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 پردازيم:اكنون به ترتيب به نقد و بررسي تمامي انواع ممكن براي سفسطه مي

 بررسي سفسطه در اصل واقعيت

مي كنند و معتقدند هيچ واقعيتي در عالم « انكار»قابل فرض است. گروهي كه واقعيت را اين سفسطه براي دو گروه 

-مي« شك»وجود ندارد و گروهي كه نه به وجود واقعيت باور دارند و نه آن را انكار قطعي مي كنند. بلكه در آن  

كارا خود اعتراف به وجود و جزم به هيچ و پوچ بودن عالم دارند. سخن اين گروه آش« اعتقاد»كنند. گروه اول 

ها با اعتقاد و حكم به اين كه واقعيتي وجود ندارد، خود به خود وجود الاقل يك واقعيت واقعيت است؛ چرا كه آن

هيچ واقعيتي « قطعا»پذيرند همان است كه ؛ واقعيتي كه اين گروه مياندرا در عالم پذيرفته اند و به آن حكم كرده

و پوچ بودن ادي را نمي پذيرند. نه وجود واقعيت را قبول دارند و نه حتي اعتقادي به هيچ گروه دوم هيچ اعتق نيست.

عالم دارند. اين گروه ظاهرا با بيان اين كه در واقعيت شك دارند، از پذيرش هرگونه حكم و اعتقادي سر باز زده اند 

اين عالم هيچ و « بدون شك»و « قطعا»كه  و دچار اشكال گروه اول نمي شوند. به هر حال اگر ما بتوانيم نشان دهيم

 پوچ نيست و واقعيتي وجود دارد، خود به خود سخن هر دو گروه سوفسطي ابطال خواهد شد.

اي يافت كه غير قابل ابطال باشد و به هيچ اما آيا واقعا در عالم واقعيتي غير قابل انكار وجود دارد؟ آيا مي توان گزاره

شك كرد؟ پاسخ ما به اين سؤال مثبت است. تا لحظاتي ديگر! واقعيتي را نشان  وجه حتي نتوان در درستي آن

 خواهيم داد كه هرگز دچار نقصان و ابطال نخواهد شد و بلكه باالتر هرگز قابل شك كردن نيز نيست.

 اصل واقعيت



معلوم »و ادعاي سوفسطي شك گرا اين بود كه «. هيچ واقعيتي نيست»منكر واقعيت اين بود كه  ادعاي سوفسطي  

به اين ترتيب اگر مقابل هر اين دو ادعا اين است كه: قطعا واقعيتي وجود دارد. «. نيست واقعيتي وجود داشته باشد

بنابراين ما اصل واقعيت كه  د شد.حني يك واقعيت نيز وجود داشته باشد، سخن هر دو دسته سوفسطي ابطال خواه

)اين واقعيت هر امر واقعي مي تواند باشد(.  «واقعيتي هست»گونه بيان مي كنيم: نقطه مقابل سفسطه است را اين

 حقيقت داشتن اصل واقعيت را به چند بيان نشان خواهيم داد:

 بيان اول: من واقعي هستم!

« من  شك كننده»غير قابل انكار وجود دارد و آن اين است كه  هايي كه از سفسطه شد، يك امردر تمامي تبيين

وجود دارم. در واقع انسان شك گرا، در هر چه كه شك كند، در اين كه خود  شك كننده اش وجود دارد، نمي 

تواند شك كند. اگر در واقعيت داشتن خود شك كننده اش نيز شك كند، ديگر كسي نيست كه بخواهد در چيزي 

بنابراين  اين ترتيب شخص سوفسطايي همين كه بخواهد شك كند، وجود خودش را پذيرفته است. به شك كند.

-غير قابل ترديد است و با وجود الاقل يك واقعيت، حقيقت داشتن اصل واقعيت روشن مي« من  شك كننده»وجود 

 شود.

 واقعي هستند!« خيال»و « شك»بيان دوم: 

شود. به هر حال شك  شك « شك»ا نپذيرد، نمي تواند منكر وجود شك كننده ر« من»حتي اگر كسي وجود يك 

كننده امري است كه وجود دارد. به بيان ديگر كسي كه مي گويد كل عالم يك خيال و توهم بيش نيست، نمي 

گويد: آن ميشود تواند بگويد كه همين خيال نيز وجود ندارد. كسي كه چيزي را به خواب مي بيند، وقتي بيدار مي

نيز « خود  اين خواب»چه كه در خواب ديدم، در عالم بيرون از خواب وجود نداشت، اما هرگز نمي تواند بگويد كه 

تواند بگويد اين عالم تخيلي در بيرون سازد، ميكسي كه يك عالم تخيلي را در عالم خيال خود ميواقعيت ندارد. 

نيز وجود ندارد؛ بلكه تخيلي كه او كرده « حتي اين خيال»بگويد كه تواند از خيال  من وجود ندارد اما هرگز نمي

فرض كنيم شخصي در ذهن خود يك باغ بسيار زيبا و بزرگ بسازد كه هر است به عنوان يك خيال وجود دارد. 

دارد، تواند بگويد اين باغ در بيرون از ذهن واقعيت نهايي از طال و الماس داشته باشد. اين شخص ميدرخت آن ميوه

. بلكه با بيان اين كه در ذهن 1تواند بگويد كه اين امر ذهني به عنوان يك موجود ذهني نيز وجود ندارداما هرگز نمي

                                                           
وجود خارج از ذهن نيست. بلكه موجودات ذهني نيز يكي از مطالب اساسي و بسيار مهم و بديع در حكمت اسالمي اين است كه وجود منحصر به  1

است. به اين « عين»هستند. به اين بيان، ذهن نيز خود يكي از ظرفها و عوالم وجود و واقعيت است و ذهن نيز خود عالمي از عوالم « موجود»
 ترتيب در حكمت اسالمي ذهني در مقابل عيني نيست.



دارد. با روشن شدن وجود « وجود»گويد: در عالم ذهن من چنين باغي خويش چنين باغي ساخته است، دارد مي

 گردد.الاقل يك واقعيت، حقيقت داشتن اصل واقعيت روشن مي

 دارد!« اعتقاد ضروري»بيان سوم: شك گرا 

هاي وي در بحثيكي از بزرگترين فالسفه اسالمي است.  2الدين سهروردي معروف به شيخ اشراقشيخ شهاب

نمايد. اين كند كه توجه به آن بطالن سفسطه را به خوبي روشن مياي بسيار اساسي را مطرح ميمنطقي خويش قاعده

وجود دارد. توضيح آن كه هر سخني در « قطعيت»و « ضرورت»اي گويد در هر قضيه و گزارهساده ميقاعده به زبان 

خواهد بگويد قطعيت و ي همان چيزي كه مياين عالم نهايتاً اشاره به بيان چيزي دارد. اين سخن قطعاً به اندازه

 ضرورت دارد. به قضيه زير توجه نماييد:

 عدد سه فرد است. -

 تواند فرد نباشد. حال به قضيه زير بنگريد:اين قضيه ضروري است و عدد سه نميروشن است كه 

 آب، گرم است. -

تواند روشن است كه اين قضيه هميشه ضرورت ندارد. بلكه آب گاهي گرم است و گاهي گرم نيست. آب مي

بگوييم اين گزاره به اي صحيح درباره آب تواند گرم نباشد. به همين دليل اگر بخواهيم گزارهگرم باشد و مي

 شكل زير خواهد بود:

 .3ممكن است آب گرم باشد( :آب گرم است احتماالً. )يعني -

توان گفت كه قضيه ضروري نيست. بلكه ، ديگر نمي«آب گرم است»به « ممكن است»حال پس از اضافه كردن 

 حتماً ضروري است.« ممكن است آب گرم باشد»اين قضيه كه 

، «در واقعيت شك دارم»گرديم. شك گرا با بيان اين كه ادعاي سوفسطي شك گرا برميحال با اين مقدمه به 

برد. اما با دقت در ظاهراً هيچ ادعاي قطعي و حتمي نكرده است و نسبت به واقعيت در بي طرفي كامل به سر مي

                                                           
يكي از سه مكتب مهم حكمت « حكمت متعاليه»و « حكمت مشاء»است كه در كنار « حكمت اشراق»اين فيلسوف بزرگ، مبتكر مكتب فلسفي  2

ي فلسفي خاص خود را ارائه نمود. رود. وي با نقد جدي حكمت مشاء و آراي حكماي بزرگي چون فارابي و بوعلي سينا، آرااسالمي به شمار مي
الدين ايوبي به قتل رسيد، آثار قابل توجه و عميقي سعايت كورفكران و به دستور صالحسالگي پس از  38وي با وجود اين كه در جواني و در سن 

 در فلسفه دارد كه تمامي فيلسوفان پس از خود را تحت تأثير قرار داد و زمينه را براي ظهور حكمت متعاليه فراهم كرد.
گويند. گاهي نيز جهات ديگري است باالمكان و به امكان ماده قضيه مي كنند كه: آب گرمدر كتب منطقي معموال اين قضيه را به اين شكل بيان مي 3

 گويند.افزايند كه به آن جهت قضيه ميمثل دائماً و ... به آن مي



نظر من معلوم گويد از گردد و آن اين كه: شكاك ميمطلب جالبي براي ما روشن مي كالم متين شيخ اشراق

اين سخن او به اين معناست كه واقعيت از نظر من مشكوك است. به عبارت  نيست كه واقعيتي موجود باشد.

 اي به اين شكل است:شك گرا در حال بيان قضيه ديگر

 به صورت مشكوك. )يا موجوديت واقعيت مشكوك است(.واقعيتي هست  -

اي هم شك دارد. چرا كه اگر بگويد در اين چنين قضيهتواند بگويد در جاست كه شك گرا ديگر نمياين

 اي به صورت زير گفته است:قضيه هم شك دارد، قضيه

 واقعيتي هست به صورت مشكوك، به صورت مشكوك يا همان: واقعيت مشكوك، مشكوك است. -

است  عالوه بر اين كه شك داشتن در مشكوك بودن خود به معناي احتمال واقعيت داشتن به شكلي ضروري

نهايت ادامه داشته باشد؛ چرا كه تواند تا بياين شك نمي)يعني ضرورتاً ممكن است واقعيتي موجود باشد(، 

 كند ولو اين ادعا شك در واقعيت باشد.زند و ادعايي ميسوفسطي دارد حرفي ميباالخره 

تن ست كه حقيقت داشبه اين ترتيب همين كه يك نفر ادعاي سفسطه در واقعيت كند، خود او اولين كسي ا

مگر اين كه يك سوفسطي پيدا شود كه هيچ حرف و ادعايي ولو در حد شك  اصل واقعيت را فرياد زده است.

نداشته باشد. حتي در عمق ذهن و قلب خويش نيز چنين ادعايي نداشته باشد. چنين شخصي كه هيچ سخن و 

 تواند سوفسطي باشد!تكه سنگ مياي نداشته باشد، يك تكه سنگ است. آري حتي فكر و انديشه

 سفسطه در اصل شناخت واقعيت

 دومين مرتبه از سفسطه با بياني كه از گرگياس آمد، اين است كه سوفسطي بگويد:

 هيچ شناختي از واقعيت ممكن نيست. -

حال اگر حداقل يك شناخت حقيقي از واقعيت وجود داشته باشد، شك در شناخت واقعيت نيز ابطال خواهد 

 گونه بيان مي كنيم:بنابراين اصل شناخت را اينشد. 

 شناخت حقيقي از واقعيت وجود دارد. -

روشن است كه كسي كه اصل واقعيت را قبول ندارد و در حقيقت اصل واقعيت شك دارد خود به خود 

شناخت واقعيت را نيز منكر است. چون از نظر چنين كسي، واقعيت اصال نيست كه بخواهد شناخته شود يا 



ناخته نشود. بنابراين رد اصل واقعيت هم ارز با رد اصل شناخت نيز خواهد بود. با توجه به اين كه در قسمت ش

پردازيم كه اصل واقعيت را قبول دارد قبلي ابطال چنين شكي را روشن نموديم، در اين قسمت به سخن كسي مي

 قعيت ممكن نيست.گويد هيچ شناختي از واكند. چنين كسي مياما در شناخت آن شك مي

واضح خواهد نمود كه شك در اصل كمي دقت در اصل واقعيت كه در قسمت قبلي حقيقت آن را نشان داديم 

كند در واقع خود به خود اخت نيز ممكن و معقول نيست. توضيح آن كه كسي كه اصل واقعيت را قبول ميشن

اذعان به وجود واقعيت براي شخص «. وجود دارد»قبول كرده اسيت كه واقعيت را در اين حد شناخته است كه 

يا به عبارت ديگر اين شناخت را به دست آورده است « پي برده است»مالزم با اين است كه به وجود واقعيت 

اقعيت، بدون اين كه الزم باشد قدم ديگري بردارد، اصل شناخت ي اصل وبنابراين پذيرنده«. واقعيتي هست»كه 

شود كه تفكيك ميان سفسطه در واقعيت و سفسطه در شناخت را نيز پذيرفته است. به اين ترتيب روشن مي

 تفكيك صحيحي نيست.

در حد د،اين رابطه از سوي ديگر نيز برقرار است. شكاك در اصل شناخت، چون هيچ گونه شناختي را باور ندار

ي اصل وجود واقعيت نيز شناخت ندارد؛ از اين رو شكاك در اصل واقعيت نيز خواهد بود و قبول كننده

كننده اصل واقعيت نيز خواهد بود چرا كه به واقعيت شناخت خويش اذعان كرده است و  شناخت، قبول

 همچنين، هر شناختي در برابر يك واقعيت معنادار است.

 پس ديديم كه:

 اصل واقعيت نتيجه مي دهد: قبول اصل شناختقبول  -

 رد اصل واقعيت نتيجه مي دهد: رد اصل شناخت -

 قبول اصل شناخت نتيجه مي دهد: قبول اصل واقعيت -

 دهد: رد اصل شناخترد اصل شناخت نتيجه مي -

در  توانيم ادعا كنيم، اصل واقعيت با اصل شناخت يگانه و متحد است و از آن رو سفسطهاين جاست كه مي

 واقعيت با سفسطه در شناخت متحد است.

 

 



 سفسطه در تفهيم و تفاهم

مرتبه ديگري كه گرگياس براي سفسطه برشمرد اين بود كه: واقعيت اگر قابل شناخت نيز باشد، قابل انتقال و 

. از آن جايي كه در سلسله كارگاههاي پيش رو غرض اصلي ما، طرح جهان بيني توحيدي تفاهم مشترك نيست

گيرد و كمبود براي تك تك افراد است، طرح و رد اين مرتبه از سفسطه در دستور كار مستقيم ما قرار نمي

كنيم كه: تفاهم فرصت مانع آن است تا به صورت مبسوط به آن بپردازيم. در رد آن تنها به اين نكته بسنده مي

بلي سفسطه دريافتيم كه الاقل يك وقتي ممكن است كه فهمي مشترك وجود داشته باشد. در رد دو مرتبه ق

شناخت مشترك ميان آدميان وجود دارد و آن اصل واقعيت است. از اين رو امكان تفاهم در مورد الاقل يك 

 شناخت وجود دارد و سفسطه در تفاهم نيز باطل است.

 سفسطه در واقعيت غير از من

و در وجود خياالت و ، «من»بطالن سفسطه در كليت واقعيت را روشن نموديم. حال اگر كسي بگويد: من در وجود  

چيزي وجود دارد يا نه، شك دارم، چه موجودات ذهني خودم شك ندارم اما در اين كه آيا بيرون از من و خيال من 

 بايد كرد؟

در را بگوييم كه همان طور كه ضمن راه مفصل خواهيم ديد،  قبل از ورود به پاسخ اين سوال الزم است اين نكته

جاي بحث و براي ادامه مسير تا اثبات وجود خداوند، نيازي به طرد اين سفسطه نداريم و پس از اثبات وجود اين

از ميان راههايي كه براي بطالن اين خداوند، خود به خود اين سفسطه طرد خواهد شد. با اين حال به طور خالصه 

 كنيم:سفسطه وجود دارد ما به سه راه اشاره مي

 راه كوتاه اما بسيار عميق

توان براي قابل طرد و عدم و پوچي نيست و فرض نيستي نمي» واقعيت»دهد كه تأمل در اصل واقعيت به ما نشان مي

بود، حال آن كه آن كرد؛ چرا كه اگر بتوان فرض نيستي براي آن كرد، اصل واقعيت متزلزل و شك پذير خواهد 

ديديم چنين چيزي محال است. پس واقعيتي كه در اصل واقعيت، هستي آن را پذيرفتيم، واقعيتي عدم ناپذير و غير 

توان فرض عدم كرد و عدم مي« من»از سوي ديگر براي  قابل بطالن است و حتي فرض بطالن نيز در آن راه ندارد.

 باشد.» من«تواند منحصر در واقعيت شناخته شد، نمي من، امري محال نيست. پس واقعيتي كه در اصل



كنند كه وجود عالمه طباطبايي از اين مطلب براي اثبات وجود خداوند استفاده كرده اند و با اين بيان اثبات مي)

، در واقع وجود خداوند را بدون اين كه الزم باشد قدم ديگري خداوند، امري بديهي است و با قبول اصل واقعيت

ايم. با اين بيان بالفاصله پس از طرد سفسطه خداوند از تأمل و تعميق و تدقيق در اصل واقعيت برداريم، پذيرفته غير

هاي ترين برهانترين و عميقيابيم. اين برهان يكي از جالبمي« من»ترين واقعيت، حتي قبل از را به عنوان روشن

 .(صديقين است

كساني كه آشنايي اندكي با حكمت اسالمي و فضاي آن دارند، سخت و مشكل البته توضيح و فهم اين مطلب براي 

چه مناسب سطح اين كارگاه است، روش مفصلي است اي كوتاه به آن كرديم. آننمايد. به همين دليل تنها اشارهمي

 آيد.كه در ادامه مي

 غير قابل خدشهراه مفصل: اثبات وجود خداوند با استفاده از اصل واقعيت و بديهيات اوليه 

كنيم اند، وجود موجودي را اثبات مياي كه غير قابل خدشهدر اين مسير با استفاده از اصل واقعيت و بديهيات اوليه

هيچ كدام از اين اوصاف را « من»كه ازلي و ابدي و بطالن ناپذير است و هيچ نقصي در او راه ندارد. حال آن كه 

بر پايه اصل واقعيت و بديهيات اوليه، خود به خود وجود غير از من اثبات ندارم. در صورت اثبات چنين موجودي 

 خواهد شد.

 بديهيات اوليه

 اجتماع نقيضين محال است. -1

محتواي توان كرد. ديديم كه اصل واقعيت غير قابل خدشه و بطالن ناپذير است و حتي در آن شك نيز نمي

اين چنين نيست كه »توان بيان كرد: به اين شكل نيز مي اين گزاره را«. هستي، هست»اصل واقعيت اين است كه 

توان گفت: محال است كه وجود عدم باشد. يا محال است كه چيزي در به شكل ساده مي««. هستي نيستي است»

يك شخص آن واحد و از يك جهت هم مصداق وجود باشد و هم مصداق عدم. به عنوان مثال امكان ندارد كه 

و « احمد، اهل ايران است»يا به عنوان مثال امكان ندارد كه دو گزاره  .4و هم معدوم باشدهم وجود داشته باشد 

                                                           
 در كتب منطقي اين تذكر بسيار اساسي نيز ذكر مي شود كه براي برقراري تناقض دو امر متناقض بايد در هشت )و بنابر نظر برخي در نه( امر 4

وقتي با هم متناقض هستند كه منظور از اصفهان « اصفهان، خوب نيست»و « اصفهان خوب است»وحدت داشته باشند. به عنوان مثال دو گزاره 
در هر دو جمله، يك اصفهان، در يك زمان، از يك جهت و ... باشد. وگرنه اگر منظور از اصفهان در جمله اول اصفهان چهارصدسال قبل و 

 اين دو گزاره متناقض نيستند و مي توانند هم زمان درست باشند.ان در جمله دوم اصفهان فعلي باشد،منطور از اصفه



در هر دو « اهل ايران»و « احمد»در آن واحد درست باشند. )البته به شرطي كه منظور از « احمد اهل ايران نيست»

 شد(.گزاره يك چيز باشد و در يك زمان و يك شرايط واحد اين دو گزاره بيان شده با

چون اصل بيان ديگري از اصل واقعيت خواهد بود و هم «اجتماع نقيضين محال است»به اين ترتيب گزاره 

 حتي قابل اثبات نيز نيست و به خودي خود صادق است. واقعيت، غير قابل انكار و غير قابل شك است.

اي ديگر(، اثبات )به وسيله گزارههايي كه نه قابل رد هستند و نه قابل شك و نه حتي قابل به چنين گزاره

 شود.بديهيات اوليه گفته مي

بياييد به اصل واقعيت توجه كنيم. اگر كسي بخواهد آن را انكار كند اوالً بايد دليلي بر رد آن بياورد كه آن 

دليل صحيح و واقعي باشد و اين خود پذيرش اصل واقعيت است؛ ثانياً با انكار آن پذيرفته است كه گزاره 

صحيح و واقعي است و اين خود پذيرفتن واقعيت است. اگر كسي بخواهد در آن شك كند، « واقعيتي نيست»

شك خود را به عنوان يك واقعيت پذيرفته است و به اين ترتيب اصل واقعيت را پذيرفته است. حتي اگر كسي 

د قبل از اثبات اصل واقعيت، اصل بخواهد آن را اثبات كند، بايد دليلي صحيح و واقعي براي آن بياورد. پس باي

 واقعيت را بپذيرد. پس اصل واقعيت نه قابل رد است نه قابل شك و نه قابل اثبات.

چنان بديهي است كه تمامي قضايا بدون آن بي معني خواهند بود و زندگي براي نوع بشر امتناع تناقض آن

ست باشد، هم غلط باشد. يك چيز هم ناممكن خواهد شد. عالمي را فرض كنيد كه در آن يك چيز هم در

باشد، هم نباشد. فرض كنيد در اين عالم كسي بخواهد آب بخورد. اگر از او بپرسيد آب خورده اي، او اعتقاد 

كند، شما دارد آب خورده است و در همان حال معتقد است آب نخورده است. در حالي كه شما را تصديق مي

 ه چيزي معتقد است، به آن معتقد نيست.كند و در حالي كه برا تكذيب هم مي

يك ساختار استداللي به شكل شود بايد امتناع تناقض قابل رد نيست، چون در دليلي كه براي رد آن آورده مي

 زير آورده شود:

 اجتماع نقيضين الف است.

 الف ممكن است.

 نتيجه: اجتماع نقيضين ممكن است.



يجه يا نقيض آن در مقدمه استفاده نشود. حال آن كه اگر اجتماع اين استدالل وقتي معتبر است كه از خود نت

نقضين محال نباشد، اجتماع نقيضين در عين اين كه الف است، الف نيست و الف در عين اين كه ممكن است، 

 ممكن نيست و در اين فرض اين استدالل نتيجه نخواهد داد.

در آن شك ندارد و چنين در آن شك دارد، قابل شك نيز نيست، چون شك كننده در آن در عين اين كه

 چيزي شك نيست. به همان شكلي كه در مورد رد آن گفته شد، قابل اثبات هم نيست.

از اين رو چنين گزاره هايي كه نه قابل ردند و نه قابل شك و نه حتي قابل اثبات، نتيجه فكر و تفكر و به دست 

-دهد و تفكر و استدالل و سخن بدون آندر فضاي آنها رخ مي آمده از قضاياي ديگر نيستند. بلكه فكر و تفكر

داند. يعني بديهيات اوليه مادر و مي« ما منها البيان»و « ما منها البرهان»ها محال است. ابن سينا بديهيات اوليه را 

حرفي در عالم پايه همه برهان ها و حرفها هستند و بدون آنها نه برهان ممكن است و نه حتي بيان و سخن. هيچ 

 شود مگر اين كه در فضاي بديهيات اوليه باشد.زده نمي

چنين قضايايي الجرم صادق و حقيقي اند. چرا كه اگر حقيقت نداشته باشند، فكر و تفكر و در نتيجه شناخت 

 رود. زير سؤال رفتن اصل شناخت نيز به معناي زير سؤال رفتنناممكن خواهد بود و اصل شناخت زير سؤال مي

 اصل واقعيت است كه بطالن آن را نشان داديم.

به عنوان مثال اگر امتناع تناقض محال نباشد، خود به خود واقعيت هست و در عين حال واقعيت نيست. حال آن 

 توان وجود واقعيت را انكار كرد.كه ديديم نمي

كنند. مثالً لهايي نيز ذكر ميبرخي به طرز عجيبي معتقدند كه امتناع تناقض محال نيست و براي امكان آن مثا

 كند:يكي از اين افراد مثال زير را مصداق امكان تناقض معرفي مي

اي كه در مرز اتاق قرار دارد، هم درون اتاق است و هم شخصي كه در حال بيرون رفتن از اتاق است، در لحظه

 درون اتاق نيست!

ناداني  به جاي اين كه امكان تناقض را نشان دهد،اين گونه مثالها حاصل درست نفهميدن معناي تناقض است و 

 سازد.گوينده خود را بر مال مي

 اصل عليت -2



بديهي اوليه ديگر، اصل عليت با اين بيان است: چيزي كه نسبت به وجود داشتن يا وجود نداشتن، ترجيحي از 

 جانب خودش ندارد، براي موجود شدن، نياز به موجودي غير از خودش دارد.

قابل رد و اثبات نيست، چرا كه اگر براي رد يا اثبات آن دليلي بخواهد آورده شود، اصل دليل آوردن  اين سخن

خود مبتني بر اصل عليت خواهد بود. قابل شك نيز نيست. چرا كه شكاك يا اهلل بختكي شك دارد كه محل 

كه  تا شكش برطرف شود.نبودن دليل بر آن دچار شك است و منتظر دليل است « علت»يا به  5بحث ما نيست

 اين خود آشكارا به معناي اذعان به اصل عليت است.

 طرد سفسطه در وجود غير از من:

اصل واقعيت، محال بودن اجتماع نقيضين و اصل عليت، وجود در كارگاه بعدي خواهيم ديد كه با استفاده از 

فرد « من»جايي كه شود. از آناثبات ميموجودي فرازماني و فرامكاني، بطالن ناپذير و نامحدود و بي نقص 

 هايي را ندارم، وجود غير از من اثبات خواهد شد.انساني، چنين ويژگي

                                                           
اين گونه شكها شك روانشناختي است و نه شك منطقي و بر عكس شك منطقي، كامال محتمل است. اين گونه شكاكان در واقع دچار بيماري اند و  5

 را كه مشكلشان معلول بي دليلي نيست تا با آوردن دليل حل شود.با استدالل و بيان مشكلشان حل نمي شود چ


