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بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و المیزان


بیبی سادات رضی بهابادی -فرشته معتمد لنگرودی
چکیده

آموزه «فداء» از جمله اعتقادات رسمی مسیحیان است که با گناه نخستین ارتباط تام دارد .نظریّه آنسلم مشهورترین تبیین از این
نظریّه است .براساس این نظریّه ،تمام انسان ها بر اثر گناهِ آدم ،فاسد و گنهکار شددند .ازسدویی ،عددالت اددا ااتمدا مدیکندد
مجازاتی در پی این گناه باشد و ازسوی دیگر ،الزمة رحمت ادا نجات انسان است؛ ازاینرو ،عیسیمسدی بده عندوان اددای
انسانگونه ،به منظور کفّاره گناه آدم و نجات انسان به صلیب کشیده شد .تفسیر المنار بدا رویکدردی صدرفاق عق ندی و المیدزان
براساس تعالیم ارآنی نقدهایی جدّی بر این آموزه دارند .المیزان به نقد همة مؤلفههای فداء توجّه داشته است؛ اما بیشترین نقد
المنار متوجّه تزاحم رحمت و عدالت الهی است .المنار ،منکر شفاعت است و تنها راه نجات را ایمان و عمل صال میداندد .از
نظر ع مه ،ماهیّت شفاعت و فداء متفاوت است و عیسی ،شفیع است نه فادی .بهطورکلی ،از نگاه ارآن و عقل ،آدم گناه نکرد.
صحی نیست که به ااطر گناه یک شخص ،تمام انسانها عقوبت شوند .همة گناهان یکسان نیستند و هر گنداهی بده ه کدت
ابدی منجر نمیشود .عدالت ادا با عفوش منافات ندارد .تجسّد ادا محال است .الزمة کفّدارهشددن عیسدی ،ل دو و بیهدودگی
شرایع و وااعینبودن نظام پاداش و کیفر الهی است.
واژههای کلیدی
گناه اولیه ،عیسی ،فداء ،المنار ،المیزان ،مسیحیّت.
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 -1بیان مسئله

این آثار ،اثری که بهطور مبسوط به آراء رشیدرضا و ع مه

آموزة فداء از بنیادیتدرین و مهدمتدرین عقایدد مسدیحیّت

طباطبایی(ره) در آموزه فداء پردااته باشد ،مشداهده نشدد.

است که ارتبداط اساسدی بدا «گنداه نخسدتین» ( Orginal

ازاین رو ،در این پژوهش به گوندهای تحلیلدی و توصدیفی

 )Sinدارد و مورد ابول سه فراه اصلی مسدیحیّت اسدت.

این مقوله مطر شده است و از این حیث دارای ندوآوری

این آموزه ،چگدونگی نجدات بشدر از گنداه اولیده را بیدان

است .نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی بده ایدن سدؤاالت

میکند و از چنان اهمیّتی براوردار است که بدون اعتقداد

است :مؤلفههای اصلی آموزه فداء در مسدیحیّت چیسدت

به این آموزه ،سایر آموزههای مسیحیّت اهمیّت ادود را از

تبیین رشیدرضا و ع مه طباطبایی از این آموزه چیست و

دست میدهند .مطداب ایدن آمدوزه بدا ادوردن آدم(ع) از

چگونه آن را به نقد کشیدهاند آنها کدام معدادل صدحی

شجره ممنوعه ،نوع انسان به گناه ذاتدی مبدت شدد .ادون

ارآنی را برای آموزه فداء مسیحیّت در نظر گرفتهاند

مسی تنها کفّاره این گناه بدود و بدا مدرو او بشدر رهدایی
 -2واژهشناسی فداء

یافت (پترسون و دیگران.)643 :5943 ،
5

فداء مصدر مجرد (إبن اثیر جدزری5944 ،ش ،ج،)655 :9

مواجه بوده است .رشیدرضا ،مشدهورترین مفسّدر هددایتی

و یا از باب مفاعله است (مصدطفوی5942 ،ش ،ج.)61 :3

ارآن اهل سنّت ،در ذیل آیة  515 - 514سدوره نسداء بده

الیلبناحمد مینویسد« :فدیه و فداء چیزی است کده بده

براددی نقدددهای ایددن آمددوزه اشدداره کددرده اسددت .ع مدده

جای چیز دیگر ادرار داده مدیشدود» (فراهیددی5651 ،ق،

طباطبددایی(ره) ،مشددهورترین مفسّددر معاصددر شددیعه نیددز

ج .)25 :2إبن فدارس یکدی از دو معندای اصدلی فددی را

جدّیترین نقدها را به این نظریّه دارد که در ذیدل آیده 43

اراردادن چیزی به جای چیز دیگر میداندد (إبدن فدارس،

سوره آل عمران آمده اسدت .از آنجدا کده المندار یکدی از

561ق ،ج .)629 :6این دو چیز ممکن است مال یا موضوع

مصادر تفسیر المیزان است و ع مه در بسدیاری از مدوارد،

اارجی باشد ،مانند مالی یا شخصی که بده منظدور آزادیِ اسدیر

بدون ذکر نامِ المنار ،این تفسیر را به چالش و نقد کشدیده

داده میشدود (مصدطفوی5942 ،ش ،ج .)61 :3مشدتقّات مدادّه

است ،این پدژوهش بده مقایسده دیددگاه المندار و المیدزان

فدی ،سدیزده مرتبده در ادرآن بده کدار رفتده اسدت (روحدانی،

درمورد نظریّه فداء پردااته است.

5942ش ،ج .)113 :5مصدر فداء در ارآن یدکمرتبده (محمدد:

این نظریّه با نقدهای مسلمانان و اندیشمندان مسدیحی

درباره دیدگاه المندار در مقولدة آمدوزه فدداء پیشدینهای

یافت نشد؛ لیکن مقالهای تحت عنوان ع مده طباطبدایی و
آمددوزه گندداه نخسددتین بدده کوشددش مصددطفی آزادیددان،
بهمنماه 5925در مجله معرفت به چاپ رسدیده اسدت .در

 )6و فدیه سهمرتبه (البقره526 :و534؛ الحدید )51 :تکرار شدده
است (روحانی5942 ،ش ،ج.)5142 :9
معادلهای یونانی فدیده کده زبدان اصدلی عهدد جدیدد
است ،عبارتند از »Hilasterion« :به معنای بخشش گناه

این مقاله ،تنها نظرات ع مه(ره) در باب گناه اولیه بررسی

(495

شده است و بقیه نظدرات ع مده(ره) در آن مطدر نشدده

«( »Apolytrosisالمطران و آنطونیوس5333 ،م )131 :و

است .همچنین مقالهای در دائرةالمعارف اینترنتی طهور بدا

« »lytrosisبه معنای ا ص (همان)؛ « »Gk. thysiaبده

عنوان اشکاالت وارد بر نظریّده فدداء مسدیحیان از دیددگاه

معنددای اربّددانی و « »Prosphoraبدده معنددای فدیدده

ع مه طباطبایی وجود دارد که فااد هرگونه ارجاع است و

(.)Schreiner, 1988, Vol 4, P. 27

به نظر میرسد صرفاق مطالب ترجمة المیزان درمورد فدداء،
ذیل آیة  43و 21آل عمران آمده است .بدا بررسدی داید

p.

2,

Vol

J,1993,

(William؛

معددددادلهددددای انگلیسددددی فددددداء «،»Atonement
«،»Justification

«،»Salvation

« »Expiationو
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« »Redemptionاست.

به همراه آورد .همة ما انسانها از آدم هستیم و به همین دلیدل

ریشه عبری فداء در عهد ادیم « »kipperاست کده در

وارث اوصاف او هستیم .درواادع ،ازطرید اولدین آدم ،مدا از

کتاب مقدس بارهای معندایی مختلفدی داشدته اسدت و بده

ادا نافرمانی و سرپیچی کردیم و فرمانش را اطاعت نکردیم»

معنای پوشاندن یا پاککردن است ( .(Walter s,1993,

(.)Irenaeus, 1922, p.22

(vol 2, p. 493ر.ک :ادروج54 ،51 :؛ 55 ،91؛ الویدان:
5 ،54؛ إشعیا3 ،54 :؛ إرمیا)59 ،52 :

آگوستین در کتابش به نام شهر اددا گنداه نخسدتین را
اینگونه بسط داده است« :آدم با گناه از بهشت رانده شد و

توماس هیل ( )Thomas Haleدربارة معنای اصط حی

به مرو و رنج و محنت محکوم شد .پس از آن ،نسدل آدم

فداء میگوید« :فدیه ،دستیابی مجدد بهواسطة پرداادت بهدای

وارث این گناهاند .زنی که ابل از گناه از آدم سدااته شدده

آن است؛ اما در کتاب مقدّس ،فدیه به معنای پرداادت بهدای

بود ،آدم را در گناه سقوط داد؛ زیرا شکل ویژهای که ما بده

رهایی انسان از مجازات گناه اولیه است کده بدا فدداءکردن یدا

عنوان افراد باید در آن زیست کنیم ،هنوز آفریده و بده مدا

عمل اربّانی میسر میشود .کفّارهای که برای رهایی ندوع بشدر

بخشیده نشده بود؛ بلکه در آن زمان ،طبیعتِ نطفهای که ما

پرداات شد ،اون مسدی بدود» ( Hale,1997, p.5و نیدز

باید از آن منتشر شویم ،وجود داشت .بدینگونده بدا سدوء

ر.ک :برنتل5925 ،ش.)512-514 :

استفاده از ارادة آزاد ،یک مجموعة کامل از شرور آفرید که
با سلسلهای از نکبتهدا ندژاد بشدری را از اصدل فاسدد و

 -3آموزه فداء در مسیحیّت

ریشه تباهش به سوی نابودی مرو دوم پیش بدرد؛ مرگدی

ازآنجاکه بحث گناهِ نخستین پایه اساسی آموزه فدا اسدت،

که پایانی ندارد و تنها کسانی از آن برکنار میمانند کده بده

ابتدا این بحث مطر و آنگاه نظریّه فدا تبیین میشود.

فددیخ ادددا آزاد شدددهانددد» ( Augustin, 1958,

 -1-3گناه نخستین

.)book13: chapter3

باب سوم سدفر آفدرینش ،بده گنداه آدم(ع) و مجدازات

گناه ذاتی در اعتقادنامه شورای ترنت ( )Trentدر طی

گناهش پردااته است .در نامه پولس به رومیان ،اثرات این

سالهای 5161م و 5149م در شمال ایتالیا مطدر و تیییدد

گناه بر نوع بشر و عذابی که به ااطر ایدن نافرمدانی همدة

شددد( .ر.ک :برنتددل5925 ،ش 46 :و نیددز ر.ک :تددوکلی،

نسل آدم را فرا میگیرد ،بیدان شدده اسدت .در ایدن نامده،

5926ش)564-564 :

پولسْ مسی (ع) را بهعنوان تنها منجی بشر معرفی میکندد:

باید اذعان داشت ،آموزة گناهِ نخستین در دورة مدرن با

«یک انسان ،گناه را به جهان وارد کرد و این گناه مدرو را

مخالفددت شدددید جنددبش روشددنگری مواجدده شددد .ولتددر

به همراه آورد؛ درنتیجه ،چون همه گناه کردند ،مرو همده

( )Voltaireو ژان ژاک روسددددو (

Jean-Jacques

را دربرگرفت ...آدم باعث شد عدة زیادی گناهکار شدوند؛

 )Rousseauبه این آموزه انتقاد کردند؛ زیدرا ایدن آمدوزه

اما مسی باعث شد اداوند عددّه بسدیاری را بدیگنداه بده

موجب بدبینی درمدورد توانداییهدای بشدر و مدانع رشدد

حساب آورد؛ زیرا از ادا اطاعت کرد و بدر روی صدلیب

اجتماعی و سیاسی بشر میشود و بینشهدای آزادی عمدل

کشته شد( »...رومیان.)51-55 :1 ،

را تشوی میکند .متفکّران آلمانی در جنبش روشنگری ،از

آئورلیدوس آگوسدتین (691م) ()Aurelius Augustin

این آمدوزه بدر حسدب ریشدههدای تداریخی آن در تفکّدر

که در شر و بسط عقیدة گناهِ نخستین ،نقدش اساسدی دارد؛

آگوستین انتقاد کردند؛ زیدرا بده تصدوّر آندان ،بددینگونده

درباره آموزه گناه اولیه بیان میکند« :گنداه و نافرمدانی حدوا از

میتوان اعتبار و ارتباط آن بدا مسدیحیّت را بدرای همیشده

اداوند ،نهتنها مرو را برای اود ،بلکه برای تمام نسدل بشدر

سلب کرد (مک گراث5926 ،ش ،ج)523-522 :5
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 -2-3آموزة فدا

دلیل گناه اصلی آدم(ع) تا اندازهای بر انسدان تسدلّط پیددا

پولس ،نخستینبدار ایدن آمدوزه را در کتداب مقددّس و

کرد و هنگامی که کوشید سلطة مدرو را بدر مسدی پداک

به صورت واض مطر کرد .ارتباط محکمدی بدین مفهدوم

بگستراند ،شکست اورد (میشل5944 ،ش :ص25؛ و نیدز

فداء و رهایی در کتداب مقددّس اسدت (برنتدل5925 ،ش:

ر.ک :لدددین5921 ،ش .)61-93 :ایدددن نظریّددده از سدددوی

 .)955اداوند میاواست همة مردم را نجات دهدد (اول

اندیشمندان و متکلّمان مسیحی در ارون وسطی و پدس از

تیموتائوس6-5 ،5 :؛  .)51 ،6ازاینرو ،پسرش را بهعندوان

آن مردود شده است (کشفی5931 ،ش.)59 :

نجاتبخش عالم فرستاد (اول یوحنا .)56 ،6 :مرو مسدی

نظریّه دیگر ،نظریّه تیثیر اا ای اسدت کده از سدوی پیتدر

باعث ا ص ابدی ما شد (عبرانیان)3 ،1 :؛ ازاینرو ،لقب

آب د رد (5565-5143م) ( (Peter Abelardبددزروتددرین

منجی مناسب اوست (اول تیموتائوس9-5 ،5 :؛ تیطس،5 :

متفکّر ارن دوازدهم مدی دی مطدر شدده اسدت .از نظدر او،

 .)9-5توجیه پولس در این عقیده ،این است :همانطور که

مسی مصلوب شد تا ترحّم در ما بیدار شدود و او ایدنچندین

همة مدردم در آسدیب وضدعی گنداه شدرکت دارندد ،یدک

نجات دهنده ما شد (آرمسترانگ5924 ،ش .)594 :کلیسدا نیدز

نماینده از بشریّت میتواندد کفّداره گنداه ذاتدی آدم باشدد.

این نظریّه را تییید نکرد (همان.)594-594 :

فیخ و رحمت الهی نیز ازطرید یدک نفدر مدیتواندد بده

نظریّه آنسلم (5565-5195م) ( (Anselmمشدهور بده

تمامی عالم جاری شود .به همین ترتیب ،یک نفر (مسی )

نظریّه نیابت ،ازجمله مشدهورترین نظدرات در آمدوزه فددا

فیخ ادا را به همة عالم جاری میکند (ر.ک:رومیدان،1 :

است .آنسلم در این نظریّه به عدالت اداوند معتقد اسدت

 .)53-54نظریّدده «شخصددیت گروهددی» کدده پژوهشددگران

و می گوید :اداوند ،بشر را به شیوهای رهایی میدهد کده

مسیحی مطر میکنند ،در تییید این سدخن پدولس اسدت

کام ق با صفت الهی عدالت هماوانی دارد .اثدر آنسدلم بدا

(تیسن ،بیتا.)525 :

عنوان چرا ادا انسان شد ،بر مسئله امکدان رهدایی انسدان

معتقدان به نظریّه فداء ،سعی دارند مسدتند ایدن نظدر را در

تصری دارد .آنسلم در بحثی که مدیآورد ،هدم ضدرورت

عهد ادیم بیابند (ر.ک :المطدران و آنطونیدوس.)131 :5333 ،

انسان شدن مسی را ااطر نشان میکند و هدم بدر اددرت

به عقیده برای ،بستر تاریخی عقیده فدیه بده اعتقداد یهودیدان

نجاتبخشیِ نهفته در مرو و رستاایز عیسدیمسدی مهدر

بر اعطای اربّانی بدرای اداوندد بدازمیگدردد (ر.ک :هداکس،

تییید میزند (مدکگدراث5921 ،ش :ص .)669آنسدلم در

5963ش .)464:اسچرینر معتقد است ،پولس به روشدنی بیدان

کتابش مینویسد :با گناه آدم(ع) گناهی انجام شده است و

میدارد که مروِ مسی جانشین اربّانیهای عهدد اددیم شدده

عدالت ادا ااتما میکند گناه آدم بی پاسدخ نماندد .واتدی

است (.(Schreiner,1988, Vol 4, P. 275

آدم(ع) مرتکب گناه شد ،نسل بشر فاسد و گناهکار شدد و

پولس در عهد جدید هدی اشدارهای بده اربّدانی کدردن

آنان نمیتوانند وارد ملکدوت آسدمان شدوند .آدمدی ادود

حیوانات و پرداات مال عهد ادیم درباره کفّاره نمیکندد؛

نمیتواند تاوان گناه را بپردازد؛ اما چدون اداوندد از روی

بلکه تنها به گونهای استعارهای ،مدرو مسدی را جدایگزین

رحمت اود میاواهد آدمیدان را نجدات دهدد ،ادودش

عهد ادیم میکند« :و بده ایدن اراده مقددّس شددهایدم ،بده

طبیعت پست و ضعیف بشری را به اود گرفت تا از نسل

اربّانی جسد عیسی مسی یک مرتبه فقدط» (عبرانیدان،51 :

بشر شود و بهعنوان یدک اددای انسدانگونده بدر صدلیب

.(William J, 1993: Vol 2, p. 495) )51

کشیده شدود تدا کفّداره گنداه آدم پردااتده شدود .بندابراین

نخستین نظریّه درباره فددا بده اوریگدن ( )Origenدر

اداوند اود را در شخص عیسیمسی (ع) در شرایط بشرِ

ارن سوم می دی برمیگردد .وی معتقد است شدیطان ،بده

فروافتاده ارار میدهد تدا بشدر را از گنداه رهدایی ببخشدد

بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و و المیزان15 /

(Anselm, 1946, p. 115-147؛ و نیز ر.ک :مفتدا و

داشت و میاورد و میآشامید و با آنان صحبت مدیکدرد،

ربّانی5939 ،ش )562 :بنابراین ،عیسیمسی (ع) به صدلیب

تسلیم دشمنانش شد تدا اینکده او را بدا دار و بده بددترین

رفت تا گناه آدم را به نیابت بگیرد و بدین ترتیدب ،حدس

وجه کشتند که ااتلش در کتاب اله لعنت شدده اسدت.

عدددالت الهددی ااندداع شددود .(Colin,1998, vol1,

او این دار و لعن را با وجود زجر و اذیدت تحمدل کدرد و

)p.538نویسندگان پس از آنسلم ،با الهدام از دیددگاهش،

اود را فدا ساات تا بندگانش از عقاب آارت و ه کت

مبانی این دیدگاه را براساس اصول اانونی بسدط دادندد و

سرمدی نجات یابند .به این ترتیب ،عیس کفّداره اطاهدا

بدان اعتبار بخشیدند (مک گراث5921 ،ش :ص.)664

مؤمنان و بلکه کفاره گناهان همه عدالم شدد؛ چندان کده در

 -3-3تبیین آموزه فداء در المنار و المیزان

رسالة اول یوحندا آمدده اسدت (رشیدرضدا5939 ،ق ،ج:4

رشیدرضا و ع مه(ره) آمدوزه فدداء را اسداس دعدوت

51-56؛ طباطبایی5654 ،ق ،ج.)535-535 :9

مسیحیّت و بهمثابه توحید در دین اسد م مدیدانندد (ر.ک:

به نظر میرسد ع مه طباطبایی تبیین اود را از المندار

همان535 :؛ رشیدرضا5939 ،ق ،ج )56 :4و آن را تقلیدی

گرفته است .المنار هم مطر میکند که تبیدین ادود را از

از عقاید غلط وثنیان روم ،یونان ،مصر ،سدوریه و هندد بده

مبلّ ان پروتسدتان در برادی از مجدامع عمدومی کده آن را

حسداب مددیآورنددد (همدان95 :؛ همددان .)914-911 :ایددن

برای دعدوت در مدارسشدان تشدکیل مدیدادندد و نیدز در

نظریّه در المنار و المیزان یکسان تبیین شده است:

براددی از مجددالس اصوصددی شددنیده اسددت (رشیدرضددا،

زمانی که آدم با اوردن میوة شجره ممنوعه در بهشت،
از ادا نافرمانی کرد ،اطاکار شد و این اطاکدار مد زم

5939ش ،ج .)56 :4شاکله اصلی این تبیین با نظریّه آنسلم
هماهنگ است.

او شد .همة ذریّة آدم نیز بعدد از او اطاکارندد و درسدت
است که اداوند متعال ،رحیم و عادل است ،ولدی جدزا

 -4نقد آموزه فداء در المنار و المیزان

گناه و اطا عقداب در آادرت و هد ک ابدد اسدت کده

مؤلّفههای اساسی فداء در تبیین از این آموزه عبارتند از.5 :

ا ص د از آن ممکددن نیسددت .در ایددن تبیددینِ مسددیحیان

گناه اولیه آدم(ع)؛  .5اعتقاد به گناه ابددی آدم(ع)؛  .9گنداه

اشکالی هست و آن اینکه ،اگر اداوندد ،آدم و ذریّده او را

ذاتی انسانها؛  .6ه کدت ابددی ،پیامدد هرگونده گنداه؛ .1

به جرم اطاهایش عقاب کند ،با رحمتی که بده سدبب آن

تزاحم رحمدت و عددالت الهدی؛  .4انسدانبدودن در عدین

آدم را ال کرد ،منافات دارد و اگدر ایشدان را بیدامرزد بدا

ادددابودن(تجسّددد)؛  .4معاشددرت ادددای انسددانگوندده بددا

عدالتش منافات دارد؛ چون عدالت ااتما م کند ،مجدرم و

انسانها؛  .2ادای مصلوب و ملعون؛  .3عیسدی(ع) کفّداره

اطاکار را به جرم و اطایش عقاب کند و نیکوکار مطیدع

گناه مؤمنان به عیسی و بلکه همه جهانیان.

را به پاداش نیک ها و اطاعتش ثدواب دهدد .ایدن اشدکال

در این اسمت ،نقد دو تفسیر المنار و المیزان براسداس

همچنان باای بود تا آنکه مسی که فرزند ادا و اود ادا

هر یک از این مؤلفهها مطر شدده اسدت .گفتندی اسدت،

بود ،در رحم یک از فرزندان آدم ،یعن مریم بتول حلدول

رشیدرضا تحت عنوان «ما یرد علی العقیده الصلب» شدش

کرد و از او متولّد شد ،و از این نظر یک انسان کامل بدود؛

نقد بر عقیده فداء وارد میکند .وی همه مؤلّفههای فداء را

چون او فرزند انسان بود؛ ول یک معبود کامدل نیدز بدود؛

ارزیابی نمیکند و برای از مواردِ فداء و ا ص آن را هم

زیرا فرزند اللَه بود و پسر اللَه همان اللَه متعدال اسدت و از

بدون اشاره روشن به مؤلّفده مدورد نقدد ،مطدر مدیکندد

همه گناهان و اطاها معصوم است 5.پدس از آنکده مسدی

(ر.ک :رشیدرضا5939 ،ش ،ج .)52-54 :4ع مده بدا بیدان

مدتی اندک در بین مردم زندگ کرد و بدا آندان معاشدرت

این مطلب که اندیشمندانِ بسیاری منافات این نظریّه را بدا
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ضرورت عقل و تنااخ آن با عهددین را تبیدین کدردهاندد،

ذکر میکند .5 :مطاب با روش تفسدیر ادرآن ،ملدم نسدبت

بیان وجوه منافات این نظریّده بدا اصدول تعلدیم ارآندی را

داده شده به آدم (بقره ،)91 :ملم به نفس و اود را گرفتار

وجهة همّت اود و مناسب با موضوع کتاب ادود ،یعندی

تعب و ه کت سااتن است (األعدراف ،)53 :نده ملدم بده

تفسیر میداند .وی در پایان نقد ،به تبیدین فدرق شدفاعت

حقوق ادا که با ربوبیّدت و عبودیّدت اداوندد منافدات دارد

ارآن و فدای مسیحیّت میپردازد .ع مده تدذکّر مد دهدد،

(ر.ک :همان ،ج .5.)594 :5الزمه مولوی بودن نه از ادوردن

سخن ارآن نزدیک به عقدول و افد فکدری مدردم اسدت.

درات آن است که آدم(ع) بعدد از توبده دوبداره بده بهشدت

انسان بدا عقدل ،بدین حد و باطدل و ادوب و بدد فدرق

برگردد؛ اما آدم پس از پذیرش توبهاش (البقدره )94 :همچندان

میگذارد و ارآن در بیاناتش حکدم عقدل سدلیم را معتبدر

در زمین باا ماند .بنابراین بیرونشدن آدم از بهشت ،به دنبال

میداند (ر.ک :طباطبایی5654،ق ،ج .)535 :9ع مه تحدت

اوردن از درادت ممنوعده ،یدک اثدر ضدرور و ااصدیّت

عنوان «المسیح من الشفعاء عنددا و لدیب بفداد» در ده

تکددوین همچددون تددیثیر سددم در کشددتن بددوده اسددت (ر.ک:

فصل ،اشکاالت نظریّه فداء را براساس ترتیبی منطقی و بدا

طباطبایی5654 ،ق ،ج .9 .)594 :5زمانی که این مخالفت سدر

توجه به مؤلّفههای فداء یادآور شده اسدت و بددان پاسدخ

زد ،هی دیند تشدریع نشدده بدود ،هدی تکلیدف و اطداب

میدهد (همان .)535 – 916 :مؤلّفهها بده ترتیدب در ذیدل

مولو از اداوند صادر نشده بود و بعدد از هبدوط آدم دیدن

نقد این نظریّه ذکر میشود.

ادا نازل شد (البقره( )93-92 :ر.ک :همان.)594 :
 .5حمرت آدم(ع) در زمره پیامبران بود و ادرآن کدریم

 -1-4گناه اولیه آدم(ع)
گناه نخستین که پایة نظریّه فداسدت در المندار بررسدی

ساحت مقدّس پیامبران را مندزّه از ارتکداب گنداه و فسد

نشده است .این در حالی است که چهدار نقدد از نقددهای

میداند (همان ،ج539 :9؛ تفصیل بحث عصمت انبیاء نک:

دهگانه ع مه طباطبایی به ایدن موضدوع ااتصداص یافتده

همان :ج596 :5؛ ج42 :1؛ ج.)549-545 :55

است .ایشان در رد این مطلب کده آدم بدا ادوردن شدجره

 -2-4اعتقاد به گناه ابدی آدم(ع)

ممنوعه گناه کدرد ،دو دلیدل ارآند ِ ارشدادیبدودن نهدی و

از دیدگاه المیزان ،دلیل ارآنی در رد گناه ابدی آدم توبه
او و پذیرش توبهاش از سوی اداوند اسدت« :ثُدمّ اجْتَبداه

معصومبودن آدم را ذکر میکند:
 .5از نظر ع مه(ره) ،نهد اداوندد نسدبت بده آدم(ع)
نهیِ ارشاد بود .در اینگونه از نهی ،ص

حال شدخصِ

رَبُه فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَد » (طه )555 :و «فَتَلَقَ آدَم مِدن رَبِدهِ
کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَه هوَ التَوّاب الرَحِیم» (البقره.)94 :

نه شدده اسدت و وجده رشدد در کدار او در نظدر گرفتده

ع مه در جهت تبیین عقلیِ مسئله به دو شین از شدئون

م شود و بر انجام و یا ترک چنین اوامری ،ثواب و عقابی

مولویددت اشدداره مددیکنددد -5 :کیفددر گنهکدداران و پدداداش

مترتّب نمیشود .با انجام اوامر ارشادی ،رشدی بده دسدت

اطاعتکنندگان؛ چون بدون نظام کیفدر و پداداش هدی امدر و

مددیآیددد کدده در جهددت مصددلحت مکلّددف اسددت و پیامددد

نهیی امتثال نمیشود؛  -5اط ق تصدرّف در دایدره مولویدت؛

عملنکردن به آن مفسده و ضرر پیشبینی شده است.

بدین معنا که همانگونه کده مدولی در مجدازات گنهکدار آزاد

حمرت آدم(ع) با مخالفت از دستور ارشداد الهد از

است ،میتواند با عفو و م فرت از گناهشان چشمپوشی کندد.

بهشت رانده شد و راحت ارب و سرور رضا را از دسدت

ازسویدیگدر ،در ادوبی عفدو و م فدرت از سدوی صداحبان

داد و چدون امدر مولددو اددا را نافرمددان نکدرد ،عقدداب

ادرت جا تردید نیست (همان :ج .)539 ،9و دلیلی بدر ایدن

ااروی نداشت (ر.ک :همدان .)534 :ع مده (ره) در ذیدل

مطلب وجود ندارد که گناه انسان الزمه وجودش شدود؛ زیدرا

آیه  91سوره بقره سه دلیل را بر مولوینبدودن امدر بده آدم

اگر چنین بود ،م فرت و عفو برا محو اطدا و باطدل کدردن

بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و و المیزان19 /

اثر گناه ،موضدوعیّت نداشدت .ادرآن کدریم بسدیار از عفدو و

نسبت به ادای که سلطان عظدیم اسدت ،کبیدره و بدزرو

م فرت الهی سخن گفته اسدت و کتدب عهددین نیدز در ایدن

است؛ ول این مقایسه بین انسان و پروردگدار اوسدت ،نده

زمینه سکوت نکرده است و حتی در بحث فداء نیز سدخن از

بین یک معصیت با معصیت دیگر .پس منافات نددارد کده

عفو و رحمت است (ر.ک :همان).

تمام گناهان به اعتبار اول کبیره باشدند و بده اعتبدار دوم،

 -3-4گناه ذاتی انسانها

بعم کبیدره و بعمد صد یره باشدند (ر.ک :همدان ،ج:6

مطدداب آمددوزه فددداء ،بدده دلیددل گندداه کدده آدم کددرد

 .)956همه گناهان به ه کت ابدی و جاودانگی در آتدش

گنهکار  ،الزمه او و ذریّه او شد .در این صورت ،گنداه و

نمیانجامد و مخالفت آدم با نهی از اوردن میوة درادت،

پیامد یک شخص دیگران را نیز فدرا مدیگیدرد .از دیددگاه

مانند کفر و شرک نیست که رندج و ه کدت همیشدگی را

ع مه(ره) در متون دینی این مطلب تییید شدده اسدت کده

به دنبال داشته باشد (ر.ک :همان ،ج.)536 -531 :9

اگر فردی عمل زشت را مرتکدب شدود و دیگدران بده آن

 -5-4تزاحم رحمت و عدالت الهی

راضد باشدند ،هرچنددد اودشدان مرتکددب نشدده باشددند،

در تبیین آموزة فداء گفته شد که انسانها با اطدای آدم

مؤااذه مدی شدوند؛ ولدی ایدن مسدئله بدا اطدای آدم کده

بهطورذاتی اطاکار و شایسته عقاب همیشگی شدند .حال اگدر

دربردارندة همه ذریّهاش شود ،متفاوت است (ر.ک :همان:

اددا آنددان را ببخشدد بددا عددل او منافددات دارد و اگدر آنددان را

 .)536ازایددنرو ،صددحی نیسددت کدده بددا گندداهکددردن یددک

مجازات کند با رحمت او در تماد است .این نظریّه بده مطالدب

شخص ،تمام انسانها عقوبت شوند .ارآن کریم هدم ایدن

نادرستی میانجامد که در ذیل به آنها اشاره شده است:

مسئله را تییید می کند« :أَلَا تَدزِر وازِرَةٌ وِزْرَ أُادر * وَ أَن

جهل خدا :الزمة عالمبودن ادا که با ادلّة عقلدی ثابدت

لَیْسَ لِلإِنسانِ إِلَا ما سَع » (النجم( )92 - 93 :ر.ک :همدان.

شده است ،این است که اداوندد بده هدر چیدزی عدالم و

ع مدده طباطبددایی در ذیددل آیددات  554 -552بقددره بحددث

کارهایش حکیمانه باشد؛ اما آموزه فدداء مسدتلزم پدذیرش

دایقی درمورد احکام عمل از نظر جزاء مثدل تدیثیر اعمدال

جهل اداوند است؛ یعنی واتدی اداوندد آدم(ع) را الد

اوب و بد بر یکدیگر و ارتباط اعمال با حوادث ادارجی

میکرد ،به القتش علم نداشت (نمدیدانسدت کده انسدان

دارند .ر.ک :همان ،ج.)545 -522 :5

مددیتوانددد گندداه کنددد) و هنگددامی کدده آدم عصددیان کددرد،

 -4-4هالکت ابدی پیامد هرگونه گناه

نمددیدانسددت کدده ااتمددای عدددل و رحمددت درمددورد آدم

مطاب آموزه فداء ،اثر تمام اطاها و گناهان ،ه کدت

چیست ،تا اینکده بعدد از هدزاران سدال از القدت آدم بدا

ابد است و هی تفاوتی در کوچک و بزرگ گناه وجود

تجسّد عیسی به این نتیجه رسید که چگونه بین عددالت و

ندارد .الزمدة ایدن سدخن آن اسدت کده گناهدان از حیدث

رحمت را جمع کند (رشیدرضا5939 ،ق ،ج.)54 :4

کوچکی و بزرگی متفاوت نباشد و همه گناهدان ،کبیدره و
مهلک به حساب آید.

رشیدرضددا معتقددد اسددت ،منشددی پددذیرش نظریّدده فددداء
بیاعتقادی به هماهنگی عقل و دین اسدت :ایدن امدیه را

ع مه متذکّر میشود ،دیدگاه ارآن کریم درباره اطاهدا

کسی ابول میکند که دین را با عقدل همگدام نمدیداندد و

و معصیتها متفاوت است ،بعم کبیره و بعمد صد یره

میگوید :ایمان آوردم ،هرچند که درک نکند .ایدن جریدان

هست (النساء ،)95 :بعم دربردارنددة م فدرت و بعمد

را کسانی ابول میکنند که در اولین کتاب از کتاب مقدّس،

نابخشودنی هستند؛ مانند شرک کده بددون توبده آمرزیدده

یعنی سفر تکوین این عبارت را آوردند« :اداوند پشدیمان

نم شود (همدان .)62 :هرچندد عصدیان و تمدرّد از ناحیده
انسان که مخلوا ضعیف و پروردة اداوند متعال اسدت،

شددد کدده انسددان را در زمددین آفریددده بددود و در دل اددود
اندوهگین شد» (تکوین ،)4،4 :کده اداوندد از ایدن امدور
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بری است (همان.)54 :

بیان ،ادا در افعال و اوصافش مانند انسان اسدت و بسدان

نفی رحمت و عدالت خدا :مطاب این نظریّه ،اداوند

هر فاعل متفکّری دچار شادی ،غدم و پشدیمانی مدیشدود.

نهتنها از جمع بین رحمت و عدالتش نداتوان اسدت ،بلکده

چنین موجودی ،جسمانی و مخلوق است ،نه ادال (ر.ک:

با مصلوب شدن مسی  ،دو صفت رحمدت و عددالت از او

همان و نیز نک :ب غی ،بیتا.)511 :

به یکباره سلب میشود؛ زیرا اداوند ،مسی را به اداطر

ع مه بیان میکند ،در عهدین ،عبارات زیادی است کده

جنبة بشری عذاب کرد؛ درحالیکه او گناهی نکرده بود تدا

بر جسمیّت ادا و موصوف شدن بده صدفات جسدمانیّات

مستح عذاب شود .پس چگونه معقدول اسدت کده اددا

انسانی داللت دارد؛ اما ارآن چنین اوهامی را رد مدیکندد:

عادل و رحیم نباشد یا اینکه عادل و رحیم باشد و یکی را

«سددبْحانَ اللَددهِ عَمّددا یَصِددفُونَ» (الصددافات .)513 :از نظددر

ال کند و او را به وااعهای مبت سازد که یکی از این دو

ع مه(ره) ،براهین عقل نشان می دهد که اداوندد ،ذاتد

صفت نفی می شود و ت ش کند بین این دو صدفت جمدع

است دربرگیرنده تمام صدفات کمدال و از وجدود بددون

کند؛ اما هر دو را از دست بدهد (همان.)54 :

شائبه عدم ،ادرت مطل بددون عجدز ،علدم بددون جهدل

منافات عفو با عدالت :هدی یدک از عقد ء و عالمدان

براوردار است .پس اداوند نه جسم است و نه جسمان
مددیشددود .آنگدداه

دینی و حقوای نگفته اند که عفو انسان درمورد کسی که به

و ندده حدداالت مختلددف بددر او عددار

او ملم کرده است یا عفو آاایی از بندهاش با کمال و عدل

ع مدده(ره) اواننددده را بدده مقایسدده اددرآن و عهدددین فددرا

منافات دارد؛ بلکده عفدو از بدزروتدرین فمدائل اسدت و

میاواند که چگونه مطالب عهدین امور اسدت کده جدز

مؤمنان از امم مختلف ،ادا را به عفو توصیف مدیکنندد و

در اسدداطیر یونددان و ارافددات هنددد ادددیم و چددین یافددت

او را اهل م فرت میدانند؛ پس این ادّعدای مسدیحیان کده

نم شود؛ امور که در وهم انسانها اولیه درآمده اسدت

عفو و م فرت با عدل منافات دارد ،مردود است و دراور

و افکارشان تحت تیثیر آن ارار گرفتده اسدت (طباطبدایی،

پذیرش نیسدت (همدان .)54 -54 :ع مده(ره) نیدز همدین

5654ق ،ج.)531 -534 :9

سخن را در رد ابدیبودن گناه آدم(ع) ذکر میکند و معتقد

گفتنددی اسددت ،هرچنددد توحیددد و یگددانگی ادددا از

است همانگونه که مولی در مجازات گنهکدار آزاد اسدت،

آمددوزههددای اساسددی یهودیددت اسددت (اددروج،)6-51،9 :

میتواند با عفو و م فرت از گناه آنها چشمپوشدی کندد و

انسان انگاری نیز از مؤلّفههای اساسی ادای یهودیان است

در اوبی عفو و م فرت از سدوی صداحبان اددرت جدا

و صفاتی چون غم (پیدایش ،)4،4 :پشیمانی (پیدایش)4،4:

تردید نیست (ر.ک :طباطبایی5654 ،ق ،ج.)539 :9

و راهرفتن (پیدایش )9،2 :که از ویژگیهدای انسدان اسدت

خدای انسانگونه :صاحب تفسیر المیزان در رد اشکال

به ادا نسبت داده شده است .این مطلدب تیکیدد دارد کده

تزاحم رحمت و عدالت ادا مینویسد« :اداوند در نگداه

هستی ادا همواره با هستی انسان همراه است .ربدیهدای

مسیحیان ،آفرینندهای است که القت ایدن عدالم بدا همده

تلمودی برای رفع تصوّر جسدمانی از اددا ،ابدل از بیدان

اجزایش مستند به اوست؛ ولدی اددای اسدت کده مانندد

عباراتی که انسانگرایی آن افراطیتر بدود ،ایدن عبدارت را

انسان افعالش را با علدم و اراده انجدام مدیدهدد و تحقّد

میافزودند :اگر سخن گفتن از ادا با این کلمدات ممکدن

ارادهاش منوط بده تدرجی علمدی اسدت .پدس مصدال و

بددود (آنتددرمن5921 ،ش ،)61 - 65 :مسددیحیان در ایددن

مفاسدی وجود دارد که اداوند افعالش را با آن میسدنجد

اصوص ،تشخّص ادا را مطر میکردند.

و انجام می دهد .گاه در این تطبی اشتباه میکند و پشیمان

در کتاب مقدس ،تشخّص به معنای اودآگداهی (ر.ک:

میشود .گاه فکر میکند و مصلحت را تشخیص نمیدهدد

ادددروج56 ،9 :؛ اشدددعیا1 ،61 :؛ اول ارنتیدددان )51 ،5 :و

و زمانی هم چیزی نمی داند» (ر.ک :همان .9)531 :بدا ایدن

اودمختدداری اسددت (ایددوب59 ،59 :؛ رومیددان55 ،3 :؛

بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و و المیزان11 /

افسسدیان 3 ،5 :و .)55همچنددین بددر طبد کتدداب مقددّس،

عیسددی تولّددد یافددت و بددا تولّددد او لوگددوس وارد مرحلددة

تشخّص اداوند لوازمی دارد ،ازجمله :عقل (پیدایش،52 :

جدیدی از وجود شد؛ کلمه ،جسدم شدد (یوحندا،)56 ،5 :

53؛ اروج4 ،9 :؛ اعمال ،)52 ،51 :احساسدات (پیددایش:

ادا در جسم ماهر شد (نامه اول پولس به تیماتدائوس،9 :

4 ،4؛ مزمور ،)56-2 ،519 :اراده (پیدایش51 ،9 :؛ مزمدور:

 )54و یا جسدی برای من مهیا سااتی (عبرانیدان.)1 ،51 :

 ،)9 ،551تکلّم (پیدایش .)5،9 :در سنّت مسیحی ،مقصدود

در عهد جدید میبیندیم ،آن چیدزی کده لوگدوس در ایدن

از شخصواربودن اداوند ،مجموعه ای از ویژگدیهاسدت

مرحلة وجودِ مسیحی و نومهورِ اود در آن حلدول یافدت

که اگر ادا شیءوار تصوّر شود ،نمیتدوان آنهدا را بده او

به انسان نیز تعبیر میشود .ازاین رو ،مسی ازلی ،موجودی

اسناد داد .انسانِ مسیحی میاواهد به ادای ادود عشد

دانسته میشود که «همانند آدمیدان شدد» (نامده پدولس بده

بورزد و ادایش نیز به او محبّت داشته باشد .یک موجدود

فیلیپیان )4 ،5 :یا «به شکل انسان» (همان) ماهر شد .بدین

شیءوار هرگز نمیتواند اواستههای او را برآورده سدازد.

ترتیب ،عیسی(ع) صورتگرفته از لوگوس و انسان است.

پددس ادددا تشددخّص دارد( :.ر.ک :سددلیمانی اردسددتانی،
5925ش)13- 41 :

آموزه تجسّد ،امری مشکل است و ادراک پدذیر نیسدت؛
امری که برای متفکّران مسیحی به آن اعتدراف کدرده اندد.

 -6-4انسانشدن خدا (تجسّد)

ماهراق ت ش الهیدانان جدید مسیحی نیدز ،در ایدن جهدت

یکی از مؤلّفههای فداء عبارت است از :ادا فرزنددش

است که مسدی را «بشدری متعدالی و مظهدر کامدل اددا»

را در رحم یکی از فرزندان انسان جا داد تا انسدانی متولّدد

معرفی کنند ،نده تجسّدد اددا (علدم مهرجدردی و شداکر،

شددود کدده اداسددت و ادددا معصددوم از گندداه و اطاسددت

5935ش .)54 :براددی الهددیدانددان مسددیحی معتقدنددد،

(رشیدرضا5939 ،ق ،ج.)51 :4

محدودیّتهای زبان بشری ایجاب میکند که حقای دیندی

کلمة ادا پیچیددگی و تندوّع بسدیاری

در االبهای استعاری ،نمادین و تمثیلی بیدان شدود .پدس

دارد؛ اما مهم ترین معندای آن در سدنّت مسدیحی و کتداب

تشبیه ادا به پدر در متون مقدّس تنها نامر به یک شباهت

برای

نااص است ،و یا مراد از فرزند ادا بودن الوهیّدت عیسدی

اشارهکردن به عیسیمسی بهمثابدة کلمده اددا کده تجسّدد

نیست؛ بلکه بیشترین معنایش ،این اسدت کده وی نماینددة

یافت ،به کار میرود (ر.ک :یوحنا .)56 ،5 :این وسیعترین

ااص اداست (ر.ک :تیلدیش5944 ،ش41 :؛ و نیدز ر.ک:

هرچند اصط

مقدّس ،تجسّد عیسی است .به عبارتی ،این اصط

کاربرد این اصط

در عهد جدیدد اسدت تدا بیدانگر ایدن

وات5941 ،ش.)61 :

اندیشه باشد که عیسیمسی اراده ،اهداف و ماهیّت ادا را

حتی یکی از فیلسوفان دینیِ مسدیحیّت بده ندام جدان هیدک

در تاریخ میشناساند .این اعمال ،مدنش و هویّدت الهیداتی

میگوید :امیددواریم مسدیحیّت ،بنیدادگرایی الهیداتی ادویش و

عیسیمسی (ع) است ،نه صدرف کلمداتی کده او بدر زبدان

تفسیر لفظی از عقیده تجسّد را ترک کند .پس داستان پسر اددا

ادا را روشن مدیسدازد

که از آسمان فرود آمده است و بهصورت یدک کدودک انسدانی

(مک گراث5926 :ش .)955 :مفهوم لوگوس در مسیحیّت

متولّد شده است ،بیانی اسطورهای از اهمیّت زیاد رویدارویی بدا

از فیلون یهودی ااتباس شده است .فیلون ،بده وجدود سده

شخصی است که مدا ادود را در حمدور او در حمدور اددا

مرحله برای لوگوس اائل بوده اسدت (ولفسدن5923 ،ش:

مییابیم( .ر.ک :هیک5943 ،ش ،ص .)516-519

آورده است که ماهیّت و اغرا

)921؛ امددا در مسددیحیّت مرحلدده وجددودی تددازهای بددرای

رشیدرضا بیان میکند :یکی از مشک ت پدذیرش ایدن

لوگوس مطر شد .پس از آنکه لوگوس یدک «سدرّ»« ،در

نظریّه اائلشدن جنبة بشری برای اداوندد اسدت کده هدر

افا مانده»« ،نهان» و دراشدان «در ملمدت» بدوده اسدت،

عقل مستقلّی آن را محال میداند؛ یعنی اینکه اال جهدان
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ممکن است در رحم زنی از زمین ارار بگیدرد کده نسدبت

تسلیم دشمنان کرد .صداحبِ المندار ذیدل مبحدث تجسّدد

این رحم به نسبت ملک اداوند کمتر از نسدبت یدک ذرّه

اشارهای گذرا به این مطلب کرد؛ اما ع مه نقد جداگانهای بدر

نسبت به ملک اداوند آسمانها اسدت؛ سدپس ایدن اددا

ایددن مطلددب دارد کدده «مطدداب ایددن گفتددار ،اشددکالی ندددارد

بشر شود ،بخورد و بیاشامد و اسدته شدود و سدایر امدور

واجبالوجود به صفات ممکندات متّصدف شدود تدا در عدین

شود؛ سپس دشمنانش او را بدا اهدر و

اینکه ادا است ،انسان هم باشد .پس براین اساس ،ایدن امدور

بشری بر او عار

اهانت بگیرند و با دزدان او را بده دار آویزندد و او مطداب

بر او جدایز اسدت .5 :واجدبالوجدود مد تواندد بده یکدی از

حکم نامه یکی از رسوالنش ملعون شدود کده اداوندد از

مخلواات اود تبدیل شود؛ یعن به حقیقت و وااعیّتِ ندوع

این امور بری است (همان.)54 :

از این انواع اارج متّصف شود ،انسان شود یا اسب ،پرندده

ع مه بیان میکند :عقل اگر صفات واجدبالوجدود ،مثدل

شود یا حشره و یا بیش از یک نوع شدود و انسدان و اسدب و

ثبات ،عدم دگرگدونی و محددودیّت ،احاطده بده هدر چیدز و

حشره با هم باشد .5 .جایز است هر فعلی از افعال موجودات

نزاهت از زمان و مکان را با سیر شکلگیدری انسدان از نطفده

از او سر بزند .9 .جایز است افعال متماد ،چون ملدم و عددل

تا جنین مقایسه کند ،به نادرستی این سخن پی میبدرد؛ چدون

از او سر بزند و یا به صفات متقابل چون علم و جهل ،حیدات

بین یک موجود جسمان که همة اوصاف جسمیّت و آثدار آن

و مرو متّصف شود» (همان).

را دارد و بین موجدود کده جسدمیّت نددارد و هدی یدک از

 -8-4خدای مصلوب و ملعون

اوصاف جسمیّت از ابیل زمان و مکان و حرکدت و غیدره در

مطاب آموزه فدداء ،عیسدی صدلیب و لعندت را بدا هدم

او نیست ،نسبت وجود ندارد و چگونه ممکن اسدت ،بدین آن

تحمل کرد؛ چون به دارآویخته ملعون است .رشیدرضا ذیل

دو اتّحاد برارار شود؛ حال این اتّحاد به هر وجه کده تصدوّر

بحث تجسّد ،تنها ادا را از این امور مبرّا میداندد .ع مده

شود» (ر.ک :طباطبایی5654 ،ق ،ج.)534 :9

مطر می کند ،اگر مرادشان از لعن همان معندا ل دوی و

ع مه راز مخالفت پولس با احکام عقلدی را منطبد نبدودن
این مسائل با ضروریّات عقلی میداند (ر.ک :همان.)534 :
گفتنی است ،ع مه در مباحث ابلی بیان کرده است ،ادرآن
با دو روش عام و ااص تثلیث و فرزندد اددا بدودن عیسدی

معددروف باشددد ،یعنددی دوری از رحمددت و کرامددت؛ پددس
چگونه ممکن است کس که اودش ادا اسدت ،ادود را
از رحمت اود دور کند و یا دیگران او را از رحمت اود
دور سازند.

(الوهیت متجسّد) را رد میکند :در روش نخست(عام) ،محال

ع مه همچنین فقر را الزمة ملعدونبدودن مدیداندد؛ زیدرا

است اداوند دارای فرزند باشد (البقدره)554 :؛ در روش دوم

رحمت ،همان فیخ وجود و موهبت نعمت و بهدرهمنددی

(ااص) ،مطر میکند که عیسی پسر ادا نیسدت و انسدانی

از مزایا وجود است .پس بازگشدتِ لعندت بدا فقدر مدال و

بسان سدایر انسدانهاسدت (المائدده .)41 :او اددا را عبدادت

نداشتن جاه و امثال آن در دنیا و یا آارت و یا هر دو اواهدد

میکرد (النسا)545 :؛ مردم را بده عبدادت اددا فرامدیاواندد

بددود .ادددای کدده غن د بال دذَات اسددت و فقددر را از هرچیددز

(المائده )45 :و اناجیل هم سرشار از مطالبی است که گدواهی

میزداید ،چگونه به لعنت متّصف شود » (همان.)532 :

میدهد ،عیسی مردم را به عبادت ادا فدرا مدیاواندد (ر.ک:
طباطبایی5654 ،ق ،ج.)524 -535 :9

از دیدگاه المیزان ،معدارف ارآندی کدام ق اد ف ایدن
مسئلة عجیب است .اداوند میفرماید« :یا أَیُهَا النَاس أَندتُم

 -7-4معاشرت خدای انسانگونه با انسانها

الفُقَراء إِلَ اللَهِ وَ اللَه هدوَ ال َنِدیُ» (الفداطر .)51 :همچندین

در تبیددین نظریّدده آمددوزة فددداء گفتدده شددد کدده ادددای

ارآن کریم اداوند را با اسماء و صفاتی یاد م کند کده بدا

انسانگونه مدتی با انسانها معاشرت کدرد و بعدد ادود را

آن ،نسبتِ هرگونه فقر و فااده ،نیداز و نقدص ،نداشدتن و

بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و و المیزان14 /

عدددم ،بددد و زشددت  ،ذلّددت و اددواری بدده ذات مق ددّس

پولس ،کسی که عمل مدیکندد تدا پداداش بگیدرد ،ممکدن

اداوند محال است (طباطبایی5654 ،ق ،ج.)532 :9

نیسددت کدده براسدداس لطددف ،بدده او پدداداش داده شددود.

 -9-4عیسی(ع) کفّاره گناه مؤمنان به عیسی و بلکه
همه جهانیان

بهعبارت دیگر ،مادامی که انسدان بخواهدد از راه عمدل بده
نجددات برسددد ،راه لطددف را بددر اددود مددیبندددد (مفتددا ،

مطاب آموزه فداء ،عیس (ع) تنها کفّاره گناهان مؤمندان

5921ش19 :؛ برای تفصدیل نظدرات در ایدن زمینده ر.ک:

به اود نیست؛ بلکه کفاره گناهان تمام مردم جهان اسدت.

همان46-16 :؛ و نیز ر.ک :مک گراث5926 ،ش.)44-41 :

(رساله اول یوحنا)5 ،5 :
رشیدرضا الزمة این سخن را رواج اباحیگری میداند.

ع مه طباطبایی ذیل این مؤلّفه ،وااعیبودن نظام پاداش
و کیفر الهی و بیهودهنبودن شرایع را ثابت میکند.

وی مطر میکند ،اگر اعتقاد صرف به فداء ،معتقدان را از

واقعی بودن نظام پاداش و کیفدر الهدی :از ایدن کد م

عذاب آارت نجدات مدیدهدد ،ااد ق و اعمالشدان چده

برمیآید که مسیحیان ،معنا حقیق گناه ،چگونگی آمددن

میشود الزمة چنین اعتقادی اباحیگدری اسدت و انسدان

عقاب ااروی در پدی گنداه و چگدونگی تحقّد عقداب را

شرور و مجرمی که به مال و جان و آبدروی مدردم تجداوز

نفهمیده اند و حقیقت ارتباط بین گناهان و اطاها با تشریع

میکند و در زمین فساد میکند از اهل ملکوت اعلی است،

را درک نکردهاند .برا ف احکام و اوانین وضدع شدده از

به ااطر بدیهایش مجازات نمیشود؛ پس در این دنیا هر

سوی عق که وضعی و اعتباری و به منظور حفظ مصدال

چه بخواهد میتواند انجام دهد و از عذاب الهدی در امدان

جامعه انسانی است ،در ارآن ،نظدامِ پداداش و کیفدر الهدی

است .حال اگر این بشر به دلیل کارهدای بددش مجدازات

حقیقی و مبتنی بر وااع است .آنان نظام کیفدری را نیدز بده

شود ،پس مزیّت این عقیده چه میشود ،و اگدر ایدن بشدر

منظور بازداشتن انسان از گناه وضع کردهاند؛ لدیکن تعدالیم

(شرور) امتیازی نزد اداوند داشته باشد ،پس عدالت الهی

ارآن دراینباره فراتر و باالتر است؛ یعنی انسان بدا پیدروی

چه میشود( .رشیدرضا5939 ،ق ،ج)54 :4

از دستورات شرعی و یا پیدروینکدردن از آن ،حقدایقی از

گفتنی است ،حمرت عیسی (ع) ع وه بر آنکده عمدل

صفات باطنی فاضله و یا رذیلده ابیثده را در نفدس ادود

به احکام شریعت را الزم می دانست ،به باطن شریعت نیدز

فراهم میآورد .این حقای  ،همان چیزی است که زمینهساز

توجه داشت (ر.ک :متی51-53 ،1 :؛ همان4-1 ،4 :؛ لوادا:

نعمت یا کیفر ااروی است که در بهشدت و جهدنم نمدود

 .)56-51 ،52لیکن بعد از عیسدیمسدی (ع) تحدت تدیثیر

پیدا میکند .حقیقت بهشت و جهدنم در نزدیکدی و دوری

دیدگاههای پولس ،مفهوم نجاتشناسی و آمرزیدگی ت ییر

از اداست .پس حسنات و گناهان به اموری حقیقی متّکی

پیدا کرد .پولس معتقد بود که چدون انسدان ذاتداق گناهکدار

است که دارای نظام حقیقی است ،نه اعتباری» (طباطبدایی،

اسددت ،صدد حیّت و اابلیّددت رستگارشدددن را ندددارد؛ و

5654ق ،ج.)532 -533 :9

ازسویدیگر ،ادا میاواست همه آدمیان نجات پیدا کنند.

بیهوده نبدودن شدرا  :از نظدر ع مده طباطبدایی(ره)

اود ادا طر نجات انسان را فراهم کدرد .طدر نجدات

تشریع اوانین الهد در راسدتای تکمیدل هددایت تکدوینی

ادا این بود که به صلیب کشدیده شددن عیسدیمسدی (ع)

اسدت .شدین اداونددد ،رسداندن هدر موجددودی بده کمددال

کفّارة این گناه باشد و هر کسدی کده بده او ایمدان بیداورد،

وجودی اش است؛ ازجمله کماالت وجود انسان ،داشدتن

لطف ادا شامل حال او میشود و از گنداه ازلدی تبرئده و

نظام صال در زندگ دنیا و حیات سعیده در آارت است

پاک میشود (ر.ک :رومیان52-59 ،9 :؛ و نیز ر.ک :همدان:

و راه تیمین این دو سعادت ،دین است؛ دینی که عهددهدار

( )55-55 ،9مفتدددا 5921 ،ش .)63-62 :حتدددی از نظدددر

اجتمداع و نیدز دربردارنددة

اوانین شایسته بدرا اصد
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جهات از تقرّب به اداوند به نام عبادات اسدت .انسدان در

اناجیل پر از اینگونه دستورات دینی و اا ادی اسدت؛ .9

پرتو عمل به این دین ،هم امور زندگیش را نظم میبخشد

مشکل گناه و نقخ غر

الهی همچنان باای است؛ زیدرا

و هم در نفس اود ،آمادگی براورداری از کرامدت الهدی

اداوند بن آدم را ال کرد تا به همه آنان مهربّانی کندد و

در آارت را فراهم میآورد .پس انسان به اددا سدبحان

نعمت و سعادت اود را بر آنان بگستراند؛ اما مطاب ایدن

اُرب و بعد دارد و م ک در سعادت و شقاوت دائمی و

سخن ،غمب اله و ه کت ابد  ،تمام افدراد بشدر بده

معیار در ص حیّت و فساد اجتماعی انسان همدین ادرب و

جز افراد انگشت شمار را فراگرفته اسدت (همدان-915 :

بعد است و دین ،تنها عامل برا ایجاد ایدن ادرب و بعدد

 )915ع مه پس از بیان ایدن دالیدل عق ندی بدا مؤیّددات

است .همه این مطالدب امدور اسدت حقیقد  ،نده اینکده

ارآنی ،بیهوده نبودن شریعت را مطر میکند :اداوند هدر

اساس آن ل و و ارافه بوده باشد (ر.ک :همان.)533 :

چیزی را ال و هدایت کدرده اسدت (طده .)11 :هددایت

ع مه بیان میکند ،اگر فداءشدن ِ مسی تنها راه نجدات

انسان نیز زیرمجموعة این سنّت الهی است .اولین هددایت

انسان است ،تشریع تمامی ادیان ،ابل ،همزمان و بعد از او

دینی با هبوط آدم از بهشت صورت گرفدت« :اُلنَدا اهْبِطُدوا

بیهوده بدوده اسدت و هددف صدحیحی از تشدریع وجدود

مِنها جَمِیعاق فَإِمّا یَیتِیَنَکُمْ مِنِی هدد فَمَدن تَبِدعَ هددایَ فَد

نداشته است (همان.)915-911 :

اَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هدمْ یَحْزَنُدونَ وَ الَدذِینَ کَفَدرُوا وَ کَدذَبوا

اگر کسی بگوید مطاب سخن مسی  6فدداء تنهدا بدرای

بِآیاتِنا أُولئِکَ أَصْحاب النَارِ همْ فِیها االِدونَ» (البقره-)92 :

مؤمنان به مسی سودمند است ،باید گفت :ایدن سدخن بدا

این آیه ا صهای از همة شدرایع تدا روز ایامدت اسدت و

سخن دیگرِ مسی  ،مبنی بر نجات همة انسدانهدا متندااخ

تشریع و وعد و وعید مترتّب بر آن است (همان.)915 :

است .همچنین با این بیان ،اساس شرایع ابل فرو میریدزد

اداوند ،ح میگوید (ص ،)2،و فرمان اود را ت ییدر

و تنها مؤمنان به مسی اهل نجاتاند و بقیده حتدی انبیدای

نمیدهد (ق .)53،پس اداوند ،امای را که مد راندد بده

ابل از مسی در ه کت ابدی اواهند ماندد؛ درحدالیکده

انجام می رساند و آنچه م گوید انجام می دهد ،و فعل ادا

اناجیل ،تورات را تصدی می کند و در تورات امیه فدداء

از مجرا ارادهاش منحرف نم شود ،نه از جانب اودش،

مطر نشده است.

مثل اینکه چیدز را اراده کندد ،آنگداه در انجدامش مدردّد

اگر کسی بگوید :کتب آسمان ابدل از مسدی هرچندد

شود؛ و نه از ناحیه غیر اودش ،که مانعی ادارجی بدر او

درمورد چگونگی نزول و فداشدن مسی به تفصیل سدخن

غالددب شددود؛ زیددرا اداونددد بددر کددار اددود غالددب اسددت

نگفتهاند ،اما به آمدن مسی بشارت دادهاند .پدس همدواره

(یوسف)55:؛ امرش را نافذ و روان میسازد (الطد ق)9 :؛

انبیا مهور مسی را بشارت دادهاند تدا مدردم بده او ایمدان
بیاورند و از فداشدنش اوشحال باشند.
صاحب تفسیر المیزان این سخن را به دالیل زیدر غیدر
منطقی میداند .5 :بشارت انبیای ابل از موسدی بده مهدور
مسی  ،گمانی بیش نیسدت و اگدر هدم بشدارتی از سدوی
انبیای پیشین باشد ،بشارت به ا ص است نه دعدوت بده
ایمان آوردن به مسی ؛  .5این توجیه ،بیهوده بودن دعوت را
در فددروع دیددن و دسددتورات اا ا د و عمل د برطددرف
نم کند ،و این امر درباره مسدی (ع) هدم صدادق اسدت و

دچار فراموشی نمیشود (طه)15 :؛ و از ملم به دور اسدت
(غافر .)54 :این آیات و همانند آن ،داللدت دارد بدر اینکده
ادا تعال ال را آفرید؛ درحدال کده از امرشدان غافدل
نبود و نسبت به آیندده آندان جاهدل نبدود و از کدار ادود
پشیمان نبود .آنگاه بدون اینکه شوا  ،ترس و امیدد در
میان باشد ،برا آنان شرایع را بهطورجّدد وضدع کدرد.
آنگاه به هر صاحب عملی ،جدزا مدیدهدد و بددون اینکده
کس بر او غالب و یا حاکم باشد ،به عمدلِ ایدر ،پداداش
ایر و به عمل شدرّ ،کیفدر شدرّ مدیدهدد .شدریک ،فدیده،

بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و و المیزان13 /

دوست و شفاعت بدون اذن او نیست؛ زیرا ایدن مدوارد بدا

وی با استناد به آیات  4تا  51سوره شمس ،م ک سعادت

مالکیّت مطل اداوند منافات دارد (همان.)915 :

و نجات از عذاب آارت را تزکیه نفدس مدیداندد .تزکیده

 -11-4خالصی نیافتن معتقدان به فداء از هالکت

نفس یعنی پاالیش نفس از عقاید شرکآلود باطل و اا ق

این نقد تنها در تفسیر المندار مطدر شدده اسدت .وی

فاسد و آراستگی به فمائل و عمل نیک ،و معیدار ه کدت

معتقد است درنهایت ،معتقدان بده فدداء از عدذاب رهدایی

بددر عکددس آن اسددت .پددس هددرکس عقیدددهاش صددحی و

پیدا نمیکنند؛ زیدرا مسدیحیان شدرط رهدایی از عدذاب را

عملددش درسددت باشددد ،پدداک شددده اسددت و شایسددته

ایمان داشتن به فداء مدیدانندد؛ امدا در ایدن مدورد ،ایمدان

براورداری از نعمت است و آنکه عقیدة باطل و عمل بدد

تحقّ نمییابد؛ زیرا ایمدان ،تصددی عقدل و جدزم آن بده

دارد ،اا اش فاسد میشود و شایسته جهنّم است (همان:

چیزی است؛ درحالیکه فداء امری غیر معقول است؛ پدس

 .)53-91پس شرط تزکیده ،ایدن نیسدت کده انسدان هدی

ایمان به آن از زبان فراتر نمیرود .اگر چنین سخنی ایمدان

اطایی نکند و هی گنداهی از او سدر نزندد؛ بلکده معیدار

نامیده شود ،بیشتر بشریّت نه تنها بدان معتقد نیستند ،بلکده

طهارت الب و س مت آن از پلیدی و سوء نیّت است؛ بده

با دالیل عقلی آن را رد میکنند و حتی عدهای که دینشدان

گونهای که اگر گناهی از او سر زد توبه کند و به پشدیمانی

را با عق نیّت پذیرفتهاندد بدا دالیدل نقلدی ،ایدن نظریّده را

و است فار پناه ببرد و گناهش را بدا عمدل صدال بپوشداند.

مردود میدانند .برای نیز از جریان فداء آگداهی ندارندد و

پس جزاء ،اثرِ حتمی عمل اسدت (همدان 91 :و نیدز ر.ک:

سرانجام عدهای این امیه را برای معبودان دیگدری ثابدت

همان :ج664-661 ،6؛ همدان :ج14-11 ،1؛ همدان-694 :

میدانند .بدا ایدن بیدان ،ایمدان بده فدداء مسدیحیّت تحقد

 .)694رشیدرضا با استناد بده آیدات (األنبیداء52 :؛ البقدره:

نمددییابددد .نجدداتی در پددی آن نیسددت و بندددگان عددذاب

559و )516مطر میکند :برای کسدی کده اداوندد را بدا

میشوند؛ پس چگونده فدداء ،راه حدلّ تدزاحم رحمدت و

ایمان و اا ص و تزکیه نفس راضی نکرده است ،شفاعت

عدالت اداست (رشیدرضا5939 ،ق ،ج.)54 -54 :4

شافعان سودمند نیست (رشیدرضا5939 ،ق ،ج.)91-95 :4
آیا تعالیم اس م که شین و همّت انسان را باال میبدرد و

 -5معیار نجات در اسالم

او را با ایمان و اا ص بدرای رسدیدن بده کمدال تشدوی

صاحب المنار در بحثی با عنوان «الجدزاء و الخد ص فدی

میکند ،برتر و سودمندتر از تکیّه بر این آموزة فداء نیست

االس م» مطر میکند :برای از مبلّ ان مسیحی بدا ایداس

که بر پایه ارافات مشرکان است و هی عقل و الب سلیم

بر مذهب اودشان و ارافاتی که به عامّده مدردم سدرایت

آن را نمیپذیرد و مخالف سنّتهای فطری و نظام القدت

کرده است ،مدیپندارندد کده عقیدده نجدات در آادرت و

است (همان.)95 :

سعادت ابدی در اس م به مانند عقیده فدداء اسدت و تنهدا

ع مه طباطبایی هرچند در اینجا بحث نجات در اس م

فَرق اس م و مسیحیّت در این است که مسیحیان ،فادی را

را مطر نمیکنند ،اما ایشان هم ،م ک سعادت را ایمان و

مسی (ع) میدانندد و مسدلمانان ،محمدد(ص) را .بدا ایدن

عمل صال میدانند :شرط ورود به بهشت ،ایمدان و عمدل

تفاوت که مسی هرگز گناه نکرده است ،ولی پیامبر اسد م

صال است .بهشت ،پاداش کسی اسدت کده ایمدان داشدته

(ص) مرتکددب گندداه شددده اسددت و گنهکددار نمددیتوانددد

باشد و برای از صدالحات را انجدام دهدد (النسداء.)556 :

گنهکاران را نجات دهد؛ زیرا تنها کسی توانایی این کار را

همانگونه که ادا وعدده داده اسدت ،هدر گنداهی غیدر از

دارد که گناه نکرده باشد (همان ،ج.)52 :4

شرک را از کسانی که بخواهد میبخشد؛ پس مؤمن ،اعمال

صاحب المنار با نقدد اجمدالی جمد ت اایدر ،هددف

صال ترکشده و گناهان انجامشده را با توبه یدا شدفاعت

اصلی اود را بیان عقیده اس م در زمینة نجدات مدیداندد.

جبران میکند (همان( )554 :طباطبایی5654 ،ق ،ج.)24 :1
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 -6فرق شفاعت قرآن و فدای مسیحیّت

511؛ یونس9 :؛ األنبیاء52 :؛ الزارف24 :؛ مریم24 :؛ طده:

ازآنجاکه صداحب المندار در بحدث پیشدین تلویحداق منکدر

551؛ السبی59 :؛ النجم .)54 :وی در جمعِ این آیات ،معتقد

شفاعت شده است ،ع مه طباطبایی این مفهوم را تبیدین و

است اصالتِ شفاعت از آن اداست .دیگدران در شدفاعت

اثبات کرده است و نظر المنار را به چدالش کشدیده اسدت؛

اود مستقل نیستند و شفاعت برا غیر ادا به شدرط اذن

هرچند نامی از این تفسیر به میان نیاورده است.

اداوند است (طباطبایی5654 :ق ،ج.)514 :5

گفتنی است ،رشیدرضا در جدای دیگدر ،ذیدل آیده 94
سوره نساء شفاعت و توسّل را از باالترین درجه شرک بده

در نقد دهم ع مه بر فداء به تفداوت شدفاعت و فدداء
اشاره شده است:

ادا معرّفی میکندد (ر.ک :رشیدرضدا5939 ،ق ،ج.)29 :1

تفاوت شفاعت و فدا :حقیقت فداء ،عبدارت اسدت از

وی الزمددة پددذیرش شددفاعت را ت ییددر ارادة اداونددد و

اینکه جان یا مال انسان به ااطر ارتکاب اتل یا ازبینبردن

درنتیجه ت ییر علم الهی میداندد (ر.ک :همدان ،ج.)914 :5

چیزی گرفتار شود و بخواهدد آن کیفدر را بدا چیدز دیگدر،

دلیل نقلی المنار بر نفی شفاعت ،آیاتی اسدت کده بدهطدور

هرچه که باشد ،عو

کند تا از آن اثرِ سوء رهدای یابدد؛

مطل شفاعت را نفی میکند و حتی آیاتی کده بدهصدورت

برای مثال کس که در جنگ اسیر شده اسدت ،در عدو

مقیّد با تعابیر «إِالَ بِإِذنِهِ» (البقره« ،)511 :إِلَا مِن بَعْددِ إِذنِدهِ»

اود ،مال یا شخصی را مدیدهدد و یدا در مقابدل جدرم و

(یونس )9 :و «إِلَا لِمَنِ ارْتَم »(األنبیاء )52 :آمده اسدت را

جنایت ،مالی پردااته میشود .ایدن عدو

را فدیده و یدا

دلیل بر نفی شفاعت میداندد (ر.ک :همدان ،ج.)95-99 :9

فداء گویند .پس درحقیقت ،تفدیه ،نوع معامله است کده

از نظر وی ،استتثنا در این آیات برای تیکید نفی است .وی

با پرداات آن ،ح ّ صاحب ح و غلبهاش از شخص کده

در بین آیاتی که شفاعت را بدون استثنا نفی میکنند و بین

باید فدیه دهد ،گرفته میشود و به فدیه منتقل میشدود تدا

این آیات ،نظر ابن تیمیه را صحی دانسته است و اینگونه

دیگر این شخص گرفتار کیفر نشود .با ایدن بیدان ،روشدن

گزارش میکند :یا معندای ایدن شدفاعت را بایدد بده اددا

شد که فداء درمورد اداوند محال اسدت؛ چدون سدلطنت

واگذار کرد و یا آن را به دعا حمدل کدرد کده اداوندد بده

الهی برا ف سلطنتهدا اعتبداری و ادراردادی بشدر ،

دنبال آن دعا ،آنچه در علدم ازلدیاش ادب ق وجدود داشدته

سلطنت حقیق و وااع است که تبدیل در آن راه نددارد.

است ،انجام میدهد؛ البته با یقین به این مطلب کده شدافع،

عین و اثر اشیا عدالم ،ادائم بده اددا سدبحان اسدت و

علم ادا را ت ییر نمیدهد و تیثیری در اراده ادا نددارد و

چگونه تصوّر م شود که عدالمِ واادع از وضدع کده دارد

تنها با این شفاعت ،اداوند بندهاش را تکدریم مدیکندد و

دگرگون شود .ت ییر وااعیّتِ جهان تصوّرپذیر نیست؛ چده

فعل را به دنبال دعای شدافع انجدام مدیدهدد (رشیدرضدا،

رسد به اینکه محقّ شود .برا ف مالکیتهای اعتبداری،

 ،5939ج .)511 :5پددس شددفاعت بدددین معنددا نیسددت کدده

انسانی که با توجه به مصال ت ییدر مدیکندد (همدان :ج،9

اداوند به ااطر شافع از ارادة اود صرفنظر کندد؛ بلکده

919؛ و نیددددز ر.ک :ج55 ،5؛ ج )553-552 ،9اداونددددد

شفاعت به معنای امهار کرامت بدرای شدافع اسدت .بددین

مردود بودن فدیه را به طورکلی اعد م مدیکندد« :فَدالیَوْمَ ال

معنا که ارادة ازلی ادا به دنبال دعای شافع اجراء میشدود

یؤاَذُ مِدنکُمْ فِدْیَدةٌ وَ ال مِدنَ الَدذِینَ کَفَدرُوا مَدیواکُم النَدار»

(همان :ج.)514 :5

(الحدید( )51 :برای تفصیل تفاوت میان شدفاعت و فدیده

ع مه ،معتقد است دستهای از آیدات ادرآن شدفاعت را

ر.ک :مفتا و ربّانی.)514-513 :5939 ،

نفی میکنند (نک :السجده9 ،:؛ األنعدام15 :؛ الزمدر .)66 :و

عیسددی(ع) شددافی ندده فددادی :مطدداب نقددل اددرآن از

در آیات دیگری ،شفاعت غیر ادا تییید شده است (البقره:

گفت وگوی ادا و عیسی در روز ایامدت (المائدده-552 :

بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و و المیزان45 /

 ،)554عیسددی از شددرک پیددروانش تب درّی جسددته اسددت و

سلب کند ،برا ف فداء که معامله است و با آن ،سدلطنت

میفرماید...« :وَ کُنت عَلَیْهِمْ شَدهِیداق مدا دمْدت فِدیهِمْ ،فَلَمّدا

از چیزی به چیز دیگر منتقل میشود و کسی را که بدرایش

تَوَفَیْتَنِی کُنتَ أَنتَ الرَاِیبَ عَلَیْهِمْ وَ أَندتَ عَلد کُدلِ شَدیْءٍ

فدیه پرداات شده است از سدلطنتگیرندده فدداء ادارج

شَهِیدٌ ،إِن تُعَذِبْهمْ فَإِنَهمْ عِبادکَ وَ إِن تَ فِر لَهمْ فَإِنَدکَ أَندتَ

میسازد .آیه  24سوره زارف شاهد بر این مطلب اسدت:

العَزِیزُ الحَکِیم» (همان.)554-552 :

«وَ ال یَمْلِک الَذِینَ یَدْعونَ مِن دونِهِ الشَفاعَةَ ،إِلَا مَدن شَدهِدَ

عیسی بیان میکند :زمانی که در بین بنددگان تدو بدودم،

بِالحَ ِ وَ همْ یَعْلَمدونَ» .هرچندد در ایدن آیده مطدر شدده

ومیفها نداشتم جز آنچه که تو برایم معیّن کرد ؛ یعندی

است ،کسان که غیر از ادا را به ادای م اوانند ،ادادر

تبلیغ رسالت و شهادت بر اعمدال؛ امدا ه کدت و نجدات،

به شدفاعت کسد نیسدتند؛ امدا اسدتثنایی هدم دارد؛ یعندی

عذاب یا آمرزش آنها به عهده تو اسدت و هدی ارتبداط

کسان که که دارای دو اصوصیّتِ شهادت به ح و علدم

با من ندارد و من نمیتوانم مردم را از عذاب یا سلطه تدو

باشند ،اادر به شفاعتند .مسی (ع) از کسانی است کده او را

اارج کنم .این بیانِ نفی فداست؛ چون اگدر فدداء وجدود

به جای ادا میپرستیدند و در ارآن تصری شده است که

داشت ،عیسی اود را از اعمالشان تبرئه نمیکرد و عدذاب

ادا به او علم و حکمت عطا کرده است (آل عمران.)62 :

و م فرت را به ادا سبحان ارجاع نمدیداد» (طباطبدایی:

و از شدداهدان روز ایامددت اسددت (المائدددة554 :؛ النسدداء:

5654ق ،ج.)916 :9

 .)513از مجموع این تعابیر ارآنی ،مشخص مدیشدود کده

در ارآن به نفی «عدل» (البقره« ،)62 :بیع» (البقره)516 :
و «عاصم» (غافر )99 :در روز ایامت تصری شدده اسدت.

عیسی(ع) در ایامدت ازجملدة شدافعان اسدت (طباطبدایی:
5654ق ،ج.)916 -919 :9

ع مه این سه واژه را منطب بر فداء و نفی آن را نفی فداء
میداند (طباطبایی5654 :ق ،ج.)916 :9

نتیجه

ارآن کریم در مورد مسی (ع) شفاعت را به جا فدداء

 .5تبیین المنار و المیزان از آموزه فداء ،یکسان و هماهنگ

اثبات کرده اسدت و فدداء ،غیدر از شدفاعت اسدت؛ چدون

با نظریّه جبران آنسلم است .به نظر میرسد ع مه(ره) این

شفاعت ،حاکی از ارب شفاعتکننده به کسدی اسدت کده

تبیین را از المنار برگرفته است و رشیدرضا در این تبیدین،

نزد او شفاعت میشود ،بدون اینکه شدفاعتکنندده مالدک

مستند شفاهی دارد نه مکتوب .هرچندد در یدک مدورد بده

چیزی از کسی شود که ندزد وی شدفاعت مدیشدود و یدا

رساله اول یوحنا ارجاع داده است .گفتنی است ،رشیدرضا

ملک و سلطنت را از او سلب کند و یا حکمد را کده او

صرفاق در نقد اول اود به سفر تکوین استناد مدیکندد؛ امدا

کرده بود و مجرم با آن مخالفت کرده بود ،باطل کندد و یدا

ع مه در سه مورد (یدک مدورد سدفر تکدوین و دو مدورد

اانون مجازات را باطل کند؛ بلکده شدفاعت ندوعی دعدا و

انجیل لواا) به کتاب مقدّس استناد میکند .همچنین هر دو

تقاضای شفیع از مشفوع عنده ،یعنی اداست تا تصرّفی را

مفسر در برای موارد بده برادی عقایدد مسدیحیان اشداره

که جایز است در ملکش داشته باشد .این تصرّفِ جایز بدا

میکنند؛ هرچند سخن اود را بده منبعدی مکتدوب اسدتناد

وجود ح داشتن ،همدان عفدو جدایز از سدوی موالسدت؛

نمیدهند.

هرچند ح داشت عبد اود را به ااطر عصیانش عدذاب

 .5رویکرد هر دو در تفسیر ارآن ،عق نی است و برای

کند .پس شفیع از مدوال مدیاواهدد در مدورد کده عبدد

عقل انسان در فهم ارآن نقش ویژهای اائل هستند .همدین

استحقاق عقوبت دارد از حد دیگدر ادود ،یعند عفدو و

رویکرد باعث شده اسدت نظریّده فدداء را نیدز بدا نگدرش

م فرت استفاده کند ،نه اینکه ملک و سلطنت موال را از او

عق نی رد کنند .لیکن رشیدرضا بده نقدد عق ندی بسدنده
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کرده است؛ درحالیکه ع مه(ره) براساس تفسیر ادرآن بدا

« .6لیکن به شما میگویم هر که نزد مدردم بده مدن اادرار

رویکردی عق نی فداء را به نقد و چالش کشیده است.

کند ،پسر انسان نیز پیش فرشتگان ادا او را اارار اواهدد

 .9المیزان تمامی مؤلّفههای فدداء را نقدد مدیکندد؛ امدا

کرد؛ اما هر که مرا پیش مردم انکار کند ،نزد فرشتگانِ ادا

بیشترین نقدِ المنار متوجه تزاحم رحمت و عدالت اسدت.

انکار اواهد شد و هر کده سدخنی بدرا ف پسدر انسدان

گناه نخستین که پایة نظریّه فداست در المنار ،و نقد سدوم

گوید ،آمرزیده شود؛ اما هر که به رو القدس کفر گویدد،

المنار در المیزان مطر نشده است .رشیدرضا ثابت میکند

آمرزیده نخواهد شد» (لواا.)2-55 ،55 :

که درنهایت ،معتقدان به فدا نیز ا صی پیدا نمیکنند.
 .6المنار ،تنها مد ک نجدات را ایمدان و عمدل صدال

مناب

میداند .از دیدگاه وی شفاعت بسان فداست .رشیدرضا با

 -5قرآن کر م ،ترجمه :عبدالمحمد آیتی.

تبعیّت از ابن تیمیه منکر شدفاعت مدیشدود .وی درمدورد

 -5کتاب مقدس.

آیدداتی کدده نفددی شددفاعت را بددا اسددتثنا مطددر مددیکنددد و

 -9إبن فارس ،أحمدبن فارس5616( ،ق) ،معجم مقا یب

بهگونهای بر اثبات شفاعت داللت دارد ،ناگزیر شده اسدت

اللغه ،تحقی  :عبدالس م محمد هارون ،ام :مکتب األعد م

تددا شددفاعت را بدده دعددای مسددتجاب تیویددل کنددد .ع مدده
طباطبایی ضمن تبیدین تفداوت مداهوی فدداء و شدفاعت،
عیسی را از نگاه ارآن ،شفیع میداند نه فادی.
پی نوشتها
 .5ازجمله برجستهترین مخالفان مسدیحی بدا ایدن آمدوزه،
پ گیوس «651-941( »Pelagiusم) است .تیکید وی بدر
اراده آزاد انسان بود .اینکه انسان بایدد بدا تد ش ،ادود را
شایسته فیخ ادرار دهدد (گریددی5944 ،ش .)542 :آراء
پ گیوس با مخالفت شدیدی ازسوی روحانیّون مسدیحی،
ازجمله آگوستین مواجه شد .آگوستین ،معتقد بود اندیشده
پ گیوس در مقام آموزهای اا ای ،ستودنی است؛ امدا در
مقام تفسیر ک مدی ،بسدیار نادرسدت اسدت (همدان525 :؛
اسمارت5929 ،ش ،ج .)566-561 :5سرانجام به کوشدش
او ،پ گیوس از سِمت روحانیّت الع شد.
 .5البته این نظریّة بیشتر کشیشها است و برای همچدون
کشیش ماراسدحاق ،تخلّدف در مجدازات مجدرم را جدایز
م دانند؛ به عبارت دیگر ،معتقدند الف وعده جایز نیست،
ول الدف وعیدد و تهدیدد جدایز اسدت (ر.ک :پداورای:
طباطبایی5654 ،ق ،ج.)535 :9
 .9به عنوان مثال « :ادا از اینکه فرزنددان آدم را در زمدین
ال کرد ،اوشش نیامد» (سفر تکوین.)4 ،4 :

اإلس می.
 -6إبن اثیر جزری ،مبارکبن محمدد5944( ،ش) ،النها ده
فی غر د

الحدد ث و األثدر ،تحقید  :محمدود محمدد

طناحی ،ام :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 -1اسمارت ،نینیان5929( ،ش) ،تجربه د نی بشر ،ترجمة
محمد محمد رضایی و ابوالفمل محمودی ،تهران :سمت.
 -4آرمسترانگ ،کدرن( ،بدیتدا) ،خداشناسدی از ابدراهیم
تاکنون ،ترجمدة محسدن سدپهر5924 ،ش ،چداپ پدنجم،
تهران :نشر مرکز.
 -4آنترمن ،آلن5921( ،ش) ،باورها و آ ینهای هدودی،
ترجمة رضا فرزین ،ام :مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و
مذاهب.
 -2ب غی ،محمدجواد ،الرحله المدرسیه ،بیجا :بینا.
 -3برنتل ،جدورج5925( ،ش) ،آ دین کاتولید  ،ترجمدة
حسن انبدری ،ادم :مرکدز مطالعدات و تحقیقدات ادیدان و
مذاهب.
 -51پترسون ،مایکل ،هاسکر ،ویلیام ،رایشدنبا ،،بدروس و
دیگران5943( ،ش) ،عقل و اعتقاد د ندی ،ترجمدة احمدد
نراای و ابراهیم سلطانی ،چاپ سوم ،تهران :طر نو.
 -55تددیلش ،پددل5944( ،ش) ،الهیددات فرهند  ،ترجمددة
حسن کامشاد ،چاپ اول ،ارمشهر :طر نو.

بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و و المیزان49 /

 -55توکلی ،غ محسین5926( ،ش)« ،گناه اولیده» ،سدال

 -56مفتا  ،احمدرضا ،ربّانی محسن5939( ،ش)« ،مقا سه

 ،62شماره مسلسل  ،536تبریز :نشریه دانشکده ادبیدات و

مفهوم فد ه از نظر مسیحیّت و شفاعت از نظدر شدیعه»،

علوم انسانی دانشگاه تبریز.

شماره  ،55اصفهان :نشریه الهیات تطبیقی.

 -59رشیدرضا ،محمد5939( ،ق) ،تفسیر القرآن الحکدیم

 -51مفتا  ،احمد رضا5921( ،ش)« ،مفهوم آمرز دگی از

الشهیر بتفسیر المنار ،الطبعه الثانیه ،بیجا :دارالفکر.

راه ا مان در مسیحیّت» ،مجله هفت آسمان ،شماره .91

 -56روحددانی ،محمددود5942( ،ش) ،معجددم ا حصددا ی

 -54مک گدراث ،آلیسدتر5926( ،ش) ،درسدنامه الهیدات

أللفاظ القرآن الکر م ،چاپ اول ،مشهد :انتشارات آسدتان

مسیحی ،ترجمة بهدروز حددادی ،ادم :مرکدز مطالعدات و

ادس رضوی.

تحقیقات ادیان و مذاهب.

 -51سلیمانی اردستانی ،عبددالرحیم5925( ،ش) ،درآمدی

5921( ،----------- -54ش) ،درآمدی بدر الهیدات

بر االهیات تطبیقی اسالم و مسیحیّت ،ام :کتاب طه.

مسیحی ،ترجمة عیسی دیباج ،تهران :کتاب روشن.

 -54طباطبددایی ،محمدحسددین5654( ،ق) ،المیددزان فددی

 -52میشل ،تومداس5944( ،ش) ،کالم مسدیحی ،ترجمدة

تفسیر القرآن ،ام :دفتر انتشارات اس می وابسته به جامعده

حسین توفیقی ،ام :مرکدز مطالعدات و تحقیقدات ادیدان و

مدرسین حوزه علمیه ام.

مذاهب.

 -54علددم مهرجددردی ،نسددرین ،شدداکر ،محمددد کددامم،

 -53تیسن ،هنری( ،بیتا) ،الهیات مسیحی ،ام :انتشدارات

(5935ش)« ،رابطه خددا بدا انسدانم تم دلس تجسدد دا

حیات ابدی.

تجلی؟» ،سال ،3شماره  ،52ام :فصدلنامه علمدیپژوهشدی

 -91هاکس ،جیمز5963( ،ش) ،قاموس کتداب مقددس،

انسان پژوهی دینی.

چاپ دوم ،تهران :کتابخانه طهوری.

 -52فراهیدی ،الیلبن أحمدد5651( ،ق) ،العدین ،چداپ

 -95هیک ،جان5943( ،ش)« ،عیسی و اد دان جهدانی»،

دوم ،ام :انتشارات هجرت.

ترجمة عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ،مجله هفت آسدمان،

 -53کشددفی ،عبدالرسددول ،سددیاوش ،اسدددی5931( ،ش)،

شماره .4
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شماره  ،11تهران :الهیات تطبیقی.
 -51گریدی ،جوان .ا5944( ،ش) ،مسیحیّت و بدعتهدا،
ترجمدة عبددالرحیم سدلیمانی اردسدتانی ،چداپ اول ،اددم:
موسسه فرهنگی طه.
 -55لین ،تونی5921( ،ش) ،تار خ تفکر مسیحی ،ترجمدة
روبرت آسریان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات فرزان.
 -55مصطفوی ،حسدن5942( ،ش) ،التحقیق فی کلمدات
القرآن الکر م ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اس می.
 -59المطران ،نیافه و آنطونیوس ،نجیب5333( ،م) ،معجم
االهوت الکتابیس الطبه الرابعه ،بیروت :دار المشرق.
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