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  بررسی تطبیقی آموزة گناه نخستین از نظر اسالم و مسیحیت
   و آگوستینطباطبایی  بر آراي عالمه  با تکیه
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  چکیده
آموزة گناه نخستین یکی از اصول اعتقادي مسیحیان است؛ بر اسـاس ایـن آمـوزه،    

آلود شده است، لذا بـراي نجـات، الزم اسـت     طبیعت بشري به علت گناه آدم، گناه
کند. به نظـر   عیسی قربانی شود. آگوستین این موضوع را به شکل مفصلی مطرح می

خداگونـه داشـت، امـا بـر اثـر       او، آدم براي زندگی بهشتی خلق شده بود و هویتی
نافرمانی، آن را از دست داد و بر زمین هبوط کرد و با مرگ مواجـه شـد. گنـاه آدم    

گناهان بشـر   ۀفدیهاي بعدي را گرفت و عیسی با مرگش، خود را  دامن تمام انسان
(ع) از  طباطبـایی، آدم  به اعتقـاد عالمـه   کرد. دین اسالم اعتقادي به این آموزه ندارد.

اي بـراي آن   ا براي زندگی زمینی خلق شده بود و سکونتش در بهشـت، مقدمـه  ابتد
بوده است. آدم مخالف امر الهی عمل نکرد، زیرا مخالفت وي با نهی ارشادي بـوده  

شـود. بـا توبـۀ آدم و قبـولی آن در نـزد       است. و عمل او ترك اولی محسـوب مـی  
نـدگی وي تغییـر کـرد. ایـن     خداوند، مقامِ آدم تغییري نکرد، بلکه مکان و کیفیت ز

تحقیق درصدد است که ضمن بررسی پیشینۀ گناه نخستین، نظـر خـاص آگوسـتین    
هـا را در مـورد ایـن     طباطبایی در اسالم، و مبانی اعتقـادي آن  در مسیحیت و عالمه

  آموزه ارائه دهد.
  طباطبایی.  (ع)، هبوط، آگوستین، عالمه گناه نخستین، آدم ها: کلیدواژه
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  . مقدمه1
ترین مسائل کالمی است. گنـاه نخسـتین در کـالم مسـیحیت در      وزة گناه نخستین، از مهمآم

بودن گناه، رستگاري، و غسل تعمید مطرح شده است.  کنار مسائلی چون هبوط آدم، موروثی
هاي انسـان در جهـان باشـد، در میـان      که یک گناه بزرگ، منشأ اصلی بیچارگی اعتقاد به این

تر در میان متفکران مسیحی  ح بوده است. این دیدگاه به صورت منسجماقوام باستان نیز مطر
با عنوان آموزة گناه نخستین مطرح شد. منشأ طرح این آمـوزه، فصـل سـوم سـفر آفـرینش      

گر این است که آدم، با خوردن از  است. تحقیق در سفر آفرینش پیرامون نافرمانیِ آدم نمایان
که مبـادا آدم از   دست آورد. خداوند هم به خاطر این درخت ممنوعه، معرفت نیک و بد را به

درخت حیات نیز بخورد و جاودانه شود، او و همسرش را به زمین فرستاد، تـا بـا زحمـات    
زمینی، زندگی کنند. بعد از سفر آفرینش، نامۀ پولس به رومیان، اساس این آموزه را تشـکیل  

کـار شـدند.    ان پدید آمد و همـه گنـاه  دهد. پولس معتقد بود که با گناه آدم، مرگ در جه می
شود، و اعمال نیک در نجـات هـیچ نقشـی     نجات، فقط از طریق ایمان به عیسی حاصل می

ندارند. نظریات پولس اساس دیدگاه آگوستین شد. او با استناد به سـفر آفـرینش و رسـائل    
نستن هبوط آدم، دا ساختن آن، و باالتر از همه شهوانی شناختی کردن و روان پولس، با تاریخی

این آموزه را به شکل مفصلی مطرح کرد. به نظر آگوستین، آدم، مرتکب گناه شد و مجازات 
انـد، و   هـا در آدم همـه در گنـاه وي شـریک     گناهش مرگ مقرر شد. به علت حضور انسان

شود. این آموزه در طول تـاریخ   نجات با مرگ عیسی عملی می فرایندنیازمند نجات هستند. 
دهد که اسـالم، اعتقـادي بـه     و مخالفانی داشته است. مطالعۀ متون اسالمی نشان می مدافعان

اي از  ، سـکونت آدم در بهشـت را مرحلـه   تفسیر المیزانطباطبایی در  این آموزه ندارد. عالمه
 خلیفـۀ الهـی  شدن مقام  طور محرز سازي وي براي ورود به زمین و همین آزمایش آدم و آماده

فرماید نهی آدم از درخت ممنوعـه، نهـی ارشـادي اسـت، زیـرا در       اند. عالمه می آدم دانسته
بهشت صادر شده بود و بهشت هم جاي تکلیف نیست. بنابراین عملِ آدم ترك اولی اسـت  

گیر خـود   و با عصمت انبیا منافاتی ندارد. به نظر ایشان مفسدة نافرمانی آدم و حوا فقط دامن
شان بـر   شان از مواهب بهشتی و فرودآمدن ها از بهشت، محرومیت ه خروج آنها بود که ب آن

زمین انجامید. همۀ این امور براي این منظور صورت گرفته است که انسـان بتوانـد بـا درك    
ها خود را به مقام قرب الهی نزدیک کند. سعی ما در ایـن مقالـه بـر ایـن اسـت کـه        سختی

نخستین را بررسی کنیم و سـپس دیـدگاه آگوسـتین و     تاریخچه و نحوة پیدایش آموزة گناه
  طباطبایی در مورد این آموزه را با هم مقایسه کنیم.  عالمه
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  . پیشینۀ تاریخی آموزة گناه نخستین2
هاي سفر آفرینش، سخنی  بینیم که اگرچه در آموزه پیشینۀ بحث گناه نخستین میمطالعۀ با 

ست، و در بیانِ داستان خلقت آدم فقط به نافرمانی بودن گناه آدم به میان نیامده ا از موروثی
شان از بهشت، نزدیکی ایشان به درخت معرفت، و  آدم و حوا از دستور خداوند، خروج

شود. در کتاب مقدس، داسـتان   ها در زمین اشاره می بر گرفتاري آن دستور خداوند مبنی
که آن را  ن گذاشت تا آنآفرینش آدم و حوا چنین آمده است: خداوند، آدم را در باغ عد

تیمار و نگهبانی کند و به آدم دستور داد که مختار است از تمامی درختان باغ بخورد، اما 
شـود.   از درخت معرفت نیک و بد نخورد که در روز خوردن از آن با مرگ مواجـه مـی  

دگی خداوند براي آدم، زنی خلق کرد. آدم و زنش هر دو برهنه بودند، اما از این امر شرمن
گرتر بود، به زن گفـت، کـه اگـر از میـوة      نداشتند. مار که از همۀ حیوانات صحرا حیله

تنها نخواهید مرد، بلکه معرفت نیک و  درختی که در وسط باغ عدن قرار دارد، بخورید نه
دست خواهید آورد. زن از میوة درخت خورد و به شوهرش هم داد و او هم از  بد را به

ها باز شد و متوجۀ برهنگی خود شدند و با برگ  ن هنگام چشمان آنآن تناول کرد. در ای
هاي پوستین بـر آدم و   درخت انجیر خود را پوشاندند. بعد از این ماجرا، خداوند جامه

زنش پوشاند و گفت که اینک، آدم با دانستن نیک و بد یکی از ما شده است. مبادا که از 
کند. بدین جهت خداوند، او را از باغ عدن درخت حیات هم بخورد و زندگی دائمی پیدا 

  ).3و  2راند تا در زمینی که از آن گرفته شده بود فالحت کند (سفر تکوین: 
  

  1پولس قدیس 1.2
رسیدن گناه  ارثشود. این اصطالح، به  اصطالح گناه نخستین در کتاب مقدس یافت نمی

ه گنـاه آدم نکنـد. در رسـائل    اي هم ب رساند، حتی اگر هیچ اشاره مان را می ما از والدین
صراحت تمام به این مطلب اشاره شده است؛ به اعتقاد پـولس، ذات و فطـرت    پولس به

کار است زیرا گناه آدم از او به فرزندانش به ارث رسید، و  انسان به علت خطاي آدم، گناه
خداوند، آلود قرار داد که حتی توان نجات خویش را ندارد. ولی  انسان را در وضعیتی گناه

نجات به میان آدمیان فرستاد تا با مرگ خویش،  فرایندپسر خود عیسی را براي تکمیل 
پولس در رسالۀ بـه   ).19 :1386ها را از قید گناه ذاتی نجات دهد (ایلخانی،  تمام انسان

  نویسد: رومیان چنین می
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قسم مرگ بر  وسیلۀ یک شخص در جهان پدیدار شد و به گناه به همین  چه گناه به . چنان1
  ).12/ 5بودند (رومیان:  کار می جا که در وي گناه همه طاري گردید از آن

کار شدند، به سبب اطاعت یـک شـخص    چه به سبب یک شخص بسیار کسان گناه . چنان2
  ).19/ 5شوند (همان:  بسیار کسان عادل شمرده می

خواهیم یافت کـه نظـرات   یابی آراي پولس در باب گناه نخستین بازگردیم،  اگر به ریشه
وي ملهم از نظریات علماي یهود است. با این تفاوت که علماي یهـود، تـأثیر گنـاه آدم بـر     

). امـا  114: 1350شـوند (کهـن،   ها با آن مواجه می اند که همۀ انسان بشریت را مرگی دانسته
خود   در تعالیم بودن گناه آدم نیز معتقد است. البته پولس بر این نظر، بر موروثی  پولس عالوه

چشـم   بـه از مکتب عرفان گنوسی هم متأثر است زیـرا اصـطالحات عرفـانی در رسـائل او     
  خورد، و ایمان او به مسیحیت نیز، حاصل نوعی مکاشفه بوده است. می

اگرچه در مسیحیت آموزة گناه نخستین از زمان پولس مورد توجه قرار گرفت و بعـدها  
ـ   ل از آگوسـتین، در میـان آبـاي کلیسـا از ایـن آمـوزه       توسط آگوستین توسعه یافت امـا قب

  هاي گوناگونی بیان شده است، ایرنائوس، ترتولیان، و اریگن از جملۀ این افراد هستند.  تعبیر
  
  2ایرنائوس 2.2

کـار محسـوب شـدند، و     وي بر این باور است که از طریق یک انسان، افراد بسـیاري گنـاه  
هـا مـرگ اسـت     شـوند و مجـازات آن   مجـازات مـی  کاران کسانی هستند کـه مشـمول    گناه

)Zackrison, 2004: 39.(  
نفسه شر نیست، بلکه منشأ شـر در موهبـت ارادة    به اعتقاد ایرنائوس، جهانِ مخلوق، فی

جا از آن نهفته است. در عین حال ارادة آزاد، یکی از شرایط زندگی  آزاد انسان و استفادة بی
روند طوالنی تاریخ، اشتباهاتی را که ناشی از نارسایی اخالقی و پیشرفت اخالقی است. در 

اي کـه بشـر بتوانـد در عجایـب      گونه  توان اصالح کرد، به و ضعف ارادة انسان است را می
  ).122: 1387آید سهیم شود (استید،  عصري که می

  
  3ترتولیان 3.2

دار  هـا عهـده   انسـان  به نظر ترتولیان، گناه آدم، عنصر نامعقولی را در طبیعت بشر وارد کرد و
این سوء استفادة از آزادي شدند. تمایل به گناه در بشریت ناشی از گناه آدم است. به اعتقـاد  
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دادن او به سـمت گنـاه شـد     او موانعی که در آزادي وجود داشت، باعث هبوط بشر و سوق
)Wiley, 2002: 45.(  

 
 4اریگن 4.2

طونی است. دیدگاه او در مورد مسـئلۀ گنـاه   تعالیم اریگن، ترکیبی از عرفان گنوسی و نوافال
اولیه کامالً از نگاه ترتولیان فاصله دارد. به اعتقاد اریگن گناه، ریشه در طبیعت انسان دارد، و 

  Overstreet, 1995: 5-6.(5گناه بشر ناشی از گناه آدم ابوالبشر است (
  

  6آگوستین 5.2
از متکلمان قرون وسطایی است که تـأثیر  اسقف برجستۀ شهر هیپو (واقع در الجزایر فعلی)، 

گیـري   بسزایی در تفکرات این دوره داشته است. از نکات برجستۀ تفکر کالمی وي، موضع
دانـد. شـاید بـه     در برابر عهد عتیق است؛ او اعتقادات عهد عتیق را بدوي و غیر روحانی می

مدتی این آیین را هم رد علت همین نگرش، به آیین مانوي گرایش پیدا کرد. البته او بعد از 
برخی از محققان بـر ایـن باورنـد کـه      ).83 - 81: 1384کرد و به مسیحیت ایمان آورد (لین، 

گرویدن آگوستین به مسلک مانویان ابزاري براي دستیابی بـه نـوعی مسـیحیت نـاب بـوده      
  حل مناسبی براي مسئلۀ شر بیابد.  است، بلکه بتواند بر اساس آن راه

  

  ۀ گناه نخستین. شر و مسئل3
آگوستین در مقابل آیین مانوي که نظر خاصـی در بـاب مسـئلۀ شـر داشـته اسـت، موضـع        

گیرد. به نظر مانویان شر امري وجودي و عینی است. ایشان براي توجیـه وجـود شـر در     می
ترتیب به دو خـدا قائـل بودنـد. زیـرا      بدینکردند و  خارج، منشأ شر را از منشأ خیر جدا می

تواند عامل شـر باشـد، پـس     که خیر مطلق است نمی نشأ خیر است به علت اینخدایی که م
منشأ شر، موجودي است که خودش ذاتاً شر باشد. مذهب مانوي ماده و جهان مادي را شـر  

کردند و معتقد بودند که انسان به وسیلۀ خداي شر در دامِ عالم مـاده گرفتـار شـده     تلقی می
شر ذاتی نیسـت، و اگـر روح    ةمادگوید:  ن این چنین میاست. آگوستین در جواب به مانویا

بودن ماده و دخالت خدایی غیر از خداي واحد نیست. بـه   در ماده گرفتار است، دلیل بر شر
شناختی به شر، معتقد نیست. بلکه شر را فقط به نحو اخالقـی   بیانی دیگر او به لحاظ جهان
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ي براي توجیه شر در جهـان مـادي دو نظریـه    داند. و قبول دارد و یگانه عامل آن را گناه می
  دهد:  ارائه می

الف) شر امري عدمی است و در خارج وجود ندارد؛ خداوند وجود مطلق و خیر مطلق 
منـدي   شـوند، و بهـره   مند می معنی خیر است. همۀ موجودات از وجود بهره است، وجود هم

س چون خداوند، خیر مطلق است شان از وجود است. پ مندي ها از خیر هم به اندازة بهره آن
شود، اما چون موجـودات بـه انـدازة محـدودي از وجـود بهـره        هیچ شري در او یافت نمی

ترتیب شر، مقدار وجودي است  بدینشان از خیر هم محدود خواهد بود.  مندي برند، بهره می
  که یک موجود در مقایسه با وجود مطلق ندارد.

زي بدون ارتباط با سایر چیزها شر تلقـی شـود،   ب) شر امري نسبی است؛ یعنی اگر چی
بودن آن شیء نسبی است زیرا همین شیء در ارتباط با کل عالم، شر نیست. این نظریـه   شر

: 1386کند (ایلخـانی،   مکمل نظریۀ قبلی است و بر زیبایی و نظم و هماهنگی عالم تأکید می
انـد، بـه    ناگزیر از طـرح آن بـوده  ). آگوستین این پرسش را که فیلسوفان مسیحی 109 - 107

چیز را به گونۀ خود نیکو آفریده است، پس منشأ  خداوند، نیکوست و همه« کشد؛ چالش می
  ).161: 1382(سنت آگوستین، » شر چیست؟

هاي آباي کلیسا متقاعد کـرد امـا توانسـت بـا اسـتفاده از       اگرچه وي خود را با استدالل
). درنهایـت او  82: 1375اصلی را توسعه دهد (مجتهدي، هاي پولس، ایدة گناه و گناه  نوشته

تواند به خودي خود وجود داشته  نشان داد که شر، صرفاً نتیجۀ گناه نخستین است زیرا نمی
باشد. به نظر او، در فهم مسئلۀ شر، باید به معناي اصلی خیر هم توجه کرد. شر در ماده و از 

د نیست و جنبۀ ایجابی و وجـودي نـدارد.   ماده نیست. شر در هیچ مخلوق خداوندي موجو
فقط یک احتمال براي توجیه شر وجود دارد و آن این است که شر نتیجـۀ نـوعی ارادة آزاد   
است. به عبارتی دیگر، شر نتیجۀ گناهی است کـه از ناحیـۀ موجـود مختـار (آدم ابوالبشـر)      

نت آگوسـتین،  (س» شر چیزي جز فقدان خیر نیست). «87 - 85صورت گرفته است (همان: 
» گرداند اي است که از ذات برتر (خدا) روي  شر ذات نیست، بلکه تباهی اراده«)، 73: 1382

  ).175(همان: 
  

  . ارادة آزاد و هبوط انسان4
منزلۀ حرکت اختیاري نفـس عاقلـه؛    به) اراده 1دهد:  آگوستین براي اراده سه تعریف ارائه می

دهـد   عشق. آگوستین بر اساس تعریف اول، نشان مـی  منزلۀ به) اراده 3قبول؛  منزلۀ به) اراده 2
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که در پی اغوایی  که گناه نخستین کامالً آگاهانه و از سر اختیار صورت پذیرفته است، با این
به کفارة گناهی که به اختیـار صـورت پذیرفتـه    «رخ داده است، اما از سر اجبار نبوده است. 

  ).203 - 202: 1382(سنت آگوستین، » مبود زیرا من نیز فرزندي بودم از ذریۀ آد
افتـد منفعـلِ    بر اساس تعریف دوم، وي انسان را در قبال حوادثی که بـرایش اتفـاق مـی   

کند. در تعریف سوم  داند، بلکه پایۀ قبول یا رد رویدادها را خود انسان معرفی می صرف نمی
ها دانسته است. طبق ایـن   آناي از عشق و امیال و التزام به  اراده را پذیرش آگاهانۀ مجموعه

که به حرکت اختیاري نفس به سـوي   توان گفت ارادة آگوستینی در عین این سه تعریف، می
طور قبول آن حرکـت را نیـز در    کند و همین چه در پی حفظ یا کسب آن است داللت می آن

  ).150 - 145: 1385شود (پورسینا،  بردارد، بر کانونی از عشق نیز بنا می
سقوط بشر در نگاه آگوستین برگرفته از فصل سوم سفر تکوین است. طبق ایـن  اندیشۀ 

اش سقوط کرده است و جایگاه فعلی او آن جـایی نیسـت    اندیشه، بشر از جایگاه پاك اولیه
تر از  اي پایین که خداوند از ابتدا براي او درنظر گرفته بود. و آفرینش فعلی انسان، در مرحله

). به باور آگوستین در داسـتان نافرمـانی آدم   64: 1384(مک گراث، ابتدایی است  ۀآن مرحل
اي براي عفو و بخشش وجود ندارد زیـرا اگرچـه آدم و    و حوا از دستور خداوند، هیچ واژه

قابیل، منکر گناهشان نشـدند، ولـی بـه دنبـال شرارتشـان (گناهشـان)، حـس         همچونحوا 
ه، توسط خودشان شد و هـر کـدام، بـراي    ها پدید آمد که مانع از پذیرش گنا غروري در آن

جا که آشـکارا از دسـتور الهـی سـرپیچی شـده       پس در این 7 توجیه گناهشان دلیلی آوردند.
شده، زیرا زن بـه اغـواي    خواهی شخص از گناه  تر، اتهام قابل طرح است تا عذر است، بیش

کنـد.   ها را کم نمـی  مار، گناه کرد و مرد به پیشنهاد و عرضۀ زن، اما این امر چیزي از گناه آن
 کردنـد  امر الهی، دیگـري را بـه گنـاه مـتهم مـی      شدن در مقابل ها به جاي تسلیم آن در واقع

)Saint Augustine, 1992: 446.(  
به نظر آگوستین، خداوند انسان را مختار خلق کرد، و شر و خطا به سبب استفادة بـد از  

که اراده، توان انجام خطا را دارد اما بنفسه خیر است، خیـري   وجود آمد. با وجود این بهاراده 
کند، و این سعادت زمانی  یري عظیم که سعادت ازلی است راهنمایی میکه ما را به سوي خ

شود که انسان در خداوند، خیر مطلق و عشـق را درك کنـد. بنـابراین هـدف از      حاصل می
آفرینش انسان، سعادتمندي اوست، اما ارادة انسان به سبب گناه نخستین به سـمت مادیـات   

جا اشتباه از خود انسـان اسـت و    لیکن در اینتمایل یافت و از خیر مطلق و خالق دور شد. 
اي خلق شده است که توان عمل بر طبق خیـر   گونه  بهخود او مسئول است زیرا ارادة انسان 



 ...بررسی تطبیقی آموزة گناه نخستین از نظر اسالم و مسیحیت    26

  1392 بهار، اولشمارة ، دومسال ، جستارهاي فلسفۀ دین

زنـد کـه قدیسـان در     کردن برایش ضروري نیست. آگوستین مثـالی مـی   و شر را دارد و گناه
نخواهنـد کـرد (ایلخـانی،    کردن نخواهند دید گنـاه   بهشت مختارند، ولی چون لذتی در گناه

بودن آن، تطـابقی بـا کتـاب     ). البته نگاه آگوستین در مورد گناه آدم و ارثی110 - 109: 1386
  مقدس ندارد؛ در کتاب مقدس چنین آمده است:

ورزد خواهد مرد، پسر بار گناه پدر را نخواهد کشید و پدر بار گناه پسر را  جانی که گناه می
بر او خواهد بـود و شـرارت شـریر هـم بـر او خواهـد بـود        نخواهد کشید صداقت صدیق 

  ).20/ 18(حزقیال: 
  

  . غریزة جنسی و گناه نخستین  5
به نظر آگوسـتین، آدم بـه همکـاري حـوا و غـرور نفسـانی از آزادي اراده، از فرمـان خـدا         

شدند. پس همۀ افراد » معصیت جبلی«هاي بعدي او دچار  سرپیچید. بدین جهت آدم و نسل
   ).643: 1370لحظۀ تولد آلوده به گناه هستند (ناس، بشر از

کند؛ به این صـورت کـه منشـأ شـهوت      اي برقرار می آگوستین میان شهوت و گناه رابطه
شود و البته این چیزي  موجود در انسان گناه آدم است و همین باعث تمایل انسان به گناه می

هـا از گنـاه نخسـتین     شدن انسـان  متفاوت از خود گناه است؛ چراکه غسل تعمید، سبب پاك
). البته شهوت و لذت شـهوانی  Lawler, 1988: 5ماند ( شود، اما شهوت در انسان باقی می می

هـاي بعـدي را نیـز     دهد، و همین لذت و تمایـل، دامـن انسـان    در طی رابطۀ جنسی رخ می
  8شوند. هاي بعدي مورد لعن واقع می کند. بدون ایمان و غسل تعمید، انسان دار می لکه

  
  . نجات انسان و گناه ذاتی6

بنابر تعالیم آگوستین طبیعت انسان در ابتدا پاك و آزاد بوده است و انسان فطرتی خداگونـه  
  ؛ه استداشت

انسان که به صورت تو (خدا) و با شباهت تو پرداخته شده است، اشرف تمـامی مخلوقـات   
تـو شـرف عقـل و خـرد را یافتـه       شود؛ به همان دلیل که بر صورت تو و انگارة خرد می بی

که طبق نوع خـودش، بلکـه بـه     )؛ انسان را آفریدیم نه آن399: 1382(سنت آگوستین،  است
  ).385صورت خودمان و شبیه خودمان (همان: 

  لیکن با گناه آدم، فطرت انسان آلوده گشت؛
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 هیچ کس در حضور تو عاري از معصیت نیست، حتی نوزادي که بیش از یک روز از عمـر 
)؛ با بقایاي این تنی کـه منکـوب گنـاه اسـت     30او بر روي زمین سپري نشده است (همان: 

کـردم بلکـه رنـج مـن بـه دسـت        )؛ این من نبودم که رنج را بر خود هموار می372(همان: 
چیزي بود که در من النه داشت و آن گناه بود، بـه کفـارة گنـاهی کـه بـه اختیـار صـورت        

  ).203 - 202زندي بودم از ذریۀ آدم (همان: پذیرفته بود زیرا من نیز فر
مان به ارث رسیده  داند که از والدین ذکر شد آگوستین، گناه را امري همگانی می که  چنان

گوید که ارادة انسان چنان دربند این گناه است که  است. او در توجیه نیازمندي به نجات می
). فقط خداوند به 111: 1994کرنز، تواند هیچ کاري را براي نجات خویش انجام دهد ( نمی

کند، و  ها مداخله می دلیل صفت رحمانیتش و از سر محبتش به بندگان، براي حل مشکل آن
دهد. اما عفو و رحمت خداوند به دلیـل   هر که را بخواهد مورد عفو و مغفرت خود قرار می

مت خداوند، شایستگی خود افراد نیست، بلکه لطف و عنایتی از سوي خداست. در اثر رح
رسند که توانایی استقامت در برابر خطایا و معاصی را دارنـد   اي می به درجه هبندگان برگزید

). به باور آگوستین، ماهیت بشـر  464 - 463: 1370که به درجۀ قدوسیت برسند (ناس،  تا این
به علت گناه ارثی، ضعیف و ناتوان شده است، لذا قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد. در 

کردن این امر الزم اسـت. موهبـت فـیض،     چنین وضعیتی اطاعت کامل از مسیح براي خنثی
کند و خداوند باید ارادة انسان را بـه کـار انـدازد تـا      برگزیدگان را از عیبِ موروثی رها می

شـود کـه بـراي نجـات      بتواند عطیۀ فیض خدا را بپذیرد، این عطیه فقط نصیب آنـانی مـی  
  ).111: 1994، اند (کرنز برگزیده شده

طبق اندیشۀ آگوستین، چون انسان به صورت خدا آفریده شـده اسـت ذاتـاً اسـتعدادي     
اش خنثـی شـده    درونی براي پیوند با خدا دارد. اما به جهت هبوط، توان و استعداد درونـی 

بردن امورات دیگر بتوانـد ایـن کمبـود را     کار است، لذا ذات بشر تمایلی طبیعی دارد تا با به
هـا بـراي بشـر     شـوند، امـا آن   موجودات جهان، جانشین خدا می فرایندکند. در این  جبران

بخش نیستند، بدین جهت همواره نوعی حـس واقعـی از ناامیـدي و نارضـایتی در      رضایت
: 1384آید که این هم بخشی از تجربۀ مشـترك بشـري اسـت (مـک گـراث،       بشر پدید می

اي است که گناه آن را به فسـاد   در بند اراده» ارادهآزادي «رو بشر به رغم  ) . از این373-374
کشانده است و او را متمایل به شر و گریزان از خداوند کـرده اسـت. فقـط ارادة خـدا ایـن      

کند. فیض، همان موهبتی است که خداونـد اعطـا کـرده اسـت و      تمایل به گناه را خنثی می
ود، بلکه چیـزي اسـت کـه    ش هاي او حاصل نمی موهبت الهی توسط خود بشر و شایستگی

  ).64-63(همان:  استخداوند براي بشر برگزیده 
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هـا در درون خـود بـه فـیض      شدنش، معتقد بـود کـه انسـان    آگوستین در اوایل مسیحی
ایمان، بدون هیچ مـددي   خداوند نیاز دارند، اما در همان حال بر این باور بود که شخص بی

تواند توسط ارادة آزادش گامی به سوي بازگشت به خدا بردارد. به عبارتی خـدا، فـیض    می
پاسخ دهند. اما بعد از گذشت چنـد   انجیلکند که به ایمان به  خود را شامل حال کسانی می

سال، او بیان کرد که ایمان نیز عطایی از خدا بوده و نتیجۀ عملکرد فیض خداست. به طـور  
  ).87: 1384شود (لین،  کلی نجات، عملکرد فیض خداست که فقط به برگزیدگان اعطا می

بشر از قید و بند گنـاه ارثـی، موهبـت     حل آگوستین براي رهایی کنیم که راه مالحظه می
گیرد و این موهبـت همـان حیـات پـررنج و      فیض الهی است که مؤمنان به خدا را دربر می

  نویسد: شدن او است. او در مورد شفاعت عیسی چنین می (ع) و مصلوب عذاب عیسی
ادي. او تـا  کاران فرسـت  اي پدر مهربان، تو از سر عشق و محبتت، یگانه فرزندت را بر ما گناه

هنگامۀ مرگ بر صلیب، بر مردمـان خـدمت کـرد و بـا ظهـورش، خواسـت تـا سـالمت و         
رستگاري را در ایمان به محبت او دریابیم. او هم انسان است و هـم شـفیع، امـا بـه جهـت      

  ).290-289: 1382اي مطرح نیست (سنت آگوستین،  وحدتش با خدا میان او و خدا واسطه

که از این  ها به گناه ذاتی است و این بودن تمامی انسان ا، محکومج نکتۀ قابل توجه در این
نظر همه در نزد خداوند برابر هستند و لذا چگونگی اجراي عدالت توسـط خداونـد مـبهم    

 از جملـه است. این مطلب از دیدگاه متکلمین مسیحی نیز مغفول نمانده اسـت؛ آرمینیـوس   
قید و شرط اشخاص را مورد نقد قرار  بی کسانی است که دیدگاه آگوستین در مورد گزینش

  گوید:  باره می ایندهد و انسان را کامالً متکی به فیض خداوند دانسته است. آرمینیوس در  می
که توان درك و انجام هیچ عمل نیکی را نـدارد، حتـی    این بر  عالوهانسان، بدون فیض الهی 

ند. با وابستگی کامل انسان بـه فـیض،   آلود هم مقاومت ک هاي گناه تواند در برابر وسوسه نمی
باز هم تصمیم نهایی با خود فرد است که در زمان رویارویی بـا فـیض آن را بپـذیرد یـا رد     

پیش برگزیدگی افراد توسط خداوند، بر اساس عمل جبرگرایانۀ او نیست، بلکـه بـر    کند. از
  ).301-299: 1384گیرد (لین،  دانی خداوند صورت می اساس پیش

ه به مطالب باال، باید گفت گرچه نظر آرمینیوس مشکل نظر آگوستین را ندارد، اما با توج
آرمینیوس، صورت مسئله را تغییر داده است. در  در واقعنظر وي نیز خالی از اشکال نیست. 

دیدگاه وي انسان کامالً متکی به فیض است و رد و قبول فیض هم با خود انسان است، امـا  
رو شـده اسـت یـا     به چه طریقی باید متوجه شود که با فیض روبهمشخص نشده که انسان 

  چه که با آن مواجه است فیض الهی است؟ اصالً از کجا بفهمد آن
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کند، اما ایـن بـه    گرچه در نگاه نخست، رویکرد آگوستین به انسان جبرگرایانه جلوه می
ـ معناي سلب اختیار و مسئولیت از انسان در نظر وي نیست. وي در  صـراحت   بـه ات اعتراف

اي است که از ذات برتر (خدا) روي  دریافتم که شر ذات نیست، بلکه تباهی اراده«گوید؛  می
). او با اشـاره بـه   175: 1382(سنت آگوستین، » گرداند تا خود را بر اشیاي پست بیفکند می

  کند که، مکافات گناه، بر عنصر اراده در گناه تأکید می
شـوم،   چه از بدي مرتکب می ار تو و موهبت توست و آنکنم ک چه از نیکی پیشه می آن

گیـرد   هایت قـرار مـی   هاي خودم سرچشمه گرفته است و اسبابی براي داوري از نقصان
  ).242(همان: 

آگوستین با تأکید بر عنصر اراده در گناه، خطایی که بدون اختیار از انسـان سـر بزنـد را    
شود که آگوستین نقش اراده را حتی در  بب میداند. ضرورت عنصر اراده در گناه س گناه نمی

سـالی صـورت گرفتـه باشـد،      جایی که خطا از سر جهالت یا غلیان شهوت یا به دلیل خـرد 
شمار آورد زیرا به باور وي ایـن افعـال    ها را گناه به معناي خاص کلمه به نادیده نگیرد، و آن

دانستن خطایی کـه از سـر    البته گناه گردند. نیز به همان انحراف اراده در گناه نخستین باز می
دانـد،   جهالت سر زده را به سبب کوتاهی در تحصیل معرفت نسبت به آن مورد سرزنش می

رو شخص از بابت خطاي خـود مسـئول اسـت. بـه بـاور       بودنش؛ از این جاهالنهنه به دلیل 
گیـري زنـدگی    جایی که اختیار و ارادة انسان، مخلوق خدا و اسـاس شـکل   آگوستین، از آن

استفاده قرار  شرافتمندانه است خیر است. اما اگر از هدف خلقت خود دور شود و مورد سوء
تـرین   این گناه، تغییر جهت از خدایی که بـاارزش شود. بنابر گیرد، عامل گناه یا افعال شر می

تر که آفریـدة خیـر عـالی (خـدا) هسـتند اسـت. ایـن         خالق است، به سوي چیزهاي پست
  دهد.  گردانی کامالً ارادي است و ماهیت گناه را هم همین تغییر جهت شکل می روي

ن نیز در داند. کمال انسا آگوستین کمال هر موجودي را در تبعیت از نظام خلقت می
زدن این  برهمتبعیت از نظام جاودانۀ الهی است. اما وجود اختیار در انسان عاملی براي 

نظام است که این امر همان مفهوم گناه است. تمام تالش آگوستین این است که نشـان  
دهد  چه که شخصیت انسان را شکل می دهد مبناي گناه در درون انسان قرار دارد زیرا آن

شایان ذکر است که آگوستین به اراده و لطف در جایگاه خاص خودشـان  ارادة اوست. 
داند، و در  کند، به لحاظ اخالقی گناه را حفظ کرده و مبدأ آن را خود انسان می توجه می

سازي انسان از گناه مطرح  دادن نقش خداوند در رها عین حال آموزة لطف را براي نشان
کار آزاد است، هـر چنـد بـه واسـطۀ      دة انسانِ گناهکند که ارا کند. آگوستین اظهار می می
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وراثت محدود شـده باشـد. آزادي، ضـرورتاً، شـامل قـدرت انتخـابِ مخـالف نیسـت         
  ).183-162: 1385(پورسینا، 

که آگوستین به گناه اصلی معتقد است، اما اخالق و امور اخالقی نزد وي از  با وجود این
ناه اصلی ارادة آزاد انسان را نابود نکرده، بلکـه  اهمیت خاصی برخوردار است. به باور وي گ

تواند راهی بـراي فـرار از مسـئولیت     شدن آن شده است و گناه ذاتی نمی فقط سبب ضعیف
 بر  عالوه). وي Kelley, 2010: 38ها مسئول اعمال بد خود هستند ( اخالقی باشد. پس انسان

دهد که هر فعلی که مخالف با شـریعت   کند و نشان می گناه ذاتی از گناهان عملی نیز یاد می
الهی باشد یا اثري از آثار عجب در آن وجود داشته باشد، ردپایی از گناه را به همراه دارد. او 

هـاي انسـان محـدود شـود؛      شود دایرة انتخـاب  کند که سبب می به عادت گناه نیز اشاره می
ا را از آن دیگـري جـدا   خواند، امـا عـادت مـ    حقیقت، ما را به رجحان یکی بر دیگري می«

  ).204: 1382(سنت آگوستین، » کند نمی
در نظر آگوستین تمامی گناهان چه گناه ذاتی و چه گناهان عملی، نتیجۀ تغییـر جهـت و   

شود هر چقدر  گردانی از خیر عالی به سوي خیر دانی است. گناهی که فرد مرتکب می روي
تـر   هاي بعـدي او را تنـگ   دایرة انتخابگذارد و  هم کوچک باشد بر درون شخص تأثیر می

هاي بعدي، گناهی هر چند از سر غفلت مرتکب شود باز  رو اگر فرد در دایره کند. از این می
اش، دایرة  هاي جزئی تواند از مسئولیت اخالقی برکنار باشد زیرا خود فرد با انتخاب هم نمی

قیم اراده تافعالی که متعلق مس آزادي ارادة خویش را محدود کرده است. پس ما حتی در قبال
). او مانند اغلب متفکران یونـانی، اصـل و   189-183: 1385نیستند مسئول هستیم (پورسینا، 

داند. البته سعادتی که مدنظر وي است فقـط   غایت هر رفتار و فعالیت اخالقی را سعادت می
اخروي انسـان  شود. رستگاري  از طریق شناخت خداوند و در نتیجۀ تقرب به او حاصل می

در گرو ایمان و دستورات دینی است و اگر اخالق، با ایمان و دستورات دینی مغایرت داشته 
اخالق نیست. البته منظور وي، هم توجه عقالنی  در واقعباشد هیچ ارزش و اعتباري ندارد و 

و استداللی به خداوند است و هم نوعی عشق است که کل وجود انسان را در جهت غایت 
  آورد. می ی که خداوند است، به حرکت درنهای

در نظام اخالقی آگوستین، ارادة انسان، آزاد است، اما به نحوي تابع تکلیف اخالقی است. 
تکلیف اخالقی در درجۀ اول همان عشق به خداوند است، ولی میان خدا و انسـان فاصـله،   

کـه    دارد. زمانی ن برمینامتناهی است و فقط خداوند این فاصله را با فیض و رحمتش از میا
کند. این  ارادة انسان از خیر سرمدي و نامتناهی غافل شود یا از آن روي برگرداند شر، بروز می
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کار برده است که جنبۀ وجـودي و   همان مطلبی است که آگوستین براي رد عقیدة مانویان به
  ).80-78: 1375کند و آن را امري عدمی دانسته است (مجتهدي،  ایجابی شر را نقد می

  
  . مجازات گناه7

در نظر آگوستین، مرگ مجازات گناه آدم است که از سوي خداوند بـراي او مقـرر گردیـده    
  نویسد: است، وي در توضیح این مطلب می

جایی که شکل آفرینش انسان در نزد خداوند شبیه آفرینش فرشتگان نبـوده اسـت، در    از آن
فرشـتگان، نـامیرا و از    همچـون کرد،  چنین وضعیتی اگر انسان از دستورات الهی پیروي می

کـردن بـا    که مرگ به سراغش بیاید. امـا بـا گنـاه    شد، بدون آن زندگی سرمدي برخوردار می
در این هویت، مرتکب گناه شد لذا مرگ، مجازات او قـرار گرفـت.    مرگ مواجه شد. انسان

این مسئله کامالً واضح است که اعتقاد وي در این رابطه ناشی از باور او به فناناپـذیري روح  
  Saint Augustine, 1992: 419.(6و فناپذیري بدن است (

آن همگـی مـا در آدم   شدند؛ گناهی که بـر اثـر    گناهان زیادي که بر گناه اولیه افزوده می
  ).119: 1382سپاریم (سنت آگوستین،  ابوالبشر مرگ را سر می

توانست به آدم اجازه بدهد کـه بـا وجـود داشـتن بـدنی       به اعتقاد آگوستین، خداوند می
ها بدون پیري و فرتوتی رشد کند.  طبیعی و فسادپذیر، در وضعیتی معین قرار بگیرد که سال

کـه در   اهد از فسادپذیري به فسادناپذیري منتقل شود، بدون اینخداوند بخو که  زمانیو هر 
پـذیر اسـت و هـیچ ضـرورتی بـراي       این میان مرگی واسـطه شـود. جسـم انسـان آسـیب     

پـذیر اسـت، و هـیچ     توان گفت جسم فنـا  پذیریش وجود ندارد، و به همین طریق می آسیب
کتـب مقـدس    بر  وهعالضرورتی براي مرگش وجود ندارد. آگوستین براي تصدیق سخنش 

گوید روح مسیح در بدن انسـان سـاکن اسـت و     کند که می به تعلیمات پولس نیز رجوع می
نویسـد کـه    بدن به خاطر گناه مرده است، و روح به خاطر عدالت زنده است. او در ادامه می

 داند. وي معتقـد  داند، بلکه به علت گناه می پولس، مرگ بدن را به خاطر تأثیرات زمینی نمی
کند گناه نسل بشر فراتر از خودشـان اسـت و    است مدارك زیادي وجود دارد که داللت می

  ).Schaff, 1886: 92-94مرگ هم شامل دو نوع بدنی و روحانی است (
  

  . اقسام مرگ8
کند. نیک و بد بـودن ایـن    الف) مرگ اولیه: این مرگ زمانی است که روح، بدن را ترك می
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ها از خـدا   گ ثانویه است. افرادي که قبل از مرگ بدنی، روح آننوع از مرگ در پیوند با مر
شان زشت است. بالعکس افـرادي کـه روحشـان     قطع ارتباط کرده باشد مرگ اولیه هم براي

اند، لـذا مـرگ اولیـه     رسد به هیچ عنوان دچار مرگ ثانویه نشده با مرگ بدنی به آسایش می
اسـتدالل آگوسـتین در    ).Saint Augustine, 1992: 415-417هـا نیـک اسـت (    هـم بـراي آن  

توجیه مرگ بدنی این چنین است: خداوند، آدم را بعد از گناهش مورد سرزنش قـرار داد و  
شـوي. در ایـن    او را محکوم ساخت به این حکم که، تو از خاکی و به خاك بازگردانده می

کـه مطـرح   عبارت، روح آدم لحاظ نشده، بلکه آدم با بدنش لحاظ شده اسـت. مرگـی هـم    
گیـرد، همـۀ مـوارد     است مرگ بدنی است زیرا امکان ندارد وقتی آدم مورد خطاب قرار می

مربوط به او، مشمول حکم واقع شود به جز مرگ بدنی. آگوستین در رد سخن کسـانی کـه   
نکـردن هـم بـا مـرگ مواجـه       اي بوده است که در صورت گناه معتقدند خلقت آدم به گونه

نویسـد:   اه نبوده، بلکه ضرورت وجود آدمی است، ایـن چنـین مـی   شد و آن، مجازات گن می
در آن روز کـه شـما (از میـوة    «فرمایـد:   این دیدگاه اشاره به عبـارتی دارد کـه خداونـد مـی    

  ).Siefert, 2000: 1; Schaff, 1886: 92» (ممنوعه) بخورید مطمئناً خواهید مرد
کند. طرح ایـن نـوع    را رها میب) مرگ ثانویه: این مرگ زمانی است که خداوند، روح 

آور است. او معتقد است، زمـانی وجـود دارد کـه روح از     از مرگ در نظر آگوستین شگفت
در بدن ساکن اسـت و زنـدگی جسـمانی ادامـه دارد،      همچنانگیرد، اما  خداوند حیات نمی

لیکن در این حالت بدن خنثی نیست یعنی تحرك و نفوذپـذیریش را از دسـت داده اسـت.    
لذا احساس بدن همراه با لذت و آسودگی نیست، این همـان مـرگ ثانویـه اسـت و نـوعی      

  عذاب براي بدن است.
ها هست، و مرگ  ر تقدیر همۀ انسانگوید که بدون تردید، مرگ اولیه د او در ادامه می

یسـت. مـرگ   دهد، و اصالً نیک و مطلوب ن هاي نیک روي نمی ثانویه هرگز براي انسان
 بخش خویش قطع شود. شود که ارتباط روح و بدن با چشمۀ حیات نهایی زمانی اتفاق می

گیرد  یکه مرگ، مجازات گناه اولیه است نتیجه م او بعد از توصیف مرگ و انواع آن و این
کردند، امـا طبیعـت    کردند هیچ نوع مرگی را تجربه نمی ها گناه نمی که اگر اولین انسان

انسان در اثر گناه نخستین با فساد (مرگ) مواجه شد، و این امر به فرزندان او هم انتقال 
ها در انسان نخستین وجود داشته است و توسط زن به  یافت. چون طبیعت تمامی انسان

نتیجه خداوند این طور مقدر داشت که فرزندان انسان در   قل شده است، درفرزندان منت
طـور کـه والدینشـان در طریـق حیـات و       حیوانات وحشی باشند، همان همچونجهان 
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مرگشان به مرتبۀ حیوانات هبوط کردند. اما فرزندان به وسیلۀ موهبت نجات از قید گناه 
برنـد   کند رنج می ح را از بدن جدا میشوند و فقط از مرگ جسمانی که رو بازخرید می

)Saint Augustine, 1992: 417-415.(  
نکتــۀ جالــب، عــدم قطعیــت آگوســتین در بــاب جــاودانگی آدم اســت. وي میــان 

هایی قائل است. وي چنین  بودن و صالحیت مرگ داشتن و رسیدن به مرگ، تفاوت فانی
  کند: استدالل می

شدن را دارد هرچنـد ممکـن اسـت بیمـار      بیمارش قابلیت ا بدن انسان در وضعیت فعلی
طـور کـه آدم    نشود. به همین طریق انسان قابلیت مرگ را دارد اما به آن نرسیده است. همان

گرچه در بهشت بود اما قابلیت سقوط را داشت و بعداً سقوط کرد. پـس بـدن آدم، قابلیـت    
دون پیري و شکسـت زنـدگی   ها ب توانست سال کرد می فسادپذیري را دارد اما اگر گناه نمی

کـه مـرگ    کند و با خواست خداوند از حالت فسادپذیري به جاودانگی انتقال یابد بدون این
او را دریابد. بر اساس نظر آگوستین مرگ بخشی از عدالت واقعی و راستین اسـت امـا آدم   

انسان گرچه توانست از موجودي فناپذیر به جاودانه بدل شود. بنابراین  با اجتناب از گناه می
  11و  Siefert, 2000: 1.(10فناپذیر بوده، اما هیچ اجباري براي مرگ و نابودي نداشته است (

  
  . تأثیر گناه بر معرفت9

داند که  گردانی از خیر عالی به سوي خیر دانی می بیان کردیم آگوستین گناه را روي که  چنان
دهد بلکه در حوزة معرفتی وي و ساحت باورهاي  هاي فرد را تغییر می تنها جهت خواسته نه

گوید فقط در سایۀ اشـراق الهـی    او نیز تأثیرگذار است. معرفتی که آگوستین از آن سخن می
حقیقت هر کجا که باشد و هر جا که عیان شود آموزگاري جز تو براي آن «آید؛  دست می به

  ).114: 1382(سنت آگوستین، » شناسم نمی
داند کـه اثـرش در درون خـود فـرد      وي گناه را سدي در برابر شناخت خود و خدا می

اسـت و  » معرفـت «مقـدم بـر   » میل«اش است. در نظر آگوستین  بیش از آثار مخرب ظاهري
آید، و رویکرد انسان به موضوع شـناخت   رفت جز در پی میلی در انسان پدید نمیاساساً مع

هاي درونی او بستگی دارد. غایت انسان، سعادتی حقیقی است که فقط در جـوار   به خواسته
هـا   مندي صحیح امیال سبب نیل به سعادت است، و تفرق خواسـته  یابد. نظام الهی تحقق می

یابی به سـعادت   شود، لذا براي دست سعادت محسوب می مانعی در حرکت انسان در مسیر
حقیقی، انسان باید خود را در اختیار خدا قرار دهد، و اگر روح انسانی به تعلقات شهوانی و 
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هایش تفرق ایجاد شود، او را از مسیري که به حقیقـت مطلـق    ببندد و در خواهش  مادي دل
گر سعادت حقیقی قابل دسترسی نیست کشاند که دی کند و به سمتی می رسد منحرف می می

  ).299-287: 1385(پورسینا، 
  
  طباطبایی و گناه نخستین . عالمه10

بر آراي تفسیري ایشان اسـت، لـذا بـا بررسـی      طباطبایی مبتنی جایی که نظریات عالمه از آن
  دربارة آدم و مسئلۀ گناه اولیه نکات زیر قابل توجه است: تفسیر المیزان

» انی جاعل فی االرض خلیفـۀ «طباطبایی، با دقت در آیۀ  از نظر عالمه الف) خلقت آدم:
(ع) از ابتدا براي زندگی و مـوت   شود که آدم ) و دیگر آیات این مطلب روشن می30(بقره :

در زمین خلق شده بود، و سکونت او و حوا در بهشت، فقط براي آزمـایش و آشکارشـدن   
ها بوده است، اما طریق آمدن او بـه زمـین    شدن آن نتیجه به زمین فرستاده ها و در عورات آن

او محـرز شـود.    یاله فۀیخلچنین بوده است که قبالً برتري او بر مالئکه اعالم شود، تا مقام 
گر این است کـه   برتري آدم بر مالئکه قدرت یادگیري او است؛ دقت در آیات قرآنی نمایان

خداوند ابتدا اسامی را به آدم آموخت و سپس آدم آن اسامی را بـه مالئکـه یـاد داد. گرچـه     
خداوند خلعت زمینی و بشري آدم و حوا را کامل کرده بود سپس بـه بهشـت فرسـتاد، امـا     

هاي خود و لوازم زندگی زمینی و احتیاجـات   در زمین مهلت نیافتند تا پی به عورت چندان
وارد بهشت شدند هنوز از عالم ارواح و مالئکه انفصـال کلـی پیـدا     که  زمانیآن ببرند و از 

هـا چیـزي نبـوده اسـت کـه قابـل        بودن عورت و امیال حیوانی آن نکرده بودند. ضمناً پنهان
یوي باشد، و این فقط براي مـدت کوتـاهی بـوده اسـت کـه مسـتلزم       استمرار در زندگی دن

سکونت در بهشت شد. پس ظهور عورت در زندگی زمینی با خـوردن از درخـت ممنوعـه    
هـا را   ایـن خداونـد بعـد از توبـه، آن     بـر   عـالوه ها بوده است.  سرنوشت مسلم و حتمی آن

ر زندگی زمینی بعـد از خـوردن از   بخشید ولی به بهشت برنگردانید، بلکه به دنیا فرستاد. اگ
شـدن   هـا بعـد از بخشـیده    ها حتمی نبود، الزم بـود آن  شدن عورت درخت ممنوعه و آشکار

آمدنشـان بـه    هـا از بهشـت و فـرود    دوباره به بهشت بازگردند. پس عامل اصلی خـروج آن 
هـا بـود کـه بـه وسوسـۀ شـیطان        شدن عـورت آن  زمین، تناول از آن درخت مزبور و هویدا

(بقـره:   »فقلنا اهبطوا منها جمیعاً فاما یاتینکم منی هـدي ... «ورت گرفت. عالمه در ذیل آیۀ ص
گوید که تشریع دین، بعد از هبوط آدم است و قبل از دیـن، معصـیت معنـا نـدارد،      ) می38

پس اصالً معصیت و گناهی نبوده است تا آدم و فرزندانش گنـاه کننـد، بلکـه نهـی از اکـل      
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بـرد   اش را مـی  داد نتیجـه  اهی و راهنمایی بوده است که اگر گوش نمـی شجره، یک خیرخو
  ).128-118/ 1ق:   1417(طباطبایی، 

شـدن بـه    که نهی آدم از نزدیـک  عالمه براي بیان اینبودن نهی در بهشت:  ب) ارشادي
آورد: نخسـت   درخت ممنوعه، نهی ارشادي بوده است نه نهی مولوي و تکلیفی، دو دلیل می

در کند، که  اوند در داستانی، زندگی بهشتی آدم و سجدة مالئکه بر او را مطرح میکه خد این
ها، آدم را در بهشت جاي  تمثیلی براي زندگی دنیوي آدم است. خداوند با دادن کرامت واقع

داد، اما عاقبت کار او طوري دیگر رقم خورد. تمامی این مسائل قبل از تشریع دیـن بـه آدم   
بـه   12نیز برزخی بود که در یک زندگی غیر دنیوي برایش ممثل شد. بوده است. بهشت وي

نکردن ابلیس بر آدم به این خاطر بوده است که آدم متوجۀ دشـمنی   سجدهنظر عالمه صحنۀ 
ابلیس با خود و همسرش شود؛ زیرا خداوند به آدم فرمود در صورت پیروي از ابلیس، خود 

طلبـد.   رفع حوائج در آن فعالیت زیادي را مـی  کنی که را به زحمات زندگی دنیوي دچار می
اي غیر از زحمات زندگی دنیـوي بـر نافرمـانی آدم نیسـت نهـی مزبـور،        پس چون مفسده

  13).128-127/ 1ارشادي است (همان: 
نزدیکـی بـه    ) نتیجـۀ  35(بقره: » و ال تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین«عالمه ذیل آیۀ 
، کـه بـه معنـاي    »ظلمـت «اسـت نـه   » ظلـم «از ریشۀ » ظالمین«زیرا داند؛  درخت را ظلم می

هـا بـه    شدن در زحمات زندگی زمینی است که خود آن گران است و مراد از ظلم، واقع ستم
که ظلم به معناي معصیت مصـطلح   ها به خود ظلم کردند نه این آن گرفتار شدند. بنابراین آن

فتکونا «به جاي جملۀ » طه«ه خداوند در سورة باشد و ظلمی در حق خداوند رفته باشد. البت
را آورده است، یعنـی خـود را بـه زحمـت و تعـب خـواهی       » فتشقی«عبارت » من الظالمین

)، 117(طه: » فقلنا یا آدم إن هذا عدو لک و لزوجک فال یخرجنکما من الجنۀ فتشقی«انداخت؛ 
دهد (همان:  توضیح می» ال تضحی ان لک ان اال تجوع فیها و انک تظموأ فیها و«و آن را با آیۀ 

هـا بـه    هـاي آن  ). عالمه از مجموع آیات، نتیجۀ سوء این ظلم را همـان گرفتـاري  118-119
است که اگر غیر  بودن نهی مزبور داند و این هم دلیلی بر ارشادي زحمات زندگی دنیوي می

کـه چنـین    در حالی  گشتند از این بود، بایستی آدم و حوا بعد از قبولی توبه به بهشت باز می
  ).130نشد (همان: 
هم سـاحت آنـان را از    قرآناند و  (ع) از انبیاي الهی بوده گوید که حضرت آدم عالمه می

داند و برهان عقلی هم مؤید این مطلب است. ایشـان در ذیـل    ارتکاب معصیت معصوم می
هـیچ  آن  گویـد کـه معصـیت امـري ارشـادي اسـت کـه در        می» وعصی آدم ربه فغوي«آیۀ 
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اي غیر از احراز خیر و منفعت در کار نیست، و اطاعت از چنین امري در تحـت ادلـۀ    انگیزه
سـازد.   نمـی  عصمت نیست و ادلۀ عصمت، انبیا را از مخالفت با چنین اوامر و نـواهی مبـرا   

ها بر اسـاس همـان    اند و اعمال آن طرفی، انبیا از هرگونه نافرمانی در برابر خداوند معصوم از
ها در اوامر و نواهی مولوي مسـلم اسـت و    شود، و همۀ این ها وحی می است که به آنحقی 

توانند ترك اولی کنند، و  اند انبیا با داشتن عصمت می این همان مقصود کسانی است که گفته
ترك اولی با عصمتشان منافاتی ندارد. ترك اولی در داستان آدم مشهود اسـت؛ وي بـا نهـی    

پس توبه کرد و خداوند هم توبۀ او را پذیرفت و وي را هدایت کـرد.  خداوند مخالفت، و س
خداوند بعد از توبه و هدایت در امر مولوي و ارشادي به آن جناب عصمت داده بـود، و او  

  را در امور دینی و دنیوي از خطا مصون داشت.
لهم فـی   الزینن«دادن عدم منافات میان نهی ارشادي و عصمت انبیا، آیۀ  عالمه براي نشان

دهد؛ ابلیس در کالم خود زمین  گونه توضیح می آورد و این ) را شاهد می39(حجر: » االرض
هـا را بـه    دادن آدم و همسرش قرار داد. به این شـکل کـه آن   را ظرف اغوا و تزیین و فریب

شـان شـود    نشینی ها از بهشت و زمین مخالفت امر ارشادي خدا وادار کند، و باعث اخراج آن
اً صاحب فرزندانی شوند که وي به اغوا و گمراهی آنان مشغول شود. لذا خداونـد در  تا قهر

ویکم مـن الجنـۀ ینـزع عنهمـا لباسـهما لیریهمـا        «آیۀ  یا بنی ادم الیفتننکم الشیطان کما اخرج اـب
شـدن و متوجـۀ    )، مقصد ابلیس را در اغـواي آدم و همسـرش، برهنـه   27(اعراف: » سوآتهما
  ).243/ 12: 1374د (طباطبایی، گشتن، قرار دا  شهوت

: انسـان بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات،      پ) زندگی دنیوي راهی به سوي قرب الهـی 
تـرین مراحـل و    تواند خود را به باالترین مراحل کمال و قرب الهی برساند یا بـه پسـت   می

هاي زنـدگی دنیـوي بـراي     ها و رنج ، سختیقرآنمقامات حیوانی تنزل یابد. از نظر اسالم و 
گر این است که هبوط آدم  رساندن انسان به کمال، مطلوب هستند. مطالعۀ داستان آدم نمایان

(ع) زمینـه را بـراي    به زمین و تحمل زحمات زندگی زمینی، همه اموري هستند کـه در آدم 
سازند. بدون پیمودن این مراحل، تقرب به مقام قرب  رسیدن به مقام قرب پروردگار مهیا می

فرماید: اگرچه آدم به خود ستم کرد و خود را به لب پرتگـاه   عالمه می که  نچنامحال است. 
هالکت و دوراهی سعادت و شقاوت، یعنی دنیا کشانید که اگر در آن توقف کند به هالکت 

گردد باز هم به خود زحمت داده است،  رسد و اگر از آن عبور کند به سعادت اول بازمی می
ت سعادت و منازل کمال و ترقی را براي خود فـراهم سـاخت   اما در این دنیا یکی از درجا

آورد  دست نمی کرد، هرگز توان درك آن را به آمد و خطایی نمی آمد یا می که اگر به دنیا نمی
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). خداوند با آدم عهد بسته بود کـه همـواره او را عبـادت کنـد، و     167/ 1: 1370(طباطبایی، 
تی در زندگی دنیا بود، و آن بدبختی، غفلـت  نزدیکی به شجرة ممنوعه موجب تعب و بدبخ

خواست میان آن عهد و تناول درخت جمع کند، و هر دو را  از مقام پروردگار است. آدم می
با هم داشته باشد؛ وي در حین خوردن از میوة درخت، نهی خدا را فراموش نکرده بود، امـا  

آدم فریـبِ سـوگند ابلـیس را     چینی خود نهی خدا را براي آدم توجیه کرد و ابلیس با فلسفه
خورد و نتوانست عهد و تناول از درخت را با هم جمع کند. نتیجۀ آن فراموشی آن میثاق و 
قرارگیري در تعب زندگی دنیا شد و در آخر این خسـارت را بـا توبـه خـود جبـران کـرد       

  ).130/ 1ق:   1417(طباطبایی، 
لی السموات و االرض و الجبال فـابین  انا عرضنا االمانۀ ع«آیۀ ج) عرض امانت بر انسان: 

گـر ایـن    ) نمایان72(احزاب: » ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه کان ظلوماً جهوال
است که تمثل شجرة ممنوعه و خوردن از آن در حالی برزخی رخ داده است، لذا ظلم ناشی 

حکایـت از  » ظلومـاً جهـوال  انه کـان  «از این عصیان از علل هبوط به زمین بوده است، چون 
ظلم و جهالتی سابق بر تحمل امانت دارد. حال اگر موطن این عرض امانت، وجـود دنیـایی   

اي سابق متحقق باشد و مراد از امانت نیز همان تکلیف است، و اگـر   باشد باید ظلم در نشئه
اي قبـل   هموطن این عرض امانت، قبل از وجود دنیایی باشد باید ظلم به طریق اولی در نشئ

کـه در   از دنیا محقق شده باشد و در این صورت، امانت همان والیت خواهد بود. کمـا ایـن  
برخی از روایات هر دو تفسیر صحیح است زیرا دنیا بر همان اساسی از سعادت و شـقاوت  

  ).35: 1381کند که عالم قبل از دنیا بر آن اساس بنا نهاده شده است (طباطبایی،  سیر می
(ع) ندارد، ولی دربـارة تـأثیر    اسالم اعتقادي به گناه نخستین آدمناه بر معرفت: د)تأثیر گ

کند، تکرار هر فعلی باعث  گناه نسل انسان بر شناخت او از خویشتن و از خداوند تأکید می
شـود   شود. تکرار اعمال قبیح توسط فرد سـبب مـی   ي از همان فعل در نفس می ا ایجاد ملکه

  دهد. فرد پدید آید که افعال بعدي او را نیز تحت تأثیر قرار می اي رذیله در نفس ملکه
از نظر عالمه، گناه بر شناخت حصولی و حضوري تأثیرگذار است. شـناخت حضـوري   

اي به خودش علم دارد  شامل معرفت انسان به خویشتن و خداست. انسان بدون هیچ واسطه
ضعف دارد. معرفت انسان به اي از خودش غافل نیست. ولی این شناخت شدت و  و لحظه

دست آورده است، لـذا ارتکـاب گنـاه و     خودش بستگی به هویتی دارد که در اثر افعالش به
شود و انسان از زمرة بهـایم و حتـی    تکرار آن موجب رسوخ حالتی غیر معتدل در نفس می

 شـود.  رو شناخت حضوري انسـان از خـود ضـعیف مـی     گیرد. از این تر از آن قرار می پایین
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شود انسان از توجه به خود غافل، و دچار ضـعف   هاي انسان به مادیات سبب می بستگی دل
  وجودي شود، و در طرز تفسیر از علم به خود اشتباه کند.

معرفت حضوري انسان به خدا نیز مانند هر معرفت دیگري دائمی است، ولی شـدت و  
ناختی که از خود دارد بـه  اش و میزان ش پذیرد. هر انسانی بر حسبِ سعۀ وجودي ضعف می

خداوند علم حضوري دارد. در این میان گناه و تقوي عملی، بر شدت و ضعف نفس و بـر  
جـا   ). از آن180-176/ 6ق:  1417گـذارد (طباطبـایی،    میزان شناخت از خود و خدا تأثیر می
اس طباطبایی در باب گناه نخستین است، و چون اسـ  که هدف ما بیان نظر آگوستین و عالمه

تفکر آگوستین در باب معرفت، شناخت خویشتن و خداوند است، از بیان نظر عالمه دربارة 
  کنیم. تأثیر گناه بر شناخت حصولی پرهیز می

  
  طباطبایی پیرامون آموزة گناه نخستین  . مقایسۀ نظر آگوستین و عالمه11

آگوسـتین و  که هدف اصلی مقاله، بیان نگرش مسیحیت و اسـالم بـا محوریـت     به دلیل این
کنـیم و   طباطبایی در باب آموزة گناه نخستین است، این دو نگرش را با هم مقایسه می عالمه

  دهیم. تطبیق می
  

  (ع) در نزد خداوند مقام آدم 1.11
به باور آگوستین، خداوند انسان را به شکل خویش آفریده بود. آدم هویتی خداگونه داشت، 

اش تنزل کرد، و در جایگاهی قـرار گرفـت کـه     قام اولیهاما با گناهش تغییر هویت داد و از م
آید که مقام و  می ). از بیانات عالمه بر64: 1384اش بود (مک گراث،  تر از جایگاه اولیه پایین

منزلت انسان در نزد خداوند با هبوط تغییر نکرد، بلکه مکان و کیفیت زندگی وي تغییر کرد 
  و خداوند هم توبۀ او را پذیرفت. زیرا آدم بعد از ارتکاب خطا توبه کرد

  
  عدم ارتکاب گناه 2.11

آگوستین معتقد است آدم با تناول از درخت ممنوعه گناه کرد، اما بـه نظـر عالمـه، آدم    
معصیت نکرد؛ زیرا اوالً نهی او از درخت، در بهشت بوده است و بهشت هم دار تکلیف 

/ 1ق:  1417ي است (طباطبـایی،  نتیجه نهی مزبور ارشاد و امر و نهی مولوي نیست. در
). ثانیاً عصیان آدم عصیانی نبوده است که با عصمت آدم منافات داشته باشد، بلکـه  128
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عصیانی ذاتی بوده و حقیقت آن انتخاب هبوط به دنیا، ترك عالم نور و طهارت، و انتخـاب  
ن کـالم قرآنـی   بدان اشاره دارد، و معنی ای» فتکونا من الظالمین«ظلمت و کدورت است. آیۀ 

(همـان:  » ثم اجتباه ربه فتـاب علیـه و هـدي   «) به شهادت 121(طه: » و عصی آدم ربه فغوي«
(جمعـه:  » و اهللا ال یهدي القوم الظالمین«فرماید؛  ) نیز همین است؛ زیرا خداوند سبحان می122

(ع) معصیتی از سر فسق و مخالفـت بـود، بایـد بهشـت وي منزلگـه       ) و اگر معصیت آدم5
 اختیار بود که مستلزم ماده و ظلمت است، و الزمۀ آن تحقـق در زمـین بـود نـه در آسـمان     

  ).33-32: 1381(طباطبایی، 
  

  ها  آلوده بودن انسان گناه 3.11
ها در آدم حضور داشتند پس شریک گناه وي هستند. گناه  به نظر آگوستین، چون تمام انسان

هـاي بعـدي را نیـز آلـوده کـرده اسـت. او گنـاه را بعـدي          ارثی، دامـن انسـان   همچونوي 
داند که پیوندي ذاتی با طبیعت بشـري دارد (مـک گـراث،     ناپذیر از وجود انسان می جدایی
ها بـا آدم در اصـل قصـه (خلیفـۀ زمینـی بـودن)        ). به نظر عالمه، شرکت انسان170: 1382

ه با آدم خلق جداگانه داشته باشند بلکه آدم نمونه درست است، اما نه به این صورت که هم
اند. سجدة مالئکه براي خصوص  و نمایندة بشر بود و سایر بشر نیز طبعاً حکم آدم را داشته

مقام، نمونه، و نایب از همۀ جنس بشر بوده است (طباطبایی،  قائمآدم از این باب بود که آدم 
موضوع را دربارة آدم و فرزندانش مقرر کرد: یکـی  ). به نظر عالمه خداوند دو 128/ 2تا:  بی

کـه آدم   شدن او به زمین شـد. دوم ایـن   خوردن از درخت مزبور، که این عمل سبب فرستاده
توبه کرد، و همین امر سبب شد که خدا او و فرزندانش را به وسـیلۀ هـدایت بـه بنـدگی و     

مقرر شـد و بعـداً بـر اثـر توبـه،      عبودیت اکرام کند. بنابراین در مرحلۀ اول، زندگانی زمینی 
نتیجـه    زندگی زمینی را به وسیلۀ هدایت به مقام بندگی خود، پاکیزه کرد و با آن آمیخت، در

یک زندگی مرکب از زندگی زمینـی و آسـمانی حاصـل آمـد. ضـمناً آدم و حـوا در زمـان        
این مطلب  کردن هنوز از بهشت خارج نشده بودند گرچه آن موقعیت سابق را نداشتند. توبه

شـود؛ زیـرا    ) فهمیـده مـی  22(اعـراف:  » و نادیهما ربهما الم انهکما عن تلکمـا الشـجرة  «از آیۀ 
کنـد، امـا در ایـن آیـه      تعبیر می» هذه«ها از درخت مزبور با لفظ  کردن آن خداوند هنگام نهی

گوید کـه آیـا شـما را از آن درخـت منـع نکـردم. از ایـن         تعبیر فرموده است و می» تلکما«
ها کامالً در بهشـت ثابـت    شود که قبل از آن نافرمانی، وضع آن اختالف در تعبیر فهمیده می

)؛ 178-177/ 1: 1370بود، اما بعداً آن وضع تغییر کرد و موقعیتشان متزلزل شـد (طباطبـایی   
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). عالمـه  23(همـان:  » ربنا ظلمنا انفسـنا و ان لـم تغفرلنـا و ترحمنـا لنکـونن مـن الخاسـرین       «
د: انتقال گناه آدم به اوالدش مطابقتی با آیات قرآنی و عقل سلیم ندارد چراکه آیات فرمای می

)، این مطلب 39(نجم: » و ان لیس لالنسان اال ما سعی«)، 38(نجم: » اال تزر وازرة وزر اخري«
کار دیگر قبـیح اسـت زیـرا اگـر      گناه به جرم گناه کنند. از نظر عقلی هم مواخذة بی را رد می
که گناه آدم به اوالدش هم انتقال یافت، جایی براي عفو و مغفرت الهی وجود ندارد  بپذیریم

کردن اثر گناه است و با ایـن فـرض کـه گنـاه الزم الینفـک       چون عفو و مغفرت براي باطل
کـریم و کتـب    قـرآن مانـد. در   بشري باشد، دیگر موضوعی براي عفو و مغفرت بـاقی نمـی  

و و مغفرت وجود دارد، و این مطلب که خداوند گنـاه آدم را  هایی دربارة عف عهدین، داستان
گر این است که گناه بنده، خواست خـدا و فعـل او نیسـت و     دهد، بیان به شیطان نسبت می

چه به شیطان نسبت  دارد، زیرا آن خداوند کسی را از عبادت منع نکرده است و به گناه وانمی
  ).346/ 13: 1374بایی، داده شده از خداوند مبرا و منزه است (طباط

  
  مجازات گناه 4.11

فرشـتگان نبـوده اسـت، در صـورت      همچـون جایی که آفرینش آدم  به باور آگوستین از آن
مثابـۀ   کرد، اما مـرگ بـه   یافت، و هیچ نوع مرگی را تجربه نمی نکردن زندگی جاودانه می گناه

  ).Saint Augustine, 1992: 416مجازات نافرمانی وي از دستور خداوند قرار گرفت (
از نظر عالمه، کیفر خطاي آدم، هبوط به زمین و خروج از بهشت است. هبوط به زمـین  

هاي زندگی زمینی است که مرگ و میر هم یکی از این لـوازم   سختی از جملهداراي لوازمی 
است. به نظرآگوستین، آدم و حـوا بعـد از نافرمـانی از دسـتور خداونـد تقاضـاي بخشـش        

هـا از پـذیرش گنـاه خـود،      ها پدید آمـد کـه سـبب شـد آن     نکردند، و حس غروري در آن
). ولی عالمه با توجه به ibid: 446(خودداري کنند و هر کدام گناه را به دیگري موکول کنند 

شان در کمال ادب از خدا هیچ درخواسـتی   ها بعد از نافرمانی کند که آن آیات قرآنی بیان می
کـاران   ها رحم نکند به طور دائم از زیان نداشتند جز رحمت و مغفرت خداوند که اگر به آن

  ).41/ 8: 1370خواهند شد (طباطبایی، 
  

  هدف آفرینش 5.11
تین معتقد است که خدا آدم را به شکل خویش خلق کرد. وي شباهت انسان و خدا را آگوس

گوید که خدا آدم را براي زندگی بهشتی خلق کرده بـود کـه در    داند و می شباهت عقلی می



 41   خوشدل روحانی و رقیه بیگدلیمریم 

  1392، سال دوم، شمارة اول، بهار جستارهاي فلسفۀ دین

ماند. لیکن نافرمانی آدم از دستور خداوند سبب هبوط وي بر  نکردن جاودانه می صورت گناه
که چگـونگی آفـرینش را بسـط دهـد هـدف از آفـرینش را        ز آنزمین شد. آگوستین بیش ا

  داند؛ دهد و آن را عبادت و بندگی انسان در برابر خدا می سرسلسلۀ تفکراتش قرار می
باراالها! تو سزاوار ستایشی. با این همه، انسان که با فنا درآمیخته و نشـان مـرگ ایـن کفـارة     

خواهد تـو را بسـتاید. ایـن تـو      .. اکنون میکشد . گاه تو را بر دوش می گناه نخوت در پیش
هستی که ما را برانگیختی تا سرور خود را در سـتایش تـو بیـابیم؛ زیـرا تـو مـا را از بـراي        

  )23: 1382خودت آفریدي (سنت آگوستین، 
  ).209پروردگارا؛ بگذار تا قلب و زبانم تو را بستاید (همان: 

داند با آیات قرآنی مطابقـت دارد؛   میاین سخن آگوستین که هدف از آفرینش را عبادت 
). لیکن در مقابل نظر آگوستین که خلـق  56(ذاریات: » عبدونیل اال االنس و الجن خلقت ما و«

گوید که آدم بـراي زنـدگی زمینـی و ادامـۀ      داند، عالمه می انسان را براي زندگی بهشتی می
اتجعل فیها من یفسـد  «دند؛ تناسل خلق شده بود، و مالئکه این معنا را فهمیدند و عرض کر

) و همچنین شیطان نیز متوجۀ این مسئله شد و در زمان تمـرد  30(بقره: » فیها و یفسک الدما
الذي کرهت علی لئن اخرتن الی یوم القیامـۀ الحتـنکن ذریتـۀ اال     ارایتک هذا«از سجده گفت 

  چنـان شان نشـان داد.  ) و حتی در زمان خروج آدم و حوا راه تناسل را به ای62(اسرا: » قلیالً
(اعـراف:  » فوسوس لهما الشیطن لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما«آمده است؛  قرآندر  که
). به نظر عالمه زندگی زمینی اگرچه همـراه بـا زحمـات ولـی مقدمـۀ حیـات جـاودانی        20

ئقـۀ  کل نفس ذا«گوید؛  می که  چنانآخرت، و سرمایۀ انسان و سرانجام حیاتی است امتحانی. 
) و انسان در این دورة زندگی امتحانی در شـعاع  35(انبیا: » الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنۀ

هـا نخواهـد    تواند برسد که هرگز بدون این وسیله به آن دین به مقاماتی از قرب و کمال می
  ).129-128/ 2تا:  رسید (طباطبایی، بی

  
  تقابل آدم و عیسی 6.11

کنـد. در عبـارات    هاي پولس میان آدم و عیسـی تقابـل برقـرار مـی     نامهآگوستین با توجه به 
شود. عالمه در ذیـل   کار و فاسدکنندة بشر و عیسی، ناجی بشر معرفی می آگوستین، آدم، گناه

) 59(آل عمـران:  » ان مثل عیسی عنداهللا کمثل آدم خلقی من تراب، ثم قال له کـن فیکـون  «آیۀ 
هم است. خداوند آدم را بدون پدر و مادر خلـق کـرد و    گوید؛ خلقت عیسی و آدم شبیه می

عیسی نیز انسانی است که خداوند او را بدون پدر آفرید. کیفیت خلقت عیسی شبیه خلقت 
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آدم است و صفت و واقعیتی که او در نزد خداوند دارد، شبیه بـه صـفت و واقعیـت آدم در    
ید این امر را در مـورد آدم نیـز   نزد خداست. پس اگر عیسی را داراي صفت الوهی بدانیم با

). در حالی 212/ 3ق:  1417سان است (طباطبایی،  صادق بدانیم زیرا حکم دو امر مماثل یک
  اند. اي نکرده بودن آدم هیچ اشاره که مسیحیان و آگوستین به الوهی

  
  (ع)، شفیع یا فدیه عیسی 7.11

است: گناه آدم، هبـوط او، نـاتوانی    گره خورده  هم در نگاه آگوستین به انسان، چند آموزه به 
شـدن وي بـه جهـت نجـات      انسان از نجات خویش، تجسد خـدا در عیسـی، و مصـلوب   

ها. به نظر آگوستین، بعد از هبوط آدم، قواي انسان ضعیف شد و توان نجات خـویش   انسان
  را نداشت لذا خداوند، عیسی را به عنوان فدیۀ گناهان بشري پذیرفت. 

جا فرود آمد. او از زوالِ ما در رنج بـوده، و زوال مـا را بـه     ماست، به اینآن کسی که حیات 
برکت حیاتش، معدوم ساخت. در آن زمان که طبیعت انسانی با وي درآمیخت، دیگـر ایـن   

  ).97: 1382جسم فانی زوال نپذیرد (سنت آگوستین، 

دانـد. طبـق    مـی  اوالً عالمه تحت تأثیر آیات قرآنی، فدیۀ عیسی را غیر از شفاعت ایشان
کند. آیـۀ   کریم صراحتاً شفاعت وي را ثابت می قرآن(ع) پیامبري است که  نظر عالمه، عیسی

) 86(زخـرف:  » و ال یملک الذین یدعون من دونه الشفاعۀ إال من شهد بـالحق و هـم یعلمـون   «
القیامـۀ   و یوم«کند، و آن دو قید با استشهاد به آیۀ  اي ثابت می شفاعت را با دو قید براي عده

(ع) ثابت است. اما شفاعت غیر از فدیه است،  ) در حق عیسی159(نسا: » یکون علیهم شهیدا
ساختن دستگاه جـزا و   باطل در واقعگرفتن است،  دادن و عوض که به معنی فدیه» فداء«زیرا 

). 479/ 3: 1370شود (طباطبایی،  رفتن سلطنت مطلقۀ الهی می پاداش است، و موجب از بین
(ع) را  گر این است که گرچـه او نیـز موضـوع شـفاعت عیسـی      عۀ آراي آگوستین، بیانمطال

کند همان فداست و غیـر از   مطرح کرده است اما شفاعتی که آگوستین براي عیسی ثابت می
(ع) به چنان وحدتی معتقد است کـه هـیچ    آن نیست؛ آگوستین از طرفی میان خدا و عیسی

بـودن عیسـی، آن    و از طرفـی هـم بـراي توجیـه شـفیع      ها مطرح نیسـت،  اي میان آن واسطه
داند که با مرگش در سمت راسـت خـدا نشسـته اسـت و      حضرت را یگانه فرزند خدا می

  کند، و این شفاعت همان فداست. ها را شفاعت می انسان
اش به دار کرامت و سعادت برگردانده شد،  آمده است که آدم بعد از توبه قرآنثانیاً در 
ی که راه خطا را پیموده باشد، در صـورت توبـه بـه دار کرامـت و سـعادت      و هر انسان
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شود، و اگر برنگردد و از هواهاي نفسانی خویش پیروي کند، چنین کسـی بـه    برگردانده می
 جاي شکر نعمت خدا، کفران نعمت ورزیده و خود را به دارالبوار (جهـنم) کشـانده اسـت   

  ).204-203/ 1ق:  1417(طباطبایی، 
  
  گیري نتیجه. 12

کند، در سفر تکوین نیامده  بحث از آموزة گناه نخستین به شکلی که آگوستین مطرح می
گامان این نظریه بود که بعد از وي آگوستین آن را بسط داد،  است. پولس قدیس از پیش

قبل از آگوستین این آموزه در نزد آباي کلیسا نیز به نحوي مطرح بوده است. اندیشۀ طرح 
نهایـت وي شـر را    در نزد آگوستین، یافتن پاسخی براي مسئلۀ شر بود که در این آموزه

نتیجۀ گناه آدم دانست. وي معتقد است که خداوند انسان را عاقل و آزاد آفریده بود، اما 
استفاده از این آزادي است، و  انسان از آزادي عطاشده بد استفاده کرد، و گناه نتیجۀ سوء

کارند و نیازمنـد   ها در آدم، همه گناه دلیل حضور تمام انسان مرگ مجازاتی براي آن. به
نجات هستند، اما به جهت هبوط، هیچ انسانی قادر به نجات خویش از بند گنـاه ذاتـی   

عنوان فدیۀ گناهان بشري پذیرفت.  نیست، لذا خداوند از روي محبتش مرگ عیسی را به
رایانه اسـت، امـا وي اختیـار و    در نگاه نخست، دیدگاه آگوستین در مورد انسان جبرگ

ورزد کـه اگـر از    کند و بر عنصر اراده در گناه تأکید می مسئولیت را از انسان سلب نمی
(ع) از درخـت   طباطبـایی، نهـی آدم   شود. عالمـه  هدف خلقتش دور شود عامل گناه می

، و اند که در بهشت قبل از تشریع دین و تکلیف بوده است ممنوعه را نهی ارشادي دانسته
اند نه گنـاه   مخالفت آدم را مخالفت با نهی ارشادي و عمل وي را ترك اولی تلقی کرده

بودن بشریت را قبول ندارد و معتقد است که تناول آدم از  آلوده گناهمصطلح. عالمه نظر 
(ع) توبه کرد و با توبۀ  درخت مزبور، سبب فرستادن او به زمین و زندگی در آن شد. آدم

و فرزندانش را به وسیلۀ هدایت به مقام بندگی اکرام کرد. به نظر عالمه  او، خداوند وي
گـر وجـود    آدم و نمایـان  داستان آدم و مالئکه و ابلیس تمثیلی براي زندگی دنیوي بنـی 

  اي واقعی میان آدم، مالئکه، و ابلیس است. رابطه
  

  نوشت پی
1. Paul (67-10 م) 
2. Irenaeus (200-130 م) 
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3. Tertullian (230-160 م) 

4. Origen (254-185 م) 

  بندي آن به سلیقۀ مؤلف است. . چون این مطلب برگرفته از اینترنت است، صفحه5
6. Saint Augustine (354-430 م) 

. زن گفت مار مرا فریفت و من از آن درخت خوردم و مرد گفت زنی که تو بـه مـن   7
  ).Saint Augustine, 1992: 446دادي از آن درخت به من داد و من هم خوردم (

گرفتن گنـاه اصـلی    داند که براي نادیده . وي سنت ختنه را مجراي فضل و رحمت می8
گیرد. بر اساس دیدگاه آگوسـتین بـا، غسـل     ها از آن صورت می و تطهیرکنندة انسان

شـدن فیزیکـی نیسـت     شـود و نیـازي بـه ختنـه     تعمید قلب و روح انسان ختنه مـی 
)Portmann, 2007: 10(.  

  .Saint Augustine, 1992: 416 ←. در این مورد 9
. به اعتقاد آگوستین آدم، تمایل داشت، به مدت طوالنی مورد ستم قرار گیرد و این مدت 10

). شاید منظور Schaff, 1886: 92تدریج افزایش یافت و مرگ را براي او به ارمغان آورد ( به
دادن خواسـتۀ خـود بـر خواسـتۀ      ترجیحهاي زمینی باشد که آدم با  از ستم همان زحمت

ها دچار شد و این زحمات باعث پیري و فرتوتی جسم آدم شده و او را با  خداوند به آن
  .رو کرد مرگ روبه

. چون مطلب از اینترنت گرفته شده است، و کل مطلب در یک صفحه پشـت سـر هـم    11
  آمده بود، شمارة یک به جاي صفحه نوشته شده است. 

هـاي دنیـا    هـا و جنگـل   . منظور از بهشت برزخی، این است که آن، باغ یا جنگلی از بـاغ 12
  ).183/ 1ق:   1417فعلی آمده است (طباطبایی،  توراتدر سفر پیدایش  که  چناننبوده 

. در مخالفت با نهی ارشادي، مفسـده فقـط بـر خـود فعـل مترتـب اسـت و غیـر از آن         13
اي در  فعـل، مفسـده   Iمفسـد ت با نهی مولوي صرف نظر از اي ندارد، اما در مخالف مفسده

شدن در آن مفسده، مستحق مؤاخـذة اخـروي اسـت     مخالفتش هست و بنده بعد از واقع
  ).119-116/ 14: 1370(طباطبایی،
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