ﻣ ﻔ ﮭ ﻮ م و ﺟ ﻮد

ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﮭﻮم وﺟﻮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ وﺟﻮد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﺣﺪی ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ؟
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﺒﮭﮫ ،ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ در ﻣﻮرد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺼﺪاق وﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم آن ،و اﺧﺘﻼف در
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف در ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن را ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎھﻮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ داﻧﺴﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ وﺣﺪت ﻣﻔﮭﻮم ،ﻧﺸﺎﻧﮫ ٔﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎھﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻔﮭﻮم وﺟﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و وﺣﺪت آن ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ ٔ وﺣﺪت ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻘﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺰاع آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﯿﺜﯿﺖ طﺮد ﻋﺪم.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎ درﺑﺎره ﻣﻔﮭﻮم وﺟﻮد
 - ٢ﻣﻔﮭﻮم اﺳﻤﯽ و ﺣﺮﻓﯽ وﺟﻮد
 - ٣وﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮد
 - ۴ﺧﻼﺻﮫ
 - ۵ﻣﻨﺒﻊ
دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎ درﺑﺎره ﻣﻔﮭﻮم وﺟﻮد

ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ وﺟﻮد را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد .ازاﯾﻦرو ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ
وﺟﻮد ﺑﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﺎی ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺴﺎن را دارد و در ﻣﻮرد درﺧﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی درﺧﺖ را .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آن ،دو ﻣﻌﻨﺎ
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،و دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت.
ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎم رد ﻗﻮل اول ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ آﻧﮑﮫ اﮔﺮ وﺟﻮد ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎی ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻻزﻣﮫاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﻤﻞ در ھﻠﯿﺎت
ﺑﺴﯿﻄﮫ ﮐﮫ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﻞ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺣﻤﻞ اوﻟﯽ و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل آﻧﮭﺎ ﯾﮏﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺤﻤﻮل را ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﺪ.
ﺑﺮای ردّ ﻗﻮل دوم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﻨﺎی آن در ﻣﻮرد ﻣﻤﮑﻨﺎت ﻣﯽﺑﻮد ،ﻻزﻣﮫاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻘﯿﺾ ﻣﻌﻨﺎی ھﺮﯾﮏ
ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ ﺑﺮ آن ﺻﺪق ﻧﮑﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً ھﺮ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ »اﻧﺴﺎن« اﺳﺖ و ﯾﺎ »ﻻ اﻧﺴﺎن« و ﻧﻘﯿﺾ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد در ﻣﻤﮑﻨﺎت ،ﻋﺪم اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ وﺟﻮد ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﯿﺾ آن )ﻋﺪم( ﺑﮫ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و وﺟﻮدی ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد در واﻗﻊ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ذھﻨﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺒﮭﮫای ﻣﺸﻮب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ واژه وﺟﻮد و ھﺴﺘﯽ در ھﻤﮫ ﻣﻮارد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽرود ،و ﻻزﻣﮫ ٔ وﺣﺪت ﻣﻔﮭﻮم وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدات دارای ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻔﮭﻮم اﺳﻤﯽ و ﺣﺮﻓﯽ وﺟﻮد

ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﮭﻮم وﺟﻮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺑﺎره ٔاﺷﺘﺮاک واژه وﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﻓﯽ و رﺑﻄﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﮫ در ﻗﻀﯿﮫ ٔﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻣﻔﮭﻮم اﺳﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل( ،ﻣﻔﮭﻮم دﯾﮕﺮی ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »اﺳﺖ« ﺑﮫ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﻧﺪارد و ھﯿﺌﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﻤﻠﮫ را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﮫﺷﻤﺎر آورد .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﮫ اﺳﺘﻘﻼﻻً ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﮫ درک ﮐﺮد .ﻣﻨﻄﻘﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﻓﯽ را »وﺟﻮد رﺑﻄﯽ« ﯾﺎ »وﺟﻮد راﺑﻂ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻤﯽ آن ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد
و ازاﯾﻦرو آن را »وﺟﻮد ﻣﺤﻤﻮﻟﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﮭﯿﻦ در اﺳﻔﺎر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل واژه »وﺟﻮد« در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﻓﯽ ،ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺧﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻣﺼﻄﻠﺢ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﮫ ٔ وﺟﻮد را در اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻔﻈﯽ داﻧﺴﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻔﮭﻮم وﺟﻮد را ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻨﻮی داﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮭﺎده ﺧﻮاﺳﺘﮫاﻧﺪ از راه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽ راﺑﻂ را ﻧﯿﺰ اﺛﺒﺎت
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻼً ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ »ﻋﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ« ،واژه »ﻋﻠﯽ« ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ازای واژه »داﻧﺸﻤﻨﺪ« ھﻢ داﻧﺶ وی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ آن ھﻢ در ﺧﺎرج
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻔﮭﻮم راﺑﻂ ﻗﻀﯿﮫ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »اﺳﺖ« ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ و ﻋﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺘﻦ ﺧﺎرج ھﻢ ﻧﻮﻋﯽ وﺟﻮد رﺑﻄﯽ اﺛﺒﺎت
ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و اﺣﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و اﺣﮑﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺧﻠﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﺣﮑﺎم ﻗﻀﯿﮫ را ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ذھﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮاﯾﺖ دادهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ در ھﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﻄﮫ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﯽء و وﺟﻮد آن ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ در ﻗﻀﯿﮫای ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ
اﻣﺮ ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﺼﺪاق آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ را از اﻣﻮر ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫﺣﺴﺎب آورد ،و ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ در ھﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﻄﮫ ،ﻧﺸﺎﻧﮫ ٔ وﺣﺪت ﻣﺼﺪاق ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل ،و در ھﻠﯿﺎت ﻣﺮﮐﺒﮫ ،ﻧﺸﺎﻧﮫ ٔاﺗﺤﺎد ﻋﯿﻨﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ اﺻﻼً
ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻤﯽ وﺟﻮد )وﺟﻮد ﻣﺤﻤﻮﻟﯽ( را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻔﮭﻮم وﺟﻮد را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﻓﯽ و راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﻄﮫ را »ﺷﺒﮫ ﻗﻀﯿﮫ«
ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ﻧﮫ ﻗﻀﯿﮫ ٔﺣﻘﯿﻘﯽ؛ زﯾﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻤﺎن اﯾﺸﺎن در واﻗﻊ ﻣﺤﻤﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ!
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﺳﺨﻨﺎن از ﺿﻌﻒ ﻗﺪرت ذھﻦ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻼت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺸﺌﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﮔﺮﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﻤﯽ و اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ وﺟﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﻓﯽ
آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎدل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻤﯽ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در زﺑﺎن اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻌﺎدل ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻤﯽ و ﺣﺮﻓﯽ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ در ازای ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻤﯽ آن واژه ھﺴﺘﯽ
ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽرود ،و در ازای ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﻓﯽ آن واژه »اﺳﺖ« .از اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮھﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎ ً از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎری ،ﻣﺠﺪدا ً ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﺑﺤﺚھﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﺷﻮد ،و اﺣﮑﺎم دﺳﺘﻮری و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاظﺐ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻟﻔﺎظ ،ﻣﺎ را در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮔﻤﺮاه ﻧﺴﺎزد و ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻔﺎھﯿﻢ ،ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﯿﻨﯽ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﻨﺪازد.
وﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮد

ﻧﮑﺘﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ درﺑﺎره ٔ واژه وﺟﻮد و ﻣﻔﮭﻮم آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﻔﻆ »وﺟﻮد« از آن ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺪا اﺷﺘﻘﺎق »ﻣﻮﺟﻮد« ﺑﮫﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺼﺪر و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎی »َﺣﺪَث« و
ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﮫ ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدل آن در ﻓﺎرﺳﯽ ،واژه »ﺑﻮدن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﮫ واژه »ﻣﻮﺟﻮد« از ﻧﻈﺮ ادﺑﯽ »اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل« و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎی وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ذات اﺳﺖ ،و ﮔﺎھﯽ از
ﮐﻠﻤﮫ ٔ»ﻣﻮﺟﻮد« ،ﻣﺼﺪر ﺟﻌﻠﯽ ﺑﮫﺻﻮرت »ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ« ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ »وﺟﻮد« ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽرود.
اﻟﻔﺎظﯽ ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺼﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺎھﯽ از ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﺪه ،ﺑﮫﺻﻮرت اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﮫ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺣﺪث دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای وﺟﻮد ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻢ ﻣﺼﺪری را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ َﺣﺪَﺛﯽ ﮐﮫ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ،و دﺳﺖﮐﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ذوات ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮان »رﻓﺘﻦ« را ﮐﮫ ﻣﺼﺪر اﺳﺖ ﯾﺎ »رﻓﺘﺎر« را
ﮐﮫ اﺳﻢ ﻣﺼﺪر اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﯽء ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﻘﯽ از آن ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺜﻼً ﮐﻠﻤﮫ ٔ»روﻧﺪه« را ﻣﺤﻤﻮل ﻗﺮار داد و ﯾﺎ ﮐﻠﻤﮫ ٔدﯾﮕﺮی را ﮐﮫ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺘﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ آن
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد و ﻣﺜﻼً ﮔﻔﺖ »ﺻﺎﺣﺐ رﻓﺘﺎر« .ﻗﺴﻢ اول را اﺻﻄﻼﺣﺎ ً »ﺣﻤﻞ ھﻮ ھﻮ« و ﻗﺴﻢ دوم را »ﺣﻤﻞ ذو ھﻮ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﻤﻞ »ﺣﯿﻮان« را ﺑﺮ »اﻧﺴﺎن« ﺣﻤﻞ ھﻮ ھﻮ ،و ﺣﻤﻞ
»ﺣﯿﺎت« را ﺑﺮ او ﺣﻤﻞ ذو ھﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﻨﺎنﮐﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽﺷﻮد در اﺻﻞ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻮاﻋﺪ آن ﻗﺮاردادی اﺳﺖ و در زﺑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از زﺑﺎنھﺎ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﻟﻐﺎت
و ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮری ،ﻏﻨﯽﺗﺮ ،و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﺑﻄﮫ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ در ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﺮدد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺬﮐﺮ دھﯿﻢ ﮐﮫ در
ﮐﺎرﺑﺮد واژهھﺎی وﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﮫﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ذھﻦ را از درﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺤﺮف
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻧﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واژه »وﺟﻮد« را ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺪری و ﺣﺪﺛﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﻧﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واژه »ﻣﻮﺟﻮد« را ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺘﻖ و اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ
را؛ ﻣﺜﻼً ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ٔﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »وﺟﻮد ﻣﺤﺾ« اﺳﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺪث« و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل ،ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺖ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﮫ
ذات ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻟﻔﻆ وﺟﻮد را ﺑﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اطﻼق ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪر ﺑﺮ ذات ،ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﻮﺟﻮد« را درﺑﺎره ٔھﻤﮫ واﻗﻌﯿﺎت ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺷﺎﻣﻞ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ را از آن ﻓﮭﻤﯿﺪ؟ و
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﮫ اﻗﺘﻀﺎی اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﻋﻠﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪا ھﻢ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻻزم دارد؟ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭼﻮن ﮐﻠﻤﮫ ٔ»ﻣﻮﺟﻮد« ﭼﻨﯿﻦ دﻻﻟﺘﯽ دارد،
اﺳﺘﻌﻤﺎل آن در ﻣﻮرد واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟!
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﺑﺤﺚھﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ،ﺟﺎﯾﯽ در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮫﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻠﺴﻔﮫ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﮫای ﺟﺰ ﮐﮋاﻧﺪﯾﺸﯽ و اﻧﺤﺮاف ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ آورد .ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺳﻮء ﻓﮭﻢ و ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ واژهھﺎ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد و در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﻮی و
ﻋﺮﻓﯽ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم وﻓﻖ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻣﻼً در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ رخ ﻧﺪھﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﮑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ وﺟﻮد ،ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ واﻗﻌﯿﺖ ،و در ﻧﻘﻄﮫ ٔﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﻗﺮار دارد و ﺑﮫاﺻﻄﻼح ﻧﻘﯿﺾ آن اﺳﺖ ،و از ذات ﻣﻘﺪس اﻟﮭﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺠﺮد و
ﻣﺎدی ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻮاھﺮ ﺗﺎ اﻋﺮاض و از ذوات ﺗﺎ ﺣﺎﻻت ،ھﻤﮫ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ھﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ذھﻦ ﺑﮫﺻﻮرت ﻗﻀﯿﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،دﺳﺖﮐﻢ دو ﻣﻔﮭﻮم
اﺳﻤﯽ از آﻧﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در طﺮف ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎھﻮی اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻮﺟﻮد« ﺑﺎﺷﺪ در طﺮف ﻣﺤﻤﻮل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺸﺘﻖ ﺑﻮدن آن ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﺤﻤﻮل ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﮫ

 .١ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ واژه »وﺟﻮد« را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت .ازاﯾﻦرو ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ وﺟﻮد ﺑﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰی
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎی ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آن ،دو ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪا ،و دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت.
 .٢ﻣﻨﺸﺎ ﺷﺒﮭﮫ ٔاﯾﺸﺎن ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪاق ،وﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺧﺪا و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم آن و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺸﺎ آن را ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎھﻮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ
داﻧﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺘﺮاک ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ دﻟﯿﻞ وﺣﺪت ﻣﺎھﻮی ﻣﻮارد آن ﻧﯿﺴﺖ.
 .٣ﻻزﻣﮫ ٔﻗﻮل اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﻄﮫ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﻞ اوﻟﯽ و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل آﻧﮭﺎ ﯾﮏﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴ﻻزﻣﮫ ٔﻗﻮل دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻘﯿﺾ وﺟﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻤﮑﻨﺎت ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﺑﺎﺷﺪ.
 .۵ﻣﻨﻄﻘﯿﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ »وﺟﻮد راﺑﻂ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و اﺷﺘﺮاک وﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﻓﯽ و ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮوﻓﺶ ،از ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ.
 .۶وﺟﻮد راﺑﻂ در ﻗﻀﺎﯾﺎ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد راﺑﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﭼﻨﺎنﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ اﺣﮑﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﺣﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد.
 .٧ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﻤﯽ وﺟﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ھﻠﯿﮫ ﺑﺴﯿﻄﮫ را ﻗﻀﯿﮫ ٔﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﻤﺮدهاﻧﺪ.
 .٨ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در زﺑﺎن اﯾﺸﺎن واژهای ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از راﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﺎﺳﺖ ،ﻋﯿﻨﺎ ً ھﻤﺎن واژهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﻣﻔﮭﻮم اﺳﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٩درﺑﺎره ٔاﻟﻔﺎظ وﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺪر ﯾﺎ اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﺑﻮدن وﺟﻮد ،و اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮد ،و ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﻣﯽﺷﻮد.
 .١٠وﺟﻮد در اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ذوات ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ اَﺣﺪاث و ﺣﺎﻻت ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫﺻﻮرت ﻗﻀﯿﮫای در ذھﻦ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﺤﻤﻮل آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ در آن ھﻢ ﺟﮭﺎت ادﺑﯽ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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