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چکيده
بررسی مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری به جهت داشهتن وسهعت معنهایی اهميهت
دارد .ایههن وا ه در دورههههای متنههاوب یهودیههت ،مههنعکسکننههده باورهههای مرکههزی و
ارزشهای اصولی است .برای به دست آوردن مفهوم این وا ه در کتاب مقهدس عبهری
باید آن را در دوران نگارش کتاب مقدس بررسی کرد کهه طبهق آن تحهوالت مختلهف
معنایی از گناه به دست میآید .گناه در دوران اوليه یهودی کامالً اینجهانی بوده ،انجام
دادن چيزی است که خداوند از آن خرسند نيست و مالک ناخرسندی نيز در فههم بشهر
نمیگنجد .از دوران پادشاهان تا پيش از ویرانی معبد ،تخلف از دستورهای تورات مالک
و معيار گناه بوده و خطا نسبت به همنوع همچون فساد اجتماعی ،اجرا نکردن عهدالت و
استثمار توده مردم نيز گناه به شمار میرود .بعد از ویرانی معبد ،تأکيد تهورات صهرفاً بهر
گناه فردی نيست ،بلکه عالوه بر آن ،آنچه بر حسب عقل و اجتماع نيز گناه دانسته شده
وارد این مقوله میشود .در واقع ،میتوان گفت گناه ،طبهق کتهاب مقهدس عبهری ،بهه
صورت تدریجی و در دورانهای مختلف تکامل معنایی یافته که با بررسی سير تهاریخی
نگارش کتاب مقدس میتوان تحوالت معنایی گناه در یهودیت را تبيين و تفسير کرد.
کلیدواژهها :گناه ،یهودیت ،کتاب مقدس عبری ،یهوه ،تورات ،ویرانی معبد.
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مقدمه
اگر معنای گناه همان چی ی در نظر گرفته شود که آدم بنیبشر وارد دنینا کنرد و بنه
واسطه آن همه گناه کردند ،تعریف گناه محدود و مشخص است ،اما روشنن اسنت کنه
گناهان زیادی وجود دارد که مختص به حضرت آدم نیست و هر انسانی بنفسه مرتکنب
آن می شود که این باعث وسعت معنایی این واژه در ادیان شده ،شناخت آن را سختتر
میکند .گناه در کتاب مقدس عبری به صورت عملی به نمایش در آمده است و تعرینف
مشخصی از آن یافت نمیشود .البته در دورههای بعندی کنه فلسنفه یوننان بنا مفناهیم
االهیاتی یهود عجین میگردد این واژه به صورت نظری بررسی میشود تا حدی کنه در
دوران نگارش عهد جدید ،گناه کامالً نظری و عینی میشود .نویسندگان کتناب مقندس
بدون ارائه تعریف نظری از گناه -همانگونه که آن را تجربه میکردنند -تنهنا سنعی در
انعکاس واژههای روشن و واضح از اثرات عمی و گسترده آن داشتند.
اهمیت واژه «گناه» در یهودیت به حدی بود که حاخامهای یهودی بنرای  912نهنی
استخراجشده از کتاب مقدس واژه «عَوِرا» ( )averahبه معنای گناه و معصنیت را بنه کنار
میبردند ( .)Lange, 2000: 192به طور کلی ،گذشتن از دستور را عورا گویند که به معننای
گناه کردن و عبور کردن از دستور خداوند است که این امر در مجموع  912نوع گناه را
شام میشود که برابر با  912روز سال شمسی و  912رگ بدن است .هر گناهی با روز
مخصو ارتباط دارد و گذشتن از گناه سبب خرابی آن رگ بندن و آن روز منیشنود
(ربی نخمنان ،بنیتنا .)592 :مطالعنه سرگذشنت ینوم یهنود از منظنر کتناب مقندس ،اینن
مسئله را آشکار میکند که احکام کتناب مقندس تمنای ی را بنین حساسنیت و اهمینت
گناهان متفاوت ،و بین حساسیت ارتکاب یک گناه به روشهنای متفناوت یائن اسنت
( .)Burnside, 2003: capture 7تأم در اهمیت و تعریف گناه در کتناب مقندس ،باورهنای
مرک ی و ارزشهای اصولیای را منعکس میکند که ممتد به دورههنای متنناوب تناریخ
اسرائی است .این ارزشهای اصولی در میان تنوع وسنیعی از فهرسنتهنای اجراینی و
توصیفی بیان میشود .به سبب اهمیت گناه ،کتاب مقدس ،یافتههای تصویری همسنان و
یاب یبولی نی به نمایش میگذارد ) (Ibid.: 253که منجر بنه اینن شند کنه در دورههنای
بعدی گناه به صورت نظری و ذهنی بررسی شود.
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مسئلهای که در این مقاله بررسی میشود این است که شنک هنای مختلنف گنناه در
کتاب مقدس چگونه بوده است؟ و اینن واژه کالمنی در سنیر تناریخی نگنارش کتناب
مقدس چه تحوالتی را تجربه کرده است؟ آیا تحوالت واژه گناه ،معرفت جدیدی را بنه
وجود آورده است؟ آیا نگرش مردم اسرائی به انجام میصواها 1تغییر کرده؟ و برداشنت-
های جدیدی از اوامر و نواهی خداوند صورت گرفته است؟
 .1گناه در لغت
در عبارات کتاب مقدس عبری ،بیست کلمه متفاوت وجود دارد که بنه معننای گنناه
اشاره دارد یا چنین معنایی را میرساند ) .(Lipinski, 2007, vol. 18: 621واژههایی همچنون
نق ض پیمان ،سرکشی علیه خدا ،گمراه شدن ،خودسری ،ارور و حمایت و  ...به معنای
گناه آمده است ) .(Cohn-Sherbok, 2003: 420لذا به هنگام مطالعه کتناب مقندس در زمیننه
گناه ،نمیتوان تنوع لغاتی را که به این معنا اشاره دارند نادیده گرفت .در وایع باید اینن
لغات را بر اساس متن خودشان بررسی کرد) . (Lipinski, 2007, vol. 18: 621بنابراین ،به سه
واژه در کتاب مقدس ،که صراحت بیشتری نسبت به سایر کلمات دارد ،اشاره میکنیم:
الف .حط

واژه «حِط» ( )Hetکه بیش از  529بار در کتاب مقدس عبری آمده است 1،به انحراف
از چی ی که خوب و درست است اشناره دارد .ریشنه «حِنط» ننوعی یصنور در روابنط
متقاب و دوسویه را نشان میدهد و مطاب با معنای جرم و خالف است؛ در وایع نسبت
به لغت گناه ،نوعی معنای اعتقادی را شام میشود .واژه «حط» ،به عنوان یصور ،جنرم
و خالف تعریف میشود ،البته زمانی که آنچه واینع شنده مغنایر بنا اصنولی باشند کنه
روابط بین خدا و بشر را تعدی و تنظیم میکند .بنابراین و از بناب مثنال ،نقنضِ ینانون
طرد (( )Heremکه در کتناب یوشنع 11 ،11 :3؛ اول سنموئی  19-9 :12جنرم پنداشنته
میشود) جرم و گناه در برابر خدا لحاس میشود .این مسنئله بنا توجنه بنه سننتهنایی
است که ج ء ج ء در سنفر تثنینه  ،13-11 :11ثبنت شندهانند .حِنط بنه اینن معننا در
جاهای دیگر عهد عتی نی یافت میشود (پیدایش 1 :11؛ پیدایش 9 :99؛ دوم سموئی )19 :11
). (Lipinski, 2007, vol. 18: 621
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مفهوم «حِط» نه تنها به مسائ حقویی ،اخالیی و اجتماعی میپردازد ،بلکنه تکنالیف
شرعی و حتی نقض ایرارادی و ارادی احکام شعائری (الویان  )2-5را نی در بر میگینرد
).(Lipinski, 2007, vol. 18: 622
ب .پِش
واژه پش ( )PSHبه معنای «شکستن» است و منظور از آن نقض ارتباط میان انسان و
خداست ( .)Cohn-sherbok, 2003: 420ریشه پِش  191بار در کتاب مقدس تکنرار شنده و
در وایع از اصطالحات االهیاتی به شمار میرود که به عنوان مخالفنت بنا خندا در نظنر
گرفته میشود و در آیات زیادی از آن استفاده شده است ).(Lipinski, 2007, vol. 18: 622
بر اساس این معنا ،نقنض ینک پیمنان را منیشنود بنر اسناس اصنطالحات ینانون
بینالمل « ،پِشمع» ( )peshaنامید که در برخی آیات همچنون اول پادشناهان 19 :11؛ دوم
پادشاهان 1 :1؛ 3 ،2 :9؛ 11 ،11 :3؛ هوشع  ،1 :3از آن اسنتفاده شنده اسنت .در حنوزه
یوانین ج ایی ،پشع جرمی است که جامعه را مخت میکند و یا ارتباط صنلحآمین بنین
دو طرف را میشکند .این چنین معنایی که در منورد پشنع اسنتفاده شند معننای ریشنه
«پش» است که برای بیان نوعی عم گنناه آلنودِ بشنر در برابنر خندا اسنتفاده منیشنود
).(Lipinski, 2007, vol. 18: 622
ج .عواه
واژه عواه ( 13 )awahبار در کتاب مقدس ذکر شده و در اص به معنای اشتباه کنردن و
نادرستی است (مراثی ارمیا )9 :9؛ چراکه اساساً مسئله تقلب و دا کاری را بینان منیدارد.
این واژه در حالت فع مجهول به معنای فاسد و منحرف شدن و شریر است ،همنانطنور
که در پیدایش آمده است« :و نخستزادة یهودا عیر در نظر یَهُوَه شنریر بنود و یَهُنوَه او را
بمیراند» (پیدایش  .)3 :93اسم آن ،که به صورت «عاوون» ( )awonذکنر منیشنود بنه معننای
تقلب و دا کاری است و  113بار در عهد عتی به کار رفته است .این واژهها ،که از ینک
ریشه هستند ،در معنای مجازی برای نشان دادن گناه ،یک منبع معروف و مشهور است.
اسمهای حِط ،هاتا ،هاتات ،پشع و عاوون و همچنین فع های مشابه آنها ،کلمه گناه
را در معنای کالمی -اعتقادی نشان میدهند ).(Lipinski, 2007, vol. 18: 622
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 .2گناه در اصطالح
گناه از لحاس اصطالحی معانی متفاوتی دارد ،اما آنچه همه به آن اذعنان دارنند اینن
است که گناهکار کسی است که در ارتباط با خدا کوتاهی کند؛ یعنی تعهد خود را نسبت
به خدا انجام ندهد .به طور کلی ،گناه در یهود تخلف کنردن ینا شکسنتن میثناق اسنت
) .(Lacocque, 1987, vol. 12: 8402این برداشنت از مضنمون بسنیاری از آینات بنه دسنت
میآید .برای نمونه ،در کتاب ارمیا آمده است:
ای یَهُوَه به شرارت خود و به عصیان پدران خویش اعتراف می نماییم .زیرا که به
تو گناه ورزیده ایم .بهخاطر اسم خود ما را رد منما .کرسی جالل خویش را خنوار
مشمار .عهد خود را که با ما بستی به یاد آورده آن را مشکن (ارمیا .)11-11 :15

طب آنچه از کتاب مقدس عبری به دست میآید ،ارتباطی که ح ِ حماینتِ خداونند
را ایجاد میکند گناه را نی ایجاد میکند .اگر هیچ یانون تعهد و پیمنانی وجنود نداشنت
هیچ گناهی نی وجود نداشت .در وایع گناهکار کسی اسنت کنه در ارتبناط بنا خداونند
دچار یصور و کوتاهی شده باشد تا آنجا که وی به تعهدات خود در برابر خداونند وفنا
نمیکند .به عبارت دیگر ،این گناه اسنت کنه تعهندات را نقنض منیکنند و منیشنکند
).(Lipinski, 2007, vol. 18: 622
برخالف مسیحیت ،که گناه را نقطه مقاب ایمان میداند (نینوبگین ،بنیتنا )11 :از نگناه
یهودی گناهکار میتواند باایمان باشد .به نظر میرسد یهودیان گناه را به عنوان مخالفنت
با خدا در نظر میگیرند که همان شکستن عهد انسان با خداست ،اما بنا اینن حنال فنرد
گناهکار میتواند ایمان داشته باشد و نجات را برای خود فراهم کند.
 .3مفهوم گناه در سير نگارش متون مقدس عبری
آنچه در بحث یبلی به آن پرداخته شد گناهشناسی در شنریعت یهنودی بنود .امنا در
اینجا ،به گناهشناسی در ادوار تاریخ نگارش متون مقندس یهنودی پرداختنه منیشنود و
اینکه در هر دوره چه تفاوتهای معناییای در واژه «گناه» به وجود آمده است .گناهکنار
بودن انسان برای فردی که دورهای چند خدا را میپرستیده و بنرای هنر کنار و عملنش
خدایی جداگانه داشته و حال به یکتاپرستی رسیده و اینکه خالف دسنتور ینک خندا را
گناه بداند بسی سخت و بغرنج است .در دوران بعدی ،که یکتاپرستی جایگاه کناملش را
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به دست آورد و هنوز دستورهای االهی به وسیله پیامبران بیان میشد ،نین تفناوتهنای
مختلفی به چشم میخورد .حوادث تاریخی به وجودآمده نین بنیتنأثیر نبنوده و باعنث
ایجاد دیدگاههای مختلفی در این باره شده است .به طور کلی ،داستانی که حیات ینومی
عبرانیان از آن آااز میشود عبارت از یک رشته تحوالت اسنت کنه از مرحلنه پرسنتش
ارواح و ایمان به یوای طبیعی شروع شده و به تعدد خدایان منجر گشته است و عایبنت
به توحید منتهی میگردد و هر یک از این اعتقادات همچنان در مراح بعدی اثری بایی
گذاشته است .در وایع  21روز بعد از خروج از مصر ،در اول ماه سیوان ،بنیاسرائی بنه
جلوی کوه سینا میرسند و در  1سیوان سال  1553از آفرینش عالم 9913( ،سال پنیش)
یوم اسرائی ده فرمان را دریافت میکنند (سیر تحوالت اجتماعی و منذهبی ملنت یهنود:1112 ،
 .)93اما با وجود این ،هنوز تعدد خدایان در میان یوم وجود داشت و بعد از تبعید بنابلی
است که اسفار پنجگانه شک کنونیاش را به دست میآورد (سلیمانی.)19 :1935 ،
در نگاهی کلی ،میتوان گفت مفهوم گناه در آااز ،اختالل در ارتباط فردی بنا یهنوه
بود که مفهومی ابتدایی به حساب میآید .براندن در این باره مینویسد:
پیش از پیندایش اعتقناد بنه رسنتاخی در ینرن دوم ق.م ،.تصنور کهنن انسنان
به زندگی اینجهانی محدود منی شند .بنه عنالوه ،از آنجنایی کنه دینن عبنری
ذات ًا بر مبنای یومینت اسنتوار بنود ،اعتبنار و ارزش شنخص تنا آنجنا بنود کنه
در رفتارش ارتباط بین یهوه و ملنت برگ ینده بننیاسنرائی را حفنظ منیکنرد
).(Brandon, 1973, vol. 4: 226

از سویی می توان گفت که تنرس از گنناه بنا تنرس از خداونند ارتبناط دارد کنه در
نوشتههای حاخامی االب مترادف با یک مفهوم اخالیی است :فردیکه از گناه میترسند
به طور طبیعی و با عش به خداوند از آن اجتناب میکند ) (Sherwin, 2007: 77, 78ننه بنه
خاطر ترس از عذاب ،بلکه همانند کابالیستها ،که به طور ویژه بر آن تأکیند منیکننند،
جدای از مسئله احترام به خداوند ،چون گناه ،خطا کردن در برابر عظمت خداوند اسنت
و مانعی بین گناهکار و خداوند ایجاد میکند). (Lange, 2000: 197
لذا با بررسی هر دوره ،ویژگیهای معنایی گناه در هر دوره مشخص منیشنود و بنه
اختصار به آن اشاره میکنیم:
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 .1.3مفهوم اوليه گناه تا استقرار بنياسرائيل

یوم اسرائی  ،که یبالً در محیطی مملو از بتپرستی در اسارت به سر میبنرد ،اکننون
باید به یومی که کامالً ویف خداست تبدی شود .این یوم بنه گوننهای کنه ننه ینبالً در
تاریخ سابقه داشت و نه بعدها تکرار شد ،ناگهان از وضعیت بردگی و اسنارت بنه ینک
ملت آزاد و مستق تغییر وضعیت داد .اینجا در کنار کوه سینا ،خدا بر اساس اینن عمن
رهاییبخش با آنها عهد میبندد که از این پس یوم مقدس او باشند (شولت  ،بیتا ،)59 :امنا
با وجود این ،هنوز بحث آلهه و چندگانهپرستی در یهنود وجنود دارد و یهنوه بارهنا در
کتاب مقدس آنان را از آن منع میکند« :خدایان ایر را مپرست» (پیندایش  .)9 :11حتی نام
خدایان دیگر همچون بع نی ذکر میشود و در این میان یهوه به عنوان خندای خنا
یهودی انتخاب میشود و دیگر ایوام هم خدایان خا خود را دارند .مردم اسرائی نین
تا مدتها نمیتوانستند یکتاپرستی را به خود بقبوالنند .برای نمونه ،ویتی بنیاسرائی به
کنعان وارد شدند و آنجا را به تصرف درآوردند ،افکار و عقاید کنعانیان وارد دین یهنود
شد ،به طوری که حتی در نواحی شمال کشور کنعان ،در جایی که زمین بارور و من ارع
سرسب وجود داشت ،اسرائیلیان به خدای یهوه اکتفا نکرده ،از کنعانینان بعضنی مسنائ
مذهبی مانند پرستش بع را تقلید میکردند و یائ بودند کنه اینن کنار باعنث فراواننی
نعمت و حاص خی ی م ارع و اف ایش حیوانات و انسان میشود .لذا به تدریج هنم بنه
بع و هم به یهوه احترام می گذاشتند و بنرای هنر ینک مراسنم خنا خنود را انجنام
میدادند (شییرا .)911 :1951 ،شاید بتوان گفت یکی از دالیلی که باعث شد خداوند ینوم
اسرائی را در ابتدا از صحراگردی نجات ندهد همین گرایش به بعن پرسنتی آننان بنود؛
چراکه اگر با ایوام دیگر مختلط میشدند سریعاً به آنها گرایش پیدا میکردند.
در مراح اولیه ظهور دین یهوه پرستی ،گناه عظیم ،سر فرود آوردن به خدایان دیگنر
ایر از یهوه است و هراس از انتقام وحشتناک یهوه حسود و اینور وجنود دارد .لنذا در
این مرحله خداوند از پیش ،جای انسان تصمیم میگیرد و راه او را دییقاً مشنخص منی
کند .همانطور که نخستین فرمان از دهفرمان بههمین مطلب اشاره دارد (خنروج .)9-1 :11
در سفر تثنیه نی آمده است « :خدایان دیگنر را از خندایان طنوایفی کنه بنه اطنراف تنو
میباشند پیروی منمایید .زیرا یَهُوَه خدای تو در میان تو خدای ایور است مبنادا اضنب
یَهُوَه خدایت برتو افروخته شود و تو را از روی زمنین هنالک سنازد» (تثنینه .)12-15 :1
همانند این آیه در یوشع نی آمده است (یوشع .)11 :19
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یهودیت اولیه ،طب این آیات ،خدایان ایوام دیگر را پذیرفته و فقط بنه بننیاسنرائی
دستور میدهد آنان را نپرستند .در وایع یهودیت در سننت اولینه خنود ،یکنیپرسنتی را
ترویج می نمود نه توحید را؛ چراکه درک آن برای جامعه اولیه اسرائیلی سخت و بغنرنج
بود؛ به همین سبب است که در سیر تناریخ یهودینت ،معنانی متعنددی دربناره خندا و
الوهیت وی مطرح بوده است ).(Unterman, 1990: 19
آنچه باید در این دوره از مفهوم گناه بیان داشت این است کنه اینده گنناه در شنک
نخست آن نه اخالیی و نه معنوی است ،بلکه همه چی در این دوره به خداوند بسنتگی
دارد و هر چه مخالف دستور یهوه باشد گناه به حساب میآید .تا پیش از آن گناه صنرفاً
تخلف از آداب و رسوم یبیله بود و در این دوره که خداوند پادشاه یوم شناخته میشود
تخلف از دستور او گناه به شنمار منیرود .در اینن حالنت ،انسنان از اینکنه چنه چین
خوشایند اوست و چه چی را خدا نمیپسندد و گناه به شنمار منیرود ،آگناهی نندارد.
انسان ممکن است زمانی بفهمد گناه کرده است که مورد تنبیه و مجنازات ینرار بگینرد
) .(Bennett, 1962, vol.11: 556-557همانطور که برانندن ( ،)Brandonدر بینان مفهنوم اولینه
گناه در کتاب خود نی چنین توصیفی ارائه کرد و پیش از این به آن اشاره شد.
لذا در کتاب مقدس ،در مراح اولیه ،سعی میشود از یهوه یک خدای یهار و جبنار
و یمدَریدرتی بسازند که با کوچک ترین انحراف ،شالق خود را فرود میآورد .نمونههای
یت عام و مجازات هنا در کتناب مقندس از سنوی یهنوه فنراوان اسنت 9.شناید همنین
یساوتها و هراسناک جلوه دادن خدا باعث شد که منارکیون از پاینهگنذاران مسنیحیت
عرفانی علیه تورات و خندای آن بشنورد و بنا حنرارت و شندت تمنام او را منتهم بنه
سن دلی ،خردهگیری و  ...کند .موسی در راه خود به سوی مصر مأموریتی را اجرا کنرد
که یهوه به او واگذار کرد .او از هر چی ی که خشم االهی را علینه او تحرینک منیکنرد
بیخبر بود .یهوه به سختی به وی حمله کرد و میخواست او را بکشد و دلی اینن کنار
یهوه این بود که وی پسرش را ختنه نکرده بود .در حالی که خداوند هیچ حکمی مبننی
بر وجوب ختنه کردن بیان نکرده بود:
و وایع شد در بین راه که یَهُوَه در من ل بدو برخورده یصد یت وی نمود .آنگاه
صفوره سنگی نی گرفته اُلفة پسر خود را ختنه کنرد و نن د پنای وی انداختنه
گفت« :تو مرا شوهر خون هستی» .پنس او وی را رهنا کنرد .آنگناه (صنفوره)
گفت« :شوهر خون هستی» به سبب ختنه (خروج .)11-15 :5
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در سفر تثنیه نی آیهای آمده است که این نظر را تقویت میکند .در این آیه ،هر آنچه
خدا آن را بد بداند اضب او را برمیانگی انند و گنناه محسنوب منیشنود (تثنینه .)12 :5
همانند آن است گناهی که عخان بن زراح انجام داد که به موجب آن ک ینوم مجنازات
شدند با اینکه یب از بیان آن توسط یهوه ،از گنناه عخنان بنیاطنالع بودنند (یوشنع 1 :3؛
.)11 :11

آنچه از این مطالب میتنوان نتیجنه گرفنت اینن اسنت کنه ضنابطه گنناه در دوران
نخست ،انجام چی ی است که خداوند از آن خرسند نیست و مالک ناخرسنندی را نین
انسان نمیداند .تصور گناه در این دوره بیشتر عیننی ( )objectiveاسنت و یهنوه هماننند
پادشاهِ یبیله اعمال مجازات میکند و به همین سبب در این دوره شناهد مجنازاتهنای
دستهج معی به سبب گناه یک نفر هستیم ،در حالی که گناه آن شخص به صورت پنهانی
و دور از سایرین بود.
در این دوره میبایست به ظواهر احکام توجه ویژه میشد .در وایع یداست بایند در
اخالق شخصی و طهارت خانوادگی ،در برخورداری از هر نوع رابطنه نامشنروع ،نظینر
زنا با محارم و نی لواط و بدرفتاری با حیوانات ،و در کنترل شنهوات و لذاینذ منادی ،و
در رعایت عفاف در رفتار ،گفتار و اندیشه به نمایش درمیآمد (اپستاین.)12 :1932 ،
 .2.3بررسي گناه از دوران پادشاهان تا ويراني معبد

مردم بنی اسرائی در زمان نبوت سموئی از وی خواستند تا خداوند پادشناهی بنرای
آنان انتخاب کند و هر یدر که سموئی مخالفت کرد نتوانسنت آننان را از خواسنتهشنان
منصرف کند .لذا به امر خداوند شائول ،نخستین پادشاه بنیاسرائی  ،انتخاب شند و دوره
پادشاهان از این تاریخ آااز گردید (اول سنموئی بنابهنای  3و  .)9در اینن اینام تنا زمنان
ویرانی معبد ،انبیای زیادی مبعوث شدند و به واسطه ادبیات آنها معانی و مفاهیم تازهای
به واژه «گناه» داده شد.
نکته یاب ذکر اینکه نباید معنا و مفهنوم واژهای را در ینک دوره بنه دیگنر دورههنا
تعمیم داد ،بلکه هر دوره با گذشت زمان و شرایط ویژه حناکم بنر آن ،باعنث تغیینرات
واژگان میشود .همانطور که اوسب در کتاب خود به آن اشاره کرد:
هر یوم یا دینی ،باورها ،یوانین ،و اسطورههای خا خود را در رابطه بنا خینر
و شر ،گناه و گناهکار ،ج ا و پاداش تکام میبخشد و اینن موضنوعات ،ثابنت
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بایی میمانند ،اما با گذشت زمان ،شرایط و تأثیرات خارجی متحول منیشنوند
).(Ausbel, 1964: 414

در دوران حکومت داوود شاهد گناه عظیم داوود (زنا و یت ) هستیم ،اما خداونند او
را مجازات نمی کند .شاید بتوان از این اتفاق این برداشت را کرد که خداوند بنرای فنرد
خاصی ،همچون داوود ،تنبیهی در نظر نگرفت و مجازات آن را موکول به زمانی کرد که
گناهش علنی شود و او توبه نکند .ویتی خبر منرگ اورینا در جنن بنا عمنونیهنا بنه
اورشلیم رسید ،داوود با بتشبع ازدواج کرد .احتماالً این اعمال گنناهآلنود و شننیع داوود
مخفی بایی ماند ،زیرا از پای درآمدن در خط مقدم جبهه وایعهای عادی بود .حتنی اگنر
یوآب از این امر مطلع بود ،او که بود که بتواند پادشاه را تهدید یا سرزنش کند؟ اگرچنه
داوود در حکومت خود در مقاب هیچ انسانی مسئول و پاسخگنو نبنود ،ولنی فرامنوش
کرده بود که خدا از جرم ب رگ او آگناه و مطلنع اسنت .اگرچنه در مینان خدانشناسنان
هنگامی که حکمرانی خودکامه مرتکب زنا و یت میشد ،بیج ا بایی منیمانند ولنی در
میان یوم اسرائی  ،که مقام پادشاهی ودیعهای االهی بود ،چنین چی ی امکان نداشت .لنذا
ناتان گناه داوود را در یالب داستان امانگی مرد ثروتمندی که به خادم فقیر خنود ظلنم
کرده و منال او را اصنب منیکنند بنه او گوشن د کنرد .داوود از اینکنه چننین ظلنم و
بیعدالتیای در حکومنت او بنه وینوع پیوسنته ،شندیداً خشنمگین شند .ناتنان بندون
پردهپوشی و با شهامت کام اظهار داشت که پادشاه مرتکب یت و زننا شنده اسنت .از
بخت خوب ناتان ،پادشاه از گناه خود توبه کرد .داوود بحران روحانی خود را آشکارا و
در یالب اشعاری سرشنار از احسناس توصنیف کنرده اسنت (م امینر  91و  .)21هرچنند
آمرزش االهی را کسب کرد ،ولی عوایب و پیامدهای خانوادگی گنناه او حقیقتناً وخنیم
بود (دوم سموئی ( )11:11شولت  ،بیتا.)112 :
با آمدن انبیا و ارائه تعالیمشان به بنیاسرائی  ،معنا و مفهوم تازهای بنه گنناه بخشنیده
میشود و گناه مفهومی کامالً معنوی به خود گرفته و دارای باطنی هولنناک و دهشنتناک
میشود .گناه ،مویعیت ارتباط شخصی با خدا را مخت میکند و در واینع چین ی اسنت
که با ذات شرورش انسان را گرفتار میکند .واژه «گناه» معنایی فراتر از دوران اولینه بنه
خود میگیرد و عالوه بر تخلف از احکام ظاهری یا نقض تابویی ،معنایی معنوی نی بنه
آن اف وده میشود و انسان خود را در پیشگاه خداوند میآزمایند .اشنعیا زمنانی کنه بنا
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خداوند دیدار میکند میگوید « :وای بر من ،زینرا منن هنالک شندم .زینرا منن منردی
ناپاکلب هستم و در میان یومی ناپاکلب زندگی میکنم» (اشعیا .)2 :1
در وایع از این دوره به بعد است که راههای بخشایش گناهان از سوی خداوند بینان
میشود و مجازاتهای مختلفی یب از وینوع بنه اسنرائیلیان گوشن د منیشنود« :یهنوه
صبایوت در گوش من گفت :به درستی که خانههای بسیار خراب خواهد شند و خاننه-
های ب رگ و خوشنما ایرمسکون خواهند گردیند» (اشنعیا  .)9 :2اشنعیا منیگویند کنه
خداوند عالم و یادر ،زمام امور را به دست دارد و مردمان شریر و ایوام و امم گناهکار را
کیفر خواهد داد و توبهکنندگان را خواهد بخشود (اشعیا  .)13-11 :1در حکمنت سنلیمان
خطاب به خداوند آمده است« :اما تو بر همه رحمنت داری .زینرا ینادر بنه هنر چین ی
هستی ،چشمان خود را بر گناهان بشر میبندی تا آنان توبه کنند»(حکمت سلیمان .)19 :11
در این دوره مالک و معیار گناه ،تخلف از دستورهای تورات است .در وایع خداوند
پیمانی با یومش بسنته اسنت کنه خنالف آن گنناه تلقنی شنده اسنت و آن هنم انجنام
دستورهای تورات است .این مفهومِ کالمیِ گناه در این دوره باعنث متمنای شندن اینن
دوره از دوره پیشین می شود .با وجود این ،باید اذعان داشت که از این دوره به بعد گناه
تنها خطا در برابر خداوند نیست بلکه نسبت به همنوع نی گناه شمرده منیشنود .داوود
ادعا میکند که او علیه پادشاه شائول گناهی را مرتکب نشنده اسنت (اول سنموئی 5 :19؛
 )11 :15؛ در مقاب  ،شائول از اینکه سعی بر کشتن داوود داشت گناهی نسنبت بنه داوود
مرتکب میشود ،چی ی که شائول خود بعدها به آن اعتراف میکند (اول سموئی .)11 :11
دیگر تمای اتی که در این دوره میتوان برشمرد عم کردهایی است که انبینا در اینن
دوره انجام دادند .آنان در نتیجه بینش و بصیرت روشنشان ،به اصطالح به وجدان بیندار
نس خود تبدی شدند .پیامبران ،یومِ خود را مالمت میکردند ،پند و اندرز منیداننند و
آنان را راهنمایی میکردند و وظیفه خنود منیدانسنتند کنه در همنه موضنوعات رفتنار
اخالیی ،سیاسی ،اجتماعی ،یومی یا فردی دخالت کنند (اپسنتاین .)11 :1932 ،لنذا انبینای
نخستین ،بیشتر تالششان بر تثبیت یکتاپرستی در میان یوم و اجتناب آنان از بع پرسنتی
بود؛ کاری که ایلیا ،اشعیا ،الیشع ،عاموس و  ...به طنور جندی بنه آن پرداختنند .بعند از
مبارزه مستمر و س رسختانه با شنرک و تثبینت یکتاپرسنتی ،انبینا بنه اصنول اخالینیای
پرداختند که مهمترین آن عدالت و درستکاری بود .بنا درک خندا بنه عننوان مفهنومی
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جداییناپذیر از نظام اخالیی ،انبیا خود را موظف به ترفیع حاکمینت خندا و عندالت او
در میان انسان میدانستند .بنابراین ،آنان وظیفه خود را برانگیختن احساسات مردم علینه
رنج و بیعدالتی اجتماعی یلمداد میکردند (اپستاین.)15 :1932 ،
این مسئله از مهمترین ویژگیهای این دوره است که در آن بر مسئولیت شخصنی و
اجتماعی و اجرای عدالت تأکید زیادی منی شنود و لنذا پسنران دیگنر بنه خناطر گنناه
پدرانشان محکوم نمیشوند« :و در آن ایام دیگر نخواهند گفت که پندران انگنور تنرش
خوردند و دندان پسران کند گردید ،بلکه هر کس به گناه خود خواهد مرد .هر که انگور
ترش خورد ،دندان وی کند گردید» (ارمیا .)19 :91
طب تبلیغ انبیا در این دوره ،گناه وایعنی «فسناد اجتمناعی ،عندم اجنرای عندالت و
استثمار توده مردم از سوی طبقه برتر تلقی منیشنود» ) .(Bennett, 1962, vol. 11: 558اینن
انبیا بدترین نوع شرور اجتماعی را در فقر و تن دستی مییافتنند .آننان از مسنئله گنناه
فردی ااف نبودند اما در کنار آن بر مسائ اجتماعی ،به ویژه مسئله فقر ،تأکید فراواننی
داشتند (اپستاین .)12 :1932 ،به تعبیر عاموس نبی ،خداوند میفرماید« :منردم بننیاسنرائی
بارها مرتکب گناه شدهاند و من این را فراموش نخواهم کرد و از سر تقصیرشان خواهم
گذشت .آنها با یبول رشوه ،مانع از اجرای عندالت منیشنوند .فقراینی کنه نمنیتواننند
یرضشان را پس بدهند ،به االمی منی فروشنند و آنهنا را بنا ینک جفنت کفنش مبادلنه
میکنند» (عاموس نبی  . )1 :1عاموس نبی بیشنتر از سنایر انبینا بنه مسنئله گنناه اجتمناعی
پرداخته است؛ چراکه در دوران او وضع اجتمناعی و ایتصنادی بسنیار نابسنامان بنود و
انحطاط اخالیی در جامعه حاکم بود و دین گری ی نمود کام داشت .نموننههنای گنناه
اجتماعی در کتاب عاموس به وفور بیان شده است .لذا به طور یطع میتنوان گفنت کنه
هیچ کس به اندازه عاموس گناه اجتماعی را به عنوان گناه علینه منردم تقبنیح نمنیکنند
).(Lacocque, 1987, vol. 12: 8402

از این دوره به بعد بحث معرفت به ذات پروردگار نقشی کلیدی پیدا میکند؛ «من از
شما محبت میخواهم نه یربانی ،من از هدایای شما خشنود نیستم بلکه خواهان آنم کنه
مرا بشناسید» (هوشع  )1 :1و تاریخ یومی به تاریخ جهانی تبدی میشنود .لنذا در تعنالیم
یوئی نبی وعده شمول رحمت خدا بر همه ابنای بشر وجود دارد (یوئین نبنی  1 :9و .)...
البته هیچ پیامبری به اندازه ارمیا بر خصلت جهانشمول دین تأکید نکرده است (اپسنتاین،
 .)13-13 :1932ارمیا در مواعظ و تعالیم خنود مینان آدمینان و خداونند متعنال رابطنهای
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مستقیم بریرار میسازد و آنها را در برابر یهوه شخصاً مسنئول اعمنال خنود منیدانند و
معتقد به شفیع و واسطه بین عابد و معبود نیست .این تعالیم در تناریخ یهودینت کمنال
اهمیت را دارد ،زیرا نتیجه منطقی آن مقدمات این است که هر گاه بین خال و مخلنوق
ارتباط مستقیمی موجود باشد و رابطه آنها با یکدیگر بدون وسناطت و وسنای اسنتوار
شود ،دیگر رفتن به معبدها و گذرانیدن یربانیها و بنه جنا آوردن تشنریفات و مناسنک
اهمیت چندانی ندارد و ضرورت نخواهد داشت .یعنی حیات عالی و روحانی هنر فنرد
بینیاز از اعمال صوری است (ناس .)211 :1933 ،لذا از این دوره به بعد ،عالوه بنر جنبنه
شعائری ،جنبههای دیگر نی مورد توجه یرار میگیرد و اکثر انبیا بر آن تأکید میکنند.
 .3.3گناه در دوره ويراني معبد و پس از آن

دو سفر تثنیه و الویان ،خطر تبعید و پراکندگی در میان اینوام را بنه صنورت نقنض
شریعت به دست بنیاسرائی  ،گوش د میکنند (الویان 11 :11و 99-91؛ تثنیه  .)15-19 :13بنه
عالوه ،به امید بازگشت مجدد به سرزمین موعود باید توبه کنرد (الوینان 51 :11؛ تثنینه :91
 .)11-1حدود  911ق.م ،.سرزمین بنیاسرائی به دو یلمرو پادشاهی تج یه شد :اسنرائی
در شمال و یهودا در جنوب .انبیا به دلی گناه و عصنیان منردم ،آننان را بنه روز داوری
هشدار میدادند .عاموس به ساکنان شمالی خطاب میکرد و آننان را از تبعیند و جنالی
وطن برحذر میداشت (عاموس 13 :2؛  .)13 :3اسرائی  ،پادشاهی شمالی ،در  311ق.م .بنه
دست آشوریان سقوط کرد که در اثر آن بسیاری اسیر و به مناط دیگر مملکنت آشنور
منتق شدند.
ارمیا نی در آخرین روزهای پادشاهی یهودا ،تبعید را پیشبینی کرد (ارمیا .)11-11 :12
یهودا در  233ق.م .به دست بابلیان سقوط کرد و در نتیجه ،بسیاری از ب رگنان بنه بابن
تبعید شدند .کتاب پادشاهان ،که در یرن  1ق.م .نوشته شنده ،اینن دو فاجعنه را چننین
توضیح میدهد که هر دو پادشاهی به دلی بتپرستی و گناه از بین رفتنند (پادشناهان 13؛
 .)11-1 :11با وجود اینکه انبیا به نابودی سرزمین حکم کردند ،به آن سوی فجایع و بالیا
5
در آینده التیامبخش و استقرار مجدد هم توجه داشتند.
با وجود اینکه ویرانی معبد و آوارگی یهودیان ،وضعیت اسفباری را به وجود آورد
اما نتایج مثبتی نی داشت که از جمله آن محق شدن اندرزها و پنیشبیننیهنای انبینای
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االهی و تأیید صدایت آنان بود .برای مثال ،ویتی نبوکد نصر در  231ق.م .شهر اورشلیم
را فتح کرد ،ارمیای نبی آزاد شد و با او به نیکی رفتار میشد .او به مردم امید میبخشنید
و به آنان گوش د میکرد که خداوند رحمتش را به مردم یهود خواهد بخشید و آننان بنه
سرزمین مقدس باز خواهند گشت.
آنچه در این دوران به مردم یهود تفهیم منی شنود اینن اسنت کنه آننان خنود عامن
گناه کاری و در نتیجه رنج خودند .در وایع یکنی از مشخصنات ادبینات اینن دوره اینن
است که مملو از ارتباط بین گناه و رنج است .در این دوران اسنت کنه ایشنان دریافتنه
بودند که رنجهایی که تحم کرده بودند تنها نتیجه شرارت و رفتارهای نادرسنت خنود
آنان بود .این آنان بودند که با ارتکاب گناه به خداوند ستم کرده بودند .اشعیای نبی نین
در دوران رسالتش ،عالوه بر تفهیم این مطالب ،نمونهای از ایمان ،وفاداری و امید را بنه
نمایش گذاشت و بر اساس آن وظیفه االهی خود را به انجام رساند (اپستاین.)19 :1932 ،
مسئله اصلی که اشعیای دوم در صدد پاسخگنویی بنه آن بنود بینان علنت و کشنف
مصلحت این همه شقاوتها و شدایدی بود که خداوند به آنها داده بود .پاسخی که وی
همواره به این پرسش میداد این بود که این بالیا و مصایب ،کیفر گناهنان خنود ایشنان
است .البته در کنار آن ،حکمت بالغه خداوند نی عاملی برای این مصائب دانسته میشد.
از کتاب زکریا ،ح ییال ،دانیال و چند کتاب دیگر چنین برمیآیند کنه مصنیبتهنا و
بالهایی که از بابلیان بر یوم اسرائی رسد و خواری و ذلتی که در دوران اسارت تحمن
کردند ،همگی کیفر و پاداش گناهان یوم یهود به شمار منیآیند و آنچنه ااینت آرزو و
انتظار آنان است ،بازگشت به اورشلیم ،تجدید بننای معبند ،ظهنور فرمنانروایی از نسن
داوود و تحق وعده خدا در سرزمین موعود است (مجتبایی.)193/1 :1913 ،
از نکات مهم در این دوره این است که به نظر میرسد یوم یهود از دیگر ادینان ،بنه
ویژه زرتشتی ،در باب منجی موعود ،معاد و فرشتگان و  ...تأثیر پذیرفتنند .اینن مطلنب
تأثیر کالمی و االهیاتی زیادی بر دین یهودیت گذاشنت .بیشنتر انبینا در سخنانشنان ،از
آمدن منجی و نجات از ظلم و رنج میگویند .در وایع در این دوره زندگی نوین همنراه
با حکومتی تازه و عقایدی جدید و آداب و رسومی نو برای یهودیان ایجناد شند (ننک:.
گرینستون.)92 :1933 ،
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در دوران بعد از تبعید و بازگشت به سرزمین مقدس ،کتب مقدس بر خوف از خندا
تأکید میکنند و کلیت و جهانشمولی را در ادبیات خود به اوج میرسنانند .نویسنندگان
این کتابها ،همچون ایوب ،اشعیا ،هوشنع ،مالکنی ،بیشنتر از مسنائ اطرافشنان نتنایج
اخالیی اخذ میکنند .بدینترتیب حکمتی که معرفت را به ما تعلیم میدهد ،اساساً مبتنی
بر تورات نیست ،بلکه منشنأ آن عقن بشنری اسنت (اپسنتاین .)39-33 :1932 ،لنذا گنناه
فرد ،چی ی نیست ک ه تورات بر آن تأکید کرده باشد ،بلکه عالوه بر آن ،آنچه بر حسنب
عقن و اجتمنناع نین گننناه دانسننته شننده وارد ایننن مقولننه مننیشننود .در وایننع ماهیننت
بشری چنان است که انسان تحت تأثیر انگی هها و محنرکهنای مختلنف گنناه منیکنند
) .(Bennett, 1962, vol. 11: 558گاهی از خود خدا به عنوان محرک انسان صحبت میشود،
ولی در هر صورت فرد در انتخاب میان خیر و شر مختار است و چی های دیگر فقط به
عنوان محرک دانسته میشوند نه عام  .در وایع این خود انسان است که عام گنناهکنار
شدن خود است .برای اثبات این مطلب دو نمونه از کتاب مقدس آورده میشود کنه بنا
تأم و تفکر در آن مطلب ذکرشده یاب اثبات است:
من یَهُوَه خدای شما هستم .پس به فرایض من سلوک نمایید و احکام مرا نگناه
داشته آنها را به جا آورید و سبَتهای مرا تقدیس نمایید تا در میان من و شنما
عالمتی باشد و بدانید که من یَهُوَه خدای شما هستم (ح ییال 11-19 :11؛ ننک:.
خروج .)19 :91

لیکن پسران از من عاصی شده به فرایض من سلوک ننمودند و احکام منرا کنه
هر که آنها را به جا آورد از آنها زنده خواهد ماند نگاه نداشتند و به آنهنا عمن
ننمودند و سبَتهای مرا بیحرمت ساختند .آنگاه گفتم کنه خشنم خنود را بنر
ایشان ریخته ،اضب خویش را بر ایشان در بیابان به اتمام خواهم رسانید .لیکن
دست خود را برگردانیده ،محض خاطر اسم خود عمن نمنودم تنا آن بنه نظنر
امتهایی که ایشان را به حضور آنها بیرون آوردم بیحرمنت نشنود و منن نین
دست خود را برای ایشان در بیابان برافراشنتم کنه ایشنان را در مینان امنتهنا
پراکنده نمایم و ایشان را در کشورها متفر ّق سازم .زیرا که احکنام منرا بنه جنا
نیاوردند و فرایض مرا خوار شمردند و سبَتهنای منرا بنیحرمنت سناختند و
چشمان ایشان به سوی بتهای پدران ایشان نگران منیبنود .بننابراین منن نین
فرایضی را که نیکو نبود و احکامی را که از آنها زنده نماننند بنه ایشنان دادم .و
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ایشان را به هدایای ایشنان کنه هنر کنس را کنه رمحِنم را منیگشنود از آتنش
می گذرانیدند نجس ساختم تا ایشان را تباه سازم و بدانند که منن یَهُنوَه هسنتم
(ح ییال .)11 -11 :11

نتيجهگيری
در کتاب مقدس عبری ،گناه به صورت عملی به نمایش در آمده و تعریف مشخصی
از آن یافت نمیشود .بهترین تعریفی که میتوان از آیات کتاب مقدس عبری اخنذ کنرد
متعهد نبودن به عهد و شکستن میثاق است .گناهکار نی کسی است که در ارتباط با خندا
کوتاهی کند و به عهد خود با خداوند پای بند نباشد .با وجود این ،به سبب کاربرد زیناد
گناه در کتاب مقدس عبری ،این مسئله کالمی ،حساسیت و اهمیت زیادی در این کتاب
دارد.
مفهوم «گناه» در یهودیت ،در طول سیر نگارش متون مقدس عبری ،تحوالت معنایی
فراوانی داشته است .همچنین در هر دوره از نگارش متن مقندس ویژگنیهنای معننایی
مختلفی نی داشته است .در دوره کتاب مقدس ظهور دین یهوهپرستی ،گناه عظنیم ،سنر
فرود آوردن به خدایان دیگر ایر از یهوه است و هراس از انتقام وحشتناک یهوه حسنود
و ایور وجود دارد .لذا در این مرحله خداوند از پیش ،جای انسان تصنمیم منیگینرد و
راه او را دییقاً مشخص میکند .در این دوره ،گناه نه اخالیی و نه معننوی اسنت ،بلکنه
همه چی به خداوند بستگی دارد و هر چه مخالف دستورهای یهوه باشد گناه به حساب
می آید .در وایع ضابطه گناه در دوران نخست ،انجنام چین ی اسنت کنه خداونند از آن
خرسند نیست و مالک ناخرسندی را نی انسان نمیداند.
در دوران پادشاهان تا پیش از ویرانی معبد ،شاهد گسترش معننایی گنناه بنودیم .در
این دوره که انبیا حضور داشتند معنا و مفهوم تازهای به گناه بخشیده شند .در اینن دوره
مالک و معیار گناه ،تخلف از دستورهای تورات است .از این دوره به بعد ،خطا نسنبت
به همنوع نی گناه دانسته میشود .لذا جنبه شعائری مورد توجنه ینرار گرفنت و مسنئله
توبه و بخش ایش از گناهان مطرح شد و انبیا نی بر آن تأکید کردند .طبن تبلینغ انبینا در
این دوره ،گناه وایعی «فساد اجتماعی ،عدم اجرای عدالت و استثمار توده مردم از سوی
طبقه برتر تلقی میشود».
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اما بعد از ویرانی معبد ،امید به بازگشت به سرزمین مقدس وجنود داشنت و بحنث
توبه و اعتراف به گناه جایگاه باالتری یافت .در این دوره گناهان یهودینان خنود باعنث
تبعید شد و لذا باید خود را عام گناهکاری و در نتیجه رنج خود منیدانسنتند .یکنی از
مشخصات ادبیات این دوره این است که مملنو از ارتبناط بنین گنناه و رننج اسنت .در
دوران بعد از تبعید و بازگشت به سرزمین مقدس ،کتب مقدس بر خوف از خندا تأکیند
میکند و کلیت و جهانشمولی را در ادبیات خود به اوج میرساند .لذا گناه فرد ،چین ی
نیست که تورات بر آن تأکید کرده باشد ،بلکه عالوه بنر آن ،آنچنه بنر حسنب عقن و
اجتماع نی گناه دانسته شده وارد این مقوله میشود.
بنابراین ،میتوان گفت گناه طب کتاب مقدس به صورت تندریجی و در دورانهنای
مختلف تکام معنایی یافت و با وجود اینکه گناه مسئلهای کامالً عینی و نظری بنود امنا
با بررسی سیر تاریخی کتاب مقدس میتوان گناه در یهودیت را تبیین و تفسیر کرد.

پينوشتها
)mitzvah( .1؛ میصوا ،فرمان خدا و راهنمای عم انسان است و به همة زمینههای رفتار آدمی تسری
مییابد و بدینترتیب ،میصوا فقط دستوری برآمده از تفسیر متون نیست ،بلکه بسیار گستردهتر از آن
است و معموالً در مورد عموم کارهای خوب ،و نی در مورد مراسم و آیینهایی که سنت یهود آنها
را مقدس انگاشته است هم به کار میرود.
 .1نک :.امثال  ،1 :19م امیر  ،3 :12پیدایش  ،99 :91الوینان  ،11-12 :2داوران  ،11 :11اینوب ،15 :2
پیدایش .91 :91
 .9برای مثال (یوشع 3 :3؛ 1 :13؛ خروج  11-19 :11و .)...
 .5نک( :.عاموس 12-15 :9؛ ارمیا 12 :11؛ 3-3 :19؛ 1 :15؛ 11 :19؛ 51 :91؛ ح ییال 51-51 :11؛ :95
13-11؛ 15 :91؛ 15-11 :93؛ .)11 :11
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