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  فیض از عهد عتیق تا آگوستین ةآموز
  هاها، شباهتتفاوت

  *رئوف نصرتیان

  چكيده
اولین کسی بود که بـه ایـن واژه مفهـومی  . پولساست مسیحیت اساسى یمحلقه وصل مفاه آموزة فیض،

توان برداشت کـرد کـه الهیاتی داد. از نظر وي، فیض عامل اصلی نجات بود. از مجموع سخنان پولس می
ـتگاري را بـراي کسـانی کـه فیض به ابعادي از عمل مهربانانۀ خدا داللت دارد که بـه طور رایگـان، رس

س از پولس، پدران کلیسا این مفهوم را گسترش دادند. در میان آورد. پارمغان می استحقاقش را ندارند، به
پرداز اي که او را نظریـهگونهترین نقش را در گسترش مفهوم فیض دارد، بهپدران کلیسا، آگوستین برجسته

شـمار ترین مباحث تاریخ کلیسـا بهنامند. مباحثات وي با مخالفانِ برداشت رایج از فیض، مهممی» فیض«
پس از آگوستین، برداشت کاتولیکی از فیض تقریباً تثبیت شد. کلیساي کاتولیک مخالفـان دیـدگاه آید. می

 گیري این مفهـوم از کتـاب مقـدس تـا زمـانشمردند. در این پژوهش، سیر شکلگذار میوي را بدعت
  آگوستین و نیز برخی مباحثات او با معاصرانش مورد توجه قرار گرفته است.

  .پالگیوسیانشریعت، استحقاق، آگوستین، پالگیوس، نیمه ها: فیض،کلیدواژه
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  مقدمه
ترین مفاهیم در مباحث الهیات کلیسـاي کاتولیـک اسـت و یکی از کلیدي» فیض«شک مفهوم الهیاتی بی

کس و پروتستان نیـز اهمیـت بسـیاري بـراي آن قائـل هسـتند. وسایر فرق بزرگ مسیحی، همچون ارتد
لیب و فدا، که قوام مسیحیت کنونی به آنها استوار است، در ذیـل مفهـوم مفاهیمی مثل تجسد عیسی، تص

مفهـوم الهیـاتی را  ناچار باید سیر تطور اینها، بهگیرند. براي آموزة فیض در میان کاتولیکفیض قرار می
واقع، فهم این مفهومِ الهیاتی چنان بـا جنبـۀ تـاریخی آن پیونـد خـورده اسـت کـه کمتـر بررسی کرد. در

  توان در مسـیحیت یافـت کـه فهـم آن تـا ایـن حـد وابسـته بـه فهـم تـاریخی آن باشـدمی را میمفهو
)Most, 2003, p. 384کند سیر تاریخی مفهوم فیض را در مسـیحیت بررسـی کنـد. ). این تحقیق تالش می

ایــن ســیر در دو مرحلــه صــورت گرفتــه اســت: در مرحلــۀ اول، بــه مفهــوم فــیض در کتــاب مقــدس 
است. ابتدا این مفهوم در عهد عتیق و سپس عهد جدید بررسی و تالش شده مقصـود از فـیض پرداخته 

طور د، هرچند آنچه در این مقالـه اهمیـت بیشـتري دارد، عهـد جدیـد و بـهدر این دو بخش به دست آی
اولین کسی بود که به مفهوم فیض، بـاري الهیـاتی داد. در مرحلـۀ  پولساست؛ زیرا  پولسخاص رسائل 

م) بررسـی  430- 354( آگوستین قـدیسهاي دوم، آموزة فیض در دورة پدران کلیسا و با تأکید بر دیدگاه
راجع به فـیض، بـه دیـدگاه  آگوستینهاي پدران کلیسا و ین مرحله، عالوه بر بیان دیدگاهشده است. در ا

ها نیز گروه دیگـري بودنـد پالگیوسیاشاره شده است. نیمه آگوستینو برخی مباحثات وي با  پالگیوس
عرضـۀ کردنـد. در پـی را نقد می پالگیوسو هم  آگوستینپردازي کردند. آنها هم که دربارة فیض نظریه

  راهی میانه در موضوع فیض بودند. 

  مفهوم فيض در كتاب مقدس
 ēnḥ) را در ترجمۀ واژة عبـري grace» (فیض«در چهار مورد، واژة  1)RSVنسخۀ استاندارد کتاب مقدس (

). ایـن واژة عبـري، نـزد نویسـندگان 7:4؛ زکریـا، 2:31؛ ارمیا، 2:45؛ مزامیر، 17:2کار برده است (استر، به
هاي عـامی بـراي توصـیف احسـاس ḥēnق دامنۀ معنایی وسیعی داشته است. در برخـی مـوارد، عهد عتی

. در مـوارد دیگـر، )16:22 ؛15:33(پیدایشرفته که نوعی تأیید، شادي و لذت بردن را در پی دارند کار میبه
در مواردي نیـز . )2:5 ؛9:2(استر پذیر بودن آمده است معناي نوعی دلبراي توصیف حس زیباشناختی و به

کار رفته، که در نسخۀ استاندارد کتاب مقدس، بـه محبـت داشـتن یـا مهربـان صورت فعلی بهاین واژه به
مشـاهده  8آیـۀ  6توان در سفر پیدایش باب بودن ترجمه شده است. بهترین نمونه براي این کاربرد را می

 رابطه میان مولی و عبد اشاره دارد.معنا بیشتر به نوعی  این». نوح در نظر خدا التفات یافت: «کرد
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) ترجمه شده اسـت. graceدر عهد عتیق، واژة دیگري که در نسخۀ استاندارد کتاب مقدس، به فیض (
و نمـاد پیمـان  )10و7:11(زکریـا  زکریاي نبـیاست نمادین در دست  عصایی nōamاست.  nōamاین واژه 

  ).Smedes, 1982, p. 547فیضی است که یهوه با قومش بسته است (
» فـیض«اند. در غیر این شش موارد، واژه بار در کتاب مقدس استفاده شدهاین الفاظ در مجموع شش

لحاظ معنـایی، هاي دیگري وجود دارند که بهکار نرفته است. البته واژهمقدس بهدر نسخۀ استاندارد کتاب
اشاره کرد که به معنی نوعی شـفقت  favorاي مثل توان به واژهبه این واژه نزدیک هستند. براي نمونه، می
  و محبت داشتن در حق فردي دیگر است.

کار رفتـه اسـت. ایـن واژه، به charis، معادل یونانی ḥēnدر نسخۀ هفتادین (سبعینیه)، براي واژة عبري 
اند. البته در نسخۀ همان چیزي است که مترجمان عهد جدیدي کتاب مقدس، آن را به فیض ترجمه کرده

 rahamimتوان به ترجمه شده که از آن جمله می charisهاي عبري دیگري نیز به ، واژهēnḥهفتادین، غیر از 

  .),p. 380 Most, 2003(عشق) اشاره کرد ( hesedه) و (خیرخوا rasonکند)، (کسی که لطف و ترحم می
 charisبـود.  charisشد، واژة یونـانی اي که به فیض ترجمه میکه اشاره شد، در عهد جدید واژهچنان

ترین معنی این واژه، عبارت اسـت از . اولین و شاید مهم1در فرهنگ قدیم یونان، معانی مختلفی داشت: 
. مهربـانی و 2شـود؛ ي و رضایت درپی دارد، یـا موجـب جلـب عالقـۀ او میکیفیتی که براي کسی شاد

هم به بـذل محبـت  charisشود. به نوعی . تشکري که در قبال محبت دیگران، از آنها می3محبت کردن؛ 
دهیم. هـر سـه معنـی در اشاره دارد و هم به واکنشی کـه در قبـال دریافـت محبـت از خـود نشـان مـی

و نیـز  22:4). براي نمونه، در انجیل لوقـا Smedes, 1982,p. 547اند (کار رفتهید بهشناسی عهد جداصطالح
کار رفتـه اسـت. در فرهنـگ متـأخر یونـان، معنـاي فیض در چنین معناهایی بـه 6:4رسالۀ کولسیان

معنـی توانـد بـه این واژه می». نیرو و توان«دیگري نیز براي این واژه بیان شده که عبارت است از: 
رویی جادویی باشد که بر زندگی بشر تأثیري بسیار دارد. این معنا نیز در عهد جدید وجـود دارد: نی
). ibid» (فیض به نیرویی الهی تبدیل شد تا مسیحیان بتوانند حیاتی جدید را در مسـیح آغـاز کننـد«

 که معنـاي اصـطالحی فـیض درصطالحی فیض در عهد جدید است؛ چراامعناي به این معنا، شبیه
؛ دوم 2:16؛ 14(یوحنـا،  کندعهد جدید، موهبتی فوق طبیعی است که خدا به رایگان به انسان عطا می

 کم تحول یافـت و از معنـاي توجـه و کمـک رایگـان،معناي این واژه، کم )5:1؛ رومیان 9:12قرنتیان 
اراده یـا  اراده یا محبت الهی بدل شد. در آیات مختلف عهد جدیـد، بـراي اشـاره بـه ایـنمعناي به

  ).Most, 2003, p. 380شود (عالقه، از واژه فیض استفاده می
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) استفاده کرده اسـت. بـراي Charisتنها کسی است که از واژة ( لوقا، نواهماز میان نویسندگان اناجیل 
در عهد عتیق داشت؛ یعنی لطف و محبت الهی نسبت بـه بنـدگان  ḥēnمعناي به او این واژه، معنایی شبیه

)Smedes, 1982, p. 551 .(هایی از این لطف و محبت را در حق مـریم و مسـیح در انجیلش، گاه نمونه لوقا
تمام انجیل لوقـا را همچـون داسـتان اعمـال فیاضـانۀ خداونـد  پولس. )40:2و لوقا  30:1(لوقا  کندبیان می

). درسـت اسـت کـه لوقـا تنهـا Ibidکار نبـرده بـود (خود فیض را به این معنا بـه لوقاکه حالیدید. درمی
کار برده است. ولی این بدان معنـا نیسـت کـه در را به Charis2نویسی است که در انجیل خود واژة انجیل

کار رفتـه کـه نوا، چنین مفهومی وجود ندارد. در اناجیل متی و مـرقس نیـز مفـاهیمی بـهسایر اناجیلِ هم
تـوان در ندگان اسـت. اوج چنـین مفـاهیمی را میروشنی حاکی از لطف و محبت خداوند نسبت به ببه

  ).12- 3:5متی موعظۀ عیسی در باالي کوه مشاهده کرد (
توجـه بـرد کـه بسـیار قابـلکار میخود، چهار بار این واژه را بـه انجیلنیز در آغازین فرازهاي  یوحنا

طریـق آن کلمـۀ  و مـا از )14:1(یوحنـا گوید: فیض از طریق کلمۀ متجسد وارد جهـان شـداست. وي می
وي در ادامه، به تفاوتی اساسی میان موسی و مسـیح  .)17:1 (یوحنا متجسد بود که فیض را دریافت کردیم

 »وسـیلۀ عیسـی رسـیدوسـیلۀ موسـی عطـا شـد. امـا فـیض و راسـتی بهزیرا شریعت به«کند: اشاره می
  داشت. پولسدر این فرازها، از فیض همان تعریفی را دارد که  یوحنارسد، . به نظر می)18:1(یوحنا

رفـت؛ زیـرا  پـولسهاي سـراغ اندیشـهناچار بایـد بهدر کتاب مقدس، به» فیض«براي بررسی مفهوم 
 ,Meara, 1995( داد» فـیض«اولین کسی بود که معناي الهیاتی به مفهوم  پولسکه در مقدمه بیان شد، چنان

p. 84 عبارت دیگر، نجات در تفکـر او بـا سـه مفهـوم ، فیض عامل اصلی نجات بود. بهسپول). در تفکر
معتقد بود: گناهِ نخسـتین، دروازة  پولسکلیدي مرتبط بود: گناهِ نخستین، شریعت و فیض؛ به این معنا که 

 هان بود. در پی این گناه، طرح اولیۀ آفرینش خدا، که داراي حسـن و جمـال بـود، دچـارج ورود گناه به
نقص شد؛ یعنی سرنوشت انسان آلوده شد، انسان سقوط کرد و گرفتار مرگ شد. طبیعت هم لعن شـد و 

هایی کـه ایجـاد . به دنبال این گنـاه و خسـارت)1384نیا، ؛ صادق12:5(رومیان  نیکویی خود را از دست داد
هـر دو نـاظر بـه کرد، دو طرح نجات، در قالب دو نوع عهد، از جانب خدا براي انسان طراحی شـد کـه 

ر.ك: ( کننـداند و به ترتیب نقش جریمه و کفّاره را بـراي آن ایفـا میاصالح نقیصۀ ناشی از گناه نخستین
، و عهد گرفتن از قوم خدا در التزام به آن، از طریـق »شریعت«. طرح نخست، عرضه کردن )4:21غالطیـان 

، متناسب بـا مقـامِ انسـانی اسـت کـه )18:5(رومیان  بوده است. شریعت، که نوعی قصاص بود ارسال انبیا
گویـد: شـریعت بـراي می پـولسکه دیگر پسر خدا نیست. این عهد از طریق موسی عرضه شد. اما چنان
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. )7:7؛ 20:3(رومیـان  مـان را ببینـیمکرد تا گناهانرهایی از گناه کافی نبود؛ چراکه فقط چشمان ما را باز می
. البته منظور او این نیسـت کـه عمـل بـه )20:5رومیان ( کندبیشتر می وي حتی معتقد بود: شریعت گناه را

شد. حـال کـه شـریعت شریعت، گناه است بلکه مراد او این است که اگر شریعت نبود، گناه شناخته نمی
(ر.ك:  شـودتوان گفـت: سـبب ازدیـاد گنـاه میشناساند، ولی توان درمان آن را ندارد میگناه را به ما می

بـا توصـیف دوران پـیش از آمـدن مسـیح بـه دوران  پـولس. در حقیقـت )Hubner, 2004؛ 1384 نیا،صادق
کند که وظیفه آن این اسـت کـه مـا را بـه مسـیح برسـاند: کودکی، شریعت را دایه یا نگهبانی معرفی می

شد کـه میاگر شریعتی داده «گوید: . او می)3: 24(غالطیان »شریعت الالي ما شد تا ما را به مسیح برساند«
. حال کـه شـریعت سـبب )3: 23(غالطیان  »شدبتواند حیات بخشد، هرآینه عدالت از شریعت حاصل می

گویـد: کـاري را کـه می پـولسشـود. مطـرح می پـولسشود، مفهوم سوم در تفکـر شمردگی نمیعادل 
 شریعت توان انجام آن را نداشت، خدا انجام داد. او پسرش را فرستاد تـا عـدالت شـریعت کامـل گـردد

وجود آورده . خدا پسرش را فرستاد تا بشر را از سرنوشت محتومی که گناه بـراي او بـه)4و  8: 3(رومیـان 
). البته نه خداونـد مجبـور بـه Byrne, 1993, p. 237بود، برهاند و از این راه ضعف شریعت را جبران کند (

انجام چنین کاري بود و نه انسان استحقاق چنین محبتی را داشت، بلکه خداوند از روي محبت و شفقتی 
از آن بـا عنـوان فـیض یـاد  پـولسها داشت، این کار را انجام داد. این همان چیزي است که که به انسان

اما شریعت در میان آمد «کند: گونه بیان میبطۀ گناه، شریعت و فیض را اینکند. وي در رسالۀ رومیان رامی
  .)5 :20(رومیان » نهایت افزون گردیدتا خطا زیاده شود، لیکن جایی که گناه زیاد گشت، فیض بی

توان چنین برداشت کرد که از نگاه او، فیض به ابعادي از عمل مهربانانـۀ می پولساز مجموع سخنان 
آورد ارمغان مـی طور رایگان، رستگاري را براي کسانی که استحقاقش را ندارند، بهت دارد که بهخدا دالل

)Smedes, 1982, p. 549نظیر از سوي خدا فرد و بیعبارت دیگر، از نظر او فیض موهبتی بود منحصر به). به
شود، یري به مرگ منتهی میناپذطور اجتنابکند که هرچند گناه بهدر رسالۀ رومیان بیان می پولساست. 

). وي در 23:6 (رومیـان» حیاتی جـاودان در عیسـی مسـیح اسـت«ولی محبت و فیض خدا به بشریت، 
کند: آزادي جدید، صمیمیت خـانوادگی بـا خـدا گونه توصیف میهاي بعد این رساله، فیض را اینفصل

همان محبت اسـت، جـاي گـرفتن (پسرخواندگی)، قابلیت پیداکردن براي متابعت از شریعتِ جدید، که 
ترین نمونۀ فـیض وجـود حضـرت ترین و عینی، عالیپولس). از نظر ibidالقدس در هر مرد و زن (روح

). البته گاه مراد او از فیض، لطفی است که خداوند به خود او و یا افـراد Meara, 1995, p. 85عیسی است (
صراحت اعـالم ، بهپولس. در رساله به غالطیان )8: 1؛ 6: 1ن؛ دوم قرنتیا15: 10(اول قرنتیان دیگر داشته است 
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. ایـن )1: 11(غالطیـانکنـد کند که زندگی و اعمالش براساس بشارتِ فیضی است که به آن دعوت میمی
هم یهودیان، بر اساس اعتماد بر اعمال مؤمنانۀ مسیح، که گناهکـاران را  ها وکند هم امتبشارت اعالم می

  ).Withering III, 2004, p. 90شوند (نه براساس اعمال شریعت موسوي، پذیرفته میکند، و عادل می
دارد، طبیعـی اسـت کـه بـراي دورة قبـل از عیسـی، » فـیض«از مفهوم  پولسبا توجه به تعریفی که 

گاه از اصطالح فیض استفاده نکند. او معتقد است: از طریق عیسی بـود کـه بشـر فـیض را دریافـت هیچ
 )17- 4: 13(رومیـان . وي براي دوران قبل از عیسـی، از دو لفـظ وعـده)1: 14؛ یوحنـا 1: 5رومیان ر.ك: ( کرد

در  پـولسکنـد. (دربارة حضرت ابراهیم) و شریعت (براي دوران بعـد از حضـرت موسـی) اسـتفاده می
کـرد، ولـی در اي که به ابراهیم داد، چیزي از او طلب نکند که خدا در قبال وعدهرساله به رومیان بیان می

کند که وعـده بـه ابـراهیم اي که به موسی داد، شریعت را از او خواست و از این راه، اثبات میقبال وعده
و از این جهت از ایمان شد تا محـض فـیض باشـد تـا «شود، نه از طریق شریعت: از راه ایمان محقق می

ذریت ایمانی ابراهیم نیز که پـدر وعده براي همگی ذریت استوار شود، نه مختص به ذریت شرعی، بلکه 
  .)17و4: 16ومیان (ر »جمیع ماست

ترین ویژگی فـیض، رایگـان بـودن آن ، مهمپولسرسد از دیدگاه نظر میبا توجه به آنچه گذشت، به
 پـولسآیـد کـه آیـا در این صورت، این سؤال پـیش می. کندبارها بر این ویژگی تأکید می پولساست. 

، عهـد عتیـق را در پـولسنامد؟ آنهایی که مثل تر دربارة عهد عتیق بیان کردیم، فیض میآنچه را که پیش
کنند، معتقدند که هرچند چنین معنایی در عهد عتیق بـراي هاي عهد جدید مطالعه میپرتو ایمان به آموزه

هـد، مثـل دمیاسـرائیل انجـام تصریح بیان نشده است، ولی تمام آنچه را که خدا براي بنیبه» فیض«واژة 
کنند، خواه به این واژه تصریح شـده باشـد، یـا نـه. فیض او را آشکار می، ..برگزیدگی، نجات، هدایت و.

اي گونـهنگـریم، واقعیـت بهکه از نگاه خود کتاب مقدس عبري و یهودیان به این موضوع میاما هنگامی
آید، این است کـه میـان اعمـالی کـه کند. آنچه از آیات کتاب مقدس عبري برمیدیگر خود را آشکار می

ناپـذیر وجـود دارد. بـا دهند و پاداش گرفتن یا مجازات شدنِ آنها، تالزمی اجتنـاباسرائیل انجام میبنی
  گونه توصیف کرد:توان تورات را اینتوجه به اسفار، می

این کتاب حاوي این پیـام  بایست بر جامعۀ مقدس اسرائیل ... حاکم باشد.[تورات] مشتمل است بر قوانینی که می
است که هرگاه اسرائیل به عهد، یعنی پیمانی که شیوخ با خدا بسته و در سینا تأیید کردند، وفا کند خدا اسـرائیل را 

  ).61، ص 1389(نیوزنر، » کند، اما هرگاه اسرائیل اطاعت نکرد، خدا مجازاتش خواهد کردحمایت می
هیچ فیضی در عهـد عتیـق  پولستوان گفت: به اعتقاد ي، میبراساس چنین برداشتی از کتاب مقدس عبر

اي کـامالً گونـهگویـد نیـز نـزد یهودیـان بـهدربارة وعده به حضرت ابراهیم می پولسوجود ندارد. آنچه 
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شود. آنها معتقدند: رایگان بودن وعدة خدا به ابراهیم، به این دلیل بود که هنـوز وعـده متفاوت تفسیر می
برداشـتند (یعنـی رفـتن بـه  اسرائیل اولین گام را براي تحقق این وعـدههنگامی که بنیمحقق نشده بود. 
عبارت دیگـر، در یهودیـت رسـتگاري و آن عمل کننـد. بـه فرمان به آنها داده شد تا بهارض موعود)، ده 

  ).64و  63تحقق وعده، مشروط به رعایت دستورات شریعت است (همان، ص 

  مان و استحقاقرابطة فيض با دو مفهوم اي
شود، یا اینکـه ایمـانِ ها عطا میهمواره بر سر اینکه آیا فیض در نتیجۀ ایمان به انسان الف. فیض و ایمان:

معتقد بود: میان فیض و ایمـان تنشـی وجـود  پولسنظر وجود دارد. ها نتیجۀ فیض است، اختالفانسان
 )8:2(افسسـیان  »وسـیلۀ ایمـانایم بهیافتـهمحض فـیض نجـات «گوید: ندارد. او در رساله به افسسیان می

گوید که ایمان بشري علت یا زمینۀ دریافت فیض اسـت، بلکـه معتقـد اسـت ایمـان روشـی نمی پولس«
از «گویـد: در رسـالۀ اول قرنتیـان می پـولس). Smedes, 1982, p. 550» (بشري است براي دریافت فـیض

کنـد: ایـن عبـارت را چنـین شـرح می آگوسـتین .)25:7ن (اول قرنتیا »خداوند رحمت یافتم که امین باشم
گوید من لطفـی دریافـت کـردم کـه نگفت من چون مؤمن شدم، لطف را دریافت کردم، بلکه می پولس

توان گفـت: خـود ایمـان ). بر این اساس، میNicene and Post-Nicene Fathers, 1886, p. 815مؤمنانه است (
نیست که فعل بشري در آن نقشی ندارد، بلکه خداست کـه از طریـق هم فیض است، ولی این بدان معنا 

. مهـم ایـن )77و  76، ص چاپ نشـدهتعالیم کلیساي کاتولیک، ( انگیزد تا فرد ایمان بیاوردفیض، اراده را برمی
درمقابل مفهـوم اسـتحقاق هسـتند. از دیـدگاه او، نـه » ایمان«و » فیض«مفاهیم  پولساست که در دیدگاه 

یک وابسته به استحقاق بشري نیسـتند، بلکـه هـردو فـیض و هدیـۀ رایگـان خـدا نه فیض، هیچایمان و 
رسـد، بـر ایمـان و قـرار دادن آن در مقابـل نظر می. بـه)2: 21؛ غالطیان4: 4؛ 31- 3: 21(ر.ك: رومیان  هستند

یان باشـد کـه ویژه فریسـمأبانه و ریاکارانۀ یهودیان معاصرش، بـهاستحقاق واکنشی به ظاهرگرایی مقدس
  .)166، ص 1375 (واله،خود زمانی یکی از آنها بود  پولس

کار نرفته اسـت، ولـی مفهـوم اساسـی ایـن به» استحقاق«در کتاب مقدس واژة  ب. فیض و استحقاق:
کارهاي خیر، در سراسر کتاب عهد عتیـق دیـده  واژه که عبارت است از: وعدة الهی براي پاداش دادن به

کرد، به این مطلب نیـز بشـارت حالی که بر فیض تأکید میدرعین پولس. )Smedes, 1982, p. 549(شود می
داد که پس از دریافت فیض، مسیحیانی که منتظر بازگشت مسیح هستند، از سوي خداوندِ داورِ عـادل می

کنـد کـه انسـان . البته او بر این مطلب تأکید می)4: 8(دوم تیموتاؤس تاجی از عدالت دریافت خواهند کرد 
شود، بلکه به معنـایی ثـانوي مسـتحق شود، مستحق پاداش الهی نمیبه همان معنایی که مستحق کیفر می
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دهد، اعمـال نیسـتند، بلکـه کند آنچه انسان را به سوي خدا سوق میدریافت پاداش است. وي تأکید می
(رومیـان » نعمت خدا حیات جاودان در خداوند مـا عیسـی مسـیح مزد گناه موت است، اما«فیض است: 

هایش بارهـا بـه گذارد، ریشه در تعبیري دارد که در نامـهمیان این دو مفهوم می پولستمایزي که  .)6: 23
گویـد: . وي می)3: 26و غالطیـان  3: 15(ر.ك: افسسـیان کند. آن هم مفهوم پدرخواندگی است آن اشاره می
کـه دهند، خود را مستحق کیفر و تنبیه پدر کنند تا جـاییوانند با اعمال اشتباهی که انجام میتفرزندان می

توانند با اعمال خود، زمینه را براي بذل توجه پدر به خـود ایجـاد حتی از ارث هم محروم شوند، اما نمی
رگاه فرزندانیم وارثـان ه«گوید: ارث بردن فرزندان از پدر بر این حقیقت استوار است که: می پولسکنند. 

البته فرزنـدان را ملـزم کـرده تـا پسـرش را  .)17:8(رومیان  »ارث با مسیحنیز هستیم؛ یعنی ورثۀ خدا و هم
» هاي او هسـتیم تـا در جـالل وي نیـز شـریک باشـیماگر شریک مصیبت«گوید: تصدیق کنند؛ زیرا می

مسیح هم شرایط به همین شـکل اسـت. در مسـیح  تنها دربارة ما، که دربارةمعتقد است: نه پولس .)همان(
نگیخـت، خداونـد همـواره بـه پسـرش انیز استحقاق براي رستگاري نبود که محبت خداوند را بـه او بر

عبـارت دیگـر، ). بـهMost, 2003, p. 383ورزد و براي این عشق نیازي به اعمال بنـدگان نـدارد (عشق می
  ندارد. اعمال بشري تأثیري در محبت کردن خداوند 

 انگیخـتیابند، خشم دینی یهودیـان را برمیها از طریق فیض و نه عمل نجات میاین ادعا که انسان
 »الحال عدالت خدا بـدون شـریعت ظـاهر شـده اسـت«گفت: می پولس. ) 617 ص ،1389(ر.ك. ولفسن، 

تـوان هاي صـالح میو این با باور یهودیان مخالف بود. آنها معتقد بودند فقط دربارة انسـان )3: 21(رومیان 
ادعاي عدالت کرد. صالح کسی است که به شریعت عمل کنـد. برخـی معتقـد بودنـد: چنـین تعریفـی از 

شـمردن گناهکـاران مشـروط بـه  صورت، عمـل خـدا در عـادلنجات، دعوت به گناه است؛ زیرا دراین
عبارت دیگـر، هرچـه بیشـتر گنـاه کنـیم، شود. بـهقاق اخالقی نیست، پس گناه سبب نکوهش نمیاستح

هـا پاسـخ به ایـن اعتراض 15- 1آیات  6در رساله به رومیان باب  پولسکنیم. فیض بیشتري دریافت می
ه را از رهاند. به اعتقاد وي فـیض مقـدمات گنـاگوید: فیض است که ما را از بند گناه میدهد. وي میمی

طور که بـا گنـاهِ معتقد است: همان پولسزمان در فیض و گناه ممکن نیست. برد؛ زیرا زندگی همبین می
آدم، گناه وارد جهان شد، با مصلوب شدن مسیح نیز گناه مـرد و کسـانی کـه بـا فـیض الهـی در مسـیح 

  کنند نیز از گناه مبرا هستند.زندگی می

  بر آراي آگوستين سا با تكيهيفيض در دورة پدران کل
کردنـد کـه م)، کسـانی زنـدگی می451م تا زمان ابالغ اعتقادنامۀ کالسـدون (حـدود 100در فاصله سال 
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داراي چند ویژگی بودند: زندگی همراه با معنویت، التزام به سنت مسیحی و برجستگی علمـی در سـنت 
هـاي ن و تأثیرگـذارترین دورهتـریمسیحی، این افراد به پدران کلیسـا معـروف شـدند. ایـن دوره از مهم

داننـد هـاي مسـیحی میهاي مسیحی این دوره را نقطۀ عطفی در سـیر آموزهمسیحیت است. تمام شاخه
  .)7، ص 1385(مک گراث، 

  سايکلة ليالف. پدران او
هاي اولیه (رسوالن، نیقیه و کالسدون)، هیچ بحثی راجع بـه فـیض نیسـت و رسد، در اعتقادنامهنظر میبه

. آنچه راجع به فهم کلیساي اولیه دربارة فـیض )196ــ173ص  ،1384 (اي وورست،شود اي به آن نمیاشاره
توانسـتند مسـیحیت را بـا اساسی است که معلمان اولیۀ مسیحی چگونه می هاهمیت دارد، درك این مسئل

رومی همخوان کنند. معلمان اولیۀ مسیحی، با انبوه نظرات دینـی و فلسـفی و تفکراتـی ـ  فرهنگ یونانی
گرفت. در این میان، این معلمان براي مقابله بـا ایـن مواجه بودند که از جهان یونانی رومی سرچشمه می

رو، در مکتوبـات ایـنظري باشـد، عملـی باشـد. ازکردند راهی بیابند که بیش از آنکه ننظرات، تالش می
شود که مسیح سبک جدیدي از زندگی و تعریف جدیدي از دانش و اعمـال مغـایر اولیه بر این تأکید می

گوید رستگاري در عمل نتیجۀ اتحـاد م) می 98- 35(حدود  ایگناتیوس. )Ibid(کند با اخالق را عرضه می
حقیقـت و جـزء آورد کـه در آن مسـیح، ارمغـان مـی ه را برایشان بهبا مسیح است. این تحاد، حیاتی تاز

  .)Ibid, p. 385(ست جدانشدنی زندگی آنها
م)، اولین کسی بود که بـا ایجـاد دو مضـمون مهـم، تعـالیم پـدران  165ـ100 شهید (حدود ژوستین

. 2. مفهـوم آزادي و مسـئولیت انسـان؛ 1مـرتبط کـرد:  پـولسکلیسا را با اصل فکـري فـیض در تفکـر 
بخشـی کـه انجـام سبب عمـل نجاتکند: عیسی بهبیان می ژوستینبخشی مرگ عیسی بر صلیب. نجات

شـد. ایـن همـان داد، انسانیت جدیدي را بنا نهاد؛ انسانیتی که از طریق آب، ایمـان و صـلیب شـروع می
م)، ایـن دیـدگاه  200- 130(حدود  ایرنئوسکند. آن تأکید میمقدس شدیداً بر دیدگاهی است که کتاب 

 ایرنئـوسکنـد. دهد و براساس آن نظریۀ خاص خود را مطـرح میپذیرد و آن را بسط میرا می ژوستین
کند: مسیح تمام تـاریخ بشـریت را در خـود خالصـه کـرد و در این نظریه، دیدگاه خود را چنین بیان می

مغان آورد، تا ما بتوانیم آنچه را با عمل آدم از دست دادیم؛ یعنـی تصـویر خـدا رستگاري را براي ما به ار
طور کامـل در دل تثلیـث قـرار این مضمونی است که بـه. و شباهتمان به او، دوباره با عمل مسیح بازیابیم

طریـق رو، پسـر از ایـندهـد. ازگیرد و به تمام تأکیدهاي پدران کلیسا دربارة خداگونه شـدن معنـا میمی
، در اندیشـه ایرنئـوسکنـد. ایـن تفکـر پـس از فرزندخواندگی، انسان را در نسل جاودانیش شـریک می
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، مفهـوم خداگونـه شـدن، همـان سـیریلکمال رسید. از نظـر م) به 444ـ376(حدود  سیریل اسکندرانی
 .)1: 4(دوم پطـرس » شـریک طبیعـت الهـی گردیـد: «آمـده اسـت پطـرسچیزي است که در رسالۀ دوم 

بـا تعبیـر تولـد مجـدد در مسـیح از آن یـاد  پـولسو  یوحنـاصورت کامل این دیدگاه، چیزي است که 
م)، تبیـین دیگـري  395- 335اهل نوسا (حـدود  گریگوريم) و  379- 320اهل قیصریه ( بازیلکنند. می

صـورت کنند. این دو تن، از آباي کاپادوکیـه شـراکت بـا طبیعـت الهـی را بهاز این شراکت را مطرح می
شود ویژگـی فـوق که از آنچه تا اینجا گفتیم، روشن میکنند. چناننقشی در نفس از سوي خدا تعبیر می

  یابد.طبیعی فیض، مرحله به مرحله افزایش می
پدران کلیسا راجع به موضوع فیض و اختیار معتقدند کـه فـیض، آزادي حقیقـی را بـراي مسـیحیان 

دهد تا عمل را همراه بـا عشـق انجـام دهنـد. البتـه اي که به آنها این امکان را میایجاد کرده است؛ آزادي
یـان رواج داشـت. اي بـود کـه در میـان یوناناین تأکیدها تاحدي بـراي مقابلـه بـا اعتقـادات جبرگرایانـه

سبب همین آزادي و اختیار اسـت کـه انسـان داراي شد که بههرحال، این تأکیدها از این باور ناشی میبه
معتقد است: انسان با عمل اختیـاري در مسـیر نـور، خـودش را  گریگوريرو، اینصورتی الهی است. از

هی اسـت کـه از طریـق تجسـد، آزادي نیز معتقد است که این نشانۀ عشق و محبت ال بازیلکند. احیا می
  کند.خود را در حد آزادي انسان محدود می

ی که میانشان وجود دارد، خطوطی کلی را ترسیم کردنـد ئهاي جزرغم تفاوتپدران یونانی کلیسا، به
داد. مفاهیمی همچون تشبّه به خـدا و آزادي مسـیحی کـه فـیض بـه که به تاریخ الهیات فیض سامان می

  گذاشت.مختلف بر آنها تأثیر میاشکال 

  ب. آگوستين
رد که دیدگاه او راجع پرداز فیض معروف است. البته باید اشاره کبه نظریه آگوستیندر نگاه کلیساي غرب، 

بر این مفهومِ الهیاتی تأکید کرده بود. شاید ایـن بـدان  پولسواقع همان تأکیدهایی را دارد که به فیض، در
در کتـاب  آگوسـتینتا حد زیادي شبیه به هم اسـت. آنچـه  پولسو  آگوستینینی دلیل باشد که تجربۀ د

را بـه  غالطیـاندر باب اول رسالۀ  پولسکند، بیش از همه، سخنان دربارة گذشتۀ خود بیان می اعترافات
، ماجراي لطف خداونـد اعترافاتهاي نهم و دهم کتاب ویژه در فصل. او به)14و  13(آیات آورد ذهن می

  گوید.دهد و از عمق جان خدا را براي موهبتِ ایمانی که به او داده است، سپاس میخود را شرح می به
نرمـک در همان اعماق درون قصد داشتم که حیاتی نو بیابم و در این راه به تو امید بسته بودم، همانجا نرم

بودم، همچون سگی ولگرد، مرا عاشق خود کردي و دلم را شاد ساختی... پیش از آن همچون طاعون پلید 



   ۷۵ هاها، شباهتن؛ تفاوتيفيض از عهد عتيق تا آگوست ةآموز

غرّیدم؛ همان کتابی که با شهد بهشتی شیرین و بـا نـور تـو کورکورانه و سرسختانه علیه کتاب مقدس می
  ).270، ص 1380 (آگوستین،» .درخشان است..

رسد که فقط فـیض ، به این باور میپولسنیز همچون  آگوستینپس از چنین ایمان شورانگیزي است که 
بخشد در خـود مـا نیسـت. آن نور که هر روح را روشنایی می«دهد: ها را نجات مینسانالهی است که ا

سازد تا ما که زمانی در تاریکی بودیم، اکنون بتوانیم به لطف خدا چون روز روشـن نورِ تو ما را منور می
درت دلیل قـقـدیس، تنهـا بـه آگوسـتینهاي اهمیـت نوشـته«. شاید بتوان گفت: )269(همان، ص » شویم

ترین آثـار او در تجربـۀ روحـانی و عـاطفی او دلیل این است که حتی فلسـفیعقالنی او نیست، بلکه به
تـرین عنوان مهمبـه آگوسـتینشـود کـه حال، آنچه سبب می. با این)183، ص 1377(اگریدي، » ریشه دارد

ینـۀ ارتبـاط میـان مدافع فیض مطرح شود، مناظرات و مباحثاتی است که با برخـی از معاصـرانش در زم
در خـالل  آگوسـتین. پالگیـوسنام فیض و آزادي انسان دارد. در رأس این معاصران، شخصی است بـه

  پردازد.این مباحث، به بسط و گسترش مفهوم فیض می
میان گناه نخستین و فیض قائل بود،  پولساي که بیش از هرکس دیگري، بر تضاد فراطبیعی آگوستین

کند که گناهِ آدم ابوالبشر، غضب عادالنۀ خداوند را برانگیخت در جایی تصریح می نآگوستیکرد. تأکید می
رو، گناهان شخصـی اینکند. ازدهد، دوباره گناه آدم را در خود احیا میو انسان با هر گناهی که انجام می

اشـاره  )5: 12(رومیان  »کردنددر او همه گناه «. او به آیۀ )Most, 2003, p. 384(نیز خشم الهی را درپی دارند 
اي را فهمید که هرانسانی تنها گناه اولیۀ آدم، بلکه گناه اولیهکند و با ارجاع ضمیرِ او به آدم، از این آیه، نهمی

اش از همراه دارد. گویی آن را به ارث بـرده اسـت. وي بـه دلیـل تجربـۀ شخصـیبه هنگام تولد آن را به
(کونـگ، سـازد را با عمل جنسی مرتبط میبه مانویت، انتقال این گناه اولیه شهوت جنسی در دورة اعتقاد 

لیتی ئولیتی جمعـی و اجـدادي اسـت و هـم مسـئو. بنابراین، گناه هم مستلزم مسـ)107و  106ص  ،1387
  رو، به اعتقاد او مراسم غسل تعمید باید براي هر نوزادي اجرا شود.اینشخصی. از

دة انسـانی هـم ابـا ار آگوسـتینسقوط انسان معرفی کرده بود، در تفکر  آن را سبب پولسگناهی که 
شـود. ی از طبیعـت بشـر اسـت، متولـد میئـآلود، کـه جزپیوند خورد. از نظر وي انسان با تمـایلی گنـاه

گوید: درسـت اسـت می آگوستین. )475، ص 1385گراث، (مکآلود تمایل دارد درنتیجه، ذاتاً به اعمال گناه
کنـد. او بـراي توضـیح که انسان ارادة آزاد دارد، ولی گناه، کاري کرده است که این اراده به بدي میـل می

تعـابیر مختلفـی  آگوسـتینتر اسـت. کند که کفۀ بـد آن سـنگینبیشتر، ارادة بشر را به ترازویی تشبیه می
شـود، داند که از نسلی به نسل دیگـر منتقـل مییراجع به گناه دارد؛ گاه گناه را همچون مرضی مسري م

شـود، داند که ارادة انسان را اسیر کرده است و فقط از طریق فـیض آزاد میگاه آن را همچون نیرویی می
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. )476(همـان، ص شـود داند که از نسلی به نسل دیگر منتقـل میو گاهی هم گناه را همچون تقصیري می
هاي قدري بزرگ و غیرعادالنه است که عقل ما قادر به فهم خسـارتبه گناه نخستینگوید: می آگوستین

کس از این مجازات عادالنه و درست معـاف نیسـت، مگـر اینکـه گوید: هیچوي میناشی از آن نیست. 
  رحمت و فیض رایگان الهی او را آزاد کند.

وي در پـی توجیـه  منـد کنـد.در پی آن نیست که نظریۀ بسندگی و اثربخشی فیض را نظام آگوستین
آزادي عمل بشري نیز نیست. دغدغۀ آشتی برقرار کردن میان اختیار انسان و تقدیر الهـی را نیـز نـدارد و 

 3هاي الهیاتی بعـدها چنـین کردنـد.که برخی از جنبشگذارد، چنانطور کامل کنار نمیاختیار بشري را به
ولـی در عـین حـال اختیـار انسـان را نیـز کنـد، اگرچه او بر ضرورت فیض بیش از هر چیزي تأکید می

  ست.اي آشناتأکید دوگانه هاي چنیننیز با دشواري آگوستینپذیرد. البته خود طور کامل میبه

  ج. فيض و آزادي

گـذارد. زمـین میدر این زمینه نظریات بسیاري دارد که تأثیري شگرف بر تفکر الهیـاتی مغـرب آگوستین
دانـد. ایـن فـیض، بخش میم اعتقادي، فیضِ مسیح را موهبتی رهاییهم به دالیل شخصی و ه آگوستین

ها بتواننـد حیـات کـامالً کنـد تـا انسـانالقدس است که آثار گناه جبلی و نیز گناه فردي را پاك میروح
 مسیحی را تجربه کنند. 

بیش  ،)C.F: Nicene and Post-Nicene Fathers, v5, 1886, p. 815(ِ فیض و اختیاردر رسالۀ  آگوستینشاید 
گویـد: ایـن می آگوستین طور که خود. همانکنداز هر جاي دیگر، رابطۀ میان فیض و آزادي را شرح می

کننـد شدت دفـاع میاز ارادة انسان بهرساله در پاسخ به دو گروه نوشته شده است: یک گروه، کسانی که 
. گـروه دوم، کسـانی هسـتند حاشیه برانندو سعی دارند فیض خدا، که داعی ما به سوي وي است، را به 

کنند. وي در این رساله، اختیار انسان را از طریق فرایضـی کـه که به بهانۀ فیض، اختیار بشري را انکار می
اي نفسـه بـراي انسـان هـیچ فایـدهگوید: فرایضِ خداوند فیکند و میخداوند براي او فرستاده اثبات می

سـپس او بـه ایـن فـراز از رسـالۀ یعقـوب اشـاره ». انتخاب داشته باشـدندارند، مگر اینکه انسان قدرت 
آزمایـد و کـس را که خدا بـدي را نمیآزماید؛ چراد: خدا مرا میشود، مگویاگر کسی آزموده می«کند: می

فریبـد، آزمـوده کشـد و میسـوي خـود میآزماید؛ لیک هرکس با شـهوت خـویش، کـه او را بهنیز نمی
خواهند عذر گناهکاري خـود ، میها با انکار اختیارگوید: برخی انسانو می .)14و1: 13یعقوب ( »شود..می

  را به گردن خدا بیندازند.
گویـد: اگـر اراده در کـار نیسـت داند و در پاسخ به آنها میاساس میسخن این افراد را بی آگوستین
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کنـد و ر از آن یـاد میپس خدا چگونه تکلیف خواسـته اسـت؟ انسـان خوشـبختی کـه نویسـندة مزامیـ
. )4(فصـل »، چـه کسـی اسـت؟)40: 8و  37: 31؛ 1: 2(مزامیـر  گوید ارادة او شـریعت پروردگـار اسـتمی

هـاي کتـاب گونـه گواهیحال بایـد ترسـید مبـادا اینبا این«گوید: پس از اثبات ارادة انسان می آگوستین
هی براي فیض و یاري خداوند در هـدایت جایگا نحوي درك شود که هیچمقدس در حفظ ارادة آزاد، به

به زندگی الهی باقی نباشد؛ و مبادا فرد بیچاره هنگامی که حیات مناسـبی دارد و کارهـاي خـوبی انجـام 
ملعـون بـاد «در عبـارتِ  ارمیـا منظـور. او معتقد اسـت: )6(فصل » دهد به خودش ببالد، نه به خداوند!می

 )17: 5(ارمیـا  »عتماد خویش سازد و دلش از یهـوه منحـرف باشـدکسی که به انسان توکل دارد و بشر را ا
  نیز همین افراد است.

دهـد. میدربارة ارتباط میان فیض و اختیار انسان، خـود را نشـان  آگوستیناینجاست که بیان خاص 
خواهد که از شهوت و گناه بپرهیزیم؛ چون در کتاب مقدس آمـده اسـت: گوید: خداوند از ما میوي می

ولـی هـر انسـانی کـه بخواهـد از  .)12: 31(رومیـان» مغلوب شر نگردید، بلکه با نیکی بر شر فـایق آییـد«
رو، بـراي اینکـه پیـروز اینشود. ازشود، این توانایی از او سلب میشهوت دوري کند، وسوسه و اغوا می

نخواهـد داشـت.  شود، نیازمند فیض الهی است. اگر این کمک نباشد، شریعت جز ازدیاد گنـاه حاصـلی
لیک شکر خداي را کـه بـه میـانجی خداونـد مـا «کند: در رساله به قرنتیان اشاره می پولسوي به سخن 

اش گوید: این سخن دالّ بر این است که آن پیروزي کـه در نتیجـهو می» عیسی مسیح بر ما ظفر عطا کرد
کنـد. ه بـه اختیـار کمـک میرود، چیزي نیست جز موهبـت خداونـد کـه در ایـن مبـارزگناه از بین می

بیدار بمانید و دعا کنید تا بـه آزمـون درنیاییـد، روح « گوید:معتقد است: اینکه خداوند به ما می آگوستین
حاکی از این است کـه انسـان بـراي نجـات و پیـروزي بـر  ،)26: 41(متی » مشتاق است ولیکن تن ناتوان

چیزي بهتـر از دعـا داللـت بـر فـیض خداونـد چه «دهد: وساوس، محتاج فیض است. سپس، ادامه می
بـه سـوي مـن «پس اراده براي پیروزي بر گناه محتاج فـیض اسـت. او بـا اشـاره بـه عبـارت » کند؟می

گوید: من به سوي شما ارجاع خـواهم بازگشت کنید، قول یهوه صبایوت این است. و یهوه صبایوت می
کند. او بر تالزم میان فیض و اختیار تأکید می ،)28: 9تواریخ 1؛ 15: 2تواریخ2مقایسه شود با  1: 3(زکریا » نمود

گوینـد: فـیض براسـاس ایـن آیـه می پالگیوسیانکند؛ زیرا شدّت رّد میتفسیر پالگیوسی از این آیه را به
  معتقد است: آگوستینشود. خداوند نظر به استحقاقِ ما، به ما داده می

  سـوي خداونـد، موهبـت ويد که اگر شتافتن مـا بـهکننکسانی که چنین باوري دارند، درك نمی
  سوي ما بیا، اي خداي سـپاهیان بـه سـوي مـا بیـا. پـس شـتافتن مـاگفتیم که بهنبود در دعا نمی

خاطر ایمان است؛ سوي او بهتواند جز این داشته باشد که: گروش ما بهسوي مسیح چه معنایی میبه
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که این از سوي پدر بر او عطا شـده نتواند آمد، مگر آنکس نزد من «گوید: جایی که خود مسیح می
  .)65:6(یوحنا » باشد

باشـیم؛ شود که فیض را دریافت کرده هاي خوب ما نمایان میمعتقد است: تنها زمانی استحقاق آگوستین
د کنـاسـتناد میتواند انجام دهد. براي تأکید بر این مطلب، به سخن مسیح وگرنه انسانِ ساقط، کاري نمی

داریـم، ولـی ایـن اراده . وي معتقد است: ما ارادة آزاد )5:15(یوحنا » برون از من هیچ چیز نتوانید کرد«که 
واسـطۀ آن، شود، ولی فیض همیشه خـوب اسـت، و فقـط بههمیشه خوب نیست؛ زیرا مرتکب گناه می

کنـد و در می صراحتاً نجات را تکلیـف ماالیطـاق معرفـی آگوستینشود. انسان صاحب ارادة خوب می
تـوانیم انجـام دهـیم تـا خواهد که نمیخداوند از ما چیزي می«گوید: می هاپالگیوسیپاسخ به انتقادهاي 

گویـد: اگـر چنـین نباشـد، چـه نیـازي بـه . او می)32(فصـل» چیزي را بایـد از او طلـب کنـیمبدانیم چه
ست که خداوند ارادة ما را نیکـو کنـد؟ درخواست و دعا از خدا داریم، مگرنه اینکه دعاهاي ما براي این ا

  کند. برد، بلکه آن را از بدي به خوبی مبدل میگوید: فیض ارادة انسان را از بین نمیاو می
گیرند که انسان بدون عمـل گوید: افراد احمق از چنین سخنانی نتیجه میمی آگوستیناز سوي دیگر، 

گویـد: میی اگـر مرتکـب اعمـال بـد شـده باشـد. او شود، حتواسطۀ ایمان، آمرزیده میبه شریعت و به
نه مختون بودن اهمیت دارد و نه نـامختون «گفت:  پولسممکن است؛ زیرا هنگامی که چنین چیزي غیر«

انسـان را از دسـت  بلکه تنها ایمانی که با محبت عمل کند. چنین ایمانی اسـت کـه«و اضافه کرد: » بودن
  .)18(فصل » دهدشیطان نجات می

، بحثی نظري راجـع بـه طبیعـت بشـري نیسـت، بلکـه او آگوستینالزم به یادآوري است که نگرانی 
فیض به شرایط فعلـی انسـان  آگوستیننگران انسان در وضعیتی تاریخی و عینی است. بنابراین، در تفکر 

کـرد، ولـی در عمـل میهاي کامالً رایگانی که خداوند به او داده بود اشاره دارد: آدم قبل از گناه با توانایی
شرایط کنونی انسان براي انجام هر عملی محتاج فیض مسیح است تا اینکه به حیات ابـدي دسـت یابـد. 

، شود. در شرایط کنونی، گناه یا رسـتگاريیافته در شهر آسمانی با خدا متحد میسرانجام، بشریت نجات
شـوند. فقـط فـیض ا مسـیح مشـخص مینتیجۀ اتحاد انسان با آدم یـ استحقاق یا عدم استحقاق همه در

هاي کند. البته او باور ندارد کـه همـه انسـانمسیح است که انسان را براي حصول حیات جاودان توانا می
گویـد: فقـط بالفعل بتوانند از طریق فیض الهی آثار سنگین ناشی از گناه را در خود از بـین ببرنـد. او می

یابنـد. برخـی دیگـر، گرفتـار عـذاب عادالنـۀ الهـی ت میها از طریق فیض نجـات نجـابرخی از انسان
  گوید:در بیان دلیل این مطلب می آگوستینشوند. می

گر شود؛ زیرا اگر همه در مجازات محکومیت عادالنه بـاقی امکان نداشت که یکی از این دو در همه جلوه
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ه از تاریکی به روشنایی انتقـال اگر هم شد. از سوي دیگر،کس ظاهر نمیماندند، فیض رحیمانه در هیچمی
از گیرنـد، شد. ولی شمار کسانی که در مجـازات قـرار میکس ظاهر نمییافتند حقیقت تالفی در هیچمی

یابند، بسیار بیشتر است تا بدین شیوه چیزي که شایستۀ همه اسـت، نشـان داده کسانی که از آن نجات می
  ).1007، ص 1391(آگوستین، » شود

شود. آزادي تعامـل مـؤثر تمـام میان آزادي و اختیار بشر تمایز قائل می آگوستینتوان گفت: سرانجام می
سوي هدف حقیقی، یعنی خدا. چنین چیزي از راه محبت قابـل انجـام قواي بشري است براي حرکت به

د نیسـت. یافتن به هدف حقیقی کـامالً آزاکرده، اختیار دارد، ولی براي دستاست. بنابراین، انسانِ سقوط
که ما بـه خداونـد عشـق شود که با آزادي الهی سهیم شویم. زمانی چنین هدفی زمانی براي ما محقق می

 توان بـر گنـاه غالـب شـد و بـهورزد. فقط از راه فیضِ مسیح، میطور که او به ما عشق میبورزیم، همان
توان از طریق فیض بازیافت. انسـان اي را میکه اختیار باقی باشد، چنین آزاديخدا عشق ورزید. مادامی 

آزاد است که اعمال را تحت هدایت فیض انجام دهد یا انجام ندهد، اما اگر بخواهـد، بـه معنـایی کـه در 
کنـد و آید. گناه آزادي را محدود میباال بیان شد، آزادانه زندگی کند، در این صورت حتماً فیض الزم می

توانـد کنیم. فقـط خـدا میعشقی است که آزادانه به خدا نثار می آنچه شایستگی حیات جاویدان را دارد،
نفسی را که آزاديِ آن از طریق گناه محدود شده است، ترمیم کند؛ زیرا خدا خـودِ عشـق و تنهـا معطـی 

  ).Most, 2003, p. 386عشق است (

  د. اختالف نظر آگوستين و پالگيوس

ایجاد شد. مسـئله ایـن نبـود کـه  آگوستینو  پالگیوساي است که میان منشأ منازعه آگوستیناین اعتقاد 
بر مراتـب  آگوستینبا آن مخالف است، بلکه مسئله تأکیدي است که  آگوستینموافق اختیار و  پالگیوس
یک معلـم اخـالق بـود، نـه  پالگیوسداند. آزادي را چیزي بسیط می پالگیوسکند، حال آنکه آزادي می

در  آگوسـتینبـه ایـن عبـارت  پالگیوسدانشمند الهیات و تأکید او بر نصیحت بود. اعتراض اصلی یک 
 (اي وورسـت،» کنـی فرمـان بـدهدهی عطا کن و آنچـه را اراده میآنچه را فرمان می«بود:  اعترافاتکتاب 
  گوید:می آگوستیندر واکنش به این سخنِ  پالگیوس .)176ص  ،1384

تـوانیم آنهـا را ها بسیار سخت هستند! ما نمیگوییم این فرمانکنیم و میاض میما بر ضد خدا اعتر
کنیم... مـا جهل مرکـب مـتهم مـیرعایت کنیم... ما با گفتن این سخنان خداي داناي مطلـق را بـه

محـال  دهیم. ما با شکایت از اینکه خدا بهعادل و گناه ظالمانه را قدوس نسبت می عدالتی را بهبی
شویم. این کفرگویی است! این مستلزم این اسـت کـه خـدا داده است، مرتکب امور باال می نفرما

  ... (همان).خواهد نه نجات ما رایت ما را میمحکوم
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آلود بـودن انسـان خواست بگوید انسان ناتوان نیست، بلکه هدف او احیاي مبارزه بـا گنـاهنمی پالگیوس
رساند، نـه او و پیروانش معتقد بودند که گناه آدم تنها به خودش آسیب می .)180ص  ،1377 (اُگریدي،بود 

معتقد بود، دروازة ورود گناه بـه جهـان نبـود، بلکـه  آگوستینکه هاي انسانی، این گناه، چنانبه همۀ نسل
نخستین گناهی بود که در عالم حادث شد. آدم نه یک عین شر، بلکه فقط یک نمونۀ شـر را منتقـل کـرد 

اسـاس در نتیجۀ این تبیین، آموزة نیاز مشترك انسـان بـه بازخریـد و کفـارة کیهـانی بی .)187مان، ص (ه
گفت: می پالگیوسبرد. وقتی کار میرا در معنایی کامالً متفاوت به» فیض«، واژة پالگیوسرسید. نظر میبه

تواند بـا کمـک عقـل و می گناهی پیشه کند، منظور وي این بود که انسانتواند بیانسان محض فیض می
دانست که خـدا فیض را نوعی تنویر بیرونی می پالگیوسارادة خویش از گناه پرهیز کند. از سوي دیگر، 
 آگوستینفرمان و الگوي اخالقی عیسی مسیح. در مقابل،  براي ابناي بشر مقرر داشته است، براي نمونه، ده

گاه فیضِ خدا را شریعت و تعـالیم بـدانیم کـه در ایـن داد: چنین اعتقادي بدان معناست که جایپاسخ می
  .)477، ص 1385گراث، (مکصورت آمدن مسیح و رفتن او بر صلیب بیهوده خواهد بود 

، این محکومیـت را پاپ اینوسنت اولدر شوراي کاتاژ محکوم شد و  پالگیوس 416چه در سال اگر
را تکفیر کرد، ولی او هرگـز تمایـل  پالگیوساي ، طی نامهپاپ زاسیموس 418تأیید کرد، گرچه در سال 

آمیز بنا کند. او یک معلم اخالق بود و بیش از همه نگـران سسـتی و پـایین بـودن نداشت، مکتبی بدعت
را در ایجـاد ایـن رخـوت معنـوي  آگوسـتین، باورهاي پالگیوسسطح معنویت در جامعۀ مسیحی بود. 

  ت کرد.دانست و براي این بود که با او مخالفدخیل می
و تکفیر او، مناقشه بر سر مفهوم فیض به پایـان نرسـید.  پالگیوسهاي با وجود محکوم شدن دیدگاه

در زمینۀ فیض، راهی میانه را پیش گرفـت. در الهیـات  )432- 360(کاسیان  یوحنانام چندي بعد، راهبی به
خود گرفـت. در ادامـۀ سی بـهپالگیوغرب، نام این فرد با تفکري همراه است که پس از رنسانس نام نیمه

  پردازیم.بررسی تاریخی مفهوم فیض، قدري به این تفکر می

  هاوسييپالگ. نيمه ه

شـود دانان استفاده میطور معمول براي اشاره به تفکر الهیاتی گروهی از الهیبه »پالگیوسینیمه«اصطالح 
جنوب سرزمین گل (فرانسۀ کنـونی) زنـدگی ویژه در در آفریقا، به 529تا  427هاي اي میان سالکه دوره

، راجـع آگوستینو هم با تفکر  پالگیوسدانان هم با تفکر . این گروه از الهی)S.J., 2003, p. 899کردند (می
کردند، ولی بر ایـن بـاور بودنـد کـه نقـش اختیـارِ به فیض مخالف بودند. آنها نیاز به فیض را انکار نمی

بـدان سـبب بـود کـه  آگوستیناز فیض الهی بیشتر است. مخالفت آنها با  انسان، در رسیدن به رستگاري
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نتیجـه، تمـام دي اختیـار و دردهـد، از سـویی آزاراجع بـه فـیض تعلـیم می آگوستینمعتقد بودند آنچه 
کند و از سوي دیگـر، بـا ایـن توجیـه کـه انسـان فـیض را دار میهاي اخالقی انسان را خدشهمسئولیت

ترینِ ایـن که اشاره شـد، برجسـتهسازد. چنان، هرگونه بدکاري را براي او مشروع میاست دریافت نکرده
را شرح کرد، ولـی بـیش از همـه  پالگیوسینیمهبود. وي در آثار مختلف خود، تفکر  یوحنا کاسیانافراد 

یتـی ، در این باب سخن گفت. وي معتقد بـود: گنـاه نخسـتین واقعCollation XIIIدر کتاب خود با عنوان 
نیست که در نسل انسان ادامه داشته باشد، بلکه این گناه بیشتر خسارتی بود که به ارادة انسـان وارد شـد. 

گفت: انسان حتی با وجود این گناه، همچنان قابلیت این را دارد که عادل شمرده شـود. انسـان می کاسیان
حیث، همچـون بیمـاري اسـت کـه  تواند عدالت (آمرزیدگی) را طلب کند. از ایندر شرایط گناه هم می
شـرح زیـر تـوان بهرا می کاسیانبرخی دیگر از اعتقادات  ).Chlovaro, 2003, p. 206طالب سالمتی است (

بیان کرد: فیض الهی براي رستگاري ضروري است، اما این فیض همکار ارادة بشري است؛ فـیض فقـط 
لی باز هم در رسیدن بـه نجـات، اصـالت از آن کنندة خسارتی است که به ارادة انسان وارد شده، وجبران

اراده است، نه فیض. این اعتقاد که تعداد افرادي که قرار است نجات یابند، از پیش مقدر شـده اسـت، بـا 
میرند، هم به حسابشـان ارادة الهی براي نجاتِ کل جهانیان در تناقض است. کودکانی که بدون تعمید می

دانـد. از نی را که درصورت عمر طوالنی انجام خواهند داد، از پـیش میشود؛ زیرا خدا گناهارسیدگی می
انجامـد و ، به سستی و رخوت اخالقـی می)Gratia victrix(» فیض فاتح«، آموزة آگوستینی کاسیاندیدگاه 

  پذیري انسان بود.براي زندگی رهبانی خطرناك است. وي بیش از هر چیز، نگران حفظ آزادي و مسؤلیت
 462اهل ریس. وي در سـال  فائوستوسنام هاي مهم در این تفکر، شخصی بود بهاز دیگر شخصیت

کرد. کشـیش براسـاس اسقف شهر ریس شد. در آن زمان، کشیشی جوان در آن شهر مردم را موعظه می
نـد؛ آنهـا کاراند گناهگفت: تمام کودکانی که تعمیـد نشـدهآموخته بود به مردم می آگوستینآنچه از تعالیم 

شوند، مسیح براي تمام جهانیان به صـلیب نرفـت و مشرکانی هستند که بدون استثنا به دوزخ انداخته می
به آن کشیش اعتراض کـرد و از  فائوستوسبرد. طور کامل از بین میگناه نخستین آزادي ارادة انسان را به

اي نوشـت و در این سـخنان رسـاله او خواست از بیان این سخنان نادرست دست بردارد. او در پاسخ به
را  پالگیـوسصـراحت، نسـبت ارتـداد بـه در ایـن رسـاله به فائوسـتوسآن اعتقادات خود را بیان کرد. 

محکوم کرد. البته او به اینکه گناه سبب مرگ جسمانی انسان شد، اعتقاد داشت، اما باور نداشت که گنـاه 
هایی از پـدران کلیسـا و نیـز او بـه نمونـه ).S.J., 2003, p. 900سبب مرگ معنوي انسان هم شـده باشـد (

توانـد اولـین گـام را بـراي کرد تا نشان دهد که انسان خودش میمشرکان مذکور در عهد قدیم اشاره می
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تقدیس و خودداري از گناه بردارد. سرنوشت نیز صرفاً عبارت است از: دانشِ پیشینِ خداوند، از عاقبـت 
کنند. بنابراین، تقدیر نهایی بیش از آنکه بـا فـیض الهـی نسـبت ودشان عمل میکسانی که با ارادة آزاد خ

هـا و ، کـه از آموزهفائوسـتوسرسـد، شـهرت نظر میبـه ).Ibid( فـرد نسـبت داردداشته باشد، با اعمال 
شد، سبب شده بود تا تمام مخالفانش از میدان خارج شوند و در زمـان او اش ناشی میشخصیت معنوي

. )142و141، ص1389(ر.ك: ژیلسـون، در جنوب سرزمین گل شود  پالگیوسی تفکر غالب الهیاتیهتفکر نیم
دینی خواسـتند تـا نظـر خـود را دربـارة راسـت پـاپ هورمیسـداس، تعدادي از راهبـان از 520در سال 

هیچ مرجعیتـی نـدارد. او همچنـین  فائوستوسدر پاسخ آنها نوشت: از نظر او  پاپبیان کند.  فائوستوس
  گفت: نظرش در موضوع فیض و اختیار همان دیدگاه آگوستین است.

کلیسا شورایی تشکیل داد تا دربـارة موضـوعاتی همچـون فـیض، اختیـار و  529در نهایت، در سال 
د. ها بود مردم جنوبی سرزمین گل را سردرگم کرده بود، دیدگاه صحیح را اعـالم کنـسرنوشت، که مدت

ها همان حکمی را صـادر پالگیوسیلقب گرفت، دربارة نیمه )Orange( شوراي دوم اورانژاین شورا، که به
و پیـروانش مطـرح کـرده بـود. در ایـن شـورا،  پالگیـوسکرد که چندي قبـل شـوراي کاتـارژ دربـارة 

بـا انـدکی  تینآگوسـشدند و تفکرشان بدعت نامیده شد. در مقابل، نیـز تفکـر ها محکوم پالگیوسینیمه
. گناه سبب شـده اسـت کـه جسـم و 1اند: تعدیل پذیرفته شد. برخی از مصوبات این شورا به این شرح

. 3. گناه، مرگ نفس، از آدم به تمام بشریت منتقـل شـده اسـت؛ 2نفس انسان به بدي تمایل داشته باشد؛ 
ایـد از خـدا بخواهنـد کـه آنهـا را در یابند)، نیز همواره بشوند (تعمید میحتی آنهایی که از نو متولد می

عمـل  محکوم است، این طبیعت بدون فـیض الهـی هـیچ . طبیعت بشري همچنان4قدم کند؛ ثابتفیض 
تواننـد مسـتحق پـاداش شـوند، می. اعمالی که تحت تأثیر فیض انجام می5تواند انجام دهد؛ مفیدي نمی

  ).Ibidفراطبیعی باشند (
بـراي  پالگیوسـی در ایـن شـورا،و محکـوم شـدن تفکـر نیمهرسد، تشکیل شوراي اورانژ نظر میبه

توان بـر توان دالیلی را نیز بیان کرد. اولین دلیلی که میهمیشه به این تفکر پایان نداد. براي این سخن می
حکایـت  نـاسئتومـاس آکواین سخن آورد، این است که برخی متون از وجود چنین تفکـري در زمـان 

بود که این تفکر را کشف کرد و به مبارزه بـا آن پرداخـت.  توماسشود که در آن زمان، کنند. گفته میمی
چنین تفکري نگاشـته اسـت. هایی از کتاب جامع الهیات را نیز در پاسخ به بخش توماسرسد، نظر میبه

دلیل دیگـري ). :Cornelius, 2006, p. 236 C.f( از همین کتاب اشاره کرد 109توان به مسئلۀ براي نمونه، می
م) 1851از شوراي اورانژ بیان کـرد، عبـارتی از هارنـاك (پالگیوسی پس توان براي ادامۀ تفکر نیمهکه می



   ۸۳ هاها، شباهتن؛ تفاوتيفيض از عهد عتيق تا آگوست ةآموز

الهیـدانان قـرون وسـطی در تمـام «گویـد: نگرد میاست. او وقتی از فرازِ قرون وسطی، به این صحنه می
  ).Ibid, Introduction, xvii» (اندبوده پالگیوسیشان از فیض نیمهتلقی

  گيرينتيجه
در هر سه دیـن ابراهیمـی نوا، ب مقدس عبري و نیز اناجیل همطور که گذشت، معناي فیض در کتاهمان

هـایی مشترك است. در اسالم، برخی از صفات الهی مثل رحمن، رحیم و رئوف، و در یهودیت نیـز واژه
و پـس از او  پـولسحیث معنا با فیض قرابت دارند. اما تفسیري کـه همچون هسد، رحمیم و راسون، از 

فرد دهند، هیچ همتایی در دو دین دیگر نـدارد و مفهـومی کـامالً منحصـر بـهاز فیض ارائه می آگوستین
رغـم مقبـولیتی کـه نـزد کلیسـا دارد، قابـل دهد که این تفسیر بهها در این زمینه، نشان میاست. مخالفت
تواند سبب بروز مشکالت الهیاتی و نیز اخالقی در میان جامعۀ مسـیحی باشـد. البتـه میخدشه است و 

شود. در دورة اصالح دینـی و بعـد در عصـر جدیـد نیـز ادامـه مباحثه در این موضوع به اینجا ختم نمی
  هاي دیگري است.یابد که آشنایی با آنها محتاج تحقیقمی
  
  
  
  
  
  

   _______________________ ________________________________   نوشتپی

است که در قرن بیستم و در چند بخش چاپ شد. نسخه استاندارد درواقع همان  اي انگلیسی از کتاب مقدسرجمهاین نسخه ت. 1
خوان و اي خوشنسخه استاندارد امریکایی از کتاب مقدس است که بازبینی و اصالح شده و هدف از چاپ آن این بوده که ترجمه

 هایی دارد.تفاوت) KJVمعروف کینگ جیمز ( نسخۀ استاندارد، با ترجمۀدقیق به خوانندگاه عرضه شود. 

طور نمونـه در شود. بهترجمه نمی graceباید به این نکته توجه داشت که این واژه در نسخۀ استاندارد کتاب مقدس همیشه به  .2
اسـت کـه بـه فـیض  graceبراي آن استفاده شده است. در ترجمۀ فارسی کتاب مقدس هم فقط واژة  favuorاز معادل 30:1لوقا 

  یا لطف و رحمت استفاده شده است. )30:1(لوقا  هاي دیگري مثل نعمتهاي دیگر معادلراي واژهشود و بترجمه می
ها اشاره کرد که ابتدا در فرانسه شکل گرفت. آنها در تفکرشـان بـر چنـد مفهـوم نام جانسونتوان به جنبشی بهطور نمونه میبه 3.

نام جانسـون سرنوشـت. ایـن جنـبش نـامش را از مؤسـس خـود بـهگناه جبلی، گمراهی انسان، ضرورت فـیض و : تأکید داشتند
 در کلیسا فعال بودند. 18و  17) گرفته است و قرون 1640(حدود
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