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 صهیًویستیبررسی ي وقذ مباوی صلح جهاویِ آخرالسمان در مسیحیت 

 ٗآډ ُٙي و دْوهٚي اډبڇ ه ينياډىٽشَي اىيبن، / پٙبٜ  حؼٗ د٤  ٖٕ hasandinpanah@gmail.com 

 ٕٖ  آډ ُٙي و دْوهٚي اډبڇ ه ينياډځَو  اىيبن،  ىانٚيبٍػ٥ذع٣ّ حؼ٣ٙ / 
 07/06/1398ـ پز٤شؽ:  16/12/1397دس٤بفت: 

 چى٥ذٜ

ىٍ ٕبي  ډچپ ر هِإٍنبڅ  ډٖنيق ٙنپڄ ځَٵشن  إنز.      « ٝچق ػهبني»ډٖيليز ٝهي نيٖشي، اُ إبٓ ثَ ډل ٍ ثبوٍ ث  
دَىاُى. انييٚ  ٝنچق   ن ٙشبٍ دي٘ ٍوي ثب سلچيڄ إنبىي ث  ثٍَٕي و نٺي ډجبني ٝچق ػهبني ىٍ ډٖيليز ٝهي نيٖشي ډي

ځَايني،   ځَايني، ډٖنيلب   بٙٶ  هبٛ هيا ىٍ ډٖيق، هنِاٍ  هبي انجيب ىٍ ٽشبة ډٺيٓ، ډپ ػهبني ىٍ ايف ډپشت ثَ ديٚڂ يي
، و ٍٕ الن ىٍثنبٍة ٝنچق   قيډٖ قيَٝ ڈيسٮبڅهبي ٙي٦بني ث ىن آن، و  سيثيَځَايي، َّٙ ث ىن ػهبن و سلز ٕي٦َة ٹيٍر

ثَهي اُ ايف ډجبني، ن٪يَ ى٭ ر ډٖيق و ٍٕ الن ث  ٝچق، و ثبُځٚز ډؼيى ډٖيق و نٺ٘ ايٚنبن ىٍ سلٺنٸ    ډجشني إز.
اني. آنبن اُ يټ ډجنبي ٽشبة ډٺيٕي، يٮني ثَاثنَي و ثنَاىٍي س نبڇ     ػهبني، اڅجش  ثَ إبٓ سٶٖيَ ٹبثڄ ٹج ڃ، ىٍٕزٝچق 

٭ٺنڄ، ٽشنبة ډٺنيٓ و نينِ اُ       اني. ٕبيَ ډجبني، اُ نبكين   ثَٚ اُ ػهبر هياي واكي، ديٍ و ډبىٍِ واكي و ديٚ اي واكي، ٱبٵڄ
 اني. ٙي   ٽ  ىٍ ايف ن ٙشبٍ ثيبنهبي ډٖيلي، ىاٍاي اٙپبڃ إز  ػبنت ىيڂَ ځَو 

 ځَايي، سيثيَځَايي، ډپبٙٶ ، ثبُځٚز ډٖيق. ډٖيليز ٝهي نيٖشي، ٝچق ػهبني، هِاٍ  ٞب: و٥ّذٚاطٜ
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 ٔمذٔٝ

َاځيَ»ډٖئچ  ٥ ٍٽچي اه يز و ١َور  ث  و كشني    ثَ اكيي د ٙيي  نيٖنز. سٺَيجنبً ثيٚنشَ اىينبن و ډپبسنت     « ٝچق ٵ

َا اػش ب٭ي ثَٚي،ن  هبي ٕيبٕي ن٪بڇ ٍا ث ٍاډ٘   اني. هب ث  اٍډٲبن آوٍى  ي انٖبنن يي ٝچق و آ

نز.      « ډٖنيليز ٝهي نيٖنشي  »ٝچق ػهبني ىٍ نڂب  ډٖيليز ٝهي نيٖشي نيِ اُ اه ينز ثنباليي ثَهن ٍىاٍ ٕا

 هنب  ن٪ينَ دي ٍيشنبن   ،ىٍ ثٮ٢ني اُ ډلبٵنڄ دَوسٖنشبن   ٙنبنِىهڈ ډنيقىي   ىٍ اواهَ ٹَن  ،٭ن ان يټ سٶپَ و انييٚ  ث 

(Puritans) ،اُ ٕن ي  نن ُى  ډنيقىي  ، اوڅنيف ثنبٍ ىٍ ٹنَن    «ٝهي نيٖنز ډٖنيلي  »ٍ انڂچٖشبن دييي آډي؛ اډب نبڇ ى ،

َايبن يه ىي ډچي هنب و ىيڂنَ ډٖنيليبن     ، ثن  دي ٍيشنبن  (ڇ1860-1904) (Theodor Herzl) هَسٞڄ سئ ىوٍډبنني  ،ځ

َ 42، 1386ٛ)ٕنبيٍِ،   ٕجت ك بيز آنبن اُ ٝهي نيٖڈ، ا٥قٷ ٙني  دَوسٖشبني، ث  (. 149، 6ٛ، ع1382ي، ؛ ډٖني

بٓ و ډل ٍ ٙپڄ نز ٽن  ىٍ ډچپن ر ډٖنيق ثنَ ػهنبن ىٍ        ٕا ِاٍة ٝچق و ه ٙجوشي ٕا ځيَي ايف ډپشت، ثبوٍ ث  ه

ډبن ډلٺٸ ډي َاِڅ نز  آه ډبن، ٽشبة ډٺيٓ ٕا َاِڅ ِاٍة ٝچق ىٍ آه ثنب اينف س ١نيق     ؛ٙ ى. ډَػ٬ اٝچي ا٭شٺبى آنبن ث  ه

ننٮيب   و ٱيننَ (، ىانيننبڃ 18 :66؛ 22: 40 ؛26: 14؛ 26 :5؛ 4: 2، يننَ)ن٪ ٽنن  ډٮشٺيننني ايننف ا٭شٺننبى اثشننيا ىٍ ٽشننبة ٙا

 ( ث  اڅهيبر ډٖيلي ډنشٺڄ ٙني 6: 20)ډپبٙٶ ،  ٔىبؿف١ ٤ٛحٙبو ٱيَ  ډ٦َف ٙي  ث ى و ٕذٔ اُ ٥َيٸ  (13-14 :7)

 (.343-341و 97، ٛة1383هقڃ، )

ًاسي ىڅيڄ ىٍ ثبوٍ ډٖيليز ٝهي نيٖشي، ثَٚي ٽ  ث  نز  اهنڄ هٚن نز   و ٽنَى   ٕنٺ ٣  ثَه ٍىاٍي اُ ځنب    ،ٕا

بٕبً س انبيي و ٝقكيز ايؼبى ُايف ؛ٍا نياٍى دبيياٍ ٝچق ٕا ٍا سٚنپيڄ    ا ٍو سنهب ُډبني ٽ  ډٖيق ثبُځٚز ٽني و ډچپن ر 

ز ٽ  ډٖيق آډني   55، ٛڇ2004)وثَ،  ث ى ه اهي دٌيَ نهبيز اډپبن ىٍ ىهي، ٝچق َار ٭هي ػييي، ثيبنڂَ آن ٕا (. ٵٺ

ز  ًاسي  ٕجت ن ٽ  ث وني  هب و هيا سب ډيبن انٖبنٕا َاٍ ٽنني.     ن  ٵبٝچ  اٵشبى  ث ىانٖبن ثيف آنهب ځنب   ٝچق و آٙنشي ثَٹن

نز   ،ىٍ واٹ٬ َاٍٽننية ٝچق ىٍ ػهبن ىٍ ٩هن ٍ ىوڇ ٕا ٦  ٝچق ىٍ ٩ه ٍ اوڃ و نيِ ثَٹ ؛ 14: 2؛ 79: 1)څ ٹنب   ډٖيق وٕا

نپ ٵيچي،   ؛ 3: 1؛ ٱق٥يبن، 2: 1؛ ىوڇ ٹَنشيبن، 3: 1؛ اوڃ ٹَنشيبن، 19-17: 14ٍوډيبن  ٍ.ٻ: ٽشبة ډٺيِٓ دْوهٚنيِ ٕا

2002ٛ ،1319.) 

طيَ آن إ، ٭ نيسبً ثن  ٩هن ٍ، اه ينز و سن     نني ا سلٺيٺبر ډ ػ ىي ٽ  ىٍثبٍة ډٖيليز ٝهي نيٖنشي انؼنبڇ ځَٵشن    

اي ډٚنبهي  نٚني     دَىاُني؛ اډب ىٍثبٍة ىٍٻ ايف ٵَٹ  اُ ٝچق ػهبني و ډجبني آن و نيِ نٺي و ثٍَٕي آن ډجبني، ډٺبڅ  ډي

ز. اُ ٝنچق  ىٍثنبٍة  اڃ دبٕن ىهي ٽ  ىينيځب  ډٖنيليز ٝهي نيٖنشي    إز سب ثييف ٕا ٍو ايف ن ٙشبٍ ىٍ دي آن ايفٕا

ز. ١َوٍر سلٺيٸ ىٍ ايف  اي ػهبني ثَ ؿ  ډجبني ش اٍ ٕا ز ٽن  آينب آډن ُ   ډٖئچ ٕا َاي ىٕشيبثي ث  ايف ډ٦چت ٕا ة ، ث

ډبن ىٍ ايف ډپشت، ثَ ډجبني و اٝ ڃ ىٍٕز و  َاِڅ زدٌيَٵشني ٝچق ػهبني آه  يب ن ؟ ډجشني ٙي  ٕا

َاي دبٕن ث  ايف دَٕ٘ ثن   ىٍ اىاډن   و  ،ث  سجييف اٝ ڃ و ډجبني انييٚ  ٝنچق ػهنبني ىٍ اينف ډپشنت    اثشيا هب،  ث

َار ٭هنييف ىٍ اينف ډٺبڅن     ٙ ى دَىاهش  ډيهَ ٽياڇ اُ آنبن ثٍَٕي و ٕنؼ٘  ز ٽ  ٵٺن ا٘ج٥ـُ  اُ  ،. الُڇ ث  ًٽَ ٕا

ډنشَٚ ٙني    The Scofild Reference Bibleڇ ثب ٭ن ان 1917و  1909ٕبڃ انؼيڄ او ىٍ ) ػب٤شٚع اػىٛف٥ّذ



  85 دنب  و... كٖف ىيف/  «ثشسػ٣ ٚ ٘مذ صّح جٟب٣ِ٘ آخشاِضٔبٖ دس ٔؼ٥ح٥ت ص٥٘ٛ٥ٟؼت٣»ٔمبِٝ پظٚٞـ٣ 

ز؛ اډب ٭ن ان نٖنو  ػييني اينف ٽشنبة، ٽن  ثنب       1945، 1937و ىٍ ٕبڃ  ڇ و ٱيَ  ثب ه يف نبڇ سؼييي انشٚبٍ يبٵش  ٕا

نز، ثن    2002، دبىٙب  انڂچٖشبن، ىٍ ٕبڃ ػي ِ ٽينڀك بيز  ينَ  سٲي The Scofild Study Bibleڇ ډنشَٚ ٙي  ٕا

َاع ډي، يبٵز( شو  ٙ ى. ډنج٬ ٽشبة ډٺيٕي ايف نلچ ، ٕا

 . ٔجب٣٘ صّح جٟب٣٘ آخشاِضٔبٖ دس ٔؼ٥ح٥ت ص٥٘ٛ٥ٟؼت1٣

ني. انييٚن  ٝنچق ػهنبني    ا ډجبني واثٖش اي اُ  ډؼ  ٭ ث   ،ځيَي و نيِ ىٍ سياوڇ و ثٺب هبي اڅهيبسي ىٍ اٝڄ ٙپڄ آډ ُ 

ُايفىٍ ډٖيليز ٝهي نيٖشي نيِ اُ ايف ٹب٭ي  ډٖشظنب نيٖز ىييځب  آننبن ىٍثنبٍة ډجنبني ٝنچق     ، ث  سجييف ٍو ىٍ اىاډ  . ا

ډبن ػهبني  َاِڅ  دَىاهز.ه اهيڈ آه

 در کتبة هقذس ب٘اًج ّٕب ٖٗطگَ٘پ. 1-1

َا َان ډٖيليز ٝهي نيٖشي ث ٕ   ثن   قيډٖآځبهي اُ اسٶبٹبر ػهبن ىٍ ُډبن ثبُځٚز  يډشٶپ ثن    ،يبٕن ي٭نن ان ٍهجنَ 

َاػٮ  ډي ه ىيډش ن  ىٍ بيانج يهب ييٚڂ يد ُينبى ثن ى     يٹيٍ ث  ڈي٭هي ٹي يهب و سٶلٜ آنهب ىٍ آډ ُ  . سإډڄنينٽ يډ

ز ٍا  ٕا ٌاٍ و نبڇ ٴيس ٝ «ٙيځبن يه ىي»ٽ  آنهب   .(11، ٛڇ1994)د ٍٽيف،  ٽَىني يډ يځ

ٮيبو  بڃيكِٹ ،بڃيىان يهب ييٚڂ يد يٮني ،«ڈي٭هي ٹي يهب ييٚڂ يد»ثَ   يثب سپ يىاٍث ػهنبنِ ٹجنڄ    :ځٶز يډ، ٙا

ِاٍة ٝچق و ه ٙجوش َاكڄ سيث پ ڇډل ،ياُ ه نز و هياونني سنبٍ    َيث  ډ َ  نيهياوني ٕا  زيآن هنيا  بنين ٍا سنب دب  زيثٚن

نز  ٱينَ  و  يهن ى يىوڅنز   ٔيسإٕن  ف،يثن  ٵچٖن٦   هن ى يثبُځٚنز   ن،يٵَػنبڇ سنبٍ   يهب و نٚبن  َي. اُ سياثٽني يډ  ٕا

 .(88-87ٛ اڅٴ،1383هقڃ، )ٍ.ٻ: 

ِاٍة ډٖ ٘يٕبهشف ډٮجي ىٍ د يةيىٍثبٍة ا ينيٕيڅ هبڃ نش  ثبٙني و ؿن       يؿن  ډنبنٮ  : »ييځ  يډ قياُ ه وػن ى ىٙا

ش  ثبٙي، ډ٦ ئنبً يډبنٮ ٍا ډ ،ييٚڂ يد َايډٮجي ٕبهش  ه اهي ٙي؛ ُ وػ ى نيٙا ؛ ث  نٺنڄ  ڇ1990)څينيٕي، « ه اهي يآن 

 يهنب  ييٚنڂ  ياُ د ينين ٱٶچز وٍُ» :ىاٍى يا٩هبٍ ډ ٥ٗثضسي صٔ بس٥٠فشجبْ ػاو ىٍ ٽشبة  .(90، 2007ٛاُ ػَډيق، 

َاٍ ډن   َيٍا سلنز سنإط   بٍ يٕن  فيا يُوى ٽ  ث  ييياىهبيو ٍو نٍاػ٬ ث  َٕن ٙز انٖب ِيانڂ ٙڂٶز ثٖنب   ؿن   ىهني،  يٹن

ٛ  ىٍ ٽشبة  او. (332، 1386ٕٛبيٍِ، )« نٖڄ ه اهي ث ى فيك بٹز ا فيسَ ثٍِٿ ـ  ٤ٙ٣جٟـبٖ ٘ـ ـ آ ٣ٔ پ٥ــ٣٤ٍٛ  : ذ٤

َاى ىٍ ٥ ڃ سبٍ يهب ييٚڂ يد ٖ يث  ډٺب، ؼ٤ٝاُد هنبيي ٽن  ثنَ سنبٍين ثٚنَ       ىٍ س بڇ ٹنَن : »ييځ  يو ډ دَىاُى يډ نياٵ

ز، َاوان ځٌٙش  ٕا َاى ٵ َ  يياىهبين ٍو َيډٖن  ينن يث٘ يث ىني ٽ  ىٍٝيى د ياٵ ىٹنز   يٵنَى  ؾياډنب هن   ؛ثَآډينني  يثٚن

َانيد يثبوٍنپَىن َان بډج ز ي٭ج ش  ٕا ٍا نيٙا  .(7، ٛڇ1973)څينيٕي، « ٭هي ٽهف 

َاهٶي  ډيقىي اُ ٹَن  ٝهي نيٖشيډٖيليز  ٩هن ٍ ډؼنيى    ٽن  ډٺيډن   نن   هب ييٚڂ يد فيسلٺٸ ا يسبٽن ن ث

َاٍ قيډٖ َاوان يهب سقٗ ن  ٝچق ىٍ ػهبن هٖشني يو ثَٹ زانؼبڇ ىاى يٵ ز يٕنش پَىيٍو.   ٕا ٽن  ٹجنڄ    يه ى آن ٕا

َا  يٖنز ٝهي نډٖنيليبن   .ىهنني  ڄيثَوني و كپ ډنز ډٖنشٺڄ سٚنپ    فيث  ٵچ٦ٖ يينجب قيډبٙ ٩ه ٍ اُ آنپن  ثنب    يثن

َاٍ ٽنني و  بنيه ىي ٍا سٲ يٕنش پَىيٍوايف س بٓ ثَٹ ٍا اُ ٽُننغ ځِش هنب ثن  د    َييآنبن  كَٽنز    ثن   ٕنشف يىهني و آنبن 
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بٕي،  ييٽنني، ٽبٍهب تيسَٱ ٖڈي نيٝه ِاٍ   ٴيسإڅ نيډبنٕا َاوان، ثَځن ٍان ٽشبة، نڂبٍٗ ډٺبالر ٵن ِا هنب و   ٽنڂنَ   يه

َاي نٶ ً ىٍ آنبن انؼبڇ ىاىني.  ُاى يياٍودنب  ياُ ٽٚن ٍهب  يبٍيىٍ ثٖن  بنيه ىي ،ډظبڃث و كٺن ٷ ٽبډنڄ ثَهن ٍىاٍ     ياُ آ

؛ 373، 1385ٛ؛ ادٖنشبيف،  15-14، 1374ٛډٖيَي، ) ٙيني يهب ځ بٍى  ډ ىٍ ىوڅز يث  ډنبٝت ٭بڅ يځبه بيٙيني 

َانٖن ،   (Napoléon Bonaparte) ننبدچئ ن ثنبدنبٍر  ډبننني   يكبٽ بن و ىوڅش َىان يكش(. 58، 1384ٛنؼيَي،  ىٍ ٵ

ٍائ، (Gladstone) ځقىٕننش ن، (Palmerston)  َٕننش نڅدب و  ،ىٍ انڂچٖننشبن (Balfour) ثننبڅٶ ٍو  (Disraeli) يچننيىُ

َان ا َيسلز سإط ،پبيىٍ آډَ (Blackstone) ثچپٖش نو  (Truman) سَوډف َاٍ ځَٵشني و ثن  فيډشٶپ  زين ك ب  ػنج٘ ٹ

 .(139-138، 1386ٛ؛ ٕبيٍِ، 59، 1381ٛډب١ي، ) ي٥َف ثَهبٕشن فيا ٕبُي بى يد ِيو ن

نز  نني  ياُ آ هن   يآنهنب اهجنبٍ   اوالً ىاٍى ٽ   زيػهز اه  فياُ ا ،ىٍ ٽشبة ډٺيٓ بيانج يهب ييٚڂ يد  هن   و ي ٕا

نٮ  هجَ ىهي ني يآ يځٌٙش  و ٍهياىهب ٬ياُ وٹب س اني ين ٽٔ  هيؾاُ ډف  َيث  ٱ ييځ  يډ (. 9-8: 42 ؛26-25: 41ب،ي)ٙا

ٮ بٍ   بيٽشبة ٙا نز   بٍيثٖن  ،نني  يىٍ آثبُځٚز و ډچپن ر ډٖنيق    وثَٚ  نيسبٍىٍثبٍة ٥َف هياوني ث  اُ ن٪َ ٙا  ډهنڈ ٕا

ننپ ٵيچي،    هننبي  ٵَٹن    طبنينبً ډٖننيليز ٝهي نيٖنشي، اُ ػ چنن   .(911-910، ٛڇ2002)ٽشنبة ډٺننيِٓ دْوهٚنيِ ٕا

َا» ز هي ډٮنبي سلز ٕز ٽ  ث .«ثنيبىځ ٍا  ننياٍى و  اڅچٶ٪ي ٽشبة ډٺيٓ س ػ  ػيي ىاٍى و ډٮشٺي ٕا ؾ ه٦بيي ىٍ آن 

ز شف، ) ن٪َٗ ىٍ هَ ثبثي ٹب٬٥ و َٝيق ٕا  (.229-227و  52، 1386ٕٛبيٍِ،  ؛102، 1385ٍٕٛا

 ح٘خذا در هس ٖق٘هکبضفٔ خبظ ٍ حق. 2-1

ز. ډپبٙٶ  ډٮنبىڃ  ٽن    ن  يپي ىيڂَ اُ ډجبني آډ ُة ٝچق ػهبني ىٍ ډٖيليز ٝهي نيٖشي، ډپبٙٶ  هيا ىٍ ډٖيق ٕا

ة ي نبني آن  revelationالسيف آن  ز apocalypseو وّا نز اُ ٽٚنٴ و آٙنپبٍ     ،ىٍ ډٮنبي آٱبُيف ن  ٕا ٭جبٍر ٕا

نز   ٙين ؿيِي ٽ  دي٘ اُ ايف دنهبن ث ى. اُ نڂب  ٽشبة ډٺيٓ، هياونيٕ : 28)دينياي٘   دنهبن و ىٍ إٓ بن ٕنبٽف ٕا

، ڇ2006؛ ٍ.ٻ: ٵچنيف،  20 :33)هنَوع   ( و ډٚبهي  و ډپبٙٶ  ٽبډڄ ػقڃ او اډپبن ننياٍى 15: 26؛ ٕٶَ سظني  12-13

 (.253ٛ ،17، عڇ1945؛ څيذِنٖٕپي، 550-551ٛ

ز: ډپبٙٶ  ٭بڇ )٥جيٮي( و ډپبٙٶ  هبٛ. ډپبٙٶ  ٭ ن ډي هياونني ثن  ىو     ډپبٙٶ  ىٍ ٭هييف ث  ىو ٝ ٍر ٕا

ز:  َاي انٖنبن   ٽ  هياوني ث  بث  ايف ډٮن ؛، ٍوٗ هچٺز ٥جيٮزنوٖزٍوٗ ٕا ٍا ثن هنب   وٕيچ  ٽبئنبسي ٽ  آٵَيي ، ه ى 

ِاډيَ  ٙنبٕبني آٙپبٍ ٽَى و  ُايف20: 1؛ ٍوډيبن5-2: 19)ډ ِاډينَ ىاوى،   ٍو ٵؼبي٬ و ثقهبيي ډبنني ٥ ٵبن (. ا (، 10: 29)ډ

 هنڂنبڇ ثثنبىِ   و سؼچني و آٙپبٍٕنبُي هٚنڈ هياينني     ،(15: 24)ىوڇ ٕن  ئيڄ،   ( ينب وثنب  1: 21ٹل٦ي )ىوڇ ٕ  ئيڄ، 

ٍا ډٚنوٜ ٕنبهش    يهنياي   ډياهچن  ،(11: 10)ي ٙن٬   ( ينب سڂنَٿ  21: 14)هَوع  ، 12، عڇ2003)ػِنِْٖنف،   انني  ٗا 

ٍا ثن         يٮني ث ،هياوني اُ ىاهڄ ،(. ىوڇ، ٍوٗ وػيان: ىٍ ايف ٍو187ٗٛ ٦  وػنيان و ١ن يَ انٖنبن، هن ىٗ  وٕا

َايف15-14: 2)ٍوډيبن  ىهي ه   ډَىڇ نٚبن ډي انٖبن ث  ن ٍ سبثبن هياونني، ٽن  اُ ٥َينٸ هچٺنز ٥جيٮنز و       ،(. ثنبث

ٍا١ يَ او ه  ز، ىٕشَٕي ىاٍى. ى   ٽٚٴ ٽَى  ٕا
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َاي ٽ ټ ث  انٖبن  اڅجش  ډپبٙٶ  ٭  ډي ث  َاي سنهبيي ث ٍو  اُ اينف  ؛ٍٕيين ث  ٍٕشڂبٍي و نؼبر ٽنبٵي نيٖنز  ث

ش  ٙي ٌٙا  ،(. سلٺٸ ډپبٙٶ  هبٛ هياونني 12-11، ٛڇ1982)هبؿيپي،  ٍا  ډپبٙٶ  ډوٞ ٛ ػچ ي دبي انٖبن ځ

نش  ثبٙني و ثنب        ى ثنب ډوچ ٹنبر هن ى ډٞنبكجز ىٙا ز. هياوني آٍُو ىٍا ش  ٕا  سنهب ث  ٽقڇ هياوني و ٽشبة ډٺيٓ واٖث

َان ثب ډَىڇ ٕنوف ډني   اُ ايف ؛آنبن ٕوف ثڂ يي ٍا آٙنپبٍ ډني    ځٶنز  ٍو ىٍ ٭هي ٭شيٸ اُ ٥َيٸ ديبډج  ٕنبهز  و هن ى 

٥ ٍ ٽبډنڄ   ٭هي ػييي، ث  ( و ى253ٍٛ  ،17، عڇ1945؛ څيذِنٖٕپي، 551-550، ٛڇ2006؛ ٍ.ٻ: ٵچيف، 1: 3)٭بډ ٓ

ز وٕيچ  ډٖيقِ ث  َانيبن  ډؼّٖڈ ٕوف ځٶش  ٕا سؼّٖنڈ  »ٍا  ثب ايف س ١نيق ٽن  ٭هني ػييني، ٭يٖني      ؛(2-1: 1)٭ج

ز ، ٭يف ديبڇ و ه ى هيا ډي«وكي َايف18-1: 1)ٍ.ٻ: ي كنب  ىاني ٽ  ػٖڈ ٙي  ٕا ٽقڇ ُنية هنيا و   «ډٖيق» ،(. ثنبث

ز. هياوني ثب ډپبٙٶ  كٺيٺي و هبٛ ه ى ىٍ ٽبڅجي ډٖيق، ىٍ واٹ٬ ډٺنيډبر نؼنبر   ٽشبة ډٺيٓ ٽقڇ ډپش ة  هيٕا

َاهڈ ٽَى ( و ٝچق و ث 6-4: 3)سي٦ٔ،  ٍا ٵ  (.39-32: 8)ٍوډيبن،  ٥ ٍٽچي س بڇ اډ ٍ ډَث ٣ ث  كبڃ و آيني  

ًاسي انٖبن َاي انٖبن دي٘ ډي هب ثب٭ض ډي ىٍ نڂب  ٭هي ػييي، ځنب   نش  ثن     ٙ ى، هَ ثبٍ ٽ  ٵَٝشي ث   آيني، نبه ٕا

ز ٽ  انٖبن اُ څلب٧ ډٮن ي و اهقٹي ١ٮيٴ ٙني  و ثنَ   ىاڇ ځنب  ٵَو ٍوى  َا اطَ ځنب  آىڇ آن ٕا و سٖچيڈ ځنب  ٙ ى؛ ُي

ز ٍاىة ا٥ب٭ز اُ هيا نبس ان ٕا ًاسي، ٕجت ىوٍي انٖبن19-15: 7و  20-17: 6)ٍوډيبن  ا هب اُ هياوني و ايؼنبى   (. ځنب  

زثيثوشي ىٍ كيبر اػش ب٫ ثٚ هب ثنب هن ى    ٍو هياوني ثب ډپبٙٶ  ىٍ ٽبڅجي ډٖيق، هڈ ُډين  ٝچق انٖبن اُ ايف ؛َ ٙي  ٕا

ز و هڈ ىٍ آيني ، ډَىډبن سلز ٕنچ٦نز ډٖنيق ىٍ ٭نياڅز و ٝنچق ه اهنني ُيٖنز        ٍا ىٍ ٩ه ٍ اوڃ ډهيب ٽَى  ٕا

ز ٽن  انٖنبن    ،ٝهي نيٖز نيِ ډٮشٺيني بن(. ډٖيلي6-1: 6و  21-8: 5)ٍوډيبن  ًاسي انٖبن ثب٭ض ٙي  ٕا ه يف ځنب  

ٍا  ش  ٝقكيز و ٙبيٖشڂي اٝقف ىٍ ػبډٮ   هب، ثچپن  سنهنب ثنب     ن  ث  ىٕز انٖبن ،و سٲييَ و١ٮيز ػبډٮ  انٖبنينيٙا

ٙن ى و سنهنب ډ٦نبثٸ     ٍو ٝچق ىٍ آينية ډشٮنبڅي و ثنَيف واٹن٬ ډني     اُ ايف ثبٙي؛دٌيَ  ىهبڅز ډٖشٺيڈ نيَوي اڅهي اډپبن

نشبينَ،   ځينَى  اڅهي و ثب ثبُځٚز ډٖيق و سٚنپيڄ ډچپن ر س ٕن٤ او ٝن ٍر ډني     ىهبڅز  ؛ وثنَ،  124، ٛڇ2015)ٕا

ٍا ٽ  ثبيي واٹ٬ ٙ ني و هن ُ ٍم نياى 55، ٛڇ2004 ٕبُى. ي كننب اُ اډن ٍي ٽن      ، ٩بهَ ډينيا (. ډپبٙٶ  ي كنب اډ ٍي 

 ٙنبٕني  ٽنني و ٥نَف ٽچني آهنَر     ي ډني ىهي، ديٚنڂ ي  يٮني دي٘ يب دٔ اُ ثبُځٚز ىوثبٍة ډٖيق، ٍم ډي ،ىٍ آيني 

(Eschatology) ز ٍا دييي آوٍى  ٕا  (.326، 1380ٛ)ؿبييٕشَ،  ډٖيليز 

 ٖٗگرا ّسارُ. 3-1

ِاٍ  َا ه نبٓ آن،     ٙن ى  يا٥قٷ ډ يث  ثبوٍ (Millenarianism) ييځ ډنبن ػهنبن   ىٍٽن  ثنَ ٕا َاِڅ  دنَ اُ  ي،ين ػي يآه

َاوان يِيكبٝچو ،ي٭يڃ و ىاى، ه ٙ  ځنَىى  يثنبُډ  ٛحٙـب ٤  ٔىبؿـف١ ننبڇ ثن  ٽشنبة     فين . ډنٚنإ ا ييآ يوػ ى ډ ث  يو ٵ

ډبن ى(7-1: 20)ډپبٙٶ ،  َاِڅ ز: نجَى ٴيس ٝ فيٽشبة ؿن فيا ٍ. آه  .َىين ځ يو ٙنَ ىٍډن   َيه يَوهبين بنيډ يٙي  ٕا

ِاٍ ،دٔ اُ آن َان قيٕبڃ ډٖ.ه ٝن ٍر   يينهنب  يٙپٖز ه اهي ه ٍى و ىاوٍٙي٦بن ځب   آن .ٽني يډ يثَ ػهبن كپ 

َانن  فين هچٸ ه اهي ٙني. ثن  ا   ييػي ينيو ُډ ييػي يإٓ بن ،اُ آن. دٔ َىيځ يډ ىٍ اٝن٦قف   ،قيډٖن  ينن يُډ يكپ 

ِاٍ »  (.521، ٛڇ1986)ٙ ٍسِ،  نييځ  يډ «ه
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ِاٍ  و دب ثبوٍ ز ٽ  اُ ٥َ يه ىي يا ي ي٭ٺ ن،يسبٍ بنيث  ه يبٵنز  ٍا   يليډٖن  برين ثن  اڅه  ٛحٙـب ٤ٔىبؿف١  ٸيٕا

بٓ سٶٖيَ ډٖيليز ٝهي نيٖشي اُ ٽشبة ډٺيٓ، . (343ٛ، ة1383هقڃ، ) ِاٍ  ثنب نجنَى آٍډڂنيون ډ   ثَ ٕا  بنين ه

ِاٍ ، ٝچق ث 3-1: 20)ډپبٙٶ   ٙ ى يآٱبُ ډ ٦بنيو ٙ قيډٖ َاٍ ه اهني ٙني    فيُډ ي٥ ٍ ٽبډڄ ثَ ٍو (. ىٍ ٥ ڃ ه ثَٹ

ِاٍة ډچپ ر ډٖ فيٽ  ىٍ ا يو هَ ٽٖ نز   قيه ش  ثبٙي، ه ٙنلبڃ ٕا ىٍ  َاين (؛ 6ُ: 20و 13: 14)ډپبٙنٶ ،   ك٢ ٍ ىٙا

ٍان ِاډ ٥ ٍ ٽبډڄ ىٍ س بڇ نٺب٣ ػهبن ډلٺٸ ه اهي ٙي ٭ياڅز و ٝچق ث  ،آن ىو نٮ 10: 85؛ 7: 72 َين )ډ ؛ 7-6: 9 بي؛ ٙا

ِاٍ ، 1-12ٙ: 11 ُاى ډ ٘ياُ ُنيان ه  ٦بني(. دٔ اُ س بڇ ٙين ه َا    ٙن ى  يىٍ ػهنڈ آ ٍا ثن ٍان  َاٍ و ٕنش پب ن  يو ٙا

َاډ نينجَى، ٵَػبڇ سبٍ فيىنجبڃ ا و ث  ٙ ى ينجَى آٱبُ ډ (. ٕذ8ٔ-7: 20)ډپبٙٶ   يٽن ينجَى آډبى  ډ  قيو ډٖن  ٍٕني  يٵ

ٍان ډډيبن  يث  ىاوٍ َاٍ و ٕش پب نپ ٵيچي،    (15-8: 20)ډپبٙٶ   دَىاُى يٙا ، ڇ2002)ٍ.ٻ: ٽشبة ډٺيِٓ دْوهٚنيِ ٕا

 .(316، ٛاڅٴ1383هقڃ، ؛ 1745-1743و  1319ٛ

 بنين ډ ڇ2000و  1000هنبي   ثن  ٕنبڃ  ٙنين   ټين هنڂنبڇ نِى  ،قيث  ٩ه ٍ و ثبُځٚنز ډٖن   يياډ ؼبنيو ه ٙ ٍ

ش  2000اوع ځَٵز. اٽن ن ٽ  آنبن ٕبڃ  بنيليډٖ ٌٙا ز بډي ين قياني و ډٖ ٍا دٚز َٕ ځ ِاٍډ   يػ ٮن  ،ٕا  فيثن  ىوهن

 اني. ىڃ ثٖش  ڇ2030كيوى ٕبڃ  يٮني ،اُ ٹجَ يٕبڃ ډٞچ ة ٙين و ثَهبٕشف و

 جْبى ّبٕ ض٘طبًٖ ثَدى س٘طرٓ قذرتپل٘ذٕ ٍ تحت . 4-1

ِاٍ  بنيليډٖ شنبى ث  ٽشبة ىان ه َا ثب ٕا ػهنبن   ي،ين ىٍ ٭هي ػي ٛحٙب٤ ١ٔىبؿفو  (49-1: 2)ىانيبڃ،  ٸيىٍ ٭هي ٭ش بڃيځ

ز. ٹيٍر ي٦بنيٙ يَوهبيٕچ٦  ن َيٽ  ُ ىانني يډ يييدچ يٍا ػب اډنب   ؛ىاٍنني  پنبن يثنب ن  يٍٵشنبٍ ثني   ي٦بنيٙ يهب ٕا

َانؼبڇ ثب ثبُځٚز ډٖ ِإٍنبڅ      ثنب ٙنپڄ  و  ٙن ني  يډ َوُيد كبٽڈ ٙي٦بنيثب ٙ ٍٗ ثَ  پبنين ق،يٕ ځينَي ٕنچ٦نز ه

َاځيَ ه اهي ٙي ،قيډٖ ِا٫   (.10-1: 20)ډپبٙٶ   ٝچق ىٍ ُډيف ٵ  ډينبن  ىٍ انييٚ  ډٖيليز ٝهي نيٖشي، ٕنشيِ و نن

َ، 237، ٛڇ2000ٙ ى )هبٍىينڀ،  ډي ډلٖ ة «سبٍين كش ي اڅڂ ي» ٭ن ان ث  ٙي٦بن و هيا شبين  .(118، ٛڇ2015؛ ٕا

پ ٵيچياُ نڂب   ٍان ٽن ني ٕا بٍر ىٍهچٺز ، ىو ز ٕا ٍان ډچپ ر ډٖيق، ػهبنيبن ثنب   ٵٖبى، ځنب  و ث٦بڅز ٕا و ىٍ ىو

ُنيان هيا بٍر ٍهبيي ډي ،٩ه ٍ ٵَ نٮ 17: 3 ٘يياي)د ينٙ  يډ ٍٕشڂبٍيبثني و  ُا آن ٕا  ؛21-19: 8 بنين ؛ ٍوډ8-6: 11 بي؛ ٙا

پ ٵيچي،  ٍا ٝلن فيُډٙي٦بن (. 1743، ٛڇ2002ٍ.ٻ: ٽشبة ډٺيِٓ دْوهٚيِ ٕا هن ى   َينبدٌ يهٖشڂ زيٵٮبڅ  و ه ا 

زٕ  تين ٵَ ( و1: 3 ٘يياين )د ث  ىٍون ډبٍ ثب وٍوىثَٚ،  ن٘يدٔ اُ آٵَاو (. 8: 5؛ اوڃ د٦َٓ 2: 2 بني)اٵٖٖ بهش  ٕا

ز ٍوىو ِياو و ن نٖڄك ا، ثب٭ض ٕٺ ٣ آىڇ و   ٦بنيٙن دنٔ اُ اينف،    (.14-12: 5 بنين )ٍوډ ځنب  ث  ػهبن ثَٚ ٙي  ٕا

ٍا ىٍ ډٺبثڄ يػنڀ ٥ الن َايهياوني  ي ٽ ٽبٍ ه ي٘  ه ـنبن اىاډن  ىاٍى.   و ايف نجَى ٽَىآٱبُ انؼبڇ ىاى،  زيثَٚ ث

( 4: 4 بنين )ىوڇ ٹَنش ايف ػهبن يو هيا (8: 13ډپبٙٶ  ؛ 11: 16، 30: 14  كنبي) يٽن ن ىنيبين٪بڇ  ٔياو كبٽڈ و ٍئ

ز نز.  بٵشن  يٕنبُډبن    آڅن ى  و څٌر ځنب  ي٥چج ػب  ،يىه اهاٝ ڃ ٹيٍر، كَٛ و ٥ ٬، ه   يٽ  ثَ دبىنيبيي  ؛ٕا  او ٕا

 ين٪نَ هياونني، ثنَ ٍو    َين اُ ىي هبٕنز. او ُ  ي ن يځَو  ٭٪ ټي( َٕوٍ 2: 2 بني)اٵٖٖ« ٹيٍر ه ا ٔيٍئ»٭ن ان  ث 
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زٝبكت ٹيٍر ډَٿ ٙي ف،يُډ َان   ٕا ِاٍ، ٙني٦بن ثن  ډنير    قيثبُځٚز ډٖثب  ،وػ ى ايف(. ثب 14: 2 بني)٭ج ٕنبڃ  ه

َا آنه اهي ٙي و دٔ اُ  ُنؼيَىٍ ( 2: 20)ډپبٙٶ   ُاى  يډير ٽ  يث ٍيبٕنز و  ( و 8-7، 3: 20)ډپبٙنٶ   ٙن ى   ډيآ

ٍا پَيبني  َا ٵَډبنيهي ٚڅ   بؿن يىٍ ىٍ و هن ٍى  ډيٙپٖز  نجَى فيىٍ ا اډب ؛ځَٵزه اهي ث  ٭هي  ډچپ ر  يَٕنڂ ن يث

پ ٵيچي،  ٕ ُى يآس٘ ډ   انين و ى ٦بنيٙن هياوني ىٍ ډچپن ر ډٖنيق،    .(1744، ٛڇ2002)ٽشبة ډٺيِٓ دْوهٚيِ ٕا

ٍا ډٺه ٍ و ډٲچن ة ه اهني ٕنبهز    ٵٖنبى و   سنب ػهنبن اُ   (20: 16 بن،ين ٍوډ؛ 20: 11و  18-10: 10)څ ٹنب،   )َٙوٍهب( 

َاه ٍاډ٘ ٙ ى. (3-2: 20)ډپبٙٶ ،  نؼبر دييا ٽني يځ   و ٱَٷ ىٍ ٝچق و آ

بٕبً ث  ىو ىٕش  ډ ١ ٫ سٺٖ ي،ا ډپبٙٶ  يهب هب و نڂَٗ س بڇ ن ٙش  َ  يپي: ٙ ني يډ ڈيٕا نز   ييهنب  ياٵٚنبځ ٕا

َاٍر فيا نپ يو ا« ػهبن فيا» يِٖشيىٍثبٍة ؿ ز. ىن٦بني)ٕچ٦نز ٙ ػهبن سلز كپ ډز ٙ  بنين نجنَى ډ  يانيډ بي( ٕا

ز و ثَ اطَ ث َيه يَوهبين ُاٍ و ٍنغ ډن  َيه يَوهبيَٙ، ن يَوهبين يِ٭ياڅش يو َٙ ٕا  ييهنب  ډپبٙنٶ  ىيڂنَي  . ننني يث يآ

ز  ٍان بنيىٍ دب نپ يو ا «ني يػهبن آ» زيٶيىٍثبٍة ٽٕا َاٍر ، ٩چنڈ و  اوٕنچ٦نز   و سلٺٸډياهچ  هيا ثب  ،ىو َا  ٙن  يثن

ىٍ ٽ نبڃ ٕنٮبىر    پ يٹ ڇ ن ،. ىٍ كٺيٺزآٙپبٍ ه اهي ٙي ييډبنني ه ٍٙ ،يپ ٽبٍي٭ياڅز و ن وٍوى  ډياُ ثيف  ٚ يه 

ٌاة ىٍىننب    ٽنني يډ يُنيځ ، 1386هينچنِ،  ؛ 257-256، 2ٛ، عڇ2007)ٵقٙنَ،   ٙن ني  يٻ ډن و ٹ ڇ َٙوٍ ىؿنبٍ ٭ن

بٍ  في. ثي(474و  65-64، 1381ٛوي ٍ، ؛ 598ٛ ِاٍ ٕنبڃ  »ثن    ٛحٙـب ٤ٔىبؿـف١   يهب ٕجت، ٙا ، (10-1: 20) «هن

َ   ٦بن،يهياونني ثنَ ٙن    يينهنب  يَوُين انش٪بٍ ثبٙني ٽ  د فيىٍ ا يا ډ ػت ٙي سب ٭ي  ِاٍ    يدنٔ اُ ٕنذ  يا ٙنين هن

َاډ  (.927، 2006ٛ)ىانيڂَ،  ٍٕي يٵ

 هس٘حاعتقبد ثِ ثبزگطت  بٗ (Messianism) ٖٗحبگرا٘هس. 5-1

ډبن ىٍ ډٖ ي٥ ٍٽچ ث  َاِڅ ز ٽ  ٭ يا ىوٍ  زيليآه ؛ ډقٽني،  7-5: 30)اٍډينب،   ڈيو ٍوُ ٭٪ن  ځَىى يثَډ قيډٖ يٖيٕا

ډبن ىٍ ٭هي ػي يهب . آنـ  اُ نٚبن ٙ ى ډيآٱبُ  (20: 2؛ ا٭ بڃ ٍٕ الن، 5: 4 َاِڅ  ٸين ٭هي ٭ش يهب آډي ، اُ ٽشبة ييآه

ز. ىٍ ٭هي ٭ش َٵش يدٌ َطا ٍا ٍٽ   ٍٵز يانش٪بٍ ډ لب،ياُ دبىٙب  ډچٺّت ث  ډٖ ،ٸيٕا ٍا ىٍ   ٽف ٚ ي٩چڈ  و ٭ياڅز و ٝنچق 

َا يػبډٮ  ػبٍ ٍا ډٲچ ة  هيډز ٽَى  و اډز بنيه ىيٍا ٽ  ث   ٽ ٍٗ بنيه ىي ،ډظبڃ يٽني. ث  قيثن ى، ډبٙن   ٕبهش هب 

ٮ َايُ يني؛ينبډ يډ ز ي ينبډ ه  ي قِيډٖ ٽ ٍٗ ب،يىٍ ٽشبة ٙا ٮ ٙي  ٕا ىٍ  ،يىٍثبٍة ډٖنق ٙنين و   . اڅجش (1: 45 ب،ي)ٙا

ز. بډي ين بنيث  ډ يػب ٕون ؾيه  ٕا

ة ٭جَ ن  «لبيډٖ» ز «قيډبٙ»آن  يٽ  وّا ٓ   ډٖق» يډٮنب ث  يىٍ ُثبن ٭جَ ن  ٕا نز و  « ٙي  ثب ٍوٱنف ډٺنيّ ٕا

َا ٙ ى يا٥قٷ ډ ه ىي يىٍ ا٦ٝقف ث  دبىٙبهبن إٓ بن  يډنبڅ  و ٍوٱنف  فيسنيه  ينج ىٕز ث  ،ثَ سوز نٖٚشف يٽ  ث

َاٽننيځ    يَانيدٔ اُ و غيسيٍ (. ث 352، 1350ٛ؛ ٽهف، 1: 10 ڄي)اوڃ ٕ  ئ ٙيني يډ اُ  بنين ه ىي يٙنهَ ٹنيٓ و د

َائ ٍا بنيډ يا٭شٺبى ڄ،يٕا َائ  يه اهني آډني ٽن  دبىٙنبه     نني  يىٍ آ يدبىٙبه نپ يثَ ا يٙي، ډجن غيآنبن  ن  بين ٍا اك ڄيٕا

ٍا ث  ٭َٞ ىٍهٚبن ىاووى و ٕچٽني  ډي  «لبيډٖن »ٍا  نني  يآ دبىٙنب ِ  فين و ا ځَىاني يثَډ  بنيو اٹشياٍ و ٙپ   ٹ ڇ هيا 



90                              ،َ1399ػْٛ، تبثؼتبٖ  ؿٕبس٤ٜبصدٞٓ،  ػب 

ډنبن ډٮشٺني    يٖن يآنبن ث  ٩ه ٍ ىوثبٍة ٭ ت،يسَس في. ثيبٵزيٍا   زيليث  ډٖ ه ىي فيٕنز اُ ى في. اينيينبډ َاِڅ ىٍ آه

ٍا   (.469، 9ٛ، عڇ1986)ٍينؼَن،  ينيينبډ «لبيډٖ»ٙيني و او 

 ي و ډ ٍى اسٶبٷ ه   ډشإڅهنبن بسيډهڈ اڅه يهب اُ آډ ُ  يپي (Second Coming; Parousia) «قيډٖ ثبُځٚز»

ز يليډٖ ز و ؿني ٞيياُ ٕ ٘يآډ ُ ، ىٍ ٽشبة ډٺيٓ ث فيا .ٕا  فين ثن  ا  ڄين ثبة ٽبډنڄ اُ انبػ  فيثبٍ ًٽَ ٙي  ٕا

ىٍ  ييهنب  (. ٍٕنبڅ  38-34: 21؛ څ ٹنب،  37-26: 13 ؛ ډَٹٔ،46-31: 25و  51-29: 24 ،ي)ډش ډ ١ ٫ اهشٞبٛ ىاٍى

اث اة هن ى سنهنب ثن       ىٍ ه  ،ٛحٙب٤ ١ٔىبؿفٽشبة  ِيو ن بن،يپيبڅ ناوڃ و ىوڇ د ٔڅ ث  سٖ  ٽشبة ډٺيٓ، ډبنني ٍٕبڅ

بٓ ا243، 1388ٛنيب،  ٻ: ٝبىٷ.)ٍ اني  آډ ُ  دَىاهش  فيه  فييو سج َيسٶٖ ىوثبٍ  ثنب ػنقڃ    قيآډ ُ ، ډٖ في(. ثَ ٕا

ډبن ډ و ٙپ   ث  َاِڅ ٕنٮبىر   ثَ ثب٥ڄ و َّٙ، ثَنبډ  نؼبر، ٝچق و ٦َ يو دٔ اُ ٱچج  و ٕ ييآ يډنِڅ  دَٖ ىاووى، ىٍ آه

َاٍ ه اهي ٽَى بنٍا ىٍ ػه  يثنَ اډشن   يو اډش ثنيى ياُ ػهبن ٍهز ثَډ يِيٍ ٽ  دٔ اُ آن، ػنڀ و ه ن يا ځ ن  ث  ؛ثَٹ

نٮ  يينو اهي ٽٚ َيٙ ٚ ِاډ32: 1؛ څ ٹنب  46-31: 25و  31-30: 24 ي؛ ډشن 4:2 ب،ي)ٙا ؛ ىوڇ 37-20و  4-3: 89 َين ؛ ډ

نز ٽن  ثن      َيهڈ سٮج «يٍوُ ىاوٍ» بي «ياونيٍوُ ه»ث   ،قياُ ُډبن ثبُځٚز ډٖ ي(. ځبه9-7: 1 بنيپيسٖبڅ ن ٙي  ٕا

َاٍ فيث يىاوٍ يٮني ،ىٍ ُډبن ثبُځٚز قيٽبٍٽَى ډٖ َاٍ و ٙا بٍ  ىاٍى ،اث  (.5: 4 بنيٹَنش اوڃ ؛46-31: 25ډشي ) ٙا

 (dispensationalism) گراٖٗر٘تذث. 6-1

 (Dispensation)« هياونني  ياُڅن  َيسيث بي َيسٺي»ث    بنيا ٖز،ي نيٝه بنيليډٖ ييډجنب يثبوٍهب فيسَ اُ ډهڈ يپي

بٓ آن ز ٽ  ثَ ٕا َاكڄ و ىوٍ  يثَٚ نيهياوني سبٍ ،ٕا ٜ  يُډبن يهب ٍا ث  ډ  ڈيسٺٖن  )هٶنز ىوٍ (  ډليوى و ډٚنو

ز. آنـ  ث َا ِياُ هَ ؿ ٘يٽَى  ٕا َا َيثاسي ايفاُ  يثَىاٍ ىاٍى، ا٥ب٭ز و ٵَډبن زياه  آنبن يث ز ٽ  ث ډٺنيٍ   ٚبنيٕا

ز. ٵَډبن ٗ    يكش ،اډ ٍ فيا ىٍ يثَىاٍ ٙي  ٕا نز   ډهنڈ  ِين ن قيډٖن  يبيو وٝنب  هنب  اُ ا٥ب٭نز انٖنبن اُ ٕنٶبٍ  سنَ ٕا

 .(55-54ٛ ة،1384ٕڄ،  هبڃ)

بٓ سٶٖيَ  پ ٵيچيثَ ٕا نپ ٵيچي،    اُ ٽشبة ډٺيٓ ٕا ٙن٘  (، 1743، ٛڇ2002)ٍ.ٻ: ٽشبة ډٺيِٓ دْوهٚنيِ ٕا

وػنيان  »(؛ 17-16: 2؛ 28: 1 ٘يياي)د آىڇهج ٣  دي٘ اُاُ ُډبن آٵَين٘ سب  ،«يځنبه يث» :ني اُا نوٖز ٭جبٍر َيسيث

سنب    ٥ ٵنبن نن ف  اُ ؛ «كپ ډز انٖنبن »(؛ 23و  7 :3 ٘ييايد) ن ف ؛ اُ ٕٺ ٣ انٖبن سب ٕيڄ و ٥ ٵبن«يب ه ىآځبهي

َاهيڈ َاهيڈ ؛«٭هي يب و٭ي »(؛ 20-15: 8 ٘يياي)د ُډبن ك٢َر اث ىٍ « ٙنَيٮز »سب ُډبن ا٭٦نبي    اُ ُډبن ك٢َر اث

َاي ٕينب َاي ٕينب سب ډٞنچ ة ٙنين ډٖنيق   ؛ «ٮزيَٙ»(؛ 1: 12 ٘يياي)د ٝل  ٖنب يٽچ»و (؛ 8-1: 19)هنَوع   اُ ٝل

 (.1: 2ا٭ بڃ ٍٕ الن ؛ 17: 1 ي كنب:) هب اُ ُډبن ډَٿ ډٖيق سب ىاوٍي؛ «(اڅهي ٠ي)ٵ

نز ٽن  ىٍ واٹن٬ ُننيځ     «ډٖنيق  ډچپن ر »، ه بن ىٍ نڂب  آنبن هٶشڈ َيسيث ٍا ثنَ ٍو   انٖنبن  يٕا ىٍ  فيُډن  يهنب 

ډبن ډٚوٜ ډ َاِڅ زو. ثب ىاٽني يآه ؛ اوڃ 33-31: 1؛ څ ٹنب  8: 12 بي؛ ُٽ17َ-8: 7 ڄي)ىوڇ ٕ  ئ وى ٭هي ثٖش  ٙي  ٕا

َا ق،يډٖ هياونيٕ يٮنيسَ ىاوى،  دَٖ ثٍِٿ ٽ  (24: 15 بنيٹَنش ِاٍ يث ٭نن ان دبىٙنب  دبىٙنبهبن و دَوٍىځنبٍ      ٕبڃ ثن  ه



  91 دنب  و... كٖف ىيف/  «ثشسػ٣ ٚ ٘مذ صّح جٟب٣ِ٘ آخشاِضٔبٖ دس ٔؼ٥ح٥ت ص٥٘ٛ٥ٟؼت٣»ٔمبِٝ پظٚٞـ٣ 

٘  ډٺيٕبن ٦نز،و ىٍ آن ٕچ ٽني، يكپ ډز ډ فيهب ثَ ُډ اٍثبة ٍان  هن ي َا  ډن      ٍا اُ س نبڇ ىو  ٽنني  يهنب ثنب هن ى ه ن

 (.4،6: 20؛ 19:16؛ 4-3: 15؛ 18-15: 11؛ 10-9: 5؛ 21: 3)ډپبٙٶ  

پ ٵيچياُ نڂب    ٕوف ثن  ډينبن آډني    ٍا ٽ  ىٍ ٽشبة ډٺيٓ اُ آنهب  يډوشچٶ «هبي ىوٍ » ق،يډچپ ر ډٖ ٭َٞ ٕا

ز،  ٍا سإٕ قيٽ  ډٖ يهنڂبډ ،ىٍ ىوٍة اوڃ: ىنجبڃ ىاٍى ث ٕا ٍان ،ٽني يډ ٔيډچپ ر ه ى  ٩چڈ و ٕشڈ و ٙن ٍٗ ثن     ىو

ٮ ٍٕي يډ بنيدب هنيا هبس ن     يد ٙن  و ؿٚنڈ  ييجبيىاىن و ٙنپ  ي، ُډبن ٙهبىر و ځن اه ڇىوىٍ ىوٍة (. 4-3: 11 بي)ٙا

: 20؛ ډپبٙنٶ  31-30: 17؛ ا٭ نبڃ ٍٕن الن   46-31: 25 ي)ډش ٙ ى يډآٱبُ ثَ ډَىڇ  قيو كپڈ و ٹ٢بور ډٖ بثيي يډ

ٍان، ىٍ ىوٍة ٕ ڇ(. 7-15 َاكز و دبىٗا ډنشه ،ٕوز ٽبٍ ٽَىن ىو ش ىٍ (. 7-6: 1 بنيپي)ىوڇ سٖنبڅ ن  ٙن ى  يډ يث  ٕا

ٍان، ڇؿهبٍىوٍة  ٍان، ڈدننؼ ىٍ ىوٍة (. 18-17: 8 بنين )ٍوډ ٙن ى  يډن  يڃ ډنشهث  ػق جزيٍنغ و ډٞ ىو  ي،ٽن ٍىڅ  ىو

بٍر(   يو سنج يىڅ ٕوز : 11 بنين ؛ ٍوډ29-25: 39 بڃين )كِٹ ٙن ى  يډ يډٌهت ډنشه َييث  ثبُځٚز و سٲ ،يه ىيبن)ٕا

شف آواُة آنهب و ث  ٹيٍر ٍٕبنين ډچپ ر إٓن بن  بنيهب، ث  اُ ډ اډز ڂَيى يهب ، ُډبنڈٙٚىٍ ىوٍة (. 25-27 هنب   ثَىٙا

نبٍر هچٺنز    ،هٶنشڈ ىٍ ىوٍة (. و 21-15: 19 ډپبٙٶ ؛ 35-34: 2 بڃي)ىان ٙ ى يډ يډنشه ىٍ  يثن  ٍٕنشڂبٍ   ،ُډنبن ٕا

ٮ17: 3 ٘يياي)د ٙ ى يډ ي٩ه ٍ ٵَُنيان هيا ډنشه ِاٍ ٕنبڃ، ٙن   بني(. ىٍ دب21-19: 8 بني؛ ٍوډ8-6: 11 بي؛ ٙا  ٦بنيه

ُاى ډ يډير ٽ سبه ث  ٥ن ٍ   سنب ثن    ٽٚني  يآسن٘ ډن    بؿيٍا ث  ىٍ ٦بنيٙ قيډٖ .ٽني يٍا آٱبُ ډ ييو ٙ ٍٗ نهب ٙ ى يآ

ٌاة ٙ ى ياثي ٍا ٙپٖز  ىٙ ف فيآهَ ؛٭ ٍا ث  ديٍ ٭١َن  ډن   ډي)ډَٿ(   بنين )اوڃ ٹَنش ٽنني  يىهي و ٕذٔ ډچپ ر 

 قي٭ٞنَ ډچپن ر ډٖن    ،ڂَيهب ىٍ ٽنبٍ ه يٽ  وػ ى آنن  ٙي  بنيډ ٍى ث هٶز ،اُ نڂب  ډٖيليز ٝهي نيٖشي .(24: 15

ډنبن ډن   ػبنجن   ه ن  و ٭ياڅز  ي٥ الن كيبرٍٵب ،  ي،ٝچق ػهبن يَيځ ٕجت ٙپڄ ن  ىهي يٍا ٙپڄ ډ َاِڅ  ٙن ى  يىٍ آه

پ ٵيچي،   .(1743 و 1319، 1239، ٛڇ2002)ٍ.ٻ: ٽشبة ډٺيِٓ دْوهٚيِ ٕا

 ٍ رسَالى درثبرٓ صلح ح٘هس حٗصر ن٘تعبل. 7-1

َار ٭هي ػييي ثيبنڂَ ايف نڂَٗ ه يٚڂي  ز ٽ  ثبي قيډٖثَهي اُ ٵٺ َاٍ ځنَىى  ٝنچق   يٕا هٚنڈ و هٚن نز   و  ثَٹن

َا ايٚبن ٙ ىسَٻ  ٍا ي انشٺبڇ  ډٖئچ؛ ُي نز و      َيٍٵشبٍ ٱ ټػ يي  ٥ن ٍ   ثن  ىيني ىانٖنش  و ثن  نپن ه٘ آن دَىاهشن  ٕا

ثنب ٙنَيَ   » ډٺبثچن  ٽنني:   يٍا ثب ثي يثي ييٽني ٽ  ٙوٜ هَځِ نجب و ډاډنبن ٕٶبٍٗ ډي  نيث  ك اٍَٝيق و ٍوٙف 

ٍا نيِ ث  ز س  ٥ذبنـ  ُني، ىيڂَي  ٍٕا و اځَ ٽٖي ه اهني ثنب    ؛ٕ ي او ثڂَىان ډٺبوډز ډپنيي؛ ثچپ  هَٽ  ث  ٍهٖبٍة 

ٌاٍ... ٍا نيِ ثيو واځ ٍا ثڂيَى، ٭جبي ه ى  َاىٍ  : »ييٵَډب يډايٚبن (. 43-38: 5 ي)ډش« س  ى٭ ا ٽني و ٹجبي س   هَ ٽ  ث  ثن

 .(23-21: 5 ي)ډش« ډٖش ػت كپڈ ثبٙي... َى،يهٚڈ ځ ٕجت يه ى ث

ٍان او ىٍ  فيني آ ٰين ثن  سجچ  ،قياُ ٹن ڃ و ٵٮنڄ ډٖن    ٙي  بنيىٍٻ ث فيثب ؿن ِين قيډٖ ٍٕ الن  قيډٖن  دنٔ اُ ىو

ٍوٙنني ډ ن ٭ينز    ثن   ِين ن د ٔڅ يهب ثَه ٍى ثب ىٙ نبن، ىٍ نبډ  ي. ىٍثبٍة ؿڂ نڂ(36: 10 ٍٕ الن ا٭ بڃ) دَىاهشني

ٍا سل ّنڄ ٍننغ و     قي، ډٖد٦َٓنڂب   اُ (.21-15: 12 بنيوډ)ٍ ٙ ى ياڅٺب ډ ييػ  و انشٺبڇهٚڈ، ػنڀ  ٍا  نؼنبر  سنهب 
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َاثَ ىٙ نبن ث  هب يٕوش َان (.23-21: 2)اوڃ د٦َٓ ٽني يډ يډٮَٵ ٚبنيثب ا يَيػنڀ و ىٍځ يػب ىٍ ث  ِين ن بنين ىٍ ٭ج

نز       ييبٍويډٖئچ  آډي  ٽ  ٕنّز ٍو فيا ٍا ثن ى  ٕا َان ثب ىٙ نبن، ٕننّز ٝنچق، ٝنجَ و ډنيا ىٍ (. 37-32: 10 بنين )٭ج

 ډٖنيليبن » ٽن   دَٕيي  ٙي َٝيق ٥ ٍ ث  ٽ  ځ  ثب ؿنييف انييٚ نيِ ډٖيليِ ٝهي نيٖز، هنڂبډيو ډٞبكج  و ځٶز

َاة ثب َاٍ اٍسجب٣ ؿڂ ن  ثبيي ډٖچ بنبن و ا٭ َاة ډٖنچ بن   ثبيي ډب ٽ  ٽَىني سإٽيي ٙ نيځبن ډٞبكج  س بڇ ،«ٽنني؟ ثَٹ  ا٭ن

َا ډب يه ىيبن ه بنني ٍا ش  ثبٙيڈ؛ ُي ِان و ډٺياٍ ډ پف يټ ث  ٍا ىٙ نبن بن ثبيي ىوٕز ىٙا نش   ىوٕز ډي  ثبٙنيڈ.  ىٙا

َاي ډب» :ٙ نيځبنِ نبٙنبٓ ځٶز يپي اُ آن ډٞبكج  َا  نيِ ډي ى٭ب آنهب ث نز ٽن       ٽنيڈ؛ ُي  هياونني  سٞن ٍ ډنف اينف ٕا

َاة ډٖچ بن نز   ځٶش  هَځِ ؿنيف ډ٦چجي ٭  ډي ػچٖبر ىٍ ،كبڃ ثبايف «.ىاٍى وٕزى يه ىيبن ه بنني ٍا ا٭  نٚني  ٕا

شبينَ،  َاة و ؛(129، ٛڇ2015)ٕا َاي ډٖچ بنبن ىٍ ث  ايف ىڅيڄ ٽ  ډٮشٺيني ا٭ ډبن، ث  ٵَػبڇ ډبػ َاِڅ  ٭نن ان  ٙنبٕي آه

َاي ډبنٮي ٙي٦بن، اٍس٘ َائيڄ  نني و يه ىينبن و ثنني   ا ػهبني سلٺٸ ٝچق ث ن ٘  هنيا،  ثَځِينية  ٹن ڇ  ٭نن ان  ثن   ٕا  نٺن

نذپشَِ،   ٽننني  ډي ه  اٍ ٍا ډٖيق ثبُځٚز ٍا ٽَى ،  ه پبٍي هياوني و ىٍ واٹ٬ ثب ٽنني ډي ايٶب ٍا اي ٕبُني  ، ڇ2009)ٕا

شبينَ، 91و 58ٛ  (.120، ٛڇ2015؛ ه  ، 60و 54ٛ، ڇ2013؛ ٕا

 . ٘مذ ٚ ثشسػ2٣

ٝهي نيٖشي، ن٪يَ ى٭ ر ډٖيق و ٍٕن الن ثن  ٝنچق و    ٙي  اُ ٝچق ػهبني ىٍ ىييځب  ډٖيليز  ثَهي اُ ډجبني ثيبن

ډبن و نٺ٘ ايٚنبن ىٍ سلٺنٸ ٝنچق ىٍ ػهنبن،      َاِڅ ٍان آه ٭يڇ هٚ نز و انشٺبڇ، و نيِ ا٭شٺبى ث  ثبُځٚز ډٖيق ىٍ ىو

ډن٪ن ٍ سإٕنئ ډچپن ر     ك٢نَر ډٖنيق، ثن     ةاٝچي ثبُځٚز ىوثنبٍ   ٍٕي ٵچٖٶ ن٪َ ډي ني. اڅجش  ث ا نل ي ٝليق ث 

َاي ايؼبى   .ٙ نيثٍَٕي  يهبي ىيڂَي ىاٍى ٽ  ىٍ ن ٙشبٍي ىيڂَ ثبي ثچپ  كپ ز ؛ٝچق ىٍ ػهبن نيٖزډٖشٺڄ ث

ْاى ثٚنَ اُ     »ٙ بٍ آيني،   س اني اُ ډجبني ٽشبة ډٺيٕي ٝچق ػهبني ث  يټ ډجنبي ىيڂَ ٽ  ډي َاىٍي نن َاثنَي و ثن ث

ز. انٖبن« ػهبر ډوشچٴ ( و 9: 3يٮٺن ة،   ؛27: 1)دينياي٘،   انني  ٝن ٍر هنيا هچنٸ ٙني      هب اُ ايف ػهز ٽ  ثن   ٕا

ٍا اُ يټ ه ن ه ـنيف اُ ايف ػهز ٽ  هيا انٖبن نز   يٮنني آىڇ  ،هب  وكنير ډنٚنإ     (،6و  5)دينياي٘،   ٕنبهش  ٕا

ز و ه   ثبيي ث  ىاٍني. ٽشبة ډٺيٓ اُ ايف ػهز ٽ  ديٍ ه   انٖبن آوٍني و نيِ ديٚن اي ه ن     يٕ ي او ٍو هب هيٕا

ٍان هڈ ډي َاى ٍا ث ز، ه   آىډيبن  َايف ه نيف وكنير ډنٚنإ     («. 10-8: 23)ډشني،   ىاني آنهب ډٖيق ٕا َاثنَي و  )ثننبث ث

َاىٍي س بڇ ثَٚ ډبن ثبٙي ډي (ث َاِڅ كبڃ آنپ  ډٖيليز ٝهي نيٖشي ث  ايف اٝنڄ   ؛س اني اُ ػ چ  ډجبني ٝچق ػهبني آه

ز و كشي ًٽَي اُ آن ث  ډيبن ن ي ٍا  هنبي   آنبن ډٮشٺيني ٽ  ډٖيق ٵٺ٤ ډچنز ډٺبثڄ، آوٍى. ىٍ  دبيجني نج ى  ٕا يهن ىي 

ٍان ډف» َاى َاى سٶنبور ٹبئنڄ ډني          ډي« ث ٙن ى: ينټ،    ه اني. ډٖيليز ٝهي نيٖنشي، ه ن ٍا  ډينبن ٕن  ىٕنش  ُا اٵن

ٍان ثيف ٭نَوع ډ  ؛«ځ ٕٶني» َاى اهڄ ٽچيٖب هٖشني ٽ  ىٍ ٥ ڃ ىو ډننبن و ثبُځٚنز ډٖنيق ثن  ُډنيف نؼنبر       اٽ  ډ

َاى ډچز ؛«ثِ»يبثني؛ ىو،  ډي ز؛ و ٕ ،  هبي نؼبر ٽ  ډ ٍانث»نيبٵش  ٕا نز. ىٍ نڂنب         ؛«َاى َائيڄ ٕا ن َاى ډنَىڇ ٕا ٽن  ډن

َائيڄ و ؿڂ نڂي ثَه ٍى ډچز نز و      ډٖيليز ٝهي نيٖشي، ډجنبي ٭ياڅز و ٝچق نهبيي، يه ىيبن و ٕا هنب ثنب آننبن ٕا



  93 دنب  و... كٖف ىيف/  «ثشسػ٣ ٚ ٘مذ صّح جٟب٣ِ٘ آخشاِضٔبٖ دس ٔؼ٥ح٥ت ص٥٘ٛ٥ٟؼت٣»ٔمبِٝ پظٚٞـ٣ 

ٍا ىٍ   هياوني ه  )ٍ.ٻ: ٽشنبة   ٽنني  ٹ٢بور و ىاوٍي ډي ،ٽنني يب ن  آيب ثب يه ىيبن ه ة ٍٵشبٍ ډيايف ُډين  ٽ  ډَىڇ 

پ ٵيچي، ډٺيِٓ دْ  (.353-351، 1386ٛ؛ ٕبيٍِ، 1349، ٛڇ2002وهٚيِ ٕا

پبالر ٭ٺچني و ٽشنبة ډٺيٕني    ٍاي ٙا نني، ٽن    ا ٕبيَ ډجبني ٝچق ػهبني ىٍ ىييځب  ډٖيليز ٝهي نيٖشي نيِ ىا

ز بٍ  ٽَى و آن اينپ  ثٖيبٍي اُ ثَىٙا پبڃ ٽچي ٙا ز ث  يټ ٙا نپ ٵيچي هب و سٶٖيَهبي  دي٘ اُ ثيبن آنهب الُڇ ٕا و  ٕا

َار ٽشبة ډٺيٓ و ث ىيڂَ  َان ډٖيليز ٝهي نيٖشي نبٕبُځبٍ ثب ىيڂَ ٵٺ ز و ځنبهي س بډنبً    ډشٶپ ويْ  ٭هي ػييي ٕا

َاي ډظبڃ ز. ث َار آن ٕا ٍا سٮ يڈ ډني  ،ىٍ س٢بى و سنبٹ٠ ثب ىيڂَ ٵٺ ٍا    ٭هي ػييي ډٶه ڇ ٹ ڇ هيا  ىهني و ثَځِينيځي 

ٍا ٹ ڇ ثَځِيية هنيا ډني   ؛ىاني ډَٚو٣ ث  اي بن ث  ډٖيق ډي ىانني و ډٮشٺني    كبڃ آنپ  ډٖيليز ٝهي نيٖز، يه ىيبن 

ز  پبڃ ىيڂَ ىٍ آيني ، آنبن ػبيڂِيف ٽچيٖب ىٍ ٍوي ُډيف ه اهني ٙي. ٽ  ٕا اينپ  ٭هي ػييي اُ سؼييي ثنبي ډٮجني  ٙا

ز ن يٕوني ث  ډيبن  ٍا ډچٲب ٽَى  ٕا كبڃ آنپ  سٶپنَ ډٖنيليز    ؛آوٍى و نيِ َٙيٮز ٹييڈ، ٍٕڈ سٺييڈ ٹَثبني و ٱيَ  

ز  َاٍ ٙ  ياينهب ډؼيىاً ثبيٽ  ٝهي نيٖشي ډٮشٺي ٕا بٕبً ايف سٶپَ، ث نثَٹ هنبي   ػبي آنپ  ٭هي ٹنييڈ و ديٚنڂ يي   ي. ٕا

ٍا ىٍ دَس  وكي ٭هي ػييي ٍا ىٍ دَس  ٭هي ٭شيٸ سٶٖيَ ډي ،آن  )ٍ.ٻ: ٕنبيٍِ،   ٽنني  يٮني ډٖيق سٶٖيَ ٽني، ٭هي ػييي 

هَؿني ٭هي ٭شيٸ اُ ن٪نَ ُډنبني    ىانبن ثٍِٿ ډٖيلي، و كبڃ آنپ  اُ نڂب  اڅهي ؛(487-484و  354-356، 1386ٛ

ًاسي ٭هي ػييي ثَ ٭هي ٭شيٸ سٺيڇ ىاٍى ز، اٍُٗ  ٓ  ثَ ٭شيٸ ٍو ىٍ ثبوٍ آنبن، ٭هي اُ ايف ؛ثَ ٭هي ػييي ډٺيڇ ٕا نب  ٕا

)ٍ.ٻ: آځ ٕنشيف،   اٍىني ډَػٮيشي ٭شيٸ ٭هي ػييي، ٭هي دٌيَٗ ٙ ى و ثيون ډي ډ٦بڅٮ  ػييي ٭هي ىٍ نڂَٗ ډ ػ ى

پبالر .(475ٛ ،1380 ؛ څيف، 918، 1391ٛ بٍ  ډي ىٍ اىاډ  ث  ٙا  ٙ ى. ٭ٺچي و ٽشبة ډٺيٕي ٙا

 ّبٕ اًج٘ب در کتبة هقذس ثررسٖ پ٘طگَٖٗ. 1-2

نز   زٖيډٖيليز ٝهي ن نز          ٽن   ډٮشٺي ٕا َاځينَ، الُڇ ٕا َاي سٖنَي٬ ىٍ ٩هن ٍ ډؼنيى ډٖنيق و وٹن ٫ ٝنچق ٵ ثن

َاي سنبٍين آيننية     ن  شيٸهبي انجيب ىٍ ٭هي ٭ ديٚڂ يي نز    ٽ  ىٍ واٹ٬ اهجبٍ يه   ىٍثبٍة نٺٚ  إٓن بني او ثن  ن  ُډنيف ٕا

َايني   ،ٽنن ن  سنب هٶنيهڈ ډنيقىي   ٍو هنيٳ اٝنچي آننبن اُ ٹنَن      ايف اُ ؛سلٺٸ هبٍػي دييا ٽني ٙنين   ٭ چني و اػ

نز « ٕنبُي ثبُځٚنز ډٖنيق    ُډينن  »٭نن ان دنَوّة    هبي ٭هييف ثن   ديٚڂ يي ٛ 1383)هنقڃ،   ٕا  ؛46-45اڅنٴ، 

 (.70، 1386ٕٛبيٍِ، 

نز، سٶٖنيَ ډٲنبيَ و     ديٚڂ ييډٖئچ  اڅجش  ثَ ه ى  ٍاي هيٙ  ٕا پبڅي واٍى نيٖز؛ اډب آنـ  ىا هب ىٍ ډش ن ىيني ٙا

 هبٕز. هب و ٥َف نبٕبځبٍ ډٖيليز ٝهي نيٖشي اُ ايف ديٚڂ يي

ز ٽ  ٵَډ ڃ َاى اوڃ ايف ٕا َا ثنب    هب نبىٍٕن  هب و ٥َف ثنيي ډٖيليز ٝهي نيٖشي اُ ايف ديٚڂ يي اي نز؛ ُين ز ٕا

ز. ٵَډ ڃ ،يٮني يه ىيبن ،ن٪َ و سٶٖيَ ٝبكجبن اٝچي ايف ډش ن هنب،   ثنيي ٕنشي يهن ى اُ اينف ديٚنڂ يي    ډشٶبور ٕا

ز  سَسيت ٭جبٍر ث  ثبُځٚنز  ؛ ىٕنز وي  ثنبي ډؼيى اوٍٙچيڈ و ډٮجي ثٍِٿ آن ث  ؛ثبُځٚز ډبٙيق ؛انش٪بٍ ؛اُ: سجٮييٕا

نشٺقڃ ٕيبٕني، ثننبي ډٮجني و ثبُځٚنز ثن  ٵچٖن٦يف ثبيني           ڃسٚپيڄ ىوڅز ډٖشٺڄ. ىٍ ايف ٵَډ ؛سجٮيييبن ثنيي، ٕا
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ٍان ډني  ٍو َٙيٮز يهن ىي اُ ىينف   ىٕز ه ى ډٖيق و دٔ اُ ٩ه ٍ او ٝ ٍر ځيَى. اُ ايف ث  ه اهني سنب ىٍ ه نبن     ىا

َاي ٍهبيي اُ ثيثوشي ډپبن سنب   يٽننن هنب   هيډز ىوڅز ،هب ٝجَ ٽَى  هب و ډٚٺز هبي سجٮيي ث  انش٪بٍ ډبٙيق ث بنني و ث

َائيڄ ىيڂَ ُيَ ىٕز هنيؾ ىوڅنز ثيڂبنن     ٍان او ډچز ٕا ، 1350ٽهنف،  ) اي نو اهني ثن ى   ډبٙيق ٩ه ٍ ٽني، ٽ  ىٍ ىو

ِار    (. اُ نڂب  آنبن، ثبُځٚز ث  ٵچ٦ٖيف، ث 46، 1374ٛډٖيَي،  ؛361-360و  352ٛ ٥ ٍ نبځهبني ىٍ ډينبن ډٮؼن

ثننيي   كبڃ آنپ  ٵَډن ڃ  ؛(373، 1385ٛادٖشبيف، ) هب اُ ٥َيٸ ىهبڅز ډٖشٺيڈ هياوني سلٺٸ ه اهي يبٵز و ٙڂٶشي

ز: سجٮيي يه ىيبن َاي    ډن٪ ٍ سنياٍٻ و ُډينن    )ث  ثبُځٚز اُ سجٮيي ؛ډٖيليز ٝهي نيٖشي ث  ايف ٝ ٍر ٕا ٕنبُي ثن

َ     ؛ثنبي ډٮجي ؛سٚپيڄ ىوڅز ؛ٹيوڇ و ثبُځٚز ډبٙيق( ډبن يب آٍډڂنيون ډينبن هينَ و ٙن َاِڅ ثبُځٚنز   ؛وٹ ٫ ػنڀ آه

ٍا نينِ س ػين  ٽَىنني      ثنيي، ىٍ واٹ٬ ٍوني ٙهَٻ   ٕبهشف ايف ٵَډ ڃډبٙيق. آنهب ثب ډ ػ )ٕنبيٍِ،   ٕنبُي ٝهي نيٖنڈ 

نشٺقڃ      ،ثننيي  (. ىٍ ايف ٵَډن ڃ 60-59و  46، 1374ٛډٖيَي، ؛ 462-463، 1386ٛ ثبُځٚنز ثن  ٵچٖن٦يف، ٕا

َاً ايف اوڅيف ثبٍ ىٍ  ٕيبٕي، ثنبي ډٮجي و ٱيَ  َايي ٙ ى. ٩به سنبٍين ډٖنيليز ثن ى ٽن      ثبيي ٹجڄ اُ ثبُځٚز ډٖيق اػ

َاي سلٺٸ ثبُځٚز يه ىيبن، ىٍٝيى ثَآډي ٽ  ثب ٥نَف و ډياهچن  هن ى ثن  آن      ثَٚ ث  ػبي سپي  ث  هيا و ىهبڅز او ث

 (.71، 1386ٛ)ٕبيٍِ،  ىٕز يبثي

َار ډَث ٣ ث  ديٚڂ يي ىٍثبٍة آيني  ىٍ ٭هييف، َٝٵبً ىٍ ډٺبڇ اِ ز ٽ  ٵٺ َاى ىوڇ ايف ٕا هجبٍ اُ سلٺٸ كن اىص و  اي

ٮيبٍه ډبني هٖشني. ٙا َاِڅ و ٱينَ ( و   14و  12) و ٱيَ (، ُٽَينب  39، 38)ثبة  و ٱيَ (، كِٹيبڃ 34، 24)ثبة  ياىهبي آه

(، اُ ينټ  24-5: 21؛ څ ٹنب  20-1: 13ډنَٹٔ   :؛ و نيِ ٍ.ٻ14-3: 24)ډشي  ثَ ٍوي ٽ   ُيش ن نيِ ك٢َر ٭يٖي

ډبن واٹ٬ ډني  ،يڈىهني، ٽ  ؿ  ثو اهيڈ و ؿ  نو اه )سپ يني( هجَ ډي اډ ٍ كش ي َاِڅ ٍو ډٖنيق و   اُ اينف  ؛ٙن ني  ىٍ آه

ٍا ى٭ ر ډي َان نٚ ني و ث  ٽَىني ٽ  هنڂبڇ ډ اػه  ثب ايف ٍٕ الن، ډَىڇ  ػبي ىهبڅنز ىٍ   ځ ن  ك اىص، دَيٚبن و نڂ

نز       َا نؼنبر ىٍ ٝنجَ ثنَ اينف اډن ٍ ٕا ٍا ديٚ  ه ى ٕبُني؛ ُي (. آننبن  14-3: 24)ډشني   سلٺٸ ك اىص و نجَىهب، ٝجَ 

ٍا ث  ىٕز ځيَى هبي ىڃ َانؼبڇ ډٖيق ثيبيي و ٕچ٦نز ٭بڅڈ  ٍا ٹ ي ٕبُني سب اينپ  ٕ (. 28-23: 15)اوڃ ٹَنشينبن   ه ى 

َاي سلٺٸ آن ك اىص اٹياڇ ٽنيني. كنبڃ آنپن      ځب  كپڈ سَٚيٮي ٝبىٍ ن ي انجيبي ځٌٙش  و نيِ ډٖيق هيؾ ٽنني، ٽ  ث

ٍا سپچينٴ       ډٖيليز ٝهي نيٖشي ثب هيٳ َٕ٭ز ثوٚيين ث  ٩ه ٍ ىوثبٍة ډٖنيق،  وٹن ٫ كن اىطي ډبننني آٍډڂنيون 

َاي ٝنچق، ثبيٖنشي ه ڂني ى٭نب ٽننيڈ و نينِ         ثبيي ث ٽ  اني و ډٮشٺيني  َٙ٭ي ٵَىي يب ځَوهي ىانٖش  ػبي سقٗ ثن

َا ايف ػنڀ، ثوٚي اُ ٥نَف ثپ ٙيڈ سب  ٍا ىٍ ٽبڇ ه ى ثپٚي؛ ُي نز    ايف نجَى ه   ىنيب  ٕنڄ،   )هنبڃ  هنبي إٓن بني ٕا

 (.71-50اڅٴ، 1384ٛ
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ز. اڅجش  ډپبٙٶ  ثن    پبالر ٭ٺچي ډهڈ ٕا ٍاي ٙا ز ٽ  ىا يپي اُ آن ډجبني، ډپبٙٶ  هبٛ و كٺيٺي هيا ىٍ ډٖيق ٕا

نز و   ِار ٕوف ځٶز، ډ اٵٸ ثب كپ ز اڅهي ٕا َاي٬ و ډٮؼ ايف ډٮنب ٽ  هياوني اُ ُډبن آىڇ سب ډٖيق، اُ ٥َيٸ انجيب، ٙ
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ٕبڃ ثب ايف ننبڇ   33و  ډٮنبي سؼّٖڈ ٽبډڄ هيا ىٍ انٖبني ه ـ ن ٭يٖي ب ډپبٙٶ  ث اډ ؛ثب ٭ٺڄ هڈ ىٍ س٢بى نيٖز

ٍاي هيٙ  ز.   ىٍ ٍوي ُډيف ُنيځي ٽَىن، اُ څلب٧ ٭ٺچي ىا نز     ، اُ اڅهيػبن هيټٕا ىانبن ډٖيلي، ثَ اينف ن٪نَ ٕا

ٍاي ىو ٥   بث ىنِ ٭يٖي، ث  ايف ډٮن« انٖبنن   هيا»ٽ  ٭ٺيية  جيٮنز انٖنبني و اڅهني    ٽ  ٭يٖي ىٍ ُننيځي انٖنبني، ىا

نز        نش  ٕا )هينټ،   ث ى  ثبٙي، ث  ٙپٖز انؼبډيي  و ىٍ ٥ ڃ سبٍين ډٖنيليز، هَځنِ ډٮننبي ٍوٙنف و ىٹيٺني نيٙا

ٽن  ٝنٶبر اڅهني و     بويْځي اڅهي ث ىن و انٖبن ث ىن ىٍ ٙوٜ واكي، ثن  اينف ډٮنن    ،ا٭شٺبى او (. ث 170، ٛڇ1973

ٍا ىٍ آنِ واكي ث  ٭يٖبي نبَٝيِ سبٍيوي نٖج ز ز ىهيي، ډشنبٹ٠ انٖبني   و اُ څلب٧ ٭ٺقنني ٹبثنڄ ػ ن٬ نيٖنز    ٕا

ٍا وي (. ثنييف ٕنجت،   58، 1993ٛ)هيټ،  ن٦ ٍة سؼٖني اڅهني   »آن  (. 35، ٛڇ1985)هينټ،   ٙن بٍ آوٍى  ثن  « ٕا

َايف اُ ن٪َ ٭ٺچي، هيا ث ىن، ډٖشچِڇ ٭يڇ سٲيَّ، نبډشنبهي ث ىن ىٍ ٽ بالر و ډنِّ  ثن ىن اُ ُډنبن و ډپنبن و آطنبٍ      ثنبث

ز و انٖبن ث ىن، ډٖشچِڇ ډٮچ ڃايف ىو  نشف و ٱينَ      ٕا ِا ىٙا شف، اػن ث ىن، ډشنبهي ث ىن، اكشيبع ث  ُډبن و ډپبن ىٙا

ز و ايف ىو ثب هڈ نبٕبُځبٍني َايف113-112، 1374ٛٵنبئي، ) ٕا َان اڅهني       ،(. ثنبث ډٖنيق، ثٚنَ و دينبډجَي اُ دينبډج

ډبن ث  ىاليڄ َاِڅ ز و ىٍ آه ز ٽ  ث  ٹيٍر اڅهي ُني  ٕا  ٽني. ٙي  ٩ه ٍ ډي نثيب  ٕا

ز. ىٍ ىييځب  آنهب َٕٙنز انٖنبن ىٍ اثشنيا دنبٻ ثن ى      پبڃ ىيڂَي ثَ ٭چز و ىڅيڄ ايف ډپبٙٶ  هبٛ واٍى ٕا  ؛ٙا

ًاسي)وڅي ځنب  آىڇ  ىٍ  يو ثنيثوش  يځَٵشنبٍ  ؼبىيهب اُ هياوني و ا انٖبن يٕجت ىوٍ، (نبدٌيَ ثَٚ اُ څ اُڇ سٶپيټ و ځنب  

ز بريك ىهبڅنز  ، ثچپن  ثن    هنب  ىٕنز انٖنبن   ث ن   ،يػبډٮ  انٖبن بيكبڃ  زيو١ٮ َييٍو سٲ فيااُ  ؛اػش ب٫ ثَٚ ٙي  ٕا

ز َيدٌ اډپبن قيډپبٙٶ  هيا ىٍ ٽبڅجي ډٖو  ياڅه يَوين ڈيډٖشٺ نز و هنيؾ     ؛ٕا ًاسي نبىٍٕنز ٕا اډب ايف اى٭بي ځنب  

ٍا ن ي َا ٭ٺڄ ٕچي ي آن   :دٌيَى؛ ُي

َااوالً ايف ٭ٺيي  ثب ٭ياڅز هياوني ٕبُځبٍي نياٍى؛  ُاىان  ٽ  انييٚن  ځننب  ډن ٍوطي، كشني     ؿ ٍا هنڈ ىٍ ؿٚنڈ   نن 

ز ٽ ىٽي ٽ  اٽن ن ډش څي ډي ځنبهپبٍ و ډنٶ ٍ ډي ،هياوني بٕبً نبډٮٺ ڃ ٕا ٍان ٕنبڃ      ٙ ى، ثن   ٽني. ٕا ِا ػنَڇ اينپن  هن

ٍا ډَسپت ٙي  ز ٹجڄ ػيّ او آىڇ ځنبهي  ٍا انؼبڇ ىاى ثچپ  آىڇ ن  ن  ؛، ثب ځنب  واٍى ايف ػهبن ٙ ىٕا نز    اي اُ ځنب   ٕا

َان اُ او سٺچيي ٽَى نز  ني. ځنب  آىڇ ٵٺ٤ ث  ٙوٜ او إٓيت ٍٕبني  ا  و ىيڂ و هَځنِ نٖنڄ انٖنبني ىٍ آن ٙنَيټ     ٕا

شيي، ) نيٖز  (.181، 1377ٛ؛ اُ.ځَييي، 357-356، 1380ٕٛا

َا ايٚبن هيؾ ىٍ ٭هي ػييي ثَن ي هبي ك٢َر ٭يٖي طبنيبً ؿنيف سٶٖيَي اُ آډ ُ  ػب ثن  ؿننيف ثنبوٍي     آيي؛ ُي

ُاى  ډيٽ بٍ    ه٦بي آىڇ ٕجت وٍوى ځنب  ث  ػهبن ٙي  ثبٙي و هَ انٖبني ځنبهپبٍ  ٔ اي نپنَى  و ٵٺن٤    ٙ ى، ٙا  دن څ

ز  (.438، 1346ٛ؛ ٙبڅ ، 94، 2ٛ، عڇ1888االډيَٽبني،  انٔ) ث  ؿنيف ثبوٍي ډٮشٺي ٕا

نشف انٖنبن، ثنٍِٿ    ًاسي ىٙا ٍا ثن  ٙوٞنيز و    سنَيف ١نَث    طبڅظبً ؿنيف سٮچي ي اُ ٕ ي ډٖيليز، ډجني ثَ ځنب  

ز ٽ  انٖبن ىٍ اٍسپبة ځنبهي ٽن  هنيؾ   ٽني. آيب ٭ٺڄ كيظيز انٖبني واٍى ډي نش      دٖني ٕا  ځ نن  اهشينبٍي اُ هن ى نيٙا

ز ًاسي ث ىن انٖبن، ثب٭ض ٙني ٽن  انٖنبنِ ٭ٞنَ ٍوٙننڂَي      ٕا ، سلٺيَ ٙ ى؟ ه يف نڂب  سلٺيَآډيِ و آڅ ى  ث  ځنب  

َاي او كَډز ٹبئڄ نيٖز. اُ هن ٍى  ثن  ٥نَى و انپنبٍ      ٍو او نيِ ىٍ ډٺبثڄ ىيف ډبنني ډنبٍ ُهنڈ   ايف اكٖبٓ ٽني ىيف ث
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ز ػبيڂب  اُ ىٕز ډي ،ُ٭ڈ ه ى هبي ىيني دَىاهز و ث  آډ ُ  ٍا ث  ه ٕا سنَيف ديبډنيهبي    اُ ډهڈ .ىٕز آوٍى ٍٵش  ه ى 

َا٥ي (Humanism)ډياٍي  ايف آډ ُ ، ديياي٘ ډپشت انٖبن ز. اٵ اي،  ٥ي ثيبنين   ڇ1933هبي ايف ډپشت ىٍ ٕبڃ  ٕا

ٍا انپبٍ ٽَى َا٥جيٮي )وػ ى هيا و آهَر و ٱيَ (  ٍا ػنبيڂِيف آن       نيس بڇ اډ ٍ ٵ نشٮياىهبي او  و اي نبن ثن  انٖنبن و ٕا

 (.74، 1368ٛه ٍىٍِن، )ني ن  ى
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ِاٍ  ،ٱيَ و  هبي دَوسٖشبني ٥چت ، اٝقفهب يڅ سَن٪يَ  ،هبي ډٖيلي ثيٚشَ ځَو  َا ٍا ځَايي ه  :نذٌيَٵشني؛ ُي
ِاٍ اوالً  ز (10-1: 20) اُ ډپبٙٶ  اڅچٶ٪ي سلزډشپي ثَ سٶٖيَ  ىٍ ايف ىييځب ، ډٶه ڇ ه كنبڃ آنپن  يپني اُ     ؛ٕا

و ٱيَ ، ن بىيف ثن ىن ُثنبن و ٕنجټ     ٔىبؿف١ ٤ٛحٙبو  وتبة دا٥٘بَاي، ن٪يَ  هبي س بڇ ٽشت ډپبٙٶ  ثبٍُسَيف ويْځي
َاي  َاٍ و نيِ كٺبيٸنڂبٍٗ آنهبٕز. ن يٖنيځبن ډپبٙٶ  ث ٍايي، اُ اډ ٍ ډبى ثيبن ٕا ي و ډچ  ٓ ن٪ينَ  نبډچ  ٓ و ډبو

بډي شٶبى  ډي 1000و  666، 70، 7ٕشبٍځبن، يب ا٭ياى و اٍٹبڇ ډجهڈ ډبنني  ٍوىهب، كي انبر، ٕا و ثنب  ٭ نياً  ٽننني. آننبن    ٕا
شٶبى  ډي اُ ُثبن ن بىيف و ٙي ة ٍډِي و ٭يىي ،هيٳ َاٍ ايف ٽشبة آځبهي دييا نپننني  ىٙ نبنسب  ٽَىني ٕا و آن  اُ ٕا

َاي آننبن ثن     ٍا ثن َار اكش بڅي و ٵٚبٍهبي ٕيبٕي  َا ٵبٗ ٙين آنبن، ه٦ نز   ٍا نٶه ني؛ ُي ، 1379واڅشنَ،  ) ىنجنبڃ ىٙا
 (.412، 2ٛ، عڇ1989ىڅپَِ، ؛ 355-353، 1392ٛ؛ ٭ِيِ، 76، 1381ٛ؛ وي ٍ، 43و 21ٛ

َايف ِاٍ  ٽچ اسوبً  ،ثنبث ز 20 ، ثبةپبٙٶ ٙ٘ ثبٍ ىٍ ډٽ  ) ه اڅچٶ٪ني، ىٍ واٹن٬ نبىيني      ٥ن ٍ سلنز   ثن   (آډي  ٕا
شٶبى ځَٵشف ز. ډپبٙٶ ن بىيف اُ ا٭ياى ىٍ  ةٕا ُايف ٕا ِاٍ ٕبڃ»اُ ٭جبٍر  سَيف سٶٖيَ ٍو ډنبٕجز ا ز ٽ  اينف   آن «ه ٕا
َاين بى اي  وّا٭ن ان  ٭يى ث  ِإٍب(18، ٛڇ1968ٽ بڃ و س بډيّز ٵه يي  ٙ ى)َٕثَٿ،  يف و ٍډِي ث ڃ ىٍ اينف  . ه
َاي ٽڄ ن   ،اي اُ ُډبن نيٖز. آن ثيبنڂَ هيؾ ىوٍ  ،٭جبٍر ٍان ٭يىي ث  1900كنيوى   ٽ  اٽنن ن  ن  ٕزاډٖيليز ىو
ينټ  ن بينبنڂَ  آنهنب  ثچپ   ؛)ن٪يَ آهَيف سيثيَ ىٍ ن٪َ آنهب( ٕزاهبٝي اُ ُډبن ٵبٝچ   و ن  ثيبنڂَن  ځٌٙش اُ آن  ٕبڃ
َاي  ،ايي  آن؛ و نيا و انييٚ  ايي  َاي و ؿ  ٽبٍ ٍوى   ثٙي٦بن  ډٺه ٍٕبُيؿ  ث س بډينز ينب   ن، ايني   بدينَوُي ډٺيٕن  ث
ز بٽ  ِاٍ ٕبڃ ډليوى ٕا َاي ه ز. ٙي٦بن ث َ كبڅز ٽبډڄ و  ىٍ يټ ٭جبٍسي ډٺيٕبن و ث ڃ ٕا َاٍ  ٙنپ    ډ ٵٺينز د ٹن

ز ٽ  ٍوف ډٖيق ،11 :16ىٍ ي كنب (. 337، ٛڇ1903)ډيچيڂِف،  ٙ ني ىاى  ډي َ  اڅٺنيٓ ػهنبن   ا٩هبٍ ىٙا ىاوٍي  ٍا ثن
َا » ډچِڇ ه اهي ٽَى؛ زايف ػهبن  ثَ ٍئئُي ِاٍ ٕبڃ»«. كپڈ ٙي  ٕا ز، ىوٍ ثٖش ٽ  ىٍ آن ٙي٦بن  «ه ُډنبن   ةٕا

ثب سبٍين ٽچيٖنب ىٍ ُډنيف اُ ُډنبن سإٕنئ     ډٺبٍن  ،ٙي٦بن ثٖشفاوٕز.  ثبُځٚزىوډيف  سبډٖيق  آډينػييي اُ  ٭هي
ِاٍ ٕبڃ ز. يټ ه نز و   ث ډٮنبي واٹٮي ٽچ    ث  ،ٽچيٖب س ٤ٕ ډٖيق ٕا س بډينز و   ڂَثينبن  ،ى ٭نيى  ډٮنبي ى  ٹَن ٕا

ِاٍ ٕبڃ ىٍ ايف ډٮنب ٽ بڃ َاي ىٍٻ ه ز. ث ز ،ٕا ثنبٹي ث بنني و اينف ډ٦چنت      و ننبډٮيف  ي آن نبډٮچ ڇبٽ  ډٮن ثهشَ ٕا
ٍار ډٖيق نيٖز. ثي َاي   ډٖيقى  ٺٞډ سنبٕت و نبه بهنڀ ثب ا٩هب نشف    ثن ٌٙا نني  ُډي وػن ى  ةىوٍډنجهڈ و ننبډٮيف ځ

ز ٽ  ډب ىان٘ ډب ډَث ٣ نيٖز، ث  ٽ   آنؼبييٽچيٖب، سب  َاي ايف ډن٪ ٍ ٕا و ى٭نب   ډنش٪نَ ث نبنيڈ  ه يٚ  ىٍ كٺيٺز ث
َا ډب  ؛ٽنيڈ  (.45، ٛڇ1943؛ ځَثنَ، 19، ٛڇ1968)َٕثَٿ، « ؟ىانيڈ ، ن يآيي ٍا ٽ  دَٖ انٖبن ډي يٕب٭شآن »ُي

بٓ ٍٕبڅ  اوڃ سٖبڅ نيپيبن نز  ٹ٢نبور  َايډٖنيق ثن   ٚزثبُځ ،18-15 :4 طبنيبً ثَ ٕا آډنين،  و اينف ىوډنيف    ؛ٕا
بٍ هيؾ د ٔڅ   ٍٕبڅنبځهبني ه اهي ث ى. ىٍ ٥ ٍ  ث  َاي ايؼبى يټ اينپ    ث اي ٙا وػن ى  آيي،  ي ډيُډين ډچپ رډٖيق ث
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ز نِىيټهيا  ډچپ را٭قڇ ٽَى ٽ   ډٖيق واٹٮبً ،15: 1 ډَٹٔنياٍى. ىٍ  ډچپن ر ډٚنَو٥ي ٽن     اډنب او اُ هنيؾ    ؛ٕا
 ،. سنب آن ُډنبن  و ٭نيف هنڈ هٖنشني    يپٖنبن  ،ثب آهَيف ٹ٢بور او ثبُځٚز. ، ٕوف نڂٶزٙ ى ډيٕئ إساو ىٕز  ث 

 ٽنَىن   ډنن٪ڈ و ډَسنت  . ىٍ (20، ٛڇ1968)ٕنَثَٿ،   ٍٙني ه اهنني ٽنَى    ييڂَثب ه  )٭چٴ هَُ( ٽَٽبٓځنيڇ و 
شيالڃ َاثَ  ٽشبة ډٺيٓهبي  ٕا ِاٍ ىٍث َايبن،  ه ز: وٙىٛسد٤ب دایزةالمعارفځ  ،28: 19ػهبن ىٍ ډشني  ن ٕبُي ا٩هبٍ ىٙا

ز. ث  ډٖيقثب ٹ٢بور  ٍا   ةآينني  ډچپن ر  ةاڅٮبى هبٍٷ هٞ ٝيزويْ  ىٍ ٙبڇ آهَ، ډٖيق سقٗ ٽَى سب  ډَسج٤ ٕا هن ى 
ٍا ثن     ٔڅدډٖيق،  سٮبڅيڈ ديَوي اُ ث . (25: 14 )ډَٹٔ ٙبځَىان ه ى ٍوٙف ٽني َايث ٭نن ان څنٌر ثنَىن اُ     ٽچيٖنب 

ٍائ  ډيىٍ  ثچپ ي ُډيف، ، ن  ثَ ٍوآناي بن  آوٍي ثهَ  هنب، ٍونني    ٍٕبڅ ىيڂَ . ه ـنيف ىٍ (20: 3 ذيبنٵيچ) ٽني إٓ بن ا
زاډيي ث  ٙبىي ٽبډڄ ىٍ  ثچپ  ؛نيٖز يُډين اډيي سٮچيڈ  .(472، ٛڇ1927؛ څ يئ، 15 )اوڃ ٹَنشيبن إٓ بن ٕا
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ز، ثيثينبن ايف ډجنب ٽ  ػهبن،  نز     دچيي، َٙيَ و سلز ٕي٦َة كبٽ بن ٙي٦بني ٕا اوڃ آنپن    :سَيف نڂنب  ثن  ػهنبن ٕا
( Gnostism) ځنَي  هنبي ځن ٕني   ٥ ٍٽچي ىٍ ثٖيبٍي اُ ډجبكض و اُ ػ چ  ىٍ ايف ثلض، ډشإطَ اُ آډن ُ   ډٖيليز ث 

ز، ٽ  اُ يټ ٹَن ٹجڄ اُ ٩ه ٍ ډٖيليز ىٍ ػهبن ي ننبني  نز. ځن ٕني    ن   ٕا ٍا ٙنَيَ     ٍوډني وػن ى ىٙا هنب ػهنبن 
َاني ډيىانني  ډي ٔ ٽني.  ٽ  ٵٖبى، ُٙشي، ٩چ ز، هٚ نز و ٱيَ  ىٍ آن كپ   هنبي ځن ٕني   ثنب آډيونشف آډن ُ     دن څ

ٍاننز،   وػن ى آوٍى  ثب ثبوٍهبي يه ىي هن ي٘، اڅهينبر ػيينيي ثن      ، 1374؛ ايچونبني،  707-689، 3ٛ، ع1371)ىو
ٍا ٥جٸ ايف ن د ٔڅ(. 75-73، 1380ٛ؛ ه  ، 16-25ٛ َاي ځنبهنبن  »)ٽني:  ڂب  ډٮَٵي ډيػهبن  ٍا ث ډٖيق( ه ى 

ٍا اُ ايف ٭بڅڈ كب١َ َٙيَ ث  ٍاى ډب ىاى سب ډب  ُاىينبن،  4: 1)ٱق٥ينبن  « هيا و ديٍ ډب هقٝني ثوٚني   ةكٖت ا ؛ ٍ.ٻ: آ
 .(43، 1395ٛدنب ،  ؛ ىيف76، 1389ٛ

َا ث  ىالي ز؛ ُي نز     ىوڇ آنپ  ؿنيف سٶٖيَي اُ ن٪بڇ ػهبن آٵَين٘، سٶٖيَي نبىٍٕز ٕا ڄ ٭ٺچني طبثنز ٙني  ٕا
ز، ٽ  ػچ   ش اٍسَيف ن٪بڇ ٕا ٍاهني        ٽ  ن٪بڇ ٭بڅڈ، ثهشَيف و ٕا نز و ١نٮٴ و نبٍٕنبيي ثنيان  ًاسني هيٕا اي اُ ٭چڈ 

ز َا هٖنشي و وػن ى    :نياٍى. ىٍ سجييف ايف ډٖئچ  ؿنيف آډي  ٕا ز؛ ُي ٭ اڅڈ هٖشي ىٍ يټ كَٞ ٭ٺچي ثَ ٕ  ٹٖڈ ٕا
ٍاي ٹ   :ٙيء اُ ىو كبڃ ثيَون نيٖز ز؛ يٮني ث  يب ىا شٮياى ٕا ز ٽ  ه   ٽ بالر ډ پف ځ ن  و ٕا اڅلٞن ڃ اُ   اي ٕا

َاي٘ كبٝڄ نيٖز؛ ثچپ  ثَ اطَ كَٽز ػ هَي و يبثي. اينف   سيٍيغ ث  آن ٽ بالر ىٕز ډي ٭١َي ث  آٱبُ وػ ىٗ ث
ز« ٭بڅڈ ډبى »ٹٖڈ  نشٮياى      ځ ن  يب آن وػ ى ث  .ٕا ز و هنيؾ ػهنز ٹن   و ٕا ٍاي ٵٮچيز سبڇ ٕا ز ٽ  ىا ىٍ آن اي ٕا

ٍا  ٽ بالر ډ پف  ٙ ى؛ يٮني ه  يبٵز ن ي ٍا ىٍ آٱبُ آٵَينٚن٘ ىا ٍا     اُ اينف  ٕنز؛ اڅلٞ ڃ  ٍو اډپنبن ننياٍى ٽ نبڅي 
ٍا ث  ش  ثبٙي و ٕذٔ آن  ز نيٙا نز، اډنب آطنبٍ       :ىٕز آوٍى. ايف ٹٖڈ ه ى ثَ ىو ٹٖڈ ٕا يب آن وػ ى، ډؼنَى اُ ډنبى  ٕا

َا١ي ٽ  ث  ٍا ډبنني ٽيٴ، ٽڈّ، ٙپڄ و ىيڂَ ا٭ ز ،ٙ ى ػٖڈ ډبىي ډچلٸ ډي ډبى   ٭نبڅڈ  »ٽ  ث  ايف ٹٖنڈ   ؛واػي ٕا
ز ځٶش  ډي« ډظبڃ ٦  و ثَُم ډيبن ډؼَى ډل٠ و ډبىي َٝٳ ٕا يب اينپ  هنڈ اُ ډنبى  و هنڈ اُ آطنبٍ      ؛ٙ ى، ٽ  وٕا

ز، ٽ  ايف ٹٖڈ  َّا و ډؼَى ٕا  ىهي. ٍا سٚپيڄ ډي« ٭بڅڈ ٭ٺڄ»ډبى  ډج
ٍاث٦ڂَ سَسّايف ٕ  ٭بڅڈ، اُ ػهز ٙير و ١ٮٴ وػ ى، ثَ يپيي ٭چيز و ډٮچ څينز    ت ٥ څي ىاٍني و ايف سَست اُ 

َاست وػ ى اډپبني و نِىيټ  ٙ ى. ډَسج ډيبن آنهب نبٙي ډي نز؛       وػ ى ٭ٺچي، ثَسَيف ډ سنَيف آن ثن  واػنت سٮنبڅي ٕا
٦  ىٍ آٵَين٘ ٭بڅڈ ډبىون، يٮني ٭نبڅڈ ډظنبڃ    ز و ه ىٗ وٕا ٦ ، ډٮچ ڃِ واػت سٮبڅي ٕا َاٽ  ډٖشٺي بً و ثيون وٕا ؿ
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ز َاي ډَسج  . ډَسجٕا نز. اُ اينف      ٭بڅڈ ډظبڃ، ػچ   و ډٮچ ڃ ٭بڅڈ ٭ٺڄ، و ه ىٗ ٭چز ث ٍو، ن٪نبڇ   ډنبى  و ډبىينبر ٕا
ز و ىٍ ډَسج ش اٍسَيف آن ٕا َاٍ ىاٍى ٽ  ٕبي  ٭ٺچي نيپ سَيف ن٪بڇ ډ پف و ٕا نز و     ثٮي، ن٪بڇ ډظبڅي ٹ ن٪بڇ ٭ٺچني ٕا

ز ٽ  ٕبي  ٭بڅڈ ډظبڃ  ث  َاځينَ ٭نبڅڈ، نيپن سَيف ن٪نبڇ ډ پنف و        ډيىنجبڃ آن، ن٪بڇ ډبىي ٕا ثبٙي. ىٍ نشيؼ ، ن٪نبڇ ٵ
نز  ش اٍسَيف آن ٕا ؛ 88، 1363ٛاڅ شنإڅهيف،   ؛ ٝنيٍ 126، 1375ٕٛنينب،   ؛ اثنف 146، 1413ٛ)ٍ.ٻ: اٵچن ٥يف،   ٕا

نز، س نبڇ     17، ٵٞڄ 12، ډَكچ  ٥1385جب٥جبيي،  (. كبٝڄ آنپ  ٭بڅڈ ډبى  اُآنؼبٽ  ػچ   و ٙٮب٭ي اُ ٭نبڅڈ ثنبالسَ ٕا
ٍا ىاٍى و اځَ نٺٜ يب ٽ ج ىي ىٍ ٭بڅڈ ډبى  وػ ى ىاٍى، ٽ ب ٕز ٽ  اينف ٭نبڅڈ، ډٮچن ڃِ    ٍو آناُ الر الُڇ ىٍ آن ډَسج  

ز و ٥جٮبً ډٮچ ڃ، ١ٮيٴ َا ايف نٺٜ و ډلنيوىيز،   ٭بڅڈ ٭ٺڄ ٕا سَ اُ ٭چز ه اهي ث ى. ٍٵ٬ ايف ١ٮٴ اډپبن نياٍى؛ ُي
ز و اځَ ايف ١ٮٴ جبٙي، ايف ٭بڅڈ ه بن ٭بڅڈ ٭ٺچي ه اهي ثن ى، نن  ٭نبڅڈ ډنبى .     هب ن الُډ  وػ ى ډَسج  ٭بڅڈ ډبىي ٕا

بٓ نجبيي ايؼبى ٙ ى، ٽ  ايف ثب ٵيب١يز هياوني ٕبُځبٍ نيٖز و اځَ ثبيني ايؼنبى ٙن ى، ىٍ اينف      ؛دٔ يب ٭بڅڈ ډبى  اُ ٕا
ز. ٝ ٍر، نٺٜ و ٽ ج ى ىٍ آن، اػشنبة  نبدٌيَ ٕا
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َايي يپي ىيڂَ اُ آن ډجبني، انييٚ  ز. ډوبڅٶبن سيثيَځ َايي ٕا هبي ٍوډي، اٍسيوٽٔ ٙنَٹي   ىٍ ډيبن ٽبس څيټ سيثيَځ

ٍا ث سيثيَهب،  و دَوسٖشبن َايي  َاي ډظبڃٽنني ٍى ډي ډوشچٴ ث  ىاليڄ سٶٖيَ يٙنبٕ ٭ن ان ٍوٗ ځ َ  ،. ث َايي ينټ  سنيثي ځ

ٍا ث   ٵچٖٶ َائيڄ ډَٽِ س ، ثچپ ٙ ى ن  ٽچيٖب آوٍى ٽ  ثب٭ض ډي وػ ى ډي سبٍين  ىٍ ٽشنبة ډٺنيٓ،    بٍين ػهبن ثبٙني. ٕا

ز و ډل ٍي ٭٦ٴ  ٝچيت ډٖيق نٺ٦ ٍا ثَ سيثيَاډب  ؛سبٍين ٕا َايي س ػ  ه ى  َاهيڈ   ةو٭ني  سإٕئځ  ،ٵچٖن٦يف ىٍ اثن

ز ،ػهبن ډل ٍي  ٭ن ان نٺ٦ ث   .(20، ٛڇ1968)َٕثَٿ،  ډش َٽِ ٽَى  ٕا

َايي هبي  ځَو  بٓ سٮچيڈ ٽشبة ډٺيٓ نيٖز. ؿنبن ثَځ يني ٽ  آن  ډيډٖيلي ىٍ نٺي سيثيَځ دي٘ اُ اينف  ٽ   ٕا

پ ٵيچي، ځٌٙز ٍا ث  ىوٍ  ٕا ٍا ثب ٭ن ان هبٝي سبٍين  ىوٍة ٵني٠ و   ،ډبنني ىوٍة وػيان ،هبي ډوشچٴ سٺٖيڈ و هَٽياڇ 

ٌاٍي ډي نبڇ ٱيَ  پ ٵيچيځبن   هبي هٶز ځ يني ٽ  ىوٍ  ٽني. ډٖيليبن ىٍ ٍى ايف اى٭ب ډي ځ ؛ ، سٺٖيڈ ىٍٕنشي نيٖنز  ٕا

َاي ډظبڃُي پ ٵيچي ،َا ايف سٺٖيڈ ىٍ ٽشبة ډٺيٓ وػ ى نياٍى. ث َاي يه ىينبن و ىٍ    ُنيځي و ٍٕبڅز ٭يٖني  ٕا ٍا ثن

َاٍ « ىوٍة َٙيٮز»بٍؿ ة هؿ   َٝٵبً ثب ډَٿ و ٍٕشبهيِ ىوثنبٍة  ،يٮني ٵي٠ ،ىاٍى ٽ  ىوٍة ٙٚڈ و ا٩هبٍ ډيىهي  ډيٹ

َاي يه ىوي ٙ ى.  ډٖيق آٱبُ ډي بٕبً ث  ،٭ٺينية او  ٍو هيؾ ٍث٦ي ث  ٽچيٖب نياٍى. ثن   يبن ث ى و اُ ايفډٮشٺي ث ى انبػيڄ ٕا

ز« َٙيٮز»ډ ٭٪  ډٖيق ثَ ٍوي ٽ  ،  ٌا اٝ ڃ ډَث ٣ ثن  آډن ُة ٵني٠، ٽچيٖنب و ػبيڂنب  و      «... ٵي٠»ن   ،ٕا و څ

ٍا ثبيي ىٍ ٍٕبڅ  ٍاي ن ػٖز د ٔڅهبي  َٕن ٙز آن  نپ ٵيچي اينف ن٪نَ    َن  ىٍ انبػيڄ. ثنبث ،و ك   ، ى٭بهنبي ډٖنيق  ٕا

َا آن  ( ٙبډڄ كبڃ ٽچيٖب ن ي13-11: 6ډشي ٍ.ٻ: ) بٓ ٙنَ٭ي »ٙ ى؛ ُي نز. اينف اُ ٕنونبن   « ٕا انڂينِ   ٙنڂٶز  ٕا

پ ٵيچي ز ٽ  يټ ډَُ  ٕا َان ٭هني       نبىيي  ډيٍا ډيبن ٭هي ٭شيٸ و ٭هي ػييي ثييهي ٕا ځينَى. ىٍ ډشّني ىٍثنبٍة دينبډج

ز:  ٍار سب يليي»٭شيٸ آډي  ٕا ( و ىٍ ډَٹٔ نينِ ٝنَيلبً   13: 11)« ن  ىني ني ( ډي)اُ وٹبي٬ آي هجبٍاِ ،ػ ي٬ انجيب و س 

َان ٭هي ٭شيٸ ػيا ٽَى  و ايف ٍا اُ ديبډج ز:  ډٖيق  (. دنٔ  1: 1)« اثشياي انؼيڄ ٭يٖي ډٖيق دَٖ هنيا »ځ ن  آډي  ٕا

ز َائز نبىٍٕز اُ ٽشبة ډٺيٓ ډجشني ٕا َايي ثَ ٹ  (.241-240، 1386ٕٛبيٍِ، ) سيثيَځ
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َايفاٵِون  َاكڄ  ،ث پ ٵيچيو  ىاٍثيځبن   هٶزډ َاي ډظنبڃ   ډنيني و ٽبډقً ثبهڈ سياهڄ ىاٍني. اُ سبٍين، ٱيَن٪بڇ ٕا  ،ثن

ٍا ٍى ډني    ػبنج  هياوني ث  ثَٚيز ىٍ ه ن  ىوٍ   ه   و ٵي٠ سٶٖيَ، ډلجزايف  َا  ٽنني  هنبي سنبٍين  َايبن  ؛ ُين سنيثيَځ

و َٝٵبً دنٔ   يف ػبيي نياٍىٖز و ٵي٠ و څ٦ٴ هياوني دي٘ اُ آن ىٍ ُډهنبڇ ىوٍة ٵي٠  اني ٽ  ىوٍة هبٝي ث  ڄئٹب

هنيا نؼنبر   و څ٦نٴ   س اني ثيون ٵي٠ ن ي اي و ډَكچ   ىوٍ ٽٔ ىٍ هيؾ  هيؾكبڃ آنپ  . ٙ ى اُ ډَٿ ډٖيق آٱبُ ډي

ز دٔ ٵي٠ ىٍ ىوٍ  .يبثي نينِ   ىٍ دني٘ اُ هجن ٣   ك٢نَر آىڇ يب اينپن    ؛هبي ٭هي، َٙيٮز و ٱيَ  نيِ وػ ى ىٙا

َا دٔ اُ نب ز؛ ُي ٍا دنهبن ٽَىه ىآځبهي و وػيان ىٙا  (.8-7: 3ديياي٘ ) ٵَډبني هيا، ه ى 

 ٥ٌش٢ ٘ت٥جٝ

ًاسي، هب ث  ىٍ ثبوٍ ډٖيليز ٝهي نيٖشي، انٖبن بٕبً س انبيي و ٙبيٖنشڂي   و نيا اهڄ هٚ نز ىڅيڄ ثَه ٍىاٍي اُ ځنب   ٕا
ِإٍبڅ  او اُ ايف ٍا نياٍني. ػهبني ٝچق ايؼبى  ث ى. ه اهي دٌيَ اډپبن ٍو ٝچق ػهبني سنهب ىٍ ٕبي  ډٖيق و ډچپ ر ه

ٓ  ني اُ: ديٚڂ ييا ډجبني و هبٕشڂب  آډ ُة ٝچق ػهبني ىٍ ډٖيليز ٝهي نيٖشي ٭جبٍر  ؛هبي انجيب ىٍ ٽشبة ډٺني

ِاٍ  ؛ډپبٙٶ  هبٛ و كٺيٺي هيا ىٍ ډٖيق َايي ه َايي ډٖيلب ؛ځ َايي ؛ځ هنبي   دچينيي و سلنز ٕني٦َة ٹنيٍر     ؛سيثيَځ

 . الن ىٍثبٍة ٝچق و نپ هِ٘ هٚڈو ٍٕ قيډٖ قيَٝ ڈيسٮبڅ ؛ٙي٦بني ث ىن ػهبن

ډنبن اُ ډيبن ايف ډجبني، ى٭ ر ډٖيق و ٍٕ الن ث  ٝچق و ٭يڇ هٚن نز، و ثبُځٚنز ډٖنيق     َاِڅ و نٺن٘   ىٍ آه

نبٓ ىيڂنَ ډشن ن اىينبني، سٶٖنيَ       ني. اڅجش  ىٍثبٍة ثبُځٚز ډٖيق، ډيا ايٚبن ىٍ سلٺٸ ٝچق ػهبني، ىٍٕز س ان ثَ ٕا

ٍائ  ىاى. ىيڂَي  ا

َاىٍي ن ي و ث َاَث َث س اني ُا  ؿ ن هياي واكي، ديٍ و ډبىٍ ِواكي )آىڇ و ك ا( و ديٚ اي واكي )ډٖيق(، ډي يُا ػهبس ْاى ٚث

ٝچق ػهبني ث  ز و كشي ًٽَي ُا آن  ډجبني ٽشبة ډٺيٕيِ  ڄ دبيجني نج ى  ٕا ٍ آيي، ٽ  ډٖيليز ٝهي نيٖشي ث  ايف ٝا ٙ ب

َا آوٍى و ث  ث  ډيبن ن ي ز ٽ  ډٖيق ٵٺ٤ ٕا ٍا  ئيڄ و ډچزػبي آن ډٮشٺي ٕا ٍان ډف»هبي يه ىي  َاى  ه اني. ډي« ث

نز. ىٍ ډجننبي ديٚنڂ يي      ډجبني ثيبنىيڂَ  پبالر ٭ٺچي و ٽشنبة ډٺيٕني ٕا ٍاي ٙا هنبي انجينب، سٶٖنيَ و     ٙي  ىا

َار        ثنيي ډٖيليز ٝهي نيٖشي اُ آن، ثب سٶٖيَ و ٵَډ ڃ ٵَډ ڃ بٕني ىاٍى. ٵٺن ثننيي ٕننشي يهن ى اُ آن سٮنبٍٟ ٕا

ډبني هٖنشني، نن    بٍة آيني  ىٍ ٭هييف نيِ َٝٵبً ىٍ ډٺبڇ اِډَث ٣ ث  ديٚڂ يي ىٍث َاِڅ هجبٍ اُ اډ ٍ و ٍهياىهبي كش ي آه

 ٍ ډٺبڇ ٝيوٍ كپڈ سَٚيٮي و سپچيٴ.ى

ًاسي انٖبنډٖئچ  ىٍ ډجنبي ډپبٙٶ  كٺيٺي هيا ىٍ ډٖيق، سؼٖي هيا ىٍ ډٖيق و نيِ  هب نيِ اُ څلنب٧ ٭ٺچني    ځنب  

ٍاي هيٙ  ز. دچيي، هبي ثي  ىا سنَيف نڂنب  ثن      َٙيَ و سلز ٕي٦َة كبٽ بن ٙي٦بني ث ىن ػهبن نيِ ثيثينبنن   دبٕن ٕا

ز، ٽ  اُ څلب٧ ٵچٖٶي و ٭ٺچي ٹبثڄ دٌيَٗ نيٖز.  ػهبن ٕا

ِاٍ  َايي نيِ  ىو ډجنبي ه َايي و سيثيَځ هنبي ٍوډني، اٍسنيوٽٔ     ٽبس څيټډبنني  ،هبي ډٖيلي ىيڂَ ځَو ىٍ ډيبن ځ

َار ٽشبة ډٺيٓ و نينِ ٍوٗ سٶٖنيَي    ىاٍى. ايف ځَو  هبي ػيي ډوبڅٴهب،  دَوسٖشبن ثَهي َٙٹي و بٓ ٵٺ هب ثَ ٕا

 ث  نٺي ايف ىو ډجنب دَىاهشني. ،آن
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 .ٕنب ،ٕييٱقډ١َب سهبډي، سهَان  ، سَػ ػ٥بػت ٚ د٤ب٘ت دس اػشائ٥ُ، 1381ډب١ي، ډل ي، 

  ٍ هبٍػ .ډوُاٍر ا ،، سهَانسَػ   څ اء ٍوىثبٍي ،ص٥٘ٛ٥ٟؼٓ، 1374، ٭جياڅ هبة ،ډٖيَي



  101 دنب  و... كٖف ىيف/  «ثشسػ٣ ٚ ٘مذ صّح جٟب٣ِ٘ آخشاِضٔبٖ دس ٔؼ٥ح٥ت ص٥٘ٛ٥ٟؼت٣»ٔمبِٝ پظٚٞـ٣ 
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