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چکیده
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درآمد

استدالل خفای الهی 1در سال 0991م برای اولینبار توسط جان ال شلنبرگ 2در کتئا خفا ی الهای و عقا دم

ای3

مطرح شد مسئلۀ خفا یکی از مسال مورد توجه فیلسوفان و متألهان در حوزۀ بح شر است؛ ازاینرو در ایئن جسئتار
به بررسی نسبت و ارتباط میان مسئلۀ خفا و شر میپردازیم
 .1نگاهی به مسئلۀ خفای الهی و مسئله شر

مسئلۀ شر از مباح کهن در فلسفۀ دین است ،اما مسئلۀ خفا بهمثابۀ برهانی الحئادی در سئالهای اخیئر مطئرح شئده
است در واقع شلنبرگ با بهرهگیری از ابهام موجود در مسئلۀ خفا ،برهان جدیدی را صورت بندیکرد که دیگر نمیتئوان
ن را همچون گذشته مسئلهای بدون چالش برای خداباوری برشمرد
 .1-1مسئلۀ خفای الهی

شلنبرگ معتقد است عدهای از مردم دستکم در برخی اوقات به اندازۀ کافی شواهد و نشئانههایی از وجئود خداونئد را
در زندگی خود احساس نمیکنند و ازاینرو میتوان گفت خداوند در خفاست از نظر شلنبرگ ،به دلیئ نبئود شئواهد،
تردید دربارۀ وجود خدا ،امکانپذیر و معقول است و این امر استدالل درستی را بر نبود وجود خدا شک میدهئد اگئر
خدایی وجود دارد و ُم ّ
حب مطلق است ،عشق و مهربانی او بئه فریئدهها مسئتلزم ن اسئت کئه دسترسئی ایشئان را بئه
شواهد کافی بر وجود خود فراهم نماید؛ در حالی که خداوند شواهد کافی بر وجود خود ارایه نکرده است ،پس خئدایی
وجود ندارد از فقدان باور به خدا تعبیر به «ناباوری »4یا خداناباوری میشود ،و چئون خاسئتگاه ایئن نابئاوری ،فقئدان
شواهد کافی بر وجود خداست ،ناباوری را معقول یا سرزنشناپذیر میسازد (حسینی)82 :0191 ،

خفا معانی منتل دارد اما از نظر شلنبرگ خفا به معنای ابهام در وجود خدا به دلی فقئدان شئواهد اسئت کئه بئر

1. Divine Hiddenness Argument
2. John L. Schellenberg
3. Divine Hiddenness and Human Reason

4. Nonbelief
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پیشفرضهایی استوار است (حسینی و کشفی)082-081 :0191 ،
 .2-1مسئلۀ شر

بدون تردید شر یکی از مسال تأم برانگیز است اموری مانند بالیای طبیعی ،اختالالت روانی ،گرسنگی طاقتفرسئا،
رنج مبتالیان به سرطان ،ایدز ،کو ید  09و دیگر بیماریهای صعبالعالج یا عالجناپذیر نمونههایی از شئرور در جهئان
به شمار میروند در مسئلۀ شر صفات علم ،قدرت و خیر مطلق الهی در تعارض با شرور عالم قرار میگیرند با وجئود
این همه شرور در جهان ،برای دمی دشوار است باور کند این جهان فریدۀ موجودی باشد که قادر و عالم مطلق و خیئر
محض است ()Rowe, 2007:112

مسئلۀ شر دارای دو تقریر منطقی 1و قرینهای 2است مسئلۀ منطقی شر بهطور کلئی بئه بررسئی سئازگاری یئا عئدم
سازگاری اوصاف یادشدۀ خداوند با وجود شرور در جهان میپردازد مسئلۀ قرینهای شئر احتمئال صئد گئزارۀ «خئدا
وجود دارد» را با توجه به تنوع و شدت شرور بررسی میکند مسئلۀ قرینهای شئر ممکئن اسئت بئا وجئود خئدا از نظئر
منطقی سازگار باشد ()Ibid:113
 .2نسبت مسئلۀ خفا با مسئلۀ شر

این که «مسئلۀ خفا» ساختار و کارکردی همسان با مسئلۀ شر دارد یا نه ،مح مناقشه است به لحاظ کئارکردی ،هئر دو
مبنای براهینی الحادی (برهان شر و برهان خفا) بر عد وجود خدا هستند« :برهان شر» از وجود شرور و «برهان خفئا»
از فقدان نشانههای کافی بر وجود خداوند حکایت میکند به لحاظ ساختار ،هر دو مسئله از نجئا ناشئی میشئود کئه
برخی صفات الهی در تعارعی ظاهری با بعضی و یژگیهای جهئان مئادی و طبیعئی قئرار دارد در مئورد مسئئله شئر،
صفات علم ،قدرت و خیر مطلق الهی در تعارض ظاهری با شرور عالم و در مورد مسئلۀ خفا ،اوصئاف یادشئده افئزون
ّ
حب مطلق الهی ،با فقدان نشانههای کافی بر وجود خداوند دستکم بئرای گروهئی از مئردم و در پئارهای از
بر وص
اوقات ،در تعارض قرار میگیرد
1. Logical
2. Evidential
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عدهای از فیلسوفان معتقدند مسئلۀ خفا نیز ،همچون مسئلۀ شر ،میتواند دارای دو تقریر منطقئی و قرینئهای باشئد
مسئلۀ منطقی به بررسی سازگاری یا عدم سازگاری اوصاف الهی یادشده با خفای خداوند میپئردازد و مسئئلۀ قرینئهای
احتمال صد گزارۀ «خدا وجود دارد» با نا شکارگی خداوند را ارزیابی میکند متألهان به مسئلۀ شر در دو سطح پاسخ
دادهاند :سطح دفاع 1که در ن با دالل گوناگون وجود تعارض اوصاف الهی یادشئده را بئا وجئود شئرور در عئالم نفئی
میکنند و سطح دادباوری 2که در ن به توجیه شرور در عالم میپردازند «دفاع» به «مسئلۀ منطقئی» و «دادبئاوری» بئه
«مسئلۀ قرینهای» شر مربوط میشود به همین ترتیب به مسئلۀ خفا نیز میتوان در دو سئطح یادشئده پاسئخ گفئت در
سطح دفاع ،متألهان میکوشند با دالی گوناگون ،وجود تعارض میان اوصاف الهی و نا شئکارگی خداونئد را رد کننئد و
در سطح توجیه ،به توجیه عل خفای الهی میپردازند
در با نسبت میان مسئلۀ خفا و مسئلۀ شر بهطور کلی دو دیدگاه اصلی وجود دارد که یکی مسئلۀ خفا را بئه مسئئلۀ
شر فرو میکاهد و دیگری ،که شلنبرگ مدافع ن است ،بر استقالل ن تأکید میورزد در با نسبت میان این دو مسئله
ثاری به زبان التین نگاشته شده اما تا جایی که نگارنده میداند به زبان فارسی مطلبی نوشته نشده و ایئن جسئتار جئز
ننستین ثاری است که بهشکلی مبسوط دربارۀ ن بح میکند
برخی فیلسوفان و متألهان معاصر استدالل خفا را زیرمجموعۀ استدالل قرینهگرایانۀ شر مطئرح کئرده انئد بئه بئاور
ایشان ،استدالل خفا بهگونهای به یکی از تقریرهای استدالل شر شئباهت دارد ()Murray and Rea, 2008: 182-187
ریچارد سولینبرن نیز «استدالل خفا» را ذی عنئوان «مسئئله شئر» مطئرح میکنئد ()Swinburne, 2004:267-272

م
هرچند برخی معتقدند مسئلۀ خفا شئبیه مسئئلۀ شئر اسئت ،بئه نظئر شئلنبرگ ایئن دو مسئئله اساسئا متمئایز هسئتند
(512

 )Schellenberg, 2010a:با این همه ،شلنبرگ عمن پذیرش ارتباط کلی میان نها ،گاهی مسئلۀ خفئا را «مسئئلۀ

قدیم شر »3یا «مصدا خاصی از مسئلۀ شر »4میخواند ()Idem,1993:7

1. Defense
2. Theodicy
3. Old problem of evil
4. Special instance of the problem of evil
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پرسشهای زیر به نظر میرسد بازتا دهندۀ دیدگاههای فیلسوفان در با نسئبت میئان ایئن دو مسئئله اسئت :یئا
مسئلۀ خفا به مسئلۀ شر «تحو ی پذیر» است ،یا براهین خفا بهگونهای «وابسته» به موفقیت براهین شر اسئت؟ و یئا ایئن
که براهین خفا (حتی در صورت موفقیت) نسبت به براهین شر تأییدی بسیار «ععی تر» برای الحاد به شمار مئیرود؟
شلنبرگ معتقد است اگر هیچ یک از دیدگاههای مزبور به موفقیتی دست نیازند ،این ظرفیت را دارند که ثمربنشی نهئا
در مباح

ینده افزایش یابد ()Idem, 2010: 45-46

شلنبرگ از نرو نسبت میان این دو مسئله را بررسی میکند که میخواهد دیدگاههای منتل دربارۀ جایگاه ممتئاز
مسئلۀ خفا و اهمیت نسبی ن روشن شود او دربارۀ حالتهایی که گفته میشود ارتبئاط میئان ایئن دو مسئئله را نشئان
میدهد ،بح میکند هدف او در شناسایی هر یک از موارد پیشنهادی ،این است که تعیین کند یا مئواردی کئه نئامزد
پیوند میان این دو مسئله هستند ،پیوند واقعی میان این دو را به دست می ورند؟ همچنئین یئا هئر یئک از ایئن پیونئدها
بهگونهای هستند که جایگاه ممتاز و اهمیت نسبی مسئلۀ خفا را در معرض تردید قرار دهد؟ به باور شلنبرگ ،مسئلۀ خفئا
میتواند تهدیدی جدی برای خداباوری بهشمار رود ،اما برخی ن را از نظر مفهومی خلئط کئرده و بئد فهمیئدهانئد رد
ادامه هر یک از نسبتهای پیشنهادی را که ادعا میشود شباهتهایی را میان دو مسئلۀ خفا و شر به نمایش میگذارنئد،
م
بررسی میکنیم ،هرچند شلنبرگ معموال در برابر این ادعاها مقاومت میکند و برخی از نها را نمیپذیرد
 .1-2امکان خفا بدون شر

مسئلۀ خفا با ناباوری معقول یا سرزنشناپذیر 1ارتباطی نزدیک دارد تصور میشود که ناباوری معقول قرینئهای مسئتق
از شر و رنج بر عد وجود خداوند است برای این که بدانیم چگونه این امر امکانپئذیر اسئت ،جامعئهای را در جهئان
تصور کنید که بسیار شبیه جامعۀ ماست ،اما در ن رنج و شر وجود ندارد برخئی از شئهروندان ن ممکئن اسئت بئاور
کنند خدایی وجود دارد و حال ن که برخی دیگر معتقد باشند خدایی وجود ندارد چون ناباوران در باور نداشئتن خئود
به خدا تقصیری ندارند ،ناباوری ایشان سرزنشناپذیر است بنابراین چون عدهای در این جامعه به خاطر در خفئا بئودن
خدا از نان ،به وجود او باور ندارند ،مسئلۀ خفای الهی رخ میدهد ،در عین حال ،این ناباوری به خدا بئه دلیئ وجئود
1. Reasonable (inculpable) nonbelief
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شر و رنج نیست؛ زیرا در این جامعه شر و رنجی وجود ندارد

(2006:352

 )Howard-Snyder,بنابراین از ن جهت که

شر و رنجی وجود نئدارد ،مسئئلۀ شئر رخ نمیدهئد ،امئا از ن جهئت کئه بئه دلیئ فقئدان نشئانهها برخئی بئه طئرز
سرزنشناپذیری به وجود خدا باور ندارند ،مسئلۀ خفای الهی رخ میدهد ،در نتیجه ،بدون ن کئه ّ
شئری وجئود داشئته
باشد ،خفا رخ میدهد
 .2-2امکان صورتبندی منطقی و قرینهای مسئلة خفا و مسئله شر

هر یک از مسال خفا و شر صورتبندیهای منطقی و قرینهای را میپذیرند همئان گونئه کئه اشئاره شئد ،مسئئلۀ (یئا
استدالل) شر را به دو صورت «منطقی» و «قرینهای» میتوان تقریر کرد اسئتدالل منطقئی شئر ،مئدعی اسئت برخئی
واقعیات دربارۀ شر از نظر منطقی با وجود خدا سازگار نیست استدالل قرینهای شر بیان میکند کئه واقعیئات شئرورانه
مؤ ّید الحاد است به همین صورت ،میتوان در استدالل خفا نیز این گونه تقریرها را یافت :استدالل خفا ،مدعی اسئت
«ناباوری نامقاوم »1یا انعطافپذیر با وجود خدا سازگار نیست؛ مقصود این است که وجود خدا «حقیقئت عئروری»2
است که خداوند از این گونه ناباوری جلوگیری میکند همچنین تقریرهایی از مسئلة خفا وجئود دارنئد کئه خئود را بئه
ادعای قرینهای معتدلتر محدود میکنند ()Schellenberg, 2010:46; Howard-Snyder and Green, 2016

با وجود همانندی شکار این دو مسئله ،شلنبرگ میان نها تمایز قای میشود؛ زیرا در دیدگاه او ،این نئوع هماننئدی
م
میتواند میان بسیاری از براهینی که کامال با یکدیگر تفاوت دارند ،وجود داشئته باشئد بنئابراین بئا بررسئی اساسئیتر
درمییابیم که میتوان همین تمایز منطقی -قرینهای را بر براهین خیر 3نیز اعمال کئرد فئرض کنیئد ،فئار از هئر گونئه
نتیجه حاص از مسئلۀ شر ،اطالعاتی در اختیار داریم که ،به عرورت یا احتمال ،خداونئد جهئانی بئا و یژگئی خیئر A
می فریند و این امر مانع میشود که خدا جهانی را با و یژگی خیر  Bبیافریند اینک فرض کنید کش میکنیم جهان مئا
برخوردار از خیر  Bاست ،در این صورت مبنایی در اختیار داریم که بسته به ماهیت اطالعات خود از خیر  ،Bبئه عئدم
وجود خداوند استدالل منطقی یا قرینهای اقامه کنیم اما اگر استداللی چنان از استدالل شر متمایز باشد کئه اسئتدالل
1. Nonresistant nonbelief
2. Necessary truth
3. Arguments from good
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خیر بتواند با ن در و یژگی موردنظر شریک باشد ،در ن صورت ،اینکه استدالل خفایی که در ن و یژگی شئریک اسئت،
نشان دهد که استدالل خفا فاقد جایگاه ممتاز است ،کافی ننواهد بود ()Schellenberg, 2010: 47

شلنبرگ برای اثبات مدعای خود فرض میکند خداوند جهانی با و یژگی خیر  Aبیافریند که مانع از فرینش جهئانی
با و یژگی خیر  Bمیگردد پرسش این است که چگونه میتوان دو جهانی را تصور کرد که هردو دارای و یژگی خیئر  Aو
 Bباشند ،اما این خیرات ناسازگار باشند ،در حالی که فریدگار هردو جهان ،خئدای واحئد اسئت؟ اگئر خداونئد خیئر
محض است و جز خیر از او صادر نمیگردد ،پس فرینش هردو جهان با و یژگیهای خود خیر اسئت و نمیتوانئد شئر
م
باشد ،در این صورت ،وجود یکی لزوما به نفی دیگری نمیانجامد
 .3-2اینهمانی «گونههای مختلف» مسائل خفا و شر

«انواع» خفا وجود دارند که میتوان گفت «انواع» مسئلۀ شر هستند به نظر شلنبرگ در اینجا نیز پیوند واقعی میئان ایئن
دو مسئله وجود دارد دیدگاه رایج این است که کسی که استدالل (منطقی یا قرینهای) شر را طرح میکنئد ،میتوانئد نئه
تنها از راه شر به طور کلی استدالل کند ،بلکه همچنین میتوانئد بئه طئور محئدودتر از راه ایئن یئا ن «نئوع» شئر نیئز
م
استدالل اقامه نماید رایجترین انواع شر ،شر طبیعی و شر اخالقی هستند و اخیرا از شر وحشتناک یا گزاف 1زیاد سئنن
گفته میشود به همین نحو ،نچه شلنبرگ خفا میخواند ،در عمن چند نوع جالب جای میگیرد

(47

 )Ibid:بنئابراین

شلنبرگ با تسامح در کاربرد اصطالح خفا ،شناخت انواع گوناگون ن را پیشنهاد نمیکند مراد از تسامح در معنای خفئا
این است که اصطالح «خفا» بهگونهای به کار گرفته شود که فراتر از صرف ناباوری نامقاوم را درگیرد
«ناباوری نامقاوم» انواع گوناگون دارد که شلنبرگ به چهار نوع مهم ن در بسط مباح اخیر در با اسئتدالل خفئا
پرداخته است که عبارتند از مؤمنان پیشین ،جستجوگران همیشگی ،گروندگان به ادیئان غیرالهئی ،کئافران جئدا افتئاده
( )Schellenberg, 2007:Ch.10در مورد ننست ،شما ناباوری نامقاوم را دربارۀ کسانی دارید که باورشان را بئه خئدا از
دست داده اند و از قطع ارتباط با خدا متأس هستند و مذبوحانه میکوشند دوباره ایئن ارتبئاط را برقئرار نماینئد مئورد
دوم ،ناباوری جستجوگرانی است که جستجوی مداوم نان برای دستیابی به شواهد کافی برای باور به خدا ،نتیجئهای بئه
1. Horrendous or horrific evil
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بار نیاورده است

مورد سوم ،ناباوری جستجوگرانی است که جستجوی شان بهطور پیوسته به باور دینئی غیرخداباورانئه1

انجامیده است مورد چهارم و اخیر ،ناباوری نامقاوم کسانی است که هرگز در «جایگاهی» نبئودهانئد کئه « برابئر خئدا
مقاومت نمایند»؛ زیرا نان متأثر از نظام معنایی2هستند که در ن مفهوم خدای محب و مهربان که انسانها را به ارتبئاط
عاشقانه دعوت میکند وجود نداشته یا نان با ن مفهوم بیگانه بودهاند
گو یا گونههای دیگری از استدالل نیز میتوان به سود شلنبرگ یافت ( )Maitzen: 2006: 177-191بئه ایئن ترتیئب
احتمال میرود که استداللی بر عد وجود خدا مطرح شود که بهوسیلۀ یکی از این «انواع» ناباوری نامقئاوم ،افئزون بئر
استدالل ناباوری نامقاوم بهطور کلی صورت گیرد شاید گذشته از نکتۀ کلی دربئارۀ ایئن کئه چگونئه خئدای محئب و
مهربان هرگز کسی را بدون دسترسی به ارتباط با خود نمیگذارد ،بتوان ،بهطور خاصتر ،دالیلی را پیئدا کئرد کئه نشئان
دهد چرا خدای مهربان ،دادگر ،صدیق ،کریم و غیرفریبکار این ارتباط را تأییئد نمیکنئد :جسئتجوگران مشئتا نچئه را
میخواهند ،نمییابند یا جستجوگران میکوشند به حقیقتی دست یابند که در نتیجه در نظامی معنایی گرفتئار میشئوند
که تحری کنندۀ حقیقت است ،در نتیجه ،نظام معنایی که از بن گمراهکننده است ک اندیشۀ افئراد را شئک میدهئد و
این افراد بهطور گریزناپذیر سراسر حیات خود را درون چنین نظئامی سئرری میکننئد بئه اعتقئاد شئلنبرگ ،ایئن گونئه
استداللها را میتوان گسترش داد توجئه داشئته باشئید کئه در ایئن صئورت ،در مئورد خفئا میتئوانیم هئم اسئتدالل
ناسازگاری 3عام و هم براهین گوناگون خاصتر را اقامه کنیم ،در حالی که در مورد مسئئلۀ شئر ،اسئتدالل عئامتر محئ
تردید یا مردود است (هیچ کسی این روزها نمیکوشد نشان دهد اگر خئدا وجئود داشئته باشئد« ،هئیچ شئری» وجئود
م
ندارد ) و فیلسوفانی که به گسترش مسئلة شر تمای دارند ،در عوض با تمرکز به این یا ن نوع شر (مثال رنج گئزاف )4بئه
براهین خاصتر روی وردهاند ()Schellenberg, 2010:47-48

به این ترتیب این مطالب دربارۀ انواع ناباوری ارتباط واقعی میان مسئلۀ خفا و مسئلۀ شر را نشان میدهد اما به نظئر
م
شلنبرگ این ارتباط ،دلیلی نیست که فکر کنیم استدالل خفا بهطور مستق حایز اهمیت نیست در واقع ،کئامال روشئن
1. Nontheistic religious belief
2. Meaning system
3. Incompatibility argument
4. Horrific suffering
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است که پدیدههای گوناگونی که بهگونهای مهم و جالب ارتبئاطی ندارنئد ،ممکئن اسئت همچنئان دارای خصوصئیت
کمابیش مشترکی باشند که در هر دو نوع ،قاب تشنیص باشد بدینسان شلنبرگ میکوشد مسئلۀ خفا را بهمنزلۀ مسئئلۀ
مستق تثبیت کند
 .4-2معطوف بودن هر دو مسئلۀ خفا و شر به درد و رنج

هر دو مسئلۀ خفا و شر معطوف به درد و رنج هستند این ارتباط ،نسبت به دو مورد پیشین از اهمیئت بیشئتر برخئوردار
م
است اگر بتوان این ارتباط را با موفقیت اثبات کرد ،در ن صورت بسیار دشوار است بدانیم چگونه استدالل خفئا واقعئا
چیزی را از نو پدید می ورد (چیزی که در مسئلۀ شر وجود ندارد و بدین ترتیب موجب تمایز ن از مسئلۀ شر میگردد)؛
در این صورت این استدالل به یقین با استدالل شر ظهور یا افول میکنئد و بئه نظئر شئلنبرگ سئزاوار بررسئی جداگانئه
نیست اما از دیدگاه شلنبرگ ،ادعای موردنظر غیرقاب فهم است؛ ایئن اندیشئه کئه نچئه اسئتدالل خفئا بئر ن تأکیئد
میکند ،منحصر به واقعیاتی دربارۀ درد و رنج است ،مبتنی بر خلط و اشتباه میباشد ()Ibid:48-49

این خلط برخاسته از ترکیب جنس 1و نوع 2است به همراه تشئنیص نادرسئت دلیئ اسئتدالل خفئا دربئارۀ تردیئد
سرزنشناپذیر به عنوان چیزی که خدا از ن جلوگیری میکند مقصود شلنبرگ از ترکیب جئنس و نئوع ،ایئن اسئت کئه
ناباوری نامقاوم (به عنوان جنس) و تردید «سرزنشناپذیر» که «نوعی» ناباوری نامقاوم است ،بئا هئم ترکیئب یئا خلئط
شده اند شلنبرگ میگوید در کتا خف ی الهی و عق دم ی تردید سرزنشناپذیر را به کار گرفته تا نمونه و دلیلئی را بئر
وقوع ناباوری نامقاوم اراله کند این مطلب عدهای را واداشئته بئه اشئتباه گمئان کننئد از نظئر شئلنبرگ نابئاوری نامقئاوم
م
«دقیقا» همان تردید سرزنشناپذیر اسئت اشئتباه دیگئر ایئن اسئت کئه دلیلئی را کئه بئرای مشک سئاز بئودن تردیئد
سرزنشناپذیر مییابند ،با اندیشههایی در بئا «رنئج» یئا «لطمئۀروحی( »3کئه تردیئد میتوانئد متضئمن ن باشئد)
م
جایگزین میکنند که موجب میشود به اشتباه برندارند مسئلۀخفا دقیقا مورد دیگری از درد و رنج است که ادعا میشود
مردود است ()Ibid:49
1. Genus
2. Species
3. Trauma
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مقصود شلنبرگ اشتباهاتی است که به زعم او داگالس هنری و رابرت لئه مرتکب شده اند دانستن ایئن اشئتباهات
و چرایی نها از نظر شلنبرگ اهمیت دارد ماهیت مشک فرین خفای الهی متضمن رنجی نیسئت کئه تردیئد یئا فقئدان
باور خداباورانه گاهی متضمن ن میباشد ناباوری نامقاوم اغلب متضمن این گونه تردید یا فقدان بئاور نیسئت نمونئۀ
ن ،افراد زیادی هستند که متأثر از اندیشۀ دیگران میباشند و بنابراین هرگز خود را در موقعیئت فقئدان اسئفبار بئاور یئا
تردید ،نیافتهاند شلنبرگ در اینجا «کافران جداافتاده» را یاد وری میکند کئه پیشتئر از نهئا همئراه سئه دسئتۀ دیگئر از
م
ناباوران ،نام برده بود اما اصوال نگرانی از تردید و همدلی با خدا نیست که ما را به این پرسش هدایت میکنئد کئه چئرا
شکاکان تردیدناپذیر و دیگر خداناباوران نامقاوم 1انعطافپذیر وجود دارند ،بلکه گرایش طبیعی هر پئدر مهربئان اسئت
که ارتباط مهرورزانه با خود را برای فرزندان خویش ممکن میسازد به این ترتیب وقتی میگوییم خدا بئرای جلئوگیری
از درد و رنج اقدامی نماید ،انگیزۀ پدر الهی 2برای برقراری ارتباط میان خدا و منلو بیش از انگیزههایی اسئت کئه بئه
نها تمسک میجوییم ()Ibid:49-50

بنابراین شلنبرگ دو نکته را مورد توجه قرار میدهد :ننست مطلبی را که پیشتر دربارۀ چگونگی یافتن دیگر بئراهین
م
خفا به ن اشاره کرده بود (با توجه به دالیلی برای این فکر که خدای کامال اخالقی از ایئن یئا ن نئوع نابئاوری نامقئاوم
جلوگیری میکند) و دیگری تردید سیبدیدۀ برخی افراد که نشانگر این گونه ناباوری است به باور او ،با توجئه بئه ایئن
نکات ،دشوار نیست بدانیم چگونه مالحظات مربوط به رنئج ،همچنئان ایئن تصئو یر را در یئک نقطئه از طیئ کامئ
حرکاتی که برای استداللکنندۀ خفا در دسترس است ،وارد میکند اما این تنها در یک نقطئه اسئت ،و بئدون انجئام ن
حرکت میتوان بهخوبی به استدالل خفا دست یافت به این ترتیب ،استقالل استدالل خفا بئدون اسئتدالل شئر حفئ
میشود به باور شلنبرگ ،نچه این استدالل بر ن تأکید دارد «منحصر بئه» واقعیتهئایی دربئارۀ درد و رنئج نیسئت ،و
م
انصافا نمیتوان گفت «معطوف» به درد و رنج است ،بلکه دور از ن است

1. Nonresistant nonbelievers
2. Divine Parent
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 .5-2تمرکز مسئله خفا و شر بر اموری ناسازگار با اوصاف اخالقی خداوند

استدالل عام خفا دربارۀ چیزی صحبت میکند که با نچه میتوان «خصلت بیهمتئای اخالقئی خداونئد» نامیئد ،در
تضاد است شئلنبرگ در توصئی و یژگیهئای اخالقئی الهئی (بئه معنئای وسئیع ن) ،مراجعئه و اسئتناد بئه عشئق را
اجتنا ناپذیر میداند :اگر خداوند موجودی متشنص دانسته شود که به لحاظ اخالقی بیهمتا است ،عشق و محبئت
باید یکی از فضای اخالقی او باشد او اطمینان دارد که نمیتوان از حاالت اموری که با «فضئیلت اخالقئی» الهئی در
«تضاد» است ،برداشت نامناسب داشت بهگونهای که موجب پدید مدن مسئله شر گردد اما در این صورت ،چئه بسئا
در «مسئلۀ خفا» مشک تضاد و ناسازگاری پدید ید
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،شلنبرگ مسئلۀ خفا را «مصداقی خاص» از مسئلۀ شر معرفی میکند امئا او خئاطر
نشان میکند که در این صورت باید مفهوم شر را گسئتردهتر از معنئای متعئارف ن بئه کئار گرفئت در نتیجئه اهمیئت
استدالل خفا در زمینۀ استدالل خداناباورانه شکار میگردد اما او اکنون به این ادعا گرایش دارد کئه هئر گونئه حالئت
اموری که با فضیلت در تضاد باشد ،با شر پیوند دارد
برای فهم این مطلب مناسب است به مثالی توجه نمایید در هر جهان ممکنی که در ن ماهیت اخالقی خداوند در
ارتباط با موجودات متناهی لحاظ شود ،فراهم کردن بهترین لحظات خوش برای نها (که مصدا خیر اسئت) از سئوی
خداوند ،جلوهای از فضیلت الهی را به نمایش میگذارد این که تصور کنیم خداوند چنئین لحظئات خوشئی را فئراهم
م
نماید ،احتماال تصوری نامعقول نیست در این صورت این کار در هر معنای مرتبط باید «در تقاب » با ماهیت اخالقئی
خداوند باشد که چنین کاری انجام ندهد ()Schellenberg, 2010: 54

به فرض پذیرش تمایز میان صفت خیرخواهی 1خداوند و انگیزههای ارتباطی او (که هردو با عشق الهی پیوند یکسئانی
دارند) ،مفهوم عشق الهی ن چنان گسترده نیست که شباهتی قانعکننده میان دو مسئلۀ خفئا و شئر را ممکئن سئازد انگیئزۀ
پدر الهی که ارتباط فریدههای خود را ممکن میسازد به مراتب بیشتر از انگیزههای ماست؛ انگیزۀ ما برای ارتبئاط بئا خئدا
م
این است که او از اتفاقات بدی که برای ما رخ خواهد داد ،جلوگیری کند پدر مهربئان ارتبئاط بئا خئود را صئرفا بئه خئاطر
1. Benevolence
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«جلوگیری از زیان رسیدن» به انسانها و دیگر فریدهها ،ممکن نمیسازد ،بلکه هدفی فراتئر از ن دارد شئلنبرگ در توجیئه
ادعای خود بهسننی از رابرت ام دامز ،1فیلسوف تحلیلی معاصر ،متوس میشود که میگوید:
مطلوب عشق در آیین مسیحیت تنها خیرخواهی نیست که گرایش به انواع خاصی از ارتباط شخصی را با انسانهاا باه
خاطر خود آنها در بر میگیرد .این سوء استفاده از واژۀ «عشق» است که بگوییم کسی شخصی یا چیزی را «دوسات
دارد» اما آن کس جز به صورت ابزاری مراقب رابطۀ خود با آن شخص یا آن چیز نباشد... .کتااب مقاد

خادایی را

توصیف میکند که به نظر میرسد دستکم به ارتباطهای الهی -انسانی عالقهمند است همان گونه که باه سادادت و
خوشی انسان بهطور مستقیم عالقهمند است)Adams, 1987: 188-189( .

از نکات فو بر می ید که ما نباید از خدا انتظار داشته باشیم به دلی این که ارتباط بئا فریئدهها خیئر اسئت ،بئرای
م
ارتباط با نها گشوده باشد به دیگر بیان ،اگر انسانها بنواهند با خدا صرفا از ن رو که به ایشئان زیئانی نرسئد ،ارتبئاط
برقرار کنند ،این ارتباط ،ابزاری است همچنین ما باید از پدر و مادر مهربان انتظار داشته باشیم کئه بئه همئین شئیوه بئا
فرزندان خود رفتار کنند این دو انتظار تفاوتی با هئم ندارنئد کمال عشئق ،کئه خئدا بهروشئنی از ن برخئوردار اسئت،
م
م
متضمن ارزش داشتن ارتباط شنصی بهخاطر خود ن است بنابراین برهان خفا کامال از نچه معموال با عنوان فضیلت
«عشق الهی» (به شمول نچه با مسئلۀ شر ارتباط دارد) بح میشود ،قاب تمئایز اسئت بنئابراین ،شئلنبرگ بئا ابتنئای
مسئلۀ خفای الهی بر عشق الهی ،میکوشد نشان دهد عشق الهی نمیتواند ابزاری و بئرای دفئع شئرور باشئد درسئت
همین جاست که وی بر تمایز مسئلۀ خفا از مسئلۀ شر و استقالل ن پای میفشارد
 .6-2مسئلۀ شر ،پدیدآورندۀ مسئلۀ خفا

یکی از نسبتهای مطرح ،این است که مسئلۀ شر ،مسئلۀ خفا را پدیئد مئی ورد بئه نظئر شئلنبرگ معنئای ایئن ارتبئاط
وسوسهانگیز این است که مسئلۀ شر ،حقیقت مقدمۀ انتقادی استدالل خفا را هدف گرفته و به ن حمله میبرد مقصئود
از مقدمۀ انتقادی ،مقدمهای است که بیان میکند ناباوری نامقاوم وجود دارد ناباوری نامقئاوم «بئه دلیئ » مسئئلۀ شئر

1. Robert Merrihew Adams
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ممکن است :تردیدهای درست و بجا دربارۀ وجود خدا به وسئیلۀ امئور وحشئتناکی خلئق میشئوند کئه در جهئان رخ
میدهند تا ماندن در حالت ناباوری بدون مقاومت را برای انسان ممکن سازند ()Ibid:55-56

شر ،اغلب قرینهای بر عد خداباوری است که به ابهام قرینهای1مدد میرساند ،و تردید بسیاری از مردم دربارۀ خئدا
به خاطر واقعیتهایی در با شر است اما در اینجا ممکن است کسی این پرسش را مطرح کند :یئا «تنهئا» بئه دلیئ
مسئلۀ شر ،ناباوری نامقاوم ممکن میشود؟ شلنبرگ به این پرسش به دالی زیر پاسخ منفی میدهد )0 :اگر سننی جئز
این گفته شود ،ناباوری نامقاوم با بیاعتقادی 2یا تردید نامقاوم متأمالنه و گاهانه خلط میشوند با چنین کئاری ایئن دو
نوع مهم ناباوری نامقاوم را که متضمن تأم و بنابراین متضمن تأم در با مسئلۀ شر نیست ،فراموش میکنیم  )8اگر
شر یا شر ناموجهی وجود نداشته باشد ،حتی امکان ناباوری نامقاوم متأمالنه به دلی قوت براهین «دیگر» بر عد وجئود
خدا یا به دلی ناکامی ظاهری براهین بر «اثبات» وجود خدا و نیز فقدان تأییئد تجربئی بئر وجئود خئدا در بسئیاری از
موارد ،به قوت خود باقی میماند ازاینرو ،هر گونه ارتباطی میان مسئلۀ شر و وقوع ناباوری نامقاوم در اینجا ،ممکن امئا
محدود است:
به یقین این امر این گفته را که مسئلۀ شر مسئلۀ خفا را خلق میکند و ازاینرو دومی از این لحاظ وابسته به ّاولی اسات،
تضمین نمیکند .کارایی مستمر استدالل شر به موفقیت استدالل خفا اندکی کمک میکند ،و حتی اگر این کاارایی در
فقدان کمک قر ینهای و مثبت دیگر ،با شکست مواجه شود ،استدالل خفا محکم و نیرومند باقی میمان)Ibid:56( .

به این ترتیب شلنبرگ معتقد است که مسئلۀ خفا صرفا زادۀ مسئلۀ شر نیست و به گونهای میتواند مستق از ن باشد
 .7-2شدت خفا با وجود شر و ضعف آن ،بدون شر

هرچند این نسبت را شاید بتوان به گونهای در عمن نسبت ینئده ( نچئه در بنئد  2-8می یئد) مطئرح کئرد ،امئا دنیئ
هاولرداشنایدر ،3فیلسوف معاصر مسیحی ،ن را موردی مستق دانسئته اسئت ( )Howard-Snyder:2006:352بئه
م
نظر او ،هرچند ناباوری سرزنشناپذیر در جهان بدون شر ،قرینهای مستق و ععی تر به سود الحاد است ،امئا مسئلما
1. evidential ambiguity
2. Disbelief
3. Daniel Howard-Snyder
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در جهانی همراه با شر به دلی وجود رنج در ن جهان ،قویتر است دلی این امر ن اسئت کئه رنئج زمینئهای را پدیئد
می ورد که امید و انتظار دمی افزایش یابد که خدا خود و مهربانیاش را به قدر کافی شکار سازد؛ زیرا دمی بیشئتر بئه
ن اطمینان و سایشی نیاز دارد که حب و مهربانی شکار خداوند هنگام رنج ن را برای او به ارمغان ورد ازایئنرو نبئود
ن در رنج بسیاری از مردم ،بهو یژه رنج شدید و هولناک ،درخور توجه است
 -8-2قویتر بودن استدالل شر از استدالل خفا

این که شر ،استدالل الحادی را نسبت به خفا بسیار قویتر میسازد ،ممکن اسئت مئا را بئه ایئن سئو هئدایت کنئد کئه
اهمیت مسئلۀ خفا را به دلی این که «تحتالشعاع» مسئلۀ شر است ،انکار کنیم یا ناچیز بشئماریم حتئی کسئانی کئه
مسئلۀ خفا را مهم تلقی میکنند با اظهار نظرهایی از این دست مواجه میشوند بئه عنئوان مثئال ،دنیئ هاولرداشئنایدر
قرینۀ شر را نیرومندتر از قرینۀ خفا میداند وی در با استدالل خفا میگوید:
شر و رنج دلیل بسیار نیرومندتر از ناباوری سرزنشناپذیر است .بسیار دشوار است که ناباوری سارزنشناپذیر را تقر یباا
به اندازه تر و وحشتهای آشو یتز یا رنج ناشی از سونامی  62دسامبر ،6002 ،بد بدانیم .شاید این امر تا اندازهای
ناشی از این واقدیات باشاد کاه بارخالر شار و رناج ،نابااوری سارزنشناپذیر در ذات خاود باد نیسات .نابااوری
سرزنشناپذیر در واقع تنها وقتی بد است که خدایی وجود داشته باشد (و از وقوع آن جلوگیری نکند))Ibid:352( .

بنابراین ،خفای الهی طبق این بیان در ذات خود ،شر نیسئت چئون خفئا در ذات خئود ،شئر نیسئت پئس خفئای
خداوند یا همان ناباوری سرزنشناپذیر به خودی خود ،پدیدهای بد نیست در واقئع بئدی ن بئه ایئن سئبب اسئت کئه
خداوند به دلی شکار نکردن نشانههای خود برای مردم ،باع شده نان به وجود او باور نیاورنئد شئاید بتئوان قئویتر
بودن شر را این گونه رد کرد که چه بسا برای برخی تنهایی ناشی از بیایمئانی بئه خئدا ،از تمئام رنجهئای دیگئر بزرگتئر
باشد ،و در عین حال این افراد دستنوش رنج متداول نباشند قویتر بودن شر از خفا مسئلهای است که شلنبرگ نیئز بئه
ن انتقاد دارد اما شلنبرگ با انتقاد از دیئدگاه هاولرداشئنایدر ،معتقئد اسئت کئه پیشفئرض او در قئوی دانسئتن قئراین
م
استدالل شر ظاهرا تنها از یک جنبه ارزیابی شده است :درجه و میزان بدی اما از نظر شلنبرگ این پیشفرعی نادرست
است و رنج گزاف ،بدتر از خفاست در واقع ،خداناباوران الزم نیست خفای الهئی را بئد برندارنئد بئه بئاور شئلنبرگ،
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م
چیزی که اصال بد نیست یا حتی خو است ،اگر وجود خدا با ن ناسازگار باشد ،چه بسا عدم وجود خدا را بئه اثبئات
رساند ،بنابراین به هر میزان که قوی باشد ،نشانگر قرینۀ الحادی است شلنبرگ با اشاره بئه اسئتدالل الحئادی احتمئالی
خیر ،میکوشد مقصودش را عمن مثالی روش سازد:
تصور کنید اطالعات روشنی دار ید که خدا بالضروره باید جهانی را با ویژگی خیار مدینای نظیار  Aبیافریناد کاه ایان
ویژگی ،آفر ینش جهانی به وسیلۀ خدا با ویژگی خیر  Bرا رد میکند و منتفی میسازد .حال تصاور کنیاد شاما کشاف
کرده اید که جهان ما واجد خیر  Bاست .در این صورت مبنایی دار ید که بر اساا

آن اساتدالل «منطقای» و قیاسای

خیر  Bرا بر عدم وجود خدا اقامه کنید و با اطمینان تمام نتیجه بگیرید که خدا وجود ندارد .به این ترتیب فقدان مجاال
تمسک به امور هولانگیز هنگام بسط استدالل خفا باه هایچ وجاه آشاکار نمیساازد کاه آن اساتدالل ،ادیفتر از
استدالل شر است)Schellenberg, 2010:57-58; 2010a:514( .

برخی نو یسندگان نظیر داگالس هنری اهمیت نسبی مسئلة خفئا را بئا اعتقئاد بئه ایئن نکتئه انکئار میکننئد کئه
ادعاهای واقعی که این مسئله بر نها استوار است نسبت بئه ادعاهئای مشئابه در بئا شئر بئه مراتئب کمتئر اثبئات
میشوند هنری در این زمینه ابراز نگرانی کرده ،میگوید که حتی نوع خداناباوری جداافتاده 1کمتر از نوع عئادی ن
است ()Henry, 2008, 279

ُ
شلنبرگ این سنن هنری را دربارۀ استدالل خفا نوعی رد گمکنی میداند هرچند شلنبرگ وجود نابئاوری نامقئاوم را
م
م
معموال در تاریخ جهان انکار نمیکند ،اما دعوت به این بح را از جانب منتقدان از جمله هنری صرفا انحراف حواس
برمیشمارد؛ زیرا استدالل خفا به مقدمهای نیاز ندارد که بیئان کنئد اسئتدالل ،ایئن گونئه اسئت در واقئع حتئی انئواع
گوناگون ناباوری نامقاوم ممکن است بهطور پراکنده اراله شوند ،بدون ن که از اسئتداللهای مبتنئی بئر نهئا ،کئه بیئان
میکند خدا با «همۀ» این قبی ناباوری منال

است ،محروم باشیم ()Schellenberg, 2010:58

شلنبرگ معتقد است «خدای محب و مهربان ناباوری سرزنشناپذیر از هر نئوع و بئه هئر میزانئی را روا نمئیدارد»
(2005:334

 )Idem,اما هنری با استناد به این سنن او به عنوان مثالی از تجربۀ ناباوری نامقاوم که مدت پنج دقیقئه بئه
1. isolated nontheism
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طول میانجامد ،استدالل شلنبرگ را ععی ارزیابی میکند ( )Henry, 2008: 282با این همه شلنبرگ تردید دارد کئه
مسئلۀ خفا را با مسئلۀ شر خلط کرده باشد او میپرسد ناباوری پنجدقیقهای چقدر «بد» است؟ شاید باز هم نمئیدانیم
چگونه استدالل خفا ،بر اساس مالحظات مفهومی کلی دربارۀ ارتباط میان عشق الهی و در دسترس بودن نئوع خاصئی
ارتباط ،توجه را به حقایق «عروری» مغفول جلب میکند شاید این مطلب در وهلۀ ننست عجیب به نظئر رسئد کئه
م
وقوع چیئزی بئا پیامئدهای نئاگواری کئه صئرفا پئنج دقیقئه طئول میکشئد ،بایئد عئدم وجئود خئدا را اثبئات نمایئد
()Schellenberg,2010:58-59

بنابراین ،از نظر شلنبرگ دالی خوبی برای این ادعا اراله نشده که مسئلۀ خفا نسبت به مسئلۀ شئر از شئدت کمتئری
برخوردار است برخی در واقع مسئلۀ خفا را شدیدتر از مسئلۀ شر دانستهاند و ن را قادر به ایجاد براهین «قویتر» تلقی
کردهاند بهعنوان مثال ،استفن متزن 1مدعی شده که در هر حال ،مسئلۀ «پراکندگی» ناباوری نامقئاوم نسئبت بئه مسئئلۀ
م
شر بیشتر است؛ زیرا ظاهرا علیرغم پاسخهایی (نظیر دفاع پرورش روح) که ممکن است مسئئلۀ شئر را تلطیئ کنئد،
مسئله ،ح نشدنی باقی میماند تئودور م درنج ،2از فیلسوفان خئداناباور ،در اسئتدالل خئود نیئز نظئری مشئابه دارد
()Drange,1998:286-292
 .9-2امکان پاسخ دادن به هر دو مسئله با مراجعه به یک نوع نظرات

متألهان در پاسخ به مسئلۀ خفای الهی ،همانند مسئله شر ،از هر دو نوع تبیین «دفاع» و «دادباوری» بهئره گرفتئهانئد بئا
توجه به شباهت صورتبندیهای استداللناباوری سرزنشناپذیر و صورتبندیهای استدالل رایج شر ،میتوان به هئر
م
دو مسئلۀ خفا و شر با مراجعه به یک نوع نظر یا تبیین پاسخ گفت بهعنوان نمونه ،برخی فیلسوفان معموال میئان بئراهین
منطقی شر و براهین قرینهگرایانۀ شر تمایز قال میشوند استدالل منطقی شر بیانگر این مقدمه اسئت کئه واقعیتهئای
«شناخته شده» دربارۀ شر با خداباوری «ناسازگار» است اما استدالل قرینهای شر چنین مقدمهای را به یکی از دو دلی

م
تأیید نمیکند :ال  -به این دلی که واقعیت شناخته شئدۀ مئوردنظر را نمیتئوان بئهطور یقینئی شئناخت ،بلکئه صئرفا

1. Stephen Maitzen
2. Theodore M. Drange
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میتوان بهطور احتمالی ن را ادعا کرد یا بهطور معقول ن را باور نمود ()Rowe, 1979: 335-341؛  -به ایئن دلیئ
م
که تأیید میکند واقعیت موردنظر خداباوری را صرفا نامحتم میسازد ،نه ناسازگار بئا ن ()Draper,1989: 331-350
بنابراین میتوان به همین شیوه استدالل خفا را نیز به دو صورت منطقی و قرینهای صورتبندی کرد
الف -محدودیتهای شناختی انسان

شاید مهمترین صورتبندی قرینهای شر از ن و یلیام راو 1باشد خالصه استدالل او از این قرار است:
م
احتماال شر بیوجه وجود دارد؛
اگر خدایی وجود داشته باشد ،شر بیوجه وجود ندارد؛
م
بنابراین احتماال خدایی وجود ندارد)Rowe, 2007: 120( .
ویلیام راو با توجه به محدودیتهای شناختی انسان دربارۀ مقدمۀ ( )0میپذیرد که او نه به صئد ن علئم دارد و نئه
میتواند بهطور قاطع صد ن را اثبات نماید اما مدعی است که باور به این که مقدمۀ ( )0صاد باشد ،معقول اسئت،
و استداللهایی را در تأیید معقولیت ن باور اراله میکند او در استدالل خود ،بچه گوزنی را مثئال مئی ورد کئه بئهطرز
فجیعی در تش ناشی از ذرخش میسوزد و پیش از مرگش به مدت پنج روز بهطور هولناکی رنج میکشد راو رعایت
دادن خداوند به وقوع چنین شروری را بیوجه میداند
در میان تبیینهای منتل  ،یك شیوه پاسخ به مسئلۀ قرینهای شر این است که فیلسوفان خداباور نشان دهند انسئان
محدود است و این محدودیتها موجب میشود انسان ،خود را در کش دالی جواز شرور از سوی خدا ناتوان یابئد و
انتظار چنین کشفی را نامعقول انگارد بر پایۀ این تبیئین ،انسئانها فاقئد ن علئم و حکمتئی هسئتند کئه خداونئد از ن
برخوردار است ،و ازاینرو ما نباید انتظار داشته باشیم که بتوانیم دالی وقوع بسیاری از رو یئدادهای بئهظاهر شئرورانه را
بدانیم چون این نوع پاسخ به مسئلۀ شر بر نادانی انسان استوار است ،ن را «دفاع مبتنی بر جه » نیز نامیدهاند هرچنئد
این استدالل در وهلۀ ننست دربارۀ مسئلۀ شر به کار رفته ،اما دلیلی وجود ندارد که نتوان ن را در مورد «مسئئلۀ خفئا»
به عنوان مصداقی از شر بیوجه نیز به کار گرفت براین اساس ،همانگونئه کئه انسئان در تبیئین رو یئدادهای شئرورانه،
)1. William Leonard Rowe (1931-2015
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محدود و ناتوان است ،در فهم نا شکارگی خداوند نیز ناتوان خواهد بود دمی نمیداند چرا خداونئد خئود را شئکارتر
نمیسازد اگر قوای شناختی ما از درك برخی امور ناتوان باشد ،ارالۀ شواهد یا عدم ن ،تفاوتی به بار نمی ورد بئه دیگئر
بیان ،ممکن است خداوند شواهدی بر اختفای خو یش اراله کرده باشد ،اما ما قادر به درك نها نباشیم و چون عئدم درك
شواهد بیرون از اختیار ما انسانهاست ،مستحق سرزنش نیز ننواهیم بود
ب -دادباوری پرورش روح

امروزه یکی از رایجترین تبیینها در با وجود شر اخالقی این است که خدا شرور را روا میدارد تا به انسانها فرصئت
دهد به شیوههای مناسب به لحاظ اخالقی و دینی رشد نمایند
جان هیک ،1فیلسوف دین معاصر ،این شیوه از رشد شنصیت انسئان را کئه ریشئه در دیئدگاه قئدیس ایرنئالوس 2دارد،
«پرورش روح »3مینامد بر اساس دیدگاه هیک ،هدف نهایی خداوند ،رستگاری همۀ انسانها در هر دو جهان اسئت
ازاینرو خداوند انسانهایی را که در این جهان به هر دلیلی به کمال نهئایی خئود نمیرسئند در جهئانی دیگئر بئه بلئو
اخالقی و کمال روحی و معنوی خود میرساند به باور او ،انسانها باید از راه انتنا هئای خئود رشئد نماینئد و ایئن
مستلزم این است که نان زاد و منتار باشند بنابراین ،خدا انسانها را با قدرت خئودتعیینگری فریئده اسئت ،قئدرت
انتنا

نچه نان با محدودیتهای جسمانی و محیطی خود انجام میدهند چون انسانها منتار هستند ،پس قئدرت

گزینش انجام خیر و شر را دارند و خود مسئول انجام افعال شرورانۀ خود میباشند ،نئه خداونئد بنئابراین شئر اخالقئی
باع نمیشود که در قدرت و خیرخواهی خداوند تردید نماییم (هیک000-011 ،0111 ،؛ )Keller, 2003, 7-8

به باور هیک ،اگر انسان بنواهد زادی خود را در پذیرش یا نفی خدا حف کند ،فاصلۀ معرفتی4میان خئدا و انسئان
عروری است ( )Hick. 2010, 275-285این گونه زادی الزمۀ نوعی ارتباط شنصئی میئان خئدا و انسئان اسئت کئه
مسیحیان مدعی هستند خدا به ن تمای دارد هیک با دیدگاه بلز پاسکال 5موافق است که خداونئد شئواهدی را دال بئر
)1. John Harwood Hick (1922-2012
)2. St. Irenaeus (130-202 AD
3. Soul-making
4. Epistemic distance
)5. Blaise Pascal (1623-1662
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وجود خود فراهم میکند این شواهد برای اقناع شنصی که مادۀ پذیرش این احتمال است که خدا وجئود دارد ،کئافی
است ،اما نقدر نیرومند نیست که ن شنص نتواند ن را رد کند ()Hick. 1989, 159

به این ترتیب ،یکی از تبیینهای خداباوران در پاسخ به مسئلۀ خفای الهی ،همچون مسئلۀ شر ،این است که خفئای
الهی برای حف زادی اخالقی و شناختی بشر عروری است اگر وجود خدا بسیار شکار بود ،انسانها برای منالفئت
با ارادۀ خدا زادی نداشتند ،زادیای که خداوند باید برای تأمین اهداف خود بئه انسئانها بدهئد ()Lehe, 2004, 161

بنابراین اگر خدا بسیار زیاد خود را مکشوف و شکار سازد ،برای انسان ناممکن است که نسبت بئه ایئن بئاور کئه خئدا
وجود دارد ،مقاومت یا منالفت نماید ،و بدینسان زادی وی سلب میشود شئکارگی خداونئد موجئب میشئود کئه
انسان بیشتر او را بشناسد و به او نزدیک گردد و فاصلۀ معرفتی میان انسئان و خئدا برداشئته شئود از نجئا کئه خداونئد
نمیخواهد انسان را در تنگنا قرار دهد تا بدینوسیله زادی الزم در عقیده و عم را داشئته باشئد و در نتیجئه نسئبت بئه
کردار خود مسئول باشد ،الزم است تا حدودی خود را در خفا نگهدارد و زیاد شکار نسازد
پاسخ به هر دو مسئلۀ خفا و شر با بهرهگیری از نظرات و تبیینهای یکسان ،به انسان امکان میدهد ادعا کنئد حتئی
اگر مسئلۀ خفا از جهاتی بهنحو منطقی متمایز از مسئلۀ شر باشئد ،مسئئلۀ خفئا هنئوز «اهمیئت» چشئمگیری نئدارد،
نگونه که تهدیدی برای خداباوری به حسا ید؛ زیرا براهینی که بر عد این براهین اقامه شدهاند بهوعوح از یک نئوع
میباشند که برای پرداختن به مسئلۀ شر کافی هستند اگر براهین شر برای اثبات شر عمئ میکننئد ،یئا از نهئا انتظئار
نمیرود که در مسئلۀ خفا نیز موفق باشند؟ جاناتان ک َونو یگ ،1یکی از نو یسندگان معاصر در این باره مینویسد:
ُ
بطلهای تحدیدکننده 6نظیر ارزش آزادی ،رورت شر به خاطر خیار بزرگتار ،اهمیات
اگر نامزدهای قابلقبول برای م ِ
پرورش روح ،محدودیتهای شناختی 3و مانند آن را بررسی کنیم ،دلیل خاصی وجود ندارد که فکار کنایم ایان قبیال
پاسخها تنها برای مسئلۀ عام شر موفق است ،اما برای مسئلة خاص خفای الهی نیست)Kvanvig, 2002: 162 ( .

کونویگ در همین زمینه استدالل میکند که هیچ کس ادعا نکرده که این قبی نامزدها در مورد شئر موفئق هسئتند،
1. Jonathan Kvanvig
2. delimiting defeaters
3. cognitive limitations
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اما در مورد خفا نیستند بنابراین میتوان نها را در هردو مسئله به کار بست
شلنبرگ با اظهار شگفتی از دیدگاه کونو یگ ،معتقد است رشته مثالهای نقضی او را در نیمۀ دوم کتا خف ی الهای
و عق دم ی نادیده گرفته است  1در عینحال شلنبرگ تأکید میکند که این مسئئله نیازمنئد بررسئی دقیئقتر اسئت اگئر
برذیریم که مسئلۀ خفا بهلحاظ منطقی با مسئلۀ شر تفاوت دارد پیشتر اشاره شد که چقدر مسئلۀ خفا یا ناباوری نامقئاوم
با پدیدههایی که خداباوران در پی تبیین ن هسئتند ،فئر دارد و چقئدر گونئههای اسئتدالل خفئا کئه بئه خئداناباوری
میانجامد ،گوناگون هستند ممکن است کسی بهطور مستقیم استنتاج نماید که مبط هئای مئوردنظر بایئد در مئوردی
خاص ثمربنش باشند ،اگر در موارد دیگر ثمربنش هستند چنین شنصی هنوز مفروض میگیرد که مئا در بحئ از
م
خفا ،اساسا از درد و رنج یا گونههای استدالل شناختهشدهای نظیر استدالل قرینهای شر و یلیئام راو 2سئنن میگئوییم
اما اگر کسی چنین استنتاج خطایی را انجام دهد در دام حوزههای جدید بحثی که استدالل خفا دربارۀ ارتباط بئا خئدا و
دیگر گونههای استدالل گشوده است ،میافتد ،یعنی میتوان دربارۀ مسئلهای بح کرد که ممکن است تهدیئدی بئرای
خداباوری باشد ،حتی اگر مسئلۀ شر تهدیدی تلقی نگردد ()Schellenberg, 2010: 57

از نجا که شنلبرگ در پی اثبات استقالل مسئلۀ خفای الهی است ،سننانی کسانی ماننئد کونو یئگ و موافقئان او را
برنمیتابد و به نان نسبت بیتوجهی میدهد همان گونه که از عبارت شلنبرگ در بئاال پیداسئت ،شئیوههای پاسئخ بئه
استدالل خفا یا ناباوری سرزنشناپذیر میتواند شبیه شیوههای پاسخ به استدالل شر باشد البته این گونئه پاسئخگو یی،
منوط به پذیرش نتیجه استدالل است اما اگر نتیجه ن استدالل پذیرفته نشود ،شیوه پاسخگو یی فر میکنئد و ممکئن
است به یکی از چند شیوه دیگر باشد
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نتیجهگیری

هرچند هر یک از موارد مطرح شده در باال ،نامزد ارتباط میان دو مسئلۀ خفا و شر یا «نسئبتهای پیشئنهادی» هسئتند،
اما شلنبرگ میکوشد تفاوت میان دو مسئله را در نها برجسته سازد و گامهایی را به سوی متمایز ساختن مسئئلۀ خفئا از
م
مسئلۀ شر بردارد چنان که پیداست شلنبرگ تقریبا همۀ موارد مزبور را شباهتهای ادعایی و غیرواقعی دانسته ،در برابئر
نها ایستادگی میکند به اعتقاد او ،دلیلی محکمی وجود ندارد که تصور کنیم مسئلۀ خفا نسبت به همتئای ن از لحئاظ
تهدید برای خداباوری از اهمیتی کمتر برخوردار است نکتۀ اساسی در درک نسبتهای غیرواقعی میان نها ایئن اسئت
که ّ
حب الهی مانع خفا میشود ،حتی اگر چیز بدی را نتوان در ن تشنیص داد اما هیچ مسئلۀ شری بدون این ادعا کئه
در جهان چیز بدی وجود دارد که خدا از ن جلوگیری کرده ،پدید نمی ید
همان گونه که دیدیم برخی فیلسوفان و الهیدانان ،مسئلۀ خفا را به مسئلۀ شر فرو میکاهند و ن را روایتی از مسئئلۀ
شر ارزیابی میکنند کسانی که معتقدند صورتبندیهای مشابه با مسئلۀ شر برای مسئلۀ خفا نیز امکانپذیر اسئت ،در
واقع این دو مسئله را به لحاظ ساختار یا کارکرد تا حدودی یکسان میدانند از سوی دیگر ،تمئایز سئاختاری دو مسئئله
موجب نمیشود که نها را مسال متمایز برشمرد حتی تعبیر خود شلنبرگ از این مسئله تحت عنوان «مسئلۀ قدیم شئر»
یا «مصداقی خاص از مسئلۀ شر» نشانگر نرنتگی بح نئزد مئدافع ن میباشئد همچنئین ،برخئی فیلسئوفان نظیئر
هاولرداشنایدر ،بر خالف شلنبرگ ،مسئلۀ شر را قویتر از مسئلۀ خفئا میداننئد بنئابراین او مسئئلۀ خفئا را در صئورت
اجتماع با شر ،قویتر و شدیدتر و بدون ن ،ععی تر ارزیابی میکند به نظر می رسد در اینجا حئق بئا هاولرداشئنایدر
است؛ زیرا شرور متداول برای انسان ،نسبت به خفای الهی به مراتب بیشتر از خفای الهی درد و رنج می فرینئد افئزون
بر این ،درد و رنج ناشی از شرور طبیعی و اخالقی نسبت به خفا بهمثابۀ شر معرفتی ،به مراتئب بئرای همگئان شئکارتر
بوده و درک ن سانتر است همچنین ،چنان که دیدیم ،پاسخ به مسئلۀ خفای الهی و توجیه ن شبیه پاسخ به مسئلۀ شر
است و از این جهت تفاوتی میان نها وجود ندارد به هر حال ،مسئلۀ خفا الهی هنئوز در غئاز راه اسئت و بئهتازگی بئه
یکی از مباح دا فلسفی تبدی شده و مورد اقبال قرار گرفته است؛ ازایئنرو شئاید بتوانئد در ینئده بئه عنئوان مسئئلۀ
مستق فلسفی عرض اندام نماید
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پینوشتها

 1افزون بر ن ،شلنبرگ به تمایز درنج ( )Drangeو متزن ( )Maitzenتوجه میدهد که کونو یگ از ن غفلت نموده است برای
مطالعه دیدگاههای ایشان ر كStephen Maitzen, 2006: 187-189 ;Theodore M. Drange, 1998: 286-291:

 2شلنبرگ معتقد است که ساختار استدالل خفا را گاهی به خطا شبیه استدالل ویلیام راو میدانند
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