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دانشجوی دکتری الهيات مسيحی ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم ،ایران

چکیده
فداء را یکی از تعاليم اساسی پولس میدانند که بيشتر در رسالههای غالطيان و روميان به
طورگستردهای طرح و بسط یافته است .این تعليم بنيادین به مرور زمان در اندیشههای آنسلم و
آکویناس به شکل آموزهای منسجم در کنار دیگر آموزههای اصلی قرار گرفت .در دورۀ حاضر و با
توجه به چرخشهای الهياتی ،و این که سخن از الهيات پولسی در مقام مفسر و بنيانگذار دوم
مسيحيت مطرح شده است ،متفکران معاصر به تبيين این آموزه پرداختهاند .در واقع پس از
شکلگيری روش نقد تاریخی و اسطورهزدایی ،فداء به مثابۀ یکی از اساسیترین آموزهها نزد
متفکران مسيحی مورد بازخوانی قرار گرفت .این نوشتار میکوشد به شرح آرای آن دسته متألهانی
بپردازد که در زمان معاصر با روش نقد تاریخی آرای خود را شرح دادهاند .افزون برمتفکران
مسيحی ،متفکران مسلمان نيز در شرح و نقد این آموزه کوشيدهاند .در این پژوهش بررسی فداء در
الهيات پولسی ،و نيز آرای توماس ميشل ،فيليپ کویين و مایکل گولدر در جهان مسيحی به دليل
کاربرد روش نقد تاریخی ،وعالمه طباطبایی و رشيدرضا دو متفکر معاصر مسلمان به سبب رجوع
مستقيم به متون مسيحی ،از موضوعات اساسی است.

کلید واژهها
فداء ،الهيات پولسی ،گناه ازلی ،آمرزیدگی ،نقد تاریخی.

 .5تاریخ دریافت5931/4/22 :

تاریخ پذیرش5932/1/2 :

 .2پستالکترونيك (مسؤول مکاتبات)ayazi1333@gmail.com :
 .9پستالکترونيكamiryazdanihamideh@gmail.com :
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طرح مسأله
در مسيحيت همچون ادیان متن محور دیگر بسياری از تعاليم ریشه در متون مقدّس دارند.
یکی از تعاليم اساسی در سنّت مسيحی ،فداء است که در طی سدهها در قالب اصول
اعتقادی از آن تعاریف مختلف ارائه شده و به صورت آموزهای بنيادین در الهيات مسيحی
نهایی شده است .با توجه به جنبههای نظری بحث و تحليل محتوای این مفهوم که با تعاليم
اساسی مسيحی در پيوندی تنگاتنگ است ،فداء از مهمترین آموزههای مسيحی به شمار
میآید که همواره مورد توجه متفکران و صاحب نظران متعدد بوده است 5.فداء عيسى در
عهد جدید نقش محورى دارد و در آموزههاى بنيادینى مانند گناه ازلی ،آمرزیدگی،
عادلشمردگی و شریعت تأثيرى چشمگير داشته است .از این رو ،بحث از فداء از جنبههای
مختلف قابل بررسی است و فهم دقيق آن پيوندی نزدیك با درک اصول اعتقادی مسيحی
مذکور دارد.
پولس با طرح نظاممند فدیۀ 2عيسی مسيح در رسالههای خود کوشيد تا نشان دهد که
خداوندِ پدر میخواست که کفارهای را که از عهد قدیم بر گردن بشر مانده بود ،بازپرداخت
نماید .پولس بر این باور بود که برای جبران گناه نخستين ،توبه کافی نبود ،بلکه باید کفاره
و فدیهای پرداخت میشد .این قربانی باید سالم و بیعيب و نقص میبود ،تا بتواند غضب
خداوند از بشر سقوط کرد را فرو نشاند .بنابراین تفسير ،انسان را توان این قربانی نبود ،زیرا
تنها کسی میتوانست فداء شود که گناهی نداشته باشد ،حال آن که تمام بشریت از نسل

 .5چنان که میتوان رد پای این مبحث را نه تنها در حيطۀ علوم انسانی ،بلکه در روایتهای نمایشی هم
یافت .در این زمينه میتوان به فيلم تارکوفسکی ،کارگردان مشهور سوئدی با نام  Opferیا قربانی اشاره کرد.
فيلم روایت پایان جهان در عصر حاضر است که در آن برای خاموشی خشم خداوند ،نياز به اهدای یك
قربانی است .این عمل فداء این بار نه از طریق عيسی ،بلکه در قالب هم آغوشی دو انسان معمولی صورت
میپذیرد.
 .2عمل عيسی مسيح را فدیه و آموزۀ آن را فداء میخوانند .شاهد این سخن مؤلف کتاب الالهوت استت کته
زیر مدخل الفداء ،پيرامون آموزه سخن گفته است .هرچند که در زبانشناختی احتماالً تمتایز دقيتقتتری ميتان
این دو واژه موجود است .از این رو ،در این مقاله هر جا از تعليم ،مفهوم و یا آموزه بحث میشود ،لفت فتداء
و هر جا که سخن از عمل عيسی مسيح است فدیه به کار میرود.
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آدم و ميراثبرِ گناه وی بودند.
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در الهيات مسيحی ،در زمينۀ اعتقاد به گناه ازلی انسان ،برای سرشت انسان سه دورۀ
اصلی قائلاند .5 :سرشت انسان قبل از گناه نخستين؛  .2سرشت انسان پس از گناه نخستين؛
 .9سرشت انسان پس از جریان به صليب کشيده شدن عيسی(ع) .در دورۀ سوم ،سرشت
انسان پس از مصلوب صليب شدن مسيح دوباره پاک میشود .بر این اساس ،پس از گناه
آدم ،طبيعت انسان به گناه آلوده شد و انسان چنان دچار سقوط گردید که همۀ توان خود را
از دست داد چندان که هرگز نمی توانست برای نجات و رستگاری خود کاری کند .از آنجا
که خداوند انسان را دوست داشت و او را ناتوان از کفاره دادن گناه خود میدید ،یگانه
پسرخویش را به صليب کشانيد تا کفارۀ گناه آدم را بدهد .پس از فداء عيسی مسيح ،انسان
دیگر دشمن خدا نيست و با خداوند آشتی داده میشود و بار دیگر به همان مقامی که از
ابتدا داشت ،یعنی فرزندی خدا ،دست مییابد.

2

محققان عهد جدید از دیرباز کوشيدهاند دیدگاههای خود را پيرامون آموزههای
مسيحيت از جمله همين آموزۀ فداء شرح و بسط دهند .پس از پولس در دورۀ قرون
وسطی ،آنسلم و توماس آکویناس از نخستين متفکرانی بودند که فداء را به شکل آموزه
مطرح نمودند .تاریخ نقادی کتاب مقدس در قالب جریانی گسترده و رشتهای علمی به قرن
هجدهم و عصر روشنگری باز میگردد .پيش از این دوره ،تنها آثاری پراکنده و فعاليتهایی
فردی در اینباره وجود داشت که در آنها ،انسان خود بخشی از جهانی که نظام الهی دارد،
به شمار میآمد .در این دوره ،نه تنها این اندیشه کنار گذاشته شد ،بلکه این نگرش اهميت
یافت که جهان بر حسب عقل ،تجربه و کشف انسان شناخته میشود .به بيان دیگر ،در این
عصر طرز تفکر علمی ت انتقادی ،که بر شناخت علمی متکی است ،حاکم شد .در این عصر،
اصالت تجربه و مشاهده ،اساس و بنيان همۀ شناختها قرار گرفت و همۀ علوم ،حتی
فلسفه ،باید از این رهيافت پيروی میکرد .همچنين در این دوره سندیت و اعتبار متون

 .5نك :معجم الالهوت الکتابی ،بيروت ،دارالمشرق5392 ،م ،ذیل مدخل فداء.
 .2یوحنا دمشقی ،المعة مقاله فی االیمان االرتدکس ،به کوشش ارشمندریت ادریا نومن شکور ،لبنان ،المکتبة
البولسیة5335 ،م ،ص.544
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مقدس به جد مورد مناقشه و بحث قرار گرفت .از این رو ،متألهان مسيحی به بازنگری
جدی آموزههای اساسی به روش نقد تاریخی پرداختند.

5

ظهور شيوۀ نقادی کتاب مقدس موجب شد که متألهان بار دیگر آموزههای مسيحيت
از جمله فداء را مداقه و بررسی کنند .این روش همچنان تا عصر حاضر به کار میرود.
متألهانی نظير سویين برن ،فيليپ کویين و توماس ميشل به بازخوانی فداء متناسب با مفاهيم
امروزی پرداختند .انتخاب این سه متفکر از آن جهت بدیع و نو است که اوالً هر کدام از
منظری ویژه به ضرورت فداء پرداختهاند و ثانياً در پژوهشهای پيشين آرای آنان پيرامون
این آموزه کمترمورد توجه قرار گرفته است.
اما در جهان اسالم از آنجا که پيشفرض گناه ازلی موضوعيت نداشت ،سخن از
حجيت فداء همواره در مظان اتهام بوده و هست؛ از این رو متفکران معاصر نظير عالمه
طباطبایی و رشيدرضا این آموزه را به تفصيل در الميزان و المنار نقد کردهاند .وجه مميزۀ
این دو متفکر در قياس با متفکران مسلمان دیگر آن است که اینان با مراجعۀ مستقيم به
متون مسيحی نقد خود را نگاشتهاند .از این رو ،نقد آنان نکات بدیعی دارد که قابل توجه
است.
هدف این مقاله در گام اول واکاوی مفهوم فداء در الهيات پولسی است .از این رو،
پژوهش ماهيت متن محور دارد و مراجعه به رسالههای پولس را میطلبد که از ميان آنها دو
رسالۀ غالطيان و روميان محوریترین مباحث مرتبط را در بردارد .در گام بعدی
بازخوانیهای افرادی نظير مایکل گولدر ،توماس ميشل و فيليپ کویين در مسيحيت ،و
عالمه طباطبایی و رشيدرضا در اسالم شرح وبسط داده میشود.
 .1کاربرد واژه و اصطالحشناسی آن
 .1.1معنای لغوی و اصطالحی
فداء 5از نظر لغت به معنای بازپرداخت ،فك رهن ،آزادی با پرداخت تاوان یا فداء است.
 .5کيوپيت ،دان ،دریای ایمان ،ترجمۀ حسن کامشاد ،تهران ،طرح نو5932 ،ش ،ص513؛
Rogerson, John, "The Old Testament: Historical Study and New Roles", Byrne,
Peter and Houlden: Companion Encyclopedia of Theology, P. Byrne & L.
Houlden(eds), London and New York, 1995, p.64.

فداء در الهيات پولسی :نقد مفسران و عالمان دینی بر آن /پژوهشنامۀ ادیان ،سال  ،51شمارۀ  ،21پایيز و زمستان 5931

1

این مفهوم در مسيحيت با مفهوم نجات مرتبط است 2و ناظر به نياز یا خواست آگاهانه برای
محو و نابودی تنگناها و رهایی از تمام شرایط نامطلوب در زندگی انسان است .این نجات
مستلزم شکلهای گوناگونی از مدد الهی است .فداء به معنای به دست آوردن و مالکيت
مجدد یك چيز به واسطۀ پرداخت بهای آن است .این امر میتواند با خرید مجدد چيزی که
قبالً فروخته شده باشد تحقق یابد ،یا در مورد یك برده ،میتواند به معنی پرداخت بهای
آزادی او باشد ،که آن را از دست داده است .این واژه وقتی در ارتباط با مرگ مسيح به کار
میرود ،به معنی پرداخت خونبهای مطالبه شده از جانب خدایی قدوس برای رهایی
مؤمنان از اسارت گناه و بار سنگين آن است که پرداخت آن به آزاد شدن ایمانداران از
حکومت و اسارت گناه منجر میگردد.

9
4

درمعنای اصطالحی ،فداء در الهيات مسيحی پيوند تنگاتنگی با اصطالح کفّاره دارد.
این واژه در لغت به معنای جبران خسارت است و در اصطالح عدالت خدا ایجاب میکند
که انسان را به خاطر گناهش مجازات نماید ،اما رحمت خداوند ایجاب میکند که او را
مورد عفو قرار دهد .بخشش انسان در صورتی عادالنه است که جریمۀ خداوند پرداخت
گردد و این جریمه را فداء مسيح پرداخت مینماید .مسيحيان از دیرباز بر این باور بودند که
ما به علت گناه نخستينِ آدم و حوا دور از خداوند متولد میشویم و به علت رنج و مرگ
مسيح میتوانيم دوباره با خدا آشتی کنيم .یعنی مرگ مسيح کفاره گناه انسان میگردد .مسيح
نه برای گناه خود ،بلکه به منظور نجات انسان با مرگ کفارهای خویش بر هالکت و شيطان
پيروز شد .بر این اساس محوریترین آموزه در مسيحيت ،یعنی فداء شکل میگيرد .در واقع
آموزۀ فداء به نوعی قلب مسيحيت است و به گفتۀ هنری تيسن اگر صليب را برداریم،
شالودۀ مسيحيت از ميان خواهد رفت.

1

1. Redemption
2. Salvation
3. Marcoulesco, I., “Redemption”, The Encyclopedia of Religion, M., Eliade(ed.),
New York, Macmilan Publishing Company, 1987, vol.12, pp.228-229.
4. Atonement
 .1نك :تيسن ،هنری ،الهيات مسيحی ،قم ،انتشارات حيات ابدی ،بیتا ،ص253؛ مفتاح ،احمدرضا« ،مقایسه
مفهوم فدیه در مسيحيت و شفاعت از نظر شيعه» ،الهيات تطبيقی ،س ،1ش5939 ،52ش ،ص.544
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 .2فداء در الهیات پولسی
 .1.2رسالههای پولس
دربارۀ سندیت و اعتبار رسالههایی که به پولس نسبت داده میشوند ،و نيز دورۀ تاریخی
نگارش آنها منتقدان به سبب به کارگيری روش نقد تاریخی با آنچه که در سنت کليسایی
مطرح بوده ،اختالفنظر دارند .بنابر تحقيقات جدید متعلق به دورۀ پس از روشنگری ،این
رسالهها را میتوان به سه دسته تقسيمبندی کرد:
 .5رسالههایی که در انتساب آنها به پولس ،نه محققان جدید و نه کليسا تردیدی
ندارند یا انتساب آنها کمتر مورد مناقشه است .رسالههای روميان ،دو رساله به قرنتيان،
غالطيان ،فيلپيان ،اول تسالونيکيان ،فليمون این گونهاند.
 .2رسالههایی که انتساب آنها به پولس مورد تأیيد کليسا است ،اما محققان کتاب
مقدس این انتساب را تأیيد نمیکنند .شش رسالۀ زیر از این جملهاند :افسسيان ،کولسيان،
دوم تسّالونيکيان ،دو رساله به تيموتائوس ،تيطُس.
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 .9رساله به عبرانيان ،که انتساب متن آن به شخص پولس در خود کليسا نيز مورد
اختالف است .به رغم این که محتوای آن با دیگر رسالههای پولس بسيار شباهت دارد ،اما
در دورۀ حاضر نيز ميان محققان جدید اختالف نظر است .تا پيش از این بسياری
میپذیرفتند که متن منتسب به پولس باشد ،اما امروزه بيشتر این انتساب را رد میکنند .البته
گفتنی است که کليسای ارتدوکس از جمله کليساهایی است که آن را به پولس نسبت
میدهد.
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از نظر زمانی رسالههای پولس ميان سالهای  41ت  24ميالدی نوشته شدهاند ،اما ترتيب
زمان نگارش آنها در عهد جدید رعایت نشده است .همچنين از آنجا که پولس بيشتر در
حال مسافرت بود ،این رسالهها را از شهرهای مختلف فرستاده است .در واقع نخستين
گزارشهای مکتوبی که دربارۀ مسيحيت موجود است ،رسالههای پولس قدیس است .البته

;1. Achtemeier, Paul J., Harper's Bible Dictionary, San Fransisco, 1985, p.100
سليمانی اردستانی ،عبد الرحيم« ،عهد جدید ،تاریخ نگارش و نویسندگان» ،فصلنامۀ هفت آسمان5939 ،ش،
ص. 92
 .2همان.
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3

برخی از محققان همچون داگالس رسالۀ یعقوب را نخستين رسالۀ عهد جدید میشمارد،
اما تقریباً همه متفقاند که رسالۀ اول پولس به تسالونيکيان ،قدیمترین سندی است که بعدها
برای سامان دادن عهد جدید گردآوری شد.

5

از نقطه نظر مخاطبان هم میتوان تقسيمبندی دیگری در نظر گرفت .برخی از این
رسالهها خطاب به افرادی خاص نوشته شدهاند که به آنها رسالههای شبانی 2گفته میشود و
باقی آنها خطاب به کليساهای شهرهای مختلف نگاشته شدهاند.
 .2.2جایگاه فداء در الهیات پولسی
پولس نخستين کسی نبود که تعليم فداء را مطرح کرد ،بلکه شاید نخستين کسی بود که به
صورت روشن از فداء عيسی سخن گفت .پولس در نامۀ اولش به مسيحيان قرنت
(کورنيث) فداء شدن مسيح بر روی صليب برای نجات بشر را یك منطق الهی دانست که
نباید با عقل و منطق دنيایی و بشری تفسير شود 9.به باور او ،خدا انسان را رها نکرد ،بلکه
با لطف بىپایان خود مىخواست که تمام انسانها نجات یابند و حقيقت را درک کنند.

4

بنىاسرائيل تنها قومى بود که توانست از نابکارى و اعمال ناشایست دورى کند و وحى
مکتوب را ،که همان شریعت است ،از خداوند دریافت کند .البته توسل به شریعت باعث
نشد که یهودیان نجات یابند .آنها نيز گناهکارند ،زیرا گناه آدم خصلت عام به خود گرفته و
گناه تمامی بشر گردیده است .خدا به موسى شریعت را داد و درست است که عمل به
شریعت نمىتواند ما را نجات دهد ،وليکن ما را به مسيح هدایت مىکند.

1

پولس طریق انسان شدن مسيح و اینکه چگونه ذات الهى جسم فانى مخلوق را قبول
کرد ،شرح نمىدهد .در این زمينه ،مىبایست منتظر قرن پنجم شد تا متکلمان مسيحى پس
از بحثهاى فراوان دربارۀ الوهيت مسيح و روح القدس ،به شرح و بسط چگونگى اتحاد
 .5هاکس ،جيمز ،قاموس کتاب مقدس ،تهران ،اساطير5933 ،ش ،صص292-295؛ اُگریدی ،جوان ،مسيحيت
و بدعتها ،ترجمۀ عبدالرحيم سليمانی اردستانی ،قم ،مؤسسه فرهنگی طه5933 ،ش ،صص.43-42
2. Pastoral
 .9اول قرنتيان.59 -21 :5 ،
 .4تيموتائوس.2:4 ،
 .1غالطيان.9: 24 ،

9
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جوهر الهى و جوهر انسانى نزد عيسى مسيح بپردازند .اما پولس به وضوح اعالم مىدارد که
الوهيت در مسيح تجسم یافت 5.به باور او ،با اینکه الوهيت داشت ،نخواست که با خدا برابر
باشد ،پس به صورت یك بنده درآمد و ظاهر انسان به خود گرفت 2.وی در این باره
میگوید« :خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت بازخریدمان کند» 9.طبق این اعتقاد،
مسيح با مرگ خود بر مرگ ناشی از گناه غلبه کرد و در نتيجه امکان نجات ما را فراهم
ساخت 4.با فداء شدن عيسی برای انسان ،او از مرگ و حيات جسمانی رها شد و به تبع آن
از زیر شریعت و فرمان نيز به در آمد .به بيان روشنتر ،مرگ مسيح به روزگار شریعت پایان
داده است .در اینجا نکتۀ ظریفی وجود دارد و آن اینکه منظور از شریعت کدام نوع از
شریعت است؟ زیرا در ادبيات پولسی ما با دونوع شریعت روبهرو هستيم .و یا در این جا
که میگوید« :مسيح ما را از لعنت شریعت فدا کرد 1.زیرا همگی شما به وسيلۀ ایمان در
مسيح عيسی پسران خدا میباشيد».

2

به نظر پولس گناه بر جهان حاکم است و انسان گناهکار است و قادر نيست بدون
امداد غيبى و به تنهایى گناه را از ذات خود پاک کند و تعالى بجوید .خدا به خاطر فيضی
که دارد ،پسر یگانهاش را فرستاد تا بر روى صليب قربانى شود و انسانها را از بند گناه
رهایى دهد .قربانى شدن مسيح بر روى صليب تظاهر عالى رحمت ،عدالت و عشق خداوند
به مخلوق خویش است .مسيح مصلوب ،آورندۀ نيکى مطلقى است که کتاب تورات و
پيامبران بنىاسرائيل بشارتش را داده بودند.

3

در مورد قربانى شدن مسيح و ریخته شدن خونش باید به این نکتۀ اساسى توجه کرد
که نزد قوم یهود قربانى نقش بسيار مهمى داشت .با انجام قربانى و ریختن خون ،گناهان
بخشيده مىشد .آدم با عمل خویش به ذات خدا توهين کرد و این گناهی بسيار عظيم بود.
 .5کولسيان.2 :3 ،
 .2فيليپيان.3-2 :2 ،
 .9تيطس.54 :2 ،
4. Catechism of catholic church, N.1019.
 .1غالطيان.52 :9 ،
 .2همان.22 :9 ،
 .3روميان.9 :29 ،
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3

پس قربانى نيز مىبایست عظيم باشد ،زیرا قربانى باید در حد گناه باشد .گناه جهانى بود،
بنابراین باید خون موجودى الهى ریخته شود تا این گناه عظيم از ساحت انسانيت پاک شود
و چه قربانى عظيمترى از پسر یگانۀ خدا یافت میشود .ادعای پولس در این عقيده آن
است که همانطور که همۀ مردم در آسيب وضعی گناه شرکت دارند ،یك نماینده از بشریت
میتواند کفارۀ گناه ذاتی آدم باشد .فيض و رحمت الهی نيز از طریق یك نفر میتواند به
تمامی عالم جاری گردد .به همين ترتيب ،به واسطۀ یك نفر(مسيح) فيض خدا به همۀ عالم
جاری میشود 5.نظریۀ «شخصيت گروهی» که محققان مسيحی مطرح میکنند ،در تأیيد این
سخن پولس است.

2

پولس مینویسد « :انجيل شامل مرگ مسيح برای گناهان ما و مدفون شدن و رستاخيز
او است» 9.مرگ مسيح برای بشر مژده است و نشان میدهد که الزم نيست انسان برای گناه
خودش بميرد .شریعت موسی ،موعظۀ سرکوه ،تعاليم و مثلهای عيسی همه به ما گناهانمان
را نشان میدهند و احتياج به نجات دهنده را تأکيد میکنند ،ولی چارهای برای گناه نيستند.
عالج فقط در مرگ مسيح است .برخالف زندگی انسانهای معمولی ،مرگ مسيح بيشتر از
زندگی او بر روی زمين دارای اهميت بود .در این مورد مریل سی تنی چند دليل را بر
میشمارد .این موضوع در عهد عتيق پيشگویی شده است ،چنانکه در عهد جدید نيز از
جایگاه ویژهای برخوردار است .در واقع ،مهمترین هدف تجسد یافتن مسيح بود ،که این
خود اساسیترین موضوع انجيل است و در نهایت میتوان گفت که پایۀ مسيحيت به شمار
میآید.

4

 .3.2فداء و مفاهیم مرتبط
در الهيات پولسی فداء با مفاهيم الهياتی دیگری همچون گناه ازلی ،آمرزیدگی یا
عادلشمردگی ،و شریعت ایمان در پيوند است .برای شرح و فهم دقيق این مفهوم نياز به

 .5نك :روميان.53-53 :1 ،
 .2تيسن ،هنری ،ص.92
 .9اول قرنتيان.5-1 :51 ،
 .4سی .تنی ،مریل ،معرفی عهد جدید ،ترجمۀ ط .ميکائيليان ،تهران ،حيات ابدی5922 ،ش ،صص.225-221
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درک روشنی از مفاهيم مذکور است .از این رو ابتدا به ارائه توضيحی درباره این تعاليم
پولس و سپس با فداء پرداخته میشود.
 .1.3.2گناه ازلی
گناه نخستين از اساسیترین آموزههای کالم مسيحی است که مهمترین مستندات آن را
میتوان در سفر آفرینش و نامۀ پولس به روميان یافت .در باب سوم از سفر آفرینش ،به
نافرمانی آدم از خداوند و مجازات این نافرمانی اشاره میشود و در نامۀ پولس به روميان ،از
تبعات این گناه برای نوع بشر سخن به ميان میآید .در این نامه ،پولس با تقابل آدم و
مسيح ،مسيح را به عنوان تنها منجی نوع بشر معرفی میکند که توانست با تحمل مصائب
فراوان و تجربۀ مرگی بسيار سخت ،انسان را از تبعات گناه اوليۀ آدم رهایی بخشد.

5

مقصود از گناه ذاتی آن است که انسانها بدون ترس از خدا ،بدون تکيه بر او و با ميل
شهوانی متولد میشوند .از این رو ،ما انسانها در شهوتهای پست غرق شدهایم ،از نيکی و
خير بيزاریم ،به شرارتها ميل داریم و هيچ عمل صالحی را به خودی خود نمیتوانيم انجام
دهيم و یا درباره آن بيندیشيم 2.پولس میگوید تمام انسانها ذاتاً فرزندان معصيتاند 9،بدین
معنا که گناه آدم در نسل بشر سرایت کرد و نژاد انسانی وارث گناه آدم گردید .انسانها نه
به خاطر بدی اعمال خودشان ،بلکه تنها به این جهت که از تبار آدماند ،ذاتاً گناهکار به دنيا
میآیند .اهميت این آموزه تا آنجاست که بدون آن ،کفاره بودن مسيح نامعقول جلوه میکند.
مسيحيان معتقدند که انسان پيش از گناه و سقوط آدم در نوعی حالت تقدّس قرار داشت.
آنان در بيان این تقدّس و پاکی میگویند که آدم میتوانست گناه کند ،اما این گناه از طبيعت
و سرشت او ناشی نمیشد.

4

پولس انسان را دارای گناه ذاتی میداند که از آدم به ارث برده است .چنانکه در انجيل

 .5نك :روميان.52- 21 :1 ،
 .2دانستان ،جان لسلی ،آیين پروتستان ،ترجمۀ عبدالرحيم سليمانی اردستانی ،قم ،موسسه پژوهشی امام
خمينی5995 ،ش ،ص.524
 .9فيليپيان.9 :2 ،
 .4نك :یوحنای دمشقی ،ص.552
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آمده است که وقتی آدم گناه کرد گناه او تمام نسل انسان را آلوده ساخت 5.این باور برای
مسيحيان بسيار اساسی است ،چندان که در اعتقادنامۀ شورای ترنت  99آمده است« :اگر
کسی ادعا کند که گناه آدم فقط به خودش صدمه رساند و به فرزندانش آسيبی نرساند ،یا
عدالت و تقدسی که از طرف خداوند داشت ،فقط از دست خودش رفت نه از دست ما-
چنين کسی ملعون است» .ظاهراً نظر پولس این است که گناه امرى است که در جهان وارد
شده 2،به این معنى که در ابتداى تاریخ انسان با یك اشتباه این رابطه ایجاد شده و با دخالت
مسيح و روح القدس ناپدید مىگردد .انسان در ابتدا و هنگام خلقت گناهکار نبود و ارادۀ
خداوند بر این قرار نگرفته بود که انسان ذاتا گناهکار باشد .اما با ورود گناه ذات او گناهکار
شد و چون گناه امرى ذاتى گشت ،عدم انجام آن براى انسان غير ممکن گردید .عامل ورود
گناه به جهان یك انسان ،و بر اساس نوشتههاى پولس ظاهراً آدم است .گناه آدم شخصى
نيست ،نزد او باقى نمىماند و به همه سرایت مىکند .دليل این امر آن است که با او گناه
خود جوهر انسان را فاسد کرد و بدین ترتيب ،انسان تحت سلطۀ گناه درآمد .اتحاد با آدم،
به مفهوم زیستن در گناه است و اتحاد با آدم ثانى(مسيح) ،جالل الهى را به ارمغان مىآورد.
به بيان دیگر ،آدم مرگ و گناه ،و مسيح حيات و شکوه الهى را مىدهد.

9

به تبع مفهوم گناه اوليه که ظاهراً نخستين بار توسط آگوستين به صورتی منقح ارائه
شده است ،مفهوم جدیدی به نام «فداء» شکل میگيرد که بر اساس آن مسيح با تحمل
رنجهای فراوان و مرگی سخت ،تاوان گناهان بشر را به خداوند پرداخت میکند و انسان را
از عذاب ابدی که به دليل گناه اوليه مستحق آن است ،رهایی میبخشد .به عبارت دیگر ،از
لحاظ عقلی جایز نيست که انسان تا ابد درگير عذاب باشد و به هيچ طریقی نتواند خود را
از آن رهایی بخشد ،زیرا این امر با مهربانی و عطوفت خداوند منافات دارد.
این مفهوم که در رسالههای پولس به ویژه در رساله به غالطيان و روميان شکل گرفته،
بعدها در قرون پسين به شکل آموزه 4در جهان مسيحيت نظاممند شد .تا آنجا که متألهان،
 .5روميان.52 :1 ،
 .2همان.
 .9نك :ایلخانی ،محمد« ،پولس» ،ارغنون ،ش1و5934 ،2ش ،ص411؛ صادق نيا ،مهراب« ،پولس و شتریعت»،
هفت آسمان ،ش ،21بهار ،5994ص.92
4. Doctrine

52
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چه در جهان مسيحی و چه در خارج از آن تا عصر حاضر همچنان در شرح و تبيين این
آموزه میکوشند.

5

 .2.3.2آمرزیدگی یا عادل شمردگی از راه ایمان
پولس نخستين کسى است که مفهوم آمرزیدگى از راه ایمان ،نه از راه اعمال شریعت را
مطرح کرد .بيشتر محققانِ معاصرِ پروتستان معتقدند که اصطالح آمرزیدگی دالّ بر نوع
رابطه با خداست ،نه وصف اخالقی 2.آمرزیدگى به معناى عادل شمردگى است ،نه عادل
شدن .پس آمرزیدگى نوعى حالت بيرونى است که به حکم تبرئه اشاره دارد ،نه نوعى
ویژگى درونى که به مفهوم اخالقى عدالت اشاره داشته باشد.

9

فارغ از قرائتهای مختلفی که پيرامون مفهوم آمرزیدگی از راه ایمان در مسيحيت
وجود دارد ،باید گفت این مفهوم در الهيات پولسی یکی از مباحث کليدی به شمار میآید.
این مفهوم در رسالههاى روميان و غالطيان مورد تأکيد قرار گرفته و غير از این دو رساله،
تنها در اول قرنتيان  2:55و تيطوس  9:3یك بار به کار رفته است.
موضوع محوری بحث پولس در رسالۀ غالطيان ،عدالت از راه ایمان است.
شریعتگراها یقيناً بر خطر اخالقی این تعليم ،یعنی خطر بیبند و باری اخالقی تأکيد
میکردند .اما پولس به این اتهام پاسخ میدهد و شهادت شخصی خود را در مورد مردن
برای شریعت و حيات جدید در مسيح ارائه میکند .پولس از دیدگاه همۀ مسيحيان یهودی
سخن میگوید و تعليم عادل شمردگی از راه ایمان را بيان میدارد .این اصطالح در زبان
یونانی 4به معنی «عادل اعالم کردن» است و نه «عادل شدن»؛ در معنای «عادل محسوب
شدن» ،خدا دیگر هيچ گناهی را به حساب چنين شخصی نمیگذارد و در این معنا ،عادل

 .5برای مطالعه بيشتر در این زمينه نك :کشفی ،عبدالرسول ،و سياوش اسدی« ،بررسی برخی دیدگاهها درباره
فداء» ،الهيات تطبيقی ،س ،2ش5931 ،11ش.
 .2مفتاح ،احمد رضا« ،مفهوم آمرزیدگی از راه ایمان در مسيحيت» ،هفت آسمان ،ش5991 ،91ش ،ص.12

3. Faulker, J. and Murray, A. J., “Justification” The International Standard Bible
Encyclopedia, G. W. Bromily(ed.), Michigan, 1986, vol.2, p.1169.
4. Dikaikoo
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شمردگی مترادف «بیگناهی» نيز هست .عادل شمردگی از طریق ایمان به عيسای مسيح،5
رابطۀ انسان با خدا را بار دیگر اصالح و برقرار میسازد.

2

در رساله به روميان که بيش از هر رساله دیگر با رسالۀ غالطيان شباهت دارد ،نکته و
موضوع محوری ،عدالت از طریق ایمان است .در این رساله نيز خواننده شاهد بسط همين
موضوع است .پولس پس از آن که نياز همه را به عدالت الهی مطرح میسازد ،آموزههای
عادل شمرده شدن 9و تقدس 4را عنوان میکند .پولس خود در راه دمشق از همين طریق
عادل شمرده شد .او از حالت جفاکننده به مسيح ،به حالت بنده و غالم مسيح تبدیل شد .از
آن زمان به بعد ،روح القدس در زندگی او فرآیند تقدس را آغاز کرد و در او صفات مسيح
را به وجود آورد 1.در این زنجيرۀ الهياتی ،ارتباط در هم تنيدۀ فداء با مفاهيم آمرزیدگی از
راه عادلشمردگی به تبع ترفيع گناه ازلی و رهایی از یوغ 2و الالی 3شریعت درخور توجه
است.
بنابر الهيات پولسى ،عمل مسيح به حساب انسان گذاشته مىشود و او به فيض رایگان
خدا از طریق کفارۀ مسيح ،عادل شمرده مىشود .استدالل وی چنين است که همچنانکه به
گناه آدم بسيارى مردند و روح انسانها اسير گناه شد ،با فدیه و مرگ مسيح ،بسيارى زنده و
از اسارت گناه آزاد شدند و بنابراین ،به فيض الهی رایگان عادل شمرده مىشوند .به عبارت
دیگر ،همچنان که نافرمانى یك نفر به حساب همه گذاشته شد ،اطاعت یك نفر به حساب
همه گذاشته شد.
 .3.3.2شریعت
فهم این که پولس چه تعبير خاصی از شریعت داشته است ،در درک بهتر چرایی شکلگيری
 .5غالطيان.52 :2 ،
 .2پالما ،آنتونی ،بررسی رسالههای پولس ،ترجمۀ آرمان رشيدی ،تهران ،آموزشگاه کتاب5334 ،م ،ص.53
 .9روميان 9 ،و .4
 .4روميان.9 - 2 ،
 .1پالما ،آنتونی ،ص.43
 .2یهودیان زیر یوغ شریعت میزیستند و این یوغ باری گران بود (متی.)4 :29 ،
 .3شریعت الالی ما شد تا به مسيح برساند (غالطيان)24 :9 ،
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مفهوم فداء در رساالت او نقش مهمی دارد .ادعاى جدید پولس در مورد شریعت مبتنى بر
الهيات خاص اوست و به مباحثى مانند ایمان ،فداء و نجات گره خورده است .پولس
شریعت را براى دورۀ قبل از آمدن مسيح مىدانست و بر این باور بود که با فدا شدن عيسى
مسيح ،دورۀ کارآمدى شریعت به پایان رسيده است .یادآوری این نکته ضروری به نظر
میرسد که پولس در رسائل خود از دو نوع شریعت سخن میگوید :شریعت اعمال و
شریعت ایمان .در زبان وی ،هر جا سخن از شریعت و سرآمدن دوران آن است ،ناظر به
شریعت اعمال است و نه شریعت ایمان 5.او در واقع ،با این اندیشۀ خود ،شریعت جدیدى
پدید آورد که آن را شریعت ایمان نام نهاد .شریعت موسوى بنابر این ادعا ،شریعت اعمال
بود و شریعت عيسوى شریعت ایمان است که نجات در آن به توسط اعمال حاصل
نمىشود ،بلکه به واسطۀ ایمان ميسر مىگردد.
از آن جا که مفهوم آمرزیدگى نزد پولس در مقابل تفکر یهودیان در خصوص نجات از
راه اجرای شریعت است ،ابتدا باید ببينيم شریعت نزد یهودیان از چه جایگاهى برخوردار
بود .شریعت نشانۀ برگزیدگی قوم بنی اسرائيل شد و در واقع پيمان آنان با خدا بود .رابطۀ
دیالکتيك قوم بنی اسرائيل با یهوه از راه عمل به شریعت شکل گرفت .یهوه از آنان پایبندی
به شریعت را طلب کرده بود« :فرایض و احکام مرا نگه دارید که هر آدمى که آنها را بجا
آورد ،در آنها زیست خواهد کرد» 2.از نظر جيمز دان ،متفکر معاصر عهد جدید ،این که خدا
بنى اسرائيل را به عنوان قوم خود برگزیده بود و به آنان شریعت اعطا کرده بود ،این نتيجه
را به دنبال داشت که نجات خدا نيز مختص بنى اسرائيل است و عمل به شریعت نيز
مشخصۀ آنان به شمار مىرفت ،تا آنان را از سایر امتها متمایز سازد .به عنوان نمونه ،ختنه
کردن 9و رعایت مراسم سبت 5به عنوان نشانههای اصلى تعيين هویت قوم متعهد به شمار
میآمد.

2

« .5به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نی بلکه به شریعت ایمان؛ زیرا یقين میدانيم که انسان بدون
اعمال شریعت ،محض ایمان عادل شمرده میشود» (روميان .)29-23 :9
 .2الویان.59 :1 ،
« .9این است عهد من که نگاه خواهيد داشت ،در ميان من و شما و ذرّیت تو ،بعد از تو هر ذکورى از شما
مختون شود (پيدایش.)53:51 ،
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هستۀ اصلى استدالل پولس را در دو رسالۀ غالطيان 9و روميان 4میتوان یافت .پولس
در رساله به روميان تبيين میکند که عالوه بر این که احکام شریعت به طور کامل اجرا
نمىشود ،خود این احکام ظاهرى نيز کافى نيست« :ختنۀ بدنى خدا را راضى نمىکند ،خدا
از کسانى راضى و خشنود مى شود که آرزوها و افکارشان ختنه و دگرگون شده باشد.
یهودى واقعى کسى است که دلش در نظر خدا پاک باشد» 1.سخن پولس این است که ما تا
به حال میکوشيدیم تا با اجراى مقررات و تشریفات مذهبى به این نجات و رستگارى
دست یابيم و در حضور خدا پاک و بىگناه شمرده شویم ...اینك خدا چنين مقرر داشته که
اگر کسى به مسيح ایمان بياورد ،از سر تقصيرات او بگذرد و او را کامالً بى گناه به حساب
آورد.

2

پولس در رسالۀ غالطيان ( )53-53 :2شدیدا رد میکند که مسيح «خادم گناه» باشد.
به عبارت دیگر اگر کسی در جستوجوی عادلشمردگی باشد و برای دریافت آن به مسيح
روی آورد ،اما با این حال باز خود را گناهکار بيابد ،در این صورت باید گفت که مسيح
خادم یعنی عامل ایجاد گناه است .در باب  ،2آیۀ  ،59پولس طرز فکر و روش معلمان
دروغين و شریعتگرا را به خود اطالق میدهد؛ ایشان پس از آن که از راه ایمان به مسيح
نجات یافتند ،به سوی شریعت و اعمال بازگشتند .او میگوید که اگر خودش چنين کند
متعدی و تجاوزکار است .کلمۀ متعدی و تجاوزکار ،قویتر از کلمۀ گناهکار در آیات  53و
 51است .مقصود پولس این است که اگر اکنون برای دریافت نجات به سوی شریعت
بازگردد ،گناهش سنگينتر از دورۀ پيش از ایمانش به مسيح خواهد بود.

3

 « .5سبت را نگاه دارید ،زیرا براى شما مقدس است ...بنى اسرائيل سبت را نگاه بدارند ،نسال بعد نسل ،سبت
را به عهد ابدى مرعى دارند» (خروج95:52 ،ت.)53
2. Dunn, James D.G., The Theology of Paul, London, 1998, pp.355-356.
.9 :2 .9
.4 :9 .4
 .1روميان.2 :23 ،
 .2روميان9:25 ،ت.22
 .3پالما5335،م ،ص.21
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به طور کلی میتوان گفت که هر چند پولس حف شریعت را ضروری تلقی میکند،
اما آن را مایۀ نجات و رستگاری نمیداند .چنانچه از نظر وی تنها آمرزیدگی که رخ داده،
حتی درعهد عتيق ،آمرزیدگی از راه ایمان بوده است.

5

 .3نقد فداء از دیدگاه متفکران معاصر
روش نقد تاریخی ممکن است برای متون مقدس ،آبای کليسا و مقام تعليمی کليسا
خطرناک باشد ،اما برای ایمان به واقعيت مطلق(خدا) که متعلّق ایمان است و عيسی که
انکشاف آن واقعيت مطلق است ،مخاطرهبرانگيز نيست.
هانس کونگ متأله مسيحی معاصر معتقد است که روش نقد تاریخی ابزار مؤثری برای
شناخت مسيحيت واقعی است ،اما از استدالل واقعی نباید توقع یقين ریاضی داشت« :اصوالً
تحقيق تاریخی دربارۀ عيسی نمیتواند دالیلی برای ایمان فراهم آورد ،...اما این بدین معنا
نيست که به نام ایمان تاریخ را تحقير کنيم» 2.بر این اساس وی حقيقت «ایمان مسيحی» را
به گونهای تبيين میکند که نقد تاریخی نه تنها خدشهای به آن وارد نمیکند ،بلکه میتواند
آن را تقویت کند .در واقع ،جمع ميان روش نقد تاریخی و ایمان مسيحی در رویکرد
خاصی ریشه دارد که موجب میشود متعلق ایمان مسيحی 9نه متون مقدس باشد و نه کار
آبای کليسا و نه مقام تعلمی کليسا ،بلکه در واقع متعلق ایمان مسيحی خود خداست که از
طریق عيسی مسيح با مؤمنان سخت گفت.

4

 .3.1فداء از منظر متفکران مسیحی
محققان عهد جدید در بسياری امور با یکدیگر اختالف دارند ،لکن همگی بر این مطلب
اتفاق نظر دارند که فداء یکی از اساسیترین آموزههای مسيحی است .تا آن جا که توماس

 .5پيدایش.51 :2 ،
 .2نك :کونگ5999 ،ش ،ص.29
 .9به تعبير خودش همان «واقعيت مطلقی» که انسانها به آن تمسك میجویند.
 .4نك :همان ،ص.39
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ميشل 5متأله معاصر مسيحی معتقد است که برخورد مسيحيت با پيروان ادیان دیگر بر
آموزه های خلقت و فداء متکی است .اما در بسط آن این پرسش را مطرح میکند که« :کدام
دليل منطقی و عقلی این نظریه را تأیيد میکند که نجات بشریت را تنها باید از راه فداء

2

حضرت عيسی مسيح جستوجو کرد» 9.ميشل در آرای خود میکوشد فداء را در تقابل با
اصل عدالت میبيند و با تکيه بر آن میکوشد نشان دهد این نظریه در بازخوانی امروزی به
مفهوم شایستگی و عدالت خداوند آسيب میزند ،زیرا فرض را بر آن میگذارد که خدا
خون مسيحی را میطلبد که از هر جهت بی گناه بود ،تا با روش نابهنجاری که مبتنی بر
شکنجه و مرگ سرخ است ،گناه دیگران را جبران کند .هيچ انسانی نمیتواند این روش
ظالمانه و وحشيانه را بپذیرد ،پس چگونه میتوانيم آن را به خدا نسبت دهيم؟ بر اساس
نظریۀ فدا نجات بشریت تنها از راه رنج کشيدن عيسی مسيح بر صليب تحقق مییابد.
«آیا این نظریه درست است که عيسی مسيح به عنوان یك نایب و جایگزین ،متحمل
مجازاتی گردد که عذابِ به حقِ گناهکاران است؟ آیا این دیدگاه با عدالت خداوند منافاتی
ندارد؟» به نظر میرسد ميشل با طرح این پرسش در صدد است نشان دهد در منظومه
فکری او فداء با تفسير پولسی فهمپذیر نيست 4.همانگونه که از نظر گذشت پولس در تبيين
فداء میگفت همانگونه انسان با گناه تنها یك انسان گرفتار یك گناه جمعی گردید ،مسيح
در نقش منجی با فداء شدنش میتواند به تنهایی گناه بشر را باز خرید کند .به نظر میرسد
توماس ميشل بيش از آن که با تبيين دوم پولس مخالف باشد ،با پيشفرضی که در انتقال
گناه ازلی به بشریت در عهد قدیم مسئله دارد .در واقع ميشل در پی ارائه رهيافتی جدید به
فداء و کارکرد امروزی آن است و آن چه برای او در اولویت اهميت است ،همخوانی فداء
با جهان -معنای ذهن بشر در قرن بيست و یکم است .لذا طبيعی است که تفسير پولسی در
این راستا برایش قانع کننده نيست.
(1. Thomas Micheal )2111-5354
 .2مسأله فدا در عقيده مسيحيت از جایگاه مهمی برخوردار است و مسيحيان نجات را در آموزه "فدا" یعنی:
نجات بشریت از راه رنج عيسی مسيح(ع) بر صليب ،جستوجو میکنند.
 .9نك :به ميشل ،توماس ،کالم مسيحی ،ترجمۀ حسين توفيقی ،قم ،مرکز مطالعات و تحقيقات ادیان و
مذاهب5933 ،ش ،صص.35-95
 .4همان ،ص.92
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مایکل گولدر 5فداء را با اتکا بر رسالههای پولس و پيوند تنگاتنگ آن با صليب شرح
میدهد .به باورگولدر ،از اول قرنتيان روشن میشود که مبلغان رقيب به صليب کم اهميت
میدادند« :مسيح مرا فرستاد تا بشارت رسانم ،نه به حکمت کالم مبادا صليب مسيح باطل
شود؛ زیرا ذکر صليب برای هالکان حماقت است ...ما به مسيح مصلوب وع

میکنيم...

عزیمت نکردم که چيزی در ميان شما دانسته باشم جز عيسی مسيح و او را مصلوب...
احدی از رؤسای این عالم آن را ندانست ،زیرا اگر میدانستند خداوند جالل را مصلوب
نمیکردند» 2.این صليب که پولس مصرانه آن را هستۀ مرکزی الهيات خود میدانست ،برای
سامریان مایۀ دردسر بود و به آن اهميت چندانی نمیدادند و بر حکمت که مسيح برای
آشکار ساختن آن آمد ،متمرکز میشدند .همين تنش زیربخش عمدهای از دوم قرنتيان را،
گاه به طور مستقيم 9و گاه به طور غير مستقيم تشکيل میدهد ،زیرا پولس بر آن بود که
مسيحيان و به ویژه رسوالن باید در رنجهای مسيح سهيم شوند .گولدر بر خالف بسياری از
متفکران مسيحی ،بر این باور است« :اگرچه پولس صليب را موعظه کرده است ،اما االهيات
روشنی دربارۀ آن ندارد» .وی برای مستند ساختن مفروض خود مینویسد پولس صليب را
صرفاً با مجموعهای از تصاویر جذاب شرح میدهد« :مسيح همچون کفّاره مطرح شده
است .مسيح به خاطر ما لعنت شد ،او در راه ما گناه ساخت ،او رؤسا را خلع سالح کرد».
بر این اساس گولدر تنها فداء را به طور ضمنی تبيين میکند .وی نامنسجم و نامعقول بودن
آموزههاى دیرینۀ خدا ،مسيح ،نجات ،داورى و مرجعيت را امری بدیهی نمیداند.
وی مینویسد« :بهتر است که ما به باورهایمان همانگونه که آموختهایم ،ادامه دهيم .نباید
ميان ورطۀ بىخدایى و مأمن عقاید سنتى دست به انتخاب بزنيم .راهى در پيش روى
ماست؛ نه آن راه کامالً فراخى که پدران ما از آن بهرهمند شدند .ایمان مسيحى داشتن،
داشتن باورهایى دربارۀ عيسى است که مسيح خوانده مىشود؛ و این الزاماً به معناى اعتقاد
به امور خاصى دربارۀ او به عنوان شخصيتى تاریخى است .تاریخ ظرف احتماالت است و

 )2151-5323( Michael Goulder .5محقق و استاد دانشگاه بيرمنگام؛ نگارنده دو مقاله «دو منشأ اسطوره
مسيحی» و «عيسی ،مرد سرنوشت جهانی» در کتاب اسطوره تجسّد خدا به سر ویراستاری جان هيك.
 .2اول قرنتيان29 ،59-53 :5 ،؛ .9-2 :2
 .9دوم قرنتيان.25-54 :1 ،
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هيچ کس در فضاى کنونى آکنده از شکاکيت علمى نمىتواند از احتمالى تاریخى سخن
بگوید ،بى آنکه به تناقض گویى دچار نشود».

5

گولدر روشن میسازد که در تاریخ بشر دستۀ کوچکی از مردماند که میتوان آنها را
مردان و زنان سرنوشت خواند .در مورد عيسی باید گفت که او مردی است که تاریخ
آفرینشگر جامعه ،شریعت محوری فریسيان ،خشونت زیلوتها و فرصتطلبی ،او را بر سر
دوراهی قرار داد .او خود را نماد پسر انسان میدانست .بدین ترتيب ،او به طرز مهمی
متفاوت بود ،هم در نيت و هم در پيامد .گولدر برای شرح بيشتر بيان میدارد که بخشی از
رسالت مردان سرنوشت آن است که آنان خطر شهادت را میپذیرند و از آن آگاهاند.
نهضتهای آنان دشمنی ستمگرانی را که در برابرشان ایستادگی میکنند ،به سوی آنان بر
میانگيزاند ،و موهبتهای بینظير رهبریشان آنان را به هدفهای آشکاری تبدیل میکند.
عيسی به همين دليل آموزۀ مسيحی کفّاره را فهمپذیر میکند .در واقع گولدر میکوشد تا
نشان دهد که مسيحيان با پذیرفته شدن در جامعۀ محبتی که عيسی بنيان گذاشت ،نجات
مییابند .وی سپس این گونه عمل فداء را تبيين میکند که به لحاظ تاریخی ،مرگ عيسی به
احتمال زیاد به مثابۀ پایانی بر زندگی توأم با محبت ایثارگرانۀ او بود .محبت ورزیدن او
قطعاً موجب برانگيختن دشمنی صاحب منصبان شد و این با مرگ او پایان یافت؛ چنان که
او آن را میدید .در پایان هم انتقاد تيزی دارد به آنانی که کارشان دفاع از آموزههای سنّتی
کفاره است؛ با این تمثيل که زاغهنشينی از دور بی پایان نظریهپردازیهای پوچی که از
نامعقول بودن تا نادینی بودن در نوساناند بهتر است .مرگ عيسی در واقع اوج زندگی
اوست .بهای دستاورد او نه فقط رنجهایی بود که در طی زندگی تحمل کرد ،بلکه شهادتی
بود که در آخر عمر نصيب او شد.

2

فيليپ کوئين 9نيز از دیگر متکمان مسيحی است که در عصر حاضر با رویکردی
جامعهشناختی  -فرهنگی به نقد این آموزه پرداخته است .وی پيشنهاد بازخوانی آموزۀ فداء
 .5گولدر ،مایکل« ،عيسی ،مرد سرنوشت جهانی» ،اسطوره تجسد خدا ،به کوشش جان هيك ،ترجمۀ
عبدالرحيم سليمانى اردستانى و محمدحسن محمدى مظفر ،قم ،مرکز مطالعات و تحقيقات ادیان و مذاهب،
5992ش.
 .2گولدر ،مایکل ،صص.522-524
 )2114-5341) Philip Quinn .9فيلسوف و متاله معاصر ایرلندی ،مدرس فلسفۀ دانشگاه نوتردام.
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را میدهد و ارائۀ بيانی جدید متناسب با اذهان امروزی را در این زمينه راهگشا میداند .از
نظر وی تلقی گذشتگان از آموزۀ فداء مناسب با همان شرایط فرهنگی و اجتماعی بوده
است که لزوماً در تناقض با واقعيت نيست .اما بر این باور است که این آموزه با شرایط
فرهنگی اجتماعی امروزی سازگار نيست و یقيناً مورد قبول انسان مدرن نخواهد بود .از
این رو ،با تمسك به عقل و دخالت دادن هر چه کمتر کتاب مقدس ،به تبيين نوینی از این
آموزه دست زده است .پيشنهاد کوئين این است که فداء را تاوان و جبران گناهان ،و عاملی
برای برانگيخته شدن شفقت خداوند بدانيم 5.در این تبيين کوئين هر چند کوشيده شرایط
کنونی جوامع غرب را در نظر بگيرد ،اما در هر صورت از منظر تاریخی فاصله گرفته است
و بيشتر با نگاهی الهياتی سعی در حف خصلت معنا بخشی فداء در زندگی کنونی داشته
است.
 .3.2فداء از منظر متفکران مسلمان
این نظریه عالوه بر اندیشمندان مسيحی ،با نقدهای جدی مسلمانان نيز مواجه بوده است.
رشيدرضا ،از سرشناسترین مفسّران معاصر اهل سنّت ذیل آیۀ  513-512سورۀ نساء به
برخی نقدهای این آموزه تصریح نموده است .عالمه طباطبایی مشهورترین مفسر معاصر
شيعه نيز قریب ده نقد را در الميزان خود به این نظریه وارد کرده است که در ذیل آیۀ 33
سورۀ آل عمران آمده است.
اما پيش ازپرداختن به نقد فداء از منظر مسلمانان ،باید گفت که قرآن از اساس به
صليب کشيده شدن عيسی(ع) را رد میکند و این اولين اختالف ميان اناجيل و قرآن در
زمينۀ مرگ مسيح است .به روایت اناجيل ،به رغم تفاوتهای آشکار در نحوه و ساعات به
اتفاق افتادن این رویداد ،همگی بر این امر هم باورند که عيسی مسيح به صليب کشيده

1. C.f. Quinn, P. Aquinas on Atonement in Trinity, Incarnation and Atonement,
Ronald Feenstra & Cornelius Plantinga(eds), Notre Dame, University of Notre
Dame Press, 1990.
نك :کشفی ،عبدالرسول و سياوش اسدی ،ص.29
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شد 5.اما در مورد فرجام کار عيسی ،قرآن قول به مصلوب شدن را رد میکند و عيسی را
مرفوع میداند و وقوع صلب را در حق دیگری و به سبب اشتباه یهود میپذیرد .تا آن جا
که در آیۀ  25سورۀ  49قرآن اشارتی به رجعت عيسی وجود دارد و بيضاوی و دیگر
مفسران این رجعت به عالم زمين را در بيت المقدس میدانند و میگویند که او قبل از قيام
ساعت ظاهر میشود و دجال را میکشد و به اورشليم میرود و تمام عالم را به ملت واحد
که اسالم باشد ،در میآورد .مسيحيان عموماً معتقدند که مرگ عيسی در باالی صليب کفارۀ
گناه انسان است و اینکه رستاخيز پيش از سه روز ماندن در قبر زمينههای اميدشان به
رستاخيزِ همگانی را فراهم میآورد .اما قرآن هيچ اشارهای به رستاخيز عيسی در روز سوم
پس از مرگش نکرده است .از دیدگاه قرآن ،اگرهم چنين اتفاقی افتاده باشد ،نه برای آمرزش
گناه دیگران ،بلکه به عنوان تجلی قدرت خدا در آفرینش است که دليلی گویا بر اثبات
توانایی خداوند بر زنده کردن مردگان در روز جزاست 2.دربارۀ اعتقاد به عروج جسمانی
عيسی هم باید گفت که آن نيز از احادیثی استنباط شده است که میگوید عيسی دوباره به
زمين برمیگردد تا دجّال را بکشد.

9

قرآن نظریه فداء را برنمیتابد و در آن ،آیاتی ناظر بدین مضمون موجود است و در
جاهای مختلف تأکيد میکند« :ال تزِرُ وازره وزِرَ أخری و إن تدعُ مُثقَلةٌ الی حِملها ال یحمل

 .5چالش بسيار مهمی که مسيحيت با آن رو به روست این است که انجيل برنابا مرگ عيسی را به کلی انکار
مینماید و تصریح میکند که یهودیان به جای عيسی ،یهودای اسخریوطی ،شاگرد خيانتکار او را به دار
آویختند .بنابراین ،در اصل هيچ فدائی در کار نيست و اصالً عيسی مسيح مصلوب نشده است تا فدیۀ گناهان
بشر گردد و مایۀ نجات آنان باشد .بنا به گزارش برنابا :همين که خدا بندۀ خود را در خطر دید ،جبریيل و
رفایيل و ميخایيل و اوریل ،سفيران خویش را امر فرمود که یسوع را از جهان برگيرند .پس آن فرشتگان پاک
آمدند و یسوع را از روزنه ای که مشرف به جنوب بود ،برگرفتند و او را برداشتند و در آسمان سوم در صحبت
فرشتگانی که تا ابد خدا را تسبيح متیکنند ،گذاشتند (برنابا.)2-4 :251 ،
 .2قرآن.41-92 :31 ،
 .9برای مطالعه بيشتر بنگرید به:
Christ in Islam and Christianity: The Representation of Jesus in the Quran and,
;the Classical Muslim Commentaries, Basingstoke, Macmillan, 1991
رابينسون ،نيل« ،عيسی در قرآن :عيسای تاریخی و اسطوره وتجسد» ،هفت آسمان ،ترجمۀ محمد کاظم شاکر،
5999ش ،ص.24
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منه شئٌ و لو کان ذا قری» (فاطر .)59/هيچ گنهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمیکشد و
اگر شخص سنگينباری به سوی بارش فراخواند ،چيزی از آن را بر دوش نخواهد گرفت،
هرچند از نزدیکان او باشد .از منظر اسالم ،تکليف تا به افراد ابالغ نشود و آنان خالف آن
عمل نکنند ،مجازاتی از جانب خداوند نيست و این مسأله تحت عنوان قانون و اصل
عقالنی «قُبح عِقاب بالبيان» در نزد فقهای اسالم شهره است .بر اساس باور اسالمی،
انسانها دارای فطرت پاک و الهیاند ،مگر اینکه با گناه آن را آلوده کنند .قرآن میفرماید:
«پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی دین کن ،با همان فطرتی که خدا مردم را
بر آن سرشته است .آفرینش خدا تغييرپذیر نيست».

5

بيان وجوه منافات فداء با اصول تعليم قرآنی را به تفصيل میتوان در آرای رشيدرضا
دنبال کرد .رشيدرضا تحت عنوان «ما یرد علی العقيده الصلب» شش نقد بر عقيدۀ فداء وارد
میکند .وی همۀ مؤلفههای فداء را مورد ارزیابی قرار نمیدهد .آموزۀ فدا مستلزم پذیرش
جهل خداوند است ،یعنی وقتی خداوند آدم(ع) را خلق میکرد ،به خلقتش علم نداشت و
هنگامی که آدم عصيان کرد ،نمیدانست که اقتضای عدل و رحمت در مورد آدم چيست؟ تا
اینکه بعد از هزاران سال از خلقت آدم با تجسد عيسی به این نتيجه رسيد که چگونه بين
عدالت و رحمت جمع کند 2.رشيدرضا معتقد است که منشأ پذیرش نظریۀ فداء بیاعتقادی
به هماهنگی عقل و دین است :این قضيه را کسی قبول میکند که دین را با عقل همگام
نمیداند و میگوید ایمان آوردم ،هر چند که درک نکند .این جریان را کسانی می پذیرند که
در اولين کتاب از کتاب مقدسشان یعنی سفر تکوین این عبارت را آوردند« :خداوند
پشيمان شد که انسان را بر زمين ساخته بود و در دل خود محزون گشت» 9.وی با به
کارگيری روش تعارض با حس ،بسيار از روایات موجود در عهدین را نقد میکند .برای
نمونه ،برخی از آیات موجود در عهدین را اسرایيلی میداند ،زیرا مطالب آنها هم اکنون در

 .5روم.91،
 .2نك :رشيدرضا ،محمد« ،تفسير القرآن الحکيم الشهير بتفسير المنار» ،الطبعه الثانيه ،بیجا ،دارالفکر5939 ،ش،
ج ،2ص.29
 .9همان ،ج  ،2ص.22
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کتب متداول نزد اهل کتاب وجود ندارد .در واقع در این روش او از واقعيت موجود در نقد
رد این روایات بهره برده است.

5

عالمۀ طباطبایی نيز تحت عنوان «المسيح من الشفعاء عنداهلل و ليس بفاد» در ده فصل
اشکاالت نظریۀ فداء را براساس ترتيبی منطقی و با توجه به مؤلفههای فدا یادآور میشود و
بدان پاسخ میدهد 2.از نظر عالمه ،نهى خداوند نسبت به آدم نهيی ارشادى بود .در اینگونه
از نهی ،صالح حال شخص نهى شده و وجه رشد در کارش در نظر گرفته مىشود و بر
انجام و یا ترک چنين اوامری ،ثواب و عقابی مترتب نمیشود .با انجام اوامر ارشادی رشدی
به دست میآید که در جهت مصلحت مکلف است و پيامد عمل نکردن به آن مفسده و
ضرر پيشبينی شده است .حضرت آدم با مخالفتش از دستور ارشادى الهى از بهشت رانده
شد و راحتى قرب و سرور رضا را از دست داد و چون امر مولوى خدا را نافرمانى نکرد،
عقاب اخروی نداشت.

9

عالمه خاطر نشان میکند که سخن قرآن قرین به عقل و اندیشۀ بشری است .انسان به
مدد خرد خود ميان حق و باطل تمييز میگذارد .بدین ترتيب ،قرآن حکم عقل سليم را
معتبر میداند .عالمه مینویسد که اندیشمندان بسياری منافات این نظریه را با ضرورت عقل
و تناقض آن با عهدین تبيين نمودهاند .در نهایت تبيين خود را مبنی بر تفاوت موجود ميان
شفاعت قرآن و فدای مسيحيت جمع میکند 4و بدین ترتيب از منظر الهياتی به نقد گناه
ازلی و انتقال آن به عالم و به تبع آن ،ضرورت وجود یك منجی برای رهانيدن از این گناه
میپردازد .از دیدگاه عالمه صحيح نيست که به واسطه گناه یك شخص ،تمام انسانها
عقوبت شوند.
تفسير المنار با رویکردی صرفاً عقالنی و الميزان براساس تعاليم قرآنی هر دو به نوبۀ
خود نقدهایی جدی بر این آموزه دارند .الميزان به نقد همۀ مؤلفههای فدا توجه دارد ،اما
 .5رشيدرضا ،محمد ،ج  ،2ص ،422ج  ،9ص.911
 .2طباطبایی ،محمدحسين ،الميزان فی تفسير القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسين
حوزۀ علميه قم5453 ،ق ،ج  ،9ص.232
 .9همان ،ج ،9ص.233
 .4صحت و سقم قياس شفاعت با فداء خود پژوهش مستقلی را میطلبد .گرچه در این خصوص رسالهای هم
نگاشته شده است.
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بيشترین نقد المنار متوجه تزاحم رحمت و عدالت الهی است .المنار منکر شفاعت است و
تنها راه نجات را ایمان و عمل صالح میداند .اما از نظر عالمه ،ماهيت شفاعت و فدا
متفاوت است و عيسی شفيع است نه فادی .تجسّد خدا محال است .الزمۀ کفاره شدن
عيسی ،لغو و بيهودگی شرایع و واقعی نبودن نظام پاداش وکيفر الهی است.
نتیجه
بنابر الهيات پولسی ،همۀ مردم در آسيب وضعی گناه شرکت دارند .یك نماینده از بشریت
توانست کفارۀ گناه ذاتی آدم بشود و فيض و رحمت الهی نيز از طریق این انسان به تمامی
عالم جاری گردید .در واقع پولس در رسالۀ روميان روشن میسازد که فدیه شدن عيسی
مسيح ،کفارۀ گناه ازلی در عهد عتيق است .در منظومۀ فکری پولس ،پس از فدیه دیگر
دوران شریعت که همان پيمان خداوند با عهد عتيق بود ،به پایان رسيده است .به تعبير
دقيقتر ،دوران شریعت اعمال سرآمده و در عهد جدید پيمان جدیدی به نام شریعت ایمان
ميان خدای پدر و مسيحيان برای نجات منعقد میشود .انسانها از طریق فيض عادل شمرده
میشوند و از طریق فداء بار دیگر به مقام فرزندخواندگی میرسند.
از منظر توماس ميشل ،فداء در بازخوانی امروزی ،با اصل شایستگی و عدالت خداوند
در تضاد است .مایکل گولدر در صدد است که با تکيه بر رویکرد الهياتی ،ضرورت پایبندی
به آموزههای اساسی را در دنيای مدرن تبيين کند .هر چند دفاع سنّتی از آموزۀ فداء را
نمیپسندد و برای مقوم ساختن منظر الهياتی خود با تکيه بر مستدلهای تاریخی میکوشد
چهرۀ عيسای تاریخی را روشن سازد .فيليپ کویين از منظر جامعهشناختی ،تصریح به
بازتعریف این مفهوم با شرایط اجتماعی -فرهنگی کنونی دارد .بنابراین ،میتوان نتيجه
گرفت نقدهای اخير محققان مسيحی پيرامون فداء ،بيش از آن که مبتنی بر دفاع کالمی
باشد ،بر پایۀ استدالل عقالنی و نقد تاریخی است .این نکتهای قابل توجه است که انتظار
میرود در ميان متفکران هر دینی بستر ظهور یابد.
فداء در اسالم از دو منظر الهياتی و تاریخی قابل نقد است .در بعد الهياتی باید گفت
که اختالف قرآن و اناجيل در مورد فداء به باور بس متغایر قرآن نسبت به گناه ازلی
بازمیگردد .هنگامی که سخن از گناه ازلی در اسالم توجيه کالمی عقالنی ندارد ،به تبع آن
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طبيعی است که ضرورت وجود فداء از حيث اهميت ساقط شود .در بحث تاریخی ،بر عدم
وقوع تصليب تصریح میشود .از این رو ،از نگاه عالمه طباطبایی و رشيدرضا صحيح نيست
که به واسطۀ گناه یك شخص ،تمام انسانها عقوبت شوند .تمامی گناهان یکسان نيستند و
هر گناهی به هالکت ابدی منجر نمیشود .میتوان گفت که در این زمينه نگاه توماس ميشل
بيش از هر متفکر مسيحی دیگری همخوان با نگاه رشيدرضا است .هر دوی این متفکران
تصریح به تزاحم رحمت خداوندی با اصل عدالت دارند.
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