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 چکیده

-یاله»عشق« است. به بیان او   شماردپیناک برای خداوند برمی  هایی کهویژگیترین  از مهم
هــای صفت عشق ذیل »ویژگــیبا قرار دادن ـ  یونان ی شهیانداز تأثر ـ م  مسیحی  سنّتیدانان  
بــر حال آنکه ؛ اندآن را به حاشیه رانده ،عهیمابعدالطبباب پس از بحث در ی خداوند« و  اخالق
ــ او  و    بــودهخداونــد    یذاتاوصاف  « از  عشق»  مقدّسکتابمبنای   عاشــق )و فــرد   کاساســای ی
. از دیــدگاه مسیحیت بسیار محوری است درتوجّه به این مسئله بدین جهت    .استمعشوق(  

امتیازاتی دارای  با انسان  خداوند  رابطه عاشقانه  باب  در  پیناک  عقیده  متکلمان امامیه اگرچه  
نقدهایی شمارد برمی این ارتباطکه او برای   یهایالزمه  برلکن    ،استنسبت به الهیات سنتی  

از تأثر و ضعف اســت بــر خداونــد  یآن ابعاد از رابطه که حاک  معتقدند اوالی  شانیا  .وارد است
در این پــژوه   .ستیامر ن   نیا  یبرقرار  باشد، و دوم، کمال مطلق خداوند مخلّ  یصادق نم

 .شودمیبا روش توصیفی ـ تحلیلی به نقد دیدگاه پیناک از منظر متکلمان امامیه پرداخته 
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 بیان مسئله  -1

این است  داند میوارد سنتی بر الهیات مسیحی  1پیناککالرک ترین ایرادهایی که از مهم 

برآمده  که به وضوح  ـ  ها  اش با انسان عاشق خداوند و رابطه عاشقانهوجود  گاه آنان  ددر دیکه  

به انزوا رانده   ـ  باشدمیجهت در مسیحیت امری محوری  و از این بوده    مقدسکتاباز متن  

که  ]  2« نجات»پیناک تبیین بحث  به بیان    .( The Openness of God ,Pinnock, 12)  شده است

اثرات عشق اس   ؛ پذیر نیستامکان   سنّتی منطقایالهیات  مسلک  جبریرویکرد  در سایه    ت[از 

-الهیچنانکه ـ  دیدنجات را »عّلی« )تمامای مبتنی بر فعل خدا( می مقدّساگر کتاب» چرا که 

که  توضیح    -پندارند  میسنّتی    مسیحی  دانان  امر  خدااین  نجات را    هاانسان   همه   وندچرا 

با  یافت.  مطمئنای جالل بیشتری می  ،کردمیاگر این کار را  که  حال آن  .شودمیدشوار    دهدنمی

فرض،   میهباین  نمی نظر  او  باشد،  رسد  خیلی سخاوتمند  انکار    که خواهد  واقع  در  امر  این 

طبیعتِ و  مطلق  بوددوست  خیرخواهی  خواهد  خداوند   Pinnock, Most moved)  «داشتنی 

mover, 167 )  .می بدعت»گوید  پیناک  به  متّهم  را  گشوده  الهیات  در  گذاری  منتقدان، 

تعلیم  میمسیحیت   آیا  اما  بدعت   نبودهعاشق  وجودی  ماساسای    وندخدا  که آموزه    اینکنند؛ 

آنها را دوست دارد، زیرا  خداوند  توانند اعتماد کنند که  می  هاانسان گشوده    در الهیاتنیست؟  

از  اما    ، عاشق استاساسای موجودی  او   نگاه   Pinnock, Open)  «آیدبر نمی  الهیات سنتیاین 

Theism: An answer to my critics ) . 

 پیشینه تحقیق  -2

دوستی و عشق  »مقاله  توان به  حاضر می  مقالهبا موضوع نسبتای نزدیک به    هاییپژوه از  

در رابطه با    1تحلیل و نقد رهیافت شلنبرگو »  3چیتیکویلیام  تألیف  «  در معنویت اسالمی

 
پیناک«.  1 اچ.  نظریهبرجسته  از  Clark H. Pinnock; 1937)-(2010  »کالرک  الهیات پردازان  ترین 

است.  Open Theism)  گشوده به آموزه)ذیل مکتب پروتستان  دانان گشودهالهی (  منتقد  های مسیحیت  ( 

باید  مقدس  برای درک بهتر کتاب  ندو معتقدبوده  شود ـ  ـ که از آن با نام »مسیحیت سنّتی« یاد می  کاتولیک
  . بازگشت ( Apostolic Fathers Periodبه دوره آباء کلیسای نخستین )

2. Salvation 
3. William Chittick (1943) 



مخلوقات به  خدا  رحیم  عشق  تألیف  کرد  دهقان«  به  اشاره  مؤلف  اول  مقاله  در  مأموریت  . 

پرداخته و  به خدا    یدن عشق ورزچگونه  آموختن  و    هازیبایی فطری انسان   یاحیا  در  پیامبران 

با برطرف  انسان  است معتقد   به خداوند را در  کردن نسیان خود میها  توانند ظرفیت عشق 

ایجاد کنند.   دومدر  خود  با    ،مقاله  الهی«  مؤلف  »عشق  از  ارائه  ـ که  نقد تصور شلنبرگ  با 

اعتقادی پرداخته از شکاکیت  به دفاع  بر نفی صفت عاشق بودن خدا  ـ    بود  شواهدی مبنی 

است   نقدهامعتقد  با  شلنبرگ  بی  یینظریه  جمله  معشوق،  تاز  وجودی  ظرفیت  به  وجهی 

نادیده انگاشتن شواهد تجربی ظهور خدا در عالم، برداشت ناصواب از مفهوم عذاب و مجازات 

است  الهی مواجه  معرفت  و  ایمان  از  تفسیر جبرگرایانه  ارائه  نشان این ضعف  که  و  دهنده  ها 

 .است)و به تبع آن اشکال او به وجود خداوند( از »عشق الهی« شلنبرگ  تبیینناموفق بودن  

با دو مقاله پیشین در دو امر است: اول آنکه در این مقاله مؤلف  حاضر  وجه تمایز مقاله  

« پرداخته  با انسان   خداوندعاشقانه  رابطه  پیناک در باب »اچ.  مشخصای به بررسی آراء کالرک  

دوم، در این مقاله سعی شده است که دیدگاه پیناک از منظر    .است )که فاقد پیشینه است(

سابقه بودن این دو امر امید است پژوه   متکلمان امامیه مورد نقد قرار گیرد. با توجه به بی

 برای خوانندگان مفید باشد.انجام شده 

 پیناک تبیین دیدگاه   -3

عاشقانه خود    مدعایتبیین  در    پیناک »رابطه  انسان«  2در  با  مطرح  نکته    چهار  خداوند 

 که پس از تبیین، به نقد آنها از منظر متکلمان امامیه خواهیم پرداخت.  کندمی

 
شلنبرگ .  1 ال.  دانشگاه دین  فلسفه  استاد    و  کانادایی  فیلسوف ) .SchellenbergJ. L ;1959( جی. 

Mount Saint Vincent University  به   باشدمی اهمیت   ئ حاآثار    جهت  که  شده  بسیار  ز  شناخته 

 است. 
ارتباطی مبتنی بر جنس »از  آیا  که  ها  در میان ما انسان  «عاشقانه  هرابط»ماهیت  تبیین  در این پژوه   .  2

 وظایف«و    حقوقاز  قراردادی  »یا    ( manipulative relations)  «[در شخص مقابل]  (فتصرّکاری ) دست

(agreements of rights and duties)    یا( معاشرت متقابلmutual fellowship )  و یا ترکیبی از هر

از    (Brummer, The model of love, 156)  -همواره مورد بحث بوده  تاریخ  در طول  که    -  ؟سه است

 اصول موضوعه گرفته شده است. 



 است   مقدس تعارض با کتاب و  عشق با  تناقض  در تغییرناپذیری و حاکمیت مطلق    -1-3

تفکر  یادآور  وضوح    که به -  2« حاکمیت مطلق»و    1«تغییرناپذیری»همچون  اوصافی  فرض  

سازد، می را مخدوش  خداوند  عاشق بودن  لحاظ منطقی  بهنه تنها    -است  3درباره خدا   یونانی

آن  بلکه مهم  از  متن  تر  با  تعارض  این  وی  دینی(  )برون منطقی  ایراد  است.    مقدسکتابدر 

برقراری  باشد،    4گر و کنترل  ریناپذرییتغ  وند موجودیاگر خدااست که   عاشقانه  ابطه  راساسای 

تصور    6ستایبه صورت اآن را  توان  ینمست و  ا  5شود؛ چراکه عشق ذاتای امری پویا ممکن نمی

نیز   ندخداوکند،    ناراحت  ایتواند عاشق را خوشحال  ی م  معشوقاز آنجا که  »به بیان او    .کرد

  خداوند عالوه اینکه  به.  است  7ر یپذبیو در برابر آنها آسبوده  به مخلوقات    خودعشق  از  تأثر  م

است   مطمئن  ما  به  انتخاب عشق  امتناع  ودر  یا  پذیرش  به  مقابل، مشروط  در  از  لی  عشق 

انحصاری به معشوق  -  عشق  رو باید گفتاز این.  ما شده استسوی   و تمایل  که نوعی توجه 

  چراکه   ؛خطرناک است  اریبسامری    -(Brummer, The model of love, 41)  به وحدت با اوست

با   .متقابل نباشدممکن است  زیرا    ،سازدی م  ریپذبیآسباشد( را    خداونداگر    یحتطرفین آن )

عشق    بیآس  خود را از  تا  ماندی در انزوا نمعاشق ـ    ایاساسیک فرد  به عنوان  خدا ـ    ،این وجود

به وجود   یاما قدرت خود را برا  ،حد و حصر برخوردار است  یب  یاز قدرتاو اگرچه  کند.    حفظ

د آنها    گران یآوردن  داشتن  دوست  میو  کار  مخلوقات    .گیردبه  آفرلذا  بتوانند    دیرا  آنها  تا 

 ;Pinnock, Most moved mover, 82)  «نمایند  (جبران تالفی )عشق او را تجربه کرده و آن را  

Brummer, The model of love, 155) . 

 اقناعی )در برابر عشق جبری( الگوی عشق    -2-3

 
1. Unchangeability 
2. Absolute sovereignty 
3. Hellenic ideal of God 
4. All-Controlling power 
5. Dynamic 
6. Static 
7. Vulnerable 



است.   2اقناعی  ی امر، بلکه 1نه یک امر جبری ها به انساناست عشق خداوند معتقد پیناک 

در  او می اگرچه  این  گوید  عاشقانه  به  رابطه  بر عشق  انسان  عشق خدا  خدا  انسان  مقدّم  به 

زیرا ابتدا خداوند  دارند  خدا را دوست    ها »انسان   آیدبرمی  مقدسکتابچنانکه از متن    ،است

به  و در واقع    (Jn. 4:19 1)  «را دوست داشت.آنها   دهد که در  انگیزه می  هاانسان عشق خدا 

بدار  ،مقابل دوست  را  برای  دناو  اما  ر  تحقق،  است    هبطااین  خود  الزم  اراده  با  این  انسان 

-دهد تا به خانه بیایند ولی اجبار نمیلطف خدا به گناهکاران انگیزه میبپذیرد: »پیشنهاد را 

 ؟کند. فرزند ناسپاس مجبور بود تصمیم بگیرد که دوباره به رابطه با پدرش وارد شود یا خیر

کرد را  کار  این  آمد  خود  به  که  را    .( Lk. 15:17)«  او هنگامی  عمل  ابتکار  در دست  خداوند 

کنیم.   «انتخاب»رای ورود به آن باید دهد، اما ما برا به ما پیشنهاد میارتباط با خود  گرفته و 

نیرو از طریق  نه  بلکه 3قابل مقاومت   ی غیر یاو  الهام بخشیدن ما را یاری    ،  و  انگیزه  ایجاد  با 

 . ( Brummer, Speaking of a Personal God, 86- 9)  انتخاب کنیمعشق او را کند تا می

برای انسان را   «اجباری بودن نجاتغیر  » در واقع    «عشق اقناعی»معتقد است الگوی  او  

به عنوان »من و تو« دارد، نه »من    یارتباطکند و این فرض را دارد که خداوند با ما  بیان می

خدا  به  تواند  یعنی انسان بر خالف سایر مخلوقات، قدرت اراده و انتخاب دارد و می  .4«آن و  

بگویدپاسخ   »خیر«  یا  متن  »آری«  اساس  بر  پیناک  بیان  به  ابتدا »  مقدّسکتاب.  اگرچه 

عیسی مسیح قالب  و در    در پی  گرفت  هاانسانخداوند ابتکار عمل را برای دوست داشتن  

 Jn. 4:19; 2 1) «را نیز بشنود  هاانسانخواهد در مقابل، »بله«  گفت اما او می  «بلهها »انسان به  

Cor. 1:19) .  دعوتها  انسان خواهد  می  او بپذیر   آزادانه  به  ».  ندرا  خداوند  ها انسان اشتیاق 

با صبر و   برای  درخواست  را مطرح می  او است.    شکیباییهمراه  کند و هرچه ممکن است 

تصمیم نهایی را به  خداوند    نکته مهم این است که  دهد، اماانجام میها  انسان جلب رضایت  

رو گفته  از این  .اندمسئول  نددهپاسخی که میدر قبال    آنهاواگذار کرده است و  ها  انسان خود  

 . ( Lucas, 15) «پذیر کرده استآسیب آنهاخود را نسبت به شود خداوند می

 
1. Coercive power 
2. Persuasive 
3. Irresistible force 
4. I-thou not I-it 



مسئله نجات    الهیات سنّتی در  1جبرگرایانه ایده  این تصویر بر خالف  پیناک معتقد است  

آزاد  ها  انسان بله یا نه به بگوید اما  ها  به انساندر آن نگاه، خدا آزاد است که  »  است. چراکه

  « !شودبه او مثبت    ها انسان   شود پاسخباعث میحتی  . خدا  ندبله یا نه بگویبه او  که  نیستند  

(Pinnock, God's Sovereignty in Today’s World )  الهیات گشودهدیدگاه بر اساس حال آنکه ، 

کند که  کننده است. خداوند مردم را وادار نمینیرویی اقناع  ، بلکهاجباریامری  نه  لطف خدا  

گرچه این امر ممکن بود( چراکه او طالب روابط شخصی مبتنی بر  ااو را دوست داشته باشند )

است »آزادی  می.  نابینا  افراد  و  جذامیان  از  ما  انجیل  خود  در  بهبودی  به  قادر  که  خوانیم 

در خدا  گویی به لطف خداوند به چال  کشیده شده بودند. وقتی لطف  نبودند و برای پاسخ

به آنها تقدیم  قالب   بگیرند که آیا خواهان    مختارشد، آنها  شخص عیسی  این  بودند تصمیم 

او را صدا میداد تنها در صورتیهستند یا خیر. عیسی آنها را شفا می  لطف  زدند. نجاتکه 

 . (Latourelle, 258)  «ایمان بستگی داشتبه عیسی دعوت ه پاسخ آنها به بتنها ، ایشان 

پاسخی او ست، اما ا (منجیعنوان  )به وند ابتکار عمل در دست خدااگرچه گوید میپیناک 

این باور   بر او استدالل  چراکه بار همه امور بر دوش خداوند نیست. دهد.به پیشنهاد خود نمی

ماند این سؤال باقی می ،  بودمینبه پاسخ انسان  منوط  وجه    این است که اگر نجات به هیچ

تقدّم    کتاب مقدّس»حقیقت این است که    دهد؟را نجات نمی  هاانسان   چرا خداوند همهکه  

به ما   ، لکن در ضمن آن کندرا تأیید میوصول به نجات و ناتوانی طبیعت انسان در  خدا لطف

لطف خدا  آموزد که  می پاسخ)شود  عطا میها  انسانبه همه  اگرچه  به  فراخوانده همه  گویی 

 . (Pinnock, Most moved mover, 164) «است انسان بر عهده ( ولی پذیرش این لطف اندشده

متوقف بر انتخاب انسان    ( رستگارینجات )اگرچه  شود که  پیناک این نکته را یادآور می

، بلکه  ددهرا نجات نمی  خود انسان    .نیست  او آلود  برآمده از طبیعت گناهمنحصرای    است، لکن

که همیشه   است  کار  در  میاو  لطف خدا  آماده  بیشتر  فیض  دریافت  برای  در   البته  ؛کندرا 

در انسان نقشی برای مشارکت در نجات  واقع »اگرچه  به  !صورت پذیرش مختارانه دعوت الهی

امر   این  اما  دارد،  نه  عنایت    بروجود  است،  استوار  خداوند  ذاتی توانایی  برتوانمندساز  های 

 
1. Deterministic idea 



 «کندکار می  او به این دلیل است که روح توانمندساز خدا در درون  انسان  . مشارکت  انسان 
(Pinnock, Most moved mover, 164 ) . 

 عشق  1دامنه   -3-3

گویی به  آیا گناهکاران قادر به پاسخ  وجود دارد؟نیز  گناهکار  امکان رجوع برای انسان  آیا  

 بخ  خدا هستند؟الهام انگیزه

می بیان  انجیل  از  شواهدی  پیناک  راستا  این  آن  در  اساس  بر  که  مکررای  کند  خداوند 

امر  این    امکان این امر داللت بر    گیردنتیجه می  کند ودعوت می  2«بازگشت»گناهکاران را به  

اند، نه  توانند هدیه نجات را دریافت کنند چراکه آنها اشخاصمی  هاانسان . به بیان پیناک دارد

استمملوّ    مقدّسکتابچنانکه  .  3اجساد دعوت  به  »  : از   .Mt)  « انددعوت شده  ضیافتهمه 

را می»  ( 22:9 او هستند  دنبال  به  پاداش کسانی که   فرمانروایی»  ( Heb. 11:6)  «دهدخداوند 

توبه »  ( Mt. 13:45)  «استکوچک  در جستجوی مرواریدهای    ی است کهخدا مانند یک بازرگان

دریافت خواهید   ]بدانید که[  سؤال کنید و»  ( Mk. 1:15)  «ایمان بیاورید  هاکنید و به بشارت

الهام الهی در شود  »تصور میبه اعتقاد او    .( Is. 55:1)  «بیا، همه آرزومندند»  (Mt. 7:7)  «کرد

درخشد. خداوند از روی  می  او)گدازه نورانی( در    4یک اخگر هنوز  زیرا    ،ثمربخ  استانسان  

به   می  هاانسان لطف  دهندکمک  پاسخ  تا  لطف  ،کند  مقاومت    خدا  اما  قابل  )جبری(  غیر 

اما    ، استآنان  گویی به خدا نشانه لطف او در ارتباط با  پاسخها به  ذاتی انسان نیست. تمایل  

خودش  را بدون مشارکت  کس  هیچدارد. خدا    هاانسان آن بستگی به همکاری  تحقق و شدت  

 . ( Pinnock, The Grace of God, The Will of Man, 166)  «دهدنجات نمی 

 تبیین اجتماع عشق و غضب الهی   -4-3

 
1. Range 
2. Return 
3. They are, after all, persons not corpses 
4. Ember 



از الهی است  1غضب عشق و  اجتماع  تبیین  کند  که پیناک مطرح می  یمطلبچهارمین    .

دهد او نسبت  بلکه نشان می  ،کنددیدگاه او محور قرار دادن عشق، غضب را غیر واقعی نمی

 کنم« گوید »من هر کس را بخواهم مجازات میتفاوت نیست؛ چنانکه میها بیانسان  به پاسخ 

(Rev. 3:19 )  .  از پیشنهاد عشق خداوند خودداری کند، خدا انسان  اگر  این است که  واقعیت 

داد، دهد. اگر او به موجودات اهمیّت نمینشان میاو  خود را به شکلی دیگر )مانند خشم( به  

غضبناک می »او  نه غضب.  و  داشت  انسان نه عشق وجود  زیرا  دارد.  شود  دوست  را  البته ها 

ذا به  متعلّق  باألصاله  اوست.  عشق  به  منتسب  بالعرض  که  غضب  برخالف  است،  خداوند  ت 

غضب   انضمام  به  عشق  از  مملو  اصالتای  خداوند  ذات  عشق  )یعنی  اثر   « .است  (باشدمیکه 

(Pinnock, Most moved mover, 82)   باشد بر معشوق خود حمیّتی نداشته  گویی اگر عاشق 

 نپذیرفته است.)که جلوه آن غضب است( اصالی عشق واقعی تحقّق 

 دیدگاه پیناک از منظر متکلمان امامیه نقد   -4

 شود. پس از تبیین دیدگاه پیناک اینک به نقد آن از منظر متکلمان امامیه پرداخته می

 نسبت تغییرناپذیری و حاکمیت مطلق با عشق الهی   -1-4

را در تعارض با »عشق«    «حاکمیّت مطلق »و    «تغییرناپذیری»مشخّصای دو ویژگی  پیناک  

رابطه و تأثّر است،  وجود  عشق ذاتای مبتنی بر    ،لحاظ عقلیبهاز آنجا که  است    دانسته و معتقد

عالوه  بهشود.  مشمول این شرایط می  )حتی خداوند(  به این حوزه ورود کندکه  وجودی  م هر  

، الجرم آسیب )تأثّر( بیشتری متوجّه او  استهتر از انسان مم از آنجا که خداوند در عشق مص

انتخاب   ـ   گردانی انسانبا علم به امکان رویـ  د. بر این اساس او معتقد است خداوند  شومی

به را  رابطه  این  است که  معرض آسیب    کرده  در  اگر  حتی  آورد،  از عشق  وجود  قرار  ناشی 

گردانی از  اوّل اینکه امکان روی  :استمبتنی بر دو امر  پیناک  این تصور  رسد  نظر میبهگیرد.  

در نقد شود. گردانی متأثّر میاین روی در نتیجه خداوند   دوم و  داردوجود برای انسان خداوند 

که   است  الزم  مبنا  دو  »  «عشق»مفهوم  دو  ابتدا  این  خداوند«  رابطه  و  با  متون  انسان  در 

 اسالمی تبیین شود.

 
1. Wrath 



 اسالمی مفهوم »عشق« در متون  تبیین   -1-1-4

باید گفت  تبیین  در   در برخی متون  این کلمه  اگرچه  مفهوم »عشق« در متون اسالمی 

مورد استفاده قرار گرفته است، لکن در متون کالمی به تعابیر نزدیک به آن    اسالمی   عرفان 

معتقدند   امامیهبرخی از مفسرین  در تعریف حب،  .  شده استبیشتری  اشاره  )همچون حب(  

انجذابى شعورى بین انسان و کمال اوست. این عالقه و محبّت از اینجا حب تعلّقى خاص و  »

آنچه  ناشى می به  نسبت  آن  که  شود که محب  در  به  یا منفعل؛  است  فاعل  یا  دارد  محبّت 

به    حبِّ  ،نتیجه بالتّبع متعلّق  و  ثانیای  و  انفعال( خود  )یا  فعل  به  بالذّات متعلّق  و  اوّالی  محب، 

 . (1/619 ،طباطبایی)  «شودمی سر و کار دارداو ال چیزى که با فعل یا انفع

این  ایشان   تبیین  تمسک  در  با  از  به  مطلب  معصومین برخی  روایات  و  قرآن    : آیات 

معتقدند که روح و حقیقت دین همان محبّت به خداست. محبّتی که شعاع آن تمام وجود  

گیرد و اثر بارز آن  قرار مىکند و همه اعضاء و دستگاه تن تحت تأثیر آن  انسان را روشن مى

 : (515/ 2 ،مکارم شیرازى پیروى از فرمان خداست ) 

نْتُمْ  کإِنْ  ﴿ اَللَّهِ  قَوْلِ  إِلَى  تَرَى   الَ  أَ  اَلْحُبُّ  إِالَّ  نُیاَلدِّ  هَلِ  وَ  کحَیوَ ادُیزِ ای

اَلّل اَلّلکحْبِبْی  یفَاتَّبِعُونِ  هَتُحِبُّونَ  لَی  وَ  هُمُ  ذُنُوبَکغْفِرْ    ( 31عمران،آل)  ﴾مْکمْ 

اَلْإِکیحَبَّبَ إِلَ﴿9لِمُحَمَّدٍ اَللَّهِ  قَوْلَ  تَرَى  الَ  وَ  أَ   ﴾ مْ کقُلُوبِ  ینَهُ فِیزَ  وَ  اَنمیمُ 
  هُوَ   نُیاَلدِّ  فَقَالَ  ( 9حشر،)  ﴾هِمْیإِلَ  اجَرَحِبُّونَ مَنْ هی﴿قَالَ  وَ  (7حجرات،)

کوفی۸/۸0  ،کلینی.  1/262برقی،)  «نُیاَلدِّ  هُوَ  اَلْحُبُّ  وَ  اَلْحُبُّ  .،430  .

 . (51/ 3 ،ثعلبی نیشابوری

»حب«  ذیل   مسئله  گفت  باید  مطلب  بر  این  »مشتمل  حوزه  و  دو  انسان  میان  حب 

  7. چنانکه امام علیاست«  حب انسان به سایر مخلوقات در سایه حب به خداوند»  و  «خداوند

لذ»  فرمایندمی و  امور  بخ تخوشبوترین  دوستى  ترین  تعالى و  دوستى خداى  بهشت،  در 

است.   خدا  راه  در  بهشت  که  هنگامیمؤمنین  به  شوند  مؤمنان  را  کو  وارد  خداوند  بریائى 

مل   نند،کمشاهده   تسبیح  و  ذوالجالل  نعت حضرت  به  مى  ک زبان  و  متعال  و حمد  گشایند 

سبحانه و تعالى   و حقّ نندکاى تسبیح و تحمید لمهک الم به کآورند و ختم ثناى الهى بجا مى



مالئ سالم  کبا  ایشان  به  انواع  که  به  را  ایشان  و  دهندکنند  بشارت  مقامات  علوّ  و   «رامات 

 .(251/ 66  مجلسی،)

 فرمایند:می9پیامبر اکرم ،ندحب به خداوذیل در باب حب انسان به سایر مخلوقات 

از   بعد  مردم  اوصیاى  پیامبران  بهترین  آخرت،  ایشان  و  و  دنیا  در 

هر دوستى  .هستند  اداران بندگان خدا در راه خددوستان خدا و دوست

باشد( خدا  براى  از  نه  )یعنى  باشد  معلول  بُ  که  از  مورث  دورى  و  عد 

الهى است این  رحمت   ؛ از شائبه دشمنى خالى نیست  ،مودّتی  چنینو 

مگر آن دو دوستى که مذکور شد که دوستى از براى خدا و در راه خدا  

شوند و کم  اند و همیشه زیاد مىکه این دو دوستى از یک چشمه  باشد

چنانکه  نمى فرمودخداوند  شوند.  قرآن  و    در  دوستان  قیامت  روز  در 

دوستى ایشان در  مگر متّقیان که  ،  شونددشمن هم مى  مصاحبان دنیا

ی با  استکدنیا  بوده  خدا  راه  در  و  خدا  براى  از  اصل    .دیگر  که  چرا 

)مجلسی،   از غیر محبوب استبرائت  دوست داشتن محبوب و    دوستى،

66 /251.) 
اَلْحُبُّ فِ؛ از جمله »9همچنین است احادیث متعدد دیگری از ایشان  اَلْأَعْمَالِ  اَللَّهِ   یأَفْضَلُ 

فِ اَلْبُغْضُ    وَ   اَللَّهِ  یفِ   بِالْحُبِّ  إِالَّ  کذَلِ  نَفَعَهُ  مَا  اَلسَّمَاءِ  عَنَاَن  بُْلغُی  اَلْعَبْدِ  عَمَلَ  أَنَّ  لَوْو »  «اَللَّهِ  یوَ 

  « ضَةٌیفَرِ  اَللَّهِ   یفِ  اَلْبُغْضُ  وَ   ضَةٌیفَرِ  اَللَّهِ   یفِ  »اَلْحُبُّو    (225/ 12،  نوری)  اَللَّهِ«  یفِ  اَلْبُغْضِ

فِ»  و   (225/ 12نوری،  و    1/12۸شعیری،  ) مِنْ    یاَلْمُتَحَابُّونَ  عَزَّ وَ جَلَّ عََلى أَعْمِدَةٍ  اقُوتٍ  یاَللَّهِ 

قُولُ  یفَ اَلْجَنَّةِ وتَ أَهْلِیبُ  حُسْنُهُ  مََلأَ  أَحَدُهُمْ  أَطَْلعَ  فَإِذَا اَلْجَنَّةِ شْرِفُونَ عََلى أَهْلِ ی اَلْجَنَّةِ یأَحْمَرَ فِ

هِمْ أَحَدُهُمْ  ینْظُرُونَ إِلَیخْرُجُوَن وَ یقَالَ فَ-اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ   ینَ فِیاَلْمُتَحَابِّ نَنْظُرِ اُخْرُجُوا نَّةِاَلْجَ أَهْلُ

فِ اَلْقَمَرِ  مِثْلُ  فِ  -اَلْبَدْرِ  َلةِیلَ  یوَجْهُهُ  اَلْمُتَحَابُّونَ  هَؤُالَءِ  جِبَاهِهِمْ  عَزَّوَجَلَّیعََلى  )اَللَّهِ   ید،مف« 

1/75). 

گویی اساسای خداوند حب خود را در گرو حب محبوبان خود قرار داده است، چنانکه در  

نَ آمَنُوا أَشَدُّ  یاَلَّذِ  وَ  هِحُبِّ اَلّلکحِبُّونَهُمْ  ی  أَنْدادای  هِتَّخِذُ مِنْ دُونِ اَللّ ی  مَنْ  اسِوَ مِنَ اَلنّ﴿تفسیر آیه  

لِّل امام   ( 165بقره،  )  ﴾هِحُبًّا  صادق7باقراز  امام  »7و  است:  اَللَّهِ   هُمْآمده  صََلوَاتُ  مُحَمَّدٍ  آلُ 



  وَ   اَللَّهِ  یوَلِ  حِبُّیلَ  اَلرَّجُلَ  إِنَّ»  فرمود 7امام صادقاساس    نیبر او    (221:  30مجلسی،)  «هِمیعََل

  مُوتُ یفَ  قُولُی   مَا  عَْلمُی  مَا  وَ  اَللَّهِ  یوَلِ  بْغِضُیلَ  اَلرَّجُلَ  إِنَّ  وَ اَلْجَنَّةَ اَللَّهُ   دْخِلُهُ یفَ  قُولُی  مَا  عْلَمُی  مَا

 ( 1/265 برقی،) «اَلنَّارَ دْخُلُیفَ

امر این دو  بنده»فرمایند  می9پیامبر اکرم  ،در پیوستگی  دوست   اى را در راه خداهر که 

به یقین    دارد او را دوست    دارد،دوست  خدا را  دوست داشته و هر که  خدا را  پس  خدا هم 

هر که مؤمنى را    یعنى  خدا است و هم محبوب خدا.  هم محبّ  در راه خدا  محبّ ..  دارد.مى

؛  خدا است و هم محبوب محبوب خدا   محبّ هم محبّ  (نه غرض دیگر) براى خدا دوست دارد

خدا براى  مگر  نیست  ایشان  دوستى  که  بنده(.  66/251)مجلسی،    چرا  داشتن  اى، دوست 

براى خدا  بنده  از  بندة محبوب  ؛نزد خداوند بسیار عزیز استاى را  باشد   عبدیا  و  حرّ    ،خواه 

نکته  (.12/220،  نوری) این  ذکر  نهایت  است که    ظریف  در  رابطهضروری  وجودى  حب،  اى 

نیست. لذا اگرچه   (و تنزالت آن ) است و هستى روابط وجودى، خارج از وجود موضوعات خود 

استحقاقی برای محبوب بودن دارد؛ لکن هر چیزى  انسان باإلصاله نه صاحب وجود است و نه  

 (.297/ 16، طباطبایىرا دوست دارد ) ذات خود و متعلّقات و آثار وجودی خود

 تبیین رابطه انسان با خداوند در متون اسالمی  -2-1-4

)به خالف برخی عرفا، متصوّفه و دیگر مکاتب الهیاتی( امامیه  با نگاهی به آثار متکّلمان  

رابطه انسان و خداوند بپردازیم  کیفیت  به    تری دقیقنحو  بهاگر بخواهیم  که  شویم  متوجه می 

ای  رابطهباالتر از آن،  ای عاشقانه میان عاشق و معشوق، بلکه  باید بگوییم این رابطه نه رابطه

 عابدانه میان عبد و معبود است. 

»عبد«  معتقدند  شناسان  تلغ »عبودکلمه  و  »عبادت«  ماده  است«  تیاز  شده    : گرفته 

عبادت در فهماندن این مطلب رساتر  که البته است   ى و ذلّتکوچکعبودیت عبارت از اظهار »

نهایت ذلّت و   رد.  کعنى اطاعت  یرد،  کعبادت    ى است.کوچکاست؛ زیرا عبادت، عبودیت در 

الخضوع  ة  یأصل العبود»و    (319  ،راغب اصفهانی)  «عنى فرمانبرىیت  ین عبادت و عبودیبنابرا

اللغة    یمعنى العبادة فو    ...العبادة الطاعة  ، وکالتعبّد التنس  عبد اهلل تألّه له... و   التذلل... و  و

الخضوع و الوطءکان مذلالی بکق معبد إذا  ی منه طر  الطاعة مع  الخاضع   فالن عابد و...  ثرة  هو 



ألمره المنقاد  المستسلم  مادة  277۸/ 5  منظور، ابن)  «لربه  میدیزب  .(دبع ،  أصل  »:  نویسدی 

رضى  یالعبادة فعل ما    فعل الرب، ویة الرضا بما  یقال آخرون: العبود  ة الذل والخضوع، ویالعبود

ة: الخضوع و الذلّ، و العبادة:  ید: »اصل العبودیگوجوهرى  .  (2/409)واسطی زبیدی،    «به الرب

باید  الطاعة«.   نهایت  »عبوددر  و  یگفت  با خضوع  اطاعت  از  عبارت  »عبادت«  ت«  فروتنى و 

 . (2/476،  عسکری) ت رساتر استیاز عبودآن و ت یاطاعت با نها

اصطالح   )رودمی  کاربهدو معنا    در  »عبد«اما  در  اله  اوّل مقابل  به    و(  معبود  معناى  به: 

اله    مقابلو فرمانبر است که    نندهکاطاعت   دوم  ؛است  نندهک  ذلّت  اظهار  و  نندهکخضوع  یمعنا

  ، عبادت  دوم  معناى  در.  است(  نی وکت  و  عیتشر  گذارقانون   و  کمالرب )یا  (  مطاع  معناى  به)

اطاعت  کهر  »:  فرمایدمی  7صادق  امام معصیتى  در  فردى  از  نموده  کس  پرست   را  او  ند 

در  ین  .(2/39۸،  کلینی)  «است جواد  معناهمین  ز  سخن  ک  هر»:  فرمایندمی  7امام  به  س 

راگوینده او  دهد  فرا  گوش  خداوند سخن  ک عبادت اى  جانب  از  گوینده  اگر  پس  است.  رده 

بهمى راکراستى  گوید،  خداوند  سخن  ک عبادت ه  شیطان  جانب  از  اگر  و  شیطان رده  گوید 

الرضا،  صدوق،    ؛ 6/434،  کلینی)  است  نموده عبادت را اخبار  ح1/303عیون  الحر  63،  ؛ 

 (. 13، ح 92/ 1۸ العاملی،

ه  ک) ارىیرى و عبادت اختیدو گونه است: عبادت تسخبر عبادت ذیل این بحث باید گفت 

به(باشدخاص موجودات صاحب شعور و ادراک مى با شعور  .  براى موجودات  واقع »عبادت« 

ر است.  یگر موجودات جهان همراه با تسخیار، ولی براى دی)اعم از انسان و جن( بر مبنای اخت

انسان ه خداى  کچنان به  أَی﴿ها فرموده است  سبحان  رَبَّیا  اعْبُدُوا  النَّاسُ  الَّذِکهَا  وَ  کخَلَقَ  یمُ  مْ 

قَبْلِ یالَّذِ   إِلَهَ   الَ   أَْن  تَعْتَقِدُوا  أَْن  مِنْ  مْکأَمَرَ   ثُیحَ  مِنْ  مْ کرَبَّ  عُوایأَطِ  یأَ»  ( 21)بقره،   ﴾مْ...کنَ مِنْ 

االمام  التفسیر)  «لَهُ  کیشَرِ  الَ   وَحْدَهُ  اَللَّهُ  إِالَّ الی  به    ( 1/135  ، 7العسکری  المنسوب  امر  که 

بر اختیاری بودن آن است )و گرنه امری عبث است(،  ،فعل گر موجودات  یولی درباره د  دالّ 

لِلَّهِ  ﴿  فرمایدمی فِی وَ  ما  فِ  یسْجُدُ  ما  وَ  الْمَالئِ  یالسَّماواتِ  وَ  دابَّةٍ  مِنْ  ال  کالْأَرْضِ  هُمْ  وَ  ةُ 

مالئ  خدا»د:  دنفرمو9پیامبر  همچنین.  (49نحل، )  ﴾بِرُوَنکسْتَی از  آسمان  کگروهى  در  را  ه 

خلقت تا قیامت در حال سجده هستند. مفاصل بدنشان از خوف    ی ه از ابتداکهفتم قرار داده  

م اش یخدا  قطره  هر  و  مک   یکلرزد  از چشمشان  فرشتهیه  مىریزد  قیامت  اى  تا  و    ه ب شود 



خدایا   گویندیروز قیامت سر به آسمان نموده و مدر  وصف  همین  با  و  هستند  همین ترتیب  

 (. 6۸/33۸مجلسی، ) «ایمما حق عبادت تو را انجام نداده 

بنده خداوند هستند  لذا   فِکإِنْ  ﴿جمیع مخلوقات عبد و  إِلَّا   یلُّ مَنْ  الْأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ  ﴿است  «عبودیت» ،و اساسای غرض از آفرین ( 93مریم، ) ﴾الرَّحْمنِ عَبْدای یآتِ

لِ إِلَّا  نی  (56الذاریات،)  ﴾عْبُدُوِنیوَالْإِنْسَ  بنده  و  باشند،  من  بندگان  تا کست  یعنى  سى 

ربوب به  را  عبودیپروردگارش  به  را  خودش  و  شناسد یت    أَبِی  عَنْ»  .(62۸/ 5،  کلینی)  ت 

عَزَّوَجَل7َّأَبَاعَبْدِاَللَّهِ سَأَلْتُ:  قَال بَصِیرٍ اَللَّهِ  قَوْلِ    ﴾ لِیعْبُدُوِن  إِالّ   اَلْإِنْسَ  وَ  اَلْجِنَّ  خََلقْتُ   اوَ م﴿ عَنْ 
از دیدگاه متکّلمان  رو  از این  .(5/313  مجلسی،).  «قَالَ خَلَقَهُمْ لِیأْمُرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ   (56)الذاریات،

عاشق و  رابطه میان  که باالتر است از  امامیه رابطه انسان و خداوند رابطه عبد و معبود است  

 معشوق.
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باید گفت متکّلمان امامیه معتقدند از آنجا که خداوند  مبنای پیناک در نقد  ،مقدمه با این  

انسان اگر  حتی  است،  در    یکمال وجود  لکن  نیست  او  عبد(  )یا  محب  واقع  مدعی شود که 

رویتواند  نمی خداوند  مخلوقی    ،باشدگردان  از  هر  انسان(  چراکه  جمله  اسا)از  طبع  بر  س 

از کمال است  ی خودوجود به کمال ، هر چند ایندر پی حظّی  بنظر رسد که محبتی  گونه 

إِنْ مِنْ شَیءٍ إِلَّا یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ    مَنْ فِیهِنَّ وَ  الْأَرْضُ وَ  سَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ ﴿:  مطلق ندارد

 . (44اإلسراء،) ﴾تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کاَن حَِلیمیا غَفُوریالَکنْ لَا تَفْقَهُونَ   وَ

 امتناع انسان در پذیرش عشق الهی عدم تأثر خداوند از    -4-1-4

نباشد  الهی    تحبم  یرایانسان پذاگر  کریم  از دیدگاه متکلمان امامیه بنا به فرموده قرآن  

تَ﴿  دیفرمایم  چنانکه   ، گرددنمیخداوند    توجّهم  یبیآسنیز   وَکإِنْ  أَنْتُمْ  فِ  فُرُوا  الْأَرْضِ    یمَنْ 

لَغَنِیجَمِ اللَّهَ  فَإِنَّ  تَ﴿و    (170و 131النساء،  ؛ ۸ابراهیم،)  ﴾دٌیحَمِ  یعیا  غَنِکإِنْ  اللَّهَ  فَإِنَّ   ی فُرُوا 

دوست دارد که  هر چند او    .(7الزمر، )  ﴾ مْکرْضَهُ لَی رُوا  کإِنْ تَشْ  فْرَ وَ کرْضَى لِعِبَادِهِ الْیلَا    مْ وَکعَنْ

-آل) ﴾...قُلْ إِنْ کنْتُمْ تُحِبُّوَن اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحْبِبْکمُ اللَّهُ﴿آمیز برقرار باشد محبّت  یاین رابطه
زیرا هستى او    ،خداى سبحان اهلیت آن را دارد که دوست  بداریمدر حقیقت،    .(31عمران،



خو ذات  او  یبه  کمال  و  عاریتى  نه  است  است  نا   حالى)متناهى  دیگری  در  کمال  هر  که 

و  است  ذاتى  امری این حبلذا چون  ( است متناهىنا رمتناهى، متعلّق ب  وجودو   متناهى است

برود بین  از  است  است  ،محال  حقیقى  است  اگرچه    .(1/621،  طباطبایى)   تعبیری  بدیهی 

  است؛   مشرکیناز  محبّت به خدا دارای شدّت و ضعف است و این محبّت در مؤمنین شدیدتر  

استزیرا   »اطاعت«  محبت  لِلَّهِیوَالَّذِ﴿  نشانه  حُبًّا  أَشَدُّ  آمَنُوا  ، طباطبایى)   (165البقره،)  ﴾نَ 

صادق  ( 1/612 امام  از  »7چنانکه  است  شده  دوست  کنافرمانى  که  کسی    خدا روایت  را  ند 

 .(4۸9 /1 ،صدوق، األمالی) «ندارد

بر این مبنا تغییر ناپذیری خداوند در تناقض با حب او نسبت به مخلوقات نیست؛ چراکه  

آنچه الزمه برقراری حب است، تعامل است نه تأثر. اساسای تأثر حاکی از نوعی ضعف وجودی و  

ان الوجود الحق الصمدی ال جوف  » است آن از   منزّه نفوذ غیر در ذات است که خداوند متعال 

المسماه له حتی یکون   انما یتحقق فی شئونه  باقسامه  التقابل  ندّه و  او  او مثله  ثان ضدّه  له 

« )حلی،  بالوجودات الخاصه باعتبار تخصصها بالمعانی و الماهیّات التی هی غیر حقیقه الوجود

1/440 ) 
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دانان  همچون الهی  نیز  امامیهباید گفت متکّلمان  ها  در تبیین کیفیت عشق الهی به انسان 

)هم به لحاظ اشتدادی و هم تقدم و تأخر(  ها  اگرچه حب خداوند به انسان گشوده معتقدند  

دعوت این  از آنجا که  لکن    (54)مائده،  ﴾..حِبُّونَهُیوَ  حِبُّهُمی..﴿ها به اوست  مقدم بر حب انسان 

انسان منوط  و انتخاب  به اختیار  را  پذیرش آن  خداوند  است،    انسان متضمن خیر کثیر برای  

اجبار  گزارده   مسیر  بر  هرگز  استو  نداده  برای    ،قرار  امر  این  بوداو  اگرچه  اگر  ﴿  ممکن 
مى انسان پروردگارت  تمامى  زمین خواست  روى  که    ﴾ آوردندمى  ایمان هستند    هایى 

]که مساوق تسلیم و پذیرش محبت  لکن اینطور نخواسته و در نتیجه همه ایمان  (99یونس،)

ایمانى که از روى    ، چراکه نیاوردند و از این به بعد هم همه ایمان نخواهند آوردالهی است[  

 که از حسن اختیار باشد خواهد  را میایمانى  ها  از انسان اکراه باشد خواست او نیست بلکه او  

مُؤْمِنِین﴿   .(10/1۸7،بایىطباط)  ]نه جبری[  یکونُوا  حَتَّى  النَّاسَ  تُکرِهُ  فَأَنْتَ  (  99یونس، )  ﴾أَ 

آن از  ایمان  مشیّجا که  یعنى  تمامى مردم  نخواسته که  او  )و  است  تعالى  به دست خداى  ت 



بیاورند و در نتیجه همه مردم به اختیار خود به هیچ وجه ایمان نخواهند آورد( دیگر راهى  

وَ ما  ﴿  نیست   خداجز اجبار مردم به ایمان باقى نمانده که عملی منکر است و مورد رضای  

بدین  (. 100،یونس)  ﴾بِإِذِْن اللَّهِ وَ یجْعَلُ الرِّجْسَ عََلى الَّذِینَ ال یعْقِلُوَنکانَ لِنَفْسٍ أَْن تُؤْمِنَ إِلَّا 

دین عبارت از یک   چون   (256بقره،)  ﴾ال إِکراهَ فِی الدِّینِ﴿  دین اجبارى نفى شده استسبب  

سلسله معارف علمى است که معارفى عملى به دنبال دارد و جامع همه آن معارف »اعتقاد«  

اکراهاست   و  است  قلبى  امور  از  اعمال   که  در  تنها  اکراه  چراکه  ندارد؛  راه  آن  در  اجبار  و 

 .(2/524، طباطبایى) ظاهرى )مادى( است 

این مبنا پیامبر اکرم بر ا»فرمود:  9بر  بیاى على خداى تبارک و تعالى  تفرقه و  ه  ن امت 

تا   (35)االنعام،  ﴾کردیمتحد مت  یخواست آنها را بر هدایو اگر م﴿کند  می  وتاختالف قضا

ن امت اختالف نداشته باشند و در کار او نزاع نکنند و مفضول منکر فضل فاضل  ی دو تن از ا

ب  ی داد تا ستمکار تکذیر مییفرستاد و وضع را تغ یخواست زود عذاب می نشود و اگر خدا م

 ( 1/379النعمه، الدین و تمام« )صدوق، کمال...ر خود افتدیسشود و حق در م

هاست، لکن این  امامیه اگرچه مشیت خداوند بر نجات انسان از دیدگاه رو باید گفت از این

چرا    هک7عماره گفت پرسیدم از حضرت صادقمحمّد بنانتخاب خود آنهاست. » متوقف بر امر  

آنها را مهمل خداى تعالى بشر را عبث و بیهوده نیافریده و    فرمود:  ؟خداوند بشر را خلق نمود

لیف  ک و ایشان را به اطاعت و بندگى خود ت  براى اظهار قدرت خود،کرد  خلق    هکوانگذارده بل 

ایشان برساند و  ه  ه منفعت ب کآنان را آفریده  ...  و  فرموده تا مستوجب و مستحق بهشت شوند 

 . (1/9،  علل الشرایع « )صدوق،هاى همیشگى آخرت خود گرداندمتنعم به نعمت

ها )و به تبع آن  خداوند در اراده قلبی انسان نه تنها  این است که    در این بابمسئله مهم  

هَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ  یا أَیقُلْ  ﴿  کندنمی)تصرّف(  ورود  مستقیمای  انتخاب ایشان(  

فَإِنَّمَا   اهْتَدَى  فَإِنَّ  یهْتَدِیفَمَنِ  ضَلَّ  وَمَنْ  عََلی مَا  لِنَفْسِهِ  عََلیضِلُّ  أَنَا  وَمَا    کُمْ یهَا 

به ،  (10۸یونس، ) ﴾بِوَکیل نیز  انسان ای پی  نمی گونهبلکه شرایط را  الجاء  برد که  ها به حد 

معیّ امری  انتخاب  از  ناگزیر  و  شوندبرسند  عََل﴿  ن  نُنَزِّلْ  نَشَأْ  آیإِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  فَظَلَّتْ  یهِمْ  ةی 

خَاضِعِ لَهَا  می(4لشعراء،)ا  ﴾نَیأَعْنَاقُهُمْ  بین  از  را  عقاب  و  ثواب  اساس  امر  این  چراکه  برد.  ، 

به رسول خدا»  :فرمایدمی  7امام رضاچنانکه   راه  کا  اگر  هالّلردند یا رسولکعرض  9مسلمانان 



را  کردى  کیم ما  کسى  آینه شمارة  اسالم هر  دین  بر  از مردمان  دارى  قدرت  او  بر  بسیار ه 

ه من چنان نیستم  کفرمود  9رسول خدا .رسانیدیمشدى و ما بر دشمنان خوی  قوت بهم می

  ا وَ م﴿   سوى من احداث نفرموده باشده ه در آن چیزى را بک  ینم با بدعتکه خدا را مالقات  ک
ت  (۸6ص،)﴾لِّفِینَکاَلْمُتَ  مِنَ  أَنَا از جملة  این  کنیستم  نندگان  کلفکیعنى من  مطلب را  ه رنج 

بىکب و  این  شم  خدا  بکفرمودة  را  گیرمه  ار  تبار  .خود  خداى  تعالى    کپس  یا  کفرمود  و  ه 

ایمان را  پروردگارت اگر  (99یونس،)﴾جَمِیعای  لُّهُمْک  فِی اَلْأَرْضِ مَنْ  لَآمَنَ کرَبُّ اءَوَ لَوْ ش﴿ محمد

دنیا   در  اضطرار  و  بیچارگى  وجه  در کچنان) خواست  میبر  عذاب  دیدن  و  معاینه  نزد  در  ه 

ایمان مى را  کول  ؛از من ثواب و مدحى استحقاق نداشتند  (آورندآخرت  این  ایشان  از  ن من 

دارم   حالى  کاراده  در  بیاورند  ایمان  آنک ه  تا  نباشند  مضطر  و  باشند  مختار  نزدیکه  و  که  ى 

باشندنوازش و دوام خلو از من استحقاق داشته  فَأَنْتَ﴿  د در بهشت جاوید را   اسَاَلنّ  رِهُکتُ  أَ 

مُؤْمِنِینَکی  حَتّى قول    (99یونس،)﴾ونُوا  اما  م﴿خداوند  و    نِ بِإِذْ  إِالّ  تُؤْمِنَ  أَْن  لِنَفْسٍ  اَنک   اوَ 

بر این معنى است  بلکه    ،پس آن بر وجه تحریم ایمان بر آن نفس نیست  ( 100یونس،)  ﴾هاَلّل

نیست  ک چنان  نفسى  ب ک ه هیچ  مگر  آورد  ایمان  امر  ه  ه  اذن   و  آن  ک اذن خدا  اوست  ردن 

باشد و بیچاره گردانیدن اوست آن را    ایهنندکلف و عبادت ک ه مک مادامى    ، ایمان ه  نفس را ب

 . (1/341 ،التوحیدصدوق، ) لیف و تبعد از آنکسوى ایمان در نزد زوال ت هب

ایمان )اختیارى( به خدا و راه یافتن »  فرمایدمی  عالمه طباطباییتبیین اذن خداوند،  در  

باشد  این سبب هر چه  و  است  به سبب  در تحقّق محتاج  عالم  امور  مانند همه  او  به سوى 

آورد مگر به اذن خداى سبحان؛  را پدید نمى  (ایمان آدمى)شود و مسبّب خود  مؤثّر واقع نمى

خدا را  وند  لکن  اذن  همیشهاین  مى  نه  انسانى  در خصوص  تنها  حق  دبلکه  پذیراى  که  هد 

پلیدى و ضاللت وند  خدا  (کنددر برابر حق لجاجت مى)انسانى که معاند حق است    ولیباشد.  

او با سوء استفاده از اختیارش پلیدى و ضاللت )که همان عناد و   را کهچ  ،کندرا نصیب او مى

نیست یافتن   سعادت  و  آوردن  ایمان  در  امیدى  پس  کرده  انتخاب  را  است(    « لجاجت 

آیه  به  (. 10/1۸۸،  طباطبایى) اللَّه﴿واقع  بِإِذْنِ  إِلَّا  تُؤْمِنَ  أَنْ  لِنَفْسٍ  کاَن  ما    ( 100، یونس)  ﴾ وَ 

حکمى که مؤمن شدن نفوس را وابسته به اذن    .حکمى عام و حقیقى )نه صرف اعتبار( است

در    و  امر مقابل ایمان )شک و تردید( است  «رجس»  منظور از  . همچنینخداوند کرده است



خواست تا استعداد دریافت اذن را از آنهایى که تعقّل ندارند سلب کرده  ﴾وَ یجْعَلُ الرِّجْسَ...﴿

این طایفه سازد.   به اذن خدا را مختص غیر  بر دل چراو امکان رسیدن  شان  ای  هایکه خدا 

فرماید  میچنانکه در جاى دیگر در بیان وضع آنان    .کننددر نتیجه دیگر تعقّل نمى  ،مهر زده

 .(1۸۸/ 10 ،طباطبایى)  (93،توبه) ﴾ قُُلوبِهِمْ فَهُمْ ال یعَْلمُوَن وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى﴿
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نوا با باید گفت متکلمان امامیه نیز همدر دامنه عشق الهی در ارزیابی مدعای سوم پیناک 

بالهی راه  معتقدند  گشوده  استبرای  گشت  ازدانان  باز  اَلْمُؤْمِنِیأَمِقال  »  گناهکاران   .. 7نَ یرَ 

فَإِنَّ  یفِ  اُدْخُلُوا   وَ   عَزَّوَجَلَّ  اَللَّهِ إِلَى تُوبُوا اَلتَّوّی﴿ عَزَّوَجَلَّ اَللَّهَ مَحَبَّتِهِ  وَ  یابِحِبُّ  حِبُّ  ینَ 

از  ( توبه  وجوبامکان )و  اصل  اساسای    ( 2/610الخصال،  صدوق،  (..« ) 222)البقره،  ﴾نیاَلْمُتَطَهِّرِ

قال »  .واجب است  (جایز و)  انسانیبر هر  توبه  که  مسائل مجمع علیها در میان مسلمین است  

اَلّل﴿ فَ  أَرَادَهَا  لِمَنْ  مَفْتُوحٌ  اَلتَّوْبَةِ  بَابُ : 7امیرالمؤمنین إِلَى  أَْن  کرَبُّ  عَسى  نَصُوحای  تَوْبَةی  هِ تُوبُوا  مْ 

عَنْکی سَیئکفِّرَ    نَضَارَةُ  الَ  وَ  نِعْمَةٌ  زَالَتْ  فَمَا  عَاهَدْتُمْ  إِذَا  بِالْعَهْدِ  أَوْفُوا  وَ  (۸)التحریم،  ﴾مْکاتِمْ 

وَ   کذَلِ  اِسْتَقْبَُلوا  أَنَّهُمُ  لَوْ  وَ ﴾لِْلعَبِیدِ بِظَالّمٍ لَیسَ اَللّهَ إِنَّ ﴿   اِجْتَرَحُوا  بِذُنُوبٍ  إِالَّ  عَی ٍ بِالدُّعَاءِ 

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِصِدْقٍ  اَلْإِنَابَةِ لَمْ تَنْزِلْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمُ اَلنِّقَمُ وَ زَالَتْ عَنْهُمُ اَلنِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى 

  ، مجلسی) «لَّ صَالِحٍکفَاسِدٍ وَ لَرَدَّ عََلیهِمْ  لَّک مِنْ نِیاتِهِمْ وَ لَمْ یهِنُوا وَ لَمْ یسْرِفُوا لَأَصْلَحَ اَللَّهُ لَهُمْ 
70/350 .) 

براى آن مىمعتقدند  امامیه و معتزله    و دو دلیل   آورند:وجوب توبه به حکم عقل است 

باشد(    آنکه  اوّل محتمل  اگر  )حتى  ضرر  دفع  عقل،  حکم  به  و  است  ضرر  دفع  موجب  توبه 

: ...وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ حِینَ تَنْزِلُ بِهِمُ اَلنِّقَمُ وَ 7امیرالمؤمنینقال  »چنانکه آمده است    واجب است؛

لَرَدَّ عََلیهِمْ   قُلُوبِهِمْ  وَ وَلَهٍ مِنْ  نِیاتِهِمْ  بِصِدْقٍ مِنْ  فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ  اَلنِّعَمُ  لَّ شَارِدٍ وَ  ک تَزُولُ عَنْهُمُ 

زشت را    ،شرط ایمان این است که انسان   آنکه   دوم  (. 70/364مجلسی،  )«لَّ فَاسِدٍکأَصْلَحَ لَهُمْ  

باشد نادم  از اعمال قبیحه  بداند و  به    لذا  .(1/572  ،محمدى)  زشت، و نیک را نیک  خداوند 

  ، توبه و پشیمانى مراجعت به من نماید، من چون رحیم و غفور هستم با  فرمود آنکه  7ابراهیم

او را پذیرفته نگرفته  و  توبه  به معصیت و ذلت  تمامى    و  وی را  او را مغفور و  جمیع گناهان 

 . (1/107طبرسى، ) عبودیّت  را مشکور گردانم
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دانان گشوده متکلمان امامیه همچون الهیغضب الهی باید گفت  باب اجتماع عشق و  در  

به خداوند  اگرچه  مخلوقات معتقدند  به جمیع  نسبت  محبت  و  لطف  سراسر  وجودی  لحاظ 

بندگان( است، لکن   از آنها  های  ها و الزمه هاین محبت جلو)خصوصای  مختلفی دارد که یکی 

متعددی قرآنی  در آیات  و تعابیر نزدیک به آن )همچون سخط(  غضب  رو  از اینغضب است.  

های ها عبارت از پر شدن رگانسان غضب در ما  به بیان ایشان  .  ذکر شده استخداوند  برای  

اما در    ؛و رضایت عبارت از حالت انبساط و گشادگی چهره است  ،گردن و سرخ شدن چهره

ندارد   راه  معانی  این  خداوند  نیست  چراکهمورد  مادی  موجودی  .  (14/261)طباطبایی،    او 

اراده اینکه مکروهی به  اند.  غضب را از صفات فعل خداوند و مصداق اراده او دانستهمتکلمان  

غضب و رضا  با این توضیح باید گفت اطالق  اش برساند که ناشی از معصیت عبد است.  بنده

 االعتقادات، صدوق،    ،1/19۸،حلیبه معنای عقاب و دادن ثواب است ) و  بوده    بر خداوند مجاز

 (. 40و 12

در تبیین  7امام باقراز جمله آنکه    ؛کنندایشان در تأیید این مطلب به احادیثی استناد می

حِْللْ  یمَنْ  وَ  یکُمْ غَضَبِیحِلَّ عََلیهِ فَیلَا تَطْغَوْا فِ بَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَیکُلُوا مِنْ طَ﴿»غضب« در آیه 

لَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  اَل   أَنَّ  زَعَمَ  مَنْ  إِنَّهُ عَمْرُو ایهُوَ اَلْعِقَابُ  فرمودند: »  (۸1)طه/  ﴾فَقَدْ هَوَى  یهِ غَضَبِیعََل

مِنْ شَ زَالَ  إِلَى شَیقَدْ  عَزَّ وَ جَلَّ الَ  یءٍ  اَللَّهَ  فَإِنَّ  مَخْلُوقٍ  وَصَفَهُ صِفَةَ  فَقَدْ  الَ  یتَنَفَّرُهُ شَیءٍ  وَ  ءٌ 

شَی )ءٌیعِزُّهُ  اَللَّهَ  »...  (1/1۸االخبار،معانیصدوق،  «  أَنَّ  ظَنَّ  مَنْ  شَیغَیوَ  فَقَدْیرُهُ  «  هََلکَ  ءٌ 

امام صادق  (2/326  ،طبرسی) »7و  الَ  فرمود:  تَعَالَى  اَللَّهَ  شَیغَیأَنَّ  الَ  یرُهُ  وَ  شَی ءٌ  وَ  یشْبِهُهُ  ءٌ 

فِ وَقَعَ  مُخَالِفُهُ  یکُلَّمَا  فَهُوَ  )اَلْوَهْمِ  »  (167/ 1  ، دیلمی«  :  قَالَ هِیأَبِ عَنْ عُمَارَةَ  بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْو 

لَهُ  7اَلصَّادِقَ سَأَلْتُ وَ   یأَخْبِرْنِ اَللَّهِ  رَسُولِ  اِبْنَ ایفَقُْلتُ  نَعَمْ  فَقَالَ  رِضیى وَ سَخَطٌ  لَهُ  هَلْ  اَللَّهِ  عَنِ 

مَا  یلَ عََلى  ذَلِکَ  اَلْمَخْلُوقِیسَ  مِنَ  ثَوَابُهُیوجَدُ  رِضَاهُ  وَ  عِقَابُهُ  اَللَّهِ  غَضَبَ  لَکِنَّ  وَ    )صدوق،   «نَ 

 ( 1/27۸االمالی، 

نشانهاز مهم ائمه معصومینترین  الهی که  به  توان  اند میبدان تصریح کرده  :های غضب 

 تَعَالَى   وَ  تَبَارَکَ اَللَّهُ غَضِبَ إِذَا7أَبُوجَعْفَرٍ  یکَتَبَ إِلَ:  قَالَ اَلْفَرَجِبْنِ مُحَمَّدِ عَنْغیبت امام از مردم »

در  (1/343،کلینی)  «جِوَارِهِمْ  عَنْ  نَحَّانَا  خَلْقِهِ  عََلى مشقت   ی لِأَبِ فَقُْلتُ حَمْزَةَ:    أَبُو قَالَ»  دنیا؛ 



اَلسَّبْعِیکَانَ  7اییعَِل إِنَّ 7جَعْفَرٍ  إِلَى  اَلسَّبْعِیقُولُ  بَعْدَ  وَ  بَالَءٌ  لَمْ  ینَ  وَ  اَلسَّبْعُونَ  مَضَتِ  فَقَدْ  رَخَاءٌ  نَ 

لِی فَقَالَ  رَخَاءی  فََلمَّا  یاَلسَّبْعِ  یفِ  اَلْأَمْرَ  هَذَا  وَقَّتَ  قَدْ  کَانَ   اَللَّهَ  إِنَّ ثَابِتُ ای7رٍ جَعْفَ  أَبُو یرَوْا  نَ 

بَع7ِنُیاَلْحُسَ قُتِلَ أَرْ إِلَى  فَأَخَّرَهُ  اَلْأَرْضِ  أَهْلِ  عََلى  اَللَّهِ  غَضَبُ  فَحَدَّثْنَاکُمْ  یاِشْتَدَّ  سَنَةٍ  مِائَةِ  وَ  نَ 

اَلْحَدِ اَللَّهُ وَ لَمْ    ثَیفَأَذَعْتُمُ  لِذَلِکَ عِنْدَنَا وَقْتای ثُمَّ قَالَیوَ کَشَفْتُمْ قِنَاعَ اَلسِّرِّ فَأَخَّرَهُ  مْحُوا  ی﴿  جْعَلْ 

همنشینی همچنین و    (4/120 (« )مجلسی، 39)رعد، ﴾اَلْکِتاب أُمُّ ثْبِتُ وَ عِنْدَهُی وَ   اءُشی ما  هاَلّل

شیطان  اَلْجَاحِدِ...  :قَال7َعَبْدِاَللَّهِ  یأَبِ عَنْ»  با  مِنَ  ثَالَثَةٌ  اِجْتَمَعَ  مَا  عَشَرَةُ  یوَ  حَضَرَهُمْ  إِالَّ  نَ 

...« طَانُ بِنَحْوِ کَالَمِهِمْ وَ إِذَا ضَحِکُوا ضَحِکُوا مَعَهُمْینِ فَإِْن تَکَلَّمُوا تَکَلَّمَ اَلشَّیاطِیأَضْعَافِهِمْ مِنَ اَلشَّ

گا  (2/1۸7  ،کلینی) حیوانات  ه  و  به  ایشان  ساختن  ذَلِکَ  ﴿مبدل  مِنْ  بِشَرٍّ  أُنَبِّئُکُمْ  هَلْ  قُلْ 

لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عََل اشاره (  60)المائده،  ﴾...رَیهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیمَثُوبَةی عِنْدَ اللَّهِ مَنْ 

 کرد.
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و    مشارکتو توقف آن بر  )ها  رابطه عاشقانه خداوند با انسان باب  در  اگرچه دیدگاه پیناک  

مورد تأیید و تأکید متکلمان امامیه بوده و ایشان با تمسک به آیات قرآن  (  حسن اختیار آنها

اند، لکن این نقد بر پیناک این رابطه کوشیدهتر  هر چه دقیقدر تبیین    :و روایات معصومین

های یک  است که او کیفیت )و لوازم( این رابطه را کامالی بشری انگاشته و تمامی ویژگیوارد  

انسان با  رابطه خداوند  به  را  انسانی  عاشقانه  تفاوت  تسرّ  هارابطه  اساسای  است. گویی  داده  ی 

است.  مانده  مغفول  پیناک  نگاه  از  انسان  و  خداوند  متکلمان    وجودی  عقیده  به  آنکه  حال 

از آنجا که تأثر نشانه  نیست، بلکه  خداوند  امامیه نه تنها رابطه عاشقانه لزومای متوقف بر تأثر  

استحقاق معبود بودن و به تبع  از این ویژگی،  خداوند  برخورداری  است،    ینوعی ضعف وجود

منتفی   را  او  بودن  محبوب  مبنای    .سازدمی آن  بودن حبمچراکه  مطلق  خد  وب  کمال  اوند، 

 اوست. 

  مسیحیت بر محور عشق و محبت دائر است کند  همانگونه که پیناک اشاره میدیگر آنکه  

امامیه اگرچه محبت متکلمان لکن از دیدگاه  ؛و این مسئله در میان ایشان امری اساسی است

بر  نه بر محور »عشق« بلکه  اساس این رابطه    ولیدر روح رابطه انسان و خداوند جاری است  

ها به عبودیت اهلل بوده  چنانکه محور دعوت همه انبیاء ایصال انسان »عبودیت« است.  محور  



أَخَاهُمْ صَالِحیا قَالَ    وَ﴿  است غَا قَوْمِ اعْبُدُوا  یإِلَى ثَمُودَ  إِلَهٍ  و    (73، اعراف)  ﴾رُهُیاللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ 

 ی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ﴿   استبوده  ها حول عبودیت خداوند  گرد آمدن انسان رسوالن  غرض از ارسال  

الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى  ا أَهْلَ یقُلْ ﴿  و  ( 36)النحل، ﴾کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولیا أَِن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

 . (64)آل عمران،  ﴾نَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَینَنَا وَبَیکَِلمَةٍ سَوَاءٍ بَ

عاشقانه،   رابطه  این  درست  فهم  است  رسیدن گویی مالک  عبودیت  به  .  به مقام  چنانکه 

قرآن   است.  گواه  بوده  اهلل  عبودیت  به  ایشان  انتساب  پیامبران  همه  که  آنگوفخر    ین اولنه 

بود  7کلمات عیسی إِنِّ﴿  :بر آن  آتَانِ  یقَالَ  وَجَعََلنِ  یعَبْدُاللَّهِ  در  و    (30مریم،)  ﴾اینَبِ  یالْکِتَابَ 

دیگر   اکرم جایی  پیامبر  خود  محبوب  عاشقانه  را  9خداوند  رابطه  آن  خواند   «عبد»در  خود 

الَّذِ﴿ لَ  یسُبْحَانَ  بِعَبْدِهِ  الْأَقْصَیأَسْرَى  إِلَى الْمَسْجِدِ  الْحَرَامِ  ( و  1)االسراء،  ﴾  .ی..لیا مِنَ الْمَسْجِدِ 

می ذکر  عنایتی  کجا  است    شودهر  »عبد«  خطاب  وَیأَلَ﴿با  عَبْدَهُ  بِکَافٍ  اللَّهُ  خَوِّفُونَکَ یسَ 

 . (36)الزمر، ﴾...نَ مِنْ دُونِهِیبِالَّذِ

امکان بازگشت انسان خطاکار به رابطه عاشقانه با خداوند باید گفت نه همچنین در بحث  

است امامیه  متکلمان  تأیید  مورد  پیناک  موضع  امامیه تنها  میان  در  بحث  این  حوزه  بلکه   ،

نَ أَسْرَفُوا عََلى أَنْفُسِهِمْ لَا  یالَّذِ  یا عِبَادِیقُلْ  ﴿  خوانیمچنانکه در قرآن می  تر استبسیار وسیع

اللَّهَ  تَقْنَ إِنَّ  اللَّهِ  رَحْمَةِ  مِنْ  جَمِیطُوا  الذُّنُوبَ  الرَّحِیغْفِرُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  در    ( 53)الزمر،  ﴾مُیعیا 

ترسیم نشده  بخش  خداوند )جز شرک(  مرزی برای    ،انسان حقیقی  در صورت توبه  حقیقت  

شْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ  یشَاءُ وَمَنْ  ی غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ  یشْرَکَ بِهِ وَیغْفِرُ أَنْ  یإِنَّ اللَّهَ لَا  ﴿  است

 . (53)النساء، ﴾ایدیضََلالیا بَعِ

که در دورانی که چرااست  امروز بسیار مهم  بازتاب این بحث در زندگی انسان  در نهایت  

  ، دنیایی تحت قدرت»و    «هدفدنیایی مبتنی بر نیروهای کور و بی»متعارض  بینی  جهان دو  

آمیز خداوند نق  ، تبیین نظام محبتفرماستدر میان جوامع حکم  «محبت خداوندتدبیر و  

طبعای این نگاه که انسان هر    .داردزندگی ایشان    ، ها و به تبع آن بینی انسان مهمی در جهان 

ای  را جنبه)و حتی نگاه به مرگ(  های محتمل  سامانینابه  ،لطف خداوند است  مشموللحظه  

فَهُوَ  ﴾﴿نِی سْقِیوَ  یطْعِمُنِیهُوَ    یوَالَّذِ﴾﴿نِی هْدِیفَهُوَ    یخََلقَنِ  یالَّذِ﴿  بخشدمینو   مَرِضْتُ  وَإِذَا 



که   اینمالک  باید گفت در این میان  (.۸1-7۸الشعراء،)﴾نِییحْیثُمَّ  یتُنِیمِی یوَالَّذِ﴾﴿نِیشْفِی

این  این است که آیا  نشود  خود با خداوند دچار سوء برداشت  عاشقانه  انسان در ترسیم رابطه  

از مکاتب عرفانی نوظهور    برخیمنجر به عبودیت او شده است؟ یا آنگونه که    رابطه عاشقانه

 !است هاندو از صدف به گوهر رسعبور داده )و شریعت( انسان را از عبودیت معتقدند، 
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