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بازخوانی لوازم معرفتشناختی و
هستیشناختی تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع
تاريخ دريافت44/4/21 :

تاريخ تأييد44/8/24 :
*

علی اصغر مروّت

در برابر نظریۀ وجود ذهنی ،اخیراً دیدگاههی اراهدش هدگس اکد ردش در دگ دیدگاهس،
وجود ذهنی مههیهت در علمِ حصولیِ مه بش دنهه نفدی مدیهدود و بدرا مللدوب بهلد ات
مطلق و مللوب بهل ات مقیگ  -رش در این دیگاهس بش ترتید «ملنده» و «مصدگا » خواندگس
هگسانگ  -تحققی جگا و مستقل از تحقق علم حصولی  -ردش در ایدن دیدگاهس «مفهدوب»
خوانگس میهود  -ادعه میهود .در این دیگاهس ،از تفکید ملنده و مصدگا و مفهدوب و
واقع از همگیگر لوازمی بش دک میدیگ رش پ یرفتن دنهه کدب بدروز تیییراتدی اکهکدی
در دیگاهس هه ملرف هنهختی و هستیهنهختی خواهدگ هدگ .در ایدن نوهدتهر ،مده بدش
بررکی این مسئلش خواهیم پرداخ  :دیده ادهحبهگ ایدن دیدگاهس دلیلدی در اتبدهت تمدهی
مللوب بهل ات از علم حصولی دوردسانگ یه نش نشهگ خواهیم داد رش ندش تنهده ایدن دیدگاهس
بگوگ دلیل اک بلکش لوازمی رش در این دیگاهس برا تفکید ملنده از مفهدوب و واقدع و
مصگا ذرر هگس اک به هم کهزاهر نیستنگ.

واژگان کلیدی :وجود ذهنی ،علم حصولی ،ملنه ،مفهوب ،واقع ،مصگا .

* استادیار دانشگاه پیام نور همدان.
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بیان مسئله

در مقهلۀ «چیستی ملنه» (فیاضی و دیگران )2931 ،تالش هگس رش نظریدۀ وجدود
ذهنی  -رش نظریۀ پرطرفگار در فلسفۀ اکالمی ملهار اکد

– نقدگ هدود و بده

قول بش ذهنی نبودگ مههیهتی رش به توجش بش علم حصدولیِ مده بدش دنهده «مللومدهت
بهل ات» خوانگس میهونگ ،تمهی مللوب بهلد ات [اعدم از مللدوب بهلد ات مطلدق و
مللوب بهل ات مقیگ] از علم حصولی و مللوب بهللرض نشهگ دادس هود و دنگدهس بده
تفکی

چههر کهح

علم حصولی ،مللوب بهل ات مطلق ،مللوب بهلد ات مقیدگ و

مللوب بهللرض  -رش بشترتی

در دگ مقهلش «مفهوب»« ،ملنده»« ،مصدگا » و «واقدع»

نهمیگس هگس  -لوازب دساهنشا برا این تفکی

ذرر هدود ردش ملرفد هنهکدی و

هستیهنهکی را در فلسفۀ اکالمی ملهار دچهر تیییراتی اکهکی خواهگ ررد.
در نوهتهر پیش رو ،تالش بر این اک

رش در خصوص دیدگاهس فدو بدش دو

پرکش االی زیر پهکخ دادس هود:
 .9دیه دلیلی در اتبهت تمهی مللوب بهل ات از علم حصولی یهف
 .2دیه لوازب دساهنشا رش برا تفکی
هگس اک

میهود؟

ملنه از مفهوب و مصدگا و واقدع بیدهگ

به هم کهزاهر دارنگ؟

شروط تحقق علم حصولی

در علم حصولی بش ی

هیء ،خود دگ هیء مستقیمهً و بش نحو بیواکطش درک

نمیهود بلکش بش واکطۀ امر دیگر درک میاردد .پس ،برا تحقق علم حصولی
بش «واکطش» نی نیهز اک  .بش «واکطش» «اورت هیء» هم افتش هگس اک  .واکطۀ
مورد نظر در علم حصولی ،مههیتی ممهتل به مههی ِ هیء مللوب دارد امه دتهر هیء
مللوب را نگارد .در علم حصولی ،عهلِم نمیتوانگ ،مسدتقیمهً و بدی واکدطش ،هدیء
مللوب را درک رنگ و دگ را به واکطۀ «اورت هیء مللوب» میهنهکدگ .امده خدود
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این اورت ،برا درک هگنش بش واکطۀ دیگر نیهز نگارد و بیواکدطش متللدق
علم یه درک قرار میایرد .بگین کب  ،میتواگ افد
بهل ات متللقِ علم (مللوب) اک

ردش ادورت هدیء او ً و

و خود هدیء تهنیدهً و بدهللرض (بدش واکدطۀ دگ

اورت) متللق علم (مللوب) قرار میایرد .بندهبراین ،بدش ادورت هدیء «مللدوب
بهل ات» و بش خودِ هیء [در علم حصولی بدش دگ] «مللدوب بدهللرض» افتدش هدگس
اک .
مللوب بهل ات را بش دو هکل میتواگ درک ررد :اول بشعنواگ «این» یده «دگ» یده
«ی » هیء خهص و دوب بگوگ توجش بش اینکش مللوب بهل ات دگ هیء اک
هیء یه ی

هیء خهص .برا تقری

این دو هکل از مللدوب بهلد ات بدش ذهدن

مثهلی ذرر میهود :فرض رنیگ مده درردی حصدولی از اکد
اورتی از اک
از اک

اک

یه این

داریدم .پدس ،بهیدگ

ن د قوۀ مگررۀ مه حهضر بههگ .این اورت از اک

اورت

ی

و میتواگ از دگ بشعنواگ «این اک » یه «دگ اکد » یده «ید

اکد

خهص» ادراری داه  .در این حهل  ،مللوب بهل ات مه (اورت اک ) مقیگ بش دگ
ی

مورد یه مقیگ بش دگ یه این مورد اک  .امه میتواگ بدش هنگدهب ادراک ادورت

اک  ،توجهی بش اینکش دگْ ی

اک

اک

یه اینرش دگ ،ایدن یده دگ اکد

نگاه  .در این اورت ،اک ِ درکهگس مقیگ بش ی
دگ مورد نیس

اکد

مورد خهص یه این مدورد و

و از این قیگهه دزاد (مطلدق) اکد  .بندهبراین ،مللدوب بهلد ات [=

اورتِ هیء= مههی ِ ممهت ل بده مههید ِ مللدوب بدهللرض ،امده فهقدگ دتدهر دگ] را
میتواگ بش دو قسم تقسیم و اقسهب دگ را چنین نهمگ ار ررد :مللوب بهل ات مقیگ
و مللوب بهل ات مطلق.
به رمی دق

در تقسیم فو از مللوب بهلد ات ،مدیتدواگ دریهفد

ردش مللدوب

بازخوانی لوازم معرفتشناختی و هستیشناختی تفکیک معنا ...

952

بهل ات مقیگ همهگ متللق بهل ات علم حصدولی ج هدی ،و مللدوب بهلد ات مطلدق
همهگ متللق بهل ات علم حصولی رلی اک  .و دنچش بش مه مجدوز ایدن تقسدیم از
مللوب بهل ات را میدهگ تقسیم علم حصولی بش علم حصولی رلی و علم حصولی
ج هی اک .
وحدت علم حصولی و معلوم بالذات

رش علدم همدهگ مللدوب بهلد ات

نظریۀ مشهور در بهب علم حصولی این اک

(اورت هیء) اک  :الللمُ هو صورۀ حاصلۀ من الشیء عندگ اللقدل .زمدۀ ایدن
قول دگ اک

رش مللوب بهل ات تحققی جگا از تحقدق علدم نگاهدتش بههدگ .بدرا

توضیح وحگت علم و مللوب بهل ات در علم حصولی ،مه دو واژۀ رلیدگ را وارد
این بحث میرنیم :مفهوب و مصگا  .و مصگا را بش دو قسم واقلی و غیرواقلدی
تقسیم میرنیم .برا این منظور ،مه این ااطالحهت را از تلرید

مفهدوب رلدی و

مفهوب ج هی ن د حگاقل برخی از منطق دانهگ قگیم واب مدیایدریم :مفهدوب رلدی
مفهومی اک

رش بتواگ بیش از ی

مصگا بدرا دگ فدرض ردرد ،هرچندگ ایدن

مفهوب هیچ مصگا واقلی نگاهتش بههگ  -مهننگ مفهوب رلی «هری
فقط ی

البهر »  -یده

مصگا واقلی داهتش بههگ  -مهننگ مفهوب رلی «خدگا» [طبدق نظدر اهدل

توحیگ  ،-برخالف مفهوب ج هی رش مفهومی اک
مصگا فرض ررد ،هر چنگ همهگ ی

رش بدرا دگ فقدط بتدواگ ید

مصگا را هم در عهلم واقع نگاهتش بههدگ،

مهننگ مفهوب ج هی «عبگاهللبنکبه» (طبق نظر کیگمرتضی عسگر ) .بنهبراین ،می-
تواگ از مصگا هه فرضی و مصگا هه واقلی کخن اف  .البتش ،در رتهبهه
متقگمهگ ههیگ بشاراح

از افراد یه مصهدیق فرضی کدخن نرفتدش بههدگ و ادرفهً

رلی ،بشعنواگ مفهومی رش اگ دگ بر بیش از ی
ملرفی هگس بههگ ،هر چنگ برا رلی فقط ی

فرد (مصگا ) محدهل نیسد ،

مصگا یهف

هود یده رلدی هدیچ
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مصگاقی نگاهتش بههگ( .برای نمونه ،ر.ک .ابنسینا ،بیتا243 :؛ نصیرالدین طوسی:2931 ،

12؛ حلی )29-21 :2939 ،امه منطقیهگ متأخرتر زمۀ این تلری
به توجش بش اینکش در موارد  ،هخص رلی
ی

را متوجش هگسانگ و

مفهومی را درک میرندگ امده بدیش از

مصگا برا دگ کراغ نگارد« ،رلی» را بشعنواگ مفهومی رش بیش از ی

(مصگا ) بتواگ برا دگ فرض ررد تلری

فدرد

رردسانگ( .برای نمونه ،ر.ک .مظفر:2413 ،

13؛ خوانساری39 :2933 ،؛ فرامرز قراملکی )31 :2931 ،البتش ،بین تلری هه متهخراگ
و متقگمهگ در بهب مفهوب رلی دیگاههی چوگ دیدگاهس تفتدهزانی هدم هسد
اارچش بشاراح ِ متهخراگ از فرض بیش از ی
نگفتش اک

امه مفهوب «فرض» را وارد این تلری

ردش

مصگا برا مفهوب رلی کدخن
رردس اک ( .یزددی-12 :2444 ،

)14

امه مصگا هه دیگر هم برا ی

مفهوب رلی وجود دارنگ رش اارچش واقلی

نیستنگ امه فرضی هم نیستنگ .این مصگا هه از جنس مصگا هه فرضی هسدتنگ،
یلنی مههی ههیی فهقگ دتهرنگ امه تصور دنهه وابستش بش فرض و اختیهر مده نیسد ،
مهننگ تصهویر رش در خواب مشههگس میرنیم و اورتههیی رش از اهیهء خهرجی
متللقِ درک مه قرار میایرنگ .بنهبراین ،مه همۀ این اورتهه را بش دلیل مسهنخ
دنهه [بگوگ دتهر بودنشهگ] ید رهکدش مدیرندیم و بدش دنهده «مصدهدیق غیرواقلدی»
میاوییم ،برخالف «مصهدیق واقلی» رش در تلری

دنهه میتواگ اف  :مههیهتی رش

واجگ دتهرنگ.
ارنوگ میتواگ به اکتفهدس از مفههیم فو  ،نظریۀ وحگت علم حصولی و مللدوب
بهل ات را توضیح داد:
مه چههر مفهوبِ متفهوت داریم« :علم حصولی»« ،مللوبِ بهل ات مطلق»« ،مللدوب
بهل ات مقیگ» و «مللوب بهللرض» .بر این مبنده ردش هدر مفهدوب حدگاقل حدهری از
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مصگاقی غیرواقلی اک  ،میتواگ اف

رش متنهظر بده چهدهر مفهدوب فدو چهدهر

مصگا غیرواقلی داریم :مصگا غیرواقلدی علدم حصدولی ،مصدگا غیرواقلدی
مللوب بهل ات مطلق ،مصگا غیرواقلی مللوب بهل ات مقیگ و مصدگا غیرواقلدی
مللوب بهللرض .مصگا غیرواقلدی همدهگ فدرض مده از مصدگا واقلدی اکد .
بنهبراین ،به این مفهوب (مصگا غیرواقلی) میتواگ در مورد مصگا واقلی افتگو
ررد.
ارنوگ ،میتواگ منظور رسهنی را رش بش وحگت علم حصولی و مللدوب بهلد ات
ملتقگنگ دقیقتر بیهگ ررد:
مفهوب علم حصولی و مفهوب مللوب بهلد ات دارا مصدگا واقلدیِ یکسدهنی
هستنگ .بش عبهرت دیگر ،مفهوب «وحگت علدم حصدولی و مللدوب بهلد ات» دارا
مصگا واقلی اک  .بش عبهرت کوب ،مفهوب علم حصولی و مفهوب مللوب بهل ات
مصهدیق واقلی دارنگ و ایدن مصدهدیق در ید

هدخص تحقدق دارندگ (وحدگت

هخصیۀ مصهدیقِ واقلی مفهوب علمحصولی و مفهوب مللوب بهل ات).
حهل ،جه دارد رش پرکیگس هود :چش دلیلی کب

هگس اک

رش فیلسدوفهگِ قهیدل

بش وجود علم حصولی ،قهیل بش وحگتِ علمحصدولی بده مللدوب بهلد ات بههدنگ؟
بیامهگ ،مهم ترین دلیل این اک
توضیح اینکش حصول علم چی

رش مالک علدم را همدهگ «حضدور» مدیدانندگ.
ج حضورِ چی

ن د چی دیگر نیس  .مقصود

از «حضور» یده «حصدول» همدهگ وجدود و تحقدق اکد

(طباطبزایی144 :2423 ،؛

عبودیت )12 :2923 ،و مقصود از «ن د» همدهگ وحدگتِ هخصدیۀ مصدگا ِ واقلدیِ
مفهوب مه از دگ دو امر اک  .برا مثهل ،علم مه بدش مههید
حضور مههی

کفیگ ن د عهلم نیس

کدفیگ چید

جد

و ،بش عبهرت بهتر ،علم بش کدفیگ همدهگ
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کفیگ در هخص عهلِم اک  .بر این مبنه ،به علم بش کفیگ مههی

کفیگ در ذهن حهال میهود و به علدم بدش کدیههی ،مههید
حهال خواهگ هگ و اار ذهن واجگ هر دو مههی
کف یگ تحقق داهتش بههگ و هم مههی
هم کیهس اک

کدیههی در ذهدن

بههگ ،هم بهیگ در ذهن مههی
رش ذهدن

کیههی .امه این بگاگ ملنه نیس

و هم کفیگ و ،دنگهس ،ذهنْ مصگاقی از جمع اضگاد اک  ،چدراردش

جمع ضگین در هر اورت محهل اک  .بلکش این بگاگ ملنهک
کیههی و کفیگ بگوگ دتهر مترت

حهال میهود مههی

رش دنچش در ذهن

بر دنههکد  .ازایدنرو،

در مورد مههی ِ کفیگ حهال در ذهن افتش میهدود ردش ایدن مههید
کفیگ (دارا دتهر) نیس

و این مههی

مههی

کفیگ (بدگوگ دتدهر) اکد  ،و

مقصود از اینکش افتش میهود کفیگ کفیگ اکد
کفیگ نیس

مههید

بدش حمدل اولدی و کدفیگ

بش حمل ههیع نی همین اک .

امه حضور چی

ن د چی دیگر  -بش ملنهیی رش در بده ذردر هدگ  -فقدط در

مورد اهیهء بسیط اتفه میافتگ و نش اهیهء مرر  .توضیح اینکش در اهدیهء مررد
رش اج اء دنهه رنهر یکگیگر قرار ارفتشانگ ،هر ج ء از ج ء دیگدر غهید
ن د دگ حهضر نیس

(دو ج ء به هم وحگت هخصی نگارنگ) .امه در اهیهء بسیط،

اج اهی وجود نگارد رش از هم غهی
و ترر

در اینجه بسهط

و ترر

بههنگ .پر واضح اک
خهرجی اک  ،نش بسهط

اهیهء بسیط همهگ مجردات هستنگ و اهدیهء مررد
میتواگ اف

اکد

و

رش علم خهصِ موجودات مجرد اکد

 )433و مللوب بهل ات امر اک

رش مقصود از بسدهط
و ترر

عقلی.

همدهگ مهدیدهت .بندهبراین،
(صزدرالدین یزیرازی:2322 ،

رش ن د موجود مجرد حهضر اکد

(بده موجدود

مجرد وحگت هخصی دارد) .بنهبراین ،در علمحصولی ،مللوب بهل ات ردش همدهگ
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«اورت هیء» یه «مههی

ممههل به مههی

مللوب بهللرض امه بگوگ دتهر دگ» اک

نی امر مجرد از مهدس اک .
زمۀ دیگاهس فو  ،ابطهل قول بش اضهفی دانستن علم اک

رش طبق دگ ،مللدوب

بهل ات در هخصی جگا از هخصِ عهلِم تحقق پیگا مدیرندگ .و ،بندهبراین ،ند د او
حهضر نیس  ،بش همهگ ملنهیی رش برا «ن د» و «حهضدر» ذردر هدگ .و اادر علدم
اضهفش یه نسبتی بین عهلم و مللوب اک  ،این نسب

یه اضهفش اضهفۀ مقولیش نیسد

رش نیهز بش دو طرف در دو هخص جگا از هم داهتش بههدگ بلکدش اضدهفۀ اهدراقیش
اک

رش در بیش از ی

هخص تحقق نگارد.

در توضیح بیشتر وحگت علم حصولی به مللوب بهل ات میتواگ اف  :ایدن دو
امر ،بیش از ی

امر نیستنگ رش هراهس بش دگ ی

امر نگهس اکتقاللی میاندگازیم ،دگ

را ریفی نفسهنی مییهبیم و بش دگ علم میاوییم و هراهس بش همدهگ امدر نگدهس دلدی
میانگازیم ،مههی ِ هیء خهرجی را مالحظش خواهیم ررد و بش دگ مللدوب بهلد ات
اطال میرنیم .بنهبراین ،دو مفهوب «علمحصدولی» و «مللدوببهلد ات» دارا ید
مصگا واقلی هستنگ رش این مصگا ْ زمهنی مورد لحهظ اکتقاللی قرار میایدرد و
مفهومی (علم حصولی) از دگ بگک

مدیدیدگ و ادههی مدورد لحدهظ دلدی واقدع

میهود و از دگ مفهوب دیگر (مللوب بهل ات) ارفتش میهود.
تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع

در برابر قول مشهور ،قول دیگر اراهش هگس رش بش خدالفِ «قدول بدش وحدگت
علم حصولی به مللوب بهل ات» اک ( .فیاضزی و دیگزران )2931 ،در ایدن دیدگاهس،
البتش ،ااطالحهت مورد اکتفهدس برا بیهگ مضموگِ مورد بهور متفهوت اکد

و بدش

جه علم حصولی از «مفهوب» ،بش جه مصگا بهل اتِ مطلق از «ملنه» ،بدش جده
مصگا بهل ات مقیگ از «مصگا » و بش جه مللوب بهللرض از «واقع (نفسا مر)»
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اکتفهدس میهود:
ملنه حقیق
اک

هیء اک

و مفهوب حکهی

هیء اک

و مصگا ْ ملنده مقیدگ

و واقع تحقق هیء اک ( .فیاضی و دیگزران )292 :2931 ،مفهدوب فقدط علدم

حصولی اک ( .همان 242 :و  )241مصگا همهگ ملنهک

ولی به قیگ ردش دایدرۀ

همول دگ را رمتر میرنگ( .همان )292 :مفهوب علم حصولی اک
اک

علم حصولی اک ( .همان )293 :ملنه همهگ چی

ولی ملنه محکّیِ

رش مفهوب از دگ حکهید

میرنگ( .همان)292 :

بگیهی اک

اار مفهوب بشعنواگ علم ،حهری اک  ،ملنه بهیگ بشعندواگ محکدی

مللوب بههگ؛ امه رگاب مللوب؟ بهل ات یه بهللرض؟ بگیهی اک
مللوب بهل ات اک  .امه در مورد واقع بهیگ اف

ردش بهلد ات :ملنده

رش هر مللدوبِ بهللرضدی واقلدی

اک  ،هرچنگ هر امر واقلی مللوب بهللرض نبههگ.
اار خواکتش بههیم بش زبهگ بهورمنگاگ بش این دیگاهس کخن بگوییم ،بهیگ افد :
طرفگاراگ وحگت علمحصولی و مللوببهل ات بش تمهی این «مفههیم» از هم قهیل-
انگ :مفهوبِ مفهوب ،مفهوبِ ملنه ،مفهوبِ مصگا و مفهوبِ واقع .همینطدور ،چنهنکدش
ا ه  ،این عگس از فیلسوفهگ بش تمهی این «ملهنی» هم قههلاندگ :ملنده ِ مفهدوب،
ملنه ملنه ،ملنه مصگا و ملنده واقدع .و از اینهده ا هدتش ،دنهده تمدهی ایدن
«واقلی هه» را از هم قبول دارنگ :تمهی واقعِ مفهوب از واقدعِ واقدع و تمدهی واقدعِ
ملنه از واقعِ واقع و تمهی واقعِ مصگا از واقعِ واقع .امه دنهه تمهی بین واقعِ ملنده
و واقعِ مفهوب و تمهی بین واقعِ مصگا و واقعِ مفهوب را نمیپ یرنگ.
ارنوگ ،بهیگ دیگ مخهلفهگ «وحگت علمحصولی و مللوببهل ات» و ،بدش عبدهرت
دیگر ،مخهلفهگ «وحگت مفهوب و ملنه و مصگا » چش انتقهد علیشِ دلیدل وحدگت
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ارایهگ وارد رردسانگ و جگا از نقگ دلیل دنهه ،چش دلیل یه د یلدی بدش نفدع دیدگاهس
خود مبنی بر تمهی «واقعِ ملنه /مصگا » از «واقع مفهوب» ذرر رردسانگ .کؤال ایدن
رش دیه دنهه این ادعه را اتبهت رردسانگ« :نفس این ملهنی ل ومهً در ذهن حضور

اک

نگارنگ بلکش بش رم
این اک

جهل

مفههیم در ذهن نمهیهنگس میهونگ( ».همان)213 :

رش در مقهلۀ «چیستی ملنه» (فیاضی و دیگران )2931 ،نش انتقهد

از نظریۀ «مالکِ علم بودگِ حضور» بش چشم میخورد و نش دلیلی در اتبهت اضهفی
(اضهفش مقولی) بودگ علم بش مللوب بهل ات (مطلق یه مقیگ) ،به ایدن حدهل ،در دگ
مقهلش از کش راس تالش هگس رش از وحگت علم حصدولی و مللدوب بهلد ات انتقدهد
هود.
 .1نقد نظریهی وجود ذهنی

طبق نظریۀ وحگت علمحصولی و مللوببهل ات (نظریۀ وحگت مفهوب به ملنه
و مصگا ) ،علم رش همهگ مللوب بهل ات اک
اک

ممهتل به مللوب بدهللرض یده واقدع

و ،بش عبهرت دیگر ،مههیتی ممهتل به مههید

واقدع [= مللدوب بدهللرض] در

ذهن تحقق مییهبگ و وجود دگ وجود ذهنی اک  .برا مخهلف

به وجدود ذهندی

[= وجود مههی ِ ممهتل به مللوب بهللرض در ذهن] در مقهلۀ «چیستی ملنه» تدالش
هگس اک

رش ممهتل

علم (مفهوب) به مللوب بهللرض (ملنه یه مصگا ) انکهر هود:

فهم خگا عین خگا نیس
نیس

لکن خگا را نشهگ میدهگ ،چش اینکش فهم حراب حراب

امه حراب را مکشوف میکهزد و نی فهم عگب عگب نیس

امه عگب را مللدوب

امه از بهطل بش خوبی حکهی

مینمهیگ( .همزان:

میرنگ .فهم بهطل هم بهطل نیس
)241

نقد .اِهکهلی رش در به بش وجود ذهنی هدگس اکد

اهدکهل تدهزسا نیسد

طرفگاراگ وجود ذهنی از مگت هه قبل پهکخ دگ را دادسانگ:

و
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امه در عین حهل فهم خدگا خگاکد  .در

حکم اول ،حملْ ههیع انهعی اک

و در حکدم دوب ،اولدی ذاتدی .همچندین ،بدش

حمل ههیع ،فهمِ حراب حراب نیس

امه بش حمل اولی ،فهم حراب حراب اک  .فهدم

عگب هم بش حمل ههیع عگب نیس

امه بش حمل اولی عگب اک  .و فهم بهطل نی بش
بش حمل اولی و بهطل نیس

همینسهگ :فهم بهطل بهطل اک

عبهرت رلیتر ،فهم هر مههیتی همهگ مههی
همهگ مههی

نیس

(اار مههی

اک

(اار مههی

بش حمل ههیع .و ،بدش
بگوگ دتهر بههگ) و

دارا دتهر بههگ).

در واقع ،نویسنگاهگ مقهلۀ «چیستی ملنه» رش از نظریۀ وجود ذهنی انتقهد رردس-
انگ بهیگ یکی از این دو راس را طی میرردنگ :ملنه «مههی ِ بگوگ دتدهر» را بدگوگ
تحقق بگاننگ یه بش تحقق «مههی

بگوگ دتهر» در خهرج از ذهن قهیل بههنگ.

راس اول قطلهً مورد پ یرش نویسنگاهگ دگ مقهلش نیس  ،چرارش دنچش دنهه «ملنه»
و «مصگا » خوانگسانگ ،همهگ مههی

بگوگ دتهر اک

و اار ملنه واجگ دتهر بههدگ،

هیچ تفهوتی به «واقع» نخواهگ داه  ،در حهلی رش این عگس بش تمهی ملنه از واقدع
قهیلانگ تنهه راس بهقی مهنگس برا مخهلفهگِ وجود ذهنیِ مههیهت راس دوب اکد  .امده
دیه نویسنگاهگ دگ مقهلش تهب

رردسانگ رش مههی ِ بگوگ دتهر تحققی خهرج از عراۀ

ذهن دارد و وجود دگ ذهنی نیس ؟ به تأمل در مقهلۀ «چیستی ملنه» ،دلیلدی بدرا
خهرجی بودگ وجود ملنه یهف

نشگ ،دلیلی رش علم بش ملنده را بدش تصدریح یده بدش

تلویح از مقولۀ اضهفش ملرفی رنگ.
 .2علم حصولی به وجود و عدم

اار علم حصولی عبهرت از حصول اورت اهیهء در ذهدن اکد

و ادورت

اهیهء همهگ مههی ِ (همهنی مههو و نش همهنی هخصی) اهیهء اک  ،در علدم بدش
حیثی

مههو اهیهء ههیگ مشکلی پیش نیهیگ امه در علم بش حیثی

وجود اهیهء
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(علم بش وجود بمههو وجود) و در علم بش عگب ،علم حصدولی چگوندش مدیتواندگ
تحقق داهتش بههگ؟ بش عبهرت دیگر ،در علم بش وجود و احکهب دگ و همینطور در
علم بش عگب و احکهب دگ ،اار این علم حصولی بههگ ،بهیگ ادورتی از وجدود یده
عگب بش ذهن بیهیگ و اار این اورت همدهگ مههید
مههی ِ وجود بمههو وجود یه مههی
همهگ وجود امه بگوگ مههی
اک  ،چی

اک

اکد  ،چگوندش مدیتدواگ از

عگب بمههو عگب کخن اف ؟ دیه مههیتی رش
یه مههیتی رش همدهگ عدگب امده بدگوگ مههید

ج روکۀ ریش پهن اک ؟!

وجود علوب حصولیا رش عبهرت از همهگ مههید ِ مللدوب بدهللرض نیسدتنگ
عگسا (صدرالدین ییرازی ،2322 ،ج )92 :2را بش این فکر انگاختش اک

ردش علدوب

حصولی را بش دو قسم حقیقی و اعتبدهر تقسدیم رنندگ :علدوب حقیقدی علدم بدش
مههی انگ و علوب اعتبهر علم بش وجود و علم بش عگب( .فیاضزی و دیگزران:2931 ،
)243

نقد .اینکش مللوب بهل ات را همهگ مههی

امه بگوگ دتهر بگانیم پردس از حقیقد ِ

تمهب علوب حصولی برنمیدارد .ته اینجه حق به نویسدنگاهگ مقهلدۀ «چیسدتی ملنده»
اک  .امه اار افتش هود مللوب بهل ات همهگ مللوب بهللرض اک
افتش هود :مللوب بهل ات همهگ مههی

اک ] امه بگوگ دتهر دگ ،مشکل حل خواهگ

هگ و مه میتوانیم هم مللوب بهل اتی رش حیثی
مللوب بهل اتی رش حیثی

مههی

[بش جه اینکدش

وجدود را نشدهگ مدیدهدگ و هدم

را نشهگ میدهگ ،هر دو را داهتش بههدیم .در ایدن

چهرسجویی ،در علم بش حیثی

مههو ِ مللومهت بدهللرض ،مللدوب بهلد ات همدهگ

(البتش بگوگ دتهر) اک

وجدود مللومدهت بدهللرض،

مههی

و در علم بش حیثی

مللومهت بهل ات همهگ وجود (البتش بگوگ دتهر) اک  .در نتیجش ،همۀ علدوب (چدش
علم بش وجود و چش علم بش عگب و چش علم بش مههی ) حقیقی خواهنگ بدود و مده
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علم اعتبهر نخواهیم داه .
 .3تحلیل مفهوم و تحلیل معنا

در مقهلۀ «چیستی ملنه» دمگس اک
هر مفهوب مفهوبِ چی

اک

رش به تحلیل «مفهوب» میتواگ دریهفد

و دگ چی همهگ ملنهک  ،یلنی مفهدوب بدگوگ ملنده

امکهگ نگارد .این دیگاهس یهددور همهگ نظریۀ حیثی
مکت

پگیگارهنهکی مورد اکتفهدس قرار ارفتش اک

داههی از چی

التفهتی دادههی اکد

دگ پی برد؛ این امکهگ هس

رش میاویگ :هر داههی (علم)

رش نمیتواگ از تحلیل ملنه ،بش وجود مفهدومی بدرا
رش ملنهیی بههگ رش هنوز مفهومی (علم حصدولیا )

بش دگ تللق نگرفتش بههگ .ملنه ضرورتهً متللق مفهوب (علم) نیس

بلکش فقط ممکن

متللق مفهوب بههگ و میتوانگ هم نبههگ« :مفهوب بیملنه ذاتهً محهل اک

ملنه بی مفهوب ممتنع بهل ات نیس  ... .اار افتش هود «انسدهگ ید
زب نیس

ردش در

(ملنهیی) اک ( .ورنو)99 :2931 ،

در ادامۀ مقهلش دمگس اک

اک

ردش

امده

ملنهکد »،

بگوییم ملنه چش چی ؟ ( » . ...فیاضی و دیگران)293 :2931 ،

نقد .دیه «ملنه بگوگ مفهوب» خودش ی

ملنهک

یه دگ را میتدواگ «واقدع» یده

[تحقق] ملنه ِ «ملنه بگوگ مفهوب» دانس ؟ بش عبهرت دیگر ،دیه هخصِ قهیدل بدش
وجودِ «ملنه بگوگ مفهوب» هنگهمیرش بش دگ میانگیشگ «ملنه ملنه بگوگ مفهوب» را
مورد توجش و فهم قرار میدهگ یه «تحققِ ملنه بگوگ مفهوب» را؟ اار بگوییم دنچدش
مورد درک و توجش اوک

«تحقق ملنه بگوگ مفهوب» اک  ،پ یرفتشایم ردش تحقدق

ملنه بگوگ مفهوب مورد توجش و فهم اوک  ،یلنی او از دنچش فهمی از دگ موجدود
نیس

فهمی دارد (فهم او از دگ موجود اک ) .و این تنهقض اک  ،چرا رش بهیدگ

چی

و هیچ فهمی از دگ موجود نیس  .پس،

بههگ رش فهمی از دگ موجود اک

این (تحققِ ملنه بگوگ مفهوب) مستل ب تنهقض و امر نهپ یرفتنی اک  .بش نهچدهر،
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رش دنچش بش هنگهب کخن افتن از «ملنه بگوگ مفهوب» مورد توجش و فهم

بهیگ اف

این هخص اک

«ملنه ملنه بگوگ مفهوب» اک  ،یلندی ایدن هدخص مفهدوب و

ملنهیی از «ملنه بگوگ مفهوب» در اختیدهر دارد .ارندوگ ،مدیتدواگ از ایدن هدخص
پرکیگ :همه ملنهیی از «ملنه بگوگ مفهوب» داریدگ؛ دیده «ملنده بدگوگ مفهدوب»،
عالوس بر ملنه ،تحقق هم دارد؟ در مقهلۀ «چیستی ملنده» هدیچ پهکدخ مسدتگلی بدش
پرکش فو نمیتواگ یهف  .بش عبهرت دیگر ،در دگ مقهلدش بدرا ایدن کدخن ردش
«امکهگ دارد رش ملنهیی بگوگ مفهوب داهتش بههیم» دلیلی ذرر نشگس اک .
لوازم تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع

در مقهلۀ «چیستی ملنه» لوازمی برا تفکی

ملنه از مفهدوب  ،مصدگا و واقدع

ذرر هگ .رش عگد دنهه بش دس مورد میرکگ .دنچش جهل

توجش اک

این اکد

ردش

این لوازب همگیگر را نقض میرننگ و مانعۀالجمع هستنگ! بشاختصهر بش این لدوازب
دهگهنش و بیهگ وجوس تلهرض دنهه به هم میپردازیم.
 .1کشف تفصیلی علیت تحلیلی

«هرط علی
امه در علی

خهرجی تکثر در واقع اک  ،یلنی بش دو وجود منحهز نیهز اک .
وجود

تحلیلی دو ملنه منحهز نیهز اک  ،هر چنگ دگ دو ملنه بش ی

موجود بههنگ( ».فیاضی و دیگران)214 :2931 ،

طبق علی
علی

تحلیلی ،ی

ملنه میتوانگ عل

تحلیلی اینکش ملنه وجود عل

نهطقْ عل
متلج

تحقق انسهگ اک
عل

ضهح

اک

ملنه دیگر بههدگ« .مثدهل بدرا

تحقق ملنه ی

و ملنه نهطقْ عل

انسدهگ اکد

تحصل متلج

و ملنده

اک

و ملنه

رش همۀ این ملهنی بش وجود واحگ موجودنگ( ».همان:

)242

در واقع ،نویسنگاهگ مقهلۀ «چیستی ملنه» بر پهیۀ تلریفدی ردش از علید

اراهدش
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رردسانگ مصهدیق علی

را توکلش دادس و دنهه را عالوس بر علی هه خهرجی ههمل

علی هه تحلیلی نی دانستشانگ« :علی
توق

ی

911

یلنی توق

ی

ملنده بدر ملنده دیگدر.

وجود بر وجود دیگر از مصهدیق توقد

ید

ملنده بدر ملنده دیگدر

اک » (همان)242-243 :
 .2مرکب بودن خدا

«خگا هم ذات اک

اکد

و هم وجود و هم علم و هم قدگرت .درکد

بدش

وجود واحگ موجودنگ امه ذاتهً ملنهههیی متبهین هستنگ( ».همان)213 :

وجش نهکهزاهر دو زمۀ فو این اک
ی

رش بر مبنه تلری

ملنه بر ملنه دیگر ،از دنجه رش رل متوق

علی

بر ج ء خودش اک

بش توقد
خدگا بهیدگ

مخلو و مللول بههگ ،امه نش مخلو خودش ،چرا رش ج ء همدهگ ردل [= خدگا]
نیس  .پس ،خگا مخلو امر غیر از خودش اک

و این به تلرید

بشعنواگ امر نهمخلو کهزاهر نیس  .حهال دنکش اار خگا مرر
را بشعنواگ «توق

ی

مده از خدگا
اک  ،علید

ملنه بر ملنه دیگر» نمیتواگ پ یرف  .بهیگ توجش داهد

رش به عهب رردگ ملنه علی  ،بش اونشا رش علید
خهرجی بشعنواگ نوعی از علی

تحلیلدی هدم در رندهر علید

پ یرفتش هود ،و نی به تلری

امر بر امر دیگر ،بهیگ این تهلی فهکگ را هم برا دنهه پ یرف

علید

بدش توقد

رش هر رل مرربدی

(ولو مرر

تحلیلی) نیهزمنگ بش هر ی

از اج اء خود و ،بندهبراین ،ممکدن [و ندش

واج ] اک

و خگا هم بشعنواگ ی

رل تحلیلی (طبق این دیگاهس) از این قهعگس

مستثنه نیس .
 .3اصالت معنا

طبق ااهل

ملنه ،دنچش اال اک

ملنهک

و مفهوب و مصگا و واقع فرع بر

دگ هستنگ« .تحقق ملنه همهگ واقع و نفسا مر اک ( ».همان)212 :

بازخوانی لوازم معرفتشناختی و هستیشناختی تفکیک معنا ...
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 .4تصویری جدید از حمل اولی و شایع

« مشهور حمل اولی ذاتی را بدش اتحدهد مفهدومی و حمدل هدهیع را بدش اتحدهد
مصگاقی تلری

رردسانگ .امه ازدنجهرش ااهل

از دگِ ملنهکد  ،در واقدع ،تلرید

عمیقتر حمل اولی وحگت ملنهیی اک  .اار ملنه موضوع همهگ ملنه محمول
بههگ ،حمل اولی اورت میپ یرد .امه اار ملنه موضوع به ملنه محمول میهیر
بههگ ،حمل ههیع اتفه میافتگ .البتش ،اتحهد یه تیهیر ملندهیی بدش اتحدهد یده تیدهیر
مفهومی منجر میهود ،زیرا االْ ملنهک

و مفهوب تهبع دگ اک ( ».همان)21 :

این تصویر جگیگ از حمل اولی و ههیع  -چنهنکش به دقد
میتواگ دریهف

 -زمۀ ااهل

ازاینرو ،بحث از ااهل

در عبدهرات فدو

ملنهک .
ملنه را به توجش بش لوازب کدشاهندۀ ذردر هدگس ادامدش

میدهیم.
هر مفهومی حهری از ملنهیی اک ( .همان )292 :و مه بگوگ تردیدگ مفهدومی از
خگا داریم .پس ،مه از ملنه خگا ادراری داریم .مطهبق اعتقهد خدگابهوراگ ،ملنده
خگا تحقق دارد (تحققِ ملنه همهگ واقع اک ) و خگا ی
اار بش ااهل

واقلی

اکد  .ارندوگ،

ملنه قهیل بههیم و مفهوب و مصگا و بش ویژس واقع را فرع بدر ملنده

بگانیم ،بهیگ «تحقق خگا» را فرع و «ملنه خگا» را اال بش حسهب بیهوریم .ارنوگ،
اار تلریفی رش پیش از این از علی
دنجه رش متوق

بر ملنه خگاک

بگانیم و اینْ بگین ملنهک

ذرر رردیم قبدول رندیم« ،تحقدق خدگا» را از
(بنه بش ااهل

ملنه) بهیگ مللولِ «ملنده خدگا»

رش وجود (تحقق) خگا مللول و مخلو اک

واج الوجود نیس  .بنهبراین ،مه یه بهیدگ اعتقدهد بدش اادهل
بگ اریم یه خگایی را رش بشعنواگ ی
و وجود را از دگ کل

و خدگا

ملنده را بدش رندهر

خگابهور بش دگ بهور داریم ی

«ملنه» بدگانیم

رنیم .موجود نبودگ خگا – البتش  -بش ملنه ملدگوب بدودگ
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915

او نیس  ،چرا رش عگب هم همهننگ وجود در ظرف واقع قرار دارد« :واقلی » اعدم
از وجود و عگب و اعتبهر اک ( ».همان)212 :

«خگا ملگوب اک » ،ا ارسا مربوط بش تحقق ملنه خگاکد
بههگ ،مطهبق واقع [نفسا مر] اک

و اادر ادهد

رش واقعِ دگْ عگب خگاک  ،حهل دنکش از نظر

خگابهور این ا ارس اهد نیس  .پس ،عگب را هم مهننگ وجود نمیتواگ بدش خدگا
داد.

نسب

حهال دنکش بنه بر ااهل

ملنه و بنه بر تلقی علی

امر دیگر و بنهبر خگابهور  ،بهیگ این را هم پ یرف
ملگوب بلکش خگا ی

بش عنواگ توقد

رش خگا نش موجود اک

ملنهک  .این دیگاهس هبیش دیگاهس افالطوگ اکد

خیر را موجود نمیدانس

و نش

ردش مثدهل

و دگ را حقیقتی برتر از وجود تلقی میردرد( .پاپزا،،

 )121 :2923همچنین ،این دیگاهس هبیش دیگاهس فلوطین اک
برتر از وجود میدانس

امدر بدر

و وجود را از دگ کل

بنهبراین ،زمۀ قول بش ااهل

رش واحگ یده احدگ را

میررد( .کاپلستون)191 :2932 ،

ملنه در رنهر تلقی علی

بشعنواگ توق

امر بر

امر و به وفهدار بش اال خگابهور  ،این خواهدگ بدود ردش خدگا همدهگ ملنده
و نش تحقق ملنه خگا ،یلنی نمیتواگ وجود را بش خدگا نسدب

خگاک

این زمش به زمۀ دیگر رش برا تفکی
کهزاهر نگارد :مههی

اک

داد .امده

ملنه از مفهوب و مصگا و واقع ذرر هگس

داهتن خگا.

 .5ماهیت داشتن خدا

«مههی
مههی

خگا عل

تحلیلی وجوب و وجود اوک

و وجود خگا عل

اوک ( ».فیاضی و دیگران )211 :2931 ،و این بش ملنه نسب

بش خگا همراس به نسب

دادگ مههی

رش نشهگ دادس هگ  -نهکهزاهر اک .

بش اوک

رش به قول بش ااهل

تحقدق

دادگ «وجود»
ملنده – چندهگ

بازخوانی لوازم معرفتشناختی و هستیشناختی تفکیک معنا ...
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 6و .7تأثیر بر تفسیر اصالت وجود و تأثیر بر منطق مسانخ

«طبق تفسیر رش نگهرنگس از ااهل

وجود ملتقگ اک

 ...مههید

بدش واکدطۀ

وجود حقیقتهً در خهرج محقق میاردد( ».همان )214 :بنهبراین ،هم ملنده وجدود
در واقع تحقق دارد و هم ملنه مههی  .و این بر خالف تفسیر عالمدش طبهطبدهیی
از ااهل

وجود اک

رش «واقلی

خهرجی یه بهیگ حقیقتهً مصگا وجود بههگ یده

مصگا مههی ( ».طباطبایی)24-3 :2423 ،؛ طبق نظدر نویسدنگاهگ مقهلدۀ «چیسدتی
ملنه» ،بنهبر ااهل

وجود ،هم وجود و هم مههی

دو ،وجود اال در موجودی

اک

هر دو تحقق دارندگ ولدی از دگ

و موجود بهلد ات اکد

موجدود

و مههید

بهلتبع و بهلییر( .فیاضی و دیگران )212 :2931 ،بر مبنه این تفسیر از ااهل
[رش وامگار تفکی

وجدود

ملنه از مفهوب و مصگا و واقع اک ] ،میتواگ پهکخ دنهه ردش

منطق ارکطویی را به فلسفۀ ااهل

وجود نهکهزاهر میداننگ داد ،چرا رش «منطق

ارکطویی بر چههرچوب مههی  ،جنس ،فصدل و تحقدق رلدی مههیدهت بنده هدگس
اک ( ».همان)214 :

و این منطق به دگ تلقی از ااهل

وجود رش «واقلی

خهرجی یده بهیدگ حقیقتدهً

مصگا وجود بههگ یه مصگا مههید » (همزان )211 :نهکدهزاهر اکد
نیس  ،چرا رش ،این تفسیر از ااهل

و مسدهنخ

وجود متنِ واقع را فقط پدر هدگس از وجدود

میدانگ و نش مههی  ،حهل دنکش منطق ارکدطویی مدتنِ واقدع را حدهو مههید

و

جنس و فصل و رلی طبیلی میدانگ .امه تفکی

ملنه از مفهوب و مصدگا و واقدع

می رنگ ردش تفسدیر خدود از اادهل

وجدود را تیییدر دهدیم و منطدق

بش مه رم

ارکطویی را به دگ جمع رنیم .بنهبراین ،منطق ارکطویی به فلسفۀ ااهل

وجود [در

تفسیرِ مختهرِ نویسنگاهگ مقهلۀ «چیستی ملنه»] کهزاهر اک .
پیش از این از نویسنگاهگ مقهلۀ «چیستی ملنه» نقل ردردیم ردش «مههید

خدگا
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عل

911

تحلیلیِ وجوب و وجود اوک » (همان )211 :و این عبهرت ملنهیی ج ایدن

نگارد رش مههی
ااهل

مههی

خگا اال ،و وجوب و وجود او فرع بر دگ اکد  .و ایدن یلندی
در خگا ،رش به دموزۀ «عمومی» ااهل

وجود نهکهزاهر اک .

 .8تفاوت کلیت مفهومی با کلیت معنایی

«از نظر نگهرنگس ،رلی در اینجه مشترک لفظی اک  ،زیرا دنجه رش رلی واد
مفهوب اک
رلی اف

بش ملنه امر اک
ملنهک

بگین ملنهک

حکهی

رش قهبلی
رش قهبلی

از رثیرین دارد امه دنجده ردش

اگ و حمل بر رثیدرین را دارد و

میتوانگ به مصگا خود متحگ هگس و بر دگ حمل هود( ».همزان )243-243 :بندهبر
این زمش ،هم رلی
رلی

مفهومی و هم رلی

ملنهیی پ یرفتش هگساندگ .امده ازدنجهردش

در هر مورد بش ملنه متفهوتی اک  ،مه دو چی متفهوت داریدم ردش هدر دو

«رلی» خوانگس هگسانگ.
در مورد رلی

مفهومی یه مفهوب رلی هم واضح اک

رش دگ امدر خدهرج از

ملقو ت اولی و تهنی نیس  .بش عبهرت دیگر ،اار مفهوب رلی وجود داهتش بههگ،
این مفهوب نمیتوانگ امر غیر از ملقو ت اولی و تهنی بههگ و نویسنگاهگ مقهلدش
نمیتواننگ برا مفههیم رلی مصهدیقی ذرر رننگ ردش ندش ملقدول اول بههدنگ و ندش
ملقول تهنی.
 .9مقسم بودن معنا برای معقول اول و ثانی

این زمش بگین ملنه اک

رش ملقول اول و تهنی از اقسهب ملنه هستنگ و نش غیر

ملنه (مثالً مفهوب) .بنهبراین ،اار مفهوب رلدی غیدر از ملقدول اول و تدهنی نبههدگ،
تنهقضی را بین دو زمۀ ذررهگس در فو برا تفکید

ملنده از مفهدوب مالحظدش

خواهیم ررد.
نوکنگاهگ مقهلۀ «چیستی ملنه» ذیل عنواگ «مقسم بودگ ملنه برا ملقول اول و

بازخوانی لوازم معرفتشناختی و هستیشناختی تفکیک معنا ...
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تهنی» نوهتشانگ« :مفهوب از دگ جه
ملقو ت اک
این ملنهک

رش فهنی در ملنه محکی خود اکد

و این یلنی ملنه حقیقتهً مقسم اک

مقسدم

و مفهوب بش اعتبهر اینکش حهری

مجهزاً مقسم دانستش هگس اک ( ».همان)213 :

عبهرات فو بش این ملنه اک
حقیقتهً متللق بش ملنهک

رش در رلی

ملنهیی و رلید

مفهدومی ،رلید

و از بهب عالقۀ حهری (مفهوب) بش محکی (ملنه) ،همدهگ

رلی

مجهزاً بش حهری (مفهوب) هم نسب

دادس هگس اک  .زمۀ مضموگ فو این

اک

ملنهیی و رلی

و دگ ملنده از

رش رلی

در رلی

مفهومی بش ید

ملنهکد

رلی ی بهر بش «ملنه» و بش طور حقیقی و بهر دیگر بش «مفهوب» و بش طدور مجدهز
نسب

دادس هگس اک .
در عبهراتی رش ذیل عندواگ «مقسدم بدودگ ملنده بدرا

یکی بودگ ملنه رلی
ملقول اول و تهنی» دمگس اک
ذیل عنواگ «تفهوت رلی
دوته بودگ ملنه رلی
برا تفکی

به مشترک لفظی خوانگگ رلی

مفهومی به رلی

در عبدهراتی ردش از

ملنهیی» پیش تر نقل رردیم و مسدتل ب

اک  ،وجود تلهرض دیگر را در این دو زمۀ ذررهگس

ملنه از مفهوب نشهگ میدهگ.

 .11راه حل معرفتشناختی

بنهبر این راس حل ،ملنه اهیهء بش ذهن نمیدیگ بلکش تنهه مفهوب اهیهء بش ذهدن
میدیگ .در بهب «مفهوب» در مقهلۀ «چیستی ملنده» توضدیحهتی دادس هدگس اکد

از

جملش اینکش بش مفهوب «رلی » نسب

دادس هگس اک ( .همان )293 :از طرفی ،در به

دیگیم رش یکی از زمشهه تفکی

ملنه از مفهوب تلقی ملنه بشعنواگِ مقسمِ ملقول

اول و تهنی اک  .ملقو ت اول و تهنی مجموعِ تمهب رلیهتانگ .حهل ،اار ملنده در
ذهن راس نگاهتش بههگ ،نبهیگ از رلیهت هم در ذهن خبر بههگ ،حدهل دنکدش رلدی
بشعنواگ وا

مفهوب [رش نمیتوانگ امر میهیر به ملقو ت اول و تهنی بههگ ،بدش
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هرحی رش ا ه ] در ذهن در راس حل ملرف هنهختی پ یرفتش هگس اک  .دیگر
اینکش پ یرش مفهوب رلی مفهوب را بشعنواگ مقسم رلی ملرفی میرنگ ،حهل دنکدش
در جهیی دیگر ،ملنه بشعنواگ مقسمِ رلی پ یرفتش هگس اک

و این نی خود تنهقض

دیگر اک .
نتیجهگیری

نویسنگاهگ مقهلۀ «چیستی ملنه» مگعی هستنگ رش «عمدوب حکمده ،منطقدگانهگ،
علمه ااول و فالکفۀ اکالمی بش نحو رهمل و دقیق بش تفکی

ملنه از کش مقولدۀ

دیگر توفیق نیهفتشانگ ( ». ...همان )213 :در نوهتهر حهضر نشهگ دادس هگ رش حگاقل،
برخی از فیلسوفهگ ا هتش بین علم حصولی (مفهوب) مصگا بهل ات رلی (ملنده)،
مصگا بهل ات ج هی (مصگا ) و مللوب بهللرض (واقع) ،هم در مقدهب مفهدوب و
هم در مقهب ملنه ،تفکی
تفکی

رردسانگ .امه در مقهب تحقق ،ایدن فیلسدوفهگ ،اارچدش بدش

«واقعِ مفهوب» از «واقعِ واقع» و تفکی

«واقعِ واقع» بهور دارندگ ،تفکید

«واقعِ ملنده» و «واقدعِ مصدگا » از

«واقدعِ ملنده یده مصدگا » را از «واقدعِ مفهدوب»

نمیپ یرنگ .به توجش بش دنچش ا ه  ،میتواگ اف

رش نویسنگاهگ مقهلۀ «چیستی

ملنه» تنهه رهر رش رردسانگ تیییر ااطالحهت فلسفی و عوض رردگ دنهده اکد :
مفهوب بش جه علم حصولی ،و ملنه و مصگا و واقدع بدش جده مللدوب بهلد ات
(مطلق= رلی و مقیگ= ج هی) و مللوب بهللرض .و دنهه غیر از این هیچ دلیل تدهزس
و قهبل قبولی در اتبهت تفکی

مفهوب از ملنه و مصگا ذرر نکردسانگ.

در مقهلۀ «چیستی ملنه» دمگس اک « :تمهی مصگا از واقع  ...از ابتکهرات ایدن
نوهتهر اک ( ».همان )213 :در پهکخ بهیگ اف  :مقصود همه از «مصدگا » همدهگ
ملنه مقیگ یه ج هی اک

و مقصود همه از «ملنه» همهگ مللوب بهلد ات اکد  ،و

بازخوانی لوازم معرفتشناختی و هستیشناختی تفکیک معنا ...

911
پر واضح اک

رش قبدل از هدمه ،طرفدگاراگ وجدود ذهندی مللدوب بهلد ات مقیدگ

(مصگا ) را از مللوب بهللرض (واقع) تفکی
نیس  .امه اار مقصود همه این اک

رردسانگ و این تفکی

رش این برا اولین بدهر بدودس ردش هدمه ندهب

«مصگا » را بش مللوبِ بهل اتِ مقیگ دادسایگ ،بهیگ اف
چرا رش در تلری

ابتکدهر هدمه

رش این هم پ یرفتنی نیس ،

مفهوب رلی و مفهوب ج هی دوردیم رش منطقدانهگ ا هتش بدرا

این دو قسم مفهوب از وجودِ ی

یه بیش از ی

در مورد لوازب ادعههدگس بدرا تفکید

«مصگا » فرضی کخن افتشانگ.

ملنده و مفهدوب و مصدگا و واقدع از

همگیگر نی مه نشهگ دادیم رش این لوازب به هم نهکهزاهر درونی زیهد دارندگ و
همگیگر را نقض میرننگ.
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