان خود ملزم شدند و  

آنان اين حقيقت . پرسيدند كه چه بايد بكنند تا نجات يابند
ذكر شده، درك كردند كه  23: 6مقدس را كه در روميان  كتاب

اه موت است، اما نعمت خدا حيات زيرا كه مزد گن": فرمايد مي
ايشان از عيسي مسيح  ."جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح

بله، عيسي مصلوب . دهنده و خداوندشان گردد خواستند تا نجات
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. شد و جريمه گناهان ايشان و ما را پرداخت، و باز زنده شد
در آن روز، . ايشان به گفتار پطرس ايمان آوردند و توبه كردند

اي شخصي شناختند و  گونه ي از ايرانيان خدا را بهبسيار
عنوان مسيحيان برخوردار از تولد تازه، به ايران باز گشتند  به

 .تا بشارت انجيل را اعالم كنند
، شما نيز 21اكنون، پس از گذشت سالها، در اين قرن  

توانيد اين خداوند را بخوانيد و از او درخواست نماييد تا  مي
تنها كاري كه براي دريافت . ببخشد و نجات يابيدگناهانتان را 

آمرزش گناهان و اطمينان از حيات جاوداني بايد انجام دهيد، 
اين است كه از عيسي مسيح سپاسگزاري نماييد، سپاسگزاري 
براي اينكه براي شما بر روي صليب مرد و جريمه گناهانتان 

ده خود دهن عنوان نجات را پرداخت، و سپس با ايمان او را به
ايد، پس شما نيز خدا را  ايد؟ اگر كرده آيا اين كار كرده. بپذيريد

عنوان خداوند خود  آيا او را به. شناسيد اي شخصي مي گونه به
ايد؟ فراموش نكنيد كه استر و دانيال و آن ايرانياِن  پذيرفته

آيا جرأت . اي زنده داشتند مسيحيِ قرن اول، با خدا رابطه
 آنان باشيد؟ ايد كه مانند كرده

آرزوي من اين است كه تمام كساني كه اين كتاب را  
خوانند، مانند آن مردمان ايمانداري باشند كه در ايران  مي

اگر مايليد اطالعات بيشتري در خصوص . كردند زندگي مي
شناخت شخصي خدا داشته باشيد، لطفاً با من با نشاني يا سايتي 

 .كه در مقدمه آمده است، تماس بگيريد
 

 لن هانتزينگرا
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 21فصل 
 نامهای ايرانی که در کتاب چندين بار استفاده شده

 Name نام
پارس، فارس، فارسيان، پارسها، 

 :و پارتها
بار در دوم تواريخ ايام،  33    

 عزرا، استر،
 نحميا، دانيال ، و حزقيال

Persia and 
Persians: 
33 times Second 
Chronicles, Ezra, 
Esther, Nehemiah, 
Daniel, and Ezekiel 

 :کوروش
دوم تواريخ ايام، بار در  19

عزرا، استر، نحميا، دانيال، 
 اشعيا، و حزقيال

Cyrus: 
19 times in Second 
Chronicles, Ezra, 
Esther, Nehemiah, 
Daniel, Isaiah and 
Ezekiel 

 :داريوش
بار در عزرا، نحميا، حجی،  15

 ،زکريا
 دانيالبار در  10

Darius: 
15 times Ezra, 
Nehemiah, Haggai, 
and Zechariah 
another 10 times in 
Daniel 

 :اخشورش-خشايارشا
عزرا، استر، دانيال، بار در  12
 نحمياو 

Ahasureus-Xerxes: 
12 times in Daniel 
Ezra, Esther, and 
Nehemiah 

 :اردشير-ارتحشستا
 بار در عزرا و نحميا 13

Artaxerxes: 
13 times in Ezra and 
Nehemiah 

، )عيالميان(، ايالم )ايالم(ايالم 
 ):عيالمی( ايالم
پيدايش، اول تواريخ بار در  29

ايام، عزرا، نحميا، اشعيا، ارميا، 
 و دانيال حزقيال

Elam and Elamites: 
29 times in Genesis, 
First Chronicles, 
Ezra, Nehemiah, 
Daniel, Isaiah, 
Jeremiah, Ezekiel 
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and Daniel 
 :ماديان –ماد -مادها-مادی
بار در دوم پادشاهان، عزرا،  14

استر، اشعيا، ارميا، دانيال، و 
 عمال رسوالنا

Medes: 
14 times, Second 
Kings, Ezra, Esther, 
Isaiah, Jeremiah 
Daniel and Acts 

 :پارتها
 بار در اعمال رسوالن 1

Parthian: 
1 time in Acts 

 :استر
 )نام يهودی او هدسه بود(

 بار در استر 54

Esther: 
(her Jewish name 
was Hadassah) 
54 times in Esther 

 ):شوش(-شوشن
 بار در استر و دانيال 49

Shushan (Susa): 
49 times in Esther 
and Daniel 

 ):اکباتان، همدان(احمتا 
 بار در عزرا 1

Achmetha 
(Ecbatana, 
Hamadan): 
1 time in Ezra 

 ":مجوسيان از شرق"
 بار در متی1

“wise men from the 
East”: 
1 time in Matthew 
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A  
 

 

 Personal-شخصی يادداشت
N t 

 Personal Prayer-دعا شخصی
 


