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  چكيده
 و حـوا و آلـوده شـدنِ اعتقاد به آموزة گناه ذاتی است که بیانگر نافرمـانی حضـرت آدم، یکی از اعتقادات مهم مسیحیان

شناسـی بلکه موجبِ تغییرات بنیـادین در انسانساز پیدایش مسیحیت کنونی شد، تنها زمینهذریۀ آنان است. این آموزه، نه
، در چارچوب آموزة گناه ذاتـی، گرددهاي جهان مسیحیت محسوب میرین شخصیتتکه از مهم، پولسمسیحیان گردید. 

، پـولس در جهـان مسـیحیتجایگاه ممتـاز ارائه کرد که منحصر به فرد و درخور توجه است. با توجه به ي اشناسیانسان
، هی در وي شـدندشناسی و شناخت عـواملی کـه منجـر بـه بـروز چنـین دیـدگابررسی دیدگاه او در زمینۀ مباحث انسان

  تواند امري ضروري و مهم تلقی گردد. می

  نجات.، حضرت آدم، پولس، گناه ذاتی، شناسی: انسانهاکلیدواژه
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  مقدمه
نقشـی ، است که در هر دیـن و سـاختار دینـی جمله مطالعاتی شناسی ازشناخت انسان و مباحث انسان

، سرشـتی یـا بـدطینتی اوانسـان و پاكشـت سرموضـوع ذات و  ،مهم و قابل توجه دارد. به همین دلیـل
برخی ذات انسـان را  :ارائه شده است در این زمینه نظریات گوناگونی ،بودهمورد بحث و بررسی  همواره

به اعتقاد برخـی  .دانندبرخی دیگر انسان را داراي طبیعت شر و آلوده می، اندخوب و نیک توصیف کرده
  است. ذات انسانْ نه خوب و نه بد ،دیگر نیز

بـر طبیعـت کـه  ،در این زمینـه ،هاي مسیحیترین شخصیتبه عنوان یکی از برجسته ،پولسدیدگاه 
 )Original Sin( کامالً مبتنـی بـر آمـوزة گنـاه ذاتـی، ورزدو حوا تأکید می از آدمپس هاي شریرانۀ انسان

 هـاي دیگـراري از آموزهکـه بسـیییآنجااز .هاي مسیحیت استترین آموزهیکی از مهم ،است. این آموزه
، شـوندمعنـا تلقـی مینـامفهوم و بی، تثلیث؛ بدون گناه ذاتی، نجات و تعمید، فدا، نظیر تجسم مسیحیت

ن اسـت کـه ایـبیـانگر  ،هاي مسیحیت کنونی بر این آموزه بنا شده اسـت. گنـاه ذاتـیتوان گفت: پایهمی
خودشـان را تنها ، نـهدیدنـد و گنـاه آنـانمرتکب گناه گر، اولین مخلوقان خداوند ،و حوا حضرت آدم

کـار و هها بـا سرشـت و ذاتـی گنانسـان همـه ،افراد بشر را نیز گرفتار کرد. بنابراین همۀبلکه  ،مبتال کرد
  شوند.آلوده متولد می

هاي رود، و رسـالهشمار میگذاري مسیحیت اولیه بهپایهة ترین چهرمهم پولسبا توجه به اینکه 
، )239، ص 2007؛ هـاي، 187، ص 1، ج 2009(مارخـام،  باشـدجدید به او منسوب می پرشماري در عهد

رو، در یـناامري تلقی شود. از تواند در این زمینه بسیار حیاتیهاي او میشناخت نظریات و دیدگاه
گناه ذاتی بر  راجع به طبیعت و سرشت انسان و تأثیرات آموزةپولس این پژوهش نگاهی به دیدگاه 

در  پـولسگیري دیـدگاه پردازیم که نقش مهمی در شـکلطوف، سپس به بررسی عواملی میآن مع
  این زمینه داشته است. 

  پولس شخصيت و زندگي
پـولس باشد.  هاي او تأثیرگذارگیري باورها و دیدگاهتواند در شکلحوادث و اتفاقات زندگی هر فرد، می

شناختی، نقش مهمی را ایفـا اتی و تلقی خاصِ انساندر شمار کسانی است که در بسترسازي آموزة گناه ذ
  .در این زمینه مهم و ضروري استپولس رو، مروري اجمالی بر حوادث و زندگی ینااز کرده است.

توان گفت: اطالعات ما بیشتر به کتاب اعمال رسوالن و تـا می پولسنامۀ یستدر مورد ز ،کلیطوربه
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احتمـاالً چنـد سـال پـس از تولـد حضـرت  ،. وي(همـان) شـودحدي به رساالت خـود او محـدود می
 نـام اصـلی .دنیا آمـدۀ (ترکیه کنونی) ب کلیکیااز نواحی  طرسوس در )3، ص 11؛ ج 1981(اشرودر، عیسی

ي الهیــات و شــریعت یهــودوي بــه او  . خــانوادة یهــودي)2214، ص 2010(ر.ك: ملتــون،  بــود شــائول وي
. در ایـن )699، ص5تـا، ج؛ البسـتانی، بی1م، ص1993(پالمـا،  هـد بـودفریسی متع، وي از جهت فرقه آموختند.

رفت تا آنجـا کـه در مجـازات مسـیحیان شـرکت شمار میاز مخالفان سرسخت مسیحیت بههنگام وي 
، سـاخت و خانـه بـه خانـه گشـتهکلیسا را معـذب می (پولس) سولساما «: )614، ص1390(ناس،  کردمی

 ،پـولسنکتۀ دیگر اینکه محیط زندگی  .)3: 8(اعمال رسوالن،  »افکند.زندان می به، مردان و زنان را برکشیده
  .)301، ص 1374(بریه،  گذار بودتأثیردر تعالیم وي امر موجب این  .متأثر از فرهنگ یونانی بود

دانسـت. وي تـا  توان ادعاي مکاشفه و دیدار با حضرت عیسیرا میپولس ترین اتفاق زندگی مهم
حواري خوانـدن او مسـتند بـه همـین  ،روازاین .را ندیده بود عیسیهرگز حضرت  ،ن ماجرااز ای پیش

اي را نامـه، به دمشق و حوالی آن فرار کرده بودنـد پس از آنکه برخی پیروان مسیح ،پولسماجراست. 
امـا در عازم دمشق شد تا آنان را به مجـازات برسـاند.  دلیل ويبه همین و  از رئیس کاهنان دریافت کرد

  :  ه استرا مشاهده کرد حضرت عیسی، ايمدعی شد که به صورت مکاشفه ،میانۀ راه
ها خواست هنوز تهدید و قتل بر شاگردان خداوند همی دمید و نزد رئیس کهنه آمد و از او نامه سولساما 

ایشان را بنـد  ،مرد و خواه زن بیابد به سوي کنایسی که در دمشق بود تا گر کسی را از اهل طریقت خواه
ناگـاه نـوري در آسـمان دور او ، به دمشق رسید چون نزدیک، و در اثناي راه. به اورشلیم بیاورد، برنهاده

 گفـت: کنـی؟براي چه بر مـن جفـا می، اي شائول بدو گفت: آوازي شنید که، و به زمین افتاده درخشید
ـته. کنیجفا میمن آن عیسی هستم که تو بدو  خداوند گفت: تو کیستی؟ خداوندا بـه شـهر ، لیکن برخاس

  .)6ـ1: 9(همان،  دچه باید کر، شودتو گفته می برو که آنجا به
(نـاس،  پیشواي بزرگ مسـیحیان گشـت پولس، وقوع پیوست میالدي به 34حدود که ، از این حادثه پس

ها و با سـختی ،اهو به سفرهاي متعدد براي تبلیغ و ترویج آیین مسیحیت رفته و در این ر )615 ص ،1390
. )28 - 24: 11(دوم قرنتیـان،  دشـتوسط یهودیان بارها شکنجه وي حتی  .رو گردیدروبههاي فراوانی مرارت

م، 1993(پالمـا،  مـیالدي کشـته شـد 64در حدود سـال  ،نرونسرانجام در رم احتماالً توسط امپراتور  ،وي

  .)440، ص1380؛ پارکز، 2ص

  پولسشناسي انسان
ها قائـل بـه یـک طبیعـت ثابـت در انسـان، وي توان دریافـتبه خوبی می ،پولس ار مکتوبآثبا بررسی 
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طبیعت انسان دچار تغییر و دگرگونی شده است. در بررسی علل و عـواملی کـه وي بلکه از نظر  ،نیست
توان به دو شخصیت محـوري و دو می، انسانی شده استو سرشت منجر به چنین دگرگونی در طبیعت 

و دو حادثـۀ  و حضرت عیسی دو شخصیت محوري عبارتند از: حضرت آدم :م اشاره کردحادثۀ مه
در عبـارات زیـر بـه  پولساست.  و به صلیب رفتن حضرت مسیح نخستین گناهِ حضرت آدم، مهم

  پردازد: ا در سرشت و سرنوشت انسان میتأثیر آنه این دو شخصیت و
گونه موت بـر جهان گردید و به گناه موت؛ و به این وساطت یک آدم، گناه داخلهکه بلهذا همچنان

بود، لکن که همه گناه کردند؛ زیرا قبل از شریعت، گناه در جهان میازآنجاهمۀ مردم طاري گشت، 
داشـت ط میست. بلکه از آدم تا موسـی مـوت تسـلکه شریعت نیشود در جاییگناه محسوب نمی

که خطا بود، آن آینده است، گناه نکرده بودند. و نه چنان برآنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونۀ
همچنان نعمت نیز باشد؛ زیرا اگر به خطاي یک شخص بسیاري مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن 
بخششی که به فیض یک انسان، یعنی عیسی مسیح است، براي بسیاري افزون گردید. و نه اینکه مثل 

ن بخشش باشد؛ زیرا حکم شد از یک براي قصاص لکن نعمت آنچه از یک گناهکار سر زد، همچنا
واسـطۀ آن یـک مـوت هنفر و بـ سبب خطاي یکاز خطایاي بسیار براي عدالت رسید، زیرا اگر به

پذیرند، در حیات سلطنت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را می
  یلۀ یک یعنی عیسی مسیح.وسهخواهند کرد ب

که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان براي قصاص، همچنین به یـک عمـل صـالح س همچنانپ
بخشش شد بر جمیع مردمان براي عدالت حیات؛ زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یـک شـخص 
بسیاري گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاري عادل خواهند گردید. اما شریعت 

نهایت افزون گردیـد. تـا طا زیاده شود. لکن جایی که گناه زیاده گشت، فیض بیدر میان آمد تا خ
که گناه در موت سلطنت کرد، همچنین فیض نیز سلطنت نماید به عـدالت بـراي حیـات آنکه چنان

  .)20ـ12: 5(رومیان،  جاودانی به وساطت سرور ما عیسی مسیح
انسـان یعنـی دورة اول در  :اشـاره کـردپـولس ی شناسـتوان به سه دوره در انسانمی ،بنديجمعیک در 

دیدگاهی همانند تورات دارد و چنین انسانی را شبیه خدا و صـاحب جـالل و شـکوه او  پولس ،ابتدایی
 پـولس ،. بنـابراین)7: 11(اول قرنیتـان،  »اما زن جـاللِ مـرد اسـت ،مرد صورت و جالل خداست«داند: می

. امـا )127، ص 10، ج 1995؛ آرتـور، 1374(ایلخانی،  داندر از آلودگی میچنین انسانی را کامالً ارزشی و به دو
، انسان دچار گناه و آلودگی گردید و نتوانست قداستِ ابتـدایی خـویش را حفـظ کنـد که ،در دورة دوم

از بـه صـلیب رفـتن عیسـی  پسکه شامل  ،در دورة سوم پولسچار فالکت و ناخوشی گردید. دیدگاه د
 انسـانی کـه بعـد از گنـاه آدم ويآلود است. بـه اعتقـاد یگر عبور از وضعیت گناهبار د، است مسیح
گردانـد و خود را از گناه ذاتی پاك می حال بار دیگر با ایمان به مسیح ه،فاسد و تباه شد سرشتی دچارِ
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پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نـزد خـدا سـالمتی داریـم «کند: به سوي خداوند بازگشت می
وسیلۀ ایمان در آن فیضی کـه در هب ،ایموساطت سرور ما عیسی مسیح که به وساطت او دخول نیز یافتههب

روشـنی بـر بـه ،در این عبـارات پولس. )2و  1: 5(رومیان،  »نماییمآن پایداریم و به امید جالل خدا فخر می
دانـد. در آن را به مایۀ مباهـات می کند واشاره می در برابر ایمان به مسیح ،پاك شدن از آلودگی از گناه

کند کـه مـانع از انعکـاس جـالل خداونـدي اسـت و چـون گناه را به نقابی تشبیه می ، ويعبارتی دیگر
دهنـدة جـالل خداونـدي آنـان را انعکـاس، گردنـداز گناه پـاك و مبـرّا می مسیحیان با ایمان به مسیح

نگـریم از نقـاب جـالل یهُـوَه را در آینـه میرة بیلیکن همۀ ما(مسیحیان) چون با چهـ«کند: توصیف می
  .)18: 3(دوم قرنتیان،  »که از یهُوَه که روح استشویم چنانل میان صورت متبدجالل تا جالل به هم

  پولس و گناه ذاتي
بـه دورة دوم طلبـد، دیگـر می یجـالم پـولسشناسـی آنجاکه پرداختن تفصیلی به هر سـه دورة انساناز

  پردازیم.می ،که متأثر از آموزة گناه ذاتی استي وشناسی انسان
ـا پـیش ، کتاب مقدس و رسالهپولسشناسی یکی از منابع مهم براي به دست آوردن انسان هاي اوسـت. ام

ـالۀ موجـود در عهـد جدیـد،  از هر چیز، یادآوري چند نکته ضروري است: ابتدا اینکه از میان بیست و یک رس
ـتانی، بی انـدنظران در این زمینه تشکیک کردهاست. برخی از صاحب ولسپمنسوب به  چهارده مورد آن ـا، (البس ت

ـالهپولس. بنابراین، براي به دست آوردن دیدگاه )701، ص5ج کـرد کـه در هایی مراجعـه ، شایسته اسـت بـه رس
ورد مناقشـه ، هفت رساله کمتـر مـپولسهاي مناقشۀ کمتري وجود دارد. از میان همه رساله پولسها به استناد آن

 اند کــه عبارتنــد از: رومیــان، دو رســاله بـه قرنتیــان، غالطیــان، فیلپیــان، اول تســالوکیان و فلیمــونواقـع شــده
)Achtemeier ،1996 128و  120ـ115و  84ـ54، ص 1384؛ پترسن، 36، ص1368آشتیانی، ؛ 123، ص(.  

اند. نکتۀ دیگـر شناسی پرداختهدر این میان، رساله به رومیان و غالطیان، بیشتر به مباحث انسان
از نخستین اشخاصی است که سخنانی در ارتباط با گناه ذاتی بیان کرده اسـت. همـین  پولساینکه 

امر موجب گردیده تا بیان او در این زمینه، قدري دچار پیچیدگی و ابهام گردد و بـه دسـت آوردن 
. از )559، ص 9، ج 2003ر.ك: تنانـت، (تصور دقیق وي از باور به گناه ذاتی، به سـادگی ممکـن نباشـد

توان در عبـارات با آموزة گناه ذاتی، نمی پولسشناختی سوي دیگر، به دلیل آمیختگی دیدگاه انسان
ها در ند یافت؛ برخی ابهامـات و پیچیـدگیمشناختی را به صورت منسجم و نظاموي، مسائل انسان

  خورد. این بخش از عبارات او نیز به چشم می
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ترین پـردازیم. روشـنپیرامون ذات و سرشت انسان میپولس حال به دیدگاه این مقدمه، ز بیان اپس 
، کنـدو حوا تأکید می که در آن بر آلوده شدن ذات انسان در اثر گناه آدم ،در عهد جدید پولسعبارات 

آدم گنـاه داخـل  وساطت یـکهکه بلهذا همچنان: «)251م، ص 1903(تنانت،  در رساله به رومیان آمده است
 »که همـه گنـاه کردنـدازآنجا، گونه موت بر همۀ مردم طاري گشتجهان گردید و به گناه موت؛ و به این

زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یـک شـخص « نویسد:در ادامۀ همین رساله می پولس .)12: 5(رومیـان، 
. )19: 5(همـان،  »ادل خواهند گردیـدهمچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاري ع .بسیاري گناهکار شدند

به انسان نیـز قیامـت ، که به انسان موت آمدزیرا چنان«در جاي دیگري آمده است:  ،همین عبارات مشابه
: 15(اول قرنتیـان،  »میرند در مسیح نیز همـه زنـده خواهنـد گشـت.که در آدم همه میمردگان شد. و چنان

وي پـردازد. به طرح ایدة گناه ذاتی خود می پولس آید،می دست بهکه از عبارات فوق  گونههمان .)22ـ21
عملی حـرام بـوده و گنـاهِ آن بـر ذمـۀ تمـامی  ،و حوا از شجرة ممنوعه فعلِ خوردن آدم، معتقد است

مرگ داخل جهـان شـده و شـامل همـۀ  ،این گناهسبب به دهدادامه می ،سپس .ها نوشته شده استانسان
منجر بـه عـادل  ،لزوم اطاعت از شخصی را بیان کرده که اطاعت از او، وي مقابلدر  .ها شده استانسان

  گردد.شدن و زنده گشتن می
با توجه به آنچـه در سـفر پیـدایش آمـده (خداونـد آدم را بـه پولس توان گفت: می، دیگر عبارتبه 

گنـاه چـون ولـی ، تهدانسـانسان را در ابتداي خلقت گنهکـار نمی ،)27: 1سفر پیـدایش، (صورت خدا آفرید
گناهکارنـد و هـیچ ، شوندهایی که متولد میهمۀ انسان ،به همه سرایت کرد. بنابراین، شخصی نبود آدم

یعنـی ؛ )18 - 10: 3ر.ك: رومیـان: (اندهمه به گمراهی و ضـاللت کشـیده شـده ،گناهی وجود نداردانسان بی
انسان تحت سـلطۀ گنـاه درآمـد. مطـابق  ،راینبناب. انسان را فاسد کرد سرشت ذات و ،با گناه خود آدم

کـه سراسـر وجـود او را فراگرفتـه و  )17: 6(همـان، انسان بردة گناهی اسـت، پولسشناختی دیدگاه انسان
توانـد نمی ،است و آلوده طبیعت نفسانی انسان فاسد ،بدین ترتیب. )23: 6همان، ( اي جزء مرگ نداردثمره

  کار درست انجام دهد: 
آورم ... الحال من دیگر فاعل آن (کـار) کنم، بلکه کاري که از آن نفرت دارم، بجا میواهم نمیخآنچه می

دانم که در من یعنی در جسدم هیچ نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکن است (فاعل آن است)؛ زیرا می
  .)19ـ15: 7ن، (هما نیکویی ساکن نیست؛ زیرا که اراده در من حاضر است، اما صورت نیکو کردنی نی

شـود؛ زیـرا انسـانیتِ گناه ذاتی منجر به نوعی کشمکش و تضـاد درونـی در انسـان می، پولسبه اعتقاد 
شـود و مـانع از آن می، که او را به اسارت خود گرفته ولی گناه ،خواهد از خداوند اطاعت کندمی، باطنی
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از خداونـد  ،ةبیندکه الزم می گونهقادر نیست آن انسانرو، ازاین .)23و  22: 7همـان، (پردازدبا آن به نزاع می
اي واي بـر مـن کـه مَـرد شـقی«اطاعت کند. در اینجاست که وي جسم را عامل بدبختی دانسته اسـت: 

شـرایط و موقعیـت ، جسـم مـوت .)24: 7همـان، ( »کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد، هستم
در توضـیح  پولس .)53، صم1993پالما، ( به مرگ استزندگی جسمانی تحت سلطۀ گناه است که محکوم 

کند که بر ضـد خداسـت. آن را همانند طبیعت دیگري براي انسان فرض می، بیشتر این زندگانی جسمی
فرض مطیـع  ؛کندهرگز از احکام و دستورات الهی اطاعت نمی ،که طبیعت کهنۀ انسان است ،این طبیعت

ارضـاي شـهوات اسـت و  ،زنـدگی بـر اسـاس چنـین طبیعتـی ،کردنِ آن نوعی تضـاد اسـت. بنـابراین
  ناخشنودي خداوند را در پی دارد: 

ـتندر میدر چیزهاي جسم تفک ،زیرا آنانی که برحسب جسم هستند  ،کنند و اما آنانی که برحسب روح هس
حیات و سالمتی اسـت. زانـرو ر روح لکن تفک ،ر جسم موت استدر چیزهاي روح. از آن جهت که تفک

توانـد هـم بکنـد و زیرا نمی ؛کندچون که شریعت خدا را اطاعت نمی ،ر جسم دشمنی خدا استککه تف
  ).9ـ5: 8رومیان، (توانند خدا را خشنود سازندکسانی که جسمانی هستند نمی

  فايده بودن شريعتنجات و رهايي از گناه و بي
به التزام به شـریعت نیسـت و آن را  قائل، در بابِ نجات و رهایی از این گناه و فساد درونی انسانپولس 

یعنی شـریعت ؛ )24: 3غالطیان، (داندمی تنها کاربرد آن را هدایت به سمت مسیح .داندفایده میپوچ و بی
نیـاز دارد. بنـابراین  انسان به مسـیح ،به همین دلیل .تواند آن را اجرا کنددهد که نمیبه انسان نشان می

فایـده نشـان وي در بی .)43و  42تـا، صبارکلی، بی( ریعت احتیاجی ندارددیگر به ش ،از آمدن مسیح پس
. کودکی اسـت از جمله اینکه شریعت مربوط به این دنیا در مرحلۀ، کنددادن شریعت به اموري استناد می

کسی کـه بـه پایبنـدي  ،اي ندارد. بنابراینکمال حاصل شده و دیگر شریعت سلطه ،از آمدن مسیحپس 
وي در رسـاله بـه  ،همچنـین .)47ــ45همـان، ص( گـرددهنـوز کـودك محسـوب می، امه دهـدشریعت اد

فهمی متهم کـرده و بـراي توجـه را به بی غالطیان، ردّ شریعت پرداخته شده لۀئکه در آن به مس ،غالطیان
القـدس را کنـد و یـافتن روحتجربۀ خودشـان را در نجـات یـادآوري می، فایده بودن شریعتآنان به بی
نه شـریعت؛ زیـرا آنچـه  ،آیداز طریق ایمان به دست می این امر البته .داندنشانۀ نجاتشان می، توسط آنان

پالمـا، (ممکن نیست به صورت طبیعی(شریعت) به پایان برسـد ،القدس) بودهالطبیعی(روحاز طریق مافوق

غالطیـان، (»شوید؟جسم کامل میاالن به ، فهم هستید که به روح شروع کردهقدر بیاین آیا« .)16، صم1993

لعنـت  ، مـوردیکی دیگر از وجوه این است که اگر انسان نتواند تمام احکام شریعت را انجام دهـد .)3: 3
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بنابراین کسی که بـه شـریعت بـراي دریافـت ، و چون چنین توانی براي کسی وجود نداردگیرد قرار می
ملعون است هر کـه ثابـت نمانـد « .)505؛ ص 10 ، ج1995آرتور، (استلعنت مورد  ،جویدنجات تمسک می

، شـدهعالوه بر وجـوه ذکر پولس .)10: 3غالطیان، ( »هاي کتاب شریعت تا آنها را به جا آورددر تمام نوشته
ابتـدا تمسـک بـه ؛ کنـدمی بیانتأثیر بودن شریعت دو شاهد تاریخی نیز براي اثبات ادعاي خویش در بی

اسـت. وي هـیچ  مزامیـردر  فرمـایش حضـرت داوود ،و سپس معادل خوانده شدن حضرت ابراهی
 .)9ــ6: 3و غالطیـان،  5ــ2: 4رومیـان، ( قائـل نیسـت نقشی براي شریعت در عادل خوانده شـدنِ ابـراهیم

بلکـه آن را بخششـی الهـی ذکـر  ،داندنیز عدالت را پاداشی در مقابل لیاقت انسان نمی حضرت داوود
  .)8 - 6: 4رومیان، (کندمی

دیدگاه منحصر بـه  ،تأثیر دانستبی، از آنکه شریعت را در نجات انسان از چنین وضعیتیپس  پولس
بلکـه سـعی ، خداوند انسان را با گناه خود رها نکرد ،دهد. به اعتقاد ويفرد خود را در این زمینه ارائه می

اد تا با قبول رنـج و درد را به زمین فرست فرزند خود عیسی مسیح دلیل،کرد او را نجات دهد. به همین 
و بـه ایـن . )9: 4و اول یوحنـا،  26: 9و عبرانیـان،  4: 1غالطیـان، (به صلیب برود و خود را قربانی گناه بشر کنـد

راه نجات بشـر را منحصـر در ایمـان آوردن  پولسراه رسیدن به نجات براي بشر هموار گشت.  ،ترتیب
اسـت. شـده مرده و وارد زندگی جدیدي ، نسبت به گناه دارتا آنجا که شخص ایمان، داندمی به مسیح

متحـد شـده و زنـدگی  با مسیح، گویی انسان به وسیلۀ تعمید .پذیردکار از طریق تعمید صورت مینای
  کند: جدیدي را آغاز می

پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا! مایانی که از گناه مردیم چگونـه دیگـر در 
 ،در موت او تعمید یافتیم؟ پـس ،دانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیمن زیست کنیم؟ یا نمیآ

ـیح بـه جـالل پـدر از ، چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی کـه مس
یم که انسانیت کهنـۀ مـا بـا او دانزیرا این را می ؛...نیز در تازگی حیات رفتار نماییم ما ،مردگان برخاست

  ).6ـ1: 6رومیان، (مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم

  بندي ديدگاه پولسجمع
  ست از: ا عبارت پولسیشناسی بندي و نکات کلیدي انسانجمع، شدبیان با توجه به آنچه 

و  ها گناهکـار باشـنددید تمام انسـانگرموجب منجر به ورود گناه به داخل جهان شد و  عمل آدم
با گناه خود ذات و جوهر انسـان را فاسـد  آدم ،به این ترتیب .گناهی وجود نداشته باشدهیچ انسان بی

داخل شـدن مـرگ بـه جهـان اسـت و  ،کرد و منجر شد تا انسان تحت سلطۀ گناه درآمد. نتیجۀ این گناه
 شود.ها میشامل همۀ انسان
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 ،بنـابراین .نتوانـد انجـام دهـد، خواهـدشده تا انسان آنچـه را می وجبی انسان مفساد طبیعت نفسان
راه  پـولسگـردد. ب بروز نوعی کشمکش درونی و باطنی میموجتوان کار درستی را انجام داد. این نمی
شـریعت در  :دانـد و معتقـد اسـترفت از این فساد و ناپاکی اولیۀ انسانی را عمل به شـریعت نمیبرون
 یده است و باید کنار گذاشته شود.فایندي بیافر چنین
را بـه زمـین  فرزند خـود عیسـی مسـیح، خداوند براي نجات بشر از این وضعیت، پولسه زعم ب

راه نجـات بشـر  ،د. بنـابرایننـو خود را قربانی گناه بشـر ک ه،به صلیب رفت ،فرستاد تا با قبول رنج و درد
  است. منحصر در ایمان آوردن به مسیح

  شناسي پولسيتأثيرات آموزة گناه ذاتي بر انسان
اذعـان کـرد. امـا بـراي  پـولسشناسـی توان به نقش عمدة آموزة گناه ذاتی بـر انسانشد می بیاناز آنچه 
  توان این تأثیرات را در قالب امور ذیل بیان کرد:می، تر شدنِ این مسئلهروشن

گنـاه وارد جهـان شـود. سـپس، ابتدا وا منجر شد تا و ح ها: گناه آدم. گناهکار شدنِ تمام انسان1
ها را گنهکار کند. به عبارت دیگر، آلودگی گناه نخستین منجر شـد تـا گنـاه در ذات تمام انسان

آدم گنـاه داخـل جهـان گردیـد...  وسـاطت یـکهلهذا همچنانکه بـ«انسان به ودیعه نهاده شود: 
 .)12: 5(رومیان،  »که همه گناه کردندازآنجا

ها قابلیت مرگ و مُـردن انسـان، و حوا بر انسان گذاشت میرا شدن انسان: دومین تأثیري که گناه آدم .2
شد تا انسـان دیگـر  موجب. قابلیت مُردن )21: 15اول قرنتیان، ( »که به انسان موت آمد...زیرا چنان«بود: 

 نتواند جاودانه بماند و همواره منتظر مرگ خود باشد.
هاي آلـوده دچار هوس، خواهد خدا را اطاعت کندشد تا انسانی که می وجبگناه م کشمکش درونی:. 3

زیـرا برحسـب «به اطاعت خدا بپردازد و دچار نزاعی درونی شود:  ،که الزم استچنانشود و نتواند آن
بینم که بـا شـریعت انسانیت باطنی به شریعت خدا خشنودم. لکن شریعتی دیگر در اعضاي خود می

 .)23و 22: 7رومیان، ( »کند...ازعه میذهن من من
ب جـدال درونـی بـین انسـانیت بـاطنی و طبیعـت موجـاز آنکه گناه پس آمدن: تحت سلطۀ گناه در. 4

شـود و چیـره می ،که برآمدة از گناه است ،طبیعت نفسانی، در این مبارزه، گرددآلود مینفسانی و گناه
انسـان در چنـین  ،ند از چنگ گناه رهایی یابد. بنـابرایند تا انسان اسیر گناه شود و نتواشومی موجب

بلکه مجبور به انجام کاري است کـه از ، انجام دهد ،تواند آنچه را خوب و درست استشرایطی نمی
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بلکـه کـاري کـه  ،کنمخواهم نمیآنچه می«شود: یعنی وادار به انجام گناه و زشتی می ،آن متنفر است
... الحال من دیگر فاعل آن (کار) نیسـتم بلکـه آن گنـاهی کـه در مـن رمآوجا میهاز آن نفرت دارم ب

  .)17ـ15: 7همان، ( »ساکن است (فاعل آن است)

  بررسي ديدگاه پولس
است. به عبارت  پولس، یکی از نکات مهم و اساسی، عیسوي بودن یا نبودنِ نظر پولسدر بررسی دیدگاه 

بـا  پـولسدانسـت؟  از کالم و گفتارهاي حضرت عیسـیتوان چنین دیدگاهی را برگرفته دیگر، آیا می
اول  (عرفی کرده اسـت آور و رسولِ حضرت عیسیتوجه با اینکه در عهد جدید، خود را به عنوان پیام

اي برخالف گفتارهاي آن حضرت بیان کرده باشد. بنابراین، اگر پاسخ سؤال فـوقْ نباید ایده، )1: 1قرنیتیان، 
و سـایر  شـود و آن اینکـه چـرا حضـرت عیسـیبا چالشی مهم مواجـه می سپولمنفی باشد، دیدگاه 

  .نپرداختند شناسیبودند، به چنین انسان پولسمقدم بر  حواریون، که در معاشرت با حضرت عیسی
 آن ابتدا به مجموعه گفتارهـاي ، بایددر این زمینه دست آوردن دیدگاه حضرت عیسیهبراي ب حالْ

بودنـد و بـا وي که چنـدین سـال در کنـار  ،سخنان حواریون ،جوع کنیم. سپسحضرت در این زمینه ر
باورهاي مسیحیان اولیه را مورد توجه قـرار ، بعد در مرحلۀ .یمکنبررسی  ،اندمبانی نظري ایشان آشنا شده

از انجـام  پـسو حواریون بودند.  ؛ یعنی آن دسته از مسیحیانی که تقریباً معاصر با حضرت عیسیدهیم
شـده توسـط حضـرت منطبـق بـر مبـانی نظـري مطـرح پـولسآیا دیدگاه  گفتتوان می ،هان بررسیای

  .  است گذار آن بودهبنیان پولسیا بدعتی است که  ،است عیسی

  كلمات حضرت عيسي. ۱
قول به آلـودگی طبیعـتِ انسـان و ، از حضرت عیسیپیش که در میان یهودیانِ الزم به یادآوري است 

گیري الهیات نـوینی شـود مطرح نبوده و یا حداقل به آن صورتی که مبناي شکل، ه بودنتحت سلطۀ گنا
مأمور رساندنِ پیام خدا بر همین قـوم یهـود بـوده  حضرت عیسی ،وجود نداشته است. از سوي دیگر

بایـد در ، اسـت گرفته از تعالیم حضـرت عیسـیالهام  پولستوان گفت اگر دیدگاه می ،بنابراین .است
معمـول آشـنا شـده و مردم با این آموزة غریب و غیر شده باشدروشنی منعکس رهاي آن حضرت بهگفتا

تنها برآمـده نـه ،پـولسدیدگاه که  توان دریافتمی ،در سخنان حضرت عیسیوجو جست باشند. اما با
 رفتـار ،نمونـهراي سـت. بـناسـازگار ابلکه با برخـی گفتارهـاي آن حضـرت نیـز  ،از کالم ایشان نیست
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خود بیانگر معصومیت و آلوده نبودن آنان است. اناجیـل گـزارش ، هاي کوچکبا بچه حضرت عیسی
بلکـه ملکـوت آسـمان را نیـز مخصـوص افـرادي  ،دانـدتنها آنان را گنهکار نمینه ،دهند که عیسیمی
  آالیش داشته باشند: هایی پاك و بیدل، داند که مانند اطفالمی

اما شاگردان آورندگان را منع کردنـد. چـون  .را لمس نماید او آوردند تا ایشانهاي کوچک را نزد و بچه
را مـانع  هاي کوچک نزد من آیند و ایشانبگذارید که بچه«بدیشان گفت: ، عیسی این را بدید خشم نموده

گویم هر کـه ملکـوت خـدا را مثـل بچـۀ زیرا ملکوت خدا از امثال اینها است. هرآینه به شما می؛ نشوید
 برکـت داد، را در آغوش کشید و دست بر ایشـان نهـاده پس ایشان» داخل آن نشود.، کوچک قبول نکند

  .)16ـ13: 10مرقس، (
تـوان بـه می، شناسی اوسـتکه یکی از مفروضات وي در انسان ،پولسگریزي شریعتخصوص در  اما

، فایده بودن شـریعت نقـل شـدهیدر زمینۀ بپولس آنچه از  ،دهدعباراتی از انجیل استناد کرد که نشان می
  بلکه مخالف نظر ایشان است: ،قابل جمع نیست با سخنان حضرت عیسیتنها نه

ـنم ،ام تا باطل نمایمام تا تورات یا صُحف انبیا را باطل سازم. نیامدهگمان مبرید که آمده  ؛بلکه تـا تمـام ک
اي از تورات هرگـز زایـل نخواهـد یا نقطه گویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزهزیرا هرآینه به شما می

ـیم دهـدشد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچک  ،ترین را بشکند و به مردم چنین تعل
ـیم نمایـد او در ملکـوت آسـمان ه در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که ب عمـل آورد و تعل

  ).19ـ17: 5متی، (بزرگ خوانده خواهد شد
: 10و مـرقس،  23ــ21: 5متـی، (در دعوت مردم بـه رعایـت دسـتورات دینـی سخنان حضرت عیسی این

 پـولستواند اندیشـۀ می . این امردهدندي به آن را نشان میبه خوبی جایگاه شریعت و لزوم پایب ،)12ـ11
  مواجه سازد. جديشناسی وي با چالشی انسان ،گریزي و در نتیجهرا در زمینۀ شریعت

  ان حواريونسخن .۲
 ن، نظیر انجیل متی، دو رسالۀ پطـرس، انجیـل یوحنـا و دو رسـالهواز آثار باقی مانده و منسوب به حواری

نشـانگرِ  با حواریون،پولس اختالفات شدید ، عکس. بهیافت پولسبر این دیدگاه  شاهديتوان نمیوي، 
در جـایی حواریـون را بـا نـام  لسپـو راي نمونـه،هاي او با سایر حواریون است. بـتفاوت عمیق دیدگاه

  دارد:کند و پیروان خود را از پیروي آنان برحذر میرسوالن کذبه معرفی می
ـیح مشـابه میین اشخاص رسوالن کذَبه و عملۀ مک... چن سـازند. ار هستند که خویشتن را به رسوالن مس

د. پس امر بزرگ نیست که سازکه خودِ شیطان هم خویشتن را به فرشتۀ نور مشابه می چون، عجب نیست
 ام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشـان برحسـب اعمالشـان خواهـد بـودام وي خویشتن را به خدخد

  ).15ـ13: 11الۀ دوم به قرنیتیان، رس(
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بناي کلیساي مسـیحیان و او را سنگ که حضرت عیسی ،حواري پطرسِ حتی با پولسدامنۀ اختالفات 
بـه انطاکیـه آمـد  پطرساما چون «نیز رسید:  ،)20ـ18: 16متی، ( مان معرفی کرددارندة کلیدهاي ملکوت آس

  .)11: 2رساله به غالطیان، ( »زیرا که مستوجب مالمت بودرو مخالفت نمودم؛ هاو را روب
داننـد و را داراي باورهـاي خـاص می پـولسکـه  اسـتتأییدي بر نظریۀ افـرادي  ،چنین اختالفاتی
بـا  ،بنـابراین .)120ــ114، ص 1383ر.ك: دانیلو، (را او وارد دین مسیحیت کرده است هامعتقدند برخی آموزه

مبنـاي بسـیاري از نظریـات ، به انسـان پولساین اختالفات و اینکه آموزة گناه ذاتی و نگاه خاص  ودوج
  سد.رامري کامالً موجه به نظر می ،در این زمینه پولسمتفاوت بودن دیدگاه حواریون با  شپذیر ،اوست

  . باورهاي مسيحيان اوليه۳
گیري مسـیحیت، زنـدگی مقصود از مسیحیان اولیه، آن دسته از مسیحیانی است که در ابتداي شکل

آشنایی بیشتري پیدا کردنـد. در ایـن  کردند. به این ترتیب، با سخنان و تعالیم حضرت عیسیمی
ي متولد شده و مسیحیان اولیه خـود یهود زمینه، نویسندگان معتقدند: مسیحیت در یک زمینۀ کامالً

شمردند که وجه تمایزشـان، اعتقـاد اي یهودي میدانستند، بلکه خود را فرقهرا از یهودیت جدا نمی
. آنان افرادي بودند که ماننـد یهودیـان، در معبـد )101، ص 1381(ویور،  بود به مسیحا بودنِ عیسی

پرداختنـد. متـون مقـدس آنان الگو گرفته بـود، می کردند و به انجام مراسم عبادي، که ازعبادت می
را رهبـر خـود  خواندند و به شریعت یهودي پایبند بودنـد. در عـین حـال، عیسـییهودي را می

هاي مسیحیت، که تاریخ زیست آنان به قرون ابتـدایی دانستند. براي نمونه، یکی از نخستین فرقهمی
را نپذیرفتند و با طبیعت الهی داشتنِ عیسـی  پولسالهیات  ها بودند. آنان،گردد، ابیونیمیالدي برمی

همـان، ( دانسـتندرا به دلیل داشتن چنین اعتقادي کافر می پولسبه مخالفت پرداختند. حتی  مسیح

و حواریـون را درك کردنـد، بـه  . بنابراین، مسیحیان اولیه که حضور حضرت عیسـی)44ــ42ص 
  دي نداشتند.اعتقا پولسشناختی هاي انساندیدگاه

و حواریون و باورهاي مسـیحیان اولیـه گفتـه  چه در زمینۀ گفتارهاي حضرت عیسیاز مجموع آن
نیسـت و از  متکـی بـر تعـالیم حضـرت عیسـی ،پـولسانسان شناسـی  که توان نتیجه گرفتمی، شد

    است. وي ابتکارات خود 
 ،بر آموزة گناه ذاتی است. ایـن آمـوزه مبتنی بودن آن، پولساز نکات قابل تأمل دیدگاه افزون بر این، 

سـتیز بـودنِ از جمله عقل، مواجه استنیز متعددي هاي با چالش، است پولسعالوه بر آنکه ابتکار خود 
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به مخالفت و انکـارِ  ،گردیده تا بسیاري از متفکرانِ مسیحی و مکاتب برخاستۀ از آنان موجبن امر ایآن. 
گنـاه ، انسـان کنـدمیترین مخالفان این آموزه اسـت. او تأکیـد از مهمیکی  پالگیوساین آموزه بپردازند. 

اساسـاً فـرضِ گنهکـار  .گیـردنمـی قـرار ب گناه آدممخرتأثیر  برد و هرگز تحترا به ارث نمی آدم
نـامعقول ، آنها هزاران سـال قبـل گنـاهی را مرتکـب شـده که جدّبه جرم آن ،شدهمتولدبودنِ نوزادانِ تازه

گرا و هاي عقلتوان به نهضتها و مکاتب مخالفِ این آموزه نیز میدر میان نهضت .)1392، حسینی( است
اعتقـاد بـه  ،گرایـان محسـوب مـی شـوندکه جز عقل ،هاسوسینیانیزم ،نمونه . برايآزاداندیش اشاره کرد

را در تعـارض بـا دانسـتند و آن آزادي ارادة انسان داشتند و باور به ایدة گناه موروثی را خالف منطق می
معاصر نیـز  انمتفکرِاز سوین برن  .)100ـ74و  37، ص 1986ر.ك: هوردرن، ( کردندعدالت خداوند قلمداد می

و حـوا  آدم هیچ فردي نیست کـه در بازداشـتنِ ،که در زمان کنونیجاازآن معتقد استاین آموزه  در ردّ
، 8ج ، 1998(کـوان،  دانسـت گنهکار، آن گناهدلیل به فردي را توان یمن، از گناه نخستین کوتاهی کرده باشد

متزلـزل بـودنِ ، مشکالت دیگري نیز نظیر تناقض با برخی صفات خداوند رحمـت ،این آموزه .)795ص 
... دارد کـه در بنـدوباري در جامعـه ومنجر شدن به نوعی جبرگرایـی و بی، مانند هبوط ،برخی مبانی آن

  .)1392افشار، ر.ك: ( جاي خود به اثبات رسیده است
متکـی بـر تعـالیم تنها وي نـهشناسی انسان دهد:میکه نشان  پولسشناسی انسان با نگاهی اجمالی به

بلکه در موارد متعددي در تقابل با تعالیم ایشان است و می توان نتیجه گرفـت ، نیست حضرت عیسی
 است. پولساز ابتکارات خود 

کـه از  ،فایـده بـودن شـریعتت است. آموزة گناه ذاتی و بیسهایی سمبتنی بر پایه، شناسیاین انسان
  بسیاري مواجه هستند.هاي با نقدها و تشکیکاست،  پولسشناسی اصول مهم انسان

  گيري ديدگاه پولسعوامل شكل
تفکـري نقـش چنـین  گیريشـکلکـه در  راتوان عـواملی می، پولسبا بررسی شرایط و محیط زندگانی 

نخسـتین  پـولساین اسـت ، سازدنچه اهمیت این مسئله را بیش از بیش نمودار می. اما آداشتند، برشمرد
از او سـخنی از  پـیشتـا  است. شناسی خود را بر مبناي آموزة گناه ذاتی بنا کردهشخصی است که انسان

 تـوان احتمـالمی ،بنـابراین .)249، ص 1903تنانـت، (نبـوده اسـتدر جهـان مسـیحیت مطـرح ، گناه ذاتی
دورانـت، ( ها به آن اشاره شده اسـتبکه در برخی کتاهمچنان ،از مکاتب پیرامون خود پولسري پذیتأثیر

  را قابل توجه دانست. ،)689 ، ص3 ، ج1370
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اول : رسـددو نکته ضروري به نظـر می بیاندر ابتدا است. گري آیین گنوسی، پولسعصر  از مکاتب
امـا بـا . توان چندان راجع به آن بحث کردنمی، دارد اگر معتقد باشیم آیین گنوسی منشأیی مسیحی ،اینکه

در جهان مسیحیت شـکل تنها ، نهگنوسینظریات که شویم تر متوجه میاي جامعتر و مطالعهنگاهی دقیق
دوم  .)1374ایلخـانی، ؛  707همـان، ص( از ظهور مسیحیت وجود داشته اسـت پیشبلکه از یک قرن ، نگرفته
همچنـان در مغـرب زمـین ، خوانـدن وي گنوسـیو یا حتـی  پولسداشتنِ  گنوسیموضوع تفکر  ،اینکه

 گنوسـیرا بر اساس مبانی و چـارچوب  پولسهاي اند رسالهکه برخی تالش کردهطوريبه .مطرح است
  .)Hiesey Pagels, 1975( مورد تفسیر قرار دهند

ابتـدا بایـد ، پـولست آن بـر گوییم: براي بررسی بیشتر این آیین و تـأثیرابعد از بیان این مقدمات می
بیـان کـرد. یکـی از مباحـث مهـم  پـولسسپس ارتبـاط آن را بـا دیـدگاه و  گنوسیانهاي برخی ویژگی

در جهـان هسـتند کـه  بخش دربارة منشأ شرّبحث از نجات است. آنان به دنبال معرفتی نجات، گنوسیان
کونـگ، ( ه سـوي جهـان الهـی صـعود کنـدشود تا بتواند آزاد شود و بمانع خونمایی جنبۀ الهی انسان می

اعتقاد به سقوط (سقوطِ روح) و نجـات ، هاگنوسیهاي ترین ویژگییکی از مهم ،. بنابراین)74، ص 1384
یر وضع نـاگوار روح در ایـن در شناخت و معرفت به اموري نظ، از طریق معرفت است؛ یعنی راه نجات

شـباهت بی ،در مسیحیت پولسسخن  .)45، ص 1992؛ جونز، 55، ص1377گریدي، ( کند... معنا پیدا میدنیا و
رفت از اسارت گناه و سقوطِ انسـان را از سـنخ شـناخت و به این اعتقاد نیست؛ چراکه وي نیز راه برون

  داند و نقشی براي عمل قائل نیست.ایمان می
منفـی و  نگـاهی، بینی ثنـوي اسـت. در ایـن نگـرش گنوسـیانجهـان، هاي گنوسیاناز دیگر ویژگی

که در توصـیف جهـان مـادي از الفـاظ طوريبه ،کنندنقصانی به جسم و ماده و جهان مادي معطوف می
نیـز بـه چشـم  پولسدر آثار  ،نوعی از این ثنویت .)43، ص 1992جونز، ( اندچال استفاده کردهزندان و سیاه

معتقـد اسـت:  دانسته،دار مانوي جسم را طبیعت ضعیف انسانی و طبیعت کهنه ای . براي نمونه،خوردمی
و هرگـز  .)539، ص 11، ج 2003مکینتـاش، (»آورندة گناه اسـتپدید«آلودي دشمن خدا و چنین طبیعت گناه

کنـد و آن را سـبب روح را امري در تنش با جسـم تصـور می ،تواند خدا را خشنود نماید. در مقابلنمی
  .)11ـ5: 8رومیان، ( کندحیات و عدالت و الهی معرفی می

در باورهـاي گنوسـیان  ،اسـت پولسشناسی هاي مهم انسانکه یکی از شاخصه ،نیز الوهیت مسیح
وجـود  پـولسهـایی کـه در ایـن مسـئله میـان گنوسـیان و که با وجـود تفاوتايگونهبه .شودیافت می

  .)139، ص 1389ر.ك: سلیمانی، ( کندو تأثر را در ذهن تداعی میتأثیر  نوعی ،)101م، ص 2008کرنز، (دارد
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نا، ر.ك: هادي( هاي فوق استاز گنوسیان، فراگیرتر از ویژگی پولسپذیري ، تأثیررسدچند به نظر میهر

، ولی به دلیل اختصارگویی، بیشتر باورهایی از گنوسیان مورد توجه قرار گرفـت کـه بـا )66 - 61، ص1390
  .)1389؛ آزادیان، 205ـ203، ص 1392: خواص، ر.ك( تري دارند، ارتباط تنگاتنگپولسشناسانۀ تعالیم انسان

. )560، ص 9، ج 1903تنانت، (مؤثر باشد، یهودیت است پولستواند در نگرش از دیگر ادیانی که می
هاي یهودیت پیش از مسیحی شدن، فریسی بود. فریسیان، یکی از گروه پولسگونه که بیان شد، همان

(در حـدود سـال  فه و دیـدارش بـا حضـرت عیسـیاز هنگام تولد تا زمانِ مکاش پولسهستند، 
بـه رو، ازایـن؛ یعنی نزدیک به سی سال، فریسی بوده اسـت. )2 ، ص11، ج 1981اشرودر، (میالدي)34
توان گفـت: ایـن مـدت سـی سـال، قابلیـت تأثیرگـذاري در افکـار بعـدي وي را دارد. ت میئجر

 حوا در باغ عدن و حوادثی است که براي آدمو  ترین امر در این تأثیر و تأثر، داستان آدمابتدایی
سـفر ( و حوا و حتی سایر موجودات افتاده که به صورت مفصل در اسفار تورات ذکـر شـده اسـت

هایی نظیر انسانِ نخستین، وسوسۀ حوا و سقوط و توان به ایده. براي نمونه، می)پیدایش، باب دوم و سوم
. عـالوه بـر ایـن، )250، ص 1903تنانـت، (ودي گرفته اسـتاز تعالیم یه پولس نتایج آن اشاره کرد که

هایی دارد: یکی از این شباهت پولسهاي توان امور دیگري را در دین یهود برشمرد که به اندیشهمی
(سامري) و گناه  Golden calf امور، قیاسی است که توسط دانشمندان یهودي بین مورد گوسالۀ زرین

که گناه پرستش گوسالۀ زرین، لکۀ شومی از خود کردند: همچنان و حوا صورت گرفته، اظهار آدم
و حـوا نیـز بـر همـۀ  ی داشته، گنـاه آدمئباقی گذاشت که تاکنون در سرنوشت بشریت تأثیر سو

  .)114ص، 1350کهن، ( هاي بعدي مؤثر بوده استنسل
اوائل مسیحیت نیز نـام بـرد مآبی زمان هاي عرفانی و رواقی و یونانیتوان از جریانمی افزون بر این،

ایـن تـأثیر  همـراه و تحـت، نیز به عنوان متفکري در آن عصر پولسر این دوران حاکم بودند. بکه کامالً 
، هاي کلـی ایـن جریانـات در آن دورانیکـی از دغدغـه .)1374ر. ك: ایلخـانی، (جریانات قرار گرفته است

تـوان یکـی از در عبـارت زیـر می اي نمونـه،ربحث شرور و نجات از آن بـوده اسـت. بـ، پولسهمانند 
  هاي آنان را مشاهده کرد:برداشت

بعـد الـوهیم یـا پـدر کـه ، اي جاي داشتند: نخست خداي خیرگانهمبادي سه ،برتر از همۀ موجودات
گانـه را کـه از اقتران با عدن دو سلسله از فرشتگان دوازده ،مبدأ مذکر است و عدن یا مبدأ مؤنث. الوهیم

از الـوهیم نفخـۀ  ،که در این بهشت آفریده شـد ،احداث کرد. انسان ،آیداز مجموعۀ آنها پدید می بهشت
بـه برتـرین پایـۀ  ،شناختکه تا این زمان خداي خیر را نمی ،روحانی و از عدن نفس را برگرفت. الوهیم
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 ،اینکـه انتقـام بگیـردآفرینش فرارفت و عدن را به خود واگذاشت تا دربارة او به تأمل پردازد. عدن براي 
 یکی از مالئکه خود را کـه بـا ،خواست انسان را نجات بخشدکه می ،گناه را در انسان وارد آورد. الوهیم

بـه سـوي عیسـی  ،به سوي هـراکلس و سـرانجام ،نخست به سوي موسی و از آن پس ،روخ نام داشت
ن عدن به صلیب کشیده شـد و بخش واپسین بود که به واسطۀ یکی از فرشتگاروان داشت. عیسی نجات

  .)313ـ312، ص 1374بریه، (جسد خود را بر صلیب به جاي نهاد
از ادیـان و مکاتـب دیگـر را در مطـرح  پـولستوان احتمال تأثیرپذیري می آنچه گذشت،با توجه به 

  قابل اعتنا دانست.، ايشناسیکردنِ چنین انسان

  گيرينتيجه
کـه کـامالً بـر  ،ودنِ ذات و سرشت انسان تأکید دارد. این دیـدگاهاي بسه مرحله پولسی برانسان شناسی 

 ،و حوا پاك و سـالم بـود از گناه حضرت آدم پیشانسان ، معتقد است که آموزة گناه ذاتی مبتنی است
پاکی و قداست اولیـۀ خـود  ،به این ترتیب ،دچار خباثت درونی و آلودگی ذاتی شد ،از گناه آنان پساما 

توانـد می، و بدون نیاز به شـریعت انسان پس از ایمان آوردن به مسیح ،سوم در مرحلۀ ،را از دست داد
و  شـده در گفتارهـاي حضـرت عیسـییی یابد. با توجه به بررسی انجـامبار دیگر از آلودگی ذاتی رها

سـت یی سهاعالوه بر آنکه بر پایـه پولستوان گفت: این دیدگاهِ می، حواریون و اعتقادات مسیحیان اولیه
 دانسـت. همچنـین بـا پـولس باید آن را ابتکـار خـودِ ،نیست برآمده از تعالیم حضرت عیسی، بنا شده
در بنـاي  ويتوان گفـت: می ،پولسدر اعتقادات و باورهاي ادیان و مکاتبِ پیرامون محل زندگی کاوش 

  دیت بوده است.و رواقی و یهو نظیر آیین گنوسی، این ادیان و مکاتبتأثیر  تحت ،این دیدگاه
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