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 مجرتم راتفگشیپ
 
 صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین رواشم
 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 متشھ لصف
 یناسنا لوصا

 )لوا شخب( ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم
  
 .دشاب اھ عوضوم نیرتمھم زا نارواشم یارب دیاش منک یم نآ زا تبحص لصف نیا رد ھچنآ
 .تسا ادخ ٔھعلاطم زا رتمھم یناسنا تاعلاطم منک یم رکف ھکنآ رطاخب ھن ،میوگ یم ار نیا

 نآ تیمھا ھک تسا ارگناسنا یردقب مینک یم یگدنز نآ رد ھک ینامز ھک تسا نآ لیلد ،ریخ
 .دشاب یم راکشآ
 یب ناگدنسیون نایم رد اھنت ھن( هدش وا لئاسم لح و ناسنا تعیبط ھب ھتشذگ نرق رد ھک یھجوت
 ھنافساتم و .هدوب یرگید عوضوم رھ زا شیب ،)یحیسم ناگدنسیون نایم نینچمھ ھکلب ،نامیا
  .)١(هدش ھتخاس زین هدننک هارمگ تاحالطصا و هدش یدایز تاھابتشا ،زکرمت نیا رطاخب
 دایز یردقب تالاؤس تعسو و ،دنشاب یم تیمھا زئاح یردقب منک یم اھنآ ھب هراشا ھک یلئاسم
 بناوج ھب و منک یگدیسر )یحطس ٔھنوگب مھ نآ( تالاؤس نیا لقا دح ھب مناوت یم اھنت ھک تسا
 رھ ھب عجار اھنت یئاھ باتک .میامن هراشا دنراد هرواشم صوصخ رد تالاکشا نیا ھک یروانھپ
 ھتشون تسا مزال )منکب اھ نآ ھب هراشا مناوت یم اھنت ار یضعب( مرب یم مان ھک یلئاسم زا کی

 رد منکب مناوت یمن تارج ھک یلئاسم ھب عجار یرگید رامش یب یاھ باتک ،نیا رب هوالع .دوش
 ،هدنیآ Nouthetic کیتتون نارواشم مراودیماً اتجیتن .دوش ھتشون تسا مزال مربب مان باتک نیا
 یم رترثؤم کمک ٔھمزال ھچنآ ،مالک رد مزال تاعلاطم ماجنا زا سپ و دنروآ تسدب ار ایور نیا
 یراک نینچ مراودیما ،منک یم راکشآ اجنیا رد فیحن ٔھنوگب نم ھک یدوبمک .دنھد ھئارا ار دشاب
 .دزاس مھارف ار تسا نآ ھب زاین ھچنآ یارب یبوخ یامنھار دیاش و دزیگنارب ار
 :دراد دوجو دنا هدرک یسانش ناسنا رب ھیکت نارواشم ھکنآ یارب هدمع لیلد ود
 

 نارواشم ٔھمھ و( منک یم تبحص نآ ھب عجار ھک ،یتفص ناسنا یاھ شیارگ .١
 یئارگناسنا .دنا هدراذگ ناسنا رب اھنت ار رظن ،)دنا هدوبن نوصم نآ زا زین یحیسم
 رترب ار ناسنا نوچ ،)دروآ یم رطاخ ھب ار هراُمگ و مودس( تسا یکانرطخ ٔھلئسم
  .ددرگ یم زیچ ھمھ رایعم ناسنا .درامش یم ادخ زا

 ھب ھک تسا یکمک هرواشم عوضوم .تسا ناسنا تھج رد دراد هرواشم ھک یبناج .٢
 هدشن دازآ هانگ دنب زا ھک یناسک اما .دیامن داجیا وا رد یرییغت ات دوش یم یضاقتم
 هانگ .دننیبب یراگتسر و ،طوقس ،شنیرفآ روحم رد ار یناسنا لئاسم دنناوت یمن ،دنا
 و ،دنزاس یم انب دوخ تواضق رب ار نازیم .تسا ناشدوخ ناشروحم ھشیمھ ناراک
 حیحص ٔھنوگب ،تسا رییغت لاح رد زور رھ ھک یطیحم رد ھنازور دیاب ار راک نیا
 نایحیسم ھک یشیارگ و .دشاب یم زین ھجّوم ھک تسین نآ رب لیلد اما !دنناسر ماجنا
 نیا .)٣(درک راکنا ناوت یمن زین ار دنا ھتشاد یناسنا مولع و یئارگناسنا ھب زین
 و هدش یحیسم ناگدنسیون و دیتاسا تفلاخم اب ھجاوم ھک تسا یگزات راب تقر عضو
 و ھتفرگن تروص یلکب یطاقتلا دیاقع ریھطت اما ،هدش ھتشادرب حیحص هار رد مدق
 .دراد رارق یناسنا ضیارف تالمح ربارب رد زونھ ادخ مالک

 
 ھتشادرب نایم زا یلکب نآ ھشیر و هدش راکشآً الماک ھلئسم نیا ات درک ناوت یم راک ھچ لاح
  .)ادخ نادنزرف نایم رد لقا دح( دوش
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 بجعت ،هدرک ھلئسم عفر یارب ادخ ھک یراک و دراد ایند ھب ناسنا ھک یمیخو شیارگ دوجو اب
 مولع رد ھکلب ،هرواشم تمدخ رد اھنت ھن و .دنا هدش یشیارگ نینچ بلج زین نایحیسم ھک تسا
 دمآرد .دراذگ یم ناشرایتخا رد “تلود” ھک تسا یراک زاوج و کردم لماش ھک یناسنا

 یم مدرم رایتخا رد و دنسیون یم یئاھ ھلاسر و اھ باتک .دوش یم نیمات هار نیا زا ناشیگدنز
 راک نیا رد یلاکشا ایند رظن رد ھتبلا .دنھد قنور ار ناشدمآرد هدرک غیلبت ار دوخ ات دنراذگ
 رظن زا اما .دنروآ یم رد زین ار دوخ دمآرد و دننک یم کمک مدرم ھب دنیوگ یم نوچ ،تسین
 یلمع اما ،دشاب هدوب یملع و یوق ناشتایضرف و لوصا تسا نکمم .تسھ لاکشا نایحیسم ام
  .رتدب ھن ،دش یم رتھب عضو ،درک یم رگا ،دنک یمن لمع نوچ ،تسین
 دوبن یسک یلو .دندرک زاغآ ار ھعلاطم و قیقحت ھک دندوب تسرپ ناسنا و ارگ ناسنا نارواشم

 فالتخا ھتبلا .دشاب هدرک رشتنم نآ ھب عجار یباتک و ھعلاطم ھکنآ ھچ ،دنک ادخ زا تبحص
 هدش زین حیسم نیفلاخم ٔھلمح یارب یبوخ عوضوم دوخ و تسین مک نایحیسم نایم تشادرب
 باختنا دوخ یارب ار یریسم ،ھتفای راشتنا میظع عبنم نیا نایم رد میھاوخب رگا لاح .تسا
  ؟مینک عورش اجک زا ،مینک
 دشاب یم شطوقس ھب طوبرم ھچنآ .مینک زاغآ شطوقس زا لبق )مدآ( ناسنا یادتبا زا مدقتعم نم
 .نآ زا سپ زین ار تاجن و مینک یم ھعلاطم نآ زا سپ ار
 نیا رب نم داقتعا ،ادخ یبتکم و یریسفت تاعلاطم زا سپ ھک منک مالعا مناد یم مزال ادتبا اما
 .تسا ون یتقلخ دوخ ھکلب ،تسین )رگید دوجوم زا( ھتفای لماکت یدوجوم ناسنا ھک تسا
 اوح .دروآ نوریب مدآ زا باوخ رد ادخ ار اوح و ،دوب یعقاو یناسنا “مدآ” ھک مدقتعم نینچمھ
 ثحب دروم اج نیا رد ار عیاقو نیا ھب طوبرم یقالخا و یریسفت بناوج .دوب ون یتقلخ زین
 John Murray و E. J. Young نوچ یناگدنسیون و تسین نآ ھب یزاین نوچ ،داد مھاوخن رارق
 “مدآ” تعیبط رب زکرمتم ار مھجوت مھد یم حیجرت .)دنا ھتشون یبوخ یاھ باتک نآ ھب عجار
  .دوب هدش قلخ لماک و بیع یب یدوجوم تروص ھب ھک ،منک
 
 

   مدآ تعیبط
 
 اما تشاد حیسم یسیع ینعی مود مدآ اب ھک یتھابش و ،مینک یم رکف مدآ هانگ یب تعیبط ھب یتقو
 و ،تاھابش .میزومآ یب نآ زا یدایز رادقم میناوت یم ھک مینیب یم ،دنام هانگ یب ناکامک
 و ،دنناسر یم یسانش ناسنا ٔھنیمز رد ار یشزرا اب تاعالطا دوب ود نیا نایم ھک یتافالتخا
 .دنراذگ یم تسد رد ،هدش رداص ادخ یاھ نامرف رد ھک یا ھنوگب ناسنا تسیز یارب یدعاوق
 یم داجیا حیسم یسیع ،دننک یمن داجیا ناسانش ھعماج یاھ یجنس ھمھ ار ناسنا تسیز دعاوق
  .دنک
 تسردان تشادرب رظن زا یلکشم ات ،منک فیرعت ار ما هدرک هدافتسا ھک یتارابع تسا مزال لاح
 نیا رد تعیبط ھب عجار ؟ھچ ینعی هانگ و ،ھچ ینعی تعیبط درک صخشم دیاب .ددرگن داجیا
 .هدنیآ یاھ لصف رد هانگ ھب عجار و درک مھاوخ تبحص تمسق
 تعیبط زا نم روظنم .دنشاب یم رگید یاھ ناسنا و ،مدآ ،حیسم یسیع ؛تعیبط زا نم روظنم
 ادخ و ناسنا نایم قرف” ،“؟تسا ھنوگچ ناسنا” ریظن یتالاؤس سپس و .تسا نیا ،هدش هدیرفآ

ً الوصا و “؟تسیچ تادوجوم ریاس اب وا قرف” “؟تسیچ ایند و ناسنا نایم قرف” “؟تسیچ
 ناسنا دنھد ناشن دنناوت یم زین تالاؤس نیا باوج .دنیآ یم شیپ “؟ھتفای بیکرت ھچ زا ناسنا”
 ینانوی ٔھملک زا هدش هدافتسا “تعیبط” ٔھملک ،٣ :٢ نایسسفا و ٢٧ و ٢۶ :١ نایمور رد .تسیچ
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phusis ثرا ھب ھچنآ روظنم ؛دنک یم نایب ار هدش ھتخاس نآ زا ناسنا ھچنآ ٔھناشن و ،هدش ھتفرگ 
 دشاب یم ھتفای بیکرت نآ زا ناسنا ھچنآ ،“تعیبط”ً اتجیتن .تسوا کیتنژ بناوج و هدش هدرب
ً اتعیبط صخش نآ” ،دیوگ یم یترابع ھب ھک تسین نآ روظنم .)دنک یم ھچ نآ اب ھکنآ یاوس(
 یتلاح ای جازم ھب طوبرم و دشاب یمن مالک اب قباطم ،تعیبط ٔھملک زا هدافتسا نیا .“تسا شوخ
 .)۴(درادن مالک رد یصاخ ٔھبنج .ددرگ یم هدھاشم صخش نآ زا )یئاھ نامز ای( ینامز ھک تسا

 .دوب هدش ھتخاس ھچ زا و دوب ھنوگچ مدآ ھکنآ ھب میزادرپب تسا مزال لاح
 یراک ماجنا هانگ ،رگید ترابع ھب .تسا ادخ مالک فالخ ای یرباربان مروظنم ،هانگ دروم رد
 اب لاح .ھتساوخ شمالک ھک تسا یراک ندادن ماجنا ای و ،هدرک عنم شمالک رد ادخ ھک تسا

 .میھد ھمادا رت قیمع ٔھعلاطم ھب میناوت یم هژاو ود نیا تخانش
 
 
 شطوقس زا لبق مدآ
 
 .دراد دوجو یدایز تاعالطا شیادیپ باتک لیاوا رد ؟دوب ھنوگچ شطوقس زا لبق )اوح و( مدآ
 .درادن دوجو نآ تقیقح فشک یارب یرگید یارجم نوچ مروآ یم یور ادخ مالک ھب عیرس نم
 اھنت ؛تسا هدادن )طوقس زا لبق( ناسنا نیشیپ عضو ھب تیمھا یرگید هار چیھ ھک تسا  بیجع
 اب قباطم ھک ار یتسردان شزومآً ارثکا ،ھنافساقتم و( دننک یم رکف نآ ھب ھک دنتسھ نایحیسم
  .)۵()دنا هدروآ تسدب تسین مالک
 اجک ھب ،درادن تقلخ زاغآ رد شیگدنز ھب ھّجوت ھک ناسنا یگدنز یارب یھار ،دینکب ار شرکف

 زا لبق( ناسنا نیشیپ عضو ھب یتیمھا ھتفای راشتنا یاھ هار رثکا تقیقح رد .دروآ دھاوخ رس
 ،نومیم دننامً البق ناسنا دنیوگ یم و دنریگ یم شیپ ار “لماکت” هار ای .دنھد یمن )طوقس
 شیب و مک ناسنا ھکنآ ای ،)هدرک اشفا مالک ھک یئادخ تعیبط یاجب( تشاد یناسنا ریغ یتعیبط
 ریسم رد یرگید تاھابتشا ھب لیدبت زین تایضرف نیا ود رھ .دوب دھاوخ و هدوب ھنوگ نیمھ
  .دنوش یم دنراد هرواشم ھک یفادحا و ،اھنآ لح هار ،ناسنا ٔهزورما لئاسم
 شتقلخ نامز رد ،ناسنا تعیبط ھب عجار ادخ مالک ھک یقیاقح ھب ھجوت ادتبا تسا مزالً اجیتن
 باوج .مینک یسررب ار دنراد قیاقح نیا نتسناد ھک یتیمھا لیلد دیراذگبً البق اما .میئامنب ،ھتفگ
 عالطا ،هدوب ھنوگچ هانگ زا لبق ناسنا تعیبط مینادب یتقو .تسھ لاؤس نیا یارب یفلتخم یاھ
 و هدیقع .دروآ میھاوخ تسدب ار )یعیبط ناسنا( ھتشاد روظنم ناسنا یارب ادخ ھک یتایح زا
 ایند رد ار وا ادخ ؛دریگ یم ھمشچرس وا تعیبط زا ،دراد دوخ یاھ راک زا ناسنا ھک یموھفم
 باتک رھ .تسا هدرک دوخ طباور ظفح و ،صاخ تاروما ماجنا ،یرکف تیھام ،تاناکما اب
 دریگ یم ھجیتنً اتیاھن ،دراد لکشم ناسنا ّیداع عضو عوضوم اب ھک یا هرواشم و یسانشناور
 هدنسیون ،دوجو نیا اب .“ ّیداع ریغ” ای دشاب یم “ّیداع”یراتفر و هدیقع دیوگب دناوت یمن ھک
 .دنرامش یم ّیداع ریغ ای ّیداع ار یراتفر و دننک یم هدافتسا هژاو نیا زا ناکامک نآ یاھ
 رگا ً،اتجیتن .دنیآ یم تسدب اھ یریگ راما و یرادرب ھنومن ساسا رب اھ تشادرب نینچً الومعم
 یداع دیاب یئارگ سنجمھ ،دنشاب زاب سنجمھ ،یصاخ ناکم و صاخ نامز رد ،یفاک دارفا

 ارگ سنجمھ ھک یدارفا ،دنتشاد دوجو زین مودس رھش رد یناسانش ھعماج رگا .)۶(دوش هدرمش
 دوخ( ءانمتسا یرایسب ھکنیا ھب رظن .دنتشاد یم مالعا )یعیبط ریغ( ّیداع ریغً انیقی ،ار دندوبن
  .)٧(تسا هدش لصاو هزورما ام رب مودس نارود تیعضو نامھ ،دننک یم )قلج ،یئاضرا
 ھک رھ .تسا یداع یلمع نینچ ھک دوش یم ھتفگ ام ھب )هریغ و یحیسم ھچ( اھباتک کیاکی رد
 داجیا نونج ءانمتسا دندرک یم رکف ھک دوب دھاوخ یصاخشا اب ربارب زین دیوگب ار نآ فالخ
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 ار Kinsey یزنیک( دنا هدش نانسانش ھعماج رظن شوختسد ھک یحیسم ناگدنسیون یتح .دنک یم
 قلج رگا اما .دندرگ یم “نیصصختم”یور لابند یگداس اب )ادخ مالک ھن ،دنا هداد رارق رایعم
 رس رگا !دنداد یم ماجنا ار نآ ،حیسم یسیع و ،شطوقس زا لبق زین مدآ سپ ،تسا یداع یلمع
  !درمش یم لوبق لباق و یداع زین ار نتفگ غورد ،دوب یربتعم یرامش
 دنرامش یم یداع ناسانش ھعماج ھچنآ ،تسا ادخ مالک رب راوتسا اھنت ناشنامیا ھک ینایحیسم
 یم ،دراد ادخ مالک یاھ ضرف شیپ رب راوتسا ھک یقیقح یسانش ھعماج .دننک یمن لوبق ار
 نآ زا شیب اما ،)٨(دیامن فیرعت ،یصاخ نامز ھحرب رد ار یا ھعماج موسر و بادآ دناوت
  .دنرادن یفرصم
 یداع تیفیک .دزاس یمن یداع ار اھنآ ،تیفیک نیا ،)٢٣ :٣ نایمور( دنراک هانگ ھمھ نوچ
 ار دوب حیسم یسیع یگدنز رد ھک یتیفیک نآ نایحیسم ؛یراکھانگ ھن ،تسا یئاسراپ ناسنا

 یم ھک یسک اما ،دننک یم هابتشا یگدنز رد ھمھ میئوگ یم ھک تسا تسرد .دنرامش یم یداع
 لوا لصف رد( درامشب “یداع” ار نآ دناوت یمن دورب نایم زا هابتشا ات دنک کمک دھاوخ
 ھچنآ اما ،دراد تیمومع یگدنز رد هابتشا ؛)تسا هانگ رطاخب هابتشا ھک میناوخ یم نایمور
 تیسودق و یئاسراپ” ،دیوگ یم ادخ مالک .دوش ھتخانش زین یداعً اموزل دیابن دراد تیمومع
 شمالک قیرط زا ار تعیبط ادخ .دزاس یم )یعیبط( یداع ار ناسنا یگدنز ھک تسا “یقیقح
 ادخ ار یداع یگدنز قیرط .دادن )ناسانش ھعماج یتح و( ناسنا ھب ار یقح نینچ و ،درک داجیا
  .دومن راکشآ ار نآ  حیسم یسیع صخش رد سپس و درک غالبا ناسنا ھب ،نامرف هد اب ادتبا
 نیا و .میھد شوگ وا ھب و میرگنب حیسم یسیع ھب دیاب ،تسیچ یداع تبحم مینادب میھاوخب رگا

 ار دھد ماجنا دوب مزال مدآ ھچ رھ .دشاب یم ناسنا رد ھک تسا یا ھیحور و راتفر رھ لماش
 یمن ،شیاھ شور و ،فادھا ،اھ ضرف شیپ ھمھ اب ،یسانش ھعماج .داد ماجنا حیسم یسیع
 .تسا “یداع ریغ” و راک هانگ ناسنا اب راک لاکشا .دسانشب ار ناسنا ادخ مالک دح ھب دناوت

 .دراذگ یمن یاجب ار )تیاھن یب( لامک زا رتمک یزیچ ادخ ،ریخ
 نیا ھب ؟میشاب ھتشاد عالطا ناسنا یداع یگدنز ھب عجار تسا مزال ارچ ھک تسا نیا لاؤس لاح
 بناج ھب دناوتب ات دشاب ھتشاد ار ھتفای بیکرت و صخشم فادحا دیاب یحیسم رواشم ھک رطاخ
 هاگشناد رد سانشاور دصناپ ھب ھک ینارنخُس رد یا ھنوگ ھب ار عوضوم نیا .دور شیپ اھنآ
 “؟ھچ ھب یلو ،میھدب ناشرییغت” نم تبحص ناونع .مدناسر ماجنا ،مداد ھئارا )شیرطا( نیو
 .منک یم ھفاضا اجنیا ار نآ زا یتمسق و ،دوب
 

 ھضرع اکیرمآ رد لاحبات ھچنآ اب و ،تسا هزاتً الماک یشور یحیسم ٔهرواشم
 کمک دنھاوخ یم ھک یدارفا راک ٔھنیمز رد قفاوت ارچ .دراد یگرزب قرف هدش
 ھک دنا ھتفرگ ھجیتن یرایسب ؟درادن دوجو ،دوش ضوع مدرم یگدنز دننک
 نکمم .تسا ھتشادن دوجو )وگلا( راک ماجنا یارب یرایعم ھک تسنآ لاکشا
 دوخ تسا یلمع ھچنآ دیئوگب ای ،دزاس یم انب ار رایعم ھعماج دیئوگب تسا
ً ارھاظ ھچنآ یتقو اما .دزاس یم مھارف ار رایعم یضاقتم دوخ ای ،تسا رایعم
 ھک دینیب یم ،دیسرب بلطم ٔھشیر ھبً اتیاھن و دیراذگب رانک ار هدوب راتتسا

 .دنک یم دادیب ینھذ کرد لکشم .دنک یم ذاختا ار رایعم ھک تسا سانشاور
 یداینب .ددرگ یم مزال یضاقتم صخش و رواشم صخش زا جراخ یا ھطباض

 .... ددرگ یم مزال ناسنا تاناکما و راکفا زا رتمکحم بتارم ھب
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 ،تفگ دیاب ھصالخ رد .تسھ هدعاق و رایعم نتشاد ھب یجایتحا ھچ مینیبب لاح
 ای( قح یصخش ھچ .تسا ناسنا یگدنز نداد رییغت ھب طوبرم راک نوچ
 یارب ھچنآ .تسا نیا امش لاکشا” ،دیوگب یرگید درف ھب دراد ار نآ )ناکما

 ؟“منادیم ار نآ ھب ندیسر ھقیرط نم و ،تسا نآ زین دشاب یم تسرد امش
 شزرا ٔهدودحم زا جراخ ار دوخ دنناوت یم دننک یم رکف ھک دنتسھ یدارفا
 ھتشاد هاگن یقالخا لئاسم زا رود ار دوخ دننک یم رکف .دنرامشب یناسنا یاھ
 بناوج زا رود ار دوخ دناوت یمن سک چیھ ھک تسا نیا تقیقح یلو .دنا
 ذوفن زا نوصم ار دوخ ،دیھاوخب ھک ردق رھ .درامشب یگدنز )یونعم( یقالخا
 .تسا اھنآ یگدنز و مدرم اب شراک نوچ ،درک دھاوخن اھ قالخا و اھ شزرا
 ،اھ شزرا ھک ینعم نآ ھب ،دینک داجیا یسک رد ار یقرف دینک یم یعس یتقو
 دیتسھ رظاح ایآ ،دینک ضوع دیھاوخ یم ار وا طباور و ،ھیحور ،راتفر ،دیاقع
 دیاب ھک ار هریغ و ،ھیحور ،راتفر ،هدیقع ھچنآ منک یم رکف نم” ،دیئوگب وا ھب
 .“دیشاب ھنوگنیا دیاب امش” دیئوگب وا ھب ای “مناد یم امش زا رتھب ار دشاب ھتشاد
 ربکتم ای نادان یصخش ھکنآ رگم ؟دز دیھاوخ ار یفرح نینچ دینک یم رکف
 .درک دیھاوخ لمأتً انیقی نآ نتفگ زا لبق ،دیشاب
 
 رایعم چیھ ؟تسین روطنیا .هدوب ھلئسم زاغآرس زا عضو نیا ،دوجو نیا اب

 .... دیامن داجیا ار یتیاضر و قفاوت ات تسین و هدوبن راک رد یتباث و عماج
 
 روھشم تاراشتنا رد تاقوا یضعب ھتبلا .درادن دوجو ناسنا یارب یتباث رایعم
 مامت اما .“.... ھتفگ یواکناور” ای “.... دنیوگ یم ناسانشناور” میناوخ یم
 نیا ،دنراد تسھ هدرپ تشپ ھک یئاھ یناشیرپ و شاشتقا زا عالطا ھک یناسک
 لصا .دنھد یم اھ نآ ھب یگزماب ٔھبنج ،دنریگب یدج ھکنآ یاجب ار اھ ھیضرف
 ناسنا ینعی ،درادن دوجو ھیضق یئادتبا ٔھنیمز رد یقفاوت ھک تسا نیا عوضوم
 زین یسانش ھعماج تاعلاطم قیرط زا ار یداع رایعم ؟دشاب یم ھنوگچ یداع
 رد ،مدرم راتفر و ھیحور زا یطسوتم لداعم اھنت نوچ ،دروآ تسدب ناوت یمن
 امش و نم ،منک یمن رکف و .دراذگ یم تسد رد ار یصاخ ناکم و نامز
 رد میتسھ هزورما ھک یئامش و نم لثم یناسک تھابش رد ار مدرم میھاوخب
 مروظنم .میروآ رد ،هدرک داجیا ار رشب یاھ لادج و گنج ھک یعون زا .میروآ
 رب ھک دشاب هدوب ام یارب یا ھنومن ای ،بلاق ،رایعم تسا مزال ھک تسا نیا
 .دشاب دیاب ھنوگچ یداع ناسنا میسانشب و مینیبب میناوتب ود رھ نآ دانتسا

 ،دشاب دیاب ھنوگچ ناسنا مینادب لوا تسا مزال .دشاب ھتشاد دوجو دیاب یطباوض
 یئوگلا ای صخش نینچ ناوت یم اجک زا .میروآ رد نآ ھب ھیبش ار وا میناوتب ات
 هدراھچ فرظ ،اکیرمآ ناشیشک زا یرایسب ھک تسا یلاؤس نیا ؟مینک ادیپ ار
 .دنا هدروآ تسدب ار باوج ھک دنا ھتفگ و ،دنا ھتشاد راک و رس نآ اب ھتشذگ لاس
 
 اھنت ھن دنیوگ یم !دنوش راد هدھع ار حیسم یسیع تھابش دیاب مدرم دنیوگ یم
 یوگلا زین حیسم یسیع ھکلب ،هداد ار دشاب دیاب ناسنا ھچنآ حرش ادخ مالک
 نایم ھک یفالتخا فالخ رب ،تقیقح رد .تسا صاخشا )ھنومن ،لدم(
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 ،تیاضر و قفاوت ھک هدش تباث یعطق روطب اکیرمآ رد ،تسھ ناسانشناور
 .دشاب تسد رد یعماج رایعم ھک دوش یم داجیا ینامز
 

 یاسیلک اکیرمآ رد ام .دیوش انشآ اکیرمآ یاھ اسیلک اب یردق تسا مزال
 رد .میراد ار یفلتخم یاھ عون و ،دندازآ ام یاھ اسیلک .میرادن یزکرم
 یئزج بناوج دروم رد یلو ،میراد قفاوتً ارثکا یلصا لوصا صوصخ
 یاھ بسنم و ھقرف رثکا نایم ھک تسا نآ بلاج لاح یلو .تسھ فالتخا
 نآ قیرط زا ھک ھتفای جاور یدیدج ٔھیور عون کی ،دنراد دوجو ھک یفلتخم
 ناشیشک اھنت ھن .دریگ یم تروص ادخ مالک ٔھیاپ و ساسا ربً الماک هرواشم
 یاضعا زا دادعت نارازھ ھکلب ،دنا هدش لوغشم راک نیا ھب فلتخم یاھ اسیلک
 تبسن ھک یقفاوت ساسا رب دارفا نیا .دنا هدش یتمدخ نینچ دراو زین اھ اسیلک
 قفاوت ،هدش انب ادخ مالک ساسا رب ھک یا هرواشم قیرط ھب ،دنراد ادخ مالک ھب
  .دنا ھتفای زین
 

 رب ریثات ،هدوب رثؤم اکیرمآ یاھ اسیلک رد یگزاتب ھک یدیدج تکرح نیا لاح
 یاھ اسیلک ھکلب ،هدشن زین اکیرمآ ھب دودحم و .تسا ھتشاذگ زین اکیرمآ ٔھعماج
 نم ،لاثم ناونعب ھک ،دنا هدرک ذاختا ار ھیور نیا ایند یاھ روشک زا یرایسب
 ،ایلارتسا ،ون دنالز ،لیزرب ،دنلریا یاھ روشک رد )ھیرظن نیا زا یگدنیامن ھب(
 .ما هدرک تبحص ،سیوس و ناملآ ،کیزکم
 
 بناوج رب زکرمت اھنت .دراد نایضاقتم رد زین ار یقیمع بناوج ھیرظن نیا

 یدیدج داینب تسا مزال ناسنا راتفر و ھیحور دراد داقتعا ھکلب ،درادن یرھاظ
 وا ٔهزیگنا زا ھک یشھج رطاخب رظن دروم یاھ شزرا نآ ات ،دروآ تسدب ار
 یم مان ناسنا لد رد ار تردق نیا ادخ مالک .دنیآ دوجوب ،دریگ یم ھمشچرس
 جراخ یتردق ً،اتجیتن .دنک یم ادیپ ھلئسم ناسنا ھک دشاب یم شلد رطاخب .درب
 و ھنومن .دربب یپ یحیسم ٔهرواشم فادحا ھب ات ددرگ یم مزال شیارب وا زا
 ،رگید ترابع ھب .تسا حیسم یسیع ،ددرگ یم راکشآ شیارب زین ھک یئوگلا
 رگا .ددرگ یم زاغآ ادخ مالک شریذپ زا ھک تسا یلیدبت و رییغت ،راک ساسا
 یئاج ھب .دنک رییغت ادخ اب شا ھطبار ادتبا تسا مزال ،تسین یحیسم یضاقتم
 ھک یتیمھا و ،هدرب یپ تسھ ادخ مالک رد ھک یتقیقح رب دناوتب ات دسرب دیاب
 ،دیوگ یم ھک ادخ مالک رد تسا یمیدق یمایپ نیا .دسانشب ار دراد شیارب

 قامعا رد یدازآ نیا و ،ددرگ دازآ ات درم راک هانگ ناسنا یاجب حیسم یسیع
 ٔهرواشم .دماجنا یب زین وا یرھاظ رییغت ھب لیدبتً اتیاھن ات ددرگ داجیا وا لد
 .دوش یم ناسنا ٔھلئسم داینب دراو نوچ ،دراد قمع یحیسم
 
 یگدنز یارب ار یتایح تردق دناوت یم ھک هداد ناشن یگزات ھب ،ھنیرید مایپ نیا
 “ون تایح” بقل اب ایند مدرم زا یرایسب دننام امش دیاش .دزاس مھارف ناسنا
 ٔھیور نیا رد .دشاب یم مینک یم نآ زا تبحص ھچنآً اقیقد نیا .دیشاب هدوب انشآ
 اب هارمھ ،دھدب هزات یتایح یضاقتم ھب میھاوخ یم ھک تسا ادخ زا ،هرواشم
 ھک ادخ تمکح زا هرواشم عون نیا .دراد وا مالک و تردق رب یکتم ھک یگدنز
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 زا ھک یتردق اب ات ،دنک یم تشادرب هدیدرگ راکشآ ناسنا یارب سدقم باتک رد
 ھجوتم رگا لاح .دروآ یاجب ار ادخ تساوخ ،دریگ یم ھمشچرس ادخ حور
 رایعم ھب یضاقتم نامشچ ادتبا ؛دریگ یم تروص ھک تسا راک ود ،دیشاب هدش
 وا ھب ار مزال یئاناوت دوخ زین ادخ و ،دوش یم زاب ،هداد ناشن ادخ ھک یگدنز
 ،ھصالخ رد نیا و .دنک ادیپ یسر تسد رایعم نآ ھب لوا راب یارب ات دھد یم
 .... دیامن یم زاربا ار تیحیسم لک
 
 ٔهرواشم ھب طوبرم ھچنآ ساسا ھب ،میسر یم وگلا و رایعم عوضوم ھب یتقو
 اھنت ار دوش یم طوبرم ناسنا ھبً اتیاھن ھک یلئاسم .میسر یم ،تسا یحیسم
 .دنیامن لح دناوت یم وا ٔهدنھد تاجن و قلاخ
 
 تبحص رگید زیچ ھمھ ھب عجار ھکنآ زا سپ ،دیشاب یدج دوخ راکفا رد رگا
 ھب منک یم شھاوخ امش زا .دش دیھاوخ ھجاوم زین رایعم عوضوم اب ،دیا هدرک
 زاب امش یاربً الماک عوضوم نیا ھک ینامز ات .دیرذگن عوضوم نیا زا یگداس
 مدرم ھب دیراد رظن رد امش .دیھد ماجنا یتسرد راک تسناوت دیھاوخن ،هدشن
 رد اھنت لاؤس .دراد اھنآ رییغت ھب زاین نآ یلو .بوخ رایسب ؛دینک کمک
 ھب” ،دنیوگ یم نایحیسم ؟تفای دنھاوخ رییغت ھچ ھب کلب ،تسین راک یگنوگچ
 ؟)٩(تسھ یرگید باوج ایآ .“حیسم یسیع تھابش
 

 ٔھمھ .منک یم هرواشم رد “راک رایعم” و “ندوب یداع” زا تبحص ھک تسا لیلد نیا ھب
 نودب ار هرواشم )دنراد ار نآ تارج ای( دنناوت یم ایآ اما ،دنراد رییغت ھب داقتعا ایند نارواشم
 تسا ادخ اب ناسنا ٔھطبار ،عوضوم ؟دنناسر ماجنا ،تسا ھنوگچ “یداع” ناسنا ھکنآ ٔھلئسم لح
  .دیامن یم لح زین رایسب ریسفت اب و .دنک یم لح ار ھلئسم نیا ھک
 نارواشم “؟دوب ھنوگچ شطوقس زا لبق مدآ” ،میدرگ رب دش حرطم ھک یلاؤس ھب هرابود لاح
 ھب ،دنا ھتفای تاجن ھکنآ دوجو اب راک هانگ نایضاقتم نوچ ،دنشاب انشآ نآ اب تسا مزال یحیسم
 ھک یرایعم و فادحا زاً الومعم و ،تشاد دنھاوخن یسر تسد حیسم رد دوخ تاناکما مامت
 راک .دنیامن یم شزاس ناشقلاخ رایعم زا رت تسپ یرایعم ابً اتیاھن و دنربخ یب دراد دوجو
 ،دیامنب تسا ادخ مالک رد ھک یرایعم ٔهدرپس رس و انشآ ار یضاقتم ھک تسا نآ یحیسم رواشم
 ھک تفگ ناوت یم یترابع ھب .دنسرب ناشیگدنز رد ادخ مالک فادحا ھب ات دنک کمک اھنآ ھب و
 .)١٠(دندرگب ،یداع یناسنا ھب لیدبت دنک یم کمک نایحیسم ھب یحیسم ٔهرواشم
 
 
 شنیرفآ رد مدآ
 
  .تشاد ینامسج یشنیرفآ مدآ .١
 
 رد یکش ،)٧ :٢ شنیرفآ( “تشرسب نیمز کاخ زا ار  مدآ ” ،دیوگ یم ادخ مالک ھک یئاج رد
 و ،یتسیزمھ ،یزاسمھ و ،دش ھتخاس نیمز کاخ زا مدآ .تشاد ناوت یمن مدآ ینامسج تعیبط
 ھک دراد “خرس لِگ” ینعم ،تسا وا رب ھک “مدآ” مان و ،تسا یکاخ ناسنا .دوب ایند رد شتیُوھ
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 درامش یمن ادخ زا ار ناسنا مسج ھک یا ھیضرف .)١١(دشاب یم تقیقح نیا زا یرگید ٔھناشن
)Gnostic( ار ناسنا ھکلب ،دیمان “وکین” ار دوخ ینامسج شنیرفآ اھنت ھن ادخ .درک در دیاب ار 
 هدرک در ار درامش یم هانگ ار ینامسج شنیرفآ ھک یا ھیضرف زین ادخ مالک .تخاس نآ زا زین
 ،تفای دیمعت لسغ ،دمآ ایند ھب هانگ یب حیسم یسیع ھک هدش ھتفگ انحوی لوا و نایسلوک رد .تسا
 تسا لیلد نیا ھب .)٨ ـ ۶ :۵ ؛٢ :۴ ؛١ :١ انحوی لوا ؛٩ :٢ ؛١٩ :١ نایسلوک( درم ندب رد و
 تساوخ یم وا( دوب دوخ یارب یا هزات ندب ناھاوخ ،گرم ھب عجار دوخ ثحب رد سلوپ ھک
 تسا یعیبط ریغ یتیفیک ،گرم .)۵ نایتنرق مود ؛دشاب ینامسج ندب بحاص گرم زا سپ
 تدم ھب یتح( نآ نودب ھک تسوا دوجو ءزج یردق ھب ،)حور لماش( وا ندب .ناسنا یارب
 لالج ندب رد حیسم یسیع مایق ،نایحیسم ام یارب .دوب هدرک تحاران دح نیا ھب ار وا ،)هاتوک
 ھتفای لالج یندب رد ،)نرادنامیا( زین وا نارھاوخ و ناردارب ام .دراد یدایز تیمھا ،ھتفای
  .درک میھاوخ زیخاتسر
 

 ٣ سرطپ مود
  وا ۀدعو رب انب ام اما :١٣

  میتسھ دیدج ینیمز و نامسآ راظتنا رد ھناقاتشم  
 .تسا ییاسراپ ھگلزنم ھک   

 
 یندب رد ار ام و .دنک یم زین دیدج “ینیمز” زا تبحص ،“دیدج ینامسآ” رب هوالع ھیآ نیا

 زیخاتسر “ییاسراپ ھگلزنم” ،دیدج نیمز( دزاس یم هاگلزنم ،دیدج نیمز نیا رد ھتفای لالج
  .)دوب دھاوخ ناگدننک
 ار ناسنا ھک یشیارگ رھ .دراد یحیسم ٔهرواشم تمدخ ھب یطبر ھچ بلاطم نیا مینیبب لاح
 ناشحور ،گرم زا سپ ھک دننک یم رکف یرایسب .درک در دیاب ار دنک یمن ینامسج ندب دنمزاین
 ار ندب ،زین لکش نیا ھب .درب دنھاوخ رسب حور رد دبع یارب و دور یم ادخ دزن نامسآ ھب
 ھک یتروص رد .دنھد یمن ندب ھب ار مزال تیمھا و دنرامش یم دوخ تالکشم و لئاسم عشنم
 یناسک .دناسر یم ارجا ھب وا ندب قیرط زا ار دوخ یاھ تساوخ و دیرفآ ندب اب ار ناسنا ادخ
 یئارگ لوئسمان و یریگ ھناھب ٔھسوسو راچد ،دنا هدش سویام دوخ یندب تاناکما ھب تبسن ھک
 مھارف ار مزال تاناکماً البق ھک دھاوخ یمن دوخ دنزرف زا ار یراک هاگ چیھ ادخ .دنوش یم
 رب یمیقتسم ریثات نوچ ،تسین ینامسج یاھ فعض نتفرگ هدیدان روظنم ھتبلا .دشاب هدرکن
 یم ار ادخ راک ماجنا تردق ھک تسا سدقلا حور ،نایحیسم ام یارب ،اما .دراد ناسنا ٔھیحور
 ھتفرگ ارف ار ام دوجو ادخ قشع و ،میشاب ھتشاد ادخ دوجو زا یحیحص تخانش رگا .دناسر
 رد و ،هداد ام ھب وا لاحب ات ار ھتساوخ ام زا ھک راک ھمھ ماجنا توق ادخ ھک دید میھاوخ ،دشاب
ً اتیاھن و ،تسا نآ فلاخم ھک تسا یا ھیحور ،یئوج ھناھب و یلبنت اما .داد دھاوخ زین هدنیآ
 .)٢٧ ـ ٢۶ :٩ نایتنرق لوا( دراد رظن رد ار )یحیسم ریغ ای یحیسم ھچ( ناسنا یتخبدب
  .)١٢(دننک یم یگدنز یرتھب تاناکما اب نایحیسم
 یگدنز نآ رد ھک یتعیبط و ،دیدرگ تنعل راچد )مدآ هانگ زا سپ( یدام شنیرفآ ھک تسا تسرد
 .دھد یم رارق رایسب تمحز و راشف تحت ار ام ،هانگ ھب هدرک تداع مسج اب هارمھ مینک یم
 ریغ( یناحور ٔھبنج ھک دیشاب ھتشاد دایب .دشاب یمن ام ندب و ایند ندوب ینامسج لیلد ھب نیا ،اما

 ،ھتفرگ رارق هانگ ذوفن تحت )دش دھاوخ تبحص نآ ھب عجارً ادعب( زین ناسنا تعیبط )ینامسج
 دیابن ار رشب ینامسج تمسق .درمش )رتھانگ یب ای( رتکین ار نآ ،تسین ینامسج نوچ دیابن و
 بناج  .)دنا ھتشاد ار یتشادرب نینچ یضعب ھک یروطب( درمش ناسنا تعیبط ّرتَسپ بناج
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 یارب و ادخ زا نوچ ،دندش بوسحم تیمھا زئاح و بوخ ود رھ ،شنیرفآ یناحور و ینامسج
 هانگ رطاخب زین ود رھ اما .)دیئامن عوجر ١۴ :۶ نایتنرق لوا ھب مسج صوصخ رد( دندوب وا
  .دندش دساف مدآ
 ناطیش ھک دنا هدرک شومارف .ناطیش زا مسج و تسا ادخ زا حور ھک ً)اھابتشا( دندقتعم یرایسب

  .)۶ ادوھی( ینامسج ھن ،تسا یناحور ملاع رد شدوجو و تسا حور دوخ
 مالک .درک در دیاب ار دنناسر یم رازآ شندوب ینامسج رطاخب ار ندب ھک یشک تضایر لامعا

 و دش رھاظ ندب رد حیسم یسیع ھک یئاج زا و ،هدرمش سدقلا حور دبعم ار رادنامیا مسج ادخ
 هانگ .درک در دیاب ار ناسنا مسج ھب تبسن یتمرح یب ھنوگ رھ ،داد ام یارب ندب رد ار شناج
 یحیسم نارواشمً اتجیتن .)٢٣ :٢ نایسلوک( دزاس یم داجیا ار یشک تضایر ھب زاین ھک تسا
 سحفت ،دزاس یم )بکرم( جنرغب ار نایضاقتم یلصا لئاسم ھک ار اھ تشادرب نینچ دوجو دیاب
  .)١٣(دنیامن
 و ،)هدراذگ وا ندب رد هانگ ھک یتارثا زا ھن ھتبلا( دنک یم تیاکش دوخ ندب زا یضاقتم یتقو
 ار وا رظن تسا مزال ،“متشادن ار ھتشاذگ نم رب زجاع ندب نیا ھک یراب شاک” دیوگ یم
 ءاشنم ھک دننک کرد دیاب و تسا ناشمسج رد اھنت هانگ ھک دننک یم رکف یرایسب .درک حیحصت
 یم ھناھب ار دراد ندب رد ھک یھانگ دوجو یضاقتم رگا .)١٩ :١۵ یتم( دشاب یم لد رد هانگ
 رظنم رد ھک تسا یناحور رظنم رد ردقنامھ هانگ ھک دھدب رکذت تسا مزال رواشم ،دریگ
 تداع و هدولآ ار مسج ھک ،تسا هانگ ھب فوطعم )ینورد ناسنا( ِلد ،تقیقح رد .تسا ینامسج
 ناوت یم ینامسج تداع نیا رب ھک دوش هداد ناشن وا ھب دیاب و .)۶ نایمور( دزاس یم هانگ ھب
 نایم زا و هانگ( ود رھ لوئسم ادخ ربارب رد و ،دوش هریچ یناحور حیحص تھج قیرط زا
 فعض ھتبلا ،ھتخاس ناوتان ار وا مسج و حور هانگ تارثا دیوگب رگا .دشاب یم زین )نآ ندرب
 راکفا ھک تسا سدقلا حور .دنک یمن دودحم ار سدقلا حور ،اما .درک قیدصت دیاب ار هدش داجیا

 ھک ییاج ...” ھک تسا نآ دوش نشور دیاب ھک یمھم ھتکن .)٢٣ :۴ نایسسفا( دھد یم رییغت ار
 دوخ هاگچیھ اھ لالتخا نیا .)٢٠ :۵ نایمور( “دیدرگ رتنوزفا تیاھن یب ضیف ،دش نوزفا هانگ
 .دنراد یمن زاب حیسم یسیع ھب تمدخ زا ار یحیسم صخش ای دنوش یمن هانگ داجیا ثعاب
 لیلد ،یا ھنوگ ھب نیا .دنک ھبلغ ینامسج صقن و درد رب رادنامیا ات دوش یم ثعاب ادخ ضیف
 دوجو ندرک رییغت ناکما یتقو .)١۴()یراگتسر زا شیب( ما ھتشاذگ باتک نیا رب ھک تسا یمان
 .)١۵(دوش یم رتشیب زین تیلوئسم و دیما ،دشاب ھتشاد
 ینامسج شنیرفآ و ندب صوصخ رد یحیسم ٔهرواشم حیحص بتکم ھک یتیمھا مینیبب لاح
 ھیضق فصن اھنت ینامسج ٔھبنج ،مدرک هراشاً البق ھک یروطب اما .تسا هزادنا ھچ دراد ناسنا
 :تسا یناحور ٔھبنج ھب طوبرم رگید فصن و ،تسا
 

  .تشاد یناحور یشنیرفآ مدآ .٢
 
 کی رھ نوچ مھد رارق رگیدکی رانک ار مدآ شنیرفآ یلصا ٔھبنج ود نیا ما ھتشاد مزال نم
 زا اما ،دش ھتخاس نیمز کاخ زا مدآ .تسا هدیرفآ ناسنا رد ادخ ھک تسا “یتقلخ” ھب ھتسباو
 هزات زیچ هدنز دوجوم .)١۶(دیدرگ یا هدنز دوجوم و دش تایح بحاص ،)حور( ادخ َسَفن قیرط
 ناسنا زج یرگید تادوجوم ھب ھک مینیب یم ار ناونع نامھ ٢٧ ـ٢١ :١ شیادیپ رد .دوبن یا
 ندب “تایح” ثعاب ادخ بناج زا ھک تسا یحور ،دشاب یم هدنسیون رظن دروم ھچنآ .دش هداد
 یم راد راب ار نآ و هدراذگ ریثات مسج ربً امیقتسم ھک دنک یم یحور بناوج زا تبحص .دیدرگ
 َسَفن زا تبحص مود راب یارب ادخ ھک تسا نیا ادخ ٔهدنز تادوجوم رگید اب ام هدمع قرف .دنک
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 نیا .)٧ :٢ شیادیپ( “دش هدنز یدوجوم ،مدآ و دیمد تایح َِسَفن وا ینیب” رد ھک هدرک تایح
 مدآً اتجیتن .دوب ھتفرگ یاج ناسنا رد و تسا ینادواج ادخ دننام ھک دنک یم یحور زا تبحص
  .دروآ تسدب ار تایح ،یتشھب حور طسوت ھک مینیب یم ار ینامسج
 مدآ یگدنز ریسم و کرحت ءاشنم .تسین ینامسج اھنت ناسنا ھک تسا نآ ٔھناشن ،حور ندیمد
 و” دیوگ یم ٧ :٢ شیادیپ زا سابتقا ھب ھعماج ٔهدنسیون ھک تسا لیلد نیمھ ھب .دوب ادخ حور
 عوجر دوب هدیشخب ار نآ ھک ادخ دزن حور و .دوب ھک یروط ھب ددرگرب نیمز ھب کاخ
 ادخ زاً امیقتسم ھک یرصنع و ،کاخ زا مدآ ،تاناویح فالخ .)١٧()٧ :١٢ ھعماج(“دیامن

 ھمشچرس نآ زا ھک یئاج ھب رصنع ود نیا ،تایح نایاپ رد .دش ھتخاس ،تفرگ یم ھمشچرس
 رد ناویح اب ناسنا تایح قرف ھک ھتخاس نشور زین ھعماج ٔهدنسیون .دندرگ یم زاب دندوب ھتفرگ
  .)١٨(تسا هدش ھتخاس نآ زا ھک تسا یرصانع بیکرت و ءاشنم
 قرف اما ،هدش هدرب راکب ناویح و ناسنا ود رھ یارب حور راد ناج و کرحم یورین اجنیا
 حور و ،ددرگ یم زاب دوب هداد ار نآ ھک ادخ بناج ھب الاب ناسنا حور :هدش ھتفگ زین ناشنایم
 عقوم رد ناسنا حور .)١٩(ددرگ یم زاب ھتفرگ ھمشچرس نآ زا ھک ینیمز بناج ھب نیئاپ ناویح
 ھب لصتم )کرحم یاوق( ناویح حور اما ،ددرگ یم زاب ادخ ھب و دوش یم ادج مسج زا گرم
 .دندرگ یم زاب نیمز ھب گرم رد ود رھ و تسا وا مسج
 نیا .درب مان ار ھمھ ناوت یمن ھک تسا یدحب دراد هرواشم اب ناسنا ٔھناگود تعیبط ھک یطابترا

 زا لبق اما .دوش ھتشون نآ ھب عجار )یئاھ باتک ای( یباتک تسا مزال ھک تسا یعوضوم دوخ
 ناسنا ٔھناگود تعیبط ھب عجار یرتشیب تبحص تسا مزال ،میوشب عوضوم نیا دراو ھکنآ
  .مینکب
 .هدش “میسقت” تمسق ود ھب ناگدنسیون زا یرایسب گنھرف و مولع رد ناسنا یگناگود عوضوم
 میسقت ادخ مالک یلو .درک یگدیسر نآ ھب رتھب ناوتب ات درک میسقت ار ناسنا ناوتب ھک یروطب
 یاجب لیلد نیمھ ھب .)درک شومارف ار عوضوم لصا دیابن( دنک یم عمج ،سکعب ھکلب دنک یمن
 ،مسج نودب ای ،حور نودب ،ناسنا نوچ .مینک یم “یگناگود” زا تبحص ،فلتخم یاھ تمسق
 هدرک هدافتساوس ناسنا ندوب )تمسق ھس یتح ای ( تمسق ود زا تبحص ناسانشناور .تسا هدرم
 ار سَفن و ،دنک یم ھجلاعم شیشک ار حور ،دنک یم ھجلاعم بیبط ار ندب دنیوگب ات دنا
 یدیکات چیھ ادخ مالک و ،تسین یحیحص راک ندرک تمسق یگداس ھب ار ناسنا !“سانشناور”
  .)٢٠(دنک یمن نآ رب
 ٧ :٢ شیادیپ زا مالک مامت تقیقح رد و ،دھد یمن ار ناسنا یگناگ ھس ٔھیضرف ناکما ادخ مالک
 ناسنا زا )دراد یگناگی رب دیکات ،ندب “یاضعا”( یتمسق زا تبحص ً)اھارک( تقو رھ ،دعب ات
 زاً اتقوم )گرم رد رصنع ود اھنت و( ود و ،دندنویپ یم مھ اب ھک هدرب مان ار رصنع ود ،هدرک
 ود ٔهزاجا اھنت ٧ :٢ شیادیپ ھک دیشاب ھتشاد دایب( هدیدرگ دای ھچنآ رب هوالع .دنوش یم ادج مھ
 :دیریگب رظن رد زین ار نیا )دھد یم ار رصنع
 

 ١٠ یتم
  ؛دیسرتم ،دنتسین حور نتشک ھب رداق اما دنشک یم ار مسج ھک یناسک زا :٢٨

 .دنک کالھ منھج رد ار امش مسج مھ و حور مھ تسا رداق ھک دیسرتب وا زا  
 
 ھچنآ اب صایق لباق میوش یم لمحتم ندب رد ھک یباذع و جنر ھک تسا نآ ھیآ نیا عوضوم ھتبلا
 اما ،نامیا یب ھچ و رادنامیا ھچ ،تسھ ھمھ یارب تالکشم و لئاسم .تسین دشاب یم منھج رد
 ھک یتشادرب .)دشک یمن باذع ادخ( تسا ناما رد نآ باذع زا دراد ار ادخ حور ھک یسک
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 حور و مسج تمسق ود رھ اب ،نامیا یب ناسنا ھک ،تسا نیا تسام تبحص عوضوم ھب طوبرم
 ود دوجو نارادنامیا ردً اتجیتن .)دور یمن تشھب ھب نامیا یب( دور یم منھج ھب ،دوخ ینامسج
 و ددرگ یم زاب ادخ ھب ادخ حور ،گرم رد ھک مینیب یم ار هداتفا لالج زا و ھتفای لالج حور
 .تمسق ھس ھن ،تسا تمسق ود اھنت ،اما .دوب ھتفای بیکرت نآ زا ھک نیمز ھب وا مسج و حور
 یمن )هداتفا لالج زا( ینامسج حور زا یتبحص رگید .رادنامیا مسج و رادنامیا حور ینعی
  .دشاب
 

 ٧ نایتنرق لوا
  ،تسا دنوادخ روما نارگن ،هرکاب ای و درجم نز :ب٣۴

  ؛دشاب سدقم ،حور رد و مسج رد ھنوگچ ھکنیا نارگن   
 
 مسج و حور ود رھ ادخ .تسا رظن دروم ھک ،)لک( مینیب یم ار ناسنا تیمامت اجنیا رد هرابود
 :مینیب ھب ار نآ ١ :٧ نایتنرق مود رد میناوت یم نینچمھ .دزاس یم کاپ ار ناسنا
 

 ٧ نایتنرق مود
  ،نازیزع یا سپ  :١
  ،تسا ام ِنآ زا اھ هدعو نیا ھک لاح  
  مییادزب حور و مسج ِیکاپان رھ زا ار دوخ دییایب   
  .)٢١(میناسر لامک ھب ار سدقت ،ادخ زا سرت اب و    

 
 .تسا رظن دروم ناسنا )یکاپان رھ( لماک یکاپان ھک دنھد یم ناشن “یکاپان رھ” تاملک
 ھب عجار دوش هدیسرپ تسا نکمم لاح .دننک یم در ار ناسنا یگناگ ھسً الماک تایآ نیا

  .تفگ دیاب ھچ ٢٣ :۵ نایکینولاست لوا و ١٢ :۴ نایناربع
 

 ۴ نایناربع
  تسا رثؤم و هدنز ادخ مالک اریز :١٢

  ذفان نانچ و ،مد ود ریشمش رھ زا رت هدنُرب و  
  ،دنک یم ادج زین ار ناوختسا ِزغم و لصافم و ،حور و سفن ھک   
 .تسا لد یاھّتین و راکفا رگشجنس و    

 
 ھک یناسک .دشاب یم ریخ باوج ؟دننک یمن ناسنا یگناگ ھس زا تبحص یدعب ٔھیآ و ھیآ نیا ایآ
 حور میسقت ناکما ادخ مالک رگا” ،دنیوگ یم ھیآ نیا ھب هراشا اب دنتسھ ناسنا یگناگ ھس یعدم
 یم ھک یھابتشا اما .“میشاب ھتشاد میناوت یم ار یناکما نینچ زین ام سپ ،دھد یم ار سفن و
 ندرک زاب ھکلب ،تسین رگیدکی زا رصانع نیا ندرک ادج روظنم .تسا ھیآ زا تشادرب رد دننک
 ود زا تبحص ھک تفگ دیابً انمض .دشاب یم “لد یاھتین و راکفا رگشجنس” رطاخب مادک رھ
 راکفا ھک ھنوگنامھ .ھتسد ھس ھن ،هدش )حور و سفن( یناحور و )زغم و لصافم( ینامسج ٔھتسد
 دنھد یم ناشن ار دوخ ھک تسا مھ رد ھتخیمآ ھکلب ،تخاس ادج مھ زا ناوت یمن ار اھتین و
 ،)دشاب ھتشاد دوجو دیاب نآ ھب طوبرم رکف ،)یا ھتساوخ( دشاب راک رد یتین ھکنآ زا لبق نوچ(
 ریثات تحت ھک تسین ناسنا رد یرصنع چیھ ھک دنھد ناشن ات دنا هدش هدرب مان زین سفن و حور
 .)٢٢(دریگن رارق ادخ مالک
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 ھجوتم ،میریگ یم رظن رد رگیدکی زا سفن و حور میسقت هابتشا تشادرب نودب ار ھیآ نیا یتقو
 ٔھیآ ھک میوش یم ھجوتم .دننکب نآ زا دنناوت یم ناظعاو و نارواشم ھک میوش یم یدایز ٔهدافتسا

 ناسنا نورد ،ادخ مالک ھک دھد ناشن دھاوخ یم هدنسیون .ھتخاس مھارف ار ١٢ ٔھیآ ماجنا هار ،١٣
 :تسا هداد حرشً اقیمع ار )لد(
 

 ۴ نایناربع
  تسین ناھنپ ادخ رظن زا شنیرفآ مامت رد زیچ چیھ:١٣

  ،تسوا اب ام باسح ھک وا نامشچ ربارب رد زیچ ھمھ ھکلب  
  .تسا راکشآ و نایرع   

  
 .دنا هدرک ار دوخ یعس لاحب ات نامز نآ زا زین نایضاقتم زا یرایسب ؛درک ار دوخ یعس مدآ
 .دنرب راکب ار تسھ نآ رد ھک یتردق ھکلب ،دننادب ار ھیآ نیا ینعم تسا مزال اھنت ھن نارواشم
 نیا ھیآ روظنم ،رگید ترابع ھب .تفگ ار نیمھ ناوت یم زین ٢٣ :۵ نایکینولاست لوا دروم رد
 ادج ار اھ نآ ناوت یم ھنوگچ و ھتفای لیکشت فلتخم تمسق دنچ زا ناسنا دھد ناشن ھک تسین
 :تسا ناسنا تیمامت روظنم .درک
 

 ۵ نایکینولاست لوا
  دنک سیدقت یمامت ھب ار امش دوخ ،شمارآ یادخ :٢٣

  ،حیسم یسیع نامدنوادخ ندمآ ات امش نت و ناج و حور و  
  .دنامب ظوفحم بیعیب   

 
 عمج کی اب ار ود ایآ” ،دیسرپب تسا نکمم لاح .دنک یم عمج ؛دنک یمن میسقت ھیآ نیا رد سلوپ
 و رکف ،ناج ،لد حیسم یسیع رگا سپ دشاب روطنیا رگا .ریخ “؟دوش یم ھس نآ و ،دنک یمن
 ار راھچ دیاب ام ،)تسا هدربن مان اجنیا رد ار حور و نت دینک ھجوت و( دنک یم عمج ار توق
 ٢٣ :۵ نایکینولاست لوا هورگ ھب ار لد و رکف و توق دیاب تروص نیا رد ایآ .میروآ تسدب
   !ریخ ھتبلا ؟مینک میسقت تمسق شش ھب و هدرک ھفاضا
 ،ھس عقاوم یضعب ،ود عقاوم یضعب( درب یم مان مھ اب ار یفلتخم تارابعً الومعم ادخ مالک
 تیمامت دناوتب ات )رگید یبیکرت یعقاوم و ،اھنآ زا یبیکرت عقاوم یضعب ؛راھچ عقاوم یضعب
 نایب اب ار تیمامت .مینک یم دوخ لومعم یاھ تبحص رد ام ھک ھنوگنامھ ،دنک ناونع ار
 یاھ تمسق ھب ار تیمامت میا ھتشادن لایخ عقوم چیھ رد اما ،مینک یم زاربا شیاضعا زا یدادعت
 زا نوچ دمآ دھاوخ رد نآ فیرحت تلزنم ھب ادخ مالک زا تشادرب نیا .مینک میسقت شفلتخم
  .تسا هدش جراخ دراد ھک یفدح و روظنم
 نیا اب ار هدش لیکشت تمسق ھس زا ناسنا دننک یم رکف ھک یناسک تسردان تشادرب دیراذگب

 ھب ارچ “؟دینک یم راکچ ،هدرک لد زا ادخ مالک ھک ینوگانوگ یاھ هراشا اب” ،مھدب ناشن لاؤس
 .دنک یم نایب زین ار ناسنا تعیبط یدام ریغ بناج لد ؟هدشن هداد مزال ھجوت مھم عوضوم نیا
  ؟دنمھاب ای ،تسا ادج حور و )سفن( ناج زا لد ایآ
 رادروخرب یدایز تیمھا زا یحیسم نارواشم یارب ادخ مالک اب طابترا رد لد ثحبم تقیقح رد
 ناسنا تعیبط زا یتسرد تخانش دنناوت یمن ،دنا هدشن انشآ نآ ابً الماک ھک ینامز ات و ،تسا
 ثحبم نیا ھب عجار تبحص تمسق نیا ردً اتجیتن .)نآ یناحور ٔھبنجً اصوصخ( دنروآ تسدب
  .درک مھاوخ زاغآ ار مھم
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 مالعا سدقم باتک فالخً ادیکا ار دنراد لد زا یبرغ یاھ روشک ھک یھاگدید تسا مزال ادتبا
 زور” نآ زراب ٔھنومن و ھتفرگ ھمشچرس مور میدق گنھرف زا )تشادرب( هاگدید نیا .درک
 و تاساسحا عبنم لد ،برغ گنھرف یمومع راکفا رظن زا .دشاب یم es dayvalentin “ناقاشع
 .دناوخ یم فطاوع و ساسحا اب ربارب ار لد ،هزورما “نردم” راکفا .دور یم رامشب فطاوع
 تشادرب نیاً اتجیتن و ھتفرگ دوخب ار ینامسآ ناگتشرف و ابیز یاھلگ شقن هزورما ناھذا رد لد
 زا تشادرب” و “)یرکف( ینھذ” فلتخم تشادرب ود و هدرک خوسر اھ ھتشون و اھ ھظعوم رد
 .یساسحا ار لد تشادرب و دنریگ یم رظن رد ینالقع ار یرکف تشادرب .هدروآ دوجوب ار “لد
 دریگ یمن ھمشچرس لد زا ادخ مالک رد ساسحا .)٢٣(مینیب یمن ادخ مالک رد ار یقرف نینچ یلو
 .)٢۴(ناسنا ینورد قامعا زا ھکلب
 ٔھبنج لد عقاو رد ھک تسا نآ دنتسین ادج رگیدکی زا ادخ مالک رد راکفا و لد ھکنآ لیلد
 ؛٢٠ :٢٣ ؛١٠ و ٩ :١٧ ایمرا ؛١٣ :٣۶ ؛٢۴ :١٢ بویا( دشاب یم لماش زین ار یدنمدرخ
 ؛٢٢ :۵ اقل ؛٢٣ :١١ ؛٢٣ ات ١٩ :٧ سوقرم ؛١۵ :١٣ یتم ؛١١ :٧عشوھ ؛۵ :١١ لایقزح
 رگناشن اھ ھنومن نیا ؛٢۶ :١ بوقعی ،١٢ :۴ نایناربع ؛٧ :٩ نایتنرق مود ؛۴ :۵ لامعا
 مالک رد .)فلتخم یاھ نامز رد ؛عوضوم نیا ھب عجار تسا یرایسب ناگدنسیون یرکفمھ
 یم کش ،دنک یم تشادرب ،دشک یم ھشقن ،دنک یم رکف ،دنز یم فرح مھ لد اب ناسنا ،ادخ
  .هریغ و ،دنک یم هابتشا ،دزرو
 .دراد قرف لد اب ھک تسیچ مینیب ھب ،میسانشب رتھب ادخ مالک رظن زا ار لد ینعم ھکنآ یارب

 دروآ یم نابز ھب ناسنا ھک یشتسرپ .)ینطاب ھن یرھاظ( تسا ینوریب ناسنا ھشیمھ باوج
 قرف نیا زا یبوخ ٔھنومن ،تسین ادخ اب )اسران ،یناھنپ ( شلد ھک یئاج رد )راکشآ ،یندینش(
 یم لد ھب ادخ” یلو “درگن یم رھاظ ھب” ناسنا دیوگ یم ادخ مالک .)٢۵()٨ :١۵ یتم( دشاب یم
 اج رھ تفگ ناوت یم ،دشاب ددعتم یاھ عجرم ھب زاین ھکنآ نودب .)٧ :١۶ لیئومس لوا( “درگن
 دیوگ یم سرطپ ھک یا ھنوگب ای( ینورد ناسنا زا تبحص ،هدرب راکب ار لد ٔھملک سدقم باتک
 ناسنا ھک تسا یناکم ادخ مالک رد لد ھک تسا حضاو .تسا هدرک ))٢۶(“یبلق ینطاب تیناسنا”
 یم ناھنپ نارگید رظن زا و ،دناسریم ماجنا ادخ و شدوخ روضح رد اھنت ،ار شینورد یگدنز
 .)٢٧(دشاب
 لوا ؛٢٢ :١٠ نایناربع( دنا هدناوخ ربارب نادجو اب ار لد ناگدنسیون یضعب ھک تسا تسرد
 اب )۴۵ :١٢ اقول( ریرش مالغ ای )١ :١۴( رومزم( قمحا ھک تسا لد رد .)٢١ ـ ١٩ :٣ انحوی

 )دزیخ یم رب نآ زا ناسنا لامعا و تاملک ھک یا ھنیجنگ( تسا لد رد .دنز یم فرح شدوخ
 دناوت یم صخش .)۴۵ :۶ اقول ؛٢٣ ـ ١٩ :٧ سوقرم ؛١٨ :١۵ یتم( دوش یم رھاظ هانگ ھک
 دیاب ھک تسا لد رد ،ھجیتن رد .)٢٨ :۵ یتم( دیامن رھاظ ار نآ ھکنآ نودب ،دنکب هانگ شلد رد
 :دوش “ھتسش”
 

 ١٠ نایناربع
  یبلق صالخا اب دیئایب :٢٢

  نامیا ِلماک نانیمطا و  
  ،میوش کیدزن ادخ روضح ھب   
  هدودز ریصقت ساسحا رھ زا نامیاھ لد ھک یلاح رد    
 .تسا هدش ھتسش کاپ ِبآ اب نامیاھندب و     

 
 :دنبای یم تکرب ھک ،دنتسھ “نالدکاپ”
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 ۵ یتم
 .دید دنھاوخ ار ادخ نانآ اریز ،نالدکاپ لاح ھب اشوخ :٨

 
 :دنادرگ یم دازآ ار صخش ھک تسا ندروآ نامیا “لد رد” و ،ندرک فارتعا “نابز ھب”
 

 ١٠ نایمور
  »تسا دنوادخ یسیع« ینک فارتعا دوخ نابز ھب رگا ھک :٩
  ،دینازیخ رب ناگدرم زا ار وا ادخ ھک یشاب ھتشاد نامیا دوخ لد رد و  
 .تفای یھاوخ تاجن   

  دروآ یم نامیا صخش ھک تسا لد رد اریز :١٠
  ،دوش یم هدرمش اسراپ و  
 .دبای یم تاجن و دنک یم فارتعا ھک تسا نابز اب و   

 
 ،دشاب نا رد ھک یدنب رھ زا هاگنآ ،دبای یم قیبطت یرھاظ ناسنا اب ،ینورد ناسنا ھک ینامز
 لیصا و صلاخ ،ادخ ھب نامیا ؛دوب دھاوخن راک رد رگید یلد ود و یئور ود .ددرگ یم صالخ
  .)٢٨(تسا ھتشگ
 ای( ینعم تشادرب تیافک دش ھتفگ ھچنآ یلو ،درک ناوت یم یرتشیب تبحص لد ھب عجار
 ام ینورد صخش رگناشن لد ،تفگ ناوت یمً الک .دیامن یم ادخ مالک رظن زا ار نآ )یاوتحم
 یموھفم نیرت عیسو و نیرت لماک نیا .دوش یم میراد دوخ نورد ھک یگدنز لک لماش .تسا
 هاگدید دنبیاپ زونھ ھک یدارفا نآ .تسا هداد )یحور ٔھبنج( یونعم ناسنا زا ادخ مالک ھک تسا

 و سَفن ھب عجار ھچنآ مامت ھک دنشاب ھتشاد ھجوت تسا مزال ،دنتسھ ناسنا تعیبط یبناج ھس
 ،طاشن اھ نآ رد ھک تسا یئاج ،ناکم ود رھ .)٣٠(هدش ھتفگ زین لد ھب عجار ،هدش ھتفگ حور
 .دندرگ یم داجیا ،هریغ و ،هودنا ، مغ ،تمحز
 دوجوم کی ات هدش هدافتسا ھملک ود زا ارچ ؟دراد دوجو حور و سفن نایم یقرف ھچ ھجیتن رد
 یگدنز یئرمان بناج لد ،میا هدید لاحبات ھک یروطب ؟دراد لد اب یا ھطبار ھچ و ،دربب مان ار
 ھشیمھً ابیرقت اما .دراد سفن اب یکیدزن تھابش رظن نیا زا .میراد دوخ رد ھک تسا ینورد
 و نوریب ھچنآ و ینورد یگدنز نایم ھک تسا یتریاغم زا تبحص ،هدش هدرب راکب لد ھک یئاج
 ناسنا رگناشن تسیا ھملک ،سفن اما .)دشاب هدوب زیچان رگا یتح( دشاب یم دوجوم ،تسا راکشآ
 ؛)دنشاب یم یکی ناج و سفن(٣ :۶ ؛ ٢ :٣ رومزم رد ھک یا ھنوگب ،)مھ اب مسج و حور( لماک
  .تسا هدمآ
 یئزج حور .دنک یم ناسنا تعیبط یدام ریغ ٔھبنج زا تبحص ھشیمھ  حور ،رگید فرط زا
 ھشیمھ ادخ مالک ار حور .درادن نآ ھب زاین ،دراد ندب ھکنآ دوجو اب اما ،تسھ ناسنا تعیبط زا
 یم رد زین ار نآ و دشوپ یم مسج .تسین ندب ای مسج ھب ھتسباو ھک هدناوخ ینادواج ٔھنوگب
 انحوی( دنک یم باطخ حور ار ادخ حیسم یسیع ھک یئاج رد .تسین نآ ھب ھتسباو نوچ ،دروآ

 ٔھمزمز ای یندب تاکرح زا یعمج لماش اھنت ادخ شتسرپ ھک تسا نآ رب وا دیکات ،)٢۴ :۴
 یتسار و حور رد دیاب ار ادخ ؛)تسا یرھاظ یاھ ناشن زا شیب( تسین یرارکت تالمج
 تشوگ حبش” :درک فیرعت نینچ ار نآ ،درک حور زا تبحص حیسم یسیع یتقو .درک شتسرپ
 سفن ھک ھنوگنامھ ً،اتجیتن .درادن ندب ھک تسا یصخش ،حور .)٣٩ :٢۴ اقول( درادن ناوختسا و
 ریغ بناج حور ،دراد ندب ھب زاین اما دیامن یم مسجم ار ناسنا تعیبط یدام ریغ بناج ھشیمھ
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 ناسنا ینامسج ریغ ٔھبنج زا تبحص ،لد اما .)٣٧(درادن ندب ھب زاین ھک دھد یم ناشن ار یدام
 ،دوجو نیا اب .دراد دوجو مان ھس نیا نایم ھک تسا یقرف نیا .تسا داضت رد مسج اب ھک دنک یم
 .ناسنا نامسج ریغ بناج :دننک یم تیوھ کی ھب هراشا ھس رھ
 

 رد دیاب ھک تسا )رکف ھب طوبرم “تاملک” میوگب رتھب ای( ادخ مالک رد “رکف” ٔھملک ھب لاح
 :دنوش یم هدید مالک رد لکش ود ھب )تاملک ای( ھملک نیا .میریگب رظن
 

 ینالقع ٔھبنج رب زکرمت ،تاملک هورگ نیا .دنشاب یم phren نِرف هورگ ءزج ھک یتاملک .١
 رکف” ینعم Phroneo وئنورف .دنک یم )هریغ ،تمکح ،هویش ،لالدتسا ،راکفا ،مھف( ناسنا
 ریغ” ینعم و تسا نآ فالخ Aphroneo وئنورفا .دراد ار “نتشاد رظن رد ،ندرک
 ھب رجنم ھک دھد یم ار مھف ینعم Phronimos سومینورف .دراد ار “لوقعم ان ،یقطنم
 سنرف و ،“عضوم ،لیامت ای رکف” ینعی Phronema امنورف .ددرگ یم “ھظحالم و طایتحا”

Phrenes نرف .دراد ار “ینورد ٔھیحور” ینعم phren ١۴ نایتنرق لوا رد لاثم ناونعب ار: 
 .دراد ار “کاردا ،رکف ،زغم” ینعم و ،هدش فرصم عمج تروصب ھک مینیب یم ٢٠

 
 زکرمت phren نِرف هورگ دننام زین ھملک نیا .دنشاب یم nous سون هورگ ءزج ھک یئاھ مان .٢

 و دراد یرتشیب تعسو ھکنآ قرف اب اما ،دراد ناسنا تعیبط یدنمدرخ و ینالقع بناوج رب
 سون .دراد ار زین میمصت و تواضق ،ساسحا ،مھف ،کاردا ،تشادرب ،ھیحور لماش
 هورگ نیا رد یرگید ٔھملک Dianoia ایوناید .دوش یم یناعم نیا مامت لماش ھک تسا یترابع
 شیپ ھچنآ باتزاب رب تسیا ھشیدنا و رکف ،روظنم .دراد ار “ندومن سحفت” ینعم ھک ،تسا
 ای دصق روظنمب رکف” ینعم ھک مینیب یم ١ :۴ سرطپ لوا رد ار Ennoia ایونا .دور یم
  .دراد ار “تین

 رکف عقاوم یضعب .هدش هدرب راکب زین حور و ،سفن ،لد نوچ یتاغل هارمھ ،ادخ مالک رد رکف
 دوخ رد رکف .)٨ ات ۶ نایمور( هدش هداد ناشن )ینوریب( یرھاظ ناسنا فالخ ،لد دننام
 دھد یم ناشن ار ناسنا )ینورد( ینالقع یگدنز و ،درادن ))٣١(زغم دننام( یتیدوجوم
 .)هریغ و ،ساسحا ،نتسناد ،ندرکرکف(
 
 
 
 
 )لوا شخب( متشھ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 هدیدان لاحبات ھک تسا یعوضوم نیا .ما ھتشون یحیسم ٔهرواشم نابز ھب عجار یباتک نم )١(

  )تسا هدشن ھمجرت لاحبات باتک نیا( .هدش ھتفرگ
 .ما هدرک “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک رد یرتشیب تبحص عوضوم نیا ھب عجار )٢(
 .٢۵ :١١ یتم ؛ ١٠٠ و ٩٩ :١١٩ رومزم :درب دای زا ار تایآ نیا ناوت یمن )٣(
 رگا .دنک یمن )ھیحور( یوخ و قلخ ای تلاح زا یتبحص چیھ ادخ مالک ھک تسا بلاج )۴(

 زا تبحص ادخ مالکً انیقی ،دنا هدرک تبحص نآ زا یرایسب ھک یا ھنوگب ،تشاد یتیمھا
 .تسا هدنام یاجب میدق نانوی بتاکم زا ،تسا تسد رد ھچنآً الومعم .دوب هدرک نآ
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 یم دیدپ یجیردت لماکت ندوب مامتان زا ناسنا زیمآ تنوشخ تعیبط دنیوگ یم ،لاثم ناونعب )۵(
 .هدیاف ھن و دراد یقمع ھن ھک ناسنا لماکت صوصخ رد رنیکسا تایضرفً اصوصخ .دیآ

 یناور ضارما تروص زا ار یئارگ سنجمھ اکیرمآ ناسانشناور نمجنا ،شیپ لاس دنچ )۶(
 .درک فذح نامرد لباق

 ٨ ٔھحفص ،٣۵ لصف ،یحیسم نارواشم یامنھار ھب )قلج( ءانمتسا عوضوم ھب عجار )٧(
 .دیئامن وعجر

 ٧ :٢ ھفشاکم  )٨(
  .دیئامن عوجر ١٨ ات ١٠ تاحفص ،“میھدب ناشرییغت ھچ ھب” نم باتک ھب  )٩(
 ?Change Them? - Into What )هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحبات باتک نیا(   
“یحیسم رواشم یگتسیاش” باتک ھب تیاضر و یدونشوخ عوضوم ھب عجار )١٠(

 Comptant to Counsel، یدونشوخ و تیاضر .دیئامن عوجر ٧٧ ات ٧٣ تاحفص 
 ددرگ یم ھتفای زاب ناسنا رد ادخ تھابش ،نآ ٔھطساو ھب ھک تسا یراک نایرج ،رادنامیا
 .)دنک یم یداع ار رظن دروم صخش و(

 و مان ناھج فلتخم یاھ نابز رد دنچ رھ و ،تفای راشتنا یناربع نابز ھب “مدآ” مان ادتبا )١١(
 .تفرگ هدیدان دیابن ار مدآ ندوب ینامسج ،ھتفای یرگید یاھ ناشن

 نامیاھ تبحص ٔھلابند رد و ؛دنک یم یرتھب تیلاعف ندب رد اھنت ھک تسین نیا روظنم ھتبلا )١٢(
 .تخادرپ میھاوخ زین یناحور بناوج ھب

 باتک ھب ھلئسم نیا ھب عجار( دنوش یم یباوخ مک ھب رجنم ھک ھنابش ینالوط یاھ اعد )١٣(
 .)دیئامن عوجر ۴ ٔھحفص ،مراھچ و یس لصف ،یحیسم ناوراشم یامنھار

 .درک مھاوخ یرتشیب تبحصً ادعب عوضوم نیا ھب عجار )١۴(
 “امش تالکشم و حیسم” باتک ھب دنراد مھ ھب دیما و تیلوئسم ھک یگتسباو دروم رد )١۵(

 )تسا هدش ھمجرت یسراف نابز ھب باتک نیا( .دیئامن عوجر
 یناربع نابز ھب سفن ٔھملک .دبای یم لاقتنا ھک تسا حور نامھ ادخ َسَفن ھک ینعم نآ ھب )١۶(

)neshemah( زا .هدش هدرب راکب ،حور و سفن دروم ود رھ رد و ،تسا امِِشن )ruach( 
 باتک رد “لتیک” .)١۶ :٢٠ ھینثت ؛ ٢٧ :٢٠ لاثما( هدش هدافتسا ناونع نیمھ ھب زین چار
 ینیتسلف ،ھتشون )Kittel Theological Dictionary of the NT( دوخ یناحور ٔھمان تغل
  .دندرمش یم ،میمان یم تّاذ هزورما ام ھچنآ ناونعب ار neshemah ٔھملک دوھی یاھ

 .دشاب یم neshemah اب فدارتم ٔهژاو ھک تسا ruach ھیآ نیا رد هدش هدافتسا ٔھملک )١٧(
 .تسا هدش هدافتسا ruach زا دروم ود رھ رد )١٨(
 کی رھ ھک تسا یتشگزاب تمس ٔھناشن نیا نوچ ،دینکب حور ءاشنم نایم قرف ھب ھجوت )١٩(

 .دنراد
 حور ،دیوگ یم ھک دراد دوجو ناسنا یگناگ ھس تشادرب زا یرگید کانرطخ ٔھیضرف )٢٠(

 دنیوگ یم .دروآ تسدب سدقلا حور زاً امیقتسم ار “یناحور” تشادرب دناوت یم ناسنا
 دناوت یم ناسنا دنیوگ یم زین لیلد نیا ھب .دشاب یم کاردا و مھف ،راکفا زا ادج نیا
 ام یارب لاحب ات ادخ ھچنآ یئوگ .دروآ تسدب ادخ زا ار میقتسم و صوصخم ٔھفشاکم
 زا ات هداد ام ھب ھطبار نیا رد یدایز یاھ رادشھ ادخ مالک .دشاب یمن لماک ھتخاس مھارف

 ،٢ :۴ ھینثت ،١٩ :٢٢ ھفشاکم ،۶ :٣٠ لاثما ؛میشاب رذحرب کان رطخ یاھ شیارگ نینچ
 .٣ :١ سرطپ مود

 .)ینامسج حور( دراد دوجو نامیا یب ناسنا رد کاپان حور ھک مینیب یم اجنیا رد )٢١(
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ً ادعب ھک یروطب( داد زیمت رگیدکی زا ناوت یم ھک دنشاب یم یرصانع ،سفن و حور )٢٢(
 .دنتسین مھ زا ادج یلو ،)دید میھاوخ

 ھب ار نآ و دنک یم شوشغم ار ناگدنونش راکفا نوچ ،درک یرود دیاب اھ تشادرب نیا زا )٢٣(
  .دیامن یم سدقم باتک دراو طلغ ٔھنوگ

 ؛١۵ :٧ ؛١٢ :۶ نایتنرق مود ؛٧٨ :١ اقول( دشاب یم splagchnon نآ ینانوی ٔھملک )٢۴(
 .)١٧ :٣ انحوی لوا ؛٢٠ ،١٢ ،٧ نوملیف ؛١٢ :٣ نایسلوک ؛٨ :١ نایپیلیف

 ھکلب ،دشاب یمن ساسحا اب هارمھً اموزل دزیخ یم رب لد زا ھک یلمع ھک یتروص رد )٢۵(
 ندوب فساتمً اتقیقح ینعی ندش “شیرلد” .)۵۴ :٧ ؛٣٧ :٢ لامعا( تسا ایر یب و یعقاو
 .ندش رگ ھبوت و

 .١۶ :۴ نایتنرق مود و ۴ :٣ سرطپ لوا )٢۶(
 .دراد دوخ نورد رب ناسنا ھک یگدنز ای ،ینورد یگدنز )٢٧(
 شلد اب شنابز ھشیمھ ھک تسا یسک اھنت نوچ ،دشاب یم لماک ناسنا اھنت حیسم یسیع )٢٨(

 یم ،دنک فشک ار تسا دوجوم ناسنا رد ھک یداظت تساوخ یم دیورف رگا .تسا یکی
 .دیامن عورش اجنیا زا تسناوت

 :٢٢ خیراوت لوا ؛۴٨ :٨ ناھاشداپ لوا ؛١۶ :١٠ نارواد ؛٣٧ :٢٢ یتم ؛٢٣ :١١ھینثت )٢٩(
 :١٠۶ ؛٢ :٣٢ رومزم ؛١٣ :١۵ بویا ؛٢ انحوی موس ؛٣٢ :۴ لامعا ؛٢ :١٩ لاثما ؛١٩
 ؛٢٣ :۴ نایسسفا ؛٢٠ :٢ نایتنرق لوا ؛١٢ :٨ ؛٣٨ :١۴ سوقرم ؛٢١ :٣ ھعماج ؛٣٣

 .٣۶ :٣٨ بویا ؛٢ :١٣ ؛۶ :۶۴ رومزم ؛۴ :٣ سرطپ لوا ؛١٣ ،١٢ :۴ نایناربع
 ھطبار ھب ھتسب ھک تسا دوجوم کی .دشاب یمن دایز اما ،تسا یقیقح ود نیا نایم قرف )٣٠( 

 .ددرگ یم تشادرب لکش ود ھب ،دراد ندب اب ھک یا
 ندب زا یتمسق دیاب ار زغم .هدشن هدرب راکب ادخ مالک دیدج و میدق دھع رد زغم ٔھملک )٣١(

 راک نینچمھ و دوش ھتفایزابً ادعب ات دنک یم یدنب ھتسد و هریخذ ار تاعالطا ھک تخانش
 ،)تسین مسج روظنم ھک یئاج رد( لد دننام .دیامن یم میظنت ار ندب رگید یاھ تمسق
 رد تفگ ناوت یم تقیقح رد .دھد یم حرش ار )ینامسج ھن( ناسنا یلمع ٔھبنج زین رکف
 .دشاب یم لد =رکف ،تایآ زا یرایسب

 متشھ لصف
 یناسنا لوصا

 )لوا شخب( ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم
  
 .دشاب اھ عوضوم نیرتمھم زا نارواشم یارب دیاش منک یم نآ زا تبحص لصف نیا رد ھچنآ
 .تسا ادخ ٔھعلاطم زا رتمھم یناسنا تاعلاطم منک یم رکف ھکنآ رطاخب ھن ،میوگ یم ار نیا

 نآ تیمھا ھک تسارگ ناسنا یردقب مینک یم یگدنز نآ رد ھک ینامز ،تسا نآ لیلد ،ریخ
 .دشاب یم راکشآ
 یب ناگدنسیون نایم رد اھنت ھن( هدش وا لئاسم لح و ناسنا تعیبط ھب ھتشذگ نرق رد ھک یھجوت
 ھنافساتم و .هدوب یرگید عوضوم رھ زا شیب ،)یحیسم ناگدنسیون نایم نینچمھ ھکلب ،نامیا
  .)١(هدش ھتخاس زین هدننک هارمگ تاحالطصا و هدش یدایز تاھابتشا ،زکرمت نیا رطاخب
 دایز یردقب تالاؤس تعسو و ،دنشاب یم تیمھا زئاح یردقب منک یم اھنآ ھب هراشا ھک یلئاسم
 بناوج ھب و منک یگدیسر )یحطس ٔھنوگب مھ نآ( تالاؤس نیا لقا دح ھب مناوت یم اھنت ھک ،تسا
 رھ ھب عجار اھنت یئاھ باتک .میامن هراشا دنراد هرواشم صوصخ رد تالاکشا نیا ھک یروانھپ



  20 
 

 ھتشون تسا مزال )منکب اھ نآ ھب هراشا مناوت یم اھنت ار یضعب( مرب یم مان ھک یلئاسم زا کی
 رد منکب مناوت یمن تارج ھک یلئاسم ھب عجار یرگید رامش یب یاھ باتک ،نیا رب هوالع .دوش
 ،هدنیآ Nouthetic کیتتون نارواشم مراودیماً اتجیتن .دوش ھتشون تسا مزال مربب مان باتک نیا
 یم رترثؤم کمک ٔھمزال ھچنآ ،مالک رد مزال تاعلاطم ماجنا زا سپ و دنروآ تسدب ار ایور نیا
 یراک نینچ مراودیما ،منک یم راکشآ اجنیا رد فیحن ٔھنوگب نم ھک یدوبمک .دنھد ھئارا ار دشاب
 .دزاس مھارف ار تسا نآ ھب زاین ھچنآ یارب یبوخ یامنھار دیاش و دزیگنارب ار
 :دراد دوجو دنا هدرک یسانش ناسنا رب ھیکت نارواشم ھکنآ یارب هدمع لیلد ود
 

 نارواشم ٔھمھ و( منک یم تبحص نآ ھب عجار ھک ،یتفص ناسنا یاھ شیارگ .١
 یئارگناسنا .هدراذگ ناسنا رب اھنت ار دیکات ،)دنا هدوبن نوصم نآ زا زین یحیسم
 رترب ار ناسنا نوچ ،)دروآ یم رطاخ ھب ار هراُمگ و مودس( تسا یکانرطخ ٔھلئسم
  .ددرگ یم زیچ ھمھ رایعم ناسنا .درامش یم ادخ زا

 ھب ھک تسا یکمک هرواشم عوضوم .تسا ناسنا تھج رد دراد هرواشم ھک یبناج .٢
 هدشن دازآ هانگ دنب زا ھک یناسک اما .دیامن داجیا وا رد یرییغت ات دوش یم یضاقتم
 هانگ .دننیبب یراگتسر و ،طوقس ،شنیرفآ روحم رد ار یناسنا لئاسم دنناوت یمن ،دنا
 و ،دنزاس یم انب دوخ تواضق رب ار نازیم .تسا ناشدوخ ناشروحم ھشیمھ ناراک
 حیحص ٔھنوگب ،تسا رییغت لاح رد زور رھ ھک یطیحم رد ھنازور دیاب ار راک نیا
 نایحیسم ھک یشیارگ و .دشاب یم زین ھجّوم ھک تسین نآ رب لیلد اما !دنناسر ماجنا
 نیا .)٣(درک راکنا ناوت یمن زین ار دنا ھتشاد یناسنا مولع و یئارگناسنا ھب زین
 رد مدق و هدش یحیسم ناگدنسیون و دیتاسا تفلاخم اب ھجاوم یگزات ،راب تقر عضو
 ادخ مالک و ھتفرگن تروص یلکب یطاقتلا دیاقع ریھطت اما ،هدش ھتشادرب حیحص هار
 .دراد رارق یناسنا ضیارف تالمح ربارب رد زونھ

 
 ھتشادرب نایم زا یلکب نآ ھشیر و هدش راکشآً الماک ھلئسم نیا ات درک ناوت یم راک ھچ لاح
  .)ادخ نادنزرف نایم رد لقا دح( دوش
 بجعت ،هدرک ھلئسم عفر یارب ادخ ھک یراک و دراد ایند ھب ناسنا ھک یمیخو شیارگ دوجو اب
 مولع رد ھکلب ،هرواشم تمدخ رد اھنت ھن و .دنا هدش یشیارگ نینچ بلج زین نایحیسم ھک تسا
 دمآرد .دراذگ یم ناشرایتخا رد “تلود” ھک دشاب یم یراک زاوج و کردم لماش ھک یناسنا

 یم مدرم رایتخا رد و دنسیون یم یئاھ ھلاسر و اھ باتک .دوش یم نیمات هار نیا زا ناشیگدنز
 راک نیا رد یلاکشا ایند رظن رد ھتبلا .دنھد قنور ار ناشدمآرد هدرک غیلبت ار دوخ ات دنراذگ
 رظن زا اما .دنروآ یم رد زین ار دوخ دمآرد و دننک یم کمک مدرم ھب دنیوگ یم نوچ ،تسین
 یلمع اما ،دشاب هدوب یملع و یوق ناشتایضرف و لوصا تسا نکمم .تسھ لاکشا نایحیسم ام
  .رتدب ھن ،دش یم رتھب عضو درک یم لمع رگا و ،تسین
 دوبن یسک یلو .دندرک زاغآ ار ھعلاطم و قیقحت ھک دندوب تسرپ ناسنا و ارگ ناسنا نارواشم

 ھتبلا .دشاب هدرک رشتنم نآ ھب عجار یباتک و ھعلاطم ھکنآ ھب دسر ھچ ،دنک ادخ زا تبحص
 زین حیسم نیفلاخم ٔھلمح یارب یبوخ عوضوم نیا و تسین مک نایحیسم نایم تشادرب فالتخا

 باختنا دوخ یارب ار یریسم ،ھتفای راشتنا میظع عبنم نیا نایم رد میھاوخب رگا لاح .تسا هدش
  ؟مینک عورش اجک زا ،مینک
 دشاب یم شطوقس ھب طوبرم ھچنآ .مینک زاغآ شطوقس زا لبق )مدآ( ناسنا یادتبا زا مدقتعم نم
 .نآ زا سپ زین ار تاجن و مینک یم ھعلاطم نآ زا سپ ار
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 نیا رب نم داقتعا ،ادخ یبتکم و یریسفت تاعلاطم زا سپ ھک منک مالعا مناد یم مزال ادتبا اما
 .تسا ون یتقلخ دوخ ھکلب ،تسین )رگید دوجوم زا( ھتفای لماکت یدوجوم ناسنا ھک تسا
 اوح .دروآ نوریب مدآ زا باوخ رد ادخ ار اوح و ،دوب یعقاو یناسنا “مدآ” ھک مدقتعم نینچمھ
 ثحب دروم اج نیا رد ار عیاقو نیا ھب طوبرم یقالخا و یریسفت بناوج .دوب ون یتقلخ زین
 John Murray و E. J. Young نوچ یناگدنسیون و تسین نآ ھب یزاین نوچ ،داد مھاوخن رارق
 ،منک “مدآ” تعیبط زکرمتم ار مھجوت مھد یم حیجرت .دنا ھتشون یبوخ یاھ باتک نآ ھب عجار
  .دوب هدش قلخ لماک و بیع یب یدوجوم تروص ھب ھک
 

   مدآ تعیبط
 
 اما تشاد حیسم یسیع ینعی مود مدآ اب ھک یتھابش و ،مینک یم رکف مدآ هانگ یب تعیبط ھب یتقو
 و ،تاھابش .میزومآ یب نآ زا یدایز رادقم میناوت یم ھک مینیب یم ،دنام هانگ یب ناکامک
 و ،دنناسر یم یسانش ناسنا ٔھنیمز رد ار یشزرا اب تاعالطا دوب ود نیا نایم ھک یتافالتخا
 .دنراذگ یم تسد رد ،هدش رداص ادخ یاھ نامرف رد ھک یا ھنوگب ناسنا تسیز یارب یدعاوق
 یم داجیا حیسم یسیع ،دننک یمن داجیا ناسانش ھعماج یاھ یجنس ھمھ ار ناسنا تسیز دعاوق
  .دنک
 تسردان تشادرب رظن زا یلکشم ات ،منک فیرعت ار ما هدرک هدافتسا ھک یتارابع تسا مزال لاح
 نیا رد تعیبط ھب عجار ؟ھچ ینعی هانگ و ،ھچ ینعی تعیبط درک صخشم دیاب .ددرگن داجیا
 .هدنیآ یاھ لصف رد هانگ ھب عجار و درک مھاوخ تبحص تمسق
 تعیبط زا نم روظنم .دنشاب یم رگید یاھ ناسنا و ،مدآ ،حیسم یسیع ؛تعیبط زا نم روظنم
 ادخ و ناسنا نایم قرف” ،“؟تسا ھنوگچ ناسنا” ریظن یتالاؤس سپس و .تسا نیا ،هدش هدیرفآ

ً الوصا و “؟تسیچ تادوجوم ریاس اب وا قرف” ،“؟تسیچ ایند و ناسنا نایم قرف” “؟تسیچ
 ناسنا دنھد ناشن دنناوت یم زین تالاؤس نیا باوج .دنیآ یم شیپ “؟ھتفای بیکرت ھچ زا ناسنا”
  .تسیچ
 
 
 
 ١ نایمور

  دندرک ھضواعم غورد اب ار ادخ تقیقح نانآ :٢۵
  ،دندومن تمدخ و شتسرپ قلاخ یاج ھب ار قولخم و 
 ،نیمآ .داب ساپس ار وا دبا ات ھک یقلاخ  

  .تشاذگاو دوخ لاح ھب روآ مرش یتاوھش رد ار ناشیا زین ادخ سپ :٢۶
 .دندرک ھضواعم یعیبط ریغ طباور اب ار یعیبط طباور ،ناشنانز یتح 
 
 ٢ نایسسفا

  ،میتسیز یم ناشیا نایم رد ینامز یگلمج زین ام :٣
  میدرک یم یوریپ دوخ سفن یاوھ زا و 
  ؛میدروآ یم اج ھب ار نآ راکفا و اھ ھتساوخ و  
  دوخ تعیبط ھب انب ،نارگید نوچمھ زین ام   
 .میدوب دولا هانگ تیصخش ھب موکحم    
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 نآ زا ناسنا ھچنآ ٔھناشن و ،هدش ھتفرگ phusis ینانوی ٔھملک زا هدش هدافتسا “تعیبط” ٔھملک
ً اتجیتن .تسوا کیتنژ بناوج و هدش هدرب ثرا ھب ھچنآ روظنم ؛دنک یم نایب ار هدش ھتخاس
 نآ روظنم .)دنک یم ھچ نآ اب ھکنآ یاوس( دشاب یم ھتفای بیکرت نآ زا ناسنا ھچنآ ،“تعیبط”
 ،تعیبط ٔھملک زا هدافتسا نیا .“تسا شوخً اتعیبط صخش نآ” ،دیوگ یم یترابع ھب ھک تسین
 نآ زا )یئاھ نامز ای( ینامز ھک تسا یتلاح ای جازم ھب طوبرم و دشاب یمن مالک اب قباطم
 مدآ ھکنآ ھب میزادرپب تسا مزال لاح .)۴(درادن مالک رد یصاخ ٔھبنج .ددرگ یم هدھاشم صخش
 .دوب هدش ھتخاس ھچ زا و دوب ھنوگچ
 یراک ماجنا هانگ ،رگید ترابع ھب .تسا ادخ مالک فالخ ای یرباربان مروظنم ،هانگ دروم رد
 اب لاح .ھتساوخ شمالک ھک تسا یراک ندادن ماجنا ای و ،هدرک عنم شمالک رد ادخ ھک تسا

 .میھد ھمادا رت قیمع ٔھعلاطم ھب میناوت یم هژاو ود نیا تخانش
 
 شطوقس زا لبق مدآ
 
 .دراد دوجو یدایز تاعالطا شیادیپ باتک لیاوا رد ؟دوب ھنوگچ شطوقس زا لبق )اوح و( مدآ
 .درادن دوجو نآ تقیقح فشک یارب یرگید یارجم نوچ مروآ یم یور ادخ مالک ھب عیرس نم
 اھنت ؛تسا هدادن )طوقس زا لبق( ناسنا نیشیپ عضو ھب تیمھا یرگید هار چیھ ھک تسا  بیجع
 اب قباطم ھک ار یتسردان شزومآً ارثکا ،ھنافساقتم و( دننک یم رکف نآ ھب ھک دنتسھ نایحیسم
  .)۵()دنا هدروآ تسدب تسین مالک
 اجک ھب ،درادن تقلخ زاغآ رد شیگدنز ھب ھّجوت ھک ناسنا یگدنز یارب یھار ،دینکب ار شرکف

 زا لبق( ناسنا نیشیپ عضو ھب یتیمھا ،ھتفای راشتنا یاھ هار رثکا تقیقح رد .دروآ دھاوخ رس
 ،نومیم دننامً البق ناسنا دنیوگ یم و دنریگ یم شیپ ار “لماکت” هار ای .دنھد یمن )طوقس
 شیب و مک ناسنا ھکنآ ای ،)هدرک اشفا مالک ھک یئادخ تعیبط یاجب( تشاد یناسنا ریغ یتعیبط
 ریسم رد یرگید تاھابتشا ھب لیدبت زین تایضرف نیا ود رھ .دوب دھاوخ و هدوب ھنوگ نیمھ
  .دندرگ یم ،دنراد هرواشم ھک یفادحا و ،اھنآ لح هار ،ناسنا ٔهزورما لئاسم
 شتقلخ نامز رد ،ناسنا تعیبط ھب عجار ادخ مالک ھک یقیاقح ھب ھجوت ادتبا تسا مزالً اجیتن
 باوج .مینک یسررب ار دنراد قیاقح نیا نتسناد ھک یتیمھا لیلد دیراذگبً البق اما .میئامنب ،ھتفگ
 عالطا ،هدوب ھنوگچ هانگ زا لبق ناسنا تعیبط مینادب یتقو .تسھ لاؤس نیا یارب یفلتخم یاھ
 و هدیقع .دروآ میھاوخ تسدب )یعیبط ناسنا( ار ھتشاد روظنم ناسنا یارب ادخ ھک یتایح زا
 ایند رد ار وا ادخ ؛دریگ یم ھمشچرس وا تعیبط زا ،دراد دوخ یاھ راک زا ناسنا ھک یموھفم
 باتک رھ .تسا هدرک دوخ طباور ظفح و ،صاخ تاروما ماجنا ،یرکف تیھام ،تاناکما اب
 دناوت یمنً اتیاھن ،دراد لکشم ناسنا ّیداع عضو عوضوم اب ھک یا هرواشم و یسانشناور
 زا ناکامک نآ یاھ هدنسیون ،دوجو نیا اب .“ّیداع ریغ” ای تسا “ّیداع”یراتفر و هدیقع دیوگب
 تشادرب نینچً الومعم .ّیداع ریغ ای دنرامش یم ّیداع ار یراتفر و دننک یم هدافتسا هژاو نیا
 نامز رد ،یفاک دارفا رگا ً،اتجیتن .دنیآ یم تسدب اھ یریگ راما و یرادرب ھنومن ساسا رب اھ
 رگا .)۶(دوش هدرمش یداع دیاب یئارگ سنجمھ ،دنشاب زاب سنجمھ ،یصاخ ناکم و صاخ
 ریغً انیقی ،ار دندوبن ارگ سنجمھ ھک یدارفا ،دنتشاد دوجو زین مودس رھش رد یناسانش ھعماج
 یم )قلج ،یئاضرا دوخ( ءانمتسا یرایسب ھکنیا ھب رظن .دنتشاد یم مالعا )یعیبط ریغ( ّیداع
  .)٧(تسا هدش لصاو هزورما ام رب مودس نارود تیعضو نامھ ،دننک
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 ھک رھ .تسا یداع یلمع نینچ ھک دوش یم ھتفگ ام ھب )هریغ و یحیسم ھچ( اھباتک کیاکی رد
 داجیا نونج ءانمتسا دندرک یم رکف ھک دوب دھاوخ یصاخشا اب ربارب زین دیوگب ار نآ فالخ
 ار Kinsey یزنیک( دنا هدش نانسانش ھعماج رظن شوختسد ھک یحیسم ناگدنسیون یتح .دنک یم
 قلج رگا اما .دنوش یم “نیصصختم”یور لابند یگداس اب )ادخ مالک ھن ،دنا هداد رارق رایعم
 رس رگا !دنداد یم ماجنا ار نآ ،حیسم یسیع و ،شطوقس زا لبق زین مدآ سپ ،تسا یداع یلمع
  !دندرمش یم لوبق لباق و یداع زین ار نتفگ غورد ،دوب یربتعم یرامش
 دنرامش یم یداع ناسانش ھعماج ھچنآ ،تسا ادخ مالک رب راوتسا اھنت ناشنامیا ھک ینایحیسم
 یم ،تسا راوتسا ادخ مالک یاھ ضرف شیپ رب ھک یعقاو یسانش ھعماج .دننک یمن لوبق ار
 نآ زا شیب اما ،)٨(دیامن فیرعت ،یصاخ نامز ھحرب رد ار یا ھعماج موسر و بادآ دناوت
  .دنرادن یفرصم
 یداع تیفیک .دزاس یمن یداع ار اھنآ ،تیفیک نیا ،)٢٣ :٣ نایمور( دنراک هانگ ھمھ نوچ
 ار دوب حیسم یسیع یگدنز رد ھک یتیفیک نآ نایحیسم ؛یراکھانگ ھن ،تسا یئاسراپ ناسنا

 یم ھک یسک اما ،دننک یم هابتشا یگدنز رد ھمھ میئوگ یم ھک تسا تسرد .دنرامش یم یداع
 لوا لصف رد( درامشب “یداع” ار نآ دناوت یمن دورب نایم زا هابتشا ات دنک کمک دھاوخ
 ھچنآ اما ،دراد تیمومع یگدنز رد هابتشا ؛)تسا هانگ رطاخب هابتشا ھک میناوخ یم نایمور
 تیسودق و یئاسراپ” ،دیوگ یم ادخ مالک .دوش ھتخانش زین یداعً اموزل دیابن دراد تیمومع
 شمالک قیرط زا ار تعیبط ادخ .دزاس یم )یعیبط( یداع ار ناسنا یگدنز ھک تسا “یقیقح
 ادخ ار یداع یگدنز قیرط .دادن )ناسانش ھعماج یتح و( ناسنا ھب ار یقح نینچ و ،درک داجیا
  .دومن راکشآ ار نآ  حیسم یسیع صخش رد سپس و درک غالبا ناسنا ھب ،نامرف هد اب ادتبا
 نیا و .میھد شوگ وا ھب و میرگنب حیسم یسیع ھب دیاب ،تسیچ یداع تبحم مینادب میھاوخب رگا

 ار دھد ماجنا دوب مزال مدآ ھچ رھ .دشاب یم ناسنا رد ھک تسا یا ھیحور و راتفر رھ لماش
 یمن ،شیاھ شور و ،فادھا ،اھ ضرف شیپ ھمھ اب ،یسانش ھعماج .داد ماجنا حیسم یسیع
 یاجب ار )تیاھن یب( لامک زا رتمک یزیچ ادخ ،ریخ .دسانشب ار ناسنا ادخ مالک دح ھب دناوت
 .دراذگ یمن

 ھب ؟میشاب ھتشاد عالطا ناسنا یداع یگدنز ھب عجار تسا مزال ارچ ھک دیآ یم شیپ لاؤس لاح
 ھب دناوتب ات دشاب ھتشاد ار ھتفای بیکرت و صخشم فادحا دیاب یحیسم رواشم ھک رطاخ نیا

 رد سانشاور دصناپ ھب ھک ینارنخُس رد یا ھنوگ ھب ار عوضوم نیا .دور شیپ اھنآ بناج
 ھب یلو ،میھدب ناشرییغت” نم تبحص ناونع .مدناسر ماجنا ،مداد ھئارا )شیرطا( نیو هاگشناد
 .منک یم ھفاضا اجنیا ار نآ زا یتمسق و ،دوب “؟ھچ
 

 ھضرع اکیرمآ رد لاحبات ھچنآ اب و ،تسا هزاتً الماک یشور یحیسم ٔهرواشم
 کمک دنھاوخ یم ھک یدارفا راک ٔھنیمز رد قفاوت ارچ .دراد یگرزب قرف هدش
 ھک دنا ھتفرگ ھجیتن یرایسب ؟درادن دوجو ،دوش ضوع مدرم یگدنز دننک
 نکمم .تسا ھتشادن دوجو )وگلا( راک ماجنا یارب یرایعم ھک تسنآ لاکشا
 دوخ تسا یلمع ھچنآ دیئوگب ای ،دزاس یم انب ار رایعم ھعماج دیئوگب تسا
ً ارھاظ ھچنآ یتقو اما .دزاس یم مھارف ار رایعم یضاقتم دوخ ای ،تسا رایعم
 ھک دینیب یم ،دیسرب بلطم ٔھشیر ھبً اتیاھن و دیراذگب رانک ار هدوب راتتسا

 .دنک یم دادیب ینھذ کرد لکشم .دنک یم ذاختا ار رایعم ھک تسا سانشاور
 یداینب .ددرگ یم مزال یضاقتم صخش و رواشم صخش زا جراخ یا ھطباض

 .... ددرگ یم مزال ناسنا تاناکما و راکفا زا رتمکحم بتارم ھب
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 ،تفگ دیاب ھصالخ رد .تسھ هدعاق و رایعم نتشاد ھب یجایتحا ھچ مینیبب لاح
 ای( قح یصخش ھچ .تسا ناسنا یگدنز نداد رییغت ھب طوبرم راک نوچ
 یارب ھچنآ .تسا نیا امش لاکشا” ،دیوگب یرگید درف ھب دراد ار نآ )ناکما

 ؟“منادیم ار نآ ھب ندیسر ھقیرط نم و ،تسا نآ زین دشاب یم تسرد امش
 شزرا ٔهدودحم زا جراخ ار دوخ دنناوت یم دننک یم رکف ھک دنتسھ یدارفا
 ھتشاد هاگن یقالخا لئاسم زا رود ار دوخ دننک یم رکف .دنرامشب یناسنا یاھ
 بناوج زا رود ار دوخ دناوت یمن سک چیھ ھک تسا نیا تقیقح یلو .دنا
 ذوفن زا نوصم ار دوخ ،دیھاوخب ھک ردق رھ .درامشب یگدنز )یونعم( یقالخا
 .تسا اھنآ یگدنز و مدرم اب شراک نوچ ،درک دھاوخن اھ قالخا و اھ شزرا
 ،اھ شزرا ھک ینعم نآ ھب ،دینک داجیا یسک رد ار یقرف دینک یم یعس یتقو
 دیتسھ رظاح ایآ ،دینک ضوع دیھاوخ یم ار وا طباور و ،ھیحور ،راتفر ،دیاقع
 دیاب ھک ار هریغ و ،ھیحور ،راتفر ،هدیقع ھچنآ منک یم رکف نم” ،دیئوگب وا ھب
 .“دیشاب ھنوگنیا دیاب امش” دیئوگب وا ھب ای “مناد یم امش زا رتھب ار دشاب ھتشاد
 ربکتم ای نادان یصخش ھکنآ رگم ؟دز دیھاوخ ار یفرح نینچ دینک یم رکف
 .درک دیھاوخ لمأتً انیقی نآ نتفگ زا لبق ،دیشاب
 
 رایعم چیھ ؟تسین روطنیا .هدوب ھلئسم زاغآرس زا عضو نیا ،دوجو نیا اب

 .... دیامن داجیا ار یتیاضر و قفاوت ات تسین و هدوبن راک رد یتباث و عماج
 
 روھشم تاراشتنا رد تاقوا یضعب ھتبلا .درادن دوجو ناسنا یارب یتباث رایعم
 مامت اما .“.... ھتفگ یواکناور” ای “.... دنیوگ یم ناسانشناور” میناوخ یم
 نیا ،دنراد تسھ هدرپ تشپ ھک یئاھ یناشیرپ و شاشتقا زا عالطا ھک یناسک
 لصا .دنھد یم اھ نآ ھب یگزماب ٔھبنج ،دنریگب یدج ھکنآ یاجب ار اھ ھیضرف
 ناسنا ینعی ،درادن دوجو ھیضق یئادتبا ٔھنیمز رد یقفاوت ھک تسا نیا عوضوم
 زین یسانش ھعماج تاعلاطم قیرط زا ار یداع رایعم ؟دشاب یم ھنوگچ یداع
 رد ،مدرم راتفر و ھیحور زا یطسوتم لداعم اھنت نوچ ،دروآ تسدب ناوت یمن
 میھاوخب امش و نم ،منک یمن رکف و .دراذگ یم تسد رد یصاخ ناکم و نامز
 زا .میروآ رد میتسھ هزورما ھک یئامش و نم لثم یناسک تھابش رد ار مدرم
 تسا نیا مروظنم .میروآ رد ،هدرک داجیا ار رشب یاھ لادج و گنج ھک یعون
 رھ نآ دانتسا رب ھک دشاب هدوب ام یارب یا ھنومن ای ،بلاق ،رایعم تسا مزال ھک
 دوجو دیاب یطباوض .دشاب دیاب ھنوگچ یداع ناسنا میسانشب و مینیبب میناوتب ود
 ھیبش ار وا میناوتب ات ،دشاب دیاب ھنوگچ ناسنا مینادب لوا تسا مزال .دشاب ھتشاد
 نیا ؟مینک ادیپ ار یئوگلا ای صخش نینچ ناوت یم اجک زا .میروآ رد نآ ھب

 نآ اب ھتشذگ لاس هدراھچ فرظ ،اکیرمآ ناشیشک زا یرایسب ھک تسا یلاؤس
 .دنا هدروآ تسدب ار باوج ھک دنا ھتفگ و ،دنا ھتشاد راک و رس
 
 اھنت ھن دنیوگ یم !دنوش راد هدھع ار حیسم یسیع تھابش دیاب مدرم دنیوگ یم
 یوگلا زین حیسم یسیع ھکلب ،هداد ار دشاب دیاب ناسنا ھچنآ حرش ادخ مالک
 نایم ھک یفالتخا فالخ رب ،تقیقح رد .تسا صاخشا )ھنومن ،لدم(
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 ،تیاضر و قفاوت ھک هدش تباث یعطق روطب اکیرمآ رد ،تسھ ناسانشناور
 .دشاب تسد رد یعماج رایعم ھک دوش یم داجیا ینامز
 

 یاسیلک اکیرمآ رد ام .دیوش انشآ اکیرمآ یاھ اسیلک اب یردق تسا مزال
 رد .میراد ار یفلتخم یاھ عون و ،دندازآ ام یاھ اسیلک .میرادن یزکرم
 یئزج بناوج دروم رد یلو ،میراد قفاوتً ارثکا یلصا لوصا صوصخ
 یاھ بسنم و ھقرف رثکا نایم ھک تسا نآ بلاج لاح یلو .تسھ فالتخا
 نآ قیرط زا ھک ھتفای جاور یدیدج ٔھیور عون کی ،دنراد دوجو ھک یفلتخم
 ناشیشک اھنت ھن .دریگ یم تروص ادخ مالک ٔھیاپ و ساسا ربً الماک هرواشم
 یاضعا زا دادعت نارازھ ھکلب ،دنا هدش لوغشم راک نیا ھب فلتخم یاھ اسیلک
 تبسن ھک یقفاوت ساسا رب دارفا نیا .دنا هدش یتمدخ نینچ دراو زین اھ اسیلک
 قفاوت ،هدش انب ادخ مالک ساسا رب ھک یا هرواشم قیرط ھب ،دنراد ادخ مالک ھب
  .دنا ھتفای زین
 

 رب ریثات ،هدوب رثؤم اکیرمآ یاھ اسیلک رد یگزاتب ھک یدیدج تکرح نیا لاح
 یاھ اسیلک ھکلب ،هدشن زین اکیرمآ ھب دودحم و .تسا ھتشاذگ زین اکیرمآ ٔھعماج
 نم ،لاثم ناونعب ھک ،دنا هدرک ذاختا ار ھیور نیا ایند یاھ روشک زا یرایسب
 ،ایلارتسا ،ون دنالز ،لیزرب ،دنلریا یاھ روشک رد )ھیرظن نیا زا یگدنیامن ھب(
 .ما هدرک تبحص ،سیوس و ناملآ ،کیزکم
 
 بناوج رب زکرمت اھنت .دراد نایضاقتم رد زین ار یقیمع بناوج ھیرظن نیا

 داینب تسا مزال ناسنا راتفر و ھیحور ھک دراد داقتعا ھکلب ،درادن یرھاظ
 زا ھک یشھج رطاخب رظن دروم یاھ شزرا نآ ات ،دروآ تسدب ار یدیدج
 لد رد ار تردق نیا ادخ مالک .دنیآ دوجوب ،دریگ یم ھمشچرس وا ٔهزیگنا
 .دنک یم ادیپ ھلئسم ناسنا ھک دشاب یم شلد رطاخب .تسا هدرب مان ،ناسنا
 یحیسم ٔهرواشم فادحا ھب ات ددرگ یم مزال شیارب وا زا جراخ یتردق ً،اتجیتن
 .تسا حیسم یسیع ،ددرگ یم راکشآ شیارب زین ھک یئوگلا و ھنومن .دربب یپ
 زاغآ ادخ مالک شریذپ زا ھک تسا یلیدبت و رییغت ،راک ساسا ،رگید ترابع ھب
 رییغت ادخ اب شا ھطبار ادتبا تسا مزال ،تسین یحیسم یضاقتم رگا .ددرگ یم
 و ،هدرب یپ تسھ ادخ مالک رد ھک یتقیقح رب دناوتب ات دسرب دیاب یئاج ھب .دنک
 یم ھک ادخ مالک رد تسا یمیدق یمایپ نیا .دسانشب ار دراد شیارب ھک یتیمھا
 نیا و ،ددرگ دازآ ات داد ار شناج راک هانگ ناسنا یاجب حیسم یسیع ،دیوگ
 یب زین وا یرھاظ رییغت ھب لیدبتً اتیاھن ات ددرگ داجیا وا لد قامعا رد یدازآ
 .دوش یم ناسنا ٔھلئسم داینب دراو نوچ ،دراد قمع یحیسم ٔهرواشم .دماجنا
 
 یگدنز یارب ار یتایح تردق دناوت یم ھک هداد ناشن یگزات ھب ،ھنیرید مایپ نیا
 “ون تایح” بقل اب ایند مدرم زا یرایسب دننام امش دیاش .دزاس مھارف ناسنا
 ٔھیور نیا رد .دشاب یم مینک یم نآ زا تبحص ھچنآً اقیقد نیا .دیشاب هدوب انشآ
 اب هارمھ ،دھدب هزات یتایح یضاقتم ھب میھاوخ یم ھک تسا ادخ زا ،هرواشم
 ھک ادخ تمکح زا هرواشم عون نیا .دراد وا مالک و تردق رب یکتم ھک یگدنز
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 زا ھک یتردق اب ات ،دنک یم تشادرب هدیدرگ راکشآ ناسنا یارب سدقم باتک رد
 ھجوتم رگا لاح .دروآ یاجب ار ادخ تساوخ ،دریگ یم ھمشچرس ادخ حور
 رایعم ھب یضاقتم نامشچ ادتبا ؛دریگ یم تروص ھک تسا راک ود ،دیشاب هدش
 ات دھد یم وا ھب ار مزال یئاناوت ادخ و ،دوش یم زاب ،هداد ناشن ادخ ھک یگدنز
 لک ،ھصالخ رد نیا و .دنک ادیپ یسر تسد رایعم نآ ھب لوا راب یارب
 .... دیامن یم زاربا ار تیحیسم
 
 ٔهرواشم ھب طوبرم ھچنآ ساسا ھب ،میسر یم وگلا و رایعم عوضوم ھب یتقو
 اھنت ار دوش یم طوبرم ناسنا ھبً اتیاھن ھک یلئاسم .میسر یم ،تسا یحیسم
 .دنیامن لح دناوت یم وا ٔهدنھد تاجن و قلاخ
 
 تبحص رگید زیچ ھمھ ھب عجار ھکنآ زا سپ ،دیشاب یدج دوخ راکفا رد رگا
 ھب منک یم شھاوخ امش زا .دش دیھاوخ ھجاوم زین رایعم عوضوم اب ،دیا هدرک
 زاب امش یاربً الماک عوضوم نیا ھک ینامز ات .دیرذگن عوضوم نیا زا یگداس
 مدرم ھب دیراد رظن رد امش .دیھد ماجنا یتسرد راک تسناوت دیھاوخن ،هدشن
 رد اھنت لاؤس .دراد اھنآ رییغت ھب زاین نآ یلو .بوخ رایسب ؛دینک کمک
 ھب” ،دنیوگ یم نایحیسم ؟تفای دنھاوخ رییغت ھچ ھب کلب ،تسین راک یگنوگچ
 ؟)٩(تسھ یرگید باوج ایآ .“حیسم یسیع تھابش
 

 ٔھمھ .منک یم هرواشم رد “راک رایعم” و “ندوب یداع” زا تبحص ھک تسا لیلد نیا ھب
 نودب ار هرواشم )دنراد ار نآ تارج ای( دنناوت یم ایآ اما ،دنراد رییغت ھب داقتعا ایند نارواشم
 تسا ادخ اب ناسنا ٔھطبار ،عوضوم ؟دنناسر ماجنا ،تسا ھنوگچ “یداع” ناسنا ھکنآ ٔھلئسم لح
  .دیامن یم لح زین رایسب ریسفت اب و .دنک یم لح ار ھلئسم نیا ھک
 نارواشم “؟دوب ھنوگچ شطوقس زا لبق مدآ” ،میدرگ رب دش حرطم ھک یلاؤس ھب هرابود لاح
 ھب ،دنا ھتفای تاجن ھکنآ دوجو اب راک هانگ نایضاقتم نوچ ،دنشاب انشآ نآ اب تسا مزال یحیسم
 ھک یرایعم و فادحا زاً الومعم و ،تشاد دنھاوخن یسر تسد حیسم رد دوخ تاناکما مامت
 راک .دنیامن یم شزاس ناشقلاخ رایعم زا رت تسپ یرایعم ابً اتیاھن و دنربخ یب دراد دوجو
 و ،دیامنب تسادخ مالک رد ھک یرایعم ٔهدرپس رس و انشآ ار یضاقتم ھک تسا نآ یحیسم رواشم
 ھک تفگ ناوت یم یترابع ھب .دنسرب ناشیگدنز رد ادخ مالک فادحا ھب ات دنک کمک اھنآ ھب
 .)١٠(دندرگب ،یداع یناسنا ھب لیدبت دنک یم کمک نایحیسم ھب یحیسم ٔهرواشم
 
 
 
 
 
 
 شنیرفآ رد مدآ
 
  .تشاد ینامسج یشنیرفآ مدآ .١
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 رد یکش ،)٧ :٢ شنیرفآ( “تشرسب نیمز کاخ زا ار  مدآ ” ،دیوگ یم ادخ مالک ھک یئاج رد
 و ،یتسیزمھ ،یزاسمھ و ،دش ھتخاس نیمز کاخ زا مدآ .تشاد ناوت یمن مدآ ینامسج تعیبط
 ھک دراد “خرس لِگ” ینعم ،تسا وا رب ھک “مدآ” مان و ،تسا یکاخ ناسنا .دوب ایند رد شتیُوھ
 ار درامش یمن ادخ زا ار ناسنا مسج ھک یا ھیضرف .)١١(دشاب یم تقیقح نیا زا یرگید ٔھناشن
)Gnostic( زین ار ناسنا ھکلب ،دیمان “وکین” ار دوخ ینامسج شنیرفآ اھنت ھن ادخ .درک در دیاب 
 هدرک در ار درامش یم هانگ ار ینامسج شنیرفآ ھک یا ھیضرف زین ادخ مالک .تخاس نآ زا
 ،تفای دیمعت لسغ ،دمآ ایند ھب هانگ یب حیسم یسیع ھک هدش ھتفگ انحوی لوا و نایسلوک رد .تسا
 تسا لیلد نیا ھب .)٨ ـ ۶ :۵ ؛٢ :۴ ؛١ :١ انحوی لوا ؛٩ :٢ ؛١٩ :١ نایسلوک( درم ندب رد و
 تساوخ یم وا( دوب دوخ یارب یا هزات ندب ناھاوخ ،گرم ھب عجار دوخ ثحب رد سلوپ ھک
 تسا یعیبط ریغ یتیفیک ،گرم .)۵ نایتنرق مود ؛دشاب ینامسج ندب بحاص گرم زا سپ
 تدم ھب یتح( نآ نودب ھک تسوا دوجو ءزج یردق ھب ،)حور لماش( وا ندب .ناسنا یارب
 لالج ندب رد حیسم یسیع مایق ،نایحیسم ام یارب .دوب هدرک تحاران دح نیا ھب ار وا ،)هاتوک
 ھتفای لالج یندب رد ،)نرادنامیا( زین وا نارھاوخ و ناردارب ام .دراد یدایز تیمھا ،ھتفای
  .درک میھاوخ زیخاتسر
 

 ٣ سرطپ مود
  وا ۀدعو رب انب ام اما :١٣

  میتسھ دیدج ینیمز و نامسآ راظتنا رد ھناقاتشم  
 .تسا ییاسراپ ھگلزنم ھک   

 
 یندب رد ار ام و .دنک یم زین دیدج “ینیمز” زا تبحص ،“دیدج ینامسآ” رب هوالع ھیآ نیا

 زیخاتسر “ییاسراپ ھگلزنم” ،دیدج نیمز( دزاس یم هاگلزنم ،دیدج نیمز نیا رد ھتفای لالج
  .)دوب دھاوخ ناگدننک
 ار ناسنا ھک یشیارگ رھ .دراد یحیسم ٔهرواشم تمدخ ھب یطبر ھچ بلاطم نیا مینیبب لاح
 ناشحور ،گرم زا سپ ھک دننک یم رکف یرایسب .درک در دیاب ار دنک یمن ینامسج ندب دنمزاین
 ار ندب ،زین لکش نیا ھب .درب دنھاوخ رسب حور رد دبع یارب و دور یم ادخ دزن نامسآ ھب
 ھک یتروص رد .دنھد یمن ندب ھب ار مزال تیمھا و دنرامش یم دوخ تالکشم و لئاسم عشنم
 یناسک .دناسر یم ارجا ھب وا ندب قیرط زا ار دوخ یاھ تساوخ و دیرفآ ندب اب ار ناسنا ادخ
 یئارگ لوئسمان و یریگ ھناھب ٔھسوسو راچد ،دنا هدش سویام دوخ یندب تاناکما ھب تبسن ھک
 مھارف ار مزال تاناکماً البق ھک دھاوخ یمن دوخ دنزرف زا ار یراک هاگ چیھ ادخ .دنوش یم
 رب یمیقتسم ریثات نوچ ،تسین ینامسج یاھ فعض نتفرگ هدیدان روظنم ھتبلا .دشاب هدرکن
 یم ار ادخ راک ماجنا تردق ھک تسا سدقلا حور ،نایحیسم ام یارب ،اما .دراد ناسنا ٔھیحور
 ھتفرگ ارف ار ام دوجو ادخ قشع و ،میشاب ھتشاد ادخ دوجو زا یحیحص تخانش رگا .دناسر
 هدنیآ رد و ،هداد ام ھب لاحب ات ار ھتساوخ ام زا ھک راک ھمھ ماجنا توق ادخ ھک دید میھاوخ ،دشاب
 یتخبدبً اتیاھن و ،تسا نآ فلاخم ھک تسیا ھیحور ،یئوج ھناھب و یلبنت اما .داد دھاوخ زین
 اب نایحیسم .)٢٧ ـ ٢۶ :٩ نایتنرق لوا( دراد رظن رد ار )یحیسم ریغ ای یحیسم ھچ( ناسنا
  .)١٢(دننک یم یگدنز یرتھب تاناکما
 یگدنز نآ رد ھک یتعیبط و ،دیدرگ تنعل راچد )مدآ هانگ زا سپ( یدام شنیرفآ ھک تسا تسرد
 .دھد یم رارق رایسب تمحز و راشف تحت ار ام ،هانگ ھب هدرک تداع مسج اب هارمھ مینک یم
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 ریغ( یناحور ٔھبنج ھک دیشاب ھتشاد دایب .دشاب یمن ام ندب و ایند ندوب ینامسج لیلد ھب نیا ،اما
 ،ھتفرگ رارق هانگ ذوفن تحت )دش دھاوخ تبحص نآ ھب عجارً ادعب( زین ناسنا تعیبط )ینامسج
 دیابن ار رشب ینامسج تمسق .درمش )رتھانگ یب ای( رتکین ار نآ ،تسین ینامسج نوچ دیابن و
 بناج  .)دنا ھتشاد ار یتشادرب نینچ یضعب ھک یروطب( درمش ناسنا تعیبط ّرتَسپ بناج
 یارب و ادخ زا نوچ ،دندش بوسحم تیمھا زئاح و بوخ ود رھ ،شنیرفآ یناحور و ینامسج
 هانگ رطاخب زین ود رھ اما .)دیئامن عوجر ١۴ :۶ نایتنرق لوا ھب مسج صوصخ رد( دندوب وا
  .دندش دساف مدآ
 ناطیش ھک دنا هدرک شومارف .ناطیش زا مسج و تسا ادخ زا حور ھک ً)اھابتشا( دندقتعم یرایسب

  .)۶ ادوھی( ینامسج ھن ،تسا یناحور ملاع رد شدوجو و تسا حور دوخ
 مالک .درک در دیاب ار دنناسر یم رازآ شندوب ینامسج رطاخب ار ندب ھک یشک تضایر لامعا

 و دش رھاظ ندب رد حیسم یسیع ھک یئاج زا و ،هدرمش سدقلا حور دبعم ار رادنامیا مسج ادخ
 هانگ .درک در دیاب ار ناسنا مسج ھب تبسن یتمرح یب ھنوگ رھ ،داد ام یارب ندب رد ار شناج
 یحیسم نارواشمً اتجیتن .)٢٣ :٢ نایسلوک( دزاس یم داجیا ار یشک تضایر ھب زاین ھک تسا
 سحفت ،دزاس یم )بکرم( جنرغب ار نایضاقتم یلصا لئاسم ھک ار اھ تشادرب نینچ دوجو دیاب
  .)١٣(دنیامن
 و ،)هدراذگ وا ندب رد هانگ ھک یتارثا زا ھن ھتبلا( دنک یم تیاکش دوخ ندب زا یضاقتم یتقو
 ار وا رظن تسا مزال ،“متشادن ار ھتشاذگ نم رب زجاع ندب نیا ھک یراب شاک” دیوگ یم
 ءاشنم ھک دننک کرد دیاب و تسا ناشمسج رد اھنت هانگ ھک دننک یم رکف یرایسب .درک حیحصت
 ،دشاب یم لد رد هانگ
 
 ١۵ یتم

  تمھت و غورد تداھش ،یدزد ،یتفع یب ،انز ،لتق ،دیلپ راکفا ھک تسا لد زا اریز :١٩
 دریگ یم یمشچرس 
 
 ھک دھدب رکذت تسا مزال رواشم ،دریگ یم ھناھب ار دراد ندب رد ھک یھانگ دوجو یضاقتم رگا
 ناسنا( ِلد ،تقیقح رد .تسا ینامسج رظنم رد ھک تسا یناحور رظنم رد ردقنامھ هانگ
 دیاب و .)۶ نایمور( دزاس یم هانگ ھب تداع و هدولآ ار مسج ھک ،تسا هانگ ھب فوطعم )ینورد
 هریچ یناحور حیحص تھج قیرط زا ناوت یم ینامسج تداع نیا رب ھک دوش هداد ناشن وا ھب

 تارثا دیوگب رگا .دشاب یم زین )نآ ندرب نایم زا و هانگ( ود رھ لوئسم ادخ ربارب رد و ،دوش
 حور ،اما .درک قیدصت دیاب ار هدش داجیا فعض ھتبلا ،ھتخاس ناوتان ار وا مسج و حور هانگ
 .)٢٣ :۴ نایسسفا( دھد یم رییغت ار راکفا ھک تسا سدقلا حور .دنک یمن دودحم ار سدقلا
 تیاھن یب ضیف ،دش نوزفا هانگ ھک ییاج ...” ھک تسا نآ دوش نشور دیاب ھک یمھم ھتکن
 ای دنوش یمن هانگ داجیا ثعاب ،دوخ هاگچیھ اھ لالتخا نیا .)٢٠ :۵ نایمور( “دیدرگ رتنوزفا

 ات دوش یم ثعاب ادخ ضیف .دنراد یمن زاب حیسم یسیع ھب تمدخ زا ار یحیسم صخش
 باتک نیا رب ھک تسا یمان لیلد ،یا ھنوگ ھب نیا .دنک ھبلغ ینامسج صقن و درد رب رادنامیا
 تیلوئسم و دیما ،دشاب ھتشاد دوجو ندرک رییغت ناکما یتقو .)١۴()یراگتسر زا شیب( ما ھتشاذگ
 .)١۵(دوش یم رتشیب زین

 ینامسج شنیرفآ و ندب صوصخ رد یحیسم ٔهرواشم حیحص بتکم ھک یتیمھا مینیبب لاح
 ھیضق فصن اھنت ینامسج ٔھبنج ،مدرک هراشاً البق ھک یروطب اما .تسا هزادنا ھچ دراد ناسنا
 :تسا یناحور ٔھبنج ھب طوبرم رگید فصن و ،تسا
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  .تشاد یناحور یشنیرفآ مدآ .٢
 
 کی رھ نوچ مھد رارق رگیدکی رانک ار مدآ شنیرفآ یلصا ٔھبنج ود نیا ما ھتشاد مزال نم
 زا اما ،دش ھتخاس نیمز کاخ زا مدآ .تسا هدیرفآ ناسنا رد ادخ ھک تسا “یتقلخ” ھب ھتسباو
 هزات زیچ هدنز دوجوم .)١۶(دیدرگ یا هدنز دوجوم و دش تایح بحاص ،)حور( ادخ َسَفن قیرط
 ناسنا زج یرگید تادوجوم ھب ھک مینیب یم ار ناونع نامھ ٢٧ ـ٢١ :١ شیادیپ رد .دوبن یا
 ندب “تایح” ثعاب ادخ بناج زا ھک تسا یحور ،دشاب یم هدنسیون رظن دروم ھچنآ .دش هداد
 یم راد راب ار نآ و هدراذگ ریثات مسج ربً امیقتسم ھک دنک یم یحور بناوج زا تبحص .دیدرگ
 َسَفن زا تبحص مود راب یارب ادخ ھک تسا نیا ادخ ٔهدنز تادوجوم رگید اب ام هدمع قرف .دنک
 نیا .)٧ :٢ شیادیپ( “دش هدنز یدوجوم ،مدآ و دیمد تایح َِسَفن وا ینیب” رد ھک هدرک تایح

 مدآً اتجیتن .دوب ھتفرگ یاج ناسنا رد و تسا ینادواج ادخ دننام ھک دنک یم یحور زا تبحص
  .دروآ تسدب ار تایح ،یتشھب حور طسوت ھک مینیب یم ار ینامسج
 مدآ یگدنز ریسم و کرحت ءاشنم .تسین ینامسج اھنت ناسنا ھک تسا نآ ٔھناشن ،حور ندیمد
 و” ،دیوگ یم ٧ :٢ شیادیپ زا سابتقا ھب ھعماج ٔهدنسیون ھک تسا لیلد نیمھ ھب .دوب ادخ حور
 عوجر دوب هدیشخب ار نآ ھک ادخ دزن حور و .دوب ھک یروط ھب ددرگرب نیمز ھب کاخ
ً امیقتسم ھک یرصنع اب ھکلب ،کاخ زا اھنت ھن مدآ ،تاناویح فالخ .)١٧()٧ :١٢ ھعماج(“دیامن
 نآ زا ھک یئاج ھب رصنع ود نیا ،تایح نایاپ رد .دش ھتخاس ،تفرگ یم ھمشچرس ادخ زا

 اب ناسنا تایح قرف ھک ھتخاس نشور زین ھعماج ٔهدنسیون .دندرگ یم زاب دندوب ھتفرگ ھمشچرس
  .)١٨(تسا هدش ھتخاس نآ زا ھک تسا یرصانع بیکرت و ءاشنم رد ناویح
 قرف اما ،هدش هدرب راکب ناویح و ناسنا ود رھ یارب حور راد ناج و کرحم یورین اجنیا
 حور و ،ددرگ یم زاب دوب هداد ار نآ ھک ادخ بناج ھب الاب ناسنا حور :هدش ھتفگ زین ناشنایم
 عقوم رد ناسنا حور .)١٩(ددرگ یم زاب ھتفرگ ھمشچرس نآ زا ھک ینیمز بناج ھب نیئاپ ناویح
 ھب لصتم )کرحم یاوق( ناویح حور اما ،ددرگ یم زاب ادخ ھب و دوش یم ادج مسج زا گرم
 .دندرگ یم زاب نیمز ھب گرم رد ود رھ و تسا وا مسج
 نیا .درب مان ار ھمھ ناوت یمن ھک تسا یدحب دراد هرواشم اب ناسنا ٔھناگود تعیبط ھک یطابترا

 زا لبق اما .دوش ھتشون نآ ھب عجار )یئاھ باتک ای( یباتک تسا مزال ھک تسا یعوضوم دوخ
 ناسنا ٔھناگود تعیبط ھب عجار یرتشیب تبحص تسا مزال ،میوشب عوضوم نیا دراو ھکنآ
  .مینکب
 .هدش “میسقت” تمسق ود ھب ناگدنسیون زا یرایسب گنھرف و مولع رد ناسنا یگناگود عوضوم
 میسقت ادخ مالک یلو .درک یگدیسر نآ ھب رتھب ناوتب ات درک میسقت ار ناسنا ناوتب ھک یروطب
 یاجب لیلد نیمھ ھب .)درک شومارف ار عوضوم لصا دیابن( دنک یم عمج ،سکعب ھکلب دنک یمن
 ،مسج نودب ای ،حور نودب ،ناسنا نوچ .مینک یم “یگناگود” زا تبحص ،فلتخم یاھ تمسق
 هدرک هدافتساوس ناسنا ندوب )تمسق ھس یتح ای ( تمسق ود زا تبحص ناسانشناور .تسا هدرم
 ار سَفن و ،دنک یم ھجلاعم شیشک ار حور ،دنک یم ھجلاعم بیبط ار ندب دنیوگب ات دنا
 یدیکات چیھ ادخ مالک و ،تسین یحیحص راک ندرک تمسق یگداس ھب ار ناسنا !“سانشناور”
  .)٢٠(دنک یمن نآ رب
 ٧ :٢ شیادیپ زا مالک مامت تقیقح رد و ،دھد یمن ار ناسنا یگناگ ھس ٔھیضرف ناکما ادخ مالک
 ناسنا زا )دراد یگناگی رب دیکات ،ندب “یاضعا”( یتمسق زا تبحص ً)اھارک( تقو رھ ،دعب ات
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 زاً اتقوم )گرم رد رصنع ود اھنت و( ود و ،دندنویپ یم مھ اب ھک هدرب مان ار رصنع ود ،هدرک
  .دنوش یم ادج مھ
 
 

 ١٠ یتم
  ؛دیسرتم ،دنتسین حور نتشک ھب رداق اما دنشک یم ار مسج ھک یناسک زا :٢٨

 .دنک کالھ منھج رد ار امش مسج مھ و حور مھ تسا رداق ھک دیسرتب وا زا  
 
 ھچنآ اب صایق لباق میوش یم لمحتم ندب رد ھک یباذع و جنر ھک تسا نآ ھیآ نیا عوضوم ھتبلا
 اما ،نامیا یب ھچ و رادنامیا ھچ ،تسھ ھمھ یارب تالکشم و لئاسم .تسین دشاب یم منھج رد
 ھک یتشادرب .)دشک یمن باذع ادخ( تسا ناما رد نآ باذع زا دراد ار ادخ حور ھک یسک
 حور و مسج تمسق ود رھ اب ،نامیا یب ناسنا ھک ،تسا نیا تسام تبحص عوضوم ھب طوبرم
 ود دوجو نارادنامیا ردً اتجیتن .)دور یمن تشھب ھب نامیا یب( دور یم منھج ھب ،دوخ ینامسج
 و ددرگ یم زاب ادخ ھب ادخ حور ،گرم رد ھک مینیب یم ار هداتفا لالج زا و ھتفای لالج حور
 .تمسق ھس ھن ،تسا تمسق ود اھنت ،اما .دوب ھتفای بیکرت نآ زا ھک نیمز ھب وا مسج و حور
 یمن )هداتفا لالج زا( ینامسج حور زا یتبحص رگید .رادنامیا مسج و رادنامیا حور ینعی
  .دشاب
 

 ٧ نایتنرق لوا
  ،تسا دنوادخ روما نارگن ،هرکاب ای و درجم نز :ب٣۴

  ؛دشاب سدقم ،حور رد و مسج رد ھنوگچ ھکنیا نارگن   
 
 مسج و حور ود رھ ادخ .تسا رظن دروم ھک ،)لک( مینیب یم ار ناسنا تیمامت اجنیا رد هرابود
 :مینیب ھب ار نآ ١ :٧ نایتنرق مود رد میناوت یم نینچمھ .دزاس یم کاپ ار ناسنا
 

 ٧ نایتنرق مود
  ،نازیزع یا سپ  :١
  ،تسا ام ِنآ زا اھ هدعو نیا ھک لاح  
  مییادزب حور و مسج ِیکاپان رھ زا ار دوخ دییایب   
  .)٢١(میناسر لامک ھب ار سدقت ،ادخ زا سرت اب و    

 
 .تسا رظن دروم ناسنا )ھنوگ ھمھ( لماک یکاپان ھک دنھد یم ناشن “یکاپان رھ” تاملک
 ھب عجار دوش هدیسرپ تسا نکمم لاح .دننک یم در ار ناسنا یگناگ ھسً الماک تایآ نیا

  .تفگ دیاب ھچ ٢٣ :۵ نایکینولاست لوا و ١٢ :۴ نایناربع
 

 ۴ نایناربع
  تسا رثؤم و هدنز ادخ مالک اریز :١٢

  ذفان نانچ و ،مد ود ریشمش رھ زا رت هدنُرب و  
  ،دنک یم ادج زین ار ناوختسا ِزغم و لصافم و ،حور و سفن ھک   
 .تسا لد یاھّتین و راکفا رگشجنس و    



  31 
 

 
 ھک یناسک .دشاب یم ریخ باوج ؟دننک یمن ناسنا یگناگ ھس زا تبحص یدعب ٔھیآ و ھیآ نیا ایآ
 حور میسقت ناکما ادخ مالک رگا” ،دنیوگ یم ھیآ نیا ھب هراشا اب دنتسھ ناسنا یگناگ ھس یعدم
 یم ھک یھابتشا اما .“میشاب ھتشاد میناوت یم ار یناکما نینچ زین ام سپ ،دھد یم ار سفن و
 ندرک زاب ھکلب ،تسین رگیدکی زا رصانع نیا ندرک ادج روظنم .تسا ھیآ زا تشادرب رد دننک
 ود زا تبحص ھک تفگ دیابً انمض .دشاب یم “لد یاھتین و راکفا رگشجنس” رطاخب مادک رھ
 راکفا ھک ھنوگنامھ .ھتسد ھس ھن ،هدش )حور و سفن( یناحور و )زغم و لصافم( ینامسج ٔھتسد
 دنھد یم ناشن ار دوخ ھک تسا مھ رد ھتخیمآ ھکلب ،تخاس ادج مھ زا ناوت یمن ار اھتین و
 سفن و حور ،)دشاب ھتشاد دوجو دیاب نآ ھب طوبرم رکف ،دشاب راک رد یتین ھکنآ زا لبق نوچ(
 ادخ مالک ریثات تحت ھک تسین ناسنا رد یرصنع چیھ ھک دنھد ناشن ات دنا هدش هدرب مان زین
 .)٢٢(دریگن رارق
 ھجوتم ،میریگ یم رظن رد رگیدکی زا سفن و حور میسقت هابتشا تشادرب نودب ار ھیآ نیا یتقو
 ٔھیآ ھک میوش یم ھجوتم .دننکب نآ زا دنناوت یم ناظعاو و نارواشم ھک میوش یم یدایز ٔهدافتسا

 ناسنا نورد ،ادخ مالک ھک دھد ناشن دھاوخ یم هدنسیون .ھتخاس مھارف ار ١٢ ٔھیآ ماجنا هار ،١٣
 :تسا هداد حرشً اقیمع ار )لد(
 

 ۴ نایناربع
  تسین ناھنپ ادخ رظن زا شنیرفآ مامت رد زیچ چیھ:١٣

  ،تسوا اب ام باسح ھک وا نامشچ ربارب رد زیچ ھمھ ھکلب  
  .تسا راکشآ و نایرع   

  
 .دنا هدرک ار دوخ یعس لاحب ات نامز نآ زا زین نایضاقتم زا یرایسب ؛درک ار دوخ یعس مدآ
 .دنرب راکب ار تسھ نآ رد ھک یتردق ھکلب ،دننادب ار ھیآ نیا ینعم تسا مزال اھنت ھن نارواشم
 نیا ھیآ روظنم ،رگید ترابع ھب .تفگ ار نیمھ ناوت یم زین ٢٣ :۵ نایکینولاست لوا دروم رد
 ادج ار اھ نآ ناوت یم ھنوگچ و ھتفای لیکشت فلتخم تمسق دنچ زا ناسنا دھد ناشن ھک تسین
 :تسا ناسنا تیمامت روظنم .درک
 

 ۵ نایکینولاست لوا
  دنک سیدقت یمامت ھب ار امش دوخ ،شمارآ یادخ :٢٣

  ،حیسم یسیع نامدنوادخ ندمآ ات امش نت و ناج و حور و  
  .دنامب ظوفحم بیعیب   

 
 عمج کی اب ار ود ایآ” ،دیسرپب تسا نکمم لاح .دنک یم عمج ؛دنک یمن میسقت ھیآ نیا رد سلوپ
 و رکف ،ناج ،لد حیسم یسیع رگا سپ دشاب روطنیا رگا .ریخ “؟دوش یم ھس نآ و ،دنک یمن
 ار راھچ دیاب ام ،)تسا هدربن مان اجنیا رد ار حور و نت دینک ھجوت و( دنک یم عمج ار توق
 ٢٣ :۵ نایکینولاست لوا هورگ ھب ار لد و رکف و توق دیاب تروص نیا رد ایآ .میروآ تسدب
   !ریخ ھتبلا ؟مینک میسقت تمسق شش ھب و هدرک ھفاضا
 ،ھس عقاوم یضعب ،ود عقاوم یضعب( درب یم مان مھ اب ار یفلتخم تارابعً الومعم ادخ مالک
 تیمامت دناوتب ات )رگید یبیکرت یعقاوم و ،اھنآ زا یبیکرت عقاوم یضعب ؛راھچ عقاوم یضعب
 نایب اب ار تیمامت .مینک یم دوخ لومعم یاھ تبحص رد ام ھک ھنوگنامھ ،دنک ناونع ار
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 یاھ تمسق ھب ار تیمامت میا ھتشادن لایخ عقوم چیھ رد اما ،مینک یم زاربا شیاضعا زا یدادعت
 زا نوچ دمآ دھاوخ رد نآ فیرحت تلزنم ھب ادخ مالک زا تشادرب نیا .مینک میسقت شفلتخم
  .تسا هدش جراخ دراد ھک یفدح و روظنم
 نیا اب ار هدش لیکشت تمسق ھس زا ناسنا دننک یم رکف ھک یناسک تسردان تشادرب دیراذگب

 ھب ارچ “؟دینک یم راکچ ،هدرک لد زا ادخ مالک ھک ینوگانوگ یاھ هراشا اب” ،مھدب ناشن لاؤس
 .دنک یم نایب زین ار ناسنا تعیبط یدام ریغ بناج لد ؟هدشن هداد مزال ھجوت مھم عوضوم نیا
  ؟دنمھاب ای ،تسا ادج حور و )سفن( ناج زا لد ایآ
 رادروخرب یدایز تیمھا زا یحیسم نارواشم یارب ادخ مالک اب طابترا رد لد ثحبم تقیقح رد
 ناسنا تعیبط زا یتسرد تخانش دنناوت یمن ،دنا هدشن انشآ نآ ابً الماک ھک ینامز ات و ،تسا
 ثحبم نیا ھب عجار تبحص تمسق نیا ردً اتجیتن .)نآ یناحور ٔھبنجً اصوصخ( دنروآ تسدب
  .درک مھاوخ زاغآ ار مھم
 مالعا سدقم باتک فالخً ادیکا ار دنراد لد زا یبرغ یاھ روشک ھک یھاگدید تسا مزال ادتبا
 زور” نآ زراب ٔھنومن و ھتفرگ ھمشچرس مور میدق گنھرف زا )تشادرب( هاگدید نیا .درک
 و تاساسحا عبنم لد ،برغ گنھرف یمومع راکفا رظن زا .دشاب یم valentines day “ناقاشع
 .دناوخ یم فطاوع و ساسحا اب ربارب ار لد ،هزورما “نردم” راکفا .دور یم رامشب فطاوع
 تشادرب نیاً اتجیتن و ھتفرگ دوخب ار ینامسآ ناگتشرف و ابیز یاھلگ شقن هزورما ناھذا رد لد
 زا تشادرب” و “)یرکف( ینھذ” فلتخم تشادرب ود و هدرک خوسر اھ ھتشون و اھ ھظعوم رد
 .یساسحا ار لد تشادرب و دنریگ یم رظن رد ینالقع ار یرکف تشادرب .هدروآ دوجوب ار “لد
 دریگ یمن ھمشچرس لد زا ادخ مالک رد ساسحا .)٢٣(مینیب یمن ادخ مالک رد ار یقرف نینچ یلو
 .)٢۴(ناسنا ینورد قامعا زا ھکلب
 ٔھبنج لد عقاو رد ھک تسا نآ دنتسین ادج رگیدکی زا ادخ مالک رد راکفا و لد ھکنآ لیلد
 لایقزح ؛٢٠ :٢٣ ؛١٠ و ٩ :١٧ ایمرا ؛١٣ :٣۶ ؛٢۴ :١٢ بویا( تسا لماش زین ار یدنمدرخ

 :۵ لامعا ؛٢٢ :۵ اقل ؛٢٣ :١١ ؛٢٣ ات ١٩ :٧ سوقرم ؛١۵ :١٣ یتم ؛١١ :٧عشوھ ؛۵ :١١
 یرکفمھ رگناشن اھ ھنومن نیا ؛٢۶ :١ بوقعی ،١٢ :۴ نایناربع ؛٧ :٩ نایتنرق مود ؛۴
 اب ناسنا ،ادخ مالک رد .)فلتخم یاھ نامز رد ؛عوضوم نیا ھب عجار تسا یرایسب ناگدنسیون
 هابتشا ،دزرو یم کش ،دنک یم تشادرب ،دشک یم ھشقن ،دنک یم رکف ،دنز یم فرح مھ شلد
  .هریغ و ،دنک یم
 .دراد قرف لد اب ھک تسیچ مینیب ھب ،میسانشب رتھب ادخ مالک رظن زا ار لد ینعم ھکنآ یارب

 دروآ یم نابز ھب ناسنا ھک یشتسرپ .)ینطاب ھن یرھاظ( تسا ینوریب ناسنا ھشیمھ باوج
 قرف نیا زا یبوخ ٔھنومن ،تسین ادخ اب )اسران ،یناھنپ ( شلد ھک یئاج رد )راکشآ ،یندینش(
 ،دشاب یم
 

 ١۵ یتم
 ،دنراد یم تمرح ارم دوخ یاھبل اب موق نیا« :٨
 .تسا رود نم زا ناشلد اما 

 ،دننک یم تدابع ارم هدوھیب انآ :٩
  .)٢۵(تسین یرشب ضیارف زج یزیچ ناشمیلعت و 
 

 :١۶ لیئومس لوا( “درگن یم لد ھب ادخ” یلو “درگن یم رھاظ ھب” ناسنا دیوگ یم ادخ مالک
 ار لد ٔھملک سدقم باتک اج رھ تفگ ناوت یم ،دشاب ددعتم یاھ عجرم ھب زاین ھکنآ نودب .)٧
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 ینطاب تیناسنا” دیوگ یم سرطپ ھک یا ھنوگب ای( ینورد ناسنا زا تبحص ،هدرب راکب
 شینورد یگدنز ناسنا ھک تسا یناکم ادخ مالک رد لد ھک تسا حضاو .تسا هدرک ))٢۶(“یبلق
 .)٢٧(دشاب یم ناھنپ نارگید رظن زا و ،دناسریم ماجنا ادخ و شدوخ روضح رد اھنت ،ار
 لوا ؛٢٢ :١٠ نایناربع( دنا هدناوخ ربارب نادجو اب ار لد ناگدنسیون یضعب ھک تسا تسرد
 اب )۴۵ :١٢ اقول( ریرش مالغ ای )١ :١۴( رومزم( قمحا ھک تسا لد رد .)٢١ ـ ١٩ :٣ انحوی

 )دزیخ یم رب نآ زا ناسنا لامعا و تاملک ھک یا ھنیجنگ( تسا لد رد .دنز یم فرح شدوخ
 دناوت یم صخش .)۴۵ :۶ اقول ؛٢٣ ـ ١٩ :٧ سوقرم ؛١٨ :١۵ یتم( دوش یم رھاظ هانگ ھک
 دیاب ھک تسا لد ،ھجیتن رد .)٢٨ :۵ یتم( دیامن رھاظ ار نآ ھکنآ نودب ،دنکب هانگ شلد رد
 :دوش “ھتسش”
 
 

 ١٠ نایناربع
  یبلق صالخا اب دیئایب :٢٢

  نامیا ِلماک نانیمطا و  
  ،میوش کیدزن ادخ روضح ھب   
  هدودز ریصقت ساسحا رھ زا نامیاھ لد ھک یلاح رد    
 .تسا هدش ھتسش کاپ ِبآ اب نامیاھندب و     

 
 :دنبای یم تکرب ھک ،دنتسھ “نالدکاپ”
 

 ۵ یتم
 .دید دنھاوخ ار ادخ نانآ اریز ،نالدکاپ لاح ھب اشوخ :٨

 
 :دنادرگ یم دازآ ار صخش ھک تسا ندروآ نامیا “لد رد” و ،ندرک فارتعا “نابز ھب”
 

 ١٠ نایمور
  »تسا دنوادخ یسیع« ینک فارتعا دوخ نابز ھب رگا ھک :٩
  ،دینازیخ رب ناگدرم زا ار وا ادخ ھک یشاب ھتشاد نامیا دوخ لد رد و  
 .تفای یھاوخ تاجن   

  دروآ یم نامیا صخش ھک تسا لد رد اریز :١٠
  ،دوش یم هدرمش اسراپ و  
 .دبای یم تاجن و دنک یم فارتعا ھک تسا نابز اب و   

 
 ،دشاب نآ رد ھک یدنب رھ زا هاگنآ ،دبای یم قیبطت یرھاظ ناسنا اب ،ینورد ناسنا ھک ینامز
 لیصا و صلاخ ،ادخ ھب نامیا ؛دوب دھاوخن راک رد رگید یلد ود و یئور ود .ددرگ یم صالخ
  .)٢٨(تسا ھتشگ
 ای( ینعم تشادرب تیافک دش ھتفگ ھچنآ یلو ،درک ناوت یم یرتشیب تبحص لد ھب عجار
 ام ینورد صخش رگناشن لد ،تفگ ناوت یمً الک .دیامن یم ادخ مالک رظن زا ار نآ )یاوتحم
 یموھفم نیرت عیسو و نیرت لماک نیا .دوش یم میراد دوخ نورد ھک یگدنز لک لماش .تسا
 هاگدید دنبیاپ زونھ ھک یدارفا نآ .تسا هداد )یحور ٔھبنج( یونعم ناسنا زا ادخ مالک ھک تسا
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 و سَفن ھب عجار ھچنآ مامت ھک دنشاب ھتشاد ھجوت تسا مزال ،دنتسھ ناسنا تعیبط یبناج ھس
 ،طاشن اھ نآ رد ھک تسا یئاج ،ناکم ود رھ .)٣٠(هدش ھتفگ زین لد ھب عجار ،هدش ھتفگ حور
 .دندرگ یم داجیا ،هریغ و ،هودنا ، مغ ،تمحز
 دوجوم کی ات هدش هدافتسا ھملک ود زا ارچ ؟دراد دوجو حور و سفن نایم یقرف ھچ ھجیتن رد
 یگدنز یئرمان بناج لد ،میا هدید لاحبات ھک یروطب ؟دراد لد اب یا ھطبار ھچ و ،دربب مان ار
 ھشیمھً ابیرقت اما .دراد سفن اب یکیدزن تھابش رظن نیا زا .میراد دوخ رد ھک تسا ینورد
 و نوریب ھچنآ و ینورد یگدنز نایم ھک تسا یتریاغم زا تبحص ،هدش هدرب راکب لد ھک یئاج
 ناسنا رگناشن تسیا ھملک ،سفن اما .)دشاب هدوب زیچان رگا یتح( دشاب یم دوجوم ،تسا راکشآ
 ؛)دنشاب یم یکی ناج و سفن(٣ :۶ ؛ ٢ :٣ رومزم رد ھک یا ھنوگب ،)مھ اب مسج و حور( لماک
  .تسا هدمآ
 یئزج حور .دنک یم ناسنا تعیبط یدام ریغ ٔھبنج زا تبحص ھشیمھ  حور ،رگید فرط زا
 ھشیمھ ادخ مالک ار حور .درادن نآ ھب زاین ،دراد ندب ھکنآ دوجو اب اما ،تسھ ناسنا تعیبط زا
 یم رد زین ار نآ و دشوپ یم مسج .تسین ندب ای مسج ھب ھتسباو ھک هدناوخ ینادواج ٔھنوگب
 انحوی( دنک یم باطخ حور ار ادخ حیسم یسیع ھک یئاج رد .تسین نآ ھب ھتسباو نوچ ،دروآ

 ٔھمزمز ای یندب تاکرح زا یعمج لماش اھنت ادخ شتسرپ ھک تسا نآ رب وا دیکات ،)٢۴ :۴
 یتسار و حور رد دیاب ار ادخ ؛)تسا یرھاظ یاھ ناشن زا شیب( تسین یرارکت تالمج
 تشوگ حبش” :درک فیرعت نینچ ار نآ ،درک حور زا تبحص حیسم یسیع یتقو .درک شتسرپ
 سفن ھک ھنوگنامھ ً،اتجیتن .درادن ندب ھک تسا یصخش ،حور .)٣٩ :٢۴ اقول( درادن ناوختسا و
 ریغ بناج حور ،دراد ندب ھب زاین اما دیامن یم مسجم ار ناسنا تعیبط یدام ریغ بناج ھشیمھ
 ناسنا ینامسج ریغ ٔھبنج زا تبحص ،لد اما .)٣٧(درادن ندب ھب زاین ھک دھد یم ناشن ار یدام
 ،دوجو نیا اب .دراد دوجو مان ھس نیا نایم ھک تسا یقرف نیا .تسا داضت رد مسج اب ھک دنک یم
 .ناسنا نامسج ریغ بناج :دننک یم تیوھ کی ھب هراشا ھس رھ
 

 رد دیاب ھک تسا )رکف ھب طوبرم “تاملک” میوگب رتھب ای( ادخ مالک رد “رکف” ٔھملک ھب لاح
 :دنوش یم هدید مالک رد لکش ود ھب )تاملک ای( ھملک نیا .میریگب رظن
 

 ینالقع ٔھبنج رب زکرمت ،تاملک هورگ نیا .دنشاب یم phren نِرف هورگ ءزج ھک یتاملک .١
 رکف” ینعم Phroneo وئنورف .دنک یم )هریغ ،تمکح ،هویش ،لالدتسا ،راکفا ،مھف( ناسنا
 ریغ” ینعم و تسا نآ فالخ Aphroneo وئنورفا .دراد ار “نتشاد رظن رد ،ندرک
 ھب رجنم ھک دھد یم ار مھف ینعم Phronimos سومینورف .دراد ار “لوقعم ان ،یقطنم
 سنرف و ،“عضوم ،لیامت ای رکف” ینعی Phronema امنورف .ددرگ یم “ھظحالم و طایتحا”

Phrenes نرف .دراد ار “ینورد ٔھیحور” ینعم phren ١۴ نایتنرق لوا رد لاثم ناونعب ار: 
 .دراد ار “کاردا ،رکف ،زغم” ینعم و ،هدش فرصم عمج تروصب ھک مینیب یم ٢٠

 
 زکرمت phren نِرف هورگ دننام زین ھملک نیا .دنشاب یم nous سون هورگ ءزج ھک یئاھ مان .٢

 و دراد یرتشیب تعسو ھکنآ قرف اب اما ،دراد ناسنا تعیبط یدنمدرخ و ینالقع بناوج رب
 سون .دراد ار زین میمصت و تواضق ،ساسحا ،مھف ،کاردا ،تشادرب ،ھیحور لماش
 هورگ نیا رد یرگید ٔھملک Dianoia ایوناید .دوش یم یناعم نیا مامت لماش ھک تسا یترابع
 شیپ ھچنآ باتزاب رب تسیا ھشیدنا و رکف ،روظنم .دراد ار “ندومن سحفت” ینعم ھک ،تسا
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 ای دصق روظنمب رکف” ینعم ھک مینیب یم ١ :۴ سرطپ لوا رد ار Ennoia ایونا .دور یم
  .دراد ار “تین

 
 رکف عقاوم یضعب .هدش هدرب راکب زین حور و ،سفن ،لد نوچ یتاغل هارمھ ،ادخ مالک رد رکف
 دوخ رد رکف .)٨ ات ۶ نایمور( هدش هداد ناشن )ینوریب( یرھاظ ناسنا فالخ ،لد دننام
 دھد یم ناشن ار ناسنا )ینورد( ینالقع یگدنز و ،درادن ))٣١(زغم دننام( یتیدوجوم
 .)هریغ و ،ساسحا ،نتسناد ،ندرکرکف(
 
 
 
 
 
 
 
 
 )لوا شخب( متشھ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 هدیدان لاحبات ھک تسا یعوضوم نیا .ما ھتشون یحیسم ٔهرواشم نابز ھب عجار یباتک نم )١(

  )تسا هدشن ھمجرت لاحبات باتک نیا( .هدش ھتفرگ
 .ما هدرک “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک رد یرتشیب تبحص عوضوم نیا ھب عجار )٢(
 .٢۵ :١١ یتم ؛ ١٠٠ و ٩٩ :١١٩ رومزم :درب دای زا ار تایآ نیا ناوت یمن )٣(
 رگا .دنک یمن )ھیحور( یوخ و قلخ ای تلاح زا یتبحص چیھ ادخ مالک ھک تسا بلاج )۴(

 زا تبحص ادخ مالکً انیقی ،دنا هدرک تبحص نآ زا یرایسب ھک یا ھنوگب ،تشاد یتیمھا
 .تسا هدنام یاجب میدق نانوی بتاکم زا ،تسا تسد رد ھچنآً الومعم .دوب هدرک نآ

 یم دیدپ یجیردت لماکت ندوب مامتان زا ناسنا زیمآ تنوشخ تعیبط دنیوگ یم ،لاثم ناونعب )۵(
 .هدیاف ھن و دراد یقمع ھن ھک ناسنا لماکت صوصخ رد رنیکسا تایضرفً اصوصخ .دیآ

 یناور ضارما تروص زا ار یئارگ سنجمھ اکیرمآ ناسانشناور نمجنا ،شیپ لاس دنچ )۶(
 .درک فذح نامرد لباق

 ٨ ٔھحفص ،٣۵ لصف ،یحیسم نارواشم یامنھار ھب )قلج( ءانمتسا عوضوم ھب عجار )٧(
 .دیئامن وعجر

 ٧ :٢ ھفشاکم  )٨(
  .دیئامن عوجر ١٨ ات ١٠ تاحفص ،“میھدب ناشرییغت ھچ ھب” نم باتک ھب  )٩(
 ?Change Them? - Into What )هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحبات باتک نیا(   
“یحیسم رواشم یگتسیاش” باتک ھب تیاضر و یدونشوخ عوضوم ھب عجار )١٠(

 Comptant to Counsel، یدونشوخ و تیاضر .دیئامن عوجر ٧٧ ات ٧٣ تاحفص 
 ددرگ یم ھتفای زاب ناسنا رد ادخ تھابش ،نآ ٔھطساو ھب ھک تسا یراک نایرج ،رادنامیا
 .)دنک یم یداع ار رظن دروم صخش و(

 و مان ناھج فلتخم یاھ نابز رد دنچ رھ و ،تفای راشتنا یناربع نابز ھب “مدآ” مان ادتبا )١١(
 .تفرگ هدیدان دیابن ار مدآ ندوب ینامسج ،ھتفای یرگید یاھ ناشن
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 نامیاھ تبحص ٔھلابند رد و ؛دنک یم یرتھب تیلاعف ندب رد اھنت ھک تسین نیا روظنم ھتبلا )١٢(
 .تخادرپ میھاوخ زین یناحور بناوج ھب

 باتک ھب ھلئسم نیا ھب عجار( دنوش یم یباوخ مک ھب رجنم ھک ھنابش ینالوط یاھ اعد )١٣(
 .)دیئامن عوجر ۴ ٔھحفص ،مراھچ و یس لصف ،یحیسم ناوراشم یامنھار

 .درک مھاوخ یرتشیب تبحصً ادعب عوضوم نیا ھب عجار )١۴(
 “امش تالکشم و حیسم” باتک ھب دنراد مھ ھب دیما و تیلوئسم ھک یگتسباو دروم رد )١۵(

 )تسا هدش ھمجرت یسراف نابز ھب باتک نیا( .دیئامن عوجر
 یناربع نابز ھب سفن ٔھملک .دبای یم لاقتنا ھک تسا حور نامھ ادخ َسَفن ھک ینعم نآ ھب )١۶(

)neshemah( زا .هدش هدرب راکب ،حور و سفن دروم ود رھ رد و ،تسا امِِشن )ruach( 
 باتک رد “لتیک” .)١۶ :٢٠ ھینثت ؛ ٢٧ :٢٠ لاثما( هدش هدافتسا ناونع نیمھ ھب زین چار
 ینیتسلف ،ھتشون )Kittel Theological Dictionary of the NT( دوخ یناحور ٔھمان تغل
  .دندرمش یم ،میمان یم تّاذ هزورما ام ھچنآ ناونعب ار neshemah ٔھملک دوھی یاھ

 .دشاب یم neshemah اب فدارتم ٔهژاو ھک تسا ruach ھیآ نیا رد هدش هدافتسا ٔھملک )١٧(
 .تسا هدش هدافتسا ruach زا دروم ود رھ رد )١٨(
 کی رھ ھک تسا یتشگزاب تمس ٔھناشن نیا نوچ ،دینکب حور ءاشنم نایم قرف ھب ھجوت )١٩(

 .دنراد
 حور ،دیوگ یم ھک دراد دوجو ناسنا یگناگ ھس تشادرب زا یرگید کانرطخ ٔھیضرف )٢٠(

 دنیوگ یم .دروآ تسدب سدقلا حور زاً امیقتسم ار “یناحور” تشادرب دناوت یم ناسنا
 دناوت یم ناسنا دنیوگ یم زین لیلد نیا ھب .دشاب یم کاردا و مھف ،راکفا زا ادج نیا
 ام یارب لاحب ات ادخ ھچنآ یئوگ .دروآ تسدب ادخ زا ار میقتسم و صوصخم ٔھفشاکم
 زا ات هداد ام ھب ھطبار نیا رد یدایز یاھ رادشھ ادخ مالک .دشاب یمن لماک ھتخاس مھارف

 ،٢ :۴ ھینثت ،١٩ :٢٢ ھفشاکم ،۶ :٣٠ لاثما ؛میشاب رذحرب کان رطخ یاھ شیارگ نینچ
 .٣ :١ سرطپ مود

 .)ینامسج حور( دراد دوجو نامیا یب ناسنا رد کاپان حور ھک مینیب یم اجنیا رد )٢١(
ً ادعب ھک یروطب( داد زیمت رگیدکی زا ناوت یم ھک دنشاب یم یرصانع ،سفن و حور )٢٢(

 .دنتسین مھ زا ادج یلو ،)دید میھاوخ
 ھب ار نآ و دنک یم شوشغم ار ناگدنونش راکفا نوچ ،درک یرود دیاب اھ تشادرب نیا زا )٢٣(

  .دیامن یم سدقم باتک دراو طلغ ٔھنوگ
 ؛١۵ :٧ ؛١٢ :۶ نایتنرق مود ؛٧٨ :١ اقول( دشاب یم splagchnon نآ ینانوی ٔھملک )٢۴(

 .)١٧ :٣ انحوی لوا ؛٢٠ ،١٢ ،٧ نوملیف ؛١٢ :٣ نایسلوک ؛٨ :١ نایپیلیف
 ھکلب ،دشاب یمن ساسحا اب هارمھً اموزل دزیخ یم رب لد زا ھک یلمع ھک یتروص رد )٢۵(

 ندوب فساتمً اتقیقح ینعی ندش “شیرلد” .)۵۴ :٧ ؛٣٧ :٢ لامعا( تسا ایر یب و یعقاو
 .ندش رگ ھبوت و

 .١۶ :۴ نایتنرق مود و ۴ :٣ سرطپ لوا )٢۶(
 .دراد دوخ نورد رب ناسنا ھک یگدنز ای ،ینورد یگدنز )٢٧(
 شلد اب شنابز ھشیمھ ھک تسا یسک اھنت نوچ ،دشاب یم لماک ناسنا اھنت حیسم یسیع )٢٨(

 یم ،دنک فشک ار تسا دوجوم ناسنا رد ھک یداظت تساوخ یم دیورف رگا .تسا یکی
 .دیامن عورش اجنیا زا تسناوت

 :٢٢ خیراوت لوا ؛۴٨ :٨ ناھاشداپ لوا ؛١۶ :١٠ نارواد ؛٣٧ :٢٢ یتم ؛٢٣ :١١ھینثت )٢٩(
 :١٠۶ ؛٢ :٣٢ رومزم ؛١٣ :١۵ بویا ؛٢ انحوی موس ؛٣٢ :۴ لامعا ؛٢ :١٩ لاثما ؛١٩
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 ؛٢٣ :۴ نایسسفا ؛٢٠ :٢ نایتنرق لوا ؛١٢ :٨ ؛٣٨ :١۴ سوقرم ؛٢١ :٣ ھعماج ؛٣٣
 .٣۶ :٣٨ بویا ؛٢ :١٣ ؛۶ :۶۴ رومزم ؛۴ :٣ سرطپ لوا ؛١٣ ،١٢ :۴ نایناربع

 ھطبار ھب ھتسب ھک تسا دوجوم کی .دشاب یمن دایز اما ،تسا یقیقح ود نیا نایم قرف )٣٠( 
 .ددرگ یم تشادرب لکش ود ھب ،دراد ندب اب ھک یا

 ندب زا یتمسق دیاب ار زغم .هدشن هدرب راکب ادخ مالک دیدج و میدق دھع رد زغم ٔھملک )٣١(
 راک نینچمھ و دوش ھتفایزابً ادعب ات دنک یم یدنب ھتسد و هریخذ ار تاعالطا ھک تخانش
 ،)تسین مسج روظنم ھک یئاج رد( لد دننام .دیامن یم میظنت ار ندب رگید یاھ تمسق
 رد تفگ ناوت یم تقیقح رد .دھد یم حرش ار )ینامسج ھن( ناسنا یلمع ٔھبنج زین رکف
 .دشاب یم لد =رکف ،تایآ زا یرایسب

 
 
 
 

 


