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  دروس معرفت نفس

  يلمآ ةداز نسح همالع

   درس چهارم

به عقيدت سوفسطائيان و به برخى از ادلّه آنان در پيرامون عقيدتشان آشنا شديم و دانستيم كه 
اند كه هيچ اصل ثابت علمى وجود ندارد و همه حقايق  اند و مدعى آنان منكر حقيقت و واقعيت

  .باطل است

  اند يا به خطا؟ اكنون ببينيم كه سوفسطائيان در اين عقيدتشان به صواب رفته

واقعيتى وجود ندارد و حقيقتى براى اشيا نيست و هيچ  اصالً: گوييد پرسيم اين كه مى از آنان مى
اصل ثابت علمى نداريم و همه حقايق باطل است، اين قول و حكم شما آيا حق است يا باطل؟ 

و اگر گويند باطل است پس به بطالن . ت پس حقيقتى و واقعيتى وجود دارداگر گويند حق اس
اى بين ايجاب و سلب نيست؛ و اين حكم عدم  اند؛ زيرا واسطه قول و حكم خودشان اقرار كرده

  .واسطه، حكمى اولى و ابده بديهيات است

هر حرفى كه اگر كسى بالفرض مدعى شود كه هيچ حرف راست در عالم وجود ندارد و  مثالً
پرسيم كه همين حرف تو راست است يا دروغ است؟ اگر راست  هست دروغ است، از او مى

بطالن ادعاى خود اعتراف   است پس هر حرفى كه هست دروغ نيست؛ و اگر دروغ است پس به
  .اى كرده

براى ادراك راهى جز حواس نيست، : اند هاى ديگرشان كه گفته و همين سؤال و تقسيم در حرف
  .آيد پيش مى... و ميزان همه چيز انسان است، و 

وانگهى آن كه دريافت كه جميع حقايق باطل است كيست و هويتش چيست و چگونه به اين 
رده است كه هيچ حقيقتى وجود ندارد؟ آيا آن دريابنده حقيقت دارد يا ندارد؟ اگر معنى پى ب

تواند حكم كند، تا چه  دارد پس حقيقتى وجود دارد، و اگر خود باطل است، باطل چگونه مى
  .رسد به اين كه حكم آن حق باشد و پذيرفته شود

چه اين سخن تا حدى اگر اند براى ادراك راهى جز حواس نيست، كه سوفسطائيان گفته آن
ايد راهى براى ادراك جز  اند كه گفته صحيح است، ولى آيا قواى مدركه منحصر در اين حواس
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پرسيم حكم شما به اين كه براى ادراك راهى جز حواس نيست  حواس نيست؟ از آنان مى
اين ايد؟ با  محسوس است يا غير محسوس؟ اگر محسوس است به كدام قوه حاسه ادراك كرده

و اگر . نه شنيدنىنه ديدنى و كه حكم مذكور نه بسودنى است، و نه بوييدنى و نه چشيدنى و 
محسوس را ادراك ها باشد تا غير اى غير از حواس و غير از جنس آن محسوس است بايد قوهغير
  .كند

چنين  توان اعتبار كرد؟ و هم آيد كه اگر حقّى نباشد باطل را از كجا مى پرسشى ديگر پيش مى
بندد، و اگر راست نباشد دروغ يعنى چه، و تا واقع  اگر حقيقتى نباشد مجاز چگونه صورت مى

شود، و اگر خوب  نباشد خالف واقع را چه معنى بود، و اگر صحيح نبود غلط از كجا پيدا مى
  !نباشد بد چه مفهومى دارد؟

آرى چنين است، : گوييم بيند، كه سوفسطائى گفته است سوار در كشتى ساحل را متحرك مى آن
گردان  نمايد، و انگشت آتش را كه با آتشآيد يك خط راست  باران هم كه فرود مى ةقطر
ها را عّلتى و واقعيتى است كه در دروس آينده  گردانند حلقه آتشين نمايد؛ ولى هر يك اين مى

  .شود روشن مى

ك در حقّ بودن آن ندارد با بيند ش چه را در خواب مى انسان آن: كه سوفسطائى گفته است اين
پس از آن . چگونه است  كه حق نيست، اول بايد دانست كه خواب چيست و خواب ديدن اين

حقيقت و واقعيت  ى خواب را هم بىيسوفسطا. بينيم رأى دهيم خواب مى چه در آن ةدربار
شود هر دو  چه در بيدارى و خواب ديده مى نگذارد و آ داند و بيدار را از خوابيده فرق نمى مى

  .حقيقت بودن يكسان است در نظر او از حيث باطل و بى

ديدن  ة خوابقدر دربار اكنون همين .ينده تعريف خواهد شدديدن در دروس آ خواب و خواب
بيند؛  هاى بيداريش را در خواب مى ها و پندارها و خواسته گوييم كه انسان بسيارى از انديشه

سابقه هم دارد كه در بيدارى به  هاى بى سان است يا خواب ديدن بيند بدين ى هر خوابى كه مىول
ها و اعالم به امور  ها و اخبار از گذشته ها اطالع به نهاني پيوندد؟ و بسيارى از خواب وقوع مى

تر كسى باشد كه  كم. كرد ها در دل خواب بيننده خطور نمى يك از آن هيچ آينده است كه اصالً
كه به تنويم  عالوه اين. ها پيش نيامده باشد گونه خواب بيش اينو اى او در دوران زندگانيش كمبر



كنند و  كنند و در آن حال از وى پرسشهايى شگفت مى بيدار را خواب مى   1مغناطيسى
ده است و دانشمندان گير ش اين عمل در اين عصر جهان. شنوند هايى درست از وى مى پاسخ

يا براى ديگران  اند و وقايعى كه براى ايشان شتهها نو اسالمى در اين موضوع كتاباسالمى و غير
  .اند و شايد در دروس ما هم پيش بيايد از اين راه پيش آمده جمع و تأليف كرده

 اقع چيست و در عالم خواب،هاى مطابق و ديدن از سوفسطايى بپرسيم كه اين خواب بايد
آيد، چگونه  نان كه در خواب مشاهده شد در بيدارى پديد مىچ كردن وقايع آينده و آن مشاهده

  !شود باطل دانست؟ است؟ اين همه حقيقت را چگونه مى

جا گفتيد راهى براى ادراك جز حواس  آيد كه شما يك سؤال ديگر از سوفسطايى پيش مى
با  بودن آن ندارد بيند شك در حق چه را در خواب مى نيست، و در جاى ديگر گفتيد انسان آن

راهى براى ادراك جز   ايد كه پس از اين حرف دوم، خودتان اعتراف كرده. كه حق نيست اين
اند و تعطيل  حواس هست زيرا كه اين حواس همه در حالت خواب از كار خود دست كشيده

پرسيم  از شما مى. غير از حواس ظاهر به قواى ديگر نيز تصديق داشته باشيدپس بايد ب. اند كرده
و شايد كسانى باشند . كه حقيقتى و اصل ثابت علمى نداريد ايد با اين ها راه برده كه چگونه بدان

كه با اصول ثابت علمى، عالمى غير از اين عالم محسوس و مشهود ثابت كنند و خواب را درى 
بدانند و شايد ما نيز در دروس آينده همين مطلب را بخوبى با دليل و برهان  و راهى بدان عالم

  .ثابت كنيم و از جان و دل آن را بپذيريم

بيند و همان چيز را از  يك بيننده چيزى را از دور كوچك مى: كه سوفسطايى گفته است آن
نزديك بزرگ، گوييم صحيح است ولى دليل بر عدم واقعيت و حقيقت آن چيز نيست؛ و علت 

شود؛ و  بزرگ و كوچك ديدن يك چيز از نزديك و دور در بحث ابصار و شرايط آن روشن مى
  .داشتن ودن حلوا در دو حال تندرستى و تبر تلخ و شيرين بچنين مثال ديگرشان د هم

كه گورگياس از مقدمات سفسطى خود نتيجه گرفته است كه ميان وجود و عدم فرقى نيست  آن
ادراك عدم كه به طفيل وجود است و  ةاسخ آن به تفصيل بعد از بيان نحوپس وجود نيست، پ
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شود، تا معلوم شود كه قضيه  ناعى دانسته مىبعد از دانستن اقسام حمل اولى ذاتى و شايع ص
  .عدم عدم است به حمل اولى ذاتى صحيح است نه به حمل شايع صناعى

 ، گوييم حقاً»وجود موجود باشد قابل شناختن نيست فرضاً«: كه گورگياس گفته است و نيز آن
معلوم  وجود موجود است و نحوه شناختن آن و معرفتش از شخصى به شخص ديگر بعداً

  .خواهد شد

، گوييم اين جمله سخن بسيار بلند »ميزان همه چيز انسان است«: كه پروتاغورس گفته است آن
هاى بسيار خوبى  عنايى كه وى پنداشته است؛ و ما در پيرامون اين جمله نتيجهاست نه بدان م
  :دهيم اينك اين درس را با ترجمه چند سطر از گفتار ابن سينا خاتمه مى. خواهيم گرفت

  :ابن سينا در شفا گويد

دانيد كه انكار  ؟ آيا مىگوييد پرسيم كه درباره انكار خودتان چه مى از سوفسطايى مى«
شما حق است، يا باطل است يا شاكّيد؟ اگر از روى علم خودشان به يكى از اين امور 

كه اين اعتقاد،  اند خواه اين عتقادى اعتراف كردهاند پس به حّقيت ا گانه حكم كرده سه
در آن،  شان به انكار قول حق باشد، يا اعتقاد بطالن آن يا اعتقاد شك اعتقاد حقيت قول

  .ساقط است انكارشان حق را مطلقاً پس

دانيد شك داريد يا به شك  شود كه آيا مى و اگر بگويند ما شك داريم، به آنان گفته مى
خودتان انكار داريد، و آيا از گفتارها به چيز معينى علم داريد؟ پس اگر اعتراف كردند 

ند، پس به علمى و حقّى اعتراف عالم ءء معينى از اشيا اند يا منكرند و به شى كه شاك
  .دارند

فهميم، و در همه چيزها  فهميم كه نمى فهميم و نمى چيزى را نمى ما أبداً: و اگر گفتند
حتّى در وجود و عدم خودمان شاّكيم و در شك خودمان نيز شاّكيم و همه اشيا را انكار 

ها  شان بدين حرف اد زبانها را نيز انكار داريم، شايد از روى عن داريم حتّى انكار به آن
  .گويا است؛ پس احتجاج با ايشان ساقط است و اميد راه جستن از ايشان نيست



نار ه دخول نار كرد زيرا كه نار و الپس چاره ايشان جز اين نيست كه ايشان را تكليف ب
  2».شان يكى است الم براييشان را كتك زد زيرا كه الم و النزدشان يكى است و ا

ايم كه اگر  ما سخن سوفسطائى را از اين روى در سرآغاز كار آورده .بن سيناپايان سخن ا
چيز  دانش بيهوده خواهد بود؛ زيرا هيچآوردن وجود نداشته باشد كوشش ما در فراحقيقتى 

بنابراين عقيدت واقعيت ندارد تا نام دانش را بر آن بگذاريم و بايد روان دانا و نادان يكسان 
حقيقت  بى  ايد نادان برتر باشد زيرا كه دانا رنج بيهوده كشيده است و جز پندارهاىباشد؛ بلكه ب

اساس است و  ى سعادت مفهومى بىيو بنابر عقيدت سوفسطا. اورده استچيزى به دست ني
اند و به  كماالت غلط اندر غلط است؛ و همه هيچ ةمردى و فضل و شرف و خالصه هم جوان

  .ها داشتن آب در هاون سودن ها رفتن باد پيمودن است، و هواى آن سوى آن

فراروى سفر علمى ما بود ناچار شديم كه نخست آن را با پتك  3دت خرسنگىچون اين عقي
  .بين بنگريم منطق و دليل بكوبيم تا بتوانيم دار وجود را كه يكپارچه حقيقت است با چشم حق

كه ابن حزم  چنان ؛اند يان را سه فرقه دانستهيكه صاحبان كتب ملل و نحل سوفسطا ناگفته نماند
اند، و صنفى  صنفى همه حقايق را نفى كرده :اند ايشان سه صنف« ست كهاندلسى در فصل گفته ا

ها در نزد كسى كه حق پنداشت حق است و كسى  اند كه آن اند، و صنفى گفته ها شك كرده در آن
  ».كه باطل انگاشت باطل است

باره  چه در اين ايم كه آن ها خوددارى كرده يك ايشان و رد آن و ما از تعرّض به اقوال يك
  .ها براى منصف كفايت است شان و رد آن ايم در دانستن آراي وردهآ

هذيل ابو. رداند كه طفلى از صالح بن عبد القدوس كه يكى از بزرگان سوفسطايى بود بم آورده
به تسليت و تعزيت  عّلاف معتزلى به اتفاق ابراهيم معروف به نظام كه در آن وقت خردسال بود

باشند اندوه بخود  نباتات مى مردم كه در نظر تو به مثابت«: ح گفتهذيل به صالابو. او رفتند
رد و كتاب شكوك را سوزد كه اين طفل م دلم از آن مى«: صالح گفت. »دادن وجهى ندارد راه

د شك نكس بخواام، هر كتابى است نوشته«: گفت» ؟كتاب شكوك چيست«: گفت. »نخواهد
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كند كه نبوده است و چيزى كه نبوده است  م مىچه بوده است؛ به حدى كه توه كند در آن مى
چه چو فرض كن كه طفلت نمرده است اگر هم«: ابراهيم گفت. »كند كأنّه موجود است گمان مى

  .صالح ساكت شد و نتوانست جوابى دهد. »مرده، و فرض كن كتاب را خوانده اگر چه نخوانده

  
 


