
 

 

  
 

 

 

 

 

 
تغییرناپذیری خدا با علم مطلق و توجه خدا  تعارض میان وجوب وجود، اکتفای بالذات و    چکیده:

از موضوعاتی است که مورد توجه جدی فالسفه و متکلمین    ، مندی خدا عاطفه   ، به بندگان و در نهایت 

مستلزم    ، یند شناختی آ عنوان یک فر عاطفه معاصر، عاطفه به   ۀ قرار گرفته است. با توجه به اینکه در فلسف 

جزء کماالت وجودی موجودات به حساب آمده و هر    ، آن   مندی از آگاهی و ارزیابی است، بهره 

است. متکلمین کالسیک مسیحی    مند در تعامل با سایر موجودات بوده وعاطفه   ضرورتًا  ، موجود آگاه 

  ۀ عنوان یک نظری خدا به   تأثرپذیری   ۀ مند نیست. نظری شود و لذا عاطفه ثر نمی أ خدا مت   کنند، کید می أ ت 

بیستم مورد توجه قرار گرفت. متکلمین نئوکالسیک بر این باور شدند  دکسی جدید در الهیات قرن  ارُت

،  و عشق الهی   تأثرناپذیری میان  معتقد بودند  ریشه در کتاب مقدس ندارد. ایشان    تأثرناپذیری،   ۀ که نظری 

با روش   ای از عشق او به بندگان است. این مقاله  زیرا همدردی خداوند نشانه تعارض وجود دارد؛ 

متکلمین کالسیک و نئوکالسیک مسیحی،    های ه ضمن تطبیق نظری   کند قی تالش می تطبی   – توصیفی 

رسد با  . به نظر می دهد رفت از این چالش مورد ارزیابی و تحلیل قرار  حل این مکاتب را در برون راه 

م، زمان، خدای مطلق و تغییرپذیری  عل   از   نوین   تحلیل   عواطف،   از   ارزشی - توجه به تعریف شناختی 

نزدیک    ، ای با یکدیگر سازگاری داشته باشند توان به تبیینی از خدا که در آن صفات مذکور به گونه می 
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 مقدمه

، چیسأتی و چرایی وجود  ؤال از هسأتیسأ 

دیربأأاز  ونأأد،خأأدا از  بأأه  از  یکی  عنوان 

بنیادین فکر بشأأر مطرب بوده   هایؤالسأأ 

و متکلمین و فالسأأفه با توجه به مسأأا ل  

-، به این موضأوعات پرداخته زمان خود

. بحأ  از چیسأأأتی خأدا و تحلیأل و انأد

های اثبات وجود  شناخت او در استدالل

نأقأش  خأأدا   او  وجأود  چأرایأی  تأبأیأیأن  و 

. بررسأأأی و تحلیأل  ای داردکننأدهتعیین 

  یکی از موضأأأوعاتی  وند،صأأأفات خدا

اسأأأت کأه درس چیسأأأتی او را ممکن  

و متکلمینی کأ کنأدمی در . فالسأأأفأه  ه 

صأأأدد بررسأأأی چیسأأأتی خدا هسأأأتند،  

شناسند،  متناسب با مفهوم خدایی که می

می نسأأأبأأت  او  بأأه  را  .  دهنأأدصأأأفأأاتی 

سأازگاری یا ناسأازگاری این صأفات در 

شأأأده هأای طربهقوت یأا ضأأأعف نظریأ 

تا    ؛گذار اسأأأتأثیرخدا بسأأأیار ت  ۀدربار

کأأ  فالسأأأفأأ جأأایی  از  بعضأأأی  دین ه  ،  ۀ 

ناسأازگاری میان بعضأی از صأفات خدا 

دلیل خأأدا  را  وجود  انکأأار  در  موجأأه  ی 

   1اند.دانسته

 

1. Pike1965,27-46. 

یأأا   سأأأأازگأأاری  بأررسأأأأی  لأأذا 

ناسأأازگاری صأأفات خدا عالوه بر این  

نأقشأأأ  خأأدا  چأیسأأأتأی  درس  در  ی کأأه 

در اثبأات وجود خأدا    دارد،  کننأدهتعیین 

ب نیز   ۀادلأ   رخیو رد  انکأار وجود خأدا 

ثی که در این  . یکی از مباحؤثر اسأأأتم

بأوده مأطأرب  سأأأأازحأوزه  یأأا ،  گأأاری 

،  ناسأأأازگاری صأأأفاتی مثل خیرخواهی 

مأطألأق قأأدرت  و  مأطألأق  بأأا   عألأم  خأأدا 

این  آفرینش شأأأرور در عأالم اسأأأأت  .

ۀ دین  موضأو  مورد توجه جدی فالسأف 

ری موضأو  دیگ 2.و متکلمین بوده اسأت

، بحأ   کأه در این حوزه مطرب اسأأأأت

ا ناسأأازگاری صأأفاتی مثل سأأازگاری ی

بأالأذات بودنوجوب وجود و   ، مکتفی 

مقأأام ربوبیأأت،   بأأا  خأأدا  فعلیأأت محخ 

اسأأأیگویی و توجأه او بأه  و پأ   رحمأانیأت

 .  بندگان است

، خدا  در سأنت خداشأناسأی فلسأفی

وجوب وجود و با صأأأفاتی مثل  معموالً

. این  دشأأأوفعلیأت محخ شأأأنأاختأه می

ل بأه ثبوت  دیأدگأاه از افالطون کأه قأا أ 

الیتحرس  ل بود تا ارسطو که محرس  ُثمُ

 .43  :1388 ،مهر  یدیسع  .2
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دانسأأأت،  اولی را صأأأورتی بأالفعأل می

. چنین خدایی بدون اینکه  وجود داشأت

ان را  آن ،به بندگان توجهی داشأأته باشأأد

 ؛کردبه حرکت به سأوی خود جلب می

خدایی ایسأتا که توجهی به مم و شأادی  

آنان   بندگان ندارد و پاسأیگوی حاالت

ایی کأه ادیأان توحیأدی  ا خأد. امأ نیسأأأت

کنند، خدایی شأییأی اسأت مطرب می

ان و از رفتأار آن  ردکه به بنأدگان توجه دا

پاسأأ  او    شأأود؛خشأأمگین یا شأأاد می

 اندهأد و بأا آنأ بنأدگأان را میدعأاهأای  

ای کأه در ألأه. مسأأأأ کنأدوگو میگفأت

این اسأأأأت کأه  اینجأا مطرب می شأأأود 

 الوجود وواجأب  ،عألچگونأه خأدای بأالف 

بأأالأأذات  مأکأتأفأی از  مأیالأوجأود  تأوانأأد 

یا از بعضأأأی    بندگان خشأأأگمین شأأأود

دد و در رفتأارهأا و نفوس خشأأأنود گر

بأه بنأدگأان بی   تفأاوت مجمو  نسأأأبأت 

-نبوده و پاسأأیگوی حاالت و خواسأأته 

له در فلسأأفه و أ. این مسأأ ان باشأأدهای آن

دین مربی و   ۀکالم اسأأالمی و در فلسأأف 

مورد بررسأأی قرار گرفته    کالم مسأأیحی

 

1.  Mullins 2020,p5. 

 .163:  1399میرشمسی،     .2

الهیات    ۀرمم اینکه در حوزلیع.  اسأأأت

راه برای اسأأأالمی  منأاسأأأبی  کأارهأای 

دارد، اما   رفت از این مسأأأله وجودبرون

  بأه دلیأل گسأأأتردگی بحأ  در الهیأات 

، این مقاله به بررسأی آن در این  مسأیحی

 .شودمتمرکز میحوزه  

دهأأ   در هأأای  تحلیأأل،  اخیر  ۀچنأأد 

عأواطأف از  جأأایأگأزیأن    ،شأأأأنأأاخأتأی 

  فقط اطف را  اند که عوهایی شأدهتحلیل

از   1دانسأأأتند؛میرشأأأناختی میانفعاالتی  

عنوان واسط عمل سوی دیگرعواطف به

أ رفتار  پاسأأیگویی و مبد  أ، منشأأ 2و نظر

أله باع  شأد . این مسأ شأوندشأناخته می

ت  نأاپأذیری و فعلیأ نأاسأأأأازگأاری تغییر

، بأه محخ خأدا بأا توجأه خأدا بأه بنأدگأان

و   نأاپأذیرأثرنأاسأأأازگأاری میأان خأدای تأ 

 . لذا امروزهمند تبدیل شودخدای عاطفه

، با توجه به مباحثی که  در کالم مسأیحی

، ضأأمن ۀ عاطفه مطرب اسأأتدر فلسأأف 

دیأدگأاه قأدمأا دربأاربأازخوانی  ۀ هأای 

ها ذیل ، این دیدگاهناسأأازگاری مذکور

تأأ  مأأکأأتأأب  خأأداأدو  و  3ثأأرپأأذیأأری 

3.  Passibilist. 
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.  شأوندبندی میدسأته1ثرناپذیری خدا أت

را پأاسأأأیگو بأه   ثرپأذیری، خأداأپیروان تأ 

، در تعامل های بندگانحاالت و خواسته

نهأایأت بنأدگأان و در  عأاطفأهبأا  منأد  ، 

ثرنأاپأذیری، أدر مقأابأل پیروان تأ   داننأد؛می

و واجأب  معتقأد هسأأأتنأد خأدا الوجود 

بوده بأالأذات  ابتهأاجمکتفی  مطلق   ، در 

در تعامل با بندگان  اسأت و امکان ندارد

أثر شأأأود، لأذا خأدا متأ   انبأاشأأأد و از آنأ 

. در کالم مسأأأیحی  منأد نیسأأأتعأاطفأه

بأأه  و کالسأأأیأأک  سأأأنتی  خأأدابأأاوران 

تأأ أتأأ  خأأدا  کأرده  أثأرنأأاپأأذیأری  و کأیأأد 

  ثرپذیرأکالسأیک خدای تخداباوران نئو

 کنند.مند را اثبات میو عاطفه

کأالم  ا بأر  تأمأرکأز  بأأا  مأقأأالأأه  یأن 

این    کند ضأمن تبیین ، تالش میمسأیحی

خأأدابأأاوران نأأاسأأأأ  مأنأظأر  از  ازگأأاری 

ثرپذیری خدا أپیروان ت  ۀ، ادلکالسأأأیک

کیأد بر أرا در حأل این نأاسأأأازگأاری بأا تأ 

مسأأأیح نئوکالسأأأیأک  ی مورد الهیأات 

 . بررسی و ارزیابی قرار دهد

ی صفات خدا. 1  ناسازگار

 ثرنأاپأذیری خأدا معتقأد اسأأأتأتأ   ۀنظریأ 
 

1.  Impassibilist. 

مأطألأق عألأم  وجأود،  اکأتأفأأای  وجأوب   ،

نهأایأت ، بأالأذات، فعلیأت محخ و در 

نأاپأذیری خأدا بأا حیأات عأاطفی و تغییر

توجه خدا به بندگان در تعارض اسأأت. 

بساطت و وجوب وجود خدا با همچنین  

ورزی و رحیمیت او در تعارض  شأأفقت

اسأت. علم مطلق و مکتفی بالذات بودن 

با خشأأم خدا در تعارض اسأأت. خدا نیز 

مرکزی این    ۀتوان هسأأأت طور کلی میبه

صی  ارض میان تحلیل خارا تع  هاتعارض

، اکتفأای  از علم مطلق، بسأأأأاطأت ذاتی

بالذات و وجوب وجود خدا که مسأتلزم  

بأا   2ثرنأاپأذیریأصأأأفأت تأ  خأداسأأأأت، 

، خشأأم و همدردی، شأأفقت، رحیمیت

پاسأأیگویی خدا به حاالت و  در نهایت

همدردی،   های بندگان دانسأت.خواسأته

 ،، خشأأم و توجه خدا به بندگانشأأفقت

بیانگر این اسأت که خدا دارای عواطف  

امر مالیم یأا ادراس    ۀزیرا عأاطفأ ،  اسأأأت

مالیم با طبع و پاسیگویی ارزشیابانه  میر

 ،عبارت دیگر. بهاسأأأت  نسأأأبت به امور

حالتی ذهنی شامل ارزیابی است    ،عاطفه

2. Impassibility. 
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ادامأه    رد  1.کأه اثری مثبأت یأا منفی دارد

ها  بعضی از این تعارض  کنیم تاتالش می

 .  هیمنشان د  را

ی علم مطلق . 1-1 ی خدا  با تغییر ناسازگار  پذیر

اینکه  در   سأأنتی و میرسأأنتی  انخداباور

مطلق اسأأأأت  بأا یکأدیگر،  خأدا عأالم 

یت و شأدت  در ماه هسأتند اما  عقیدههم

اختال  خأأداونأأد  مطلق  نظرهأأایی  علأم 

عأاطفی خأدا را  دارنأد کأ  ه فهم حیأات 

  ، . در خأدابأاوری سأأأنتی کنأدممکن می

ی بأه علم مطلق ذات  ۀواسأأأطأ هبأ   ونأدخأدا

هأا  همأۀ گزاره 3ارزش صأأأد   ،2خودش

وجأه مبتنی  دانأد؛ علم الهی بأه هی را می

. در خأدابأاوری  بر درس جهأان نیسأأأت

مسأأتلزم نقا اسأأت   4علم فعلی،  سأأنتی

فأعألأی عألأم  خأأدازیأرا  بأأه   ،  وابسأأأتأأه  را 

  سأأأنتی خأدابأاوران    5،کنأدات میمیلوقأ 

بأه ارزش صأأأأد   مع تقأدنأد علم خأدا 

فعأل  گزاره از طریق یأک  و هأا  محخ 

  6.دشوذاتی محقق می

 

1. Deonna and Teroni 2012, 3–6. 

2.perfect introspective knowledge of 

Himself. 

3.truth values. 

  سأنتی انتقاد همیشأگی به خداباوری  

 ،زمأانگونأه خأدای بیآن اسأأأت کأه چ

های  ارزش صأأأد  گزارهقادر به درس  

مند اسأت. اگر خدا از ارزش صد  زمان

پس   ،منأد آگأاه اسأأأتهأای زمأانگزاره

علمش در طول زمأان متغیر خواهأد بود 

تأرتأیأأب ایأن  بأأه  بأیو  الیأتأغأیأر  ،  و  زمأأانأی 

 .نش نقخ خواهد شدبود

خدا   معتقدند  کالسأیکخداباوران  

مند علم های زمانبه ارزش صد  گزاره

ندارد زیرا چنین علمی مسأتلزم آن اسأت  

 .کأه خأدا بأه میلوقأات وابسأأأتأه بأاشأأأد

این وابسأأأتگی را    کالسأأأیأک  خأدابأاور

نقا   بَ  دانأأدمینوعی  را  از  و خأأدا  ری 

علم مقأأابأأل  7شأأأنأأاسأأأأد.می  این   ،در 

اگر   سأأأیأک معتقأدنأدکال دابأاوران نئوخأ 

اشأأته  مند علم ندهای زمانخدا به گزاره

. خأدای بأاشأأأد علم او نأاقا خواهأد بود

معنأای خأدای عأالم بأه   بأهعأالم مطلق نوعأاً

. از این  هاسأتۀ گزارهارزش حقیقی هم

بیشأأأتر فالسأأأفأه و متکلمین    ،گأذشأأأتأه

4.perceptual knowledge. 

5. Augustine, The Trinity, XV.13.22. 

6. charnock  1864,464ff. 

7 .(Mullins, 2016: chapter4) 
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بأأه  علم  معتقأأدنأأد حتی  نئوکالسأأأیأأک 

نیز کمأال ۀ گزارهارزش حقیقی همأ  هأا 

 بلکه خدا  1کندشأأأناختی خدا را ادا نمی

از انحأاء    بأایأد  ،ایوه بر دانش گزارهعال 

 ال،مث ؛ برای مند باشأأددیگر علم نیز بهره

این صأفت بیانگر  . »باشأد2خدا باید خبیر

کأامأل و دقیق از    ویژگی درس آگأاهأانأه،

اول آگأأاه مأنأظأر  مأوجأود  هأر  شأأأیأا 

این صأفت از لوازم علم مطلق و   3«.اسأت

  ونأدخأدا4اختی حأداکثری  ادراس شأأأنأ 

اگر خدا عالم مطلق   ،بر این اساس.  است

ه نحو آگاهانه دیدگاه اسأت باید بتواند ب

و  را بشأأناسأأد5شأأیا هر میلوقیاول

شأأیا هر برای اینکه خدا دیدگاه اول

الزم اسأت نسأبت    ،میلو  را درس کند

حأأداکأثأری   هأمأأدردی  مأیألأوقأأاتأش  بأأه 

 6.داشته باشد

ترتیأأب این  تعأأارض   ،بأأه  این    ، در 

وران کالسأأأیأک برای رهأایی از  خأدابأا

خأأدا بأأه تأغأیأیأرپأأذیأری  عأأالأم  را  خأأدا   ،

و   داننأدمیزمأان  ای بیهأای گزارهدانش 

 

1. Nagasawa, 2003 

2. Omnisubjectivity    فأهأم صأأأأفأأت  دارای 

 آگاهانه نسبت به دیگران از منظر خودشان

3. Zagzebski, 2008: 231. 

نأاپأذیر و نأد چنین خأدایی، تغییرمعتقأد

خداباوران   ،در مقابل  ؛عالم مطلق اسأأت

ند درسأت اسأت که  نئوکالسأیک معتقد

نأاپأذیر اسأأأت امأا علم  چنین خأدایی تغییر

ۀ انحاء علم را شأامل بوده و هماو ناقا  

شأأود و از سأأوی دیگر چنین خدای  نمی

ثرنأاپأذیری قأدرت برقراری ارتبأا  و أتأ 

 تعامل با میلوقات را ندارد. 

ت.  1-2 ی  ی أناسازگار ابتهاج  ثرناپذیر مطلق    و 
ی و همدردی او با بندگان  خدا با شفقت  ز  ور

 ونأدحأالأت برتر ذات خأدا  ،ثرنأاپأذیریأتأ 

عاری از هرگونه  اسأت که بر اسأاس آن 

 ،آزردگی و احسأاسأی اسأت. این صأفت

نظر  از  کأأه  اسأأأأت  صأأأفأأاتی  از  یکی 

، از لوازم خداباوران کالسأیک مسأیحی

بسأأأأاطأأت و پأأذیأرش  وجأود  وجأوب   ،

بأه زعم   .مکتفی بأالأذات بودن خأداسأأأت

در حأالتی    ، تنهأایأک موجود»  ایشأأأأان

هی   بسأأأیط اسأأأت کأه    و واقعأاً  حقیقتأاً

تفأا  و ترکیأب اجزاء یأا ا  ،دو یأت، تغییر

رویدادی  به هی  شأأأکلی در آن وجود  

4. maximal cognitive perfection 
5 . the firstperson perspective of 

every creature 

6. Zagzebski, 2008: 235. 
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وجوب وجود خداوند  1«.نداشأأته باشأأد

  3و وجود مسأأأتقأل   2معلول نبودنبیأانگر  

أکید  الوجود بالذات تأ . واجباسأأأتخد

هأیأ مأی از  خأأدا  وجأود  کأأه  چأیأز  کأنأأد 

اکتفأای    .ت نگرفتأه اسأأأتأدیگری نشأأأ 

بأالأذات خأدا صأأأفتی نأاار بر ذات کأامأل 

منأدی از . خأدا برای بهرهخأداونأد اسأأأت

بأه هی  چیزی خأارج    این کمأاالت نیأاز

  ۀ خأدا علأت همأ  ،در واقع از ذاتش نأدارد.

تی اسأت که در میلوقات مشأاهده کماال

   4.کنیممی

ثرنأاپأذیر در واقع قأادر بأه  أخأدای تأ 

خداباوران کالسأیکی  . همدردی نیسأت

طور واضأ  منکر وجود  « بهآنسألم»مثل 

خأأدا و شأأأفقأأت   5.انأأدبوده  همأأدردی 

،  همدردی مستلزم درد و آزردگی است

ثرناپذیر  أو این چیزی اسأأت که خدای ت

به همین خاطر   .قادر به انجام آن نیسأأت

 خشنود  ثرناپذیر کاماًلأاست که خدای ت

برهم زدن اسأأأأت و هی  بأه  قأادر  چیز 

 

1 .Lombard sentences I, 

DistinctionVIII.3. 
2.self-existence. 

3.independent existence 

4.(Blackwood, 1658: 316 

 12:  1386 ،آنسلم.5

به   6ت.شأأنودی مطلق او نیسأأ و خ  ابتهاج

 سأأأتی موجودات ن  یبأدبیت »  این ترتیأب

 رای، زشأأود او رحمت کندیکه باع  م

خأارج از    ییزهأای چ  ری تأأثخأداونأد تحأت

   7«.ستی خودش ن

ی  خدا  یعاطف   تی از آنجا که وضأع

بر خود    یصأأأرفاً و کاماًل مبتن  ثرناپذیرأت

 اسأأت  محال  یکیزی ، از نظر متافاوسأأت

حأالأت عأاطفی دیگران را تجربأه    کیفیأت

ش  خأدا از کمأال ذات  شأأأنودی»خ  .کنأد

بأه هی  میلوقی  بأه،  برآمأده نحوی کأه 

هی  میلوقی قأادر    ...  وابسأأأتأه نیسأأأت

او را از   8سأأرمدی  خشأأنودیکه    نیسأأت

  9«.کاهش دهد  ایببرد   ن ی ب

را کأه    ییزهای چ  ۀ، همأ کاملابتهأاج  »

، حأذ  اسأأأأت  یخال  خوشأأأبیت بر

بأأا   یأتأأهیأ آمأ   یخأوشأأأبأیأتأ   هأر  کأنأأد.یمأ 

  10«. نأاقا اسأأأأت  سأأأعأادت،  ینأاراحت 

 یدر زنأدگ  ثرنأاپأذیرأتأ   یخأدا  بنأابراین 

نم  یعأأاطف  نشأأأأانأأهیخود  از    یاتوانأأد 

6.Zanchius, 1601: 357–8. 

7. Pink, 1975: 74. 

8.His infinite blessedness. 

9.Randles, 1900: 44. 

10.Silverman, 2013: 168. 
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 تی، محدود، ضأأعفیری ، درگیناآرام

با   یزی چ  ن ی چن   رایو اندوه داشأته باشأد ز

 1.سأأأتی سأأأازگار ن ی مطلق اوخشأأأنود

از    ،رنج»  ۀدربأار  یهرگونأه دانش تجرب

  نیو بنابرا اسأت  یذات یبرتردسأت دادن  

  رممکنی ، ماو کأه کأامأل اسأأأأت  یبرا

ت  2شأأأود«.می این  از دیأدگأاه بأه  رتیأب 

  ، خدا دارای ابتهاج خداباوران کالسیک

ای أثیر هی  بندهتمطلقی اسأت که تحت

. بر بردار نیسأأتخدشأأه و  گیردمیقرار ن

و   ،این اسأأأأاس حأاالتی مثأل شأأأفقأت 

ابتهأاج    همأدردی کأه بأاعأ  خأدشأأأه در

 در او راه ندارد.  ،ق و بساطت اوستمطل

ثرپأذیری  أدر مقأابأل معتقأدین بأه تأ 

 مراقأب جهأان  خأدا معتقأدنأد خأدا عمیقأاً

  خوبی ارزش میلوقش هسأأأت. خأدا بأه

می را  بهأترین  جهأأان  بأأه  را  آن  و  دانأأد 

شأأکل به اهور رسأأانده اسأأت  صأأفر 

معتقأدنأد آنأان  همچنین    ؛(1:31  ،پیأدایش 

بسأأأیأار  هأد و پیمأانش را بأا مردم  خأدا ع

خأدا پیمأانش بأا مردم را   .دانأدبأاارزش می

ای  گونهداند بهۀ توجه و عمل میشأایسأت 

 

1.Randles, 1900: 48. 

2.Randles, 1900: 50. 

3. O’Connor, 1998. 

 .دهدها پاس  مینحو عاطفی به آنکه به

ه عهأد خود وفأا نکننأد،  هأا بأ وقتی انسأأأان

؛ زیرا او به درسأتی  شأودخدا ممگین می

عمأأل میربی آنارزشأأأی  را  اخالقی  هأا 

مم خأدا پأاسأأأیی  .  دهأدتشأأأییا می

با .  اسأت انو اخالقی به رفتار آنعقالنی  

انسأأأأان خأأدای  وقأتأی  حأأال  هأأای  ایأن 

 ان، برای آنشأأودشأأکن آزرده میپیمان

بشأان اسأت و سأف اسأت زیرا او مراقأمت 

از طریق عهأد و میثأا  بأا  انخواهأد آنأ می

   3.او رشد کنند

نظریأ   ۀزاگزبسأأأکی در راسأأأتأای 

معتقأد اسأأأت   خداباوران نئوکالسأأأیأک

سأأأت کأه او ا  یایهأ خأدا دارای ویژگی

مأطألأق کأأامأأل  ایأن مأی  4هأمأأدلأی  نأأامأأد. 

بأه همأ »حأالأت پأاسأأأی حأاالت    ۀگویی 

بأأاورهأأا،  یأعأنأی  دیأگأران  شأأأأنأأاخأتأی 

ها و احسأأاسأأات، خلق، آرزوها، انتیاب

آنأ همین  عواطف  در   5«.اسأأأأت  انطور 

بأا همأ  میلوقأاتش همأدلی    ۀواقع خأدا 

مهم آن اسأت  ۀلأمسأ   .کامل و مطلق دارد

تواند بدون احسأاس یک »کسأی نمی  که

4. perfect total empathy. 

5. Zagzebski 2008, 241. 
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حالت عاطفی یا احسأأاسأأی با آن حالت  

 احسأأاسأأی همدلی کند؛ زیرا عاطفی یا

یأأا  عأأاطفی  حأأالأأت  یأأک  رونوشأأأأت 

خود یک حالت عاطفی یا   ،احسأأأاسأأأی

کأامأل رونوشأأأت    1«.احسأأأاس اسأأأت

  طور کامالً آزردگی عاطفی میلوقات به

مطلق خأدا را بأه خطر   واضأأأحی ابتهأاج

مطلق و  یاینکه خدا خرسأأند .اندازدمی

بأا نأاپأذیری را تجربأه میخأدشأأأأه کنأد 

ۀ پأاسأأأیگویی کأامأل بأه آزردگی،  تجربأ 

.  ، سأازگار نیسأتدرد و پریشأانی عاطفی

جهأان    ، درأثرپأذیریتأ   ۀاسأأأاس نظریأ   بر

  املب  واقعی که سأأرشأأار از گناه اسأأت،

عاشأأق به میلوقات    پاسأأ  خدای کاماًل

   2.مستلزم آزردگی همدالنه است

خأأأدای  تأأأرتأأأیأأأب  ایأأأن  بأأأه 

خداباوران کالسأأیک به دلیل  رناپذیرثأت

، مطلق  بسأأأاطأت و ابتهأاج  منأدی ازبهره

هأمأأدرأثأیأرتأأ  از  و  بأوده  و نأأاپأأذیأر  دی 

های  پاسأأأیگویی به حاالت و خواسأأأته

  . بنأدگأان محروم و فأاقأد عواطف اسأأأت

مقأأابأأل بنأأدگأأان در  بأأا  کأأه  خأأدایی   ،

 

1. Zagzebski 2008, 242–3. 

2. Brasnett 1928, 118. 

3. His own sovereign will. 

ثیر ایشأان تا تحتکند قطعاًهمدردی می

 شود.قرار گرفته و آزرده می

ی ت.  1-3 ی خدا با عشق او به  أ ناسازگار ثرناپذیر
 بندگان  

از نظر خداباوران کالسأأیک عشأأق خدا 

ت  یعنی در میلوقأا؛  نأاپأذیر اسأأأأترثأتأ 

یأأا  کأنأأد  مأجأأذوب  را  او  کأأه  چأیأزی 

عشأأق میلوقات   انگیزد، وجود ندارد.بر

خاطر وجود چیزی  ، بهبه سأایر میلوقات

، آزاداما عشأأق خدا    در معشأأو  اسأأت؛

علأت   .اسأأأت  بأدون علأت  و  خودجوش  

  ۀ عشأأأق خأدا بأه هر میلوقی تنهأا در اراد

عشأأق خدا    4.نهفته اسأأت 3خود او  مقتدر

چیز  « از هرثرأمیر متأ »و    « علأت »بیکأاماًل

عشأق خدا به من . »خارج از ذاتش اسأت

  وجأه هی بأه  از خودش  سأأأأاحتیو هر  

در   یزی . چه چچیزی نیسأأأت  ری تأثتحت

قلأب خأدا را بأه خود جلأب    توانأدمیمن  

امأا، برعکس،    ؛یزی چ   ی ه  کنأد  مطلقأاً

داشأأأأت،    یبرا  زی چهمأه او وجود  دفع 

محاسأبه شأده بود تا او را از من   زی چهمه

 5«.متنفر کند

4. Pink 1975, 77–8. 

5. Pink, 1975: 78.  
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توانأد  ، خأدا تنهأا میاز طر  دیگر

اعأال اراده خأیأر  بأأه  مأعأطأو   یأعأنأی ای   ،

  .ای معطو  به خودش داشأته باشأد اراده

فقط در مقایسأأأه قات  بنابراین خیر میلو

  ۀ خدا در اراد .دار اسأأتبا خیر خدا معنا

  . مبتهج اسأأت  مطلقاً  1معطو  به خودش

همأ  د  نأأ توانأ ینمأ   میألأوقأأات  دلیأأل  ن یأ بأأه 

 لذا  ،شأوندخدا   یخشأنود  باع  افزایش 

-م یتوانأد در تیأأأمینم  خیر میلوقأات

  2.خدا نقش داشته باشد یری گ

برای فهم چنین ادعایی باید صأفت  

که مورد پذیرش خداباوران   بسأأاطت را

.  مورد توجه قرار دهیم  ،کالسأیک اسأت

لذات و وجود خدا خدای بسأأیط با  ۀاراد

ه وجود خأدا  از آنجأا کأ   3.همأانی دارداین 

  ؛ او نیز واجب اسأت  ۀ، ارادواجب اسأت

اراد خأدا همأان   ۀدر میر این صأأأورت 

ن معناسأت که  . این بداوجود خدا نیسأت

  . کندضرورت خودش را اراده میهب  خدا

لق عشأأأق خدا چیزی میر از خودش  متع

بأأاشأأأأدنمی مقأأابأأل  .توانأأد   ۀنظریأأ   ،در 

ثرپأذیری خأدا معتقأد اسأأأت، عشأأأق  أتأ 

 ثرناپذیر، اصأاًلأمعطو  به خود ِخدای ت

 

1. willing Himself. 

2. Strong, 1907: 397–9. 

أکید  ت  ین نظریها 4.شأأأبیه عشأأأق نیسأأأت

هأای  نأد عشأأأق خأدا بأایأد بأه ارزشکمی

بأأاشأأأأد مأعأطأو   نأظأر  .مأیألأوقأأات   از 

شأر  خدا   یهمدل  طرفداران این نظریه،

که    ییخدا  ی عاشأأق اسأأت؛خدا  تحقق

 انآنأ  یتوانأد بأا میلوقأات خود و براینم

بأبأرد اخأالقأ   ،رنأج  نأظأر  از  ن یأیأ پأأا  یاز  تأر 

  نأد لیاسأأأأت کأه مأا  یهزاران زن و مرد

 رنج بکشند.   گرانیرفاه د یبرا

به این ترتیب خداباوران کالسأیک  

شأأأق  ، عخأدا  ثرپأذیریأبرای رهأایی ازتأ 

دهنأد و در أثر را بأه خأدا نسأأأبأت مینأامتأ 

ها معتقدند عشأأأق  کالسأأأیک، نئومقابل

تحقق هر   ۀعشأأق نیسأأت و الزم ،ثرأنامت 

عشأقی توجه متقابل عاشأق و معشأو  و 

 .همدلی عاشق با معشو  است

ی ت .  1-4 ی و علم پیشینی خدا  أناسازگار ثرناپذیر
 با صفت خشم خدا

 معتقدند  کی خداباوران کالسأ   بعضأی از

کلمه احسأأأاس   یواقع  یخداوند به معنا

 فاقد خدااگر  « نکی پ»خشأم دارد. از نظر 

ی  ، از نظر اخالق بأاشأأأد  شأأأمصأأأفأت خ

3. Charnock, 1864: 387. 

4. Oord, 2010: 67–8. 
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با این حال اعتقاد   1.تواند کامل باشدینم

ب از  اینکأه خأدا  نأدگأان خشأأأمگین  بأه 

  ثرناپذیری خدا ناسأأازگار أتبا ،  شأأودمی

  بیانگر این واقعیت اسأت که اسأت. خشأم  

 .جهان قرار گرفته اسأأت  ری ثتأخدا تحت

بشأأأر خأأدا  ،تیأأ گأنأأاهأأان  را    خشأأأم 

اسأت    یخدا از گناه عیأبان». انگیزدبرمی

عملی  و اقتدار او  هی عل  انی عیأ   ،گناه رایز

 «.اوسأتریناپذخدشأه  تی حاکمدر مقابل 

از سأأوی دیگر خداباوران کالسأأیک   2

بأه چیزی خأارج از    علم خأدا  معتقأدنأد

اگر   ،بر این اسأاس  .ذاتش وابسأته نیسأت

و علت بروز 3ه  کنندصأأأاد   گناهکار را

را مسأأئول خشأأم خدا  او، خشأأم بدانیم

خشأأأم خدا ایم و به این ترتیب  دادهقرار

وابسأأأتأه    یذات اله  خأارج از  یزی بأه چ

 .است

فرد   ،کیأأ کالسأأأ خأأدابأأاور اینکأأه 

ها  گزاره  ن یا  ازلی  ۀکنندصأاد   گناهکار

 

1. Pink, 1975: 83. 

2. Pink, 1975: 83.  

3 .Truth maker:  یکننده متعلقمراد از صأأأاد 

گزاره فقط و فقط در صأورت تطابق   کیاسأت که  

 یاده یأ توانأد پأدیمتعلق م  نیبأا آن صأأأاد  اسأأأت. ا

  .... باشد  و یاز روابط انتزاع  یامجموعه ای  یواقع

  ؛ کنأد، رد میدر ذهن خأداسأأأترا کأه  

گأذاری امور أثیرزیرا در این صأأأورت تأ 

او بر  از ذات خأأدا  پأأذیرفتأأه   خأأارج  را 

  یی امر منجر بأه جبرگرا  ن یامأا ا  ؛اسأأأت

با   یی کالمی  جبرگرا 5شأود.  می  4یکالم

در   یاخالق  تی آزاد انسأان و مسأئول  ۀاراد

هرچنأد بأا   ،بأا این حأال.  تعأارض اسأأأت

از  خأدا    ثرأتأ   ۀلأ أمسأأأ   گراییپأذیرش جبر

،  شأأأود حأل می  یخأارج از ذات الهامور

ذات خدا متعلق   اما مسأتلزم آن اسأت که

؛ در حأالی کأه بأه  خشأأأم الهی قرار گیرد

ی  مناسأأأب متعلقخدا  رسأأأد ذات  نظر می

خیر مطلق . خأدا  نیسأأأأت  خشأأأم  برای  

واقع خشأأأم تواند متعلق  لذا نمی ،اسأأأت

 .شود

تأأ بر دیأدگأاه  ، أثرنأاپأذیریخال  

  معتقأد اسأأأت،   کیأ نئوکالسأأأ   بأاورخأدا

اسأأت.   انخشأأم خدا وابسأأته به گناهکار

وجود میلوقأاتی کأه  خأدا بأدون  خشأأأم  

4.  Theological determinism:  ی دگأأاهیأأ د

در   را کأه  چأهآن  ۀکأه خأداونأد همأ کالمی مبنی بر این

 .کندیم  نییتع  ،افتدیجهان اتفا  م

5. Pereboom, 2016. 
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نیواهد  هسأتند، وجود  خشأم خدا   متعلق

  ، در عین حال باید توجه داشأتداشأت.  

حیأات    بر اسأأأأاس این دیأدگأاه اگرچأه

زمأان تأا    گأذشأأأأتخأداونأد بأا    یعأاطف 

 ، اماوابسأأته اسأأتیلوقات  به م ودیحد

م ی هبأأه  خأأدا  وجود بأأه    یلوقأأات وجأأه 

قبل از  ثرپذیر أی ت. خداسأأأتی وابسأأأته ن

مطلق     ابتهأاججهأان در حأالأت    نش یآفر

حیأات    هرچنأد  و  وجود داشأأأتأه اسأأأت

بأأ یعأأاطف  بأأاتعأأامأأل    ۀواسأأأطأأ هاش   او 

وجأود  کأنأأدیمأ   ریأیأ تأغأ   مأیألأوقأأاتأش  امأأا   ،

 شود.ه تهدید نمیوج ی هبه ی اوضرور

به این ترتیب خداباوران کالسأیک  

ر صأفت خشأم الهی شأوند که  یا باید منک

، با توجه به تیأری  فقرات کتب مقدس

یا باید صأأفت خشأأم    ،پذیر نیسأأتامکان

در ؛  را بپأذیرنأد و تن بأه جبرگرایی دهنأد

نئومقأابأل بأا ، خأدابأاوران  کالسأأأیأک 

، أثیرپأذیری خأدا در مقأام فعألپأذیرش تأ 

 دانند. ان میمتعلق خشم الهی را بندگ

وحلراه. 2  های پیش ر

متکلمین    هأا،مواجهأه بأا این تعأارضدر  

 

1.passion. 
2.Scrutton 2011, chapter 1. 

هأای  حألمسأأأیحی تالش کردنأد تأا راه

دهنأد ارا أه  راه  .میتلفی  را  حألاین  هأا 

توان در چهار دسأأأته مورد بررسأأأی می

   .قرار داد

 طیفی احساسات   ۀمشاهد . 2-1

قأرون    در و  یأونأأانأی  خأأدابأأاوران  مأیأأان 

احسأأأأاس  مأتأعألأق  تأعأیأیأن  در    1وسأأأطأی 

دارداخأأتأأال  وجأأود  جأأدی   2.نأأظأأر 

پیچیأدگی دیگر ناشأأأی از مفهوم عاطفأه  

ت نفسانی  بزرگی از حاال  ۀاست که دست 

شأود، اما به مثل احسأاسأات را شأامل می

  . شأأأوداحسأأأاسأأأات تحویأل برده نمی

بأه   3آنأاسأأأتأازیأا اسأأأکروتن  بأا توجأه 

مأ   هأأایهنأظأریأأ  التأیأن  ثأأل مأتأکألأمأیأن 

پیشأأأنهأاد   و »آکوینأاس«  »آگوسأأأتین« 

کالسأأیک از عواطف را   دهد درسمی

یک طیف در نظر بگیریم. در    صورتبه

، احسأأاسأأاتی قرار دارند یک سأأر طیف

فیزیکأأال   و  میرعقالنی  کأأه  میرارادی، 

، اموری  هسأأأتنأد؛ در سأأأر دیگر طیف

هأا عواطف  هسأأأتنأد کأه امروزه مأا بأه آن

کأأه    گأویأیأممأی  4شأأأنأأاخأتأی  عأواطأفأی 

3. Anastasia Scrutton. 

4. the cognitive emotions. 
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بأأه بأأالأأقأأوه  ارادی،  و نأأحأأو  عأأقأأالنأأی 

در تحلیل دیدگاه   (.فیزیکال هسأأتندمیر

خداباوران کالسأأأیک و برای رهایی از  

ند در ، بعضأی معتقدشأدههای بیانچالش 

بری از    ،خأدابأاوری کالسأأأیأک خأدا 

ارادی و فیزیکال است اما احساسات میر

   1.منکر عواطف شناختی نیستند انآن

دیگربأأه دالیأأل ،  عبأأارت  از  یکی 

صأأفات کالسأأیک خدا و   ناسأأازگاری

مندی  گان یا عاطفهپاسأیگویی او به بند

عأدم تفکیأک تغییرپأذیری و بر   ی، مبتن او

مأیأرهأیأجأأان و زدگأی  هأوی  یأأا  مأعأقأول 

. درسأت  اسأتبا عواطف معقول    2هوس

خود را    دیعقا ها انسأانمعموالًاسأت که  

، اما دهندمی  ریی و هوس تغ  یهو یاز رو

بأه اینکأه خأدای خیرخواه مطلق  اعتقأاد 

 3، موجه نیست.نیز چنین است

  ، گویی عاطفی خداپاسأأی  میالفان

کأه    ییزهأای توانأد از چینم  خأدامعتقأدنأد،

، لأذت برنأدیاز آن لأذت میلوقأات  م

 ،شأأوندچه اندوهگین میآناز   ایو  ببرد

 

1.  )Mullins2020,56). 

2. fleeting whim. 

3. McConnell 1927, 73. 

یی الزم خدا  ن ی چن  رایز  ،اندوهگین شأود

  ۀ از شأنکج   سأتیکه سأاد  یدر حال»  اسأت

بأا او خود    یقربأان اسأأأأت  خوشأأأحأال 

 ی اوقرباناز مرگ ، و خوشأأأحال باشأأأد

اممگی  زیرا  شأأأود  توانأد  ینم  گریو دن 

امأا مطمئنأاً   ش رااقربأانی عأذاب دهأد. 

مکلف به سأهیم بودن  از ما  ش ی خداوند ب

شأأأأادی و ممدر  دیوانأأه هأأا  فرد    هأأای 

رسأأأد این دیأدگأاه بأه نظر می  4«.سأأأتی ن

ز عدم تفکیک عواطف معقول و ناشأی ا

  .زدگی استهیجان

توجأه  های جالبیکی از پیشأأأرفت

،  ۀ عواطفمطأالعأات معأاصأأأر دربأاردر  

عواطف   شأأأنأأاختی  مأأاهیأأت  بر  تمرکز 

فالسأأأفأه برای کمأک بأه فهم  .  اسأأأأت

را چیزی   ماهیت شأأأناختی عواطف، آن

. زمانی  کنندمعرفی می  5شأأبیه به ادراس

او   ،کندکه کسأأأی چیزی را تیأأأور می

جهان را با روشأأی خاد دیده و تفسأأیر  

اسأأأأأت نأأوعأأی   6.کأأرده  او  تیأأأأأور 

وضأو  تیأورش اسأت. مبه   7پاسأیگویی

4. Creel 1986, 118. 

5. Perception. 
6. Roberts 2013, 46. 
7. Responsiveness. 
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طور هسأأتند. عواطف  عواطف نیز همین 

نیز نوعی پاسأأیگویی به جهانی هسأأتند  

آن در  را  کأأه  عواطف  موضأأأو   فرد   ،

ای خاد مورد تفسأأیر قرار داده گونهبه

برایاسأأأأت بأد،   آن  المثأ   ؛  را خوب، 

انگیز  ترسأأأناس، امیدوارکننده یا هیجان

بأهدانأدمی مثأال.  ، فردی سأأأأ  عنوان 

داند، به این  خطرناس می اکننده رپارس

کند که سأ  چیزی  ترتیب او حکم می

 1.ترسناس است

دیأگأر طأر   عأواطأف  هأمأأ   ،از  ۀ 

. اگر پأاسأأأیی عأاطفی  معقول نیسأأأتنأد

درسأتی ارزش متعلقش را دنبال   نتواند به

کأه اگر   . در حأالیکنأد، معقول نیسأأأت

درسأتی ارزش متعلقش را دنبال   بتواند به

 2.، آن پاس  عاطفی معقول استکند

برای رهایی از ناسأازگاری صأفات  

عواط از  دقیقی  تیأأأور  بأأایأأد  ف  خأأدا 

تیأأور    منتسأأب به خدا داشأأته باشأأیم.

ی شأامل چند  اله  یهمدلاز   انگارانهسأاده

همان   قاًی خداوند دق (الف:  شأأر  اسأأت

احسأأأأاس    یزیأ چأ  مأوجأوداتأش  کأأه  را 

 

1. Todd, 2014: 704. 

و    224-205:  1392بأبأیأنأیأأد:  مأیأرشأأأأمسأأأأی،  .  2

 .(223-199:  1391میرشمسی،

خداوند  (ب ؛کندیسأاس م، احکنندیم

ارز موافق    یعأأاطف   یابیأأ بأأا  موجوداتش 

 .است

فرضأی اسأت که در  ب، پیش  شأر 

 این در.  وجود داشأأت سأأتیسأأاد مثال

توانأد همأان یخأدا نم  حأالی اسأأأت کأه

را داشأأته باشأأد که    ایعاطفیقضأأاوت  

 یاگر خدا در شأاد زیرا  ،دارد سأتیسأاد

 3.یسأت،  عادل نباشأد  می سأه سأتیسأاد

اسأأأأت چن   محأأال  قضأأأأاوت   ن ی خأأدا 

از    و  داشته باشدعاطفی ملطی   ۀانابی ارزش

، بردیاز آن لأذت م  سأأأتیچأه سأأأادآن

ببرد  مسأأأتلزم خأداییامر    ن یا   4.لأذت 

 خأدا  .اسأأأأت  عقالنیری و م  یراخالقی م

بأدون اینکأه بأا احکأام عأاطفی میلوقأات  

را درس هأا  موافق بأاشأأأأد، عواطف آن

  کأه این عواطف را   و در حأالیکنأد  یم

هأا را اموری نأاپسأأأنأد کنأد، آندرس می

 .داندمی

که    مربو  به فردی اسأأأت  یهمدل

را   یگرید  عواطفاز    ایآگاهانه نسأأیه

مأ ه  بأأ  و  یدسأأأأت  کأأه  مأیآورد  دانأأد 

3. (Creel, 1986: 132). 

4 (Creel, 1986:118). 
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بأا دیگری متفأاوت اسأأأأت   1. عواطفش 

 یهمدل  در  ،ب، برخال  شأأر  ن یبنابرا

هرگز الزم نیسأأت برای درس عواطف  

او   عأأاطأفأی  حأأاالت  بأأا  مأوافأق دیأگأری 

وقأتأ بأأاشأأأیأم درس در    ی.  بأرای  تأالش 

واطف خود  ع،  عواطف دیگری هسأأتیم

 یکامل  ۀخدا نسأی.  کنیمرا فراموش نمی

  ار ی در اخت  سأأتیسأأاد  ۀحاالت آگاهاناز  

  ۀ از شکنج  ستیسأادکه   دانداو می. دارد

لأذت میب در عین حأال  برد.  یگنأاهأان 

 دانأد کأه او خأدا(ی دانأای مطلق میخأدا

 خدا ،  رمم همدلیعلی. سأتی ن  سأتیسأاد

را حالت عاطفی مناسأبی   سأتیسأاد لذت

  ار یأأ مأعأ هأمأأدلأی    در  خأأدا  دانأأد.نأمأی

 کند.  یرا نقخ نم  ی عقالنیناسازگار

معنای  به سأأتیسأأاد خدا با  یهمدل

او واقعی  امأا سأأأأتدرس احسأأأأاس   ،

بأا   یخأدا فقط در همأدل  یعأاطف   یزنأدگ

نم  سأأأأتیسأأأأاد بلکأه   شأأأودیمتوقف 

خأأداونأأد  عأکأس بأر کأمأأال مأطأأابأق  ،  بأأا 

پأاسأأأ  عأاطفیاشیاخالق درخوری    ، 

احتمأاالً   داشأأأأت.  این حأالأت  خواهأد 

 

1. Zagzebski, 2016: 442  

,(Ravenscroft, 2017: 149). 

  سأأت ینسأأبت به سأأادخدا    خشأأمعاطفی  

کأامأل بأا   یبأدون همأدلخأدا  خواهأد بود.  

 او  قی ، قادر به قضأأأاوت دقسأأأتیسأأأاد

بأا   یهمأدل  نکأهیا  ینیواهأد بود. بأه جأا

، خأدا نأاسأأأازگأار بأاشأأأد  یکمأال اخالق

کنأد کأه  یخأدا اقتضأأأا م  یاخالقکمأال  

 داشته باشد.   یکامل یخداوند همدل

بأه عواطف و تفکیأک   نگأاه دقیق 

از  عأواطأف   یأکأی  مأیأرمأعأقأول،  از  مأعأقأول 

نأاسأأأأازگأاری  حألراه پیش روی  هأای 

تواند در تعامل با موجود اسأأت. خدا می

را بنأأدگأأان متنوعی  عأأاطفأی  حأأاالت   ،

معنأای خروج او از  تجربأه کنأد امأا این بأه

تأأ  و  اخال   یأأا  وأعقالنیأأت  از هوی   ثر 

 هوس نیست.

مندی خدا به شرایط  کردن عاطفه   محدود.  2-2
 خاص

دیأگأرراه بأرای   حأأل  کأأه  اسأأأأت  آن 

مندی خدا از عواطف شأأأرایطی در بهره

بأگأیأریأم قأرن   ،مأثأأال  رایبأ .  نأظأر  مأتأکألأم 

گونأه  خأدا را از هر2نوزدهم ویلیأام شأأأد 

احسأاسأی بری دانسأته، در عین حال خدا 

2.  William Shedd. 
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میرا   عأأاطفی  دو حأأالأأت    دانأأد:دارای 

این دو   « دشأأِ . به زعم »مضأأب عشأأق و

حأالأت عأاطفی در واقع یکی از صأأأفأات  

 « شأأأد» 2اسأأأت. 1اخالقی خدای قدوس

تنهأا کسأأأی نیسأأأت کأه خأدا را بری از  

احسأأاسأأات دانسأأته و در عین حال او را  

در  .داندسأأرشأأار از عشأأق و مضأأب می

این ادعا بسأأأیار رایج    ،تاری  مسأأأیحیت

ی  ؛ هرچنأد در اینکأه خأدا در معنأااسأأأت

اسأأأأت دارای مضأأأأب  ، واقعی کلمأه 

 .نظر وجود نداشته استاتفا 

و  2-2-1 میانی  مسیحی  متکلمین  معیارهای   .
 اولیه  

هر   3:معیأار نأاسأأأازگأاری اخالقی:  الف

ای که با کمال اخالقی  احساس یا عاطفه

معنای  تواند به، نمیخدا ناسأازگار باشأد

 .وصف خدا باشد واقعی کلمه

نأاسأأأأازگأاری عقال :  ب هر   4:نیمعیأار 

عملی ای کأه منتج بأه  احسأأأاس یأا عأاطفأه

شأأأودمیر نمیعقالنی  بأه،  معنأای توانأد 

 

1.  God – holiness. 

2.  Shedd, 1888: 174. 

3.  the Moral Inconsistency Criterion. 

4.the Rational Inconsistency 

Criterion . 

5.  the positive passions. 

  .واقعی کلمه به خدا نسبت داده شود

معتقأدنأد برخی   متکلمین  بعضأأأی 

،   خنثی هسأتندو عقاًل  احسأاسأات اخالقاً

وجه اخالقی   ،که بعضأی دیگر  حالی  در

از نظر   .و عقالنی دارند و ایجابی هسأتند

مأتأکألأمأیأن  مأیایأن  خأأدا  واجأأد ،  تأوانأأد 

مثل عشأق باشأد، اما   5احسأاسأات ایجابی

باشأد   6تواند واجد احسأاسأات سألبینمی

میر و  بوده  گنأأاه  مسأأأتألزم  عقالنی  کأأه 

ترتیأب  7.هسأأأتنأد این  خأدا دارای    ،بأه 

احسأأاسأأات یا عواطفی اسأأت که معیار  

اخالقی و نأاسأأأازگأاری    نأاسأأأازگأاری

 عقالنی را پشت سر گذاشته است.

تواند موضأو  معیار ابتهاج: خدا نمی: ج

بأاشأأأأد کأه ذاتأاً و ضأأأرورتأاً  عواطفی 

   8کننده هستند.عواطفی متألم

اسأأأأاس  بر عأاطفی    ،این  ارزیأابی 

دار  را خدشأأأه  میلوقاتی که ابتهأاج خدا

یأأا کأنأنأأدمأی مأیأرمأعأقأول  خأأدا  بأرای   ،

خدا در   ،به این ترتیب.  اخالقی استمیر

و  10لطف    ،9عواطفش مثأل رحمأت  ۀهمأ 

6.  the negative passions. 

7.  Lister, 2013: chapter 3 . 

8. Shedd, 1888: 174 . 

9. mercy. 
10. Gentleness. 



  زینب سادات میرشمسی / …بررسی سازگاری درونی صفات خدا در الهیات مسیحی

 
351 

 

 

 

خدا   ،. در عین حالکامل اسأت  1مضأب

ای گونأهۀ این حأاالت عأاطفی را بأههمأ 

کنأد کأه بأا ابتهأاج مطلقش در تجربأه می

 2.تعارض نیست

ی تغییر  پذیرش. 3-2  3پذیر

قرا تی    ،مکتب خداباوری نئوکالسأأیک

  ارا ه می دهد که در آن بعضی   رااز خدا  

  . شأوداز صأفات کالسأیک خدا انکار می

  ۀ معتقأدنأد امکأان نأدارد خأدا همأ   انآنأ 

 4؛صأأأفات کالسأأأیک را داشأأأته باشأأأد

الهی  آنأأان  هرچنأأد   پیشأأأین  علم  منکر 

و با پذیرش علم پیشأأین الهی از    نیسأأتند

بأا   .گیرنأدفأاصأأألأه میالهیأات   همچنین 

 ۀپأذیرش تمأایز خأدا و موجودات و نظریأ 

عأأدم از  خأأدا،  خألأق  و هأمأأۀ  انأگأأاری 

الهیأات    5.کننأدرا رد میخأدافراگیردانی  

حأوز در  مأتأأافأیأزیأأک    ۀنأئأوکأالسأأأیأأک 

الهیات پویشی  کالسیک باقی مانده و از

عالوه بر پأذیرش علم    .گیردفأاصأأألأه می

خداباوران نئوکالسأأأیک  پیشأأأین الهی،  

کنند که خدا مکتفی بالذات تیأدیق می

 

1. Anger. 

2. Mozley, 1926: 38. 

3. Mutability. 
4. Timpe, 2013: 202. 

 .  است

در  کالسأأأیأأکنئو  نظراختال  هأأا 

توان به ذات کامل صأفاتی اسأت که می

. خداباوران نئوکالسأیک  خدا نسأبت داد

زمأانی، الیتغیر  د صأأأفأاتی مثأل بیمعتقأدنأ 

نأاپأذیری کمأال أثرتأ   ، بسأأأاطأت یأابودن

  معتقأدنأد ذات خأدا دارای   انآنأ .  نیسأأأتنأد

کمأاالتی مثأل علم مطلق، قأدرت مطلق، 

با   ؛ۀ مطلق اسأتخواهی مطلق و ارادخیر

اکتفأأایتوجأأه   صأأأفأأت  ، بأأالأأذات  بأأه 

ذاتیویژگی و قوای  از  أمتأأ   خأأدا  هأأا  ثر 

   .میلوقات نیست

، خأدا را  خأدابأاوران کالسأأأیأک

و به سأرمدیت او   دانندمیالوجود  واجب

دارنأأد. مأأعأأتأأقأأدنأأد    اعأأتأأقأأاد  ایشأأأأان 

توانأد آمأاز و انجأامی  الوجود نمیبواجأ 

ایشأان معتقدند  ،داشأته باشأد. با این حال

هر دو بأا وجود  منأدی  زمأانی و زمأانبی

زمانی  ت خدا سأازگار اسأت. بیسأرمدی

  6معنای آن اسأأت که خدا بدون توالی به

منأدی  کأه زمأان  موجود اسأأأت در حأالی

5. Cf. (Mullins, 2016b. 
6. Succession. 
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کنأد کأه خأدا در حیأاتش  تیأأأأدیق می

زاد قدرتش  طور آعنوان کسأأأی که بهبه

 .  کند، توالی داردرا اعمال می

اعمأال قأدرت بأه معنأای بأه فعلیأت  

رساندن قوه ایجاد اموری است که پیش  

انأد . وقتی خأدا   نأداشأأأتأه  ازاین وجود 

آزادانأه عملی را انجأام می دهأد ، او کأار 

ی جدید کرده اسأأت و بنابراین متحمل  

. بر این اسأأأأاس   توالی شأأأأده اسأأأأت 

بأا وجوب   ،  وجودزمأانمنأدی بأه خوبی 

. ع است، قابل جمآزاد و علم مطلق  ۀاراد

خأدای سأأأرمأدی از آنجأا کأه در طول 

ر د  هأای جأدیأد، ذاتش را بأه شأأأیوهزمأان

قأرار   مأیألأوقأأاتأش  بأأه  پأأاسأأأ   مأعأرض 

تأغأیأیأر  مأی مأیأتألأف  انأوا   مأتأحأمأأل  دهأأد، 

یر  زمانی به انکار الیتغ. انکار بیشأأودمی

  ، خداباور نئوکالسأأیک . انجامدبودن می

ه خأدا الیتغیر را ضأأأروری پأذیرش اینکأ 

قد اسأت قدرت و برعکس معت ، داندنمی

تغییر    ۀاراد قأدرت  مسأأأتلزم  آزاد خأدا 

؛ لذا خدا  خالق و حاالت میتلف اسأأت

 .شودرب جهان می

خأدا بأا یأک   پأذیرش تغییرپأذیری

 

1. YHWH’s sovereignty. 

2. Responsibly. 

تواند  خدای متغیر می سأت.چالش روبرو

خوب بودن یا محبت ورزیدن را متوقف  

کنأد یأا بأه نوعی وجود خود را متوقف  

ب  رسأد وجوبا این حال به نظر می  کند.

وجود خدا مانع از آن اسأأأت که خدای  

کأنأأد؛  مأتأغأیأر مأتأوقأف  را  خأود  وجأود   ،

عالوه مکتفی بالذات بودن خدا به این  به

معنا اسأت که صأفات ذاتی خدا وابسأته  

نأبأود او  ذات  از  خأأارج  چأیأزی  و بأأه  ه 

.  حاصأأل چیزی خارج از ذاتش نیسأأت

ذاتی و قأدرت ذاتی خأدا از  هأای  ویژگی

نمی بأأهبین  و  نمیرود  یأأد، زیرا آوجود 

؛  ندیسأت این صأفات ذاتی بوده و عارضأی ن

ممکن اسأأت  طور متافیزیکی میریعنی به

متغیر قأدرت  کأه خأدای  و  اعلی  ، خیر 

، بلکأه او بأه مرور زمأان این  اعلی نبأاشأأأد

اعمأأال اخأ  میأتلف  طر   بأأه  را  تیأأارات 

بأایأد توجأه    ،از سأأأوی دیگر.  کنأدمی

 یاعأمأأالأ   1الأهأی  تیأأ حأأاکأمأ »  داشأأأأت

ن بلکأه  سأأأأتی خودسأأأرانأه  پأاسأأأیی  ، 

بأه رفتأارهأای    3و مشأأأفقأانأه  2مسأأأئوالنأه

 4«.هاستاخالقی انساناخالقی ومیر

نأظأریأأ  خأأدا أتأأ   ۀپأیأروان  ثأرپأأذیأری 

3. Responsively. 

4. Moberly 1998, 114. 
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همچون خداباوران کالسأأأیک معتقدند 

ه  هأ در مواجریرنأاپأذیی تغ  یاخأداونأد اراده

 با اوامر مطابق   ن ی با گناهکاران و مقدسأأ 

خأأدابأأاور  اخأأتأأال     .دارد  یاخأأالقأأ 

 در  کی داباور کالسأأ با خ  کی نئوکالسأأ 

هه  در مواجخدا    رفتار و عمل متغیر  بح 

از  خأدا    فرض کنیأد.  بأا میلوقأات اسأأأت

را کأه بأه    یکسأأأان  ۀهمأ   کردهحکم    ازل

در   حکم  ن یا دنبال توبه هسأتند، ببیشأد.

میلوقأأاتش مواجهأأ  بأأا  خأأدا  طول   ۀ  در 

 خأدا  امأا  ؛خواهأد مأانأد  ریی بأدون تغ  ،زمأان

بیشأأش  میلوقات را مشأمول تواند  نمی

میلوقأات    کأهمگر آن  ،قرار دهأدخود  

در آن لحظه، بیشأأأش    ؛اسأأأتغفار کنند

مأأی رقأأم   خأأدابأأاور  .خأأوردخأأدا 

  ، لأهأمسأأأأ   ن یا  دییأ در تأأ  کیأ نئوکالسأأأ 

 وند،خدا معتقد اسأت رایندارد ز یمشأکل

اسأأأت. او   3ثرپأذیرأتأ و   2ری متغ  1،منأدزمأان

در  خداوندرفتارها و اعمال  معتقد اسأت

لحظأه بأه    کیأ از    ،بأا میلوقأات  همواجهأ 

، بر این اسأأأاس  کنأد.  ریی تغ  گرید  ۀلحظأ 

 

1. Temporal. 

2. Mutable. 

3. Passible. 

4. tenseless truths. 

ی  جهان   رۀدربا  4زمانازحقایق بی  خداوند

. آگاه است،  استآن   تحققکه در حال  

در دانش  خأدا  ،   یزمأان بأا وقو  تأارهم

رشأأأد    5منأدنسأأأبأت بأه وقأایع زمأانخود  

بأه وقأایع   نسأأأبأت، امأا دانش او  کنأدیم

بأا همچنین، خأدا  .مأانأدیثأابأت م  ،زمأانبی

خود    یدر دانش تجرب  ، یگسأأترش تار

از  رشأأأأد خواهأأد کرد او  امأأا  دانش   ،

کنأأد.  ینم  ریی تغ  زمأأانبی  یهأأاتیأأ واقع

با   ثرپذیری خداأتأ   ۀپیروان نظریأ   ،ن یبنأابرا

  7ت یأ و مشأأأ   6پیشأأأین الهی  بأه علم  وجأهت

علم میأانی بر آننأد کأه    ۀو نظریأ خأداونأد  

  صأأأدورقادر به     کاماًل،  ثرپذیرأخدای ت

مقام   ؛ او درقابل اعتماد اسأت  یهاوعده

الوجود و مکتفی  ذات سأأأرمدی، واجب

با توجه به   ،بالذات اسأت و در عین حال

مقأام فعأل    توالی زمأانی، تغییراتی را در

 .کندتجربه می

ی جایگزین خدای مطلق 4-2  . خدای حداکثر

5. tensed facts. 

6. Foreknowledge. 

7. Providence. 
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  1کأامأل   موجود   بر   ی مبتن   ، ات یأ اله اولین اصأأأل  

مأوجأود    ن یأ تأر عأنأوان بأزرگ خأأدا بأأه   ف یأ تأعأر 

  ۀ از هم   د ی با   لذا خدا   2. اسأت ممکن    ی ک ی ز ی متاف 

وجأأه و    ن یأ بأأه بأهأتأر   کأمأأالأی   ی هأأا ی ژگأ یأ و 

در    3برخوردار باشد.   ممکن   ۀ شدیدترین درج 

  ۀ بحأ  دربأار   مأالبأًا  الهیأات موجود کأامأل، 

صأفات    سأت. ها صأفات کمالی و انسأجام آن 

ها  مندی از آن بهره که    ، صأفاتی هسأتند کمالی 

،  این صأأأفأات اسأأأت.    منأدی بهتر از عأدم بهره 

ا به  ه مندی از آن هایی هسأتند که بهره ویژگی 

کمأال  ، خودی خود و بأدون لحأاش شأأأرایط 

 . شود محسوب می 

  ، الهیأات مبتنی بر موجود کأامأل متکلمأان  

  5. کننأد ی را فرض م   4خأدای مطلق   ۀ نظریأ مأالبأًا  

، علم و  اطال  قأدرت   ، خأدای مطلق   ۀ یأ ر نظ   در 

بأا این    . شأأأود مفروض گرفتأه می   خیرخواهی 

موجود    مبتنی بر   ات یأ اله   حأال الزم نیسأأأت 

  ، خأدای مطلق بأاشأأأد   ۀ متعهأد بأه نظریأ   ، کأامأل 

کأه    خأدای حأداکثری  ۀ توانأد نظریأ می   بلکأه 
 

1   .perfect being theology  :ات یاله نیدر ا  

  ی خوانو هم  شأأودیم  ده یهم نام  یآنسأألم  اتیکه اله

خأداونأد بأا وصأأأف   دارد،  یدیأ توح  اتیأ بأا اله یادیأ ز

ت  الکمأا  یتمأام  یدارا  یموجود  یعنیکأامأل مطلق،  

  گر،ید  ریشأده اسأت. به تعب  فیممکن توصأ   لیفضأا و

موجود ه  یخأأدا  و   یموجود   یاسأأأأت کأأه  برتر 

 .ستیتراز او قابل تیور نکامل

حأداکثر     ی دارا  یی را کأه خأدا   معتقأد اسأأأت 

  ۀ نظریأ   6. بپأذیرد  ، اسأأأت   علم و خیر ، قأدرت 

خأدای    ۀ نظریأ ، در اصأأأل بأا  ی حأداکثر ی  خأدا 

بدان  ممکن اسأت    را ی ، ز سأازگار اسأت   مطلق 

، دانش  قدرت   خدا از حداکثر   معنا باشأأد که  

ۀ  نظریأ ،  حأال   ن ی اسأأأت. بأا ا   منأد بهره   ی و خوب 

خأأدای مأطألأق    ۀ از نأظأریأأ   خأأدای حأأداکأثأری 

ممکن اسأت مشأیا    را ی ، ز تر اسأت ضأعیف 

مأاننأد قأدرت مطلق از نظر    ی شأأأود صأأأفت 

مفهومی    را ی ، ز سأأأت ی ن   ر ی پأذ امکأان   ی ک ی ز ی متأاف 

 است.   7نامنسجم 

ات خأدا  صأأأفأ   ، در الهیأات حأداکثری 

  ؛ برای مثال شأود محدود به ممتنعات عقلی می 

، زیرا  نیسأأت   خدا قادر به خلق شأأریک خود 

خأدا    یأا علم    محأال اسأأأت چنین چیزی عقاًل

؛ همچنین  محأدود بأه ممتنعأات منطقی اسأأأت 

قی  صأأأفأات خأدا محأدود بأه ممتنعأات اخال 

 محال اسأأأت امام  عقاًل  عنوان مثال، به .  اسأأأت 

 8د و یزید بهشتی. حسین دوزخی شو 

2. Nagasawa, 2017: 9. 

3.  Nagasawa, 2017: 64. 

4.  the Omni-God thesis. 

5.  Nagasawa, 2017: 25. 

6. Nagasawa, 2017: 92. 

7. incoherence within the concept. 

 .1377  ،سبحانی . 8
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ود بأأه  صأأأفأأات خأأدا مأحأأد   ، بأنأأابأرایأن 

دانش    . پس ممتنعأات عقلی و اخالقی اسأأأت 

که    الزم نیسأت بپذیریم   اما   ، کامل اسأت   خدا 

  یی ها ها و رنج ی سرخوردگ   ۀ خداوند واقعًا هم 

،  شأأأوند ی را که موجودات محأدود متحمأل م 

کأه موجودات    ی همأان روشأأأ   درسأأأت بأه 

،  کند. در واقع ی ، احسأاس م شأوند ی متحمل م 

  ی گأاه  را ی ز   ؛ اسأأأت   رممکن ی م   ی ز ی چ   ن ی چن 

فرد    ۀ اسأت که تجرب   ای گونه به میلوقات    نج ر 

  اش ی زندگ   نکه ی ا   ا ی   سأأراسأأر پر از درد اسأأت 

از    ی ار ی بسأأ   همچنین اسأأت.    ر ی و دلگ   ی معن ی ب 

،  ی تجارب قاتالن جمع   مثل ،  ی بشأر   ات ی تجرب 

  ن ی هسأأأتنأأد. خأدا هرگز چن   ی طأان ی ذاتأًا شأأأ 

کنأد.  ی را بأه آن شأأأکأل تجربأه نم   یی هأا تجربأه 

  د یأ انأد و بأا هأا ر  داده بأدانأد کأه آن   د یأ بأا   ا خأد 

بأدانأد کأه چگونأه هسأأأتنأد. امأا خأدا در واقع  

  ی هأرگأز تأجأربأأه نأیأواهأأد کأرد کأأه زنأأدگأ 

را که ذاتًا    یی ها تجربه   د ی با   خدا   ؛ است   ی معن ی ب 

در    ن ی محکوم کنأد. بنأابرا   ، هسأأأتنأد   ی طأان ی شأأأ 

  1مییأأأود   ۀ« فأاصأأألأ » بأایأد ،    چنین تجربیأات 
 

1. certain “distancing”. 

2. Ward, 2017: 174. 

3. experiential knowledge. 

 یاسأت که در تقابل با دانش گزاره ا ینیپسأ  یدانشأ 

 ییعلم با علم از راه آشأأأنا نیقرار دارد . ا  یو مهارت

 .است کینزد

 2. حفظ شود   ی بشر   ات ی تجرب   با خدا  

  ۀ بأأه ایأن تأرتأیأأب بأأا تأوجأأه بأأه نأظأریأأ 

بأه خود و    ، ، خأدا در مقأام ذات أثرپأذیری تأ 

واجأد علم پیشأأأینی و    بنأدگأان علم دارد و 

، در عین حأال در تعأامأل بأا  ای اسأأأت گزاره 

و شأأأنأأاخأت از راه    3علم تجربی   ، بنأأدگأان 

کنأد و دارای دانش  را تجربأه می 4آشأأأنأایی 

ود به  اما این دانش محد   اسأت؛   5ورزانه شأفقت 

  . هرجا تحقق ممتنعات عقلی و اخالقی اسأأت 

این علم منجر بأه انتسأأأاب فعأل میراخالقی بأه  

شأأده و به دانش    ، این علم محدود خدا شأأود 

   . کند حداکثری بسنده می 

 گیری  نتیجه 

طور  مندی خدا به پذیرش تأثرپذیری و عاطفأه 

سأنتی در الهیات و کالم چندان سأابقه ندارد.  

با این حال کتب آسأمانی، خدا را در تعامل با  

کننأد. تعأامأل خأدا بأا  میلوقأات معرفی می 

بندگان، با تیأأور خدای تغییرناپذیر و بسأأیط  

رسأد تحلیل خاد  ناسأازگار اسأت. به نظر می 

4. knowledge by acquaintance 

است مانند:   یزیچ ای  یدانش از راه آشنا بودن با کس

 با او آشنا هستم یعنی  شناسم«یرا م  ی»من فالن

5. Empathical knowledge. 
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طت و تغیرناپذیری خدا، در این  از مفهوم بسأا 

ناسأازگاری مؤثر اسأت. در الهیات کالسأیک  

بأا تأأکیأد بر بسأأأاطأت، وجوب وجود، اطال   

زمانی و تغییرناپذیری خدا، برای  صأفات و بی 

حل این ناسأأازگاری فقط بعضأأی عواطف با  

شأر  سأازگاری با عقالنیت، اخال  و ابتهاج  

ا این  اند. ب الهی  قابل حمل بر خدا شناخته شده 

حال، انتسأأاب صأأفاتی چون خشأأم یا تحقق  

همأدلی و شأأأفقأت برای خأدا بأا ابهأامأات  

 ای روبروست.  جدی 

در الهیات نئوکالسأیک، با تحلیل نوین  

عاطفه، زمان و علم، خدا موجودی اسأت که  

اگرچه در مرحلۀ ذات ثابت اسأت اما در مقام  

فعأل تغییرپأذیر اسأأأت و این مسأأأألأه خللی در  

 کند. ایجاد نمی   کمال حداکثری خدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این دیدگاه، خدای عالم، خیرخواه،    

قأادر مطلق کأه در ابتهأاج مطلق اسأأأت، می  

توانأد و بأایأد بأا بنأدگأان در تعأامأل بأاشأأأد. چنین  

خأأدایأی در عأیأن وجأوب وجأود و اکأتأفأأای  

بالذات و سأأرمدیت، دارای توالی زمانی بوده  

و در مقأام فعأل تغییرپأذیراسأأأت؛ همچنین بأه  

از علم مطلق، دانش خأدا  منأدی جهأت بهره 

ای پیشأأأینی نبوده و  محأدود بأه دانش گزاره 

خأبأیأر اسأأأأت. بأأه ایأن تأرتأیأأب، در الأهأیأأات  

نئوکالسأأأیأأک بأأا بأأازبینی صأأأفأأات خأأدا،  

نأاسأأأازگأاری موجود میأان خأدای ایسأأأتأای  

ارسأأأطویی بأا خأدای خبیر و مجیأب ادیأان  

 شود. فیل می توحیدی تا حدودی حل و  
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