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 و اعمال انسان برگزیدگیاز پیش 
 اندرسون . اِن  مزیج نویسنده:

در مورد    شگو یپیک    با  داستان  قهرمان .  شودی م   ی تلق  ونانی  یی رگرایتقد   ک یکالس   ينمونه   اغلب  پوس یاد  يافسانه
 استشده   مقدر  او   يبراکه    داردی م  اظهارآن پیشگو    و  کند ی م  مشورت تردیدهاي خود در نسبت به اصل و نسب خود  

  اما  کند،ی م  رد  را  ناپسند   یی شگویپ  نیا  پوس یاد   اگرچه.  کند   ازدواج  شیخو  مادر  با  و   برساند   قتل  به  را  پدرش   که
  پوس یاد  يهاتالش   تمامو  .  شوند   آن  تحقق  موجب  تا  دهند پی در پی رخ می   اي براي تحقق آنرحمانه بی   عیوقا
 . است جهینتی ب ش یخو سرنوشت از فرار  يبرا

 حالن یا  با.  شوند ی م  یی رگرایتقد   به   متهم   اغلب  برگزیدگی از پیش   و   مشیت الهی کلوینیستی    ای  یافته اصالح   هايآموزه 
  دیدگاه کلوینیزم   .شودانجام می   ق یعم  يهای سردرگم  ی برخ  هاي موجود بر اساس مشخصه دیدن تشابه در میان  

  ياعتقادنامه   که   گونه آن .  اند شده   مقدر  خداوند   توسط   خلقت   در   دادهایرو  تمام   که   کند ی م  ق یتصد   قطع  طوره ب
  ر ی غ  و   آزاد   طوره ب   خود،   مقدس   کامال   قصد   و   مانه یحک  مصلحت  قیطر   از  ازل   از  خداوند،"  کند،ی م  انیب   نستریموست
  اضافه   بالفاصله  اعتقادنامه  وجود،ن یا  با).  1.3(  ".است  فرموده  مقدر  ونددیپی م  وقوعبه   که  را  زيیهرچ  ر،ییتغ  قابل

  معمول   طوربه   خداوند   برعکس،.  ستین  خداوند   مخلوقات  ي اراده   بودن  پوچ  يمعنابه   بودن   مقدر   ن یا  که  کند ی م
  ي هامثال.  یعیطب  يندهایفرآ  ای  یانسان  عوامل   مانند   کند ی م  ی عمل  ه ی ثانو  علل   قیطر   از   را   ش یخو  یی غا  اهداف
  شیدایپ(  وسفی  داستان  شامل  کند،ی م  تیهدا  خود  اهداف  به  را  انسان  اعمال  خداوند   نکهیا  مورد  در  مقدس کتاب

  مسیح   یسیع  خداوند   شدن  مصلوب   و)  11-5:  10  ایاشع(   لیاسرائ  یپادشاه  بر   انیآشور  يغلبه   ، )20:50  ؛  8  - 5:  45
 .است) 28 - 27:  4 رسوالن اعمال(

  عیسی   به   هودایکه خیانت    ردیبپذ   کلوینیزم  کی  د ینبا  ای آ  است؟  یی رگرایتقد   از   متفاوت  کلوینیزم   چگونه،   ن،یبنابرا
  را   پدرش   جان   پوس یاد  بود   سرنوشت  که   گونه همان  درست)  16:1  رسوالن   اعمال  ؛   12:17  وحنای (  سرنوست او بوده 

  که   استشده   درك  یشخص  ریغ  یاصل  ای  و  روین  عنوانبه   باستان  دوران  در   "ریتقد "  می کن  توجه   ابتدا  در  د یبا  رد؟یبگ 
  متعال   یشخص   خالق  ک ی  شناخت  در   ان یونانی  که   آنجا  از .  کردی م  صدق   انیخدا  و  هاانسان   مورد  در   زانیم   ک ی  به

  تیهدا  خود  مقدس   تیغا  به  را  زهایچ  یتمام  که  بودند   حاکم   يخداوند   از   تصور  هرگونه  فاقد   نیبنابرا  ماندند،  ناکام
  چ یه.  داردن  وجود   خداوند   ی کل  طرح   یا   ،مشیت الهی  دست  چیزي به عنوان  رگرا، یتقد   پرستیک بت  ي برا.  کند ی م

  سه یمقا را ن یا. است يتراژد و  ی هودگیب از یشینما يصحنه  جهان. ندارد وجود  مقدرشده جینتا  يبرا ی لیدل و  نظم
  ".کند ی م  خود   ياراده   يرأ  موافق  را  زهایچ  يهمه "  خداوند   آن   طبق   بر   که   مقدس،  کتاب  ینیبجهان   با  د یکن
 ".باشند ی با هم در کار م  اند او خوانده شده   يحسب ارادهکه به   یآنان  تیّریخ  يبرا  زهایچ   يهمه "  و)  11:1  انیافسس(
 ). 28:8 ان یروم(
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  که   است  معتقد   کلوینیزم .  پیشتر مورد بررسی قرار گرفته است  ییرگرایتقد   و   کلوینیزم  نیب  عمده  تفاوت   نیدوم
  ت یغا  آن  به  دنیرس   يبرا  زین  را  وسایطی  بلکه  کند ی م  مشخص  را  -دادهایرو  یینها  جینتا  -تیغا  تنهانه  خداوند 

  وسایط   به   تیغا  که  ياگونه به   هستند   تیغا  با  هماهنگ  وسایط   خداوند،  تیمش  در  گر،ی د   عبارت  به.  کند ی م  مشخص
  مجموعه  تمام او  باشد؛  فرعون  به   نسبت  قدرت   دوم   نفر  وسف ی  که   ننمود   مقدر  صرفا   خداوند   ن، یبنابرا.  است  وابسته 

  م یکن  تصور  د ینبا.  وسفی  برادران  ستیناشا  اقدامات   جمله  از   نمود،   مقرر   شدند ی م  جه ینت   ن یا  به   منجر   که   را   دادهایرو
  چگونه   رد یبگ   نظر   در  نکهیا   بدون  ردیگ  قرار   فرعون  توجه  مورد   آنچنان  وسفی  که   نمود   يزیربرنامه   خداوند   که

 . کردند  رفتار او  با برادرانش

  خاص  ياوه یش   به  ما  یزندگان  که   کند ی م   اظهار.  دارد  ط ی وسا  از  تیغا  ک یتفک  به  لیتما گر،ید يسو  از   ،ییرگرایتقد 
 استشده   ارائه   ر یاخ  يهالمی ف  مجموعه   از  معاصر   مثال   کی .  رفت  خواهد   ش یپ  میدهی م  انجام   که  ي کار  به  توجه   بدون

  مدت   کوتاه   شهیهم  آنها  فرار  شودی م  مشخص  ادامه  در  اما  زند،یگری م   مرگ  از  ابتدا  در   افراد  از  یگروه   آن  در  که
.  آوردی م   چنگ  به   او  داس  از  اجتناب  ي برا  افراد   نیا  تالش  وجود  با  را   آنها  از  ک ی  هر  سرانجام   مرگ   يفرشته .  است
  جه ینت در  ی عمل تفاوت گونهچ یه اعمال نیا هستند؛ اثری ب قتی حق در  ما اعمال که  کند ی م خاطرنشان ییرگرایتقد 

  نا یقی   ما  يندهیآ  جینتا.  است  گانهیب  مشیت الهی   يیافتهاصالح   يآموزه   با  کامال  دهیا  نیا  حالنیا  با.  کنند ی نم  جادیا
 .میکنی م  اتخاذ  ی زندگ نیا در  که   دارد ییهاانتخاب به یبستگ 

  نکه یا  و   دارند   ما  يهاانتخاب  به  یبستگ   اقطع  ندهیآ  جینتا  که   ندارد  وجود  مورد   دو  نی ا  د ییتأ  در  ی تناقض  گونهچیه
  بله، .  د نشوی م  آنها  به   منجر  که  ییهاانتخاب   و   ندهیآ  جینتا  جمله  از  کند،ی م  امر   را  زیچ  همه  صورت مطلقبه   خداوند 
  یتوجه  قابل   يامدهایپ  آنها  اعمال   که  کند ی م  مقرر   نی همچن  او   اما  کند،ی م  مقدر   را  خود   مخلوقات  اعمال  خداوند 
 . باشد  داشته 

  با  گلف   يباز   مرحله  کی  انجام  حال  در   د یکن  تصور.  کند   کمک   موضوع  تیشفاف  به  است  ممکن  یورزش   مثال  کی
  پنجم،   يمرحله   در .  دارد  یی گراریتقد   و   کلوینیزم   ختنی آم  درهم   به   عادت   که   یکس  د،یهست  یعقوب   خود   دوست

 د یآی م   فرود   حفره   کنار   سبز  يمحوطه   در  قا یدق  توپ .  د یزن ی م  کوتاه   چمن   يمنطقه   يسو به   ی خوب  بلند   يضربه   شما
 .غلطد ی م حفره  داخل به  میمستق  ياضربه  با روزمندانه یپ و

  درست  د،یهست  ستینیکلو  کی  شما".  دارد  چهره  بر  ز یآمطنت یش   يشخند ین  یعقوب  شما،  به  کیتبر  يجابه  
  د یدار  دهیعق  نیبنابرا".رسد ی م  کجا  به  بحث  نیا  که   د یبشنو  د یهست  کنجکاو   ، "البته  بله"  د،یدهیم  پاسخ  شما"است؟

  ن یا  خدا  اگر   حساب،  نیا  با.  حفره  به  م یمستق  يضربه   آن  جمله   از   است،  کرده   مقدر   ازل  از   را   زهایچ  ي همه   خدا  که 
  به   هرصورت  در  که  بود  شده  مقدر  ضربه  نیا.  د یبزن  ضربه  توپ  به  چطور  که  ندارد  یتیاهم  واقعا  باشد،  کرده  مقدر  را

 . "شود ی منته حفره 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

  شما   اگر  یحت  آمد ی م   فرود  حفره   داخل  توپ   او   مبهم  استدالل  با.  ستین  باهوش   کند یم   فکر  که   هم  آنقدرها  وبیعق
  خوب   يضربه   -شما  يضربه   به   حفره   به  می مستق  يضربه .  است  مضحک   واقعا  نیا  اما.  د یزدی نم  ضربه  آن  به  هرگز
درست   ستین یکلو.  بود  وابسته - زدن   مقدر   را   حفره   به   م یمستق  ي ضربه   تنهانه   خدواند   که   گفت   خواهد   با درك 
ي  ضربه   .است  نموده   مقدر  زین  را   توپ   به   شما  قیدق  يضربه   يجه ینت  عنوانبه   آن   دادن   رخ   ن یهمچن  بلکه   استکرده 

 دقیق شما واقعا داراي اهمیت بوده. 

  ی حیمس  ی زندگ  در  يریچشمگ   ار یبس  جینتا  یی رگرایتقد   و  کلوینیزم   ن یب  زیتما.  یک موشکافی فلسفی نیست  نیا
  ي دادها یرو که است  نموده مقرر خداوند  که رایز ،کند تفاوت ایجاد می واقعا ما دعاهاي که معناست بدان نیا. دارد

  کرده   امر   خداوند   رایز  است،  ي ضرور  بشارت دادن  که   معناست  بدان   نیا.  دهند   رخ   ما   دعاهاي  به  پاسخ  در  ندهیآ
جدّ    شتریب  د یبا  ما که  است  یمعن   آن  به  نیا.  ابند ی  نجات  لیانج  به   آوردن مان یا  و  دنی شن  با  او  دگانیبرگز  که  است

  گوسفندان   از   ک ی  چ یه  شبان  گرچه   رای ز  ، )10:1  پطرس   دوم(   م ییخود را ثابت نما  یدگی تا دعوت و برگز  م یو جهد کن
  را   خود  مانیا  انتها  تا کهیصورت   در  فقط   ابند یی م  نجات  سرانجام   گوسفندان  آن   اما  داد،  نخواهد   دست  از  را  شیخو

 . کنند  حفظ 

:  ند یبگو  یدرست  به  توانند یم  هاست ینیکلو  کند،ی م  مقرر   را  تیغا  و   ط یوسا  مورد   دو  هر  خداوند   که   نکته  نیا  درك   با
  را   حیات   تاج   م، ینباش   قدمثابت  مان یا  در   اگر   دند؛یشنینم  را   آن   آنها   م،یگذاشتینم  اشتراك   به   را   ل یانج  ما  اگر"

  خداوند   ضیف  تیحاکم  به  را  زیچ  همه  يبرا  یینها  اعتبار  هاست ینیکلو  حال،نیع  در  اما.  "کرد  م ینخواه  افتیدر
 .دهند ی م نسبت

 

  شارلوت،   در  شدهاصالح   اتی اله  يدانشکده   در  فلسفه  و  اتیاله  استاد  ي مورمک   و یدبل  کارل  اندرسون، .  اِن  مزیج  دکتر 
می   نیتریبزپر  يیافته اصالح   يسایکل   در  منصوب  سرپرست  عنوانبه   و  است  ورك یوین اوخدمت    معلم   نماید. 

 What’s Your  کتاب  يسنده ینو  واي از خدمات لیگونیر  مجموعه   ،اسالم   در  کاوش   تعلیمی  مجموعه   يبرجسته

Worldvie? باشد یم . 

 

 منتشر شده است.   تاكبل ی تمقاله در مجله  نیا
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