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  دهكيچ
ـ یاز م حضرت آدم ،ن اعتقادیا براساساست.  یان، اعتقاد به گناه ذاتیحیاز اعتقادات مهم مس یکی  کوة شجرة معرفت نی

ـ گرد موجب سقوط آدمتنها  نه ،ن عمل و گناهیارده بود. ک یه خداوند او را از خوردن آن نهک یحال و بد خورد، در ه کـ بل ،دی
ـ ن نظریتر ت و از مهمیحیوس دو تن از دانشمندان بزرگ مسیو پالگ نیآگوسترد. کز آلوده یۀ او را نیذر همۀ پـردازان در   هی

  ار جالب توجه باشد.یتواند بس ینه مین زمیآنان در ا يها دگاهیه تقابل دکهستند  ینۀ گناه ذاتیزم
  وس بر عهده دارد.یو پالگ نیآگوستدگاه یاساس د ن آموزه را بریا یبررس  این مقاله با رویکرد تحلیل محتوا،

  وس.ی، پالگنیآگوست، ، سقوط، حضرت آدمیگناه ذات ها: واژه کلید

   

Ma'rifat-i Adyān _________________________________________ Vol.4, No.3, Summer, 2013  
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 مقدمه

ر یـ آنـان نظ  ياز باورهـا  ياریبسـ مبتنی بـر  ه کاست  یتحیمهم مس يها از آموزه یکی ی،اعتقاد به گناه ذات
افراد بشر آن گناه را بـه ارث   . همۀباشد یم ن گناه منسوب به حضرت آدمیفدا است. ا و ض، تجسدیف

ه بـا  کـ سـتند، بل ین كخـالص و پـا   ،شـوند  یا مـ یـ ن دنیه وارد اک یتمام افراد بشر از زمان ،نیاند. بنابرا برده
 د و آدمیـ گرد یدچار دگرگـون  آدمعت انسان بر اثر گناه یشوند. طب یار متولد مکگنه یسرشت و ذات

شـان شـد.   یراث ایـ انسان از دست رفت و گنـاه م  یذات کیب، پایترت نیبد .ردکه گناه را وارد جهان کبود 
ـ  ،ب آن نشـده کـ مرت يطور فرد س بهک چیه هکاست  یگناه یگناه ذات  توان گفت: یم ،گریعبارت د به  یول

رد، گناه او تمام نسل بشـر را آلـوده   کآدم گناه  یوقت« شدن از آن هستند: كازمند پاین فرزندان آدم همۀ
 یتبـاه  و یز دچـار فرسـودگ  یـ همـه چ  ،جـه یوع مرگ در سراسر جهان شـد. در نت یب شموجساخت و 

  .)5:12(رساله به رومیان،  »ردندکها گناه  چون همۀ انسان ؛گشت
از  .ردکـ  يگـذار  هیـ سا پایلکدر  یطور رسم هرا ب یه اعتقاد به گناه ذاتکاست  فردين ینخست نیآگوست

، نیآگوسـت افراد در مقابـل   یبرخ ،ن آموزه دارد. در همان زمانیت ایل در تثبیبد یب ینقش يو ،ن جهتیا
ش و رد و یدگاه خـو یـ د دردام کـ هـر   يها هین آنان بود. دفاعیتر از مهم یکی وسیپالگه کموضع گرفتند 

در خصوص آنهـا بـه شـورا سـپرده شـود.       يریگ میمنجر شد تا تصم ،گریدیک يمتعدد از سو يها هیابطال
وم شـد و  کـ مح - م529 - اُرانـج   يو شـورا  - م418 - ارتـاژ  ک يدو شـورا  در وسیـ پالگد یعقا ،سرانجام

این مقاله بـه   .)173، ص 1382گراث،  (مگت شناخته شد یبه رسم یاعتقاد به گناه ذات یعنی ،نیآگوستدگاه ید
  .دپرداز یم وسیپالگو  نیآگوستاز منظر ت یحیمهم در مس ياز اصول اعتقاد یکی ی،گناه ذاتبررسی 

  ين از گناه ذاتيدگاه آگوستيد
ن ین و پرنفـوذتر یتـر  د بتـوان او را بـزرگ  یه شاکاست  يا گونه ت بهیحیدر جهان مس نیآگوستت یشخص

 يو  یسـلطۀ علمـ   .)41، ص 1384گـراث،   (مگآن دانست  یخ طوالنیدر سراسر تار یحیمس يسایلکر کمتف
ان یـ در م يم بوده اسـت. و کحا یشۀ غربینون بر اندکه از آن زمان تاکاست  يبه حد ،تیحیدر جهان مس

صـد نامـه و صـد    یش از هشتصد موعظـه، س یب ؛گذاشته است ين آثار را از خود به جایشتریب ،سایلکآباء 
مبدع  يوهرچند  .)Vannier, 2005, V.1, p. 116( سخن گفته است یاتیرامون مسائل الهیه در آنها پک ،رساله

ـ  ،)87، ص 4، ج 1371دورانـت،  ویـل  (نبوده  یآموزة گناه ذات ت ین و رسـم یـی د، نقـش او در تب یـ ترد یبـ  یول
  بوده است. يدیلکو  یار اساسین آموزه بسیدن به ایبخش
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 ارادة آزاد در بـاب تـابِ  کجمله در  پرداخته است: از یبه مسئلۀ گناه ذات گوناگونیدر موارد  نیآگوست
)Augustine, 1993, Book Three( ، ن در یهمچنـ  .دهـد  یقـرار مـ   یجوانـب آن را مـورد بررسـ    یه برخـ کـ

ن مسـئله پرداختـه   یـ ز بـه ا یـ ن است وسیپالگبا  وي مشاجرات يمانده و حاو یه از او باقک یی،ها نوشته
را  )Augustine, 1610, V.2, Book 13( اشهر خـد تاب این، کعالوه بر  .، بخش سوم)1993(آگوستین،  شده است

ن یتـر  دارد و از مهـم  يشـتر یت بیـ ، اهمنیآگوست يها نوشته سایرتاب نسبت به کن یرد. اکد اضافه یز باین
بـه دفـاع از    يو ،تـاب کن یـ شود. در ا یدر غرب شمرده م یو مذهب یاسیر سکخ تفیدر تار یکالسکآثار 
طباطبـایی،  احمـدي  (آن زمان پرداخته است  یحیر مسکتف يها هیو پا ين جوهر معنوییت و تبیحیم مسیتعال

  تاب به آن پرداخته شده است.کن یه در اکاست  یجمله موضوعات از یعتاً مسئلۀ گناه ذاتیطب ؛)1385
متوقف بر فهم مراحـل زیـر    آگوستینتر از مسئلۀ گناه ذاتی، از منظر  شناخت بهتر و تبیین کامل

  باشد: می
ه از کـ خلـق شـده    يا گونـه  ت انسـان بـه  یـ ، ذات و ماهنیآگوسـت از نگاه  نسان):مرحلۀ اول (خلقت ا

و  یال داخلـ یـ لۀ امین است به وسکممسوي دیگر، قت را دارد و از یافتن به نور حقیتوان دست سو،  یک
 .)Du Roy, 1981, V.1, p. 1048( قـت بـاز بمانـد   یدن بـه نـور حق  یند و از رسـ کاش، خودش را گم  یخارج
ز یـ آم ت سـعادت یـ و ازل يریتواند به مقام فناناپذ یاز خدا گردن نهد، م يبردار  اگر انسان به فرمان ،نیبنابرا

ت عادالنـه بـه   یومکه مرگ همراه محکباشد، بل یر و ازلیتواند فناناپذ یند، نمک یاما اگر نافرمان .ابدیدست 
  د:یآ یسراغش م

کرد... او بدون هیچ نیازي زندگی  زندگی میانسان مادامی که میلش با خدا موافق بود، در فردوس 
توانست آن زندگی را تا ابد ادامه دهد... در جسم او هیچ فساد و بذر فسـادي کـه در    کرد و می می

اي  وي احساسی نامطبوع تولید کند، وجود نداشت. او از هـیچ بیمـاري درونـی و حادثـۀ بیرونـی     
اد و نفسش از آرامش مطلق برخـوردار بـود   د بیمناك نبود. بهترین تندرستی جسمش را نوازش می

  ).614، ص 26: 14، 1391آگوستین، (
داند. به این معنا که نژاد انسان، از مردي کـه ابتـدا    ها را از انسان نخستین می وي خلقت سایر انسان

همـان،  (وجود آمد. حتی زنی که براي همسري به او داده شد، نیز از خود او آفریده شد  خلق شد، به
گیرند که همان وحدت در عین  ت میئها از یک انسان نش . به این ترتیب همۀ انسان)532، ص 28: 12

  .)532، ص 28: 12(همان، کثرت است 
و حوا در بـاغ   ه عملِ آدمکن است ین مرحله این گام در ایمرحلۀ دوم (گناه انسان و انتقال آن): اول

ن یـ ه منجـر بـه انجـام ا   کـ را  یعامل يگناه شدند. وب کو حوا مرت آدم ،نیبنابرا .عدن، گناه بوده است

۶۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ه منشـأ  کـ طان یشـ  يبر، منجر به نابودکن تیهم :داند و معتقد است یبر مکتخلف از خداوند شده است، ت
و عـدالت گـام    یر درسـت یه تـا آن زمـان در مسـ   کـ ب انسـان  یفر يطان، براید. سپس شیگناه است، گرد

بـر  کبر آغاز هـر گنـاه اسـت و آغـاز ت    کتوان گفت: ت یم ،نیان عامل متوسل شد. بنابریداشت به هم یبرم
  .)Augustine, 1886, p. 273(ده باشد یه انسان از خدا برکاست  یزمان

رسد که چگـونگی انتقـال    و حوا، نوبت به گام بعدي در این مرحله می پس از اثبات گناه آدم
دهد که کـل نـژاد انسـان کـه بنـا بـود از        هاست. وي در این زمینه توضیح می آن گناه به سایر انسان

طریق زن به فرزندان منتقل شود، در نخستین انسان وجود داشت. بنابراین، وضعیت جدیـد انسـان،   
راي او به وجود آمد، در گناه و مرگ تکثیر شد و سـبب شـد تـا همـۀ نسـل      که پس از انجام گناه ب

. وي ایـن مجـازات را   )536ــ 533، ص 3و  2: 13، 1391آگوسـتین،  (انسان گرفتار گناه و مـرگ گردنـد   
  .)599، ص 15: 14همان، (کند  عادالنه توصیف می

ان یـ گونـه ب  نیرا ا اعقاب آدم ری، مسئلۀ انتقال گناه به ساشهر خداتاب کگر از ید یدر فصل نیآگوست
  ند:ک یم

زیرا  ؛فرزندانی فاسد و محکوم به دنیا آورد  انسان که در ارادة خود فاسد و سزاوار محکومیت بود،
ما در آن یک انسان بودیم، چون همه همان انسانی بودیم که به وسیلۀ زنی که قبل از گنـاه از    همۀ

افـراد بایـد در آن   عنوان  به زیرا صورت مخصوصی که ما در گناه سقوط کرد؛  خود او بنا شده بود،
اي کـه بایـد از آن منتشـر     زیست کنیم، هنوز آفریده نشده و به ما داده نشده بود. ولی طبیعت نطفه

شویم، در آن زمان وجود داشت. مسلماً هنگامی که این طبیعت فاسد شد و با زنجیر مرگ بسـته و  
گونـه بـر اثـر     انسانی در وضعی دیگر از انسانی به دنیا نیامد. بدینطور شایسته محکوم شد، هیچ  به

ها پدید آمد که نژاد انسان را از اصل تباه کرد و از ریشه  اي از نکبت سلسله  سوء استفاده از اختیار،
پایان که فقط کسانی که به فیض خدا آزاد  فاسد ساخت و به سوي نابودي مرگ دوم راند؛ مرگی بی

  ).547، ص 14: 13مانند (همان،  آن مصون می از  اند، شده
 يهـا  ن انسان و انتقـال آن بـه نسـل   یاز ثابت شدن گناه نخست پسن گناه): یسوم (راه بازگشت از ا  مرحلۀ
جملـه   د گفـت: از یـ پردازد. در ابتـدا از بـاب مقدمـه با    یق بازگشت از آن میح طریبه توض نیآگوستبعد، 
باشـد.   یازمنـد آن اسـت، اراده مـ   ی، نیاز گنـاه ذاتـ   ییاز جمله رها یملانجام هر ع يه انسان براک يابزار

 ییتوانـا  یعنـ ی ،ن رابطه بر وجود ارادة انسـان یاست، در هم ه به شدت متأثر از سقوط آدمک ،نیآگوست
 سوي دیگـر، از  یول .)Matther, 1998, V.1, p. 543( ندک ید مکید انجام دهد، تأیداند نبا یه مک یبر انجامِ فعل

اراده  یضـعف و سسـت   ياست و غالباً در معنـا  یونانی يا واژه »ایراسکآ«است.  )Akrasia( ایراسکآقائل به 
ه ممنـوع اسـت، اسـتعمال    کـ  یل به عملـ یتما ،گریر دیو به تعب يدار شتنیو عدم خو ياریاخت یب یا نوعی
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به رغبت خود او، نسـبت بـه    توان یم ،ن مطلبیشتر ایح بیدر توض .)Steward, 1998, V.1, p. 139(گردد  یم
 ،ه در مجاورت آنان قـرار داشـت  ک یدرخت يها وهیدن میدزد يو ،نمونه ايردن استناد جست. برک يدزد

ـ   ،دانـد  یل به گناه در خود و ارضـاء آن مـ  یمستند به وجود م  آن درخـت  يهـا  وهیـ دسـت آوردن م  هنـه ب
)Matther, 1998, V.1, p. 554; Augustine, 1961, p. 47.(  

ه منجـر  کـ  )Augustin, 1993, p. 107( و سقوط اوست هایی، ناشی از ارادة آدم چنین ضعف و سستی
رده اسـت.  کز از خدا یل به شر و گریده و او را متمایآن گرد یانسان و فساد و آلودگ  به در بند بودن ارادة

توانـد راه   ینمـ  ،جـه یدر نت .ردبـردا  يدن به رستگاریه را در راه رسیاول يها ست گامیانسان قادر ن ،نیبنابرا
 ،ه خـوب باشـند  کـ سـت  یز نیستند و در توانشان نیها خوب ن انسان«ند: کن ینجات از آن گناه را خود تأم

د باشـند،  یـ ه باکـ گونـه   تواننـد آن  یه نمـ کنیل اید باشند و چه به دلیدانند چگونه با یه نمکنیچه به خاطر ا
گـراث،   (مـگ ند ک ال به گناه را خنثین تمایتواند ا یه مکتنها خداست  ،ن صورتیدر ا .)Ibid, p. 103( »باشند
 .)607، ص 20: 14، 1391(آگوسـتین،   هـا گـردد   از انسـان هریک  فارةکض خود، یلۀ فیو به وس )63، ص 1384

آلـود   راث انسـان گنـاه  یه مکبل ،ستین یقبل  نۀید و بدون زمیسف یمانند لوح یچ شخصیه ،گرید تراعب به
نباشـد، انسـان    یض و لطـف الهـ  یه اگر فـ کد است یشد يل به حدین تمایا .ل داردیبه گناه تماه کاست 

شناسـند، معتقـد    یض مـ یه او را اسـتاد فـ  ک نیآگوست .)Hordern, 1986, p. 21( دیتواند بر گناه غلبه نما ینم
ه بتوانـد  کـ نیا يبـرا  .انسان یعیطب يها عالوه بر موهبت ،خدا به انسان سوياز  کیمک یعنیض یف :است
در رابطـه   نیآگوسـت  .)Bourke, 1974, p. 175( و نجات است انجام دهد يه متناسب با رستگارکرا  یاعمال

عطـا    دهنـد،  یل پاسخ مـ یمان به انجیه با اک یسانکض خود را به ید خدا فبوض، ابتدا قائل یف یبا چگونگ
 كنه داشـت، بـه در  ین زمیدر ا وسیپالگه با ک ییها از گذشت چند سال و در طول بحث پسند. اما ک یم

ض یجـۀ فـ  یاز خـدا بـوده و نت   ییز عطـا یـ مـان ن یا یه حتـ کد یجه رسین نتیافت و به ایدست  يتر قیعم
 ،آورنـد  یمـان نمـ  یهمه ا ،لین دلیبه هم .شود یها عطا نم ض به همه انسانیف ي،اساس نظر و خداست. بر

ض یرده است. او بـه وجـود سـه نـوع فـ     که خدا آنان را انتخاب کشود  یداده م یسانکفقط به ایمان ه کبل
ض یفـ « .و در انسان استیکهر ارادة ن  آورندة ه به وجودک ،)operative grace(» نندهک ض عملیف«: معتقد شد

 يبـرا پایـان نیـز   نـد و  کشتابد تا سقوط ن یارادة انسان م کمکه به ک ،)cooperative grace(» نندهک يارکهم
  .)89- 87، ص 1380(لین، از دارد ین يگریض دیبه ف ،ن تا به آخر نجات خود را داشته باشده انساکنیا

  .اسـت  ردنِ سـقوط آدم کـ  یشـهوان  ی، تلقـ نیآگوسـت توجـه در مـورد    ات مهم و قابـل کاز ن یکی
)Kung, 1995, p. 86(. اب گناه آدمکقبل از ارت ي،به اعتقاد و   وجـود نداشـته و    یو حوا، شـهوت جنسـ

۶۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ت دهـد،  کـ ر دسـت و پـا را حر  یگر نظید يها توانست اندام یش میارادة خو  لۀیوس هه انسان بکطور  همان
  ند.کنسل  دیرا تحت فرمان درآورد و آن را وادار به تول یتناسل يها ش اندامیتوانست با ارادة خو یم

و  يشرمسـار ه بعداً موجـب  کرا  یهمان شهوت ،م آن زن و شوهر در فردوسینکه گمان کحاشا از ما 
ر یـ ثکبـارور و  « :ه خـدا داده و گفتـه بـود   کـ را  یتـ کردند و برک یشان شد، احساس م یردن برهنگکپنهان 

ور کردنـد. شـهوت مـذ   ک یمـ  یق آن شهوت عملـ یاز طر ،)28: 1(سفر پیدایش،  »دین را پر سازید و زمیشو
رد کـ ن شهوت را احساس و مشـاهده  یعت آنان ایه طبکپس از گناه بود  .د آمدیاز گناه آنان پد پسصرفاً 

  .)607، ص 21: 14، 1391(آگوستین، رد کو از آن شرمنده شد و آن را پنهان 
  ند:ک یح به مجازات شدن انسان به شهوت مین تصریهمچن يو

شک از شهوت خود شرم دارد، این شـرم سـزاوار اسـت؛ زیـرا شـهوت       بنابراین، طبیعت آدمی بی
در اختیار گرفته و اراده را از آنها سلب کرده است، گواهی روشـنی   هاي جنسی را نافرمان که اندام

هایی  بر مجازات شدن انسان براي نخستین نافرمانی است و کامالً مناسب بود که این حالت در اندام
ترین گناه بـدتر شـده اسـت. آن     کند که بر اثر آن نخستین و بزرگ پدید آید که طبیعتی را تولید می

ها در یک انسان بودند. به همین علت، موجب نابودي همۀ آنان  انسان  ع شد که همۀگناه هنگامی واق
  ).608ـ607، ص 12: 14شد (همان، 

  رده است:کل خالصه یرا در هفت بند ذ یاز گناه ذات نیآگوستدگاه ید یحیمس يا سندهینو
ـناخت و ن  یعنی ؛دیش آفریخوصورت  به خداوند انسان را در ابتدا و اصل ـ او را در ش و  کیو پـا  ییویک

ـ او قدرت بـر اخت  ،ن جهتیبه هم ،د و او را سلطان خالئق قرار دادیمانند خود آفر یار و جاودانگیاخت ار ی
  ند.ک یش مشیخو یتوانست مطابق سرشت اخالق یا بد را داشت و میو  یکن

کـرد و از حالـت    چون مختار بود، با اختیار خود و با وسوسۀ شیطان خدا را عصـیان  آدم
اي که در آن خلق شده بود، ساقط گشت. در نتیجۀ این گناه، صورت الهی او از دسـت   اولیه

که به لحاظ روحی مرد و دیگر هیچ تمایلی بـه   اي گونه رفت و سرشتش کامالً فاسد گشت، به
خیر روحی نداشت و عاجز از آن ماند. همچنین او به مرگ بدنی نیز دچار شد و در معـرض  

در این گناه از تمام نسـل خـود    که آدم آنجا ها و نیز مرگ ابدي قرار گرفت. از نواع پلیديا
گیـر نسـل او نیـز     کرد، بنابراین از این جهت با آنان متحد بود. همۀ این نتایج دامن نیابت می

آلود و خالی از صورت خدا و فاسد به  ها با این طبیعت گناه گردید. به همین علت، همۀ انسان
 شوند. متولد می  حاظ اخالقی،ل

است و ارتبـاطی بـه خطاهـاي     این فساد ذاتی و موروثی در حقیقت از طبیعت خطاي آدم
 ها ندارد. انسان

ـ ز ؛ن گناه اسـت یشده، مجازات ا یناش ه از سقوط آدمک ،عتیه و فساد طبیاول کیاز دست رفتن پا را ی
 یه نفس انسان در آن نقـش مفعـول  کالقدس است  ات مجدد، عمل روحیح ه هستند.یآنها قصاص گناه اول

  .)87- 86، ص 1888، یانکریز در دست خداوند است (امیو همه چ ینه فاعل ،دارد
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  يوس و گناه ذاتيپالگ
ه کـ ن زمـان بـود   یت شناخته شد. در همیبه رسم نیآگوستتوسط  یموضوع گناه ذات ،شد بیانه ک همچنان

انجـام داد. او از   يبـا و  يادیـ اتبـات ز کد و میـ گرد نیآگوسـت وارد نـزاع بـا    وسیـ پالگبه نـام   یشخص
 نیآگوسـت ضِ یو فـ  ینام او با عنوان مخالف آموزة گناه ذاتـ  .دیآ یشمار م به نیآگوستن مخالفان یتر بزرگ

، نیآگوسـت ن مخالفت بـا  ید همیشا یول ،ت استیحیدانان بزرگ مس یوند خورده است. اگرچه او از الهیپ
ان بـه او  یحیمسـ  یاتیاله يها تابکطور مستقل در  ت مطرح شود و بهیحین مسمتر در جهاکسبب شده تا 

 ایـ بش اسـت و  یـ رق یل معرفـ یـ ا ذیـ  ،دیـ آ یان میبه م وسیپالگاز  یه نامک يشتر مواردیپرداخته شود. ب
  افته است.یخته به او اختصاص یجسته و گرصورت  به

 وسیـ پالگه ک یرم بود. زمان ینابسامان اخالق، اوضاع نیآگوستبا  وسیپالگاز عوامل مؤثر در مناقشۀ 
ت یحیج مسـ یـ ر راکداد، نوع تف یشتر آزار میت در آنجا شد. آنچه او را بیوارد رم شد، نگران ضعف معنو

 ،ه شـود یـ ن عامل سبب گشت تا فساد و گناه انسان توجیرا همیارش بود؛ زینسبت به انسان و اراده و اخت
ن یـ افـت. بـه ا  ی ییتـوان از آن رهـا   ینمـ  .از انسـان اسـت   یناشدن جدا یه شرارت بخشکن صورت یبه ا
در سـطح جامعـه    یاخالقـ  يهـا  يب ناهنجـار موجـ ه را کـ  ییهـا  ن آموزهیرد تا چنکتالش وي  ،بیترت

 .)Wilken, 1993, V.11, p. 226( ندکن آنها یگزیرا جا یمیان بردارد و تعالیاز م ،دهیگرد

  يوس از گناه ذاتيدگاه پالگيد
 )48: 5( یل متـ یـ در انج یسـ یاز حضرت ع یو اسارت اراده، به سخن یشۀ گناه ذاتیبا رد اند وسیپالگ

 .Brown, 2000, p( »امـل اسـت  ک ،ه در آسمان استکپدر شما که  چنان ،دیامل باشکپس شما «شد:  متوسل 

اثبـات آن بـر ارادة آزاد انسـان     يبرا يو .ستیه نشان دهد انسان ناتوان نکن بود یا وسیپالگهدف  .)353
». سـت یار نکـ در  یچ گنـاه یامالً آزاد نباشـد، هـ  کـ اگـر اراده  «ه کـ رد کان ید و بکیردن، تأکهنگام انتخاب 

توانـد   یه من در انجام گناهم مجبور بودم. انسـان مـ  کد یاورد و بگویتواند عذر ب ینم یچ انسانیه ،نیبنابرا
گفـت:   یم ،لین دلیبه هم .گرداند یض الهیافت فیستۀ درید را شاخدا را انجام دهد و خو يها همۀ فرمان

  .)180، ص 1377(گریدي، » توانم ید، پس من میاگر من با«
لـف  کعمـل بـه آنچـه م    يبـرا  یافکه انسانْ قدرت کنیا یکی :بر دو امر است یمبتن وسیپالگدگاه ید

شـود و جـزء    یصـالح حاصـل مـ   ز قداست انسـان بـا اعمـال    یو ن يارکه گنهکنیا يگریشده را دارد و د
  رد:کل جمع یدر امور ذاین دو را توان  ی، م)81، ص 1888(امیرکانی، ست یسرشت انسان ن

۶۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

بـه   .بـرد  یرا بـه ارث نمـ   انسـان گنـاه آدم   .شود یگناه متولد م یست و بین یک. انسان در گناه آدم شر1
دچـار   یلۀ گنـاه ذاتـ  یوسـ  اش بـه  اراده ،نیباشد. بنـابرا  ینم ر مخرب گناه آدمیتحت تأث ،ن علتیهم

ه بـه جـرم   کـ شوند، نامعقول است  یه تازه متولد مک یانکودک .)150، ص 2008(کرنز، شود  یانحطاط نم
پـس انسـان    .ن جهـان شـوند  یار وارد اکب شده، گنهکرا مرت یآنها گناه ه هزاران سال قبل، جدکنیا

ه مطـابق نظـر   کـ افـت  یدر یتـوان بـه خـوب    یمـ  ،ن اسـاس یـ شود. بـر ا  ین جهان میبدون گناه وارد ا
سـزاوار عـذاب   تنهـا   نه روند، یا میاز دن کیودکد و در یه قبل از انجام غسل تعمک یانکودک، وسیپالگ

  .)Brown, 2000, p. 394( نابخردانه است يامر یانکودکن یه عذاب چنکبل ،ستندیو عقاب ن
ح و یانسان در انتخـاب راه صـح   ییه به تواناک ،وسیپالگ .ندک یو بدون گناه زندگ كتواند پا ی. انسان م2

 يا خ نمونـه یم در طول تاریاگر نتوان یحت :ردنِ بدون گناه را باور داشت، معتقد بودک یجه زندگیدر نت
ه کـ ن اسـت  کـ انسان مم يم، باز برایاند نشان ده ردهک يه عمر خود را بدون گناه سپرکها را  از انسان

ف یعـت ضـع  یه طبکـ ند کبر خدا اعتراض  یسکاگر  .)McWilliam, 1998, p. 888( ندک یگونه زندگ نیا
  م:یده یپاسخ م .بماند یتواند بدون گناه باق ین خداست، پس انسان نمیت فرامیانسان، مانع از رعا

مطلـق را بـه جهـل     يدانا يخدا  ن سخن،ی! ما با گفتن ايارکبر آشکاست! چه ت يورک یوانگین چه دیا
ـ د... ایم... خدا ما را ببخشایپندار یش نادان مینش و دستورهایما او را در مورد آفر م،ینک یب متهم مکمر ن ی
ـ     یت ما را میومکه خدا محکن مستلزم آن است یاست! ا ییگو فرک چ یخواهد نه نجات مـا را... خـدا بـه ه
ـ   یسکرا خدا عادل است و یز  دستور نداده است؛ ینکرممیغ ـ توانـد رعا  یرا به سبب آنچـه نم نـد،  کت ی

  .)179، ص 1384را خدا قدوس است (وورست، یز  ند؛ک یوم نمکمح
دانـد.   یار تـام مـ  یـ ارادة آزاد و اخت يانسان را دارا وسیپالگ. اعمال هر شخص بر عهدة خودش است؛ 3

ز شـده و  یاسـرارآم  یعتش دچار ضعفیه طبکست ین نیچن ؛ده شده استیانسان ذاتاً خوب و آزاد آفر
ه بـار گنـاه آدم   کست ین نیش است و چنیامالً مسئول گناهان خوکن، انسان یبراناتوان گشته باشد. بنا

  .)474، ص 1385گراث،  (مگگران قرار داده شود یبر دوش د
معتقد اسـت: منـابع نجـات بشـر در      پالگیوسکند.  اساس استحقاق خود نجات پیدا می . انسان بر4

ستگار سازند. رستگاري چیزي است که ها قادرند خود را ر درونش قرار دارد و هریک از انسان
گـردد. خداونـد در مقابـل، پـاداش      انجام اعمال نیک (عمل به شریعت)، حاصـل مـی    به واسطۀ

  .)65، ص 1384گراث،  (مگدهد  می
کس که معتقد به او باشد و کسی به خدا باور ندارد مگر کسـی    شناسد مگر آن کس خدا را نمی هیچ

تواند بگوید: من عاشق خدا هستم مگر آنکـه از او بترسـد، و کسـی     که عاشق او باشد، و کسی نمی
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ترسد، مگر کسی که انجام وظیفه کنـد و تنهـا کسـی انجـام وظیفـه       تواند بگوید: از خداوند می نمی
از فـرامینش   کند که نافرمانی خداوند را در هیچ امري نکند... پس کسی به خدا معتقد است کـه   می

  .)Brown, 2000, p. 353( »کند پیروي می

  نيآگوستاختالف و نزاع با 
ت در تعـارض  یحین مسـ یادیـ ه آنها را با اصـول بن کچرا ؛را برآشفت نیآگوست، وسیپالگم و سخنان یتعال

زد و یـ برخ  جانبـه  دو یاز آن اصول در قالب نزاعـ  يا نبه جا  به دفاع همه يمنجر شد تا ون امر ید. همید یم
اش  یات قبلـ یاز نظر یر برخییه به تغک ییرد، تا جاکاتش ملزم یتر از نظر املکتر و  قیدق یرا به بررس يو

ـ ا وسیـ پالگو  نیآگوستتۀ جالب دربارة کن .)Tennant, 2003, V. 9, p. 561( نه سوق داده شدین زمیدر ا ن ی
 ینۀ زنـدگ یشـ ین پیچنـ  :د بتوان گفتیامالً متفاوت بوده و شاکگر یدیکبا  ،ن دویا یر زندگیه مسکاست 
راهبانـه و بـه دور    ی، زندگوسیپالگ یمؤثر بوده است. زندگ ینیمات دیآنان از تعل يبعد يها شهیدر اند

 یر زنـدگ یامـا مسـ   ،)Kung, 1995, p. 82( انـد  خوانـده گران او را راهب یه دک يطور از فسق و گناه بوده، به
رده کـ آنچنان در او نفوذ  ،ایل به دنیو تما  ختۀ با گناه بوده است. شهوتیمتفاوت و آم يا گونه به نیآگوست

بارهـا و   ،اعترافـاتش تـاب  کدر  يشده بـود. خـود و   يو یت در دوران جوانیحیرش مسیه مانع پذکبود 
گـر تـو    تیـ از دسـت حما  یدر جوان«دانسته است:  يشرمسار  ۀیرده و آن را ماکبارها به آن دوران اشاره 

 .)Augustine, 1961, p. 53( »حاصل ساختم یب ی(خدا) دور افتادم و از خود برهوت
گر را یه آنهـا هرگـز نتوانسـتند همـد    کـ ن اسـت  یا ،آنها وجود دارد یه در زندگک يگریتۀ جالب دکن

 ،نـد کرا مالقـات   نیآگوستپو آمد تا یم به ه410در سال  وسیپالگبار یک نند. کمالقات  يطور حضور به
در آن مالقـات شـرکت   مصـلحتاً   نیآگوسـت اطالع داده بود، امـا   نیآگوستدارش را به یش دیه از پکنیبا ا

  .)Thomas Smith, 2005, V.2, p. 627(نکرد 
گـري و   نیآگوسـتی تـر   عبـارت کامـل   و بـه  پالگیـوس و  آگوسـتین جانبۀ  براي مجادله و نزاع دو

جانبـه نسـبتاً    وگـوي دو  . در این مرحله، گفـت 1توان سه مرحله در نظر گرفت:  گري، می پالگیوسی
. در آن مسئله بـه صـورتی   2میالدي ادامه یافت.  411سروصدا صورت پذیرفت و تا سال  آرام و بی

. آخـرین مرحلـه هـم    3گیـرد.   دربر میمیالدي را  418تا  411کند و از سال  دشوارتر نمود پیدا می
خوانـده   )Semi-Pelagianism(پالگیوسـان   عنـوان نیمـه   شود کـه بـه   می 418مربوط به پس از سال 

  .)Vannier, 1998, V. 3, p. 1215( شود می
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ار شـد و  کـ بار رم، دست به  از مشاهدة اوضاع اسف پس وسیپالگد گفت: یح مرحلۀ اول بایدر توض
باطـل بـه مخالفـت پرداخـت و      يهـا  با آمـوزه  يد. ویدار نمایرفته را ب خواب به يها وجدانرد تا کتالش 

جمله مخالفت بـا آمـوزة    از .گسترش داد يالدیم 411تا سال  ،دانست یح میه صحکرا  ییها دهیم و ایتعال
 ه در آن شـخص از کـ رد ک ی) را معرفياز نجات (رستگار ین مفهومیهمچن وسیپالگاست.  یر ازلیتقد
ه منسـوب  کـ  يا در رسـاله  ،ن مرحلهیمش در ایها و تعال دهیگردد. ا یقِ نجات میارش الیق اعمال اختیطر

ه تَـنش  کـ اسـت   یزمـان  ،مرحلـۀ دوم  .)God's Hardening of Pharaoh's Heart(نمـودار شـد    ،به اوست
خـورد. در   یچشـم مـ  به  یگوناگون يرهایفکو ت  تیومکها و مح هید و رد و ابطالیبه اوج خود رس يانتقاد
رد، در کـ  یار مـ کد نوزادان را انیه غسل تعمک ،وسیپالگاز شاگرادان برجستۀ  یکی ،وسیسلستم 412سال 
 يهـا  ه گردآورنـدة آمـوزه  ک ،De naturaرسالۀ  یبه بررس نیآگوستاز آن  پسوم شد. کارتاژ محک يشورا
در  يا داد، پرداخـت و رسـاله   یارائـه مـ  اش  یعیطب ينانه از انسان و آزادیب خوش يبود و تصور وسیپالگ

را  وسیسلسـت و  وسیـ پالگ، نوسـنت اول یام پاپ 417در سال  .)De gestis Pelagii(پاسخ به آن نوشت 
 .)On Free Will(ه خـود بـه نگـارش درآورد    یمنظور توج را به يا رساله وسیپالگ ،رد. در مقابلکوم کمح

ن امـر  یرد. همـ کـ را معلـق   وسیسلسـت و  وسیپالگت یومکمح ،موسیزاسنش یاز مرگ پاپ، جانش پس
 یز از مخالفت آنـان ناراضـ  ین وسیپالگهواداران دیگر،  سوياز  .دیگرد ییقایموجب اعتراض اسقفان آفر

 يو ،م418نـدازد. در سـال   یان بیـ گر مسئله را به جریط مجبور شد تا بار دین شراید در ایبودند. پاپ جد
ن یـ بود. ا وسیسلستو  وسیپالگر شدنِ دوباره یفکت ،جۀ آنینت که ردکن مجادله منتشر یراجع به ا يا هیانیب

ــر ــومکن محیآخ ــود یت پالگی ــان نب ــچرا ؛وس ــوراک ــس يه ش ــار د)Council of Ephesus( افس ــر ی، ب گ
  رد.ک یبدعت معرفعنوان  به رد و آن راکوم کوس را محیر سلستیبه تقر يگر یوسیپالگ

 .ردکـ دا یـ پ يدیـ ه نـزاع چـرخش جد  کـ نجاسـت  یشود. در ا یم آغاز م418بعد از سال  ،سوم  مرحلۀ
 یگروهـ  ،داد یادامه مـ ، وسیپالگگر از شاگردان برجستۀ ید ، یکیجولیانبحث را با  نیآگوسته ک یحال در

ار یـ تـر بـه اخت   گسـترده  ی، نقشـ نیآگوستمات یه نسبت به تعلکرا بسط دادند  یاتی، الهیدانان رهبان یاز اله
 .)Vannier, 2005, V.3, p. 1215-1216( داد یانسان م

رد راه کـ  یسـع  ياسـت. و  یوحنـاي کاسـیان  بـه نـام    یداشتند، شخصـ  یماتین تعلیه چنک ياز افراد
 ،واقـع  شـود. در  یخوانـده مـ   یوسـ یپالگ مـه ین یشین گرایند. چنکدا یپ وسیپالگو  نیآگوستن یب يا انهیم
ار و قـدرت  یـ و هم اخت یض الهیه هم ف يا گونه به ،ندکف را جمع ین دو طرف طیرد تا بکتالش  انیاسک

را  یه سرشـت آدمـ  کـ مخـالف بـود    وسیـ پالگن جهت با یاز ا يل باشند. ویند نجات دخیاانسان در فر
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امـا معتقـد بـود     .دانست یآلود م ها را گناه ن همۀ انسا يو .)190- 189، ص 1377(گریدي، دانست  یب میع یب
توانـد بـا ارادة خـودش بـه      یانسان م ،نین نرفته است. بنابرایاز ب یول ،ف شدهیانسان ضعچه ارادة  ه اگرک

ل یـ در امور ذ انیاسک .)151م، ص 2008(کرنر، ازمند است یز نین یض الهیالبته به ف و ندکت کخدا حر يسو
و  یضـعف اخالقـ   موجـب شـود و فقـط    ینسل او محاسبه نم يگناه آدم پا مخالف بود: نیآگوستز با ین

 ست.ین گناه نیشده و ا یروح
ند و خـدا بـه   ک یخدا را آغاز م يت به سوکانسان است. او حر ياز سو يقدم اول نجات و رستگار

انسـان اسـتحقاق    يبـرا  ،نیبنـابرا  .خدا، خود از اعمال صالح است يرجوع نفس به سو ند.ک یم کمکاو 
ننـد و نصـف آن از خـدا و    ک یت مـ کرس مشـا یات و تقدید حیانسان و خدا در عمل تجد ند.ک یجاد میا

 گر از آن انسان است.ینصف د
و  پالگیــوسمــیالدي، در شــهر اُرنــج شــورایی تشــکیل شــد کــه در آن تعــالیم   529در ســال 

هـاي پالگیوسـی    چه بارها و بارها آمـوزه  . اگر)84م، ص 1888(امیرکانی، پالگیوسی محکوم گردید  نیمه
ها باقی نمانـده باشـد و کسـی بـه آنهـا       که اثري از آن آموزه محکوم شدند، اما این بِدان معنا نیست

پالگیوسـی هسـتند تـا     توان گفـت: اکثـر مسـیحیان امـروزي نیمـه      بلکه بر عکس، می  معتقد نباشد،
و  آگوسـتین . شاید بتوان در چرایی این مسئله از تعـالیم افراطـی   )194، ص 1377(گریدي،  آگوستینی

 پـولس اگرچه تالش خود را براي حفظ دستاوردهاي  آگوستینکرد. مبناي عقالنی نداشتنِ آنان یاد 
شوند، جبر و نداشتن اختیار است.  انجام داد، اما یکی از نتایج خطرناکی که تعالیمش به آن منتج می

میلی مردم را نسبت به خـود   زدگی و بی گونه باورها اساساً از هر شخصی صادر شود، نوعی دل این
  نیست. انیز از این قاعده مستثن آگوستیني ها در پی دارد و آموزه

  وسيو پالگ نيآگوستن يب يموضوعات اختالف
ل یـ اما بـه دل  ،برد یپ وسیپالگو  نیآگوستدگاه ین دیب یات اختالفکتوان به ن ین میشیانات پیچند از ب هر

  م:یآور یل میآن را در ذ يات محورکتر شدن آن، ن روشن
ن گنـاه  یا .ب گناه شدندکو حوا در باغ عدن مرت آدم :معتقد است نیآگوست: . ماهیت گناه نخستین1

 یره و تـار شـود و نتوانـد بـه درسـت     ید تا ذهن انسان تشب موجد و یبشر منتقل گرد يابنا یآنان به تمام
سـر اسـت.   یم یض الهـ یت از بدو تولد انسان را آلوده ساخته و راه عالج آن تنها با فین وضعیند. اکر کف

 ،نیبنـابرا  .برد یو حوا را به ارث نم انسان گناه آدم :معتقد است . ويندارد ين اعتقادیچن وسیپالگاما 
  ز به دور است.یاز لوازم آن ن
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ت تـام خداونـد را   یـ مکد همزمان هـم حا یتاب مقدس باکبا توجه به  نیآگوست: از نظر . آزادي اراده2
ــورد تأ ــم ــرار دهــکی ــابرا يم و هــم آزادید ق ــذ يآزاد يو ،نیانتخــاب او را. بن ــ ،رفتیانســان را پ  یول

د قـرار داد. مطـابق   ییز مورد تأیجۀ گناه بر ارادة انسان اعمال شده است، نیه در نتک يدیشد يها تیمحدو
ا یـ ه مجدداً احکنیا ين نرفته و برایاز ب یول ،ف و ناتوان گشتهیارادة آزاد انسان به علت گناه ضع ،ن نظریا

  است. یاله ضیازمند فیم شود، نیگردد و ترم
ه کـ د یـ ریتـرازو را در نظـر بگ   یکفۀ کند: دو ک یمبیان  یه جالبیتشب ،ن مطلبیح ایدر توض نیآگوست

 ،فـه در حالـت تعـادل باشـند    کن دو یباشد. اگر ا ينمود بد يگریو د یانگر خوبینما ،فهکاز آن دو  یکی
د. در مـورد ارادة  یرسـ  يا جـه ینت د و بهیاست، سنج يا بدی یه به نفع انجام دادن خوبکرا  یلیتوان دال یم

رد و کـ ن یو سنگ کاست، سب يا بدی یه به نفع خوبکرا  یلیتوان دال ین صورت میقاً به همیز دقیانسان ن
ـ  کن دو یه اگر توازن بـ کن است یا نیآگوسترا انجام داد. اما سؤال  یسپس عمل ن رفتـه باشـد و   یفـه از ب

فـۀ  کقرار دهد،  يبد  فۀکن بر یچند وزنۀ سنگ یسکست؟ اگر یف چیلکتر باشد، ت نیسنگ يگریاز د یکی
انسـان بـه علـت گنـاه،       ارادة :معتقد است نیآگوستدهد.  یم يرأ يچربد و به انجام بد یم یبر خوب يبد

ش دارد و منجر شـده  یگرا يداً به بدیه شدک يطور ه تعادلش بر هم خورده، بهکشده  یین ترازویمانند چن
ش داشـته  یگـرا  يها بـه جانـب بـد    يریگ میداً در تصمیند، شدکمتعادل صادر  ییه رأکآن يجا تا انسان به

  .)474، ص 1385گراث،   (مکباشد 
امالً کـ تام برخوردار است و  ياریآزاد و اخت  انسان از ارادة :معتقد بود وسیپالگدگاه، ین دیدر مقابل ا

عتش دچـار  یه طبکست ین نیچن .است ده شدهیش است. انسان ذاتاً خوب و آزاد آفریمسئول گناهان خو
عـدالت    م،یوب بشـمار یـ عـت انسـان را نـاقص و مع   یز شده و ناتوان گشته باشد. اگر طبیاسرارآم یضعف

فـۀ ارادة آزاد انسـان در   کدر مثـال تـرازو، دو    وسیپالگمطابق نظر  ،نیم. بنابرایا ر سؤال بردهیخداوند را ز
  چربد. ینم يگریدام بر دکچ یتعادل است و ه

تمامـاً بـه خـدا     یان زنـدگ ینجات خود از آغاز تا پا يها برا انسان نیآگوستده یبه عق. ماهیت فیض: 3
 ییه عطـا کـ  ،ضیهسـتند و فـ   یعـ یطب ییها ه موهبتک ،انسان یعیطب يها ییان توانایم يهستند. و کیمت
ح در یدر مسـ بخش خـدا   و نجات یض را حضور واقعیف ،نیآگوستگذارد.  یم، تفاوت ژه و اضافه بودیو

ا اسـت. در  یـ فعـال و پو   ،یدرونـ  يض امـر یف ،نیبنابرا .تواند ما را دگرگون سازد یه مکداند  یدرون ما م
توانـد بـه    یداند. به اعتقـاد او انسـان مـ    یانسان م یعیطب يها ییهمان توانا ،ض را اوالًیف وسیپالگ ،مقابل

 وسیـ پالگ ،اًیـ نـد. ثان کز یـ از گنـاه پره   او هسـتند،  یعیطب يها ییه جزو تواناکش یعقل و ارادة خو کمک
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 يه خـدا بـرا  کـ دانست  ی) میاخالق يعنوان الگو ح بهیمس یسی(مانند ده فرمان و ع یرونیر بیض را تنویف
فمـان اسـت، نـه    یننـدة شـناختن وظا  ک کمـ که کـ دانـد   یم يض را امریبشر مقرر داشته است. او ف يابنا
د و در خصـوص  یخداوند انسان را آفر وسیپالگاز نظر  ،نیف. بنابراین وظایننده در انجام دادن اک کمک

 یینهـا  يبـا او نـدارد تـا روز داور    يارکـ گـر  یداد و بعد د یبه او آگاه یافکو بد به اندازة  یکشناخت ن
  .)478- 477(همان، ص 

بـه متفـاوت    یتوان پـ  یض، میاز ف وسیپالگو  نیتیآگوسف متفاوت یبا توجه به تعر. مبناي نجات: 4
 یعنـ ی یرا همان وعدة الهـ  ينجات و رستگار يمبنا نیآگوستز برد. ینجات ن يدگاه آنان در مبنایبودن د

 ين امـر در راسـتا  یه اکداند  یستۀ نجات میاستحقاقش شا ،اساس  انسان را بر ،وسیپالگداند. اما  یض میف
ح صـرفاً  یمسـ  یسـ ینقش ع ،دگاه اویداش گذاشته است. از  ه خداوند بر عهدهکاست  یفیانجام دادن وظا

  از او دارد. یدهد خداوند چه انتظارات یم خود به انسان نشان میه با اعمال و تعالکن است یا

  گيري جهينت
ـ  یـ ماه :گر اختالف دارندیدیکبا  یو اساس يدیلکات کدر ن نیآگوستو  وسیپالگ جملـۀ   از یت گنـاه ذات

رده کـ  تیه آن را به تمام بشر سـرا کبل ،داند یموجب سقوط خود متنها  نه را گناه آدم نیآگوستآنهاست. 
ن گناه را قابل انتقال بـه  یا وسیپالگ ،ردند. در مقابلکز سقوط یها ن ه تمام انسانکرد یگ یجه میداند و نت یم
 نیآگوسـت دگاه یـ ج دیاز نتا یکیبا عدالت خداوند ناسازگار است.  یانین بیچن :ر ندانسته و معتقد استیغ

 ،ردهکـ ه ارادة انسان سـقوط  کن صورت یبه ا ؛شود ی، در ارادة انسان مشخص میت گناه ذاتینۀ ماهیدر زم
گر یدیکـ ز از یـ ض و نجـات ن یشان در بـاب فـ  یا ین مبانیرد. همچنیر تعلق بگیتواند به امور خ یگر نمید

را یـ ز ،ردیگ یتعلق مه توسط خداوند به شخص کداند  یم يض را امریف نیآگوسته کچرا ؛ردیگ یفاصله م
ه انسـان بـا توجـه    کاست  يض امریف :معتقد است وسیپالگاما  .ندکست خوب را انتخاب یانسان قادر ن

  رد.یابد تا به او تعلق بگی یآن را م یستگیبه اعمالش شا
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