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����م» ��
ون ا���ن«در  
�ن ا��م ��:  

  ��ر د��ر �� ��وه ��ز�واھد ��ت،«


د،��� ز
د��ن و �رد��ن را داوری   


�واھد �ود 
  .»و ��د��ھ�ش را ����

  


 ��ز��ت �ر��وھش در ����ن ز��ن و !� ،"�#� آ�دن دو��ره �داو
د �� ��#
��ب � ���د)رار#�دن ��د��ھ�ش، �و'وع ��ش ھ%�م و �
 ا�ن ����.  

�+ ا
#�ن �+ ����ن ز��ن � ا
د��د، �#*�� 
�را
 �ود از #ر
و�ت �و�ش را  ���
ھ

د، �ون �و'وع ����ت �,
� �ر�ن �ر#� ا#ت » �و���ن«
�ز در ا�ن راز � ا#�#

  ؟»�س از �رگ �+ �ر #رم �واھد آ�د: �+ �رای ا
#�ن ��ش � آ�د#�دروا�0 ھر 

دارد �ود را �ر�ز� � ��
��ب �1دس و #
ت �*�#� . د�
ت ر#و2(از د�د��ه # ��١ (

 �و�د� +� ا#ت #�
�ت 
�#ت، �*�+ آن � ��
�ن ا2ف و �� و اول و آ�ر «: �ر�ز ا�ن د
��ب �1دس �+ ا�ن �ر#ش �+ )٨: ���١ (» ھ#�م��+ ھ
��م ��ز��ت �#�" �+ «، ھ��
�ن 

7# � دھد» روی �واھد داد؟��.  
�ظ�ر ��ز��ت �داو
دش ��# �#�" �+ #ر � �رد�*�#� در 

��ر ا�ن ز��ن آ�ر . ا�


�ی �:1ق ��)�ن ا#ت و !� +�»"�#� آ�دن دو��ره و «و » روز �داو
د �� ��#
�+ » وی ��وه�ر ���

د، د
� 
و�ن را �ر#�م � ���� ���

د �+ د� ھ#�ا>ط�:�

���=�ی �=د �
��د�ن در��ره �����ران �=د ���ق و 
�ز 
و�#
د��ن  
,د�د ا<*ب �+ ز��

د
�وا�

 از ���ن ���ل آن �#
در ا�ن ��ره . آن #�ن �%�+ ا
د، �+ ��ھ واژه ھ�ی ا

�=�ی ���*ف و ����%+ ھ�ی 

د و ا>ط�:�ت #
� � ����و'و��ت )راوا
 �� ھم 

د���
 %
��,+ در  
. �و
��ون �ر روی ھم �رار � ��ر
د، �دون ا�
�+ ھ�د��ر را 


د 
 �+ و,ود � آ�د �+ درک �%=وم آن �� ا���ل ھ�راه �وده و ��*��>و�ری �ظ�م و 
����ص 
1ش ����2+ ای ا#ت �+ ھر �A از 
7 ھ�ی �����ر و در ھم آن �� ھ�د��ر 


د دو ���رد . �>و�ری ��ص را �و,ود � آور
د
��ب �1دس را ���ا�� �#�:��ن 

                                                           

�1ل  ١
� �#�*�#�ن �دا �+ �و#�*+ روح ا12دس در دل ر#وEن 
%وذ �رده و �+ و#�*+ ھ��ن روح �+ '��ر 

ت �1دس # �� �داوم ��)�+ و �و#ط . 
���ده � �ود� �ود، #
ت ر#و2 �#�*�ا�ن #�ن، �د�ن �ر��ب در 

�+ در  
ده �دن �#�" ا#ت، �#�:
�روش ز
د�، :ر��ت، 
و��+ ھ�، طرز �%�ر، د�� و ��ل، ���ص 

د و �� ا#ت� � 
و��+ ھ�ی �1دس #�ن � �و�د ھ��ن �#�: ا#ت �+ در �*�#� ز
د�. 



  ٩   ظ=ور دوم �داو
د و ز
د��
 ا�دی

�+ از د�دار �� ��# �#�" �د#ت � آ�د در 
ور �
�) ٣۵ -١٣ :2٢۴و ( ��واس  ��

د

ظ�م � �ود و �� �� دا��ن . � �وا�
��ر ا�ن ھ�+ �و'و��ت �+ �رد ��ز��ت او �

��ب � �رداز�م�، �+ �وا
دن ا�ن �ط*ب از *�
�ن ��م ا
داز �.  

  

 



  

��� ���  

�	
� �
	  دو ظ��ر ��او�� �� 
  

  

�	� –ا��  ��  در 

  

  )���وی(�� 	د�ن �س ��ب �� �و��ده ای      ا�ن �در ار��د �و 	���ده ای 

  

	� �وا�دن 	�"� از ��ون � د ���ق و 	و�ژه ���ب ا���� ا�ن ��ور ��ش �� آ�د �� 
�,�+ �� � �* 	�ر �واھد آ�د و 	� آ�دن او 	)'��&� روز%�ر آ���، داد، �#وه و 

	�رون آ�ده ) �در داود(� �.� از ��� �,� «: �و�	��� 	روی - ����ن %�وده �واھد �د
... �,#���ن را 	� داد داوری �واھد �رد ... ���� ای از ر��� ھ��ش �واھد �#0ت 

... و %رگ 	� 	ره ,#و�ت �واھد دا�ت ... 	د��ران را 	� ���0 .	�ن �ود �واھد ��ت 
ر ھ�� �وه و �ودک از ��ر 	�زدا��� �ده د,ت �ود را 	ر ���� ا'�� �واھد %ذا�ت و د

�4دس �ن ز��ن و �	�ھ� ��واھ�د �رد، ز�را �� - �ن از ����ت �داو�د ,ر��ر �واھد 
  :و در ���� د�8ر )١٠-١: ١١ اش(» و 5"ور او 	� �#وه �واھد 	ود(...) 	ود 

� وه �	��وت در ا�ن �وه 	رای ھ�� �وم ھ� � ���� ا�� از .ذا�ذ 	ر�� �واھد ��ود «
د ��	ود �واھد ,��ت و �داو�د � وه ا�# � را از ھر ; ره و �رگ را �� ا	دا:	�(...) 

در آن  و... ��ک �واھد ��ود و ��> �وم �و�ش را از روی ھ�� ز��ن 	ر�واھد دا�ت 
(...) �دای ��,ت �� ���ظر او 	وده ا�م و �� را �� رھ��د ا��* ا�ن : روز �واھ�د %0ت

  ).٩ - ٦ :٢۵اش (» �س از �-�ت او ��د��ن �� �و�م

	� و-ود آ�دن �,�+ در دو ھزار ,�ل ��ش، 	�زی %رگ و 	ره را ��� 	���م و : �وان
	د��ران و زور��دان ,ر%رم ,��#�ری و 	 ره 	رداری از . �رگ از 	�ن �ر'�� ا,ت

  .���وا��ن ھ,��د، .8�م ,�م و زور %,���� �ده و %ور,��� � از �رد%�ن �ر %��� ا�د

ھ��ن طور �� �� دا�� �� در ا�ن . �دری ���ل �نا�� ! آری، ���,0��� ;��ن ا,ت: ��ر
ا�ن %و�� . ���ب، � د ���ق را ھ�واره در �ور آ�;� �,�+ آ�#�ر ,���� �� �وا��م

�وا�دن ���ب ا���� و ��ون ���	 � از ���	 �ی دا���ل، ز�ر�� �� �)�� 	� �� ا-�زه �� 
5��� �* �وع �ط�ی دھد �� از ورای -�&� ھ��� �� �� �وا��م، در �8�ه 	� � د �,�

��) ھ�8��� �� از '��&� . دور	��� را در د�دن دو '��&� در ا��داد ھم �)5ظ� ���م



  ١١   ظ ور دوم �داو�د و ز�د%��� ا	دی

ای دور 	� دو �وه �� در وا�E در '��&� ای دور از ھم �رار دار�د �� �8ر�م، 	� �ظر 
�� آ�د �� �وھ � در �* '��&� از �� �رار دار�د، ا�� 	� �زد�* �دن 	� �#� از آ� � 

. م د�د �� �وه دوم در '��&� 	,��ر دور�ری در ��ت �وه �	&� �رار %ر'�� ا,ت�واھ�
�زد ����	ران �� �وان دو -�	� 	� ظ�ھر �����ض از آ�دن �,�+ را «	� ھ��ن �ر��ب 

ا�� در �ور�� �� ا�ن -�	� ھ� را �ر	وط 	� دو آ�دن ����� �� � �,�+ 	دا��م، ا�ن . د�د
  .����ض ھ� از 	�ن �� رو�د

	ر دل 	� ����د آ���� �� ���ب � د ���ق را 	� ا�ن » �4�	�«�ون � د ���ق را 	� �� �
�� �وا�د�د و 	� ا�ن د.�ل آن �,�+ را در ��ص ��,� 	�ز �������د ��� » �4�ب«

در �,�+ �4�ب از ���ن �� رود و �� � 	� 	�ز%�ت 	� ,وی �داو�د ا,ت �� ا�ن . �وا��م
  ).١٦ -١۴ :�٣رن  ٢(» 	ردا��� �� �ود«�4�ب 

  

١-  ����ب ا! 	�ی �#  

���ب ا���� از طر'� �,�+ را �د��8زاری ر�-ور، ر����د و ��45ر �ده  -ا	ف
... ��ظر او از �رد��ن و ; ره او از 	�� آدم 	���ر �	�ه %رد�ده 	ود «: �ر,�م �� ����د

	�ده ��دل �ن 	� ... 	� ,	ب �4��رھ�ی �� ز��� و 	� ,	ب %��ھ�ن �� �و'�� %رد�د
,	ب ر�- �ی �ود 	,��ری را ��دل %ردا��د، ز�را �� او %��ھ�ن ا���ن را 	ر �ود 

او از �ط���ران �5,وب �د در 5�.� �� %��ھ�ن 	,��ری را 	ر�ود %ر'ت و . %ر'ت
  ).١٢: ۵٣؛ ١۴: ۵٢ک اش . ر( » 	رای �ط���ران �0��ت ��ود

. �ف �� ��داز ,وی د�8ر ھ��ن ���ب آ�دن �,�+ را 	� �#وه �ود �دای �و� –ب 
ا,ت، ���� ا��ره �ود ��,� 	� �ر,ش ��%ردان  )١٠-١: ٣۵(���� �� �� �وا��م 

: �١١ت (» آ�� آن آ��ده �و��؟«: ���5 ����د دھ�ده در ھ�8��� �� ���5 در ز�دان 	ود
ا�ن ھ��ن ���� ا,ت �� در روز ����د �,�+ 	� ھ�8�م 	ر�ت دادن آب ھ� در ). ٦-٢

�	�ن و ز��ن ��* ��د��ن �واھد �د و �5را 	� �وق آ�ده 	�«: �&�,� �وا�ده �� �ود
�و�ت .	��ن و ز�	��� �ر�ل و ��رون 	� آن . 	� ��د���� و �ر�م ��دی �واھد �رد... 

	� د. �ی �ر,�ن ... �ط� �واھد �د و �#وه � وه و ز�	��� �دای �� را �واھ�د د�د 
او 	� �4و	ت ا. � �� آ�د و . آ�د�وا�� �ده ��ر,�د، ا��* �دای ��� 	� ا��4�م �� : 	8و��د

آ�8�ه .�8�ن ����د آھو ... آ�8�ه ;���ن �وران 	�ز�واھد �د .��� را �واھد رھ���د 
  »...آ	 � در 	��	�ن و -و�	�رھ� در �5را �واھد -و��د ...  ١-,ت و ��ز �واھ�د ��ود

  

                                                           

�0�ھ�ی ��-زه آ,��� �� �داو�د �� ��,� �,�+ در طول ��,��ن آ�دن �ود ا�-�م داد ����� ھ�ی ١ 
 .�	ردھ�ده ای ھ,��د از �#وھ� �� او 	� ھ�8�م 	�ز%�ت �ود در ����ن ز��ن آ�#�ر �واھد ,��ت
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�� دھ�د 	� را,�� �� ا�ن دو ��ن دو ��و�ر ���) ��"�د از �,�+ 	� د,ت : �وان 
...  

ا%ر ��ن اول را 	� ��,��ن آ�دن �,�+ �� ا�)م ��د��ھ� �دا 	� د���ی د��ن را : ��ر
و ... او در - �ن 	ود «: ا�)م �� ��د ر	ط دھ�م ا�ن دو ��ن د�8ر ��"�د ��واھ�د 	ود

�ور در ... 	� �زد ����ن �ود آ�د و �����ش او را ��ذ�ر'��د . - �ن او را �����ت
��ن دوم �ر	وط 	� . )١١-۵: �١و (» ر��د و ��ر�#� آن را در ���'ت��ر�#� �� د

ھ��ن آ�دن دوم ا,ت �� �ود �داو�د �� ��,� �,�+ 	� ھ�8�م دادن و�ده 	�ز%�ت 
�45ق ��ر �,�5��� �� 	� �ن %�ری �,ر �دا آM�ز . �ر�#وه �ود 	� آن ا��ره �� �رد
��ن '��ل 	� رھ���ده ��&وب و ا�,�ن ھ� �� 	� ا�. �د 	� ھ�#�ری ا�,�� � ���ز دارد

ر,����ز �رده 	� ھم �#��ر;� �� �و�د، آ�دن دوم و ��روزی �ط�� �دا.ت و ��روزی 
آ�8�ه %رگ و 	ره در �&+ و �0� 	� . ز�د%� 	ر 	دی و �رگ را آ��ده �واھ�د ,��ت

  .,ر �واھ�د 	رد

  

٢ – ����ب دا�	�ل �#  

  :ا�ن ���ب دو ظ ور �,�+ را ;��ن 	��ن �� ��د

�� دا���ل �	� آن را  �٢��� رو��ی ����&� ��د��ه �	و�د ��ر: رو��ی ��,ت –ا	ف 
�	�ر �رد 	� ����ل �08ت ا��8زی �ر	وط �� �ود �� 	زرگ �� �د و %,�رش �� �

                                                           

اور�&�م را %�ود و �وم ا,را��ل را  ۵٨٧در ,�ل ) ��ش از ��)د ۵۶٢��  ۶٠۴(��د��ه 	�	ل : �	و�د ��ر٢ 
، ,�.� �� �ورش 	زرگ، ��د��ه ا�را�� آ� � را 	� اور�&�م ۵٣٨	� 	�	ل �	��د ��ود، � ود��ن �� ,�ل 

  .	�ز%ردا��د، در 	�	ل 	��� ���د�د
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,ر آن از زر . ا�ن ����ل �ظ�م 	ود 	� در���� 	� � ��ت و ��ظری ھو.��ک. ��'ت
ش از 	ر�Q، ,�� ��ش از آھن و ��� ��ش ��ب، ,��� و 	�زوھ��ش از ,�م، �#م و را� ��

... ��% �ن، 	دون  ا�ن �� د,�� در ��ر 	��د، ,��8 . ود	�دری از آھن و �دری از %ل 
آ�8�ه آھن و 	ر�Q و . -دا �ده ��ھ�ی آھ��ن و %&�ن آن ����ل را زد و آ� � را �رد ,��ت

> �وه 	زر%� ,�م و زر ;��ن �را��ده �د�د �� -��� 	رای آ� � ��'ت ��د و آن ,�
  ).٣۶- ٣١: ٢ دان(%رد�د و ھ�� - �ن را �ر ,��ت 

دا���ل 	� ھ�8�م ��	�ر ا�ن �واب در ; �ر ���ری �� �-,�� را ��#�ل �� داد�د 
�وا.� ; �ر ��د��ھ� 	زرگ را د�د و آ�ر�ن ��د��ھ� �� ��ھ�ی �-,�� ����� آن 	ود�د 

,�> ��ز ��د��ھ� �واھد . ��د��ھ� ��4,م ���� ھم �ر�درت و ھم �م �وان �واھد 	ود
دا���ل �	� . 	ود �� 	ر �)ف د�8ر ��د��ھ� ھ� 	و,�&� �دای آ,��� � 	ر�� �� %ردد

ا�ن ��د��ھ� زا�ل ��ود و 	� �و�� د�8ر ���4ل ��واھد �د، «: ;��ن ��ر�+ �� ��د
	&#� ھ�� آن ��د��ھ� ھ� را ُ�رد �رده �#,ت �واھد داد و �ودش �� ا	دا:	�د ا,�وار 

  ).۴۴: ٢دان (» د ���د�واھ

ا�ن ,�> ,�ده �� 	دون ا�ن �� د,ت ا�,�ن آن را .�س �رده 	��د -دا �� �ود و 
-�	� ��ز.زل ���ده و 5�� و�را�8ر (	��ث از ھم ����ده �دن �-,�� �ظ�م �� %ردد 

آھ,�� آھ,�� ) �&#وت �دا �� 	� �در� �ی ا�ن د��� �5&� �� 	رد، در �ور �و-� ا,ت
�رده و ھ�� ��د��ھ� ھ�ی ���� را �#� �س از د�8ری 	� ��	ودی �� ھ�� ز��ن را �ر 

����د، و ا�ن ��ش درآ�دی �� 	��د 	ر آن -ر��ن ��ر��� �� از ظ ور ��% ��� �,�+ 	� 
�� ��ن 	�T را �� �&�,� آن را ����� ای از ا�)م ��,��ن آ�دن �,�+ . راه �واھد ا'��د

: � دا�د، در �ب ��د ��)د �,�+ �� �وا��م	رای %�ودن ��د��ھ� �ود در ا�ن د��� �
ای �ر�م 	��ره، ای �وه د,ت ��ورده، ,��8 �� ھ�U د,�� آن را -دا �#رده از �و «

-دا �ده ا,ت، ا�ن ,�> ,ر زاو�� ا,ت، �,�+ ا,ت �� ����ر -دا �ده را 	� ھم 
  .»��و�د �� دھد

���ود ��در �دو�د �� ا�ن ,رود در �* -�&� 	ر �� آ�#�ر �� ����د �� �وه دا���ل ��
» 	دون ا�ن �� د,�� در ��ر 	��د«,�>، ��و�ر �,�+ ا,ت �� . ��,� �,�+ ا,ت

ا�ن ,�> ,ر . ���� 	دون �دا�&� �دری -,���� از �ر�م 	��ره زاده �د) ٣۴: ٢دان (
���ران آن را رد �رد�د و ھ�� ���رت 	ر آن ) ٢٢: �١١٨ز (زاو�� �� 	��د � ��

	ر ا���� » ,�> %را�	 � و ا,�س �5#م«,ت �� 	� ��وان ��#� ا,ت و ��ز ,��8 ا
) ٧ - ۴ :�٢طر  ١(و �طرس ر,ول در �#��ن ر,�.� �ود ) ١۶: ٢٨اش (�#�وف �ده 

  .را 	ر آن �� � د» ,�> ز�ده«�,�+ را در آن 	�ز������ و ��م 

در رو��ی «: در 	�ب ھ0�م از ���ب دا���ل، ����	ر 'ر��د 	ر �� آورد: رو��ی دوم -ب 
��� �دا(�ب �8ر�,�م و ا��* ��ل �,ر ا�,�ن 	� ا	رھ�ی آ,��ن آ�د و �زد �د�م ا�T�م � (

ر,�د و او را 	� 5"ور وی آورد�د و ��د��ھ� و 'ر���روا�� و �#وه 	� او داده �د �� 
��د��ھ� او ��د��ھ� -�ودان و 	� . ھ�� �وم ھ� و �&� � و ز	�� � او را �د�ت �����د

��دا,ت �� ا�ن �واب . )١۴- ١٣: ٧ دان(» او زا�ل ��واھد �د ا,ت و ��د��ھ� ٣زوال

                                                           
�� 	� ھ�8�م ر,��دن �ژده 	� �ر�م �� -	ر�Vل 'ر�) ٣٣: ١.و (» و ��د��ھ� او را ������ ��واھد 	ود« ٣

 .وارد �ده ا,ت» ا���ن ا��راف«	��ره %0�� 	ود و ھ��ن -�&� در
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آ�ده و 	� 5"ور �در » 	ر ا	رھ�ی آ,��ن«	���8ر ھ��ن ��د��ھ� ا,ت، ا�� ��د��ه 
�,�+ ا�ن �	وت را 	� ��ظور ا�)م 	�ز%�ت �ر �#وھش . �� ر,د) �د�م ا�T�م(آ,���� 

� ا�ن �ر��ب ا��8زه ھ��� را و 	) �٢۴:٣٠ت (در 	را	ر ���'� 	� �ود �,	ت �واھد داد 
  ).۶۵-۶۴ :�٢۶ت (	رای �5#و��ت �ود ھ�;ون �0ر%و 'راھم �رد 

  

٣- ����ب ز#'��ی �#  

او ھم �,�+ را %�ھ� 'رو�ن و ر�-ور و %�ھ� ��در �ط&ق و �ر �#وه �و��ف �� 
  .��د

او 	رد	�ر و ,وار 	ر ... ا��* ��د��ه �و �زد �و �� آ�د «: 'رو�ن و ر�-ور –ا	ف 
�و�5�ی ا�-�ل �8�ر در 	�ره روز �#��	� ��ل، �� در آن ). ٩ :٩ز�ر (» ا,تاTغ 

	� ��د «��,� 	� اور�&�م وارد �د، �� %و�د �� ��%ردان ��,� �س از ر,����ز او 
: �١٢و (» آورد�د �� ا�ن ;�زھ� در	�ره او �و��� �ده ا,ت و ھ�;��ن 	� او �رده 	ود�د

	ر �,� �� ��زه زده «: ;��ن �� �و�,د )١٠ :١٢(ز�ر��ی �	� در 	�ب دوازدھم ). ١۶
ا�د �واھ�د �8ر�,ت و 	رای وی ����د �و�� %ری 	رای �,ر �8��� �ود �واھ�د �و��د و 

و �رد��ن ز��ن 	� ,وگ �واھ�د ... ����د �,� �� 	رای ��,ت زاده �و�ش ���م %�رد
  . »��,ت

�� و ��در �ط&ق را از ,وی د�8ر، ز�ر�� در 	�ب ; �ردم ���	ش، �,�+ -)ل ��' –ب 
در آن روز ��ھ�ی او 	ر �وه ز��ون �� از طرف ��رق رو	روی «. �و��ف �� ��د

و � وه �دای ... اور�&�م ا,ت، �واھد ا�,��د و �وه ز��ون در ����ش �#�'�� �واھد �د 
و آن �* روز ��روف �داو�د �واھد 	ود، ... �ن �واھد آ�د و ھ�� �4د,�ن ھ�راه او 

در آن روز � وه �8��� . و � وه 	ر ھ�� ز��ن ��د��ه �واھد 	ود...  َ�� روز، َ�� �ب
  .»�واھد 	ود و ��م او �8���

  

  

  در �� (��� –ب 

  

آ�8�ه «: �,�+ 	� ھ�8�م آ�دن اول �ود، در	�ره 	�ز%�ت �ر�#وه �ود ;��ن �	وت �رد
�� آ�د �,ر ا�,�ن را �واھ�د د�د �� 	ر ا	رھ�ی آ,��ن ,وار �ده 	� ��رو و �#وه �ظ�م 

و 'ر��8�ن �ود را 	� �ور 	&�د آواز 'ر,��ده و 	ر%ز�د%�ن او را از 	�دھ�ی ; �ر%��� 
؛ ٢٧-٢۶ :١٣؛  �ر ٣١- ٣٠ :�٢۴ت(» از �ران �� 	� �ران آ,��ن 'راھم �واھ�د آورد

  ).٢٧: ٢١.و

از � ر �ر��س 	�  �۵١و.س ر,ول در ,ر��,ر ���� ھ�ی آM�ز��ش �� 	� ,�ل 
ا�ن را 	� «: ت، ا�ن و�ده �داو�د ��,� را ;��ن ��دآوری �� ��د�,�.و��#��ن �و��� ا,

ز�را �ود �داو�د 	� �دا و 	� آواز ر��س 'ر��8�ن و 	� ... ��� از ,�ن �دا �� %و�م 
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ھ�;��ن �� آذر�ش از «). ١۶ - ١۵ :۴�,�  ١(» �ور �دا از آ,��ن ��زل �واھد �د
» ,�ن ��ز ;��ن �واھد 	ود�رق 	ر آ�ده و �� 	� �\رب ظ�ھر �� �ود ظ ور �,ر ا�

ا�� در	�ره روز و ,��ت ا�ن رو�داد ھ�;#س آن را ��� دا�د، 5�� ). ٢٧: �٢۴ت (
  ). ٣۶: �٢۴ت ('ر��8�ن آ,��ن و �� �,ر ا�,�ن، 	&#� �� � �در 

و 	� 	� ��ر 	ردن » !	�دار 	���د«: 	� ھ��ن د.�ل ا,ت �� ��,� 	� �� �� %و�د 
	�دار 	���د، ز�را �� ��� دا��د در �دام ,��ت  �س«: ��و�ری 	ر-,�� �ر �� %و�د

	��	را�ن ��� ��ز آ��ده 	���د، ز�را در ,���� �� %��ن ��� 	ر�د ... �داو�د ��� �� آ�د 
  ).١٠:  �٣طر ٢؛ ۴۴-۴٢: ٢۴ �ت(» �,ر ا�,�ن �� آ�د

  

  در�ره ظ�ور �داو�د�ن ���� ���� ����ر ���ق ����م

ا�,�ن و��� �واھد آ�د آ�� ا���ن را 	ر ز��ن �واھد �,ر «: �� %و�د ٨: ١٨.و�� در 
��#ن ا,ت ا�ن �ر,ش ��,� ��� را �08ت زده ��د، ;ون ��,� �ول داده . »��'ت؟

دروازه ھ�ی دوزخ «: �� �&�,� ھ���� در 	را	ر �ورش ھ�ی اھر��ن ��روز �واھد 	ود
�واھ�م ;8و�� ا�ن �"�د ظ�ھری را درک ). ١٨: �١۶ت (» 	ر او ;�ره ��واھ�د �د

  �رد؟

 

 



  ��� دوم

  ��	اری: ا���ر آ
	ن دوم 
  

  )���وی(�	�ب آ�د ��ت �ردد ا�ن �
	ن     ھو��	ری زآن �
	��ت و �و آن

  

� �ر ��داری �	�د���	ر ھر �رد ا��	�دار �	�د ���� ا�	ره �� "�د "! ا ل ر��$.  

�ن %داو�د�در ��ل ده . ��داری �*�� آ�	ده �ودن، آ�	ده �رای �()وت، آ�	ده �رای �ذ�ر
، $روس ���0، از آن �	د "رد�م، �	"ره ھ	ی دا�	 �١	"ره "! �! ھ�.	م �,ث در�	ره "(��	

�ون �! �را�
	ی %ود �و�! �� "رد�د، �	 �! $�	رت د�.ر ا�ر روح ا�2دس را در 
�، ��ل د�.ری را ��ز ��ش �� آورد، ��ل . د�
	ی %ود ,5ظ �� "رد�د، ��دار �ود�د��$

� "! �ون آ7	�ش ���	�"(��	 �و:وع .ر ���ظره وارد �ود او را ��دار �� �	�د�8م �	و
ا�ن ��(
	 را در آوازھ	ی �	�)وھ� "! در ��	�ش �	�داد روزھ	ی دو���!، �! ���! و 

در ا�ن آوازھ	 روح ا��	�داران در . �
	ر���! �2دس %وا�ده �� �و�د، ,5ظ ��وده ا�ت
�ن �! �� �	�د» %د��.زار ��دار«و �! » �	"ره دا�	«�� ��	ھت �	�.  

� دارد�*� ،�. �س ا�ن ,	�ت ��داری ���	ر ��ش از آن ��داری، در �را�ر %واب ط��*
��داری "! $��� از �	 �� %واھد �! ��	�! ��داری د�ده �	�� ا�ت "! �وش �! ز�> 
�وا�د ��	�! ای از ,:ور د��ن �	�د ز�ر �ظر  ��وده و "و�)�ر�ن ��زی را "! �

�وده و ��	�را�ن �	 %واب رو,	�� "! در آن » رزه رو,	����	«ا�ن ��داری =ز�! . دارد
ا��	ن %ود را در �ر�	ن رو�دادھ	ی �< ز�د�� %ود"	ر %واب �	��د 7رار �� دھد، 

�وا�د در ا�ن ,	�ت $دم ,:ور و ,ر"ت، در ,	�ت . ��5	وت ا�ت ��	د�	ھ� %دا ��
را ) ١٩: ٢۶( ا����	ن �5�! ا�*�	 �و�س ر�ول در �	�! %ود �! . %واب �	 ر�د "�د

ای �و "! %وا��ده ای، ��دار �ده از �رد�	ن �ر%�ز �	 ���0 �ر «: ���ن ���5ر �� "�د
  ).١۴: ۵ا�س (» �و �در%�د

١٧: ۵��	  ١(» !ھ���! د$	 "��د«: �و�س ھ����ن �� �و�د ( !� E�	� و ا�ن �و�! ای
  .»��دار �	��د«ا�ن �ر�	ن رو�ن %داو�د �	 $��� ���0 ا�ت "! �5ت 

 �(� �
	ی رو,	�� "(��	ی ار�د"س، ��داری و د$	ی ��و��! را �! ھم ��و�د ��از ��
�! %و�� ��	ن داده �ده  ٢»��	رب رو,	�� �< زاFر روس«ا�ن ��ت در "�	ب . دھد


	 . ا�ت��
	 و ��در ا�ن "�	ب �< دھ2	ن �	ده روس "! آوار�� را ���! "رده ا�ت، 
�*�	ی : د�� او را ��)�ل �� دھد�< �ر�ش �را�ش �طرح ا�ت، �ر��� "! ھدف ز�

                                                           
 �.	ه "��د �! �%ش ��م  ١
 .ر�ول ����ر �ده ا�تا�ن "�	ب �و��(! "	�ون �و,�	ی ٢ 



 ١٧   ظ
ور دوم %داو�د و ز�د�	�� ا�دی

 

���ت؟ زاFر �	 طرح �داوم ا�ن �ر�ش در ذھن %ود، �	�E » ��و��! د$	 "��د«��(! 
�! ا�ت "! �! �ر ��	ن �()! در دل روان �وده و ا��	ن را �آن را در د$	ی ��و��! ای �	

� �	�ذ�ر �	م $��� وا�� دارد.�د$	ی «�	 » د$	ی دل«ا�ن د$	 "! . �! �)رار %�
$��! ا�ت» ���ای $��� ���0 %داو�د، �ر «: �	��ده �� �ود ���ن �)(� �! %ود �ر

  .»�ن ��	ھ)	ر ر,م "ن

� "��د � �� ز�د���� و �رو�ز�	�� "! ا$:	ی "(��	 در �,�ت ��2	�ل ، �%�ش، آ�
�	ر �� ��	��» ��ران �ور«�	��د �
	 �! ا$8م ��ری �دن �ب و ) ٣۶: �١٢و (د ر��و 

، �()! �	 ��	ن دادن ��داری )١٢: ١٣روم (او�د ���ده ��� "��د �زد�< �دن روز %د
  ). ١٢: �٣طر  ٢(%ود در ا��ظ	ر ا�ن روز �! �ر �رده و آ�دن آن را ��	ب �� �%��د 

  

  در��ره ا�	ظ�ر آ�دن دو��ره �داو�د��ن ���� ��� ���	ر 	��ق �����م


	 ا$8م �ود  -١��رای ا�ن "! ). ١٠: �١٣ر (ا�	 ��ش از آن �	�د ا���ل �! ھ�! �(
��	�ر ا�ن ��(! $��� او را ھر�! زود�ر در �)وه �����م، �! "	ر �	�د "رد، و �.و�! 

  ). ١٣ -�٣:١٠طر ٢ک . ر(�	�د ��و�م �	 آ�دن او را زود�ر آ�	ده �	ز�م 

� ور �� "رد�د "! $��� د�ر "رده و �� �	��ت زود�ر  -٢ ����,�	ن �%���ن �	ھ
�ظر ���0 �وده ا�م ). ٧: ١٨ ؛ �و٩: �٣طر  ٢(��	�د �� ��ا�	 در�	ره %ود�	ن آ�	 �! را�

�و ��	�د«و �	 �	 و�ود ا�ن "! در د$	ی ای �در �	 �� �و��م  �، در ا�ن د��	 »�ر�	�روا�
�2ر �ده ا�م؟ ��  

  

  :�رای �ط���� ���	ر

  ��	 ای %داو�د -

  

  



  

 ��� ��م

  آ�	ن دوم ���� از ����� ھ�ی �� دھ
	ه
  

  )���وی(ا�در ا�����ل �ود دو ا��� ���ت       ھر �� �ش �و	ش را د	د و ����ت 

  

�س از آن  �� ش "و�زد ��"ردا���  �ود�رای ��ز"�ت  !ور	ت آ��ده �دن�� �	��
�ر���د �روی �� دھ�د و �� �� �%و �� ا	ن ا�ور �� «: د�، آ��ن �� ا#رار از وی �

  ). ٧: ٢١-و ؛ ۴: ١٣؛�ر ٣: �٢۴ت (» ����� آ�دن  �و و ��	�ن 	�!�ن د�	� '	�ت؟

� از �1		ن ��ر	0 �ودداری �� ��د ا�� ����� ھ�ی ��ر دھ�ده را �ر آ�/� آ���ر �	�
 �� ��زد �� �� �	زان روی دادن آ�/�، ��ن وی �� ا���ت ر�	ده و ا	��ن �� ز�ده ��

آ�دن دا��د را �� 	�د �� آورد، دا��دی �� "ر'� د	ر �رده ا�ت ا�� �ود و �زد	2 �ودن 
ا	ن ����� ھ� را �� �ر�	�� �� .  ز���� �واھد آ�د �� ���ر ��� در ا��ظ�ر او �واھد �ود

�ر�� از آ�/� در "ذر ��ر	0 روی داده ا�د و . در ا�5	ل ��� آ�ده ا�ت �ر �� ���ر	م
ا	ن �ر�	ب ز���� در ا	��5 ��� �وا�د ھ	8 ����ر . �ر�� د	%ر ا�روزه رخ �� دھ�د

� دا��� ���د	��1�.  

  


%$ #"ارده � �اھ	 �	« .١� & $%
� �'
  »در ا)
�داو�د �� �	�� ��	; در �را�ر ��وه �	ره ���ده ��1د اور�:	م �� �� ��ز"� �و�	:� 

ای ا���د، «: ��ز��زی �ده �ود و در ���0 �� �=�	ن ��"ردان �� �� ">��د ١ھ	رود	س
��	�ن د�	� و دو�	ن آ�دن �ود )١ :�١٣ر(» ن، '� �وع ��%/�	� و '� ���ر�/��ت��	 ،

را �� آ��ن "و�زد �� ��د، ز	را �� و	ران �دن ��1د و �/ر اور�:	م 	��	ن ����%ر 
آ	� ھ�� ا	ن '	زھ� را ��� �	�	د؟ ھر آ	�� �� ��� �� "و	م در «: ز��ن آ�ر �واھد �ود

و ) ٢: ٢۴ �ت(» اھد �د �� �� ز	ر ا!��ده ��ودا	��5 ��%� �ر ��%� "ذارده ��و
'ون �	�	د �� اور�:	م �� -��ر	�ن �=�#ره �ده ا�ت، آ�%�ه �دا�	د �� «:  ھ�'�	ن

و	را�� آن !را ر�	ده ا�ت، آ�%�ه ھر �� در 	/ود	� ���د �� �وھ���ن �%ر	زد و ھر �� 
در �/ر ���د �	رون رود و ھر �� در #=را �ود درون �/ر ��ود ز	را �� ھ��ن ا�ت 

و ا�� وای �ر آ�����ن و �	ردھ�د"�ن . �م �ودروزھ�ی ا���م �� آ�'� �و��� �ده ا�ت ��
در آن روزھ�، ز	را ��%� ��ت �ر روی ز�	ن و ��م �ر ا	ن ?وم �واھد آ�د و �� دم 

                                                           

 ).٢٠: ٢ ک 	و.ر(��ل طول ��	د  ��۴۶ل �	ش از �	Bد آ�Aز �ده �ود  ��١٩ر ������ن ��1د �� ١ 
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���	ر �واھ�د ا!��د و در �	�ن ھ�� ا��/� �� ا�	ری �واھ�د ر!ت، و اور�:	م ��	��ل 
  .)٢۴- ٢٠ :٢١-و(» ا��/� �واھد �د �� ز���� �� ز���/�ی ا��/� �� ا��5م ر�د

�	Bدی، ز����  ٧٠ا	ن ��وت '/ل ��ل �س از آن در ��ھ/�ی �رداد و �/ر	ور ��ل 
�� �	�وس، ا��را�ور روم اور�:	م را �=�#ره �رده و �/ر را �� ��ک 	���ن ��ود و 

�����ن آن ���� و 	� �� �رد"� !رو��� و 	� �� . ��1د را �� آ�ش ��	د �=ق 	�!ت
ت  �س. ��رھ�ی د�وار �=�وم �د�د	��"ردان �	�� ����ن او را �� 	�د آورده �� =

و	را�� اور�:	م �� �� :  �	و��ن ����	ن ����� ��ر دھ�ده ��ز"�ت وی را در آن د	د�د
ا�روز ���د ز��ن ��	�ن د�	� ��?� ���ده و �� ھ�	ن د-	ل �� �ود را �� آ�'� در �رز�	ن 

">�� �واھد �د �� ا	ن و آن  و در��ره #/	ون«:  �دس �� "ذرد در ار���ط �� دا�	م
  ).۵: �٨٧ز(» در آن زاده �ده ا�د

  

٢. »*+# 	
  »�, ���� ھ�.-:  &���ری &� ��م �, آ�	ه ��اھ
ز�/�ر ��� ��� را "�راه ���زد، ز	را �� ��	�ری �� ��م �ن آ�ده �واھ�د ">ت �� «

� ا	��ن� �ن ��	; ھ��م، و?ت �زد	2 ا�ت و ��	�ری را "�راه �واھ�د �رد، �س در 
  ).٨ :٢١؛ -و ۶ :١٣؛ �ر ۵ :�٢۴ت(» �رو	د

�� �� ز�د"� در . ��ر	0 ��	=�ن دروA	ن ��	�ری �� �ود د	ده و ��ز ھم �واھد د	د
  .�:	�� از ا!��دن در دام !ر	ب واھ� آ��ن در ا��ن �واھ	م �ود

  

٣. » 	�
1
%�0 را ��اھ�	 �...«  
ز	را �� رخ دادن ا	�/� �5%/� و ا���ر �5%/� را �واھ	د ��	د، ز�/�ر آ�>�� ��و	د، «

ا�� �� و5ود ا	ن ھ�وز ��	�ن �	�ت، ز	را ?و�� �� ?و�� و �/ر	�ری �� . ھ�� Jزم ا�ت
�/ر	�ری ��و�ت �واھ�د ��ود و ?=ط� ھ� و و��ھ� و ز�	ن -رزه ھ� در �5	/� �د	د آ	د، 

 -٨ :٢١؛ -و ٨ - ٧ :١٣؛ �ر ۶-٨ :�٢٤ت (» ا�� ھ�� ا	�/� آ�Aز دردھ�ی زا	��ن ا�ت
١١.(  

ا	ن "و�� ����� ھ� در طول ��ر	0 د�	� ھ�	�%� ھ���د، 'ون ھ�	�� �	�ز دار	م �� از 
آ��	ش و را=�� �ود در ا	ن د�	� �� =ر�ت در آ		م و �/د 5د	د �� �� 	�دآور �� �ود 

� �دار	م �L/ری دا� �	ن د�	ر(�� در ا��) ١٤ :٣ �	داران "و���	در ا��:�� 'ون ا�راھ	م 
� ��	م، در ا��ظ�ر آن �/ری �� �ود �دا �� ��	�د ا��وار �رای ��  در ز	ر '�در ز�د"� �

ا�� �س از 	�� از ا	ن رو	دادھ� ���	د �#ور �رد �� . )١٠-٩ :١١��ر(�واھد ���ت 
  .آ�دن �ر��وه �داو�د !ردای آن روز !را�واھد ر�	د

  

۴. »*�3 	
  »آ�%�ه ��5 را &� ����* �4ده ��اھ
�واھ�د ��ت و ھ�� ا��/� �� 5/ت ��م �ن از ��� آ�%�ه ��� را �� �#	�ت ��رده 

�>رت ���د و در آن ز��ن ��	�ری -Mزش �ورده 	�د	%ر را ��:	م ���د و از 	�د	%ر 



  آ��ن دوم ���� از ���� ھی �
	 دھ��ه           ٢٠

 

 

-	�ن ��� �رای �ود ا=�	�ط ��	د ز	را �� ��� را «...  )١٠- ٩: ٢۴ �ت(» �>رت "	ر�د
��� را �	ش  �� �وراھ� �واھد ��رد و در ���	س ��ز	��� �واھ�د زد و �� ��طر �ن

). ٩ :�١٣ر(» !ر���روا	�ن و ��د��ھ�ن =�Nر �واھ�د �رد �� �را	��ن �/�د�� ��ود
�س در د-/�ی �ود ?رار دھ	د �� �رای =5ت آوردن �	��ر ا�د	�� ���	د، ز	را �� �ن «

�� ��� ز���� و =���� �واھم داد �� ھ�� د����ن ��� در �را�ر آن ا	���د"� و ���=�� 
��� را وا-د	ن و �رادران و �و	��ن و دو���ن ��:	م �واھ�د �رد و ��وا��د ��ود و 

�ر�� از ��� را �واھ�د ��ت و ھ�� �ردم �� 5/ت ��م �ن ��� را �>رت �واھ�د �رد 
-و (» ��5/�ی �ود را �� #�ر در	��	د. و �� ا	ن ھ�� �و	� از �ر ��� �م ��واھد �د

١: ٢١۴-١٩( .  

  
  

�و�=�ل ���	د 'ون �� ��طر �ن ��� را «ھ� 	�1� ا	ن ����ن و �	ز �و�� �� =�ل 
�� �/	دان، �/��ت ��	داری در �را�ر ����5 و آزار را » ... ���زا "و	�د و ��م ���د 

. ���	د و �� آ�/� ا���ن داد �� �� �ون "را��/�ی �ود در�ت �:	�� را آ�	�ری ���د
رواج �� 	�!ت آ�Aز  ����5 و آزار ��	=	�ن در �رز�	�/�	� �� ا	��ن ��	=� در آ�/�

�د و ا��ون �	ز ��  �دت �	��ری در ��	�ری از��ورھ� �� در د	ر��ز ��ورھ�ی 
� �� ���ر �� آ�د�د، آ�Aز "رد	ده ا�ت=	�� . �� �����ر ا	ن �:	�� ��	د �رای رو	�رو	

�رک �و	ن و ��1#ر، ا	ن Aول �و��ردی �� از -=�ظ دا��/� و !�ون �ود �رای 
  .را��، ��ری و �و�ر �� ���د، �ود را آ��ده ���	د�د�ت �� ?درت و �و�%ذ

  

  »...&� 01* ا�7و�$ #
�ه « .۵
� را �� د���ل دارد، �و��	�� �ود���� ای ?Bر!ت ا��	��#ور ا	ن �� �	�ر!ت دا�ش، 

�د	د آورده ���� �ر ا	ن �� ا����/� �� ھر �5د	د ��ل �/�ر �واھ�د �د.  

�� 5/ت ا!زو�� "��ه �=�ت «�د�ش �ر ��س �داو�د �� �� ھ�دار داد �� �	ش از آ
ز	را �� در آن ز��ن '��ن �#	�ت «) ...١٢ :�٢۴ت(» ��	�ری �رد �واھد �د
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و ا"ر آن روزھ� ! �زر"� ظ�ھر �� �ود �� از آ�Aز ��-م ����ون ��ده و ��واھد �د
�و��ه ��دی ھ	8 ��ری ��5ت �	�!��، -	�ن �� ��طر �ر"ز	د"�ن آن روزھ� �و��ه 

�داو�د �� �	�� ��	; �ود ا	ن �ر�ش را �	ش �� . )٢٢-٢١: �٢۴ت (» �واھ�د �د
  ).٨: ١٨-و(» 'ون ��ر ا���ن آ	د آ	� ا	��ن را �ر ز�	ن �واھد 	�!ت؟«:  ��د

ا�Bم �5ر�� ھ�ی ��ت  )۵-١: ٣ �	�و ٢(�و-س ر�ول در ���� �ود �� �	�و��Lوس  
�ی ��ت �د	د �واھد ا	ن را �دان �� در روزھ�ی آ�ر ز���/«: آ	�ده را از �ر �� "	رد

آ�د، ز	را �� �رد��ن، �ود�ر�ت �واھ�د �ود و آز��د و Jف زن و �ود���د و �د"و و 
��!ر����ردار ��در و �در و �����س و ����ک و �د�و و �	�� �وز و A	�ت "و و ���رھ	ز 
و ���%ر و ���>ر از �	�و	� و �	�����ر و ��د�زاج و �Mرور �� �و�%ذرا�� را �	��ر 

دو�ت �� دار�د؛ �� #ورت د	�داری دار�د، ا�� �� ا	ن =�ل ?وت آن را ا���ر  از �دا
  .»از ا	��ن دوری ���. �� ���د

� ��ھد -%�م "�	��%�، Aرور، �� ا	����، ����ز"�ری، "��ھ��ری، و �ا�روزه 
ار���ب 5را	م 1�5� �و�	:� =�و��/�، ا���ل ����5 ھ�ی و=�	��� و اھر	��� از 

� ���	م �وی دو-�/�ی ���:ف� �ا�� �	�		د ��:	م ار��ب و . در �طوح "و��"ون �	��
�روا	� و �ر���� ���ل ��	داری ���		م، �و	ژه �� �داو�د ��  �د-�ردی ��و	م �:�� �
� �� ا�Bم ا	ن آز��	ش ھ� �� را �رای رو�رو�دن �� آ�/� آ��ده �رده و �د	ن �ر�	ب �	�

و?وع �ودن ��ز"�ت او �����	م 'ون �ر	ر �� �� ا�5زه داده �� آ�/� را ����� ?ر	ب ا-
ھر�� �� ��	�ن «. ھرا�دازه �	��ر �ود را ���	�ن ��زد ا	��ن �� ��	د ���ر��5ر "ردد

و �:	�� و �� از �/�دت ����	ن �/	د �:	�� ). ١٣: �٢۴ت(» ��	��	� ��د ��5ت 	��د
:	ب ��	; 	�1� ا��	>�ن �� دا�	م �� ا"ر �� ��طر �/�دت �� ��	; ����5 �و	م در #

  ).۴٠ :١٠ ؛ �ت۵: ٩؛ ۶٠-۵۵: ٧ اع(�/	م �� "رد	م 
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  »&� ا), �<ده �=>�ت در ھ�5 �01ن ��:�9 ��اھ	 �	« .۶
�:�وت در ھ�� 5/�ن �و�ظ� �واھد �د �� ) �� ز��ن 	و���� اوا�%:	ون(�� ا	ن �ژده «

  ).١۴: �٢۴ت(» آ�%�ه ��	�ن !را�واھد ر�	د. �ر ھ�� ا��/� �/�د�� �ود

� ��	; �� ��/� �� ا	ن د-	ل �ژده را �� ھ�راه آورد �� در د-/�ی �داو�د �� �	�
��و�د"�ن �	وه �	�ورد، �:�� �� ا	ن �ژده �	ش از ��ز"�ت او �� "وش ھ�� �:�/� ر���ده 
 ��ود و �� ھ�	ن 5/ت ��"ردان �ود را �	ش از �ود، دو �� دو �� ھ�� �/رھ� و �5ھ�	

  :ن '�	ن ">ت�� �ود �� ��	�ت �رود !ر���د و �� آ��

�=#ول !راوان ا�ت ا�� ��ر"ران �م، �س از #�=ب �=#ول در�وا�ت ��	د �� «
�رو	د، ا	�2 �ن ��� را 'ون �ره ھ� در �	�ن . ��ر"ران �رای �=#ول �ود �>ر��د

و درون ھر ���� ... و �	�� و �و�� دان و �>�/� �� �ود �ر �دار	د . "ر"�ن �� !ر��م
B� د		د اول "و	و� �م �ر ا	ن ���� ��د، �س ھر"�ه ا�ن ا-�Bم در آن ���� ���د ای �� �

و در ھر �/ری �� ... �Bم ��� �ر آن ?رار "	رد و "ر�� �� �وی ��� ��ز�� "ردد 
ر!�	د و ��� را �ذ	ر!��د از آ�'� �	ش ��� "ذار�د ��ور	د و �	��ران آ��5 را �>� دھ	د و 

  ).٩-٢ :١٠ -و(» �د	��ن "و		د �:�وت �دا �� ��� �زد	2 �ده

و ا	ن در ز���� روی داد �� �ود ��	; در �	�ن 	/ود	�ن �و�ظ� �� �رد، 'ون  
�س �	�� ��"ردا�ش . ��	��� آن �ود �� �:�وت ا��دا در �	�ن ��� ا�راL	ل ا�Bم "ردد

او آ�/� را 'ون �1#و��ن �� د!�ع و . را �	ش از �ود �� 5:	ل و 	/ود	� �� !ر��د
��� 5ز ��ن ��رور �رای ����ن �� 5/ت  �	>�%�ن �دا �� !ر��د �� ھ	8 دارا	

  .�=#ول آ	�ده �دار�د

�	ش از آ�ر	ن �ب �	داری �ود �ر �وه ز	�ون در ��	�ن �و�ظ�  ��� و5ود ا	ن �	�
�	ش از �ر�� �دن #:	ب ��  ��ود در =�-� �� ھ�� '	ز را �=ق 	�!�� �� �	�د و ا�د�

�و�� دان و �>ش !ر���دم ھ�%��� �� ��� را �� �	�� و «:  ��"ردا�ش '�	ن �� "و	د
�س �� ا	��ن ">ت -	�ن ا��ون ھر�� �	�� دارد آن ! ھ	8: آ	� �	�ز��د '	زی �د	د؟ ">��د

را �ردارد و ھ�'�	ن �و�� دان را و ��� �� ���	ر �دارد ���5 �ود را !رو��� و آن 
�� � را ��رد، ز	را �� ��� �� "و	م �� ا	ن �و��� در �ن �� ��	د �� ا��5م ر�د، 	�1

ا-��� در ا	��5 ��	; ا��ره �� ��د �� در ). ٣٧-٣۵ :٢٢-و(» "��ھ��ران �=�وب �د
ا	��5 ��	; ا��ره �� ��د �� �س از "ذر او �� �وی �در، ��"ردان ھ�'ون او از �وی 
�و-س  �� �د�	� 5>� �واھ�د د	د ، ����ر ا	ن ��	د آ��د"� دا��� ����د �� �� �B=/�ی رو=��

 ��� ) ١٨-١٣: ۶ ا!س("و	د، 	�1� ا	��ن و �Bم �دا و د�� ر�ول از آ�/� ��ن �
  .و�و�� ھ�ی اھر	�ن ���رزه ���د

 �ا��ره �� ��د �� ز��ن د	%ر ا!���ح �� �ود و �� اوج » ...-	�ن ا��ون «">��ر �	�
 �	ورش اھر	�ن و ا	ن د�	� �ر Nد �	�� و ��"ردا�ش؛ �س از �رگ و ر����	ز �	�

�� ھ�	�� ھ�راه آن !��ر و 5>�ی د�	� را �� د���ل دارد، ���ور	ت �:	�� آ�Aز �� �ود 
����را	ن ��"ردان ��	د �ود را �رای ا	ن ��رزار آ��ده ��ز�د، ا-��� �� �� �B=/�ی 

�طرس �� �وا�ت آن را �� ��ر �رد  �� �، �:�� �� �B=/�ی )١١-١٠ :١٨ 	و(��1و-
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�و-س آ�/� را ا	ن "و�� �و#	ف �� ��د �� ��س ��«: رو=�� ���� �ر �ود را �� را��
� را �� �� ��	د. و 5و�ن �دا-ت را در �ر �رده ��	��	د��B� ل	و �>�/�ی ا��1داد ا�5 .

و �ر روی ا	ن ھ�� ��ر ا	��ن را ���	د �� �� آن ��وا�	د ھ�� �	رھ�ی آ��	ن �ر	ر را 
-١۴: ۶ ا!س(���وش ��	د، و �ود ��5ت و ���	ر روح را �� ��ن �دا�ت �ردار	د 

١٧.(  

 �� �� �'را ا	ن �M		ر، 'را ا	ن ھ�دار ��"/��� �� ��"ردان �رای رو	�رو	� �� د���
� دھد، ا�� �ر ط�ق �� ;	Nو� �آن رو�رو �واھ�د �د؟ در�ت ا�ت �� �	�� �رو��

. �و��� ھ�ی �دس ھدف از آن "��رش �و�ظ� �رای ھ�� �:�/� �� !را�وی د�	��ت
در . ا�� ا	ن ?وم ��وا��ت آن را درک ��د �	ش از ھ��، �ژده �� ?وم 	/ود ا�Bم �د،

� �ود «: آ�Aز ا�5	ل 	و=�� �� �وا�	م	�زد ��#�ن �ود آ�د و ... �:�� �ور =
� . �را��5م ا	ن ��ذ	ر!�ن، #:	ب �ود. )١١-٩ :١ 	و(» ��#��ش او را ��ذ	ر!��د�

 ��	� �� � ھ�� را ��«و �ر #:	ب �/�ده �ود �� » از ز�	ن �:�د �رده �ود«��	��
و او �� �وا�د در�ت �س از ر����	ز �� ��"ردان ) ٣٢: ١٢	و (» �وی �ود �����د

» ��ھدان �ن �واھ	د �ود در اور�:	م و ھ�� 	/ود	� و �� �ر���ر 5/�ن«: �ود �%و	د
�س ر!�� ھ�� ا��/� را ��"رد ��ز	د و ا	��ن را �� ��م �در و ��ر و روح «). ٨: ١اع (

	��وز	د �� ھ�� ا�وری را �� �� ��� !ر��ن داده ام  �%�ه ا-دس ��1	د دھ	د و ا	��ن را �
-١٩: ٢٨ �ت(» دار�د و ا	�2 �ن ھر روزه �� ��ر آ�دن ��-م ھ�راه ��� �� ���م

� دا�د �� ا"ر ). ٢٠� ��1� ?وم 	/ود �� �و�	:� �دا » ��#�ن«�� و5ود ا	ن �	�	
�س د�	� 'در �	��ر  �رای �ذ	رش او آ��ده �ده ا�د در �را�ر �Bم او �ر���� ��ود�د

او �� ��"ردا�ش ھ�دار �� دھد �� ��ر . در �را�ر �ژده ا�5	ل �ر���� �واھد �رد
�ر �:�وت آ���ن ��م �� �ود و «. ���رت ا�5	ل ��رزاری ��ت �واھد �ود

  ).١٢: �١١ت(» �����ران آن را �� زور �� ر��	�د

  

  
  

ر	�� ���رت در �را�ر د�	� �س از �	�ت �ده �� از ا�Bم �ژده ا�5	ل �� "ذرد و �
�	ش ر!�� ا�ت، د�	�  ھ�وز در =�ل ��و�ت در �را�ر آن ا�ت و �� ��/� در د�	�ی 
 ��	رو�� �:�� در د�	�ی درو�� �� �	ز ھ�وز �ر���� و5ود دارد، ����را	ن ��/� ����

و �و�	:� ���رزه ) ١۶؛ -و١٢: �١١ت(�� �� �����ر �ر Nد "��ه در �ود �� �5%�د 
را در �ود از �	�ن �� �ر�د، �واھ�د » آدم �/��«� #:	ب ��	;، �ود�واھ� و ھ�راه �
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#:	ب ��	; ��5ت دھ�ده در !�#:� دو آ�دن او ھ�'��ن . �وا��ت در �:�وت �دا �����د
�ر�� �وده و ����� دا	�� ���رزه �ر Nد �دی ا�ت �� ��"ردان ��	; �#:وب از �رگ 

و �	روز	ش �� �را�ت در ا	ن ���رزه �ر����� �� 5/ت ���ب ���	دن �� ��ز"�ت 
١٢: ٣�طر ٢(!را�وا�ده �ده ا�د .( 

  

  »ھ�A �5م ا�ا@�� �'�ت ��اھ	 )��*« .٧
 ٢اور�:	م ��	��ل ا��/� �واھد �د �� ز���/�ی ا��/�«: �داو�د �� �	�� ��	; ا�Bم �رد

� ��ز"�ت ?وم ا�راL	ل ). ٢۴: ٢١-و(» �� ا��5م ر�د) A	ر	/ود	�ن(�	��	�در ا	ن ��ن 
ا	ن �Bم �دا �و�	:� �و-س ر�ول در ���� اش �� رو�	�ن '�	ن . �� �:�وت �/>�� ا�ت

�� ... ز	را ای �رادران ��� �واھم �� از ا	ن راز �� ��ر ���	د «: �#ر	; �ده ا�ت
�ری ا��/� در � �� �� از ا�راL	ل '	ره "��� ا�ت و �� ز���N1� ر� �	�	د، ���د-

  .)٢٩-٢۵: ١١ روم(» ھ�'�	ن ھ�%� ا�راL	ل ��5ت �واھ�د 	�!ت

�� » ز��ن !را�وا�دن A	ر 	/ود	�ن«ز���� �� ا�5	ل �� �را�ر د�	� ا�Bم �ده ���د 
: در �:	�� را ا	�%و�� �� �� �� ���	��د» ��ز	�!�ن 	/ود	�ن«�ر �� ر�د و �و-س 

از #/	ون ��5ت دھ�ده ای ظ�ھر «و » '�	ن ھ�%� ا�راL	ل ��5ت �واھ�د 	�!تھ�«
  ).٢۶: ١١روم(» �واھد �د

  

٨. » (  »...آن �ز�	 ھ3F* ظ�ھ ��د... C�D از آن &�)	 آن �
د�5ل، آ�ر	ن ����� �	ش از ��ری �دن د�	� �واھد �ود �� اوج آن ا!زو�� ��م و 

  .، �و5ب �واھد �د�	داد"ری را �� در��ره آن ��ر داده �ده

"ر'� �	�� ��م د�5ل را �ر ز��ن �	�ورده ا�ت ا�� �� �� 	�د آوردن ��وت دا�	�ل '�	ن 
�س 'ون ��روه و	را�� را �� �� ز��ن دا�	�ل �	���ر ">�� �ده «: �� آن ا��ره �� ��د

ا�ت در �5	%�ه �دس �ر�� �ده ��	�	د ھر �� �وا�د در	�!ت ��د، آ�%�ه ھر �� در 	/ود	� 
و �و-س ?د	س ا	ن را در 	��	ن ����   )١۶-١۵ :�٢۴ت(…» ��د �� �وھ���ن �%ر	زد �

روح آ���را �� "و	د �� در «: '�	ن �#ر	; �� ��د) ٢-١: ۴( �ود �� �	�و��Lوس
� از ا	��ن �ر"��� �� ارواح "�راه ���ده و آ�وزه ھ�ی اھر	���ن �واھ�د N1� ز��ن آ�ر

�N �� ن�	و%Aری درو���	و�ت، �� ر	�و » ..�رده ا�د ] ���ن[داغ ] ��[	رھ�ی �ود را 
ای �رادران از ��� ا��د�� �� ��م «: ھ�'�	ن در ���� دوم �ود �� ���-و�	�	�ن �� "و	د

 ;	�� ���� از ھوش �ود �زودی �� ��5ش �	�		د و … در��ره آ�دن �داو�د �� �	�
�ر	��ن �%رد	د، �� از روح و �� از �Bم و �� از ����  …N� ن	; �د	ون �� روز ���

ز�/�ر ��� �� ھ	8 روی ��� را �>ر	�د، ز	را �� �� ���ت آن ار�داد روی . ر�	ده ا�ت
�� او . �دھد، و آن �رد �ر	ر 	�1� !رز�د ھ�Bت ظ�ھر �%ردد، آن روز ��واھد آ�د

                                                           

�1� ز��ن ر�	دن ا�5	ل �� ھ�� �رز�	�/� و ورود آ�/� �� �:	��: ز��ن ا��/� ٢ � �� 
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���->ت �� ��د و �ود را �:�د �ر �� ��زد از ھر'� �دا 	� ��1ود ���	ده �ود �� ا�دازه 
آ�%�ه آن �	د	ن … ل �دا در ھ	�ل �دا ����� �ود را �� ���	د �� �دا�ت ای �� ��

 �ظ�ھر �واھد �د �� �	�� �داو�د او را �� �>س دھ�ن �ود �واھد ��ت و �� �5:
�� ظ/ور او �� ��ل �	ط�ن ا�ت �� ھر �وع . ظ/ور �و	ش او را ���ود �واھد ���ت

��را��� �رای ھ�-�	ن، از آ��5 ?وت و ����� ھ� و �%>�� ھ�ی دروA	ن و �� ھر "و�� 
  .)١٠-١: ���٢  ٢(» �� �=�ت را��� را ��ذ	ر!��د �� رھ�	� 	���د

  

  
  

و �	ز در ����>� 	و=��، ��5وری و=�� ھ�ت �� �رای �� ا	�%و�� �و#	ف �ده 
� ا	ن و=ش در �%>ت �د�د ... «: ا�ت�و �� وی دھ��� داده �د �� ... و ھ�� د�	� در 

و �� ... �س دھ�ن �ود را �� �>رھ�	� �ر �دا "�ود ... �� "و	د �� ��ر و �>ر ��ن 
وی داده �د �� �� �د�	ن V�5 �رده و �ر ا	��ن '	ره "ردد و ��:ط �ر ھر ?�	:� و ?وم 

  .)١٠- ١: ���١٣ ( »در ا	���5ت ��	��	� و ا	��ن �د�	ن... و ا�ت �دو �ط� �د 

در » آن و	را�%ر«�� ) ٧ 	و ٢؛ ٣ :۴،  ١٨: ٢	و ١(	و=��ی ر�ول در دو ���� �ود 
�و-س ر�ول در��ره اش #=�ت �� » د��ن �� د	ن«، �� )٢٧ :٩(���ب دا�	�ل  ��

دروA%و «: ��م داده ا�ت» د�5ل«در ���ب ����>� » ��5ور و=��«��د، و �	ز �� 
�	�ت 5ز آن ��  ��	; �ودن �	�� را ا���ر ��د؟ آن د�5ل ا�ت �� �در و ��ر را 

ا	ن ���ت آ�ر ا�ت و '��ن �� ��	ده ا	د �� «) (...) ٢٢: ٢	و ١(» ا���ر �� ���	د
د�5ل �� آ	د و ا��ون �	ز دJ�5ن ��	�ر ظ�ھر �ده ا�د و از ا	ن �	ز �� دا�	م �� ���ت 

� ��	; �ن "ر!�� را ا���ر ��د از «) (...). ١٨ :٢	و ١(» آ�ر ا�ت�	� �� �ھر رو=
او �� آ	د و ا��ون �	ز در 5/�ن  �دا �	�ت و ا	ن ا�ت روح د�5ل �� ��	ده ا	د ��

ز	را �� "�راه ���د"�ن ��	�ر �� د�	� �	رون �د�د �� �	�� «) (...) ٣: ۴	و  ١(» ا�ت
  ). ٧ 	و ٢(» ��	; آ���ر �ده در �5م را ا?رار ��� ���د، آن ا�ت "�راه ���ده و د�5ل
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  .ا�ت از ا	ن �و��� ھ�ی 	و=�� '�	ن �ر �� آ	د �� د�5ل ھم ا��ون آ�ده: �وان

����د (و '/ره ھ�ی ��	�ری » "�راه ���د"�ن«��، 	و=�� از ھ�د���ن د�5ل و : ��ر
��ن �� "و	د �� روح د�5ل را آ���ر �� ��ز�د، و آ�ده ا�د و ...) �رون، ھ	�:ر و 

  .�واھ�د آ�د، ا�� او 	�1� �رد �ر	ر و د�5ل ��	د در�ت �	ش از روز �داو�د �	�	د

  �	;، �:�� ���ظر آن �	ط�ن ھ��	م؟�س �� �� در ا��ظ�ر �: �وان

� �داو�د آن �� د	ن را �� �>س دھ�ن �ود «�رس �� �ود راه �ده، 'ون : ��ر�	�
ا�� ). ٨: ���٢  ٢(» �واھد ��ت و �� �5:� ظ/ور �و	ش او را ���ود �واھد ���ت

�	دار ��ش و �%ذار �� آن دروA%و	�ن �� �رای اA>�ل �� �ود را �� #ورت ��	; در 
�� ا�	د ا	��ن ��:; �و �� -%�م "�	��%� �دی و �	روزی . د، �و را "�راه ���	�د�� آور�

: �ود �داو�د �� �	�� ��	; ">�� ا�ت. ھ�ی "ذرای �د��ران �و را د-�رد ����د
�ر��ن ����	د ای ":� �و'2، ز	را �� ���ودی �در ����ت �� �:�وت را �� ��� «

  ).٣٢: ١٢-و(» �ط� !ر��	د

  

  
  

�	
  ھ
ی ��ردھ	ده از آ�دن دوم ����ر ���ق 	�
��م در�
ره 	�

ا�� ا	ن �� ا	ن ھدف ). ١٠-۵ :�١٣ر(�	�� ����� ھ�	� از �زد	�� آ�د�ش �� �� داد 
ا�� در��ره ��ر	0 آن روز «: ��ود �� ��وا�	م ��ر	0 آ�دن او را �1	ن ��	م، ز	را او ">ت

��ر، �:�� ��/� �در و ����ش ھ	'�س آن را ��� ����د، �� !ر��%�ن در آ���ن و �� «
�س ��1� و ھدف ا	ن ����� ھ� '	�ت؟). ٣٢ :�١٣ر(  



  

  	�ل ���رم

  ����ن د�� و آ	ر�ش ���ن و�ن
  

  

  ����ن د�� -ا�ف 

  

  )���وی(زآن �� او از �ن �� �ن �زد
��ر            داد �ود از �س �
	�م �ز��ر   

  


ز � ��	
��	! 	ت ��	ب ��دس �� �	 �� آ�وز�د �� ا
ن د�
	 دارای آ�	زی �وده و �	
�ن ھ#�م ا%ف «: ��	ب ��دس د
ده �� !ودا
ن ��	! � در #ر�	#ر . �رای آن �واھد �ود
  ).٨: ��١	 (» و 
	ء، آ�	ز و �	
	ن

  

  

  در ��د ���ق .١

  


!�ر در �ز�ور � 	
از -د
م ��
	د ز�
ن را «: �
	ن !ده ا#ت ٢٨-٢۵: �١٠٢	
	ن د�
آ�0	 2	�� �� !و�د %
�ن �و �	-� ھ#�� و ��
1 آ�0	 . �0	دی و آ#�	�0	 /�ل د#�	ن �و ا�د

�واھ�د !د و ��ل ردا آ�0	 را ��د
ل �واھ� �رد و ��دل �واھ�د !د، ��ل �	�� 2ر#وده 

�ن �و ھ�	ن ھ#�� و #	%0	ی �و ��	م ��واھد 3رد
د%« .  

�ر
�	 �!	�� در ��	ب ا!4
	ی ��� �
ز �
	ن !ده ا#ت � �
: ھ�
ن ا�د
!�، و �	 واژه ھ	
آ#�	ن �	��د دود از ھم �واھد �	!
د و ز�
ن �	��د �	�� ��درس �واھد 3رد
د و «

ا�	 ��	ت �ن �	 �	ودان �واھد �	�د و /دا%ت �ن زا
ل . #	��	�ش ھ��6
ن �واھ�د �رد
ز�
ن «: ھ�	ن ��	ب �رو!�� �
!�ری 3 �� !ده ا#ت و در). ۵١:۶اش(» ��واھد 3رد
د

ز�
ن . ز�
ن ��	�	 از ھم �	!
ده و ز�
ن �� !دت ���	ن 3!�� ا#ت. �� �ل !���ده !ده
�	��د �#�	ن ا�2	ن و �
زان ا#ت و �	��د #	
� �	ن �� 6پ و را#ت در ���ش و �3	ھش 




	ن د�
	 و آ2ر
�ش �0	ن �و
ن             ٢٨	�  

 

 

و �	ه !ر��
ن ...  �س ا�2	ده ا#ت �� �	ر د
�ر �ر ��واھد �وا#ت. �ر آن #��
ن ا#ت
و در ادا�� ��	ب �6
ن 3 �� !ده ). ٢٣-١٩: ٢۴اش (» و �ور!
د ر#وا �واھد 3!ت

6
ده  «: ا#ت
ھ�� %!�ر آ#�	ن از ھم �واھد �	!
د و آ#�	ن �	��د طو�	ر در ھم �
�واھد !د و ھ�� %!�ر آن �ژ�رده �واھ�د 3!ت، �طوری �� �رگ از �و �ر
زد و �	��د 

  ).۴: ٣۴اش(» ��
ر�
وه �	رس از در�ت ا


�� را �� ا
��و�� ارا?� �� دھد�!
�ور!
د و �	ه #
	ه �� «: 
و?
ل �
	��ر ھ�	ن �
١۵: ۴، ٢:١٠
ول(» !و�د و #�	ر3	ن رو!�	
� �و
ش را �	ز �� دار�د.(  

  

  

  در ��د �د�د .٢

  

  )���وی(�ن �� �	م Aق #�رده �	ن و �ن    �	م Aق �#�	�د از �و داد �ن          

  

�ود �داو�د �	 . ھ�	ن �C	و
ر را �	ز�	ب داده و آ�0	 را �Cر
B �� ��د/0د �د
د، 
�6
ن �� 3و
د �#

�ت آن روزھ	 �ور!
د �	ر
D 3ردد و �	ه «: /C� س از� �C	2E�

و �ر ز�
ن ���� و !� �� از ... رو!�� �ود را �دھد و #�	ر3	ن از آ#�	ن 2رور
ز�د 

	 و ا�وا�ش، و د%0	ی �رد�	ن �رای ا��0	 روی �واھد ��ود، �� #�ب !ورش در

4Gف �واھد �رد از �
م و ا��ظ	ر آن ر�داد ھ	
� �� �ر ر�1 �#�ون ظ	ھر �� !ود، 
-٢۵: ٢١؛ %و٢٧-٢۴: ١٣؛ �ر�٢۴:٢٩ت(» ز
را �
روھ	ی آ#�	ن %رزان �واھ�د !د

٢۶.(  

ا�	 آ#�	ن و ز�
ن ا��ون «: �6
ن ادا�� �� دھد) ٧،١٠،١٢: �٣طر  ٢(�طرس ر#ول 
E� ن	ه دا!�� �� ھ�	ن ��
م �رای آ�ش ذ�
ره !ده و �	 روز داوری و �رگ �ردم �� د

ا�	 روز �داو�د 6ون دزد �واھد آ�د �� در آن آ#�	�0	 �� آواز /ظ
م زا?ل ... !ده ا�د 
�واھ�د !د و /�	Cر #و��� !ده از ھم �واھ�د �	!
د و ز�
ن و �	رھ	
� �� در آن 

��� !ده از ھم �� رق �واھ�د !د و /�	Cر و آ#�	�0	 #و... ھ#��د #و��� �واھ�د !د 
  .»از 3ر�	 3دا��� �واھ�د 3رد
د

از روی «: 
و�A	ی -د
س و �دا!�	س در ��	! � �ود ھ�
ن ��AC را �6
ن �� ��	
د

	2ت �!د �
6ون آ#�	ن «) ...١١: ٢٠(» وی آ#�	ن و ز�
ن ��ر
���د و �رای آ�0	 �	

  .)١: ٢١(» 	!داول و ز�
ن اول در3ذ!��د و در
	 د
�ر ��� �

  

  



 ٢٩           ظ0ور دوم �داو�د و ز�د3	�� ا�دی

 

  ���ن و�ن -ب 
  

د
�ر «: ��	ب ��دس �� آ�وزد �� �دا �س از �و2	ن �وح �6
ن و/ده داده �ود: �وان
» �س از ا
ن ��	!د �	 ز�
ن را و
ران ��د ١ھ
L ذی �#دی از آب طو2	ن ��
رد و �و2	ن

  �	!�د؟آ
	 آ��6 ��ون /0د �د
د ا/Eم �� ��	
�د �د�ر از �و2	ن �وح ��� ). ١١ :�٩
د (

د�
	 �س از �و2	ن �وح ادا�� 
	2ت، 6ون �و2	ن �رای از �
ن �ردن ز�
ن ��در : ��ر
�دا �دون ا
ن �� �
�	ن �ود را �!��د �� �	 . �!ده �ود، ���N �رای از �
	ن �ردن �دی

ا�
د �� ��	د آن ��و�ری �ود، �	 ��	ت �وح و ھ�� �#	�� �� در �!�� . ھ!دار داده �ود
آ��6 �� -ول �و ا
ن ��ون �� �	 ا/Eم �� . �
رو
� دو�	ره �� 3ر2ت ��	ه 3ر��2 �ود�د


�� �� �د
د �� آ
د ط�
�4 ا#ت، ا�	 آ
	 د�
	ی �0ن ��	
د از . ���د، ھ�	ن �	
	ن د�
	#ت�

ن آ�دن �#
B ا��2	ح !ده �د
دار 3ردد و آ�دن �#�� �N

	ن �رود �	 �0	ن �و
�� �� �و#�

روز «روز �ر#�	�� �واھد �ود، 6ون » �� د
ن�ردم «دوم 2رار#د؟ �� !D �رای 
ا�	 ا
ن روز در در�� اول روز ) ١٢- ٧ :�٣طر ٢(آ�0	 2را�واھد ر#
د » �رگ

 B
در آن ز�	ن �س «!�وھ� �واھد �ود �� �	 آرزو��دا�� �� آن ا�
د �#�� ا
م، ز
را �#
 ١(» #�رداز آن �� ھر �
رو و �وان را �	�ود 3ردا�
د، ��Nوت را �� �دای �در �واھد 

و �دا �0	�� �و
ن �واھد آ2ر
د �� �
!�ر در ��	ب ا!4
	ی ��� ا/Eم ) ٢۴: ١۵ -رن

ن �� «: !ده �ود!
ز
را ا
�D �ن آ#�	�� �و
ن و ز�
�� �و
ن �واھم آ2ر
د و 6
زھ	ی �

و �طرس ر#ول �
ز �� ) ١٧: ۶۵ اش(» 
	د ��واھ�د آ�د و �� �	طر ��واھ�د 3ذ!ت
���ظر آ#�	�0	ی �و
ن و ز�
ن �و
ن ھ#�
م �� در آ�0	  �� A#ب  و/ده او«: �و
#د

و �
ز 
و�A	 در ��	! � �ود 2ر
	د �ر �� ) ١٣: �٣طر ٢(» /دا%ت #	�ن �واھد �ود
و �داو�د را �� !�ود �� �� ) ١: ٢١ ��	(» د
دم آ#�	�� �و
ن و ز�
�� �و
ن«: آورد

  ).۵ :٢١(» ا��ون ھ�� 6
ز را �و �� #	زم«: وی �6
ن �� 3و
د

ھ�	�طور �� از �	ر
�� !ب . �	�را
ن از �رگ و �	
	ن د�
	 �ر#� �� �ود راه �ده�
ھ��6
ن �� 
	د دا!�� �	ش �و �� . ��� �ر#� 6ون �� دا�� �� روز 2را �واھد ر#
د

ا3ر �#� در «: ��4
د 
	��2 ای از ا��ون در �0	ن �و
�� �� �� آ
د ز�د�3 �� ���
ی ���0 در3ذ!��د و ا
�D ھ�� 6
ز �و !ده �#
B �	!د آ2ر
�ش �	زه ای ا#ت، 6
زھ	


	��2 » �و%د �	زه«و�ود �و
�� �� �رای �3	ه �رده و �رای �دا ). ١٧: ۵ -رن ٢(» ا#ت
ز
را �� �رد
د و ز�د�3 !�	 �	 �#
B در �دا ��0	ن «: �و%س ر#ول �� 3و
د. ا#ت
ر 6ون �#
B �� ز�د�3 �	#ت ظ	ھر !ود، آ��	ه !�	 ھم �	 وی در !�وه ظ	ھ. ا#ت

در آن ھ��	م �داو�د �	 �	ز3!��، �رد3	ن �	 �د�0	ی �ود ). ٣: ٣�ول(» �واھ
د !د
  .�رای ز�د�3 �	ودان از �رگ �ر�واھ�د �وا#ت

  

  

  

                                                           
  ک �� ��ش 06	رم و ��ش ���م. ر ١




	ن د�
	 و آ2ر
�ش �0	ن �و
ن             ٣٠	�  

 

 

����م�ق �  در��ره ����ن د�� و آ	ر�ش ���ن و�ن ����ر �

3روھ� از �دا!�	#	ن �Cور �� ���د �� �	
	ن ا
ن د�
	 �� ���4 �	�ود !دن آن  -١

��4 �	ک !دن آن و ��د
ل !دن آن �زد ا#ت،  	
3روھ� د
�ر �� 3و
�د �� �	
	ن ا
ن د�

  !�	 ا
ن �	
	ن د�
	 را �6و�� �Cور �� ��
د؟. �دا

  

��ر�� !�  :�رای �ط��

  در ا��ظ	ر ا
	م �و
ن -

 



  

���� ���  

  ر��	��� �د
	ن
  

  )���وی(در و�ود ز�ده ای ��و��� �د             ای 	�� آن �رد �ز 	ود ر��� �د

  

آ�� ر���	�ز ��م �"�"ت دارد؟ �� ا�ن �� ا�طوره ای ��ش ��وده و ا�ط��� �رای 
  ��	ص ��ودن ��وری ��روک و دور از �"�"ت ا�ت؟

�و,� ھ�ی اور�*�م ����ن آ�ده و رو�ن �� در روز ��ط�(��ت، �طرس از ��&	��� �� 
او �� ار��ع ). ٢٨-٢۶: ٢اع (آ�ش روح ا/"دس، ���. ر���	�ز�رده را ا-�م �� ��د 

��/�دم در اط����ن ���ن «: را �"ل �� ��د) ١١- ٩: ١۶(�� �و��� ھ�ی �"دس، �ز�ور 
:ذا�ت �رک �	واھ� �رد و 8دوس 	ود را �	واھ�  ١	واھد �د ز�را ���م را در ھ�و��

�طرس ر�ول �و>�. �� . »راه ز�د:� را �� �ن 	واھ� آ�و	ت. �� ;��د را ����د
و;�ت ��وده و د;ن �ده ا�ت و �"�ره او �� «آری، داود، �را��ده ا�ن �ز�ور : دھد

�س ,ون ��� �ود و دا��ت �� 	دا �رای او �8م 	ورد �� از . ا�روز در ���ن ���ت
ا�<�زا�د، �� �ر �	ت او �����د، در��ره �ر	���ن ;رز�دان او �� ��ب ��م، ���. را �ر

����را�ن ;رز�د داوود، �@�� -���ی ���.، ��روز �ر ). ٣١-٢٩: ٢اع (» ���. ��ش د�د
���ت �� درھ�ی ا��د ر���	�ز را �� روی ھ�� ا����B� �� » :ذر ;��د ���ذ�ر«�رگ و 

ر���	�ز . ا�ت�� ���د �� �"�"�� ��*م » ر���	�ز ��م«�و>وع ��ث �� . :���د
��م �BDو�� ذھ�� و ��ر�دی ��وده و ��ز ز�د:� �� روح ��B�ی �دا �ده از �و�ش 
	��� 	ود �� �ر ��ب �@*���ت �@>� ;�*�و;�ن �� ا;(�ری �*�د�روازا�� در د����� 

�ز�ور �و�س و �طرس ھم، ����� ا��د 	ود را �� . 	��/� ز�د:� 	واھد �رد، ��� ���د
  .�د ���� ا�د��م رھ��� ��;�� از ;�

  

  ;��د ,��ت؟ :�وان

را �� ) ٧: ��٢د (آ�� �رح آ;ر��ش. ;��د �@�� ��ز�� ��د و ��ز:�ت آن �� 	�ک :��ر
��د داری؟ ا����� �� از 	�ک �ر��� �د �� 	�ک �ر �� :ردد، ز�را �س از ھ�وط، 

�� 	�ک ��ز:ردی �� «:�دی، ر�F، �رگ و ��ز�� در آ;ر��ش ز���ی 	دا دا	ل �ده ا�د 
  ).١٩: ��٣د (» آن :ر;�� �دی، ز�را �� 	�ک ھ��� و �� 	�ک �ر	واھ� :�ت از

                                                           
  .ز�دان �رد:�ن، ھ�و�� �� �� ز��ن -�ری �Gول ����ده �� �ود ١




 ��د��ن               ٣٢���  ر�

 

 

» 8��ون ا���ن«آ	ر�ن �*��ت . �� ا�ن و�ود �� ا���ن دار�م �� �رد:�ن ز�ده 	واھ�د �د
  .»�ر	���ن �رد:�ن و ز�د:� �B�ن آ��ده را در ا��ظ�ر�م«: ,��ن �� :و��د

  

  
م �� ���د، و ���. ا����ده، ز�ده و �١٣ده ا�ن ����ل �ر���� �Bن از ��رد�ن ��@*ق �� 

در ز�ر . ��روز��د را �� �� ���ن �� دھد �� َ-َ*م ��روزی اش �@�� �*�ب را در د�ت دارد
��ی او درھ�ی درھم �(��� ز�دان �رد:�ن �� آدم و �وا در ��ت ,پ و -�د&ن -Bد 8د�م در 

ن ��ر�� ��رون آ��د، ز�را ا:ر ��ت را�ت ا�(�ن �� دھد �� از �رگ �ر	���� و از ا�ن ز�دا
-��� �� �رگ 	ود �� ھ�و�� ;رو �د، �رای  �� ھ���طور �� در ا-�راف ا���ن ا-�م �� ���م

�� �� د/�ل :��ه ��(وم �� �رگ �ود�د، ا�� �و��*� آدم  ا�ن �ود �� آدم و ھ�� ;رز�دا�ش را ��و�د
  .�و�ن رھ��� ��;��د

  

,<و�� ,��ن ,�زی ��(ن ا�ت؟ ��ور �ردن ا�ن �� ھ�� ����� �� �رده ا�د  :�وان
  .دو��ره ز�ده 	واھ�د �د ��(ل ا�ت

�س ��Bر ا�ن ا�ت �� �رای �F �ر;�ن از ا���ن را���ن، �و��� ھ�ی ���ب �"دس  :��ر
�� �ق �دار�م در ز���� ا�رارآ��زی ھ�,ون �رگ و . را �� د8ت در �ظر دا��� ����م

�و آوری �رده �� �� ا��د&ل ��رداز�م، �*(� ��B� �� �وا��م در آ�,� �� �و���  ر���	�ز،
�ط�/ب �و��� ھ�ی ���ب �"دس . ھ�ی �"دس �ر �� آ�(�ر �رده ا�د �رر�� و ���ل �����م

در ��ره ���(�وی ھ�ی ������� �� �رای درک ا�رار �رگ  در �� ا���د ار���ط �� -�/م 



 ٣٣   ظBور دوم 	داو�د و ز�د:��� ا�دی

 

��B� ا�ن �و��� ھ� ھ���د �� �� �وا��د �"�"ت را �ر �� . ٢��ورا ھ���د ھ�دار �� دھ�د
�(�وف ��ز�د، ز�را �� 	ود روح ا/"دس �و�ط آ�B� �� را �� آ�وزا�د، روح ا/"د�� 

�س �و��� ھ��� را در ���ب ). 8��ون ا���ن(» �� ز��ن �����ران �	ن :��D ا�ت«�� 
  .�"دس �����م �� �� ر���	�ز ا��ره �� �����د

  

  

  ��� ���� در –ا�� 
  

: ا���ن �س از �رگ �� 	�ک ��ز �� :ردد، ا�� �� و�ود ا�ن دا���ل ��� و-ده �� دھد
����ری از آ���� �� در 	�ک ز��ن 	��D ا�د ��دار 	واھ�د �د ا�� ا���ن �� �Bت ز�د:� «

  ).٢: ١٢دان (» ��ودا�� و آ��ن �� �Bت �ر���ری و 	واری ��ودا��

�رد:�ن �و ز�ده 	واھ�د �د و «: ,��ن ا-�م �� ��دا�@��ی ��� ��ز ھ��ن ا��د را 
ای ��� �� در 	�ک �����د، ��دار �ده ��را��د، ز�را . ��د ھ�ی �و �ر 	واھ�د 	��ت

: ٢۶اش(» �� ���م �و ���م :��ھ�ن ا�ت و ز��ن �رد:�ن 	ود را ��رون 	واھد ا;(�د
  .ا�ن ا�ر �� ��ز/� زا��� دو��ره و �و�دن آ;ر��ش 	واھد �ود). ١٩

ا�وب، ا�ن �� :��ه رو �� �رگ �� �ر �*� از Bِ�ِن �� �ورت ����ت ��ری رھ� �ده 
�ن �� دا�م �� ��ری دھ�ده �ن ز�ده ا�ت و در روزھ�ی آ	ر «: �ود ;ر��د �ر �� آورد

�ر ز��ن 	واھد �ر	��ت و �س از آن �� ا�ن �و�ت �ن �*ف �ود، �� ��م 	ود 	دا را 
وب �� دا�د �� �� ,���ن ������ 	ود 	دا را ا�). ٢۶-٢۵: ١٩ا�وب(» 	واھم د�د

�ل Bِ�ِن �� �@��ی د���ی ��زل �رده . 	واھد د�د و �� ���� در ا�ن ا��د او ��Bم ھ���م
;��د و �رگ ��را�ون �� را ;را:ر;�� ا�د و �� ا�ن و�ود ا-�م �� دار�م �� 	دا . ���ت

  .را 	واھ�م د�د

���<�ه ز�رز���� ھ�و�� ا�ت، �� دا�د  ھ�,��ن �و�س از درون �(م ��ھ� �� ����<ر
از �(م . در ��<� 	ود 	داو�د را 	وا�دم و او ���	م را داد«: �� 	دا او را �� ��ود

���O -��� ). ٣: �٢ون (» �>رع ��ودم و �و آواز �را ���دی) �B�ن �رد:�ن(ھ�و�� 
آ�ت �و�س . �� �� ا�����ن �� 	واھ�ن د/�ل و >���ت ھ���د �و��*� �و�س داده 	واھد �د

ا��دواری �� ر���	�ز ا�ت، در ���� �� ھ�P ا��دی ���ت، �@�� ھ�و�� �� در آن 
ھ�,��ن �� �و�س �� ����� روز در «: ا��ظ�ر �� �@�� و ھ�� ,�ز از د�ت ر;�� ا�ت

: ١٢�ت ( »�(م ��ھ� ���د ��ر ا���ن ��ز �� ����� روز در �(م ز��ن 	واھد �ود
۴٠.(  

  

                                                           
�� ا���ب �ن ھ� ر�وع �(��د و از ��دو:ران �ر�ش «: آ�ده ا�ت) ٣١: ١٩(��� در ���ب &و��ن  ٢

  .»������د �� 	ود را �� ا���ن ��س ��ز�د
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  ��� و�س�

  

�ن �� ا�ن �ط*ب �� ���. ��ر 	دا ��� �وا�د در :ور ���8 ����د ا���ن دارم  :�وان
ا�� �و>وع ز�ده . ,ون او 	دا و ,��� ز�د:� �وده و ��ط"� ا�ت �� ر���	�ز ��د

  .�دن �ن �� ا����B� ,�دان رو�ن ���ت

. از �رگ �ر	��ن ���. �� ��ط"� ا�ت و �� آن ا�دازه �� �و �� :و�� رو�ن :��ر
رک ���ذ�ر و �� �B��ت �<Dت آور ا�ت، ا�ن ا�ت �� ��ر 	دا �� را��� �ن آ�,� د

او روح . �س او ا�ن ��ر را �د�� ��	ت. ا����� �� 	ود :ر;ت و �� ��B� ظ�ھر آن را
���ت �� �رای �د�� ��دود ظ�ھر ا����� را �� -�ر�ت :ر;�� ���د، ,ون در ا�ن 

ا��� ��م 	��� �دا�ت �د�� ��� �ورت :ذر از �رگ �رای وی �� د/�ل ا�ن �� �� ر
د��B� و ��ھ��م را ��<ر�د �� �ن 	ود ھ��م و د�ت �ر �ن :ذارده �����د ز�را �� «. �ود

و ) ٣٩: ٢۴/و(» روح :و�ت و ا��	وان �دارد، ,���(� �� �<ر�د �� در �ن ا�ت
  .�رای ����د ا�ن �� �د�ش ز�ده ا�ت، ��ش رو���ن 	وراک �� 	ورد

). ١٨: ١�ول (� ���. را �	�ت زاده از ���ن �رد:�ن ����د �و/س ر�ول �ق دارد �
ا�ن �� آن �@�� ا�ت �� او ��B� �رای �	ص 	ودش ر���	�ز �(رده و �ظ�ھری 

در �� وی ھ�� ا����B�، . 	ود	واھ��� �� �Bت ��Bوت �ردن ا����B� ا���م �داده ا�ت
�د:� ��ز �� :رد�د، ھ�� ��د ھ�، ��� آ��ن �� ��ز�� �ده ا�د از �رگ �ر	���� و �� ز

��وت . ز�را 	دا ,�زی را �� �� ���ھت 	ود آ;ر�ده ا�ت �� ����� �ر��� :ردا�د
�ز�8�ل ��� ا�ن ر���	�ز را ����د �� ��د، ا�ن ��ن �� �(� از �و��� ھ�ی �ر���� در 

  :���ن ����B�ی -Bد -��ق ا�ت ارزش ا�ن را دارد �� در ا���� �� �(ل ���ل آورده �ود

د �ر �ن ;رود آ�ده �را در روح 	داو�د ��رون �رد و در ھ�واری 8رار د�ت 	داو�
داد و آن از ا��	وان ھ� �ر �ود و �را �� ھر �و :ردا��د و ا��� آ�B� �ر روی 

ای ��ر ا���ن آ�� «: و او �را :Dت. ھ�واری �� �B��ت ز��ده و ����ر 	�� �ود�د
�س » .داو�د �Bوه �و �� دا��ای 	«: :�Dم» �� �ود �� ا�ن ا��	وا�B� ز�ده :رد�د؟

ای ا��	وا�B�ی 	�� �	ن : �ر ا�ن ا��	وا�B� ��وت ��وده �� ا��B� �<و«: �را ;ر�ود



 ٣٥   ظBور دوم 	داو�د و ز�د:��� ا�دی

 

ا��� �ن روح �� : 	داو�د �Bوه �� ا�ن ا��	وا�B� ,��ن �� :و�د! 	داو�د را ���و�د
��� در�� آورم �� ز�ده �و�د و ��B� �ر ��� 	واھم �B�د و :و�ت �ر ��� 	واھم آورد 

�س . و ��� را �� �و�ت 	واھم �و����د و در ��� روح 	واھم �B�د �� ز�ده �و�د
�س �ن ,���(� ���ور �دم ��وت �ردم و ,ون » .	واھ�د دا��ت �� �ن �Bوه ھ��م

��وت ��ودم آوازی �� :وش ر��د و ا��� /رز�� واT8 �د و ا��	وا�B� �� �(د�<ر، 
�<ر���م و ا��� ��B� و :و�ت �ر �@�� ھر ا��	وا�� �� ا��	وا�ش  �زد�� �د و 

: �س او �را :Dت. آ�B� �رآ�د و �و�ت آ�B� را از ��& �و����د ا�� در آ�B� روح ��ود
	داو�د �Bوه ,��ن �� : ای ��ر ا���ن �ر روح ��وت �رده، �<و!  �ر روح ��وت ���«

ه ;ر���د �� ای روح از ��دھ�ی ,B�ر:��� ��� و �ر ا�ن ���<�ن �دم �� ا���ن ز�د
�س ,���(� �را ا�ر ;ر�ود ��وت ��ودم و روح درون آ�B� �د و آ�B� ز�ده » .�و�د

و او �را :Dت ای ��ر ا���ن . :��� �ر ���B�ی 	ود /�(ر �� ا�دازه �زر:� ا����د�د
ا��� ا���ن �� :و��د ا��	وا�B�ی �� . ا�ن ا��	وا�B� ھ�� 	��دان ا�را��ل �� ����د

����را�ن ��وت �رده �� . 	ود��ن �را��ده :��� ا�م 	�� �ده و ا��د �� ���ت �ده و
ا��� �ن :ورھ�ی ��� را �� :���م و ��� : ا���ن �<و 	داو�د �Bوه ,��ن �� ;ر���د

را ای 8وم �ن از :ورھ�ی ��� در آورده �� ز��ن ا�را�Gل 	واھم آورد و ای 8وم �ن 
آ�<�ه 	واھ�د  ,ون :ورھ�ی ��� را �<���م و ��� را از :ورھ����ن ��رون آورم،

و روح 	ود را در ��� 	واھم �B�د �� ز�ده �و�د و ��� را . دا��ت �� �ن �Bوه ھ��م
در ز��ن 	ود��ن ��ی 	واھم داد، �س 	واھ�د دا��ت �� �ن �Bوه �	ن :��D و ا���م 

  ).١۴-١: �٣٧زق . (»�	ن 	داو�د ا�ن ا�ت. داده ام

�ذ�ران �� از 	�ک �ر��� �ده ا�م �� ;��«: و ��ز در آ�Gن 	�����ری ,��ن �� �را��م
�و از 	�ک ھ��� و �� 	�ک : �� 	�ک ��ز	واھ�م :�ت ، ھ���طور �� �و ;ر�وده ای

�� ;����ن در ��/� �� ��ون ھ�ی �و:واری را �� ھ**و��ه ��د�ل �� . �ر	واھ� :�ت
,���,� ����د ا�وب و �و�س و �� �رد �وان در . »���م ھ�<� �� آ��� 	واھ�م ���;ت

��ور آ�ش �� ز�د:� در ورای ورط� �رگ ا��دوار �����م، ,<و�� �� �وا��م در  درون
  ���ن 	�ک، آواز ھ**و��ه �ر دھ�م؟

  

  

�� –ب ��  در ��� 
  

	ود -��� �و�د ا�ن ا��د ���ت، ,ون �دای او را در ا�ن �	��ن �� ��و�م �� �� �� 
ا��ون ا�ت ��  آ��ن آ��ن �� ��� �� :و�م �� ��-�� �� آ�د �*(�«: �و�د �� دھد

��-�� �� آ�د �� در ... �رد:�ن آواز ��ر 	دا را �� ��و�د و ھر �� ���ود ز�ده :ردد 
» .آن ھ�� ����� �� در :ورھ� �� ����د آواز او را 	واھ�د ���د و ��رون 	واھ�د آ�د

  .ا�ن ��ن ��ز در آ�Gن 	�����ری 	وا�ده �� �ود). ٢٨-٢۴: �۵و (

�� ���/و��(��ن �� �	�� از آن ��ز در آ�Gن  �و/س ر�ول در ر��/� �(م 	ود
  :	�����ری 	وا�ده �� �ود ,��ن ��دآوری �� ��د




 ��د��ن               ٣٦���  ر�

 

 

ا�� ای �رادران ��� 	واھم ��� از ��/ت 	وا��<�ن �� 	�ر ����د �� ���دا ����د «
ز�را ا:ر ��ور �� ���م �� -��� �رد و . د�<ران �� ا��د �دار�د ا�دوھ<�ن �و�د

	دا آ���� را �� در -��� 	وا��ده ا�د �� وی 	واھد آورد  �ر	��ت �� ھ��ن طور ��ز
ز�را ا�ن را �� ��� از �	ن 	دا �� :و��م �� �� �� ز�ده و �� آ�دن 	داو�د ���8 ����م 
�ر 	وا��د:�ن ���� �	واھ�م ��ت، ز�را 	ود 	داو�د �� �دا و آواز ر�Gس ;ر��<�ن و 

. ر ���. اول �ر	واھ�د 	وا�ت�� �ور 	دا از آ���ن ;رود 	واھد آ�د و �رد:�ن د
آ�<�ه �� �� ز�ده و ���8 ����م �� ا���ن در ا�رھ� ر�وده 	واھ�م �د �� 	دا را در ھوا �� 

/داری �س �د�ن �	��ن ھ�د�<ر را د. ���واز رو�م و ھ�,��ن ھ���� �� 	دا 	واھ�م �ود
  ).١٨-١٣: ��۴�  ١(» دھ�د

  

� �زد 	دا �� رود؟ در آ�Gن آ�� در�ت �ر ���ت �� �<و��م ��B� روح � :�وان
�� روح ��ده در:ذ��� 	ود آرا�ش ارزا�� « : 	�����ری �@�و& ,��ن �(رار �� �ود

�س �دا�� روح و �دن رخ �� دھد؟ �دن در :ور �ر��ی �� ���د ,ون �� 	�ک . »دار
  .�ر�� :ردد

 ، �� او ��ز٤و ��:رد �و/�(�رپ) �١٧٠دود ��ل (ا�"ف /�ون  ٣ ا�ر�Gوس 8د�س :��ر
ا:ر -��� ھ�� �دن «: ��:رد �و���ی ا���ل �<�ر �وده �� ا�ن �ر�ش �و ���O �� دھد

و ��م را �� ز�ده �ردن آ�B� رھ��� ��� �	��د ��� �وا��ت ا���ن را ���ت دھد، ز�را 
�� W�/�� �رای آ��ن �*وه دادن �BDوم وا8@�ت » ...ا���ن ھر:ز �دون �دن د�ده ��ده ا�ت

و رو���� او را در �را�ر ھم �� :ذار�م و ,��ن ��ور �� ا���ن، دو ُ�@د ������ 
���م �� ا���ن در دو:��<� 	ود در ��ل ���ز ا�ت �@�� �دن ;ر����ردار �دی �وده و 
��(وم �� ;��د ا�ت، و در �ور�� �� روح �� �Y�ل و �@�ق از �و�ش ������ 	ود 

و در ��ودا�<� در ا�ن �ورت ��B� روح �� �وا�د رھ� �ده . �<ذرد ��ک �� :ردد
در ����� ا�ن ��وه �<رش �ط�Bر:را���� :و�� ای �د:���� ���ت �� .  	دا�� ��Bم :ردد
�� آن ,� را �� ������ ا�ت در �� �و و آ�,� �� رو���� ا�ت . ��م  �د�د �� آ�د

را در �وی د�<ر �� :ذار�م، �@�� �دن ,�زی �ز ��ده ��وده  و روح از آِن �B�ن 
���ک �وده و روح �� ���� �� :را�د، ��م 	��� �وده و روح ��م �. رو���� ا�ت

�دن در �ور�� �د �� . 	دا ھم ��م و ھم روح را ���ل آ;ر�ده ا�ت. آ����� �� ���د
�ود �� روح ا���ن �و��*� :��ه 	ود را از 	دا دور ��	�� و آن را �رای �� ��د:� 

  .:ر;�ن ��ن �� ��ر �رد

! وای �ر �ن �� �رد �د�	�� ھ��م«: ا�� ��در �و��� ھ�ی �و/س �� �وا�� �	و
آ�� �ظر �و/س 8د�س ). ٢۴: ٧روم (» ���ت �� �را از ��م ا�ن �رگ رھ��� �	�د؟

���ت �� �دن ��"�ر آ��ز ا�ت؟ ا/��� �� ��، ,ون او �� دا�د �� ��م از راه ��روزی 
و�د �رای 	داو�د ا�ت و 	دا(...) ��م «: ���. �ر �رگ، رھ��� و �(وه ��;�� ا�ت

                                                           

 Irenaeus ٣  
Polycarp ٤  



 ٣٧   ظBور دوم 	داو�د و ز�د:��� ا�دی

 

آ�� ��� . �رای ��م و 	دا 	داو�د را �ر	�زا��د و �� را �� ��روی 	ود �ر	واھد 	�زا��د
��� �� �� 	داو�د ���و�دد �� روح (...) دا��د �� �د�B�ی ��� ا->�ی ���. ھ���د؟ 

�س 	دا را �� �دن 	ود «، »��� دا��د �� �دن ��� ھ�(ل روح ا/"دس ا�ت؟(...) ا�ت 
از �Bت ��م ) ���.(در وی «و ). ٢٠، ١٩، ١٧، ١۵-١٣: 8۶رن  ١(» !����د �����د

  ).٩: ٢�ول (» ھ�� �ری ا/وھ�ت ���ن ا�ت و ��� در وی �(��ل �ده ا�د

  

  
  

در واT8، ����د ھ�� ����*B�ی ����، ���. را . ا�ن ��و�ر ��� ���Zر داده �ده ا�ت 
�� ����م �� ��روز��دا�� از :ور ��رون آ�ده �� ��رو��دا�� د�ت آدم را :ر;��، �� او 

ا�� ��ت �ر او :روھ� ا��وه و ��د��ن از . ��ز از ز�دان �رد:�ن آزاد �ده ا�ت
م �� �� �� ��دآوری �� ��د �� �� ��ز، �� ا���ن دا��� و ا�	�ص :و��:و�� را ا;زوده ا�

در �رگ و ر���	�ز ���. �@��د ��;�� ا�م، �و��*� �@��د ز�د:� �و���  �� از ���. 
�و/س ر�ول . در��;ت �رده ا�م را آW�ز �رده ا�م، �� �� را �� ��ل او ھدا�ت �� ��د

	���� ا�د، ز�را �� �� ��روی 	دا در �@��د، �� او ��ز �ر) ���.(�د;ون �� او «: �و�ت
در واT8 ��� �رده ا�د و ز�د:� ��� �� ... �� او را از �رد:�ن �ر	�زا��د ا���ن آورده ا�د

����را�ن �>رت ا;رم �� ��د �� �� ). ٣: ٣و  ١٢: ٢�ول (» .���. در 	دا ��B�ن ا�ت
�� ��B�  در ��ش روی. آورد �� �رگ ��، روز �@��د��ن، در ��ت �ر��ن 8رار دارد

�رگ ������ 8رار دارد، �� دری ا�ت �� �وی �(وه ���. و ���ر�ت �� ��*�ث، �� 
  .از ھ��ن ا�روز روح ا/"دس �� را �� �وی آن ھدا�ت �� ��د

ا/��� �دن در �ور�� �� روح ا��ر آن �ود �� �وا�د ا���ن را �� �وی ��د��ت 
	ود از �Bش ھ�ی روح  �(���د، او را ز�ر ��م 	ود در آورد و �� وا�ط� ��<���

روح آرزو��د . ��دار ����د و د-� ���د �� در �@رض آز���ش ���;��د«: �*و:�ری ��د
�دن �ر,��� �دی ���ت ا�� �� �وا�د ���<�ه ). ۴١: ٢۶�ت (» ا�ت ا�� ��م ���وان

ا�� -��� ���. ھ��ن �ن را �ر 	ود :ر;�� و از ا�ن راه آن را . �ود» �ن �رده«:��ه و 
. را ��*وب �رده  �� آن را از �رد:� آزاد ��زد) ۶: ۶ روم(و آدم ���B رھ���ده 




 ��د��ن               ٣٨���  ر�

 

 

,���(� �� ا���ن �رگ آ�د، �� ا���ن ��ز �ر	���ن از �رد:�ن �د و ,���,� ھ�� در آدم 
�و/س ر�ول �� ). ٢٢-٢١: 8١۵رن  ١(» �� ��ر�د در ���. ��ز ھ�� ز�ده 	واھ�د �د

����د و آن ا�ن ا�ت �� �دن �� �� ���ل روح ا�ن :�D�ر راز �زر:� را �ر �� آ�(�ر �� 
,ون -��� ��م ا���ن را �ر . ا/"دس ��د�ل �� �ود �� ھ�<� ��وا��م د:ر:ون �و�م

ا:ر : 	ود :ر;ت و �� روح 	ود آن را �"د�س ��ود �س ��م ا���ن �� �وا�د ����را :ردد
. را از روح او �� -��� را از �رد:�ن �ر	�زا��د در ��� ���ن ���د او �� ���

�رد:�ن �ر	�زا��د �د�B�ی ;��� ��� را ��ز �� روح 	ود �� در ��� ��ی دارد، ز�ده 
  ).١١: ٨روم (» 	واھد ��	ت

ا�� ,ون ا�ن ;��د �� ;��دی را �و��د و ا�ن ;��� �� ��ودا�<� آرا��� �د، آ�<�ه ا�ن 
. ه ا�ت�	ن �� �و��� �ده ا�ت �� ا���م 	واھد ر��د، �� �رگ در ��روزی �*@�ده �د

���س 	دا را�ت �� �� را ... ای �رگ ��ش �و ����ت؟ و ای :ور ��روزی �و ���؟ 
  ).۵٧- ۵۴: 8١۵رن  ١(» �� وا�ط� 	داو�د �� -��� ���. ��روزی �� دھد

در روز -�د �زرگ ر���	�ز �رودھ�ی �*���، در -�ن ��ل ھم ر���	�ز ���. و در 
در ز�ر . ا���ن آوردن �ر��ز �زد�دآن ر���	�ز ھ�� ا����B��� را �� �را�د �� از 

  :��و�� ای از �(� از �رودھ�ی �*���ی �ر���� �� آ�د

  

  

  در روح ا�
دس
  

  .ای �� ;رز�دان آدم را از �رگ �ر �� 	�زا��، �و �رگ را ,��ده ای

  .�� �ر:ت �� �رد:�ن ز�د:��� �� �	�� و :��ه را ���� ای

  �ر	�زا��ده ای،ای �� دوزخ را و�ران و آدم را از �رگ 

  .در ��ز:�ت 	ودت �� را ������ �دار �� در 8*�روت ��دی ���م
  

  .در ا�ن �ب، ��ر ��د��ه �� �رگ را در ���<�ھش ���� ا�ت

  .او آ�ده �� 	�D<�ن را د�دار ��د و در���ر��ن دراز ���ده ا�ت

  -طرش در ���ن �رد:�ن �را��ده �� :ردد،

  .�دآ��ن دو��ره ز�ده �ده وی را �� ����
  

  �� و�د آی و ��دی �ن ای �*���ی �"دس،

آواز �(وھ��دی و 8دردا�� �رای دا��دت ��رای �� �و را �� �*�ب 	ود رھ���ده 
  .ا�ت



 ٣٩   ظBور دوم 	داو�د و ز�د:��� ا�دی

 

  .�� ر���	�ز وی �*ط� �رگ و�ران :��� ا�ت

  .آدم و ;رز�دا�ش وارث �*(و�� �و�ن ا�د
  

  ای ���. 	دای ��، �*����ت �و را �� ����د،

  .� ھ��ری 	ود در آورده ای�و �� �� �ر:ت او را �

  �� 	ون ر�	�� �ده ات، �Bر�� او را �و���

  .:��رده ا�ت��ودا�� و ���ت �و 
  

  )آ��ن �ر����(

  

  

  .در��ره ر�����ز �رد��ن ����ر ���ق ���م

�� ,� ا�دازه �ر��B�ی ������ن �Bر 8ر��س  8١۵رن  ١در ���Gد �و/س ر�ول  -
ار���ط دار�د؟ و ,<و�� ���O ھ�ی �و/س �� �ر��B�ی �� در ��ره ر���	�ز �رد:�ن 

 ر�ول را درک �� ���م؟

  

 �رای �ط���� ����ر 

  ز�د:� ��ودان -



 

  

��� ���  

��	
� 
  دوران آ�
  


��وی(� � ��ق را �ر�	درس     ای �� �ون �و در ز
	�� ���ت �س(  

  

�وه �داو�د روی �واھد  :�وان��و 
! �و�! ر��	��ز 
رد�	ن در روز  	ز��ت �ر
�س از 
رگ و  � �	ک ��رده �دن و ��ش از ر��	��ز  دن،  ر 
	 �� �واھد . داد 	
ا

  �ذ�ت؟


	 در طول ز�د�! �	�! در  دن �ود  ز�د�! 
! ���م و رو�دادھ	ی ��را
ون  :��ر
�	ن  وده  .�ود را  	 -واس ��,+	�� �ود در
! �	 �م

-دود  �  	
 � ھ
�ن د.�ل �,ر � 

و �
	�ل دار�م �� ز
	ن را  � 0ورت �ط! 
,�م �
	��م �� از �/ط� ای  � �/ط� د�+ر، 
ز 	ِن ��3+وی 
	 �ر�	ر از ��	�� ھ	ی ا�ن طرز �+رش و . 
�2 از ا.ف �	 ی ادا
� دارد

  . »�١ردا«و » ، د�روز»�س«، »��ش«: ��/! ا�ت، 
	��د

 �� 6��
ھم �دا و ھم ا��	ن ا�ت 
	 را در وا�78ت 
�3	وت د�+ری �را�ر از 
رزھ	ی 
�	ن �ر�ت 
! دھد
. در �و��� ھ	ی 
/دس  � ا�ن 
و:وع ا�	ره �ده ا�ت. ز
	ن و 

�د: 
! �و�د ٩٠
ز
ور 	  ���و : ھزار �	ل در �+	ه �و 
	��د د�روز ا�ت �� �ذ

! دھد �
ن ھزار �	ل ا�ت و �= روز �زد �دا �و«: -:رت �طرس ر�ول ادا

ھم 
ز
ور�و�س و ھم ر�ول ھر دو ز 	�! ). ٨: ٣�طر  ٢(» ھزار �	ل �ون �= روز
��	��م !
ا�ن  دان 
�7! ���ت �� �= . ا��	�!  � �	ر 
!  ر�د �ون 
	 ز 	ن د�+ری �

�س، �ون 
�ظور  � ھ�A و,� ��	وی ر�	:! Cر  	د ���	ل  را ر  	 �= روز  	
�و�مز�را در ا�ن 0ورت  (���ت  !
�	ن 

راد ا�	ره  � ). 	ز ھم ا��ر ز
	ن و  ��� 

��ر�! و,ود 
ا�ن 
و:وع ا�ت �� 
�	ن ز
	ن آ�ر�د�	ن و ,	ودا�+! �دا�! 
/�	س 
7�وس«�دارد، و ھ
���ن ا�ن  دان  
�7! ���ت �� ا د�ت 
ز
	ن ا�ت،  ��� وا��78! » 


�3	وت 2
	� !

��6 در ��. ا�ت  	 
E3و !��C 	
�	ن �ود  � �Eود�	ن �ود �داو�د 
��ش از آن �� ا راھ�م ��دا �ود «: :
ن 
راC	ت ��ردن د��ور ز 	ن ���ن 
! �و�د

�= «در وا�78ت �دا�!  � �و�� ای در » �ردا«و » د�روز«). ۵٨: �٨و(» 
ن ھ��م
��E	ن ا�ت و  � ھ�A روی 
ر-�� ای ) »روزی �� �داو�د آن را  �	�ت«�	 (» ا
روز
�و8ف « آن روز«. ���ت،  ��� ��02 ھ
� ��ز در �دا�ت» د
	 7«و » 
	8 ل«
�	ن 

�د، �ون او ز�د�! ا�ت	  !
�روج (» ھ��م آن �� ھ��م«: ز
	ن ���ت و �دا �	�ن �
                                                           


! �وا��د از �:	 و ز
	ن �ط!  ١ 	Eن و,ود دارد ��7! آ�	
در ھ�دو��	ن �= �وع 
E3وم د�+ری از ز
�	ی �ود را �را�ر  +دار�د«« .  



 ٤١   ظEور دوم �داو�د و ز�د�	�! ا دی

 

ا
	 ز�د�! او 
	��د ز�د�! ا��	�E	 از �و.د �	 
رگ ادا
� �دارد،  ��� ز�د�! ). ١۴: ٣
�ل ز
	�! �� در ,ر�	���د در �ظر ,	ودا�� ا�ت �� � 	�د آن را  � 	  !
��و���  !


	 ھ���د،  رای ا�دازه  !�	
آورد، و ��ز � 	�د :وا ط ا��	�!، �� ���,� �,ر � ھ	ی ,�
  . ��ری آن  � �	ر  رده �و�د


ل ا��	�!، �واه ��0! و �واه ا,�
	C!، ا�ت، ا
	 �دا 	�
/�	س � 	
ز
	ن  رای 

ل �
! �	 د	��د ��. ھ�A و8ت �	  !
ا�ن �ود 
�7! ا د�ت  او �	
ل در �= .-ظ� 

  .ا�ت

�	ن ا�ت، �ر�ت 
! ,و��م، ز�را 

	 از ا
روز در ا�ن وا�78ت، �� ورای ز
	ن و 
6��
,	�! �� دو �	 �� �3ر  � �	م 
ن �رد ھم آ��د آ�,	 در 
�	ن «:  ر ا�	س وCده 

٢٠: ١٨
ت (» ا��	ن -	:رم .( !
ا�ن ا
ر  و�ژه در 	ره آ��ن 8ر 	�! 
/دس 0دق 

�ت 
��6 را���ن را در�	�ت 
! دار�م ��د، ز�را ط!	
ھر�� ,�م 
را 
! «: آن �


	�د و 
ن در او !
  ).۵۶: �۶و (» �ورد و �ون 
را 
! �و�د در 
ن 


��6  دون �= در �	ر�M در ز
	ن �ط! 
	 ز�د�! �
ود، ا
	  � آ�
	�E	  	L ر�ت و 
�ود �� 
E3( � د�ت را�ت �در ����� ا�ت  !
د�ت «وم �=  	ر د�+ر �	دآوری 

را � 	�د ھ
�ون ,	�! 
,�م �رد ��  و���� ا زار �Cوم �,ر ! 8	 ل ا�دازه » را�ت �در
�د	  !
�	ن«�ون ا�ن . ��ری 
�	ن �را�ر ا�ت» 
و  رای ) از ادراک 
	 و از 

�و�م ��! ا�ت . داوری ز�د�	ن و 
رد�	ن �واھد آ
د !

	 در وی ��Eم  �� !-��


/د��ن، 
رد�	ن و ز�د�	ن  	 ��و�د  �� ھ
� ��روھ	ی آ�
	�! در �د
ت �
او ھ���د و ھ

�	ر�ت در او �رد 
! آ��د

	  رای �ر�ت در �وان 8ر 	�! . و  �� !�	
در -/�/ت ز
�و�م، �
رات ز
�ن و �	ر ا��	�E	 و ھ
� آ���  !

/دس  � �رد ا�/ف �ود وارد ����	 

��ده ا�ت را  � �Cوان �/د�
!  	 �ود  � ھ
ر�  	
ا�ن ا
ر . اه 
! آور�م�� �دا  � 

��-�	ن 
�Nو.���	ن را  	
در ر��ر�ده ھ
� ا��	�E	ی 
7	0ر 
	 و ��ز آ�E	�! ا�ت �� 

�	ن ا�ت .  ر ECده دار�م
ا�زون  ر ا�ن �ر�� 
	 در وا��78! �� �را�ر از ز
	ن و 
�ر�ت 
! ���م  	 ا�ن و,ود از �	ر�M  �رون �
! رو�م . !
ھ�+	
! �� واژ�	ن ز�ر را 


E	ی د��	 را �	ر ��Eم«: م�را��O �

�7	ی آن ���ت �� د��	 و �	ر�M د�+ر » ا��ون ھ � 

	 و8ت و ز
	ن �ود را �/د�م 
! ���م، ز
	�! �� د�+ر � 	�د  ��ار� 	ط!  	 
	 �دار�د  �

�� .  	 ا 7	د 
-ض ا��	�! 
-دود �ده، در �ود �رو ر��� و د��وی ��,�ده �ود� 
�	ن ا
�س وا�78ت ز
	ن و Cودا�+! �دا�!  ر	! و ,�	ن ا��	
ز راه  � ھم ر��دن ز

�	 (» ا��ون ھ
� ��ز را �و 
! �	زم«:  در آ��ن ��	�ش �	زه 
! �ردد
ا�ن ). ۵: ٢١

ردان و ز�	ن د�+ر در  �ِد 8وا��ن ط �7ت و :  دان 
�7	�ت �� ھ
� ��ز �د�! 
! �ردد

�وت ھم . , ر �	ر�M �ر��	ر �����د�

7,زه �د�! ا�ت، ز�را  2
ا��ون  � �و�� ای �	
�د 	  !
در �Cن -	ل آ
	ده (ا�رار آ
�ز در ا�ن  � ھم ر��دن ز
	ن و ا د�ت -	:ر 

  ). رای آ
دن در آ��ده در �
	ل �ود


رد�	ن �+و��  	

! دا��م �7ل » در ا��ظ	ر«ا� 	
ا��ظ	ر «ر��	��ز  � �ر 
!  ر�د؟ 
�	ن  �رون �ده، » ���دن
ھ���د �� » در آOوش ا راھ�م«در 	ره آ�	�! �� از ز
	ن و 

7
ول ا�ت(�س  �	��د از �	��ن ا�	ط�ر . 
E3و
! دارد
و  � �	ر  ردن آ�E	 ) ��  ��	ر 
��د �ودداری ���م	  !
�	ن �را�ر 
  . رای 
3	ھ�
! �� از :وا ط ا��	�! ز
	ن و 



 ٤٢                دوران آ��� �����

 

آ��� 
! دا��م ا�ن ا�ت �� 
رد�	ن  � ھ
راھ! 
/د��ن و ��روھ	ی آ�
	�! در آ��ن 

! ���م��	 	Cد 	Eآ� 	و   	Eرای آ�  	

/0ود از آ��� در آ��ن . �ش -:ور دا��� و 

�و�م !
�	ر�ت 
/د��ن ��Eم 
ھ
���ن . ��	�ش 
! �و��م ا�ن ا�ت �� در ��	�ش در 
� 	�د �را
وش �رد �� ھر 	ر �� آ��ن راز 8ر 	�! 
/دس را  ر�زار 
! ���م  � ���3 

ا�ن  د�ن . ا�ت �� �Cد �ذر را ,�ن 
! ��ر�م
	��د ا�ن  8٢د�س �و-�	ی زر�ن دھ	ن

�7! ا�ت �� 
	 در وا�78ت ر��	��ز ��  	�د �و�ط ز�د��
	ن در ا�ن د��	  � آن �E	دت 

  .دھ�م �ر�ت 
! ���م

  

  .در��ره دوران آ��ن 	���ش ����ر ��ق 
	�م


�7! ا�ن : »�	�	ن ز
	ن«، »ز
	ن آ�ر«، »ز
	ن �
	ل«، »ز
	ن آ
	د�!« -

���ف را �رح داده و در 	ره رو�داد و�ژه �ذر 
	 از ا�ن ز
	ن  � آن ز
	ن ز
	�E	ی 

 .�و:�6 دھ�د
  

                                                           

 Jean Chrysostome ٢ 



  

  ��� ھ���

  ز���� در �
گ
  

  )���وی(در و�ود ز�ده ای ��و��� �د    ای ُ	ُ�� آن �رد �ز 	ود ر��� �د

  

  


گ ����؟ –ا�� �  
  

 �١٠۴	���ن ���� را �ز�ور . ا�ن �ر��� ����د�ن ا�ت �� ���د �را���ن �طرح ���د
� دا����م �� دم 	دا��) ٧: ٢(�� از ��ش �&�� از ���ب ��دا�ش . �� �� �� دھد� 

�س 	داو�د 	دا آدم را از 	�ک ز��ن ��ر�ت و در «: �ر+��� ز�د*� ا���ن ا�ت
�� 0ورت «�س ز�د*� آدم آ/ر�ده . »���� وی روح ز�د*� د��د و آدم �.س ز�ده *�ت

از ا�ن  ١٠۴�ز�ور . �� آ/ر�د*�ر 	ود در ��و�د ا�ت) ٢۶: ��١د (» و �وا/ق ���� 	دا
: � دم 	دا�� �س *ر/�� �ود �رگ در �� ر�دھ��3�� �: ا�ر +��ن ����� *�ری �� ��د

�ر���ن �� *رد�د، روح آ��6 را �� *�ری ] ز�د*�ن[روی 	ود را �� �و����، �س « 
 ��س �� ��ر�د و �� 	�ک 	ود �ر �� *رد�د، +ون روح 	ود را �� /ر��� آ/ر�ده �

�  ).٣٠و  ٢٩آ��ت (» �و�د و روی ز��ن را ��زه �� *ردا�

	دا ا���ن را «: ا���ن +�زی ا�ت 	>ف ط��&ت، ز�را�� ا�ن :�ل، �رگ �رای 
ا���ن ). ٢٣: ٢:<�ت (» /��د���ذ�ر آ/ر�د، او وی را �0و�ری از �ر�ت 	ود ��	ت

از ��ن ر/�ن . 	دا �رگ را ���	ت«. �� �رای �رگ �?<� �رای ز�د*� آ/ر�ده �ده ا�ت
+��ن «و روح ��و�د �دن و ز�د*�، �دن ). ١٣: ١:� (» ز�د*�ن او را ��د ��� ��زد

�  .ا�ت �� ��� �وا��م �0ور ���م �� ز�د*� �دون �دن +� �� �وا�د ���د» ط��&

آ���6� �� از آن او��د �رگ . �رگ �� وا�ط� :��دت ��ط�ن درون د��� �ده ا�ت«
: �و@س ر�ول ھ��ن ا�د��� را +��ن ���ن �� ��د). ٢۴: ٢:� (» را 	واھ�د آز�ود

» �� آدم *��ه درون د��� *رد�د و �� *��ه �رگ �� و��طت... �زد *��ه �رگ ا�ت «
�� رو *ردا�دن ا���ن از �ر+��� ز�د*� �� و��طت �?�Bن ). ٢٣: ۶،  ١٢: ۵روم (

ر��� ز�د*� او را ��ره �� ) ١۴: �C٢ر (» �0:ب ��روی �رگ �&�� ا�?�س«��ط�ن، 
� �ود ��د �� �را���م �� ا�ن :�@ت �وچ �� ��ز�� ذات ا����� ا�ت و �رگ ����ده �

  .�ر�د
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�س از �رگ و �� 	�ک ��رده �دن �دن �� و : �ن �� �ر�ش 	ود �ر�� *ردم :�وان
  در :�@� �� در ا��ظ�ر ر���	�ز ��م ھ���م، +� �ر �� �� *ذرد؟

�رای ر��دن �� ���� ا�ن �ر�ش ��6ر ا�ت �را:ل �	�?ف �<��.�ت 	دا�� را  :��ر
� �در�G ���ر/ت �رده ا�د از �ظر �� ھم در ا�ن ز���� و ھم در ز���� ھ�ی د�3ر �

  .�3ذرا��م

  


ان -ب���
د��ن از �#�ه �!ا��
 و ���  
  

�رز��ن «، »�<وت«�زا��ر و �����ران 6Cد ��Cق �رگ را �رای �� �� 0ورت 
�� �������د و ا�ن ھ��ن +�زی ا�ت �� آ��6 آن را » *ودال«و » 	�ک«، »/را�و��

  ).۵ط �� 	�����ری 	ود ���I در �	ش ک �و�H:�ت در ار���.ر: (�� ����د» ھ�و��«

  ).۵: ۶�ز (» در ھ�و�� ���ت �� :�د �و را *و�د. در �رگ ذ�ر �و ��� ���د« -

در 	ون �ن +� �ود ا�ت +ون �� *ودال /رو روم؟ آ�� 	�ک �و را :�د �� *و�د « -
  ).٩: ٣٠�ز (» و را��� �و را ا	��ر �� ����د؟

- »� �رد؟ �3ر �رد*�ن �ر	���� �و را :�د آ�� �رای �رد*�ن ��ری �3.ت 	واھ
	واھ�د *.ت؟ آ�� �6ر���� �و در *ور  ��د �رده 	واھد �د و ا���ت �و در ھ>�ت؟ آ�� 

: ٨٨�ز (» ��ر �3.ت �و در ��ر�<� اC>م �� �ود و Cدا@ت �و در ز��ن /را�و��؟
١٢-١٠.(  

- »�� 	وا��د و �� آ���� �� �� 	��و�� I��� ه را�� ��رد*�ن �����د �  �/رو �
  ).١٧: ١١۵�ز (» رو�د

� 	وا�د و آ���� �� �� *ودال «  -�� I���� و�د و �رگ �و را* �ھ�و�� �و را :�د ��
  ).١٨: ٣٨اش (» /رو �� رو�د د�3ر �� ا���ت �و ا��دوار ��� ����د

�س �رای �����ران 6Cد ��Cق �رگ ھ�+ون �<�ن �����، �<وت، و /را�و�� ���م 
ھ���د �� ا�ن :�ل ا��دواری �� ر���	�ز » در 	واب«�رد*�ن 	>�0 ا�ن �� . �� �ود

د�ده ا�م و �و�ط �طرس ��ز در ���ب اC��ل ر�وKن آورده  ١۶+��ن �� در �ز�ور 
ا�ن ا��دواری در ���ب . و�ود دارد) ١٩: ٢۶(�ده ا�ت و ھ�+��ن در ���ب ا�&�� 

در ���ب . ا�ت�0ر�I �ده ) ١۴-٩: ٣٧(و �و�ژه در ���ب :ز��Lل ) ٢۵: ١٩(ا�وب 
ر���	�ز �وCود �� 	و�� » ��داری«�ر�وط �� �رگ و » 	واب«دا���ل �.�وت ���ن 

����ری از آ���� �� در 	�ک ز��ن 	وا��ده ا�د ��دار 	واھ�د �د ا�� «: ��	ص ا�ت
�  ).٢: ١٢(» ا���ن �رای ز�د*� ��ودا�� و آ��ن �رای 	واری و �ر���ری ��ودا�
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، ا�ن ��� �� �وا�د �� را ��ری دھد �� ٣٢۵اول، 0.:� �� ر�وع �� �?د  : ھ	و��
  :�:ول ا���ن Lوم 	دا در��ره �رد*�ن و ز�د*� �س از �رگ را درک ���م

در آ�Rز ���ب �Bدس، �>:ظ� �� ���م �� 	دا در ورای آ������6ت، �&�� �� در  -١
�ت، او در ورای ا/<�ر و �0ورات ���ت، او ��&�@� ا: �� �<�ن �?<� در �� :�@ت

� ��د� �  .ا�� آ/ر��ش در ز�ر ��3ه او، �� ھ�� *��� را در �ر �� *�رد، ز�د*

در ا�ن �ر:?�، �رد*�ن در ھ�و�� روز*�ری �� ا��د، �دون ���س، �� �� 	دا و ��  -٢
ا�� ا�ن . آ��6 ��� �وا��د از ا�ن ز�دان ��رون رو�د. �� ز��ن ز�د*�ن، را �� *ذرا��د

�� ا�ن :�ل ا�ن �.<ر ���ر/ت �رده . � �رای ���زات ���تھ�و�� ھ����د دوزخ �� �<��
�6ی *و��*و�� �م و ��ش ��ر�� و �و ��ت �6ودی �� �� �� *و�د �� در ا�ن ز�دان �<�

�� ا��ره ای �� ا�ن ��ت را در 6Cد �د�د . �وان /ر�� �� �CدKن ا�<�ن آ���ش �� دھد
� آَرَ�د، در :�@� �� » ھ�مدر آRوش ا�را«و در ��ل ا�?&�زر ��6د�ت �� ����م، �� �

  ).٢۴- ٢٠: ١۶@و . (�رو���د �د در اC��ق د�ت ���/��� ا�ت

� �� آن ا��ره  -٣��C و ����دی آ�<�ر �� �� �ر*ش �� ھ�و�� /رو �د +���<� ����C
ھ�+��ن �رای ). ۴٧: ٢٧�ت (» 	دای �ن، 	دای �ن، +را �را وا*ذا���؟«: �� ��د

� ���6 ��?� اول آن را �ر ز��ن ��  ٢٢ا�ن �� 	وب �.6��م ���د �ز�ور ��C �� ،را
��دآوری �� ��د  ١۶ا�� آن طور �� :Hرت �طرس �� �Bل �ز�ور . آورد، �	وا��م

� ��ر 	دا�ت و �رگ ��� �وا�د آن را در ز�دان 	ود �:�وس ��د��C : » ن �را��
�). ٢٧: ٢اع (» ...در د��ر �رد*�ن �رک �	واھ� �رد��C ،درھ�  �� /رو�دن �� ھ�و��

 �: �� ز���� ���د�ن �� آن ا��ره �� ��د ۵٣-۵٢: ٢٧و L.?�6ی آن را �<�ت، +���<� ��
آن . »و*ورھ� *��ده  �د�د و ����ری از �د��6ی �Bد��ن �� آرا��ده �ود�د �ر	����د«

� �� ا/���ح آ/ر���� �و�ن �� در آن ھ�� �� �وا��د در را�ط� �� 	دا ز�د*� ���د، ���
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ا�ن �&�� ز��ن @رزه و �<�/�ن 0	ره ھ� ا�ت �� .  � را �<�تدرھ�ی ز�دان ھ�و�
از آن �س *��ه آدم و :وا . از آن �� �� �� *و�د) ٢: ٢٨و  ۵١: ٢٧(��� در ا���?ش 

� �� د���ل �دارد، ز�را آن ���� *��ه �� و ����� آن �&�� �رگ و دوری �Uد�3ر @&�ت دا
  . از 	دا را �ر 	ود *ر/ت

� �ود �� از ا�ن ��U?� آ*�ه �و�م �� ��ر 	دا در ا��دا �� �را���م 0&ود ��ب � -۴
�ن *�ری 	ود از ھ�� *���، از آ���ن �� �� ز��ن �� *ذر �رد، ��س �� �رگ 	ود از 

ا�� ��س او ��ر د�3ر از *��� *ذر �رد، از ھ�و�� ھ� �� �ر�ر�ن . ز��ن �� �� �� ھ�و��
ر��ش را �� �وی �در 	ود ��K آن طور �� :Hرت �و@س �� *و�د او ھ�� آ/: آ�����6

�� +ون در 0ورت 	دا �ود، �� 	دا �را�ر �ودن را ��R�ت ���رد، @�<ن 	ود «: ���د
را 	�@� �رده، 0ورت R>م را �ذ�ر/ت و در ���ھت �رد��ن �د؛ و +ون در �<ل 
 Wت و �� �� �رگ �?<� �� �� �رگ 0?�ب �ط�	و���ن را /رو�ن ��	ا���ن ��/ت �د، 

ن �6ت 	دا ��ز او را ���Xت �را/راز ��ود و ���� را �� �ر�ر از ھ�� از ا�. *رد�د
� ھر زا�و�� از آ�+� در آ���ن و �ر ز��ن و ز�ر . �����6ت، �دو �	��د��C م�� �� ��

� ���I، 	داو�د ا�ت �رای ����د ��C �� د��رار Lا �ز��ن ا�ت 	م �ود و ھر ز���
ل ا���ن �� را �ر ���� ر���	�ز ���I در �����، �و@س ر�و). ١١- ۶: ٢/� (	دای �در 

�س +ون �� ���I �ر	�زا��ده �د�د، آ�+� را �� در ���Kت �ط?��د در : �0د�ق �� ��د
در آ�+� ���Kت �.<ر ���د، �� در . آ����� �� ���I ا�ت، �� د�ت را�ت 	دا �����

+ون  .ز�را �� �رد�د و ز�د*� ��� �� ���I در 	دا ���6ن ا�ت. آ�+� �ر ز��ن ا�ت
���I �� ز�د*� ���ت ظ�ھر �ود، آ��3ه ��� ھم �� وی در �<وه ظ�ھر 	واھ�د 

  ). ۴-١: ٣�ول (�د

  

  


گ *�د(ن در )��ب '&%� –ج �  
  

را �ر �� آ�<�ر �� » /را�وی �رگ«ُ�&د ��زه ای از   ١آ	ر�ن ���ب 6Cد ��Cق
�� �:وه ��ز�د، ���� ای �� *ر+� در �����6ی 6Cد �د�د ����ر �0ر�I 	واھد �د، ا

  .���ن آن در ���ب :<�ت، H��ر �?��� را ��	ص �� ��زد

  ).٧: �C «) �:۴دل *ر +� ��ش از وLت ���رد ، آرا�ش 	واھد ��/ت« -

                                                           
��ل ��ش از ��>د ���I �� ز��ن �و���� �و��� �ده ا�د، �و�ژه ���ب  ١۵٠��ظور ������6� ا�ت �� در  ١

  .:<�ت و ھ�+��ن ���ب دوم �<����ن �� ��م آن از ��م �و���ده اش �6ودای �<��� *ر/�� �ده ا�ت



 ٤٧   ظ6ور دوم 	داو�د و ز�د*��� ا�دی

 

آ��6 در . روح �CدKن در د�ت 	دا�ت و ھ�Y ر��� در ا��ظ�ر آ��ن �	واھد �ود« -
��3ه د�وا��3ن �رده ا�د و 	روج آ��6 از ا�ن د��� �د�	�� و ر/�ن آ��6 از �زد �� ���ودی 

� �ود، ا�� آ��6 در آرا�ش �� �ر �� �ر�د � �B?� ... دا آ��ن را در آز�ون آورده و	
او آ��6 را +ون زر در �و�� در �&رض آز���ش ��6ده و . ������ 	ود ��/�� ا�ت

آ���6� �� ... او 	واھ�د در	��د  ��زد�دآ��6 در روز . ھ�+ون Lر���� �و	��� �ذ�ر/ت
و/�دار�د در ���ر او در �:�ت 	واھ�د ���د، +ون �ر*ز�د*�ن وی /�ض و ر:�ت 

  ).٩-١: ٣:�(» 	واھ�د ��/ت

�6 در د���ن 	داو�د ا�ت �� �وا��ی �ط?ق و ��داش آ�. �CدKن ��ودا�� �� ز��د« -
��ج �<وه ��ھ��� و ��م ��ج ز�����  ����٢ر ا�ن آ��6 از د�ت 	دا. R�	وار آ��6 �� ���د

  ).١۶- ١۵: ۵:� (» را در��/ت 	واھ�د �رد

: ����را�ن ���ب :<�ت ���ن �رد*�ن /رق �� *ذارد و �CدKن ���6 در ظ�ھر �� ��ر�د
»� �آ��ن در د���ن 	دا�ت و �� ا�دا\��د  ٣، در واWL ز�د*�»�ر�د�� �ظر �� ر�د �� �

  . 	واھ�د ز��ت

  

  ز���� ,�ودان در *-� ,�+� –د 
  

� ���I ا�ن ا��دواری را �� ��C �� داو�د	ص 	ا�ن د��� �� 0ورت � �� �آ�دن ز�د*
� �0و�ر . ��Bن ��د�ل �رد��C داو�د	دا«	ب :<�ت را از �ر *ر/�� و » د�ت ���در 

�ن �� آ��ن ز�د*� ... *و�.�دان �ن «: +��ن *.ت) ٢٨- ٢٧: ١٠(�ل �و:�� در ا��
��ودان �� دھم و �� �� ا�د �	واھ�د �رد و ھ�+<س آ��ن را از د�ت �ن �	واھد 

اراده /ر���ده �ن ا�ن ا�ت �� ھر �� ��ر را د�د و �دو ا���ن آورد ز�د*� «. »*ر/ت
). ۴٠: �۶و (» ...ر	واھم 	�زا��د ��ودان دا��� ���د و �ن در روز وا���ن او را �

: �۶و (» آ��ن، آ��ن �� ��� �� *و�م �� ھر�س �� �ن ا���ن آرد ز�د*� ��ودان دارد«
آ��ن، آ��ن �� ��� �� *و�م ا*ر ��� �	ن �را ��3ه دارد �رگ را ھر*ز «). ۴٧

ھر�� �� �ن ا���ن آورد ا*ر �رده ���د ز�ده *ردد و «). ۵١: �٨و (» �	واھد +��د
  ).٢۶- ٢۵: �١١و(» � ز�ده �ود و �� �ن ا���ن آورد �� �� ا�د �	واھد �ردھر�

  

                                                           
داری و ھ�� �Bد���ت در د���ن �و �� در��� �� Lوم 	ود را دو�ت �� «: �و�� ����ر �� 	دا *.�� �ود ٢

  )٣: �٣٣ث . (»ھ���د
 ۴٢: ٧٣ک �ز .ر). ٨: ۵١(» ا�دا\��د 	واھد ���دCدا@ت 	دا �� «: ا�&��ی �����ر ����ر اC>م �رده �ود ٣
  .»در �<وه 	ود �� را 	واھ� *ر/ت«
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�ا���ن در ورای �رگ ��م او �� ھ��ن ا�دازه �� �� 	دای 	ود ��و��� ���د  ٤ز�د*
� در ا���ل ��� . ادا�� �� ���د��C و�د )٢٨: ١٠(�� ھ��ن د@�ل* �از ���د*�ن «: �

��ر��د �� �Lدر ا�ت �� ) ا�?�س(��د �?<� از او ��م �� �Lدر �� ���ن روح ���د ��م �<
آ�� �رگ �� دوزخ �� �&��ی ��ود 	دا، ���� �� . »���ن روح و ��م را ��ز در دوزخ

در آن 	دا ���ت، ��� ���د؟ رو:� �� ���� 	دا�ت و در ����وی :Hور او�ت 
��ن ��� و ھ�+. ��� �وا�د از ��ن �رود +ون ا����ق �� 	دا وی را ز�ده ��3 �� دارد

� ��د �س از وا*ذاردن �دن، ز�د*� را���ن 	ود در � ��� در ا�ن د��� در ���I ز�د*
� *�رد� �  .���I را �

ز�را �� دا��م «: �و@س ر�ول ��ز ا�ن ���@� را �� اط����ن �ط?ق ا��+��ن ����د �� ��د
�	�� �� ھر*�ه ا�ن 	��� ز���� 	��� �� ر�	�� �ود، C��ر�� از 	دا دار�م، 	��� ���

ز�را �� در ا�ن ھم آه �� ���م +ون �� آرزو��د�م . �ده �� د���6 و ��ودا�� در آ�����6
ا*ر �� را��� �و��ده و �� �رھ�� ��/ت . �� 	��� 	ود را �� در آ���ن ا�ت ��و��م

�س ��و��� 	�طر��W ھ���م و �� دا��م �� �� ز���� �� در �دن ��وط��م از ... �و�م 
��� ��س 	�طر ��W ھ���م و ا�ن را ����ر �� ���د�م �� از �دن ... �م 	داو�د Rر�ب �

  ).٨-١: L۵رن  ٢(» Rر�ت ���م و �� �زد 	داو�د ��وطن �و�م

:Hرت �و@س ر�ول ھ��ن ا���ن و ھ��ن اط����ن �� ز�د*� را���ن در ���I، در 
� ورای �رگ ������ 	ود را در ���� 	ود ��  /�?����ن ��ز �� ا�ن �ر��ب ��دآوری �

                                                           
٤  �>��� �� ھ�ی ���ب �و��. �ر��� �رد» ز�د*�«و ھم » روح«را �� �وان ھم ) psyche(واژه �و���

دK@ت دارد �� 	دا در �زد 	ود �� 	و���ن �� �	�د �� �ر �زِء ��<�ل » ز�د*�«�Bدس ����ر �ر �&��ی 
دھ�ده ا���ن �� روح �� �س از �رک �دن �� ز�د*� ادا�� �� دھد و �.6و�ش ����ر �� /?�.� �و���� �ر�وط 

  .ا�ت �� �� �<��.� ���ب �Bدس
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ز�را �� �را ... �ر:�ب ا��ظ�ر و ا��د �ن �� در ھ�Y +�ز �ر��3ن �	واھم �د «: ��د
� (» 	واھش دارم �� ر:?ت ��م و �� ���I ���م... ز���ن ���I ا�ت و �ردن �ود /

٢٣- ٢٠: ١.(  

� �� در . آن ز�د*� را���ن، ���I ا�ت، ز�را او 	دا و �	��ده ز�د*� ا�ت��
� �� ��د، ��� ��� ) ٣:٣�ول (ا�ت » �� ���I در 	دا ���6ن«� ز�د*� او ���I ز�د*

ز�را �� �و�ط روح 	دا �رده �� �ود و �رگ �ر او  ٥»�ذ�ور 	واھد �ود«�� ا�د 
+ون ���I �� ز�د*� ���ت ظ�ھر �ود، آ��3ه ��� ھم ھ�راه وی در «��?ط �دارد و 

  ).۴: ٣�ول (» �<وه ظ�ھر 	واھ�د �د

� ���د و ا�� ھ�� �و در��ره ����� �را�م �: �وان� �� *و�� �� در ���I ز�د*
ا�����6ی د�3ر، آ���6� �� ��ش از ���I از ا�ن د��� ر/�� ا�د و ��ز آ���� �� ا�روزه او 

  ).ک /0ل ھ.�م ھ��ن ���ب.ر(را ��ور �در�د، �س از �رگ �ر آ��6 +� �� *ذرد؟ 

� ���I 	ود در ��ل ا�?&�زر و �رد �رو���د ��: ��ر��C �� داو�د	ل ���زی ��  >�
و �� 	�ک » �ُ�رد«�رد دو@���د . ا��ره �� ��د» ��/ر����رداران«�ر�و�ت Rم ا��3ز 

+����ش را �?�د �رده . ، در ر�G ��/ت��٦رده �د، �س 	ود را در ��6ن �رد*�ن
ای �در �ن «: آ��3ه �� آواز �?�د *.ت. ا�راھ�م را از دور و ا�?&�زر را در آRو�ش د�د

:م /ر�� و ا�?&�زر را �.ر�ت �� �را��3ت 	ود را �� آب �ر ��	�� ا�راھ�م، �ر �ن ر
  ).٢۴- ٢٣: ١۶@و (» ز���م را 	�� ��زد، ز�را در ا�ن آ�ش در ر��م

آRوش «، از »�رز��ن ز�د*�ن«از » ورط� Cظ���«��ری، ا�ن ����3ه، �و��?� 
� 	واھ�د از ا�«�دا �ده ا�ت، �طوری �� » ٧�:ل �ور«و » ا�راھ�م� �� �ن آ���

� �� ��، ا�راھ�م و ا�?&�زر در آن Lرار دار�م، �� �زد ��� �3ذر�د ��� �وا��د و �� ���
  ).٢۶: ١۶@و (» �����د*�ن آ��� �زد �� �وا��د *ذ�ت

� ) ٢٧: ١٨@و (» آ�+� �زد �ردم ����<ن ا�ت �زد 	دا ��<ن ا�ت«ا�� �&� I��� و
��ز » در ھ�و��«� آ�د، �?<� 	دا�� �� ا���ن *رد�د �� ���6 از آ���ن �ر ز��ن /رود �

او در �� ا���ن �� ژر/��ی �د�	�� . ٨)٧: ١٠روم (» از �رد*�ن �رآ�د«�زول �� ��د �� 
L.ل ھ�ی ��ودان را �<���، آدم و :وا «�� رود �� » ھ�و��«اش، �� ز�دان �رد*�ن �� 

�� �� �� �CدKن وCده داده �ده را » ر���	�ز ز�د*�«ز�دان ��رون آورده و «را از 
� �� دل 	ود را �روی �:�ت وی �� *����د و ��ز �� آ���� �� 0دای او را ����

  .	واھ�د ���د، Cط� ����د

� و دزد ��<و را درک ���م��C وا��م *.�3وی ���ن� �آ�� ھ��3�� �� ا���ن . ا��ون �
ا�ن دزد �� ا�دازه ای ا�ت �� در �	0� رو �� �رگ �� در ���رش �0?وب �ده 

� ���د و �� ا�دازه ���ده ا��د دارد �� �� د@�ری از او در	وا�ت ��د ا�ت ��د��ه را� :
                                                           

  ٦: ١١٢از �ز�ور   ٥
٦ ��?� I��� »رد» ��6م� ��و ای �.ر��:وم �� �� �� آ���ن «: را ھ�+��ن در��ره �.ر��:وم �� ��ر �

  ).٢٣: ١١�ت (�ر�را/را��� ای، �� ��6م �ر�3ون 	واھ� �د 
� ����د» د�ت 	دا«در ا���� ��ظور آ���� ھ���د �� در  ٧�.  
  ).١٠: ٢؛ /� ٩: ۴ ک ا/س.ھ�+��ن ر( ٨



  ز�
	� در ��گ               ٥٠

  

 

»�� �� او . »ای 	داو�د، �را �� ��د آور ھ��3�� �� �� ��د��ھ� 	ود آ���C ����
و آن 	ط���ر �� ا���ن �� » ا�روز �� �ن در �رد�س 	واھ� �ود«: +��ت؟ او �� *و�د

�� ���ل ا�C��د 	ود را �� د���ن ) ٢٧: ١٠�ر (» ھ�� +�ز �زد 	دا �د�� ا�ت«ا�ن �� 
 ����I ���ت دھ�ده �� ���رد و از @:ظ� �رگ ������، 	ود را �� ���I در �رد�س �

 �� �) ١: L۵رن   ٢(» 	��� ����	�� �ده �� د���6 و ��ودا�� در آ�����6«���د، ��<�
  .ا�ت، و در ا��ظ�ری �ر��ر از ��دی ر���	�ز �� �ر �� �ر�د

  

  

  .د�� در �رگ ����ر ���ق ���مدر�	ره ز�

�رگ را���ن �� در ��ت �ر «: +3و�� ا�ن ��?� ا�رم Lد�س را درک �� ���د -
�� �رگ را +3و�� �� ���د؟ . »���ت و ��ش روی �� ���6 *ذار �� �وی ز�د*��C

  ).٣٩: ۵�رLس (

  

  :�رای �ط	��� ����ر

  �رگ و د���ی �س از آن -

- I��� رگ در �ور� ��&�  

  گ و ر���	�زر�G و �ر -
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  ��� ھ���

  داوری
  

��وی(ھ�ن و ھ�ن او را ��و در 	����ن        آ��� ��م ��ر ��رد در ���ن�(  

  

  

��ا، در ا�� د��� و در ���ن د��� -ا�� ���ا�  
  

�ردم ���ت !���د و «�دا �� ا�دازه ��ر��ن ا�ت و  ��رھ���ده �� �دا �� �واھد �� ھ
�� �وا�ت ھ�� را ���ت و &دری ). ٣: �٢!�و  ١(» �� #���ت را��� �"را!�د ��

 ��'! ،��، را +#!د �� �� ��وا�!م )�رگ(��#د &�ر �ود را (ر���د �� ��!�� 	��ھ�ن 
�و  ١(» ��!- ,!�� �� د�!� آ�ده �� 	��ھ��ران را ���ت ��#د«. ���ت !��!م!١۵: �١ .(

�/�ت را �� �2�!م 1ط'� رد ��د /�� �دا ھم ��� �وا�د او را ���ت دھد، ��� �+���+ 
�ن �� �� ,دا5ت ��ن �� 	و!م و �رای ���ت «. +ون �دای &ر �/�ت ���4 ,�دل ا�ت

در �زد ا���ن ر/�ت و ,دا5ت ��5�9 آ#�� ��&ذ!ر �� ). ١: ۶٣اش (» زورآور �� ��#م
در != ) ١٠: ٧؛ �ز ٢٠: ١١ار (ا�ت » +#م �� آ!�د، ا�� �دا �� آز��!�ده ���ن و دل

��#ش و ���ت ����� . �ط�<ش را آ#��ر �� ��زددم ھم ر/�ت �� &�!�ن و ھم ,دا5ت 
�� در �"�ه �� �د�ر!ن ���!���را��د ا	ر از �� دل �و�� ��رده و ��#ش �دا را ��وا��� 

�� #���!م او را �� «: ���� �دا�ت �� �� �وا�د داوری ��د. ��#�د ا���ن &ذ!ر  �!�ت
ا(��دن ... » .�واھم داد �داو�د �� 	و!د ا��<�م از آن �ن ا�ت، �ن ���(�ت«: 	?�� ا�ت

  ).٣۶-٣۵: ٣٢؛ �ث ٣١- ٣٠: ١٠,�ر (» .�� د����ی �دای ز�ده +!زی ھو��5ک ا�ت

�و �� �واھ� �را �� آ�ش دوزخ و #!�ط!ن +�"�ل �� د�ت ��ر����، ��  :�وان
�!ری �دار�د و �ر�وط �� ! �واھ� �را 	��ھ��ر �#��ریC� روزه ا!ن +!زھ� د!"ر�ا

��  !ھ�� +!ز ���ز ا�ت 	ذ#�� ھ���د، در ,2ر 

,دا5ت �دا را �� �ط- != �2و!ر �ردم &��د از ���زات و ���!ش ا��ط!ری  :��ر
�� ھ�� +!ز، از ���� ���!ت را �1ول دا#�� ��#د، . 1رون و�ط�!� ��زل �ده �'�ا	ر ��

دھد �� درون ���و�ش #و�د و در آ��� » ا��زه«آ!� �� &ذ!ری �� �دا �� #���� 	ران 
آ!� 	��ن �� ��� . د را &� 	!ر�د؟ ��، او از آ��� ا��ظ�ر �و�� ���1 دارد��رھ�ی #وم �و

�� �دا �� �� ا�د �واھد 	ذا#ت �� ���"ران از �� 	��ھ�ن ��ره �#� �رده و آ��ن را 
#���� ���د ؟ آ!� 	��ن �� ��� �� او 2دای #�!دان را ��� #�ود �� از ز��ن !و/��ی 



  داوری                 ٥٢

 

 

��!� ای «: ر�ول +�!ن (ر!�د �ر �� آور�د� ���داو�د 1دوس و /ق، �� �� �� ا��2ف �
�ن �ودم «+ون ! ��). ١٠: ۶��� (» و ا��<�م �ون �� را از �����ن ز�!ن ��� �#�؟

�ن 	�� �ود را �واھم ... �!�ن 	و�?�دان (ر�� و 	و�?�دان 9Hر داوری �واھم �رد 
��ر ���ت را ,دا5ت �دا ) . ٢٢- ٢٠: ٣۴/زق (» رھ��!د �� د!"ر �� ��راج �رده �#و�د

�� ��زد، ���زات وی �� 	��ھ�ن را آزاد ����� و 1ر���!�ن را رھ�!� �� ��#د ���, :
در ). ١٧: ۵٩اش (» ,دا5ت را ����د زره &و#!ده و �ود ���ت را �ر �ر �و!ش ���د«

�د!د	�ن را آزاد �� ��د«�4ل �ر �دا!� ��د �� : ا!ن ھ�"�م ا�ت �� �� �وان 	?ت�� «
  !»د!س ھ�، �رون ھ� و ھ!��ر ھ� را از �����!#�ن �ر�"ون �� ��دو ���"ران، ھ!رو

��ران داوری �دا را آ�9ز �دا��� او در ا!ن د�!� �� دا����د �� ��د	�ن ��و(�ی �ود �!&
�ل �� #و�د از �� ,دا��5 ھ� �� رھ��د/��. را �� آز��!#�� و ر���� را �� �2ر ا!وب 

�... در �!�ن ,�دHن و �د��ران «: � دھداو آ��� را رھ��!ده و �زای ���"ران را 
٢٠-١٨: ٣�4 (» �#�!ص �واھ!د ��ود .(  

؛  ٩- ۶: ١٣؛ اش ٢٠-١٨: ۵,� (روز �داو�د �� &!���ران در��ره اش ��ن 	?�� ا�د 
روزی �� ھم ���ودی 	��ھ��ران و ھم آزادی و &!روزی ,�دHن را ) و 9!ره ٢٧: ۵٠ار 

�!ن �� ��دO� .ر و  ,دا5ت �دا د!ر !� زود!�آ#��ر �واھد #د، +ون ھ�� ���ب �زا
��ران ا!ن ا��ظ�ر �ر#�ر از ا�!د �� ,دا5ت �دا را �2د!ق �� ���د�!& ���د��ران «: ھ

�!ر�د و د#���ن �داو�د ����د ُ�ر�� ��زه زارھ� �!�ت �واھ�د #د ��آری، ����د دود . 
ن و 	و#��ی +#��ن �داو�د �� �وی �!�و��را«). ٢٠: ٣٧�ز (» �!�ت �واھد 	رد!د

روی �داو�د �� �وی �د��ران ا�ت �� !�د ا!#�ن را از . وی �� �وی (ر!�د ا!#�ن ا�ت
١۶-١۵: ٣۴�ز (» ز�!ن �راا�دازد.(  

�ز (» �!�و��ران وارث ز�!ن �واھ�د �ود و در آن �� �� ا�د ��و�ت �واھ�د �رد«
او�د �� �� ھ�!ن د5!ل ا�ت �� در #ب ,!د 	ذر، #ب ر����!ز، #�� �� �د). ٢٩: ٣٧

�دا �ر�!زد و د#����ش &را��ده #و�د و آ���� �� «: آ#��ر �� #ود، +�!ن �� �را!!م
+��ن �� دود &را��ده �� #ود ا!#�ن را ... از او �?رت دار�د از /Oورش �"ر!ز�د 

ھ�+��ن #ر!ران �� /Oور ... &را��ده ��ز و +��ن �� �وم &!ش آ�ش 	دا��� �� #ود 
�!ر�د ا�� �!�و��ر ��٣-٢: ۶٨�ز ((» ان #�دی ���د�دا .(  

��  :�وان Qو��ران ر��!� ���� ا!ن /�ل �د��ران ���!���د و �� �روت د�ت �� !���د ا
  .�#�د و در �!+!زی �� �ر �� �ر�د

+را راه �د��ران «: ار�!�ی &!���ر &!ش از �و ا!ن ����5 را در �ظر آورده �ود :��ر
 ���� #ود و ھ�� �!�����ران ا!�ن  ���!��� ا!ن و�ود ,دا5ت ). ١: ١٢ار (» ��#�د؟��

�دا ھم ا��ون در ا!ن د�!� ��وه 	ر �� #ود، +ون ���!��� �د��ران د!ری ��واھد &�!!د و 
��ر!R �و!ژه ��ر!R ,�د ,�!ق �� ا!ن ����5 : د!ر !� زود ,دا5ت �دا &د!دار �� 	ردد

�#��� ھ�+ون 	ر+� ,دا5ت �دا در ا!ن د�!� �و�!�� �#��� ھ�ی در. #��دت �� دھد
�روج آزادی ��ش از �2ر، ���ودی �&�ھ!�ن (ر,ون ���"ر، #��ت ��ط�ت ���ل، 
��ز	#ت ا�!ران �� اور#�!م، #?� و �راTت ا!وب و  ��H�ره و �� �2وص ر����!ز 
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,�د�5ر!ن ا���ن، ,!�� ��2وب و د!"ر �#��� ھ�ی �و+= �� در ز�د	� ھر ا����� 
ود ,دا5ت �دا در ا!ن د�!� /��?ر�� �!�ت و �� �� ا!ن و�. رخ �� دھد ظ�ھر #ده ا�ت

) (ر���روا!� ,دا5ت(�ر�د (ر���روا!� �و «: ھ�!ن د5!ل ا�ت �� �� +�!ن د,� �� ��!م
ا	ر ا!ن د,�ھ�ی �� �2د���1 ��#�د (رار�!دن ا!ن . »,دا5ت �ود را �� �ن !�د ده«و » 

�� ���د U!روا!� را ��ر����� را �� �وی #ر�. (ر ��ت ('���H و �� ھ�� ز!را آ��ن 
��!�د� ��  . �!رو در ,دا5ت آزادی ��ش �دا ھدا!ت 

���ب دا�!�ل ��� !��!ن ����� ا�ت �� �ر �� آ#��ر �� ��زد �� ,دا5ت �دا �� 
2ورت 1ط'� �/<ق �!�(�� و �� &!روزی ��� ا����د، �"ر در آن �وی �رگ و 

� در!�(ت &�داش در ا!��ن �. ١)٢: ١٢دان (ر����!ز �رد	�ن !'�� در ���وت �دا 
ا�� . ورای �رگ �� ھ�واره ��#� از آن �وده در ������ی ,�د ,�!ق د!ر�ر ظ�ھر #د

  . ا!ن ����5 �و�!�� ��!- �� رو#�� �!�ن 	رد!ده ا�ت

  

  

  داوری ��ا در ��� ���� -ب
  

از ا!ن #"?�� ���!د، ز!را ��,�� �� آ!د �� در آن ھ�� ����� �� در 	ورھ� ھ���د «
�واھ�د #�!د و �!رون �واھ�د آ�د، ھر�� ��رھ�ی �!�و �رد �رای ر����!ز آواز او را 

�� �وا�م �رد، . ز�د	� و ھر�� ��رھ�ی �د �رد �رای ر����!ز داوری� V!ن از �ود ھ�
���� +��ن �� #�!ده ام داوری �� ��م و داوری �ن ,�دل ا�ت، ز!را �� در &� �وا�ت 

  ).٢٩-٢٧: ۵!و (» ده ا�ت�ود �!��م ���� �وا�ت &دری �� �را (ر���

دا���ن ا!ن �� �� �و�ط ,!�� داوری �واھ!م #د و �� �و�ط ھ���!�، ھم &�!� !� 
ھ����4 �ود، ��ر �و#� ا�ت، ز!را �� دا�!م آن ��� �� �� را داوری �واھد �رد 

�دا �/�ت �ود را در �� «: &و5س ر�ول در ا�ن ��ره �� 	و!د. �� را �/�ت �� ��د
�رد ���ت �� ��د، از ���� ھ�وز 	��ھ��ر �ود!م ��!- در راه  �� ��» ...ا!ن �� ھ�"�

�ن از �ردن �د��ر «: ، ھ��ن داور �� از ز��ن &!���رش /ز1!�ل �� 	?ت)٨: ۵روم (
: ٣٣/زق (» �� �د��ر از راه �ود ��ز	#�� ز�ده ���د] �#�ود ھ��م[���� . �#�ود �!��م

او �ر #�� �رد��ری �� ��د، «: و &طرس ر�ول �� 	و!د) ۴: �٢!�و  ١ک .؛ ر١١
آری، دا���ن ). ٩: ٣&طر ٢(» +ون ��� �واھد �� ��� ��!رد ���� ھ�� �� �و�� 	را!�د
  .ا!ن �� �و�ط ,!�� داوری �واھ!م #د ��ر �و#� ا�ت

  

  ا	ر ��!- داور ا�ت، �ر ا��س �دا�!ن 1وا�!ن �� را داوری �واھد �رد؟ :�وان

ر �� داوران ا!ن د�!� 1وا�!ن �زا!� را �� ��ر ا	ر ,!�� �رای داوری، ھ���طو :��ر
�/�وم  �� ���� �ر�د، از #ر!'ت �و�� ا��?�ده �� �رد ھ!+�س ���ت ��� !�(ت و ھ

                                                           

  ک �� (2ل &��م.ر١ 



  داوری                 ٥٤

 

 

» �� ا,��ل #ر!'ت ھ!V �#ری در /Oور او ,�دل #�رده ��واھد #د«�� #د!م، ز!را 
: !�ده ��#!م&س �!�!!د �ود��ن �!ز ��#�. �� ھ�� �!�ز �� ��#�!ش دار!م). ٢٠: ٣روم (
&س « ). ٧: ۵�ت (» �و#� �� /�ل ر/م ���د	�ن ز!را �ر ا!#�ن ر/م �رده �واھد #د«

داوری ���!د �� �ر #�� داوری . ��#�!�ده ��#!د +��ن �� &در #�� �!ز ��#�!�ده ا�ت
  ).٣٧-٣۶: 5۶و (» ,?و ��!د �� آ�رز!ده #و!د... �#ود 

را �� �!�!م و �� #���!م �!�ت ���� ا���5 ��ظور از ھ���!� ���� ھ���!� ای �� او 
!'�� آن �2و!ر �دا، �� ھر!= از �� در » �و+��ر!ن �رادران �ود«,!�� از 

  .ژر(��ی دل �ود /�ل �� ��د، ��ن �� 	و!د

  

  

  داوری آ�� –ج 
  

�ل �دا �ردن �!#�� و �زھ� از !�د!"ر �#ر!- �� ��د، ���!- داوری آ�ر را �� 
). ١٠- ٨: ١&!د (ور و ��ر!�� از !�د!"ر �دا #د�د ھ��ن طور �� در آ(ر!�ش ���ت �

����را!ن داوری آ�ر!ن �ر/�� آن آ(ر!�ش �و!�� ا�ت �� �� ر����!ز ��!- آ�9ز #ده 
  .ا�ت

�!�!!د ای �ر�ت !�(�"�ن از &در �ن، ���و�� را �� از ا��دای ���ن �رای #�� آ��ده «
ز!را ) ت آ(ر!ده #ده ا�د&س د�!� و ا���ن �� ��ت ���و. (#ده ا�ت �� �!راث 	!ر!د

+ون 	ر��� �ودم �را �وراک داد!د، �#�� �ودم �!را�م �رد!د، �� �س �ودم �را ��ی 
داد!د، �رھ�� �ودم �را &و#��!د!د، �!��ر �ودم ,!�د�م �رد!د، در ز�دان �ودم �� د!دارم 

٣۶- ٣۴: ٢۵�ت (» آ�د!د.(  

+ون در ھر �!��ر،  �٢ود�'!�ر داوری #دن �� ر(��ر �� ���ت �� ر��د!د	�ن �واھد  
ا���ن دارد �� از ا!ن �وOوع . در ھر ����ر �!"���، در ھر ز�دا��، ,!�� ���ن ا�ت

آ	�ه ���#!م �� ا	ر �� از آ��ن &ر���ری ��!م ,!�� �� را در روز داوری ��ز#����� و 
ای �داو�د �� 	ر��� «: آ�"�ه ,�دHن �� &��R 	و!�د«: �� ���وت �ود راه �واھد داد

&�د#�ه در &��R ا!#�ن ... د!د!م �� �ورا�ت دھ!م !� �#�� ات !�(�!م �� �!را�ت ��!م؟  ات
�� 	و!م آ�+� �� !�� از ا!ن �و+��ر!ن �رادران �ن �رد!د �� : 	و!د ��ھر آ!!�� �� #

  ).ر�وع ��!د �� ���ت 9!ر ��!/!�ن). (۴٠- ٣٧: ٢۵�ت (» �ن �رده ا!د

H�� دا را در ��ھ�ی ��!�ر دور و� ���� �و!!م در 2ور�� �� او در ھ�!ن ��، در  
ھ�!ن �زد!�� ھ� در #�ص !"��� &�ر �ود &���ن ا�ت، در &!رز�� �� �و�� و 
�را����1ی �� را رد �� ��د، در ��ر	ری �� در �و+� ھ� ��ر �� ��د و �� ھر	ز او را 
                                                           

��!د���ن را�ده #ده را �� ���� �ود �!�وری و +ون �رھ�� را �!�� او را «: ا#'!�ی ��� &!#�ر 	?�� �ود ٢
  ).٧: ۵٨اش (» �&و#���



 ٥٥   ظ�ور دوم �داو�د و ز�د	��� ا�دی

 

�� و +ون در روز داوری، &�د#�ه �� ! &س  ز���ر. �� �ر �?ره �ود د,وت ��رده ا!م
ای �?ر!ن #د	�ن از �ن دور #و!د، در آ�ش «: ���ن د�ت +پ �ود +�!ن �واھد 	?ت
او (راھم #ده ا�ت، ز!را 	ر��� �ودم �را  ��٣ودا�� �� �رای ا��!س و (ر#�"��ش

�وراک �داد!د، �#�� �ودم آ�م �داد!د، �� �س �ودم ��!م �داد!د، �رھ�� �ودم �را 
آ�+� �� !�� از ا!ن �و+��ن ... �&و#��!د!د، �!��ر و ز�دا�� �ودم و �� د!دارم �!��د!د 

,�دHن در ز�د	� و ا!#�ن در ر�Q ��ودا�� �واھ�د ر(ت، ا�� . ��رد!د �� �ن ��رد!د
۴۶-۴١: ٢۵�ت (» ��ودا��.(  

  

  &س ا	ر ���زات ��ودا�� ھ�ت، +"و�� از ��ر���� �دا ��ن �� 	و!�؟ :�وان

ز!را �دا ���ن را آ�<در «: �دا &���ت را از ز��ن !و/��ی ا��!ل �"�ر �� دھد :��ر
�د	� �/�ت ��ود �� &�ر !"��� �ود را داد �� ھر�� �� او ا!��ن آورد ��!رد ���� ز

�� �واھد �� �� را �� ���ی ��ن &�رش از ). ١۶: ٣!و (» ��ودا�� !��د ���1��#��دا 
او �� را �ر�4ف . �� ا!ن /�ل او �� آزادی ا������ ا/�رام �� 	ذارد. �رگ ا�دی �رھ��د

+����� 1د!س . �وا�ت �ود��ن ���ت ��� دھد و �� را �� زور �� �/�ت وا ��� دارد
���دا ��� را �� زور �� �وی �ود ��� �#��د، او ���ت «: 	و!د !و/��ی زر!ن دھ�ن 

�دا آن ز�د	��� در /Oور �ود را . »ھ�� را �� �واھد ا�� ��� را ���ور ��� ��د
�� ��د ���� ھم ارث �� ��!- ھ��!م، ا	ر #ر!= ���� ھ�ی او ھ��!م«: &!ش روی  «

در و�ود �� ھ�ت �� ��  ا�� ا	ر ا!ن &!#���د را رد ��!م �!روی #"?��) ١٧: ٨روم (
را وا �� دارد �� از آن ز�د	��� دور #ده �رگ را �ر	ز!�!م، �ر	� �� !و/��ی ر�ول 

�رگ دوم«در ���#?� �ود آن را  « ����د» ���زات ا�دی«و /Oرت �� ��ا	ر . 
  ...1ط'� �/�ت را رد ��!م در ����!� �ط�ق و ��ودا�� �واھ!م ا(��د

ز ز�د	!��ن 	ز!�#��!� ا���م �� دھ!م �� ��,ث �د!ن �ر�!ب �� �ود در ھر دم ا
�� #و�د، +ون �� �وا��د �� را از ھم ا��ون  ��» از �رگ �� آن ز�د	���«داوری 

�� «). ١٠: ٣!و  ١((رز�د ا��!س را �ر �� آ#��ر ���!�د «!� » (رز�د �دا«����� ���د و 
�� دا�!م �� از �رگ 	ذ#�� درون ز�د	� 	#�� ا!م از ا!ن �� �راد ��ران را �/�ت 

��!د در �رگ ��ی دارد. ���!!م� ��	ذر ). ١۴: ٣!و  ١(» ھر�� �رادر �ود را �/�ت �
 در ا�وریاز �?رت �� �/�ت !'�� 	ذر از �رگ �� آن ز�د	��� و از != د!د	�ه #��ب 

راز 1ر���� �<دس و �/�ت �� ھ��وع، «: !و/��ی زر!ن دھ�ن �� 	و!د. داوری �ود��ن
  .»ز�!ن �� آوردآ���ن را �� روی 

ای «. 	?�ن از �/�ت �� د#���ن ��!�ر آ��ن ا�ت، ا�� دو�ت دا#�ن آ��ن د#وار
: ٣!و  ١(» (رز�دان �/�ت را �� ��ی آر!م �� در ��ن و ز��ن ���� در ,�ل و را���

١٨.(  

                                                           
ا��!س و �� ر�وع �� ����ن 1د!س !و/��ی زر!ن دھ�ن �و�� ��!د �� آ�ش �� �رای ا������ ���� �رای  ٣

آ�ش �رای » آ�9ز آ(ر!�ش«ن ��ن 	?�� �#ده �� از �� ,4وه در ا!. (ر#�"�ن او در �ظر 	ر(�� #ده ا�ت
  ).١ک ا(س .ر(�د��ران آ��ده #ده �ود، +ون در واU1 �دی ��#� از �<#� �دا ��� ��#د 



  داوری                 ٥٦

 

 

+"و�� . ����� ھ���د �� ��ب ��را/�� �ن #ده و �را!م ���و#�!�د �� ��#�د :�وان
 ��آ��� را دو�ت �دارم در /��5 �� از آ��� �!زارم؟ و ا	ر وا��ود ��م �� �� آ��� ��ر 

  ورزم آ!� ر!���ر ��واھم �ود؟

ا	ر �� �واھ� �زه آب را د	ر	ون ��� �س ا�ت �� �� 5!وا�� �� آب در آن  :��ر
دل ��"� «ا	ر �� �واھ� �!?!ت دل �ود را د	ر	ون ��� �� . ب �!�(زا!�ھ�ت #را

��!د ��� را درون آن ��� �� &!#�ر ) ٢۶: ٣۶/زق (» �و �� دل 	و#�!ن ��د!ل #ود
��!د �� . ��وده ا�ت، !'�� روح ا5<دس� ���دا �/�ت «: !و/��ی ر�ول �ر �� آ#��ر 

�رای �/�ت دا#�ن �� ). ٧: ۴!و  ١(» �/�ت از �دا�ت«و ). ١۶: ۴!و  ١(» ا�ت
د#���ن !� /�� آزاردھ�د	�ن �ود ��!د �/�ت را از ��� �� �ود �/�ت ا�ت �!��وز!م و 
ا!ن را ��!د �� ���ل ا,���د و ا!��ن از او ��واھ!م، +ون ا!��ن ا�ت �� �� را �� �وی 

��!د� ���وده«: �/�ت ره � ��» ا�ت �� دا���� و ��ور �رده ا!م آن �/�ت را �� �دا �� 
�/�ت �دا �ر �� آ#��ر #ده ا�ت �� ا!ن �� �دا &�ر !"��� �ود را �� «). ١۶: ۴!و  ١(

ھر�� ا1رار �� ��د �� ,!�� «). ٩: ۴!و  ١(» د�!� (ر���ده ا�ت �� �� وی ز!�ت ��!م
  ).١۵: ۴!و  ١(» ��!- &�ر �دا�ت �دا در وی ��ی دارد و او در �دا

�� �دا ���ن را آن ا�دازه �/�ت ��ود �� &�ر �� ا!��ن �� ,!�� ��!- در �� !��!م 
و �� ز���� �� �ود را ز!ر �/�ت �� !��!م آ�9ز �� ) ١۶: ٣!و (» !"��� �ود را داد

ا	ر �دا �� �� +�!ن �/�ت ��ود �� �!ز �� ��!د !�د!"ر «: �/�ت �ردن د!"ران �� ��!م
  ).١١: ۴!و  ١(» را �/�ت ���!!م

�!ر �� را �� روی �/�ت O ،ن���!ر �� را �� ا!O ت�/���ز �� ��د و �ر ,�س 
�/�ت ��ودن، �دا را �� !��!م. روی ا!��ن �� 	#�!د �� ��ھر�� �/�ت �� «: +ون 

��!د �دا را ... ���!د از �دا زاده #ده ا�ت و �دا را �� #���د � ���/�ت � �� ���
�� #���د ز!را �دا �/�ت ا�ت�«.  

  

  .در�	ره داوری ����ر ��
ق �
	��م

�� را (را�وا�ده �� و�دا���ن را &�ک ��ز!م !'�� در د5��ن &��� را از  ,!�� -١
، و �� را (را )٢٠-١۵: ۴٢، /زق ۴٧: ١، ١٠: ١٠ک Hو .ر(��&��� �دا ��ز!م 

�� �وا�د �� �ود را  داوری ��!م �� ��,ث �واھد #د �� از داوری روز آ�ر 
�� داوری ا�9ب دو &و5س ر�ول در ار���ط ...)  ٢۴: ۵، ٢١-١٧: ٣!و(�"ر!ز!م 

روم (�� �'�� آز�ودن و ارز!��� �ردن  Dokimazo: واژه را �� ��ر �� �رد
�'��  Diakrinoو ھ�+�!ن واژه ) ٢٢-١٩: ���۵  ١، ١١-٩: ١، �ت ٢: ١٢ ��

 Krisis	ز!�ش، ��!ز �ردن، �#�!ص دادن، ا�� واژه ��ص �رای داوری �ردن 
، !و ۴٣: 5٧و : (ا�ت �� �'�� �?�!= �ردن، �دا ����ن، ا����ب �ردن �� ��#د

�� در �ظر 	ر(�ن ا!ن �� ا2ط4ح آ!� ا�روز �� �وا�!م در داوری ...)  ٢۴: ٧
 د��5ت �رده ھ���ری ���!!م؟ +"و��؟



 ٥٧   ظ�ور دوم �داو�د و ز�د	��� ا�دی

 

در +� ���� از » در روز آ�ر در��ره �/�ت داوری �واھ!م #د« 	?�� #ده  -٢
 �5 اول او +�!ن ,<!ده ای �� !��!م؟ا��!ل !و/�� و ر��

آ!� داوری ���� در روز آ�ر  ۴٧و  ١٣: ١٣، ٣٩: ٩، ٢١-١٧: ٣ط�ق !و  -٣
 ا���م �واھد #د؟ آ!� �� ����!ن آ�دن ,!�� �� �!�ن �� آ�9ز #ده ا�ت؟ +را؟

  ).٧و  �۶!�و   ١؛ ٢-١: ٧�ت (» داوری ���!د �� داوری �#و!د

��= ��#!دھ�� +!ز را �!�ز��!!د و �� آ�+� �!«��  ).٢١: ���۵  ١(» �و�ت 

  ).١۵: 1٢رن  ١(» ا���ن رو/��� ھ�� +!ز را داوری �� ��د«

  ).٣: 1۴رن  ١(» /�� �ودم را داوری ��� ��م«

  ).٢: 1۶رن  ١(» �<د��ن د�!� را داوری �واھ�د �رد«

» و �� (ر#�"�ن را داوری �واھ!م �رد... �و�ط ���ت �� د�!� ��!د داوری #ود «
  ).٣- ٢: 1۶رن  ١(

  +"و�� �'�� ا!ن ����O1ت ظ�ھری را �?��!م؟

  



  

��� ���  


ار �
د؟�
  آ�� �� ��ان �� �
د��ن ار���ط �
  

  

. ���ن ��ورا د�داری �� ���� ر�����ز �رده ا�ت � �� را �زد �ود 
را �� �وا�د
د�داری در ����ن راھ� � از زاده �دن �� � �رگ �� را � �وی ا�ن ���ن ��ورا ، 

  )#و�� دو�و. (��د� از ھم ا��ون در ز�د!� ا�روز ��  ��ر ا�ت، ھدا�ت �� 

 �� � ���ھ�$��� � �%� از ���$�ن �� دو������ن را از د�ت �� دھ�م، ا�ن �ر�
ا��ون او ����ت؟ آ�� �را �� ���د و �� ��ود؟ آ�� �� �وا�م �� او : ھ�وم �� آور�د

   رف �ز�م؟ 

�.�-دان � ا ��ر ارواح در ����د ا�ن �ط+ب � ا�%�ن ا���د ار���ط �� �رد!�ن و 
و�ود ... �ر رو ��ن � ��0 رو����� ����د ��ز!رد، �و���ر /�ر ارادی و ا �

  .دارد،  �رد�د ��� ���د

�+���ی ���و#�0 �� و�ود ���1د � %م �ر �-� در ورای �رگ، � ھ� ا�ن �د�ده ھ�ی 
�+��� ز��رت ا����� � در آ��� ��� ��ن . ��رق ا#.�ده � د�ده �رد�د �� �$رد

 ���$�ھ��ی �-دس /�#�� �ر ر
ت ظ�ورھ��� را د�ده ا� �د، ��و�ق �� ��د، ا����� �
�+��� ھر!ز �0 ظ�ور را ھ�7ون �0 ا6ل ا���ن � ��ل «ا�� .و آ�دی ��د�ل �ده ا�د

  ).�و����ور ا7$�رای(» ��� ��د

�+��� ر�9 ����� � �و��+ �رگ از 8ز�زا���ن �دا �ده ا�د را � �رم �� ���رد و 
. ا���ن ����ری در ���ن �.�-دان � ا ��ر روح و�ود دار�د�� دا�د � ا���ص �� 

. ھ���7ن ا�%�ن �وا��;�ده از ا�ن ر�9 �و��+ ا
راد  - ��ز را ��ز ��د�ده ��� !�رد
�$ردھ�ی ��دو�� �رای ��+� دادن در ا����ر �دارد، ا�� از �>م �دا ا�ور ��+م  ���+�

 ھ�ی ا��دش را��� ���8 �� ر�����زش �ر . ��� �� ���د ا���ن را ا<���س �� ��د، �
  .�رگ ��روز �د و �� را ��ز در ��روز�ش �ر�0 �� ��زد

آ����� � از د�ده ھ� . در ھ� ز����� و در ھ� ��د���، �رد!�ن �%ر�م �� �ده ا�د
 ا�د ھ�وز در ��دھ� ز�ده ا�د�
  .ر

  

  



 ٥٩          ظ�ور دوم �داو�د و ز�د!��� ا�دی

 

  

 �����ن -ا �
د��ن، رو���� �  ���� �� �#$%�  
  

در . از دور�ر�ن دوره ��ش از ��ر�A، ا���ن را �� ����م � �رد!��ش را ��+�ل �� ��د
ھ� ��دن ھ� آ��ن ھ�ی �و!واری و ������ری، �را<�ت از !ورھ�، ���دن �وراک در 

  . درون !ور، و دادن <ر���� ھ� �رای در!ذ��$�ن د�ده �� �ود

ده، وھ���7ن ا/+ب دارای �0 ا�ن آ��ن ھ� و آداب، ���ن دھ�ده �-وای ���واد!� �و
�رد!�ن �دون !ور �رای ����ر �ردم ا���د . و�ژ!� ا�����8 و �ذھ�� ��ز ھ���د

 !ورھ� ��  ر��� �� ���د ھ����د �� د���ن و �وھ�ن � ھراس �� ���د و ����� �
  .���د!�ن � �-د��ت ��رده �� �و�د

ا���ن آ��� را : ���م ا�ت در ����ری از ��د��� ر
��ر ا���ن در �را�ر �رد!�ن ا/+ب
ا�داع آداب و  ر��ت �واھش �رای . دو�ت �� دارد و در �8ن  �ل از آ��� �� �ر�د

 از ����ص در!ذ �������، دو��� و ��  �� �� طر
� ��ر�واھ��� د�ت آوردن �
رو�� ھ� �ر روی !ورھ� ��دھ�ی ��وه : � �� ��7ن �� !و�د ١اوو�د. ا���� �ر �� آ�د

���<د�س ��7�ر �د  ٢در �ده �7�رم آ��روز. ���د» آرام«د �� ارواح وا#د�ن را �� !ذا
ا�ن ��ت در �%+��ی !و��!ون . �ود ���وع ��د» ��
را�«ا�ن ��ت را � از د�د!�ه او 

  . در ��د���ی د�$ر ��ز ��
ت �� �ود


رھ�$��، آرزو�� ��ن � <د�ت ���ن و�ود دا�ت از �ر !ر
�ن ار���ط �� : در ھ�
�ده ا�ت ���! /�ب «. در!ذ�$�ن، ار���ط� � �و��+ �رگ � طرزی �� ر ���

و ���و8 آ�����ی �ر�وط � آن و آداب �ر�وط �  ٣»!و�� از راه ار���ط �� �رد!�ن
از ا���� » <+�رو ارواح«ا ��ر �رد!�ن و �ر�ش از آ��ن در��ره ���ن ��ورا و 

�ود �� ���� .  

ود�د � �رد!�ن در ��� ھ� ر
ت و آ�د �� ���د و �� اھ�#� ���ل و آ�ور �.�-د �
�6ری ھ� 8>< دا���د از ارواح �رای � . �وا��د ز�د!�ن را راھ����� و ��6 ت ���د

 ھ�ی . د�ت اوردن رو��ھ�ی ��ردھ�ده ��0 ��واھ�د��از ��ون ��ن ���+� �� �و
��ر ،٤ھو�ر و آ��ل، از ار�طو �� �+���وس�%�از ������ی ��دو!ری  ، از �ر�و#��ن �� 

دوران ��ن �� ������ی <رون و�ط� و دوران �د�د، اد���ت !واھ� �� دھد � ا ��ر 
 ��� �ت !رو�ده �  ا���م �� �ده ا�ت،  �� در ���ن �رد�� ���رد!�ن ھ��

                                                           

Ovid ١  
Saint Ambroise ٢ 

Nécromancie ٣  
Pline ٤ 



  آ� �� ��ان � ��د�ن ار��ط ��
�ار ��د؟           ٦٠

 

 

ر�ز «از �ده �وزدھم، ا�ن �ر��ن �و�ط �%�ب ا ��ر ارواح و �%+��ی د�$ر . �ود�د
�ده ا�تد���ل » ٥و راز !را��.  

  

وم ��ود و 	��ن ��ورا  

  طور �ر�ب �� /�ب !و�� از راه ار���ط �� «<وم ��ود �و��+ ا<وام د�$ری �
�ده �ود» �رد!�ن �دت �و�ط �ر�.ت ���وع ا8>م . �� �ردا���د ا �ط ا�ن �8ل �
ا�� و�و� ��ری ). ١٩: ٨، اش ١۴-٩: ١٨، �ث  ٢٧ -٣٢:١٩ ٢۶: J١٩و . (�ده �ود

��1ول ��د��ه را �� ����م � �� ر
�ن ��7ن ا. ���ن از آن !�ھ� ����ر ز��د �ود �ت �
 - ١(�� �و�د �� �� روح ��و��ل ار���ط �ر<رار ��د " �8ن دور"� �زد ��� ای در 

  ). ��٢٨و 

��ود��ن آ��ن ھ�ی ������ری دا���د، ا�� آ��ن ھ�ی د��� �ر�وط �رد!�ن  � �.��ی 
8دم و�ود . �ود، �دا���د وا<.� آن، ھ����د آ�7 �رای ��و� در �زد �6ر��ن ��
ت ��

، �رز��ن ��ر�%� ھ� و !رد و /��ر، ���� � در آن  �� »�1ول«�ور در �س !ور، 
 8�دJن ��ز �� � ��ش ��ود�د، �ط��1� ��8ث ا����ب �ردن ا�را��+��ن از �ردا��ن �

. ��ل ��ش از ��>د، ��ود��ن ا��دی � ���ن د�$ر �دا���د ١۵٠در وا<Q �� . آن �د
�د، د�$ر !�وده ��� �دھ�$���  �� �1ول �ر روی �رد!�ن ��� ���� ا��د، . �

ھ���7ن آ��� ���وده در ���ب �-دس � د���ل و�ود . �ردن �س از �8ری دراز �ود
��ش از ��>د ��  د  ��٦ !���د، در  �#� � ا�ن ا�8-�د از �ده »  ����A«ا ���ل 

 �ود�
  . ز��دی در ���ن �ر�� ا<وام !��رش ��

���$�ھ� � روح در!ذ��$�ن در آن آرام �� ���د � ) َر�� ھ�(ر اد���ت ������ د
ا6ط> � � �ود ���8 ��ز آن را . ����ده �ده ا�ت» آ/وش ا�راھ�م«ا6ط>ح 

در ا�ن . �رای ا��ره � ���$�ھ� در ���ن 8�دJن � ا�+.�زر در آن �ود، � ��ر !ر
ت
 دور از ھر!و� ر�9 و درد، در ا��ظ�ر آن �%�ِن آرا�ش، ��+�، و آ���ش،  ارواح �

 �>ل �+%وت وارد �و�د� ����   .ھ���د � �و��+

  

                                                           

Occultisme ٥ 



 ٦١          ظ�ور دوم �داو�د و ز�د!��� ا�دی

 

  

. ��دو!ران ا��� � را �د�دار �رده و �� ��  ر��� � ارواح �رد!�ن ��ش �� رو�د«
آ��� �� �رد��� ھ�ی . ا��;�ده �� ���د" ���م ھ�ی /���"آ��� از �ود��ن �رای ���W زدن 

 . �ود !و�� �رای �ر!ر��، ����ر ��رھ�ی ��رق ا#.�ده ای ا���م �� دھ�د
ر�ب ��را�
ھ���7ن آ��� �� دا��ن ��روی د�وھ� و 
ر��$�ن در �د�ت �ود، �رای ا���ص رو��ھ� 

 ��0 ھ��ن د�وھ� و 
ر��$�ن ا�ت �  �� �ز ھ� و ��ز ھ� را �� ����م . �� 
ر���د�
�$و�� �� ���د�� آ��ده را � .  

   ).�ده دوم و �وم. �٦ر�و#��ن(

  

  

  ��ش �����ن در ��رق ز��ن

در �7ن، از��ن �ر�ن دوره، ا�8-�د �ر ا�ن ا�ت � ارواح �رد!�ن � ز�د!� �ود در 
���7 ھ� ھ���7ن �.�-د�د � ا�ن ارواح �� �وا��د در �زد . ���ر ز�د!�ن ادا� �� دھ�د

�دای آ���ن �رای 
رز�دان �ود �;�8ت ���د، و ا�ن � �����ن،  ����ن ز�د!�ن �� 
��د�� .�%� ������ �ود، ھ�راه �� آ���ن، ارواح �رد!�ن ��ز � ھ�$��� � �� �

ا�� ارواح ��ز �رای دراز�ر �ردن ھ��� �ود در 8�#م د�$ر، . ��0 �وا�ده �� �و�د
آ��ن د��� � �رای آ��� ا�را �� �ود در ار���ط ���-�م �� ���واده . � ز�د!�ن ���ز��د�د

  . �رای �����ن ا�ت� ھ��ن 8+ت ا�ت � ازدواج �%+�;� از �ر د#�وزی : ا�ت

ا�� در آ��� �����ن ا��ط�ری �-�� . در ژا�ن ��ز آ��ن د��� ������ را �� �وان ��
ت
در ھ�د ودا��، روح �رده، در ����ن �را�م . ����ر از �����ن  -�-� �ر �8ده دار�د

، ھ�راه �� �����ن، . �� ��و�دد" �دران"������ری � ���ن ��از آن �س ��ص در!ذ
ا�ن �را�م، . ھ�ی ��ھ�� ای � �رای آ��� �-د�م �� �و�د، ���م �� �ود در <ر����

در طول �را�م ���د �واظب �ود . �-��ل ���ن �رد!�ن و ���ن ز�د!�ن را ���ن �� دھد
 ��روی � . آ#وده ��د، و در ����ن از آ��� در�وا�ت �� �ود � دور �و�د" �دران"�

 �� ��%ن . س � ��ن و دو��� ��� �وداز �وی د�$ر �رس از �رد!�ن ���Q از  
  . ا�ت آ��� ��ز ھ�راه �� �دا��ن �ورد �ط�ب <رار !�ر�د

  

    

                                                           

Tertulien ٦ 
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  �,$+ ا*(�ر ارواح '#��  �  و��د آ��؟ -ب 

  

  

 ١٤»/�ب !و�� از راه ار���ط �� �رد!�ن«ا ��ر ارواح �%ل ��زه ای از روش ��ن 
 ١٥در ھ��د�و�ل. در �0 �زر8 روح زده در آ�ر�%� �د�د آ�د ١٨۴٧ا�ت � در ��ل 

�در و : در آن ز�د!� �� ��د ١٦، در ��� ای <د��� � ���واده 
��س)ا��#ت ��و�ورک(
ز�د!� در ا�ن ��� �دون درد�ر . ��در و دو د��ر �و7%�ر��ن ��ر!�رت و ���

� ���ت، !�ھ� 6دای �و��ده �دن �ر د�وار � ���  �Y�Yود و !�ھ� ا���ده �� 
ا�ن رو�دادھ� �و����د ��در و �در ���واده ��ود�د، ا�� � �ظر . ������ ����� �� �و�د

                                                           

Antonisme ٧ 
Cao-daisme ٨ 

Nantes ٩ 
Blavatsky ١٠ 

Théosophie ١١ 
Baker-Eddy ١٢ 

Christian-Science ١٣ 
Nécromancie ١٤ 

Hydesville ١٥ 
Fox ١٦ 

  

��ر ارواح و �ر� ھ�ی �ذھ���  ا
  

  : ا ��ر ارواح  ��8ث ��دا�ش دو 
ر< �ذھ�� ��زه �د

��رل روا در �+ژ�0 �د�د آ�ددر ��ط- �.د��  �١٩١٠ در  دود ��ل  ٧آ��و���م .
)٣٠٠٠٠٠   )�;ر ��رو در ���ن و دارای  دود ���زده �8�د�$�ه در 
را��

 م -��"و���ن �د�د آ�د و ا��ون  دود  ١٩١٩در  دود ��ل  ٨دا�������رو  ٢۵٠٠٠٠در �و
 دو ھ�� �و07 آن در 
را�� و�ود دار�د، �%� در ��ر�س و د�$ری در ���ت� ��  .٩دا

- و ��دام ��%ر ١١، �����$ذار 
ر<  %�ت �دا��١٠ا��
 ���م � ��دام �>وا��%� ھ���7ن
ھر دو ��ر �ود را � �8وان ا ��ر ���د!�ن ارواح  آ/�ز  ١٣، �����$ذار دا�ش ��� �١٢ادی

  .�رد�د



 ٦٣          ظ�ور دوم �داو�د و ز�د!��� ا�دی

 

�0 روز ���، د��ر . �� ر��د � د��ر �و7و#وھ� از ا�ن ���را #ذت �� �ر�د

%ر �� ا
�د � د�����ش را � ھم �ز�د �� ����د � روح �ر �ر و 6 دا�� �و7%�ر �

�ر� ھ� �ر روی .  ����ده �ود�د � آ ��� ���A �� دھد �� �» ُ�م دار«� آ��� او را 
�دت � ت ���Yر <رار . د�وار ��ز��ب ��دا �� ���د ��در د��رھ� � در آ��� �ود �

 و ا#���� را در��
ت �� ��د�
او  روح �ر 6دا را �ط�ب �رده و � او �� . !ر
  :!و�د

  !�� ���ت ����ر  -

 �ود در�� ا���م �� �ود�;!   .آ�7

���م 
��س � ��ش از ��ش ����ق �ده ا�ت، از روح �����س �� �واھد � ا!ر 
���A او �� دو �ر� داده . ا���ن ا�ت �0 ��ر و ا!ر روح ا�ت دو ��ر �ر� �ز�د

���� �7زی � ��<� �� ���د ���ر �ردن . ا���� �ود � ا ��ر روح �د�د آ�د. �� �ود
  .در��
ت �و�د» ���م ھ��� از ���ن ��ورا«ن روش �� ا��;�ده از �0 ��ز �ود �� ا�

  

��  �&%راف رو

ھ���� ھ� . رو�ن ا�ت � ا�ن ���را  ����ت �ردم ��را�ون �زر8 را �ر�� ا�$�زد
 و دو���ن �رای ���دن ������ی روح �ر� ز��ده �� �����د، و � زودی در ھ�

�ود �� �رد!�ن ار���ط �ر<رار �رد�وا � اطراف، ا�ن ��ور �د� �� . د �� آ�د �
�+���ی ِ��ود��ت � ���واده 
��س � آن �.+ق دارد ر
��ر آ��ن را �%وھ�ده ��رده و 

ا�زاک : � ا�ن ��1+ �ظری ���8د دار�د ١٧آ��� را ا�راج �� ��د، ا�� �و�%رھ�
 �%� از آ����ت، � ا�ن 
%ر �� ا
�د � روح را �ر آن ١٨ُ��ت�  دارد �� �و��+

�+$راف «���ر �.��� از �ر� ھ�،  روف ا#;�� را ���ص ��د و � ا�ن �ر��ب 
  .را ا��راع �� ��د» رو �

  

��  �و�'��� �رق آ

���واده 
��س ��!ز�ر � . ��زھ�ی ��ن !و در آ�ر�%� �� �و
-��� �رق آ�� رو�رو �د�د
اھ� �رده و �+��ت ا�� روح �ر� ز��ده آ��� را ھ�ر. �-ل �%�ن �رد ١٩رو��7ر

 #ِ ��ل از  1٢٠� �زر!�ر�ن د��ر ���واده 
��س، � ھ�$��� ا ��ر ارواح �و��+
 �ور . �واھران �و7%�رش �زر!�ر �ود و َ�م ���ری دا�ت، ��ز���دھ� �� �د�د

در ��و�ورک �رای آ��ن �0 ��روزی � ھ�راه دا�ت و � زودی در ھ� ��ی آ�ر�%� 
 د���ل � ���د �� ��زھ� را � ��ن !;�ن ) وا�ط ھ���(� ھ��» �٢٠د�وم«ھ�! ��

 و از ارواح �ر�ش ���د���� �رده �ده �ود � �رای . وادا 7ون � ا�ن �%�

                                                           

Quakers ١٧ 
Isaac Post ١٨ 
Rochester ١٩ 

Médium ٢٠ 
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�ر!زاری �0 �+� ا ��ر روح،  �ور ا
راد ����6 ����د ��ر!�رت و ��� 
���ن ز�د!�ن و » وا�ط«�� ����د، �.�� » �د�وم«ا�ن !و� ا
راد را : �روری ا�ت

  . �رد!�ن

  

  از آ�ر�(� �� ارو)�

��9 ��ل �س از �����ن !;�$و ���ن ���واده 
��س و روح آن در ١٨۵٢در ��ل  ،
در ا�ن ��ل �����ن . آ�ر�%�، �%�ب ا ��ر ارواح، ھزاران ��رو � د�ت آورد

�س از دو ��ل ����<�ن . ��.��� ����ر �زرگ را !رد ھم آورد ٢١ھ���ش در �+�و#�د
در آ�ر�%� ��ش از � �+�ون و �د�وم ھ� ��ش از ده ھزار �;ر ا ��ر ارواح آن 

  . �رآورد �� �د�د و ��+ ھ�ی روح !را ��ز���ر از ھ;ده �� ��ود�د


را�� �را�ت �رد ، ١٨۵٢از ��ل  ، ا ��ر ارواح � ا�$+���ن، و آ#��ن و ��س �
7��$�ر رو�رو �د ���-
 در آ���ھ� ��ز ��  �و� .  

رواح در آ/�ز ا
رادی را � و�ژه در ط�- ا�راف، �ر��� دار و در 
را�� ا ��ر ا
 . � �ط ھ�ی رو��;%ری � �ود �+ب �رد�;! آ��� در ��#ن ھ��� ازد �م �� �رد�د�

�د در آ��� �0 �د�وم و ��ز !رد ا�%�ن ار���ط �� ارواح �رد!�ن را 
راھم ��  ��
، و  ا���دان ٢٤#و��روزو ،٢٣، ���ن دو�ل٢٢و�%�ور ھو!و،  و�%�ور�ن ��ردو. ���د

 �٢٥رو�ز��$;ت . از ����ق �ر�ن ��روان آن �ود�د ٢٦و ر�  ا�ن ��ر��;��آ��ن 
  . ا�$�ز �د�د � �د�8 آ��� دادن د�ن و دا�ش �ود

از  �٢٧ ��م ھ��و#�ت #1ون د��زارت ر�وای 
را�� ، ��� اھل #�ون١٨۴۵در ��ل 
�%� از دو����ش � ا��.داد �\��ط��� �ردن دا�ت، �7زھ��� در��ره ��زھ�ی !رد 

 اد8�ی �ودش در �%� از (او �� ��م آ#ن ��ردک . �ر� ز��ده �� ��ود� ��� �
���ش در ز��ن درو�1د ھ�����د�ل � ) ��7ن ����ده �� �ده ا�ت ٢٨ز�د!� ھ�ی 

��رداز �%�ب ا ��ر روح    .د���دار�ر�ن �ظر�

  

                                                           

Cleveland ٢١ 
٢٢ Victorien Sardou 
٢٣ Conan Doyle 
٢٤ Lombroso 

Crookes ٢٥  
Richet ٢٦ 

٢٧ Hyppolyte Léon Denizart Rivail 
٢٨ Druides 
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��ر روح ,� ����� و ,� �+دادی  ھ���د؟�  )�روان ا

ا ��ر . ��+�و��� ��رو �%�ب ا ��ر روح در  �ل  ��ر در ��9 <�ره �را��ده ا�د
 ا�ت����روان ����ری دا ����ر آ��� در آ�ر�%�ی ��Jن . روح در آ�ر�%� ھ��

��ر، � �+� از ��روان ا ��ر  0� روح ��%�ل ھ�واره ����ر �� �ود �� ���� �
�;ر ��.�ت  ��٢٠٠٠+و��ری �راز�+��، � دارای  ٢٠٠در  ٢٩��ر ��#�+و: �ده ا�ت

  . ا�ت

. �;ر �ود�د ٦٠٠٠٠٠، �.�-د�ن � ا ��ر روح در 
را�� در  دود ١٩۴٣در ��ل 
ا�روزه ����ن زده �� �ود � در 
را�� ��ش از �0 ��+�ون 8>< ��د � ا�ن ��ر 

�ر!ر��د، و �+��ت �6و�6 ���ن دو���ن ����ر را�9 �وده و �� �� �د�ت � آن 
 و �8> ھ� ط�-�ت ا�����8، در ��ر و . ا�ت�
ا ��ر روح ��و�� !��رش ��

��ن . رو��� را � ت ���Yر <رار �� دھد�  ا ��ر روح 8><� ز��ن و �ردا�� �
�د و در �� دھ�د 7 ����� ھ���د؟  ����ر آ��ن ����� ھ���د � از �7زی ر�9 �� �ر

ا�ن �+وه ھ�ی رو �، �رھ�ن �+�وس ���ن ��ورا را �� ����د و در ا��ظ�ر �0 ��ن 
 ھ���د � آ��� را ھدا�ت ��د;�ا/+ب ������ی ��#�ورده � . ��+� ��ش و �� �0 �%�

در ���ن ا�ن ز��ن و �ردان، ا����داران � . ھ��ر��ن و �� 
رز�دی را از د�ت داده ا�د

ر< ھ� و از �  ���و#�%�� ��ز ھ���د � ���ن  ا6ول 8-��د �%�ب ا ��ر ھ�+�

  . و ا���ن ��� � �\��ر�� ��� ����د) ز�را ��7ن ا6ول 8-��دی و�ود دارد(روح 

  

  

١. �..� �� �  .ھ.#��� �  �45ھ� 2
وع �   0/�
  

. د��طرح ���0 
ن 
را�وا�دن ارواح را � �8وان  آند �روح !را�� �� �واھ��روان 
�ده �ر�ن آ��� ر�!�� ��ر  را�رای ا�ن ��ر رو���ی !و��!و�� آ���  ����� �د �

  .��زھ�ی ���$و ھ���د

  

��ر روح���ی �- 	&�� ا�  

�د�ن �ر��ب . �رای ا�ن � ا ��ر روح ا���م ���د، دا��ن 
��ی �.��� �روری ا�ت
 ا��ق ���د ���> ��ر�0 و �� ��� ��ر�0 ���د� .�ود  �.�وJ از  ��ران �وا�� ��

ا/+ب �رده ھ�ی ��ره ای ��  دی ز��د �د�وم را از . � �� ���ل ����ر ��ھد ���را ����د
ا�ن و�.�ت ����ر و�ژه، ��+�� راه �وھ��ت و �-+ب را ھ�وار .  ��ران �دا �� ���د

�ر�ت ���د!�ن ���د  �دن آ��� »ز���ره ��%�ل دھ�د«�� ��د؛ �� ���� � ����� � ،
 ا�ن �ر��ب �$;ت آور ���ت � ����ری از �د�وم ھ�، � و�ژه  .را ���وع �� ��د�

  .در �+��ت �8و��، در  �ل ا���م �-+ب /�
+$�ر �ده ا�د

                                                           
٢٩ Palmelo 
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  �ر�ت ���د.�ن

�ود � �ف  �� ��ر �وا<Q از �ر�ت ���د!�ن در �0 �+� ا ��ر روح �وا����
��ن �� ا�$���ن دو �;ر ����د�������ن را � روی ��ز �$ذار�د، � طوری � ا�$

�ود» ز���ره«ا�ن . ���ر���ن ���س ��دا ��د در ���ن ا���ص  ��ر، .  ����د !���
ا<Q �دون و�ود او �+� �� �و
-�ت در و. ��ص �د�وم �-ش ا6+� را ا�;� �� ��د

ا��.دادھ�ی . �د�وم ���6 ا�ت ��  ������ ����ر از  د 8�دی. رو�رو ��واھد �د
�.�� از آ��� �وان ا�ن را دار�د � �ود را � ت . او �� �وا��د ����ر ���وع ����د

�� . ���Yر �0 ھ���و��زم ���ده � دو <��ت �-��م ���د��ر�� د�$ر �� �وا��د در�
��ر و<��� �د�وم ���� � . �و#�د ���د � �+وه ھ�ی 
�ز�%� !و��!و�� را ��ب �� �ود��

  .  ر�ت دادن ��ز ��0 �� ��د

  

  و���ل

و��+ ای � ��ش از ھ� �و��+ ا ��ر ���د!�ن روح در �+�����ن � ��ر �رده �� 
�ر�ت ���د!�ن در. �ود، ��ز �ر� ز��ده ا�ت � ��� �.�� �0 ��ز !رد �0 

�م �م ��ز !رد �روع � �و��ن و �ر� زدن �ر روی . ��را�ون آن  !رد �� آ��د
���ر �ر� ھ� �� �ر��ب : ز��ن �� ��د �� � ا�ن و��+  روف ا#;�� را ���ص ��د
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 روف در ا#;�� ھ��وا�� دار�د، ا�ن ھ��ن �7زی ا�ت � آن را 8+م �ر� ھ� �� 
  .����د

�ر روی ��ز، � ا�ن ��ر د�$ر  ر�ت ��� �رای 6ر
 �و�� در و<ت، �.�� ھ�  
�ده ا�ت، �� !ذار�د و در �را�ر �ود  ����د، �-وا�� �  روف ا#;�� �روی آن �و

 8-ر� �� #�وان ).  #�وان ���$و(�0 ��� ���ز � 8-ر�، �� �0 #�وان وارو�
. ��!��ن �روع � ���ش �رده و �%� �س از د�$ری  روف ا#;�� را ���ص �� ��د

ا�ن ھ� ز��ن ز��دی . ن ���ش در ا6ل � � ر�0 ���ود آ!�ه د�ت ا���م �� �ودا�
 #طف . را 6رف �� ��د، ا�� 
�ون د�$ری ��ز ھ���د� ����د �و���ر /�ر ارادی، �

آن �0 �د�وم �وب � وا�ط �0 ���ش 6ر
� �%���%� ��ھ�7 ھ� و !�ھ� �دون 
ھ���7ن راه 6دای ا����� ��ز . دآ!�ھ� � آ�7 �� �و��د، د�ت � �و��ن �� �ر

 در آن �د�وم  �7��% !و�� در �واب ا�ت، �روع � ��ن !;�ن �� . و�ود دارد�
  . ��د

  

��ر روح » )د�ده ھ�ی«�  ا

ا�ت � �ر 
رض » ���م ھ���«ھدف ����ر �+��ت ا ��ر روح � د�ت آوردن 
ا�ن ���م ھ� ا/+ب �ذا��ت �7دا�� �دار�د و  �� . ھ���$� از آن �وی !ور �� آ��د

آ��� ھ�` �7ز ا���� در��ره ���ن د�$ر ��� آ�وز�د و ھ�` . !�ھ� �وچ و �� �.�� ا�د
 ای ھر�7د ���7ز � د���ل �دار�د;�ھ��� ھ�ی «��� ا/+ب  �� ر����د ھ� و آ. �%�

 �طرح �� �و�د ��ز ا/+ب از ھ��ن <��ش . ھ���د» آن د������ ��������د !;ت �ر�
ا�ن � روح �ر� ز��ده ���ت؟ در��ره ز�د!� روز�ره در ���ن ��ورا، !�9 : ھ���د

 A���� �$ن، و 7$و�����ات ا�� �ظ�ھر). � ا ��ر���د!�ن روح � آن �.�-د�د(ھ�ی 
 �درت روی �� دھ�د -و �+�د �ردن �7زھ�» �������«ظ�ور ا���ح،  -�ر�1� . �;!

�د�ن �ر��ب �� . �� �ود � ا���م ا�ن ��رھ� ���ز � �د�وم ھ��� �� ا��.داد و�ژه دارد
�وا��م ظ�ھر �دن !+��، ��وه ھ�، ��� ای در�ردار�ده �7د واژه، �0 !وھر، �0 �ر�ده 

�و�ق �� ���د. ��مرا ��ھد ��... ز�ده و � ����ن �� ر�د، ھ� � �+�   . ھ�$��� �

  

  در ا�9 ��ره '  ���� ا���57�؟ .٢
  

ا ��ر روح را » ��ر� ھ�ی«دا����دان �ر��� ����ری �و��ده ا�د �� از �زد�0 
���ر <��ل �و��� از �-+ب و 
ر�ب �زد �د�وم ھ� . �ظ�رت ���د ����ری از آ��ن ��و�

 » ��ورا ط��.�«���دان ��7ن ارز���� �� ���د � رو�داد ھ�ی ����ر ا�ن دا�. �د�د�
�د�ده ھ��� � ھ�وز � �و��  در ط� �ر�� �+��ت د�ده �ده ا�د، �� �وا��د �و��+
�د�ده ھ�ی 
راروا������ �ر�وط ھ���د، � طرز ��+� �و��  �ده ا�د و �� �����

  . �و��� داده �و�د
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ی ��ری /�ر 8�دی ھ����د ا��-�ل 
%ر �� �6و�ر و 
راروا������ ھ�  وزه �د�ده ھ�
 . �� ا���م ��ری از راه دور را در�ر �� !�رد��در ��ورھ�ی !و��!ون، دا����دان ر

ھ�ی ���+ف ا�ن �د�ده ھ� را �ط�#. �� ���د �� �دا��د � آ�� �وع ��ر در �.�� �را�ط 
�ده ای را در ا���� �
  . �ر دارد �� ���روھ�ی ذھ�� و ا�%���ت � ��ر !ر

 �� �واھد � دا��� ��زه ��دل �ود، �;��ر � ،�����
راروا�»از » روح !را���
 در ا�ن ز��� ��ر �� ���د �ر . رو�دادھ��� � �ط�#. �� ��د را رد �� ��د� �����

�6 � ا�روزه �و��� ���ذ�ر ��ا�ن 8-�ده ا�د � روزی �واھد آ�د � رو�دادھ�ی �
  .ط��.� و �� ��ط-� �� ����دھ���د، �و�� � 

  

  �- ز��ن و�ژه ��� 2&��

 8+��  ھ�ت��در ا�ن ز��ن از ��را�ون :  در �%�ب ا ��ر روح، �0 ز��ن و�ژه 
، ره آورد ھ�، ا#%�رون ھ�ی �و��زه ٣٢، در��ش ھ�ی ز����٣١، ���ل  ����٣٠روح

در آن � . ��ن � ���ن �� آ�د... ، ��روھ�ی ز���� �.+ق در ����ن و ٣٣�ده رو �
!رم وزن دارد و ��+��ردھ� ���ره ھ���د  ٢١��� آ�وزش داده �� �ود � روح ا���ن 

 �رد�� ��ھوش �ر از �� در آ��� ز�د!� �� ���د� .  

  

  

                                                           

Périsprit ٣٠ 
Fluide vitale ٣١ 

Bioluminescences ٣٢ 
Électrons psychiques ionisés ٣٣ 
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��ن �%�ب ا ��ر روح در وا<Q �� �واھد � �0 دا�ش ���د و در �8ن  �ل ھ�7
�� ا�ن  �ل 
ر�� ھ��� . ��ز �� �وا�د» ��ورا#ط��. آز�����« �ود را  �� �0 


+�;� �� ��ورا ا#ط��.� ھ���د  آ��� ا��وار ا�ت 8+�� �����د، �+%��� ا�ن 8+م �ر �  .
" ا� �د ���ھ�ر �وروی"� ھ��ن د#�ل ا�ت � در ��ورھ�ی �+وک �رق و � و�ژه 

�دھد، 7ون در آ��� » 8+�� �ر«�ود ظ�ھری ھر7  ا ��ر روح �� �وا�ت �� �
����ری از رو�دادھ��� � . �� ھر!و� ا�ر ��ورا ط��.� �� �د!���� �ر�ورد �� �د

�%�ب ا ��ر روح �� �واھد �� �ظر� ھ�ی �ود آ��� را �و��� دھد، �و��+ د�Jل 
�� ھ���7ن  �Y> �>ھ�رداری �� �.�ده ��زی، ا: د�$ری � �و�� <��ل �و��� ھ���د

�ز�%�، دا�ش 
�ز�0 �>��0 و �� 
�ز�0 �د�د ،����� ا�ن . �و��+ <وا��ن روا��
 : �ر��ب �و���ر /�ر ارادی �� �ود��ر ��ر ارواح ���ت� در روا��ز�%� ا�ن ��و�
�دن ا�ت ���6���ده ای از دو  �����ھ����د ��ور � ر�ز و راز . �و�� 

 طور �+� �%�ب ا ��ر ٣٤!را��� ، �� آز����� �0 ��ورا ط��.ت ���ارواح �ر 
  .ا��وار ا�ت

  

��ر روح�  دا�ش )ز�(� و �(�ب ا

��ن داده � دا�ش �ز�%� و �و�ژه روا��ز�%� ����ر � �%�ب ا ��ر روح 8><
����ر روا�� ���ری در آ����$�ه روا�� زور�A،  ٢٠٠از ���ن  ١٨۵۵از ��ل . ا�ت

 در ھ��ن دوره در ��ر .  ا ��ر روح �وده ا�د دود �0 �7�رم آ��� از �.�-دان �
و » ��ون«روا������ن  �� از . �;ر �ود �٢٢۵;ر در ���ن  ٩۵ا�ن �.داد  ٣٥!�ن

 ا�ن �.�� � ا ��ر روح � �ودی . ا ��ر روح ��ن �� !و��د» ھذ��ن«� �
 !و� ای �طر��ک �رای � �ود �%+� از ��ون ���د، �+% ا�ن  �ط ای ا�ت �

���
  .روان �ر��� ����ب ا�ت �%و

 ای ��� ھذ��ن ا ��ر روح ���> �ده ا�ت، ا/+ب �� �وان  �� در �زد ����ری �
او 6داھ��� را � ا/+ب ��د�د آ��ز ھ���د را �� . از ��ر�رد /�ر ارادی ذھن را د�د

��ود � ا/+ب � او د���م داده، و � او د��ور �� دھ�د، در��ره ��رھ�ی ز�د!� او 
ا���ن ��ت . � دھ�د، و �� 
%ر او ، �� آ�7 او �� !و�د را �%رار �� ���د�ظر �

��ود �0 ��د، ز�را آ��� را  ��  ��� �وا�د در وا<.�ت ��رو�� 6داھ��� ����ر!
�زد ����ران د�$ر، �وھم � 6ورت ������، �و���� و 7���� و �� روان !  �� ��ود

  ). �و���ر و !;��ر /�ر ارادی(����� ا�ت 

: ����ری از �د�وم ھ�،  �� ���ص �ر�ن ھ�، از ��%>ت �دی روا�� ر�9 �رده ا�د
  ...، و ٣٨، دا!>س ھوم٣٧، ا�>د�٣٦واھران 
��س، 
���ر

                                                           
٣٤ Occultisme 
٣٥ Gand 
٣٦ Foster 
٣٧ Slade 
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����� ��ز � �دون �د�وم �ودن � طور ��و�� در �+��ت ا ��ر روح �ر�ت �� 
 ���.د ���د، �ود را در �.رض �.�� �طرات <رار �� دھ�د؛ � و�ژه ����� �

 ����ری ��را�و��، �� ��زو
ر�� ھ���د، و�وا�� ھ�، ا
�رده ھ�، ���#�� ھ� و ھ�
�� ا�ن و�ود ��7ن ����� در ���ن ��روان . ����� � د7�ر روان ر��وری ھ���د

 ھ���د . ا ��ر روح ����ر�د�
ا���ص ا�دوھ$��� � در �وگ 8ز�زی از د�ت ر
 ��ز� درد آ��� . ھ�ی ���$و �زد�0 �� �و�د�� ����ت آ�ر�ن ����� ����د �

  .ا���ن را در  �#ت �.ف و �دون ���ر�ن ���داری ��68 و روا�� <رار �� دھد

  

  �'&ب ھ�

����ری از �د�وم ھ�، در �+��ت ا ��ر روح � ھ�$�م �-+ب /�
+$�ر �ده و ��7�ر 

ر�ب ��ری �ود ا�8راف ���د و � �6وص �س از ا��راع %8��� �� �ر�. �د�د �� �

  :در ا���� دو ا�8راف را �� �وا��م... 
رو�رخ، 7�م ا#%�رو��0، رادار و
  

�ن . ا ��ر روح از اول �� آ�ر �0 
ر�ب ا�ت، �زر!�ر�ن 
ر�ب <رن«: ��� 
��س
و َ�$� ����د �ود��ن، �م ��ل و �.6وم و �دون آن � �دا��م 7 ��ر �� ���م در!�ر 

ھ�$��� � در ا�ن روش . �� �زر!�ر �ود��ل از  �٢٣واھر �� #1ِ� . ا�ن ��ر �د�م
��و�ورک ھرا#د، ( » �>ھ�رداری در!�ر �د�م �� ��و�ق ھ�ی او � ا�ن ��ر ادا� داد�م

�١٨٨٨�����ر  ٢۴.(  
  

ا�ن ���8ت اروا � � ا������ی « :م ١٩دا!>س ھوم، �د�وم ���ور ا�$+��� �ده 
 ا�د، د�ت زود��ور و �را
��� در �را�ر��ن � زا�و در �� آ��د، ��ھر!ز و�ود �دا

�ن از آ��� �رای ا�ن ا��;�ده �رده ام  . �م �ن ھر!ز در ���رم �� آ��� �ر�ورد �%رده ام
 ��ر����م ا�ن ��� ا�رار آ��ز را �دھم، � ھ�واره � �ذاق �ردم و �و�ژه ز��ن � ��

م را ��ور �وش آ�ده ا�ت، ا�� �ن ذره ای د��#ت آ��� در �د�ده ھ��� � ا���م �� داد
 ام، �د�ده ھ��� � ھر��� آ��� را � ���Yرات ���ن �س از �رگ �ر�وط �� ���دا

 � ت ���Yر . دا��� ا�ت� ����� ا�7$و� �� �وا���م ا�ن را ��ور ��م؟ �ن ھ��
 دو�ت دا��م وادار �� �ردم�  ! ���ل �ودم <رار �� دادم را � !;�ن ھر آ�7�

)� ��� ���� �د، �+% او ���� ��� �0 �د�وم ��� ��وا�د � ار���ط �� ارواح ��ور دا
�+ت �����ن، � در �0  �٣٩���د آن رو ���! ا�ت � ھر!ز ��� �وا�د آن را ��ور ��د

را ���وا�د، �د�وم ��� �وا�د �  ٤٠در�ت �+وط ����ن �� �د �� 6دای �ر���ک �و���س

                                                                                                                                        
٣٨ Douglas Home 
٣٩ Druide 
٤٠ Teutatès 
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�د ھ��� ھ��� � �ز � �وا�� او �و�ود�ت ��� ����د�� �� ھ�ی (» ��ور دا�;!
، ��ز!و �ده در ����ش ، ����ن ���ن ٤١!رد آوری �ده �و��+ د��ر 
�+�پ د�و�س

  ).ارواح

 

 اھل  ��و� آن 8%�س �دن ده��� داد!�ه � ��8ث ١٨٧۵  ��ل در � روح ا ��ر �وا<. ر�/ ی8%��� از �%�
�د س���ر.  

  

  �,$+ ا*(�ر روح و ا�0ل �;���5 آن .٣
  

��روان ����ری در در��ت !و��!ون  -Jزم ا�ت ���ن �ردا��ن � ا ��ر روح �
و 8�و�ت در 
ر< ھ�ی ���+ف ا ��ر روح � �م و ��ش از ��� �ت  -دارد

�.ب �� �و�د، ����ز <�1ل �و�م�� .  

  .��ز �ود � �و�� رو�ن ��ده ا�ت" ��روان ا ��ر روح"�رز ���ن ا�ن  

 ����ر � ا6ول �.�#�م ��� � وا��� ھ���د، در  �#� ����ری از آ��ن �� !و��د �
 در وا<Q  �ل رو ���ن،آ��ن را  � طور وا�� از ��� �ت دور �� ��د�.  

 ا ��ر روح ���� ���و8 ای از 
�ون �رای ار���ط �� ���ن �س از �رگ ���ت، �+%
�رداز ا6+� آن ا#ن ��ردک آن را ا� ن ��7ن در وا<Q ا6ول 8-��دی ا�ت � �ظر�

 و�ود، ظ�ور و �.+�م ارواح ا��وار ا�ت«:�.ر�ف �� ��د���. »ا6ول 8-��دی � �ر
�ر � 7%�ده از ا�ن ا6ول 8-��د �� آ�د   .در ادا�

  

                                                           

Dr Philip Davis ٤١ 
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  ا���ن

��را�ون روح«��م 
�ز�%�، روح، و : ا���ن از � 6�8ر ��%�ل �ده ا�ت« .
6�8ر �وم �و�8 ��روی ظر�ف و د<�ق ا�ت، �و�8 ���ل  ���� � از <وا��ن 

�%ل ��روی ��68 » ��را�ون روح«ا�ن . ط��.ت ��دی ��روی ��� ��د در �دن �� �
�ده ھ����د ��م 
�ز�%�، و در ار���ط . ���-�م �� آن ا�ت �و�ود ا�ت و ����

 آن را ا �ط �رده ا�ت، ��م . »��را�ون روح«ھ�$��� � ا���ن �� ��رد، روا�ش �
  . روح را � �ود �� !�رد

  

  ارواح

از ) ارواح ا������، 
ر��$�ن، �� د�وھ�(از �ظر ��ردک و ��!ردا�ش، ھ� ارواح 
��وه آ
ر�ده �ده ا�. ط��.�� �%��ن �ر�وردار�د 0� �را�ر، ��ده و : دھ� آ��� �

آ��� در ا�ن راه �م �� ��ش ز��ن �� . ھ� آ��� � ���ل 
را�وا�ده �ده ا�د. ��دان
  .!ذرا��د، ا�� ھ� آ��� #زو�� ���� � �وی ���ل ��ش �� رو�د

  

��ر روح�  ا5ول 2'��د ا

�زر!�ر�ن آز���ش �رای ارواح !ذر از ��ده و �%و�ت �و<�� آ��� در �0 ��م ��دی 
�0 روح �.�ن �� �وا�د ��رھ� در �ده . �%و�ت ���� �رای �0 ��ر ���تا�ن . ا�ت

  .  »����A ���د«ھ�ی ��;�وت و  �� در ���رات !و��!ون 

 �� ��8ث ����ز در ���ن  ارواح �� �ود، 
�رغ از ا�ن � ارواح ا������، 
ر� آن 7
ت �� �ل �دن ھ� و �� د�وھ� ����د، ���ر ����A ھ��� ا�ت � �� �ل �ده ا�د و  �#

  . ا�ن آز�������ت

  

����� د  

در ����ن �ر�ن ��ی ا�ن ط�- ��دی، ارواح �����ل <رار دار�د �  �� �� و�ود �دا�� 
ا�ن ارواح ��ت � اط���8 � : از ��م، ھ�وز از ��ده و ا ����ت ���Yر �� �ذ�ر�د

  ./�#�� �دون ادراک ا�ت <��.�د

ز � ��ده وا��� ھ���د، ا�� �و
ق �ده ا�د � در ���ن ارواح �وب <رار دار�د � ھ�و 
  . در ��%و��، دا�ش و �رد ر�د ���د

���Jره، در ��J، ارواح ��ک <رار دار�د � ھ����د 
ر��$�ن ���> از ��ده و �دی �دا 
��د، . ا�ن ارواح ��.�#� ا�د���ده و 
ر��ن �� دھ�د. ھ���د�� ارواح از ھر ط�- ای �
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، ا��ون، و آ��ده �رای آ��ن �0 ز��ن . ھ���د» !ردان�ر« ��ش از ھر �7ز ��!ذ
  . �و�8 ا��ون �� ����ن و ��� دود: وا د ا�ت

  

6�  �رگ و ���

از �ظر ��ردک، ھ�$��� � ا����� �� ��رد، روا�ش � در ��را�ون رو ش �و��ده 
�س از �0 دوره . �ده ا�ت، �و�ش ������ �ود را در ھ��ن # ظ رھ� ��� ��د

ا��ون روح �ود را آ��7�ن � ھ�ت �� ���د، � . 8�#م ارواح �و �� !�رد آ�وب �
�ط�ھ��ش �� �� �رد، � در� اش در ط�- ��دی �و�ودات آ!�ه �� �ود، و �0 

 آ�وزش و ����ت ا�ت» �ر!ردا��«��. طو��J را آ/�ز �� ��د � �رای او �ر7
� ����از �0 . ��ر
ت �� ��دروح از ������ � ����A د�$ر، � �وی را��� و 

��زل ��دا ��د، ا�� » ���$�ه ا�����8 اش«ھ��� � ھ��� د�$ر، روح �� �وا�د از 
 �$� روح � د�ت آورده ھ��� ھر!ز ��زل در� رو ��� ��دا ��� ��د، ز�را آن 7

�رای ��!ردان ��ردک، �$��$� روح و ��م از # ظ #-�ح آ/�ز �� �ود، ا�� . ا�ت
 ��ھ، روح در �0 ر�وت رو � . � -ق ��� ���د �� # ظ زاده �دن� +6�
در ا�ن 

 اش ��ک �� �و�د��  . ��8ق 
رو �� رود � در آن ��طرات !ذ

  

  ��رق ز��ن��8�رات 

 راھ�����ن و ا#��م ��ش ھ�ی � ;�+
�رای ��ردک ا ��ر روح �0 دا�ش ا�ت، �0 
ا�ن �%� از آ�وزه . �دآن روح ھ�ی وا��J ھ���د � در ���ن ��ورا ز�د!� �� ��

ھ�ی روح !را�� ا�ت � ادا� ز�د!� روح �س از �رگ و ا�%�ن ظ�ور ارواح �ر 
  .��، از ���ن ��ورا را �.+�م �� دھد

��� � -در ا�ن آ�وزه ھ�، �8�6ر �ر<� ����ری، آ���� �� ����ن ھ�ی د��� ��ودی 
 ھ� و اد��ن، �رد��ری !��رده در ار���ط �� �و�ودات، 
: /ر�� ��
ت �� �و�د;�+

 �-�ی روح ا����� در �0 � ��دی � ��م ��را�ون روح؛ �;�وم » ��<ل«ا�د����
 �� A����  آن ����9 ��رھ�ی �� �� ���ودی ادا� �� ���د؛ و ا���ن ������ر��، � �ر 

ا���� ھ� �8�6ری از ھ�دو��1م ���� و . در �� �و�ودات �� ��روا�� �� �.�دت �����
  . ودا�� ھ���دا#����ت 

  

  در ���ن �ر� ھ�

ا�� �وھر ا6+� آ�وزه ھ�ی �%�ب ا ��ر روح از ��ون ��ن ��� � ا<���س و 
  .�و��+ ��ردک و ��!ردا�ش دو��ره �;��ر �ده ا�د

 ا�ت�
 �� �رگ آ�ر�ن ر�ول ����ن ��;��رای . �رای �+��� و ��� ��ن دوره �%�
در  ٤٢در ھ��دس و�ل ١٨۴٧ر ��ل �.�-دان � ا ��ر روح، ا�ن دوره � �و�8 د

                                                           
٤٢ Hydesville 
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 از ���ن ��ورا � ���واده 
��س داده �د�د، آ/�ز » ��\������«آ�ر�%� و �� �����ن �
ا�ن دوره �����ن ا���ل �و���ن : ز��� ��ر��� آن ھم ��#ب �و� ا�ت... �ده ا�ت
، �� �;ر ���م ٤٤، و اَدو����م)١٨٧٩(، �����ن ��ھدان ��وه )١٨۵٠( �٤٣ور�ون

 ٤٦، دا�ش ��� �، �� ���م ��%ر ادی١٨٨۵در ارو�� در  دود ��ل  ٤٥وا�ت� ،
 ���م �>وا��%�. ادا� دا���د، �ود ١٩١٠
.�#�����ش �� ��ل +6�
، ٤٧و در ھ��ن 

در #�دن �  ١٨٨٨را ���ت در ��و�ورک و ��س در ��ل   �٤٨%�ب  %�ت �دا��
  .راه ا�دا�� �ود

  

��  9دا و 2�

د#�ل �����ن �رای ھ� « �دا ادراک ا8+� ا�ت،  از �ظر ��ردک و ��!ردا�ش،
ا�ن �دا، �دا�� دورد�ت و /�ر <��ل د��ر�� ا�ت، ����د �;�وم �دا در . »�7زھ�

 و ����ری از اد��ن ������� ا�ت و �� �دای ز�ده ا�راھ�م، ا� �ق و �.-وب �%� ;�+

  .�دا�� آ
ر���ده ا�ت ا�� � �دای ���ت دھ�ده ا���ل. ���ت

د ���8 �.�-د�د � رو � ����ز و �دون �0 ���ل �ر�ن آ����ت، ا�� �0 در �ور 
او �0 �.�زه !ر، ���ن ��ن، و �د�وم �� ����ت �� . روح ھ����د روح ا������ی د�$ر

ا�� ا�ن � او �وا��� ا�ت روح �دا �ده از ��م �ود را در روز �وم . ا��.داد ا�ت
�� �س از �ر!ش دو��ره ��م ��دی ��و���د � �� �دا�� او را Y��ت ��� ��د، �+%


ورا Y��ت �� ��د � او ����ر � ��ده وا��� �وده ا�ت  A���� را�ن . �ر8%س ا�ن����
�رای �.�-د�ن � ا ��ر روح، ���8 ��ر �دا ���ت، �+� ای � ��م �د، �رد و 

دارد او  �� از 
ر��$�ن ��ز در �-�م ����ن �ری <رار . �رای ���ت �� ر�����ز �رد
  .ز�را �رای ا�ن � ��وا�د ا���+ش را �و8ظ ��د، �� ����ت در �0 ��م  +ول ��د

  

  �- ا5:ح د��� د�%ر

آ#ن ��ردک ھر!ز ��وا�ت را�ط اش را �� �+��� �$�+د،  �� �ر �ر �وارد ���ص 
او ھ� رو�دادھ�ی ���ب �-دس و ا���ل ھ� را ����د �� ��د، ا�� او ��ل . آ�وزه ھ�

ا ��ر روح �رای او � �و�8 �0 ا6>ح . ن رو�دادھ� �وری ��زه ������ددا�ت � ا�

                                                           

Mormon ٤٣ 
٤٤ Adventisme 
٤٥ White 
٤٦ Baker Eddy 
٤٧ Blavatsky 

Théosophie ٤٨ 
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رازھ�ی ھ;ت !�� . د��� �د�د و ��� �ت و �رور���ش �>�� 6ر
� ا�><� �ود
ھر ا����� � ��رھ�ی ��%و �رده ���د �دون . �+��� ��ز از �$�ه او ���وده �� ����د

 ا���ن �� �ذھ�ش آ�رز�ده �واھد �د�  ��م ا�ت  ر�ت در ���ر آ�7. �و�� 
ھ� ا������ � �8وان روح آ�رز�ده �ده و در آ/وش �دا ��ی �واھ�د . آ
ر��ش ا�ت


ت��.  

  

  ھدف ھ�ی ;���

�.�-دان � ا ��ر روح � ز�د!�  آ��ده ��ور دار�د، ا�� از �ظر آ��� ����� و�ود 
� ��ی �رزخ را ����A ھ�ی �� در �. ھ��7�ن � د�وھ�ی وا<.� و�ود �دار�د. �دارد

�$�ه �دا � �.�ق ��� . �� !�ر�د��در �ورد ارواح �و���ت، آ��� �� � ا�د در 
آ���ن ���$�ه ... و�ود دارد» �0 �و����� ا �-�� و �%�وا�ت«در آ��� : �رداز�د

 8�ق و �و�� ا�ت � در آن ارواح ����ز ���ور�ت �ود را در �وازن ����� �
  .ا���م �� ر����د

  

  ��� ��)ذ�ر)�روان آ

��ر ��روان 
را��وی ا ��ر روح ھ�وز � 8-��د 
+�;� و �ذھ�� ا#ن ��ردک ��
 �ر 8%س آ��� . ھ����د ��ردک آ��� � ھ�` و� �� اد��ن ���#ف �����د. �.�-د�د%+�

 ھ� اد��ن را ����د �� ���د، اد���� � ا���ن � �-�ی روح را �.+�م �� دھ�د، رو � �
  .ت دارد � آن را � آ�%�ر �ردن �ود واداردا ��ر روح ���ور�

 ا�د��.  �� ا�ن  �ل �.�� از ��!ردان ��ردک، در ����د �� �;� �� را از او 
را�ر !ذا
 رو��� �دا�� ���� را رد �رده و �٤٩ �6وص ��!رد ا6+� او #1ون د��س� � ،

ادن �.���� از ر����د �ردن �ذھب ���و#�0 و �\��ر �%ل دادن ����ن ����، �رای د
�.�� د�$ر در ھ��ن �و �� آ��� ��ش �� رو�د � ا���ل . ���م � آ��� �روا�� �دارد

را دارای �.���� ر�ز آ#ود �� ا6+��� ھ�دی �� دا��د � ���8 آن را ا ���J از راه 
ا ��ر روح « در ����� � ��م  ٥١، ا#%���در �+�ر١٨٨٣در ��ل . ����ت ���٥٠ ھ�اِ 

�����ران �ر�.ت <د�م را ��  د �د�وم ھ� «: را �� �و��دآ�%�» و ��ص ��� � ��
 �� ق ��J �رده �ده �ود�د� ا!ر Jزم �ود � ا������ ���م، ... ����ن �� آور�م، ز�را �

 � �� ��+�� آن 7 را � �د�وم ھ�ی ا�روزی � طور روز�ره �� �و���د را � آ�7
 ا�د �ر��� �� دا�� .»د�م�د�وم ھ�ی �8د <د�م �و

  

  

 
                                                           

Léon Denis ٤٩ 
Esséniens ٥٠ 

Alexandre Bellemare ٥١ 
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  �ر� �� د�ن

���ر �� آور�د � آ��� �ود را . �.�-دان � ا ��ر روح در د
�ع، �ود را �0 
ر<
 �8وان دا����دان روح !را �.ر
� �� ���د � ���ور����ن ارا1 د�Jل ا�%�ر ���ذ�ر �

  .�رای و�ود روح و �-� در ���ن ��ورا ا�ت

�.�� از ا����8�ت روح !را��ن در وا<Q ����د �0 �را�م  �ذھ�� ھ���د � در آ���  
���ب �-دس در د�ت، �س از �وا�دن ا���ل � �ر ا��س �%�ب ا ��ر روح �;��ر 

6 �ذھ�� ��6و6� . �ده، ا�8-�د��� �%�ب ا ��ر روح را ا8>م �� ���د��ا�ن �
�ب ا ��ر روح � 6ورت �+����� درآ�ده در �ر������ ��د�د �ده ا�ت � در آ��� �%

 ����A !را��� ��ز ���ت: و �� �را�م و �ط�� ھ�ی ��ظم ھ�راه ا�ت�.  

  

  �(م آور�ل، .ور���ن )ر=�ز )�ر�س

#ن ��ردک آ�رای روح !را��ن 
را��وی، ����ر�ن روز �%م آور�ل، ��#روز �رگ 
�ز در ��ر�س �� رو�د �� !ور او . ا�تJر�در ا�ن روز ����ری از آ��� � !ور���ن 

  . را /رق در !ل �رده و � �7د ���را�� !وش دھ�د

 در آن ز�د!� �� � ����� در  �ل  ��ر، روح !را��ن ��7ن ارز���� �� ���د �
��زل دادن �ط�  ���م ��ش از  د ��ده !را�ت و ا���ن در  �ل ��ر�ب رو ش و

آ��� �� !و��د � ا�ن ا ���J ھ��ن �7زی . آ!�ھ� ��ر�ت در ھ� ��ی �ره ز��ن ا�ت
ا�ت  � �رد!�ن �� �و��د �� � �� �;�����د، � �� ��ون �7دان در آن �و
ق ��وده 

  .ا�د

  

��ر روح�  ا2�'�د���� �(�ب ا

  

  :6ول ز�ر رای داد��$ره روح !را��ن در ��ر�س � ا�;�ق آرا � ا ١٩٠٠در ��ل 
  

 و�ود �دا، ادراک �ر�ر، د#�ل �����ن �رای ھ� �7زھ� -
 و�ود �7د�ن ���ن ��%و�� -
��ودا�$� روح؛ �وا#� و�ودھ�ی ������ اش �ر روی ز��ن و �ر روی  -

��
 ���ره ھ�ی د�$ر در 
��ن دادن ��ر�� �-�ی روح ا�����، �و��+ ا���د ار���ط �� ارواح از راه  -�

 �د�وم ھ�
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�را�ط �و����د �� ���و����د ز�د!� ا�����، � د#�ل آ�7 روح در ز�د!�  -
���ش �د�ت آورده ا�ت�������$� ھ� و �� �������$� ھ��ش، و . ھ�ی 

 ���د ا���م دھد� �����
�ر�� . 
 �%��ل �� ����ن و�ود -
 ھ����$� و �رادری ����� -

  
  

  ���ب روح .را��ن
�رداز �%�ب ا ��ر  روح در ا�ن ���ب 7%�ده آ�وزه  ھ��ش را ا#ن ��ردک، �ظر�

�%ل �ر�ش . ا8>م �� ��د � در ا���� �8وان ���ل ا�ن اYر، � ھ����د �0 �.+�م ���
���ب �.�-د�ن � ا ��ر روح «: ���A ��ظ�م �ده ا�ت، �� آ�د ١٠١٩و ���A، در 

آ���  ���ل ا6ول �.�#�م روح !را��، در��ره ��ودا�$� روح، ط��.ت ارواح و ار���ط
 ����� ا������، <وا��ن ا�><�، ز�د!� ��و��، ز�د!� آ��ده و آ��ده ��ر�ت، �ر 
 � آ�وز����� ا�ت � ارواح ��.�#�  � ��0 �د�وم ھ�ی ���+ف داده ا�د، و �

  .»و��+ ا#ن ��ردک !ردآوری و ��ظ�م �ده ا�د
�ر �ده ا�ت ١٨۵٧ا�ن اYر در ��ل ��� . ا���ن «دک آ#ن ��ر ١٨۵٧در �%م ژا�و�

 ٥٣را، � �ود ر��س آن �ود، و ��+ ُروو ِا���ر�ت ٥٢»��ر��� �ط�#.�ت ا ��ر روح
 روح !را��(+�� (�����را ����س �رد � ھ�وز 7�پ ��  �٥٤� ��+ �ط�#.�ت روا�

�ود.  
  
  
  

* * * * * * *  
  

  ���8 �داو�د،
  �و �� را ا
��ده و ز��� �� ����،

  .�� د�$ر ��� 
���م
  :ھ�7ون �0 ��8دا#�� � �ظر��ن �� آ�د�رگ دو�ت �� 

 �وی �و روی �� آور�م� ��.  
  .�و ��W �رگ را �ر روی 6+�ب آز�ودی

  �� را �$ذار �� ژر
�ی � �ت �و را از �و در����م
 �� را از �رگ � �وی ز�د!� ھدا�ت �� ��د،�  

  .�� ا�دا�d�د
  

  از آ��ن ������ری
  

                                                           

Société Parisienne d’études spirites ٥٢ 
Revue spirite ٥٣ 

Journal d’études psychologiques ٥٤ 
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ا���ن �وا���� آن را دارد �� �� )ر�ش �%ران ���ده ا���ن در��ره آ��ده «

در 2�ن ��ل ا���ن �� �� ا�ن ا��د را �� دھد �� 9واھران . ا�)��6 دھد
و�رادران 2ز�ز��ن �� )���ر در.ذ��� ا�د، در �زد 9دا ز�د.� را���ن را 

� ?��� آ��ن ���د �������د، و ھ�,��ن �� �� ا�ن ا�(�ن را �� دھد �� در �
  » �و�م

  
  )Q���١٨:١ وا��%�ن دوم، �+��� در ���ن ا�روز، (

   

  

  ا*(�ر روح و ا�?�ن �<5/� - ج 
  

 ٢٨در . »ا��راع �رد�د«�واھران 
��س ا ��ر روح را در آ�ر�%�  ١٨۴٧در ��ل 
ژو�1 ھ��ن ��ل، �+���ی �+���ی ���و#�0 ر��� ا�ن �>��� �رای ا ��ر �رد!�ن را 

در �را�ر �و
-�ت رو � ر�د ��زھ�ی ��ن !و و �+��ت ا ��ر روح، . � %وم �رد
  .١٩١٧آور�ل  ٢۴و  ١٨۵٦آ!و�ت  ۴: �+���  �� ��رھ� ا�ن � %و��ت را �%رار �رد

�� !و�د �+��� از ) ١٦٠-٢۴٠( �7٥٥��% �ر�و#��ن. ا�ن �ط ��� �+��� ��ز!� �دا�ت
رد!�ن را ��  ر�ت �� ��دو!را�� � ا��� � را ظ�ھر �� ���د و ارواح �«آ/�ز 

�+��� �� ����ت ز��ن درازی �ر �د ا�ن ��رھ� ���رزه ��د، . را طرد �� ��د» ���د
 �+��� ھر از . �وا�ده �� �و�د» ��� �« �� و ���د ��ش از ھ� در ��ورھ��� �

�7دی �� 6دور 
را�وا�� ر��� ھ�$�ن را � �ظم د8وت �� ��د ، ����د 
را�وان 
�$و�� از راه ار���ط �� ١۵٨۵ژا�و�  ۵، در ٥٦��پ ��%��وس ���م�� ��  آ����� ��،

  .ارواح، �� �و��د�د �� �� �رد!�ن ار���ط �ر<رار ���د را � %وم �رد
ھ�ی روح  اد8�7را؟ ز�را ����ری از . �+��� ھر!ز در ا�ن � %و��ت ��ز�$ری �%رد

��� �� ��د � ا�8�ل ز�را �+��� ��7ن ارز�. !را��� �� ا���ن ��� � ����ز!�ر ھ���د
ا ��ر روح در ����� � آ��� را ا���م �� دھ�د، ا��دھ�ی واھ� و رو��ھ�ی �وھ�� و 

  .�0 �و ����ر و ����ک ا���د �� ��د
  
  

                                                           

Tertullien ٥٥ 
Sixte-Quint ٥٦ 
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  ھ�ی ��در�ت اد�2
روح !را�� �� � رو��� و �� � طور ���� ����ری از ا6ول ا���� ��� � را 

 . ا�%�ر �� ��د�� �ر ا��س ا�ن �%�ب، �ر7�  ��ن �دا ���ت، �+% آ�7;��%�
آ�7 ا���ن را ���ت �� دھد � �ت ���ت، �+% ���ش و . ارواح �رد!�ن �� !و��د

 ا�ت � در  �ل �ود��زی ا�ت و �رای ھ��ن �م .  %�ت ا�ت��ا���ن �و�8 
ر
 ��#�د ا���ن ���� و��+ ای ����� ا�ت � ا���ن �. �م �ود را از ��ده و !��ه �� آ�Jد

از �ظر روح !را��ن، ا!ر ر�����ز ا�%�ن . ھ�$�م �رگ �ود را از آن �واھد رھ���د
�د، �0 آزادی ��واھد �ود، �+% �0 �-وط�� ��ا�%�ن از ���ن ر
�ن ا���ن � . دا

آ�7 ا���ن را ���ت �� دھد ر�9 و ر�����ز ���8 ���ت، . ھ�` روی و�ود �دارد
�ر روی ز��ن �� �ر د�$ر ���ره ھ� �� �ل �� �+% ����A ھ��� �� در �� ا�ت � او 

�����ش، �.�زا�ش، و : ���8 ��ر �دا ���ت، �+% ا����� ����د د�$ران. �ود
ر�����زش ���� ���ن دھ�ده ا�ن ھ���د � او �د�و�� �� ا��.داد و�ژه و !�را �وده 

  .دورد�ت و /�ر <��ل د��ر�� ا�ت» و�ودی «�دا ھم . ا�ت
  

��در ���ض �� ا���ن ���  
�دای ��� ��ن �دا�� دورد�ت و /�ر . ھ� �� ا���ن ��� � در ���<ض ا�د اد8�ا�ن 

�دا�� آ��� و �زد�0 � . او �دای ا�راھ�م ، ا� �ق و �.-وب ا�ت. <��ل د��رس ���ت
ا���ن � در ���� �7ره اش را � �� آ�%�ر �� ��د و ھر �0 از �� را د8وت �� 

�  . و�م��د �� در ����6ت �� او ���م 
.  �رای  ��� ��ن، ا���ن آ
ر�ده �دا، � %وم � �ر!ردا�� در 
��ھ�ی ������ ���ت

�در: ���ر او ھدف و /���� دارد ����ن او و �ر�و�ت او ا� �د .  �+%وت �دا، ���
  . ا�دی �� �دا�ت

 ���ت�� ھ�ی ������ اش � �0 �-وط و � . �رای ��� ��ن، ا���ن �0 
ر�ر�
���8 � ��#�د ا����� � �ود !ر
ت و ا���ن را در �����ت ھ��� . �0 ���� ���ت

  .اش رھ��� ����د، ا�ن را � �و�� ���ن داد
�دا � ��ش . ا���ن ��� � �6د�ق �� ��د � ا���ن آ
ر�ده �دا و �و�ودی آزاد ا�ت

ا���ل ھ� در �7د�ن .  را � ا�ن ا���ن 8ر� �� ��د، ا�� ا���ن �� �وا�د آن را ��ذ�رد
 و �رای ا�د ��
� ا�%�ن ا�ن را ذ�ر �� ���د � ا���ن ا�ن ���6م �� ��ردا� را !ر

  . �ود را ���زد
  � ��ش را ������د و » �����«�دای ��� ��ن ھ�� ��  ��م �� �وا�د«�� «

 ���8 �رای ھ� ا������ � ار�\�ن �� آورد ����� » �����«.  8ر� �� ��د�
»�6�� �دا �رای ا���ن ھر!و� . $�ری ھ�$���ا�ت و � �0 ر��» �ا�ن �-

��دا �رده �� . ����A را ���ر �� !ذارد A���� �رھ�� از �وی د�$ر ا�ن � ا����� �
  .�وا�د �� ��م ھ�ی ����ری ر�����ز ��د، ��ز <��ل درک ���ت
ھ�` . دا����� از 8�ق: از �ظر ��� ��ن، ھر ز�د!� ا����� �0 دا���ن وا د ا�ت

در وا<Q، ا�ن �رد و ھوش . در ��ر ���ت، �ز آن � � �ت  رف آ�ر ا�ت �-د�ری
. � �ت �دا � در ���8 آ�%�ر �د: �����د � ا���ن را ���ت �� دھ�د، �+% � �ت

او�ت � �وا�ط �رگ و . ���8 �>م ��.�#� ا�ت � �دا � ���ن �� !و�د
��م �ده �و��+ ارواح ر�����ز ���8 �د�ده ای ا�. ر�����زش �� را ���ت �� دھد
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 ا�ن ا�ت � � �ت �ر �رگ ��روز �ده ا�ت���� ا�ن �0 
رو ا
��دن . ���ت �+%
دو��ره در د���ی ��دی ���ت، �+% آ/�ز �0 ���ن ��زه ا�ت � �و��+ روح �\��ر 

�%ل داده و در آ��� د�$ر از �وگ و ا�0 و ر�9 ��ری ���ت.  
 ا��ره ای از �وی �دا�ت � �� : ���ت ���رای ��� �  ���� �>ش �.�وی ا���ن%+�

 . را 
را�وا�ده و دو�ت �� دارد� ��و�� ��  ر��� از �ر � �ت و ���ر�ت �
 �� .  ورود � آن د8وت �� �و�م� ���+�  ھ��ن د#�ل ا�ت � رازھ�ی ھ;ت !���

  . 8ط� �ده ا�د
  

  ١٩١٧آور�ل  ٢۴��5�م 
  

 ا�ن �ر�ش� A���  :در 
   

7 �و��+ �د�وم �� �دون او، در �+��ت ا ��ر روح، � ظ�ھری  آ�� ���ز ا�ت �
������ !وش دھ�م، و ��  6�د<�� و ��-� دار�د، �ر�ت ���م، از ارواح ��ر��م و �� �
 طور ���� و �� � رو��� ���#;ت �ود را � ا��% ���� ����ده ����م، در  �#� �

��م؟ا�راز ���م � ��� �واھ�م ھ�` !و� ار���ط�� ��  � �� ارواح �ر�ر دا
  .در وا��%�ن � ھ� ا�ن �%�ت ���A ��;� داده ا�ت ٥٧ا���ن ا6ول ا���ن 
  

��س�  �&� )���، ;�ب ���� و )�ش ا
ا!ر 7 �+��� ا ��ر ارواح را  � %وم �رده و ر��� �� از �ردا��ن � آن �ر  ذر 

در ���ن روح، رو�دادھ� �� دارد، ا�� ا�ن را �;� ��� ��د � در د���ی ��دی ھ�7ون 
  .و �د�ده ھ��� ھ���د � �و��� آ��� د�وار ا�ت

���د  ��س �ر و ��  �د�ن �ر��ب �د��� � �ظر �� ر�د � �ر�� �و�ودات �
 دور در��
ت و �� +6�
ا��.داد�ر از د�$ران ھ���د ��وا��د ا
%�ر و �� ا ����ت را از 

����(���-ل ���د   �ظرآ�). �+� �$و�� �� ���د، �.�� از ��ش �� ا�ن ���د ����� 
 ���ون �.�� �واب ھ�، )/�ب ����(��رھ� و �� رو�دادھ��� را �� ����د � �� ،

�د �� ����ش �� آ�د دا در ). ��ش ا ��س(ھ����دی ھ�ی �$;ت ا�$�زی �� وا<.��� �
 ھ�ی !و��!ون، ا�ن رو�دادھ� را ������ری از ��ورھ�،  %���ن و دا����دان ر

آ��ن ا�ن رو�دادھ� را �ورد �و� <رار داده و �Yت �� ���د، �دون ا�ن . �رر�� �� ���د
��د�� �����د آ��� روزی �و
ق � ا���م ا�ن ��ر . � ھ�وز �وا���� �و��� آ��� را دا

��ره ای از ا�ن �د�ده ھ� . ��و�د ��ر آ��� ����د �� ���د ��� ھ����د �و���ر (�� ا�ن ھ�
 ���ود آ!�ه دارد) /�ر ارادی����� در  وزه ���  . ر�

  
  

                                                           

Congrégation pour la Doctrine de la foi ٥٧ 



 ٨١          ظ�ور دوم �داو�د و ز�د!��� ا�دی

 

  ؟»ا*(�ر روح«���� ��زه از  -د 
  

����ر١٩۴٧در ��ل �
������ی ���ر ( » ��� ھ�ی ���ر«�+د ھ;�م ���ب  ٥٨، ا����رات 
�ده در ��ل �٥٩و�� �� #طف �و���ر /�ر ارادی، �و��+ ١٩١۵، ا
�ر �� � ،

�ر  �١٩٢٨+د �%م ا�ن ���ب در ��ل . را ����ر �رد) ��درش !ردآوری �ده �ود���
�ده �ود . ��
رز�دان در!ذ  «در ��#��ی �.د �7د�ن اYر د�$ر � آ��� ��ز �و��+�

�ده �ود�د ، و ھ���7ن �و��+ �و���ر /�ر ارادی !رد آوری �ده �ود�د، »��دران د�%�
 و�ژه. ا����ر ��
��د� :  

  

، ��ل ٦١، ��ر�س، ا����رات �+�ب٦٠، اYر ��ر�ل دو ژوو�لدر ھ��ھ�%� �� آ���ن
 در (  ١٩۴٨��١۴��\����ی رو�Jد دو ژوو�ل، در!ذ  ��#$�، !ردآوری �ده �و��+
  ).��درش

  

، اYر ��ر�ل دو ژوو�ل، ��ر�س، ا����رات �+�ب، ھ�%��� �� ,��� ھ� �� �را��د
��ن( �١٩۵٠�ل ��  ).د���# اYر 

  

، ١٩۵٣، ��ل ٦٣ا����رات 
���رد، ��ر�س، ٦٢اYر ���ون ��ت �+ر ،��+ل �روزان
 �و��+ �و���ر /�ر ارادی از � ���������و���ده در ا�ن اYر ا�8-�دش را � 6 ت 
 ��را�ش �+ود و آ#ن، � <�ر����� �رده �ود�د، در��
ت �رده، ا8>م �� ��د و �

 .�;�6ل � د
�ع از ا ��ر �رد!�ن �� �ردازد
  

  در ھ��ھ�%� �� آ���ن

ر���� ���ب ���م دو ١٩۵۵آور�ل  ٢٧ا���ن در وا��%�ن، در ا���ن ا6ول   �� ،

  .ژوو�ل، در ھ��ھ�$� �� آ���ن، را �زو ������ی ���و8 ا8>م �رد
 �ود ٦٤�ش ��ل ��ش از آن، ���ل ��روژ��ھ� �و�ش ا�ن «:در��ره ا�ن اYر �و

�! ھ� �وھ�� ���ب ا�ن ا�ت � ر�م �و���ر /�ر ارادی و �د�ده ھ�ی 
راط��.� را، �
7$و� و�ودی � در �را�ر . ��ش �����د، را ���$ز�ن ز�د!� �� ا���ن در ���� ��د

�داو�د  ��ر �ده و در <+�روھ�ی او در �رزخ �� ���ت ز�د!� �� ��د، ��%ن ا�ت 
����د و رو ����� را ����وزا�د � �ط+-� در ���<ض �� آ�وزه ھ�ی �ورد �وا
ق و ���� 

!;�ن ا�ن �ط+ب در �را�ر ! ز ���� ا�ت؟ رو ����� ا���� ���#��+���، � �دن راز آ��
��دری � !��ن �� ��د � ��ی 
رز�دش 6 �ت �� ��د، ����ر درد��ک ا�ت، ا�� 
�� ����ت آن را !;ت، 7را � ا�روزه ���ن ����ری ھ���د � ��+� �ود را در ا�ن 

 ز�د!� رو ���(» ��ر� ھ�ی 
ر���ده �� �و��د+��٦٥ 
ور� ،١٩۴٩ .(  

                                                           
٥٨ Fischbacher 
٥٩ Pierre Monnier 
٦٠ Marcel de Jouvenel 
٦١ Colombe 
٦٢ Simon Saint-Clair 
٦٣ Fayard 
٦٤ Michel Carrouges 

La Vie spirituelle ٦٥ 
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��ر.ر �%Eت ا�%�ز روح�����ش ا  

����ده ا�ت، �� » روح !را�� ��� �«���ل ��روژ ��ز در��ره آن 7 او آن را 
  :�و��د

������ی ���ن �س از �رگ ��0 ����8 دار�د ا�ن ������ �.�وJ . �ر�� از ���و8
ون ھ�` ز����ر�ن وا<.����ی ا���ن را � �� ��دآوری �� ���د، ا�� در ���ر آن �د

ھ�داری، � طور ���� ا�واع ������� را از ا ��ر���ده �$;ت ا�$�ز روح �� 
آ��� از د8�، �.�ق، ���ر�ت و �-دس ��ن �� !و��د، ا�� ھ��ن طور ����ر از . ���د

آ��� وا��ود �� ���د � از ���ن . ���ل ھ�، ا�واج و رو��� ھ�ی د#$�� ��ز �� !و��د
را � 6ور�� ���م �و�6ف �� ���د، � » ���ن ��ورا«ن ��ورا آ�ده ا�د، ا�� آ��� ا�

�ود �� �دا در ا���� � . طوری � در آن ����ر ��ن از !ل، 8طر و �و��-� !;�
�;�ت ھ�` �7زی ���ت . طرزی �$;ت آور /��ب و دورد�ت ا�ت�%� در ا�ن !و�

� � را � �0 ��� � را ���-��� آزرده ��طر ��د و � ھ�` 6;  ای �  -��ق ��
ا�%�ر ��د، �+% �0 �و��-� د#���ن، �ر از �.ر و ��+� ھ�ی ���#� � در آ��� ا���ن 

���� و 
6ل ھ�، روح !را�� و ا���ن ��� �، �وا��ر (» �م �م ���د�د �� �ود�
  ). ٢٠، ص ١٩۵٦

  
  ���ب ھ�ی ��زه �ر

���ب  �رای ��و�. آY�ر ��زه �ری، ھ��7�ن ھ��ن ا ��س ���و����د را ��ب �� �و�د
 ھ��� از ز�د!� داده ا�د"���، و د�دار���د!�ن 8�#م د�$ر، ١٩٧٦، "�رد!�ن �

 ژان �ر�ور١٩٧٧��در ا�ن ������ ار��ع ھ�ی ����ری � ������ی ���م . ٦٦،ھر دو �و
دو ژوو�ل ��دا �� �و�د، � �و���ده � آ��� �ر�ورده و ���رب رو ��� آ��� را 

 ھ�ی �ِ�ر، � ا/+ب از آن �-ل <ول �ده ا�ت�ط�#. �رده ا�ت، � �6وص در ��� .
 در ا ��ر ارواح �>��0 �
 ��ز ����ر � واژ!�ن � ��ر ر�
واژ!�ن � ��ر ر

 ھ�، ���ر ھ� و ���رھ�ی رو �، ا<���وس .  �زد�0 ا�د� ا�ن �ر��ب ��ن از �-�
Y� را���ن،  -�-ت ھ�ی
+� و /�ره ������ و ���ن �وازی، ��#�دھ�ی #ط�ف �� ا�Yری، 

  .ا�ت
از آن » ��������«!زارش �ده در ا�ن 6;  ھ� ھ�7ون » ��ر� ھ�ی«روا�ت ھ� و 

 #طف �و���ر /�ر ارادی، �د�وم ھ�، ��زھ�ی !رد ا ��ر � �وی !ور ھ���د �
 طور ز�$زاگ �ر�ده �� . روح، !رد آوری �ده ا�د� �0 #�وان و��%� �وری �

�ره در ھوا، ��%8��� � ھ����د ���� از ورق �ود، ��J ر
�ن و �.+ق ���دن �0 7

رو �� ر�ز�د، و �د�دار �دن /�ر���ظره �رھ�ی �-ره ا�دود ا�رار آ��ز، � �8وان 

 ھ�ی ��دی«، »�رده �.�زه«����ده ا�د» آورده ھ���«و » �   .از ���ن ��ورا، ارا1

                                                           
٦٦ Jean Prieur 



 ٨٣          ظ�ور دوم �داو�د و ز�د!��� ا�دی

 

�س از �رگ و  در ا�ن ������، �و�ش �ده ا�ت �� �� ا��;�ده از <��ون ��ر��، ز�د!�
�ود � ا�ن  �� �;! ��ور � ����A  ��� ��ش از �0 ��ر �و��� داده �ود، �� ا�ن �

  .ا�ت» رو�دی داوط+��� و ا���Y���«��ور ا#زا�� ��وده و 
�$;�� ا�د در ز�ر �7د ��و� از . در 6;  ھ�ی ا�ن ������، �.�� از ����ن  ���

  :آ��� را �� �وا��د
 ���م ا�دی ��ور داری، ز�را ���� ز�د!� ا�دی ا�ت �و ا����ه �� ���«� ا!ر ... �

» آ�ش ا�دی ا�ت، دوز���ن ا�دی �����د و آ��ن ھ���د � در ����ن ���وش �� �و�د
  ).١٨٣د�دار ���د!�ن ���ن د�$ر، ص (
  ).٣٠ص . ھ��ن(» ���ت] �� ا�ن ���ن[���ن د�$ر �7دان ھم ��;�وت «

�ده � آ������ ����ده �ده ا�د، و ا�ن Y��ت �� ��د �  �+%وت از ا���ن ھ��� ��%�ل« 
  ).٢٠٢ص . ھ��ن(» ھر ���ره ای آ����� و�ژه �ود را دارد

» �ود را » ھ��� �� ����ن«ا���ن و ���ن ���� � ا�ن د#�ل !��رش �� ����د �
 �6ور �� ���م �را�ر�م، ا!ر �� او . � دود �� ��د� را �6ور �� ) �دا(�� �� آ�7

  ).٢٠٧ص . ھ��ن(»  �واھ�م �د] ��د�ل[ھ��ن او ] �[���م، 
 ھ��� از ز�د!� داده ا�د، ص (» ���ل ار��ب  -�-ت و  %�ت ا�ت«����رد!�ن �

۵٨.(  
  ).١٢ھ��ن، ص (» ���ن د�$ر ��8� ھ����د ادراک �� از آن ا�ت

�ن از �وی د�$ر، زاده �دن ھ� و ��ز زاده �دن ھ� و ز�د!� ھ�ی �� در ��، در ��«
  ).١۵۵ھ��ن، ص (»  ��ورا �ر��ن دار�د

  ).١٧٨ھ��ن، ص (» �وا��ن � �ر8ت ر�����ز �� ���د«
 را �ر «���%� از �و���و�دان �� دو���ن در ���ن رو ��� ��1و#�ت ��ص در!ذ

 �$���ن در ��ت ���و#�0 ا�ت: �8ده �� !�رد��  ).١٧٩ھ��ن، ص . (»ا�ن ھ��ن 
ر
��� را � �وی �رز��ن ھ�ی �� �� آور�د�.ر و �و��-� دو ��ل ھ���د « � «
  ).٢٧٣ھ��ن، ص (
آ����� � ادا� ز�د!� را در �س �رگ ا�%�ر �� ���د، در �0 ���وت ��دار �� «

آ���� � �� ا�ن �;%ر ر�����ز �� ���د � ��� �وا��د درک ���د، درک ��� . �و�د
 �... ���د�  �ود�م ھ���م و � آ���� �� ���ھت دار�د �� ��و�د�م�� ھ���$و� � «

  ).٢٨٢- ٢٨١ھ��ن، ص (
  

  در ھم آ��9�%� ھ� و �ردا����ی آزاد
  

 ھ�ی �و���ده، ����� � او از آ��� �-ل <ول �� ��د، و �����  اد8�ا�%�ل ا�����ت �
ھ�  اد8��� ����م � ا�ن . � او آ��� را �ر��� �� ��د، �رای �ول در آوردن ھ���د

�د ��� �، آرای 
�+�و
�ن �و���� ����د ا
>طون و �� ا���دان آ���� �� ا6ول 8-�
  .ھ���د... رو ��� ����د زر��ت، �ودا، � �د و

ا�� ا���� . در�ت ا�ت � �-ل <ول ھ� از ا���ل و از �8د �د�د در ا�ن ������ �م �����د
 و آ���، �و���ده �ر�� د#�واه �ودش را �رده و �;��رھ�ی ���6 �ود را از ��ن ھ�

ارا1 �� ��د، �� ا�ن اظ��ر �ظر � �+���ھ� ا!ر  ھم ا�ن ��ون را از ���ن ��ر�د، آ��� 
�و���ده . »ز�را آ��� �� آ�وزه ھ�ی ر��� ھ��وا�� �دار�د«را از � �وا ��� �� ���د، 



  آ� �� ��ان � ��د�ن ار��ط ��
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ر< ھ� � طور ���� «ا�ن ������ �6د�ق �� ��د � ��ر���ن ھ� ز����� و ھ�
ر��# �%م �و#س  ١٢اوآ� . »د�د�� �� �%د�$ر �وا
ق �رده ا�د�رای ��� �ردن ���ن ��


ر���� وا<.� �رای !;�$و �� ���ن ��ورا« را ھ�7ون  �١۴ <ر����ن، در ��ب  « ��
از آ��� � ارواح را �� ا����ق �� �واھ�د، «: دا�د و آن را ��7ن �ر�� �� ��د

��د، �رای ����� ��
راوا�� دا ، در  �#� � در �ر�� »ی �ود��ن�%و��د �� آ��� را �
ھ���7ن ��� ��ز 7ون � /�ور 8ط���ی «: ��7ن �� �وا��م ��٦٧��� ���ب �-دس

 ھ��� از (» رو ��� ھ���د، �ط+��د � �رای ���ی �+��� ا
زوده �و�د����رد!�ن �
  ).٢۵٨-٢۵٧ز�د!� داده ا�د، ص 

  
��  �(��ت ھ� �ر �د �&�

  
���ب �-دس �$را�� �7دا�� �رای ار��ع � ��ت ز�ده  ا!ر �و���ده ا�ن ������ در �;��ر

7 د#�ل . �+���ھ� �دارد، � ا�ن د#�ل ا�ت � �ر �د �+��� ھ� ���� ا�ت او آ��� را �
�رز�ش �� ��د؟  ��ش از ھر �7ز � د#�ل ا�ن � د�$ر � ���ن ��ورا ا���ن �دارد و 

����ت ھ�ی ر�ز آ��ز را از د�ت داده ا�ت ��ھ�ی ا�روزی ھ��ن �+�«. ا�ن �
 ���ت � را�ط ���� دا���د��... ��زاری را ���ت � آ���ن دار�د � �+���ھ�ی !ذ

�+���ھ�ی ا�روزی � �و��+ ھد
��ی 
وری � دود �ده ا�د، د�$ر �7دان � ھد
��ی 
��ن ��� دھ�د� ��ودا�$� روح ���� از �.�#� ا�ت، در  �#� � ا#���ت . /��� 8><

ا�روزه �� ��ن از ���ن ��ورا �� �ود، . ا�ت ��٦٨�ت درون �ودی��ب روز، ا#
��ن و �����ن ھ��ن ا��دJل ھ�ی ��دی !را��ن را ��ش �� ���د��ز�را آ��ن ... �

 7 ����ت ھ�ی ر�ز آ��ز را از د�ت داده ا�د، آ��� د�$ر ��� دا��د ��#�د رو ��� �
7پ �ود، از ر�ل ��رج �ده آ��� �� !ردش !�ھ� � را�ت و !�ھ� � ... �.�� ا�ت

 در <ط�ری � از ر�ل ��رج �ده ا�ت ��<� ���د، �+% ���د . ا�د���� �وان �رای ھ��
 و راه را ���ده ادا� داد��در��ره د����، ). ٦١-٢٦٠. ھ��ن، ص. (�7دا��� را �ردا

�ود � �رای ر��$�ری �روری ھ���د، ا�� ھ��ن طور � �در� ھ� �رای  �� �;!
د�ن ھ� ��� . در ���ر �دارس ا
راد �ودآ�و�� ��ز ھ���د« : �روری ھ���د آ�وزش

����د و���ل  �ل و �-ل ھ�$��� ھ���د، ا!ر �راب �و�د �� ا!ر ا6�8�ب ���د، ���د 
�س � ا�ن �ر��ب ، ھ�` ��ی �$;�� ���ت ). ٣٠ھ��ن، ص (»  ���ده ادا� ���ر داد

آن �رھ�ز!�ران �ذاھب !و��!ون � ر����د ا!ر ھر از !�ھ� 6;  ای را �����م � در 
�ده ����د، و ��  �ده ����د، و �دون ھ�` ����زی ھ�7ون �>دان �ود��ن دا��� �
!ر

 آ��� ����ن ا�ن �دا�����ن �;! � �ده ���د، �  «�ر �د �دا�����ن ��ن !;��
  )١٢۴-١٣٢. د�دار���د!�ن 8�#م د�$ر، ص(» را��� ھ�7ون ���رت <ور��/ ھ��ت

                                                           

Traduction Œcuménique de la Bible٦٧ 
Immanence ٦٨ 
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  ھ�ی ا/+ب ا�><� ا��6�ص دار�د، �دا دور ��;! ��ر ��� در ا�ن دو ���ب �
�7ره او، � ���8 �� را د8وت �رده �� � طرزی . �ظر �� ر�د، ����ر دور

���ص داده �� �ود» �در ��«�ود���� � ���� در��ره ���� ���ت . ��وا���ش، �
زی /��ب ا�ت، ھ����د آ��ن ھ�ی دھ�ده، او در ا�ن 6;  ھ� � طرز �$;ت ا�$�

 ز�د!� ��� � ھ���د��در�ت ا�ت � د8�  ق ���ن �دن را . �+����� � �ر7
 ����د �0  ر�ت و ر
��ر ���6 ا�ت، �ار���ط� ���-�م ���ن « دارد ا�� ھ��

ا�ت، و ھر!ز  ر��� ��.� ، �+�����، �� در ��و�د » �� /�ب«، و �� �� »ا���ن �دا
  . ���ت�� <ر���� �-دس 

. رژ���#د او�ز، او. ا�ن آY�ر در ھ��ن ��ت ������ی ���م دو ژوو�ل ھ���د � پ
�� ا�+ز��، ( آ�� �� �وان �� �رد!�ن ار���ط �ر<رار �رد «،  در ����ش ٦٩.�������

 �ظر��ن . �� �وا�د» روح !را-�و«آ��� را �دون �رد�د ) ٧٠ا����رات آر�م 
���رد�
���ت ����ر �.ر
� ���م، ز�را ��� ��ن ����ری � 8ز�زی ر��د � آ��� را ��� �� �ز

������� و �� ��+�، ا�ن ������ را �� �وا��د و ��%ن �را از د�ت داده ا�د � ا��د ��
�ن 
ا�ت !��ن ���د � 8-��د ���ن �ده در آ��� ���> �� ا���ن ��� � ��ز!�ر�د، ا�� در 

  .اد � 7را6;  ھ�ی �.د ���ن �واھ�د د. وا<Q ��7ن ���ت
  
  
  

  �  ��ور �<�5/5ن BC از �
گ ز���� ادا�  �� ���� -ه 
  

�س از �رگ ز�د!� ادا� �� ���د ����ن ا�ن ا��د ��ن ���8 . ��� ��ن ا���ن دار�د �
 �ن ا���ن اورد،  �� ا!ر �رده ���د ز�ده «: ا�ت� �ن <���ت و  ��ت ھ��م، ھر�

  ).٢۶-٢۵: �١١و (» آورد، ھر!ز ��واھد �رد�ود و ھر� ز�ده ���د و � �ن ا���ن 
 

��ت از �رگ ��رو��د �ر ا�ت�  
 . ھ����د ھ� ا������، �رای ��� ��ن ��ز، �رگ رو�دادی /م ا�$�ز ا�ت� �����

از آ��� ���� ��#� ��<� . دو����ن دار�م، از د�ده ھ� �� رو�د و د�$ر �زد �� �����د
�� �� �وا��م . ، ا�ن ر�9 !�ھ� ����ر �د�د ا�ت�� ���د و �� از ��ود آ��� ر�9 �� �ر�م

���A دھ�د �� �� �وا��م � . �� آ��� 6 �ت ���م، ا�� آ��� د�$ر ��� �وا��د �� واژه ھ� �
  . 8%���ی آ��� ��ره �و�م، ا�� د�$ر ��� �وا��م آ��� را �� 7���ن �ود��ن �����م

ا���م و �س از �ر!ش ��ز و �� ا�ن و�ود، ا�ن ھ��ر، �� ا�ن 
رز�د � دو��ش �� د
 �رک �%رده ا�ت��� ا�ن را �� دا��م و � آن . دو��ش �� دار�م، �� را �رای ھ��

7ر ا � ���8 �ر �رگ �7ره . ز�را � �ت از �رگ ��رو��د �ر ا�ت. ا���ن دار�م
 ا�د را � �زد �ود �� �� �� د#� 6�دق او را ��� و دو�ت دا� ����� �ت وھ�!

�ذ�رد .  

                                                           

P. Réginalde Omez, o. p. ٦٩   
Bibliotheque Ecclesia, Librairie Arthème Fayard ٧٠  
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 ا�د و �و�ودا�� ��د�د�� ھ���د ا�� /��ب �����د�رد!�
. �ن �� از ا�ن د��� ر
��ن در !ور���ن آر��ده ا�د، ا�� آ��� در ���� � ز�د!� ادا� �� دھ�د������ .

�ده ا�ت«ز�د!� آ��ن � �
). ���ز��� �رای در!ذ��$�ن(» د!ر!ون �ده و از آ��ن !ر
 . ا�ت، !و� ای زاده �دن دو��ره�رگ آ��ن �0 ����ن ���ت، �+% �0 آ/�ز 

  
  )ذ�رش و�+�ت ��

��ن دھ�د، در  �#� � د�$ر � �� آ�� �رد!�ن ���وا��د �ود را � رو��  س �ذ�ر �
 ��روان ا ��ر روح اد8� �� ���د، �و��+ � �د�� �دار�د؟ آ�� آ��� �� �وا��د آن !و�

 ھ�«��� �� از ا���ن �� دا��م �ر  �ود را � �� ��������د؟ ھ� آن» ������«و » �� 7
روح �دون ��م � طور ط��.� �رای  واس �� ���> ��رون . �>ف ا�ن اد8�ھ� ا�ت

  .از ا�ن �س  و�ود او از ز��ن و �%�ن �� !ر�زد. از د��رس ا�ت
��ن دھ�د� ��  ھ��ن د#�ل ا�ت � �رد!�ن �� ��� �وا��د �ود را �� . و � ا��%

�6د�ق ا�ن �ط+ب � �.��ی ا�%�ر ادا� ز�د!� .  6دای �ود را � !وش �� �ر����د
 ا�ن �ذ�رش و�Q ا����� �� و � دود�ت ھ�ی آن . �س از �رگ و ��ودا�$� ���ت%+�

  . ا�ت
 �و���ن ����ری �و��ده ا�د �� ز�د!� �س �-���ن، ��%ره ��زان، ��8ران����، و ����

�6�و�ری � آ��� � ��ر �رده ا�د �6ورت �6و�ر ��<� ���ده . از �رگ را ���ن دھ�د
�ود . ���د» �و�6ف«و ��� �وا��د وا<.��� را � �� ��ز ��� �وا��م �6ور ���م را 

����ن د» رو�دادھ���«���ب �-دس ��ز ���ن ��ورا و ��  ��� را ���ن �� دھ�د را �� �
 �و��+ آ��� �� را .�6�و�ری �رح �� دھد � اد8�ی �و�6ف وا<.�ت را �دارد%+� ،

��ش !�ودن �ود � ���ن �دا 
را�� �وا�د���� د!ر!و�� ز�د!� ھ����ن، و �.  
  

  ��د�د�� ا�� �زد�-
 . �ت�%وت �%رده ا» در �داو�د �;� ا�د«���ب �-دس در��ره �ر�و�ت ����� �

���ب �-دس � �� �� !و�د آ����� � دو����ن دار�م و ا�ن ز��ن را �رک �رده ا�د 
 او ا���ن دار�د، و8ده »در �زد �داو�د ھ���د«� � ����� � ���8 ، در �+%و�� �

ا�ن �0 ا<���وس ������ ����ور ���ت � ھر�س ھ����د �0 /ر�ق و . داده ا�ت
 �0 ���واده ا�ت � در آن ھر�س � روم از ھو�ت و ����6ش ���د، �+��� %

�درش در ��ن ازدواج از  �و��+ �دا �ورد ا��-��ل <رار �� !�رد، ����د 
رز�دی �
  . او �ذ�را�� �� ��د

 در �زد �دا �رد!�ن ھ����د �� ���ظر روز ر�����ز و ����ن ز��ن �� ����د، و �
ت دھ�ده، آ��� �ود را �رای در ا� �د �� ����، �داو�د و ���. ���ظر ������ 
ر��

 او �دن، آ��ده �� ���د» د�دن �دا �7�ن � ھ�ت«����� د در ).  �٣:٢و  ١. (و 
» در ھ� آ
ر�د!��ش  ��ر ا�ت، آ��� در او و �و��+ او در ز�د!� ھ� و » �+��
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����ر � �� �زد�%�د، ز�را � ھ��ن . در ���ن ��  ��ر�د، ��د�د�� ا�� �زد�0 ��
 �دا �زد�%�دا�دازه � .  

  
  رو��ھ� و ظ�ورھ�

���ب �-دس و ز�د!� <د���ن رو�دادھ�ی ����ری را ... رو��ھ�، ظ�ھر�دن ھ�، �+� ھ�
  طرز �$;ت ا�$�زی � » آ���ن« %��ت �� ���د � در آ��� �  �ظر �� ر�د ��

ا�ن ظ�ھر�دن ھ� و رو�ن ��زی ھ�، !�ھ� ���ب . د���ی  ��س �� ھ�وم �� آورد
Jده ا�د� و�ا/+ب ��� � ا�ن ظ�ورھ� را ��ر� �� ��د، در رخ دادن آن . ت ژرف 

 ز�د!� ھ�ی 8�ر
�ن �زرگ، ����د ���ر�ن �ِ���، �رزای آو�>، �� . �� ���Yر ا�ت%���7
��ن �� دھ�د... �و ��ی 6+�ب و � �� 7���ن ��������ن ھ�` ��� . � �� و�ودی �

�� ����، �ر�م ���ره، �0 <د�س و �� �0 » �دن �داد«����د، آ��� �� !و��د � ا ��س 
  .�.�د���د را دار�د

 ا�ن ���>ت �.�وJ در �ب روی �� دھ�د، ��س �وری ظ�ھر �� �ود� ھر7
در ا���� ا���ن . در���ن �ر �� �ود، �� ���� � از �دت در��ش �ور���ده �� �ود

. »د�ت �م �رای �د��«و�د، �7�ن � �رزای آو�> �� !. !�م � �ر + �-�ن �� !ذارد
ا�ن �د�ده ھ�ی ر�ز آ��ز، �.�وJ �� ا ��س � �ت، آرا�ش و ��دی، و ا�� !�ھ� ��ز 

 و �-و�ت �� » ��ھدان«آ��� ا���ن ����� را � . �� ر�9، ھ�راھ�د���آن ھ���د را 
�س ��%و��ری ��  دی را در �د�ت � �دا و �واھران � ���د، ����� �

  . �� دھ�د و�رادرا���ن ���ن
�د�ده ھ� و �و�ژه ظ�ورھ� ھ�واره �� ا ���ط �8ل  �+��� در اظ��ر �ظر در��ره ا�ن !و�

�� ا�ن � ا�%�ن روی دادن آ��� را رد ��� ��د و ��%ن ا�ت �و����� � . �� ��د
،  ا�� ا�ن <د�س )����د �ر��دت �-دس(ا8>م ��د، » <د�س«رو���� در��
ت �رده ا�د را 

ا!ر �+��� در ا�ن ��ره � ��ط ا�ت، � ا�ن . �����د» � ا�ن د#�ل«ھ�` !�ه ا8>م �د��� 
از �ظر �+���، . د#�ل ا�ت � �وھم و �+-�ن � �ود در ا�ن ز��� ����ر روی �� دھ�د

��رھ� و « ا�Y�ت �-دس در ا�ن �د�ده ھ�ی 
وق ا#.�ده ���ت، �+% در � ��� ا�ت � در
   ).١٨: �٣و -١(دار�م » در وا<.�ت

  
  د�2ھ�ی ��ودی

  

در ز�ر دو . د8�ھ�ی ��ودی ����ر ز����� ھ���د � ا���ن � ��ودا�$� را ���ن �� ���د
  :��و� از آ��� �� آ��د

��� ��رده ا�د« ،��� در : ���ھ��� � �����رھ����ن در ز�ر ا�ن ��ک �;� ا�د. آه، �
 ا�د، ����� در ا�ن ز�ر � ��ی !ذا آ���ن در �زد آ
ر���ده �ود ز�د!� �� ���د و ���� �

 ا�د و در ����� را در ا�ن ز�د!� دو�ت دا �7زی ���ت �ز ��د!�ری �رای ����� �
� ���   ). د8� �ر �ر !ور(» � ��و�د�د��ودا�$� �

 از �و �رای �ن � �� ���ده ا�ت ز�ر ا�ن ��W ���ت، در ا�����ت � �و «� ھ� آ�7
 ای، ا�� در آن ��J، در ��ز#$�ه �-د��ن، روح �و ��ودا� ���ن ����#�د �ود را � ��ی !ذا

  ). د8� �ر �ر !ور �0 �در(» ا�ت
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  	���� ;�ر ��ل ��ز�����
!و� ا�%�ن ��ز����� �0 را�ط �� ر
�$����ن را از ��ن �� �رد، ز�را �رط �رگ ھر 

 ا�ت�
/م ا�$�زی �رگ از ا�ن ��ز ھ�ت � ��� �وا��م 8�#�� � . �><�ت از ��ن ر
آ��� در ورا و �� ���� د�$ر از ا�ن ���ن . ر
�$����ن در آن ھ���د را ��ز����� ���م
�رای �ذ�رش ا�ن /��ت . داده ا�ت، ھ���د � �وس، � ز�د!� �� را در آن <رار

ا�ن �0 �%�ن ��ت . 
�ز�%� ��!ز�ر، � داده ھو#��ک �رگ ا�ت، ���ز � ز��ن ا�ت
و �0 �ر� /�ر <��ل �-��� ا�ت � �رگ � �� وارد �� ��د، ز��� � ا#����ش 

. پ(��د ا�ت، و  �� ا!ر ھ�واره ھم �و�ر�زی �%�د، �رای �د�� دراز ��زه �� ���د 
 ��و!�ن�٧١�ر�+� �����  ). ، در 

  
  آ�,� �� ا�	�ل �� .و�د

  :���8 ا�ن �Yل را  %��ت �رد
  

���6 دو#���د �ود � ار/وان و ���ن �� �و��د و ھر روزه در �و�$ذرا�� �� �>ل 

-�ری �و��ده از ز�م ��ز �ود، ا�+.�زر ��م � او را �ر در!�ه او �� . � �ر �� �رد

�� دا�ت � از ��ره ھ��� � از �وان آن دو#���د �� ر��ت، !ذا���د، و او آرزو 
 �$�ن ��ز آ�ده ز��ن �ر ز����ی او �� ��#�د�د. �ود را ��ر ��د%+�.  

��ری آن 
-�ر ��رد و 
ر��$�ن، او را � آ/وش ا�راھ�م �رد�د؛ آن دو#���د ��ز �رد و  
ود را در 8ذاب ��
ت، �س 7���ن �ود را در 8�#م �رد!�ن !�وده، �. او را د
ن �رد�د

آ�$�ه � آواز �+�د !;ت، ای �در �ن . و ا�راھ�م را از دور و ا�+.�زر را در آ/و�ش د�د
 ا�راھ�م، �ر �ن �ر م 
ر�� و ا�+.�زر را �;ر�ت �� �ر ا�$�ت �ود را � آب �ر ����

ا�راھ�م !;ت، ای 
رز�د � ��د . و ز��ن �را ��0 ��زد، ز�را در ا�ن آ�ش در ر��م
ر � �و در روزھ�ی ز�د!��� �7زھ�ی ��%وی �ود را ��
�� و ھ���7ن ا�+.�زر آو

و 8>وه �ر ا�ن، در ���ن . �7زھ�ی �د را، #�%ن او ا��ون در ��+� ا�ت و �و در ر�9
 ����� و ��� ورط 8ظ��� ا�ت، �7�ن � آ���� � �� �واھ�د از ا�ن �� � �زد 

����د!�ن در �   . آ��� � �زد �� �وا��د !ذ�ت�$ذر�د، ��� �وا��د و �
�درم �;ر��� ز�را � �را : دو#���د !;ت ��� ای �در � �و ا#���س دارم � او را �

��9 �رادر ا�ت �� ا���ن را آ!�ه ��زد، ���دا ا���ن ��ز � ا�ن ���$�ه ر�9 �����د .
در �� !;ت، � ای �. ا�راھ�م !;ت، �و�� و ا���� را دار�د؛ ��ن ا���ن را ���و�د

وی را !;ت، . ا�راھ�م، #�%ن ا!ر ��� از �رد!�ن �زد ا���ن رود، �و� �واھ�د �رد
ھر!�ه �و�� و ا���� را ���و�د، ا!ر ��� از �رد!�ن ��ز �ر��زد، ھدا�ت ��واھ�د 

�ذ�ر
ت.  
  

  )٣١-١٩: ١۶#و (
  

                                                           

P. Martelet ٧١ 
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 ھ��� � <ط.� : ��+ آ�ر در وا<Q ��ن ا�Y�� �+6ل را �%ل �� دھد���ظ�ورھ� �
  �.��ن ���ده ا�ت �>م �دا�ت. ا���ن �� ا�����د، �����د��   .آ�7

���8 در �را�ر ��!ردا�ش �6د�ق �� ��د � �.�زا�ش ��وا��� ا�د ��8ث ا���ن 
 «: او � �و�� �واھد !;ت). ١٣- ١٢: ١٠#و (آوردن �ردم �ر�� ��رھ� �و�د � ���و

ای ��-�8د �ردن زا1ران �8وآس، و �ر). ٢٩: �٢٠و (»  �ل آ���� � �د�ده ا���ن آور�د
 ھ�ی �-دس ��و�ل �� �ود ��  ).٢٧: ٢۴#و<� (� �و

�رده �ده ا�ت، و در !ذر ز����� رو�ن، و در ا����ع � ���+� � �ط��ق [�>م �دا، �
�ده، آ�ر�ن �ر�Q ا���ن داران ا�ت] آن �� �>م �دا�ت � آ��� ��دارھ� و . ز���

ز راه آن ا�ت � وارد !;�$و�� �� و<; �� �دا �� �ردارھ����ن را �� ����د، و ا
 �� دوا�د. �و�د�  . در �>م �دا�ت � ا���ن آ��� ر�

  
  


ای �<�5/5ن �
د��ن و ز����ن ھ?�<$  ھ<$.� .١�  
  

 »�ن  ا���ن دارم � ا� �د �-د��ن«�  ھ�ی[، ا�ن را �� �و������ل ر�وJن، ] �و
را �� �6و�ر �دن ���ن �� ��د، و �را�ت او ا�ن راز . �و#س ر�ول، �6د�ق �� ���م

�ود ���8، از . �ر و ا8��ی �د�ش، را �ر��� �� ��د-ھ� ��%� ھ� ��ن ����
 ھ� ا��;�ده �� ��د��� ��ک و ���� .  

ا� �د �-د��ن، ا��دا در �ط� ا�������ت، ا����ع 8ظ�م ھ� ا����داران ا�ن د��� و آن 
�ده ا�د �ن ا� �د ھ���7ن در �ط� دارا�� ھ��ت، ار���ط ا. ���ن، � در ���� ھ����


رز�دان �دا   .��-��ل ���ن ز�د!� ھ�
در وا<Q ���� �0 �+��� و�ود دارد � ھ� ا������ی ھ� ز����� و ھ� �%���� را !رد 

��� ��ن �0 <وم در راه . ھم �� آورد، و � از ز��ن �� ���ن ��ورا ا��داد �� ���د
  . �-6د ا�ن راھ������ �+%وت �دا�ت. ھ���د

�ده �� �����س، از �+و �� را �� �وا��د �����!روھ� 8ظ�م ھ���د «آ��� . <د���ن، 
 ھ�` �س ا���ن را ��وا�د ��رد، از ھر ا�ت و <��+ و <وم و ز��ن� «) ;��%�٧ :

آ��� �رای �� . �+��� در روز �%م �وا��ر، روز ھ� �-د��ن، آ��� را ��ن �� !�رد). ٩
  . ��و� ھ���د

��ر�ت �� �� آ��ن، �� . ��ز � طرزی ا�رار آ��ز �� �� ھ���� �� ����د �رد!�ن د�$ر�
 ا�ت�
��ن از ���ن �ر����8�ی ر�����ز �رده ���ن ا�ن دو ���ن ��و�د . در!ذ


�ض او، �رگ �0 �رده ��� ��زد �+% �0 ز�ده« . �ر<رار �� ��د - ری. ت(» �
  .�ت� �ت ��ودا� ا�ت، ھ�7ون �دا، � � �ت ا). �٧٢ر�ت

�رده ای �و<��، � �� ��ز � �و�ت �ود � ورای آن �واھ�م . ا�� �رگ �0 �رده ا�ت
در ا�ن ز��ن ا��ظ�ر، ا�ن �رده ����� � �� را �رک �رده ا�د را از �� �� . !ذ�ت
  . ا�� �� ا�ن و�ود �� � �-�ن �� دا��م � آ��� ز�ده ا�د. �و���د

�و��م �� �ط��ق ا���ل ز�د!� �رده و د���  �� � در راه آن ��ر �رادرا� ھ���م، ��
رازھ�ی (د8�، � �ت ��-��ل، و رازھ�ی �-دس . �� �+%وت �دا ����د - را ا����� �ر ���م

                                                           

Th. Rey-Mermet ٧٢ 
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�����+� در �� آن ز�د!� �دا�� را �رورش �� دھ�د � در ���ن آ��ده ) ھ;ت !��
�%و
� �واھد �د . � او ��و�� ا�د ھر7 �� �� �دا �� د�ر ����م، � دو������ن �

آن � . �� ھ� �� �%د�$ر ھ���� ھ���م. �+���ی ���� �%� ا�ت. �زد�%�ر �واھ�م �ود
 روح !را��ن آ��� را ا ��ر � � ���ارواح را 
را �� �وا�د روح ���8 ا�ت و � ا

  .  �� ���د
 6ور�� و�ژه � ر
�$����ن ��  -��ن !ذر �داو�د -در <ر���� �-دس� ا�ت �

ز�را �� �� ���� ر�����ز �رده ���ر�ت �� ���م، � در �ود ھ� �رد!�ن و . ��و�د�م
  . ز�د!�ن را !رد �� آورد

  

  .آ��ن در ا�$�Eر �� ھ<$.� .٢
 آ��� ر��ده ا�د و �� را ا��ظ�ر �� ���د، ]آ�����[در ���ن « � � ����� ، ھ�

�ر دل ��\ول �� ا����ق 
راوان دار�د � �� ��ز در �و����� آ��ن �ر�0 ����م، و ���
�ر��ن �-دس، �ده �7�رم. (»ھ���د�� .(  

، �ر�� در �� ...)�د�وم ھ�، ��زھ�ی !رد 7ر��ن، و /�ره(�� رو���ی !و��!ون «
�رای �� ا�ن رو��� ����رآ�د ھ���د، ز�را � �� از . ا���د ار���ط �� �رد!�ن ھ���د

 آ��� �را���ن آ�%�ر �� ��» <د�س«واژه . ا� �د <د���ن �ر�وردار�م� � ����� د �

رز�دان �دا�� ھ���د � آ��� را ��ودا� » ارواح«�� ا�د���م  �� ا���ح �����د، �+%

�� در ار���ط �� آ��� ھ���م، ز�را � �� در ���ر�ت �� . در ��ز#$�ھش �ذ�را�� �� ��د
در . آ��ن ھ���م ز�را � در ���ر�ت �� آن ��� ھ���م � آ��� �رای او ز�ده ا�د

  )���٧٣�رد. م. آ( » �دا�ت � �� آ��� را ��ز �� ����م
  

?��  در �ور �
�ب ��ش از ������ری « ��� �وا�م در ا���� از !ردھ���� ���6�� ای ��د �%�م �

اش، دو���ن �ردی را !رد ھم �� آورد، � در طول ��#��، و در �را�ط !�ھ� 
��دن �و�8 ��دی ����ر ��ت، �ط��ق د��ورھ�ی ا���ل ز�د!� �رد و از ���

 ���� ھ�` ا�دوھ� در �زد�%��ش، � ���> در ز�د!� و ا���ن .  
راط��.� ��ز����د�
او �ر�ت �رده �ود�د، ا ��س ��� �د، �+% �و�8 #���د �ر �7ره ھ����ن د�ده �� 

ا���ن � را��� در آ���  �ور : آ�%�ر �ود � �رگ � را��� �\+وب �ده �ود. �د
ای ��ش از �و8ود از �0 ���ر�ت ���> �ط�1ن در �ور  دا�ت، ����د ��ر�

�>ن٧٥، �ور و و���٧٤!��ر�ل ��ر�ل. (»���8 ،١٩۵١ ٧٦.(  

                                                           

A.M. Besnard ٧٣ 
Gabriel Marcel ٧٤ 

Mors et Vita ٧٥ 
Plan ٧٦ 
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  �� ا���ن و در ا��د

�� ا���ن دار�م � ارواح ����� � در 
�ض . �� � ز�د!� ��ودا�� ا���ن دار�م« 
 در آن �رگ ���� �� ��ر�د، در ورای �رگ <وم �دا ھ���د، و در روز ر�����ز، �

 �\+وب �واھد �د، ا�ن ارواح ��ز � �د������ن �� ��و�د�د�  . �رای ھ��
�� ا���ن دار�م � 8ده �� ���ر ����� � در ���ت � دور ���8 و �ر�م !رد آ�ده 
ا�د، �+���ی آ����� را �%ل �� دھ�د � در آن، در �و����� ��ودا��، �دا را 

 �ر . �7��% ھ�ت �� ����د� ����� ،���� �� ا���ن دار�م � ا� �د ھ� ا����داران �
�����زی �ود را ���ل �� ���د، و �.�د���دان روی ز��ن زا1ر ھ���د، �رد!���  �

آ���ن، ھ� �� ھم ���� �0 �+���ی �$�� را �%ل �� دھ�د و �� ا���ن دار�م � در ا�ن 
  !وش � د8�ھ�ی �� دارد، ھ��ن طور ��ا� �د، � �ت ������ده �دا و <د����ش ھ��

در ا��د ا�ت � ��  ھ���7ن �� ا���ن و. »�ط+��د و �واھ�د ��
ت« :���8 �� !و�د
�م، . (»ر�����ز �رد!�ن و ز�د!� ���ن آ��ده را در ا��ظ�ر�م�ا�8راف ا���ن ��پ �ل 

  ). ١٩٦٨ژو1ن  ٢٩
  

  .آ��� آزاد ���ده ھ�ی �� �� �و�د
 » �� �رای �رد!����ن �� !ر��م، ا�� �� دا��م � در �س ا�ن ا�%�� ا�ن �-�ن ھ�ت �

  .»د دارد � �رگ ��� �وا�د آن را ��و<ف ��ددر آن �وی �رده، <��ون ھ����$� و�و
و ا�ن د8� از د8�ی . ����ری از �دا�����ن �.�-د�د � �رد!�ن �رای �� د8� �� ���د

7 �7زی �وب ا�ت   . �� �ر�ر ا�ت، ز�را آ��� ���ر از �� �� دا��د �
 و �� : �د�ن !و� �0 �-��م ��م ���ن آ��ن و �� � و�ود �� آ�د�
.  دھ�د�رد!�ن !ر

 در��
ت �� ���د �� دھ�د� ا!ر از �� ��%� �رای رھ�����ن . آ��� ����ر از آ�7
��ر از ��ش رھ��� ��ش �� �� �� در��
ت ���د، ����ر ��ش از آن، و ھ�واره ھر7

#و�� دو�و، ز��رت  �رت �ر�م . »ا�ن �%� از ��� ھ�ی ا� �د <د���ن ا�ت. �و�د
  ). �٧٧و�+�ژون

  
  
  


ای �<�5/5ن  .٣��Fد��ن ا
  .د��5C �G�ی �5
و�.� ��5ن ز����ن و �
  

�7�ن � �ر�و#��ن �  �� �� . از آ/�ز ��%�ل �+���، �رای �رد!�ن د8� �� �ده ا�ت
��ن <ر���� �-دس ��!و�د � �رای �رد!�ن در روز ������ری و در ��#روز در!ذ

  .�ر!زار �� �ده ا�ت
: �واھرش �� !ر��ت، �� !و�ددر �ده �7�رم، ژروم �-دس، � دو��� � در �وگ 

���د � ��ی !ر���ن، �� د8�ھ����ن � او ��ری �ر����د و او را �� ا�%�����ن ��را ت «
�٣٩�� (» �%��د، �+% در 8وض �و��+ ��رات روح او را � �دا �;�رش ���د ،

٩���ره .(  
                                                           

٧٧ Notre-Dame de Montligeon 
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. آ�د ھ���7ن ��+� زود ��ت ��د �ردن از �رد!�ن در طول آ��ن <ر���� �-دس �و�ود
. ��م �رده �دن � ھ�$�م �وا�دن ���ز ��� <ر���� �-دس ا����زی ����ر �� ارزش �ود

 اش �� �و��د���دای دل �ن، « :آ!و���ن �-دس در ا�ن ز���، در ��ره ��در در!ذ
��س �� !و�م، � �����ا�ن � ھ�` روی � د#�ل 
���ل ��درم ���ت � �و را �� �و

 ��د داری � ��درم در # ظ ... �ن �زد �و د8� �� ��م �+% �رای !��ھ��ش ا�ت ��
ھ�ی ����ن ز�د!�ش، � ���ش ��� ا�د���د و از در�وا�ت �را�م ������ری ���%وه 

 او آرزو �� �رد ا�ن �ود � در � راب �و از او ��د . �ودداری �رد� ھ� آ�7
%���. ش �� ���د�ود، ���� � او �� دا��ت در آن <ر���� �-دس را � �و 

  )٩: ١، ١٣ا�8را
�ت، ��ش (
ا�� ��� ��ن �ده ھ�ی �����ن ���� �رای �رد!�ن د8� ��� ���د، آ��ن ھ���7ن �رد!�ن 

 ھ�ی ����ری از �����و������������� آ��� را �د�ت آور�د، �و� ٧٨را �� �وا��د �� 
�و ��د  ���د � روح«در ���� ز��� و �رای �� د8� �ن؛ «: !واه ا�ن �ط+ب ھ���د

 و �� ...»�وده و �رای 
رز�دا�ت د8� ��د�� �رد!��� � ز�د!� ��� � ��و� ای دا�
��ر د8� �� �ود��   .�دا �رده ا�د، ھر7

 ا�ت � �رد!�ن �� �وا��د �رای ز�د!�ن �;�8ت ���+���ی ���و#�0 ھ�واره ��ور دا
را � د8�ھ�ی  �+��� ھ�واره ا���ن آوردن ھ� و 
�ض ھ�ی !و��!ون ����ری. ���د

، ��� ��ن . �رد!�ن ���ت داده ا�ت�� ھ��ن د#�ل ا�ت � ا�روز ��ز ھ����د !ذ�
�رد!�ن �� . ���� �رای �رد!�ن د8� ��� ���د، �+% از آ��� در�وا�ت ��ری ��ز �� ���د

ھ��7�ن � �� �رای . ھ����د <د���ن آ���ن، وا�ط ھ��� ھ���د �رای �� در �زد �دا
ا�ن ا� �د، ا�ن ���دل �.�وی �� را � . ���م، آ��� ��ز �رای �� د8� �� ���دآ��� د8� �� 

ا�ن ��و�دی ز�ده ا�ت � در ���� �� را . �%د�$ر �زد�0 �رده و � ھم ��و�د �� دھد
  .در را�ط ای ����6 �� آ���� <رار �� دھد � �� را �رک �رده ا�د

از ا� �دی � ھ� ا8��ی �دن  از �����ن �ده ھ�ی آ/�ز ��� �ت، �+��� �� آ!�ھ�
���8 ���� را � ھم �� ��و�دا�د، در راھش � �وی �دا �� �-وای ����ر ��د �ر!�ن 

 ا�ت؛ و ��از آ��� � د8� �رای �رد!�ن �-دس و � ��ت آ�رزش «را !را�� دا
 ھ�ی )۴۶: ١٢دوم �%����ن (، »!��ھ����ن �ود��د ا�تY�\رای آ���  �� ا��� ،

  ). ۵٠: ٧ Q���٧٩ وا��%�ن دوم، #و�ن ����وم( » م �رده ا�ت
راوان �-د�
» ��� �داو�د �ر�و�ت �س از �رگ را در ��ر�%� 
رو �رده ا�ت و � ھ�` و�

8�ق ��دای �دا«، ٨٠�ل اودو���وف. (»�وان �رده از ا�ن راز �دا�� �ردا�ت« .(  
 �رای <د: �داو�دا، � �د��$زارت �1ودوس آرا�ش 8ط� 
ر��«� �����ن �ود آرا�

�ن او را دو�ت �� دا��م، � ھ��ن د#�ل ا�ت � �� �واھم او را ... 
راھم �رده ای
 در ��ز#$�ه ز�د!� ھ�راھ� ��م؛ �ن او را رھ� ��واھم �رد �� ا�ن � او را � وا�ط

                                                           
٧٨ Catacombes   �ھ�ی ��� ��ن در �ده ھ�ی �����ن�   !ورد��
٧٩ Lumen Gentium 

Paul Evdokimov ٨٠ 
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 او را از � ����� �ود، آ��� � �
د8�ھ��م در آن ��J، �ر �وه �-دس �داو�د  �ذ�ر
  ). آ��روز <د�س، �ده �7�رم(» 6دا�ش �� ز��د د�ت داده �ود�د

  
  د�2ھ�ی ��ودی   

  


رز�دت ����داز، � او را در ا�ن دره ا�%��و  روح �.�د���د �درم، از آ���ن �$�ھ� �
 ای؛ ز�را � � �ت �و �� �رگ ���وش ��ده ا�ت، �+% در رو �و، در آن ��آز������ وا!ذا

�رای �ن ا#���س �ن، از او ا��د8� ��% در آ���ن ���� از �داو�د . �وی !ور ز�د!� �� ��د
  )د8� در ��#روز �رگ �%�در(» را در ���ر �و � �ن ا��6�ص دھد

 ا�ت، �و�� ھ�����ت را «�;� W�� ن �را�ش �� !ر�م و ز�ر ا�ن� � ��� �دای �ن، �
ااز ��در��ن ا��زه �ده � رو ش ��وا�د از 
رز�دان ��7�ره ام � �و آ��� ر. ارزا�� دار

� روم �ردی، �را<�ت ��د؛ ���د � رو ش ھر �طری را از آ��� دور�رده و آ ��� را در راه 
 آن ����م � در ���ن . د�ن راھ����� ��د������7�ن �ن � در روز �زرگ ر�����ز، ��

  ).د8�ی �0 �رد ��وه(   »�ر!ز�د!�ن �و ��ی !�ر�م

          
��  د�داری �� �
��ی آن � �رگ را ھ�7ون �د�ده ای � �ل ���ذ�ر �س �ز�د، �ر آن  �;%ر ��� � �

�ر�وش �$ذارد، و �� �و��+ ا�طوره ھ� �� ا
�و���ی ��دو�� �%و�د �� از آن 
 و آن را � ور ا6+� ھ� �;�ھ�م <رار داده ا�ت، ھ�7ون �
�+و!�ری ��د، آن را �ذ�ر

�ود را «� » ��� د�$ر«��  »د�دار«�ر + ای �دا�� ���ذ�ر از �%��ل ا�����، در 
  .»ھ����د ا���ن �� ������د

���د، �رگ ! �� �د و �� 7�م ا�داز ���> �و��� � �
ھ�$��� � ا�ن د�دار �ذ�ر
د�$ر ھ�7ون �0 ��ر!� 7�ره ���ذ�ر � �ظر ��� ر�د، و ھ���7ن ���6ت !���$� 

  .���ل آن ��ز ���د�د �� �ود
 ��� او از آن داده ا�ت، در » � ���ده ای�\ذ«��ص ���8، ر�����زش، و ��

ا�ن د�د!�ه ا���� وا<Q !را��� ا�ت، و از . �ر�ز د�د!�ه ��� � از �رگ <رار دار�د
ھر�0 از ��، �و��+ ا�ن رو�داد � در ����ن : ھر �وع �.ر و ���ل ��را�� ا�ت

.� �.�� �ود را �� ���د، �و�ط �0 د!ر!و�� وا<.� � د���ی ھ��� � �.�� وا<
در . ��ودان، دا�ل �� �ود، و ا�ن �� � و#� ����د�ن در �����ت ��ص ھ�راه ا�ت

��رک .  (آ��� �>م ��و<ف �� �ود �� ��ر د�$ر � �ر + ���>ت ا�طوره ای ���
��م
  ). ١۴١و  ١٣۵، �رگ و ��س 7؟، ا����رات 
���رد، 6;  ھ�ی ٨١اورزون

 
  

  .�ن راه و را��� و ���ت ھ��م
  

)���8(  

                                                           
٨١ Marc Oraison 



 ��ل دھم

�����  
  

  

 
 

آ	� ا	ن . ��ور �� �����، �� ��ور�� ا��وار و �� �رد	د آ�	ز، ��رھ� �دو	ن �ده ا�ت
راھ� �رای �"� �رگ و ا ��ت �داوم ز�د�� ا�ت؟ آ	� ا	ن ���	دی ا�ت �ر ا	ن ا�ر �� 
ا����'� از راه ز�د�� ھ�ی &� در &�، &	��د ا%��$��ن را �� دوش �� ���د؟ ا�� ا�ر 

�� " �� ���"ود �� و)ودی د	.ر �-و �� �ود، ,�	ر �+�� �� �ذر از 	( و)
  �)�زات �� �ود؟ " �� ���"ز�د�� ادا�� �� دھد، و 

	/� از �."ت آور �ر	ن ��ورھ�	� ا�ت �� ا����'� در �را�ر &	�	د�� �رگ، " �����" 
را " ���"ا�� آ	� ا	ن ��ور . �"'وم راز آ�	ز �دی و و ��1�ی &ری ز�د�� �دارک د	ده ا�د

�� ھر روزه �� ��زی �ر�و�ت �� &ردازد را 2را�وش ��� ��د؟ 	��1 +ود ا���ن و 
+دا	� را �� �� +واھد ھر 2رد ��ر را از ھر ��دی  �+�	ت ��-�ر �� 2ردش را؟ آ	�

 �رھ��د و �� او در ���-��� &درا�� ز�د�� ��د، را 2را�وش ��� ��د؟ 

  

   

  



 ٩٥          ظ'ور دوم +داو�د و ز�د���� ا�دی

 

  


ا��
 -ا��   ��وری ����ر 
  

در ا	�)� ��د �"�� را . ��	�ری از �ردم و -�� ��	�ری از ��	-	�ن �� ����� ��ور دار�د
  : �� آور	م

��	د �� ا	ن ... ز�د�� �رده ام ")�	� د	.ر"� �ذرا، �� در �ن ا-��س �� ��م، ا-���
  ...د$	ل ���د �� �� ا	ن ا�دازه �7'� و &ر�د��ن را دو�ت دارم

ا	ن . در ا	ن د�	� �	ش از -د ���را�ری و)ود دارد. �رای �ن، ����� 	( ,رورت ا�ت
ن ھ�	�� ا�ت �� ����� ھ�	��  رو���د و ��در�ت ����د و د	.را �زر�� �� �� %دا$��

و �� ر�وا	� �زر�� ا�ت د	دن ����� �� �دی �� ���د و �� ! �	��ر و �'	د�ت
�رای �ر9راری %دا$ت و �1�دل �� 	( ز�د�� د	.ر �	�ز ! +و��+�� ز�د�� �� ���د

  .ا�ت

����د . �ن �+��، ھر�ز �&ذ	ر2�م �� )�ودا�.� �� ��'� در 	( و)ود )ر	�ن دا��� ���د
����د ا	ن �� �)�ور �وده ���	م �� 	( ��ر �رای ! ا��� ���	م ا	ن �� -ق ا����ه �ردن �د

��، ��	د �� �� ز�د�� �و	�� داده �ود �� �+���ن را . ھ�	�� �ر �ر�ر�و����ن �9�ر ��	م
  .از �و �	�ز��		م

ا	ن ��ور �� �ن �وا���� ���م &	ش از ا	ن ز�د�� د	.ری را، در 	( �	�ه و 	� در 	( 
�� �	زی . ا���ن �+�� از �	'�ن ا�ت. �."ت زده ��� ��د)��ور، ز	��� ���م، �را 

	( ا�رژی �	'��� وا-د در ھر و)ود ز�ده ای �� . �	��	م )ز -7;� ای از ز�)	ره -	�ت
  .����� ��ز	�2�ن ر	�� ھ�ی +ود ا�ت. �&د

�.و�� ��� . ��ور �� �����، ا�ر 2را�	ر �ر �ود، �� �وا��ت �ژاد&ر��� را ��ھش دھد
&ر�ت ���د در -�$� �� 2/ر �� ��د در 	( ز�د�� د	.ر، ا-���= �� �وا�د �ژاد

  زرد&و�ت و 	� �	�ھ&و�ت، 	'ودی 	� %رب �وده ا�ت ؟

�� ھ� �� �� ھم ���ن ا�ت آ��� را ��ده ���د، �� را �� ا�د��دن د
وت ��ھ�� ا�ن 
  . �� ���د

  

  در  ��ن

�	7	ون ھ�دو و �زد	( ��  ۵٠٠در وا9? �	ش از . �1�;دان �� ����� در )'�ن ��	�ر�د
آ�	�	� �م و �	ش " �ذاھب"ا2زون �ر ا	ن، د	.ر . �	7	ون �ودا	� �ر ا	ن %;	ده ا�د ٣٠٠

ھ���	ن در �زد �و�	�ن آ�ر	/� �	ز، �رد���� و)ود دار�د �� . ر�C و �و	� �ودا	� دار�د
 .)'�ن 2رھ�.	��ن ����� را در +ود )�ی �� دھد

  

  



٩٦                 �����  

 

 

  

 

 ���	�ر �� �1�;دان. آ���ردام

  

  �ن ���"� ھ��م و �� ����! ��ور دارم

�ن ��	-� ھ��م و �� ����� ھم ��ور دارم و ا	ن �را	م ھ	D ��/�7 �� و)ود ��� آورد، "
�ن 2/ر �� ��م �� ا�ر �7	�� �را�)�م ���	م �� �71	م ����� �� ! �E��� �/7 �ر%/س

ظم ا$'� �� �. �ر2ت ��/ن �ود �� د�ر�و�� ��	�ری از �	زھ� در )'�ن �	��)��د
ا�ر آن ��� �� �/�)� را �-�	ل �� ��د �� . �وا��ت �� �ر%ت از �و �ر9رار �ود

دا��ت �� او �	ز �� �و�ت +ود در ز�د�� د	.ری �/�)� +واھد �د، ا-���= در �� 
�� ا	ن �ر�	ب، آ�'�	� �� �� د	.ران �)�وز �� . ��ر�	ری ��	ن رو�'�	� �رد	د �� �رد

ا�ر �� دا����د �� روزی �ورد �)�وز 9رار �� : ا��"�ده �� ���د���د، 	� از  رو�'� �و 
�	ر�د، ر�وده �� �و�د، و �� �	��ر�� �� ا2��د، �دون �( ر2��ر��ن را �F		ر �� 

  . داد�د

ا�ر ھ�� ا	ن وا19	�ت �و�	�7 �7	��ھ� �71	م داده �� �د�د، ھر��� در �� 	�2ت �� در ھر 
�� ا	ن �ر�	ب د$'� و طرز 2/ر ھ� د�ر�ون �� . �����، ز�د�� آ	�ده اش را آ��ده �� ��د

  . �د�د

آن �� را �� ا��ون : ظر2	�'�ی �� �	ش از آن ھ���د �� ��'� در 	( ز�د�� �-;ق �	���د
 . م ا�)�م دھ	م در ز�د�� آ	�ده ا�)�م +واھ	م داد��� �وا�	

�� ھ�	ن �ر�	ب �رای �� د��	��� �� ���ل در طول 	( ز�د�� ����/ن ا�ت، ا�� در 
طول ز�د�� ھ�ی �+�7ف، و)ود ا����� �� �وا�د &	�ر2ت ��د، ا����ھ��ش را ���+�� و 

  . از �/�ت ھ�	ش درس �.	رد

�7/� �ر%/س، : �� ا	��ن ��	-� ����ز��ر �	�ت�� �ظر �ن ��ور �� ����� �� ھ	D و)� 
 ".�� �ن د=	ل �	��ری �رای ا	��ن و ا�	دواری �� دھد
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�'� �-ث �� آدر طول �"-�ت �1دی �� �ظرات �	�ن �ده در ا	�)� ��ز���� و در ��ره 
  . ��	م

  
  

  '�طره ای از ز�د�� ھ�ی #��ن

�، �و�	;� ای �� آن ا�ر �و�زارت، در &�K ��$."�ر+� ��	ن ���ن �� ���د �� 
&	�	د�� �� ��+ت، �� ا	ن د$	ل �ود �� طرح آ�'� را در ز�د�� ھ�ی &	�	�ش ر	+�� 

=��، =��ھ�ی ���� �ود��ن را �رای �����	� ا�	�، )�ی ھ�، -�رای �ر�ز	دن دا=	�". �ود
م =��ی در�ذ��� �� آز��	�د �� �1	ن ���د �� او در �دا-و 	� +�طره ھ�ی �ر��ط �� دا=	�

  . 	( از آ�'� ����� 	�2�� ا�ت

&	��ر "	� " &	ش د	ده"و ��	�ری &د	ده ھ�ی د	.ر در ز�	�� -�2ظ� " رو	دادھ�"آ	� ا	ن 
، ��%ث �� �و�د �� و)ود �ر+� ای از زاده �دن ھ�، �� ارواح را از �د�� �� "ز	���

رک �� ا�روز ��� ��وا���� ھ	D �د. �دن د	.ر ���;ل �� ���د، را ��7م 2رض ��	م
9ط�1، �� از �ظر %��7 	� ��ر	+� 9��? ���ده ���د، �رای آن ارا�� ��د، ا�ر�� در 

	�ن  "� E روا������ �� ��م . �دا9ت �زار�.ران ا	ن رو	دادھ� �/� و)ود �دارد
. �-;	;� د9	ق را �ر روی دو ھزار �ورِد �� د9ت ا��+�ب �ده �� %�ل آورد" ا��	و��ن

و)ود ز�د�� ھ�ی &	�	ن را ا$;� �� "�ت ��و�� را �&ذ	رد �� در &�	�ن، او ��'� �وا��ت �	
 . �)�و%� ا	ن �-;	;�ت ����� ��ا�	د���ده ھ���د ١".���د

 

                                                           

 Ian Stevenson ١٩٧٩و	ل، آ�ر	/�، -، ��ر$وت"�	�ت ��و�� د=$ت آ�	ز �ر �����"١ 



٩٨                 �����  
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  ��وری ����ر ��� - ب
  

 

 �� +ود زورق در را یا �رده �����، ���د و �و�(، �/ل در 	�+دا ،یِ+&ر ��ر،
 .�رد

  

�ظر	� ����� آ�وزه ا	� ا�ت �� �ر ا��س آن روح 	( )��دار �� �وا�د، &س از �ر�ش، 
ا	ن ��ور، �� �� �ظر �� آ	د در ھ�د �� &د	د آ�ده ���د، . �� درون 	( و)ود د	.ر �رود

��ر	�ن �����ن 2/ر �� �رد�د �� در &�	�ن . از راه ��ر و 	و��ن �� Pرب راه 	�2ت
د در ��$�د )��وران �+�7ف ���ن �و�د، �� ��رھ� 	� &ر�د��ن ز�د�� ا����	��ن، �� �وا��

  . ��دل �ده و 	� -�� �� �	�ھ�ن ��د	ل �و�د

  

  در ���ن �و�����ن

از �ده ��م &	ش از �	Eد، ھ����د ا	ن ��ورھ� را �زد 	و���	�ن �� �وان 	�2ت، �� و	ژه در 
آ�	�ی �F	ر �� +ود اھل �� �ظر �� آ	د �� 2	 �Pورس از راه ا	ران و . �72٢"� اُر2	�م

�رای او، ھ�� ا����'� ���? زاده �دن . آ�)� �ود، ��دی از ا$'���ت ھ�دو را &ذ	ر2�� ���د
در ا	ن ��ره -�� از +دا	�ن . ھ�ی &	�&� ھ���د و از ا	ن ��ززاده �دن ھ� �ر	زی �دار�د

ل ز�د�� �	ز ��ری �ر ��� آ	د، )ز آن �� �� ��د ا���ن ����ز ا�/�ن دھ�د �� ا	ن ���7
روح ا����� �� �زای �ر+� +ط�ھ� �� )�م &	و�د داده �ده ا�ت، . ھ� را آ��ھ��� �.ذرا��د

 ۴٣۵-۴٩٠( ٣آ�وزه �ر�	�� ا��دو�7	س. و ا	ن �دن �رای او ھ��ون �و%� �ور ا�ت
-٣۴٨(در -�$� �� اE2طون . ���ھت ��	�ری �� آ�وزه 2	 �Pورس دارد) &	ش از �	Eد

۴٢٨ U	�� دE	� ش از	= از ار�2 ھ�)&���ر  ٤، ا-� �� ��ر2���ت �'�� را �� %�ر	ت 
  .ا��س آن ارواح، &س از �رگ �� روی ز�	ن ��ز�	.رد�د

                                                           

Orphisme ٢ 
Empédocle ٣ 
Orphiques ٤ 



١٠٠                 �����  

 

 

  

 

 .�ود �� ت	ھدا ��رون زورق �� ھر�س �7	�و� �� �ز�

  

  ا�)طون

از &	ش "آ�'� : ���ر ارواح  ��ت و �F		ر ��&ذ	ر ا�ت. �زد اE2طون، روح ���	را�ت
. از ا	ن رو، ارواح ز�د��ن ��'� �� �وا��د ارواح �رد��ن ����د". و)ود دا��� ا�د

در -�$� �� . اE2طون �� �� �� �و	د �� 	�د�	ری �	زی �	�ت )ز �� 	�د آوردن
  ، )ز از ز�د�� ھ�ی &	�	ن؟ +�طرات �� از �)� �� �وا��د �	�	�د

&س از �رگ، آ�'� &�داش 	� . اE2طون �1�;د �� ا�/�ن &	�ر2ت و 	� ا�-ط�ط ارواح ا�ت
  . ز	را �� ھ	D �	ز �� &��� ��� ���د. �)�زا�� �'�	� در	�2ت �� ���د

از �وی د	.ر، +و��+�� ا	)�ب �� ��د �� ھر ��� در ر��� +ود ���9 ����د و �/7	"� 
ا�ر، در 2���7 دو ز�د��، �د�� �� �رای . داده �ده ا�ت �� ا�)�م �ر���د را �� �� او

2���7 . روح آ��ده �ده +ود را �2E���7 �� او %ر,� �/�د، روح �� دوزخ �� رود
-�� �ر�و�ت +ود ). )�'وری، ���ب دھم(�	�ن دو ����� ��/ن ھزار ��ل ���د 

-�� ا�ر در . 9ط�1 ��� �ود�+ص 2رزا�� �	ز &	ش از &�	�ن �� ھزار ��ل آز��	ش 
  ). ٢۴٩، 2٥�	درا(طول ا	ن �دت، �� ��ر &	�&� 	( ز�د�� ��و�� را �� ا�)�م ر���ده ���د 

�رای اE2طون، �دن �و%� ز�دان ا�ت �� ا���ن را از &	و��ن �� را��� و �ور ��ز �� 
Pرا	ض او ��� �وا�د +دا را ��	�د، )ز آن �� �� ر	�,ت �+ت ا+�9E و 2/ری �� . دارد

ھ�.��� �� ا	ن &��� . ا	ن ر	�,ت �� او ا�/�ن &�ک �دن �� دھد. &�ت +ود ���رزه ��د

                                                           

Phèdre ٥ 
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�� ���ل �� د�ت آ�د، �ر+� ����� ھ�ی &� در &� �� �وا�د �� &�	�ن ر�د، و )�ن �� 
�را�)�م از ھ�� آ=	ش ھ�ی )����� رھ� �ده ا�ت، �� �وا�د �� ھ��� ا$'� &	و��� و 

  . را در	��د +و��+�� �'�	� و وا�19

، 2	�7وف 	و���� ٦%;�	د اE2طون، �� ��� ا+�Eف، �� 	ر %�	;� �ر آ�وزه ھ�ی 72وط	ن
  . ، و �ر ��	-	ت در -�ل �و$د �ذا�ت)&س از �	Eد ٢٧٠- ٢٠۵( �ده دوم

 

  در آ(�ز ���"�ت

 �٧�%را�� ھ��ون ا�	وس: رو�	�ن ����� را �� وا�ط� ��د ��%ر =�	�� �� �	راث �رد�د
&	ش از  ٨-٦۵( ٩، ھوراس) &	ش از �	Eد ٧٠-١٩( ٨، و	رژ	ل)&	ش از �	Eد١٦٩-٢٣٩(

  ).&	ش از �	Eد١٨ -۴٣( ١٠، اوو	د)�	Eد

ا	ن )ر	�ن ا2/�ر، �� از �72"� 	و���� �ر+���� �ود، ���ن �� آ�وزه ھ�ی ��	-� در 
  .  ���9ض �ود �� &دران �7	�� �� �+�� در �را�ر آن ا	���د�د

: �دا12	ن =�	�� ا	��ن در آP�ز �ده �وم �	Eدی، �� �و	�د، از �١١	�و�	وس 72	/س
2	 �Pورس و اE2طون �� +واھ�د �� &س از �)ز	� �دن ھ�، ��'� ارواح )�ودا�� �� "

آ�'� �� �"�ن ا	ن �� ارواح . ز�د�� ادا�� دھ�د، و ��رھ� �� �د�'�ی �و	ن د	.ر ���;ل �و�د
و-�� ��ز�	.رد�د، ��ز ھم -;	;ت را  آد�	�ن �� )��وران +��.�، &ر�د��ن و )��وران

". ا	ن �رای 	( 2	�7وف، �� را��� %;	ده ای �رم آور ا�ت. �-ر	ف �� ���د
  ).٩-۶: ٣۴ا���و	وس (

����را	ن ��� �� �و		د �� �� ��	�ت، : "�ر�و$	�ن در ھ��ن ز��ن �� +�م �� �و	د
  ). ١٣- ١٠: ۴٨د2�%	�ت، !" (ھ�واره �رد و ��ز زاده �د 

، �د�'� �� ���ن دادن �,�د ��	�د	ن �	�ن ر���+	ز ��	-� و آ�وزه ��ز��ت ١٢ا�� اور	ژن
&ردا+ت، �� �را��س آن در ھر �ر+�، �� ھ��ن ز�د��  ١٣)�ودا��، در �زد روا9	ون

�� و)ود &ذ	رش "�د�'� �ر �ر ا	ن �� آ	� اور	ژن، �� . ھ�ی ز�	�� را از �ر �� �	ر	م
�رای ارواح �+ن �� " �	ش ھ�ی &� در &����ل  آ�وزه ��	-� ر���+	ز )�م، از آز�

�1,� ھ� ���ن �� ���د �� . �"ت، ����� را �� &ذ	ر2ت  	� �� �-ث در )ر	�ن �ود
ھر��د �� او از &	ش �و)ود �ودن ارواح را �� &ذ	رد، ا�� در ھ	D �)� ����� را �71	م 

"� اE2طون آ�وزه او �و��� �ود �رای آ��� دادن ا�ول %;�	د ��	-� �� �72. �داده ا�ت
وھر�ز ���ن دھ�ده )ر	��� از �"/ر ���� در �	�ن ��"/ر	ن ��	-� �ده ھ�ی �+��	ن 

                                                           

Plotin ٦ 
Ennius ٧ 
Virgile ٨ 

Horace ٩ 
Ovide ١٠ 

Minucius Felix ١١ 
Origène ١٢ 

Stoiciens ١٣ 
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د	ن ھ�ی 	و��ن و " ا�رار"��E'�ی د	.ری �� �9د آ��� دادن ا	��ن ��	-� و . ��ود
در �ر+� از ا	ن آ�وزه ھ� �� �و�	�7 ��ت ��	-� رد �ده ا�د، . روم �����ن ا�)�م �ر2ت

  . ر	U �ده ای �� ����� را �� �وان 	�2ت��وری �م و �	ش ��

  

 

 یEد	� �'�ردھم �ده �،	��$	ا. دا��� ا ر »دوزخ« ی�را یر	��و

  

  �"�و��ت ھ�

ا	ن رو	�رو	� ��ھ� د�وار �ود و . رو	�رو	� ��	-	ت و �72"� 	و���� �د�'� ادا�� 	�2ت
�7	�� ����ر �د �� آ��� �� ��زش ��&ذ	ری ��	�د	ن �� ا�ول %;�	د ��	-� �� -��ب �� 

  . در��ره ����� �	ز ��	ن �د. آورد، �� �+�� وا��ش ���ن دھد

ا	ن آ�وزه �� ارواح ا����'� از &	ش ) 	��9ط�ط�(، �ورای �7	��	� �������	�و&ل ۵۴٣در 
�	ز  �١٤	�ت ��ل &س از آن �ورای �7	��	� �را��.  و)ود دا��� ا�د، را �-/وم �� ��د

ارواح ا����� در )�	.�ھ'�ی آ����� د�ت �� ���ه "ا	ن �و,1.	ری �ر+� �� �� �"��د 
  .  را �-/وم �� ��د" زده و �� ا	ن د$	ل در �د�'�ی ا����� �;وط �رده ا�د

ارواح �2E���7 در آ���ن " ، �ورای دوم $	ون ��ر	U �� ��د �� ١٢۴٧ا�ر در ��ل 
  . ، �� ا	ن د$	ل ا�ت �� در آن ز��ن ھ�وز %ده ای �� ����� �1�;د �ود�د"&ذ	ر2�� �� �و�د

  

  

  از �ده ��زدھم �� �� ا�روز

                                                           
١٤ Braga 
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و در ا�2��� ، ١٦، در �زد درو�	د ھ��١٥�ور �� ����� �� آن را �� �وان در ز��ن �ل ھ�
ز���� �� . ھ�ی ���ل ارو&� �	ز 	�2ت، در دوره ر����س دو��ره �ورد �و)� 9رار �ر2ت

  . اد�	�ت و �72"� 	و��ن و روم �����ن �� طور ���رده دو��ره ��ف �د�د

) ١۶٠٠-١۵۴٨( ١٩و )وردا�و �رو�و) ١۵٠١-١۵٧٦( ١٨اھل &�و	� ١٧ژروم ��ردان
 -١۵٧٧( ٢٠ھ�	ن طور ون ھ�7و�ت. ده ���د�و�	د�د �� ا�د	�� 2	 �Pورس را ��ز ز�

 ٢١از �ظر	� از &	ش �و)ود �ودن ارواح د2�ع �� �رد، �� �ر ���د �����) ١٦۴۴
  .ا ر �ذا�ت ٢٢=	��	�ز

آ�وزه ا	� از ����� را ) ١٧٢٠-١٧٩٣( ٢٣در �ده ھ)دھم، 2	�7وف �و	��، ��رل �و��
���رش داد �� او آن را "��ا	ن آ�وزه ھر 2رد در �ر ا��س . ���	د" �٢٤�ز��ت �� ز�د

+ود )وا�� ای را -�ل �� ��د �� �� او ا)�زه �� دھد �� &س از �ر�ش ��ر د	.ر زاده 
�و�	د �� ا	ن آ�وزه را �� ا�ول ) ١٨۴٧-١٧٧٦( �٢٥و	��ده اھل $	ون &	ر ��=�ش. �ود

  . ا	��ن ��	-� آ��� دھد

  

    

                                                           
 �Gauloisرد��ن 2را��� �����ن ، ١٥
  Drouides)2را��� �����ن(��ھ��ن �رز�	ن �ل   ١٦
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 !����  :�'���� در��ره 

�"��د روح آد�� )�ودا�� ا�ت و �� و9"�، ��ر	�ن �+��	ن ����� �ود�د " :ھرودوت ��
از ز�ده ای �� �� �	رد �� �و)ود د	.ری �� زاده �� �ود ا��;�ل �� 	��د؛ ھ�.��� �� 
او ھ�� )'�ن +��� آ��، و ھوا	� را در �ورد	د، ��ز �� آ	د و وارد ��$�دی ا����� �� 

  ).�١٢٣��ب دوم، ��ر	� ھ�، " (ا	ن دوره �"ر �� ھزار ��ل �� درازا �� ��د. �ود

�ن &ذ	ر2�� ام �� �� �� را��� �� �وا�	م از �و زاده �و	م و �� �و)ودات ز�ده " :�*راط
  ).2٢٦دون" (از �رد��ن �ر �� آ	�د

�/���ر��ن و ھ�	�� ����ن، ��	د �� �ورت +ران ��ز زاده �و�د، �رد��ن "  :ا�)طون
را�� از 9وا%د ا)���%� +�ن و ���/�ر �� �/ل �ر�'� و ��ھ	�'�، و آ�'� �� �ور�و

  ). 2٢٧در" (&	روی �� ���د، �� �/ل ز��ورھ�ی %�ل و 	� �ور�� ھ�

ھ�.��� �� ز��ن �را�)�م &�ک �ردن ھ�� آ=	ش ھ�ی ا	ن ارواح را �� &�	�ن " :و�رژ�ل
ر���د و ھ�.��� �� آ��ن &��� +���.�ه آ����	��ن و �� &	را	.� ذات +ود را ��ز	�2��د، 

�� �رد �� آ�'� را دو��ره  ٢٨&س از ھزار ��ل، 	( +دا، آ��ن را �� �را�� ھ�ی رود  $��
  ).٢٩ِاِ�� ا	د" (ق +وا����ن آ�'� را �� �د�'�ی �و	ن �&	و�دد�� ز�د�� 2را+وا�د و �ر ط�

ا	ن �� ارواح �ر�/ب ا����ه �� �و�د، �� ��وان آ�'� را �� دھ�د، �� در " :�,وط�ن
دوزخ ��-�ل �)�زات �� �و�د و �� �� �د�'�ی ��زه ���;ل �� �و�د، ��وری ا�ت �� 

  )١٢:١، ���ب 	/م ٣٠ا���د" (ھ�.�ن آن را ��د	ق �� ���د

�	�ه �ودم، �ردم و �� ر��� .  ��C �ودم، ُ�ردم و �	�ه �دم: "  �و.��  )ل ا-د�ن رو��
�را �ر��ن ���م؟ �� �� �ردن . -	وان �ودم، �ردم و �� �;�م ا���ن ر�	دم. -	وان ر�	دم

  "�	زی را از د�ت داده ام؟

م، �� در�ت ھ���.و�� �� در طول ا	ن ز�د�� +ود ھزاران رو	� �� �	�	" :�و-��وی
  "...ھ�	ن �ورت ا	ن ز�د�� �	ز ��'� 	/� از ھزاران ا�ت

�ن �� ا	ن ا�	د ز�د�� �� ��م �� ھ�� ��ر	ت را �رادرا�� در آPوش �"��رم، " :���دی
  ".ا�ر ا	ن در طول ا	ن ز�د�� ��/ن ����د، در 	( ز�د�� د	.ر ��/ن +واھد �ود
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Ennéades ٣٠  



 ١٠٥          ظ'ور دوم +داو�د و ز�د���� ا�دی

 


ار و��دھ� - ج �� و �� � ��ار�!  
  

	'ود	ت، ��	-	ت و : در ا�ول ر��� ا	��ن اد	�ن �زرگ 	/��&ر�ت��ور �� ����� 
�رای ھر	( از آ�'�، ا���ن ��و	ر +دا�ت و �ر�و��ش ��'� �ر�وط . ا�Eم و)ود �دارد
  .�� �+ص او�ت

�� �و	�د �� ) ١٩٧٠ا����رات ��$	��ر،" (�رھ�ن ز�ده"در ����ش  2٣١را��وا ژا�وب
او �ر �"�� ای ). �٢٧۴"-�". (�� ��دورا ت ھ��ون -�2ظ� 	( ���	ن -��ب ��ر "

ز�د�� �	�ت؟ ا����رات دا��.�ه ���ر	K، (�� آورد، �/	� �� ��د  ��٣٢ از �رود	�.ر
ر��� �رو�وزو��، �� طور ر�زی در �و%� ر�ز��ن ): "١٩٦٧،  ٢٢-�٢٣"-� ھ�ی 

��	�ر ر	ز، ھ�� �-و=ت 	( �و)ود ز�ده را در +ود دارد، �و��1 اش، ��ر�ردش، و 
��+��رھ�ی �رو�وزو�� ھ���	ن ا�/���ت ا	ن را دار�د �� ا	ن �ر���� را �� ا)را . P	ره

  ". در آور�د

، �� �د	ن ��ن در �	راث �و�� ھ�  �ت �ده ا�ت، �� �و%� "-�2ظ� ورا ��"��	ن 
�ر+� از . &�	داری و	ژ�� ھ�ی ھر �و�� و �و%� ھ��/�7 2رد �� �	����ش �� ا�)��د

�� �+�$"ت �� ا��;�د %��7 �� ����� " -�2ظ� ژ��	("�� ا	ن  �1�;د	ن �� ����� �� ا����د
&ردا+�� و �� ا	ن �ر�	ب �� �و��د �ظر	� ��ن را �ر &�	� ھ�ی �� ظ�ھر %��7 ا��وار 

�و)� دا��� ���	م �� ا	ن ا��د=ل +ود �� +ود �� رھ� �ردن �ظر	� ����� در ز��ده . ���د
� ا����� �� درون 2ردی از 	( �و�� �ذر روح از 	( ھ��: �ر	ن �/ل آن ھ�راه ا�ت 

��و  )	 �� E � وا�د از ا���ن�وار � ای ��� �2ظ� �- D	.ر ؛ در وا9? ھ	وری د��(
در  ٣٣ژول ��رل. ا��;�ل 	��د، 	� �ر%/س، ز	را �� �ر���� ھ�ی ا	ن دو �و�� ���E ��"�و��د

، ا��;�دی �)� ١٩٨۴ژو		�  ١٩، ٣٤در روز���� =�روآ" ����� 	�2��؟"در �;�$� ای �� ��م 
��	د ��وان �"ت �� روح و �دن �رای 	/د	.ر ��+�� �ده ا�د، از : " را �طرح �� ��د

	( را	��� �� �� +و�� �ر���� ر	زی �ده، آ��ده . آ�)� �� آ�'� �� 	/د	.ر +و �ر2�� ا�د
آن ا�ت �� �� �و�/�ر	ن ا��ره ��� �� �ر���� را �� آن داده ا�ت آP�ز �� ��ر ��د، ا�� 

� 	( روح، �� وارد �دن �� �د�� �� 2رد	ت او از &	ش �/ل �ر2�� ا�ت، �� �.و�
ا	ن ا��;�د �ر ". �وا�د در �	�ن ا	ن �ر���� ھ� �� او +ود ��ز��ن �داده ا�ت، +��ود ���د؟ 

�� ا	ن �ر�	ب �ظر	� و)ود رو-� ���E ���;ل از ھر �دن �� �� �وا�د ھر  .-ق ا�ت
طور �� �� +واھد ����� 	��د، را ���ر �� �ذار	م �� �ظر	� روح و �د�� را �&ذ	ر	م �� 
�رای 	/د	.ر در�ت �ده ا�د، ا�� �� �وا��د در دوره ھ�ی �و���ون ��ر	� ��ر 	/��ن 

  . �����د

���ری &ذ	ر2�� �ده و)ود دارد، �	�		د ��	�	م �� %7م �� �� -د از آ�)�	� �� �رای دا�ش ا%
ژول ��رل از )��ب . ا-���ل �� دھد �� ا	ن �/رار ھ��� ھ�ی 	/��ن -;	;ت دا��� ���د

دو �و)ود ز�ده ���E ھ����د ��� �وا��د و)ود دا��� "ز	�ت �����ن ��ر	U �� ��د �� 
                                                           

François Jacob ٣١ 
Schrödinger ٣٢ 
Jules Carles ٣٣ 

La Croix ٣٤ 
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در وا9?، �� ا	ن �� �� �وان آن )". ٣٥�زی�� )ز �ورد دو79وھ�ی وا�19 	� ��	� �(����د 
-�� در ) ژ��	((را ��ور �رد، ا�� �� د$	ل �و���و�� ��	�ر ز	�د �ر���� ھ�ی ورا �� 

ا	ن �و���و�� . درون �و�� ا���ن ، ��	ن ھو	�� �� $-�ظ آ��ری ���-��ل �� �ظر �� ر�د
ورا ت از  در %	ن -�ل ��	)� �)�و%� ای از )'ش ھ�ی ژ��	/� در طول دورا�'� و

  . ��در و &در ا�ت

در وا9?، -�2ظ� �وار � ��9ل ھ�� -�2ظ� ا2راد �	�ت، �7/� ��'� -�2ظ� ھ�ی �� ھم 
ا�� ��"�وت، �� 	/� از ��در و د	.ری ) و ����را	ن ھ��ھ�C(&	و��� دو �	�� �ر���� ھ��� 

�	ت از ��در و &دری 	/��ن، ا	ن دو �	�� �ر����، آ�	زه ھ�ی �� �'. از &در �� آ	د
	( -��ب ��ده ���ن �� دھد �� �"�و�'�ی ورا �� �� . ���و%� را �و)ود �� آور�د

. �;ر	�� ھ	D ا�/��� ���9 ��� �دار�د �� 	( 2رد در طول ��د	ن ��ل %	�� �/رار �ود
�� �و)ودات ��-�ر �� 2ردی :"����را	ن �� �وا�	م ھ�راه �� ژول ��رل ��	)� �.	ر	م �� 

  ".دار	م �� دا�ش �	ز آن را ��د	ق �� ��د ھ��	م و ھ��ن ا-���� را

  

    

                                                           

Clonage ٣٥ 
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  ھ� زاده )$ن&
%�  و ھ�$وآ"��  - د
  

  ���رس،�ر �*دس

+ور�	د در ا2ق �ر . ���داد 	( روز %	د �	Eد ��	U، در ���رس، �'ر �;دس ھ�دو		�م
ھ�'�� )�1	ت �و����� �� از : ھ�'�� ای ��7د �� �ود. روی رود �;دس �ر �� آ	د

  :�	رون �� آ	�د، �� �� و9"� �	�	ش ���دادی را از �ر �� �	ر�د����وی �ط'	ر 
  

  ���د �� ��وا�	م آن �ور د$&ذ	ر را ��	�	م«

  �� از +دای +ور�	د رھ��� �� آ	د

  ...»�� �� �	�	�'�ی �� )�ن دھد
  

��71 �و�/� را �روی �رگ ا�)	ری �ر آب �'�دم �� ا��ون �� �;�ط رو�ن ��	�ری �� 
���دی از ز�د�� �� در طول رود+��� ز��ن . رده ا�د، �� &	و�دد�طU رود+��� را &ر �

  . از ����+� �� ����� د	.ر، �� و9"� ��ززاده �� �ود

ھ�واره  ��٣٦�ر ��C«: �ردی �;دس در ردا	� ��ر�)� ر�C �را	م ��	ن �رح �� دھد
9طره ھ�ی آب �� ر��د، �� . ھ��ن ا�ت، ا�� آب &	و��� ��"�وت ا�ت، ھ�	�� ��زه

. )ر	�ن دارد» در رود+��� �زرگ ز�د��«و ��&د	د �� �و�د، -�ل آ�/� رود+���  �ذر�د
9طره ھ� �� ا9	��وس �� &	و�د�د، �+�ر �� �و�د، �� درون )و ��= �� رو�د �� روزی �� 
�� ��دھ�ی �و��� ��ز �� �ورت ��ران 2رور	ز�د، و 	� �� �ورت �رف، �ر ھ	��=	�، 

دره ھ�، �� �/ل �	�E'�، )و	'� و رود+��� ھ� �� &�		ن و آ�'� ��ز در . )�	.�ه +دا	�ن
)'�ن رود+��� ای ا�ت �� در آن ھ��� ھ�ی ھ�	�� ��"�و�� �� از . �راز	ر �� �و�د

ھ���طور �� 9طره آب ��= ر2�� و &�		ن �� آ	د، . )�ھ�ی د	.ر �� آ	�د، ����� �� 	���د
�وز	م و +ود را &�ک و ���ل �� �	ز از ھ��� ای �� ھ��� د	.ر �"ر �� ��	م �� �	�

  . »9��ون �����، 9��ون �زرگ ا�ت، دار��ی �;دس. ��ز	م

و ھ�ز��ن �� . �ن �� ا	ن درس �وش �� دھم، در -�$� �� زورق ھ����ن روان ا�ت
�د�'�ی &	�	ده در &�ر�� ای . ھ�'�� �	�	�'�، ا	�( دود �وزا�دن �ر��ن ��7د �� �ود

ا�د �� در �را�� ھ�ی رود �;دس ��	ر�د، &س از �&	د ����� �� �+ت ا	ن را دا��� 
�رد . آ+ر	ن ����وی �ط'	ر، �� ا-�رام �ر روی ��7 از �وب ��دل �'�ده �ده ا�د

  .»ا	����د �� �را�)�م از ا)��ر ���	'� ����� رھ�	� 	�2�� ا�د«: �;دس ز	ر $ب �� �و	د

  

  

  

                                                           
  	/� از رود+��� ھ�ی �زرگ ھ�دو���ن و رود �;دس در آ		ن ھ�دو ٣٦



١٠٨                 �����  

 

 

  ��ر�� و 0ر'� �و-د ھ� 

ا	ن ا%�;�د، �� در او&��	��دھ�، : �'� �ر	+ت����� ھ� و)ود دار�د و �� ��	�ت از آ
�	�ن �ده ا�ت، �-ور �ذھب ) �ده ھ�ی ھ��م و ھ"�م &	ش از �	Eد(����'�ی �;دس ھ�د 

ھر %��7، ��	)� +ود را، +وب 	� �د، �� ھ�راه �� آورد، و ا	ن ��ر�� ��م . ھ�دو ا�ت
ھ�.��� �� ا	ن  �ر+� زاده �دن ھ�، �ر�'�، و ����+'� &�	�ن ��� 	��د، �.ر. دارد

ز�د�� در 2,� و ز��ن �دون آP�ز ا�ت و �� &�	�ن، . ز�)	ره %7ت و �71ول �/��� �ود
ا	ن �و�� ز�د�� �� &�	�ن در �/رار +ود �� . �.ر ا	ن �� راھ� �رای رھ�	� 	�2�� ���	م

  . ��ری )��/�ه ��د	ل �� �ود

در &�	�ن ھر �ر+�، . داردز	را د�	� 	( ��ر �رای ھ�	�� آ2ر	ده ��ده ا�ت و &�	��� �	ز �
روزھ� و ��'�ی «ا	�'� . در -�$�� از �� �/�7 -ل �ده و �&س +ود را ��ز �� آ2ر	�د

 –ا���ن ��	د �� و9"� �� �ذر از ��$�دی �� ��$�د د	.ر، رھ�&�ر �"ر . ھ���د» �رھ�ن
ھ��ون �رم &روا�� ای �� �� �و�� ای �� &�	�ن +ود را از �رگ «�ردد،   –�٣٧����را

در ھر ز�د��، او ��ر��ی +وب 	� �د �	��ری . »�	�ه �� �ر�� د	.ر -ر�ت �� دھد	( 
ا	ن �� �را�.� ز�د�� در . ا������ �� ��د، و ا	ن ��ر �ران را �� ز�د�� د	.ری �� �رد

  . �� ر�	دن �� +و��+�� رھ�	�. �� �را�.� ز��ن ا�ت

  

  .ھ��ن طور �� رود'��� �� در�� �� #�و�دد

ھ�.��� �� روح را��� را ��ف �� ��د، ����د رود+��� ای ا�ت �� �� در	� �� ر�د و 
ا	ن رو�ن �دن، +و��+�� و رھ�	� از �وھم . �طور ���-دود در آن Pرق �� �ود

-�ل آن �� در . ا	ن �� را �� ا	��ن آوردن �� -;	;ت )'�ن و �	زھ� ھدا	ت �� ��د. ا�ت
�رای 2رد . ، و -;	;ت �رھ�ن ا�ت»+دا«�� -;	;ت وا9? 	( -;	;ت �	��ر و)ود �دارد، 

)'�ن روح و : ھ�دو، )'�ن را��	ن )'�ن �	رو�� �	�ت، �7/� )'�ن درو�� و رو-���
  . ھ�.��� �� �� آن آ��ه �وم، ا	ن آ��ھ� ھ��ن رھ�	� +واھد �ود. +دا

  

  راھ��ی رھ���

راه : ����� �رھ���دراھ'�	� +ود را �� �ن %ر,� �� ���د، �� �را از �وھم و ا)��ر �� 
	و�� �	زی ��	�ر �	��ر از 	( ورزش آرا�ش �+�� ا�ت �� P�$�� در Pرب آن را �� 

	و�� �� را �� �وی آرا�ش و ��دی درو��، +و��+�� و . ا	ن -د د�ت �م �� �	ر�د
ا�� �رای ر�	دن �� آن، 	( ا�ل ز�د�� +ود را �� �ن �-�	ل . رو��� رھ��ون �� ��د

در ا	ن . ر���	دن �;د	ری �� �و�	�7 �رخ ھ��� �� �ن داده �ده ا�ت�� ا�)�م : �� ��د
، ٣٨ا	ن ا�ت �71	م �ر	��� در �	��. �ورت �� �وا�م ��ر �ران +ود را �ر ز�	ن �.ذارم

                                                           
٣٧ Samsara 
٣٨ Gita 
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�� ھ	D وا���.� و �� «): �ده ھ�ی دوم و 	/م &	ش از �	Eد(���ب �;دس �ذھب ھ�دو 
ز	را �� �� ا�)�م ر���دن ��ر �دون  .&��/�ر وظ	"� ات را �� طور ���ل �� &�	�ن �ر

  . »د$���� �دن �� آن ا�ت �� ا���ن �� را��� �� �1�$� �� ر�د

  

  ����د ا����� �� )��� ھ�ی �'�� را دور ا�دا+�� و )��� ھ�ی �و 2راھم �� ��د،«

روح ����� 	�2��، �� رھ� �ردن ��$�د 2ر�وده +ود، �� ��$�دھ�ی �و	ن د	.ری �"ر  
  » �� ��د

  

��واد��'�- ��	�٢: ٢٢  

 

  

   

��  #ر�وی از را�
  

در �ذھب ھ�دو، ا����'� راز ا$'� را �و�/��2 �� ���د و آن را �� �P�ی �� &�	�ن « 
آ�'� آزادی از د$وا&�� ھ�ی . ا�طوره ھ� و �و��'�ی �	زھو���� �72"� �	�ن �� ���د

ژرف، �را	ط �� را �� )و	�د، �� �و�	�7 �/7'�ی ز�د�� �ر��,���، �� �� ��1ق ھ�ی 
  ...و �� �� &��ه �ردن �� +دا، �� %�ق و ا%���د

�7	�� ا	ن راه و روش ز�د�� و ر2��ر �ردن، و ا�ول و آ�وزه ھ� را، ھر��د �� در 
�وارد ��	�ر �� آ��� �7	�� دارد و %ر,� �� ��د �"�وت دار�د، �� ا-�را�� �� ر	� ارج 

+ود دار�د �� �� ا����'� �� �'د، �را �� �� ا	ن ھ�� ا7Pب &ر�وی از را��� را �� 
�� ا	ن -�ل، �7	�� ا%Eن �� ��د و �وظف  ا�ت �� �� و9"� ا%Eن  . رو��� �� �+�د

 U	�� ��  ت«��د�	و - ��و (ا�ت » راه و را�	٦: ١۴( ��، �� ا����'� ����	ت ز�د
  .»�ذھ�� را ��	د در او �	���د، و �� در او +دا ھ�� �	ز را �� +ود آ��� داده ا�ت

  

 .٢§ وا�	/�ن دوم، �7	�� و �ذاھب P	ر ��	-�،  �)�?



١١٠                 �����  

 

 

  آ"�� ��دا و �,�+� آرزو - ه
  

  
  

���	م ��  �٣٩�ھزاده ای ھ�دو، ��و���� ���	��و��. &	ش از �	Eد ۵٢۵دره ��C، -دود 
او �� د���ل . �	رد �� ھ�� �	ز را رھ� ��د �� ��ره ای �رای ر�C�� K آور د�	� �	��د

ر	�,�'�ی ھ�دو و ���ر�ت در آ�'� �� رود، �&س در راه �رھ�ن ھ� و آ		�'�ی آ�'� �� 
او در &�ی در+ت ا�)	ری ���ت و . )��)و �� &ردازد، �دون ا	�/� &��� را �	��د

�� �� ���1 �رگ و ز�د�� ، ر�K و درد را در�	�2�� ا�ت، آن ���	م �ر2ت �� ھ�.�
	��1 » �ودا«&س از ھ"ت ھ"��، او رو��� را در	�2ت �رد و . در+ت را رھ� �/�د

او ���ردا�ش، �� او را رھ� �رده �ود�د را ��ز	�2ت و در . رو�ن �ده ��م �ر2ت

                                                           

Gautama Sakyamuni ٣٩ 
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�رای آ�'� ا�)�م  ، در ��غ Pزا$'� �+��	ن �و%ظ� اش را٤١، در �زد	/� ���رس�٤٠ر��ت
 . داد

 

�� ز�د�� �� �رد ���1� ا�ت �� از ز�د�  ا�ن 

، �� راھ��ن �ودا	� �� رداھ�ی ر�.� �� طرزی +��.� ��&ذ	ر �� �رد ٤٢در &�ی ا��و&�
، �� ھ�وز ز�د�� �دھ� �	7	ون �"ر را �Fذ	� »�'�ر -;	;ت �ر�ر«آن، �� ����د، �ن 

  :�� ���د، را از �و +وا�دم

زاده �دن ر�K ا�ت، �	��ری ر�K : 	ن ا�ت -;	;ت &�'�ن در��ره ر�Kای راھ��ن، ا«
ا�ت، �رگ ر�K ا�ت، ار���ط �� ��� �� از او �"رت دار	م ر�K ا�ت، )دا �دن از 
آ���� �� دو����ن دار	م ر�K ا�ت، ���وا�� در �� د�ت آوردن آ��� �� آرزو	ش را 

ا	ن : ;ت &�'�ن در��ره ر��K�ز ا	ن ا�ت، ای راھ��ن، ا	ن ا�ت -;	. دار	م ر�K ا�ت
  .»���.� ا�ت �� آد�� را از زاده �د�� �� زاده �دن د	.ر رھ��ون �� �ود

  

  10و�� �� �وان آن را از ���ن �رد؟

، ا	ن آرزوی �	ری ��&ذ	ر »���.�«�.و�� ر�K را از �	�ن ��ر	م؟ �� از �	�ن �ردن ا	ن 
ز	را در �ذھب �ودا، . �� �� �و�� ای �ر	ز��&ذ	ر �ر+� ����� ھ� را �� راه �� ا�دازد

ھ�� �و)ودات ز�ده از 	( ز�د�� �� : ����د �ذھب ھ�دو، �و,وع ا��7 ھ��ن ا�ت
� �و)� �� %�7/رد��ن در ز�د�� ھ�ی &	�	ن، �� ز�د�� د	.ر ���;ل �� �و�د و �

ا�ر ��رھ�ی +وب . �ورت ا���ن، +دا و 	� 	( )��ور و 	� 	( روح ����� �� 	���د
�رده ����د 	( ����� +وب، و ا�ر ��رھ�ی �د �رده ����د، 	( ����� ��;ت ��ر 

  . ��	���ن �� �ود

�دن �وق �� دھد �� ��ز  �� ا���ن را �� ��ز زاده -آرزوی $ذت –ا�ت » ���.�«ا	ن 
آز��دی، : را &د	د �� آورد» �� ر	�� �دی«ا	ن ���.� �و	ژه . از $ذات 2ر	��ده ���د

از ا	ن ر	�� ھ� ��رھ�	� زاده �� �و�د �� +ود��ن �� طور �ر	ز��&ذ	ری . �"رت، $Fزش
ھ�.��� �� ا	ن �	وه ھ� �� ر��د، �� �/ل &�داش و 	� �)�زات �� روی .  �	وه �� آور�د

��	ن ر�	ده �د�� طول �� ��د و ��1و= از 	( دوره ز�د�� . +�$ق +ود �� ا2��د
����را	ن ا���ن =زم ا�ت �� ����� 	��د �� �زد ��رھ�	ش را . ا���ن �	ز 2را�ر �� رود

+و��+�� ��� �� �� : +��و�� �1�د���دا�� ا	ن ���.�، �	روا�� ا�ت. در	�2ت ��د
�� دور از ھر�و�� ر�K و . �&ذ	ر ز�د�� �� ��درو��� ر�	ده و در آرا��� �ز$زل �

  . ھر�و�� �ر��، و رھ� از ھر ����+� �� ھ�.�م �رگ

  

  راه رھ���
                                                           

Sarnath ٤٠ 
Bénarès ٤١ 

Stupa ٤٢ 
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ھدف �	(، �	ت �	(، �"��ر �	(، «: راه رھ�	� �دام ا�ت؟ آ��� �ودا �71	م �� دھد
+��E، �7و�� ا+�9E �� ... »�ردار �	(، روش ز�د�� �	(، ھ�	�ری ���ل و �	(

�و��� �رای ��ر�ز �رای &	روزی �ر . از ھر �ردار �د ��م �� &و�ددر آن �+ص 
آرا�ش ���ل و &�	�ن ھر : و در &�	�ن. ��دا��، از �	�ن �ردن ا�	�ل �"���� و ��/	ن روح

����� .  

  

!����  

�� ھ�.�م ھر ��ززا	ش �� روی �� دھد؟ آ	� ا	ن ا���ن ا�ت �� +ود ����� �� ��د؟ ��، 
ھ��ون . ن �	زی �	�ت )ز د��� ای از %���ر ��دی و ذھ��ز	را در آ		ن �ودا ا���

 C)� �� ر�	در�ز �رده و �Pرخ رو�ن آ� Cرگ در+ت �� �� �/ل )وا�� ای �� ر��
  . زرد &�		زی در �� آ	د، او �	ز �وا$� ھ�واره د�ر�ون �و�ده ای از &د	ده ھ�ی �ذرا�ت

د�� �� ز�د�� د	.ر ھ	D �	ز از 	( ز�. روح �	ز، +ود �وان ����� �ردن را �دارد
آرزو �	ز �� )�ی �� ���د، ���.� . ���;ل ��� �ود، �.ر -��ل ز�د�� ھ�ی &	�	ن

ا	ن &و	�	� &ر�وان +واھش ز	��ن ا�ت �� &س از . �رای ز	��ن، �-ول و ادا�� دادن
�رگ )�م ھ����ن 12�ل ���ده، و در �/�7 د	.ر، و در ز�د�� ای د	.ر+ود را �� 

  .���	��د
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 �رزا ��در �زد. �7/�� در

  

  راھ� �رای رھ���

  

در آ		ن �ودا، درا�/�ل �و���و�ش، �����د�� ��	�د	ن ا	ن )'�ن ��&�	دار &ذ	ر2�� �ده «
ا�ت و راھ� آ�وزا�ده �� �ود �� �و�	�7 آن ا����'�، �� د$� &�ر�� و �ط��ن ، ا�/�ن 

ود��ن و 	� �� ا	ن را دار�د �� �� رھ�	� ���ل د�ت 	���د، و 	� ا	ن �� �و�	 �7�Eش +
  .	�ری ای آ�ده از ��=، �� رو��� ��1�$� ��	ل �و�د

 �� ،�-	�� ���7	�� 2رز�دا�ش را ��و	ق �� ��د �� در %	ن �'�دت دادن �� ا	��ن و ز�د
دورا�د	�� و +	ر+واھ�، در �"�.و و ھ�/�ری �� &	روان �ذاھب د	.ر، ارز�'�ی 

�2ت �� �ود را ��ز���+��، -"ظ �رده 2رھ�.� �� در آ�'� 	-رو-���، ا+�9E و ا)���%�
  .و ر�د دھ�د

  

  ٢§ �)�? وا�	/�ن دوم، �7	�� و �ذاھب P	ر ��	-�، 



١١٤                 �����  

 

 

� آ01� را �� ��)/� ا�. درو -� ��$ -  ز��
  ھ
   

در 	( ز�د�� د	.ر، &	��د ھ�ی �ردارھ�	��ن را %'ده دار �� �و	م و �	وه آ�'� را 
  .&س ھ�� ��ورھ� �� ����� �'"�� ا�ت درا	ن ���.� و ا	ن ط7ب %دا$ت . +واھ	م +ورد

  

  
  

  .0ر'� ����! ھ� 
دا-ت را از �و �ر3رار �� ��د

�� » �دی«��	د، �� ھر 9	���، +ود را از ا	ن ��+�$��، و از ا	ن ��ر ��&��� �� آن را 
����را	ن در طول ز�)	ره . 	( ز�د�� �رای ا	ن &�=	ش �س �	�ت. ���	م، �رھ��	م

  .ھ�ی �و���ون ا�ت �� ا	ن آزاد��زی �در	)� �� ��ر �� ا2�د-7و$'�ی روح در ��$�د

 ،�٤٣رای ��	�ری از �روھ'�ی رازورزا��. �ر+� از Pر�	�ن در ا	ن �	�ش �'	م ھ���د
ا�ر ا�روز ز�د�� آ�وده ای دارم، �� . �ر+� ����+'� ��	د %دا$ت را از �و �ر9رار ��د

و ا�ر �د ر2��ر ��م، ��/ن ا�ت  دا�م �� در ز�د�� د	.ری �'� د��� را �)ر�� �رده ام
  .�� ��ر د	.ر �� آن د��ر �وم

                                                           

Ésotérique ٤٣  
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�در� � ��.�#  

�رای ����� �� �� ����� ��ور دار�د، ا�واع �و���ون زا	ش دو��ره �� در)� ای ��+ص 
�ر+� �ر ا��س �	زان ��وا�� �� 2رد ��	د �&ردازد، �'�ر . از ��	��.� ھ� ار���ط دارد

�  . 	ر�دد��� �ر�و�ت را در �ظر �� 

آ�'� ِد	ن ھ�ی . ����� �� از 9وا�	ن �ر&	�� �� ���د د��� 	/م را ��/	ل �� دھ�د
آ��ن ھ�.��� �� ����� �� 	���د، �� روی ز�	ن . ��.	�� را �رای +ود �� ��ر �� آور�د

��ز�	.رد�د، )�	� �� ��	د ر�K ��ر�د �� ��وان ا����ھ�ت +ود را �&رداز�د و آ�'� را )�ران 
  . ���د

	ن د��� از �و)ودات ���ل �ری ��/	ل �ده ا�ت �� �و�	ده ا�د �� �رای رھ� �دن، دو�
از آ�)�	� �� 	( ����� �رای �رای . �ر+� �"�ت و 2,�	ل را در +ود ���رش دھ�د

  . ا	ن رھ�	� �س �	�ت، آ�'� ��	د �� روی ز�	ن ��ز�رد�د �� ا	ن ��ر را �� ا�)�م �ر����د

�� در طول ا	ن ز�د�� ��ط�� رو���ر و 2,�	�7 �زرگ  در د��� �وم ����� 9رار دار�د
آ�'� د	.ر . از +ود ���ن داده ا�د، و ز��ن �	��ری را �� �	/� �ردن ا+���ص داده ا�د

  .����� ��� 	���د

 ،������ ا	ن -�ل �1,� از آ�'�، �� )�ی $ذت �ردن از +و��+�� ای �� از آن آ��ن 
�دن )����� د	.ری �ر +ود �	ر�د، �� روی  �رای ا����'� د$�وزی �رده و �دون آن ��
  ). ھ�ی آ		ن �ودا	� ھ���د ٤٤آ�'� �ود	���وا. (ز�	ن 2رود �� آ	�د �� �� آ�'� 	�ری ر����د

  

  �� �ر ا��س �ردار��ن داوری �� و�م

ھر	( از �� �� طور Pر	زی آن را +واھ��	م و ���ب �;دس : ��	د %دا$�� در ��ر ���د
ھ���طور �� ا�)	ل �� �و	د، ا	ن . ی ژرف دل ��ر ا�تھ�� اش ��ز��ب ا	ن آرزو

  .در��ره ھر��� ا)را �� �ود" در روز وا&�	ن"و 	� " در &�	�ن ز��ن"%دا$ت 

و �1	�ر ا	ن داوری، �وع ر2��ر ) ٣٠ -١۴: �٢۵ت (ھ�� ا����'� ��	د -��ب &س �دھ�د 
  .�� �� ھ��و%��ن ا�ت

�ود، آن %�د$� �� ��%�د=�� داوری  ، %	�� ��	U +واھد)٣٠-٢۶: ۵	و (داور روز آ+ر 
ا�� �� را���، �	ش از آن �� %	�� �� را داوری ��د، ر2��ری . و �� �رگ �-/وم �د

. �� �� در طول ز�د�	��ن در ار���ط �� او �ر �� �ز	�	م ا�ت �� �� را داوری �� ��د
�)�ت �+�د ز	را %	�� از �وی +دا 2ر���ده ��د �� )'�ن را داوری ��د، �7/� �� آن را 

  ).  ١٧: ٣	و(

                                                           

Boddhisatvas ٤٤ 
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ا	ن داوری در &�	�ن ز��ن &	ش از آن �� -/�� ا$'� ���د، آ�/�ر �دن راز ژرف 
���وان، : ھر��� �� آ��� ھ�ت آ��ه �� �ود. د$'�ی ا����'� در رو��� در+��ن +دا�ت

  .2;	ر و ���ھ/�ر

رادرا���ن �� ا	ن داوری +دا از ا��ون آP�ز �ده ا�ت، �� ا	ن �	زان �� آ	� ���� آ�� �� �
آن �	�ز��د�د را �� آ�'� داده و 	� از آ��ن در	` �� ��	م، و ا	ن �� آ	� �� �	��ران، ز�دا�	�ن 

ا	ن داوری از . و �� ���ن، دو��� و د$.ر�� �� از �� ا��ظ�ر دار�د را �� �+�	م 	� ��
ده و ھم ا��ون در ز�د�� ھ�ی �� ��ر �� ��د، �� ا	ن �	زان �� آ	� راھ��ن را %وض �ر

  .�7/وت +دا را �� &ذ	ر	م و 	� آن رد �� ��	م

او ���وا�� ھ�ی �� را در �ظر . ا	ن داوری +دا %�د=�� +واھد �ود، ز	را +دا �;دس ا�ت
ا	ن داوری 9ط�1 +واھد �ود، ز	را �رای ��	-	�ن، �� . �� �	رد، ز	را +دا �+��ده ا�ت

در +ط �	ری 	.��� �� وارث ��ر	� دراز 9وم ا�را		ل �� ����د، �ر�و�ت ��ری 
�ذرد �� �� �وا�د &ر &	D و +م ���د ا�� �� �ر+� ای و �)د	د �و�ده.  

����را	ن ھر��� �� �وا�د �ر ا��س . ھ	D �س ��� �وا�د از ا	ن داوری +دا �.ر	زد
�� �ر ا��س . ھ��ن �1	�ری �� �رای داوری د	.ران �� ��ر �� �	رد، +ود را �	�ز��	د

ز	را +دا �-�ت . ، 	��1 �ر ا��س �-�ت)١٧: ١&طر  ١(�د  �ردار��ن داوری +واھ	م
او �� و�9 �-��ش را �� �� %ر,� �� ��د و ا	ن �ر��ز زدن �� و 	� +وا�ت �� . ا�ت

  .�رای دو�ت دا��ن ا�ت �� ا�د	ت �� را �1		ن �� ��د

ا	ن داوری +دا در &�	�ن ز��ن ا7Pب �و�	�7 ���ب �;دس �� طرزی �'	K 	�د آوری �ده  
ھ�ر��دان ��	�ری �� ��ز���	� ھ�ی +ود ���و	ر �	رو��د %'د 9د	م و %'د )د	د را . ا�ت

�� )�	� �� ��	-	�ن ��	�ری از 2/ر ا	ن �� روزی در . ھر�� �	��ر �ر)��� �رده ا�د
&	�.�ه +دا	� �+�.	ر -�,ر �و�د �� در ا��ظ�ر �رگ ���ت �� -��ب +ود را �� �� 

+دا	� �� %	�� آن را آ�/�ر �رد ا	ن و)ود �ردم  .��"	� ��د، ھرا��ن �وده و ھ���د
او دل 	( &در را دا��� و ھر�;در ھم ا����ھ�ت و �� و2�	� . آزار و ا��;�م )و �	�ت

ھ�	��ن ��.	ن ����د، او ھ�واره آ��ده &ذ	رش �� �وده و �+�ش و �-��ش ھ	D -دی 
  . �دارد

�ول ��$	�ت �� اظ'�ر���� �	�ت �� ����د  	( ���ور و" ز��ن �ر���ن"+دا در ا��ظ�ر 
او . ��$	��� را �� د9ت �رر�� �� ��د، ھر 	( از ��رھ�	��ن را ز	ر ذره �	ن �.ذارد

او�رگ ���ھ/�ر را ��� +واھد، �7/� �ر%/س، رھ�	� او را . +دا	� ��C �ظر �	�ت
او در ا�د	ت در ا��ظ�ر ���ت، �� ����د د���� �� ���ظر �-/وم �ردن . �� +واھد

ھ��ون دو��� �� در آ����� +��� اش ��م �� راه دو����ش ا�ت، �� آ�'� را  ���ت، �7/�
+دا . ا	ن �� �� ���.� دارد �� ا	ن د%وت را &ذ	ر2�� و 	� رد ��	م. �� درون 2را+وا�د

  .آزادی �� را �-�رم �� ���رد و در +��� اش ھ�واره �� روی �� ��وده ا�ت
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  ا���ن و 
�ل

�و	د �� �رای آن �� &ذ	رش �رگ �وھرش را �رای ھ��ر ژرار 2	7	پ ��ز�� 
�� : "�ود���ش آ��ن �ر ��د، �و�	د �� ا	ن �رگ را �� رو�د ��7 ز�د�� �ر�وط ��د

�"�م �� او �F		ر �/ل داده ا�ت، او �� در+��ن و �7'� �دل �ده ا�ت؛ ز��ورھ�ی 
�� +ور	م %�ل از او �رده �رداری �� ���د، آ�'� %�ل �و$	د �� ���د و �� %�ل را 

  ..."و �� ا	ن �/ل، ھ�� �	ز از �و آP�ز �� �ود

	/� از آ�'� �� �ن �"ت، او �� : "ھر�دام از ��� ھ� �� �	وه +ودش وا��ش ���ن داد
  !"���ن �رد ز	��	� �ود، در �/و2�	� +ود -��� �7'�ی ز	��	� داده ا�ت

&س �� ": 2ردای آن روز، &	ش �ن آ�د و �"ت. د	.ری در �/وت �� 2/ر 2رو ر2ت
  ".ا	ن -��ب، و9�� �� %�ل �� +ور	م، ��� ھم آدم �� +ور	م

 

  .٤٥آن 2	7	پ، ز��ن 	( آه، ا����رات ��$	��ر

 

���ش �ر �و ��د، ای 'داو�د، در ھ�� آ�ر�د���ت،�  

  �� و�ژه در  ��ب �رادر 'ور�د،

�؛'� �� ��  �� �و��,� او روز و رو

�وه، �� �  او ز����ت، �� در'

�و، 'دای ���7ل را �� �� �� دھد�� ���دی از .  
  

  9د	س 2را��	س آ�	زی، �رود آ2ر	د��ن

 

                                                           
٤٥ Gallimard 
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  ا���ن، ھ����� �� ����ن

ھر . �	7	ون ھ�دی، ز�د�� و �;� �� ��ز��ت ��دھ�ی �و��� وا���� ا�ت �٧٠٠رای 
��ل، ا	ن ��د &ر از �+�رات ��را�م ا9	��وس، از )�وب Pر�� 2را �� ر�د و آ�'� را �� 

�ردم ا��ظ�ر آن را �� . �ورت ��را�'�	� �	ل آ�� �ر روی ا	ن ��ور 2رو�� ر	زد
��ز��ت ��ظم ��دھ�ی �و��� آھ�C ژرف . ��د���د و �رای ز�د�� �� آن وا���� ھ�

ا�ر ��دھ�ی �و��� د	ر از . ز�د�� را �� +ود دارد �� ا���ن را �� �	'�ن &	و�د �� دھد
در ا	ن �ورت : راه �ر��د، �� ا	ن ���1 ا�ت �� �ظم )'�ن د��ر آ�"�.� �ده ا�ت

�ر��.� و �رگ را �� ھ�راه  ،��+واھ�د ��دھ�ی �و��� �� )�ی دادن +وراک و ز�د
  . آورد

  

  �ظم  ��ن

را �� �	��د ) �و%� )'�ن �و�((�+ص ھ�دو، ھ�واره در درون ا���ن 	( ر	ز�	'�ن 
�ظم )'�ن ا�ت، �� ھ��  ٤٦دار��. 9رار دارد) �7	ت �	��(�� در ار���ط �� �	'�ن �زرگ 

و9�� . ا	ن 9��ون )�ودا�� ا�ت �� �ر ھ�� �وع ��ر -��م ا�ت. �	ز ��	د �ط	? آن ���د
�� ھ�	ن �ورت، . ����� از ھ�)�ر �	رون رود، ھ��ھ�.� ھ�� )'�ن �'د	د �� �ود�� ا

-ر�ت دار�� �/��� �ده : و9�� �� ��دھ�ی �و��� د	ر �� ���د، ا	ن ��ھ�)�ر ا�ت
در ��	)� آداب و 9ر���� ھ�	� �رای دادن �"�ره �ر&	�� ھ�ی �+�� �� �� . ا�ت

ز	را ا�ر �� �ظ�� ای در آھ�C ط�	1ت . �د�وا��د �ظم )'�ن را آ�"�� ���د، ا�)�م �� �و
  .و)ود دارد، ا	ن ����� +ط�ی ��ر ا�ت

  

  ا���ن و ����ن �� ھم در #�و�د ھ���د

�رای ����� �� �� ����� ��ور دار�د، از ھر �ردار 2ردی ��	)� ای +وب 	� �د -��ل 
. �� �ود �� ھ���طور �� در ز�د�� �+ص  �ت �� �ود، در �	'�ن �	ز  �ت �� �ود

او ��، �و�	�7 . ا	ن ��ر��، 	� &س ���ده �د ا�ت �� او را �)�ور �� ��ززاده �دن �� ��د
�ر . ��رھ�	ش، �ظم )'�ن را ز	ر &� �ذا���، در &�		ن ط�;� ��دی �و)ودات ����� �� 	��د

%/س، ��� �� در ھ��ھ�.� �� �ظم �	'��� ��ر �رد، و آداب و ا-/�م را �� ا�)�م 
ز &��� �زد	/�ر �� �1�دل آر���� �	�ن ا���ن و �	�� ��ززاده �� ر���د، در �ر��� ای ا

  . �ود

ا	ن ��م ا�داز، �وم �����ن Pر�� ��	�ری را �	"�� +ود �رده ا�ت �� ط�	1�� +ود را �� 
��رھ�ی �د �� : آ�'� آن را ا-��س �� ���د، �� دا��د، و�� �و	�د. آن در �وا2ق �� 	���د

ز��$� ھ�ی ھ��� "�+ر	ب �-	ط ز	�ت، �و$	د . � �ذار�دا ر +ود را در ط�	1ت �� )�ی �
  "...��	د �ور�-��ب را &ردا+ت: "، آ$ود�� ھوا و آب"ای

                                                           
٤٦ Dharma 
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��������! و �وم   

ا�ر ط�	1ت را دو�ت دار	د، ا�ر �� در	� �� رو	د و �وھ&	��	� را دو�ت دار	د، -��� �� 
: از ا	ن ھ�� ھ��	د�� -�ل ا	ن ا-��س �	رو��د را �)ر�� �رده ا	د �� %,و �و�/� 

ای �� ا�رژی اش در ھر ,ر��ن ر�'�	��ن �� �&د، Pوط� ور در �	'�ن �� ر	�� " ھ��"
  :��%ری ھ�دو �� �را	د. ز�	ن دار	م - در ��در

 ��  ھ��ن رود ز�د

  �� روز و �ب در ر�'�ی �ن )ر	�ن دارد

  .در )'�ن در �ذر ا�ت

ن ��، ����� �� �ظر ��'� ھ���	ن،ھ	D �."ت آور �	�ت ا�ر �رای ��	�ری از �1��را
%ظ	م ا���ن را در )�ی وا�19 اش 9رار �� " �7	ت"آ�وزه ای �	�	د �� در �ر+� ا	ن 

  .دھد

  

٤٧����! و ����ب رازورزا�� 

" 9��ون"�رای &	روان �/��ب رازآ�	ز �� ���ن �� ���د �� ���+ت ھ�ی �'��� آ��ھ�د، 
در+ت  ٤٨ا	ن �ر�	ب ���= ��. ط�	1ت ز�ده �و��� �ده ا�ت" ���ب �زرگ"����� در 

ھ�� �و)ودات )�ی +ود را �ر در+ت ز�د�� : "ز�د�� را ���دی از �	�� �� ��زد
�7'� و �	وه ھ� از در+ت �� ا2��د. دار�د ،�'�آ�'� �)ز	� . در دوره ھ�ی �+�7ف ��ل، �ر

در��ره . �ده و �� �	رو	� �دل �� �و�د �� �و�	�7 ر	�� ھ�ی در+ت )ذب �� �ود
ھ�.��� �� ا����� �� �	رد، �و�	�7 در+ت �	'��� . ر �	ز ��	ن ا�ت�و)ودات د	.

  ...".��+�، �رگ، �ل: )ذب �� �ود، ا�� �� زودی، در �/�7 د	.ر ��ز &د	دار �� �ود

  

  ��ت ���"�

ا	ن ��ورھ� �� را �� ��ت ��	-� +ود��ن، �� ��ھ� ��� 2را�وش �ده ا�ت، ��ز �� 
، �� &و$س ر�ول و �/��"� 	و-��ی ر�ول "�و	نز�	ن "و " آ����'�ی �و	ن"��ت : آور�د

 ���� �� از. ��ت 9د	س 2را��وای آ�	زی و �رود آ2ر	د��ن. از آن �+ن �� �و	�د
  . ���ن �رود+وان &ر �وری ��+ت ٤٩ �	Eر دو ��ردن

ا	ن �	�� �	ز ". در آP�ز، +دا آ���ن و ز�	ن را آ2ر	د: "���ب �;دس �� �� �� �و	د
	و�د -	�ط� �� او را ��	ن ��.���C �� ا���ن �ر�وط �� ��د، �� آن &. د%و�� ا$'� دارد

�	'ن "در &�	�ن ز��ن �	�� �	ز �� ����د ا���ن ��دل �� �ود �� . �رگ &�	�ن ��� 	��د

                                                           
٤٧ Ésotérisme 
٤٨ Kabbale 

Teilhar de Chardin ٤٩   
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��زه و از �و آ2ر	ده �ده، ا	ن �-	ط �	ز در ر���+	ز �� �'	م �ده و . ���د" &ر�/وه او
، در &	و�دی "ن و ھر آ��� �� در آ�'��تآ���ن، ز�	. "�� +و��+�� �� وارد �� �ود

  .��.���C �� ��د���� �� +واھ�د �ود

  

  

  %$ا -� را "6 ��ر �
ای ھ5�,� �41ت -� دھ$ -  ح
  

ھر ����� �ر-�7 ای . �وا$� ا	ن ��ززا	� ھ� �در	)� ا���ن را آزاد �رده و �)�ت �� دھد
از ا	ن آزاد��زی ا�ت �� �� �وا�د �د�'� �� درازا ��د و 	� ا	ن �� �� �� �'�	ت ادا�� 

ا%�;�دا�� از ا	ن د�ت &�	� ��ور �� . 	��د، �ون �� �	ر ھ�ی 9';را	� �	ز ��/ن ھ���د
  . �ن ��	-� در��ره �1�دت ��ر و �)�ت او ز��ن د	.ری داردا	�. ����� ھ���د

�رای ��	-	�ن، ا���ن +ود را از ����+'�ی &� در &� �)�ت ��� دھد، �7/� �و�	�7 
ا	ن �)�ت، �)��� . ر��.�ری، �دن و رو-� �� %	�� او را ��	��� آن ��+�� ا�ت

*��� ���ن 'دا و �> 'ص وا"د �+�� ا�ت، ز	را �
 ����ھر ھ��� ا����� دا�
ا	ن �)�ت، )�	� �رای %;	ده �� 	( �وا$� زاده �دن ھ� در . ا�ت، �� �<��ر ��#ذ�ر ا�ت

ا���ن، 2رز�د +دا، �-/وم : ا	ن 	( �)�ت 9ط�1 ا�ت. �د�'�ی �+�7ف ���9 ��� �ذارد
او �� . �� �	�ره د	.ر �	�ت �� �ر�ردا�� در 2,�ی �	'��� و 	� -7ول از �	�ره ای

  .ا�-�دی �'�	� �� +دا 2را+وا�ده �ده ا�ت �� آ2ر	��ده و ھدف او�ت

او +دای . ا	ن +دا �� ا���ن را �)�ت �� دھد، �+��	ن ���'� را �� �وی او �ر�� دارد
�-�ت ا�ت، دو�ت ا���ن و �� د��ن او، +دا	� دارای �+�	ت و �� �	رو	� �� 

  .)�ت د���ورد �زرگ ��	-	ت و ا�)	ل ا�تا	ن 1�ُد �+�� �. ھو	ت

در �رق، ز�د�� در واژه آزاد��زی ��ور �� �ود، ا�� آزادی �� �� آن ا�	د دا��� و 
+دای . �7/� �	��ر �	رون ر2�ن از ��ر	� ا�ت. در ا��ظ�ر آ��د وا19� 	( ��ر	� �	�ت

  .�ود�)�ت دھ�ده �� ا�)	ل از او �+ن �� �و	د، +ودش در ��ر	� ��ری -�,ر �� 

���ب &	دا	ش، �+��	ن ���ب %'د %�	ق، در 9�$�� ��ور �	�ن �� ��د، �� ز��ن 	( 
���ب �/��"�، آ+ر	ن ���ب %'د )د	د ��		د �� ��د �� ا	ن . روز �� آ2ر	�ش آP�ز �د

  .ز��ن و ا	ن ��ر	� ��ری �� ��ز��ت ��	U در آ+ر ز��ن &�	�ن +واھد 	�2ت

ا	ن ��ر	�، ��ر	� 	( 9وم . ا���ن )ر	�ن دارد در ا	ن �	�ن ��ر	� �)�ت، و %'د +دا و
ا	ن از زاده �دن �� �� �رگ ��، ��ر	� +ود ���ت، �دون ��ز��ت �� %;ب، و ھ�� . ا�ت

آن �	زھ�	� �� ���� �د	د، �و�� ���	د و �� ذھن ا����� +طور "اش �1طوف �� �وی 
9رن  - ١" (رده ا�ت�/رد، 	��1 ھ�� آ��� �� +دا �رای آ���� �� دو��داران +ود 2راھم �

٩: ٢.(  



 ١٢١          ظ'ور دوم +داو�د و ز�د���� ا�دی

 

  

  

����! ��ور دات؟ �� ���
  آ�� 

�ر+� از ا	ن %;	ده د2�ع �� ���د �� %	�� �� ����� ��ور دا��� ا�ت و �رای �و)	� ا	ن 
�و�/�ر	ن ا�'��� در آ�'� و)ود �ط7ب �� ��ون ا�)	ل ار)�ع داده ا�د، �� �رای �7	�� 

  .�دارد

  :�رای ��و�� 

، ھ��ن ا$	�س ا�ت )	-	� ��1	د دھ�ده(و ا�ر +واھ	د �&ذ	ر	د، �� او «:  )١۴: ١١(��� 
ا	ن �+��ن %	�� �� �� ���1 ا�د؟ �� 	-	� ��1	د دھ�ده &	���ری ��7د . »�� ��	د �	�	د

او ھ��ن ر��$ت ا$	�س را . زد�ر��� ا�ت، ھ��ن ��� �� راه +داو�د را آ��ده �� ��
دارد، 	��1 ������دن �;�� +دا �� �ردم، ا�� او ھ��ن �+ص ا$	�س �	�ت �� �ر ز�	ن 

  . ��ز آ�ده ا�ت

ا	�)� . »ا�ر ��� از �ر �و زاده ��ود، �7/وت +دا را ��� �وا�د د	د«:  )٣ :٣(	و-�� 
��د، ��ز��ت و ا	ن زا	ش دو��ره �� %	�� �� آن ا��ره �� . �و,وع ����� �	�ت

  .��وی +دا و ورود �� )'�ن �و	�� ا�ت �� او �و	دش را �� دھد

  

  �> � �ت �� ھ�� 
ر?� ده ا�ت

�1,� از �ظر ��در���، . در آP�ز ز�د�� %ط�	� و 2ر��'�ی ھ�� ا����'� �را�ر �	���د
. ھ	�/س ��� �وا�د +Eف ا	ن را �.و	د. ھوش، آ�وزش و P	ره از د	.ران �'ره ��د�ر�د

ا�ر �دا12�ن ����� 2/ر �� ���د �� �و�� ای �;د	ر �ر زاده �دن 	� ��ززاده �دن ا�� 
ا���ن �� 	ر �� �ذارد، ��	-	ت ���	د �� ��د �� ھ�� ا����'� در &	�.�ه +دا �را�ر �وده 

  .و ھ�� �و�	�� �7	U �)�ت داده �ده ا�د


طر 
ر��ن ر3�  
  

ھ	D �	ز ���ر از ��ر ط�9ت 2ر��ی �ر���ک و ����م آدم او$	�، و درازای ز	��	� ��ری "
و ا��ظ�ر &ر ا,طراب ا�را		ل، و %طر �� ��دی �;ط	ر �ده %ر2�ن ھ�ی �ر�9 و -/�ت 

�ل �/و2�ن �ود �د ��ر ��ر	( �	ن 	و���	�ن =زم ��ود �� �ر ��+� 	�� و ��ر	ت، آن .
ھ�� ا	ن آ��ده ��زی ھ� از �ظر �	'��� و ز	�ت �������، ,روری �ود�د �� �� ��	U &� �ر 

و ھ�� ا	ن ��ر �و�	�7 ھو�	�ری 12�ل و آ2ر	��ده روح او �را�.	+�� . �-�� ا����� �.ذارد
��	U  ھ�.��� ��. �ده �ود، ������ ا	ن روح ا����� �ر�ز	ده �ده �ود �� �	�� را )�ن �+�د

  ". در آPوش �ر	م &د	دار �د، �� آ�د �� )'�ن را �ردارد
  

 �	Eرد دو ��ردن، �رود �	��. پ 
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	دن �� -�� �زر��ر	ن ���ھ/�ران 2ر�ت ر�. +دا ھ�� ا����'� را دو�ت �� دارد
ا�ر ھ���طور �� . �7/وت +دا را دار�د ، ز	را ��ز��ت �� �وی +دا ھ�واره �د�� ا�ت

�"ت ��	د آ��ده ا	ن �ود �� ����� �� ا��ظ�ر��ن را �دار	م، در )�	.�ھ'�ی �+�ت  ��	%
. ��	�	م، ����را	ن ھر	( از �� آزاد �� ���د �� %ط�	�	� �� در	�2ت �رده را ��رور ��زد

ھر��د �'	د�ت و ھر��د �� �	ز : ��ت ��&ذ	ری �ر ا���ن ��.	�� ��� ��دھ	D �;د	ر��ز
. �� ���د، +دا او را در %ط�	�	ش �'	م �رده و �� او 2ر��'�	� ھ����د د	.ران �� دھد

�دون . ھر��� )�	� �رای +ود +واھد 	�2ت. )�	.�ھ'�ی ��	�ری در آ���ن +واھ�د �ود
+واھ�د دا�ت، ا�� &	���� ھ�.� &ر +واھد  از د	.ران" )�	.�ھ'�ی �'�ری"�( �;د�	ن 

ھر��� )�ی +ود را در ا	ن )�ن �زرگ )�ودا�� +واھد 	�2ت، �� ��و	ری از . �د
ھر ��� �� در ا	ن )�ن �ر�ت �� ��د �� �'�	ت ��د . ���ب �;دس دو��ره )�ن �	رد

ب �ر �ر ا	ن �"ره +دا، ھر��� از �را. ز	را +دا ھ�� در ھ�� +واھد �ود: +واھد �ود
  . ����د 9���. ��زه +واھد �و�	د و ھ�� &	�$� ھ� &ر +واھ�د �د

  

  

  �$��1 و روا��1 .١
  

  ا���ن در �����ت 'ود

ا-��س �ن؟ ھ	�/س آن را �	ش از 	( �+ص ��	-�، �� ا	���ش �ر راز �ن �	ری «
��7ط �ر  �٥٠ط����، ا�)	ل �	ز ����د آ		ن �ودا و �72"� روا�� .�9	U ��� �ده ا�ت، �دارد

�� 	�د آور	م �� ر	�,ت از واژه ای 	و���� �� ���1 ��ر	ن . $ذ�'� را �71	م �� دھد
ورز�� �� آ	د؛ ا�� 	( ورز�/�ر �د�ش را �/ل �� دھد آن را �� 2ر����رداری %�دت 

�� آب ��1	د و روPن �دھ	ن، �دن 2رد ��	-� . �� دھد، �� ا	ن ھ�� آن را �-;	ر ��� ��د
. � �ود، 	��1 )�	.�ھ� ���رک ، �� ��	د دو��ش دا�ت و آن را ��ود��1د روح ا$;دس �

�را	��� ای �� روح را در �را�ر �ن و �دن را در �,�د �� روح �1ر�2 ��  ����ا����ه دو
ا	ن روح �	�ت، ا	ن ا���ن ا�ت �� در ����	ت ... ��د، ���E �� ��	-	ت �	.��� ا�ت

�ده و و%ده ر�	دن �� �;�م +دا	� �� او رو-��� و )����� اش، در ط�	1ت ا$'� �ر	( 
   .»داده �ده ا�ت

  ٠٨/١٠/١٩٧٧، »$و�و�د«���ز�ف، ا$'	�ت �دن، روز���� . ج

  

                                                           
٥٠ Stoicisme 
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����د ا	ن . �ر+� �/7'�ی ��ور �� ����� �دن و و,1	ت )����� ا���ن را �-;	ر �� ���د
)����� �� �دن ا���ن ز�دا�� ���د �� )7وی �/و2�	� ���ل او را �� �	رد و و,1	ت 

 .ا���ن �و%� ا�-ط�ط ا�ت

�� ا	ن �ر�	ب �و	ژه از د	د��ه ھ�دو ����� �� �/ل �و%� �"�ره و �)�زات، و در �زد 
در طول . اE2طون، ھ�� �Eش 2رد دا�� ��	د �1طوف �� رھ�	� +ود از ��7ط )�م ���د

�,ر، در -�ل -. �ده ھ� ا�د	�� ��	-� ��	�رھ�راه �� ا	ن �.�ه ��"� �� �دن �وده ا�ت
  .�"'و�� ���� �ر را ��ز�� 	��	م

او . ھ����د 	'ود	�ن، �رای ��	-	�ن �	ز، �� وار �ن رو-��� آ�'� ھ���د، ا���ن 	/� ا�ت
�+ص، : در ا	�)� �� ا���ن در ����	ت +ود ا��ره دارد» )�م«ا�ت، واژه » )�����«

  .�و)ود ز�ده، و �� �د�� در �,�د �� روح

ا	ن +دا�ت �� در آP�ز )'�ن، ا���ن : �� �� �� �و	د���ب �;دس در روا	�� ��و	ری 
در وا9?، �"�� �� +دا در ا���ن ، �� �د�ش از �ل ز�	ن . را ا	ن �و�� آ2ر	ده ا�ت
ا	ن دم ز�د�� �+ش ا�ت �� از ا���ن . ا�ت و�� روح ز�د�� �ر��� �ده ا�ت، د�	د

� دھد �� �� او�ت �� �� ا���ن ا�/�ن �. �� ��زد» �� �ورت +دا«�و)ودی آ2ر	ده 
�"�.و �� +دا	� �� روح و ز�د�� ا�ت وارد �ود.  

در وا9? . �رای ��	-	�ن، �دن ا���ن �� �و�� ای �زد	( �� �ر�و�ت او �ر��ط ا�ت
ا	ن �دن �� ر	�� در )'�ن و در �	'�ن دارد، �� او ا)�زه . ا���ن �دون �د�ش ھ	D �	�ت

از ا	ن رو . �� ���د، و د%� ��د�� دھد �� �� د	.ران �"�.و ��د، ��ر ��د، دو�ت دا�
ا�ت �� ھ�� رازھ�ی �;دس �7	��	� ا	ن �دن ا���ن را �� �و�� ای �زد	( �� راھ&	��	� 

از ھ�	ن رو�ت �� �� ھ�.�م +���&�ری ھ�ی ��	-� �� . �� �� �وی +دا &	و�د �� دھ�د
�و�� ای و	ژه �زرگ دا��� �� �ود.  

. او در �	�ن �� ز	�ت. در %	�� )�م &و�	د�رای ا	ن �� �	�	د و �� را �)�ت دھد، +دا 
او �د�� ����د �دن �� دا�ت و ا	ن �دن �طوری ��.���C در ���ور	ت او �رای �)�ت 

ا	ن �دن %	��، �� در طول �����ش �� ر-���� &�ره �د، +دا آن را در . �ر�ت �رد
وزی، �� ر. او �� ھ�	ن �ورت �� را �	ز �ر +واھد +	زا�د. ���داد %	د &�U �ر+	زا�	د

» )Eل«�	ز ر���+	ز +واھ	م �رد، و �د���ن، �� ھ�راه و2�دار ز�د�	��ن �وده ا�ت، در 
  .ا	ن ��	ن ا�ت ا�	د ��. �� در آ���ن �ر	( +واھد �د

  

  

  %�د ر�/�%�: %�اھ�9 �
د ��ی %�د-� �� �1$ .٢
  

�وده از ز��ن ر�و=ن ���	د �ر ا	ن �� %	�� �رد و ر���+	ز �رد، ��	�ن ا	��ن ��	-	�ن 
ا	ن ا	��ن ���ن �� ا�د	�� �'ن در �,�د �ود �� ھ�.��� �� &و$س ر�ول �� �و�د . ا�ت

 )٢۴: ٢۶؛ ٣٢: ١٧اع . (ا	ن &	�م را �� 	و���	�ن و رو�	�ن �ر���د ��� �� او �وش �داد
�� ا	ن -�ل، ھ�وز �	�ت و &�K ��ل از �رگ %	�� �.ذ��� �ود، �� &و$س �� �� �/	دی 



١٢٤                 �����  

 

 

9رن  - ١. (+	ز ھ�� �رد��ن �� ����د ر���+	ز ��	U ا%Eم �� ��دھر �� ���م �ر ر���
١۵.(  

  

 

  ��	U ر���+	ز

ا	ن 	( ز�ده �دن دو��ره، ����د آ��� �رای ا	17�زر روی داد �	�ت، او &س از +روج از 
و �� 	( ��/	ل دو��ره �د���ن �� . ا	ن 	( ����� ھم �	�ت. �ور دو��ره �رد

�7/� ا	ن -ر��� از �ر %�ق و �'ر +دا�ت، . �و$/و$'�	ش �� در �	'�ن &را��ده �ده ا�د
�� در ���داد &�U در %	�� ا�)�م داد در �� �	ز ��  �� �و�	�7 9درت �ط7;ش، آن �� را

  . ا�)�م +واھد ر���	د

، ا	ن %��ر�� ")�م و روح"	( ر���+	ز ھ�� و)ود �+ص ا�ت، " ر���+	ز )�م"ا	ن 
ا	ن ر���+	زی . ا�ت �� �رای �د�'� �� ��ر ر2�� و ��%ث �و�"�ھم ھ�ی ��	�ر �ده ا�ت

اھد داد و �� ���1 ورود ھ�	�.	��ن �� �'�	� +واھد �ود و 	( ��ر �	��ر روی �+و
  . ز�د�� )�و	د، و �� +دا +واھد �ود

  ا�ر ����+� و)ود �دارد، ا	ن ر���+	ز )�م ھ� �� �� �ور�� روی +واھد داد؟

او . �رای �+ن �"�ن از آن، &و$س ر�ول �� �;�	�� 9د	�� �ذر و +و�� ��دم ��ز�� �ردد
ن دا�� ����� �ده �	�ت، �دن ر���+	ز �رده �� �و	د �� ھ��ن طور �� �	�ِه رو		ده ھ��

او در آن، �/و2�	� �'�	� ��ده ای �� ھ�وز �2�د &ذ	ر . �	ز د	.ر ھ��ن �دن �	را �	�ت
( �دن )����� . "ا	ن �دن �� +واھد �ود و �� �دن �س د	.ری. ا�ت را ��+	ص �� دھد
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) �٥١ &�	/��� 	و���: 	��1 )�ن 	�2�� از 	( ا�ل ز�د�� �� �طور �-ض ط�	�1 ا�ت
�� (، 	��1 )�ن �ر2�� از روح ا$'� "����� �ده، و �� �� �دن رو-��� ر���+	ز �� ��	م

  ).٥٢	و���� &�و��

ز	را �رگ �رای . دو��ره �ردن &س از زاده �دن ھ�ی دو��ره د	.ر در ��ر �+واھد �ود
ا	ن راز ر���+	ز، ا�ل ا	��ن �-وری ��	-	ت، از ���7 . ھ�	�� �/�ت +واھد +ورد

  .��ل د	.ر، �و�	�7 �7	�� و ��	-	�ن �ورد ���	د 9رار �ر2�� ا�ت�� 

ھ���	ن ھ�� آ2ر	�ش �	ز، در &�	�ن . ا���ن و �	'�ن در 	( �ر�و�ت �� ھم �ر�وط�د
&س آ����'�ی �و	ن و ز�	�� �و	ن +واھ�د �ود، �� �د�'�ی . ز��ن، د�ر�ون +واھد �د

��ر	� ز�	ن �� آ+ر +ود �ر�د، ھ	D  و ھ�.��� ��. �و	ن ر���+	ز 	�2�.�ن را &ذ	را �و�د
�	ز از آ��� �و�	�7 +دا آ2ر	ده �د �� ���ر �ذا��� 	� +راب ��ده، و �� )'��� د	.ر 

  ). �٢١/� (ھ�� �	ز &�ک، د�ر�ون و �و	ن +واھد �د . )�	.ز	ن �+واھد �د

ا	ن د�ر�و�� �	'�ن &	��ر آP�ز �ده و در ا	ن )'�ن ��زه، %	�� �+��	ن �رد و �ر	م 
  . ز	را �دن �ر	م �2�د را ����+ت. �	ن زن ا�ت�+�

او در آرزوی آ�/�ر �دن . آ2ر	�ش در ا��ظ�ر ا�ت«در ا��ظ�ر �و�دن ھ�� �	ز، 
آزاد �دن از ��د �2�د، ھ�� آ2ر	�ش، �� �� ا�روز، در آه «در ا�	د . »2رز�دان +دا�ت

  ).١٩: ٨رو (» ��	دن و درد زه �� ����د

ز�د�� دو�� در &� ا	ن ز�د�� و)ود �دارد، . ا�ت"  9ط�1"ا���ن 	.��� و " �ر�و�ت"
ر���+	ز 	( )ور ����� �	�ت، �7/� . و �� �دن د	.ری �رای )�	.ز	�� �دن ��و�� ��

  .	( ز�د�� �و	ن، �رای ھ�	��، در +دا و در ھو	ت �+�� �� ا�ت

  

  

  .ھر �� �� �ن آورد، ا�ر �رده ��د، ز�ده �ردد. �ن 3���ت و "��ت ھ��م

  .�ده �ود و �� �ن ا���ن آورد �� �� ا�د �'واھد �ردو ھر �� ز
  

  ١١، ٢۵-٢٦ا�)	ل 	و-�� 

  

                                                           

Psyché ٥١ 
Pneuma ٥٢ 
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  'دا �رای �� ز��ن �و��� را آ��ده �� ��د
  

�� از ز��ن �� &�	�ن ر�	دن ز�	ن و ��ر	ت آ��ھ� �دار	م، �� -�$ت د�ر�و�� �	'�ن را ��� "
�ط���� د�ر�ون +واھد �د؛ �ورت ا	ن )'�ن، �� �و�	�7 ���ه از ر	+ت ا2��ده ا�ت، . دا�	م

و$� �� آ�و+�� ا	م �� +دا �رای �� )�	.�ھ� �و	ن و ز�	�� �و	ن آ��ده �� ��د �� در آن %دا$ت 
2ر��ن �� را�د و ھ�� +واھش ھ�ی �U7 �� در دل ا���ن و)ود دار�د &ر و $�ر	ز از �1�دت 

+واھ�د �رد، و �� �/�ت +وردن �رگ 2رز�دان +دا در ��	U ر���+	ز . )�ودا�� +واھ�د �د
%�ق و  �ره %�ق �� )�ی . آ��� در ,1ف و �2�د ����� �د، )��� �2�د��&ذ	ری +واھد &و�	د

  ".+واھد ���د و ھ�� آ��� �� +دا �رای ا���ن آ2ر	د از 9	د ���ودی رھ� +واھد �د

 ١: �٣٩)�? وا�	/�ن دوم، �7	�� در )'�ن ا�روز، 

  

  
  

�  �> ��ر و �رای ھ��

�� ����د . �د�'� در آ	�ده، در ھ�.�م �� ا�)�م ر�	دن ز���'� ��ور دار	م�� �� ر���+	ز "
�� �ر+� ھ�	� �	'وده را ��ور �� ���د، �� &س از �� &�	�ن ر�	د���ن،  ٥٣روا9	ون

ھ��ن �و)ودات ��ز �� د�	� �� آ	�د؛ �7/� ھ�.��� �� ز��ن �� �� ا�)�م ر�	د، �� ��'� 	( 
ر���+	زی �� ��	د ھ�� ا����'� و ��'� +ود آ�'� را،  ��ر �رای ھ�	�� ر���+	ز �� ��	م،
  ). ، �ده دوم"�ر ,د 	و���	�ن"���	�ن، " (در �را�ر �+ت داوری �رد ھم آورد

�و		م �� �دن 2��د �ده �� ط�	1ت ا��7 +و	ش ��ز +واھد ��ت، �� �	ش از " ��� ��
�دم �� رو	د، در �� �� �و		م �� ھ����د دا�� ��دم �� �� �/ل +و�� �. 	( دا�� ��دم

                                                           
  �1�;دان �� �72"� روا�9 ٥٣
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�دن �	ز ا��7 ھ�ت �� در 9	د �2�د �	�ت، و �و�	�7 آن �د�� �2�د��&ذ	ر �ر �ر �� 
  ").�٥٤ر ,د ��7وس"ار	ژن، " (آورد

 


ای د"$ن %$ا ��"$ =�ک ��د .٣�  
  

�رای ��-د . �رای د	دن +دا ��	د &�ک �ود: %�ر2�ن ھ�� اد	�ن در ا	ن �ط7ب ھم �ظر�د
ز�د�� او، ��	د +ود را از آ=	ش ���ھ� �� دل �� را �+ت �دن �� او و �ر	( �دن در 

  .�رده ا�ت &�ک ��ز	م

ا�� ا	��ن ��	-� . ھ�دوان ا	ن &����زی ,روری را در ����� ھ�ی &� در &� �� �	��د
  .ز��ن د	.ری دارد

%	��، �� �رد و ر���+	ز ��ود، �� را از ���ه رھ��	ده و �� را �� ��	�	ت �� +دا آورده 
�� را �رای ھ�	�� &ردا+�� ا�ت، و �� ا�دازه ای �� �� در ا�-�د �� " 9ر,'�ی"او . ا�ت

  .ھ��	م" %�دل"و " &�ک"او �� ���	م، در ��م +دا 

��/ن ا�ت ��ھ� از ��	U دور �ده 	� ا�)	ل او را . و$� �� ,1	ف ���9 �� ���	م
دا را در �� ا	ن ھ�� �'ره +. 2را�وش ��	م، و �ن �� +ود+واھ�، �د��ری، و دروغ دھ	م

  .�	ره �رده و �� را از او دور �� ��د

�� ��ز��ت �� �وی +دا، : �� از ھم ا��ون �� �وا�	م �ر,د �دی �� در ���ت، ��رد ��	م
ا	�'� ھ�� ��ر �)�ت را �� . در	�2ت رازھ�ی �;دس، &�	���� از ا����ھ����ن و �و��

�� . ���ن ���9 �� ���	مو$� �� ا. %	�� در �� آP�ز �رده را ا-	� و �;و	ت �� ��د
,1	ف و ���ھ/�ر �وده و ھ�� ز�د�� �� �رای �� ا�)�م ر���دن &����زی =زم �رای 

&����زی �� در ا	ن د�	� آP�ز �ده ا�ت �� ��	د . ورود ���ل �� ز�د�� +دا، �س �	�ت
��	-	�ن ا	ن در��ن ���و�	ت زدا	� �'�	� را �� طور . در ورای �رگ �� &�	�ن �ر�د

  .�� ����د) )�	.�ه &�=	ش(زخ ���� �ر

�� �-ض ا	ن �� ا	ن واژه �ر ز��ن آورده �� �ود، �+ص 2ورا �� 2/ر ھ�� آن 
��ورات %��	��� ای �� ا2�د �� از ا	ن 2ر�ت &�=	ش، )�	.�ه %ذا��، ھ�راه �� آ�ش و 

  .�/�)� �� ��ز�د

ا ����د ز��ن در -�$� ��، �رزخ �� )�ی %ذاب ا�ت و �� �و%� ز�دان �� در آن ��$'� ر
  .�-/و�	ت �� ���ر�د

ھدف از �رزخ �� ا�)�م ر���	دن ھ����د �دن �� �� ��	U �رده و ر���+	ز �رده ا�ت، 
&س ا�ر ر�)� ھ�ت، ر�K &�	���� ا�ت، . ��ری �� �� �Pل ��1	د در �� آP�ز �ده ا�ت

ورت &�	���� از آن ��  �طور ��	��� �-�ت �/رده و ��وا���� ا	م �'ره %	�� را در �
و ا�ر آ��� ا�ت، آ�ش %�;� ا�ت �� در %	ن -�ل �� را �� . �رادرا���ن �����	م

                                                           
٥٤ Celse 
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&	�روی �� �وی +دا �� را�د و آ+ر	ن ر��� ھ�ی +ود+واھ� �� �� را در ��د �.�ه 
  .ا	ن &�=	ش �'�	� ا�ت و =ز�� ا�-�د ���ل �� +دا ا�ت. دا��� ا�د را �� �وزا�د

	د ��� دا�د ��، �ر+� ����� ھ� �رای �� �د�� +واھد ھ�دو	� �� ا�-�د �� +دا را �� )و
�� و	ژه �� ا	ن از 	( ز�د�� �� ز�د�� د	.ر، . �ر+	د �� آن �� &�=	ش او �� ا�)�م ر�د

  .او �� �وا�د �� )�ی &	�ر2ت د��ر �	ر 9';را	� �ود

��1	د در . �رای �+ص ��	-�، ا	ن &�=	ش ا���� از $-ظ� ��1	د �� د�ت آ�ده ا�ت
او را در �رگ و ر���+	ز ��	U 2رو �رده و از او �و)ودی ��زه �� ��زد �� 9�در وا9? 

ا	ن &�=	ش ��	�د	ن او$	� در ھ�� طول ز�د�� �+ص . ا�ت در ز�د�� +دا �'	م �ود
  .��1	د 	�2�� ادا�� �� 	��د و در ورای �رگ 	( ��ر �رای ھ�	�� �� ا�)�م �� ر�د
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  ھ�د – ���رس در �رده (	 �دن �وزا�دن

  

  

  آ���ن و ��روا��

ا��زاج ��� �� �ر+� : �	روا��	� �� ھ�دوان در آرزوی آن ھ���د P	ر �+�� ا�ت
ا	ن )'���	�� دارای 	( �زر�� . ����+'�	ش را �� &�	�ن �رده، در �7	ت �زرگ �	'���

�رای . ��	-	�ن ا�ت» �'�ت«، 	� »آ���ن«ا�/�ر��&ذ	ر ا�ت، �� ��	�ر ��"�وت از 
�)�م ر�	دن �'�	� �ژده �)�ت �� %	�� آن را ، &�	�ن ا�ت، �� �را»آ���ن«��	-	�ن، 
��دی د	دار، +و��+�� د	دار دو��ره، ��	�	�� �� �را�)�م �� +دا	� �� �� : ا%Eم �رد

را دو�ت دارد �� د�ت �� آ	د، �7/وت �-�ت و ���ر�ت ا2راد، �� در آن ھر ��� 
ل و �'�	� �� �رای ���ن دادن ا	ن ��	�	ت، و ا	ن ا�-�د���. ھو	ت +ود را -"ظ �� ��د
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��م %رو��، +��� ای �� : +دا، %	�� از ���و	ر ���� در ���ب �;دس ا��"�ده �� ��د
)'�ن «: ���ب �/��"� �	ز ھ��ن ز��ن را �� ��ر �� �	رد. �� ھم �ودن در آن +وش ا�ت

+واھد » ��/ن +دا �� آد�	�ن«�� در &�	�ن ز��ن �رای ھ�	�� ا	)�د �� �ود » �و	��
-٣: �٢١/� (�+واھد �ود » �� �ر��، �� ا�/� و �� ر�)�«ر آن د	.ر �ود؛ )'��� �� د

و �� در آن ا���ن و +دا ����د دو دو�ت +واھ�د �ود �� از ��ز	�2�ن 	/د	.ر و ����ن ) ۴
  ). ٢٠: �٣/� (در ���ر 	/د	.ر �ر �ر 	( �"ره ��د����د 

ھد �د از ھ�	ن ا	ن )'�ن �و	ن، �� در &�	�ن ز��ن �رای ھ�	�� ا	)�د +وا: %	�� �"ت
ا�ر ��� �را دو�ت دارد، &درم او را دو�ت +واھد «: ز�د�� ��و�� آP�ز �ده ا�ت

  ).٢٣: ١۴	و (» دا�ت و �� �� �وی او آ�ده، �زد او ���ن +واھ	م �د

  

  و دوزخ؟

  .دوزخ، �&ذ	ر2�ن +دا�ت، اراده آزادا�� و �ر�+���� �رای )دا ���دن ھ�	�.� از او

ھ�.��� �� از ��ز �ردن : ز��ن ��وده و از ھ�	ن ا�روز و)ود دارد ا	ن ��'� و	ژه &�	�ن
در ��79�ن �ر��ز �� ز�	م، ھ�.��� �� �/�2'�ی %�ور��&ذ	ر �	�ن د	.ران ا	)�د �� ��	م، 

  .ھ�.��� �� در )'�ن �� در ھ�� )� �"رت، +�و�ت، �/�)� و ��.د$� �وج �� ز�د

�	رون . دا �� ھ�.�ن %ر,� �� ��د�ر�ز	دن دوزخ، )دا�ردن +ود از �-��� ا�ت �� +
���دن در �	�ھ� ا�ت، در -�$� �� �ور در +��� �� در+�د، و �'����ن &�	/و�� �� 

  .���د

دوزخ �ر	��ن و �� +�م د�دان �ر د�دان ��		دن ا�ت، ز	را �+ص �� دا�د �� 
ا�)	ل ��رھ� ا	ن و,1	ت Pم . +ط���را�ت و �� ا	ن -�ل از &ذ	رش آن �ر ��ز �� ز�د

.	ز ا����� را ���ن �� دھد �� ���	م �� ��+�ن +ود �ر2�� ا�ت، ا�� ا�)	ل �� ���	د ا�
�7	�� �	ز �� ھ�	ن �ر�	ب ��	ن �� . ��	�ر �� �و	د �� �-�ت -رف آ+ر را �� ز�د

�ن «: و �	ز ��� �و	د» �ن �� �+�ش ا	��ن دارم«: ا%�را�2��� ا	��ن �� ��� �و	د. �و	د
  .»�ن �� ز�د�� )�و	دان ا	��ن دارم«�� �و	د  ، �7/�»�� دوزخ ا	��ن دارم

+دا )'�ن را آ�;در �-�ت ��ود �� &�ر 	.��� +ود را داد �� ھر �� �� او ا	��ن آورد «
ز	را +دا &�ر +ود را �� )'�ن �"ر���د �� آن را . ھEک �.ردد، �7/� -	�ت )�ودان 	��د

  ).١٧-١۶: ٣	و (» داوری ��د، �7/� �� )'�ن �و�	�7 او�)�ت 	��د

  

  


د��ن و ز1$��ن ھ5?�/� ا$1 .۴-  
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�� �� ا�/�ن �� دھد �� در ��	U �� +واھران و �رادران �-�و���ن �� &	��ر ... ا	��ن«
 ��در�ذ��� ا�د، ���ر�ت دا��� ���	م، و �� �� ا	ن ا�	د را �� دھد �� آ�'� در ���ر +دا ز�د

  »را��	ن را 	�2�� ا�د
  

 I،١٨ا�روز، �)�? وا�	/�ن دوم، �7	�� در )'�ن 

  

��	-	�ن �� ����� ��ور �دار�د، ا�� ا%�;�د دار�د �� �	�ن �� و ����� �� )'�ن �� را �رک 
ار���ط �	�ن �� و آ��ن ��/ن ا�ت، ز	را ز�د�� در ورای . �رده ا�د ���ر��� و)ود دارد

  .�رگ ادا�� �� 	��د

� ھ���	ن �� �وا�	م �� �. �� ا	ن �ر�	ب �� �� �وا�	م ھ����ن آ��ن را دو�ت دا��� ���	م
ز	را آ�'� ھر �� �� . آ�'� �-�ت ��	م، ز	را آ��ن ا�ر�� ��&	دا ھ���د، ا�� P�	ب �	���د

  .�	ز �زد	/�ر �� �و�دھ��ن ا�دازه �� ��  +دا �زد	/�ر �� �و�د

ز	را ھ���طور �� د	���� . آ�'�	� �� �� آ��ن را �رد��ن �� ���	م، در وا9? ز�د��ن ھ���د
ز�د�� آ��ن �F		ر 	�2�� ا�� ز�د�	��ن از «�.�ن �� �و	د، در�ت ا�ت �� ���ز در�ذ�

  .آ�'�	� �� در +دا +"�� ا�د �+�	ت +ود را -"ظ �� ���د. »آ�'� �ر2�� ��ده ا�ت

آ�'� +ود را �رای . آ�'� در �	روا�� 	� 	( ا9	��وس �	'��� P	ر �+�� Pرق ��ده ا�د
-,ور ). ٢: ٣	و  -١(�� اوآ��ده �� ���د د	دن +دا آن طور �� ھ�ت و �رای ��	� �دن 

�� �� �� �وا�	م آ�'� را ��	�	م و �� ا	ن �� آ�'� را : �-�وس آ�'� در ا	ن د�	� از �	�ن ر2��
)ز �و�	�7 دل ��� �ود �� +و�� «و » ذات آ�'� �رای ��م ��د	د�� ا�ت«ا�� . ���و	م

�� &	��ر از �� �وده ا�د  �و�	�7 دل ا�ت �� دا��ن 	( ���ر�ت را��	ن �� آ����. »د	د
  .��	-	�ن ا	ن ���ر�ت را ا�-�د �;د�	ن �� ����د: ا�/�ن &ذ	ر �� �ود

» ٥٥ر��.�ن از )�م« ، 	� »ارواح«، آ���� �� در �زد +دا ھ���د، ا���ح، »�;د�	ن«
)�1	ت «: آ�'� �� ���ر�د. �	���د، �7/� 2رز�دان +دا �� در +��� او ز�د�� �� ���د

: �٧/� (» �� �وا�د ����رد، از ھ�� ا��'�، �9�	ل،  ا9وام و ز���'�� 	ری �� ھ	�/س �
آ��ن و ��، ھ�.� �ر 	( ��ک، ��	U، &	و�د زده �ده ا	م، �� �� ��+� ھ�ی آ�	م و �� ). ٩

ا	ن �	ره �	�ھ� �� �� را �� آ��ن �� ). ٨-١: ١۵	و (	( �	ره �	�ھ� �� ھم &	و��� ا	م 
�رای �� ��	-	�ن، &��� از ���ه . 	رو��د �ر ا�ت&	و�دد، �-�ت ا�ت و �-�ت از �رگ �

�رای ھ�	ن ا�ت �� �� . �� +ون ��	U و د%�ی +واھران و �رادران �� د�ت �� آ	د
از « �رای آ���� �� دو����ن دار	م و )'�ن �� را �رک �رده ا�د، د%� �� ��	م، �� آ�/� 

از ا	ن )دا	� ��  »ارواح �رزخ«د%� �رای ). ۴۶: �١٢/� -٢(» ���ھ�ن +ود &�ک �و�د
ا�� ا�-�د . �� ����� �� &	ش از د	دن ���ل +دا +ود را �� &�=	�د، 2را �ر �� رود

�� �� �وا�	م �و�	�7 �	/و��ری �� آ��ن �� ا�دازه ���2 ا�)�م . �;د�	ن �	��ر از ا	ن ا�ت
��	د �داده ا�د، آ��� ای �� آ��ن 2ر�ت ا�)�م آن را �دا��� ا�د، و �"�.و �� +دا �� آ��ن 

ا	ن ھ�� آ��ن را . از آن P"7ت �رده ا�د، در�ذ��.�ن را 	�ری ��	م �� �� +دا �زد	( �و�د

                                                           

Désincarnés ٥٥ 
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	�ری �� ��د �� �دون آن �� �	�زی �� ����� 	�2�ن دا��� ����د، &�=	ش +ود را �� &�	�ن 
  .�ر�د

 .آ�'�	� �� �� را �رک �رده ا�د �	ز �رای �� د%� �� ���د. ا�-�د �;د�	ن 	( طر�2 �	�ت
�	��)� �	�ن +دا و �� ، آ�'� از ورای &رده �و9�� ای �� �رگ �	�ن �� و آ��ن ��	ده 

ھ�.��� �� آ�'� در +دا ھ���د ا	ن &رده، �� در �وی آ��ن �"�ف . ا�ت، �� �� ھ����� ا�د
و در �وی �� ��ر ا�ت، �� را از �"�.و و �ر9راری ار���ط� ژرف و ��	�� ��ز ��� 

  .دارد

�و�	�7 %	�� ر���+	ز�رده، �+�ت زاده از �	�ن �رد��ن، ا�ت �� &	و�د �	�ن دو )'�ن 
ا	ن &	و�د در آ		ن ! �ر9رار �� �ردد، و �� �� و��طت 	( �د	وم 	� �	ز �رد ,ر�� زن

  . 9ر���� �;دس �� طور و	ژه ای در �	رو��د �ر ا�ت

�� &	و�دد، از �رزھ�ی  ھ����.� رازآ�	ز ا�� را��	�� �� �رد��ن و ز�د��ن را �� ھم
�ذرد �� ��ارواح «آن �� ��-�ر �� . ھ�.�ن �� آن د��ر�� دار�د. �7	��ی �ر

�"ت، ا�-�د  ��٥٦�ن �� �ر���وس. »�و)ودات ���ل«ا�ت، و �� ��'� �� » ��1�$� ��
��	U ھ�� ا����'� را رو�ن �� «ز	را . �;د�	ن ا�-�د ھ�� ا����'�ی +وش �	ت ا�ت

  ).٩: ١	و (» ��د

  

  


ا ر��$ه ا�.آ .۵  "�$ه -� از ھ9 ا���ن 
  

��ور �� ����� ا7Pب �و%� �ن در دادن و ا�"1�ل در �را�ر �ظم )'�ن و �	زھ� را �� 
�و	� ھ�� �	ز از &	ش �1		ن �ده ا�ت و �� �ر�و�ت �� ��دان در . ھ�راه دارد �/����

  .ا�� ا	��ن ��	-�، �� را �� ���رزه 2را �� +وا�د. د�ت �� �	�ت

ھ�� آ��� در ا	ن د�	� �رای ا����� �ر و . ن را آ2ر	د �� )'�ن را د�ر�ون ��د+دا ا���
ای را آ��ده �� ��د، �� �� �� » )'�ن آ	�ده«�رادرا�� �ر ��+�ن )'�ن ا�)�م �� دھ	م 

. ز	را دو )'�ن و)ود �دارد، �7/� ��'� 	( )'�ن و)ود دارد. �وی آن ��م �ر �� دار	م
  .�� روزی در ز�د�� )�و	دان �/و2�ن +واھد �دو ا	ن ز�د�� ا	ن د�	�ی ���ت 

ز���� �� �� �ذرد و �� را از &�	�ن ز��ن )دا �� ��د، ��'� 	( ز��ن �	داری و ا��ظ�ر 
�� و9"� ��ر �� «ھ���.و�� �� +دا در )'�ن �� . �	�ت، �7/� ز��ن ��ر و ُ��ش ا�ت

ا	ن �7/وت . ، �� ھ���.و�� �� �	ز روز �روز، �7/و�� �� �� آ	د را آ��ده �� ��	م»��د
: %	�� ا	ن را �"ت و ��ز�"ت. �� �� آن را ا�)�م �� دھ	ماز 	( �و آن �	زی ا�ت 

��	د د�ت �� ��ر . �"��رھ�ی �	( و �	�ت �	( �رای ورود �� �7/وت آ���ن �س �	���د

                                                           

Bernanos ٥٦  
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ا�	د ��	-� �� را از وظ�	ف ز�	�� . &	�م ا�)	�7 ا�.	زه ای  �رای 2رار �	�ت. �	ز �د
  .+ود �1�ف ��� ��زد

�'ری دا��� �دار	م و �� �وی آن �'ری �� ��	د �	�	د در در ا	ن د�	� « �� �� دا�	م �� 
. ا�� ا	ن د$	�7 �ر آن �	�ت �� �� د�ت �ر روی د�ت �.ذار	م). ١۴: ١٣%�ر (» راھ	م

ھر �دام از �� از ھم ا��ون ���و$	ت دارد �� در ھر )�	� �� ھ�ت، آ����'�ی �و	ن و 
ا	ن ��ر از ھ�	ن ا�روز آP�ز  .ز�	ن �و	ن ، �� در آ�'� %دا$ت ���ن ا�ت را آ��ده ��د

 .�� �ود

 

 

 U	�� �ن

  

  ���� "6 ���ن و "6 ز$1�� و��د دارد .۶
ز�د�� آ	�ده، آن �+ش &�	��� راھ� ا�ت �� �� در آن ھ��	م، و +ود را در ا2ق �.�ه �� 

دو ز�د�� و دو )'�ن . ا�ت، ز	را �� در راھ	م» آ�)�«آ	�ده �� . در آ����'� -ل �� ��د
ا	ن )'��� �� در آن ز�د�� �� ��	م از ھم ا��ون )'�ن د	.ر ا�ت و . و)ود �دار�د

  .ز�د�� ھر روزه ��، ز�د�� )'�ن آ	�ده

او +ود را آ��ده �� ��د :  �� �� -دی و,1	ت )�	�� را دار	م �� در زھدان ��در ا�ت
�� در ز�د�� ای در آ	د �� ��� ����د و -�� ��� �وا�د ��ورش را �/�د؛ و %�7 رPم 

  . ود داردا	ن و)

�� در . او راه را �� �� ��وده ا�ت. در )'�ن آ	�ده، آن ر���+	ز �رده در ا��ظ�ر ���ت
  . +واھد �ود» �� ��«و �� &�	�ن ز��ن » در �	�ن ���ت«ا	ن �"ر ��'� �	��	م، ز	را او �	ز 

&	�$� آ�� �� �رای �رادرا���ن ر	+�� ا	م و ���� . �7/وت آ����'� در �	�ن د��'�ی ���ت
�ر��.�ن ��9ت �رده ا	م، ز�دا�� د	دار �ده، �	��ر د$.ر�� 	�2��، �+�ش ����� � �� �

ا	�'� ھ�� ����� ھ�ی د	د�� ا	ن �7/وت ھ���د �� در : �� �� �� �دی �رده ا�د از �� دل
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ھ�� ا	ن ا%��ل �-�ت ھ���د �� 2راوان �ده، و ,	�2ت )�ودا�� . �	�ن �� ر�د �� ��د
  .�� ���د را �ر +وان +داو�د آ��ده

آن از ھم ا��ون، ھ�.��� �� �رای 9ر���� . ا	ن +وان +داو�د �� روی ھ�� ��وده ا�ت
ھ�.��� �� در ا	ن +وراک �رادرا�� . �;دس �رد ھم �� آ		م، در �	�ن �� �ر&� �ده ا�ت

  .�� آن ر���+	ز �رده �'	م �� �و	م، �� از &	ش در )'�ن آ	�ده 2رو ر2�� ا	م

  

  

  �� ��ت�,�وت از ھم ا��ون ا
  

 » U	�� �� ���.;دس و «ھ��7/وت � ،���7/وت )�ودا�� و 2را�	ر، �7/وت را��� و ز�د
U7� ض، �7/وت %دا$ت و %�ق و	1ت و » 2	وه ھ�ی ط�	م �رد، �� ھ�.� �	;د�را �� &در 

������ طوری ا�رار آ�	ز، ا	ن . ��ر��ن را ��ز+واھ	م 	�2ت، &�$وده، رو�ن �ده و د�ر�ون 
ا��ون �ر روی ز�	ن -�,ر ا�ت؛ و ھ�.��� �� +داو�د ��ز آ	د �� ���ل +ود �7/وت از ھم 

  .»+واھد ر�	د
  

 ٣: �٣٩)�? وا�	/�ن دوم، �7	�� در )'�ن ا�روز، 
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� 1:د ھ�$وان و ��دا"��ن - ز "BC/ا� D5C� و ���E F"��1  
  

در ��	)�، �� �وا�	م �"�و�'�ی �	�ن �	�	ش ��	-� و ��1ق ا��E1	� �زد ھ�دوان و 
  . �ودا		�ن را �رح دھ	م

در ا�)	ل در �� 	��	م �� %	�� �� ھ�.�م �	�	ش در ���ر��� �+�� و &	و��� �� &درش 
&در، �� �� «: �� �+��ن �1دودی از او را دار	م �� +ط�ب �� &درش �	�ن �ده ا�د. �ود
ای &در ا	�'� را ��+ش، ز	را �� ��� « ) ۴٢: ٢٢$و (» ھش �ن، �7/� �� اراده �و+وا

$و (» .ای &در، روح +ود را �� د��'�ی �و �� �&�رم«، )٣۴: ٢٣$و(» دا��د �� �� ���د
ا	ن �	�	�'� ��	�ر �و��ھ�د، ا�� ا�-�دی ژرف از �-�ت �	�ن %	�� و &درش ). ۴۶: ٢٣

: ۶$و (�� ��	�ر د%� �� �رد، ��ھ� در ھ�� طول �ب ا�� %	�� ز��. را �	�ن �� ���د
  �� ��� ��/ن ا�ت ��وا�د �� ��	�	ت ��	ن ا�-�دی وارد �ود ؟). ١٢

او �� �� �� ). ١: ١١$و (ر�و=ن ��ھ� از �	�	ش ���ن طو=�� او �."ت زده �� �د�د 
�و	د �� در او �� &�ر 	.��� ا�ت �� �زد &دری رو	م �� �� را دو�ت �� دارد . ��

�� ا	ن -�ل، . ».. ای &در �� «: �	�	�� �� %	�� �� �� آ�و+ت را +وب �� ����	م
�.و�� �� �وا�	م وا��ود ��	م �� ��	ن ��	�	�� �� +دا دار	م ؟ آ	� �� ا����'�	� �	��ره 
�	��	م؟ آ	� ���ھ/�ر �	��	م؟ آ	� ا7Pب او9�ت در +��واده، )���1 و �7	��ھ�	��ن د��ر �"ر�9 

ا	ن -��ب �.و�� �� �وان �� ��د�� و ا%���د 	( 2رز�د �و�( �"ت  �	��	م؟ ��
  ؟»ای &در ��«؟ و �.و�� �� �وا�	م �� +واھران و �رادرا���ن د%� �رده �.و		م »&در«

��� روح 2رز�د+وا�د�� را «: &و$س ر�ول �� ا	ن &ر��'� �� رو��� &��� �� دھد
روح �� 	�ری ���وا��	� �� آ�ده . »!درا��، 	��1 ای &«: 	�2�� ا	د �� �� آن �دا �� ��	م

ا�� روح +ود . ز	را �� ��� دا�	م �� �� �+واھ	م �� آن �� �� ��	��.� د%� �رده ���	م
ا ��ت ا	ن �� &�ران «. »�رای �� �"�%ت �� ��د، �� ��$� ھ�	� �� ��� �ود �	�ن �رد

ت �� �دا �� ��د +دا ھ��	د، ا	ن ا�ت �� +دا روح &�ر +ود را در د$'�ی �� 2ر���ده ا�
����را	ن �� ��	د در �را�ر +دا ).  ۶: ۴؛ EP ٢۶و  ١۵: ٨روم (» .ا��، 	��1 ای &در«

-�,ر �ده و در 2;ر +ود از روح ا$;دس �+واھ	م �� �� آ�ده و �	�	�� را��	ن از 
&ر��ش، ���	ش و +واھش را �را�.	زا�د، ز	را �	�	ش 2رز�دان در &�ر 	.��� ��	ن 

  .ا�ت

�/وت درو�� �� ز	ر �� 	ر روح +دا 9رار . � +ط�ب �� �+�� ز�ده ا�ت&س �	�	ش �
�ر2�� و ھدف از ��1ق �� ا�-�د �� راز � 7	ث �;دس ا�ت.  

�� �و��� ��	�ر �رای �/وت درون . ا�� ��1ق ا��E1	� ��	�ر ��"�وت �� �ظر �� ر�د
از ھر�و�� ھدف از ا	ن ��1ق ا	ن ا�ت �� �� را . ھ�راه �� و,1	�'� و -ر��'�ی �د��

��1ق ا��E1	� �� را . ر�K دور�رده و در �� �+�	�� ا��وار در �را�ر آز��	�'� ���زد
�� �وی +ود��ن ��ز �� �ردا�د و �� +واھد �� �	روھ�ی &�'�ن و �����+�� )'�ن، و �	ز 
�	�� درو���ن، -�2ظ� ا7Pب �� +ودآ��ه ز�د�� ھ�ی &	�	���ن و ���1 رو	�ھ�	��ن &	و�د 
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ا�� از ھ�� . � ا	ن �ر�	ب �� �� ��( ��د �� �� آرا�ش و +و��+�� د�ت �	��		مدھد، �� �
�'��ر ا	ن ا�ت �� ا	ن �Eش �رای �/وت و +E درو��، �1طوف �� د	دار �� +دا	� 

  آ	� ا�و= ��	ن +دا	� در ا	ن �ذھب ھ�ت؟ . ��1�ل �� �� را دو�ت دارد �	�ت

ا	ن «: �	-� �ده ھ"دھم �� �و	�ددر �را�ر %ظ�ت �	��، &��/�ل، 2	�7وف �زرگ �
ا	ن روش �دون ا	�/� ھ	D . »�/وت )�ودا�� 2,�ھ�ی �� �ران �را ھرا��ن �� ���د

آ��ھ� از و)ود +دا	� �+�� دا��� ���د، �و�	� �� ��د �� �� طوری ���-دود واژه 
ا�� �رای ��، +دا +ود را آ�/�ر �رده و +ود را �� د$'�ی . را �رز��ن آور	م» ھو«

���7� 2رد ��	-� �� �و�ش در روزه و ��'�	�، 2;ر و �/وِت . آ�/�ر �� ��د �ط��ن
دل را �� )و	د �� روح ا$;دس را �&ذ	رد �� او را در �"�.و �� %	�� 9رار �� دھد �� 

در ��	)�، +دا . »&در، ای &در ��«: در او و ھ�راه �� +واھران و �رادرا�ش، �� �و	د
را �������د و �� �� �وا�	م ����د ��� �� �� را &	�;دم �ده و ���	م �ر2ت �� +ود 

�� �72"� �����+���، �� �ذھب . دو�ت دارد و ا��ظ�ر��ن را �� ��د، �� او &��� دھ	م
ا	ن ! �7/� را�ط� در ا	��ن �� +دا	� �� �� را �� )�ن ز���و	� د%وت �� ��د: �ر	1ت

  .در ا��ظ�ر��	ن ا�ت ھدف از د%�ی &ر��ش، ���	ش، و �	ز و��طت &�ر+دا، 

  

  ��ر"� ���ن �� �$ام �� -� رود؟ •
  

����!در �ظر�� :  

  . �ر+� �� ا�	د ���ده �/رارھ� �� �� ��	د از آن �ر	+ت= ز��ن 
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��ب �*دسدر �7,�م �:  

  .ز��ن در ا�	د رو �� ا�)�م دارد

  

  
  



  


	� ��زدھ�  

��  د�� ��ای ��د��ن و ���ر�� ���
  

  �� ����د در ��ور او���     ھر� �واھد ھ	����� �دا

� زآ��� �زء و �� ��    از ��ور او��� �ر ������  �و ھ

  )	 �وی( 

   

ز�د�� �ود  	�'ولا���ن در �را�ر �دا  � ����ت ا	ری ا�ت ��$�، �د�ن 	!�
ا�ن وا-!�ت، ھ	����� 	��ن ا����,� را � +زم و (��د�ده �دا ��ز ھ�ت رد �	� . ا�ت
��ب 	/دس ��ھ� �ر 	�'و��ت ��$� و ��ھ� �ر ھ	����� ���د 	� �د. �د .  

�ر ���� ���ت �!�� 	�'و��ت ��$� ��5ن ���د ) ٢٠- ١٢: ١۴(در ��ب �ز-��ل 
�� 	ن �ط� ورزد و ا�ر 	ن د�ت �ود را �ر  ���� �رز	��� �� (�	�نا�ر «: 	� �ود

ا�ر5� ا�ن �� 	رد �!�� �وح و دا���ل و ا�وب در آن ����د، �داو�د ... آن دراز �م 
�,وه 	� �و�د � ا���ن ���,�ی �ود را �� ��طر 9دا�ت �و�ش �واھ�د رھ���د و ا�ر 

ا�ر5� ... ��ز�د  ُ�,� �����شآن را از  رھ� ��زم ��ز	�ن �رآن  در���وران در�ده را 
�� ز�د�� �ودم �و��د � ا���ن  �داو�د �,وه 	� �و�د :ا�ن �� 	رد در 	���ش ����د

ا���ن �� ��,��� رھ��� �واھ�د . ددھ�را رھ���  ��ن(�ران و د��را���واھ�د �وا��ت 
���ت �واھد داد ����را�ن �دا ��ص �9دل را » .ز	�ن و�ران �واھد �دآن �ر��;ت ا	� 
و �ر9�س، �� ا�	���ن ��واھ�د �وا��ت از  ؛�� ا�	���ن ����د ھ	� اطرا;��ن اوا�ر 5� 

  .رھ��� ����د ���ود �ود �رده  �زد���ن9دا�ت ��� از 

�دا �� 	� 	� ;,	��د � ���ر ا�ت �� ��طر ده ) ٣٢-٢٣: ١٨(ا	� در ��ب (�دا�ش 
�	��ی آ	رزش م � از وی او در وا-B �� ا�راھ�. �,ر را ���ت دھد�A �@ر �9دل ھ	� 

ھ	� آن 	��ن را �� ��طر ا���ن  (���ه �@ر �9دل ����ما�ر در �,ر �دوم «: �@ت رد
�� ��طر آن ده �@ر �9دل ھ�ک ، ���د ده �@ر �9دل در آ��� ��;ت �و�د... �واھم آ	رز�د
�رای ��د��ر «: 	� �و�د �� 	� �!/وب ر�ول ا�ت � �� ھ	�ن د��ل. »��واھم ���ت

  ).١۶: B�۵ (» 	رد �9دل ��روی ����ر دارد ا���D � (ر�ور... د�9 ��د 

� ھ	��5ن ����او  در ��ل ا�ت � ا���@�ن -د�س از �داو�د در�وا�ت رد � �ر 
او 	� دا��ت � ���ش �دا ھ	���د  ) :۶٠: ٧اع (���ه ���رد  ردن او �ود�د �����ر

���ھ��ر �A ���ش ��ب �9دل 	� �وا�د  ;ردید�9ی  � �وده و 9دا�ت او �� (���ن
(�روی 	� رد � �رای 	$�وب ��د��ن  	��Jاز �ر	�ق �د�ن �ر��ب ا���@�ن  ؛�ردد

  ».ز ز�را � �	� دا��د 5� 	� ��دای (در، ا��,� را ���	ر«: �ود د�9 رد
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	رده ���د �� د�ت  او د�9ی ��ص �9دل 	� �وا�د ���ش ���ھ��ر را ��� ا�ر
 ی 	���� ا	�دوار ��ود � �ر��زان�,ودا ا�ر«: 	� �وا��م در ��ب دوم 	�����ن . وردآ

ا	�  �,وده و ا�	/��� �ود � �رای آن 	رد��ن د�9 �د،�� ��ک ا;��ده ر�����ز 	� ��د، �
� در (رھ�ز��ری  �رای ز���������ر (�داش � در �ظر 	� دا�ت  ا�ر ���� ا�د� �@�

�ر او 	/دس و (رھ�ز�را�� �ود�ده ا�ت 	/رر; ، .� �او �رای 	رد��ن � ا�ن د��ل �ود 
�� ٢(» �ن از ���ھ����ن رھ��� ����دا���م داد �� آ�-ر���� @�ره را 	۴۶- ۴۴: ١٢ .( ��

د�9 ردن �رای 	رد��ن 	� �وا��م ا	�دوار ����م � آ	رزش را �رای آ��ن �� د�ت 
�و���ی -د�س در 	���@� �ود ا�ن را �ر 	� آ���ر 	� �	��د � 	رد��ن . �واھ�م آورد

در  »د�9ی 	/د��ن«او ���  ؛)٣: ٨، ٨: ۵(	�/��� 	� �وا��د �رای ز�د��ن د�9 ��د 
	رگ، . 	/���� 	� �د» ��� ھ�ی زر�ن (ر از ��ور«�� را (����ه ��ت �ره 

�)�ا�ن د��� �ر�رم  � � ھ�وز درا��9ی ��� :ر��5 �دن 	��J را از ��ن �	� �رد�
آ���� � در آن �,�ن ��ج �ود را در��;ت رده ا�د ا�زاء �دا�� ��(ذ�ر  	��رزه ھ���د و

A� د���� �	دن �. �  .١آن را 	��رت 	/د��ن 	� ��	�م 	� ا�ن �5زی ا�ت 

در ا���� 	� �وان ��دآوری رد � از د�د��ه (دران ����، �و�� ���� �� ط�/� دارد، 
�� دل 	��ت � ط�ق �@�� (و�س ر�ول 	!�د ا�ت و در آن روح ا�/دس ����ش 	� �

	� دھد و �� �وی 	��وت �دا ره  �د، د��ری ����ی در راه � در ا�ن د��� �,�دت
و د��ران را ;را 	� �وا�د؛ ا	� ط�/� �وم ھ	�ن 	��رت 	/د��ن �!��  هرد�(

ا�د و (س از 	رگ �� 	��J ز�ده  	������� � �� د9وت ���9 �� �و�� (��O داده
  ).٢۶: ٨روم (ا�ن �� ط�/� را ����د از ��د��ر �دا ���ت . (�و��� ا�د

 �!�� ھم ����ی 	��;ر  : ا�ن ل �����ت � آ��ن ����ش ا�,� را �ر�زار 	� �د
� ھ�وز  ����ی در ��وه ������ �ر 	� �ر�د و ) ٢٢: ١;� (» در ا�ن ��م«

 ���� �و ) ٨: ۵-رن ٢( »��ی ��ر�د �زد �داو�ددر  را �رک �@�� ا�د ���دن  ا�ن «
� در �رد �	��� �و���� آ�,�. دھ���) ٢٣: ١;� (» �� 	��J«م ا�ون ھاز  ���,

��د	� �!	ق در 5,ره �دا  ���� ا�د � آ�,� :��ز�	��� �ده ا�د  ا�	��داران -رار دار�د .
ا�,� ط�ق �و���ی زر�ن دھ�ن �� $ورت �رده ا���ن ھ	��5ن در �ر�زاری آ��ن ����ش 

��ش �� �وا�دن ��	,��� � ا�	��داران �ر روی  ��و��� » ٢;,ر�ت ��	,�«ھ�ی ��ن 
��ش �� ھ���م آ	�ده . �ر ��/�ب وA5 �/ره ای 	� �ذار�د، �	��ش داده 	� �و�دا�د 

ردن -ر���� 	/دس ��� ای از ��ن را ���/�ب ��	�ده 	� �ود �� روی » �ره« 
وA5 ��	�ن -رار 	� دھد  � �� J��	 ت  �� ھ���مو  ه�د�دل �ن-ر���� 	/دس 	��ر
�(س در �	ت را�ت �ره �� ��د�ود 	ر�م 	�در �دا �A . �� ا�	��داران داده �واھد �د

وA5 ��ن را ؛��� ��ن �� �وش را 	� �ذارد ���  	� �ذارد در �	ت 5پ �ره ُ�� �
، �,�دان، ٣، زاھدان)ا�/@�ن(-د���ن وا+	/�م �����ر ;ر����ن، (��	�ران، ر�و+ن، 

J��	 ھ�ن و �و���ی زر�ن د(و ��ص -د�س آ��ن ����ش ا�,�  ،-د���ن �@�دھ�ده، ا�داد

                                                           
  ٧: ���٣ه ��د �� ��	ت  ١
ز�ده و ��A �� ;,ر�ت ��	,�، $@�� ھ�ی دو+ی �Qذی ا�ت � ا�	��داران �ر روی آ�,� ��م ا���ص (�د ٢

  .�� 	رده ای � 	� �واھ�د ���� �رای آ�,� د�9 �د را 	� �و���د
�د�ن 	!�� � روح و �دن �ود را ����م �ظ	� . زاھدان ���� ھ���د � زھد را (��� �ود 	� ��ز�د٣ 

  .�� د�ت �دا ��(�ر�دآن را 	��$را  ا����ر��ت 	� ��د �� �ود را 
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-رار 	� دھد �  �(س در (�ی �ره، �رده ھ�ی وA5 ��ن را ؛ھ���د )�� ��زِ�ل -د�س
���ن دھ�ده �� 	� �,د �  � را�رده ھ�ی ���آن و در (���ن  �د،�����ن دھ�ده ز�د��ن ھ

�� ا�ن . ������ �ده ا�د» ;,ر�ت ��	,�«��	,����ن در �  ھ���د ک �(رده �د������
�ده ا�ت ��ز�	����ده ���� �� �رد �ر �ود � �ر روی ��/�ب ��	�ن ھ	��  �ر��ب

و (س از د�9ی �(���زاری �� �دا �/د�م 	� �ود �� او آن را �و����  ،�	B 	� �ود
  . ٤روح ا�/دس �ود �/د�س �د

  

  
  

  

  

  .در��ره د�� �رای �رد��ن و ���ر�ت ��د��ن ���	ر 	��ق �����م

ھ���	� � در آ�,� �ر�A 	� . آ��ن 	ذھ�� �رای 	رد��ن در ����ی 	� ;راوا��د -١
����ص 	�ون ا�ت و �� �ر���ن و د�داری �و�م ھدف، اول د�9 ردن �رای 

 دادن �� �ود و ���واده ��ص در�ذ���؟

����ن را ا�Qب �� �ور���ن د9وت 	� ��د � در ����� آن   -٢ �آ�� �وب ا�ت 
	�ر و-ت دار�د �� در��ره 	��J �!��م دھ�د؟ 

  

                                                           
  ک ��ش ��م، ;$ل �,م.ر٤



 ١٣٩          ظ,ور دوم �داو�د و ز�د���� ا�دی

 

  
�ھن �زرگ 	�، J��	 � �D/د��ن و �و�ژه �� ا��	 �	@�9ت ھ� �� �	9ت �@�  ��� �� ا�د ز�ده 

  .ھ	��ری دارد) ٢۵: �9٧ر (ا�ت �� �رای 	� �@�9ت �د، 

  

  �!�� 5�؟ -د�س. در��ره -د���ن �@���� 	ن �و  :�وان

، ،  ���9	��J در ��وه �دای (در��,� �A -دوس، ��,� �A �داو�د ھ�ت« :��ر
��شا�ن �	�� » !آ	�ن �� O��) 9ت ط� آ��ن ����ش در�	و�د ا�ت �� �	 �آ�5� : 

  .	/دس ا�ت 	/د��ن را �زا�ت

��,� �داو�د 	�  ، در $ور�� ��وا�د» -د�س«�5و�� 	� �وان ا����,� را  :�وان
   ���9	��J -دوس ا�ت؟

در وا-B آ���� � 	� -د����ن 	� �وا��م ���� ا�د � �/دس �ود را از راه  :��ر
: �� د�ت 	� آور�د، � �@�� �ود -دوس ��,�در��;ت روح ا�/دس و �رت در ز�د�� آن 

  ).۴٨: ۵	ت (» �	ل ����د ھ	���د (در �	� � در آ�	�ن ا�ت«

  (س -د���ن ا;رادی (رھ�ز��ر و ���/وا ھ���د؟ :�وان

 �وا�ت5ون -د�س �� ا�ت �  :���تا�ن  	�'�� ا����ا	�  ،آری، آ��ن ����5د :��ر
  ).١٩-١۶: ٧، ٣٠: ۵ک �و .ر(�دا را �� �� 	� آورد 

  �دا را �� �� آورد؟ �وا�تا�ن �5و�� 	� �وان  :�وان

�ری «: 	� �و�د �� 	� (و�س ر�ول از �A �و :��ر ��آ�5� 	� �واھم �	� �م، ��
	�  ،��ت�را�ط 	��رک 	ا�ن  : )٢٠- ١۵: ٧روم (» را � از آن ��زارم �� �� 	� آورم



  د�� ��ای 	�د��ن و 	��ر�� 	�����           ١٤٠
 

 

 »ا���ن ,��« ھ�ی�ود ،��$� ھ�ی�� د���ل �واھ�,�ی زود�ذر �ود و در (� �ود
�ط��ن ھ��Q �� و�د ،)٢٠: ٢(�م؛ و از �وی د��ر در ر���� �ود� �	ز�د�� «: ��5ن 

� در 	ن ز�د�� 	� �د ،	� �م J��	 ��در ا�ن ��ل او » .ا	� �� 	ن (س از ا�ن، ��
 ��,	$�وب  ،)�� 	��J(�� او  اش	� �وا�د �وا�ت (در را �� ��ی آورد، 5ون ا���ن 

ز�را ھر� 	رد از . �م��د��ن ���ه ����د��ر  و ا�ن ��م ���ه ���ود ����� ��  ،ه ا�ت�د
,�ی آن ;��� �	� ;ر	��روا�� ���د �� �واھ� (س ���ه در ��م (...).���ه دور �ده ا�ت 

  ).١٢-۶: ۶ روم(» را اط�9ت ��د

  ! (س 	ن ���د �,�ر �وم :�وان

�ن ����� ���ت �ز ا�ن � ا	� ی�ر ��,���از �و �� :  آری، ا	� ا�ن ���ده ���ت :��ر
��,� ). ۵: �١۵و (» �دا از 	ن ھ�X ��وا��د رد«: ز�را  ��ز ��وی، Qروردارد �ر;��ر 

 ��ن���(�ری 	رد���	رد��ن ��  (� 	��J و وا�ذا��ن از ر;�ن$��ب و  �ردا��ن�� 
  ! �واھ� �وا��ت درون ز�د�� ��ودان �ویا�ت � �و ) ۶٠: ٩، �و ٢٢: ٨	ت (

؟ ا�ن 	را »را �� ��ک �(�ر�د ��ن��ذار 	رد��ن 	رد���«: را ���9 �@ت5 :�وان
  ! ��را�ت 	� �د

	رد���� � ���9 از آ��ن ��ن 	� . ا�ت�� را��� ��را�ت ��ده آری، ا�ن  :��ر
. در (� آن ز�د�� 	��وت �����د – �� و�ود ا�ن � ز�ده ا�د –آ�,��� ھ���د � �و�د 

را د;ن ��د، ا	� �و �رو و ��  ��ن��ذار 	رد��ن 	رد���« :دروا-B ���9 ��5ن �@�� �ود
�رای ا���ن ز�ده �!�� �رای ا����� � در راه ). ۶٠: �٩و (» ده ���رت	��وت �دا 

د���  ��را�� ھ�ی ا�ن�/دس (�ی �,�ده و در ����وی آن ����� ز�ده �!�� 	��J ا�ت، 
  .�د��ھم اھ	�ت در �را�ر 	��وت �دا 

  5� �واھد �ذ�ت؟ آ�� ا	�دی �رای آ�,� و�ود دارد؟» 	رد��ن«�ر ا�ن  :�وان

�� روح  ا�ر و ،دا��� ����د) ١۵: ١١	ت (» �وش ��وا �رای ���دن«ا�ر  :��ر
: ٨	ت (» 	را (�روی ن«: ا�/دس �و�� �	���د 	� �وا��د د9وت 	��J را � �@�� �ود

  .�(�و�دد او���و�د و �� ز�د��ن ��� ) ٢٢

  و ا�ر ��ن �دا را ���و�د و �� ��� �(�و�د�د 5� �واھد �د؟ :�وان

را ز�ر ز	�ن �� �ر آ��ن ھ	�ن �واھد آ	د � �ر �ر �د	���ر �د، � -�ط�ر �ود  :��ر
� د�ت �ود را �� ��م زدن دراز رده از « ز�را ،)٣٠-٢۴: ٢۵	ت (�,@ت  ��

  ).۶٢: �٩و (» (�ت �ر �ظر �د ������ 	��وت �دا �	� ���د

�م و (�روی از آن ھ	�ن �5زی ���ت � 	�  :�وان	�  »د9وت ا�,�«آ�� ���دن 
  ��	�م؟

� $دا ؛آری، ا�ن 	!�� را ��ز دارد :��ر ��در ��ده ����  ه و ��مد�ی �دا را ��
�واھد ��ر�� داوری ��$� �ود را  ،� �� �وی ز�د�� را���ن 	� رود	� �ذارد 

�� از آ�,�ی ����ر و ���� 	���ب �ود از  ؛رد�� ،���� �دا �	ودن رو����� از ��ر�
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: ٢۵؛ ١٢: ٣؛ 	ت ٧-۴: ١(�د (�دی ای � �ود آن را ��وھش رده و �@� 	� �د 
 �ده،�ر��ر از روح ا�/دس اش ز�د�� ز	�ن ھ	�ن او در ). ١۴-١٠: ۵؛ ا;س ٣٣-٣٢

(ری � �5زی �ز �ذر �� �وی  اش از ھم ا�ون ر�����ز رده ا�ت؛ در 	رگ ز	���
� (�ر  ، در آQوش (در�د�واھد �� ��دی �داو�د �ود وارد او ، �	� ���د  ����ر

ھ	��طور � (و�س  ،ز�را ،�� و د��ر ھر�ز رھ��ش ��واھد رد�	�ده �ود را ��;
  ).١٧: ���۴ ١(» ھ	��� �� �داو�د �واھ�م �ود«: ر�ول 	� �و�د

  

  
  

 �������ت ���) �و ��ور روح ا�/دس را  را �داوم ����ده-د���ن ���� ھ���د 
��د�ود آ�,� را در ������ (س از ��ن �� ھ	�ن د��ل ����ی ار�دس  ؛�واھ� 	� دھ�د

 ������ �  .٥ه 	� �ود، �ر�زار 	� �د��	�د» ھ	� -د���ن«(������ت 

  ؟ ���� دارد�دا ������/�ب وA5 ��	�ن  �ر روی 	�در �دا5را : �وان

دارد، ز�را او � �دا���� ���	��J و در د�ت را�ت او  �زددر  	�در �دا :��ر
در . �� 	� داده �ده ا�تراز �ذر از 	رگ �� ز�د�� ا�ت � از  �	و�� ای�	��ر�ن 

 B-در �داوا�	ت، او �� �واب ر;�ن ��	 ���	ل از (���ن ز�د�� ز	��ر  � �	و�� ای 
ھر� ��ن 	را ���ود و �� «:  وارد �د �� ز�د�� ��ودان�دون داوری ا��س ا���ل 

;ر���ده 	ن ا�	�ن آورد ز�د�� ��ودا�� دارد و در داوری �	� آ�د، ���� از 	رگ �� �� 
  ).٢۴: �۵و (» ز�د�� 	��/ل �ده ا�ت

  

                                                           
 �ر�زار» در�ذ����نھ	� ��د�ود «ھ	� -د���ن را ��م �وا	�ر، در �ب  ��ن����ی ��و��A رو	�   ٥

 �	�  .د



  


	� دوازدھ�  

��
  ��در ��ا �� ��اب ر
  

  ھر��� ا��د �را ��	د �ر�ب    آن �� ��	د �� ���ن 	�ھ� ���ب

  

 

  

در ���ب �#دس �و!�ف �	ده، و�� 	رح آن در  ١»��در �دا ��رت �� �واب ر��ن«
���ن 	ده  آ&و(ت.��زدھم  روز��طره �*�(� �)ظ &رد�ده و در 	���ل و آ��ن ����ش 

  .�� دھ�دا�ن راز �� د(ت از  ��د �/�ه ا����� �� ،ا(ت

  

                                                           
١
�� �واب ر��ن ��رت «�2د �ر	دن ��رت �ر�م �� آ(��ن در �*�(�ھ�ی �رب �� در �*�(�ی 	رق   

  .����ده �� 	ود» �ر�م
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��را �� ��اب ر
��«�����  -ا�� ����ت �� «  
  

&رد  &���روح ا�#دس ر(و8ن را از &و	� و ���ر  ا(ت، �وا��ده�(�ر �رگ  �ر�ر�م 
��(��ن ا(#)�ن �*�(� ��ز �� دور او &رد . ���د ھ�راھ� �ر�م در �ر&ش ��آورده ا(ت 

ز��ن �رای ادای ا��رام �� �(م او ��  ،�را�رش (ر �رود آورده ا�دآ�ده، �ر	�/�ن در 
و در�	�ن ا�(��ده، در ����  در �9لدر و(ط 	���ل، در .س �(�ر �رگ، �2(� . آ��د
  .روح ��درش �� ��	د �� &ر��� آ�وش�ود�� را در �� 

�ودک �	�ن داده 	ده ا(ت؟ آ�� روح 	:ل �و�; 	ده �; �را روح �� 	:ل  :�وان
  را دا	�� و �دن .و		� �رای آن ا(ت؟ �دن

��، روح �ر�م �� 	:ل �وزادی .���ده در <�داق �	�ن داده �� 	ود ز�را او در  :��ر
ا�(���ت �ود را ��  ،.(ر �دا را �� د��� آورد او �� در �(م �ود. آ(��ن ��و�د �� 	ود

ا�وھ�ت  در 2وض -�� �رز�د �ر�م &رد�د - آن .(ر .�ر ز��ن زاده 	ود�� او ��  دادوی 
و (را���م  ز�د&��� ا�دی�9ل «: �� ��	د �� وی در آ(��ن زاده 	ود او�ود را �� 

ا�(��� �ن  �� 	�ص ا���3; �� ���3 در  ا�(�ن ھم ا��ون �� �#�#ت .�و(��،����3 
  .»ر(�ده ا(ت�دا  ا���د ���� �� ا�(��� 	�ص �; در  ھ����ن�*:� ، &ر���

  

 

  »2ذرا م��ر ��رت ر��ن �واب ��«  ل�	��
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  آ(�)'آ�%� "%��$ #�"!دھ�  -ب
  

��  ،ی�)ظ �رد�:�ر�ت را  زا����ت در ��در �دا، ای«: »�ر�م �� �واب ر��ن« (رود
ر �� ز�د&� &ذ ،�و �� ��در ز�د&� ھ(�� .�وا �/ذا	�د��� را  �� �واب ر���تھ�/�م 
  .»!نرھ��	)�2ت �ن و �� را از �رگ �رای �� . �ردی

و �دون آن  ر �رده&ذ د �� �ر�م از �رگ �� ز�د&��� �� �� آ�وز ر��ن�� �واب  �را(م
��در �� ��� 	د ز�را ). ٢٣: �۵و (�� داوری 	ود از ز�د&� ��ودا�� �3ره ��د 	د 

�	ن  �2د &ذر دوم�; �� ����D  را آ&و(ت.��زده روز  ��. ز�د&� در �(�د ��<� ����د
� و .�ش از ر(����ز ھ�/��� و از ، ر(����ز �(� �� .�ش از داوری �����3 &�ر�م

���وان ��در �دا  	�ن�/� دااز &ور و �رگ « :ھ��ن ا�روز �� �(�E ���د &رد�ده ا(ت
ا��د �ز�زل ��.ذ�ر ��  واره�� ��د و ھ� �)�ظتاز ��  �رای �� 	)�2ت �� ��د،او  ؛�ود�د

��در ز�د&� را �� ز�د&� ���#ل  آ�وش ���ره ز�د&� �رد�(�E �� در  ؛�د��<� �� ��
ه 	/)ت زده 	د�ر�م 2ذرا �� �واب ر��ن �ر	�/�ن �� د�دن « ).(رود��	� از (» ��ود
�*�(�ی  از (رود ��	�(» �/و�� �ر�م 2ذرا از ز��ن �� آ(��ن ھ� �ر �� 	ود؟ ؛�د�ود

 �; در ن�� ر(و8 و�د�� &�� �� ��	� از �:� از ����	�3ی 	��/�ھ�  ).�*دا��
در �9ل  (�3م 	دن�رای  �ود �دندر ، �G�� G!ود �ر�م دا	��د ��ور دوم !Gود
  . .(رش

در . 	ده ا(ت در �ظر &ر����رای ھر�; از �� در �#	� �دا آ��� در �ر�م ��#ق ���ت 
. د�و�واھ�م �دا روی  �را�ردر  ز�ده �و �(��� روح .س از داوری،  ،ز����3 .���ن

در �(�د ��	�� 	ده و در �� �(�دی �ر �� «: آورد.و�س <د�س ���ن  �ر��د �ر �� 
در ���وا�� ��	�� �� 	ود و  ؛	�� �� 	ود و در 	:وه �ر �� ��زددر ذ�ت �� ؛��زد

 - ١(» ��	�� �� 	ود و �دن رو���� �ر �� ��زد �(�����دن . در �وا���� �ر �� ��زد
�� روی ز�د&� ��ودا�� آن  :���ن ا(ت داوری از ھدف ���I.س ). ۴۴- ۴٢: ١۵<رن 

  .� 	ود�و �� روی اور	*�م آ(���� &	وده 
  

  
  <ر���� �#دس (���ن �و��E �!و�ری طرز <رار &ر��ن �ر (��� 
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  :"%��3-�ی 01%/� �� ا���ن �� �-�دت �, دھ+� - ج 
  

�ودی از 01%/�ی �%!ا"5 .١( 

  

  در زا�ش �ود، ای ��در �� آ�8ش �دا،

  �ود ���ره ���دی، ز�را .(رت �*�� �دا

  و و<�� در �رگ ز�د&� ��ش وی (�3م &	��

  او �ن �و را از آ�8ش &ور، ��)وظ دا	ت
  

  �و ھ����ن �� �ودک �رد(�ل را در آ�وش &ر��� �ودی،

  ا�ن آ�ر�د&�ر ھ�/�ن را، �دا�� را �� .�ش از ھر ز��ن �وده ا(ت،

  �ود ��ز، ای �وای �و�ن

  .آ(���ز�ده در دل �دای �وا��، در اور	*�م �و�ن �� 
  

  ���(�� 2رو(� �� .در �ر&ز�ده �ود

  در آ(��ن، در ��*� �و�ش ��ور ���د

  ا&ر آ��� ��ل آ(��ش 2روس در �*�(�(ت

  .س ���ن آن �س �� �و�ب آ(��ش وی ا(ت، ���(ت؟
  

  �و �� .(رت را �ر !*�ب �� �/ر�(��،

  و د	�� درد��ک در د�ت �رو ر�ت،

  �و ��ودا�� در ���ر .در �ظ�ره &ر او ھ(��

  .�� �ر ���ز �رو�ن �ود �ظر ا�:�ده ا(ت
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٢. '� ا)��7� �8�9

  

  + �داو�دا �ر 	� رم 
ر	�

ای �(�E، د��واه �رد��ن، �ور �و�د �ود را در ���ط#� �� ھ�وز (�ن ز�د&� �و را 
  + در���ت �:رده ا�د، �در�	�ن

�و �� ��در �و�ش را �� �*:وت �ود �را�وا�دی، ھ�� آ�ر�د&�ن را �� (وی �ود 
  + ��وان و ��	د �� ���ت �و �� دور د(ت �ر�ن �#�ط ��3ن �ر(د

�ر<رار ! ای �(�E، �داو�دا، ھ��ن طور �� و2ده داده ای در �*�(�ی �ود �� .���ن
  + ���ن

ھ�� ��ز را �� ��ی �� آوری، .3�� �*�(�ی �ود را �/(�ران �� �رادرا�� ای �(� �� 
  + &ردیھ�� �رد��ن را از ھر ز��ن و �ژادی .ذ�را 

ای .�د	�ه !*E و آرا�ش، �*��3 را �� د(ت .ر�وان �ود رھ�ری �ر�� �� �� ��ی 
  + آور�ده �وا(ت ���ت و ر��ت �و ��	�د

� را �� �� �و �� �� را �� ��در �� آ�8ش �ود (.رده ای، �وان ���وا��ن ��ش، آ���
  + �زانو(و(� �رو ر��� ا�د، ��رو��د &ردان، آ���� را �� �رو ا���ده ا�د �ر�

آ���� را �� �� 	:��� �� زودی ��� �� ھ�� را در �*:وت �ود &رد آوری، ا���ن 
  + �	�ده 	ده ا�د �#و�ت �ر�� و �� ھ�� 	�دی ا��د و 	وق ���ت 2ط� �ر��

  

  )ِزهآ�Iن �ِ (                

 

  

  .	�در �دا ����ر ��	ق ���م �� �واب ر
�ن در��ره 

(ت؟ آ�� �*�(� �� ��رت �ر�م �	ده ا �� �واب ر��ن در 32د �د�د ا	�ره ای �� راز  -١
 �� در ���ب �#دس و�ود �دارد را �!د�ق ��د؟ �/و��؟ &زاره ای�وا�د 

  ا�ن ا!ط9ح �� �G���� دارد؟» �ر�م 	���ل �*�(��� ا(ت �� �� ���ل �ود ر(�ده« -٢

  




	� ���دھ�  

��  اور���� آ��
  

  �� ����� ذات ��ک ��ف �ود    �و�ش را ��� �ن از او��ف �ود

  

��وم ����ری :�وان�و  �س در��ره دوران �#� � �"  ،�� در��ره �� ��ن آ�دن �داو�د، 
، ا� ���� ا��ون در ا��ظ�ر آ�دن دوم. دوران �� و دوران ���رزه ا ت %���و �رد�م

  .)(��ون ا���ن( �� ��)�د» '��ن آ��دهز�د%� ر ����ز �رد%�ن و «

دم �و%��ن  �ر ا�ن �ن. %ذا)ت � ��ری در �ن ��,�ر ،در��ره ����ن د���، �و�ژه �%�� آ�*"
�ش *�د روز � ا��. �و�ن ا ت'��ن .زم �رای آر��ش  �-د�" ���")دن د���ی �" ���ود 

او . )ر�ت �ردم ا��ر)��س �ر' �"  ��ر%�ن و در ���را�س �/ دا�)��د �ز�/
را ا23م �رده و ��)���� �رد �" روزی �� ر د �" �ور)�د » ����ن ھو��0ک �ور)�د«

�'ر �ردن و از ھم ��)��دن ز��ن ���وش �� )ود���ت �". �س از % ��ا�ن �"  او 
���ی � ��ری ����ن د��� را �" )�وه ای . ���4ی ����ن �)ر�ت �واھد �ود#� � ��ر������ و 
����د� ����5ت �دا از  �2ف آ����و �ر  ا��. وا(�4را���" �' م  "(���" �" �رای ھ

����ن آ�� �س . �� %و��%� '�ودا�� در اور)#�م آ ���� ز�د و  ت3ر6" )ده ا ا� ����
د، ��ا23م ��   ��ر%�ن�" دا�)��د �ز�/  د��� آن ����ند����� �" �و از آن �� %و�� و 

��وت ��  ھ ��د؟دو *�ز 

���ی د��وی �در �5دود�"  ،دا�ش. ا�ن دو �و6وع در �/  ط8 '�ی ��� %�ر�د :��ر
�" . د�����   وق ��ط-�و  ��"  وی وا(�4ت �/  و�" �'ر� ��5ور ا ت(�<� ��ا

� ��ر  ،�� ���د % �رش ��آ� *��ر*وب در�" دا�ش  ،ا�ن '�����داو�د از �5دود����ی 
را�ر �� رود.  

 در �� ��د�ده %ر�ن ا�دازه �" در �� رھ� )دن از ��ر�< ھ ��م،آن �� د��ر �"  %ر*"
��وت ا ت��  %�هد�دا��  ،� ��مدا�ش ����� دا��م �" �داو�د .  ���>� (ا ت » ا0ف و ��«

٨: ١( ،�(��از او و �" او و �� «ز�را  ،و ����ن ھ�" *�ز �� ��)د ���ون، آر�د%�ر، 
در�� � وارد )دن �" راز ���ب �-دس �ا�ن را �� ). ٣۶: ١١روم (ا ت  ھ�" *�ز »او

  .����م

��ش از �وا�دن  د�3یدر  (ر���� �-دس ���ز، �� آن را در ھر ��رش ا���(� �� ت ا�ن
 �د���ذ�ردو ت ا� ����، �ور  ای، �داو�دا�«:  �م����   ت�وادرا�'�ل، از �دا  

�م �� را ��)�ی �� �� ھوش �نو *)�  �ز ����ندر د��0ی ��  �ود را ا0وھ�ت)���ت 
  .»�و را در����م�)�رت 
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ھ�" در طول . �و3ود �4طوف ���مآ ���� �و'" �ود را �" اور)#�م �����د �� ا��ون 
�" » و3ده«و » ا��5د«)ر���5� �" �� دادم، واژه ھ��� ھ�*ون ���ن و ھ�%���و

�دا و�دار . از ��د �ردآ��� را ھ�*��ه ����د �"  ،د�>رار �� )و��ورت �ر'�E ��د 
���ب �-دس �و)�" ھ�ی در  ا�ن ا��5د. ��)���د �� )ود ���"  ��و �"�� او  ا��5دا ت و 

ر���روا���#>وت �دا، :  �د�دار �� )ود ھ�ی %و��%و�����د و  ���و�ر�5ت ا)>�ل،  ،
آ�دن �داو�د، �وان ')ن ز��)و�� �ره �� (وم �و�ش، ���زدی ���"،  �'�تا را�Fل 

، ز��ن آ��ده، )�ر �دا، ���ون، �دا ، ��4د، � >ن�و3ود ز��ن ر�#� � و �داو�دش، 
����*�زی �" �دا �" �� �و�د �� دھد، '���� ���2 �و�ن . اور)#�م �و�ن و اور)#�م آ 

  .ا ت

 ����و'" ��شا  !�و �و�� ت �" ھ�ز��ن �ر روی  "'�ودا�دن ا�ن د���ی �و�ن 5-�-�� آ
و  ط8  آد���ن ط8 ��ر�<  :، ا�'�م �� ���د دار�د �� �>د��ر ھ��و)����"  ،دو  ط8

�"  از  وی د��رو 'وا�" زده ا ت » ا��'� و ا��ون«، از �/  وا�ن �#>وت  .راز
�� در ار���ط �زد�/ �و�ن �ودن  ا�ن. »�واھد آ�د« �ورت '�ودا�� و �ط#-� �و�ن

، ��)د�� �� �دا �" ا��5د آزادا�" ��و �ن ھ���� �"  ا� ����ی ��#وق ا ت� ���� د3وت
)ر�/ )دن « �ن آن را�دا)�� ا�ن *�زی ا ت �" در  .ا�ن را �" �و�� �" ��د � ��ر

��  )theosis( »در ط��4ت �دا��4ر�ف (ط4� ھ��ن رازی «، ا�ن در 0�5� �". د���
�2 و در دوران آ��ده  ر �دها�'�م �" ص ا� ��� در �#� � )� رھا ت �" ���د در ��

» �ل در �ل«"ھ����� �" �دا �س از ��5د �ردن ھ�" *�ز در � �8،  ،آ)>�ر %ردد
�" ھم » آ��ده ز��ن«و » د3وت ا�0�«�� ���� �" �س ). ٢٨: ١۵(رن ١( ")د�واھد 

  .�د�ر�وط ھ �

  �� ت؟�س ����ن د��� �" ���4ی ����ن ھ�" *�ز : 'وان

 "آ�*«) ٣١: ٧(رن ١(» �ورت ا�ن '��ن ا ت *" در %ذر ا تآ�«:  ا��0" �" �":  ��ر
�#>وت �دا ت، ز�را �"  �)��"و  �ورت�#� �، » «.�رگ ا ت... �واھد )د �د�د��

�#>وت �" �,��" 'وا�" و ���ر���" در �#� �ی ا�روز )روع �" �5-ق ���ن �� ��د«.  

�ودهآ�Lز ز�د%� را  (...)آر�ده � ���رگ و . �واھد ز� ت �� ا�د، ا ��4�و�را�� �" 
و اراده ا�0� ) ٢۵: �١طر ١(» ��(� ا ت '�ودا�"�#�" �دا «د �ود، ز�را ���واھ ���ودی

  »...���Mر ���ذ�ر ا ت

�� )و�د ��تا�ن و3ده ھ�ی ا��د��ش در ھ�" �و)�" ھ�ی ���ب �-دس .  
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  در ��� ���� -ا��
  

ا��/ �ن *�ز �و�� « : �����ن �� )ودھ�" ��ب �3د ��3ق  ���ن ازد���ی ���2 �و��� 
: ۴٣اش (» �د؟در ��� ���آ�� آن را . �" ظ�ور �� آ�د ا��ون�" و'ود �� آورم و آن 

١٩.(  

، ط��ن ا�داز )ده ��ز��ب �دای آن از ���� �" و3ده ا �وار �ر ر��دی  ر)�ر از ا��د،
��  .د��ر �" %وش �� ر د ن

�و6وع اور)#�م �� دو��ره �" �، �ر �� �ور�م ا�� ��.�ره �و�" ��ر)ده  �'�زاتو  و
�"  �ب �دا  و د)و�� %ر�" ) ۵: ۶٢اش (» ھ� ری«�ز �" و � آر�ده )ده از �و�" 
  .د))�د��ن �واھد  آن

�� �وان %�ت �" �-ر��� ھ�" ا�ط�52ت �,��� �" در ������ی �3د ��3ق ��ت �� )و�د 
را ا�ط�52ت د �" ای از  آ���. ر�" )ده ا�داور)#�م آ ���� �" ��ر %�رای �و��ف 

�" ا�ط��52� �" در ��. . ��ری �� دھ�د رازا�ن �د �" �� را در در��ت دھ�� �)>�ل 
، *�ره )١٠: ٣۶؛ �ز ٣،  ١: ۶٠اش (�ور : ز�ر را ��ز ازود ا�ط�52ت�د، ���د آ�د

  .�دا و ��روی �دا

ز�را «: ���ب ا)��4ی ��� ا ت � از��� ا تا��د  ان  ر)�ر از���� �" ��ش از د��ر
�" ��د  د��ر و *�زھ�ی ��)�ن دآر� �واھم ز���� �و�نو  آ ���� �و�نا��/ �ن 

�#>" از آ�*" �ن �واھم آر�د )�دی ���د و �� . ��واھ�د آ�د و �" ��طر ��واھ�د %ذ)ت
و (وم او را '����ه » و'د«�" ا�د و'د �����د، ز�را ا��/ اور)#�م را '����ه 

»�����واھم  ��ناز اور)#�م و'د �واھم ��ود و از (وم �ود )�د. �واھم آر�د» )�د
� �" ��0" ��ر د��ر در او )��ده ��واھد )د و ��ر د��ر �ود�%ر�" و آواز  �دای .د�و

ا�'�م و �" �رد ��ر �" 3�ر �ود را �"  ،در آ�'� ��واھد �ود��د ز�د%�  روز ���� *�د
 .و ذر�ت ا�)�ن �� ا�)�ن ،�واھ�د �ود�داو�د  �" از�ر�ت ��آ��� � #� ... �ر ���ده ��)د 

 آ��� را �ن ،��ش از آن �"  �ن %و��د ؛�واھم داد )�ن�ن �� � ،��ش از آن �" ��وا��د
)�ر ����د %�و ��ه �واھد �ورد و �وراک  .%رگ و �ره �� ھم �واھ�د *ر�د. د�واھم )��

�داو�د �� %و�د �" در ھ�" �وه �-دس �ن آ �ب ��واھ�د ر ���د . ��ر ��ک �واھد �ود
  ).٢۵-١٧: ۶۵اش (» و  �د ��واھ�د ��ود

ا�)�ن (وم « ،ا ت(وم �ر%ز�ده  �ظ�ر )٢: ٧۶�ز (» )�ر �#8«اور)#�م �� ���ون 
 '����ه، )٢١: ١٣۵�ز ( ا ت >ن � آن). ١٢: ۶٢اش (» )دد ��واھ ه�-دس ����د

 در آن %رد ا�����"  ی)�رو ) ٩: ۶٠�ز(ا ت  دژ ،)٢: ١١٠؛ ٧: ٢�ز (�دا ت 
ھ�ی  � >���ی ��)�ن �دا در ز��ن �4-وب و �و � ���"). ۵-١: ٢اش (د آ��واھد 

» '����ه آ ود%� �دا �واھد �ود �� '�ودان  «� ��ش ��ود�د، ا�� اور)#�م �و�ن �%ذرا
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�� ا �وار ا�د �" �دا آن را ��«). ٢١؛ ٢: ١٣۵؛ ١۴-١٣: ١٣٢؛ ٢: ٨٧؛ ٢: ٧۶�ز ( 
٨: ۴٨�ز (» زد �.(  

 ا ت و �� ز����اور)#�م  ا�ن �" ��ظور �)��صدر �ر�� ��ون در ت ا ت �" 
 ������ دا��م �" اور)#�م �رF� ����  ��" ای از اور)#�م ��  ت، ا�� ا  �تاور)#�م آ 

»  ����ی ز�ده«از ��� )ده  ،آ)>�ر �واھد )د�" در ز�����ی آ�ر  ،آ ���� ا ت
��م ا�ن ���ن رو��5� را �" ���د ھ�واره ��  .، )�رو�دان آن��4� ا� ���� )۵: �٢طر ١(

�ز (» ا%ر �و را را�وش ��م، آ���ه د ت را ت �ن �)/ )ود« .��د دا)�" ��)�م
١٣٧ :۵.(  

 E)" ���� از  ��در وا�وان )�ری � ���ز (» )�ر �دا«را ��� )ده ا ت  ��*�و�" 
:  �واھد %�ت���ون  ھر� � �"«: *�و�" �� �وان در��ره آن %�ت ،����د) ٨: ۴٨

  ؟ )۵: ٨٧�ز (» ا�ددر آن زاده )ده  ھ�"�"  ز�را! ��در

�و ٢(را ���ن �رده ا ت » )�ر داوود«داوود ��رھ� در �زا��ر �ود و�ژ%� �دا��  ۵ :
)�ر �دای �� و �وه «). ١٠: ۵٩�ز (» �ن ھ �� )دژ �#�د()�ر ای �دا، �و «:  )٩

٢: ۴٨�ز (» �-دس، ز��� در �#�د�ش و )�دی ھ�" '��ن ا ت.(  

�ود را » ن '�ودا������« ،ا ت�ظ�ر آن �" اور)#�م ، �داو�د �� ا را�Fل، (وم �ر%ز�ده
او ). ٢۶: 5٣٧زق (د �ر(رار �ررا » �و�ش-دس '�ودان �«�"  ت و در آ�'� � ت

 "��واھد » ��زه �و رو5... ��زه  �د0« او��ک  ���" و �"  �شھ� آ0ود%�(وم را از ھ
: 5٣۶زق (» داد م�واھ �" )�� %و)��ن �" و د�0ردا)�����ن دل  ��� را از « .داد
��  ا �وار و3دها�ن در دل ا� ���� ز�ده ا ت و ھ�" *�ز �ر ھ�*��ن و3ده ا�ن ). ٢۶

�زد �واھم  ا�د �و را ��«: �� %و�د ا را��ل�" 3روس �/ ھ�*ون �داو�د . ��)د��
�و (وم �ن :  �واھم %�ت.  ��ت���زد �واھم ...  را ��3دا0ت و  در�و را ؛  ��ت
 3روساو ). ٢٣ - ٢١: ٢ھو (» !�و �دای �ن �� ��)� : او �� < �واھد دادو  ! ھ ��

۴: ۶۵�ز ( �ر �واھد �رد » از ��>و�� ���" �ود و از (دو �ت ��4د �ود«را .(  

١۴٧، ۵: ٨۴�ز (ا ت   ���ش �داو�دآ���ه )�دی �ر�� �واھد )د، ز�را ��ر )�ر ( ،
���د«% �������ی �� �واھد ا� ��د  !�" ���" �داو�د �رو�م : )�د��ن �� )دم *ون �" �ن 

٢-١: ١٢٢�ز (�" ا�درون دروازه ھ�ی �و ای اور)#�م .(  

�� ��د �" ���" اوِز��وس، از �دران �#� � در  ده *��رم  /� در ا��د 5دس �ز��م �" �
�وه « راز �ر اور)#�م آ ���� ا%ر ����د �� %و�د ھ����� �"، *� ��دا�ن دروازه ھ� 

 ا�ن ورودی:  ، دروازه ھ�ی آن �ر روی ز��ن ھ ��د(رار دارد) ۶: ٢�ز ( »�-دس
�" راه  ی �� )ودآورد�� �� �د�ن �ر��ب �" .ا ت�#>وت آ ��ن   ت �" ورودی�#� �

  .ه ا تد)� وی ���ن را ��ن ��، اور)#�م آ ����، �و ط �#� � �" �� �)�ن داده 
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�� -ب��  در ��� 
  

����د» �و)� �" �5ل ھ�ی ا�'�ل«� ��ا�ن �ود ا�ن ��ر، . و3ده ھ�ی ��ن را ��زه 
8� � � �3 ���و)� �" «: ر)�"  �ن را �" د ت %ر�" و �� %و�د ا ت �" �داو�د 

�رم �و)� �" �5ل ... از آن ا�)�ن ا ت  ���#>وت آ ����5ل � >���ن در روح، ز�را 
�رای  د�د%�ن ���و)� �" �5ل ... ، ز�را �" ا�)�ن وارث ز��ن �واھ�د )د�و��ن

و در '�ی ) ١٠، ۴، ٣: ۵�ت (» از آن ا�)�ن ا ت ��آ ���3دا0ت، ز�را �#>وت 
�#>وت آ ��ن از آِن �داو�د �� %و�د �" « :  و�د%�� ا�'�ل ���  ھ��ن د��ری در

�3د.ن در «و ) ١۴: ١٩�ت (» �د �ھ����د ا�)�ن و � ��� ا ت �" �ود��ن �و*/ 
�#>وت �����۴٣: ١٣�ت (» �ود ھ�*ون آ��ب در�)�ن �واھ�د )د آ .(  

�-�� "')ن ز��)و��  ��را �#>وت �دا ) ١۴-١: ٢٢�ت ( 3رو ��,ل ')ن   ��د ��
� �" �)�" ��، آ�»'��" 3رو � �ر �ن دار�د« � ��� �" ،»آرزو��دان«�" در آن 

)ر�ت  ��د)�ه� ر  ')ن ز��)و�� در ،روح ا0-دس ھ ��د، �)�" �دا و �)�"  رو)����
از آب و دو��ره زاده )دن  «�� ت، �#>"  �)ر���تو  آداب��ظور ���� �را�3ت . دار�د
���وی �3 � و . ز�د%� ��زه�/ �رای  )دن زادهو  ،)٢١-١: �٣و (» روح%

ای ورود �" �#>وت �و0د دو��ره �ر�/ ����(ض  اً ظ�ھر 6رورت ��-ود��وس ����دی �"
  ).٣: �٣و (ا ت 
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ا%ر � � در «:  ���ن �� ��د �" �و���ن �و6وع را ا�و0س ر ول ��ز ھ��ن طور 
  ).١٧: ۵(رن  ٢(» � �8 ��)د، آر��ش ��زه ای ا ت

"��)ده ا ت  و ��دآور ؛ھ��ن ر ول روی �" 2Lط��ن، در��ره اور)#�م آ ����  �ن %
�ر 5 ب  �دو� �" – �>� از ���ز و د��ری از زن آزاد ،�" ا�راھ�م دو � ر دا)ت

�� دھد ،- و3ده زاده )ده �ود "� دو ����ن �� ��)�د�ظ�ر ا�ن دو زن «:  او ھ�*��ن ادا
 ، �"��و�� اور)#�م "��ر�وط �� )ود و ... �>� از �وه  ��� �رای ��د%� �� زا�د  :

����در ھ�" اور)#�م ��. آزاد ا ت �" ���>ن 0. رز�دا�ش در ��د%� �� ��)د " ھ�راه� ھ
�� ��)د �� «) 2L۴ :٢-٢١۶.(  

�زد�>� ' �" ا�د �" �وه «: د����دآوری �� ا�ن �ط#ب را ر �0" �" �3را���ن ��ز 
  ).٢٢: �3١٢ر (» ...��4� اور)#�م آ ����  ، )�ر �دای ز�ده ، �"���ون

�� �*��ن ��ر�8 » روز �داو�د«در��ره �طرس ر ول در  ����ش ��" 5 ب «: د��
�" در آ��� 3دا0ت  ��ن �واھد  ،ھ ��م ز��ن �و�نو  آ �����ی �و�ن���ظر  ،و3ده او

  ).١٣: �٣طر  ٢(» �ود

�" ،آ�ر�ن ��ش ���ب �-دس ا��ون �����د �� �����م(�<���4� آ)>�ر �ردن ا ت، "� "� ، 
�" «ا�ن ���ب را � ����د �و��5ی ر ول �. در ا�ن ��ره *" �� %و�د(�<�8� � � �3 «

�د�� �� ،آ�ر�ن ��وت ،و �)��" ر�ز، ���� ا ت ا رار آ��ز،  ر)�ر از ا�ن ���ب ��ن. 
� �8  �" �و �#" ،�-ط" اوج ھ�" آرزوھ�ی (وم �3د ��3ق � �3 "�(�<� رو)ن�ور 

�ط�0ب �ر��ط �� . ا ت %)�"����ا�ن ��)�ر در دو ��ب آ�ر  �و�نآر��ش و  اور)#�م آ 
در دو ��ب �� ت ���ب �� ت در 0�5� �" آر��ش . د�ده �� )و�د ��ش ���ب �-دس

�-دس �)ر�8 )ده ا ت.  

، آ��زر�ز�س از �و��ف رو�دادھ�ی ��و�� و  ،�2ھ�'���� و  Lو�Lی�س از )رح 
�" » و ��5ت ��م«�" �ظر �� ر د �" ��  ؛���Mری در ��ن �و��5 ا5 �س �� )ود

 �س « :�� )و�م �دا�� �زد�/  �ورو Lرق در  ،'�ودا��� �ر از �و)�����#>وت، 
را ��ز ��   ���ن ا)��4ی ��� در ت �ود در ا��'�(د�دم  آ ���� �و�ن و ز���� �و�ن

�� ��)د ��در��د��ر و  ،�د���د�د )ذ�" آ ��ن �� ت و ز��ن �� ت *ون  ،)����م� .
رود از  وی �دا، ، )�ر �-دس، اور)#�م �و�ن را د�دم �" از آ ��ن ���" �ود  ؛آ�د

آوازی  آ���ه .آرا �" ا ت دا��دش3رو � �" �ود را �رای  ��ن �"* را ز���  ���"،
�ت ��ت�#�د از % ���� ا�)�ن  ��ن �واھد  .ا��/ ���" �دا �� آد���ن ا ت: )��دم �" 

ھر او . ا�)�ن، �دای ا�)�ن �واھد �ود و �ود �دا �� ،او �واھ�د �ود ا�)�ن (وم ؛�ود
���م و  ،��واھد �ود ��ر%د��ر �س از آن  ؛*)��ن ا�)�ن ��ک �واھد �ردا)>� را از 

و آن ��ت . " ا ت�� ت در%ذ)� 0�3م��0" و درد د��ر روی ��واھ�د ��ود، ز�را �" 
�ن . �ن ا0ف و ��ء و آ�Lز و ����ن ھ �م... ھ�" *�ز را �و ��  �زم ا��/:  �)�ن %�ت

ھر�" ��روز )ود  .�واھم داد را���ن �"از *)�" آب ز�د%�  ،�" ھر �" �)�" ��)د
٢١�>� (» وارث ھ�" *�ز �واھد )د و او را �دا �واھم �ود و او �را � ر �واھد �ود :

٧-١.(  
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3روس ��>و5" «��� �� :  آ�د و روی �" �ن �رده %�ت... �>� از آن ھ�ت ر)�" «
 �زداز  ،آ ��نرا �" �ن ��ود �" از  اور)#�م ،)�ر �-دسو ... را �" �و �)�ن دھم » �ره

�ر�ن ��واھد ). ١١- ٩: ٢١�>� (» )تو )>وه �دا را دا ه،د�آ �دا رود� Zد��ر ھ�
*�ره او را  ؛��ت �دا و �ره در آن �واھد �ود و ��د%��ش او را �واھ�د �ر ��د ؛�ود

 واژه ھ��" ا�ن ). ۴-٣: ٢٣�>� (» �واھ�د د�د و ��م وی �ر ��)��� ا�)�ن �واھد �ود
�#>وت 65ور �دا ت : »*�ره او را �واھ�د د�د«:  �و'" ���م.  

�و6وع ا�#� آن ��زآ�دن �ر)>وه �داو�دی ا ت �" �� (وم �دا ���ب  "� ،"�(�<�» ��
اور)#�م �و�ن و آ ���� ھ�*ون ا�ری از ) ۵: ٢٢(» ا�دا]��د ��د)�ھ� �واھد �رد

��ت و ز�د%� �واھد �ود%و���   �ن(ط4� ��ا�ن راز  و ����. د �" در آن را �� �
���د �"  ��را �" *)�� �د�د و %و)� �)��د و �" ��طر ا� ��� �طور  آ�*"«��(� 

؛ ٣: ۶۴اش (» ��4� آ�*" را �" �دا �رای دو �داران �ود راھم آورده ا ت... �>رد 
  ).٩: ٢(رن  ١

��ظور ھ��ن»ر���روا�� �و ����د«�� %و��م در د�3ی ر���� آن %�ه �" آ�� : �وان ، 
   ت؟ا�#>وت 

��وت �ر'�" ) �basilea" ز��ن �و���� ( واژه در وا(E �/آری،  :��ر���" دو �ورت 
���ن �#>و�� �" در د��0ی �� 'وا�" زده و ر)د �� ��د و �#>و�� �" ��  .)ده ا ت
  .ژرف و ا رارآ��ز و'ود دارد �)����آ��م، �واھ�ن 
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�#"�!ن در  -ج�� $��  آ
  

�>� از  �)�ش (د�س �و��5ی زر�ن دھ�ن،�)�ش  �" ھ���م ���ز (ر���� �-دس -
 ...و ��ر���� �" �و �د�ت �� ���د ��م�" آ���� �" �� «: د�3ھ� را *��ن �" ����ن �� �رد

 "� ��  .»)و�د �و �#>وت آ ����ر �دن �"  ")�� �3ط� ر

�� )ود یدر د�3ی د��ر "�� ا�ن �و�� �" �� را از �� �� �" ھ �� آورده ای«: *��ن %
�� را �" آ ��ن �ر%ردا��... �" و "� �� ��� ���#>وت و  از ھ�Z �و))� رو%ذار �

  .»ری�" �� ارزا�� دا ، �" در راه ا ت،را �ود

 س�د�-�' �" و  ھدا��ی... «:  �" ، �)�ش در�وا ت �� ��د��ز (ر���� �-دسدر �
  .»را در��ت �� ���د، ��Lی �#>وت آ ����� %ردان ����� �" آ�� �رای  « )ده

�"د، رَ ای �ِ «:  �-دس، )��س �#��ت ز�ر را �ر ز��ن �� را�د (ر���� در��ت�س از #� 
�)�ر���� �و  �#>وت �وددر روز �� اول �" �" �� ارزا�� دار !  و ��روی �دا� 

���  .»��" �ر دا)�" ��)�م�

4��د ا�'�م �� )ود L ل �س از  �� در�[ �" �-دس�" ھ���م � 8 �� روLن  -�
4��د ���" *��ن د�3 �� ��د��زه �)�ش �رای رد � :»���-و�ت  ن را ��ناو را در ا�

��رز�د و وارث  ...�� ...ر����  .»�و %ردد �#>وت آ 
ای «:  در آ��ن ����ش ���دادی ��')��" �-دس %روه  رود *��ن ��  را�د -

8� ��واھ�م �و)�د و )�� در �و  �)را� �#>وت آ �����در  : %��� دو ���ت�"  ،
، ز�را �در �را �رای ��)��ش %��ھ�ن �" ا�ن '��ن ر ��ده )دا0وھ�ت �ن  ��م �واھ�د 

  .»ا ت
 )>وه')ن ')��� و «�"  در آ��ن ����ش )����ھ� )ب �ورا�� �3د %ذر -

ھ�ی روزھ�ی ���زدر  �وا�ده �� )ود، �" ��روز��دا�"�� ��)د، ا�ن  رود » ��)>وھ
و ھ�*��ن در ����)��ی �)�ش در ����ن ھر آ��ن ( �>رار �� )ود�3د %ذر و �س از آن 

�داو�د �ر �و ����ده  )>وه�در�ش، �در�ش ای اور)#�م �و�ن، ز�را �" «:  ))>ر%زاری
: و ھ�*��ن ا�ن  رود �وا�ده �� )ود» ! ای ���ون �" و'د آی،و  �ر(صا��ون . ا ت

�" ���ون  و، ز���� �" �ژده را �و�د �� دھ�دای �" د�ده ا�د،  � ��������د ای «
�ن،  )�دی. � �8 ر ����ز �رده ا ت ،را از �� �)�و�وش )�د���� ا�ن ��ر «: ��و��د

ھ�*ون دا��د از %ور ��رون  �" ��د)�ه � �8 از د�دن، اور)#�مای  �ر(ص �" و'د آی،
 ��  .»آ�د

�" د��0ی ا����داران را �" ھ���م ��رون  ،�زر%�)�دی ��  )��د را��� �� ا�ن  رودھ� 
�#>وت  ا�ن ھم ا��/، �رددرک  ،ر ����ز �رده از %ور �0ر�ز ��  �زد � �8)دن 

  .�دا ت

آری، �ن ھم ا�ن )�دی را ا5 �س �ردم؛ ای ��ش �� �وا� �م �-داری از ا�ن  :�وان
  .)�دی را �رای �-�"  �ل ���ه دارم
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�" در���ب در آ�Lز  :��ر(�<�او ھ ت و �ود و �� «: ا ت  ��ره �داو�د �و)�" )ده
�و �� �وا�� از آن  :ز�د%� ا ت  �� و(�"  ر*)�" �رای ��ا�ن 65ور ). ٨: ١(» آ�د
 : روح و 3روس �� %و��د«:  �" �� %و�د را �)�ور ول  ���ن �و��5ی . �ر ��و)� 
و ھر �" �واھش دارد ، و ھر �" �)�" ��)د ����د! ���  : �و�د�ھر �" �� )�ود  و!  ���
١٧: ٢٢�>� (» در���د�" را���ن  را ز�د%� آب.(  

 !آری، �" زودی �� آ�م«: �" ����ن ��ش ���ب �-دس ھ ��د�)�و ��ز را  �#��تا�ن 
٢٠: ٢٢�>� (» !آ��ن، ��� �داو�د �3 �.(  
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  .�م����ره اور���م �و�ن ���ر ��ق در

  

�" �/  ��)ت*را : �'�ت و �و)���� '�ودا�� �ن ���� �" �ودم �ر�وط �� ��)د -١
 )�ر �)��" )ده ا ت؟

و ���و�� ���ن )�ر اور)#�م در ز��ن �3 � و )�ر اور)#�م �و�ن و  *" �)��" -٢
 آ ���� و'ود دارد؟

�" �و �#" %��ه از ��ن  ا� �ن،آ�� �3د 'د�د ���� و3ده ��)��ش %��ھ�ن و ��ز%)ت  -٣
 ،"� �>د��را�ن دو *" ���و�� ��  از آن؟ ��ش � ��ر��  ،�" ردوس را �� دھدر
 دار�د؟

  

  :�رای �ط���� ���ر

  �ر�� ���ن در آن د��� -

��در �دا در  �ت  ر���� -  

  در �و)�" ھ�ی �و��5 ،65رت �ر�م، )���ل �#� �ی �" ���ل ر �ده -



  

  ���ب �����

"	
�َ " ����� 	
  ١»ای ��ر ��«
��د و ���
  

  

�د 	��ت ا�ن ���ب �دای ز	ده �� �و����� طو�	 در��ره 	���ش �روع �در آ��ز 
����ی ���و$�#«�رد�م، �  از ���ب � (ون �  )���ن . ا���راج �ده ا�ت» �&��م ر�%

��ر % ر��م ا�	# ا�ن ���ب را �� �.��ر 	���� �  �ود -�� %��, �  %� وا+ذار 
 ����ی «ط�ق ھ%�ن » ...ای )در %� �  در آ�%�	 «�رده، �&	� ��م ر�%&�

ا$��  )�ش از ا�ن �.��ر �و(1 دار�م در��ره 	���ش . �  )���ن % �ر�م» ���و$�#
  .ار���ط دارد، �روع % �	�م» ... ای )در %�«�2ود��ن، �  �� 

  

  »�د�ش«

ر��  �%�م 	���ش ھ�ی ر�% �� �  طور ��ده �ر �4و��م ر��3 » ای )در %�«	���ش 
. از 	���ش 5د�ش �2ود��ن ا�ت» ای )در %�«	���ش ر��3 . ھ%  	���ش ھ�ی %��� ا�ت

در ا�	��، �  -	وان 	���  +�ری از �	ت و روا��ت �2ود و در �%ن �  -	وان آ��زی 
  .��ن % +و��م» ای )در %�«�2ود و 	���ش %��� » 5د�ش«از �ر -2د �د�د، 

�وا	ده �  %&	 �7د�س ا�ت در )���ن %را�م �	��  ای » آرا%«�  �  ز��ن » 5د�ش«
ا�ن 	���ش ��ت )	9 �1ل . از ا�ن رو -�� از اوان �ود� آن را % �	��ت% �د و 

 %&ر: �ده ا�ت �  �رای %را�م و %وارد +و	�+ون %	��ب ا�ت�در�وا�ت دو . ا;
  .ا$�2م +ر:�  ا�ت» 5د�ش«	����ن د-�ی ر��	 از دو در�وا�ت 	����ن 

  

  	�م �زر+ش ��وده و %7دس ��د

  � 	�2�  !از روی %�ل و ->35 �ود آ:ر�ده ا�تدر 

  ���د �  او )�د��ھ �ود را ���م ��زد

  �  دوران ���ت و روز+�ر �%�

  و �  دوران ز	د+ ھ%  ��	دان �	 ا�را=�ل

  !آ%�ن: �� ھ%  +و�	د
                                                           

١
  ".��2ر آ��ن 	���ش"از ���ب   
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  %���رک، ��وده، )ر�>ل و وا�،

  %ورد %دح و ا:���ر و �زر+دا�ت و �را�ش ��د

  !	�م آن 5دوس %���رک

  :را�ر و �ر�ر ا�توی 

��ّ�  از ھر ��رک و �رود و ����ش و ��

  .�  در ا�ن ��2ن �ر ز��ن آ�د

  !آ%�ن: ھ%  +و�	د

  

  

   



١٥٤          "���َ� " ��
  »ای ��ر �
«����� ���د و ��
 

 

  

  

  

  

  

  


در ��ت:  

  

  ا�ن 
�ر �ن �رده �ود ز�ده �رد�د«

  .و �م �ده �ود ���ت �د


س �� ��دی �ردن �روع ��ود�د.«  

  )٢۴: ١۵$و (
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�  "ای ��ر ��"�!��   - ا�


ب �� ��
ت د�#� �"��
ی �
!� ��"ط%�"&!"  
  

 : (ون :�رغ �د، �1 از ��+ردا	ش �  وی +.ت. در %و�& د-� % �رد«-��
 ٢.»�داو	دا، د-� �ردن را �  %� �&��م 	%�، (	�ن �  ��� ��+ردان �ود را ���%و�ت

��م �داو	د &� ���� را �  ��+ردا	ش و ����% در )��I �  ا�ن در�وا�ت، 	���ش ا���
   .دھد%

را ارا=  % دھد، در ��$ �   ��٣رت $و�5 %�	 �و��ه در �ر دار	ده )	9 در�وا�ت
 �و�&  ��:�  �ر ��%ل ھ.ت در�وا�ت	�% �	ت . را روا�ت % �	د ��٤رت %�

���� %�ن ��رت %� را �  ��ر % �رد�   :)ر���

  

،�  ای 
در �� �� در آ����

   !د�س �ود ��م  و

  ����د �ر���روا��  و

  .اراده  و "��ن �� در آ���ن ا�ت، �ر ز��ن ��ز �رده �ود

  ��ن ���ف �� را ا�روز �� �� �ده،

  و �رض ھ�ی �� را ��$ش،

  "��ن �� �� ��ز �ر'داران $ود را �� �$��م،

  و �� را در آز���ش ���ور،

  .�()� �� را از �ر�ر رھ��� ده

  

  .�1وه �  )���ن % �رد از ھ%�ن آ��ز، آ��ن 	���� د-�ی ر��	 را �� ����ش :ر و

  .»ز�را 5درت و �>ل �� �  ا�د از آن �و�ت«% �وا	�م، » د�دا� «در ���ب 

                                                           
٢
  ١: ١١$و   

٣
  ۴-٢: ١١ک $و . ر  

٤
  ١٣-٩: ۶ک %ت . ر  



١٥٦          "���َ� " ��
  »ای ��ر �
«����� ���د و ��
 

 

  %�را �  ا��دای آن ا��:  % �	د و ا�ن 	%و	  ای » %�1وت«و �5	ون ا�%�ن ر�و�ن �
 �  ��ر % رود�����روم (�	ت ��زا	��ن . % �ود �  ا%روزه در 	���ش ��ن ا1$

را ا��:  % » )در و )�ر و روح ا$7دس«واژه ھ�ی » �>ل«�%  )س از �) �ر5
  .	%��د

ا	�ظ�ر «ن از ر�وا�ت را در د�د+�ھ ;ر�, و رو�آ�ر�ن د 	%�ز	�3% �����ی روم
�)س  ٥.�ز+�ت )ر�>ل �داو	د %� -�� %��, �و�&  % دھدو از �» ا%�د %���ر�%�ن

�%�-ت �� �1رار ����ش :ر و �1وه �  از �5	ون ا�%�ن ر�و�ن  I��( ر��د ��دی و:
  .+ر:�  �ده �  +وش % ر�د

  

 »$-,�  ��م ا�+�ل« •

  

�  �داو	د، د-�ی )س از آن « ٦.»�  را�� �>;3 �%�م ا	��ل ا�ت«�داو	د 	���ش 
 د�4ر +.ت����	��را�ن » داده �واھد �د�ط���د �  �  �%� «: ر��	 را �&��م داد در 

ھر�س % �وا	د ط�ق 	��زھ��ش د-�ھ�ی %�.�و� �1	د، ا%� ا�ن د-�ھ� % ����ت ھ%��  
 ا�ت آ��ز +رد	د�  ٧.»�� 	���ش �داو	د �  	���ش ا;

  

 در �ر�ز � ب �!دس •

  	���ش %����آ+و���ن 5د�س )س از 	��ن دادن ا�ن �  (4و	  %زا%�ر �ذای ا;
 +�رد» ای )در %�«ھ�ی د-�ی  ھ��	د و �� در�وا�ت%  �5 )�دا % �		د، 	��<�:  

%7دس ھ��	د �.�ص �	�د، :1ر 	% �	م (�زی  در �%�% د-�ھ�� �  در ��ب 
��	ده 	�ده ���د» ای )در %�«�����د �  در د-�ی 	+.  

ا	��ل  ٨.در %��, �  ��7ق % ر�	د) �ورات، ا	��� و %زا%�ر(�%�م ��ب %7دس 
٩%� او$�ن ا->م آن را در %و-ظ  روی �وه��رت . ش ا�ت��ر �و» %ژده« 

در ا�ن %.2وم . �>;  �رده ا�ت؛ 	���ش �  )در %� در ��	ون ا�ن ا->م ��ی دارد
 ���د%   :ا�ت �  ھر در�وا�� �  �داو	د �  %� -ط� 	%وده رو�ن �ده و %&	

در ا�ن 	�����2 %� 	  �	�2 ھ%  (�زھ�� را ... 	���ش �دوا	د ��%ل �ر�ن 	������2ت
  �   �وا	�م آ	�2 را در 	ظم و �ر���%  1� �وا	�م ��واھ�م % ط���م، �%  �

                                                           
٥
  ١٣: ��٢ط   

٦
  �ر�و$��ن  

٧
  �ر�و$��ن  

٨
  ۴۴: ٢۴ک $و . ر  

٩
  ٧: ۵%ت ک . ر  
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ا�ن 	���ش 	  �	�2 %� را �&��م % دھد �  (  �ط���م، . ����� ط���ده �و	د ��واھ�م
 آ%وزد �  �  % �%  �  1�   ١٠.(  �ر��� آ	�2 را �ط���م�

 �رای ز	د+ ا�ت%��	���ش ا�ت، ا%� در �# » ای )در %�«. %و-ظ  روی �وه �&
�ر��ن ھ�ی  ھر دو روح �داو	د �1ل �د�دی �  �وا��  ھ�ی %� % دھد، �&	

 ا�ن ز	د+ 	و�ن را �� . درو	 �  ز	د+ %� را �	�ش و ھ���ن % ���د��-
 . او %� را �&��م % دھد �  �� د-�ھ��%�ن آن را �ط���م. دھد��	�	ش �  %� �&��م %

  .در�� و ;�ت ز	د+ %� در او �  در�� 	���ش %� ���4 �واھد دا�ت

  

 »����ش $داو�د« •

  ا�ن �  ) Oratio Dominica( -	���ش �داو	د -» د-�ی ر��	«ا;ط>ح �	�	&�
��م داد و �  %� �)رد%� را �  �داو	د -�� 	���ش �  )در، &� .  �  �  از -������	

 ���د »از �داو	د«ا�ن 	���ش : ا�ت ی%� ر��ده �  را�� 	���ش %	�;ر �  :رد% .
 را ��%�او  :١١% دھد �  �ود از )در ��:�  ا�ت�  %� از �# طرف )�ر ��4	  �

ل ا	��	 �ود از طرف د�4ر او �  ��%  �ن +ر:�  ا�ت، در د .ا���د 	���ش %��ت
او : 	��زھ�ی �رادران و �واھران �ود را % دا	د و آ	�2 را �رای %� آ��1ر % ��زد

  .ا$4وی 	���ش %��ت

 دھد �  �  ;ورت �ود��ر آن �1رار �	�م%	 �%  � ھ%�		د �%�م  ١٢ا%� -�� :ر%و$
	���ش ھ�ی �.�ھ �  روح ا$7دس از طر�ق �>م �دا، :رز	دان �دا را �&��م % دھد 

�2 ��%�ت 	���ش :رز	دی %� را �  %� % . �  (4و	  �  )در 	���ش �		د	�  	 ��-
روح و «دھد، ��1  ھم ز%�ن روح را �  %� -ط� % �	د �� �و�ط او ا�ن ��%�ت در %� 

وه �ر ا�ن اU��ت و ا%�1ن 	���ش :رز	دی %� ا�ن ا�ت �  )در ->. +رد	د ١٣»���ت
از  ١٤»!�&	 ای )در" �� ا��"روح )�ر �ود را در د$�2ی %� :ر���د �  	دا % �	د «

�.�ص «آ	�� �  	���ش �وا�ت ھ�ی %� را 	زد �دا % �رد، ��ز ھم )در ا�ت �  
را روح �رای %7د��ن :1ر روح را % دا	د، ز�«و 	�ز )در ا�ت �  » �		ده دل ھ��ت

	���ش �  )در آ�%�	 %� در %�%ور�ت و ��ر  ١٥. »�ر��ب اراده �دا �.�-ت % �	د
��ت ��ش )�ر �دا و روح ا$7دس +	��	ده �ده ا�ت	.  
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 ����ش �(��� •

��ر �5�ل ���7م �>م �داو	د و روح ا$7دس را �  در د$�2ی ا�%�	داران ����� ا�ن -ط�  
	����ن . از ھ%�ن ا��دا )ذ�ر:�  و �� آن ز	د+ �رده ا�ت�  آ	�2 ���ت % ���د، 

��% V%وا���ی   � %&%ول )ر��ش �2ود��ن، 	���ش �داو	د را » ھ�ده �ر�ت«�
  ١٦.روزی �  %ر��  % �وا	د	د

  :�ر ��ب �	ت ر�و�ن، 	���ش �داو	د -%��7 در د-�ی آ��ن 	���ش ر��  دوا	�ده ا�ت

ز�را او 	4.ت . ای ھ%  �رادرا	%�ن �� ھم 	���ش �	�م%� را �&��م % دھد �� �ر] �داو	د[
�1  » )در %ن«� ،، �� ا�ن �  د-�ی %� �رای �%�% �دن ����� »)در %�«�  در آ�%�	

��ن ���د #� ��.١٧  

 	%�زھ�ی � از ��-��2ی ا;�	���ش �داو	د در ھ%  �	��2ی آ��ن 	����، ��ش ��%
�  راز آ��ز�ن %���، و�ژ+  در. %���ف ����� را �  �ود ا��;�ص % دھد

 ا�ن 	���ش ����ر 	%ودار % +ردد������.  

. و �U��ت �  %&	�ی �و$د ��زه در ز	د+ ا2$ ا�ت�وا	دن 	���ش �داو	د در راز �&%�د 
 از آ	�� �  	���ش %��� +.�4وی %� �� �دا �� ھ%�ن واژه ھ�ی �ود �دا�ت، ���	

��د %  ١٨»�دا �  ز	ده و �� ا�د اW��د ��5 ا�تاز �>م ... ��:�  ا	د�و$د ��زه «�  
از ا�ن . +�ر	د �  )در��ن را �و�ط ��4	  �>% �  ھ%��  %����ب % �	د ��وا		د

رو آ	�2 % �وا		د (	�ن 	���ش �		د، ز�را �  %2ر �دھ�ن روح ا$7دس �ر د$�2، +و��2، 
�  ا�ن د$�ل ا�ت . �ت	7ش ���  ا�  طور )�ک 	�د	 $��2 و �ر ھ%  و�ود :رز	د���ن 

�ط�ب �  راز�و��ن و 	وا�%�	�ن » )در %�ای «�  ����ر �.��رھ�ی )دران ����� �ر 	���ش 
���� �� . 	و��  �ده ا	د� » ��زه �و$د ��:� «	���ش % �	د ھ%��  %ردم » ای )در %�«و�5

   ١٩.ھ��	د �  د-� % �		د و ر�%ت �دا را �  د�ت % آور	د

�وه % �	د در 	���ش �داو	د � ����آ��ن 	���ش راز 5ر��	 %7دس ھم (ون 	���ش �ل �
	���ش �داو	د �  . و %.2وم و ���Uر و 5وت ��%ل �ود را از ا�ن راه آ��1ر % ��زد

��ی دارد از �# �و  ��ن د-�ی �7د�م و �7د�س 5ر��	 %7دس و در��:ت -��ی ر��	
  در �ر��ن د-�ی ط�ب روح ھ%  در�وا���2 و �.�-���2 را �%V �	دی % �	د �

ا$7دس ���ن % �و	د و از �وی د�4ر در ���:ت %�1وت را % �و�د �  در��:ت 
  5ر��	 %7دس )�ش در آ%د آن ا�ت

	���ش �داو	د در راز 5ر��	 %7دس ھ%(	�ن و�ژ+ %ر�وط �  ز%�ن آ�ر �ودن 
ز%�ن «ا�ن 	���ش ھ%(	�ن 	���ش %	��� �رای . در�وا����2ش را آ��1ر % ��زد

ا�ت، ز%�ن 	��ت �  �� 	زول روح ا$7دس آ��ز و �� ��ز+�ت �داو	د �  �%�ل » آ�ر
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 ١٥٩          ظ2ور دوم �داو	د و ز	د+�	 ا�دی

 

در�وا����2 �  �  )در %� �ط�ب % �و	د از ا�ن $��ظ �� د-�ھ�ی . �واھد ر��د
 �		د �  )���ر و �# ��ر �رای ھ%��  -2د -��ق %�.�و�	د �  �ر راز %  �1� ���	

  .�  ا	��م ر��ده ا�تدر %��, %;�وب و ر�����ز �رده 

�و�د �  ھر ھ.ت در�وا�ت را �7و�ت  از ا�ن ا�%�ن )��دار و �ز$زل 	�)ذ�ر ا%�دی %
ا�ن ھ.ت در�وا�ت ھر�دام 	�$  ھ�ی د	��ی �	و	، د	��ی ;�ر و ا	�ظ�ر . % ���د

در راز  ٢٠.»ھ	وز ظ�ھر 	�ده ا�ت آ	(  �  �واھ�م �ود«را ���ن % �		د �  در آن 
�� ھ	%�4 �  «	���ش �داو	د �� ا����ق %	�ظر ��ز+�ت �داو	د ھ���م  5ر��	 %7دس و

  ٢١.��ما	�ظ�ر % �» ��ز آ�د

  

�,-$  

: ١١$و (» �داو	دا، د-� �ردن را �  %� �&��م 	%�«��+ردا	ش -�� در )��I �  در�وا�ت 
١( 	&�   .را �  ا���ن �)رد» ای )در %�«، 	���ش �	��دی %���

ا�ن 	���ش  ٢٣.»��%ل �ر�ن 	�����2«و  ٢٢»را�� (�1ده �%�م ا	��ل ا�ت	���ش �داو	د �  «
  .در دل ��ب %7دس 5رار دارد

	�%�ده �ده (ون �داو	د -�� �  ا���د و ا$4وی 	���ش %��ت » 	���ش �داو	د«�  ا�ن -�ت 
  .آن را �  %� -ط� �رده ا�ت

�����ت� � د. 	���ش �داو	د 	���ش ا;� از ��-��2ی ا;�-�ھ�ی %���ف ����� و ��ش ��%
 �&%�د و �U��ت و 5ر��	 %7دس �  ا�ن 	���ش ا��;�ص داده �ده 	&� رازھ�ی آ��ز�ن %���

%ر�وط �  ز%�ن آ�ر در�وا����2ش را آ��1ر  و�ژ+ %7دس	���ش �  در راز 5ر��	 ا�ن . ا	د
 ). ٢۶: 5١١رن  ١(» �� ھ	%�4 �  ��زآ�د«% �	د، در ا	�ظ�ر �داو	د ا�ت 
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  در��ا$" ھ!" -ب 
  

)س از ا�ن �  �ود را در ��ور �دای )در 5رار داد�م �� او را �)ر���م، %��ت و 
 %� ھ.ت در�وا�ت را �ر% ا	�4زد �  ھ.ت  در و�ود�ر��ت او روح :رز	د�وا	د+

�ب  �  در�وا�ت. �ر�ت ھ��	د�	��ت ����ر ر��	 �وده %� را �  �وی �>ل �دا 
 �		د؛ (�2ر در�وا�ت % �% آ�ر ھم (ون راھ��2 �  �وی �دا، �&ف و 	��وا	

�  	دا % دھد«. را �  :�ض او % �)�ر	د$  �  �$«.٢٤   

او$�ن +روه از ا�ن در�وا���2 %� را �  ��طر �ود او �  �وی او % �رد و �  او 
ن و�ژ+ %��ت ا�ت �  ا��دا در :1ر ا�! 	�م �و، %�1وت �و، اراده �و: �&�ق دار	د
���� ھ�(1دام از ا�ن �  در�وا�ت �ر: از در . م �  او را دو�ت دار�م��

�1  ا����ق �وزان و �� ا	دوه و 	4را	 )�ر %��وب  ؛�ود%�ن �  %��ن 	% آور�م�
	�م �و %7دس ��د، %�1وت �و ����د، « ٢٥.�رای �>ل )درش ا�ت �  %� را :را % +�رد

�����ش %��, �رآورده  �  در�وا�ت )���ر درا�ن » ...اراده �و �رده �ود	 5ر��	
�ده ا	د، ا%� از ا�ن )س در ا%�د �  �وی ��7ق ��%���ن ��4�2ری % �و	د، ز�را �دا 

   ٢٦.ھ	وز �ل در �ل 	��ت

 د-�ھ�ی ط�ب 	زول روح ا$7دس در راز +روه دوم در�وا���2 در �ر��ن �&�
ھ��	د و 	�4ه )در در�وا���2 �7د�% ا	�ظ�رات %� ا�ن . 5ر��	 %7دس ا	��م % +�رد

آ	�2 از درون %� �ر����  و از ھم ا�	ون در ا�ن . ر�%��2 را %&طوف �  �ود % �	د
 ���	د% �%  � V�در�وا�ت » ...%� را رھ�� ده... %� را در... �  %� ده«: د	�� را

ھ�ی (�2رم و )	�م �  ز	د+ %� (	�ن % 	4رد �  ����� �Yذ�  �ود و از +	�ه �.� 
  .در�وا�ت آ�ر �  	�ر %� �رای )�روزی ���ت، �&	 	�رد 	���ش % )رداز	د���د؛ دو 

�  در�وا�ت اول %� را در ا�%�ن �7و�ت % ���	د، �ر��ر از ا%�د % ��ز	د و �� 
���د �رای %� �  %��وق و ھ	وز ھم +	�ھ�1ر ھ���م . %��ت رو�ن و :روزان % �		د

 �ران �دا )��1ش % �	�م، �و�ط �  %��ت �   »%�«�ود%�ن �ط���م، ز�را ا�ن �
ا$7دس  �و�ط 	�م %���ش ��ط	ت روحز�را )در %� . د	�� و ��ر�I %�دود �ده ا�ت

  .�ود، 	�7  	��ت %� و ھ%  +�� را �  ا	��م % ر��	د
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 »��م  و �!دس ��د« .١

�	�2 �دا (در ا�	�� 	���د ا��دا �  %.2وم ��� آن �ردا�ت �ود » %7دس ��د«-��رت 
�1  )�ش از ھر(�ز ���د �  %.2وم ارز� آن )�7د�س % �	د و %7دس % ��زد� ،

�	��را�ن در . او را 5دوس دا	��	ف �  ��وه ای %7دس ر:��ر 	%ودن: �و�  	%ود
 ����ش، ا�ن 	وع ط���دن و �وا	دن +�ھ ھ%(ون ����ش و �)��4زاری درک %

�# : رزو و �%	�� �  %� ��د دادوا�ت را %�		د آا%� -�� ا�ن در� ٢٧.�و	د
از ھ%�ن . در�وا�ت، �# ا����ق و ا	�ظ�ری �  �دا و ا	��ن در آن %�&2د % �و	د

. او$�ن در�وا�ت �  )در %�، در -%ق راز ا$وھ��ش و ��ر 	��ت ا	��	�ت :رو% رو�م
ط�ب از )در �  	�%ش %7دس ��د، %� را در 	�7  %��ت آ%�ز �ود �رای �%�ل ز%�	�2 

در ��ور او در %��ت، %7دس «��2ن �ر+ز�د وارد % �	د �� %�  )�ش از �	�ی � «
  ٢٨.»و � -�ب ����م

�دا در $�ظ�ت %2م و �&��ن �		ده در �د��ر 	��ت، 	�م �ود را آ��1ر % ��زد ا%� ا�ن 
)س ا�ن ��ر ز%�	 �رای %� و . ��ر را در -�ن ��7ق ����دن �  ��رش ا	��م % دھد

 )�و	دد �  	�%ش �و�ط %� و در و�ود %� %7دس �وددر %� �  �7�7ت %.  

%7دس آ	(  را �  از راز ���ب . 5دو��ت �دا ��	ون د�ت 	��:�	 راز ا�دی وی ا�ت
 �وا	د، �&	 ���ش -ظ%ت و 5درت » �>ل«او در آ:ر�	ش و ��ر�I آ��1ر �ده %

�رام را �ر او ��ج �>ل و ا«���  �ود �دا �� آ:ر�دن ا	��ن �  ;ورت و %وا:ق  ٢٩.او
از آن )س �دا  ٣٠.»از �>ل �دا �5;ر +رد�د«ا	��ن �  وا�ط  +	�ه ا%� . »+ذارد

5دو��ت �ود را از راه آ��1ر �ردن و +.�ن 	�%ش ظ�ھر % �رد �� ا	��ن را �  
  ٣١.;ورت آ:ر�		ده �ود �ر+ردا	د

�دون آ��1ر 	%ودن 	�%ش  �٣٢دا در و-ده �  ا�راھ�م و �و+	دی �  �رای وی �ورد،
�دا 	�%ش را �  %و� و 	�ز در �را�ر د�د+�ن ھ%  5وم ھ	%�4 . �ود را %�&2د ���ت

�2وه �� �>ل )�روز �ده «: �  آ	�ن را از د�ت %;ر��ن رھ�� داد آ�	� �رد
�ت %7دس«ا�ت و ����� » از آن او«از آن ز%�ن �  �&د ا�ن 5وم  ٣٣.»ا�ت% «
-��ر� ا�ت �  در ز��ن -�ری �  ��ر �رده % : »ه ���د�7د�س �د«�� ( ٣٤»���د

  .، ز�را 	�م �دا در آن ���ن ا�ت)�ود، در ھر دو %ورد ���1ن ا�ت

%7دس « -�� و�ود �ر�&ت %7دس �  �دای 5دو���ن ��رھ� و ��رھ� �  آ	�2 % دھد 
و ا+ر(  �داو	د %�ض ��طر 	�م  -»�دای �%� 5دوس ھ��م �0وه����د، ز�را �  %ن 

ود ��1��� و �رد��ری 	��ن % دھد، 5وم از 5دوس ا�را��ل روی �ر% +ردا	د و �

                                                           
٢٧

  ۴٩: ١؛ $و ٩: ١١١ک %ز . ر  
٢٨

  ۴، ٩: ١ا:س   
٢٩

  ٣: ۶؛ اش ٨ک %ز . ر  
٣٠

  ٢۶: ١ک )�د . ؛ ر٢٣: ٣؛ روم ۵: ٨%ز   
٣١

  ١٠: �٣ول   
٣٢

  ١٣: ۶ک -�ر . ر  
٣٣

  ١۴: ٣ک . ؛ ر١: �١۵روج   
٣٤

  ۶- ۵: ١٩ک �روج . ر  
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ا�ن %���ش ��ط	ت روح ا$7دس �ود، �   ٣٥.	�م او را در ا�2�% � �ر%ت % ��زد
��ت %� و ھ%  +�� را �  ا	��م % ر��	د	  �7	.  

%� داده �را	��م 	�م �دای 5دوس در -�� �  ;ورت �ن +ر:�  �رای %� آ��1ر و �  
 �د، 	��ت دھ	ده %� �  ��م +ر:ت 	�م �دا را �و�ط ��رھ� و ��	�	ش و �� 5ر��	

�2ت ... ای )در 5دوس«: %ر�ز 	���ش ��2	� وی ا�ن ا�ت ٣٦.�ود آ��1ر 	%ود  �
  ٣٧.»در را�� �7د�س �رده �و	دا���ن %ن �ود را �7د�س % �	م �� ا���ن 	�ز ��-

 �	د 	�م )در را �رای %� %�1وف % ��زد» �س�7د«�  د$�ل ا�ن �  	�م �ود را %.٣٨ 
 «: ، )در 	�% را �  �ر�ر از ھ%  	�%��2ت �  او % ���د,+ذر %��در )���ن ��-

  ٣٩.»%��, �داو	د ا�ت �رای �>ل �دای )در

��ل ��:� ، %7دس +رد�ده و -�دل �رده �ده ا�م، �  	�م -�� «%� در آ��2ی �&%�د 
%�، %� را �  �7دس در �%�% ز	د+�%�ن د-وت % )در  ٤٠»��داو	د و �  روح �دای %

  � ��در %��, -�� ا�ت �  از �وی �دا ] %�[او �ر(�%  ���ت «�	د و از آ	
 %� � ھم �>ل او و ھم ���ت  ٤١،»-دا$ت و 5دو��ت �دا�1%ت �ده ا�ت و �رای %� 

  .ھدف او$�  	����ن در�وا�ت %� (	�ن ا�ت. 5دوس �دن 	�م او در %� ���4 دارد

: از آ	�� �  +.ت !���د%7دس +ردا	د، ز�را او�ت �  �7دس % ���ت �  ��وا	د �دا را 
�و��م و % ط���م »�رای %ن %7دس �واھ�د �ود، (ون �  %ن �داو	د �%� %7دس ھ��م« % ،

ده ا�م، در آ	(  �روع �  �دن آن �ده ا�م )���1ر و �داوم دا��  راز �&%�د �7د�س �%� �  در 
%� ا�ن را �  طور روزا	  % ط���م، ز�را ھر روز �  �7د�س 	��ز دار�م �� %� �  . ����م

د-� % �	�م �  ... ھرروزه در +	�ه % ا:��م +	�ھ�	%�ن �و�ط �7د�س �دن )�و��  )�ک �و	د
  ٤٢.%� �%�	دا�ن �7دس در 

�م او در %��ن %���2 �  +و	  ای �دا� 	�)ذ�ر �  ز	د+ و 	���ش %� ���4 5دو��ت 	
  : دارد

	�م �ود را �7د�س +ردا	د �  از 5دو��ت �ودش �%�م آ:ر�	ش را %� از �دا % �واھ�م �  
��ت % دھد و %7دس % +ردا	د و در ا�ن 	�م ا�ت �  د	��ی +م �ده 	��ت ���د	 . ا%� %

1 ز�را ھ. راه ا-%�ل و ز	د+�%�ن در %� %7دس �ود ط���م �  ا�ن 	�م از�	  �  � %�4	
 �	�م 	�م %  �	�م 	�م �دا %���رک % �ود، ا%� و�5 �  �  �دی ز	د+% او را ��طل ز	د+

�  ��طر �%� 	�م �دا در %��ن ا%��2 «: و � �ر%ت % ��ز�م، ھ%�	4و	  �  ر�ول % +و�د

                                                           
٣٥

  ٢: ١٩ک �و . ؛ ر٣٩، ٢٢، ١۴، ٩: �٢٠زق   
٣٦

  ١٩- ١٧، ٨: ١٧، ٢٨: ٨؛ �و ٣١: ١؛ $و ٢١: ١ک %ت . ر  
٣٧

  ١٩، ١١: �١٧و   
٣٨

  ۶: ١٧؛ �و ٢١-٢٠: ٣۶، ٣٩: ٢٠ک �زق . ر  
٣٩

   :١١-٩: ٢  
٤٠

  ٧: ���۴ -١ک . ؛ ر٣٠: 5١رن -١  
٤١

  ٧: ���۴ -١ک . ؛ ر٣٠: 5١رن -١  
٤٢

  5د�س ��)ر��ن  



 ١٦٣          ظ2ور دوم �داو	د و ز	د+�	 ا�دی

 

�م ھ%�	4و	  �  	�م �دا 5دوس ا�ت %� 	�ز در ��	�2ی % ط��آ	�4ه . »� �ر%ت % �ود
  ٤٣.�و�ش �7دس او را در����م

 +و��م %  �  ط���م �  ا�ن 	�م در %� �7د�س �ود، %� �  در » �7د�س �ود 	�م �و«ز%�	%
از ا�ن . آ	�ن ا�تدر ا	�ظ�ر  �دا �� �رد��ری�  :�ض  ،ا%� ھ%�	طور در د�4ران 	�ز: او ھ���م

. 	ده �ده ا�م �  �رای د�4ران د-� �	�م، �� �رای د�%	�	%�ن 	�ز ���د د-� �	�مرو %� :را�وا
 �واھ�م �  ز�را » �7د�س �ود 	�م �و، در %�«�  ھ%�ن د$�ل ا�ت �  %� �%�7��% 	% +و��م %

ا�ن در�وا�ت ھ%  در�وا���2ی د�4ر را در�ر %  ٤٤.	�م او در ھ%  ا	��	�2 �7د�س �ود
وا�ت د�4ر �  در ) آن % آ�	د �و�ط 	���ش %��, �  ��7ق +�رد و %�		د �ش در�

	���ش �  )در %�، 	���ش �ود %��ت �  �رط آن �  �  	�م -�� ا	��م . % ر�د
ای )در 5دوس، ا�	�2 را �  �  «: -�� در 	���ش ��2	� �ود (	�ن % ط��د ٤٥.�ود

  ٤٦.»%ن داده ای �  	�م �ود 	�4ه دار

  

 �()وت  و ����د .٢

ا�م (» %�1وت«، )ا�م ذات(» )�د��ھ«-2د �د�د % �وان را در  basilieaواژه 
�دا در )�ش روی %� 5رار %�1وت . �ر�%  �رد) ا�م ��ص(» ��ط	ت«�� ) ��ص

�1وت �دا در �ر���ر ا	��ل ا->م �ده و . دارد و در ��%  �ن +ر:�  	زد�# �ر �د%
��م آ�ر آ%ده و در راز  %�1وت �دا از ز%�ن. در %رگ و ر�����ز %��, آ%ده ا�ت

�1وت �دا ز%�	 �  %��, آن را �  )درش وا+ذار . 5ر��	 %7دس در %��ن %��ت%
  :	%��د �واھد آ%د

 �وان +.ت % �1وت �دا �&	 �ود %��, �  ھرروزه %���ق آ%د	ش ھ���م و ... ��%  �
او ر�����ز ز�را ھ%�	4و	  �  . آرزو % �	�م �  ھر(  زود�ر آ%د	ش �ر %� آ��1ر �ود

%��ت، (ون در او �ر% ��ز�م )س % �وا	�م او را %�1وت �دا �دا	�م، ز�را در او ��ط	ت 
  ٤٧.�واھ�م 	%ود

��� ای �داو	د «: ، 	دای روح و -روس ا�ت �  % +و�	د»%�ران اَ��«در�وا�ت 
��-«.  

و �وا�ت �  �رای آ%دن %�1وت 	���ش �	�م، %� �� ر���ت �� ا+ر از )�ش �&��ن 	�ده �ود 
. �ود ا�ن ��ن را )�ش % ���م، ز�را %���ق آن ھ���م �  ا%�د �ود را در آ�وش +�ر�م

��	�2ی ��2دان  در 5ر��	�4ه ھ� :ر��د �ر % آور	د :» ای �داو	د 5دوس و �ق، �� �  �
 و ا	��7م �ون %� را از ���	�ن ز%�ن 	% +�ری؟��%	 ز�را آ	�ن در ز%�ن آ�ر » ا	;�ف 	%

  ٤٨.�  را�� �داو	دا ھر(  زود�ر %�1وت �و ����د. .ر �واھ	د د�دد	�� ��

                                                           
٤٣

  ٢٢-٢: ٣۶؛ �زق ٢۴: ٢ک روم . م؛ ر)طرس زر�ن �>  
٤٤

  �ر�و$��ن  
٤٥

  ٢۶، ٢۴: ١۶؛ ١۶: ١۵؛ ١٣: ١۴ک �و . ر  
٤٦

  ١١: �١٧و   
٤٧

  5د�س ��)ر��ن  
٤٨

  ٢٠: ٢٢؛ ٩: ۶؛ %�1 ١١: �۴ر�و$��ن، -�ر   
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�ط	ت » %�1وت �و ����د«-��رت � در 	���ش �داو	د، )�ش از ھر(�ز �  آ%دن 	��2
ا%� ا�ن ا����ق �  آ%دن %�1وت ��ب  ٤٩.�دا از طر�ق ��ز+�ت %��, ا��ره % �	د

 �ود، ��1  �  طور �د�د�ر%	 ����. ی او را %�&2د % ��زد%�Yوش �دن %�%ور�ت �
��رش را �ر ز%�ن «)	ط���1ت �  ا�ن �و، آ%دن %�1وت ��ر روح �داو	د ا�ت �  از 

  ٥٠.»:�ض را �رای %� % آورد��%ل % �	د و )ری 

آ�ر �  %� ز%�ن  ٥١.»]ا�ت[-دا$ت و �>%� و �و� در روح ا$7دس �دا  %�1وت«
 �	�م دوران 	زول روح ا$7دس ا�ت% از ز%�ن )	ط���1ت، 	�ردی . در آن ز	د+

)�ک % �وا	د �� �	�2 د$  ٥٢:��ن ��م و روح در +ر:�  ا�ت5ط& و �ر	و�ت ��ز 
+	�ه در ��م :�	 �%� «�  ا�ن ��ن )و$س �� . »�و ����د %�1وت«: د$�ری �4و�د

ا در �ردار و ا	د��  و +.��ر )�ک ���� ، �  �دا ، را �	�ده و �ود ر»�1%را	 	1	د
  ٥٣.»�و ����د %�1وت«: �واھد +.ت

%�����ن ����� �� �&%ق �ر ط�ق اراده روح ا$7دس %��ن ر�د %�1وت �دا و )��ر:ت 
 �		د �%��ز % �دا� ا�ن . ��5ل �و	د:رھ	[ و ��%&  ای �  در آن ز	د+ �%��ز 	و-

ا�دی و :&�ل �ردن 	�روھ� و ا��&دادھ� و و���ل )��ر:ت د-وت ا	��ن �  ز	د+ . 	��ت
 ,�و ��ر در ا��%�ع را %�دود 	% �	د، ��1  �ر-1س آ	�2 را در را���ی -دا$ت و ;

  .��و�ق 	�ز % 	%��د

ا�ن در�وا�ت 	���ش -�� �  در راز 5ر��	 %7دس ���ر و %وUر ا�ت %����ب 
�  ) �و�� �  ��ل ھ�(ه ھ�ی �&�دت % �ود و %�وه �ود را در ز	د+ ��زه ط�ق %ژد

  ٥٤.��ر % آورد

  

 » و "��ن �� در آ���ن ا�ت �ر ز��ن ��ز �رده �ود $وا�ت « .٣

�ر «او  ٥٥.»	��ت ���	د و �  �	��ت را�� +را�	د% �واھد �  �%�V %ردم «)در %� 
�1م او ا�ن ا�ت �   ٥٦.»�%� ��%ل % 	%��د، (ون 	% �واھد �  �� ھ>ک +ردد

را %��ت 	%���د (	�ن �  %ن �%� را %��ت 	%ودم، �� �%� 	�ز �1د�4ر را ھ%د�4ر «
او %  �وا�ت�1م (�1ده ھ%  ا��1م د�4ر و ���	4ر �%�% ا�ن  ٥٧.»%��ت 	%���د

  .���د

                                                           
٤٩

  ١٣: ٢ک ��ط . ر  
٥٠

    	%�ز	�%  رو%
٥١

  ١٧: ١۴روم   
٥٢

  ٢۵- ١۶: ۵ک �> . ر  
٥٣

  ١٢: ۶وم ک ر. 5د�س ��ر�ل اھل اور���م؛ ر  
٥٤

  ١٣-١٢: ٧؛ ٢۴: ۶؛ ١۶-١٣: ۵؛ %ت ٢٠-١٧: �١٧و   
٥٥

  ۴-٣: ��٢%و -١  
٥٦

  ١۴: ١٨ک %ت . ؛ ر٩: ٣)طر -٢  
٥٧

  ٣٧- ٢۵: ١٠؛ $و ۴: �٣و - ١ک . ؛ ر٣۴: �١٣و   
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او راز اراده �ود را �  %� �	���	�د �ر ��ب ��	ودی ای �  در %��, -زم 	%وده «
و �واه آ	(  �ر ز%�ن ا�ت در %��, +رد  �واه آ	(  در آ�%�ن�� ھ%  (�ز را ... �ود

)�ش %&�ن +���م �ر��ب 5;د او �   %� 	�ز در %��, %�راث او �ده ا�م، (	�ن. آورد
)�و��  % ط���م �  	�7   ٥٨.»�ود % �	د �وا�ت�  ھ%  (�زھ� را %وا:ق رای 

  .%��ت آ%�زش ھ%�ن +و	  �  در آ�%�ن ا�ت �ر ز%�ن 	�ز ��%> �  ا	��م ر�د

)در در %��, و از راه ا	��	�ت وی و �# ��ر و �رای ھ%��  �  طور ��%ل  �وا�ت
�و  �وا�تا�	# % آ�م �� «: ورود �ود �  ��2ن %� +.ت-�� �  ھ	�4م . ��7ق ��:ت

 �وا	د �4و�د  ٥٩.»را ای �دا �  �� آورم% %ن ھ%��  ��رھ�ی )�	د�ده «: �	�2 -��
 آورم% �� �ود را  هود	ا م�4	ھ  �در 	���ش �ود او  ٦٠.»وی را �  	�%����در ��غ 

 �	د �وا�� ��%> ����م ا�ن % :»  �  1��  ا�ن  ٦١.»�و �وا�ت	  �  �واھش %ن، �
 �ود را �رای +	�ھ�ن %� داد �� %� را از ا�ن -�$م ���ر �ر�ر �  ��ب «د$�ل -��

 %7دس �ده ا�م، �  5ر�� �وا�تو �  ا�ن « ٦٢.»�دا و )در %� رھ�� ���د �وا�ت	
  ٦٣»�ن -�� %��, �	�2 �# ��ر

 (7در  ٦٤،»%;��ت ھ�� �  ���د :ر%�	�رداری را آ%و�ت�   ھر(	د )�ر �ود«-��
%� �  در او :رز	د�وا	د+�ن  .	�ھ�1ر ����� اط�-ت را ���%وز�م����ر %� آ:ر�د+�ن +

�وا�ت )�رش �1 +ردا	د ��  �وا�ت%� را ��  �وا�ت�م �� % �واھاز )در �ده ا�م 
%� ا	��	�2 ا���� از ا	��م ا�ن ا%ر  .	�7  	��ت او �رای ���ت ��2ن �  ا	��م ر�د او،

�ود را �  وی �وا�ت 	��وا	�م، ا%� در ا���د �� -�� و 	�روی روح ا$7د�ش % �وا	�م 
ا	��م آ	(  : ����م 	%���م و از آ	(  را �  )�ر ھ%��  ا	���ب �رده ھ%�ن را �ر+ز�	�م

  ٦٥.)�	د�ده )در ا�ت

�د�ن و���  �وا�ت او را ا+ر �ود را �  %��, �)�و	د�م % �وا	�م �� او �# روح ��و�م و 
  ٦٦.ا	��م دھ�م، طوری �  �ر ز%�ن 	�ز ��%ل �واھد �ود (	�ن �  در آ�%�ن ا�ت

%� را �&��م % دھد �� :رو�ن ����م، �&	 �� 	��ن دادن ا�ن ] -�� %��,[�  ��د آور�د (4و	  
:�� �  از ��� �ر(�%  % +�رد�  :���ت %� �  �  �1  �. 	�2 �  ا-%�$%�ن ���4 	دارد، �

 	���ش % �		د را �1م % �	د �� 	���ش ا���ن ��2	�%ول ���د، ھ%  ا�%�	دارا	 �  او 	&�
�ر «��1  » �وا�ت �و در %ن �� در %� �رده �ود«: 	4.تز�را او . �رای ھ%  ��2ن 	���ش �		د

ا����ه از آن %�و +ردد و �7�7ت در آن ر��  +�رد، ھ%  +	�ه و :��د از روی آن ، �� »ز%�ن

                                                           
٥٨

  ١١-٩: ١ا:س   
٥٩

  ٨: ۴٠؛ %ز ٧: ١٠-�ر   
٦٠

  ٢٩: �٨و   
٦١

  ٣٨: ۶؛ ٣٠: ۵؛ ٣۴: ۴ک �و . ؛ ر۴٢: ٢٢$و   
٦٢

   <�١ :۴  
٦٣

  ١٠: ١٠-�ر   
٦٤

  ٨: ۵-�ر   
٦٥

  ٢٩: ٨ک �و . ر  
٦٦

�� گرز� نارد) زا ،اور��ن  ���  
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�ت �ر روی ز%�ن �در��د و د�4ر �.�و� %��ن ز%�ن و آ�%�ن و�ود 	دا��  	��ود �ود، :��
  ٦٧.���د

��م آن ��%ل ادرک �	�م و » آن (  را �  اراده �دا�ت«�ردن % �وا	�م �� 	���ش 	
%� را % آ%وزد �  ا	��ن 	  �و���  ��ن ��1  �و���  ا	��م  -�� ٦٨.را �  د�ت آور�م

  .درون %�1وت آ�%�ن % �ود ٦٩»�وا�ت )در %ن �  در آ�%�ن ا�ت «

 ٧٠.»���د و �وا�ت او را �  ��ی آورد �دا او را % �	ودا+ر �� �دا)ر�ت «
	���ش . 5ر��	 %7دس (	�ن 	�رو� دارد	���ش ����� �  	�م �داو	دش �  و�ژه در راز 
و ھ%  %7د��	 ا�ت �  %ورد )�	د  �٧١���� ھ%�ن )�و	د �.�-ت �� %�در %7دس �دا

  :�داو	د % ���	د، ز�را �وا�ت آ	�2 �	�2 �وا�ت او �وده ا�ت

�  » �وا�ت �و (	�ن �  در آ�%�ن ا�ت �ر ز%�ن 	�ز �رده �ود «ا+ر -��رت 
، �� »�ود، (	�ن �  در �ود �داو	د %� -�� %��, ا�تدر ����� 	�ز �رده «;ورت 

» ��در -رو� �  	�%زد �ده -%ل �ود، (	�ن �  در دا%�دی �  �وا�ت )در را �  
�5 �� �7�7ت �ود -��رت 	دارد�ر�%  و در��:ت �ود، ھ�» آورده ا�ت�	٧٢._ �  

  

 »��ن روزا�� �� را ا�روز �� �� ده« .۴

:رز	دا	 ا�ت �  ھ%  (�ز را از )در �ود ا	�ظ�ر % 	��	4ر ا-�%�د » �  %� ده«
او آ:��ب �ود را �ر �دان و 	��1ن % ����	د و ��ران �ر داد+ران و ��%�1ران «. ��	د

 دھد ٧٤»�وراک آ	�2 را در و�5ش«او �  �%�م %و�ودات ز	ده  ٧٣.»% ��را	د% .
	���	�دن ا�ن �  -�� ا�ن در�وا�ت را �  %� % آ%وزا	د، ز�را ا�ن در�وا�ت �� �

  .)در %� (7در 	�1و و %�ورای ھر 	�1و� ا�ت، او را �>ل % دھد

%� از %� از آن او و او %�ض ��طر . ھ%(	�ن ���	4ر )�%�ن �دا 	�ز ھ�ت» �  %� ده«
ھ%(	�ن او را �  -	وان )در ھ%  ا	��	�2 %&ر: 	%وده و %� » %�«ا%� ا�ن . آن %��ت

�   .� 	��زھ� و ر	�����2ن 	���ش % �	�م�رای �%�م آ	�2 در ھ%���4

 ���د 	% �وا	د �وراک �زم �رای ز	د+، ھ%  	�1 ھ� ز	د+ )دری �  �  %� %
�ر �وه �ر روی -�� در %و-ظ  . و �ر���2ی %�دی و رو��	 را �  %� 	���د
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 ١٦٧          ظ2ور دوم �داو	د و ز	د+�	 ا�دی

 

%� را او  ٧٥.%��ت ا2$ ھ%�1ری دارد ����د % �	د-�%�دی �  �� ا-�%�د :رز	دی ، ا
 و ��� :را 	% �وا	د�  ��	�٧٦   1� �واھد %� را از د$	4را	 و ا�طراب �%

  :(	�ن ا�ت ����م و ا-�%�د :رز	دی :رز	دان �دا. �>; دھد

�و�	د و-ده داده ا�ت �  ھ%  (�ز د�4ر را  �1وت و -دا$ت وی را %%  � �دا �  ���	
را�� آز آن �دا�ت، �� �  �دا از آ	�� �  ھ%  (�ز �  . ا:زون �ر آ	�2 �د���ن �واھد داد

: ١٠%ر ( ٧٧.را دارد د�4ر ھ�_ (�ز �م 	دارد، %4ر آن �  �ودش در ��ور �دا ��:ت 	�ود
٣٠-٢٨.(  

+ر�	  ھ��	د، %.2وم ژرف د�4ری �  ا�ن 	�ن  	دا��نا%� و�ود ���	 �  �  ��طر 
�&  +ر�	4 در ��2ن %�����	. در�وا�ت % دھد�:  را �  ;�د�5	  	���ش %

در ر:��ر ��;  �		د :را % �وا	د �� %�=و$�ت �ود را در �را�ر �رادرا	��ن ھم 
�داو	د را ا�ن در�وا�ت 	���ش . �ود و ھم در ھ%���4 �� ��	واده ا	��	 ا	��م دھ	د

�دا دا	�ت ��2ی ا��&�زر ��2د�ت و داوری 	��2U% وان از� %	.٧٨  

�1وت ����� ھ% . »�ر��زا	د«%�		د %��  در �%�ر، ز%�ن را �و�ط روح %��, ��ز+
 ا�ن ا%ر را ����� �� �ر5راری -دا$ت در روا�ط �� و ا�5;�دی و��ن ا$%;��

ھ�(4و	  �  �دون و�ود %رد% �  ��واھ	د -�دل ���	د 	��ن داده و :را%وش 	1	�م 
  . �����ر -�د�	  ای و�ود 	�واھد دا�ت

» :7ر«در �و�� �  ��ل ھ� . % ���د» ����ری«�رای �# 5رص 	�ن » %�«	�ن 
�ر�م ��1  از  �  از راه �س:���ت %��ر�ت و ���7م ا�ت و %� را :را % �وا	د 

دارا� ھ�ی %�دی و %&	وی �ود را �  )�و	د و ���7م  ا:زو	را���ن راه %��ت 
   ٧٩.�4ذار�م �� �ر� 	��زھ�ی د�4ران را �رآورد

	���ش �ن (	�ن �  +و� ھ%  (�ز �  �دا ���4 دارد و ��ر « ٨٠.»	���ش و ��ر �ن«
 ز%�	 �  ��ر%�ن را ا	��م  ٨١.»�ن (	�ن �  +و� ھ%  (�ز �  �و ���4 دارد��

���ش )در %��ت، �  ���ت �  �� داده ا�م، ��ز ھم �ورا� �  �  د�ت % آور�م 
�  ھ	�4م �وردن �� �)��4زاری آن را از او ��واھ�م ھ%�	4و	  �  ��	واده ھ�ی %�

�ذا ����ش % �		د.  

ا�ن در�وا�ت ھ%راه �� %�=و$�� �  �  د	��ل دارد، ھ%(	�ن �  +ر�	4 د�4ر ا	��	�2 
ا	��ن 	  �  	�ن �	�2 ز��ت % �	د، ��1  «: �  از ان % %�ر	د 	�ز اط>ق % �ود

 ٨٢،»�  ھر ��%  ای �  از دھ�ن �دا ;�در % +ردد	&�  � ��ن �دا�ت و  �>%
%�����ن ���د �%�م �و�ش �ود را �  �رج دھ	د . روح ا$7دس �  آن را در %� % د%د
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�ر روی ز%�ن +ر�	4 و�ود دارد، 	   . »را �  :�7ران ا->م �		د) %ژده(ا	��ل«�� 
�  ا�ن  ٨٣.»$داو�د+ر�	4 از 	�ن و 	  ��	4 از آب، ��1  از �رای �	�دن �>م 

�%  �دا �  :  از ا�ن در�وا�ت (�2رم، 	�ن ز	د+ ا�ت%���د$�ل، %.2وم ��ص �
  5.٨٤ر��	 %7دس در��:ت % �	�مدر ا�%�ن )ذ�ر:�  % �ود و �دن %��, �  در راز 

  ٨٥	�ز ���	 از ا-�%�د ا�ت �  �داو	د آن را �  %� �&��م داد،» ا%روز«واژه 	���  �
�ز �  ��%  �ود و �دن ���ز�م، ز�را )�ش از ھر( ھر+ز %� �ود%�ن 	% �وا	���م
�	�2 ا%روز د	��ی :�	 %� 	��ت، ��1  �  » ا%روز«)�رش ا��ره % �	د، واژه 

  .�دا 	�ز %ر�وط % �ود» ا%روز«

ا+ر %��, ا%روز از آن . ا+ر ھر روز 	�ن را در��:ت �	�د، ھر روز �رای �%� ا%روز ا�ت
)�ر %ن ھ��، ا%روز �و «ا�ن (4و	  % �ود؟ . �%��ت، ھر روز �را���ن ر�����ز % �	د

  ٨٦.ز%�	 ا�ت �  %��, ر�����ز % �	د» ا%روز« ، �	��را�ن »�و را �و$�د �ردم

 در ھ�_ ��ی د�4ر -2د �د�د �  ��ر 	ر:�  ا�ت و در) epiousios(» روزا	 «واژه 
 و آ%وز� از واژه %��&� ا�ت ��  ٨٧»ا%روز«%.2وم د	�وی آن �# ��ز+و�

 آن، آ	(  را �  �رای در %.2وم . در %� ا���د �	د» �دون �5د و �رط«ا-�%�دی .��
 ز	د+ �روری ا�ت �و;�ف % �	د و �  ;ورت +��رده �ر ھ%  (�زھ�ی 	�1و�

 ا	د:�� -epi(واژه ھ%(	�ن در %.2وم $Yوی آن ا�ن  ٨٨.را �  �رای +ذرا	دن ز	د+

ousios  =ر�ر�ز ��	دن %��,، ) �ن ���ت، �	  �طور %���7م   �»» داروی ��ودا	4
�را	��م در ا�ن را�ط  %.2وم  ٨٩.ا��ره % �	د �  �دون آن در �ود ���ت 	دار�م

روز �داو	د ا�ت، روز -�د %�1وت �  » ا%روز«: آ�%�	 آن آ��1ر و رو�ن ا�ت
�  ا�ن . )�ش ط&م %�1وت آ�	ده ا�تدر راز 5ر��	 %7دس از )�ش ���ر % ���د، 

  .آ��ن 	���ش راز 5ر��	 %7دس %	��ب و ����ت» روزا	 «د$�ل �ر+زاری 

�ق �  ا�ن �وراک ا2$ ا�ت، آن را . 5ر��	 %7دس 	�ن روزا	  %��ت&�%  � 	�رو�
 +ردا	د �  %� را در �دن 	��ت دھ	ده %��د +ردا	�ده و ا-��ی او % )�و	د ا���د %

ا�ن 	�ن روزا	  ھ%(	�ن در 5را=���2 ... ��زد �� �  آ	(  در��:ت % �	�م �دل �و�م
 �	و�د و % �را��د % ���د%  �  �	و�د و در �رودھ��% ����. �  ھر روز در �

  ٩٠.ا�ن ھ%  �رای �.ر رو��	 %� �روری ا�ت
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 �% ،�% �� 	�ن آ�%�	 را را ھ%(ون :رز	دان آ�%�	 :ر%�ن % دھد )در آ�%�	
�ود آن 	�	 ا�ت �  در ���ره %��م �د، در ��م، در ر	9 �%�ر ] %��,. [�ط���م

آورده د، و ) %ذ�,(�د، در �	ور +ور )��  �د، در ����� ذ��ره +رد�د، �  5ر��	�4ه 
 �Yذ�  % �	دھرروزه آ�%�	داران را �� �وراک آ�%�	.٩١  

  

 »�� را ��$ش، "��ن �� �� ��ز ���ھ)�ران $ود را �� �$��مو ���ھ�ن « .۵

+	�ھ�ن %� را «�	�2 ��%ل �5%ت اول، �&	 4.ت آور ا�ت و ا+ر ا�ن در�وا�ت �
، �ود ا%�1ن دا�ت �  در �  در�وا�ت اول 	���ش �داو	د ��ی +�رد، از آن »���ش

 ,��% ت %� ا%� �5%ت دوم ا�ن در�وا�. ا�ت» +	�ھ�ن�رای ���ش «رو �  5ر��	
در�وا�ت %� 	�4ه �  . ن �  ا$�زام ا��دی را ا	��م دھ�مآرا %����ب 	�واھد �د، %4ر 

  %�آ�	ده دارد، ا%� ���د اول )���%�ن را داده ����م، ز�را ا�ن دو �5%ت �و�ط �# �
  .�  ھم و;ل �ده ا	د» (	�ن � «

  

  و ���ھ�ن �� را ��$ش

�� در�وا�ت �7د�س 	�م او در . �� ا-�%�دی ��ورا	  	���ش �  )در %� را �روع �رد�م
 V5دوا���ر ���� ا+ر(  ردای �&%�د را . از او % �واھ�م �  %� را ھ%��  �7د�

. )و��ده ا�م ��ز از +	�ه �ردن، رو+ردا	دن از �دا و دوری از او، د�ت �ر 	% دار�م
�		د )�ر +%�ده �  �وی او ��ز+��  و ھ%�		د آن ا�	# در ا�ن در�وا�ت ��زه ھ%

در�وا�ت %� ��  ٩٢.��ص ����4ر در % ����م �  در ��ور او +	�ھ�1ر ھ���م
ا%�د%�ن %���1م ا�ت، ز�را . �  	��وا	 %� و �����ش او آ��ز % +ردد» ا-�راف«

	��	  %وUر و  ٩٣.»:د�  �ود �&	 آ%رزش +	�ھ�ن �و�ش را ��:�  ا�م«در )�رش 
٩٤.%��م ���ش وی را در رازھ�ی %7دس ������ش % ����م  

 را �  �  %� +	�ه �رده ا	د 	����م 	���  � )س �� و�ود 	�روی -ظ�م آن، �� ز%�	
%��ت ھ%�ن �دن %��, ���7م 	�)ذ�ر . �	د 	.وذ��>ن �����ش 	% �وا	د در د$�2ی %� 
�رادر �� �واھری را �  د�ده %��ت �	�م ا+ر ا�ت، 	% �وا	�م �دا� را �  	د�ده ا�م 

�� �ر��ز زدن از ����دن �رادران و �واھرا	%�ن، دل %� ��ت  ٩٥.ا�م %��ت 	% �	�م
ا%�  ،�ده و ا�ن ��� دل ��ب % �ود �  %��ت )ر از ر�%ت )در در آن 	.وذ 	1	د

  .�� ا-�راف �  +	�ه، دل %� �  :�ض ر�%ت او +�وده % �ود
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�وا�� ا�ت �  �داو	د آن را در %و-ظ  �ر �وه ا�ن در�وا�ت )راھ%�ت �	�2 در
ا�ن ا$زام 5ط& راز -2د �رای ا	��ن  1�.٩٦رار 	%وده و ����ر �و��, و ��ط % دھد

  ٩٧.»	زد �دا ھ%  (�ز �د	 ا�ت«	��د	 ا�ت، ا%� 

  

  "��ن �� �� ��ز ���ھ)�ران $ود را �� �$��م...

)س �%� ��%ل ����د، «: 	��تدر آ%وزه ھ�ی -�� %	�;ر �  :رد » (	�ن � «واژه 
ر��م ����د (	�ن �  )در �%� 	�ز «، »(	�ن �  )در �%� �  در آ�%�ن ا�ت ��%ل ا�ت

%1 ��زه % دھم �  ھ%د�4ر را %��ت 	%���د، (	�ن �  %ن �%� «، »ر��م� �%�  �
اط�-ت از :ر%�ن �داو	د �   ٩٨.»�� �%� 	�ز ھ%د�4ر را %��ت 	%���د. را %��ت 	%ودم

��د ظ�ھری از ا$4وی ا2$ %%1ن 	��ت، ��1  )�و	دی ز	ده و )و�� و از ;رف �7
�	�2 روح ا$7دس �  . �7دس و ر�%ت و %��ت �دا�%�ن �زم ا�تدر » ا-%�ق دل«
�	��را�ن ��4	4 . از آن %� �	د% �وا	د ا:�1ری را �  در %��, �ود » ���ت %��ت«

 +رد�م �  % را % ����م، (	�ن �   ھ%د�4ر«���ش %%1ن % �ود و %� ���	
  ٩٩.»را ����ده ا�ت] %�[�دا در %��, 

�دل �   ١٠٠�	��را�ن ��	�ن �داو	د در��ره ���ش، %��� �  �� �  آ�ر %��ت % �	د
َ%Uَل �>م � ر�م �  اوج �&�$�م �داو	د �  . و ز	د+ ��ش % �ودوا5&�� )و�� 

 ا�ت �� ا�ن واژ+�ن )���ن % ���د������  &%���  ھ%�ن طور )در آ�%�	 %ن 	�ز «: 
در  ١٠١.»�� �%� -%ل �واھد �رد ا+ر ھر�1 از �%� �رادر �و�ش را از دل 	���د

 ،V5وا 	&� ��در �وان . �وده �� ���  % �ودا�ت �  ھر)�زی +» در ا-%�ق «در آ	
 ا���س 	1	�م �� :را%وش �	�م؛ ا%� د$ �  �ود را �  ��%� 	��ت �  +	�ھ �� ر	

را �  ر�%ت ��د�ل % �	د و ��د و ��طر را �� ��د�ل روح ا$7دس % �)�رد ز�م 
  .ر	�ش �  �.�-ت �ط�2ر % �	د

�و���  %ط��7ت دادن  ��+رد راو  ١٠٢	���ش %��� �� ���ش د�%	�ن +��رش % ���د
���ش �1 از 	�7ط اوج 	���ش %��� ا�ت؛ . �� %��, ا���دش ���Yر ھ�=ت % دھد

  � �� ر�%ت و �.7ت �دا ھ%�ھ	[ % �و	د % �وا		د -ط�  	���ش را �  �	�2 د��2$
���ش در د	��ی %� ھ%(	�ن ��2دت % دھد �  %��ت 	�رو%	د�ر از +	�ه . د�ت آور	د

                                                           
٩٦

  ٢۵: ١١؛ %ر ٢۴-٢٣: ۵؛ ١۵-١۴: ۶ک %ت . ر  
٩٧

  ٢٧: ١٩%ت   
٩٨

  ٣۴: ١٣؛ �و ٣۶: ۶؛ $و ۴٨: ۵%ت   
٩٩

  ٣٢: ۴ا:س   
١٠٠

  ١: ١٣ک �و . ر  
١٠١

  ٣۵-٢٣: ١٨ک %ت . ر  
١٠٢

  ۴۴-۴٣: ۵ک %ت . ر  
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���ش �رط .  ��  و ��ل ��%��ن ا�ن ��2دت -�� �وده و ھ��	د��2دان +ذ. ا�ت
١٠٣.ا��� آ�� :رز	دان �دا �� )در��ن و آ�� ھ%  ا	��	�2 �� �1د�4ر ا�ت

 

 ��١٠٤ %رزی �رای ا�ن ���ش �  ذا��ً ا2$ ا�ت و�ود 	دارد، ھ�(4و	  %�دود�ت
ا�ت، �� ;��ت از ) ۴: ١١(ھر(	د �  �� از +	�ھ�ن ;��ت �	د، (	�ن �  در $و�5 

%د�ون «: ا�ت، %� ھ%��  %د�ون �دا ھ���م) ١٢: ۶(�	د، (	�ن �  در %� » 5ر��2«
��ث  ١٠٥).ھ�(1س �  (�زی %�و�د �ز �  %��ت 	%ودن �  ھ%د�4رU� د	ت و )�و���;% 

ارزش در 	���ش، و �ر�ر از  ا�ن . �ط ا�تا5دس �ر(�%  و %&��ر �7�7ت در ھ%  روا
  ١٠٦.ھ%  در راز 5ر��	 %7دس �  ��ر�  در % آ�د

 را �  �ذ�� ر �.ر5  % )��د 	% )ذ�رد، ��1  %� را �1م 	%وده �  از �دا 5ر��	
  �  5ر��	�4ه دور �و�م و 	��ت �� �رادر �ود آ�� �	�م، ز�را �دا را �	 �2�� 	������2

���2ر�ن �7د�% �رای �دا -��رت . , و آرا%�	د % �وان ��	ود ���ت�ر5رار�		ده ;
 ا�ت از ;�,، �وا:ق �رادرا	  و 5و% �  در و�دت )در و )�ر و روح ا$7دس �1

  ١٠٧.�ده ا�ت

  

 »و �� را در آز���ش ���ور« .۶

(ون �  +	�ھ�ن از . در�وا�ت از -%ق در�وا�ت )���ن و �  ر��  �ر% +رددا�ن 
 �ود��ل �  و�و�  �%% ا در آز%��ش ن از )در % �واھ�م �  %� ر�ا�	��ر. 	��
واژه . �  :&ل �و	�	 �  ��ر ر:�  �� �# ��%  �ر�%  �	�م د�وار ا�ت. »	��ورد«

 	4ذار ����م «و ھم » %� را ا��زه 	ده �  وارد و�و�  �و�م«�و	�	 ھم �  %&	
و ھ�(1س را ��ر�  �دا ھر+ز از �دی ھ� ��ر�  	% �ود و ا« ١٠٨.»و�و�  �و�م

  ١٠٩؛»	% �	د%  1�%� از او % �واھ�م �  �  %� . �واھد %� از �ر�ر رھ�� دھد�
��ن ��م و «%� وارد 	�ردی . �  �  +	�ه % ا	��%دا��زه 	دھد راھ را �ر+ز�	�م 

  .در ا�ن در�وا�ت روح �;�رت و 5درت را % ط���م�ده ا�م؛ » روح

� ��ن ��ر�  ھ�� �  �رای ر�د روح ا	��ن روح ا$7دس %� را 	�رو % ���د �
 ١١١.و�و�  �  �  +	�ه و %رگ % ا	��%د �%��ز �5=ل �و�مو  �١١٠روری ھ��	د

�را	��م د�د . ھ%(	�ن ����� ��ن و�و�  �دن و �%��ل �  و�و�  :رق �4ذار�م
آ+�ھ�	  ا�ن ����ص و �%��ز را %%1ن ���� ، �ذب و�و�  را، �  در ظ�ھر 	�1و و 

                                                           
١٠٣

  ؛ ٢١- ١٨: 5۵رن  ٢ک . ر  
١٠٤

  ۴-٢: ١٧؛ $و ٢٢-٢١: ١٨ک %ت . ر  
١٠٥

  ٨: ١٣روم   
١٠٦

  ٢۴-١٩: �٣و  ١؛ ٢۴-٢٣: ۵ک %ت . ر  
١٠٧

  5د�س ��)ر��ن  
١٠٨

  ۴١: ٢۶ک %ت . ر  
١٠٩

   V١٣: �١  
١١٠

  ١٢: ��٣%و  ٢؛ ۵- ٣: ۵؛ روم ٢٢: ١۴؛ ا-%�ل ١۵-١٣: ٨ک $و . ر  
١١١

  ١۵- ١۴: ١ک �V . ر  
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ا�ت ا%� در -%ل U%ره آن %رگ ا�ت، را �ر%> %  ١١٢و د$)ذ�ر» �وش 	%��  	ظر «
  .��زد

در و�و�  ... �دا 	% �واھد 	�1و� را ��%�ل �	د، ��1  ا	��	�2ی آزاد % �واھد
ھ�(1س �ز �دا 	% دا	د �  روح %� از او (  (�زی +ر:�  ا�ت . :��ده ای 	�ز ھ�ت

%� و�و�  آن را آ��1ر % �	د �� �ود%�ن ا .و �� �ود%�ن 	�ز از آن � ��ر ھ���م
را ��	���م و از ا�ن راه �%��>ت �ر�را	  �ود را ��ف % �	�م و %��ور % �و�م 

  ١١٣.�� �دا را �  ��طر 	�1و� �  از راه و�و�  �ر %� 	%���ن ���  �)�س +و��م

 د�$ت % �	د» %� را در آز%��ش %��ور«��دل ز�را ھر�� +	9 �و�ت : �ر �;%�م 5
ا+ر �   ١١٤.»ھ�(1س دو آ�5 را �د%ت 	% �وا	د �رد... �و 	�ز در آ	�� �واھد �ود

)در در ا�ن %وا:7ت و ھ%�ھ	4 ��  ١١٥.»روح ز��ت �	�م �  روح 	�ز ر:��ر �1	�م
ھ�_ ��ر�  �ز آن �  %	��ب ��ر ���د �%� را «. روح ا$7دس %� را 	�رو % ���د

ارد �%� :را�ر از �وا	�� �ود آز%وده ا%� �دا ا%�ن ا�ت �  	% +ذ. :رو 	4ر:ت
�ر� ، %.ری 	�ز % ��زد �� ��رای ��%ل آن را دا��  ����د� ��1  �  ١١٦.»�و�د، �

 �و�ط 	���ش . (	�ن 	�رد و (	�ن )�روزی �	�2 از راه 	���ش %%1ن % �ود��-
 �ود �ود �  و�و�  �		ده را در آ��ز ر��$ت -%و% و ھم در %��رزه 	��2

%��, در ا�ن در�وا�ت از )در آ�%�	 %�، %� را �� 	�رد و  �1.١١٧ت دادر	���2ش �
. ��داری دل در )�و	د �� وی %;را	  ��دآوری �ده ا�ت. ر	���2ش %��د % ��زد

ا�	�2 را �  «: ا�ت و -�� �رای %� �  )در (	�ن 	���ش �رد» %را5�ت دل«��داری، 
ا�ت �  %� را ��دار �	د �� ) ا�ن روح ا$7دس ھ%��  در  ١١٨.»	�م �ود 	�4ه دار

�را	��م ا�ن در�وا�ت %.2وم ژرف �ود را در ار���ط �� آ�ر�ن  ١١٩.ھ���ر ����م
. و�و�  	�رد ز%�	 %� �  �ود % +�رد و ا���7%ت و )�داری 	��2 را % ط��د

  ١٢٠.»�	# (ون دزد % آ�م، �و�� �  ��ل �� �  ��دار ا�تا«
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  ۶: ٣ک )�د . ر  

١١٣
  اور��ن  

١١٤
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١١٥
   <�۵ :٢۵  

١١٦
  ١٣: 5١٠رن  ١  
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١١٨
  ۴٠-٣۵: ١٢؛ $و ٣٨: ١۴؛ ٣٧-٣٣، ٢٣، ٩: ١٣ک %ر . ؛ ر١١: �١٧و   

١١٩
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١٢٠
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 »�()� �� را از �ر�ر رھ��� ده« .٧

�واھش 	% �	م �  ا���ن «: )در %� در 	���ش -�� و�ود دارد آ�ر�ن در�وا�ت از
ا�ن 	���ش ��%ل ھر �#  ١٢١.»را از ��2ن ��ری ��1  �� ا���ن را از �ر�ر 	�4ه داری

 �ود و ا�ن % ا�ت �  در )�و	د �� �ل �����، �رای رھ�� �ل » %�«از %� �  �	��2
��ش �داو	د )�و��  ا�&�د %�.�وت �د��ر �دا �رای 	�. ��	واده ا	��	 	���ش % �	د
در+�ری �  ��ن %� و +	�ه و %رگ ا�ت در �دن %��, . 	��ت را �  روی %� % +���د

 ا	��%د» )�و	د %7د��ن«�  ھ%���4 و %   .��د�ل و �  رھ��

  1��  �# ��ص، ��ط�ن، �ر�ر در ا�ن در�وا�ت %و�ودی ا	�زا- 	��ت، �
�ر�ر �� ا�ت �  �ود را در %��ر . ف �دا�ت، ا��ره % �	د:ر��  ای �  %��$

  .�  در %��, ��7ق ��:ت 5رار % دھد	�7  �دا و ��ر 	��ت ��ش او 

ھ%  ر�V «و » و درو�4و و )در درو�4و��ن ا�ت... از ا��دا ��5ل �ود«��ط�ن �  
از طر�ق او +	�ه و %رگ وارد ��2ن �د و �� ��1ت  ١٢٢.»%�1ون را % :ر��د

 دا	�م «ا�	ون . »:��د و %رگ آزاد �واھد �داز «5ط& و 	��2 اش ھ%  آ:ر�	ش %
1  �� �  از �دا �و$د ��:ت ��ود را �  ھر�  از �دا زاده �ده ا�ت +	�ه 	% �	د، �

�دا ھ���م و ھ%  د	�� 	% �	د و % دا	�م �  از ن �ر�ر او را $%س آ	�4ه % دارد و 
  ١٢٣.»در �ر�ر ا��ر �ده ا�ت

�داو	د �  +	�ھ�ن �%� را �ردا��  و �7;�رھ����ن را ����ده ا�ت، ھ%(	�ن �%� را 
%��:ظت % �	د و �%� را از ا�وای د�%ن �ر�ر��ن 	�4ه % دارد �� د�%ن �  -�دت 

��4ر 	1	د:���دا ا-�%�د  �� �  � . �  ���	دن %ردم �  �وی +	�ه دارد �%� را 
  ١٢٤.»ھر+�ه �دا �� %��ت ���ت �  �د %�«. دا��  ���د از �ر�ر 	% ھرا�د

��2نر=�س ا�ن «)�روزی �ر «١٢٥  ��-  � �# ��ر و �رای ھ%��  در ��-�
ا�ن ا�ت . آزادا	  �ود را �  %رگ �)رد، �� ز	د+ �ود را �  %� دھد، �  د�ت آ%د

او آن زن را «. ا�ت ١٢٦»:1	ده �ده��رون ا«داوری ا�ن د	�� و ر=�س ا�ن ��2ن 
روح ا$7دس از +	�ه و » )ر از 	&%ت«�وای 	و�ن، : ا%� او را 	4ر:ت» �&�7ب 	%ود

$�7ح %ط2ر و �ر �دن �  آ�%�ن %ر�م، %�در %7دس �دا و ���ره (%رگ �.ظ �ده ا�ت 
)س اژدھ� �ر زن ��م 	%وده ر:ت �� �� ��5 %�	د+�ن ذر�ت او �	[ «). ا�دی
ز�را آ%دن او  ١٢٨»��� �داو	د -��«: �	��را�ن روح و ����� 	���ش % �		د ١٢٧.»�	د

ھ	%�4 �  از �دا % �واھ�م �  %� را از �ر�ر . %� را از �ر�ر رھ�� �واھد داد
  .�رھ�	د
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  � �رار��2ی +ذ�� ، ��ل،  �%�م% +و��م %� را از �ر�ر ِ�َرھ�ن، %	ظور %� ھ	%�4
���� در ا�ن در�وا���bر . ��-ث �� %�رک آ	��2ت و آ�	ده % ���د �  �ود �ر�ر�

ا�ن د	�� را �  ��ور )در % آورد و �%ن در�وا�ت رھ�� از 	4را	��2ی  ھ% 
�رار���2 �  ا	��	�2 را از )� ا:1	ده ا	د، -ط�  ارز�%	د ;�, و آرا%� و :�ض 

وه، در ����� �� د-� �ردن �د�ن ��. )��داری در ا	�ظ�ر ��ز+�ت %��, را % ط��د
  � ��دھ�ی %رگ و ھ�و�  «:رو�	 ا�%�ن، +رد آ%دن ھ%  �س و ھ%  (�ز در ���

  .از ھم ا�	ون ا	��م % دھد ١٢٩»ھ�ت و �ود و �5در %ط�ق«و » را دارد

ھر+و	  �رار� �رھ�	 و �  روز+�ر �داو	دا از �و در�وا�ت % �	�م �  %� را از 
از +	�ه 	��ت ده و در �را�ر �و�ط �����ش �ود %� را : %� ;�, -ط� :ر%��

��ت 	 ,��% آز%����2ی ا�ن ز	د+ �  در آن %	�ظر �و���� %&ود �و و آ%دن -��
  .دھ	ده �ود ھ���م %��:ظت :ر%��د

                                                           
١٢٩

  ١٠: ١؛ ا:س ۴: ١ک %�1 . ؛ ر١٨، ٨: �1%١   




