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 هنجی در ادیاى

  

 :هقذهه
 :تطای ٚضٚز تٝ تحج ٔٙزی زض ازیاٖ ٘اٌطیع تٝ عطح چٙس ٔٛضٛع ٞؿتیٓ

ٕٞٝ ازیاٖ تعضي، تطای ایٗ رٟاٖ تط٘أٝ  ٚ قٛز ی ازیاٖ، پایاٖ رٟاٖ تٝ ٘زات ذتٓ ٔی زض ٍ٘اٜ ٕٞٝ .1

 ذٛاٞس ضؾیس.قٟط  ا٘زاْ تٝ یه آضٔاٖٚ ٔؼتمس٘س پایاٖ ظ٘سٌی تكط أیس ترف اؾت ٚ تكط ؾط زاض٘س

ٚ ٔتؼسز تٛزٖ، تٝ  تاظ زیسٌاٜ لطآٖ، آ٘چٝ اظ آزْ تا ذاتٓ ٚرٛز زاقتٝ، اؾاؾاً یه زیٗ اؾ  .2

 .ٌطزز، ٘ٝ تٝ زیٗ ٚ تحج تؼسز ازیاٖ تحخی أطٚظی اؾت ٔیٞا تط قطیؼت

 

 

 

 
 

 ادیاى:
ازیاٖ اتطاٞیٕی ٚ غیط  ا٘س وٝ تطذی اظ آٟ٘ا ػثاضتٙس اظ: تٙسی قسٜ اٖ تٝ عطق ٔرتّف تمؿیٓأطٚظٜ ازی

ازیاٖ قطلی ٚ ؛ ازیاٖ ٚحیا٘ی ٚ غیط ٚحیا٘ی؛ ازیاٖ اِٟی ٚ غیط اِٟی)وٝ ٔثٙای تحج ٔاؾت(؛  اتطاٞیٕی

زیٗ، تٝ ؾفیس )ٔؿیحیت(، تٙسی ٘ػازی  تمؿیٓآٖ، تستطیٗ ٘ٛع ٚ  زیاٖ ؾأی ٚ غیط ؾأیا؛ غیط قطلی

 اؾت. ؾیاٜ )اؾالْ(، ظضز ٚ ؾطخ
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ٌطایی زض اؾالْ  تا ٔٙزیی آٟ٘ا  زض ایٗ ترف تٝ تطضؾیِ ازیاٖ اتطاٞیٕی ٚ غیط اتطاٞیٕی ٚ ٔمایؿٝ

 پطزاظیٓ. ٔی
 

 :ادیاى ابراهیوی 

 بخشی در یهودیت نجات 
ٚ  اِعٔاٖ ٚرٛز ٘ساضزتركی یا ٔٙزی آذط ای تٝ ٘زات اؾفاض پٙزٍا٘ٝ تٛضات، ٞیچ اقاضٜ اظ اتتسا تا ا٘تٟای

 ، ٚرٛز ٘ساضز.تپطزاظزآٔسٖ ٔاقیح )ٔؿیحا( یا ٔؼطفی اٚ  تٝای وٝ زض آٖ  ٞیچ آیٝ

. عثك ػمیسٜ یٟٛز، ٍٞٙأی وٝ ٌطزز تطیٗ ػثاضت زضتاضٜ ٔاقیح، تٝ ظٔاٖ ؾٕٛئیُ ٘ثی تطٔی لسیٕی

 ٝ ػٙٛاٖ حاوٓؾٕٛئیُ ذٛاؾتٙس تا قرصی ضا ت ،یٟٛزیاٖ زض ؾرتی ٚ تٍٙٙا لطاض ٌطفتٙس، اظ پیأثط ذٛز

غٗ ٔؿح ا تا ضٚؾٕٛئیُ، عاِٛت ضا ا٘تراب ٚ ؾطـ ضتؼییٗ وٙس تا تٝ وٕه اٚ اظ ٌطفتاضی ٘زات یاتٙس. 

 وطز ٚ اٚ ضا ٔاقیح ٘أیس.

تركی ٘ساقت. تؼسٞا ایٗ ِمة تٝ حاوٕاٖ  ٔؼٙای ٘زات ٔاقیح، اتتسا تٟٙا ِمثی تطای عاِٛت تٛز ٚ اؾاؾاً

تركی، اتتسا  تركی پیسا وطز. ایٗ ٘زات ٔؼٙایی ٘زات یٟٛز ٚ ؾپؽ تٝ ػإِاٖ اعالق قس ٚ آضاْ آضاْ تاضِ

یىی اظ ػٛأُ ٟٔٓ زض لٛٔی تثسیُ قس. تركی فطا  تٝ تسضیذ تٝ ٘زاتْ یٟٛز تٛز أا تٟٙا ٔرصٛل لٛ

 795ٞای  تزطتٝ زٚ اؾاضت تعضي آٟ٘ا زض ؾاَتركی فطا لٛٔی ضؾیس،  ای ذال تٝ ٘زات غٜایٙىٝ یٟٛز اظ ٚا

 ٔاٖ اقؼیای ٘ثی تٝ اٚد ذٛز ضؾیس.تركیِ یٟٛز، زض ظ ی ٘زات . ا٘سیكٝق.ْ تٛز 755 ق.ْ ٚ

ض تركی ز قٛز ٚ تاض ٘زات س اظ آٖ تمؿیٓ ٔیزٚ ترف پیف اظ اؾاضت تاتّی ٚ تؼوتاب اقؼیای ٘ثی تٝ 

 اقؼاض تؼس اظ اؾاضت تیكتط اؾت.

ی زض فّؿغیٗ(، )قٟط ِٓحظازٜ تیت  ،زاضای لسضتِ ویٟا٘ی ،یٟٛزیٛزیاٖ اصطاض زاض٘س وٝ ٔٙزی آٟ٘ا یٟ

 )اظ عثمات حطٚتٕٙس رأؼٝ( اؾت. ٘كیٗقٟطٚ  فطظ٘س زاٚٚز
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 هقایسه هنجی در یهود و اسالم
ظیطا یٟٛزیاٖ ٔاقیح ضا ٘ٝ تٝ ظٔاٖ حضطت  .أا فالس اصاِت زض ٔٙاتغ اؾت ،طضً٘تركی زض یٟٛزیت پُ ٘زات

زضحاِی وٝ ٟٔسٚیت زض اؾالْ زاضای اصاِت وٙٙس.  تّىٝ تٝ ظٔاٖ ؾٕٛئیُ ٘ثی ٚصُ ٔی ٔٛؾی ٚ تٛضات،

تٝ ٟٔسٚیت  آیٝ لطآٖ، وٝ تفؿیط یا تاٚیُِ آٖ 333سی، حسٚز تاالؾت ٚ زض وتاب ٔؼزٓ اِحازیج أاْ ٟٔ

 اضز، شوط قسٜ اؾت.اقاضٜ ز

آٔسٖ ٔٙزی ای زض یٟٛزیت تطای  ٚلت تؼییٗ ٘كسٜ اؾت، زض حاِی وٝ ػسٜ زض اؾالْ تطای ظٟٛض ٔٙزی

 ا٘س. ٚلت تؼییٗ وطزٜ
 

 بخشی در هسیحیت نجات 
 تركی ضٚ تٝ ضٚ ٞؿتیٓ. تٝ ٘زاتٔؿیحیت تا ؾٝ ٍ٘اٜ ٘ؿثت  زض

 هسیحی  _نگاه یهودی  .1

٘زات تٝ ٔؼٙی ٘زات آذطاِعٔا٘ی ٘یؿت؛ تّىٝ تیكتط ضً٘ ٚ تٛی  ٔؿیحی، اؾاؾاً _زض ٍ٘اٜ یٟٛزی  

ٌٙاٜ آِٛز اؾت. ذسا ػیؿی ضا فطؾتاز تا تا  ،«آزْ» اؼ تؼاِیٓ یٟٛز، ا٘ؿاٖ یا پسض اٚتط اؾیٟٛزی زاضز. 

. ٘زات زض ایٗ زیسٌاٜ تٝ ٔؼٙی لطتا٘ی قسٖ اٚ، ا٘ؿاٖ پان قسٜ ٚ تٝ رایٍاٜ اَٚ ذٛز )تٟكت( تاظ ٌطزز

 ٘زات آذطاِعٔاٖ ٚ رًٙ تا ظإِاٖ.٘زات اظ ز٘یا ٚ تاظٌكت تٝ رایٍاٜ اِٚیٝ اؾت ٚ ٘ٝ تٝ ٔؼٙای 

 هسیحی  _نگاه هسیحی  .2

ّیٖٛ ٘فطی ی323ٔاظ رٕؼیت  2317زض ؾاَ ضً٘ اؾت. تطاؾاؼ آٔاضی طتركی تؿیاض پُ زض ایٗ ٍ٘اٜ، ٘زات

، ٔؼتمس٘س «َٚ رطی فاَ»حسٚز یه ؾْٛ آٟ٘ا اٚا٘زّیؿت ٞؿتٙس. ٔٛؾؿاٖ ایٗ زیسٌاٜ اظ رّٕٝ  ،آٔطیىا

زض ٘ظط آٟ٘ا یىی اظ . ٙسٞای ٔؿیح ضا ٌؿتطـ زٞ ا٘سیكٝ ٙستا تتٛا٘ ٘ستٝ زؾت تٍیطتایس اتعاض حىٛٔت ضا 

ٚ  «ٔؿزساِصرطٜ»ٚ  «ٔؿزسااللصی» یؼٙی ا٘اٖ،قطٚط آٔسٖ ٔؿیح، ٘اتٛزی زٚ ٔؿزس ٟٔٓ ٔؿّٕ

زض ا٘اریُ ٔرتّف اظ رّٕٝ  تاض 333. وّٕٝ ضرؼت یا تاظٌكت ٔؿیح حسٚز احیای ٔؼثس ؾّیٕاٖ اؾت

ٔت ٔؿیح اقاضٜ وٙس، ای وٝ تٝ حىٛ زض ٞیچىساْ اظ ا٘اریُ، آیٝ؛ أا یٛحٙا، ٔتی ٚ ٘أٝ ضٚٔیاٖ آٔسٜ اؾت

 .ٚرٛز ٘ساضز

ٔؿیحی، ؾؼی زض پان وطزٖ ً٘ٙ ٔصّٛب قسٖ ٔؿیح تسؾت  _ تط ایٗ اؾاؼ، أطٚظ رطیاٖ یٟٛزی

 یٟٛزیاٖ ٚ زقٕٗ رّٜٛ زازٖ ٔؿّٕا٘اٖ زاض٘س.

 . تیكتطیٗ اقاضات زض ٔٛضز آذطاِعٔاٖ، زض زٚ ا٘زیُ یٛحٙا ٚ ٔىاقفات یٛحٙا شوط قسٜ اؾت

 نگاه اسالم به هسیحیت  .3

ظٟٛض،  ظٔاٖٚ ٘عَٚ اٚ زض ٛٔٝ ظٟٛض اؾت ٔٙظحزت ٘یؿت؛ تّىٝ تركی اظ  زض ٍ٘اٜ اؾالْ، ٔؿیح ٔؿتمالً

 زض تٕاْ ٔٙاتغ اؾالْ چٝ قیؼٝ ٚ چٝ ؾٙی آٔسٜ اؾت ٚ حتی رعء ضٚایات پطتىطاض ٟٔسٚیت اؾت.
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 ادیاى غیر ابراهیوی: 

 بخشی در زرتشتیت نجات 
اظ  وٙٙس، ایٗ اؾت وٝ ا٘سیكٝ ٟٔسٚیت ٚاْ ٌطفتٝ ٞا زض ٔٛضز ٟٔسٚیت ٔغطح ٔی اظ رّٕٝ قثٟاتی وٝ غطتی

 . زض پاؾد تٝ ایٗ قثٟٝ تایس تٝ چٙس ٘ىتٝ زلت وطز:ظضتكتیت اؾت

 اذتالف ٘ظط ٚرٛز زاضز.ٔحُ تِٛس ظضتكت زض ایطاٖ یا قثٟٝ لاضٜ ٞٙس زض ٔٛضزذیٗ تیٗ ٔٛض ، 

  ٚلتی اؾالْ ٚاضز ایطاٖ قس، زیٗ ظضتكتیت اظ اػتثاض ؾالظ قسٜ تٛز ٚ زض لؿٕت قطق ایطاٖ تٛزا

 ظضتكتیت، ٔؿیحیت ٚ تٛزا تٛز.قس ٚ زض ٚالغ اؾالْ زض تماتُ تا ؾٝ زیٗ  پطؾتف ٔی

فطػی یا  ا ٘اْ ٌاتٟا )ٌاٞاٖ( ٚ ترفقأُ زٚ ترف اؾت: ترف اصّی ت «اٚؾتا»وتاب اصّی ظضتكتیاٖ 

آ٘چٝ زض ٔٛضز ٔٙزی ٚ آیٙسٜ زض زیٗ ظضتكتیت ٘أٝ، فطٚضزیٗ یكت ٚ... اؾت.  ّٔحمات، وٝ قأُ رأاؾة

قتٝ قسٜ اؾت ٚ ٚضٚز اؾالْ تٝ ایطاٖ ٘ٛٚرٛز زاضز، ٔطتٛط تٝ ترف ّٔحمات اٚؾتا اؾت وٝ تؼس اظ 

 ای تٝ آٔسٖ ؾٛقیا٘ت ٚرٛز ٘ساضز. زضٌاتٟا ٞیچ اقاضٜ

. ظضتكتیت تاضید ضا ذغی تطاؾاؼ ضٚایات ٟٔسٚی ٘ٛقتٝ قسٜ اؾت راِة اؾت وٝ ّٔحمات اٚؾتا غاِثاً

تٝ زٚ صٛضت ذغی ٚ تاضید ) .پصیطز ای پایاٖ ٔی أ قطٚع ٚ زض ٘مغٝیه ٔثس ظوٙس؛ یؼٙی تاضید ا تّمی ٔی

 (قٛز. حاِت، ظ٘سٌی تكط تٝ ٘زات ذتٓ ٔی زض ٞط زٚ ٚ قٛز زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔیزٚضا٘ی 

ٞعاض ؾاَ  9ٞعاض ؾاَ، تطذی  6ا٘س؛ تطذی آٖ ضا تٝ  ظضتكت ضا تٝ ؾٝ ٌٛ٘ٝ تمؿیٓ وطزٜ تاضید ،ٔؿتكطلاٖ

 ا٘س. ؾاَ تمؿیٓ وطزٜ ٞعاض 12طذی ٚ ت

ؾٝ ٞعاضٜ قاٞس اتفاق قٛز وٝ زض ٞط  تمؿیٓ ٔی زض زٚضٜ زٚاظزٜ ٞعاض ؾاِٝ، رٟاٖ تٝ چٟاض ؾٝ ٞعاضٜ

 ذاصی ٞؿتیٓ.

 :زض ایٗ زٚضٜ فمظ ذسا تٛز ٚ چیعی رع ذسا ٘ثٛز سه هساره اول. 

 :ٔٛرٛزات ٔرتّف ذّك قس٘س. اظ قسآفطیٙف زض ایٗ زٚضٜ آغ سه هساره دوم ٚ 

 :زض ایٗ زٚضٜ قاٞس زٚ اتفاق ٞؿتیٓ سه هساره سوم: 

 ذّمت اٞطیٕٗ .1

 قٛز. ٜ ٟ٘ٓ ظضتكت تٝ پیأثطی ٔثؼٛث ٔی: وٝ زض پایاٖ ٞعاضذّمت ظضتكت .2

 :زض ایٗ زٚضٜ قاٞس ظٟٛض ؾٝ ٔٙزی ظضتكت، تٝ فاصّٝ ٞعاض ؾاَ اظ یىسیٍط  سه هساره چهارم

 )ٞعاضٜ زٚاظزٞٓ( تؾٛقیا٘ ،)ٞعاضٜ یاظزٞٓ(ٞٛقیسضٔاٜ  ،)ٞعاضٜ زٞٓ( ٞٛقیسض ٞؿتیٓ:

 ٔٙزی اؾت. اؾٓ رٕغآذطیٗ ٔٙزی زیٗ ظضتكت ٚ ؾٛقیا٘ؽ ؾٛقیا٘ت تٝ ٔؼٙی ؾٛزضؾاٖ ٚ ٘اْ 

ی ٞعاض ؾاَ اظ  فاصّٝ تٝٞؿتٙس وٝ آٟ٘ا، فطظ٘س تالفصُ ظضتكت ظضتكتیاٖ ٔؼتمس٘س، ٞط ؾٝ ٔٙزی 

 وٙٙس. تطای ٘زات تكط ظٟٛض ٔی یىسیٍط،
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 ؾت: أٟسٚی  تطذی اظ تؼاِیٓ ظضتكتیت وٝ ٚاْ ٌطفتٝ اظ ضٚایات

تكىیُ حىٛٔت ، ٌؿتطـ زیٗ ٚ اذالق، ٌؿتطی ػساِت، ٘اتٛزی اٞطیٕٖٗ ؾٛقیا٘ت: ٞسف اظ آٔس .1

 رٟا٘ی

 ٞا پؽ اظ ظٟٛض فطاٚا٘ی ٘ؼٕت، ٚ رًٙ پیف اظ ظٟٛض٘اپصیط تٛزٖ  ارتٙاب .2

 (ٚ حضطت ٟٔسی طپیأث ٜ تٛزِٖٞٓ ؾیط) .ای ٕٞا٘ٙس ظضتكت اؾت ؾٛقیا٘ت، تطٌعیسٜ .3

 هنجی در اسالم و زرتشتیت هقایسه
 ای تٝ ٔٙزی ٘كسٜ اؾت. وتاب ظضتكتیاٖ )ٌاٞاٖ( ٞیچ اقاضٜتطذالف اقاضات لطآٖ تٝ ٟٔسٚیت، زض 

زض ظضتكتیت ٞیچ ؾرٗ ٚ تكاضتی زض ٔٛضز ٔٙزی اظ ظتاٖ ظضتكت ٚرٛز ٘ساضز؛ زضحاِی وٝ زض اؾالْ 

 ضٚایت ٟٔسٚی اظ پیأثط ٚرٛز زاضز. 733حسٚز 

 ٝ ػمیسٜ تٝ أاْ حی ٚ حاضط زاضز.ذالف اؾالْ و، تطزٞس آیٙسٜ ضا ٔی  ٔا٘ٙس ؾایط ازیاٖ ٚػسٜظضتكتیت ٞٓ 
 

 یسن و بودیسنئدر هنذو شیبخ نجات 
تط  یؿٓ لٛیئزض آٖ تٝ ٔطاتة اظ ٞٙسٚ ذٛاٞی یؿٓ اؾت وٝ ا٘سیكٝ ٔٙزیئٞای ٞٙسٚ تٛزیؿٓ یىی اظ قاذٝ

 قٛز. ذٛا٘سٜ ٔی (ٔیت) «یتطیٝٔ»)وّىیٗ( ٚ ٔٙزی تٛزیؿٓ  «وّىی»یؿٓ ئاؾت. ٔٙزی ٞٙسٚ

زا٘ٙس ٚ ٔؼتمس٘س وٝ  ایٗ زٚ زیٗ، ٔؼتمس تٝ تاضید زٚضا٘ی ٞؿتٙس. آٟ٘ا تاضید ضا چٟاض زٚضٜ یا یٌٛٝ ٔی

زض ایٗ  ضؾس ٚ ٔٙزی ٖ ٔییاتس تا ایٙىٝ زض زٚضٜ چٟاضْ تٝ پایا تسضیذ واٞف ٔیٝ ایٕاٖ ٔطزْ زض ٞط زٚضٜ ت

 .قٛز اض زٚضٜ، تٝ تٙاٚب تىطاض ٔیوٙس. ٚ ایٗ چٟ زٚضٜ ظٟٛض ٔی
 

 کنفوسیوسبخشی در  نجات 
وٙفٛؾیٛؼ تٟٙا زیٙی اؾت وٝ اػتماز تٝ ٔٙزی قرصی ٘ساضز؛ تّىٝ ٔؼتمس تٝ تاظٌكت تكط تٝ فطظاٍ٘ی 

 اؾت.
 

 :هذینه فاضله
ای اؾت وٝ ٞٓ زض ٍ٘اٜ ٔؿّٕا٘اٖ ٚ ٞٓ زض ٔیاٖ ا٘سیكٕٙساٖ غطتی ٔٛضز تحج اؾت.  ٔسیٙٝ فاضّٝ، ا٘سیكٝ

 .وٙس ٔیٔغطح ایٗ ا٘سیكٝ ضا  زض غطب افالعٖٛ یىی اظ اِٚیٗ وؿا٘ی اؾت وٝ

عٛؾی تٝ تحج اِسیٗ تٗ ؾیٙا، ؾٟطٚضزی ٚ ذٛارٝ ٘صیط٘سیكٕٙساٖ تعضٌی ٔا٘ٙس فاضاتی، اٞٓ ازض اؾالْ 

زض ٍ٘اٜ ا٘سیكٕٙساٖ اؾالْ وٝ تا احازیج ٟٔسٚی آقٙایی  ،ٔسیٙٝ فاضّٝ لغؼاً .ا٘س پطزاذتٝ ٔسیٙٝ فاضّٝ

 طازی چٖٛ افالعٖٛ تطؾیٓ قسٜ اؾت.اف ی زاقتٙس، تؿیاض ظیثاتط اظ ٔسیٙٝ فاضّٝ
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 :ها اسطوره
ٞا زضیافت  تٛاٖ ٘ىات ٟٕٔی اظ اؾغٛضٜ غطی ٔیٚ تا ٍ٘اٜ ف إِؿائُ زض ٔثاحج ٟٔسٚیت اؾت فغطت، اْ

 وطز.

اؾت. ذثط اٌط ٔغاتك تا  «ذثط»تٝ ٔؼٙی  ،«ؾغط» ی ضیكٝ اؾغٛضٜ اظػالٔٝ عثاعثایی ٔؼتمس اؾت، 

 .ٜ ٚ زض غیط ایٗ صٛضت افؿا٘ٝ اؾتٚالؼیت تاقس، اؾغٛض

ٌاٞی تٝ ا٘حطاف وكیسٜ قسٜ  ذٛاٞی تكط اؾت وٝ ٞای ُّٔ، ٘كاٍ٘ط ٔٛػٛز اؾغٛضٜ زض ذٛاٞی ٘زات

 ِیازٜ، تاظ ٕ٘ٛز یه ٚالؼیت ٔؼٙٛی اؾت.چا ااؾغٛضٜ زض تؼطیف ٔیط. اؾت

ٔؼتمس تٝ پایاٖ  ،ض قٕاَ آٔطیىا(لثیّٝ ؾاِیف )زٞایی زض ذٛز زاض٘س؛ تٝ عٛض ٔخاَ،  ٞا حطف ٌاٞی اؾغٛضٜ

وایٛت )ٌطٌی زض آٖ ؾطظٔیٗ(  ،ٙس. آٟ٘ا ٔؼتمس٘س لثُ اظ آٔسٖ ٔٙزی )ضاؾتیٗ(ؿتٞد ٔخثت تطای تاضی

 فیا٘ی تا وایٛت لاتُ تغثیك ٘یؿت؟آیا تطذی ذصٛصیات ؾ ذٛاٞس آٔس.

تٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس وٝ اؾالْ  تٛاٖ ٞای آٟ٘ا تا ٟٔسٚیت ٔی ٞا ٚ تغثیك ا٘سیكٝ تا تطضؾی ازیاٖ ٚ اؾغٛضٜ

 یؼٙی ٟٔسٚیت ضا زاضز. ،ذٛاٞی تطیٗ تٙیاز ٔٙزی لٛی

 قاوطی ظٚاضزٞی تسضیؽ اؾتاز

 ٔٙزی زض ازیاٖضٛع: ٔٛ

 ٞای آٔٛظقی ٔؼاضف ٟٔسٚیتاضائٝ قسٜ زض والؼ ذالصٝ ٚ چىیسٜ ٔغاِة

 Mahdiaran@   تٟیٝ قسٜ زض ٚاحس ٟٔسٚیت ٔٛؾؿٝ ٔصاف، ٟٔسیاضاٖ
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