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 مرکز پژوهش ادیان   طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  740 در

 

 

 ادیان الهی

 گفتگوی ادیان -1-1

 هدف ادیان از گفتگو : 

 گفتگو رسیدن به نقاط مشترک برای صلح جهانی استهدف ادیان از  -

مختلف جهان همواره به دنبال راهی برای نزدیکی به یکدیگر  ادیان"

دینی، گفتگوی مؤثر ادیان را راهکاری  هستند، کارشناسان فرهنگی و
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می دانند. گفتگو  برای ایجاد این نزدیکی و برقراری صلح در جهان

ا و دستیابی به نقاط مشترک است، زمینه ای برای رفع سوء تفاهم ه

امر بستر الزم برای نزدیکی هر چه بیشتر ادیان به یکدیگر را  این

این نزدیکی نیز دوستی و آرامش و در نهایت  موجب می شود که نتیجه

  . صلح است

برای گفتگوی سازنده میان  جوهر تمام ادیان یکی است و این عامل

نقاط  لف از گفتگو رسیدن بهادیان محسوب می شود، هدف ادیان مخت

مشترک برای صلح پایدار است.همواره در بررسی تاریخچه ادیان یک 

دارد که در طول قرون مختلف ادیان در برابر اختالفتی  نزاع تلخ وجود

برخوردهایی داشتند که به فجایع بزرگ  که بین آنها بوجود می آمد،

عنوان ابزار مهم  منجر شده است، در تمام درگیریهای ادیان، دین به

 "برای این درگیریها مطرح بوده است.

 1برای تعامل اندیشه های ادیان مختلف است  گفتگو راهکاری -

اندیشه های ادیان مختلف است، گفتگو  گفتگو زمینه ای برای تعامل"

تفاهمهای ادیان  راهکار بسیار مناسبی در حل اختالف نظرها و سوء

  .تیابی به صلح و آرامش استمختلف و عاملی برای دس

عنوان "گفتگو" بر می آید، گفتگو به آن معنا است  همانگونه که از

تبادل نظرات و اندیشه های مختلف  که دو گروه مختلف برای تعامل و

اختالفات میان ادیان  بسیاری از.خود به تبادل افکار می پردازند

 ر که در روابطمختلف، ناشی از عدم شناخت از یکدیگر است، همان طو

میان ملتها و ادیان می بینیم که اختالف نظرها ناشی از عدم شناخت 

ویژگی های موجود از یکدیگر است گفتگو راه حل  طرفین از خصوصیات و

اختالف نظرها و عدم تفاهم ها  بسیار مناسبی برای برطرف شدن این

 ". است
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 2 با یکدیگر است هدف گفتگو آشنایی پیروان ادیان مختلف -

دارد، هدف  گفتگوی ادیان نقش مهمی در برقراری صلح و امنیت جهانی"

از گفتگوی ادیان آشنایی پیروان ادیان مختلف با یکدیگر برای رسیدن 

  .اشتراک و برقراری صلح است به وجوه

دارند اما  با وجود اختالف نظرهایی که ادیان مختلف با یکدیگر

ختالفات فراموش می شود، در هنگامی که صحبت از گفتگو و صلح است ا

در مرحله اول می بایست ادیان مختلف یکدیگر را بشناسند  این راستا

رابطه و گفتگوی مطلوب کمک می کند. تمام  که این شناخت در برقراری

پسندیده می دانند،  ادیان به گفتگو تأکید داشته و آن را یک امر

 م آن و با توجهگفتگوی صلح آمیز به ادیان کمک می کند تا با انجا

به اهداف مشترکی که در متون مقدس خود دارند و همه آنها به آن 

گفتگو را به عنوان عاملی برای برقراری صلح و  اتفاق نظر دارند،

 ".کنند آرامش امری مقدس و مطلوب تلقی

 3گفتگوی مؤثر راهکاری برای نزدیکی ادیان است  -

ایجاد صلح بین ادیان نقش بسیار مؤثری دارد، گفتگوی  گفتگو در"

فهم یکدیگر موجب نزدیکی و وحدت  مؤثر ادیان مختلف با هدف درک و

نزدیکی پیروان  ادیان می شود.در میزان اثر بخشی گفتگوی ادیان و

ادیان مختلف این امر به شرایط گفتگو بستگی دارد، اگر این شرایط 

و انجام شود ملتها به یکدیگر نزدیک خوبی ایجاد و طی آن گفتگ به

 .خواهند شد

ادیان تحریفهای موجود از این ادیان برطرف می  به واسطه گفتگوی 

باید ماهیت و نوع گفتگو مشخص  شود، پیش از آغاز هرگونه گفتگو اول

به خوبی  شود، در واقع در انجام گفتگو هدف و شکل انجام آن باید

مسائل مختلفی را می توان مطرح  مشخص باشد، چرا که در هر گفتگو
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توان همه حرفها را به یکباره مد نظر قرار داد، در  کرد، اما نمی

هستیم تا بوسیله آن گفتگو شکل  اینجا به یک منطق خاص نیازمند

مشترک یکدیگر است،  هدف از گفتگو آشنایی ادیان با ویژگیهای.گیرد

 کی از عوامل مهمشناخت دقیق ویژگی های مشترک و تفاوتهای ادیان، ی

در نزدیکی ادیان است، البته مهمترین ویژگی که ادیان دارند پرستش 

 ".در همه این ادیان نقطه مشترکی محسوب می شود خداوند یکتا است که

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلیل انتخاب موضوع:

 

 دینی برای ایجاد صلح گفتگوی بین-1

با توجه به افزایش روز افزون درگیری های بین قومی در سراسر دنیا 

که اکثر این درگیریها ناشی از اختالفات دینی می باشد .ضرورت طرح 

 مسئله و بیان راهکارها امری مهم و خطیر جلوه می کند.

 افزایش روحیه دینی-2

 شکل گیری و تنوع فرهنگ-3

ان به سمتی پیش می رود متاسفانه امروزه با روند جهانی شدن .جه

 که در ان  تنوع فرهنگی از بین میرود. 



 

 

 اشنایی با سایر اقوام و رسوم دینی جهت گسترش روابط-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مسجد امام در اصفهان برگرفته از سایت  1-1تصویر شماره      

www.neginealamkooh.ir    

 

 ظهور اسالم -1-2
زندگي حضرت محمد )ص( از صدر اسالم مورد توجه و اهتمام مسلمانان  

ر شمار موجود در بیشتقرار داشته است ؛ با اینهمه ، روایات بي

جزئیات هم داستان نیستند و به ویژه آگاهیهاي ما در باب زندگي 

 1 آشنایی با دین اسالم 



 

 

آن بزرگوار ، پیش از بعثت ، به تفصیل شرح سیرة ایشان پس از بعثت 

 33نیست . به هر حال ، آنچه از مطالعه و بررسي زندگي وي در طول 

بندد، بازتابي از تصویر ظهور پیامبري الهي و سال در ذهن نقش مي

هیچ تي است كه با پشت سر نهادن دشواریهاي بسیار ، بيسرگذشت شخصی

خستگي و ناامیدي به اصالح جامعه ، دست زد و توانست جزیره العرب 

را متحد كند و آمادة گستردن اسالم در بیرون از مرزهاي عربستان 

ترین شود و از آن مهم تر دیانتي را بنیاد نهد كه اینك یكي از مهم

 رود.ادیان جهان به شمار مي

 4اصول اعتقادی :  

اصول اعتقادي اسالم یعني ایمان و اعتقاد به توحید ، نبوت و معاد. "

اي دهند، به گونهاصل در واقع شالودة دیانت اسالم را تشكیل مي 3این 

هاي خبري و انشایي كه در این آیین آمده ، معنا كه كلیة گزاره

ة آنهاست ، بدین بخشي خود را وامدار یكي از این اصلها یا هر س

اند ، با آنكه اختالف قرار ، همة افرادي كه به دین اسالم گرویده

نظرهاي بسیار چشمگیر و گاه كامالً متعارضي دربارة جزئیات و تفسیر 

 این 

باورها دارند، اما همگي به این اصلها معتقد و پاي بندند و تردیدي 

 در این ندارند كه : 

ان بوده و هست و در ذات ، صفات و ـ خداوند تعالي آفرینندة جه1

افعال یگانه است و هیچ كس به هیچ وجه همكار و انباز او 

 نیست)توحید( ؛

اي ـ حضرت محمد )ص( پیام آور و فرستادة خداست و به دنبال زنجیره2 

از پیامبران و به عنوان واپسین آنها از سوي خداوند برگزیده شده 

ارهاي خداوند است كه به او وحي اي از گفتاست . قرآن كریم مجموعه

 گردیده است )نبوت( ؛
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شك رخ خواهد داد و در پیشگاه محكمة ـ معاد یا روز قیامت بي3 

الهي به خوب و بد كردارها و انگاشته هاي مردم رسیدگي خواهد شد 

 و سرانجام ، نیكان به بهشت ، و بدكاران به دوزخ خواهند رفت .

 5: عبادات و عادات دینی  -1-3

ترین نهاد در اسالم و دیگر مذاهب آسماني با توجه به اینكه اساسي"

، توحید است ـ گر چه در دیگر ادیان آسماني ، همچنین در برخي از 

فرق و مذاهب اسالمي تحریفهایي راه یافته ، و كار از سویي به غلو 

و افراط ، و از سویي دیگر به اهمال و تفریط كشیده شده است ـ در 

چه شخص را به توحید و اطاعت مطلق از اوامر و نواهي  اسالم هر

راهنمایي كند ، پسندیده ، و هر چه منجر به انكار توحید و لوازم 

آن یا ایجاد خلل در آن شود ، ناپسند شمرده شده است . یكي از 

مراحل توحید ، توحید در عبادت است ، یعني پس از اعتراف قلبي و 

را مكمل و متمم موحد « به اركان  عمل» اقرار به شهادتین باید 

بودن شمرد . عبادت كه اجراي دستورهاي الهي است ، باید به قصد 

تقرب به خداوند صورت گیرد و باالترین سّر و راز عبادت همین تعبد 

توان كرد كه در عبادت رازها و اسراري نهفته است است ، انكار نمي

جویي از قرآن كریم هرهكه باید براي پي بردن به آنها ، افزون بر ب

، از اخبار و احادیث نیز بهره جست ؛ ولي گاه در منابع تأویالتي 

اي نیز مطرح نامستند ، ناشي از سلیقه هاي شخصي و دیدگاههاي فرقه

 "شده است .

دهند كه عبادات بخشي مهم از مجموعة اعمال و رفتاري را تشكیل مي"

شناخته شده است . در كنار « فروع دین » در فرهنگ اسالمي با عنوان 

هاي عملي ، فروع دین ناظر بر جنبه« اصول دین » مجموعة اعتقادي 

دیانت اسالم است . در آموزشهاي معمول میان شیعة امامي در شمارش 

این فروع نماز ، روزه ، زكات ، خمس ، حج ، جهاد ، امر به معروف 
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مذاهب اهل سنت ، نهي از منكر ، تولي و تّبري جاي دارد ، اما نزد 

برخي از این فروع چندان توسعه نیافته ، و بر آنها تأكید نشده 

 است . 

 

برگرفته از  ، مسجد قبه الصخره در بیت المقدس 1-2تصویر شماره 

 www.nationalkuwait.comسایت 

توان مي تيدر بررسي تحلیلي عبادات و آداب دیني در اسالم ، به سخ

عملي را نشان داد كه داراي جنبة فردي محض ، بدون برخورداري از 

جنبه هاي اجتماعي بوده باشد ، ولي در نگرش نسبي برخي از فروع 

گیرند ، دین یعني نماز ، روزه و حج بیشتر در طیفي عبادي جاي مي

اي دیگر از جمله زكات ، خمس و جهاد از جنبة قوي در حالي كه دسته

تصادي و اجتماعي برخورداند . حتي در میان نماز ، روزه و حج ، اق

اي روزانه شود . نماز فریضهاز نظر زماني ویژگیهایي متمایز دیده مي

اي است است ، روزه عبادتي موسمي و یك ماه در سال است و حج فریضه

شود و در مجموع به جاي كه فقط براي یك بار در عمر انسان واجب مي



 

 

ن اعمال الزمة مسلمان بودن ، و از ضروریات بقا و دوام آوردن ای

 6 "عزت امت اسالمي است .

 3: مناسبات و روابط اجتماعی  -1-4

شمار از انسانها را ادیان بزرگ جهان ، از آن رو كه گروهي پر"

آورند ، از آثاري اجتماعي براساس اعتقادي واحد گرد هم مي

ت دادن به روابط اجتماعي در شك میزان اهمیبرخوردارند ، اما بي

، اسالم به اصالح همگي آنها به یك اندازه نبوده است . در این میان

ترین اهداف جامعه و تنظیم روابط اجتماعي به عنوان یكي از اصلي

خود توجه داشته است . در قرآن كریم آمده است كه غرض از ارسال 

ردم به قسط است رسل و همراه كردن كتاب و میزان با آنان ، قیام م

و مقصود از قسط همان عدل عملي و در نگرش عمومي ، عدالت  8.

 "اجتماعي است . 

بخش مهمي از احكام مطرح شده در قرآن كریم و سنت نبوي ، و به "

اي از فقه اسالمي اختصاص به مباحث اجتماعي دارد ؛ تبع بخش گسترده

قوانین حكومتي از آن میان ، بخشي احكام عمومي یا به تعبیر دیگر 

، و بخشي است كه موضوع تكلیف در این دسته از احكام جامعه است

دیگر ناظر به قوانین حقوق خصوصي است كه تنظیم روابط میان افراد 

جامعه را بر عهده دارد . دستة اخیر اگر چه به دید نخست احكامي 

شوند خصوصیند ، اما از آنجا كه غیر مستقیم به همة مردم مربوط مي

، اموري اجتماعیند . از سوي دیگر ، بخشي از وظایف اجتماعي فرد 

مسلمان ـ چه مالي مانند زكات و چه سیاسي همچون جهاد ـ از چهرة 

عبادي برخوردارند و از همین رو، در علم فقه ، در شمار عبادات 

"اند . قرار گرفته
9 
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، آتشکده زرتشتیان در یزد برگرفته از سایت  1-3تصویر شماره   

www.claudiacocina.com 

 

هنگامى كه چند قرن بر ورود آریاییان به ایران گذشت این قوم "

اندك اندك به شهر نشینى روى آوردند و این مسائله در جهان بینى 

گذاشت . در آن روزگار انسان اصالح گرى بر خاست و ایشان تأثیر 

آریاییان را كه خواستار ترك خرافات قدیم بودند، به آیین تازه 

اى دعوت كرد و آیین مغان را برانداخت . این پیامبر مصلح كه خود 

 1دین زردشت  آشنایی با



 

 

را فرستاده خداى خوبى و روشنایى معرفى مى كرد، زردشت نام داشت 

آهورمزدا دریافت كرده تا جهان را . وى مدعى بود آیین خود را از 

 از تیرگیها پاك كند و آن را به سوى نیكى و روشنایى رهنمون شود.

زردشتیان به نامهایى چون گبر و مجوسى و پارسى خوانده مى شوند. 

كلمه ) گبر( در زبان سریانى به معناى كافر از از جانب دیگران 

تور زبان عربى ، به آنان اطالق گردیده و واژه ) المجوس ( در دس

  10) المجوس ( در قرآن كریم "جمعى و مفرد آن مجوسى است . اسم جنس 

در كنار پیروان ادیان دیگر یافت مى شود. اكثر علماى اسالم 

زردشتیان را اهل كتاب دانسته اند. احادیثى نیز در این باب موجود 

ورت است . آیین زردشت حدود یك قرن قبل از میالد تحول یافت و آن ص

تحول یافته را آیین مزدیسنى مى نامند. مزدیسنا در لغت به معناى 

"ستایش مزداست . 
11 

 

 : 12سرگذشت زردتشت  

دانشمندان در مورد وجود تاریخى پیامبر ایران باستان شك دارند، "

 اما بیشتر آنان وجود وى را نفى نمى كنند.

ز این زردشت ، زرتشت ، زرادشت ، زراتشت ، زردهشت و كلماتى ا 

مى آید كه طبق نظریه صحیحتر  14در گاتها 13قبیل از واژه )زرثوشتر(

معادل زرد اشتر یعنى دارنده شتر زرد است .نام پدرش پوروشسب یعنى 

دارنده اسب پیر، نام مادرش دغدو یعنى دوشنده گاو ماده و نام 

خاندان وى سپیتمه یعنى سپید نژاد بود.طبرى مورخ مشهور اسالم و 

زردشت را از فلسطین مى دانند و مى گویند وى از آنجا  پیروان او
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به ایران آمده است ، اما قول صحیح و معروف آن است كه وى ایرانى 

و اهل آذربایجان بوده است و محل برانگیختگى او را كوهى نزدیك 

"دریاچه ارومیه مى دانند .
15 

سال  3000است و زمان وى حتى به درباره زمان زردشت نیز اختالف "

قبل از میالد نیز برده شده است . اما بر اساس نظریه مشهور، وى 

قبل از میالد )در  330قبل از میالد به دنیا آمد و در  330در سال 

ق .م . در  383سالگى ( به پیامبرى مبعوث شد. وى در سال  30سن 

توسط لشكر قومى سالگى در آتشكده اى در بلخ )افغانستان (  77سن 

مهاجم به شهادت رسید.گر چه بعثت زردشت در شاهنامه فردوسى آمده 

است ، اما متاءسفانه آن حادثه در قسمت افسانه اى آن كتاب مذكور 

است ، به طورى كه درباره گشتاسب )پادشاهى كه زردشت او را دعوت 

مى كند و به آیین خود در مى آورد( اختالف است . برخى او را با 

ویشتاسب پدر داریوش هخامنشى برابر دانسته اند. از سوى دیگر از 

نظر تاریخى مسلم است كه ویشتاسب نه یك پادشاه ، بلكه استاندارى 

 16 "بوده است .

  17یکتاپرستی در تعالیم زردشت  -1-5

در آیین زردشت سه اصل عملى گفتار نیك ، پندار نیك ، كردار نیك 

ادیان مختلف مى یابیم . از جمله  وجود دارد كه مانند آن را در

در اسالم آمده است : االیمان قول باللسان و اقرار بالجنان و عمل 

  18باالركان .

احترام به آتش به عنوان یكى از مظاهر خداى روشنایى و افروخته "

نگه داشتن آن و انجام مراسمى خاص در اطراف آن در معابدى به نام 

ین است . همچنین آبادانى ، كشاورزى آتشكده مشخصترین ویژگى این آی
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دامدارى و شهرنشینى مورد ستایش قرار گرفته است . احترام به 

حیوانات ، مخصوصا سگ و گاو، همچنین خوشرفتارى با مردم نیز 

جایگاهى ویژه دارد. برخى از آداب و رسوم سرزمین ما از قبیل مراسم 

چیزهاى دیگر با چهارشنبه سورى و سوگند خوردن به روشنایى چراغ و 

 19 "تعالیم زردشتى ارتباط دارد.

 20اوستا ، کتاب مقدس 

كتاب آسمانى زردشتیان اوستا نام دارد كه به معناى اساس و بنیان "

و متن است . این كتاب به خط و زبان اوستایى نوشته شده است كه 

به ایران باستان تعلق دارد و با زبان پهلوى و سانسكریت همریشه 

عقیده بسیارى از محققان ، خط اوستایى در دوره ساسانیان است . به 

م .( پدید آمد و اوستا كه قبال در سینه ها بود، به  341 - 223)

آن خط كتابت شد و به قولى این كار پس از ظهور اسالم صورت گرفته 

 است .

زردشتیان و پژوهشگران بر این مساءله اتفاق دارند كه اوستا در 

پوست گاو  12000بوده است كه به عقیده برخى روى اصل بسیار بزرگتر 

كلمه است و احتماال اصل آن  83000نوشته بود. اوستاى كنونى داراى 

كلمه )یعنى چهار برابر( بوده است . اوستاى اصلى  343700داراى 

 21نسك )كتاب یا بخش ( تقسیم مى شد و اوستاى كنونى نیز  21به 

 بخش دارد: 3نسك است .اوستا 

سنا )یعنى جشن و پرستش (؛ قسمتى از این بخش گاتها نامیده ی -1

مى شود )به معناى سرود(. این بخش كه مشتمل بر ادعیه و معارف 

دینى و معروفترین قسمت اوستاست ، به خود زردشت نسبت داده مى 

شود، در حالى كه سایر قسمتهاى اوستا را به پیشوایان دین زردشت 

 نسبت مى دهند؛
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 یعنى همه سروران ( مشتمل بر نیایش ؛ویسپرد ) -2

وندیداد )یعنى قانون ضد دیو( درباره حالل و حرام و نجس و پاك  -3

 ؛

 یشتها )یعنى نیایش سرود و تسبیح (؛ -4

خرده اوستا )یعنى اوستاى كوچك ( درباره اعیاد و مراسم مذهبى  -3

ام و تعیین سرودهاى آنها زردشتیان ، عالوه بر اوستا، تفسیرى به ن

 "زنداوستا و كتب مقدس دیگرى به زبان پهلوى دارند.

 

 

 آخر الزمان  -1-6

، انتظار ظهور سه منجى از نسل زردشت  21در هزاره گرایى زردشتى "

مطرح است . این منجیان یكى پس از دیگرى جهان را پر از عدل و 

 داد خواهند كرد.

 سال پیش از زردشت ؛ 1000. هوشیدر، 1

 سال پس از زردشت ؛ 2000. هوشیدرماه ، 2

سال پس از زردشت كه با ظهور  3000. سوشیانس )یا سوشیانت (، 3

"یابد. -او جهان پایان مى
22 

 23معماری زرتشتی  

به طور کلی آذرکده ها از جهت عملکرد به دو گونه تقسیم می شود "

 و هر یک بیانگر ویژگی خاص خود می باشند که عبارتند از :
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 آتشگاه -1

 24آتشکده  -2

 شالوده فکری شکل دهنده معابد : 

مهمترین عنصر در تمامی گونه های یادشده عنصر آتش و محل قرارگرفتن 

آن است که در واقع قلب بنا می باشد . تقدس آتش به هر عنوان که 

مطرح شود محور اصلی آتشکده هاست . اما دسترسی به قلب این بناها 

ها بین گونه های مختلف در واقع نکته ای است که باعث عمده تفاوت 

آتشکده هاست . اینکه چگونه و با طی چه سلسله مراتبی دسترسی به 

قلب آتشکده میسر می شود عاملی است که در طول زمان و با تغییر 

شرایط اجتماعی و فرهنگی مردمان تغییر اساسی یافته است . چه از 

از  نخستین آتشکده ها که دسترسی به آنها بدون هیچگونه واسطه و

چهارجهت امکان پذیر بوده است و چه بعدها که در دوران قدرت گیری 

مذهب زرتشت آتشکده در میان ساختمان هایی محصور شده است . ولی 

 چند نکته در مورد خود ساختمان آتشکده رعایت می شده است : 

اول آنکه آتشکده همواره در مرتفع ترین مکان قرار داشته و  -1

 اصلی بر آن بوده است .از این طریق تأکید 

 دوم آنکه شش جهت در تعیین و فهم بنا نقش داشته است . -2

سوم آنکه دسترسی به آن به هر حال برای همگان میسر بوده است  -3

." 
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، كلیساي مورمونهاي  1-4تصویر شماره        

 شهر ایندپندنس در ایالت میزوري آمریكا 

 www.wikimedia.orgبرگرفته از سایت  

 

تازگى حضرت عیسى مسیح )ع ( در نقطه اى ازجهان متولد شد كه به "

زیر سلطه رومیان درآمده بود و فلسطین یكى از آخرین سرزمینهایى 

بود كه به دست رومیان تسخیر شد. در آن عصر، یهودیان به شكل 

نامطلوبى زیر یوغ بیگانگان قرار داشتند و فشار دولت روم غیر 

فرجامى در گوشه و كنار فلسطین برخاست  -قابل تحمل بود. نهضتهاى بى

انه شكست خورد، ولى بعدا شاگردان و پیروان او با ، ولى بى رحم

عزمى استوار به نشر آیین وى پرداختند. این آیین بازماندگان 

 "نهضتهاى پیشین را به خود جلب كرد.

 25سرگذشت عیسى)ع( 
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به نقل متى و لوقا، عیسى در بیت لحم زاده شد. این شهر در هشت "

ر سال قبل از میالد، كیلومترى اورشلیم واقع شده است و حدود هزا

داوود پادشاه در آن به دنیا آمده و بزرگ شده بود. سال والدت حضرت 

عیسى )ع ( او تقریبا آغاز تاریخ میالدى است ، ولى تعیین سال والدت 

او به طور دقیق و قطعى ، دشوار مى نماید و شاید چهار تا هشت سال 

یم نامزد نجارى قبل از مبداء تاریخ میالدى بوده است . مادرش ، مر

از شهر ناصره به نام یوسف بود. داستان تولد عیسى در آغاز هر یك 

از انجیلهاى متى و لوقا آمده است . پس از تولد، نام یشوع بر او 

نهاد که معناى آن نجات خداست . یوناییان و رومیان آن را به یسوس 

 تبدیل كردند و در زبان عربى عیسى شد. 8

در دوره بلوغ و آغاز جوانیش در اناجیل و از احوال حضرت عیسى 

روایات رسمى چیزى مذكور نیست . اینكه در حدود سى سالگى براى 

دریافت تعمید نزد حضرت یحیى )ع ( رفت ، نشان مى دهد كه احتماال 

 وى پیش از آن با فرقه اسنى و زاهدان آشنا بوده است .

قبیل زنده كردن قرآن مجید به برخى از معجزات عیسى در كودكى ، از 

پرنده هایى كه از گل ساخته بود و سخن گفتن در گهواره ، اشاره 

 "مى كند. 

 26كتاب مقدس  

كتاب مقدس مسیحیان دو بخش دارد: عهد جدید و عهد عتیق . علت این "

نامگذارى آن است كه مسیحیان معتقدند خدا با انسان دو پیمان بسته 

است : یكى پیمان كهن ، به وسیله پیامبران پیش از عیسى مسیح . 

در این پیمان مرتبه اى از نجات از طریق وعد، و عید، قانون و 

شریعت به دست مى آید. دیگرى پیمان نو، توسط خداى متجلى یعنى 

 عیسى مسیح . 
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آن قسمت از كتاب مقدس كه درباره پیمان كهن سخن مى گوید عهد عتیق 

قسمت كه درباره پیمان نو سخن مى گوید عهد جدید نامیده  ، و آن

 مى شود.

در حقیقت عهد عتیق كتاب آسمانى یهودیان است كه مسیحیان براى آن 

 احترام قائل شده ، آن را در آغاز خود قرار داده اند.

عهد جدید به زبان یونانى نگارش یافته است . چهار انجیل در آغاز 

مه )انجیل( در زبان یونانى به معناى مژده عهد جدید وجود دارد. كل

 است : مژده به فرا رسیدن ملكوت آسمان یا پیمان تازه .

كتاب است كه از نظر موضوع به چهار بخش تقسیم مى  27عهد جدید 

 شوند:

 اناجیل ؛ -1

 اعمال رسوالن ؛ -2

 نامه هاى رسوالن ؛ -3

 "مكاشفه . -4

 فرقه های مسیحى  -1-7

ماننــد هــر دیــن دیگــر، فرقــه هــاى متعــددى دارد كــه مســیحیت "

برخى از آنهـا باسـتانى و برخـى نسـبتا تـازه هسـتند، همچنـین 

ــدك  ــروان ان ــر پی ــى دیگ ــیار و برخ ــروان بس ــا پی ــى از آنه برخ

ــه  ــیحیت س ــد. در مس ــى نامن ــا م ــه را كلیس ــیحیان فرق دارند.مس

فرقه بزرگ و تعـدادى فرقـه كوچـك وجـود دارد. تفـاوت بعضــى از 

ها )مانند كاتولیـك و ارتـدوكس ( بـا یكـدیگر بسـیار كـم فرقه 



 

 

اســت ، ولــى برخــى از آنها)ماننــد كاتولیــك و پروتســتان ( بــا 

"هم بسیار تفاوت دارند. 
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جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

                                                           
 1739"،آشنایی با ادیان بزرگ" توفیقی ، حسین ، - 93
 1733"، عصر ظهور در نگاه ادیان"  جباری ظهیرآبادی، علی ، - 93
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