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Abstract 

This research seeks to explain the most important anthropological dimensions of 
prayer according to Vincent Brommer through analytical and citation methods. The 
independent man is one of the main components of prayer according to Brommer. 
Although he has not distinguished the anthropological topics of prayer from other 
topics, according to his presuppositions and epistemological foundations, it can be 
said that; Faith, love, human maximum authority, freedom and individuality are the 
most important anthropological dimensions of prayer for Brommer. In explaining 
these anthropological issues, he has opened prayer influenced by existentialism and 
theology. According to Brommer, faith is a necessary and prerequisite for prayer and 
the essence of man's relationship with God. With a moderate approach to the issue 
of faith, he considers all three elements of knowledge, action and love to be effective 
in the truth of faith. In his view, the goal of faith and prayer is love of God. In the 
light of his belief in man's maximum free will and individuality, Brommer interprets 

prayer as man's interpersonal relationship with God. 
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Vincent Bromer, a philosopher of contemporary religion, is one of the leading 

professors, well-known and holders of scientific titles, honorary medals and a member 

of numerous philosophical and theological associations in different countries. He has 

held numerous academic positions, including Visiting Professor at Delphin College, 

Cambridge University (1982), Alan Richardson Scholarship in Systematic Theology, 

Durham University (1991), Director of the Dutch National School for Advanced 

Studies in Theology and Religion (1997-). 1994), Visiting Professor in Systematic 

Theology, Stellen Bush University (1998), Visiting Professor in Systematic Theology 

at the University of Pretoria (2000) and a member of the editorial board of several 

prestigious scientific-research journals in Iran. Over decades of philosophical and 

theological work, Brommer has published dozens of books and more than eighty 

articles in English, Dutch, and German in theological and philosophical journals. One 

of his books is about the issue of prayer with the title (What do we do when we pray?), 

Which was translated in 2013 by Hermes Publications. In this book, he has explained 

various theological, anthropological and empirical issues related to prayer from the 

perspective of a contemporary philosopher of religion. 

In the present study, an attempt has been made to analyze and evaluate the issue 

of prayer from the perspective of Brommer anthropological issues with the focus of 

this book. Therefore, with the approach of critique and analysis, the most important 

anthropological foundations in understanding prayer have been deduced. 

Undoubtedly, her theories in the field of prayer are based on the principles and 

assumptions that have been considered by the authors in the field of anthropology in 

this article.(feminine) 

Therefore, the main questions of the research are: "What are the most important 

issues and anthropological foundations of Brommer in analyzing the issue of prayer?" 

And "How and what effect does each of these principles have on their analysis of the 

issue of prayer?" It should be noted that since an accurate analysis and understanding 

of the arguments of each thinker requires considering the intellectual system of that 

thinker and attention to his other works, while considering the epistemological 

presuppositions of Brommer, his other works such as "Speaking of The "distinguished 

God" and the "pattern of love" have been considered by the authors. 
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 چکیده

دعا از نظر وینسنت برومر است. انسان مستقل یکی از  شناختیاین پژوهش با روش تحلیلی و استنادی در پی تبیین اهم ابعاد انسان
دعا را از سایر مباحث متمایز نکرده است، با توجه به پیش  شناختیمباحث انسانهای اصلی دعا از نظر برومر است. اگرچه ایشان مؤلفه
توان گفت؛ ایمان، عشق، اختیار حداکثری انسان، آزادی و فردیت اهم ابعاد ها و مبانی معرفتی ایشان نسبت به انسان میفرض
دعا متأثر از اگزیستانسیالیسم و الهیات گشوده است.  شناختیدعا از نظر برومر هستند. ایشان در تبیین این مسائل انسان شناختیانسان

از نظر برومر ایمان شرط الزم و مقدم دعا و ذاتی رابطه انسان با خداوند است. ایشان با رویکرد اعتدالی به مسأله ایمان، هر سه عنصر 
ا عشق به خداوند است. برومر در پرتو اعتقاد به داند. در نگرش او غایت ایمان و دعمعرفت، عمل و عشق را در حقیقت ایمان مؤثر می

  نماید.اختیار حداکثری انسان و فردیت او، دعا را رابطه بیناشخصی انسان با خداوند تفسیر می

برومر، انسان، ایمان، عشق، اختیار. :هاواژهکلید  
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 بیان مسأله. 1

 و افتخاری هایاننش عناوین علمی، صاحب ، یکی از اساتید برجسته، بنام و1برومر فیلسوف دین معاصر وینسنت

 داشته ریبسیا دانشگاهی مقامات او مختلف است. کشورهای در متعدد پژوهیدین و فلسفی هایانجمن عضو

 مند،نظام الهیات رد ریچارسون آلن (، بورسیه1982کمبریج ) دانشگاه دلفشن، کالج مدعو جمله: استاد از است،

 (، استاد1994-1997) دین و الهیات در پیشرفته مطالعات برای هلند ملی مدرسه (، مدیر1991دورهام ) دانشگاه

( 2000پرتوریا ) انشگاهد مندنظام الهیات در مدعو (، استاد1998بوش ) اشتلن دانشگاه مند،نظام الهیات در مدعو

 کار دهه چند یط برومر. 2چندین مجله معتبر علمی ـ پژوهشی در ایران نیز هست جزء اعضاء هیات تحریریهو 

 مجالت در انیآلم و انگلیسی، هلندی یهازبان به مقاله هشتاد از بیش و کتاب هاده پژوهی، دین و فلسفی

کنیم؟( چه می ام نیایشاست. یکی از کتب ایشان درباره مسأله دعا با عنوان )هنگ رسانده چاپ به فلسفی و کالمی

لف الهیاتی، توسط انتشارات هرمس ترجمه شده است. ایشان در این کتاب مباحث مخت 1392است که در سال 

ر پژوهش حاضر سعی داز دیدگاه فیلسوف دین معاصر تبیین نموده است.  و تجربی مرتبط با دعا را شناختیانسان

مورد تحلیل و ارزیابی  شناختی برومرزاویه مسائل انسانبر آن شده است تا با محوریت این کتاب، مسأله دعا از 

د استنباط قرار گرفته است. شناختی ایشان در فهم دعا مورقرار گیرد. لذا با رویکرد نقد و تحلیل اهم مبانی انسان

ختی شنااز حوزه انسان هایی است که در این مقالهبی شک نظریات ایشان در حوزه دعا مبتنی بر مبانی و پیش فرض

برومر  شناختینی انساناهم مسائل و مبا»سؤاالت اصلی پژوهش عبارتند از: مورد توجه نویسندگان بوده است. لذا 

« دارد؟ ان از مسأله دعاهر یک از این مبانی چگونه و چه تاثیری بر تحلیل ایش»و « در تحلیل مسأله دعا کدامند؟

تن منظومه فکری آن مباحث هر متفکری مستلزم در نظر داش که واکاوی و فهم دقیقاز آنجاییالزم به ذکر است 

مانند ایر آثار او سهای معرفتی برومر، متفکر و توجه به سایر آثار ایشان است، ضمن در نظر داشتن پیش فرض

 مورد توجه نویسندگان بوده است.  "الگوی عشق"و  "سخن گفتن از خدای متشخص"

 معناشناسی دعا نزد برومر. 2

"Pray" یش به کار رفته در انگلیسی گاه معادل مطلق دعا و نیایش و گاه به صورت شکل خاصی از دعا و نیا

ی تشکر از است؛ مانند نماز خواندن یا طلب خیر برای دیگران و یا درخواست حاجت برای خود و یا حت

کارکردهای  ظر اوبرد که از نرا برای دعا به کار می "Prayer"برومر لفظ  (Oxford, 2010: 1020)مافوق

دارد. ایشان خداوند را در بر از ارتباط با تواند داشته باشد. دعا و نیایش نزد ایشان معنایی عام و مطلقمختلفی می

-ش تقسیم میقسم؛ استدعا یا دعای حاجت، شفاعت، توبه، تسلیم، شکرگزاری و ستای 6این ارتباط را به 

  (Brummer, 2008: 33-45).نمایند

توان استنباط کرد دعا از نظر ایشان به لحاظ های برومر در بحث دعا اساسا میها و تبیینه تحلیلبا توجه ب

های اساسی آن عبارت است از: خدای شخص محور، انسان ای است که مولفهمفهومی به مثابه هندسه سه ضلعی

از نظر برومر دعا و ارتباط با  متشخص و رابطه بیناشخصی بین انسان و خداوند. اگرچه به لحاظ وجودی باید گفت

ای دو سویه است که یک سر آن خدای متشخص و در طرف دیگر خداوند در تمامی اقسامش حقیقت و رابطه
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انسان متشخص است که هر کدام به نحو استقاللی با حفظ هویت وجودی خود با طرف مقابل ارتباط برقرار 

سان رکن اصلی ارتباط با خداوند است. ایشان با نظر استقاللی ( از نظر برومر ان180-170: 1392کنند)برومر، می

شناختی دعا از منظر برومر را مورد در ادامه اهم مباحث انسان نماید.می به انسان مباحث دعا و نیایش را مطرح

 دهیم.می تحلیل قرار

  ایمان. 3

مسأله ایمان از زوایای  ؛است، ایمان استشناختی مطمح نظر قرار داده ای که برومر در مباحث انساناوّلین مسأله

شناختی برومر در مختلف قابل بررسی است؛ گاه از حیث فاعل و گاه از حیث متعلق. یکی از مسائل مهم انسان

بی معنا تلقی نموده و  فهم دعا مسأله انسان مؤمن به عنوان فاعل دعا است. ایشان دعای بدون پشتوانه ایمان را

 نماید. برای حیات مؤمنانه معرفی می دعا را تمرینی دائمی

 ایمان از نظر برومر .3-1

ود. متکلمان درباره شتر کنیم تا منظور برومر روشنهای مختلف از ایمان را بیان میدر این بخش ابتدا تعریف

ای صرف ی و عدههای متفاوتی دارند. برخی ایمان را صرف معرفت، گروهی صرف کنش قلبحقیقت ایمان دیدگاه

ر معرفت، عمل و عشق برومر با نگاهی اعتدالی به مسأله ایمان، هر سه عنص .(123: 1390 دانند)کریمی،عمل می

ایشان معتقد است  .یستنشناسی داند. از نظر برومر بحث از ایمان صرفاً بحثی معرفتمی را در حقیقت ایمان مؤثر

رت گرفته و مؤمنین قیقت ایمان نوعی فروکاست صواگر ایمان را صرفاً به باور دینی مؤمنین نسبت دهیم، در ح

راه و روشی است برای  یابند. از نظر ایشان ایمان شکلی از معرفت نیست بلکهصرفا به فاعلینی شناسا تقلیل می

یات موجود در علوم معناداری زندگی. پس باورهای دینی و ایمان به آنها صرفاً نظریاتی توصیفی از قبیل نظر

  تجربی نیستند.

ری محصور شود. باور ترین انحراف در حوزه فهم ایمان دینی این است که در قالب روشنگدر نظر برومر بزرگ

ین نگرش خطا درباره اای توصیفی نیست تا نسخ یا تکمیل گردد. دینی از نظر برومر از سنخ نظریات علمی نظریه

رتی موفق به فهم حقیقت ایمان کشاند. لذا تنها در صوایمان گاه بسیاری از خداباوران را در ادامه حیات به انکار می

ویم. برومر بعد از تذکر شخواهیم شد که از تفکر مدرنیته درباره ایمان که مبتنی بر معرفت شناسی ایمان است رها 

تقاد به خداوند نیست و کشد. از نظر ایشان ایمان از سنخ اعاین نکته مهم حقیقت و سرشت ایمان را به تصویر می

تو رابطه با خداوند دهی انسان به زندگی خویش در پرسازی آن با اعتقاد خطا است. ایمان یک نحوه جهتمعادل

. بر همین گیری مؤثر استگیری نحوه نگرش انسان به حیات و جهان در چارچوب آن جهتاست که بر جهت

ن را از مقوله عشق و ت. برومر ایماای از زیستن و حیات اسای از دیدن نیست بلکه نحوهاساس ایمان فقط نحوه

و نه معرفت صرف داند. عشق و محبتی که با معرفت و دانش عجین گردیده است. لذا ایمان در نظر امحبت می

کار دارد واست و نه عشق صرف، بلکه مجموع کنش و گرایش است، امری است وجودی که با درون مؤمن سر 

  .(258 -242 :1392رونی باشد)برومر، امری بی نه امری صرفاً معرفتی که متعلقش
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ای تواند عرصهش و دعا میبین ما و خدا نباشد، نیای شناختیای صرفاً معرفتی وبر این اساس وقتی ایمان رابطه

شوند گر جهان میمان نظارهبرای فعلیت و فعالیت این رابطه باشد. در نگرش ایمانی برومر، مؤمنین واقعی با چشم ای

نامد که می "چشم ایمان" کنند. برومر این نگاه به عالم هستی را نگرش باایمانی جهان را تفسیر می و با دیدگاه

کنند. ایشان این یمبر اساس آن مؤمنین در تمامی حاالت نظاره گر خداوند بوده و حضور او را در همه جا حس 

کند. تشخص را فراموش نمیاعتقاد به خدای ماش نیز داند. او در نگرش ایمانیمرتبه از ایمان را توفیقی الهی می

ا این اضافه و نسبت را داند امسپردگی به خداوند به همراه باورهای دینی میاگر چه برومر ایمان را تعهد و سر

دا در زندگی مؤمنین کند. خهای مستقلی دارند تعریف میای وجودی میان دو شخص که هر کدام ما به ازاءرابطه

کننده های مابعد الطبیعی توصیفاند که آن باورکنند. لذا مدعیشان با او ارتباط برقرار میه در زندگیواقعیتی است ک

 واقعیت هستند. 

رای نگرش به هستی و بینی و فهم بچه بیان گردید ایمان در نزد برومر نوعی بصیرت، تمیز، نکتهبراساس آن

جه نرم کردن معنادار رومر ایمان راهی است برای دست و پنصورتی از زیستن و صورتی از زندگی است. به تعبیر ب

گرایان و های ایمانفریطها، و تخواهد راهی میانه را به دور از خطاها، افراطبا زندگی. او در مسأله ایمان می

اشقانه تأکید بر رابطه ع و(. از این رو در عین درونی بودن ایمان 22 :1378)فعالی، گرایان حداکثری پیش گیردعقل

گرایان برومر هم چون ایمان گردد. لذا ایمان در نظرمؤمنین با خداوند، از تأثیر معرفت عقالنی بر ایمان غافل نمی

پالنتیجا، ؛ 15 :1384ری، ز از استدالل نیست)اکبصرف باور و اذعان بدون ارتباط با استدالل و یا بدیهی و بی نیا

قلبی بودن ایمان و تأثیر  مسأله ایمان حفظ نماید و در عین پذیرش باور او توانسته است اعتدال را در .(43 :1381

 گرایی افراطی نیفتد. ضروری معرفت عقالنی در پذیرش آن، به ورطه خردگرایی و عقل

 رابطه ایمان و دعا از نظر برومر .2 -3

تر گفته شد، برومر دعای که پیشصدد است تا رابطه ذاتی میان ایمان، دعا و نیایش را تبیین نماید. چنانبرومر در

توان گفت ایشان قائل به ارتباط ضروری میان دعا معنا به شمار آورده است، بنا بر این میبدون ایمان را امری بی

ای دو سویه و متقابل است. دعا و نیایش وقتی معنادار است و ایمان است. از نظر برومر رابطه ایمان و دعا رابطه

دهد مبتنی ای انسان محقق شده باشد، چرا که در دعا کردن همه کارهایی که انسان انجام میکه حیات ایمانی بر

چه در دعای استغاثه یا حاجت های تلویحی او درباره سرشت خداوند و رابطه انسان با او است. آنفرضبر پیش

های ها و خواستهت خواهشمفروض است، این است که خداوند فاعلی قدرتمند است که توان آن را دارد که در جه

داعی کار انجام دهد. پیش فرض دعای شفاعت آن است که خداوند نسبت به همه ما رحیم است و دغدغه سعادت 

هایی که همه ما را دارد. در دعای توبه و اقرار گناه هم مفروض است خداوند بخشاینده و غفور است. نیایش

خواهد افعال خویش را در جهان به وساطت افعال ما داوند میفرضشان این است که خمضمون ایثار دارند پیش

هایی که در زندگی ها و ظرفیتجاری کند. پیش فرض دعای شکرگزاری آن است که خوشبختی، خوشی، فرصت

فرض دعای کنیم. پیشما به منظور تحقق غایات خداوند وجود دارند نعماتی هستند که از خداوند دریافت می

ه خداوند جهان را آفریده است تا عظمت، قداست و جاللت خود را بر ما آشکار کند. لذا در کل ستایش این است ک
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ای دوستی توانیم رابطهفرض همه اقسام دعا ایمان به خداوندی است که وجود متشخص دارد و همه ما میپیش

 بیناشخصی با او برقرار کنیم. 

-فرضی است، همه پیشری در زندگی و در متن جریان زندگبا توجه به اینکه از نظر برومر ایمان حقیقتی جا 

هنگام نیایش محقق  چه بهگردد. آنهای مطرح شده توسط ایشان در حقیقت دعا، در دل بافت ایمانی معنادار می

ای نیایش تأکید ویژه وگردد، در حقیقت در پرتو مقومات ایمانی مؤمنین است، برومر به رابطه دوسویه ایمان می

در نیایش ی با خداوند گردد، رابطه بیناشخصزد، به نظر برومر به همان میزان که ایمان مؤمنین تقویت میورمی

نامد و می "تمرین دایمی ایمان"عا را برومر د از این رو .(300-270 :1393)برومر، گردد و بالعکسپررنگ می

ق و بازسازی و یا عملی است که موجب تعمیداند. دعا نقش اساسی همه اقسام دعا را تقویت ایمان مؤمنین می

خاصیت اثر و بیارد بلکه بیگردد. در این رویکرد نیایش و دعا بدون ایمان نه تنها معنا ندترمیم ایمان مؤمنین می

تعبیر  "سخه صغیر زندگین"داند و از دعا و نیایش با عنوان است. برومر دعا را کلیدی برای فهم حقیقت ایمان می

میان ایمان و دعا، دعا  . بدین ترتیب بر اساس نگرش برومر به مسأله دعا و نیایش و رابطه ذاتی دوسویهنمایدمی

 .(Brummer, 2008: 135; 2005: 115)معنا خواهد بودبه تمام اقسامش اگر فاقد پشتوانه ایمانی باشد بی

و نیایش را ظهور و  داند، دعایکه برومر ایمان را اضافه میان انسان و خدای متشخص مچنین از آنجاییهم

ی تقویت و ترمیم و یا نماید. برومر مسأله دعا و نیایش را امری حیاتی و ضروری برابروز این اضافه معرفی می

که ست. از این رو چنانانماید که حیات زندگی ایمانی مؤمنین بدان وابسته حتی بازسازی ایمان مؤمنین تعریف می

 (Ibid, 2008: 135).داند که پیوندی ضروری با ایمان داردین دایمی ایمان میگفته شد، او دعا را تمر

گذارد و موجب ر میهای نیایش میان خدا و انسان مؤمن اثبر همین اساس است که از نظر برومر تمامی شکل

نیایش و دعا پیوند کند. لذا گردد و رابطه عاشقانه خدا و مؤمنین را تقویت میبرقراری و تعمیق رابطه با خداوند می

ا تالزم معرفت عقالنی و باور که برومر مسأله ایمان ررسد از آنجاییکند. البته به نظر میعمیقی با ایمان پیدا می

ه جنبه معرفتی. به همین جهت قلبی معرفی کرد، این تأثیر )تأثیر دعا بر ایمان( بر جنبه قلبی و باوری ایمان باشد ن

 .(Ibid, 2005: 1-15)داندش را موجب تقویت، تعمیق و تشدید ایمان میاست که برومر دعا و نیای

 عشق. 4

مد نظر برومر عشق انسان به خداوند و بالعکس است که به عنوان مدلی برای  شناختییکی از مسائل مهم انسان

خلقت طراحی شده است. این مسأله آنچنان برای برومر اهمیت دارد که غایت دعا و نیایش را در نیل به زندگی 

ان مسأله عشق، (، در بی320 :1392نماید. برومر که یکی از متفکران الهیات گشوده است)برومر، عاشقانه تفسیر می

الگوی عشق در هستی و آفرینش را مورد  4. ایشان عالوه بر آنکه در کتابی مستقل3متأثر از همین گرایش است

ی خود نیز مسأله عشق و رابطه عاشقانه انسان و خدا را مطرح کرده است. هابررسی قرار داده است در سایر کتاب

ته است. دعا و نیایش از نظر برومر صرف ارتباط با حق نیست بلکه او در کتاب مرتبط با دعا نیز به این بحث پرداخ

گردد. برومر فلسفه خلقت را بر مبنای عشق و رابطه نوعی رابطه عاشقانه است که به نوعی عشق بازی مبدل می
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کند. ایشان ضمن تفکیک میان عشق الهی و زمینی، عشق به خداوند را عشق عاشقانه انسان و خدا تفسیر می

 ست:هانمایند که دارای این ویژگیمی ی تفسیرحقیق

 یابد.نمی الف( جاودانگی دارد و در مقطع خاصی پایان

 طلبد.می ب( باالترین سطح شیفتگی و انحصار توجه را

 کند.می ترین نیاز بشر یعنی تمایل به جاودانگی در بشر را اشباعج( مهم

 .(Brummer, 1993: 158)دهدمی ی را افزایشد( مقاومت و ایستادگی در برابر تمام مشکالت دنیو

طه بیناشخصی میان شناختی مد نظر برومر در رابطه عاشقانه انسان و خداوند رابیکی از نکات مهم انسان

ای وند مستلزم ایجاد رابطهانسان و خداوند و اختیار مطلق داشتن انسان است. لذا تحقق رابطه عاشقانه انسان و خدا

داوند انسان را برای رابطه بیناشخصی مستلزم استقالل و اختیار تام طرفین رابطه است فلذا خبیناشخصی است و 

خداوند از نظر برومر رابطه  ( رابطه عاشقانه انسان و178: 1392کند)برومر، آزاد خلق می برقراری این رابطه متعالی

ق یکدیگر هستند. ند و عاشق و معشوای دو طرفه است به نحوی که هر دو طرف این رابطه بایکدیگر همدلی دار

ناشخصی در نظر گرفته باید توجه داشت که تفسیر برومر از رابطه عاشقانه با خداوند باید در چارچوب عرفان بی

است. برخالف  چنان هویت استقاللی آنها محفوظاگرچه در نهایت تقرب هم باشند، هم شود. عاشق و معشوق

عشق به خداوند  .(172 همان:)گرددمی ه بر اساس با جذبه الهی، عارف محوروابط عاشقانه در عرفان اتحادی ک

الزم برای برقراری  ها است و ابراز حاجت، شرطدر قالب مفاهیم ارتباطی چونان یک دوستی عاشقانه بین انسان

خود را در نظر  منین حاجاترابطه دوستانه با خداوند است و تکامل و رشد انسان است. لذا در این رابطه عاشقانه مؤ

های ود با خواستهخهای نمایند و درصدد تطبیق خواستهدارند اما در عین حال که برای خدا تعیین تکلیف نمی

رآورده کردن حاجات، ها در بخداوند هستند. چراکه طبق خیریت محض خداوند و در نظر گرفتن مصالح واقعی انسان

و انطباق کامل عاشق  در نهایت قوت این رابطه عاشقانه هم سوییشود بلکه همیشه آرزوهای مؤمنین برآورده نمی

ن را بر زندگی مؤمنی که از نظر برومر ایمان حقیقتی جاری در زندگی است،گردد. از آنجاییبا معشوق محقق می

با با رابطه عاشقانه  نماید. ایشان ذیل تفسیر حیات ایمانی مؤمنیناساس مصاحبت عاشقانه با خداوند تفسیر می

: 1392 برومر،؛ 118-107: نیاقائمیکند)ین رابطه و تجلی آن معرفی میخداوند نیایش و دعا کردن را فعلیت ا

 (203 -1 :1397؛ 110 -50: 1395 ؛353

 اختیار و آزادی مطلق انسان. 5

این رأی نیز  ها است. ایشان دربرومر در بحث دعا، اختیار و آزادی مطلق انسان شناختییکی از مبانی مهم انسان

شود. نمی متأثر از مبانی معرفتی الهیات گشوده و اگزیستانسیالیسم است و میان اختیار و آزادی انسان تفکیکی قائل

انگارانه به انسان مخالف است و به همین جهت در کتاب مرتبط با دعا بسیاری از برومر به شدت با نگاه جبر

دهد. تلقی برومر از انسان موجودی کامالً مستقل و آزاد است. ر میهای توماس آکویناس را مورد نقد قراتبیین

است. آزادی فکر، آزادی  توانیم که آزاد نباشیم و این آزادی در برابر تمام حوادث جهاناینکه ما آزاد هستیم و نمی
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تاریخ دنیا شامل  هستیم که آزاد باشیم و تواند از ما بگیرد. ما محکومحقایق را کسی نمی احساس و آزادی درک

 ماند. به عقیدهرا بردارید، دیگر چیزی باقی نمی های ما است و اگر این تاریخها و سلیقهاز استنباط ایمجموعه

گویند، بدین را نمی از موروثی و بیولوژیک یا محیطی تمام داستان های مختلف اعمها، جبرگراییاگزیستانسیالیست

از آزادی انتخاب وجود ندارد. انسان آزاد است تصمیم بگیرد و انتخاب کند و این دو  معنا که هیچ خیر یا شر جدا

مسئول است، چون آزاد است و آزاد  کنند، پس انسانخاصیت تفکیک ناپذیر از انسان برای او مسئوولیت ایجاد می

از برگزیدن، برگزیدنی که گوناگون و ناگزیر  هایمسئولیت دارد. انسان موجودی است در میان امکان است، چون

  .(29: 1998 سارتر،هاست)ا که او ساخته همین گزینشبسا خطر کردن و دل به دریا زدن است؛ چر چه

سپس مختار و آزاد  ووجود داشتن و مختار بودن مترادف هم هستند. چنین نیست که انسان ابتدا وجود بیابد 

یار قوه یا صفتی نیست لذا اخت .(179: 1377ن است)مک کواری، شود بلکه انسان بودن به معنای از قبل، مختار بود

نسان ا .(151: 1372 که به شخص اضافه شود، بلکه امری درونی است و به عبارتی اختیار خود ما است)وال ورنو،

 ه است؛ ولی با این همههمواره در وضعیتی معین و در شرایطی است که خود، آنها را انتخاب نکرده و پدید نیاورد

د و بدین سان از همه آنها تواند آنها را بپذیرد، بر عهده گیرد، از آن خود کند و در راه ساختن خویش بکار گیرمی

دهد. ود را از دست نمیخبنابراین فرد در جمع و میان اشیاء دیگر شخصیت  .(40: 1398نمازی اصفهانی، )فراتر رود

گیرد. همراه با این آزادی، ماهیت خویشتن تصمیم می به تعیینعالوه بر این فرد از هستی خود آگاه است و نسبت 

تواند کند، نمیفظ میشود و آزادی خویش را حنمی مسئوولیت نیز وجود دارد. همانطور که فرد در محیط خود منحل

سئولیت ادی انتخاب و میا وراثت را مسئوول و اعمال خویشتن قرار دهد. آز اوضاع و احوال طبیعی، محیط اجتماعی

 .(8 :1396رسولی یزدی و دیگران،  ؛23: 1390)فلین، دهستن یاموری عینی و واقع

ورزی ار خود عشقاساساً برومر معتقد است هدف از خلقت انسان، آفرینش موجودی است که بتواند با اختی

اوند است، الزمه خد ورزی امری دوسویه است مستلزم روابط بیناشخصی میان انسان وکه عشقجایینماید. از آن

مختاری تحقق  رابطه بیناشخصی بین انسان و خدا، مختار بودن طرفین رابطه است. تحقق وجود چنین انسان

قدرت خویش را به  قدرت خود موجودی را آفریده است و بخش قدرت مطلق خداوند است. از نظر برومر خداوند با

دگاه او در این زمینه بسیار حداکثری انسان در زندگی است. دیاو افاضه کرده است. برومر قائل به استقالل و اختیار 

است که  شناختیایشان بر مبنای همین پیش فرض انسان .(326 :1392شبیه نظریه تفویض معتزله است)برومر، 

رفان بینا شخصی را دهد و بر همین اساس مسأله عرابطه بینا شخصی انسان با خداوند را مورد تحلیل قرار می

داند. در متشخص می کند. او در تبیین این نوع از رابطه هر دو طرف را واجد جایگاه فاعلی مستقل ومیمطرح 

های مختلف خود را ستکند و درخواتدین بیناشخصی، انسان با اراده کامل و مستقل با خداوند ارتباط برقرار می

بحث دعا و ارتباط با خداوند بر مبنای  درلذا  .(180-170 همان:)کنددر قالب دعای استغاثه یا حاجت مطرح می

کند. در این رابطه هر دو طرف می اعتقاد به اختیار حداکثری است که رابطه بیناشخصی انسان و خدا را مطرح

 رابطه از آزادی و اختیار مطلق برخوردار هستند.
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رساند را به منصه ظهور می برومر قائل به فاعلیت دوگانه است. او معتقد است؛ خداوند با فعل انسان افعال خود 

تا اغراض الهی را در پرتو اراده  دهد. لذا فاعالن انسانی برآنندو از طریق اراده و اختیار انسان کارهایش را انجام می

هان در همکاری با نماید خداوند برآن است تا مقاصدش را در جو اختیار خویش محقق سازند. برومر تصریح می

هانی گرفته است جانسانها محقق سازد. ایشان معتقد است که خداوند به عنوان موجودی متشخص تصمیم به خلق 

 دافش یاری رسانند. خداوندتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند و خداوند را در تحقق به اهها میکه در آن انسان

  .(156-145 همان:)های انسانی قسمت کندآزادانه تصمیم گرفته است تا قدرتش را با شریک

 فردیت انسان . 6

در نظر  گزیستانسیالیسمامتاثر از  شناختیفردیت انسان در ارتباط با خداوند یکی دیگر از مسائل انسان اعتقاد به

شود و نه با اندیشیدن موضوعی می موضوع انسان آغازبرومر است. در فلسفه اگزیستانسیالیسم اندیشه فلسفی با 

نوان یک فردیت کند و حضور خود را به عصرف. انسان در مواجهه با هستی برای ساختن هویت خویش تالش می

  .(217: 1397زاده و دیگران، ولی؛ 28: 1361 کند)سارتر،می انسانی اعالم

م دعا کردن در تمامی رابطه بیناشخصی انسان و خدا به هنگاهای اساسی برومر در تحلیل دعا، از مؤلفه یکی

مستلزم حفظ اختیار و  اساس و با تبیین رابطه بیناشخصی بین انسان و خدا که اقسام نیایش است. برومر بر همین

بطه بیناشخصی انسان و نماید. لذا رامی استقالل انسان است تمامی ابهامات ارتباط انسان با خداوند را تحلیل

ابطه بیناشخصی مورد نظر رخداوند از اهم نکاتی است که برای فهم دعا از نظر برومر باید مورد توجه قرار بگیرد. 

نمایند نه عمل میای متقارن است بدین صورت که در هر دو طرف رابطه اشخاصی هستند که مختارابرومر رابطه

کدام از طرفین یچهنه هر دو سوی رابطه است و ای منوط به مشارکت آزاداو لذا برقراری یا حفظ چنین رابطه

ی در سنت مسیحی نیز رابطه توانند دیگری را به ناچار وادار به برقراری یا حفظ رابطه کنند. از نظر برومر حتنمی

یل درباره تفاوت بین خدا و نیایشگر بیناشخصی تصور نشده است. برومر در کتاب معنای ایمان حقیقی به تفص

نسان در خداوند کند. عرفان اتحادی که مبتنی بر نوعی محو شدن هستی اصی و اتحادی بحث میعرفان بیناشخ

ا تدین بیناشخصی مد که در عرفان یکند در حالیای یک طرفه تفسیر میاست؛ رابطه انسان و خداوند را رابطه

ه در عین حفظ وی رابطماند و هر سنظر برومر که در اقسام نیایش جاری است؛ هویت انسان مستقل باقی می

در دیگری ذوب  کدامفاعلیت شخصی و مستقل خود درصدد تعمیق هم سخنی عاشقانه با یکدیگر هستند. لذا هیچ

 .(Brummer, 2005: 100شوند)نمی

پنداری ذاتداند که مستلزم همها با یکدیگر میبرومر دوستی انسان با خداوند را به مثابه دوستی انسان 

که رابطه بیناشخصی شمارد. در حالیکه هر دو طرف رابطه مصالح دیگری را در مصالح خود می ای استدوسویه

بین مؤمنین و خداوند زندگی مؤمنین را زیر و رو کرده و مؤمنین در صدد هماهنگی و انطباق بین خواست خود و 

طلبند و جات خود را از خداوند میآیند. لذا مؤمنین در عین به رسمیت شناختن وجود خود، آزادانه حاخداوند بر می

طلبانه کنند. از نظر برومر رویکرد حاجتدر عین حال در برآورده شدن حاجاتشان برای خداوند تعیین تکلیف نمی
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شرطی الزم برای برقراری رابطه بیناشخصی با خداوند است و باالترین رشد برای انسان در این مسیر طرد 

  .(180-170: 1392های خداوند است)برومر، های آنان با خواستهنطباق خواستههای مؤمنین نیست بلکه اخواسته

مستقل انسان در  تعابیر برومر درباره عرفان بیناشخصی و تدین بیناشخصی که مستلزم حفظ هویت و فردیت

فردیت  انسانیالیسم، ارتباط با خداوند است متأثر از نگرش اگزیستانسیالیستی برومر است. در مکتب اگزیستانس

ندهد. انسان با اینکه  ماند که فردیت خود را از دستکند و از جهتی انسانیت او وقتی محفوظ میخود را حفظ می

توان شود. انسان را نمیدر جهان نمی گردد معذلک منحلکند و جزیی از جهان محسوب میدر جهان زیست می

 منحل ، فرض کرد. همینطور فرد انسانی در جامعهگیردجزیی که تحقق آن ضمن کل صورت می به صورت

)رسولی یزدی و دو فردیت خود را در جمع از دست نخواهد دا شود. فرد عضوی از جامعه است اما استقاللنمی

 .(20-16: 1384مصلح، ؛ 9 :1396دیگران، 

 نقد و بررسی مباحث. 7

ل از نظر نویسندگان نکات ذی ،دعا از نظر برومر تیشناخضمن توجه به مباحث ذکر شده پیرامون اهم مسائل انسان

 این پژوهش قابل تامل است:

 معناشناسی دعا

 از نظر ایشان دوطرفه کند. این رابطه بیناشخصیمی برومر دعا را رابطه بیناشخصی میان انسان و خداوند تعریف

حدوث تغییر و انعطاف  ارتباط و دوممستلزم دو مساله است؛ اول وجود اختیار و آزادی مطلق طرفین برای برقراری 

 ات الهی محققدر طرفین رابطه به هنگام دعا است. در نظر ایشان معناداری دعا در صورت تغییر پذیری ذ

رش اسالمی عالوه واضح است هر دو مساله با نگرش اسالمی متفاوت است. در نگ .(100: 1392گردد)برومر، می

ت. بحث تغییر ناپذیری ذات مطلق نیست، ذات الهی الیتغیر و تغییر ناپذیر اس بر آنکه اختیار و آزادی انسان تام و

: 11، ج 1393)طباطبایی، تغییر ناپذیری اراده و علم الهی مطرح است الی در کالم امامیه عموما ذیل مبحث بداء و

هم بحث  "یقهقبسیط الح"مالصدرا ذیل تفسیر قاعده  ( و در فلسفه اسالمی در بحث ربط حادث به قدیم.381

ه هنگام دعا کردن فقط بدر اندیشه اسالمی  .(100: 1381مالصدرا، کند)می تغییر ناپذیری ذات الهی را مطرح

 .(492-491: 1380)مصباح یزدی، حق تعالی کند نه ذات کاملمی انسان به عنوان قابل عنایات الهی تغییر

 ایمان

 ان، هر سه عنصر معرفت، عمل و عشق را در حقیقت ایمان مؤثربیان گردید برومر با نگاهی اعتدالی به مسأله ایم

داند. الزم به ذکر است دیدگاه اعتدالی ایشان در این مسأله، تا حدی قریب به دیدگاه متفکران اسالمی است، می

گرچه در برخی جهات نیز متمایز است. رأی بیشتر متفکرین اسالمی برمبنای تالزم علم و معرفت و عمل در 

اگرچه در در رویکرد اسالمی علم و عمل جز  )94 :1، ج 1385کاشانی، ؛ 30 :1385ش ایمان است)مالصدرا، پیدای

 حقیقت ایمان نیست. علم مقدمه و عمل نتیجه ایمان است و حقیقت ناب ایمان تصدیق قلبی است. لذا در رویکرد

 ست و خالء هر کدام موجب نقص ایمانناب اسالمی به ایمان، اگرچه هر سه عنصر علم، عاطفه و عمل ضروری ا



 

The Critique of the Anthropological Dimensions of Prayer from … 

92 

گردد اما حقیقت ایمان معرفت و تصدیق قلبی پایدار است که ثمره ی آن عمل مقتضی است و علم عاطفه و می

در آیات  .(90-57: 1389زاده، خادمی و علیبر تقویت و ازیاد ایمان هستند)محبت از جمله مقدمات و عوامل مؤثر 

قرآن کریم ضمن اشاره به این مهم که علم و عمل دو بال پرواز مؤمنین هستند، از مسأله مهم محبت و عاطفه 

محبت و عاطفه نیز همانند علم از جمله عوامل  .(318: 1393در تقویت ایمان غافل نشده است)خادمی و ماجدی، 

رد توجه برومر بوده است. او توانسته است اعتدال را و مقدمات مؤثر بر تقویت ایمان است که با اصطالح عشق مو

در مسأله ایمان حفظ نماید و در عین پذیرش باور قلبی بودن ایمان و تأثیر ضروری معرفت عقالنی در پذیرش 

 آن، به ورطه خردگرایی و عقل گرایی افراطی نیفتد. برومر دعا و نیایش را یکی از عوامل مؤثر بر تقویت ایمان

که برومر مسأله ایمان را تالزم معرفت عقالنی رسد از جهت قلبی باشد نه معرفتی. از آنجاییمی ه به نظرداند کمی

و باور قلبی معرفی کرد، این تأثیر )تأثیر دعا بر ایمان( بر جنبه قلبی و باوری ایمان باشد نه جنبه معرفتی. به همین 

  داند.و تشدید ایمان می جهت است که برومر دعا و نیایش را موجب تقویت، تعمیق

 عشق

رومر مسأله عشق بمورد توجه برومر در بحث دعا است. در نظر  شناختیبیان شد عشق نیز یکی از ابعاد انسان

ایت خلقت بر اساس آن انسان به خدا که متأخر از عشق خدا به انسان است، آنچنان برای برومر اهمیت دارد که غ

ایمان را شرط مقدم  یایش نیز برقراری رابطه عاشقانه با خداوند است. برومرطراحی شده است. هم چنین غایت ن

توانند مقدمه نیایش می داند. به نظر نویسندگان پژوهش حاضر عشق و ایمان هر دومی دعا و عشق را غایت دعا

ک است. رابطه می نزدیتفاسیر برومر از عشق نیز بسیار به دیدگاه اسال لحاظ گردند و در عین حال غایت نیایش.

اولیاء اهلل و در آیات قرآن  کند در ادعیه ماثورهمی عاشقانه مؤمنین با خداوند که در قالب دعا و نیایش بروز پیدا

 5کریم مشهود است.

ای است که در عرفان و حکمت رابطه عاشقانه هنگام نیایش بسان تعابیر عارفانه اگرچه تعبیرات برومر در بیان

قابل مشاهده است؛ این تفاوت مبنایی نباید مورد غفلت واقع گردد که برومر این رابطه عاشقانه غنی اسالمی نیز 

کند و الزمه بیناشخصی بودن این رابطه عاشقانه اسقالل و فرض دوییت برای طرفین می را بینا شخصی تفسیر

غیری و دویی فرض چه که در عرفان و حکمت اسالمی و در رویکرد وحدت شخصی وجود، خالف آناست. بر

ای تعریف گردد. هرچه هست مظهر و تجلی است و دعا و نیایش فقط بروز و ظهور این ارتباط گردد تا رابطهنمی

ای که لذا در نظر برومر رابطه عاشقانه .(80: 1365آشتیانی، در سراسر هستی تعریف شده است) ای است کهذاتی

گردد. اگرچه در تعبیرات برومر اتحاد و فنا با خداوند منتهی نمی گردد هرگز بهدر ضمن دعا و نیایش برقرار می

گردد اما باید توجه داشت که مبانی و ماحصل این تعبیرات با عرفان اسالمی که گرایشات عرفانی مشاهده می

ین کند. در اعرفان اتحادی است متفاوت است. برومر از این نوع نگرش خود با عنوان عرفان بیناشخصی تعبیر می

شود که در آن هویت شخصی و فاعلیت مستقل دو سوی رویکرد وصال بسان رابطه تنگاتنگ بیناشخصی دیده می

ماند. در عرفان بیناشخصی عشق به خدا در قالب مفاهیمی چونان یک دوستی عاشقانه رابطه کامال محفوظ می

ای توأم مفاهیمی تجربی به مثابه تجربهشود اما در عرفان اتحادی عشق به خدا در قالب بین انسانها فهمیده می
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های متفاوتی در گردد. برومر این دو روش ارتباط با خداوند را مستلزم نگرشبا جذبه از اتحاد با خداوند تلقی می

دهد. یکی دیگر های این دو نگرش را به تفصیل شرح میداند. ایشان در کتاب دعا تفاوتمسأله دعا و نیایش می

 .اعتقاد به رابطه بیناشخصی میان انسان و خدا، پذیرش تغییر در طرفین دعا استاز بازخوردهای 

 اختیار و آزادی

پذیرش اختیار  .(2: 1389مالصدرا، یار شبیه نظریه تفویض معتزله است)بس هادیدگاه او در مورد اختیار مطلق انسان

یی که بر معتزله وارد ست و همه انتقادهاحداکثری انسان با مبانی توحیدی )به خصوص توحید افعالی( ناسازگار ا

گردد و آنچه ذکرش گردد بر ایشان نیز وارد است که به جهت خارج بودن از مجال بحث از اطناب امتناع میمی

دارد که انسان لحظه نرسد این است که در نگرش توحیدی پذیرش اختیار انسان منافاتی با این ضرروی به نظر می

شود ه همین جهت میبحتاج فاعلیت الهی باشد و در اعمال اراده استقالل نداشته باشد. به لحظه و آن به آن م

که از نظر برومر حالی افعال الهی هم مستند به انسان باشند و هم در عین حال مستند به اراده الهی باشند. در

ات دارد. گویی خداوند د منافالزمه اختیار داشتن انسان استقالل تام از ذات خداوند است که این با حقیقت توحی

ست و لذا به تبعات آن اای جز خارج شدن انسان از دایره قدرت و اراده خود نداشته برای خلق موجود مختار چاره

ر گرفتن احتیاج و که با در نظتن داده است. به همین دلیل است که خدای او خدایی ریسک پذیر است. در حالی

 گردد.یراده انسان در طول اراده الهی همه این مشکالت مرتفع مفقر دایمی انسان و نسبت دادن ا

ی مدنظر است. انسان به مثابه هدف غای هاهم چنین الزم به ذکر است آزادی برای برومر و اگزیستانسیالیست

نها آزادی هدف غایی همیشه آزاد بوده و باید خود تصمیم بگیرد و عمل کند. در حالی که در نگرش اسالمی نه ت

 ی شرعی است. هایی مانند قوانین و باید و نبایدهانسان نیست بلکه همواره همراه ضرورتا

 نتیجه گیری. 8

تواند داشته باشد. دعا و برد که از نظر او کارکردهای مختلفی میرا برای دعا به کار می "Prayer"برومر لفظ 

برومر در  شناختیدارد. یکی از مسائل مهم انساندر براز ارتباط با خداوند را  نیایش نزد ایشان معنایی عام و مطلق

فهم دعا مسأله ایمان از حیث انسان مؤمن است. ایشان دعای بدون پشتوانه ایمان را بی معنا تلقی نموده و دعا را 

فت، نماید. برومر با نگاهی اعتدالی به مسأله ایمان، هر سه عنصر معرمی تمرینی دائمی برای حیات مؤمنانه معرفی

ای دو سویه و متقابل است. داند. از نظر برومر رابطه ایمان و دعا رابطهمی عمل و عشق را در حقیقت ایمان مؤثر

تمرین دایمی "برومر دعا را  دعا و نیایش وقتی معنادار است که حیات ایمانی برای انسان محقق شده باشد. رو

داند. یکی دیگر از مسائل مهم ایمان مؤمنین می نامد و نقش اساسی همه اقسام دعا را تقویتمی "ایمان

مد نظر برومر عشق انسان به خداوند و بالعکس است که به عنوان مدلی برای خلقت طراحی شده  شناختیانسان

 است. این مسأله آنچنان برای برومر اهمیت دارد که غایت دعا و نیایش را در نیل به زندگی عاشقانه تفسیر

ر بیان این مسأله متاثر از الهیات گشوده است. برومر ضمن تفکیک عشق الهی از سایر روابط نماید. ایشان دمی

داند. برومر می عاشقانه، ویژگی جاودانگی، انحصار و شیفتگی، افزایش قدرت و اشباع امیال درونی را مختص آن

دهد و بر مبنای آن می اظ قراردر تحلیل رابطه عاشقانه انسان و خدا، رابطه بیناشخصی انسان و خدا را مورد لح
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برومر در بحث دعا، اختیار و آزادی  شناختیکند. یکی دیگر از مبانی مهم انسانمی عرفان بیناشخصی را مطرح

ها است. ایشان در این رأی نیز متأثر از مبانی معرفتی الهیات گشوده و اگزیستانسیالیسم است. الزمه مطلق انسان

ن و خدا، مختار بودن طرفین رابطه است. برومر قائل به استقالل و اختیار حداکثری رابطه بیناشخصی بین انسا

انسان در زندگی است. برومر قائل به فاعلیت دوگانه است. او معتقد است؛ خداوند با فعل انسان افعال خود را به 

تقاد به حفظ فردیت انسان در دهد. اعرساند و از طریق اراده و اختیار انسان کارهایش را انجام میمنصه ظهور می

 در نظر برومر است. متاثر از اگزیستانسیالیسم شناختیارتباط بیناشخصی با خداوند یکی دیگر از مسائل انسان

 هانوشتپی
 1951-57های لسا بین آمد. وی دنیا به جنوبی آفریقای "بوش اشتلن"در  میالدی 1932 دسامبر 30 در برومر وینسنت (1

 به دانشگاه سپس .کرد بوش دریافت اشتلن دانشگاه از را فلسفه در ارشد کارشناسی آن از پس و الهیات کارشناسی مدرک

 اوترخت دانشگاه از را دین فلسفه دکترای 1957-61های سال بین کرد، طی را الهیات ارشد کارشناسی دوره و رفت هاروارد

 دین فیلسوف مزی،ت. ر.ا استاد با دین فلسفه در دکتری از بعد دانشجوی تحقیق 1961 سال در نهایت در و کرد دریافت

 انگلیسی، هلندی هایزبان به مقاله هشتاد از بیش و کتاب هاده پژوهی،دین و فلسفی کار دهه چند طی شد. برومر شهیر،

 فلسفه و ینقادی استعالی از: نداعبارت او هایاست. کتاب رسانده چاپ به فلسفی و کالمی مجالت در آلمانی و

 چه کنیممی دعا هک هنگامی (؛1982فیالدلفیا،  ،1981 فلسفی)لندن، تحقیق و الهیات (،1961اوترخت،  مسیحی)دانشگاه

دین)کامپن،  و علم میان گوی و الم: گفتع دانستن (، مخلوق2008لندن،  دوم، ویرایش ،1984دهیم؟)لندن، می انجام کاری
 الهیات در ایمطالعه عشق، الگوی (،1992مذهبی )کمبریج،  الهیات در شخصی، جستاری خدای از گفتن سخن (،1991

 مسیحیت: مجموعه و معنا ،(2005مسیحی )لندن،  آموزه تثلیث: معناداری و شناسیمسیح (، کفاره،1993)کمبریج،  فلسفی

 و خدا"، "مندنظام الهیات و یاستعار اندیشیدن"به  توانمی او مقاالت میان از (.2006 برومر)لندن، وینسنت هاینوشته
، "آنسلمی حطر و ویتگنشتاین"، "الهی عشق یا محبت طبیعت"، "عشق یا محبت از عقلی به سوی مفهوم"، "عشق وصال

 و خداباوری انمی بحث آیا"، "فلسفه در دین کارکرد"، "مسیحی فلسفه معمای"، "دینی اعتقاد کردن سه روش توجیه"
 کرد. اشاره "دارد؟ وجود خدا واقعا آیا"، "دارد؟ ایآینده خداناباوری

 ..فصلنامه اندیشه دینی شیرازهای فلسفی و کالمی و هشژوه و کالم دانشگاه تهران و مجله پمجله علمی پژوهشی فلسف (2
با  1994الهیات گشوده یکی از رویکردهای نوظهور در عرصه الهیات و فلسفه دین است. این رویکرد به خداباوری از سال  (3

رسما اعالم موجودیت نموده است. اگرچه به طور غیر  "گشودگی خدا: چالشی مبتنی درباره فهم سنتی از خدا"کتاب انتشار 
رواج  1980، در سال "گشودگی خدا: ارتباط عالم پیشین خدا و اختیار انسان"علنی با انتشار کتاب ریچارد رایس با عنوان 

کند عبارتند از: کالرک رومر در ارجاعات خودش به کرات به آنها اشاره میپردازان اصلی این دیدگاه که بداشته است. نظریه
ای دوسویه پیناک، ریچارد رایس، ویلیام هاسکر، جان ساندرز، دیوید بازینجر. در این رویکرد الهیاتی رابطه خدا و جهان رابطه

شند. لذا فقط خدا نیست که بر مخلوقات بادیده شده است. خدا و جهان با یکدیگر در حال تعامل هستند و هر دو پویا می
. در این رویکرد خداوند به خواست و اراده (Pinnock, 2001: 15)گذار استگذارد بلکه جهان نیز بر خداوند تأثیرتأثیر می

تاب های خود را منطبق بر کها آزادی عمل و اختیار دارند. این گروه که برداشتخود جهانی را آفریده است که در آن انسان
دانند فقط معتقدند که برخی صفات خدا را که در فضای خداباوری کالسیک تفسیر شده است را باید اصالح نمود؛ مقدس می

مانند علم پیشین خدا به افعال اختیاری انسان و بحث تغییرناپذیری و فرا زمانی بودن خدا را. طرفداران این رویکرد در مکتب 
(. الف( گشودگی 5: 1394کنند)احمدی، گذاری شده است دو معنا را برای گشودگی لحاظ مینام "گشوده "الهیاتی خود که به

ورزی و... به طور پذیری، عشقکه بر اساس آن برخی از صفات خداوند مانند تغییر، انفعال (open view of God)خداوند
که بر اساس آن نفی هر گونه  (open view of future)گردد. ب( گشودگی آیندهکلی تاثرات خداوند از جهان تفسیر می

های اصلی . مولفه(Pinnock, 2001: 104)پذیردهای جهان صورت میشده برای رخدادتعیینقطعیت و تعین از پیش
دعا از نظر برومر قابل مشاهده  شناختیالهیات گشوده بر چهار رکن استوار است که به وضوح تأثیرات آنها در مباحث انسان
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هار رکن عبارتند از: عشق و محبت خدا به مخلوقات/ ریسک پذیر بودن خداوند/ عنایت عام و کلی خداوند به است. این چ
 .انسان )نه جزئی و موشکافانه( و اختیار مطلق انسان

4) Brümmer, V. (1993) The Model of Love: a Study in Philosophical Theology. Cambridge 
University Press 

 «هللا والذین آمنوا اشد حب» سوره بقره: 561آیه  (5
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