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همانطور که هر بازی قواعد مربوط به خود را دارد و چیزی که در یک بازی صحیح است در بازی دیگر خطاست .هر
انسانی نیز بازی خود را بازی می کند که در آن قواعد خود را دارد.
چند مرتبه برای سفسطه بیان شد:
 .1سفسطه در واقیت
1 .a
2 .b
3 .c
 .2سفسطه در وجود غیر از من
1 .a
2 .b
3 .c
در هر یک از این انواع دو حالت وجود دارد .1 :حالت انکار کلی  .2حالت شک گرایی
ما ابتدا سفسطه در کل واقعیت را رد می کنیم و سپس پاسخ خود را به حالت دوم تعمیم می دهیم
اگر ما حرف شک گرایان را رد کنیم ،به طریق اولی حالت انکار کلی را نیز رد کرده ایم.


سفسطه در اصل واقیت
 .aواقعیتی نیست
 .bواقعیت قابل شناخت نیست
 .cواقعیت قابل انتقال نیست

الف .مدعی :من شک میکنم که هیچ واقعیتی وجود داشته باشد.
برای پاسخ به این مدعا باید به وی ثابت کنیم که یک حقیقت غیر قابل شک وجود دارد.
بیان اول :آیا خود شک کننده موجود است یا خیر؟ اگر شک کننده موجود نباشد چگونه شک موجود است؟
بیان دوم :شک ،خیال و موجود ذهنی هست .ولو خیال و احساسات وجودی ذهنی داشته باشند .باز وجود
دارند.
بیان سوم( :بیان شیخ اشراق) تعبیر ادعای سوفسطی این است که واقعیت مشکوک است یا به عبارت منطقی،
واقعیت موجود است به نحو مشکوک .شیخ اشراق در پاسخ می گوید که این ادعای شما ضروری و قطعی
است .پس شما نیز واقعیت را پذیرفته ای.
فلذا سوفسطی تنها هنگامی کامال به ادعای خود التزام دارد که نه تنها چیزی نگوید ،بلکه هیچ فکری نیز
نکند .زیرا هر فکری مستلزم باور به ضرورت و قطعیتی است که وجود واقعیت از آن نتیجه می شود.
ب .مدعی :واقعیت ولو وجود داشته باشد ،قابل شناخت نیست.

برای پاسخ به این مدعا باید یک واقعیت شناخته شده را نشان دهیم.
اگر کسی وجود واقعیت را منکر باشد ،یه طریق اولی شناخت آن را نیز منکر شده است .پس این حالت برای
کسی بیان شده که در وجود واقعیت شک ندارد .حال از مدعی می پرسیم که این که واقعیت وجود دارد ،آیا
شناختی راجع به واقعیت نیست؟ پس شناخت واقع ممکن است.
پس قبول اصل شناخت از لوازم قبول اصل وجود است.
نکته مهم این است که اصل شناخت و اصل وجود از هم جدا نیستند و با هم تماما مرتبط اند .و همواره با هم
همراه اند.
ج .مدعی :واقعیت قابل انتقال و مفاهمه نیست.
برای پاسخ به این مدعا باید یک شناخت مشترک و مشابه بین یکدیگر را نشان دهیم.
ما االن همگی یک باور و فهم مشترک داریم و آن وجود واقعیت است.



سفسطه در وجود غیر از من
در این موقعیت باید وجود چیزی غیر از من را ثابت کنیم.
استدالل اول:
ما به وجود واقعیت باور پیدا کردیم .پس اصل واقعیت ابطال پذیر نیست و هرکس که بگوید واقعیت نیست،
تناقض گویی کرده.
آیا از نبود من تناقضی الزم می آید؟
مسلم است که از نبود من تناقضی الزم نمی آید زیرا زمانی بوده که من نبوده ام و فرض نبود من محال نیست.
فلذا فرض بودن من ابطال پذیر است.

 .1وجود من ابطال پذیر است.
 .2وجود واقعیت ابطال پذیر نیست.
نتیجه :واقعیت منحصر در من نیست.
استدالل دوم(:مفصل)
 .1ما تا کنون ب ه شناخت هایی دست یافتیم ،به کمک این شناخت ها وجود موجودی ابدی ،کامل ،بی نیاز و ....
را ثابت خواهیم کرد.
 .2این موجود من نیستم.
نتیجه :این موجود ،موجودی غیر از من است.
حال برای اثبات این موجود ،به لوازمی نیاز داریم که اکنون سعی می کنیم این لوازم را از اصل وجود واقعیت به دست
آوریم:


واقعیت هست در نتیجه:
o

اینچنین نیست که هستی ،نیستی است»------ .

o

اصل علیت

اصل امتناع تناقض

گفتیم ،واقعیت قابل شک نیست ،قابل رد هم نیست .حال این نکته وجود دارد که اصل واقعیت قابل اثبات به وسیله
چیزی دیگری نیز نیست.



در ح کمت اسالمی هرگاه از وجود یا واقیت صحبت می کنیم ،منظور هر آن چیزی است که وجود دارد
فارغ از اینکه ذهنی یا خارجی است .و وجود دو ظرف می تواند داشته باشد :ذهن و خارج



برخی گزاره ها ضروری نیستند ،مثل :آب گرم است .اما میتوان بااضافه کردن قیدی ،شرطی و یا جهتی این
گزاره را ضروری کرد .مثل :ممکن است آب گرم باشد.

در نتیجه هر حرفی درجه ای از ضرورت را را دارد.


در تناقض هشت وحدت شرط دان
وحدت شرط و اضافه ،جزء و کل

وحدت موضوع و محمول و مکان
قوه و فعل است ،در آخر زمان
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مناظره :معصومی  -پی سپار
وجود شر و وجود خداوند حکیم و توانا
پ  -ماجرای اعدام و شکنجه دمیان
م  -اگر کسی می خواهد دفاع کند از حکمت خدا در برابر وجود شک به این معنی نیست که فرد نباید با دیدن
مصادیق شر اصال منقلب نشود بلکه اگر این طور نباشد باید شک کرد.
البته با این مسائل نباید به صورت عاطفی برخورد کرد.
مسئله اصلی این است که ما رنج هایی را می بینیم ،از طرفی خدای ادیان ابراهیمی وجود دارد .حال چگونه می توان
این رنج ها را با وجود این خدای حکیم توجیه کرد.
پ  -ما خدایی در ادیان ابراهیمی میبینیم که قادر مطلق ،عالم مطلق ،حکیم و مربی است .از طرف دیگر ما رنج هایی
میبینیم .حال چرا این خدا جلوی این رنج ها را نمی گیرد؟ مانند مادری که رنجی را میتواند از فرزندش صلب کند
اما این کار را نمی کند.
م  -صفات الهی باید همگی با هم و در کنار هم دیده شود .داستان خلقت عبارت از ایجید موجودات مختلف از مختار
و غیر مختار است .همین که شما اختیار به چند موجود مختلف دادی بین خواسته های آن ها تزاحم ایجاد می شود.
و منشا شر همین تزاحم است .در نتیجه شر ویژگی خلقت نیست بلکه از نتایج اختیار موجودات است .برای اینکه
شر وجود نداشت یا خدا نباید موجودی خلق میکرد ،یا همه موجودات باید با هم مشابه بودند و یا هیچ موجودی
نباید مختار می بود.
پ  -مسئله شر چگونه با رحمت و رحمانیت خدا قابل جمع است؟
م  -قبول کردیم که شر باید وجود دارد .اما سوالی که االن مطرح است چرا اینقدر زیاد است و چرا شر کثیر است؟
اوال باید دید که آیا هر رنجی شر است؟ و ثانیا باید دید چه میزان شر ،کثیر است؟
رنج هایی که موجب آزادی و یا تعالی می شوند شر نیستند.
وقتی کسی میخواهد از قید و بند هایی تصنعی و غیر واقعی آزاد شود ،الزاما باید رنج بکشد.
همچنین اگر کسی بخواهد به مرتبه ای عالی تر تعالی پیدا کند ،بسته به میزان محوری بودن تغییر در رنج بیشتری
باید تحمل کرد .زیرا افراد تمایل به حفظ وضعیت فعلی دارند.
پ  -آیا امکان نداشت انسان ها در عین داشتن اختیار انسان هایی صالح خلق می شدند ،انسان هایی که دچار رذایل
اخالقی نمیشدند و در نتیحه برای یکدیگر رنجی را ایجاد نمی کردند.
م  -خب االن خدا اگر با موجودی ممکن مواجه شود که  08درصد خیر و  28درصد شر است .آیا حکمت خدا اقتضا
می کند که به این موجود وجود ببخشد یا خیر؟
پ  -خب هیتلر ها مگر نبودند؟ آیا این ها هم خیرشان بر شرشان غلبه داشته یا عین شر بوده اند؟
م  -شر به چه معناست و ما کی یک چیزی را شر می نامیم؟ شر نسبت یک شی در عالم با من است .شر امر مطلق
در عالم نیست بلکه نسبی است و هر شری در نسبت با من ،ایده ها ،خواست ها و  ...من شر است و به طور مطلق
شر و خیر نداریم .به طور مثال کسی تکه تکه شدن را امری شر می داند اما فرد دیگری به خاطر جهان بینی خود
تکه تکه شدن را مطلوب خود می داند .لذا به این ساذگی نمی توان بین شر و رنج را پل زد.

پ  -جهان بینی من را جهان میسازد و من نمی توانم با چشم پوشی از حقایق جهان ،یک جهان بینی باری خود
بسازم .و حقایق جهان به من این جهان بینی را می دهد که این وقایع مصداق شر اند .از طرف دیگر این ادعای شما
مصداق نسبی گرایی است.
ادعای ادیان ابراهیمی فراتر از این حد است و آن ها مدعی اند که کل جهان و وقایع آن حق و خیر است.
جمع بندی حرف من اینست که یک سری شروری هست که ما آن ها را می بینم و نمی توانیم در شر بودن آن ها
شک کنیم.
م  -طبق اصل بحث ما باید طبق جهان بینی و هستی شناسی ناشی از اعتقاد به خدای واحد و حکیم و  ...به این
وقایع نگاه کنیم و ببینیم این ها شر یا حتی رنج هستند یا نه .از طرف دیگر در این جهان بینی حیات ما در این
جهان بخش جزئی از حیات ماست .فلذا نمی توان گفت که شر هایی که در آن رخ می دهد کثیر است.
*********************************************

بحث اصلی:
جلسه قبل وجود موجودی قا ئم به ذات را اثبات کردیم .در این جلسه می خواهیم ببینم این موجود واجب الوجود
قائم به ذات چه ویژگی هایی دارد؟
از جلسه قبل ممکن است برای شما سوال شده باشد که تفاوت دو برهان حدوث و وجوب و امکان چیست؟
 .1برهان حدوث متکی بر تجربه انسان از طبیعت است .اما برهان وجوب وامکان مقدمه طبیعی ندارد .در عین
اینکه میدانیم شناخت های طبیعی غیر قابل شک نیست و متغیر است.
 .2در برهان حدوث نیاز به مقدمه ای اضافی داریم و آن اینست که عالم طبیعت زمانی بوده که نبوده و این مقدمه
مشکالت و تناقضات زیادی را ایجاد می کند .مانند :زمان مند بودن خدا و ...
 .3نیاز حادث به علت خود در پدید آمدن است و این نیاز به علت بعد از پدید آمدن برطرف می شود .پس خدای
برهان حدوث خدایی است که موجودات بعد از خلق دیگر به آن نیاز ندارند( خدای ساعت ساز) .اما خدای
برهان امکان و وجوب خدایی است که موجودات دائما که موجودند به آن نیاز دارند.
واجب الوجود /غنی در وجود/قائم بالذات را ثابت کردیم.
نتیجه بی نیازی واجب الوجود اینست که ما حتی نمیتوانیم درباره وی حتی فرض (معقول و منطقی) نیازمندی را نیز
بکنیم .زیرا فرض نیازمندی برای وی به این معنی است که بی نیازی ذاتی وی نیست و می توان وجود وی را نیازمند
فرض کرد.
امکان فرض عدم برای شیء فی نفسه = ممکن الوجود بودن
« ...کل متوهم بالغله و الکثره فهو مخلوق  « ، »...ان اهلل تبارک و تعالی کان لم یزل بال مکان و المکان کان اهلل ....
الخلو منه مکان و الیشتغل به المکان و »...
ویژگی های موجود قائم بالذات:
 .1موجود قائم بالذات چون نمیتوان فرض عدم برای وی کرد و وجودش از خودش نشئات میگیرد لذا الزاما موجود
است چه خارج از زمان و چه در زمان .در نتیجه واجب الوجود الزاما جاودانه است وهر موجودی که جاودانه
نباشد واجب الوجود نیست.

 .2واجب الوجود جزء ندارد .زیرا موجو د مرکب از اجزا وابسته به آن ها و متاخر از آن هاست .پس موجودی که
مرکب است ،واجب الوجود نیست و واجب الوجود بسیط است .این بساطت هم در ظرف خارج و هم در ظرف
ذهن باید باشد.
 .3در نتیجه واجب الوجود جسم و مادی نیست زیرا هر جسم از اجزا تشکیل شده یا در ذهن میتوان آن را به
اجزایی تقسیم کرد.
 .4در نتیجه واجب الوجود حرکت نمی پذیرد (از راه دیگری باید ثابت شود نه از این راه؟)
 .5توحید
توحید چه ویژگی دارد که اینقدر آن را در میان صفات واجب الوجود مهم می کند؟
توحید شیخ صدوق ص  ...« >-- 68اینکه خداوند واحد ویگانه است  4معنی دارد که  2معنی غلط و  2معنی درست
است :آن دو معنایی که مجاز نیست یک عددی است زیرا چیزی که دو ندارد و فرض دو نیز نمی توان برای آن کرد
اصال به باب اعداد وارد نمی شود .دومین معنای غیر مجاز این است که فرض کنیم خدا تنها مصداق از نوع خود است.
و دو معنایی که می توان برای خدا به کار برد :اوال این که خدا احدی المعناست یعنی نه در وجود ،نه در عقل و نه در
وهم تقسیم پذیر نیست( .بسیط است) و دومی این که نمیتوان فرض دومی برای آن کرد »...
تفاوت < >---کثرت
هر دو بودنی به معنای وجود تفاوتی است از طرفی دو بودن به معنای شباهتی نیز هست.
فرض می کنیم دو واجب الوجود داریم.
چون هر دو واجب الوجود اند پس با هم شباهت دارند و از طرف دیگر چون دو تا هستند یک جنبه تفاوت هم دارند.
پس هر کدام از آن ها از دو جزء تشکیل شده اند یک جزء ما به االشتراک و یک جزء ما به التفاوت پس هر کدام از
آن ها بسیط نیستند و این تناقض است.
«  ...فال یقال اهلل موتلف وال اهلل القلیل او الکثیر  ...وال متوهم بالقله و الکثره و کل متوهم بالقله و الکثره و هو مخلوق
»...
«  ...اول الدین معرفته و کمال معرفته تصدیقه و کمال تصدیقه توحیده  ...من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط جزئه
 »...خطبه  1نهج البالغه
پس واجب الوجود یگانه است به این معنی که فرض دویی برای آن نمیتوان کرد.
پس هر موجود دیگری ممکن الوجود است .و هر ممکن الوجود یا سلسله ممکن الوجود ها برای وجود یافتن به واجب
الوجود نیاز دارند .پس هر چیزی غیر از واجب الوجود مخلوق اوست .پس ما خالقیت خدا را نیز ثابت کردیم.
برهان فرجه:
اگر دوگانگی خداوند را بپذیریم پس باید فرجه ای بین این دو در نظر بگیریم .بنابراین واسطه نیز خود موجودی بین
این دو موجود است که قدیم است .پس باید سه گانگی خداوند را بپذیریم و از سه گانگی خدا نیز پنج گانگی او ثابت
می شود و الی آخر پس بیشمار واجب الوجود داریم.
احد در عربی به معنی یک غیر عددی است و در فارسی معادل ندارد.
واحد عددی الزاما محدود است.
احد در آیه اول سوره توحید نکره آمده و با موصوف خود از نظر معرفه و نکره بودن مطابقت ندارد .در عربی چون
احد یکی بیشتر نیست و دومی برای آن معنی ندارد احد هیچگاه معرفه با ال نمی آید.
صمد  »--کسی که همه در مواقع نیاز به او مراجعه می کنند.

فلذا معنی احد می شود :یکی بود ،یکی نبود .غیر از خدا هیچکس نبود! زیر گنبد کبود یک پسره نشسته بود!
یکی بود که یک آن یک عددی نبود فلذا غیر از خدا هیچکسی نبود .و این بودن کسی زیر گنبد کبود نافی غیر از
خدا هیچکس نبود نیست.
ما ثابت کردیم واجب الوجود در وجود غنی است .حال آیا در سایر صفات نیز غنی است یا نه؟
موجودی که در وجود خود نیازمند به غیر باشد نمی تواند در یکی از ویژگی هایش غنی باشد .فلذا نیازمند در وجود
یعنی نیازمند در همه ویژگی ها و وجود.
فرض می کنیم موجود غنی در وجود در یک ویژگی غنی نباشد .و در آن نیازمند به غیر است .پس غیری وجود دارد
که در این صفت غنی است .اما ما ثابت کردیم که واجب الوجود یکی است و هر موجود دیگری ممکن است .پس
تناقض پیش می آید و فرض باطل است.
پس غنی در وجود ،غنی در همه چیز است.
پس ما ثابت کردیم خدا کامل ترین موجود در عالم است .اما آیا خدا کامل نیز هست؟
فرض می کنیم کمالی باشد که خداوند آن را نداشته باشد .یعنی برای داشتن آن کمال نیازمند به غیر است یعنی در
فرض ما نیازمند در وجود است یعنی واقعا نیازمند در وجود است و این تناقض است.
پس خداوند هذ کمال و خیر و غنایی را دارد.
غنی در یک چیز  »----غنی مطلق

نیازمند به یک چیز  »-----نیازمند مطلق

احدیت به معنای نامحدودی است .و نامحدود نیز به معنی داشتن همه کماالت به اکمل الوجوه است .این یک راه
دیگر برای اثبات این موضوع بود.
راه سوم به این صورت است:
تصور رایج ار وجود بخشی و خلق موجودات دارای چهار بخش است :خالق ،مخلوق ،وجود و عمل وجود بخشی به
مخلوق
اما مخلوق نمی تواند پیش از وجود داشتن موحود باشد و مستلزم تناقض است .پس مخلوقی نیست.
 .1خالق مخلوق را با وجود ایجاد می کند.
 .2خالق وجود را ایجاد می کند.
 .3خالق ایجاد می کند.

سخنرانی امام در روز کارگر

