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برهان خدایحفرهها چیست؟
آیــا ایــن برهــان اســتدالالت خدابــاوران مبنــی بــر وجــود خــدا را ابطــال
میکنــد؟
بنابــر برهــان خــدای حفرههــا افــراد تئیســت(خداباور) در خصــوص
موضوعاتــی کــه نمیتواننــد جــواب دهنــد بــه خــدا تأکیــد میکننــد.
بطور خاصتر این وضع به این شکل رواج پیدا کرده است:
(( چیزهایــی کــه بــه صــورت علمــی کشــف نکردیــم را بــا خــدا توضیــح
میدهنــد .امــا بــا انجــام تحقیقــات علمــی مشــاهده میکنیــم کــه وقایــع
طبیعــی را بــدون مراجعــه بــه خــدا میتوانیــم توضیــح بدهیــم.
یعنی احتیاجی به خدا نداریم)) .
یعنــی بنابــر ایــن ادعــا تئیســتها در حــال مرتکــب شــدن بــه
سفســطهی (( اســتدالل از روی جهــل ))
argument from ignorance
کــه بــه عنــوان *سفســطهی مجبوریــت اثبــات کــردن* نیــز شــناخته
شــده اســت ،میباشــند.
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در ایــن برهــان خطاهــای بســیاری وجــود دارد امــا در اینجــا تنهــا دو
خطــای ســاده و مهــم را بــه دســت میگیریــم:
 )1هیــچ مومنــی نمیگویــد * :چــون نمــی دانیــم ،بــه خــدا مراجعــه
مــی کنیــم *.
 )2ایــن برهــان در حــال مخلــوط کــردن حوزههــای توضیــح بــه همدیگر
میباشــد.
ماده اول را بررسی کنیم:
هیچ مومنی در لحاظ اثبات خدا نمی گوید:
* این را نمیدانیم ،به همین دلیل میگوییم خدا وجود دارد.* .
ادعای هیچ دینی نیز این نبوده است.
درنتیجــه ایــن برهــان در اولیــن قــدم در حــال مرتکــب شــدن بــه
مغالطــهی حملــه بــه مــرد پوشــالی  strawman fallacyمــی باشــد.
زیــرا در حالــی کــه ادعــای دینهــا و یــا ادعــای مومنــان اینگونــه نیســت،
ســعی در اینگونــه جلــوه دادن ادعــای آنــان کــرده و ســپس تــاش بــرای رد
ایــن ادعــا مــی کنــد.
ـتنباط خدایــی کــه از دانســته نشــدن دانشهــای علمــی
حــال اینکــه اسـ
ِ
نتیجــه مــی شــود خدایــی هماننــد خدایــان یونانی اســت.
اینکــه ســنت ابراهیمــی از چنیــن چیــزی حمایــت نمیکنــد آشــکار
اســت.
حتــی در زمــان نیوتــن کــه انســانهایی فکــر میکردنــد تقریبــا تمــام
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اطالعــات را دانســتهاند ،نگفتــه انــد کــه * دیگــر نیــازی بــه خــدا نداریــم *.
بلکــه تمــام ایــن توضیحــات را بــه عنــوان اســباب طبیعـیای کــه خداوند
خلــق کــرده اســت دانســتهاند.
ایــن نیــز بــه مــا نشــان میدهــد؛ در زمانــی کــه توضیحــات علمــی
مطــرح میشــوند نیــز ایمــان بــه خــدا _ در ایــن قــاب _ میتوانــد بــه
شــکل معقوالنــهای حمایــت شــود.
حتــی کپرنیکــی کــه در جامعـهی علمــی بــه انــدازهی تحقیقــات علمیای
کــه انجــام داده اســت ،بــه نــام شــخصی کــه بــه خــدا رجــوع میدهــد،
شــناخته میشــود.
در این خصوص چنین گفته است:
* دانســتن کارهــای بــزرگ خدایــی کــه دانــش را بســیار مقبولتــر از
جهالــت میدانــد ،درک دانایــی ،قــدرت و احتشــام او ،تقدیــر کــردن کارکــرد
قوانیــن او ،محققــا نوعــی زیبــا از عبــادت اســت.
Louis E. Van Norman, The Knight Among Nations (New
York:
Fleming H. Revell Company, 1907), s. 290.
و بــه طــور مثــال در آیــه  191ســوره آل عمــران قــرآن کریــم نیــز در ایــن
خصــوص اینگونــه ذکــر میشــود:
* آنــان كــه خــدا را ايســتاده و نشســته و بــه پهلــو خفتــه ،يــاد مىكننــد
و در آفرينــش آســمانها و زميــن مىانديشــند :اى پــروردگار مــا ،ايــن جهــان
را بــه بيهــوده نيافريــدهاى ،تــو منزهــى ،مــا را از عــذاب آتــش بــازدار *.
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ماده دو را بررسی کنیم:
بــه میــدان آمــدن تحقیقــات علمــی ،بــه عنــوان مثــال؛ بیــان شــدن

توضیــح ســکوالر ( طبیعــی ) چرایــی باریــدن بارانــی کــه میبــارد.
بــه ایــن معنــی کــه مســبب ایــن امــر خــدا نمیباشــد ،نمــی توانــد
باشــد.

پــس درحالــی کــه ســبب طبیعــی بــارش بــاران جداســت ،چــه بــودن
خلــق کننــده یــا بوجــود آورنــدهی آن نیــز جداســت.
مثــا توضیــح ریشــهای بــارش بــاران ،وجــود ایــن جهــان بــه شــکلی
کــه بتوانــد ســاختار هایــی کــه بــه آنهــا ابــر مــی گوییــم را ایجــاد کنــد،
میباشــد.
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دلیل خاصترش نیز این است:
قطـ ِ
ـرات آبــی کــه ابــر مــی نامیــم ،وقتــی بــا ابرهــای متفــاوت دیگــر
یکیشــده و ســنگینتر میشــوند ،زمانــی بــه ســنگینیای میرســند کــه
نتواننــد بــا نیــروی جاذبــه مقابلــه کننــد.
در این هنگام ،قطرات آب شده و بر روی زمین میافتند.
ِ
سواالت:
اما آیا این توضیحات به
* پایهایترین دلیل باران چه است؟
دلیل پایهایای که این جهان را وجود بخشیده است چیست؟ *
جواب دادند؟
مشخصا ،خیر.
ایــن گفتــه کــه * توضیحــات علمــی پیــدا شــدند * بــه معنــی ایــن گفتــه
کــه * حــوزهای کــه پیشتــر ســعی در توضیحــش بــا خــدا میکردیــم،
حــوزهای کــه در مــوردش اطالعــات نداشــتیم ،شــروع به درک شــدن کــرد.*.
نمیباشد.
زیــرا در عیــن حــال کــه توضیحــات علمــی حــوزهی توضیــح جدایــی
میباشــند ،خــدا نیــز حــوزهی توضیــح جدایــی میباشــد.
مخلــوط کــردن حوزههــای توضیــح بــه یکدیگــر نیــز باعــث مرتکــب
ـای کســانی کــه بــا گفتــن جمــات زیــر:
شــدن بــه خطـ ِ

* مــادر تــو را کــه بــه دنیــا آورده؟ مــادر آن را کــه بــه دنیــا آورده؟ مــادر
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آن را هــم کــه بــه دنیــا آورده؟ بعــد ،آن را کــه خلــق کــرد؟ *
ســعی در باطــل کــردن تئــوری فرگشــت ( تئــور یای کــه دلیــل طبیعــی
فرگشــت را توضیــح میدهــد ) .مــی کننــد ،میشــود.
یعنــی بــرای شــخصی مومــن ،توضیحــات طبیعــی ،توضیحاتــی کــه
جــای خــدا را پوشــش دهنــد ،نیســتند.
بلکه توضیحاتی که خلقت خدا را توضیح میدهند ،میباشند.
ســوای اینهــا ،اینکــه بتوانیــم پدیدههــای علمـیای ماننــد تولــد نــوزاد و
یــا بــارش بــاران را بــدون رجــوع بــه خــدا توضیــح بدهیــم ،ممکــن اســت
چنــدان اهمیتــی نیــز نداشــته باشــد.
مثــا خــدا میتوانــد در پایــه ،بهتریــن توضیــح ریشــهی هــر چیــز
(ریشــهی کیهانــی نیــز مــی توانیــم بگوییــم ).باشــد.
بــرای فهــم بهتــر حوزههــای توضیــح متفــاوت ،بیاییــم یــک تمثیــل
انجــام دهیــم:
اتومبیلی به مارک فورد را به دست گیریم.
فکــر کنیــم شــخصی در دور افتادهتریــن مــکان دنیــا زندگــی میکنــد و
آن وســیله را بــرای اولیــن بــار میبینــد و از مهندســی مــدرن هــم چیــزی
نمیدانــد.
ـور ایــن وســیله،
ایــن شــخص بــاور پیــدا کــرده اســت کــه در درون موتـ ِ

خدایــی وجــود دارد کــه وســیله را بــه حرکــت در م ـیآورد.
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۷

اﻧﺠﻤــﻦ آﻧﺘــﻰ ﺷــﺒﻬﺎت

ـدای
حتــی ایــن شــخص ممکــن اســت بــاور داشــته باشــد کــه اگــر خـ ِ
موجــود در موتــور ،از او خشــنود شــود .وســیله بــه خوبــی حرکــت خواهــد
کــرد.

و اگر خدا از او ناخوش شود.
وسیله حرکت نخواهد کرد و یا کند حرکت خواهد کرد.
البتــه بعدهــا بــا یادگیــری مهندســی و جداســازی کــردن تکههــای آن
وســیله ،میتوانــد کشــف کنــد کــه در درون آن وســیله خدایــی وجــود
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نــدارد.
حتــی بــرای اینکــه بفهمــد بــرای توضیــح دادن نحــوهی کار کــردن
ماشــین ،در معنــای ســکوالر بــه خــدا احتیاجــی نــدارد ،الزم نیســت شــخص
بســیار باهوشــی نیــز باشــد.
دانســتن اصــول عمومــی موتورهــای درونســوز ،بــرای توضیــح دادن
نحــوهی کار وســیله ،بــرای آن شــخص کافــی خواهــد بــود.
و یــا حداقــل بــا تکــه تکــه کــردن وســیله و دیــدن اینکــه خدایــی در
درونــش وجــود نــدارد.
میتواند بفهمد سیستمی که تصور میکرد ،اشتباه است.
تا به اینجا تمام...
اما ،بعدها آن شخص...
اگــر دانســتن اصــول کارکــرد موتــور ،او را بــه اینجــا برســاند کــه الزم
نیســت بــه خدایــی کــه در ابتــدا آن وســیله را طراحــی کــرده اســت بــاور
داشــته باشــد.
این یک خطا خواهد بود.
ـای دســته بنــدی بــا اصطالحات
اگــر آن شــخص اینــکار را کنــد ،یــک خطـ ِ

فلســفی انجام خواهــد داد.
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زیــرا بلکــه هــم اگــر خدایــی کــه مکانیــزم را طراحــی کــرده وجــود
نمیداشــت ،چیــزی کــه او ســعی در فهمیدنــش بکنــد نیــز وجــود
نمید ا شــت .
یعنــی اینکــه او آن ســاعت را بــه معنــای ســکوالر توضیــح دهــد ،در ایــن
خصــوص کــه آن شــیئ توســط خــدا بوجــود آمــده اســت یــا نــه ،چیــزی
نمیگویــد.
در خصــوص اینکــه آن چیــز توســط خــدا بوجــود آمــده اســت یــا نــه،
چیــزی کــه رهبــر خواهــد شــد فلســفه خواهــد بــود.
البتــه برهانهــای فلســفی نیــز میتواننــد توســط علــوم طبیعــی و یــا
علــوم اجتماعــی مــورد نیــاز ،تغذیــه شــوند.
پایان...
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__ نویسنده :فرقان از انجمن mantiksal teizm
__ مترجم :یاسر قزل از انجمن آنتی شبهات
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