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 تباهی کامل :  اصالحات و االهیات   تولیپ 
 آر. سی. اسپرول نویسنده:  

  – ي گناه اولیه است. این اصطالح ي دیدگاه اصالحات درباره دهندهي تباهی کامل، بازتاب آموزه
کنند که  ي عمومی اشتباه درك شده است. بعضی از افراد گمان می معموال در عرصه  –گناه اولیه  

ي ما به اشکال مختلفی  اي که همهعصیان اولیه   –اصطالح گناه اولیه باید به اولین گناه اشاره کند  
ایم، که همان گناه اول آدم و حوا است. اما این آن چیزي  برداري کردهمان از آن نمونهدر زندگی 

ي گناه  یست که اصطالح گناه اولیه به طور تاریخی در کلیسا به آن اشاره کرده است. بلکه آموزه ن 
 کند. اولیه، عواقب آن گناه اول براي نسل بشر را تعریف می 

نامه دارد، موافق است که در  به طور تاریخی، تقریبا هر کلیسایی که یک اعتقادنامه یا اعتراف 
اینکه گناه اول به گناه اولیه   –بسیار جدي براي نژاد بشري رخ داد ي گناه اول، اتفاقی نتیجه

ي گناه آدم و حوا، تمام نژاد بشر سقوط کرد و ذات ما به عنوان بشر منجر شد. یعنی، در نتیجه
از زمان سقوط تحت تاثیر قدرت شریر قرار گرفت. همانطور که داوود در عهد عتیق اعالم کرد: 

). او  5: 51» (مزمور دیدم و مادرم در گناه به من آبستن گردسرشته ش تیدر معص نکیا«
گوید که با متولد  گوید که مادرش با به دنیا آوردن فرزند گناه کرده است؛ این را هم نمی نمی 

ي بشر بود کردهشدنش کاري شریرانه انجام داده است. بلکه او در حال تصدیق وضعیت سقوط
ین او بود، وضعیتی که او خود در آن به دنیا اومده بود.  ي والدوضعیتی که بخشی از تجربه –

ي نوع بشر است. موضوع این است که ما گناهکار  کردهي ذات سقوط بنابراین، گناه اولیه درباره
 کنیم چون گناهکار هستیم.کنیم، بلکه ما گناه می نیستیم چون گناه می 

ت. ما معموال از «اصطالح» کامل به  شده، تباهی کامل به معنی تباهی مطلق نیسدر سنت اصالح 
کنیم؛ به همین خاطر تصور تباهی کامل این  می عنوان مترادفی براي «مطلق» یا «کامال» استفاده 

ي ممکن براي آن فرد، بد است. ممکن است  کند که هر بشري به اندازه فکر را به ذهن متبادر می 
بخشی در  و بگویید هیچ فضیلت رهایی به یکی از شیاطین تاریخی مثل آدولف هیتلر فکر کنید 

این مرد وجود نداشت، اما مطمئنم که به مادرش محبت داشت. اگرچه هیتلر بسیار شرور بود، 
توانست در آنها حتی شریرتر از آن  هایی را در نظر بگیریم که او می توانیم راهاما هنوز هم می 

ي  هی کامل به این معنی نیست که همه ي «کامل» در تباباشد که در حقیقت بود. بنابراین، ایده 
اي که امکان دارد شرور هستند. معناي آن این است که سقوط آنقدر جدي  افراد بشر به اندازه 

کند و در  بود که بر تمامیت بشر تاثیر گذاشته است. سقوطی که ذات انسانی ما را اسیر خود می 
شویم و  همین دلیل است که بیمار می دهد؛ به گیرد، بدن ما را نیز تحت تاثیر قرار می بر می
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گوید  مقدس می گذارد؛ هنوز قابلیت تفکر را داریم اما کتاب میریم. بر تفکر و ذهن ما تاثیر می می 
ي انسان دیگر در وضعیت پیشینِ قدرت اخالقی خود  ذهن تاریک و ضعیف شده است. اراده

ي  هاي شریرانه میال و انگیزهي انیست. بنابر عهد جدید، اراده اکنون اسیر است. ما برده 
 تحت تاثیر گناه قرار دارد.   –تمامیت فرد  –مان هستیم. جسم، ذهن، اراده، روح  قلب

اي» است.  ام عوض کنم، که «فساد ریشه من مایلم اصطالح تباهی کامل را با اسم مورد عالقه
)  rootین ریشه (ي التاي (رادیکال در انگلیسی) به کلمهي ریشه ي کلمه جالب است که ریشه 

ي چیزي  اي (رادیکال) درباره ي ریشه تواند به ریشه یا هسته ترجمه شود. کلمه رسد که می می 
کند. چیزي نیست که ملموس و ظاهري باشد، و روي سطح  ي یک چیز رخنه می است که به هسته 

گسترش  ي وجود ما شده این است که تاثیرات سقوط تا هستهقرار داشته باشد. دیدگاه اصالح
) گرفته corي التین کُر ()  از واژهcoreي انگلیسی هسته (یافته و یا نفوذ کرده است. حتی کلمه 

آید. که در اصطالح  مان می شده که به معناي «قلب» است. یعنی، گناه ما چیزي است که از قلب 
 گیرد. مقدسی به این معنی است که از هسته یا مرکز وجود ما نشئت می کتاب 

راي ما الزم است تا به شباهت مسیح در بیاییم صرفا تغییرات کوچک یا تغییرات رفتاري  آنچه ب 
نیست، بلکه یک نوسازي اساسی درونی الزم است. ما به تولد تازه احتیاج داریم، به اینکه دوباره  

تواند از  القدس جان پیدا کنیم. تنها راهی که فرد می از نو ساخته شویم، اینکه به قدرت روح 
القدس هسته را تغییر دهد، که قلب است. با  اي بگریزد، این است که روح ن موقعیت ریشه ای

کند. رفع کامل گناه در انتظار جالل یافتن  این وجود، حتی آن تغییر هم فورا گناه را مغلوب نمی 
 ما در ملکوت است.  
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