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 مسيحيت متأخر الُيات در رَايی ي قذسی روج

 z.khoshkjan@uk.ac.ir ٙهيي ثبهنَ ٽَډبنإشبىيبٍ ځَو  ٭چ ڇ ٕيبٕي، ىانٚڂب  / ربٴ  ظټطا ذك٥

 30/06/1397ـ پصڂطـ:  07/02/1397زضڂبٞت: 

 چ٧ڃسٺ

 .ثذنَىاُى  ډٖنيلي  اڅهينبر  ىٍ( ٍٕشڂبٍي) ٍهبيي و ٍنغ ثيف ٍاث٦  ث  ٍنغ، ډٶه ڇ واٽبوي ثَ ٭قو  إز، ىٍٝيى ډٺبڃ ايف
 ثنب  سنڂبسننڀ  اٍسجنب٥ي  ىٍ ثچپن   نيٖنشني،  ٱيَډنَسج٤  و ځٖٖنش   هڈ اُ سنهب ن  ٽ  إز ٍنغ اُ ٥يٴ ٕ  ثَ ن يٖني  س َٽِ
 .هيا ٍنغ و( ډٮ  څي) انٖبن ٍنغ اڅٮبى ؛ هبٍٷ كشي و ثَځِيي  انٖبني ٭ن ان ث  ډٖيق ثَني: ٍنغ ډي َٕ ث  نيِ يپييڂَ

 ٽن   هنيايي  ډٖيليز؛ اڅهيبر ىٍ سئ څ ّيټ ٍويپَى يټ ث  س ػ  و إز ٍنغ سلٺٸ ؿڂ نڂي و ىٍثبٍة ؿَايي ٕئ اڃ
ٙن ى،   ٍنغ ىؿبٍ س اني ډي( ٹهبٍيش٘ و ٹيٍر ه   ثب) هياوني آيب ٽ  ٕئ اڃ ايف ث  ډٖيلي ډيٍن اڅهيبر دبٕن. ٽٚي ډي ٍنغ
 ثنب  ٽٚيين٘، ٍنغ و( إز ديٍ كبڃ ٭يف ىٍ ٽ ) يڂبن  هياي ث ىن ډ٦چٸ و ٹبىٍ دبٍاىوٽٔ ٽ ٙي ث  ډي اڅجش  و إز ډظجز
 إنز  س ؤډبن َٙكي دبٕن، ايف اڅجش . ىهي دبٕن ٍهبيي، و ٭ٚٸ هياي( Kenosis) سؼٖڈ، ٽن ٕئ ؿ ن ډٶبهي ي ٥َف
نبن  دٖنَ،  و دنيٍ  ٍنغ ٽن سيپي وػ  ٍو ايف اُ. او ٍنغ ٱيَٵيِيپي و ٽن سيپي وػ  اڅجش  و ډٖيق، ٍنغ ؿَايي ثَ  ٭ نٸ  اُ ٚن

 ٍوف كچن ڃ  ثب و هچٺز اثشياي ه بن اُ ٍا ٍنغ ايف ديٍ هَؿني ىاٍى؛ ثَٚ ٍٕشڂبٍي ثَاي ٭بډيان ، و آځبهبن  ىاو٥چجبن ، ٍنؼي
 اڅهني  و ٹيٕي ٍنغ ډٖيلي، اڅهيبر ىٍ ن ٽ  ٍنغ ايف وٹ ٫ ؿڂ نڂي و ؿَايي ٍوايز. إز هَيي  ػبن ث  آىڇ ثني ىٍ ه ى
(sacred and divine suffering)  ډشإڅهبن ٍويپَىهبي اُ ځيَي ثهَ  ن ثب ځَٵش  نبڇ  َ انؼنبڇ  ( ٽبس څينټ ) ډٖنيليز  ډشنإه

٘  ٍهنبيي  و اډيني  اڅهينبر  دَاٽشيپنبڃ  ثٮني  سنب  ٍا ٹيٕي ٍنغ ډٶه ڇ ډ څش بن، ي ٍځف ډبنني آنهب اُ ثَهي ٽ  ٙي  إز  ثون
(liberation theology )اني. ىاى  سياوڇ 

 .(Trinity) سظچيض ،(Incarnation) سؼٖڈ ٽن ٕئ، ،(Fall) هج ٣ ډٖيليز، ٹيٕي، ٍنغ :ټب ٦ٯڃسٸاغٺ
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 ٲ٣سٲٻ

َاي  ٭هني  ىٍ ٍننغ  ثنب  ډنَسج٤  هنبي  ٭جنبٍر  اوڅيف. ىاٍى ُيبىي هبي سٶبور ػيييثب ٍنغ ىٍ ٭هي  ٭شيٸ ٭هي ىٍ ٍنغ ډبػ

ٍاي  ٭شيٸ، ز: ډهڈ ويْځي ىوىا  (ډ ن ٭ن   ةډين   هن ٍىن ) اڅهني  ٵَډنبن  إُنَديـي   ديبډني  ٍا ٍننغ  اينپ  نوٖز ٕا

ُار و  و ٍننغ ) ىاٍى ٵيِيپني  ٽنبډقً  ٮنيي ثٔ ٍننغ،  اُ سچٺي ايف اينپ  ىوڇ ؛ٽنني ډي سچٺي (Punishment) ځنب ايف  ډؼب

 (:ثيني ىٍى

 :ٞطٲـٹز  زٰآ ثٻ ؾپؽ... ڃسڂظا ذٹاټځ ٞطظٶساٴ زضز، ثب تٹ ٸ ٦ٷٱ ٲځ ظڂبز ضا تٹ ظاڂٳبٴ زضز :٪ٟت ظٴ ثٻ ذساٸٶس ؾپؽ

ٰ  تٹ ٸ ٪طٞت ذٹاټس ٢طاض ٮٗٷت ظڂط ظٲڃٵ... ذٹضزڀ زضذت آٴ پٲڃٹ اظ ٸ پصڂطٞتځ ضا ظٶت ٿ٪ٟت چٹٴ  ثـب  ٖٳـطت  تٳـب

 ضا نـحطاڂځ  ٪ڃبټـبٴ  ٸ ضٸڂڃـس  ذٹاټـس  ذبقب٤ ٸ ذبض ثطاڂت ظٲڃٵ اظ .٦طز ذٹاټځ ٲٗبـ ٦ؿت آٴ اظ ظحٳت ٸ ضٶذ

 (.19-17: 3 ،پڃساڂف... )ذٹضز ذٹاټځ ٶبٴ ات پڃكبٶځ ٖط٠ ثٻ ٖٳط، آذط تب .ذٹضز ذٹاټځ

ُار ىٍثبٍة  هڈ ثبُ ځ يي، ډي ٕوف ٍنغىٍثبٍة  ٭شيٸ ٭هي ٽ  ثبٍي ىوډيف نز   ځننبهي  ډؼنب ٔ  و څٮنف  ثن   ٽن  ٕا  ٕنذ

نز ( ٹبثيڄ) ٹبئف آىڇ، ٵَُني ثبٍ ايف ٽ  ٙيډنؼَ  ه٦بٽبٍ ٵَى آواٍځي  ٽن   ثن ى  ٽنبٍي  ؿن   اينف  :ٵَډن ى  هياونني »: ٕا

َاىٍر ه ن ثب ٽ  ُډيني اُ و هٖشي ډچٮ ن اٽن ن ...ٽَىي؟ ٔ  اينف  اُ .ٙني  هن اهي  ٥نَى  ن ن ىي،  ٍنڂيف ٍا آن ث  دن

 «ثن ى  هن اهي  آواٍ  ػهنبن،  ىٍ سن   و ىاى نو اهني  سن   ثن   ثبيني،  ٽن   ؿنبن آن ٍا ه ى ډلٞ ڃ ُډيف ىيڂَ ٽني، هَؿ 

 (.12ن10: 4 ديياي٘،)

َا َ  ٭قو  ؛ٙ ى ن ي هشڈ ُډيف ىٍ آواٍځي و ُاي بن ىٍى ٕوز، ٽبٍ هج ٣، ث ٍنغ  يډبػ ٓ  ٽشنبة  اينهنب،  ثن  ډٺني

ِا ،(Death) ډننَٿ: ځ ينني ډنني ٕننوف ،ځيننَى ډنني ٍا ىڇآ نٖننڄ ځَيجننبن ٽنن  ٍنننغ ننن ٫ ؿهننبٍىٍثننبٍة   ٭نن

(lamentation and mourning)،  انيو (.grief) ػٖن بني  ىٍى و (pain) ( 21:4 ي كننب .)ُځٶشن   ٽن   ٍوٕنز  اينف  ا 

ٍا٭ز ٕوز ٽبٍ اُ ٍا ډب دَٖ، ايف»: ځٶز آډي، ىنيب ث ( ن ف) څ ټ دَٖ وٹشي ٙ ى ډي َ  ىٍ ٽ ن  ُ َ  هياونني  څٮننز  اطن  ثن

ز إٓ ىځي يٮني ن ف، ٍا او نبڇ دٔ .ٽَى ه اهي ٕ ى آ ن ٙي  ډب ځيَ ىاډف ُډيف ٌٙا  (.31-28: 5 ديياي٘) «ځ

زٍنؼي  سٶبور ٹييڈ،ثب ٭هي  ػييي ٭هي  ډٺبيٖ ثبٍةىٍ س ػ  ػبڅت  نپش  هنياي . ٙن ى  ډي ډشل ڄهياوني  ٽ  ٕا

ز ٭ج ٓ ٭ يسبً ٭شيٸ، ٭هي َار ث  ؛ٕا  ثٖنب٣  وىهني   ډي ٽٴ اُ اهشيبٍ ٭نبن ډ اٍى،اُ  ثٖيبٍي ىٍ ؛ٙ ى ډي هٚ ڂيف ٽ

َٳ ډ ػ ىيز َ  ٽن   ٍا ٍنؼي ن ٫ اوڅيف هَؿني ؛ؿيني ثَډي ُډيف ٍوي اُ ٍا ډوچ ٵبس٘ ٙا َ  ثن َ  هچٺنز  اطن  سؼَثن   ثٚن

ز دٚي بني كشي و ٕٴإس اكٖبٓ ٽني، ډي  ٕن ي  ثن   ىائ نبً  و نني ا ځننب   ىٍ ٱنَٷ  ډنَىڇ  ىيي هياوني ٽ  هنڂبډي»: ٕا

 ٍوي اُ ،اڇ آٵَيني   ٽن   ٍا انٖنبني  ډنف : ځٶنز  و ٙي ٕٴإډش و ډلِون انٖبن آٵَين٘ اُ ٍوني، ډي هب دچييي و هب ُٙشي

َا؛ ...ٽنڈ ډي ډل  ُډيف  (.7-6:6 ،ديياي٘) «ٙيڇ ٕٴإډش نهبآ آٵَيين اُ ُي

َاني يټ ٹبڅت ىٍ هياوني ٍنغ اُ ٹييڈ ٭هي ىيڂَ ثبٍ َان  او ثنبٍ  اينف  آوٍى. ډيث  ډيبن  ٕوف ػيي نڂ  ٭ چپنَى  نڂن

ز ٕبهش  ډهنيٕي اٝ ڃ ثب و ُيجبيي نهبيز ىٍ ٍا ثبثڄ ثَع ٽ  ٙ ى ډي ه ي٘ ډوچ ٷ  ثن   هياونني  ٽن   هنڂنبډي : ٕا

َ  آيني  ىٍ نپنيڈ، ػچ ځيَي آنهب ٽبٍ اُ اٽن ن اځَ: ځٶز انياهز، ن٪َ ،ث ى ٙين ثنب كبڃ ىٍ ٽ  ثَػي و ٙهَ  ٽنبٍي  هن

ٔ  اډب ؛(6: 11 ديياي٘) «نٶه ني ٍا يپييڂَ ٕوف سب ىاى ه اهيڈ سٲييَ ٍا آنهب ُثبن دٔ .ىاى ه اهني انؼبڇ ،ثو اهني  دن



َا هٚټ/  «ضٶذ ٢سؾځ ٸ ضټبڂځ زض اٮٽڃبت ٲتأذط ٲؿڃحڃت»ٲ٣بٮٻ پػٸټكځ    79 ػبن ُه

َاثَ ىٍ ٽ  ٙ ى ډي ُيبى ثَٚ ٭ چپَى اُ ؿنبن او هٚڈ آن، اُ َاي  ٍا نن ف  ٥ ٵبن ثَٚ، ٥ٲيبن ث َ  ننبث ىي  ثن  ډَځني ) ثٚن

َاځيَ وكٚشي ثب ػ ٮي ىٕش  َ  ،څن ٣  ٽن  ) ٭ ن ٍ   و ٕيوڇ نبث ىي ،آن اُ ثٮي و ٵَٕشي ډي( ٵ  واٹن٬  ىٍ(. ثن ى  آنهنب  دينبډج

نز  ډ اٍىي ًٽَ اُ َٕٙبٍ ٹييڈ، ٭هي ډپٍَ هبي ٍوايز َ  ٍٕنشڂبٍي  اُ نباډييٙني   هنياي  ٽن   ٕا  اُ هٚن ڂيف  و ثٚن

ٌاة ثب ٍا او ډپٍَ، هبي ٥ٲيبن  سجٮيني ) سنبٍيوي  و ىاٍ ىاډن  ٍنؼي ث  ،يه ى ٹ ڇ ډ ٍى ىٍ ٽ  ٽني ډي ډ اػ  ٕوز هبيي ٭

بٍر سلٺيَ، و  .ٙ ى ډيسجييڄ  ..(و. آواٍځي ثَىځي، و ٕا

ز ډشٶبور ٹيٍي ػييي، ٭هي ىٍ ٍنغ ٍوايز  اوڅنيف  ٹنييڈ،  ٭هي ه ـ ن ډٖيلي ٽقٕيټ اڅهيبر ىٍ ؿني هَ. ٕا

ز، (theology of Trinity) سظچيض و (Fall) هج ٣ ث  ډَث ٣ ٍنغ اُ ٍوايز  ډٶهن ډي  اُ ډٖنيلي  ډيٍن اڅهيبر اډب ٕا

نز  ثيڂبنن   نٖجشبً آن ثب ډٖيلي اڅهيبر ٽقٕيټ ٕنز كشي يب ٹييڈ ٭هي ٽ  ځ يي ډي ٕوف  ٭ٚنٸ  ٽن   هنيايي : ٕا

ز، ز ديٍ و ٽٚي ډي ٍنغ ٕا  (salvation) ٍٕنشڂبٍي  سنب  ٕذبٍى ډي سچن ٍنؼي ث  ٍا او وٽني  ډي ٹَثبني نيِ ٍا دَٖ و ؛ٕا

 .ثَٕبني انؼبڇ ث  ٍا نبٵَډبن ډوچ ٷ (redemption) ٍهبيي و

ز ايف ىٍ ٍنغ ډٶه ڇ اُ ػييي و ٹييڈ ٭هي ډٚشَٻ ىٍٻ و ه ٖبني ،واٹ٬ ىٍ َ  ٽ  ٕا  ثن   دبٕنوي  ٍا ٍننغ  ىو، هن

ز هج ٣ آن آٱبُيف  نٺ٦ ٽ  ٽنني ډي سچٺي (the consequence of sin) ثَٚ نبٵَډبني  ػبڅنت  ډٚنشَٻ   نٺ٦ اډب ؛ٕا

ز ايف س ػ   هٞنچشي  ٍننغ  ثن   وا١نلي  ٙپڄ ث  ډٖيليز، و يزيه ى اڅهيبر ىٍ ډٺيٓ ډشف اُ ډيٍن ه ان٘ ٽ  ٕا

 .ثوٚي ډي ٹيٕي

َايف َاي  هج ٣،  ډٖئچ ث  َٝٳ س ػ  ثنبث  واٽنبوي  ونيٖنز   ٽنبٵي  ډٖنيليز  ىٍ ٹيٕني  ٍننغ  واٹٮينز  ىٍٻ ثن

 :ٽن   يبٵنز  ىٕنز  هنب  دَٕ٘ ايف دبٕن ث  ثش ان سب ن بيي ډي ١َوٍي نيِ ٍا سؼٖڈ و ٽن ٕئ سظچيض، ؿ ن ډٶبهي ي

َاُ ثَ ډٖيق ٍنغ ىڅيڄ ث  َٝٵبً يبآ يبثي؟ ډي ٹيٕي هٞچشي ډٖيليز ىٍ ٍنغ ډٶه ڇ ؿڂ ن  َاي  يب ٝچيت ٵ  دنيٍ  ٍننغ  ثن

ز ؿڂ ن  دٔ ٽن ٕئ؟ ىٍ َا اينپ  سَ ډهڈ و ٙ ني؟ ډي ٍنؼ ٍ ٭بىي هبي انٖبن ٽ  ٕا  و ٽٚني  ډني  ٍننغ  هيا ه ى ؿ

ز؟ ؿڂ ن  او ٍنغ  ٕا

َاي ٘  اينف  دبٕن يبٵشف ث ٓ  ٽشنبة  ثن   ډَثن ٣  هنبي  ٍواينز ثن  ثٍَٕني    ،هنب  دَٕن  ډٖنيليز  څهنبن إډش و ډٺني

َا: ٽنيڈ ډي آٱبُ ٭بىي انٖبن اُ ٍا ٽنپبٗ ايف. دَىاُيڈ ډي ٍا( ٽبس څيٖيٖڈ) َ  كشني  ؛ٙن ى  ډني  ٍننغ  ىؿبٍ انٖبن ؿ  اځن

 ثبٙي؟ ځنب  ثي

 اٶؿبٴ ضٶذ. 1

َاي  ٓ  دي ني اُ ػيييو  ٹييڈ ٭هي ،دَٕ٘ ايف ث  دبٕنث َ  ثنب  انٖنبن  (unholy alliance) نبډٺني  ؛ٽننني  ډني  ينبى  ٙن

نبٍ    ٽ ؿنبن و(. 12-8:19 ٍوډيبن ؛3-1 ديياي٘،) ٙ ى ډي او ٍنغ و ىٍى ډ ػت ٽ  دي نيي  ډنَٿ  ىٍ آن، اوع ٙني،  ٙا

ز ډشؼچي َاى اوڅيف» :ٽني ډي اً٭بن( دنؼڈ ٹَن) آځ ٕشيف  ٽ ؿنبن. ٕا َ  ،ٙنيني  آٵَيني   ٽن   ثَٚ اٵ  ځننب   ډَسپنت  اځن

ُار  ٍننغ،  و ډنَٿ  ثب و ٙيني ځنبهپبٍ آنهب اډب ؛ٽَىني ن ي سؼَث  ٍا ډَٿ هَځِ ث ىني، نٚي  )آځ ٕنشيف،  « ٙنيني  ډؼنب

بٓ. (413، 1950ٛ ز آىڇ (immortality) ٵنبنبدٌيَي  ث اً٭بن ثَ ډجشني ن٪َ، ايف ٕا ن٦  ثن   ٽن   ٕا  او اُ ځننب    وٕا
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 هچنٸ  ٵنبني  ثَٚ، نوٖشيف ،آىڇ ٽ  ثڂ يي ٽٖي اځَ» :ث ى ٽَى  ا٭قڇ نيِ( AD 418)  ٽبٍسبّ اٍٙي ٽنٖ ڃ. ٙي ٕچت

ننز (anathema) سپٶيننَ ډٖننشلٸ ٵننَى آن ٙنني،  هننب ٍٵَډيٖننز ٍا ن٪ننَ ايننف (.46، 2002ٛ)ٽبٕچ ٵٖننپي،  «ٕا

شني نيِ( هب دَوسٖشبن)  ٍننغ،  و ٵٖنبى  ث ى، ډبني  ثبٹي ثَىاٍ ٵَډبن و نيپ ٽبٍ آىڇ، اځَ»: ځ يي ډي ٽبڅ ن ػبن  ٽ ؿنبن ؛ىٙا

 (.9)ه بن، ٛ «ٽَى ن ي ىٍٻ ٍا هٚ نز و سجبهي

ز اوڅي  ځنب  ث  ايؼبثي نڂب  ىٍ ،س ػ  ػبڅت  نپش  :ٽني ډي ډ٦َف (Thomas Oden) اوىن س ډبٓ ٽ  ٕا

ٝ  رٽتځ زض زضؾت ذٹثځ، ٸ اؾت ٦طزٺ زٸض قڃُبٴ اظ ضا ذٹثځ ذساٸٶس، ٢سضت  ؛زاضز ٸرـٹز  قـڃُبٴ  ثـسٸٴ  ٸ ٲرـبٮ

ـ » ڂـ٥  ڂـب  ٸ (Happy fault) «ثرـف  قـبزڀ  ت٣هـڃط » ٸ اقتجبٺ ڂ٥ ٿٲخبث ثٻ اٶؿبٴ ټجٹٌ ضٸ اظاڂٵ « ٲجـبض٤  ٿٞبرٗ

(Blessed disaster) ٸ ؛اؾـت  اٸٮڃـٻ  ثٽكـت  اظ تـط  ٪طاٲځ ٸ اضظقٳٷستط ثؿڃبض ضټبڂځ، چطا٦ٻ ؛قٹز ٲځ تٯ٣ځ  ٌ  ټجـٹ

 ٸ ضٶـذ  ثب ضټبڂځ اڂٵ آٚبظ ٸ ٪طزڂس اٮٽځ تٗبٮځ ؾٳت ثٻ اٶؿبٴ اؾبؾځ ضټبڂځ ؾبظ ظٲڃٷٻ ٦ٻ ثٹز ٲجبض٦ځ ٿٞبرٗ اٶؿبٴ

 (.94، ل1981)ٲٹٮتٳبٴ،  اؾت ثٹزٺ ټٳطاٺ آٴ ثب زضآٲڃرتٵ

ز ٍنغ ډ ػي هڈ هج ٣، ييځ  ُاىي، هڈ و ٕا ز ثَٚ سٮبڅي اٝچي ١َوٍر ٽ  آ  .ٕا

ز هبيي سئ څ ّيٖز ػ چ  اُ اوىن ز ډٮشٺي ٽ  ٕا  ثچپن   ؛نيٖز آن ث  ىاىن دبيبن ىنجبڃ ث  ،ٍنغ اُ ډٖيلي ثيبن ٕا

بٍ  ز ډهڈ ډ٦چت ايف ث  س ػ  و ٙا ز ٙي  اكب٥  ٍنغ ىٍ هياونيي، سٮبڅي ىٍٻ ٽ  ٕا َ  ثن   هياونني  ٍو اينف  اُ ؛ٕا  ثٚن

َ . ٙ ى ن ي آن ثب٭ض ډٖشٺيڈ ٥ ٍ ث  هَځِ اډب؛ ىهي ډي ٽٚيين ٍنغ ةاػبُ َ  آوٍى ، دييني  او ؿن   هن نز  نينټ  و هين . ٕا

پنيٍي  ٽچ نز و آځ ٕشيف هبٛ نڂب  سياوڇ واٹ٬ ىٍ ،اوىن ٍويپَى ز ٕا ز هياوني ايف»: ٕا  ٽنني  ډني  انشونبة  ٽن   ٕا

َاي الُڇ هبي ٩َٵيز ُاىي ث ُاىي س اني ن ي س . آوٍى وػ ى ث  انٖبن ىٍ ٍا ٍهبيي و آ  ىٍ اينپن   ثنيون  ،ٽني سؼَث  ٍا آ

ُاىي ىاىن ىٕز اُ ه٦َ ُاىي ثيون. ثبٙي آ ز ثبُي ٙت هي   ٭َوٕټ ډبنني انٖبن ،آ َاي  ٍنغ .ٕا ُاىي سلٺنٸ  ثن  و آ

ز ١َوٍي انٖبن ٍهبيي  (.23، 1954ٛ)اوىن،  «ٕا

نز  ٹنبىٍ  ٽن   ٙ ى ډي سچٺي (purifier) اي ني دبالي و ٝبٵي  ډظبث ث  ٍنغ ٽ  ٍوٕز ايف اُ َ  ٕا َاي  ٍا ثٚن  ايؼنبى  ثن

 ٵنَىا  ٙنبىډبني  و ٙنپ    ثنب  ډٺبيٖن   ٹبثنڄ  اډَوُ، ٍنغ» :ځ يي ډي ٽجيَ دڄ ٕنز  ٽ ؿنبن ؛ٕبُى ډهيب ډشٮبڅي سل السي

 ثينبډ ُى  ډنب  ثن   كشي و ثَٕبني يبٍي هبي بن ١ٮٴ ٍٵ٬ ىٍ ډب ث  اڅٺيٓ ٍوف و ثبٙيڈ هيا ٍوف سؼچي ٙبهي ډب ٽ  نيٖز

ِاٍهبيي  ډظبث ث  ،ٙ ني ډي ډب ُنيځي واٍى ٽ  هبيي ٍنغث   هياوني. ٽنيڈ ٭جبىر ؿڂ ن  ٽ  َاي اث  ؛نڂنَى  ډني  ډنب  سل ڃ ث

َ  ثن   ينب  (78، 2002ٛ)ٽبٕچ ٵٖنپي،   «ٙ يڈ ډٖيق ٙجي  ثيٚشَ هَؿ  سب» ٍٕبنني ډي يبٍي ډب ث  ٽ  هبيي ٍنغ  سٮجين

َايي څ سَ ډبٍسيف َاي ٙ ى ډؼ  «ٽنني  ډني  ن بينبن  و ٙنبٕنبني  ډني  ډنب  ث  ٍا ه ى هب، ٍنغ ٥َيٸ اُ هيا ...»: هبڅٸ ىٍٻ ث

 (.79)ه بن، ٛ

َانثبٍة ىٍ كشي ،ٹب٭ي  ايف ز ٝبىٷ نيِ ديبډج  ثنب  (Soren Kierkegard) ٽيَٽڂنبٍى  ٕن ٍن  ٽ  ٍوٕز ايف اُ .ٕا

بٍ  َ  ٙير، ث  و نهبيز ىٍ اي ة، ٍنغ ٽ  ٽني ډي ٽييإس (Job) اي ة ٽشبة ډلش اي ث  ٙا َ  او ٹچجني  اي نبن  و ٹچنت  ثن  اطن

ز ُيبىي ٌٙا َاٽن   .ثجيني ٍا هيا وػ ى،  ه  ثب س انٖز ٽ  ث ى ىٙ اٍ و ٭ يٸ هبي ٍنغ ايف  سؼَث ٥َيٸ اُ سنهب او .ځ  ؿ

َاډ ٗ ٍا يبهبي٘ئٍ و ه ى س انٖز َ  ٍنؼي اي ة ٍنغ واٹ٬، ىٍ. ٽني سؼَث  و ثجيني ٍا هيا ٵٺ٤ و ٽني ٵ َ  ډظ ن  ؛ثن ى  ط ن



َا هٚټ/  «ضٶذ ٢سؾځ ٸ ضټبڂځ زض اٮٽڃبت ٲتأذط ٲؿڃحڃت»ٲ٣بٮٻ پػٸټكځ    81 ػبن ُه

َانؼبڇ ٽ  ىڅيڄ ايف ث  ن  ن٦  ثن   چپن  ث ؛ثبُيبٵنز  ٍا طَور و ٕقډشي ٝجَٗ، دبىٗا ث  ٕ  و ىٍىهنب  اينف   سؼَثن   وٕا

َاي هيا، ثب ډ اػه  َار  ىؿبٍ ه يٚ  ث  ثنب  ٭ ينٸ  ٝن ي يشي  ىٍ او. ځَىيني  (transcendent changes) ډشٮنبڅي  سٲيين

َاٍ هياوني ٦  ث و ځَٵز ٹ  (.159، 1968ٛ)ٽيَٽڂبٍى،  ٙي دٌيَٵش  هيا ډل٢َ ىٍ ،هب ٍنغ آن  وٕا

َ  ثن   و ى ٙ ٭بٍي و ىوٍ ٙي٦بن وػ ى اُ ٽ  ٕبُى ډي سٞٶي  ؿنبن ٍا او وػ ى ػ هَ ٍنغ، ايف واٹ٬ ىٍ  اڅهني  ػن ه

 :ثبُځَىى ه ي٘

ٌ  تـطڂٵ  ٖٳڃ١ زض اٸ. ڂسآ ٲځ ٶڃع اٮ٣سؼ ضٸح ظٲبٴ ټٱ ڂس،آ ٲځ ذساٸٶس ٞطظٶساٴ ؾطا٘ ثٻ ضٶذ ٦ٻ ظٲبٶځ  ضٶـذ  ٸ زضز ٶ٣ـب

ـ  ٢ـسضت  ٸ ظڂجـبڂځ  قڃطڂٷځ، ٶڃع ٸ ؾبظز ربضڀ ضا ضحٳت تب آڂس ٲځ .ڂبثس ٲځ رطڂبٴ ذسا ٞطظٶساٴ  ٶكـبٴ  ضا حًـٹض

ٕ  زض. زاضز ٲـځ  اضظاٶـځ  ٲب ثٻ( ٶكڃٷٷس ٶٳځ حٳط ثٻ ضٶذ ثب رع ٦ٻ) ضا اٮ٣سؼ ضٸح ټبڀ ٲڃٹٺ اٸ .زټس  ثـب  ٲٹارٽـٻ  زض ،ٸا٢ـ

 ثـب  ٲؿـڃط  اڂٵ زض ٦ٻ ٲبؾت انٯځ ٿٸْڃٟ .زټس ٲځ ق٧٭ ٲب زضٸٴ زض ضا ٪ٹٶ٫ځ ٲؿڃا اظ ٸرٽځ ذساٸٶس ٦ٻ ټبؾت ضٶذ

 (.95، ل1967)ٲٹٮتٳبٴ،  ٦ٷڃٱ اٖتٳبز اٸ ثٻ ٸ ٦طزٺ ټٳ٧بضڀ اٸ

ز ا٭شٺبى ايف ثَ نيِ (Jean Calvin) ٽبڅ يف ّان َاي ډنبٕجي ٵَٝز ٍنغ ٽ  ٕا َاي  و ثيياٍي و آځبهي ث َ  ډلپنڈ  ثن  سن

َاهڈ اي بن ٙين َ  ځَيڂ ٍي ٽ  ٍوٕز ه يف اُ ٙبيي. آوٍى ډي ٵ  ٍننغ : ٽنني  ډني  اً٭نبن  (Gregory the great) ٽجين

ِاي٘ ٍا ٵ٢بيڄ س اني ډي ز ه ثي ؿيِ ًاسبً ٍنغ ٽ  ىڅيڄ ايف ث  ن  ؛ىهي اٵ ٍاي يب ٕا نز  ًاسي ه ثي ىا َ  ثچپن   ؛ٕا  ثيٚنش

ِاٍ ٽ  ىڅيڄ ايف ث  َاي ١َوٍي اث نز  اهقٹني  و ىٍونني  ٙنؼب٭ز  ٽٖنت  كشي يب سَ ثٍِٿ ه ثي يټ ث  ٍٕيين ث  ٕا

َاٽ  (؛12، 2002ٛ)ٽبٕچ ٵٖپي،  ِاٍ ٍنغ» ؿ ز ٍوٙي و اث َاي ٕا  ثن   ٙين نِىيټ و ځَىيين سٞٶي  و ٙين دبٻ ث

َانيبن) «هيا  (.12:6 ٭ج
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ز  ٹبىٍ هياوني آيب  هنبي  سئ څ ّيٖنز  ثَهي :ىاٍى وػ ى ډٖيلي اڅهيبر ىٍ ډشٶبور ٍوايز ىو ٙ ى؟ ٍنغ ىؿبٍډ پف ٕا

َ  ډنبٍسيف  ،آځ ٕشيف ډبنني) ډٖيلي ٽقٕيټ ٓ  و څن س ٓ  س ډنب  هياونني  impassability اٝنڄ  ثن   ٹبئنڄ ( آٽ ئيننب

ٍاي اڅ هيش٘، ٭نَٞ ٕجت ث  هيا،يٮني  ؛هٖشني َاٍ  َٙ و ٍنغ و ٍاي او .ىاٍى ٹن ِا،  ػٖنڈ،  ىا ٓ  اػن  ٵنبدنٌيَي  و اكٖنب

َايف ؛نيٖز  ١نٮٴ  وػن ى  ډٮنبي ث  ايف ثپٚي، ٍنغ هيا اځَ. ثبٙي ٕهيڈ ثَٚي هبي ٍنغ ىٍ يب ثپٚي ٍنغ س اني ن ي ثنبث

نز  ډوچ ٹبس٘ ث  ٍٕبنين يبٍي ىٍ او نبس اني و َ  هياونني  ىينيځب ،  اينف ٍ (. ى124، 1991ٛ)ٽچين نبن،   ٕا  سٲييَنبدنٌي

ز ز نبىييني و سٲييَنبدٌيَ سنهب ن  هيا ٽ  ث ى ا٭شٺبى ايف ثَ آٽ ئينبٓ س ډبٓ  ٽ ؿنبن ؛ٕا نز  ډ٦چٸ ٹبىٍ پ ثچ ،ٕا  و ٕا

ى ػبيي او ًار ىٍ ٽٚيين ٍنغ ُآنؼبيي و ؛نيٍا ز، ٽبډڄ او ٽ  ا ى ػبيي او ىٍ نٺٞبن و سٲييَ ٕا َ،  نيٍا  (.56، 1970ٛ)ث ٽ

ز ايف( ډ څش بن ي ٍځف ؿ ن څهبنيإډش ن بينيځي ث ) ډيٍن اڅهيبر ىٍ ٱبڅت ىييځب  اډب  ٭ٚنٸ  هنياي  هنيا  ٽن   ٕا

ز ٦  ث و (God is love) ٕا َاهي اُ ډوچ ٹبس٘، ث  ٭ٚٸ ه يف  وٕا ُاينف  .ٙ ى ډي ٍنغ ىؿبٍ آنهب ٍنغ كشي يب ځ   ٍو ا

ٌاة ىؿبٍ ٍا ٥بٱي و يبٱي انٖبنِ اينپ  ػبي ث  َ  ٍا او ځنبهنبن  ثنبٍ  هن ى  ٽنني،  ػ ٮي و ٵَىي ٭  و ٽٚني  ډني  ىوٗ ثن

َاُ ثَ اهشيبٍ، و ٭ ي ٍوي اُ و آځبهبن  ٍان  و ٹَثبني ث  واثٖش  سظچيض، ډبهيز ؿ ن»: ٽٚي ډي ٍنغ ٝچيت ٵ نز،  ٵياٽب  ٕا

َاي س اني ډي هيا ٽ  ؿيِي سنهب ز ه ىٗ ٽني، ٹَثبني ثَٚ ث  (.23، 1998ٛ)ٵبٍو،  «ٕا
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ز س ػ  ثبيي اډب َ  ٹجنڄ  ثچپن   ؛نيٖنز  ډشؼچي ٝچيت  كبىط ىٍ َٝٵبً اڅهي ٍنغ ايف ٽ  ىٙا  «سؼٖنڈ » ىٍ ،آن اُ سن

(incarnation) ز ٍويپَىي كچ ڃ، يب سؼٖڈ. يبثي ډي ن  ى ُډيني ػٖ ي ىٍ او  ٭نن ان  سلنز  ٍا آن ډ څش نبن  ٽن   ٕا

َ  و ٽني ډي س ٝيٴ (The self-humiliation of God) هياوني ٕبُي ه ىهٶيٴ نز  ا٭شٺنبى  اينف  ثن  ىٍ ٹنجقً  ٽن   ٕا

َاٍ ځَٵز. ١ن ف اينپن  نجبيني    آسجييڄ ث  ػٖڈ ٙي؛ اډب ٍوف ىٍ « ٽچ  »ؿنبنـ   ،ث ى ىاى  ٍم ػهبن هچٺز ػَيبن ن ٹ

ٍا ث  ز؛ هيايي ٽ  ثب هَ س څي ثٚنَي ثن    هبي اڅهي ىٍن٪َ ثڂيَيڈ، ىٍ  يپني اُ ٹيٍر  ډظبثن ٍوف  واٹ٬، ٍوف، ه ى هيٕا

ٍا ډليوى ٕنبهز؛ اډنب ډجننبي ىوٕنشي      ٙ ى. او ثييف نل ي ٽن سيپي ىٍ س بډي ٍنغ و آالڇ ثب او َٙيټ ډي ځ ن  ه ى 

ٍا ثننب نهنبى. ىٍ واٹن٬ اُ اينف ٥َيٸ، هياوني ن   نينِ   سنهب س انٖز ىٕز ث  هچٺز ثِني، ثچپ  ثب ډوچ ٹ٘ اڅهي ن انٖبني 

ز )ډ څش بن،  (. اُ ىيي ډ څش نبن، اينف   54، 1985ٛاٍسجب٥ي ٭ ينٸ دينيا ٽنَى و اينف ثوٚني اُ ٕنچ٦نز هياوني ٕا

 هنيا  ،واٹ٬ ىٍ. ٙي ډلٺٸ (the incarnation of the Son) دَٖ ىٍ هيا كچ ڃ ىٍ ىيڂَ ثبٍو١ٮيز سؼٖڈ ٽن سيپي، 

ٍاى ثب  (.119، 1981ٛ)ډ څش بن،  دٌيَٵز ٍا ډليوىيز ه ى، ةا

ٍاى  و هن ى  وػن ى  ىٍ ٍا ډَىڇ آن، ٥َيٸ ُا و ٙي ٕبٽف ډٖيق ػٖڈ ىٍ هياوني ىييځب ، ايفىٍ   ،واٹن٬  ىٍ .ىاى ٍا  ٗا ا

ُني ډي ٭ٚٸ ٽ  اوٕز ٥َيٸ ُا آنهب نز  ػٖن بني  ٕپ نز ايف ٥َيٸ ُا هياوني. ٙ ني ډي ٍنؼ ٍ نيِ او ٍنغ ثب و وٍ  ٽن   ٕا

َ، ىٍ سؼٖڈ ايف ٥َيٸ ُا و ٙي ډ اػ  ه ىٗ ثب ٛ  ٙني  ىٍٻ ٹبثنڄ  ٖد  سٞنَيق  ډ څش نبن  ُا ثينبن  اينف (. 118)ه نبن، 

َي، ٍنغ ىٍ ډٚبٍٽز ډن٪ ٍ ث  هيا ٽ  ٽني ډي  .(God limits himself.) ٕبهز ډليوى ٍا ه ى ٭بډيان  و آځبهبن  ٚث

ٍاي كچن ڃ،  يب سؼٖڈ ډبهيز ٽ  ٽَى هب٥َنٚبن ثبيي اڅجش  نز  ٽنن سيپي  هٞنچشي  ىا َ  ٽن   ٕا  ٍويپنَى  ډجننبي  ثن

نز  هنيايي  هبي ويْځي اُ ٕبهشف سهي ه ى ثَ ډجشني ،ٽن ٕئ ٔ   ن٪َين . )ٕا  س ١نيق  ثٮني  ٝنٶلبر  ىٍ ٍا ٽن ٕني

َاٍ ډٖشٺيڈ اي ٍاث٦  ډٖيق، و هيا ٍنغ ثيف ٽ  ٍوٕز ايف اُ(. ىاى ه اهڈ نز  ثَٹ  ٍويپنَىي  و ډٶهن ڇ  ه نبن  اينف . ٕا

ز  :ٽنني  ډني  ينبى  آن اُ (sacred and divine suffering) «اڅهي و ٹيٕي ٍنغ» ٭ن ان سلز ډٖيلي اڅهيبر ٽ  ٕا

 .ډٖيق ٍنغ ٵٺ٤ ن  ،سظچيض اُ اي دبي  و ډهڈ ٮيثٔ ىو ٍنغ

ٍاىوٽٔ اډب شف: ٙ ى ډي ډ٦َف ٕئ اڃ ايف ٽ  ىهي ډي ٍم ُډبني سئ څ ّيټ دب نز  ډ٦چنٸ  ٹنبىٍ  ٽ  هيايي ىٙا  و ٕا

ز، ه ٙبينيسَ ٽني، ن ي كٔ ٍا ٍنغ و ىٍى ٘  و ثننيځبن  دنبي  دبثن   ٽ  هيايي يب ٕا  ىيني  اُ ٽٚني؟  ډني  ٍننغ  ډوچ ٹنبس

 :(Jürgen Moltmann) ډ څش بن ي ٍځف ؿ ن هبيي سئ څ ّيٖز

 قـٳبض  ثـٻ  ٲؿـڃحڃت  زض ٲٽٳـځ  ٸ ٦ٯڃـسڀ  ٖبٲ٭( ٲؿڃا ضٶذ اظ ثڃف حتځ) اٸ ضٶذ ٸ اؾت ٦كڃسٴ ضٶذ ثٻ ٢بزضذسا 

 ثـٻ  ٦ـٻ  اؾـت  ٖبقـ٣ځ  ذـساڀ  ،ذـسا  ٦ـٻ  اؾـت  اڂٵ ٲؿڃحڃت زض ٲٽٱ ٸ اؾبؾځ ټبڀ اڂسٺ اظ ڂ٧ځ چطا٦ٻ ؛ضٸز ٲځ

 ٖكـ١  چطا٦ـٻ  ؛ث٧كـس  ضٶـذ  ثبڂس ثٷبثطاڂٵ ٸضظز، ٲځ ٖك١ اٶؿبٴ ثٻ ٸا٢ٗبً اٸ ا٪ط. زټس ٲځ اټٳڃت ثؿڃبض ٲرٯٹ٢بتف

 (.19، ل1988)ٞڃسظ،  اؾت( قسٴ) ٦طزٴ ٢طثبٶځ ٲؿتٯعٰ ٸضظڂسٴ ٖك١ .اؾت ضٶذ پزضثط٪ڃطٶس ټٳٹاضٺ ٸا٢ٗځ

ز ٽٚيين ٍنغ ډٖشچِڇ ٹيٍر ايف ثبٙي، ٹيٍس ني هياوني اځَ اينپ  ثَ ٭قو  َاٽن   ؛ٕا  و ٹنيٍر  ٍوي اُ و آځبهبنن   او ؿ

 ٍننغ  او ٽنني،  هن ى  آن اُ ٍا ډنب  ٍننغ  ٽ  ٽني ډي انشوبة او ٽ  ُډبني» ،واٹ٬ ىٍ .ٽني ډي انشوبة ٍا ٽٚيين ٍنغ ٭ٚٸ،
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َاٍ آن انٺيبى سلز اډب ؛ٽٚي ډي َاٽ  ؛ځيَى ن ي ٹ ز ډ٦چٸ ٹبىٍ او ؿ َ  او ٍو اينف  اُ. ن  ى  انشوبة ٍا ٍنغ ايف ه ى و ٕا  ثن

َاٽ  ؛ييآ ډي ٱبڅت ٍنغ َاي ٍا آن ؿ ز ثَځِيي  هيٵي ث ُاىانن   او اينپ (. 62)ه بن، ٛ «ٕا  ٍا هن ى  ٍٱجنز  ٍوي اُ و آ

َاٍ ٍنغ و ىٍى و١ٮيز ىٍ ز ډوچ ٹبس٘ ث  او ٭ٚٸ اُ نٚبن ىهي، ډي ٹ  .ٕا

 و سٶنبور  ثني ، impassible هنيايي  ٽن  نن   هنيا  اُډنأثي(   )ي نبني هچنيٖشيپي ةؿهَ ػبي ث ٽ ٙي  ډي ډ څش بن

ز ه نَٖى ٍاي و ډوچ ٹبر و انٖبن ىاٍ ىوٕز ٭بٙٸ، هيايي ن  ٕا  ډٖنيق  ٝنچيت  ٍو، اينف  اُ. ٽني ډٮَٵي ٍا اكٖبٓ ىا

َاُ ثَ ٽ  ٍنؼي و) ز ډٖيلي اڅهيبر ٹچت( ٽني ډي سل ڄ آن ٵ  :ٕا

. اٮ٣ـسؼ  ضٸح ٸ پؿـط  پـسض،  ثڃٵ ثٹز تخٯڃخځ اڀ حبزحٻ ثٯ٧ٻ ؛ٶجٹز ثكط ٶٹٔ ٸ ذساٸٶس ثڃٵ نطٜ ٿحبزح ڂ٥ ٣ٍٞ نٯڃت

. ذساٸٶـس  ذـٹز  زض ثٹز (deep division) ٖٳڃ١ ق٧بٞځ اڂٵ .ذسا ٸ ذسا ثڃٵ ثٹز اڀ حبزحٻ زاز، ضخ نٯڃت ٞطاظ ثط آٶچٻ

 ذـسا  ٦ـٻ  آٶزب تب ؛ثٹز ڂ٫بٶٻ ٸ ٸاحس اٸ ظٲبٴ، ڂ٥ زض ٸ پطزاذت ٲربٮٟت ثٻ ذٹزـ ثب ٸ ٸاٶٽبزٺ ضا ذسا ذسا، ٦ٻ آٶزب تب

 اڀ حبزحـٻ  ؛زاضز تٗٯـ١  ذساٸٶس زضٸٶځ حڃبت ثٻ نٯڃت، ضٸ اڂٵ اظ. ٪طزڂس ثطاثط ثٷس٪بٴ، ثٻ ٖك١ زض ٸ قسٺ ڂ٧ځ ذسا ثب

 (.249، ل2006)اٮڃؿٹٴ،  ضؾت٫بضڀ ٸ ٖك١ حڃبت، ضٸح ٸ ،پسض اٶسٸٺ پؿط، ٖك١ ثط ٲجتٷځ اؾت

ز ا٭شٺبى ايف ثَ نيِ ّادني)ډشإڅ (  سئ څ ّيٖز (Kazoh kitamori) ٽيشبډ ٍي ٽبُو َ  ٽن   ث ى هيا ه ى واٹ٬ ىٍ ٽ  ٕا  ثن

َاُ َاهي و ه يڅي ډٮنبي ث  هيا ىٍى .ٽَى ډي سل ڄ و سؼَث  ٍا ٍنغ ٝچيت ٵ  ىٍ ډياهچن   ينب  ثٚنَي  ٍنغ و ثَٚ ثب او ه 

ِا٫ اُ ثَهبٕش  ىٍى، ايف ثچپ  ؛نج ى سبٍين ٍان  ثبيني  ٽ  هيايي واٹ٬ ىٍ. ٭ٚٸ و هٚڈ ثيف ػنڀ ؛ث ى او ىٍوني ن  ځنبهپنب

ز، ډي ىوٕز ٍا آنهب ٽ  هيايي ثب ٽَى، ډي ٭ٺ ثز ٍا  ىو ٭بٙنٸ،  هنياي  آن و ػنڂيي ډي ٽ  هيايي ايف اډب ؛ػنڂيي ىٙا

 (.21، 1965ٛ)ٽيشبډ ٍي،  ث ى ٙي  ه ىٗ ٍنغ ډ ػت آځبهبن  ٽ  ث ى واكيي هياي ثچپ  ؛نج ىني ډشٶبور هياي

نز  ډٖيق ٝچيت (God in pain) ٽٚي ډي ىٍى ٽ  هيايي سؼچي و ن  ى سَيف وا١ق ٽ  ٍوٕز ايف اُ َاٽن   ؛ٕا  ؿ

ز هيايي ٭ٚٸ ځَ س ٝيٴ ٍان ثَ) ٱ٢ج٘ و هٚڈ ثَ ٽ  ٕا نز  ٙي  ٱبڅت( ځنبهپب  س ١نيق  اىاډن   ىٍ ٽيشنبډ ٍي . ٕا

ز انؼيڄ ٹچت (God's pain) هيا ىٍى ٽ  ىهي ډي َاُ ثَ) ٽ  هيايي»: ٕا نز  هنيايي  ٽٚني،  ډي ىٍى( ٝچيت ٵ  ٽن   ٕا

نز  دبىٙنبهي  ډٖنيق  ٭يٖني  .ثپٚني  ىوٗ ثن   و ينٽ ٍٵ٬ ٍا هب انٖبن ډب ٍنغ و ىٍى ه ىٗ سب ٙ ى ډي ٍنؼ ٍ  ٽن   ٕا

 (.44، 1998ٛ)ٵبٍو،  «ثوٚيي اڅشيبڇ( آنهب ٽَىن سل ڄ ثب) ٍا ډب هبي ُهڈ

ز ثبوٍ ايف ثَ نيِ ډ څش بن َاُ ثَ ٽ  ٍنؼي و ډٖيق ٝچيت ٽ  ٕا  ډٖنيليز  اڅهينبر  ٹچنت  ٙن ى،  ډي ډشل ڄ آن ٵ

ز َ  ن ٫ و هيا ثيف َٝٳ  كبىط يټ ٵٺ٤ ٝچيت،»: ٕا َ  دنيٍ،  ثنيف  ثن ى  سظچيظني  ،كبىطن   اينف  ثچپن   ؛نجن ى  ثٚن  و دٖن

َاُ ثَ آنـ  واٹ٬، ىٍ. (60، 1981ٛ)ډ څش بن،  «اڅٺيٓ ٍوف  اينف . هنيا  و هنيا  ثنيف  ث ى اي كبىط  اٵشبى، اسٶبٷ ٝچيت ٵ

 ينټ  ىٍ و ثَهبٕز ډوبڅٶز ث  ه ىٗ ثب و وانهبى ٍا هيا نهبيزٕ ىٍ هيا، ٽ  آنؼب سب ؛هياوني ه ى ىٍ ث ى ٭ يٸ ٙپبٵي

َاثَ ىٍ ه ى ثب و ٙي  يپي هيا ثب هيا ٽ  آنؼب سب ؛ث ى يڂبن  و واكي هياي ُډبن،  ډَسپنت  ثٖنيبٍ  ٽ  ثنيځبني ث  ٭ٚٸ ث

َاثَ ٙ ني، ډي ځنب  ز اي كبىط . ىاٍى سٮچٸ هياوني ىٍوني كيبر ث  ٝچيت ٽ  ٍوٕز ايف اُ. ٙي ث َ  ډجشنني  ٕا  ٭ٚنٸ  ثن

 .(60، 1967ٛ)ډ څش بن،  هب٥ي ثَٚ ٍٕشڂبٍي انشوبة و ٭ٚٸ كيبر، ٍوف و ديٍ انيو  دَٖ،
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ز ايف اُ كبٽي ډٺيٓ ٽشبة ىٍ ډ ػ ى ٙ اهي  و ډٞنبئت  ايؼنبى  ثن   ٽن  ن   انٖنبن  ٥ٲينبن  و ځننب  ثنب وػن ى    ٽن   ٕا

َاي ثٖيبٍ هبي ىٙ اٍي ٍان   اٹنياڇ  ٥َيٸ اُ ٍا ډوچ ٹبس٘ اُ ك بيز هبڅٸ، هياوني ن  ٙيډنؼَ  او ث َ ) اٗ ٝنج  َاُ  ثن  ٵن

َا ؛ىاى اىاډ ( ٝچيت َ  بٹيثن  و دبيياٍ ػهبن، ٽ  ث ى ځَٵش  سٮچٸ ايف ثَ او ډٚيز ُي  ثن   ٕنپ ر،  ىٍ او و ث بنني  ػنبي  ثن

ِاډيَ) ىهي ډي اىاډ  هچٺز ثٺبي يبن ؛102 ،ډ َانيبن ؛1:17، ٽ ٖڅ  (.1:3، ٭ج

ز (the Triune God) ځبن  ٕ  هياي او ثچپ  ؛نيٖز ديٍ ٵٺ٤ هبڅٸ، هياي  وػن ى،  ينټ  ىٍ ٽن   اي ځبنن   ٕ  ؛ٕا

ز يبٵش  وكير  ىٍ ډه ني  و ٽچييي نٺ٘ نيِ ىيڂَ هبي ىوځبن  اډب ،ىاٍى هچٺز ىٍ ٍا اوڅي  و اٝچي نٺ٘ ديٍ هَؿني. ٕا

٘  ؿننييف  ىٍ وا١نلي  ٥ ٍ ث  ػهبن، ثٺبي و هچٺز ىٍ ٽچ   و دَٖ ډٚبٍٽز .ىاٍنيُډين   ايف ٓ  ٽشنبة  اُ ثون  ډٺني

ز ٙي  سٞييٸ  :ٕا

 ...ذساؾـت  اٸ ذـٹز  ٸ ثـٹز  ظٶـسٺ  ټٳـٹاضٺ  اٸ. ثٹز ذسا ٶعز ٸ زاقت ٸرٹز ٦ٯٳٻ ڂس،آ پسڂس چڃعڀ آٶ٧ٻ اظ پڃف اظ٬، زض

ٰ  ثـٻ  ضا ٶـٹض  اڂـٵ  تـب  ٞطؾتبز ضا ڂحڃب ذسا ...ثركس ٲځ ٶٹض ٲطزٰ تٳبٰ ثٻ ظٶس٪ځ اڂٵ ٸ اٸؾت زض ربٸڂس ظٶس٪ځ  ٲـطز

 اٲـب  ؛ثـٹز  آٞطڂسٺ اٸ ضا رٽبٴ ٪طچٻ ...٦ٷس ٲٗطٞځ ٲطزٰ ثٻ ضا ٶٹض تب ثٹز قبټسڀ ٣ٍٞ اٸ .ٶجٹز ٶٹض آٴ ڂحڃب .٦ٷس ٲٗطٞځ

 ٦ؿـځ  ڂٽٹزڂـبٴ،  ڂٗٷځ ،ذٹز ٢ٹٰ ٲڃبٴ زض ٸ ذٹز ؾطظٲڃٵ زض حتځ ؛ٶكٷبذت ضا اٸ ٦ؿځ آٲس، رٽبٴ اڂٵ ثٻ ٦ٻ ظٲبٶځ

ـ 1:1 ڂٹحٷب،... )٦طز ظٶس٪ځ ٲب ثڃٵ زض ٸ ظٲڃٵ ضٸڀ ثط ٸ قس اٶؿبٴ ذسا ٿ٦ٯٳ ...ٶپصڂطٞت ضا اٸ  ؛11:3 ٖجطاٶڃـبٴ  ؛14 ـ

 (.11:3 ٖجطاٶڃبٴ ؛17-16: 1 ٦ٹٮؿڃبٴ ؛4:11 ٲ٧بقٟٻ

َاي كيبر سياٍٻ و هچٺز ىٍ هياوني ٹيٍر  ډظبث ث  اڅٺيٓ ٍوف نٺ٘ ايف، ثَاٵِون  َاي وينْ    ثن  ) ډوچ ٹنبر  ث  نن ٫  ثن

َار ث  نيِ( ثَٚ َاٍ ډٺيٓ ٽشبة سٞييٸ ډ ٍى ٽ ز ځَٵش  ٹ  (.26:13 اي ة؛ 6:3 ،2:7 ،1:2 ديياي٘) ٕا

ز ثو٘ نؼبر هبڅٸ، هياي ايف ٍاى  ثبٍهب و ٕا َاي اٗ ا نز  ىاى  نٚنبن  او ثن   ٍا ثَٚ نؼبر ث  او اٹنياڇ  :ډبننني  ؛ٕا

َاي ٘ ) ٕيڄ ػَيبن ىٍ اٗ هبن اى  و ن ف ث َاهيڈ  انشونبة  ؛(9-6 دينياي ٘ ) اثن ُاىي ؛(12،دينياي َائيڄ  نؼنبر  و آ ن  اُ ٕا

ز آن ٕبُ ُډين  هياوني ٽ  اي ٍٕشڂبٍي(. 13-1 ي كنب) ډٖيق س څي نهبيشبً و( 14-3 هَوع) ډَٞ ىٍ ثَىځي  دبٕنن  و ٕا

ز ډٖئچ  ايف اطجبر ډٮشٺيان، هبي ډ ي  و ٍنغ ث  او ز هيايي او ٽ  ٕا  دبٕنن  انٖنبن  ثيـنبٍځي  و ډٞنبئت  ثن   ٽن   ٕا

ز ٽَى  سَٞيق( ٭شيٸ ٭هي) ډٺيٓ ٽشبة ىٍ ثبٍهب و ىهي ډي  ډن اٍى  ثٖنيبٍي  ىٍ ٽ ن  ٙي٦بن و ٍنغ نهبيز، ىٍ ٽ  ٕا

ُار ث  ډٺيٓ ٽشبة ىٍ َاٍ هڈ ډ ا َانؼبڇ ن   اني ځَٵش  ٹ ش  ډيبن اُ ٕ  ډبنني  ډي ػبي ثَ ٭ياڅز و ٝچق و ٙي ه اهني ثَىٙا

ٮيب)  (.4-1: 4 ډپبئيڄ ؛39-38 كِٹيبڃ ؛27-24 ،9-11:6 ،2:24 ٙا

بٓ سظچيض، ىٽشَيف ځٶز س ان ډي ٽ  ٍوٕز ايف اُ ز ډٖيلي اڅهيبر ٹچت و ٕا  ىٍ آن هنبي  ٍيٚ  ٽ  اڅهيبسي ؛ٕا

َاٍ ٍٕشڂبٍي سبٍين و انؼيچي هبي ٍوايز ز اٝڄ ايف ثَ ډجشني و ىاٍى ٹ  ٍننغ  نيِ و ىنيب ايف ث ) دَٖ آډين  ٵچٖٶ ٽ  ٕا

َاي( او ز ځنب   نشيؼ انٖبن ٍنغ»: ىييځب  ايف ىٍ .ث ى اڅٺيٓ ٍوف نيَوي ثب ديٍ، دبىٙبهي ٕئإس ث نز  ٵٺ٤ و ٕا  هيٕا

 ٹبڅنت  ىٍ ثبيني  ثٚنَي  ٍننغ  ثن   هياونني  دبٕن ٍو ايف اُ .ثوٚي ٍهبيي ٍنغ، نشيؼ  ىٍ و ځنب  اُ ٍا ثَٚ ن ٫ س اني ډي ٽ 

 (.73، 2010ٛدينق،  )ديڈ «ٙ ى سٶٖيَ اڅٺيٓ ٍوف و دَٖ ديٍ، سظچيض
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َاي) هياوني ثو٘ ٍهبيي اٹياڇ ٹچت اډب ز ډشؼچي ډٖيق ىٍ( هب انٖبن ٍهبيي و نؼبر ث  ډنَٿ  و ٍنغ ىٍويْ   ث  ؛ٕا

َاُ ثَ او ز الُڇ: ځٶز ٭يٖي ځب  آن»: ٝچيت ٵ َان   وٕنيچ  ثن   و ٙني   ُينبىي  هنبي  ٍنغ ډشل ڄ انٖبن دَٖ ٕا  و ٍهجن

َان ٔ ) «ٙ ى ُني  ٍوُ ٕ  اُ دٔ و ٙ ى ٽٚش  و ٥َى ٭چ ب، و ٽبهنبن ٕ ٔ  ٍو ه نيف  اُ(. 31:8 ډنَٹ  ٍوډينبن  ىٍ دن څ

 :ٽني ډي سَٞيق( ٍوڇ ٙهَ ٽچيٖبي ث  نبډ )

. ؾـپطز  رـبٴ  زڂٷبٴ ثځ ضاٺ زض ثٹز، ٦طزٺ ٲٗڃٵ ذساٸٶس ٦ٻ ظٲبٶځ زض ٲؿڃا ثٹزڂٱ، زضٲبٶسٺ ټٷٹظ ٲب ٦ٻ ټٷ٫بٰ آٴ زض ...

 ذساٸٶـس  اٲـب ؛ ...ث٫ـصضز  ذـٹز  رـبٴ  اظ ٶڃ٧ٹ قرم ڂ٥ ثطاڀ حتځ ثبقس حبيط ٦ٻ ڂبٞت ضا ٦ؿځ تٹاٴ ٲځ ٶسضت ثٻ

؛ ...ٲـطز  ٲـب  ذـبَط  ثٻ ٲؿڃا ثٹزڂٱ، ٪ٷبټ٧بض ټٷٹظ ٲب ٦ٻ ټٷ٫بٰ آٴ زض ظڂطا ؛اؾت ٦طزٺ حبثت ٦بٲالً ٲب ثٻ ضا ذٹز ٲحجت

 .(10-6: 5 ضٸٲڃبٴ) ٦طز تجسڂ٭ زٸؾتځ ثٻ ضا ٲب زقٳٷځ ذٹڂف، پؿط ٲط٨ ثب اٸ ثٹزڂٱ، زقٳٵ ذسا ثب ٲب ٸ٢تځ

َايف ز ډٖيق ٥َيٸ اُ ثنبث َ  نن ٫  انٖبن، ٍنغ ىٍ ډٚبٍٽز ثب سب ٽني ډي دبىٍډيبني و ډياهچ  هچٺز، ىٍ هياوني ٽ  ٕا  ثٚن

َ  نن ٫  ٽننبٍ  ىٍ ٍا هن ى  او اثشنيا  ىٍ ،ډن٪ ٍ ايف ث . ىهي نؼبر ٍا ډوچ ٹبر س بڇ و َاٍ  ثٚن  «ػٖن بنيز » ؛ىهني  ډني  ٹن

(incarnation) َا  هَٽن   ...» :ځٶنز  ٭يٖي و ؛(14-1  كنبي) ٽني ډي ُنيځي ډب ٽنبٍ ىٍ و ٽني ډي دييا  ٍا دنيٍ  ىيني،  ډن

ز ىيي  ز؟ ډف ىٍ ديٍ و هٖشڈ ديٍ ىٍ ډف ٽ  ٽني ن ي ثبوٍ آيب ...ٕا  .نيٖنز  ه ىڇ اُ ،ځ يڈ ډي ٙ ب ث  ٽ  ٕونبني ٕا

ز، ٕبٽف ډف ىٍ ٽ  ديٍي آن ش  اي بن ډف ث . ىهي ډي انؼبڇ ٍا ٽبٍهب ايف  ه  ٕا  و هٖنشڈ  دنيٍ  ىٍ ډف ٽ  ثبٙيي ىٙا

ز ډف ىٍ ديٍ  .(14-9: 14 ي كنب) «ٕا

َاُ ثَ ډٖيق ٍنغ ډٖيلي، اڅهيبر َاٍ س ػ  ډ ٍى ٹيٕي ٍنغ ٭ن ان سلز ٍا ٝچيت ٵ ز ىاى  ٹ ٍاي ٽن   ٍنؼي ؛ٕا  ىا

ز ډهڈ ثٮي ؿني َاي  او ٍننغ  اډب ؛ٙ ى ډي ٍنغ ىؿبٍ هبٛ اي ثَځِيي  نيِ ثبٍ ايف اينپ  اوڃ: ٕا  ٍٕنشڂبٍي  و ٍهنبيي  ثن

ز ثَٚيز س بڇ  :ٕا

 شاتـځِ  ٦ٻ ذهٯتځ. اؾت ثكط َطٞساض ٸ حبٲځ ٲؿڃا(. ٲب ٸ) ٲٵ ثطاڀ ثٯ٧ٻ ؛ذٹزـ ثطاڀ ٶٻ اٲب ؛اؾت ٲؿڃا ٲؿڃا،

. ثبقـس  ٲـسٺ آ ٸرٹز ثٻ تبضڂرځ تهبزٜ ڂ٥ ثطحؿت ڂب ٸ ثبقس قسٺ زازٺ ٸڀ ثٻ ثٗساً ٦ٻ ٶڃؿت چٷڃٵ ٸ اؾت ٲؿڃا

 ٲٷت٣ـ٭  ٲؿـڃا  ثـٻ  ٦ـٻ  اؾـت  ذساٸٶس ٲرتم ان٭ْ زض ٸ قٹز ٶٳځ ٲحسٸز ٲؿڃا ثٻ نطٞبً( ثٹزٴ حبٲځ) ٸڂػ٪ځ اڂٵ

 (.87، ل1987)ثٹ٦ٽبٰ،  اؾت قسٺ

َاي ) (self sacrifice) ٽنَىن  ه ىٹَثبني ډٶه ڇ سؼچي وث ى   (voluntary) ىاو٥چجبن  ،ٍنغ ايف اينپ  ىوڇ َان  ثن  (ىيڂن

ننز؛ ننز ايننف سننَ ډهننڈ  نپشنن اډننب ٕا َاٻ وػنن  ٍنننغ، ايننف ډبهيننز ٽنن  ٕا ننش ننز آن  ځ ننن ٙا  ډٚننشَٻ ٍنؼنني ؛ٕا

(a sharing suffering) َاي  اُ سٶنبوسي  ثني  وػن   ُىوىن ډٖنيليز،  ډنيٍن  سئ څن ّي  سقٗ ،واٹ٬ ىٍ. ډٖيق و هيا ث

ز سظچيض اوڃ ٙوٞيز  :ٽني ډي سَٞيق ثبٍ  ايف ىٍ ډ څش بن ي ٍځف. ٕا

 ٶڃـع  ذساٸٶس ٦ٷٷس، ٲځ تٯ٣ځ ثٹز، ٶصاضٺ اټبٮځ اظ ٦ٻ ذٹة ٲطز ڂ٥ ضٶذ ٿٲخبث ثٻ نطٞبً ضا ٲؿڃا ٲهبئت ٦ٻ ٦ؿبٶځ ثطاڀ

ـ  زضؾـت  اڂـٵ  ٸ ؛٪ـطزز  ٲځ( اٶؿبٴ ثٻ) ثٽكتځ ٖك١ اظ ٖبضڀ ٸ ؾب٦ت ؾطز، ٶبپصڂطڀ، ارتٷبة َطظ ٻث  پبڂـبٴ  ٿٶ٣ُ

 تٟـبٸت،  ثـځ  ٸ ٲتٗـبٮځ  پسض ڂ٥ ٸ( ٦كس ٲځ ضٶذ ٦ٻ پؿطڀ) ضٶزٹض پؿط ثڃٵ قسٴ ٢بئ٭ تٳبڂع. اؾت ٲؿڃحځ اڂٳبٴ

 زض ٲحجـت  ٸ ٖكـ١  اڂـٵ  اظ ٖبضڀ زاضز، ٲځ زٸؾت ضا ٲرٯٹ٢بتف ؾبڂط ٸ ٲؿڃا ٦ٻ تخٯڃج ٞطز اٸٮڃٵ قٹز ٲځ ثبٖج



86                              ،1399زٸٰ، ثٽبض  قٳبضٺڂبظزټٱ،  ؾب٬ 

 ثكـط  ذُبټـبڀ  اظ ٪صقـتٵ  ثـطاڀ  اٶؿـبٴ  ٸ ذـسا  ثـڃٵ  اؾت قٟڃٗځ نٯڃت، ٞطاظ ثط ٲؿڃا ٪ٹڂب. قٹز ٪طٞتٻ ٶٓط

 (.45، ل1985)ٲٹٮتٳبٴ، 

ز ډٖيق ٍنغ ٱيَٵيِيپي ٮيثٔ ٕ ڇ، ٍان هنبي  ٙپنؼ  سَيف ٕوز اُ يپي ،دبٻ و ځنب  ثي ډٖيق هَؿني ،واٹ٬ ىٍ .ٕا  ىو

َاُ ثَ ٍا ه ى َاي  ػٖن بني   ٙپنؼ اُ سَي ډهڈ ٮيثٔ اډب ٽَى، ډي سل ڄ ډنبػبر و ٝج ٍي ثب ٝچيت ٵ  هنيا  و ډٖنيق  ثن

ز وػ ى بٍ  ٽن ٕئ ث  ٝ ٍر ايف ث  ػييي ٭هي .ث ى ٽن ٕئ ىاىن ٍم آن و ىٙا  :ٽني ډي ٙا

ٰ  اظ ضا ذـٹز  ثٯ٧ٻ ؛٦ٷس حّٟ ٢ڃٳتځ ټط ثٻ ضا ذسا ثب ثطاثطڀ ٦ٻ ٶكس ضايځ ٸٮځ ثٹز، اٮٹټڃت زاضاڀ اظ٬ اظ اٸ ٪طچٻ  تٳـب

 ْـبټط  ٲـب  ٲڃبٴ زض اٶؿبٴ ق٧٭ ثٻ اٸ چٹٴ .قس اٶؿبٴ قجڃٻ ٸ زضآٲس ٚالٰ ڂ٥ نٹضت ثٻ ؛ؾبذت ٲحطٸٰ آٴ ٲعاڂبڀ

 ضا اٸ ذـسا  ،رٽـت  اڂـٵ  اظ. ثپـصڂطز  ضا نـٯڃت  ضٸڀ ثط ٲط٨ قس حبيط ،اَبٖت ضٸڀ اظ ٸ ؾبذت ٞطٸتٵ ضا ذٹز قس،

 ظٲـڃٵ  ٸ آؾـٳبٴ  زض ٲٹرٹزات ٿټٳ آٶ٧ٻ تب ٶٳٹز، ُٖب اٸ ثٻ ،ټبؾت ٶبٰ رٳڃٕ اظ ثبالتط ٦ٻ ٶبٲځ ٸ ٶٳٹز ؾطاٞطاظ ثؿڃبض

 .(6:2-11 ٞڃٯڃپبٴ.. )زضآڂٷس ظاٶٹ ثٻ ٲؿڃا ٖڃؿځ ٶبٰ قٷڃسٴ ثب ظٲڃٵ، ظڂط ٸ

ز ډٖيليز اڅهيبر ىٍ ډهڈ هبي ٽچييوّا  اُ ٽن ٕئ  (voluntary sacrifice)  ىاو٥چجبنن  ٙين ٹَثبني ثَ نب٩َ ٽ  ٕا

ز ٝچيت  كبىط ىٍ هيا و او ُډبن هڈ ٍنغ و ډٖيق نز  (kenotic) ٽن سينټ   ٽچ ن  اُ ثَځَٵشن   وّا ، ايف. ٕا  ىٍ ٽن   ٕا

ز ا٦ٝقكي ،اٝڄ َاي  و (to empty out) ٕنبهشف  سهني  ډٮننبي  ث  kenoo ي نبني  ٽچ  و اىثيبر اُ ثَځَٵش  ٕا  ثن

َاي) ٹيئ د ٔڅ س ٤ٕډيقىي،  50ىٍ ٕبڃ  ثبٍ نوٖشيف شٶبى ( سظچيض  ٵچٖٶ َٙف ث  هنيؾ  ٍا هن ى  ډٖنيق، »: ٙي ٕا

ٍاى سب (emptied) ٕبهز  ٝن ٍر  ثن   ٽن   ُډنبني  ؛ٕبهز سهي ثني  يټ ٙپڄ ث  ٍا ه ى او » و «ٙ ى ډلٺٸ هياوني ةا

 (.2:7 :ٵيچيذيبن) «آډي ػهبن ايف ث  (Incarnate) ډؼٖڈ

ز آډي  ډٺيٓ ٽشبة السيف  نٖو ىٍ َاي ډٖيق ٽ  ٕا  ؿينِ؟  ؿن   اُ اډنب  ؛ٕنبهز  سهني  ٍا ه ى ثَٚ، ٍٕشڂبٍي ث

 سؼٖننڈ و (pre existence Christ) ډٖننيق اُڅيننز ډٶهنن ڇ اُ اػ ننبڅي ىٍٻ نيبُډننني ،ٕننئ اڃ ايننف ثنن  دبٕننن

(Incarnation) ز ز ثبوٍ ايف ثَ ډٖيق اُڅيز ٍويپَى .ٕا ز اهلل ةلم ډٖيق ٽ  ٕا  ثن   و آډنين  ىنينب  ثن   اُ ٹجنڄ  و ٕا

ٍاي ىٍآډين، ػٖڈ (. 1-1:18 :ي كننب ) «ثن ى  هنيا  ٽچ  ، و ث ى هيا نِى ٽچ   و ث ى ٽچ   اثشيا ىٍ»: ث ى اڅهي هٞچشي ىا

ز ٙي  ڈډؼٖ٘ ډٖيق ٭يٖي ىٍ( هياوني) (the eternal word) اُڅي  ٽچ  ،واٹ٬ ىٍ  ثن   دنيٍ  ثب يڂبن  اسلبىي ىٍ او. ٕا

ز ٽني، ډي ډ ٭٪  او ٽ  ُډبني و آيي ډي ٝيا ث  ٽچ   ځ يي، ډي ٕوف ډٖيق وٹشي  ٽ ؿنبن ؛ثَى ډي َٕ  ثن   ٽن   هيٕا

ز آډي  ٕوف ز انٖبن اسلبى هيا، ثب ډٖيق اسلبى. ٕا ز ٽچ   و ٽچ   ثب ٕا نز   ٽچ ن  ډٖيق و هيٕا  او ٍو اينف  اُ. هيٕا

ٍاي اُڃ اُ ز ث ى  اڅهي هبي ويْځي ىا ،  ٕا َٓا  (.14، 2011ٛ)ٽ

بٓ  ؿنبنـن  ثن  سٮجينَ     .ث ى وانهبى  ٍا اڅهي هبٛ هبي ويْځياُ  ثٖيبٍي آډين، ىنيب ث  ثب ډٖيق ىييځب ، ايفثَ ٕا

پی  اص آًوِ ٍاسد جسن تشوشی شوَد ٍ    ،هسیح تَد(،ّلسٌیوی و یَْدی   ةثیش سٌت خشدگشایاًأتحت تدڄ )ٽ   ٕنز

اص ّوش  قثو   شو  اًساى ظاّش شَد، هَجَدیتی الْی داشتِ ٍ ایي دس ٍاقع ّواى هثٌای خشد الْی است )کلوِ( کوِ   تِ

ٍار اُ سنهننب ننن  ٍا هنن ى او ت.لقووت ٍ آاووشیٌ  اسوو  خچیووض تووَدُ اسووت ٍ اکٌووَى ًیووض دس کوواس       اڅهنني اهشيننب

(divine prerogatives)  اڅهي ډبهيز اُ ثچپ (divine nature) ِ٭نن ان  سلنز  ،ٍويپنَى  اينف . ثن ى  ٕبهش  سهي ني 



َا هٚټ/  «ضٶذ ٢سؾځ ٸ ضټبڂځ زض اٮٽڃبت ٲتأذط ٲؿڃحڃت»ٲ٣بٮٻ پػٸټكځ    87 ػبن ُه

ز ٹبئنڄ ثن    ( Christology) ٽن سيټ ٙنبٕي ډٖيق اُڅني و اڅهني ثن ىن ډٖنيق. اُ اينف      ډ٦َف ٙي ٽ  ٍويپَىي ٕا

ىٍ آٱنبُ،  »ځ يي:  ىييځب ، ؿهبٍى  آي  نوٖز انؼيڄ ي كنب، ث  اڅ هيز ډٖيق و اُڅي ث ىن او اكشٞبٛ ىاٍى ؿنبنـ  ډي

ٍىايني ىاٍى ثن  هن ن آٱٚنش  و ننبډ٘ ٽنقڇ       »، و ىٍ ډپبٙٶبر ي كننب  «ٽچ   ث ى و ٽچ   ثب هيا ث ى و ٽچ  ، هيا ث ى

ز َاي ٽبٍ ايف و ٙي ػٖڈ و سجييڄ ث  ځ ٙز ٭يٖي نبَٝي»و « هيٕا  ٝنبكت  و هنبڅٸ  ٭نن ان  ث  هيا ٽ  ث ى آن ث

 ،ډنب  هياونني  ،ډٖنيق  ٭يٖي ٽ  ىانيي ډي ٙ ب» و( glorified) «ٙ ى سپَيڈ و ٕشبي٘ ثَٚيز، نبػي نيِ و ػهبن س بڇ

َ  ٍا هن ى  ٙ ب هب٥َ ث  اډب ،ث ى ىوڅش ني ځَؿ  .ث ى ثوٚني  ؿٺيٍ َ  ٍا  اُ ٙن ب  سنب  ٕنبهز  ٵٺين  «ٙن يي  ىوڅش نني  او ٵٺن

 (.8:9: ىوڇ ٹَن٦يبن)

نبٍ   ډٖنيق  ثب هيا اسلبى و يڂبنڂي  ث سؼٖڈ ىٽشَيف س َٽِ  السنيف   ٽچ ن  اُ incarnation ينب  سؼٖنڈ . ىاٍى ٙا

caro  ځ ٙز ډٮنبي ث (flesh)  ز ٙي  ځَٵش  ډنب  ثنيف  و ٙني  ځ ٙز ٽچ  ، .ٙي ډؼٖڈ ډٖيق ٭يٖي ىٍ هياوني»: ٕا

ٛ  «ثن ى  واٹٮني  انٖنبن  هڈ و هيا هڈ ډٖيق،. يبٵشيڈ كٺيٺز اُ َٕٙبٍ و ثبٙپ   ٍا او ډب و ٽَى ُنيځي  (.16)ه نبن، 

َاى ثيف ؿَهٚي و ىٍوني  ٍاث٦) perichoresis ن ٭ي ثَ ٍويپَى، ايف  ډبهينز  ىو ثنيف   ٍاث٦ن  واٹن٬  ىٍ و ،سظچينض  اٵ

ز ايف ثَ اٝچي س َٽِ ٍو ايف اُ .ىاٍى ٽييإس( ډٖيق  ٍا اڅهني  ڄيهٞنب  و هب ويْځي(  ه  يب) ثٖيبٍي ډٖيق هَؿني ٽ  ٕا

َاٽ  ؛ث ى ډٺيٓ ه ـنبن او اډب ،يبٵز ثَٚي ډ ػ ىيشي و وانهبى  ٕنبكز  ىٍ ثيبيي، ػهبن ث  آنپ  اُ دي٘ و ث ى اُڅي ؿ

ٓ  و ٹبىٍ ث ىن، ثَٚ ٭يف ىٍ او. ث ى ٹيٕي ثَٚي او ٍو ايف اُ. ث ى ډ ػ ى اڅهي َىهٙ و  ثن   ٭نبڅڈ ، (omnipotent) ډٺني

َ  ،(omniscient) ؿيِ هَ ٜ  و ٭ينت  ثني  ،(immutable) سٲييَنبدنٌي نز  (eternal) اثنيي  و (impeccable) نٺن  ؛ٕا

ٍاي  ٽ ؿنبن َ  و يڂبنن   ډ څن ى  آن ډٖنيق، »: ٽنَى  سَٞيق ډيقى اُدٔ  451ٕبڃ  ىٍ ٽچٖيون ٙ   ىو ىٍ هنيا،  و دٖن

َ  و ديٍ) ىو هَ. ثبٙني ٙي  انٶپبٻ و ػيايي سٲييَ، دَيٚبني، ىؿبٍ آنپ  ثي ،اني ٥جيٮز  ينټ  ىٍ ٝنٶبر،  ٶن٨ ك ثنب ( دٖن

ز يڂبن  ډ څ ى آن ىٍ واكي، آنِ ىٍ هيا، ثچپ  ؛نيٖز نٶَ ىو او. اني يبٵش  سؼ ٬ واكي ډ ػ ىيز َ،  «ٕا  (.18، 2016ٛ)دن

َاي سننقٗ ىٍ ډٖننيق اٹننياڇ ايننف ننز ٽنن   ٙنني  ثب٭ننض نوٖننشيف ځنننب  ةٽٶننبٍ دَىاهننز ثنن  ىوڇ آىڇ ٍا اوٕا

(Second Adam) ٽنني ه٦بة: 

 ٸ ٲطزٶـس  ؾرتځ ثٻ ټب اٶؿبٴ ثؿڃبضڀ اٸ ٪ٷبٺ ذبَط ثٻ ٸ قس آٸضزٺ رٽبٴ اڂٵ ثٻ( ٶرؿت آزٰ) آزٰ ڂ٥ ٿٸؾڃٯ ٻث ٪ٷبٺ،

 ـ  اؾـت  قـسٺ  ٶبقـځ  ،ٲؿڃا ٖڃؿځ ڂٗٷځـ  زٸٰ آزٰ ٞڃى اظ ٦ٻـ  ذساٸٶس ثركف ٸ ٞڃى اٲب؛ ...٦كڃسٶس ؾرتځ

 قـس،  ټـب  اٶؿـبٴ  ٿټٳ ٲح٧ٹٲڃت ٲٹرت ٪ٷبٺ ڂ٥ َٹض٦ٻ ټٳبٴ پؽ... زاز ٢طاض ٲب زؾتطؼ زض ضا ثركف ٸ ٞطاٸاٶځ

 (.19-12: 5ضٸٲڃبٴ) قس ٲب ٿټٳ حڃبت ٸ تجطئٻ ثبٖج( زاٸَٯجبٶٻ قسٴ ٢طثبٶځ) ٶڃ٥ ٦بٲالً ٦بض ڂ٥

بٓ ثَ ٍو ايف اُ َاي  ٍا هن ى  سٮ ياً يبٵشف، ػٖ يز ثب ډٖيق سؼٖڈ، و ٽن ٕئ ىٽشَيف ٕا  و ډلنيوى  ثٚنَ،  ٍهنبيي  ثن

َاٽ  ؛ٽني ډي ٹَثبني ٌا و ٙين سهي سؼٖڈ،  الُډ ؿ نز  هياځ نڂي هبي ويْځي ٙشفواځ َ . ٕا نبٓ،  اينف  ثن  واٹن٬  ىٍ ٕا

ز هياوني َاُ ثَ ٽ  ٕا َاٍ اٍسجب٣ ه ى ډوچ ٹبر ثب ٝچيت ٵ  او ىٍ هياونني  ٽن  ) ډٖيق ٥َيٸ اُ ،اٍسجب٣ ايف و ٽني ډي ثَٹ

ز انٖبنيز اُڅي  ن  ن و يبٵش  سؼٖي ز ډٖيق ٥َيٸ اُ. ځيَى ډي ٝ ٍر( ٕا  و هنبڅٸ  ٭نن ان  ث  هڈ ،ٍا هيا ثَٚ ٽ  ٕا
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ِ  ډنَىڇ  هياوني،  يڂبن دَٖ اُ ديَوي ىٍ» :ٽني ډي ډٚبهي  ىوٕز ٭ن ان ث  هڈ َان  ٭نن ان  ثن   نين َانِ  و ىهشن  دنيٍ  دٖن

 و دنيٍ  واڅني،  ٭نن ان  ثن   ٍا هيا ٽ ن  ثَٚ و هياوني ثيف ډلپڈ اٍسجب٣ ايف (.76، 2006ٛ)اڅيٖ ن،  «ٙ ني ډي ثَځِيي 

 ثنيف   ٵبٝنچ  ٥َينٸ،  ايف اُ و ىٙ  ن بيبن هيا ٽن سيپي  ٍوي٘ ٥َيٸ اُ س اني ډي ٵٺ٤ ن  ٙنبٕي ډي ٍٕ يز ث  ثَٚ ڈٹي٘

ز ٽن سيټ  كبىط اوع ٽ ن  ٝچيت ٥َيٸ اُ. ٙ ى ډي دَ ث ىن انٖبن و ث ىن ٹيٕي  اٗ ځ نن   انٖنبن  وػ  هياونين   ٕا

َاي ٹيٕيز و انٖبنيز د ٙبني هڈ ايف. ٕبُى ډي ن بيبن ډٖيق ٹبڅت ىٍ ٍا  ثب٭نض  ،(دَٖ و ديٍ) سظچيض ٙوٞيز ىو هَ ث

َ » :ٙن ى  ډي ٕهيڈ ىني ي ٍنغ ىٍ هياوني ٥َيٸ، ايف اُ. ىځَى ډي كيبر و ډ ػ ىيز ىٍ ؿنيځبن  ډٚبٍٽز  هياونني  اځن

َاي هياوني ٽ  نيٖز ٍډٺي٘ اډب ؛ث ٍُى هڈ ٭ٚٸ س اني ن ي هـنيف او دٔ ثپٚي، ٍنغ س اني ن ي  او هنب٥َ  ثن   و انٖنبن  ث

 (.65، 1988ٛ)ثچينڂش ن،  «اوٕز ه ى انشوبة ايف ثچپ  ؛ثپٚي ٍنغ

ز (relational theology) اي ٍاث٦  اڅهيبر ىيڂَ ١چ٬ ث  س ػ  ؿهبٍڇ، ٮيثٔ . ٽنني  ډي ٽييإس آن ثَ ډ څش بن ٽ  ٕا

ز سظچيض ػ هَ ىٍ ځبن  ٕ  اٹبنيڈ ثيف يڂبن  اي ٍاث٦  وػ ى ثَ ډجشني ،اوڃ ٮيثٔ َ   ٕپ آن ځ يي ٽ  ىيڂَ ٮيثٔ و ؛ٕا  ىيڂن

ز، اڅهيبر ايف بٓ ثَ ډٖيلي ډنبناډ ثيف اي ٍاث٦  اڅهيبر اُ ىيڂَي ن ٫ ٕا ِ  و سظچينض  ىٍ نهٶشن   ٍننغ  ٕا  اٍسجنب٣  نين

ز واكي ٽڄ يټ ىٍ ځبن  ٕ  اٹبنيڈ سنڂبسنڀ  دينَوي  ُنيځي سظچيظي  ن  ن اُ اځَ اي بني، ػ ب٭ز يټ ٭٢  ،واٹ٬ ىٍ .ٕا

َاٽ  ؛ثيهي اه يز ډنٶَى ٵَى يټ ٭ن ان ث  ه ىٗ ث  َٝٵبً س اني ن ي ٽني، ډي َاى  ػنبي  ثن   انٖنبني،  هبي ػ ب٭ز ؿ  اٵن

بٕني  ډجننبي  ثبيي هٖشني، ه ى ډنبٵ٬ ػ يو ػٖز ىٍ ػياځبن  ٝ ٍر  ث ٽياڇ هَ ٽ  اي ػياځبن  و ډنٶَى  ډ ػ ىينز  ٕا

َاٍ «ث ىن اٍسجب٣ ىٍ» ثَ ٍا ه ى  ىٽشنَيف  اينف . ٕبُى ډي ن بيبن ه ثي ث  ٍا ډٮنب ايف سظچيض، ىٍ نهٶش  ٹيٕي ٍنغ. ىهني ٹ

َاىٕ ٽ  ځ يي ډي َان اُ ٍا ه ى اثيي ثٺبي و ډ ػ ىيز ه يز، اٵ َاى ډبنني ؛ځيَني ډي ىيڂ  ه ينز  و ډبهينز  ٽن   سظچيض اٵ

َاي  ىاو٥چجبنن   ٽَىن ٹَثبني ه ى و ٙپ   ٭ٚٸ، اُ ؛ځيَني ډي يپييڂَ اُ اثيي  ؿَه يټ ىٍ ٍا ه ى َان  ثن  اڅجشن  . ىيڂن

شنبى ډي آځ ٕشيف ىييځب  ث  هبٛ ٥ ٍ  ث ډ څش بن َاى: ځ يي ډي ٽ ٽني  ٕا ز يپييڂَ ثب اٍسجب٣ ىٍ َٝٵبً سظچيض اٵ  ٽن   ٕا

ز ىيڂَي ثب ٍاث٦  ٥َيٸ اُ آنهب اُ ٽياڇ هَ و يبثني ډي ه يز وٙ ني  ډي ٙنبهش  . يبثنني  ډني  ډ ػ ىينز  و ډٮننب  ٽ  ٕا

ز، ديٍ هيا ز دَٖ ٽ  ډٖيق ثب اٗ ٍاث٦  هب٥َ ث  ٕا  ،ىاو٥چجبنن   ٽنَىن  ٹَثبني ه ى ثَ ٽييإس (.89، 1988ٛ)ٵييُ،  ٕا

ز سظچيض ه يشي و ډٮنبيي ډجبني اُ يپي واٹ٬ ىٍ  اٝنڄ  اينف  اُ ديَوي ٥َيٸ اُ. ثوٚي ډي ٹيٕي هٞچشي ٍا ٍنغ ٽ  ٕا

ز َاي ٽ  ٵَىي  ډظبث ث  ٍا ه ى ه يز ډٖيلي، ډفاډ ٽ  ٕا ز يبٵش  ىٕز ٍهبيي ث  ىيڂَي ث  .يبثي ثبُډي ،ٕا

َاي) اډيي: هٖز نيِ ىيڂَي ديبڇ كبوي سظچيض، دنؼڈ ٮيثٔ ُاىي و ٭نياڅز  سلٺنٸ  ث  اډيني  ينټ  آنـن   ،واٹن٬  ىٍ(. آ

ٍائن  ٙن ى،  ډني  ٹچ نياى  ډٖيق هبي آډ ُ  و ٝچيت  كبىط ىٍ (spiritual hope) ډٮن ي نز  سٞن يَي   ا  و ػهنبن  اُ ٕا

ز ډظبڅي( )ن  ن  ٽبډڄ سبيذي آٍٽي ډٖيق ځ يب. ثبٙي ثبيي ٽ  ٙپچي ه بن ث  انٖبنيز،  آځنبهي  و هؼنَر،  و اډيي اُ ٕا

َاي اڅهي ٥َكي وػ ى اُ َاي  ډٖيلي اډيي و ډ ٍيزإډ ٍا آن ډ څش بن ٽ  ٥َكي. ثَٚيز و سبٍين ث  ػهنبن  اُ ٭جن ٍ  ثن

 :ٽني ډي ه٦بة( ه ي٘ كبڃ ث  ٍهبنٚي  اڅجش  و) ډليوى



َا هٚټ/  «ضٶذ ٢سؾځ ٸ ضټبڂځ زض اٮٽڃبت ٲتأذط ٲؿڃحڃت»ٲ٣بٮٻ پػٸټكځ    89 ػبن ُه

 تـبضڂرځ  ٲٹضڂتأٲ ٸ ٲؿڃا ثط ٦ٻ حٹازحځ تٹؾٍ اٲڃسثرف، ٲٹضڂتأٲ اڂٵ آظٲٹٴ ٸ تزطثٻ ٲؿڃحځ، ٲٗت٣ساٴ ثطاڀ

 ٦ـٻ  رٽـبٶځ  زض ٦ٻ ث٫ڃطز ٶبزڂسٺ ڂب ٸ ٦ٷس اٶ٧بض ضا ٸا٢ٗڃت اڂٵ تٹاٶس ٶٳځ ثكط. اؾت قسٺ ٲٗڃٵ ٸ ٲكرم ٪صقتٻ، اٸ

 ظٶـس٪ځ  زٮڃـ٭،  ټٳڃٵ ثٻ. ٶڃؿت ،ثبقس ثبڂس ٦ٻ رٽبٶځ آٴ ټٷٹظ رٽبٴ اڂٵ ٸ ٦ٷس ٲځ ظٶس٪ځ قسٺ، احبَٻ ضٶذ ٸ زضز ثب

 ثبڂـس  ٦ـٻ  ٪ٹٶـٻ  آٴ» اڂـٵ . ثبقس اـ ٲؿڃحځ ٸ ٢سؾځ ٲٹضڂتأٲ زض ضٞتٵ پڃف ٲجٷبڀ ثط ټٳڃكٻ ثبڂس ٲؿڃحځ ٲٵؤٲ

 ٶكـسٺ،  ٞطاټٱ «ثبقس ثبڂس ٦ٻ ٪ٹٶٻ آٴ» آٴ ټٷٹظ اڂٷ٧ٻ ثٻ اشٖبٴ ٸ ٪ڃطز ٲځ ٢طاض تًبز زض ربٲٗٻ ٲٹرٹز ٸيٕ ثب ،«ثبقس

 (.54، ل2002)ٲسٮځ،  اؾت ح٣ڃ٣ځ ٖساٮت تح١٣ رٽت زض رسڀ ا٢ساٲبت ثطاڀ ٢سضتٳٷسڀ ٲحط٤

َاىٍ ډٞچ ة، ډٖيق نڂَٗ، ايف ىٍ ٽ  ٍوٕز ايف اُ َاى ث  ډٖنيق،  هنياي . ځَىى ډي سلٺيَٙي  و ٕشڈ سلز ډهؼ ٍ، اٵ

َاني اُ ٍا ډفاډ َ  و ٽنني  ډني  ٍهب ډٖيلي اډيي وػ ى ىڅيڄ ث  ،اػش ب٭ي ډ ٹٮيز و و١ٮيز اُ ىائ ي نڂ  س انني  ډني  ثٚن

ش  ٍنغ اٍُٗ َاي ىاو٥چجبن  و ه ىه ٕا َان ث َايف . ٽٚيي ٍنغ نيِ ىاو٥چجبن  هيا  ٽ ؿنبن ؛نيٽ ىٍٻ ٍا ىيڂ  و ډَيني  ،ثننبث

ز ٽٖبني ثب ٽٚيين ٍنغ ث  ډشٮهي ډٖيلي، ډفاډ  (.43، 1998ٛ)ٵيؾ،  ٽٚني ډي ٍنغ ٽ  ٕا

ز ٙي  انؼبڇ ؿيِ ه   ٽ  ىيي ٭يٖي ،آن اُ ثٮي» َاة اُ َدٔ اي ه َ  ...اڇ سٚن : ځٶز .ٕا َاٍ  آنؼنب  ىٍ سَٙيي  ٙ  ٹن

ز ٶنؼي آنهب .ىٙا َاة ث  ٍا ٕا ٌاٍى  ني َٕ ثَ ٍا آن و ٽَىني آٱٚش  ٙ  ثن   ٭يٖني  وٹشني  .ځَٵشنني  او ىهنبن  ػچ ي ،ځ

َاة  (.29-28: 19 ي كنب) «ٕذَى ػبن اٵپني ، ُيَ ث  َٕ ثٮي. ٙي س بڇ: ځٶز ُى، څت ٙ

 ٪ڃطڀ ٶتڃزٻ

َاي ثَ آنپ  اُ ثي٘ ،(آن ٽقٕيټ ن ٫ ثَهقٳ) ډٖيلي ډيٍن اڅهيبر ُار و اوڅي  ځنب  ډبػ نش   ٽيني إس هج ٣ ډؼب  ىٙا

 ٍننغ  ثن ىن٘،  ډشٮنبڃ  و ٹنبىٍ  وػ ى ثب ٽ  ٽني ډي ٽييإس ٭ٚٸ هياي ثَ ،(نيٖز هڈ سٶبور ثي آنىٍثبٍة  هَؿني) ثبٙي

َاهڈ ٍا ثَٚ ٍٕشڂبٍي و ٍهبيي اډپبن و ُډين  سب ٽٚي ډي  ډٖنيق  ٹيٕني  ٍننغ  بنننية ثبُن بي َٝٵبً ٝچيت  كبىط. آوٍى ٵ

ز اي واځ ي  ثچپ  ؛نيٖز  .ديٍ ٍنغ اُ ٕا

ٌاة اُ ٕوني ىيڂَ ٍويپَى، ايف ىٍ واٹ٬ ىٍ ُار و ٭  ډينبن  ىٍ( ٙن ى  ډي ًٽَ ٭شيٸ ٭هي ىٍ ٽ  ٙپچي ث ) ځنب  ډؼب

َاي آځبهبن  و اهشيبٍي ٽبډقً ىاو٥چجبن ، هبيي ٍنغ ثَ ٽييإس ثچپ  ؛نيٖز َان نؼبر و ٍهبيي ث ز ىيڂ  سچٺني  نن ٫  ايف. ٕا

 اينف . ثبٙني  ډينبن  ىٍ ډٖنيق  ثنب  ه بنننيي  اُ وػهني  ٽن   ىاٍى ډني  دبٓ ُډبني ٍا ډٮ  څي انٖبن ٽٚيين ٍنغ نڂب ، و

ز ٙين ٹيٕي اُ وػهي ثچپ  ؛نيٖز ٵَىي دبالي٘ و سٞٶي  ډٮنبي ث  َٝٵبً ه بننيي،  ثن   ٍٕبنين يبٍي ىڅيڄ ث  ،ٕا

َان َ  ډٖنيق  اٹنياڇ  ٽن   ٍوٕنز  اينف  اُ. ٙين ٹَثبني كشي و ٽٚيين ٍنغ ٹي ز ث  كشي ؛ىيڂ َاُ  ثن ٍاي ٝنچيت،  ٵن  و

َاٍ اي ة هبي ٍنغ َاي ٵَىي دباليٚي و اڅهي آُډ ني ٽ  ځيَى ډي ٹ ٘  ٍهنبيي  ٍنؼني  ٍننغ،  اينف . ث ى او ٙوٜ ث  ثون

ز َاي ٕا َان و ه ى ٍٕشڂبٍي سلٺٸ ث َاىي وػ ى ثب ډٖيليز ډيٍن اڅهيبر ٍو ايف اُ. ىيڂ َ  اوىن و ډ څش بن ؿ ن اٵ  ثن

ز ا٭شٺبى ايف ز آن ٽَىن ىٍا ػهز و هيٵ نيىٍ دي  ثچپ  ؛نيٖز ٍنغ ث  ثوٚيين دبيبن ىنجبڃ ث  ډٖيلي ثيبن ٽ  ٕا  .ٕا

ز ٵياٽبٍي نهبيزٙ و ٽَىن ٹَثبني ه ى ثَ ډجشني ٽ  نڂَٗ ايف اوع  سظچينض   كبىطن  و دَٖ و ديٍ ٽن ٕئ ىٍ ،ٕا

 ډوچ ٹنبر  ثن   هن ى  ٭ٚنٸ  نهبينز  ،٥َينٸ  ايف اُ و ثپٚي ىٍى سب ٙ ى ډي ٕبٽف ُډيني ػٖ ي ىٍ ديٍ. يبثي ډي سؼچي

ٗ  ىٍ ٽن   اي هياځ نن   وػن   اُ ډٖيق ٕبُي ه ىسهي ىٍ نيِ كبىط  ايف ىيڂَ وػ  .ثَٕبني اطجبر ث  ٍا نبٵَډبن٘  وػن ى
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ز،  ٙي  نهبى  وىيٮ  ث   اڅهني  ٭ٚنٸ  اُ ثيبني سب ٙ ى ډي ٹَثبني ىاو٥چجبن  و اهشيبٍ ٍوي اُ ٭بډيان ، او. يبثي ډي سؼچيٕا

َاي ٍهبيي و َان ث  .ثبٙي ىيڂ

َاُ ثَ نٖٚش و  ٭ج ٓ، ٭ يسبً سٶبور، ثي ٽ  او اُ هچنيٖشيپي ةؿهَ ثب هيا اُ ؿهَ  ايف  آسٚنيف  ځنَُي  ثنب  ٭َٗ ٵ

ز، ز ډشٶبور ٽبډقً ٕا  ىٍ و ٙن ى  ډني  ػنبٍي  ويبثني   ډني  سٖنَي  نيِ ډٖيلي ډفاډ ىٍ ٭ٚٸ، هياي اُ وػ  ايف. ٕا

٘  ٍهنبيي  اڅهينبر  ىٍ ثبٍهنب  ډ څش بن ٽ  اي ډٖئچ  ؛ٕبُى ډي ډني  ٭قٹ و ډٖئ ڃ ٍا او انٖبني،  ػبډٮ ٽڄ ډٺبثڄ  ثنب  ثون

ز اي ٍاث٦  اڅهيبر ثب اٍسجب٣ ىٍ ٽبډقً ٽ  ٽني ډي يبى آن اُ ٽچيٖب، و ٵَى اػش ب٭ي ٍٕبڅز ثَ ٽييإس  سنڂبسننڀ  اٍسجب٣: ٕا

 هن ى  ډ ػ ىينز  ډجنبي ثبيي ٵَى اينپ  ثَ ٽييإس و ډٖيلي ډنبناډ ثيف اٍسجب٣ نيِ و سظچيض ػ هَ ىٍ ځبن  ٕ  اٹبنيڈ ثيف

َان ىٍ ٹجبڃ  دٌيَي ډٖئ څيز و «ث ىن اٍسجب٣ ىٍ» ثَ ٍا َاٍ  ىيڂن َاىٕ  ٽن   ځ يني  ډني  ىٽشنَيف  اينف . ىهني  ٹن  ه ينز،  اٵن

َان اُ ٍا ه ى اثيي ثٺبي و ډ ػ ىيز َاى ډبنني ؛ځيَني ډي ىيڂ  اثنيي   ؿَه يټ ىٍ ٍا ه ى ه يز و ډبهيز ٽ  سظچيض اٵ

َاي ىاو٥چجبن  ٽَىن ٹَثبني ه ى و ٙپ   ٭ٚٸ، اُ ؛ځيَني ډي يپييڂَ اُ َان ث  .ىيڂ

ٗ  ىٍ ٭ يسبً) ډٖيلي ډيٍن اڅهيبر ٽ  ٍوٕز ايف اُ َ  ،(ډ څش نبن  نڂنَ  و ٍهنبيي  اي ٍاث٦ن   و اػش نب٭ي  وػن   ثن

َ  ٭نقو  . ٽنني  ډي ٽييإس ډٖيلي ډفاډ اػش ب٭ي كيبر ىٍ ؿ  و سظچيض ىٍ ؿ  ٍٕشڂبٍي، ِ  اډيني  اڅهينبر  اينپن   ثن  نين

ز اٝڄ ايفبننية ثبُن بي  ٽن  ٽني  ُنيځي ډي ػهبني ىٍ ٽ  ثڂيَى نبىيي  يب ٽني انپبٍ ٍا واٹٮيز ايف س اني ن ي ثَٚ ٽ  ٕا

ز ٙي  اكب٥  ٍنغ و ىٍى ثب  ډفاډن  ُننيځي  ىڅينڄ،  ه نيف  ثن  . نيٖنز  ،ثبٙني  ثبيي ٽ  ػهبني آن هن ُ ػهبن ايف و ٕا

 ثنب  ،«ثبٙني  ثبيني  ٽن   ځ ن  آن» ايف. ثبٙي اٗ ډٖيلي و ٹيٕي ډ ٍيزإډ ىٍ ٍٵشف دي٘ ډجنبي ثَ ه يٚ  ثبيي ډٖيلي

َاٍ س٢بى ىٍ ػبډٮ  ډ ػ ى و٬١ َاهڈ  ،«ثبٙني  ثبيني  ٽن   ځ ن  آن» آن هن ُ اينپ  ث  اً٭بن و ځيَى ډي ٹ نز  نٚني   ٵن  ،ٕا

َاي ٹيٍس نيي ډلَٻ ز كٺيٺي ٭ياڅز سلٺٸ ػهز ىٍ ػيي اٹياډبر ث  .ٕا
  



َا هٚټ/  «ضٶذ ٢سؾځ ٸ ضټبڂځ زض اٮٽڃبت ٲتأذط ٲؿڃحڃت»ٲ٣بٮٻ پػٸټكځ    91 ػبن ُه
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