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 دهكيچ

 يرشت انساانابعاد و س يبه بررس، انيه بر متون مقدس ادكيه با تكاست  ينيد يشناسانسان، يشناساز جمله اقسام انسان
م باه يمساتقجعاه مراباا ارد دش تاان مقاله يا، پولس يهات از آموزهيحير مسيناپذاركان يريرپذيپردازد. با توجه به تأثيم

انساان را  يدساحت وجاو يدگاه او درباره چندگانگيد، يخين با توجه به شواهد تاريد و همچنيپولس در عهد جد يهانامه
قائا   انساان يز بارايان يگاريساحت د، ر از جسميپولس به غ :توان گفتيم، قين تحقيج اي. بر اساس نتانمايد ياوكوا

 يعضابه پاولس در كانين باا اياست. همچنا يمختلف و متنوعآثار  يمانا و ماندگار است و دارا، ه بر خاف جسمكاست 
د يياأدو را ت نيااان يام يز جاوهريتماا، وي يهانوشاتهاما سااير ، قائ  شده است كيكتف ن نفس و روحيبخود  عبارات

ودن آنهاا در بر مجازا با يليرند و دلاشاره دا يجسمانريمختلف ساحت غ ياربردهاكصرفاً به ، مختلف ين اساميند. اكينم
 ست.يدست ن

 .يانگارگانهسه، سمياليكزيف، روح، نفس، : پولسهادواژهيلك
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 مقدمه

 ور طول تااري  ه دكي بشري است هاانديشه نيترياز محور ،نار دو مفهوم خدا و جهانكدر « انسان»مفهوم 

شار متوجاه ري بكاتااش فهماه و بوده، رح مطن آ ةدربار يو اساسهاي مهم همواره پرسش، در همه جوامع

و  ررسي انسانبه به كهر منظومه معرفتي را توان يماساس، براين ست.ا آن يح برايمناسب و صح ييهاپاس 

 د.ناميا «شناسايانساان» را، پاردازدمي هاو ياا گاروه و قشار خاصاي از انساان اويا بعد يا ابعاادي از وجاود 

. از شاوندمي ماايزديگر متكااز ي، ه به لحاظ روش و يا نوع نگرشكوعي دارد شناسي انواع مختلف و متنانسان

 ابعااد و يساباه برر ،انياه متاون مقادس ادياه بر پاكاست  «ينيد يشناسانسان»، يشناسجمله اقسام انسان

 پردازد.يم يسرشت انسان

 «انانس»فهوم م يسبرر، به خود گرفته و متجسد شده است ي  انسانكخدا شآنجا كه ت، ازيحين مسيدر د

ن يايتب و پاولسگاه ديامفهاوم انساان از د يبررسان، ين ميت دارد. در ايهوديبا اسام و  ينياديبن يهاتفاوت

ل سا يدر حوال هكان بود يسياز فرقه فر يهودي يصنعتگر پولسدو چندان دارد.  يضرورتوي،  يركمنظومه ف

ه در روم كا م،60د. او تاا ساال يات گرويحيه مسابااسات،  ه خود تنها شاهد آنك يااشفهكبر اساس م ،م30

ه بار كانآش از يبارد. ايان روايات، كات يحياز مس يت خاصيان روايعمر خود را صرف ب يهاسالدرگذشت، 

وناان ية فو فلسا يكتمانند گنوس يان رمزيثر از ادأمتز باشد، كم و سخنان او متمريتعال، يسيع يحوادث زندگ

رد. كا ينگارناماها اشاخا  خاا ، ياو  يحيبا مجامع مختلف مس ،م(66ا51)به مدت پانزده سال ،پولسبود. 

ن يتعداد ا. (14  ، م1989، يساوعي)انددر زندان نگاشته شده يو برخ يغ و آزاديدر زمان تبلها، ن نامهياز ا يبرخ

هاي ماهنارو، نياااز آنهاا در دسات اسات. از يه تنها تعداد محدودكشود مي ن زدهيتخم 52تا41ن يبها، نامه

هاي رود. نوشاتهيشامار مابه پاولس يشناسانظام انسان يبازخوان ين منبع برايترمهمق، يموجود در عهد عت

هاا و ن ناماهيا. (69ا66  ، م1981، لري)مرودميشمار به ديعهد جدهاي ن نگاشتهينخست يخياز لحاظ تار، پولس

 ، ياناج ياتيه با نظام الهكد آورد يرا پد يخاص ياتيالهنظام هم اثرگذار بود، وحنا ي يبر روها ه بعدكها، شهياند

باه ، پولسهاي شهياند. (689  ، 3 ج، 1371، دورانت ؛18و17  ، م1962، اسي)الق دارديو عم يهمنوا تفاوت ماهو

هااد. نان ياا بنر يحيت شناخته شد و شالوده اعتقاادات مسايبه رسمت، يحيه مسياول يشوراها يج و در پيتدر

 ساس دوم آنؤرا م پاولست قائ  هساتند و يحيمس يسس براؤدو م، يحيسندگان مسياز نو ياريبس ،رونيااز

، عتيدرباااره شاار يمختلفااهاي هشااياند پااولس .(47  ، 1377، يدياا؛ اگر614و613 ، 1375، )ناااسدانناادمي

 ست.وجه اته در نوع خود قاب  كگذاشته است  ياز خود به جا يشناسو انسان يشناسحيمس، يشناسنجات

مانناد  يگرانايداو باشد، اما  يشناسحيد مسيبا، پولسمعتقدند: محور بحث از  ساندرسمانند  يسانكاگرچه 

 .(159 ، 1382، )بولتمااناناداو قارار دادههاي شاهيرا محاور بحاث از اند پاولس يشناساانسان، رودلف بولتمان

منظوماه ماورد  ياكه باه صاورت كابل مجزا، يركفهاي رهينه به صورت جز، پولسهاي شهيانداساس، براين
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است  يابعاد مهم يدارا، يپولس يشناسانسان در صدر آن قرار دارد. ،يپولس يشناسه انسانكرد يقرار گ يبررس

انساان خاصاه  يوجاود يهاساحت ين چندگانگيچنمآلود انسان و هتوان آن را در دو قسم ذات گناهمي هك

قارار  يمورد بررس يستقلم يدر مقاالت و نوشتارها، يگناه ذات نظرانسان از م يبررس يعنيرد. بحث نخست، ك

موجاب ه كاآنچاه  مورد غفلت واقاع شاده اسات. ،پولسدگاه يانسان از د يابعاد وجوديكه حالدر .گرفته است

انساان ساه  يباراه در آن، وي كااست  انيكيتسالونبه  پولسنامه ت شده است، يحين بحث در مسيت اياهم

 را قائ  شده است. يو نفسان يانروح، يساحت جسمان

ن يادر ا ماتوان گفت: مي، چند درباره انسان است ياالتؤبه س صدد پاس در يشناسه انسانكنيبا توجه به ا

 يوجاودما انساان يآ ب انسان چگونه است؟كيساختار و تر، پولسدگاه يم از ديم تا بدانيآن هست يق در پيتحق

قات يحق كياتنهاا  يمادرين بخش غيچنباشد؟ هممي زين يمادريغ ساحت يه داراكنيا اي و يساحتكاست ت

ساتق  و م يقتير حقبن الفاظ، ياز ا كه هريكنيا ايشود و مي انيچون نفس و روح ب، يه با الفاظ مختلفكاست 

 متفاوت داللت دارد؟

 انسان يوجودهاي ساحت

 ه وجود دارد:ينظر چندانسان،  يوجودهاي ساحتة دربار

 ،هيان نظريباشد. ايم (Physicalism)«سمياليكزيف»ه موسوم به كاست  (monistic)يانگارذاتكتست، نخ ةيالف: نظر

،  يارا، سكارمامانناد  يلساوفانياسات. ف يكايزيبادن ف سااحت اسات و آن يك يتنها داراه انسان، كمعتقد است 

ا يا «نفاس»ام باا نا يانجسامريغ يتير وجاود هاوكمن يهمگ، نيگ كمو  فودر، اسمارت، د سونيويد، نيتگنشتايو

را  ياناه مختلفايگراات مادهيانظرهاا، ستياليكزيف. (71 ، 1382، يبارك)ارنديپذمي هستند و فقط وجود بدن را «روح»

 يوتريامپكا و مادل يگرودركاركاه ينظر، يفلسف-يمنطق يه رفتارگرويتوان به نظريم ،آنها ةه از جملكاند ارائه داده

 يماادهاي دهيارا باه پد ينفساانهاي دهيپد امكاُغ يه بر تكيدارند با ت يسعن گروه، يا. (72  ، )هماناشاره نمود يذهن

وتر يامپكاافزار افازار و ساختذهان و مزاز را مانناد نرم يا حتيعصب و مانند آن نسبت دهند و  يكتحر، مث  رفتار

 ند.ينما يمعرف يات ماديپردازش عمل يانسان را نوع يدانسته و حاالت ذهن

گاه دياد. در گذشاته، ساتيهاا نساتياليكزيه فيامنحصر در نظر ،«انگارانهذاتكت»دگاه يه دكوجه داشت د تيبا

 يانگارناهگايسافه باود، در فل يشه مطرحاياندسم، يآلدهيه اك يانگار است. زمانگانهيه كز مطرح بوده است ين يگريد

د ياپد جاوهر ياكنها از تانسان گر سخن، يبه د است. يذات خود ذهن ت دريواقعهمة ه كن باور بود يبر ا يستيدئاليا

 .(15  ، 1391، ي)مورفاست يو ذهن يه روحانكبل، يكيزيو ف ينه ماده آن جوهر، كآمده است 

شد و در ي  دوگانه )نفس و بدن( شناخته مكبه ش غالباًاست. اين نظريه « يانگاردوگانه»، ه دوميب: نظر

هم مح  بحاث دانشامندان قارار گرفتاه اسات.  گانه)بدن و ذهن( از آن موسوم به دو يگرينوع د ،ريقرن اخ

ات يانظر اناد.گر پرداختهيديكان دو باا يان ارتباا  اييبه تب ،بودن انسان يساحترش دويضمن پذها، ستيدوآل
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، 1382، يبارك)اقرار دارندن دسته يدر ا تزيب نيالو  نوزاياسپ، مالبرانش، ارتكد، نايسابن، ارسطومانند  يلسوفانيف

مجارد،  يوجود انسان رقم خورد و نفس به عناوان موجاود يو دوگانگ يه ثنوينظر، افاطون. با ظهور (70 

تجارد نفاس نسابت باه بادن  ةدرباار يتبكچ ميهش از او، يه پكياگونهبهنهاد،  يشه فلسفيبه عرصه اند يپا

 .(287  ، 1366، لسوني)ژده استياصرار نورز

 :ه معتقاد اساتكاشاود مي دهيانام «يانگارگانهساه»انساان  يوجودمربو  به ساحت  ،نهين گزيج: سوم

ت يحيه در مسين نظرياساس ا. (15و14  ، 1391، ي)ماورفاند  شدهكينفس و روح( تش، ها از سه جزء)بدنانسان

شما را  ،آرامش يه خود خداكنم كمي دعا»د: يگومي ه در آنكان است يكيبه تسالون ،در رساله اول پولسان يب

ب و اساتوار ياعيب حيمس يسيه روح و نفس و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عكباشد ، مقدس سازدماً تما

اند. وجود انسان شده يگانگز قائ  به سهين يحين مسالمكاز مت يبرخ، پولسبه تبع . (23: 5ان يكي)اول تسالونبماند

سات. او ا وح)پنوما(نفس و ر، سه جزء جسم ياانسان دار، معتقد است: يبر خاف فلسفه افاطون جنياور مثاً

 و يزء روحاانجارا باه عناوان  رد و روح)پنوماا(يگمي يكيتاب مقدس كو  يتب افاطونكنفس را با روح در م

ه كااسات  يزيانفس همان چ»است: البته او معتقد . (221  ، 1390، ناي)هادندكيم يمعقول وجود انسان معرف

روح  ه تنهااكااسات  ياهياو عط ياما روح قدرت و جال الهآن برخوردارند، ده و همه از يات بخشيجسم را ح

ها ماه انساانه يو بارا يعماوم يروح را امار، پاولسبارخاف رو، نياااز. انادب بردهيافته از آن نصيام كت

ر اكن شااهياالتربابه عنوان  ،ن نفس انسانيعمدتاً ب يحيران مسكمتفمعتقدند:  يبرخ. (224   ،)همانداندينم

ن شااينتارل اكاما تحات  ،دن روح بر انسان واقع شدهيه به صورت موهبت خا  دمك، خلقت خداوند و وروح

در رساله خود با  يحيسان مسينوهين دفاعيتراز مهم، ديشه نيوستي. (143 ، 1387، دي)اساتاندتفاوت قائ ست، ين

ر يذناپاح. روح فناو رونفاس ، جساماز:  وجود بشر عبارتند يه اجزاكند كيح ميتصر ،«زيدرباره رستاخ» عنوان

ن ساه در يااپاس ، تواند وجود داشاته باشاديباشد. خود نفس هم بدون جسم نممي اما نفس خانه روحاست، 

، )ساترزدتوانناد حفاش شاونينم ييتنهاه بهكچنانهمنند، كعم   ييتوانند به تنهاياند و نمده شدهيچيگر پيديك

ز ياچود بشر از سه وجاست، خود ادامه داده و معتقد  را در آثار يركن خط فيهم هم، رنائوسيا. (199  ، 1389

  باه ياام يو گاه دنسبت به جسم و روح قرار دار ياانهينفس و روح. نفس در مرتبه م، د آمده است: جسميپد

و  قرجسم را مستز ،رومندتر استيت خود برتر و نيه نفس به خاطر ماهك  به روح است. ازآنجايجسم و گاه ما

 .(308 ، )همانسازديمجذوب خود م

 ،ساايلكح در ياصاحد نيااز عقا ياريبسا ةشيه ركده است ين عقين معروف پروتستان بر االمكاز مت، سنيت يهنر

 ند:كيح ميتصر يوجود انسان است. و يانگارگانهسه

داشـت  يوح او جنبه الهح فقط شامل بدن و جان است و ريمس يه طبق آن جنبه انسانكناروس يروان آپوليپد يعقا

شدن انسـان  يتب فانكروان ميد پيه طبق آن روح انسان به گناه آلوده نشده بود و عقاك وس،يروان پالگيد پيو عقا
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و بـه آورد مـي دسته له تولد تازه دوباره آن را بيه طبق آن انسان به علت گناه روح خود را از دست داده و به وسك

ن يـتمـا  ا، رونـدمي نيمانان بعـد از مـرا از بـيايب يولد خواهند داشت، يجاو اتيافتگان حينجات ،لين دليهم

 .(159ص ، تايب، سنيت ي)هنرل شدن انسان از سه قسمت و جزء استكياعتقادات بر اساس تش

شاته و دا يخيه تارشيرت، يحيانسان در مس يوجودهاي ه اعتقاد به متعدد دانستن ساحتكدهد ين شواهد نشان ميا

 اند.بند بودهيبه آن پا ،نين ديا يركاز بزرگان ف ياريبس

 انسان ةگانسههاي ساحتنسبت به گوناگون  يردهايكرو

ان انسا يوجاود يهاساحت يانگارگانهسه يپرده از نوع، انيكيتسالوندر نامه به  پولس يدعاه گذشت، كطور همان

 كهريا، شاتهعباارات دا نياباا ا يمختلف يهابرخورد، يحيلمان و بزرگان مسكمتحال، نيدارد. با ايدگاه او برمياز د

خاود  ياند ادعاردهكاش تردها، يكن روياز ا كن هرييند. همچنير نمايه و به نفع خود تفسياند آن را توجنموده يسع

رد كايت در دو رواين نظريا، يلكطورجلوه دهند. به ياتيآن را الهنموده،  ينيتاب مقدس و منابع درون دكرا مستند به 

 .پردازيممي ينقد و بررسف و سپس، يه به شرح و توصكرند يگيم يجا يتيو تثب يليتقل

 انهيل گرايرد تقليكرو. الف

 يستياليكزيدگاه فيد. 1

 يانگاارو دوگاناهدهاد يمانگرانه ارائه  ك يدگاهيانسان د يابعاد وجود ةتاب مقدس دربارك :ها معتقدندستياليكزيف

ه حاداق  در كاتقدناد آنها مع. (33  ، 1391، ي)ماورفاست شده يحيمس يهاوارد آموزهونان، ي ر فلسفهيبعدها تحت تأث

وان به عنا يزيگرفت و چي  واحد مدنظر قرار مك يكبه عنوان  يت انسانيعمده شخص، ين متون مقدس عبرانياول

چاه  اگاراساتان، بت ياهوديدر گار، يدعباارت به . (33  ، 19 ج، 2006، )آلفردستيمطرح ننفس و بدن،  يانگاردوگانه

هااي ياند. دوگانگبودهنو روح  ن جسميب كيكاز سن  تف كيچيها هتين ثنوياما اوجود داشت،  ييهااعتقاد به دوگانه

مانناد  يسامانموجاودات آر ساين خداوند و ي)تفاوت ب يآسمان يدوگانگق، عبارتند از: يع در دوران عهد عتيمجاز و شا

، باد( ون خاوب ياوت با)تفاياخاق يدوگاانگ، ن خدا و مخلوقات(يب ي)دوگانگيهانكيا ي ياتيهال يدوگانگ، فرشتگان(

مانناد . ظهاور كاردهاا يدوگاانگ يبرخا هادر بعد، نيچننده(. همين عصر حاضر و آيفرجامخواهانه)تفاوت ب يدوگانگ

هاا؛ ينمرباو  باه ا سا) ياهفرقا يگانگدو، باشد(ميعق  منبع معرفت ، عاوه بر نق اينكه )يشناختمعرفت يدوگانگ

ر شا  باه يتما يدارا انسانها بود؛ حاخام ي)مربو  به برخيروان يدوگانگ، بودند( يكيفرزندان نور در برابر فرزندان تار

 همواره در حال مبارزه و نبرد هستند(.است كه ر يخو 

ان يو خادا ياصال يان خادايام كيكز)تفيآمكشار يهااياما دوگانگع بود، يت شايهوديها در تين ثنوياگرچه ا

. (54  ، 2011، تيا)رانداشت يگاهيجا، (يو معنو يماد، )مانند ماده و صورت يفلسفهاي ين دوگانگيچن( و هميفرع

م زنادان كادر ح و جسم و روح يز جديتماان، يونانيج يده رايهمداستان با عق ينيالعهدنيمتأخر و ب يهاتابكتنها در 

باه طاا و  كنيا»د: يگويمصنوع انسان م يهابت ةدربار حبقوق، مثاًشود ده ميمشاه يمطالب، و قفس بودن جسم
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م: يخاوانيمان مايمات سالكدر حن، يهمچن. (19: 2حبقاوق )«ستين در اندرونش مطلقاً روح نكلشود، يده مينقره پوش

 تاب مقادسكز محققان ا، يروبرت گوندر. (15: 9مان يمت سلكح)«گذارنديجان را در فشار م، يجسم فان يكخاطر هب»

  ، 1987، ي)گونادرمتجسد ياست و نه نفس جاندار يبدن، يآدم رت ندارند.يق بدن و نفس مزايدر عهد عت: معتقد است

جداگاناه)ذو  يآمده از اجزاديانسان نه پدتاب مقدس، كدگاه يه از دكپديد آمد ته كن نياثبات ا يپ دردگاه، ين ديا. (119

 يهااهياانساان از زاواسااس، براين. دارد)ذو ابعااد( يه ابعااد مختلفاكاپارچه است يك شخص تمام و يكه كبلاجزا(، 

از جسام  يجادا يزيروح چ. به عنوان نمونه، است يكيقت ياما در حقابد؛ ييمختلف م يهان و لحاظيعناوگوناگون، 

جسام و روح ن يب لسپوه ك كيكيتف ةدرباراساس، براين .ستث ارتباطش با خداي  شخص از حكه مظهر كبلست، ين

جهاان  يعنايو لحاظ ارتبا  انسان باا ساه مخاطاب، توجه د گفت: يباگذاشته است،  انيكيتسالوندر نامه به و نفس، 

 يعنايناد؛ كاد يانفاس و روح ، ن جسميبا عناون سه ارتبا ، ياز ا پولسه كموجب شده است خدا،  اجتماع و، عتيطب

ث ارتباا  باا ياو از ح« نفاس»، از لحاظ ارتبا  باا جامعاه ،«جسم»، عتيبا طبخود  يث ارتبا  و نوع تلقيانسان از ح

 ند:كمي گونه گزارشنيانسان اهاي از ساحت پولس يدرباره تلق مز دانيج شود.مي روح خوانده خداوند

ه كاث ياح ش در ابعااد گونااگون اسات. ماا از آنيردهااكاركه كااسات  يشخص انسان موجود ،نظر پولساز 

هااي رفاز مع يخشاب، ين روابطايورود باه چنا يماان بارايياز ما به روابط و توانايم و نيهست ياجتماع، ميمتجسد

از آن ، ن حااليدر ع است...ماز وجود خود  يه بعدكبلست، يزائد ن يانهياز البته گزيآن ن .دهدمي  كيما را تش يماهو

ه كا ثيااز آن ح وم يريااوج بگ يشاه نظارياندهاي ين بلناديم تا بلندتريتوانيم ،ميهست يه موجودات عاقلكث يح

زناده  يتم. ماا موجاودايهساتهاا زهين انگيدارترياعواطاف و پاترين قيقادر به ابراز عمم، يهست يگرموجودات تجربه

م در عاال يون و ورات موجاود در درياواقعتارين ه در آن باا ژرفكهست  يانقطهاز وجودمان،  يو در بعد م...يهست

 .(78  ، 1998، مزي)جميتماس

، ننده است. به نظار اوكنييار تعيه بسكرد كرا مطرح  ييادعا، ديات عهد جدياالهتاب كدر  بولتمان ،نيچنهم

، )بولتماانندكيم بدن استفاده يبه معنا، (soma)  از واژه سوماك يكمثابه به، يف شخص انسانيدر توص پولس

 .(100  ، 1ج ، 1951

شاتر ي. اگرچاه بدناكنميز را برجساته يبه طور خاا  بحاث رساتاخود، خ يگرا يدر موضع تقلها، ستياليكزيف

باا وي اماا آن اناس داشاتند،  يريروح از جسم و فناناپذ ييبر جدا يمبن، يروما  يوناني يبا باورها، پولسمخاطبان 

ت و ياهوه تماام كاياگونهبهت جسام دارد، يانشاان از اهمامار ن يا. دارد ياژهيد وكيز جسم تأين وجود بر رستاخيا

ح باه ياگار مسا كنايا» ند:كمي گونه اشارهنيا، انيقرنت يسايلكدر  يبه جماعت پولس است. يقت انسان جسمانيحق

از مردگاان  يزيه رساتاخكاناد يگومي از شاما يچگوناه برخا، نماودمي غياه از مردگان برخاست تبلك يسكعنوان 

ن باور را ماردود يا(، يسيز عي)رستاخيمفهوم اساسگان، با ز مرديرستاخ دنزوند يبا پ پولس. (12: 15انياول قرنت)«ست؟ين

اعتقااد . (140  ، 1389، )ساترزمردگان را قبول نداشته باشد يز عموميرستاخ، يسيرفتن عين پذيدر ع يسكه كدانست 
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ساته ح هام برنخايپس مسا، ستياز مردگان ن يزياما اگر رستاخ ...». زندمي را رقم يگريباور به د، دو نياز ا يكيبه 

ه هادف كا، (38: 15)ندكمي از استعاره بذر و پرورش آنها استفادهن نامه، يدر ا يون، يچن. هم(13: 15ان يااول قرنت)«است

ن يچنا، د داشاتكياروح تأ يبقااة دگاه مرساوم دربااريااو بار د را اگاريازست؛ هابدنبردن آن همان،  اركه از ب يو

تااب كن نگارش يباها معتقدناد: ستياليكزيف، يلكطور به. (343  ، 2003، تي)راده بوديفايو ب يضرورريغ يااستعاره

. اسات يز بادنيهمراه با انتظار رستاختاب مقدس، ك يتفاوت وجود دارد. تلقاز آن،  يفلسف يمرگ و تلق ةمقدس دربار

آنهاا در . (259  ، 1958، ولماانك)مانادمي يه نفس با مرگ همچنان باقكست ا آناز مرگ،  يسقراط يتلقكه حاليدر

قائا  باه تعادد  ، يان در تااريحيچرا غالب مس، تاب مقدسكدر  يساحتكه با وجود نگرش تكن پرسش ياپاس  به 

ه كاش از انيبا ،يماادريبر وجود سااحت غ يان مبنيحيدر مس يخياعتقاد تار: معتقدنداند، بوده يانسان يساحت وجود

 است. هينيسبع  ترجمه خصو ،فيضع يهاجه ترجمهينت ،تاب مقدس باشدكمعلول متن 

ترجماه ق، ياد عتعها يوناانيترجمه ترين مهم آغاز شد. يونانيق به يتب عهد عتكة ترجم. ق277در حدود سال 

 يهاارجماهه تكمل ،يوعاد انجام شد و به نيدر اواسط قرن سوم قب  از مه توسط هفتاد و دو مترجم، كاست  هينيسبع

 يونااني انياهودياگرچاه ابتادا فقاط توساط ن ترجماه، ياا. (170اا169  ، 1389، )شامسروديمشمار به تاب مقدسك

ت يااز آن حما ود قارار داد ز آن را مرجع خاوين يحيمس يسايلكاما در ادامه ست( مورد استفاده قرار گرفت، يزبان)هلن

د و ساپس، نترجمه شاد يانونيابتدا به ، يو عبر ي  آرامياصطاحات اص، يونانيق به يند ترجمه عهد عتيارد. در فرك

« يعبار»ه لماك، ن امارياانند. نمونه روشان كياز آنها اراده م يونانيلسوفان يه فكآنها همان است  يگمان شد معنا

(nephesh)  به  هينيسبعه در ترجمه كاست(psyche) به  يسيو بعدها در انگل(soul) ،ه كايحالشاد. در روح ترجماه يعناي

: 7ريامزام ر.ك:)ه شادهترجما( soul)ات مختلف بهيه در آك، (nephesh)يعبر ه واژهكوجود دارد  ياامروزه توافق گسترده

، ن ماواردياثر اكه در اكچرات؛ سيمعنا ن يكبه اند، ردهكاراده  (soul)ان از واژهيحيبا آنچه بعدها مس، (7: 35؛ 20: 22؛ 2ا1

 .(36ا33  ، 1391، ي)مورفدظر باشناز او مد يه تنها بخشكنيت شخص زنده اشاره دارد و نه ايبه تمام ن واژه صرفاًيا

 غرب يسايلكدگاه يد. 2

نباودن  يساحتكه در ضمن اعتقاد به تكان است يكوات يسايلكدانان يمربو  به الهانه دوم، يگرا يدگاه تقليد

ن يداند. ايم يساحتواحد است و او انسان را دو يامر، قتيدر حق پولسدگاه ينفس و روح از د، معتقدند: انسان

 يجسامان يباه طاور همزماان موجاود يشخص بشاراست:  معتقد (7: 2شيداي)پقيبا استناد به عهد عتا، سيلك

دارد    شخص بشر اشارهكا يات بشر و ياغلب به حتاب مقدس، كدر  «نفس»لفش ان، ين ميدر ا است. يروحان

ز در انسان ين چيارزشمندتر، ن حاليو در عترين ينفس درون. (41: 2 اعمال رسوالن ؛13: 15 وحناي؛ 26ا25 :16 ي)مت

انسان  يروحان أنفس بر مبدشود. به طور خاصه، مي صورت خدا يانسان به نحو خاصه به واسطه آن، كاست 

، پاولسان يااگرچاه در ب: سا معتقد استيلكگر سخن، يبه د. (363 ش، 135  ، 1393)بايرن و هولادن، داللت دارد

از  كيقت حاايدر حق ،«روح»لمه ك شود.يت در نفس نميموجب ثنو زين تماياما انفس از روح جدا آمده است، 
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ابد و با يع يترف، تواندمي داشته است و نفس او يعيت فراطبيغا يرو به سوه انسان از زمان خلقت، كاست اين 

 .(367ش ، 136  ، )همانخدا متحد شود

بعاد ، «روح»لماه كدن آور ز وين تمااياا با يه وكرد ك  يمكگونه تنيرا ا پولسز يسا از تمايلكتوان برداشت يم

 يرمااديغ قاتيحق ياكان ه نفس به عنوك ياگونهبه ؛رده استكبرجسته  يترژهيارتبا  انسان با خداوند را به طور و

پسار  يمنزلاه خادابه يسايع اتحاد با ،سايلكدگاه ين اتحاد از ديه اكاست روشن  افته و با خداوند متحد شود.يام  كت

. باراي دانادياز نفاس نما ياجادگوناگون انسان دارد، ه اشاره به ابعاد كرا  يلماتكگر يدن راستا، يهم سا دريلك است.

 يعناي؛ (5: 5انيروم؛ 15: 8لوقا؛ 5: 6هيتثن؛ 33: 31اي)ارمتاب مقدسكد در ييمورد تا يبه معنا ،«قلب»لمه كمثال، معتقد است: 

 .(368 ش، هماان)ساساتيلكد كياأد و تيياأماورد ت، ه خاداياا عليشخص له  يريگميز تصمكانسان و مر ياعماق هست

، ساني)تاناددهمر اقامه نمون ايز بر ايتاب مقدس نكاز  ياستدالالتنفس و روح هستند،  يگانگيه معتقد به ك يانيحيمس

   عبارتند از:ين دالين ايترمهم. (157ا156  ، تايب

 يومت سايت از واقعد و صحبيات در انسان دميروح ح يكتنها پس از خلق جسم، خداوند ش، يدايبر اساس سفر پ. 1

ه دم نفاس زنادد و آياات دمياروح ح يو ينايبسرشات و در ب كخداوند خدا پاس آدم را از خاا»نبود: ان يدر م

 ياك يروح دارا يعناي جان)نفس( و نفخاه خادا، ظاهراًتاب مقدس، كاز  يدر عبارات ،نيچنهم. (7: 2شيدايپ)«شد

 ده اساتمرا تلا  نماو ه جانكحق مرا برداشته و به قادر مطلق، ه كات خدا يبه ح»د: يوگمي وبيا باشد.مي معنا

لام نخواهاد كت يانصاافيم به بيهالب ناًيقي من است ينياست و نفخه خدا در ب يه جانم در من باقك يه مادامك

ت كاات او را از هايو ح داردمي جان او را از حفره نگاه» ؛(4ا2: 27 وبيا).نمود ب تنطق نخواهديرد و زبانم به فرك

 .(18: 33 وبيا)«ريشمش

حه يباه آواز بلناد صا بااز يسيع»: اندار برده شدهكه گر بيديك يبه جا ،«روح»و  «نفس» لماتكات، يآ يدر بعض. 2

 يه باراكارا  يناانآدم نفاوس يار ماذبح ديدر ز، وچون مهر پنجم را گشود ؛(50: 27يمت)«م نموديروح را تسل، زده

 .(9: 6اشفهكم)شته شده بودندكه داشتند ك يو شهادتام خدا ك

 ثابات نشاده يعاد ساومبه در آنها، كطور همانفته است. ر اكه وانات هم بيح يبراروح،  نفس وتاب مقدس، ك در. 3

ر نفاس و روح د نير بايتزااگار، يدعبارت طور است. به نيدر انسان هم هماست،  يكي آنها است و نفس و روح

ه كائم را ا روح بهااياناد كمي ه به باال صاعودكست روح انسان را بداند كي»: است يوان اعتباريهمانند حانسان، 

ه آن باه خاون مثا  كاخت يا رياله خود را به درين پيو دوم» ؛(21: 3جامعه)«د؟ينمامي ن نزوليزم يسوه ن بييپا

 .(3: 16اشفهكم)«ا بود بمرديه در درك ييزهايخون مرده مبدل گشت و هر نفس زنده از چ

ن مقاماات و ياالتربا ،گريد يو از سو (38: 10ان ياعبران، 1: 42 اي)اشعروح به خداوندسو، يكتاب مقدس از كدر . 4

نشانه امر ن يا. (19: 6: انيعبران، 21: 1 عقوبي؛ 19 :46: 1لوقا، 30: 12)مرقسبه نفس نسبت داده شده است ،هارتبه

 نفس و روح است. يگانگي
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ه كادهد مي نشان امرن يا. دهندمي  كيت انسان را تشيتماما روح، ياضافه نفس ه ن ببدتاب مقدس، كدر . 5

ر ه قاادر باكسم جو از قاتان » دهد.مي  كيانسان را تشنار بدن، كهستند و در  يكيهر دو نفس و روح، 

ر د زياسام را نردن روح و جكا كه قادر اسات بار هااكد يه از او بترسكبلد، ينكم نيبند ستيشتن روح نك

ردم در كام كاح، اما در روح حاضرم و االن چون حاضر، چند در جسم غائبممن هررا يز؛ (28: 10يمت)جهنم.

ر ماورد نفاس هام ه در مورد روح باود. دين دو آي. ا(3: 5ان ياول قرنت)رده استكن ين را چنيه اك يسكحق 

د ص را چه ساورا شخيز» ؛ز استيمنزله از دست دادن همه چه ه از دست دادن نفس بكوجود دارد  ياتيآ

واهاد خجاان خاود  يرا فادا يزياه چاه چك يه آدمكنيا ايا را ببرد و جان خود را ببازد؟ يه تمام دنكدارد 

ه كانآا يا ببازد؟ و ا را ببرد و نفس خود ريه شخص را چه سود هر گاه تمام دنكرا يز»؛ (26: 16يمت)«ساخت؟

 .(37و36: 8مرقس)«ز را به عوض جان خود بدهد؟يچه چ يآدم

 يتيرد تثبيكرو. ب

ر ياتعادد و تزا يراداانساان،  يماادريسااحت غ: معتقد استشرق اختصا  دارد،  يسايلكشتر به يه بكرد، يكن رويا

، يبااته مرحلاه نسام انساان بار يبر اسااس تقسار، ين تزايدارند. ا ياست و نفس و روح با هم تفاوت جوهر يقيحق

مت قساسات. بادن، روح ا نفس و، بدن يعنيسه قسمت متفاوت  يداراسان انن اساس،ياست. بر ا يو عقان يوانيح

 «روح»معتقدناد:  ياعده ماست. يقسمت عقانهم روح و  يوانيقسمت حدهد و نفس)جان(، مي  كيما را تش يماد

. رودين مايبز از يگردد و نفس نيبرم كبدن به خابر اين باورند كه به هنگام مرگ، ن گروه يما است. ا يقسمت ابد

تااب كاز  يشاواهد ،هيان نظرياا ي. بارا(157  ، تاايب، سانيت)امت به بدن بازگردديماند تا در روز قيم يتنها روح باق

در  پاولست ه در عبااركااسات. بناابر آنچاه  پاولسبار ظااهر عباارات  يمبتنا ه عمادتاًكامقدس ارائه شده است 

 12: 4انيادر عبران، ن موضوعيدارد. هم يساحت انسان يگانگنشان از سه يام وكظاهر گذشت،  (23: 5)انيكيتسالون

دا خاام كارا ياز»؛ ندكميبيان مفاص  و مزز را به صورت جداگانه ، روح، نفس پولسه كياگونهبهشود، مي افتيز ين

ر و اكاز افيامم وص  و مزز را نفس و روح و مفند، كتا جدا  روندهر دو دم و فرويتر است از هر شمشزنده مقتدر و برنده

ه كان دارد ايااز  نشاان، است يجدانوو  يهيبد يامرمفص  و مزز،  كيكو تف ييه جداكازآنجا «.قلب استهاي تين

 مجزا و مستق  از هم هستند. يز امورينفس و روح ن يعنيها؛ ميگر قسيد

ه در كازود د افايابان، يد. همچنيگومي سخن يو روحان يجسمان، ياز سه قسم نفسان انياول قرنتدر رساله ، پولس

د و آدم نفاس يات دميروح ح يو ينين بسرشت و در بيزم كخداوند خدا پس آدم را از خا» مربو  به خلق انسان ةيآ

ه در كابل، ه خداوند انسان را تنها از دو قسم خلق نمودككند بيان نمي يبه طور قطعه، ين آيا. (7: 2شيدايپ)«زنده گشت

گانه ه حداق  داللات بار سااحات ساهكبه صورت جمع آمده است  «اتيروح ح»عبارت تاب مقدس، ك ينسخه عبر

قات اشااره يام پاولس در حقكنفس و روح در گفت: مي هكغرب  يسايلكه ينظر. در مقاب ، (157  ، اتيب، سني)تدارد

در  پاولسمعتقاد اسات: « يندرانكلاون اسايپاولس و ف»با عنوان  يادر مقاله (chadwick)يكچدو ،ز استيچ يكبه 



122    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

ان نفاس و روح ياباا تضااد ممختلف متناظر اسات،  يمعنوهاي ييه با تواناكرا  ر و نانيشان، يخود به قرنتهاي نامه

 .(131  ، 1386، ينصرآبادي)گندمرده استكسه يمقا

ز يات اسات نيحيعصار باا مساه همكها، نيوالنتاهاي شهيدر اند يانسانهاي ساحت يگانگسه، يخيتارجهت از 

ه شار كالم، نش عايآفربيين ت يبرا، يشه گنوسي. در اندباشدرده كر را از آنها اخذ كن تفيا پولسبسا چه. شوديافت مي

ا يا و( يندرانكسااا  ياتب سوركدر مط متوس  شدند )يصدور و وجود وسا ةيبه نظر، آن است كنفيو نقص جزء ال

 .اندگر بودهيديكتضاد با  دره از ازل، كاند گرفته ر و شر در نظريخ يدو سرچشمه جداگانه و مجزا برا

ق ياه طره باكواحدند  أاز مبد يموجودات ناش يتمامض، يا فيه صدور يبر طبق نظر، (يا شرقي يرانياتب اك)در م

ن يتاراز مهام يكاي ان،يان ميگردند. در ايبازم أز به همان مبديان نيشوند و در پايصادر م أو انبعاث از آن مبد يتجل

ناده كش در افياز وجود خاو ز رايخداوند متعال از ازل طرح همه چه معتقد بودند: كبودند ها نيوالنتا يگنوسهاي گروه

ات ياجلت، يروحاان اًامكان موجاودات، يااند. اد آمدهيگر پديديكدر پس  ، از موجودات يامجموعه، ضيان فيو در جر

ماا را ا پلاه رويا ي اعلمألاز آنها،  يامجموعه شوند ويرون افاضه ميبه ب ه از ذات خداوند دائماًكها( هستند خداوند)ا اُن

 .(48  ، 1958، تك)اسجداست اماًك ياست و از عالم ماد يو معنو يه عالم روحانكسازنديم

از  ييكاا نقاص ياو  گنااه، خطاو فساد است،  يدينده از پلكه آك، يش جهان ماديدايپ، عام  يشه گنوسيدر اند

ها( )آرخونمادون خداونادهاي ا قدرتي مخلوق قدرت هكبلپرداخته خداوند متعال،  نه ساخته وجهان  بوده است.ها ا اُن

ت. نجاات اوسا( و سپس، ايمت)سوفكهبو  ا اُن حهان، كيش يدايپ أمنش، ينيدگاه والنتياز د. (525  ، 1967، راك)ماست

در . دا شاد  پلاه روماا جااماكاز جهاان ، متعال را بشناساد يخدا يعنيپدر ، شهيق اندياز طر ه صرفاًكآن يبراا، يسوف

ح را ير لطاف مساپدر از س د.از اعمال خود توبه نمود و شروع به استزاثه نموسپس،  د.يگرفتار جه  و رنج گردجه، ينت

ب وجااو م و نجاات توباه، اي. ساقو  ساوفكنادسب كمعرفت نسبت به پدر را ح، ياو فرستاد تا به واسطه مس يبه سو

 گانه جهان شد:سه يش اجزايدايپ

 از نجات ندارد. يا سرچشمه گرفته و سهمياز رنج سوف؛ ماده. 1

ساتعداد اراده اسات و ا يآزادنفاس،  يژگايان روح و ماده است. ويا سرچشمه گرفته و واسطه مياز توبه سوف؛ نفس. 2

 از نجات را دارد. يجزئ

حضاور  دوبااره باهح، يا و مسايماراه ساوفه افته و بهيه نجات كشود و مقدر است مي يا ناشياز معرفت سوف؛ روح. 3

 خداوند برسد.
ات انساان ياحة ه صاحنكان اسات يزماهچال آن، يسترين يه درونكبزرگ است  يه به زندانيشبها، جهان قلمرو آرخون

م كدر مجموع بر جهان حها، آرخون ها است.گاه آرخونيه جاكتوسط هفت سپهر محصور شده است ن جهان، يباشد. ايم
وجاود  ،هاانيادگاه والنتيااز د. (44  ، 1963، )تونااساست يبان عالم هستمنحصراً در سپهر خود زندانهريك،  رانند ويم

( و روح) روان( است. اماا در يواني)جان ح نفس، ماده)جسم( ب از سه جوهركمرر، يبكز همچون عالم ير( نيانسان)عالم صز
آنهاا جسام  اسات. يجهاان مااد نندگانيز مخلوق آفريس نه نفكتنها جسم، هدارد. ن يجهانجهان و آننيدو منشأ ااص ، 
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 ،ق جسام و نفاسيدند. انسان از طريبه او جان بخش ينفسان يو با قوا درآورده ينمونه انسانن، يانسان را به صورت نخست
 وت خداوناد هباو كاه از ملكاست  ياز وجود اله يخود بخش، خوانندمي ه آن را اخگرك، ياز جهان است. روح آدم يئجز
باوده ، ها از خلقت جسم انساانهدف آرخون نده است.كپرا يدر سراسر جهان ماد درآمده است و كين عالم خايبه ا ،ردهك

انساان توساط هفات ساپهر محصاور  ،ريابكه در عالم كطور روح را در اسارت نگاه دارند. همان، ق جسميه از طركاست 
محصاور هاا هساتند، ه منشأ و سرچشمه آنها آرخونكبند نفس، وح توسط هفت ز رير)وجود انسان( نيدر عالم صز، دهيگرد
حس و در خواب اسات يب، شيخبر از خويب، با اسارت گرفتار و مستزرق در نفس و جسمن حالت، يده است. روح در ايگرد

 .(361ا349  ، 1984، نسوني)رابخود گشته استيو از خود ب

 يبررس نقد و

  يارساد تحلمي باه نظار ،د اساتباه نفاع خاو پولسر سخن ير تفسد يكه هركرد، يكن دو رويسه ايدر مقا

حاداق   ،انبودن انس يساحتكبر ت يمبن ييات است. اثبات ادعاهاينظرساير تر از نانهيبواقعريها غستياليكزيف

 يتوجهع قاب انسان موضو، قي. در عهد عتنيستچندان آسان  پولس يهاخصو  نامهب ،ديدگاه عهد جدياز د

د فاقا، تاابكن ياا، به خداوند شده است وي ه به روح انسان و شباهتك يرغم اشارات مختصربه رايزست؛ ين

در ان، انسا يماادريغ يروهاايهم ن يق و آثار تلموديدر عهد عتحال،  نياست. با ا يشناسروشن انسان يمبان

ا يائح رو، (nefesh)فسا همان نين ف ش    شده ازكيآن را تش يشده است. برخ يمعرف ين مختلفيمراتب و عناو

باه  (yehidah)دهياحي، ن ساهياگار باه ايد يبرخ دانند.يم (neshamah)ا همان جانيو ن شَمه  (ruah)همان روح

گانااه جانسااان را پن ينفسااان يز افاازوده و قااواياازنااده را ن يبااه معنااا، (hayyah)هيااگانااه وحَي يمعنااا

 .(143  ، 1384، مقدمي)جالاندانگاشته

و فرجاام جسام و روح توجاه  أمنش يت انسان و دوگانگيبه ماه، پولس يهاو  نامهخصد، بيجدعهد  در

 ؛28: 10ي)متادارد انگاراناه گاناهدو يشناساانسان ينشان از ناوع ياتيآ ،  چهارگانهياناج شده است. در ياژهيو

 ،شاوديده مايادان روح و بادن ياز ميصاراحت تماابه وحنا ي  يدر انج. براي نمونه، (43ا39: 23و 31ا19: 16لوقا

ن يم عايگاومي آنچاه»د: ياگويما( يهوديون بزرگ ي)از روحانموسيقودينگو با ودر گفت يسيه عكياگونهبه

 ديارا انسان تول يجسمان يزندگ. وت خدا شودكتواند وارد ملينم ،ابدياز آب و روح تولد ن يسكتا  قت است.يحق

دا ياد تولاد تاازه پياه گفاتم باكان كاپاس تعجاب ن شد.بخيرا روح خدا از باال م يروحان يزندگ يول، ندكمي

. او در ناماه باه تر اساتبرجساته پاولس يهادر نامه، يمادريان جسم و ساحت غيز ميتما .(7ا5: 3وحناي«)ينك

آن  يش را باه رويخاو يه خاناه آسامانكام يم و ساخت مشاتاقيناليم ين بدن فعليدر ا»: نويسدمي انيقرنت

ن او باه يهمچنا. (10اا1: 5ان يادوم قرنت)«انياابند و نه عريد جامه بر تن بيه ما را باكچرا؛ مينكدربر، منزلگه دگر

اشااره  ،وي حاصا  شاده اسات يه باراكا يااشافهكدر خاال مروح و جسم و حضور خود در بهشت،  زيتما

و تولاد  «پس از مارگ يزندگ»به مفهوم پ، يليان شهر فيحيدر نامه به مس، پولس. (4ا2: 12 اني)دوم قرنتندكيم

ح يمسا يسايع، دهنده مااه نجاتكما آسمان است  ياما سرمنزل اصل» د:يگويو م، ردهكاشاره  دوباره صراحتاً
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هاي ن بادنيا، م تا از آنجا بازگردد. او به هنگام بازگشت خوديجاست؛ و ما چشم به راه او هستز در آنيخداوند ن

 .(21و  20: 3انيپيليف)«ود در خواهد آورد  بدن پرجال خكما را دگرگون خواهد ساخت و به ش يفان

عاد بُاي بارو  ،ردهكاتفاا نكز در گفتاار ايباه تماا صارفاٌ ،نبودن انسان يساحتكبر ت يح خود مبنيدر تصر ،پولس

)تن( يانن بعاد جسامايز ميتما ياز آن مبراست و به روشن يجسمانريه بعد غكقائ  است  ياتيانسان خصوص يجسمان

 در ناج اسات. اورمارگ و  ،پاولسدگاه ياجسام از د ين اثر ذاتيترمهم دهد.ي( را نشان مروحا )نفس يجسمانريو غ

. اسات انساان كيخاا بادن يو عاد يعياز لوازم طب، يماريه مرگ و درد و بكند كيان ميب تحاصره ب ،فقرات متعدد

 .(53و50ا42: 15اني)اول قرنتات جاودانه را ندارديت حيقابل كيو بدن خا ده شديآفر كز از خايآدم ن

 يباراها ساتياليكزي  فيادلتارين مهمان، ياباه قرنت پاولسن ناماه يفراز پانزدهم از اولا ،ه گذشتكطور همان

 ز جسام را باهيرساتاخان، ياقرنت يساايلكخطااب باه  پولسن قسمت از نامه، يدانستن انسان است. در اساحتي كت

را  يسايز عيه رساتاخكا ستا نيمانند اد، ريرا نپذ يز جسمانيه رستاخك يسكاست: معتقد زده، وند يپ يسيز عيرستاخ

 اباواب آنساير ا بن نامه، يم اباب پانزدهه، كد توجه داشت يباابتدا ن استدالل يست. در نقد اين يحيمس رد و اصاًينپذ

 ياك يقعاوا يز مساائلان ناماه، ياه در اكيحال. دركندمي تي  نبودن آن را تقويه اصين امر فرضيهم. ستيسازگار ن

پرساتش و هاي وهير و شايان ثروتمند و فقيم يفاصله طبقات، يش و دادخواهكشمك، يرفتار جنس، جامعه مانند ازدواج

عتقااد باه ا يبارا پولس ياباور و تقاض يكدرباره ان، يباره در پايكبه و د يگومي سخن ييرفتارها ةدربار، يلكطوربه

باا انادكي ساب تنا يا دارار پاولس يانين استدالالت پاين اااز مفسر ياريبس، رونيازا ابد.ييان ميز مردگان پايرستاخ

ر مهام يابا تعبز، ياخبودن رست يبر جسمان يمبن پولس يهاصحبت. به عاوه، (51  ، 1992، تچ ي)مداننديه نامه ميبق

ح دارد. باه نظار يصار قابا ت ،(50: 15اني)اول قرنتمند شوندوت خدا بهرهكتوانند از مليه جسم و خون نمكنيبر ا ياو مبن

ه كانيو اگاند؛ كف يوصن جسم را به دقت تيتواند انمي هكآورد ي  ميز جسم دليرستاخ يبرا يدر حال پولس ،رسديم

ر يأثتاه تحات كاتر، ان سطح باااليحيو مسي آنان آخرالزمان يدهاين و امييان سطح پايحيردن مسكن سازگار يبوي 

تاوان گفات: يمبر اين،  . افزون(130  ، 1995، ني)مارتسردرگم مانده است ،ندمعاصر بود يروما  يونانيار كفلسفه و اف

ز يساتاخه تنهاا باه ركا يساانكدر برابار  پولسبسا ست. چهين يجسمانريبعد غ ي  بر نفيدلز جسم، ياعتقاد به رستاخ

د ياوتاا بگسات، ه اردكامطارح  يسايز عيباه رساتاخ كرا با تمس «ياعتقاد جسمان»مفهوم ، انداعتقاد داشته يروحان

 ست.يمحض ن يز تنها روحانيرستاخ

انساان ، يدر اعتقادات گنوس هاست.يثر از گنوسأمتنانه به جسم، يدر اص  نگاه بدب پولسرسد، يبه نظر م

 يماد أمنش يكي گانه دارد:دو يخاستگاهده شده است، يروح و جان آفر، ه از جسمكدارد. او  ياگاه برجستهيجا

ت ئده است و روح او از واحد متعال نشايجسم انسان را صانع آفر ،يمتون گنوس يبرخ . طبقيروحان يگريو د

گرفتار شاده اسات.  يه در جسم مادكوجود دارد  ياز انوار اله يادر روح انسان بارقهب، يترتنيبد گرفته است.

نش يفارآهنگاام باه ع ه صاانكاياگونهبهشود، يجهان با اسارت روح در ماده آغاز م يا  اسطورهيتار ،در واقع
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والدساتن، )«د تا صورتش نور مرا بر من بتابانديانسان را بر صورت خود خواهم آفر»به فرشتگانش گفت: انسان، 

ره اسارت ين زنجيا، روح يو تنها با آمدن منجابد يميتداوم نس  به نس  ، اسارت روح در ماده. (165   ،1984

و  پاولسن اعتقاادات يز بايان ييهاست و تفاوتيام  نكتام و  يريپذريثأن تياحال،  نيمتوقف خواهد شد. با ا

معتقد اسات  هكچرا؛ دانديرا ذاتاً شر نم آن يولرد، نانه به جسم داياگرچه نگاه بدب، پولسها وجود دارد. يگنوس

رد و ياد جسم به خود بگيز باين يسيحضرت ع يعنيپسر او ، نيو همچن. منينه اهر، رده استكرا خلق  خدا آن

ناناه خاود ينگاه بدب ،پولستجسد فرزند خدا معنا نداشت. جسم ذاتاً بد بود،  ه، اگركحال آن !دنكنجات را فراهم 

  ياصاه روح انسان، كيحالدر. (50ا42: 15، اني)اول قرنتگذاردمي انيان در ميبا قرنت به تفصي نسبت به جسم را 

زادانه نفاس آ يگووو گفت يتوان آزادمي نيچن. هم(5: 5اني)اول قرنتاز درد و رنج است يو جاودانه بوده و مبرا

 رد.كان مشاهده يولسكنامه به  از جسم را با خدا در يخالص و جدا

مانند  آن، يرماديغان ابعاد يز مياما تماروشن است،  يامر پولسدگاه ينبودن انسان از د يساحتكاگرچه ت

 ولسپاام كاا از ر يحيا شواهد صرياستدالالت و ، دون يمجزا بودن ا يتوان براينمروح و نفس مبهم بوده، 

ن يااصاراحت در اند، هردكبيان  پولسهاي از نامه ،ز نفس و روحين به تماه قائاكهم  يرد. مواردكاستخراج 

ات در يابگونه ادنيا ت انسان باشد.ي  شخصكاشاره به  ،ر بدن و نفس و روحكبسا مقصود از ذامر نداشته و چه

خود را به  يخداوند خدا»اتب گفت: كگو با مرد ودر گفت يسيحضرت عنمونه، براي  ست.ين مكتاب مقدس ك

ن معناا يابه ا ن سخن،يا. (30: 12مرقس)«قوت خود محبت نما يخاطر و تمام يجان و تمام يدل و تمام يتمام

ا خوانده و ود خدوج ه با تمامكنيد بر اكيأت يح برايمس يسيه عكبل ،چهار جزء مجزاست يه انسان داراكست ين

ناده ام خادا زكاا رياز» انيابه عبران پولسن در نامه ينمچه است.بيان كرده ن يچننيعبارت را ا ،عبادت شود

ار و كاز افياز را و ممو مفص  و مز ند نفس و روحكر دو دم فرورونده تا جدا يتر است از هر شمشمقتدر و برنده

انسان در  يرود و هستيام خدا تا عمق جان فرو مكه كت سن ايمقصود ا ،(12: 4انيعبران)«قلب استهاي تين

ود اماا خا»؛ انيكينتساالوباه پولس نامه  يعني ،گانه انگارانشاهد سهترين در مهم يحت خاضع است. ،برابر آن

قات وب محفاوظ باشاد در ياعيب   مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تماماًكشما را بال، يسامت يخدا

نفاس و روح  يذاتا ييراحت اشاره به جادا. همچنين به ص(23: 5انيكياول تسالون)«حيمس يسيع آمدن خداوند ما

ه ظااهر كاآنچه جام . سران(157  ، تايب، سني)تر شوديتفس ياربردكو  يعمل ييتواند به جدايماين امر  ،نداشته

بتاه م دارد. الها يمادريغ يبعدست و فراتر از جسم، ين يساحتكه انسان تكرساند، اين است مي پولسام ك

تاوان گفات نفس)جاان( در يه ماكاياگونهبه ،مختلف باشد ياربردهاك ين است داراكمم ،يمادرين بعد غيا

او دارد.  يعد عااطفبُ وز اشاره به وجدان يروح ن. باشدمي انسان كاشاره به بعد تصور و در، پولس يشناسانسان

انسان  يعالقت متيم حقبه تمارسند و متحد بوده، مي ز به نظريماه گاه متكدو بعد دارد انسان،  يمادريساحت غ

 ند.كمي اشاره
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 يريگجهينت

از  كاييهم  يپولس يشناسانسانقرار دارد،  پولسهاي شهير انديثأتحت تهاي گوناگون، عرصهت در يحيه مسكازآنجا

د ياعهاد جد درمتعدد او  يهاوان از نامهتيرا م پولسات يها و نظرشهيباشد. انديم يق و بررسيتحقبراي موارد مهم 

 يعسا كاناد، هرياد آمادهيانسان پد يوجود يهاشناخت ساحت ي  برايه در تارك يانات مختلفيبه دست آورد. جر

، انگاارانذاتكاز تهرياك ، رونياناد. ازاير نمايشاه خاود تفساياند يرا در راساتا پاولسها و عباارات اند نامهنموده

ا هماان نظار راند نظر خاود نموده يسع ،يشواهد يو گردآور يريتفس يهايبا بررس ،انگارانگانهانگاران و سهدوگانه

و ساو، كياز  پاولسهاي د و رساالهياآنچه از متن عهد جدحال، نيند. با اينما يمعرف يحيمس يشناسو انسان پولس

 يريپاذريثأت نيچنان و هميخساتان نيحيبا مسا، يگنوس يهابر معاصرت فرقه يمبن يخيشواهد تار يبرخهمچنين 

سااحت ، ر از جسامياه غبا پاولسه كااين اسات  ،ديآيزبانان برم يونانيان يغ او در ميو تبل يونانياز فاسفه  پولس

و آثاار  ياراد ،رود. باه عااوهين نميگاه از بچينبوده و ه يفان ،ه بر خاف جسمكانسان قائ  است  يز براين يگريد

 شارّ ياراو تان را د جسام پاولس ،ن حاليجسم از انجام آنها عاجز و ناتوان است. در ع هكاست  يمختلف ياربردهاك

 بر شارّ يليلدرا  يسيد عو تجس ،ردهكان جسم و روح برقرار يم يند تعادلكمي يلذا در سخنان خود سع. داندينم يذات

 يمانجساريسااحت غهاي يبندميتقسا، جسمريم انسان به دو ساحت جسم و غي. فراتر از تقسبداندجسم  ينبودن ذات

 كياكفتن نفاس و روح يباي خود، هافقرات نامه يرخدر ب پولسه كني. با ابه روشني بيان نشده است پولسام كدر 

 ديياأدو را ت نيان اايام يز جاوهريتماا، پولسهاي فقرات نامهساير تاب مقدس و كگر شواهد يدقائ  شده است، اما 

وده اشااره نما ينجساماريمختلاف سااحت غ يردهاكاركصرفاً به ابعاد و  پولس: توان گفتيماساس، براين .كندنمي

نفاس  ،دگاه اويااز د گار،يدعبارت از وجود انسان را نداشته است. به  ييد و مجزايجد يهاساحت ياست و قصد معرف

شاود. يم دهينام ياسامير ساوجدان و ، اراده، قلب، اربرد به روحكه بر اساس تفاوت كاست  يمختلف ياربردهاك يدارا

 ست.يآنها ن يو جوهر ير ذاتي  بر تزايدلن امر، يو ا
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