اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎره ﺷﻤﻌﻮن Simon

ﺷﻤﻌﻮن Simon
ﻟﻐﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻤﻌﻮن ،ﯾ از دوازده ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴ ﺑﻮد .وی در اﻧﺎﺟﯿﻞ ﻣﺘ و ﻣﺮﻗﺲ» ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺎﻧﻮی « و در اﻧﺠﯿﻞ
ﻟﻮﻗﺎ و ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل » ﺷﻤﻌﻮن ﻏﯿﻮر « ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮی ﻧﺎم ﮔﺮوه و ﺣﺰﺑ ﻣﺬﻫﺒ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ روم در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﯿﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﻌﻮن ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﯾ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده

اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻌ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﺲ از ﻋﺮوج ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،ﺷﻤﻌﻮن ﯾ از اﺷﺨﺎﺻ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﺟﻬﺖ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻤﻊ ﻣﺷﺪ .ﭘﺲ از آن در ﻣﻮرد ﺷﻤﻌﻮن ،ﭼﯿﺰ دﯾﺮی در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دﯾﺪه ﻧﻤﺷﻮد.

درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺎت ،وی در ﻣﺼﺮ ،اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻧﻠﯿﺲ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺎﺗ دﯾﺮ ،ﺷﻤﻌﻮن و ﺗﺪی
ﺑﺎ ﻫﻢ در اﯾﺮان ) ﭘﺮﺷﯿﺎ ( ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد:
ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮدن زدن ) ﻗﻄﻊ ﺳﺮ ( ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اره ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻣﺮگ وی ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎد
ﻧﻤﺎد ﺷﻤﻌﻮن ﯾ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ و ﯾ ﻣﺎﻫ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾ ﺳﭙﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫ ﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮ ﺑﻮده ،دارد .ﭼﻮن ﺷﻤﻌﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﺑﻪ
ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ در ﻧﻤﺎد وی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ) (Octoberﻫﺮ ﺳﺎل ،روز ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﻤﻌﻮن ﻏﯿﻮر ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس :ﻣﺘ ﺑﺎب  – ۱۰ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  – ۳ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  – ۶اﻋﻤﺎل ﺑﺎب ۱
ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۸
 ۱۸و اﻧﺪرﯾـﺎس و ﻓﯿﻠﭙـﺲ وﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ و ﻣﺘ و ﺗﻮﻣﺎ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻠﻔ و ﺗﺪی و ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺎﻧﻮی،
ﻣﺘ ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ  ۱ﺗﺎ ۴
 ۱و دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ارواح ﭘﻠﯿﺪ ﻗﺪرت داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری
و رﻧﺠ را ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪ ۲ .و ﻧﺎﻣﻬﺎی دوازده رﺳﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ :اول ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﻄﺮس و ﺑﺮادرش
اﻧﺪرﯾﺎس؛ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ زﺑﺪی و ﺑﺮادرش ﯾﻮﺣﻨﺎ؛  ۳ﻓﯿﻠﭙﺲ و ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ؛ ﺗﻮﻣﺎ و ﻣﺘﺎی ﺑﺎﺟﯿﺮ؛ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻠﻔ و
ﻟﺒ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺪی؛  ۴ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺎﻧﻮی و ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ ۱۵

 ۱۵ﻣﺘ و ﺗﻮﻣﺎ ،ﯾﻌﻘﻮب اﺑﻦ ﺣﻠْﻔ و ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻏﯿﻮر.
اﻋﻤﺎل ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۱۳
 ۱۳و ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﯾﻌﻘﻮب و اَﻧﺪرﯾﺎس و ﻓﯿﻠﭙﺲ و
ﺗﻮﻣﺎ و ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ و ﻣﺘ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻠﻔ و ﺷﻤﻌﻮن ﻏﯿﻮر و ﯾﻬﻮدای ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :رازﮔﺎه

