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  یکاتولکه و یامام دیدگاهار انسان از یرابطۀ آموزة لطف با اخت یقیتطب یبررس
  
  آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀسسؤاستادیار گروه ادیان م/  یحسن یدعلیس
 پژوه کارشناسی ارشد ادیان مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ دانش پناهنیحسن د.com  hasandinpanah@gmail 

  23/10/1392ـ پذیرش: 7/5/1392دریافت: 

  دهكيچ
ـ «، ضـرورت  یـک اتولکت یحیه و مسیان امامیم یقابل بررس كمشتر يهااز موضوع ـ » ضیف  يخداونـد بـرا  » لطـف «ا ی

ه از کـ  یامل دارند، اما طرحـ کن راستا دو مذهب به اصل لطف خداوند توجه یانسان به سعادت و نجات است. در ا یابیدست
ـ ه در ضمن طرحِ قاعدة لطف، بـر اخت یه امامکياگونهبه ؛امالً متفاوت استکنند، کیآن ارائه م  يار و ارادة آزاد انسـان بـرا  ی

ـ  حمایـت   ۀجانبـ طرح همه يدر راستا یکاتولکن یی، اما آورزدمید کیتأ يدن به رستگاریرس ض، بـر ضـعف و   یاز آمـوزة ف
ننـده در  کنیـی ، و عامـل تع کنـد مید کیدن به سعادت تأیرس يرده، براکن سقوط یه بر اثر گناه نخستکارادة انسان،  یناتوان

بـا  » لطـف «نـد رابطـۀ اصـل    کیتالش م يو اسناد يرد نظریکبا رو يروشیمقالۀ پ دانند.یض خداوند میامر نجات را ف
ـ ب یج اصـل یند، و در ادامـه نتـا  ک ياوکوا یقیبه روش تطب یکاتولکن ییه و آیانسان را در مذهب امام» اریاخت« شـوند.  ان ی

ـ انسان از نگـاه امام  يتامۀ اعمال اراد رِ علتیه جزء اخکآمده آن است دستجۀ بهین نتیترمهم ـ اخت«ه، ی ـ و از د» اری دگاه ی
  است. یاله» ضیف«، یکاتولک

 ار.یض، اختی، لطف، فیکاتولکه، یامام ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ز بـوده، رابطـۀ   یـ انگربـاز بحـث  یاز د یحیه و متألهان مسـ یلمان امامکان متیه در مک یمهم يهااز موضوع
ار یـ لۀ اراده و اختئ، مسیکاتولکات یه و الهیالم امامکه در کار انسان است. با آنیآموزة لطف خداوند با اخت

 نار آموزة لطف خداونـد مـورد بحـث و پـژوهش بـوده اسـت، دربـارة رابطـۀ آن دو،        کشه در یانسان هم
ن نوشـتار،  یـ بحـث در ا  یاسـاس، محـور اصـل   نیـ اد. بروشمینده دی یچ پژوهشیه ياسهیمقاصورت به

  است. یکاتولکه و یامام دیدگاهار از یسۀ رابطۀ آموزة لطف با اختیمقا
برخوردار اسـت.   ياژهیت ویگاه و اهمیان مختلف از جایاد يباورها یقیتطب ی، بررسینونکدر جهان 

ان یـ اد كمشـتر  يق باورهـا ین و تطبییتواند تبی، میدتیعق يدفاع از مرزها يهاوهیاز ش یکی، یلکطور به
 دهـد یدستور م رمکا یان، به نبیگو و تعامل سازنده با ادوگفت یعمل يالگو منزلۀم، بهیرکباشد. قرآن 

دن به حـق دعـوت   یرس يسازنده برا يگووو گفت ياعتقاد اتکتاب را به مشترک) تا اهل 64عمران: (آل
د قـرآن بـر   کیـ دهنـدة تأ ه نشانکآمده » تابکا اهل الی«ر یدوازده بار تعب ش ازیب یتاب آسمانکن یند. در اک

 یقـ یتطب ین هـدف، بررسـ  یـ تحقـق ا  يمهـم بـرا   يهااز گام یکیاست.  یان آسمانیان ادیم يگووگفت
ار یـ بـا اخت  یرابطۀ لطـف الهـ  کوشیم می، يروشیرو در مقالۀ پنیاان است. ازیان ادیم كمشتر يهاآموزه
در » اریـ اخت« یشناسـ به مفهـوم  نخست ،ن هدفیتحقق ا ي. براکنیم یبررس یکاتولکه و یامامدر  را انسان

، و در ادامه رابطـۀ آنهـا   زیمپردامی یکاتولکدر » ضیآموزة ف«ه و یدر امام» قاعدة لطف«، یکاتولکه و یامام
لطـف در   ةاز قاعـد یـ سـۀ آن دو، وجـوه امت  یز پس از مقایان نیم گرفت. در پایخواه یار انسان پیرا با اخت

  رد.  کم یان خواهیار را بینۀ اختیدر زم یکاتولکت یحیض در مسیه نسبت به قاعدة فیامام
را  Grace، معـادلِ اصـطالح   یانینگارانِ متون ادیه معموالً فارسک ضرورت داردز یته نکن نیا يادآوری

ن اصـطالح اسـت.   یـ ا يمحتـوا  ةشتر رسانندی، ب»لطف«لمۀ که کرسد یاما به نظر م ؛دهندیقرار م» ضیف«
» ضیفـ «ه واژة کـ آنجااما از ؛ردندکیترجمه م» لطف«ن مفهوم را به یا آغازه از همان کبود میرو بهتر نیااز

ن ین نوشـتار، همـ  یـ ز در ایم، ما نیل شویها قاان بحثیم یه تفاوتکآن يگر، براید يمشهور شده و از سو
  م.یبریار مک لمه را بهک

 ارياخت يشناسمفهوم

 امعنـ  یـک واقـع بـه   ه همۀ آنهـا در کار رفته، کبه پرشماري ی، در لغت به معان»ریخ«شۀ یاز ر» اریاخت«واژة 
ت و رغبـت نفـس بـوده،    یه تـوأم بـا رضـا   کـ است،  یکنش امر نی، انتخاب و گزاگردند، و آن معنیمازب



  ۵۵ اختيار انسان از ديدگاه اماميه و كاتوليك بررسي تطبيقي رابطة آموزة لطف با

ــ ــطرار چیه ــزام و اض ــه ال ــتیدر آن ن يگون ــ س ــ؛ مه318 ، ص2 ، ج1371، ی(قرش ؛ 29، ص 1375ار، ی
 ،ه هـر فاعـل مختـار   کگفته شده، » ریخ«و » اریاخت«). در مناسبت واژة 266، ص 4، ج ق1416منظور، ابن
» اریـ اخت«ن مفهومِ یباشد. بنابرا يرِ پنداریواقع خچند درهر ؛دهدیداند، انجام میر میه خکرا  ییارهاک تنها

، ج 1382(مصـباح،   »دیـ آیشمار مر بهیو پندار، خ ا به حسب گمانیقت یه در حقک يدن امریبرگز« یعنی
  ).301، ص ق1412؛ راغب، 105، ص 2

و  يار در مقابـل ناچـار  یـ . اخت1نـد از:  ان آنهـا عبـارت  یتـر ه مهمکاربرد دارد، کن یچند» اریاخت«واژة 
 اریـ اخت. 4نش، یپـس از سـنجش و گـز    يریگمیتصممعناي به اری. اخت3راه، کار در برابر ای. اخت2اضطرار، 

 ياریـ اخت يارهـا ک بـارة اربرد، آنچـه در کن چهار یان ای. از ميارکت و رغبت انجام دادن یبا رضامعناي به
هر جا انسـان   یعنیسوم است؛  ياست، معنا یتسابکرامت اکمال و کدن به یساز رسنهیانسان، مطرح و زم

م بـر انجـام   یند، و تصمیرا برگز یکیو سنجش،  یاوست، با بررس يروشیه پک پرشماري يهاان راهیاز م
امـا اگـر    ؛برداشـته اسـت   یگـام ا بد خـود  ی یکانجام داده و در راه سرنوشت ن ياریاخت يارکرد، یآن بگ

 یسـ کنبوده است؛ مانند لرزش دست  ياریند: اختیگویرد، میانجام گ يریگمیو تصم یبدون بررس يارک
، ی(رجبـ  نـد کیت مـ کحر شداشته باشد، دستم یه خود شخص تصمکنیه دچار رعشه است، و بدون اک

  ).170- 168، ص 1388
ز از یـ چ یـک انتخاب معناي به ض قرار دارد، ویلمان، در برابر جبر و تفوکار در اصطالح متیاخت

راه صـورت  کـ ه انتخـاب بـه اجبـار و ا   کـ است، بدان شرط  یز با ارادة آزاد انسانیا چند چیان دو یم
ــنگ ــمی ــدرد (عل ــار). «97ق، ص 1414، يشــابوری؛ ن235 ، ص2ق، ج1405، ياله ــه » مخت ــکب  یس
، ص 1335، طوسیدهد (یدهد و اگر نخواهد، انجام نمیرا انجام م یه اگر بخواهد، فعلکند یگویم

دگارِ یـ خـود را انجـام دهـد، خـود آفر     يردارهـا کار یـ ه بـه اخت کاجبار، بلنه به یه آدمکآنجا). از19
سـتۀ  یا شایـ فـر،  کین سبب در جهان آخـرت سـزاوار   یهم شتن است و بهیو بد خو یکن يردارهاک

ن یتـر ). ژرف57، ص 1ج ، 1364، ی؛ شهرسـتان 325، ص ق1405، طوسـی شـود ( یمـ  یپاداش اله
انـد  عه آن را مطرح سـاخته یه امامان شکاست » نیاالمرن یامرٌ ب«ۀ یار، نظریه در باب اختیدگاه امامید

  د.یآیامه مح آن در ادی)، و توض224، ص 1379، ي(جعفر
، یـک اتولکات یـ در اله» اریاخت«د. یآیشمار ممهم به يهاز از موضوعین یکاتولکن ییار، در آیلۀ اختئمس

انجـام اعمـال    ییا توانایردن، کا عمل نیردن کار را به قدرت عمل یمترادف اراده و قدرت است. آنان، اخت
، 6، ج 1967؛ نـولن،  147، ص 1944، یـک ؛ برادر1744زم، ب کیتکنند (کیف میخود شخص تعر ياراد
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آن  یه بررسـ کـ ه دارد، یبا نگاه امام بنیادینار و ارادة انسان، تفاوت یبه اختآنان ، نگاه این). با وجود89ص 
  د.یآیدر ادامه م

 هيقاعدة لطف در امام

کارهـاى  ، ظرافت، هدیه از سـر محبـت و پـرداختن بـه     یکی، نزدیمهربان یدر لغت، در معان» لُطف«واژة 
، يروزآبـاد ی؛ ف»لطـف «، مـادة  ق1412، اصفهانی ؛ راغب»لطف«، مادة ق1416منظور، (ابن دقیق آمده است

ان یـ از م»). لطـف «، مادة 1375؛ حسینى، 726، ص 2 ، ج1392س، ی، فصل الم؛ اُن282 ، ص3ق، ج 1412
ند معتقـد نشـده اسـت    بر خداو يلغو ین معانیس به وجوب انجام دادن لطف به اکچیه، هیلمان امامکمت

 ).506- 505، ص 1تا، جی، بی(طبرس
ه بنـدگان را بـه   کـ  یهر فعلبه ، و براساس آن، استجمله افعال خداوند ه، ازیالم امامکاصل لطف در 

د. آنان لطف را بـه  شویند، لطف اطالق مکسازد، و آنان را از گناه دور  یکف و اطاعت خداوند نزدیلکت
ف، یالکـ ان تیـ ماننـد ب  ییارهـا کبرند. لطف محصل، عبـارت اسـت از   یار مکبهدو قسم محصل و مقرِّب 

لۀ یوسـ  ف بـه یـ لکه موجب تحقق اصل تک، نصب امام و عصمت آنان یتاب آسمانکا، فرستادن یبعثت انب
ه کـ  گونـه نـد، اطاعـت خداونـد آن   کن یه اگر خداوند آن موارد را به بشر ارزانکياگونهبه شود؛یلف مکم
 د، بالهـا یـ مانند وعد و وع يرد. لطف مقرب، عبارت است از اموریپذیجانب بندگان صورت نمد از یبا
، نـد مؤثر یشـ کو دور سـاختن آنـان از سر   یساختن بندگان به طاعت الهـ  یکه در نزدک یحدود شرع و
، يالهـد ؛ علـم 324، ص ق1413، ی(حلـ  دنندار یدادن تکالیف، دخالت بر انجام مکلّف توانِ در اصل یول

؛ 342، ص ق1405، ی؛ طوســــ35، ص ق1413د، یـــ ؛ مف77، ص 1375، یطوســـ ؛ 186، ص ق1411
  ).117، ص ق1406، یبحران

ه از یـ لمان امامکمت یزة اصلیواقع انگم الزم است. درکیه، انجام لطف، بر خداوند حیاز نگاه امام
ه خداونـد  کـ طلـب اسـت   ن می، و نیز ایاله مانه بودن افعالکیطرح آموزة لطف، اثبات عادالنه و ح

قاعـدة   ی). نقـش اصـل  23ق، ص 1413، یکنـد (ربـان  ینمـ  كداند، تریو و الزم میکآنچه را عقل، ن
). 343ق، ص 1405، یف است (طوسـ یالکبندگان در انجام ت يزه برایجاد انگیو ا يتگریلطف، هدا

 نهـاییِ آن،  هـدف او از گناهـان، و   اصل لطف، اطاعت انسـان از خداونـد و پرهیـز    غرض متوسط
اسـت   ین قُرب الهـ یها در همانسان يو سعادت ابد یینها کمال که خداوند است، به شدن نزدیک
  ).289، ص 1378، ي؛ محمد1382، ي(خراز



  ۵۷ اختيار انسان از ديدگاه اماميه و كاتوليك بررسي تطبيقي رابطة آموزة لطف با

 يكاتولكض در يآموزة ف

 charis یونـان یو  gratiaالتـین   ۀاست، که از دو کلمـ  Graceفرانسوي  - ض، معادل انگلیسییواژة ف
 .. ترجمه شده اسـت .ت وی) و در لغت فارسی به فیض، لطف، عنا84، ص 6، ج 1987گرفته (مرا، ریشه 

  ).  1970، ص 2، ج1380؛ مصاحب، 100، ص 1386(پژوهشگران، 
گـان و  یۀ رایـ لطـف و محبـت، هد   يض بـه سـه معنـا   یف ةواژ يخود، برا اتیجامع الهدر  ناسیئوکآ

ان یـ ند. به گفتۀ او از مکی، اشاره م(تشکر) دهدینشان م گان از خودیۀ رایه شخص در قبال هدک ینشکوا
گـان بـه   یرا ياهیـ هد یسـ که کـ محبت اسـت  سبب به رایدارد؛ ز یبستگ یدوم به اول ي، معناان سه معنیا
، یسـ کگـان از  یۀ رایـ را در مقابـل هد یـ دارد؛ ز یبسـتگ  یبـه دومـ   نیزسوم  يبخشد. معنایگر مید یسک
ه کـ دوم و سـوم، روشـن اسـت     يض در معنـا یواژة فـ دربارة توان داشت. ینم يجز سپاسگزار ینشکوا
ض خـدا برخـوردار اسـت،    یاز ف یسکم ییگویه مکنین اینهد. بنابرایم ينندة آن برجاکافتیدر در يزیچ

 ه از جانـب خـدا بـر او آمـده اسـت     کـ وجـود دارد   یعـ یطبفـوق  يزیـ ه در جانِ او چکن معناست یبه ا
  .، گفتار اول)110لۀ ئدوم، قسمت اول، مس، بخش 2006ناس، یئوک(آ

 ار رفتـه اسـت  کـ بـه   مزبـور  ي) در سه معنا6: 4ان (یولسکز رسالۀ ین ) و22: 4ل لوقا (یض، در انجیف
ه عبـارت  کد وجود دارد، یض در عهد جدیف يگر براید يمعنا یکاما  ؛)547، ص 2، ج1979(اسمدس، 

ت و رحمت اسـت،  یه عناکنیض عالوه بر ای، فپولسژه یود و بهیاز نگاه عهد جد». رو و توانین«است از 
  ).1979؛ اسمدس، 78، ص 1389، يدیوح؛ 9: 12ان ی(دوم قرنت ز هستیقدرت ن
اسـت کـه    یعیطبخداوند به انسان، و نیز نیروي مافوقعنایت معناي به ت،یحیدر مس» ضیف«ن یبنابرا

را به انجـام   نشود، و آناها میو موجب بخشش گناهان و رستگاري انسان گیردسرچشمه میاز خداوند 
ر، ک؛ بـاو 51، ص1378س، کاکـ ( سـازد یرومنـد مـ  یامل انجام دهند نکطور توانند بهیه خود نمک ییارهاک

شـه  یه همکـ رود، بلیار نمـ ک به ییتنهاوجه بهچیه، بهیحیات مسیدر اله» ضیف«). مفهوم 385، ص 1999
: 1(یوحنـا،   ض سـخن گفـت  یتوان دربارة فی، و جدا از وجود او نماستمطرح  حیرت مسهمراه حض

  ).  124، ص 1382براون،  یآف ؛17
ه بالفاصله فیض تقـدس الهـی را   کوینی گناه نخستین حضرت آدم این بود کها، اثر تیکاتولکبه باور 

) بـه  38: 3(لوقـا  بـودن   »پسـر خـدا  «مقام انسـان از  ترتیب بدین) و 399زم، ب کیتکاست ( از دست داده
عت و ارادة همۀ افراد بشـر از لحظـۀ تولـد بـه     ینتیجه طبدر بد.یامی) تنزل 1: 5(غالطیان بودن  »عبد خدا«

  رو همه نیازمند بازخریدند.نیاآلوده است، و از یگناه ذات
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گـراث،  ک(م شد معروف» استاد فیض«ض، به یپروراندن و دفاع قوي از آموزة فسبب به هک آگوستین
هـا بـراي رسـیدن بـه نجـات و رسـتگاري از اختیـار الزم        )، معتقد است انسـان 66- 63ص ، 1ج، 1384

ن انسان از آغـاز تـا   یاز بیرون اوضاع و احوال بشر صورت گیرد. بنابرا ، و دگرگونی بایدیستندبرخوردار ن
را یـ هـا؛ ز رسـتگاري اسـت نـه انسـان    ض، آغازگر فرایند ین فیو هم ستض خدایف نیازمند، یان زندگیپا
ن ناتوان و گمراه شده، و این اراده، او را بـه شـر متمایـل    یواسطۀ گناه نخستز ارادة او بهیعت انسان و نیطب

تواند این تمایـل بـه گنـاه را    ه میکض اوست یرو تنها ارادة خدا و فاینو از خدا گریزان ساخته است. از
ند و از سر عشق (نه نیـاز)، خـود   کبشر به آن گرفتار شده، دخالت می هکبستی ند. خدا در حل بنک اخنث

دهـد تـا او را رهـایی بخشـد. ایـن عمـل در       را در شخص مسیح، در وضعیت بشر فروافتـاده قـرار مـی   
). البتـه دیـدگاه   66- 63ص  ،1ج ،1384؛ همـو،  477، ص 1385گـراث،  ک(م نام دارد» فیض«مسیحیت 
ان، یـ (دوم قرنت هاي اوستو مطالعۀ عمیق رساله پولسناشی از تأثیر الهیات ه کاز خود او، بلنه  آگوستین

  ).  87، ص 1380لین، ؛ تونی5: 1ان، ی؛ روم9: 12

 يكاتولكه و يار در اماميرابطة آموزة لطف و اخت يبررس

ار یـ بـا اخت را دو  است ترابط آنبایسته ض، یلطف و ف یو اصطالح یلفظ يان معنایاز فارغ شدن از ب پس
  م.ینک یبررس یکاتولکه و یامام دیدگاهانسان از 

 هيالم امامكار در ياختالف) 

تـرین  بنیـادي انگیزترین مباحث فکرى در همـۀ مکاتـب و ادیـان جهـان بـوده، از      اختیار، از بحث ۀلئمس
از ورود بـه اصـل بحـث،     پیشمطرح بوده است.  عقل بشر يبرادور ار یبس يهاه از زمانکاست  یمسائل

  ته الزم است:کدو ن يورادآی
 یق دارد. برخـ یعم يوندیپ» قدرت«و » اراده«از اصطالحات مانند  یه با برخیالم امامکدر » اریاخت«. 1
، انـد شـمار آورده بـه » قادر مختار«را » قادر«اند، و ار بردهکار را مترادف با اراده و قدرت بهیلمان، اختکاز مت
ار را اخـص از اراده  یاند. آنان، اختار فرق نهادهیان قدرت و اختیز میار، و نیان اراده و اختیشتر آنان، میاما ب

ص   «، و اراده را »نشیا گـز یـ عمل انتخـاب  «ار را یه اختکن معنا یاند؛ بدشمرده ح یـ صـفت مخصـا مـرج «
ح یا تـرج یـ ص یا عزم راسخ اسـت، سـبب تخصـ   ید که همان شوق مؤکه اراده، ک ان معنیبه ا ؛شمارندیم

د. آنـان  شـو یاز دو امر، توسـط صـاحب اراده مـ    یکی - است يه نسبت به قدرت مساوک – كرا تیفعل 
آن، موجـود زنـده،   سبب به هکاست  یاند. قدرت، صفتشمار آوردهار بهیقدرت را از اوصاف اختهمچنین 
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مقابـل قـدرت،   ار، جبـر و  یه مقابل اختکته کن نیتوجه به ا عالوهبه آن را دارد.  كا تریانجام فعل  ییتوانا
، ص 5، ج 1390(دادبـه،   ار خواهـد بـرد  یـ قـدرت و اخت  يبه تفاوت معنا یپ یراحتعجز است، انسان به

  ).34، ص 13، ج 1390دعرب، ی؛ س47، ص 2؛ ج 295
را یـ شـود؛ ز یبه بحث ما وارد نم یار چه مترادف باشند و چه نباشند، خللیدر هر صورت اراده و اخت

شـه از  یشش نسبت به فعـل اسـت، هم  کل و یت، میه محبت، رضاکام خودشان عمعناي به اریاراده و اخت
  ).104- 95، ص2، ج1382(مصباح، برابرند ق ینظر موارد و مصاد

 ینیوکـ اما امـور ت  ؛دن، سخن گفتن) استیها (مانند خوردن، خوابانسان يار، افعال ارادیمتعلَّق اخت. 2
ا افعـال  یـ ان خون و ضربان قلب) و یبدن انسان (همچون جر یعیا افعال طبیقد)  يو بلند یوتاهک(مانند 
 کـانون بلنـد) از   یانکـ ار شخص از میت دست مرتعش و سقوط بدون اراده و اختک(مانند حر ياضطرار

ـ یـ  یعین طبین امور، از ارادة انسان، خارج و تابع قوانیرا ایند؛ زابیروننزاع   هسـتند  يخداونـد  یا ارادة ازل
  ).329، ص 1383، یجی؛ اله153 - 145ص ، 8، ج1325، ی(جرجان

 یهـاي مختلـف اسـالم   از مباحث مهم در میان گـروه  یکیدهد، یه انجام مک ییارهاکنقش انسان در 
ها براي اثبـات عقیـدة   یک از این گروهاند. هرهکردنه اظهار ین زمیدر ا یمختلف يهادگاهیدایشان است، و 

ماننـد   یانـد. برخـ  و ظاهر آن را مویـد نظریـۀ خـویش گرفتـه     خود به آیاتی از قرآن کریم تمسک جسته
گر مانند معتزلـه، انسـان را مفـوض و خودمختـار     ید یار، و برخیاالختاشاعره، انسان را مجبور و مسلوب

رون یـ ب یدرصد وابسته به ارادة خود اوست، و از قلمرو ارادة الهمعتقدند افعال انسان، صد یعنی ؛پنداشتند
 ،م امامان معصوم خـود یه از افراط و تفریط مصون مانده، و به پیروي از تعالین میان، گروه امامیاست. در ا
  اند.  پاي فشرده» امرٌ بین االمرین« ۀبر نظری آغازاز همان 

 اعمال خود، مختار اسـت،  یم در برخکانسان، دست ایه آکار آن است یلۀ اختئدر مس بنیادین پرسش
امـرٌ  «ه افعال انسان را نه جبر و نـه تفـویض، بلکـه    یندارد؟ گروه امام ياریچ اختیه مجبور است و هکا آنی

، را ف امـام صـادق  ین راستا سخنان شـر ینند. آنان در اکتعبیر مى» اختیار«دانسته، از آن به » بین االمرین
؛ 362، صق1398(صـدوق،   »ت و نه تفویض، بلکـه امـرى اسـت میـان ایـن دو امـر      نه جبر اس«همانند 
صـدد  الم خود قـرار داده، و در ک يبرا یسرمشقصورت به )5، ص3ج و 197، ص4، جق1403، یمجلس

 اند.برداشته یفراوان يهان آموزه گامیا یحلّ واقع
ر یه منعـزل از تـأث  کـ ياگونـه ند، بهکی، خداوند نه انسان را به فعلش مجبور میالمکن نگاه یبراساس ا

ه ارتبـاط  کـ ياگونـه به ؛دنگذاریبه حال خود وام یلکد و او را قدرت امتناع از آن نباشد، و نه او را بهاشنب
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ان یـ ن بین اسـت. نخسـت  ین امـر یب يه امرکبل ؛او مباح باشد يبرا يارکد، و هر شومنقطع  ياو با ذات بار
- 113( مکـ الحبـن  هشـام ده، متعلق بـه  ین به ما رسیاالمر نیب در باب امره یلمان امامکه از متک یمشخص

 ن راه را ادامـه دادنـد  یه همـ یـ لمـان امام ک، متهشام). پس از 230- 203، ص1359، یی(صفا ق) است119
 يبـرا  .است یجۀ مقدمات و اسبابیانسان، نت ياز افعال اراد یاساس گفتار آنان، هر فعل). بر1375د، ی(حم

، اراده و قـدرت بـر   يگـر ینـد، و د کیج به فعل مـ ییه انسان را تهکست ا یل و رغبتیاز آنها، م کیی نمونه
تحقـق فعـل    ه اصل آنها از جانب خداوند بوده،کم یابییم، میرنگمین امور یبه ا یست. وقتا كا تریفعل 

ایـن امـر   ه کم یابییم، مینکافیبه خود فعل نظر م یاما وقت ؛با وجود آنها، واجب و بدون آنها ممتنع است
م، یکنـ انسـان توجـه    ن دو جهت در افعـال یابه ه چ. چنانندارفتهیبه قدرت و ارادة خود انسان صورت پذ

ت فعل هم به ارادة خداونـد و هـم بـه ارادة انسـان     ین تمامیم. بنابرایل شوین قاین االمرید به قول امرٌ بیبا
  ).477 ، صق1405، طوسی( مستند است
پاسـخ   ،ه عقالً محال است فعل واحد، مستند به ارادة دو فاعل (خدا و انسان) باشدکال شود کاگر اش
ه هـر دو فاعـل در عـرض    کـ محـال اسـت    یه استناد فعل واحد به ارادة دو فاعل، در صـورت کآن است 

ال کشـ گر باشند، استناد به هر دو ایدیکاما اگر دو فاعل در طول  ؛ر انجام فعل فرض شوندبگر مؤثر یدیک
ون ئه همـۀ شـ  کـ ن اسـت  یهمـ  نیـز » ال جبر و ال تفویض، بل امر بین االمرین«ح یصح يندارد. اصالً معنا

از او ، و انـد بخـش یعلم)، مسـتند بـه فاعـل هسـت    و  ات، اراده، قدرتیل حیواسطه (از قبیوجود فاعلِ ب
 ياریـ اخت يارهـا کام در انجـ  یحتـ او ست. یدر برابر علت (واجب) برخوردار ن یگونه وجود استقاللچیه

ار کـ ار خـود  یـ ه انسان بـا اخت کن تعلق گرفته یه چنک. ارادة ذات واجب است ستیاز از او نینیب نیزخود 
الربط و وابسته بودن وجود معلـول  نیت و عیح رابطۀ علیصح كۀ درین مطلب در سایح ایند. فهم صحک

، 2، ج 1382(مصـباح،   رودیشـمار مـ  بـه  نیصدرالمتأله يارهاکاز ابتاین ه کبخش است، یبه علت هست
 ).379- 372، ص6، جم1981ن، ی؛ صدرالمتأله369- 364، ص ق1417، یئ؛ طباطبا392ص

ـ ا، ازنیستنظر اتفاق ،نیاالمر نیب قت امریر حقیدر شناخت و تفس آسـان   كتصـور و در  يرو بـرا نی
متوسـل  ایـن روش  ب ذهن بـه  یتقر يه امامان معصوم براکند؛ چناناهجست ياریغلب از مثال ان اصل، یا
بـاره از  نیـ ن مثـال در ا ی). بهتـر 165، ص 1387، قراملکـی  ؛ قـدردان 225، ص1379، ي(جعفر شدندیم
  است: یئاهللا ابوالقاسم خوتیآ

ـ م بـا وصـل   یتوانیت ندارد، و ما مکحر ییه تواناک يطورهمبتال به فلج است، ب یم انسانینکفرض  ردن ک
ا چه یچه خوب و  ییارهاکرده و کت کحر ین شخصیم. حال اگر چنینکت وادار کم برق، او را به حریس
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ه کاست  یرو و قدرتیار او انجام خواهد گرفت. آنچه به ما مستند است، نیارها با اختکن یبد، انجام دهد، ا
ـ م آن قـدرت را از او سـلب   یتـوان یم، و در هر لحظه میردکجاد یما به توسط برق در او ا ز او را ا ،ردهک

صادره  يارهاکندارد.  یار اوست و به ما تعلقیرو مربوط به اختین نیاز ا يبردارم. طرز بهرهیت بازدارکحر
ـ یرو از فیض نیرو از خداوند است، و هر لحظه فین یعنی ؛ن استیز همچنیاز ما ن رسـد و در  یاض مطلق م

ال حـول  « يامالً به دست ماست، و معنـا کرو یاز آن ن يبردارار بهرهیاخت یول ؛ندکتواند قطع یهر لحظه م
  ).227- 226، ص 1379، ي؛ جعفر89 - 85، ص 2ج  ق،1419، یئ(خو ن استیهم» وال قوة اال باهللا

ه کـ  یلیابـزار و وسـا   همـۀ ه کـ زند، اما ازآنجایمارش سرین، فعلِ انسان براساس اراده، قدرت و اختیبنابرا
ات، قـدرت و اراده،  یـ ، مانند حندروند، از جانب خداوندیمشمارانسان به ياریاخت يارهاک یعیعوامل طب

  ).225، ص 1379، ي(جعفر ار انسان مستند است، و هم به خداوندیرو فعل هم به اختنیااز

 هيار در اماميب. رابطة لطف و اخت

ۀ ید رابطۀ آن با آمـوزة لطـف چگونـه اسـت. انسـان در سـا      ید دیانسان، حال با يار برایپس از اثبات اخت
ار و ارادة یـ لت اختیاسـت، فضـ   یارزش افعال انسان كرسد. آنچه مالیمال مکه به مراحل کار است یاخت

 سـت ین صـورت سـزاوار پـاداش هـم ن    یـ ست، و در ایردن انسان هنر نکار، گناه نیآزاد اوست. بدون اخت
سـان را  ، انیا لطف الهـ ی، آاین ). با وجود162، ص الف 1384؛ همو، 394و 378، ص ب 1384(مصباح، 

  است؟یرفتنی ار پذینار اصل اختکه اصل لطف در کنیا ایند، کیار مکن خودیل به ماشیتبد
ه افعـال و رفتـار انسـان بـر اسـاس      کآن است » اختیار«م، مقصود از یتر گفتشیه پک یاتکبا توجه به ن

آن نیـز   كبتوانـد بـه تـر   ه کايگونهبه ؛آگاهی، قدرت، انتخاب، اراده و از روي عزم و تصمیم انجام پذیرد
را قلمـرو  یـ سـت؛ ز ین یار و لطـف الهـ  یـ ن اختمیـا ن مطلب، هیچ منافاتی ین با توجه به ایند. بنابراکاقدام 

دهـد، و ایـن بـا لطـف     ارش را انجـام مـی  کیعنی انسان با اراده و اختیار،  ؛اختیار، افعال خود انسان است
 .سازگار نیستد، نادارلف کم يزه را برایو انگ يتگریواقع نقش هداه درکمقرِّب و محصل خداوند، 

هـا  یکـی ن يسازد و بـه سـو  یم یکف نزدیالکها را به انجام تواقع تنها انسانلطف مقرب خداوند، در
ت یـ ار سـر بـه درگـاه عبود   کـ ا گنهیـ د، و ند و ایمان نیاورننا ملحد، اطاعت نکیدهد. اینکه کافر یسوق م

، و این ربطى به خداوند ندارد. بشـر موجـودى   دارداو  ةاست که ارادترى لحاظ جهت قوي د، بهیساینم
ار نکنـد، آن کـار انجـام    یـ د، ولـى او اراده و اخت نمقدمات کار هم بـرایش محقـق شـو    ۀاست که اگر هم

 نـد کیا آن جهـت نمـ  یـ ن جهـت  یردن در اکس را مجبور به عمل کچین لطف مقرِّب، هیگیرد. بنابرانمى
  ).331، ص1382؛ بوعمران، 528و  351، ص ق1422الجبار، عبد ؛296، ص 1378، ي(محمد
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فرسـتاده شـد، آنچـه در     یتاب آسمانکا، امامان و یعت، انبیچند شرز هریدر باب لطف محصل ن
ت علت انجـام  یه تمامیار است. از نگاه امامیجانبه دارد، عامل اختر همهیانسان، تأث يتحقق فعل اراد

ر هـم  یـ آن است. البتـه جـزء اخ   ياز اجزا یت، و الطاف محصل، تنها جزئار انسان اسیفعل، به اخت
ر علت تامۀ ین آنچه جزء اخیامل باشد و فعل انجام شود. بنابراکه علت به واسطۀ آن تام و کست ین

-160تـا، ص ی، بـ یار است، نه لطف (فضلیشود، اختیوقوع فعل است، و با عدم آن، فعل واقع نم
  ).23-21ص، 1335، طوسی، 161

 یه حتـ کـ بل ؛دشـو لف نکه موجب اجبار مکن قرار دادند یط لطف را ایلمان ازجملۀ شراکعالوه مت به
نـدارد. در   یحیصـح  يچ معنایار انسان، هیقاعده لطف بدون بحث اختدربارة ه بحث کلمان معتقدند کمت
، بحـث  عبـدالجبار  یقاضـ ، یلم معتزلـ که مـت کادآور شد ید یار، باین مطلب و ضرورت بحث اختید اییتأ

ار انسان در فعـل  یه لطف جز به اختکآنجااز«ده دانسته و گفته است: یفایدربارة قاعده لطف را با اشاعره ب
ن بـاب،  یـ شان در ایگو با اواند، پس گفتردهکار را از اساس رد یگردد و اشاعره قول به اختیبرنم كو تر
  ).20، ص ق1413 ،ی؛ ربان352، ص ق1422(عبدالجبار، » ندارد یوجه

انتخـاب فعـل    يسـاز ل و آسـان یلطف به هر دو قسم آن، تسه يم فلسفۀ وجودیه گفتکگونه آن
ردن کـ  يا بـد یـ  یکـی انسان است. حال اگر انسان قادر بـه ن  يست برایسته و پرهیز از فعل ناشایشا

فرزند خود سواد تواند به یم یندارد. براي مثال، پدر خانواده به شرط يچ سودیه ینباشد، لطف اله
ـ     يآمـوز ه فرزند بداند جهل بد است، و علمکاموزد، یب ؛ 383تـا، ص  یخـوب اسـت (عبـدالجبار، ب

  ).336، ص1382بوعمران، 
نـد؛  کیردن نمـ کس را ملزم به عمل کچیه یه لطف الهکشود یم نیز استفاده میرکات قرآن یاز آ

؛ و اگـر  )21(نـور:  » منْکُم منْ أَحد أَبدا علَیکُم ورحمتُه ما زکىولَو ال فَضْلُ اللَّه «د: یفرمایه مکآنجا 
سرشـت  یـک ن يهاه انسانکنیشد. افضل و رحمت الهى بر شما نبود، هرگز احدى از شما پاك نمى

خداونـد براسـاس    ياریـ خداوند است. البته لطف و  ياریدارند، به لطف و یدر راه راست گام برم
رساند، امـا  یقدم بردارند، مدد م یکار خود در راه نیه با اختک یسانک. خداوند به همۀ ضوابط است

ش یگام پ یکه ک یسکاست.  یها و براساس ضوابطانسان ياریمتناسب با تالش اخت ین مددرسانیا
نـد  کار را از آنـان سـلب   یه اختکست یها چنان نن لطفیا یند؛ ولکیش مکمکرود، خدا ده قدم یم

  ).162الف، ص  1384(مصباح، 
ه    «د: یـ فرمایه خداوند مـ کن است یا ،ندکیما را روشن م يمدعا یخوبه بهکگر یۀ دیآ طَ اللـَّ سـب لَـوو
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هـر گـاه خداونـد روزى را بـراى      )؛27: ي(شور» الرِّزقَ لعباده لَبغَوا فی الْأَرضِ، ولکنْ ینَزِّلُ بِقَدرٍ ما یشاء
خواهـد (و مصـلحت   مقدارى که مـى رو بهایناز ؛کنندت بخشد، در زمین طغیان و ستم مىبندگانش وسع

    .کندداند) نازل مىمى
م رزق خداوند براساس حال مـردم بـوده، صـالح    یالهى است. تقس يهاروزى دادن به مردم، از سنت

ارزاقشان دخالت دارد. فضل و نعمـت الهـى براسـاس مصـلحت و حکمـت تقسـیم        ةحال آنان در انداز
، 10، ج1383، ی(قرائتـ  شود، نه براساس تمایالت انسان. رفاه و رزق بیش از حد، زمینۀ طغیـان اسـت  مى
ع یه، لطـف رزق وسـ  یم آکبه ح سوییشوند، و از یدچار وسوسه م یآسانها بهه انسانکآنجا). از403ص
ن لطـف  یچنـ  ينـد، از اعطـا  کرو خداوند هر جا مصلحت اقتضـا  نیاند، ازکرا فاسد  یبرخ ن استکمم

ــ ــیعیوس ــزد ی، م ــدالجبار، پرهی ــوعمران، 198 - 190، ص 13، ج 1965- 1962(عب  ).338، ص 1382؛ ب
 یه حتـ کـ نـدارد، بل  وجـود  یتعـارض و تنـاف  ، هیالم امامکن اختیار و لطف در میاه کنیبنابراین عالوه بر ا

  توان از لطف سخن گفت.یار نمیاخت بدون

  يكاتولكات يار در الهياختج) 

ار، یـ را قدمت قانون اختی؛ زرا پذیرفتندارِ انسان یۀ اختینظر حیاز همان بدو ظهور حضرت مسمسیحیان 
ن قانون، و اعتبـار آن  یش در گذشته از وجود ایخو ی، و خداوند در ضمن وحاستمعادل قدمت انسان 

 ).469، ص 1366لسون، ی(ژ خبر داده است
بحـث بـوده    کـانون ، »ضیفـ «نار آموزة کت در یحیدر مسهمیشه ه کاست  ی، از مسائل»اریاخت«لۀ ئمس

ت صـورت گرفتـه،   یحیخ مسـ یدو در تـار  ان آنیـ نۀ رابطـۀ م یه در زمکن جدال یترن و مهمیاست. نخست
ن یـ از ا پـس ار، یـ لۀ اختئاست. مس وسیپالگو  نیآگوست یعنیت برجسته، یان دو شخصید میمناقشۀ شد
 ن بحـث هسـتند  یـ گرفتـار ا  ی، و هنوز هم بـه نـوع  شد طور گسترده مطرحت بهیحیه در مسکجدال بود 

ت بـا  یحیۀ غالب در مسـ یه نظرکن دست، گفته شده یاز ا ی). با وجود مناقشات32، ص 1384رشنتزو، ک(د
 یمعرفـ » اریـ اراده و اخت يآزاد«پـردازِ نگـرشِ   هیـ ن نظرینخسـت منزلۀ ، بهلونیف، و استار یداران اختطرف
  ).670، ص1368ولفسن، اوسترین ( ردندک يرویه از او پیاول يسایلکه همۀ پدران کشده، 
را » اراده«، وسیـ پالگتوانـد فهـم شـود.    یمـ  یگوناگون يهادر انسان به روش» اریاخت«و » اراده« ۀلمک

ها در هـر لحظـه، قـادر بـه انتخـاب      دانست. به باور او، انسانید میمقریغ يقدرت انتخاب مستقل و آزاد
، ص 1377(اُ.گریـدي،   ا مقـدر شـده اسـت   یـ ه قبالً چه رخ داده کست یر و شر هستند، و مهم نین خمیا

 يمـؤثر بـرا   ی، و نقشـ زدیرمیهم  ن را دریشیر پیشۀ تقدیض، اندیاستن نقش فکان با کاالمی). او حت191
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ن بـاور بـود   ینجات مهم دانسته، بر ا يد از او را برایح و تقلیم مسی، تعالار انسانیاختل است. او یار قایاخت
ه کـ سـت  ین نچنـی ، و باشد از گناه داشته يعار یتواند زندگیگرفتن از خداوند، م کمکه انسان بدون ک

ـ  باشـد گریزناپـذیر  ها انسان يگناه برا ن ی). بـه اعتقـاد او حضـرت آدم، فقـط نخسـت     87، ص1380ن، ی(ل
ارانـه، ارادة خـود را   کمتعدد خطا يهانشیط و گزیگر با قرار گرفتن در محید يهاار است و انسانکگناه
بـه ارث بـرده باشـند     یه گنـاه آدم را بـدون اراده و آگـاه   کـ نینـه ا  ؛شوندیب گناه مکرده، مرتکف یتضع

نجـات در درون بشـر قـرار دارد و     يالزم بـرا  یسـتگ یت و شاین قابلی). بنابرا339، ص 1380، یلخانی(ا
دهنـد و در  یه خدا بر عهدة او نهاده انجام مـ کرا  یفیامالً مستقل خود، وظاکاز افراد انسان با ارادة  یکهر

نشـان دادن راه   تنهـا ح، ید. نقـش خداونـد و مسـ   نابییض نجات را میف» استحقاق«ه کن صورت است یا
نجـات بـا   «را صـرفاً بـه   » حینجـات در مسـ  «او عبارت  ).یستگیاستحقاق و شاسبب به ي(رستگار است

  ).479، ص 1385؛ همو، 66و65 ص، 1ج ، 1384گراث، ک(م ندکیر میتعب» حیمس ياز الگو يرویپ
 ردهکـ ار انسـان صـحبت   یـ از اختبسـیار  با قـوت   شهر خداتاب پنجمِ که در کنیبا ا نیآگوستدر مقابل 

رسـد  ین، مـ یمباحـث گنـاه نخسـت    یعنـ یزدهم، یتـاب سـ  کبه  ی)، وقت217- 213، ص 1391ن، ی(آگوست
» یض الهـ یفـ «د، و راه نجـات از آن را  نـ کمـی  یبت و فساد معرفکدآورندة نیرا سرچشمه و پد» اریاخت«
ه در هـر لحظـه، بـا    کـ سـت، بل یدر انسان، مستقل ن» اراده«دگاه او، یاز د ).547، ص1391ن، هما( داندیم
، 1377(اُ.گریـدي،   ن شـده، وابسـته اسـت   یه آنچه قبالً رخ داده و معضِ از قبل مقدر شده، مرتبط، و بیف

ن) اسـت،  یشـ ی(پ یر ازلیشۀ تقدیل به اندیشتر متمای، ب»ضیف«پررنگ بودن نقش  ي). او برا193- 191ص 
ن یـ بـه ا  ؛یخداوند در نجات برخـ  یه و انتخاب ازلیم اولیتصم یعنی، »یر ازلیتقد«ار. اصطالح یتا به اخت

، 1374ر، یـ (و نـد کین مییستۀ نجات است، تعیا شایستۀ عقاب و یه شاکرا  یسکه خداوند از قبل، ک امعن
  ).87، ص 4، ج1371؛ دورانت، 66و65ص  ،1ج ، 1384گراث، ک؛ م744ص 

ـ  یه خداوند به آنچه ما آزادانه انجـام خـواه  کدگاه، ین دیرش ایعالوه بر پذ نیآگوست  یم داد، علـم ازل
ــ)، ا217- 213، ص 1391ن، ی(آگوســت دارد ــن دی ــدگاه را نی ــذی ــرفت یز پ ــو  ک ــواره در پرت ه انســان هم
مـا را   یاتفـاق صـورت  بـه  ه عمـدتاً کـ را  ییهازشیتواند انگیرد، و خداوند میگیم میتصم ییهازشیانگ

ن ینـد. بنـابرا  کضـبط و مهـار    )دهدیاز خود نشان م ینشکه انسان چه واکنیبا علم به ا( نندکیم یکتحر
ه از ارادة آزاد او کـ نیمقـدر شـده اسـت ببـرد، بـدون ا      پـیش ه از ک یعمل يتواند او را به سویم خداوند

 پـیش تنهـا از  ما، نـه  یجمله سرنوشت شخصنده، و ازیه آکن است آه ین نظریا یاتیر الهیشود. تأث یتخط
  ).358، ص 1380(استید،  معلوم است، از قبل مقدر شده است
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اهنـد، و بـر   کیانسـان مـ  » اریـ اخت«، از نقش نیآگوستمانند  ییهاتیه شخصکنیترین دلیل امهم
ه انسـان از لحظـه   کـ نند، آن است کید مکینجات تأ يبرا یو اراده اله یر ازلیا تقدیض یضرورت ف
ل، پـس از  یـ ن دلیقاً به همیه از جد خود آدم به ارث برده، و دقکاي است یوم به گناه ازلکتولد، مح

اب آنها، آزاد اسـت؛ امـا او در انجـام    کها و ارتيش به بدیها در گراارادة انسانار و یهبوط آدم، اخت
رو نیـ اسـت. از یامـل برخـوردار ن  کار الزم و یـ ، از اختيدن بـه رسـتگار  یرسـ  يخوب بـرا  يارهاک

گرفت، و سرانجام خداوند از یرون اوضاع و احوال بشر صورت میست از بیبای، میحتم یدگرگون
افتـاده قـرار داده، تـا او را    ط بشر فـرو یدر شرا یسیبه بشر، خود را در شخص ع از)یسر عشق (نه ن

 ).65-64ص  ،1ج ، 1384گراث، کبخشد (م ییرها
و  دبست نجات دهـ تواند بشر را از آن بنیه مکاست  یض و ارادة الهیه تنها فکن باور است یاو بر ا

 یضـ یض)، و اگـر ف یفـ سبب به ي(رستگار ندک كپاراث ناخواستۀ گناه یح، او را از میمس يبه واسطۀ فدا
امـا   ؛آمـوزد یر و شـر مـ  یعت به انسان خیرو شرنیاشد، و ازکیسازد و میعت صرفاً مجرم مینباشد، شر

 ر را انجـام دهـد  یـ زد، و خیـ دهـد تـا از شـر بپره   یاو به انسـان قـدرت و تـوان مـ     ةض خداوند و ارادیف
ــ ــراث، ک(م ــو، 65- 64ص  ،1ج ، 1384گ ــپرس، ی؛ 679ص ، 2ج ، 1392؛ هم ؛ 91و  87، ص 1363اس
گانـه وعـدة   یگانـه قـوت قلـب و    ید، یگانه امی« د:یگویم اعترافات). او در 177، ص 1384وورست، وان

  ).330، ص 1380ن، ی(آگوست» م، همانا رحمت تو استیار داریه در اختک يریناپذخلل
و  یض (لطـف) الهـ  ی، دو شـرط الزم دارد: فـ  یـک انجام اعمـال ن  يه به اعتقاد او انسان براکجه آنینت

نباشـد،   یض الهـ یض اسـت، و اگـر فـ   یار، تابع فـ یار انسان، و اختیشه مقدم بر اختیض، همیاما ف ؛اریاخت
رد. بـه  کـ ه سقوط کارش بود ین اختیرا اوالً انسان با همینجات انسان را ندارد؛ ز يالزم برا ییار، توانایاخت
ن از دسـت  یه با گناه نخسـت کرا  يریند تا خکیم کمکبه ارادة انسان  یالهد لطف یگویل، او مین دلیهم

؛ )118، ص 1380، یلخـان ی؛ ا679ص ، 2ج ، 1392گـراث،  ک(مـ  نـد کا یدست آورده و احداده، دوباره به
د و نجات یابد، دیگر تجسد خـدا  ول شینا يات ابدیاً اگر انسان با اختیار و قدرت خویش بتواند به حیثان
ن صـورت مسـیح آن   یست. در این يازیگر نیهم د» حیمان به مسیا«د و به وشمیفایده ح بییصلیبِ مسو 

 یانسـان  ه او صـرفاً کفاره شده است؛ بلکجه یو نجات بشر، متجسد و در نت ییه براي رهاکخدایی نیست 
  ).150، ص م2008رنز، ک؛ 188- 186، ص 1377(اُ.گریدي،  خردمند است یینمونه و معلم و راهنما

ه از نظـر  کـ ت بشـر، آن اسـت   یـ ) از ماهنیآگوستو  وسیپالگات (ین دو الهیه برداشت اکخالصه آن
، انسـان مطلقـاً هماننـد    نیآگوسـت اما از نظـر   ؛ه پدرش او را رها ساخته بودکبود  ي، انسان پسروسیپالگ
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). 23، ص 1380م، ک(السـ  ض او وابسـته اسـت  یده باشد، به خـدا و فـ  ینۀ مادرش چسبیه به سک کیودک
ن یـ قـت، در ا یم، در حقیقرار دهـ  یفشار منطق زیررا  نیآگوست يشنهادیه اگر نظام پکن نظرند یبر ا یبرخ
  ).744، ص 1374ر، ی(و ها وجود نداردار انسانیاخت يبرا ییم چندان جانظا

ه کـ نین، و ایار آموزة گنـاه نخسـت  کز بود: اول، انیها و باورها، دو چانین بیاز ا وسیپالگ یهدف اصل
 ين بـاور، بـو  یـ از ا نیآگوسـت  كاز نظـر او در ( است یاساسیها، حرف بگر انسانیانتقال آن از آدم به د

ب، ین آموزه، آموزة تجسد پسر خـدا و مـرگش بـر صـل    یه با حذف اکگر آنیو د )؛دادیم یاخالق یسست
ن یقاً به همـ ی. دقید نه منجشویمعلم و راهنما م یک، تنها وسیپالگحِ ین صورت مسیو در ا استهوده یب

 برخاسـت  وسیـ پالگر کـ در مقابـل تف  ین سنت پولسیت تمام به دفاع از ایبا جد نیآگوسته کسبب بود 
  ).150، ص م2008رنز، ک؛ 339و 117، ص 1380، یلخانی؛ ا187و  180، ص 1377، يدی(اُ.گر

ارتـاژ در  ک يشورا (شوراد او در سه یو عقا پالگیوسوم شدن کنه، به محین زمیدر ا نیآگوستتالش 
س در سـال    يم، شـورا 417سال  هـاي آمـوزه ، و انجامیـد م) 529اورانـژ در سـال    يم و شـورا 431اَفسـ 

ــت ــ  نیآگوس ــاب ف ــدر یدر ب ــا ق ــد يض ب ــد یل پذیتع ــه ش ــز، ک( رفت ؛ 179- 176و  151، ص م2008رن
  ).179 - 176، ص 1384وورست، وان

قرون وسـطا و بیشـتر    يسایلکاعالم شد، اعتقاد  یکاتولک یدة رسمیعق نیآگوستۀ یه نظرکنیبا ا
 يوحنـا یم یه براسـاس تعلـ  کـ ن معنـا  ی. به اینیهستند تا آگوست »یوسیپالگمهین«، يان امروزیحیمس

، ج 1987نـا،  کماسـت (  یض الهیو ف یت ارادة انسانکت، مشاریحی)، اساس مس435-360ان (یاسک
ــدي، 75، ص 13 ــز، ک؛ 194 -193، ص 1377؛ اُ.گریـ ــ 151م، ص 2008رنـ ــش اعظمـ از  ی). بخـ
 يانسان پس از برگزار ياریت اعمال اختیهستند) بر اهم یکاتولکه اغلب ک( یت بخش غربیحیمس

آن  ینـ یسا و مراسم دیلکرا از گذرگاه  یض الهیزش فیدند، و استمرار ریورزد اصرار مییغسل تعم
  ).760و 745، ص 1374ر، یدانند (ویم

  يكاتولك ض و اختيار دريرابطه فد) 

فـرد در  بـه سازد، و نقش منحصرمی کار را به خداوند نزدیکهاي گناهه بیان شد، آنچه انسانکگونه همان
خداونـد بـه    یعیفوق طب کمکض، یت، فیحیدارد، فیض و هدیۀ رایگان خداوند است. در مس يرستگار

ض یاز فـ  کـی درن ی). چنـ 739، ص 1374ر، یـ (و داشـته باشـد   یزه و مقدسـ کیات پـا یـ فرد است، تـا ح 
ار کـ سازد. اگر خـدا انسـان گناه  یمطرح م یار انسانیت اراده و اختیماهبارة را در ییها، پرسشيخداوند

 همـۀ و  ردنـدا  اوبخشد، نقش اختیار انسان چیست؟ آیا ارادة انسان هیچ نقشی در رستگاري یرا رهایی م
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ه آیـا همـۀ   کـ ه ایـن اسـت   بـار همیند؟ پرسش دیگر در یآیدرم يض خداوندینترل فک بهاو  يهاتیفعال
و برگزیـده بـه ایـن    ویـژه  ی گروهـ رسند، و یا یم يها بدون اختیار و تنها با فیض الهی به رستگارانسان

بـر   یی: از سـو رویـیم پاسـخ روبـه  با دو  یکاتولکات یها، در الهاین پرسش بارةیابند؟ دریجایگاه دست م
ننـد، و از  کیـد مـی  کمـال تأ کبه رستگاري و  رسیدنبراي  اختیار بودن انسانبرگزیدگی و بیشیفیض ازپ

 .يسوي دیگر، بر اختیار و تالش انسان براي نیل به رستگار
ر یه رستگاري، تنها فعل الهی و وابسته به تقـد کند اآن کنندةتاب مقدس، بیانکات یاول: برخی آ پاسخ

؛ 13- 12: 2(فیلپیـان،   برخـوردار نیسـت   ين خداوند است، و انسان در ایـن زمینـه از هـیچ اختیـار    یشیپ
دگان را بـراي رسـتگاري و   یـ برگز تنهـا ه خـدا  کـ گر بر این امر داللت دارند ی)، و برخی د8: 2افسسیان، 

و  18: 9؛ رومیـان،  16: 20(متـی،   سـپارد ت مـی کند، و بقیه را به دست هالکانتخاب می یات جاودانیح
بنـابراین، برگزیـدگان خـود حـق هـیچ انتخـابی ندارنـد، و         ).29: 1؛ فیلپیان، 48: 13؛ اعمال رسوالن، 23

ر اثر هبوط بسـیار ضـعیف شـده اسـت، و در     بها زیرا عقل و ارادة انسان ؛نندکتوانند رستگاري را رد نمی
ها براي دستیابی به فضایل نیاز بـه اشـراق اخالقـی    دستیابی به فضایل، متغیر و بسیار متزلزل است. انسان

ها متزلزل است و ایـن  ه براي دستیابی به حقیقت نیاز به اشراق عقالنی دارند. عقل انسانکاندارند، همچن
سـازد. بنـابراین روح   پردازد، آلـوده مـی  ه با آن به قضاوت اخالقی میکتزلزل نتایج عقل عملی انسان را، 

وح انسـان، آن را  انسان باید با فضایل الهی نورانی شود. خداوند با فرسـتادن فضـایل الهـی بـه جانـب ر     
  ).151، ص 1965ند (آرماند، کتقویت می

ل یـ ده شـده و تما یه آفریزنۀ گناه اولبا آتش يه انسان عادکاست  یکیاتولکاصل  یکن یا یلکطور به
ه کـ نینـد، مگـر ا  کتواند خود را از گناه و آثار آن آزاد یرو هرگز نمنیابه گناه همواره در او وجود دارد. از

  ).62، ص 1368(مولند،  دبرس یض الهیبه ف
(اول  ار تصـریح دارنـد  یـ و اخت يتاب مقدس نیـز بـه امـر آزاد   کات یدوم: در مقابل، برخی از آ پاسخ

شـدن   کننـده در نزدیـ  کخداونـد را تنهـا عامـل تعیـین     یازل ریات، تقدین آی). ا6 - 1: 9و  9: 8ان، یقرنت
گزینـد، و سـپس   انسان را برمـی  ه خدا نخستکن سخن هستند یا يایه گوکدانند؛ بلیها به خدا نمانسان

ه کـ انـد  ها دستور یافتهند. مطابق این تصویر، انسانکنهد تا او از آن پیروي می روي اواین انتخاب را پیش
). خداونـد  10- 9: 10(رومیـان،   شـوند  کتا به خدا نزدیـ  ند)، ایمان آور38: 2(اعمال رسوالن،  ردهکتوبه 

تواننـد در  ها میسازد تا بتوانند دوباره دست به انتخاب بزنند. بنابراین انساناد میآنها را از اسارت گناه آز
ض خـدا  یتوانند با فـ یه مکگونه ). همان51: 7رسوالن،  ؛ اعمال37: 23(متی،  نندکبرابر خداوند مقاومت 
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). بـه  21: 2ان، یـ غالط؛ 1: 6ان یـ ؛ دوم قرنت15: 12ان، ی(عبران ده و باطل سازندیفایا آن را بیکنند مخالفت 
ه در برابـر خـدا مقاومـت    کـ دهـد  ها هشدار مـی تاب مقدس به انسانکاز  ییهاه فقرهکهمین دلیل است 

 ).25: 12؛ عبرانیان، 13- 12: 3(عبرانیان،  نندکن
ه، آیـات مربـوط بـه اختیـار، در     کـ بندي این دو دسته از آیات مطرح اسـت، آن اسـت   آنچه در جمع

بـه  ند. آنـان  شـو مسـیح تفسـیر مـی    گرایانۀبا آیات مربوط به فیض و عمل منجیشه همراه یت همیحیمس
  ).250تا، ص ی(تیسن، ب ن نبردیض را از بیف یت انسان، مفهوم واقعیه توجه به مسئولکاند مراقب تشد

ه کـ نـد  کنمـی د کیتأآنان ، فیض با وجود اختیار و قدرت انتخاب ناسازگار نیست، اما یکاتولکبه باور 
مثـال، از نظـر    ي. بـرا انجـام دهـد  اري کـ تواند هـیچ  نمی یض الهیت فکو بدون مشار ییتنهاس بهکهیچ
ار افـراد  یـ نجـات را در اخت  يد، تـوان الزم بـرا  یـ ز تعمیـ ح و نیننـدة مسـ  کيارکض همیاورانژ، ف يشورا

نـابود   ن انسـان یه در نخسـت کاراده  يآزاد« ن شورا آمده است:یزدهم ایم سکدهد. در حی، قرار میحیمس
  ).158، ص1380ن، ی(ل »اء شودیتواند احید میض تعمیگشت، تنها توسط ف

ه کـ سی نیسـت، بل کمجبور ساختن معناي به برگزیدگی انسان توسط خداوند،، ازپیشیکاتولکبه باور 
نحو خطاناپذیري به این امر راضی است؛ اما ایـن امـر موجـب    ه شخصِ برگزیده شده بهکبدین معناست 
  ).678، ص 6، ج 1967ن، یری(ش شودخالفت، یعنی حق انتخاب نمیسلب قدرت م

ل نجات و یض) در تحصینار فعل خدا (فکبه اثبات سهم انسان و فعل او در  اساساً ها،یکاتولک
ورانـۀ  کورکوجه عمل چیمان به هیمندند. به اعتقاد آنان فعل اعالقه يسرنوشت ابد يبرا انات اوکام

مـان را  یتوانند فیض ایسانی مکرش ایمان نقش دارند، هرچند باز یدر پذ هاه انسانکست، بلیذهن ن
در  يرا رهیدن از آثار گناه و نیل بـه سـعادت و رسـتگار   یه از پیش برگزیده شده باشند؛ زکبپذیرند 

؛ مولنـد،  184 -182و  28، ص 1381(برانتـل،   بخـش اوسـت  ار رهاییک سایۀ لطف مسیحِ منجی و
  ).66، ص 1368
 یـک اتولکدانـان بـزرگ   یالم الهـ کز به ین ياست مروربایسته ار، یض و اختیح بهتر رابطۀ فیتوض يبرا

ار مثـل نسـبت   یـ ض بـا اراده و اخت ینسبت فـ « که نیآگوستن سخن یح ایدر توض ناسیئوکآم. یداشته باش
ه کـ  گونهنفس است. همان يض در ذات نفس، و اراده از قوایواقع فد: دریگوی، م»ار و اسب استکسوار

ماننـد   یلیز منشأ فضایض نیدآورندة اعمال انسان هستند، فیپد يز مبادیآن، و قوا ن يذات نفس، منشأ قوا
سـته واداشـته   یبه اعمـال شا  ،لین فضایا يگریانجیه نفس با مکنفس است  يد، در قوایمان، محبت و امیا
و  كنسـبت محـر   اننـد ه مض و ارادیان فـ یـ ه نسبت مکن معناست یقاً به همیدق نیآگوستشود. جملۀ یم
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، بخـش دوم،  م2006ناس، یئوکان عرض و موضوع (آینسبت م انندار و اسب) است، نه مک(سوار كمتحر
انسان را به سـمت   ةه ارادکتسابى، خداست کى و نه ایض اعطای، گفتار چهارم). ف110لۀ ئقسمت اول، مس

  دهد.   ار و آزادى سوق مىیاخت
ند، امـا درصـدد   کرا حفظ  یوشد ارادة آزاد انسانکیخود مانۀ یرگرایدر چارچوب تقد نیآگوست

ه اگـر ارادة آزاد  کـ رد یپذیرا م یدگاه سنتین دیشمار آورد. او ابه یینندة نهاکنییه آن را تعکست ین
ر یزناپـذ یگر ين خطـا یـ دچـار ا ایـن  ماند؛ اما با وجود ینم یح باقین و تقبیتحس يبرا یینباشد، جا

ب و متعارض شمرده است؛ یرا در عمل نجات انسان دو امر رق یو تالش انسان یض الهیه فکشده 
د: یـ آیبرمـ  نیآگوسـت ن گفتۀ ین رقابت از ایاهد. اکیم يگریاز د یکید بر کیه انسان با تأکياگونهبه
، 1380(اسـتید،  » بـرد یرقابـت را مـ   یض الهـ ینم، امـا فـ  کـ یمن به سـود انتخـابِ آزاد تـالش مـ    «

ار انسـان دفـاع   یـ ه از اختکـ  ید هنگـام یگویداند و من مسئله را دشوار مییحل ا ). او359ـ357ص
شـود، بـه   یض خدا اثبات میه فک یرود و هنگامیه میض خدا به حاشیه فکد یآیشود، به نظر میم

  ).47ـ43، فصل 1991ن، یگردد (آگوستیحذف م يار بشریه اختکد یآینظر م
از دسـت  ار اعمال درست یه قدرت اختکشد  موجبدر درون ما،  آدم ی، گناه موروثنیآگوستاز نگاه 

رسـد او  یست. به نظـر مـ  یامالً آزاد نک ییافتن به هدف نهایدست يار دارد، برایچند انسان اختهر بدهیم.
ار انجـام  یـ اخت يه حضـرت آدم از رو کـ  یل است. به اعتقاد او گناهیز قایار بشر تمایان ارادة آزاد و اختیم

ار بـودن را  کار خـود، خـدمت  یـ بـا اخت  ید انسـان یـ نکفـرض   نمونـه،  ي. براانجامیداش يبه سلب آزاد ،داد
و انتخـاب   يرا خودش را از آزادیند؛ زکیانسان آزاد رفتار نم یکگر مانند ین صورت او دی. در ابرگزیند

ق یـ تنهـا از طر  را یدن بـه هـدف واقعـ   یاز گناه و رسـ  ییامل، رهاک يرو آزادنیامحروم ساخته است. از
را  ییه آن توانـا کـ ض است ینندة اعمال ماست. فکنییگانه عامل تعیض، یدست آورد. فه توان بیض میف

  .)660، ص 6، ج 1967، ك؛ بِر356، ص 1380(استید،  دهدیبه ما م
اب گنـاه از حـدود   کـ ه انسان مختـار، بـا ارت  کدهد آن است یله مئن مسیادربارة  آنسلمه ک یحیتوض
شـدة  محدود يتواند آزادیش میض و رحمت خویخداوند با ف تنهاو  ،اهدکیاز ارادة آزاد خود مخود و 

اهـد، انسـان   کار بیـ ه از اختکـ د. خداوند بدون آنون شومهنرات جاودان ید و او را به حنکم ینفس را ترم
  ).486- 484، ص1366لسون، ی(ژ سازدیدربند را رها م

ه کـ سازد یم يارکض، اراده را قادر به انجام یض باشد. فیه تحت فکاست  يان ارادة آزاد، ارادهیبنابرا
ه انسـان  کـ ض و اراده است یض را پس بزند. اتحاد فیتواند فیالبته اراده م .شده است آفریدهار کآن  يبرا

۷۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

چ یض اسـت، نـه اراده. هـ   یست، اما آنچه اصالت دارد فـ ین یافک ییتنهابه یکیرساند. یم يرا به رستگار
 ).660، ص6، ج 1967، ك(بِر مال برسدکتواند به یض، نمیف ياریبدون  ینسانا

ن نظـر  یـ رد، بـر ا یپـذ یم یض الهیار انسان را به همراه فیه اختکنیبا ا یکاتولکن ییه آکجه آنینت
ده شـدن و بـه سـعادت    یبرگز يبرا یافکن، قدرت و توان یگناه نخستسبب به ه انسانکاصرار دارد 

قـدم شـده،   شیض، پیار فکدر  یار عمل الهکرو ابتنیا)، از406 -405زم، ب کیتک( دن را نداردیرس
ال یـ ن امیتـر قیـ ض بـه عم یشود. فیانسان م ياریت موجب پاسخ اختیکند و در نهامی يسازنهیزم

امـل  کار را یـ ن صورت اختیخواند، و به ایبا خود م يارکار را به همیپاسخ داده، اخت یار انسانیاخت
  ).2022زم، ب کیتک(ند کیم

  دگاهيار، از دو ديق رابطة لطف با اختيتطب
ن یتـر ه بـه مهـم  کـ با هم دارند،  بنیادینار انسان، تفاوت یدر نسبت لطف خداوند با اخت یکاتولکه و یامام

  م:ینکیآنها اشاره م
واقـع  ه، دریـ در امام ی. لطف الهورزدمید کیار انسان تأیه در ضمنِ طرح آموزة لطف، بر اختیالم امامک

سـت  یاز افعـال ناشا  پرهیـز سـته و  یانتخاب افعال شا يسازنهیو زم يسازمانۀ خداوند در آسانکیح ياری
ا یـ ند. اینکه کـافر ایمـان نیـاورده و    کیت میها هدایکین يها را به سواست. خداوند با لطف خود، انسان

ن جـزء  یاو باشـد. بنـابرا   ةاست کـه اراد ترى لحاظ جهت قوي آورد، بهیم فرود نمیار سر تعظکه گنهکنیا
ت یحیمسـ در مقابـل   ا محصـل. یـ ار انسان است، نه لطف مقـرب  ی، اختير علت تامۀ انجام افعال ارادیاخ
دانـد، بـا   یمـ  يض و اراده، را مؤثر در نجـات و رسـتگار  یرد و اتحاد فیپذیار را میچند اخت، هریکاتولک
ن امـر از آنِ  یـ ، معتقد است اصالت در ايبه رستگار یابیو در دستارادة ا ید بر انحطاط انسان و ناتوانکیتأ
او  يار انجام داد، به سـقوط او، سـلب آزاد  یاخت يه حضرت آدم از روک یض است. به باور آنان، گناهیف

، قـدرت انتخـاب   یض الهـ یف ياریذاتاً بدون  یچ انسانیرو هنیاازو ، انجامیده اشهیز ضعف ارادة ذریو ن
ـ  ه انسـان کـ ب شـد  موجشه، ین اندیمال و سعادت را ندارد. همکدن به یر و رسیخ يارهاک  یمـداران غرب

 ینـ ید يهـا ار آمـوزه کـ رو بـه ان نیـ است، و ازیل نیآنها حرمت قا ين براینند دکها)، احساس ستی(اومان
، قراملکـی  رفتۀ خـود را بـه دسـت آورنـد (قـدردان     گاه از دستیخواستند جایزعم خود مو به ندپرداخت
 يتحقـق اعمـال اراد   يبـرا  یی، عامل نهایکاتولکات یه در الهکرسد ین به نظر می). بنابرا104، ص 1379

  د.یآیمشمار به ياریرِ علت تامه اعمال اختین جزء اخیاست و هم یض الهیانسان، ف
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نـد.  کیا آن جهت نمین جهت یردن در اکس را مجبور به عمل کچی، هیه، لطف الهیاز نگاه امام
شـتر  یشِ بیر و نه شـر گـرا  ی، نه خییوسوچ سمتیار انسان ذاتاً به هیه، اراده و اختیامام يدر باورها
ا دعـا و  یـ  یا خـانوادگ یـ  یطـ یط محیچند شراش برابر دارد. هریدام، گراکه نسبت به هر کندارد؛ بل

 یـک ن یها دارند، ايبدها و یکیت ارادة انسان به طرف نیدر هدا یره، نقشیبا بزرگان و غ ینینشهم
  ست.ین یمسئلۀ ذات

س کـ هـر   یعنـ ی ؛ار اسـت یۀ عقل و اختیت او بر پاکز شقاوت و هالیاز نگاه قرآن، سعادت انسان و ن
ه خواسـتار آن  کـ س کـ دارد، و هـر  یر نجات گام برمیار در مسیه خواستار سعادت است، با عقل و اختک
ن اهل بهشت، بهشت خـود را بـا ارادة خـود، و اهـل     یبنابراند. یگزیر شقاوت را برمیار مسیست، با اختین

 ).29هف: ک؛ 41- 37آورند (نازعات: یجهنم، جهنم را با ارادة خود به دست م
ـ انسان ذاتاً گناه یکاتولکات یدر اله ،در مقابل دة یـ دفـرض گـرفتن ارادة لطمـه   شیآلود است. آنان با پ

ر را ندارد، و تنهـا  یار خکانتخاب انجام  ییآنان، انسان توانا پردازند. به باوریض میانسان، به طرح آموزة ف
ض باشـد.  یه تحت فـ کاست  ياریرو معتقدند ارادة آزاد، آن اراده و اختنیاش دارد. ازیها گرايبد يسوبه
رد. یه را بپـذ یـ ار افتد، تـا بتوانـد آن عط  ک د ارادة او توسط خداوند بهیبه انسان، با یض الهیدن فیرس يبرا

؛ 16: 20؛ متـی،  8: 2(افسسـیان،   انـد نجات انتخـاب شـده   يه براکد گیریمبر را در یسانکض تنها ین فیا
  ).23- 15: 9ان، یروم

، ين بـاور یاز چنـ  یحیاز عالمـان مسـ   یه برخـ کـ ب شـد  موجـ ار انسان، ین نگاه تند آنان به اختیهم
 يبـرا  ییض، جـا یاز ف نیآگوستو  پولس یرعقالنیند در طرح غی، و بگوباشند انه داشتهیبرداشت جبرگرا

ـ وسیپالگ). 356- 355، ص1380د، ی(است ستیار انسان نیاخت ض را بـه  یفـ  ايهاز آمـوز  ین طراحـ ی، چن
  ).151، ص م2008رنز، ک؛ 187- 184، ص 1377(اُ.گریدي،  ردکو سلب اراده از انسان، متهم  ییجبرگرا

  يريگجهينت
ار انسـان  یـ در باب رابطـۀ آمـوزة لطـف بـا اخت     یکاتولکه و یامامدگاه یان دو دیه مک ياسهیبا توجه به مقا

دارد. از  یـک اتولکدگاه ینسبت به د یه نقاط قوتیدگاه امامیله، دئن مسیه در اکشد  نشروصورت گرفت، 
ار انسـان  یبه اخت ین تعرضیترکوچکه در آن، که، آن است یالم امامکن نقاط قوت طرح لطف در یترمهم

گـاه قـدرت،   یشـود. جا یز خدشه وارد نمیانسان ن يعت وجودیطب و گاهیبه مقام، جاشود. در ضمن ینم
لطـف   یماند. نقش اصلیخود محفوظ م يبودن او، سر جا يط مادیار انسان البته مطابق شرایاراده و اخت
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چ یامـا هـ   ؛ست اسـت یاز فعل ناشا پرهیزسته و یانتخاب فعل شا يبرا يسازنهیو زم يتگری، تنها هدایاله
ت یـ ها تقویکیمختار به ن يهاش انسانیه گراکآن يار انسان ندارد. خداوند برایبا اخت یو منافات كاکاصط

ا بشـارت و انـذار را در قالـب    یـ ا نصب امـام، و  ی یمانند فرستادن نب يف شود، اموریها تضعيدیو به پل
ن قاعـده  یـ ت و اسـتعداد ا یـ ه به قاعدة لطـف در حـد ظرف  ین نگاه امامیده است. بنابراید كتدار» الطاف«

ا یـ ه گوکـ ع گرفتـه شـد   یض وسـ یظرف ف ي، به حدیکاتولکات یه در الهکیحالدر ؛شتر از آنیاست، نه ب
گونـه عمـل در درون روح انسـان    از هـر  پـیش ه کض است یار انسان در آن پنهان است. فیقدرت و اخت

از بـه مسـاعدت   یـ بخـش بـودن ن  جـه ینت يض برایآورد. از نگاه آنان، فیوجود م را به یکآمده، و افعال ن
امـا در   ؛ار انسـان اسـت  یـ ، اختير علـت تامـۀ اعمـال اراد   یـ ه، جزء اخیه در امامکانسان ندارد. خالصه آن

 است. یض الهی، فیکاتولک
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