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  مقدمهـ 1
ای اسـت كـه از ابتـدای بشـريت  وجود و حضور خداوند در عالم هسـتى، مسـأله

در ايـن . ها را به طور جدی تحت تأثير قـرار داده اسـت تاكنون، ذهن و انديشه انسان

ميان، برخى عقيده دارند كه خدا وجـود دارد و حضـور سرشـار و فعـال او، سرتاسـر 

اگر انسان در مسير تقوا و پاكسـازی نفـس قـرار گيـرد و بـا . ه استهستى را فراگرفت

در نگـاه عرفـانى، شـناخت و . خلوص، در جستجوی خدا برآيد، وی را خواهد يافت

و به صورت علـم ) 553: 1389ابن تركه، (علم به خدا، تنها از طريق كشف و مشاهده 

هـايى  خداوند، حجاب اما ميان انسان و)328: 1388كبير، . (آيد حضوری به دست مى

پوشـاند؛ بـه ايـن  حجاب، نوعى مانع است كه ديده را از شهود هستى مـى. وجود دارد

كند تا به عـالم ناسـوت و  شماری گذر مى دليل كه روح انسان هنگام تنزل، از عوالم بى

شود تا مراتب باالتر، بـرای او  اين تنزل، تعين و عبور، سبب مى. آيد در قالب بدن درمى

حجاب، چيزی جز ) 318: 1385فعالى، . (گردد و از ديدار خدا محروم بماند محجوب

: 1371كاشـانى، . (»فـإّن الحجـاب مـن التعينـات و الحـدود«تعين و حدود نيسـت؛ 

های بين خود و خدا را از ميان بـردارد و بـا تزكيـه و صـفای  عارف بايد حجاب)107

ند كه خداوند مخفـى اسـت؛ امـا عرفا عقيده دار.نفس، به ديدار و شهود وی دست يابد

ها هستند كه با دستگاه  اين انسان. اختفای الهى، به دليل شدت نورانيت و ظهور او است

  :ادراكى محدود خود، توانايى درك نور قوی را ندارند

  ر الباطن فى ظهورهـظاهـال     يا من هو اختفى لفرط نوره

اسـت كـه در عـين  ای كسى كه به خاطر شدت نورانيتش مخفى است و ظـاهری«

  )35، 2ج: 1379سبزواری، . (»ظهور، نهان است

در مقابل، برخى از متفكران اعتقاد دارند كه خدا به طـور كامـل پنهـان اسـت و در 
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مدافعان . شود جهان هستى، هيچ دليل و نشانه كافى و قابل قبولى بر وجود او يافت نمى

دم امكـان رؤيـت او را،بـا وجـود ،پنهان بودن خداوند و ع)1) (خداناباوران(اين تفكر 

ايشان بر مبنـای ايـن مقـدمات، . دانند خدای قادر مطلق، عالم و خيرخواه در تضاد مى

گيرنـد كـه اصـًال خـدايى بـا  ريزی نموده، چنين نتيجه مى را پى» برهان اختفای الهى«

ــدارد  :Murray and Rea, 2008. (صــفات و خصوصــيات فــوق، وجــود خــارجى ن

p.181(دارد كه خداوند اگر بسـيار مهربـان اسـت،  نى بر اختفای الهى بيان مىنظريه مبت

  .ساخت بايد حضور خويشتن را به نحوی روشن و بدون ابهام آشكار مى

در . اهميت موضوع مورد بحث، در دو حيطـه مـادی و معنـوی قابـل درك اسـت

وت و هـای متفـا ، ايجاد گـزاره)كه نتيجه برهان اختفا است(صورت رواج خداناباوری 

تواند مشكالت خطيری برای انسـان مـدرن  ها با يكديگر، مى متعدد اخالقى و تضاد آن

از لحـاظ مـادی، . ايجاد كند؛ زيرا خداناباوری، اصـوالً بـا روح اخـالق منافـات دارد

» زندگى بـدون حضـور خـدا«طلبانه صاحبان قدرت، كه از  تفكرات ملحدانه و منفعت

جنـگ، (بسياری را بر جوامـع بشـری تحميـل نمايـدهای  تواند رنج شود، مى ناشى مى

خداوند و » حمايت«و » حضور«از لحاظ معنوی نيز، فردی كه خود را از ...). تحريم و 

بينـد، در دنيـايى بـدون معنويـت بـا احسـاس  برقراری رابطه شخصى با او محروم مى

  .رو به رو خواهد شد» پناه بودن بى«و » گاه بودن تكيه بى«، »پوچى«

های اخير در محافل علمى  ن اختفای الهى، اصطالحى نوظهور است كه در سالبرها

جهان مطرح شده است؛ اما در داخل كشور، آن چنان كه بايد و شايد، مورد توجه قرار 

ای بسيار طوالنى را  يابى تفكر مدافعان برهان، سابقه بايد دانست كه ريشه. نگرفته است

كردنـد  ها از پيامبران الهى درخواست مى برخى انساندر زمان گذشته، . دهد نمايش مى

َّ نَـَری اَهللا َجهـرَ «: ها نشان دهند كه خدا را آشكارا به آن ؛ )55بقـره، ( »�ًۀلَن نُؤِمُن لَکَ َح

آوريـم، مگـر آنكـه خداونـد را آشـكارا مشـاهده  ايمان نمى) موسى(ما هرگز به تو «
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ميالدی، در اروپـا  1990و  1980های  هتبيين مدون و منطقى موضوع نيز، از ده.»كنيم

  .و امريكا مطرح و تقويت شده است و تاكنون ادامه دارد

  

  تبيين برهان اختفای الهىـ 2
برای ديدن اين داليل، بايـد از . داليل حضور خداوند در جهان هستى فراوان است

، مطـابق نظـر خـداباوران. چشم ظاهری گذر كرده، به ديده عقلى و قلبى رجوع نمـود

ديدنحسى خداوند، نه . خداوند اساسًا مادی نيست و عاری از جسم و جسمانيات است

تنها دليل بر وجود او نيست، بلكه بالعكس، اگر ديده شود، دليل بر عدم وجود اوسـت؛ 

هـا بـا  آن. زيرا خدا جسم نيست و اگر جسم بود، ديگر واجـب الوجـود و خـدا نبـود

وجـود و حضـور ... وب، صـديقين، نظـم و برهـان امكـان و وجـ: براهينى از جملـه

از ديدگاه فالسفه، مالك احتياج معلول بـه علـت، .اند غيرجسمانى خدا را اثبات نموده

بدين معنا كه هر موجودی كه ذاتًا امكان عدم داشته باشد، نيازمنـد علـت . امكان است

امكـان  فيلسوفانى كه قائل به اصالت وجودند، مالك احتياج معلول به علـت را،. است

اند؛ يعنى فقر وجودی و وابسـتگى ذاتـى بعضـى از وجودهـا،  فقری و وجودی دانسته

وابستگى ) 91-90: 1389محمدرضايى، . (نياز است مالك احتياج به وجود غنى و بى

تـوان معلوليـت  هـا مـى هايى دارد كه به وسيله آن و ضعف مرتبه وجودی، آثار و نشانه

و مكانى، محدوديت آثار، وابسـتگى بـه غيـر،  محدوديت زمانى. موجودی را شناخت

-92: همـان. (رود از آن موارد به شمار مى... پذيری، فناپذيری و  تغييرپذيری، حركت

هـا  هـای فـوق هسـتند؛ در نتيجـه، همـه آن همه موجودات جهان دارای ويژگـى) 93

  )95: همان. (معلولند

علت خـود اسـت و قـوام  اساسًا موجود معلول برای ادامه هستى، نيازمند به وجود

حال اگر وجود خداوند . معلول، يكسره ربط، فقر و وابستگى است. حضوری به او دارد
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انكـار وجـود خداونـد، . نيازی شـود ناديده گرفته شود، بايد اين وابستگى، مبدل به بى

نياز است؛ در حـالى كـه  بدان معناست كه جهان هستى محتاج علت نبوده، مستقل و بى

پذيرش معلوليت عالم، اذعان به نيازمندی به حضور دائـم خداونـد را . تاين خلف اس

  .درپى خواهد داشت

با وجود داليل محكمى كه در جان انسان و در بيرون، بر حضور خدا داللـت دارد، 

ای عقيده دارند كه خدا مخفى است و ايمان بـه او، در گـروی ديـده شـدن حسـى  عده

) ادراك حسـى(موجود غيرمادی، از حيطه رؤيت اين در حالى است كه اصوالً . اوست

خداوند به جهت واجب الوجود بودن و نامتناهى ) 75: 1344مكارم، . (نيز خارج است

بودن، مبرا از جسم و عوارض جسمانى است؛ از اين رو محسوس نيسـت وبـا رؤيـت 

دليلى ندارد كه برخى، با منبـع شـناخت ) 297: 1413حلى، . (شود حسى شناخته نمى

هـر . ، به دنبال اثبات امور متافيزيكى و فاقد ماده برآينـد)حس و تجربه(دود خود مح

درخت و سـنگ، بـا . امری بايد با منبع شناخت خاص خود، مورد شناسايى قرار گيرد

 ×از اميرالمؤمنين. آيند و امور ماورايى با عقل و گاه دل ادراك حسى به معرفت درمى
ام  آيا پروردگاری را كه نديده«: حضرت فرمود» ای؟ آيا پروردگارت را ديده«: پرسيدند

ديـدگان «: فرمـود» چگونه او را ديدی؟«هنگامى كه از ايشان پرسيدند » عبادت كنم؟

نهج . (»بينند ها با حقايق ايمان او را مى كنند؛ اما قلب هنگام نظر افكندن او را درك نمى

  )258: 179البالغه، خطبه 

برهـان «اين داليـل عقلـى، اسـتداللى تحـت عنـوان امروزه على رغم وجود همه 

در . ، وجود و حضور خداوند را در جهان، مورد تشكيك قرار داده اسـت»اختفای الهى

مطرح و شناخته شـده )2(شلنبرگ . ل.عصر حاضر برهان مذكور، بيشتر توسط آثار ج

 1982در سـال ) 4(» دم سـپيده«در كتـاب )3(است؛ اما پـيش از او، فردريـك نيچـه 

اختفای الهى و خـرد «پس از او شلنبرگ در كتاب . استدالل اختفا را مطرح كرده است



56    بررسى و نقد برهان اختفای الهى  

  ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم( 

پنهان بودن خدا چـه چيـزی را «ای با نام  ، همچنين در مقاله1993در سال ) 5(» انسان

همچنـين او . كنـد ، به شدت از اين برهان دفاع مى2002در سال ) 6(» كند؟ آشكار مى

و كتابى  2004در سال ) 7(» كند؟ ای الهى الحاد را توجيه مىآيا اختف«ای را با نام  مقاله

  .به چاپ رسانده است 2015در سال )8(» اختفای الهى و فلسفه بشر«را به نام 

اختفـای «در كتـابى تحـت عنـوان )9(در مقابل، دانشمندانى چون موزر و اسنايدر 

داناباوری ، ايـن برهـان را در ايجـاد خـ2002در سـال ) 10(» مقـاالت جديـد: الهى

پنهـان بـودن خـدا الحـاد را توجيـه «ای با نـام  موزر در مقاله. كنند ناكارآمد تلقى مى

» برهان اختفای الهى«ای تحت عنوان  و اسنايدر در مقاله 2004در سال )11(» كند نمى

  .اند به بررسى و نقد برهان مورد نظر پرداخته 1996در سال  )12(

ان بودن يا اختفای خدای اديان توحيدی و عدم مطابق ديدگاه نيچه و شلنبرگ، پنه

ايـن ديـدگاه، پنهـان بـودن . تجربه حضور او، دليل آشكاری بر عدم وجـود او اسـت

خداوند، عدم امكان ادراك او و همچنين عدم امكان برقراری رابطه شخصـى بـا او را، 

از .خدا اسـتداند؛ بلكه در اين تلقى، تقصيراز جانب  ناشى از كوتاهى و گناه انسان نمى

منظر مدافعان برهان، اگر خدا وجود داشت و عالم مطلق، قادر مطلـق و خيـر محـض 

اگر خـدای بسـيار . داد بود، هرگز وجود و حضور خود را در اين حّد از ابهام قرار نمى

ساخت كـه امكـان برقـراری رابطـه  مهربان وجود داشت، خود را برای بشر نمايان مى

چه واضح است، اين است كه او هرگز وجود  باشد؛ اما آن ها وجود داشته شخصى با آن

  .خويشتن را بدون ابهام نمايان نساخته است

و قـادر ) 13(آيا خـدای عـالم مطلـق « : گويد مى) 1900-1844(فردريك نيچه 

ــى  ــات او ) 14(مطلق ــات و ني ــاتش از غاي ــم نيســت مخلوق ــرايش مه ــًا ب ــه مطلق ك

آيا موجودی كه حقيقت ... خير و نيكى دانست؟ توان خدای  آورند يا نه را مى سردرمى

دهد و در  را بداند و ببيند كه بشر با فالكت و بدبختى خود را بر سر آن حقيقت آزار مى
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رنج و عذاب است، خدای ظالمى نخواهد بود؟ با اين همه، شايد او خدای خوبى بـود، 

نيچـه )Nietzsche, 2006: pp.52-53. (»توانست خود را آشكارتر نشان دهـد اگر فقط مى

بـا توجـه بـه ايـن كـه اديـان . دانـد اختفای الهى را دليلى بر نفى خيريت خداوند مـى

دانند، نفى خيريت، انكار وجود  های خدا را خيريت مطلق مى توحيدی، يكى از ويژگى

  .خدا را به دنبال خواهد داشت

كه شـلنبرگ  های برهان اختفا، تبيينى است ترين و مختصرترين تبيين يكى از دقيق

  :دهد ارائه مى

  .اگر خدايى وجود داشته باشد، او خدايى بسيار مهربان است. 1

ايمـانى و  اگر خدای بسيار مهربان و بـامحبتى وجـود داشـته باشـد، منطقـًا بـى. 2

  .آيد اعتقادی به وجود نمى بى

  .اعتقادی منطقى وجود دارد ايمانى و بى بى. 3

  .نداردهيچ خدای بسيار مهربانى وجود . 4

  )Schellenberg, 1993: p.83; ibid, 2005: p.212. (در نتيجه خدايى وجود ندارد. 5

  :نيز به شرح زير است) 2(توجيه گزاره 

اگر خدای بسيار مهربانى وجود داشته باشد، او دسترسـى بـه مصـالِح ناشـى از . 6

  .ارتباط با خويشتن را برای همه افراد مشتاق فراهم خواهد كرد

داوند دسترسى به مصالح ناشى از رابطه با خويشتن را بـرای همـه افـراد اگر خ. 7

  .اعتقادی منطقى رخ نخواهد داد مشتاق فراهم كند، در آن صورت بى

. باوری منطقـى رخ نخواهـد داد اگر خدای بسيار مهربانى وجود داشته باشد، بى. 8

)Poston and Dougherty, 2007: p.184 (  

تنها چيزی كه برای عملى ساختن نظريه اختفـا الزم ...«: دگوي شلنبرگ در ادامه مى

رود، اين است كه خـدا وجـود  ای به شمار مى است و تنها شرط الزم برای چنين رابطه
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خود را به مخلوقات بشناساند؛ به طوری كه آنها تنها زمانى نتوانند او را ببيننـد كـه بـه 

آميـز و  تواند رابطـه محبـت نمى Aمسلم است كه شخص . نحوی سزاوار مالمت باشند

بـه ! وجـود دارد Bبداند كه شخص  Aبرقرار كند مگر آنكه شخص  Bعميقى با شخص 

اين دليل، ما انتظار داريم كه خدا وجود خود را برای ما آشكار كند، به طوری كه منطقًا 

  )Schellenberg, 2015:p.17. (»دينى مردود شود بى

  

  بررسى و نقد برهان اختفای الهىـ 3
برخـى از نقـدها، بـه خـود . رو اسـت برهان اختفای الهى با انتقادات مهمـى روبـه

روشن است كه نقد مبانى، از اهميـت بـااليى . استدالل و برخى به مبانى آن وارد است

: مدافعان نظريه اختفا، معتقدند. دهد برخوردار است و استدالل را مورد مناقشه قرار مى

ای كه انسان  ست كه خود را به بشر نشان دهد؛ به گونهالزمه وجود خدای مهربان، آن ا

از نگاه آنان، داليل خداباوران . بتواند او را درك كند و با وی رابطه شخصى برقرار كند

هـا نشـان  تر خود را به انسـان خدا بايد واضح. بر وجود خدا، كافى و قابل قبول نيست

  .دهد تا منطقًا بتوان به او ايمان آورد

اينكه مـدافعان . ايد گفت خداوند به وضوح خود را به بشر نمايانده استدر پاسخ ب

تواند نتيجه امـری باشـد،  بينند، نمى برهان، حضور پررنگ او را با حواس ظاهری نمى

خداونـد . انـد بينى مادی را برگزيده ها خواسته يا ناخواسته، جهان جز پذيرش اينكه آن

انتظار طرفداران برهان . ن نشان داده استبا خلقت جهان، خويشتن را در جای جای آ

امـا . از خدا، يك شخص است كه در قالبى معين تمثل يابد و از بشر دسـتگيری نمايـد

اينكه خدا خود را در قالب يك شخص، با حدود و مقـادير مشـخص، بـه ديـده بشـر 

عـدم  تواننـد تنها افرادی مـى. تواند دليل مناسبى بر عدم وجود او باشد درنياورده، نمى

گرايـى  گرايى و حس گيری كنند، كه ذهنشان به شدت دستخوش ماده وجود او را نتيجه
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، بـه تفكـر )كه فراتـر از مـاده و ماديـات اسـت(ها با انكار حضور خدا  آن. شده باشد

و با اعتقاد به اينكه درك حضور وی از حيطه شناختى انسـان خـارج ) 15(گرايى  ماده

هـر : گرايى، مكتبى است با اين رويكرد ماده. اند شدهنزديك )16(گرايى  است، به حس

چيزی كه موجود است، يا ماده است و يا برای وجود خود، بـه طـور كامـل بـه مـاده 

در (گرايى نيز ديدگاهى اسـت كـه  حس )Flew and Priest, 2002: p. 252. (وابسته است

ه حقيقـت را هـای مربـوط بـ تمام دانش و يا حداقل تمام دانش) شناسى حوزه معرفت

  )ibid: p.117) (17. (داند مبتنى بر تجربه مى

  

  انتقادات مربوط به خود استدالل ـ3ـ1

؛ )كه اغلب در حوزه اخـالق اسـت(در اين مجال،انتقادات مربوط به خود استدالل 

  :شود بيان مى

هـای نزولـى آن  اسـتنباط. است)18(های نزولى  برهان اختفا، مبتنى بر استنباط. 1

» پـس نيسـت...من نديـدم«دهد كه مبتنى بر مغالطه  هايى را نشان مى ريافتدسته از د

اگرچه به تصور شلنبرگ، داليل قابل قبولى بـرای اختفـا وجـود نـدارد، امـا . باشد مى

اساسًا مهربـانى و علـم خـدايى كـه . توانند آن داليل را ببينند استعدادهای شناختى مى

از آن است كـه انسـان بتوانـد درك و تصـور داليل خوبى هم برای اختفا دارد، بيشتر 

  )Murray and Rea, 2008: p.183. (كاملى از آن داشته باشد

تئوديسه اعتقاداتى بـه عـدالت الهـى . برای پديده اختفا دو تئوديسه وجود دارد. 2

های برتری را نشـان دهـد كـه اختفـا شـرط الزم بـرای آن  است كه سعى دارد خوبى

در (هـا  يكى از آن خيرهای برتر، دادن حق انتخاب به انسـان. آيد ها به شمار مى خوبى

از )(19(و ديگـری فرصـت خودسـازی ) رابطه با انتخاب خداباوری يـا خـداناباوری

  )ibid:p.185(.هاست برای آن) طريق ايمان به خدا در شرايط اختفا و اطاعت از او
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بلكه متوجه خـود  شود، تقصير اين امر متوجه خدا نيست؛ اگر خداوند ديده نمى. 3

انسان در . داليل و قراين بر حضور خداوند در عالم هستى فراوان است. ها است انسان

. برابر اين قراين، نياز به چشم مناسب برای ديدن و گوش مناسـب بـرای شـنيدن دارد

  )77: 1384موزر، (

اعتقـاد بـه . خدا به روشنى، حضور خود را در جهان هستى نمايان ساخته اسـت.4

شناسـانه دارد و آن،  ای روان اختفا، اغراء به جهل و كنار زدن خداوند از زندگى، ريشـه

  )78:همان: ك.ر. (ها است اساس برخى انسان های خودحفاظتى وبى ترس

های معشـوقش بـه منظـور  پديده اختفا، موجب شده است كه خدا برای انتخاب. 5

بـه بيـان )Howard Snyder, 1996: pp.1-2. (برقراری عشق متقابل، حق انتخاب بگـذارد

داد، فرصـتى بـرای انتخـاب كـردن او بـاقى  ديگر، اگر خدا خود را آشكارا نشان مـى

  .ای جز پذيرفتن جبری وی نداشتند ها، چاره ماند و انسان نمى

  :تواند به شكل زير باشد داليل محكم خداوند برای پديده اختفا، مى. 6

اندازد تا افراد، وضعيت خود را نسبت بـه  أخير مىها را به ت خدا رابطه با انسان. الف

  ).قدم بودن در رابطه و عشق ثابت(اين رابطه تثبيت كنند 

ماننـد و طبيعتـًا خداونـد از  گرايانه خود، الادری مى برخى به علت تفكر مادی. ب

  .كند ها امتناع مى ورود به رابطه با آن

ناقص باشد و برای مقصودش ممكن است عشق برخى از افراد، به طرق مختلف . ج

  .نامناسب تلقى شود

ممكن است انگيزه برخى از عشق به خدا، كسب منافع بيشـتر باشـد، نـه عشـق . د

  ).ibid:pp.7-10(صادقانه به خود خدا 

نفـى : اختفای الهى پديده بدی نيست و آثار خوبى را بـه دنبـال دارد؛ از جملـه. 7

معنا بودن زنـدگى بـدون خـدا، بـه  ك بىهای ناشايست مثل ترس از عذاب، در انگيزه
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كه اگر حضـور  توضيح اين)Maitzen, 2006: pp.181-182(.دست آوردن ايمان شورمندانه

شد، ممكن بود كه برخى به سبب ترس از  خدا همچون حضور مأمور پليس، آشكار مى

همچنين درك ارزشـمندی زنـدگى . مجازات، به او ايمان آورند؛ نه به خاطر خود خدا

  .شد خدا، در آن حدی كه اكنون هست، ميسر نمىبا 

بـاوری در  اعتقادی و بـى توان دريافت كه بى با دقت در ماهيت و سرشت باور، مى. 8

. جهان، در حدی نيست كـه بتوانـد شـرايط الزم بـرای اسـتدالل اختفـا را فـراهم آورد

انسـان نقـش چنين اختفای الهى، در پرورش ماهيت پويای تكامل روحانى و اخالقى  هم

ايمان به خدا زمانى ارزشمندتر )Poston and Dougherty, 2007: pp.185-196. (مؤثری دارد

تـری داشـت، جـايى بـرای  اگر خداوند، حضور روشن. است كه حضور او آشكار نباشد

  .ماند چون و چرا باقى نمى رشد و شكوفايى افراد در مسير رسيدن به او و تعبد بى

ها از بسـياری از امـور و اشـيای عـالم، شـناخت  خت انسانجايى كه شنا از آن. 9

. ای است، دليلى ندارد كه شناخت خداوند نيز به همين شـكل حاصـل نشـود تعقلى آيه

ای، معرفتى است كه طى آن ذهن از آثار و آيات، به مؤثر در ورای آن پـى  شناخت آيه

بـا آثـار و ... ختان و ها، در گونه كه وجود انسان همان) 146: 1368مطهری، . (برد مى

توانـد بـه وسـيله آيـات و  شوند، وجود خداونـد هـم مـى های خود شناخته مى نشانه

  ).20(هايش به خوبى مورد شناسايى قرار گيرد  نشانه

  

  انتقادات مربوط به مبانى استدالل ـ3ـ2

ناشـده برهـان اسـت، مطـرح  در ادامه، انتقاداتى كه متوجه مبانى ضـعيف و اثبـات

  :گردد مى

نيچه و شلنبرگ، پنهان بودن خدا و عدم تجربـه حضـور او را، دليلـى بـر عـدم . 1

آنها عقيده دارند كه خدا اگر وجود داشت و مهربـان هـم بـود، بايـد . دانند وجود او مى
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اكنون كه خـدا، خويشـتن را از حيطـه . ساخت ای برای بشر نمايان مى خود را به گونه

بايـد گفـت همـين . جود وی را نتيجـه گرفـتتوان عدم و حّس بشر خارج نموده، مى

اساسـًا . انـد، امـری غيرحسـى اسـت ای كـه آنهـا ترتيـب داده گرايانـه استدالل حس

اگـر . ها، از حيطه حس و تجربـه خـارج هسـتند های منطقى و الفاظ و گزاره استدالل

مالك شناخت معتبر، حس و تجربه باشد، پس بايد در وجود همين استدالل نيز ترديد 

درحالى كـه امـری غيرحسـى (نيچه و شلنبرگ، اگر برهان خود را قبول دارند . داشت

بپذيرنـد؛ در غيـر ايـن ) كه آن هم امری غيرحسى است(، بايد وجود خداوند را )است

  .اند صورت، درگير استداللى خودمتناقض شده

توانست خداونـد را از طريـق حـس و تجربـه درك كنـد،  برفرض كه انسان مى. 2

پـس چـه . درستى يا نادرستى اين ادراك، به عهده عقل است، نه خود تجربه تشخيص

بهتر كه از همان ابتدا، انسـان بـه دنبـال شـناخت خداونـد از طريـق عقـل باشـد، نـه 

. دهـد گاه گزاره يقينى به دسـت نمـى تجربه، فقط داده را به انسان نشان داده،هيچ.حس

اصـوالً شـناخت ) 76، 1ج: 1374 طباطبـايى،: ك.ر. (قضاوت، همواره با عقل اسـت

در . تواند ضـرورت و كليـت را بـه دسـت دهـد رو است و نمى حسى، با جزئيات روبه

تواند قوانين كلى، از جمله قانون عليت را اثبات نمايـد و نهايتـًا، منجـر بـه  نتيجه، نمى

  .شود شكاكيت مى

برهان بايد بپذيرند كننده امور متفاوت است، مدافعان  با اين واقعيتكه عقل، اثبات. 3

همه امور از طريق تجربه باشند؛ چرا كه بـرای اثبـات تجربـه،  كه نبايد به دنبال اثبات

ماننـد وجـود (چه بسا برای اثبات برخى چيزهـا .توان از تجربه ديگر استفاده كرد نمى

ديدن خداوند با شناخت حسى، مـالك . ، توسل به عقل لزوم دارد)خدا و صحت تجربه

  )همان. (بايد مبتنى بر عقل باشد نيست؛ بلكه

توان اموری را يافت كه محسوس نيستند؛ مانند ماهيت  در خود محسوسات، مى. 4
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اگر اين قوا محسوس بودند، بايد با قوه حسـى . ، قوه حس و وهم)مثل انسان(البشرط 

: 1375ابـن سـينا، . (شدند كه مستلزم دور يا تسلسل باطل اسـت ديگری احساس مى

تـوان امـر نامحسوسـى را انتـزاع نمـود،  انى كه از خود محسوسات، مـىپس زم) 95

شايسته است كه به وجود امور نامحسوس ديگر، همچون وجود خدا و وجود عقل نيـز 

عشـق، تـرس، نفـرت، : همانگونه كه به عقيده ابن سينا، خصوصياتى ماننـد. ملتزم شد

  )96: همان. (كه موجودند، محسوس نيستند در عين اين... خشم و 

آورنـد كـه وی را بـرای  چنان شـأن بشـر را پـايين مـى اگر مدافعان برهان، آن. 5

دانند، بايـد او را در شـمار حيوانـات قـرار دهنـد؛ ايـن  شناخت، تنها محتاج حس مى

درحالى است كه اگر حس به تنهايى برای حيواناتى كه دارای دستگاه حواسى شبيه بـه 

هـای  توانسـتند بـه علـوم و حرفـه بود، بايد مى دستگاه حواسى انسان هستند، كارساز

  )124: 1370فولكيه، : ك.ر.(انسانى دست يازند

ابـزار ) 65-61: 1368مطهری، . (منابع شناخت شامل طبيعت، عقل و دل است. 6

اين منابع نيز، به ترتيب، حس و تجربه، استدالل منطقـى و در نهايـت تزكيـه و تصـفيه 

د على رغم اعتقاد مدافعان اختفا، از طريق شناخت خداون). 66-65: همان(نفس است 

ی  نكته.نمايد عقلى و همچنين شناخت قلبى و دلى، حضور خود را برای بشر آشكار مى

داننـد؟ بـه  هابر چه اساسى، منابع شناخت را منحصر در تجربه مى مهم اين است كه آن

ى شود؛ البته اگـر در تواند يكى از معتبرترين منابع شناخت تلق درستى كه قلب و دل مى

شـناخت و رؤيـت قلبـى، . مسير درست قرار گيرد و با شرايط خاص خود همراه باشد

  ).21(اند  ای است كه قرآن و روايات اسالمى نيز بر آن صحه گذاشته مسأله

  

  گيری نتيجه
كند كه خداوند اگر بسيار مهربـان اسـت، بايـد حضـور  برهان اختفای الهى بيان مى
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اما او خويشتن را به روشنى نشـان نـداده اسـت؛ . روشنى آشكار سازدخود را به نحو 

انتقادات متعددی بر خود برهان و مبـانى آن وارد اسـت؛ از . پس وجود خارجى ندارد

همچنـين . اسـت» .پس نيسـت. من نديدم«جمله اينكه برهان مذكور، مبتنى بر مغالطه 

دادن : ايـن داليـل شـامل. اشدتواند داليل خوبى داشته ب پنهان بودن ظاهری خدا، مى

ها، ايجاد فرصت خودسازی،به دسـت آوردن ايمـان شـورمندانه،  حق انتخاب به انسان

  .خواهد بود... شكوفايى و استكمال افراد و 

شناسى، مبتنـى  با تحليلى كه ارائه گرديد، ثابت شد كه نظريه اختفا از لحاظ معرفت

اين مبنا وارد اسـت، در مـورد خـود بديهى است هر نقدی كه بر . بر اصالت حس است

رو است و  جايى كه شناخت حسى، با جزئيات روبه از آن. گردد استدالل نيز جاری مى

بـه همـين . تواند ضرورت و كليت را به دست دهد دهد، هرگز نمى تنها داده را نشان مى

نتيجه، منجر به تواند قوانين كلى، از جمله قانون عليت را اثبات نمايد و در  ترتيب، نمى

زمـانى كـه .شـود گرايى، تفكری نادرست شـمرده مـى بنابراين حس. شود شكاكيت مى

باطل خوانده شود، راه بـرای سـاير منـابع ) گرايى و شناخت حسى حس(مبنای برهان 

شود تا معرفت صـحيح از خداونـد را بـه دسـت  شناخت، از جمله عقل و قلب، باز مى

گـردد و وجـود و حضـور  ، فاقد اعتبار و حجيـت مـىكه برهان مذكور نتيجه اين. دهد

  .شود خداوند اثبات مى

  

  ها نوشت پى
1. Atheists 

2.J. L Schellenberg 

3.Friedrich Nietzsche 

4.Daybreak 
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5.Divine Hiddenness and Human Reason 

6. What the Hiddenness of God reveals? 

7. Does Divine Hiddenness justify Atheism? 

8.Divine hiddenness and human philosophy 

9.Daniel Howard Snyder, Poul K Moser 

10. Divine Hiddenness: New Essays 

11. Divine Hiddenness Does not justify Atheism 

12. The Argument from Divine Hiddenness 

13. all-Knowing 

14. all-Powerful 

15.Materialism 

16. Empiricism 

  .گردد تفصيل بيشتر بحث، در ادامه تحت عنوان انتقادات مربوط به مبانى استدالل، بيان مى. 17

18. noseeum 

19. Soul-making 

بينـى  جهـان«، )1351(راسل، برترانـد، : ك.تر با اين نوع شناخت، ر به منظور آشنايى دقيق. 20

  .40-39تهران، چاپ اول، دانشگاه : حسن منصور، تهران: ، ترجمه»علمى

َ جَيَْعْل لَُكْم فُْرقاناً «: برای نمونه. 21 اگر تقوای خدا را پيشه كنيـد، «؛ ) 29انفال، (» إِْن َيتَُّقوا ابَّ

يَن جاَهُدوا فِينا َجهِدينَُّهم سُبلََنا«و » دهد خداوند مايه تشخيص براى شما قرار مى َّ عنكبوت، (» َو ا

  .»كنيم های خود راهنمايى مى ه ما مجاهدت كنند، آنان را به راهكسانى كه در را«؛ )69
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