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دیـن،   ۀدر عرصـۀ الهیـات و فلسـف    جدیـدي عنـوان رویکـرد   خداباوري گشوده به

هایی را مطرح کرده است که هم به لحاظ فلسفی و هم به لحـاظ  نظریات و دیدگاه
اسـت.  را به خود جلب کـرده   الهیاتی (کالمی) توجه بسیاري از اندیشمندان معاصر
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، هـاي یونـانی  فلسـفه برگرفتـه از  بودن خدا)، زمانناپذیري و بیناپذیري، انفعال تغییر
 ، ازبـه همـین دلیـل   و دارند قرار ها  آن و تحت تأثیرهستند سنت نوافالطونی ویژه  به

 ،اند. بنـابراین مسیر اصلی خودشان که همان مسیر کتاب مقدس است، فاصله گرفته
هاي نادرست فلسفی از صفات حقیقی خـدا در کتـاب مقـدس،    دن انگارهبراي زدو
گـذاران و مـدافعان    که بنیانجا   آن . ازکنیماصالح و  را بازبینیها  آن بار دیگربایستی 

این مکتب مدعی هستند که نظریاتشـان در سـنت خـداباوري و خـداباوري سـنتی      
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برخی دیگـر   ،کنندواع خداباوري سنتی قلمداد میمعاصر، خداباوري گشوده را از ان
را نـوعی مکتـب ارتـدادي و     آننیـز  آن را انحرافی در سنت خـداباوري و برخـی   

هرحـال، هرچنـد   کیشی جایگاهی نـدارد. بـه  که در سنت راستدانند میآمیز بدعت
چـه موافـق چـه     ،نظرهـا را  است توانسته گذردزمان زیادي از آغاز این جنبش نمی

به خود جلب کند؛ تعداد بسیار زیاد مکتوباتی که در تأیید یا رد این مکتـب   ،فمخال
جا دارد ما نیز با اسـتفاده از منـابع   بنابراین،  شاهد این مدعاست. شده است،نگاشته 

کالمی اسالم و با شناخت کاملی از ایـن دیـدگاه،   ـ  بسیار غنی خود در سنت فلسفی
 دین شویم. ۀلهیات و فلسفهاي جدید در حوزة ابحث ۀوارد عرص

خداباوري گشوده، خداباوري سنتی، سنت نوافالطونی، ذات و صفات  :ها دواژهیکل
 خدا، کتاب مقدس.

 
 مقدمه. 1

آن را  )Ralph Cudworth( رالـف کـاد وورث   ، اصـطالحی اسـت کـه   )Theism( خداباوري
ـ  ،بـار در قـرن هفـدهم مـیالدي    نخستین  دکـر توصـیف و تبیـین آمـوزة خـدا مطـرح       رايب

)Taliaferro, 2013: 1  خداباوري در معناي عام آن دیدگاهی است که خدا را یگانه خـالق .(
زمـان،  الوجود، عالم مطلق، قـادر مطلـق، خیـر محـض، سـرمدي، بـی      و مبقی جهان، واجب

 :1380،(آون داندجهان و مخلوقاتش می رناپذیر و داراي حاکمیت مطلق بتغییرناپذیر، انفعال
ی است که در تبیین و تفسیر هایاختالفنتیجۀ وجود . پیدایش انواع مختلف خداباوري، )37

 برخی از صفات خدا وجود دارد.
 ةبـه عقیـد   ،)Open Theism( گیـري دیـدگاه خـداباوري گشـوده    ترین علّـت شـکل  مهم

 ،یونـان  ۀسـنّتی، در فلسـف  هـاي خـداباوري   این بوده است که بسیاري از آموزه ،مدافعان آن
تعـالیم   بـر اسـاس  در بایـد  ها را این آموزهبنابراین،  2؛دنریشه دار ،نوافالطونی ۀفلسفویژه  به

مهمـی  هـاي  آمـوزه جمله از ).Pinnock, 1994: 60(کرد  هاي مقدس بازنگري و اصالحکتاب
: عنایـت  از اند عبارت اند،کردهرا نقد و بررسی ها  آن پرداخته وها  آن که خداباوران گشوده به

بـودن  زمانو حاکمیت الهی، فعل خدا در جهان، علم پیشین خدا به افعال اختیاري انسان، بی
ذکـر اسـت کـه در    شـایان   ).Gardoski, 2011: 8( ناپـذیري خـدا  ناپذیري و تغییرخدا، انفعال

فتـه  یرپذکـامالً  خداباوري گشوده اکثر صفات ذاتی خدا در خداباوري سنتی یـا کالسـیک،   
مطلق، خیرخواهی و  ةهستند؛ صفاتی مانند کمال مطلق، علم و حکمت مطلق، قدرت و اراد
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هاي خداباوري گشوده  فرض... نیز از پیش محبت محض. صفات فعلی مانند خلق از عدم و
 است.

 آفریـد  مطلـق  قدرت باخود را  مخلوقات خدا ،پردازان خداباوري گشودهبه اعتقاد نظریه
 را موجـوداتی  گرفـت  تصـمیم یار و اخت آزادي با او. دارد نظارت و حاکمیتها  آن بر تمام و

و  دارد و محبـت  عشـق  مـا  بـه  خدا .کنند تجربه را خدا عشق و محبت بتوانند که کند خلق
 آزادي بـا  اینکهنیز  و شود او با و متقابل عاشقانه، دوسویه ارتباط یک وارد انسان داردیل تما
همچنـین اراده کـرده    خدا. کند مشارکت او با خدا، اهداف کردنبرآورده براي خود اختیار و

بـا   حقیقتـاً  خـدا . باشـد  هـا انسان افعال و هادرخواست بر متوقف افعالش از برخیاست که 
 کلـی  عنایت حکیم، خداي. ها دارد آن با پویا و تعاملی ارتباط و کندمی مخلوقاتش دادوستد

)general Providence (موشــکافانه جزئـی، دقیــق و  عنایــت نـه  واســت  کــرده انتخـاب  را 
)meticulous Providence( .داده اسـت  عمـل  مـا آزادي و اختیـارِ   به که حالی است در این .

 عملـی  آزادي و اختیـار  ما به خدا. کند کنترل را ما زندگی جزئیات تماماست  نخواسته خدا
 گـاهی از  مـا  اینکـه  رغـم بـه . اسـت  الزم او بـا  عاشـقانه  ارتباط براي که است داشته ارزانی
 وفـادار  مقاصـدش  بـه  خدا ایم، گردانده روي الهی عشق از و ایم کرده سوءاستفاده مان آزادي
ـ را  هـر آنچـه   مطلقـش  علـم  با خدا اینکه آخر در و. استهی نکرده توجبه ما بی و مانده ه ب
 و مطلـق  علـم  بـا  خـدا . )drjohnsanders.com( داندمی دارد، شدندانسته امکان منطقی لحاظ

 از آینـده،  بخشـی  علـم دارد کـه   گونهاین آینده و البته به داندمی را گذشته و حال فراگیرش،
، نامعلوم یجهدرنتو  یرقطعیغنامعین و  آن از ، معلوم است و بخشییجهو درنت و محرز معین

 .شدن ندارد) (قابلیت دانسته
زي که خداباوران گشوده باید به آن پاسخ دهند، این است کـه  برانگییکی از موارد چالش

بـا مخلوقـات جمـع    او تعـاملی   ۀمندي و رابطارتباط را با کمال محض خدا توانچگونه می
 خـدا  منـدي ارتبـاط  زیـرا اسـت،   »خـدا  بـودن مندزمان« ۀنظری غالباًنیز  بحث اینمحور . کرد

 ایـن  مستلزم خدا کماالت دیگر طرف از ومخلوقاتش باشد  همراه خدا که است این مستلزم
 مکـان و  زمـان  باشـد ازجملـه  ی سـاختار انسـان   هرگونـه  از »غیـر و جـداي  « خدا که است

)McGregor, 2005: 2.( 
نظـر   اتفـاق ناپـذیري،  ناپـذیري و تغییـر  صفاتی مانند انفعالهمه بر ، یسنتدر خداباوري 

از کمال، بساطت و فارغ از زمان بودن است) و این صفات، ناشی ها  آن (اجماع عام بردارند 
ذات خدا  هرچنداما در خداباوري گشوده عقیده بر این است که  .زمانی) خداوند هستند(بی
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هسـتند و کمـال خـدا در تغییـر      ییرپـذیر تغ اش یجزئارادة خدا و مقاصد  ،است ییرناپذیرتغ
ـ این باور که خداباوري سنتی، در شود. می متحقق ناپـذیري  ذیري و انفعـال کمال در تغییرناپ
ـ  ،اسـت. کمـال خداونـد   نشئت گرفتـه   افالطونویژه به ،یونان ۀ، از سنت فلسفاست ویـژه  هب

بتواند همـراه مخلوقـاتش رنـج بکشـد و     او کند که و شفقت، اقتضا می محبتصفاتی مانند 
 پذیر باشد.تغییرپذیر و انفعال یجهدرنت

میان خداباوري گشـوده و مخالفـان ایـن    یکی از مجادالت بسیار مهم و گسترده میان حا
از انـواع   تـوان خـداباوري گشـوده را یکـی    دیدگاه، همواره این بوده است که آیا اساساً مـی 

را در مقابل خداباوري سـنتی   کرد یا باید آن قلمداد )Traditional Theism( خداباوري سنتی
 Norman( گیسـلر گونـه کـه نـورمن    و نوع جدید و بـدیعی از خـداباوري دانسـت؛ همـان    

Geisler(       نوخـداباوري «را  که یکـی از منتقـدان سرسـخت خـداباوري گشـوده اسـت، آن« 
)Neotheism( نامیده است )Geisler, 1997: 11.( گذارنـد  حتی برخی پا را از این هم فراتر می

که خداباوري گشوده منکـر علـم پیشـین فراگیـر خداسـت، دیـدگاهی       جا   آن گویند ازو می
 ).Gardoski, 2011: 9( است )Heretical( آمیزبدعت ارتدادي و

 )Dualistic( انگارانـه بینـی دوگانـه  سنتی، بـه جهـان   خداباوري گشوده همانند خداباوري
سـاختار بنیـادین    ةست که شخص دربارهافرضاز پیش يا مجموعهبینی، معتقد است. جهان

». چیزي نباشـد «اینکه  معتقدند نه» ستاینجا چیزي ه«ها به اینکه بینیعالم دارد و اکثر جهان
. یرمـادي غاینجـا هسـت؛ یـا مـادي یـا      » چیز یک«معتقد است فقط  )Monism( انگاري یگانه
 چیـز  یکانگاري دیدگاهی متافیزیکی است که معتقد است واقعیت فقط شامل  ین، یگانهابنابر

 )Naturalism( گراییطبیعتانگارانه، بینی یگانههاي جهاناست. یکی از اقسام و زیرمجموعه
 یـز چ همـه هسـت و   یزچ همهبوده،  یزچ همه، مادي است؛ ماده، چیز یکگوید آن است که می

بینـی  گرایان، به وجود خدا معتقد نیسـتند. یکـی دیگـر از اقسـام جهـان     خواهد بود. طبیعت
شــود، گرایــی قــرار دارد و قســیم آن محســوب مــی انگارانــه کــه در مقابــل طبیعــت یگانــه

، یـز چ همهاست.  یرماديغ، چیز یکاست که معتقد است آن )Pantheism( »انگاري خداـ  همه«
وار و نامحـدود، حقیقـت   عنوان موجودي غیـر شـخص  هخداست (وحدت وجود) و خدا ب

 ،گرایان وجود خدا را قبول ندارند (واقعیت) غایی است و مابقی چیزها، توهم است. طبیعت
گرایـی خـدا   چه را غیر از خداست قبـول ندارنـد. در طبیعـت    ر آن، ه»انگارانخدا   -همه«اما 

 نگاري جهانی وجود ندارد و فقط خدا هست. اخدا-  نیست و فقط جهان هست اما در همه
انگاري، هم وجود خـدا و هـم جهـان را     خداـ  گرایی و همه خداباوري، برخالف طبیعت
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 ).226 :1388، یس(اسـت انگارانه است دوگانهبینی اساساً ، خداباوري، یک جهانینبنابراپذیرد. می
یـا   (قول بـه ثنویـت   باوريدوگانه میانکه است شود این ذکر باید  جا اینکه در  يا نکتهالبته 

Dualism( انگارانـه بینی دوگانـه  ) و جهانDualisatic World View (  مطـابق  هسـت تفـاوت .
به یکدیگر، بهترین تبیین را پیـدا   اپذیرنعنوان دو عامل (جزء) تقلیلهباوري، واقعیت بدوگانه

بـودن خـدا را   کـه شـر را بـه خـدا نسـبت ندهنـد، متعـالی        باوران براي ایـن . دوگانه3کندمی
رود. بنـابرین، خـداباوري،   مخلـوق نیـز از بـین مـی    ـ  پاشند و در این بین، تمایز خالق فرومی
 انگارانه است.دوگانهبینی باوري و قول به ثنویت نیست بلکه نوعی جهاندوگانه
 

 انواع خداباوري. 2
، انـواع  »خـدا ـ جهـان   « ۀدوگانـ ست که بر اساس نوع رابطه میان ا این جا ایندر مهم بحث 

از این انواع خداباوري را بایـد در   هرکداممختلفی از خداباوري شکل گرفته است. اختالف 
خـدا و جهـان، در یـک     ۀطراب ۀجو کرد. با مالحظورابطه خدا و جهان جست ةمیزان و نحو

انگارانـه، چهـار نـوع    بینـی دوگانـه  توان گفت که بر اساس جهانبندي کلی و رایج میتقسیم
 خداباوري وجود دارد:

؛ اعتقاد به خدایی غایب است که در گذشته بسیار دور عالم Deism(4( باوري دادار .1
). 24 :1381، (هیـک را به حرکت درآورده و سپس آن را به حال خود رها کرده اسـت  

متعـالی از جهـان اسـت. خـدا،     بنیان، این نوع از خداباوري، خدا اساساً و از  بر اساس
تر. او جهان را خلق و مثل یک ساعت کـوك   جهان را فقط خلق کرده است و نه بیش

ـ  ايمداخلهگونه کرده است تا به حرکت خودش ادامه دهد و بقا داشته باشد. خدا هیچ
ـ در امور این جهان ندارد؛ خدا نه فعلی را در  از طریق وحی و معجزه جمله انکشافاز

کند و نه عنـایتی بـه جهـان دارد؛ اعـم از اینکـه محبـت و عشـق بـه         جهان اعمال می
 سویه یکدوسویه یا حتی  يا رابطهباشد یا ها  آن مخلوقات داشته باشد، مراقب و نگران

لوق خداست، خدا و جهـان هـیچ ارتبـاط    با جهان داشته باشد. غیر از اینکه جهان، مخ
هم ندارند. در این نوع خداباوري، تنها راه شـناخت و اثبـات خـدا، عقـل و      دیگري با

 (درمقابل الهیات وحیانی) است. استدالل یا همان الهیات تکوینی و عقالنی
 5ترین ویژگی خـداباوري کالسـیک  ؛ مهم)Classical Theism( خداباوري کالسیک. 2

جانبه دارد. این جهان است کـه بـه   سویه و یکیکاي  ه خدا با جهان رابطهست کا این
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حیـات. در   ۀخدا احتیاج دارد و این نیاز، هم در خلقت جهان است و هم در بقا و ادام
وار است که ضرورتًا (به ضرورت متـافیزیکی و نـه   این دیدگاه، خدا موجودي شخص

مطلـق، خیرخـواه محـض، خـالق     ضرورت منطقی) وجـود دارد؛ قـادر مطلـق، عـالم     
مداخلـه  جانبه و هرگونه که بخواهـد در جهـان   تواند یکمخلوقات از عدم است و می

ناپـذیر، مطلقـاً غیـر    ناپذیر، تغییرخدا همچنین بسیط، انفعال .)Rhoda, 2007: 301( کند
مقید و غیر مشروط به چیزي خارج از خودش، داراي احاطـه و کنتـرل تـام بـر تمـام      

در مقابـل مخلوقـات    یرمسـئول غناپذیر، بـدون احساسـات و   خطر)ریسک (، رخدادها
طرفه است و تمام مخلوقات کامالً یکاي  خدا با جهان و مخلوقاتش رابطه ۀاست. رابط

رخ تصـادفی  رخـدادي،  کننـد و هـیچ   خدا عمل مـی  ةتحت حاکمیت، خواست و اراد
 .دهدنمی

هـاي فلسـفی   دیدگاه از وع خداباوري،؛ این ن)Process Theism( خداباوري پویشی. 3
 ـ  2000( ) و نظریـات الهیـاتی چـارلز هارتشـورن    1861 ـ  1947( آلفرد نورث وایتهـد 

شـود  می تأکید )becoming(»شدن«بر  ،. در خداباوري پویشیگیرد سرچشمه می )1897
خـود خـدا هـم صـدق     و نیـز  تمـام واقعیـات،    بارةدر» شدن«و این  )being(»بودن«نه 
طرفـه  خدا در این فرایند و شدن، به جهان نیاز دارد و ایـن رابطـه و نیـاز یـک     کند. می

تـوان  طور کـه مـی  تعبیر رایج، جهان بدن خداست. وایتهد معتقد است همانه است و ب
آفرینـد و حـالّ در   توان گفت جهان میآفریند و حالّ در جهان است، میگفت خدا می

 خداست.
 دو بخــش تشــکیل شــده اســت: ذات اصــلی  در خــداباوري پویشــی، ذات خــدا از

)Primordial(گیرد و که انتزاعی، سرمدي و نامحدود است و تمام ممکنات را در بر می
که متغیر، ناپایدار و انضمامی است و ایـن ذات تبعـی همـان     )Consequent(ذات تبعی

 بسیاري از صفات خدا که در خداباوري سنتی براي). Gardoski, 2011: 5( جهان است
ناپـذیري، ضـرورت و سـرمدیت ـ بـه      خدا ثابت است ـ از قبیل انفعال ناپذیري، تغییر 

، ذات تبعـی و انضـمامی خـدا،    یجـه درنتو شـود  میمربوط  ذات اصلی و انتزاعی خدا
اسـت و نـه    )Persuasive(اقنـاعی  یپذیر اسـت. قـدرت خـدا قـدرت    تغییرپذیر و انفعال

ها تحمیـل  اده و خواست خودش را به انسانکه خدا ار یمعن ینبد؛ )Coercive(قاهرانه
 کند. هارتشـورن بـراي  خواست خودش ترغیب میدادن را به انجامها  آن کند بلکهنمی

ـ  ) Panentheism(»خدایی-در -همه«خداباوري پویشی، اصطالح  بـرد  کـار مـی  هرا نیـز ب
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)Taliaferro, 2010: 164.(   ــطالح ــن اص ــتینرا ای ــاد،   نخس ــراوس (نق ــارل ک ــار ک ب
 ).239-238 :1383 یلـین، (پکرد ابداع و ناشر اتریشی) در قرن نوزدهم  نویس یشنامهانم

، بـه  »خـدایی  -همه«متفاوت است. » خدایی -همه«با » خدایی-در -همه«واضح است که 
، یعنـی  »خـدایی -در -همـه «چیز خداست امـا   این معناست که خدا هرچیز است و هر

کـه هـر   طوريهدارد و بر همۀ عالم سیطره دارد، باعتقاد به اینکه خدا همۀ عالم را دربر 
انگاري) هستی او بیش از عالم خدا -همه برخالفبخشی از آن در او موجود است اما (

 ).173 :1380،(آون رودعالم تحلیل نمیبا است و 
اي  پردازان خداباوري گشوده، خدا و جهان رابطه؛ به اعتقاد نظریهخداباوري گشوده. 4

گونـه  و بـا هـم در تعامـل هسـتند. ایـن      دارند )Dynamic(و پویا )Reciprocal(دوسویه
تواننـد خـدا را   بلکه مخلوقات نیز مـی گذارد می نیست که فقط خدا بر مخلوقات تأثیر

خـودش   ةخـدا بـه خواسـت و اراد    ).Pinnock et al., 1994: 15( تحت تأثیر قرار دهند
 ).ibid: 159(دارنـد  زیـادي  ها آزادي عمـل و اختیـار   جهانی را آفریده که در آن، انسان

کـامالً منطبـق بـر کتـاب مقـدس و      هـا   آن گشوده مدعی است که برداشت يخداباور
معتقدند که باید برخی از صفات خـدا در  ها  آن ).Belt, 2002: 4( خداباوري سنتی است

مانند علم ؛ صفاتی کردکتاب مقدس بازبینی و اصالح اساس ر بخداباوري کالسیک را 
 بودن خدا.زمانیناپذیري خدا و فراپیشین خدا به افعال اختیاري انسان، تغییر و انفعال

 خالصه کرد: زیرتوان به صورت انواع مختلف خداباوري را می

 هاي خداباوري گشودهتعریف و مؤلفه. 3
برخـی   خداباوري گشوده، نام یک جنبش، مکتب یا گرایش الهیاتی است که تصور نوینی از

ظـاهراً  کنـد. طرفـداران ایـن رویکـرد،     عرضـه مـی  هـا   آن هاي مرتبط با صفات خدا و آموزه
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و خداباوري گشوده را یکی از انواع خـداباوري  دانند می )Evangelic(خودشان را انجیل باور
تغییـر  بسـیار  کنند. خداباوري گشوده، برخی تصورات سنتی دربارة خـدا را  سنتی قلمداد می

 دهد.بررسی مجدد و تعریف دوبارة برخی صفات خدا انجام مینیز با ین کار را دهد و امی
خداباوري گشوده، این رویکرد بر چهار رکن اصلی اسـتوار   گذاران یانبنبه اعتقاد برخی 

عنایت عام و کلـی  . 3 ؛بودن خداپذیرریسک. 2 ؛عشق و محبت خدا به مخلوقاتش. 1است: 
آزادي اراده و اختیار مطلق انسان. تمـام نظریـات   . 4و  ؛دقیق)نه عنایت موشکافانه و  خدا (و

پنجمـی  رکن توان توان به نوعی با این ارکان مرتبط دانست. البته میخداباوري گشوده را می
ارتباط تعاملی خدا با مخلوقـات. هـدفی کـه بانیـان و حامیـان خـداباوري       به آن افزود: هم 

هـا را از خـدایی   دنبال این بودند تا نگاه انسـان هه بگشوده به زعم خودشان داشتند این بود ک
 وار تغییر دهند.مند و شخصانتزاعی و جبرمدار به سمت خدایی ارتباط

گشـودگی خـدا؛ چالشـی مبتنـی بـر      ، با انتشار کتاب م1994این رویکرد الهیاتی از سال 
اعالم موجودیت کرد. نویسندگان ایـن کتـاب    اًرسم 6کتاب مقدس درباره فهم سنتی از خدا

، جـان  )Richard Rice(، ریچـارد رایـس  )Clark Pinnock(از: کـالرك پینـاك   انـد  عبـارت که 
ــاندرز ــام هاســکر)John Sanders(س ــازینجر )William Hasker(، ویلی ــد ب  David(و دیوی

Basinger (مکتوبـات   پردازان اصلی و بانیـان خـداباوري گشـوده هسـتند. عـالوه بـر      نظریه
و مقـاالت بسـیار    هـا  کتـاب امروزه  اند،خداباوري گشوده نگاشته ةدیگري که این افراد دربار

 هاي خداباوري گشوده عرضه شده است.زیاد و مهمی در بیان نظریات و دیدگاه
 گوید:دیوید بازینجر دربارة نحوة آغاز این جنبش می

انـد،   را پذیرفتـه ها  آن که خداباوران گشودهفلسفی مهم و اصلی ـالزامات الهیاتی ۀچه هماگر
این الزامات به شکلی خاص و  ۀچینش و عرض ند،بوددیگر پذیرفته پیش از این خداباوران 

بنـابراین،  میالدي).  1994(از سال کاري نسبتاً جدید است » خداباوري گشوده«تحت عنوان 
فلسفی ـ الهیاتی مـورد بحـث در    مفاهیم کنند تالش میمنتقدان آن، هنوز  هم مدافعان و هم

بـار بـا   کسانی که براي اولـین چرا که کرد درك توان را تبیین و بررسی کنند، بنابراین می آن
شـوند. در اوایـل   مـی شوند دچار نوعی سردرگمی و آشـفتگی  خداباوري گشوده مواجه می

مـن، ایـن    میالدي، کالرك پیناك، جان ساندرز، ریچارد رایس، ویلیام هاسـکر و  1990 ۀده
خدا که در دسترس مسیحیان است،  بارةهاي رایج دردیم که ما از انگارهکردیدگاه را مطرح 

تلقـی   گشودگی خدادر کتاب  1994در سال  ناراضی و ناخشنود هستیم و همین باعث شد
 :Diller and Kasher, 2013( کنـیم مطرح اش با جهان،  از برخی صفات خدا و رابطه ینوین

263-264(. 
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 معتقد است: باره یندرارك پیناك هم کال
عرضه کردیم. هـدف مـا ایـن بـود کـه       م 1994ما این مدل [خداباوري گشوده] را در سال 

وار کنـیم نـه خـدایی انتزاعـی و     منـد و شـخص  باوران را بیشتر متوجه خدایی ارتباطانجیل
انگــاري  وارشــخص«توانیــد خــداباوري گشــوده را جبرمــدار... . اگــر دوســت داریــد مــی

یات مبتنـی بـر   الهبنامید. خداباوري گشوده اساساً یک  )Evangelical Personalism(»انجیلی
کننـد خـدا   است. طرفداران خداباوري گشوده تالش مـی  )Bibical Theology(کتاب مقدس

پردازند که خـدا در برابـر ایـن    هاي مقدس درك کنند و به این نمیرا از طریق خداي کتاب
. قرار نیست ما به خدا همچون شیء نگـاه کنـیم بلکـه قـرار اسـت      باید باشده جهان چگون

 ).Pinnock, 2003: 5-6(را ترویج کنیم )Divine Ralationship(مندي الهیارتباط

 گوید:خداباوري گشوده می گذاران یانبنریچارد رایس یکی دیگر از 
ات سنتی خـدا برجسـته   میالدي، شروع بازنگري فالسفۀ انجیلی معروف در صف 1970دهۀ 

زمانی را اصالح یا حتـی رد کردنـد.    ناپذیري و بیها برخی از صفات خدا مانند تغییر بود. آن
دانان انجیلی، این قبیل صـفات خـدا   میالدي، کالرك پیناك و تعدادي از الهی 1980در دهۀ 

-بحـث بـه  میالدي ایـن   1994در سال  گشودگی خدارا آشکارا نقد کردند. با انتشار کتاب 
 .)drjohnsanders.com(شدت گسترش یافت 

 
 خداباوري گشوده ۀ. وجه تسمی4

ــوان  ــه اســت:  » خــداباوري گشــوده«عن ــب یافت ) و Theism( يخــداباوراز دو کلمــه ترکی
کـه  دارد و اقسامی است عام  یگونه که بیان شد، خداباوري، عنوان). همانopen( بودن گشوده

 ة. ایـن اصـطالح، از واژ  برد کارهبآن را رالف کاد وورث  بار در قرن هفدهم میالدينخستین
theos یونانی (یا deus  مشتق شـده اسـت. اگـر اصـطالح خـداباوري      » خدا«التین) به معنی

اسـت؛ یعنـی   مد نظر معناي سنتی آن در کار رود، خداباوري هصورت مطلق بهبدون قید و ب
الوجود، قائم بالـذات، عـالم مطلـق،    واجبکه اي  وار و یگانهاعتقاد و باور به خداي شخص

 قادر مطلق، خیر محض، سرمدي، خالق و مبقی عالم است؛ همـان خـداي ادیـان ابراهیمـی    
)Taliaferro, at al. 2010: 225.( 

است. براي کاربرد ایـن  » گشودگی« ةخداباوري گشوده، واژ ۀبحث اصلی در وجه تسمی
ی بیان شده است. پیناك معتقد اسـت انتخـاب   هاي فراوان و مختلفواژه، توجیهات و تحلیل

جالب و بـدیع اسـت   اي  استعاره )Openness(بوده است که گشودگیبه این دلیل این عنوان، 
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ـ  در او ). Pinnock, 2003: 1(ه سـوي مخلوقـاتش اسـت    که یادآور مفهوم قلب گشوده خدا ب
 گوید:کند و میدیگري را نیز بیان می ۀادامه، وجه تسمی

هـاي بـاز و   ا اهداف مشخصی در اداره جهان دارد، براي تحقق این اهـداف، راه هرچند خد
 ).Pinnock, 2003: 2(گیرد اي به کار می گشوده

 کند:هاي خود، گشودگی را چنین معنا میویلیام هاسکر در یکی از کتاب
کننده نیست بلکه نسبت به ما مخلوقاتش، نسبت به جهانی محصورخدا منزوي، بسته و خود

که خلق کرده است و نسبت به آینده، گشوده است. در عوض، الزم است ما هم نسبت بـه  
هـا مضـامین اصـلی     یـن اکند، گشوده باشیم. اي که او براي ما خلق می یندهآخدا و نسبت به 

 ).Hasker, 2004: 97(خداباوري گشوده هستند 

      گشـودگی در نظـر گرفـت:    تـوان دو معنـا را بـراي    می، »خداباوري گشوده« در عبارت
. )Open View of Future(گشـودگی آینـده   .2؛  )Open View of God(گشـودگی خـدا   .1

 گشودگی خدا به این معنی است که خدا آینده را قلمـرو احتمـاالت و رخـدادهاي نـامتعین    
و باز و گشوده اسـت.   یرقطعیغاز آینده، نامتعین، داند. گشودگی آینده یعنی اینکه بخشی می

که خدا نسبت به تغییـر وقـایع و رخـدادها در رونـد تـاریخ،       معناست ینبدگشودگی خدا «
 .)Pinnock, at al. 1994: 104( »گشوده است

 Open( »الهیــات گشــوده«از عبـارت  » خـداباوري گشــوده «جـاي اصــطالح  ه بــ برخـی 

Theology( براي مثال، توماس جـی اورد کنند استفاده می )Thomas Jay Oord(    کـه یکـی از
ها و مقاالت متعددي در دفاع از این دیدگاه خداباوري گشوده است و کتابمعروف حامیان 

ذکر اسـت کـه هرچنـد غالـب     شایان . 7کار برده است همنتشر کرده است، همین عبارت را ب
در بحث مـا،   ،انداستفاده کرده» گشوده خداباوري«پردازان خداباوري گشوده از عنوان نظریه
وجود ندارد و تنها تفاوتی که » الهیات گشوده«و » خداباوري گشوده«میان عنوان زیادي فرق 

 theismاسـت؛ در   theology و theismتوان به آن اشاره کرد، همـان تفـاوت رایـج میـان     می
صرفاً بحث شـناخت   theologyگرایش، باور و اعتقاد به وجود خدا نهفته است اما در  ینوع

 خدا مطرح است و ممکن است باور و اعتقادي در آن وجود نداشته باشد.
ـ    نام ،موافقان و مخالفان بـرده   کـار ههاي دیگري نیز براي دیـدگاه خـداباوري گشـوده، ب

 Free د: خداباوري مبتنـی بـر اختیـار   کرتوان به این موارد اشاره که از آن جمله می 8اند برده

Will Theism (Frame, 2001: 1)     منـدي ، خـداباوري مبتنـی بـر ارتبـاط Relational Theism 
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(Sanders 1998, 12)  الهیات مبتنی بـر گشـودگی ، Openness Theology (Pinnock 2000, 9) ،
گرایـی  وسـلی   ، آرمینیـوس/  Neotheism (Geisler 1998, 1) خداباوري نـوین) ( ينوخداباور

 Free Theism ، خـداباوري آزاد Arminianism / Neo Wesleyan (Pinnock 2003, 3) نـوین 

(Pinnock, 2005: 238) وارانگـاري انجیلـی  ، شـخص Evangelical Personalism (Pinnock, 

2003: 2). 
 

 از گذشته تا دوران معاصر سیرخداباوري گشوده .5

 )(Historical antecedentsی هاي تاریخ پیشینه 1,5
ناپذیري و حاکمیت مطلق خدا را به حداقل ممکـن برسـاند، بـه    تغییرهر گرایش الهیاتی که 

ها و فالسفۀ طرفـدار  دانبراي خداباوري گشوده باشد. تمام الهی اي یشینهپتواند یک معنا، می
 خواهند از دو نظریه حمایت و پشتیبانی کنند:خداباوري گشوده، در کل می

) بـه  کـامالً  عمـدتاً (اگـر نگـوییم    جهانی و سرنوشت جاودانی انسـان سرنوشت این. 1
 هاي مختارانۀ خودش وابسته است.تصمیم

خودش را تأثیرپذیر از مخلوقـاتش نشـان   است  ارادي تصمیم گرفتهصورت بهخدا . 2
ها بتوانند بر او تأثیر مثبت یا منفی (خوب یا بـد) بگذارنـد و بـا او بـراي     دهد تا انسان

 کردن آیندة خلقت مشارکت کنند.معین
ـ  بسـیاري دانـان  که قبول الهـی است چه ادعا شده گرا اغلـب  انـد،  را پذیرفتـه  اول ۀنظری

 اند. مسیحی مثل آگوستین، آکویناس، لوتر و کالوین با آن مخالفت کردهمعروف متفکران 
که شاید بتـوان او را مـؤثرین فیلسـوف مـدافع      ،م) 1770-1831تا قبل از دوران هگل (

که طرفدار نظریـۀ  توان یافت را میکمتر کسی  ،نظریۀ تغییرپذیري الهی در طی تاریخ دانست
سه مکتـب فکـري در عـالم مسـیحیت وجـود      فقط نظر از افراد،  ، صرفدرواقعدوم باشد. 

، Audians( 9(آودیوس گراهـا  اند: که صراحتاً نظریۀ تغییرناپذیري الهی را رد کردهاست داشته 
ــا ــینوس گراه ــا Socinians( 10( سوس ــوس گراه . )Arminians( )Jowers, 2005: 4( و آرمین

 درخـور تاریخ خداباوري گشوده مطلـب   ةدربار ،توماس بلت از مدافعان خداباوري گشوده
 توجهی دارد. او میگوید:

و برگرفته از الهیات  اساس برآیا خداباوري گشوده ابتکار جدیدي از کالرك پیناك است یا 
کدام؛ نه پیناك و نه وایتهد هنوز به دنیا نیامده بودنـد زمـانی کـه لـورنزو     پویشی است؟ هیچ
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چهارم آخر قرن نـوزدهم از دیـدگاه گشـوده حمایـت     مک کاب (متدیست معروف) در یک
گرا یـا  انجیلهابارد  ها را درگیر این موضوع کرده بود؛ یا زمانی که بیلی کرده بود و متدیست

کـس  کردنـد. هـیچ  ي مـی دار جانـب آدام کـالرك مفسـر انجیـل، از نظریـۀ آینـدة گشـوده،       
کنـد،  گـذاري و ارتـداد مـتهم نمـی    دان مسیحی قرن پنجم) را بـه بـدعت   یالهکالسیدوس (

بـرد کـه امـروزه    کـار مـی  هایی را بهکه او در حمایت از دیدگاه گشوده دقیقاً عبارت یدرحال
 ).Belt, 2002: 20(کنند ها را اثبات می ده آنخداباوران گشو

 
   (formative period)  گیري شکل دورة 2,5

 میالدي 1994میالدي تا حدود سال  1980 هاياین دوره از تاریخ خداباوري گشوده به سال
بیان شـد. در دورة   اختصار به. در بخش قبلی، پیشینۀ پیشاهگلی خداباوري گشوده گرددمیبر

صـفات تغییرناپـذیري و    فتنپـذیر نمـیالدي،   1831-1980 يهـا پساهگلی یعنی حدود سال
دانان و فالسفه بودند کـه بـا   تعداد کمی از الهی حال ینبااناپذیري خدا رایج شده بود. انفعال

مـام بـه   خدا فاقد علم فراگیر و تام و ت«برانگیز خداباوري گشوده مبنی بر اینکه ادعاي بحث
 موافق باشند.آشکارا ، »آینده است

 در سـال  11زبان، تا قبل از انتشار کتاب ریچـارد رایـس  هاي انگلیسیواقع، در سرزمیندر
را رد کـرده  » علم فراگیر خـدا بـه آینـده   «بودند که در آثارشان زیر میالدي، فقط افراد  1980

عدم علم خدا بـه ممکنـات   اب بودند (البته جز خداباوران پویشی): ال. دي. مک کاب در کت
و کتـاب   14علم پیشین خدا، گوردون اولسن در کتاب 13علم پیشین خداو کتاب  12استقبالی

عنایـت الهـی   پیتر گیچ در کتاب  ،16آزادي اراده، جی. آر. لوکاس در کتاب 15علم مطلق الهی
 .18انسجام خداباوريبرن در کتاب  و ریچارد سوئین 17و مسئله شر

وده، با انتشار کتاب ریچارد رایس با عنوان گشودگی خدا: ارتبـاط  دیدگاه خداباوري گش
، نسبتاً رواج یافت. از زمان انتشار این کتاب تا 1980علم پیشین خدا و اختیار انسان در سال 

ها و مقاالت بودند که در دفاع از خداباوري گشوده کتابشخص معروف شش  ،1994سال 
رایـس، کـالرك پینـاك، ویلیـام هاسـکر، دیویـد بـازینجر،         دفراوانی نوشـتند: خـود ریچـار   

بـا عنـوان    را ویلیـام هاسـکر   برانگیزبحث يهاگریگوري بوید و جان ساندرز. یکی از کتاب
 نگاشت. 1989در سال  19خدا، زمان و علم

گرایـان از  انجیـل  ۀدانـان تیـزبین، غالـب جامعـ    برخی فالسفه و الهـی جز در این مدت، 
 ).Jowers, 2005: 5( اطالع بودند خداباوري گشوده بی دیدگاهی با عنوان
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 (The Period of Controversy)  دورة مجادالت 3,5
نیز ادامه  تاکنون شود ومیالدي آغاز می 1994این بخش از تاریخ خداباوري گشوده، از سال 

 گشودگی خدا؛ چالشی مبتنی بر کتـاب مقـدس دربـاره   با انتشار کتاب  ،1994دارد. در سال 
-را شـامل مـی   که مقاالتی از رایس، ساندرز، پیناك، هاسکر و بـازینجر  20فهم سنتی از خدا

ایـن کتـاب در ایـاالت متحـده و     چـاپ و انتشـار   ، خداباوري گشوده کامالً علنی شد. شود
و نقدهاي بسـیاري   آتش مجادالت را روشن کرد شد ورو اي روبهبا اقبال گستردهانگلستان 

هـیچ  مک گرگور رایت بـا عنـوان    کی. شد. یکی از این آثار، کتاب آر. نیز در باب آن نوشته
بـود. امـا در    1996در سـال   21جا براي حاکمیت الهی؛ اشتباه خداباوري مبتنی بـر ارادة آزاد 

 22دفاعی از خداباوري مبتنی بر ارادة آزاد: ارزیـابی فلسـفی  همین سال، دیوید بازینجر کتاب 
 منتشر کرد.را در دفاع از خداباوري گشوده 

را در پاسـخ بـه    23خلـق خـدا، بـه صـورت انسـان     ، نورمن گیسلر کتاب 1997در سال 
کتاب دیگـري در حمایـت از   نیز خداباوري گشوده نگاشت. در همین سال، گرگوري بوید 

او نوشـت؛   24خدا در حال نبرد: کتاب مقدس و سـتیزي معنـوي  خداباوري گشوده با عنوان 
در نظـر  (نمایشی) اصلی از یک تئودیسۀ جذاب  يا را قطعهدر این کتاب، خداباوري گشوده 

 د.گیرمی
، جرالد بِرِي، در پاسخ به خداباوري گشـوده کتـاب مختصـري بـا     1998سپس در سال 

نگاشت که جان ساندرز با دفاعی محکم و مفصل از خـداباوري   25وارخداي شخصعنوان 
کند؛ الهیات مبتنـی بـر عنایـت    خدایی که ریسک می«گشوده و در پاسخ به این کتاب، کتاب 

دیگـري از خـداباوري گشـوده را بـا عنـوان       ۀ، دفاعیـ 2000را منتشر کرد. در سـال   26»الهی
، کالرك پیناك به رشته تحریر درآورد. 27ترین محرك: الهیاتی مبتنی بر گشودگی خدامحرك

مبتنی بـر کتـاب مقـدس بـراي خـداباوري       يا مقدمهخداي امکان: کتاب  نیزگرگوري بوید 
منتشر کرد. امـا در همـین سـال، بـروس ویـر کتـابی بسـیار تأثیرگـذار در نقـد           را 28هگشود

شـدة خـداباوري   شـکوه کمتـرِ خـدا؛ خـداي کوچـک     خداباوري گشوده نوشت بـا عنـوان   
 .  29گشوده

همـین   ها ظاهراً بیشتر به نفع خـداباوري کالسـیک بـود. در   بحثمسیر ، 2001در سال 
نگاشـت. در مقابـل، دو    30شیطان و مسـئلۀ شـر  سال، گرگوري بوید کتاب دیگري با عنوان 

خـداي دیگـري   ، کتـاب  ها آنکتاب مفصل هم در نقد خداباوري گشوده منتشر شد؛ یکی از 
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پیکاري براي خدا: پاسـخ  اثر جان فریم بود و کتاب دیگر  31نه: پاسخی به خداباوري گشوده
هاوس و ماکس هرِرا. در اجـالس   ینوااثر مشترك نورمن گیسلر،  32به چالش نوخداباوري

را بـا اکثریـت آرا   زیر ، اعضاي انجمن قطعنامۀ 2001ساالنۀ انجمن الهیاتی ـ انجیلی در سال  
آمـوزد کـه خـدا     تصویب شد که: ما معتقدیم کتاب مقدس آشکارا می«به تصویب رساندند: 

و رویدادهاي گذشـته و حـال و آینـده دارد و     علم کامل، دقیق و خطاناپذیر به تمام حوادث
 .33»جمله، تصمیمات و افعال مختارانۀ انسان از

دو مجلـد  یافت که به انتشار ، کشمکش و نزاع همچنان ادامه 2003و  2002هاي در سال
خدا زیر آتش: دانش مدرن خدایی : کتاب انجامید مقاالت در نقد خداباوري گشودهمجموعه

فراتـر از  ثـر داگـالس هـافمن و اریـک جانسـون؛ و دیگـري کتـاب        ا 34نو خلق کرده است
اثر جان پایپر،  35ها: خداباوري گشوده و تضعیف مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدسمحدودیت

فقط یـک کتـاب    2002-2004هاي ست که طی سالراستین تیلور و پل هلش. این در حالی
دا مقصـر اسـت؟ فراتـر از    آیـا خـ  مفصل در دفاع از خداباوري گشوده چاپ شد با عنـوان  

تـوان ایـن کتـاب را نـوعی     ، که مـی 2003اثر گرگوري بوید در سال  36هاي مسئله شر پاسخ
 دانست.   شیطان و مسئلۀ شرسازي همان کتاب ساده

، راجـر نیکـول، دو نفـر از    2002انجیلـی در سـال   ـ  انجمن االهیاتی ۀدر گردهمایی ساالن
ـ       بزرگان خداباوري گشوده یعنی کـالرك    ۀپینـاك و جـان سـاندرز را مـتهم کـرد کـه نظری

 کننـد و ایـن کـار   دفاع از خداباوري گشوده تکذیب مییل به دلبودن کتاب مقدس را  خطا بی
شود. مطابق بـا قـوانین   منجر اخراج یک نفر از انجمن  ممکن است بهتخلفی است که ها  آن

به کمیتۀ اجرایی انجمـن   شده در انجمن، اعضاي گردهمایی رأي دادند که این اتهاماتوضع
ارجاع شود. چند ماه بعد، کمیتۀ اجرایـی انجمـن از پینـاك و سـاندرز خواسـت تـا دالیـل        

حاصل از این اقدامات این بـود کـه کمیتـۀ اجرائـی      ۀمحکمی براي نظریاتشان بیاورند. نتیج
) سـاندرز  2ر در براب 7) پیناك را تبرئه و (0برابر رأي در  9آمده (عملهگیري ب انجمن با رأي

 ).Jowers, 2005: 5-7کردند (را محکوم 
بـودن  اخطـ ساندرز از بـی تلقی هرچند همۀ اعضاي کمیتۀ اجرایی با این موافق بودند که 

دو نفر از اعضا استدالل کردند کـه   بزرگان این انجمن، ناسازگار است،تلقی کتاب مقدس با 
خواهـد بـود اگـر     یرمنصـفانه غ، است ارائه نکرده» خطاییبی«چون انجمن رسماً تعریفی از 

اتخاذ کـرده اسـت، اخـراج     یرمتعارفغ يکه تفسیردلیل  یکی از عضوهاي انجمن را به این
 ).ibid( شود
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اتهامات علیه پینـاك و  دربارة ، نیز بار دیگر و در گردهمایی ساالنۀ انجمن 2003در سال 
اظهـارات   از برخـی کـه پینـاك   جـا    آن . ازدرگرفـت ی وگـو مفصـل   گفـت ساندرز بحـث و  

ـ   بر اساس( ، اعضارا کنار گذاشته بوداش  شده منتشر را از اتهـامِ  او اجرایـی)،   ۀپیشـنهاد کمیت
برانگیزتر شد. بعـد از  تبرئه کردند اما وضعیت ساندرز بحث» بودن کتاب مقدسخطانفیِ بی«

یعنی انـدکی   رأي دادند؛او % اعضا به اخراج 7/62بحث و تبادل نظر طوالنی دربارة ساندرز، 
شـد.  بایست اخراج مـی رسید وي میسوم آراء میسوم اکثریت آراء که اگر به دوکمتر از دو

اعضاي انجمـن  تعداد زیادي از گیري باعث شد رفت این نتیجۀ رأيطور که انتظار میهمان
 ).ibid( ؛ حتی نورمن گیسلر ـ رئیس پیشین انجمن ـ استعفا دادشوند دلخوربسیار 

الهیـاتی باپتسـیت    ةراس بوش (از حـوز  ، ال.2003جلسه از گردهمایی سال  در آخرین
بـودن  خطـا اجرایی انجمن، براي توضیح و تبیـین نظریـۀ بـی    ۀکه کمیتکرد جنوبی) پیشنهاد 

. اکثریـت  ندانجمن اقدام کند تا در آینده شاهد اتفاقات مشابه نباشتلقی کتاب مقدس، مطابق 
 ).ibid(موافقت کردند این طرح ي انجمن با قاطع اعضا

قرار شد امکانات الزم بـراي تبیـین و توضـیح دیـدگاه انجمـن      ، 2004در اگوست سال 
 2004را در گردهمـایی سـاالنه در نـوامبر سـال     زیـر  اجرائـی قطعنامـۀ    ۀبررسی شود. کمیت

بودن کتاب مقدس متکی است بر اعتماد مطلق به خدا و خطادفاع از نظریۀ بی: «کرد پیشنهاد
بـودن کتـاب مقـدس، بایـد     خطـا صحیح از نظریه بیتلقی گواهی کتاب مقدس بر خودش. 

رویکردهـا بـه   آن دسـته از  سیاق ادبی، قصد و نیت و لسان کتاب مقدس را لحاظ کنـد. مـا   
ایـۀ حقیقـت بنـا    که این مطلب (که ادعاهاي صـادقانه کتـاب مقـدس بـر پ     را کتاب مقدس

 ).ibid( اعضاي انجمن با این قطعنامه موافقت کردند». پذیریم، نمیکنند یماند) را نفی  شده
 گوید:جان ساندرز دربارة اتهامات وارد بر خداباوري گشوده می

آلبرت مولر رئیس انجمن باپتیست جنوبی مدعی است کـه خـداباوري گشـوده بسـیاري از     
کننـد کـه   کند. مولر، گیسلر و جان پـایپر ادعـا مـی   و رد می نظریات پایۀ مسیحیت را سست

ایمان مسیحی بر مبناي دیدگاه خاصی که همان خـداباوري کالسـیک باشـد، شـکل گرفتـه      
ها به سه دلیل اشتباه است. اوالً، خـداباوري کالسـیک، عینـاً همـان      است. اما این ادعاي آن

مسیحیت مطلق و سنتی (نه کالسـیک)  خداباوري کالسیک نیست. ثانیاً، خداباوري گشوده، 
عنـوان تنهـا دیـدگاه سـنتی دربـارة خـدا       کند و ثالثاً، خداباوري کالسیک غالباً بهرا تأیید می
 هـاي سـنتی دیگـري هـم وجـود دارد     گونـه نیسـت زیـرا دیـدگاه    شود که اینتوصیف می

)drJohnSanders.com.( 
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اسـت، در مقالـۀ مهـم خـود     توماس بلت که از مدافعان درجه اول خـداباوري گشـوده   
 نویسد:میاینگونه 

خـانواده  ز انـد خـداباوري گشـوده را ا    افراطـی، خواسـته  ر کا گرایان محافظهبرخی از انجیل
هاي راجـر اولسـون، جاناتـان    گرایان بیرون نگه دارند. درمقابل، سه نفر به نامگستردة انجیل

گـرا هـم   از عالمان انجیل نفر 110ویلسون و استنلی گرتز سندي تنظیم کردند که به امضاي 
ایـن سـه شـرط را     مکتب و فـردي  بودن سه شرط دارد و هرگرارسید مبنی بر اینکه انجیل

سی مسیح، حجیت کتاب مقدس، حقیقت داشتن تولد یگرا است: خداوندي عبپذیرد، انجیل
 ).Belt, 2002: 20( دوباره

درون ویـژه  بـه ده اسـت؛  هاي اخیر دچار نـوعی پسـرفت شـ   خداباوري گشوده در سال
دانـان و فالسـفه بـه    از بین نرفته است. اشـتیاقی کـه الهـی   اصالً انجمن الهیاتی ـ انجیلی، اما  

شود. در ضمن، فرهنگ ضـد تحکمـی حـاکم بـر     مختار بودن انسان دارند، هرگز کاسته نمی
قـول   لی را براي شکوفایی خداباوري گشوده فراهم کرده است. بهئاغرب معاصر، شرایط اید

، حاکمیـت  ازجملـه خداییِ خـدا را ـ و    هر دیدگاهی که«، )Scott Oliphint(اسکات اولیفینت
نامحسـوس) بـراي    اگرچـه مطلقش بر مخلوقات را ـ تقلیل دهد یا کوچک کنـد، مسـتقیماً (   

 ).Jowers, 2005: 7( »قلوب گناهکار ما جذابیت دارد

 
 . موافقان و مخالفان خداباوري گشوده6

 توان در سه گروه جاي داد؛خداباوري گشوده را میموافقان 
و مدافعان طراز اول خداباوري گشـوده کـه    گذاران یانبنمتشکل است از  گروه اول، .1

کالرك  ؛کنندترویج را آن کنند میو سعی دانند میخود را معتقد به این دیدگاه  اآشکار
ازینجر، تومـاس جـی اورد،   پیناك، ریچارد رایس، جان ساندرز، ویلیام هاسکر، دیوید ب

معتقدان به ایـن دیـدگاه    ازجمله گریگوري بوید، آلن رودا، توماس بلت، ترنس فردایم
 .  هستند

سـازان خـداباوري گشـوده    متقدم بر گروه اول و زمینهبه لحاظ زمانی،  گروه دوم، .2 
شـاهده  در تأییـد نظریـات ایـن دیـدگاه م     راهایی هتوان اشارمیها  آن هستند که در آثار

)، جـان  1560-1609از: یـاکوب آرمینیـوس (   انـد  عبـارت این گروه معروف کرد. افراد 
) و 1760-1832آدام کـالرك (  )،1737-1816)، ریچارد واتسون (1791-1703وسلی (
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 ).1817-1897مک کاب ( .دي ال.
هـایی مشـابه خـداباوري گشـوده دارنـد؛      نی هستند که دیـدگاه امتأخر گروه سوم، .3 
انـد یـا   برخـی از نظریـات خـداباوري گشـوده را پذیرفتـه      اً، یـا مسـتقیم  یگرد عبارت به

)؛ هرچنـد ممکـن اسـت    Oord, 2009: 6هایی مشابه خداباوري گشوده دارنـد (  دیدگاه
نامی از این دیدگاه هم نبرده باشند. افرادي مانند: یورگن مولتمـان، جـان پـاکینگهورن،    

جـی آر لوکـاس، دیـن زیمـرمن، نـیکالس      برن، کیث وارد، پیتر گـیچ،   ریچارد سوئین
 و ریچارد کریل. وینسنت برومر ولترستورف،

، از زمان پیـدایش همـواره مخالفـان و    دیگر هاي الهیاتیخداباوري گشوده مانند گرایش
 منتقدانی داشته است. مخالفان و منتقدان خداباوري گشوده، دو گروه هستند:

ا خداباوري گشوده مخـالف هسـتند و سـعی    ها، بافرادي که در برخی نظریات و دیدگاه
، حـال  یندرعها را به نقد بکشند اما دیدگاه اند در قالب و رویکرد علمی، این نظریات وکرده

، یگـر د عبـارت  بـه از الهیات سنتی قبول دارنـد.   اي یرمجموعهزعنوان هخداباوري گشوده را ب
ین تـر  از معـروف ژیک و عقیدتی. ایدئولو ۀعلمی دارد نه جنب ۀفقط جنبها  آن مخالفت و نقد

: بروس ویر، جان فریم، جان پایپر، ویلیام کریگ، توماس فلینـت و دیویـد   از اند عبارتها  آن
 هانت.

گروه دوم کسانی هستند که از اساس با خداباوري گشوده مشکل دارند و این گرایش را 
کـه اصـطالح   داننـد؛ افـرادي ماننـد نـورمن گیسـلر      خـداباوري سـنتی مـی    ۀخارج از حیط

و معتقد است اگرچـه خـداباوري گشـوده دیـدگاهی ارتـدادي       برد یمکار هنوخداباوري را ب
منطقـی،   بـه لحـاظ  شـود و  مـی  نظري مهمی از خداباوري سـنتی قلمـداد   37انحراف ،نیست

حتـی برخـی پـا را از ایـن هـم فراتـر        ).Geisler, 1998: 1-2ناسـازوار و نامنسـجم اسـت (   
اسـت   )heretical(گویند خداباوري گشوده، دیـدگاهی ارتـدادي و الحـادي    گذارند و می می

)Gardoski, 2011: 9.( 
 

 گیري. نتیجه7
ـ   خداباوري گشوده، گرایشی نوظهور در حوزة الهیات و خداباوري و طـور خـاص در   هــ ب

مـیالدي شـروع بـه     1994از سـال  اً که رسـم است عرصۀ نظریات مربوط به عنایت الهی ـ  
 ،الهیـاتی در مسـیحیت اسـت    یده است. این گرایش هرچند اوالً و بالذات گرایشکرفعالیت 
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. اعتقـاد داشـت   بـه مسـیحیت  حتمـاً  براي پذیرش مبانی و نظریات اصلی آن، نیازي نیسـت  
دانـان و متفکـران   و حامیان خداباوري گشوده، ریشۀ این گرایش را برخی الهـی  گذاران یانبن

نـد کـه خـداباوري گشـوده، دیـدگاهی      او مـدعی دانند میمانند آرمینیوس و وسلی  اي یسنت
غالـب  هـا   آن سـنت مسـیحی اسـت.    و مبتنی بر)orthodox(کیش، راست )evangelic(انجیلی

پذیرند اما معتقدند برخی از صفات خـدا تحـت تـأثیر و    صفات سنتی خدا را تام و تمام می
انـد؛ از آن  سوءبرداشـت شـده  ــ دچـار تحریـف و     سنت نوافالظـونی ویژه بهـ  نفوذ فالسفه

زمانی و علـم پیشـین خـدا.    ناپذیري، بیاند صفاتی مانند بساطت، تغییرناپذیري، انفعال جمله
اند کسـانی  کلیسا تا زمان حال، بوده يآباخداباوران گشوده معتقدند در طول تاریخ، از زمان 

را شناسایی کننـد و  فلسفه در الهیات  مناسباند دخل و تصرفات نادرست و ناکردهکه سعی 
محقق نشد تا نوبـت   امررا از خداباوري راستین بپیرایند، اما متأسفانه، این ها  آن تا حد امکان

یکی از حامیان خداباوري گشوده، سعی و هدف  رسید. بنا به اظهارنظر به خداباوري گشوده
لحـاظ کتـاب    از رابطۀ خدا و مخلوقاتش ارائه دهـد کـه از  اي تلقیاین دیدگاه این است که 

از نظـر  کننـده و  مقدس، درسـت و مقبـول، از نظـر معیارهـاي فلسـفی، سـازوار و متقاعـد       
 تام و تمام باشد. نیزوجودشناختی 

بـر کتـاب    کـامالً هرچند مدافعان خداباوري گشوده مدعی هستند که آراء و نظریاتشـان  
کـه  دریافت توان مقدس مبتنی و مستند است، با مطالعه و بررسی آثار خداباوران گشوده، می

کنند نظریاتشـان را  صرفاً الهیاتی نیست بلکه در بسیاري موارد سعی می یاین گرایش، گرایش
فلسـفی در   مهـم  هـاي فلسفی مطرح کننـد. یکـی از بحـث    يها استداللها و در قالب بحث

معتقدند، علـم پیشـین خـدا بـه      ها آن ؛علم پیشین خداستدربارة  گشوده، بحث خداباوري
گیـرد. حـال، ایـن    بخشی از آینده (که مشتمل بر افعال اختیـاري انسـان اسـت) تعلـق نمـی     

کـه خـود خـدا     علـت اسـت   به ایـن امکان منطقی آن است یا ه علت نبود ، یا بنداشتن تعلق
، تأکید بسـیار زیـاد خـداباوري گشـوده بـر      درهرصورتخواسته چنین علمی نداشته باشد. 

» آزاد ةخداباوري مبتنـی بـر اراد  «به آن، عنوان است اختیار و آزادي مطلق انسان باعث شده 
منـد خـدا در کتـاب    برجسته کـردن ماهیـت ارتبـاط    یلبه دلهمچنین این خداباوري  .بدهند

 معروف شده است.» خداباوري مبتنی بر ارتباط«مقدس، به 
 ،راه قـرار دارد ابتداي که این جنبش نوپاي الهیاتی ـ فلسفی، هرچند در  ایان ذکر است ش

خود جلب کنـد.  ه ـ موافق یا مخالف ـ را ب  اتبسیاري از متفکران و نظراست توجه توانسته 
طـرف دیگـر   . از دانان و فالسفۀ دین مشهوري، نظریات خداباوري گشوده را پذیرفتنـد الهی
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را نـوعی   کـه برخـی آن   این جنبش شد تا جایییزي نیز از تندوتو بعضاً  انتقادهاي منصفانه
تـر  را براي آن مناسـب » نوخداباوري«انحراف و کژروي از سنت مسیحیت دانستند و عنوان 

هـاي  بلکـه در محافـل و انجمـن   ، ختم نشد جا ینهماز خداباوري گشوده به  هایافتند. انتقاد
 گذار هم زده شد.رتداد و بدعتاتهام اها  آن دینی مسیحیت، حتی به

 ازجملـه رسد تمام نظریات خـداباوري کـه در غـرب مطـرح شـده اسـت و       به نظر می
اند یک نظـام  نتوانسته ها آنکدام از هیچ دارند، زیرای هایو ضعف هاخداباوري گشوده، قوت

مکاتـب   موجـود در  هايالهیاتی جامع و مانع را عرضه کنند. تعدد و اختالفـ  سازوار فلسفی
تواند شاهد خـوبی بـراي ایـن    آموزة خدا، می ةو نظریات سنت الهیاتی ـ فلسفی غرب دربار 

ادعا باشد. اما در مقابل، سنت فلسفی ـ الهیاتی اسالم که برگرفته از قـرآن کـریم و روایـات     
خـدا   ۀخدا و رابطـ  ةآموز ةغنی است، توانسته است دیدگاهی بسیار منسجم و مستدل دربار

 ،هـم وجـود دارد   هاییها، اختالفبا جهان مخلوقات عرضه کند. هرچند میان برخی دیدگاه
مکاتب الهیاتی غرب نیست. خداباوري  هايهرگز به وسعت و عمق اختالفها این اختالف

که انسان امروز بـه لحـاظ    است خدا عرضه کرده ةگشوده مدعی است که دیدگاهی را دربار
 ۀمسائلی مانند مسـئل  با استفاده از آن اش بهره گیرد ون در زندگی روزمرهآ از تواند یمعملی 

درست باشد و به لحاظ عملی  ااین ادع . اما حتی اگرکند حلرا شر و آزادي و اختیار انسان 
هـاي  این دیدگاه به لحاظ نظري و استداللی با چالش ،بتوان خداباوري گشوده را توجیه کرد

 کند.مشکل میدچار این رویکرد را کامل روست که پذیرش هبسیار جدي و مهمی روب
 
 نوشت پی

 

رسالۀ دکتري در رشتۀ کالم؛ فلسفۀ دین و مسائل جدید کالمی دانشـگاه آزاد  از برگرفته . این مقاله 1
 واحد علوم و تحقیقات تهران است.

فـرض   ینکه سنت الهیاتی غرب تحت تأثیر فلسفه یونان بـوده، بـراي خـداباوري گشـوده، پـیش     ا .2
 .نیست بلکه در جاهاي گوناگون براي آن استدالل آورده شده است

) ، معرفـت  Mind and Matterه سه دسته تقسیم میشود: متافیزیکی (ذهن و مـاده،  دوگانه باوري ب .3
 ).Good and Evil) و اخالقی (خیر و شر، Idea and Objectشناختی (ایده و عین، 

 ترجمه میکنند.» خداباوري طبیعی«برخی این اصطالح را به  .4
شـوند.  تمایز قائل می» خداباوري کالسیک«و » خداباوري سنتی«حامیان خداباوري گشوده، میان  .5

ـ  که نخستینـ  ها خداباوري کالسیک به اعتقاد آن  کـار بـرد  هبار چارلز هارتشورن این اصـطالح را ب
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)Hartshorne & Reese, 2000: 2( هـا بیشـتر    یکی از انواع خداباوري سنتی است. البته هـدف آن  ـ
میـان انـواع خـداباوري سـنتی بـاز کننـد و       تا جایی را بـراي خـداباوري گشـوده    است این بوده 

خداباوري گشوده را قسـیمی بـراي خـداباوري کالسـیک درنظـر گیرنـد. منظـور از خـداباوري         
 يي است که در سیر تاریخی فلسفه و الهیـات از فیلـون اسـکندرانی و آبـا    ا کالسیک، خداباوري

میمـون در  ماننـد ابـن  مشـهوري  شود و تـا قـرون وسـطی و افـراد     کلیسا مانند آگوستین آغاز می
و بـه کسـانی ماننـد کـالوین،     یابـد  یهودیت، غزالی در اسالم و آکوییناس در مسیحیت ادامـه مـی  

 ).drjohnsanders.com( شود و وسلی ختم می ینیوسآرم
6. The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God. 

7. Oord, Thomas Jay (2009). Creation Made Free; Open Theology Engaging Science, Wipf 

and Stock Publishers. 

 نداشـته  از معنون خود یقیدق ریممکن است تعابجامع و مانع نیستند و  ن،یعناو نیاز ا یالبته برخ. 8
 . باشند

میالدي بودند. آودیوس بـه  ي از مسیحیان و پیرو آودیوس راهب اهل سوریه در قرن چهارم افرقه .9
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