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  در امامیه» قاعدة لطف«بررسی تطبیقی مبانی 
  در مسیحیت کاتولیک »فیض«و آموزة 

  
   Taheri-akerdi@iki.ac.irاستادیار گروه ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  محمدحسین طاهري

 خمینیدانشجوي کارشناسی ارشد ادیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام /  پناه حسن دین  hasandinpanah @ gmail   
  25/10/1392ـ پذیرش:  10/6/1392دریافت: 

  دهيچک
لطف یا فیض الهی اسـت.  ، grace، آموزة استاسمی مشترك  دارايهایی که در امامیه و مسیحیت کاتولیک  یکی از آموزه

عنـوان هسـتۀ مرکـزي، بـراي      لۀ فیض نیز بـه ئترین قواعد در کالم امامیه است، از مس از مهم گونه که قاعده لطف،  همان
نـوعی مداخلـه و تـدبیر     الهـی  لطف و فـیض  ،دو مذهباز منظر شود.  هاي الهیات کاتولیک، استفاده می آموزه سایراثبات 

. بـا وجـود ایـن، دو    شود می از گناه، و رساندن او به رستگاري و نجات فردب دوري موجخداوند در زندگی انسان است که 
له ابعـاد  ئنسبت میان این دو، مورد تأمل قرار گیـرد. ایـن مسـ   آموزه مبانی واحدي ندارند. براي بررسی این ادعا الزم است 

    .گوناگونی دارد
ـ هـاي   ها و تفـاوت  مبانی، شباهت مقاله با رویکرد نظري و بررسی اسنادي به بیاناین  بررسـی  صـورت   بـه  ن دو قاعـده ای

هرچنـد   وت بنیـادین دارنـد  هـا تفـا   فرض دو، از حیث مبانی و پیش  . در این پژوهش نشان دادیم که آنپردازد می تطبیقی
 شود. شباهتی در میان مبانی آن دو مشاهده می اندك

  قاعدة لطف، آموزة فیض، امامیه، کاتولیک، حکمت، رحمت. ها: کلیدواژه
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  مقدمه
اي بـراي دسـتیابی انسـان بـه سـعادت و       ظاهر مشترك در امامیه و کاتولیک که زمینه هاي به یکی از آموزه

رسد ایـن دو قاعـده، مضـمون و     به نظر می ،نگاه اول ا فیض خداوند است. درست، آموزة لطف یاکمال 
گـري و ایجـاد    اند. نقش اصلی لطف در امامیـه، هـدایت   متفاوت  ولی در نگاه دقیق،؛ مبانی واحدي دارند

، ص 1تـا، ج   ؛ طبرسـی نـوري، بـی   343ق، ص 1405(طوسـی،  انگیزه براي بندگان، در انجام تکالیف الهی اسـت  
آلـود   گناهاما نقش اساسی فیض در کاتولیک، کفایت ایمانِ صرف به مسیح براي نجات از وضعیت  ،)505

) Catechism, 1994, paragraph. 153and 163 ،الغـاء شـریعت و تکلیـف اسـت      ، و)24 - 21: 3و  12: 7؛ رومیان
  .)20، ص 1993؛ پالما، 4: 5و  25ـ19: 3؛ غالطیان 39ـ38: 13(اعمال رسوالن، 

هیـدانان دو مـذهب بـوده، امـا بـا      ف و فیض، از دیرباز مـورد توجـه ال  ه دو موضوعِ لطک وجود اینبا 
اي، مـورد پـژوهش قـرار داده     مقایسـه صورت  به مراجعه به منابع مربوط، منبعی که مبانیِ این دو آموزه را

 د.دهرازوي مقایسه قرار در ترا د تا مبانی این دو قاعده داراین نوشتار تالش  ،رو این از باشد، یافت نشد.
مـا را در   ،سـو  یـک مهـم اسـت کـه از     دلیلهاي ادیانی، به این  در جهان امروز، مقایسۀ تطبیقی آموزه

هاي اساسـی ادیـان،    دقیق حدود و ثغور آموزه فهمِ ،کند، و از سوي دیگر برخورد صحیح با آنها کمک می
شـود. امـروزه    مـذاهب و ادیـان مـی   گـر  دیکه بـه  است سالح دفاعی محکمی در مقابل شبهات اعتقادي 

شـویم؟ آیـا    نمیوارد آن  ،که چرا ما از فیض الهی بهره نبردهمبنی بر اینشود  مطرح میرنگارنگی شبهات 
فیض، مخصوص مسیحیت است، یا اینکه مذهب امامیه هم تبیین دقیقـی از فـیض و لطـف الهـی دارد؟     

ه بـه گشـوده بـودن بـاب مباحـث      گونه شبهات، و با توجـ  ایناي دفع ه بنابراین، براي فراهم نمودن زمینه
  شود. تطبیقی بین ادیان، ضرورت چنین تحقیقی روشن می

هـاي عقلـی    کند، تبیین مـالك  هاي مذاهب، نقش مهمی ایفا می یکی از مباحثی که در شناخت اندیشه
ن مبـانیِ آمـوزة فـیض در    میـا «عبارت است از اینکـه   ،رو لۀ اصلی مقالۀ پیشئمس ،رو این مذاهب است. از

براي پاسخ به این پرسـش، ابتـدا بـه بررسـی      »کاتولیک و قاعدة لطف در امامیه، چه نسبتی برقرار است؟
هیـات کاتولیـک پرداختـه، و سـپس مقایسـۀ آن دو،      ر کالم امامیه و آموزة فیض در المبانی قاعدة لطف د

  دهیم. ار میهمراه با رصد نقاط اشتراك و افتراق را، وجهۀ همت خود قر
قاعـدة  پیش از ورود به بحث، الزم به یادآوري است که هدف عمدة متکلمـان امامیـه از طـرح    

، گلپایگانی (ربانیهاست  و پیراستگی او از زشتی ، اثبات عادالنه و حکیمانه بودن افعال خداوند»لطف«
ت سها ن انسانگناه نخستیوجود فرضیه در مسیحیت، » فیض«، اما علت اصلی طرح )105، ص ق1418
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. بحث فداي مسیح و سرشت )66ــ 63ص ، 1ج ، 1384گراث،  ؛ مک28: 20؛ متی، 7ـ6: 1و  10: 4(اول یوحنا، 
شناسی و  مبناي انساندر بررسی آموزه فیض، انسان در االهیات آنان جدي است. به همین مناسبت 

دیدگاه امامیه دربـارة ایـن دو   شود. هرچند در متن تطبیق، به  شناسی آنان جداگانه بررسی می مسیح
  اي خواهد شد. موضوع، اشاره

 هيمبانی قاعدة لطف در کالم امام

» مقرِّب«و » محصل«جمله افعال خداوند است و در اصطالح به دو معناي در کالم امامیه، از» لطف«
ینـد کـه   رود. لطف محصل، اموري، مانند وجوب تکالیف، بعثت انبیاء و نصب امـام را گو  کار می به

که اگر خداوند آن مـوارد را بـه بشـر     اي گونه گردد، به ف میوسیلۀ مکلَّ تکلیف بهموجب تحقق اصل 
ب، نیـز عبـارت اسـت از    پذیرد. لطف مقـرِّ  ارزانی نکند، اطاعت خداوند از جانب عبد صورت نمی

و دور  اموري، مانند وعد و وعید، بالها و حدود شرعی، که در نزدیک ساختن بنـدگان بـه طاعـت،   
(حلی، تکالیف، دخالتی ندارد   بر انجام  مکلّف  توانِ  ساختن آنان از سرکشی مؤثر است، ولی در اصل

؛ طوسی، 35، صق1413؛ مفید، االعتقادیه، 77، ص1375؛ طوسی، 186، ص ق1411الهدي،  ؛ علم324، ص ق1413
 .)117، ص ق1406؛ بحرانی، 342ق، ص 1405

کننـد، امـر    را فـراهم مـی   هاي انجام تکالیف در این حقیقت، که زمینههرچند  لطف مقرِّب و محصل،
لطف محصل، موجب حصول و تحقّق اصـل تکلیـف    و آن اینکه اند، اما یک تفاوت عمده دارند واحدي

اش بعد از اثبات تکلیف بوده، و مکلَّف را به انجام تکلیـف الهـی    گردد، اما لطف مقرب، مرتبه شرعی می
  .)9ق، ص 1413، گلپایگانی (ربانیسازد  نزدیک می
، گلپایگانی (ربانیکه افعال خداوند، مظاهر صفات او، و صفات وي، مظاهر ذات متعالى او هستند ازآنجا

رو مبانی لطف، یکـی از صـفات کمـالیِ     این ، از)372، ص 1386، تحقیقات اسالمی ؛ پژوهشکده105ق، ص 1418
مان آغازِ طرح این قاعده، صفات حکمت، عدل و رحمت الهـی  خداوند خواهد بود. متکلّمان امامیه، از ه

  .پردازیم کردند. اینک به طرح مبانی قاعدة لطف می عنوان موجِد و مبین لطف مطرح می را به

  حكمت
الهی، مشهورترین مبناي وجـوب لطـف خداونـد اسـت کـه در کلمـات متقـدمان و         بالغۀ  اصل حکمت

؛ 35ق، ص 1413؛ مفیـد،  154، ص 1363؛ همـو،  324ق، ص 1413(حلـی،  متأخران از امامیه، مطـرح شـده اسـت    
  .)350، ص 1383؛ الهیجى، 58، ص 3ق، ج 1412؛ سبحانی، 227ق، ص 1422؛ مقداد، 118ق، ص 1406بحرانی، 

۷۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 در لغت و اصطالحمفهوم حکمت 

ارزشـی اسـت کـه از کـار     معنـاي تـدبیر و دانـشِ با    بوده، و به» ح ك م«در لغت، از ریشۀ » حکمت«واژة 
؛ رازى، ق1412ق؛ راغـب،  1416منظـور،   (ابـن باشـد   می زشت و نقص بازداشته، و با عمل متقن و محکم همراه 

امامیـه، داراي چنـدین معـانی اسـت، کـه      ، در کـالم  »حکمت« .)748، ص 13، ج 1375حسینی،  ؛ مالکق1415
ترین آنها، پیراسته بودن فاعل از انجـام افعـال قبـیح اسـت. دیگـر معـانیِ حکمـت، ماننـد اتقـاق در           مهم

گردند، یعنـی عـدم اسـتحکام     برمینا واقع به همان مع و هدفمند بودن افعال الهی، در آفرینش، تدبیر جهان
، ص 16ق، ج 1417ی، ئ(طباطبـا ي فاعل دانا و حکیم پسندیده نیست و اتقان فعل، و نیز فعل بدون هدف، برا

 .)301ق، ص 1413؛ حلی، 73، ص 1372؛ الهیجی، 249
شود؛ زیرا بـه ایـن    معناي پیراستگی از قبیح، گسترده بوده و شامل عدل هم می حکمت بهبراین،  عالوه

شـود. ارتبـاط عـدل و     یوعده و ظلم نم معناست که خداوند مرتکب هیچ قبیحی، همچون کذب، خلف
موجب شده تا متکلمان معموالً این دو واژه را در بحث عـدل الهـی، بـا هـم ذکـر       ،در علم کالم حکمت

فصل پنجم از مباحث عدل الهی را به بیان حکمت الهی اختصـاص داده   حکیم الهیجیبراي مثال، کنند. 
  .)73، ص 1372(الهیجی، است 

  حکمت، مبنای لطف محصِّل و مقرب  
این مهم که انجام فعلی که از نظر عقلی قبـیح باشـد، از   حکمت در مسئله لطف محصل، عبارت است از 

اي میـان عـدم    متکلمان امامیـه بـه بیـان مالزمـه     ،رو این . ازشود جانب خداوند نقض غرض محسوب می
عـت  گوینـد، ارادة تشـریعی خداونـد بـر اطا     و به اتفاق می وجوب لطف محصل و نقض غرض پرداخته

به کمال و سـعادت نهـایی برسـد    آدمی از گناهان تعلق گرفته، تا در نتیجۀ آن   و نیز اجتناب انسان از وي
. حال اگر خداوند به علم ازلی بداند که اطاعـت مکلفـان از   )289، ص 1378؛ محمدي، 67، ص 1382(خرازي، 

یک از صـفات جمـال و    ه با هیچتکلیف و یا تقرّب آنان به خدا، متوقف بر انجام اموري (الطافی) است ک
جالل او منافات نداشته باشد، در این صورت انجام آن امور بر خداوند حکیم واجب است؛ زیرا اخـالل  

خالف غـرض  اوند طاعت مکلف را نخواسته، و بـر به آن امور و ترك الطاف، کاشف از این است که خد
ن هدف و غرض خویش (از آفـرینش  خود عمل کرده است. حال آنکه چنین مطلبی، مستلزم نقض نمود

داننـد   که عقالي عالم، نقض غرض را امري سفیهانه، ضد حکمت و قبـیح مـی   آنجا یا تکلیف) است، و از
  اخالل به لطف نیز قبیح و از خداوند حکیم محال است. ،رو این از
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  را بـراي  تـا کسـی  نمـوده  اراده کـه  اگـر فـردي    آورند: آنان براي توضیح استدالل باال چنین مثال می
قـوي بدهـد کـه      بداند یا احتمال و اتفاقاً غذا را هم آماده ساخته است مهمانی به منزل خود دعوت نماید

یا یکی از عزیـزان خـود را      یا نماینده  نامه با او سخن نگوید، و یا دعوت  اگر با روي گشاده و لحن مالیم
اسـت کـه ایـن      بر او الزم ،در این صورت، براي دعوت او نفرستد، او دعوت وي را اجابت نخواهد کرد

  شود که یا اراده جدي براي حضور میهمـان  معلوم می  آداب ویژه را رعایت کند؛ زیرا در غیر این صورت
کـه آن کـاري ناعاقالنـه و    خـود را نقـض کـرده اسـت     و یا غرض  نداشته است که خالف فرض است

؛ بحرانـی،  135ق، ص 1406؛ طوسی، 190، ص ق1411 الهدي، ؛ علم325، ص ق1413(حلی، برخالف حکمت است 
  .)350، ص 1383؛ الهیجى، 117، ص ق1406

اگر خداوند کارهایی را کـه در جلـب توجـه افـراد      :در باب لطف مقرب نیز متکلمان امامیه معتقدند
است، انجام نداده باشد، نقض غـرض  دخیل گوناگون به تکالیف الهی، و دوري آنان از تخلف و عصیان 

. بـراي  )28، ص 1369؛ ربـانی،  460تـا، ص   (شـعرانی، بـی  از نظر عقل بر فاعل حکیم روا نیسـت   ،شمار آمده به
کردنـد و   ، قرآن گواه مؤکّد است که اگر رسوالن الهی (لطف محصل) تنها به ابالغ تکالیف اکتفا مینمونه

هـاي گناهکـار    ند بر انساندادند، حجت خداو به دنبال آن، نوید پاداش و بیم از عقاب (لطف مقرب) نمی
دنیـا سـراي عمـل و آخـرت سـراي حسـاب       هرچنـد   نکه،ای. نمونۀ دیگر قرآنی )165(نساء:  شد تمام نمی

کند که برخی حوادث و رخدادهاي تلخ (لطف مقرب)، که گـاهی کیفـر    است، اما حکمت الهی اقتضا می
از گنـاه دوري جسـته   او بیداري بشر گردیده و  ۀد تا ماینبرخی از گناهان هستند، در این جهان محقق شو

  .)41(روم: و به اطاعت الهی روي آورد 

  عدل
اند: ترك لطـف، موجـب ظلـم بـه بنـدگان       لطف را عدل الهی دانسته، گفته  برخی متکلمان، وجه وجوب

ه  چنین نظـري از متکلمـان امام  که  . هرچند برخی محققان معتقدند)59، صق الف1413(مفید، خواهد بود  یـ
هاي  پرداختن به این مسئله که آیا عدل از پایه رسد ولی به نظر می، )25ق، ص 1413(ربانی، است مطرح نشده 

ها در این باب، بر دو صفت عدل و حکمـت   آید یا نه، الزم است؛ زیرا برخی از معتزلی شمار می لطف به
  .)82ق، ص 1422الجبار،  (عبدداند  میکید دارند، نه حکمت تنها. البته ایشان حقیقت عدل را همان حکمت أت

  مفهوم عدل در لغت و اصطالح
ترین معانی آن عبـارت از انصـاف و دادگـري در     بوده، و مهم» یعدلُـ لَ  دع«در لغت مصدر » عدل«واژة 

، 1371(قرشى، مقابل ظلم، برابري و اجتناب از تبعیض، رعایت حد وسط میان افراط و تفریط در امور است 

۷۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

. در مجموع، حقیقت عدل این است که هر )2282، ص 2، ج 1388؛ معین، 551، ص 1ق، ج 1412؛ راغب، 301ص 
امري در هستی از حیث کماالت در جایگاه شایستۀ خود قرار گرفته و به حق و سهم دیگران تجاوز نکند 

. براساس این تعریف، عدل )172، ص 1375؛ سبزواري، 331، ص 12ق، ج 1417، ئیطباطبا ؛437البالغه، حکمت  (نهج
  .)192، ص 1، ج 1375(مصباح، گردد  و کار عادالنه، مساوي با کار حکیمانه می مرادف حکمت

  در اصطالح علم کالم، فعل خداوند بوده، و دو کاربرد دارد:» عدل«
رود. عـدل در مقـام تشـریع،     در مقام تشریع و جزا بـه کـار مـی   و  ی مقابل ظلمیمعنا عدل گاهی به. 1

دور باشـد.   ، از نقص، تضاد، تناقض، انحراف و تعدي بهوانینیعنی واضع، قوانینی وضع کند که مواد آن ق
عدل در مقام جزا، یعنی خداوند در مقام پاداش و کیفر بندگان، جزاي هر انسانی را متناسـب بـا اعمـالش    

ی، ئ(طباطبـا شـود  ، یک جور معاملـه  دهد که با مؤمنان و کافران . عدل الهى، اجازه نمى)36(اسراء: ارد دمقرر 
  .)88، ص 1372؛ الهیجی، 11، ص 10ج  ؛329، ص 7ق، ج 1417
؛ 470البالغـه، حکمـت    (نهـج اسـت   کاربرد دیگر عدل، که در حقیقت برگرفته از سخن معصـومان . 2

انجـام  کـه خداونـد هرگـز فعـل ناپسـند      ا به این معن ؛باشد ، پیراستگی از قبایح می)96ق، ص 1398صدوق، 
، ص 1ق، ج 1412؛ حمصـی،  105، ص 1363(حلـی،  کنـد   آنچه را که واجب و نیکوست، تـرك نمـی   .دهد نمی
  .)57، ص 1372؛ الهیجی، 150

  بنه لطف مقر عدل، مبنای لطف محصلِّ
 عـدل در مقـام جـزا    اگر مـراد . اکنون در اصطالح متکلمان دو تفسیر دارد» عدل«گونه که بیان شد،  همان

است که مبناي لطف محصل واقع شود؛ زیرا مجازات مجرمان و محاسبۀ آنهـا بـدون بیـان     باشد، صحیح
. ولـی اگـر عـدل    )165؛ نسـاء:  15(اسـراء:  تکالیف و ارسال رسوالن، از نظر عقل و شرع قبیح و ظلم اسـت  

در ولـی   اشـکالی نـدارد،    گونـه  مبتنی دانستن قاعدة لطف بر آن، هیچهرچند  معناي تنزّه از قبائح باشد، به
  ی عالوه بر برهان حکمت نخواهد بود؛ زیرا وجه قبح ترك لطـف، همـان لـزوم   این صورت دلیل مستقل

  نقض غرض است که مبناي برهان حکمت است.
شـمار آیـد؛ زیـرا اوالً     تواند مالك کالمی آن بـه  شک اصل عدل نمی اما در باب لطف مقرب، بی

بنـدگان   یا ترك فعلی از جانب خداوند، نسـبت بـه   که انجام  رود  صفت عدل در مواردي به کار می
اي نـدارد. بـراي نمونـه، اگـر      خود ظلم به شمار آید. روشن است که لطف مقـرب، چنـین ویژگـی   

تنگدستی و بیماري، اصلح به حال فردي باشد و با این وصـف، خداونـد بـه او ثـروت و سـالمتی      
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ـ     د بنـدگان را مشـمول لطـف و عنایـت     عطا کند، هرگز به او ظلم روا نداشـته اسـت. اینکـه خداون
کـه انسـان اصـالتاً      آنجـا  گرنـه از ز خـوان فضـل و احسـان وسـیع اوسـت، و     دهد، ا خویش قرار می

گونه مالکیتی نسبت به اشیا ندارد، صاحب هیچ حقی بر خداوند نیست تـا عـدم رعایـت آن از     هیچ
این است که خداونـد پیـامبران را    ثانیاً، فرض بر. )214البالغه، خ  (نهججانب خدا ظلم به حساب آید 

بخش را به آنان ابـالغ کننـد، و از سـوي دیگـر، ابـزار و مقـدمات الزم        فرستاده تا تکالیف سعادت
(عقل، شعور و قدرت) را هم براي عملی ساختن آنها در اختیار بنـدگان قـرار داده اسـت. در ایـن     

گونـه ظلمـی در حـق     نـد، هـیچ  صورت، اگر خطاکاران را در سراي دیگر بازخواست و مجـازات ک 
  آنان مرتکب نشده است.

  رحمت
(مفیـد،  شود، اصل رحمت واسعۀ الهی است  اساس آن توجیه میی دیگر از صفات خداوند که لطف بریک

  .)59ق، ص 1413

 مفهوم رحمت در لغت و اصطالح

معناي رقّت و نرمی است که مسـتلزم احسـان و نیکـى کـردن نسـبت بـه شـخص         در لغت به» رحمت«
. )96ق، ص 1398(صـدوق،  رود  کـار مـى   گاهى تنها در مهربانى، و گـاه تنهـا در احسـان بـه     .است» مرحوم«
گیرد، نه رقّت قلب؛ زیـرا رقّـت و نرمـی، نـوعی      در کالم امامیه، فقط معناى احسان به خود مى» رحمت«

ونـد فقـط مـؤثِّر    کند، و حال آنکـه خدا  انفعال نفسانی است که نقصی در کمالِ رحمت خداوند ایجاد می
، ص 1ق، ج 1417ی، ئطباطبـا  ؛179البالغـه، خ   (نهـج شود  اي متأثِّر نمی وجه از موجودي یا صحنه است و به هیچ

  ).159، ص 1ق، ج 1418، کاشانی ؛ فیض18
معناى افاضـه خیـر و عنایـت خداونـد بـر نیازمنـدان و        بنابراین رحمت الهی، در کالم امامیه، به

. از نگاه امامیـه، بـراى رسـیدن بـه     )159، ص 1ق، ج 1418(فیض، آنان است  فرودستان و دستگیرى از
دارد، جریان رحمت سـابقۀ   هایى که خود انسان برمى کمال و سعادت، عالوه بر جریان اَعمال و گام

بقَت    «پروردگار نیز از ارکان اساسى نجات و رستگارى است. در متون دینى آمده است:  نْ سـ ا مـ یـ
تُهمحه  رم دارد. وجـود امـدادهاى     (مفاتیح، دعاي کمیل)» غَضَب؛ اى کسى که رحمت او بر غضبش تقـد

غیبى، تأییدات رحمانى، مغفرت پروردگار و زایل ساختن عوارض گناه از شواهد غلبه رحمـت بـر   
  .)255، ص 1، ج 1390(مطهرى، غضب است 

۸۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  رحمت، مبنای لطف محصل و لطف مقرب
هـاي   لهی، تمام مصادیق لطف، اقتضـاي شـمول رحمـت بـه بنـدگان، و زمینـه      از نظر رحمت ا تردید  بی

هـاي آسـمانی، وجـود نبـی      رسیدن به کمال و سعادت هستند. در بسیاري از آیات شـریفۀ قـرآن، کتـاب   
؛ انعـام:  203و  52؛ اعـراف:  89(نحـل:  نـد  ا هجلوهایی از رحمت خداوندي براي افراد بشر معرفی شـد  اکرم
  .)159عمران:  ؛ آل107ء: ؛ انبیا157و  154

خدا رحمـت  «فرمودند:  با توجه به متون دینی، اصل رحمت الهی وسیع و گسترده است. نبی اکرم
زمـین فرسـتاده و بـه      کرده و نود و نه قسمت را پیش خود نگه داشته و یک قسمت را به  را صد قسمت

تواند اصـل   . آنچه می)430، ص 1382، هالبالغ نهج(» کنند مردم بر یکدیگر رحم می ،واسطه همین یک قسمت
رحمت را محدود و مقید سازد، همان عدل و حکمت خداوند است. وسعت اصل رحمـت و حکومـت   
آن، تا آنجاست که با اصول دیگري چون حکمت الهی، عدل الهی، امتحان و آزمایش بنـدگان، اختیـار و   

  .)62- 57، ص 1385ي، ؛ خلعتبر1369(ربانی، منافات نداشته باشد  آزادي آنها و...
وقتی عملی هماهنگ و مطابق با حکمت و عدل الهی باشد، قهراً با رحمت الهی نیز همسـو   ،بنابراین
ست که قرآن کریم بعثت پیامبر خاتم را منت بزرگـی از جانـب خداونـد بـر     دلیل اهمین  به .خواهد بود

در مورد لطف مقرِّب نیـز اگـر کسـی دربـاره کـاربرد صـفت        .)164عمران:  (آلمؤمنان توصیف کرده است 
کـران الهـی    توان وجوب آن را بر پایه صفت جود و رحمـت بـی   شک می حکمت تردید داشته باشد، بی

کنـد کـه    ؛ زیرا رحمت الهی اقتضا می)510، ص 3ق، ج 1427؛ همـو،  56، ص 3ق، ج 1412(سبحانی، توجیه کرد 
بی را منع نکنـد، و اگـر بنـدة مکلـف بـه واسـطه چیـزي، راه رشـد و         در مورد مکلفان، اصلح، نفع و خو

  .)59ق، ص 1413(مفید، یابد، به او ارزانی نماید  تر می هدایت را بهتر و راحت

  ک شبههيپاسخ 
بـر خداونـد     در اینجا ممکن است برخی شبهه کنند که در قاعده لطف، سخن از وجـوب عقلـی کـاري   

و از نظر عقلی انجـام تفضـل بـر خداونـد      تفضل و بخشش است که در رحمت، سخن از حالیدر ،است
بـراي عمـل   » وجـوب «کار بردن واژة  به ،گردد. بنابراین قبیح تلقی نمی ،شود و ترك آن واجب دانسته نمی

  به مقتضاي جود، نامناسب است.
 ؛تشرعی که در میـان فقیهـان رواج دارد، نیسـ    معناي حکم به ،در اینجا» وجوب«ن است که ایپاسخ 

ق، ص 1405(طوسـی،  مصـطلح اسـت    ضرورت و وجوبی است که در فلسـفه و کـالم    بلکه مقصود از آن
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گاه فعلی، مقتضاي یکی از صفات جمال و کمـال الهـی بـوده و بـا صـفت دیگـر       . توضیح آنکه، هر)342
از  ،خداوند منافات نداشته باشد، تحقق چنین فعلی واجب است؛ زیرا ترك آن فعـل در چنـین شـرایطی   

کـه تـرك جـود و کـرم از      کند. بنابراین، ازآنجا نقصان فاعل و استحقاق مذمت و نکوهش او حکایت می
پـذیرد، امامیـه، تعبیـر     گونـه نقصـانی در وجـود آن را نمـی      مختار و توانا، قبیح بـوده و عقـل هـیچ     فاعل

آورند. همـۀ مسـائلی    را می» لطف بر خدا و استحقاق ذم بر ترك وجوب عقلیِ«یعنی » الوجوب علی اهللا«
هـاي حسـن و قـبح     بیان نموده و از شاخه  که متکلمان امامیه بر پایۀ اصل عدل یا حکمت یا رحمت الهی

  .)1369؛ ربانی، 350ـ348، ص 1383(الهیجى، گردند  بازمی  روند، به همین معنا شمار می عقلی به

 کيت کاتوليض در مسحيمبانی آموزة ف

اسـت کـه     طبیعـی  و نیـز نیـروي مـافوق    خداوند به انسان لطف و عنایت معناي  در مسیحیت، به» فیض«
طـور کامـل انجـام دهنـد،      توانند بـه  ها، که به خودي خود نمی موجب بخشش گناهان و رستگاري انسان

 هـا معتقدنـد   . کاتولیک)Bowker, 1999, p. 385؛ 51، ص 1378؛ کاکس، 1970، ص 2، ج 1380(مصاحب، شود  می
رو، خداونـد   ایـن  از .قبل از فیض در بند قدرت گناه نخستین گرفتار بوده اسـت  ،دة انسانطبیعت و اراکه 

کند و از سر عشق (نه نیاز)، خود را در شخص مسیح، در وضعیت بشـر   بست دخالت می در حلّ این بن
  .)66ـ63ص ، 1ج ، 1384؛ همو، 480و  475، ص 1385گراث،  (مکدهد تا او را رهایی بخشد  فروافتاده قرار می

گونـه کـه    آییم. اما همـان  هیاتی آن برمیهاي ال ر اینجا درصدد بررسی مالكد ،تبیین آموزة فیض براي
شناسـی و   همـواره بـا انسـان   » خـدا «که در االهیات مسیحیت، آمـوزة   آنجا در مقدمه خاطرنشان کردیم، از

شناسـی   شناسـی و مسـیح   انسـان ، به اختصـار مبنـاي   )43ـ41، ص 1391(ننسی، بسته است  شناسی هم مسیح
 پیوند خورده، را نیز در ادامه دنبال خواهیم کرد.» فیض«خاص آنان، که با طرح آموزة 

  اتیيمبانی اله
اعتقاد به خداوند، افعال و صفات او از باورهاي اساسی مسیحیان است. آموزة فیض، ارتباط تنگاتنگی بـا  

بـر  که » فیض«. نماد )14: 6؛ رومیـان،  7: 1؛ افسسیان، 9: 2عبرانیان،  ؛10: 15(اول قرنتیان، خداوند و اوصاف او دارد 
» پـدر آسـمانی  «مثابـۀ   پروردگار و بـه عنوان  به رابطۀ شخصی انسان با خدا گرانبیشود،  خداوند اطالق می

مشـیت  «واقـع بـه    در الهیات کاتولیک، فیض الهی در .)375، ص 1381؛ تیلیخ، 73، 65، ص 1377(میشل،  است
اي در طبیعت دارد کـه عبارتنـد    گانه خداوند افعال سه گره خورده است. آنان در این زمینه معتقدند» یاله

۸۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

از خلقت مخلوقات متناهی و در اختیار گذاشتن امکانـات   پساز: خلقت، محافظت و مشارکت. خداوند 
  کت دارد.تحقق آنها و نیز وضع قوانین طبیعی، وجود آنها را حفظ کرده و در اعمال آنها مشار

» مشـارکت «یکی از دشوارترین مسائلی که در تفکر کاتولیکی دربارة فیض مطرح است، همین نقـش  
توانـد هـیچ    یعنـی مخلـوق نمـی    ؛خداوند است. در نظام فوق طبیعی، فیض، معادل مشارکت الهی است

ظـیم خـدا   عملی انجام دهد مگر اینکه خدا با او همکاري کند. کلیسـاي کاتولیـک ایـن نظریـه را سـرّ ع     
رسـد   له با ذهن انسانی قابل حل نیست و نوعی تنـاقض بـه نظـر مـی    ئدانند؛ زیرا حقایق ثابت این مس می

  .)54، ص 1381(برانتل، 
کـرد تـا بهتـرین مراقبـت را      حکمت خداوند اقتضا مـی  :گویند نیز می» محافظت الهی«در مورد فعل 

ي مشیت الهی امر عجیبی رخ داد تا از آن طریـق،  به اقتضا ،رو این از .نسبت به همۀ موجودات داشته باشد
ها از طریـق صـلیب تحقـق یافـت      طور که نجات و رستگاري انسان همان .العاده محقق شود کاري خارق

که افعال الهی، مترتّب بر صفات او اسـت، مبنـاي فـیض، یکـی از صـفات      ازآنجا ،بنابراین .)58، ص همان(
یـابیم کـه خاسـتگاه و تفسـیرکنندة آمـوزة       درمـی سنتی کاتولیک، خداوند خواهد بود. با مراجعه به متون 

هـا   است که سبب رسیدن فیض الهی بر انسان (محبت) الهی فیض، سه صفت قدرت، حکمت و رحمت
  وند در اعتقادات کاتولیک هستند.و از صفات اساسی خدا بوده

حکمـت و قـدرت خداسـت کـه      ،(کلمۀ مسـیح) » لوگوس«داد که  ، از پدران کلیسا، تعلیم میاُریجِن
، در شرح اعتقاد تثلیـث، آمـده   سیزدهم پاپ لئوي. در منشور )96، ص 1377گریدي،  (اُ کند جهان را اداره می

تفـوق دارد، بـه   » قدرت«رهاي الوهیت را که در آنها رویۀ مناسب کلیسا آن است که آن دسته از کا :است
د، بـه  تفـوق دار » محبت«تفوق دارد، به پسر و آن دسته که در آنها » حکمت«پدر و آن دسته را که در آنها 

معنـا نیسـت کـه همـۀ کمـاالت و افعـال        شود که این بـدین  یادآور میالقدس نسبت دهد. البته همو  روح
ناپذیرنـد،    گونه که اشخاص الهی در ذات، تفکیک ترك نیست، بلکه همانظاهري در سه شخص الهی مش

ـ )88ــ 86، ص 1381(برانتل، کنند  ناپذیري عمل می در افعال هم به نحو جدایی ن مبـانی بـر   . اینک به تبیین ای
  پردازیم. آموزة فیض می

 قدرت خداوند

قـدرت و  «انـد،   ی در نظـر داشـته  ، براي فـیض الهـ  آگوستینو  پولسترین معانی و مبانی که  یکی از مهم
. بـه  )Smedes, 1979, p. 547؛ 78، ص 1389؛ وحیـدي،  18: 6و 9: 12(دوم قرنتیـان  خلّاق خداونـد اسـت   » نیروي
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آلود، کـه خـود بـا پـاي خـود بـه دام آن        اعتقاد آنها، انسان این قدرت را ندارد تا خود را از وضعیت گناه
: 3و  12: 7(رومیـان،  گرداند  افتاده، رهایی بخشد، و تنها خداوند است که از راه فیض ایمان، همه را پاك می

  .)480، ص 1385گراث،  ؛ مک24 - 21
، 1381(برانتـل،  هاي عقل و امري فوق طبیعی است  ایمان، که فراتر از توانایی ها، فعلِ به اعتقاد کاتولیک

. ایمان، نه بر حکمـت  )9 - 8: 2؛ افسسیان، 3: 12و  2- 1: 5(رومیان، واقع فیض الهی به بندگان است  ، در)28ص 
آنـان، فـیض   قـاد  بـه اعت  .)2و  1هاي  (اول قرنتیان، باب(فلسفه) بشري، بلکه به قدرت الهی استوار شده است 

گانۀ مقدس به فرد مسـیحی   هاي هفت وسیلۀ آیین هکنندة خداست که در کلیسا بالهی، همان قدرت تطهیر
در حقیقـت بـه مالقـات عیسـایی      ،ها و شرکت در این مراسم شود. یک مسیحی با انجام آن آیین عطا می

. حتی خود کتـاب  )92و  88، ص 1377(میشل، بخش را به وي بخشیده است  رود که فیض خداي نجات می
سـازد کـه قـدرت حقیقـی، متعلـق بـه        مقدس توجه ما را از خودش دور و به این واقعیت معطوف مـی 

، 1379؛ ماسـون،  49، ص 1378؛ ان.تی.راسـت،  42ــ 39: 8(یوحنا، خداست که اکنون به مسیح تفویض شده است 
  .)395، ص 1381؛ تیلیخ، 66ص 

لقِ خداوند همانند قدرت مستبد و کـور نیسـت، بلکـه بـه گفتـۀ      البته در الهیات کاتولیک، قدرت مط
کـه   اي گونه به ،عقل، حکمت و عدالت در خداوند، همه یک چیز هستند قدرت و ذات، اراده و یناسئآکو

اش جـاي گیـرد، در دایـرة قـدرت او هـم جـاي        تواند در ارادة درست و تـدبیر حکیمانـه   چیزي که نمی
  .)68، ص 1379(ماسون، گیرد  نمی

 حکمت الهی

تـرین آنهـا عبارتنـد از: دانـش در افعـال،       ، در متون مسیحیت معانی مختلفی دارد، که مهم»حکمت«واژة 
  .)326، ص 1383(هاکس، مهارت، تعمق و زیرکی 

اي از  معناي قدرت، زیستن هوشمندانه، پیراستگی از پلیدي و آلودگی، جلـوه  این کلمه دربارة خدا، به
که از طریق آن و به وسیلۀ آن جهان و مخلوقـات خلـق    ،نایی، شروع هستی خداهستی خدا، روح، روش

، و از صـفاتی اسـت کـه موجبـات سـعادت و      )133، ص 1387؛ اپوکریفـا،  Kurt, 1987, p. 393(شدند، آمـده  
کند، یـا قـوانین    . اینکه خداوند احسان و نیکی می)138- 134، ص 1387(اپوکریفا، کند  رستگاري را فراهم می

 .)Catechism, 1994, paragraph. 1950 and 1954(کند، ریشه در همین حکمت الهی دارد  اخالقی صادر می
مسیحیت بر این باور است که همۀ اعمال مقدس بر روي زمین، بـه وسـیلۀ راز حکمـت     ،طورکلی به

۸۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

تـرین حـد    ، وجـود مسـیح را عـالی   پولسکه  دلیل، به همین )315 ، ص1379(ماسون، سرمدي انجام گرفته 
  .)3: 2؛ کولُسیان، 24: 1(اول قرنتیان، حکمت نامخلوق خداوند معرفی کرده است 

خداونـد   »ازلـی «معموالً به همراه کلمۀ  ،با استناد به انجیل یوحنّا، در االهیات مسیحی »حکمت«کلمۀ 
خداوند، با تجسم یافتن در عیسـاي انسـان، خیمـۀ    » کلمه یا حکمت یا پیام ازلی«آمده و بر این باورند که 

 .)70، 65، ص 1377(میشل، خویش را در میان بشر برافراشت 
کرد، از زمان آدم تا مسیح، از طریق انبیـاء، شـرایع و    ها، حکمت خداوند اقتضا می از دیدگاه کاتولیک

واقع براي این بودند که زمینه را براي کشف نهایی کـه پـس از آن    سخن بگوید، اما همۀ اینها درمعجزات 
کشف کاملِ دیگري نخواهد بود، فراهم نمایند. این کشف نهایی با آمدن مسیح، پسر یگانۀ خـدا بـر روي   

غالطیـان،   ؛Catechism,1994, paragraph. 26- 35(زمین و جسم گرفتن او و نیز بـه صـلیب رفـتن او، رخ داد    
. )2ــ 1: 1(عبرانیـان،  سـخن گفتـه اسـت     ،. خداوند اکنون از طریق پسر خـود )15؛ اعمال رسوالن، باب3و 2باب

» کلمـه جسـم گردیـد   «، بحث خود را با این نکته که »در آغاز کلمه بود« :دارد اعالم می یوحناهنگامی که 
  .)49ص  ،1378؛ ان.تی.راست، 14ـ1: 1(یوحنا، رساند  به اوج می

به عقیدة مسیحیان همۀ مردم در آسیب وضعی گناه شرکت داشته، و حتی اثر وضعی گناه کـه همـان   
تنها یـک نماینـده    ،رو این تجاوز به ساحت الهی است، در جهان آفرینش و نظام اخالقی نیز باقی است. از

تواند کفارة این گناه بوده و دیواري را که گناه بین خـداي نامتنـاهی و انسـان متمـرّد، قـرار       از بشریت می
گناه و با حکمـت الهـی کـامالً متحـد      داده بود، منهدم کند. این انهدام را کسی باید انجام دهد که خود بی

خداوند همیشـه و   ،. به باور مسیحیت)88، ص 1377(میشل، باشد. آن نماینده، حضرت عیسی مسیح است 
 .)29، ص 1377(میشل، کند  همین االن با فیض و حکمت خود، آدمی را همراهی می

 رحمت و محبت الهی

کـه آن را در فراینـد کفـاره شـدن مسـیح        ترین صفات خداوند اسـت  آفرین، یکی از بزرگ محبت تحول
ان براي فهمیدن معناي فیض و فـداء از ایـن صـفت الهـی     ، و مسیحی)785، ص 1383(هاکس، ظاهر فرموده 

، مسیح را برترین وجـه تجلـیِ خـداي عشـق و محبـت      پولس. )91- 89، ص 1377(میشل، کنند  استفاده می
: 5؛ 4ــ 3: 8(رومیـان،  . وي، فیض را از دریچۀ رحمت و دوستی خداوند مطرح کرده )8: 4(اول یوحنا، داند  می

  .)Most, 1981, p. 672(کند  استفاده می »فیض«ره به اراده یا محبت الهی از واژة و معموالً براي اشا )10ـ9
، )10: 59( »خداي رحمت من پیش روي من خواهد رفـت «نیز با استناد به آیات  آکویناسو  آگوستین
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شـود   ، معتقدند که فیض خدا از رحمتش ناشـی مـی  )6: 23مزامیر: ( »رحمتش در پی من خواهد آمد«و نیز 
)Aquinas, 2006, 1a2ae. 111,3; Augustinus, 1991, p. 133(.  

با وجود اینکه عدالت خداوند، اقتضاي مجازات گناهکـاران را دارد، امـا در عـین حـال ارادة پیشـین      
. عدالت مسـیحی  )4: 2(اول تیموتائوس، خدا این است که بشر دردمند نجات یافته و وارد ملکوت او شوند 

گویـد: عـدالت خداونـد بـر      مـی  ینـاس ئآکو. )102، ص 1381(برانتـل،  شکوفا شود باید در محبت مسیحی 
کـس   دهد؛ زیرا رحمت خدا زیربناي همۀ اعمـال اوسـت و هـیچ    رحمت او متکی است و از آن خبر می

رایگان به او عطـا کـرده باشـد. رحمـت الهـی       مستحق چیزي نیست، مگر آنکه خداوند از پیش آن را به
دیگر، اگـر رحیمیـت و    عبارت به .بخشد سازد، بلکه آن را جامعیت می ا وارد نمیاي به عدالت خد خدشه

  .)84، ص 1379(ماسون، بود  بود، عدالت هم در حد کمال نمی رحمانیت خدا نمی
ها معتقدند که جهان بـه وسـیلۀ عشـقِ خـالق اسـتوار یافتـه و بـه حیـات خـود ادامـه            کاتولیک

گناه سقوط کرده اسـت، بـه وسـیلۀ مسـیح، کـه بـه صـلیب        دهد. این جهان، که به ورطۀ بندگی  می
. بـه  )Catechism,1994, paragraph.402- 406(رفت و براي شکستن قدرت بشر برخاست، آزاد گشت 

شـود، خالصـه    اعتقاد آنان، تمام تعالیم و دعوت مسیح در محبتی کـه موجـب تحمـل صـلیب مـی     
واقـع برخـورد خشـم و محبـت      صلیب مسیح، در. در نگاه کاتولیک، )101، ص1381(برانتـل،  شود  می

  .)34، ص 1982؛ خاچیکی، 13: 15، ا(یوحنست خدا

 شناسی حيمبانی مس

معارف این آیین، بر گـرد حیـات و    همۀمحوري است.  هاي بارز االهیات مسیحیت، مسیح یکی از ویژگی
هر انسان در کلیسـاي   . مسیح، مرکز زندگی)50و  28، ص 1377(میشل، چرخد  وار این منجی می مرگ فدیه

ها، حتـی ارتبـاط بـا اعضـاي خـانواده، بیشـتر باشـد         ارتباط انسان با او باید از تمام ارتباط .مسیحی است
)Catechism,1994, paragraph. 1618(.     گیـري مسـیحیت رخ داد،    نخستین نزاعی کـه در همـان آغـاز شـکل

تـرین پیـامبر،    ین باور بود که عیسـی بـزرگ  بود. یک دیدگاه بر ا» شناسی مسیح«اختالفات عقیدتی بر سر 
که از طرف خـدا بـه او الهـام    ـ   انسانی بزرگهرچند  هاي دیگر است ـ  مخلوق خدا و انسانی مانند انسان

  مسیح روح خالص خداوند است که مقید به انسانیت نیست. ،دیدگاه دیگر اینکه .شده است می
 ،کردند. این گـروه  ودند، بر دیدگاه اول تأکید میو حواریون ب پطرسکه پیرو  ،االصل مسیحیان یهودي

کـه فرقـۀ    ،اهمیـت گردیـده و آخـرین بازمانـدگان آنهـا      میالدي کـم  70پس از سقوط اورشلیم در سال 

۸۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ایـن بـاور کـافر     دلیـل  را بـه  پـولس اعتقـاد نداشـتند، و   » مسـیح «اي که به طبیعت الهیِ  (فرقه» ها ابیونی«
  دانستند) بودند، در قرن چهارم از بین رفتند. می

، مؤسـس دوم  پـولس هـاي   اما دیدگاه دوم، یعنی جنبۀ الوهی و فوق بشـري مسـیح، بـه رسـاله    
اش از مسیح، الهیـاتی جدیـد در مسـیحیت بـه      شده گردد. او بر اثر دیدگاه دگرگون مسیحیت، برمی

دورانـت،   (تـوان یافـت    جیل، چیزي جز نکات مبهم از آن نمیوجود آورد که در سخنان مسیح در انا
واقـع پسـر     داد که عیسی، همان مسیح موعود یهـود و در  . او به مردم تعلیم می)689، ص 3، ج 1371
ست که از آسمان به زمین نازل شده تا خود را بر روي صلیب فدا و قربانی کرده و کفارة گنـاه  خدا

 .)126 ، ص1993(شلبی، ها شود  انسان
از همـین گـروه دوم اسـت کـه از قـرن دوم در       ،آنچه از مسیحیت در سراسر تاریخ کلیسا باقی مانده

اي، عنـاوینی چـون پسـر خـدا،      شناسی . در چنین مسیح)48ـ42، ص 1377گریدي،  (اُمسیحیت شکل گرفت 
 خورد. خداي متجسد، کفاره و فدیه، منجی و... به چشم می

  گوید: می پولس الیاس روحانی مسیحی به نام پدر
مسیحِ پولس بیشتر مسیح ایمان است تا مسیح تاریخ. البته این تعجبی ندارد؛ زیـرا پـولس فیلسـوف    
الهی بود که مسیح را ندیده و مانند بقیه رسوالن با او همنشینی نکرده بود. مسیحِ او پسـر خداسـت   

وجود آمد و به صلیب رفت  به که دو طبیعت الهی و بشري دارد. او به حسب جسم از نسل ابراهیم
  ).18-17، ص 1962(نجمه، 

هاي غیریهودي به دعوت مبعوث بود، فکر او نـزد آنـان فکـري بیگانـه بـود.       درمیان امت پولسکه  ازآنجا
براي آنکه آنها را معتقد و متقاعد به خود سازد، از راه دیگر که متناسب با اندیشۀ آن اقـوام بـود،    ،رو این از

بایـد   ،ها گفت که عیسی، روح الهی در پیکر بشري است و هر که طالب حیات جاوید اسـت درآمد. به آن
 .)617، ص 1377(ناس، نفس خود را با روح عیسی متصل سازد 

، با تأکید بر الوهیت کامل مسـیح و بنیـانی خوانـدن    پولسپدران اولیۀ کلیساي کاتولیک، به پیروي از 
دانسـتند. آنـان    دهنـدة آمـوزة نجـات و رسـتگاري مـی      قوت بخش و آن در ایمان مسیحی، آن را صالبت

  .)55، ص 1380لین،  (تونیدادند  مخالفان این باور را محکوم کرده و مورد لعنت قرار می
س و شـوراهاي      هیاتی پیرامون مسیحمسائل ال شناسی پولسی در شوراهاي نیقیـه و قُسـطنطنیه و اَفَسـ

نامۀ آنهـا آورده شـده اسـت، و تـا      تأیید قرار گرفته و در قطعدیگر در قرن چهارم و پنجم میالدي، مورد 
امروز الوهیت مسیح و اینکه وي از دو طبیعت (ذات) نامتغیر الهی و انسانی تشکیل شـده، جـزو اصـول    

  .)352- 343، ص 1380(ایلخانی، باشد  عقاید رسمی کلیساي کاتولیکی می
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 شناسی مبانی انسان

شناسی خـاص آنـان اسـت. همـین      کاتولیک، مربوط به انسان اصل و اساس همۀ معارف در الهیات
سازد. محـور اصـلی    مسیحى است که مسیحیت را از دیگر ادیان توحیدى متمایز مى» شناسى انسان«

ات  » مسئلۀ گناه نخستین«دارد،  پولسهاي  شناسی، که ریشه در رساله این انسان است که تمام االهیـ
؛ 3ـ1: 2؛ افسسیان، 10ـ6: 5؛ 23: 3؛ رومیان، 19ـ18: 5(رومیان، ه است مسیحیت را تحت تأثیر خود قرار داد

  .)3: 4؛ 23: 3غالطیان، 
کننـده در تعیـین    شناسی پولسی، دو حادثۀ گناه نخستین و صلیب مسیح، نقشی تعیـین  در انسان

شناسی او، به چگونگی ارتباط  . در انسان)Catechism, 1994, p. 407-409(کنند  سرنوشت انسان ایفا می
اي  شود. به باور آنان، عقل و ذهن انسـان را ضـعف و سـایه    میان انسان و خداوند خالق پرداخته می

، 2ج ، 1392گراث،  (مکگردد  فرا گرفته که مانع درك او نسبت به حقیقت طبیعت و ماوراء الطبیعه می
تواند خود و جهان پیرامونش را بشناسد  ست که انسان میرو، از رهگذر فیض الهی ا این . از)681ص 

)Lynch,1981, p. 597(.  
الهیات کاتولیک، انسان را داراي دو جنبه قابل رؤیـت و غیرقابـل رؤیـت، یعنـی جسـم و روح      

. آنان در مورد پاکی یا پلیدي جسم، با استناد به آموزه تجسد، که مـورد  )154تا، ص  (تیسن، بیداند  می
د     هاي مسیحی است، بر این باورند که خداوند، بعد جسمانی انسـان  ام فرقهقبول تم هـا را بـا تجسـ

بایسـت حضـرت عیسـی در     بخشیدن مسیح، ذاتاً پاك دانسته است؛ زیرا اگر جسم ناپاك بود، نمـی 
  .)Byrne & Leslie, 1995, p. 454(جسم انسانی قرار گیرد 

ــک ــ    کاتولی ــقوط، پ ــیش از س ــان پ ــد: انس ــا معتقدن ــافۀ  ه ــه اض ــده، و ب ــده ش ــدس آفری   اك و مق
اوصــاف طبیعــی (برخــورداري از روح جاویــد و آزادي اراده)، از فــیض تقــدیس نیــز برخــوردار بــود  

)Catechism, 1994, p. 388-401(و شـبیه خـویش آفریـده بـود     صـورت   بـه  ؛ چراکه خداوند، روح انسان را
اعتقاد آنان، این شباهت از لحاظ روحی بوده اسـت؛ زیـرا    . به)7: 11، اول قرنتیان 6: 9و  1: 5، و 27: 1(پیدایش 

  .)150تا، ص  (تیسن، بیخداوند داراي جسم نیست 
سبب شباهت روحی انسان با خداوند، معتقدنـد، انسـان (آدم و حـواء) داراي کمـال و      ها، به کاتولیک

یر موجـودات بـود   بلوغ عقل بود. او از همین جهت، داراي حاالت روحی کامالً متفاوتی نسـبت بـه سـا   
. انسان داراي درك و شعور نیز بود؛ زیرا آدم حیوانات را دیـد و بـراي آنهـا نـام     )53، ص 2، ج 1888(القس، 

؛ پیتـرز،  6: 3(پیـدایش،  رسد  حوا نیز تشخیص داد آن درخت، خوراك نیکویی به نظر می .)20: 2(پیدایش نهاد 
 .)12: 5(رومیان، ها راه نداشت  مرگ نیز در انسان ،این افزون بر. )55، ص 1، ج 1384

۸۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

که از موهبت الهیِ سرشت پاکیزه برخوردار بود، پس از سـقوط از   ،ها، آدم ابوالبشر به اعتقاد کاتولیک
پس از گناه اولیه، سرشـت پـاك    ،رو این باغ عدن، تقدس خود را از دست داد و به گناه ذاتی مبتال شد. از

؛ 62، ص 1368(مولنـد،  کس قـدرت رهـایی از آن را نـدارد     ناپاك تبدیل گردید که هیچ ها، به سرشتی انسان
ورزد که گنـاه   هاي خویش بر این نکته تأکید می در رساله پولس. )643، ص 1377؛ نـاس،  60، ص 1888القس، 

(رومیـان  شـوند   متولد مـی » گناه اولیه«ها با  گیر تمام نسل او شده، و بر این اساس، تمامی انسان آدم، گریبان
  ها آمد. فیض الهی از مجراي تجسم مسیح به فریاد انسان دلیل،. به همین )18: 5

فاسد و تباه نشده، بلکه تنهـا مقـداري ضـعیف     ها، طبیعت انسان در اثر سقوط، کامالً از نگاه کاتولیک
آزادي هرچنـد   شده است. آن نفوذي که قبالً ارادة او در طبیعت حساس او داشـته، اکنـون دیگـر نـدارد.    

اگـر کسـی   « گویـد:  بـاره مـی   دهد. شوراي ترنـت در ایـن   ارادة او آسیب دیده، اما به وجود خود ادامه می
بگوید که اراده آزاد انسان پس از عصیان آدم از بین رفته یا از فعالیت خـویش، بـاز ایسـتاده بایـد تکفیـر      

  .)62، ص 1368(مولند، » شود
نخستین همچون زخمی عمیـق در هویـت انسـان اسـت کـه بـه        گناه: هرچند معتقد است یناسئآکو

انسان صورت الهی را از دست نداده اسـت؛ زیـرا   این تمایالت و در اصل ارادة او وارد شده، اما با وجود 
  .)f.o meara, 1987, p. 85(این صورت تغییرناپذیر است 

  دگاهيق مبانی از دو ديتطب
قاعدة لطف در امامیه و آموزة فیض در کاتولیک، بـه مقایسـۀ    در اینجا سزاوار است پس از یادکرد مبادي

 ابتدا نقاط اشتراك آن دو، و سپس وجوه عمدة افتراق را بررسی خواهیم کرد. ،رو این آن دو بپردازیم. از

  ها در مبانی همسانی
 توان خالصه کرد: هاي دو دیدگاه در باب مبانی لطف و فیض، را در موارد زیر می شباهت

که خداوند با نـوعی مداخلـه   ا به این معن ؛مبدأ لطف و فیض در هر دو دیدگاه، خداوند استمنشأ و 
کنـد.   ها، آنها را هدایت و از گناه دور و زمینۀ نجات و رسـتگاري را فـراهم مـی    و تدبیر در زندگی انسان

یـه، بـه   بدون لطف و فیض الهی، دستیابی انسان به کمال و سعادت اخروي ممکن نیسـت. در کـالم امام  
داند، و شرع را متکفل بیـان   می  این جهت است که عقل انسان را از درك مصالح و مفاسد اخروي ناتوان

که حیات جاوید و رستگاري ابدي برتـر از همـه اعمـال    دلیل شمارد. در االهیات کاتولیک، به این  آن می
واسطۀ گنـاه نخسـتین    که طبیعتش بهتواند معلول آن باشد. به اعتقاد آنان، انسان امروزي  انسان است، نمی
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تباه شده، بدون فیض الهی، قادر نیست هیچ عملی را اجرا کند. انجام هر عملی از سوي انسان، بسـته بـه   
  .)Aquinas, 2006, 1a2ae. 109, 4 and 6؛ 54- 53، ص 1381(برانتل، مشارکت آن از سوي خداست 

سـیار مهمـی برخـوردار بـوده، و یکـی از      در هر دو مذهب از جایگـاه ب خداوند،  »رحمت«و  »جود«
از نگاه امامیه، رحمت الهی در صورت نبود موانـع، شـامل    شرایط اساسی نجات از عذاب خداوند است.

اگر انسان عمل نداشـته باشـد، یـا گناهـان او بـا توبـه بخشـیده نشـود،          نمونه،شود. براي  حال انسان می
گـردد. البتـه    ل انسان است که موجب رستگاري مـی آید. رحمت خداوند تؤام با عم رحمت خداوند نمی

شـود   مغفرت الهی و زایل ساختن عوارض گناه هم از غلبۀ رحمـت خداونـد بـر غضـب او ناشـی مـی      
  .)255، ص 1، ج 1390(مطهرى، 

در کاتولیک نیز رحمت و محبت الهی، زیربناي همۀ اعمال خداوند بـوده، و حتـی آمـرزش گناهـان     
اساس عشـق و رحمـت خـود، مسـیح را فـداي      خداوند بر ،رو این از .ند داردنیاز اساسی به رحمت خداو

همچـون   ،گناه آدمی در مقایسه با رحمت الهـی «گفته است:  اسحاق سریانی، راهب قدیسبشریت نمود. 
  .)457، ص 1380(محمدیان، » یک مشت شن در دریاي عظیم است

اند،  یکی دیگر از مبانی مشترك در دو دیدگاه، حکمت الهی است. هرچند در اصل مبنا با هم مشترك
  آید. اما در تبیین آن بر لطف و فیض، تفاوت اساسی دارند که توضیح آن، در قسمت نقاط افتراق می

 ها در مبانی ناهمسانی

ـاه    فرض هایی در پیش هرچند میان دیدگاه امامیه و کاتولیک، شباهت ـا نگ هاي لطف و فیض وجود داشت، اما ب
تـوان بـه صـرف داشـتن چنـد       هاي اساسی میان این دو دیدگاه وجود دارد، نمـی  تر باید گفت: که تفاوت دقیق

 شماریم: شباهت، دو مذهب را در مورد اصل لطف یکسان فرض کرد. اکنون نقاط ناهمسان را برمی
(حلـی،  الهـی تبیـین و تفسـیر شـده اسـت      » حکمت«ي بیش از هر چیز بر مبنا ،قاعدة لطف در امامیه

امـا قاعـدة    .)144ق، ص 1404؛ حلبـی،  58، ص 3ق، ج 1412؛ سبحانی، 117ق، ص 1406؛ بحرانی، 324ق، ص 1413
انسـان   الهی متکی است. بزرگان کلیساي کاتولیـک معتقدنـد  » قدرت«بیشتر بر فیض در الهیات کاتولیک، 

آلود رهـایی بخشـد، و تنهـا فـیض خداسـت کـه        د را از وضعیت گناهاین قدرت و اراده را ندارد تا خو
که خود با پاي خـود بـه    ،بخشی، قادر است طبیعت بشر را از بند گناه نخستین عنوان یک نیروي رهایی به

هاي عقل و امري فوق طبیعـی اسـت،    که فراتر از توانایی دام آن افتاده، رها ساخته، و از راه اعطاي ایمانی
 .)28، ص 1381؛ برانتل، 480، ص 1385گراث،  ؛ مک24ـ21: 3و  12: 7(رومیان، گرداند  كهمه را پا

۹۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

با هم مشترك هستند، امـا در تبیـین   » حکمت«مذهب امامیه و کاتولیک، هرچند در اصل مبناي 
ها تا پیش از تجسم مسیح تقریباً با ما مشترك هستند؛ زیـرا انبیـاء    آن تفاوت اساسی دارند؛ کاتولیک

داننـد، ولـی معتقدنـد: در     صورت ناقص، مقتضاي حکمت خداوند می رایع گذشته را هرچند بهو ش
کند. بـه   زمان مسیح، حکمت ازلی خداوند در وجود عیساي انسان مجسم گشته و در او زیست می

رو، بشـریت نیـاز بـه یـک      ایـن  اعتقاد آنان، تمام بشریت در آثار وضعی گناه اولیه، شرکت دارند. از
ده دارد تا آن شکافی را که گناه بین خداوند و انسان قرار داده، از بین بـرده و ارتبـاط معنـوي    نماین

گنـاه و بـا حکمـت الهـی      ها با خدا اصالح شود. آن نماینده، باید کسی باشد که خود بی همۀ انسان
  کامالً متحد باشد، و آن حضرت مسیح است.

آن بـود    گویند که غرض اصلی خداوند از خلقت، گونه می این ،اما امامیه در توضیح حکمت بر لطف
ها با انجام تکالیف الهی به کمال مطلوب خود برسند. حال اگر خداوند به علـم ازلـی بدانـد کـه      که انسان

اطاعت مکلفان از تکلیف و یا تقرّب آنان به خدا، متوقف بر انجام الطافی مانند انزال کُتب، ارسـال رسـل   
در این صورت انجام آن امور بر خداوند حکیم واجب است؛ زیرا در این صورت، اخـالل   و غیره است،

خالف غرض خود عمـل کـرده   اوند طاعت مکلف را نخواسته، و بربه لطف، کاشف از این است که خد
داننـد، اخـالل بـه     که عقالي عالم، نقض غرض را امري سفیهانه، ضد حکمـت و قبـیح مـی    آنجا است. از

  روا خواهد بود. و خداوند حکیم از هرگونه قبحی منزّه است.لطف نیز نا
چند در امامیه و کاتولیک، رحمت خداوند گسترده بوده و حتی مقدم بر غضب الهی است، اما بـه  هر
یعنـی اگـر    ؛شـود  رسد در امامیه رحمت الهی به وسیلۀ عدالت و حکمت، محـدود و ضـیق مـی    نظر می

با عـدالت و حکمـت الهـی هماهنـگ نباشـد، از خداونـد صـادر         عملی با رحمت الهی همسو باشد، اما
گناه براي پاك شدن گناهکاران، با حکمـت و عـدل خداونـد     فدا شدن شخصِ بی نمونه،شود، براي  نمی

 سازگار نیست.
 ،برخالف کاتولیک، که معتقدند عدالت و حکمت خداوند بر محبت و رحمـت الهـی وابسـته اسـت    

یعنی بـا وجـود اینکـه عـدالت الهـی اقتضـاي        ؛دانند همۀ اعمال خداوند میآنان رحمت الهی را زیربناي 
وسیلۀ صلیب و رنج مسیح، نجـات رایگـان    خشم خداوند نسبت به گنهکاران را دارد، اما در عین حال به

 براي گناهکاران فراهم شد.
و  شناسی است. نحـوة تلقـی دو مـذهب از حقیقـت     تفاوت اساسی دیگرِ دو مذهب در مبناي مسیح

واسـطۀ او تمـام موجـودات     جایگاه مسیح متفاوت است. حقیقت مسیح در کاتولیک، خدایی است که به
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او همان خداست که جسم انسانی گرفته، تا به صـلیب   .)3و 2: 1؛ عبرانیان، 10و 3: 1(یوحنا، عالم خلق شدند 
محقق سـازد. آنـان عیسـی    ها ساخته و فیض نجات را از این طریق براي آنان  رفته و خود را فداي انسان

  .)219تا، ص  (تیسن، بیدانند نه راهنما  را خداي مجسم و منجی می
نـه   اما امامیه، یکی از مصادیق لطف را ارسال انبیاء دانسته و در نگاه آنان، حقیقت حضرت عیسـی 

س خداوند، بلکه همچون سایر مخلوقات، بشر و بندة مخلوق خداونـد و لطـف او بـراي انسـان، در لبـا     
  .)30؛ مریم: 75ـ73؛ مائده: 59عمران:  (آلراهنما و نبی است 

لۀ ئشناسـی کاتولیـک، مسـ    شناسی است. محور اصـلی انسـان   ر دو مذهب در مبناي انساندیگتفاوت 
 ،واقع، تمام االهیات مسیحیت را تحت تأثیر خود قرار داده است. به اعتقاد آنـان گناه نخستین است که در
  آلود تبدیل گردیده است. به گناه ذاتی، به سرشتی ناپاك و گناهز ابتال سرشت پاك انسان بعد ا

اما امامیه، از اساس باوري به گناه اولیه ندارد. از نگاه قـرآن، بـا ارتکـاب گنـاه آدم، تنهـا نشـئه       
زندگی او تغییر کرد، نه اینکه ذات و سرشت او تغییر کرده باشد. ساختار بدن آدم، پس از خـوردن  

، دیگر مناسب با آن نشئه از زندگی نبود. براي نمونه، آدم و حوا قبل از ارتکاب گنـاه،  از آن درخت
لباسی خاص داشتند که متناسب با آن زندگی بوده و بالفاصله با خوردن از میوة درخت، آن لبـاس  

. آنان با برگ درخت، عورت )578، ص 3، ج 1371(میبدي، را از دست دادند و عورت آنها آشکار شد 
توانست توجه به شهوت و تمایالت حیوانی را مانع شود. بـه   خویش را پوشانیدند، اما این کار نمی

ی، (طباطبـائ توانستند در آن مقام و زندگی قبلی (سکونت در باغ بهشتی) بمانند  همین دلیل دیگر نمی
  .)128-127، ص 1ق، ج 1417

، امـا آثـار وضـعی آن    )122؛ طـه:  38و  37(بقره: ی آدم با توبۀ او بخشوده شده واقع، اثر تکلیفی نافرمان در
خطا هنوز سر جاي خود باقی بود؛ زیرا با خوردن از درخت، عیب آن دو ظـاهر گشـته، و سـاختار بـدن     

حتـی خـود او دیگـر گناهکـار      .)128- 127ص  1ج ق، 1417ی، ئطباطبـا ( آنها متناسب با زندگی زمینـی شـد  
خداونـد آدم   ،عالوه اینکـه . هاي دیگر گناهکار محسوب شوند شد، چه رسد به اینکه انسان محسوب نمی

  .)34و  33عمران:  (آلو بسیاري از افراد نسل او را بر همه عالمیان برتري داده است 
یـه بـر   آید. افزون بر این بـاور، امام  گناه به دنیا می به اعتقاد امامیه، انسان از همان بدو تولد بی ،بنابراین

ها با سرشتی خداباورانـه و   معتقدند که همۀ انسان بیت اساس آیات متعددي از قرآن و نیز روایات اهل
شـود کـه برخـی راه     ب مـی موجـ ولی عوامل دیگر، مانند پدر و مادر،  .شوند پرستی متولد می فطرت حق

  .)281، ص 3ق، ج 1403، ؛ مجلسى172؛ اعراف: 138؛ بقره: 30(روم:  راه حق بپذیرندعنوان  به باطل را

۹۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  ریيگ جهينت
هیاتی آموزة فیض، صفات مت، عدل و رحمت الهی، و مبانی الهیاتی قاعدة لطف، صفات حکخاستگاه ال

شناسـی و   ن جهت که بر انسانایقدرت، حکمت و رحمت الهی هستند. تبیین کاتولیک از فیض الهی، از 
قاعدة لطف دارد؛ زیرا باور آنـان بـه گنـاه ازلـیِ     شناسی خاص آنان استوار است، تفاوت اساسی با  مسیح

وجـه   نیز باور به الوهیت مسیح و منجی بودن آن، تفسیري از فیض ارائه داده که بـه هـیچ   ها، و تمام انسان
  پایه دانست. توان آن را با قاعدة لطف هم نمی

یی از آن و نیـز  شـان، قـدرت و ارادة رهـا    آلـود بـودن سرشـت    گناه دلیل ها به در آموزة فیض، انسان
رو تنها فیض الهـی، از طریـق فـداي مسـیحِ منجـی بـر روي        این رسیدن به سعادت و نجات را ندارند، از

  گنـاه و بـا سرشـتی    هـا بـی   تواند نجات را براي آنها محقق سازد. اما در قاعـدة لطـف، انسـان    صلیب، می
کنـد تـا    نها، حکمت خداوند اقتضا مـی وجود انتخاب و اختیار در آ دلیلشوند، و به  خداباورانه متولد می

هـا بـه سـوي سـعادت نهـایی فـراهم        الطافی مانند ارسال رسل، انزال کتب و غیره را براي هدایت انسان
  نماید.

هـاي   دینی و نقلیِ محض، همانند آمـوزه  هاي درون فرض اي از پیش که بر مجموعهاصل فیض، ازآنجا
 ،ه مبتنی است، قابل نقد عقلی است. برخالف قاعـدة لطـف  گناه اولیه، تجسد، فدا و الوهیت مسیح و غیر

  اي بر آن وارد نیست. هاي عقلیِ صرف استوار بوده، و از لحاظ عقلی هیچ خدشه که اساساً بر استدالل
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