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  چكيده
خداباوري گشوده جنبشي االهياتي است كـه در اواخـر قـرن بيسـتم از دل سـنت      

ترسيم مدلي از فعل خداونـد در عـالم را    ةدغدغاونجليكال مسيحي سر بر آورد و 
داشت كه بتواند بر اساس آن تعارض و ناسازگاري موجود در االهيات سنتي، بـين  

كوشيدند نشان  آنها. اختيار بشر و علم پيشين و مطلق االهي، را رفع كند/ اراده آزاد
لم و عا ل ندارد؛ بلكه علم خداوند و آيندةشمو دهند كه خداوند علم مطلق و جهان

خـداي  . انسـان بسـتگي دارد   ةارادچيـز بـه اختيـار و     و همه اند گشودهبشر هر دو 
ش را محـدود و آينـده را   ا خداباوري گشوده از سر مهر و عشق خود به بشر علـم 

از جمله انتقاداتي كه بـه خـداباوري   . انسان گذاشته است ةارادگشوده و وابسته به 
ديگـر اينكـه مـدعيات    . ي اسـت گشوده وارد شده معضـل محـدوديت علـم االهـ    

ناپذيربودن آن با نص كتاب  بيني يشپبودن آينده و  خداباوران گشوده در باب گشوده
رسد در اين ميان مدل االهياتي شيعي، يعني بداء،  يمنظر  به. ي نداردهمخوانمقدس 

آزاد بشر  ةاراداي براي حل معضل علم پيشين و خطاناپذير االهي و  يانهمبسا راه  چه
باشد، بدون اينكه يكي از دو طرف را ناديده بگيرد يا به نفـع ديگـري مصـادره بـه     

بخشيدن به اختيار انسـان، علـم و قـدرت     مدل بدائي در حين اصالت. مطلوب كند
كند و از ايـن لحـاظ از    يماالهي را نيز، كه به صورت سنتي مطرح شده بود، حفظ 

سـت و اشـكاالت االهيـات    نقدهاي وارد بر االهيات كالسـيك مسـيحي مصـون ا   
  .گشوده را نيز ندارد
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  مقدمه. 1
ــوده  ــداباوري گش ــا ) open theism( خ ــاتي ــوده االهي ــي)open theology( گش  جنبش

بيـرون  )  Christianityevangelical( حيت اونجليكـال يهياتي است كـه از دل مسـ  االـ   فلسفي
اختيـار  /اين سنت فكـري عشـق االهـي و آزادي   اصلي  هستة مركزي و دغدغة .استآمده 

 free will(آزاد  ه اين جنبش االهياتي خود را ادامة سنت مبتني بر ارادةقائالن ب. انسان است

tradition (آزاد ارادةخـداباوري مبتنـي بـر     روگاه دانند، و از اين مي )heismfree will t (  نيـز
كوشند با تكيه بر كتاب مقدس، نظـامي االهيـاتي تـدوين كننـد كـه       ينهامآ. اند شدهخوانده 

  .دست دهد ة او با انسان و جهان بهرابطتصويري منطقاً منسجم از صفات خدا و 
مـدلي  ) openness of God(بودن خداوند  قائالن به خداباوري گشوده با تأكيد بر گشوده

با مخلوقـات تمركـز    متقابلشة رابطكنند كه بر عشق خداوند در  از مشيت االهي عرضه مي
داشتن ديگران  از نگاه آنان، خداوند عشق محض است، و با اين عشق ما را در دوست. دارد

رسند و از تمركز و تأكيد  يمآزاد بشر  ةارادبه بحث » عشق«سپس از مفهوم . كند يمتوانمند 
، اگر آينده گشوده نباشد خداوند قادر اسـت  ها آنبه زعم . بودن آينده آزاد به گشوده ةارادبر 

 ةارادبا علم پيشين و خطاناپذير خود از تمامي اعمال ما باخبر شود، و با ايـن تصـور ديگـر    
خداونـد داراي علـم پيشـين    «آزاد بشر مفهومي نخواهد داشت، چراكه اين دو گزاره، يعني 

، با هم سازگار نخواهند بود، و خدايي كه »آزاد است ارادهانسان داراي «و » خطاناپذير است
  .مشيت و خواست خود را بر بشر تحميل كند، خداي عشق نيست

  
  ي االهيات گشودهريگ شكل. 2

تـوان در يونـان باسـتان و     يمـ اين بحث را  يشينةپ،فكري ةنحلگرچه به اذعان متفكران اين 
و تفكـر  » خداباوري گشوده«بعدها در قرون وسطا و دوران روشنگري رصد كرد، اما عنوان 

دو كتـاب متفـاوت بـا يـك عنـوان ثابـت در       . آن محصول اواخر قرن بيستم است مند نظام
االهيـاتي را   - در امريكا منتشر شد كه سنگ بناي اين مكتب فكـري  1994و  1980ي ها سال
كتاب . نام داشت بعدها نام اصلي اين جريان شدگشودگي خداوند كتاب دوم كه . كل دادش

است و كتاب دوم به قلم جمعي از نويسـندگان،  ) Richard Rice(اول به قلم ريچارد رايس 
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، عـالوه بـر ريچـارد    هـا   اين شخصيت. گذاران اين نظام فكري خوانده شدند كه بعدها بنيان
، )John Sanders( سـندرز ، جـان  )Clark Pinnock(كالرك پينـاك  : رايس، عبارت بودند از

با انتشار اين كتاب  David Basinger.(1(و ديويد بِيسينگر  )William Hasker(ويليام هسكر 
ديـن قـرن    ي فلسـفة هـا  بحثمند وارد  بود كه تفكر اين پنج متفكر در قالب تحليلي و نظام

  .ين بدل شده استدة فلسفبيستم شد و از آن زمان به بعد به يكي از مباحث بسيار مهم در 
  
  خداباوري كالسيك/ اعتراض به تفكر سنتي مسيحي. 3

/ به تفكر سنتي مسيحيواقع اعتراضي ي گشوده جنبش االهياتي خود را درقائالن به خداباور
اي در رد  يـه انكارتازنـد و   يمـ كالونيستي از يك سو به سنت . دانند يمخداباوري كالسيك 

از سوي . كنند يميانه كالونيستي كه ريشه در آراي آگوستين دارد، عرضه جبرگراتفكر كامالً 
برند؛ يعني تفكري كـه ريشـه در    يمهاي هلنيستي خداباوري كالسيك حمله  يشهرديگر، به 

كامالً مستقل از عالم و وراي آراي افالطون، ارسطو و نوافالطونيان دارد و خدا را موجودي 
مكان و زمان و ازلي و ابدي كه چون جـوهر   يبموجودي بسيط و انتزاعي، . دهد يمآن قرار 

در تمـامي  . رو تغييرناپذير و تأثرناپذير اسـت  پذيرد، و از اين ينمصرف است از اعراض اثر 
مطلق و علـم وي   قدرت او. آگاه است ها زمانعالم حضور دارد و از تمامي امور در تمامي 

موجود داراي كمال  يگانهدر يك كالم، موجودي به تمامي كمال مطلق؛ و . خطاناپذير است
  .هايي داشته باشد يژگيوتواند چنين  يممطلق است كه 

خداباوري گشوده اين تصور سنتي از خداونـد و ايـن موضـع خـداباوري كالسـيك را      
و  تـر  معقـول كنـد تصـويري    ترسيم ميشود مدلي كه خود  يمكند و مدعي  يمشدت نقد  به

ايـانگر  دهد، و عاري از رنگ و بـوي تفكـر يونـاني، و نم    تر از خداوند به دست مي يحصح
  .س ترسيم شده استخدايي است كه در كتاب مقد

يحي سـر بـر   مسـ ترتيب قائالن به خـداباوري گشـوده كـه از دل سـنت اونجليكال     بدين
. دهنـد  يسرمخود شعار بازگشت به متن مقدس را  مسلكان هم، همچون اسالف و اند آورده

ي فرعي از سنّت اونجليكال است كه بـر ابتنـاي خـود بـر كتـاب      ا شاخهخداباوري گشوده 
داننـد بـه آنچـه آن را     يمـ معتقدان به خداباوري گشوده خود را واكنشي . مقدس تأكيد دارد

ب خداباوري كالسـيك بـر   تحميل الگوهاي متافيزيكي و هرمنوتيكيِ فرهنگي بيگانه از جان
، صـرفاً  هـا  آنخوانند؛ متني كه قصدش، به زعـم   يممفهوم ساده و روان متون كتاب مقدس 
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 :Vanhoozer, 2012(ي خداونـد اسـت   هـا  واكنشاحساسات، مقاصد، و كنش و  سادهبيان 

122.(  
  

  ي خداباوري گشودهها دغدغه. 4
 اونجليكالي را به سـوي عرضـة  ان سنت دان شايد اين پرسش پيش بيايد كه چه چيزي االهي

ترين اركـان خـداباوري    ياصلاالهياتي تا اين حد متفاوت و سرباززدن از پذيرفتن برخي از 
مـل  در ايـن بـاره عوا  . كالسيك و برآشفتن بر سنت ديني و االهياتي خـود واداشـته اسـت   

 :ي طرفداران اين مكتب استها دغدغهواقع متعددي مطرح شده كه در

 شر ةلئمس. 1

شـود كـه بپـذيريم خداونـد داراي علـم مطلـق در كنـار         يمـ شر از جايي آغـاز   ةلئمس
ولي چون خداوند خداباوري گشوده وقايع دقيق آينده را . خيرخواهي و قدرت مطلق است

و عالم مطلق هم نيست و در عين حال بسياري از امور را به اختيار از پيش تعيين نكرده است
االهياتي، ديگر مانند قـائالن بـه االهيـات كالسـيك بـا آن      قائالن به اين تفكر  بشر گذاشته،
ي، ا واقعهانديشانه در باب خداوند، مجبور به پذيرفتن اين مطلب نيستند كه هر  تصور مطلق

اگر به تصور كالسيك از خداونـد بـا   . »همه با هدف خيرند«جمله بدترين شرور ظاهري، از
ة مطالعبراي (شر ديگر محلي از اعراب نخواهد داشت  ةلئمسآن صفات سنتي قائل نباشيم، 

 ).Hasker, 2004: ك.بيشتر ر

 آزاد و اختيار بشر ةاراد. 2

تواننـد ايـن    يآنهـانم . يري اين تفكر استگ شكلي ها دغدغهين تر مهمآزاد بشر از  ةاراد
و مطلـق   شـمول  ادعاي خداباوري كالسيك را بپذيرند كه خداوند داراي علم پيشين جهـان 

است، چراكه به تبع آن بايد پذيرفت كه اختيار بشر، خيالي بيش نيسـت؛ چـون خداونـد از    
. داشتن به فعلي برابر با تحقق آن است ها علم پيش به تمامي اعمال ما علم دارد، و به زعم آن

آزاد  هاراد/ بشر داراي اختيـار «و » خدا علم پيشينِ خطاناپذير دارد« ةگزار، بين دو آنهااز نظر 
كوشند با  براي حلّ اين معضل مي. خورد يمناسازگاري و تعارض آشكاري به چشم » است

او بـا زمـان و    ةرابطاستفاده از اصول متافيزيكي و فلسفي، تفسير جديدي از علم خداوند و 
  ).Hasker, 1989: ك.ة بيشتر رالعمطبراي (آزاد بشر عرضه كنند  ةاراد

اختيار بشر و علم مطلق / آزاد ةاراديشينه معضل پت به شدن بحث الزم استر روشنبراي 
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  :در پاسخ به اين مسئله وجود دارد سه رويكرد. و خطاناپذير پيشين االهي اشاره كنيم
د؛ نـ افت يمـ بر اساس اين ديدگاه، اعمال انساني بالضروره اتفاق : جبرگرايي االهياتي. 1

نتيجـه  در. اسـت سـاني چنـين   چراكه الزمه علم مطلق و خطاناپذير االهي به افعـال ان 
اي بين ايـن   قائالن به اين رويكرد هيچ سازگاري. شود ينماعمال انساني آزادانه انجام 

 ). Zagzebski, 2017(بينند  ينمدو گزاره 

آزاد و علـم   ةارادبر اساس اين ديـدگاه،  ):libertarian freedom(آزادي اختيارمحور . 2
قـائالن بـه ايـن    . پيشين با يكديگر سازگار نيستند و بايد به يكي از اين دو قائـل بـود  

  .گيرند يمآزاد بشر را  ةارادرويكرد، جانب 
ــازگارگرايانه. 3 ــرد  ):compatibilistic freedom( آزادي سـ ــه رويكـ ــدگاهي كـ ديـ

جود سازگاري بين سازگارگرايانه در باب آزادي و علم پيشين االهي دارد و قائل به و
 .اين دو گزاره است

بـه اصـول رويكـرد دوم، يعنـي آزاديِ       بنـدي  يپـا كوشـد در عـين    االهيات گشوده مي
وجـود   آنهـا . اختيارمحور، به سنت ديني خود و به مـتن كتـاب مقـدس نيـز وفـادار بمانـد      

ي بـرا . كوشـند  شناسند و بـراي رفـع آن مـي    ناسازگاري بين اين دو گزاره را به رسميت مي
االهيـات  «رسيدن به اين هدف، خداباوران گشوده اصول االهياتي پيش از خود را كه آن را 

ي هـا  گـزاره واقـع ايـن   ادعاي آنها اين است كـه در . كشند نامند به پرسش مي يم» كالسيك
آزاد بشـر در   ةارادياتي هستند كه با عقالنيت و علم مدرن، و در اين مـورد خـاص، بـا    االه

به نظر خـداباوران گشـوده،   .ند، و نه متون مقدس و ذات اديان ابراهيميرناسازگاتعارض يا 
خداوند به دليل محبت و عشقي كه به ما دارد و تمايلش به دريافت پاسـخِ خودخواسـته و   

ي خود در باب آينده را وابسته بـه اعمـال مـا كـرده     ها برنامهاختياريِ ما به عشقش، علم و 
داند كـه   ينماگرچه خداوند عالم مطلق است، اما « ن است كهدي آنها ايحل پيشنها راه. است

 ارادهاگرچه قادر مطلق است، اما با . ما در آينده با اختيار خود چه كاري را انجام خواهيم داد
خود قصد كرده است ما را فرا بخواند تا با اختيار آزاد خود با او در اداره و هـدايت جهـان   

  .)Rissler, 2017(» مخلوقش همكاري كنيم
 احساس تكليف و مسئوليت اخالقي. 3

 ةارادچيـز وابسـته بـه علـم و      خداباوري گشوده، در جهاني كه همـه به اعتقاد قائالن به 
بنابراين، به اعتقـاد آنهـا،   . فايده است يبگفتن از مسئوليت اخالقي بشر  خداوند است، سخن

دانان گشـوده،   زعم االهي به. داشتن مسئوليت اخالقي است الزمه2داشتن آزادي اختيارمحور
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اختيار را داده است تا بين / آموزد كه خدا به ارادة خود به ما اين آزادي يممتن مقدس به ما 
براي اينكه هر كدام از مـا  . پذيرفتن عشق او يا سر باز زدن از آن امكان انتخاب داشته باشيم

ئوليم داشـته باشـيم، بايـد    را كه در قبال آن اخالقـاً مسـ   آنچهبه شكل اصيلي امكان گزينشِ 
  .امكان انتخاب بديل را نيز داشته باشيم

 اصول اصلي خداباوري گشوده. 4

هـاي االهـي كـه بـه      يژگـي وقائالن به خداباوري گشوده پس از كنارگذاشتن صفات و 
شد، صفات االهي ديگري را در مركز  يمصورت سنتي در خداباوري كالسيك بر آنها تأكيد 

  :دهند يمتوجه قرار 
ين اصلي كه قائالن به خداباوري گشوده را بـه سـمت ترسـيم    تر مهم: عشق االهي. 1

عشق خداوند مفهـومي كليـدي   . است» عشق«تصوير جديدي از خدا كشانده، مفهوم 
  :عشق آنها چنين است يانيةبي بند صورت. در اين جريان االهياتي است

 است؛ ين صفت خداوندتر مهمعشق ) الف

فقط حمايت و سرپرستي بلكه پذيرابودن و تأثيرپـذيربودن نيـز    عشق نه ةالزم )ب
عشق نه فقط قابليت بخشيدن و اعطاكردن دارد بلكـه قابليـت پـذيرفتن و    . هست

 ؛)Vanhoozer, 2012: 122(كردن نيز دارد  دريافت

متقابـل و   كـنش نيازمنـد   است و رابطه) relational( مند رابطهدر يك كالم، عشق 
  .يابد يممعنا » ديگري«دوسويه با  ةرابطعشق فقط در . تعاون

خداونـد در  : متقابـل خـدا بـا عـالم و انسـان      ةرابطـ ؛ )relationality(ي منـد  رابطه. 2
. و در كنش و واكنش مستقيم با جهان مخلوق خود است مند رابطهخداباوري گشوده 

ونـاني غلتيـده اسـت، قـائالن بـه      ي ةفلسـف در انتقاد به خداباوري كالسيك كه در دام 
خداباوري گشوده معتقدند خداي كتاب مقدس خداي پويايي است كه با انسان عهـد  

بندد و نزد وي نقش انسان در برقراري ملكوتش بارز و مهم است؛ درست عكـسِ   يم
دهد كه در آن خدا  يمخدا و بشر به دست  ةرابطتصويري كه خداباوري كالسيك از 

 اند چرخشفقط حول او در حركت و  ها انساناي است كه  رابطه يبستون مستحكم و 
 ؛)ibid(و هيچ نوع ارتباط و تعاملي با او ندارند 

فردي عاشقانه و پويايي با او  رابطهخواهد كه هر كدام از ما آزادانه وارد  يمخداوند مشتاقانه 
براي ما گشوده گذاشته است كه بر اسـاس خواسـت او يـا    ] اين امكان را[بشويم، بنابراين 

 ).Rissler, 2017(او دست به انتخاب بزنيم ] خواست[برخالف 
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از يـك سـو، خـدا در    . دو مصداق دارد» گشودگي«مفهوم ): openness(گشودگي . 3
و كنش متقابل با عـالم و   رابطهاست، به اين معنا كه در  تقابل با انسان و عالم گشوده

ي فـراوان و  هـا  امكانو از سوي ديگر، آينده گشوده است، به اين معنا كه . بشر است
آينده همچون تصوير . شدن به واقعيت را دارند ممكني دارد كه هر كدام قابليت تبديل

عمل بشـر،   ر تصميم وه. آن در خداباوري كالسيك بسته و از پيش مقدرشده نيست
هـايِ پـيش روي او اسـت،     ينـه گزشمار  انتخاب يكي از بي هر كنش او، كه در نتيجة

و اين همـان چيـزي اسـت كـه خـداباوري      . واكنش متقابل خداوند را به همراه دارد
اين تصـور، آينـده    براساس). Hasker, 2010: 90(كند  يمقصد » گشودگي«گشوده از 

دا شناختني نيست؛ يعني آينده بـه هـيچ صـورت از قبـل     چه براي بشر و چه براي خ
 .دانستني نيست

واقع جنبشي عليه باور سنتي مسيحي در شوده درخداباوري گ: محض االهي مشيت. 4
بنا بر اين ديدگاه، خداوند . شود يمباب مشيت و علم االهي است كه با آگوستين آغاز 

اسـت و فعلـي در عـالم     جزء جزءهستي و اعمال ما را در آغاز خلقت تعيـين كـرده  
يعنـي  . در علم خداوند امكان خطا وجـود نـدارد  . نيست كه خداوند از آن آگاه نباشد

قائالن به خداباوري گشوده معتقدند . شمول و خطاناپذير دارد خداوند علم مطلق همه
اي آگوستيني است و نـه آنچـه    اين باور مسيحي مبني بر مشيت محض االهي، انديشه

رو، با بازگشت به متن مقدس و به آباي كليسـا   از همين. گر آن استكتاب مقدس بيان
 .كنند يمفكرت مشيت محض االهي را رد ) آگوستيني آراي پيش(و آراي آنها 

خداباوري گشوده، فكرت مشـيت محـض   ): general sovereignty(حاكميت عام . 5
خداوند است، به اين معنا كـه خداونـد   » حاكميت عام«كند و قائل به  االهي را رد مي

آزاد و تام داده است، كه  ارادهي كلّي هستي را بنيان نهاده، و به بشر ها ضابطهحدود و 
طور كه  همان. تواند عشق خداوند را رد كند و به آن پاسخ ندهد يمبر اساس آن حتي 

تر بيان شد، خداباوري گشوده قائل به آزادي اختيـارمحور اسـت؛ چراكـه تأييـد      پيش
خويش است و اين يعني  ارادهاختيار بشر مستلزم عملكرد انسان بر اساس خواست و 
بودن بـه   قائل. يافته شده و تعين آينده وابسته به اعمال انساني است، و نه از پيش تعيين

يعنـي در   3بودن آينده از لحاظ معرفتي، بودن به ناگشوده ت آينده و قائلبودن ذا امكاني
  ).Rhoda, 2007: 301( اند متعارضعلم پيشيني االهي، باهم 

  :كند چنين است بنا بر آنچه بيان شد، مدلي كه خداباوري گشوده از خداوند عرضه مي
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شـق  از شـدت ع  4).8: 4ل يوحناي رسـول،  ة اورسال(خداوند عشق محض است . 1
خداوند از سر مهر و بـراي پاسـداري از   . بخشد يمآزاد  ةارادمحض است كه به بشر 

ــه   -voluntary self(» خودمحــدودگري خودخواســته«منزلــت افــراد بشــر دســت ب

restriction (آور الـزام حد و مرز و  يبزند؛ بدين معنا كه قدرت  يم )coercive power( 
در پي آن قـائالن بـه   . دهد يمتقليل ) persuasive power(ي گر اقناعرا به قدرت  خود

ي بـر مـدار   ا رابطـه كنند كه اگر خدا با بشر وارد  يمخداباوري گشوده چنين استدالل 
. زمـان، ازلـي و ابـدي باشـد     تواند تغييرناپـذير، تأثرناپـذير، بـي    ينمعشق شود، ديگر 

ز در پي همچنين، خودمحدودگري خداوند، محدوديت علم االهي در باب آينده را ني
 دارد؛

داند كه مخلوقات انساني با آزادي خود چه عملي را انجام  ينمترتيب كه او با قطعيت  بدين
خواهند داد، مگر زماني كه آنها به آن فعل دست بزنند، چراكه علـم قطعـي در بـاب آينـده     

  ). Vanhoozer, 2012: 123(كردن مسير آن است  تعيين

دانـان خـداباوري گشـوده را     خودمحدودگري خداوند در باب جهان خلقـت االهـي  
كشانده ) divine providence(» مشيت االهي«سنتي  ةآموزهمچنين به سمت بازخواني 

از حاكميـت  ) omnipotence(خداي خداباوري گشوده به جاي قدرت مطلـق  . است
)sovereignty(دبيرش قدرت خويش را به خداوند با حاكميت و با ت. برخوردار است

 . برد كه همواره با تعاون و همكاري انساني همراه باشد يمطريقي به كار 

 ةتخودخواسة شدقائالن به خداباوري گشوده تأكيد دارند كه شكوه االهي در عشق محدود
  ).ibid.: 124( اش گرانه كنترلاو است و نه در قدرت محضِ 

واقـع راهـي   شود در يمشناسانه، مدلي كه در خداباوري گشوده عرضه  يهستاز لحاظ 
در ) substance-based ontology(» شناســي جوهرمحــور يهســت«اســت ميانــه بــين 

در ) event-based ontology(» شناسـي رويـدادمحور   هسـتي «خداباوري كالسـيك، و  
 voluntary relational(يِ خودخواسـته  مند رابطهشناسي  يهستاالهيات پويشي؛ يعني 

ontology ()ibid.: 123 (    خـود و نـه از سـر     ةارادكه در آن خداونـد بـه خواسـت و
  .شود يمي عاشقانه با هستي و بشر ا رابطهضرورت متافيزيكي وارد 

 .است )dynamic omniscience(خداوند داراي علم مطلق پويا . 2

آنچه را خـداباوري گشـوده    اين اصطالحي است كه سندرز ابداع كرده تا با آن بتواند
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كنـد بهتـر توضـيح     يمدر باب علم پيشين و مطلق خداوند در باب وقايع آينده قصد 
  :گويد يموي در پاسخ به منتقدان . دهد

ايـن  [يجـه  نت، چراكه »خدا علمي به آينده ندارد«گويند كه  ينمقائالن به خداباوري گشوده 
 ,Hasker(خبـر اسـت    يباين است كه حقيقتي در عالم وجود دارد كه خداوند از آن ] ادعا

2017: 870.(  

و امـور متعـين و قطعـي، كـه      محتملامور نامتعين يا  دسته، وقايع به دو آنهابه اعتقاد 
ي ذهنـ امور قطعي و محتمل قراردادهاي . شود يمخداوند از پيش تعيين كرده، تقسيم 

خداوند به تمامي اين امور علم دارد، ولي به طـور قطـع   . ت و نه واقعيات وجودياس
تك افراد بشر و ذرات هسـتي كـدام    داند كه در سير حركت و تكامل هستي، تك ينم

بر اسـاس  . ي پيش روي خود برخواهند گزيدها امكانة مجموعيك از اين امور را از 
شـود، خداونـد    يمـ آزاد آنهـا انجـام    ةداراگزينش افراد بشر كـه بـه اختيـار كامـل و     

 .دهد يمدهد و آينده را شكل  العمل نشان مي عكس

 ).چراكه خداوند گشوده است(است  مند رابطهو ) receptive(خداوند پذيرنده . 3

يركردنِ اين مدل و تصوير از خدا، براي مخاطبي كه ذهنش به مدل خدايِ پذ فهمبراي 
قيد و شرط عادت كرده، و براي تقريب به ذهن،  يبي گر نظارتحاكم مطلق با قدرت 

در ايـن تمثيـل خـدا ماننـد رهبـر گـروه       . كننـد  يمـ تمثيلِ گروه موسيقي جاز را بيان 
 قطعـه او اسـت كـه مـتن    . بر عهده دارد را گري اركستري است كه فقط نقش هدايت

نهايـت  رفراد گروه تقسيم وظيفه كـرده و د هاي ا ييتواناموسيقي را تنظيم، و بر اساس 
نوازند  يمخود  ارادهكه با خواست و  اند گروها اين افراد ام. كند يمكنسرت را هدايت 

نـوازان   يقيموسـ اگـر يكـي از   . و بايد بكوشند هماهنگ با روح موسيقي گروه بنوازند
كنـد كـه خللـي در رونـد      يمفالش بنوازد، رهبر اكستر طوري بقيه سازها را هماهنگ 

خداونـد در كنـار بشـر، ماننـد رهبـري مهربـان و دلسـوز        . اجراي موسيقي رخ ندهد
نوازد و با هر نواختن ناساز، كلّ اجراي اركستر را طوري هدايت  يمموسيقي هستي را 

خوبي  اين تمثيل به. خلل اين نواي موسيقي خوش نواخته شود يبكند كه همچنان  يم
ويـاي او در  ي خداوند و عملكـرد علـم مطلـق پ   مند رابطهصفات عشق، پذيرندگي و 

  .دهد يمواكنش به كنش انساني را نشان 
قـدرت و  پذيري خدا بـيش از   يبآسگشوده بر حساسيت و ] خداباوري[نابراين، ديدگاه ب 
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  ).Vanhoozer, 2012: 124( تأكيد دارد] االهي[نظارت 

ش در ايـن  ا تفاوت يگانه. داند يمخداباوري گشوده، خدا را همچنان داراي كمال مطلق 
كوشد تفسير جديدي از اين مفهوم عرضـه   با خداباوري كالسيك در اين است كهميزمينه 
يرپـذيري  تأثبرخالف خداباوري كالسيك، قائالن به االهيات گشوده كمـال را قابليـت   . كند

 ,Hasker(» موجودي كه به طريقي دچار تغيير نشود كمال ندارد«دانند و معتقدند  يمموجود 

2017: 871(. 
 weak(هـا، خـداباوري گشـوده معتقـد بـه تأثرناپـذيري خفيـف         يژگيواين  يجةنتدر 

impassibility (   ا    ينمـ االهي است، به اين معنا كه اگرچه ذات االهي دچـار تغييـر شـود امـ
براي اثبات مدعاي خود، . دهد يمو احساسات خود را تغيير  ها نقشه، ها طرحخداوند افكار، 

آورند كه  يمي بسياري را از كتاب مقدس شاهد مثال ها داستانقائالن به خداباوري گشوده، 
در (او بـراي عـالم، پشـيماني خداونـد از خلـق بشـر        برنامهاز خشم خداوند، تغيير  آنهادر 

 .سخن به ميان آمده است.... و ) داستان نوح

نتيجه، خدا و نظام را از پيش تعيين نكرده است، و درچيز  باوري گشوده هيچخداي خدا
واقع خطر بزرگي است كه بـه  اين در. پذير و خطرپذيرند ن آسيبگشوده، و بنابرايتكويني، 

بشر اختيار تام داده شود تا از پذيرفتن عشق خداوند و پيروي از او سرپيچي كند و دست به 
  .ير، و علم خطاناپذيربه آينده نداردفراگخداوند قدرت 5.عصيان بزند

  
  آينده از نگاه خداباوري گشوده. 5

گشـودگي  «ي بـه مفهـوم   ا اشـاره با توجه به اهميت بحث از آينده و گشودگي آن، در اينجا 
به اعتقاد قائالن به اين تفكر، آينده در سه سطح يا از سـه جهـت   . كنيم و ابعاد آن مي» آينده

  :گشوده است
يعنـي  ): causally open(معلولي گشـوده اسـت   -  آينده از لحاظ علّي: از لحاظ علّي. 1

معين و مقدر نشده است، بدين معنا كه اموري كه قـرار اسـت در    آينده به طور كامل
بسا به شكل ديگري به وقوع بپيوندند، چراكه براي يك علّت، از  آينده اتفاق بيفتند چه

يعني وقايع محتمـل و ممكنـي در   . لحاظ علّي، ضرورتاً فقط يك معلول وجود ندارد
آينده از لحاظ «. رورت علّي ندارنداما ض اند ممكنآينده وجود دارند كه از لحاظ علّي 

از لحاظ علّي وجود داشـته   ينده آعلّي گشوده است اگر و تنها اگر امكان بيش از يك 
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ــه ســبب گشــوده ).Rhoda, 2013: 289(» باشــد ــن امكــان ب ــد  اي ــودن خداون در (ب
خـود وارد   ةارادبا «است، به اين معنا كه خداوند ) ينده عالمآهايش براي  گيري يمتصم
 ).Basinger, 2013: 270(» ي جاري و دوسويه با ما شده استا طهراب

بودن آن از لحاظ  بودن آينده به صورت علّي، گشوده گشوده الزمه: از لحاظ معرفتي. 2
داند كه كدام يك  ينمبه اين معنا كه كسي «؛ )epistemologically open(معرفتي است 

بـه عبـارت    ايـ ) ibid(» خواهند يافـت هاي محتمل از لحاظ علّي امكان وقوع  يندهآاز 
ينـده از لحـاظ   آشـمار   يببايد «ديگر، براي اينكه از لحاظ معرفتي آينده گشوده باشد، 

علّي ممكن وجود داشته باشد، و هيچ كدام از آنها نبايد به عنوان آينده محتـوم تعيـين   
 ).Rhoda, 2013: 290(» شده باشد

و معرفتي گشوده باشـد، منطقـاً از لحـاظ     اگر آينده از لحاظ علّي: از لحاظ مشيتي. 3
خواهد بود؛ به اين معنا كه هر آنچـه را بـه   ) providentially open(مشيتي نيز گشوده 

  .پيوندد خداوند از پيش تعيين يا امر نكرده است يموقوع 
بدين معني كه علم فراگير بـه آن در  ( در صورت گشوده بودنِ آينده به صورت معرفتي

نيـز گشـوده    6آينده الزاماً بايد بـه صـورت اُنتيكـي    )حتي خدا نيز، نباشد كس، يچهدسترس 
)ontically open ( باشد؛ يعني در حالي كه آنچه وجود داشته و اكنون وجود دارد معين شده

تعين نيافتـه اسـت،   / تعين يافته است، آنچه ممكن است اتفاق بيفتد هنوز معين نشده/ است
  راين، بناب. چراكه هنوز وجود ندارد

يعني آنچه در آينده قرار دارد هنوز بـه صـورت   (است اگر آينده به صورت اُنتيكي گشوده 
يعني آنچه را در آينده رخ خواهد (و به صورت علّيگشوده است ) قطعي تعيين نشده است

 گشـوده ) alethically(، در نتيجه، آينده بالحقيقـه  )كندنداد آنچه امروز موجود است تعيين 
 ملي در بـاب آينـده نوشـته نشـده اسـت     است؛ به اين معنا كه هـيچ داسـتان واقعـي و كـا    

)Basinger, 2013: 271 .(  

  :دنبال دارد بهطرز تلقي آنها در باب آينده، اين نتايج منطقي را در باب خداوند 
خوش تغيير شود؛ در نتيجه خداونـد   علم خداوند در گذر زمان ضرورتاً بايد دست. 1

 باشد؛ مند زمان بايد موجودي

دانـان پويشـي بـر تغييرپـذيري و      گرچه قائالن به خداباوري گشوده، مانند االهـي . 2
بودن خداوند با مند رابطهو  مند زمانتأثيرپذيري خداوند تأكيد ندارند، اما نتيجه منطقي 

  .جهان و با انسان، قابليت تغيير در او است
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  انـتقـادات واردشده بر خداباوري گشوده. 6
اند بررسـي   دانان بر خداباوري گشوده وارد كرده ابتدا انتقاداتي را كه پيش از اين ساير االهي

مطرح خـواهيم   ما بر اين ديدگاه وارد است نظركنيم و در بخش دوم، انتقاداتي را كه به  يم
  .كرد

  7:گنجد انتقادات واردشده در سه دسته مي
دسته اين است كه خداي فاقـد علـم و   جمله انتقادات واردشده در اين از: االهياتي. 1

قدرت و كمال مطلق شايسته پرستيدن نيست؛ و چنين موجودي، بدون مطلق كمال و 
  .نيست» خدا«علم و قدرت، ديگر 

 يدةپداين جنبش «گيرد اين است كه  يمي قرار بند دستهنقد دوم و تندتري كه در اين 
 :Studebaker, 2004(» حيت ندارداي در تاريخ مسي يشينهپاي است كه  نوظهور االهياتي

يي بين قائالن به تفكـر  ها شباهتمنتقدان اين گروه معتقدند گرچه ممكن است ). 469
و قائالن به خـداباوري گشـوده وجـود داشـته باشـد و       )Arminianism( 8آرمينيوسي

آرمينيوسي سر بر آورده باشد، اما بعـدها   گرچه ممكن است اين جنبش از دل مكتب
تنها از اصول اين جنبش فاصله گرفته بلكـه بسـيار    افراط را پيمودهكه نه ي راهبه حد

ي كه ديگر آن را بايـد خـارج از   سنت االهياتي مسيحي رفته، تا حد فراتر از مرزهاي
دانـان برجسـته سـنت     اسـتودبكر، بـه نقـل از يكـي از االهـي     . سنت مسيحي دانست

  :نويسد يمآرمينيوسي، 
راه افراط را پيمـوده كـه    قدر آن هي از جانب خداباوري گشوده انكار علم پيشين و كامل اال

سـختي   ي رسيده كه ديگر بـه آن و سنت آرمينيوسي كالسيك به حدشكاف ايجادشده بين 
 ).ibid( خويشاوندي بين آنها سخن گفت رابطهتوان از  يم

دادن  از جمله انتقادات عملي اين است كه خداي خداباوري گشوده از انجام: عملي. 2
مثالً . ندارد» خداگونه«اعمالي كه ما از وي توقع داريم ناتوان است؛ يعني ديگر كاركرد 

تواند ما را به  ينمچون او ديگر نظارت كامل بر امور ندارد و علمي هم به آينده ندارد، 
. اي با هدف و خير رهنمون شـود  يندهآو جهان را به سوي  طريق راست هدايت كند

 .دهد يمينداران از دست داش را در زندگي  يعملرو خداوند كاركرد  از اين

ي خـداباوري گشـوده   هـا  بحثانتقادات فلسفي اصوالً بر قالب متافيزيكي : فلسفي. 3
منطقي كه  از جمله انتقادات فلسفي وارد اين است كه برخي از استنتاجات. وارد است
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گرفتن  گيرد صحيح و منطقي نيست؛ مثالً نتيجه يهام بحثخداباوري گشوده از برخي 
ــذيري  ــد تغييرپ ــاز ) mutability(خداون ــان يب ــودن  زم ــد ) atemporality(ب خداون

)Woodruff, 2013: 280 .( به طور كلي انتقاد اصلي فلسفي وارد بر خداباوري گشوده
يعنـي بـه   . بنيان متافيزيكي قوي و مسـتحكمي نـدارد   اين است كه اين نظام االهياتي

ي فلسفي آغاز شده و بـه لـوازم متافيزيـك    ها فرض عكس االهيات پويشي كه با پيش
هـاي منطقـي و    يـه پاماند، االهيات گشوده پيش و بيش از بنيان نهادن  يمبند  خود پاي

 ةاراداري بـين  ايجاد سـازگ  ةدغدغصرفاً  مند نظامدهي نظام متافيزيكي  فلسفي و شكل
بشر و علم پيشين و خطاناپذير االهـي را دارد و در بسـياري از مواضـع مصـادره بـه      

 .كند يممطلوب 

انـد، نقـدهاي    رسد عالوه بر نقدهاي فوق كه برخي از منتقدان مطرح كرده ا به نظر ميام
  :جملهز بر االهيات گشوده وارد است، ازديگري ني
تـوان بـر خـداباوري گشـوده وارد كـرد تصـوير        يمـ ترين انتقـاداتي كـه    ياصلاز . 1

يجـه  نتكننـد، كـه در   يماست كه از خدا ترسيم ) anthropomorphic( يا انگارانه انسان
خداونـد  ... از آياتي است كـه از خشـم و شـادي و حسـرت و     آنهايانه گرا لفظتفسير 
اند  يمدعو قائالن به خداباوري گشوده خود به اين نكته التفات داشته . گويد يمسخن 

خـداي انتزاعـي   . كه اگر بشر بخواهد از خدا سخن بگويد راهـي جـز تشـبيه نـدارد    
نيست و عالوه بـر ايـن، چنـين     آنهااديان و متون مقدس  ةزندفالسفه، خداي پويا و 

ما را گريزي از تشـبيه نيسـت، چراكـه    «. يستنني شناختهم  ها انسانخدايي براي ما 
 :Sanders, 2016(» گفتن از خـدا در اختيـار داريـم    صرفاً مفاهيمي بشري براي سخن

249.( 

دهـد بـا بسـياري از     يمـ تصويري كه خداباوري گشوده از خدا و فعل او در عالم . 2
اگر خداوند علـم  . ي نداردهمخوانخصوص عهد جديد،  ي كتاب مقدس، بهها داستان

بـه  شدن پسر خـدا   شدن و كشته پيشين ندارد، چگونه است كه عيسي مسيح مصلوب
و 10يـا خيانـت حـواريِ خـود، يوحنـاي اسـخريوطي       9دست آدميـان و رسـتاخيز او  

ـ را  11انكارشدن خويش از جانب حواري ديگرش پطـرس  كنـد؟ بـا    يمـ گـويي   يشپ
گويي صريح ديگر كه در عهد عتيق و جديد وجود دارد، چه بايد  چندين و چند پيش

  كرد؟
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  گشودگي ةلئمسبداء و  آموزه. 7
توان مدل ديگـري ترسـيم    يمبين علم پيشين االهي و اختيار بشر مناقشهدر اينجا براي حل 

كرد كه در راه افراط االهيات گشوده، كه منتقدانشان آنها را به گسستن از سنت دينـي خـود   
نتي خداونـد در  بندي به سنت اديان ابراهيمي و تصوير س اند، نيفتد و در عين پاي متهم كرده

ياتي االهين بديلِ مختار، ديدگاه ا. مدافعان اختيار آزاد بشر نيز پاسخ دهد اين اديان به مسئلة
  .امامي مطرح كرده است است كه سنت شيعي» بداء«

در لغت به معناي ظهور پس از خفاء است؛ يعني ابتدا مسئله روشن نبوده و سپس » بداء«
نيسـت؛ چراكـه   خـدا جـاري    ةدربـار به اين معنا » بداء«بديهي است كه . روشن شده است

شيعه بـه  . مستلزم آن است كه خدا در ابتدا به چيزي علم نداشته و بعد علم پيدا كرده است
طـور كـه از بسـياري از     زيرا، از نظر شيعه، همـان . خدا معتقد نيست ةدرباراين معنا به بداء 

  .علم خداوند به هر چيزي احاطه دارد) 38: ؛ ابراهيم5: نظير آل عمران(آيد  يبرمآيات 
مذهب شيعه بر اساس آيات و روايات گوناگون معتقد است سرنوشـت انسـان ممكـن    

هـا در تغييـر سرنوشـت     به تعبير ديگر، اعمـال انسـان  . است با اعمال صالح يا بد تغيير كند
گويـد تغييـر سرنوشـت     يمـ رعـد صـريحاً    ةسور 11 مثالً آية. ِي آنها تأثيرگذار استتكوين
). 7: ابراهيم(كند  يمها را افزون  يا اگر شكر كنيد خدا نعمت. ستبه دست خود آنها ها انسان

اين مسئله در روايات نيز بسـيار مطـرح   ... . داند و  يميحاً دعا را تأثيرگذار صرنيز آياتي كه 
كردن باعـث   حتي در برخي روايات دعا باعث رد قضا دانسته شده است و نيكي. شده است
اليرد القضاء اال الدعاء و اليزيد فـي العمـر اال   «: ودفرم) ص(رسول خدا . شدن عمر طوالني

كـه از   بر اين اساس، بداء نوعي نسخ در تكوين است؛ چنان). 5/111: 2008ناصف، ( 12»لبرا
قرآن ايـن  . شود، نسخ هم در تشريع امكان دارد و هم در تكوين يمآيات و روايات استفاده 

دانـد و   يمكند و صراحتاً دست خدا را باز  يمپندار يهوديان را كه دست خدا بسته است رد 
در واقـع  » بـداء «). 64: مائـده (» ...و قالت اليهـود  «: كند يمگويد او هر چه بخواهد انفاق  مي

و يمحو اهللا ما «: رعد است سورة 39ية آنسخ در تكوين است و يكي از آيات مربوط به آن 
 .»يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب

به تعبير . يه، بداء در تقدير و قضا و قدرِ غيرحتمي جاري است نه حتميالبته، از نظر امام
بـداء در دومـي جـاري    ). معلـق (حتمـي و غيرحتمـي   : ديگر، قضاي االهي، دو گونه است

شود؛ يعني در قضايي كه تحقق آن معلق است و منوط به بسياري از رخدادها و كارهـا؛   يم
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كنـد   يمنشود بميرد؛ با مداواكردن او اين مرگ تغيير مثالً تقدير بيمار اين است كه اگر مداوا 
هـو الـذي خلقكـم مـن     : نظير(زيرا از آيات قرآن . آيد يبرماين نكته از آيات قرآن نيز ... . و

: شود كه اجل دو گونه اسـت  يماستفاده )) 2: انعام(طين ثم قضي اجال و اجل مسمي عنده 
به معناي نخست، همان تقدير معلق، و به  در واقع، اجل. و اجل مسمي) به طور مطلق(اجل 

 .معناي دوم، تقدير حتمي است

از نظر شـيعه ايـن اسـت كـه     » بداء«شود كه مقصود از  يمبا توجه به اين نكات، روشن 
شود و خدا با توجه به كارهاي انسـان   يمكارهاي نيك و بد انسان باعث تغيير سرنوشت او 

مثالً عمر كوتـاه او را بـه دليـل كارهـاي     . جاد كندممكن است در امور تكويني او تغييري اي
خدا به بداء معتقد اسـت، بـه    ةدرباراز اين جهت وقتي شيعه . نيكش افزون كند يا برعكس

معناي آن نيست كه خدا قبالً به چيزي آگاه نبوده و بعد براي او روشن شده، بلكـه اطـالق   
در امـور تكـويني    هـا  انسانر اعمال اين لفظ به خدا اساساً از باب مجاز است و مقصود تأثي

بـا ايـن توضـيح، روشـن     . توان آن را جزء قوانين و سنن االهي برشمرد يمرو  از اين. است
شود كه خدا عالوه بر به رسميت شناختن اختيار انسان در كارهـايش، امكـان تغييـر در     يم

  13.سرنوشت تكويني خود را نيز به او عطا كرده است
ه بداء را رد مي كنند مطرح واره از سوي كساني نظير اهل سنت كمهمي كه هم اما مسئلة

مـي شـود؛ بنـابراين، بـا     االهي  شود اين است كه اين آموزه باعث پذيرش تغيير در علم مي
در پاسخ به اين اشكال شـاهد دو گونـه   . را پذيرفتاالهي  عقيده به بداء، بايد تغيير در علم

زمـه را  برخي نظير شهيد مطهري بـه نـوعي ايـن ال   : تعبير از سوي نويسندگان شيعي هستيم
اما برخي نظير جعفر سبحاني اساساً . اند را باعث رد علم ازلي خدا ندانستهاند اما آن  پذيرفته
االهـي   ستلزم تغيير در علمرا ناپسند دانسته و تغيير در تقدير را م» تغيير در علم الهي«تعبير 

  . اند ندانسته
كند كه درواقع  در بحث از اختيار انسان، مبحثي را مطرح ميتوضيح آنكه شهيد مطهري 

كننـد،   وي، در ابتدا سـؤاالتي را مطـرح مـي   . تيار در غرب استجبر و اخ محل نزاع مناقشة
؟ آيـا دانـي   آيا علم خدا تغييرناپذير است؟ آيا حكم خدا قابـل نقـض اسـت   : جمله اينكهاز
را  خـدا  ها، وي قاطعانه علـم  امي اين پرسشتواند در عالي اثر بگذارد؟ و در پاسخ به تم مي

  :نويسد داند و مي قابل تغيير مي
حكم خـدا قابـل نقـض    . بلي، علم خدا تغييرپذير است؛ يعني خدا علم قابل تغيير هم دارد

نظـام  . تواند در عالي اثـر بگـذارد   يمبلي، داني . است؛ يعني خدا حكم قابل نقض هم دارد
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ت و عمل انسان بلكه اختصاصاً اراده و خواست و عمـل  سفلي، و مخصوصاً اراده و خواس
ين تـر  يعالتواند عالم علوي را تكان بدهد و سبب تغييراتي در آن بشوند، و اين  يمانسان، 

  ).65: 1374مطهري، ( شكل تسلط انسان بر سرنوشت است

دانسته و آن  14را حقيقتي قرآني »بداءمسئله عالي و شامخ «و » آور شگفت«وي اين اصل 
بنـابراين، از ديـدگاه   ). 66: همـان (دانـد   سـابقه مـي   هاي معارف بشري بي  را در تمامي نظام

، بـه اختيـار و ارادة انسـان،    مطهري، علم خداوند تغييرپذير است و با تغيير اوضاع و احوال
ـ  عالي مي«و » خداوند حكم قابل نقض هم دارد«دهد؛ چراكه  خود را تغيير مي ارادة د در توان

مگر ممكن اسـت در علـم خداونـد تغييـر و     «در پاسخ به اين پرسش كه . »داني اثر بگذارد
حـوادث سـفلي و مخصوصـاً اراده و    «گويد ما بايـد   مطهري صراحتاً مي» !تبديل پيدا شود؟

هايي در عـالم علـوي و برخـي الـواح      افعال و اعمال انساني را سبب تغييراتي و محو اثبات
  ).64: همان(» وتي بدانيمتقديري و كتب ملك

مجردات علوي، كه امكان بيش از . 1: كند وي سپس موجودات را به دو قسم تقسيم مي
   قضا و قدر براي آنها حتمـي و تغييرناپـذير اسـت؛   . يك نوع خاص از وجود در آنها نيست

موجودات مادي كه امكان بيش از يك نوع خاص از وجود در آنها هست، ماننـد امكـان   . 2
قضا و قدر در موجودات مادي غيرحتمي است و امكان ايجاد تغيير در امور . در آنها تكامل

  : به اعتقاد مطهري. را دارند
در غيرمجردات، قضا و قدرهاي غيرحتمي وجود دارد؛ يعني يك نوع قضا و قدر سرنوشت 

ل كند؛ زيرا سرنوشت معلول در دست علّت است، و چون اين امور با علـ  آنها را معين نمي
له هاي مختلف در انتظار آنها است و چون هر سلسـ  كار دارند، پس سرنوشتمختلف سرو
شدن يك سلسله ديگر در كار است، پس سرنوشت  نظر بگيريم امكان جانشيناز علل را در

آنها صحيح است، قضا و قدرها هست و  دربارة) اگر(به هر اندازه كه . ستآنها غيرحتمي ا
  ).68: همان( دارد ودامكان تغيير و تبديل وج

بر تفاوت تغيير در تقدير و تغيير ) 65- 62سبحاني، : ك.ر(اما كساني نظير جعفر سبحاني 
و تقدير است بـه همـان    اند كه خدا داراي دو قضا متمركز شده و تأكيد كردهاالهي  لمدر ع

در . نخست لوح محو و اثبـات و دوم لـوح محفـوظ   : سان كه خدا داراي دو نوع لوح است
ما اصاب من مصـيبة فـي االرض و ال   « گونه تغييري راه ندارد و آية شريفة لوح محفوظ هيچ

همين اشاره به ) 22: حديد(» في انفسكم اال في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علي اهللا يسير
اما در لوح محو و اثبات، ممكن است بنـا بـه   . كند محفوظ و ثبت همة وقايع در آن ميلوح 
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يمحو اهللا « انسان، تغيير به وجود آيد؛ و آية شرايط و اوضاع حاكم بر فعل از جمله كارهاي
اين تغيير باعث تغييـر در  . كند به آن اشاره مي) 39: رعد(» لكتابما يشاء و يثبت و عنده ام ا

واقع همان علمي است كه در لوح محفوظ به آن لي نيست؛ چرا كه علم ازلي خدا درعلم از
  . اشاره شده است

البته، روشن است كه نگاه شهيد مطهري با اين نگاه تفاوت چنداني نـدارد و وقتـي كـه    
مين تغيير در لوح محـو  گويد اشاره به ه سخن مياالهي  امكان تغيير در علم وي صراحتاً از

  .واقع تفاوت چنداني ندارندزلي؛ از اين رو، اين دو تعبير دركند نه تغيير در علم ا بات ميو اث
علم پيشين االهي و اختيار آزاد بشر، اين بديل  از نظر ما، در پاسخ به مناقشة به هر روي،

/ تواند از مشكالت پيش روي خـداباوري  بديع كه سنت فكري شيعي مطرح كرده است مي
هـاي   كه در مواجهه با ايرادات مدرن نيازمند جـرح و تعـديل در گـزاره   (االهيات كالسيك 

الت، بيش از حد از كه براي حل معض(هاي مدرن  االهيات/ و خداباوري) شان هستند سنتي
جلوگيري كند و پاسخي مناسب بـراي رفـع ايـن ناسـازگاري     ) گسلند سنت ديني خود مي

تـوان   در اين مدل، بدون ايجاد جرح و تعديل و محدوديت در علم مطلق االهي، مـي . بدهد
ي ي ادعاشده رانيز تا حـد فضاي بيشتري براي اراده و اختيار بشر به وجود آورد و ناسازگار

  .كردمرتفع 
نيز  دانستن آينده و يابيم كه گشوده بداء مطرح شد، درمي با توجه به آنچه در تبيين آموزة

گونه كه در االهيات گشوده  پذير است، اما نه آن ء نيز امكانبدا اختيار انسان، بر اساس آموزة
كـه بـا   ) و نيز االهيات پويشـي (توضيح آنكه، از نظر مدافعان االهيات گشوده . مطرح است

كنند تغيير تصـميم يـا    رد مياعمالِ محدوديت بر صفات خدا، علم و قدرت مطلق االهي را 
شـود،   خدا در جهان امري طبيعي و ناشي از محدوديت علم يا قدرت خدا قلمداد مي برنامة

به نحوي كه با كسب تجارب جديد علم خدا بيشتر، و تغيير در برنامه يـا تصـميم حاصـل    
و دانند و تعيـين سـمت    جهان را گشوده مي اساس علم خدا و آيندة ها بر همين آن. شود مي

  .كنند انسان و فقدان علم خدا مستند مي سوي آينده را به اختيار و اراد
بـا  » اي را تغيير دهد ممكن است خداوند تصميم يا برنامه«بداء در اين حقيقت كه  آموزة

به محدوديت علم يا قدرت خدا بلكـه  االهيات گشوده اشتراك نظر دارد، اما اين نكته را نه 
كند؛ به اين معنا  باز هم به خود صفات خدا، از جمله صفت حكمت و عدالت او، مستند مي

گونه محدوديتي برنامه يا تصـميمي   اشتن علم و قدرت مطلق و بدون هيچكه خدا در عين د
نها كارهاي انسان در ها و قوانيني دارد كه بر اساس آ كند اما سنت سازي و فراهم مي را زمينه
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رو، خدا دانسته و آگاهانه تصميم يـا   از اين. شود تغيير يا تحصيل امور تكويني تأثيرگذار مي
اي را كه به سمت تحقق امري تكويني در حركت بود بـه دليـل عملـي كـه از انسـان       برنامه

رو به اتمام  كه گذشت، مثالً عمر انساني را كه دهد؛ و چنان شود، به نوعي تغيير مي صادر مي
ايـن تبيـين از   . كند يـا بـرعكس   بود به دليل عمل نيك خاصي كه از وي سر زده، افزون مي

فقط  كند و از سوي ديگر، نه بداء، از يك سو، عمل و قدرت مطلق االهي را حفظ مي آموزة
هيـاتي  بداء يا اال آموزة. دهد ا نيز ميكند بلكه آن را ارتق آزاد انسان را حفظ مي و ارادةاختيار 

مهم بر االهيات گشـوده برتـريِ    ون خود دارد، بر اساس اين دو جنبةكه اين آموزه را در در
  .اساسي دارد

  
  گيري جهيتن. 8

ترسيم مدلي از فعل خداوند در عالم كه بـرخالف خـداباوري    ةدغدغخداباوري گشوده با 
پذيري اخالقي وي  يتمسئولآزاد بشر و به تبع آن  ةارادكالسيك قابليت به رسميت شناختن 

اش را داشته باشد، كوشيد نشان دهد كـه خداونـد علـم مطلـق      يارياختدر خصوص افعال 
چيز به اختيار  و همه اند گشودهعالم و بشر هر دو  ه ندارد، بلكه علم خداوند و آيندةجانب همه

مش خداي خداباوري گشوده از سر مهر و عشق خود به بشر عل. انسان بستگي دارد ةارادو 
بر اساس چنـين مـدلي،   . انسان گذاشته است اراده را محدود و آينده را گشوده و وابسته به

الحاد نخواهد بود، چراكه مسئوليت شرور  پناهگاهآشيل خداباوري و  پاشنهشر  ةلئمسديگر 
  .گيرد نه خدا يمعالم بر دوش انسان قرار 

وارد  آنهـا ي بسـياري كـه بـر    ها هجمهن به خداباوري گشوده در مقابل انتقادات و قائال
شان وجود دارد، اما ايـن   هايي در نظام االهياتي ضعف همچناناست، اذعان دارند كه گرچه 

ي االهياتي است و بايد به رسميت شناخته شود و اينكه نظام ها مدلهم مدلي در كنار ساير 
وري كالسـيك  خود است كه خـدابا  زمانهة فلسفهمان قدر تحت تأثير علم و  آنهااالهياتي 

در عـالم مـا را در فهـم    ي گوناگون از فعل االهـي  ها مدلترسيم . تفكر يوناني يطرةستحت 
رساند؛ خدايي كه با صدها تصوير و هـزاران   يمخداي اديان توحيدي ياري  رازگونهوجود 

و . اسـت  شـده صفت و ويژگي متفاوت، و گاه متناقض، در متون مقدس اين اديان معرفـي  
ي ديگر براي غنابخشـيدن بـه   ها مدلخداي خداباوري گشوده، در واقع مدلي است در كنار 

  .اين معرفت جمعي به سوي فهم امر متعالي
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فته شـود، ناسـازگاري   اگر جانب االهيات كالسيك گر. ماند يمباقي  همچنانا معضل ام
وري گشوده جانبداري شـود،  آزاد بشر پابرجا است و اگر از خدابا ةارادو علم پيشين االهي 

رسد در اين ميان مدل االهياتي شـيعي،   يمنظر  به. آيد يممعضل محدوديت علم االهي پيش 
آزاد  ةاراداي براي حل معضل علم پيشين و خطاناپذير االهي و  يانهمتواند راه  يم، بداءيعني 

ي مصادره به مطلوب بشر باشد، بدون اينكه يكي از دو طرف را ناديده بگيرد يا به نفع ديگر
بخشيدن به اختيار انسان، علم و قدرت االهي را نيز، كه بـه   مدل بدائي در حين اصالت. كند

كند و از اين لحـاظ از نقـدهاي وارد بـر االهيـات      يمصورت سنتي مطرح شده بود، حفظ 
  .كالسيك مسيحي، مصون است و اشكاالت االهيات گشوده را نيز ندارد
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