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 گويی اهاهیه و هسیحیت صهیونیسن دربارة عصز ظهور؛ پیصاي  هقايسهبزرسی 

 حکوهت جهانیِ عذل و صلحتحقق 

  hasandinpanah@gmail.com، ډإٕٖ  آډ ُٙي و دْوهٚي اډبڇ ه ينياىيبنىانٚؼ ي ىٽشَي /  پٜبٟ حؿٚ ز٧ٚ

 28/01/1397ـ پص٧طـ:  04/09/1396زض٧بكت: 

 چ٨ٌسٟ

انجيبء و اوٝيبي اڅهي ث ى  إنز.  ه   هبي  ، يپي اُ نيبُهبي ٵ٦َي ثَٚ و اُ آٍډبن«كپ ډز ػهبنيِ ٭يڃ و ٝچق»سلٺٸ 
ثنب ٍويپنَى إننبىي، سلچيچني و     إنز. اينف دنْوه٘،    ډ٦نَف ٙني    ىٍ ډنبث٬ اىيبن ډوشچٴ  ،ديٚڂ يي ىٍثبٍة ٭َٞ ٩ه ٍ

سلٺنٸ كپ ډنز ػهنبنيِ ٭نيڃ و ٝنچق ىٍ ٭ٞنَ ٩هن ٍ         ىٍاډبډي  و ډٖيليز ٝهي نيٖڈ، ث  ثٍَٕي ىييځب  اي  ډٺبيٖ 
ڄ ديٚڂ يي اٙشَاٻ ىاٍنني، وڅني اُ ػهنبسي، ډبننني     نشبيغ دْوه٘،  .دَىاُى ډي ثيبنڂَ ايف إز ٽ  هَ ؿني ىو ډپشت ىٍ ٝا

چي كپ ډز او و ... ثب هڈ  ، سلٺنٸ ٭نيڃ و   سٶبور ىاٍني. اٵِون ثنَ اينف  سٮييف ُډبن ٩ه ٍ، ٥ ڃ كپ ډز ډ ٭ ى، هيٳ ٝا
ه َا  ثب ػنڀ ځٖشَى  و ٽٚشبٍ ٵَاوان، ٽ  ډٖيليز ٝهي نيٖڈ، و٭ية آن و سقٗ ثَاي سلٺنٸ   ،هبني آهَاڅِډبنٝچق ػ

 ة ډٖيق و ٝا ڃ ٭ٺچي ٕبُځبٍ نيٖز.ىاني، ثب ٭هييف، نڂَٗ و ٕيَ آن ٍا و٩يٶ  ه ى ډي

 ٭َٞ ٩ه ٍ، كپ ډز ػهبني، ٭يڃ ػهبني، ٝچق ػهبني، آهَاڅِډبن، اډبډي ، ډٖيليز ٝهي نيٖڈ. ١ب: ٨ًٔسٝاغٟ
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 ٗوس٠ٗ

َاځيَ ػهبن َاٍي ٭ياڅز و ٝچق ٵ بٕي و ٵ٦َي ثَٚ، ثَٹ ز. انٖبن ييپي اُ نيبُهبي ٕا َاي٘ ٵ٦َي ثن    ٕا هب ډيڄ و ځ

نش      ُوي ثٚنَ ثنَآوٍى  ډني   ايف آٍٍوُي ثَني.  ٭ياڅز و ٝچق ىاٍني و اُ آن څٌر، و اُ نج ىٗ ٍنغ ډي ٙن ى. اينف ه ٕا

ىٍ ٭ٞنَ ٩هن ٍ ډنؼني و     ،ىٍ اىيبن ډوشچٴ ػهبن انٮپبٓ يبٵش  و ثٚبٍر و ديٚڂ يي ىٍثبٍة ايف اډنَ ډهنڈ   ،ٵ٦َي

ز. ١َوٍر ايف ډهڈ ىٍ ىنيبي اډَوُ و ثب س ػ  ث   َاي٦ي ډٞچق آډي  ٕا ثنَى، ثني٘ اُ    ٽ  ػهبن ىٍ آن ث  ٕنَ ډني  ٙ

 ٙ ى. دي٘ اكٖبٓ ډي

ٍائ  و ثٍَٕي ىييځب  اډبډي  و ډٖيليز ف ايٹچ َو  سلٺنٸ   ىٍثبٍة (Christian Zionism) ٝهي نيٖڈسلٺيٸ، ا

ز. اُ ډيبن  سٮبڅيڈ ىيني، آنـن  ىٍ كپ ډنز ډ ٭ن ى ډن ٍى س ػن       ه   كپ ډز ػهبنيِ ٭يڃ و ٝچق ىٍ ٭َٞ ٩ه ٍ ٕا

َا اوالً ز؛ ُي َاٍي ٭ياڅز و ٝچق ٕا ز، ثَٹ َاٍ ځَٵش  ٕا ٍاني ٙپڄ ډي ،هبٛ ٹ ځينَى ٽن     كپ ډز ػهبني ډ ٭ ى ىٍ ىو

 ،سنهنب ىٍ ٕنبي  ٭نياڅز و اډنينز     ،سٚن  ٭ياڅز هٖشني. طبنينبً  ،هبي ٕش ڂَ ث  ٕش   آډي  اُ ٩چڈ كپ ډز ،ډَىڇ ػهبن

ثن  ٍٙني و    ،ٙ ى و ډَىڇ اُ څلنب٧ ډنبىي و ډٮنن ي    ىٍ ػبډٮ  انٖبني ديبى  ډي ،اكپبڇ اڅهي ث  نل  س بڇ و ٽ بڃٕبيَ 

 .ٍٕني ډيٽ بڃ 

ٍا ثن  ډظبثن       ،ٽ  ثَهياي  . ث  ځ ن ثين  ډٖيليز، نڂب  ډظجشي ث  ډٖيليز ٝهي نيٖڈ نياٍني سچٺي آنهنب اُ ىينف 

ٍا سب كي اٍسياى اُ ىيف ډٖيلي َُٕن٘ ن  ى  ،ثي٭ز ٙ َى  َا اوال66ً، 1379ٛ)وار،  اني ٹبئچيف ثيان  ك٢نَر   ،(؛ ُي

ډونبڅٴ   دني٘ اُ ٩هن ٍ ٙنييياً    ،ٽنني. طبنيبً ډي  ډنؼي ډٮَٵي ټي ٭ن ان ث  ن  و ن٪بډي ٵَى يټ ٭ن ان ٍا ث  ٭يٖي

شٶبى  نجَى ىٍ يه ىيبن اُ ،ډجَ ٝچق و ىوٕشي ث ى. طبڅظبًبدي ،كبڃ آنپ  ډٖيق .هٖشني ٝچق ډبن ٕا َاِڅ ِاٍي ډي آه  ٽننني  اث

ز:ډٖئچ  ىاليڄ انشوبة ايف ىو ډپشت، ىو  ،(. ثب ايف كبڃ9، 2008ٛ)ٕا يز،   ٕا

ٌاهت اىيبن، ثَهي ٵَٹ  :ايف ىو ډپشتويْځي ډ ٭ ىثبوٍي  .1 اډبډين  و   .ډ ٭ ىډل ٍ هٖشنيث  ٙير هب  ىٍ ډيبن ډ

َا٥ي)دبٍٕبيبن( Puritan) هب دي ٍيشبناني.  ػ چ  ايفډٖيليز دي ٍيشبن اُ  ډنٌهجي    سَيف و سنيٍوسَيف ٙبه  ( اُ اٵ

َي سبٍين، ٵَهننڀ و ډنٌهت   ځي و ىٍ ٙپڄ واٍى ٙينيث  هبٻ آډَيپب  ،ډيقىي 16دَوسٖشبن هٖشني ٽ  اُ ٹَن 

ٍا ثن  ىٕنز ځَٵشنني    ،ىٍ انڂچٖشبن انٺقة ٽَى  17نٺ٘ ډإطَي ايٶب ٽَىني. آنبن ىٍ ٹَن  ،ػبډٮ  آډَيپب  .ٹيٍر 

َاٍ ٽَىني و ىٍ ٹَن  ،دٔ اُ آن ٍاث٦  ثَٹ ، 3، ع1354، ٽقدنَډف ) ٙني   ٍٕن بً دي نيٙنبن ډلپنڈ    19ثب يه ىيبن 

ٍاث٦ن    (. اٝچي101و  72، 42، 1386ٛ؛ ٕبيٍِ، 45اڅٴ، 1383ٛ؛ هقڃ، 143-151ٛ سَيف ىڅيڄ ك بيز و 

ٍاص، ثن ى « ٕبُي ثبُځٚنز ډؼنيى ډٖنيق    ُډين »آنبن ثب يه ىيبن، ډٺيډ  سلٺٸ دَوّة  ؛ 520، 11ٛ، ع2007  )

َاينبن يهن ىي    اُ ٝهي نيٖڈ، اُ ٕن ي ډچني    ك بيز دي ٍيشبنىڅيڄ ث   ،19(. ىٍ ٹَن 45اڅٴ، 1383ٛهقڃ،  ځ

َان،  (ڇ1860-1904) (Theodor Herzl) هَسٞڄ سئ ىوٍډبنني  هنب   ثَ دي ٍيشبن« ٝهي نيٖز ډٖيلي»و ىيڂ

ٌاٍ اٝچي ايف نبڇ،  ا٥قٷ ٙي. دبي  ز ٽن  ىٍ ځٖنشَٗ اينف انييٚن     1882-1800) ػبن نچٖ ن ىاٍثيځ ىٍ  ،( ٕا

ٌاٍ ثن ى   ٽٚ ٍٕبيَ ثَيشبنيب و   ډٖنيليز ٝهي نيٖنڈ اُ   ،(. ىٍ نشيؼن  101و  42، 1386ٛ)ٕنبيٍِ،   هبي سأطيَځن

ز. ٵَٹ   هبي ډ ٭ ىډل ٍ ٕا



  27 ٦٧ُٞ اٗب٠٨ٗ ٝ ٗؿ٨ح٨ت ن٨ٛٞ٨٢ؿٖ زضثبض٣ ػهط ظ٢ٞض  ا٥ پ٨ف ثطضؾ٦ ٗوب٧ؿ٠

ٌاٍ ىٍ آډَيپنب و      ٕيبٕنز  :سٶپَ ډٖيليز ٝهي نيٖنڈ   نٶ ً ٕيبٕي و ٵَهنڂي ځٖشَىة .2 ٍان و ػ اډن٬ سأطيَځن ډنيا

ث  ىنجبڃ كپ ډز و ٍهجَي ثَ ػهنبن، دنٔ اُ ٍػٮنز ىوثنبٍة      ،ث  ايف ن ٫ انييٚ  ثبوٍ ىاٍني. ايف سٶپَ ،انڂچئ

ز ز سٶپَ ىٍ كبڅي ٽ  ىٍ ډٺبثڄ آنهب، .ډٖيق ٕا نز . اډبډي  اډبډي  ٕا ډنبن اُ آنِ     ،ډٮشٺي ٕا َاِڅ ٍهجنَي ػهنبن آه

ٍا ثن  اٍډٲنب     ك٢َر ډهيي ز ٽ  ثب ځٖشَٗ ٭ياڅز ىٍ ٭بڅڈ، ٝنچق ػهنبني  آوٍى. ىڅينڄ اٝنچي    ن ډني ٕا

ز. ،ډشأطَّ اُ ډٖيليز ٝهي نيٖڈ ثب اډبډي  ډوبڅٶز ٱَةِ  ثَ َِٕ ه يف سٶپَ ٕا

ا٭نڈ اُ  ، هبي ٱَثي، سلز سأطيَ سجچيٲبر ډنٶيِ ٝهي نيٖنڈ  ٽٚ ٍف ػهز ١َوٍر ىاٍى ٽ  ايډ ١ ٫ اُ ٥َف ايف 

َاي  َاي ػهبنينبن نيٖنز،   ٝچق ،ىهني ډ ٭ ى اډبډي نٚبن نپ  ايډٖيلي و يه ىي، ث ٍا ىٍ ٭َٝن    اينف   آٵَيف ث اسهنبڇ 

ز ؛ٽنني ػهبني ډ٦َف ډي قڇ ىٍ آٱبُ سنهب ثب ُثبن ُوٍ و ٙ ٚيَ ځٖشَٗ يبٵش  ٕا ن  .ٕا ز. اُ ىٍ نهبيز اډَ نيِ ؿنيف ٕا

ز. آننبن ډ ٭ن ىي   هب و ٹشڄ هٚ نزه   ډنٚأ  ،ٍو ايف ٍائن      ډلن ٍ  و ػننڀ  هٚنف  هب ىٍ ػهبن ٕا نقڇ ا اُ ډ ٭ن ى ٕا

ډبن آنٽنني ٽ  هيٳ  ډي َاِڅ ز و ن  ايؼبى ٝنچق ىٍ ػهنبن. ثن  ٭نن ان ن  نن ،       ،ىٍ آه ينټ  َٝٵبً ٹيبڇ ث  ٙ ٚيَ ٕا

َان و ٱنَة   هٶش  دنٔ اُ س اٵنٸ هٖنش     َ ٍاثن  اي س ٕن٤  ډٺبڅن   ،اي اين ذنٖن اُ ٵٮنبالن   (Robert Spencer) َر ٕا

قډي ډٮَوٳ َانث  ٙير ٽ  ىٍ آن ، ډنشَٚ ٙي ١يٕا ك چن   اي  ثَ ډٖبئڄ هٖش  ،ث  ىوڅز آډَيپب ث  ػهز س اٵٸ ثب اي

َائيڄ و ١نييز ثنب ډٖنچ بنبن       ډنشَٚ ٽَىٽشبة  يفؿنيايٚبن . ٽَى ن نز.   ٽ  ه ڂني ىٍ ىٵنب٫ اُ ٕا سنَيف   اُ ډهنڈ ٕا

ز، ډب  س ٤ٕ ني ي ٍٻ سبي ِ  ٽشبةِٵَوٗ ٽ  ٭ن ان ثهشَيف  ،هبي وي ٽشبة نشجب  ٕيبٕني    نٚبن »ىو ٽشبة ٕا هبي ٙا

قڇ و ػنڀ ( The Politically Incorrect Guide to Islam and the Crusades)« هبي ٝچيجي نٖجز ث  ٕا

ز. (The Truth About Muhammad) «كٺبيٺي ىٍثبٍ  ډل ي»و  َ ىڅينڄ   ٕا ذنٖن َاي   ٕا س اٵنٸ ثنب   شي نبىٍٕن ثن

َان، ز اي ٍا آډبى .ثٖيبٍ ػبڅت س ػ  ٕا َان  َائيڄ ډني    ،اي ٕبهز ٕقف هٖش  ةاو اي ن َاي ك چ  ث  آډَيپنب و ٕا ىانني سنب    ث

ٍا ػچ  ثينياُى ٩ه ٍثش اني  َاي هٖش  :ځ يي . او ډياډبڇ ىواُىهڈ  َان ث َاي اي ٙين،  سنهب هيٳ اي آډين اډنبڇ ىواُىهنڈ   ث

ز كشي سچٺي ډٖنيليز ٝهي نيٖنڈ اُ ډٖنيق    . (www.frontpagemag.com/2013/robert-spencer) ٕا

ز ٽ  ډچپ ر ايٚبن َاٍ ډي ،نيِ ايف ٕا ىاىن ؿننيف اىثينبسي ثن      نٖنجز ىٍ كنبڅي ٽن    ٙ ى.  دٔ اُ ٽٚشبٍ ځٖشَى  ثَٹ

َاي   ،ٍو ثب اٝ ڃ ډلپڈ ىيني ٕبُځبٍي نياٍى. اُ ايف ،نبىٍٕز ث ى  ك٢َر ډٖيق و ك٢َر ډهيي ز ثن الُڇ ٕا

 هبيي ٝ ٍر ځيَى. دْوه٘ ،ىٵ٬ ايف ٙجه 

ز ىٍثنبٍة ډٖنيليز ٝهي نيٖنڈ و آډن ُ      هنبي آننبن س ١نيلي ىاى  ٙن ى. ثن        دي٘ اُ وٍوى ث  ثلض، الُڇ ٕا

َا  هب يب ډٖنيليبن  ٝهي نيٖز»هبي ډٖيلي،  ٝهي نيٖز ؛ هنقڃ،  65، 1386ٛ)ٕنبيٍِ،   ځ ينني  نينِ ډني  « ثنينبىځ

ة         ،ر آنبنىٍ ا٭شٺبىا (.130ة، 1383ٛ ٍِا ٍان هن بٕني ىٍ ډن ٍى ثبُځٚنز ىوثنبٍة ډٖنيق و آٱنبُ ىو هَ ؿني ٍٽف ٕا

ز« ډپبٙٶ  ي كنب»ه ٙجوشي و ٝچق ىٍ ػهبن،  َاڇ ٵن ٷ  102ة، 1383ٛ)هقڃ،  ٕا اي  اڅٮنبى   (، وڅي ٭قٹ  و اكشن

َاي  ي، ډ٦بڅٮنبر  ٽ  وٹشي ىٍ آډَيپب، انڂچنئ و ٙن بڃ آسقنشينټ ٹنيٍر ځَٵشنن     اي  ث  ځ ن  .ٹبئڄ ث ىني ػ٢س ػت٨نث

ٍاسي و يه ىيڂَي  ٍا ډجنبي ٹنبن ن   (Judazing)س  ٍار  شني، س  واثٖش  ث  آن آٱبُ ځَىيي. كشي اُ ىوڅز انڂچٖشبن ه ٕا
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َاٍ  بٕي ٹ ٍاص،  ث  ٍٕ يز ثٚنبٕيىاى، ٕا ٍا ىٍ ٍأٓ   اينپ  ٭قو  ثَ  ،هب (. دي ٍيشبن520، 11ٛ، ع2007) ٭هني ٹنييڈ 

َاٍ ىاىني، آىاة و ٍٕ ڇ ٽشبة ٍا نيِ ػنبيڂِيف اٝن ڃ ډٖنيليز ٽَىنني     هبي ډٺيٓ ٹ اڅنٴ،  1383)هنقڃ،   يه ىيز 

زدي ني ٙير ثب ٭نَٞ يه ىيز و ډٖيليز  ث  ،(. ډٖيليز ٝهي نيٖڈ45ٛ  (.  254، 1389ٛنيب،  )ٝبىٷ ه ٍى  ٕا

َايبن  و نٜ شنجب٣ اُ ٽشبة ډٺيٓ، ٍويپَىي ٩بهَځ َايبن  ىاٍني آنبن ىٍ ٕا سَػ ن  و سٶٖنيَ   »اي ٽ  سنهب  ځ ن  ث  .ځ

ٍاي اٹشياٍ، ٹ٦ٮيز، هيٙن  ثبٙي ډينِى ايٚبن ډٺج ڃ و ډٮشجَ « اڅچٶ٪ي سلز نبدنٌيَ و   . ىٍ نڂَٗ آنبن، ډش ن ډٺيٓ ىا

ٍا كٶ٨ ډي ز. آنـ  ٽ  ايف اٹشياٍ ډشني  نز  ه٦بنبدٌيَ ٕا َائشي يپٖبن و ٍوٙف اُ ايف ډشف ٕا نجبيني ثن  ثهبنن      ؛ٽني، ٹ

َائز َاٵ ، هب سپظَّ ىٍ ٹ ٍا ه  (.13، 2008ٛ)ثَِِٓ،  انني، ايف اٹشياٍ ىٍهڈ ٙپنيه  اي ثي٘ ن ي ٽ  آن 

يه ىيبن ٹن ڇ ثَځِينية هنيا     .اّٝځيَني، ثبوٍ ىاٍني:  آنبن ث  ٙ٘ آډ ُة اڅهيبسي، ٽ  اُ ٽشبة ډٺيٓ َٕؿٚ   ډي

َاي ٍػٮز ډٖيق آډنبى  ه اهني    .زٕٝهٖشني.  ٍا ث َا ك٢ ٍ آنبن ىٍ ٵچ٦ٖيف، ُډين   َائيڄ ثَځَىني؛ ُي آنهب ثبيٖشي ث  ٕا

َاً ث  يه ىيبن سٮچٸ ىاٍى .ؾٕٞ(. 66ة، 1383ٛ)هقڃ،  زٕبه َائيڄ ډنلٞ ثبيي سٖويَ ٙني    ،ٍو اُ ايف .َُٕډيف ٕا

ز ثيز .چ٢بضٕٕبُي ىٍ آن انؼبڇ ٙ ى.  و ٙهَٻ ٍا سن ان   ن ي .اڅ ٺيٓ دبيشوز اثيي و انلٞبٍي يه ىيبن ٕا ثنب  آن 

َائيڄ اڅلنبٷ ٙني،      اڅ ٺنيٓ ثن  ٕنَُډيف    ثينز  1967ٕبڃ وٹشي ىٍ  ،ٍو ٕبٽنبن ٵچ٦ٖيف سٺٖيڈ ٽَى. اُ ايف ن هنبي ٕا

ٍا ىٍ ُډَة سلٺٸ نٚبن  ٝهي نيٖز َاي       .پٜزٖهبي اڅهي ىانٖشني.  هبي ډٖيلي آن  ٕنبهز و ثننبي ډٮجني ٹنيي ي ثن

ز، ٽ  ىٍ كبڃ كب١َ  َاٍ ىاٍى  « الصةرر   قبةة »ٕ ډيف ثبٍ، ثَ ٍوي ػبيڂب  ٽهف آن ٕا اڅنٴ،  1383)هنقڃ،   ثنَ آن ٹن

ډبنِ كبٍډؼيونوٹ  .قكٖ(. 120ٛ َاِڅ نز  ٫ ػنڀ آه َ  .)آٍډڂيون( ډيبن هيَ و َٙ ٕا ف، نيَوهنبي هينَ ثن     ايثننبث

اينپن  ثن  اينف ػننڀ     ىڅيڄ ث   ،ٙ ى. ډٖيليز ٝهي نيٖڈ ثَ نيَوهبي َّٙ ث  ٍهجَي ىػ٘بڃ ديَوُ ډي ،ٍهجَي ډٖيق

نقڇ  َاة و ٕا پَيبن ا٭ ز. ىٍ ايف ػنڀ، ٚڅ ه ٍنني و   ٙپٖنز ډني   سَٖي٬ ثوٚي، ډوبڅٴ ٍوني ٝچق ىٍ هبوٍډيبن  ٕا

ِاٍ ٕبڃ كپ ډنز  ( و 463-462، 1386ٛ)ٕبيٍِ،  ٽني ډٖيق ٩ه ٍ ډؼيى ډي َاي ه ه اهني   و ٕنچ٦نز ىٍ اوٍٙچيڈ ث

َايف621، 21ٛ، ع2007)ډقٽي،  ٽَى ډبن و ث  ىنجبڃ آن ٩ه ٍ ډٖنيق، ځنبڇ   ،(. ثنبث َاِڅ هنبي   نجَى كبٍډؼيون ىٍ آه

 آيني. ډيٙ بٍ  هبي ٽشبة ډٺيٓ ث  ځ يي دبيبني ىٍ سلٺٸ دي٘

َاي سٖنَي٬ ىٍ   ه ى ىانٖشنيو٩يٶ  ىيني ث  ثٮي،  17هب، اُ ٹَن  دي ٍيشبن ي و ىٍ ډٺنيډبس  اينف كن اىصٙ   سلٺنٸ سب ث

ِاٍ  ثبُځٚز ډٖيق، ٽ  ،نشيؼ  ٗ  آوٍى، ه اهني  اٍډٲبن ث  ٍا ٝچق و ه ٙجوشي ه ؛ 70، 1386ٛ)ٕنبيٍِ،   ٽننني  سنق

ٍا ثنَ ٭هنية انڂچٖنشبن    « ثبُځَىانين يه ى ثن  ٕنَُډيف ٵچٖن٦يف   »و٩يٶ  سَسيت،  (. ثييف38، 1385ٛهچٸ،  ٝبكت

شني ٌٙا نڂنبٍ يهن ىي،    ، سبٍينثَنبوي اڅي(. ثنب ث  ا٩هبٍ 48-47اڅٴ، 1383ٛ؛ هقڃ، 621، 21ٛ، ع2007)ډقٽي،  ځ

َاٍ آنهب ىٍ َُٕډيفه   هب  دي ٍيشبن شٺ َاي ثبُځٚز و ٕا ٍا ث بٓ ا سقٗ ه ى  َا ثَ ٕا ٭شٺنبى  هبي ډٺيٓ انؼبڇ ىاىني؛ ُي

، 1992)ثَننبوي،   ځٚنشني  هنبي ډٺنيٓ ثنبُډي    اُ ثبُځٚز ډؼيى ډٖيق، ثبيي يه ىيبن ثن  ٕنَُډيف  دي٘ هب،  دي ٍيشبن

َان ىوڅز هب دي ٍيشبن ،اوٹبرځبهي (. 140ٛ ز ډي هب اُ ٕ َاي ٽَىني سب  ىٍه ٕا  ،ثن  ىٕنز آوٍىن كٺن ٷ يه ىينبن    ث

ٍا ثيون هيؾ نشنبيغ ٭ چني سنب     ٵٮبڅيز ،آنبن ث  َُٕډيف ډٺيٓ ډهبػَر ٽنني. آنبن اٹياډبر ٕيبٕي ٽنني سب هبي ه ى 
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ٽ  اُ ثبُځٚز يه ىيبن ثن  ٕنَُډيف    ،ييبنهبي ډٖيل و ىٍ انڂيِ  كَٽزىٍ ډبهيز ايف  ، سب اينپ اىاډ  ىاىني 19ٹَن 

َائيڄ ك بيز ٽَىني بٕي واٹ٬ ٙي ،ٕا َار ٕا  (.542، 21ٛ، ع2007)ٽشِ،  سٲيي

َانؼبڇ  (Political Zionism) ػبنجنن  اُ ٝهي نيٖننڈ ٕيبٕنني ه نن ډٖننيليز ٝهي نيٖننڈ ثننب دٚننشيجبني  ،ٕنن

َاٍ ىوڅز يه ىي ىٍ ٵچ٦ٖيف ٽَىنني. ٥جنٸ س اٵنٸ     ،هبي ثٍِٿ ٱَثي ىوڅز شٺ ٍا١ي ث  ٕا ٍا  ډبنني انڂچٖشبن و آډَيپب 

َاٍ ٙي ثب ٽبٍ ٕيبٕي ث  ايف آٍُو ،ډيبن ٝهي نيٖڈ ډٖيلي و ٕيبٕي « )ډٮجني( ٕنچي بن   ٕبُي هيپڄ ىوثبٍ » يٮني ؛ٹ

ٍا ىاٍى.  55، 1381ٛ؛ ډب١ي، 60-59و  55، 1374ٛډٖيَي، ) ٭ ڄ ثذ ٙنيػبډ   َا يه ى آٍُوي ٕبهز ډٮجني  (؛ ُي

ز. سوَيت ډٖؼياڅٞوَ  و ٕنبهز ډٮجني    اڅٞوَ  و ډٖؼياالٹٞي ىٍ ثيز نبث ىي ډٖؼي ،الُډ  ايف ٽبٍ اڅ ٺيٓ ٕا

ز. ډٖچ بنبن اػبُة نبث  ،يه ى ٍا ن ياُ ثبوٍهبي ډٚشَٻ ٝهي نيٖڈ ډٖيلي و ٕيبٕي ٕا  ،ٍو ىهنني. اُ اينف   ىي ډٖؼي 

َائيڄ ٍم ډني   ٵبػٮ  ىهٚشنبٻ ٍٹڈ ډي ن َاي ډڂييو ىٍ ٕا ډبني كبٍډؼيون ىٍ ٝل َاِڅ )ٕنبيٍِ،   ىهني  ه ٍى و ػنڀ آه

1386ٛ ،316 ،445.) 

، ٽ  ډٚش ڄ ثَ سجييف و ثٍَٕني ديٚنڂ يي اډبډين  و ډٖنيليز ٝهي نيٖنڈ      ايف ډ ١ ٫ىٍ ُډين  ديٚين  هبِٛ 

ٍا ثن  ٝن ٍر        ىٍثبٍة سلٺٸ كپ ډز ػ نقڇ و ډٖنيليز  نز، ىٍ ډننبثٮي ٽن  ٕا هبني ٭يڃ و ٝچق ىٍ ٭َٞ ٩ه ٍ ٕا

ثٍَٕني و   دٔ اُ سجييف اينف ديٚنڂ يي ىٍ ىو ډپشنت، ثن      ،ٍو اي ډٚبهي  نٚي. اُ ايف اني، ن ٙش  س٦جيٺي ثٍَٕي ٽَى 

 دَىاُيڈ. اٍُيبثي آن ډي

 ضپ٨ك٦٧ِٞ اٗب٠٨ٗ زضثبض٣ تحون حٌٞٗت ر٢ب٦ِٛ ػسّ ٝ نٔح زض ػهط ظ٢ٞ

َان، اډبډبن، ډٞچلبن و انٖبنه    يهب سَيف آٍډبن سٚپيڄ كپ ډز ػهبنيِ ٭يڃ و ٝچق، اُ ثٍِٿ ىوٕشبن ثن ى    ديبډج

ز ٽ  ايف آٍډبن واال ث  ىٕز ك٢َر ډهيي ز. اډبډي  ثَ ايف ثبوٍ ٕا ٍاىة    دنٌيَى.  سلٺٸ ډي ٕا اُ نڂنب  ٹنَآن، ا

َان ٍيٚ اډَ اُڅي هياوني ثَ ايف  واٍطنبن و كبٽ نبن ىٍ    ،ډٖش٢ٮٶبن و ثنيځبنِ ٝنبڅق  .ٙ ني ٽف سٮچٸ ځَٵش  ٽ  ډٖشپج

ٍاى  105:؛ انجيبء6-5:)ٹٜٞ ُډيف ثبٙني نز.    اډپنبن  ثنب ٩هن ٍ ك٢نَر ډهنيي     ،(. سلٺٸ ٽبډڄ اينف ا دنٌيَ ٕا

 ٵَډبيي: ثبٍ  ډي ىٍ ايف ك٢َر ٭چي

كطظٛـسـ ثـب ٢ٗطثـب٦ٛ ض٥ٝ    ا٧ٚ ز٨ٛب پؽ اظ ؾطًكى، ضٝظ٥ ث٠ ٗب ضٝى ذٞا١س آٝضز، چٞٛبٙ قتط ٗبزّٟ ثس ذٞ ٠ً ثـ٠  

س( ٦ٗ ٝ اضازٟ ًطز٧ٖ ٠ً ثط ٗؿتًؼل٨ٚ ظ٨ٗٚ، ّٜٗت ُـصاضزٟ آٛـبٙ ضا اٗبٗـبٙ ٝ ٝاضحـبٙ     » آٝضز. )ؾپؽ ا٧ٚ آ٠٧ ضا ذٞٛا

٨ٖ حٌٞٗت  (.209ح، 1379، ٠آجالؿ ٢ٛذ)« ١ب ُطزٛا

ٚنبٍٷ و  هياوني ثنَ ىٕنشبن وادٖنيف اډنبڇ، ډ    »ٵَډبيي:  ډي ىٍثبٍة كپ ډز ػهبني ك٢َر ډهيي ديبډجَ اٽَڇ

ٍا ډي ٍان٘ اُ دينبډجَ اٽنَڇ    اډبڇ ١ٍنب («. 35، ف282، 1ٛ، ع1395)اثف ثبث ي ،  ځٚبيي ډٲبٍة ُډيف  نٺنڄ   اُ دني

َاع ز ٽ  هياوني ىٍ ٙت ډٮ ٍا ثن  وٕنيچ  وادٖنيف    »... ىٍ ثوٚي اُ ثيبني ٥ الني ٵَډ ى:  ،ٽَى  ٕا و ث  ىٍٕشي ُډيف 

ٍا ىٍ ٵَډبن اُ ىٙ نبنڈ دبٻ ه اهڈ ٕبهز و )اډبډبن ډٮٞ ڇ آنبن َاٍ هن اهڈ ىاى...    س بڇ ځٖشَ  ُډيف   «ٍوايني او ٹن

ٍان كپ ډز اډبڇ ډهيي22، ف264، 1ٛ، ع1378ثبث ي ،  )اثف َاي   (. ىٍ ىو ثب ايؼبى ډييَيز و كبٽ يز يڂبن ، ثن
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ْاىهب و ډن٦ٺ  َا َٕؿٚن   ثون٘     و ػنڀ و ٕشڈ اُ ثيف ډي ،هب، يپي اُ ٭ اډڄ اٝچي س٢بى ه   اػش ب٭بر، ن ٍوى؛ ُين

شجياىهب، ٕشيِهب و ه نَيِي٭ شپجبٍهب، ٕا ايف اډَ ث  ىٕنز كپ ٶَډبينبن    .هبٕز هب، سلَيټ ىوڅز ٪ي ي اُ س٢بىهب، ٕا

ش إٍبُي ثيٚشَ دبي  انؼبڇ ډي َاي ځٖشَٗ ٹيٍر، ػچت ډنبٵ٬ ثيٚشَ و ٕا ثن  آن اٹنياڇ    ،هبي كپ ډز هن ى  ځيَى ٽ  ث

ز ي اډپبنىٍ دَس  كپ ډز و ٹيٍر واك ،ٽنني. ث٥ََٳ ٙين ايف اډ ٍ ډي ٍا ثنَ ىوٍ    ٹيٍسي ٽ  ه   انٖنبن  ؛دٌيَ ٕا هنب 

نز  ،يټ ډل ٍ ځَى آوٍى ٍا نبث ى ٽني. سبٽن ن ؿنيف ٹيٍسي ٙپ ٵب نٚي  ٕا اينف اډنَ    .٭ اډڄ ه ىٽبډڂي و ه ىه اهي 

 (.164-160، 1374ٛ)كپي ي،  آيي دييي ډي ث  ىٕز اډبڇ ډهيي

ز ٽ  آځبهي ٽبډڄ اُ ٍهياىهبي دٔ اُ ٩ه ٍ، ىٍ ٍوٙف  زٕا ٍان دي٘ اُ ٩ه ٍ ىٙ اٍ ٕا سنَيف   وڅي اُ ډهنڈ  .ىو

بٕي ٙبهٞ  نز،    سَيف ويْځي هبي سلٺٸ كپ ډز ډهيوي و ٕا بٍ  ٙني  ٕا هبي ٭َٞ ٩ه ٍ، ٽ  ىٍ ٍوايبر ث  آنهب ٙا

ز٭ياڅز سلٺٸ ٽبډڄ  َاځيَ ٕا  دَىاُيڈ: ث  آنهب ډي٥ ٍ اػ بڃ  . ىٍ اينؼب ث و ٝچق ٵ

 گستز . حىَهت عذالت1

قډي ىٍ ډ ٍى نِىيټ ٙين ٩هن ٍ ك٢نَر ډهنيي    ډ٦َف يپي اُ ډ ١ ٭بر ، ٭نن ان  ىٍ ثٖيبٍي اُ ٍوايبر ٕا

ٍٖا؛ ه بنڂ ن  ٽ  ػهبن اُ ٩چڈ و ػ ٍ دَ ٙي  ثبٙي  ٽَ ٓب ډٔچٙئَزٕ» هنبي   يٮنني اُ نوٖنشيف نٚنبن     ثبٙني؛  ډني « ٩ُچْ بً وٓ ػٓ ٕ

َاځيَ ٙين  ز. ىٍ ايف« ػ ٍ»و « ٩چڈ»٩ه ٍ ډنؼي، ٵ َاى ىٍ ػهبن ٕا ثن  كٺن ٷ   « سؼبوُ»، «٩چڈ»اُ  ځ ن  ٍوايبر، ډ

َاى اُ  َان و ډ ز. ث  ٭جبٍر ىيڂَ، ٩چڈ يٮني كنٸ و ىٕنشَنغ   « هبي نبٍوا سجٮي٠»، «ػ ٍ»ىيڂ ىٍ كپ ډز ثَ ډَىڇ ٕا

ٍا ٱٞت  َان  َاي« ػ ٍ»ث  ه ى اهشٞبٛ ىهي و ٽَى ، ىيڂ هبي ٹنيٍر هن ى، كنٸِ     ډلپڈ ٽَىن دبي  يٮني ٵَىي ث

ٍا ث  ه اه  و ډبڃ، ػبن َان  (. هَځنب  ػبډٮن    162-160، 1388ٛ )ډپنبٍڇ،  اهبن ه ي٘ اهشٞبٛ ىهينبډ ٓ ىيڂ

ٍا اُ ډيبن ډني ٽني  ٩ه ٍ ډيانٖبني اُ ٩چڈ و ػ ٍ دَ ٙ ى، ډنؼي ٭بىڃ  َا ىٍ ثٖنيبٍي اُ ٍواينبر      و ه   اينهب  ثنَى؛ ُين

قډي، هيٳ اٝچي كپ ډز ك٢َر ډهيي ٍا ا»ثب ٭ن ان  ٕا ُ ٭يڃ و ٹٖن٤ دنَ   يٓ ٕچَأُ اڅْإٍَٟٔٓ ٭ٓيٕڅًب وٓ ٹ٦ًٕٖٙب؛ ُډيف 

ز. ايف سٮجيَ ُيجب و دَډلش ا، ٽ  هجَ اُ كبٽ ينز ٭نياڅز ىٍ ػهنبن و ننبث ىي ٽبډنڄ ٩چنڈ ىٍ       ثيبن ٙي  « ٽني ډي ٕا

نز     ډٮٞن ډبن ىٍ وٝنٴ ك٢نَس٘ ثن    ٕن ي  ىهي، ثبٍهنب اُ   ډي كپ ډز ػهبني ك٢َر ډهيي  ٽنبٍ ٍٵشن  ٕا

 (.384، 383 ،377، 369 ،361، 342، 2ٛعو  318، 289، 262 ،257، 1ٛ، ع1395ثبث ي ،  )اثف

ٍا ُا ٭نيڃ و ٹٖن٤ دنَ ډني        »ثبٍ  ٵَډ ىني:  ىٍ ايف ديبډجَ اٽَڇ بٍر ثبى ثَ ٙن ب ثن  ډهنيي!.... ُډنيف  ٽنني،   ٚث

 ځ ن  ٽ  ُا ٕشڈ و ػٶبٽبٍي دَ ٙي  ث ى. هڈ ٕبٽنبن إٓن بن و هنڈ ٕنبٽنبن ُډنيف ُا او هٚنن ى ه اهنني ثن ى        ه بن

ز ٽ  ٽٶنَ و ٕنشڈ اُ اثشنياي     ،هب ٕبٽنبن إٓ بنهٚن ىي ٵَٙشڂبن و («. 178، ٛ ٷ1411)٥ ٕى،  ث  ايف ىڅيڄ ٕا

ُاٍ ىاى  ٍا آ َا       نبث ىي ثب  ثينني ٽ  ٩ه ٍ اډبڇ وٹشي ډي ،آٵَين٘، آنهب  ٽٶَ و ٙنَٻ وځٖنشَٗ س كيني و اي نبن ه ن

ز، ه ٙلبڃ ډي ٦  نِوڃ ٵي٠ و ٍك ز اڅهي ثَ اٵِون ٙ ني.  ٕا ٭نبڅڈ  ډ ػ ىار ه   ثَ ايف، اُ نڂب  اډبډي ، اډبڇ وٕا

ز. اُ ايف ٍاث٦ ٕبيَ ثيف اډبڇ و  ،ٍو هٖشي ٕا ز ډ ػ ىار،  َاٍ ٕا ٙن ى، آنهنب    وٹشي اډبڇ اننيوهنبٻ ډني   ،اي ډٮن ي ثَٹ
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ٍاىة اڅهني ىٍ     سَىيي ك٢َر ډهنيي  ثيٙ ني.  انيوهڂيف و هَځب  ډَٖوٍ ثبٙي، آنهب ه ٙلبڃ ډي نينِ اُ ٩هن ٍ ا

 (.209، 1380ٛدَوٍ،  )ٕٮبىر سلٺٸ ٭ياڅز ه ٙلبڃ ه اهي ث ى

َاٍي ٭ياڅز، اُ آٍډبن بٕنبً     اُ ثيف ثَىن ٩چڈ و ٕشڈ و ثَٹ نز و ٕا هبي ثٍِٿ انجيبي اڅهي و اوٝيبي آنبن ثن ى  ٕا

َاي ه يف  َانڂيوش  ٙينيهيٳ ث ايف هيٳ و آٍډبن ىٍ ٦ٕق ػهبني سلٺنٸ نيبٵشن     ځب  هيؾ ،(. ثب ايف كبڃ25:)كييي ث

ز َ ػهبن اُ ٭ياڅ .ٕا َٕا . ٙنٮبٍ اٝنچي   ٍوى اُ ثنيف ډني  ز دَٔ ه اهي ٙي و ٩چنڈ  سنهب ىٍ ٭َٞ ٩ه ٍ ك٢َر ډهيي ٕ

نز. اډنبڇ ٝنبىٷ       ٕن ځني ينبى    كپ ډز ډهيوي، سلٺٸ ٭ياڅز ىٍ ه   اثٮبى ٕيبٕني، اػش نب٭ي، اٹشٞنبىي و... ٕا

ٍا هڈ ډهيي»ٽني:  ډي  ٽنني  هنبي ډَىډنبن ډني    ٙن ى، واٍى هبنن    هب ډني  ؿنبن ٽ  َٕډب و ځَډب واٍى هبن  ٭ياڅز 

َاى اډبڇ ايف  ،ٍٕي ث  ن٪َ ډي(«. 362، 52ٛ، ع 1403 )ډؼچٖى، ز ډ ٽ  ىٍ ُډبن ٩ه ٍ، س بڇ نٺب٣ ػهبن اُ نٖنيڈ  ٕا

َاٍر ويْ  ثو٘ ٭ياڅز او ثهَ  ثَى  و هبن  ٍوف ٍا ځَډب و ك ٥چجني   ىٍثنبٍة ٭نياڅز   اډبڇ ١ٍب ثوٚي. اي ډي هبي آنبن 

ٍا ډيبن ډَىڇ ډي»ٵَډبيي:  ك٢َر ىٍ ٭َٞ ٩ه ٍ ډي ِان ٭ياڅز  )ډؼچٖني،   «ٽني ٖي ٕشڈ ن يٽ نهي، دٔ ٽٖي ث  ډي

 (.372، 2ٛ، عٷ1395ثبث ي ،  ؛ اثف322، 52ٛه بن، ع

شيالڃ و ځٶز ،ډپبستٕبيَ آن ك٢َر ثب ديَوان  بٓ ډجبني ىيني و ا٭شٺبىي ه ىٙبن ٕا ٽنني. ثن     ځن  ډني  و ثَ ٕا

ٍار و انؼينڄ   » ٵَډ ىة اډبڇ ثبٹَ واٹٮني   ك٢َر ډهيي دٔ اُ ٩ه ٍ، ىٍثبٍة يه ىيبن و ډٖيليبن، ٥جٸ اكپنبڇ سن 

بٓ ٹَآن كپڈ ډي ٍان اُ ٭نياڅز و ډٖنبوار   29، 51ٛ، عٷ1403)ډؼچٖي،  «ٽني و... ثب ډٖچ بنبن ثَ ٕا (. كشي ثيٽب

َاثَ سٺٖيڈ ډي»ىٍ ه يف ٍوايز ٵَډ ىني:  ځَىني. اډبڇ ثبٹَ ډني ډي اډبڇ ثهَ  ٍا( ث ٽنني و ډينبن ډنَىڇ     ك٢َر )اډ اڃ 

 (.282، 9ٛ، عٷ1409،  ؛ ٙنين كنَ ٭نبډچى   29، 51ٛ)ه بن، ع «ن بيي ؿ  نيپ ٽبٍ و ؿ  ثيٽبٍ ث  ٭ياڅز ٍٵشبٍ ډي

نز، ىٍ    دبي  ك٢َر ډهيياينپ  نشيؼ   ٍا ٽ  هن ُ ىٍ ػبډٮ  ثَٚي ديبى  نٚني  ٕا هبي ٭ياڅز ث  ډٮنبي واٹٮي 

 َ َٕا ْاىي و ُثبني ٕبُى و ه   ځَو  نٺب٣ ػهبن ډلپڈ ډيٕ ثب ١ٍبيز ٽبډڄ ىٍ ٕنبي  كپ ډنز او    ،هب و اٹ اڇ ثب هَ ن

 ىهني. نيځي ه ى اىاډ  ډيث  ُ

 جاًبِ ٍ پایذار . صلح ّو2ِ

نز،        ىٍ سلٺنٸ ػبډٮن    هبيي ٽ  ىٍ ٹَآن ٽَيڈ و ٍوايبر ډٮٞ ډبن يپي اُ اوڅ يز آٍډنبني ثنَ آن سأٽيني ٙني  ٕا

ز:  ه ڂنى ىٍ ٝنچق و    ،ايي  اى ٽٖبنى ٽ  اي بن آوٍى»ځٖشَٗ ٝچق، اډنيز، ٍٵب ، دَهيِ اُ ػنڀ و ه نَيِي و... ٕا

َار :؛ ٍ.ٻ208:)ثٺَ  «آٙشى ىٍآييي َا10-9:كؼ ش كشي ىٍ ٍٵشبٍ ثب ىٙ نبن نيِ ه  اٍ  ثن  ٭نيڃ    ،ْي ٹَآن ٽَيڈس(. ٕا

ز ش  ٕا ٍا ث  ځنب  و سَٻ ٭ياڅز نپٚبني! ٭نياڅز ٽنيني ٽن  ثن       »...: و ٝچق سأٽيي ػيي ىٙا ىٙ نى ثب ػ ٮي٘شى، ٙ ب 

ز! و اُ )ډٮٞيز(   (.8:)ډبئي « هيا ثذَهيِيي...دَهيِځبٍى نِىيپشَ ٕا

ٍان ٩ه ٍ ك٢َر ډهيي ٍاني ىٍهٚبن اُ  ٍوايبر ډَث ٣ ث  ىو َاځينَ  ن٪َ ثيبنڂَ ىو اډنيز، إٓبي٘ و ٝچق ٵ

ٍان ٩ه ٍ ز. ىٍ ىو نش اٍ ډني     ؿ ن ٩چڈ و ٕشڈ ٍهز ثَډي ،ٕا ځنَىى،   ثنيى و ٍواث٤ انٖبني ثَ اٝڄ ٭نيڃ و انٞنبٳ ٕا
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َاٍ ډي ٍاډ٘، اډنيز و ٝچق ثَٹ َاٍ و      »ٵَډ ىني:  ديبډجَ اٽَڇٙ ى.  آ ث  ٕجت ٭يڃ هٖنز ٽن  ُډنيف و إٓن بن ثَٹن

يٮنني هنَ ٝنچق و     ؛(103، 4ٛ، عٷ1405ػ هن ٍ،   ثيااثف ؛ 107، 5ٛ ، عٷ 1415)ٵي٠ ٽبٙبنى، « دبثَػب هٖشني

ٍاډي، ثَ اطَ ٩چڈ و ثي اډنيشي، ىٍ ٕبي  ٭ياڅز ػبډ  ٭ ڄ ډي نز. ثننبث    د ٙي و ىٍ ډٺبثڄ هَ ػنڀ و نبآ  ،َايف٭نياڅشي ٕا

َاځيَ نيِ ٽنبډقً  اځَ ٭ياڅز ىٍ ػبډٮ  ٙن ى. اينف    ډلٺنٸ ډني   اي ث  ٥ ٍ ٽبډڄ ډلٺٸ ٙ ى، ث  سج٬ آن اډنيز و ٝچق ٵ

َاي ٽبډڄ آن ٹبىٍ نيٖشني سَىيي، كپ ډز هبٕز ٽ  ثي اُ اٍُٙ نيسَيف نٮ زډٖئچ   سنهنب ىٍ   .هبي دي٘ اُ ٩ه ٍ ث  اػ

 (.69، 1387ٛ ان ٽب٩ ي، ؛ اه112ٛ ،1374)كپي ي،  ٭َٞ ٩ه ٍ ډلٺٸ ه اهي ٙي

ز ٽ  اُ ديبډجَ اٽَڇ يبثنني ٽن  دني٘     هبيي ىٕز ډي اډز ډف ىٍ ُډبن ٩ه ٍ، ث  نٮ ز: »ٵَډ ىني نٺڄ ٙي  ٕا

ٍا ىٍ ىڃ هن ى    اُ آن ىٍ هيؾ ىوٍ  َاوان ىهي و ُډيف هيؾ ٍويينيني  ٍان ٵ اي ىٕز نيبٵش  ث ىني. ىٍ آن ٍوُځبٍ إٓ بن ثب

َاځيَ ىٍ كپ ډز ك٢نَر   اډبڇ ٭چي (.83ٛ ،51، عٷ1403)ډؼچٖي، « نڂب  نياٍى نيِ ىٍثبٍة ىوٍة اډنيز و ٝچق ٵ

 ٵَډبيي: ؿنيف ډي ډهيي

ز١ـس ٝ ٨ًٜـ٠ اظ    ١ـب٧ف ضا ث٨ـطٝٙ ٗـ٦    ثبضز ٝ ظ٨ٗٚ ٨ٛع ضؾت٦ٜ ثبضاٙ ٦ٗـ   چٜب٠ٌٛ ثب٧سـ   زض زٝضاٙ حٌٞٗت اٝ آؾ٘بٙ

بت آقت٦ ثطهطاض  ز٢ٓب٥ ثٜسُبٙ ظزٝزٟ ٦ٗ ٧ـي ظٙ ٨ٗـبٙ ػـطام ٝ     ،قٞز. زض آٙ ضٝظُبض ٦ٗقٞز ٝ ٨ٗبٙ زضٛسٟ ٝ ح٨ٞٛا

١ـب٧ف ضا   ١ب٥ ؾطؾجع هسٕ ٢ٜٛس، ٝ ثط ض٥ٝ ؾطـ ظ٧ٜت قبٕ پ٨بزٟ ذٞا١س ضكت ٝ آؾ٨ج٦ ٛرٞا١س ز٧س ٝ رع ثط ظ٨ٗٚ

 (.104، ل10)١٘بٙ، د تطؾبٛس ز١س ٝ ٠ٛ ٦ٗ ا٥ اٝ ضا آظاض ٦ٗ ُصاضزٟ ٝ ٠ٛ زضٛسٟ

 اي ٵَډ ىني: ايٚبن ىٍ ه٦ج  ،ىٍ ه يف ُډين 

ًٜـس ًـ٠ ؿ٨ـط اظ ذبٛـساٙ      ثبق٨س! كطزا٧ى ٠ً ق٘ب ضا اظ آٙ ٨١چ قٜبذتى ٨ٛؿت، ظٗبٗساضى حب٨ًّ٘ـت پ٨ـسا ٗـى    آُبٟ

١ب ضا ثط اػ٘بّ ثسقبٙ ٨ًلـط ذٞا١ـس    ( ػّ٘بّ ٝ ًبضُعاضاٙ حٌٞٗت١بى اٗطٝظى اؾت )حًطت ٢ٗسى حٌٞٗت

ؾـپبضز، اٝ ضٝـ   ٨ًٔس١ب٧ف ضا ث٠ اٝ ٗـى ض٧عز ٝ  ١بى زّ ذٞز )ٗؼبزٙ َال ٝ ٛوطٟ( ضا ثطاى اٝ ث٨طٝٙ ٗى زاز، ظ٨ٗٚ ٨ٟٗٞ

 (.138خ، 1379، ٠آجالؿ ٢ٛذ) ٛ٘ب٧بٛس ػبزال٠ٛ زض حٌٞٗت حن ضا ث٠ ق٘ب ٗى

نز      سَيف ىٱيٱ  اُ ثٍِٿ ،اډنيز و إٓبي٘ هب٥َ ،آډيِ ُيٖشي ډٖبڅ ز هڈ هبي اػش ب٭ي ثَٚ ىٍ ٥ن ڃ سنبٍين ثن ى  ٕا

َا ىٍ اي ث  ثهشَيف وػ  ډلٺٸ ډي ،ٽ  ىٍ ٭َٞ ډهيوي ٙ ني. ػ اډن٬ ثٚنَي سنب     هب ډشل ڃ ډي انٖبن ،ف ٭َٞٙ ى؛ ُي

ٍا سنهب ىٍ اثٮبى ډبىي و ٩بهَي ىيي دي٘  ث  اثٮبى و نيبُهبي واٹٮني و ٍوكني    ،وڅي ىٍ ايف ٭َٞ .اني اُ ٩ه ٍ، ديَٚٵز 

ٍاي ٵ٢بيڄ كٺيٺي ډي انٖبن س ػ  ډي سنَيف وػن     ٙ ى. ىٍ ايف ىوڅزٙ ډجبٍٻ، ٭ٺ ڃ ثَٚي ثن  ٽبډنڄ   ٙ ى و ػبډٮ  ىا

ٍا ثَ َٕ ثنيځبن ډني  ،ىٍ ٭َٞ اډبڇ ډهيي»ثبٍ  ٵَډ ىني:  ىٍ ايف ه اهي ٽَى. اډبڇ ثبٹٍَٙي  نهني،   هياوني ىٕز ه ى 

(. اينپن  هياونني   56، 1ٛ، عٷ1429 ٽچينى، ) «هبي آنبن ػ ٬ و ډش َٽِ ځَىيي  و ثَىثبٍيٚبن ٽبډڄ ځَىى دٔ ٭ٺڄ

َاٍ ډي ٍا ثَ َٕ ثنيځبن ٹ ز ٽ   ىٕز ه ى  هنب اُ ٕن٦ق ثنباليي اُ     ىٍ ٕبي  كپ ډز ٭نيڃ، انٖنبن  ىهي، ث  ايف ډٮنب ٕا

ډَىڇ اُ ىٕنز و ُثنبن يپنييڂَ ىٍ اډنبن ه اهنني ثن ى.        ،ىٍ ايف ٝ ٍر ٙ ني. ډيثچ ٯ ٵپَي و ٭ٺچي ثَه ٍىاٍ  ،ٍٙي

َاي ٕبهشف ؿنيف ػبډٮ  بٕبً ث ٍا ث  كي٘ ٽ بڃ ډي ،اي ٕا  ٍٕبني. هياوني، ٭ٺ ڃ ثَٚ 
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َان و ه   اٵِون ثَ ايف، ػ اډ٬ ثَٚي ث  ػهز ٍٙي ىٍ س كيي، اي بن و سٺ ي ىٍ  ډ انن٬  ه ن   ػهبن، اُ ٩چڈ ىيڂ

َاع ٝچق و هڈ ىٍ ثينبن ىٕنشبوٍىهبي    دينبډجَ اٽنَڇ   ث  نٺڄ اُ اډبڇ ١ٍب ،ُيٖشي ډٞ ن ه اهني ث ى. ىٍ كييض ډٮ

ٍا ثَ ا٭شٺبى » انٺقة ډهيوي ٵَډ ىني: ، 1378ثبث ين ،   )اثنف « ث  س كيي ډف ځَى ه اهني آوٍى )وادٖيف اډبڇ( هچٸ ػهبن 

ٍا اُ هَځ نن     »ٵَډ ىني:  اډبڇ ١ٍب .(312، 52ٛ، ع1403؛ ډؼچٖي، 22، ف264، 1ٛع هياوني ثب ٩هن ٍ او ُډنيف 

 .(372، 2ٛ، ع1395ثبث ي ،  اثف؛ 321، 52ٛ، ع1403)ډؼچٖي، « ػ ٍ و ٩چ ي دبٻ ن بيي و ډٺيٓ ځَىاني

َاځيَنشيؼ  و اطَ ايف ٭ياڅز،  ز ٽ  ٥جيٮز نيِ ثَ َٕ ډهَ ه اهي آډي و ه   ځننغ  ،ٝچق و اډنيز ٵ هنبي   ؿنبن ٕا

بٓ سٮبڅيڈ ٹَآن، اي نبن، سٺن ي و   َاي انٖبن ٍو ه اهي ٽَى. ثَ ٕا ٍا ث َاوانني  ډ ػنت ننِوڃ ٍك نز اڅهني و     ... ه ى  ٵ

ز:  َىني، ثَٽبر إٓن بن و ُډنيف   ٽ آوٍىني و سٺ ا ديٚ  ډى هب، اي بن ډى و اځَ اهڄ ٙهَهب و آثبىي»نِوالر إٓ بني ٕا

َاٳ «... ځٚ ىيڈ ٍا ثَ آنهب ډى ث  ډٮنبي هَ ؿيِ ٽظيَي اُ ٹجيڄ اډنيز، إٓبي٘، ٕقډشي، ډنبڃ،   ،(. ثَٽبر ىٍ آي 96:)ا٭

َاٍ ډي شف آنهب ډ ٍى آُډبي٘ ٹ ز ٽ  ٱبڅجبً انٖبن ث  نيٙا (. ىٍ ٭ٞنَ  201، 8ٛ، ع1417)٥جب٥جنبيي،   ځيَى اوالى و... ٕا

َ ُډيف ٕبي  ډي٩ه ٍ، ٍٵب  و إٓب َٕا ٍا اٵپني. اډبڇ ثبٹَ ي٘ ثَ ٕ َاي او ىٍ هڈ ديـيني   »... ثبٍ  ٵَډ ىني:  فيى ُډيف ث

 (.191، 52ٛ، ع1403؛ ډؼچٖي، 331، 1ٛ، ع1395 ثبث ي ، اثف)« ډبني... ػبي نبآثبىي ثبٹي ن ي ،و ىٍ آن ٙ ى... ډي

ز: اوڃ اينپ ثيبن  َاٍي ٭ياڅز و اٝقف ،ىو نپش  ىٍ اينؼب الُڇ ٕا ٭نياڅشي و   ٽن  ثني   ،ځَي ىٍ ػبډٮ  ػهنبني  ثَٹ

ٍا نبډ ُون ډي ٩چڈ ىٍ آن ٙي ٫ ىاٍى، ثي َان ٽٶنَ و اڅلنبى   سَىيي ػبډٮ   ډننبٵ٬   ،ثن  ىٙن ني ثنب او ثَهبٕنش      ،ٽني و ٕ

َاكڄ آٱنبُيف  ،ٍو ىهي ث  ٕونبن ډن٦ٺي اډبڇ ځ ٗ ىهني. اُ ايف ٥چجبن  آنبن اػبُ  ن ي ػب  ي ػنِ ثَهن ٍى   ا ؿنبٍ   ،ىٍ ډ

شٶبى  ډي ډٖچلبن  و ٽ سب  نز ٽن    اينف  ٙ ى،  ٽَىن ىٕز آنهب اُ ٹيٍر و اډ اڃ ډ٪چ ډبن نيٖز. آنـ  اُ اكبىيض ٕا ٕا

َان َٙٻ و اڅلبى، ُثبني ػِ ٙ ٚيَ و ػنڀ ن ي  هينِى  هنب ثَډني   اډبڇ ث  ډجبٍُة ثب آنهب و ن  ډچّنز  ،ٍو اُ ايف .ٙنبٕني ٕ

ٍان    (ك٢نَر ډهنيى  )»ٵَډبيني:   ډني  ٢َر ٭چيك (.401، 1390ٛ، ػ ٮي اُ ن يٖنيځبن) ِا ٭ ٘نبڃ و ٽنبٍځ

ٍا ثَ ا٭ بڃ ثيٙبن ډإاهٌ  ډي كپ ډز : (. ث  ٵَډن ىة ك٢نَر ٭چني   138م، 1379،  اڅجقٱ نهغ)« ٽني... هبي )ػ ٍ( 

ٍا اُ څ ص وػ ىٙنبن دنبٻ ډني   » ٍا ٭ِڃ و دهن  ُډيف  ٍان ٕش ڂَ  ، 51، ع1403)ډؼچٖني،  « ٕنبُى  اډبڇ ډهيي ُډبډيا

ٍا ثنَ ُډنيف ن ني     هَځِ ه ن ثي ،ىٍ نجَىهبي ه ى اډبڇ ډهيي ،ب ايف وػ ى(. ث120ٛ ٍينِى و ىٍ آٱنبُ    ځننبهي 

ٍان٘ ثيٮز ډي ٍا ىٙنبڇ نيهني كَٽز ه ى نيِ اُ يب ٍا ث  نبكٸ نَيِني .ځيَى ٽ  ډٖچ بني  ث  آثَوي ٽٖني   .ه ن ٽٖي 

ٍا ث  نبكٸ نِنني .إٓيت نِنني و ث  هبن  ٽٖي هؼ ڇ نجَني .إٓيت نِنني  (.149ڇ، ٥1983ٛبووٓ،  )اثف« ...ٽٖي 

ٍوايبسي وػ ى ىاٍى ٽ  ډ ١ ٫ ٽٚنشف و ٹشنبڃ س ٕن٤     ىٍ ٍوايبر ډَث ٣ ث  ٹيبڇ ك٢َر ډهيياينپ ، ىوڇ 

ز. نشيؼ  ثٍَٕني  هنبي انؼنبڇ ٙني  ٍوي     ك٢َر ډهيي و ٝبكت ٕيٴ و ٙ ٚيَ ث ىن وي ىٍ آنهب ډ٦َف ٙي  ٕا

ز ٽ  اوالًاينڂَ ٕني و ډشف ايف ٍوايبر، ثيب ث  ىٕز ايٚبن اٝنقً ډ٦نَف    ،ډ ١ ٫ ٽٚشبٍ ځٖشَى  و و٭ية ث  آن ،ف ٕا

ز. طبنيبً ز ٽ  ىٍ ٭َٞ ٝيوٍ كييض ،نٚي  ٕا ِاٍ ىٵب٭ي ٕا ٽنبٍثَى   ،ٝبكت ٙ ٚيَ ث ىن، ن بىي اُ ٹيٍر ن٪بډي يب اث

ز و ىالڅشي ثَ هٚ نز ش  ٕا َايي و ٽٚشبٍ ث  ډٮنبي ه نَيِي  هبٛ ىٍ ايف ډٮنب ىٙا َا ىٍ ايف ٝ ٍرځ هنَ   ،نياٍني؛ ُي
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ٍا ثبيي ٹبسڄ و هٚ نز َا ډٮَٵي ٽَى. طبڅظنبً  ٝبكت ٙ ٚيَي  اُ ػهنز ٕنني    ،س نبڇ اينف ٍواينبر ٭نقو  ثنَ اينپن        ،ځ

ثبٙنني ٽن  ىٍ ٹٖن ز     ډني  اني، اُ ػهز ډشف نيِ ډوبڅٴ ډلپ بر ٹَآن و ٕنيَة دينبډجَ اٽنَڇ    ډويوٗ و ١ٮيٴ

ٍا ىٍ ٽشبةث  ايف ثلض دَىاهش  ه ،ثٍَٕي و اٍُيبثي هبي هن ى نٺنڄ ٽَىنني، اطجنبر       اهي ٙي. اينپ  اٍثبة كييض آنهب 

ز، ثچپ  ډٺٞ ىٙبن اينف ثن ى  ٽن  هنَ آنـن  ثن  ننبڇ ٍواينز          اډ ٍ ا٭شٺبىي ثب آنهب يب ا٩هبٍ ٭ٺبيي ه ىٙبن نج ى  ٕا

ز، كٶ٨ ٙ ى سب ىٍ اهشيبٍ نٖڄ َاٍ ځيَى و ٝنل  ډنٖ ة ث  اډبډبن ډٮٞ ڇ ث ى  ٕا يق اُ نبٝنليق  هبي ثٮي و ډلٺٺبن ٹ

َا ثٖيبٍي اُ ٍوايبر اډبډبن و ن ٙش   هبي اٝلبة آنبن اُ ثيف ٍٵش  ث ى و يب ىٍ ډٮنَٟ ننبث ىي ثن ى    ثبُٙنبهش  ٙ ى؛ ُي

 (.117-92، 1393ٛٙهَي،  ؛ ډل يي ٍي230-209، 1387ٛ)ډنش٪َي، 

 پ٨ك٦٧ِٞ ٗؿ٨ح٨ت ن٨ٛٞ٨٢ؿٖ زضثبض٣ تحون حٌٞٗت ر٢ب٦ِٛ نٔح ٝ ػسّ زض ػهط ظ٢ٞض

ز ډهڈاُ  ؛ 29-26: 13؛ ډنَٹٔ  33: 6)ډشي  سَيف ثبوٍهبي ډٖيليبن، ٽ  ىٍ ٭هي ػييي و انبػيڄ اُ آن ثلض ٙي  ٕا

َاٍي 3: 3؛ ي كنب 31: 21؛ 40-35: 12څ ٹب  نز ٽن  هٖنش  ډَٽنِي سٮنبڅيڈ و         « ډچپ ر»(، ثَٹ ينب كپ ډنز اڅهني ٕا

ٍا سٚپيڄ ډي آډ ُ  ١ن ٫ ډچپن ر اڅهني س ػن  وينْ       ثن  ډ   ،ىهي. ك٢َر ٭يٖي و ٙبځَىان او هبي ك٢َر ٭يٖي 

ٍا ث  آن ډ ٭٪  ډي شني و ډإډنبن  ٍاىة هيا ډي ىٙا ٍا ثؼب آوٍىن ا ٍا  ٍٕيين ث  ډچپ ر  و  23: 4)ډشني   ىانٖشني ٽَىني و 

 ثبُځٚنز »ىٍ ځنَو  ډچپن ر،    ٽبډنڄ (. سلٺٸ 31-23: 28و  25: 20؛ ا٭ بڃ ٍٕ الن 36: 18و  5-3: 3؛ ي كنب 35: 9

ز «(parousia) )دبٍوٕيب( (Second Coming) ډؼيى ډٖيق َاٍ  ز، . ٽبٍٽَى ډٖيق ىٍ ُډبن ثبُځٕٚا ىاوٍي ثيف اثن

َاٍ  زو ٙا ٓ  اوڃ؛ 5: 4ٹَنشيبن  ؛ اوڃ4: 2 و 10-7: 1سٖبڅ نيپيبن  ىوڇ ؛46-31: 25ٻ: ډشي.)ٍ ٕا  سيٖنف،  ؛13: 1 د٦نَ

 (.ثٮي ث  327سب، ٛ ثي

ز، آډي  ډٺيٓ ٽشبة ىٍ  ٽ ٍا آنـ  ثبيي ه بنڂ ن  ٽ  ثيبن ٙي، ډٖيليز ٝهي نيٖڈ ډٮشٺيني،  ه نبن  ثنب  ٭ينبً ٕا

 ٽٚنشبٍهبي  ػ چ  اُ ،آن ٭قئڈ س بډي وٹ ٫ و ډٖيق ثبُځٚز ډؼيى ډنش٪َ و دٌيَٵز ٩بهَي ډٮبني ه بن ث  و اڅٶب٧

ٍوى.  ٙن ى و ثن  دني٘ ډني     هبي ٽشبة ډٺيٓ، ډلٺٸ ډي ځ يي ث  ثبوٍ آنبن، اډ ٍ آينية ػهبن، ډ٦بثٸ دي٘. ث ى ػ ٮي

ٲبڃ َُٕډيف  َائيڄكشي ٙا ډنبني ٹچ نياى ٽنَى ،     1948ىٍ ٕبڃ  ،ٵچ٦ٖيف و سٚپيڄ كپ ډز ٕا َاِڅ ٍا اُ ُډَة وٹبي٬ آه

ٍا نٚبن  سلٺٸ دي٘ َاكز  ىانني. آنبن  هبي ٭هي ٭شيٸ و ډإيي اى٭بهبي ډپبٙٶ  ي كنب ډي ځ يي آن   :ځ ينني  ډني  ثن  ٝن

َائيڄ، ا يټ اُ كچٺ  هيؾ وٍٙچيڈ و ثبُٕبُي ډٮجي ٕنچي بن ډٮننب   هبي ُنؼيَة ك اىص اډَوُ و ٵَىا، ثيون اكيبي ىوڅز ٕا

ز. نٺ٦  اوع ايف ز« كبٍډؼيون»ثَ واٹٮ   ،ځ ن  س ػيهبر نو اهي ىٙا -283، 1384ٕٛنڄ،   )هنبڃ  ډش َٽِ ٙي  ٕا

 (.109، 1388ٛٽچجبٕي، ؛ 288

ډبن َاِڅ ٍان آه ز ٽ  ىٍ ىو  ډيبن نيَوهبي هيَ ث  ٍهجَي ك٢نَر ډٖنيق   ،واٹٮ  كبٍډؼيون، نجَىي ه نيف ٕا

ثب ديَوُي نيَوهبي هينَ و   ،ٙ ى و ٕجت ٽٚشبٍي ٭٪يڈ ٙي  و ىٍ نهبيز واٹ٬ ډي« ىػبڃ»َٙ ث  ٍهجَي  و نيَوهبي

نشنبى ٭هني ٭شينٸ    458-445، 1386ٛ)ٕبيٍِ،  ٍٕي كبٽ يز ډٖيق ثَ ػهبن ث  دبيبن ډي  (9-8: 13 )ُٽَينب  (. ثن  ٕا
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شنبى ٭هي ػييي اي ٽن  هٶنز ډنب      ځ نن   هني ٙي، ث ٕ ڇ اُ اهڄ ُډيف ٽٚش  ه ا ( يټ15: 9)ډپبٙٶ   ىو ٕ ڇ و ث  ٕا

ٍا ػ ٬ ٽَى  و ىٵف ٽنني ٥ ڃ ډي  (.64-50، 1380ٕٛڄ،  )هبڃ ٽٚي سب ٽٚشڂبن 

َار ٭هييني َاي سجييف ٵٺ َايبن ډٖيلي، ث ډنبن،     ،ٍويپَى سٶٖيَي ثنيبىځ َاِڅ َايني  آينني  »ډَث ٣ ثن  وٹنبي٬ آه « ځ

ز هبي ٽشنبة   ځ يي دي٘ اُ ثٖيبٍي :ډٮشٺيني ،ٍو (. اُ ايف390-229، 1386ٛ؛ ٕبيٍِ، 67-66، 2001ٛ)اليٕه ،  ٕا

ٍا  ك واٹٮي ٵيِيپي و ډٺيٓ، ٍويياى اُ ٽشبة اڅچٶ٪ي ث  ديَوي سلز آنهب ٙي. ه اهي انؼبڇ آيني  ىٍ ډٺيٓ بٍډؼنيون 

ډبن ډٺيٓ ىانٖش  َاِڅ ٍا ډٺيډ  سٚپيڄ كپ ډز ػهبني س ٤ٕ ك٢َر ډٖنيق  ،ىٍ آه و ٕنَآٱبُ ٝنچق كٺيٺني     آن 

نز ٽن  سنبث٬      ،(. ث  ٭ٺيية آنبن343؛ 313؛ 287-286، 1386ٛ)ٕبيٍِ،  ىانني ػهبني ډي ٕيبٕز واٹٮي، ٕيبٕنشي ٕا

ډلٺٸ ه اهي ٙي. ثب ٩هن ٍ   ايف ٕيبٕز سنهب ثب كپ ډز ػهبني ك٢َر ډٖيق .هبي اهقٹي ډٖيليز ثبٙي اٍُٗ

َ ُډنيف ػنبٍي ډني    َٕا ٱبينز اٝنچي ٕيبٕنز،     و ٙن ى  ډٖيق و سٚپيڄ كپ ډز س ٤ٕ وي، كپ ډز اهقٹي ىٍ ٕ

 (.191-163، 1390ٛ)٭ِيِ هبني،  ٸ ه اهي ٙيډلٺ

َاي سجييف و سلٺٸ ډٺيډبر ٩ه ٍ ډؼيى ډٖيق و ٍٕيين ثن  آن نٺ٦ن  ٥قيني،     ،هَ ؿني ډٖيليز ٝهي نيٖڈ ث

ِاٍة ٝچق و ه ٙنجوشيِ ٭ٞنَ ٩هن ٍ، ډٖنشني اٝنچي آنهنب       سقٗ َاواني ٽَىني، اډب ىٍثبٍة ه ى نٺ٦  ٥قيي ه  ،هبي ٵ

َاٍ ىاىنني و ثنَ ثني   ث يْ  ډپبٙٶ  ي كن ،ٽشبة ډٺيٓ ٍا  و ٍٕڈ ه ى ٹ ٍا َٕډٚٸ اٝچي  ز و آن  ه٦نب ثن ىن آن،    ب ٕا

ٓ ثَ  (. آنبن95-94، 1388ٛ؛ ديشَٽَٙ، 621، 21ٛ، ع2007)ډقٽي،  اي ىاٍني ا٭شٺبى َٕٕوشبن  نب  ،سٶٖنيَ اىثني   ٕا

ِاٍ »ډٶه ڇ  ىاٍني، ث  بځ يي ډپبٙٶ  ي كن اُ دي٘ٽ   َايي ه ز ٽ ثبوٍ ىاٍني و آن ث  ايف ډٮني  «ځ ثبُځٚز ډؼنيى   ٕا

ز وډٖيق نِىيټ  ِإٍبڃ كپ ډز  ،او ىٍ اوٍٙچيڈ ٕا َاي ه (. 621، 21ٛ، ع2007)ډقٽني،   ه اهي ٽَى و ٕچ٦نزث

ز ،اُ نڂب  آنهب َانيبن  ډٖيق دبىٙب  ٭ياڅز و ٝچق ٕا ِإٍبڅ  او ثَ ػهبن2-1: 7؛ 20: 6)٭ج ثنَ اينف ىو    ،( و كپ ډز ه

ز ش اٍ ٕا  .ويْځي ٕا

 . عذالت ّوگاًییه

ِإٍنبڅ  ډٖنيق     ،ٖيليز ٝهي نيٖڈډ ز ٽ  ىٍ آينية نِىينټ، كپ ډنز ه بٓ ٽشبة ډٺيٓ ثَ ايف ثبوٍ ٕا ثن    ،ثَ ٕا

(. ډٖنيق دنٔ اُ   20-19، 1990ٛ؛ ن ٍسي، 57، 2009ٛ)ډياٳ،  دي نيى ٝ ٍر ٵيِيپي ىٍ ٍوي ُډيف ث  وٹ ٫ ډي

ٍا ثب ٭ٞبي ىهبن ه ي٘ و نٶو  څجبن٘ اُ ډيبن ثَډني  َان  ِاډينَ   ىىاٍ ٩ه ٍ ىوثبٍ ، َٙي (، و 15: 19؛ ډپبٙنٶ   9: 2)ډ

نٮيب   «و ٽ َثنني ٽ نَٗ ٭نياڅز ه اهني ثن ى     »٭ياڅز كبٽڈ ه اهي ٽنَى:   ،هبي ػهبن ډيبن اډز يهٔن ٓ   ( »5: 11)ٙا

َاي ىاوى ثَدب ډي آيي ٽ  ٙبه  اينټ ايبډي ډي» ځ يي: ډي ٽنڈ و دبىٙبهي ٕچ٦نز ن ن ى  ثن  ٵ٦بننز ٍٵشنبٍ      اي ٭بىڃ ث

زه اهي ٽَى و انٞبٳ و ٭ياڅ َا ه اهي ىٙا ٍا ىٍ ُډيف ډؼ  .(5: 23)اٍډيب « ز 
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نز   َاوانِ دبىٙبهبن ىٍ ډيبن ډنَىڇ ٕا ؛ 9-7: 13)ډنَٹٔ،   اُ ػ چ  ٍهياىهبي دي٘ اُ ٩ه ٍ، وػ ى ٩چڈ و ٵٖبى ٵ

ٍا ه ى ډيبن اډز12-9: 21څ ٹب،  َاٍ ه اهي ٕبهز و كٺن ٷ ډ٪چ ډنبن    (، ٽ  ډٖيق دٔ اُ ٩ه ٍ ډؼيى، ٭ياڅز  هب ثَٹ

ٍا ه اهي ٕ نشي كپنڈ       »شبني: ػهبن  َٕا ٍا ث  ٭ياڅز ىاوٍي ه اهي ٽَى و ثن  ػهنز ډ٪چ ډنبنِ ُډنيف ث ثچپ  ډٖپينبن 

ٮيب  ه اهي ن  ى ّٓ هن ي٘ آيني،    اډب ؿ ن دَٖ انٖبن ىٍ ػقڃ ه ى ثب ػ ي٬ ډقئپن  ډٺني  »ځ يي:  (. ډشي ډي4: 11)ٙا

ٍا اُ ه ييڂَ ػنيا ډني  هب ىٍ ك٢ ٍ او ػ ٬ ٙ ني و آن آنڂب  ثَ ٽَٕي ػقڃ ه ى ه اهي نٖٚز و ػ ي٬ اډز  ٽنني،  هب 

ٍا اُ ثِهب ػيا ډي ث  ٹٖ ي ٽ  ٙجبن ډي٘ ٍَا ىهني        ٽني. و ډي٘ هب  ٍا ثنَ ؿنخ هن ى ٹن نز و ثِهنب  ٍٕا ٍا ثَ ىٕز   هب 

 (.33-31: 25)ډشي 

ٍَا ٝنچق و ٭نياڅز ه ڂنبني ٍم          ،اُ نڂب  ډپبٙٶ  ي كنب نشٺ ىٍ اطنبي ػنڀ ػهنبني كبٍډؼنيون، ٽن  دني٘ ُا ٕا

ت ٕٶيي ٵَوى ډيىهي، ٙوٞي ٕ اٍ ثَ  ډي َاٍ ډي ٕا ٍا ثَٹ نجي   ىييڇ و»ٕبُى:  آيي و ٭ياڅز  ٍا ځٚ ى  و نبځب  ٕا إٓ بن 

ن بيي و... ثَ َٕٗ... ٕا ي ډَٹن ڇ ىاٍى ٽن  ػنِ     ّ نبڇ ىاٍى و ث  ٭يڃ ىاوٍي و ػنڀ ډي ٕٶيي ٽ  ٕ اٍٗ اډيف و كٸ

َا ن ي ه ىٗ هيؾ ٍا  اي ه ن ىاني. و ػبډ  ٽٔ آن  (.13-11: 19)« ه انني ډي "چ   هياٽ"آڅ ى ىٍ ثَىاٍى و نبڇ او 

 . صلح فزاگیزدٍ

ِاٍة ٝچق و ه ٙجوشي ىٍ كپ ډز ډٖيق ثَ ػهنبن ثن ى ٽن  ٙنپڄ ځَٵشن        ،ډٖيليز ٝهي نيٖڈ ثَ ډل ٍ ثبوٍ ث  ه

ز ډبن، ٽشنبة  341ة، 1383ٛ)هقڃ،  ٕا َاِڅ ِاٍة ٝچق و ه ٙجوشي ىٍ ػهبن آه ٌٗبقـل٤  (. ډنٚأ ا٭شٺبى آنبن ث  ه

ز ٧ٞحٜب ِاٍ ٕبڃ ٕچ٦نز ډي(: »97ٛ)ه بن،  ٕا ِاٍة ٝچق، ىٕز ٙني٦بن  6: 20)ډپبٙٶ ،  «ٽنني ثب ډٖيق ه (. ىٍ ه

َاهي نپٚبني:  ٙ ى سب ىيڂَ اډز ثٖش  ډي ٍا ث  ٵٖبى و ځ  ٍا ٽ  اثچئ و ٙني٦بن ډني   و»هب  ىهب يٮني ډبٍ ٹييڈ  ثبٙني   ّا

ِاٍ ٕبڃ ىٍ ثني ٍا سب ډير ه ٍا ث  هبوي  انياهز ځَٵشبٍ ٽَى  او  ٍا ثَ او ثٖش  ډهَ ٽَى سب اډز نهبى. و او  ٍا ىيڂنَ   و ىٍ  هب 

ِاٍ ٕبڃ ث  انؼبڇ ٍٕي َا  نپني سب ډير ه  (.3-2: 20)ډپبٙٶ ،  «ځ 

ٮيب، كِٹينبڃ و... ډ٦نَف ٙني  ثن ى ٽن  اُ ٥َينٸ        ِاٍة ٝچق و اډنيز ىٍ دبيبن سبٍين ػهبن ىٍ ٽشبة ٙا ا٭شٺبى ث  ه

هنب، اٹن اڇ    (. ډٖيق هنڂنبڇ ىاوٍي اډنز  343-341، ٛة1383)هقڃ،  ث  اڅهيبر ډٖيلي ډنشٺڄ ٙي ،ډپبٙٶ  ي كنب

ٍا ډي ٍا سنجي  ه اهي ٽَى. دٔ اُ آن، ايف اٹ اڇ ٙ ٚيَهب  ثنب ٝنچق و ٝنٶب ىٍ ٽننبٍ      ،ٙنپنني و ىٍ ډچپن ر او   ثٖيبٍي 

 يپييڂَ ُنيځي ه اهني ٽَى:  

ـ      چ٨سٟ قسٟ كطٝز ذٞا١س آٗس ٝ ٗخْ ثبضـ اٝ ٗخْ ثبضاٙ ثط ػٔلعاضِِ ًٜـس. زض ظٗـبٙ اٝ    ١٦ـب٦٧ ًـ٠ ظٗـ٨ٚ ضا ؾـ٨طاة ٗ

٦ ذٞا١س ًـطز اظ زض٧ـب    ،نبٓحبٙ ذٞا١ٜس قٌلت ٝ ٝكٞض ؾالٗت٦ ذٞا١س ثٞز ٗبزا٦ٗ ٠ً ٗبٟ ٨ٛؿت ِٛطزز. ٝ اٝ حٌ٘طٛا

ك٨ٜبٙ ُطزٙ ذٞا١ٜـس ٢ٛـبز ٝ زقـٜ٘بٙ اٝ ذـبى ضا ذٞا١ٜـس       تب زض٧ب ٝ اظ ٢ٛط تب اههب٥ ر٢بٙ. ث٠ حًٞض ٥ٝ نحطٛا

 .(9-6: 72)ٗعا٨ٗط  ٨ٓؿ٨س

١ب حبثت ذٞا١س قس ٝ كٞم ت٢ّٔب ثطاكطاقت٠ ذٞا١س ُطز٧ـس   هغ ذٞا١س قس ٠ً ًٟٞ ذب٤ٛ ٢٧َُٟٞ ثط ه٤ٔ ًٟٞٝ زض ا٧بٕ آذط ٝا

ث٨ب٨٧س تب ث٠ ًـٟٞ ٢٧ُـَٟٞ ٝ   »١ب٥ ثؿ٨بض ػع٧٘ت ًطزٟ ذٞا١ٜس ُلت:  ١ب ثؿ٥ٞ آٙ ضٝاٙ ذٞا١ٜس قس. ٝ هٕٞ ٝ ر٨٘غ اٗت

ٖ   ث٠ ذب٤ٛ ذسا٥ ٧ؼوٞة ثطآ٨٧ٖ تب َط٧و٢ب٥ ذ٧ٞف ضا ث٠ ٗب تؼ٨ٖٔ ز١ ظ٧ـطا ًـ٠    .«س ٝ ث٠ ضا٢١ـب٥ ٥ٝ ؾـٔٞى ٛ٘ـب٨٧



  37 ٦٧ُٞ اٗب٠٨ٗ ٝ ٗؿ٨ح٨ت ن٨ٛٞ٨٢ؿٖ زضثبض٣ ػهط ظ٢ٞض  ا٥ پ٨ف ثطضؾ٦ ٗوب٧ؿ٠

١ب٥ ثؿـ٨بض٥   ١ب ضا زاٝض٥ ذٞا١س ٛ٘ٞز ٝ هٕٞ قط٧ؼت اظ ن٨٢ٞٙ ٝ ًالٕ ٢٧َُٟٞ اظ اٝضق٨ٖٔ نبزض ذٞا١س قس. ٝ اٝ اٗت

١ب ذٞا١ٜـس قٌؿـت ٝ    ّٟ ١ب٥ ذ٧ٞف ضا ثطا٥ اض ضا تٜج٠٨ ذٞا١س ًطز ٝ ا٧كبٙ ق٘ك٨ط١ب٥ ذٞز ضا ثطا٥ ُبٝآ١ٚ ٝ ٨ٛعٟ

 .(4-2: 2)اقؼ٨ب  ٦ ق٘ك٨ط ٛرٞا١س ًك٨س ٝ ثبض ز٧ِط رَٜ ضا ٛرٞا١ٜس آٗٞذتاٗت٦ ثط اٗت

ُاىي و هقٝي د ٔڅ ٍا آ (. ُډيف نينِ ىٍ  22-19: 8)ٍوډيبن ه اني آٵَين٘ اُ ٹيي ٵٖبى و سجبهي ډيه   ، ٭َٞ ٩ه ٍ 

ٍان  دَػقڃ و دَثَٽز ه اهي ث ى: ،آن ىو

قـٌلت.... آث٢ـب زض ث٨بثـبٙ ٝ ٢ٛط١ـب زض نـحطا ذٞا١ـس       ظ٨ٗٚ ذكي... ٝ نحطا ث٠ ٝرس آٗسٟ، ٗخْ ُْ ؾطخ ذٞا١س 

١ـب  ّ  ّّ ذٞا١ـس ُطز٧ـس. زض ٗؿـ٦ٌٜ ًـ٠ قــب      ١ب٥ آة ٗجس ١ب٥ ذكي ث٠ چك٠٘ رٞق٨س. ٝ ؾطاة ث٠ ثط٠ً ٝ ٌٗبٙ

٠ً ٛزؿبٙ اظ آٙ ػجٞض ٛرٞا١ٜـس   ػٔق ٝ ثٞض٧ب ٝ ٦ٛ ذٞا١س ثٞز. ٝ زض آٛزب قب١طا٦١ ٝ َط٧و٦ ذٞا١س ثٞز... ،ذٞاثٜس ٦ٗ

 (.10-1: 35)اقؼ٨ب  ا٥ ثط آٙ ثط ٛرٞا١س آٗس زض آٙ ٛرٞا١س ثٞز ٝ ح٨ٞاٙ زضٛسٟ ًطز... ق٨ط٥

 اُ ثَٽبر و ٕٮبىر ٭َٞ ٩ه ٍ ډٖيق ثَه ٍىاٍ ه اهي ٙي: ،آٵَين٘ ډبىيه   

    ٖ )ذٞا١ٜـس   ٝ ُطٍ ثب ثطٟ ؾٌٞٛت ذٞا١س زاقت ٝ پَٜٔ ثب ثعؿب٠ٓ ذٞا١س ذٞاث٨س ٝ ُٞؾب٠ٓ ٝ قـ٨ط ٝ پـطٝاض٥ ثـب ١ـ

س. ٝ ُبٝظ٧ؿت( ٝ َلْ ًٞچي آ ١ب٥ آ٢ٛب ثب ١ٖ ذٞا١ٜس ذٞاث٨ـس ٝ قـ٨ط    ثب ذطؼ ذٞا١س چط٧س ٝ ثچ٠ ٢ٛب ضا ذٞا١س ضٛا

ٗخْ ُبٝ ًبٟ ذٞا١س ذٞضز. ٝ َلْ ق٨طذٞاضٟ ثط ؾٞضاخ ٗبض ثبظ٥ ذٞا١س ًطز ٝ َلِْ اظ قـ٨ط ثبظزاقـت٠ قـسٟ زؾـت     

(. 9-5: 11)اقـؼ٨ب   ١ٜـس ًـطز  ّؼ ٗٚ يطض ٝ كؿبز٥ ٛرٞا زض ت٘ب٦ٗ ًٟٞ ٗوس ٝذٞز ضا ثط ذب٤ٛ اكؼ٦ ذٞا١س ُصاقت. 

بت نحطا ٝ ٗطؿبٙ ١ٞا ٝ حكطات ظ٨ٗٚ ػ٢س ذٞا١ٖ ثؿت ٝ ً٘ـبٙ ٝ ق٘كـ٨ط ٝ    زض آٙ ضٝظ ث٠ ر٢ت ا٧كبٙ ثب ح٨ٞٛا

 (.18: 2)١ٞقغ  ضا ث٠ ا٨ٜٗت ذٞا١ٖ ذٞاثب٨ٛس رَٜ ضا اظ ظ٨ٗٚ ذٞا١ٖ قٌؿت ٝ ا٧كبٙ

 تح٨ْٔ ، ٗوب٧ؿ٠ ٝثطضؾ٦

ٙن ى،   ٽ  سنهب ىٍ ٭َٞ ٩ه ٍ، كپ ډز ػهبنيِ ٭يڃ و ٝچق ډلٺنٸ ډني  ډٖئچ  ىٍ ايف  ،اډبډي  و ډٖيليز ٝهي نيٖڈ

 ىييځب  ډٚشَٽي ىاٍني، وڅي اُ ػهبسي ډهڈ ثب هڈ سٶبور ىاٍني:

ز ٽ  ىٍ ډن٦ٺ  (1 آٍډڂيون، اٍسن٘ ٹي٘يٖنيبن     ډٖيق ىٍ ىييځب  ډٖيليز ٝهي نيٖڈ، ٹهَډبن ن٪بډي و ػنڂؼ  ٕا

ٍَا ثن  ٍهجنَي ينأػ ع و        (14: 19)ډپبٙٶ   ٽ  ډچج٘ٔ ث  ٽشبن ٕٶيي و دبٻ هٖشني ن سن٘ ٙا ، ث  ٍهجنَي او ثنب ٍا

-222، 1386ٛ)ػن ٍػي ٽنٮنبن،    ٙن ى  ديَوُ ډني « ډٖيق ډ ٭ ى»ٙ  ڃ،  ىٍ ايف نجَى ػهبن .ػنڂني ډأػ ع ډي

ز و ػبډ 234 ( و 13-11: 19)ډپبٙنٶ    آڅ ى ىٍ ثنَىاٍى  اي ه ن (. ىٍ ايف نجَى، ؿٚ بن ډٖيق ؿ ن ٙٮچ  آس٘ ٕا

َاٍ ىاٍىٙ ٚيَ ىوىډ  سيِ نيِ ىٍ ى ٍا ٕنَٽ ة ٽنني. اډنب ىٍ      اډز ،(، سب ث  آن15: 19و  15: 1)ډپبٙٶ   هبن٘ ٹ هنب 

َنڀ ي ٽ  ى، اډب ؿنيف سٞ َي ٍا ىٍ ىٕش ٍ ٽبٍ ىٍا َان ٽٶَ و اڅلبى  ٖچلبن  ثب ٕ ه ٍى ډ ز. اډبډي  هَ ؿني ډ ٭ ى َث  ٕا

ز ،ډٖيليز ٝهي نيٖڈ (2 بٓ ډپبٙٶ  ي كنب ډٮشٺي ٕا ِاٍ ٕبڃ  :ثَ ٕا ز٥ ڃ ډچپ ر ډٖيق، ه َاي   .ٕا كبڃ آنپ  ثن

ٍان ډٚوٜ و ٹ٦ٮي  ،كپ ډز ك٢َر ډهيي ىٍ ٭َٞ ٩ه ٍ نز ثيبن ىو اڅجشن  ٭نيىهبي ډوشچٶني ىٍ     .نٚي  ٕا

َاكڄ و ىوٍ  ز: ډبنني هٶز ٕبڃ، ؿهڄ ٕبڃ، هٶشبى ٕبڃ و...، ٽ  ث  ډ هبي ډٚوٜ كپ ډنز   ٍوايبر واٍى ٙي  ٕا

 (.458، 1390ٛ، ػ ٮي اُ ن يٖنيځبن) ثبٙني ايٚبن ډَث ٣ ډي
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نز و ىٍ   ډٖئچ  ىٍ ديٚڂ يي اډبډي  ىٍثبٍة ٭َٞ ٩ه ٍ، سأٽيي ثيٚشَ ثَ  (3 َاٍي آن ىٍ كپ ډز ډهنيوي ٕا ٭يڃ و ثَٹ

َاځيَ ه اهي ٙي. ىٍ كبڅي ٽ  ىٍ ډٖيليز ٝهي نيٖڈ، هَ ؿنني   ٝ ٍر سلٺٸ ٽبډڄ ٭ياڅز، ٝچق نيِ ىٍ ػهبن ٵ

ٍا نيِ اُ ويْځي ٝنچق ىٍ ػهنبنِ دنٔ اُ    ډٖنئچ   ٚشَ ثنَ  ىانني، وڅي سأٽيي ثي هبي ډٖيق ډ ٭ ى ډي ٭ياڅز ه ڂبني 

ز بٓ ٙپڄ .٩ه ٍ ٕا ِاٍة ٝچق و ه ٙجوشي ىٍ كپ ډز ډٖيق ثنَ ػهنبن    ٕا ځيَي آنهب ثَ ډل ٍ ه يف ثبوٍ ث  ه

ٍا َٕآٱبُ ٝچق كٺيٺي ػهبني ډي ثبٙي ډي  ىانني. و ٍػٮز ډؼيى ډٖيق 

هنب، دَهيِځنبٍي و    ِ انڂين »آننبن اُ  « هنبي ٕيبٕني   انڂينِ  »ځينَي ډٖنيليز ٝهي نيٖنڈ،     اُ ه بن آٱبُ ٙپڄ (4

ٍو، هنيٳ اٝنچي    (. اُ اينف 220، 1384ٕٛنڄ،   )هبڃ سَ ث ى آنبن ډهڈ« ا٭شٺبىهبي ډٌهجي نبٙي اُ ٽشبة ډٺيٓ

ز. ث  ثبوٍ آنهب ٍاهني     ،آنبن ىٍ دي٘ يب دٔ اُ ٩ه ٍ، كپ ډز ه ىٙبن ثَ ػهبن ٕا ٍا  ٍٕيين ثن  دَوٍىځنبٍ،  سنهب 

ٍا  ز ٽ  ه ىٙبن ثَځِييني و ه    هنبي   ٽننني سنب اُ ٥َينٸ ٵٮبڅينز     اني. آنبن سقٗ ډني  ىيڂَ ثب٥ڄهب و اىيبن  ٕا

َان سل يڄ ٽنني. اُ نڂب  آنهب ،ٕيبٕي ٍا ثَ ىيڂ ډٮنبي سل ڄ ه٦نب   هبي ىيڂَ، ث  سل ڄ اىيبن و ا٭شٺبى ،٭ٺبيي ه ى 

ز و سل ڄ ىييځب  (. ث  ٭ٺيية آنهب، ػبنجنياٍي اُ ٝنچق و ٕنبُٗ    107-103، 1388ٛ)ديشَٽَٙ،  هبي ٙي٦بني ٕا

َ قڇ و ك بيز اُ ه ِيٖشي ډٖبڅ زٕا ث  ډٮنبي اكٖبٓ نِىيپي ثب ډوبڅٶنبن ډٺنيٍ٘    ،آډيِ ثب ٵچ٦ٖينيبن اييڄ ثب ٕا

ز هيا ىٍ ػنڀ ٹَيت هيٳ اٝچي اډبډي ، كبٽڈ ٙنين   ،(. كبڃ آنپ 463، 1386ٛ)ٕبيٍِ،  اڅ ٹ ٫ كبٍډؼيون ٕا

ز. ديَوان ىيڂَ ډپبست،   ْاىي و ُثنبني اُ ٭نياڅز ډهنيي ډ ٭ن ى    هب و اٹ اڇ ثب هَ ن ځَو ه   ٭ياڅز ىٍ ػهبن ٕا

 ځَىني. ډني ډي ثهَ 

ثَى، وڅني ثنب ثن  ٍٕن يز      هَ ؿني ىٍ انش٪بٍ كپ ډز ػهبنيِ ٭يڃ و ٝچق ډٖيق ث  َٕ ډي ،ډٖيليز ٝهي نيٖڈ (5

ځنَىى،   ٙنبهشف اڅهيبر ډجشني ثَ ٭هي ٹييڈ، اڅهيبسي ډليوى ثنيبن نهبىني ٽ  ثَ ډياٍ يه ىيبن َُٕډيف ډٺيٓ ډني 

َاهڈ ٕبُىسقٗ ه   و  َاي ٍهياى ػنڀ ٵ ز سب سأييي اڅهيبسي ث نبٓ  486، 1386ٛ)ٕبيٍِ، ٍا ٽَى  ٕا َٕا (. آنبن ث

نز و ډٖنيق ىٍ ىڃ ػننڀ ٩هن ٍ        :ٽشبة ډٺيٓ ډٮشٺيني وٹ ٫ ػنڀ و ٽٚشبٍ ځٖشَى ، ډٺيډ  ٩هن ٍ ډٖنيق ٕا

ٍا ٍهجَي ډي ډي ٍا ىٍ ػهبن ډلٺٸ ٽني ٽني و آن  بٕنبً اٹنياڇ     .ٽني سب ٝچق  َاي سلٺنٸ ؿننيف    اډب ىٍ اډبډين  ٕا ثن

ٽٚني   ْٕ ُ و نٖنڄ  هبي هبن بن ث  ٭ن ان ډٺيډ  ٩ه ٍ وػ ى نياٍى. اڅجش  دي٘ اُ ٩ه ٍ، اكش بڃ وٹ ٫ ػنڀ ،نجَىي

دنٔ اُ  ينب  دني٘ اُ ٩هن ٍ و    ،هبي ډ ٭ ى اډبډي  و نيِ ډٖنيق  ىٍ ٦ٕق ػهبن وػ ى ىاٍى، وڅي ايف ػِئي اُ ثَنبډ 

 ٩ه ٍ نيٖز، و ٹ٦ٮبً ٭ اډڄ ىيڂَي ىاٍى.

ثب هيٳ َٕ٭ز ثوٚيين ث  ٩ه ٍ ىوثبٍة ډٖيق و سلٺٸ كپ ډنز ػهنبني ٭نيڃ و     ،ډٖيليز ٝهي نيٖڈاينپ  

ٍا سپچيٴ و و٩يٶ  ىيني ه ى ىانٖش  ٝچق، وٹ ٫ نجَى ه   َاي ُډينن      ،ػبنج  آٍډڂيون  هنبي   ه اهبن ى٭ب ينب سنقٗ ثن

َار   (، ايف انييٚ  ثب ٭هييف ډ70، 1386ٛ؛ ٕبيٍِ، 71، 1384ٕٛڄ،  )هبڃ سلٺٸ آن هٖشني َا ٵٺن ٦بثٺز نياٍى؛ ُين

ډبني هٖشني، و ن  ايؼبى سپچيٴ. ك٢نَر ٭يٖني   َاِڅ  ٭هييف َٝٵبً ىٍ ډٺبڇ اٙهجبٍ اُ سلٺٸ ؿنيف ٭قئڈ و ك اىص آه

نجَىهنب و   ،نون اهيڈ ينب  ىهي ٽ  ؿن  ثون اهيڈ و    )سپ يني( هجَ ډي ځ يي ىٍثبٍة آيني ، اُ يټ اډَ كش ي ىٍ ډٺبڇ دي٘
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ډبن واٹ٬ ډي َاِڅ دننب ،   )ىينف  هب اٹياڇ ٽنيي ځب  كپڈ سَٚيٮي ٝبىٍ نپَىني ٽ  ث  سلٺٸ ػنڀ ايٚبن هيؾ ٙ ى. وٹبي٬ آه

1396ٛ ،343.) 

هَ ؿنني سنب كنيوىي     ثب نڂَٗ ك٢َر ډٖيق نيِ ٕبُځبٍي نياٍى. ،ايف ثبوٍ ډٖيليز ٝهي نيٖڈثَ اينپ  ٭قو  

هنبي انبػينڄ    ىٙ نبن و ډوبڅٶبن ىٍ نٺنڄ ٭يڇ دبيجنيي ډٖيق ث  ٝچق و واٽن٘ ايٚبن ىٍ ډٺبثڄ ٽبهنبنِ ٍيبٽبٍ يه ى، 

ك٢نَر  اډنب   .(27و  14: 19؛ 52-51: 12 ؛17: 3؛ 9: 3؛ څ ٹنب،  26: 15؛ 38نن  34: 10؛ 6: 7)ډشني   ٙن ى  ډٚبهي  ډي

َا اوالًځب   هيؾ ٭يٖي ِ  ى٭ ر ډٖيق ث  ٝچق و ٍٵشبٍ ډهنَوٍُي و ډلجنز   ،ډ يي و كبډي نڂَٗ آنبن نيٖز؛ ُي  آډين

ز ٽ  ؿنبن ځٖشَ( 13-5: 5)ډشي،  ك٢َر ٭يٖني   ،(. طبنيب49ً-43: 5)ه بن،  كشي ثبيي ٙبډڄ ىٙ نبن نيِ ثٚ ىى  ٕا

َان نٚ ني و ثن    ډبن، دَيٚبن و نڂ َاِڅ ثَ ٍوي ٽ   ُيش ن، ث  ډٖيليبن س ٝي  ىاٍى ٽ  هنڂبڇ ډ اػ  ٙين ثب ٽٚشبٍ آه

َا نؼبر ىٍ ٝجَ ثَ ايف اډ ٍا ديٚ  ه ى ٕبُني؛ ُي ز)ډشي ػبي ىهبڅز ىٍ سلٺٸ نجَىهب، ٝجَ  ؛ ډنَٹٔ  14-3: 24 ٍ ٕا

 (.24-5: 21؛ څ ٹب 1-20: 13

ث  ٥ ٍ ٽچي، ايف نڂَٗ ډٖيليز ٝهي نيٖڈ، ٽ  ث  ػبي ػچ ځيَي اُ ػننڀ، ثبيني ى٭نب و سنقٗ ٽننيڈ اينف       

ٍا ىٍ ٽبڇ ه ى ثپٚي ٽ  ثوٚي اُ ٥َف ،ػنڀ ز، ه   ىنيب  (، ثنب ٭ٺنڄ نينِ    71، 1384ٕٛنڄ،   )هبڃ هبي إٓ بني ٕا

َا ى َاځينَ ػهنبني ثبٙنني،         ،ٍ آن ػبډٮ  انٖبنيٕبُځبٍ نيٖز؛ ُي َان و ډش څّينبن آن ٥بڅنت و ه اهنبن ٽٚنشبٍ ٵ ٽ  ډيي

ٍاډ٘ اُ ثيف ډي ىٍځينَ و   ،ىٍ ػهنبن ثٖيبٍي هبي  ٙ ى. ثب وػ ى ؿنيف ٽٚشبٍي، هبن اى  ٍوى و ٭ قً ٝچق ډلٺٸ ن ي آ

دنٌيَٗ ډ ٭ن ى ىٍ ؿننيف ٝن ٍر و     ثينني. ٭نقو  ثنَ اينف،     ه اهني ث ى و ػ اډ٬ ُيبىي إٓيت ډيډٖئچ  ځَٵشبٍ آن 

ٍا ىيپشبس ٍي نٚبن ډي ٍا ډني  و١ٮيشي، ىيف و كپ ډز   ،دٌيَنني. ىٍ اينف ٝن ٍر    ىهي و ه   اُ َِٕ سَٓ، ډ ٭ ى آن 

ز و ؿبٍ  هيؾ ٵَىي ډيڄ ٹچجي ث  ډش څّي آن ىيف  اي ػِ دٌيَٗ و ٕپ ر نياٍني. )ډ ٭ ى( نو اهي ىٙا

، ثب ٕيَ  و ځٶشبٍ ډٖيق و ثب ٭ٺنڄ ٕنبُځبٍي ننياٍى. ٭هنييف،     نڂَٗ ډٖيليز ٝهي نيٖڈ ثب ٭هييفاينپ  نشيؼ  

ډبنِ َاِڅ و  .دي٘ اُ ٩ه ٍ، ثبٍىاٍ ػنڀ و ٽٚشبٍ ه اهني ثن ى   ډٖيق و ه ـنيف اډبډي  ثَ ايف ٭ٺيي  هٖشني ٽ  ػهبن آه

َانؼبڇ ُاي٘ ٝ ٍر ه اهي ځَٵز. اډنب ډنَىڇِ هٖنش  ُا ٩چنڈ و ٽٚنشبٍ و سٚنن  ٝنچق و         ،ٕ ىٍ ډ ٭ي ُډبني ه ىٗ، 

ثن   ينټ   هنيؾ  ،يبثنني. ثنب اينف كنبڃ     ث  ٵشق و نَٞر ىٕنز ډني   ز، ث  ىٕز ك٢َر ډٖيق و ډهيي ډ ٭ ى٭ياڅ

َاي ػنڀ و سلٺٸ آن ى٭ ر ن ي ُډين  بٓ سٶٖيَ نبىٍٕز هن ى   ،ٽنني. كبڃ آنپ  ډٖيليز ٝهي نيٖڈ ٕبُي ث ثَ ٕا

ز َاهڈ ٽنني  ډب ډ ٩ٴ و ډپچٴ هٖشيڈ ُډين  :اُ ٽشبة ډٺيٓ، ډٮشٺي ٕا ٍا ٵ ڈ سنب ٩هن ٍ ډؼنيى ډٖنيق     هبي آن نجَى 

 ٝ ٍر ثڂيَى.

 ؛ٙ ى ٽ  ٽ بڃ اُ دبييف ثن  ثنبال ٝن ٍر ځينَى     ىٍ ٝ ٍسي ډلٺٸ ډي ،كپ ډز ػهبنيِ ٭يڃ و ٝچقكبڃ، هَ ث  

َاى انٖبني، ث   ٌاٍ ٝچق ػهبني سب دبي ثَٕني اُ ٽ بڃ كي٘ي يٮني ىٍ اثشيا ثبيي اػش ب٫ اٵ يٮنني ډ ٭ن ى اىينبن، ٩هن ٍ      ؛ځ

ز ٽ  ثب ُوٍ اُ ثبال ث  دبييف ا٭ بڃ نٶن ً ډني   ٽنني. اُ   ٽني. ٝچق ػهبني ثب ٙي ة ٽٚشبٍ ځٖشَى ، ه بنني ٝچق دچيٖي ٕا
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َاي سٖويَ ٹچت اډبډي  ٙي   ،ٍو ايف ٍا ث َاي ثَدبيي ٭نيڃ و ٝنچق دبينياٍ     هب و ډٺيډ  هبيي ٱيَ اُ ػنڀ ځٖشَى   ؿيني ث

 هب ٭جبٍسني اُ: ٙي  ايف ثَهي اُ  .ىاٍىػهبني ىٍ ىٕش ٍ ٽبٍ 

ز: ډٮشٺي  ٝيٍآډبىځي اػش ب٫ انٖبني ث  ٥ ٍ ٭بىي و ٥جيٮي: ٙهيي  (1 َاي٤ و      ٕا سب ثن  ٥ن ٍ ٭نبىي و ډٮ ن څي، ٙن

َاهڈ نٚ ى، آن نه٢نز   ډٺيډبر ديَوُي نه٢ز إٓ بني ډ ٭ ى، ٽ  ډهڈ ز، ٵ سَيف آنهب آډبىځي اػش ب٫ انٖبني ٕا

َايي ن ي َاي   يدٌيَى. ٵ٢بي ػبډٮ  انٖبني ثبين  ىٍ ٵ٢بي ډنبٕت و ډلي٤ آډبى  انؼبڇ ډي ٙ ى. انٺقة ثٍِٿ اػ ثن

(. ثن  ن٪نَ   66-62، 1385ٛ)ٝيٍ،  اي ٽ  ػهبنيبن ىٍ ٭٦٘ آن ث  َٕ ثجَني ځ ن   دٌيَٗ ډ ٭ ى آډبى  ثبٙي، ث

نز.   سَيف ٭ اډڄ ٩ه ٍ ډ ٭ ى، ثبيي ٍٵ٬ ه بن ؿيِي ثبٙي ٽ  ډ ػت ٱيجز ډ ٭ ى ٙني   ٍٕي، يپي اُ ډهڈ ډي ٕا

ٵَډبيني: ىڅيڄ ډلَوډيز ايف ٵني٠، هن ى    ډي اډبڇ طبني ٭َٚ آٙپبٍ ډشپچ بن اډبډي ، ىٍثبٍة ٭چز ٭يڇ ك٢ ٍ

شٮياى كٶن٨ و  ٍو،  . اُ ايفهب هٖشني ٽ  ثب اهشيبٍ ه ى، ىٍ ػهز يبٍي اډبڇ، ٹٞ ٍ و ٽ سبهي ٽَىني انٖبن څيبٹز و ٕا

شني. ثَ ډَىڇ واػت ث ى  ٍا نيٙا شٶبىة اُ ايف ډ هجز  ٍا ثَ ه يٚشف ډش پّف ٕنبهش  ٕا ٍا    ،ٽ  اډبڇ  اواډنَ و نن اهي او 

ٍا انؼبڇ نياىني، ډٔوڄِّ واػت ٙبن اُ ػبننت ه ىٙنبن    ني و هقٽزا ا٥ب٭ز و اډظشبڃ ٽنني. دٔ ؿ ن ايٚبن ايف ٽبٍ 

ننز َاننني، 363-362، 1413ٛ؛ كچنني، 45، ٛ 1413،  )ډٶينني ٕا ي ثبينن ،ٍو (. اُ ايننف191و  175، 1406ٛ؛ ثل

ش  ثبٙي.ډٮَٵز و آځب ٍا ىٙا َاي دٌيَٗ ډنؼي ثبال ٍوى و ٵ٢بي ػبډٮ ، آډبىځي ٩ه ٍ ډ ٭ ى   هي ډَىڇ ث

َاهڈ نٚين ُډين  ٵَهنڂني   (2 َاهڈ ٙين ُډين  ٵَهنڂي و ٕيبٕي ىٍ ٦ٕق ػهبني و ٱيَ آن: ىڅيڄ سأهيَ ٩ه ٍ، ٵ ٵ

ز و سب ايف ُډين  ، 1393ٙنهَي،   )ډل نيي ٍي  ىهني  نٚ ى، ٩ه ٍ ٍم ن ي  هب آډبى  و ٕيبٕي ىٍ ٦ٕق ػهبني ٕا

ز ٍوايبسي  ،(. ډإيي ايف ډ٦چت93، 9ٛع ځ يني، ډبنني اينف ٍواينز ډشن اسَ و     هبي ٩ه ٍ ٕوف ډي ٽ  اُ ُډين ٕا

قڇ َاډي ٕا ز ډٚه ٍ نجي ځ ٍاني،  ٽ  ىٍ ډنبث٬ ٙيٮ  و ٕني آډي  ٕا   ډٙنفَ   يٓجٕٸَ  څَ ٕ څَڈٕ(: »348، 1ٛ، ع1411)ٽ 

اځنَ ينټ ٍوُ اُ ىنينب ثنبٹي ډبنني       ؛ ڃَ اڅچَّ ٔ سَٮٓبڅَى ًَڅٙټٓ اڅْيٓ ٕڇٓ كٓشَّى يٓجٕٮٓضَ ٍٓػٔڄٌ ډٙفْ أَهٕڄِ ثٓيٕشٙياڅيُّنْيٓب ئِڅَّب يٓ ٕڇٗ وٓاكٙيٗ څ٦ََ َّ

ٍا ٥ الني ډي َاهڈ     «.ٽنڈ سب ډَىي اُ هبنيان ډف ث  كپ ډز ثَٕي ثبٙي، آن ٍوُ  ىڅيڄ ٥ن الني ٙنين آن ٍوُ، ٵن

ز. ٙهيي ډ٦هَي ډي ٙين ُډين  ٩ه ٍ ك٢َر ډهيي ډبيي: ځَوهي ُثي  ٽن  ثن  ډلن٠ ٩هن ٍ ثن       ٵَ ٕا

هبي ٭بڅي وػ ى ىاٍى ٽ  ؿنيف ځنَو  ُثني     ٙ ني، ثچپ  ُډين  ٙ ني، اُ دبي ث س  هيِڇ ٕجِ ن ي ك٢َر ډچلٸ ډي

 (.58، 1390ٛ)ډ٦هَي،  دَوٍٗ دييا ٽَىني

 ٨ُط٥ ٛت٨ز٠

بٕني و ٵ٦نَي    «كپ ډز ػهبنيِ ٭يڃ و ٝچق»سلٺٸ  :س ان ځٶز ثب س ػ  ث  آنـ  ثيبن ٙي، ډي ، يپي اُ نيبُهنبي ٕا

ز هبيي ډبنني ډٖنيليز ٝهي نيٖنڈ نينِ ثن  ىنجنبڃ سلٺنٸ ؿننيف و٭ني  و          كشي ٙبه  .ثَٚ ىٍ ٥ ڃ سبٍين ث ى  ٕا

زايف ٙبه  ډٖيلي ثب ډپشت اډبډي   ديٚڂ ييِ ٽشبة ډٺيٓ هٖشني. سٶبور ٭ ية ايف ٽ  ډٖيليز ٝهي نيٖنڈ،   ٕا

ٍا ثن  ٭نن ان ډٺيډن  ٩هن ٍ ىوثنبٍة ډٖنيق و سلٺنٸ          ٗ و ُډين ى٭ب، سق َاي سلٺٸ ػنڀ و ٽٚشبٍ ځٖنشَى   ٕبُي ث
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بٕنبً ؿننيف ثنبوٍي وػن ى ننياٍى. اډبډين         ،اډنب ىٍ اډبډين    .ىانني  ػبنج  ٝچق ىٍ ػهبن، سپچيٴ و و٩يٶ  ه ى ډني  ه   ٕا

َاي سٖويَ ٹچت ٙي   ٍا ث َاي ثَدنبيي ٭نيڃ و ٝنچق دبينياٍ      ٕنب  هب و ث  ٭ن ان ُډين  هبيي ٱيَ اُ ػنڀ ځٖشَى   ُي ثن

َاهڈ ٙنين ُډينن  ٵَهنڂني و       ؛ػهبني ىٍ ىٕش ٍ ٽبٍ ىاٍى ډبنني آډبىځي اػش ب٫ انٖبني ث  ٥ ٍ ٭بىي و ٥جيٮي و ينب ٵن

نز ٽن  ثنب ُوٍ اُ     َا ٝچق ػهبني ثب ٙي ة ٽٚشبٍ ځٖشَى ، ه بنني ٝچق دچيٖي ٕا ٕيبٕي ىٍ ٦ٕق ػهبني و ٱيَ آن؛ ُي

 ٽني.  ً ډيبال ث  دبييف ا٭ بڃ نٶث

ثب هيٳ َٕ٭ز ثوٚيين ث  ٩ه ٍ ىوثبٍة ډٖيق و سلٺٸ كپ ډنز ػهنبني ٭نيڃ و     ،اينپ  ډٖيليز ٝهي نيٖڈ

ٍا سپچيٴ و و٩يٶ  ىيني ه ى ىانٖش  ٝچق، وٹ ٫ نجَى ه   َاي ُډينن      ،ػبنج  آٍډڂيون  هنبي   ه اهبن ى٭ب ينب سنقٗ ثن

 ِ ثب اٝ ڃ ٭ٺچي ٕبُځبٍي نياٍى.نيايف انييٚ  ثب ٭هييف، ٕيَ  و نڂَٗ ډٖيق و  ؛سلٺٸ آن هٖشني

ز و ٝچق ث ډٖئچ  ىٍ اډبډي  سأٽيي ثيٚشَ ثَ  َاٍي آن ىٍ كپ ډز ډهيوي ٕا ٙن ى.   ىنجبڃ آن ډ٦َف ډي ٭يڃ و ثَٹ

نز.        ډٖئچ  ىٍ كبڅي ٽ  ىٍ ډٖيليز ٝهي نيٖڈ، سأٽيي ثيٚشَ ثَ  سلٺنٸ ٝنچق كٺيٺني ىٍ ػهنبنِ دنٔ ُا ٩هن ٍ ٕا

ٍا ه ،ډٖيليز ٝهي نيٖڈ َاي كپ ډنز ك٢نَر ډهنيي ىٍ ٭ٞنَ      .ىاني ِاٍ ٕبڃ ډي٥ ڃ ډچپ ر ډٖيق  كبڃ آنپ  ث

ٍان ډٚوٜ و ٹ٦ٮي  ،٩ه ٍ ز. هنيٳ اٝنچي ډٖنيليز ٝهي نيٖنڈ    ثيبن ىو ىٍ ٹجنڄ ينب دنٔ اُ ٩هن ٍ،      ،نٚي  ٕا

ز. كبڃ آنپ  هيٳ اٝچي اډبډي ، كبٽڈ ٙين ٭نياڅز ىٍ ػهنبن    َان ٕا كپ ډز ه ىٙبن و سل يڄ ٭ٺبيي ه ى ثَ ىيڂ

ز ٽ  اُ ثٍِٿ َان، اډبډبن، ډٞچلبن و انٖبنه   هب و آٍُوهبي  آٍډبنسَيف  ٕا نز  ديبډج اينف اډنَ واال    .ىوٕشبن ث ى  ٕا

َا  ايٚبن ه اهي ث ى.دٌيَى. ك٢َر ډٖيق نيِ ىٍ ايف ا سلٺٸ ډي ث  ىٕز ك٢َر ډهيي  ډَ، يبٍ و ه 
  



42                             ،ّ1397اّٝ، ظٗؿتبٙ  ق٘بضٟز١ٖ،  ؾب 

 ٜٗبثغ

 .ډٚه ٍ ،ىٙشى، ٹڈډل ي سَػ   ، 1379 ،ةالبالغنهج
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 .ىاٍ اڅلييض ،ٹڈ، آٌبك٦، ٷ1429 ٽچينى، ډل ي ثف يٮٺ ة ثف إلبٷ، 
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