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نظر خدا نسبت به تار یخ
مطالؼه :ذانیال 2
کتاب هقدس به عنىاو کتاب تاریخ خداوند
ذیر خرا با ذیدر مدا ماودااس اغد داا ذش اؾدؼیا با  55آیده  8ا  9مد وییدر :یضیدصا خرااندر مد وییدر اده ا اداش مدم ا اداش ؾد ا نیػد ا
طصیق های ؾ ا طصیق های مم نیػد دضیصا نهاناده آغد از اض ضمدیم بتهدر تدص اغد ه یهداز طصیدق هدای مدم اض طصیدق هدای ؾد ا ا ا اداش
مم اض ا اداش ؾد ا بتهدرتص مد باؾدری د خرااندر تداشین شا مانهدر مدا ن د بیهدردم ام اغد متد هدای بدطشج مدصذد شا بده تؼ د اا ذاشذ امدا
بددصای خراانددر ا اددصیم اه ی د شا ذاؾدداه باؾددردااا ماددرظ ااددا تدداشین خراانددر اغ د ا یسیذیدداز مصذمددانؽ هػاهردناؿدده شغدداگاشی
خدرا بدده مصاطید یسیذیدداز اغد داوص ندده ت داد متد هدا شا ذشبددص خیاهدر وص د گدع هددای تؼ د نیػد اودص ػسددر ػایدق ذش مددیشذ تدداشین
یسیذیاز به ما بگییردػسر هریر ذش میشذ ضنرو ػیػ مػیح ا آغاض اتیػاهای مػیحی تیضیح م ذهرد
انسانهای عهد عتیق
ایم یک نگاه اه ال به انػانسای ػسر ػایق اغ د
آدم
االیم انػاز تیغط خرا ختدق ؾدره بدیذ اض صمداز خدرا غدصگیی ادصذ ا وهداه ا مدصج شا بده ذنیدا آاشذ گیدرایؽ )3اض آز ضمداز ه ده مدصذد بده
هط مػیح) به طصیا اض صماز خرا غصگیی اصذه ا ه ه مصذه انرد
نىح
هطاش غدال بؼدر اض ختاد آذد ضندرو مد اصذدانػدانسای ضمداز اا بػدیاش ؾدصیص بیذندر اده باػدن ؾدر اده خرااندر طی دان بوصغدار ا ه ده شا
نابیذ اهردبه هط نیح ا خانیاذه ذشغاااشؼ اه تیانػاهر ن اس گیرا اههر نیز به صماز خرا ػ ل اصذنرد گیرایؽ)6
ابراهین
خرا به اا وو اه خانده اؼ ذش ااش ههدی ػدصام امدصاضی) شا تدص اهدر ا ذش غدصضمیه اده خدرا بده اا نؿداز خیاهدر ذاذ بدصاذ دخدرا هصودط
بدده ابددصاهیا مادداز غددایناؽ شا نگو امددا اا بدده دددصچ خددرا وددیؼ ذاذ نددیز م د ذانػ د ذش طددیل غددوصؼ خددرا اا شا شاهه ددای خیاهددر
اصذدخددرا اض ای دداز ا صمددان صذاشی ابددصاهیا خیؾددهیذ ؾددر ا بددا اا ػسددر هددای بػ د

گیددرایؽ)22

ااددا ماددرظ ابددصاهیا شا بدده ػهددیاز

ذاغ خرا م ذانرد

اسحاق
صضنر ابصاهیا ا غاشه بیذ تیغط مؼ طه ههگام اه غاشه بصای بیه ذاش ؾرز بػیاش گیص بیذ به ذنیا آمرد گیرایؽ)22
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یعقىب
صضندر اغدحام بدیذ خدرا اغد ؽ شا بده اغدصاییل تیییدص ذاذ اده بدده مؼهدای گاذؾداه ه دصاه خدرا اغد دیؼای  22گػدص ذاؾد ا آنسدا گددرشاز 22
قددید اغددصاییل ؾددرنردنیاذواز ابددصاهیا اض طصیددق اغددحام ا یؼاددی مصذمدداز اغددصاییل هػدداهرد ه یهطیش بدده اغددصاییت هددا ا یددا ػ صانیدداز نیددط
مؼصاچ هػاهر) ا بؼر ها یسیذیاز خطا ؾرنرد
یىسف
یا اض ذااضذه صضنر یؼای بیذ اده بده ذلیدل دػداذس بدصاذشانؽ بده باضشوانداز صاخاده ؾدر ا بده ػهدیاز بدصذه بده م دص بدصذه ؾدردذش آضمدایؽ
هددای ضیدداذی قددصاش وص د امددا خددرا بدده اا بصا د ذاذ ا اا ذش نسای د ػطیددط م ددص ؾددرد گیرایؽ با  42آیدده 39ا )44بؼددر اض وسؾ د غددالیاز
خددانیاذه یؼاددی بدده ییغدد ذش م ددص متحددق ؾددرنرد گیرایؽ )46ا بؼددر اض مددصج ییغدد نددیز نیاذودداز یؼاددی ه ؼیدد ا یددصی بیذنددر
م صیسا آنسا شا به ػهیاز یک تسریر تتا اصذه ا ه ه شا بصذه و اؾاهرد
هىسی
ذش م ددص ذش ضمدداز بصذود بدده ذنیددا آمددر االددریم اا یسددیذی بیذنددر امددا اا تیغددط ذخاددص گاذؾدداه م ددص بددطشج ؾددردخراانر اض میغد بدده ػهددیاز
هرای اههره ای بدصای قدید اغدصاییل ذش هسد خداشن ادصذز آنسدا اض م دص ا اض میداز غداا هدا اغداواذه ادصذ ا آنسدا شا بده غدصضمیم اهؼداز اده
اػره ذاذه بیذ شغانیردذش طیل ایم غدوص خدرا اغدصاییت هدا شا بده ؾدال یدک امد ذشآاشذ ا بده آنسدا قدیانیم خصذمهرانده ای ذاذدمدصذد اغدصاییل
بصای داح غدصضمیم اػدره بده خدرا اػا داذ ناصذندر ابده ػهدیاز م داضاس خدرا انسدا شا نسدل غدال ذش دحصا نگده ذاؾد تدا ضمدان اده ت داد
آنسای اه ای از نراؾاهر مصذنرد
یىشع
نػل هریر اغصاییت ها شا به اهؼاز بصذدغصضمیه اه خرا اػره آن ا شا به آنسا ذاذه بیذداهؼاز اغصاییل امصاضی اغ د
داوراو بر هردم حکىهت کردند
ذش نساید مددصذد اغددصاییل بدده اهؼدداز شغددیرنر دخراانددر گاذؾدداه آندداز بددیذ ا ذااشاز شا بددصای دا صان د بددص آندداز و اؾدداه بیذدام د هددا اا ددصا اض
صماز خرا غصگیی اصذه ا م داضاس ههدب بدیم آنسدا ا امد هدای ذیگدص بیذدضمدان اده بده مؿدال بصمیدیشذندر بده خدرا شای مد آاشذندر
ا خرا آنسا شا تیغدط یاد اض ذااشاز ن داس مد ذاذدباشهدا آنسدا اض خدرا شای بصوصذانرندر ا بداض هدا خرااندر ػؿدق خدیذ شا اض طصیدق ن داس بده
آنسا نؿاز ذاذد نح یا با  9آیه 28میگییر:

یامددا نددیز اغدداصاد یا اهددر بدداش ذیگددص بدده درددیش تددی ؾددصاشس اشضیرنددر ا ایؿدداز شا بدده ذغد ذؾ هانؿدداز ااوساؾددا ادده بددص ایؿدداز تػددتط
ن یذنر ا نیز باض نطذ تی اغایاثه ن یذنر ایؿاز شا اض آغ از اهاب ن یذی ا بص دػ شد
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ابصاهیا

اغحام

ػیػی

اػصا

اغ اییل

یؼای

اػصا

یسیذیاز

شجره ناهه ابراهین

هردم پادشاه هی خىاهند
بؼر اض وسؾ  444غال اغدصاییت هدا خیاغدااش گاذؾداه ضمیهد ؾدرنر آنسدا خدرا شا ن د خیاغداهر د گاذؾداه مد خیاغداهر اده قابدل شاید
باؾر ذشغ م ل ام های ذیگصد
شائىل
االیم گاذؾاه انػان اه خرا شا خؿهیذ نػاخ
داوود
ذامددیم گاذؾدداه اض ق یتدده یسددیذا ادده بددص ااشؾددتیا دا صان د اصذدمطمیشهددای ضیدداذی نیؾ د

اػ ددال شغددی ز بددا  23آیدده  22ااشا بدده ػهددیاز

مددصذی ادده بدده ذن ددال خیاغدداه هددای خددرا بددیذ مؼص د اصذ نددیز ت دداد ت د ؼ اا ذش اهددصای اشاذه خددرا ذش ضنددرویؽ بددیذ دن دیز ذاااذ خددرا شا
خیؾهیذ اصذ اػره های به اا ذاذه ؾر تا تیغط ػیػ مػیح به دایا بپیینرنرد ذاد غ یییل با )7
سلیماو
گاذؾاه بؼری بیذد مام های خصذمهرانه ای ذش ام ال نیؾ ا مؼ ر بطشج ذش ااشؾتیا شا بها اصذد
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تقسین پادشاهی
 24غد ط اض بهد اغددصاییل اده ذش ؾد ال بیذنر گاذؾدداه ؾد ال خیاندره ؾددرنر ا نداد اغدصاییل شا نگدده ذاؾداهرد  2غد ط ذیگددص گاذؾداه ههددیب
شا تؿددایل ذاذنددر ا یسددیذا نامیددره ؾددرنر ضیصا ت دداد گاذؾدداهانؽ اض غد ط یسددیذا بیذنددر آنسا اض نیاذودداز ذاااذ ا غددتی از بیذنددرد مددصذد اغددصاییل
گاذؾدداه ؾ د ال )بػددیاش ؾددصیص ؾددرنر ادده خراانددر آؾددیشیاز شا بددص ػتیدده آندداز ؾددیشانردبه اغدداشس بددصذه ؾددره ا گصااهددره ؾددرنر ا هصوددط بدده
غصضمیم خیذ به ػهیاز یک مت بصنگؿاهرد
مرت بؼ ر مصذد یسیذا گاذؾاه ههیب ) به بابل بده اغداشس بدصذه ؾدرنر ندیز آنسدا نیدط اض خدرا غدصگیی ادصذه بیذندرداض آز ضمداز داد تدا بده
امددصاض هددید گاذؾدداه بددص ااشؾددتیا ن ددیذه اغدد دبؼر اض  744غددال اغدداشس ذش بابددل مددصذد گاذؾدداه ههددیب تیانػدداهر بددص غددصضمیم خددیذ
باضوصذنرداوصنه مت های ذیگص بص آنسا دا صان م اصذنر مانهر شامیاز اه ذش ضماز ػیػ مػیح نیط ذش قرشس بیذنرد
عهد جدید
بؼددر  444غددال خددرا ذش ػسددر هریددر گػددصؼ ػیػدد مػددیح شا بدده ذنیددا آاشذدمػددیح تیغددط بػددیاشی اض مددصذد خددیذ یسیذیاز)گسیص ادده
نؿردههگاد به تی اؿیرز مػدیح بدا صیداذ مد وواهدر خدیز اا بدص مدا ا صضندراز مدا بداذ) ما بدا  27آیده  25د یسیذیداز هصمد بدا تص
اض ایم ن تیانػداهر مصتاد ؾدینردبؼر اض مدرت خدرا تیغدط شامیداز آنسدا شا م داضاس ادصذ ا ایدم باػدن ؾدر اده یسیذیداز اض غدصضمیم خدیذ
خدداشن ؾددره ا ذش میدداز مت د هددای مدات د گصااهددره ؾددینردآنسا تاصی ددا تددا  254غددال گددیؽ ه یهدداز گصااهددره بیذنددر تددا ایهادده بؼددر اض آز بدده
غصضمیم خیذ باضوؿاهرد
رویای نبىکدر نصر،تصىیری از آینده
غصی اض ط
بابل
دراذ ؾؿ ر غال ق ل اض می ذ مػیح
غیهه ا باضا اض ناصه
گاشظ ها ا ماذها
دراذ  444غال ق ل اض می ذ مػیح
ؾاا ا شاز های بصن
ییناز
دراذ  344غال ق ل اض می ذ مػیح
غام هایؽ اض آهم
شاد
ؾصاع ذاشه مػیحی
گاهای اض آهم اول
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ااا مارظ داای گیؿدگیی اغد اده اض ضمداز گاذؾداه بابدل 644غدال ق دل اض مدی ذ مػدیح ) تدا ضمدان اده گاذؾداه خدرا ذابداشه بدص
ضمددیم بصقددصاش ؾددر شا ؾددامل مد ؾددیذدایم گیؿددگیی نؿدداز مد ذهددر ادده خددرا اتواقدداس ذنیددا شا اهاددصل مد اهددر ا ضمددان خیاهددر شغددیر ادده
یگاذؾاه انػازی ذانیال با  24آیه  )27هایؽ شا به گاذؾاه خراانر خیاهر ذاذد
یک گاذؾداه یسدیذی هدیاز بده نداد ذانیدال ضمدان اده گاذؾداه ههدیب یسدیذا بده آخدص مد شغدیر به بابدل بده اغداشس بدصذه ؾردؾد ن یادرش
ن ص گاذؾدداه بابددل خددیا بػددیاش ػ ی د ذیردگیؿددگیی بددیذ اض طددصچ خراانددر ادده مؼهد آز بدده ذانیددال نؿدداز ذاذه ؾردگاذؾدداه ت ددال بطشود
ذیردؾددایر ؾد یه بدده ایددم آذد ادده ایه ددا نؿدداز ذاذه ؾددره اغد دایم ت ددال  5بصددده اض تدداشین شا نؿدداز مد ذهددر ادده ه دده گؿد غددص هددا قددصاش
ذاشذدذانیال بصای گاذؾاه تیضیح ذاذ اه غصی اض ط نؿانگص گاذؾاه بابل اغ د ذانیال با  2آیه  37ا )38
به ن یارش ن ص وواه ؾر اه بؼر اض گاذؾداه اا گاذؾداه ادا قدرشس تدص مد آیدر اده تیغدط غدیهه ا ذغداسای اض نادصه اده ذش ت دال نؿداز ذاذه
ؾددره بیذدمددا امددصاض مد ذانددیا ادده ایددم گاذؾدداه ماذهددا ا گاشغددسا بیذنردگاذؾدداه غددید ادده بددا ؾدداا ا شاز هددای بصن د مؿددد

ؾددره بدده

گاذؾاه ییناز اؾداشه ذاشذ دمهظدیش اض گاهدای آههد گاذؾداه شاد اغد اده مد خیاغد بدص ذنیدا تػدتط ذاؾداه باؾردگاذؾداه شاد تیانػد
بیؿاص اض ه ه وػاصؼ گیرا اهردذش ضمداز گاذؾداه شاد بدیذ اده ػیػد مػدیح بده ذنیدا آمدردا غدصباضاز شامد ذش بده دتی اؿدیرز اا نادؽ
ذاؾاهرد رها غال بؼر امپصاتیشی شاد اض بیم ش ا تا به امصاض هید گاذؾاه ذیگصی بص ام یسیذ صمانصاای ناصذه اغ د
ااابسای تاشید تاییر م اههدر اده ایدم نسداش ذاشه ذقیادا ه دانطیش اده ذش ذانیدال  2وواده ؾدر اهدیذ ذاؾد دایم گیؿدگیی بد نظیدص نؿداز
نؿاز م ذهر اه ما م تدیانیا بده اادا مادرظ اػا داذ اهیادیدک بصدده اض ضمداز  2444غداله اده اض اناسدای امپصاطدیشی شاد تدا ضمداز ماغد
تیغط گاهای ت ییص نؿداز ذاذه مد ؾدیذدتصای اض آهدم ا ودل امد هدای قدیی ا ضدؼی ماغد اده ذش ایدم ضمداز ضندرو مد اهیا ضمداز
هرای ها اه مت ها به شادا با ها بده تیا دق ن د شغدهردن یارش ن دص ذش شایدا ذیدر اده غدهگ ایندک بده گدای ایدم هیادل بصخدیشذ ادصذ ا
ال هیال به زشاس شیط تاػیا م ؾدیذ ا قطؼداس شیدط ای داذ ؾدره تیغدط بداذ اض بدیم مد شاذ ا ادط غدهب اض آز بده هدای مد ماندر دبؼدرا
غهب به ایه ت ریل ؾره اه ال ضمیم شا گص م اهرد
ذانیال با  2آیه  44ا 45تیضیح م ذهدر اده ذش ضمداز ایدم گدا ضمداز مدا) نده اتوداق مد ا ادر  :یا ذش ایداد ایدم گاذؾداهاز خدرای آغد از
ها غتطها شا اه تا به ابر ضایدل نؿدیذ بصگدا ندیاهدر ن دیذ ا ایدم غدتطه بده قدیم ذیگدص مهاادل ندیاهدر ؾدر بتاه ت دام آز غدتطه هدا شا
خصذ اصذه میتی خیاهر غداخ ا خدیذؼ تدا ابدرا باذ اغدایاش خیاهدر ماندر ا نهاناده غدهب شا ذیدری اده بدراز ذغد هدا اض اض ادیه هدرا
ؾددر ه آهم ا بددصنو ا وددل ا ناددصه ا ط د شا خددصذ اددصذ ه یهیم خددرای ػظددیا گاذؾدداه شا اض آنیدده بؼددر اض ایددم اقددایغ م د ؾددیذ مد ددص غدداخاه
اغ دگع خیا

حیح ا تؼ یصؼ یایم اغ ید

ت یل گاذؾاه انػاز شا نؿاز م ذهر غدهب یاده بدراز ذغد هدا اض ادیه هدرا ؾدرهی نؿدانگص ػیػد مػدیح اغد اده هدید گدرش ضمیهد
نراؾ داقا اه ب ه ضمیم باضوصذذ بده ت داد گاذؾداه هدای ذنیدا گایداز مد ذهدر ا گاذؾداه خدرا شا بصقدصاش مد غداضذداه ت داد ضمدیم شا ذش بدص
خیاهر وص د قػ

اػظ

اض شایدای ن یادرش ن دص بده ااقؼید گییغداه اغد ا مدا مد تدیانیا مط د م باؾدیا اده قػد

آخدص نیدط اتودام

خیاهر ا ااذدتیهه اهیر اه گاذؾاه آیهره بص ضمیم خیاهر بیذد
خالصه
 -2ػسر ػایق ذش باشه تاشین مصذد یسیذیاز) به ما م وییرد
 -2ػسر هریر ذش میشذ مػیح ا آغاض اتیػاهای مػیحی به ما م وییرد
 -3گیؽ ویی ذانیال  2نساش گاذؾاه بطشج شا به ت ییص اؿیره اغ ما ذش قػ
هػایا تیغط غهب نؿاز ذاذه ؾره) تا باضوصذذد
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 -4مػیح گاذؾاه ضمیه شا به گایاز خیاهر شغانر ا گاذؾاه خرا شا اه ت اد ذنیا شا ذشبص میگیصذ اهصا خیاهر اصذد

آیاتی برای هطالعه :
 -2ذانیال با  2آیه 44
 -2ت هیه با  7آیاس  6تا  8مصذد اغصاییل تیغط خرا انادا ؾرنرد
 -3اػ ال با  23آیاس  27تا  23گیلع شغیل ذشغ اض تاشین ذاذد
 -4نح یا با  9آیاس  7تا 32
 -5اػ ال با 7
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