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  چكيده
 بـه  .گرفـت  قرار المیک بررسی و بحث مورد آگوستین قدیس وسیله به بار نخستین ،رسول پولس ازپس  اولیه گناه مسئله

 خیـر  سـوي  بـه  را انسـان  هکـ  اسـت  الهی عنایت و لطف تنها و است ارکگناه حوا و آدم اولیه گناه لیدل به انسانو، ا نظر
 بـه  توجـه  با آن یبررس و هینظر نیا قیدق نییتبدرصدد  لیانج و تورات مطالعه و ينظر روش با مقاله نیا .ندکمی هدایت

ـ جد و میقـد  عهـد  در هکنیا با دهدمی نشان قیتحق نیا .است لسوفانیف و لمانکمت یبرخ يهادگاهید ـ  از ياثـر ، دی  میتعل
ـ فراگ خصـوص  در یحیمسـ  يهـا فرقه از ياریبس ،امروزه حال نیا با ،ندارد وجود نینخست گناه آموزه  آدم گنـاه  بـودن  ری
ـ ن انکـ ودک یتمـام  هکـ بل، هسـتند  یکشر یاصل گناه در یاله امبرانیپ تنهانه، آنان نگاه از .دارند نظراتفاق  تولـد  بـدو  از زی
 از گـران ید و یئطباطبـا  امـه علّ هکـ یدرحـال . هسـتند  آن پـردازان هینظر از گرانید و لرسو پولس .ندیآیم ایدن به ارکگناه

  .باشندمیآموزه  نیا يجد نامنتقد

  .تیحیمس ،میرک قرآن ،مقدس تابک ،نینخست گناه :هادواژهیلک
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  مقدمه
است  شده تأکید تهکن نیا بر ،مقابل در .ندارد وجود آدم گناه بودن ریفراگ به یحیصر اشاره ،قیعت عهد در
 ،الیـ حزق( دیـ گرد نخواهد شیخو فرزند گناه متحمل زین پدر؛ بود نخواهد پسر دوش بر هرگز پدر گناه هک

 توبـه  بـه  هـا انسـان  و شـده  تأکید خداوند يسو از گناهان شیبخشا بر ،مقدس تابک در نیهمچن. )2:18
 از گذشـته . بـود  خواهد يو دوش بر تنها آدم گناه ،میقد عهد نگاه از. )21- 30:21 ،همان( اندشده فراخوانده

 گنـاه  آمـوزه  ،انیـ هودی هک است شده سبب لیدال نای .است باز هاانسان يرو به همواره زین توبه راه ،نیا
ـ اله گاهیجا چیه، يو نسل به آدم گناه انتقال به اعتقاد .بشمارند مردود و حیرصحیغ ياعتقاد را یاصل  یاتی
  .)The New Encyclopædia Britannica, 2010, p. 850(د ندار انیهودی انیم در

، مـبهم طـور  بـه  تنها .ندارد وجود آموزه نیا میتعل از ياثر زین هالیانج در ،میقد عهد از گذشته
ـ  اما، دارد وجود یاشارات عالم سراسر در گناه شدن ریفراگ و انسان انحطاط به یاشارات ـ ا از شیب  نی

 را آمـوزه  نیـ ا یمقدسـ  تابک يهاشهیر .افتی توانینم خصوص نیا رد یمطلب ،حیمس سخنان در
 هکـ  نـد کیم تأکید تهکن نیا بر همواره ،شیخو رساالت در او .افتی توانیم پولس رساالت در تنها
 هسـتند  قصـاص  بـه  ومکـ مح ،آدم گنـاه دلیل به هاانسان تمامو  ستهاانسان تمام عهده بر ،آدم گناه

  .)15:22 ،انیقرنت اول ؛12ـ21 :5 ،انیروم(
 پـولس  میتعـال  در شـه یر ،یاصـل  گنـاه  به اعتقاد هک است شده تأکید تهکن نیا بر زین ترنت يشورا در

 صـدمه  خـودش  بـه  فقـط  آدم گناه هک ندک ادعا یسک اگر«ت: اس آمده نیچن شورا نیا مصوبات در .دارد
ـ ا بـا  چـون  است ملعون یسک نیچن، رساندینم یبیآس فرزندانش به و است رسانده ، پـولس  سـخنان  نی

 مـردم  همـه  بـر  موت گونهنیا به و موت ،گناه به و شد جهان داخل گناه آدم یک وساطت به هکهمچنان
 .)48، ص 1384 ،برانتل( »است ناسازگار، شد يطار

 نیا انتقال و آدم گناه بودن ریفراگ خصوص در یحیمس يهافرقه شتریب امروزه، حال هر به
اعم از  ،افراد یتمام آنان نگاه از .دارند نظراتفاق نهیزم نیا در و معترفند ،يو نسل تمام به گناه

ـ ا از گذشـته  .هسـتند  یکشـر  یاصل گناه در زین یاله امبرانیپ یحت و بدیا  و یکن  یتمـام  ،نی
 پـولس  يهـا آمـوزه  در را مطلـب  نیـ ا صحت. ندیآیم ایدنبه ارکگناه تولد بدو از زین انکودک

 مـورد  هکـ  »نینخسـت  گنـاه « مفهوم هک است نیا سؤال حال. )12ـ21:5 ،انیروم( افتیدرتوان می
 و یبررسـ  مـورد  قیـ تحق مـتن  در موضوع نیا لیتحل و نییتب ست؟یچ ،است انیحیمس اعتقاد
  است. گرفته قرار دقت



   ۷۱ تيحيمس يازل گناه هينظر يواكاو

 اتينظر
 رسول پولس

 در تنهـا  هک ندکمی تعبیر اموري از املکهاي بینیپیشعنوان به را عبري مقدس تابک، رسول پولس
: شـود مـی  آغاز گونهاین مسیح و آدم از او بالغی شدید تقابل روازاین .یابدمی تحقق عیسی زندگی

 و ،آمـد  مـرگ  ،گنـاه ۀ واسـط  بـه  و ،شـد  جهان وارد انسان کیۀ واسط به گناه هک گونه همان ،پس«
د گیرمی نتیجه. )5 :12 ،انی(روم» دردنک گناه همه هکازآنجا ،گردید آدمیانۀ هم دامنگیر مرگ سانبدین

 کیـ  اطاعـت ۀ واسـط بـه  ،شـدند  ارکگناه بسیاري ،انسان کی نافرمانیۀ واسطبه هک گونههمان زیرا«
 .)5 :19 ،انی(روم گردید خواهند پارسا بسیاري نیز انسان

 آدم نافرمـانی ۀ نتیجـ  در همـه  هکـ  است این از یکحا، آیات این دوم بخش در موازي دقیقاًهاي تقابل
    .هستند ارکگناه

 آگوستين

 مبنـاي  بـر  زوج اولـین  هکـ  هنگـامی «: ندکمی تأکید او. ندکمی پافشاري نظر این بر صراحت با آگوستین
 در ،گشـتند  بـدل  آدم اعقـاب  بـه  زن اولـین ۀ واسطهب هک ،بشر نژاد تمامی ،شدند مجازات خداوند داوري
 بـه ، بودند حاضر آدم در هاانسان تمامی: است معتقد او. )Augustin, 1958, p 27( »دبو حاضر انسان اولین

ـ  ذات ایـن  هکـ ازآنجا: «دیگومی هک آنجا تا داشت وجود آدمۀ نطف در هاانسان ذات هک دلیل این ۀ واسـط هب
 از ریـ غ در انسـانی  هـیچ  ،شـد  شـمرده  ومکمح ،عادالنه و است گشته مرگ به ومکمح و شده آلوده ،گناه

 .)276(همان، ص  »نیافت تولد دیگر شرایط
. شـد  پذیرفته غرب مسیحی رانکمتف ثرکا توسط سال هزار از بیش، اولیه گناه درباره آگوستین دیدگاه
 از روح پـاالیش  بـراي  آیینـی عنـوان  بـه  است طهارت آئین هک را تعمید غسل مقدس آئین غالباً مسیحیان

 آثار در، اولیه گناه مورد در آگوستین آموزه. )Edwards, 1758, p. 39( نندکمی توصیف نخستین گناه ننگ
  .است یافته بسط تفصیل به آنسلم قدیس نظیر اوسط قرون متألهان

 آنسلم

 دیگـر  شـبیه  را او هکـ  گیردمی دربر را ذات هم هک است مابعدالطبیعی یبکتر کی انسانی هر ،او اعتقاد به
 از، اولیـه  گنـاه  .سـازد مـی  دیگـران  از متمـایز  و خاص فردي را او هک ،تفرد اصل هم و سازدمی هاانسان
 گنـاه ، بنـابراین . اسـت  شـده  عجین انسان فطري ماهیت با شخص کی عنوانهب انسانی وجود آغاز همان
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چراکـه   ؛اسـت  مناسب گیريجهت فاقد هک است اياراده متضمن این .است ناپذیراجتناب و فطري ،اولیه
  .)Anselm, 1969, p 202( نیست خداوند اراده و خواست تابع

 کیـ عنـوان  بـه  اوالدشـان  بـه  حوا و آدم از خطا و گناه ،آن موجب به هکفرایندي  توصیف در آنسلم
 چـون « ،دارد مضـمون  نیبد ايرانهکمبت رديکروی ،یافت انتقال، نیست زیستی صرفاً هک یعلّ دوگانه اصل
 »یابـد مـی  انتقـال  فرد به است فطري آنچه بنابراین ،شودمی گذارده طبیعت اختیار در است شخصی آنچه

)Ibid( .موجـب   شـدند  بکمرت ممنوعهة شجر خوردن هنگام به حوا و آدم هک گناهی ،اصل این اساس بر
 همـان  از فرزنـدانش  هک شدموجب  ارکگناه انسان ،فطرت اصل بنابر. شود ارکگناه انسان ماهیت هک شد

 هکـ  ردیـ گمـی  نتیجـه  آگوسـتین ۀ نظریـ  ازاو . باشند ارکخطا و ارکگناه؛ شوندمی آن صاحب هک ايلحظه
 قلمـرو  از را آنهـا  خداونـد  ،گناه هرگونه ابکارت از قبل ،روندمی دنیا از تعمید غسل بدون هک را انیکودک
  .)Ibid, p. 208( ندکمی محروم آسمان وتکمل

 انـواع  یـا  زیسـتی  علل وسیلهبه تواندنمی اخالقی گناه هک اندردهک استدالل آنسلم و آگوستین نامنتقد
ـ ا اثبـات  صـورت  در. )Edwards, 1758, p. 39( شـود  منتقـل  دیگري به فرد کی از یعلّهاي انیسمکم  نی

 .دارد بازنگري به نیاز ،آگوستین نظریه ،مطلب

 نيالوك جان

 يهـا موهبـت ، او نظـر  از .دانـد یمـ  یعـ یطبفوق و یعیطب يهاموهبت شدنتباه سبب را نینخست گناه ،او
ـ ازا .اندشده ناتوان و فیضع گناه ازپس  هک هستند اراده و عقل ،قلب یصاف ،ذهن سالمت ،یعیطب  ،رونی

 عقـل  .سـتند ین امـل ک و سالم آنها یول ،میاردهک حفظ اراده همراه را صیتشخ و كدر از یبخش ما هرچند
 بنـد  در زین اراده. شناسدینم یتباه و یزشت جز هک است دهیگرد ناتوان يااندازه به اما ،نرفته نیب از امالًک
 بـه . باشـد  یـک ن و ریـ خ امـور  مشـتاق  تواندینم هکياگونهبه، است آمده گرفتار رمعقولیغ و فاسد الیام

ـ ا، هکـ یدرحـال . سـاخت  محـروم  امالًکـ  یعـ یطبفوق يهاموهبت از را انسان ،گناه ،او اعتقاد  از دسـته  نی
 ضـرورت  و یسـتگ یبا یجـاودان  اتیح و یآسمان یزندگ به لین يبرا ،صداقت و مانیا یعنی ،هاموهبت

 .)106ـ105، ص 1381 ،یلسل یج( دارند
  د:سینومی صراحتبه، گرید یانیب در يو

 يفطر یلیتما ما ،سازدیم آلوده را ما روح. 1: گذاردیم يجا بر اثر سه ما بر میاشده زاده آن با هک یگناه
 اقنـاع  و ارضـا  یاله قانون و عقل خالف يهاوهیش به را خودمان تا میوشکیم و میدار خداوند از زیگر به
ـ آن بر عالوه یعنی م؛یاشده زاده طانیش ریاس ما. 2. مینک ـ  بـه  يفطـر  یلیتمـا  خودمـان  هک  پنـدار  و ردارک



   ۷۳ تيحيمس يازل گناه هينظر يواكاو

 و پترسـون ( اسـت  فـر کی درخـور  مـا  گنـاه . 3. ندک نفوذ ما در اًیقو تواندیم هم طانیش ،میدار ستیناشا
  .)469، ص 1376 ،گرانید

 مقـام  بـه  قیـ عم یاهانت ،خداوند از یگردانيرو. است خداوند از گرداندن يرو ،گناه به يابتال ،او نظر به
  .است يابد فرکی ،آن درخور مکح تنها و ،است خداوند یقدس

 وسينيآرم

  د:نکیم فیتوص گونهنیا سقوط ازپس  وپیش  در را انسان حالت شانیا
 قـدرت  و یکپـا  ،دانـش  از آنچنان ،درآمد شیخو خالق يهادست از یوقت ییابتدا وضع در انسان

 ،دهـد  صیتشـخ  ،بدانـد  را قـت یحق یخوب توانستیم، بود افتهی هک یمکح طبق هک بود برخوردار
 را اعمال نیا از یکچیه ،خدا ضیف ياری بدون ،این وجود با. دهد انجام و ندک اراده ،ندک مالحظه

 اراده و شـد یندیب اسـت  قادر نه ،منحط و ردهک سقوط حالت در انسان اما .آورد جا به توانستینم
 در و افتهی تازه تولد ،نخست است الزم، نیبنابرا. دهد انجام، است خوب واقعاً هک را آنچه نه و ندک
ـ اح القدسروح توسط حیمس در خدا لهیوسبه شیخو يهاییتوانا تمام و اراده و احساسات ،رکف  ای

 و ندک اراده و دینما مالحظه ،دهد صیتشخ ،ندک كدر، است خوب واقعاً هک را آنچه بتواند تا شود
 .)17 و 11، ص 1361 ،هورن( دهد انجام

 و آدم گنـاه  ،عـادل  يخدا است ممکن چگونه که آیدیم پیش سؤال این ،گذشت که یاتینظر به توجه با
 بـه  ییهـا پاسخ، انیحیمس يسو از ند؟ک لیتحم ،هنداشت ینقش هیچ آن در که ،بشر نوع به را آن يپیامدها

   است: شده داده لیذ شرح
 »شـود یمـ  گـذارده  هـا انسان تمام حساب به او گناه، دلیل همین به. ستهاانسانۀ هم نماینده آدم«. 1

 و انسـان  نژاد یهمبستگ واقعیت بنابر آدم گناه« د:نویسیم بارهاین در هورن چارلز. )181، ص 1384 ،تیسین(
 .)5:12 ،رومیان(» است یافته انتقال مردم تمام بر ،ینمایندگ اصل طبق بر نیز

 خـدا  کمـک  بـدون  و گشـته  محـروم  اولیـه  عـدالت  از ذاتـاً  آدم يخطا اثر بر و است بیمار انسان. 2
 او بـه  را القـدس روح مخصـوص  قدرت ،خداوند ،عدالت رعایت منظوربه، نیبنابرا. شود عادل تواندینم

 يهمکـار  القـدس روح بـا  کـه یدرصورت را خدا از اطاعت و ببرد بین از را یارث فساد تأثیر تا ندکیم عطا
  .)152، ص 1387 ،نیسی(ت دهند انجام توانندیم مردم که است يکار این .سازد پذیرنامکا ،نماید
ـ ، خوانـد  گناه توانیم را انسان در شریرانه تمایل هک معناست نیبد سخن نیا  یـا  خطـا  مسـتلزم  یول

 خداونـد  نظـر  در، شود اماره نفس میتسل عامدانهعالمانه و  انسان هک یزمان فقط. نیست مجازات مستحق
  است. تیمعص
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 يبررس و بحث

ه    « زیـ ن و )122(طـه:  » ربه فَتاب علَیه و هديثُم اجتَباه «ت: ایآ در یروشن به میرک قرآن بـنْ ر مـ می آد فَتَلَقـَّ
یمالرَّح ابالتَّو وه إِنَّه هلَیع فَتاب ماتندکمی اشاره مطلب نیا به ،)37(بقره: » کَل.    

 مانـدن  پابرجـا  يبرا هک است آن موال ونئش از ییک رایز ند؛کیم دییتأ را قرآن ردیکرو زین انسان عقل
 و ثـواب  ،آن از تمـرد  ایـ  و خـود  ینهـ  و امـر  امتثال برابر در ،آن داشتن اجرا ضمانت و فیلکت موضوع

 .اسـت  عیمط و مجرم افراد تمام به ثواب و عقاب دادن بسط ،تیمولو ونئش ازهمچنین  .دهد قرار یعقاب
 ،خواهـد یم هک ينحو هر به آن تصرف و تیمولو ةدائر در موال شخص بودن آزاد ،آن ونئش از نیهمچن

 يخطـا  از ،خـود  آمـرزش  و عفـو  بـا  توانـد یم تصرفاتش ةدائر در بودن آزاد لیدل به موال یعنی ؛باشدیم
 و تصـرف  نـوع  یـک  ،مؤاخـذه  و عقـاب  ماننـد  زیـ ن آمـرزش  و عفـو  رایز د؛ینما یپوشچشم ارانکگناه

 از آن صـدور  و آمرزش و عفو ییویکن ،گرید يسو از .است محرز موال شخص يبرا هک است یومتکح
 و سـت ین آن در يدیـ ترد گونـه چیهـ  يجـا  الجملـه یفـ  هکـ  اسـت  یمطـالب  از، قدرت صاحبان و یموال

  .)395، ص (همان رندیگیم ارک به را آن خردمندان
 گفتـه  نیـ ا«د: یگویم سخن نیارد  در ،مسلمان لسوفانیف ترینبرجسته از یکی ،یطباطبائ امهعلّ

 ازپس  را آدم ،خداوند رایز است؛ ناصواب یسخن ،شد او الزمه گناه و ردک گناه آدم هک انیحیمس
، 1371 ،یطباطبائ( »دوخت او به رحمت نظر و دیبرگز ،بهشت از شدن رونیب و درخت آن از خوردن

  .)394، ص 3 ج
 او کنفـ یال الزم، شـود یمـ  صـادر  انسـان  از هکـ  ییخطا هر«ه ک سخن نیا ،طباطبائی امهعلّ نظر بنابر

 یموضـوع  ،آمـرزش  و عفـو  يبـرا  ،انسان با گناه داشتن مالزمه فرض با و ندارد یحیصح هیتوج ،»است
 آن دربـاره  زیـ ن مقـدس  تـاب ک و پرداخته مغفرت و عفو موضوع به میرک قرآن هکیدرحال. ماندینم یباق
 يادهیـ عق ،آن آثـار  و آدم گنـاه  ةدربـار  تیحیمسـ  دهیعق ،نیبنابرا. )394ـ395 ص ،3 ج ،همان( ستین تکسا

 از يریـ ثک بـه  نسـبت  و يمتماد قرون يبرا را یاله آمرزش و عفو موضوع و است هیپا بدون و ناصواب
 .ندکیم ارکان ،هاانسان

 یتمـام  يخطـا  ،يو يخطا و شده بکمرت ییخطا انسان یک هک را تیحیمس يادعا نیا میرک قرآن
: نجـم ( »أَالَّ تَـزِر وازِرةٌ وِزر أُخْـري  « اتیآ با ،ردیبگ امتیق تا را او اوالد همه بانیگر ،آن سوء اثر و او ۀیذر
 رد.یپذنمی )39 :نجم(» و أَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِالَّ ما سعی« و )38

 شـریعت  امکـ اح از پیروي در و خود اعمال در انسان: «است معتقد، آگوستین معاصر لمانکمت از پالگیوس
  .)476، ص 1385 ،گراث کم(» است خویش ارهايک ولئمس سک هر هک گفتمی و است مختار و آزاد



   ۷۵ تيحيمس يازل گناه هينظر يواكاو

 خـالف  بـر  و تدانسـ  یـی جبرگرا ینـوع  را آن و نمـوده  ومکـ مح را نیآگوسـت  نظـر  شـدت  به يو
 ،مقـدس  تـاب ک در، لیدل نیهم به درست. است شیخو اعمال مسئول یانسان هر: بود معتقد ،شمعاصران

 گنـاه  از دور به یزندگ ،خداوند لطف با هک يافراد اند؛شده یمعرف مقدس يهاانسانعنوان به يادیز افراد
 .)51، ص 1375 ،(مولند اندنموده تجربه را

د. یـ گرد رد یحیمسـ  رانکـ متف یبرخـ  يسو از دوباره دهیعق نیا ،يروشنگر عصر دنیرس فرا با
 شیهـا ییتوانـا  بـه  نسـبت  انسـان  ینیبدب موجب را آن ،آموزه نیارد  ضمن ،ولتر و روسو كژا ژان
 بندیب و یهرزگ مروج و یاجتماع توسعه و رشد مانع ،هیاول گناه به اعتقاد ،آنان نگاه از. دانستندمی
 .)همان( است يبار و

 .گرفـت  فاصـله  اوسـط  قـرون  نظریـۀ  از نظریاتش با که دانست فردي ترینبرجسته توانمی را ابالرد
  :گفتمی ابالرد

 بـه  همـه  بگـوییم  اگر .است شده اعطا وي به خدا جانب از که است انسان ویژگی عقل و حس بین نزاع
 شـوراي  در مدرسـی  نظریۀ به يو. ایمنبرده کار به درستش معنا به را گناه ،ایمشده گناه مرتکب آدم همراه
ـ  ،ترنـت  شـوراي  حکم بنابر گفت؛ و شد معترض کلیسا رسمی آموزة به ترنت  فقـدان  باعـث  هبـوط  هک

 ،اسـت  داده قـرار  خـدا  خشم مورد و کرده اسیر را ما و گشته روح و بدن آلودگی و فساد ،ذاتی عصمت
 .)98، ص 1375 ،نیالک(ت سین یدرست هینظر

 ذاتـی  گنـاه  نظریـه  به شدیداً» توبه عمل و دکترین« عنوان تحت اينوشته در تیلور جرمی هفدهم قرن در
ص ، (همـان » نکرد ارتشر و بد ،اساساً و ذاتاً و نساخت لعنت وارث را ما آدم گناه« :گفت و کرد اعتراض

 باشـند؛ می ملعون و نبوده خدا رحمت مورد ،تعمید غسل بدون ،کودکان که بود نظر نیا مخالف او. )102
  .(همان) است ناسازگار خداوند تیرحمان با هکنیا يبرا

 طـور همان«فقره  نیا نقل از پس ،پولس قدیس رسائل باب در هایادداشت و تفسیر ابتک در كال جان
 او گریبـانگیر  ،مـرگ  و ،شـد  وارد عـالم  به آلوده گناه ،ماۀ هم پدر آدم یعنی ،انسان کی عملۀ واسطهب هک

 منظـور  و است برده بهره نایهک از اینجا در پولس: «دیگومی »شدند فانی رهگذر این از آدم اعقاب و ،شد
 ارانکـ گناه حالت هک فناپذیري حالت به زیادي ةعد نفر کی نافرمانی خاطربه هک گونههمان هک است نیا

 بـه  دوبـاره  و شـد  خواهنـد  پرهیزگار زیادي تعداد، فرد کی اطاعت با طورنیهم ،شوندمی ومکمح ،است
  .)Locke, 1987, p. 523( اندنبوده ارکگناه اصالً گویی هکچنان گردندبرمی دنیا زندگی
 دو ایـن  اخـذ  از مـانع  ،آیـه  انتهـاي  در »ارکگناه« جايهب »شده فانی« لفظ ردنک جانشین از پس كال
  .است گناه براي عقوبتی ،آدم فرزندان مرگ هکاین و است موروثی، گناه هک شودمی استنباط و گیرينتیجه

۷۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 را اولیـه  خطـاي  و مـوروثی  گنـاه  بـودن  ذاتـی ة آموز، عقلة محدود در دین تابک در نیهمچن نتاک
  .)p. Kant, 1793 ,35( شماردمی مردود

 هکـ  آنجـا  تـا  هکـ  معناسـت  ایـن  به صرفاً انسان سرشت در بنیادي و فطري شر انتک نظر از، بنابراین
 لحـاظ  بـه  تمـایلی  االمـري نفس اختیار از ناشی، آزادي عملۀ وسیلهب انسانی هر و همه ،بگوییم توانیممی

ـ  بطـور  وجـه هـیچ  به، تمایل این. است آورده خود براي شر عمل انجام براي شر اخالقی  اجـداد  از یعلّ
 زناشـویی  عمـل  طریـق  از هکـ  استعدادي از بخشی تمایل این ،خصوص. باست نشده منتقل ما به دورمان

ۀ نتیجـ  چـون  هکـ بل ،باشد داده نسبت ما به را آن خداوند هک نیست چیزي همچنین. نیست، رسدمی ما به
 آن ابکـ ارت بـراي ، بنابراین و مسئول اخالقی لحاظ به ما ،است االمرينفس اختیار از ناشی آزادي اعمال
  .)Ibid, p. 38( هستیم ارکگناه خودمان علیه

 و دهـد مـی  قرار مطالعه مورد را ارثی گناه جزمی موضوع ،اضطراب مفهوم تابک در گاردکرییک
 هر هک ندکمی تأکید نیهمچن او .ندارد وجود موروثی گناه یا خطا عنوانهب چیزي هک ندکمی حیتصر

 بـا  تواندمی شخص کی: «سدینومی. وي )Kierkegaard, 1844, p. 41( است گناهبی ابتدا در انسانی
 امـا  ،شـده  آبسـتن  گناه در را او مادرش و شده متولد سختی و مصیبت در هک بگوید زیادي جدیت

 ایـن  و آورده عـالم  به را گناه ،خود هک باشد اندوهگین موضوع اینة دربار تواندمی صورتی در تنها
 را فـردي  گنـاهی  هک اریمکگناه زمان آن تنها ما بنابراین. )Ibid(» باشد آورده خود سر بر را مصیبت

 .شویم بکمرت
  انــدافـزوده  آگوســتینة آمـوز هــاي نقـادي  بــر زیـ ن بــرن سـوئین  ریچــارد نظیـر  مســیحی فیلسـوفان 

)112, p. Swinburne, 1989(. امیـال  از و ،اسـت  ذاتی هاانسان در گناه براي آمادگی هک ندکمی تصدیق او 
 گـارد کرییک و انتک مانند و هستند ما املیکت میراث از بخشی هک شودمی ناشی نیرومنديۀ خودخواهان

 امـروزه  ايزنـده  شخص هیچ هکازآنجا ،ندکمی اضافه او. )Ibid, p. 123( اندیشدمی اختیارگرا دیدگاهی با
، نخسـتین  گناهـان  خـاطر هب توانیمنمی ما، بنابراین ،باشد گناه به ابکارت از هاانسان منع به ملزم تواندنمی
 .)Ibid, p. 124( باشیم ارکگناه آنها

 ،پسـر : «دهدمی قرار مالحظه مورد، نظریه این باب در را مقدس متون در موجودۀ پشتوان برن سوئین
 و بـود  خواهـد  او بـر  صـدیق  صداقت. شیدک نخواهد را پسر گناه بار پدر و دشیک نخواهد را پدر گناه بار

  .)8:20، حزقیال(» بود خواهد او بر هم شریر شرارت



   ۷۷ تيحيمس يازل گناه هينظر يواكاو

  گيريجهينت
 :دآیدست میبه لیذ جینتاآنچه گذشت،  مجموع از
. نـدارد  وجـود  نینخست گناه ةآموز از ياثر زین هالیانج در و حیمس سخنان در ،میقد عهد از گذشته. 1

ـ  .دارد وجـود  عـالم  سراسر در گناه شدن ریفراگ و انسان انحطاط به یاشارات مبهمگونه به تنها  از شیب
 رسـاالت  در تنها زیچ هر ار قبل را آموزه نیا يهاشهیر. افتی توانینم خصوص نیا در یمطلب، نیا

  .افتی توانیم پولس
ـاه  بـودن  ریفراگ خصوص در یحیمس يهافرقه تمام امروزه. 2 ـال  و آدم گن ـ ا انتق ـاه  نی ـام  بـه  گن  ،يو نسـل  تم

 یالهـ  امبرانیـ پ یحتـ  و بـد  چه و یکن چه ،افراد یتمام، آنان نگاه از .دارند نظراتفاق نهیزم نیا در و معترفند
 .ندیآیم ایدن به ارکگناه تولد بدو از زین انکودک یتمام ،نیا از گذشته. هستند یکشر یاصل گناه در زین

 و نظـران صـاحب  از وسیـ نیآرم و نیالوکـ  جـان  ،مسـیحی  مشـهور  لمکمـت  ،آنسلم ،نیگوستآ ،پولس. 3
  .هستند یازل گناه نیترکد مروجان

  .هستند هینظر نیا يجد نامنتقد از برن سوئین ریچارد و انتک ،كابالر ،كال جان ،یطباطبائ عالمه. 4
 رایـ ز اسـت؛  دور به قتیحق از، ردک ارکگناه را او هیذر ،آدم گناه هک سخن نیا یطباطبائ عالمه نظر به. 5

 هـر  سـوء  آثـار  و شـود  شـمرده  هـم  گـران ید گناه یانسان هر گناه ،یلکطور به هک است آن اشالزمه
 و یعقلـ  لحـاظ  بـه  هـم  ،معنا نیا. ردیبگ، اندنشده بکمرت را گناه آن هک را گرید افراد بانیگر، یگناه
 .است مردود قرآن حیتصر به هم

 گنـاه موضوع شده است کـه   این از مانع »ارکگناه« جايهب» شده فانی« لفظ ردنک جانشین از پس كال. 6
 .است گناه براي عقوبتی آدم فرزندان مرگ هکاین و است موروثی

. اسـت  شـده  اعطـا  وي به خدا جانب از که است انسان ویژگی عقل و حس بین نزاع، كابالر نگاه از. 7
  .ایمنبرده کاربه درستش يمعناهب راه گنا ،ایمشده گناه مرتکب آدم همراه به همه: بگوییم اگر

 انسـانی  هـر  و همـه  هکـ  معناسـت  ایـن  بـه  صرفاً انسان سرشت در بنیادي و فطري شر، انتک نظر از. 8
 شـر  عمـل  انجـام  براي شر اخالقی لحاظ به تمایلی االمرينفس اختیار از ناشی، آزادي عملۀ وسیلهب

 .است نشده منتقل ما به دورمان اجداد از یعلّ طورهب وجههیچبه، تمایل این. است آورده خود براي
 .نـد ارکگناه خـود ۀ شـریران  اخالقـی  لحاظ به اعمال سبب به تنها هاانسان، برن سوئین ریچارد نظر از. 9

 ند.نکمی سبک شخصی گناهان ابکارت راه از تنها را اريکگناه، بنابراین
 آدم بـه ، نیمکمی جهش گناه به گناهیبی از مستقیماً هک نظر این از ما: است معتقد گاردکرییک سورن. 10

  .ندکنمی تهدید پرتگاهۀ لب در را ما مورثی ویژگی گونههیچ و داریم شباهت حوا و

۷۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  
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