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Abstract 

In this article, we try to study Clark Pinnock’s point of view in explaining the 

methodological foundations of the Open Theism Theory with a descriptive-

analytical method so that we can have a fair critique of the strengths and 

weaknesses of this theory while also understanding it correctly. Pinnock can 

be considered one of the most important theorists and founders of Open 

Theism. In his view, Open Theism is one of the theological-philosophical 

theories that have emerged in the critique of the teachings of traditional 

Christian theology and consider its claims to be logically and narratively 

contradictory. 

Pinnock believes that open theists (unlike traditional theists) sanctify God 

as acknowledged in the Bible and that some of the attributes of God in 

traditional theology should be revised and modified based on the text of the 

Bible. They believe that God is the God of the Bible; someone who is truly 

connected to the world, a relationship that requires the most mobility, not 

immobility. In this view, God is portrayed as a triune relationship-oriented 
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truth, which seeks romantic relationships with human beings and thereby 

grants them true freedom. 

Finally, since open theists believe that theology should be understood by 

the people of the present age, a better explanation of theology depends on 

reliance on modern philosophy (rather than ancient philosophy) and its 

effects. In modern philosophy (considering the idea that the truth of things 

does not appear to man), method and methodology have become very 

important. In general, methodology is the knowledge that recognizes “how 

to go” and the fundamental methodology reveals the hidden principles of 

each theory and creates the basis for its basic critique. Of course, the purpose 

of this article is specifically to examine the “basics” of Pinnacle’s method, 

not his “method.” In fact, the report presented by his method is a platform 

for examining the basics. 

From the author’s point of view, most of the mistakes that have been 

made in traditional theology are also reflected in Open Theism; leading in 

another way! That is to say, most of the objections that Pinnock made to 

traditional theologians also apply to him. For example, why is it bad to be 

influenced by (ancient) Greek philosophy, but Open Theism’s claims can be 

influenced by modern philosophy? Do ancient philosophy and modern 

philosophy have precise and acceptable boundaries at all? On what basis do 

open theists claim that modern philosophy is more acceptable to modern 

people than ancient philosophy? Can mere simultaneity justify it? If we take 

as a basis the claim of open theists – that every thought comes “from 

somewhere” and that no thought is pristine – the encounter of open theists 

with the text of the Bible is also done with the presuppositions of modern 

philosophy, and their pivotal mindset has influenced their understanding of 

the Bible. How can one be sure that the path taken by theology is more 

correct than the path taken by its predecessors? 

Since a better understanding of each theory is gained by reflecting on its 

foundations, in this article we intend to examine the methodological 

foundations of Open Theism by looking at the book Most Moved Mover. In 

general, from Pinnock’s point of view, the method of open theism can be 

based on the three main bases of the critical study of the interpretation of 

traditional theologians, return to the Bible and overcoming Hellenism, and 

attention to modern philosophy, which we will describe and critique. 
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نا یرال   پ دگاهید نییگشوده با تب اتیاله یشناخت وش یمبان یابینقد و ا ز

گشوده  اتیاله یشناختروش یمبان یابینقد و ارز 
ناکیکالرک پ دگاهید نییبا تب

 یرسول رضو     ׀    یمیاحمد کر     ׀     یترکمان میمحمد ابراه

 2۹/0۹/311۹تاریخ پذیرش:            |          2۵/۱۶/۳۱۹۹افت:  تاریخ دری

دهیچک

. دهکدیا ائکه مک و لکوازم آنوند صهات خدا یاز بتخ ینینو تیاست، ره تهس یفلسه۔یاتیاله یشی، گتا«گشوده اتیاله»
ت اتیاله یهااز آموزه یا یبس دگاه،ید نیا ا، قکد ت مطلکا و مطلک نیشکیه بکودن خداونکد، علکم پ)همچون منکزن  یسنن
از  یتیتصکو دانسته، و د  مقابکْل  ونانی گتفته از فلسههٔ ام، بلکه الهکتاب مقّاسبت  ی(  ا نه مبتناز این دست ییهایژگیو

ص، ت  یره مبتن رندیخداوند ا ائه م گشکوده،  اتیکاله نیاز مؤسسک یککیو تعامل او با انسان است.  یتیپذتییبت تشخن
امکا تد، یکمکو د توجکه قکتا  گ دیکاگت چه سننت و فلسکهه با - ینیاعتقادات د مید  تتس -قاد او به اعتاست.  نا یرال   پ

س» ت اتیاله یهامبنا، آموزه نیو بت ا ا دا د  تیاهم نیشتتیب« رتا  مقدن کادی قکتا  گ دیکبا یسکنن  ،نکا ی. پتدیکمکو د نقن
 یاو بکه لحکاظ منطقک ی وشک یمبکان  سکدینظت مبه اما داند،یم« خدا و انسان یواقع یآزاد» ا  شتیآو د تقتگتچه  ه

.  پکتدازدیمک «گشکوده اتیکاله» یشکناخت وش ید  مبکان نا یپ دگاهید یابیپژوهش به ا ز نیا  و،نی. از ااندنامنسجم
ت اتیاله هایضع  -د  بتخی موا د  - نا یپ غم آن ره  به  سدینظت مبه  ا  یاتیکمعکا ف اله نیکید  تبی، حیمس یسنن
 یلیتحل۔یهیمقاله با  وش توصک نیقابل نقد است. ا - یبه لحاظ  وش -  اهکا  او د  ا ائهٔ  تالش ی بیان رتده، اماخوببه

   است. «گشوده اتیاله» یشناخت وش ید  مبان نا یپ یآ ا یابید  صدد ا ز ،نیادیبن یشناس وش کتدیو با  و

 هاکلیدواژه
س، فلسههٔ رت نا ،یگشوده، رال   پ اتیاله  .یحیمس اتیمد ن، اله ا  مقدن
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 مقدمه
 1«گشکوده الهیکات»اسکت.  یاوصاف اله نییاختالف د  تب ،الهیاتانوا   شیدایپیکی از دالیل  یطو  رل به

کد خکود بکه  بت تا افزون است و بتآندانسته  2باو لیخود  ا انجره است  یاتیاله۔یفلسه یشیگتا حهظ تعهن
 جهکان و انسکان بکا او  ابطکه و خداونکد صهات از منسجم منطقا   یتیتصو و نینو یتی، تهسکتاب مقّاس

و  «یعشکا الهک»بکه ا م کان آو دن  دانکان گشکودهالهکی یاصکل دغدغهٔ  .(Pinnock, 1994, p. 7) رندا ائه 
)رکه از مؤسسکین  یحیمسک نیمتکلمک نیتکتبتجسته از و  (Ware, 2003, p. 70) انسان است یبتا «یآزاد»

 اتیکد بتجسکته الهیتااسکاز  اواسکت.  (۲۵۷۵) «نکا یرکال   پ» (دیکآیمک شما بهگشوده  اتیاله هینظت
گشووهگی خوااچ چالشوی از جمله رتکا   یآثا  متعدد ره بود 4مستتم  تید  رالج الوه 3 یستماتیس

 5،بکا همککا ی  یچکا د  ایکس - م.۷۹۹۴د  سکال  -  امبتنی بر کتاب مقّاس هربارۀ فهم سونّتی از خواا 
 .نگاشت - الهیات گشوده هٔ ینظت نیید  تب - 8و دیوید بازینجت 7ویلیام هاسکت 6،ساند ز جان

از آنجا ره آ ای بتخی از متهکتان مطتح الهیات گشوده، پیش از این توسا پژوهشگتان مو د وارکاوی 
طو  ویکژه  های مختل  نیز بهقتا  گتفته است، ولی هیچ اثتی از رال   پینا  تتجمه نشده و د  پژوهش

به آ ای او پتداخته نشده است، د  این پژوهش تالش شده است تکا بکا بت سکی بتخکی از آثکا  پینکا ، د 
 رتکا د  این میکان  تتی بتسیم و سخنی از آنان م هول نماند.دانان گشوده به نگاه جامعا زیابی آ ای الهی

رکه بسکیا  مکو د توجکه  استالهیات گشوده با  د   پینا  حاتیتوض نیتتایدقاز  9ترین محرّکمتحرّک
 .است شده نگاشته رتا  نیا بت دیبا تیر حاضت اندیشمندان این حوزه قتا  گتفته است. مقالهٔ 

طو  رکه د خکدا  ا همکان - یسکنت دانکانیالهک خکالفبکه  - گشکوده دانکانیالهک ،نکا یپ دگاهید از
ت اتیکاز صکهات خکدا د  اله ید بتخکو معتقدنک رننکدیمک سیتقد ،شودیم ایتصد مقّاس کتاب  یسکنن

 یبکتا  و،ایکن از .(Piper, 2003, p. 70) رکتد اصالح و ینیبازب مقّاس کتاب متن اساس بت دی ا با یحیمس
و به تبکع آن،  وش توصکی  و  شناخت  وش انتخا  د  دیبا ،انسان با او نسبت و خداوند تتحیصح د  

 بود.  تتایدقاو  تقدیس
 اتیکاله )بکتای مثکال،خوانکدن مکتن وجکود دا د  یبکتا یمختلهک یهکا وشگهکت  دیکبا ،اد  این  است

1. open theism

2. evangelic

3. systematic theology

4. mcmaster divinity college

5. Richard Rice

6. John Sanders

7. William Hasker

8. David Basinger

9. Most moved mover
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و  بکودهاسکت ناد سکت  ممککن هکاقتائکت نیکااما  (،ییو رالم  وا الیستانسیاگز  ی، هتمنوتمقّاس کتاب
کت یوجود سعهٔ  ومتن  یخیتا  تیموقع لیبه دل ْت یتهسزیتا  ند؛تدیبپذ یوعمتن یتهایتهس  دقکت از بعضکا  ، مهسن

بکت ایکن  گشوده دانانیاز آنجا ره الههمچنین . تدیگ قتا  ایدق یبت س و نقد مو د دیبا و بوده بتخو دا  یرمتت
د  گکتو  ا  اتیکبهتکت اله نیکیتب ،باشد ره توسا متدم عصت حاضت د   شود ایگونهبه دیبا اتیاله باو اند ره

 نیکرکه ا (Pinnock, 2001, p. 116) انددانستهآثا  آن  لوازم و و - فلسهه رهن یجابه - تمسن  به فلسهه مد ن
 .شود یواراو دقتبه دیبا زیامت ن

انسکان،  وش و  یبکتا اءیاشک قکتیحق نشکدن ظکاهت دهٔ یکا بکه توجکه بکا مد ن فلسههٔ  د باید دانست 
« چگونکه  فکتن» شکناخت به ره است یدانش ی،شناس وش. است رتده دایپ یادیز تیاهم یشناس وش

 دیکپد  ا آن ییمبنکا نقکد نکهٔ یزم و رکتده ا آشککا   هیکپنهان هت نظت یمباد، نیادیبن یشناس.  وشپتدازدیم
نکه  ؛اسکت نکا یپ ی وشک «یمبکان» یبت سک مشخصکا  پکژوهش،  نیاز ا غتضگهت  دی. البته، باآو دیم
 است. ینمبا یبت س یبتا یبستت شود،یم ا ائه اوره از  وش  یگزا ش واقع، د  و او « وش»

قانی  نیز نیاز ا شیپ ،الزم به ذرت است  یولک انکد،پتداختکهگشکوده  اتیاله /یخداباو  یبه بت سمحقن
 انتقکاد و اعتقادآنجا ره  ازو  بوده استسابقه بی «نا یپ دگاهید از گشوده اتیاله یشناخت وش یمبان نقد»
 ککتدی و بکا و یلیتحل۔یهیتوصک  وش بکا مقالکه نیکا ،آن اسکت یمتوقک  بکت فهکم مبکانای هیکنظت هت به

و  انیکب، پس از هت بح  یپژوهش د  ابتدا نیا د . است یمبان نیا یبت س صدد د  نیادیبن یشناس وش
 .میپتدازیآن م یابیو ا ز نقد به، نا یپ هایدیدگاه تبیین

 یاصکل یمبنکا سه بت توانیم  ا خداوند شناخت د گشوده  اتیاله  وش، نا یپ نظت از و یرل طو به
 ؛ یمک بیونکانیو غلبکه بکت  مقوّاسکتواب بازگشت بکه مکتن  (۲؛ یمتکلمان سنت تیتهس یانتقاد یبت س( ۷
 .پتداخت میخواه آنها حیتشت بهره د  ادامه،  دانست استوا  مد ْن  فلسههٔ توجه به  (۷

یتمتکلمان سنّ  ریتفس یانتقاد یبررس 
تی از آمکوزهم میالز د  تنزیه الهیاْت  نا یپگامی ره  نیاول هکای داند، نگاه انتقادی به تهسیت متکلمکان سکنن

 رکه دانسکت دیکباامکا ، خواندن مکتن وجکود دا د یبتا یمختله یها وش چه اگت»دینی است. د  نظت او 
 بکدیهی .(Pinnock, 2001, p. 117) «اسکت کتواب مقوّاسد  گتو  جو  بکه مکتن  ضتو تا   قْت یرش  حق

 ،مکتن و خواننکده یخیتا  تیموقع لیبه دل تی؛ زیتا تهستندیبپذ یوعمتن یتهاینند تهستوایمتون م ره است
 آزادد  سکطح خکتد(  چکه)چه د  سکطح رکالن و  ید  انتخا  معان انسان. ستین ایدق یلیخچندان  گاه

 گکام یمختلهک( د  جهکات گکتیدمتکون  ای) یاعتقادات شخص تیثیت ممکن است تحت ، ونیا ازاست و 
( بکه آنچکه یاتیدیگت مکاتب اله تیتهساز  شی)باز آنجا ره تهسیت الهیات گشوده » ،از دیدگاه پینا . بتدا د
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 نیکا ره یتیتصو، (Pinnock, 2001, p. 117)« است  ینزد بوده مقّاسکتاب آن د   انیخداوند د  صدد ب
 ،نکا ی( اسکت. پیسکنت اتیکاله جملکه)از  مکاتکبدیگکت  از تکتحیصکح ،دهدیم ا ائه خداوند از هینظت

سمتن  ی ا توجه به زبان استعا  یبتتت نیعلل ا نیتتعمده  د  یشخصک یهکافکتضشیپک نقکشو  مقکدن
پتدازیم.به توضیح آن مید  ادامه، ره  داندیم آن تیتهس

 مقّدس متن یاستعار  زبانتوجه به 

س حارمتن ، نا یپبه اعتقاد   انیکبخداونکد  تیکماه یافشا یاست ره بتا یتیتصاو عیوس  یاز ط یمقدن
موجکود د   یهکااسکتعا ه بکه توجکه بکا  ا او یهکایژگکیخکدا و وخود از تصو   دیبا ما  و،این از ؛نداشده

تی  .میآو  دستبه مقّاس کتاب  اسکاس . بکترتدنکدینم دقت امت نیا بهلکن متیسهانه غالب متکلمان سنن
از جهکات   سکدیمک نظکتبهاما ، است سهیقابل مقا با مخلوق غیت یچه خداوند از جهات گت» این تصاویت

ص یوجود - مانند انسان -خدا  ،مثال بتای. رتد سهیاو  ا مقا توانیم گتید اسکت رکه  منکدو  ابطه متشخن
اسکت و  یخدا بکت  وش الهک باانسان  گهتِن  سخنرند. یم هیرند و گتیم تییت  ،بتدی نج م ،رندیعمل م

سره د  متن  یتیبا تعاب خداوند، یعنی (Pinnock, 2001, p. 60) «داشت آن توجه به دیبا  داشکته، انیب مقدن
 نیکا بکهرکه  رنکدیمک ملکزم  امسئله انسکان  نیا و استبوده  هاانسان یبتا خود یچگونگ مید  صدد تتس

 بکه توجکه یمکدع اوه گتچ  سدیم نظت به نجایا د . نکند قصد آنمتهاوت از  ییمعنا و باشدبند پای تیتعاب
 انککا  بکه نکا یپ موضکع عمکْل  د  یولک اسکت، خداونکد از د ست یتیتصود  جهت رش   هااستعا ه
لخداوند  رالم ظاهت تفتنیپذ و استعا ه  تکت یکنزد خداوند موضع به ا اد  نیا ،او نظت . ازاست گشته مبدن

ی از او متادواقکع، د آن.  یبکاطن یمتن و استحصال معکان تیتا تهس است  یبتداشکت ،اسکتعا ه گکتفتن جکدن
س است ره  یظاهت  یابیکل بازیکانج منکدِ و  ابطکه ایکپو یخکدا» آن ایطت ازاز تعابیت موجود د  متن مقدن
 .(Pinnock, 2001, p. 76)« شود

 آنجکا ییگو. انجامدیم ینقل تیتحذ ای یامتنا  عقل به هموا هاست ره  نیاباید گهت ِاشکال این نگاه 
 و انکدیآنهکا اسکتعا ه وحکدانسکت  دیک، امکا باسکتیآسان ن شهیها هماستعا ه تیمسلما  تهس» دیگویمره 
رکه گکاه ایکن  هم متوجه این ِاشکال شده است نا یپ ، خودِ (Pinnock, 2001, p. 61) «اندمحتتم  و،این از

 اتیفتضک تکیثیت تحکت دیکنباه وجک هکیچ به :دیگویم سد. او نظت میبه ،یا نامعقول ها نامینوسبتداشت
رکه  میخکوانیمک با هکا کتاب مقوّاسد   ره حالی د آسان است  ا یبس .شد مواجه( با آنها یونانی) گانهیب

 «یتعکال»و  «تیکنهایرمکال ب»ماننکد  یاز اصکطالحاتهمچنکان  ست،ین «تینهایب»رند و یخدا توبه م
قبکل »د بکا    کتاب مقّاسگتچه  یونانینگاه  د  .دیگوش نده کتاب مقّاسو به  دید با   خدا استهاده رن

توانکد ینم پکس ،نکدا د قبل و بعد بکا خکدا وجکود میدانیرند، اما از آنجا ره میبا خدا صحبت م «و بعد
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ی مانع یزیچه چ، اما به  استی باشد نیچن داده  تییکره نظت خکود  ا ت  -از خدا  لیانج تیتصاو گتفتن جدن
ل میده ظهو  اجازهٔ  یعبا ات نیچن به میتوانیچتا نم ؟شودیم - رندیمعمل  زمان د  ایو  ؟ چتا آنهکا  ا تنکزن

 .(Pinnock, 2001, p. 61) م؟یرنیسارت م واقع، و د  داده
تی ایتاد پینا  به   کتواب مقوّاساین است ره چتا معنای بتآمده از ظاهت تعابیت موجود د  متکلمان سنن

 نید  بهتکت ایک ،آنهکا ابعکاد مکتن  ا سکترو  دهنکد؟ا ائه می خویش یبتنی بت آ ا ا  ها رتده و تصویتی م
  .دهندیجلوه م ستایاداستان  ا  ،حالت

 ییهکابکه  وش ،بکا د ام و خطکت پکت شکده اسکت کتواب مقوّاس د رکه  ا  خدا تیتصوچتا 
تی )همچکون س اتیاله یاصل یهایژگیاز و کتاب مقّاس ایآد. نره آنها  ا  د رن خوانندیم نن

( نیشکیپ مطلکا علکم ایک مطلکا تیک، حارموجکو  ت،یسکتمد، یاله تییقابل ت  غیت ا ادهٔ 
.(Pinnock, 2001, p. 77) ؟رندیم یبانیپشت

س  متن یهااستعا ه معانی دنبال به دیبا ،او دهٔ یعق به   رند:و د  همین  استا، تیرید می بودمقدن
 گکتفتن نظکت د  و شیپک حل.  اه است ییگتاش و  ییگتالهظ ازگتو حذ   د  تیواقع رش 

اهکداف  ،بکتدی نکج م ،رندیخدا توبه م ،مثال بتای آنهاست. مقصود یبت سها و تنو  استعا ه
دخالکت خکدا د  زمکان و  تیکواقع. نبایکد مانند مکا قا  یدق نهاما ، دهدیانجام م زمان د خود  ا 

 .(Pinnock, 2001, p. 62) رتد نگ  ا رم اهانساناو با   ابطهٔ  تیمیمکان و صم

ره معتقد بکه  گونهنیمعنا رتد، و نه ا  یبه یبود ره همه الهاظ  ا  گونهنیا دینه با دیبگو خواهدیم نا یپ
بگوییم ما  ا  اهی د  شناخت خداونکد نیسکت. د  و  می)عدم امکان فهم متن مقدس( شو یرلن  تیشکار
شکناخت  آیکد رکه خداونکد اوصکافی قابکلگونه بتمکیاین کتاب مقّاسهای موجود د  از استعا ه ،نظت او

 مانند ما( دا د، اما نه دقیقا  مانند ما.ه)
. خداونکد ماسکت ا یکاخت د است رکه  یصو ت گانهی نی؛ زیتا ااندیها استعا زبان همهٔ » به اعتقاد او،

 میها  ا از دسککت بککدهنککد. اگککت اسککتعا هریزبککان آشکککا  م ایککن قالککب( د  یخککود  ا )هتچنککد جزئکک
 میره بتکوان ستین ییفتاتت از استعا ه، خدا ینامتناه ی. خدامیدهیخداوند  ا از دست م «یافشاگت خود»
خکود از زبکان  د  ا ائهٔ  ،ما شترت رتده خی؛ زیتا خداوند د  تا میشناسی. ما خدا  ا ممیاز آن بشناس یزیچ

 یهکابکه  وش تنهکا اود. انشناسکید  ا تبکاط بکا مکا م یموجود عنوان ود  ا بهخ و رندیاستهاده م یانسان
م  ، یعنکی خداونکد مجبکو  بکوده اسکت بکه هکت (Pinnock, 2001, p. 63) «شکودیمک انینمابه ما  افتهیتجسن
 و از آنجکا رکه همکهٔ  تتسیم رنکد فهم باشْد  ممکن، خود  ا د  قالب ی  زبانی ره بتای انسان قابل صو ت

اگکت ایکن  اه پیمکوده ؛ اسکتگتفتکه بهکته  هکاهها د  وص  عظمت خداوند قاصتند، خکدا از اسکتعا زبان
تی مشکل  ،به اعتقاد پینا  شد، دیگت هیچ  اهی بتای شناخت خداوند وجود نداشت.نمی متکلمکین سکنن
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:  این است رهآنها مشکل رنند، بلکه توجه نمی کتاب مقّاسنیست ره به تعابیت  نیا
ت نیمتکلم[ایشان   یحتک ،مثکالبتای د. نزنی ا دو  م کتاب مقّاسد  شده  ذرت ایحقا]یسنن

دهکد، یم تییکرکه خداونکد نظکت و  ونکد عمکل خکود  ا ت  دیکمکت ا  بگوکتاب مقّاس اگت 
تی  خکدا  یبکتا ییزهکایچ نیرننکد رکه چنکی ا  د رکتده و انککا  مایکن تعکابیت متکلمان سکنن

از  ،اسکتمطلا خدا ره حارم طتح چگونه ممکن است  ندیگومی ایشاناست.  تیپذامکان
رکه  مقوّاسکتواب از  یتیتعاب د باید گهت  ،حال ابد؟ی تییت  « » به بتنامهٔ  «ال » بتنامهٔ 

 صکو تد   و رکه خکدا آزاد اسکت میتیبگ جهینت میتوانیرند، چتا نمیخدا توبه م دیگومی
رکتده اعکالم  ایکن از متهاوت بکا آنچکه پکیش یز طتحو ا داده تیی وند عمل خود  ا ت  ،لزوم

.(Pinnock, 2001, p. 64) رند؟ یتویپ

س، بکه مسک اْن یگتاسنت نا ،یپ دگاهیاز د بکوده و   ونیمکد انیحید  بتداشکت خکود از رلمکات مکتن مقکدن
 خلکاا خدا متیس  بود ره بشت   ره آمده است مقّاس کتابد  » :اندحیموظ  به ا ائه توض  و،نیهم از

تی اصتا  دا ند ره او نمرتد،  خکدا  ا  کتاب مقوّاس ،گتید یبخش د باشد.  مانیتواند پشیاما متکلمان سنن
تی نیمتکلم تیبنابت تهس -دهد، اما یم نشان نج  د با متدم  خکدا  گکتید ،د  رنتتل باشد زیچ همهاگت  - سنن

 نکد اجکازه دهنکد رکه سکنتز رتکا  تواند احساس غکم و انکدوه رنکد. چکه مکدت متکلمکان قصکد داینم
س سکت، ین کتاب مقّاس یبانیپشت فاقدگشوده  اتیالهتنها گهت نه دیبابگذا د؟  تیتیث تیتهس تب یهلن۔مقدن

تی  دگاهیداین بلکه   یبکتا یلکیتحمبسکتت   یکو آن  ا بکه  رکتدهست  فتکا  سن  کتاب مقّاسبا است ره سنن
 .(Pinnock, 2001, p. 64) رندیم شده تبدیلتنظیم شیاز پ ستمیس  یاستقتا  

 مقّدس کتاب ریتفس در یشخص یهافرضشیپ توجه به نقش

د  مواجهکه  نیتمهسن  یذهن یهافتضشیپ تیتیث شما د،یمبت اتیاله یبتا نا یره پ یگتید یهابیآس از
رکه  ندهسکت یخیا تک عوامکل تکیثیت تحکت هکاانسکان همهٔ »او  دگاهیاست. از د کتاب مقّاس یهاآموزهبا 

، بلککه همکه دیکآینم «جکاچیاز ه»رکس  چی. هکرنکدیمک  یتضکع ایک تیک ا تقو کتاب مقّاس تاتیتعب
 دانکانیالهکبتداشت  گانه،یب یفلسه اتیفتض دا ند رهادعا  «گشوده اتیاله» نی. منتقدندیآیم «ییجا از»

 علکمموجکب انککا  ا اده و  انسکان یادآز شکان،یا نظکت است. از رتده  ی ا تحت کتاب مقّاسگشوده از 
و  تیکحارم ،یستیبتالیل یموافا است ره آزاد نا یپ. (Pinnock, 1994, p. 151) «است یاله جامع مطلا

 تیتهسک د  گانکهیب ینگاه وا دات  ی گتامطلا دگاهید ایآ»است ره  نیاو ا سخنرند، اما ی ا  د م مطلا علم
مسئول اقکدامات   او افتاد  رندیم انیب  ابستان ۔بده یشخص  وابا رهیهنگامکتاب مقّاس خود  ست؟ین
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 نیبکه چنک منجکتخداونکد  مطلکا یبکه آزاد اعتقکادزیتا ؛ گیتدمی فتض ا  یستیبتالیل یآزاد داند،یمخود 
 گککتانیککبرکه  اسککت یفلسکهمههککوم   یکک یسکتیبتالیل یرککه آزاداینبککا فکتض  یحتکک. شکودینمکک ینگکاه

ی( د  زندگ انسان )حداقل تا افعال دنبو رنندهنییتع  نیکد  ا دانان گشودهالهی همچنان ،خود است یحدن
س حترت م یمبنا بتموضو    .(Pinnock, 2001, p. 115) «درنیرتا  مقدن

خکدا صکحبت  یهکایژگکیخود از و زبانبا  کتاب مقّاس میاجازه ده دیبا بت این باو  است ره نا یپ
رند: . او تصتیح میرتداستهاده آن  تیتهس یبتا گانهیت باز مقوال دینباو  رند

 د  اسکت ندیمکا ناخوشکا یو بکتا نبکودهما  یهافتضشیمتناسب با پ ره یتیتعاب میما حا ندا 
تی د   اتیالهره  یحال د  ؛میرن  عنوانخداوند با  تییت  قابل یاز وفادا  ،مقّاس کتاب تهسیتسنن
خداونکد  یتیپذبیآسک از ،«تیابد» عنوانخداوند با  زمانیب یهاتیفعال از ،«یناپذیتتییت »

 نکدهیآ نکامحقا یهاخداوند د  مو د جنبه دیتتد از و «تیحارم» عنوانبشت با  یآزاد ِت یو واقع
کتواب  پا چکهٔ  یک از خواندن دیبا نیمتکلم  ی. تعا دیگویسخن م «یتناهیال علم» عنوان اب

 (Pinnock, 1994, p. 119) اثبات نشود گتید لیالو به د تدیستچشمه بگ مقّاس

 یابیارز  و نقد

 د  عمکْل  ،حکال ایکن بکا. رنکدپینا  به د ستی به ضیا زبان بشتی و لزوم استهاده از اسکتعا ه اشکا ه مکی
از  پتهیکزصتاحت بکه  به موجود د  متن ا ائه دهد. او د  بیان خود های هتواند تهسیت معقولی از استعانمی
شکود. او د رند، ولی خود به هت دوی این بالیکا مبکتال مکیاشا ه می «ییگتا »شو  «ییگتالهظ»مت دو ا

ت و تیثت خداوند مکیبه معانی کتاب مقّاسگیتی از ظاهت الهاظ موا دی با بهته  سکد، و د ای همچون ت ین
 .« َری بال»با قید  ؛رندموا دی دیگت همان معانی انسانی  ا بت خدا حمل می

 همکهٔ د  عمکل،  ،کتاب مقّاساستعا ه د  متن  وجوداشا ه به  به  غممعمول پینا  این است ره  شیوهٔ 
ت ولهظ رتده  ظاهت  ا حمل به تیتعاب  آن یبکاطن یمعکان رشک و هکا  هاسکتعا تیو تهسک لیک ا از تیو نیمهسن

 تمکام بکا  یتقت و رتده تیتهس انسان به دخداون تشابه انیب جهت د   ا مقّاس کتاب تیتعاب او .دا دیم حذ  بت
معنکا  انحصکا گهکت  دیکالبتکه، بااسکت.  بیکعج ا یره بس دهد؛یم نسبت خدا به  ا یانسان یهایژگیو
 یاتیکتق و نحل الهاز فِ  یا ید  بس تبازیو از د ،گشوده( نبوده اتی)و اله نا یلهظ تنها محدود به پ ظاهتِ  به
 ظکاهت بکه بسنده رکتدن به قائل « یحد اهل» مسلمانان، انیم د  مثال، بتای. است داشته وجود زین گتید

 ،صکو ت ،پکا و دسکت از یبتخو دا )همچون  یا یبس یانسان اوصاف ، ونیهمو از  بوده خداوند رالم
کهی»بکتای نمونکه، . شکدندیمک قائکل خداونکد یبکتا( دسکت نیکا از یاوصاف گتید و اقامت محل   ا «داللن
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 ،شهتسکتانی). خکدا قکد ت نکه دانسکتند،یمک( انسان دست)همچون  «خدا دست» ینامع به ،صتاحت به
رکه تصکو   یاجنبکه هکت از) ذات خداونکداست رکه  نیا تیواقع ره حالی د  ؛(۲۵۱۔۲۵۶ ، ص۷ ، ج۷۴۷۱
 خداونکْد  بکه یانسکان یهکاتیمحکدوداتصاف  ل،یدل نیهمو به  است انسان ذات با ناهمگونرامال   (شود

 از حکالنیکا بکا یولک ندا د، هیتشب جز ی اه خدا از صحبت د  بشتد ست است ره البته، . ستا نامعقول
آنهکا  انکهیگتالهکظ تیتهس جهٔ ینتره  از خداست 1انگا انهانسان تیتهس ا ائهٔ  «گشوده اتیاله» بت وا د انتقادات

 ،سکاند ز گهتکهٔ  بکه. انکدبکه میکان آو ده سکخن خداونکدو حسکتت  یاست رکه از خشکم و شکاد یاتیاز آ
 «میکدا  ا یکاخت د  خکدا ازگهکتن  سکخن یبتا یبشت یمیمهاه صتفا  ما ؛ زیتا ست،ین هیتشب از یزیگت ه ا»
(Sanders, 2016, p. 249). یبشکت ایض زبان از یتیگبهته د است ره اضطتا  ما  نیا سخن نیبت ا وا د نقد 

م نیابتوز به  دیخداوند، نبا  یتوص یبتا  باالتت( است. ی)ول ما نو هم خداوند ره دبیانجام توهن
 مکتن سکتاا بکه فکتضشیپک بکدون دیکبا رکه حکالی د است رکه  نیارند بیان می نا یره پ یگتید تادیا
تی  متکلمان  فت، مقّاس کتاب  نیکا د  و پتداختکه مقّاس کتاب تیتهس به یونانی فلسههٔ  از متیثت یتیذهن باسنن

انکد و رکتده دایکپ شیخود گکتا یفلسه یهافتضشیهمسو با پ یخداوند میبه تتس (ناخودآگاه ای آگاهانه)  اه
س تتس یزیوا ونه از چ یتیتصو ندیگویخداوند م  آنچه د با  جهید  نت شکده  میاست ره د  متن رتا  مقدن

 شکواهد رکه هتجا و رنندیم یابزا  استهادهٔ  مقّاس کتاب متن از خود دیعقا لیتحم یبتا آنها واقع، د  .است
 .رنندیم تیتهس خود دلخواهِ  به  ا شواهد آن نباشد، آنها ی   با سوهم مقّاس کتاب

اعکم  - یصکامت امتهت  از یشخص بتداشت به رهاست  یتادیا «مطلو  به مصاد ه» مسئلهٔ باید گهت 
تی ن اتیو محدود به اله است تیستا قابل - یخیتا واقعه  هت ای کتاب مقّاساز    خصکوص . دسکتیسنن

؛ اسکت وا دهم گشوده  دانانیالهخود  بتنقد  نیاگهت  دیبا ،د  مواجهه با متن هافتضشیپ دخالتعدم 
 ،خکویش اتیمکدع ی اسکتا د و  نیامده کتاب مقّاسالذهن به مواجهه با  صو ت خالیبه زین زیتا ایشان

بکه خکالف  - چند آنها هت .دنرنیم حمل کتاب مقّاس تیتعابخود  ا بت  یشخص یهابتداشتاز  یا یبس
تهسکیت با ایکن همکه  تتین بتداشت نباشد،اند ره شاید تهسیتشان از دین صحیحمعتتف - دانان سنتیالهی

رنکونی بهتکت  ره این تهسکیت د  دو هٔ  معتقداند ،بت این افزون و داننددیگت تهاسیت  سمی می خود  ا به اندازهٔ 
 تواند از الهیات حمایت رند.می

و  هکانامکه ،ویکژه بکه) مقوّاس کتواب سکندگانینو از یبتخکباید به این مسئله اشکا ه رکتد رکه  نیهمچن
ت ( بهایجا عهامختل   هایهنسخ  خکدا یانگکا انسکان بتای مثکال، .اندبوده یونانی فلسهه تیثیت تحت شدن

 ,Dowden) دا د هوومر رتکب د  مطکتح یخداشناسو  2المپ انیخاابه  یادیشباهت ز ،لیاناج از یبتخ د 

1. anthropomorphic

2. Twelve Olympians
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2010, p. 43). مکا فکتن  یعلک رکتن  ،متکلمین سنتی زدهٔ و گتیز از تهسیت یونانی مقّاس کتاببه  بازگشت ،نیابنا بت 
 .است فلسهه از متیثت نیمؤله  یتیلره  میگتدیم باز یرتب به فلسهه، از بودن نامتیثتاست، یعنی با شعا  

 رکه سکتینگونه این زین انیاددیگت  د  - است معتقد نا یپ ره گونههمان -  سدیم نظت به ،تینها د 
 محکدود فهکم و نگکاه رکه میهست شاهد ا یبس چه. باشد نقد از یخال و د ست تماما   اولیه متکلمان قتائت

خکالل  د ( آن ناد سکت شککل)به  فهم نیا و شده مقّاس کتاب متن از یناد ست بتداشت موجب یاعده
 نقکد مو د( یتسنن  متکلمان جمله)از  انینیشیپ اقوال دیبا هموا ه ،نیا. بنابتاست شده عیشاسالیان متمادی 

 .نپنداشت قتیحق صو تتنها   ا آن و تدیگ قتا  یاتیاله و یفلسه ،یمنطق یابیا ز و

 های سنتیفرضبا طرد پیش کتاب مقّدس بازخوانی
تی  متکلمکان تیتهسکرکه  ایکن از پکس خکدا،از  انسان تصو  هیتنز پینا  د  مسیت  ا  مقوّاس کتواب ازسکنن

 نگکاه هیکزاو از فکا ا - «مقّاس کتابد مجدن  یبازخوان» بهد  دومین گام  رتد،ناد ست دانست و آن  ا نقد 
تی، نیمتکلم اهد وشک بکا مطکابا دیبا بودن استوا  یبتا اتیاله» یطو  رلبه ،او دگاهید از. است معتقد سنن

بکه  همتکلمکان گشکود ندیگویم نیمنتقد یبتخره  این  غمبهباشد.  - یاصل عنوان منبعبه - کتاب مقّاس
گونکه گهکت این دیبا ،هستند یمعاصت متک و تجتبهٔ  یفلسه دیبه عقا و نداده تیاهم کتاب مقّاس سیتد 

  ا دا د. تیکاهم نیشکتتیب کتواب مقوّاساما ، هستند یمنابع مهم ت، فلسهه و تجتبهْ سنن  و هتچند ستین
تی است ره با  اتیاله نیادانست  باید  رکه حکالی د . هگشکود اتیکالهنکه  ؛مشککل دا د کتاب مقّاسسنن

هسکتند، متکلمکان  مکینوستد و توبکه مانند عشا، صبت، ِخ  کتاب مقّاسبا اصطالحات  همتکلمان گشود
تی اصطالحات انتزاع  «ددهنکیم حی ا تکتج یتیتناپکذیتیثو  یتیناپکذتیی، ت بسکاطتماننکد  یفلسکه یسنن

(Pinnock, 2001, p. 25).
 یرالمک نظکت از رکهشکویم متوجه می ، جو  رنیم کتاب مقّاساگت با نگاهی آزاد به  به اعتقاد پینا ،

تی  دانانیاله یخدا بکود رکه  نیکا شانیازیتا تصو  ؛ است عقو ی، اسحاق و میابتاه یاز خدا متهاوتسنن
خکدا  ا  مقّاس   ابکتره  حال آن ؛گیتدقتا  نمی یزیچ تتیثی هتگز تحت ورند ینم تییت  وجه هیچ خدا به
رکامال   یخکدا موجکود رتدفتض  توانینم رند.معتفی میبشت  خید  تا و شتی   جهان از متیثت ومتتبا 

.(Pinnock, 2005, pp. 237-245) رندیاو آن  ا مطتح نم یره وحیحال د است،  یمتعال
 آنکان دگاهید ره دانست دیباپوچ است، اما  دهیا  ی نیا یافالطون دگاهیاز د رهد ست است 

اسکت. مکا غالبکا  بکت خکالف حضکو   یمنطقک غیت ا یو بس نبوده کتاب مقّاسبتگتفته از  زین
. وقکت آن اسکت رکه بکت میرنیم یطتفدا  اوه( )تعالی و تنزن  بودن خداوند، از دو  یمیصم

 .(Pinnock, 2001, p. 35) میرن میدخداوند تق حضو و آن  ا به  رتدهتهکت غلبه  نیا
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 همکوا هرکه خداونکد  هسکتندحکاری از ایکن  کتواب مقوّاسمعتقد است تعابیت موجکود د  مکتن  ،پینا 
  و،ایکن . ازاسکتو  نکج  تییکت  ،زمکان از یتعال د  «رمال»، یونانی نگاهد  ره  حال آن؛است «تییت » د 

 یامکا خکدا،  وح اسکتو بی یستمد، تیناپذتییه ت فلسه ی. خداستین یهلن فلسههٔ  یخدا لیانج یخدا
 گوید:او میاست.  توزیپ یعاشق و متیثت مهتبان، ل  یانج

بکتای ت شکد. جسو انه متذرن  ا  هاآن دیبا امتوز ره داشتند یاشتباهات خودْ  اتید  مدع گذشتگان
 رکهسکخن  نیکا د آنسکلم  ،«بکتدینمک  نج ایخدا از  نج دن»سخن ره  نیا د  نیآگوستمثال، 

 ،خکدا از کتواب مقوّاس تصکویتگتی»سکخن رکه  نیکا د  نیو رالو «رندینم یخدا دلسوز»
امت بکود  نیا از یاشتباهات ناش نی. ارتدنداشتباه  «است لیانج یید   نها یصتف بتا یاقامت

 یرالمک تبکت تکیمال یمکدت طکوالن یخدا، بکتا تید  مو د ماه یحیمس غیت اتیره فتض
اصکالح شکود و  ل  یوانجخکدا د   یید  پتتو خودنما دیتهکت ما با این . است بوده تگذا یتیث

 . (Pinnock, 1994, p. 60) میمتوق  رن  اخداست  وجههٔ  رننده یره تضعصهاتی انتسا  

 یابیارز  و نقد

 بکه یبنکدیبکت پا نیمتکلمک دیک، اهمن تیراندمحو  ا ائه شدهمتن صو ت عموما  به یمیابتاه انیاز آنجا ره اد
کتق عکدم اتهکام با زین شانیا انیم د  آمده شیپ منازعات و بودهمتن  ویژه بکه دیکتیر نیک. ااسکت مکتن بکه دین
تان تیتهس د  یاختالف رهیزمان  بکه  ا یگتید  ،ی هت ره ینحو به رند؛یم ظهو  شتتیب ،دیآیم شیپ مهسن

س متن از غیت یمنابع به تمسن  ت و رتده متنهم (یتجتب و یفلسه دیعقا جمله)از  مقدن .دندانیم مقصن
بایکد . اسکت «مکتن اصکالت»بح   نکتهخاطت نشان رتد. نخستین  دیبا  ا مهم نکتهٔ  دو نجایا د ولی 

 انیکبخکود  یوحکد  ) خواهدیم خود رهگونه همان دیخدا  ا با معتقدنددانان مسیحی گتچه الهی :گهت
  یتوصک کتواب مقوّاسبتکوان اثبکات رکتد رکه  است رکه نیسخن ا متما اما رتد،  یتوصداشته است( 

بکه  تیکاهم هٔ یکمابکن مسئله نیا .خداوند از هارتا  نیا سندگانینو  ینه توص ؛از خودش است وندخدا
م شیپ)از  موضوعه اصول جزء تواندینم ومتن است   .باشد( مسلن

  یک توانسکتند دوآن اتیمکدع اگکت ،هستند میحک خداوند از صاد  دو هت عقل و نیدآنجا ره  از دوم،
 بکوده زیکآمتیکموفق( احتمکاال  ) بشت تیتهسیعنی آو ند،  وجودبه ا  تیناپذخلل و منسجم سو،هم مجموعهٔ 

 لیکدل نکه ،باشکند رکتده هکایا ینقش هم تجتبه و فلسهه مقوالت، یبعض د  اگت یحت صو تنیا د . است
 چکون ینکید د  رکه اسکت نیکا ذرت قابل لبته، نکتهٔ ا. است نظام بودن مبتهن نشانهٔ بلکه ، ینیرژد و ضع 
 یموضکوع اگکت است، شده حهظ یاله تیعنا با و شده نگاشته یوح نزول با زمانهم رتا  متن ره اسالم

نیمت لیدل به نباشد، سازگا  یقتآن عبا ات با یتجتب هایینهقت ره دیآ شیپ  رتکا ، عبکا ات صحت بودن قن
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ه مو د یتجتب یهاجنبه  نیچنکد اوال   رکه آنجا از گهت دیبا تیحیمس مو د د ، اما دنگیتمی قتا  یشتتیب مداقن
هکاق بکت مکتن )و اتن  شکودیمک دهید آنها د  یتوجه قابِل  اختالفات یگاه ره دا د وجود مقّاس کتاب از نسخه
،   ندا د( و  وجود یواحد ، انیکحمزئ) اندشکدهنگاشکته  طکوالنینسکبتا   ِی زمکان با فاصلهٔ  هاتیتیل نیا یتمام ثانیا 

 و باشکدِاشککال  از یخکال تمامکا   تواندینم زین کتاب مقّاس،  جو  به متن (۷۷۹۔۷۷۷ ، ص۷۷۹۶ ،عت سنایی و 
 رننکدهنییتع ا یبس هموا ه ره است متن تیتهس و قتائت د  دقت زانیم ، دیگت . نکتۀبود محتاط امت نیا د  دیبا

 .گذشت نیا از شیپ آن حیتوض ره شودیم تدهگست ی هزن موجب آن د  قصو  و استبوده 
تی  اتیالهگهت  دیبا مقدمه نیا با  فاصکله رتا  متن از یگتید ره معتقدند دو هت گشوده اتیاله وسنن
 نیتکتبکز گ از. اسکت رکتده اتنخکاذ منکابع گتید ای و تجتبه فلسهه، از متیثت  ا خود دیعقا و مواضع و گتفته

تی  تایاله بت نا یپ ره یتاداتیا تی ره است نیا داندوا د میسنن رکا  بکه  ا یمیمهکاه و الهکاظ متکلمان سنن
 یتیتناپکذییت  بساطت، چون یایفلسه الهاظ ؛است نشده ذرت مقّاس کتاب د  این از پیش ره تندیگیم
ک  بکا گشکوده اتیاله مقابْل  د  یول ،دست نیا از یصهات و یتیتیثتناپذ و  ،مقوّاس کتواب مکتن بکه تمسن

 اتیکاله تبک دگاهیکد نیا هایتین مزیکی از البته،  ره ساخته یمبتن «عشا» چون یمیمهاه بت  ا خود دیاعق
تی  .(Pinnock, 2005, pp. 237-245) استسنن

ص،،  یکتثل فتض) نا یسخن پ یابیا زد   بکتای  یمنکدزمکان و یمنکدمککانی، منکد ابطکه تشکخن
س( عبا ات  نیا یسنداز صحت  دیبا ،اوال    سدیم نظت به( خداوند  و حاصل رکتد نانیاطم)د  متن مقدن

،  . همچنکینانکدتیپذلیکتیو ا یبس و ،تیتهس بت متوق  یمعان نیا،نا یپ خودِ  نظتبنابت  رهتوجه داشت  ثانیا 
. دهکد قکتا  تکیثیت تحکت  ا لیدل ا ائهٔ  د  انسان یفکت یفضا تواندیم اندازهبی عبا ات نیا سقم و صحت

 ارنکونما باشد؟ چگونه  دهندهٔ توانست نجاتیبود، چگونه م ستمدخدا  اگت دیگویم ره آنجا، بتای مثال
. سکتین هیقضک نیکمتوجکه ا یکیعقال منع چیهرند؟  یزی  ا بتنامه شزمان  ا بههمد و اقدامات ستتوانیم

ف منکدمکانز جهان د  ما مندزمان وجودِ  جمله)از  خلقتش همه د  همچنان واست  زمانیخدا ب ( تصکتن
استشکهادی بکود بکت  ،دانکدینم یسکتمد یاز خکدا یزیچ یبدو تیحیمس بیان ره نیا نیهمچن. رندیم

تی عبو  رتد و به مس دانانیالهره باید از این این دلیکل ره  حال آن د؛ی سمتیثت از فلسهه  غیت بکتِ  تیحیسنن
ت زین  فتاتکت اصکال   ایک و نگتفته قتا  هیاول یهانسل توجه  دمو ره یقیعم و مهم معا ف ا یبس چه. ندا د یقون

 .ستیناصالت و صحت آنها  رنندهٔ نییتع مسائْل  قدمت ،یاتیاله مسائل د . اندبوده شانیا تیظتف از
 یبز گک نیمتکلمک چنکد هت رالم خیتا  د  دیبگو ره است نیا یپ د  ا یبس شواهد با نا یپ ،ادامه د 

 خکود یآ ا ره یموا د د  یول ،اندداشته ینید یهاگزا ه نییتب د  یسع نیرالو و آنسلم ،نیآگوست همچون
 گسکتتهیسکا یطوالن مدت یبتا آنها یهاحتفگتچه  و بودند اشتباه د  ،رتدند انیب ونانی فلسههٔ  از متیثت  ا
بکا  نیمتبا متهاوت و شده،  یتوص لیانج د  ره ییخدا اساسا  دانست  دیبا است، بوده یحیمس اتیاله بت

 نیکا ممکدوح یجسا ت با دیبا ارنون .(Pinnock, 2005, pp. 237-245) رتدند میتتس شانیا ره است ییخدا
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 رکا  نیکا جکهینت مشکاهدهٔ  بکا. رتد  یبازتعت مقّاس کتاب یمبنا بت  ا اتیاله شجاعانه و زدود  ا زنگا ها
 او یزنکدگ بکت یتیتکیث چکه و شکده لحاصک خداوند ازانسان  تصو  د  یبز گ تییت  چه ره شودیم وشن 

بکتای . اسکت دیتتد قابل ارنونهم از( یموا د د  رمدست) نا یپ اتیمدع  سدیم نظتبه یول ،گذا دیم
 تکوانیره چگونکه مک این ایحاط د  آن باشد؟ زمان و مکان چگونه ممکن است من  رنندهٔ جادیره ااینمثال، 
  ا قکتیحق تمکام  سکدیم نظتبه نهایت، ا عقل است( معتقد بود؟ د معا ض ب ،صتاحتبه )ره  یبه تثل

گیکتیم ب بهکته حتما   زین عقل همچون یگتید منابع از دیبابلکه م، یرن افتید  متْن  هب اتکا با تنها میتوانینم
.  میرن یجدن  تیمل م،یشویم  و وبه یمنطق و یعقالن منع با ره یموا د د  و

 کهن فلسفه   یجا به مدرن فلسفه   به توجه و یمآبیونانیغلبه بر 
تی  اتیاله بت نا یپاز دیگت ایتادات  وشی مهمی ره  تی  اتیکاله یاست ره الگکو نیا داندیم وا دسنن سکنن

رکه  آن حکال ؛اسکت «یوجکود تناسکبعکدم »و  «یمههکوم تناقضات» یدا ا ،یم بیونانی بتابتنا  لیبه دل
د    قابکل ومنسکجم  معقکول، ،نسکل حاضکت یبتا - کتاب مقّاسودن بت ب یبت مبتن افزون - دیبا اتیاله

هکت دو مکو د  ،یرالمک یپکا چگ یک واعتبا  مههوم خدا  واقع،. د  (Pinnock, 2005, pp. 237-245) باشد
تی  اتیاله د . اندبح   زمکاْن  د امکا اسکت،  زمکانیخکدا بک»ره  این همچون میهست یشاهد تناقضات ماسنن

رننکده اسکت؛ قکد ت خداونکد رنتتل یواقع انساْن  یآزاد همه، این باو  د. دانش خدا جامع استرنیعمل م
د   ییایکبکا دن ،حال عین د  و است تییت  قابل دهد. خدا غیتیبت خالف خواست او  خ م یاما اتهاقات، است

  یک ایک یکیزیمتکاف خیکرکوه   یک صو تبهشود ره خداوند یسبب م تناقضات نیا تباط دا د. ا ْت ییحال ت 
 .(Pinnock, 2001, p. 118) «دا د آنانکا   بت یبتد و سعیمبه نظت  سد ره از رمال خود  نج  تنها موجودِ 

تی بک دانکانیاله ره استدلیل  نیا به خدا میتتس د  تناقضات نیا بتوز ،نا یپبه باو   از حکد  شیسکنن
 مشککل  و،ایکن د. ازدنشکیم کتواب مقوّاس بکا میمستق ا تباطمانع  ،جهینت د  و بوده رهن فلسههٔ  ونیمد

و د  شکودیآن اسکتهاده م تیتهسک د اسکت رکه  یاتیفتضک یبلکه نارا آمد، کتاب مقّاس تنتتشنه  یاصل
 همین  استا، معتقد است:

 دیکبه نقکاط جد اتیاله اما ارنوْن است،  دهیرشما  ا به چالش  ونانی دگاهید تبازیچه از د گت
 ازیکآنچه ارنون مکو د ن ، استا نیا د مبتال نشود.  یتناقضات د ون نیا د تا به اد ازین متیعز

م،  نج،  ابطه و رمکال  همچون یقیعم یهادهیتواند اباست ره  اییاست منابع فلسه تجسن
.(Pinnock, 2001, p. 118) بخشد انسجام ا  تیید  ت 

تی بکت فلسکههٔ ی معلول اتکا خداوند  ا متناقِ  واقع،گتچه پینا  بتوز اوصاف خود د  یونکان  متکلمین سنن
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طکو  رلکی(، بلککه ت ییکت نگکاه فلسکهی  فت از این وضع  ا نه طکتد فلسکهه )بکهحل بتون اه اما داند،می
   به اعتقاد او:مهیدی قائل است.  اثتاتداند؛ زیتا هنوز بتای آن می

 نیکا بکا، اسکت داشکته اتیکلهد  رنا  گذاشتن ا ینقش هاحتمال ره فلسه نیا فتض با یحت 
توانکد از یم اتیکوجود دا د رکه اله یدیمه یهانشیب آنممکن است معلوم شود د   ،حال

است ره رکالم  دلیل نیا به. بپتدازدامو   یبتخ میو به تتمیافته  نو یقتیحق آن،با  یگووگهت
ی تا هموا ه  قسکمت، نیکا د  نکا یپ گهکت دیبا] است بوده( تی)عقالن هاز فلسه متیثت حدن
روهمچنکان[. است گتفته گتید ی مساوق  ا فلسهه و منطا عقل، د   نکاسیرکه آنسکلم و آ

 - کتواب مقوّاسنکه از  - خکود  ا از عقکل اتیمهم اله یهاجنبه ،وجود خدا یاثبات منطق
 زیکنامکتوزه  انکد،بهکته بکتده یاز تیمالت فلسه دبه اعتقادات خو دادن تویند  جهت  و گتفته

زیتا رمتکت محتکاط ؛ رنندیرم  م نید فهم بهاز متکلمان  شیب یحیمس از فالسههٔ  یا یسب
 شکواهدره مانع  یتا زمان - فلسهه و رالم بیهستند. تتر نو یهاهیبه آزمون فتض لیو ما بوده
  اخکود انجکام داد  زمکاند   نیآنچه آگوسکت دیبا و، این ، ازستین یبد زیچ - نشود لیانج

  .(Pinnock, 1994, p. 126) میرن یازبازس امتوز

  جحکان تییکبکت ت  ثبکات ،د  افا رهن :داندمیدو افا رهن و مد ن  یدا ا ا  فلسهه ناْ  یپ اساس، این بت
غالبا  بکا  یحیمس اتیاله یتیگباستان د  شکل فلسههٔ  تیثتی». است «تییت یوجود ب»آل رمال دهیو ا داشته

د  افکا  تیتعب نیا. شودینشان داده م (Exodus 3: 14) «هستم ره هستمهمان من » ره وندخدا عبا ت نیا
رنکد و هتگکز قکوم خکود  ا یخود  ا حهظ م ثاقیاست ره م یازنده وجودمعنا ره خدا )د  عوض این  رهن

 افکا،ایکن  د )ثابت است(.  «است ره بوده است همانخدا »د ره وشیگتفته م امعن نیبه ا (رندیتت  نم
ه بکه  ،تییت  تایز؛ رند تییتواند ت یمن و ستین اود   شدنی چیه و استمح   تیفعلخدا   فعکلگذ  از قون

. انکدبودن زمکانیبک و بسکاطت ،یتیناپکذتییمسکتلزم ت  امکو  نیا .دا دشدن  بدتت ایبه بهتت  ازین رهاست 
 «دا دبکا جکان  یهیو ر تینهایب یتهاوتره  شودیم یمعتف نامحدودْ  انوسیاق  ی عنوان خدا به ،جهینت د 

(Pinnock, 2001, p. 117). 
صماننکد  ییهادهیآل رمال با ادهیو ا ابدییم  جحان ثبات بت تییت  افا مد ْن  د  ،مقابل د   ی، آزادتشکخن

رکه  انچن؛ گذا دیم یمنه تیتیث خدا با جهاْن  رهن بت  ابطهٔ  فلسههٔ  کتدی و» نگاهد  این همتاه است.  ییایو پو
تی  اتیاله د  قکتا  تکیثیت او  ا تحت میتوانینم وجه هیچ ت بگذا د، اما ما بهیتواند بت ما تیثیخدا م چه اگتسنن
ت  ابطهٔ  یایتواند با دنی. خدا هتگز نممیده اسکت  گکتفتن و دادن امت مستلزم نی؛ زیتا ا،داشته باشد یواقع مت ین

 از نامتکیثتخداونکد  ،جکهینت د . دهد تییت   ا او و گذاشته تیخدا تیث بت بود خواهد قاد جهان  صو ت نیو د  ا
رکه  اسکت، جامع نیشیپعلم  و یتیناپذتحول ،زمان بودنیب ازمندین یتیناپذتییت  هاست.انسان و غم یشاد
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 اوصکافاز  تیناپکذتحول مجموعکهٔ   یکد  حضکو   مکا ییگکو نگکاه، نیا د  اند.رهن فلسههٔ  تاثیم یهمگ
 .(Pinnock, 2001, p. 118) «!کتاب مقّاسنه  میگتفته از فلسهه هستشکل

ای سازوا  از اوصاف الهکی و امککان بتقکتا ی مدن نظت پینا  تبیین مجموعه تتین مسئلهٔ واقع،مهم د 
ا این امت ا تباط بین خداوند و انسان است ره اساس مبانی الهیات سکنتی، ممککن  بت - از دیدگاه او - تحقن

 :گویدهای الهیاتی بتای انسان امتوز میبتای گتیز از این تنگنا و تبیین بهتت آموزه - نهایت د  -نیست. او 

 تهکاهممعاصکت  مخاطبکانرند تا بکا یبه ما رم  م مد ن فلسههٔ  باگشوده  اتیاله ییسوهم
تنامتیدو  از جهان و  یبه خدا یازین متدمْ  ،هینظت نیا اساس . بتمیباش داشته آن ندا نکد،  از ثن

م و شود  خیدا ند ره وا د تا  ازین ییبلکه به خدا فتاتکت  ایکرکه گتچکه از دن یی. خداابدیتجسن
وجکود او  قکتیرنکد و حقیممشخص  ،با متگ یو حت بودن مند ود، اما خود  ا با زمانیم

. او سکتیو بدون حترت ن ستایا ،وجود خدا ره تفتیپذ دیبااو نههته است.  شدن د  آمدن و
اوسکت رکه د   یافشاگت خود نقطهٔ  نیباالتت خداوند «شدن» اش خداوند است.«شدن»د  

 .(Pinnock, 2001, p. 120) است رهن فلسهه د  رمال  یتعتبا  میتقابل مستق

 یابیارز  و نقد

قکد اسکت و معت رنکدمکی اشا ه یاتیاله معا ف از یبانیپشت د  فلسهه مهم نقش به ،قسمت نیا د  ،نا یپ
او   و،ایکن بتداشکت اسکت. از از آن قابل یدیرتد، نکات مه دیی ا نشود تماما  تی یاگت تیمالت فلسه یحت

 از یمنکدتوجکه داشکت بهکته دیباره  دیق نیهتچند با ا ؛داندیم مضت  ا آن با ییا وی و ازمح   اجتنا 
 دیکد  هکت زمکان با ،نیاشود. بنکا بکتن کتاب مقّاسمنجت به تعا ض با متن  ره است مجاز ییجا تا فلسهه

از  ینکید لیمعکا ف اصک ،پتخطکت تیمسک نیکرتد و محتاط بود تا د  ا یابیو فلسهه  ا ا ز اتیمناسبات اله
 د.ندست نتو

محتکاط  دیکبا وآو ده اسکت  یمختل   ا تحت بت س مقولهٔ  نیاو چند باید گهت ،د  نقد سخن پینا 
آن بکت  تیتکیث و فلسکههافا رهن و افا مد ن  ت،یعقالن نسبت. دننشوخلا  دیگتی با  مقوالت نیا ره بود
تی  اتیاله تبکه  یاسکوالسکتاسکت رکه  د سکت. شود نییتب ید ست به دیباگشوده  اتیاله وسنن از  شکدن

تی از  متکلمان یهافتضشیپمتیثت بوده و  یهلن فلسههٔ  بک یهلن فلسههٔ سنن ختن  یباو هکا نیکیتب د  ینقکش من
 و یهلنک فلسکههٔ  نسکبت رکه داشکت توجکه دیکبااما ، (۷۵۶۔۹۷ ، ص۷۷۲۲ ،یدی)جمش داشته است تیحیمس

 ازمکد ن  رکه فلسکههٔ  ستین طو این و نیتبا نه و یتساو نه؛ است وجه من خصوص عموم بودن، یعقالن
دلیکل  گشکوده بکه اتیکاله رکه گتفته شکود جهینت تا باشدرهن بتخو دا   نسبت به فلسههٔ  یشتتیب تیعقالن

 .است معاصت انسان یبتا تتمعقول یاتیاله مد ن، فلسههٔ با  شتتیب مطابقت
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 اواعتقکادات،  نیکیتبد   هکافتضبت اجتنا  از تیثیت پیش نا یپ خود دیتیر  غمبهباید گهت  همچنین
 یابکزا   ا فلسکهه بتوانکد تا دیآیم جلو بودن «محو  تییت » فتضشیپ با ،مد ن فلسههٔ  با تعامل به لیم د 
   .سازد خود ینید اتیمدع نییتب یبتا

تی اتیبه اله نا یپ ینقدها از دیگت  مسکئله نیکا یابتنکا  غمبه - «ی انسانآزاد» مسئلهٔ گتفتن  نادیده ،سنن
:  دیگواو می. رندیم محدود  ا یاله اوصاف عیجم «انسان یآزاد» ،او نظت است. از - مقّاس کتاب متن بت

  ا بنکدگان یآزاد خکدا رکه شکودیمک بتداشکت تیتصو نیا ّاسمق کتاب عبا ات یا یبس از
اگکت  زیکن یمنطقک و یرالمک با  از نیهمچن. استبند پای آن لوازم به و شناخته تی سم به

 او اعمکال بکت یعقاب و ثوا  و دانست اعمالش مسئول  ا او توانینم ،نباشد آزاد واقعا   انسان
م  یامکت یعقلک و ینقل شواهد یمبنا بت انسان یآزاد  و،این . ازساخت متتتب سکلن  اسکتمن

(Pinnock, 1994, p. 149). 

 هکت بکه رکه اسکت پنداشکته دانسکته،  یمتضا یامت  ا خداوند و انسان یآزاد نا یپدیگت، گویی  سوی از
نخسکتین  بکا ،د  نتیجکه و شکودیم رمتت خداوند یآزادنیز  نسبت همان به ابد،ی شیافزا انسان یآزاد زاْن یم

 رکه  وسکت نیهمک از. شکودیمک وا د تینسکب ساحت به و دن ویم نیب از او اطالق خداوند، تیدودمح
 .دا ند دیتیر تینسب بت هموا ه و ندانسته مطلا  ا خداوند اوصاف از یوصه چیه گشوده دانانالهی

 ی، یعنکی دو امکتاست بتقتا  عتضهم امت دو نیب ،« یتضا»گهت نسبت  دیسخن با نیجوا  ا د 
 چکون میتقس نیا طتف دو د،ییبگشا انهیم از ا  یرتاب اگتبتای مثال، . هستند متتبههم یره از لحاظ وجود

رکم  دیگکت، سکوی از متقکابال   ،دیکاضکافه رن سکو یک بکه چقد  هت ند،دیگتی  عتضهم یوجود لحاظ از
خکاطت بکه  نیلحاظ نکتده و بد یخداوند و مخلوقات  ا به د ست نسبتاست ره او  نیا نا یبت پ نقد. شودیم

انسان  ا بکه خطکت انکدازد.  یآزاد صهاتش، اطالق ره ستین مخلوقاتش عتضهم خداوند. است افتاده اشتباه
 یاوصکاف الهک لیکره تصو  شود( ذ یگتیو هت صهت د قد ت ،یآزاد ا اده، ا ،یاخت) یاوصاف انسان یتمام

امکو  د  انسکان رکه است گتفته میتصم آزادانهده و قد ت مطلقش با ا ا خداوندآن.  شانهٔ نه هم گیتند؛قتا  می
ا انسان و)خداوند  یوجود ِ  یط ست دو هت یبتا یآزاد، یعنی باشد آزاد خود .است( محقن

تی  اتیاله میمهاه بودن متناق خود رندیم مطتح نا یپ ره یتاداتیا گتید از  ،او دگاهیکد از. استسنن
تی  اتیاله ره یاوصاف  اوصکاف د  هکم مسکئله نیکا. ندناسکازگا  دیگتی  با دهدیم نسبت خداوند بهسنن

 قکد ت بکا مطلکا علکم ْی ذاتک اوصاف د  مثال، بتای. است مطتح او یفعل اوصاف د  هم و خداوند یذات
جملکه  از. (Pinnock, 1989, p. 127) اسکت یگکتید وقکو  مکانع  ی هت وجود؛ زیتا است ناسازگا  مطلا

 مطلکا ا ادهٔ  منکد،زمکان جهکان د  زمکانیبک خداونکدِ  مداخلکهٔ  زیخداوند ن یوصاف فعلا د اشکاالت او 
 .است دست نیا از یمسائل و بشت یآزاد و خداوند
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 دیشکا گهکت دیکبا خداوند هٔ یذات صهات یسازوا  با  د  : نخستداد دیبا جوا  دو متقابال   نجایا د 
. باشکد تیپکذامککان ،اسکت بتخکو دا  یشتتیب دقت ازره  یاسالم رالم یمبان د  غام  مسائِل  نیا حل
آن از یشککل چیهد   - یبیتتر چیه اساسا   ره است نیا شوندیم متذرت مسلمان نیمتکلم ره یهیظت نکتهٔ 

خداونکد از   و،این و مستلزم ضع  است. از یامکان جنبهٔ  یدا ا بی؛ زیتا تترشودینم افتی خداوند د  -
 و اسکت صهاتش نیع ذاتش هم، یعنی دا ند تینیع دیگتی ت و صهاتش با است و ذا ایجهات بس همهٔ 
 عیکجم نیعک و یتخکواهیخ نیعک مطلکا، قد ت نیع مطلْا  علم  و،این . ازنددیگتی  نیع صهاتش هم

 آنجکا از :گهکت دیکبا زیکن آزادی انسان با خداوند هیفعل صهات یسازگا  با  د . است یخداوند اوصاف
 رکتده ا اده آزادانکه مطلقکش قد ت با خداوند رنند،یم لحاظ او مطلا قد ت د   ا دخداون ا اد  شانیا ره

. رنکدینمک وا د خداونکد مطلکا قکد ت به یخلل مسئله نیا و باشد مختا  خود یزندگ د  انسان ره است
 - دهنکدیمک انجکام واقکع عکالم د  آنچکهجکز  - یرکا  هت هاخداوند مختا انه ا اده رتده است ره انسان»

 .(۷۲۱۔۹۱ ص ،۷۷۹۷ ،رشهیو  شی)را اند «دهند انجام  ا بخواهند

 یر یگجهینت
سکخن اسکاس . رندیم اشا همتداخل  نسبتا   ساحتبه سه  نا یرال   پ گشوده، اتیاله یمعتفت یمبان د 
تی د  آشکنا نیاست ره از آنجا ره متکلم نیاو ا و قکتا  گتفتکه  تکیثیت تحکت ا یبسک ونکانی بکا فلسکههٔ  ییسنن

 د  مواجهکهٔ  یذهنک دیکجد ئکتیه نی ا شکل داد و ا نیمتکلم تیفلسهه تمام ذهن نید، اشدن مجذو  آن
تی  نیمتکلمک انیکخداونکد د  ب یمعتف ، وینهماز  و بوده است بسیا  تیثیتگذا  کتاب مقّاسبا  شانیا سکنن

رنده بلککه ، نکدا د وجکود مقوّاس کتواب د  آن یبتا یشاهدتنها نه ره است یفلسه تیتعاب و اوصاف از آ
 .رتدندیم انکا  انیونانی ره است ییزهایچ آن تمامشامل  خداوند از مقّاس کتاب پتتتهٔ  اساسا  

 بکه دیکبا به اعتقکاد او،. است مقّاس کتاب جانب حتما  از دیدگاه پینا   د ست انتخا  ،تقابل نیا د 
ی   ا هااستعا ه داده، تیموضوع متن  نیمتکلمکی آ ا از مسکتقل -  ا ینکید ا فمعک و میمهاهو  میتیبگجدن

 شکده  یتوصک مقّاس کتاب د  ره چنانآن  ا خدانهایت،  ؛ تا د میبههم مقّاس کتاب متن از - نینخست
. مینکنک یابیکا ز( یونکانی فلسههٔ به ویژه، ) گتید منابع با  ا اوصاف نیا سقم و صحت و میرن تصو  ،است

 بکه یوصه اتصاف اگت یحت .است یتفتنیپذ و معقول ،دهد تنسب خداوند به مقّاس کتاب ره یوصه هت
خکود  تیکذهند   دیکاسکت و با ونکانی از تیثت ذهن ما از فلسکههٔ  یامت ناش نیا د،یاین نظتهمعقول ب خداونْد 

 .مقّاس کتابنه د  گزا ه  ؛رتد یبازنگت
 دیکبااست ره لکه مواجهه با آن ب، ستیره فلسهه ذاتا  بد ن رندیم نشان خاطت - د  ادامه - نا یالبته، پ

 یکتعت دیکبا، یعنی د  ابتدا مکا تدیگقتا   کتاب مقّاسآن د  خدمت شواهد  نیمضام تاهوشمندانه باشد 
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 یفلسکه نیمضکام از آن نییتب جهت د  سپس و میرند یافت  مقّاس کتاب از ما  یمستق  ا خداوند از خود
 .میتیبگ بهته

او ایکن  اسکتا مکتدم هکت عصکت اسکت. د   انیکد  م نید شدن تفتهیذپ ،نا یپ نظت از مطالب مهم از یکی
افکا  ،مکتدم اسکت پکذیتش آنچکه امکتوز مکو د ره و معتقد است دانسته افا رهن و مد ندو  یدا ا ا فلسهه 

بکود. شکتو  عصکت  «یتیتناپکذییت »است نه افا رهن ره بکت محکو   «تییت »محو   بتره  استمد ن فلسهه 
 رکه ایینکیبجهکان. انجامید انساند   مد ن ینیبمد ن بود ره به جهان  یزیمد ن و ف مد ن با ظهو  فلسههٔ 

 بکا متناسکب و سکوهم( استثناء)بدون  گتید زیچ هت و گتفت قتا  اساس «انسان» و «تینسب» ،«تییت » آن د 
 .دیآیم دستبه مبنا نیا با تناسب د  یمطلب هت ید ست و تیحج اصال  . شد میتنظ نیمضام نیا

 اتیکاله رهکن، دو ان از. است داده  خ یبیعج یفتودها و فتاز ،یحیمس اتیاله خیتا  د باید گهت 
تی   دیکجد عصکت د  و بکود گتفتکه شیپ ایتهت  اه - ییعقال اعتدال  اه از غهلتبا  - خدا وجه میتتس د سنن

 .هستندت دو غلا ره ه دیمایپیم ،خداوند یوا گانسان د   اِافتاط   اه گشوده اتیاله زین
بشکت( دو  بکه ویکژهو خدا  ا از ا تباط بکا جهکان ) رتده دیتیر خداوند بتصلن  بت آنقد  پیشینیان ییگو
الزم  انیکم نیکا د  اعتکدال نقطهٔ   ی ،بنا به نظت مؤل . میهست یانیط  نیچن شاهد ما ارنون ره ،انددانسته
 یولک ،است مؤثت هاانسان اتیح د مچنین او ؛ هستین شدن د  یول ،است فعل د  خداوند ی،آ . است
 .ستیناز آنها  متیثت

 همکه یولک گتفت، شکل تیحیمس انیم د  یاتتیپو ینیبجهان ،ٰی وسط قتون از پس ره است د ست
 جهکان ییایپو: اندگتفته جهینت دو دیجد ینیبجهان از گشوده دانانیاله. ستین مطلو  و معقول آن جینتا
 یا)مجموعکه سکمیا گان و ییایکپو. اسکت ناد سکت یدومک و ،د سکت یاول گهت دیبا. دخداون ییایپو و

 ینکتکه ضکع  معتفتک نیکا گکتفتن دهیکاسکت، و ناد یقطعا  مطلب د سکت ،جهان بودن منسجم و متتبا(
تی بوده است، اما پو نیمتکلم د سکت  - و عدم انجماد خدا باشکد تیفاعل یاگت به معنا -خداوند  ییایسنن
ت ،تین ت  چون یایمعاناگت  یول ،است  نیکا همکهٔ ؛ زیکتا اسکت ناد سکت ش ، بیباشد مِدن نظت شدن و تیثن

 - ینزولک چه و باشد یصعود چه - حترت نیاهستند و  گتید وضع به یوضع از حترت از یحار اوصاْف 
 .است ممتنع خداونْد  یبتاعقال  

تی  اتیاله ره ستین یشک و پینکا  انکدنقد قابکل شته ره به حکْا دا ییهایرژ و یمتعددموا د  د سنن
بکودن خداونکد از  خدا به انسکان، نامتکیثت تقطع ا تباط و عدم التها بتای مثال، ایتاداتی به آن گتفته است.

، امکا ندپکذیتفتنی نیسکت ش بیهای بسیا  دیگت ها، فتض جبتگتایی حارم بت خلقت و گزا هشتایا انسان
اشت این است ره پینا  د د  ا تشخیص داده، ولی د مان  ا تشکخیص نکداده ای ره باید به آن توجه دنکته

 ها نقد بسیا  دا یم، ولی نه از جنس نقدهای پینا . و، ما هم به این آموزهینهم از. است
تی بکود د  اتیره د  تهکت اله یاشتباهات گهت همهٔ  دیباوا د است.  ا یبس ینقدها نا یپ تیبت مس سکنن
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 ا اصکالح  یاو آمده بکود وجهک ییگو! گتید ید   اه و البته، دوبا ه منعکس شده است زیگشوده ن اتیاله
 وا د ل َسک متکلمکان بت نا یپ ره یتادیا هت  سدیم نظتبهدیگت وجوه  ا مخدوش رتده است.  یول ،رند
بکد  )رهکن(ی ونکانی چتا استهاده از اصکطالحات فلسکههٔ بتای مثال، . است وا د زین او خود بت دانست،می

رنده گشوده همچنان اتیاله اتیمدعستاست  یول ،است  ایکمد ن است. اصکال  آ یاز اصطالحات فلسه آ
 بکتگشکوده  دانکانیالهاست؟  یقبول و قابِل  ایدق یمد ن، متزبند رهن و فلسههٔ  معنون به فلسههٔ  یبندمتز
 صکتف ایکآ اسکت؟ رهکن فلسکههٔ  از تکتیتفتنیپذ امتوز متدم یبتا مد ن فلسههٔ  ره رنندیم ادعا ییمبنا چه
 یاشکهیاند هتره  رنندیم ادعاگشوده  دانانیالهره  طو همان - باشد؟ اگت رنندههیتوج تواندیم یزمانهم

 بکا شکانیا مواجهه ،ادعا نیهم جهید  نت م،یده قتا  مبنا ا  - ستین بکت یاشهیاند چیه و دیآیم «ییجا از»
 تیکمکد ن انجکام شکده اسکت و ذهن فلسکههٔ  یهکافکتضشیپک بکا زیکن مقّاس کتاب متن و ینید معا ف

مطمکئن شکد  تکوانیمکبوده اسکت. از رجکا  مؤثت بسیا  کتاب مقّاس از شاند  بتداشت شانیا محو ت ییت
 یبتخکرکم دست. اندمودهیپ انینیشیپ ره است یتیمس از تتحیصح ،دیمایپیمگشوده  اِت یالهره  یتیمس

تی  اتیاله اتیمدع  اتیکاله اتیمکدع یتمکام بکا  یتقت یداشکت، ولک یو منطقک یا  عقلکنامت ای وجو سنن
ت  نجو  چون)هم گشوده او و  یمنکدمککان و یمنکدزمکان د،یکجد امو  دانستنبودن او،  بودن خدا، مت ین

 یهکا قطعکآن نظکت از رکه یجینتکا بکه منتجمنطقا   و بوده مبنای عقالنیاز  یعا ( گتید اتیمدعاز  یا یبس
 :باشکد داشکته توانکدیمک زهیانگ دو آنها عا فانهٔ  و شاعتانه ظاهتبه تاتیتقت  سدیم نظتهب. شودینم ،است

 ینکید اصکولبهتکت  نیکیتبتکتمیم و  یبتا ههیاحساس وظ یو از  و مؤمنانه ید دمند از یناش احتماال  ، اوال  
 اوضکا  د  یمثبتک یعمل یهابازتا  تواندیم شانیا تیتقت ره رندیم احساس گشوده اتیاله ،ثانیا  . است

ای رکه بایکد بکه آن توجکه ولکی نکتکه. بخشد بهبود  او آن  باشد داشته امتوز فکتی و  وانی انسان و جامعهٔ 
سعشا داشت این است ره  کد مؤَت ِخ  نید نباشد )حال اَت بت ِخ  یاگت تماما  مبتن ینید مقدن  یافلسکهه هکت دی 

 الحکادْ  ،گونه ره د  نگاه پینا همان .رندیمنقل( خا ج  یعقل و منطا )و حت تیاز مس  ا نسانا( باشدره 
تی بود، باید گهت نتیجهٔ  فتزندِ  ای بکا آن الهیکات گشکوده نیکز چنکدان فاصکله مدعیات نامعقول الهیات سنن

 اند.ندا د و هت دو نحله به ی  اندازه از حقیقت فاصله گتفته
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