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  دهيكچ
ن یـیه و آیـامام يدیـلک يهـااز آموزه یکـین اسـت. یـهـر د یاساس يهان آموزهبود یتعقّل و عقالن، يدارنیاساس د

بـا روش  ،ن مقالـهیـاسـت. ا يدن انسان به سـعادت و رسـتگاریرس يخداوند برا» ضیف«ا ی» لطف«ضرورت ، یکاتولک
پـس از طـرح و  ،روازایـنپـردازد. مـی یـکاتولکات یه و الهیالم امامکت آموزة لطف در یمعقول یبه بررس يلِ اسنادیتحل

 یعقلـ يهاه بر استداللیه قاعدة لطف در امامکافت یجه دست ین نتیبه ا، ل ضرورت لطف در هر دو مذهبیدال یبررس
 ینـیددرون يهـافرضشیاز پ يابـر مجموعـه، یـکاتولکت یحیدر مسـ »ضیف«آموزة  کهدرحالی، م استوار استکمح

  آن دشوار است. یناثبات عقال روازاین .است یمبتن، نداهگرفت را مسلّمآنها  سا وجودیلکه پولس و پدران ک، محض

    .تیمعقول، یکاتولک، هیامام، ضیآموزة ف، قاعدة لطف ها:دواژهیلک
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  مقدمه
بـدون ، نیـهـر د یاساسـ يهـا. آموزه)70ص، 6ج ، 1366، ي(خوانسار ل استتعق، يدارنیاصل و اساس د

وجـود  ینـیدر تمـام جوامـع د، از آن يگیراز عقل و بهره ست. استفادةنی یرفتنیپذ یشۀ عقلیل و اندتعق
خـروج ، نه مذموم اسـتین زمیاما آنچه در ا ،)72ص، 1383، گرانی(پترسون و د ندارد یچ بحثیه يدارد و جا

چـارد یرو  )1879ــ1845( فـوردیلکهماننـد  یط اسـت. برخـیاز اعتدال و افتادن در ورطـۀ افـراط و تفـر
، 1383، گـرانی(پترسـون و د کننـدمیت خالصـه یآن را در عقالن يهان و گزارهیدگوهر  ،)1934( برننییسو

در امـور  یل عقالنـیـتحل :معتقدنـد، ینـونکت یحیمعمـار مسـ، پـولسگر هماننـد ید یبرخ .)74 - 72ص
. )8: 2، انیولسـک؛ 20ــ18: 1، انیـ(اول قرنتل شـود یـنـه تعطین زمیـعقل در ا یستیبدعت است و با، ياعتقاد

. قـرآن (شـرع) جمع عقـل و نقـل یعنیاعتدال است؛ ، درست يدارنید كمال، رسدیبه نظر م هکدرحالی
تـر از گمراه، برنـدیه از عقل خود بهـره نمکرا  یسانک ،فراخوانده يورزشهیرا به تدبّر و اند هاانسانم یرک
ه معقـول کمقبول است  یزمان، و نقل یوح درواقع،. )10: ک؛ مل179؛ اعراف: 29(ص: ده است یان نامیارپاهچ

 ید هم هستند و تهـافتیمّل و مؤکم، و عقل یوح، شۀ درستینداشته باشد. در اند یبوده و با عقل تناقض
  .)136ص، 1377، ی(خسروشاهست ین آن دو نیب

آن  ینـیدارد. واژة الت کیمشـتر یطرح اسم یکاتولکه و یه در امامک است ییهاآموزه ازجمله، »لطف«
امـا ، ترجمـه شـده اسـت» ضیفـ«به  یانیدر متون اد هرچند این واژه .است )Grace( کیاتولکات یدر اله

شـتر یب، »لطـف«لمـۀ ک ،رسـدی. به نظر م)100ص، 1386، نامبی(دارد  یالم اسالمکلطف را در  يهمان معنا
 هازآنجاکـ. امـا شودترجمه » لطف«ن مفهوم به یا استبهتر  ،روازاینض است. یاصطالح ف يمحتوا بیانگر
ه و یـلطـف در امام يهـاان بحثیـم یه تفـاوتآنک يبرا، گرید يمشهور شده است و از سو» ضیف«واژة 

م. دو قاعـده لطـف در یبـریار مکرا به »ضیف« واژة، ن نوشتاریز در ایما ن، میقائل شو یکاتولکت یحیمس
 يبـرا يانـهیه زمکـ انسان است یژة خداوند در زندگیر ویت و تدبیعنا، یکاتولکن ییض در آیه و فیامام
نقـش  يدور نمودن او از گناهان و رساندن او بـه رسـتگار يبرا ،انسان به سعادت و نجات بوده یابیدست
، ایـن مقالـهدر  که ن دو قاعده دارندیاز ا یامالً متفاوتکت یطرح و روا، تبکن دو میدارند. البته ا ییبسزا

لمـان دو کربـاز مـورد توجـه متیاز د، دو اصـل نیـه اکـ. با وجود آندهیمارائه میاز آن  يشرح مختصر
، ن اسـاسیـشـود. بـر ایده نمیـد یپژوهش ياسهیبه صورت مقا، ت آن دویاما دربارة معقول، مذهب بوده
 يت بـاالتریـاز عقالن، از دو مذهب یکدامکآموزة لطف در « :عبارت است از، روشیمقالۀ پ یمسئلۀ اصل

طور بـه ابتـدا، ن پرسـشیـپاسخ به ا يبرا» قابل اثبات است؟ یقالنبرخوردار بوده و با استدالل و دفاع ع



   ۲۷ از ديدگاه اماميه و مسيحيت كاتوليك» فلط«عقالنيت آموزة 

پرداختـه و  یـکاتولکه و یـا ضرورت آموزة لطف خداوند در امامیوجوب  یل عقلین دالییجداگانه به تب
  .دهیممورد توجه قرار میسۀ آن دو را یسپس مقا

 ياژهیـت ویـگـاه و اهمیز جاان مختلف ایان ادیم ياعتقاد يهاآموزه یقیتطب یبررس ،در جهان امروز
مـا را بـه  اینکـهبـر  عالوه، یقیتطب يهایمطالعات و بررس :معتقدند، نیدارشناسان دیبرخوردار است. پد

تر امـلکن یـد گونـاگون يهاما را از جنبه كشناخت و ادرا، نندکیم ياری ینید يدارهایپد یشف معانک
خـود  ینیق دیسازد تا حقایم توانمندبخشد و ما را یم يما را گسترش و توانمند یمانیات ایح، سازدیم

سـۀ یمقا ،نیـا بـر . عالوه)42ص، 1380، ي؛ رضو319ص، 1385، کیقراملفرامرز (م ینک كتر و بهتر دررا روشن
ز انحرافـات و یـن و نیـهـر د يهـاشود تا با ارزشیم موجب، انیاد يهااز تعصّبِ آموزه یخال یقیتطب

مـذهب ممتـاز ، یقـیتطب . سـرانجام بـا مطالعـۀمیآشنا شـو، دا شده استیپنها آ از یه در برخک یخرافات
فـراهم  يبـرا ،نی. بنـابرا)15ص، 1361، (باهنرباشد  یو استدالل یقیشتر تحقیمان ما بدان بیگردد و ا برجسته

  .نمایدضروري می یقین تحقیضرورت چن، نیهر د يهاق و ارزشیشناخت حقا يهانهینمودن زم

 هيقاعدة لطف در امامل وجوب يدال

صـفات فعـل  ازجمله» فیلط«است. مفهوم » لطف يدارا«و » فیلط«خداوند ، هیلمان امامکدر اصطالح مت
 ينـد. بـراکین وجود ذات او و وجـود مخلوقـاتش انتـزاع مـیب یسۀ خاصیه عقل از مقاکخداوند است 

، فـاطر، خـالق مفـاهیم، گیـردیم نظر در به خداوند را مخلوقات وجود عقل وابستگی که هنگامی نمونه،
ن خـدا و خلـق یبه لحاظ رابطـه بـ، ن صفاتیقوام ا .کندمی انتزاع یخاص هايعنایت با را مبدع و فیلط

؛ 401ص، 2ج، 1382، (مصـباحنخواهنـد داشـت  يچ مـوردین صفات هـیا، از دو طرف یکی یاست و با نف

دا یـبه فعل لطـف او در حـق بنـدگان تحقـق پف بودن خداوند یلط ،روازاین. )45ـ40ص، ق ـ ج1413، دیمف
ف و اطاعـت یـلکهر آنچه بنده را به ت، آن براساسه ک افعال خداوند است ازجملهلطف  ،نیند. بنابراکیم

  است.  يالزم و ضرور مکیانجام آن بر خداوند ح، ت دور گرداندیسازد و او را از معص یکخداوند نزد
از مباحـث  ياریر بسـین و تفسـیـیتب يبرا یعقل ياان قاعدهقاعدة لطف را تحت عنو، هیلمان امامکمت
تـاب کنـزول ، ا و امامـانیعصمت انب، نصب امام، ایبعثت انب، یف شرعیالکهمانند وجوب ت، نید یاساس
 یئاهللا خـوتیمرحوم آنند. کیر موارد مطرح میو سا یحدود شرع، ییابتدا يبالها، دیوعد و وع، یآسمان
بـر  یه همۀ افعـال و الطـاف الهـک است يفردمنحصر به يهاتیشخص ازجمله، هیان دانشمندان امامیاز م

بر اثبات وجـوب  یلیچ دلیه :گفته است ،مخلوقات را صرفاً فضل و احسان صرف او بر بندگانش دانسته
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آن و  كقبح تـر يبه معنا ،وجوب لطف بر خداوند، شانیلطف از جانب خداوند وجود ندارد. به اعتقاد ا
چ یهـ، ردکـین فضـل و احسـان را نمـیاگر خداوند ا .ستیدرست ن، دم صدور آن از خداونداستحالۀ ع

، نیـاوجـود . با )46ص، 1389، ییوکاس یابانی؛ ب138ص، 2ج ، ق1417، خوئی ي(موسوشد یه او نممتوج یالکاش
الل بر قاعدة لطف ه در مقام استدیلمان امامکه غالب متکم یابییم، مینکافیه نظر میامام یالمکبه آثار  یوقت

  ر است:یوجوب لطف به شرح ز یل عقلین دالیترمهمدانند. یم یل عقلیبرآمده و آن را مستند به دل

 )قاعدة قبح نقض غرض(مت كبرهان ح. ۱

، ردنـدکان یـب یوجـوب لطـف الهـ يبـرا ،هیمان اماملکه غالب متک ین استداللین و مشهورتریترروشن
قاعـدة لطـف را بـا  وجـوب ،اعـمّ از متقـدمان و متـأخران، آنـان است. همۀ» متکح«برهان معروف به 

، ی(حلـداننـد یم یمـت الهـکبا ح یوند داده و عدم اقدام به لطف را نقض غرض و منافیپ یمت الهکح
، تـایب، ينـور ی؛ طبرسـ79ص، 1372، ؛ همـو351ص، 1383، یجی؛ اله118ـ117ص، ق1406، ی؛ بحران324ص، ق1413

  .)35ص، بق ـ 1413، دی؛ مف506ص
دن یرسـ، از خلقت انسـان ییت و غرض نهایغا اینکهعبارت است از  یاله متکر اصل حیتقر

 یمـالکذاتاً  ازآنجاکه .)130و  115ص، 2ج، ق1417، طباطبائی(مالِ وجودش در دنیا و آخرت است کبه 
یدن بـه . رسـ)6؛ انشقاق: 42(نجم: دن به خداست یاو تقرّب و رس پس هدف، ستیجز ذات خداوند ن

 ،خلقـت او عبـث بـوده سـازد،انسان را رها ، اگر خداوند درواقع،بدون تکلیف محال است. ، کمال
تا خشک و نـابود شـود  اما آن را رها سازدکه نهال میوه نشاند  یآید. مثل کسینقض غرض الزم م

و رشـد  بـه تکمیـل کمـک، هاانسانف یلکغرض از خلقت و ت ،نی. بنابرا)23ص، 1ج، 1373، ی(طالقان
  بندگان و قُرب به خداوند عالمیان است.

متوقـف ، ب آنان به خداوندا تقریف و یلکلفان از تکه اطاعت مکبداند  یاگر خداوند به علم ازل حالْ
انجـام آن ، از صفات جمال و جالل او منافات نداشته باشـد یکچیه با هک) است ی(الطاف يبر انجام امور

 یعنـی ؛گـرددیۀ نقـض غـرض مـیـما، لطف از خداونـد كرا تری؛ زم واجب استکیامور بر خداوند ح
رده کـلف را نخواسته و بر خالف مراد و غـرض خـود عمـل که خداوند طاعت مکن است یاشف از اک

 ازآنجاکـهف) اسـت و یـلکا تیـنش یش (از آفریخو غرضمستلزم نقض ، ین مطلبیه چنکاست. حال آن
ح یز قبـیـاخـالل بـه لطـف ن، داننـدیح میمت و قبـکح ضدّ، هانهیسف ينقض غرض را امر، عالم يعقال

  ه است.منز یبحم از هرگونه قکیخواهد بود. و خداوند ح
 ۀالزمـ، دانستیم خداوند حکیم است و از لغو و عبـث منـزه اسـت قاطع یل عقلیبا دل یوقت ،نیبنابرا



   ۲۹ از ديدگاه اماميه و مسيحيت كاتوليك» فلط«عقالنيت آموزة 

ت حاصـل غـرض از تکلیـف یـا خلقـ، حکمت آن است که بر بندگان لطف کند؛ زیرا اگر لطف نباشـد
  .)58ص، 3ج ، ق1412، ی(سبحانبر خداوند حکیم محال است  امر این .آیدینم

  برهان عدالت. ۲
ه در کـ مقابل ظلـم يعدل به معنا، اول :ر داردیفعل خداوند بوده و دو تفس، در اصطالح علم کالم» عدل«

ه کـنـد کوضـع  ینیقـوان، واضع یعنی ؛يگذاررود. عدل در مقام قانونیار مکو جزا به  يگذارمقام قانون
فـر کیخداوند در مقام پـاداش و  یعنی، دور باشد. عدل در مقام جزابه يتناقض و تعدّ، از تضاد، مواد آنها
، 7ج، ق1417، طباطبـائی؛ 88ص، 1372، یجـی(الهدارد یرا متناسب با اعمالش مقرر م یهر انسان يجزا، بندگان

، ؛ صـدوق470ح ، (نهـج البالغـهو تنزّه از قبائح است  ییبایزحسن و ، دوم عدل ي. معنا)11ص، 10ج  ؛329ص

آنچـه را کـه واجـب و  ؛دهـده خداونـد هرگـز فعـل ناپسـند انجـام نمـیک ین معنی. به ا)96ص، ق1398
  .)57ص، 1372، ؛ الهیجی150ص، 1ج ، ق1412، ؛ حمصی105ص، 1363، ی(حلّکند ترك نمی، نیکوست

ـازات یـواهد بود؛ زاستدالل بر لطف خ، اول يعدل به معنا ـانکـرا مج ، فیالکـان تیـبـدون ب، افران و ظالم
ـا مـ یعدالت اله ،نید. بنابرایآیظلم به حساب م، از نظر عقل و شرع، ارسال رسل و نصب امام و... نـد کیاقتض

ـا ، ندکت به انجام دستورات او محقق یت بشریهدا يبرا، را از باب لطف يتا امور مـؤمن و  يجـزا، درنتیجـهت
ـان ح یل مستقلیدل، دوم ير بدارد. اما عدل به معنارا متناسب با اعمال او مقرافر ک مـت نخواهـد کعالوه بر بره

  باشد.یمت مکبرهان ح يه مبناکنقض غرض است  همان لزوم، لطف كل قبح تریرا دلیز ؛بود

  رم خداوندكجود و  براساسبرهان . ۳
 یرد و خـوبیبندة خود درنظر بگ ين امور را برایبهترانفع و ، ه اصلحکند کیاقتضا م یان الهیپایرحمت ب

 یبـه او ارزانـ، ابـدییت را بهتر مـیراه رشد و هدا يزیاش به واسطه چند و اگر بندهکو نفع را از او منع ن
پـاداش  یۀ فزونـیـا مایـف و یـلکلفان به انجـام تکه موجب سهولت مک یهر فعل، گرید عبارتبهد. ینما

  .)59ص، الفق ـ 1413، دی(مفاوند واجب است انجام آن بر خد، شودیم
رحمـت و  يه مقتضـاکـ یه در مورد فعلک شودخدشه وارد  گونهاین یل عقلین دلین است به اکمم

آن بـر فاعـل  یتوان به وجوب عقلینامناسب بوده و نم» وجوب«ار بردن واژة کبه ، ل خداوند استتفض
 یو شـرع یم فقهـکـح درصـددرا عقل یه است؛ زیپایبامالً ک يان شبههیه چنکاست  ایننظر داد. پاسخ 

 ،مقصـود از آن درحقیقـتقت در نزد شـارع اسـت. یشف حقکه به دنبال کبل، ستیوجوب بر خداوند ن
ــاســت  یضــرورت و وجــوب ــه در فلســفه و ک ــ. گو)342ص، ق1405، ی(طوســمصــطلح اســت ، المک ا ی

۳۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

پرده  تین واقعیعقل صرفاً از ا، لسوفانیلمان و فکتاند. به گفتۀ مردهکن دو امر خلط یان ایم، نندگانکالکاش
مالزمه برقـرار ، از قبائح یراستگیده و پیو انجام افعال پسند یمال و جمال الهکان صفات یه مکدارد یبرم

ب کگاه مرتچیه، جود و عدالت است، متکهمانند ح یمالکه برخوردار از اوصاف ک يوجود یعنی ؛است
امـل مطلـق را کدر وجـود  یگونـه نقصـانچیعقـل ه ازآنجاکـه، نیود. بنـابراشی. نم..فعل عبث و ظلم و

؛ 92ـ90ص، 1368، ی؛ سبحان405ص، 1384، (مصباحشود یر میتعب یلطف اله یاز آن به وجوب عقل، ردیپذینم

 در اعتراف به این» المنار«ز مانند مؤلف ین يران اشعرکمتف یه برخک گونههمان. )350ـ348ص، 1383، یجیاله
واجـب اسـت ، نـدکیم مـکح مالکصاف خداوند به صفات ه عقل به اتک گونههمان« مطلب گفته است:

  .)50ص، 8ج ، ق1371، درضای(رش »گردد بز بر صفات مترتیمت و رحمت نکح، مانند: عدل قات صفاتمتعل

  يت الهياضيف ياقتضا. ۴
 هسـت؛ز یـاالطالق ن یاض علیف، ع الجهات استیالوجود من جمواجب ازآنجاکه، خداوند ییایبرکذات 

ت یاضـیف، مالکرا الزمۀ یز هست؛ زیاض نیف، مال مطلق بودهکر محض و یخ يه داراکاز آن جهت  یعنی
، افاضۀ وجـود، ت خداوندیاضیالزمۀ ف باشد.یم یته یبخشضیاز ف، ه ناقص باشدک ياست و هر وجود

او علت و منشأ افاضـه و مبـدأ صـدور  ،نیراان است. بنابکماالت به صحنۀ عوالم امکصالح و ، ریخ، نور
 یخـارج از ذات الهـ یچ غرضیه، ضیاست. خداوند از افاضۀ ف یانکماالت به عوالم امکرات و یتمام خ

ض او بـه یه فـکند کیخداوند اقتضا م یتناهیامل الکالزمۀ ذات او بوده و ذات  یت الهیاضیه فکبل، ندارد
ــدگان برســد. ف ــاهیبن ــذانیاو پا یوضــات نامتن ــود؛ زیپ ــد ب ــر نخواه ــههمانرا ی ــ گون ــد ک ه ذات خداون

  ي خواهد بود.و ابد یطور وجوب و ازلز بهیض و اثر او نیصدور ف، است يو ابد یالوجود و ازلواجب
که انجام آن داعی داشته و فاقد انگیزه ترك باشد و فاعل هـم بـر آن  یضیهر فعل و ف، ن اساسیبر ا

از  یضـیف، آید. لطـفیوگرنه تخلف علت از معلول الزم م .ري استوقوع آن ضرو، قدرت داشته باشد
دارد. یز بر انجام آن قادر بوده و هیچ عاملی او را بـازنمین از مصالح است و خداوند یوضات و مصلحتیف

نـد کیف نمـض و لطـف تخلـیگاه از افاضۀ فـچیدهد و هخداوند ضرورتاً آن فعل را انجام می ،نیبنابرا
  .)507ص، تایب، ينور ی؛ طبرس303ص، 1382، ي؛ نصر73ص، 1378، یخانی(ورد

هماننـد  یمالکاوصاف ، مالکرساندن بندگان به  يند تا براکیاقتضا م، امل خداوندکه ذات کجه آنینت
، ي(خـرازسـت یسـزاوار آن ذات مقـدس ن، را اخالل به غـرضیداشته باشد؛ زآنها  ض و لطف در حقیف

را هماننـد ید؛ زیآیبه حساب نم یل مستقلیز دلین استدالل نیا ،رسدینظر م . به)152ـ150ص، 1ج ، ق1417
  بپردازد. یخداوند به اثبات لطف اله یمالکاست تا از راه اوصاف  درصدد ،یل قبلیدل
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  فيلكاصل ت ياقتضا. ۵
وجـوب  ياقتضـا، فیـلکت اصـل کـه انـدردهکاستدالل  گونهاینبر وجوب لطف  ،هیلمان امامکمت یبرخ

ه اصـل کـ گونههمان یعنی؛ )55ص، ق1413، (نوبختلّف کقدرت به م يهمانند وجوب اعطا، را دارد لطف
، را از نظـر عقـلیـف بدهـد؛ زیـلکقدرت بر انجـام ت یلفکد خداوند به هر میه باک ندکیف اقتضا میلکت
را یـشـد؛ زز واجـب بایـه لطـف نکند کین اقتضا میهمچن، ح و ناروا استیقب، ف فرد عاجز و ناتوانیلکت

ف بـه تکدن میرسـ يبرا يقو يازهیانگ، ه خداوند بداند وجود لطفک یزمان شـده و در  یف الهـیالکـلـَّ
اگـر  درواقـع،لطـف واجـب اسـت. ، زنـدیف سـرباز میالکـلَّف قطعاً از انجام تکم، لطف كصورت تر

ر معـرض ه قـرار دادن بنـدگان دکـ فیالکـغرض خـود از ت، لفان لطف نداشته باشدکخداوند در حق م
، ق1411، يالهـد؛ علم154ص، 1363، ی(حلـن محـال اسـت یـرده و اکـرا نقـض ، اسـت يثواب و رسـتگار

ل یف تحصـیـلکغـرض از جعـل ت، ل مقـدماتیجاد و تسهیبدون لطف و بدون ا ،نی. بنابرا)194ـ193ص
ار ه موجـب همـوکـ يالهیهرگونه وسـ یستیخداوند با ،روازایند. یآینخواهد شد و نقض غرض الزم م
ف بنـدگان منظـور داشـته یـلکه از تک یتا غرض ا سازدیاز راه لطف مه، شدن راه عمل به دستورات است

  نقض نشود.، است
ف یـلکو لـزوم نقـض غـرض در ت یمت الهکح بر اصل یمبتن درواقع،ن استدالل یا ،رسدیبه نظر م

  شمار آورد. به یل مستقلیتوان آن را دلینم، روازاین .باشدیم

  ت)يلطف (اغراء به معص كوس داشتن تركجة معينت. ۶
، لطـف كه تـرکـن اسـت یـا، انداقامه نموده لمان بر وجوب لطفکاز مت یه برخک یلیگر از دالید یکی

نـاروا اسـت. ، طاعـت (مفسـده) اسـت و لطـف در مفسـده كلطف در تر درواقع، دارد.وس کجۀ معینت
 كجـۀ تـرینت، اسـت شدن به آن یکا نزدیت و موجب انجام طاع، ه فعل لطفک گونههمان، هکح آنیتوض
 یا رسـولیـنـد و کن نیمعـ یفیالکـخداونـد ت، کنـیمطاعت و اغراء به گناه است. فـرض  كز ترین لطف

، ایـن ب شـود. بـا وجـودکـتواند مرتیرا م یتیه انسان هر معصکاست  این، ارکن یا یامد منفیپ، نفرستد
ا یـطاعـت و  كه موجـب تـرکـ، لطف كتر، ح استیقب، تیردن به معصکطاعت و وادار  كتر ازآنجاکه

، (نوبخـتمنـزّه اسـت  ياو خداونـد از هرگونـه مفسـده ،قبح و مفسده بـوده يز داراین بر آن است یداع
ن یـا ،رسدی. به نظر م)854ص، 2ج ، 1381، ي؛ علـو292ص، 1378، ي؛ محمد154ص، 1363، ی؛ حل55ص، ق1413

ل یـتـوان آن را دلینم روازایـن، گـرددیو لزوم نقض غرض برم یمت الهکح ز به همان اصلیاستدالل ن
  شمار آورد. به یمستقل

۳۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 يكاتولكض در يل ضرورت آموزة فيدال

هسـتۀ ، ضی. آمـوزة فـ)75ص، تـایب، (اسـتاتد است یعهد جد يتۀ محورکو ن یام اساسیپ، ضیموضوع ف
دن بـه ینظـام بخشـ يبـرا، وزهن آمـیـاسـت. از ا یکاتولکات یاله يدیلک يهاو حلقۀ وصل آموزه یاصل
فـاره ک، فدا، تجسد، یل گناه ذاتیاز قب ،آن یاتیاله يهاآموزه سایرت و اثبات یحیات منحصر به فرد مسیاله

  ت است. یحیات مسیختن الهیمعادل فرور، ه ردّ آنکياگونههب، شودیاستفاده م، رهیو غ
د یـهمانند مُر یت است. اگر صفاتیاده و مشصاحب ار يبه معنا، »دیمُر«خداوند ، یکاتولکات یدر اله

، و اگـر مربـوط بـه ذات خداونـد باشـند» یصفت ارتبـاط«، خداوند در ارتباط او با مخلوقات باشد يبرا
ت یه به صـفت اراده و مشـکاست  یت الهکمعادل فعل مشار، یکاتولکض در ینام دارند. ف» یصفت ذات«

ار کـن گنـاهیه در عـکـن امر مهم تعلـق گرفتـه یخداوند بر اه اراده ک ین معنیبه ا ؛گره خورده است یاله
، یخداونـد بـا هـر عمـل مخلـوق ،روازایـنشوند.  یوت الهکرا نجات داده تا وارد ملآنها ، هاانسانبودن 

بـه  ییجـۀ نهـایاما نت، در دست انسان است یکانتخاب عمل ن هرچندند تا به نجات برسد. کیم يارکهم
ن ی). بنـابرا77ص، تـابـی، سنی؛ ت60 - 53ص، 1381، دارد (برانتل ید بستگض خداونیت و فکفعل مشار

اسـت  یعیطبخداوند به انسان و نیز نیروي مـافوقلطف و عنایت  يبه معنا، یکاتولکدر اصطالح ، ضیف
خـود يخـودشـان بـهیه اکـ، هاانسـانت گرفته و موجب بخشش گناهان و رستگاري ئکه از خداوند نش

  .)1994کتکیزم، ؛ 385، ص 1999(بوکر،  شودمی، امل انجام دهندک طورتوانند بهینم
ح و یخداوند در مسـ یذات یمانند تجسّم وح، براي رستگاري انسان یکاتولک اعتقادات یاصول اساس

بـه لطـف و فـیض  یمبتن ،افراد مؤمن و نجات یدگیبرگزشیازپ، ایمان، القدسروح، ن وحییفهم ا یحت
، 1384، وورسـت؛ وان88ص، 1381، ؛ برانتـل299ص، 1ج، 1888، یانکـریاالم؛ انس87ص، 1380، (لـینخداوند اسـت 

نـد و او را از کاري بکـمنتظر است تا دستی از غیـب بـرون آیـد و ، ه مسیحیِ مؤمنکياگونهبه، )178ص
ن عوامـل یتـرمهمض از یفـ ،نی. بنـابرا)109ص، 1358، (پورجـوادينجـات بخشـد  دنیاکننده هالكگرداب 

خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقـدس دعـوت کـرد و « رود:یشمار مان آنان بهیبخش در ماتنج
بلکه بر طبق نقشۀ خود خدا و فیضـی اسـت کـه او از ازل در شـخص مسـیح ، این در اثر اعمال ما نبود
  .)9: 1، (دوم تیموتاوسعیسی به ما عطا فرمود 

ان یحیه خـود مسـکض وجود دارد یبر ضرورت ف ییهاهیرها و نظریتفس، لیدال، تیحیات مسیدر اله
ه مطـرح کـ یلـیغالـبِ دال ،رسـدیدر اصل آن با هم ندارند. به نظـر م یچ اختالفیبند بوده و هیپاآنها  به
 يدشـوار اسـت. بـرای آنهـا بوده و اثبات عقل پولسدگاه ید براساستاب مقدس و کمطابق متن ، نندکیم
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ه کـاسـت  یکیاتولکـفرد لسـوفان منحصـربهیف ازجملـه نـاسیئوکآ، ضیشۀ فیاند یخیر تاریدر س، نمونه
در مسـئلۀ  ،ات جامعیشان در بخش دوم از الهیض انجام داد. ایردن مفهوم فکر یخِرَدپذ يبرا یتالش عقل

در  يو یفـرض اصـلشیپ، این ض پرداخته است. با وجودیبه بحث ضرورت ف ،گفتار دهدر قالب ، 109
ن و انسـان در یاز گنـاه نخسـت پـیشط یان انسان در شرایست. او مهاانسان یاه ذاتلۀ گنئمس، ن گفتارهایا

 يند انسـان امـروزکاست تا اثبات  درصددز قائل شده است. او یتما ،)ياز گناه (انسان امروز پسط یشرا
ا را تواند خـدینه م، ند و انجام دهد (گفتار دوم)کتواند عمل صالح اراده ینه م، یض الهیبدون دخالت ف

ند (گفتـار کعت عمل یام شرکتواند به احینه م، ر موجودات دوست داشته باشد (گفتار سوم)یش از سایب
ه خداوند به حسب اعمـال انسـان بـه او عطـا ک یا پاداشی(اجر » دانیات جاویح«تواند به ینه م، چهارم)

ا از یـابد (گفتار هفتم) و ی یصآن خال يامدهایتواند از گناه و پیابد (گفتار پنجم) و نه میند) دست کیم
  ند (گفتار هشتم). ک يآن خوددار

، گرفته شده استآیین کاتولیک ه از متون کض یلِ ضرورت فین دالیترین و اصلیترمهم، یلکطوربه
 عبارتند از:

 )يض (وحيبه فاز انسان يبر ن يه مبتنينظر

ل یـن يمحض و تنها برا یعیحالت طب یک اگر انسان در :ندیگویه مین نظرین اییدر تب ،یکاتولک يسایلک
توانسـت او را بـه یعقـل او م، خلق شده بود ،شیخو یعیطب يتحقق استعدادها یعنیی؛ عیبه سعادت طب

ه کـبل، محض نبـود یعیوضع طب یکند. اما انسان هرگز در کت ین سعادت هدایبه ا نیل ضروري قیحقا
ه کـنبـا وجـود آ یعنـی ؛ده شده استیش آفریخوعت یفراتر از طب یبا سرنوشت یعیطب يماورا یدر وضع

او  يبـرا یعیطبات فـوقیـح، جـۀ آنیرد تا در نتکژه با خودش دعوت یارتباط و یکخداوند انسان را به 
و  ،با خداونـد قطـع شـده هاانسانارتباط معنوي همۀ ، به سبب گناه آدم ابوالبشر، ن حالیبا ا، محقق شود

 وجود آمد. به) ود و نامحدودمحد( اف عمیق میان انسان و خداکش
تنهایی و از طریق توبـه و اعمـال به، ییدن به سعادتِ ماورایبراي بازگشت به سوي خدا و رس، انسان

. اسـتخداوند  ياز سو یقیالهام حقا مندازیاخالقاً ن ،روازاین .قادر به اصالح ارتباط گسسته نیست، کنی
ه بـا کـضـرورت دارد ، شـوند كابت و به دور از خطـا ادران ثیقیاگر بخواهند با  ،ینیو د یق اخالقیحقا
د در ارتبـاط بـا خـدا انجـام یه باک یقیدر شناخت حقا یرا عقل انسانیض) منطبق باشد؛ زی(ف یاله یوح

از گنـاه  ید ناشـیـل شـهوات پلکز بـا مشـیل و نیت حواس و قوة تخیل فعالکمانند مش یبا موانع، شوند
  مواجه است.، هیاول

۳۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 تـأثیراند و انجـام و یعیامالً فراتر از نظام محسوس و طبک هاانسانان خدا و یروابط م، رگید ییاز سو
ن ارتباط و دعـوت خداونـد یگر اید عبارتبهطلبد. یرا م یم و ازخودگذشتگیتسل، یعمل یدر زندگآنها 

ات یـن حیـتوانـد بـه اینم، خـاص خـود يرویـو بـا ن ییتنهـاانسان بود. انسان بـه یعیطبفوق، از انسان
ات فـوق یه حک یمحض و آن اصل يطلبد. آن عطایمحض خدا را م يه عطاکبل، ابدیدست  یعیطبفوق

بخشِ خـدا یالقدس و مسـاعدت تعـالۀ روحیه عطکاست » ضیاصل ف«همان ، سازدیرا محقق م یعیطب
از انسان بـه یز نینآدم و  ین و موروثین با توجه به گناه نخستی) انسان است. بنابرایعی(فوق طب يارهاکدر 

از انسـان بـه یـن، بخشـد ییرهـا، ب شده بودکه آدم مرتک یرا از اسارت گناه يه وک یبخشعمل نجات
 شود.یتر مشیب یو منج یعیطب يماورا یوح

ار کـشـود. یح میبـه مسـ يازمنـدیل بـه نیتبد، یخیط تاریدر شرا، یعیطب يض ماورایو ف ین وحیا
 کشـود او خـود را بـه خـدا نزدیـنجات است. این احساس باعث می ه بفهمد نیازمندکانسان این است 

  .)34ـ33، ص 1967(دوفور،  وه و جالل خدا استکسهیم شدن در ش، ند. در اینجا سعادتک
و » نجـات«، حیو در عصر مسـ» حسرت« بت ویعصر غ، حیاز عصر آدم تا عصر مس، یکاتولکاز نگاه 

ق از نجـات یعم یحسرت گناه و يامدهایاز پ یشینما، حیز مسش ایخ تا پیتار، است. در باور آنان يروزیپ
نش و محبـت بـه ینجات از گناهان محقق شده و قدرت ب، حیض مسیبا آمدن ف یابد؛ ولییرا م ییو رها
رده و کـ یه زنـدگیـگنـاه اول یبـا آلـودگ یطـوالن يهـاقرن یبازگردانده شد. نژاد انسـان در طـ هاانسان

د یـاز گنـاه بازخر هاانسـان، ح آمـدیض مسـیف ید. وقتیایحا بیو مس یمنج نکهاید یبه ام، سرگردان بودند
ان انسـان و یه مک یاختالف فراوان، درنتیجهو ، )80ـ67ص، 1381، (برانتلافته ی ییشده و از خطرات گناه رها

  .)3a, 1, 3، 2006آکوئنیاس، ( ن رفتیم شده و از بک، خدا وجود داشت

  ة جبرانينظر
بـه  ،ار بودنکو گناه» به علت سقوط«ه انسان کنند کخواهند اثبات یه مین نظریبا ارائۀ ا یحیدانان مسیاله
و قـادر بـه  آمدنـدن گرفتـار یر بار گناه نخسـتیز هاانسانه همۀ کن باورند یاز دارد. آنان بر ایض خدا نیف

 یسـتیسـطۀ او از نه جهان و همۀ موجـودات بـه واک یسک تنهافارة آن نبودند. کاز آن و پرداخت  يآزاد
ب یه خود خدا به صـلکن بود ین اکتنها راه مم ،نجات انسان ي. برااست قادر به اصالح فساد، خلق شده

عـت انسـان و گنـاه او در برابـر یز با توجه بـه طبیت او و نیل شود. با توجه به وجود خدا و شخصمتوس
أت یـنجات ما در ه يه براکوست داشت قدر ما را دماند. او آنینم یخدا باق يبرا يگریانتخاب د، خدا
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رده و کـت خود را توسط اعمالش ظاهر یم. او الوهیشو یاله یتا ما موجودات ،ظاهر شده يویو دن یانسان
گـران را ید يهـا و ناسـزاهانیسـاخته و توه یب قربـانیصل يگران بر روید يمعبد (بدن) خود را به جا

  ابند.یات جاودان دست یه و به حمند گناه رها شدکاز  هاانسانتا  ،ردهکتحمل 
در بـدن  هاانسـانمـرگ همـۀ  ،هکـنیب او صورت گرفت: نخست ایق صلیهمزمان دو معجزه از طر

مـا  یعـت انسـانیلمـه بـا طبکرا یان برداشته شد؛ زیمرگ و فساد از م اینکهدوم  .وستیخداوند به وقوع پ
شـۀ یاند يفـوق بـرا یه به استدالل عقلک یسانکن یاز نخست .)222و  174و  59ـ57ص، 1380، نی(لمتحد شد 

 وسیآتاناسـتـوان بـه یم، ردکخود) اقدام  یح و نجات ما با ذات الهیض (تجسم و مصلوب شدن مسیف
ان و یـهودین اتهـام یـدر پاسـخ ا، لمـهکدر باب تجسّم تاب کدر  يرد. وکاشاره  )373 - يالدی(قرن چهارم مـ

له ئن مسـیـه اکـنشـان داد ، سـت اسـتیآور و ناشاته تجسم و مصلوب شدن پسر خدا خفک، انکمشر
 .)59ـ57ص، 1380، نی(لار معقول است یو بس يسته و ضروریبا

  د:یگویم وسیآتاناس
ه خـدا بشـر را کـمحال بود ، نخست را به دنبال دارد. يرانگریو يامدهایپ، میریرا نپذ ینیچننیض ایاگر ف
ن مطلـب آن یـالزمـۀ ا، ند. دومکن یگران چنید يراتواند بینم یچ مخلوقیه هک گونههمان، بخشد ییرها

ض یه فـکـح را یمعمول مسـطور به انیحیرا مسیز ؛مقصّر باشد یپرستسبب بتح بهیمس يسایلکه کاست 
  .)41ص ،1ج ،1384، گراثک(مپرستند یم، ردهک یدر او تجل یاله

ن یز در مشـهورتریـن، دشـویمحسوب م ابزرگ قرون وسط ین عالمان الهیه از نخستک ،)- 1033( آنسلم
ض پرداختـه و یآمـوزة فـ يبرا ین استداللیبه چن، وسیآتاناسمانند ، چرا خدا انسان شد تاب خود به نامک

شـوند یو معقول محسـوب م يالزم و ضرور ییقتاً رخدادهایحق، بیه تجسم خدا و صلکدهد ینشان م
  .)178ـ174ص، 1380، نی(ل

امـا ، رودین مـیج از بـینش به تـدرک یکگناه مثل  هرچند: دیگویه مین نظریح ایدر توض ناسیئوکآ
، انسـان دارد: نخسـت يسـه خسـارت بـرا، میشویه ما با آن زاده مک یماند. گناهیم یباق ینیهمچون دِ

مـا اسـیر ، ست در مـا وجـود دارد. دومیردار و پندار ناشاکبه  يل فطریتما یعنی ؛کندروح ما را آلوده می
ز در مـا نفـوذ یـشـیطان ن، ه خودمان تمایل فطري بـه گنـاه داریـمک گونههمان یعنی ؛ایمشیطان زاده شده

از فرمـان  یتخطـ، را گنـاهیـدر خور کیفر و مجازات اسـت؛ ز یفعل یاو  یذات ،ه گناه ماکآن، کند. سوممی
  ت عدالت است.یخداوند به رعا

فـر کیهمـان ، نیـد يادا، توانست ما را براي اداي دین خـودشتنها خداوند می، حال که چنین است
 یحـق اخالقـ، نین دِیرا مطالبۀ ایاخذه قرار دهد؛ زؤمورد م ،مینیل گناهمان ببید به دلیه ما باکاست  يابد

۳۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

نـد. ولـی ایـن نـوع کدار مطالبه یه وجه خود را از خرکه حق فروشنده است ک طورهمان، خداوند است
توانسـت خداوند می، گرید يدهد. از سوان میگیر نشاي عبوس و سختخداوند را داراي چهره، مطالبه

را خـدا تنهـا یـامرزد؛ زیآزاد ساخته و ب ،از این حق خود درگذرد و انسان را بدون جبران مافات یبه راحت
ص داد. یفاره را مناسب تشـخکه توسط گناهان ما مورد تعرض واقع شده است. اما خداوند کاست  یسک

ن را یاز گنـاه نخسـت ینِ ناشـیتوانند دینم ،نه جمعاً و نه فرداً، هاساناناز  یکچیه، ناسیئوکآ یق تلقمطاب
ه بـر اثـرِ آن گنـاه کـ یانیـتواند زیان نمیاز افعال آدم یکچیرا هیتوانند؛ زینم یبه صورت جمع :نندکادا 

را زیـ ؛گناهـان را بپردازنـد يتوانند بهایهم نم يد. به صورت فردیرا جبران نما، ت شدهیل بشرکمتوجه 
مـا کـه  و کنـدپیـدا می یجنبـۀ نامتنـاه، شودانجام  یکه به ساحت الوه يخدا نامحدود است و هر تعد

  را ادا کنیم.  توانیم آنوجه نمیبه هیچ ،محدود هستیم
بـه  ،انسان از بند گناه ییرا رهایند؛ زکم یان را ترمین سه زیاز ا تواند هریکیفقط خداوند م ،روازاین

بـه  یض الهـیدن نـور فـیاز دست داده است. با تاب يارکه او در اثر گناهکاست  يزین چم شدیترم يمعنا
از گناه و آثـار  یابد. خداوند براي اداي این دین و خالصییم یگناه و آثار آن خالص از يو، نفس انسان

  .)1a2ae. 109, 7، 2006(آکوئنیاس،  دانددرد و رنج و مرگ عیسی را اداکنندة آن می، آن

  يب منطقية ضرورت مطلق ترتينظر
ضـرورت مطلـق « مطـرح شـده، حیۀ مسـیـض و فدیدر باب ضرورت ف یاساس يهاهیاز نظر دیگر یکی
خداونـد مجبـور «د: یگویه مین نظریح ایدر توض چارلز هورن. )35ص، 1361، (هورناست » یب منطقیترت

ار کـن یـا» یب منطقیترت«، برساند را به ساحل نجات يارد عدهکاما چون اراده ، را نجات دهد یسکنبود 
 یۀ قبلـیـدگاه نسـبت بـه نظرین دیدر رجحان ا ،ي. و»فاره و فدا انجام دهدکق یه از طرکرد کیجاب میا
  د: یگویم

 یفعلـ یـاو  یذاتـ اعـم از، رد. گنـاهیـده بگیـل نادیـگذارد خدا گناه را بـدون دلیت خدا نمیقدّوس .الف
د یـعـدالت او با ،نیپس درخور کیفر و مجازات است. بنابرا، از فرمان خداوند است یتخط ازآنجاکه

خطایش عقـاب و نیکوکـار را  دلیلخطاکار را به ، کندی. عدالت اقتضا م)7و 6: 34، (خروجاعمال شود 
  ثواب دهد. ،به پاداش اطاعتش

توقـع  ارکـه خـدا از گنـاهکند کیجاب میا، شودیم یه از ذات خدا ناشک یعت الهیشر يریرناپذییتغ .ب
  .)26: 27، هی(تثنگرداند  یه او را راضکداشته باشد 



   ۳۷ از ديدگاه اماميه و مسيحيت كاتوليك» فلط«عقالنيت آموزة 

، یمـۀ گنـاه و نااطـاعتیه جرکرد کند؛ خداوند در باغ عدن اعالم کیفاره مک يتقاضا صداقت خداوند ج.
توسـط مجـرم  همیه جرکند کیجاب مین گفته ایا .)23: 6، انی؛ روم17و 16: 3، شیدای(پرنج و مرگ است 

  .ا ضامن پرداخته شودی
آن را ، فـارهکخدا بدون توجه به لـزوم  ،رسدید به نظر میبع .فاره استکمستلزم  ین قربانیگران ا يبها .د

درد و رنـج و ، از گناه و آثـار آن یخداوند براي خالص ،نی. بنابرا)36ص، 1361، (هورنانجام داده باشد 
  داند.ح را اداکنندة آن مییمرگ مس

در آنهـا  اما طرح ،عام آن يض به معنایلۀ فدا است تا فئشتر ناظر به مسیب یۀ قبلیه و نظرین نظریا هرچند
  ند.کیفا میض ایدر فهم بهتر ضرورت ف یینقش بسزا، نجایا

 يسيت عيبر رسالت و مأمور ية مبتنينظر
 یسـتگیه به مفهـوم شاکل ین دلیۀ جبران را به اینظر، شلیتوماس ممانند ، معاصر یحیلمان مسکمت یبرخ

ه خـدا خـون کن است یه فرض بر این نظریدر ا :ندیگویرند. آنان میپذینم، زندیب میخدا آسو عدالت 
نجه و مرگ سـرخ کبر ش یه مبتنک يطلبد تا با روش نابهنجاریم، گناه بودیه از هر جهت بک را، یحیمس

تـوان یچگونه م پس .ردین روش ظالمانه را بپذیتواند اینم یچ انسانیند. هکگران را جبران یگناه د، است
، یسـیرسـالت حضـرت ع براساس ياهینظر ،روازاین .)82ص، 1377، شلی(م دادآن را به خداوند نسبت 

  ر است:یر آن به قرار زیه تقرک، نندکیارائه م
، ار باشـدیخواستار گناهـانِ بسـ يخداوند هرگز گناه را دوست نداشته و محال است و ازآنجاکه، اوالً

ت داد یـمأمور یسـیبـه ع، شیز تحقق خواست و ارادة خویمردم از گناه و ن يآزاد با هدف بازگرداندن و
ح نه خواهان رنج و مرگ بود و نه خواهان بـه یمس ،نیند. بنابراکاعالم  يارکلمۀ خدا را بدون سازشکتا 
  رد.کها را تحمل نجهکآن ش يمال آزادکبا ، رفته بودیه پذک ید به رسالتبه دلیل تعهاما ، دنیشکبیصل

اء یـبـه انب، ام خـود بـه بشـریـرساندن پ يه خدا براکن است یا ،یمیان ابراهیاد ياز باورها یکی، اًیثان
ه بـه کـد آورد یـپد یامت ،میق ابراهیه خدا از طرکبل، ام نبودیاء منحصر در رساندن پیفۀ انبیرسالت داد. وظ

بشـر  يقرآن را بـرا تنهانه ،امبر اسالمیان پدة مسلمانینند و به عقکیمان داشته و مطابق ارادة او عمل میاو ا
  شد.» سنت« یجامعۀ اسالم يز برایاو ن يردارهاکات و گفتارها و یح یحت، آورد

 يارهـاکه اراده نمـود تـا کـبل، ردکـتفـا نکا یسیلمۀ خود در عکخدا به تجسّم  :ز معتقدندیان نیحیمس
بـر  یمبنـ، یم رومـکحـا، الطسیپشنهاد یتوانست پیداشته باشد. او م ياژهیو یبخشح قدرت نجاتیمس
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ت یـمأمور ياجرا دلیلاما به ، د و بند آزاد شودیاز ق ،درنتیجه .ردیم خود را بپذیبازگشتن از مواضع و تعال
امـل بـه کد بـه دلیـل تعهـ ینداشت؛ ولـ» یطلبعقدة شهادت«رد. او ک را ردّ يشنهادین موضوع پیا ،یاله

  ح داد.یامل ترجک يبار را بر آزادبتیتِ مصیمأمور، ول شده بوده از جانب خداوند به او محک یرسالت
 اینکـهبـود. خداونـد بـا  یام الهـیت از راه ارسال پینجات بشر، بود يه مهم و ضرورکآنچه  ،نیبنابرا

م گرفـت یتصـم، نهین زمیتمام در ا يبا وجود آزاد یول ،گر نجات را محقق سازدیوة دیتوانست به شیم
 ،)36: 14، (مـرقست هم به ارادة خدا ین مأموریند. اک ییش را اجرایت خویمأمور، حیض مسیق فیتا از طر

  .)85ـ82ص، 1377، شلی(مداشت  یسیع يبرا يباربتیان مصیپا

 نحّل صفت عدالت و رحمت خداونديال كاكاصط حل

، ینافرمـانن یـاثـر ا بـر، وة آن درخـت ممنوعـه خـوردیاز آنکه آدم از م پسه کن باورند یها بر ایکاتولک
ن یـبـه ا ؛شـوندیار متولـد مکـهمه گنـاه ،درنتیجه .دیاین گناه به ارث به تمام فرزندانش رس .ار شدکگناه
؛ )313، ص 1960(اسـمیت،  با گناه آدم آلوده و فاسد گشته است، عت نسل و ذریه اویه سرشت و طبک یمعن
  توانند خود را نجات دهند.یه نمک ياگونهبه

و فـرار  یکه خالصـ دارد يو هم هالکت ابد اخرويهم عقاب ، ن)یگناه نخستگناه آدم ( يجزا
جـرم را بـه  نسل اواگر خداوند آدم و خداوند رحیم و عادل است.  کهدرحالی .از آن ممکن نیست

را یـاست؛ ز ناسازگاربا عدالتش ، اگر از آنها درگذرد و منافات داردش با رحمت، عقاب کند، آن گناه
ش یپ یان صفت رحمت و عدالت الهیتزاحم م، درنتیجهمجرم به عقوبت برسد. ، دعدالت اقتضا دار

 یاز اول خلقت انسان تا زمان حضـرت عیسـ، دو صفت خداوند كاکال تزاحم و اصطکآمد. اش
 يبـراکه  صورتبه این  ؛کرد مسیح حل» ضیف«تا آنکه خداوند آن را به برکت ، پاسخ مانده بودیب

، )5: 3وحنـا ی(اول سـت یچ گنـاه نیه يه در وک حیبه صورت مس، خود رحمت و عدالت رفع تزاحم
اگـر حضـرت آدم گنـاه  .)995، ص 12یر، ج پمولی(تـا شدکگناه را خود به دوش ب آثارافت تا یتجسم 

، ؛ برانتـل63ص، 1368، (مولندداد یح رخ نمیهرگز تجسّد مس، ردکیرده بود و از مقام خود هبوط نمکن
  .)557ص، 2ج، 1392، اثگرک؛ م108ص، 1381

حلول کرد و از او متولد شـد و هماننـد  حضرت مریم ییعن، آدم يهااز ذریه یدر رَحِم یک، حیمس
ر سـاخته و رفته رفته دشمنان را بر خود مسـخ کرد و یدر بین مردم زندگ ،از زمان ياانسان در برهه یک
، تـا بنـدگانش از عقـاب آخـرت اختب فـدا سـیصل يخود را بر رو درنهایت،رده و کها را تحمل رنج

  .)12 - 6: 5، انی(رومنگردند  يافته و دچار هالکت ابدینجات 
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  دگاهياز دو د، ت آموزة لطفيسة معقوليمقا
سـۀ یاست بـه مقا الزمنون کا، یکاتولکض در یه و فیل ضرورت لطف در امامیدال ین و بررسییپس از تب

  م:یت آن دو بپردازیمراتب معقول
ل یـۀ دالیـاز ناح ياتفـاوت عمـده، یکاتولکض در یه با آموزة فیقاعدة لطف در امام ،رسدیبه نظر م

از  ،روازایـن .م اسـتوار اسـتکـصـرف و مح یعقلـ يهاه اساساً بر استداللیدر امام، دارند. قاعدة لطف
، از خصوصیات ایـن قاعـده یافراد در بعض یست. اگر هم بعضیبر آن وارد ن ياچ خدشهیه، یلحاظ عقل

، 1ج، 1373، ی(طالقـاناسـت  كانـد تأملاز سرعت سیر و  یناش، ناشمرده سخن گفتند اینکها یداشته  یأملت
و  ینـیددرون يهافرضشیاز پ يابر مجموعه، یکاتولکدر  یض الهیطرح ضرورت ف کهدرحالی. )95ص
 یو از نظـر عقلـ اسـت یح و.. مبتنـیت مسیفدا و الوه، تجسّد، هیگناه اول يهاهمانند آموزه، محض ینقل

مربوط به نظـام فـوق ، ضیف ازآنجاکه، یکاتولکا اساساً با عقل ناسازگار است. به باور ی، دشوارآنها  اثبات
  .)1994کتکیزم، ( افتیتوان آن را دریمان میتنها با ا، ستیاست و در دسترسِ تجربۀ ما ن یعیطب

 پیونـد داردخـاص آنـان  یشناسـحیمس و یشناسـهمواره با انسان ،»خدا«آموزة ، یکاتولکات یدر اله
گـردد. اسـاس یح برمیقت مسـیا حقیبه سرشت انسان ، ض خداوندیگاه فیو جا )43- 41ص، 1391، ی(ننسـ

ن عنـوان و محـور یتـرمهمخاص آنـان اسـت.  یشناسمربوط به انسان، یکاتولکات یتمام معارف در اله
، لهن مسـئیاسـت. همـ» نیگناه نخست ئلهمس«، ددار پولس يهاشه در رسالهیه رک، یشناسن انسانیا یاصل

: 5، انیـ(رومخود قرار داده اسـت  تأثیررا تحت  یشناسنجات، یشناسحیاعمّ از مس، تیحیات مسیتمام اله
ه اساس آمـوزة ک، ن آموزهی. مخالفت با ا)3: 4؛ 23: 3، انی؛ غالط3- 1: 2، انی؛ افسس10- 6: 5؛ 23: 3، انی؛ روم19 - 18
شـده اسـت. از یهـا متیومکموجـب انـواع مح شده، ومحسوب  یحین مسییبا آ مخالفت، ض استیف

و  یـیرا بـه جبرگرا ین تلقـیه اک، است نیآگوستش معاصر یشک، وسیپالگ، ن آموزهینِ ایمخالفان نخست
، درنتیجـه. )151ص، 2008، رنـزک؛ 187ــ184ص، 1377، .گریـدياُ(رد کـهم ز انسان متت ایسلب اراده و مسئول

اورانـژ در  يم و شـورا431فسُس در سـال أ يشورا، م417ارتاژ در سال ک ي(شوراد او در سه شورا یعقا و پالگیوس
  .)179ـ176ص، 1384، وورست؛ وان179 - 176و  151ص، 2008، رنزک(وم شده است کداً محیشد م)529سال 

لۀ ئمسـ، ودشـیمطـرح م یض الهیرة فیه در داک يان آموزهیز نخستین، یپولس یشناسحیمس يبر مبنا
آن  یخداوند در جسد شـارع و بـان» دتجس«ا ی» متجس«دة به یاز عق، تیحیخ مسیاست. تار یاله» تجسد«

بـه اوج ، بیصل يبر رو یآن بان» يفدا«ن باور با رنج و یا درواقع، .)575ص، 1377، (نـاس است شده یناش
  رسد.یخود م
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لطف و حـل ابهامـات و اشـکاالت آن معطوف به اثبات عقلی ضرورت ، ه توجه اصلییدر کالم امام
اثبـات  يبـرا ياتـالش عمـده، ضیجانبۀ بر آموزة فهمه تأکیدبا وجود ، یکاتولکت یحیاست. اما در مس

ه کتاب مقدس و پدران کلیسا (یعنـی دلیـل نقلـی) وجـود آن را کنیه همکبل، گیردآن صورت نمی یعقل
در  یسـع، خیدر طـول تـار یحیه متألّهان مسکوجود آن با. )1375، (والهاست  یافکآنان  يبرا، مسلّم گرفته
ن یـدر برخـورد بـا ا، منصفیاما هر انسان ، اندگر مسائلِ مربوط داشتهیح و دیت مسیاز الوه یدفاع عقالن

  ابد.ییمآنها  ت دریاز معقول يمتر اثرک، مسائل
بهـره  یکیاتولکـد یـت عقااثبـا يبرا یو عقل یل فلسفیاز دال، گرید دانالهیاز هر  بیشه ک، ناسیئوکآ

توان بـا اسـتدالل ینها را نمیا :مقدس معتقد بود يهانییح و آیت مسیالوه، تجسد، ثیدر باب تثل، بُردیم
مـان یق ایـتنهـا از طر، ن امـوریـا :معتقد بود پولسز همانند یشان نیا، روازاینرد. کو فلسفه ثابت  یعقالن
؛ 8: 2، انیولسـک؛ 20ــ18: 1، انیـ(اول قرنتشوند یرفته میق پذیقاسلسله ح یکعنوان به هکو تعبّد است  یمذهب

 یاگر استدالل عقلـ ،د آنییاثبات و تأ يه براک است یکاتولکمذهب ، قتیاو حق ي. برا)734ص، 1374، ریو
  .)1380، (مددپوردهد یمان قرار میآن را در حوزة ا، دیایار نکۀ سعادت و اگر بهیما، دیایار بکبه

بـه  ،يگـذارتأثیرن یـد دانشـمندان قلمـرو نفـوذ خـود دارد. ایـدر آراء و عقا يؤثرنقش م، نید
ا یـ، نـدکق نیـمـا تطب کیادرا يرش قواین پذیبا مواز ینیم دکا حیاصل  یکه اگر کاست  يااندازه

را  ینـیم نـامعقول دکا حید آن اصل یا بای و میخود (عقل) دست بردار کیادرا يقوا يد از داوریبا
 ،روازایـننـد. کانـدازه خطرنا یـکهر دو بـه  .ن استیا طرد دیطرد عقل ، ن امریزمۀ ام. الینکطرد 

 ینـیدیالحاد و ب يا به سوی، ابندیین خود را موافق عقل نمییآ یمبان یوقت، تیحیران عالَم مسکمتف
از حـوزة مـان را یوشند حوزة اکیم اینکها یو  انددهین راه را برگزیا راسل برترانده کچنان ،روندیم

بـا ، سـتیمنـد نت بهرهیـه از معقولکـت را یحیمسـ یتا به گمان خود بتواننـد مبـان، ردهکعقل جدا 
 اونـامونو، انـتکمانند  یحیران مسکلمان و متفکته را در آثار متکن نی. اکنندمان اثبات یاحساس و ا

  .)14ص، ق1413، یثربی(رد کتوان مشاهده یگران میو د
یمـان دو عقـل و ا یاست؛ یعنـ بودن دو امر متضاد یبودن و عقل یهال، در مسیحیت یلکطوربه
، . مسیحیت در قلمرو ایمان)253ص، الف1390، ي(مطهرند هست قابل جمعمخالف یکدیگر و غیر قطب

، ایمـان بیـاورد يکه انسان باید بـه چیـز یآنجای :حق مداخله قائل نیست و معتقد است، عقل يبرا
عقل در این نوع مسائل حق مداخله ندارد. آنچـه کـه  .عقل است ق بهمتعلحق ندارد فکر کند. فکر 

به عقل داد. وظیفۀ یک مـؤمن  تأملآن فکر کرد و اجازه فکر و  ةنباید دربار، باید به آن ایمان داشت
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هجـوم فکـر و اسـتدالل و عقـل را بـه  ياست که جلو اینوظیفۀ یک کشیش  بخصوص، یحیمس
  .)185ص، ب1390، ي(مطهرحوزه ایمان بگیرد 

و  یه جهان غـرب را بـه ضـعف روحـکاست  موضوعی، غرب ياینامعقولِ دن ینید یاصول و مبان
راه «از آنهـا  و بـاور بـه یرعقلـیغ یت دادن به مبانیده است. رسمانشکت یو ماد یوانیات حیم به حیتسل
، بـا عقـل و منطـق یاسـالم يۀ مطابقت باورهـایرا ما در ساینه ما؛ ز ،ان استیحیاز مسیتنها مورد ن، »دل

 يه روزکـاسـت  ایـنهـر مسـلمان  يم. آرزویل مقبـول داشـته باشـن معقول و تعقیم دیتوانیم همواره
تـوان ید معقـول میبه عقا، ف نشدهیتحر یتب آسمانکه تنها با الهام از مکبَرد  یقت پین حقیت به ایبشر

ش نخواهـد داشـت یفاهت در پـجز سفسـطه و سـ یراه، )130(بقره: افت و گرنه به فرمودة قرآن یدست 
  .)15ص، ق1413، یثربی(

خداونـد  يتاب مقدس بـراکمتدبر الزم است سخنان قرآن درباره خداوند را با آنچه  بصیر و بر انسان
 كد تـا بـه دریـسـه نمایمقا، ردیـگین و هند سرچشمه مـیونان و خرافات چیر یه از اساطک اثبات نموده

  .)296ص، 3ج، ق1417، طباطبائی(د یل آینا یاز برجستۀ مطالب قرآنیامت

  يريگجهينت
 يامل با عقل داشـته و عناصـرک یهماهنگ، هیقاعدة لطف در امام گفت:توان یم ،از مجموع آنچه گذشت

نقطـۀ ، هیـت لطـف در امامیـمعقول درواقـع،شود. یافت نمیدر آن ، ه با عقل و استدالل ناسازگار باشندک
ابـد. ییپاسـخ درخـور مـ، اگر بر آن وارد شود ياهر خدشه ،رواینازرود. یشمار مآن به یقوت و اساس

د، ضیهمچون فـ ییهات آموزهیمعقول، یکاتولکت یحیه در مسکدرحالی ّ ه و فـدا قابـل یـگنـاه اول، تجسـ
 یبـه نـوع، ننـدکیض ارائـه مـیطرح ضـرورت فـ يبرا یکاتولکه ک ییهااز مؤلّفه ياریست. بسیاثبات ن

 ،روازایـنندارنـد.  یه و اسـاس عقلـیـسا بوده و پایلکو پدران  پولسدگاه ید ،تاب مقدسکمتن  براساس
  طلبد.یم ه نوشتار مستقلک است یاساس ينقدها داراي، یض از لحاظ عقالنیآموزة ف
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 رسا. یمؤسسه خدمات فرهنگ، تهران، کاشف األسرار، 1373، یمالنظرعل، یطالقان

 جامعۀ مدرسین.، قم، چ پنجم، المیزان فی تفسیر القرآن، ق1417، نیمحمدحسسید، طباطبائی



   ۴۳ از ديدگاه اماميه و مسيحيت كاتوليك» فلط«عقالنيت آموزة 

 .هیه اسالمیعلم یتابفروشک، تهران، نیۀ الموحدیفاک، تایب، لیداسماعیس، ينور یطبرس
 دار االضواء.، روتیب، چ دوم، ص المحصّلیتلخ، ق1405، ریخواجه نص، یطوس

 .نیالمدرس لجماعۀ یالنشر العالم، قم، المکعلم ال یرة فیالذخ، ق1411، یمرتض، يالهدعلم

 .یو مفاخر فرهنگ انجمن آثار، تهران، دیعالقۀ التجر، 1381، محمددیس، يعلو

 .يدانشگاه رضو، مشهد، چ چهارم، ینیمطالعات د یشناسروش، 1385، احد، کیقراملفرامرز 

 الم.یا، جابی، يترجمه آرمان رشد، خیت در طول تاریحیسرگذشت مس، م2008، ياارل، رنزک
 .الزهراء، تهران، چ سوم، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، 1372، فیاض، یجیاله

  .سایه، تهران، گوهر مراد، 1383ـــــ ، 

 فرزان.، تهران، انیترجمه روبرت آسر، ر مسیحیکتاریخ تف، 1380، تونی، لین

 .دار الفکر، قم، چ چهارم، شرح کشف المراد، 1378، یعل، يمحمد

 .39ـ30ص، 174ش ، یهان فرهنگکی، »یحیمت هنر مسکح«، 1380، محمد، مددپور
 ر.یبکریام، تهران، چ سوم، آموزش فلسفه، 1382، یتقمحمد، مصباح

 .ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش، قم، چ پنجم، )3ـ1معارف قرآن (، 1384ـــــ ، 

 صدرا.، تهران، خیتار فلسفۀ، الف1390، یمرتض، يمطهر

 تهران، صدرا.، املکانسان ، ب1390ـــــ ، 
المـؤتمر العـالمی للشـیخ ، قـم، قاالت فی المذاهب و المختـاراتأوائل الم، الفق ـ 1413، محمد نعمانبن محمد، دیمف

 .المفید

 د.یخ المفیالش ۀیاللف یالمؤتمر العالم، قم، ۀیاالعتقادتکالن، ب1413ـــــ ، 

 .المؤتمر العالمی للشیخ المفید، قم، هیح اعتقادات االمامیتصح، ج1413ـــــ ، 

  ان و مذاهب.یمطالعات اد ،قم ،1ج، يترجمه بهروز حداد، یحیمسات یدرسنامه اله ،1384 ،ستریآل، گراثکم
 ، قم، مطالعات ادیان و مذاهب.2، ترجمۀ بیات و دیگران، جدرسنامه الهیات مسیحی، 1392ـــــ ، 

 تبـۀکم، قـم، چ پـنجم، ینیدمحمد حسیمقرّر س، ۀیمصباح االصول: االصول العمل، ق1417، دابوالقاسمیس، خوئی يموسو
 .يالداور

 ر.یبکر یام، تهران، يح مهاجریو مس يباقر انصارترجمه محمد، تیحیجهان مس، 1368، ناریا، مولند
 ان و مذاهب.یمطالعات اد، قم، یقین توفیحس ۀترجم، یحیالم مسک ،1377 ،توماس، شلیم

 .یو فرهنگ یت انتشارات علمکشر، تهران، چ نهم، متکاصغر حیترجمه عل، انیخ جامع ادیتار، 1377، ریجان با، ناس

 .در قم يمقام معظم رهبر یندگینهاد نما، نشیآفر فلسفۀ، 1382، عبداللّه، ينصر

 ان و مذاهب.یاد، قم، یاسالممحسن و  يشهبازعلی ترجمۀ ، چیستی سرشت انسان، 1391، یمورف، یننس

۴۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 .205ـ167ص، 9ش ، نقد و نظر، »عهیالم شکناس و در یوکلطف در نزد آ« ،1375 ،نیحس، واله
 ۀسسـؤم، قـم، زادهو عبـاس رسـول یترجمـه جـواد باغبـان، متـون يالت از البهیحیمس، 1384، يارابرت، وورستنوا

 .ینیامام خم یو پژوهش یآموزش

آستان قدس ، مشهد، یمکو ح یت: فلسفیآسمان وال كد و اختران تابناینبوت و امامت: خورش، 1378، اهللایعل، یخانیورد
 .يرضو

 .یدفتر نشر فرهنگ اسالم، تهران، یم گواهیترجمه عبدالرح، ان در جوامع امروزی: ادیجهان مذهب ،1374، رابرت، ریو
 آفتاب عدالت.، تهران، یکیترجمۀ سارو خاچ، یشناسنجات، 1361، چارلز، هورن

 مجموعـه مقـاالت در: ،تیحیالم مسـکسه با ید در مقایخ مفیش یالمکد یت در عقایمعقول، ق1413، ییحیدیسـ، یثربی
  د.یخ مفینگره هزاره شک، قم، دیخ مفینگره شک
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