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A Critical Investigation of the Relationship between Death and Sin in the
Works of St. Augustine
Ghasem kakaie
Mahbubeh jabbareh naseru 

Abstract
Death has been an everlasting human question. It has been regarded as one of the existential
and human epistemic concerns both in religions and various philosophical and theological
schools. The question of death in the works of Saint Augustine has been largely dismissed by
scholars. Scrutinizing his oeuvre indicates that compared to his predecessors and based on his
approach to Christianity, specifically to St. Paul’s doctrines, Augustine is more attentive to
the relation between death and sin. In his works, he justifies death based on the original sin as
well as those everyday sins that committed by human being throughout her life, identifying
sin as the cause of death. Accordingly, he prefers moral causes rather than natural causes
resulting in death. Augustine contends that there are three types of death, i.e. corporeal death
(the separation of soul and body), spiritual death (separation of human being and God due to
sin), and the eternal death (in which soul remains in body, bearing the burden of eternal
corporeal punishment away from God.) He believes that God created a human being in a way
according to which she would have benefited from eternal life if she had not sinned.
However, now not only corporeal death but also the eternal death of soul are the
consequences of sins. He opines that all human race, Except Jesus and his mother are the heirs
of the original sin committed by Adam and Eve. In this way, every human being is born
sinful, contaminated by the original. According to this viewpoint, the human race cannot be
perceived as naturally innocent or away from intellectual mistake and deviation. Rather,
human being and her thoughts and deeds can be understood only based on the doctrine of fall.
In addition, the Adam’s original sin in not merely an event but it is a complicated
circumstance imposed by God as a punishment of Adam and Eve due to their disobedience
which is followed by different types of death as well as such consequences as the supremacy
of body over soul, suffering from old age and senility, struggling with carnal soul, and
suffering from various pains, calamities, and illnesses.
Critique: Augustine believes that the human race shares the original sin with Adam since they
have been in his semen except they are saved by divine grace, becoming able to do the good.
Divine grace, however, is not granted to all. Even human’s eligibility is not considered, even
though it is not fair. Such figures as Pelagius criticize his extremist approach regarding the
original sin, proposing salvation by eligibility. Accordingly, sin cannot be considered as
inherited. Rather, everybody, including Adam, will be responsible for his deed. Thus, there is
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no Original Sin or Fall, but it is only the culprit who bears punishment. Plus, neither paradise
nor hell is predestined, but a human being will be the master of his destiny. In addition, death
is regarded as a natural phenomenon rather than punishment. Adam was mortal, with or
without committing sin, and he was individually responsible for his deeds.
Keywords: Death, sin, original sin, individual sin, Augustine
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بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس


قاسم کاکایی -محبوبه جباره ناصرو

چکیده
مسئلة مرگ ،مسئلة همیشگی بشر بوده است و ادیان و مکاتب فلسفی و کالمی ،آن را ازجمله دغدغه های وجوودی و معرفتوی
انسان می دانند .توجه به موضوع مرگ در آثار آگوستین و ارتباط آن با مقولة گناه کمتر مطرح شده است .بررسی آثار آگوسوتین
نشان میدهد که وی با توجه به آیین مسیحیت ،بهویژه تعالیم پولس ،بیش از پیشینیان بوه ارتبواط مورگ و گنواه توجوه دارد .او
مرگ را بر مبنای گناه نخستین و دیگر گناهان توجیه میکند و حتی گناه را علت مرگ موی دانود .بوه بواور آگوسوتین ،خداونود
انسان را به گونهای آفریده است که اگر گناه نمیکرد ،از زندگی جاودانه برخوردار میشد .اقسام مرگ اعم از مرگ جسم ،مرگ
نفس و مرگ ابدی در اثر نافرمانی به سراغ انسان میآید .وی تأکید میکند که اولین زوج بشوری بور اثور عصویان و بور مبنوای
داوری عادالنة خداوند مجازات شدند .همچنین نسل بشر در اولین انسان ،حاضر بود؛ بنابراین ،مجازاتِ گناه دربردارنود هموة
انسان هاست؛ ازاینرو ،هر انسانی درحالی متولد می شود که ذات او آلوده به گناه نخستین است .وی درموورد گنواه نخسوتین و
پیامدهای آن به افراط میگراید و هیچکسی را بهجز حضرت عیسی و مادرش از گناه مبرّا نمیداند.
واژههای کلیدی
مرگ ،گناه ،گناه نخستین ،گناه عملی ،آگوستین.
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و دیوان غزلیات از علی حسینپور ،چهار نگاه به مورگ از

مرگ همواره در برابر ماست .نمیتووان مورگ را «نادیوده»

مجید نفیسی ،مرگ و مرگاندیشی از سیدیحیی یثربی و ...

گرفت؛ خصوصاً اگر با فلسفه نیوز سوروکار داشوته باشویم

 .در باب گناه نیز :کتاب تأثیر گناه بر معرفت بوا تکیوه بور

(بالنشو .)3 :5981 ،در این نوشتار توالش شوده اسوت بوا

آرای آگوستین قدیس از زهرا پورسینا ،درآمدی بر کلیّوات

تکیه بر آرای آگوستین ،فیلسوف قرن چهارم میالدی ،ایون

گناهشناسی از رضوا رمضوانی گیالنوی .همچنوین مقواالتی

موضوع مهم و ارتباط آن با مقولة گناه ،بررسوی و بوه ایون

مانند :تأثیر گناه بر معرفت در اعترافات آگوستین قدیس از

سؤال مهم در این باب پاسخ داده شود که آیا اگر آدم گنواه

زهرا پورسینا ،گناه اولیه از غالمحسین توکلی ،چالش گنواه

نمیکرد ،نمیمرد .به عبارت دیگر ،آیوا مورگ نتیجوة گنواه

ذاتی از نگاه آگوستین و پالگیو

است یا جزء ذاتی طبیعت انسان است.

و سیداکبر قلعه بهمن و نظایر اینها .تاآنجاکه مطالعه شود،

انسووان بوور پایووة آموووزههووای مسوویحیت ،گناهکووار زاده
میشود .مناسک مسیحیت منطبق با هویوتِ شوریعت بنیواد

از سیدمصطفی حسوینی

کتاب یا مقالهای در رابطه با بررسی تطبیقی مرگ و گناه از
دیدگاه آگوستین مشاهده نشد.

آدمی است؛ بدینترتیب که غسل تعمید ،گنواه نخسوتین را
تطهیر میکند و مناسک توبه ،گناهان صوییرهای را از میوان

 -3مفهومشناسی مرگ و گناه از نگاه آگوستین:

برمیدارد که مستوجب عذاب جاودانه نبودهاند (چایدستر،

آگوستینِ مسیحی ،تعریفی از مرگ ارائه میدهد که ارتباط

 .)933 :5981به دلیل همین نگاه خاص به انسان است کوه

تنگاتنگی با گناه دارد .در ابتدا ،الزم اسوت مقصوود وی از

در نمادپردازی مسیحیت از مرگ ،در بیشوتر مووارد ،گنواه،

مرگ و گناه ،روشن و درنهایوت ارتبواط ایون دو بررسوی

علت مرگ معرفی میشود؛ به گفتة پولس ،در عهد جدیود

شود:

«مرگ بهای گناه است» .درواقع ،در اینجا علل اخالقی بور

 -1-3چیستی مرگ:

علل طبیعی و بیواسطة مرگ باالتر نشانده شدهانود توا بوه

در اندیشة آگوستین ،انسان با یک معنا از مرگ رودررو

موورگ بیولوژیووک ،معنووا و موودلول وسوویعتووری ببخشووند.
بدین ترتیب ،ممکن است حیوات انسوان صورفاً بوه وجوود

نیست .وی مرگ را به سه دسته تقسیمبندی کرده است:
 -1-1-3مرگ جسم :آگوسوتین فیلسووفی افالطوونی

عالیم حیاتی بستگی نداشته باشد؛ بلکه منووط بوه کیفیتوی

است و برداشت او از مرگ و نفوس نیوز متوأثر از دسوتگاه

خاص از زندگی باشد که در نموادپردازی دینوی از مورگ

فلسفی اوست .ثنویتگرایانی مانند آگوستین هور شوخ

بیان شده است (همان.)91 -94 :

زنده را روحی میدانند که به یک بدن تعلق میگیرد .طبق
این تعبیر ،مرگ را هم ،جودایی نفوس از بودن موی داننود؛

 -2پیشینة تحقیق

بنابراین ،آگوستین همانند سنت یونانی افالطونی میگویود:

کتابها و مقاالت زیادی در بواب مورگ و گنواه جداگانوه

«مرگِ جسم هنگامی رخ مویدهود کوه نفوس آن را تورک

نوشته شده است :کتاب فلسفه و مرگ از جو

مالپوا

و

میکند» (آگوستین.)199 :5939 ،

روبرت لی سوولومون ،مورگ و جواودانگی از سیدمحسون

 -2 -1-3مرگ نفس :آگوستین چون حقیقت انسان را

رضازاده ،مرگ سقراط از رومانو موانوگواردینی ،درآمودی

انسان هبوطیافته و نجاتیافته تعری

مویکنود ،در درجوة

بر مرگشناسی از غالمحسوین معتمودی و نظوایر ایونهوا.

اول به رابطة واقعی نفوس بوا خودا توجوه دارد .او معتقود

همچنین مقاالتی نیز در این باب به رشوتة تحریور درآموده

است فراموشکردن خداوند و تعلق به دنیوا و ظوواهر آن،

است ازجمله :تأملی در مسئلة مرگستایی در ادب عرفانی

نوعی مرگ روحی و معنوی را به دنبال دارد و باعث موی-
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شود خداوند که حیات نفس است ،نفس را ترک کنود؛ در

سوواخت (کونووس .)515 :5985 ،در واقووع آموووزهی گنوواه

این حالت ،با وجود اینکه نفس انسان فناناپذیر است ،ولی

نخستین در دیودگاه آگوسوتین ،بازتوابی از دیودگاه پوولس

چون ارتباط حیات آن با خدا قطع شده است ،بهگونهای به

قدیس در کتاب مقد

است .آنچه در نظر پوولس دربوار

مرگ مخصووص خوویش گرفتوار مویشوود و بوهدرسوتی

مفهوم گناه اهمیت دارد ،آن است که گنواه هموه را دربنود

میتوان گفت که نفس مرده است (همان.)194 :

کرده است و تنها جوزای درخوور آن مورگ اسوت و ایون

 -3 -1 -3مرگ ابدی :این مرگ هنگامی اتفاق میافتد

گرفتاری انسوانهوا در گنواه ،جوز بوا عمول خنثویسوازی

که نفس ،بدون خدا ،ولی با جسم ،متحمل مجازات ابودی

روحالقد

یا عیسوی مسوی ،،زدودنوی نیسوت؛ ازایونرو،

میشود .در این حالت ،نفس از حیات خدا منقطع میشود

آگوستین نیز (که تابع پولس است) معتقود اسوت مواجرای

و به همین علت نمیتوان آن را زنده به شمار آورد .جسم

هبوط آدم وحوا کوه در بواب سووم سوفر پیودایش بوازگو

نیز تسلیم رنج ابدی خواهد شد (همان .)145 :آنچه مورگ

میشود ،پیامدهای مصیبتباری برای نژاد بشر داشته است.

ابدی را بدترین و تلخترین نوع مرگ میکند این اسوت کوه

تمامی فرزندان آدم ابوالبشر به اسوتثنای عیسوی و موادرش

جسم و نفس برخالف جانداران زمین ،با مورگ از یکودیگر

وارث گناه اولیة آدم و حوا هستند و در گنواه او شوریکند؛

جدا نمیشوند؛ بلکه زنجیری برای مجازات ابدی میشووند؛

بنابراین با کوله باری از گناه متولد می شووند« .گنواه موا بوه

زیرا چنان درهم تنیده میشوند که به هویچ وجوه نمویتووان

دلیل اتحاد و پیوستگی ذات ما با آدم اسوت و ایون اقتضوا

آنها را از یکدیگر جدا کرد .بنابراین وقتی این مورگ سوراغ

میکند که اراده و درنتیجه شخصیت و فردیت ما نیز با آدم

جسم میآید ،موجب نمیشود که نفس ،جسم را ترک کنود؛

یکی باشد» ) .(Karfikova, 2012:p. 174بنابراین به

ولی حیات و حس را برای عذاب شدن باقی میگذارد .ایون

نظر آگوستین ،اگر آدم و حوا گناه نمی کردند ،نسل انسوان

مرگ ،انسان را برای همیشه از خداوند دور میکند.

نیز سعادتمند بودند و در آن صورت ،نوه هویچ کوس گنواه

 -2-3چیستی گناه :میتوان گفت گناه ،هرگونه عملوی

میکرد و نه هویچکوس مویمورد (آگوسوتین-135 :5939 ،

است که فرد با ارتکاب آن از حدود الهی تجواوز موی کنود

)139؛ ولی گناه آدم و حووا موانع دسوتیابی بشور بوه ایون

(اسوووحاقی .)51 :5985 ،در فرهنوووس مسووویحی در یوووک

سعادت شد؛ به همین سوبب بوه تعبیور برخوی متفکورین،

تقسیمبندی کلی ،گناه به دو قسم تقسیم میشود -5 :گنواه

آگوستین ایون گنواه را گنواه «سوعادت برانگیوز» مویدانود

نخستین (ذاتی)؛  -9گناه فردی و اختیاری (عملی).

(مجتهدی .)39 :5933 ،بوه تعبیور تننوت« :ویژگوی خواص

 -1-2 -3گناه نخستین :تکوین آمووز گنواه اولیوه بوا

نظریة گناه ازلوی آگوسوتین ،اغوراق وی درموورد توأثیرات

داستان هبوط آدم و حوا در باب سوم سفر پیودایش آغواز

هبوط آدم در ذات انسان است .وی چنین تعلیم میداد کوه

میشوود و بور سورپیچی آن دو از فرموان الهوی ،مبنوی بور

فساد و تباهی آدم ،کامل بوده است و انسوان هبووط یافتوه،

نخوردن از میو شجر ممنوعه اشاره دارد؛ بنابراین آمووز

حتی در اراد خیر ناتوان است(Tennant, 2003:p. »...

گناه نخستین ،آموزهای مشخصاً مسیحی است .این مفهووم

) 560- 562طبق آنچه گفته شد ،آگوستین گناهان فطری

و نظریووه ،ابووداع آگوسووتین نبووود؛ پووولس ،ترتولیووانو ،

را به بشر نسبت میدهد و معتقد اسوت ایون گنواه تبعوات

آن را پویش از او آورده بودنود؛

جبرانناپذیری را برای بشر به همراه داشوته اسوت کوه در

کوپریانو

و آمبروسیو

ولی آگوستین ،مهم تورین نظریوهپوردازِ گنواه نخسوتین ،بوا

ادامه بحث ،این تبعات مطرح شده است:

توواریخیکووردن ،روانشووناختیسوواختن و بوواالتر از همووه

-1-1-2-3تبعات گناه نخستین از دیدگاه آگوستین:

شهوانی کوردن مسوئلة هبووط آدم ،ایون آمووزه را برجسوته

همان طور که گفته شد ،بنا به دیدگاه آگوستین ،زندگی

 /4الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931

نسل بشر به دنبوال هبووط آدم و حووا ،بوه نووعی کیفور و

اکنون معمول است ،جسم حیوانی و زمینی شوود .جسومی

مجازات تبدیل شد .فناپذیری ،مرگ ،بدبختی ،درد و رنج،

که اکنون به نفس زنده پیونود خوورده اسوت ،در معور

جنایات ،جنس ،جنوس تون در برابور روح و نظوایر آن هوا

زوال و نابودی و پیری و درنتیجوه ضورورت مورگ قورار

) .(Dean, 1963:p. 17- 18این اموور را مویتووان بوه

دارد؛ ولی اگر به روح حیاتبخش پیوند بخورد ،دیگر ابدی

شکل ذیل دستهبندی کرد:

و جاودانه میشود؛ البته نه اینکوه روح شوود ،بلکوه هموان

 - 5غلبة بدن بر نفس :یکوی از محودودیتهوایی کوه

گوشت و خون ،ابدی و همیشگی میشوود .ایون جسوم از

برای انسان به خاطر گناه نخستین ایجاد شد ،غلبة بودن بور

این جهت که هرگز نخواهد توانست بمیورد ،ماننود نفوس

نفووس و درنتیجووه اطاعووتنکووردن جسووم از نفووس بووود

است .آگوستین معتقد است کسانی که جسوم روحوانی را

) .(Schaff, 1890:p. 59این درحالی است که جسم از

دریافت میکنند هرگز گناه نمویکننود و نمویمیرنود .آنوان

نفس پستتر است و نفس شرافت بیشتری دارد و این امر

مانند فرشتگان لبا

جاودانگی به تن خواهند کرد و گنواه

نه چیزی طبیعی ،بلکه یک نقیصه است (آگوستین:5939 ،

نخواهد توانسوت آن لبوا

 .)591آگوستین معتقود اسوت بوه محو

اینکوه والودینِ

را از تون ایشوان بیورون آورد

(همان.)159 -113 :

نخست موا تخطوی کردنود ،نفوس کوه در آزادی خوویش

 -3ابتال به شهوت :یکی دیگر از نتوایج میلووب شودن

سرکشی کرده و اطاعت از خودا را خووار شومرده بوود ،از

نفس ،غلبة شهوت بر انسان است .به اعتقاد آگوستین ،قبل

سلطهاش بر جسم محروم شود .در اینجوا انسوان چوون از

از گناه نخستین ،شهوت جنسی وجود نداشت و همانطور

روی اراده ،خدا را ترک کرد ،تبعیت جسم (که خدمتکار و

که انسان به وسیلة اراد خویش میتوانست اندامهای دیگر

زیردسووتش بووود) را از دسووت داد .وی در مجموووع ،تمووام

نظیر دسوت و پوا را حرکوت دهود ،مویتوانسوت بوا اراد

نیازهای جسم انسان را ناشی از گناه انسان و ارتبواط روح

خویش اندامهای تناسلی را تحوت فرموان درآورد و آن را

با بدن و نیازهای بدن میداند ).(Nisula,2012:p. 103

وادار به تولیود نسول کنود (هموان)515 -133 :؛ اموا گنواه

 -2ابتال به پیری و سالخوردگی :یکوی از نتوایج غلبوة

نخستین آدم و حوا ،که تأثیرات فوری بر روی بودن آنهوا

جسم بر نفس ،تجلی این غلبه در قالب پیوری ،بیمواری و

بیمواری و مورگ ماننود

داشت ،نه تنها آنها را در معور

طبیعی با اراد

دیگر حیوانات قرار داد ،بلکه باعث شود آنهوا نیوز ماننود

انسان مخالفت میکند و گذشت زمان ،برخالف میل بشور

حیوانات متمایل به مقاربت جنسوی و فرزنودآوری شووند.

جسم را میفرساید و درنتیجه بوه مورگ نزدیوک مویکنود

این تحریک جدید در بدنشان بود که باعث شد آدم و حوا

(آگوستین .)113 :5939 ،این دیدگاه از آنجا ناشی میشود

از عریووانبودنشووان احسووا

شوورم کننوود؛ همووانطووور کووه

که آگوستین به دو نوع جسم قائل است :جسوم نفسوانی و

آگوستین میگوید :به مح

اینکه آنهوا حکوم را نقو

جسم روحانی .آن جسمی که در ابتدا بوه بشور داده شوده

کردند ،کامالً عریان شدند .درون آنهوا بوه جورم غورور و

مرگ است .درواقع ،این جسم بر اثر ضع

خووالی شوود و

بود ،جسم نفسانی است (همان که اکنون ما داریوم)؛ ولوی

گسووتاخیِ عشووق بووه اسووتقالل از فووی

چنان نبود که هرگز نمیرد؛ بلکه به انسوان قوول داده شوده

چشمانشان بر بدنشان افتاد و احسا

بود که اگور نافرموانی نکنود ،ایون جسوم در طوول زموان،

برایشان شوناختهشوده نبوود (Vessy, 2012:p. 358 -

روحانی و جاودانی موی شوود؛ ولوی گنواه نخسوتین چنوان

) .360آگوستین شرم و خجلت آن دو بر برهنگی را نه به

طبیعت جسم را تیییر داد و فاسد کرد که باعث شد جسوم

این دلیل میداند که آنهوا قوبالً از برهنگوی خوویش آگواه

نه تنها روحانی نشود ،بلکه با خوردن غذا بوه شویوهای کوه

نبودند ،بلکه به این دلیل که هنوز برهنگی ،شرمآور نشوده

شهوتی کردنود کوه

بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس1 /

بود« :زیرا تا آن هنگوام ،شوهوت ،آن انودامهوا را بوه طوور

است گناه نخستین با غسول تعمیود حوذف مویشوود؛ اموا

غیرارادی بر نمیانگیخت و جسم تا آن زمان بوا نافرموانی

عواقب ناشی از گناه ،مانند مرگ و میر ،جهول و شوهوت،

خود ،بر نافرمانی انسان گواهی نمیداد» (همان.)519 :

در انسان وجود دارد و فقط به آرامی در یک مبوارز ناشوی

 -4ابتال به انواع بالها :آگوستین همچنین معتقد اسوت

از زندگی بافضیلت است که انسان میتواند به وسیلة فی

بورین رانوده و بوه

خداوند ،خود را حفظ کند تا باآلخره بتواند بور ایون اموور

درون مصیبتهای این زندگی فانی رانده شود (آگوسوتین،

غلبه کند؛ اما بااین حال ،این امور در بدن مادی نمویتوانود

 .)391 :5939این زندگی را اگور بتووان زنودگی نامیود ،از

به طور کامل ریشهکن شود؛ درست همانطور که نمیتووان

بالهای وحشتناکی پر شده است که به محکومیت کل نژاد

(ممکن نیست) بر مرگ جسمی غلبه کرد که نتیجوة دیگورِ

انسان از همان آغاز گواهی میدهد« .چه طوفانی از بالغت

گناه است ).(Karfikova, 2012:p. 209

انسان به سبب گناه نخستین از فردو

می تواند بدبختیهای این زندگی را شرح دهود » (هموان:

 -2 -2-3گناهان ارادی اختیاری که نسبت به خددا

 )831ازجملة این بالها نادانی عمیوق و وحشوتناکی اسوت

خودمان و دیگران مرتکب میشویم .از دیدگاه آگوسوتین

که سرچشمة همة خطاهای محیط بر فرزنودان آدم اسوت.

گناهان فردیِ بشر نیز ریشه در گناه نخستین داشته اند و به

وی جرائم بیشماری را از فرزندان آدم برمویشومارد کوه

سبب انحوراف در اراد آدم اسوت کوه اکنوون فرزنودان او

ناشی از عالقة انسان به انبوهی از اباطیل و چیزهای زیانبوار

مرتکب گناه مویشووند ).(Matthews, 2005:p. 548

است .در ادامه میگوید «همه دیدهایم که انسان با چه نادانی

وی دراینباره چنین میگوید« :وقتی کسی از سور جهالوت

عمیقی که در کودکی خودنمایی میکند و با چوه انبووهی از

خطا میکنود یوا نمویتوانود آن کواری را انجوام دهود کوه

امیال احمقانه کوه در نوجووانی ظواهر مویشوود ،بوه جهوان

به درستی اراد انجوام دادنوش را مویکنود ،افعوالش ،گنواه

میآید .به گونهای که اگر او را واگذارند توا طبوق میول خوود

خوانده میشوند؛ زیرا منشأ آن افعال در آن گنواه نخسوتین

زندگی و عمل کند ،او به همه یا بیشتر جرائم و گناهانی کوه

است که از سر اختیار انجام شد .گناهان بعدی فقط نتوایج

گفته شد و نشد دست خواهد زد» (همان.)5184 :

آن گناه نخستیناند» ) (Augustine, 1999:p. 107بوه

 -5ابتال به اقسام مرگ :آگوستین معتقود اسوت انسوان

گفتة راسل« :از دیدگاه آگوستین ،گناهانِ انسان ،جملگی از

نخستین با نافرمانی درخت حیات را از دسوت داد .و ایون

این گناه اولیّه نشأت گرفتهاند؛ زیرا با گنواه اولیّوه ،جسوم،

باعث مرگ اول وی شد؛ ولی در همین شرایط هم ،به آدم

زندان روح شد و شوهوت و نوادانی زاده شود .بودینسوان

و حوا و نسل او غذاهای دیگر و اندکی از درخت حیوات

روح که باید سرور تن موی بوود ،اسویر آن شود و بور نوور

داده شد توا اجسوام حیووانیشوان از گرسونگی و تشونگی

معنویّت نابینا شود» (راسول .)554 :5915 ،عوالوه بور ایون،

رنجور نشود و مدت طوالنیتوری زنودگی کننود و مورگ

آگوستین تلقی خاص دیگری نیز از مقولوة گنواه دارد کوه

آنها را نابود نکند؛ ولی به هرحوال ،هموه مورگِ همگوانی

توجه به آن ضروری اسوت .بوه گفتوة برخوی نویسوندگان

جسم را به ارث می برند .عالوه براین ،گناه نخستین باعوث

«ویژگی برجستهای که در مفهوم مسیحانة گناه وجوود دارد

شد کوه سووء اسوتفاده بشور از اختیوار ،او را بوه گناهوانی

و آن را از دیگر دیدگاهها متمایز میکند ،رابطة آن با عشق

بکشاند که وی را الیق مرگ نفس و عذاب ابدی کند ،کوه

مقد

است .گناه مسیحی را میتوان بیتفاوتی یا ضدیت

هرچند همگانی نیستند؛ ولی افرادی را شامل میشوند .در

با اراد خدا ،یعنی سرپیچی از ایمان و عشق تعری

ادامه بهطور مفصل به این بحث پرداخته شده است.

و اگوور اراد خوودا کووامالً در عیسووی آشووکار شووده باشوود،

درنهایت ،تذکر این نکته الزم است که آگوستین معتقود

کورد؛

برداشت مسیحانة گناه ،نظری نو است؛ زیرا بنا بر این نظر،
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گناه به واسطة رابطه با عشق مقود  ،گنواه اسوت .در ایون

که وقتی انسان به قول آگوستین ،از سر جهالوت بوا غلیوان

صورت ،گناه ادعای تصریحی یا تلویحی بر زندگی مستقل

شهوت دست به گناه میزند ،گرچوه بوه ظواهر بوه نحووی

از خداست و اینکه چیز دیگری ،یعنی عالم یا خوود را بوه

غیرارادی چنوین کورده اسوت ،ولوی چوون هموین افعوال،

جای او قورار دهویم» (پورسوینا .)551 :5981 ،در دیودگاه

نخست در گناه نخستین و در درجة بعد در گناهان عملوی

آگوستین نیز ازآنجاکوه ارتبواط و عشوق بوه خودا ،محوور

آگاهانه و تعمّدی ریشه دارند ،باز مرتکب گناه شده اسوت

اندیشة وی را شکل میدهد ،لبّ گناه را رویگردانی عالماً

(پورسینا .)588 -583 :5981 ،بنابراین طبوق ایون دیودگاه

و عامداً عشق از خدا به مخلوقوات مویدانود« .گنواه بورای

سؤالی که مطرح میشوود ایون اسوت کوه آیوا گنواه (شور

انسان ،بینظموی و انحوراف اسوت؛ یعنوی رویگردانوی از

اخالقی) ذاتی عالم است.

باارزشترین خالق و روی کردن به چیزهای پستتری کوه
او آفریده است» ) .(Augustine, 1999:p. 18در جای

 -4شر و گناه:

دیگری میگوید :انسان زمانی گناهکار است که به شیوهای

به طورکلی میتوان گفت در فلسفة مسیحیت ،شر اخالقوی

زندگی نکند که برای آن آفریده شده اسوت و بوه عبوارت

عنوان مخصوصی گرفت و آن عنوان «گناه» بود (ژیلسوون،

دیگر ،به مقتضای خواست خوودش زنودگی کنود ،نوه بوه

 .)531 :5933در اندیشة آگوسوتین نیوز مفهووم شور (شور

مقتضای خواست خدا (آگوستین.)135 :5939 ،

اخالقی بیشتر تا طبیعی) و گناه درهم تنیده شده اند .یکی از

بنابراین ،این تیییر جهت ارادی از خیر عوالی بوه خیور

علوول گوورایش آگوسووتین بووه مانویّووت و سووپس مشوورب

دانی ،گناهی است که بورای انسوان انحوراف و بوینظموی

افالطونی ،یافتن راه حلی برای معضل شر بود .زندگی خود

جداگانوة عاشوقان

آگوستین نیز که قبل از گرویدن به مسیحیت در گناه (شور

خدا و عاشقان خود تقسویم مویکنود« .آنچوه شور اسوت،

اخالقی) موج میزد ،باعث شده بود وی بوه دنبوال یوافتن

رویگردانی از خیر الیتییر و رویکردن به خیرهای متییور

خاستگاه شر در عالم باشود .بوه هموین سوبب ،وی بورای

است و چون این رویگرداندن ،ارادی و نه اجباری است،

یافتن پاسخ خوویش ،دو راه حول پویش مویگیورد -5 :بوه

عادالنووه و بووه حووق بووا فالکووت کیفوور داده موویشووود»

تبعیت از افالطونیان ،شر را ذاتوی عوالم مواده نمویدانود و

 .(Augustine,وی همچنووووین در

معتقد است شر ،امری عدمی است و اصالً وجودی نیست

اعترافات به صراحت میگوید« :شرّ ،آنگاه رخ میدهد کوه

تا برای توجیه آن به خالق و مبدأ نیازی باشد و به عبوارت

اراده به کژراه رفته باشد .از تو ،ای خدا! که جوهر اعالیی،

دیگر ،شر همان غیاب خداست وگرنه کل دستگاه آفرینش

روی برتابد و به جانب دونمرتبهتورین موجوودات عطو

خیر است .وی گاهی نیز شر را امری نسبی میداند؛ یعنوی

عنان کند» (آگوستین.)991 :5983 ،

ممکن است امری برای موجودی نیوک و خووب باشود و

ایجاد میکند و انسانها را به دو صو

)68

1999:p.

نتیجه اینکه ،گناه نخستین آدم و گناهان عملی فرزنودان

برای موجود دیگر شر باشد؛ ولی چیزهایی کوه شور و بود

او همگی تجلی انحراف در رویکرد و التفات انسان است.

دانسته میشود ،اگر در مقایسه با کل عوالم در نظور گرفتوه

اگر انسان به جای خیر مطلق به خیرهای متییور و ناپایودار

شوند ،زیبا و تحسوین برانگیوز هسوتند (آگوسوتین:5939 ،

روی کند ،دچار گناه شده است و بیگمان ،گناه هرچه هم

 .)435ما چون همهچیز را با آسایش داشتن و نداشتن خود

جزئی باشد ،اثر عمیق خود را در انودرون انسوان برجوای

میسنجیم .برخی موجودات را بد مویدانویم؛ درحوالی کوه

میگذارد؛ به گونهای که حتی ممکن است انسان ،ناخواسته

مخلوقات ،نه در ارتباط با آسایشداشتن و نداشتن ما ،بلکه

یا ندانسته هم مرتکب گناه شود .این سخن بدین معناست

در ارتباط با طبیعت خودشان است که آفریدگار خویش را
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جالل میدهند (همان -9 .)433 :پاسخ دوم وی برگرفته از

همه گناهکارند ،همه نیازمند نجاتانود؛ ولوی بشور هرگوز

است ،که میگوید شر در این عالم ،محصول

نمیتواند به مدد ابزارها و امکانات خود ،به دوستی با خدا

و اثر همان گناه اولیه است و به صورت ارثی به انسانهوای

درآیوود و نوواتوان از آن اسووت کووه خووود را نجووات دهوود.

بعدی منتقل میشود« .به وساطت آدم ،گنواه داخول جهوان

دگرگووونی حتمووی بایوود از بیوورونِ اوضوواع و احوووال بشوور

شد و به گناه ،موت و اینگونه موت بر همه طاری شد .از

صورت گیرد .آگوستین سعی میکند این مشکل را با ارائة

آنجا همه گناه کردند» (ناموه بوه رومیوان .)1 :59 ،بنوابراین

تبیینی جدید حل کند که بر لط

الهوی مبتنوی اسوت .بوه

آگوستین دریافت که چیزی در درون انسان وجود دارد که

همین سبب میگوید« :فقط کسی کوه در ابتودا آن را عطوا

همواره او را گرفتار میکند .وی ایون گنواه را منشوأ تموام

کرده است ،میتوانود آن را برگردانود» (آگوسوتین:5939 ،

بیچوارگیهووا و بوودبختیهووای بشور و منشووأ شوور دانسووت.

 .)139از دیدگاه وی ،فی

«موهبتی» است که خداوند آن

آگوستین حتی شروری مانند سیل ،زلزله ،بیمواری ،طوفوان

را اعطا کرده اسوت؛ اموا نوه بوه سوبب شایسوتگی انسوان.

و ...را نتیجة کیفر گناهان میداند .پس شرور یا گناه هستند

خداوند به خواست خود بشر را از بند گنواه مویرهانود و

یا کیفر گناه .اینجاست که بشر برای رهایی از این وضعیت

این به مثابه موهبتی الهی اسوت؛ چیوزی نیسوت کوه خوود

الهی است:

بتوانیم آن را تحصیل کنیم .ازسوی دیگور ،زموانی کوه بشور

کتاب مقد

خویش نیازمند به فی

سعی میکند با توان خوود و بودون کموک از فوی

زندگی کند ،دچار گناه میشود؛ بنابراین بشر مویتوانود بوا

 -5فیض و گناه:
معروف اسوت .دیودگاه وی

اختیاری که دارد به موجود نجاتدهندهای معتقود باشود و

نشأت گرفته از دیدگاه پوولس رسوول اسوت

و رحموت او بهورهمنود شوود (کاپلسوتون:5931 ،

آگوستین به نظریهپرداز فی
در باب فی

الهوی

از لط

(رساله به غالطیان59 :5 ،و  .)54چوون زنودگی آگوسوتین

 .)513 -511این موجوود نجواتدهنوده حضورت عیسوی

و فی

خداوند بوده است؛ درنهایت به ایون

مسی ،است .خدا با لط

و رحمتش و ازآنجاکه بندگان را

میرسد که تنها فی

الهی اسوت کوه انسوانهوا را نجوات

دوست داشت ،تصومیم گرفوت کوه کفواره گنواه انسوان را

میدهد .وی حتی ایمان آوردن خویش را هم بودون اصول

بپردازد؛ ازاینرو ،پسر یگانهاش را بوه دنیوا فرسوتاد توا بوا

فی

خداوند نواممکن مویدانود و در سراسور اعترافوات،

تجسد خود و پذیرفتن جسم و نفس انسوانی و بوه دنبوال

لط و

خوودا را هووادی و راهنمووای خووود بوورای نجووات از

آن ،کشته شدن بر روی صلیب ،بنودگان را از گنواه رهوایی

وضعیت گناهآلود خویش و پوذیرش مسویحیت مویدانود؛

بخشد .وی عیسی مسی ،را قربوانی عظیموی مویدانود کوه

ازاینرو ،میگوید« :انسان هرقدر هم که کردارش سوتودنی

میخواهد گناه بزرگی را پاک کند که سواحت انسوانیت را

سراسر لط

باشد ،اگر مشمول لط

تو نشود ،امتحانش بسویار دشووار

خواهد بود» (آگوستین .)985 :5983 ،در دیدگاه آگوستین،
آموز فی

 ،ارتباط تنگاتنگی با مسئله گناه اولیه دارد .وی

آلوده کرده است.
نکتهای که در اینجا باید به آن توجه داشت ایون اسوت
که با وجود فی

الهی نقش اراده چگونه است.

معتقد است گناه نخستین ،اراد بشر را به حدّی متأثر کرده
است که دستیابی مجدد بشر بوه ارادهای پواک و پوالوده از

 -5اراده و گناه:

گناه را با نوعی دشواری حداکثری مواجوه سواخته اسوت؛

تأکید آگوستین بر آموز فوی

تاآنجاکووه دخالووت مسووتقیم خوودا در رسوویدن بووه چنووین

اختیار و اراده برای انسان نیست .وی اساساً گنواهی را کوه

مقصودی را ضروری میسازد .طبق این دیدگاه ،ازآنجاکوه

بدون اراده از انسان سر زند ،گناه نمیداند .حتی اصل گناه

بوه معنوای نادیوده گورفتن

 /8الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931

از نظر او همین حضور عنصر اراده است .به هموین سوبب

روزمره هم ،تأثیرات منفی و مخرب دیگری بر شناختی که

تأکید میکند که هیچ فعلی اگور از سور اراده انجوام نشوده

از عالم واقع وجود دارد برجای میگذارند (ملکیان ،بویتوا

باشد ،گناه یا کار خیر نیست .اگر انسوان اختیوار نداشوت،

 .)81:آگوستین را میتوان در دستة سوم جای داد .وی هر

کیفوور و پوواداش اخووروی بوویمعنووا و ناعادالنووه بووود

دو دسته گناه را علت و عامل مورگ معرفوی مویکنود-5 :

) .(Augustine, 1999:p. 30درخوور ذکور اسوت کوه

گناه نخستین که باعث شد جملگی ما به همراه آدم ،مورگ

آگوستین در آثار خود هیچ تبیین نظواممنودی از ماهیوت و

را به جان بخریم (گناه ذاتوی)؛  -9گناهوان ارادی اختیواری

کارکرد اراده به دست نمویدهود؛ بوااین حوال ،بسویاری از

که نسبت بوه خودا ،خوود و دیگوران مرتکوب مویشوویم

مالحظات آگوستین در این مورد بر مفهوم گزینش آزادانوة

(گناهان عملی) (آگوستین.)511 :5983 ،

اراده متمرکز است که با مفواهیم دیگوری ازقبیول فوی

و

 -1 -7گناه و مرگ جسم:

گناه اولیه ارتبواط تنگواتنگی دارد .بوه اعتقواد او ،نخسوتین

با توجه بوه آنچوه در بواب گنواه نخسوتین گفتوه شود،

اختیاری که انسوان پوس از آفورینش خوود دریافوت کورد،

آگوستین اصرار دارد مرگِ جسوم را هوم بور مبنوای گنواه

توانایی او بر انجام یا تورک گنواه بوود (آگوسوتین:5939 ،

نخستین توجیه کند؛ ازاینرو ،معتقد است اینگونوه نبووده

 .)5513آگوستین با این توضیحات نشان میدهد کوه گنواه

است که خداونود از اول ،طبوق قوانون طبیعوت ،مرگوی را

نخستین کامالً آگاهانه و از سر اختیار صورت گرفته اسوت

مقدر کرده باشد؛ بلکه جداشدن نفس از جسم ،بخشوی از

و با اینکه به دنبال یک فریب (فریب مار یا شیطان یوا هور

مجازات عادالنة گناه انسان است .وی طبق کتاب مقود ،

دو) صورت گرفته است ،ولی از سور اجبوار نبووده اسوت.

معتقد است جسم انسان پیش از گناه کوردن وضوعی دیگور

وی در تمام آثار خود بوه حضوور عنصور اراده و درنتیجوه

داشت و چنان ساخته شده بود که اگور گنواه نکنود ،ابودی

استفاد نادرست و متکبرانة بشر از این عنصر تأکید میکند

شود؛ چون جسم نفسانی بوود؛ ولوی مویتوانسوت در اثور

(آگوستین .)9888 :5983 ،به همین سبب ،تأکیود مویکنود

طاعت ،روحانی و درنتیجه ابدی شود .بنابراین طبیعت این

«اراد آزاد عمدتاً برای انسان باعث رنج و بدبختی اسوت؛

جسم مانند طبیعت فرشتگان نبود که درصوورت نافرموانی

هم بدبختی موقت و هم بودبختی ابودی» (Karfikova,

باز هم فناناپذیر باشد؛ بلکه به او گفته شوده بوود کوه اگور

).2012:p. 271

نافرمانی کند ،میمیرد؛ همانطور که به او گفتوه شوده بوود

بعد از بیان این مقدمات ،بحث اصلی ارتباط بین مورگ
و گناه مطرح شده است.

اگر از عهد وظای

بندگی برآید ،به فناناپذیری فرشتهآسا

و ازلیّت سعادتآمیز دست مییابود و مورگ بوه سوراغش
نمیآید (آگوستین)199 :5939 ،؛ ولی انسان با وجود ایون

 -7ارتباط بین مرگ و گناه:

هشدار ،چون احکام خداوند را نگوه نداشوت و خواسوت

متفکران مسیحی در باب ماهیت گناهِ مرتبط بوا مورگ سوه

خود را بر خواست خداوند ترجی ،داد ،مورگ بور او غلبوه

دسته میشووند -5 :بعضوی مویگوینود موراد هموان گنواه

کرد ) .(Schaff, 1887:p. 135 -136آدم نمیدانسوت

نخستین است -9 .عدهای میگویند مراد از این گناه همان

که نتیجة عصیانش مجازات اعمالشوده از سووی خداونود

گناهان معمولی است که مرتکب میشویم و ناخواسوته در

است که آن چنان سخت خواهد بود که کول وجوود وی را

شناخت ما از عالم واقع اثر میگذارند -9 .برخی نیز جمع

تیییر خواهد داد؛ به نحویکه آنها را در اسارت گنواه و در

هر دو نظریه را میپذیرند و معتقدنود کوه گنواه نخسوتین،

معوور

تلخووی موورگ قوورار موویدهوود (Mcwilliam,

آثاری در شناخت از عالم واقع دارد؛ همچنوان کوه گناهوان

) 1992:p. 133و این تیییر شرایط فقط مخت

خودش
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نیست؛ بلکه چون طبیعت نطفهای که قرار بود انسانهوا از

مرگ روح است که آتش ابدی را به دنبوال دارد؛ ازایونرو

آن منتشوور شوووند ،از ابتوودا در آدم و حوووا وجووود داشووت،

میگویود :از مورگ جسوم نترسوید؛ بلکوه از لعنوت مورگ

طبیعت آنان نیز فاسود و فرزنودانی کوه متولود موی شووند،

روحانی بترسید که منجر به عذاب ابدی روح و بودن ،هور

محکوم به مرگ هستند؛ ازاینرو ،هیچ انسانی جوز در ایون

دو ،میشود»).(Schaff, 1887:p. 248

حالت متولد نمیشود و گویی همه با زنجیور مورگ بسوته

روشن است که این دیودگاه آگوسوتین درسوت نقطوة

شدهاند .وی همچنین معتقد است منظوور خداونود از ایون

مقابل دیدگاه کسوانی اسوت کوه معتقدنود سوعادت نفوس

هشدار «روزی که از آن خوردی به مرگوی خوواهی مورد»

هنگامی کامل میشود کوه کوامالً از جسوم عواری شوود و

(پیدایش )53 :9 ،این است که آدم و حووا از هموان روزی

به صورت نفس ساده و عریان به سووی خودا بوازگردد .در

که میو ممنوعه را خوردند ،نه تنها از جسوم جودا شودند،

نتیجة این دیدگاه ،پیوند نفس بوا جسوم اسوت کوه مجوازات

بلکه در همان روز ،طبیعت آنان بدتر شد و فساد به آن راه

است ،نه جدا شدندش از آن .آگوستین در پاسخ به این افوراد

یافت و با رانوده شودن کوامالً عادالنوه از درخوت حیوات،

میگوید :جسمِ فانیِ رنجورِ میرا که بور اثور گنواه تیییور یافتوه

ضرورت حتی گرفتارشدن به مرگ جسومانی دامنگیرشوان

است و درنتیجه مانند باری بر نفس سنگینی مویکنود ،بایود از

شد و ما نیز در این ضرورت متولد شدیم« .بنابراین مورگ

آن جدا شود ،نه هرگونه جسمی (آگوستین.)143 -148 :

جسمانیِ ناخواسته ،نتیجة مرگ روحانی ارادی آدم اسوت»

 -2-7گناه و مرگ نفس :آگوستین زندگی در گنواه را

) .(Nisula,2012:p. 108ازایوونرو ،انسووان کووه بووه

«مرگ روح» تعری

میکنود )(Schaff, 1890:p. 106

خواست خوودش در روح ،مورده بوود ،محکووم شود کوه

که نتیجوة آن رهاشودن از طورف خداونود اسوت .در ایون

برخالف خواست خوودش در جسوم نیوز بمیورد .در ایون

حالت ،نفس ،هرچند که جاودانه است ،ولوی بوا گنواه کوه

حالت محکومیت بود که خداوند خطاب به انسوان گفوت:

ویرانگر آن است به مرگ خاص خویش گرفتار میشود و

«تو خاک هستی و به خواک برخوواهی گشوت» (پیودایش،

بهگونهای در تاریکی گناه غوطهور میشود کوه نمویتوانود

 .)53 :91اینجا بود که اگر فی

خودا او را نجوات نوداده

واقعیتهای پیرامون خوویش را تشوخی

دهود .در ایون

بود ،به مرگ ابدی نیز محکوم مویشود؛ زیورا وی حیوات

وضعیت ،گویی روح انسان از ک

ابدی را ترک کرده بود .آگوستین به این دلیل این مجازات

)551 -513 :5983؛ چووون قوووای خووویش را از دسووت

را عادالنه میداند که پرهیز از آن گنواه خیلوی آسوان بوود؛

میدهد و دیگر حس و دریافت ندارد .این مرگ از دیدگاه

ولی تکبر و خودبزرگبینی انسان مانع تسلیم شودنش شود

آگوستین ،خاص انسان نیست؛ بلکه فرشتگان نامیرا نیز بوه

(همان.)133 -133 :

سبب نافرمانی میتواننود گرفتوار آن شووند .وی همچنوین

آگوستین با اینکه جداشدن نفس از جسوم را مجوازات

رفته است (آگوسوتین،

معتقد است آدم نیز با نافرمانی نخستین خوود کوه بوا اراد

گناه میداند ،معتقد است بازخرید کامل ما از گناه در گورو

خویش انجام داد ،خدا را تورک کورد و ایون دورافتوادن از

نجاتمان از بدن است و تازمانی که ما تختهبند تون هسوتیم،

خدا ،مرگ نفس را برای او به دنبال داشت؛ چوون «عوالوه

قادر به گناه کردنیم .تنهوا بعود از مورگ اسوت کوه موا بوه

بر به هم خوردن وضعیت فیزیکی وی در اثور گنواه ،باعوث

وضعیت سوعادت کامول مویرسویم کوه در آن گنواه کوردن

فاسدشوودن وضووعیت هسووتیشووناختی او و شکسووتهشوودن

غیورممکن اسوت )(Bonner, 2007:p. 84؛ بوه هموین

ارتبوواطش بووا خوودا شوود» ).(Nisola,2012:p. 103

دلیل این نکته را تذکر میدهد که «مرگ بدن با رسوتاخیز،

خداوند نیز با خطاب «آدم کجا هستی » بوه هموین مورگ

تمام میشود .آنچه باید از آن ترسید و نگرانکننوده اسوت،

اشاره میکند .سخن مذکور از روی بویخبوری و اسوتفهام

 /51الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931

گفته نشد؛ بلکه خداوند به آدم یوادآوری مویکنود کوه بوه

اوضاع دلخوش بودند که آرزو میکردند پس از مرگ نیوز

جایگاه کنونیاش توجه کند که دیگر خودا در او نیسوت و

بر زبان کسانی که آنان را تحسین مویکننود ،زنوده بماننود

به او عصیان ناشی از تکبرش را تذکر میدهد (آگوسوتین،

(آگوستین .)998 :5939 ،به همین دلیول «موا کسوی را کوه

)155 :5939؛ زیرا از دیدگاه آگوستین تکبر بود که باعوث

به عنوان مؤمن میمیرد ،فقط براسا ِ بدن ،مرده مویدانویم،

گناه نخستین انسان شد و «تکبر آغاز هر گنواهی اسوت» و

نه براسا

نفس .همانطور که اگر کسی را قووی یوا زیبوا

«آغوواز تکبوور زمووانی اسووت کووه انسووان از خوودا ببُوورد»

میدانیم ،منظور ما بدن اسوت نوه نفوس» (Augustine,

) .(Augustine, 1886:p. 273پس آدم در اثور تکبور،

) .2002:p. 162گفتنوی اسوت هرچنود آگوسوتین روح

گناه را وارد عالم کرد و به سبب گناه مرگ را؛ زیرا مورگ،

بدون خدا را یک روح مرده میداند ،اما بر این باور اسوت

حاصل مخالفت خداوند با متکبران است« :انسان ...عالمت

که روح ،جاودانه است و هیچ وقت از زندگی خالی نیست

مرگ را که نشان گناه خود اوست ،بور دوش مویکشود توا

و زندگیاش متوق

نمیشود؛ حتی زمانی کوه اسوفبارترین

همواره به یاد داشوته باشود کوه توو بوا متکبّوران مخالفوت

زنودگی را داشوته باشود ).(O’ Dalvy, 1987:p. 35

میورزی» (آگوستین .)43 :5983 ،بنا بر آنچه آمد ،مفهووم

بنابراین ،هرچند دربار نفس میتوان گفوت گنواه موجوب

زندگی مورده در مقابول حیواتی کوه ازطریوق ایموان زنوده

مرگ و ازدست رفتن گونهای حیات ویژ آن مویشوود کوه

خوانده میشود ،مفهومی محوری در نظر آگوستین اسوت.

عبارت است از روح خدا که او را برای زندگی حکیمانه و

به باور او ،تنها حیاتی ،حیات واقعی اسوت کوه صورفاً بوه

سعادتمندانه توانا میسازد ،ولی چون فناناپذیر آفریده شده

سوی خدا جهتگیری شده باشد .آلودگی به گنواه ،انسوان

اسووت ،زیسووتن او (هرچنوود بووا گونووهای زنوودگی توووأم بووا

را از دستیابی به ایون حیوات محوروم مویکنود .آگوسوتین

بدبختی) متوق

نمیشود و زمانی که به خدا برگردد و بوه

کششهای گناهآلود را بوه نفوس مورده نسوبت مویدهود و

خداوند معرفت حاصل کند ،پاداش وی معرفوت جاودانوه

معتقد است زنده بودن جان در گرو دوری جستن از اموری

خواهد بود؛ اما هیچ کس نمیتواند به ایون مرحلوه برسود،

اسووت کووه انسووان را بووه سوومت گنوواه و در نتیجووه موورگ

مگوور اینکووه خووود را از ایوون دنیووا دور کنوود (Schaff,

میکشانند .براین اسا « ،تمام ملوتهوایی کوه خداونود را

).1887:p. 113

فراموش کرده اند ،ستمکار و شایستة جهونم هسوتند .آن هوا

 -3-7گناه و مرگ ابدی :آگوستین معتقد است بورای

بووا فراموووشکووردن خداونوود زنوودگی مناسووب را فراموووش

گناهکاران در هنگام داوری نهایی ،نوع جدیودی از مورگ

میکنند؛ ازاینرو ،به سمت مورگ رهسوپار مویشووند کوه

اتفاق خواهد افتاد که از هر شری بدتر و سختتور اسوت؛

همین خود نوعی جهنم است» (Augustine, 2002:p.

چون مرگی اسوت کوه بوا هویچ مورگ دیگوری بوه پایوان

) 155؛ اما بوا بوه یوادآوردن خداونود ،بوه سووی زنودگی

نمی رسد و جدایی نفس از جسم نیست؛ بلکه اتحاد آن دو

برمی گردند و با این یادآوری ،زندگی مناسب خود را که با

در مجازات ابدی است .در آنجوا بورخالف وضوع فعلوی،

فراموشکاری از دسوت داده بودنود بوه دسوت مویآورنود

انسانها در حال پیش یا پس از مرگ نخواهند بوود؛ بلکوه

) .(Ibidوی انسانهای بیخدایی که در این دنیوا ،بعضوی

پیوسته در حال مردن هستند (آگوستین.)141 :5939 ،

جانشین بعضی دیگر میشووند را مردگوانی مویدانود کوه

در مرگ حاضر ،روح از بدن برخالف خواسوتش جودا

جانشین مردگوان دیگور مویشووند .ایون افوراد از دیودگاه

موویشووود؛ ولووی در موورگ ابوودی ،روح در بوودن بوورخالف

آگوستین به جای اینکه جالل خدا را دوست داشته باشوند

خواستش نگه داشته می شود .تحمل درد روانی کوه سوبب

به جاللهای فانی دنیوی چسبیده بودند و آنقدر بوه ایون

آن دوری از خداوند است و تحمل درد فیزیکوی از آتوش

بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس55 /

ابدی ،تجربه یوک نووع از درد روانوی جسومانی بویپایوان

محکومیت نهایی ،احسا

خواهد بود که وحدت روح و بدن آن را به اجرا درخواهد

ازآنجاکه این احسا  ،نه مطبوع است تا شیرین باشد و نه

آورد ) .(Vessy, 2012:p. 361وی این قسوم مورگ را

پایدار است تا کامل باشد ،بلکه مجوازاتی اسوت دردنواک،

بر

بیشووتر ،شایسووتة نووام موورگ اسووت تووا زنوودگی .بووه گفتووة

آن تأکید میکند« :از قاتالن جسم که قادر بور کشوتن روح

کییرکگور« :عودهای گموان مویکننود کوه مورگ بودترین

نیستند ،بیم مکنید؛ بلکه از او بترسوید کوه قوادر اسوت بور

بالست و به سبب اینکه از مرگ میترسند ،ناشاد هسوتند؛

هالک کردن روح و جسم را نیز در جهونم» (انجیول متوی،

اما ما مانند سربازان رومی از مرگ نمیترسویم .موا بالیوی

 .)93 :51از دیدگاه آگوستین هنگامی که ایون مورگ اتفواق

بدتر را میشناسیم .اولین بال ،آخرین بوال و بلکوه بودترین

میافتد ،جنس و تعارضی بین اراده و احساسات به وجوود

آنها این است که زندگی کنیم .درواقع ،اگر انسوانی باشود

میآید که چیزی از آن سختتر و تلختور نیسوت .اراده بوا

که نتواند بمیرد و اگر افسانهای که دربار یهودی سرگردان

احساسات مخالفت میکند و احساسات بوا اراده .درواقوع،

سخن میگوید ،درست باشد ،چرا باید درایونبواره تردیود

در اینجا دشمنیای است که با پیروزی یک طرف به پایوان

کنیم که او را ناشادترین انسان بنامیم؛ بنابراین بایود تأکیود

نمیرسد .رنج چنان با طبیعت جسم درگیور مویشوود کوه

کرد که ناشادترین کوس ،آن کسوی اسوت کوه نمویتوانود

هیچ یک از آن دو ،دیگری را تحمل نمیکند .در ایون دنیوا

بمیوورد .(kierkegard, 1978:p. 220- 221) »...بووه

های این زندگی،

تعبیر چایدستر« :فرد لعنت شوده در حوالتی میوان مورگ و

یا رنج پیروز میشود و مرگ ،احساسات را از میدان بیرون

زندگی دست و پا میزند و طلب مرگ میکند؛ اما او را از

میکند ،بهطوریکه بسیاری افراد از شر رنج و درد به مرگ

این عذاب رهایی نیست؛ حتی رهوایی بوا مرگوی دوبواره»

پناه میبرند ،یا اینکه طبیعت پیروز مویشوود و تندرسوتی،

(چایدسووتر .)945 -993 :5981 ،ایوون دیوودگاه آگوسووتین

رنج را از میدان بیرون می کند؛ ولی در جهوان آینوده رنوج

یادآور آیات قرآن است« :ال تبقی و ال تذر :نه میمیرانود و

ادامه مییابد تا عذاب کند و طبیعت باقی میماند تا عذاب

نابود میکند و نه رها میسازد» (مودثر .)98 /همچنوین «ال

را حس کند .هیچ یک از ایندو معدوم نمیشود تا مجازات

یَموتُ فیهوا وَ ال یَحیوی :نوه در آن مویمیرنود و نوه زنوده

معدوم نشود .تأکید آگوستین در این قسم مرگ بر این مبنا

میمانند» (طه 34 /و اعلی  .)59آگوستین این فرجام و شر

است که نفس میمیرد؛ زیرا ارتباط حیات آن با خدا قطوع

اعلی را برای کسانی میداند که بد زیسوتن و سورپیچی از

میشود؛ ولی جسم نمیمیورد؛ چوون حیوات آن بوه نفوس

امر خدا را در این دنیا انتخاب میکنند (آگوسوتین:5939 ،

بسووتگی دارد و بایوود زنووده باشوود تووا بتوانوود عووذابهووای

 )359 -355و بووا گناهووان خووویش از خوودا رویگووردان

ایون

میشوند؛ بنابراین تنها حکم درخوور چنوین افورادی کیفور

دیدگاه آگوستین ایون اسوت کوه نفوس چوون در طبیعوت

ابدی است .به عبارت دیگر ،کیفر ابدی دِینی است کوه موا

خویش جاودانه آفریده شده است ،نمیتواند بودون نووعی

باید به خاطر گناهانموان بوه خداونود بپوردازیم .بوه تعبیور

زندگی باشد؛ ولی وقتی کوه نفوس موجوب حیوات جسوم

برخی مفسرین «پیامد گناه ،مرگ جسمی نیسوت کوه روح

نباشد ،بلکه موجب رنج آن در کیفری ابدی باشد ،چگونوه

از بدن جدا میشود؛ بلکه مرگ ابدی روح اسوت .عصویان

میتوان آن را زنده نامید .این بدترین و بزرگ ترین مرگوی

آدم موجب فناپذیری انسان نشد؛ بلکه موجب مرگ ابودی

است که در آن مرگ هرگز نمویمیورد (آگوسوتین:5939 ،

شد؛ همچنین زندگی دنیوی را تحت تأثیر قرار نداد؛ بلکوه

 938و  .)359 -355بنابراین هرچند که در ایون وضوعیتِ

کیفر ابدی را به خاطر گناه به دنبال داشت .نسل آدم همان

مرگ دوم میداند و با استناد به این سخن کتاب مقد

رنج وجود دارد؛ ولی در رنجها و تعار

جسمانی پس از رستاخیز را احسا

کند .پیشفر

انسان متوق

نمویشوود ،ولوی
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فیضی بر ایشان پوشانده شده بود؛ لبا

فیضی که تا

وضعیت آغازینی را دارند که آدم ابوالبشر داشت .اگر آنها

لبا

از رفتار ناشایسوت او پیوروی کننود ،سوزاوار هموان کیفور

بر تن داشتند ،انودامهایشوان نموی توانسوتند بوا اراد آنوان

خواهند بود و اگر بهتر از او عمل کنند ،پاداش آنها بورای

مخالفت کنند؛ بنابراین با انجام آن گناه ،چشمانشوان بورای

حیات نیکوی زمینی ،سعادت ابدی خواهد بود .اگر مورگ

دیدن معرفت خیر (که از دست داده بودند) و شر (کوه در

جسمانی کیفر گناه باشد ،این مرگ با بخشش گناه از میوان

آن افتاده بودند) باز شد .این معرفت در عو

نافرموانی و

خواهد رفت .این بخشش ازطریوق غسول تعمیود حاصول

بیایمانی حاصل شده بود؛ ولی اگر آدم و حوا این معرفت

خواهود شود» ) .(Karfikova, 2012:p. 173بنوابراین

را بووه دسووت نموویآوردنوود ،در پرتووو ایمووان بووه خوودا و

مرگ ابدی از دیدگاه آگوستین شری است کوه بایود بورای

فرمانبرداری از او سوعادتمندتر بودنود (آگوسوتین ،هموان:

رهایی از آن درستزیستن را انتخاب کنیم.

 .)519آنان بوا ایون نافرموانی بوه آثوار زیانبوار و شکسوتن

حال اگر از آگوستین پرسیده شود هنگامی کوه آدم و حووا

مرزهایی که خداوند بورای آن دو قورار داده بوود ،آگواهی

نافرمانی کردند به کدام یک از اقسوام مورگ (کوه گفتوه شود)

یافتند .آنچه در اینجا مهم اسوت خوودِ عصویان اسوت کوه

دچار شدند وی معتقد است بوه تموام اقسوام مورگ (مورگ

مرگ و هالکت آنان را به دنبال داشت .بنابراین مسئله میوه

جسم ،مرگ نفس ،مرگ کول و مورگ ابودی کوه مورگ دوم

و نوع آن و به طورکلی ظاهر فعل نیست؛ بلکه ایون عمول،

نامیده میشود ).دچار شدند .وی حتی بر مبنای کتاب مقود

تنها به علت خالف فرمان الهیبوودن ،نافرموانی اسوت .بوه

معتقد اسوت منظوور خداونود از ایون جملوة کتواب مقود :

تعبیر آگوستین ،آدم و حوا طوری برخورد کردند که گویی

«روزی که از آن خوردی ،به مرگی خواهی مرد» ،ایون اسوت:

به جای خدا کسی هست که باید سخن وی را باور کنند و

«روزی که مرا از روی نافرمانی ترک کنی ،مون توو را از روی

آن هم شیطان بوود .شویطان بوه آنوان وعود جواودانگی و

عدالت ترک خواهم کرد ».از دیدگاه آگوستین «مرگی» کوه در

عارف نیک و بد شدن داده بود (همان .)138 -133 :با این

اینجا به کار گرفته شده است ،منظور یک مرگ یوا مورگ اول

توضیحات جواب سؤال دوم هم روشن میشوود .بنوابراین

نیست؛ بلکه مرگهای دیگری را نیوز کوه الزموة ایون مرگنود

نباید گمان کرد که ممنوعیت خوردن آن درخوت و تیییور

دربرمیگیرد (آگوستین.)145 :5939 ،

ماهیت دادن انسان ،به خواطر بودبودن طبیعوت آن درخوت
بود؛ چون غذایی بود که هیچ زیوانی نداشوت ،جوز اینکوه

 -8چیستی میوۀ ممنوعه:

ممنوع بود و آدم و حوا کار ممنووع را انجوام دادنود .ایون

پیرو مسائلی که مطرح شد ،در اینجا دو سؤال مهم به ذهن

نافرمانی بود و نافرمانی عین گناه اسوت (هموان .)113 :آن

خطور میکند -5 :میو ممنوعه چوه بوود  -9چورا سوایر

دو طوری آفریده شده بودند کوه تسولیم بورای آنوان یوک

گناهان ،طبیعت بشوری را تیییور نمویدهنود؛ آنطوور کوه

امتیاز بود؛ ولی ایشان با عملی کوردن اراد خوود در مقابول

نخستین انسانها طبیعشان را تیییر داد ،طووری کوه،

آفریدگار ،هالکت خویش را بوه جوان خریدنود و بوا ایون

هم تسلیم مرگ شدند و هم این همه احساسوات خشوم و

انتخاب ،فرمان خدا را خوار شمردند؛ خدایی کوه آنهوا را

رشک ،طبیعت آنها را متالطم و آشفته ساخت در پاسوخ

به صورت خودش خلوق کورده بوود و بور تموام حیوانوات

تخل

سؤال اول باید گفت آگوسوتین بور مبنوای کتواب مقود

برتری داده و در فردو

مسکن داده بود.

(پیدایش ،)53 :9 ،میو ممنوعه را درخت معرفوت نیوک و
بد میداند و در تحلیل آن میگوید :هنگامی که آدم و حوا

 -9چگونگی انتقال گناه به نسل بشر:

از آن درخت خوردند ،در این آگاهی سهیم شدند که چوه

یکی از سؤاالتی که درموورد دیودگاه آگوسوتین بوه ذهون
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خطور میکند ایون اسوت کوه :چگونوه گناهوان از آدم بوه

نیست و خداوند به هورکس کوه بخواهود ،موی دهود و بوه

فرزندان وی منتقل شد .آگوستین معتقود اسوت در هنگوام

هرکس که نخواهد ،نمیدهد و هیچکوس حوق اعتورا

و

گناه نخستین و محکومیت آدم و حوا نطفة کل نژاد انسوان

سؤال ندارد.

با آنها بود و به همین سبب وارث گناهوان آنوان شودند و

عالوهبراین ،از دیدگاه آگوستین« ،سالله آدم هنگام گناه

محال بود از آنان چیزی جز در وضعیت خود آنوان پدیود

در صلب او بودند و به طرزی رازآمیز در این گنواه دسوت

آید .طبیعت آنان متناسب با بزرگی گناهشان بوه وضوعیتی

داشتند و بدین ترتیب کیفور را بوه ارث بردنود؛ بوه هموین

بدتر متحول شد؛ به گونوهای کوه آنچوه پویشتور ،مجوازات

سبب ،همه توش و توان خود را برای کوار خیور از دسوت

نخستین انسانهایی بوود کوه گنواه کورده بودنود ،پیامودی

دادند؛ مگر آنکه به فضل الهی به انجوام عمول نیوک توانوا

طبیعی بورای فرزندانشوان شود .ازسووی دیگور ،بوه تعبیور

شوند؛ اما به فرمان عدل خداوند ،همه انسوانهوا از فضول

آگوستین ،تولید انسان از انسان مانند تولید انسان از خواک

الهی برخوردار نمیشوند و تا همیشوه بوی آنکوه مالحظوه

نیست؛ زیرا خاک ماد خوامی بوود کوه انسوان اولیوه از آن

استحقاق در کار باشد به محنت گرفتار میشوند .آگوستین

آفریده شد و آن انسان نیز پدری شد که انسانها از او زاده
شدند؛ و هرچند که گوشت از خاک پدید آمده اسوت ،ولوی
گوشت و خواک یکسوان نیسوتند (آگوسوتین.)191 :5939 ،
منظور آگوستین از این کالم این اسوت کوه هموانطوور کوه
انسووان خصوصوویات جسوومانی خووود را از والوودین خووود
میگیرید ،طبیعت گناهآلود را هم از آدم به ارث میبورد؛ بوه
عبارت دیگر ،گناه از لحاظ زیستشناختی به شوکل وراثتوی
و ژنتیکی از نطفة آدم به فرزندان وی منتقل شد .عالوه برآن،
گناه ،فطری است و ویژگیهای فطری انتقوال موییابنود .بوه
دلیل همین وراثت ،وضع جدید (که محکومیوت بوه گنواه و
مرگ بود) در فرزندانشان نیز تکثیر شد.

میپذیرد که این خودسرانه به نظر میرسد و از نظر انسان،
ناعادالنه است؛ اما معتقد است که دلیل این اراده الهوی در
قیامت آشکار خواهد شود» ).(Bonner, 2007:p. 5- 6
او این باورهای خود را چنان با صراحت بیان کورده اسوت
که هویچجوایی بورای توجیوه و تأویول بواقی نمویگوذارد.
) ،)499 -951( (Pelagiusراهووب و مووتکلم

پالگیووو

بریتانیایی هم عصر آگوستین ،در عکسالعمل به این دیدگاه
آگوستین که باعث سستی مسیحیان در اجرای اخالقیات و
دستورات دینی شده بود ،نظریة آزادی کامل اراد انسان را
در کالم مسیحی ارائه کرد .در آن عصر برخی از مسویحیان
به دلیل ضع

ایمان یوا تموایالت دنیووی حاکمیوت اراد

خداوند را در انجام امور بهانه قرار میدادند و پایبنودنبودن
در اجرای احکام مسویحی را بوه خواسوت خداونود ربوط

 -11نقد دیدگاه آگوستین:
همان طور که اشواره شود ،آگوسوتین معتقود بوود «فوی

»

موهبتی از جانب خداوند است .وی به عنوان عالم الهیوات

می دادنود و نووعی جبرگرایوی را در پویش گرفتوه بودنود.
پالگیو

برای مقابله بوا ایون جریوان بور نیوروی طبیعوی

انسان ،تأکید و اعالم کرد که اگر انسان بخواهد ،مویتوانود

مسیحی ،مواضعی را برمی گزید که برای انسان هیچ قدرت

عمل نیک انجام دهد .بدین ترتیب انسان براسوا

و اختیوواری بوواقی نموویگذاشووت (البتووه اختیووار انسووان را

با آزادی میتواند خیر یا شر را بخواهد و با اعمال خووب

شده و آلوده به گناه مویدانسوت) .او بوه صوراحت

استحقاق افراد به

ضعی

تأکید میکرد« :ما بدون فی
نیستیم»؛ اما این فی

الهی ،قوادر بوه هویچ کواری

به رستگاری برسد .فی

عیسی براسا

آنها داده می شود ،نه براسوا

ذات و

انتخواب صورف و جبوری

الهی به چه کسی و بر چوه معیواری

خداوند .درواقع ،هور یوک از افوراد بشور قابلیوت دارد بوه

تعلق میگیرد آگوستین با استفاده از سخنان پولس معتقود

رستگاری برسند .چنین نیست کوه آنوان در دام گنواه قورار

به هیچ وجه بر مبنوای شایسوتگی افوراد

گرفتوه باشووند؛ بلکووه موویتواننود هوور چیووزی را کووه بوورای

است اعطای فی
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رستگاری خود الزم است انجام دهنود .رسوتگاری چیوزی

علت مرگ باشد .سلستیو

است که با اعمال نیک به دست میآید و خداونود نواگزیر

که دیدگاههای او را برای عامه مردم تبلیغ میکورد ،معتقود

بشر را به خاطر دست آوردهای اخالقوی پواداش مویدهود.

بود آدم بنا بود بمیرد ،چه گناه میکرد یا نمیکرد .گناه آدم

را به حاشویه رانود و

تنها به خود او آسیب رسانده است ،نه نسل بشر (گریدی،

آن را خواستههای خداوند از بشر برای نیل بوه رسوتگاری

 .)585 -581 :5933لنکوووا کوووارفیکووا از مفسووورین آراء

دانست؛ مانند ده فرمان یوا الگووی اخالقوی مسوی .،کوالم

آگوستین نیز در ایون بواب مویگویود -5« :آدم بوه مورگ

را میتوان در این جمله خالصه کرد« :رستگاری

فیزیکی میمرد ،حتی اگر هیچ گناهی نداشت -9 .گنواهش

به سبب شایستگی»؛ درحالی که آگوستین به «رستگاری بوه

فقط به خود آسیب رساند ،نه به کل نژاد بشر -9 .قانون یا

» می اندیشید .براین اسا  ،دیگر نمیتوان گنواه

شریعت دست کم به انداز انجیول ،انسوانهوا را بوه سووی

را موروثی دانست و به دیگری نسوبت داد؛ بلکوه هورکس

حکومت خداوند میبرد -4 .انسانها حتوی قبول از آمودن

مسئول عمل خویش خواهد بود ،ازجملوه آدم .پالگیوو

مسی ،،بدون گناه زندگی میکردند -1 .نوزادان تازه متولود

میگفت درواقوع خداونود بوا اعطوای شوریعت و احکوام،

شده در همان وضعیت آدمِ قبل از عصیان هستند -5 .تمام

دستورهای قدیسان و فرستادن عیسی مسوی ،،موا را یواری

نژاد بشر ،نوه در نتیجوة گنواه آدم مویمیرنود و نوه دوبواره

میکند و هرگز با شرّساختن طینتِ انسان ،ترازو را به زیان

ازطریق گناه میمیرند و نه دوباره ازطریق رستاخیز مسوی،

رستگاری ما سنگین نمیکند .گناه نخسوتین و سوقوطی در

برمیخیزنود» ) .(Karfikova, 2012:p. 160مخالفوان،

کار نیست؛ فقط گناهکار مجازات میشود و هیچ گناهی به

همچنین دیدگاه لکة گناه نخستین داشتن فرزنودان آدم بوه

فرزندان آدم منتقل نمیشود .خداوند بهشت و دوزخ را از

هنگام تولد را انکار میکنند؛ زیرا معتقدند آنها بدون قیود

پیش برای انسان مقدّر نمیسوازد و هرگوز بوه میول خوود

و زنجیرِ گناه نخستین متولد شدهانود و بوه هموین ترتیوب

معین نمیکند که چه کس مشمول رحمت او شود ،یوا بوه

مطلقاً هیچ نیازی به بخشویده شودن در یوک تولود دوبواره

لعنت گرفتار آید؛ بلکه انتخاب سرنوشت ما را به خودموان

(غسل تعمید) را ندارند .عوالوهبوراین ،آدم متحمول مورگ

میگفت نظریوة گنواه ذاتوی انسوان،

بدنی شد .آدم اگر هیچ گناهی هوم نداشوت ،مویمورد؛ نوه

تقصیر گناهان بشر را بزدالنوه بوه گوردن خودا مویانودازد

بهخاطر مجوازات گنواه ،بلکوه بوهخواطر وضوعیت طبیعوی

(دورانت .)85 -84 :5939 ،آگوسوتین مورگ را مجوازات

) .(Karfikova, 2012:p. 165پس از کشومکشهوای

ایون دیودگاه را رد مویکنود و

بسیار ،پالگیوسیها انتقال مرگ از آدم و حوا را پذیرفتنود،

میگوید« :مرگ برای انسان طبیعی است و مجوازات گنواهِ

چون این پوذیرفتنی بوود؛ زیورا کودکوان از والودین خوود

آدم نیست .عالوه براین ،وی استدالل میکند غسول تعمیود

امراضی را به ارث می برند؛ ولی هنووز بوا انتقوال گنواه بوه

تنها برای بخشوش گناهوان در طوول زنودگی فورد اسوت؛

شدت مخال

بودند و معتقد بودند کوه منظوور پوولس از

بنووابراین درمووورد کودکووان غیرضووروری اسووت ...او در

انتقال گناه ،انتقال مرگ است؛ ولوی کاتولیوک هوا آن را در

مقالهاش استدالل میکند که انسوان موی توانود بودون گنواه

شورای اورانژ و سپس ترنت رد کردند .پالگیوسیهوا ایون

زندگی کند .پس گناه ،ذاتوی انسوان نیسوت؛ ولوی بوا ایون

تفسیر را هم کنار نهادند و پذیرفتنود کوه آدم باعوث گنواه

خود به کلیسا ،بویگنواه تبعیود شود» (Atkins,

شده است؛ اما گفتند منظور گناهی است که بزرگساالن بوه

) .2001:p. 231-232عووالوه بوور پالگیووو  ،برخووی

تقلید از آدم انجام میدهند ،نه گناه موروثی .ایون سوومین

نیز دیودگاه آگوسوتین را

تفسیر را هم شورای ترنت رد میکند و تصری ،میکند که

منکر آن بود که گناه آدم ،منشوأ و

ازطریق توالد و تناسل و نه تقلید ،گناه به نسول آدم انتقوال

بدینصورت ،پالگیو

پالگیو
سبب فی

اندیشة فی

وامیگذارد .پالگیو

گناه میداند؛ ولی پالگیو

اعترا

همچون تئودورو

و سلستیو

نقد می کنند .تئودورو

دوسوت و شواگرد پالگیوو
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یافته است (توکلی.)543 :5984 ،
حتی شورای اورانژ که در سوال  193مویالدی و بورای

مرگ میشود ،روشن شده است .آنچه دیدگاه آگوستین را
مرموز و فهم آن را دشوار کرده ،اعتقاد به گناه ذاتی اسوت.

داوری در مسئلة مورد اختالف بین آگوستین و پالگیوو

انسان متولد میشود ،نهتنها با بدنهای مقدر شده به سووی

تشکیل شد ،کامالً جانب آگوستین را گرفت و بور کسوانی

مرگ ،بلکه با قالبهای متمایل به گناه .عالوه برآن ،مورگ،

که آلودگی مورثی روح و جسم انسان را انکار میکردنود،

مجازات گناه انسان مشخ

شده اسوت و گنواه علوت آن

لعنت فرستاد« :هرکس که بگوید گنواه آدم تنهوا بور او اثور

است؛ بنابراین گناه هم به معنوای یوک فعول بود ،سوزاوار

کرد و نه بر نسل او و یا بگوید مجازات گنواه ،تنهوا مورگ

مجازات است و هم به معنای مرگی که نتیجة گنواه اسوت.

بدن است ،نه مرگ روح ...لعنت خدا بر او بواد» (Hess,

آگوستین گناه نخستین را سرچشمة گناهکاری تمام آدمیان

).2002:p. 222

میداند و معتقد است هنگام گناه ،تمام نسول بشور بوا وی

نکتة آخر در این باب اینکه میتوان مواجرای هبووط را

بودند و گناه و درنتیجه مورگ را از وی بوه ارث بردنود و

به سیر تکاملی بشر بر روی زموین تفسویر کورد .بوه تعبیور

درواقع آدم در این گناه از تموام نسول خوود نیابوت کورد؛

برخووی از نویسووندگان« :بووا جوورح و تعوودیل در نظریووة

بنابراین انسان را به نحو طبیعی بیگناه و عقل او را مبرا از

آگوستینی میتوان آن را با حکموت و عودالت خداونودی

خطا و انحراف نمیتووان تصوور کورد .انسوان و افکوار و

سازگار کورد .نخسوت ،هموة مواجرای هبووط بوه تکووین

اعمال او را فقط براسا

و مبنای هبوط میتوان فهمیود و

سرشت آدم برمیگردد و این ماجرا از ابتدای آفورینش آدم

این انسان طبیعی است که هبوط پیدا کرده و با ارتکاب به

تا اخراج او از باغ عودن و درنهایوت قرارگورفتن بور روی

گناه در این جهان خاکی ،گرفتار شده و در شورف رنوج و

زمین ،مراحلی است که باید طی میشد تا خلقوت آدم بوه

درد و مرگ و غیره قرار گرفته است و بیشتر بوا توجوه بوه

منزله رمز نوع بشر کامل شود .دوم ،با توجه به موورد بواال،

گناه اولیه هست که میتوان راهی برای رستگاری و فوالح

لزومی ندارد هبوط آدم سیر کامالً سلبی دانسته شود؛ یعنی

او جستوجو کرد .ازسویدیگر ،لکة گناه و پلیودی ،جوزء

گفته شود که هبووط ،آدم و اوالد آدم را از هموه کمواالت

طبیعت و سرشت انسوان نبووده ،بلکوه مخوال

آن اسوت.

بهشتی محروم ساخته اسوت؛ بلکوه اصووالً هموین هبووط

علت گناه نیز ،خالق انسان نبوده ،بلکه اراد انسان است .از

شوورط الزم بوورای تحقووق آن کموواالت در شووکل شایسووتة

نظر او ،گناه نخستین آدم ،رویداد صرف نیست؛ بلکه یوک

آنهاست .بنابراین نمیتوان گفت در اثور هبووط ،سرشوت

وضعیت است؛ وضعیتی که خداوند بورای مجوازات آدم و

آدمی یکسره تباه شده است و در نهاد آدمی جز میل به شرّ

حوا و به خاطر سرپیچی از فرمان خداوند به آن ها تحمیول

و فساد وجود ندارد؛ بلکه او درحقیقت ترکیبوی از خیور و

کرد .این وضعیت باعث ازدست دادن بهشوت ،جواودانگی،

شر است و در میانوة ایون دو گرفتوار آموده اسوت .سووم،

قابلیت ادراک رنج جسمانی ،فرسودگی ،بیماری و شهوت،

میتوان ماجرای هبوط را به گونهای تأویل کرد که به تبیین

مرگ و سالخوردگی و  ...شد و همة این ها موروثی است؛

عقلی و زیستی ،نیاز نباشد .تفسیر بیشتر حکیمان مسولمان

درنتیجه هر نسلی از انسان را آلوده میسوازد .بوه عبوارت

دربار هبوط چنین است» (رحمتی.)43 :5988 ،

دیگر ،این وضعیت ذاتی بوده اسوت و اکتسوابی نیسوت و
ازطریق زاد و ولد انتقال مییابد ،نه ازطریق تقلید و تأسی؛

نتیجهگیری:

ولی آگوستین درمورد مکانیزم این انتقال چیزی نمی گوید.

در این مقاله ،رابطة بین مرگ و گنواه از دیودگاه آگوسوتین

حال باید فی

خداوند ،انسان را از این وضوعیت نجوات

بررسی شده است .ابتدا ،اقسوام مورگ و گنواه از دیودگاه

دهد؛ ولی فی

هوم شوامل هور کسوی نمویشوود؛ چوون

وی ،تحلیل و در اداموه ،منظوور وی از گنواهی کوه باعوث

شایستگیها باعث نمیشود کوه فوی

اعطوا شوود؛ بلکوه
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فی

الهی باعث همة خوبی ها و شایستگی ها می شوود .او

ابوالقاسووم طوواهری .تهووران :شوورکت انتشووارات علمووی و

با صراحت بر این مسئله تأکید می کند که خداوند برخی از

فرهنگی تهران ،چاپ اول.

انسان ها را برای نجات برگزیده است ،بنابراین ،هموه چیوز

 -51راسل ،برترانود ،)5915( ،تاریخ فلسفة غرب (روابط

در دسووت خوودا اسووت و نجووات و رهووایی ،تنهووا بخشووش

آن با اوضاع سیاسی و اجتمداعی از قددیم تدا امدروز).

خداوندی است .او با توجه به سوخنان نقول شوده از پوولس

ترجمة نج

دریابندری ،بیجا :انتشارات فرانکلین ،چاپ

ازجمله اینکه« :چه چیزی داری که نیافتی » بوه ایون نتیجوه

سوم.

رسید که فی

الهی همه کاره است و انسان هویچ نقشوی در

 -55رحمتی ،إنشواءا« ،)5988( ،،راز هبووط» ،اطالعوات

نجات خود ندارد .او هرچه نامه های پولس را بیشتر مطالعوه

حکمت و معرفت ،شماره  ،41ص 11. -43

می کرد ،در این نوع اعتقاد خود راسخ تور موی شود .بوه ایون

 -59ژیلسووون ،اتووین ،)5933( ،روح فلسددفه در قددرون

و دیگور مخالفوان وی

وسدد،ی ترجمووه ع .داوودی ،تهووران :شوورکت انتشووارات

دیدگاه آگوستین ازطریوق پالگیوو

ایراداتی وارد شده که در متن به آنها اشاره شده است.

علمی و فرهنگی ،چاپ اول.
 -59کاپلستون ،فردریک چارلز ،)5931( ،تاریخ فلسفه ،ج
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