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Abstract 

Criticism and rationalization in the teachings of religions are the 

questions affecting mankind, and among them, the doctrine of 

sacrifice, according to which human beings must pay a ransom and 

damages for the sin of Abu al-Bashar Adam, and this damage was 

paid with the suffering and death of Christ (PBUH), is one of the 

issues that have been faced with challenges in the understanding and 

rationality of modern man, and it is challenging in contemporary 

Christianity. Since the Qur'an, as an eternal miracle in the universe, is 

a unique standard and yardstick for the degree of justifiability and 

correctness of the teachings of religions, especially those religions that 

were not spared from the hands of the distorters, the present article 

aims to examine and measure the doctrine from the perspective of the 

Holy Quran and use the related verses for deliberation and reflection 

in a descriptive-analytical way. The result of the research shows that 

the Holy Qur'an together with the Islamic traditions never confirms 

this belief, and invalidates the issue of redemption by emphasizing the 
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infallibility of Adam (PBUH) and other prophets, specifying the 

ascension of Jesus (PBUH) before the cross, considering everyone 

responsible for his own fate, and also introducing the actions of a 

person as the criterion for his salvation.  

Keywords: Holy Quran, Christianity, Trinity, Redemption, Jesus (PBUH). 
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بر اساس  یانتقاد کردیبا رو حیفدا شدن حضرت مس ۀآموز یبررس

 میقرآن کر

 رانی، رشت، ا یواحد رشت، دانشگاه آزاد اسالم یاسیگروه علوم س یعلم أتیعضو ه   یفیشر نیحس
  

 رانیدانشگاه آزاد تهران مرکز تهران ، قم، ا ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو   یبدر نیحس
 

 رانای قم، الزهراو علوم قرآن جامعه ریسطح سه رشته تفس آموختۀدانش  رنجور  یالهه باشتن
 

 چکیده

های مبتالبه بشر است و در این میان، آموزۀ  های ادیان یکی از پرسش سنجی آموزه نقد و بررسی و معقولیت

خسارت  فدا که به موجب آن بشریت به خاطر گناه ابوالبشر حضرت آدم باید تاوان و خسارتی بپردازد واین

است، از جمله مسائلی است که در هاضمۀ ادراکی و عقالنیت انسان مرگ مسیح پرداخته شده رنج و با

از آنجا که قرآن به عنوان برانگیز در مسیحیت معاصر است.  چالش استهایی مقرون شده مدرن با چالش

های  ذیری و صحت آموزهپ نظیری است برای میزان توجیه معجزه جاوید در عالم هستی، معیار و محک بی

ویژه ادیانی که از دستبرد تحریف کنندگان در امان نماندند، مقاله حاضر با هدف بررسی و سنجش  ادیان به

  تحلیلی آیات مرتبط را در معرض تدبر و تأمل قرار داده -این آموزه از نگاه قرآن کریم به روش توصیفی

دوش با روایات اسالمی، هیچ گاه این باور را هم است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که قرآن کریم

  )ع(عروج حضرت عیسیتصریح به  کنند و با تأکید بر عصمت حضرت آدم)ع( و سایر پیامبران، با تأیید نمی

همچنین معرفی اعمال آدمی به  به صلیب کشیده شدن و هرکسی را مسئول سرنوشت خود دانستن و قبل از

 .شمارد فدیه را باطل میلۀ مسأعنوان معیار نجات وی، 

 .)ع(یسیحضرت ع ه،یفد ث،یتثل ت،یحیمس م،یقرآن کر :ها واژهکلید
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 . مقدمه5

خاطر ها به ننسابر اساس آن تمام اکه است لیه ه اوگنازه مو، آمسیحیتی هازهمواز آیکی 

به  آلوده به گناه با ماهیتی ه او، به گنان شدده لوآ متعال و نداوخدسرپیچی حضرت آدم از 

است؛ از همین رو، ندگی ن بشر در مسیر زگناهاد سبب همۀ لوآ هماهیت گناد. ینآنیا مید

ند اوما خداست. ه اول حضرت آدم اگنال معلوراند، علت و گرفتاآن ها به ننسااکه ابی عذ

آلوده به گناه  حالت ین ، مقرر کرد بشر را از اپسرای خدحضرت عیسی)ع( طریق متعال از 

توکلی، ر.ک؛ )گناه باشدپس حضرت مسیح بر دار شد تا کفاره عذاب و رهایی بخشد. 

( مسیحیت مبتنی بر اندیشه گناه است و به موجب این عقیده، انسان مخلوقی 481: 4831

است که ذاتاً گناهکار است و آثار گناهی که آدم مرتکب شده، به تمام فرزندان آدم 

برای  ای الت خدا، بایستی غرامت و فدیهاست و از آنجایی که به اقتضای عدسرایت کرده

گناهان موروثی و غیر موروثی پرداخته شود، فرزند خدا به صورت بشر در آمد و روی 

تواند  صلیب جان داد و برای گناهان مردم فدا شد! به موجب این اندیشه، هیچ فردی نمی

 (. 401 :تا الغطاء، بیر.ک؛ کاشفنجات یابد؛ مگر اینکه به خون مسیح معتقد باشد)

گردد که بر مبنای تعالیم قرآن  فوق در حالی در آیین مسیحیت مطرح می ۀعقید

کریم، چنین دیدگاهی درباره حضرت عیسی )ع( و مسئله فداء مردود است و همچنین این 

است. با توجه به اختالف و اندیشمندان مسلمان همراه بوده نظریه همواره با نقدهای مفسرین

فداء که در آیین مسیحیت مطرح  م که آموزۀای پژوهش حاضر کوشیدهموجود نیز در 

های زیر  پرسشاست را بر مبنای تعالیم قرآنی مورد نقد و بررسی قرار دهیم و برای گردیده

 پاسخی منطقی بیابیم.

 کند؟ الف( آیین مسیحیت، سرگذشت حضرت عیسی )ع( را به چه نحو تشریح می

 زه فداء چیست؟ب( دیدگاه مسیحیت در مورد آمو

 ج( بر مبنای تعالیم قرآنی، چه نقدهایی بر آموزه فداء وارد است؟
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 . پیشینۀ پژوهش5-5

درنگاه قرآن کریم باوجود اهمیت مسئله فدا شدن حضرت مسیح  انتقادیتحلیل  و بررسی

هرچند، با ؛ صورت مستقل، مورد توجه قرار نگرفته است  فراوانِ در قالب هیچ نوشتاری به

از جمله محمد بیابانی  خوریم؛ باره برمی  این در آثار اندیشمندان به مطالبی درجستجو 

بر  در اثری تطبیقی «تولد حضرت مسیح در قرآن و عهد جدید»اسکویی در کتابی با عنوان 

است؛ همچنین کارل شیوه گزارش تولد حضرت مسیح در آیین مسیحیت و اسالم پرداخته

، ترجمه عباس میالنی مبانی دین «بنیادهای مسیحیت» کائوتسکی در کتابی با عنوان

 و مسیحیت دیدگاه از شناسی( نجات»)ای تحت عنوان  کند؛ یا مقاله مسیحیت را تشریح می

( به بررسی گناه 4838طالب ) اسالمی از حسن فلسفه و حکمت پژوهشنامه در نشریه«اسالم

 نائل و رستگاری و فالح لهأپردازد و مس اولیه ابوالبشر حضرت آدم در آیین مسیحیت می

 از یکی نابودی در نظر اسالم و فنا و رنج و درد گونه هر از نجات نیز طیبه و حیاتی به شدن

له أموردی و گذرا از مس ها به بررسی این نوشته مهم این نویسنده است. اغلب های دغدغه

عبدالرسول کشفی و سیاوش اسدی در  ر جدیدترین اثراند به طوری که د فدیه پرداخته

تنها به بررسی نظریات و « ها در باب آموزه فدیه بررسی برخی دیدگاه» ای تحت عنوان مقاله

له فدا شدن حضرت أمساین آثار،  که ناگفته پیداست پردازند تاریخچه پیدایش فدیه می

 وشتاراز همین رو، ن؛ دان در دستور کار قرار ندادهرا به طور ویژه  در نگاه قرآن کریممسیح 

 رود. شمار می اثری نو به و بدیعاز این حیث حاضر 

 شناسی . مفهوم2

( و برخی 114: 8، ج4811برخی از لغویون فداء را مصدر مجرد دانسته )ر.ک؛ ابن اثیر، 

(. در تعریف آن نیز 9/10: 4813دیگر آن را از باب مفاعله و مشتق)ر.ک؛ مصطفوی، 

و فداء چیزی است که به جای چیز دیگر قرار داده شود )ر.ک؛ است: فدیه آورده شده

( ابن فارس نیز یکی از معانی اصلی فداء را قرار دادن چیزی به 31: 3ق، ج4140فراهیدی، 

تواند مال  ( که این شیء می1/138ق: 4101جای چیز دیگر دانسته است)ر.ک؛ ابن فارس، 

شود  به منظور آزادی اسیر داده مییا موضوع خارجی باشد همانند مالی یا شخصی که 
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(. در زبان عهد جدید نیز برای توصیف آموزه فداء از لغات 9/10: 4813)ر.ک؛ مصطفوی، 

«Hilasterion » ،به معنای بخشش گناه«Lytrosis » ،به معنای خالص«Thysia » به معنای

نیز ریشه فداء از  است. در زبان عهد قدیمبه معنای فدیه استفاده شده« Prosphora»قربانی و 

است که در کتاب مقدس بارهایی معنایی متفاوتی داشته است که گرفته« Kipper» واژه 

معنای غالب برای این مفهوم در زبان عبری به معنای پوشاندن و پاک کردن است )ر.ک؛ 

 اوانفر ینجهار تحمل با مسیح(. و در اصطالح بدین معنا است که 401-403، 4834برنتل، 

 یبدا ابعذ از را ننساا و میکند ختداپر نداوخد به را بشر نگناها وانتا ،سخت یمرگ و

 (.491: 4834ر.ک؛ توفیقی،میبخشد) هاییر ،ستا آن مستحق لیهاو هگنا لیلد به که

 فداء پیش از مسیحیت . آموزۀ1

کنند که عقیده مسیحیت به قربانی شدن و مصلوب شدن  گران دینی اظهار میپژوهش

پرستی در آیین برهمایی دارد که چندین نسل پیش از  ریشه در عقیده بت )ع(عیسی

( این موضوع خرافی از هر جهت با موضوع 413: 4814انور، ر.ک؛ مسیحیت بوده است)

اند و  دانسته پرستان قدیم هند او را پسر خدا می شباهت کامل دارد که بت« کریشنا»

ت تا در این جهان به دار آویخته شود و بدین اسگفتند که او از عالم الهوت تنزل کرده می

وسیله جان خود را فدای مردم سازد و ایشان را از گناه نجات بخشد. در کتب تاریخ ادیان 

دهد به گردن من گذارید  همه گناهانی را که در دنیا رخ می»است که: از زبان بودا نقل شده

 (.94: 4810حسینی طباطبایی، «)تا جهان رستگار گردد

های متعدد تاریخی نیز مؤید این حقیقت است که اعتقاد به تثلیث، فدا،  زارشگ

ویژه در آیین هندوها و بوداییان  پرستان سابق به صلیب، تاریکی جهان و ... در آیین بت

( ویل 431 :4831مسجد جامعی، ر.ک؛ است)موجود بوده و از طریق آنان به کلیسا راه یافته

صر، آسیای صغیر و یونان از دیر زمان به خدایانی مانند مردم م»نویسد:  دورانت می

اوزیریس، آتیس و دیونوسوس که به خاطر نجات بشر مرده بودند و قربانی شده بودند، 

هایی از قبیل سوتر )منجی( و الئوتریوس )رهاننده( به این خدایان  اعتقاد داشتند. عنوان

ای بود که  کرد، همان واژه می هایی که پولس به مسیح اطالق اطالق شده بود. واژه
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ساخت، داده  مرد و رستگاری را عملی می های سوریه و یونان به دیونوسوس که می کیش

( رادا کریشنان، فیلسوف هندی که هم از کتب هندوها 139 :4811دورانت، «)بودند

های  همانندی داستان»نویسد:  اطالعات کافی دارد و هم با عقاید مسیحیت آشنا است، می

تولد بودا و کریشنا و مسیح، مبین عاریت گرفتن از یکدیگر است. همانندی این دو 

: م4918کریشنان، «)شخصیت گروهی را به فکر انداخت که کریشنا و عیسی یکی هستند

تاریخی آموزه فدیه به اعتقادی که یهودیان به اعطای  ریشۀای،  ( البته بنابر نظر عده81

گردد. عمل قربانی برای یهود به منزله آن بود که قربانی میان  قربانی خداوند دارند، باز می

آورد. مسیحیت نیز با الهام  اسرائیل وخداوند متعال به نوعی همبستگی به وجود میقوم بنی

شمارد که  را قربانی بزرگ و دایمی بر می )ع(ای، حضرت مسیح پذیری از چنین آموزه

 .(434: 4834توقیفی، ر.ک؛ با خداوند به او ارزانی شد) )ع(صلح دادن امت مسیح برای

 فداء در مسیحیت . آموزۀ4

های ارائه شده در آیین مسیحیت؛ عیسى )ع( به دست یهودیان به دار کشیده  بر طبق دیدگاه

است که احبار یهود وقتى دریافتند که عیسى شده است. در حقیقت در کتب مسیحیت آمده

انداخته و آئین جدیدى را تبلیغ مى کند و عمال مراسم و شعائر موقعیت آنان را به خطر 

گذارد، کمر به قتل او بستند. ابتدا تبلیغات بسیار تندى علیه او راه رسمى یهود را زیر پا مى

انداختند و او را به انواع اتهامات متهم کردند. عیسى)ع( در حلقه توطئه و محاصره و تعقیب 

بود. احبار یهود و کارگزاران امپراطور با یکدیگر علیه  ها متوارىقرار گرفت و مدت

( اناجیل از 81-88صص :4834اردستانی، ر.ک؛ عیسى)ع( و یاران او همدست شده بودند)

برخورد حضرت عیسى)ع( با شعائر و مراسم یهود سخن مى گویند و تأکید دارند که همین 

هاى رد معبد شدند، تختعیسى و یارانش چون وا امر باعث به دار کشیدن عیسى شد؛

فروشان و سوداگران را از صحن صرافان و کاسبکاران را واژگون کردند و کبوتر 

 (.44: 43المقدس بیرون راندند)مرقس بیت

باور فوق درباره به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی)ع( و مرگ وی منجر به بروز 

آموزه فداء در آیین مسیحیت گردید که بر طبق آن مسیحیان عقیده دارند عیسی)ع( در آن 
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روز اعدام شد تا گناهان بشر که از پدرشان آدم به ارث برده بودند، پاک شوند. این باور 

فدیه در مسیحیت ظهور و باعث شد که گفتمانی به نام  که یکی از اصول مسیحیت است،

 .(411: 4811 فیلیسین،ر.ک؛ )بروز یابد

 فداء در مسیحیت ۀ. بستر تاریخی آموز4-5

ستکه ا مسیحیم کالیهازهموآساسیترین از الیه ه اوگنازه مو، آشدره شااچنانکه 

ی گیرپیه و قابل مشاهدن امیرونامه پولس به و فرینش آسفر ات آن در مستند ترین مهم

ین نافرمانی زات امجاو ند اوخدآدم)ع(از به نافرمانی ، فرینشآسفر م از سوب بادر ست. ا

محنتی اب و عذو بشر ع نوای بره ین گنات اتبعان، از میارونامه پولس به ه و در شدره شاا

ین در است. اهدسخنگفته شد، بشر میشوی نسلها ۀهم گیرانگریبه ین گنااسطه واکه به 

تنها ان به عنو)ع( را مسیح ، میکندار برقرع( مسیح)ن آدم)ع( و پولس با تقابلی که میا، نامه

های زیاد و با  سختیبا تحمل قدرت آن را داشته که بشر معرفی میکند که ع نو ناجی

هنگامی »ه اولیه حضرت آدم نجات دهد. گنار وحشتناک، بشر را از پیامدهای مرگی بسیا

که حضرت آدم مرتکب گناه شد. گناه او تمام نسل انسان را پلید ساخت. یک گناه سبب 

ند، در صورتی که حضرت مسیح گناهان زیادی شد که مردم زیادی محکوم به مرگ شو

کند. حضرت آدم سبب شد عده زیادی گناهکار شوند. اما حضرت  را پاک و طاهر می

گناه بداند، چراکه از خداوند متعال  مسیح مسبب شد، خداوند متعال عده بسیاری را بی

 .(41-10: 1)رومیان«روی صلیب کشته شدپیروی کرد و 

ین بار ظاهرا توسط آگوستین به صورتی مبهم ارائه شده، با این نظریه، که نخست

بار نظریات دیگری گسترش و رشد پیدا نمود که به طوری نجات بشر را از این حالت اسف

است، با مشهور شده« فدیه»دهد. این نظریه که تحت عنوان  و زشت را مورد توجه قرار می

از عذاب و رنج ناشی از گناه بشر که  پشتیبانی و تکیه بر آیات کتاب مقدس تنها راه نجات

داند  هایی می ها و فداکاری مند شدن از سختیخود علت و معلول گناه اولیه است، را بهره

در طول نجات انسان متحمل شد. به عبارت دیگر، بر طبق این نظریه  )ع(که حضرت مسیح

را از عذاب و  ای شد که خداوند متعال آن را پذیرفت تا بشر فدیه )ع(خون حضرت مسیح
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سختی گناهانی که دامن او را آلوده نموده رهایی بخشد. حتی بر طبق آموزۀ گناه اولیه، بچه 

شوند نیز این بارِ گناه زشت را در وجود و ماهیت خود دارند. پس  و نوزادانی که متولد می

ای به خداوند متعال برای نجات ضروری و  به عنوان فدیه )ع(مرگ و رنج حضرت مسیح

عیسی)ع( در کتب مقدس  ( ریشه اعتقاد به فدا شدن49: 4890کشفی، ر.ک؛ زم است)ال

توان با توجه به آیات زیر که از کتب عهد عتیق و جدید انتخاب شده، را  ها را میآن

آدم و حوا به وسوسه شیطان دچار گشته، مرتکب گناه شدند، آثار چندی »توان یافت.  می

نتایج آن است که با وارد شدن گناه به جهان توسط آدم، گناه از گناه به جای ماند. یکی از 

در نسل بشر شروع شد و مردم به گناه کردن مبادرت کردند. ذات انسان، فاسد گردید و 

 .(49: 1رومیان«)های بعد محسوب شد انسان مقصر شد و گناه آدم به منزله گناه تمام نسل

 ن مسیحیتهای گوناگون از آموزه فداء در آیی . قرائت4-2

باشند، اما در ساختار و  متکلمان مسیحی با اینکه در پذیرش آموزه فدیه متفق القول می

های مختلفی دارند که برخی از این  چگونگی آن اختالفاتی با یکدیگر دارند و از آن قرائت

 گیرد. ها مورد بررسی قرار می نظریه

 تاوان یا غرامت نظریۀ. 4-2-5

فدیه نظریه تاوان است که توسط نخستین آبا کلیسا  مورد آموزۀ ین نظریات درتر از قدیمی

کند که گناه بشر، بالقوه سبب تصرف روح انسان به  همانند اوریگن، مطرح شده و بیان می

ای، شیطان و خدا برای تصرف  شود. از همین رو، بر طبق یک دیدگاه اسطوره شیطان می

ابت، هر بشری که قبح گناه را برای خود میسر اند و برطبق قانون این رق روح انسان در تالش

نماید، باید به طور دائمی در زندان دوزخ، که شیطان هم از زندانیان اوست محبوس شود. 

ها  ورزد و تمایل دارد که ما در آسمان بنابراین با وجود آن که خداوند متعال به ما عشق می

یم، این واقعیت تلخ وجود دارد که باش ی داشتهبخش با باری تعالی زندگی عاشقانه و لذت

انسان به دلیل آلوده شدن به گناهان به عاقبتی متفاوت از این زندگانی آسمانی دچار خواهد 

مکر و حیله، قوانین و قاعده  شد. همچنین از مقام و مرتبه خداوند متعال به دور است که با
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یی بخشد، اما به هیچ دلیل و رقابت با شیطان را نقض نماید و ما را از گرفتار شدن او رها

بخشی ما را به  عنوانی نامناسب نیست که خداوند متعال غرامت و تاوان آزادی و رهایی

 .(4890:14کشفی، ر.ک؛ )است )ع(شیطان بپردازد و آن تاوان، همان مرگ حضرت مسیح

 نمونه اخالقی نظریۀ. 4-2-2

این نظریه را ابتدا مطرح و مبنای آن بر اصالح و تربیت اخالقی شخص گنهکار  پیتر آبالرد

و مجرم گذاشته شد بدین صورت که تکامل اخالقی و اصالح برای مخلوات به صورت 

است. کامل امکان ندارد، مگر به وسیلۀ الگویی کامل اخالقی که همان حضرت مسیح 

اخالقی باشد و به دنبال آن، شرایط و  حضرت به تجسم یک انسان حلول کرده تا الگویی

مقدمات الزم برای تربیت اخالقی را رقم بزند، اصالحی که برای ارتباطی دوستانه بین خالق 

تواند با مشاهده و تجسم تحمل مصائب به  رو، نوع انسان میو مخلوق واجب است. از همین

ده اقتدا کند و با های آن حضرت، به این الگو و قاع و فداکاری وسیلۀ حضرت مسیح

مدد از او توانایی و استعداد طی مسیر کمال و سعادت را به دست آورد. از همین رو، در 

شناخته نمی شود، بلکه به  این نظریه، آموزه فدیه جبران گناه بشر توسط حضرت مسیح

تواند خود را از بدبختی و  شود که توسط آن انسان می کاری دیده میعنوان دلیل و راه

این نظریه مصائب  اوت به کمال و سعادت برساند و اخالق خود را به کمال رساند.شق

های شیطان  صورتی غیر مستقیم موجب دوری از گناه یا فائق آمدن بر خدعه مسیح را به

نماید، اما اینکه انسان فرصتی را که حضرت مسیح در اختیارش قرار داده اغتنام  معرفی می

: 4834شاکر،ر.ک؛ گردد) تالش و همت انسان و عزم او بر میشمرده یا از دست بدهد به 

 .(11: تا؛ تیسین، بی31-31ص

 جبران ۀ. نظری4-2-1

کجی و اهانتی  این نظریه به آنسلم منسوب است و بر طبق آن گناه و خطای انسان، دهن

بزرگ به ساحت مقدس پروردگار است که تمام ابعاد محبت و الفت را میان خالق و 

شود، مگر آنکه  برد و تقریباً بخشایش انسان ناممکن می را در بر گرفته و از بین میاش  بنده
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کند که هر  اند، بیان می این اشتباه و خطا جبران شود. این نظریه که آن را زدودن بدهی گفته

نماید و پروردگار حق دارد  خطایی که از انسان سر بزند انسان را وامدار خداوند متعال می

فرمانبرداری و اطاعت بخواهد؛ بنابراین انسان با ارتکاب گناه آنچه را که حق  که از بشر

فرمانبرداری( از او دریغ کرده و تا زمانی که آنچه از آن  -باری تعالی است )اطاعت

اوست، به خالق بازنگردانیم، باید مجازات و عذاب شویم. در حقیقت در نظریۀ آنسلم نه 

نسان را مجازات کند، بلکه مجازات بشر بر او الزم است. بر تنها خداوند متعال حق دارد ا

طبق این دیدگاه؛ خطا و بدهی انسان به خداوند متعال توسط حضرت مسیح)ع( جبران شد 

و مجازات و عذاب منتفی گردید. به بیان دیگر حضرت حق از عرش در هیأت حضرت 

ها را تحمل نمود  و مشقت ها مسیح)ع( بر روی زمین نزول کرد و در این شاکلۀ بشری رنج

 (.11-14: 4890تا فدیۀ گناهان انسان شود)ر.ک؛ کشفی، 

 فدیه ۀآموز ۀدربار برجسته متکلمان مسیحینظریات . 4-1

 آکویناس ۀنظری .4-1-5

 برده او که است آن ، شده زاده آن با انسان که نخستین، گناه آثار از در این نظریه یکی

 شیطان القائات تحت دارد، نادرست به رفتار فطری تمایل که آن بر عالوه و است شیطان

 گناهانش خاطر  به را او که  داده اجازه( کارگزار یک عنوان به) شیطان به خداوند و است

 مسیح،  فدیه با یعنی است. «شیطان شر از خالصی برای راهی» معنای به فدیه لذا .کند تنبیه

 شود. نکتۀ می ترنزدیک رستگاری به شد و انسان خواهد اثر یا حداقل بی شیطان نفوذ دیگر

 این از نخواهد و انتخاب ننماید انسان مسأله است که تا این حائز اهمیت در نظریه آکویناس

 شد. نخواهد زدوده او گناهان ندهد، قرار رستگاری مسیر در را خود و کند استفاده فرصت

 تعمید غسل که کسانی تنها کند آن است کهمطرح می آکویناس که شعائری جمله از

 خداوند متعال محضر درک از االّ و بپردازند را جبلی گناه  کفاره توانند می نمایند،

 (.130-114صص :4811 دیگران، و پترسون.ک؛ ر)اند محروم
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 کویین ۀنظری. 4-1-2

 جای است در این زمینه معنقد است به حاضر عصر در مسیحی متکلمان کویین از فیلیپ

شفقت  شدن برانگیخته برای عاملی را آن بدانیم، گناهان جبران یا تاوان را مسیح فدیه آنکه

 از که را، حضرت مسیح آالم و رنج خداوند وقتی که معنا این به بدانیم؛ خداوند و رحم

 تصمیم دید، باخت، جان راه این در و شد متحمل ها خداوند و داوطلبانه انسان به عشق روی

  واسطه به که را بشر دِین از قسمت آن و نکند زیادی گیری سخت آدمیان به نسبت گرفت

 جایگزین را خداوند و بخشایش شفقت کویین یعنی ببخشاید؛ او بر اوست، ذمه بر گناهان

 و نقش کاهش و زمینه این در عقل بیشتر دادن دخالت با او لذا. است کرده او به دین ادای

 از را هایی  گره شد، روبرو مسیحیت جهان در هایی مخالفت با هرچند مقدس، کتاب اثر

 .(Quinn,1990, 174) کرد باز فدیه  آموزه

 برن  سویین ۀنظری. 4-1-1

 مندی بهره او نظر  به. است استوار مجازات سازی جانشینی و جبران  ایدۀ بر برن  سویین  نظریۀ

 جبران ندامت، عذرخواهی،  :است مرحله چهار دارای انسان گناهان شدن زدوده و فدیه از

 را نظریه خود مثالی ذکر برن با  جزا. سویین مهم، و بزرگ گناهان   درباره و( امکان حد در)

  خانه  ه پنجر  شیشه بیهوده عصبانیت روی از ما که کنیم کند فرضسازد و بیان می می روشن

 برای. بخشایش برآییم طلب آرامش در از پس و بشکنیم سنگی تکه پرتاب با را یکی

 همچنین،. است عمل این از ندامت و عذرخواهی ابراز اول بخشایش، قدم این به یابیدست

 پنجره آن تعمیر و مرمت در سعی باید پشیمانی خود، دادن نشان و عذرخواهی این از پس

 اما کنیم، پرداخت را آن هزینه یا دهیم قرار شده شکسته شیشه جای به نوی را شیشه و کنیم

 یعنی نباشد؛ کافی ما بخشایش برای است ممکن از کارها هنوز اول  مرحله این سه انجام

 ما دهد نشان که کنیم کاری خسارت، جبران و پشیمانی ابراز عذرخواهی، بر عالوه باید

 برای روز هر طی یک دوره است ممکن مثالً نادمیم؛ خود  کرده از جدی طور به و حقیقتاً

 و شدن کامل برای قبل  مرحله سه بر عالوه که کارهاقبیل  و ازاین بفرستیم آن شخص گل

 است این دارد. در این نظریه آنچه اهمیت دارد، نام جزا دهیم،  انجام بخشایش از اطمینان
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 کسی جانب از که باری مشقت چیز جزا. دارد فرق مجازات با جزا برن  سویین نظر در که

 بار وسخت مشقت هرچند جزا،. نیست شود می تحمیل ما تاوان یا تهدید بر تالفی، منظور به

 دیگران با خود روابط ترمیم برای اختیار روی از و داوطلبانه ما که است چیزی است،

 [((Swinburne, 1989, 49-52کنیم)ر.ک؛  می انتخاب

 . تحلیل و نقد قرآنی آموزه فداء1

محتوا و  ۀاست؛ یکی از زاوی قابل توجهاز دو زاویه  ،آموزه فداء پیرامونبررسی قرآن کریم 

که تحلیل آن  تاریخی رویداداین چگونگی طرح  حیثاز  ی؛ و دیگرموارد نقل شده بطن

 گیرد.مورد توجه قرار می

 . عصمت حضرت آدم)ع(1-5

های مطرح شده در  ترین نقدهای وارد شده بر آموزه فداء؛ متناظر بر بحث یکی از مهم

که بر مبنای آنچه از تعالیم قرآن کریم و تفاسیر  ارتباط با عصمت حضرت آدم )ع( است

توان دریافت این است که حضرت آدم نیز مانند سایر پیامبران معصوم بوده  ارائه شده می

 است و هیچ گاه گناهی از او سر نزده است.

در قرآن کریم در ارتباط با سکونت و سپس رانده شدن آدم از بهشت چنین آمده

 است:

آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّۀَ وَ کاُل مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ وَ قُلْنا یا ﴿

ا الشَّجَرَۀَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمین* فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُو

و گفتیم: »( ؛ 81-81)بقره/﴾حین  وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

خواهید،  هاى( آن، از هر جا مىاى آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از )نعمت»

گوارا بخورید )اما( نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد * پس شیطان 

هشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد. و )در این موجب لغزش آنها از ب

همگى )به زمین( فرود آیید! در حالى که بعضى دشمن دیگرى »هنگام( به آنها گفتیم: 

 «.بردارى خواهد بودخواهید بود. و براى شما در زمین، تا مدت معینى قرارگاه و وسیله بهره
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یات گذشته براى او بیان کرد مقام واالیى روشن است آدم با آن مقامى که خدا در آ

خدا در زمین بود او معلم فرشتگان بود، او مسجود  او نمایندۀاز نظر معرفت و تقوا داشت، 

دانیم  عالوه مىهکند، ب مالئکه بزرگ خدا گردید، این آدم با این امتیازات مسلما گناه نمى

ا آیه فوق و اغفال آدم )ع( به وسیله او پیامبر بود و هر پیامبرى معصوم است. در ارتباط ب

 شیطان و رانده شدن از بهشت سه دیدگاه عمده وجود دارد:

» بود نه « گناه نسبى»و یا به عبارت دیگر « ترک اولى»آنچه آدم مرتکب شد  الف(

 «.گناه مطلق

گناه مطلق گناهانى است که از هر کس سر زند گناه است و درخور مجازات )مانند 

ظلم و تجاوز( و گناه نسبى آن است که گاه بعضى اعمال مباح و یا حتى  شرک و کفر و

مستحبّ درخور مقام افراد بزرگ نیست، آنها باید از این اعمال چشم بپوشند، و به کار 

خوانیم  نمازى را که ما مى اند؛ مثالً تر پردازند، در غیر این صورت ترک اولى کرده مهم

ن ما است، این گذرد درخور شأ حضور قلب مى ى بىقسمتى از آن با حضور قلب و قسمت

نیست، او باید سراسر  )ع(و علی )ص(نماز هرگز درخور مقام شخصى همچون پیامبر

نمازش غرق در حضور در پیشگاه خدا باشد، و اگر غیر این کند حرامى مرتکب نشده اما 

اى او ممنوع ترک اولى کرده است. آدم نیز سزاوار بود از آن درخت نخورد هر چند بر

فرماید:  )ع( میخوانیم که امام رضا بود. کما اینکه در حدیثی می« مکروه»نبود بلکه 

هاى کوچکى بوده که  ماجراى لغزش آدم، قبل از رسیدن به مقام نبوّت بوده و از لغزش»

 .(10: 4ق، ج4141)عروسى حویزى، «قابل عفو است

المیزان، نهى خداوند در اینجا بر طبق دیدگاه برخی از مفسرین از جمله صاحب ب( 

در نهى ارشادى است، در این گونه از نهی، صالح حال شخص نهی شده است و وجه رشد 

بر انجام یا ترک چنین اوامری، ثواب و عقابی مترتب شود و  کار او در نظر گرفته می

گردد که در جهت مصلحت مکلف  شود. با انجام اوامر ارشادی، رشدی حاصل می نمی

است. در حقیقت حضرت بینی شده پیامد عمل نکردن به آن مفسده و ضرر پیش است و
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آدم )ع( با مخالفت از دستور ارشادی الهی از بهشت رانده شده و راحتی قرب و سرور رضا 

 (.191: 8، ج4811طباطبایی، ر.ک؛ )استرا از دست داده

آمادگى آدم  بهشت جاى تکلیف نبود بلکه دورانى بود براى آزمایش و اساساًج( 

مکارم شیرازی، ر.ک؛ براى آمدن در روى زمین و این نهى تنها جنبه آزمایشى داشت)

 .(433-431 :صص4، ج4811

سوره مبارکه طه نیز از سوی برخی، مباحثی در  441در جایی دیگر و در ذیل آیه 

سپس ارتباط با گناه کار بودن حضرت آدم )ع( ارائه گردیده است که نخست به بیان آیه و 

 داریم: به تفسیر ارائه شده ذیل آن در ارتباط با عصمت حضرت آدم )ع( از گناه اشاره می

پیش از این، از »( ؛ 441)طه/﴾آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما  وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى﴿

 «یافتیم!آدم پیمان گرفته بودیم امّا او فراموش کرد و عزم استوارى براى او ن

 نهى نیز این آیه در ( نهى801: 41ق، ج4141ر.ک؛ طباطبایی، طبق نظر مفسرین )

 امرى به را او سرنوشت و کار مخالفتش که بوده، ارشادى نهى بلکه مولوى نیست، و دینى

فوق ممکن است از سوی برخی به عنوان گناه و منافی  ۀای که در آی واژه کشانده، و قهرى

)ر.ک؛ است؛ در حالی که بر مبنای تفاسیر ارائه شده« نسیان»عصمت خوانده شود، واژه 

به معنى  ( نسیان در اینجا مسلما131ً: 11ج تا،بی ؛ قشیرى،181 ،1تا، جبروسوى، بی حقى

متى وجود ندارد، بلکه یا به معنى فراموشى مطلق نیست؛ زیرا در فراموشى مطلق عتاب و مال

گونه که در تعبیرات روزمره به کسى که به عهد خودش وفا نکرده ترک کردن است همان

گوئیم گویا عهد خود را فراموش کردى، یعنى درک کردن تو همانند یک فرد  مى

هایى است که به خاطر کم توجهى و به  کاریکار است، و یا به معنى فراموش فراموش

شود. به هر حال بدون شک آدم، مرتکب گناهى نشد بلکه  پیدا مى« ترک تحفظ»الح اصط

تنها ترک اوالیى از او سر زد، یا به تعبیر دیگر دوران سکونت آدم در بهشت دوران 

تکلیف نبود، بلکه یک دوران آزمایشى براى آماده شدن جهت زندگى در دنیا و پذیرش 

نهى خداوند در اینجا جنبه ارشادى داشته است؛ زیرا به  ویژه اینکه مسئولیت تکالیف بود، به

او فرموده بود که اگر از درخت ممنوع بخورى حتما گرفتار زحمت فراوان خواهى شد. در 
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شویم که گرچه کلمه نهى و عصیان و غفران و ظلم، همه در بدو  پایان این بحث یادآور مى

ى با توجه به مسئله عصمت انبیاء که با نظر به معنى گناه مطلق و حقیقى و آثار آن است ول

شود، و این موضوع  دلیل عقلى و نقلى ثابت شده، تمام این تعبیرها، حمل بر گناه نسبى مى

مکارم . ک؛ با توجه به عظمت مقام آدم و سایر انبیاء زیاد دور از ظاهر لفظ نیست.)ر

ریم درباره ن کتباط با دیدگاه کلی قرآ( در ار411-418صص :1، ج4811شیرازی، 

توان اظهار داشت که قرآن مجید، تنها کتاب آسمانی است که عصمت را  عصمت انبیاء می

سوره مبارکه انعام برای تمام  90هم به لفظ و هم به معنا بیان داشته است. خداوند در آیه 

انبیای الهی، موضوع عصمت فعلی را به صورت مطلق )گناه کبیره و صغیره، عمد و سهو، 

. )أُولئِکَ الَّذینَ هَدَى اللَّه(. همچنین در سوره مبارکه جن، استشتباه( بیان کردهخطا و ا

إِالَّ ﴿ هرگونه مخالفت با دستورهای آن را مستوجب عذاب جهنم ابدی معرفی کرده است.

( 18)جن/﴾مَ خالِدینَ فیها أَبَداباَلغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِساالتِهِ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّ

نافرمانى خدا و تنها وظیفه من ابالغ از سوى خدا و رساندن رساالت اوست و هر کس »؛ 

عالمه طباطبایی ذیل «. مانند رسولش کند، آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن مى

داشته و به این بندگان کسانی هستند که شرک و ظلم به ایشان راه ن»نویسد:  این آیه می

اند از انبیاء و جانشینان ایشان. از این روی، آیه  اند و آنان عبارت عصمت الهی معصوم

طباطبایی، «.)شریفه مخصوص به معصومین خواهد بود. هدایت ایشان هم هدایت خداست

نیز از ایشان است، مردمی هستند  آری پیامبران الهی که حضرت آد)ع(( 811 :1، ج4811

د، روزی کفر یا شرک در دل آنان رخنه کند، چون خدای تعالی به ایمان شو که تصور نمی

است و ایشان را موکل بر حفظ دین نموده و اگر ممکن بود که ایشان ایشان اعتماد کرده

هم روزی مشرک بوده و از هدایت الهی تخلف کنند، اعتماد خداوند بر ایشان خطا و 

 :4839کاوه، ر.ک؛ نه دچار خطا و فراموشی)شود و  گمراهی بود و خداوند نه گمراه می

ما در مورد انبیاء و ائمه و مالئکه الهى »نویسد:  شیخ صدوق درباره عصمت انبیاء می. (11

معتقد به عصمت و پاکى آنها هستیم و کسى که عصمت آنها را نفى نماید نادان 
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تقوا قرار  پنداریم؛ زیرا انبیاء در تمام مراحل زندگى در اوج کمال و دانش و مى

 .(99: ق4141ابن بابویه، «)اند داشته

 . مسئول بودن انسان در برابر سرنوشت خویش1-2

شود این است که به خاطر گناه اولیه حضرت آدم،  آنچه که از باور به فدیه برداشت می

باید غرامت بپردازند و گناه حضرت آدم و حوا دامن گیر تمام  ها و مسیح)ع(همه انسان

شود، آن است که  است. اما آنچه که از آیات و روایات اسالمی دریافت مینسل بشریت 

شود. درقرآن کریم آیاتی وجود  گناه هیچ کس باعث گناه کار شمرده شدن دیگری نمی

ای جز عمل  کشد و برای انسان بهره دارد که هیچ کسی بارگناه دیگری را به دوش نمی

اه در استحقاق یافتن برای مؤاخذه و عقوبت ثیر گنتأخویش نیست. طبق یکی از این آیات، 

 گردد و هیچ کس متحمل گناهان شخص دیگر نخواهد شد:  فقط به کننده کار باز می

ءٌ وَ لَوْ کانَ ذا  حِمْلِها ال یُحْمَلْ مِنْهُ شَیْ  وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَۀٌ إِلى  وَ ال تَزِرُ وازِرَۀٌ وِزْرَ أُخْرى﴿

رُ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَ أَقامُوا الصَّالۀَ وَ مَنْ تَزَکَّى فَإِنَّما یَتَزَکَّى لِنَفْسِهِ وَ إِنَّما تُنْذِ  قُرْبى

کشد و اگر  هیچ گنهکارى بار گناه دیگرى را بر دوش نمى»(؛ 43)فاطر/﴾إِلَى اللَّهِ الْمَصیر

را براى حمل گناه خود بخواند، چیزى از آن را بر دوش  بارى دیگرى شخص سنگین

دهى که از پروردگار  مى  نخواهد گرفت، هر چند از نزدیکان او باشد! تو فقط کسانى را بیم

دارند و هر کس پاکى )و تقوا( پیشه کند، نتیجه  ترسند و نماز را بر پا مى خود در پنهانى مى

 «.ان( به سوى خداستگردد و بازگشت )همگ آن به خودش باز مى

است و هر بار نیز بارها در قرآن کریم، تکرار شده «وَ ال تَزِرُ وازِرَۀٌ وِزْرَ أُخْرى»عبارت 

به این نکته اشاره دارد که هرکس مسئول خویشتن است و هیچ کس بار گناه دیگری را بر 

که سوره یکی دیگر از آیاتی که به این موضوع اشاره دارد، آیات مبار کشد. دوش نمی

 فرماید: اسراء است که خداوند می

وَ   فَإِنَّما یَهْتَدی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وَ ال تَزِرُ وازِرَۀٌ وِزْرَ أُخْرى  مَنِ اهْتَدى﴿

یت هر کس هدایت شود، براى خود هدا» ؛  (41)اسراء/﴾بینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالًما کُنَّا مُعَذِّ

یافته و آن کس که گمراه گردد، به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه 
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کشد و ما هرگز )قومى را( مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه  دیگرى را به دوش نمى

  .«پیامبرى مبعوث کرده باشیم )تا وظایفشان را بیان کند(

آید؛ زیرا آن هم یک بار  ىبه معنى بار سنگین است، و به معنى مسئولیت نیز م« زروِ»

شود. به عکس آنچه معروف است که عوام  سنگین معنوى بر دوش انسان محسوب مى

سوزد در منطق عقل و تعلیمات انبیاء هیچ بى  گویند آتش که گرفت خشک و تر مى مى

گناهى به جرم گناه دیگرى مجازات نخواهد شد، در تمام شهرهاى لوط یک خانواده 

دا به هنگام مجازات آن قوم منحرف و آلوده، آن یک خانواده را مؤمن وجود داشت خ

مکارم ر.ک؛ ) ﴾ وَ ال تَزِرُ وازِرَۀٌ وِزْرَ أُخْرى﴿: گوید نجات داد. آیات فوق نیز با صراحت مى

 (.111: 43، ج4811شیرازی، 

شود، مجازات کسی به خاطر گناه دیگران  بر طبق آنچه که از آیات الهی برداشت می

ها را گناهکار به دنیا آورد و به عدالت است. آیا این عادالنه است که خداوند انسانخالفت 

( 411: 4831توکلی، ر.ک؛ )آنان را مجازات کنداند،  جرمی که هرگز مرتکب نشده

 بنابراین چیزی به نام گناه ذاتی مورد تأیید دیدگاه الهی نیست و از دیدگاه قرآن کریم هیچ

های میل به گناه به سبب اعمال بد اجداد و فساد  شود. گرچه زمینه یکس گناه کار متولد نم

 محیط اجتماعی موجود باشد.

 . عروج عیسی )ع( قبل از به صلیب کشیده شدن1-1

همانگونه که پیشتر نیز گفته شد آموزه فداء بر مبنای کشته شدن و بر دار کشیده شدن 

 مبلغان مسیحیت طرح گردیده حضرت عیسی )ع( به خاطر گناهان ذاتی بشریت از سوی

(؛ این در حالی است که آیات قران 101-104ص  :1تا، جمبلغی آبادانی، بیر.ک؛ ) است

اند. دو آیه از آیات قرآن کریم به این  کریم، به کلی منکر مصلوب شدن این پیامبر الهی

 کنند: مطلب اشاره می

ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّهَ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَى ﴿

شَکٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً *   لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی

ما، مسیح »و گفتارشان که: »( ؛ 413-411نساء/)﴾اللَّهُ عَزیزاً حَکیماً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ کانَ
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در حالى که نه او را کشتند، و نه بر دار آویختند « عیسى بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم!

لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانى که در مورد )قتل( او اختالف کردند، از آن در شک 

کنند و قطعاً او را نکشتند!* بلکه خدا  و تنها از گمان پیروى مى هستند و علم به آن ندارند

 «.او را به سوى خود، باال برد. و خداوند، توانا و حکیم است

ترین نقدهای  فوق که ناظر بر عروج حضرت عیسی )ع( است یکی از مهم آیۀ

ح در شکل و نوع کشته شدن مسی چراکه یهودیان مفسرین اسالمی به آموزه فداء است.

تعال به دار زدن و سپس کشتن( داشتند؛ لذا خداوند م -اختالف)اول کشتن بعد به دار زدن

حضرت مسیح نه کشته شد و نه بدار رفت بلکه امر »فرماید: با رد این دعوی با صراحت می

ر.ک؛ فیضی « )او را نکشته اند اند و یقیناً بر آنها مشتبه گردید و پنداشتند او را بدار زده

( ولى اناجیل چهارگانه کنونى همگى مسئله مصلوب شدن )بدار 91: 1ق،ج4141دکنی،

اند، و این موضوع در فصول آخر هر  و کشته شدن او را ذکر کرده )ع(آویخته شدن( مسیح

یوحنا( مشروحا بیان گردیده، و اعتقاد عمومى مسیحیان  -مرقص -لوقا -چهار انجیل )متى

را پیامبرى که براى هدایت و  )ع(مسیحیان کنونى مسیح امروز نیز بر این مسئله استوار است.

دانند که هدف اصلى  مى« فرزند خدا»دانند، بلکه او را  تربیت و ارشاد خلق آمده باشد نمى

، به همین دلیل گاهى «استفدا شدن و باز خرید گناهان بشر بوده»آمدن او به این جهان 

لقب « فادى» و « ناجى»مسیح را نامند و  مى« فداء»یا « نجات»مسیحیت را مذهب 

 .(411م: 4931.ک؛ خاچکی، دهند)ر مى

ها ناظر بر دارد که برخی از آن در ادامه نیز چند نقد اساسی به مسئله فدیه مطرح می

مصلوب نشدن و زنده ماندن حضرت مسیح )ع( است: هیچ یک از مسلمانان در بطالن این 

ارپرور و تشویق کننده به فساد و تباهى و عقیده تردید ندارند؛ زیرا عقیدۀ فدا گناهک

 تکیه کرده مصلوب نشدن مسیح)ع( ویژه روى مسئله بینیم قرآن به آلودگى است و اگر مى

رسد به خاطر همین است که عقیده خرافى  اى به نظر مى است، با اینکه ظاهرا موضوع ساده

عقیده خرافى باز دارد تا  فداء و بازخرید گناهان امت را به شدت بکوبد مسیحیان را از این

صلیب و همچنین قرائنى در دست ه نجات را در گرو اعمال خویش ببینند، نه در پناه بردن ب
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، 4811مکارم شیرازی، ر.ک؛ )کند )ع( را تضعیف مىاست که مسئله مصلوب شدن عیسى

 .(104-100صص :1ج

ان اشاره دارد. )ع( بر یهودیآیه دیگری که به این امر، یعنی مشتبه شدن اعدام عیسی

إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَ   إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسى﴿ :فرمایند مبارکه آل عمران است که می ۀسور 11 آیۀ

یَوْمِ   رافِعُکَ إِلَیَّ وَ مُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذینَ اتَّبَعُوکَ فَوْقَ الَّذینَ کَفَرُوا إِلى

)به یاد » ( ؛ 11عمران/ )آل﴾لَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأَحْکُمُ بَیْنَکُمْ فیما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَالْقِیامَۀِ ثُمَّ إِ

برم  گیرم و به سوى خود، باال مى من تو را برمى»آورید( هنگامى را که خدا به عیسى فرمود: 

ردند، تا روز سازم و کسانى را که از تو پیروى ک و تو را از کسانى که کافر شدند، پاک مى

دهم سپس بازگشت شما به سوى من است  رستاخیز، برتر از کسانى که کافر شدند، قرار مى

 «. کنم و در میان شما، در آنچه اختالف داشتید، داورى مى

در بسیارى از آیات در معناى مرگ به کار رفته و در بعضى به معنى اخذ و « توفى»

مقصود از  ( و41)نساء/ ﴾الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی﴿: گرفتن آمده مثل

به « رفع( »94، ص 1، ج4811. )قرشی، توفی در این آیه یعنی اخد تمام حقیقت عیسی

مقید به قید « رافعک»شریفه کلمه  و از آنجایى که در آیۀ معناى بلند کردن و برداشتن است

شود که منظور از این رفع، رفع معنوى است نه رفع صورى و جسمى،  شده معلوم مى« الى»

را به طرف خود باال ببرد، او مکانى بلند قرار نگرفته تا عیسى)ع(  چون خداى تعالى در

ند ندارد، به گیر هاى جسمانى که اجسام و جسمانیات در آن قرار مىمکانى از سنخ مکان

همین جهت دورى و نزدیکى نسبت به خداى تعالى هم دورى و نزدیکى مکانى نیست، 

ثُمَّ إِلَیَّ ﴿: پس تعبیر مذکور نظیر تعبیرى است که در آخر همین آیه آورده و فرموده

ویژه اگر منظور از توفى قبض روح باشد که خیلى روشن خواهد بود که  ، به﴾مَرْجِعُکُمْ ...

نظیر تعبیرى که ترفیع درجه و تقرب به خداى سبحان،  ز رفع، رفع معنوى است یعنىمنظور ا

: 8، ج4811طباطبایی، ر.ک؛ شهدا یعنى کشته شدگان در راه او آورده) قرآن کریم در بارۀ

811). 
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( در معنای حقیقی خود که عبارت از اخذ تمام مُتَوَفِّیکَ)لذا در این آیه مقصود از 

(، یعنی خداوند 184: 1، ج4814قرشی، ر.ک؛ است)استعمال شدهحقیقت انسان است، 

است. روایات هم این مطلب را تأیید را از زمین اخذ کرده و به آسمان برده )ع(عیسی

گویند  است. روایات اسالمی میاز دنیا نرفته و مرگ را درک نکرده )ع(کنند که عیسی می

مجلسی، ر.ک؛ )استبه آسمان عروج کردهر آن روز که عیسی هنوز از دنیا نرفته، بلکه د

 ( در کتاب عیون اخبار الرضا، از حضرت رضا104: 11و همان ج 889: 41ق، ج4108

فَإِنَّهُ مَا شُبِّهَ أَمْرُ أَحَدٍ مِنْ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ حُجَجِهِ لِلنَّاسِ إِلَّا أَمْرُ عِیسَى ابْنِ »فرمود: روایت شده که 

هُ لِأَنَّهُ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ حَیّاً وَ قُبِضَ رُوحُهُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى مَرْیَمَ )ع( وَحْدَ

هاى الهى بر مردم مشتبه نشد مگر امر  هیچ یک از انبیاء و حجت امر السَّمَاءِ وَ رُدَّ عَلَیْهِ رُوحُه؛ 

مان بردند و بین آسمان و زمین قبض را زنده به آس )ع(و بس، براى اینکه عیسى )ع(عیس

بدنش را به آسمان بردند و دوباره روحش را به  روح و روح بى روحش کردند و بدن بى

 (.141: 4ق، ج4813ابن بابویه،  ر.ک؛«)بدنش برگرداندند

 . اعمال انسان به منزله معیار نجات1-4

داشت این است که در ترین نکاتی که باید بدان توجه  در مورد آموزه فدیه یکی از مهم

مسیحیت اعتقاد بر این است که عامل اصلی نجات انسان خدا و مسیح )ع( است و انسان و 

یابد، نه با  اراده وی نقش چندانی دارد و تنها با فیض ازلی است که انسان نجات می

های خود و این فیض نیز تنها تنها به وسیله یک منجی یعنی عیسی )ع( که مصلوب  فعالیت

گردد. در حالی که بر مبنای تعالیم قرآن کریم،  ید تا گناه آدم را فدیه دهد، عطا میگرد

وضع به گونه دیگری است و اراده و اعمال آدمی به منزله عامل رستگاری و نجات وی 

 است. معرفی گردیده

صاحب تفسیر المنار با نقد دیدگاه مسیحیت درباره میعار نجات آدمی در آموزه فداء، 

 سَوَّاها* فَأَلْهَمَها ما وَ نَفْسٍ وَ﴿فرمایند  وره مبارکه شمس که میس 40تا  1تناد به آیات با اس

 آن و آدمى جان به قسم و»؛  ﴾دَسَّاها مَنْ خابَ قَدْ زَکَّاها * وَ مَنْ أَفْلَحَ * قَدْ تَقْواها وَ فُجُورَها

 الهام او به را( خیرش و شرّ) تقوا و فجور ساخته، سپس منظّم( و آفریده) را آن که کس
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 که کس آن و شده کرده، رستگار تزکیه و پاک را خود نفس کس هر است، کهکرده

؛ مالک و معیار «است گشته محروم و ساخته، نومید هآلود گناه و معصیت با را خویش نفس

تزکیه »داند. به عقیده ایشان،  سعادت و تجات آدمی از عذاب آخرت را تزکیه نفس می

آلود باطل و اخالق فاسد و آراستگی به فضائل و  پاالیش نفس از عقاید شرک نفس یعنی

عمل شایسته و معیار هالکت نیز برعکس آن است. پس هرکس عقیده خویش را صحیح و 

است و شایسته برخورداری از نعمت است و آنکه عقیده عملش درست باشد، پاک گردیده

رضا، ر.ک؛ رشیدشایسته جهنم است) شود و باطل و عمل بد دارد، اخالقش فاسد می

 (. 19-80صص :1ق ج4898

ح دانسته در جای جای آیات قرآن کریم، مالک سعادت آدمی را ایمان و عمل صال

 فَأُولئِکَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ  أُنْثى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ الصَّالِحاتِ مِنَ یَعْمَلْ مَنْ وَ﴿است و از جمله در آیۀ 

 انجام را صالح اعمال از چیزى که کسى و»(؛ 411)نساء/ ﴾نَقیرا یُظْلَمُونَ ال وَ الْجَنَّۀَ یَدْخُلُونَ

 بهشت داخل کسانى باشد، چنان داشته ایمان که حالى زن، در یا باشد مرد دهد، خواه

معیار و مالک نجات آدمی را عمل صالح « شد نخواهد آنها به ستمى کمترین و شوند مى

 داند.  وی می

نکته مهم در نقد دیدگاه نجات در آیین مسیحیت این است که بر مبنای آموزه فداء، 

نجات و رستگاری انسان خارج از اراده انسان است؛ بدین معنا که نجات و رستاری باید از 

بیرون برای آدمی میسر گردد و گرنه از خود انسان کاری ساخته نیست. در حالی که آیات 

ن را باال برده و آدمی را به کسب ایمان و اخالص و عمل صالح اسالمی شأن و همت انسا

نماید و اعمال و رفتار انسان را عامل اصلی نجات وی معرفی  برای نیل به کمال تشویق می

 نماید.  می

 گیریبحث و نتیجه

آن طور که از سوی شریعت مسیحیت ترویج  –های قرآنی در سنجش آموزۀ فدا  بررسی

دهد که هیچ انسانی تاوان جرم کسی را بر دوش نخواهد کشید و هرکس  نشان می -شود می

های اسالم هیچ پیامبرى  تر آنکه بر طبق آموزه مسئول سرنوشت خویش است و از همه مهم
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اهد شد، و در شود و مقام پیشوایى خلق به شخص گناهکار، واگذار نخو مرتکب گناه نمى

مورد ادعای به دار آویخته شدن حضرت عیسی)ع( توسط یهود بر مبنای تعالیم مسیحیت 

نه او را کشتند، و نه بر دار آویختند لکن امر بر آنها مشتبه شد و کسانى که در »فرمایند:  می

مورد )قتل( او اختالف کردند، از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان 

کنند و قطعاً او را نکشتند! * بلکه خدا او را به سوى خود، باال برد و خداوند،  پیروى مى

(. بنابراین در آموزهای مسیحیت دالیل و شواهدی 413-411نساء/«)توانا و حکیم است

وجود دارد که با عقل و واقعیت سازگاری ندارد و نشان از تحریف و منحرف شدن این 

 آموزه دارد. 
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 . چ چهارم. تهران: امیرکبیر.تاریخ در ترازو(. 4811). زرین کوب، عبدالحسین

علوم و  .عیسی در روایات کافی در مقایسه با عیسی در انجیل (.4834کاظم. )شاکر، محمد 
 .4حدیث

: تهرانچاپ. . بیمحبی خدایار منوچهر ترجمه. ادیان مختصر تاریخ. (4811). فیلیسین شاله،

 . طهوری
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 . چاپ دوم. تهران: تابان.تا(. قصص قرآن)بی.صدر، سید صدر الدین

 پژوهشنامه .40 شماره سوم سال. و اسالم تیحیمس دگاهیاز دی شناس نجات (.4838). طالب، حسن
 اسالمی.  فلسفه و حکمت

چاپ  موسوی همدانی. محمدباقر سیدترجمه  (.4811). طباطبایی، سید محمد حسین.تفسیرالمیزان
 ی جامعه مدرسین حوزه علمیه.قم: دفتر انتشارات اسالمپنجم. 

به کوشش سیدهاشم رسولی . تفسیر نورالثقلینق(. 4141). عروسى حویزى، عبد على بن جمعه
 . چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان.4التی. ج مح

 . چ اول. تهران: نشر جهان.4جوردی. جق(. به کوشش مهدی ال4813). عیون اخبار الرضا

 . چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.العینق(. 4140) .فراهیدی، خلیل بن احمد

 اهللآیت مرتضى سید :، تحقیقالقرآن تفسیر فى االلهام سواطعق(. 4141. )دکنى، ابوالفضل فیضى
 شیرازى. چاپ اول. قم: دارالمنار. زاده

 الکتب اسالمیه.ران: دارته ششم.. چاپ 1ج .قاموس قرآن (.4814). قرشى، سیدعلى اکبر

 . تهران: بنیاد بعثت.8. چ1. جتفسیر احسن الحدیث (.4811). ___________

 للکتاب. العامه المصریۀ الهیئۀ مصر: تا(. چ سوم.هوازن. )بی بن قشیرى، عبدالکریم
دی خسروشاهی. بی چاپ. قم: تا(. انجیل و مسیح،ترجمه سیدهاکاشف الغطاء، محمد حسین)بی

 الهادی.

 .10اندیشه نوین دینی. عصمت فعلی انبیای الهی در کتب ادیان بزرگ الهی(. 4839). کاوه، محمد

 عباس میالنی. چ اول. تهران: حبیبی. (. بنیادهای مسیحیت ترجمه4819). کائوتسکی، کارل

 (. چ اول. ترجمه تهران: ایالم.4991)) عهد جدید( .کتاب مقدس انجیل
المللی کتاب تهران: انجمن بینچ چهارم. م(. ترجمه مترجمان. 1009کتاب مقدس)عهد قدیم()

 مقدس. 

جا:  یدون گرکانی. چ اول. بیترجمه امیر فر. مذهب در شرق و غربم(. 4918). کریشنان، رادا
 نا. بی

الهیات .ها در باب آموزه فدیه(. بررسی برخی دیدگاه4890). کشفی، عبدالرسول و سیاوش اسدی
 .1تطبیقی

 قم: دارالحدیث. اول. .4ج. محقق: دارالحدیث. الکافیق(. 4119) کلینی، محمد بن یعقوب.

 . تهران: شیعه. 4. چ1مذاهب جهان. جیخ ادیان و تا(. تار)بی. مبلغی آبادانی، عبداهلل
 . چ اول. بیروت: دار احیاء التراث العربی.بحار االنوارق(. 4108).مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی
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ان: وزارت فرهنگ و ارشاد تهر. چ اول. اسالم آیین برگزیده(. 4831یرضا. )مسجد جامعی، عل
 اسالمی.

. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد کلمات القرآن الکریم التحقیق فی(. 4813) .مصطفوی، حسن

 اسالمی.
 صدرا. تهران:  چهارم. .1. جمجموعه آثار(. 4813). مطهری، مرتضی

 تهران: دار الکتب اسالمیه.  اول. .تفسیر نمونه(. 4811). مکارم شیرازی، ناصر

 دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی. :تهران .بی چا. قرآن کریم(. 4830) .____________

تهران: وزارت فرهنگ و  ترجمه عبدالرحیم گواهی. دهم.. ادیان زنده جهان(. 4830). هیوم، رابرت
 ارشاد اسالمی.
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