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 و نقد ي: بررسشناسي پولسانسان

 gelmi@ut.ac.ir ار دانشگاه تهرانيدانش/  يربان علمق
 27/01/1396ـ پذيرش:  16/08/1395دريافت: 

 دهيكچ
 يشناس انانس كو دردر گ ر ،ات پ ولسي اله كدرپردازد. يم پولس يشناسانسان يو انتقاد يليتحل ين مقاله به بررسيا

جسم، نف س گانه سهحتي سا يانسان را داراوجود  ولسپض خدا در انسان است. ياشفه و فكر ميثأات او تياوست. قلب اله
ة ويف س. انس ان دو ش نو  . روح3ا ذه ن و قل ب ي. عقل 2بدن و تن، . 1خود دو جزء دارد:  ،ه هر ساحتكداند يم و روح

ه س در  وح ذات ايتوض عبارت از: دگاه او درباره انسانيح. ديش از مسيدارد: در موافقت با خدا و در موافقت با دوره پ ستيز
ده ي آفر اتباط ب ا خ دار يبرا وانسان به صورت خدا د گفت: ينش باينش، هبوط و نجات است. در باب وضع آفريوضع آفر
اف ت. ينتق ا  ب ه فرزن دانش ا افت. گن اه اوينامطلوب  يتيوضعشد و ب گناه كآزاد خود مرت هاراد با قبل از هبوط،آدم شد. 
نج ات  .س تن اك مم خدا ضيفبا تنها  ،و نجات كيل به گناه است. انجام عمل نيانسان متما هارادجه گناه مرگ شد. ينت
  شود.مان حاصل مييق ايض و از طريله فيكه به وس گان خداوند استيه رايهد

 .ولسپنجات، ، يعت انسان، گناه ازليطبانسان،  :هاكليدواژه
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 ان مسئلهيب

اسهت   بهود  يحيات مسهيهورد مناقشهه در اههن مسائل ميتراز مهم يكيرباز، يدمسئله سرشت انسان از 

وجهود  او از اراد  آزاد، يانسهان، بروهوردار يوجهودهاي هفههؤو م يسه يدر بها    يحيدانان مسيهها

شناسهي انسان ه دركهنيبا توجه به ا اند نظر داش هاو الف    را  نجات و ،يوطبيعت در ضعفي اسرارآميز 
ن يها عامهل مههم ايهه آكن پرسش مطرح است يقرار دارد، ات ي ا  مقدس در درجه اول اهمك ،يحيمس

   هاكمخ له  ههاي ا بخشيه ا  مقدس است و آكروشن در با  انسان در ة نبود آموز ،نظرهااو الف

 پهوه هاي ل و نامههياناجيعني  ديجد گوناگون عهدهاي بخش يو ح  ديق و عهد جديعهد ع  ،مقدس

 دهند يم ت او ارائهيبا  انسان و ماهرا در  ينواو كيدگا  هماهنگ و يد ،و   

: 5و  28هه26: 1 ش،يدايهپ)د يهش آفريبه صورت وهو  ا  مقدس، وداوند انسان راكم ي ند مطابق تعاههر

و اع قاد به ان قال گنا  آدم بهه نسهل  يهزگنا  اة ان آموزيهودي ،لين دهيبه هم  و مقدس است كاو پا ،(3ه1
همه   ياز سهو بهاًيتقر، (original sin)ي، اما اع قهاد بهه گنها  اصهل(239، ص 1918 ،كوهلر)اندرف هينپذرا  يو

، (همهان)ن آموز  وجهود نهداردياز ا ياثرها ليم و در انجيرف ه شد  است  اگر ه در عهد قديان پذيحيمس

  (195، ص 1997 ،كراس)افتيتوان يم *پوه ن آموز  را تنها در رساالت يا يقدس ا  مك  شير

ژ  در بها  يوبه نوعي مسيحيت پوهسي است، بررسي آراء وي، بهه ،ه مسيحيت امروزيكنيبا توجه به ا

 دگا يهد :تهوان گفهتيم دارد  ياديت زياو دارد، اهمشناسي حيو مس يبا وداشناس يقيه ارتباط عمك ،انسان

 آراء يرگهذاريثأو تت يهبا توجه بهه اهمت گرف ه است  ئنش پوه شه يبار  انسان از اندت دريحيج در مسيار
 :ر را دارديزهاي او و پاسخ به پرسش يشناو انسان دگا يد يبررس در يسعن نوش ار يا ،پوه 

ن آو آثهار  يازهعت انسان، اراد  او، گنا  يدر با  طب پوه دگا  يست؟ ديدهند  انسان  ليكاجزا  تش

 ود؟رف ه شيند و در درگا  وداوند پذكتواند با وداوند ارتباط برقرار يست؟ انسان  گونه مي 

اشهفه و كر ميثأل، تهكات او در يرا قلب اههيز؛ اوستشناسي انسان كدر گرو در ،پوه ات ياهه كدر

ض ياشفه و فهكم ر و عمليثأت ي گونگ كفرض درشيپ ،ض ودا در انسان است  پ  شناوت انسانيف

 وجود دارد  پوه شناسي و انسان ين وداشناسيب يمنطق يودا در انسان است  ارتباط
ر عهين دودا  ةباردر يسخنهر » دنكيم ادعا بوه مانه كتا بدان حد است   هوپشناسي ت انسانياهم

  (191، ص 1، ج 1952بوه مان، )« است  كعهانسان و ب بار درسخن  حال

بحه  اسهت   يجهاا نهه، يبود   يهودير كا تفي يونانيثر از فرهنگ أم ، پوه شناسي ا انسانيه آكنيا

 ابعههاد گونههاگون يت انسههان را دارايهههوديگونههاگون و  يل از اجههزاكانسههان را م شهه يونههانيفرهنههگ 
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ر فرهنهگ يثأو تههها يونانيهر ند په  از آمهدن   (14، ص 1977، نسونيراب؛ 36، ص 1964 ،ي ليوا)دانستيم

در ههر دو فرهنهگ ه كه ،پهوه د  بهود  يز به حداقل رسين دو تماي، اپوه ت، در زمان يهوديبر  يوناني

، تهن و روح اصطالح نفه مع قدند:  ي، برواز هر دو بهر  برد  است  مثالً يارد  بود، تا انداز ك يزندگ

، ج 1964، مهائورر ر ك:)نهدارد يدر عبهر يميه معادل مس قكواژ  بدن،  امات است  يهوديبرگرف ه از  ،پوه 

و  904هه902، ص 7، ج 1964، همهانر ك: )اسهت يونانيذهن و وجدان برگرف ه از فرهنگ ، (1045ه1044، ص 7

 ند كيم با آن دو فرهنگ م فاوت عملها ن واژ ياربرد اكدر  پوه ه كد توجه داشت ياما با  (913ه908

 وجود انسانة دهندليكتش يذاتي ا اجزايابعاد 

 :دگا  وجود دارديسه ددهند  وجود او، ليكتش يا اجزاء ذاتيانسان و ابعاد  عتيدر با  طب

 است  يه مادك يساحت بدن يعني؛ ساحت دارد كيتنها  ،ه انسانكدگا  بر آن است ين ديا« سمياهيماتر»  1

 از دو ساحت نف  و بدن برووردار است  يعت آدمياساس طب  براينيانگاردوگانه  2

، 2006، مهورفي)ل شهد  اسهتيكاز سه ساحت روح، نف  و بدن تش يآدماساس، اين: بريانگارگانهسه  3

جهوهر  كيهه بر اساس آن انسان فقط از كند كيز مطرح ميرا ن يدگا   هارميد مورفي؛ اهب ه (2ه1ص 
 ( )همانل شد  استكيتش يا ذهني يروحان الًك

ي ولق هي مهادي و اههه او و (7:2ش، پيهداي)اسهتاي از روح و جسهم انسهان آميهز  ،در مسيحيتهر ند 

نهي جسهم، يع ؛نسهانساح ي بودن وجود اسخن از سه ،پوه هاي اما در نامه ،(45ه44: 15اول،  انيقرن )دارد

  2، (sarx=flesh)و تهن (soma=body)بدن  1 ه هر ساحت وود دو جزء دارد:كد يآيم انيبه م نف  و روح

  (Psyche=soul)و نف  (pneuma=spirit)  روح3، (kardia=heart)و قلب (Nous=mind or reason)ا ذهنيعقل 

 . بدن و تن1
 ـدنب

بهار بهه  50ش از يبهاو، هاي در بح  از انسان است  در نامه يار مهم پوهسياز دو اصطالح بس يكيبدن، 
 ،آن يوهسهاربرد پكاند  بدن در ن مورد برجس هيدر ا ،ان اولينيان و قرن ينامه به روم  بدن اشار  شد  است

از معنها  يفهيط يدارا ،پوه ست  بدن در نزد ين (corpse)ا تن انسان و برابر با جسدي يعضو ماد يبه معن

مفههوم  كيه بدن، تجسم شخص است  ،از آن است  بدن شيب يزي، اما  يكيزيبدن فشامل است  بدن 

ط و تجربهه يمحهدر  يله زنهدگيوس يعني  است؛ كعط و بيله ارتباط شخص با محي  آن وسربطى است

 واژ بهه  كيهار نزديبسه يي  به هحاظ معنها(28، ص 1977، نسونيراب)ر م قابل شخص و جهان استيثأآن و ت
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ص  ،1971، كاسهمان)گر تعامل و تعاون داشه ه باشهنديدكيسازد با يم ها را قادره انسانكاست « تيشخص»

د  يهناد ،مهوارد يو در بروهآن  ياصل ينامعجدا از  امالًك« يكيزيبدن ف» يبه معنا صرفاً« بدن» يتلق  (21

گهران يه بها دكه يد  بهدنيهم بهه ايبه طهور مسه ق ،شخص جسمت يبدن به معن يتلق  اما است گرف ن آن

 ،(20هه13: 6)ان اوليهدر قرن « تجسهم» يبهه معنه ،تر بهدنامهلك يمعنااهب ه،   شوديم منجر ،دارد ياركهم

ح را بهدن يروان مسهيهبهدن پ ،وي در آنجهابرد  يم اركهب اآن رر اهشت ب ،در آنجا پوه   تر استروشن
اهقدس اسهت و ح با او در ارتباط هس ند  بدن معبد روحيبدن مس يه به عنوان اعضاكند كيم يح تلقيمس

زنهد   ي  بدن را به عنوان قربهان(20ه19: 6)دارد يمت گزافيآن ق؛ زيرا ار بردكهجالل ودا ب يد برايآن را با

: 6همهان، )من اسهتؤنجها وهود مهي  اهب ه منظهور از بهدن در ا(12: 1 ان،يروم)ردكم ودا يد تقديو مقدس با

 يبهدن بهه معنه، (20: 1 ان،يهپيليف)« ابديجالل در بدن من د يباح يمس» هكدارد يم اظهاره ك يا وق ي  (16و13

 را در نظر دارد « تجسم»

ن يها بها  سهتاو  جسهمموجود  يعني، ت نوع بشريشخص انگريب بدن  هوپ ه نظرطور والصه، ببه 
 يزيه  همهان ،بدنن يا  ندكيم عمل نشيآفراز  يبه عنوان بخش ،رد كت كنش مشاريآفرفرد در  ،تجسم

 ببسه، «بهدن» اصهطالح يريارگكهبه هكست نجاياسازد  يم نكمماو  يرابرا  ياج ماع يه زندگكاست 

 د ريبه وود گ يطيمحستيو ز يبعد اج ماع ،پوه ات ياههه كشود يم

 نـت

از وي هاي نامههبهار در  91 بهاًيه تقرك است پوه شناسي انساناصطالح ترين برجس هاز گر يد يكي ،تن

 اربردكهل يهده بهه ن عمدتاًي  ااستز يبرانگبح ، اصطالحن ي  اآمد  استان يرومنامه به بار در  26جمله 

 كيهبه عنهوان  «تن» يتا معن گرف ه بدن يكيزيماد  ف يمعناين واژ  از  است  ياز معان عيوس يفيطدر آن 
 اربرد دارد ك ودا ام خاصم ب يروين

ه كه يههانيك يروين يبه معن يات پوهسيتن را در اهه ،(1827) يوو  (2003)بورن همچون ااز محقق يبرو

أ آن را منشه ،گهريد يبروه، (63هه51، ص 1971 ،جهوت)اندرد ك يتلق ،اهقدس استا روحيدشمن روح انسان 

اند  دانس ه (10، ص 1971، كاسهمان)يگنوس (aeon)ه به آئونيشب يزي  ،يروبو  (216؛ 31ه29ص  ،1967 ،سند)گنا 

 ،1952 ،بوه مان)دانديم موجب هبوط انسان يروهايآورد و تن و گنا  را نيم آن را همرا  با گنا  و مرگ ،بوه من

در » هس ند: الجمعةمانعه كگرند، بليدكيدشمن تنها نه تن و روحمع قد است:  زر يآهبرت شوا  (245ص  ،1ج 
گر يد« اهقدس بودنروحدر »  رديگيم را يكيزيف« بودن تندر » يجا ،ياز زندگ ياگونهبه عنوان « بودن حيمس
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ش ر يب پوه شه يتن در اند :مع قدند ،گريد يبرو  (167و127، ص 1998 ،شواي زر)ستين« بودنتن در » يبه معنا

هاي هذت» گا  شهوت دانست و ازيجابه عنوان  ديرا با« تن»   مفهوميشناو ا جهاندارد ت يشناو مفهوم روان

 ( 50، ص 1971، جوت)اربرد داش ه استكز يندوران باس ان ه در كسخن گفت « تن

بهارت عدارد  تهن  يگونهاگون ياربردههاك« تهن» ه واژ كهافت يتوان دريم پوه هاي مل در نامهأبا ت

؛ 14: 11 ان،يهروم)داشه ه باشهد يه مضهمون منفهكني، بدون ايكيزيبطه و نسبت فا راي يكيزيبدن ف :است از

و نهاتوان   يعضه يكهيزي؛ تن بدن ف(1: 7دو،  انيقرن ؛ 1: 2 ان،يكوهس؛ 31و29: 5 ان،يافس؛ 39: 15و16: 6اول،  انيقرن 

  تهن (50: 15، اول انيهقرن )ر اسهتي ون فناپذ ؛وت ودا گرددكتواند وارث ملي؛ تن نم(19: 6 ان،يهروم)است

 يمجسه يو ناووشه يو محهل وسه گ (5: 7دو،  انيهقرن )يوم به رنج و وس گك، مح(11: 4دو،  انيقرن )يفان

وجهود  هبهدن يه نهاتوان از رسهكرود يم اركهب يتن به مفهوم ،عبارات يدر برو  (14ه13: 4 ان،يغالط)است

در  ،يمانجسه يزندگان ؛(16: 1 ان،يالطغ)ستدر تضاد با ودا« جسم ووون» ا در تضاد با آن است:يبرتر و 

: 1 ان،يهپيليف)ح بودن اسهتيدر تضاد با مس ،در تن يزندگ  (20: 24 ان،يغالط)ستح در اويمس يتقابل با زندگ

ن ه وهاطر تهبه ،قهاًيرد  دقيگيم به وود ياوالق يمعن ،تن ين ضع  و ناتوانيگر، اي  در عبارات د(23ه22

طه ضهع  به واس ؛(16: 2 ان،يغالط؛ 20: 3 ان،يروم)شمرد  شود كيودا نتواند در حضور يه انسان نمكاست 

در بنهد تهن هاي   انسان(3 :8 ان،يروم)انجام دهد ،وواستيم ه وداكعت ن وانست آنچه را يه شركتن بود 

ار تهن ه گرف هكه يهنگهام» ات گنها  اسهت:يه  تن قلمرو عمل(8 :8 ،همان)توانند ودا را وشنود سازندينم

( يسهانعهت نفي  در تن)طب(5: 7، همهان)« ردكهيم اركهم، شهوات گنا  در وجود مها ي( بوديسانعت نفي)طب

  (18: 7، همان)ستين ييوكين يبرا ييانسان، جا
ه آن در كهشود يم اركآش يا مخر ، هنگاميست ي، ناقص، ناشايفان يزيتن همچون   يمنف يروين

 ينمهور روحهااز ا يرويه، مرگ و عاقبت پير نفسانبه تن و امو يرد  عاقبت دهبس گيتقابل با روح قرار گ

دا وهبا  يه تن همچون سر شمه فساد و دشمنكد گفت يت باي  در نها(6 :8، همهان)ات و آرامش استيح

  (7: 8؛ 3: 8 ان،يرومهمان، )با وداست يدشمن يبه امور نفسان يشود  دهبس گيم  يتوص

حلقه  كي، پوه هاي ( در نامهيعت نفسانين)طبگوناگون ت ياربردهاكگس رد  و  يي  معنايرغم طيعل

ص شهخ يانسان ضع  اوالق يريانسان است  فناپذ يري  وجود دارد، تن موجب فناپذيدر آن ط كمش ر
 وه در روابهط كهشود يم انسان سبب يرا برا ينف ، نقص و تباه يضع ، هوا شود  پ  تنيم را سبب

 ز تهنا پوه برد اركه برداشت و كج است يدگا  راين ديافق با ان برداشت مويند  اكيم داياو نمود پ يازهاين

  (9ص  ،1948 ، يداو؛ 117، ص 1926 ،نسونيراب)است يعبر (basar)برآمد  از مفهوم تن
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 بدن و تنة رابط

زبهان  ه دركهاسهت  ين در حهاهيهل است  ايز قايان تن و بدن تمايم پوه ه گذشت، كبا توجه به آنچه 

ز يهن ينهانوير كهگهر، در تفيد ياز سو است « تن» يه به معنك basar يعنيود دارد واژ  وج كيتنها  يعبر

  يهبه هحهاظ ط يا، آن دو تا انداز پوه شه ي ند در اندش ر م رادفند  هري، بپوه   كتن و بدن، بر ع

تهن بهه  يي  معنايه طكيصورتا است درونث يبدن به هحاظ اوالق يي  معنايدارند، اما ط يمعنا همپوش

شهود، يم ضهافها (24: 7، همهان)و مرگ (6: 6 ان،يروم)ه به گنا كگا  است  اهب ه، بدن، آن يمنف ياظ اوالقهح
 دارد  يمنف ينفسه معنيه تن فكيصورترد؛ دريگيم به وود يمنف يمعن

 ه بهدنكيصهورت، در(50: 15قرن يهان اول، )وت وهدا گهرددكتواند وارث مليه، تن نمكنيگر ايتفاوت د

اربرد تهن را كهبهرد، يم اركهز بهيهن يآسمانهاي بدن يبدن را برا پوه ه كيحاه  در(44: 1، همهان)دتوانيم

  (125ص  ،1995 ،مهارتين)نهدكيمها يوانات، پرندگان و ماهيها، حمحدود به موجودات پست، شامل انسان

تهن ه كيصهورتدر ،نهدكدا يهپ ياف هه و تعهاهيتوانهد تحهول يم دارد يه حاهت ونثكگر، بدن يد ياز سو

زمهه نجهات ؛ امها ال(23: 8 ان،يهروم)را دارد ييت آزاد شدن و رههاي  بدن قابل(46ص  ،1994 ،لكايگن)تواندينم
  (5: 5قرن يان اول، )است يعت نفسانيتن و طب ي، نابوديروح، در روز داور

نهد(، كيم يدگه در جههان زنهك يدالهت دارد )انسان« موجود بودن در جهان» به« بدن» به طور والصه،

 ،نسهونيراب)نهد( داردكيم يجهان زندگ يه براك ي)انسان« به جهان يتعلق و دهبس گ» دالهت بر« تن» هكيحاهدر

تن با  دن ازيشكشه موجودات م جسم هس ند، اما اوج نجات دست يهمها انسان پوه   به نظر (31ص  ،1977

 رد:كم ير ترسيرا به صورت نمودار ز توان رابطه بدن و تنيم ش است  پ ايريهمه ضع  و فناپذ

 

 

جهود زودگهذر و يژگهيه وكهبل ،ستين يجسمانوود وجود  صرفاً يعامل منف پوه به نظر ن حال، يبا ا

د يهه باكه ،ار يوجودوواهد آن يم ر بود  ويالت و فناپذيتمار يه اسكتن است انسان به عنوان وجود در 

 ودا باشد، تبا  سازد  يدر محضر ودا و برا

 ا ذهني. عقل 2
 ا ذهنيعقل 

سهه ين دو، در مقايها ياست  اهب ه معنا ا ذهن و قلبي، عقل پوه شناسي گر انسانيد يديلكدو اصطالح 



  103: بررسي و نقد شناسي پولسانسان

 نوعهاً ،شهود  نهوسيم راركت پوه هاي بار در نامه 21، «نوس» بود  است محل نزاع م ر كبا بدن و تن، 

ه كهانسهان اسهت  يجهزء و عنصهر وجهودترين يه عهاهكت است يا عقالنيهمان عقل  ،يونانير كدر تف

ن ير  نهيثأته  (957هه954، ص 4، ج 1964، بههم)در انسان است ياهه يئشود و جزيم يتلق يهمچون امر اهه

 ت وهدا رايهه عقهل انسهان وجهود و ماهكهار مشههود اسهت، يبسه (1.20)انيهدر روم پوه بر  يبرداش 

 يسه يت هلنيههوديدر  ه قهبالًكهزنهد يم يهوديريغ ينيبه فلسفه د يپل پوه ن ارتباط، يشناسد  در ايم
  (53ه50، 1969 ،بومكام)ل گرف ه بودكش

رد يپهذيم عت ودا رايه انسان شركند با نوس است كيم ار مهم است  او اظهارينوس بس ،پوه به نظر 

: 4 ان،يسهف)شهوديم م حهول يحيه هر فرد مسهك  با نو شدن عقل است (25و23: 3 ان،يروم)برديم و از آن هذت

ه بها كه ش آن اسهتيايهن دعها و ني  به ر(5: 14 ان،يروم)ن استكعقل مم يبا سطح باال يم اوالقي  تصم(23

: 7 ان،يهروم)يسانعت نفينوس در تقابل با تن و طب ،يدر موارد  (15ه14: 14قرن يان اول، )ردينوس و روح انجام گ

 م حهول يآدمه ار، وجهودكهد افيبا تجد :ديگويم گريد ياست  اهب ه او در جا (15: 14قرن يان اول، )ا روحي (25
دانسهت،  م جسهم« مهن» توان بدن رايم هكطور   همان(2ه1: 12 ان،يروم)ص دهديشود تا اراد  ودا را تشخيم

 هكه ي« مهن» رند  دانسهت،يگميشند  و تصمينند ، اندككدر« من» يعنيتوان شخص عاقل، يم نوس را هم

ص  ،1971 ،جهوت)آن قدرت، بدان پاسهخ دههد كتواند با دريم هكبل ،ستين يرونيقدرت ب دس خوش صرفاً

ص يشهخت يراد بيت جديظرف اس عداد و يبه معن ،(2: 12 ان،يروم)« نوس» نو شدن هر صورت،در   (380ه378

بهود بهافهت و يباز، شهخصل امهكتحهول  جههيدر ن  ،تيهعقالن جمع هكبل، ستيعقل نق ياراد  ودا از طر

  (28: 1 ان،يروم)ار فاسد استكرون آمدن از افيو ب نذهدرست رد كعمل

 بـقل

 يونهاني ،ن حاليو در ع ياصطالح عبر كيآن   استشد   راركت پوه هاي بار در نامه 52 ،(kardia)قلب

  (106ص  ،1926 ،نسهونيراب)شه و اراد  استيانسان دارد و محل عواط ، اند يه دالهت بر جزء باطنكاست 

را هها ه قلبكهاسهت  يسهك» سهازد  وهدايم  كر را مهنعيهز يي  معنايط ،پوه  ،اربردكن واژ  در يا

د از يهاطاعت و اع قاد با  (15: 2، )هماندد در قلب نوش ه شويعت باي؛ شر(27 :8 ان،يروم)«ندكيم جووجست

 يقلهب جها  (5: 5)همهان، رديهگيممن را فراؤمحبهت وهدا قلهب مه ؛(1هه9: 10؛ 17: 6)همهانزديهوقلب بر

 يو ودا تسل (15: 3 ان،يكوهسه؛ 7: 4 ان،يپيليف)است يو آرامش اهه( 1: 10 ان،م)ه، آرزو(2: 9؛ 4: 2رن يان دو، ق)اندو 
  قلهب در (7: 9دو،  انيهقرن ؛ 37: 7قرن يان اول، )رند  استيگميعامل تصم ،نند  قلب است  قلبكبخش و گرم
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 ضيتجربهه فه ، هوپهاست  به نظر ، «زانند ينند  و برانگكمن تجربه»، «شند يمن اند» نار نوس به عنوانك

مهان يو ا (17: 3؛ 18: 1 ان،يافسه؛ 6: 4 ان،يهغالط؛ 3ه2: 3؛ 22: 1قرن يان دو، )ندكيم انسان نفوذ يباطنودا به اعماق 

 است  قيعم يگر تجربه سرسپردگانيب ،آن مربوط به

امها ههر  دارنهد، يهمپوشان ابردكاز  يعي  وسيطبه هحاظ  ،ن دو واژ ياهر ند  هكن است يت ايواقع

از احساسهات  يامجموعههفقهط  ايه و يعقالنه صرفاً يموجودانسان  پوه را به نظر يز؛ هس ندالزم  دو
نسهان، اامها در  سهازد؛يم زيم مهاوان يهانسهان را از ح قطعهاً« ذههنا يهنوس »  است هر دو هكبل ،ستين

 از پهوه ه كهباشهد ن علهت يبه اد يشاجمع شد  است  « قلب» در يگهم ،ت، احساسات و اراد يعقالن

ه كهند كيم صحبت ين ارتباط از آرامشيآورد  او در ايم انيبه مسخن « نوس» ازش ر يبه مراتب ب« قلب»

انسهان ت يتمام پوه رو، نيااز  (7: 4 ان،يپيليف)ه مافوق فهم بشر استكشود يم از جانب ودا بر قلب وارد

فرع بهر نهوس  ، قلب را تابع ويندرانكلون اسيف ، كعبداند و يم  و اراد احساس، عقلن يتعادل بدر را 

  (308ه306ص  ،1971 ،جوت)داندينم

 و روح . نفس3
 سـنف

ه بها سهين دو واژ  را در مقايها پهوه  ند است  هر و روح ، نف پوه شناسي انسانگر يدو اصطالح د

روشهن  يژ  بهرايواو، بههشناسهي نسانا ياربرد آنها در بررسكار برد  است، اما كهم ر بكگر، يدهاي واژ 

 ار مهم است يمواجهه انسان و ودا بس يشدن  گونگ

ن يها  اسهت نايهروم در نامه بهه بار 4ه ك برديم اركهرا ب« نف » بار واژ  13 ،وودهاي در نامه پوه 

بهار(  756)قيهعههد ع در  nepheshو  يوناني كيالسك آن در م ونمنظم  اربردكا ببرجس ه قابل ت در ،وود

را در يهز؛ شهوديم روشننجا يدر ا ،يونانيو  يعبرشناسي ن انسانيتفاوت ب  (121ص  ،1956 ،يسياس )است
 ي الشهمشود و بها تواند از بدن جدا يم هكاست انسان وجود  يصلهس ه ا» ، نف يوناني كيالسك م ون

د وجهو از يبخشه يعنهي ؛تاسه« هجاودان» نف   (611، ص 9ج  ،1964 ،يعقهو )« شودينابود نم ،بدن شدن

 ت شهخصيهتمام (nephesh)، يعبهر ركهتف  در مقابهل، در است يباق پ  از مرگه كاست  انسان ينباط

  (7: 2 ن،يتكو)است« نف  زند » ،يانسان

  (179ص  ،1969 ،كنهزهمن؛ 124ص  ،1956 ،يسهياس )اسهت ياز نوع عبر ينگرش ،از نف  پوه برداشت 

؛ 8: 2اول،  انيتسهاهون)روشهن اسهت پهوه هاي م عهدد نامهههاي ارتدر عب ،دالهت نف  بر شخص انسان
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 ان،يهروم)يزندگمعناي به، نف  ديگر جاي در  (15: 12؛ 23: 1قرن يان دو، ؛ 45: 15قرن يان اول، ؛ 1: 13؛ 9: 2 ان،يروم

  است (6: 6 ان،ي؛ افس27: 1 ان،يپيليف؛ 23: 3 انيكوهس)يزندگ يرويو ن (30: 2 ان،يپيليف؛ 3: 11

 روح

اهقهدوس(، ههر هم در مورد روح انسان و هم روح وهدا )روح پوه هاي در نامه ،(pneuma)« روح» ةواژ

ان يهني، قرن (32و15 :14؛ 21 :4)ان اوليهنيخصهوص قرن بها، عبارت يز آن دو در برويرود  تمايم اركهدو ب

 ،اهقهدوسوحست  شهمار ارجهاع بهه ريروشن ن (27: 1)انيپيليو ف (6: 6)اني، افس(1: 6)اني، غالط(13: 4)دوم
انسهان  از وجهود يه آن بعهدكنيا :توان گفتيم روح انسان ةبارره دك يزي  است  يش از روح انسانيب

 يلهوح انسهان تج، رپوه ند  به نظر كبا ودا ارتباط برقرار  ماًيتواند مس قيم له آن انسانيوسهه بكاست 

 ؛ بوه مهان،110، ص1926 نسهون،ي؛ راب26هه24ص  ،1994 ،يفه؛ 200هه182ص ، 1971: جهوت، )ر كاست ياهه« روح»

؛ 3: 6 ن،يتكهو)باشهد پهوه در  ير عبهركهزان نفوذ تفيانگر ميب يووببه  ،ن امري  ا(209ه206، ص 1، ج1952

ح (، روعقههلنوس) يبههه جههااو، شناسههي انسان  در (30ههه29: 104 ر،يههمزام؛ 15ههه14: 34؛ 8: 32؛ 3: 27 و ،يهها

  (634ص  ،9ج  ،1964 هله،ي)دانسان استن( بعد يرتقيا عمين)يباالتر

 و  ارنهدد ييمعنها يهمپوشهانز يهن« روح» و« نف » ، دو واژ يقبل يشناو مانند اصطالحات زوج انسان

 عمهدتاًنهها اربرد آكهدر  پهوه ، امها است يو عبر يونانيهر دو واژ  در هاي شهيره كگر آن است ن نشانيا

 آنهها يت اصهليهه هوكهاسهت ايهن انگر يب را هر دو واژ  نف  و روحيز؛ تاس يعبرشناسي از انسانثر أم 

 ،ييمعنها ين همپوشهانيه  ا(619ه618، 609، ص 9ج 1964)يعقو ، است يزندگ يروي، همچون ن(breath)« نف »

 كوها از وداونهد گا آن» ه است:ين آيا ،آنهاترين ه برجس هكار است كق آشياز عبارات عهد ع  يدر شمار

 يا زنهد (nephesh)نف =موجود آدم، و دميد، حيات (Nesamah)روح آدم يبين در سپ  سرشت را مآد ،نزمي
ه كيدرصهورت  انسهان دالههت دارد يش ر به بعد رو بهه وهداي، روح بياربرد پوهسك  اما در (7: 2تكوين، )«شد

  (109و20ه19، ص 1926، نسونيراب)محدود است ياتيح يروينف  به وود ن

  اعمهاق يتوصه يبهرا نفه   والصهه شهود« نفه » ه دركآن است  از شيانسان ب، پوه به نظر 

 ،وهود يهوديراث يبا ماو   نف  اوستت يتر از واقعاملكابعاد  يانسان داراست  ين يافكانسان  يوجود

 رد آن وكاركهبود  و با تر قيعم و باالتر ي يواقعه ك است روح يدارا نسانا نف ، عالو  بردارد يم اظهار

  (78ه51، ص 1998، دان: ر ك)شود لامكتواند يم انسان ق آن،ياز طر يتباط با روح اههار
م، يهسه  جسم مه كجهت ما از آن   دانديم ابعاد مخ ل  يدارا يموجودرا انسان   هوپمجموع، در 
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 يهومهاههاي از معرف يبخش ،يروابط نان ورود به  يبراما  يياز ما به روابط و توانايبود  و ن ياج ماع

 ،تهن بهودن مها  سهتوجود ماوود از  يعدبُه كبل ،ستيزائد ن ياهب ه امر ،ازيدهد، و آن نيم ليكما را تش

ء شههوات و رضهاابهه  نماي، وابسه گنمرگما يناپذيرزيگرصرف، هاي انسانعنوان ضع  ما به  برگوا  

 ،هكهن جههت ايهاز ، حهالنيدر ع  ال استيشهوات و امن ي ن ياركدس  يبراو ضع  ما  يسس ، اليام

موجهودات ه كهن جههت ايهاز و  ميل شوينار كتف مراتبن يبه باالتر يمتوانيم م،يهس  يموجودات عاقل
م  مها يهسه هها ز يانگترين داريهو پاعواطه  ترين قيعمل به ينقادر به م، ياحساس و تجربه هس  يدارا

 يانقطهه ،مهااز وجهود  يبعهدر د، و ميازنهد  شهد  اتيح له موهبت سريبه وس، ميهس  زند  يموجودات

  ميعاهم در تماس هس  يدرون و ورا درموجود ت يواقعترين ژرفم با يبه طور مس ق، ه در آنكهست 

 مثهال، يهحهاظ شهد  اسهت  بهرا يواص  يه از زاوكل شخص است كهر جزء مظهر  ،پوه از نظر 

 يآدمه  جهه دارد، رابطهبهه آن تو پهوه   ارتباطش با ودا  آنچه يل شخص است از حكمظهر « روح»

سهت ين يزيگهذارد، تمهايم تن ن روح ويب پوه ه ك يزيعت، با اج ماع، و با ودا  تماياست با جهان طب
ا وهدا، در موافقت به يكيس ن معطوف است: يزة ويبه دو ش پوه ان نف  و بدن وجود دارد  نظر يه مك

  (21ص  ،2006 ،مورفي)حيش از مسيدر موافقت با دور  پ يگريو د

 ت انسانيوضع

و  (fall)، هبهوط(creation)نشيح ذات او در سهه وضهع آفهريبار  انسان عبهارت از توضهدر پوه دگا  يد

تهاريخ انسهان را بهه دو دور  تقسهيم  ،پهوه   (822هه817، ص 3، ج 1964 ،شهاف)است (redemption)نجات

ا مسيح يها دورة موسي تو  دورة آدم تا موسي يا دورة طبيعت شامل ،ه وودكح يش از مسيكند: دور  پمي

 دورة مسيح يا دورة فيض   2است   دورة شريعت

 ش از هبوطيت انسان پيوضع

سهاهم و  يبها طبيع ه  آدم (3ه1: 5؛ 28ه26: 1 ن،يتكو)انسان به صورت ودا و به شباهت او آفريد  شد  است

بها  ارتبهاط يبرا وا  داردا رانجام هر عملي اعم از نيك يا بد  توانطبيعي  به طورو ا آمد  يبه دن يوداداد

مهال كرا بهه بشهر  و نهوع انسهان اسهت يزنهدگاسهاس و جهوهر  ه كه يارابطهه؛ بود  د  شديآفر ودا

ود يي وه، در واقع نيكورد  بودكولق طبيعت انسان را ناقص و معيو  ودا اگر »  رسانديم شايوجود

  (707ص  ،1926 ،پارسون)« برديم سؤالرا زير
همرا  با اعماهي  ،گونه تفسير شود كه انسان در بدو توهدنبايد اين از هبوطپ   ،ساننيك بودن طبيعت ان
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آدم را  پهوه  ست داآيد، بلكه مراد وير بودن طبيعت انسان در ذات وود و در شباهت با ونيك به دنيا مي
واسهط  ارادة هآدم ب  دانديم يان خا  و يعلت گنا  آدم را آزاددانس ه و  قدرت ان خا  وبرووردار از اراد  

وة يهكهه از م دهديم انذارانسان را  (17: 2)شيدايودا در سفر پ ،يدة ويد  به عقيب گنا  گردكمرت ،آزاد وود
ن ينداشت ا ياگر انسان آزاد؛ زيرا آزاد است يااراد  يانسان دارا ،نيبنابرا  و بد نخورد كيدروت شناوت ن

 صهحبت ازشود، وهي مجبهور بهه گنها  كهردن نيسهت  سوسه مي  اگر ه انسان د ار وداشتن ييمعناانذار 
 ،دبخور معرفتدروت ة ميوز ا اگره ك ،هشدار ودا و دروت معرفت و (24و22، 9: 2 ن،يتكو)«اتيدروت ح»

آدم بهود  امها آدم وهود  يجهاودان بهرا يزنهدگ ياعطها يانگر قصد ودا برايب ،مرد دوواه اًمطمئن
 ات بود يمحروم شدن از ح ،جه آنين   ابديدست  يعرف ه مس قل از ودا به مكرد كان خا  

او را  ،سهتس ه ودايه شاكطور ه آدم ن وانست آنكداند يم درست با ودا را عبادت او  تنها رابط پوه 
هاد  از هبوط ن، پيش اوگنا  بود و در وجود  كبر انجام و تر ييه شامل تواناك يزادآآن از آدم  اما ند كعبادت 

 كيهبه تواند يم ،داارتباط وود با وردن كبا رها  هكشد ر اش با  كفن يب اكمرت او  ردكاس فاد   بدشد  بود، 
ر جهان بز كم مر منحصراًوود را و توجه د يگردان يرواز ودا  اوابد  يتر با جهان دست بخشتيرابطه رضا

  انگاشتواهق  ان نمود و وود را همچونيرد و عصكخلوق عمل نقش وود به عنوان مبر ضد   نمود

 ت انسان پس از هبوطيوضع
 يوجود آدم كيجنبه تار

سهت  امها ين نكبدون تن مم ،ايدر دن يست  زندگوا انسان تن ياز ابعاد وجود يكي ،ه گف ه شدكگونه همان

 يزنهدگ ،اسهت هباغ يبر زندگ يوانيالت حيه در آن شهوات و تماك، (kata sarka)« موافق با جسم» يزندگ
اژ  و كيه  (Soma)بهدن  (8هه7: 8 ان،يروم)ودا باشد يتواند در جهت وشنوديست و نمودابا  يدر دشمن

، مهرا بهه ن بهدنيا» ،(6 :6همان، )«بدن گنا » ه ار رودكهب يمنف امالًك يتواند در مفهوميم زياست، اما آن ن اونث

ر اسهت ن حهال قهرايعه در  اسهت يفان بازن بدن يا ،ن حاهتيدر به ر  (24: 7همهان، )« شاندكيم مرگ يسو

 از پهوه هاي اسهت: نامهه ريامها فسهادپذسهت، اهر نهد ونث زيهن   نهوس(11ه10: 8؛ 12: 6همان، )ابديات يح

« سه ه بهه تهنوابو  يويذهن دن» ،(17: 4 ان،يفس)« ذهن يهودگيب» ،(28: 1همان، )« ست و فاسد بودن ذهنيناشا»

 (21: 1روميهان، )«ر  نهابخرديهقلب ت» ان ازيدر نامه به روم پوه ن راس ا، يند  در اكيم صحبت (18: 2 ان،يكوهس)
ات يهنفه  اصهل ح ،ا باشهد  در واقهعيهتواند دهبس ه به دنيم زيد  شخص همچون نف  نيگويم ز سخنين

بهه  ازمنهدين ي  بهدن نفسهيت در مرتبه وود، نه در مرتبه اههيانسان -ات ناقص، محدود و گذراياست، اما ح

  (49ه44: 15اول،  انيقرن )تاس يل شدن به بدن روحانيتبد و، (23: 8)همان، نجات



108    ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

و  و ت نهامطليوضهع كيه يور، در مجمهوع داراكمهذهاي يژگين ابعاد و ويه، انسان با اكنيجه اين 

 ت:ان اسهيهروم در نامه بهه پوه گف ه  ،تر از همهآهود انسان، برجس هت اتهاميدربار  وضعآهود است  گنا 

 ديهبع رايهز؛ افهتي نان وفهاتيديب يبرا حيمس ن،يمع زمان در م،يبود  يضع وزهن ما هك يهنگام رايز»

 هكه ندك تئجر زين يسك ن استكمم وكين مرد را  در هر ند رد،يبم يسك عادل شخص يبرا هك است

  (10ه6: 5 ،)روميان« د   ريبم

و  ينهيديه بكهاو، بل يضهع  و نهاتوانتنها نهه ،از انسهان در ذههن دارد پهوه ه كه ي ينشانه وضهع
ر نامه بهه د پوه ست  با ودا يگنا  و شرارت و دشمن ،او يژگي  و(18: 1روميان، )است زياو ن يودانشناس

 هكه را شماو » :كندمي ميترس يت نامطلو  انسان به روشنياز وضعرا وود  ير ذهنيتصو ،(3ه1: 2)نايافس
  « د  يگردان زند  د،يبود مرد  گناهان و ايوطا در

 كيه يدارا ،يت انسهانيه شخصهككند بيان ميبا اصطالحات واص وود  پوه ارت، ن دو عبيدر ا

اههد شهد  در ت او نهابود وويانسان ،ن صورتير ايدرغ  رديد مورد توجه قرار گيه باكاست  يكيجنبه تار

را  ود ال وجهوكج يد  گرف ن، به تدريه در صورت نادكوجود دارد  ينيسم زهرآگ كي ،يدرون هر انسان

 يوهها ي، مانوهايانهد  گنوسهرد ك  يتوص يدر درون آدم« شر كمحر» آن راها يواهد برد  ربن وياز ب
آن را  ي د بهه سهخيهه باكهننهد كن يهياند آن را بر حسب شر بودن ماد  تبرد ك يسع ،اتارهاكوواهد برد 

 يافرمهانن» و« آدم» ز شدن بر شهخصكانسان را با م مر كين جنبه تاريند اكيم يسع پوه اضت داد  ير

  (1.1.1 ،2005ل ون،يم)ندكن ييتب« نخست انسان

 قهتين حقيهند  او با اكيم ت انسان، بح  را از رابطه انسان با واهق آغازي  وضعيتوص يبرا پوه 
  (19: 1وميهان، ر)رد  استكار كان آشيآدم يوود را برا ،رد كه ولق كواسطه آنچه هه ودا بكند كيم شروع

را  درسهت بها وهدا  تنهها رابطه ،پهوه   (20: 1همان، )نش او شناوتيان از آفرتويم پ  صفات ودا را
  (21: 1)دنهكاو را عبهادت  ،وداست  س يه شاكطور آن ،داند  انسان ن وانستيم او يعبادت و سپاسگزار

نسهان ضع  محدود و فسهاد ا ناًيقيت او، يو اهوه يعظمت ودا، قدرت سرمد يم واقعيركن عدم تيهم
 ي  از سهو(5هه1: 6 ا،ياشهع؛ 20هه18: 20؛ 17هه15: 24 ن،يتكو)است يهوديبرداشت  كيه كه  ردكابت را به او ث

مهد اپيجه و ي  ن (213ص  ،1ج  ،1952 ،بوه مان)دروغ است ،ق او نباشديشناوت ودا اگر همرا  با تصد گر،يد
الل اسه د  (21: 1روميهان، )وواههد بهودر  شدن عقل و دل ينقص و ت ،اركاف يپو  ق،يبدون تصد شناوت
 :است روشن پولس

ت خود را از دست داده و يواقع ،از جانب خدا تجربه نشود يبه عنوان موهبت يه در آن زندگكييجا
قل اموجود ع كيعنوان تمام توان انسان بهدر آن صورت، است...  يهودگيبه ب ومكخود محخود به 
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ل كد، يآيم دستهن درست خدا به از شناختك يريگبدون نور و جهت د.يدخواهد ب يعمل آسدر 
ت است تباه ياهميه اساسا بك، فاقد جهت شده و خود را در آنچه فرو رفته يكيدر تار نسانوجود ا
 (.60ص  ،1988 ،دان)ردكخواهد 

 ت انسانيهبوط آدم و نقش آن در وضع

بهه  وهمهه ش از يبه، ت انساني  وضعيو توص كدر يه او براكن است ايانگر يب پوه هاي نامه يبررس

دار سهفر ات مربهوط بهه آدم وهود را واميهاهه پهوه ند  در واقهع، كيم اشار ن يوكبه سفر ت ،رركطور م

ر د  (169هه145ص  ،1935 ،داد)اسهت يههودين يقيبه ،ن با ياو در ا يديلكاست  موضوعات  (3ه1)نيوكت

: 1)نيوكهت ن امر در سفري  ا(2ص  ،1907 ،براون)روديم اركهب« نوع بشر» ي ا  مقدس، آدم به معنكسراسر 

مهرد  ،جههين  د  شد  و دريمرد آفر يزن از مرد و برا :مع قد است پوه دارد   ياركنمود آش (7: 2؛ 28ه26
در بهاغ  نينخسه  ي  او وطا(8ه7: 11اول،  انيقرن )جالل مرد استبيانگر جالل ودا و زن  صورت وبيانگر 

  (14: 2اول،  مئوسيت؛ 3 :11دو،  انيقرن )دانديم عدن را از آن حوا

بهه   هاًيهان ، شد سرش ه كوا او  ون از  (7: 2تكوين، )ديآفر كوداوند آدم را از وا ، ا  مقدسكدر 

 م شهدن بهه فسهاد صهحبتينش در تسهليآفهر يههودگيه از بكگا  آن ،پوه   (19ه17: 3)گردديمبر كوا

 ن توجه دارد يوكتنش در سفر ير از آفرين تقري، به ا(22ه20: 8روميان، )ندكيم

د يهآيمبر ،(17: 2؛ 9: 2)تكهوين، منع شد  بهود داًيه آدم از ووردن آن شدك ،و بد كيمعرفت نة از شجر
الل اسه ق يو از نهوع (13هه12ص  ،1903 ،تنانهت)دانسهتيم ن اطاعت و عدم اطاعهت رايفرق ب ه او قبالًك

را هها نيه به ركهرد كه كمهكبهه او  ،و  دروهت معرفهتيند تناول مكيم برووردار بود  است  او تصور

ه وهدا به يازيهگهر نيد ي  اوالقهياهكهت و تيههدا يرا ان خا  نمود  و برا يابشناسد، اهداف عاقالنه

 از را وهو  توانيهديم و شويديم ودا مانند شما» :گفترد و كمار او را وسوسه رو، نيانداش ه باشد  از

  (5: 3تكوين، )« دهيد تشخيص بد

 نهفتر نمونهه اول  انسرا  آدم، ة ههر ت نامطلوب نوع بشر يوضع نيدر پشت ا، پوه به نظر 
ص  ،1959، ههوكر)نشهد بهه او ميحاض  ب  تسرل ،ف ما  خدااز  اطاعت امتناع از با   ب  عمدك است

 ماننرد ،خردا وسوس و ، بود  ،خدا مستقل از، متكل به حيم .(419ه413، ص 1980 ،ودربرن؛ 301ه300

 بيآسر و خرود تجاوز از حد ،هما ن يا شد. ياز زندگ آدمت يمحرومموجب ، (6ه5: 3)تكوين، بودن
  نخواست  تحرت كن است اي ،وضع نامساعد انسا  يعلت اصل و نسل خود بود. ب  خودزدن 
 هكهدر همهان حهال  ،انسرا   ك شدن اي ،وسوس ن ياجه ي  ن (8ص  ،1966 ،اسكراگز)ت خدا باشديهدا
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 سر درگم ،خردا از بر يرن عدمو « بلوغ» يادعاانسان با   كند لعم يدرست ب  نتواند ،استانسا  
  كرف سد،شناب يب  درست را خود تواندينم خدا ه بدونك ،نوع بش   كاست جنيابت يمص  ديگ د

 د  است يدم نفسدر او  خداه كاست  يكوا   تنهاكاند دينماما  ،خداست مانند  ك ندكيم

مصرنوع هراي برا بت ، دهكمبادل   يزيا با چ  چ  نوع بش  خدا ركنيداد  ا نشا با  پولس
 او يانو نراد قتدر نشا  داد  حما ،(24ه23: 1)روميان، يال خود و فساد جنسيخود، شهوات و ام

«  دنردك خالق پ ستش يب  جارا  مخلوق ردند وكل يتبد دروغرا به  خدا قتيحق آنها» د:يگويم
: 1همهان، )دانديم هود، هر دو، صادقيريهود و غيان، يمهمه آد يت را براين وضعي ن پوه   (25: 1همهان، )

 وابسرت  بر  ،دل وويمكت يبرا ش يهماو   خود دارد يخدا ب  ازين انسا  ، كنيج  ايتن  (10ه9: 2؛ 18

صرورت )رابط  با خدا  خود خواهد بود اليهام  ي ده و اسب او ،بدو  خدا .است يزيا چي يسك
 ند كيم« امثل ود» را او  ك است( او را داشتن

 و نقد يابيارز

  اوه الف بهود  يهاو همهوار  ما يهادگا ياست و د يحيمس يهاتين شخصيزتريانگشمار بح  در پوه 
ان يهل مجهاد تقابهيداننهد و بها ايم يسيع يهاآموز  ت ويحيمس ةنندك ين تحريتررا بزرگ او ياست  برو

ننهد تها كيگهر تهالش مهيد يند  در مقابل، گروهشكيبه نقد م يجد يلك، او را به شيسياو و ع يهاآموز 

 مهانيو اه اح بهيدر روزگهار مسه پهوه ه كهنيه به ابا توج  به وجود آورند يآش  ،يسياو و ع يهاان گف هيم

ن يهگرفهت، انم يز تعلهيهن يسيون عياز حوار كيچيواسطه برووردار شود و از هيب يم ويتا از تعاه ،اوردين

كنهد مي ان، اظهاريدر نامه وود به غالط پوه جا گرفت  كت وود را از بشار پوه ه كپرسش مطرح است 

 يوردن ومهان آيح و ايدن مسهيهداس ان د  (12-11: 1)افت نمود  استيح دريمس يسيع وود را از ،ليه انجك
  سهتين نن داسه ايهشاهد بر ا ،جز وود او يگريچ منبع دير شد  و هكذ يبه دس ور او، فقط توسط وود و

   اسهتآمهد اعمال رسوونن ها  كز فقط در ياز او ن يدهايو تمجها  يو تعر پوه مربوط به مطاهب هم  

 .شد  بود يحيه به دست او مسك پوه  ا  اعمال هوقا شاگرد وود كاين سندة يه نوك

 ح رايار مسهكآشه يدر جسهارت، ح اسهتيمسه يسهيم وود از عيافت تعاهيدر ياو مدع ،ن حاليدر ع

 هو  كه مكه نان ،ه در را  ما هعنهت شهدكرد  ونكعت فدا يما را از هعنت شرح يمس» وواند:يم ملعون

  (3:13ان ي)غالط« خ ه شوديه بر دار آوكاست ملعون است هر 
 يرسهم ياز باورها ياريه بسكگفت توان يم يل، به راح يدر اناج يسيانات عياو و ب يسه آرايبا مقا
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را با توجه بهه يح ندارد؛ زيمس يهابا آموز  يو ارتباط است يها و ابداعات پوهس، آموز يخيت تاريحيمس

گونهه چياو هگفهت: تهوان بهه يآنهها م يها، و با بررسليح در انجيمس يسيشد  از عمجموعه مطاهب نقل

گران مطهرح يد ياز سو يو ،ينيات زمين باور پ  از حيادرحاهيكه  ل نبود  است يوود قا يبرا ي ياهوه

ن آمهوز  در يهه اكه هه اسهت كن نيهبهر ا يگواه، م325 ن مسئله تا سالير سر اب يدتيعق يهاشد و نزاع

  ندارد ييلمات اوست، جاك، معجزات و يانگر زندگيه بكها ليانج

ر او از يدر تفسه ياننهد كنييه نقهش تعكهاسهت  پوه  ييربنايز يهاشهياز اند يكي، «يشناسانسان»

 ،د  شهد يهه وهدا آفريه انسهان شهبكنيبر ا يتورات را مبن انيب ،پوه  ند كيفا ميا او اميو پح يمس يسيع

سهبب  ،يآدم از فرمهان اههه يچيسهرپ دانهد يم اركهگناهآدم،  ينافرمهانبه واسهط  را  ا انسانرد؛ اميپذيم

و بهه سهقوط انسهان  ن جههان شهديب، مرگ و گنا  وارد اين ترتيبد  ديها گردار شدن هم  انسانكگناه

  در سهتير نيپهذانكدربارة انسان، بدون توجه به مسهئل  گنها ، ام پوه دگا  يد يبررس ،نيبنابرا د يانجام

دانس ه و اع قاد به ان قهال گنها  آدم بهه نسهل  نادرست يرا اع قاد يهزگنا  اة ان آموزيهودي هكاست  يحاه
 ي ها  مقدسهك  شهي، رن آموز  وجود نداردياز ا ياثر ،هاليم و در انجيدر عهد قد  قبول نداش ندرا  يو

  افتيتوان يم پوه ن آموز  را تنها در رساالت يا

از  او و اسهتاي از روح و جسهم انسان آميز  ،افالطونت و فلسفه يهودي، مانند در مسيحيتهر ند 

عنهي ي؛ سهاح ي بهودن وجهود اوسهخن از سه پهوه هاي ، اما در نامهتمند اسولق ي مادي و اههي بهر 

و  دنبه  1 ا جهزء بروهوردار اسهت:يوود از دو جنبه  ،ه هر ساحتكد يآيم انيبه م جسم، نف  و روح

  و نف    روح3، ا ذهن و قلبيعقل   2تن، 
رد  بهاز هر دو بههر   يا بود  و او تا انداز يهودير كو تف يونانيثر از فرهنگ أم  ،پوه شناسي انسان

ه كهت اسهروشن ن حال، يت است  در عيهوديگرف ه از بر ،پوه ، تن و روح ، اصطالح نف است  مثالً

و  يههوديدارد عناصهر  يسهع پهوه اسهت   يونهانيبرگرف ه از فرهنگ « وجدان» و« ذهن»، «بدن» واژ 

بها هها ن واژ يبرد ااركاما در  ،ندكب يكتردهند  وجود انسان ليكتش يا اجزاء ذاتيرا در مورد ابعاد  يوناني

ر ههم يو تقس سه ساحت جسم، نف  و روحم وجود انسان به يند  تقسكيم آن دو فرهنگ م فاوت عمل

 روشهن از ينهييتب پهوه   شهوديافهت نمي ا  مقدس كهاي گر بخشيدر د ،ا جزءيساحت به دو جنبه 
 دهد يارتباط عقل و روح ارائه نم

ح ذات او در يانسهان عبهارت از توضه ةباردگا  او دريد  وند دارديپبا بح  گنا   ، پوه يشناسانسان

بهر  ين مبنيوكهمان آموز  سفر ت ،نش آدمينش، هبوط و نجات است  او در با  وضع آفريسه وضع آفر
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ت را يآن وضهع ،آدم پ  از هبهوط هكند، كيمبيان ن انسان را به صورت ودا و به شباهت او آفريد  شد

ار كهگناه يبعهدهاي د  په  انسهانيمن قل گرد يد و گنا  او به نسل ويست داد و آهود  به گنا  گرداز د

نش ي ا  مقدس بود  و دست ودا را در آفهركهاي گر بخشيبروالف آموز  د ،ن آموز يند  ايآيم ايدنهب

 بندد يمها انسان كپا

و  تيهت قطعيحيمسه ينظهام اع قهاد در ،نيآگوسه توسط  پوه ات يبا بسط نظر، «يگنا  ازه» آموزة
ي از گنها  ازهه زين حيمس  ديگوينم يزي  اوبه فرزندان  آدمق در مورد ان قال گنا  ي  عهد ع افتيت يرسم

ار كها گناهر آنههادهد و همه  يت ميها سراانسانهم  را به  گنا  آدم پوه    است وردايان نيبه م يسخن

ه ذات كه اعنهن ميهبه ا؛ ندك يسازنهيزمح يمس يسيت عياهوه يبراار، درصدد است تا كن يداند  او با ايم

 يذاته ن گنا يت اع ن وانسيع شرايو تشرامبران يپگنا  آدم، آهود  شد  است: ارسال  هها به واسطهم  انسان

ا يه يل عقليچ دهيم شد  هيآن گنا  عظ هي، فدحيمسم به صورت رو، وداوند با تجسنيااز ،ندكرا برطرف 

ا يه ينهيدرونل ديهچ دهيهه  وجود ندارد پوه موز  آن يا يبراء ايگر انبيو د حيمس يسيند به عمس  ،ينقل
سهت ن اك ه، ممار شوند  اهبكز ذاتاً گناهيها نر انسانيشخص، سا كيه به واسط  گنا  كم يندار ينيدبرون

 يعمهد وه پهه كه است يزير از  ين امر، غيا اام  ز بشوديگر نير افراد ديدامنگ ،شخص كيتبعات گنا  

 اوه كهارد نهد يهزومه ه نهدارد ويبه فد يازين ،بخواهد بندگانش را ببخشد اگر ودا ،گريد ياز سواست  

  رديه قرار گيتا فد ديح درآيل مسكرد و به شيبه وود بگ يجسم انسان

توانهد عمهل شهخص نمي كيه و بايد آن عمل را انجهام داد  باشهد ،ار باشدكه فردي گناهكبراي اين

نهاد پيشهم أههان  هكهايي ه به شيو كگنا  اوهيه ح ي هنگامي  ةآموز ،ديگري را انجام دهد  بنابراينشخص 
فهت وفهور يا جديهد بهه  در فلسهف ،ماند  ان قاد از اين نظريهقابل اع راض باقي مي ،شود يررساند برد ك

 زيهن گورهكهركو  شهماردميذاتي بودن گنا  موروثي و وطاي اوهيهه را مهردود ة آموز انتك مثالًشود  مي

 زيهن سهوينبرنگنها  اسهت  ه هر انساني در اب هدا بيكند كيد ميكتأ ،وطا يا گنا  موروثيضمن رد نمودن 

  ار باشهدكناهگ ،واطر گناهان ديگريهتواند ب  نميكهيچ  هككند يم اظهار ،رد كرد  گنا  اوهيه را  نظري

 نخواههد را پسهر گنها  بار پدر و شيدك نخواهد را پدر نا گ بار پسر» اليحزق ا  كن عبارت موجود در يا

طهالن بل بهر يهده (18:20)« بهود وواهد او بر هم شرير شرارت و بود وواهد او بر صديق صداقت ،شيدك
  است گنا  موروثي

رامهت ك ،د يهن عقيهانسان ناسهازگار اسهت  ا يبا عقل و وجدان اوالق ياز جهات مخ لف ،ن آموز يا

و اسهت  يت انسانيثيت و حيشخصبه  ن ضربهيترن نگرش بزرگيرا ايند؛ زكيم دارودشهانسان را  يذات
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ن يهگهر، ايد ي  از سهوكنهدميشد  باشد، قلمهداد  نيبا سرش ش عج يه گنا  و آهودگك يبشر را موجود

ه كه ،يا  گنهاهكهه انسهان در ارتكهرد يپهذينم يورد آدم  شوديم يظلم به نوع انسان تلق يد  نوعيعق

 شود  خير و توبيتحق ،از وود نداش ه ياريگونه او چيه

 ست يعت نيبه عمل به شر يازيابد و نيي، انسان نجات محيمسمان به يبا شناوت و ا: مع قد است پوه 

ع قهد ماو ل آن برآمهد  اسهت  يهمكه درصدد تكرد ، بلكعت را مطرح نيشر يليهرگز تعط يسيعكه درحاهي
زم ال يآسهمان و يموجهود روحهان كيهد ، و نزول و تجسيواهت عامل آسمانها دنجات انسان يبرا: است

  جود نداردواثبات آن  يهم برا ينيدل مع بر درونيعقالً محال است و ده يم ودا امرتجسكه درحاهي  است

 يان بهه جهااركاست  هم  بد ي يو ترب يمخر  روحآثار  يبودن گنا ، دارا يو موروث ياع قاد به ذات

ر را يسرنوشهت و تقهد ،ن دانس هكار را ناممكن ير و اصالح وود، اييوشش در تغكت و يوهاحساس مسئ

 ردنكهخ دهد و جز گس ايلت را رواج ميلت، رذيو فض اگس رش تقو ين امر، به جايشناسند  ايمقصر م

  جهي، ن يكلت و پهايش ن روح فضكو  ين اوالقيت و قوانياساس ترب يرانيا  گنا  و وكها در ارتانسان
 در برنخواهد داشت  يگريد

س بر اسها راكه  دهد؛ين موجودِ جهان جلو  ميترن و نامعقوليتره، وداوند را وشنيآموزة گنا  اوه

م ايهه هرگهز پكهآنبهدون ننهد و كيمه يند، زندگيآيا ميآهود به دنگنا  ي يها نفر با ماهونيلين نگرش، ميا

ن يهانهد  اممسه حق جههن ،شيآههود وهوت گنها يماهدهيل قط به نها فيا  رونديا مياز دنل را بشنوند، يانج

 ست يبا رحمت واسع  وداوند سازگار ن ،آموز 

نسهان ابه  الًاص ،ياست  گنا  ذات يآموز  گنا  ذات يامدهايگر پياز د ياوالق كت انسان از دريمحروم
 كدر از ين انسهانيه  نهكهز مع قهد اسهت يهن پهوه برووردار باشد   ياوالق كدهد تا از درياجاز  نم

آههود  وواههد  يا ، ارادة فرد ارادياز گنا  ذات يبا برووردار. (20ه18: 7)روميان، محروم ماند  است ياوالق

رد  كهاههد ارادة او به جهت آهود  بودن، درسهت عمهل نخو راكه  را نخواهد داشت؛ ياركار يبود و او 

ل يهل و رذايه عرصهه فضهاكه، منش فهرد، اراد  است يصه عمل درونيول به وصكمو ياركه هركآنجااز

آهود بهودن  اوالق، عرصه اراد  است و با گنها يقيعرصه حق ،ول به ارادة انسان است  پ كز موياست، ن

 .افتياز آن ساو ه نخواهد بود و اوالق معنا نخواهد  يارك ةاراد

 يكهير و نيهو يانسهان بهرا ، مسهئله نجهات انسهان اسهت پوه شه يگر مطرح در انديآموز  مهم د

 ،ضينهد  فهكيم يح معرفيض مسيتنها را  نجات را ف ،ندكه يكتواند به وود وابس ه باشد و به وود تينم

شود و او را از بند گنها  يه به وواست وداوند به بشر اعطا مكبل ،يس گيسبب شابه ه نه كاست  يموهب 
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ن يها يشهود  طهيجات محسو  من يدر واقع اساس واقع ،حيشدن مس يق قربانياز طر ييرهارهاند  يم

 يايگنا  آزاد سهاوت  آزاد يب، انسان را از اسارت و بردگيح بر صليل  مرگ مسيوداوند به وس ،نديفرا

 يح وارد زنهدگيز مسهيو رسه او يل  زنهدگيوسهگر قابل وصول نبود  پ  وداوند بيدوجه، چ يه به هك

 د تا او را نجات دهد يبشر گرد

انسهان  وداوند از طريق عيسي مسيح، وداي پسر، تصميم گرفهت» هكآموز  ن يدر ارتباط با ا پوه 
 ،هااننجهات انسه يبهرا: ه مع قد بودنهدكست هاير گنوسيتأث تحت، «آهود نجات دهدرا از وضعيت گنا 

 الزم است  يو آسمان يموجود روحان كيد ، و نزول و تجسيدواهت عامل آسمان

 يههم بهرا ينهيدل مع بهر درونيهده  محال است يعقالً امر م وداتجس :د گفتين آموز  بايدر نقد ا

مهان هرد و در يهبم ،سهته وداكهن حال يتواند در عيم حيمس يسياثبات آن ارائه نشد  است   گونه ع

 ست يپ  او ودا ن ،رد كاو را زند   ،پدر( ي)ودايگريد يند  اگر وداكوود را زند   ،حال

ام ي براي عنوان فديه مس قيم گناهان بشر و غربهصراحت به به روميان، مرگ مسيح  پوه طبق نامه 
 وداونهد ند وكيم طان روح او را تصرفيبر اثر گنا  انسان، ش يي  گوشودزدود  شدن گناهان معرفي مي

ال ؤن سهيهنجها اي  اكنهدمي ح را پرداوهتيبراي رهايي او از تصرف شيطان، به شيطان غرامت مرگ مس

ان را ه روح انسهكدهد يم اجاز  به شيطان را ، ك مطلق همه  يز استه ماهك يوداونده كمطرح است 

جهات ن يد بهرايهقهادر مطلهق با ي را وهدا ،گريد يح گردد  از سوياز به فدا شدن مسيند تا نكتصرف 

 گنا  او گردد  يانسان غرامت بپردازد و فدا

ج گنها  ي  و گرف هار ن هارا به ارث برد يهمه موجودات بشر جرم گنا  ازهد: يگويم، سوكياز  پوه 
د  يهاز قبل توسهط وداونهد برگز يمكان افراد بشر تعداد يدر ممع قد است:  ،گريد ياز سو  وود هس ند

 كيه را وداوند ؛ واقع شوند ين حاهت مجرد شوند و در امر نجات مورد مساعدت اههيشوند تا از ايم

 يدگيهبرگز ،ن پرسش ندارد  در واقعيا يبرا يانند كپاسخ قانع پوه را نه؟  يگريند و ديگزيفرد را برم

  وطا است يابيرقابل دس يغ ،ن امريامالً عادالنه است و پرسش از اكاما  ،يسر يامر

  _______________________________________________________ نوشتپي

هور بهه ( و مشه72، ص 1386سي مسيح معروف رين و تاثيرگزارترين شخصيت مسهيحي )كونهگ، م( بعد از عي64پوه  رسول )وفات* 
 واقعهي گهذاربنيان را او نيچهه كهه اسهت بود  تأثيرگذار آنقدر مورد اين در پوه  نقش(  614، ص 1377موس  دوم مسيحيت است)ناس،

 در نكهاريا قابهل غير نقش( او 142ه117، ص 1997چه، است)ر ك: ني كرد  توصي  آن كنند  تحري  بزرگ رين حال عين در و مسيحيت
 كهامالً آيهين يهك صهورت بهه او اصهرار و تهالش دنبال به آيين مسيحيت كه كرد ادعا ب وان   شايدداشت مسيحيت كنونيهاي آموز  تنسيق

 ( 5ص ،2003ر، شرود؛ 694 ، ص1917،  يمنزيهود درآمد و نامه هاي او منبع اوالق و اههيات مسيحي گرديد)ر ك:  آيين از م مايز
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