
 ۴۸ـ  ۲۹ص ، ۱۳۹۳، زمستان ۲۱سال ششم، شماره اول، پياپي    ________________________________    
1  
  
  
  

  رنائوسيه بر آراء اكين با تيگناه نخست ةمسئل تبيين
  

 استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان / يم خوشدل روحانيمر  mk_rohani@yahoo.com  
    كارشناس ارشد فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه زنجان/  يگدليه بيرق

  atrak.h@znu.ac.ir  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه زنجان/  كن اتريحس
  19/1/1394: پذيرشـ  2/8/1393: دريافت

  دهكيچ
بودن خلقت انسان معتقد  يابه دو مرحله يو .داردن يگناه نخستاز خاص  يرتفسي هكاست  سايلكاز آباء  يكي، رنائوسيا

امل قرار داشته است. با كرشد و ت يف و ناتوان و در ابتدايضع يعتيطب يداراخلقت  يانسان در ابتدا، ي. به اعتقاد واست
آدم و  يب نافرمـان، موجفيضع عتيطب نيا از يطان با آگاهيشامل نبوده و كآدم در بهشت هنوز ، لمه خداكم يوجود تعال

امل و شباهت به خداوند كدن به تين جهان و رسيورود به ا يبرا يعامل، ممنوعه درختاز شد. خوردن  يحوا از دستور اله
تـا بـه خطـا و است  يجه گناه و نافرمانينتا، ين دنيدر امرگ  خلقت است. يشق ثانودن به شباهت خداوند، يرس د.يگرد
رحمـت خـدا را كـه  ا ندامت و توبه را به دنبال داشتريز ؛ن نوع گناه نبودهيان دهد. البته گناه آدم بدتريپا يابد يچيسرپ

گناه آدم باشد. در  يبرا يه پاسخكنينه ا، دانديم يجاد هستيا يبرا يليح را دليوجود مس، رنائوسيرد. اكشامل حال آنان 
سـبب  ،با خداوند حيمساتحاد  است.رده ك يح تلقير مسيننده مسكرو آدم را هموا يانون جهان هستكح را يمس يو ،واقع

  ه توسط آدم صورت گرفته بود.كاست  يارفتهدستت ازيميبازگرداندن صم

  يرنائوس.ا، حيمس، آدم، نيگناه نخست، گناه :هاواژهكليد
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  مقدمه

العة سرگذشـت . از مطهمواره در طول تاريخ و در همه جوامع مطرح بوده است فساد و شروراز بحث 
ه اگر افراد كبرتر در جهان وجود دارد  يه نظمكاند ن باور بودهيبر ا نه آناكآيد دست ميبه يياقوام ابتدا

ن طرز يبه دنبال خواهد داشت. ا يفركيآنان  ين عمل برايبه مخاطره خواهند افتاد و ا، نندكآن را نقض 
 يبه طور عمدالهي  ه اگر افراد از دستوراتكند معتقد شدها انسان افت ويبا گذشت زمان توسعه ، ركتف

  رد.يگيشان سرچشمه مين عملِ آنان از غرور و نادانياو  شوندمحسوب مي كارگناه، نندك يچيسرپ
، ص 3ج ، 1365، عميـد(و جـرم اسـت ينافرمـان، عمل زشت، ار بدك، تيمعص يگناه در لغت به معنا

 يدر هـر گنـاه، اسـتمقدم بر خـود عمـل ، ه و ارادة فردشياند، ياب هر عملكارتدر  هكآنجااز. )2071
 ياب عملـكموافقت اراده با عمل و ارت، شه انسان در مورد عملي: انددر نظر گرفتسه مرحله توان يم
ه خدا ما كانجام آنچه  يعني ؛است يمخالفت با مقدسات اله گناه، نياست. بنابرا يه مخالف با اراده الهك

  رده است.كه خدا ما را به آن امر كآنچه  كرده و ترك يرا از آن نه
 يسـا و حتـيلكن و برجسـتة يان آبـاء نخسـتيـه در مكـاست  ياز جمله مباحث، نيبحث گناه نخست

بحـث، ن يـا ةنيشـيبـه پ ين مطرح بوده است. بـا نگـاهيالعهدنيات بيو ادب يرسمريتب غكسندگان ينو
معتقـد ، شـودها انسـان هاييبـدبخت أه منشـكـ گناه بزرگ يكوجود به  زيه اقوام گذشته نكيابيم درمي
 يجمعة فاركفرد و ضرورت  يك يل نافرمانيدلبه؛ »يگناه جمع«مفهوم ، لياسرائيان قوم بنيدر ماند. بوده
، 3 ج، 1385، واينر(مرسوم بوده است، ن شده بوديخشمگ ين نافرمانيه از اك ييفرونشاندن خشم خدا يبرا

شـمندان ينـزد اند »نيگناه نخست«با عنوان  يلكديدگاه  يكعدها به صورت ن اعتقاد بيا .)2198ـ2193ص 
س يقد پولس يهاق و نامهيدر عهد عت شيدايپسوم سفر  باب، ن آموزهيطرح ا أمطرح شد. منش يحيمس
ن آمـوزه را بـه صـورت يـا، آگوسـتيند. يـگرد سنت آگوستيندگاه ياساس د، پولسات يباشد. نظريم

و  ايرنـائوسهمچـون  ين آمـوزه در نـزد افـراديـز اين ايرنائوس ازپيش  يول ان داشت.يب يتربرجسته
  مطرح بوده است. ترتوليانوس

سـا از جملـه يلكآباء ساير ر يبا تفس يحدودن تايدر باب گناه نخست ايرنائوس ريتفسرسد، ينظر مبه
  ن است:ين چنيگناه نخست ةمضمون آموز باشد. متفاوت، آگوستين

از آدم بـه  يمرگ و گناه به صورت ارثـ و مرگ وارد جهان شد يبا گناه و و ردكه آدم در باغ عدن گنا
 يشـدن و يح و قربـانيمس يسيت عيآموزة الوه، ن آموزهيافت. به دنبال طرح و قبول ايانتقال  ياوالد و

  ).1998ـ1991، ص 1958(آگوستين، در ميان مسيحيان مطرح شدها انسان براي نجات
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ند. كيم يل و منشأ گناه آنها معرفيدل، ف آدم و حوا را در آغاز خلقتشانيام و ضععت ناتميطب ،ايرنائوس
، ن صـحنهيداند. در ايجدال و تعارض حق و باطل م ةب آنها را صحنيگناه آدم و حوا و فر هصحن يو

 يافته و نافرمانيل مار بر حوا غلبه كطان به شيطان باطل و دروغگوست. شيخداوند حق و راستگو و ش
را گناه آنها نـدامت و يداند؛ زين گناه نميرا بدترها انسان نيگناه اول، ايرنائوسآورد. م و حوا را به بار آد
رد. خداوند از سر رحمت كآنان ه رحمت و محبت خداوند را شامل حال كرا به دنبال داشت  يمانيپش
 باد و نريباز دارد و با گناه بم ينآنها را از نافرما، ن عمليانسان مقرر داشت تا با ا يمرگ را برا، شيخو

هم مـورد  يران قرون بعدكان متفين در ميه آموزه گناه نخستكاست يادآوري الزم به  د.ننكست يخدا ز
همچون  يگريردند و افراد دكاز آن دفاع  يناسئتوماس آكوو  آنسلمهمچون  يبحث قرار گرفت. افراد

 ايرنـائوسدگاه يـان ديه به بكاست  آنن نوشتار بر يا. اندردهكن آموزه انتقاد ياز ا ژان ژاك روسوو  ولتر
  بپردازد.ن يگناه نخستخلقت انسان و مسئله در باب 

  نيو گناه نخست بحث گناه يخيتارة نيشيپ

ز وجـود داشـته يـان باسـتان نيه در ادكاست  يان از جمله مسائليا خدايگناه انسان در برابر خدا  ةمسئل
، ق.م2400 يان حواليمربوط به اقوام مصر است. مصر، ر مورد بحث گناهدسند موجود ن يترهنكاست. 
 يا قـانونيـالهي  يه نظمكن باور بودند يا اعتقاد داشتند و بر )pxr«Pyramidtexts«(هرم يهامتن يبه گواه

 يو حت يرداركاتهامات بدة ليش او به وسيآسا، رده باشدكه اگر شخص مرده آنها را نقض كوجود دارد 
از مـرگ در پـس شـخص رو، ايـن. ازافتـديبه خطر م، ه او باشديجانوران عل يد از سويه شاك ياتهام

و نوع عقاب و ثوابش  اوة يرو، ن دادگاهيس ايه رئكردند كين اظهار ميشود. البته چنيم يداور يدادگاه
به خدا  يياعتنايستن قانون خدا و بكز گناه را شيتاب مقدس نك. )2193، ص 3ج، 1385، واينر(ستينمعلوم 
ه توسـط جـدّ كـر بـوده يناپـذاجتناب يگنـاه عملـ .)4: 1اشـعياء ، 4: 3يوحنـا (نـدكيمـ يعرفاو م كو تر
از پـس  يه قلـب هـر انسـانكاست  ينيلعن و نفرابد. گناه، ييانتقال م يبه نسل ياز نسل آدم)(مانكمشتر
 ير و عملـكچ فيتواند هياه است و نمامالً پر از گنك يمسموم شده است و هر فرد بعد از گناه اصلي)(آن

ق يـار از طركـن يـشوند و اياست و همه رستگار م ياز جالل اله يوتاهكبخش را انجام دهد. هبوط، 
  .)24ـ22: 3روميان(رديگيح انجام ميمس يسيو توسط ع يفضل اله

نـام  پـولس قـديس ازتوان مي آنهاترين . از مهممختلفي دارندآباء كليسا نظرات  ،در باب گناه نخستين
بعدي منتقل شـد و هاي انسان گناه او به، به سبب سرپيچي آدم در بهشت از فرمان الهي، پولساز نظر برد. 
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آلود اسـت وضعيتي گناه، گناهكار گشت. شرايطي كه انسان در آن قرار گرفتها انسان فطرت و ذات همه
آلود گرفتار شـده نوعي در اين شرايط گناه انسان به ،به نظر وي. كه خود انسان مسئول گناه خويش نيست

نجـات وي از گنـاه موجـب است كه هيچ آگاهي و تمايلي به آن نداشته اسـت. البتـه ايـن ناآگـاهي نيـز 
زندگي همراه با كفر و شرك در اين جهـان بـوده انسان به بار آورد،  شود. پس آنچه كه گناه اوليه براينمي

بلكه در شـرايط و زمـاني خـاص وسـايل  ،وضعيت گناه آلود رها نكردخداوند انسان را در اين اما است. 
زيرا مرگ را هم بـه  ؛اما اين تمام نتيجه گناه او نبود. )19، ص 1386، ايلخاني(را مهيا كردها انسان نجات تمامي

و  زيرا خداوند آدم؛ نبوده استها انسان خداوند براية مرگ بخشي از طرح اولي، دنبال داشت. به باور وي
بـر ، قطريـبـدين اما آنان با سرپيچي از فرمان خداوند گرفتار مرگ شدند. ، حوا را جاودانه خلق كرده بود

  .)324ص ، 1380، چايد استر(شوندگناهكار گشته و با مرگ مواجه ميها انسان اثر گناه آدم همه
 يهمه طار بر ن قسم مرگيدار شد و به گناه به هميشخص در جهان پد يكة ليچنانچه گناه به وس

  .)12: 5روميان (بودنديار مكگناه يه در وكازآنجا، ديگرد
بـود.  پولس قديس، ار بردك را به »نيگناه نخست«ه اصطالح ك يسكن ياولكه  استيادآوري الزم به 
توان نجات  ييتنهابه، گناه آدم از خداوند دور شده است خ به سببيه از آغاز تارك يبشر ،يبه اعتقاد و

ق رنج و مرگ يار از طركن يد و ايتواند با خدا صلح نمايرا نداشته و نم يد و بند گناه ذاتيز قش ايخو
در برابـر  ياطاعت را به همـراه داشـته و مـانع، حيمان به مسيا، يشود. به نظر ويم يح عمليمس يسيع
  .)85ص ، 1381، ميشل(است ينفسان ياز هواها يرويپ

 يكبه سبب اطاعت ، طورنيهم. دنديار مقرر گردكن گناهساكار يبس ،شخص يكچنانچه به سبب 
  .)19: 5 روميان(شوندمي سان عادل شمردهكار يبس، شخص

  .)22: 15قرنتس(ح زنده خواهند شديهمه در مس ،رنديميچنانچه همه در آدم م
 داشت. به باور يحيات مسيدر اله يار مهميه نقش بسكست سايلكاز آباء  يكي، م)130ـ200(ايرنائوس

 يه مخلوقـاتش مـدتكـخداوند بر آن بود . خلق شده بود نيافته)رشدتجربه و بي(و نابالغ كودكانسان وي، 
 يـكرند. پس آدم و حـوا بـه صـورت يبه خود گ يا شباهت الهيابند و ينند تا رشد ك يرا سپر يطوالن

گانه هيك عمل بچدليل بلكه به  ،ان نبوده استيشورش و طغدليل هبوط آنها به خلق شده بودند.  كودك
 كمـك ،دهـديم يه روكـ هر اتفاقي معتقد است و تمايل به رشد قبل از زمانش بوده است. ايرنائوس

اسـت. خداونـد  بلـوغ معنـوي)(مالكدن به يه و رسياول ين بدبختيخداوند به انسان به جهت غلبة او بر ا
را مجبـور بـه ها انسـان ،آنرده است تا در ك يمحل سخت و دشوار طراح يكعمداً جهان را به عنوان 
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و  ابنـديرشد  يتوانند به عنوان عامالن اخالقيه آنها مكاست  ين تنها راهيا. ندكب ياخالق يريگميتصم
  .)160ـ158، ص 2007، كالگر(مال برسندكبه  يبه لحاظ اخالق

اگـر  يحت يرا به باور ويز؛ ح استيمس يسيظهور ع، خ نجاتينقطه اوج در تار ،ايرنائوسدر نگاه 
 يشد و گناه انسان فقط نقش او را به عنوان نـاجيفرستاده م يسيباز ع ،ردكيانسان هرگز گناه هم نم

بـه طـور  ،انجـام داده بـود ه آنچه را آدمكداند يم يديآدم جد ح رايمس يسيع ،ايرنائوسرد. كن يمع
 يچيتِ خوب و بد سرپوه درخت معرفياز فرمان خداوند در مورد م ه آدمكيحالدر. ردك اخنث ياصول

ردن كـعـالوه بـر بـازگو ، ايرنائوسچوبة درخت درگذشت.  يبر رو يح فرمانبردار بود و حتيمس، ردك
 يحـوا بـا وفـادار ييوفـايتقابـل ب؛ نـدكيز مطـرح مـيـم را نيان حـوا و مـريسة ميمقا، اشتباهات آدم

را توسـعه  يشناسـميمبحث مر هكست سايلك ين آباياول، جزو ايرنائوس. )252، ص 1872، ايرنائوس(ميمر
  د:يگويبشر م يم در رستگاريدر باب نقش مر يدهد. ويم

موجب  ين نافرمانيه اكشدند  يآنها وادار به نافرمان؛ ره بودهكاما حوا هنوز با ،چه آدم شوهر حوا بوداگر
هنـوز  امـا او ،داشـت يم شوهرياگرچه مرق، ين طريد. به هميمرگ خودشان و مرگ تمام نژاد بشر گرد

م يحوا با اطاعت مر يخود و تمام نژاد بشر شد. پس نافرمان يق اطاعت باعث رستگاريره بود و از طركبا
، مانيق ايز از طريره نكم بايرد و مرك يرا معتقد نشد و نافرمان يره حد و مرزكبا يرا حوايزشود؛ يم كپا

 يديـجد يخيت تـاريوضع يكو  ره متولد شدكم بايح از مريپس مسرا فراهم ساخت.  ييو رها يآزاد
  .)256(همان، ص جاد شديا
وة يـشنهاد داد تا از ميرد. حوا به وسوسة مار به آدم پكحوا را خلق ، خداوند از دندة آدماز منظر تورات، 

 يه او بـه جـاكـاين است برسند. اعتقاد بر  يممنوعه درخت معرفت خوب و بد بخورد تا به جاودانگ
ن انسان از باغ اخراج شد و مـورد لعـن قـرار يق اولين طريوغ مار شد و بدم دريخداوند تسل ييراهنما
  .)81، ص 2005، وومك(گرفت
ب حوا توسـط مـار و خـوردن از درخـت ممنوعـه و يز در باب فرينمسيحيت سا در يلكه ياول يآبا
ه كـنـد تقدمعداند و يطان ميزنان را دروازة ش، انياند. ترتولو تمام نوادگانش سخن گفته يو ياركگناه

  .)14، ص 2012، (ترتوليانح هستنديدار مرگ مستمام زنان عهده

  و خلقت انسان. بهشت ۲

مطلـب  ،گيردمدنظر آباء كليسا و مفسران قرار مي آنچه در باب خلقت انسان و هدف خداوند از آفرينش وي
  .)26: 1 فر پيدايشس(»و خداوند گفت انسان را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم: «سفر پيدايش است

۳۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

  سد:ينويم ايرنائوس
در  )كخا(نين زميترن و مرغوبيترانسان را با ناب، شيبا قدرت خو. او با دستان خود انسان را ساخت

 يرد. ظـاهرك) او را مشخص يلك ينما(يلكرد. از صورت خود طرح كخردمندانه مخلوط  يريگاندازه
شـد و يساخته م يستيه باكاز خدا بود  يريسان تصوه خداست. انيش از حد شبيب، ت استيؤه قابل رك

ش نفـس ين خاطر خدا به صورت خويبد. ندك ين زندگيتوانست در زميگشت. اما مين مستقر ميدر زم
  ).5، ص 2009، جرج(ز مانند خدا گردديه انسان در نفس نكياگونهبه. ردكرا عطا  يزندگ

صـورت خداونـد ؛ به خداوند تمايز وجود داردميان صورت خداوند و شباهت ، ايرنائوسدر نگاه 
مختص شكل جسماني انسان است و ظاهراً ماهيت انسـان را بـه عنـوان مخلـوقي خردمنـد نشـان 

در رد. گيـالقدس انجام ميرسيدن به كمال معنوي است كه توسط روحبه خداوند،  دهد. شباهتمي
ي هاويژگي همانصورت،  .)211، ص 2007، هيك(دگردانسان در جاودانگي شبيه خدا مي ،اين مرحله

اما انسـان . دهدشود و آنها را از دست نميجسماني و عقالني انسان است كه انسان با آنها زاده مي
كـه آدم شـباهت را از دسـت داد و همچنـان ،كمال ابديت) دست نيابد(تواند به شباهت خداوندمي

  .)42ـ41، ص 2002، ويلي(دمسيح آن را دوباره برگردان
به شباهت به ، يه با اطاعت دستورات وكد و خواست يخداوند بشر را در ابتدا به صورت خود آفر

انسـان بـا عبـور از  شـود و يكبا او شـر ياو در جاودانگة ه بندكن بود يابد. هدف خداوند اياو دست 
ن به ديرسبراي ات است. اما يو نعمت ح يه همان مقام جاودانگكمرحله صورت به مقام شباهت برسد 

، اطاعت از دستورات خداونـد بـه نجـات ةجيبوده است تا در نت يار و آزادياخت يانسان دارا ،ن مقاميا
ه كـنيادليـل ه به كبل، از خوديندليل اما نه به  ،ديخداوند ابتدا آدم را آفر«نائل شود.  يو جاودانگ يزندگ
ه مـا امـر بـه كـبل، ندارد يسود چيخداوند ه يند. اطاعت ما براكخود را به بندگانش اعطا  يهانعمت

د اينـرف، ايرنـائوس). 329، ص 1872ايرنـائوس، (ميبرسـ يو جـاودانگ يزنـدگ، م تا به نجاتياطاعت شد
  دهد:يح ميگونه توضنيرا ا يجاودانگ

دارد و آن همان  ياما بشر با خداوند تفاوت .ابديتواند به شباهت خداوند دست يخداوند م يبشر با فرمانبر
را  يخداوند طعم جاودانگ، ندكيرا تحمل م يفراوان يهان چون بشر درد و رنجيكاوند است. لت خديازل

جـالل  يفساديآورد و تداوم بيبه بار م يفسادياز خداوند ب ي.. اطاعت و فرمانبر.ديبه او خواهد چشان
صـورت و  توانـديق اطاعـت خداونـد مياز طرر است، يه فناپذك يند. پس انسانكيت را حاصل ميابد

 دان را به دست آورد.يشباهت خداوند جاو
ن يـيند شباهت را تعيانند. پدر فركيالقدس دخالت مپسر و روح، پدر، دن به شباهت خداونديجهت رس

ش برود و يمال پك يند تا به سوكيم كمكالقدس به انسان ند و روحكيم پدر را اجراة پسر نقش، ندكيم
  .دار خداوند استيهمان د، يجاودانگ مال وكن يابرسد.  يبه جاودانگ



   ۳۵ گناه نخستين با تكيه بر آراء ايرنائوس ةمسئلتبيين 

امـا خواسـت كـه  ،ست كه خداوند از ابتدا قادر بود انسان را كامل خلق كندا ترين مسئله اينمهم
انسان با اختيار خود راه كمال را بپيمايد. از طرفي نيز انسان در ابتدا داراي طبيعتي ضعيف بود كـه 

توان حفظ و تسلط بر آنهـا ، يا در صورت دريافت هاي الهي را نداشت وتوان دريافت تمام موهبت
  ).380، را نداشت( همان

ر يگذاشـته و تصـو يروح اثرات نـامطلوب يمعنو يهاييبايز يگناه بر رو« د:يگويدر ادامه م ايرنائوس
، ردنكـبار گنـاه  يكن با يكسازد. لينابود م، ردهكجاد يا روح)(ه لطف و مرحمت را در آنكرا  ييخدا
  .(همان)را بازگرداند يوه اصلكتواند عظمت و شيرا روح ميز ؛رونديا از دست نمنهيهمه ا

نخـورده و دسـت يعيشاعرانه از بهشت طب يريتصو، دهدياز بهشت ارائه م ايرنائوسه ك يريتصو
ز در يـهمـه چ كمالـ وند آدم رااخد« داند؛يم يداشتناز گناه دوستپيش در بهشت را  ياست. او زندگ

 ،جهـتنيامل قرار داشت. بـدكو نوزاد بوده و در آغاز توسعه و ت كودك داد. اما انسان هنوزن قرار يزم
م يعدالت را به او تعل، الم خدا در بهشتكرد. كا يبهشت) را مه(نيتر از زميعال يانكاو م يخداوند برا

به باور  .ب خورديفر توسط اغفالگر يل به راحتين دليبه ا .امل نبودك، مين تعاليداد. انسان با وجود ايم
ل شـده كيرس تشـ كرا آنان تازه از خـايبه وسوسه افتادند؛ ز يتجربگيل بيآدم و حوا به دل، ايرنائوس
در بهشـت همچـون  آنـاند. افتـه بـويرتشان توسـعه نيهنوز بصان بوده و كودكارشان مانند كبودند و اف

روح را آنچه در قالبشان بـود، يز؛ تنداز دمساز شدن نداش يچ مفهوم و تصوريه هنوز هكبودند  يانكودك
از  يچ مفهـوم و تصـوريه، ه روح در جهت مناسب و قدرت باشدكيتا زمان: نفس) بوده است(يزندگ

دند و در يگر را بوسيه آنها شرمنده نبودند و همدكل بود ين دليشود. به ايده نميآور در آن داعمال شرم
انسـان  يه نافرمـانكـ يامـا زمـان .)6ـ5، ص 2009، جرج(يكودكدوران  يگناهيهمچون ب ،آغوش گرفتند

 .)60، ص 1869، ايرنائوس(ا فرستاده شديمشخص شد بعد از آن به دن
فرصـت بـروز ، اريـبشـر بـا داشـتن اختپرورش روح اسـت.  يبرا يانكم، جهان ايرنائوسدر نگاه 

، ار هستندياخت يه داراك ييآنها يعنيگر همنوعان خود يبا د ،طين محيدر ا .را دارد ياخالق يهالتيفض
ها انسـان و اراده يه مسـتقل از آزادكـاست  يعيآنچنان نظام طب ين جهان دارايند. اكيارتباط برقرار م

ها يعـدالتيهـا و برنج، هاينابسـامان، هاستكانواع شرور مانند: ش ،يجهان نيدر چن كند. شكيعمل م
بـر اثـر  يسـكچ يب نگـاه دارد و هـيآسيجامعه را ب ،رنگ و خدعهين ،ن جهانينند. اگر در اكيمظهور 

 يمعنـ يازهـا و مخـاطرات واقعـين، ين جهانيدر چن، زديبرنخ ياز مظلوم ياند و نالهينب يبيتصادف آس
ان يـن از ميقوان ييارآك ،يطين شرايند. در چنكت كحر يلكن يتواند بر اساس قوانيعت نمينداشته و طب

پـس هـدف خداونـد از  .)102ــ100ص ، 1381، هيـك(نـدارد يمعن يالقم اخيگر علم و مفاهيرود و ديم

۳۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

 يانكـم ،ه جهـانكبل، ل شونديثر لذت و حداقل رنج ناكنانش به حداكه ساكنبوده  يجاد بهشتيا، خلقت
از دستورات  يرويف و پيالكآزادانه با انجام تها انسان ه در آنكاست  يسازپرورش روح و انسان يبرا

جهان ما با تمام  ،ل شوند. در واقعيتبد يات ابديابند و به وارثان حيدست  يقرب الهخداوند بتوانند به 
دن) در يبه شباهت خداوند رسـ( يدوم خلقت بشرة ه در آن مرحلكاست  ييقلمروخود  يهايدشوار

  .)107ص ، همان(حال رخ دادن است

  )Charles Robert Darwin(شناس)ستيز(نيرنائوس و دارويدگاه ايخلقت انسان ازد
خلقـت زمينـه در  چـارلز دارويـنبا نگاه ، رنائوسايه تفاوت نظر كمطرح شود ال ؤن سين است اكمم

 ينييدر سطح پا يانسان در آغاز خلقت به لحاظ هوش ايرنائوسن است: از نظر يست؟ پاسخ ايانسان چ
بـه  يحتو  ببخشد املكاوت خود را تكتوانسته هوش و ذيم ياز دستورات اله يروياما با پقرار داشته، 

ه ظـاهر كـبلوان نبـوده، يـل حيل و شـماكبه ش ،خلقت يل شود. پس انسان در ابتدايز نايت نيمقام ابد
هسـتند و بـا  يريادگيه در آغاز ك يانكودكشرفته نبوده است. مانند يپ يو كيادرا يقواو داشته  يانسان

  سد:ينويم ن هيكجاند. چنانچه كيآنها رشد م كدرة قو ،گذشت زمان و آزمون و خطا
بشـر  ي. يعنـيو معرفتـ يبلكه بُعد علم، مكاني ةنه بُعد و فاصل، اندبا بُعد از خداوند آفريده شدهها انسان
 ياز خداوند دور بوده است. اگر از لحـاظ معرفتـ يخيل يآفريده شده كه از لحاظ معرفت ياگونه به  ابتدا

برخـوردار  يواقع يخويش از آزاد يبه خدا يگويسخديگر در مقام پا، شدينزديك به خداوند آفريده م
را انتخـاب  يراه ديگـر توانستينم ياد و با قرب معرفتدمينبوده و حتماً به خداي خويش پاسخ مثبت 

  ).107ـ106، ص 3 ج، 1381، هيك(كند
امـل كه انسـان در تـداوم تكـنيبر ا يخود را مبننظرية ، ش نوع انسانيدايدر مورد پ، چارلز داروين يول
  است: يمدع يند. وكيمطرح مد آمده است، يتر از خودش پدواناتِ پستيح

در  يعـيه بر اسـاس عوامـل طبك يجيو تدر يرات تصادفييبر اثر تغ، واناتياهان و حيگگوناگون انواع 
 بـه، ق وراثتياز طر، د آمدهين افراد پديه در اك يراتيياند. تغد آمدهيپد، نوع رخ داده يكاز افراد  يبرخ

ة نـيزم، اصـلح يو بقـا يعـيط در تنازع بقاء و انتخـاب طبينسل بعد منتقل شده و در پرتو انطباق با مح
ز ماننـد ينوع انسان ند است: معتق ،هين نظريبر اساس هم يرا فراهم آورده است. و يديش نوع جديدايپ

وانِ برتـر از يح ينوع، انسان، در واقعاست. تر به وجود آمده وان پستيح ياز نوع، واناتير انواع حيسا
  ).99ـ98ص ، 1392، رجبين است(انواع پيشي

  نيگناه نخست .۳

شـدن  كپا يعت انسان به جهت گناهِ آدم آلوده شده و برايه طبكست ا انگر آنينما، نيگناه نخست ةآموز



   ۳۷ گناه نخستين با تكيه بر آراء ايرنائوس ةمسئلتبيين 

از  يكـين آمـوزه را بـه عنـوان يـان ايحيباشـد. مسـيح الزم ميمسـ يسـيمرگ ع، آلوده عتين طبياز ا
  باشند.يبند ميخود باور داشته و به آن پا ياصول اعتقادترين ياساس
ق آدم و حوا به تمام فرزندان آنها ياصل از طر يكه به عنوان يگناه اولان، يحيمس يهاآموزهاساس بر

ل بـه گنـاه دچـار يـمرگ و تما، درد و رنج، مثل جهل يه انسان به موضوعاتكشد  موجبو  منتقل شد
عت ين گناه در طبيه اثرات اكنيشود. به جهت ايلحاظ م يردن گناه اصلك كپا يابرد، يشوند. غسل تعم

خودشـان هرچنـد  ،دهنـديد ميـز غسل تعميشده را ننوزادان تازه متولدها سايلكدر . مانديم يانسان باق
  .)2000ـ1998، ص 1958آگوستين، (اندب نشدهكرا مرت يگناه

  رد:كان يتوان در چند بند بيم، دهديم مين تعلين گناه نخستيتركه دكآنچه را 
ل نژاد بشر وجود داشـته كارادة  ،ارادة آدم ردند. دركبا او گناه ، ردكه آدم گناه ك يل نژاد بشر زمانك، اوالً

  ردند.كبا او شورش ، ردكيه او گناه مكيردند و زمانكدر آدم گناه ها انسان ه همهكيطوراست. به
  شوند.آلود متولد ميبا طبيعتي گناهها انسان ةاكنون همطبيعت انسان هم خراب شد و هم ،ردوقتي آدم گناه ك، ثانياً
گنـاه ، ه گناه آدمكآنجااز. بوده استها انسان گناهان ةم هميمنشأ و علت مستق، آلودت گناهين ماهيا، ثالثاً

د و تا ابـد در افراد بشر در تحت غضب و لعنت خدا بوده و مسئول هستن يتمام، هاستتمام انسان
همـه در گنـاه آدم  ،در نسـل بشـر يوستگيل پيبه دل. )2000(همان، ص ماننديم يعذاب جهنم باق

  .)125، ص 2002، ويلي(يگناه شخص يكنه  ،وسته استيو پ يشگيه هميو گناه اول ميهست يكشر
ان بـاز ن جهـيـز چشمان خـود را در تحـت غضـب و لعنـت در ايشده ننوزادان تازه متولد يحت، رابعاً
  .)6، ص 2010، ص وستيوزن(داننديوم مكتولد خود را محة ار بوده و از لحظكنند. آنها گناهكيم

دهـد. خـدا حـق و يان حق و باطل را نشان ميتعارض م، ب اويمسئله گناه آدم و فر، ايرنائوسدر نگاه 
بر انسان قـدرت و ، لهين وسيبد. برگرفتحوا را در، ل ماركطان در شيباطل) است. ش(دروغگو، طانيش

له يطان بـه وسـيه شكند كيم اظهار ايرنائوسبشر به ارمغان آورد.  يافت و گناه آدم مرگ را برايتسلط 
آدم و  يل شد. نافرمانيبه دشمن خدا تبدها، انسان يق حسد به خلقت خدا و موهبت زندگيمار و از طر

فراوان  يكيآنها در برابر ن ين ناسپاسيا .نندكه آنها بخورند و از فرمان خداوند تجاوز كشد موجب حوا 
رد تا خـود كيم يسع او. ردكترس بر آدم غلبه ه كن بود يا ينافرمان و ج سقوطياز نتا يكيخداوند بود. 

حضور در نزد ة ستيق و شايخود را ال، ين سردرگميدر ا يورا يز ؛شه از خداوند پنهان دارديهم يرا برا
را ترس او بـه نـدامت و توبـه يز ؛داشت آدم يبرا يجة خوبينت، دلهرهن ترس و يد. اما ايديخداوند نم

  .)247ـ216، ص 2001 ،آزبورن(ردكد و محبت و رحمت خداوند را جذب يانجام

۳۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

ان يـم ياقابـل مالحظـه يهـانانـه اسـت. تقابليبخوش ،نيدر باب گناه نخست ايرنائوس يهانوشته
 يعزل سنت وابسـته بـه پـاپ يانيبه زمان پا، ايرنائوسوجود دارد.  آگوستين يهااو و نوشته يهانوشته
  .)1، ص 2009، جرج(شودمي دهيد يشواهد از سنت وابسته به پاپ، يو يهاتر است. در نوشتهيكنزد

ه خـود را يرد و موقوفه اولكه آدم گناه كنظر داشتند ن مورد اتفاقيدو در ا هر، آگوستينو  ايرنائوس
 بـه نظـر بـه عنـوان عواقـب گنـاه آدم اسـت.، هاانسـان د. مرگِ همهت از دست دايميو صم ياز همدل
گنـاه  ايرنائوسه كيحالدر، ردكخداوند را فاسد  نخوردةو دست يعيطب يهابرنامه، يگناه اصل آگوستين

خـدا را  يهابرنامه يبندند و طرحكيم يالزم در جهت آموزش و پرورش بشر تلق يباً گاميه را تقرياول
رده كـ ينيبشين گناه را پيا، ردكه انسان را آزاد خلق كند. پس خداوند كيم ينيبشيه پياول با همان گناه

نـد ياه فركـاسـت  يه گناه همچون سـنگكنيادليل به اما رد. كه مقررات را وضع كاز آن بود پس و  بود
اسـتفاده  يستشده به درداده يه انسان از آن آزادكرد كخواهد  كمكخداوند ، ندكيرا دشوار م يريادگي
  ).2ـ1ص ، (همانندك

ه كـمعتقـد اسـت  آگوستيناما ، داننديجه گناه آدم ميهر دو مرگ را نت، آگوستينو  ايرنائوسگرچه 
ن قـرار يمعـ يتيدر وضـع، ريو فسادپذ يعيطب يه با داشتن بدنكتوانست به آدم اجازه بدهد يخداوند م

بـه  يريبـا خواسـت خداونـد از فسـادپذ ،سـپس. نـدكرشـد  يو فرتـوت يريها بدون په سالك رديبگ
امـا ، ر استيپذبيواسطه شود. جسم انسان آس يان مرگين ميه در اكنيبدون ا، منتقل شود يريفسادناپذ

ر اسـت و يجسم فناپذ: توان گفتميدليل، ن يبه هم .ش وجود نداردايريب پذيآس يبرا يچ ضرورتيه
ه نسل بشر را فراتر از خودشان دانسته و مرگ را گنا، آگوستينمرگش وجود ندارد.  يبرا يچ ضرورتيه

  .)94ـ92، ص 1886، شف( رده استكقلمداد  يو روحان يشامل دو نوع مرگ بدن
در  يونسه ك ياركتنها ده بود. يونس را بلعيه كند كيه ميتشب يبزرگ يز مرگ را به ماهين ايرنائوس

د. يعمل نما يند و بر طبق اراده الهكد رو خداون يه به سوكن بود يا توانست انجام دهد،يم يم ماهكش
دا يـم به شناخت خداوند دسـت پيتوانيما بدون آنها هرگز نم؛ طور هستندنيز هميمرگ و درد و رنج ن

ت را يبشـر يريو فناپذ ياصل يگناه آلودگه، كنيآدم عالوه بر ا يالبته نافرمان. )460، ص 2007، كالگر(مينك
  .)171، ص 1960، كلي(ز شديطان نيش بشر در اسارت يبردگ يبرا يمنبعبه بار آورد، 

آنهـا را در بهشـت جـاي داد و بـه آنـان زنـدگي . ردخداوند آدم و حوا را خلق ك، ايرنائوسبنا بر اعتقاد 
ـيطان ضـعف آنهـا را ، اننزديكي داشتند. در ايـن ميـة با خداوند رابط، كه در اين زندگينمود عطا اخوشي  ش

ة وسوسـبـراي آمد و يا از مار به عنوان ابـزاري ل مار درر اين كار يا خودش به شكد. شناخت و وارد باغ شد
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بلكـه آنهـا خودشـان بـا  ،شيطان اولين زن و مرد را به گناه وادار نكرد: دگويدر ادامه مي ويآنها استفاده كرد. 
ـب؛ )28، ص 1987، برتون(انتخابي آزاد گناه كردند رده يه خـود خلـق كـچون خداوندي كه انسان را به شكل و ش

دارد و شر را انجام دهـد. آدم نيـز ر دست بربه او آزادي و اختيار هم داده بود. انسان قادر بود از عمل خي، بود
فقط اختيار انسان را كاهش داد و آن  ،اين گناه نكرد. اماهمين كار را انجام داد و به خوبي از اختيارش استفاده 

اش زيرا اختيار فقط شرايطي را كه انسان بـا اراده ؛اما كافي نبود، ضروري بود را از بين نبرد. اختيار براي نجات
انسـان را در گنـاه رهـا ، داوند عشق محض اسـتخچون ولي كند. فراهم مي، شودبراي لطف الهي آماده مي

  .)49ص ، 1386، ايلخاني(نكرد و جالل نخستينش را به او بازگردانيد
 يه بـراكـ يفيز طبق تعـارينآگوستين ه كآيد دست مي، بهآگوستيناه با نگ، ايرنائوسسة نظر يمقااز 
اما از سـر اجبـار ، رخ داده است يياغوا يه در پكنين با ايه گناه نخستكدهد ينشان م، ندكيان مياراده ب

اراده را در  وي )150ــ145ص ، 1385، پورسـينا(رفته استيار صورت پذيامالً آگاهانه و از سر اختكنبوده و 
 عشقة منزلاراده به. قبول؛ جة منزلاراده به. حركت اختياري نفسِ عاقله؛ بة منزلاراده به. الفمعناي،  سه

  .(همان)كندتعريف مي
، آگوسـتين(ة آدميـبـودم از ذر يز فرزنديرا من نيرفته بود؛ زيار صورت پذيه به اختك يفارة گناهكبه 

  .)203ـ202ص ، 1382

  . هبوط آدم۴

ح انتقـال آدم از حالـت يتوضـ يه بـراكـاسـت  ياصطالح »هبوط«ا ي »هبوط آدم«، تيحيم مسيدر تعال
تاب كر يشود. مسئلة هبوط در تفسياستفاده م يب و نافرمانيبه حالت فرخداوند،  يو فرمانبر يگناهيب

 يدر ابتدا آدم و حوا در باغ عدن با خداونـد زنـدگ«ن آمده است: يش) چنيدايباب سوم سفر پ (مقدس
ه كـ يدرخت ؛وه درخت معرفت خوب و بد بخورنديند تا از مكب يرد آنها را ترغكد. مار تالش ردنكيم

  .»ردكرده بودند و بعد از انجام آن آنها را مجازات كخداوند آنها را از تناولش منع 
، 1386(ر.ك: ايلخـاني، است نش فرشتگان نبودهيه آفرينش انسان در نزد خداوند شبيل آفركه شكآنجااز

را گشته و يهمچون فرشتگان نام، ردكيم يرويپ ياگر انسان از دستورات اله يتين وضعيدر چن، )101ص 
ردن بـا كـد. اما در صورت گنـاه يايمرگ به سراغشان باينكه بدون ، شديبرخوردار م يسرمد ياز زندگ

مجـازات او مرگ به عنـوان رو، . ازاينديب گناه گردكمرت، تين هويانسان در ااما شد. يمرگ مواجه م
 يرياز باور او بـه فناناپـذ يناش ،ن رابطهيدر ا يه اعتقاد وكاست روشن  امالًك ،ن مسئلهيقرار گرفت. ا
  .)416، ص 1961(آگوستين، باشديبدن م يريروح و فناپذ
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 ايرنـائوسژه يوبهزبان،  يوناني يان آبايدربارة هبوط آدم در م يار متفاوتيبسآراء  ،آگوستيناز  شپي
خـروج او از  يبـرا ين گنـاه او سـببياما اولـپيش از هبوط بالغ بوده، آدم ، آگوستيند. به نظر بو يجار

آدم : معتقد بود ايرنائوسه كيحالشد. در يبعدهاي انسان انيظهور شرور در م يبرا يبهشت و سرآغاز
نـد يارف يـكت آدم بـوده اسـت و حضـرت آدم در آغـاز يطفولة ن دوره مرحلياز هبوط نابالغ بوده و ا

خداوند حضور داشته، ، الياز هبوط در خپيش نش و ياز آفرپيش از رشد قرار داشته است. آدم  يميعظ
 يامـرة مثابـد. هبـوط آدم بـهيـگرد ه خداونـديشب، ن جهانيمحدود اة از پا گذاشتن بر عرصپس  يول
ه در مقابـل پروسـة ن واقعيه اكبل، ر داده باشدييط آدم را تغيامل شراكه به صورت كست يز نيآمبتيمص
ه كـسـت يمعتقـد ن ايرنائوسجاد نمود. يا يريخأت، امل انسان در تصور خداوند و روند شباهت به اوكت

 ياه آدم در مرتبـهكـست يز نين نيالبته اعتقاد بر ا برخوردار باشد. يعال يااز مرتبه، هيآدم در مراحل اول
رد كـه هبوط كاش بود ين مراتب رشد معنويغازدر آ، ه آدمكن است يه اعتقاد بر اكبل، پست بوده باشد

  .)1393، (قرجالواست ييو راهنما ياريازمند ين كنيو ا
آن موجود  ،لين دليپس به هم .نديافريمانند خود ب يرد تا موجودكخداوند عزم د: يگويم ايرنائوس

در  يعنـي ؛بـه خداونـد داشـت يمكبسيار ن مرحله انسان شباهت يرا در ذهن خود تصور نمود و در ا
 شتر شـد. بـه نظـريشباهتش به خداوند ب ،ده شديه انسان آفركبعد قرار داشت.  imageاي  imagoة مرحل

ط از وضـع بهتـر بـه وضـع سقو، ن هبوطيا. مياردهكهبوط پس از آن، م و يده شديآفرها انسان ما ،يو
چ يانسان هپيش از هبوط، ا ريز ؛مياردهكس از وضع بدتر به وضع بهتر هبوط كه بعكبل، استبدتر نبوده 

  ال و تصور خداوند بوده است.يه تنها در خكبوده  ينداشت و موجود يارياخت
اسـت  يمعرفتة فاصل ين دورياو  رنديد در ابتدا از خداوند فاصله بگيباها انسان، ايرنائوسدر نگاه 

ها انسان گذارد. اگريمگام ال مكانسان در راه استاين هنگام، در . شوند يكتا بعداً بتوانند به خداوند نزد
دند. انسان در لحظة اول خلقـتش يرسيمال الزم نمكگاه به چيهبودند،  يكاز همان ابتدا به خداوند نزد

ن يهمان مرحله حضور خداونـد نـام دارد. امـا اگـر انسـان در همـ، ن مرحلهيا. در حضور خداوند بود
ز يمتما يخواست موجوديشد. خداوند مينات موايحساير مال كمالش مانند استكماند استيت ميوضع

همـان . اين مرحلـه، كه ردكنش از آغوش خود رها ياز آفرپس انسان را بالفاصله دليل، ن يبه اند. يافريب
 يـكبارة هبوط انسـان را در ايرنائوسد نظر يبا ،شالير ماخربه اعتقاد . باشديمرحله فاصله از خداوند م

د: يـگويم يداده باشـد. و ياز زمـان رواي ه در برهـهكـ يخيامر تار يك نه ،ردكلحاظ اي امر اسطوره
از لحاظ  نشدرسد. محال بويمحال به نظر م يو فلسف يبودن امر هبوط از لحاظ علم يخياعتقاد به تار
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 كه اصـالً قابـل دركـل است ين دليبه ا، يو محال بودنش به لحاظ فلسف داروينه يل نظريبه دل، يعلم
جـه در يدر نتو ب گنـاه شـود كامل هم قرار دارد مرتكجهان  يكامل است و در كه ك ينه انساكست ين

در نظـر  يخيد هبـوط را بـه لحـاظ تـاريـنـد. پـس باكامـل هبـوط كآن انسـان ، از زماناي برهه يك
  .)1392، (محموديميرينگ

  نيو گناه نخست دي. غسل تعم۵

رد. بـر ك يمعرف نين گناه نخستيتركد يبرا يتاب مقدس را منبعكمتون  يكاتولك يسايلك 1994در سال 
. همـه ميهسـت يكدر گناه آدم شر ةهم، در نسل بشر يوستگيل پيبه دل، يكاتولك يسايلكاساس نظرات 

ت يتمام بشـر يراث گناه آدم برايد ميبدن هستند و غسل تعم يكاز  يهمچون عضونسل بشر در آدم، 
  .)125، ص 2002، ويلي( باشديم

ه كدانست مي يمقدس و روحان يعت را امريشر يه وكن است يانگر اينما، پولس هايمطالعه نامه
از  يعت بخشـيشـرمعتقد اسـت:  يون، يل اعطا شده بود. با وجود اياسرائيخداوند به قوم بنسوي از 

عت و عمـل يافت شـريدر. د آمده بودياز گناه آدم پدو پس نجات بشر نبوده است  يخداوند برا ةبرنام
به نجـات و  يابيدستد گفت: يبا .)19ص ، 1386، (ايلخانيسازد كار آنها را پاكتواند فطرت گناهنمي به آن

به  يسياز ع يرويمان و پيا. ديآمي به دست يسيحضرت ع ةليوسهز بين جهان نيبخشش گناهان در ا
ل بـا او متصـ يربـان يد و عشـايـمانند غسل تعممي له مراسيت خود را به وسيه شخصكست ن معنايا

  .)618ص ، 1370، (ناسميباش رو اويم و در اعمالمان پيساز
  دارد.تأكيد ت يحيد در مسيگاه غسل تعميجابر  يود، يدر مورد غسل تعم پولسح يدر توض

ه گنـاه را كـهنه ما هـم كعت يطب، ا رفتيح از دنيه مسك يهنگام، دياز غسل تعم پولسح يمتعاقب توض
ح را به يپدر با قدرت پر جالل خود مس يه خداك يشد و زمان د دفنيبا او در آب تعمداشت، مي دوست
  ).326ـ325، ص 1380، ما نيز در آن زندگي تازه و عالي شريك شديم(چايداسترگرداند، باز زندگي

  ل آمده است:ياناج د دريگاه تعميت و جاياهم در باب
ه كن من هستم ياگفت:  ييحي يولرد. يد بگيتعم ييحيرود اردن رفت تا از  يل به سويالت جلياز ا يسيع
 يسـيه عكـ يم. هنگاميم خداوند را به جا آوركد بده تا حيمرا تعمگفت:  يسيرم. عيد بگيد از تو تعميبا

قرار  يسين آمد و بر عييپا يبوتركل كه به شكد يروح خدا را د ييحي، رون آمديد گرفت و از آب بيتعم
  ).17ـ13، ص 3يز من كه از او خشنودم(ماتيوس گرفت و ندايي از آسمان رسيد كه اين است فرزند عز

ه كيطوربهنظر است. مورد تيحيبه صورت خاص در مسدِ اطفال، يه غسل تعمكاست يادآوري الزم به 
  ن مورد معتقد است:يدر ا آگوستين
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د و نسل يآيا ميآلود به دنگناه يعتيبا طب يهر انسان. ردكآلود را گناهها انسان ت همةيه گناه آدم ماهكآنجااز
مشمول  ،نندكيچشم خود را باز م يوقتشوند، يه تازه متولد مك ياطفال ين گناه هستند. حتيوارث اآدم، 

ح يار بوده و از همان لحظه تولد مستحق مجازات هستند. اما بـا مـرگ مسـكند و گناهيلعن و خشم خدا
ال و امير ياسشود و اگر بعد از آن، يم كز طفل از گناه پايد نيداشت. با غسل تعم يد رستگاريتوان اميم

  ).1991، ص 1958(آگوستين، تواند به نجات دل ببنددميشهوات نشود، 
 يابـد ين بـود در زمـان مـرگ بـه فنـاكمم، شدير نميآدم ابوالبشر) تطه(هياگر فرد از گناهان اول چون
  .)19:28متي (وم شودكمح

ند. بـه بـاور كير عمل مكه بدون فكداند يم كيودكه يعمل آدم را شب، ان داستان آدميدر ب ايرنائوس
ه در آن رشد و بلوغ بـه كاست  يندياخ بشر فريتار. درد و رنج و اشتباهات است يبرا يليگناه دل ،يو

ت را از ين برد و بشـريآدم را از ب يح اثرات نافرمانياطاعت مس، يشه ويرد. در انديگيج صورت ميتدر
نـد ياح فرية خـود بازگردانـد. مسـيخداوند را به حالت اول يستگارطان نجات داده و برنامه ريدست ش
آنچه را آدم با ، يدة رستگاريان، يدوباره برقرار ساخت. بنابراه با گناه آدم قطع شده بود، كرا  يخداساز

، عمـل ديـامـا غسـل تعم. )42ـ40، ص 2002، ويلي(بازگرداند ،)شباهت به خداوند (گناه از دست داده بود
 ،د داده شـديـح تعميمس يسيه عك يند. زمانكيزه مكيه روح و بدن را پاك يآبر آب است؛ شو دوشست

م يتوانيق آب مقدس ميما از طرالقدس است، واسطة روح يسيروح خدا با بدنش متحد شد و چون ع
متحـد  يبا جاودانگد، يشو در آب غسل تعموم و ابدان و ارواحمان با شستيح متحد شويمس يسيبا ع
  .)328، ص 2009، فرگوسن(شونديزه مكيد پايق غسل تعميروح و بدن از طرن، يند. بنابراشويم

كساني كه توبـه و غسـل تعميـد معتقد است غسل تعميد را تولدي دوباره دانسته و ، ايرنائوس
كننـد و بـه وسـيله آب مقـدس و سـتايش در واقع از گناهان سـابق خـويش اسـتغفار مي ،كنندمي

شـوند و بـه نحـو روحـي و معنـوي ماننـد كودكـان از نـو زاده هانشان پاكيزه مياز گنا ،پروردگار
  .)574، ص 1869، ايرنائوس(شوندمي

  رنائوسيات ايح در الهيمس. نقش ۶

 يدانسـت. ويسـت مكن شياز اولـپس ه يطرح ثانو يكموقت و  يشياندچاره يكح را يمس، آگوستين
 ،ن حـاليه توسط آدم سر زده است. با اكدانست يم ياصهيبال و نقة نندكننده و مرمتكح را جبرانيمس

 ييايـا دنيـن دنيـرا ايـشود؛ زير و مرمت نميح تعميامالً توسط مسكما  يجهاننيا يزندگ: او معتقد بود
  ند.كيه خداوند هنوز هم ما را به جهت اشتباه آدم مجازات مكاست 



   ۴۳ گناه نخستين با تكيه بر آراء ايرنائوس ةمسئلتبيين 

قـرار داده ن يعهـدتـب ك تدالالت خـود رامرجع اس، سا بوده استيلكه يآباء اولو ه جزك ،ايرنائوس
، شيخـو يق تجسـد و رسـتگاريه از طركع دوباره از نژاد بشر دانسته يح را شخص مطيمس يواست. 
 يه حتـكـ يق را به عنـوان فـرديث در عهد عتيدهد. او شخص دوم تثليل مكيرا تش يو ياتياله ةهست

 ييح را پسر خـدايمس، وي ناسد. در واقعشمي تيبه رسم، ار داشتهكاز تجسدش با نژاد بشر سروپيش 
 يبـرا يط مناسـبيمحـ، )يجهـان هسـت( ه آنكـرده است ك يرا خالقانه طراح يه جهان هستكداند يم
 يقـيز بـه طـرز عميان نيان مطابقت دارد. عبرانيم عبرانيبا تعال، شهين اندياش بوده است. اندهيونت آكس
  .)3، ص 2009، جرج(دهنديقرار ممورد خطاب  يسس جهان هستؤح را به عنوان ميمس

ح تنهـا خـالق جهـان يه مسـكند كيم يروينش پين بيابتدا از ا، ايرنائوسه كاست يادآوري الزم به 
، قيـن طرينخسـت اسـت. بـدة در وهلـ يجاد جهان هستيا يبرا يليدل يو يوجود ةاما فلسف، ستين

موقت در ذهن خداوند  يشياندارهح به عنوان چيمساما شود. يز مكح متمريخطوط جهان در مس يتمام
نخسـت اسـت؛ ة در وهلـ يجهان هسـت يآلفا و امگا، حيس مسكعببه گناه آدم باشد.  يست تا پاسخين
ح يمسـ، ق آنيه از طرك ردهكپردازش  يكاستراتژ يورودة به عنوان درواز جهان را يهاآدم برنامه يعني

ح يورود مسـ ير را بـرايه مسـكداند يم يابههآدم را خط مقدم ج ايرنائوس، وارد خواهد شد. در واقع
ن ياست. همچن ياله يزيربرنامه يبرا يزكه مركدانسته  يو غالب يح را شخص قويند و مسكيهموار م

را يند؛ زك يرويح پياز منطق مسبايد دوم وارد جهان شده است و ة آدم در درج: در باب آدم معتقد است
ارزشـمند  يح را همراه با علتـياشد. پس آدم خلق شده است تا مسراهه بيد در بيح) نبايمس(دهندهنجات

تومـاس و  آگوسـتينم ياز تعـال ايرنـائوسة شـياند، تهكن نيعشقش آماده سازد. در هم يسازفعال يبرا
ن يـح در اينـد. مسـيبيح را مينـد مسـيه آدم را ببكـنياز اپـيش  ايرنـائوسشـود. يمتفاوت م يناسئآكو
تنهـا  يه نقـش وكـند كيم يرا باز يسوارادهيه جهان است و آدم نقش پو سلطنت پادشا ييمفرماكح

ه كن باورند ياند و بر استهيح نگرياز مسپيش آدم را ، توماسو  آگوستينه كيحالارائه خدمات است. در
  .يح به جهان هستيارسال مس يعنيخداوند شد؛  ياصلة در برنام يرييتغموجب ش يآدم با گناه خو
ابد. به بـاور يپاسخ به گناه آدم تجسد  يح برايخداوند فرمان داد تا مس: معتقدند ستوماو  آگوستين

ه ك يتينجات از وضع يح برايوجود مس، ن جهتيه خدا با گناه آدم فاسد شده بود. بدياولة برنام، شانيا
شـخص ح بـه عنـوان يمس: ديگويم ايرنائوس، الزم بود. در مقابل، ده شده بوديشك ياز آدم به تباهپس 
خـدا در ة خلقت اسـت و آدم در برنامـة هم يل وجوديح دليحاضر گشته و در واقع مس يو غالب يقو

ه خداونـد آن را بـه جهـت كـاست  يآدم موضوع، ايرنائوسدر نگاه ، قتيقرار دارد. در حق درجه دوم
  رده است.كح خلق يس مسيتقد

۴۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

ـتيناند. امـا در نگـاه نظر قرار دادهش را مداز سفر پيداي 3ـ2 هايبابهر دو ، ايرنائوسو  آگوستين  آگوس
كه ايـن گنـاه در نظـر حالير شده است. دراي است كه تنها بخشي از آن توسط مسيح تعميفاجعه، گناه اصلي
  خورد.كودكي شبيه است كه در حين يادگيري راه رفتن به زمين مي بيشتر به سقوط، ايرنائوس
ش در نظر يداين گونه شرح داد: الف) داستان پيرا بد ئوسايرناو  آگوستيندگاه يتقابل د د بتوانيشا

 ،آگوسـتينمجازات و مـرگ او در نگـاه ، شود. داستانِ گناه آدميمطرح م يفظلالشتر تحتيب ،آگوستين
اند. گرچـه به عنوان فرزندان آدم در گذشته گرفتار شدهها انسان ه همةكمربوط به گذشته بوده  يداستان

چ ياما فرزندان هـ، است همة فرزندان آدم به دنبال داشته يبرا كيه و عواقب وحشتناگناه آدم ادامه داشت
ه كـيحـالررده اسـت. دكـت را مهـر و مـوم يعمل آدم سرنوشـت بشـر. انددر انجام آن نداشته يسهم

دهد يح ميگونه توضنيا، رده استكيم يح و رسوالن او زندگيتر به مسيكنزد يه در زمانك، ايرنائوس
مطلب ترين مهمته خودش كن نيرساند. ايم يت از جمله آدم را به نجات و رستگاريل بشركح يه مسك
ن يداند. ايسان ميكرا  يخ رستگاريت و تاريخ بشريتار يرا وياست؛ ز ايرنائوسو فهم نظر  كدر يبرا
چ يما هـا، شود يدر آن سبب سرگردان يانحراف يهاداشته باشد و راههايي خمچ و ين است پكر مميمس

ر و شباهت خدا مقـدر شـده يدر آدم به تصو ينژاد انسان، ايرنائوسدر آن وجود ندارد. به باور  يانشعاب
 .)4ـ5ص ، همان(است

كامالً متفاوت از آن چيزي اسـت ، نقطه شروعي براي تجسد است. نظر وي، از نجات ايرنائوسدرك 
اي براي جلـب رضـايت مرگِ مسيح كفاره، شود. در اعتقاد مسيحيان غربيكه در مسيحيت غربي گفته مي

نجـات و رسـتگاري بـه معنـاي تجديـد و ، ايرنـائوسدر نگـاه اما در برابر گناه آدم است.  وندخشم خدا
طبيعت انساني به منظور بازگرداندن ارتباط ، بازسازي صميميت و همدلي با خداوند است. از طريق تجسد

. نجات و رستگاري براي نوزادان و بزرگساالن در نظر وي به طبيعت الهي ملحق شد، كامل بشريت با خدا
پسر انسان شد تا انسـان ، نجات همه بشريت بود كه كالم خدا انسان شد و پسر خدادليل يكسان است. به 

خواندگي را دريافت كند. پسر خدا انسان شد تا اينكه مـا را از طريـق فرزند، جهدر نتي. خته شودبا كالم آمي
نجـات هـم از نظـر ، ست. البتـهگش بر روي صليب نجات داده و خود از مردگان برخازندگي خود و مر

  .)4ـ2، ص 2012(روبرتو، نظر است و هم از نظر روحي و معنويمد جسمي
، به عنوان پسر خدا عيسي مسيح هم خداي كامل و هم انسان كامل بوده است. عيسي، ايرنائوسبه اعتقاد 

طور كامل بشر بوده و از مريم متولد شده است. نقـش مـريم به، تشبشري تاز جهاز ابتدا خداي كامل بوده و 
اين بدان معناست كه در نگـاه وي نجـات بـراي مـردان و . از اهميت بسزايي برخوردار است ايرنائوسبراي 



   ۴۵ گناه نخستين با تكيه بر آراء ايرنائوس ةمسئلتبيين 

مريم باكره نيز كه خداونـد ، كه عيسي به موازات آدم استطوريزنان به طور يكسان توسعه يافته است. همان
، كند كه در اين تجسـداستدالل مي ايرنائوساست كه خدا را نافرماني كرد.  ييبه موازات حوا، اطاعت كرد را

اش تمام ظرفيـت الهي در خودِ، خداوند به منظور از بين بردن گناه و مرگ و اعطاي زندگي جديد به بشريت
را در برابـر تعـاليم  آن ايرنـائوسكه  ،»نجات«وجود انساني را از بدو تولد تا سن پيري قرار داده است. مفهوم 

بلكـه خداونـد بـه جهـت تبـديل ، به معناي آزادي روح از فساد وجود مـادي نيسـت، ندكعرفاني مطرح مي
نشدني تبديل شود. كساني كـه به فاسد، بود آنچه كه فاسدشدني فناپذيري به فناناپذيري به شكل ماده درآمد تا

رستگاري اساساً ، ايرنائوسشوند. به اعتقاد رتيب شريك جاودانگي او ميبه اين ت، ح را قبول دارندعيسي مسي
 ايرنـائوستوانـد الهـي شـود. كـه انسـانيت هـم ميآنچنان، شوديند خداسازي است. مسيح انسان ميايك فر

از زندگي يافتـه و ، شود تا به وسيلة روحكه دانه گندم در زمين كاشته و تجزيه ميگونه كند كه آناستدالل مي
توسـط همـان امـا ، شـودتجزيه مي، گيردكه در زمين قرار ميبدن ما نيز زماني ،طريق كالم خدا جاودانه گردد

 .)2001، ايروين(كالم خدا به زندگي جاودانه خواهد رسيد
متحـد  يريو فناناپـذ يه بـا جـاودانگكـنيمگر ا، مير شويم جاودانه و فناناپذيتوانيما هرگز نم يول
داشـته باشـد.  يدر جـاودانگ يانسـان سـهم، ن اتحاديشد تا با ا يكيبا خدا  يسيع، ليلن ديم. به ايشو
ند و انسان و خدا را به هم كجاد يو تفاهم ا يدوست، ان انسان و خداونديدارد تا م يانقش واسطه يسيع

پس  شود.يم، ر آن شده استيه اسك يانسان از مرگ ييگناه و رها ينابودموجب  يسيگرداند. ع يكنزد
ز يـن انسـان يكبه واسطه اطاعت  و ار شدندكهمگان گناه، نانسا يك ينافرمان واسطهبه: توان گفتيم

  ابند.ييهمگان نجات م
از طريـق ، بنـدي آدم حضـور داشـتيماينكه همـه در اولـين صـورتدليل به ، ايرنائوسبه باور 

. شـويمان هم از مرگ رهـا مياز طريق اطاعت يك انس، رواينم. ازشوينافرماني با مرگ مواجه مي
شـد و بشـر از الزم بود كه آن از راه جسم از ميان برداشـته مي، دهدبراي جسم رخ مي مرگ چون

به وسيله جسم گناه تسـلط يافتـه  چون، كلمه جسم گرديد، بترتيگشت. بدينمي ظلم و ستم دور
به وجـود نيايـد. بـه همـين ها نسانا بود تا به وسيله آن نيز گناه از ميان برداشته شود و ديگر در ما

پروردگارمان تجسد را پذيرفت و ما را از طريق خون خود بازخريد كرد. او روح خود را بـه ، لدلي
روح ما و گوشت خود را به گوشت ما داد و روح پدر را به جهـت صـميميت و همـدلي بـا خـدا 

همـدلي و (طريـق ايـن ارتبـاط خدا انسان شود و انسان به خـدا برسـد و از، لة آنپاشيد تا به وسي
  .)11، ص 2009، جرج(صميميت) جاودانگي را به ما بدهد

۴۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

  يريگجهينت

ـين گردانيـد ،نظر وياز گفت: توان مي ايرنائوسهاي با توجه به گفته امـا آنهـا در . خداوند انسان را سرور زم
قواي تكامل روحي و اخالقـي  وپيمودند بايستي مسير كمال را ميكودكان نابالغي بودند كه مي، وضعيت اوليه

 .قـرار داد، خداوند او را در باغ عدن كه بهتر از ايـن دنيـا بـود، به جهت رشد انسان رساندند.را به فعليت مي
به جهت ضـعف طبيعـت  آموخت. اماشد و عدالت را به او ميصحبت ميكالم خدا در آن باغ مدام با او هم

در ايـن نافرمـاني امـا ت بر آنها تسلط يابد و علت نافرماني آنها شـود. شيطان توانس، تجربگي انساناوليه و بي
آنها داراي اراده آزاد بودند و گناهشان ترس از خداوند و پشيماني و ندامت را به دنبال داشت كـه رحمـت و 

ن ديگـر ايـة لطف خداوند را جذب كرد و خداوند آنها را مورد عنايت و مرحمت خويش قرار داد. البته نتيج
  به نافرماني انسان تا ابد گردد.ه دهندمرگي بود كه براي انسان مقرر گشت تا مرگ پايان، گناه

را خدا يداند؛ زيم، ه خدا شدنيورود انسان به جهان و شببراي الزم  يرا گامو هبوط گناه  ايرنائوس
ن لـذت و يشـتريجـاد بهشـت بـا بياو هدف از خلقـت،  رده بودكانسان را آزاد خلق ، گناه ينيبشيبا پ
ها انسـان ه در آنكاست  يسازپرورش روح و انسان يبرا يانكه جهان مكبلو رنج نبوده، ن درد يمترك

 .برخوردار شوند يات ابديابند و از حيدست  ياز دستورات خداوند بتوانند به قرب اله يرويآزادانه با پ
ح يمسـ، ايرنـائوساعتقاد به است.  خلقت بوده يرخ دادن شق ثانو يبرا يقلمرو جاد جهانيان، يبنابرا
ح يس مسيتقد يبرا يآدم موضوع. است يجاد جهان هستيا يبرا يليه دلكبل ،ستيبه گناه آدم ن يپاسخ

از  ييبا خدا و رهـا يكبه جهت بازگرداندن ارتباط نزد ،ح با خداير اوست. اتحاد مسينندة مسكو هموار
 تـهكرا در چنـد ن آگوسـتين نظـربا  ايرنائوسنظر است. اختالفات  يدن به جاودانگيگناه و مرگ و رس

دن به شـباهت يرسمدنظر است،  ايرنائوسدر نگاه ه ك يريو فناناپذ يجاودانگ، رد: اوالًكمطرح  توانيم
ه خـوردن از درخـت كـد يـآيبه دسـت م ينونكن امر در جهان يا. دار با خداوند استيا ديخداوند و 

  ن جهان شد.يورود به ا يبرا يعامل
انسـان : معتقد است يرا ويد؛ زيآيدر بهشت به دست مند، كياظهار م آگوستينه ك يجاودانگ يول

 يه فانكنيرد. انسان با وجود اكن هبوط يرد و به زمك ياما نافرمان ،در بهشت خلق شده بود يزندگ يبرا
ن يـود ابرسد. بـا وجـ يتوانست به جاودانگياز دستورات خداوند م يرويدر صورت پ ،خلق شده بود

 يهـر دو گنـاه آدم را از رو. 1شـمند وجـود دارد: ين دو انديـان نظرات ايز مين ييهاشباهت، هاتفاوت
ن و يآدم را سبب هبوط بر زمـ ينافرمان. 2طان صورت گرفته است. يب شيه در اثر فركاند ار دانستهياخت
دن بـه يرسـبـراي خداونـد را از دسـتورات  يرويپ. 3دانند. يت و مرگ ميبشر يآلودگگناه يبرا يليدل
  دانند.يالزم م ياودانگج



   ۴۷ گناه نخستين با تكيه بر آراء ايرنائوس ةمسئلتبيين 
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