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  | گفتار پیش  | 

های فراهم آمدن این مجموعهه، خهاارات بتسها سهال پهتش از  مرور زمینه
کهه  این را در ذهنم تداعی می کند؛ روزهای پر شور و نشاط اواسه  دههه هفتهاد 

کهههار و مسههه ولیتم در عرصهههه نشهههر احادیههه مهههرا بههها شههه  ه   ؟مهع؟ث اههههی بتهههامحهههی  
کههرد و دری ههه تههاز  گههاهی را در برابههرم  وارد اینترنهها آشههنا  ای جههباو و سرشههار از آ

کوتا  به عالقه ای عمیق ت دیی شد و بخش قابهی  گشود. این آشنایی در مدتی 
هها توجهی از وقتم را به فعالیا در محی  ال ترونی ی و تالش برای ایجاد پایگا 

علمهههی، آموزشهههی، فرهنگهههی و مهههبه ی در فضهههای مجهههازی  و صهههفحات متعهههدد
 اختصاص داد.

را در دانشههگا  آزههاز « کههالم»در روزهههای آزههازین دهههه هشههتاد، وقتههی تههدریس 
کههه ابزارهههای وبال  ای جدیههد در محههی   عنوان رسههانه نویسههی بههه کههردم، همههین 

را در نخسههتین سههامانه خههدمات « کههالم اسههالمی»اینترنهها مطههر، شههد، وبههال  
فارسهی فعههال سهاختم تهها جهزوت درس، تحقیقههات دانشهجویان و م احههث وبهال  

کههالس را از ایههن اریههق ارااههه دهههم. انتشههار م احههث اعتقههادی در ایههن  ت میلههی 
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مندان و بحث و انتقهاد مخالفهان را در پهی  صفحه، مراجعه و پرسش دیگر عالقه
های  ها به این واسطه و از اریهق شه  ه داشا و موجب شد در اول این سال

های عقیههدتی و درگیههر  اجتمههاعی و دیگههر ابزارهههای اینترنتههی در معههر  پرسههش
 گفتگوهایی در این زمینه باشم.

منتقهی  kalaam.irرا بهه دامنهه مسهتقی « کالم اسهالمی»پس از مدتی، وبال  
منههدان ایههن م احههث فههراهم آیههد.  کههردم تهها شههرای  بهتههری بههرای ارت ههاط بهها عالقه

های درسی و مساای مرت   بها آمهوزش و  فعالیا را برای taalim.irسپس پایگا  
کههردم، امهها سههایا  صههورت  را نیههز به« کههالم اسههالمی»یههادگیری ال ترونی ههی ایجههاد 
گزید  گفتگوهها و مطالهب متناسهب  آهسته و پتوسته، فعال نگه داشتیم و  ای از 

کههه انتقههادات و نرراتشههان همههوار   را در اختیههار خواننههدگان و همراهههان خههوبی 
 دادم. بخش و آموزند  بود  اسا، قرار می گیز برایم ان

کتههاو منتخ ههی اسهها از یادداشهها کههه در اههول د   ایههن  گفتگوهههایی  ها و 
کتهههاو،  گبشهههته در ایهههن پایگههها  اینترنتهههی انتشهههار یافتهههه اسههها. در ایهههن  سهههال 

گفتگوهههههای اصههههلی بههههه یادداشهههها عنوان مههههتن و دیههههدگا  خواننههههدگان و  ها و 
گانه آم د  اسا. در تنریم این مجموعه، عهالو  بهر گفتگوها در چارچوبی جدا

کم گفتاری به نوشتاری و حبف نررات  اهمیا،  ویرایش متون، ت دیی شیوت 
کهرد  اسها. تهاریخ  ترتیب مطالهب نیهز بهرای دسهته بندی موضهوعی آنهها تییتهر 

کتهاو  در جهدول ارااهه شهد  در پیها  انتشار اینترنتی یادداشها نوشها پایهان 
 وجود دارد.
کهه بها همف هری و همراههی خداوند ر کرم و از همه بزرگوارانی  ا بر این توفیق شا

گفتگوههها را فههراهم سههاختند خههود، زمینههه شهه ی ویژ  از خههانم مههریم  بههه ؛گیری ایههن 
کهههه عهههالو  بهههر مشهههارکا در م احهههث، زحمهههات فراونهههی را بهههرای تهههدوین و  الماسهههی 



  ۳ گفتار پتش

وارم ایههن سههازی ایههن مجموعههه متق ههی شههدند، صههمیمانه سپاسههگزارم. امیههد آماد 
کوچههب در مسههیر تح ههیم باورهههای  تالش گههامی  گیههرد و  ههها مق ههول درگهها  الهههی قههرار 

گفتگوهایی جدید و یادگیری بتشتر باشد. دینی و زمینه  ای برای 
 

 سید حمید حسینی
 ۲۵۳۵تابستان 





 

  | نقد برهان وجودی آنسلم  | 

گبشته را دیهدم و  1«ابوجههی: اسهتاد فیزیهب»وبهال   ،برای اولین بهار ،شب 
گفتگوی انتقادی در رابطهه بها وجهود خهدا  تشیو تاز مشاهد جدید برای بحث و 

پای نهد باشههد و ایهن فرصهها   شههیو ایهن بههه نویسهند  خوشهحال شهدم. امیههدوارم 
تههرین حقههایق  تر شههدن مهم منههدان و روشههن ای بههرای رشههد عالقه میتههنم، زمینههه

 ،تهوان و فرصها خهود کنم در حهد   یهز سهعی مهین مهن. باشد جویان قیقابرای ح
کهههنم و امیهههدوارم پاسهههخ گفتگوهههها شهههرکا  و وی های مناسههه ی از سهههوی  در ایهههن 

کنم. گشان دریافا   خوانندگان محترم وبال
کههه از سههوی  « سههنا آنسههلم»، برهههان وجههودی شههد نقههد وی اولههین برهههانی 

کهرد  ههان واجهباز ایهن برههان بهه عنهوان بروی  ال تهه ؛اسا . اسها  الوجود یهاد 
کههه گونههه  ن ایههد ایههن برهههان را بهها برهههان وجههوو و  ، تههبکر داد نویسههند   همههان 

گرفا. کنهد بهدون  یهن برههان تهالش میا در ین مهت لم مسهیحیا ام ان اشت ا  
                                                                                                                                                                
1. www.abujahl.persianblog.com 

http://abujahl.persianblog.com/
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کند. یما  مستق مخلوقات، گرفتن نرر در نیاز به  وجود خدا را ثابا 
کامههی هخههدا بهه :اسههتد ل او ایههن اسهها هخالصهه  یقینهها   ،ترین موجههود عنههوان 
گههر او موجههود ن اشههد، موجههودات دیگههر ؛وجههود دارد کامههی ،زیههرا ا تر خواهنههد  از او 
کامی ،بود و این کهردیم تنهاق   با مفهوم  کهه ابتهدا بهرای خهدا فهر   ترین بودن 

 خواهد داشا و باای خواهد بود. پس خدا هسا.
کامهههههینیسههههها؛ یهههههن اسهههههتد ل درسههههها ا موجهههههود یههههها  ترین زیهههههرا مفههههههوم 

ربطههی بههه ذهههن  ،الوجود، مربههوط بههه ذهههن اسهها و ن ههودن آن در خههار  واجههب
کههرد  و دچههار  ،نههدارد. در واقهه  آنسههلم میههان مفهههوم خههدا بهها مصههداق خههدا خلهه  

 نوعی میالطه شد  اسا.
از . مالصهههدرا، بنهههابراین، را  آنسهههلم، را  درسهههتی بهههرای اث هههات خهههدا نیسههها

کهه  دههدانی را بهرای اث هات خهدا ارااهه اسا بره  توانسته ،فیلسوفان مسلمان
مثههی برهههان آنسههلم، بههدون توجههه بههه هههیم چیههزی جههز مفهههوم وجههود،  دقیقهها  
کند و اش ا ت وارد شد  بهه برههان آنسهلم ههم متوجهه  الوجود را ثابا  واجب

 در شههالاه نإنامیههد  اسهها و  «صههدیقین»آن ن اشههد. او ایههن برهههان را برهههان 
 م پرداخا.واهفرصتی دیگر به بتان آن خ

کههه توسهه  نویسههند ، برهههانی شههد نقههد  ،وبههال  ابوجهههی تدومههین برهههانی 
که کهرد  «علیها»برههان  ا عنواناز آن بوی   اسا  کهه در اسها یهاد  . ایهن برههان 
ههای  ترین برهان نام دارد، ی ی از بهترین و قوی« برهان ام ان و وجوو»واق  

دچههار اشههت اهاتی  ،و نقههد آن در بتههانوی آیههد.  شههمار می الوجود بههه اث هات واجههب
 زودی به بتان این اشت اهات خواهم پرداخا. که به  شد 
 



 

  | برهان صدیقیندرآمدی بر   | 

کهه در رابطهه بها  هدر ادامه وبال  ابوجهی تچندی پتش، نویسند نقهدهایی 
 امها پرداخها؛ ه نقهد برههان صهدیقینکرد، ب براهین اث ات وجود خدا مطر، می

صهههورت مههه هم و نهههاق   یی از ایهههن برههههان عمیهههق را بههههها قطعهههه وی متأسهههفانه
فایههد  و نادرسهها بههودن  گونههه بررسههی، ح ههم بههر بی و بههدون هههیمسههاخا مطههر، 

کرد. در این صهورت مختصهر، ایهن برههان  به کنم میجا تالش این برهان را صادر 
کنم و در  .دهم قرار محترم خوانندگان نرر و داوری معر  را معرفی 
که برای اث ات واجب «ام ان و وجوو»سینا برهان  اولین بار، ابن الوجود  را 
کرد  بود گونهه  وی علا این نام نامید. «صدیقین»برهان  ،ابداع  گباری را ایهن 

که در ایهن شهیو ذکر می نیهازی بهه توجهه بهه  ،اسهتد ل، بهرای اث هات خهالق تکند 
کهههه تنههههها بههههرای خههههواص و صههههدیقان  و مخلوقهههات نیسهههها ایههههن برهههههانی اسهههها 

 هیهق و ابت هاری فلسهفعم م هانی اسهاس بهر مالصدرا ها بعد، لسا. اسا مناسب
خههود کح مهها متعالیهههن برهههان دیگههری را بههرای اث ههات واجههب بههه جهههان دانههش 

کههه در آن کههرد  گههرفتن هههیم مم ن ،عرضههه  الوجههودی نیسهها و  نیههازی بههه در نرههر 

http://abujahl.persianblog.com/
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کهرد. او حق وجهود توان واسطه می صورت مستقیم و بی به یقتهی واجهب را ثابها 
کههه برهههان صههدیقین واقعههی ایههن برهههان اسهها نههه برهههان ام ههان و  ،مههدعی شههد 

یرهههها و تقر امههها مانهههد؛ بهههاقی یهههن اسهههتد لا بهههرای وجهههوو. پهههس از او، ایهههن نهههام
 .شد عرضه آن های مختلفی از بتان

صهول فلسهفه ا» کتهاو پهنجم جلد های پاورقی ابوجهی از جناو که جمالتی
کرد  بود، در واق  «یسمراال روش و کهه شههید مطههری ،نقی  از  ؟حر؟تقریری اسا 

 هکهههه بتهههان مرحهههوم عالمهههایهههن در حهههالی اسههها  ؛د  اسهههاکهههرایهههن برههههان ارااهههه 
کتاو، بتانی بسیار روان ؟حر؟ا اا ایی یهازی ن و اسها تر سبمنا و تر در متن این 

 فلسفی نیز ندارد. تت یدپ به مقدمات و اصطالحات
 ین اسا:چن ؟حر؟ییا اا ا هعالم بتان

کهههه در ث هههوت وی ههههیم شهههب نهههداریم، هرگهههز نفهههی  واقعیههها هسهههتی 
واقعیهها هسههتی،  ،ع ههارت دیگههر دارد. بههه پههبیرد و نههابودی برنمههی نمی

رای بی هیم قید و شرط، واقعیها هسهتی اسها و بها ههیم قیهد و شه
گبران و هر جزل از اجزای جههان  ،شود  واقعیا نمی و چون جهان 

ناپهبیر نیسها؛ بل هه  پبیرد، پس عهین همهان واقعیها نفی نفی را می
ای نداشهههته و  از هسهههتی بههههر  ،دار و بهههی آن بههها آن واقعیههها، واقعیههها

 منفی اسا.
که واقعیا با اشیال ی ی شود و یا در آنها نفوذ  ال ته نه به  این معنی 

کند و یا پار  هایی از واقعیا جدا شد  و به اشیال بپتوندد؛   یا حلول 
کههه اجسههام تاریههب یههب تار وی، بههی و روشههن وی بهها بل ههه ماننههد نههور 

باشههند. و در عههین حههال، همههین مثههال در بتههان مقصههود، خههالی از  می
 قصور نیسا.

http://www.motahari.org/asaar/books.htm
http://www.motahari.org/asaar/books.htm
http://www.motahari.org/asaar/books.htm
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او خهودش عهین واقعیها اسها و جههان و اجهزای  ،یگرد و به ع ارت
 باشد. دار و بی او هیم و پوچ می واقعیاجهان با او 

نتیجههههه: جههههههان و اجهههههزای جهههههان در اسهههههتقالل وجهههههودی خهههههود و 
کهههه عهههین  بهههه دار بهههودن خهههود، ت یهههه واقعیههها یهههب واقعیتهههی دارنهههد 

 واقعیا و به خودی خود، واقعیا اسا.
کهههه بهههدیهی مهههی در ایهههن بتهههان عمیهههق مشهههخ  میأبههها انهههدکی ت ترین  شهههود 

کهه عهین واقعیها، موضوع برای هر انسان، یعنی  مفهوم وجهود، حقیقتهی اسها 
وابسهته بهه آن اسها. مها در بحهث  ،ی اسها و واقعیها همهه چیهزحد   ث وت و بی

کهه هسهتیکنی حقیقتی را اث ات دقیقا  خواهیم  میاث ات واجب هم  اش عهین  م 
کهه روشهنی خهودش از  ؛چیز از اوسا  ذاتش و هستی همه تا حدودی ش یه نور 

 ا از اوسا.خودش و روشنی دیگر اشی
کنهیم، گر انهدکی بهه ایهن موضهوع دقها  کهه می متوجهه پس ا  موضهوع شهویم 

کههه می نهههایتش، بههدیهی بی صههفات و واجههب وجههود توانههد  ترین موضههوعی اسهها 
کثر افراد به آن توجهی ندارند.  برای انسان  مطر، باشد، ولی ا

 نظرات
Fred:  کلمههههه اسهههها یهههها « اث ههههات» ،اولسههههطر در  ث ههههوتآیهههها منرههههور از 
 ..؟.یا« وجود»یا « داریپای»

منرههور از ث هوت در سهطر اول، همهان واقعیهها و  سهید حمیهد حسهینی:
اصهلی ات های ایهن برههان، موضهوع وجهود  هتحقق داشهتن اسها. نقطه

کنهد و ع هارات ایهن  اسا. ف ر می کسی به موضهوع وجهود ف هر  گر  کنم ا
کند برایش واضح خواهد شد.  برهان را چند بار مرور 
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کهه دتقآیا شما مع کمیلی: که وجود واجهب بهه قهدری بهدیهی اسها  ید 
نیههازی بههه اث ههات نههدارد و تمههام بههراهین اث ههات خههدا فقهه  بههرای تههبکر 

 شود! اور برداشا می آخرتان این هاسا؟ از جمل
 ؛بند  نگفهتم وجهود واجهب نیهاز بهه اث هات نهدارد سید حمید حسینی:

گر اندکی به بدیهی  بل ه عر  بند  که ا ااهراف ترین موضهوع  این بود 
کنهیم کهه حقیقها آن، چیهزی جهز  ،خود یعنی وجود ف ر  خهواهیم دیهد 

ی نیسا. درک این موضوع نیاز به تهالش ف هری دارد حد   وجوو و بی
کرد تا متوجه حقیقا آن شد. سخن مهن  و باید به خوبی به آن توجه 

براهین اث ات خهدا ن هود؛ بل هه تنهها برههان صهدیقین و را   ههم تدربار
 ی دارد.فطرت چنین حالت

Fred: واقعیهها » :شههود رسههد برهههان بهها یههب فههر  شههروع می نرههر می بههه
واقعیههها » :گویهههد در واقههه  می ؛«شهههود هسهههتی وجهههود دارد و نهههابود نمی

کههه ایههن برهههان بهها یههب فههر  «. هسههتی قههدیم اسهها توجههه بفرمایتههد 
ایهن فهر  کهمهین وجهود واقعیها هسهتی و   تاما دربهار ؛شود شروع می

جههای ایههن  هدهههد. آیهها بهه یم توضههیحی نمینشههدنی بههودن آنن ههه نههابود
خههههدا وجههههود دارد و نههههابود » :تههههر ن ههههود بگههههویتم سههههاد  ،بتههههان عجیههههب

گهر  ال من دقیقا  ؤ؟ س«شود نمی این اسا: آیا این یهب برههان اسها؟ ا
خواهشمندم توضیح دهیهد چگونهه از سلسهله مراتهب منطقهی  ،هسا

کرد  اسا؟  برای اث ات استفاد  
 

 



 

  | صدیقینبرهان  ر مفهوم بدیهی وجود د  | 

 ؟حر؟ا اا هایی هدر یادداشا ق ی، برههان صهدیقین را بهه بتهان مرحهوم عالمه
کههردم. بهها توجههه بههه کههه در ایههن رابطههه مطههر، شههد، بههه شپرسهه نقههی  نرههر  هایی 

برههان صهدیقین را . این برهان  زم اسها تبرخی توضیحات دربار هرسد اراا می
ک ینا تر واضح و تر روان توان می  رد:گونه بتان 
 «وجههود»بتنیم  یم، مههیکن مههی ف ههر دقهها بهها «وجههود». وقتههی بههه موضههوع ۲

کهامال  چ ههر بهودن موجهوددارای واقعیا و حقیقتهی زیهر قابهی ان هار اسها.   یهز 
که سهمی از وجود داشهته دار،  حقیقها  واقعیها آن بها و وابسته به این اسا 

من وجود »، «خورشید وجود دارد»یتم: گو می وقتی. باشد کرد  برقرار نس ا
کههه آن ماهیا ا.. بههه ایههن معنهه.و« درخهها وجههود دارد»، «دارم کههه  اسهها  ههها، 
کنهون ایهن سههم را پتهدا  به خودی خود، سهمی از واقعیها و هسهتی ندارنهد، ا

خههودی خههود، واقعیهها ندارنههد ایههن  ههها بههه کههه ایههن ماهیاایههن هانههد. نشههان کرد 
که می کنهیم. اسا   زمهانی کههفهر  ایهن توانیم وجود را از هر یب از آنها سلب 

کهامال  خورش امها تنهها  ؛معقهول و منطقهی اسها ید وجود نداشته باشهد، فرضهی 
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که واقعیا داشتن، عین  ذات اوسا و آن، وجهود  یب حقیقا را سراغ داریم 
گر اسا. گرفتن هیم ماهیها و اعنم به وجود، به ا ی دقیق آن و بدون در نرر 

که واقعیا دا کنیم، خواهیم دید  شتن برای چنین حقیقتی، موضوعی توجه 
 .اسا آن از عین ذات آن و زیر قابی تف یب

گرامهی  جا  زم می همین کهنم.  Fredجنهاو دانم به تهبکر دوسها  وی اشهار  
حقیقها هسهتی عهین »که بگویتم : اینمن عجیب دانستن بتان فوق، فرمودض

گمهان  ؛هیم فرقی ندارد« خدا وجود دارد»تم که بگوی، با این«واقعیا اسا اما 
گر  می کنهد، خواهه  بهوی کنم ا کهه توضهیح بها  دقها  در رابطهه بها مهن د دانسها 

هههههیم ا هههههار نرههههری  ،خداونههههد جملههههه از خههههاص، موضههههوعی واقعیهههها داشههههتن
غ از می منام.  ن رد   وجهود، موضوع خود خاص، موضوعی هر وجود گویم: فار
گهر  یا داشتن واقع معنای به کنهیم،  گر بهه همهین مفههوم بهدیهی دقها  اسا. ا

گشود  خواهد شد.  اصلی بر سر را  پبیرش این برهان 
ین واقعیها داشهتن اسها، بایهد بهه یهب عه وجود، که پبیرفتیمپس از آن .۱
کنههههیم. آن ن تههههه  هن تهههه کههههه هههههیم دیگههههر نیههههز توجههههه  یههههب از اجههههزا و  ایههههن اسهههها 

کههه در جهههان می  ماهیا د نیسههتند. ایههن ن تههه نیههز شناسههیم، عههین وجههو هههایی 
انههد و بهها نسهه ا  ههها قابههی زوال و نابودی ماهیا ههمههچههون  ؛واضههح اسهها کههامال  

کردن با حقیقا دیگهری بهه نهام وجهود، واقعیها و هسهتی می یابنهد. هرگها   پتدا 
گسسته شود، دیگر واقعیتی نخواهند داشا.  این نس ا 

کههه  ایههن نتیجههه می  فههوق بههه ه. بهها توجههه بههه دو ن تهه۵ موجههودات  ههمههرسههیم 
کهه بهه حقیقها دیگهری بهه جهان، تنها وقتی واقعیها می نهام وجهود ت یهه  یابنهد 

کهامال  واقع در و اما خود آن حقیقا، عین واقعیا ؛کنند مسهتقی  یها داشهتنش 
 نیاز از دیگران اسا. و بی

http://www.ftbakhsh.com/
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کنهههیمحقیقتهههی خهههواهیم  می. در بحهههث اث هههات خهههدا، ۱ کهههه منشهههأ  را اث هههات 
عهههین ذات اوسههها و در  ،خهههودش هسهههتی   ولهههی ؛موجهههودات اسههها ههسهههتی همههه

یازمند نیسا. آیا بهه نرهر شهما بها توجهه بهه ن به هیم چیز دیگری ،وجود داشتن
گبشهها، کههه ین حقیقتههی اث ههات شههد  و بههدیهی نیسهها؟ ایههنچنهه آن ههه در بهها  

که مفههوم وجهود، می ترین موضهوعی  بهدیهی  گویتم بدیهی، به این خاار اسا 
کههه هههر  کنههون متوجههه شههد یا آن را درمیفههردی اسهها  کههه ایههن مفهههوم  بههد. ا ایم 

که ما به  ایم. دن ال اث ات آن بود  بدیهی، حقیقتی اسا 

 نظرات
کههه او   کمیههی:  مسههتقی و لنفسهههه  بههدیهی و ثانیهها   آیهها مفهههوم وجههود 
کهه در اث هات خهدا بهه دن هال آن هسهتیم؟  ،اسا همان چیزی اسها 

گر چنین اسا ککه از ن ت این موضوع تا  آیدن و شما چنین بر می ۱ ها
له  .. در مسه.برههان و پهس ایهن همهه تهالش و ،بدیهی اسها این حد  

 برای چیسا؟
کههه مفهههومی بههدیهی اسهها دقهها  سههید حمیههد حسههینی: گههر بههه وجههود  ا

که وجود، حقیقتی مستقی و قاام به ذات اسها و   کنیم، خواهیم دید 
یهها همههه چیههز بههه آن بسههتگی دارد. پههس حقیقهها وجههود، همههان عواق

دن هال آن هسهتیم. تهالش مها ایهن  که ما در اث هات خهدا بههچیزی اسا 
کههه بههه ایههن کنههیم و آن را بفهمههیم. را  هن تهه اسهها  هههای  بههدیهی توجههه 

هها چیهزی را ثابها  دیگری زیر از ایهن را  ههم وجهود دارد و مها در آن را 
کهههه بهههدیهی نیسههها. در واقههه ، مهههی تفهههاوت در نهههوع نگههها  مههها بهههه   کنیم 

که به  دن ال اث ات مصداق آنیم. موضوع و مفهومی اسا 
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کهرد سید حمید، برها دوستمابوجهی:  و   ن معروف صهدیقین را ارااهه 
گونهه  که  اسا معتقد مهن ایهراد منطقهی اسها.  این برهان خالی از ههر 
را خوانهههههدم و چنهههههد بهههههار ههههههم خوانهههههدم و در معنهههههای جمهههههالت آن  آن

ان، سهید، بها چنهد بهار خوانهدن آن برهه تاندیشیدم، اما بر خالف فرمود
 رفتههه، رفتههه کههه حتههی ،معلههوم نشههدمههن تنههها اعت ههار و درسههتی آن بههر  نههه

گنهه تههدر به و دادنههد دسهها از را خههود معنههای کلمههات گنهه  یج  تر  تر و 
کههههه  از دوسهههها عزیههههز، سههههید حمیههههد خههههواهش مههههیمههههن شههههدند.  کنم 
 دوبهار  ،شهد  یقین نگاشهتهصد برهان تدربار که را ابوجهی یادداشا

کههدامرؤ کنههد و بفرمایههد  کههه   یهها  اههرز تف ههر  بههه ایههنمههن یههب از ایراداتههی 
 در بازنویسی ایشان رف  شد  اسا. ،وارد ساخته بودم

کهه در نوشهت ،جنهاو ابوجههیسید حمید حسهینی:  ق لهی خهود  هشهما 
ایرادههای   تا من به یهیم ایراد خاصی از برهان صدیقین نگرفته بود

گفتههه بههودشهه هم ایههن الفههام و مفههاهیم مهه  یما پاسههخ دهههم. شههما تنههها 
کهردم ابهام کهه دادم سهعی  ههای آن را  هستند. مهن ههم بها توضهیحاتی 

کههنم. بههه کنههی ،نرههرم براههرف  کههدام مطلههب مههن  شههما بایههد مشههخ  
که چون این برهان با این  امعن بی گمان من این اسا  یا م هم اسا. 

بتههان در الهیههات مسههیحی و زربههی مطههر، نشههد  و پاسههخی هههم بههه آن 
نمایهد. توقه   عرصهه دشهوار می بهه ایهن اند، برای شما وارد شدن نداد 

گهر اشه الی در ایهن برههان می کهه ا گهر  من این اسا  بتنیهد بفرمایتهد و ا
کنید. امیدوارم پاسخ شما بهه  ابهامی وجود دارد دقیقا   آن را مشخ  

 به سرنوشا برهان ام ان و وجوو دچار نشود. ،این درخواسا
 بفرمایتد: سید عزیز، لطفا  ابوجهی: 
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کدام دسته از اصهول موضهوعه اسها؟برهان صد .۲  یقین م تنی بر 
، «وجهههود»آیههها  .۵ هههها هسهههتند؟ کهههدام شهههما دقیقههها   هاولیههه مفهههاهیم .۱
جهههزل مفهههاهیم اولیهههه در  ،و امثهههال آن «عینیههها»، «ذات»، «واقعیههها»

 .۱ نهد؟اسیستم اصی موضوعی شما هستند یا دارای تعهاری  دقیهق
کههه  بگههویی یخههواه آیهها شههما می ،فههر  درسههتی برهههان صههدیقین بههه

کاانات و مالب عالم اسا که خالق  بها همهان مفههوم وجهود  ،چیزی 
 و بودن ی ی اسا؟

که  کهه بهودن نخسها ایهن ،از برهان صدیقین ملتفا شهدممن چیزی 
کرامهات شههیخ مها...او ن هودن دو مفههوم متنههاق   ،کهههدوم ایهن . نهد! از 

چههون بههودن یعنههی وجههود داشههتن، در نتیجههه بههودن همههان خداسهها، 
بهه جهایی  شما نهایتا   :تر بگویتم ازلی و ابدی اسا. ساد  ،بودن چون
که ادعا می رسید  که وجهود، همهان خداسها! در حهالی ای  کهه از  کنی 
کهه  ،مندید  وجود همهان بهودن اسها و بهودن مفههومی اسها ذهنهی 

گفتن   .خورد می درد زبانن بهکدر سخن 
کههه می اتفاقهها   ،جنههاو ابوجهههی سههید حمیههد حسههینی: ویی از گهه همههین 

در برههههان مهههن دههههد بهههدیهی بهههودن مهههدعای  نشهههان می، .. .کرامهههات
کهههامال  مهههن صهههدیقین چنهههدان دور از واقعیههها نیسههها.   از یهههب مفههههوم 

کهه حقیقها وجهود کنهه رسه جها میم و بعهد بهه ایهنکن بدیهی آزهاز مهی م 
که هم های هستی به آن  واقعیا هخود مفهوم بودنن حقیقتی اسا 

کهه سهخن در حقیقها و در ایهن ن وابسته اسها. لطفها   کنیهد   تهه دقها 
کههه بههه ،واقعیهها وجههود اسهها درد زبههان  قههول شههما تنههها بههه نههه مفهههومی 

کهه  می گر چنین شد، دیگر برای این اش ال شما  خهدا همهان »خورد. ا
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که خدا، چون  ؛ماند جایی باقی نمی« وجود اسا سخن در این اسا 
 اند. هها به آن وابست واقعیا هحقیقا و واقعیا وجود اسا و هم

کدامابوجهی:  یب؟ چرا اصطالحات  حقیقا وجود یا واقعیا وجود؟ 
شما برای ابوجهی نادان زیر قابی درک اسا؟ آیا شما خودتان تصهور 

 درستی از این مفاهیم دارید؟
بتان مهن  تشاید اش ال در نحو ،جناو ابوجهی سید حمید حسینی:
عی ذهنهی کید بهر تفهاوت مفههوم وجهود ککهه موضهوأباشد. منرور من ت

کهه از  بهدیهی  شهدتاسان با واقعیا خارجی آن اسا. همان چیزی 
 تصورش دشوار اسا. بودن،
کنیم شما وجود را همانند مها  و خورشهید و درخها،  ف ر میی: هابوج
واقعیها خهارجی  تتوانیهد دربهار که می کنی خصوصی تصور می هب ئشی

کنی. به ی یا اث هات وجود یعنی بودن و آن ابزار نف ،ننرر م آن صح ا 
گفهتن. آیها شهما مهی گرامهری  پنهداری اسا در هنگام سهخن  کهه عناصهر 

کهه و... اسهامی اشهیا کهه  لمانند: اسها، بهود، را، بهه،  مشخصهی هسهتند 
گوشههههه کاانههههات واقعیهههها مههههی در  چنههههین  یابنههههد؟ مسههههلما   ای از ایههههن 

که وجودنیز معتقدمن اندیشی.  نمی یب عنصر زبانی اسها و  صرفا   ،م 
 ازای خارجی داشته باشد. هتواند ماب نمی

کهرد  هبه ن ت سید حمید حسینی: گهر بتشهتر دقها  مهمهی اشهار   ای. ا
کههه در حقیقهها، مهها  و خورشههید و درخهها و دیگههر  کنههی، خههواهی دیههد 

خودی خود، ههیم واقعیتهی ندارنهد و تها سههمی از وجهود  ها، به ماهیا
ن چگونهه مم ه ازای خهارجی نخواهنهد داشها. واقعها   هپتدا ن نند، مابه

 ،چیههز از وجههود باشههد  ازای خههارجی داشههتن همههه هاسهها واقعیهها و مابهه
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واقعیها  ،نرهر شهما ولی خهود وجهود، ههیم واقعیتهی نداشهته باشهد؟ بهه
ما تا وقتهی خهود  اسا؟ «که»و  «به»و  «از»مثی  داشتن و وجود، دقیقا  

کلهههی وجهههود  را از تصهههور امهههور جزاهههی رهههها ن هههرد  باشهههیم، تصهههور مفههههوم 
گههر از مههاهی دربههاربرایمههان دشههوار خو آو بپرسههند، شههاید  تاهههد بههود. ا

کند.  چیزی به  اسم آو نشناسد و نتواند آن را تعری  
کهههه واقعیههها هرگهههز نفهههی نشهههد  و نهههابود بههها فهههر  صهههحا ایهههناحمهههد: 
امها چهه  ،کنهد الوجهود را اث هات میواجبکه با ایناین فر   ،شود نمی

کههه مهها واجههب کههه یعنههی ایههن ؟الوجههود را خههدا بنههامیمدلیلههی وجههود دارد 
که بر هم وجودهای دیگهر سهایه انداختهه و وجهود ایهن  هوجودی فراتر 

کهههه مههها آن را خهههدا مهههی دانیم وابسهههته باشهههد.  موجهههودات بهههه وجهههودی 
م مم ههن ایههن عههال    کهههچههه دلیلههی داریههم م نههی بههر ایههن ،ع ههارت دیگههر بههه

چهههه  ؟الوجهههود اسههها و ام هههان نیسههها شهههدن و ن هههودن در آن هسههها
کهههه بهههدون آن ؛ود را حقیقتهههی فناناپهههبیر بهههدانیماشههه الی دارد مههها وجههه
 ؟کبه معنای مبه ین هم وجود دارد معتقد باشیم خدایی

Fred: کهه « وجهود»ایهن مسه له مهن نیهز معتقهدم   تدربار چیهزی نیسها 
آن حقیقتی مستقی متصور شد. این برههان چیهزی شه یه  ایبتوان بر

کلمهات بههه کههه شهما می نرهر می بهازی بهها  ایهن اسهها: گویتههد  رسههد. آن هه 
کتههاو مم ههن اسهها وجههود  ،خورشههید وجههود دارد ،درخهها وجههود دارد

گر وجود نداشهته  ؛همیشه وجود دارد« وجود»اما  ،نداشته باشد زیرا ا
کهه نشهان دههم ایهن یهب بهازی نیسها. بهرای ایهن« وجود»دیگر  ؛باشد

کنید: آن چیز قرمز رن  اسا ایهن چیهز سه ز  ،اسا به این مثال توجه 
« رنه »نهام  ودن و سه ز بهودن وابسهته بهه عهاملی بههقرمهز به ؛رن  اسا



۱۱  خداشناسی، ۱گفتگوی باورها   

کههههه خهههود « رنهههه »دارای حقیقتههههی مسهههتقی و ازلههههی اسههها.  ،هسهههتند 
گهر رنه  نداشهته باشهد دیگهر  ؛همیشه رن  داشته اسها « رنه »زیهرا ا

کهه بهه ال اسها. چگونهه ؤشهدت زیهر سه نیسا! قسما دوم برهان نیز 
 ؟سافر  اث ات شدنن خالق جهان هستی ا آن حقیقا وجود کبه



 

  | برهان صدیقین ۀتوضیحی دیگر دربار  | 

که دربار ها و  هنهوز پرسهش  برههان صهدیقین ارااهه شهد، تبا وجود توضیحاتی 
کهه نشهان می می مطهر، دوسهتان برخهی سوی از هایی ابهام  روشهن دههد شهود 
گفتگوی بتشهتری اسها. مهما شدن تهرین مشه ی و  ین برهان نیازمند بحث و 

کههه مطههر،  ید تهها شهها. اسهها وجههود تصههور مسههتقی حقیقهها تبههاردرشههد ،  ابهههامی 
ان باشهد. پهتش از مالصهدرا، فیلسهوفان بهزر  نیهز در ن دوسهتحدودی حق  با ایه

گمهههان می کردنهههد واقعیههها و عینیههها  ایهههن رابطهههه بههها مشههه ی مواجهههه بودنهههد و 
خههاار ماهیهها آنهاسهها یهها بههه ایههن موضههوع تههوجهی نداشههتند.  موجههودات، بههه

کههه ماهیهها  صههدرالدین شههیرازی توانسهها بهها کنههد  د یههی متعههدد عقلههی اث ههات 
 دارای موضهههوع تنهههها های عهههدمی وجودنهههد و موجهههودات، تنهههها حهههدود و جن هههه

بحهث اصهالا وجهود و اعت هاری بهودن  ،یا، وجود اسا. بعهد از اوواقع و اصالا
عنههوان ی ههی از م احههث تأثیرگههبار در فلسههفه وارد شههد و مههورد توجههه  ماهیهها بههه

گرفا.  متف ران قرار 
کههه در ایههن وبههال  قصههد وارد شههدن تفصههیلی بههه م احههث فلسههفی را از آن جهها 



۱0  خداشناسی، ۱گفتگوی باورها   

 هکنیم بهها ادامهه جههای پههرداختن بههه د یههی اصههالا وجههود، تههالش مههی نههداریم، بههه
 تری برای روشن شدن موضوع برداریم. های بتش گفتگوهای ق لی، قدم

کهه پهتش از ایهن در ت یههتن ،  Fredیهز، جنهاو عز دوسها در انتقهاد از مطهال ی 
 اث ههات بههرای کلمههات، دیقین ارااههه شههد، ضههمن تشهه یه آن بههه بههازی بههابرهههان صهه

کرد. من ستی بتان نادر چنهدان دقیهق  پس از بتان نههوی از یب مثال استفاد  
گفتم، چنین مثال   زد: آن ه 

قرمهز بهودن و سه ز  ؛این چیز س ز رن  اسا ،آن چیز قرمز رن  اسا
که خود د« رن »نام  بودن وابسته به عاملی به ارای حقیقتهی اسا 
گههر  ؛همیشههه رنهه  داشههته اسهها« رنهه »مسههتقی و ازلههی اسهها.  زیههرا ا
 نیسا!« رن »دیگر  ،رن  نداشته باشد

گههر تفههاوت مثههال  ف ههر مههی گفتههیم مشههخ   تبهها آن ههه دربههاروی کنم ا وجههود 
شههود، تهها حههدود زیههادی بههه مقصههودمان در رابطههه بهها برهههان صههدیقین نزدیههب 

کههمهن خواهیم شد. آن ه  درخها بهودن، سهتار  بهودن، انسهان  گفهتم ایهن بهود 
که این ماهیا یا و عینیا پتدا میواقع وقتی ...بودن و ها وجهود داشهته  کند 

 وجود، خود اما ؛ها به وجود آنهاسا ماهیا هباشند. پس واقعیا داشتن هم
 ین واقعیا اسا و برای واقعیا داشتنش نیازمند به هیم چیزی نیسا.ع

گههرامیم توجهه کنههون بههه مثههال دوسهها  قرمههز و  :اسهها  نوشههتهوی کنیم.  ه مههیا
وی نههههام رنهههه  اسهههها. اشههههت ا  اساسههههی  سهههه ز بههههودن، وابسههههته بههههه عههههاملی بههههه

کلههی  همین جاسهها. رنهه ، عامههی قرمههز و یهها سهه ز بههودن نیسهها. رنهه ، مههاهیتی 
کههه ماهیا گیههرد.  یهها سهه زی را در بههر می و قرمههزی تههری چههون هههای جزای اسهها 

کهههردن رنههه  و در عواق باعهههث ههههای دیگهههر، آن هههه ماهیا هماننهههد همههه یههها پتهههدا 
ایههن وی شههود، تنههها وجههود اسهها. اشههت ا  دیگههر  قرمههز یهها سهه ز بههودن می ،نتیجههه


