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مفهومیکه،مفاهیمتکه 
ونقشآنهادرتبییناصالتوجود
مهدیانشایی* 
1

چکیده 
در میان فالسفه متأخر ،آراء و اندیشههای مالصدرا به ویژه نرریژه اصژا
وجود ،تأثیر به سزایی در مباحث فلسفی به جای گذاشژ سژاختار فلسژفی
پیشین را دگرگون ساخ و نرام ماهوی را کنار زد و در بسیاری از مسژال
فلسفی از جمله :جع  ،علی  ،حرک  ،وحدت ،کثرت و ...سخنان بدیعی را
به جهان فلسفه اراله کرد .مسژأ ۀ اصژا وجژود ،اگرهژه در آثژار صژدرا و
تابعین وی به کرّات بحث شد اس  ،اما همچنان از زوایایی اساسژی دهژار
ابهام اس  .بازخوانی دقیق مسأ ه ما را به این نتیجه مژیرسژاند کژه اصژا
وجود ،همسایۀ بالفص گزارۀ اول فیلسوف بلکه تفسیر دقیقتژر آن اسژ و
پذیرش هر گژزار ای غیژر از اصژ واقعیژ  ،پژا از آن معنژا دارد .بعژد از
پذیرش اص واقعی  ،او ین مسأ ه به حاظ منطقی« ،یکه» یا «تکژه» دانسژتن
واقعی اس که تقسیمی ثنالی اس و شق ثا ژث نژدارد و اصژا وجژود
عبارت اس از یکهدانستن واقعی و ذا متعلق اصا  ،وجود مطلق اس .

واژگانکلیدی :واقعی  ،مفهوم یکه ،مفهوم تکه ،وجود ،ماهی .
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مقدمه
اصا وجود ،بهعنوان یکی از مهمترین مسال فلسفۀ اسالمی ،بارها و بارها در کتژا هژا و
مقاالت گوناگون توجه اندیشمندان را به خود جلژ کژرد اسژ امژا بژه گمژان نگارنژد ،
همچنان در این بحث کلیدی ،نکات و مسال مبهمی وجود دارد که یا به آن پرداختژه نشژد
یا آنچه گفته شد  ،کافی و وافی نیس  .این مهم ،ما را بر آن داش تا به سراغ اصژ مسژأ ه
رفته و در طرح و تبیین آن ،بار دیگر نرری دقیق بیندازیم .برخژی ابهامژات و نکژات اشژار
شد عبارت اس از:
 جایگا اصا وجود در بین مسال فلسفه کجاس ؟ نسب این گزار با پژذیرشواقعی  ،بهعنوان آغاز فلسفه ،هیس ؟ بر کدام گزار ها مقدم و از کدامیک مژخخر
اس ؟
 اصا وجود ،کدام سخال منطقیِ فیلسوف را پاسخ میدهد و هه مشکلی را حژمیکند؟
 هرا مسأ ه بین وجود و ماهی در دوران اس ؟ هرا شقّ ثا ثی نیس ؟ آیا اصا به وجودِ خاص هر شیء تعلق میگیرد یا اینکه متعلق اصژا  ،وجژودِمطلق و غیرمنحصر به شئ خاص اس ؟
 رابطۀ اصا وجود با مفهومشناسی و ذهنشناسژی هیسژ ؟ آیژا اصژا  ،از آنِ1
حقیق خارجیِ وجود اس ؟ یا حکمی برای مفهوم وجود اس ؟
در مسیر این بازخوانی از اصا وجود ،بین مفاهیم ،تفکیک و تقسیمی را بسیار اساسژی
و مبنایی یافتیم تقسیم مفاهیم به دو دسته کژه نژام آنهژا را «مفهژوم یکژه» و «مفژاهیم تکژه»
برگزیدیم .تقسیم مفاهیم به یکه و تکه آنچنان مهم و اساسی اس کژه مژیتژوان از اصژا
وجود به «اصا ِ حقیق یکه» یا «اصا مفهوم یکه» یاد کرد .این تقسیم محور اساسی مژا
در تبیین اصا وجود اس .
در پایان این مقدمه ،تذکر این معنا الزم اس که مخ ف این مقا ه دسژ بژه کژارِ تبیژین
مسأ ه ،آنچنان که خود فهمید  ،شد و ذا هیچ ادعایی دربارۀ انتسا این تبیژین از اصژا
وجود ،به صدرا متأ هین ندارد 2.بهعبارت دیگر مسأ ه در این مقا ه بهصورت کامالً معقژول و
بدون نرر به هیچ نقلی بررسی شد اس و تنها در دو قسم  ،بژرای رفژا اسژتبعاد ذهنژی
خوانند  ،شواهدی از بزرگان ذکر کرد ایم.
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اصالتوجود
تبیین مسأ ۀ اصا

وجود در این تقریر ،از هند مقدمه و یک بیان تنبیهی تشکی میشود:

.1مقدمه اول:اصلواقعیت،گزارۀنخستفلسفه
ی از بژدیهیات و بنیژان هژر سژخنی اسژ هراکژه
«واقعی وجود دارد» .ایژن مقدمژه ،ا یو ژ ِ
هرگزار ای ،از جمله خود همین گزار  ،هه برای اثبات و هه رد ،محتاج ایژن گژزار اسژ
3
ذا استدالل برای اثبات یا رد این گزار بیمعناس .
این مقدمه مرز بین فلسفه و سفسطه (انکار فلسفه) اس  .با پذیرش این مقدمه ،فلسفه را
پذیرفته و سفسطه را طرد کرد ایم ا بته در آغاز میبایس مراد خود از موضوع گزارۀ «اص
واقعی » را دقیقاً روشن کنیم؟ و در ادامه بدانیم که انکار این گزار و اذعان بژه آن ،از انکژار
مطلق شناخ و اذعان به آن ،تفکیکناپذیر اس ؟

.1-1اطالقِواقعیت
مقصود از واقعی در این گزار  ،مطلق و صرف وجود ،بدون هیچ شرط و قیدی حتی شرطِ
بیشرطی اس بنابراین قیدهایی همچون «خارج مقاب ذهن»« ،تشخص در فرد یژا مژاهیتی
خاص یا مبهم»« ،مسبوق بودن یا نبودن به عدم» و ...در آن ملحوظ نیس  .حتی وجود مقیژد
به «من» ،بهمعنای مقاب ِ «تو ،او ،و »...که برخی فیلسوفان از هسژتی آن بژهعنژوان گژزارۀ اول
فلسفه یاد میکنند نیز ،موضوع گزار نیس زیرا این فرض ،مبتنی بر تقسیم وجود اس بژه
حصیههای مختلف :وجود من و وجود غیر من (وجود تژو ،وجژود او ،و )...و ایژن تقسژیم،
مبتنی بر پذیرش وجود مطلق اس که هم بر «من» و هم بر «غیر من» صدق میکند .به ایژن
ترتی معلوم میشود ،اگر از «من» ،معنایِ مقاب تو ،او ...را اراد کژرد باشژیم ،گژزارۀ «مژن
هستم» ،اص واقعی و او ین سخن فیلسوف نیس  ،بلکه مخخر از آن و وابسته به آن اس .
واقعی این اس که قب از اثبات غیرِ من ،به اشتبا هنین میپنداریم که همۀ هستی منحصر
در من اس درحا یکه ناخودآگا هستی را اعم از من و غیر من میدانیم و بژا اثبژات غیژر
من ،تنها این امر ناخودآگا  ،خودآگا میشود که هستی اعم از من و غیر من اسژ  .صژرف
ممکن و محتم دانستن وجودِ غیر من به این معناس که هستی را مطلق از من مژیدانژیم و
«من» را به عنوان مصداقی از آن یافتهایم .اساساً این تقسیمبندی در بسژتر درکژی پیشژینی از
هستی مطلق و غیرمنحصر در من و غیرمن معنادار اس و اگر هنین درکی نبود ،پرسژش از
وجود غیر من هرگز پیدا نمیشد.
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بهطور کلی هر گزار ای که مبتنی بر تقسیم وجود به حصیههای مختلژف باشژد( ،وجژود
خارجیِ مقاب ذهنی ،وجود متشخص در شیء خاص و )...بنابر استدالل گفتهشد  ،بژینیژاز
از برهان و او ی نیس و نمیتواند اص واقعی باشد.
با این توضیح معلوم میشود گزارۀ «هیزی هس » یژا «واقعیتژی هسژ » ،گژزارۀ او ژی
نیس هراکه هر دو گزار به قرینۀ یاء نکر  ،این پژیشفژرضهژا را پذیرفتژه کژه «واقعیژ
هس » و «واقعی دو یا هند قسم اس » و پا از پذیرش این دو ،اذعان میکند یکی از
این واقعیات یا هیزها که نامعلوم و نامعروف اس  ،وجود دارد.
ا بته روشن اس مقصود از توضیحات پیشگفته این نیس که نبودِ هر قیژدی همچژون
«من» یا «خارج مقاب ذهن» یا «وجود خاص مقید» یا ...در موضوع گزار حاظ شژود بلکژه
بدیهی اس موضوع گزارۀ «واقعی هس » مقید به عدم هیچ قیژدی نیسژ  ،همچنژان کژه
مقید به وجود آنها هم نیس  .به تعبیر دیگر موضوع اصژ واقعیژ نسژب بژه تمژام قیژود
البشرط اس .

.2-1اطالقواقعیتازشناختومتعلقآن
واقعی ملحوظ در موضوع اص اول فیلسوف ،از شژناخ و متعلژقِ شژناخ هژم مطلژق
اس و تفکیک واقعی در سطح متناس با این اص  ،به واقعیژ و شژناخ آن ،تفکیکژی
واقعی نیس  .توضیح اینکه انکار فلسفه الاق در دو مرتبه طرحشدنی اس  :مرتبۀ اول اینکه
واقعی انکار شود و ادعا کنیم هستی وجود ندارد .در این مرتبه اصژ واقعیژ زیژر سژخال
میرود .مرتبۀ دوم اینکه انکارکنند  ،هرهند اص واقعی را انکار نمیکند و ی معتقد اسژ
هیچگونه شناخ حقیقی ممکن نیس و اینگونژه بیژان مژیشژود« :اگژر واقعیژ هسژ ،
شناخ پذیر نیسژ » .در مرتبژۀ اول مطلژق واقعیژ و در گژزارۀ دوم ،مطلژق شژناخ رد
میشود .معنای اطالق را نیز در بحث قبلی دانستیم.
این دو مرتبه از انکار واقعی در بیان فیلسوفان بحژث شژد اسژ  .مرتبژۀ اول را انکژار
هستیشناسانه و مرتبۀ دوم را انکار معرف شناسانه نیز میتوان تعبیر کژرد 4.تفکیژک ایژن دو
مرتبه از انکار ،صحیح نیس و اذعان به هر یک ،مستلزم اذعان بژه دیگژری و رد هژر یژک،
مستلزم رد دیگری اس بلکه اساساً در مقام نفااألمر نیز تفکیک بین این دو بژیمعناسژ .
در هرایی آن اجماالً باید گف نقیض گزارۀ «هیچ شناخ حقیقی از واقژا ممکژن نیسژ »
این اس که «حداق  ،یژک شژناخ حقیقژی از واقژا ممکژن اسژ » .ازآنجژا کژه ادعژای
موجودی واقا ،خود مصداق ادعای شناخ نسب به واقا اس  ،اذعان به گزارۀ «واقعی
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هس » ،خود ،نقیض گزارۀ «هیچ شناختی از واقعی ممکن نیس » اس پا رد مرتبۀ اول
انکار و اذعان به اص واقعی  ،خود مستلزم بلکه عین رد مرتبۀ دوم انکار و اذعان بژه اصژ
شناخ اس  5.همچنین قبول مرتبۀ اول انکار و رد هرگونه واقعی نیز مستلزم رد هرگونژه
شناخ اس هه اینکه هر شناختی خود واقعیتی اس  ،پژا قبژول مرتبژۀ اول انکژار هژم
مستلزم قبول مرتبۀ دوم اس .
از دیگر سو ،اذعان به مرتبۀ دوم انکار یعنی تصدیق گزارۀ «هیچ شناخ حقیقی از واقا
ممکن نیس » ،بهمعنای این خواهد بود که هرگونه شناخ حتی علم نسب به «موجودیژ
واقا» نیز غیرحقیقی اس و این یعنی رد اص واقعی و همان مرتبۀ اول انکار پا اعتقژاد
به مرتبۀ دوم انکار ،مستلزم بلکه عین اعتقاد به مرتبۀ اول نیز هسژ و بژه همژین ترتیژ رد
مرتبۀ دوم انکار ،یعنی قبول وجود حداق یک شناخ  ،مستلزم بلکژه عژین قبژول واقعیژ
اس هراکه در این حا  ،خود شناخ نیز بهعنوان واقعی پذیرفته شژد اسژ  ،مفژافاً
اینکه شناخ  ،مادامی که به هیچ و پوچ تعلق گیرد ،شناخ نیس .
با آنچه گفته شد ،مشخص میشود که بیان مرتبۀ دوم انکار به ایژن شژک کژه «واقعیژ
هس و ی شناخ پذیر نیس » بیانی تناقضآمیز و حاص تفکیک بیحاص بلکه بژیمعنژا
میان انکار هستیشناسانه و انکار معرف شناسانه اس  .اذعان به واقعیژ و فیلسژوفشژدن،
مستلزم بلکه عین شناخ اس  6.اذعان به این مطل کژه اصژ واقعیژ  ،خژود ،شژناخ
اس  ،همانطور که در مقدمۀ سوم خواهد آمد ،در اثبات اصا وجود نقشی شژایان دارد و
بدون توجه به آن ،بیان مطل  ،خا ی از خدشه نخواهد بود.

.2مقدمهدوم:هستیِیکهیاتکه،دومینگزارۀفیلسوف
حال که معلوم شد بهعنوان نخستین گزارۀ فکر بشری از واقعی دم میزنژیم ،ایژن پرسژش
پیش میآید که دومین سخن یا سخنان فکر بشری کدام اس ؟ یعنی در بین گزار هژا کژدام
سخن یا سخنهایی اس که به هیچ پیشفرضی جز اصژ واقعیژ نیژاز نداشژته باشژد؟ و
قاعدتاً پیشفرض هر سخن دیگری جز اص واقعی باشد بهنحوی که تا آن سخن پذیرفتژه
نشود ،هیچ سخن دیگری صورت معناداری به خود نیابد؟
بهعبارت دیگر پا از رد سفسطه و اذعان به اینکه «واقعی هس » ،قدم بعژدی هیژزی
نیس جز شناخ بیشتر و بهتر واقا ذا باید با تنهژا سررشژته و سژرمایهای کژه در دسژ
داریم یعنی گزارۀ «واقعی هس » بررسی کنیم که واقعی  ،هه احوال و عوارضی دارد .در
جریان کشف این معناس که به مقو های ذی عنوان مفهوم یکه و مفاهیم تکه برمیخوریم.
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.1-2اقساممفاهیم(یکه وتکه)ومعنایاصالت
برای یافتن سخن دوم ،باید دید محموالت واقعی بما هو واقعی هه نسبتی با آن میتوانند
برقرارکنند .عوارض واقعی به حاظ صدق ،یا مساوی با مطلق واقعی هستند یا اخژص از
آن هراکه گزارۀ «واقعی هس » دربارۀ امری سخن میگوید که در بین مفاهیم ،عژامتژر از
مفهومِ آن وجود ندارد .اگر مفهومی عامتر از وجود باشد ،به این معنا خواهد بود که بر آنچه
وجود دارد و وجود ندارد ،صدق میکند اما صدق بر آنچژه وجژود نژدارد ،بژیمعناسژ و
مفهومِ بیمصداق نیز اساساً مفهوم نیس  .پا مفهومی عامتر از واقعی معنا ندارد.
7
بنابراین آنچه مفهومی از آن داریم ،منطقاً یا خود واقعیژ بمژا هژو واقعیژ اسژ یژا
حصیهای و قسمتی از واقعی که مفهوم دال کنند بر آن ،اخص از مفهوم دال کننژد بژر
واقعی اس پا تحقق مصداق برای مفهوم اخص ،مبتنی بر پژیشفرضژی اسژ بژه نژام
«تکهتکه بودن واقعی » .هنانکه تحقق مصژداق بژرای عژوارض مسژاوی ،مبتنژی اسژ بژر
پیشفرضِ «یکهبژودن واقعیژ » 8بلکژه عژین و مفژاد آن اسژ  .دسژتۀ اول را مفژاهیم تکژه
(ماهیات) و دستۀ دوم را مفهوم یکه (وجود) مینامیم.
به عقیدۀ ما دستهبندی مفاهیم به این نحو ،بیان تکام یافته ودقیقشدۀ آن هیزی اس که
در فلسفه اسالمی از تقسیم مفاهیم به معقوالت ماهوی و وجودی مدنرر بود اسژ یعنژی
دستۀ اول تعبیر متکام آن هیزی اس که از اختراع واژۀ «مفژاهیم مژاهوی» منرژور بژود و
دستۀ دوم بیان ادق و اکم آن هیزی اس که حکمای اسالمی از تعبیر «معقول فلسژفی» در
سر میپروراند اند .توضیح این معنا مقال دیگری میطلبد.
بنابراین معلوم شد از واقعی به نحو قفیۀ حقیقیه ،دو دسته مفهوم انتزاع میشود .ایژن
دو دسته عبارتاند از .1 :مفاهیم ماهوی (تکه) و  .2مفهوم وجود (یکه)
همۀ آنچه مسمای به مفهوماند ،به حاظ حکای از واقا ،در یکی از ایژن دو دسژته قژرار
میگیرند و هیچ مفهومی ،از آن دو خارج نیس  .بهعبارت دیگر تقسژیم مفژاهیم بژه ایژن دو
دسته ،تقسیم ثنالی عقلی اس  .در ادامه خواهیم دید هر دو دسته نمیتواننژد دارای مصژداق
باشند بنابراین هر دو دسته نمیتوانند بهخودیخود واقعاً مفهوم هم باشند و ذا یکی از این
دو دسته یا اساساً مفهوم نیستند یا فهم همان هیزی هستند که دستۀ دیگر حکای مژیکنژد
پا دوگانۀ یکه و تکه ،اگرهه خود نوعی تقسیم و تکهبندی اس اما مسأ ۀ اصژا  ،یژک
قسم آن را برمیگزیند و قسم دیگر را از مفهومی ساقط میکند یا ظهژور و بیژان قسژم اول
میداند 9.اگر تقسیم این دو دسته مفهوم ،تقسیم ثنالی عقلی نباشد ،اصا وجژود از اسژا
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دهار مشک میشود زیرا در تمام بیانهایِ بهنفا اصا وجود ،از دو نوع مفهوم وجژودی
و ماهوی و سرانجام از انحصار اصا در یکی از آن دو ،سخن به میان آمژد اسژ پژا
احتمال وجود دستۀ سوم ،این انحصار را مشکوک میکند.
مرحوم عالمه طباطبالی در فص دوم مرحلژۀ اول کتژا نهایةالحکم ة در ابتژدای طژرح
اصا وجود ،به این تقسیمبندی توجه کرد و او ین مسأ ه بالفاصژله پژا از اثبژات اصژ
واقعی را ،تعیین اصی از بین دو دسته مفهوم ناظر به حیثی اشتراک (یکه) و مفاهیم نژاظر
به حیثی اختصاص (تکه) دانستهاند (ا طباطبایی.)9 :1416 ،
این دو دسته مفهوم ،هر کدام عا م خارج را بهگونهای گزارش مژیکننژد و انژا بژا هژر
کدام ،تصویر خاصی از هستی در ذهن مجسم میکند:
مفاهیم ماهوی ،عا م را تکهتکه و برید برید معرفی میکند .این برید برید ها با یکژدیگر
تباین دارند یعنی در هیچ واقعیتی اشتراک ندارند :یکی شجر اس  ،دیگری اسژ  ،دیگژری
انسان و ...اصالةالماهوی تقریر دقیقتر واقعی را در گرو واقعی دانستن پار پار ها میدانژد و
معتقد اس کسی که پار پار ها را واقعی نمیداند ،سوفسطایی اس  .از نرر او بین اذعان بژه
واقعی و تکهتکه دانستن آن ،فاصلهای نیس و او ین محمول واقعیژ بمژاهو واقعیژ را
شجر و سنگ و انسان و ...برمیشمارد .در این نگژا سوفسژطایی نبژودن و قالژ بژودن بژه
واقعی  ،عینِ اذعان به واقعی اشیاءِ متکثر متباین اس و نه حتژی الزمژۀ آن .اصاالةالماهوی
پار پار بودن را عارض بر واقعی نمیداند ،بلکه آن را خود واقعی میدانژد و ژذا گژزارۀ
اول فیلسوف یعنی «واقعی هس » را به گزارۀ «سنگ و درخ و انسان و ...هس » تفسژیر
میکند و نه حتی به گزارۀ «واقعی  ،متکثر اس »10.هنین کسی مفاهیمی را که بر همۀ اشژیاء
یکدس صدق میکنند ،مث «وجود» و از جملژه خژود مفهژوم واقعیژ  ،فاقژد مصژداق و
اعتباری و غایةاألمربیانی دیگر و مبهم از واقعی (سنگ و درخ و )...میداند و واقعی را
مصداق حقیقی آنها نمیشمارد.
اما دستۀ دوم ،عا م را یکه و یکدس معرفی میکند و سر تا پای عا م را یک حقیقژ
می داند .مفهوم وجود یا خود مفهوم واقعی  ،سراسر عا م را انباشته از یژک حقیقژ یعنژی
وجود میداند .اصالةالوجودی تقریر دقیقتر واقعیژ را در مفژاد مفهژوم «وجژود» کژه امژری
واحد ،مطلق و البشرط اس  ،جس و جو میکنژد .از نرژر وی گژزارۀ «واقعیژ هسژ »
حقیقتاً تحقق دارد اما آنگونه که مفهوم «وجود» بیان میکند ،نه آنگونه کژه تعبیژر «سژنگ و
درخ و انسان و »...افاد میکند .واقعی بما هو واقعی یعنژی همژان هیژزی کژه مفهژومِ
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معادل واژ وجود افاد میکند و او ین محمول واقعی بما هو واقعی را وحدت و اطالقی
میداند که مفاد مفهوم وجود اس  .در نگا این شخص ،مفهوم واقعی بژه عنژوان مفهژومی
یکه بر خارج صدق میکند و خارج ،مصداق واقعی به عنوان مفهومی یکژه اسژ  .طبیعژی
اس که وی نفی سفسطه را در تحقق امری میبیند که مصداق حقیقژی مفهژوم واقعیژ بژا
همان ویهگی یکدستی و البشرطی باشژد و مفژاهیم تکژه (سژنگ ،درخژ  ،انسژان و )...را
اعتباری و غایةاألمربیانی دیگر ،اما مبهم و غیردقیق از واقعی میشمارد 11.

.2-2جایگاهمفهومدربحثِاصالت 
پا در مسأ ۀ اصا وجود در یک طرف قفیه ،مفهژوم ،حفژور بژهسژزالی دارد .مرحژوم
عالمه طباطبالی در تقریر مح نزاع مینویسد:
«اکنون باید دید با در نرر گرفتن اینکه هر هیز در خژارج یژک واحژد واقعیژ دار
بیش نیس و ما دو مفهوم مختلف (ماهی و هستی) از وی میگیریم ،اصژا از
آن کدامیک از این دو جه اس یعنی آیا مفهژوم «انسژان» از واقعیژ حکایژ
میکند یا مفهوم «هستی؟» (طباطبایی ،1377 ،ج.)44 :3
مرحوم استاد مطهری نیز در شرح اصول فلسفه مینویسد:
«در مبحث «اصا وجود یا ماهی » مقصود این اس که مژا نسژب بژه هژر امژر
واقعی دار که حکم به واقعی داشتنش میکنیم ،دو تصژور و دو مفهژوم داریژم ،از
این دو مفهوم کدامیک جنبژۀ عینژی و خژارجی دارد و کژدامیژک جنبژۀ ذهنژی و
اعتباری؟» (همان)46 :
ایشان در جای دیگری از همان کتا  ،اصا وجود را دارای دو جنبژۀ عینژی و ذهنژی
میداند (همان .)52 :جنبۀ ذهنی مسأ ه در عبارت عالمه کامالً آشکار اسژ  ،بژهعبژارت دیگژر
عالمه با نیمنگاهی «مفهومشناسانهتر» مسأ ه را طرح کرد اند زیرا «اصا وجود یا ماهیژ »
را میتوان بلکه باید هستیشناسانهتر از این مطرح کرد و گف  :مسأ ه این اس که آیا واقا،
محکیِ مفهوم «انسان» و «شجر» و «سنگ» و ...اس یژا محکژیِ مفهژوم «هسژتی»؟ بنژابراین
اصا وجود گزار ای اس کژه موضژوع آن عبژارت اسژ از واقعیژ (همژان کژه همژۀ
فیلسوفان به تحقق آن معتقدند) و محمول آن عبارت اس از وجود (بهعنژوان حیژث طژرد
عدم که یکه بر همۀ اشیاء صادق اس ) پا اصا وجود حکمژی اسژ بژرای واقعیژ :
«واقعی وجود اس » اما واقعی این اس که ادراک ما از واقعیژ تژا پژیش از ادراک در
عا م حصو ی و مفهومی ،هیزی جز ادراک حفوری نیس و در هنگام فراهنژگآمژدن بژه
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دس مفهوم ،گزینهای جز مفهوم یکه یا مفاهیم تکه ندارد .واژۀ «واقعی » به موقفی مفهومی
و حصو ی ،و و مبهم ،پیش از مفهوم یکه و مفاهیم تکه اشار ندارد ،بلکه بژه حیژث تحقژق
اشار دارد که المحا ه یکی از این دو دستۀ یکه و تکه اس و مسأ ۀ اصا  ،دقیقاً تعیین آن
دستۀ برگزید اس و هنانکه خواهیم دید از تالزم حیث تحقق با حیژث وحژدت ،پژی بژه
اصا وجود خواهیم برد پا اصا وجود حکمی برای مفهوم یکه بما هژو مفهژوم هژم
هس  :این مفهوم یکه اس که در حقیق از عا م خارج به ما فهم میدهد و مفژاهیم تکژه
اعتباری بود و فهمی از عا م خارج اراله نمیدهد.
اما اصا و مصداق واقعی داشتن دو دسته مفهوم یکه و تکه عقالّ هژه صژورتی دارد؟ آیژا
ممکن اس هر دو اصی باشند؟ آیا ممکن اس هیچکدام اصی نباشند؟ یژا اینکژه آیژا تنهژا
یک دسته اصی اس و کدامیک؟ مقدمه سوم پاسخ به این پرسشهاس :

.مقدمهسوم:اصالتیکهیاتکه،هردویاهیچکدام؟

3
اگر محکی هیچیک از این دو دسته مفهژوم را اصژی نژدانیم ،سوفسژطالی بژه معنژی منکژر
واقعی خواهیم شد زیرا بنا به مقدمۀ دوم ،همه مفاهیم در یکژی از ایژن دو دسژته مفژاهیم
«وجودی یا ماهوی» منحصر میشود و بنا به مقدمژۀ اول ،انکژار واقژانمژایی همژۀ مفژاهیم،
مستلزم انکار اص واقعی اس بنابراین با انکار اصا محکی هر دو دسته مفاهیم یکژه و
تکه ،راهی برای پذیرش واقعی باقی نمیماند.
اگر کسی بگوید« :من اجماالً قبول دارم واقعیتی هس اما آن را مصداق هیچیک از این
دو دسته مفهوم (وجودی و ماهوی) نمیدانم» ،به او میگوییم :قبژول داشژتن واقعیژ  ،هژر
هند اجما ی ،مالزم بلکه عین سراغ داشتن مفهومی برای آن در ذهن اس و آن مفهوم طبق
توضیحات مقدمۀ دوم ،از دو حال خارج نیس یا ماهوی (تکه) اسژ یژا وجژودی (یکژه).
برای مثال اگر همین مفهومی که با فظ «واقعی » از آن یاد میکنیم ،شژناخ شژما از واقژا
باشد ،باید بگوییم مفهوم واقعی  ،خود ،مفهومی یکه اس و سخن شژما مسژتلزم پژذیرش
12
ناخودآگا اصا وجود اس .
در توضیح مقدمۀ اول با بیان دیگری همین مطل را ذکر کردیم و دیدیم کژه نمژیتژوان
اص واقعی را پذیرف اما در عین حال قال شد که هیچ شناخ و مفهومی از واقا خبژر
نمیدهد .پذیرفتن اص واقعی به این معناس که مفهومی وجود دارد کژه خبژر حقیقژی از
واقا به ما میدهد.
هر دو دسته مفهوم وجودی و ماهوی نیز به حاظ حکای از واقا ،نمژیتواننژد بژا هژم
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اصی باشند ،این نیز از مقدمۀ دوم استخراج میشود زیرا اگر هژر دو دسژته مفهژوم ،اصژی
باشند ،الزم میآید واقعی در عین یکهبودن ،پار پار باشد یعنی اصی بودن هژر دو مفهژوم،
بهمعنی متباین بودن و متباین نبودن اجزاءِ واقعی اس و این تناقض اس .
سیر مقدمات فوق ما را بر سر دو راهی قرار میدهژد کژه «آیژا وجژود اصژی اسژ یژا
ماهیات؟» هراکژه در مقدمژۀ اول پژذیرفتیم واقعیتژی هسژ و در مقدمژه دوم دانسژتیم کژه
شناخ ما از واقا ،منحصر در دو دسته مفهوم اس و از نسژب ایژن دو دسژته مفهژوم بژه
ضمیمۀ مقدمه اول ،دریافتیم که امکان ندارد هیچ کدام اصی نباشند یا هر دو بژا هژم اصژی
باشند (مقدمه سوم) ،پا قطعاً یکی و تنها یکی از این دو اصی اس  .حال کژدامیژک از آن
دو اصی اس ؟

.4بداهتاصالتوجود
برای اثبات اصا وجود ،استداللهای زیادی مطرح شد اس اما بهنرر میرسد اگر نقطه
مقاب برهان خلف را برهان مستقیم بنامیم ،مسأ ه اساساً بژهصژورت مسژتقیم اسژتداللپژذیر
نیس ! هراکه پرسش از اصا  ،دومین پرسش بعد از پرسش از اص ِ واقعی  ،بلکه پرسش
دقیقتر از مفاد اص واقعی اس  .طبعاً پاسخ هم دومین سخن بلکژه بیژانِ دقیژقتژرِ او ژین
سخن فیلسوف اس یعنی بحث از اصا  ،بحث و واکاوی از مفژاد او ژین گژزارۀ بژدیهی
فکر بشری اس که در قا گزار ای در همسایگی بالفص آن قرار میگیرد و برای اثبژات
خود ،سرمایهای جز گزارۀ نخسژ و دقژ نرژر در آن نژدارد .واضژح اسژ کژه در اینجژا
نمیتوان قیا تشکی داد هراکه قیا فرع بر کثرت گزار هاس درحا ی که در این مقام
یک گزار بیشتر نداریم ،پا نمیتوان قیا تشکی داد .عالو براینکه کثرت گزار هژا فژرع
بر پذیرش اص کثرت اس درحا یکه در این محکمه ،کثژرت و وحژدت ،خژود در مقژام
اثبات و رد هستند.
از اینجا معلوم میشود پاسخ مسأ ه قری به بدیهی ،بلکه بدیهی اسژ و اسژتداللهژای
بهنفا آن هم در واقا تنبیهاند نه استدالل و رجوع همۀ این تنبیهژات بژه ایژن اسژ کژه :در
موضوع گزارۀ واقعی هس  ،هیچگونه شرط و قیدی حاظ نشد اس هنانکه در مقدمژه
اول ،شرح آن گذش و این هیزی جز مفاد مفهوم یکه نیس در صورتی که صدق مفاهیم
تکه همان تحقق واقعی های مقید اس  .این روشنی و بداه مسژأ ه موجژ شژد اسژ
برخی ،بیانهای تنبیهی در اثبات اصا وجود را مصادر به مطلو و تکرار ادعژا بداننژد و
همین اس که مسأ ه را در ک نفاگیر و پیچید جلو داد اس .
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در عین حال باید دانس  ،استداللناپذیری مسژأ ه و قرابژ آن بژه بژداه  ،بژه معنژای
معقول نبودن یا درس نبودن آن نیس بنابراین اصا وجود تبیینناپذیرِ عقالنی و صژرفاً
موکول به شهودات عرفا نیس  .عالو بر اینکه برهانی بهصورت خلف بژرای آن بژه شژرح
ذی میتوان ذکر کرد:
میزان در تعیین گزارۀ دوم ،همان معیارِ تعیین گزارۀ اول اس با این تفژاوت کژه گژزارۀ
اول از شمول آن تخصصاً خارج اس  :گزارۀ دوم گزار ای اس که صژدق آن ،محتژاج بژه
صدق گزارۀ اول باشد و هر گزار ای بعد از گژزارۀ اول در رد یژا اثبژات ،محتژاج آن گژزار
اس و پیداس این قاعد  ،شام خود گزارۀ دوم هم میشود.
یکبار دیگر نزاع را مرور میکنیم :همژه قبژول داریژم کژه «واقعیژ هسژ » و خژارج،
مصداق مفهوم «واقعی » اس اما نزاع در این اس که موضوع این گزار یعنژی «واقعیژ »
بهعنوان مفهومی یکه بر خارج صدق میکند یا بژه عنژوان مفژاهیم تکژه؟ یعنژی گژزارۀ دوم
کدامیک از این دو گزار اس ؟
 .1واقعی  ،وجود (مصداق مفهوم یکه) اس ( .اصا وجود)
 .2واقعی  ،انسان و شجر و سنگ و( ...مصداق مفاهیم تکه) اس ( .اصا ماهی )
دو حا مفروض اس :
فرض اول :اگر مفهوم یکه ،یعنی مفهومی که بر همه یکسان صدق میکند ،اصی باشژد،
مدعا ثاب اس .
فرض دوم :اگر مفاهیم تکژه اصژی باشژند ،یعنژی «انسژان» و «درخژ » و «سژنگ» و...
واقعی داشته باشند ،آنگا مفاهیم آنهاس که بهخودی خود در عا م واقا ،مصژداق دارنژد
اما در بحثهای پیشین دیدیم که مفهوم ،یعنی «آنچه فهمی از واقا اراله مژیدهژد» و نتیجژه
گرفتیم :هر مفهومی این پیشفرض را دارد که واقعی هس و این مفهژوم ،از آن واقعیژ ،
فهمی اراله می دهد .حال ممکن اس این واقعیژ خژارج از ذهژن باشژد یژا داخژ ذهژن.
مفهومی که از هیچ واقعیتی ،و و فرضی یا اعتباری یا ذهنی ،حکایژ نکنژد ،فهژم و مفهژوم
نیس پا هر مفهوم ،واقعی را پیشفرض گرفته و آن را مصداق خود میداند .این شام
مفاهیم تکه هم میشود یعنی مفهومهژای «سژنگ» و «انسژان» و «درخژ » و ،...واقعیژ را
مصداق محکی و مفاد خود که همان «سنگبودن» و «انسانبژودن» و ...اسژ  ،مژیشژمارند
یعنی همۀ مفاهیم تکه در اینکه پیش از صدق خود بر مصژداقشژان ،آن را مصژداق مفهژوم
«واقعی » میدانند ،اشتراک دارند وگرنه از مفهوم بودن ساقط میشژوند پژا تژا خژارج را
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مصداق مفهوم واحدِ« 13واقعی » ندانیم ،مصداق مفاهیم تکه نمیتوان دانس و ایژن یعنژی،
طبق تعریف مفاهیم یکه و تکه ،صدق مفاهیم تکه به صدق مفهوم واقعی بهعنوان مفهژومی
یکه وابسته اس یعنی اثبات واقعی داشتن مفاهیم تکه و اثبات گزارۀ «سژنگ و درخژ و
انسان و ..هس » ،محتاج واقعی داشتن مفهوم یکه و صدق گزار ای اسژ بژه ایژن تعبیژر
«واقعی وجود اس ».
به همین د ی مفاهیم تکه تا موصوف به مفهوم یکژه نشژوند ،خبژر از واقژا نمژیدهنژد:
درخ را نمیتوان واقعی دانس بلکه درخ ِ موجود را میتوان واقعژی دانسژ  ،مفژاهیم
تکه (ماهوی) بهخودیخود نمیتواند طرد عدم کند هراکه طرد عدم از رهگژذر یکژهدیژدن
عا م میگذرد ذا محتاج اتصاف به مفهوم یکه اس  .مالحره میکنید که تمام نکته در ایژن
اس که :خود واقعی داشتن ،بهخودی خود ،فهم و مفهوم اس .
اما دانستیم که امکان صدق هر دو دسته مفهوم نیسژ و از طرفژی در هژر حژال صژدق
مفهوم یکه الزم اس  ،پا گزارۀ دوم عبارت اس از« :وجود هس » یعنی گزارۀ «واقعیژ
هس » اینگونه تفسیر میشود که «خارج مصداق مفهوم «واقعیژ » بژهعنژوان مفهژومی یکژه
اس و مفهوم «واقعی » بهعنوان مفهومی یکه بر مصداق خود صدق میکند».

نتیجه

به این ترتی پاسخ پرسشهای آغاز مقا ه معلوم میشود:
 اصا وجود در واقا ،گزارۀ دوم فیلسوف بعد از گزارۀ اص واقعی و در حقیقژتبیین دقیقتر آن اس  .از گزار اول فیلسوف مخخر و بر تمام گژزار هژای احتمژا ی
دیگر مقدم اس .
 اصا وجود ،این پرسش را پاسخ میدهد« :فیلسوف که واقعی را قبژول دارد ،آیژاآن را متکثر و پار پار میداند یا واحد و یکه؟» ،پاسخ بژه ایژن پرسژش مسژیر کلژی
فیلسوف را در تبیین سایر گزار ها بعد از گزارۀ اص واقعی تعیین میکند.
 از آنجا که محموالت واقعی به نحو قفیۀ حقیقیه یا مساوی با آن (وجود) یا اخصاز آن (ماهیات) هستند ،شق ثا ثی در مسأ ۀ اصا قاب فرض نیس .
 مراد از وجود در «اصا وجود» ،وجود عام و مطلق و غیرمنحصر به شیءخاص اس . «اصا وجود» گزار ای هستیشناسانه اس امژا مسژتلزم شژناختی دربژارۀ مفهژومخواهد بود ،پا دارای جنبههای عینی و ذهنی اس  .درعینحال پُرپیداس که جنبه
هستیشناسانۀ مسأ ه در عین تالزمداشتن ،غیر از جنبۀ مفهومشناسانه آن اس .
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 اصا وجود اوالً و با ذات حکمی اس برای واقعی و ثانیژاً و بژا عرض حکمژیاس برای مفهوم وجود از حیثی که مفهوم (محکی مفهوم وجود) اس .

نوشتها


پی



 .1پرسشهای دیگری نیز وجود دارد ،از جمله .1 :اگر اصا به وجود خاص هر شیء تعلق میگیرد،
هه تفاوتی بین وجود و ماهی شیء اس و هه فاید ای بر این بحث مترت اس ؟ و اگر بژه وجژود
مطلق تعلق می گیرد ،تکلیف کثرات هه می شود؟ آیا یک سر همه کثرات را ها ک و باط مژیدانژیم؟
هه بیان معقو ی دربارۀ بداه کثرت خواهیم داش ؟  .2اگر اصا  ،صف خود حقیق وجود اسژ
و مفهوم وجود هیچ نقشی در درک و فهم این معنا ندارد ،پژا هگونژه وجژود و اصژا آن را فهژم
میکنیم و به یکدیگر میفهمانیم و بر سر آن تفاهم میکنیم؟  .3اگر در اصا وجود پایِ مفهوم وجود
هم در میان اس  ،هگونه می توان در داد و ستد مفهومی از اصا هیزی سخن گف که همه عا َم از
جمله مفاهیم و داد و ستد آنها را شام میشود؟ تفکیکِ حیث مفهومی از حیث واقعی و اصی هگونه
امکانپذیر اس  ،بیاینکه نه حیث مفهومی از واقعی مندی ساقط شود و نه حیژث اصژی و واقعژی از
جامعی و شمول؟  .4ماهی هیس ؟ الماهیةماهو؟ اگراصا ماهیتی باشیم به راستی عاَ م را هگونه
میبینیم؟ تصویرِ عا َمِ اصا ماهیتی هگونه اس ؟ که در مقا های دیگر پاسخ آن استخراج شد اس و
تأثیرات ژرف این بیان در پاسخ این پرسشها بازگوشد اس .
 .2تبیین نرر شخص صدرا که اصا تاً بحث فلسفی خا ص نیس بلکه متعلق به حوزۀ «معقولِ منقژول»
اس  ،نیازمند تحقیقی مبسوط در همۀ آثار صدرا و نیز اهم مفسران و شارحان او اس و ا بته این معنا
تا حدودی رخ داد و معرکه آراء و نرژرات پهوهشژگران ایژن عرصژه اسژ (فیاضژی  )83 - 1 :1387و
(عبودی

 ،1385ج.)135- 77 :1

 .3توجه به نکاتی دربارۀ او ی بودن این گزار الزم اس  .1 :مالک او ی بژودن گژزار را عژدم معنژا و
امکان استدالل بر آن (و طبعاً توقف استدالل نفیاَ و اثباتاَ برخود آن) میدانیم .توضیح این معنا وجیز ای
دیگر میطلبد  .2گزارۀ امتناع اجتماع نقیفین (وجود عدم نیس ) ،عکا نقیض گزارۀ اصژ واقعیژ
(وجود موجود اس ) اس  .به همین جه بعفژی بزرگژان امتنژاع اجتمژاع نقیفژین را گژزارۀ او ژی
برشمرد اند اما اوالً از آنجایی که عدم ،باطالقه مستلزم نفی هر هیز ،از جمله فاع شناسا از آن حیث
که شناساس  ،میباشد ،المتحص و الیُخبَرعنه اس و ذا تصور محمول و طبعاً تصور گژزار  ،محژ
تأم و اشکال اس  .ثانیاً بر فرض تحقق تصور این گزار  ،قرارگرفتن عدم مطلق در موضا محمول و
غیری آن با موضوع (وجود) مستلزم پذیرش حداقلی از تقرر و واقعی  ،و و فرضژاً و ذهنژاً ،بژهنحژوِ
منحاز از موضوع (وجود) برای عدم مطلق اس و این محتاج پذیرش پیشینی گزار ای دیگر یعنی همان
اص واقعی (وجود موجود اس ) اس  ،پا او ی نیس بنابراین عندا تحقیق گزارۀ او ی همان اص
واقعی اس  .3دربارۀ او ی یا شایا بودن ،تحلیلی یا ترکیبی بودن ،پسینی یا پیشینی بودن گزارۀ اص
واقعی  ،سخن بسیار داریم که خطوط کلی آن در این مقا ه تبیین میشود  .4این اشکال که «شاید ذهن
ما بهگونهای خلق شد که مجبور اس گزار های اص واقعی و امتناع تناقض را او ی بداند» .مستلزم
پذیرش جهانی ورای ذهن اس که در آن اص واقعی و امتناع تناقض او ی نیسژ و اسژتداللپژذیر
اس و الزمۀ این سخن معط ماندن آن جهان یا تناقضداشتن آن اس  .فتأم جیدا  .5اص واقعیژ
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ثبوت مفاد بدیهیترین مفهوم برای خود را افاد میکند هراکه در جژای خژود توضژیح داد شژد کژه
مالک بداه مفهومی عبارت اس از اعمی  .از این رهگذر نکات بسیاری از جمله سِرّ یگانگی گزارۀ
اول معلوم میشود  .6او ی گزار های اص واقعی و عدم تناقض نسب به سایر گژزار هژا تنهژا در
تأمین نفی گزارۀ مقاب نیس  ،بلکه محتوای اثباتی هرگزار نیز وابستگی تام به گژزارۀ عژدم تنژاقض و
نهایتاً اص واقعی دارد .همۀ گزار ها شرح گزارۀ اص واقعی هستند .تببیین این مطلژ را از خژالل
این مقا ه میتوان اصطیاد کرد.
 .4مرتبه دیگر و سومی هم مطرح اس و آن اینکه« :برفرض تحقژق واقعیژ و معرفژ بژه آن ،ایژن
معرف قاب انتقال به غیرنیس » .اگر دق شود به ترتیبی شبیه آنچه در متن آمد ،معلوم میشود که بر
تفکیک بین این مرتبه و مرتبههای قبلی ثمرۀ عملی واقا نیس  .نوع دیگری نیز از سفسطه مطرح اس
و آن شکگرایی اس  .در این حا فرد حکم نمیکند بلکه بهطورکلی شک میکند .حتژی حکژم بژه
شک هم نمیکند و اعالم می کند در حکم به شک و در حکم به شک در حکم بژه شژک و هکاااللا 
النهایةشک دارد .هنین کسی را نمیتوان گف حتی شک میکند هون شک نیز باید در جایی مسژتقر
شود و صورت حکم به خودگیرد ذا با او نمیتوان استدالل کرد ،بلکه باید منترر فرصتی بود تا حکم
کند یا هنین فرصتی را آفرید هنانکه بوعلی(ر ) فرمود :باید او را زد یا در آتش انداخ  ،در این حژال
معلوم میشود هنین کسی یا دیوانه اس یا مکار و حیلهگر .ا بته دربارۀ این نوع شکگرایژی بژاز هژم
می توان سخن گف که مجال آن نیس .
 .5در طی مباحث اصا وجود خواهیم دید ،اساساً صرف تفکیک نرری محض نیز بین این دو مرتبه
نیز معنا ندارد ،هه اینکه تفکیک بین شناخ و واقعی در سطح وجودشناسی عام بیمعناس هراکه
اصا وجود می گوید شناخ هم از آن حیث که وجود اس  ،واقعی دارد.
 .6رک :پینوش قب .
 .7عوارض خود به دو دستۀ ذاتی و غیرذاتی تقسیم میشود که در اینجا سرآمد عوارض ذاتیِ واقعی ،
خود تحققِ واقعی اس یعنی همان حیث طرد عدم که عین واقعی اس  .ا بته اجمال و تفصژی در
توجه به واقعی (تحص وابهام) مصحح حم اس  .صح حم این گزار که سژنگ بنژای فکژر و
ذهن بشری اس  ،وجدانی اس .
 .8همچنین باید توجه کرد هر تقسیمبندی وقتی واقعی پیدا میکند که برای مقسم ،قیدی واقعی یابد،
ذا واقعی داشتن مفهوم اخص مبتنی اس بر واقعی داشتن قید و حیثیتی در قبال واقعی مطلق.
 .9توجه کافی به این مطل  ،اشکال مهمی را پاسخ می دهد که طرح و پاسخ آن ،حجم مقا ه را از حژد
مجاز خارج میکند .این معنا در درک وحدت وجود و درک بطالن کثرت و معنای باط بودن آن ،نقش
بهسزایی دارد.
اصالةالماهوی واقعی امری و ذاتی که تکثر عارض آن شد باشد نیس  ،پا واقعی متکثر

 .10از دید
نیس  ،بلکه عین تکثر اس  .ا بته خود مفهوم تکثر نیز در قیا با تعبیر «سژنگ ،درخژ  ،انسژان و»...
گویایی الزم برای نرام تکه را ندارد و نوعی وحدت در آن منطوی اس .
 .11اینکه مفاهیم ماهوی و تکه ،عندا تحقیق تقریری از واقعی هستند ،را در مقا ی دیگر پی میگیریم.
 .12این بیانی دیگر از همان یگانگی اص واقعی با اصا وجود اس که ذکر آن در مقدمۀ اول آمد.
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 .13اگر واقعی دربارۀ هر شیء معنای خاص آن شیء را بدهد ،آنگا واژۀ واقعیژ بژه نحژو اشژتراک
فری بر اشیاء صادق خواهد بود درحا یکه با وجدان می یابیم که از واقعی مفهومی واحژد در مژورد
همه اشیاء میفهمیم.
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امید ،مسعود ،تقسیمبندی معقوالت یا مفاهیم کلی و اوصاف آنها نزد فیلسوفان مسژلمان ،ماهنامژۀ
معرف  ،شمار  ،42خرداد .1380
جوادی آملی ،عبداهلل ،رحیق مختوم شرح حکم متعا یه ،بخش ههارم از جلد اول ،قژم ،اسژراء،
.1375
_____ ،____،بخش اول از جلد اول ،قم ،اسراء.1375 ،
سبزواری ،مالهادی ،غررا فوالد ،به کوشش توشیهیکو ایزوتسو و مهژدی محقژق ،دانشژگا تهژران،
تهران.1347 ،
صدرا دین ،محمد شیرازی ،الحکمة المتعالیة ف اسف راا العیةی ة اسا ع ة ،ج ،1دار احیژاء ا تژرا
ا عربی،بیروت 1981 ،م.
ا طباطبالی ،ا سیدمحمدحسین ،نهایة الحکمة ،انتشارات اسالمی جامعه مدرسین ،قم1416 ،ق.
طباطبایی ،محمدحسین ،اصول فلسفه و روش رلا یسم ،ج ،3انتشارات صدرا ،تهران.1377 ،
عبودی  ،عبدا رسول ،درآمدی به نرام حکم صدرایی ،سم و مخسسه آموزشی پهوهشی امژام
خمینی(ر ) ،قم.1385 ،
عشاقی االصفهانی ،حسین ،وعایة الحکمة ف شرح نهایة الحکم ة ،قژم ،ا مرکزا عژا می لدراسژات
االسالمیۀ ،الطبعةاالول .1382 ،
علیزاد  ،بیوک ،جایگا معرف شناسی در فلسفۀ اسالمی ،فصلنامه پهوهشی دانشگا امام صژادق،
شمار هشتم ،زمستان .1377
فنالی ،اشکوری ،معقول ثانی ،مخسسه آموزشی و پهوهشی امام خمینی ،قم.1375 ،
فیاضی ،غالمرضا ،هستی و هیستی در مکت صدرایی ،پهوهشگا حوز و دانشگا  ،قم.1387 ،
مصباح یزدی ،محمدتقی ،شرح اسفار ،جلد اول ،انتشارات مخسسه آموزشی پهوهشی امام خمینی ،قم.1383 ،
_____ ،_______،تعةییه عة نهایة الحکمة ،مخسسه در را حق ،قم1405،ق.
_____ ،_______،آموزش فلسفه ،سازمان تبلیغات اسالمی ،قم.1373 ،
مطهری ،مرتفی ،مجموعه آثار (شرح مبسوط منرومه) ،ج  9و ،10صدرا ،تهران.1374 ،
نصری ،عبداهلل ،بررسی تطبیقی مقوالت کان و نرریۀ استاد مطهری در معقوالت ثانویۀ فلسژفی،
فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگا تهران ،شمار  ،16زمستان .1380

