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 چکیده

شود که با انکار عینیت وجود به مثابهه کاهالد در  ه      ت به مفهومی مقولی بدل میوجود در فلسفه کان

تهوا    دهد. اما خارجیت وجود مبنا ی است که نای گرا انه جدا ی ذهن و عین را نتیجه می چرخش ذهن

به آسانی از آ  عبور کرد؛ هرچند با مشکل بساطت و غیر تد و تار خی و فراتار خی بود  مواجه اسهت.  

توا  ضهان   با فرض قاعده فرعیهد می له ا ن است که چگونه با د از تنگنای ا ن تعارضات عبور کرد.مسئ

نقد سفسطهد به اثبات وجود به مثابه امر مشترک میا  عین و ذههن راه  افهت. یقیقهت هسهتی بسهی       

را در خود  اش سیطره مطلق بر هر کثرتی دارد و از هاین رو به مثابه کلد تاام کثرات است و در بساطت

ترتیبد بر اساس تشکی  وجودد غیر ت هستی را با د ناشهی   به ا ن دارد و بدو  استثنا برای هاه هست.

ای که  مند از هستی است با هستی بسی  مواجه استد مواجهه از یدود بساطت آ  دانست. هرآنچه بهره

ر  افتهه و بسهاطت   تکین و خاص است. هستی یقیقت بسیطی است که در مقام تحقق در د گری یضو

 .نیست« هستی»شودد یال آنکه غیر تد چیزی جز تعین بساطتِ  آ  غیبت تلقی می

 

 هستید معرفتد بساطتد غیر تد مند د گری. :های کلیدی واژه

 
                                                           

 nourimilad79@yahoo.com          را انامۀ نو سنده مسئول:. 1

mailto:nourimilad79@yahoo.com


 1449، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 94سال فلسفه، / 111

 بیان مسئله

 تهر ن مسها ل  بنیهادی  یقیقتد و فراتار خی بود  د و نیز تار خیواقعیت ویدت و کثرتِ

و د فراتهار خی و بسهی    وایدد یقیقتگاه به مثابه «وجود»در ا ن میا د . هستند فلسفی

 پارمنیدس. بخش مالیظه شده استو نظم (Categorical)گاه به مثابه مفهومی مقولی

. وی (11: 1731)گهاترید   «نباشهد غیهرماکن اسهت   ( هست و برای آ  هستی) » گفت:می

؛ (11هاها :  ) شهود پیدا شد تباهید تغییر  ا یرکهت مهی   د مانع از«هست» اند شید کهمی

و بهد ن   (111: 1131بهدوید  ) نیسهت تعقل در یوزه وجود است و چیزی خهار  از وجهود   

ایهد  و بسهی    ی کهه وجهود استد  وجود یقیقتد تفکر دربارهرسید  به ترتیب تنها راه 

ا هن   است.مفروض د گری  اش عدم کثرت زمانی و مکانی و هر نوع کثرتاست و اید ت

با هد  فراتار خی به وجود و واقعیت تلقی کهرد کهه بهرای فههم آ      توا  نگاه نگرش را می

 .اش مالیظه کردمقوالت زما  و مکا  را به کناری نهاده و هستی را در بساطت

در برخی ساختارهای مفهومی مورد نقد و انکار قرار گرفته  منیدسی به وجوددرپا نگاه

   موضهوع و محاهول  میها  نسهبت  را جهود وو  اسهت را منکهر   وجود محاولی کانت است.

 و نسهبت     صورت محض فاهاهه  وجود بنا بر نظر کانتد .(Kant, 2010: 5-6) داند می

بهه ا هن    .(Ibid: 348) افزا هد ناهی  شیئمفهوم  هچیزی ب و ستاموضوع و محاول میا  

-زمها  که هاچو  د گر مقوالتد به کثرات     امر اعتباری و ذهنی استوجود  ترتیبد

د ز هرا  گیهرد قهرار مهی   کانهت در مقابهل پارمنیهدس   با ا ن فهرضد   .بخشدنظم می مکانی

د یال آ  کهه  داندرا از هر کثرت زمانی و مکانی فراتر میویدت مطلقه وجود  پارمنیدس

-زما و آ  را به مثابه نسبت میا  کثرات  کندکانت وجود را به کثرات ماهوی مووّل می

تهوا  وجهود را بهدو     رشد نه تنهها ناهی  مطابق با ا ن نگ .دهدمورد تامل قرار میمکانی 

مفاهیم زما  و مکا  تعقل کردد بلکه هاچنهین وجهود چیهزی جهز نسهبت میها  امهور        

مکا  تعقل هستی نامحهدود  نیست. پس ا دو به معنای کلی کراناند دمندمند و مکا  زما 

 . وجود نداردو بسی  هم 

کهه  هسهتی مهواجهیم    یت وانگار در باب واقعنگرش ویدتد از سو ی با به ا ن ترتیب

 مواجهیم ؛ و از سوی د گرد با نگرشیکندزما  و مکا  و هر نوع کثرتی را از خود دور می

در ا ن میا  به نظر داند. نای مکانی-زما  نسبت ذهنی میا  امورکه وجود را چیزی جز 
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طه میا  موضهوع و محاهول بهدو  بهاور بهه      رسد که بر اساس قاعده فرعیهد اثبات رابمی

نهه رابطهه میها      دموضوع و محاول ماکن نباشهد؛ در ا هن صهورت هسهتی    وجود عینی 

بهر موضهوع و    با هد ها خواهد بود؛ هسهتی منطقها   بلکه اصل تحقق آ  دموضوع و محاول

ای اش ایاطهه هستی در هسهتندگی  دبه ا ن ترتیبشا  مقدم باشد. محاول و رابطه بین

 د. شودارد که هیچ کثرتی از ییطه آ  خار  نای

تواند بر کثرات صدق کند مگر آنکهه کثهرت   ا ن نکته نیز مهم است که وجود نای اما

تواند بدو  هر نهوع کرانانهدی و   ند نایاکرانو نا در خود آ  هم موجود باشد. امر بسی 

 اگر در زما  و مکا   (Non-Conditional)امر نامشروطمکانی تعقل شود. -یدود زما 

در عین یال که هستی بسهی    دنخواهد بود. به عبارت د گرراک ارا ه نشده باشد قابل اد

ت برآمده از خود هستی بوده و کثرت زمانی و مکهانی   و منفرد استد در هاا  یال غیر

 کرانگی جسهتجو ای سخن گفت که کراناندی را در بیاز نظر ه لذا با د گیرد.را در بر می

 د.کنو بسی  را به صفت غیر ت و کثرت متصف می

 جود به مثابه مقوله ذهنیو

گرا انه کانت مفهومی مقولی بوده و نسبتی اسهت کهه ذههن    وجود بر اساس د دگاه ذهن

مفهاهیم و ایکههام   برخهوردار از ذههن   سهازد. پهس  میها  موضهوع و محاهول برقهرار مهی     

مهواد   بخشهد. مکهانی را ویهدت مهی   -که با توسل به آنها متکثرات زما  استگری  تنظیم

  ابهد ویهدت مهی   دانهد که مفاهیم محض فاهاه ددر یسد توس  مقوالت شدهداده متکثرِ

صهورت  د صهورتاندی ذهنهید تکثهر بهی    بر اساس فلسفه نقدی. (643-641: 6731 کانتد)

سهاختار خهودشد اعیها  تجربهی را      و ذههن در قالهب  سهازد  یاعیا  تجربی را متعین مه 

 .فهاد می

هها را  د ا هن داده افزا دمی ییس هایزما  و مکا  را بر دادهن جز یات پیشیکه ذهن 

بهه  . بخشهی اسهت  د هاین ویدت«فهم»بخشد و گانه ویدت میبر اساس مقوالت دوازده

کنهد کهه بها انتظهام     ا ن ترتیب فاهاه ما با در افت کثرات یسی مواد خامی را کسب می

بها اطهالق   فههم  دههد.  مقولی ذهن تبد ل به فهم شده و مجاوعه معرفت ما را شکل مهی 

 گانهه پیشهین  مقهوالت دوازده  و مها در چهارچوب  گیهرد  میصورت  محض فاهاه تمقوال

 .(Kant, 2010: 84) فهایمجها  خارجی را مید ما ذهن
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-ی از آ  مفاهیم پیشینی ذهن است که بهرای ویهدت   ک نیز «وجود»در ا ن میا د  

و از  تاسه منکر  نفسه راو فی کانت وجود محاولیرود. بخشی به کثرات یسی به کار می

 به هاهین دلیهلد وی  . (Ibid: 5-6) فهادوجودد تنها نسبت میا  موضوع و محاول را می

د «وجهود » .شناسهد خار  از شیئ را به رسایت نای کاال وجودی و وجود به مثابه کاالِ

و موضهوع و محاهول اسهت    نسهبت و رابطهه    و صهرفا افزا د نای موجودچیزی به مفهوم 

نه تنها وجود بهه مفههوم   . (Kant, 2010: 348) ا ی نیستخودش امر مستقل و قابل اعتن

افزا دد بلکه خود آ  تنها به طر ق توجه به اعیا  یسی و رابطهه میها    شیئ چیزی نای

 گیرد.  موضوع و محاول مورد توجه قرار می

بهه جهدا ی ذههن و عهین      در فلسفه کانتد اعتقاد به مقوالت و مفاهیم پیشینی ذهن

سهتقل  و جها  عینهی م  بخشدمی صورتبه اعیا   ترتیب که ذهن شودد به ا نمنجر می

 منبس ِ وایدِ گرا انه نه تنها با وجودِذهن ا ن نگرش. از مقوالت ذهنی قابل تصور نیست

-امکا  معرفت بهین مورد اعتقاد یکاای اسالمی و پارمنیدس ناسازگار استد بلکه اساسا 

االذهانیهت  وجود کهه تنهها راه اثبهات بهین     دهدد چرا کهتواند توضیح االذهانی را هم نای

 است برای کانت نه مبنای فهم که  کی از عناصر دخیل در فهم است.

ای جز سفسطه بهه معنهای   اعتقاد به جدا ی ذهن و عین و انکار وجود محاولی الزمه

توا  گفت که کانت در ا ن اعتقاد که وجهود چیهزی بهه    کلی ندارد. اما در عین یال نای

افزا د و  ا ا ن که وجود تنها از رابطهه کثهرات قابهل فههم اسهت کهامال       ئ نایمفهوم شی

شود تا ضان اثبات بطهال  سفسهطه و نیهز اثبهات وجهود      برخطاست. در ادامه تالش می

تهوا  بهر اسهاس نظر هه     محاولی بر اساس قاعده فرعیهد توضیح داده شود که چگونه می

و ویدت وجود در عین کثرت زمانی تشکی  وجود به بساطت وجود در عین غیر ت آ  

 معتقد بود.و مکانی آ  

 قاعده فرعیه و اثبات وجود محمولی

اسهت.   فرع بر ثبوت آ  چیز د گر دد گر ثبوت چیزی برای چیزی دبر اساس قاعده فرعیه

چنا  کهه کانهت    دوجود. اثبات چیزی برای انسا  تحقق انسا  است و نه «هستانسا  »

وجود و کاال وجودی  نکتهاما ا ن افزا دد نای مفهوم شیئ هبچیزی گو د به درستی می

آ  مفهوم است. امها اگهر بهه ذات تحقهق      وثبوت وجود تحقق چرا کهد کندمنتفی نایرا 
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فهاهیم کهه   وجودی نظر کرده و از متحقق چشم بپوشهیم فقه  هسهتی بسهیطی را مهی     

 کثرات ماهوی را در بر دارد.

و بهین افهراد    ست )اصالت وجود و ویدت وجود(بسی  ا وایدِ وجود یقیقت عینیِ» 

و آ  وجودی است که متعلق بهه غیهر    یستبه ذات خودش اختالفی ن دآ  یقیقت عینی

شودد آ  وجهود بهه عهدم و نقهی آمیختگهی      تر از آ  تصور نایباشد و تاامخودش نای

 «دنه ماسهوای او جهز بهه او قهوامی ندار    نداردد و هر چه هست ظهورات و افعهال اوسهت و   

مهثال  ) امری اعتباری باشهد  دچنین نیست که وجود .(13-11 1   :1731درالد ن شیرازید ص)

در اعیها  محقهق اسهتد چهرا کهه       وجود(د بلکه صرفا رابطه میا  موضوع و محاول باشد

وجود برای ا هن کهه    .(11-11: 1733صدرالد ن شیرازید ) تر ن امر برای تحقق استشا سته

)صهدرالد ن   اش چیهزی جهز بهودنش نباشهد    شهد و هو هت  ذات باالوجود باشدد با د بسی 

  .(11هاا : ) شودنیز نامیده می« وجوب وجود»ا ن وجود یقیقی . (12: 1733شیرازید 

بیا  پارمنیدسی مالصدرا دقیقا نقطه مقابل نگاه کانت است کهه وجهود را مسهتقل از    

رسهیده   نتیجهه  ا هن  بهه « وجهود »با « موجود»از خل  کانت داندد موضوع و محاول نای

است که وجود چیزی جز نسبت میا  موجودات نیستد اما اگهر نسهبت را بپهذ ردد با هد     

ندد یال هست وجود محاولی را هم بپذ ردد  عنی وجود مستقل را که رواب  متعلق به آ 

با د میا  ماهیت و وجود فرق گذاشت. هرموجودید مهاهیتی   نیز در خود وجود محاولی

 ؛ اما وجود تحقهق کرد(چنانکه کانت درک می) نیست مندر  ا ن ماهیت در رد و وجوددا

ی اصالت وجود و تقدم وجود بهر ماهیهت و ههر    هاا  ماهیت است و ا ن به معنا و ثبوت

   باشد.می نسبت ماهوی

امش انکار امکا  شهناخت  سفسطه در معنای ع ترتیب سفسطه نیز باطل است. به ا ن

د اما هر دوی ا ن معهانی خهاص و عهام    مطلق وجودکار و در معنای خاصش ان اعیا  است

کانت هرچند مثل گرگیاس مدعی نیست کهه چیهزی    د. به ا ن ترتیباندهمالزم و ملزوم 

در  کند.وجود نداردد اما هاچو  پروتاگوراس امکا  شناخت اعیا  را به انسا  وابسته می

 شه با انکار وجود محاولی ا ن اند اند.یالی که گرگیاس و پروتاگوراس دو روی    سکه

 رابطه مستقیم دارد.
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 با هد  سخنگود است.بالذات باطل  دسفسطهشرط ضروری هر بیانی است و د فهم وجود

ز را موجودی که در مقام بیا  استد وجهود خهود را بهه رسهایت      .دوجود را پذ رفته باش

عیهتد خهودِ   واق آ هد. نفی سفسطه الزم مهی  دو از هاینگو د؛ شناخته است که سخن می

وجود است که هم در مقام تحقق پیش از هر چیزی است و ههم در مقهام معرفهت درک    

شرط منطقی هر گفتگو ید پذ رش وجود اسهتد نوشهتند   »آ  پیش از هر ادراکی است. 

چههو  سفسههطه(د بههدو  ) اسههتدالل کههرد د سههخن گفههتند و دفههاع کههرد  از د ههدگاهی

 .(117: 1733قید صاد) «گرا ی )و نفی سفسطه( ماکن نیست واقع

انسها  اسهت کهه    »و اگر وجود داردد « چیزی وجود ندارد»سوفیست مدعی است که 

؛ 71: 1713راداکر شها د  ) گو نهد چنانکه گرگیاس و پروتاگوراس می«. معیار هاه چیز است

اگر چیزی وجود نداردد انسانی : است متناقض. ا ن تقر ر سفسطید (111: 1733کاپلستو د 

که معیار هاه چیز باشد؛ پس اگر انسا  معیار هاه چیهز اسهتد چیهزی    هم وجود ندارد 

هاین تقر ر در بهاب سهخن کانهت    وجود داردد و چنین نیست که هیچ چیز وجود ندارد. 

داند و جها  عینهی را  د چنانکه او نیز انسا  را معیار ویدت و معرفت میهم جاری است

   شناسد.تنها در آ نه ذهن می

م انکار وجود فهام مستلزمن جها  را جز در قالب مقوالت ذهنی نایاعتقاد به ا ن که 

ای ذهنی اسهت و ههیچ ربطهی بهه واقعیهت      عینی جها  استد چرا که وجود نیز تنها مقوله

نفسه عهدم باشهد. ا هن در یهالی     نفسه نداردد و الزمه ا ن یرف ا ن است که واقعیت فیفی

ای هر یرف و فلسهفه   بنیا دپذ رش واقعیت .تواند سخن بگو دنای دواقعیت منکراست که 

 شهناختی معرفهت د و نیز تقدم شناختی بر من و سخنا  من دارداست و وجودد تقدم هستی

شهود و اگهر   هها فههم مهی   بر ادراک مقولی جها  دارد. اگر جها  در قالهب روابه  و نسهبت   

هها  شهودد تاهامی ا هن   شوند و اگر خود ا ن فهم هم فهم میموضوعات و محاوالت فهم می

 بر هاه چیز مقدم است.« وجود»مستلزم اثبات قبلی وجود است. به ا ن ترتیب 

 ک وجودرابطه عین و ذهن بر اساس نظریه تشکی

نفسهه  چرا هرگز فهی  استد چیزیاما اگر وجود چنانکه ادعا شد بسی  است و مقدم بر هر

آ د و در ماهیت هیچ شود؟ وجود هاواره موخر از موجود به چنگ میو لنفسه تعقل نای

 رسد که با موجود  کی باشد. موجودی مندر  نیست و از ا ن رو به نظر می
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نفسهه اسهتد   ود در عین بساطت دارای غیر ت فیبر اساس نظر ه تشکی  وجودد وج

ست و به ا ن ترتیب هم وجه اشهتراک  ه هم به ا ن ترتیب وجودی که بسی  استد کثیر

موجودات در عین تاا زی که دارنهدد   تشکی   عنیاعیا  است و هم وجه افتراق اعیا . 

د 1731د یرازیلد ن شه صهدرا ) اند و ا ن یقیقتِ وجودد قابل اختالف نیستافراد    یقیقت

« مهن »امها مفههوم وجهود در     .ناکراناد در امر کراناند وجود ا ن  عنی ظهور. (213: 1  

شود. به ا ن ترتیب وجود که یقیقت بسهی  و ناکرانانهد اسهت و بهه تاهام      منکشف می

 شود.منکشف می« من»مندی گرددد تنها در کرا اعیا  به اشتراک معنوی یال می

ا هن  و وجودد خود مقهدم بهر    است« وجود باا هو وجود»د کشف «من»فهم یضوری 

بهر درک   دزمینه تقدم معرفتی درک مهن  شناختی وجود بر منداست. تقدم هستی کشف

ترتیهب   بهه ا هن   .د ضان آ  که درک وجود در هاا  درک من مستتر اسهت وجود است

شهناختی  شود در یهالی کهه از ییهس هسهتی    وجود جز در علم من به خود منکشف نای

برابر باشهدد چهرا    «من»اما چنین هم نیست که وجود با  مقدم باشد.« من»جود با د بر و

 .را به هاراه دارد« د گری»به شکلی تضا فی درک از  د«من»به عنوا   «من» درککه 

مشهخی از   «من»با د باشد که  «د گری»به عنوا  امری متشخید  «من»در برابر  

شهد.  نبود هرگز مورد فهم واقع نای« من»برای  «من»اوست. اما خودِ د گری اگر یضور 

و  «مهن » ابهد.  بهروز مهی   «وجهود باها ههو وجهود    » در مواجهۀ من و د گهری اسهت کهه   

. وجود بسی  که در مقام یضور اسهتد  و د گرآگاهی است «د گری» نهادهمخودآگاهید 

دههد.  مهی آنگاه که در مقام یصول و مراتب ظهور کردد من و د گری را در برابر هم قرار 

فهرو نیا هدد   « غیر هت »و « یصهول »وجهودد تها در مقهام    « طتبسا»و « یضور»در واقعد 

را پیش رو دارد  «د گری»خودآگاه که  «من»ا ن غیر ت و یصول در  شود.منکشف نای

 پیوندد.به وقوع می

هیم به شکلی مختصر موضهع او را  کردد اگر بخواهگل نیز چنین رهیافتی را دنبال می

د نقل بخشی از فرهنگ فلسفی هگهل اثهر ما کهل ا نهوود بسهیار راهگشاسهت:         کنیمبیا

شرح هگل از خودآگاهی سه و ژگی بارز دارد.  کمد خودآگاهی    موضوع هاه  ا هیچ »

رود. دومد خودآگاهی اساسها  نیستد بلکه از طر ق مرایل بیش از پیش مناسب پیش می

 دای خودآگهاه اسهت: خودآگهاهی   هه شخصی است و مستلزم بازشناسی متقابل هستیبین
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شهود. سهومد خودآگهاهی    رود و ما ی است که من تلقی میما به شاار میکه منی است  

  ی کهه در آ هم عالی است و ههم شهناختی:  هافتن خهود در د گهرید تصهایب د گهر       

خودآگاهی عبارت و متضان از تثبیت و عال نهادهای اجتااعی و نیز پهژوهش علاهی و   

 .(172د 1733دد )ا نوو« فلسفی است

؛ یقیقتهی  مرایل    یقیقت متکامل و مشهککیم « د گری»و « من»به ا ن ترتیب 

دهد و ا هن خهود تاهام    نی بروز میآنههاانی در عین ا نکه خود را در ا ن واید و بسی 

اما با د توضهیح  کند. مضاو  خودآگاهانه آگاهی است که خود را در د گری جستجو می

 بهرد و نیهز با هد توضهیح داده شهود کهه      راه می« د گری»به « من»داده شود که چگونه 

 وجود ماکن است.  در هاین مفهوم تشکی  چگونه بااالذهانیت امکا  بین

 االذهانیت بر مبنای وجود مشککبین

تنهها در قالهب    دهدداز آ  جهت که در مواجهه با د گری رخ می یصولیخودآگاهی 

 «د گری» د«من» ی موضعی غیرقابل دفاع است. از ا ن جهت خودگرا  ماکن است. زبا

کسهی کهه بهه    : چهرا کهه زبها  خصوصهی محهال اسهت      د توأماننهد  «گیری زبا شکل»و 

هها ش را  خودگرا ی معتقد است در یقیقت مدعی داشتن زبانی است که در آ د تجربهه 

هها ی  را بیاموزدد ز هرا تجربهه   زبا  خصوصیتواند د گری نای هیچکسِ .کندمی توصیف

و هژه گو نهده آ     دکننهد ها معنای خهود را پیهدا مهی   که واژگا  ا ن زبا  با توسل به آ 

ن معناست که قواعدی برای کاربرد آ  وجهود داشهته باشهدد    ه ا واژه ب معنادارید. ان زبا 

درست و در موارد د گری  مواردیقواعدی که بر پا ه آ  بتوا  کاربرد کلاه مذکور را در 

ای زبا  خصوصی به آ  معناست کهه فهرد بهرای نامیهد  قاعهده      نادرست شارد. داشتن

های د گهر ههدا ت کنهد؛ امها در ا هن      ندارد تا در موردی جد د او را به فال  راه و نه راه

: 1731دنسهید  ) معانی خود را از دست خواهند داد و تهی خواهنهد شهد   دصورت واژگا  او

و زبها  هایشهه راجهع بهه     نهاماکن اسهت    به ا هن ترتیهبد زبها  خصوصهی     .(111-111

ههم  نهدد و از آ  جههت کهه یصهول مسهتلزم ف     اموجوداتی اسهت کهه بهه یصهول آمهده     

االذههانی  بین در سایت زبا ِ «من»استد اشیا تا زمانی که  هستی غیر تاز خودآگاهانه 

شوند. به ا ن ترتیب فهم از ییطه یضور و ویدت خار  نای است به خودآگاهی نرسیده
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ای کهه امکها    تنها از در چه مواجهه با د گری ماکن اسهت. مواجههه   نیز« د گربودگی»

 کند.شناخت جها  عینی را ضاانت می

باشدد شکل خواهد گرفت و داشهتن زبها  خصوصهی    « د گری»زبا د تنها و تنها اگر 

شودد یال آنکه به نحو وجود به نحو یصولی در ا ن رخداد زبانی درک می و محال است

ا هن ادعهاد در    اسهت.  «د گری»و  «من»از  یهر نوع درک نیا  عینیِثبوتید وجود خود ب

است؛ ا ن دو اگر به هم مربوطنهدد   «من»و  «د گری»پی نفی هر نوع وابستگی  کسو ه 

 به ا هن ترتیهبد   السو ه است.و در برنهاد  هم نقش دارندد تنها به شکلی دوسو ه و علی

ای باشهد و ا هن   هد آمهد کهه د گهری   د تنها زمانی به یصول خوابرای خود« من»یضور 

نههاد  یصول تنها در قالب زبا  ماکن اسهت. وجهود مطلهق در فرآ نهد ا هن ادراک ههم      

شود. فراچنگ آمهد  یصهولیِ   آ دد و در هاین ادراکد از دسترس خار  میفراچنگ می

د «مهن » بهه نحهو ثبهوتی بهر     «هسهتی »هستی در ا ن رخداد زبانی از آ  جهت است که 

و در یقیقت ا ن تشکی  وجود است که در غیر ت مهن   تقدم دارد «با ز»و  «د گری»

 شود. و د گری به شکل گیری زبا  منجر می

 االذهانیت و رابطهه عهین و ذههن را از نهو بازسهازی کهرد.      توا  بینمی دبه ا ن ترتیب

اسهت کهه     د گر »و  «من»شودد آ  وجهه از تبد ل می« او»که در د گری به  دهستی

در مقهام   د«د گهری »و  «مهن »هاا   دیقیقت .شود. یقیقت کل استمیده مینا یقیقت

درا هن  تنها مسیر رسید  به یقیقت است.  پذ رش د گربودگی ؛ و کتا ی و  گانگی است

و نه بهه عنهوا  امهری مطلقها نسهبید       دمطلق و ماورا ی یقیقت نه به عنوا  امری دیالت

   شود.ت به انسا  در نظر گرفته مینسب

جا عبارتی از آلن بد ود نه برای ادعای فههم مشهترکد بلکهه تنهها بهرای اثبهات       در ا ن

یقیقتد که امر کلی استد ر شه داشتن در امر خهاص را بهر   »: شودمشابه نقل می یفها

و امهر یقیقهی از قهانو  و شهر عت      دتابد و هیچ کس از الزامات یقیقت معاف نیستنای

در نقطهه عیها  کهرد  و     ی کلهی اسهت کهه   د زمهان مجزاست. اما دقیقا ا ن یقیقت کلهی 

آ  رو هه   بهود  واسهطه تکهین  بهی  و متکی بر تصد ق سوبژکتیو دشاخی شد  امر واقعی

مربهوط بهه هسهتی    بهودگی   ا خهاص  (Singularity). تکین بود (73 :1711بد ود ) «است

 . به ا ن ترتیهب «چه هست»  جهت که و نه از آ «هست»استد از آ  جهت که  شخصی
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 گانهه   دهد. در رخدادرخ می اشکل استد کلی که در مواجهه فرد با هستی یقیقت   

از ههر   د فراتهر کهل  امها ا هن   ؛ناا هد یقیقهت رخ مهی   داست و تکین فرد با هستی که کل

 تار خاندی است. 

نیز هستد چهرا کهه هاهه     د کلاالمر جز آ  نیست. ایدقیقت است و در نفسی اید

چنانکهه در تعر هف تشهکی      است.« د گری»که  ش هاا  استددر انفرا« فرد»است و 

  .( 12-11 :1د  1731د لد ن شیرازیصدرا) گفته شده است

هاا  است؛ ا نآنید نها ناست که در عین  هاانی وجودید انکشاف د گریا ندرک 

ایهد  است. یقیقت که  بنابرا ند یقیقت نیز در عین ویدت و بساطتد کثیر و برای هاه

کنهدد  رها مهی  را با د گری خودآگاهیشودد و میبدل  ز د گرید به اواستد در درک من ا

 ویدتهستی آ  را برنهاده استد در د که د گری یاضر است. د گریدر  شهرچند خود

-استد باز می شودد اید را که هاا  یقیقتاند شی او نیز میخو شد که شامل یقیقت

   ناا د.

که بر اساس مفهوم هستی که  باز افت نگونه االذهانیت را اتوا  بینبه ا ن ترتیب می

از و  گیرد که راجع به اشیا اسهت. مشترک استد زبانی شکل می «د گری»و  «من»میا  

االذهانی ماکهن نیسهت.   زبا  بدو  اشتراک بین دزبا  خصوصی محال است ت کههآ  ج

از  دگیهرد االذهانی که ابتدا بر مبنای هستی و خودآگاهی شکل مهی یال ا ن اشتراک بین

اگهر در شهناخت در نیا هد و     دمورد تسهایه اسهت   موجوداتآ  روی که در باب جها  و 

االذهانیت زبانی باشد. بهه ا هن ترتیهب وجهود مبنها ی      تواند متعلق بینل نشود نایویص

و « مهن » و ارتبهاط  االذهانیت  جهت که بیناشد از آاست که در عین بساطت و غیر ت

ت امکا  شناخت االذهانید در عین یال بر اساس هاین بینکندرا تضاین می« د گری»

 و از ا ن رو سفسطه باطل است.  سازدواقع را نیز ماکن می

 

 نتیجه

االذهانیهت و معیهار   د معیهار بهین  خودآگاهیهستی است که معیار هاه چیز استد معیار 

 شناخت جها  هاانگونه که هست. در یقیقت ا ن خود هستی است که در من خهودش 

 بهه یصهول آمهده و    گیهری زبها   شناسدد منی که در مواجههه بها د گهری و شهکل    را می
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جهز در  « او»اسهتد و اگهر    مطلهق  ابه ظهور هستیِبه مث اگر د گریخودآگاه شده است. 

-ا هن  با یقیقهت  تواند مورد التفات باشدد پس د گرینای «د گری»و  «من» مقام ثبوت

در وجود خود را تنها  «د گری»و  «من»د و مظهری است برای وجو د گریهاانی دارد. 

کهه در   انهد راتبی از وجود محضم «من»و  «د گری»کنند. درک میبستر یضور هستی 

و ههم   «مهن »شود که ههم  ا ن نکته شامل ا ن مسئله نیز می. غیر ت دارد عین بساطتد

کهرده  را از هم جهدا   ا شا  دکه کثرتی زبانی تندد چیزی جز    امر واید نیس«د گری»

د . بهه ا هن ترتیهب   ودبه ایاست. یال آنکه بدو  ا ن کثرت زبانی درک وجود هم ماکن ن

است. « بساطت»و « ویدت»د در یالی که خود عین «هست» «کثرت» در فق « وجود»

برنهاده و کامل و به شکلی معرفتی هاد گر را  چیزی جز هم نیستند« د گری»و  «من»

 جو ی نیسهتد یقیقتهی  یقیقتد چیزی جز «ودگید گرب»پذ رش و ایترام به . کنندمی

 رسد.به ظهور می« د گری»و « من»که خود هستی است و در خودآگاهی 
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