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NHẬP ĐỀ 
 

1. Danh từ  
Phần triết học mà chúng ta sắp nghiên cứu có thể được gọi một 

cách thích hợp là hữu thể học hay siêu hình học tổng quát. 

Theo nguyên ngữ, siêu hình học là khoa học đến sau vật lý học 
hiểu theo nghĩa của Aristote. Có người cho rằng danh từ này đã được 
Andronicus de Rhodes (thế kỷ thứ I trước Tây lịch) gán cho tác 
phẩm của Aristote ra đời sau phần “Vật lý học”. Để chuẩn bị cho 
việc xuất bản những tác phẩm của mình, Aristote đã sắp xếp chúng 
thành một tuyển tập gồm 14 quyển dưới tựa đề là “siêu hình học” sau 
“vật lý học”, mà nội dung của tuyển tập này khác hẳn với những nội 
dung của tác phẩm vật lý học nhưng dường như tiếp theo với những 
tác phẩm vật lý này một cách hợp lý. Một cách đơn giản Aristote đã 
gọi toàn bộ tác phẩm này là “triết học đệ nhất” hay “thần học”. Dù 
nguồn gốc của danh từ như thế nào chăng nữa, nhưng nó là một hạn 
từ đã được chọn lựa kỹ lưỡng vì nó chỉ định một khoa học hướng dẫn 
chúng ta đi từ cái khả giác đến khám phá cái vượt khỏi các khả giác. 

Siêu hình học theo cách phân chia thích hợp của Christian  
Wolff (1679-1754) có thể phân chia thành siêu hình học tổng quát  
và siêu hình học chuyên biệt: loại thứ nhất khảo luận về hữu thể  
một cách tổng quát (hữu thể học), loại thứ hai khảo sát về vũ trụ  
(vũ trụ học), về con người (tâm lý học quy lý) và về Thượng đế 
(thần học tự nhiên). 

2. Sự cần thiết của môn Hữu thể học  
Nhằm thảo luận về hữu thể cách tổng quát, hay hữu thể xét như 

hữu thể, gạt bỏ mọi khía cạnh khác của nó, hữu thể học thoả đáp 
những đòi hỏi sâu xa nhất của con người. Thật vậy, nơi chúng ta có 
một khuynh hướng bẩm sinh về nhận thức, và nhận thức cách hoàn 
hảo bao nhiêu có thể xét về trương độ và cường độ. Mà tất cả những 
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nhận thức ngoài môn hữu thể học nghiên cứu về hữu thể cách tổng 
quát không làm thỏa mãn chúng ta. Để xác tín điều trên chỉ cần lần 
lượt khảo sát bản tính và trương độ nhận thức của chúng ta: 

a. Những nhận thức thông thường của chúng ta đến từ giác quan 
không có tính khoa học, chúng có tính cách thực tiễn hơn là giải 
thích, chúng nông cạn và không sâu sắc, từng phần và không tổng 
thể. Con người không thể thỏa mãn loại tri thức ấy, con người tìm 
biết cái tại sao và thế nào, và tìm biết một cách khoa học. Nhưng 
những khoa học nhân văn thì nhiều và đa dạng. Vậy chúng ta hãy 
xem chúng đáp ứng với những ước vọng và tham vọng của chúng ta 
đến mức độ nào. 

b. Những tri thức của chúng ta đắc thủ từ khoa học thực nghiệm 
dĩ nhiên là có tính cách giải thích vì chúng tìm kiếm nguyên nhân,  
ít ra chúng tìm kiếm những định luật của sự vật. Nhưng chúng không 
hoàn hảo vì chúng không đạt đến nguyên nhân tối hậu của những sự 
vật ấy; đại lược, bởi vì chúng không cho một sự xác thực đầy đủ, còn 
đượm nhiều tính cái nhiên (probabilité); cách riêng, bởi vì mỗi khoa 
trong chúng chỉ lưu tâm đến một khía cạnh của cùng những sự vật 
ấy: cho nên không có một khoa học duy nhất mà có những khoa học, 
tất cả được chuyên biệt hóa và giới hạn trong một lĩnh vực hạn chế. 
Sau cùng những tri thức này không thể biện minh được những 
nguyên lý mà chúng đặt dựa trên đó. 

c. Những tri thức của chúng ta đắc thủ từ khoa toán học thì có 
tính cách giải thích và rất chính xác. Nhưng chúng còn từng phần vì 
chúng chỉ nhắm đến mặt lượng tính của thực tại. Chúng cũng chưa 
hoàn thành bởi vì chúng cũng không đi đến cái “tại sao” sau cùng 
của những sự vật. Sau cùng chúng không chứng minh được những 
nguyên lý dựa vào đó chúng xây dựng những suy luận, trái lại chúng 
đi từ những định lý và định đề. 

d. Những tri thức triết học của chúng ta, trong vũ trụ học, tâm lý 
siêu hình (la psychologie rationnelle) và thần học tự nhiên (la 
théologie naturelle) có tính cách giải thích sâu sắc, xác thực trong 
lãnh vực chính yếu của mình vì nó đạt đến những nguyên nhân tối 
hậu của sự vật. Nhưng những tri thức này lại có tính cách từng phần, 
và nó cũng không chứng minh được những nguyên lý trên đó chúng 
đặt nền móng cho những sự suy luận của chúng. 
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Vì thế chúng ta phải có một khoa học đạt đến chính căn rễ của 
tất cả thực tại, một khoa học nghiên cứu toàn thể thực tại trong chiều 
sâu thẳm nhất của nó, và sau cùng phải có một khoa học có thể 
chứng minh những nguyên lý trên đó mọi khoa học khác, tự nhiên 
hay triết học phải dựa vào, do đó khoa học này phải thực sự là căn 
bản, trung tâm và phổ quát. Khoa học này chính là Siêu hình học 
tổng quát hay Hữu thể học. 

3. Định nghĩa và đối tượng của Hữu thể học  
a. Định nghĩa. Bởi vì Hữu thể học nghiên cứu khía cạnh sâu xa 

nhất, trung tâm nhất và phổ quát nhất của mọi thực tại, và bởi vì khía 
cạnh sâu xa, trung tâm và phổ quát nhất của mọi thực tại này là 
“HỮU THỂ” nên người ta có quyền định nghĩa Hữu thể học như là 
một khoa học về hữu thể xét như hữu thể hay là khoa học về những 
hữu thể dưới khía cạnh hữu thể chung của chúng. 

b. Đối tượng. Trước khi đề cập đến đối tượng của Hữu thể học, 
tiên quyết nên nhắc lại cơ cấu của thuật ngữ kinh viện. Theo nguyên 
ngữ đối tượng “ob – jacet” nghĩa là cái được “đặt đằng trước” (posé 
devant). Theo nghĩa chuyên môn, đối tượng là cái mà một khả năng 
đạt đến, cái mà nó xác định một khả năng. Nhưng bởi vì sự vật 
không trình bày tất cả sự sung mãn nội tại của chúng cho chúng ta 
bằng một lần khảo sát, và vì chúng ta không đào sâu sự vật bằng một 
lần tác động, nên chúng ta đi đến việc phân biệt những khía cạnh 
khác nhau trong những đối tượng của tri thức chúng ta. Có hai loại 
đối tượng: Vì chất thể là nguyên lý vô định, nên người ta gọi đối 
tượng chất thể là đối tượng được nghiên cứu cách bao quát, không 
xác định. Vì mô thể là nguyên lý xác định, nên đối tượng mô thể là 
một khía cạnh rõ ràng được nhắc đến trong đối tượng chất thể. 

Áp dụng những khái niệm trên vào Hữu thể học:  

* Đối tượng chất thể của Hữu thể học là tất cả mọi hữu thể:  
vật chất hay tinh thần; những hữu thể vô cơ, thảo mộc, thú vật,  
con người, Thượng đế, bản thể và những tùy thể, hữu thể hiện thực 
và hữu thể giả định, tắt một lời, tất cả cái gì không phải là hư vô 
tuyệt đối.  
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* Đối tượng mô thể của Hữu thể học là hữu thể xét như  
hữu thể, chính hình dáng của hữu thể hay hữu thể được nhắm đến 
trong chính mình. 

c. Các cấp độ trừu xuất 
Hữu thể xét như hữu thể không được triển khai ngay lần đầu. 

Người ta đạt đến điều đó (triển khai hữu thể) một cách khoa học 
bằng ba giai đoạn kế tiếp nhau mà ta gọi là ba cấp độ trừu xuất. 
Trước tiên nên nhớ rõ rằng trừu xuất không phải là phủ nhận. Một 
cách đơn giản đó chỉ là nhận thức một khía cạnh của một đối tượng 
và bỏ qua những khía cạnh khác của đối tượng đó, ngay cả khi chúng 
đồng nhất với nhau. Chúng ta cũng đừng quên rằng trừu xuất đã 
được quan niệm như vậy không chỉ là một cách tri thức (biết, un 
mode de connaître), nhưng còn là một cách thức căn bản của con 
người để tri thức mặc dù nó bất toàn. Nó bất toàn vì con người không 
có ý tưởng bẩm sinh, vì con người không nhận thấy cách trực tiếp 
các khái niệm như Thiên Chúa, nên con người phải qua kinh nghiệm 
để đi đến ý tưởng phổ quát (nhờ trừu xuất). 

* Ở cấp độ thứ nhất (cấp độ của những khoa học thực nghiệm, 
vật lý, hóa học…) người ta khảo sát chất thể khả giác và bỏ qua 
những đặc điểm cá biệt. Thí dụ: Chúng ta có được ý tưởng “người” 
là một hữu thể có sự sống cảm giác và lý trí nhờ trừu xuất những đặc 
tính cá biệt của các cá nhân Phêrô hay Phaolô.  

* Ở cấp độ thứ hai (cấp độ toán học) người ta nghiên cứu đến 
chất thể khả tri hay có lượng tính mà bỏ qua những đặc điểm cá biệt 
và chất thể khả giác. Thí dụ: Chúng ta có được những hình như 
đường thẳng, góc, hình tam giác nhờ loại trừ những gì các biệt và 
chất thể khả giác. 

* Ở cấp độ thứ ba (cấp độ siêu hình học) người ta bỏ qua mọi 
chất thể cá biệt, khả giác và khả tri, để lưu tâm đến những hữu thể 
trong toàn bộ hữu thể đơn thuần và khả tri tính riêng biệt của nó.  
Thí dụ những khái niệm về hữu thể, bản tính, đơn nhất, chân lý, 
sự thiện hảo… 

d. Kết luận. Vì thế, hữu thể, đối tượng của Hữu thể học, 1) không 
phải là hữu thể mơ hồ của kinh nghiệm chung, 2) cũng không phải là 
hữu thể cá biệt hóa của giác quan chúng ta hay là hữu thể khả giác 
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của khoa học thực nghiệm, 3) cũng không phải là hữu thể thuần túy 
lượng tính của toán học; nhưng hữu thể của siêu hình học là cái hiện 
thực, và trong thực tế còn hơn cái hiện thực nữa, đó là hành vi hiện 
hữu. Hữu thể học nghiên cứu cái hiện hữu, và trong cái hiện hữu, cái 
thực sự làm ra hữu thể. Như vậy, Hữu thể học khám phá ra sự hiện 
hữu không phải là một tùy thể của thực tại (le réel), nhưng chính là 
sự hiện thực của thực tại, cái mà không có nó, thực tại sẽ không có 
bản tính như vậy cũng không có minh định sau cùng như thế. Thật 
vậy, để đạt đến hữu thể như là đối tượng của Hữu thể học, chắc chắn 
phải gạt bỏ những điều kiện vật chất của thực tại, chỉ xét đến chính 
hữu thể. 

4. Giá trị của Hữu thể học  
Sau khi đã giải quyết vấn đề đối tượng mô thể của Hữu thể học, 

chúng ta cũng hiểu được khoa học đó và thẩm định giá trị chính đáng 
của nó. Bởi vì nó đặc biệt nghiên cứu hữu thể và tất cả những gì liên 
quan trực tiếp đến hữu thể, cho nên khoa học này có tính cách: 

1) Tuyệt đối, tất yếu và phổ quát. Nó tuyệt đối, tất yếu và phổ 
quát vì đối tượng mô thể của nó là hữu thể xét như hữu thể, nên nó 
không giả thiết một cái gì khác, không liên quan đến cái gì khác; vì 
bắt đầu bằng hữu thể tuyệt đối, cho nên những định luật của nó phát 
biểu là những xác quyết tất yếu và những định luật này nhất thiết có 
giá trị cho tất cả mọi thực tại, vì tất cả chúng đặt căn bản trên hữu thể 
xét như là hữu thể. 

2) Khách quan. Những mệnh đề của nó phát biểu những chân 
lý dựa trên chính bản tính của hữu thể. Những mệnh đề này không 
phải là những cấu tạo thuần túy của trí tuệ, cũng không phải là những 
định luật đơn giản của tinh thần, nhưng trước hết là những định luật 
của hữu thể (sự vật). Nếu chúng là những định luật của trí tuệ thì tiên 
quyết (au préalable) chúng là những định luật của thực tại khách 
quan; vì có giá trị đối với mọi thực tại, chúng cũng có giá trị đối với 
mọi trí tuệ. Cho dùø đối tượng của siêu hình học thật trừu tượng đi 
nữa, nhưng nó diễn tả chính nội dung của thực tại, của hữu thể thực 
sự. Không tất yếu là cách thế tri thức của chúng ta phải thích hợp 
(tương ứng) với cách thế hiện hữu của sự vật; điều đó thuộc về hai 
trật tự khác nhau trước cái nhìn của điều kiện tự nhiên của chúng ta. 
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Nhưng cách thế tri thức bất toàn này của chúng ta không tiêu diệt 
chút nào giá trị khách quan của tri thức này. Dĩ nhiên, nếu chúng ta 
có được một trực giác về hữu thể của sự vật, thì tri thức thực tại của 
chúng ta toàn hảo hơn. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của cuộc 
sống, thứ trực giác như thế không thể có được. 

3) Chỉ đạo (rectrice). Bởi vì siêu hình học có đối tượng mô thể 
là hữu thể xét như hữu thể nên nó có tính cách chỉ đạo cho tất cả các 
khoa học khác; không phải một cách trực tiếp và theo nghĩa hẹp vì 
mỗi khoa học tự lập trong lãnh vực riêng biệt của mình, nhưng theo 
nghĩa rộng nhờ sự kiện Hữu thể học vì nhắm đến hữu thể xét như 
hữu thể, cho nên nó hiện diện trong những khoa học muốn nghiên 
cứu một lãnh vực riêng biệt của hữu thể. Dưới danh hiệu nầy, mọi 
phát biểu của Hữu thể học có giá trị tương tợ với tất cả thực tại. Hơn 
nữa những nguyên lý của các khoa học khác phải được quy về những 
nguyên lý phổ quát hơn thuộc phạm vi của siêu hình học tổng quát. 

4) Nhân hoá (humanisante). Nếu chúng ta suy nghĩ cách 
nghiêm chỉnh, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng Hữu thể học có tính 
cách nhân bản, vì nó góp phần rất nhiều trong việc phát triển tốt đẹp 
nhân vị của chúng ta. Do chính bản tính của nó, Hữu thể học trình 
bày cho chúng ta một đối tượng rút ra từ khả giác thể nhưng vượt rất 
xa khả giác thể ấy. Như thế, dù vẫn còn liên lạc với thế giới cụ thể 
nhưng nó lưu ý và lôi cuốn chúng ta đến chỗ vượt qua không ngừng 
những tri thức và dục vọng (appétit) khả giác ràng buộc vào cái xác 
thể và nhất thời, đến chỗ khám phá những khả năng tinh thần của tư 
tưởng và tình yêu thiêng liêng của chúng ta. Kế tiếp, nó chuẩn bị cho 
chúng ta tự vượt không ngừng để trở thành cái mà chúng ta phải là, 
và cái mà Thượng Đế khát vọng nơi chúng ta là những người con có 
khả năng tri thức và yêu mến Ngài trong chân lý.  
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Chương I: HỮU THỂ 
 

Đề mục I. BẢN TÍNH CỦA HỮU THỂ 
Chúng ta đã nhận rằng hữu thể là khía cạnh căn để (aspect 

radical), trọng yếu và phổ quát nhất của tất cả thực tại. Sinh hoạt 
riêng biệt của chúng ta và nguyên lý của nó được diễn tả bằng hữu 
thể. Sinh hoạt của những gì bao quanh chúng ta cũng như nguyên 
mạch từ đó phát sinh hoạt động trên được nhận thức nhờ hữu thể. 
Thực tại chỉ là hữu thể và ngoài hữu thể không có cái gì cả. Tư duy 
tức là chiêm ngưỡng hữu thể; yêu mến tức là thỏa mãn trong hữu thể, 
nên trước tiên chúng ta phải tự hỏi nội dung khách quan của hữu thể 
là gì, cái mà trí khôn chúng ta khám phá ra trong ý niệm này và cái 
mà ý niệm đó trình bày trong thực tại, tóm lại cái mà hữu thể ám chỉ. 
Để làm sáng tỏ điểm này, chúng ta hãy thẩm xét bản tính và những 
đặc tính của hữu thể. 

1. Khái niệm về hữu thể 
Khai triển ý nghĩa một đối tượng, tức là định nghĩa đối tượng 

đó, nói cách khác là làm phát hiện cơ cấu của nó bằng cách khai 
thông những yếu tố tạo thành nó. Vì thế, chúng ta sẽ đi từ một khái 
niệm mơ hồ đến một khái niệm rõ ràng và phân minh về đối tượng 
đó. Tất cả định nghĩa mang tính khoa học được diễn tả bằng một 
giống gần và một sự khác nhau loại biệt (un genre prochain et une 
différence spécifique). 

Chúng ta nhận thấy ngay rằng không thể đưa ra một định nghĩa 
về hữu thể theo nghĩa hẹp. Như chúng ta đã nói, tất cả mọi định nghĩa 
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trình bày một giống gần và một sự khác nhau loại biệt. Nhưng trên 
hữu thể không có giống nào cả, vì trên hữu thể là hư vô; và không 
thể có sự khác nhau loại biệt bên ngoài hữu thể, vì nếu nó không phải 
là hữu thể thì nó là hư vô và dĩ nhiên hư vô không thể phân loại 
được. Cho nên hữu thể không thể định nghĩa theo nghĩa hẹp. 

Ít ra chúng ta có thể đưa ra một sự mô tả hay không? Không hơn 
gì. Tất cả mọi sự mô tả đúng nghĩa được thực hiện bằng những khái 
niệm rõ ràng và phân minh hơn. Nhưng hữu thể là một khái niệm 
được hiểu rõ nhất đến nỗi ai không tư duy về hữu thể tức là không tư 
duy gì hết, nói cách khác là không có tư duy. Hữu thể vì thế không 
thể được mô tả theo đúng nghĩa của danh từ. 

Tuy nhiên chúng ta có thể thử đưa ra một sự mô tả nào đó theo 
nghĩa không đúng lắm của hạn từ bằng sự phân tích nội dung tức 
khắc của kinh nghiệm thông thường của chúng ta như nó xuất hiện 
cho chúng ta trong ngôn ngữ chẳng hạn. 

Trong Pháp ngữ, tiếng “Être” (hữu thể) nói lên tất cả cái gì 
không phải là hư vô. Dĩ nhiên, một sự tương phản như thế là tiêu cực 
vì nó không diễn tả được cái thâm thúy của hữu thể; Thực ra không 
một sự vật nào có thể tương phản với cái không có. Thực tế, hữu thể 
thích dụng với tất cả thực tại, với tất cả những gì được đặt ra, với tất 
cả cái gì biểu lộ một sự hiện diện nào đó. 

Khi chúng ta muốn xác định thêm nghĩa của tiếng Être, hữu thể, 
chúng ta phải phân biệt “Être” như một động từ và “Être” như chủ từ 
(substantif). Là động từ, nó có nghĩa là hiện hữu, hiện hữu bằng 
hành động hay sử dụng sự hiện hữu. Là chủ từ, nó chỉ định một chủ 
thể có khả tính hiện hữu, như người chạy đua (coureur) diễn tả một 
chủ thể có khả năng hành động mà động từ “chạy” (courir) diễn tả. 
Vì thế, bằng một cách nào đó hữu thể chỉ định cái hiện hữu hay có 
thể hiện hữu, hay cái có sự hiện hữu như là sự hoàn hảo riêng biệt, 
hay là cái có sự minh định (détermination), sự tác động, sự hiện thực 
riêng biệt và sau cùng là cái thích hợp để hiện hữu. Thánh Thomas 
đã nói: “Id cujus actus est esse” (cái mà tác động của nó là hiện hữu). 

Những công thức khác nhau đó bao hàm hai khía cạnh bổ 
khuyết nhau: một khía cạnh của chủ thể, và một khía cạnh hiện thực 
hóa hay xác định hành động của chủ thể đó. Sự hiện thực hóa của 
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chủ thể là “sự hiện hữu” và chủ thể là “yếu tính” (để phân biệt với 
cái khác). 

Hữu thể luôn luôn bao hàm một sự tỷ lệ hiện hữu (proportion 
d’exister) nào đó, thay đổi tuỳ theo những chủ thể có được sự hiện 
hữu: 1) tỷ lệ hiện hữu đồng nhất tuyệt đối nơi Thượng Đế, theo nghĩa 
nầy Thượng Đế là sự hiện hữu của chính mình; 2) tỷ lệ hiện hữu 
phân biệt thực sự nơi tất cả sự vật khác ngoài Thượng Đế, theo nghĩa 
nầy tất cả những chủ thể đó không phải là sự hiện hữu của chính 
mình, nhưng chúng nó nhận sự hiện hữu theo một mức độ riêng biệt 
nào đó và luôn luôn bị giới hạn. Yếu tính chỉ được quan niệm với 
cấp độ về hiện hữu của nó và sự hiện hữu này đòi buộc phải được đo 
lường bằng một yếu tính. 

Hai khía cạnh này luôn luôn được tìm thấy trong hữu thể dù nó 
có được hiểu như chủ từ hay động từ. Sự khác biệt duy nhất, tuỳ theo 
trường hợp: sự nhấn mạnh khi thì trên sự hiện hữu khi thì trên yếu 
tính. Dùng như động từ, hữu thể trực tiếp ám chỉ sự hiện hữu, và gián 
tiếp chủ thể của sự hiện hữu đó hay yếu tính. Dùng như chủ từ, nó 
chỉ định trực tiếp yếu tính hay chủ thể hiện hữu, và gián tiếp về sự 
hiện hữu. 

2. Sự cấu tạo khái niệm hữu thể  
Chúng ta đã biết rằng khái niệm hữu thể được tạo thành bằng sự 

trừu xuất ở cấp độ thứ ba. Bây giờ phải xác định rõ điểm rất quan 
trọng này. Mọi quan niệm của chúng ta, kể cả quan niệm hữu thể đều 
đến từ kinh nghiệm nhờ đường hướng trừu xuất. Như chúng ta đã 
biết, chúng ta không có những ý tưởng bẩm sinh, cũng không có 
những ý tưởng được nhận thấy trực tiếp như trong yếu tính của 
Thượng Đế. Kinh nghiệm là một thứ tri thức về đối tượng hiện diện 
xét như là hiện diện (présent en tant que présent), nói cách khác đó là 
một thứ tri thức thực nghiệm. Đây là bước đầu cho mọi tri thức của 
chúng ta. Nhưng tri thức thực nghiệm này lại cá biệt và đơn độc, nên 
phải nhờ trừu xuất để có một khái niệm phổ quát hơn. 

Một cách tổng quát trừu xuất được định nghĩa: hành động nhờ 
đó trí tuệ hiểu được đối tượng của mình dưới một khía cạnh và loại 
bỏ hay gạt ra hay không lưu tâm đến những khía cạnh khác.  
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* Trừu xuất toàn bộ (l’abstraction totale) là tác động của trí tuệ 
thấu hiểu (nắm giữ) một cách toàn bộ phổ quát và không lưu tâm đến 
các đặc điểm cá biệt. Thí dụ: Lưu tâm con người bỏ đi những cá 
nhân: Phêrô hay Phaolô; lưu tâm con vật bỏ đi những loại của nó là 
chó hay người. 

* Trừu xuất mô thể (l’abstraction formelle) là tác động của trí 
tuệ khảo sát một mô thể hay một sự hoàn hảo nhất định tách rời chủ 
thể vật chất; chỉ nhắm đến yếu tính và loại trừ những gì bất tất ra 
khỏi nó. Thí dụ: lưu tâm đến nhân tính trong Phêrô chớ không phải là 
sự khôn ngoan, chiều cao, hay cá tính của Phêrô… 

* Trừu xuất hoàn toàn (l’abstraction parfaite) là sự trừu xuất 
trong đó khía cạnh được tri thức được giới hạn rõ ràng đến nỗi nó 
không bao gồm một cách minh nhiên hay mặc nhiên những yếu tố bị 
loại ra. Thí dụ: Trừu xuất hoàn toàn nơi động vật tính. Động vật tính 
có tích chứa lý trí tính, thí dụ con người là một con vật có lý trí; 
nhưng theo cách trừu xuất hoàn toàn nầy thì sự hoàn hảo động vật 
tính khi loại bỏ lý trí tính nó vẫn có thể thực hiện tính chất động vật 
mà không cần lý trí như trường hợp con chó chẳng hạn. 

* Sự trừu xuất bất toàn (l’abstraction imparfaite) là sự trừu 
xuất trong đó khía cạnh được tri thức không hoàn toàn được giới hạn 
đến nỗi nó bao gồm một cách mặc nhiên những yếu tố hay những 
khác biệt đã bị loại ra. Sự trừu xuất bất toàn nầy được nhận thấy ở 
khái niệm hữu thể vì theo luật thì tất cả những hoàn hảo của hữu thể 
là những thể cách của nó (les modes d’être) nhưng trong hiện tại 
những thể cách đó chỉ được diễn tả một cách mặc nhiên mà thôi. 
Những hoàn hảo nầy được bao hàm trong hữu thể không thể bị loại 
ra khỏi hữu thể cách hoàn toàn được. 

Qua tất cả những gì chúng ta đã nói, rõ ràng là khái niệm hữu 
thể đến từ kinh nghiệm, là sự tiếp xúc với thực tại (réalité). Theo một 
nghĩa nào đó, thực tại nầy diễn tả hữu thể, cho nên khái niệm hữu thể 
chỉ có thể đến từ hữu thể. Nhưng kinh nghiệm không chưa đủ, vì nó 
đơn độc (singulière); vì thế phải liên kết với trừu xuất. Nhờ tác động 
trừu xuất trí tuệ gạt bỏ tất cả mọi khác nhau cá biệt, khả giác và 
lượng tính, và chỉ giữ lại một điểm, đó là hữu thể. Tác động trừu xuất 
này có thể được thực hiện từ bất cứ kinh nghiệm nào, nội giới hay 
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ngoại giới, bởi vì mọi cái mà chúng ta tri thức được nhờ kinh nghiệm 
này hay kinh nghiệm khác đều là thực tế nghĩa là của hữu thể. 

Tuy nhiên, sự trừu xuất nhờ đó trí tuệ gạt bỏ những khác biệt để 
tạo ra khái niệm hữu thể không phải là sự trừu xuất hoàn toàn 
(l’abstraction parfaite), vì những gì trí tuệ gạt bỏ, để thực sự bị gạt bỏ 
phải là cái có thực, và vì thế là của hữu thể, nó nằm trong hữu thể. Sự 
trọn hảo của hữu thể luôn gắn liền với những khác biệt và những 
cách thức của hữu thể (les modes de l’être), bởi vì đó chính là những 
khác biệt thật sự và cách thức thật sự của hữu thể. Vì thế, sự trừu 
xuất của hữu thể luôn luôn là một sự trừu xuất bất toàn. Tóm lại, hữu 
thể chứa đựng tất cả những khác biệt của nó xét như chúng là của 
hữu thể, hữu thể không chứa đựng hay loại bỏ chúng xét như chúng 
là những khác biệt và là những cách thức. Vì thế khái niệm hữu thể 
thì hổn độn, khái niệm nầy chỉ có một sự duy nhất tính bất toàn. 

3. Sự cụ thể hoá của hữu thể 
Vì quan niệm về hữu thể của chúng ta thì bất định và mặc nhiên 

bao hàm mọi khác biệt của nó nên một vấn nạn được đặt ra: làm thế 
nào quan niệm đó có thể được cụ thể hoá để biểu thị mọi hữu thể là 
cái được xác định cách tuyệt đối? Dĩ nhiên sự cụ thể hoá này không 
thể được thực hiện bằng một sự kết hợp hay bằng sự bổ khuyết thực 
sự nhờ một vài sự thiện hảo bên ngoài hữu thể, giống như đối với 
những quan niệm phổ quát (concepts universaux); bởi vì bên ngoài 
hữu thể chỉ là hư vô và hư vô không thêm được gì cả. Chính vì thế, 
hữu thể tự cụ thể hoá bằng sự minh giải sự thiện hảo của chính mình. 
Nói cách khác, hữu thể tự cụ thể hóa bằng minh giải những khác biệt 
mà nó hàm ẩn cách mặc nhiên hầu nhờ đó nó trở nên phân minh hơn. 
Chính vì diễn tiến đó mà ngoại trương (l’extension) của hữu thể giảm 
bớt đi, mà không tăng thêm sự lý hội (la compréhension) của nó.  

Chúng ta có thể kết luận rằng sự cụ thể hóa là một chuyển động 
nghịch chiều với sự trừu xuất. Thật vậy, bằng cách loại bỏ những 
khác biệt, sự trừu xuất làm cho khái niệm càng ngày càng phổ quát 
hơn; ngược lại sự cụ thể hoá là hành vi của trí tuệ, khi thêm những 
đặc điểm vào những khái niệm đã được xác định, thì hạn chế khái 
niệm và làm nó kém phổ quát hơn. Bởi vì khái niệm về hữu thể chỉ 
có được từ một sự trừu xuất bất toàn, và nó chỉ tự cụ thể hoá bằng 
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hiện thực hoá những khác biệt mà nó đã bao hàm. Vì thế, chúng ta có 
thể nói rằng chúng ta nhận ra hữu thể trong các hữu thể và chúng ta 
khám phá ra các hữu thể trong hữu thể. 

4. Những đặc tính của khái niệm về hữu thể 
Từ những điều chúng ta đã bàn tới, chúng ta thấy rằng khái 

niệm hữu thể trình bày những đặc tính đặc biệt phân biệt nó với mọi 
khái niệm khác. Khái niệm hữu thể thì phổ quát, tất cả sự vật khác thì 
không phổ quát; nó tổng hợp, tất cả các sự vật khác thì không tổng 
hợp, nó trừu tượng, tất cả thì không trừu tượng, nó cụ thể, tất cả thì 
không cụ thể. 

* Khái niệm hữu thể phổ quát (universelle)1 vì nó thích ứng 
với mọi thực tại nhưng theo nghĩa rất khác biệt với nghĩa đen của 
khái niệm phổ quát, vì thế phải hiểu theo nghĩa rộng. Thật vậy, một 
khái niệm phổ quát theo nghĩa đen thì bao hàm một bản tính (Loại, 
giống, dị biệt thuộc loại) kết hợp với những đặc điểm cá biệt ở bên 
ngoài bản tính đó (đặc tính), nhưng, đối với hữu thể, bên ngoài hữu 
thể chẳng có gì khác hơn là hư vô, là cái không là gì cả, cho nên, 
theo nghĩa rộng, phổ quát ở đây bao gồm bản tính hữu thể và những 
đặc tính nội tại trong hữu thể mà thôi. 

* Khái niệm hữu thể tập thể (collective) vì nó thích hợp với 
toàn thể thực tại, nhưng nó cũng thích hợp với từng thực tại riêng 
biệt, điều đó có thể tạo nên một khái niệm tập thể theo nghĩa đen 
(quân đội, thượng viện). 

* Khái niệm hữu thể trừu tượng (abstraite) và ở cấp độ thứ ba 
của sự trừu xuất vì mọi thực tại mà nó chỉ định, nó trình bày, chúng 
không có một đặc tính cá biệt nào, và tuy thế nó không có thể gạt ra 
bên ngoài nó điều gì cả, bởi vì nếu nó gạt ra bên ngoài nó một cái gì 
thì cái đó vẫn còn là của hữu thể. 

* Khái niệm hữu thể cụ thể (concrète) vì nó được kết thúc  
(se terminer) nơi thực tại đơn độc hay cá biệt, vì nó đạt đến cái nó có 
                                                
1 Khái niệm là phổ quát, khi nó loại ra hết những đặc điểm cá biệt của từng 
cá thể chỉ giữ lại những đặc điểm chung nhất cho cả một loại, hay cho cả 
một giống. Nhờ đó khái niệm đó mới có thể thích dụng cho những cá nhân 
cùng loại… 
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sâu xa nhất là hành vi hiện hữu, nhưng những đặc điểm mà nó bao 
hàm, nó chỉ chứa đựng chúng cách mặc nhiên và hổn độn. 

Vì thế ý niệm hữu thể đồng thời là khái niệm phổ quát, khái 
niệm tổng hợp, khái niệm trừu tượng và khái niệm cụ thể. Nó có cái 
thuộc về tất cả những cái đó, nhưng nó có những cái đó một cách 
uyển chuyển và cho phép nó vượt qua những giới hạn của từng khái 
niệm ấy. 

5. Sự phân chia hữu thể 
Hữu thể hiển nhiên là tất cả những gì phải hiện hữu để được 

hoàn hảo, nhất thiết nhờ vào một sự khác nhau chủ yếu. Vì thế phải 
triển khai những cách thức chính yếu qua sự khác nhau này. 

* Hữu thể duy lý (l’être de raison) là cái chỉ có thể hiện hữu 
trong tinh thần thí dụ sự khiếm khuyết (privation).  

* Hữu thể thực sự (l’être réel) là cái hiện hữu hay có thể hiện 
hữu trong bản tính của những sự vật.  

* Khả thể (l’être possible) là một khả năng hiện hữu.  

* Hữu thể hiện thực (l’être actuel) là cái hiện hữu trên thực tế 
tại đây và bây giờ (hic et nunc); thí dụ như Pierre, Paul… 

* Hữu thể vô hạn (l’Être infini) là Đấng làm chủ trọn vẹn sự 
hiện hữu của mình; yếu tính của Ngài là hiện hữu một cách thuần túy 
và đơn thuần (purement et simplement).  

* Hữu thể hữu hạn (l’être fini) là hữu thể chỉ có sự sở hữu bất 
toàn của sự hiện hữu của mình. 

6. Sự áp dụng hay thuộc tính (prédication) của hạn từ hữu thể  
Bởi vì hạn từ hữu thể “Être” (có) luôn luôn có nghĩa một sự tỷ lệ 

hiện hữu, thay đổi tuỳ theo chủ thể; bởi vì hạn từ này có thể được 
dùng như là danh từ (substantif: ngôn ngữ học gọi là thể từ) hay động 
từ (verbe), cho nên chúng ta còn phải xác định bằng cách nào chúng 
ta áp dụng hạn từ “hữu thể” vào những thực tại khác nhau.  

Hữu thể được dùng như danh từ. Bởi vì nó diễn tả một cách 
trực tiếp chủ thể hiện hữu, nên nó là một thuộc từ chính yếu của  
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tất cả cái gì mà hữu thể được áp dụng cho nó. Thật vậy, tất cả được 
gọi là hữu thể, theo mức độ mà sự hiện hữu thích hợp cho nó. 

Hữu thể được dùng như động từ. Bởi vì nó diễn tả trực tiếp sự 
hiện hữu (tác động hiện hữu), nên nó là thuộc từ thiết yếu của một 
mình Thượng Đế mà thôi. Thật vậy, chỉ mình Thượng Đế hiện hữu 
một cách tất yếu; Ngài không thể không hiện hữu, vì yếu tính của 
Ngài là hiện hữu. Thượng đế là hữu thể. 

Nên nhớ rằng trong các loài thụ tạo, theo quan điểm thích tự 
(prédicables), hữu thể động từ (l’être-verbe) là một thuộc từ ngẫu tuỳ 
(un prédicat accidentel), bởi vì sự hiện hữu thì bất tất đối với mọi 
hữu thể bên ngoài Thượng Đế. Theo quan điểm của phạm trù 
(prédicaments) hữu thể động từ (l’être-verbe) là thuộc từ chính yếu 
nhờ giảm trừ (réduction), bởi vì sự hiện hữu thuộc về phạm trù bản 
thể, không phải thuộc phạm trù tuỳ thể. 

7. Hư vô  
Hữu thể trong lúc phô diễn (se posant) thì phủ nhận cái đối 

nghịch của nó là vô thể (non être) hay hư vô. Từ đó lập tức người ta 
thấy rằng khái niệm hư vô này là một quan niệm tiêu cực. Trong 
chúng, ta thấy xuất hiện một hữu thể được tri thức cách tiên quyết, 
đoạn bị phủ nhận. Vì thế hư vô tương phản với hữu thể. 

* Hư vô tuyệt đối tương phản với hữu thể được nhắc đến trong 
tất cả ngoại trương của nó (son extension): đó là sự phủ quyết tất cả 
hữu thể, ngay cả đến khả thể.  

* Hư vô tương đối tương phản với một vài hữu thể, hoặc là hữu 
thể hiện thực, hoặc là hữu thể thiện hảo. Theo nghĩa tương đối này, 
khả thể là hư vô bởi vì nơi khả thể sự hiện hữu thực bị phủ nhận; thụ 
tạo là hư vô tương đối vì nơi nó sự hiện hữu toàn hảo của Thượng Đế 
bị phủ nhận.  

Vì thế, chỉ có sự hư vô tuyệt đối mới thực sự là hư vô. Người ta 
không thể có một hình ảnh về hư vô tuyệt đối, bởi vì, là sự phủ quyết 
tất cả hữu thể, nó không thể được tư duy một cách tích cực được; 
cách tiêu cực, nó chỉ có thể được tư duy như là sự mâu thuẫn của 
hữu thể. 
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Đề mục II. SIÊU VIỆT TÍNH CỦA HỮU THỂ 

1. Vấn đề 
Hữu thể là một thuộc tính phổ quát hay là một thuộc từ phổ 

quát, bởi vì nó nói lên cái căn bản nhất trong mọi thực tại (cái chung 
nhất của một loại…); nhưng nó cũng là một thuộc từ vô định, bởi vì 
nó không diễn tả một cách minh nhiên những cách thức nhờ đó mà 
sự vật hiện hữu: vì những thực tại của thiên nhiên tất cả đã được xác 
định và vì cái vô định không thể hiện hữu, do đó dường như hữu thể 
là một sự trừu tượng thuần tuý và nó không áp dụng cho sự vật  
(vô định: có khi là thứ nầy, có khi là thứ khác (ens a se, ab alio, in se, 
in alio). 

Dầu sao, cái tương phản có thực, và hữu thể chắc chắn thích 
dụng với tất cả những gì không phải là hư vô. Nhận quả quyết trên 
lại gặp phải một khó khăn mới. Nếu cho rằng chỉ có hữu thể là có 
thực, và hữu thể là một thuộc từ chung cho tất cả những gì hiện hữu 
thì như thế chỉ có hữu thể duy nhất là hiện hữu, bởi vì sự vật có hữu 
thể như là một thuộc từ chung nên sự vật chỉ có thể khác nhau và 
được phân biệt nhờ cái không phải là hữu thể nghĩa là nhờ vô thể hay 
cái hư vô. Nhưng vô thể hay cái hư vô không thể là nguyên lý để 
phân biệt những sự vật với nhau: cái được phân biệt với sự vật  
khác nhờ cái hư vô thì không có phân biệt chút nào cả. Do đó chỉ có 
một hữu thể duy nhất như những nhà nhất nguyên luận đã dạy  
(les Monistes), và như thế chúng ta lại rơi vào thuyết phiếm thần 
(le Panthéisme). 

Từ chỗ đó, một vấn nạn được đặt ra: có thực hữu thể là thuộc từ 
phổ quát cho tất cả mọi thực tại không? Vì nếu nó là thuộc từ phổ 
quát, nó cũng phải là nguyên lý hoặc tương đồng hay là sai biệt của 
những thực tại đó. Nhưng nếu hữu thể là nguyên lý tương đồng của 
tất cả cái gì đó thì còn một hữu thể duy nhất mà thôi, đa tính và sự 
khác biệt trở thành ảo tưởng. Đàng khác, nếu hữu thể là nguyên lý 
sai biệt giữa tất cả những gì có thì lúc đó dường như chỉ còn đa tính 
và khác biệt tính thôi, khái niệm hữu thể duy nhất trở thành bịa đặt 
và vô giá trị. Giải đáp của thánh Tôma: Khó khăn được giải quyết 
bởi sự kiện là hữu thể có tính cách siêu việt và tương tợ. Chúng ta 
nói đến siêu việt tính của hữu thể.  
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2. Siêu việt tính 
Người ta gọi là siêu việt tất cả các khái niệm vượt qua những 

khuôn khổ giới hạn của những loại và giống và được áp dụng cho tất 
cả mọi thực tại không trừ thứ nào: vì thế nó siêu vượt trên những 
phạm trù. Theo nghĩa nầy, khái niệm siêu việt đầu tiên chính là hữu 
thể vì sự toàn hảo của nó là áp dụng thực sự cho tất cả mọi thực tại. 
Nó áp dụng: 

a. Cho những cách thức thứ nhất (modes premiers), ví như cho 
sự khác biệt chủng loại loại biệt và cá vị.  

b. Cho những hạ cấp của hữu thể (inférieurs de l’être), ví như 
cho sự khác nhau của chúng. Vì vậy, một sự toàn hảo siêu việt như 
thế không phải chỉ là cái nhờ đó sự vật trở nên giống nhau, nhưng nó 
cũng là cái mà nhờ đó chúng phân biệt với nhau. Đó là sự kiện mà 
chúng ta nhận thấy và trong tiết mục sau đây, chúng ta sẽ giải thích 
“cái thế nào” (le comment) sự kiện nầy. 

* Xét về nguyên lý tương đồng. Trước tiên hữu thể áp dụng 
cho mọi thực tại và do đó nó là nguyên lý tương đồng (le principe de 
leur similitude) của những thực tại đó. Thật vậy, tất cả những gì hiện 
hữu thì hoặc là vô hạn hoặc là hữu hạn; và nếu nó là hữu thể hữu hạn 
thì hoặc là bản thể hay là tuỳ thể. Mà sự toàn hảo hữu thể (la 
perfection d’être) được hàm chứa thực sự và rõ ràng trong hữu thể vô 
hạn, hữu hạn, bản thể và trong tuỳ thể. 

Hữu thể hữu hạn, vô hạn, bản thể và tuỳ thể, mỗi loại tuỳ theo 
cách thế của mình, trình bày một sự tương xứng hiện hữu nội tại và 
rõ ràng (formelle) (còn ngoài ra chúng không là gì cả). Vì thế, hữu 
thể rõ ràng áp dụng cho mọi thực tại và nó là nguyên lý tương đồng 
của những thực tại đó. 

* Xét về nguyên lý sai biệt. Ngoài ra, hữu thể hữu hạn, vô hạn, 
bản thể và tuỳ thể thực sự phân biệt do những phân biệt tối thượng 
là: tự tại tính, tự tha tính, hướng nội tính, hướng tha tính (aseitas, 
abalietas, inseitas, inalietas); và những khác biệt tối thượng này một 
cách nội tại và minh bạch cũng là của hữu thể. (Bởi vì hư vô không 
thể là một yếu tố phân biệt được). Vì thế, hữu thể cũng áp dụng cho 
mọi khác biệt nhờ đó những hữu thể phân biệt với nhau. Như thế, 
hữu thể cũng là nguyên lý sai biệt của thực tại. Vì hữu thể thích dụng 
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cho mọi thực tại tương đồng và đồng thời cho mọi khác biệt của 
chúng nên hữu thể có tính cách siêu việt. 

3. Kết luận 
Hữu thể vì thế không phải là một chủng giống (genre) thông 

thường, bởi vì, tất cả chủng giống, theo đúng nghĩa của hạn từ, đòi 
buộc sự khác nhau loại biệt của nó ở bên ngoài chính nó, và sự khác 
biệt đó hợp với chủng giống đó để tạo thành một loại, nhưng cái gì ở 
bên ngoài hữu thể thì không có giá trị đối với hữu thể. Hữu thể là 
những chủng giống tối thượng, điều nầy chúng ta sẽ thấy khi nghiên 
cứu về những chủng giống tối thượng của hữu thể: Tiềm thể và hiện 
thể; yếu tính và hiện hữu; bản thể và tuỳ thể. 

 

Đề mục III. SỰ TƯƠNG TỢ CỦA HỮU THỂ (l’analogie de l’être) 

1. Vấn đề  
Một suy tư về trí khôn của chúng ta cho biết rằng trí năng là một 

khả năng tri giác hữu thể: nơi nguyên lý, nơi danh từ, nơi những giai 
đoạn của cuộc sống trí năng, trong sự lãnh hội, phán đoán và lý luận 
của trí năng, người ta tìm gặp hữu thể. Hữu thể là người chỉ định, là 
ánh sáng, là chiều kích đo lường của trí năng. Một quan sát ngắn 
ngủi về thực tại cho chúng ta biết rằng hữu thể là khía cạnh căn bản 
nhất của tất cả, hoàn hảo hoá tất cả thực tại, nó siêu việt. Đối với tinh 
thần chúng ta, hữu thể trình bày một sự duy nhất nào đó chỉ rõ bản 
tính và tác động của trí năng. 

Bây giờ nếu chúng ta áp dụng khái niệm hữu thể vào thực tại cụ 
thể, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng khái niệm đó trình bày một sự 
đơn nhất đối với tinh thần chúng ta (nhờ trừu xuất); Nhưng trong 
thực tại bên ngoài, khái niệm hữu thể trình bày phức tạp tính và khác 
biệt tính (cụ thể hoá). Nhưng bởi vì khái niệm hữu thể nầy được rút 
ra từ thực tại và trong thực tại này, có những hữu thể phức tạp và 
khác biệt mà tất cả đều là của hữu thể nên khi đó người ta tự hỏi làm 
thế nào có thể thống nhất một sự khác biệt như thế mà không thực sự 
loại trừ nó, làm thế nào có thể cùng một lúc vừa là một (un) vừa là 
nhiều (multiple): là một theo nghĩa nó cung cấp cho tinh thần, là 
nhiều theo nghĩa những đối tượng mà nó chỉ định.  
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Đến đây dường như chúng ta đang ở trong tiến thoái lưỡng nan. 
Nếu hữu thể thực sự là một, thì phức tạp tính bên ngoài chỉ là giả tạo 
và ảo tưởng, vì thế, khái niệm hữu thể trở nên độc nghĩa (univoque) 
cũng như tất cả những ý niệm tổng quát. Trái lại, nếu chúng ta chấp 
nhận khác biệt tính thực sự của những hữu thể và nếu chúng ta cho 
rằng khái niệm hữu thể thay đổi ý nghĩa tuỳ theo nó được áp dụng 
vào hữu thể này hay hữu thể khác, thì sự duy nhất của khái niệm hữu 
thể chỉ còn là chỉ danh và tưởng tượng, lúc đó khái niệm hữu thể trở 
thành đa nghĩa (équivoque). Đây là vấn đề ảo tưởng Hữu thể học đối 
với ngoại giới và độc nghĩa hay chỉ danh tính đối với nội giới và đa 
nghĩa. Giải đáp thứ nhất dường như bảo toàn tri thức trí năng của 
chúng ta nhưng lại không kể đến thực tại; giải đáp thứ nhì che chở 
kinh nghiệm ngoại tại nhưng lại làm suy đồi tư tưởng chúng ta. 

Nhiều triết gia đã theo giải thích này hay giải thích kia nhưng 
đều đi đến những sai lầm tai hại. Người ta không thể phủ quyết 
những dữ kiện của kinh nghiệm, phức tạp tính và khác biệt tính của 
những hữu thể; người ta cũng không phủ nhận giá trị của tư tưởng 
chúng ta. Và sự phân tích nghiêm chỉnh vấn đề này đặt ra một giải 
đáp khác. Đó là hữu thể không đa nghĩa cũng không đơn nghĩa 
nhưng hữu thể có tính tương tợ (analogue). 

2. Những hạn từ của vấn đề 
* Tỷ lệ (proportion). Khái niệm tỷ lệ có nguồn gốc trong tiếng 

Hy Lạp: “Quod Graeci analogia, latine comparatio proportione dici 
potest” (Cicéron). Tỷ lệ là một danh từ rút ra từ toán học và sau đó 
được dùng trong các lãnh vực khác.  

Trong toán học: tỷ lệ theo sát nghĩa, ám chỉ một đẳng thức cân 
bằng, thí dụ 1/2 = 2/4… Theo nghĩa rộng nó chỉ định: 

a) Tương quan từ số lượng này tới số lượng khác tùy theo mức 
độ đồng biến hay nghịch biến, thí dụ 1, 2, 3 hay ngược lại 10, 9, 8. 

b) Tương quan giữa sự vật này với sự vật khác theo lượng tính: 
giữa từng phần và toàn bộ, một cái nhà cân xứng, cái đầu cân xứng 
v.v… 

Trong những lãnh vực khác của tri thức: Hạn từ tỷ lệ không 
những được dùng để cát nghĩa một lượng tính có chiều kích 
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(extensive, trường độ) mà còn để giải thích một lượng tính ẩn tàng 
(intensive, cường độ). Chính vì thế mà tiếng này được dùng để chỉ tất 
cả mọi tương quan giữa một lượng tính ẩn tàng này với một lượng 
tính ẩn tàng khác, và rộng hơn nữa, tất cả tương quan của vật này với 
vật kia. 

 * Hạn từ đa nghĩa (équivogue). Danh từ được dùng cho nhiều 
chủ thể theo một nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đây là một danh từ đồng 
âm nhưng dị nghĩa. Thí dụ: “Bière” theo nghĩa là thức uống và theo 
nghĩa là quan tài; “Con chó” vừa chỉ một con vật vừa chỉ cò súng. 

* Hạn từ độc nghĩa (univoque). Danh từ được dùng cho nhiều 
chủ thể theo nghĩa hoàn toàn giống hay đồng nhất, thí dụ: “Con 
người” (homme) nói đến Pierre, đến Paul…trong mọi ứng dụng, hạn 
từ này có cùng nghĩa là con vật có lý trí. 

* Hạn từ tương tợ (analogue). Danh từ được dùng cho nhiều 
chủ thể theo nghĩa một phần giống và một phần khác. Một cách rõ 
ràng hơn từ tương tợ là từ được áp dụng cho nhiều chủ thể theo một 
nghĩa chính yếu khác biệt nhưng tương đối giống nhau. Thí dụ: 
“sain” (lành mạnh) nói về thức ăn, màu sắc, súc vật vv…bởi vì tất cả 
những thực tại này, mặc dù chính yếu khác biệt nhau, nhưng ít ra  
nó trình bày một tương quan nào đó về sức khỏe của thú vật: thú vật 
có sức khỏe, thức ăn là nguyên nhân của sức khỏe, màu sắc biểu lộ 
sức khỏe… 

Do đó hạn từ tương tợ đứng giữa hạn từ đa nghĩa và hạn từ  
độc nghĩa. Nó được hiểu hoặc là đa nghĩa, nếu người ta nhấn mạnh 
đến khác biệt tính của nó, hoặc là độc nghĩa, nếu người ta nhấn mạnh 
đến sự tương đồng của nó. Trên thực tế hạn từ tương tợ chỉ định 
những thực tại khác nhau xét theo yếu tính của chúng, và những thực 
tại giống nhau chỉ dưới một khía cạnh tương quan nào đó. Trong  
La ngữ người ta nói “significatio simpliciter diversa, secundum 
quid eadem”. 

Hạn từ tương tợ có thể là tương tợ của sự tương tợ hoặc bằng tỷ 
lệ đơn thuần hay ý qui; hoặc bằng sự tỷ lệ tổng hợp hay bằng tỷ lệ 
tính, theo như nó ám chỉ một tương quan qua sự giống nhau (rapport 
de similitude) hay một sự giống nhau qua tương quan (similitude de 
rapports). Thông thường người ta phân biệt có hai loại tương tợ và 
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mỗi loại lại chia ra làm hai loại nhỏ. Hai loại tương tợ: tương tợ ý qui 
(tỷ lệ đơn thuần) và tương tợ tỷ lệ tính. 1) Tương tợ ý qui chia ra hai 
loại nhỏ: tương tợ ý qui mô thức (formelle = sens strict = extrinsèque) 
và tương tợ ý qui ẩn tàng (virtuelle = sens large = intrinsèque). 
2) Tương tợ tỷ lệ tính chia ra hai loại nhỏ: tương tợ tỷ lệ tính riêng 
biệt (propre) và tương tợ tỷ lệ tính ẩn dụ (métaphorique). 

a. Sự tương tợ tỷ lệ đơn thuần hay tương tợ ý qui (l’analogie 
de proportion simple ou d’attribution). 

Một hạn từ tương tợ thuộc tương tợ ý qui là hạn từ được áp 
dụng cho nhiều chủ thể theo nghĩa khác biệt cách chính yếu, nhưng 
giống nhau cách tương đối do tương quan của chúng đối với chủ thể 
đệ nhất. Trong chủ thể này, trước tiên chúng ta tìm gặp được sự thiện 
hảo mà hạn từ tương tợ diễn tả. Thí dụ: “Sain” (lành mạnh) được 
dùng cho thú vật, thức ăn, màu sắc, bởi vì thức ăn và màu sắc có một 
tương quan nào đó đối với sức khỏe của thú vật là chủ thể đệ nhất 
của sự tương tợ này.  

Chủ thể đệ nhất theo đó các chủ thể khác qui chiếu vào được  
gọi là chủ thể tương tợ đệ nhất (analogue) chính yếu và tối thượng 
(cơ bản); các chủ thể khác, so sánh với chủ thể này, được gọi là chủ 
thể tương tợ thứ cấp, hạ đẳng hay tiểu từ. Bởi vì sự tương tợ ý qui 
nói lên sự tương quan từ nhiều với một, nó biểu thị mối tương quan 
qua sự giống nhau (un rapport de similitude) hay tương quan tỷ lệ 
đơn thuần (un rapport de proportion simple). 

Sự tương tợ ý qui (l’analogie d’attribution) có thể được trình 
bày bằng hai cách: 

1) Mô thức (formelle): Sự tương tợ ý qui mô thức là sự tương 
tợ trong đó sự thiện hảo mà hạn từ tương tợ diễn tả chỉ được tìm thấy 
một cách nội tại trong chủ thể chính yếu mà thôi, và trong các chủ 
thể khác sự thiện hảo ấy chỉ là chỉ danh ngoại tại, thí dụ “lành mạnh” 
hay “sức khỏe” chỉ có một cách nội tại trong thú vật thôi, thức ăn và 
màu sắc chỉ được coi là lành mạnh bằng chỉ danh ngoại tại, theo 
nghĩa thức ăn là nguyên nhân của sức khỏe và màu sắc được biểu lộ 
sức khỏe của thú vật. 
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2) Ẩn tàng (virtuelle): Sự tương tợ ý qui ẩn tàng là sự tương tợ 
trong đó sự thiện hảo mà hạn từ tương tợ ám chỉ được tìm thấy cách 
nội tại trong tất cả mọi chủ thể tương tợ, nhưng do sự tùy thuộc của 
chúng với chủ thể tương tợ chính yếu, thí dụ “hữu thể” được áp dụng 
cho Thượng Đế và những sự vật hữu hạn: thiên thần, con người, thú 
vật, thảo mộc, khoáng chất. Một cách nội tại và thật sự, tất cả các 
chủ thể này chiếm hữu hữu thể, nhưng do sự tùy thuộc của chúng 
vào Hữu Thể Tối Thượng là Thượng Đế mà chúng chỉ là những mô 
phỏng và tham phần của Ngài. 

b. Sự tương tợ tỷ lệ tổng hợp hay sự tương tợ có tỷ lệ tính, sự 
tỷ lệ của tỷ lệ (l’analogie de proportion composée ou analogie de 
proportionnalité, proportion de proportions): Hạn từ tương tợ đối với 
một tương tợ có tỷ lệ tính, là hạn từ được áp dụng cho nhiều chủ thể 
theo nghĩa khác biệt nhau cách chính yếu, nhưng một cách tương đối 
giống nhau, do sự giống nhau qua những tương quan (similitude de 
rapports) giữa những chủ thể tương tợ khác biệt; thí dụ người ta nói 
đến “ ánh sáng của chân lý” bởi vì chân lý đối với trí năng giống như 
ánh sáng đối với con mắt xác thể. 

Ở đây có tương đồng về những tương quan hay tỷ lệ. Do đó, sự 
tương tợ tỷ lệ là một sự tương tợ tổng hợp hay một sự tỷ lệ của 
những tỷ lệ. Nó luôn luôn đòi buộc, một cách mô thức và ẩn tàng, 
bốn hạn từ so sánh. Ở đây không qui chiếu tất cả mọi hạn từ tương tợ 
vào một chủ thể chính yếu; nhưng mỗi chủ thể tương tợ biểu thị một 
tương quan và giữa hai tương quan này có một sự tương đồng. Chính 
sự tương đồng này tạo thành hạn từ tương tợ. 

Sự tương tợ tỷ lệ (l’analogie de proportionnalité) có thể trình 
bày bằng hai cách. 

1) Tỷ lệ riêng biệt (proportionalité propre): Sự tương tợ có tỷ lệ 
tính riêng biệt là sự tương tợ mà sự thiện hảo do hạn từ tương tợ gợi 
lên được tìm thấy trong nghĩa đen trong tất cả mọi chủ thể mà nó áp 
dụng vào. Nghĩa đen là nghĩa làm nổi bật chính ý nghĩa của những từ 
ngữ được dùng trong sự ưng thuận thông thường, chẳng hạn như 
“sống” được dùng cho Thượng đế và con người, bởi vì Thượng đế và 
con người đều có sự thiện hảo này theo nghĩa đen của từ ngữ; nhưng 
gán hạn từ “sống” nầy vào là do sự tương tợ tỷ lệ, bởi vì sự sống đối 
với Thượng đế cũng giống như sự sống đối với con người. 
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2) Tỷ lệ ẩn dụ (proportionalité métaphorique): Sự tương tợ có 
tỷ lệ tính ẩn dụ là sự tương tợ trong đó sự thiện hảo do hạn từ tương 
tợ ám chỉ được nhận ra nơi một chủ thể theo nghĩa đen và nơi các 
chủ thể khác theo nghĩa bóng, thí dụ “sư tử là chúa sơn lâm” có 
nghĩa là đối với thú vật sư tử như là một người đứng đầu vương 
quốc, đối với thần dân ở đây là ông vua. Nghĩa bóng: “Chân núi” 
nghĩa là phần bên dưới quả núi cũng là phần bên dưới con người là 
cái chân. 

3. Quan điểm của các triết gia  
Không kể các triết gia kinh viện, một số triết gia phủ nhận sự 

thiện hảo của hữu thể có tính tương tợ; họ xác quyết rằng hữu thể 
hoặc là độc nghĩa như các nhà nhất nguyên luận (moniste), phiếm 
thần luận (panthéiste), hoặc là đa nghĩa như các nhà duy danh thuyết 
(nominaliste). Triết thuyết của các triết gia này, hoặc là cổ điển hay 
cận đại, hoặc là tây phương hay đông phương đã được trình bày 
trong lịch sử triết học tây phương và đông phương. 

Tất cả các triết gia kinh viện đều chấp nhận sự tương tợ của hữu 
thể. Họ khác biệt nhau trên cách thế hiểu sự tương tợ này và nhất là 
trên cách thế giải thích những liên hệ giữa hai sự tương tợ. Gạt bỏ 
những tranh luận trong trường phái, chúng ta xác nhận sự tương tợ tỷ 
lệ riêng biệt và ý qui ẩn tàng của hữu thể và xem hai sự tương tợ này 
bổ túc cho nhau. Vì thế, chúng ta khai triển sự kiện của sự tương tợ 
tỷ lệ riêng biệt và ý qui ẩn tàng mà không đi vào những tranh luận về 
cách thế riêng của nó và về những liên hệ giữa hai loại tương tợ ấy. 

4. Sự quan trọng của luận đề 
Ngay từ đầu câu trả lời cho vấn nạn rất quan trọng. Nếu khái 

niệm hữu thể đa nghĩa, thì chúng ta rơi vào bất khả tri thuyết triệt để 
nhất (l’agnosticisme le plus radical): không còn có tri thức tự nhiên 
hay siêu nhiên về Thượng đế nữa. Nếu khái niệm ấy độc nghĩa, thì 
chắc chắn chúng ta rơi vào phiếm thần thuyết phổ quát: chỉ còn có 
một thực tại duy nhất. Bởi vì hai lập trường trên không có căn bản  
và vì chúng mâu thuẫn với những chân lý hiển nhiên nên chúng ta 
phải nói rằng khái niệm hữu thể phải là tương tợ. Hơn nữa, sự suy 
luận gián tiếp bằng cách độc hữu như thế vẫn còn tiêu cực. Chúng ta 
phải hiểu và chứng minh tại sao hữu thể có tính cách tương tợ,  
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nếu chúng ta muốn đạt được một ý tưởng chính xác về trật tự của thế 
giới và những tương quan của thế giới đối với nguyên lý của nó. 

5. Chứng cứ về sự tương tợ của hữu thể 
Từ ngữ hữu thể đối với hữu thể vô hạn và hữu thể hữu hạn, bản 

thể và tùy thể không có đặc tính đa nghĩa, cũng không độc nghĩa, 
nhưng tương tợ bằng sự tương tợ có tỷ lệ tính riêng biệt và tương tợ 
ý qui ẩn tàng (une analogie de proportionnalité propre et d’attribution 
virtuelle). 

A. Danh từ hữu thể không đa nghĩa (équivoque)  
Hạn từ ám chỉ một sự thiện hảo chung cho các chủ thể mà nó 

ứng dụng vào không phải là đa nghĩa. Mà hạn từ hữu thể là một hạn 
từ ám chỉ một sự thiện hảo chung cho mọi chủ thể mà nó ứng dụng 
vào, nghĩa là cho hữu thể vô hạn và hữu hạn, bản thể và tùy thể. Vì 
thế hạn từ hữu thể không phải là đa nghĩa đối với hữu thể Vô hạn và 
hữu hạn đối với bản thể và tùy thể. 

Đại tiền đề: Tiền đề diễn tả chính khái niệm đa nghĩa: là  
đa nghĩa được áp dụng cho nhiều chủ thể theo nghĩa hoàn toàn 
khác nhau. 

Tiểu tiền đề: Diễn tả khái niệm hữu thể y như nó được trình bày 
trong kinh nghiệm của chúng ta. Hạn từ hữu thể ám chỉ một hữu thể 
có đặc điểm là hiện hữu, mà hạn từ này nói lên một sự thiện hảo 
được tìm thấy trong Vô hạn thể và hữu hạn thể, trong bản thể và  
tùy thể: tất cả là một cái gì đó có đặc điểm là hiện hữu một cách 
nào đó. 

B. Danh từ hữu thể không độc nghĩa (univoque)  
Hạn từ ám chỉ một sự thiện hảo hàm chứa trong những cách thế 

và trong những khác biệt mà hạn từ đó được cụ thể hóa thì không 
phải là độc nghĩa. Mà hạn từ hữu thể là một hạn từ nói lên sự thiện 
hảo hàm chứa trong những cách thế và những khác biệt cụ thể hóa 
hạn từ ấy. Vì thế hạn từ hữu thể không phải là độc nghĩa. 

Đại tiền đề: Tiền đề diễn tả khái niệm độc nghĩa: là độc nghĩa 
khi nó được áp dụng vào nhiều chủ thể theo một nghĩa hoàn toàn 
tương đồng hay đồng nhất. Sự thiện hảo mà hạn từ độc nghĩa ám chỉ 
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do đó không thể được bao chứa trong những cách thức và trong 
những sai biệt: vì những sai biệt và những cách thức phải ở bên 
ngoài khái niệm độc nghĩa; nếu không chúng không còn là những 
sai biệt nữa.  

Tiểu tiền đề: Vấn đề xuất phát từ khái niệm hữu thể và từ đặc 
tính siêu việt của nó. Sự thiện hảo của hữu thể biểu thị một cái gì có 
đặc tính là hiện hữu. Nó được ứng dụng cho tất cả thực tại. Nếu 
những cách thức và những sai biệt một cách mô thức (formellement 
# virtuellement) không là của hữu thể thì chúng là hư vô, và không 
còn là những cách thức và sai biệt nữa; Nhưng ở đây, những cách 
thức và những sai biệt đều có và thuộc về hữu thể; Cho nên hạn từ 
hữu thể không đơn nghĩa. Cuối cùng chúng ta phải nhận rằng hạn từ 
hữu thể được hiểu cách tương tợ. 

C. Danh từ hữu thể là tương tợ (analogue) 
Hạn từ biểu thị một sự thiện hảo được tìm gặp một cách mô 

thức trong tất cả chủ thể mà nó ứng dụng theo một cách thế một phần 
là tương đồng và một phần tương dị là một hạn từ tương tợ. Mà hữu 
thể là một hạn từ biểu thị một sự toàn hảo được tìm gặp một cách mô 
thức trong hữu thể Vô hạn và hữu hạn, trong bản thể và tuỳ thể theo 
cách thế một phần tương đồng và một phần tương dị. Do đó, hữu thể 
là một hạn từ tương tợ đối với Vô hạn thể và hữu hạn thể, bản thể và 
tuỳ thể. 

Đại tiền đề: Tiền đề xuất phát từ định nghĩa hạn từ tương tợ. 

Tiểu tiền đề: Hữu thể biểu thị một sự thiện hảo được tìm gặp 
một cách mô thức nơi Vô hạn thể và hữu hạn thể, nơi bản thể và tuỳ 
thể, bởi vì tất cả đều là hữu thể và không phải là hư vô. Nhưng 
phương cách theo đó hữu thể thích hợp với Vô hạn và hữu hạn, với 
bản thể và tuỳ thể thì một phần tương đồng và một phần tương dị; là 
tương đồng vì tất cả đều là hữu thể, là tương dị vì tự yếu tính Vô hạn 
khác với hữu hạn và bản thể khác với tuỳ thể; Cho nên hữu thể là 
một hạn từ tương tợ đối với Vô hạn thể và hữu hạn thể, bản thể và 
tuỳ thể. 
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D. Danh từ hữu thể là tương tợ bằng sự tương tợ có tỷ lệ 
riêng biệt  

Hạn từ biểu thị một sự thiện hảo đắc thủ được một cách mô thức 
và theo nghĩa đen bởi tất cả chủ thể tương tợ (analogués) theo một tỷ 
lệ nào đó, là một hạn từ tương tợ bằng sự tương tợ tỷ lệ. Mà hữu thể 
là một hạn từ chỉ định một sự thiện hảo được tất cả chủ thể tương tợ 
chiếm hữu theo nghĩa đen với một tỷ lệ nào đó. Vì thế, hạn từ hữu 
thể là hạn từ tương tợ bằng sự tương tợ tỷ lệ riêng biệt. 

Đại tiền đề: Tiền đề xuất phát từ khái niệm tương tợ có tỷ lệ 
riêng biệt. 

Tiểu tiền đề: Tiền đề xuất phát từ sự phân tách minh nhiên khái 
niệm hữu thể. Những chủ thể tương tợ (analogués) mà hạn từ hữu thể 
áp dụng là Vô hạn và hữu hạn thể, bản thể và tuỳ thể. Mà những chủ 
thể này trình bày tất cả thực tại là những hữu thể hiểu cách mô thức 
và theo nghĩa đen bởi vì chúng nó nói lên một trật tự nào đó đối với 
sự hiện hữu, và vì chúng nó chiếm hữu sự hiện hữu, nhưng theo một 
cách thức khác nhau. Do đó trong chúng có một sự tương đồng tỷ lệ, 
nghĩa là sự tương quan chung của chúng đối với sự hiện hữu, mặc dù 
cách thức của sự tương quan này khác nhau nơi từng hữu thể một: 
đối với hữu thể Vô hạn, yếu tính đồng nhất với hiện hữu; nơi hữu thể 
hữu hạn, yếu tính thật sự phân biệt với hiện hữu; bản thể có sự hiện 
hữu tự nội, trong khi tuỳ thể chỉ tham phần sự hiện hữu ấy với một 
chủ thể đính kết (le sujet d’inhésion). 

E. Danh từ hữu thể là tương tợ bằng sự tương tợ ý quy 
ẩn tàng  

Một hạn từ biểu thị một sự thiện hảo được chiếm hữu một cách 
nội tại bởi tất cả chủ thể tương tợ theo một cách thế khác nhau trong 
cách nó được kiểm chứng nơi chủ thể tương tợ đệ nhất bằng cách 
tuyệt đối và vô điều kiện, và nơi các chủ thể tương tợ khác bằng sự 
tuỳ thuộc và tham phần với chủ thể tương tợ đệ nhất, là một hạn từ 
tương tợ bằng sự tương tợ ý quy ẩn tàng. Mà hữu thể là một hạn từ 
biểu thị một sự thiện hảo một cách nội tại được hữu thể Vô hạn và 
hữu hạn, bản thể và tuỳ thể chiếm hữu theo cách thế khác nhau trong 
cách nó được kiểm chứng bằng một cách tuyệt đối và vô điều kiện 
nơi hữu thể Vô hạn và nơi các hữu thể khác bằng sự tuỳ thuộc và 
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tham phần với hữu thể Vô hạn xét như là chủ thể tương tợ đệ nhất. 
Vì vậy danh từ hữu thể là tương tợ bằng sự tương tợ ý quy ẩn tàng 
đối với hữu thể Vô hạn và hữu hạn, với bản thể và tuỳ thể. 

Trong trật tự của những hữu thể hữu hạn, chủ thể tương tợ đệ 
nhất là bản thể, vì nó hiện hữu tự ngã và quy ngã (en soi et pour soi) 
còn tuỳ thể chỉ hiện hữu tuỳ thuộc vào bản thể và trong bản thể, vì 
thế tuỳ thể hoàn toàn hướng về bản thể. 

 

 

 
 

 

Chương II: NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA HỮU THỂ 
 

Đề mục I. NHỮNG ĐẶC TÍNH SIÊU VIỆT TỔNG QUÁT  
Chúng ta đã nghiên cứu bản tính của hữu thể, bây giờ chúng ta 

sẽ khảo sát đến những đặc tính (les propriétés) nhất thiết phát xuất từ 
bản tính của hữu thể. Mục đích của sự khảo sát này là minh xác hữu 
thể và hiểu hữu thể rõ ràng hơn. 

1. Đặc tính tổng quát (Propriété en général)  
Đặc tính, theo sát nghĩa, là một tuỳ thể phát xuất một cách tất 

yếu từ những yếu tố cấu tạo nên yếu tính, nhưng thực sự phân biệt 
với những yếu tính đó, thí dụ: sự cười không phải là yếu tính của con 
người; nó thật sự phân biệt với yếu tính ấy, tuy nhiên nó phát xuất từ 
đó và vì thế nó liên kết với yếu tính một cách tất yếu. Một đặc tính, 
theo nghĩa đầy đủ của danh từ đòi buộc hai điều kiện: một sự nối kết 
tất yếu với yếu tính của sự vật và một sự phân biệt thật sự với yếu 
tính đó. Một đặc tính, theo nghĩa rộng hay nghĩa dẫn xuất gìn giữ 
một cái gì đó của định nghĩa đúng: Có sự nối kết tất yếu với yếu tính, 
nhưng phân biệt luận lý với yếu tính. 
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2. Đặc tính siêu việt (Propriété transcendantale)  

A. Ý nghĩa 
Ở đây chúng ta gọi là siêu việt, tất cả khái niệm vượt trên những 

khuôn khổ giới hạn của những loại và giống, khái niệm đó ứng dụng 
cho mọi thực tại không loại trừ thực tại nào: vì thế nó ở trên những 
phạm trù, nó siêu việt những phạm trù đó. Theo nghĩa này, khái niệm 
siêu việt đầu tiên là khái niệm hữu thể vì nó bao hàm tất cả thực tại 
một cách tự nội. 

Do đó, đặc tính siêu việt là một cách thức tổng quát của hữu thể, 
thích ứng với mọi hữu thể xét như là hữu thể, nhưng không biểu lộ ra 
một cách minh nhiên bởi hạn từ hữu thể; thí dụ: Đơn nhất tính (unité), 
như chúng ta sẽ thấy, thích ứng với mọi hữu thể, nhưng không được 
biểu lộ cách minh nhiên nơi khái niệm đơn thuần của hữu thể. 

Do đó, đặc tính siêu việt đòi buộc hai điều kiện:  

a. Đặc tính này phát xuất bởi hữu thể một cách tất yếu. Nó 
có sự liên kết tất yếu với hữu thể. Thật vậy, nó giả thuyết hữu thể vì 
nó ở trong hữu thể. 

b. Đặc tính này chỉ phân biệt với hữu thể bằng cách luận lý. 
Thật vậy, nó hàm súc và giả thiết hữu thể trong tính chính yếu của nó 
(Td. Đặc tính siêu việt là hữu thể xét về phương diện…). Vì thế đặc 
tính siêu việt không phải là đặc tính theo sát nghĩa, nhưng chỉ theo 
nghĩa rộng mà thôi. 

Điều chúng ta vừa nói cho phép chúng ta minh xác những khác 
biệt giữa hai loại đặc tính đó. Đặc tính theo sát nghĩa là một tùy thể, 
phân biệt thực sự với yếu tính, và chỉ thích hợp với một vài hữu thể 
mà thôi. Đặc tính siêu việt không phải là một tùy thể; nó chỉ phân 
biệt với hữu thể một cách luận lý, nó thích hợp với mọi hữu thể. 

B. Vấn đề và giải quyết về những đặc tính siêu việt2 
Để trở thành cái thực (pour être réelles), chúng phải đồng nhất 

với hữu thể, bởi vì bên ngoài hữu thể, không có gì cả. Nhưng để  

                                                
2 Cf., Régis JOLIVET, Traité de Philosophie III Métaphysique, Emmanuel 
VITTE, 1950. p. 270.  
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trở thành chính nó, chúng phải được phân biệt với hữu thể, nếu 
không chúng trở thành bịa đặt (fictives). Để giải nghĩa vấn đề này và 
để hiểu rõ hơn về bản tính của những đặc tính siêu việt, thì phải phân 
biệt đặc tính này ba khía cạnh chất thể, mô thể và yếu tính.  

Một cách chất thể là nhắm đến chủ thể chứa đựng nó, đặc tính 
siêu việt là chính hữu thể; nó không phân biệt với chính hữu thể, vì 
nó chứa đựng hữu thể ngay trong định nghĩa của nó. 

Một cách mô thức nghĩa là để ý đến sự thiện hảo mà nó thêm 
vào một cách minh nhiên hữu thể, đặc tính là sự phủ nhận (không 
phân chia = đơn nhất) hay sự tương quan (chân thể và thiện thể). 

Một cách yếu tính nghĩa là được nhìn dưới quan điểm của sự 
thiện hảo mà nó biểu thị, đặc tính siêu việt không đơn giản là hữu thể 
chủ thể, cũng không đơn giản là sự phủ quyết (đơn nhất) hay tương 
quan; nó là hữu thể xét như chính hữu thể được thiết lập và qui 
chiếu vào (dit référence à) cái mà đặc tính phát biểu. Nó phân biệt 
cách luận lý (ẩn tàng) với hữu thể chủ từ. 

C. Thể loại đặc tính siêu việt 
Có năm thuộc từ hay thuộc tính siêu việt, nghĩa là năm phương 

diện mà người ta thấy nơi hữu thể và năm phương diện nầy minh giải 
một nội dung của hữu thể: sự vật (res), một vật nào đó (aliquid),  
đơn nhất (unum), chân thể (verum), thiện thể (bonum). Năm thuộc từ 
siêu việt này xuất phát từ hữu thể, theo cách thế sau đây. Hữu thể  
có thể được khảo sát hoặc trong chính nó hoặc tương quan với hữu 
thể khác.  

Khảo sát trong chính nó, hữu thể biểu thị một phương diện 
hoặc tính cực hoặc tiêu cực. Trước tiên (tích cực), hữu thể được xác 
nhận một cách tích cực như là một yếu tính có giá trị, có một cơ cấu 
thiết định và vững chắc trong bản tính. Dưới phương diện này, hữu 
thể là một sự vật (res). Kế đến (tiêu cực), do chính sự kiện nó là sự 
vật, hữu thể phủ quyết một sự phân chia nội tại với chính nó: dưới 
phương diện này hữu thể là đơn nhất (unum). 

Khảo sát với những cái khác, để là chính mình, hữu thể được 
phân biệt một cách tất yếu với những hữu thể khác: dưới phương 
diện này, thực sự nó là một cái gì đó (aliquid), nghĩa là một cái gì khác 
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so với những sự vật khác nữa (aliud quid). Vì thế hữu thể được cơ 
cấu hóa nghĩa là có thể được trí tuệ tư duy, xét như nó qui chiếu vào 
trí năng ấy: dưới phương diện nầy, nó là chân thể (verum) (hữu thể 
do trí năng hiểu được nó thì gọi chân thể). Sau cùng, hữu thể có thể 
được ham muốn (appétit), cứu cánh mong ước, xét như nó qui chiếu 
vào một ham muốn, dưới phương diện này, nó là thiện thể (bonum). 

Các triết gia kinh viện bàn cải về vấn đề có phải năm thuộc từ 
siêu việt này là những đặc tính thật sự không? Có người chỉ chấp 
nhận có ba: đơn nhất, chân thể, thiện thể. Người khác nói rằng có 
bốn, bằng cách thêm vào ba đặc tính trên, hoặc là sự vật hoặc là sự 
vật nào đó. Theo ý kiến chung, chúng ta chấp nhận có ba đặc tính 
siêu việt, còn “sự vật” và “sự vật nào đó” trên thực tế là những khía 
cạnh của đơn nhất. 

3. Phân biệt giữa hữu thể và đặc tính siêu việt 

A. Vấn đề 
Chúng ta đã thấy rằng những đặc tính siêu việt biểu thị hữu thể 

với tư cách là thành lập và qui chiếu vào một phương diện mới. 
Phương diện mới này chỉ phân biệt với hữu thể bằng một sự phân 
biệt luận lý. Còn phải minh xét rõ điểm sau cùng này bằng cách giải 
thích sự phân biệt này hệ tại cái gì và đâu là những loại khác nhau. 
Một sự phân biệt (la distinction) là một thiếu đồng nhất tính 
(l’identité). Không nên lẫn lộn sự phân biệt (distinction) với sự tách 
rời (séparation). Mọi tách rời tất yếu là sự phân biệt nhưng ngược lại 
thì không đúng.  

B. Phân biệt và các hạn từ 
I. Hạn từ liên hệ 

* Đồng nhất tính (l’identité). Trí khôn nhận thức được một đơn 
nhất (l’unité) của hữu thể và xác quyết việc đó bằng phán đoán. Sự 
đơn nhất của hữu thể được xác quyết do phán đoán được gọi sự đồng 
nhất (l’identité), bởi vì phán đoán theo như chúng ta biết là một sự 
đồng nhất hoá (l’identification). Dấu hiệu sự đồng nhất tính đối với 
một khái niệm là khả năng được qui về một cách trực tiếp về chính 
mình hay về một khái niệm khác. 
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a. Đồng nhất tính theo nghĩa hẹp là sự xác quyết một đơn nhất 
thực tế: Phêrô là Phêrô; Con người là con người. 

b. Đồng nhất tính theo nghĩa rộng là sự xác quyết một sự đơn 
nhất luận lý được trí khôn nhận biết trong những sự vật mà trên thực 
tế rất đa dạng, nhưng “đơn nhất (une)” trên một vài quan điểm: đây 
là kết quả của khả năng trừu xuất của lý trí chúng ta, nó lập thành 
những sự đơn nhất (l’unité) luận lý của những loại, chủng giống và 
bản chất tương tợ. Như thế theo nghĩa rộng, Phêrô và Phaolô đồng 
nhất với nhau, một cách đặc biệt, qua bản tính nhân loại của họ; 
Phêrô và con chó, xét về chủng giống, đồng nhất với nhau qua tính 
động vật; Phêrô và sắc trắng, xét một cách tương tợ, đồng nhất với 
nhau vì cả hai đều là hữu thể. 

Sự tham dự (participation) của hai hữu thể:  

- vào cùng một yếu tính đặc biệt được gọi là đồng nhất;  

- nếu vào cùng một phẩm tính, thí dụ cùng một sắc trắng, thì gọi 
là tương đồng;  

- và nếu vào cùng một lượng tính, thì gọi là đồng đẳng. 

Cũng như đối lập với đơn nhất là đa tính (la multiplicité), chính 
đa tính là một “sưu tập những đơn nhất tách biệt”, thì cũng vậy đối 
lập với đồng nhất tính là sự phân biệt (la distinction). Như thế, cách 
tổng quát, đa tính là sự phủ nhận đơn nhất và sự phân biệt là sự phủ 
nhận đồng nhất tính. 

* Tương đồng (la similitude). Sự tương quan qua đó hai sự vật 
dị biệt tham dự vào cùng một mô thức hay một phẩm tính. Thí dụ sự 
giống nhau giữa hai người, hay giữa hai nhà thông thái (cf. Thon. p. 
1104; p. 219-220) 

* Đồng đẳng (égalité). Sự tương quan qua đó hai sự vật dị biệt 
tham dự vào cùng một lượng tính. Thí dụ hai thước kẻ có chiều dài 
bằng nhau là đồng đẳng (cf. Thon. p. 1104). 

Như thế, nếu hai sự vật đồng nhất khi chúng nó có thể được 
biểu thị bởi một khái niệm khách quan duy nhất, chúng nó phân biệt 
khi chúng nó được biểu thị bằng nhiều khái niệm khác nhau. Nhưng 
cũng như sự đồng nhất hoá của trí khôn có thể tương ứng với một 



40 HỮU THỂ HỌC 

đơn nhất hoặc là thực tế, hoặc là luận lý mà thôi, thì cũng vậy sự 
phân biệt được xác quyết trong tư tưởng có thể tương ứng với một đa 
tính hoặc thực tế, hoặc luận lý mà thôi. Như thế sự phân biệt có hai 
thể loại chính. 

II. Thể loại phân biệt 

1. Sự phân biệt thực tế là sự phủ nhận đồng nhất tính trong đó 
đa tính của những khái niệm tương ứng với một đa tính trong chính 
những sự vật. Đó là sự phân biệt nhờ đó ta biết một sự vật nầy không 
phải là một sự vật khác, độc lập với sự suy nghĩ tinh thần; thí dụ, sự 
phân biệt giữa cây cối và con thú. 

2. Sự phân biệt luận lý là sự phủ nhận đồng nhất tính trong đó 
đa tính của những khái niệm đáp ứng với một đơn nhất thực tế có 
trong sự vật được đề cập; đó là sự phân biệt nhờ đó một vật nầy 
không phải là một vật khác trong khuôn khổ của suy nghĩ tinh thần 
mà thôi; thí dụ, sự phân biệt giữa nhân tính và lý tính trong bản tính 
con người. Phân biệt luận lý lại chia thêm hai loại nữa.  

a. Sự phân biệt luận lý ẩn tàng (la distinction virtuelle ou de 
raison fondée). Đây là sự phân biệt trong đó nhiều khái niệm chứa 
đựng những định nghĩa khác nhau đến nỗi sự phân biệt mang đến 
một kiến thức mới cho chính hữu thể duy nhất cách thực tế; thí dụ, 
khi quan niệm bản tính con người như là bản chất, đoạn một sinh vật, 
đoạn một động vật, đoạn một hữu thể có lý trí, thì sự hiểu biết về con 
người tiến triển; giữa những cấp độ hoàn hảo khác nhau: lý tính, 
động vật tính, v.v…, không có sự phân biệt thực tế, nhưng có sự 
phân biệt luận lý ẩn tàng. Sự phân biệt luận lý ẩn tàng chia làm hai 
thứ loại. 

* Sự phân biệt luận lý ẩn tàng đại từ, khi sự phân biệt nầy cho 
một kiến thức mới vào đối tượng bằng cách thêm cho đối tượng nầy 
một hoàn hảo ngoại tại, chỉ được chứa đựng trong tiềm thể trong vật 
hạ đẳng, như trường hợp của lý tính đối với động vật tính3. 

                                                
3 Td. Con người: Hữu thể bản chất (Ens in se) thêm động vật tính, thêm lý 
trí tính. Ở đây động vật tính và lý trí tính không nằm trong (ngoại tại) hữu 
thể bản chất. Hữu thể tự bản chất thì không có động vật tính và lý trí tính. 
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* Sự phân biệt luận lý ẩn tàng tiểu từ, khi sự phân biệt nầy 
cho một kiến thức mới vào đối tượng bằng cách thêm cho đối tượng 
nầy một hoàn hảo nội tại, chỉ được chứa đựng trong hiện thể cách 
mặc nhiên trong hoàn hảo có trước đó; thí dụ trong hữu thể và những 
siêu việt thể (cf. Thon. p. 1281)4. 

b. Sự phân biệt luận lý thuần tuý (la distinction de pure 
raison). Đây là sự phân biệt trong đó đa tính của khái niệm không 
chứa đựng một định nghĩa thực tế mới nào đến nỗi sự phân biệt 
không cung cấp một kiến thức mới cho “sự vật duy nhất tự tại (la 
chose une en soi)” được đề cập; thí dụ, sự phân biệt giữa con người 
thuộc từ và con người chủ từ nếu người ta nghiên cứu nó trong hai 
mệnh đề: “Phêrô là người” và “tất cả người là sống”. 

Sự phân biệt luận lý ẩn tàng tuỳ thuộc vào những thông tin mới 
của sự vật được nhận biết rõ ràng. Sự phân biệt luận lý thuần tuý tuỳ 
theo những tương quan thuần luận lý. 

Lưu ý. Người ta không bao giờ có thể suy đoán sự phân biệt 
thực tế từ sự phân biệt những khái niệm. Lý do duy nhất và quyết 
định để chấp nhận một sự phân biệt thực tế là một quy nạp rõ ràng 
dựa trên những sự kiện không thể chối cãi được, khi những sự kiện 
nầy vẫn không thể hiểu được nếu không có sự phân biệt thực tế. 
Nhận xét qua hai sự vật được tách biệt qua sự kiện, như Phêrô và 
Phaolô, là dấu hiệu rõ ràng nhất của phân biệt thực tế; nhưng sẽ là võ 
đoán khi định nghĩa sự phân biệt thực tế bằng tách biệt tính (la 
séparabilité) như một số triết gia đề nghị (Duns Scot, Suarez và 
Descartes). Bởi vì khái niệm phân biệt là việc nhắm tới một vật nầy 
chớ không phải một vật khác; và định nghĩa nầy sẽ là thực tế, nếu 
một vật nầy không là một vật khác, độc lập với suy nghĩ tinh thần; 
Đàng khác, ngay cả hai sự vật nầy được xem như hoàn toàn không 
thể tách biệt vì chúng tuỳ thuộc lẫn nhau; thí dụ hai thực tại “yếu tính 
và hiện hữu” (essence et existence), thì chúng cũng là một sự phân 
biệt (cf. Thon. p. 219-221). 

                                                
4 TD. Hữu thể: Hữu thể (Ens) thêm đơn nhất, thêm chân thể, thêm thiện 
thể. Ở đây đơn nhất, chân thể và thiện thể nằm trong (nội tại) hữu thể. Hữu 
thể tự bản chất ẩn tàng đơn nhất, chân thể và thiện thể.  



42 HỮU THỂ HỌC 

Chúng ta đã nói sự phân biệt là phủ nhận đồng nhất tính của hai 
khái niệm khách quan. Sự phân biệt thực tế khi bản chất của hai sự 
vật tương ứng với hai khái niệm; thí dụ, giữa cây cối và con chó. Nếu 
chỉ có sự tương ứng với một bản chất thực tế duy nhất thì đó là sự 
phân biệt luận lý; thí dụ, giữa động vật tính và lý tính trong bản tính 
con người. Sự phân biệt thứ hai là sự phân biệt thuần luận lý (pure 
raison ou non fondée), khi hai khái niệm không cho thêm một kiến 
thức mới nào vào bản tính thực tế; thí dụ, giữa người chủ từ và người 
thuộc từ. Nó là sự phân biệt luận lý ẩn tàng (raison fondée ou 
virtuelle), khi khái niệm thứ hai cung cấp một kiến thức mới cho đối 
tượng được nói đến; thí dụ, giữa động vật tính và lý tính, thì lý tính 
cho một thông tin hoàn hảo hơn vào bản tính con người.  

III. Áp dụng thực hành 

Lý do sự phân biệt luận lý ẩn tàng. Trước tiên là do sự yếu 
kém của trí năng chúng ta. Nó không thể thu tóm, hiểu được toàn bộ 
thực tại chỉ qua một khái niệm. Hơn nữa vì sự phong phú của thực 
tại. Thực tại trình bày cho chúng ta nhiều phương diện khác nhau. 
Chúng ta không thể hiểu phương diện nầy mà thiếu phương diện kia; 
không thể hiểu sự hiện hữu của phương diện nầy mà thiếu phương 
diện kia. 

Áp dụng những khái niệm này vào vấn đề của chúng ta. Trước 
tiên có một sự phân biệt giữa hữu thể và những đặc tính siêu việt  
của nó, vì nội dung của những khái niệm nầy không trùng hợp nhau 
hoàn toàn.  

* Sự phân biệt này không thực tế (réel) vì đặc tính siêu việt 
được chứa đựng trong hữu thể, vì nó (đặc tính siêu việt) là hữu thể 
xét vì nó qui chiếu vào một trong những khía cạnh riêng của hữu thể.  

* Sự phân biệt này không phải là sự phân biệt luận lý thuần tuý 
của lý trí chủ thể, vì có một nền tảng ẩn tàng nơi sự hoàn hảo của 
hữu thể mà nó không tự diễn đạt cách thấu đáo trong chỉ một khái 
niệm về hữu thể mà thôi.  

* Sự phân biệt này không phải là sự phân biệt luận lý ẩn tàng 
đại từ, vì sự hoàn hảo của hữu thể không phải là sự thêm vào một 
hoàn hảo ngoại tại ngoài hữu thể.  
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* Vì thế, sự phân biệt này là sự phân biệt luận lý ẩn tàng tiểu từ, 
vì một thiện hảo mới được thêm vào hữu thể cũng nội tại trong hữu 
thể; do đó sự thiện hảo được biểu thị bằng những đặc tính siêu việt 
được hàm chứa trong hữu thể: từng đặc tính một có thể quy hồi 
chuyển hoán thuận nghịch với hữu thể; chỉ cần suy tư hoặc về đặc 
tính siêu việt để tri giác hữu thể, hoặc về hữu thể để khám phá những 
đặc tính siêu việt. Vì cả hữu thể lẫn đặc tính siêu việt không thể loại 
bỏ (faire abstraction parfaite) nhau hoàn toàn; thật vậy, hữu thể mặc 
nhiên hàm chứa những đặc tính của nó, và những đặc tính siêu việt 
hàm chứa hữu thể.  

 

Đề mục II. ĐƠN NHẤT SIÊU VIỆT (l’Un transcendantal)  

1. Khái niệm 
Người ta có thể định nghĩa “đơn nhất thể siêu việt” là: hữu thể 

xét như bất thụ phân (indivis), hữu thể xét như là nó tạo thành và qui 
chiếu vào khía cạnh bất phân nội tại. Vì thế, đơn nhất thể siêu việt 
biểu thị cách trực tiếp hữu thể, cách gián tiếp sự bất phân của hữu 
thể. Ghi chú: đơn nhất (l’un) phủ quyết sự phân chia (la division); 
đơn thuần (le simple) phủ quyết khả phân tính (la divisibilité); duy 
nhất (l’unique) phủ quyết đa thể tính (la pluralité). Chúng ta có thể 
áp dụng vào đơn nhất thể siêu việt ba khía cạnh mà chúng ta đã nói 
trong đề mục trên. 

2. Áp dụng 
Cách chất thể đối với chủ thể chứa đựng nó, đơn nhất chính là 

hữu thể.  

Cách mô thức đối với sự thiện hảo mà nó thêm vào một cách 
minh nhiên cho hữu thể, đơn nhất là sự phủ quyết phân chia nội tại.  

Cách chính yếu đối với sự thiện hảo mà đơn nhất biểu thị, đơn 
nhất là hữu thể xét như nó tạo nên và qui chiếu vào sự bất khả phân 
nội tại. Có sự phân biệt luận lý với hữu thể chủ thể. 

Vì thế, đơn nhất là sự minh nhiên hóa khái niệm hữu thể và nó 
chỉ thêm vào khái niệm này sự phủ quyết phân chia nội tại. Bởi vì 
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trong yếu tính, đơn nhất thể siêu việt luôn bao hàm hữu thể, qui hồi 
với hữu thể: Tất cả hữu thể là đơn nhất và tất cả đơn nhất là hữu thể. 

Mọi đơn nhất là hữu thể: Cái gì chứa đựng hữu thể là hữu thể. 
Mà đơn nhất chứa đựng hữu thể, vì tự yếu tính, đơn nhất là hữu thể 
như là nó qui chiếu vào sự bất khả phân nội tại. Vì vậy mọi đơn nhất 
là hữu thể. 

Mọi hữu thể là đơn nhất: Tất cả những cái gì bất thụ phân là đơn 
nhất, vì đó chính là định nghĩa của đơn nhất. Mà tất cả hữu thể thì 
bất thụ phân: thật vậy, mọi hữu thể thì hoặc là đơn thuần hoặc là tổng 
hợp; nếu nó đơn thuần thì nó bất thụ phân và bất khả phân; nếu nó 
tổng hợp thì nó vẫn là hữu thể trong mức độ mà các phần tử của nó 
không bị phân chia. Vậy mọi hữu thể là đơn nhất. 

3. Thể loại đơn nhất tính 
Vì hữu thể là cái đơn nhất có thể qui hồi, nên đơn nhất có tính 

cách tương tợ (analogue). Người ta gặp bao nhiêu cách thức của đơn 
nhất thì cũng gặp bấy nhiêu cách thức của hữu thể. Chúng ta hãy làm 
sáng tỏ những điểm chính yếu: 

Đơn nhất đơn thuần (Un simple). Sự bất phân của một hữu thể 
bất khả phân, nghĩa là nó không có những phần tử. Đơn nhất tổng 
hợp: sự bất phân của một hữu thể có những phần tử và vì thế khả 
phân với nhau. Đơn nhất nguyên thường (Un “per se”): sự bất phân 
của một hữu thể có một sự hữu (un Esse). Đơn nhất ngẫu trừ (Un 
“per accidens”): sự bất khả phân của một hữu thể có nhiều sự hữu 
(esse). Đơn nhất ngẫu trừ ngọai tại (Un accidentel extrinsèque): sự 
bất phân của một hữu thể có nhiều sự hữu được kết nối từ bên ngoài 
hoặc bằng sự gia hội (un tas), hoặc bằng sự tập hợp (par aggrégation) 
(un rocher), hoặc bằng sự liên hợp (một xã hội con người). Đơn nhất 
ngẫu trừ nội tại (Un accidentel intrinsèque): sự bất phân của một hữu 
thể có nhiều phần do sự mô hiệp (par information): tùy thể trong bản 
thể, một tùy thể trong một tùy thể khác. 

4. Đa số (La multiplicité, đa tính)  
Đơn nhất bao hàm sự bất phân (l’indivision). Đa số hàm ẩn sự 

phân chia (la division). Sự phân chia tạo thành một đa số, vì lẽ đơn 
nhất tính hay sự bất phân nội tại hiện có trong từng phần tử thụ phân, 
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vì thế đa số tiền giả thiết sự phân chia, nhưng luôn luôn đặt căn bản 
trên duy nhất tính. Người ta có thể định nghĩa đa số là phức số tính 
(la pluralité) của những bất thụ phân được phân chia giữa chúng với 
nhau (cf. Thon. p. 218). 

Đa số siêu việt là một phức số tính gồm những hữu thể xét như 
hữu thể. Đa số này gồm hai yếu tố: những hữu thể bất thụ phân trong 
chính nó, nhưng được phân chia với nhau.  

Đa số phạm trù hay định lượng là một đa số những hữu thể hữu 
định (une multitude d’êtres déterminés). Người ta định nghĩa đa số 
này là: một phức số tính bất thụ phân, được phân chia với nhau và có 
thể được đo lường bằng một đơn nhất tính chung. Nó gồm ba yếu tố 
của những hữu thể bất thụ phân trong chính nó, được phân chia với 
nhau nhưng hơn nữa nó có thể được đo lường bằng một mẫu số 
chung5. Vì thế, đa số tính phạm trù bị lẫn lộn với số nhiều và chỉ 
thích hợp với những hữu thể có trương độ và vật thể. Chúng ta trình 
bày đa số siêu việt theo cách đa số tính phạm trù, vì sự bất toàn của 
trí năng chúng ta nó tùy thuộc một cách ngoại tại vào những sự vật 
vật chất. Đơn nhất tính và đa số tính được tóm cách tuyệt hảo trong 
câu:”Unum est indivisum in se et divisum a quolibet alio.” (Đơn tính 
tự nó là bất phân, nhưng được phân chia bởi một tha thể nào khác). 

Ghi chú: Những khái niệm liên hệ: phải chú ý rằng vì một vài 
khái niệm rất gần với đơn nhất và đa số, nên cần phân biệt một cách 
mô thức với khái niệm đó như sau: 

 Xét theo quan điểm đơn nhất (l’un): 

- Sự tương đồng (la similitude): đơn nhất tính trong phẩm tính; 

- Sự đồng đẳng (l’égalité): đơn nhất tính trong lượng tính; 

- Sự đồng nhất (l’identité): đơn nhất tính trong bản thể. 

 Xét theo quan điểm đa số: 

- Sự tương dị (la dissimilitude): đa số trong phẩm tính; 
                                                
5 TD. - Lấy đơn vị là lớp học; - ĐCV Cần Thơ có 6 lớp: Triết 1,2,3 và Thần 
1,2,3.: - Mỗi lớp là một đơn vị không thể phân chia nội tại, bởi vì nếu phân 
chia thì không còn phải là một lớp nữa, nhưng mỗi lớp độc lập, lớp nầy 
không phải là lớp kia. 
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- Sự bất đồng đẳng (l’inégalité): đa số trong lượng tính; 

- Tạp đa tính (la diversité): đa số trong bản thể (nghịch với 
đồng nhất tính); 

- Sự khác biệt (la différence): sự khác nhau từng phần 
(diversité partielle: cái nầy khác cái kia); 

- Sự phân biệt (la distinction): thiếu đồng nhất tính (tách riêng 
điều chấp nhận với điều không chấp nhận). 

 

Đề mục III. CHÂN THỂ TÍNH SIÊU VIỆT 

1. Khái niệm 
Hạn từ “thật” hay “chân lý” nói lên sự tương quan với trí năng; 

nhưng tương quan này được hiểu bằng nhiều cách, tạo thành nhiều 
loại chân lý khác nhau. Trí năng được gọi là chân thật khi tri thức 
của nó phù hợp với sự vật được tri thức. Sự vật được gọi là chân thật 
khi nó phù hợp với trí năng mà nó tùy thuộc vào. Lời nói chân thật vì 
nó phù hợp với ý hướng của người phát biểu nó. Chân lý của trí năng 
là chân lý luận lý hay mô thức (cf. Thon. p. 221-222). 

* Chân lý luận lý (la vérité logique) là sự phù hợp của trí năng 
với sự vật được tri thức xét như là sự phù hợp này được trí năng tri 
giác (la conformité de l’intelligence avec la chose connue, en tant 
que cette conformité est perçue par l’intelligence). Chân lý luận lý 
nghịch với sai lầm là sự bất phù hợp tích cực của trí năng với sự vật 
nhận biết.  

* Chân lý siêu hình hay là chân lý của sự vật (la vérité 
ontologique) là sự phù hợp của sự vật với trí năng mà nó tùy thuộc 
vào (la conformité des choses avec l’intelligence dont elles 
dépendent).  

* Chân lý của lời nói (la vérité des paroles) là chân lý luân lý 
hay chân thực (la vérité morale ou véracité). Chân lý này được định 
nghĩa là sự phù hợp của lời nói với ý hướng người phát biểu chúng 
(la conformité des paroles avec l’intention de ceux qui les 
prononcent). Chân lý này tương phản với lời nói láo (le mensonge). 
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Chúng ta có thể định nghĩa chân lý một cách tổng quát là: sự tương 
ứng giữa trí năng và sự vật. Sự tương ứng này luôn luôn có. Nó chỉ 
thay đổi về hình thức mà thôi, tùy theo người ta đặt bên cạnh trí năng 
hay bên cạnh sự vật. 

Chân thể siêu việt, chính là hữu thể xét như khả tri 
(intelligible) nghĩa là nó phù hợp với Thượng trí (trí năng của 
Thượng Đế) và có thể phù hợp với trí năng của con người. Vì thế, 
chân thể siêu việt biểu thị một cách trực tiếp hữu thể như nền tảng 
(fondement) của một tương quan khả tri tính (le rapport 
d’intelligibilité), một cách gián tiếp biểu thị sự tương quan của khả 
tri tính nầy mà hữu thể qui chiếu vào. Chân thể siêu việt thích ứng 
với mọi hữu thể bởi vì đó chính là hữu thể xét như là nó tạo thành và 
nói lên tương quan với trí năng. Phải phân biệt trong chân thể tính 
siêu việt ba khía cạnh.  

2. Áp dụng 
Cách chất thể, đối với chủ thể mang chân lý đó, chân thể chính 

là hữu thể.  

Cách mô thức, đối với sự thiện hảo mà chân thể thêm vào cho 
hữu thể, chân thể chính là khả tri tính, hay là sự tương quan của sự 
phù hợp của hữu thể với trí năng, chính yếu với thượng trí và thứ cấp 
với trí năng con người.  

Cách yếu tính, đối với sự thiện hảo được biểu thị, chân thể 
không phải chỉ là hữu thể cũng không phải chỉ là khả tri tính nhưng 
là hữu thể xét như là khả tri, nhưng phân biệt luận lý với hữu thể 
chủ thể. 

Từ những điều vừa được nói đến, suy ra rằng chân thể và  
hữu thể có tính chuyển hoán (convertible); nói cách khác mọi hữu 
thể là chân thể và mọi chân thể là hữu thể. Chúng ta hãy minh giải 
điều này:  

Mọi hữu thể là chân thể. Mọi chân thể là khả tri, đó chính là 
khái niệm về chân thể; nhưng mọi hữu thể thì khả tri, vì mọi hữu thể 
là hữu thể xét như là nó được Thượng đế tư tưởng và do đó có thể 
được suy tư do con người. Do đó mọi hữu thể là chân thể. Mọi hữu 
thể được đo lường bằng Thượng trí là Đấng tạo nên sự hiện hữu  
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của nó, và có thể đo lường được bằng trí năng con người là kẻ có thể 
tái tạo một cách có ý hướng (intentionnellement) chính hữu thể đó.  

Mọi chân thể là hữu thể. Cái chứa đựng hữu thể là hữu thể. Mà 
chân thể chứa đựng hữu thể; vì nó chính là hữu thể xét như khả tri. 
Vì vậy, mọi chân thể là hữu thể. Do đó hữu thể và chân thể thì 
chuyển hoán với nhau. 

Bổ túc: Bởi vì, hữu thể và chân thể thì chuyển hoán, nên khái 
niệm chân thể cũng như khái niệm hữu thể thì tương tự (analogue). 

3. Thể loại chân thể 
* Thượng Chân (la vérité divine). Một cách loại suy, nếu 

chúng ta nói rằng chân lý của những phán đoán con người được xác 
định bởi đối tượng là sự vật thì chân lý của tư tưởng thần linh của 
Thượng Đế được xác định bởi yếu tính vô cùng của Ngài. Đây nói về 
sự tương quan thuần lý: sự tương quan đồng nhất giữa Hữu thể với 
chính mình nghĩa là Chân lý nơi Thượng đế là sự phù hợp của Yếu 
tính với Thượng trí6.  

Thượng Đế, khái niệm chân lý được hiểu như một chân lý thuần 
tuý: hoặc là chân lý siêu hình trong yếu tính của Đấng là Thượng Đế 
“thật”, hoặc chân lý luận lý trong trí khôn vô cùng chiêm ngưỡng sự 
toàn mãn của tất cả chân lý khả thể. Chính sự toàn mãn nầy và sự 
phong phú nầy mà Thượng Đế có chân lý như là một sự hoàn hảo 
thuần tuý: Thượng đế là Chân lý lập hữu (la vérité subsistante): vừa 
là một thực tại siêu hình trong đó tất cả điều gì là chân thật được qui 
chú và vừa là ánh sáng luận lý trong đó tất cả điều gì khả tri được cát 
nghĩa (cf. Thon. p.1305). 
                                                
6 - Nơi con người, đâu là đối tượng phán đoán của con người? Sự vật, sự 
kiện là đối tượng của phán đoán. - Nơi TC, đâu là đối tượng của Thượng 
trí? Chính yếu tính của Ngài. Yếu tính của TC là đối tượng của Thượng trí. 
- Phân biệt chân lý siêu hình và chân lý luận lý nơi Thượng đế và nơi con 
người. Nơi con người. Chân lý siêu hình: sự vật phù hợp với tiêu chuẩn do 
trí năng con người qui định; Chân lý luận lý, phán đoán của con người phù 
hợp với sự vật, nhưng có thể sai lầm vì giới hạn của trí năng con người. Nơi 
Thượng đế. Chân lý siêu hình: sự vật phù hợp với ý tưởng của Thượng đế; 
Chân lý luận lý: trí năng của Thượng đế chứa đựng tất cả mọi khía cạnh của 
sự vật, nên khi phán đoán về sự vật thì không có sai lầm. 
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* Chân lý hữu hạn (la vérité finie). Những sự vật hữu hạn thì 
chân thực cách siêu hình học, xét như là chúng qui chiếu trước tiên 
vào Thượng trí, trong cái bao hàm hữu thể bản thể (être substantiel) 
của chúng, thứ đến vào trí năng con người, trong cái bao hàm hữu 
thể tùy thể (être accidentel) của chúng. Thật vậy, một hữu thể là chân 
thực cách hữu thể học, bởi vì xét như là một hữu thể bản thể của nó, 
nó phù hợp với ý tưởng của Thượng Đế, là kiểu mẫu tối thượng  
của nó. Còn đối với hữu thể tùy thể, nó có thể là một cách thức của 
hữu thể thể lý tạo ra bởi trí năng con người, như trong các sản phẩm 
nhân tạo. 

Do đó chân lý siêu việt của hữu thể hữu hạn hàm ẩn một trật tự 
yếu tính đối với Thượng trí và một trật tự tùy thể đối với nhân trí. 
Trong khi suy tưởng những sự vật, trật tự yếu tính với Thượng trí 
ban cho những sự vật nầy hữu thể. Trật tự này bao gồm những tương 
quan siêu việt, nhờ đó hữu thể hữu hạn qui chiếu tất cả vào ý tưởng 
của Thượng Đế như vào nguyên nhân kiểu mẫu của nó. Trật tự tùy 
thể là trật tự theo đó mọi sự vật có thể được trí năng con người suy 
tưởng. Tương quan này có tính phạm trù. 

4. Sai lầm 
Nói cho đúng, sai lầm chỉ có trong trí năng mà thôi: sai lầm là 

sự bất phù hợp tích cực của tinh thần đối với sự vật. Lúc đó, sự vật 
được gọi là sai lầm (sai), theo nghĩa rộng, do sự chỉ danh ngoại tại, 
nghĩa là trong tương quan với trí năng con người. Điều đó có thể  
xảy ra bằng hai cách: hoặc xét theo sự vật là đối tượng của một  
phán đoán sai lầm, hoặc sự vật là nguyên nhân hay dịp của một 
phán đoán sai. 

 

Đề mục IV. THIỆN THỂ SIÊU VIỆT 

1. Thiện thể tổng quát 
Trước tiên thiện thể xuất hiện một cách cụ thể cho chúng ta 

trong một di động của khát vọng (l’appétit). Nơi nào có thiện thể ở 
đó có ước muốn. Chính vì thế mà Aristote đã mô tả thiện thể như 
“cái mà mọi người ước muốn” và thánh Tôma mô tả như là “cái có 
thể được khát vọng” (id quod est appetibile). Do đó, thiện thể có thể 
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được ước muốn và do chính sự ước muốn này mà chúng ta tìm thấy 
một sự vật là tốt. Lúc đó nếu một đối tượng là tốt, vì không phải vì 
nó được ước muốn, trái lại nó nhất thiết được ước muốn vì nó tốt; do 
đó, nguyên do nội tại của thiện tính không phải ở trong khát vọng 
tính nhưng mà trong sự thích hợp với một khuynh hướng. Chính sự 
thích hợp này tạo thành khát vọng tính về thiện thể. 

Bởi vì thiện thể là cái thích hợp hay cân xứng với một khuynh 
hướng, nên rõ ràng thiện thể là cứu cánh đối với khuynh hướng đó. 
Cũng như thánh Tôma đã viết: “Thiện thể là cái mà hữu thể ước 
vọng, và chính vì điều này mà người ta gọi là cứu cánh, nên hiển 
nhiên thiện thể thỏa đáp cho ý niệm cứu cánh”. 

Kết hợp hai yếu tố vừa nói, chúng ta có thể kết luận rằng một 
cách tổng quát có thể định nghĩa thiện thể là sự thích hợp hay là sự 
phúc đáp cho một khuynh hướng mà nó là cứu cánh của khuynh 
hướng ấy. 

2. Thiện thể siêu việt và khát vọng (appétit) 

A. Thiện thể tổng quát được nhận ra nhờ khát vọng (l’appétit) 
và chính do khát vọng mà thiện thể được phân chia thành nhiều 
phạm trù. Cần thiết phải minh xác ý nghĩa đích thực của khát vọng 
và những loại khát vọng khác nhau để có được ý nghĩa về thiện thể 
siêu việt.  

B. Khát vọng một cách tổng quát (l’appétit en général) là 
khuynh hướng của mọi hữu thể hướng về thiện thể của chúng. Người 
ta phân biệt hai loại khát vọng lớn.  

a. Khát vọng tự nhiên là khuynh hướng được phát sinh do sự 
cấu tạo thể lý của hữu thể.  

b. Khát vọng tự phát hay tuyển trạch (appetitus elicitus) là 
khuynh hướng phát sinh do tri thức thực tiễn (la connaissance 
pratique). Khát vọng nầy gồm hai thứ. 

* khát vọng cảm giác là khuynh hướng được phát sinh do tri 
thức cảm giác. 

* khát vọng duy lý hay ý chí là khuynh hướng được phát sinh 
do một tri thức trí thức (la connaissance intellectuelle). 
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Do đó, khát vọng tự nhiên là khuynh hướng của một hữu thể 
hướng về thiện thể của nó mà trước đó nó không tri thức thiện thể 
nầy. Đó là khuynh hướng phát nguồn từ sự cấu tạo thể lý của hữu 
thể: nó được điều khiển và quy hướng bởi chính Tạo hóa. Vì thế, 
khát vọng được hiểu ở đây liên quan đến mọi hữu thể. Tất cả sự hữu 
của khát vọng đều hướng về thiện thể. Đó chính là khuynh hướng 
sâu xa và căn để nhất, là nguồn gốc và sự phát xuất của mọi khát 
vọng có ý thức nơi thú vật và nơi con người.  

3. Tương quan thiện thể và hữu thể 
Thiện thể nào là đối tượng của khuynh hướng tự nhiên này? 

Trước tiên đó là sự hữu riêng của từng hữu thể. Như vậy, đối với hữu 
thể, cái gì thích hợp và được ước muốn? Đó là thiện thể mà thiện thể 
nầy chính là yếu tính riêng và sự hữu riêng của hữu thể. Mọi hữu thể 
là thiện hảo đối với chính mình: sự thiện hảo này chính là sự thiện 
siêu việt. Vì thế, sự thiện siêu việt chính là hữu thể xét như là nó 
thích hợp với chính nó, hay xét như là nó được khát vọng cho chính 
nó (cái gì thích hợp cho chính mình? Đó là sự hữu của nó). Vì mọi 
hữu thể một cách tất yếu có cái thích hợp với nó, nếu không, nó 
không còn là nó, vì thế mọi hữu thể đều thiện hảo. Bởi điều vừa nói, 
chúng ta dễ dàng thấy rằng mọi hữu thể đều thiện hảo và mọi thiện 
thể là hữu thể. Hữu thể và thiện thể chuyển hoán nhau. 

Nhưng những hữu thể không biệt lập với nhau; giữa chúng có 
những tương quan và bằng nhiều cách chúng góp phần vào sự thiện 
hảo cho nhau: hữu thể không chỉ thiện hảo cho chính mình mà còn 
cho những tha thể khác.  

a. Thiện thể đối với hữu thể vô hạn. Thượng đế, hữu thể tối 
thượng, là nguồn gốc và cứu cánh tối hậu của mọi hữu thể, thì thiện 
hảo cho mọi hữu thể, và theo một ý nghĩa nào đó tất cả mọi hữu thể 
thì thiện hảo cho Ngài; vì tất cả mọi hữu thể là sự toả rạng (le 
rayonnement) mạnh hay yếu sự thiện hảo của riêng Ngài.  

b. Thiện thể đối hữu thể hữu hạn. Đối với những hữu thể hữu 
hạn, được xét đến trong những tương quan hỗ tương. Nếu đặt ra 
ngoài sự lưu ý đến sự hoà hợp toàn bộ của vũ trụ, trong đó từng  
chi tiết đưa đến sự thiện hảo của tất cả, quy hướng về sự thiện hảo 
của toàn thể, thì rất khó quyết đoán rằng tất cả có thể góp phần vào 
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sự thiện hảo của tất cả: dù vậy, vẫn xác thực rằng, lúc đó, trong một 
mức độ nào đó và dưới một khía cạnh nào đó, chúng trở thành thiện 
hảo cho nhau. 

Chúng ta có thể kết luận rằng thiện thể siêu việt là tất cả hữu thể 
xét như là nó thích hợp với chính mình, một cách tuyệt đối và vô 
điều kiện, và thích hợp với các hữu thể khác trong một phương diện 
nào đó (một cách tương đối). Trong cả hai trường hợp, thiện thể 
mang danh là sự thích hợp (la convenance). 

4. Thiện thể siêu nghiệm và sự trọn hảo 
Nhờ sự phân tích đơn sơ về khát vọng, chúng ta đi đến kết luận 

rằng nguyên do nội tại của thiện tính là một sự thích hợp: sự thích 
hợp của mỗi hữu thể với chính mình tạo nên thiện tính siêu việt tuyệt 
đối; sự thích hợp của nó với các hữu thể khác tạo nên khía cạnh 
tương đối của cùng thiện tính đó. Nhưng sự phân tích của chúng ta 
còn có thể đi xa hơn nữa bằng cách tìm ra nền tảng (le fondement) 
của sự thích hợp cấu tạo nên thiện tính này. Tại sao một sự vật là 
thích hợp, bởi sự kiện là thiện hảo và do đó được ước vọng? Trả lời 
câu đó, thánh Thomas nói: “Một cách rõ ràng rằng một sự vật được 
ước vọng tuỳ theo mức độ trọn hảo của nó”.  

Các loại trọn hảo. Từ ngữ “perfection” (trọn hảo) bởi động từ 
la ngữ: “perficere” và theo thánh Thomas, theo quan điểm siêu hình, 
từ ngữ này có thể có hai nghĩa sau đây: nó có thể ám chỉ hoặc là cái 
hoàn hảo, hoặc là những yếu tố tạo nên cái hoàn hảo.  

a. Trong nghĩa thứ nhất, hoàn hảo “perfectum” biểu thị cái đã 
được thực hiện hoàn toàn, đã xong; vì hữu thể dùng để làm cho hoàn 
hảo là một thực tại bất toàn: nó giả thiết có lượng độ (une dose) hiện 
hữu nhưng cũng giả thiết sự khiếm khuyết hiện hữu, đây là vấn đề bổ 
túc cho nhau. Cái trọn hảo do đó là cái có sự thiện hảo thích hợp với 
chính mình. Cái trọn hảo phải có tất cả mọi cái mà bản tính nó đòi 
hỏi. Cái trọn hảo cũng được xem như là cái không khiếm khuyết gì 
cả theo cách thế thiện hảo của nó. Kết hợp hai nhận xét trên, chúng ta 
có thể nói rằng cái hoàn hảo là cái có tất cả những gì mà bản tính nó 
đòi hỏi và theo cách thế mà bản tính nó đòi hỏi. Và như thế, cái hoàn 
hảo (perfectum) được phân chia thành hai hạng. 
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* Hoàn hảo tuỳ phương (secundum quid) nghĩa là xét theo sự 
thiện hảo nầy hay thiện hảo khác mà nó phải có hay có thể có: như 
anh A có thể hoàn hảo theo sức khoẻ của thân xác, nhưng không theo 
sự hiểu biết (la science) hay nhân đức.  

* Hoàn hảo cách đơn thuần (simpliciter) là sự thiện hảo xét 
theo mọi khía cạnh mà nó phải có và có thể có. Cái hoàn hảo cách 
đơn thuần nầy còn bao gồm hai cấp độ.  

* Cái hoàn hảo đơn thuần nhưng tương đối hoàn hảo bị giới 
hạn trong một loại xác định, và do đó trong một cấp độ nào đó của 
hữu thể. Trong trường hợp nầy, nó có tất cả mọi sự thiện hảo của loại 
đó và của cấp độ đó; nhưng nó thiếu sự thiện hảo của các loại khác.  

* Cái hoàn hảo đơn thuần và tuyệt đối hoàn hảo không bị giới 
hạn trong một loại nào cũng như trong một cấp độ nào của hữu thể; 
nó ở bên ngoài và vượt trên mọi loại. Do đó, nó có tất cả mọi sự 
thiện hảo trong tất cả mọi ranh giới của hữu thể. Người ta gọi nó là 
Hữu thể tối thượng hay Hữu thể toàn hảo cách phổ quát. Đó chính là 
Thượng đế mà thôi. 

b. Ý nghĩa thứ hai của hạn từ thiện hảo “perfection” là 
“perfectivum”. Phải thú nhận rằng rất khó dịch hạn từ “perfectivum” 
sang tiếng Pháp. Đức Hồng Y Mercier đã dịch là “cái hoàn hảo hoá 
bản tính của chủ thể”, chúng tôi thích hiểu là: những yếu tố cấu tạo 
nên cái hoàn hảo. 

Do điều vừa trình bày, chúng ta có thể tự hỏi là thánh Thomas 
đã dùng hạn từ “perfection” (sự thiện hảo) theo nghĩa nào trong đoạn 
văn sau: “một sự vật có thể được ước muốn theo như nó đạt được sự 
thiện hảo?” Đối với chúng tôi dường như ở đây sự hoàn hảo biểu thị 
một cách trực tiếp “le perfectivum”, nghĩa là những yếu tố cấu tạo 
nên sự hoàn hảo; một cách gián tiếp, nó biểu thị cái hoàn hảo, theo 
nghĩa tất cả hữu thể hướng về sự thiện hảo hoá. 

Trong phân tích nầy, chúng tôi đã đi hơn một bước. Thiện thể có 
thể được ước muốn bởi vì nó thích ứng, mà lý do hay nền tảng của sự 
thích ứng nầy là sự thiện hảo của hữu thể đứng trước khát vọng. Thật 
vậy, cái được gọi là thích hợp khi nó nói lên khả năng thích ứng hầu 
thoả đáp những đòi hỏi của một đối tượng để cấu tạo và hoàn tất cái 
đối tượng đó. 
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Do đó, chúng ta có thể tóm lược điều vừa nói: thiện tính đặt nền 
tảng trên sự thích ứng được tạo thành do sự thiện hảo, nghĩa là do 
những yếu tố tất yếu làm thành cái hoàn hảo nơi tất cả mọi ý nghĩa 
của hạn từ. 

Kết luận. Tất cả hữu thể thì thiện hảo, bởi vì tất cả hữu thể thì 
hoàn hảo. Tất cả thiện thể là hữu thể, vì thiện thể biểu thị những yếu 
tố có thể làm cho một chủ thể được hoàn hảo, nói cách khác nó có 
thể làm cho chủ thể hiện hữu. 

Ghi chú. Còn có một phân tích sau cùng về thiện thể được 
Thánh Tôma phát biểu: “không có gì hoàn hảo trừ ra theo như nó 
đang là hiện thể”. Thiện thể, theo sự phân tích sau cùng, là hiện thể. 
Nhưng vấn đề nầy giả thiết tất cả vấn đề về hiện thể hoá và tiềm thể 
năng sẽ được khảo sát sau nầy. Do đó, chúng ta có thể trở lại sự  
bổ túc luận đề nầy bằng sự trình bày sau nầy về hiện thể hoá và 
tiềm thể năng. 

5. Những hình thái của thiện thể  
Thiện thể chuyển hoán với hữu thể, và, cũng như hữu thể, thiện 

thể là một khái niệm tương tợ có nhiều ý nghĩa. Chúng ta nói rõ đến 
những ý nghĩa thông dụng nhất: có thiện thể cách đơn thuần 
(simpliciter) và thiện thể tuỳ phương: (Bonum verum, bonum 
apparens).  

* Thiện thể đầu tiên là thiện thể hoàn hảo hoá chủ thể theo bản 
tính của nó và thoả đáp những khuynh hướng của chủ thể theo sự tuỳ 
thuộc thật sự của những khuynh hướng đó.  

* Thiện thể thứ hai chỉ hoàn hảo hoá khả năng nầy hay khả 
năng khác của chủ thể, và như thế chỉ thoả đáp khuynh hướng nầy 
hay khuynh hướng khác của chủ thể, nhưng không theo bản tính của 
chủ thể cũng không theo sự tuỳ thuộc của những khuynh hướng ấy. 

* Thiện thể tuyệt đối và thiện thể tương đối. Những hạn từ  
nầy được các tác giả dùng theo những nghĩa khác nhau, phải lưu ý 
đến mạch văn để nắm vững những nghĩa đó; chỉ cần nêu rõ những 
ý nghĩa chính.  
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- Nghĩa thứ nhất. Thiện thể tuyệt đối ám chỉ cái là thiện đối với 
chính chủ thể và thiện thể tương đối ám chỉ cái là thiện đối với 
những chủ thể khác.  

- Nghĩa thứ hai. Thiện thể tuyệt đối chính là Thượng đế, thiện 
thể vô hạn, và thiện thể tương đối, chính là những thiện thể hữu hạn.  

- Nghĩa thứ ba. Thiện thể tuyệt đối chính là thiện thể cách đơn 
thuần (simpliciter) hay thiện thể chân thực (bonum verum) và thiện 
thể tương đối, chính là thiện thể cách tuỳ phương hay thiện thể giả 
hiệu (bonum apparens). Người ta còn gặp những ý nghĩa khác.  

* Thiện thể chính trực (le bien honnête), thiện thể hữu dụng (le 
bien utile), thiện thể khoái cảm (le bien délectable). Thiện thể chính 
trực là thiện thể thích hợp với bản tính con người xét như là hữu thể 
có lý trí; do đó, nó được khát vọng cho chính nó, và trong chính nó.  

* Thiện thể hữu dụng được ao ước theo nghĩa phương tiện đối 
với một cứu cánh.  

* Thiện thể khoái cảm là thiện thể được ao ước để cho khát 
vọng thành tựu trong sự chiếm hữu của nó.  

* Thiện thể thể lý là thiện thể thích ứng với những khát vọng 
thể lý, (trừu xuất từ những quy luật luân lý).  

* Thiện thể luân lý là đối tượng của ý chí, theo như nó phù hợp 
với những qui luật của luân lý tính hay của phong hóa. 

 

Đề mục V. SỰ DỮ  

1. Định nghĩa và phân chia sự dữ  
Nếu mọi hữu thể là thiện hảo, người ta có thể tự hỏi sự dữ hệ tại 

cái gì? Sự hiện hữu của sự dữ là một sự kiện đặt ra những vấn đề rất 
phức tạp và nan giải; chẳng hạn như vấn đề nguồn gốc của sự dữ, 
vấn đề tương hợp (la compatibilité) của sự dữ với sự hiện hữu của 
Thượng Đế, nhất là với sự quan phòng của Ngài. Sự thật thì những 
vấn đề khác nhau này không thuộc hữu thể học; điều liên quan đến 
chúng ta, đó chính là sự dữ được khảo sát dưới khía cạnh hữu thể 
học, nói cách khác, sự dữ dưới khía cạnh hữu thể học là gì? Sự dữ 
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cách tổng quát không phải là một thực tại tích cực, bởi vì tất cả thực 
tại tích cực là một thiện thể; nó cũng không phải là sự phủ quyết đơn 
thuần một sự thiện hảo hay sự giới hạn đơn thuần của một sự thiện 
hảo; nếu không tất cả hữu thể hữu hạn, vì bị giới hạn một cách tất 
yếu trong những sự thiện hảo của mình, sẽ là xấu hay dữ; điều đó 
mâu thuẫn với lương tri (le bon sens) và chân lý. Sự dữ là một sự 
khiếm khuyết (la privation) của một sự thiện hảo phải có. 

* Sự dữ chất thể là chủ thể thiếu một sự thiện hảo mà nó phải 
có. Đó chính là một sự vật xấu.  

* Sự dữ mô thức là khái niệm về sự dữ (malitia, ou ratio mali). 
Đó là sự khiếm khuyết một sự thiện hảo xét như là khiếm khuyết.  

* Sự dữ thể lý là sự khiếm khuyết một sự thiện hảo mà bản tính 
thể lý đòi hỏi.  

* Sự dữ luân lý là sự khiếm khuyết sự phù hợp của một hành 
động tự ý và tự do đối với tiêu chuẩn của luân lý tính hay những qui 
luật được thiết lập trên những tiêu chuẩn ấy. Nhưng luôn luôn, mỗi 
lần có sự dữ, thì có sự khiếm khuyết một thiện hảo phải có hay được 
đòi hỏi. 

2. Những nguyên nhân của sự dữ 
Sự dữ luôn luôn giả thiết một chủ thể tích cực mà chính chủ thể 

này là thiện thể: “malum semper in subjecto bono”. Sự dữ không có 
nguyên nhân mô thức, bởi vì mô thể luôn luôn là một nguyên lý nội 
tại của sự thiện hảo. Nói cho đúng sự dữ không có nguyên nhân cứu 
cánh, bởi vì một sự khiếm khuyết không thể là đối tượng của một 
khát vọng nào, cũng không thể được dùng cho việc gì cả. Nhưng dù 
vậy, đối với sự dữ, người ta có thể nói về cứu cánh tính ngoại tại; 
chẳng hạn như đau khổ là một sự dữ, nhưng nó tạo ra khả năng chịu 
đựng, sức phản kháng (résistance) của sinh vật đối với những tác 
động nguy hại đang đe dọa sự sống của cơ thể.  

Sự dữ có nguyên nhân tác thành hay không? Phải phân biệt  
sự dữ không có nguyên nhân tác thành tự nội (per se), nhưng chỉ có 
nguyên nhân tác thành ngẫu tùy (per accidens). Điều đó có nghĩa là 
sự dữ không phải là hiệu quả của trực tiếp và tự nhiên của một 
nguyên nhân tác thành, nhưng sự dữ là sự tiếp nối ngẫu nhiên và  
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gián tiếp của nguyên nhân đó. Tất cả nguyên nhân tác thành tự nó là 
thiện hảo và chỉ có thể tạo ra một hiệu quả tốt mà thôi. Đàng khác, 
không thể nào kết điểm của một hành động là vô thể (le non-être) 
hoặc là sự khiếm khuyết. Nhưng nếu như một nguyên nhân chỉ có 
thể có một hiệu quả tốt như là kết điểm trực tiếp và tự nhiên của tác 
động của nó, thì nó có thể, một cách gián tiếp được phát sinh từ sự 
dữ và điều đó ít ra có ba cách: 

* Trước tiên, sự dữ có thể đến từ sự bất toàn của nguyên nhân 
chính hay từ sự bất toàn của nguyên nhân dụng cụ. * Tiếp theo, sự 
dữ có thể đến từ việc chủ thể không xứng hợp để tiếp nhận mô thể 
mà nguyên nhân tác tạo cố gắng đưa vào. * Sau cùng, có những 
trường hợp trong đó không có khuyết điểm trong nguyên nhân cũng 
như trong chủ thể, hay thụ thể (patient); Nhưng đó là trường hợp mà 
hiệu quả được đeo đuổi không tương hợp với một sự thiện hảo riêng 
cho chủ thể thụ động (chịu đựng sự hành động) đến nỗi tác nhân (tác 
nhân) chỉ thành tựu bằng cách loại trừ khỏi chủ thể sự thiện hảo nầy. 

 

Đề mục VI. NHỮNG NGUYÊN LÝ ĐỆ NHẤT (Les premiers Principes)  

1. Khái niệm 
Nói về sự tiếp xúc đầu tiên của trí năng chúng ta với thực tại, đã 

cho chúng ta một số những khái niệm căn bản: hữu thể, sự vật, một 
sự vật nào đó, đơn nhất thể, chân thể, thiện thể. Nhưng từ sự lĩnh hội 
hữu thể của chúng ta, trí năng chúng ta lập tức thấy ngay bản tính cơ 
bản của hữu thể: hữu thể tất yếu là chính mình, hay dưới hình thức 
tiêu cực: hữu thể không thể không là chính nó. Những phán đoán này 
cấu tạo nên những nguyên lý đệ nhất. 

Nguyên lý cách tổng quát định nghĩa là: cái do nó mà một sự vật 
nào đó phát xuất bất cứ bằng cách nào “id unde aliquid procedit 
quocumque modo”. Nguyên lý thực tế (le principe réel) là nguyên lý 
từ đó một thực tại của thiên nhiên phát xuất, thí dụ mặt trời từ đó 
phát xuất ra ánh sáng. Nguyên lý luận lý (le principe logique) là cái 
từ đó phát sinh ra một tri thức mới. Thí dụ như những tiền đề trong 
suy luận, những khái niệm căn bản trong khoa học. 
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a. Nguyên lý đồng nhất là nguyên lý phát xuất trực tiếp từ hữu 
thể như hữu thể. Nó có nhiều công thức được phát biểu như hữu thể 
là hữu thể, tất cả hữu thể là chính nó, tất cả hữu thể có một bản tính 
hữu định, tất cả hữu thể là cái mà nó là, tất cả hữu thể có cái tạo 
thành nó, tất cả hữu thể do sự hữu của nó thì phân biệt với những tha 
thể và nó không phân biệt với chính nó. 

b. Nguyên lý mâu thuẫn. Cùng nguyên lý đó có thể được phát 
biểu dưới hình thức phủ quyết: hữu thể không là vô thể, hay một sự 
vật không thể đồng thời vừa có vừa không có dưới cùng một tương 
quan; không có hữu thể nào có thể chiếm hữu và đồng thời không 
chiếm hữu một bản tính hữu định nào đó; không gì có thể đồng thời 
vừa hiện hữu và vừa không hiện hữu dưới cùng một tương quan.  

Người ta đã tranh luận và còn đang tranh luận về vấn nạn 
nguyên lý đồng nhất (le principe d’identité) hay nguyên lý mâu thuẫn 
(le principe de contradiction) là nguyên lý tiên khởi cách tuyệt đối. 
Aristote, thánh Tôma và nhiều triết gia hiện đại nghĩ rằng nguyên lý 
mâu thuẫn là tuyệt đối tiên khởi, trong khi các triết gia hiện đại khác 
một cách đặc biệt, như: Zigliara, Mercier, Lehmen-Beck, Ueberweg, 
Willems, Maritain, vv…nhận rằng nguyên lý đồng nhất là nguyên lý 
tiên khởi. Đối với chúng tôi, dường như cả hai nguyên lý thật ra chỉ 
là một, nhưng được phát biểu dưới hai hình thức: tích cực và tiêu 
cực. Tuy nhiên phải ghi nhớ rằng, trong trật tự chủng loại, nguyên lý 
đồng nhất dường như là nguyên lý tiên khởi, vì sự xác quyết luôn 
luôn đi trước sự phủ quyết. Nhưng trong trật tự tri thức, nguyên lý 
mâu thuẫn giữ một vai trò khác hơn nguyên lý đồng nhất, như là dấu 
chỉ để phân biệt những thuyết lý sai lầm; nếu một hệ thống triết lý có 
thể đi đến tự mâu thuẫn với chính nó hay mâu thuẫn với một chân lý 
xác thật, thì chắc chắn là triết lý đó sai. 

c. Nguyên lý triệt tam (le principe du tiers exclu). Từ hai 
nguyên lý đầu tiên nầy đưa đến những nguyên lý triệt tam được phát 
biểu như sau: giữa hữu thể và vô thể không trung điểm. 

2. Những đặc tính của những nguyên lý tiên khởi 
Những nguyên lý tiên khởi thì hiển nhiên bởi vì hữu thể tự biểu 

lộ một cách minh bạch trước trí năng đến nỗi nó tức khắc lôi cuốn sự 
ưng thuận của trí năng. Sự hiển nhiên này khởi phát cùng một lúc 
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một sự ưng thuận vững chắc và không lo sợ một sai lầm nào, loại trừ 
tất cả cái nhiên tính hay hồ nghi: Trí năng bị bắt buộc chấp nhận mà 
không thể lưỡng lự và không sợ hãi do sự kiện hữu thể là chính nó, 
và đồng thời dưới cùng một tương quan, nó không thể không là chính 
nó. Vì thế, những nguyên lý tiên khởi tuyệt đối xác thực, và bởi vì 
những nguyên lý tiên khởi nầy chỉ phát biểu bản tính của hữu thể 
như là hữu thể, nên rõ ràng chúng cũng phổ quát và tất yếu. 

3. Phạm vi của những nguyên lý tiên khởi 
Tuy nhiên, vì một vài triết gia nhìn nhận rằng những nguyên lý 

tiên khởi là những qui luật của tư tưởng, nên họ cho rằng chúng 
không phải là những quy luật của thực tại. Lập trường này sai, bởi vì 
những nguyên lý tiên khởi là những quy luật tối thượng hoặc của hữu 
thể hoặc của tư tưởng, trước tiên là của hữu thể và sau đó là của tư 
tưởng. Thật vậy, những nguyên lý chỉ phát biểu bản tính của hữu thể 
như là hữu thể. Đó là bản tính của hữu thể và nó tất yếu là chính 
mình và loại trừ các mâu thuẫn với nó. Do đó, trước tiên những 
nguyên lý tiên khởi là những quy luật tối thượng của hữu thể. Nhưng 
vì tri thức con người có yếu tính phù hợp với hữu thể nên vì thế 
những nguyên lý tiên khởi đồng thời cũng là những quy luật tối 
thượng của tư tưởng. Là quy luật tối thượng của tư tưởng, những 
nguyên lý tiên khởi cũng là những tiêu chuẩn của tất cả mọi phán 
đoán và là nền tảng tối hậu của mọi lý luận: người ta không thể chối 
bỏ nó mà không xác nhận nó. 

Dễ dàng nhận ra rằng những nguyên lý tiên khởi nầy là nền tảng 
của trật tự thể lý, của trật tự luận lý và của trật tự luân lý; bởi vì nếu 
có một trật tự thể lý phổ quát và hoà hợp, đó là vì mỗi sự vật ở tại vị 
trí của mình, mỗi sự vật là chính nó. Nếu có một trật tự luận lý, đó là 
vì chân lý là chân lý, sai lầm là sai lầm, vì một mệnh đề không thể 
đồng thời vừa đúng và vừa sai dưới cùng một tương quan. Nếu có 
một trật tự luân lý, đó là vì sự thiện là sự thiện và sự dữ là sự dữ, vì 
một hành vi không thể vừa tốt vừa xấu dưới cùng một tương quan. 

Trật tự xã hội giả thiết sự hiện hữu của trật tự luận lý là trật tự 
luân lý. Vì thế, nếu những nguyên lý này bị phủ quyết thì mọi trật tự 
bị tiêu huỷ, không thể có gì còn có thể có trong ngoại giới, trong tư 
tưởng, trong những phong tục, và trong đời sống xã hội.  
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Đề mục VII. NGUYÊN LÝ TÚC LÝ (le principe de raison suffisante)  

1. Khái niệm 
Tất cả hữu thể không chỉ có một bản tính hữu định cấu tạo nó 

trong chính nó, nhưng hơn nữa, đặt trong tương quan với trí năng là 
khả năng của hữu thể, tất cả hữu thể là khả tri. Mệnh đề sau cùng này 
được hiểu hai cách.  

1) Mệnh đề này có thể biểu thị rằng tất cả hữu thể thì khả thức 
(connaissable), có thể được đưa vào tư tưởng bằng trí năng con 
người (được suy tư, được sáng tạo do con người), đó là điều chúng ta 
đã chứng minh khi xác định rằng tất cả hữu thể thì chân thật (x. chân 
lý siêu hình đối với Thượng đế và đối với con người).  

2) Nhưng nó cũng có thể hiểu: tất cả hữu thể có thể được hiểu, 
được giải thích đến nỗi trí năng hoàn toàn an tĩnh đối với vấn đề của 
nó, không còn thắc mắc tại sao. Khía cạnh thứ hai này là nguyên lý 
túc lý, và nó phát sinh trực tiếp từ nguyên lý thứ nhất, ở đây lý do 
(raison) có nghĩa là cái làm cho hiểu, cái được giải quyết, cái làm 
thoả mãn trí năng. Nguyên lý này được phát biểu như sau: Tất cả cái 
gì hiện hữu và tất cả cái gì xảy ra đều có một lý do giải đáp thoả 
đáng tại sao nó có và tại sao nó xảy ra. 

2. Nguyên lý túc lý và những nguyên lý khác 
Nguyên lý túc lý được hiểu như trên giữ một vai trò chính yếu 

trong sinh hoạt tư tưởng, trong những sưu tầm khoa học thuộc mọi 
trật tự. Nhưng bản chất của nguyên lý này là gì? Tương quan của nó 
với những nguyên lý khác ra sao? Về vấn đề này có ba lập trường.  

* Ý kiến thứ nhất cho rằng nguyên lý này không khác nhau 
cách loại biệt (spécifiquement) với nguyên lý đồng nhất. 

* Ý kiến thứ hai cho rằng nguyên lý túc lý không phải là một 
nguyên lý loại biệt khác với những nguyên lý đồng nhất, nhân quả và 
cứu cánh, nó không là gì khác hơn là những nguyên lý trên được tóm 
lược trong một công thức ngắn. Vì thế, đối với một hữu thể hay một 
biến cố, trí năng chúng ta luôn tự hỏi: “cái này là cái gì?” “Từ đâu 
mà đến?” “Tại sao nó xảy ra?” (quid, unde, cur); câu trả lời cho 
những vấn nạn căn bản này giúp chúng ta hiểu sự vật. 
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Với câu hỏi thứ nhất, nguyên lý túc lý trả lời rằng tất cả hữu thể 
đều có lý do đủ của nó. Trong trật tự này, lý do đủ thì nội tại, nó hệ tại 
nơi tất cả cái gì cần để tạo nên hữu thể (công thức của nguyên lý đồng 
nhất). Đó là một cách khác để quả quyết nguyên lý đồng nhất. Nói 
cách khác, trong trật tự yếu tính, nguyên lý túc lý một cách đơn 
giản là nguyên lý đồng nhất. Trong trật tự hiện hữu, nếu chúng ta tự 
hỏi sự vật từ đâu đến thì câu trả lời vẫn là tất cả những gì hiện hữu 
đều có một lý do đủ. - Lý do đủ nầy đối với Hữu thể tất yếu, Thượng 
đế là chính yếu tính của Ngài; vì yếu tính của Thượng đế là hiện hữu 
cách thuần tuý và đơn thuần. - Đối với những hữu thể bất tất, lý do đủ 
của chúng ngoại tại sự hữu của chúng, đó chính là nguyên nhân tác 
tạo để giải thích một cách trực tiếp sự hiện hữu từ đâu đến và nguyên 
nhân cứu cánh giải thích cái tại sao của sự hiện hữu đó. Vì thế trong 
trật tự hiện hữu, đối với những hữu thể bất tất, nguyên lý túc lý không 
khác biệt cách đặc biệt với những nguyên lý nguyên nhân tác thành và 
cứu cánh (des principes de causalité efficiente et finale). 

Từ những gì vừa nói đến, người ta thấy rằng theo ý kiến trên, 
nguyên lý túc lý là bản tóm lược của tất cả những nguyên lý giải 
thích, và giá trị của nguyên lý nầy cũng là giá trị của những nguyên 
lý mà nó tóm tắt. 

* Sau cùng, ý kiến thứ ba cho rằng nguyên lý túc lý là một 
nguyên lý loại biệt khác với những nguyên lý khác, đến nỗi nó là một 
trong những nguyên lý tiên khởi. Lý lẽ của lập trường nầy như sau: 
Sự kiện sự vật là khả tri hay có thể cắt nghĩa được và sự kiện sự vật 
được giải thích bằng những nguyên lý đồng nhất, nhân quả, không 
phải hoàn toàn như nhau. Và một cách đơn giản nữa, nguyên lý túc 
lý phát biểu rằng tất cả hữu thể có lý do đủ để giải thích chính mình, 
để làm yên trí trí năng, theo nghĩa đó thì nguyên lý nầy cũng phát 
sinh trực tiếp từ chân lý hữu thể học (la vérité ontologique) của hữu 
thể (vì nó phù hợp với trí năng, như thế nó khả tri). 

Trên lý thuyết lập trường nầy có thể được ủng hộ, nhưng trong 
thực tế khó thấy sự khác biệt giữa lập trường này với lập trường thứ 
hai, vì cần phải rất tế nhị mới thấy sự phân biệt giữa “một sự vật khả 
tri” với “một sự vật được giải thích” bằng những nguyên lý đồng 
nhất và nguyên lý nhân quả. Vì vậy, hầu như, người ta không thể 
dừng lại nơi câu trả lời “sự vật là khả tri” mà, trên thực tế, không đến 
nhờ cái “sự vật được giải thích”.  
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Phần thứ hai: 
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Chương I:  
NHỮNG NGUYÊN LÝ NỘI TẠI CỦA  

HỮU THỂ HỮU HẠN: HIỆN THỂ VÀ TIỀM THỂ 
 

Đề mục I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LỜI GIẢI ĐÁP TỔNG QUÁT 

1. Vấn đề 
Nghi vấn căn bản của hữu thể học là vấn đề đơn nhất và đa số 

(l’un et le multiple). Ngay trong phần trình bày đầu tiên, chúng ta đã 
gặp vấn đề đó. Thật vậy khi tìm kiếm đâu là phương diện trọng yếu 
nhất, căn để nhất và phổ quát nhất của tất cả thực tại, chúng ta đã tìm 
ra đó chính là hữu thể. Hữu thể xuất hiện với chúng ta cũng như trình 
bày cho trí năng chúng ta một sự đơn nhất nội tại, một ý nghĩa khả 
tri, chúng ta đã diễn tả điều đó trong công thức sau đây: hữu thể là 
cái mà sự thiện hảo riêng của nó là hiện hữu. Nhưng đồng thời chúng 
ta nhận thấy rằng sự đơn nhất nầy được thực hiện trong thiên nhiên 
bằng một đa số (la multiplicité). Không có một hữu thể nhưng có 
những hữu thể. Chúng ta đã giải quyết khó khăn nầy theo quan điểm 
luận lý bằng cách khai triển khái niệm hữu thể là siêu việt và tương 
tợ. Bây giờ chúng ta còn khảo sát cũng chính vấn đề nầy theo quan 
điểm hữu thể học.  

Theo quan điểm nầy vấn đề đơn nhất và đa số mang hai  
hình thức: hình thức động đó là vấn đề về sự biến đổi. Vấn đề biến 
đổi phải được khảo sát và giải quyết trong triết học về thiên nhiên: 
hữu thể chuyển động tự yếu tính gồm có chất thể và mô thể. Nó 
chuyển động vì cùng một chất thể lần lượt mô hợp với những mô thể 
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khác nhau. Vì thế trong triết học về thiên nhiên, người ta khảo sát sự 
biến thể của các vật thể hiện hữu. Hình thức tĩnh đó là vấn đề về sự 
khác biệt. Vấn đề về sự khác biệt được khảo sát trong đơn nhất và đa 
số của hữu thể. Và nó cũng phải được nghiên cứu trong hữu thể học. 
Dưới tương quan không những của hữu thể chuyển động nhưng còn 
của hữu thể xét như hữu thể, của sự giới hạn về cách thông đạt sự 
hiện hữu, chúng ta tự hỏi làm thế nào hữu thể có thể là đa số, khác 
biệt và bị giới hạn? Đâu là lý do nội tại và sâu xa của đa tính, của sự 
khác biệt và sự giới hạn tính này? 

Những sự kiện thì rõ ràng, một sự thiện hảo, hữu thể, mặc dầu 
đồng nhất, được thể hiện nơi những chủ thể khác nhau và theo những 
cấp độ khác nhau. Sự thiện hảo của hữu thể được trình bày cho 
chúng ta trong những chủ thể hiện hữu, tách biệt cái này khỏi cái kia, 
mỗi chủ thể có sự hiện hữu tuỳ theo cách thế của mình. Hơn nữa một 
loại hữu thể đồng nhất được hiện thực nơi nhiều chủ thể khác nhau: 
sự xác định chủng loại được thực hiện với những khác nhau loại biệt, 
và sự xác định loại biệt được thực hiện với những khác nhau cá biệt. 
Trong tất cả trường hợp khác nhau do sự gia bội (la multiplication) 
hay tăng cấp (la gradation) nầy, cũng chính hữu thể nầy là tha thể (le 
Même est Autre). Làm thế nào điều đó có thể được? 

2. Lời giải đáp tổng quát 
Vấn đề đơn nhất và đa số đã có rất lâu rồi; không vô ích khi 

nhắc lại một cách vắn tắt hai cách giải đáp tương phản nhau để so 
sánh với cách giải đáp tổng quát nầy. 

a. Đơn nhất theo trường phái Élée. Vị sáng lập trường phái 
nầy là Parménide, và các đồ đệ của ông quả quyết rằng hữu thể có và 
hư vô không có (l’être est et le non-être n’est pas). Mà hữu thể không 
thể phát xuất từ hư vô, vì thế hữu thể trường cửu. Đàng khác bên 
ngoài hữu thể, chỉ có hư vô, hư vô không thể cách thức hoá cũng 
không giới hạn hữu thể, vì thế hữu thể nhất thiết bất động, vô cùng, 
vô hạn. Chính vì thế, cái được bắt đầu, cái bị giới hạn biến đổi và  
đa số không phải là hữu thể chân thực mà chỉ là một sự giả dạng 
thuần tuý, một ảo tưởng. 

b. Đa số theo trường phái Ionie. Một trong những khuôn mặt 
sáng giá nhất trong trường phái nầy là Héraclite, ông bị đánh động 
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bởi sự biến đổi phổ quát đến nỗi ông cho sự “trở thành” là chính yếu 
tính của sự vật. Sự biến đổi là yếu tính của sự vật, điều đó nói lên 
rằng dưới sự biến dịch không có cái gì là trường tồn, và do đó, cái có 
đồng thời cũng không có, bởi vì không có cái gì luôn đồng nhất với 
chính mình. Do đó không thể quả quyết hay phủ quyết một cái gì về 
sự vật; tất cả đều đúng và sai cùng một trật. 

c. Giải đáp Aristote: hiện thể và tiềm thể 
Hai giải đáp trên chắc chắn là sai, vì chúng mâu thuẫn với 

những chân lý hiển nhiên (les vérités évidentes). Thật vậy tất cả vũ 
trụ chứng minh cho chúng ta thấy có đa số của những hữu thể biến 
dịch và bị giới hạn; đàng khác nguyên sự trở thành (pur devenir) 
không thể là yếu tính của sự vật bởi vì sự trở thành thuần tuý không 
có chủ thể sẽ là một bất định thuần tuý mà sự bất định này không thể 
hiện hữu. Giải đáp được Aristote trình bày và được các người kế vị 
khai triển nói rằng tất cả hữu thể là biến dịch, bị giới hạn và do đó đa 
số nhất thiết được tổng hợp bởi hai nguyên lý: hiện thể và tiềm thể 
(l’acte et la puissance). 

Sự biến dịch là sự chuyển động (le passage) từ cách thế  
hiện hữu này sang cách thế hiện hữu khác. Sự chuyển động này dĩ 
nhiên giả thiết một chủ thể đã là cái nầy và hiện thời đang hướng tới 
cái kia. 

Sự xác định mà chủ thể đã mất (terminus a quo, point de départ, 
khởi điểm) và sự xác định mới mà chủ thể đắc thủ (terminus ad 
quem, point d’arrivée, kết điểm) được gọi là hiện thể; chính chủ thể 
có thể mất một sự thiện hảo và có thể nhận lãnh một sự thiện hảo 
mới, được gọi là tiềm thể. Vì thế sự biến dịch là một sự chuyển động 
từ tiềm thể đến hiện thể, từ khối cẩm thạch có thể được chạm trổ ra 
bức tượng. Khả năng này là một thực tại, nó không phải từ hư vô; 
thật vậy từ hư vô không thể phát xuất ra hữu thể, như Parménide đã 
thấy rõ. Nhưng chủ thể này không phải là hiện thể, nó cũng không 
phải là cái nó sắp trở thành. Nếu nó đã là hiện thể rồi, thì không có 
cái gì có thể được làm ra và cũng không có biến dịch nữa. Đó là điều 
mà chính Parménide muốn nói khi quả quyết rằng hữu thể không 
thay đổi hữu thể. Nhưng nếu hữu thể đang là tiềm thể thì nó có khả 
năng chuyển sang hiện thể; và đó là sự biến dịch (le changement). 
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Sự kiện đa số của những hữu thể hữu hạn và bị giới hạn 
cũng chắc chắn như sự kiện hiện hữu của những hữu thể biến dịch. 
Trong thực tế, đó cũng chính là cùng một vấn đề dưới hai hình thức. 
Hữu thể bị giới hạn có một sự thiện hảo nào đó, một phần hiện hữu 
nào đó; nhưng đồng thời xét về khả năng tiếp nhận nó phủ quyết và 
loại trừ một sự thiện hảo trên nó (ultérieure). Cây cối thực sự chỉ 
phân biệt với các thú vật bằng cách phủ quyết và loại trừ cảm giác 
tính bởi bản tính của nó; và sự phủ quyết hiện hữu này rõ ràng là 
ranh giới của nó. Vì thế, hữu thể hữu hạn và bị giới hạn đồng thời có 
sự thiện hảo, mà do đó nó có một nguyên lý tiêu cực xác định và giới 
hạn nó trong một giống hay một loại nào đó. Nguyên lý tiêu cực này 
không phải là hư vô tuyệt đối cũng không phải là hiện thể, nó là tiềm 
thể, có khả tính tiếp nhận sự thiện hảo bằng cách giới hạn hiện thể. 
Vì thế, để cho những hữu thể đa số và hữu hạn có thể có được, cần 
phải có hai nguyên lý: một là sự thiện hảo gọi là hiện thể; hai là khả 
năng tiếp nhận sự thiện hảo đó gọi là tiềm thể. Tóm lại để cho hữu 
thể đa số (multiple), hữu hạn (limité) và bị giới hạn (fini) là khả tri, 
nó phải bao gồm hai nguyên lý: hiện thể và tiềm thể 

 

Đề mục II. NGUỒN GỐC VÀ ĐỊNH NGHĨA HIỆN THỂ VÀ TIỀM THỂ 

1. Vấn đề hiện thể và tiềm thể 
Cũng như mọi ý niệm của chúng ta, khái niệm về hiện thể và 

tiềm thể được rút ra từ những kinh nghiệm về những sự vật khả giác, 
nhất là về những biến dịch mà chúng ta quan sát thấy trong chúng. 
Cẩm thạch được chạm trổ thành bức tượng, bức tượng là hiện thể; 
bởi vì nó tiếp nhận một sự xác định mới, một hiện thể mới. Nước khi 
trở thành nóng tiếp nhận một hiện thể mới, một sự thiện hảo mới. 
Bánh mì mà chúng ta dùng trở thành thịt chúng ta bằng hiện thể,  
vì nó được biến thành sự thiện hảo mới nầy. Tất cả những thực tại 
nầy, trong khi tiếp nhận những xác định mới, hoặc cách ngẫu tuỳ 
hoặc do bản tính, được gọi là hiện thể của những sự thiện hảo này. 
Vì thế, chúng có thể trở thành những sự thiện hảo ấy; trước khi tiếp 
nhận sự thiện hảo ấy, trên thực tế, chúng là tiềm thể năng đối với sự 
thiện hảo đó. 
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Chúng ta nhận thấy hai khía cạnh nầy của thực tại không những 
trong những đối tượng bên ngoài của chúng ta; nhưng mà còn trong 
sinh hoạt riêng của chúng ta. Không những chúng ta có, mà chúng ta 
còn có những tác động trí năng, ý chí, cảm giác, vận chuyển v.v… 
Sở dĩ chúng ta có những tác động nầy, là vì chúng ta có những khả 
năng thiết định những tác động đó. Có thể bước đi và thực hiện tác 
động bước đi không phải như nhau. Vì thế, đối với những hình thức 
khác nhau của hành động chúng ta, khi thì chúng ta là hiện thể, khi 
thì chúng ta là tiềm thể. 

Những khái niệm về hiện thể và tiềm thể có nguồn gốc từ những 
sự vật vật chất, một cách rõ ràng hơn, chúng có nguồn gốc từ những 
sự biến dịch được tìm thấy nơi những sự vật ấy, nhưng chúng vượt 
qua khởi điểm này trong ý nghĩa và sự ứng dụng của chúng. Một 
đàng, chúng siêu việt lãnh vực của những đối tượng vật chất và  
đạt đến những tinh thần, là chính Thượng đế; và đàng khác, chúng 
vượt xa sự kiện biến dịch và giải thích đa tính và sự giới hạn của 
những hữu thể hữu hạn. Vì thế, chúng thích hợp với hữu thể xét như 
hữu thể.  

Chúng ta để ý đến điều nầy là, hiện thể và tiềm thể, tất cả cũng 
như chính hữu thể không thể được định nghĩa theo sát nghĩa, vì 
những khái niệm nầy không phải là một giống. Chúng cũng không 
thể được mô tả theo nghĩa đen của hạn từ, vì người ta không thể tìm 
ra một cái gì rõ ràng hơn là điểm so sánh. Tuy nhiên, người ta có thể 
mô tả chúng một cách bất toàn. Chính Aristote đã để ý điều nầy: 
“Không nên cố gắng để định nghĩa tất cả, nhưng phải bằng lòng 
thấu hiểu sự tương tợ. Hiện thể cũng như hữu thể là cái tạo thành 
trong tương quan với hữu thể, cái có khả năng xây dựng; hữu thể 
đang thức tỉnh trong tương quan với hữu thể ngủ; hữu thể nhìn trong 
tương quan với hữu thể có đôi mắt nhắm, nhưng có thị giác; như cái 
bị tách biệt khỏi chất thể, trong tương quan với chất thể, như cái đã 
được thiết lập trong tương quan với cái không được thiết lập. Chúng 
ta gọi điểm thứ nhất là hiện thể, điểm kia là tiềm thể” 
(Métaphysique, IX, 5). 
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2. Khái niệm về hiện thể 
Tri giác đầu tiên của trí năng chúng ta, đó là hữu thể đang hiện 

thể nghĩa là một sự vật nào đó trong hiện tại đang sử dụng sự hiện 
hữu dưới một phương diện nào đó. Khái niệm về hiện thể phát xuất 
tức khắc từ kinh nghiệm của chúng ta khi tiếp xúc với thực tại. Điều 
mà chúng ta khám phá đầu tiên là những hành động cụ thể: đi, nói, 
nhìn, sống… mỗi một trong những tác dụng đó là sự thực hiện một 
khả năng trong một chủ thể. Thứ hai là hiện thể, đó là hữu thể xét 
như hữu thể được hoàn thành (in actu). Thứ ba là hiện thể, đó là sự 
toàn hảo: “Omne enim ens in quantum est ens est in actu et 
quodammodo perfectum: quia omnis actus perfectio quaedam est”. 
Sau cùng thứ bốn là hiện thể, đó là hữu thể xét như là nó quả quyết 
hữu thể, không có phủ quyết nào. Hiện thể chính là hữu thể. 

Vì thế, hiện thể, theo nguồn gốc danh từ, biểu thị một sự thiện 
hảo được tạo ra trong một chủ thể; nhưng theo nghĩa trương độ, nó 
chỉ định tất cả sự thiện hảo hoặc được tạo ra hoặc không được tạo ra. 

Nếu hiện thể là sự thiện hảo, thì nó ở trong chính nó và cho 
chính nó. Tự nó nó không nói lên sự quy hướng về sự vật khác. Nếu 
nó trình bày một tương quan với một hiện thể khác, thì không phải 
xét như hiện thể, nhưng chắc chắn xét như là hiện thể bất toàn, và vì 
thế xét như là tiềm thể. Do đó, một hiện thể bất toàn có thể là tiềm 
thể đối với một hiện thể khác. 

Cấp độ của hiện thể 
Cũng như hữu thể, hiện thể bao gồm những cấp độ, và vì thế có 

nhiều loại hiện thể khác nhau.  

* Hiện thể thuần túy (l’acte pur) là sự thiện hảo không có pha 
trộn một tiềm thể nào; hiện thể hỗn tạp (l’acte mixte) là sự thiện hảo 
pha trộn tiềm thể. Chỉ có Thượng đế là hiện thể thuần túy; tất cả mọi 
hữu thể hữu hạn là hiện thể hỗn tạp.  

* Hiện thể hữu thể (acte entitatif) là sự thiện hảo của sự hiện 
hữu; đó chính là sự hiện hữu (esse).  

* Hiện thể mô thức (l’acte formel) là sự thiện hảo xác định một 
chủ thể, có thể là bản thể hay tùy thể.  
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* Hiện thể tiên khởi là sự thiện hảo không tiền sự giả thiết một 
hiện thể khác trước nó; thí dụ mô thể bản thể (la forme substantielle, 
cf. Thon. p. 419); hiện thể thứ cấp là sự thiện hảo giả thiết một hiện 
thể có trước, ví dụ những tùy thể (les accidents). Đến đây, một hiện 
thể có thể đồng thời vừa là hiện thể tiên khởi vừa là hiện thể thứ cấp 
theo những quan điểm khác nhau. Như thế, một tính năng (la 
faculté), như trí năng chẳng hạn, là một hiện thể thứ cấp trong tương 
quan với linh hồn con người (mà nó xác định), nhưng nó cũng là hiện 
thể đầu tiên trong tương quan với sinh hoạt trí thức của nó (là cái xác 
định chính nó).  

* Hiện thể tồn hữu là một sự thiện hảo bản thể, độc lập cách 
nội tại với vật chất; chẳng hạn như linh hồn con người; hiện thể bất 
tồn là sự thiện hảo bản thể, nhưng nội tại này tùy thuộc vào chất thể, 
thí dụ như giác hồn của thú vật. 

3. Khái niệm về tiềm thể  
Nếu hiện thể được quan niệm trong tương quan với chính nó, thì 

tiềm thể chỉ có thể được trình bày và được hiểu trong tương quan với 
hiện thể: tiềm thể ở trong hiện thể và cho hiện thể. Nếu hiện thể tự 
yếu tính là sự thiện hảo thì tiềm thể tự yếu tính là “khả năng của sự 
thiện hảo” (la capacité de perfection). Đó cũng là định nghĩa của nó. 

Cấp độ của tiềm thể 
Cũng như trong hiện thể, có những cấp độ trong tiềm thể, và vì 

thế có những loại tiềm thể khác nhau.  
* Tiềm thể khách quan là khả năng đi từ một sự vật không 

hiện hữu đến hiện thể hiện hữu. Nó được tạo thành do sự không 
tương phản của những đặc tính tác tạo của nó. Đó là hữu thể thuần 
túy khả thể (C’est l’être purement possible). Tiềm thể chủ quan là 
khả năng thể lý của một sự vật hiện hữu trong tương quan với sự 
thiện hảo được xác định, thí dụ một miếng gỗ hay một khối cẩm 
thạch có thể được chạm trổ thành bức tượng.  

* Tiềm thể thuần túy là khả năng của sự thiện hảo không bao 
gồm một hiện thể nào cả, đó là chất thể tiên khởi (la matière première, 
cf. Thon. p. 417). Tiềm thể hỗn tạp là khả năng của một sự thiện hảo 
đã bao gồm một hiện thể rồi; dùng danh từ khác, đó là một hiện thể 
bất toàn, ở tiềm thể trong tương quan với một hiện thể sau đó.  
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* Tiềm thể thụ động là khả năng tiếp nhận sự thiện hảo.  
Tiềm thể hoạt động là khả năng ban cho một sự thiện hảo. Phải để ý 
rằng tiềm thể hoạt động thực ra là một hiện thể, một sự thiện hảo. 
Chính vì thế Thượng đế có tiềm thể hoạt động, chính Ngài là toàn 
năng, nhưng Ngài không có tiềm thể thụ động, vì Ngài là hiện thể 
thuần túy.  

* Tiềm thể gần là khả năng đã được chuẩn bị để đón nhận hay 
ban cho sự thiện hảo. Vì thế, xét về phương diện hữu thể học, trí 
năng của đứa bé là tiềm thể xa (đến lớn biết sử dụng). 

Những ghi chú bổ túc 
* Coi chừng lẫn lộn hữu thể được hiện thể hóa (être en acte), và 

hữu thể hiện thể (être acte). Chỉ có hiện thể mới có thể là hữu thể 
hiện thể (Seul l’acte peut être acte). Trong tương quan với một hiện 
thể của nó, tiềm thể chủ quan không phải là một hiện thể, nhưng nó 
được hiện thể hóa khi nó sở hữu hiện thể nầy mà nó qui hướng về. 
Thí dụ, Sự thiện hảo có thể là hiện thể và tiềm thể xét về những quan 
điểm khác nhau; như vậy trí năng con người là hiện thể thứ cấp của 
linh hồn nhưng nó là tiềm thể trong tương quan với sinh hoạt trí 
năng; khi nó đang hoạt động, nó được hiện thể hóa.  

* Cũng thế phải phân biệt hữu thể tiềm thể (être puissance) và 
hữu thể được tiềm thể hoá (être en puissance). Chỉ có chất thể tiên 
khởi là tiềm thể thuần túy, nghĩa là hữu thể tiềm thể, còn đối với hiện 
thể hỗn tạp, chúng là những tiềm thể vì chúng có pha trộn tiềm thể, 
theo nghĩa nầy chúng luôn luôn có thể được thiện hảo do một hiện 
thể khác, theo nghĩa nầy, đúng hơn chúng được gọi là hữu thể được 
tiềm thể hoá. 

 

Đề mục III. HỮU THỂ HỮU HẠN GỒM HIỆN THỂ VÀ TIỀM THỂ 

1. Vấn đề 
Sau khi đã trình bày vấn đề đơn nhất và đa số, giải đáp tổng 

quát của nó và những khái niệm tất yếu cho giải đáp đó, bây giờ 
chúng ta đi sâu vào chi tiết hơn, chúng ta nói rằng: mọi hữu thể hữu 
hạn (l’être fini) được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể. Sự hiện hữu 
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của các hiện thể hữu hạn là một sự hiển nhiên; chúng ta nhận thấy 
điều này mọi lúc trong kinh nghiệm của chúng ta, nội giới cũng như 
ngoại giới. Nguyên nhân của hữu hạn tính này phát xuất từ điều nầy 
là hữu thể bị giới hạn (l’être limité) được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm 
thể. Thật vậy, hữu thể hữu hạn thì bị giới hạn, đa số và biến dịch. Mà 
tất cả hữu thể bị giới hạn, đa phức và biến dịch, thì nhất thiết được 
cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể. Vì thế, tất cả hữu thể hữu hạn phải 
được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể. 

2. Hữu thể hữu hạn được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể 

a. Nguyên nhân sự giới hạn 
Hiện thể tự mình là sự hoàn hảo (perfection); trái lại, sự giới hạn 

là một bất toàn (imperfection). Mà, sự hoàn hảo không phải tự mình 
là nguyên lý của sự bất toàn. Như thế, hiện thể tự mình không phải 
nguyên lý sự giới hạn, nhưng tự mình, hữu thể là vô giới hạn (illimité 
ou infini), nghĩa là tự mình, hữu thể luôn có khuynh hướng thực hiện 
cách hoàn toàn lý tưởng sự hoàn hảo của mình. Nói một cách khác 
nếu hiện thể bị giới hạn không phải vì nó là hữu thể, vì hữu thể tự tại 
và trong quan niệm của nó, chỉ nói đến sự thiện hảo, và giới hạn là 
phủ quyết sự thiện hảo; nhưng phủ quyết sự thiện hảo không thể đến 
từ sự thiện hảo. Vì thế, lý do của sự giới hạn không phải đến từ hữu 
thể, nghĩa là từ hiện thể. Lý do của sự giới hạn phải được tìm kiếm 
nơi khác (cf. Thon. p. 241). 

Sự giới hạn của những sự vật không chỉ được cắt nghĩa bằng 
nguyên nhân tác thành, nghĩa là Thượng đế, bởi vì Thượng đế không 
thể tạo dựng nên những hữu thể bị giới hạn, mà đồng thời không đặt 
vào chúng một nguyên lý giới hạn, cũng như Thượng đế không thể 
tạo dựng nên vật trắng mà không đặt vào nó sự trắng. Mà, như chúng 
ta đã chứng minh, nguyên lý giới hạn không thể là chính hiện thể; vì 
thế phải có một nguyên lý phân biệt với hiện thể của chúng để những 
hữu thể bị giới hạn có thể có được  

Lý do giới hạn cũng không thể là một hiện thể khác, bởi vì hiện 
thể chỉ nói lên sự thiện hảo và khi gia tăng sự thiện hảo, người ta 
không bao giờ đạt được một sự vật bị giới hạn. 
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Như thế, chúng ta có thể kết luận rằng nguyên lý của giới hạn 
không thể là gì khác hơn là tiềm thể chủ quan, là cái giới hạn hiện 
thể đối với khả tính của nó. Thật vậy, tiềm thể, do bản tính, “ex 
intentione Primi Agentis quod est Deus”, có mục đích để tiếp nhận 
hiện thể mà không là nguyên nhân của nó, để tạo thành với hiện thể, 
như đồng nguyên nhân (co-principe) phân biệt và nội tại (co-principe 
distinct et intrinsèque) tất cả hữu thể hữu hạn. 

b. Chứng minh hữu thể hữu hạn gồm tiềm thể và hiện thể 

Chúng ta có thể chứng minh cách tương tợ rằng tất cả hữu thể 
đa số và thụ đa (être multiple et multiplié) đòi buộc phải được cấu 
tạo bởi hiện thể và tiềm thể. Thật vậy, hữu thể hay hiện thể chính nó 
không thể là nguyên lý gia bội (la mulplication) cho chính mình, bởi 
vì sự gia bội bao gồm sự giới hạn (con số). Nhưng, nếu hiện thể 
không thể là nguyên lý giới hạn của chính mình, nó cũng không thể 
là nguyên lý gia bội nữa. Vì thế, phải tìm kiếm ở chỗ khác nguyên do 
của khả tính của hữu thể đa phức và gia bội. Thí dụ, số nhân phải 
khác với số bị nhân. 

Nguyên do nầy không thể chỉ là nguyên nhân tác thành hay 
Thượng đế, bởi vì Thượng đế không thể gia bội các hữu thể mà 
không đặt vào nó một nguyên lý gia bội nội tại. Nguyên lý gia bội 
không thể là một hiện thể khác, bởi vì cũng như hữu thể, hiện thể 
khác nầy chính nó không thể là nguyên lý gia bội cho chính mình, thì 
nó càng không thể gia bội cho hiện thể khác; hơn nữa muốn gia bội, 
hiện thể nầy phải ở cùng một giống hay cùng một loại với hiện thể 
kia, nhưng trong sự hoàn hảo hoá chính mình một hiện thể không 
chấp nhận một hiện thể khác trong cùng một loại (vì như thế nó là 
hiện thể bất toàn, mà hiện thể bất toàn là tiềm thể). Chúng ta chỉ còn 
kết luận rằng nguyên lý gia bội là tiềm thể chủ quan (la puissance 
subjective), trong khi giới hạn hiện thể, làm gia bội hiện thể. 

Chúng ta phân tích đầy đủ rằng những hữu thể biến dịch được 
cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể; chỉ cần nhắc lại rằng những hữu thể 
là biến dịch, khi nó làm mất đi hay chiếm sự thiện hảo. Mà sở dĩ  
một hữu thể có thể mất đi hay chiếm hữu sự thiện hảo, không phải vì 
nó là hiện thể thuần túy, mà nó là hữu thể được tiềm thể hoá trong 
một tương quan với một hiện thể mới. Vì thế, nó được cấu tạo bởi 
hiện thể và tiềm thể. 
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c. Giá trị của giải thích 

Học thuyết nầy giải thích thỏa đáng khả tính của những hữu thể 
hữu hạn, biến dịch, đa phức và bị giới hạn. Cùng một lúc, nó giải đáp 
vấn đề đơn nhất và đa số. Bởi vì tất cả hữu thể nầy là những hiện thể, 
nhưng chúng được phân biệt hóa do một tiềm thể làm cho chúng 
gia bội. 

Phải cẩn thận khi quan niệm hiện thể và tiềm thể như những hữu 
thể hoàn toàn. Đó không phải là những hữu thể toàn bộ; đó là những 
nguyên lý nội tại của sự cấu tạo và sự thông đạt hỗ tương từ đó sinh 
ra những hữu thể toàn bộ. Người ta cũng gọi chúng là những nguyên 
lý tiên khởi bởi vì chúng trình bày sự phân tích tối hậu của những 
hữu thể hữu hạn, ngoài sự phân tích đó ra người ta không thể đi xa 
hơn nữa. 

d. Kết luận 
Để kết luận tổng quát, chúng ta có thể ghi nhận những quan 

điểm sau đây:  

- Chỉ mình Thượng đế là hiện thể thuần túy, mà không có tiềm 
thể tính nào. Bởi vì yếu tính của Ngài chỉ là hiện hữu cách đơn 
thuần, sự thiện hảo của Ngài đạt đến mọi đường nét và mọi phương 
diện của sự hiện hữu: Ngài tuyệt đối đơn thuần, vô hạn, bất động. 

- Tất cả mọi hữu thể hữu hạn đều được cấu tạo bởi hiện thể và 
tiềm thể. Do đó: 

 a) Trong trật tự hữu thể (in ordine entis), tất cả hữu thể  
hữu hạn được cấu tạo bởi sự hiện hữu và yếu tính, như là hiện thể và 
tiềm thể. 

 b) Trong trật tự yếu tính (in ordine essentiae), tất cả hữu thể 
được gia bội trong cùng một loại được cấu tạo trong yếu tính của nó 
bởi mô thể và chất thể, như là hiện thể và tiềm thể. 

Ghi chú: Bởi vì các thiên thần thì thiêng liêng và không có chất 
thể để gia bội yếu tính của mình, nên mỗi vị tạo thành một loại  
riêng biệt, nghĩa là mỗi vị thực hiện một cách toàn bộ sự thiện hảo 
của mình: theo nghĩa này, các Ngài hữu hạn và duy nhất trong trật tự 
của mình. 
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c) Trong trật tự sinh hoạt, tất cả hữu thể hữu hạn được cấu tạo 
bởi bản thể và tùy thể, như hiện thể và tiềm thể. Ngoài ra đối với 
những hữu thể sống động, chúng còn được cấu tạo bởi những tiềm 
thể hành động khác nhau, với những hành động đồng tương giao 
của chúng. 

 

Đề mục IV. HIỆN HỮU VÀ YẾU TÍNH (Existence et Essence) 

1. Vấn đề 
Trong số nhiều ứng dụng của nguyên lý hiện thể và tiềm thể mà 

chúng ta đã nói đến, tất cả ứng dụng đó không rút khỏi lãnh vực hữu 
thể học; ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu vấn đề hiện hữu và yếu tính, 
tức là hai nguyên lý nội tại tạo thành tất cả mọi hữu thể hữu hạn. 

Tiếng “hữu hạn” nghĩa là gì? Đối với người Hy Lạp, tiếng “hữu 
hạn” thường có ý nghĩa ca tụng, tương tợ với trọn hảo. (Trong Pháp 
ngữ: một tác phẩm được hoàn thành). Hạn từ vô hạn có ý nghĩa xấu 
và đồng nghĩa với mập mờ, dị hình, bất hoàn thành. Trái lại, trong 
khảo luận của chúng ta, “vô hạn” có nghĩa là trọn hảo không thiếu 
sót, không hạn định, vì thế, tuyệt đối trọn hảo, hạn từ “hữu hạn” ở 
đây có nghĩa là sự hoàn hảo bất toàn, bị giới hạn trong tương quan 
với sự hữu của nó. 

A. Yếu tính: Yếu tính là cái nhờ đó mà sự vật là như thế, và cái 
nhờ đó nó là cái mà nó là (l’essence est ce par quoi une chose est 
telle; ce par quoi elle est ce qu’elle est); là cái nhờ đó sự vật được 
loại biệt hóa, được cấu tạo trong hữu thể riêng của nó, hay theo như 
những hạn từ của P. Grenet, là cái xác định mà theo mức độ đó, mỗi 
sự vật có sự hiện hữu. 

Yếu tính giải đáp câu hỏi: “Cái gì đây?” Trong La ngữ “Quid 
est?” Chính vì thế mà trong La ngữ, yếu tính có một danh từ khác là 
“Quidditas”. Thực ra yếu tính (l’essence) đồng nghĩa với bản tính (la 
nature). Nhưng danh từ bản tính qui chiếu về nguyên lý căn bản của 
những hoạt động, trong khi danh từ yếu tính qui chiếu về nguyên lý 
căn bản của những đặc tính, và những qui luật của hành động. Yếu 
tính còn được gọi là bản thể, hạn từ chỉ định sự vững chắc, độ đặc (la 
consistance) của hữu thể. Phải ghi nhớ rằng:  
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* Yếu tính thể lý là yếu tính cá biệt của một sự vật thực sự hiện 
hữu, chẳng hạn như yếu tính của anh A.  

* Yếu tính trừu tượng là một khái niệm trình bày một bản tính 
chung cho tất cả các cá thể cùng một loại.  

* Yếu tính siêu hình chỉ nói đến những điểm chính yếu và căn 
bản; do đó, yếu tính nầy tuyệt đối, nghĩa là độc lập với những trạng 
thái khác nhau, trong đó nó được xác nhận thích đáng (se vérifier). 
Vì thế, ý niệm con người là con vật có lý trí, có giá trị đối với mọi 
trạng thái, thể lý hay luận lý. Gọi là yếu tính “siêu hình” có mục đích 
để nhấn mạnh sự độc lập với những trạng thái thể lý. Yếu tính siêu 
hình thì tất yếu, bất khả phân hay bất khả biến. Thật vậy, yếu tính 
siêu hình là cái nhờ đó sự vật là như thế. Nhưng một sự vật không có 
thể là như thế nếu tất cả những yếu tố cấu tạo, chính yếu và căn bản 
không hiện diện. Nếu một trong những yếu tố này thiếu, nếu một yếu 
tố mới được thêm vào, hay một yếu tố thay thế cho một yếu tố khác, 
thì tự nhiên sự vật sẽ bị phá hủy. Chính vì thế yếu tính siêu hình thì 
vĩnh cửu, theo nghĩa nó không liên kết với thời gian (Sự hiện hữu và 
yếu tính như những nguyên lý cấu tạo nội tại của những hữu thể hữu 
hạn được phân biệt nhau cách thực tế). 

B. Hiện hữu: Sự hiện hữu là cái nhờ đó một sự vật được phô 
bày (posée) cách hữu hiệu trong hiện tại tính; là cái nhờ đó một sự 
vật được phô bày ra như hữu thể: hay hơn nữa, theo sự mô tả của P. 
Grenet: là sự hoàn tất tối hậu nhờ đó mỗi vật được phô bày bên ngoài 
những nguyên nhân của nó, bên ngoài vô thể, bên ngoài tinh thần. 
Tuy nhiên phải ghi nhớ rằng nếu, theo nguồn gốc của danh từ “hiện 
hữu” và theo cách thế tri thức của chúng ta, sự hiện hữu nghĩa là cái 
nhờ đó một sự vật được phô bày ra bên ngoài những nguyên nhân 
của nó, theo đúng nghĩa thì sự hiện hữu chỉ định một cách đơn giản 
cái nhờ đó một sự vật hiện hữu, được trình bày ra trong thực tại, 
không nhất thiết phải phát xuất từ một nguyên nhân nào đó: Thượng 
đế hiện hữu và Ngài không do một nguyên nhân nào. 

2. Tương quan yếu tính và hiện hữu 
Sau khi đã trình bày những ý niệm cần thiết nầy, bây giờ chúng 

ta phải xác định ý nghĩa luận đề của chúng ta. Chúng ta quả quyết 
rằng yếu tính của Thượng đế tuyệt đối, đồng nhất, cách thật sự và 
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thuần lý, với sự hiện hữu của Ngài. Trái lại, tất cả những hữu thể hữu 
hạn, tinh thần hay vật chất, là bản thể đầy đủ (complète), được tạo 
thành bởi sự hiện hữu và yếu tính, là hai nguyên lý nội tại của chúng 
như hiện thể và tiềm thể. 

Vì thế, trong một bản thể hữu hạn, hiện hữu và yếu tính thực sự 
phân biệt với nhau. Độc lập với trí năng chúng ta cái nầy không phải 
là cái khác. Dầu vậy, không nên hiểu chúng như những sự vật đầy đủ 
(complète) trong chính nó, hiện hữu hoặc hiệp nhất trong một hữu 
thể, hoặc phân tách ra, hoặc cái này trước cái kia trong thời gian. Sự 
hiện hữu và yếu tính không phải là những bản thể đang có; đó là 
những nguyên lý thật sự và đồng tương quan nhờ đó có những sự vật. 

a. Hiện hữu. Thực tại tính của sự hiện hữu liên kết với yếu tính 
hệ tại cái gì? Sự hiện hữu không làm tiêu tan yếu tính, không đồng 
nhất với yếu tính, không thêm vào cho yếu tính sự xác định loại biệt. 
“Người ta không nói rằng sự hiện hữu nhân hóa hay mã hóa, nhưng 
nói rằng con người hiện hữu hay con ngựa hiện hữu”. Sự hiện hữu 
(mặc dầu có thể tưởng tượng ra danh từ trừu tượng nầy) vì thế không 
phải là một chất thể phiếm định (indifférenciée), mà mỗi hữu thể 
chiếm hữu một phần, cũng không phải là một phẩm tính như những 
phẩm tính khác mà nhiều hữu thể tham phần vào khi thu dụng nó, 
càng không phải hơn nữa sự hiện hữu là một sự kiện, một loại biến cố 
xảy đến cho hữu thể. Sự hiện hữu chính là một hiện thể của tiềm thể 
và đo lường tiềm thể đó, giới hạn và cách thức hóa nó (P. Grenet, Le 
Thomisme p. 73). Sự hiện hữu là một nguyên lý mà đặc tính là hiện 
thực hóa tiềm thể của yếu tính để hiện hữu trong trật tự cụ thể. Vì thế 
nó là hiện thể hay sự thiện hảo căn bản và tối hậu của yếu tính. 

b. Yếu tính. Cái gì tạo thành thực tại riêng của yếu tính? Yếu tính 
là một nguyên lý thực tế mà đặc tính của nó là tiếp nhận và giới hạn sự 
hiện hữu, tùy theo bản tính hữu định. Yếu tính đã được xác định một 
cách loại biệt bởi mô thể bản thể. Nhưng cơ cấu được ban cho nhờ mô 
thể không nhất thiết đặt yếu tính trong một trật tự hiện hữu.  

Yếu tính một cách hữu thể học vẫn còn là khả năng hữu hiệu  
và có thể đo lường sự hiện hữu. Kết hợp với sự hiện hữu, yếu tính 
luôn luôn gìn giữ thực tại tính riêng của nó về khả năng hiện hữu, 
khả năng diễn tả sự hiện hữu làm cho nó trở thành giới hạn của sự 
hiện hữu. 
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Bởi vì sự hiện hữu là hiện thể của yếu tính, nên không thể quan 
niệm sự kết hợp giữa sự hiện hữu và yếu tính (tiềm thể) như những 
sự kết hợp bởi hai phân hợp để trở thành một phân hợp thứ ba, nhưng 
tốt hơn nên quan niệm theo cách thế tương tợ như sự kết hợp của 
người chạy và tác động chạy của người ấy, nghĩa là giống như sự kết 
hợp giữa tiềm thể và hiện thể. 

3. Phân biệt thực tế của hiện hữu và yếu tính 
Còn đối với lý do minh xác sự phân biệt thực tế giữa sự hiện 

hữu và yếu tính, chúng khá đơn giản, bởi vì sự phân biệt này là một 
hậu kết của học thuyết tổng quát về hiện thể và tiềm thể. Vì thế ở đây 
chỉ cần nói vắn tắt về những lý do ấy. Sự hiện hữu của những hữu 
thể hữu hạn là một tác động bị giới hạn, được gia bội mà tác động tự 
nó không bị giới hạn và không được gia bội do chính mình; vì thế 
phải có một nguyên lý thực sự và tích cực khác, phân biệt thực sự 
với hiện thể để giới hạn và gia bội hiện thể ấy. Và trong trật tự của 
hữu thể, nguyên lý này chính là yếu tính. Vì thế, yếu tính thật sự 
phân biệt với hiện hữu. 

Những hữu thể hữu hạn giống nhau trong tương quan với sự 
hiện hữu và khác nhau trong tương quan với yếu tính khác nhau của 
chúng. Nhưng nếu sự hiện hữu của hữu thể hữu hạn không thật sự và 
tích cực phân biệt với yếu tính của nó, thì những hữu thể hữu hạn 
không còn khác biệt nhau nữa; đây là một giả thuyết phi lý, vì nó 
tương phản với sự kiện kinh nghiệm. Vì thế, phải chấp nhận rằng 
trong những thể hữu hạn, sự hiện hữu không thực sự là yếu tính; nói 
cách khác giữa sự hiện hữu và yếu tính có một phân biệt thật sự.  
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Chương II:  
NHỮNG NGUYÊN LÝ NGOẠI TẠI CỦA  

HỮU THỂ HỮU HẠN: NHỮNG NGUYÊN NHÂN 
 

Đề mục I. KHÁI NIỆM “NGUYÊN NHÂN” 

1. Vấn đề (Causalité: Rapport, relation de la cause à l’effet 
qu’elle produit) 

Nếu chúng ta để ý đến những sự kiện từ đó ý niệm về nguyên 
nhân được rút ra, thì chúng ta thấy rằng nguyên nhân là cái cắt nghĩa 
sự biến dịch, là cái tạo ra cái mới trong sự biến dịch. Sự kiện biến 
dịch, kinh nghiệm đầu tiên, tạo nên sự phân chia hữu thể thành hiện 
thể và tiềm thể năng, đòi hỏi ý niệm về nguyên nhân tính. Thông 
thường người ta gọi nguyên nhân là cái trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” 
là cái giải quyết một vấn đề. Vì thế nguyên nhân là lý do cắt nghĩa 
cái mới trong sự biến dịch. Nguyên nhân được quan niệm như thế 
trước tiên rút ra từ chủ động thể, là nguyên nhân tác thành. Nhưng 
nhiều câu hỏi được đặt ra từ yếu tố mới này nếu người ta muốn giải 
thích nó rõ ràng hơn. Những câu hỏi khác nhau này tựu trung vào 
bốn câu hỏi chính: “Cái này là cái gì?” (Cái gì loại biệt hóa? Đó là 
nguyên nhân mô thể). Do cái gì mà cái này được hiện thực? (Cái này 
được cấu tạo bởi những yếu tố nào? Đó là nguyên nhân chất thể). Ai 
làm ra nó? (Tác nhân nào đã tạo ra nó? Đó là nguyên nhân tác 
thành). Với mục đích gì? (Tại sao cái này được làm ra? Đó là nguyên 
nhân cứu cánh). 

Trong bốn hình thức trên, trong đó nguyên nhân được trình bày 
cho chúng ta luôn luôn có hai thành phần: Nguyên lý và hiệu quả. 
Giữa hai thành phần này có những tương quan như sau: Nguyên lý 
có trước hiệu quả ít nữa là về bản tính; nguyên lý ảnh hưởng trên sự 
hữu của hiệu quả và vì thế hiệu quả tùy thuộc vào nguyên lý này. 

Vì quan niệm về nguyên nhân luôn luôn bao hàm ảnh hưởng của 
nguyên lý trên sự hữu của hiệu quả và sự tùy thuộc (đồng tương giao) 
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của hiệu quả đối với nguyên lý, cho nên sự tương quan ảnh hưởng và 
tùy thuộc này tự yếu tính thì khác biệt nhưng giống nhau cách tỉ lệ 
trong những hình thức nguyên nhân khác nhau. Vì thế, ý niệm về 
nguyên nhân thì tương tợ và chủ thể tương tợ đầu tiên là nguyên 
nhân tác thành. 

2. Định nghĩa 
Dưới ánh sáng những gì mà chúng ta vừa nói đến, người ta có 

thể phát biểu định nghĩa nguyên nhân như sau: Đó là một nguyên lý 
thực tế, tích cực mà sự vật tùy thuộc vào, tùy theo sự hữu của nó 
(cf. Thon. p. 138; 269). 

Nên ghi nhớ sự khác biệt giữa nguyên nhân và nguyên lý, điều 
kiện và cơ hội. Nguyên lý là cái từ đó một sự vật nào đó đến 
“Principium est id unde aliquid procedit quocumquo modo” (cf. 
Thon. p. 226). Nguyên nhân là một nguyên lý từ đó một sự vật nào đó 
đến do ảnh hưởng của nó, từ đó có sự tùy thuộc (một cách đồng tương 
giao, corrélativement) của hiệu quả vào nguyên nhân; Nguyên lý là 
cái từ đó sự vật đến dưới bất cứ cách thái nào, nguyên lý ấy không 
bao hàm ảnh hưởng về phần nguyên lý, cũng không bao hàm sự tùy 
thuộc nào khác hơn sự tùy thuộc nguồn gốc về phần sự vật phát xuất 
từ nó (principiatum). Chính vì thế trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên 
Chúa Cha là nguyên lý của Chúa Con; nhưng Thiên Chúa Cha không 
phải là nguyên nhân của Thiên Chúa Con, Ngài chỉ là nguyên lý mà 
thôi. Tóm lại, tất cả nguyên nhân là một nguyên lý, nhưng tất cả 
nguyên lý không nhất thiết là nguyên nhân. Nguyên lý là một ý niệm 
rộng lớn hơn ý niệm về nguyên nhân (cf. Thon. p. 269-271) 

Điều kiện là cái bị đòi buộc để nguyên nhân phát sinh hiệu quả 
của nó; điều kiện chuẩn bị nguyên nhân trong tương quan với hiệu 
quả; nó ảnh hưởng gián tiếp trên hiệu quả nhờ trung gian của nguyên 
nhân (cf. Thon. p. 271). Cơ hội (cf. Thon. p. 272) là cái do sự có mặt 
của nó một sự vật được thực hiện, nó biểu thị một sự gặp gỡ đơn 
thuần mà tự nó không biểu thị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp trên 
sự hữu của hiệu quả. Cách chung người ta có thể nói rằng nguyên 
nhân ảnh hưởng (trực tiếp) đến sự hữu trong hiệu quả, điều kiện cần 
phải có nhưng không ảnh hưởng (trực tiếp), cơ hội không cần phải có 
và không ảnh hưởng. 
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Đề mục II. NGUYÊN NHÂN NỘI TẠI 

1. Nguyên nhân chất thể 
Nguyên nhân chất thể được định nghĩa là nguyên lý thực tế, tích 

cực, nội tại nhờ đó một sự vật được thực hiện. Nguyên nhân tính 
riêng của nó là tiếp nhận và giới hạn mô thể.  

* Trong tác động đầu tiên, nguyên nhân tính của nguyên nhân 
chất thể được tạo thành do đặc tính riêng của nguyên lý khả định là 
khả năng tiếp nhận. Vì tất cả nguyên nhân được cấu tạo trong tác 
động đầu tiên bằng một khả năng nào đó và khả năng của chất thể 
đồng nhất với đặc tính riêng của nó (khả năng tiếp nhận).  

* Trong tác động thứ hai, nguyên nhân tính của nguyên nhân 
chất thể được tạo thành nhờ sự thông đạt thật sự của hữu thể tính 
riêng của nguyên lý khả định cho mô thể, dưới ảnh hưởng của 
nguyên nhân tác thành. 

2. Nguyên nhân mô thể 
Nguyên nhân mô thể được định nghĩa là nguyên lý thực tế, tích 

cực, nội tại nhờ đó một sự vật được xác định một cách loại biệt. 
Nguyên nhân tính của nó là xác định một cách tất yếu một sự vật.  

* Trong tác động thứ nhất, nguyên nhân tính của nguyên nhân 
mô thể được tạo thành do hữu thể tính riêng của nguyên lý bản thể 
xác định (le principe substantiel déterminant), tức là khả năng ban sự 
hữu cho….; bởi vì mô thể là nguyên nhân, vì nó có thể ban tặng sự 
hữu và tạo thành một sự vật trong bản tính loại biệt của sự vật, và mô 
thể có thể ban tặng sự hữu và tạo thành một sự vật trong bản tính loại 
biệt của nó nhờ hữu thể tính riêng biệt của nó.  

* Trong tác động thứ hai, nguyên nhân tính của nguyên nhân mô 
thể được tạo thành nhờ sự thông đạt thật sự của hữu thể tính riêng 
của mình cho chất thể. 

Ghi chú: Những nguyên nhân chất thể và mô thể là những 
nguyên lý nội tại của hữu thể hữu hạn nghĩa là hiện thể và tiềm thể 
của chúng. Cũng như chúng ta đã ghi nhận là có ba trật tự cấu tạo 
hiện thể và tiềm thể, thì cũng có ba loại trật tự trong nguyên nhân 
chất thể và mô thể; điều mà chúng ta vừa trình bày chỉ thích hợp với 
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trật tự yếu tính, trật tự nầy bao gồm nguyên nhân mô thể và chất thể 
theo ý sát nghĩa nhất của chúng; nhưng theo một ý nghĩa nào đó, 
những ý niệm về nguyên nhân chất thể và mô thể cũng được áp dụng 
cho trật tự hữu thể và trật tự hành động. 

3. Nguyên nhân kiểu mẫu (cause exemplaire) 
Nguyên nhân kiểu mẫu được định nghĩa là (cái) lý tưởng mà trí 

tuệ nghĩ ra để khiến tác nhân phỏng theo nó làm ra sự vật giống như 
nó (l’exemplaire, c’est l’idéal que l’esprit conçoit pour le faire 
reproduire par le travail de l’agent). Cũng như ý tưởng, nguyên nhân 
kiểu mẫu là một cái gì được chiêm ngắm và là cái định hướng sinh 
hoạt tác nhân (cf. Thon. p. 273). 

Nguyên nhân kiểu mẫu là một nguyên nhân thật sự, vì nó thực 
sự ảnh hưởng trên sự hữu của một tha thể. Người ta giản lược nó 
vào: 1) nguyên nhân mô thức bởi vì kiểu mẫu là thể hình (forme) 
ngoại tại của sự vật. 2) nguyên nhân tác thành bởi vì kiểu mẫu một 
cách nào đó gắn liền với nguyên nhân tác thành, nó như là yếu tố chỉ 
đạo và quyết định để hoàn thành hay không một sự vật. 3) nguyên 
nhân cứu cánh bởi vì mục đích mà tác nhân đề ra là tái sản xuất 
cái lý tưởng của họ. 

Cha T de Régnon dường như cho rằng nguyên nhân kiểu mẫu là 
một loại nguyên nhân mới: “những loại nguyên nhân khác nhau 
không thể giản lược cái nầy với cái kia được. Vai trò của chất thể, 
của mô thể, của tác nhân, của mẫu mực, của cứu cánh thì khác nhau. 
Không một nguyên nhân nào có thể thay thế cho một nguyên nhân 
khác, mỗi nguyên nhân có một ảnh hưởng toàn bộ trên hiệu quả 
trong phạm vi của nó… Kết luận thế nào bây giờ nếu không phải là 
kết luận rằng nguyên nhân kiểu mẫu nầy nằm trong nguyên nhân tác 
thành trí thức, và nguyên nhân này nằm trong trạng thái ý tưởng? Ở 
đó, nó không hoạt động, không tác tạo, không có hành động nhưng 
nó ở trạng thái mẫu mực. Nguyên nhân tính duy nhất của nó là có 
thể được mô phỏng và nó là nguyên nhân của hiệu quả, bởi vì hiệu 
quả chỉ được tác tạo theo sự mô phỏng của nó” (Métaphysique des 
causes, p. 362-363). 

Các tác giả khác nhau, như Thánh Bonaventure, Scot, Suarez, 
giản lược nguyên nhân kiểu mẫu vào nguyên nhân tác thành, vì nó 
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bổ túc tiềm thể của tác nhân. Một vài tác giả giản lược nguyên nhân 
kiểu mẫu vào nguyên nhân cứu cánh. Cách chung, các triết gia theo 
trường phái của thánh Thomas, xem kiểu mẫu như là một nguyên 
nhân mô thể. 

 

Đề mục III. NGUYÊN NHÂN TÁC THÀNH 

1. Định nghĩa 
Nguyên nhân tác thành có thể được định nghĩa là một nguyên lý 

ngoại tại tích cực tạo nên hiệu quả nhờ tác động. Phải hiểu rõ từng 
hạn từ của định nghĩa nầy.  

- “Nguyên lý” là cái từ đó một sự vật phát xuất ra. - “Ngoại tại” 
là nguyên nhân tác thành thực hiện nguyên nhân tính của nó do tác 
động thể lý phát xuất từ nguyên lý đến hiệu quả bên ngoài nó, chớ 
không do sự thông đạt của chính nguyên lý, như trong nguyên nhân 
tính chất thể và mô thể; vì thế nên hiệu quả của nguyên nhân tác 
thành luôn luôn thực sự phân biệt với nguyên lý của nó. - “Tích cực”, 
đó là một nguyên lý ảnh hưởng trực tiếp sự hữu trong hiệu quả 
(Thon. p. 269). Nguyên nhân tác thành là nguyên nhân đầu tiên; nó là 
nguyên lý mà hiệu quả tùy thuộc tức khắc và trước tiên trong trật tự 
thực hành. Do điều đó nó được phân biệt trước tiên với nguyên nhân 
cứu cánh được tìm thấy sau cùng trong trật tự thực hành, vì những 
nguyên nhân chất thể và mô thể cũng không phải là nguyên nhân đầu 
tiên. Thực vậy, chất thể và mô thể chỉ thực hiện nguyên nhân tính 
của chúng nếu chúng được liên kết nhờ nguyên nhân tác thành. 
Nguyên nhân tác thành « tạo ra hậu quả nhờ hành động »; đó là đặc 
điểm của nó. Như chúng ta đã biết, những nguyên nhân khác nhau 
được phân chia tùy theo cách thế mà chúng ảnh hưởng sự hữu trong 
hiệu quả. Riêng đặc tính của nguyên nhân tác thành là thực hiện sự 
ảnh hưởng nầy nhờ hành động. Nguyên nhân tác thành được phân 
chia như sau: 

2. Phân chia nguyên nhân tác thành 
* Nguyên nhân tự tại (Causa per se). Nguyên nhân tạo thành 

một hậu quả mà nó được quy hướng vào do bản tính của nó. Thí dụ: 
điêu khắc gia trong tương quan với bức tượng. 
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* Nguyên nhân ngẫu tùy (Causa per accidens). Nguyên nhân 
tác tạo ra một hậu quả mà nó không quy hướng về một cách tự nhiên, 
thí dụ một y sĩ hát rất hay, đó không phải vì ông ta là y sĩ . 

* Nguyên nhân chính (Cause principale). Nguyên nhân tác 
động do tiềm năng của mình, thí dụ con người viết. 

* Nguyên nhân dụng cụ (Cause instrumentale). Nguyên nhân 
không hành động do tiềm năng riêng của mình, nhưng do tiềm năng 
của nguyên nhân chính, xét như là nó được chuyển động nhờ nguyên 
nhân chính ấy. Thí dụ: bút lông của người viết. 

* Nguyên nhân tiên khởi (Cause première). Nguyên nhân hành 
động do tiềm năng riêng của mình và không tùy thuộc vào một 
nguyên nhân nào khác để thực hiện tiềm năng của mình. Chỉ có 
Thượng đế là nguyên nhân tiên khởi. 

* Nguyên nhân thứ cấp (Cause seconde). Nguyên nhân hành 
động do tiềm năng riêng của mình nhưng tùy thuộc vào một nguyên 
nhân khác để thực hiện tiềm năng của mình. Tất cả thụ tạo trong sinh 
hoạt của mình tùy vào Thượng đế. 

* Nguyên nhân phổ quát (Cause universelle). Nguyên nhân mà 
tiềm năng của nó trương giải đến những hiệu quả thuộc những loại 
khác nhau; thí dụ: Thượng đế là nguyên nhân phổ quát tuyệt đối đối 
với thụ tạo của Ngài; theo một nghĩa nào đó, mặt trời cũng là nguyên 
nhân phổ quát đối với thế giới hữu hình, bằng cách tạo ra ánh sáng, 
nhiệt lượng, sự sống v.v… 

* Nguyên nhân đặc thù (Cause particulière). Nguyên nhân mà 
tiềm năng của nó trương giải đến những hiệu quả cùng một loại mà 
thôi. Thí dụ, thú vật sinh ra thú vật. 

* Nguyên nhân đa nghĩa (Cause équivoque) theo cách loại suy. 
Nguyên nhân tạo ra một hiệu quả loại biệt khác với chính nó. Thí dụ, 
Thượng đế đối với thụ tạo. Nguyên nhân độc nghĩa theo cách loại 
suy là nguyên nhân tạo ra hiệu quả loại biệt cùng giới với nó. Thí dụ, 
con người sinh ra con người. 

* Nguyên nhân tự nhiên (Cause naturelle) (tất yếu). Nguyên 
nhân hành động do sự bắt buộc của bản tính nó, không có tự do,  
thí dụ, lửa phải đốt. Nguyên nhân tự do là nguyên nhân hành động do 
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sự tự do chọn lựa, thí dụ, Tôi tự do muốn đi nhà thờ hay muốn ở nhà 
xem phim. 

* Nguyên nhân gần (Cause prochaine). Nguyên nhân mà hiệu 
quả tùy thuộc tức khắc, thí dụ, kẻ ám sát trong một vụ giết người. 
Nguyên nhân xa: nguyên nhân mà hiệu quả không tức khắc tùy 
thuộc vào; thí dụ, sự căm hờn được nuôi dưỡng từ lâu đối với hành vi 
ám sát hiện tại. 

* Nguyên nhân tức khắc (Cause immédiate). Người ta hiểu nó 
cũng như nguyên nhân gần. Nguyên nhân trung gian là nguyên nhân 
hành động do trung gian của một nguyên nhân khác. Thí dụ, người ra 
lệnh cho kẻ sát nhân phạm tội sát nhân. 

* Nguyên nhân thể lý (Cause physique): Nguyên nhân ảnh 
hưởng sự hữu trong hiệu quả do hành động thể lý của nó. Nguyên 
nhân đạo đức (Cause morale): Nguyên nhân ảnh hưởng trên hiệu 
quả do lời khuyên, sự đe dọa, ra lệnh v.v… 

3. Kết luận 
Nguyên nhân tính riêng của nguyên nhân tác thành là tác tạo 

hay đặt hữu thể trong sự hiện hữu.  

*Trong tác động thứ nhất, bản thể hữu hạn được tạo thành bởi 
nguyên nhân tác thành do tiềm thể hay khả năng hành động.  

* Trong hành động thứ hai, nó được tạo thành bởi nguyên nhân 
tác thành do tác động của nó nghĩa là do sự thực hiện hoạt động của 
nó, bởi vì nó là tác động thứ hai xét như là nó ảnh hưởng hữu thể, và 
nó ảnh hưởng hữu thể nhờ nó thực hiện sự hoạt động của nó. 

 

Đề mục IV. NGUYÊN LÝ NHÂN QUẢ (principe de causalité) 

1. Vấn đề và ý nghĩa 
Sau khi đã khảo sát nguyên nhân cách chung, sự phân chia 

nguyên nhân nội tại và ngoại tại đặc biệt là nguyên nhân tác thành và 
những phần phân chia của nó, chúng ta thiết lập được tất yếu tính 
tuyệt đối của nguyên nhân tác thành đối với tất cả những hữu thể hữu 
hạn, bị giới hạn, đa số và biến dịch. Như chúng ta đã biết, tất cả 
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những hữu thể nầy chỉ có thể được giải thích bằng sự kết hợp giữa 
hiện thể và tiềm thể; cũng như chúng không thể hiểu được nếu không 
có một nguyên nhân tác thành làm cho nó hiện hữu. Đó là ý nghĩa 
của nguyên nhân tác thành hay ngược lại, của nguyên lý nhân quả. 
Người ta đã đưa ra nhiều công thức cho nguyên lý nầy. Đây là một 
vài công thức, có sự thẩm định theo sau.  

Mọi hậu quả đều có một nguyên nhân: công thức đơn giản và rõ 
ràng, nhưng lẩn quẩn vì nó giản lược vào điều nầy là cái được tạo 
thành do một cái khác lại được tạo thành do một cái khác.  

Tất cả cái gì bắt đầu chắc chắn phải có một nguyên nhân. 
Nhưng công thức quá giới hạn, vì đây chỉ áp dụng cho sự vật bất tất, 
nhưng còn thế giới vĩnh cửu thì sao? Vì giả thiết một thế giới vĩnh 
cửu có thể được chứng minh cách triết học là có thể được. Mà thế 
giới vĩnh cửu cũng cần một nguyên nhân tác thành như thế giới tạm 
thời. Sau hết, cũng nên ghi nhận rằng công thức nầy nông cạn: vì nó 
không nêu rõ lý do thực sự cần thiết của nguyên nhân tác thành 
(Thiên Chúa có cần phải tạo dựng tạo vật hay không? Cf. Mgr 
A. Farges, Cours de Philosophie scolastique, tome II, p. 365). 

Tất cả cái gì động là động do một cái khác: Đó là một công thức 
đúng vì nó thiết định một sự liên kết tùy thuộc. Nhưng cũng như 
những công thức của nguyên lý nhân quả, nó không sâu sắc đủ, 
không siêu hình, nó có thể biểu thị một sự thay đổi đơn thuần hay 
một sự truyền đạt thuần túy của trạng thái thể lý, không thể ứng 
nghiệm ngoài kinh nghiệm cảm giác của chúng ta; chính vì thế, 
những người nghiên cứu khoa học thực nghiệm sử dụng công thức 
nầy. Công thức nầy cũng quá bao quát, theo nghĩa nó có thể áp dụng 
cho chính nguyên nhân cứu cánh và không loại trừ nguyên nhân 
tác thành. 

Tất cả cái gì bất tất đều có một nguyên nhân. Đó là công thức 
hoàn hảo nhất. Thật vậy, công thức nầy phổ quát, bởi vì nó áp dụng 
cho tất cả hữu thể không có lý do hiện hữu trong chính mình. Nó 
cũng căn để vì nó làm nổi bật lý do sâu xa của tất yếu tính của 
nguyên nhân tác thành: sự bất tất (không tự nó hiện hữu). 

Ghi chú: Cái bất tất là cái có thể hiện hữu hay có thể không 
hiện hữu. Nghĩa là cái mà yếu tính của nó không phải là hiện hữu,  
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vì thế, nếu nó hiện hữu thì không phải vì yếu tính của nó. Dấu chỉ 
của bất tất tính rất nhiều: sự bất toàn, sự giới hạn, sự cấu tạo, sự 
biến dịch v.v… 

Tất cả cái gì được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể đều có một 
nguyên nhân. Đây cũng là một công thức tốt, vì nó phổ quát và căn 
để như công thức trước. Nó có cái lợi là biểu thị những yếu tố của 
vấn đề bằng những hạn từ siêu hình: mọi sự cấu tạo trong hữu thể 
bao hàm sự kết hợp giữa hiện thể và tiềm thể, đòi hỏi một nguyên lý 
tích cực và ngoại tại để ban cho hiện thể và tạo thành sự kết hợp nầy, 
nói cách khác đây là nguyên nhân tác thành. 

Kết luận. Như vậy nguyên lý nhân quả có thể được phát biểu  
để ám chỉ hoặc là tất cả cái gì bất tất đều có một nguyên nhân, hoặc 
là tất cả cái gì được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể đều có một 
nguyên nhân. 

2. Giá trị của nguyên lý nhân quả 
Chúng ta đã nói rằng nguyên lý nhân quả tự nó hiển nhiên và 

đối với chúng ta, nó phổ quát và tuyệt đối xác thực. Chúng ta hãy 
giải thích những hạn từ của mệnh đề nầy. 

Nguyên lý tự nó hiển nhiên (per se notum), nói cách khác, 
nguyên lý mà thuộc từ thuộc về ý niệm của chủ từ: hoặc như là yếu 
tố chính yếu, thí dụ con người là một con vật có lý trí, hoặc như là 
yếu tố được liên nối với yếu tính một cách tất yếu, thí dụ con người 
có thể cười. Một nguyên lý tự nó hiển nhiên có thể hiểu hai cách: chỉ 
bởi chính nó và trong chính nó thôi (per se notum quoad se tantum) 
hoặc bởi chính nó và cho chúng ta. Nguyên lý hiển nhiên bởi chính 
nó và trong chính nó thôi là nguyên lý mà thuộc từ thuộc về ý niệm 
của chủ từ mà điều nầy không cần được chúng ta nhận thức bằng sự 
lãnh hội những hạn từ. Thí dụ, Thượng đế hiện hữu. Trong mệnh đề 
nầy, sự hiện hữu chắc chắn thuộc yếu tính của Thượng đế, nhưng vì 
chúng ta không trực tiếp hiểu biết yếu tính của Ngài, nên mệnh đề 
nầy, mặc dù hiển nhiên trong chính nó, nhưng không hiển nhiên đối 
với chúng ta. 

Nguyên lý hiển nhiên tự nó và đối với chúng ta (per se notum 
quod se et quoad nos) là nguyên lý mà thuộc từ được nhận thức như 
thuộc về ý niệm của chủ từ nhờ sự lãnh hội những hạn từ. Thí dụ, 
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toàn thể lớn hơn từng phần. Trong mệnh đề nầy, do sự nhận thức 
rằng chúng ta có toàn thể và từng phần, chúng ta thấy tức khắc rằng 
toàn thể lớn hơn từng phần. 

Mệnh đề phổ quát: Tức là áp dụng cho tất cả mọi hữu thể 
bất tất. 

Mệnh đề tuyệt đối xác thực: Tức là lôi cuốn một sự xác nhận 
vững chắc không sợ sai lầm. 

Ý nghĩa của đề tài chúng ta: Nguyên lý nhân quả có một ý 
nghĩa siêu hình, không theo nghĩa là nó có một giá trị trừu tượng và 
luận lý, nhưng bởi vì nó áp dụng cho hữu thể bất tất xét như hữu thể, 
với chính lý do là hữu thể bất tất. Lãnh vực được áp dụng: 

+ Khoa học về thiên nhiên. Do đó chúng ta hãy phân biệt rõ 
ràng nguyên nhân tính mà người ta hiểu và sử dụng trong những 
khoa học thực nghiệm với nguyên nhân tính được sử dụng trong triết 
học tự nhiên và trong siêu hình học. “Khi những khoa học về thiên 
nhiên (la science de la nature) (khoa học thực nghiệm) dùng nguyên 
nhân tính, thì những khoa học nầy hiểu rằng giữa hai vật thể đã hiện 
hữu người ta thấy có một sự đồng tương quan bao hàm sự truyền đạt 
hay sự trao đổi của một trạng thái thể lý hay sự trao đổi nầy xảy ra 
theo những định luật điều khiển một trong hai vật thể có sự tương 
quan hỗ tương ấy. Dĩ nhiên nguyên nhân tính theo nghĩa đó không 
thể tuyệt đối được chuyển khỏi thế giới kinh nghiệm chúng ta”. 

+ Triết học về thiên nhiên. “Khi triết học về vạn vật (la 
philosophie de la nature) dùng nguyên nhân tính, nó hiểu rằng giữa 
hai hữu thể hiện hữu có một sự tương quan mà nhờ sự quan hệ nầy 
hữu thể thứ nhất là nguyên lý của sự biến dịch được xảy ra trong 
hữu thể thứ hai. Hiểu theo nghĩa thứ hai nầy, nguyên nhân tính  
có thể được chuyển khỏi thế giới kinh nghiệm của chúng ta. Dù vậy 
siêu hình học cũng không sử dụng nguyên nhân tính theo nghĩa thứ 
hai này”. 

+ Siêu hình học. “Trong siêu hình học (la métaphysique),  
phải chỉ ra lý do vì đó mà ‘cái tự nó không hiện hữu hiện hữu (ce-
qui-de-soi-n’est-pas est)’. Mà hiển nhiên cách tức khắc nếu nó không 
hiện hữu bởi chính nó, thì nó hiện hữu bởi một hữu thể khác. Vậy 
tiến trình tư tưởng mà giới từ ‘bởi’ diễn tả ở đây rất khác biệt với 
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tiến trình tư tưởng của một nhà vật lý khởi sự từ một vật thể hiện hữu 
để khám phá một vật tương quan khác mà vật thể hiện hữu nầy có 
tương quan với nó bằng sự truyền đạt (transmission) hay trao đổi 
(échange). Cũng rất khác biệt với tiến trình tư tưởng của một triết 
gia bắt đầu từ một sự biến dịch được quan sát để khám phá nguồn 
gốc của nó trong một hữu thể khác; còn tiến trình tư tưởng của nhà 
siêu hình học là khi nhận thấy rằng những hữu thể đa số và hữu hạn 
không có sự hiện hữu đồng nhất với chính mình, thì kết luận rằng 
chúng có sự hiện hữu đồng nhất một phần nào hay tương đối (sự 
tương đồng và tùy thuộc) với Đấng là sự Hiện Hữu” (P. Grenet, le 
Thomisme. pp.107-108). 

Bây giờ chúng ta sẽ thấy chứng minh đề tài của chúng ta 
từng điều một.  

A. Nguyên lý nhân quả hiển nhiên tự nó và đối với 
chúng ta 

Một mệnh đề mà thuộc từ được nhận thức như nhất thiết liên 
hợp với yếu tính của chủ từ chỉ nhờ những ý niệm của những hạn từ 
thôi là một mệnh đề hiển nhiên tự nó và đối với chúng ta. Mà nguyên 
lý nhân quả đúng thật là một mệnh đề theo loại đó. Do đó nguyên lý 
nhân quả là một mệnh đề hiển nhiên tự nó và đối với chúng ta. Tiểu 
tiền đề biết được nhờ phân tích hai hình thức chính yếu của nguyên 
lý nhân quả: 

* Cái gì được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể đều có một 
nguyên nhân. Ở đây thuộc từ: “có một nguyên nhân”, được nhận 
thức như nhất thiết liên kết với yếu tính của chủ từ: “cái gì được cấu 
tạo bởi hiện thể và tiềm thể”, và điều đó chỉ nhờ khái niệm của chủ 
từ này và thuộc từ này. Thực vậy, tiềm thể, tự nó, là một khả năng 
của hiện thể; nó không có trong chính nó lý do của hiện thể. Do đó, 
nó không thể tự nó được giản lược vào hiện thể của nó và được liên 
kết với hiện thể ấy. Nếu nó liên hợp được với hiện thể thì phải do 
một hữu thể hiện thể khác, ở ngoài hữu thể được cấu tạo bởi hiện thể 
và tiềm thể, nghĩa là do một nguyên nhân tác tạo. Do đó, thuộc từ: 
“có một nguyên nhân”, nhất thiết được liên kết với chính yếu tính 
của chủ từ: “được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể”. 
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* Cái gì bất tất đều có một nguyên nhân. Trong trường hợp nầy, 
thuộc từ: “có một nguyên nhân”, được nhận thức như nhất thiết được 
liên kết với yếu tính của chủ từ: “cái gì bất tất”-. Thật vậy, hữu thể 
bất tất là cái trong nó không có lý do hiện hữu, tức là cái không thể 
tự xác định cho mình hiện hữu, lý do dễ hiểu vì chính nó bất tất, nó 
có thể hiện hữu hay không hiện hữu. Vậy do đó, hữu thể bất tất phải 
được xác định hiện hữu do một hữu thể khác, tất yếu và ở ngoài nó, 
nói cách khác, bởi vì nguyên nhân tác thành. Vậy thuộc từ: “có một 
nguyên nhân” nhất thiết được liên kết với chính yếu tính của chủ từ: 
“cái gì bất tất”. 

B. Nguyên lý nhân quả là một mệnh đề phổ quát:  
Mệnh đề đặt nền tảng (fondée sur) trên yếu tính hữu thể bất tất có 
một giá trị phổ quát: vì yếu tính không thay đổi, và hữu thể bất tất 
ứng dụng cho tất cả mọi thực tại, trừ Thượng đế. Mà nguyên lý nhân 
quả đặt nền trên yếu tính của hữu thể bất tất; nó biểu thị một khía 
cạnh nhất thiết liên kết với yếu tính của nó. Do đó, nguyên lý nhân 
quả có một giá trị phổ quát. 

C. Nguyên lý nhân quả là một mệnh đề xác thực:  
Một mệnh đề tạo nên một sự xác nhận vững chắc không sợ sai lầm là 
một mệnh đề xác thực: đó là định nghĩa của sự xác thực, phát xuất từ 
sự phân tích kinh nghiệm của chúng ta và được chứng minh trong tri 
thức luận. Mà nguyên lý nhân quả là một mệnh đề gây nên một sự 
xác nhận vững chắc và không sợ sai lầm: vì nó đặt nền trên chính 
yếu tính của hữu thể bất tất. Cho nên, nguyên lý nhân quả là một 
mệnh đề xác thực. 

 

Đề mục V. NGUYÊN NHÂN CỨU CÁNH 

1. Khái niệm tổng quát 
Theo nguyên ngữ “cứu cánh” do La ngữ “Finis” có nghĩa là  

sự phân ranh “borne”, sự phân giới “limite”, đường ranh giới 
“frontière”, chung kết “terme”, sự hoàn thành “achèvement”, mục 
đích “but”, ý định “dessein”. Người ta có thể mô tả cứu cánh là cái 
hướng về đó và vì thế, trong nó mà một sinh hoạt hay một sự biến dịch 
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được hoàn thành. Người ta định nghĩa cứu cánh, cái hướng về đó mà 
một sự vật nào đó được làm nên: “id cujus gratia aliquid fit”.  

2. Phương diện của cứu cánh (Aspect de la fin) 
Xét về phương diện cứu cánh, cứu cánh là cái vì nó một sự vật 

được làm nên, đặc biệt bao hàm một căn do, cái đó diễn tả yếu tính 
của nguyên nhân cứu cánh, của cứu cánh theo nghĩa đen: đó là cái 
phát khởi tác nhân hành động, bằng cách tạo ra trong tác nhân này 
một sự hấp dẫn.  

Những phương diện khác. Nhưng người ta cũng áp dụng hạn từ 
“cứu cánh” cho những phương diện có nguyên nhân tính hấp dẫn 
khác nhau, bởi sự tương quan của chúng với nghĩa thứ nhất này. Do 
đó, người ta gọi cứu cánh không chỉ là duyên cớ (motif, (finis cujus 
gratia)) nhờ đó người ta hành động; mà còn là đối tượng (finis qui) 
mà nhắm vào đó người ta hành động; hơn nữa là chủ thể (finis cui) 
mà vì nó người ta hành động; là chính sự đạt được đối tượng (finis 
quo); là thiện thể mà sự chiếm đoạt này nhắm vào. Như thế người ta 
xếp nhiều loại cứu cánh khác nhau: 

- Cứu cánh xét như duyên cớ (finis cujus gratia) là sự thiện thúc 
đẩy con người hành động. TD. Đi chinh phục là cứu cánh duyên cớ 
của ông vua. 

- Cứu cánh xét như chủ thể (finis cui) là chủ thể, con người mà 
chúng ta tìm kiếm sự thiện cho họ. TD. Một ông vua làm những cuộc 
chinh phục để cho con của ông ấy. 

- Cứu cánh xét như đối tượng (finis qui) là một sự thiện được 
ước muốn. TD. Phải chiếm hữu TC là cứu cánh đối tượng của những 
người công chính ở thế gian nầy. 

- Cứu cánh xét như mô thể (finis quo) là sự sở hữu đối tượng (sự 
thiện). TD. Thiên Chúa được chiếm hữu và được thấy cách trực giác 
là cứu cánh mô thể của các vị thánh trên nước trời. 

Ghi chú: Những cách gọi khác nhau ấy không phải luôn luôn 
cấu tạo những thực tại khác nhau, nhưng cấu tạo những khía cạnh 
khác nhau, đôi khi phân biệt với nhau cách thực tế, đôi khi thì không, 
tùy theo những văn mạch khác nhau. 
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3. Phân chia cứu cánh (Division de la fin) 
- Cứu cánh gần là cái mà tác động của tác nhân tức khắc 

đạt đến. 

- Cứu cánh trung gian (intermédiaire) là cái được năng hướng 
đến một cứu cánh sau hơn. 

- Cứu cánh tối hậu là cái không được năng hướng đến một cách 
tức khắc. 

Cần ghi chú rằng, mọi cứu cánh gần, trung gian, tối hậu đều 
được ước muốn trong chính nó, và vì thế nó thực hiện một sự hấp 
dẫn thực tế trên tác nhân. Chính trong điều đó mà cứu cánh gần và 
cứu cánh trung gian phân biệt nhau. Cứu cánh trung gian chỉ là một 
phương tiện đơn thuần và phương tiện không được ước muốn cho 
chính nó, nhưng được ước muốn vì một cứu cánh sau hơn. 

Cứu cánh chính yếu là cái được theo đuổi trước nhất và trực 
tiếp, còn cứu cánh thứ cấp là cái được theo đuổi như một hậu tiếp, 
hay như một phụ thuộc của cứu cánh chính yếu. Cứu cánh tự nhiên là 
cái không vượt qua những đòi hỏi và những khả năng của bản tính. 

Cứu cánh của tác động (finis operis) là cái hướng về đó mà một 
sự vật hay một tác động được năng hướng cách tự nhiên, thí dụ: sự 
xoa dịu người nghèo khổ là cứu cánh của việc bố thí; hoàn thành một 
bức tượng là cứu cánh của công trình điêu khắc.  

Cứu cánh của tác nhân (finis operantis) là duyên cớ xác định 
hành động tự do của tác nhân, thí dụ, danh vọng, tình yêu Thiên 
Chúa,….v..v… có thể là cứu cánh của tác nhân đối với người bố thí: 
cũng vậy, danh vọng tiền tài hay sự hoàn thành một bức tượng có thể 
là cứu cánh của tác nhân đối với nhà điêu khắc. Đôi khi cứu cánh là 
một thiện thể đã hiện hữu. Trong trường hợp này chỉ còn việc là 
chinh phục nó (finis consequendus); đôi khi, trái lại, thiện thể được 
nhắm đến chưa hiện hữu; Trong trường hợp này, cần phải tác thành 
nó (finis efficiendus). 

4. Nguyên nhân tính của cứu cánh 

A. Cứu cánh là một nguyên nhân thật sự. Cứu cánh là một 
nguyên nhân chính thực, đó là học thuyết chung của các thuyết gia 
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kinh viện cổ điển và cận đại; Suarez đã nói: “ Cứu cánh là nguyên 
nhân thực tế và thật sự đặc biệt, đó là một tín điều và dường như là 
một nguyên lý đệ nhất phải được chấp nhận trong triết học và thần 
học” (finem esse veram propriam ac realem causam est receptum 
dogma et quasi primum principium in philosophia et theologia) 
(Disp. Met. 25, sect. 1, n7). 

Và đây tại sao? Là nguyên nhân thật sự, nguyên lý phải có ảnh 
hưởng thực tế trên sự hữu của hiệu quả. Mà cứu cánh có ảnh hưởng 
thực tế trên sự hữu của hiệu quả bởi vì hiệu quả được đặt để cho một 
cứu cánh đến nỗi nó được đo lường, được tỷ lệ và loại biệt bởi cứu 
cánh của nó. Vì thế cứu cánh là một nguyên nhân chính thực. 

B. Cứu cánh là nguyên nhân đệ nhất của mọi nguyên 
nhân trong trật tự ý hướng. Nguyên nhân chất thể và mô thể chỉ 
là nguyên nhân do sự kết hợp hỗ tương của chúng bởi ảnh hưởng của 
nguyên nhân tác thành. Mà nguyên nhân tác thành chỉ hành động và 
bị động và bị thu hút bởi một cứu cánh. Do đó cứu cánh là nguyên đệ 
nhất của mọi nguyên nhân trong trật tự ý hướng, bởi vì nó phát xuất 
từ mọi tiến trình của nguyên nhân tính. Cần phải thêm rằng cứu cánh 
là một cái tối hậu (sau cùng) trong trật tự thực hành (ordre de 
l’exécution), bởi vì nó chỉ đạt được một kết điểm của hành động. 

C. Nguyên nhân tính riêng của cứu cánh là sự thu hút. 
Nguyên nhân cứu cánh ảnh hưởng cách thực tế trên hữu thể, bởi vì 
nó là nguyên nhân thực sự. Nó ảnh hưởng trên hữu thể theo cách 
thức riêng của nó, không phải là cách mô thức, cũng không phải  
là cách chất thể bằng một sự thông giao nội tại, cũng không theo 
cách thức của nguyên nhân tác thành bằng một sự sản xuất thể lý, 
nhưng nó chuyển động tác nhân bằng cách thu hút tác nhân hướng về 
chính nó.  

Chúng ta có thể kết luận rằng, cứu cánh là một nguyên nhân 
gián tiếp tương quan với hậu quả; Thật vậy, nó ảnh hưởng cách trực 
tiếp trên tác nhân và nhờ tác nhân nó ảnh hưởng trên hiệu quả. 

5. Sự hiện thực của nguyên nhân cứu cánh  
* Trong tác động đệ nhất, tức là có khả năng ảnh hưởng trên  

tác nhân và thu hút tác nhân, nguyên nhân cứu cánh được tạo thành 
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nhờ lý do thiện thể của nó, nhờ sự thích hợp nội tại của nó, nhờ sự 
khả vọng riêng của nó, theo nghĩa này nó chính là thiện thể, và do đó 
nó không thể là cái xấu xét như cái xấu. 

Cứu cánh được cấu tạo trong tác động đệ nhất và gần, nói cách 
khác, là tất cả mọi vật gì sẵn sàng tạo ảnh hưởng, khi cứu cánh ấy 
được nhận thức bởi trí tuệ và được đề cử cho dục vọng như một 
thiện thể. 

* Trong tác động thứ cấp, cứu cánh được tạo thành bởi sự thực 
hành thực tế nhiệm vụ nguyên nhân của nó, khi nguyên nhân tác 
thành hành động vì cứu cánh, nói cách khác, khi tác nhân ước muốn 
cứu cánh, hay yêu thích cứu cánh. Do đó, tác động tình yêu và ước 
muốn phát xuất từ hai nguyên nhân tính. Nó được tạo ra bởi dục 
vọng của tác nhân, như nguyên nhân tác thành; vì thế, nó phát xuất 
bằng cách “tác thành” từ dục vọng của tác nhân; chính nó yêu mến, 
ước muốn, nhưng mà sự tác động cũng phát xuất cách “cứu cánh” từ 
cứu cánh. Như thế có nguyên nhân tính thực sự trong cả hai trường 
hợp, nhưng bằng cách khác nhau: nguyên nhân tính tác thành đó là 
hành động, đó là ước muốn, đó là khuynh hướng; Nguyên nhân tính 
cứu cánh, đó là được ước muốn, được tìm kiếm, được theo đuổi, nói 
tắt, được yêu mến. 

Như vậy, cách nói: “cứu cánh chuyển động tác nhân”, “cứu 
cánh thu hút tác nhân”, “cứu cánh xác định tác nhân”, “cứu cánh phát 
khởi sinh hoạt của tác nhân”… không nên hiểu như cứu cánh là một 
nguyên nhân tác thành; cứu cánh không tác thành gì cả; nó chỉ được 
trí tuệ nhận thức và đề cử cho ý chí như một thiện thể (trong tác động 
đệ nhất và gần) và khi tác nhân khởi sự yêu mến nó, ước muốn nó, 
nó chuyển sang tác động thứ cấp. Aristote cũng đã nói: “Cứu cánh là 
chuyển động ẩn dụ” (finis movet metaphorice). Điều này không 
muốn nói rằng nguyên nhân tính cứu cánh chỉ là một nguyên nhân 
tính ẩn dụ, nhưng muốn nói rằng nguyên nhân tính cứu cánh không 
có tính cách tác thành. 

Những cách nói trên là những cách nói của nguyên nhân tác 
thành, những cách nói này chỉ áp dụng cho nguyên nhân cứu cánh 
cách tương tợ. Sự tương tợ này hoàn toàn hợp pháp, bởi vì như 
chúng ta đã biết, khái niệm nguyên nhân có tính cách tương tợ, và 
chủ thể tương tợ đệ nhất là nguyên nhân tác thành, bởi vì nó được 
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nhận biết hơn và chính nhờ trong tương quan với nó mà những 
nguyên nhân khác được nhận biết. 

Điều kiện của nguyên nhân cứu cánh. Nguyên nhân cứu cánh 
giả thiết một sự nhận thức trí thức cái cứu cánh này như một điều 
kiện nếu không có thì không được (conditio sine qua non). Do đó 
nếu sự nhận thức này khiếm khuyết nơi tác nhân tức khắc, thì nó 
phải có trong tác nhân đệ nhất, là Đấng đã an bài mọi sự. 

Hiệu quả của nguyên nhân cứu cánh. Hiệu quả tức khắc là tác 
động của dục vọng, được tạo ra “cách hữu hiệu (efficienter)” bởi tác 
nhân, và “cách cứu cánh (finaliter)” bởi nguyên nhân cứu cánh. Các 
hiệu quả khác là những tác động khác; Hiệu quả cứu cánh là sự sở 
hữu cứu cánh. Như vậy, cứu cánh là nguyên nhân thứ nhất trong trật 
tự ý hướng, và là nguyên nhân sau cùng trong thực hành; nó là 
nguyên nhân trong trật tự ý hướng và hiệu quả trong trật tự thực hành 
. 

 

Đề mục VI. NGUYÊN LÝ CỨU CÁNH TÍNH (principe de finalité) 

1. Khái niệm “Cứu cánh tính” 
Cũng như nguyên lý nhân quả (principe de causalité) xác quyết 

sự liên kết tất yếu giữa nguyên nhân tác thành và những sự vật bất 
tất, thì cũng vậy, nguyên lý cứu cánh tính thiết lập sự liên kết tất yếu 
giữa nguyên nhân tác thành và nguyên nhân cứu cánh. Nguyên lý 
này có nhiều công thức; công thức tốt nhất đối với chúng ta là: “Mọi 
tác nhân hành động cho một cứu cánh”.  

2. Đặc tính “Cứu cánh tính” 
a. Hiển nhiên. Đó là nguyên lý hiển nhiên tự nó và đối với 

chúng ta; do đó, nó phổ quát và xác thực cách tuyệt đối. Thật vậy, 
nhờ phân tích riêng chủ từ “tác nhân” chúng ta nhận biết cách phổ 
quát và xác thực rằng tiếng thuộc từ “Hành động cho một cứu cánh” 
nhất thiết thích ứng cho tiếng chủ từ ấy. Thật vậy, mọi cái gì hiện 
hữu đều được xác định, bởi vì không một cái bất định nào có thể hiện 
hữu. Để cho một hiệu quả được xác định, thì tác động của tác nhân 
cần phải được xác định. Nhưng để cho tác động của tác nhân được 
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xác định, thì tác nhân xét như tác nhân cần phải được chỉ định để làm 
phát sinh một hiệu quả hữu định nào đó, nếu không, tác nhân sẽ tạo 
thành bất cứ cái gì cũng được. Mà được xác định để tạo thành một 
hiệu quả xác định, thì cần phải hướng về một cứu cánh. Vì thế, hành 
động cho một cứu cánh thuộc về lý do của tác nhân xét như tác nhân. 
Lúc bấy giờ nguyên lý được phát biểu bởi công thức “Mọi tác nhân 
hành động cho một cứu cánh”, là một nguyên lý hiển nhiên tự nó và 
đối với chúng ta. Đó là điều mà chính thánh Thomas chuyển dịch từ 
đoạn sau đây: “Mọi tác nhân thiết định một tác động nhỏ nhất trong 
mọi tác động của mình đều nhắm về một tình yêu nào đó” (S. Th. I-II, 
Q. 28, Art, 6). 

b. Phổ quát. Nguyên lý cứu cánh có tính cách phổ quát, bởi vì 
nó thích hợp với mọi tác nhân xét như tác nhân. Nó tuyệt đối xác 
thực, bởi vì nó được thiết lập trên yếu tính của tác nhân. 

3. Tác nhân cứu cánh 
Mọi tác nhân hành động cho một cứu cánh; nhưng cách thức mà 

tác nhân hành động cho một cứu cánh thì không giống nhau. Người 
ta có thể phân làm ba loại tác nhân:  

* Tác nhân đệ nhất là Thượng Đế. Trong sinh hoạt đối ngoại 
(ad extra) của Ngài, Ngài thực sự hành động cho một ‘cứu cánh’ 
nhưng cứu cánh này không phải là một thiện thể để sở hữu; Thượng 
Đế vô hạn trong mọi thiện hảo và trong mọi hạnh phúc của Ngài, 
Ngài không cần một vật gì ở ngoài Ngài. “Cứu cánh” nhờ đó Thượng 
Đế hành động chỉ là để thông ban sự thiện hảo của Ngài cho thụ tạo 
“ad bonitatem suam communicandam”. Phải ghi chú rằng: “cứu 
cánh” nhờ đó Thượng Đế tác động không đúng nghĩa là một nguyên 
nhân; Thật vậy, Thượng Đế, Đấng hoàn hảo cách tuyệt đối, không 
thể chịu một ảnh hưởng nguyên nhân “cứu cánh” nầy. Ngài chính là 
cứu cánh. 

* Các tác nhân trí thức xét như chúng là, là người hành động 
cách mô thức cho một cứu cánh. Những tác nhân trí thức này là con 
người “xét như chúng là con người” ám chỉ như chúng hành động 
cách trí thức và có ý chí; “Hoạt động cách mô thức cho một cứu 
cánh” ám chỉ chúng có ý thức theo đuổi cứu cánh. Điều này dễ nhận 
thấy nhờ kinh nghiệm. 
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* Sau cùng, những tác nhân tự nhiên hành động cho một 
cứu cánh cách chất thể. Các tác nhân tự nhiên hành động là tất cả 
mọi sự vật không có trí tuệ, hoặc những người khi hành động của họ 
không có ý thức và ý chí. Tất cả các tác nhân này trên thực tế, hành 
động cho một cứu cánh nhưng không biết cứu cánh ấy. Thí dụ: Thú 
vật hành động theo dục vọng khả giác, các tác nhân tự nhiên khác 
hành động theo những định luật của thiên nhiên. Những tác nhân nầy 
được hướng dẫn để hành động cho một cứu cánh, điều này giả thiết 
một sự nhận thức trí thức của cứu cánh nơi Đấng tạo hoá, Đấng an 
bài và hướng dẫn chúng. 

“Sự xác định của tác nhân để hành động, cũng như nơi bản tính 
duy lý, xảy ra nhờ dục vọng duy lý, được gọi là ý muốn; trong những 
bản tính khác, nó xảy ra nhờ khuynh hướng tự nhiên được gọi là dục 
vọng tự nhiên. Cho nên một sự vật nào đó nhờ tác động hay chuyển 
động, hướng về một cứu cánh bằng hai cách: 

- Cách thứ nhất, như tự mình chuyển động về một cứu cánh, 
thí dụ: Con người. 

- Cách thứ hai, như bị chuyển động đến cứu cánh bởi một tha 
thể, thí dụ: mũi tên. 

Do đó, những hữu thể có lý trí thì chúng tự chuyển động đến 
cứu cánh, bởi vì chúng sở hữu chủ những tác động của chúng nhờ sự 
tự do, đó là khả năng của ý muốn và của lý trí. Trái lại những hữu 
thể khiếm khuyết lý trí, hướng về một cứu cánh bởi khuynh hướng, 
dường như chúng bị chuyển động bởi tha thể, không bởi chính 
chúng, bởi vì chúng không nhận biết lý do của cứu cánh; Và do đó, 
chúng không thể năng hướng bởi một cái gì về cứu cánh, nhưng 
chúng chỉ được năng hướng về một cứu cánh bởi một tha thể” (S. Th. 
1-2, Q.I, Art.2).  
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Chương III: CÁC PHẠM TRÙ  
CỦA NHỮNG HỮU THỂ HỮU HẠN 

 

Đề mục I. NHẬP ĐỀ (De Finance, Connaissance de l’être,  
n. 67-72) 

Để cho con số vô hạn (infini) của những hữu thể thụ tạo có thể 
trở thành là đối tượng của khoa học, cần thiết xếp loại những hữu thể 
hữu hạn này thành những phạm trù lớn để người ta có thể khảo sát 
chúng dưới những tương quan tổng quát. Thật vậy, sự khảo sát 
những hữu thể này theo cách cá biệt không những không thể được vì 
con số to lớn của nó, mà nó còn không thể cấu tạo một khoa học. Vì 
thế, thực vật học xếp loại những thảo mộc, sinh vật học xếp loại 
những thú vật…  

1. Nguồn gốc và khái niệm “Phạm trù” 
Trong triết học sự cố gắng giản lược những hữu thể vào những 

phạm trù lớn không thể khiếm khuyết, cũng như người ta có thể nhận 
thấy điều đó trong lịch sử. Sự phân loại những hữu thể hữu hạn này 
trong triết học được gọi là những phạm trù (les prédicaments ou les 
catégories). Hạn từ phạm trù bắt nguồn từ luận lý học. Cần nhắc lại:  

- Trước tiên thuộc từ (le prédicat) là cái được áp dụng cho chủ 
từ trong một phán đoán;  

- Kế đến là phạm trù (le prédicament), nó là sự phân loại những 
thuộc từ7;  

- Sau cùng khả thích từ (le prédicable) là cách thức mà một 
thuộc từ (le prédicat) thích hợp cho chủ từ8. Chúng ta thấy, trong 
Luận lý học về cây Porphyre (arbre de Porphyre), sự sắp xếp của 
                                                
7 Thuộc bản thể. TD. Đó là anh A; Thuộc tuỳ thể. TD. Anh A là một sinh 
viên ĐH tốt.  
8 Khả thích từ. Hoặc diễn tả yếu tính của chủ từ, hoặc diễn tả đặc tính hay 
tuỳ thể của chủ từ. 
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những thuộc từ thuộc phạm trù “bản thể” bao gồm ba loại khả thích 
từ như sau: giống, dị biệt thuộc loại và loại (genre, différence et 
espèce). 

Chúng ta khảo sát những phạm trù như những giống tối thượng 
của các hữu thể hữu hạn. Chúng là những giống bởi vì chúng thích 
hợp cho những hạ đẳng của chúng bằng cách độc ý; thí dụ như: bản 
thể thích hợp cho anh Phêrô, cho con chó… Chúng là những giống 
tối thượng bởi vì giữa những phạm trù với nhau không có khái niệm 
tổng chung độc ý.  

Đối với một số phạm trù theo học thuyết của Aristote, mà các 
triết gia kinh viện tìm thấy, chúng ta nhận rằng có 10 phạm trù được 
diễn tả trong câu thơ cổ truyền sau: 

“Arbor sex servos ardore refrigerat ustos; cras ruri stabo, sed 
tunicatus ero.” 

Bản thể, lượng tính, sự liên hệ, phẩm tính, hành động, sự thụ 
động, thời gian (khi nào), nơi chốn (ở đâu), tư thế, sở hữu (habitus). 

2. Phạm trù và cấp độ sự hữu9 
Không nên nhầm lẫn vấn đề phạm trù với vấn đề cấp độ sự hữu. 

“Khái niệm cấp độ sự hữu có nguồn gốc thực, thể lý, vũ trụ học hơn. 
Một sự quan sát trên vũ trụ mạc khải cho chúng ta rằng những hữu 
thể, ngoại trừ những cá biệt và loại biệt, hiện diện trước những hữu 
thể khác, rất sâu sắc hơn dường như đáp lại những cách thức hoàn 
toàn hơn hay ít hoàn toàn hơn trong việc thực hiện tác động sự hữu, 
và trong việc thiết lập trong chính nó: những sự vật vô cơ, thảo mộc, 
thú vật, con người… Phần khác, sự phân cách (le clivage) của đại vũ 
trụ tương ứng với sự phân cách ở trong tiểu vũ trụ. Thật vậy con 
người là một thể xác đồng thời bị chi phối bởi những định luật thể lý 
giống như những viên đá… và còn là một vật sống động bị chi phối 
bởi những định luật sinh học giống như thảo mộc, và còn có một sinh 
hoạt tâm cơ (Psychomotrice) làm cho nó trở thành một con vật;  
và sau cùng nhờ lý trí của mình, con người ban một ý nghĩa cho 
                                                
9 Phạm trù chỉ các cách hiện hữu của một hữu thể; trong khi đó cấp độ sự 
hữu đề cập đến sự hữu liên quan đến yếu tính, mỗi yếu tính có sự hiện hữu 
riêng: thực vật, động vật, con người. 
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chính mình và cho vũ trụ. Vì thế, những cấp độ sự hữu đồng thời  
chỉ định những loại phẩm trật của những hữu thể và đồng thời ở 
trong những hữu thể ấy, chúng còn ám chỉ những khía cạnh nhờ đó 
mỗi hữu thể kết thân với những trật tự hạ đẳng mà nó lấy lại trong nó 
và nó mang đến cho sự thiện hảo của chúng (trong trường hợp này 
người ta muốn nói về những cấp độ siêu hình, nhưng phải hiểu rằng 
những cấp độ này không tạo thành những hữu thể tính khác biệt  
ở trong những cá thể)” (De Finance, Connaissance de l’être, p. 448). 

 

Đề mục II. BẢN THỂ 

1. Khái niệm  
Theo nguyên ngữ, hạn từ bản thể do động từ La ngữ “Sub-stare” 

ám chỉ cái tự đứng vững dưới (sau lưng) những tuỳ thể; mang, chịu, 
chống đỡ để khỏi xiêu té.  

Theo kinh nghiệm thông thường, bản thể được coi là chủ thể của 
những sự biến dịch khác nhau, như là một sự vật nào đó được đặt 
dưới những sự biến dịch và nâng đỡ chúng. Do đó, bản thể xuất hiện 
như một sự vật tồn tục (permanent) và đồng nhất (identique) ở dưới 
những tuỳ thể là sự vật xuất hiện và biến mất một cách liên tục, bản 
thể như một sự vật tự mãn cho chính mình, như một sự vật tự tại và 
qui tại (en soi et pour soi: trong chính mình và cho chính mình). 

Người ta định nghĩa bản thể: là cái mà việc hiện hữu thích hợp 
cho nó, trong nó và không trong một tha thể như trong một chủ thể 
đính kết (la substance est ce à quoi il convient d’exister en soi et non 
dans un autre, comme dans un sujet d’inhésion). Phải hiểu rõ những 
hạn từ của mệnh đề này. 

a. “Cái mà thích hợp cho nó”. Bản tính của bản thể không 
phải là sự hiện hữu tự nội (a se), chỉ có Thượng Đế mà bản tính của 
Ngài là sự hiện hữu tự nội; Bản thể cũng như hữu thể hữu hạn,  
có tính cách bất tất và sự hữu của nó được phân biệt cách thực tế  
với yếu tính của nó. Vì thế, một cách chính yếu, bản thể là điều mà 
thích hợp với nó là có sự hữu trong chính nó (in se). (S.Th. III, q. 77, 
1 ad 2). (On ne définira donc pas l’accident: ce qui est dans un sujet, 
pas plus qu’on ne doit, à proprement parler, définir la substance:  
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ce qui est par soi; mais on dira respectivement: à l’essence de 
l’accident, il convient (competit) d’avoir l’esse dans un sujet; à 
l’essence de la substance, il convient d’avoir l’esse sans sujet 
d’inhésion (non in subjecto)). 

b. “Sự hữu tự tại”. Cách thức hiện hữu này xét vì tương  
phản với sự hiện hữu trong một tha thể, có thể được nói là “tự tại”  
(in se) hay “qui tại” (per se). Không nên lẫn lộn nó với tự hữu tính  
(a se): không những loại trừ tất cả mọi sự tuỳ thuộc nội tại, mà còn 
tất cả mọi sự tuỳ thuộc ngoại tại, và đây là đặc điểm của một mình 
Thượng Đế. 

c. “Không trong một tha thể như trong một chủ thể 
đính kết”. Lý do riêng của bản thể vì thế loại trừ tất cả mọi sự tuỳ 
thuộc nội tại vào một tha thể, nhưng nó không loại trừ mọi sự tuỳ 
thuộc ngoại tại vào một tha thể. Trên thực tế mọi bản thể thụ tạo tuỳ 
thuộc một cách ngoại tại vào Thượng Đế trong sự hữu của nó, không 
những để bắt đầu, mà còn để tiếp tục hiện hữu. 

2. Lý do mô thức của bản thể 
Nếu chúng ta hiểu rõ những điều giải thích ở trên về bản thể, thì 

chúng ta có thể nhận thấy rằng chúng bao hàm ba yếu tố: 1) Sự phủ 
quyết hiện hữu trong một tha thể. 2) Sự kiện làm nền cho 
(soutenance) những tuỳ thể. 3) Sự tồn tục nội tại.  

Bây giờ chúng ta phải xem trong ba yếu tố này, yếu tố nào là 
căn để nhất, yếu tố nào như là nền tảng của những yếu tố khác. Đó là 
chính điều mà chúng ta gọi là lý do mô thức của bản thể. 

1) Sự phủ quyết hiện hữu trong một tha thể không thể là lý do 
mô thức của bản thể. Thật vậy, lý do mô thức vì là nguyên lý căn để 
nhất của yếu tính và do đó là một sự vật rất tích cực nào đó, không 
thể được cấu tạo bằng một sự phủ quyết đơn thuần.  

2) Sự nâng đỡ (soutenance) những tuỳ thể không thể là lý do mô 
thức của bản thể. Thật vậy, sự bảo trì của những tuỳ thể vì là một đặc 
tính, nên nhất thiết giả thiết một chủ thể: để bảo trì một sự vật, tiên 
quyết phải là chính mình. 
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3) Sự tồn tục nội tại: tức là sự kiện có thể hiện hữu trong  
chính mình, tạo thành lý do mô thức của bản thể, là cái căn để của 
bản thể và giải thích những đặc tính khác của nó. Thật vậy, sự kiện 
có thể sở hữu một sự hữu bởi chính mình giải thích rằng bản thể 
không đính kết vào một tha thể để hiện hữu và cũng giải thích rằng 
nó có thể được xác định bởi những sự thiện hảo cao hơn được thêm 
vào cho nó. 

Kết luận. Phải nhận rằng “substare”, sự kiện bảo vệ những tuỳ 
thể là cái mạc khải cho chúng ta bản thể. Vì thế, đối với chúng ta nó 
là sự kiện đệ nhất xét về phương diện luận lý. “Subsistere” sự kiện 
của hữu thể tự tại (être en soi) là sự kiện đệ nhất đối với chính bản 
thể xét về phương diện hữu thể học và tạo thành lý do mô thức thật 
sự của nó. 

Ghi chú: Chúng ta nói rằng bản thể có thể được gọi là “Ens  
per se” (hữu thể tự nội), nhưng cách nói này có thể được hiểu theo 
ba nghĩa: 

1. Xét vì tương phản với hữu thể ngẫu tùy (ens per accidens, tùy 
thể của 5 khả thích dụng), hữu thể qui tại (ens per se) ám chỉ một yếu 
tính, tức là một sự vật nào đó được xác định một cách biệt loại và bất 
phân nội tại, nó diễn tả đơn nhất tính nội tại và “tự nội” của một sự 
vật. Theo nghĩa này, mọi bản thể là tự nó, nhưng đây không phải là 
yếu tố loại biệt của bản thể. 

2. Xét vì tương phản với sự hữu bởi một tha thể (“ens ab alio”), 
hữu thể qui tại (ens per se) ám chỉ một bản thể không tùy thuộc vào 
bất cứ một hữu thể nào khác cách nội tại và ngoại tại; Nó ám chỉ 
“hữu thể tự tại” và chỉ thích hợp cho Thượng Đế. 

3. Xét vì tương phản với sự hữu trong một tha thể (“hữu thể tự 
tha” (ens in alio)), hữu thể qui tại (ens per se) ám chỉ cái có sự hữu 
của mình, bởi chính mình, không tùy thuộc nội tại vào một tha thể 
như chủ thể đính kết: theo nghĩa này nó tạo thành lý do thiết yếu của 
mọi bản thể hoặc vô hạn hoặc hữu hạn. 
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3. Những định nghĩa bất toàn về bản thể10 
Trường phái duy nghiệm và thực nghiệm phủ nhận sự hiện hữu 

của bản thể. Sự trình bày học thuyết của họ hoặc cách tổng quát hoặc 
cách đặc thù, và sự phi bác học thuyết này thuộc về những hệ thống 
triết học khác nhau. Trường phái có khuynh hướng duy lý không phủ 
nhận sự hiện hữu của bản thể, nhưng đưa ra những định nghĩa khiếm 
khuyết và sai lạc về bản thể. Căn nguyên của những sai lạc này và  
hệ thống từ đó xuất phát những định nghĩa sai lạc này được trình bày 
trong triết sử. Ở đây chúng ta thử đưa ra một vài định nghĩa với mục 
đích làm sáng tỏ lập trường của chúng ta. Ngạn ngữ Trung Hoa có 
nói: “Nhờ so sánh, tất cả thành rõ ràng”. 

Descartes. “Xuyên qua bản thể chúng ta không thể hiểu gì khác 
hơn là sự vật hiện hữu đến nỗi nó không đòi hỏi một sự vật nào khác 
để hiện hữu. Và như vậy, bản thể mà nó không đòi hỏi một sự vật 
nào khác đó chỉ có thể được hiểu là Thượng Đế. Trái lại chúng ta 
nhận thấy mọi sự vật khác chỉ có thể hiện hữu nhờ sự hỗ trợ của 
Thượng Đế. Và do đó danh từ bản thể không thích hợp cho Thượng 
Đế và các sự vật cách độc ý. Nhưng trong các trường phái người ta 
có thói quen nói như thế, tức là không một ý nghĩa nào của danh từ 
này có thể được hiểu một cách phân minh mà ý nghĩa ấy trở nên 
chung cho Thượng Đế và loài thụ tạo” (Principia philos. I n. 50, AT. 
Vol.VIII-1, p, 24) 

Thật vậy, khái niệm bản thể thích hợp cho Thượng Đế và loài 
thụ tạo một cách tương tợ; và cũng thật khi nói rằng bản thể thụ tạo 
phải tùy thuộc Thượng Đế. Nhưng Descartes làm cho sự tùy thuộc 
này trở thành duy nhất đối với Thượng Đế đến nỗi ông ta phủ nhận 
nơi bản thể tất cả tùy thuộc đối với những nguyên nhân đệ nhị: Đó là 
điều sai lầm11. 

                                                
10 * Thượng đế ban cho mọi hữu thể sự hiện hữu: bản thể (hiện hữu in se), tuỳ 
thể (hiện hữu in alio). * Định nghĩa “bản thể” nào xem ra cũng khá tốt, nhưng 
chỉ thiếu đặc tính IN SE, tự tại: hiện hữu trong chính nó và cho chính nó. 
11 Ngoài sự tùy thuộc vào Thượng đế, còn có sự tùy thuộc vào nguyên nhân 
đệ nhị, nghĩa là vào mô thể và chất thể thích hợp. Thượng đế không thể làm 
cho chúng hiện hữu được nếu chúng không thích hợp nhau, vì thế nơi bản 
thể có sự tùy thuộc vào hai nguyên lý cấu tạo nên chúng: chất thể và mô thể.  
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Spinoza: “Tôi hiểu bản thể là cái được quan niệm trong nó và 
tự nó; tức là cái mà quan niệm của nó không đòi hỏi một quan niệm 
của sự vật khác để nhờ đó nó được thành hình” (Ethica I, Def.3). 

Định nghĩa này nhấn mạnh khía cạnh độc lập của bản thể cách 
quá trớn, nhất là nó không phân biệt đủ giữa sự độc lập nội tại và sự 
độc lập ngoại tại, và như vậy nó sẽ đưa đến thuyết phiếm thần (le 
panthéisme) (Nơi Descartes, có nhiều bản thể (hồn và xác), nơi 
Spinoza, chỉ có một bản thể, Cf., De Finance, p. 263). 

Leibniz. Bản thể là: “Hữu thể có tiềm năng hành động” hoặc 
“năng lực hoạt động” (Système nouveau de la nature, IV. 472). 

Công thức như thế không biểu lộ lý do mô thức của hữu thể 
hoặc của hành động của bản thể. 

Kant. “Ý niệm tiên nghiệm là kết quả của hình thức phán  
đoán thuộc phạm trù xét như nó hệ tại ở việc xác quyết hay phủ nhận 
một thích từ của một chủ từ” (Critique de la raison pure: Log. 
Transcend). Bản thể chỉ là ý niệm! 

Công thức như thế chỉ định một tác động luận lý của sự thích 
dụng, nó không nói lên những thực tại cụ thể chút nào. Đối với 
trường phái có khuynh hướng duy lý, chúng ta cũng nên nhắc lại một 
vài định nghĩa khác mà chúng ta coi là bị khiếm khuyết. 

V. Cousin. “Bản thể là sự vật mà đối với sự hiện hữu của nó, nó 
không có cái gì tương quan” (Fragment de Philosophie: Ontologie) 
hoặc là “Bản thể là cái căn để của nguyên nhân, cũng như nguyên 
nhân là hình thức của bản thể” công thức thứ nhất chỉ thích hợp cho 
Thượng Đế hay ít ra nó không phân biệt đủ giữa sự tùy thuộc nội tại 
và sự tùy thuộc ngoại tại; Công thức thứ hai không ám chỉ một lý do 
mô thức nào của bản thể. 

Lalande: “Cái có cái tồn hữu trong những sự vật biến dịch  
xét như cái tồn hữu này được coi như một chủ thể được cách thức 
hóa bởi sự biến dịch mà nó vẫn còn như vậy và vẫn giữ trụ cốt chung 
cho những phẩm tính kế tiếp ấy” (Vocabulaire Technique de la 
philosophie. 5 édition, p, 1048) hoặc là công thức của Paul Foulquié: 
“Ở Pháp người ta có thói quen định nghĩa bản thể: là chủ thể tồn tục 
của những hiện tượng đa bội và biến dịch”. 
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Những công thức này chúng ta coi nó bị khiếm khuyết, bởi vì 
người ta ám chỉ một bản thể bằng những mô tả nó bởi những hiệu 
quả của nó hơn là tỏ ra lý do mô thức thực sự của nó; Lại nữa, nói 
đúng hơn, người ta xem sự tồn tục không phải là một yếu tố cần thiết 
của bản thể. Thật vậy, một bản thể có thể sinh ra và mất đi liền sau 
đó mà không có tính cách tồn tục. 

Kết luận. Bản tính thật sự của bản thể là sự thiện hảo không tùy 
thuộc cách nội tại, nhưng tuỳ thuộc cách ngoại tại; như vậy, bản thể 
hiện hữu trong nó, bởi nó và cho nó theo những giải thích đã cho. 

4. Phân loại bản thể 
* Bản thể trọn bộ là một toàn thể thuộc bản thể có thể tự mình 

sở hữu tác động hiện hữu của mình, và vì thế không năng hướng đến 
một nguyên lý bản thể khác để hiện hữu, (bản thể trọn vẹn chỉ một sự 
vật nào đó đã vẹn toàn rồi, không hướng về việc tạo thành một bản 
thể khác nữa) thí dụ: con người, thảo mộc… * Bản thể bất trọn bộ 
là một nguyên lý bản thể được năng hướng để tạo thành một toàn thể 
bản thể duy nhất nhờ sự kết hợp của nó với một nguyên lý bản thể bổ 
túc khác, thí dụ: chất thể đệ nhất và mô thể thuộc bản thể. 

Bản thể có thể có tính cách bất trọn bộ (có tính vật chất) trong 
hệ của bản thể và của loại, hoặc có tính cách trọn bộ (không có tính 
vật chất) trong hệ của bản thể, nhưng bất trọn bộ trong hệ của loại. 
Hạng thứ nhất là một nguyên lý bản thể không thể hiện hữu mà 
không được kết hợp với một nguyên lý bổ túc khác, và nhờ sự kết 
hợp này, nó tạo thành một hữu thể thuộc một loại được xác định, thí 
dụ: sinh hồn và giác hồn. Hạng thứ hai là một nguyên lý bản thể phải 
được kết hợp với một nguyên lý thuộc bản thể khác để bắt đầu hiện 
hữu, nhưng một khi được hiện thực trong hiện hữu, nó có thể tiếp tục 
hiện hữu bởi chính nó, cho dù đồng nguyên lý của nó bị hư nát. Vì 
thế, một nguyên lý thuộc hạng này có tính cách trọn bộ trong trật tự 
bản thể, nhưng bất trọn bộ trong trật tự của loại, thí dụ linh hồn .  

* Bản thể đơn thuần là một bản thể chỉ được cấu tạo bởi một 
nguyên lý thuộc bản thể mà thôi, thí dụ linh hồn, thiên thần. * Bản 
thể tổng hợp là bản thể kết quả của nhiều đồng nguyên lý thuộc bản 
thể, thí dụ con người gồm nguyên tố xác và hồn, thú vật (la brute). 
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* Bản thể vô chất theo sát nghĩa, hoặc thiêng liêng, là bản thể 
không tùy thuộc một cách nội tại vào vật chất để hiện hữu và để hành 
động loại biệt, thí dụ thiên thần, linh hồn. * Bản thể vật chất là bản 
thể tùy thuộc cách nội tại vào vật chất để hiện hữu và để hành động 
loại biệt, thí dụ giác hồn của thú vật…  

Ghi chú. Đừng nhầm lẫn cái có tính cách vật chất với vật chất. 
Mọi cái có từ vật chất thì có tính cách vật chất, nhưng mọi cái có tính 
cách vật chất thì không nhất thiết là vật chất. Như vậy hồn của thú 
vật có tính chất vật chất, bởi vì nó tùy thuộc cách nội tại vào vật chất 
nhưng nó không phải là của vật chất. 

5. Sự hiện hữu thực tế của bản thể 
Sự hiện hữu thực tế của bản thể được chứng minh một cách tổng 

quát trong tri thức luận, ở đó người ta minh chứng khả tính của 
những khả năng tri thức của chúng ta và cả giá trị của những tri thức 
ấy. Một cách đặt biệt hơn, trong vũ trụ học, người ta chứng minh sự 
hiện hữu của bản thể, vật thể hay định lượng; trong sinh hoạt triết 
học người ta chứng minh sự hiện hữu của bản thể của thú vật, kể cả 
của thảo mộc; sau cùng trong tâm lý học, người ta chứng minh sự 
hiện hữu bản thể của con người, và của linh hồn. Ở đây cách tổng 
quát chúng ta xác quyết rằng nhờ suy tư trên những kinh nghiệm 
hoặc nội giới hoặc ngoại giới của chúng ta, chúng ta chắc chắn nhận 
thấy sự hiện hữu của bản thể: “Kinh nghiệm khám phá trong chúng 
ta một chuỗi những hiện tượng, cảm giác, tình cảm, tư tưởng và ý chí 
đã khởi sự và biến mất trong khi cái tôi vẫn tồn tục. Kinh nghiệm 
ngoại giới chỉ cho chúng ta thấy trong vũ trụ vô số những cách thức 
hóa kế tiếp nhau mà không thay đổi căn để bản thể hoặc trong những 
cơ thể hoặc trong thảo mộc, hoặc trong thú vật và trong con người. 
Những dữ kiện này mà hai loại kinh nghiệm của chúng ta đã biểu lộ 
đồng thời chứng minh thực tại bản thể còn tồn tục, và sự phân biệt 
của nó với những hình thức tuỳ thể qua đi” (Hugon, Les 24 Thèses 
thomistes, p. 25). 
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Đề mục II-b. KHÁI NIỆM CÁ THỂ (suppôt) VÀ NGÔI VỊ (personne) 

1. Vấn đề 
Trong sự phân tích siêu hình của chúng ta, chúng ta đạt đến 

cách thế hoàn hảo nhất của hữu thể. Thật vậy, cho đến bây giờ chúng 
ta đã cố gắng tìm hiểu kỹ càng cơ cấu thâm sâu của những sự vật khi 
nó trình bày cho chúng ta như những đối tượng tư duy của chúng ta. 
1) Chúng ta đã khám phá rằng những hữu thể hữu hạn, trên bình diện 
sự hữu, thật sự được tổng hợp bởi những yếu tính và sự hiện hữu, và 
trên bình diện sinh hoạt, bởi bản thể và những tùy thể, và vì thế, 
chúng ta cũng khám phá rằng hữu thể trọn bộ là một sự vật nào đó 
mà đặc điểm của nó là chủ thể của sự hiện hữu, là có thể hiện hữu 
trong nó và cho nó. 

Trên thực tế, 2) như Cha Grenet lưu ý: “Sự khác biệt căn để 
nhất giữa lòng vũ trụ là sự khác biệt giữa những hữu thể hiện hữu 
này đối với những hữu thể khác. Mỗi hữu thể có sự hiện hữu cho 
chính mình rất tỷ lệ với yếu tính của mình và bởi đó nó bị phân tách, 
đơn độc, đóng kín nơi mình. Những hữu thể trong vũ trụ không  
hiện hữu cái này trong cái kia, nhưng hiện hữu trong chính nó”  
(Le Thomisme, p. 83-84). Chúng ta cũng nhận thấy rằng mỗi hữu thể 
này có sinh hoạt ấy thích hợp với bản tính của chúng và như thuộc 
về chúng. 

3) Nếu bây giờ chúng ta quay về với chính mình. Chúng ta tự 
nhận thấy sự hiện diện một đơn nhất tính của chủ thể trong một sự 
khác biệt loại biệt của những hoạt động. Trong chúng ta có một cái 
tôi: Chúng ta có kinh nghiệm thâm thúy và căn để, không thể khước 
từ về cái tôi ấy, nhưng chính cái tôi này thiết lập những hoạt động 
khác nhau cách loại biệt: Những hoạt động của sự sống thảo mộc, 
những hoạt động của sự sống cảm giác, và những hoạt động của sự 
sống trí tuệ. Đơn nhất tính của hành động chúng ta thúc đẩy chúng ta 
xác quyết rằng trong chúng ta có một ngôi vị, và chỉ có một bản tính: 
và bản tính này có tính cách duy lý về phương diện mô thức, có tính 
cách sinh vật và cảm giác về phương diện tiềm ẩn. 

Như vậy, kinh nghiệm ngoại giới và nội giới của chúng ta làm 
chứng cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang đối diện với những  
bản thể trọn bộ và cá vị. Những bản thể này hiện hữu trong chúng,  
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và cho chúng, có những hành động phát xuất từ bản tính của chúng, 
và sở hữu những hành động này (như thuộc về chúng), tức là chúng 
cũng là những chủ thể của những hành động của chúng, nói cách 
khác chúng là những cá thể. 

Vì thế, tự nhiên mà nói, chúng ta có lẽ quả quyết rằng tất cả 
những bản thể trọn bộ và cá biệt tất yếu là những cá thể hay là những 
chủ thể của các hành động của chúng, tuy nhiên nếu chúng ta tra cứu 
những dữ kiện đức tin Công Giáo của chúng ta được chấp nhận 
không như những tiêu chuẩn triết học, nhưng chỉ như những sự kiện 
thực tế, thì chúng ta phải sửa đổi cách thế tư duy tự nhiên này. Thật 
vậy, Giáo Hội dạy chúng ta rằng trong Chúa Kitô chỉ có một Ngôi Vị 
(Personne) nhưng lại có hai bản tính (nature): Bản tính Thiên Chúa 
và bản tính nhân loại. Chỉ có một chủ thể hành động, một cái tôi, 
nhưng chủ thể này tồn hữu trong hai bản tính, đến nỗi Đức Giêsu có 
thể thực hiện và thực hiện thật sự những tác động hoàn toàn của nhân 
loại và hoàn toàn của Thiên Chúa. Bản tính nhân loại của Chúa Kitô 
chắc chắn là một bản thể trọn bộ và cá biệt, nhưng không phải là một 
cá thể tức là chủ thể của những tác động của Ngài, bởi vì tất cả tác 
động phát xuất từ bản tính nhân loại phải qui chiếu về ngôi vị của 
Thiên Chúa, như về chủ thể của chúng. Như vậy, chúng ta có một 
trường hợp rõ ràng trong đó một bản thể trọn bộ và cá biệt không 
phải là một cá thể, tức là chủ thể sau cùng của những hành động này. 
Giáo Hội cũng dạy cho chúng ta rằng trong Ba Ngôi Thiên Chúa chỉ 
có một bản tính hay một bản thể, nhưng có ba ngôi vị phân biệt thật 
sự, bình đẳng với nhau, tồn hữu trong một bản thể duy nhất. Vì thế, 
chúng ta phải làm sáng tỏ khái niệm cá thể và ngôi vị. 

2. Khái niệm cá thể (suppôt) 
Phải phân biệt rõ ràng khái niệm bản tính và cá thể. Yếu tính là 

cái bởi đó một sự vật là nó một cách đặc biệt. 

- Bản tính là yếu tính xét như là nguyên lý nội tại và căn để của 
những hoạt động. Nguyên lý từ đó phát xuất những hoạt động 
(principium ex quo procedunt operationes). 

- Cá thể (suppôt ou hypostase) là chủ thể sau cùng của những 
hoạt động. (Nguyên lý mà những hoạt động qui cho nó (principium 
cui tribuuntur operationes). Tác động là của cá thể (Actus sunt 
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suppositorum). Cá thể được định nghĩa là một bản thể cá biệt,  
trọn bộ và toàn thể trong chính nó (une substance individuelle, 
complète et totalement en elle-même (tota in se)); (Le “suppôt” est 
une substance individuelle achevée et incommunicable. Cf. De 
Finance, Connaissance de l’être, p. 478). 

Chúng ta hãy giải thích từng hạng từ này:  

* Bản thể (Substance). Cái nhờ đó cá thể hiện hữu tự nội và 
không hiện hữu trong cá thể khác như là trong một chủ thể đính kết. 
Vì thế, sự thiện hảo này loại trừ khả tính thông giao (la 
communicabilité) của tùy thể, là cái hiện hữu trong bản thể như trong 
một chủ thể đính kết. 

* Cá biệt (Individuelle). Cái bất phân nội tại và phân biệt với 
những cái khác. Sự thiện hảo mới này loại trừ khả tính thông giao 
của bản tính phổ quát, có thể hiện thực trong nhiều cá biệt. Ghi chú: 
Cá biệt có thể hiểu hai nghĩa: 1/ Nghĩa rộng, cái bất phân, được phân 
biệt nhưng không bị phân tách nơi một cái khác, thí dụ cánh tay,  
sinh hồn (l’âme végétative) đối với con người; 2/ Nghĩa hẹp, cái bất 
phân được phân biệt và bất khả thông giao (incommunicable), thí dụ 
như anh A, anh B… Theo nghĩa hẹp này cái cá biệt (individu) cũng 
là cá thể (suppôt). 

* Trọn bộ (Complète). Một toàn thể bản thể được cá biệt có khả 
năng hiện hữu tự nội và tự thể (per se). Sự thiện hảo này loại trừ khả 
tính thông giao của nguyên lý bản thể, thí dụ chất thể đệ nhất hay  
mô thể bản thể là cái nhờ sự thông giao hỗ tương của chúng tạo yếu 
tính của mọi vật thể. Nó cũng loại trừ khả tính thông giao của những 
phân hợp nguyên vẹn (parties intégrantes) trong một toàn thể, thí dụ 
trái tim, bàn tay…, bổ túc cho toàn thể bản thể là thân xác. 

* Toàn thể tự nội (Totalement en soi). Sự thiện hảo sau cùng 
này loại trừ khả tính thông giao của một bản thể trọn bộ và cá biệt với 
những ngôi vị khác. Nói cách khác, nó biểu thị một bản tính trọn bộ 
và được cá biệt hóa mà không bị hòa đồng bởi một cá thể nào khác.  

Trường hợp đặc biệt của Chúa Kitô. Như thế, bản tính nhân 
loại của Chúa chúng ta, trọn bộ và được cá biệt hóa, nhưng không 
phải là một ngôi vị hay một cá thể, bởi vì bản tính này được hòa đồng 
bởi Ngôi vị của Ngôi Lời, nó tồn hữu trong Ngôi vị của Ngôi Lời.  
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Tắt một lời, cá thể là một bản thể không được thông giao và bất 
khả thông giao, nghĩa là toàn thể tự nội “tota in se”. Theo cách dùng 
hiện nay, cá thể (suppôt) cũng có nghĩa là “tồn hữu” (subsistant) và 
lý do nhờ đó mà một bản thể là một cá thể được gọi “tồn thể” 
(subsistance). Khi bản tính nhân loại của Chúa Giêsu được Ngôi Lời 
hoà đồng, người ta nói rằng bản tính này tồn hữu trong Ngôi Lời.  
Để dùng tiếng tồn hữu và tồn thể cũng nên ghi nhận theo Franzelin 
rằng: “Người xưa gọi hypostasis” cách cụ thể bằng tiếng “subsistent” 
theo ngôn ngữ cũng như theo cách dùng của các giáo phụ và của các 
công đồng, “subsistentia” trước tiên là cái mà người Hy Lạp gọi là 
“hypostasis”, nhưng theo các giáo phụ và các nhà Thần học xưa thì 
“subsistentia” không có nghĩa trừu tượng, nhưng được hiểu cụ thể 
như “hypostasis”. Theo thánh Thomas cũng vậy “subsistentia” là cái 
sự vật tồn hữu tức là đặc điểm của “hypostasis”. Trước tiên, 
Cajetanus dùng “subsistentia” theo nghĩa trừu tượng mà sau đó các 
triết gia cận đại theo ông. 

Bởi vì trong đề mục này chỉ đề cập khái niệm cá thể, nên để 
nhận ra rằng khái niệm được nói đến có tính cách tương xứng. Thật 
vậy, cá thể vì là chủ thể sau cùng của những tác động, nên nó phải là 
một bản thể cá biệt và trọn bộ. Nhờ ghi chú sau cùng, “toàn thể tự 
nội”, khái niệm này phù hợp với những dữ kiện mạc khải (tồn hữu). 
Bản tính nhân loại của Chúa Kitô, mặc dầu là bản thể cá biệt và trọn 
bộ, nhưng không “toàn thể tự nội”, vì được thông giao với Ngôi Lời 
vì thế không phải là một ngôi vị hay một cá thể (theo nghĩa thông 
thường). Bản tính Thiên Chúa cũng là một bản thể cá biệt và trọn bộ, 
nhưng bản tính này không “toàn thể tự nội”. Vì nó được thông giao 
cách huyền nhiệm với Ba Ngôi Vị bình đẳng và phân biệt; vì thế bản 
tính này không là một Ngôi vị (theo nghĩa thông thường). 

3. Khái niệm Ngôi vị (Notion de Personne) 
Theo nguyên ngữ tiếng Ngôi vị, trong La ngữ là Persona, được 

dùng trong ngôn ngữ sân khấu (théâtre); rất có lẽ tiếng này phát xuất 
từ người Etrusque mà văn minh của họ có ảnh hưởng trên Roma rất 
nhiều. Tiếng “PHERSU” chỉ định cái mặt nạ của sân khấu… Người 
ta tin rằng tiếng này đi qua từ tiếng Etrusque sang tiếng Latinh với 
tiếp vĩ ngữ (suffixe) thêm vào để chia (déclinaison) do đó có tiếng 
“PERSONA”.  
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Đối với việc diễn tả, ngôi vị là một chủ thể có bẩm tính tự do, có 
khả năng chủ trị những hành động của mình, có khả năng hành động 
cách mô thức đối với một cứu cánh. Ngôi vị cũng là một chủ thể có 
quyền lợi và nhiệm vụ, bổn phận, vì thế có trách nhiệm. Nó cũng có 
thể có một ý thức trọn vẹn về chính mình. Ngôi vị là một cứu cánh tự 
nội, một phẩm giá bất khả xâm phạm với những quyền lợi và nhu 
cầu của mình. Ngôi vị có tính cách tự chủ. 

Định nghĩa siêu hình “Ngôi vị”. Một cá thể (suppôt) trí thức, 
hay một cá thể đắc thủ đời sống trí thức. Định nghĩa này được khai 
triển dễ dàng, vì những đặc tính của ngôi vị mà chúng ta đã mô tả đòi 
buộc một cá thể trí thức. Những hữu thể không có đời sống trí thức 
không thể có đặc tính của ngôi vị.  

Một vài xác định bổ túc 

1) Khi nói đến “cá thể” chúng ta nói đến bản thể cá biệt, trọn bộ 
và toàn thể trong chính mình. Khi thêm vào yếu tố “trí thức” 
(intellectuel) chúng ta thiết định cái phân biệt ngôi vị với tất cả cá thể 
khác hoặc sống động như thú vật, cây cối, hoặc không sống động có 
thể như những phân tử của vật thể. 

2) Boèce định nghĩa ngôi vị: “Bản thể cá biệt có bản tính suy lý” 
(Rationalis naturae individua substantia). Công thức này đúng nhưng 
nó nói lên hai điều bất toàn:  

a) Tốt hơn nên nói “cá thể trí thức” hơn là “cá thể suy lý”, vì nói 
cho thật đúng chỉ có ngôi vị loài người (personne humaine) 
mới có khả năng suy lý, Thiên Chúa và các Thiên Thần  
cũng là những vị có đời sống trí thức trực giác chớ không có 
suy luận. 

b) Bản thể cá biệt không minh chứng thỏa đáng bản tính sâu xa 
của cá thể, nghĩa là cái tồn thể đặt căn bản trên sự tự chủ 
(l’autonomie): là đặc tính của một hữu thể trọn bộ và bất khả 
thông giao.  

3) Phần nhiều những công thức mà các triết gia hiện đại nói đến 
và sử dụng là những mô tả hơn là những định nghĩa. Vì thế những 
công thức này nhấn mạnh đến một khía cạnh của ngôi vị tính, và 
không để ý đến lý do mô thức của ngôi vị. 
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Vì thế có những mệnh đề như sau: 

- Günther. Ngôi vị là cái có khả năng ý thức. 

- Schopenhauer, Cousin. Ngôi vị là cái có khả năng ý chí. 

- Locke. Ngôi vị là cái có khả năng hoài niệm và ý thức. 

- Descartes. Ngôi vị là cái có khả năng tư duy. 

- Maine de Biran, Rosmini. Ngôi vị là cái có khả năng tự do.  

Phải chấp nhận rằng những mệnh đề này diễn tả một khía cạnh 
của ngôi vị (personne), nhưng nếu người ta dùng chúng như những 
định nghĩa về ngôi vị, thì những mệnh đề này không những bất toàn 
mà nói cho đúng nó còn sai lầm nữa. Bởi vì, trong trường hợp này 
chúng sẽ mâu thuẫn với tín điều. Thật vậy, theo Đức tin, Chúa Giêsu 
Kitô Chúa chúng ta có một ý thức, một suy tư, một ý chí và một tự 
do hoàn toàn nhân loại, nhưng bản tính nhân loại của Ngài không 
phải là một ngôi vị. Ý thức, ý tưởng, ý chí, tự do phát xuất từ bản 
tính, và không từ ngôi vị. Ý thức đi theo bản tính (Conscientia 
sequitur naturam). 

4) Mô thể, yếu tính, bản thể, cá thể12: Siêu hình học nghiên cứu 
sự vật hiện hữu, và những bản thể, thực tế, cụ thể bao gồm những yếu 
tính được xác định một cách loại biệt và hơn nữa bao gồm những tuỳ 
thể bổ túc cho chúng. Vì thế bản thể thực tế xét như bản thể thực tế là 
đối tượng của kinh nghiệm chúng ta. Nhưng cái làm cho nó khả tri 
chính là sự xác định thiết yếu mà nó trình bày cho tâm trí chúng ta. 
Đó là yếu tính. Mà cái xác định một cách thiết yếu một yếu tính này 
hay yếu tính khác chính là mô thể bản thể (la forme substantielle). 

Người ta tức khắc nhận thấy làm thế nào những khái niệm này 
liên quan với nhau. Ở điểm mà người ta thường bỏ cái này mà dùng 
cái kia. Vừa khi người ta suy tư chính chắn, người ta đi đến việc 
minh xác chúng và vì thế đi đến việc phân biệt chúng để kết hợp 
chúng lại cách hoàn hảo hơn. 

                                                
12 Bản thể: cái có hiện hữu trong chính nó (bản thể người). Mô thể: cái có 
đó hình thể gì? (con người). Yếu tính: cái có đó là gì? (con người là một 
động vật có lý trí). Cá thể: cái có đó cá biệt, trọn bộ và bất khả thông giao. 
Tuỳ thể: cái có đó bao lớn, ở đâu?…(con người bao lớn, ở đâu…) 
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* Bản thể là cái mà sự hữu trong chính nó chứ không hiện hữu 
trong chủ thể khác như là trong một chủ thể đính kết thích hợp cho 
nó. * Mô thể bản thể là nguyên lý xác định yếu tính. * Yếu tính là cái 
bởi đó một sự vật là cái mà nó là. * Cá thể là một bản thể cá biệt, 
trọn bộ và bất khả thông giao. 

Mô thể bản thể là nguyên lý xác định yếu tính; và nếu yếu tính 
được tổng hợp thì ngoài mô thể này, nó còn bao gồm chất thể đệ 
nhất. Do đó, mô thể bản thể chỉ là một phần của yếu tính vật thể, của 
bản thể và của cá thể vật thể. Yếu tính chỉ là một phần của bản thể, vì 
bản thể tính thêm cho yếu tính sự hữu do chính nó, vật mà yếu tính 
như yếu tính, vô tư đối với nó. Cá thể thêm cho bản thể sự bất khả 
thông giao mà bản thể xét như bản thể không bao hàm sự bất khả 
thông giao ấy. 

4. Tranh luận về lý do mô thức của tồn thể (subsistance) 
Chúng ta biết rằng cá thể là một bản thể cá biệt, trọn bộ và toàn 

thể trong chính mình, và ngôi vị là một cá thể trí thức. Vấn đề sự 
kiện đã được giải quyết, nhưng còn vấn đề về cái thế nào của sự 
kiện. Một bản thể trở thành tồn hữu nhờ sự bất khả thông giao tính. 
Đâu là lý do của bất khả thông giao tính này? Đâu là lý do mô thức 
của tồn thể? 

Đối với vấn đề rõ ràng này các triết gia Kinh viện có nhiều giải 
thích: ở đây chúng ta đề cập đến những giải thích đó một cách vắn tắt 
còn những tranh luận chi tiết hơn thì dành cho thần học. 

a. Durant, Scot, Tiphaine phủ quyết sự phân biệt thực tế giữa 
yếu tính và sự hiện hữu và cho rằng sự tồn thể không thêm gì có tính 
cách tích cực cho bản thể cả. Durant quan niệm sự tồn thể như một 
danh từ đơn thuần diễn tả một khía cạnh của bản thể. Scot hiểu tồn 
thể như phủ quyết hai sự tuỳ thuộc hiện thực và khả hữu (actuelle et 
possible). Tiphaine trình bày sự tồn thể như toàn thể tính của bản 
tính thuộc bản thể, nhưng không được thông giao. 

b. Đối với phái Tôma cách chung và Suarez thì sự tồn thể là 
một sự vật tích cực nào đó. Nhưng ở đây còn có những bất đồng ý 
kiến với nhau. 
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* Suarez phủ quyết sự phân biệt thực tế giữa yếu tính và sự hiện 
hữu, và quan niệm sự tồn thể như một cách thức thuộc bản thể để 
hoàn thành bản tính đang hiện hữu.  

* Với phái Thomas cách chung, Capreolus, mới đây đức Hồng 
Y Billot, và hiện nay P.B. Lonergan, thì sự tồn thể là sự hiện hữu xét 
như được tiếp nhận trong một bản tính được cá biệt hoá. Theo ý kiến 
này trong Chúa Kitô không có sự hiện hữu thuộc con người, yếu tính 
thuộc con người hiện hữu trong và bởi sự hiện hữu của Ngôi lời, như 
vậy, sự hiện hữu thuộc con người này không phải là Ngôi vị của một 
con người, nhưng là một Ngôi vị Thượng Đế. 

 

Đề mục III. CÁC TUỲ THỂ 

1. Khái niệm 
Trong số 10 phạm trù, phạm trù thứ nhất là phạm trù bản thể; 

còn tất cả chín phạm trù kia là phạm trù tuỳ thể. Trong đề mục này, 
chúng ta khảo luận các phạm trù tuỳ thể này cách tổng quát. 

Theo nguyên ngữ của hạn từ ‘tuỳ thể’ (accident) La ngữ: 
“accidit” là cái xảy đến cho một chủ thể. Theo sự mô tả của nó, tùy 
thể là một hiện thể đệ nhị, một mô thức được thêm vào, và xuất hiện 
hay biến mất bởi sự biến dịch trong một chủ thể tồn tục. Theo định 
nghĩa của nó, tuỳ thể là cái mà sự hữu trong một tha thể như trong 
một chủ thể đính kết thích hợp cho nó. Thí dụ: sự trắng, sức nặng của 
A. Anh A tự bản thể đã được tạo thành một ngôi vị, trở thành trắng 
hay không còn là trắng, gia tăng hay giảm bớt sức nặng, nhưng chủ 
thể con người của Anh vẫn tồn tục. 

Ghi chú. Sự hữu trong một tha thể có thể được hiểu nhiều cách: 

1. Như một phần tử trong một toàn thể, thí dụ: quả tim trong 
con người. 

2. Như một toàn thể trong các phần tử của nó, thí dụ thân xác 
trong các phần chi thể. 

3. Như loại trong giống, thí dụ con người và thú vật ở trong 
giống thú. 
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4. Như giống trong loại: thí dụ vật trong người. 

5. Như mô thể trong chất thể (thí dụ như linh hồn trong thân 
xác) để xác định sự hữu thuộc yếu tính của nó. 

6. Như một mô thể thứ cấp trong một chủ thể, thí dụ tập quán 
âm nhạc nơi anh A làm cho anh A trở thành nhạc sĩ. 

7. Như hiệu quả trong nguyên nhân của nó, thí dụ quả, cách 
tiềm ẩn ở trong cây sẽ sinh ra quả ấy. 

8. Như điều được nhận thức trong chủ thể nhận thức và người 
được yêu trong tình yêu, hiện hữu cách có ý hướng trong họ. 

9. Như vật được chứa đựng trong vật chứa đựng, thí dụ: nước 
trong ly. 

10. Như một cơ thể trong khoảng không gian và thời gian. 

Trong cách thứ sáu, chúng ta có thể thấy bằng cách nào tùy thể 
ở trong bản thể. Tuỳ thể có ở trong bản thể giống như một mô thể 
được thêm vào một chủ thể đã hiện hữu trước. Mô thể nầy là sự thiện 
hảo thứ cấp. Sự thiện hảo thứ cấp dùng để bổ túc cho sự thiện hảo 
thuộc bản tính ấy. 

2. Lý do mô thức của các tùy thể 
Theo điều chúng ta đã nói, chúng ta dễ dàng kết luận rằng ba 

khía cạnh phải được phân biệt trong một tùy thể: - Sự hiện hữu trong 
một chủ thể, - sự kết hợp hiện thực với chủ thể, - sự đòi hỏi phải 
được kết hợp với chủ thể. Bây giờ chúng ta cần xác định khía cạnh 
nào trong ba khía cạnh nầy là lý do mô thức của tùy thể, tức là cái 
mà không có nó, thì tùy thể không là tùy thể, và trong nó có nền tảng 
của mọi khía cạnh khác của tùy thể.  

* Đó không phải là sự hiện hữu trong chủ thể khác. Thật vậy, 
mọi hữu thể hữu hạn là bất tất, vì thế sự hiện hữu không thể đi vào 
trong định nghĩa của nó. Và trong thực tế, chúng ta không thể định 
nghĩa tùy thể là sự hiện hữu trong một chủ thể khác, nhưng đúng hơn 
là cái mà sự hữu của nó trong một tha thể như trong một chủ thể đính 
kết thích hợp cho nó (tùy thể tự mình không thể hiện hữu, nhưng nhờ 
một nguyên nhân khác đưa nó vào trong một cái khác) (De Finance, 
Connaissance de l’être, p. 255-259). 
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* Cũng không phải là sự kết hợp hiện thực hay sự đính kết hiện 
thực vào một chủ thể. Đây là cái nhìn trong giới tự nhiên. Nhưng 
trong giới siêu nhiên nhờ một phép lạ, nhiều khi không có đính kết 
hiện tại; trong Bí Tích Thánh Thể, tuỳ thể bánh bị cô lập và tách rời 
khỏi bản thể bánh, để một mình bản thể bánh biến thể thành Mình 
Thánh Chúa Kitô.  

* Vì thế lý do mô thức của tuỳ thể được cấu tạo bởi sự đòi hỏi 
hiện hữu trong một chủ thể hay sự đính kết có tính cách đòi hỏi, tức 
là sự liên hệ siêu việt với sự hiện hữu trong một chủ thể, sự liên hệ 
đồng nhất cách thực tế với yếu tính của tùy thể. 

3. Sự hữu riêng của tùy thể  
Tùy thể được phân biệt cách thực tế với bản thể, bởi yếu tính 

tùy thể nói lên sự đòi hỏi hiện hữu trong một chủ thể. Sự đòi hỏi của 
tùy thể không được tiếp nhận trong yếu tính, theo cách của bản thể 
(tuỳ thể không phải là bản thể)13; đúng hơn, sự hiện hữu của tùy thể 
là một sự hiện hữu thứ cấp của bản thể; nói một cách khác, bởi mô 
thể được thêm vào này, chủ thể mà trong đó tùy thể đính kết đắc thủ 
một thiện hảo mới, như thứ cấp. Lúc bây giờ nói đúng hơn, tùy thể 
không hiện hữu, nhưng bản thể hiện hữu dưới một mô thể mới, và 
tiếp nhận từ mô thể mới này một sự hoàn thành sau hơn. Theo nghĩa 
này, tùy thể không phải là một hữu thể, nhưng hữu thể của một hữu 
thể (ens entis). “Sự hữu” tùy thể (l’esse accidentel) không phải là 
“Sự hữu” bản thể (l’esse substantiel): hai sự hữu này được phân biệt 
nhau cách thực tế. Đó là một “Sự hữu” thứ cấp, được thêm vào bản 
thể, và bởi sự hữu thứ cấp này mà tùy thể được hiện thực, nhờ sự 
kiện nó được kết hợp với bản thể thế ấy (De Finance, Connaissance 
de l’être, p. 256). 

4. Bản thể là nguyên nhân của tùy thể14 
“Người ta nói: tùy thể nối kết với bản thể và xếp chồng lên nó. 

Những hạn từ này không phải ảo tưởng: những tùy thể chính là  

                                                
13 Dựa trên phương diện 5 khả thích dụng mà xét thì sẽ thấy tuỳ thể là mô 
thức thứ cấp, vì nó xuất phát cách ngẫu tuỳ từ bản thể.  
14 Dựa trên phương diện 5 khả thích dụng mà xét thì sẽ thấy bản thể là 
nguyên nhân của tuỳ thể. 
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bản thể tự làm cho mình trọn vẹn và hoàn thành. Chúng đặt căn 
nguyên trên bản thể và chúng là sự phát tỏa của bản thể. Được khai 
sinh bởi bản thể, chúng ở trong bản thể và hiện hữu vì bản thể, bản 
thể là nguyên nhân tác thành, nguyên nhân cứu cánh của chúng, là 
trung tâm của chúng” (B. Bruneteau, Comm. sur le De Ente et 
Essentia, p.153). 

Bản thể được gọi là "nguyên nhân" của tuỳ thể theo nghĩa của 
nó thực hiện ảnh hưởng trên sự hữu của tùy thể, mà tùy thể này chỉ là 
một hữu thể thứ cấp của bản thể. Cần phải minh định các khía cạnh 
nguyên nhân tính của bản thể đối với tùy thể. Bản thể, theo một 
nghĩa nào đó, là nguyên nhân chất thể của tùy thể, bởi vì nó là chủ 
thể tiếp nhận của tùy thể. Bản thể là nguyên nhân tác thành của các 
tùy thể, bởi vì những tùy thể riêng và chung phát tỏa từ bản thể, và 
những tùy thể được bản thể tạo ra. Bản thể là nguyên nhân cứu cánh 
của các tùy thể, bởi vì các tùy thể này được năng hướng cho sự thiện 
hảo của bản thể ấy. 

5. Phân loại các tùy thể 
Trước tiên, không nên lầm lẫn tùy thể luận lý với tùy thể phạm 

trù. Tùy thể luận lý là cái khả thích dụng (prédicable), là “cách áp 
dụng” (modus praedicandi), còn tùy thể phạm trù là “cách hiện hữu” 
(modus essendi).  

* Tùy thể là tuyệt đối, nếu nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể 
và cho bản thể nầy một thực thể mới; người ta không thể chứng minh 
là mâu thuẫn với nó khi nó hiện hữu mà không có một chủ thể đồng 
bản tính (connaturel) với nó; sự hiện hữu nầy do sự toàn năng của 
Thượng Đế.  

* Tùy thể cách thức, (accident modal) chỉ là một cách thức của 
chủ thể; nó ảnh hưởng đến một tuỳ thể tuyệt đối khác và do đó, dù 
bởi sự toàn năng của Thượng Đế nó không thể hiện hữu mà không có 
chủ thể đồng bản tính của nó.  

* Tuỳ thể gọi là riêng biệt nếu nó phát xuất từ yếu tính loại biệt 
và thích hợp cho những cá biệt của loại.  

* Tùy thể gọi là chung nếu nó phát xuất từ yếu tính giống hệt 
và thích hợp cho những cá biệt của nhiều loại. 
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6. Khả tính sự hữu các tùy thể không có chủ thể của chúng 
Các tùy thể phân biệt với bản thể cách thực tế; nhưng chúng có 

thể được tách khỏi bản thể và hiện hữu không có chủ thể đồng bản 
tính của chúng không? Tự nhiên mà nói, điều đó không thể có, 
nhưng Thượng Đế có thể thực hiện điều đó bởi sự toàn năng của 
Ngài không? Cơ hội của vấn đề này đến từ thần học; để cho rõ vấn 
đề cần phân biệt ba phương diện: 

a. Phương diện Tín Lý. Theo đức tin của chúng ta, trong phép 
Thánh Thể, sau khi truyền phép, bánh và rượu ngưng hiện hữu, được 
biến đổi trọn Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô; chỉ còn lại những 
loại thuộc Bí Tích (species sacramentales), là những hình bánh và 
hình rượu thực tế. Sự thay đổi này được gọi là sự biến bản thể 
(transubstantiatio). Hạn từ này không thuộc về Thánh Kinh, nhưng 
nó biểu hiện toàn hảo thực tại của đức tin. 

b. Phương diện Thần học. Sự kiện biến bản thể hiển nhiên là 
một mầu-nhiệm không thể thấu hiểu hoàn toàn; tuy nhiên các nhà 
thần học thử giải thích đôi chút mầu nhiệm này bằng cách áp dụng 
học thuyết về bản thể và các tùy thể. Sự giải thích của họ được lược 
tóm cách chính yếu như sau: trong sự biến bản thể, bản thể của bánh 
và rượu được biến thành Mình và Máu của Chúa, còn những loại 
thuộc Bí tích là những tùy thể của bánh và rượu không biến đổi. 
Những tùy thể này mất chủ thể tự nhiên của chúng, chúng được nâng 
đỡ bởi sự toàn năng của Thượng Đế (cf. Website: NewAdvent, The 
Real Presence of Christ in the Eucharist). 

c. Phương diện Triết học. Để cho sự giải thích thần học có thể 
được, một vấn đề triết học được nêu lên: có thể những tùy thể hiện 
hữu ở trạng thái bị tách khỏi bản thể và do đó không có chủ thể đồng 
bản tính của chúng không? Câu đáp lại vấn đề này như sau: không có 
khả tính thể lý cho vấn đề nầy, tức là không một năng lực thụ tạo nào 
có thể làm cho các tùy thể hiện hữu mà không có chủ thể đồng bản 
tính của chúng; cũng không có khả tính siêu hình tích cực theo nghĩa 
nầy, bởi vì chúng ta không biết thế nào Thượng Đế bởi sự toàn năng 
của Ngài có thể làm cho các tùy thể hiện hữu không có chủ thể đồng 
bản tính của chúng; chỉ có khả tính siêu hình tiêu cực, tức là khảo sát 
bản tính tổng quát của các tuỳ thể, người ta có thể chứng minh rằng 
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sự hiện hữu của các tùy thể không có chủ thể đồng bản tính của 
chúng không bao hàm một sự mâu thuẫn. Khả tính siêu hình tiêu cực 
này chỉ để trả lời cho vấn đề thần học nêu lên. 

Sự tách biệt của các tùy thể khỏi bản thể và sự hiện hữu không 
có chủ thể đồng bản tính của chúng không bao hàm sự mâu thuẫn vì 
hai lý do: 

1) Sự kết hợp hiện thực hay sự đính kết hiện thực các tùy thể 
vào một bản thể, không tạo thành bản tính của tùy thể. Bởi vì lý do 
mô thức của tùy thể hệ tại ở sự đòi hỏi hiện hữu trong một chủ thể 
hay sự đính kết được đòi hỏi. Mà tùy thể bị tách rời khỏi bản thể 
không có sự đính kết hiện hữu nữa, nhưng nó hoàn toàn giữ được sự 
đòi hỏi đính kết, sự đòi hỏi mà nhờ đó nó nhất thiết trở thành tùy thể. 

2) Sự hiện hữu của các tùy thể là như một hiệu quả của bản thể; 
sự hiện hữu này được thông giao cho nó bởi bản thể. Nhưng Thượng 
Đế có thể bổ khuyết nguyên nhân tính của bản thể: bằng phép lạ, 
Ngài có thể tức khắc tạo thành và bảo tồn sự hiện hữu hiện thực của 
tùy thể mà không kéo dài sự kết hợp của nó với bản thể đồng bản 
tính với nó. 

 

Đề mục IV. SỰ LIÊN HỆ 

1. Vấn đề 
Đây là sự kiện mà có thế giới bao quanh chúng ta trình bày một 

toàn bộ có quân bình mà mọi phần tử nối kết nhau và được hiểu biết 
nhờ mối dây liên hệ hỗ tương của chúng. Toàn thể vũ trụ phát xuất từ 
Thượng Đế và trở về với Thượng Đế. Vũ trụ này không thể hiểu 
được nếu không có sự quan hệ thiết yếu này. Khoa học của con 
người cũng là một sự khảo cứu những quan hệ ấy. Sự nhận thức cũng 
như tình yêu là một sự đặt để mối quan hệ. Như thế, giữa các hữu 
thể, một số có tính cách tuyệt đối, hoặc bởi vì chúng là những chủ 
thể, những bản thể: con người, thú vật, thảo mộc v.v… hoặc bởi vì 
chúng là sự thiện hóa một chủ thể nhờ sự hữu riêng của chúng, đó là 
những tùy thể: sự trắng, sức nặng, mùi vị v.v… Một số hữu thể khác, 
trái lại có tính cách tương đối, bởi vì chúng không ám chỉ gì khác 
hơn là một sự quan hệ với một hữu thể khác. 
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Triết học của chúng ta về thế giới và về sự hữu sẽ không có tính 
cách trọn bộ, nếu chúng ta không hiểu được sự hữu này mà người ta 
gọi là sự liên hệ. Đây là một vấn đề quan trọng, bởi vì sự sống của 
chúng ta được thêu dệt bằng những mối liên hệ, và bởi vì kiến thức 
của chúng ta là một hệ thống những liên hệ. Đây cũng là một vấn đề 
tế nhị, như chúng ta sẽ thấy trong phần trình bày. Theo nguyên ngữ, 
sự liên hệ bởi động từ La-ngữ (referre), "re-ferre" ám chỉ sự chuyển 
hoán lại, sự liên hệ của một sự vật với một sự vật khác, sự thiết lập 
một sự quan hệ. Theo như mô tả, sự liên hệ là cái bởi đó một sự vật 
được so sánh với một sự vật khác, sự thiết lập một sự quan hệ, được 
đặt để mối quan hệ với một sự vật khác. Thí dụ: Phêrô là con của 
Jonas, Phêrô có một sự liên hệ phụ tử với Jonas; vách tường này 
trắng hơn cái bàn, vách tường được đặt trong mối liên hệ với cái bàn 
(cf. Thon. p. 237; P. B. Grenet, Ontologie…, p.114-123). 

2. Sự liên hệ hoặc luận lý hoặc thực tế 
a. Sự liên hệ luận lý là một sự quan hệ mà sự hiện hữu của nó ở 

trong tinh thần, tùy thuộc vào sự khảo sát của trí tuệ, thí dụ sự liên hệ 
giữa hai ý niệm như chủ từ và thuộc từ, hoặc giữa hai sự vật như 
giữa lá cờ và quốc gia mà nó biểu tượng. 

b. Sự liên hệ thực tế là một sự liên hệ mà sự hiện hữu của nó 
trong tự nhiên, không tùy thuộc vào sự khảo sát của trí tuệ, thí dụ sự 
liên hệ phụ tử, một bên là chủ thể còn một bên là kết điểm của sự 
liên hệ, sự liên hệ tương đồng giữa hai người v.v…. Sự liên hệ thực 
tế hoặc siêu việt hoặc phạm trù.  

* Sự liên hệ siêu việt là hữu thể tính của sự vật hoàn toàn được 
năng hướng bởi yếu tính của nó đến một sự vật khác, thí dụ sự liên 
hệ giữa hồn và xác, sự liên hệ của tùy thể với bản thể, của tiềm thể 
với hiện thể. Do đó, sự liên hệ siêu việt ám chỉ một cái gì tuyệt đối 
nhất thiết nói lên năng hướng đến một sự vật khác. Người ta gọi sự 
liên hệ siêu việt, bởi vì nó thuộc yếu tính của sự vật, bởi vì nó ở 
trong tất cả mọi giống và mọi phạm trù, và vì thế nó không tạo thành 
một giống hay một phạm trù loại biệt của hữu thể (cf. Thon. p. 237, 
1103, Sự liên hệ siêu việt là sự liên hệ trong đó một yếu tố tuyệt đối 
(élément absolu) do tự yếu tính của mình được năng hướng về một 
vật khác, thí dụ, sự thông minh tự bản tính của mình là một phẩm 
tính của linh hồn thì năng hướng về chân lý để biết chân lý…). 
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* Sự liên hệ phạm trù có tính cách ngẫu tùy: Bản tính của nó 
hệ tại điểm là một sự quan hệ đơn thuần với sự vật khác (cf. Thon. 
p. 237, 1103. Sự liên hệ phạm trù là sự liên hệ mà tất cả thực tại của 
nó có tương quan với một sự vật khác. Như thế ở đây không có một 
yếu tố tuyệt đối nữa…Chính vì thế mà chúng ta có một phạm trù đặc 
biệt của hữu thể được xếp vào bảng phân loại phạm trù của Aristote: 
sự liên hệ). Thí dụ sự tương đồng, tình phụ tử. Sự liên hệ phạm trù 
này có thể có nhiều loại. Đây là một vài thí dụ. 

- Sự liên hệ hỗ tương là một sự quan hệ bao hàm sự chuyển 
hoán, tức là một sự quan hệ được tìm thấy thực sự trong chủ thể cũng 
như trong kết điểm của nó, thí dụ tình cha con bao hàm giữa cha và 
con một sự liên hệ thực tế thuộc trật tự sống.  

- Sự liên hệ bất hỗ tương là một sự quan hệ không bao hàm sự 
chuyển hoán, tức là một sự quan hệ mà trong kết điểm của nó không 
một sự quan hệ nào cùng trật tự đối đáp lại, thí dụ: tác động nhận 
thức nói lên sự liên hệ thực tế với đối tượng được nhận thức, nhưng 
trong đối tượng được nhận thức này chỉ có một sự liên hệ luận lý  
với tác động nhận thức (bởi vì đối tượng được hiểu bởi chủ thể chớ 
chủ thể không thể được hiểu bởi đối tượng, chủ thể nhận thức là chủ 
thể của nền tảng. Đối tượng ở đây không thực hiện một hành động 
nào cả, trong khi tình cha con cho dù bất đồng đẳng xét về quan hệ 
về nguồn gốc nhưng nó có thực, người con có thể thực hiện một hành 
động đối lại) 

* Sự liên hệ hỗ tương có thể là một sự liên hệ đồng đẳng:  
là một sự liên hệ mà trong kết điểm của nó, có một sự quan hệ đồng 
loại đối đáp lại, thí dụ sự liên hệ tương đồng. Nó có thể là sự liên hệ 
bất đồng đẳng: là một sự quan hệ mà trong kết điểm của nó có  
một sự liên hệ không đồng loại đối đáp lại, thí dụ tình cha con  
(Le fondement étant actif d’un côté et passif de l’autre). 

3. Vài điểm bổ túc 
Sự liên hệ phạm trù nhất thiết được phân chia theo nền tảng, tùy 

theo nền tảng nầy tham chiếu vào những kết điểm của sự liên hệ: sự 
thích hợp và sự trái nghịch, hành động và thụ động, sự đo lường và 
sự khả lượng tạo nên những liên hệ được phân biệt cách loại biệt (cf. 
Thon. p. 1104). 
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Hai sự liên hệ, phát xuất từ một nền tảng, nhất thiết được phân 
biệt nhau, nếu chúng được năng hướng đến những kết điểm khác 
nhau: 1) sự liên hệ tương dị giữa một cơ thể trắng và một cơ thể đen, 
là sự liên hệ nhất thiết được phân biệt với sự liên hệ giữa một cơ thể 
trắng và một cơ thể đỏ. 

2) Sự phân biệt số lượng (numérique) của những liên hệ nhằm 
về một chủ thể. Trong cùng một chủ thể, có thể có sự gia bội của 
cùng một liên hệ loại biệt: nếu anh A có nhiều đứa con, thì chỉ có 
một liên hệ phụ tử, mặc dù sự liên hệ này có những kết điểm số mục 
được phân biệt nhau. 

4. Sự hiện hữu của những liên hệ thực tế 
Cách tổng quát, các triết gia kinh viện đồng ý chấp nhận sự hiện 

hữu thực tế của những liên hệ siêu việt cũng như phạm trù. Luận đề 
này được thiết lập cách dễ dàng. Thật vậy, độc lập với sự khảo sát 
của trí tuệ chúng ta, nhiều sự vật nói lên một sự quan hệ với một sự 
vật khác, hoặc cách thiết yếu hoặc ngẫu tùy như loài thụ tạo nói lên 
quan hệ thiết yếu với Đấng Tạo Hóa cũng như tác động nhận thức 
với đối tượng của nó, các tùy thể với bản thể v.v… Trái lại sự tương 
đồng hay tương dị v.v…giả thiết một sự liên hệ ngẫu tùy. Những sự 
quan hệ tạo thành những liên hệ hoặc siêu việt, hoặc phạm trù. Phần 
khác, mọi trật tự lạ lùng đang thống trị vũ trụ, giả thiết sự hiện hữu 
trực tiếp thực tế của những liên hệ. Nó chỉ là một tấm dệt bằng 
những liên hệ. 

5. Những minh giải sau cùng và các tranh luận về những liên hệ 
phạm trù  

a. Bốn điều kiện của sự liên hệ. Để cho sự liên hệ phạm trù có 
tính cách thực tế, thì cần có bốn điều kiện: một chủ thể thực tế, một 
kết điểm thực tế, một sự phân biệt thực tế giữa những chủ thể và kết 
điểm, và sau cùng một nền tảng thực tế. 

b. Đối với nền tảng, nên phân biệt nền tảng xa hay chất thể và 
nền tảng gần hay mô thức. Nền tảng xa là cái được yêu cầu trước, 
nhưng không phải là nguyên nhân tức khắc của sự liên hệ. Nền tảng 
gần hay mô thức là cái nguyên nhân tức khắc của sự liên hệ.  
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Nền tảng gần hay mô thức là cái nguyên nhân tức khắc của sự liên 
hệ, thí dụ anh A nói lên sự liên hệ tương đồng về sự khôn ngoan với 
anh B: nền tảng xa là bản tính nhân loại của họ và nền tảng gần là sự 
khôn ngoan. Một sự liên hệ có thể là siêu việt và phạm trù tuỳ theo nền 
tảng khác nhau của chúng; như thế sự liên hệ giữa tác động nhận thức 
và đối tượng được nhận thức là sự liên hệ siêu việt đối với tác động – 
(nền tảng gần) – và sự liên hệ phạm trù đối với chủ thể nhận thức – 
(nền tảng xa); về phía đối tượng, nó chỉ là một sự liên hệ luận lý. 

c. Hai lập trường về phạm trù “liên hệ”. Sau khi đã nhìn tổng 
quát những điểm mà các triết gia kinh viện đồng ý nhau, thì cũng nên 
nhắc lại sự tranh luận làm họ chia rẽ nhau.  

Vấn đề là: sự liên hệ xét như liên hệ có thực sự phân biệt với 
nền tảng, với chủ thể và với kết điểm không? - Phái Thomas cách 
chung, cũng như phái Scot xác quyết sự phân biệt ấy, đến nỗi đối với 
họ sự liên hệ như thế là một thực tại tuỳ thể, là kết quả của mối 
tương quan giữa chủ thể và kết điểm của sự liên hệ. - Một số triết gia 
nghĩ cách khác, như Suarez, Pesch Frick xác nhận rằng sự liên hệ 
như thế đồng nhất với nền tảng, còn theo Urraburu, Schiffini sự liên 
hệ đồng nhất với nền tảng và với kết điểm. 

Lý do của sự tranh luận này là các tác giả không hiểu nhau cách 
nói “Esse in” và “Esse ad”. 1) Nếu người ta bênh vực sự liên hệ được 
phân biệt thực tế với nền tảng, với chủ thể và với kết điểm, thì “Esse 
in” là thực tại của sự liên hệ này, xét như một tuỳ thể đòi hỏi một chủ 
thể đính kết, “Esse ad” là khía cạnh tương đối của chính thực tại ấy. 
(Trong trường hợp nầy Esse in: là chính sự liên hệ xét như nó cần ở 
trong một chủ thể đính kết, ở đây nó ở trong: chủ thể, kết điểm và 
nền tảng; Esse ad: là khía cạnh tương đối (relatif) của sự liên hệ xét 
như nó được xác định bởi những thực tại khác, ở đây là chủ thể, kết 
điểm và nền tảng. Chính vì hai lý do này mà sự liên hệ phân biệt với 
nền tảng, với chủ thể và với kết điểm). 

2) Nếu người ta không nhận sự phân biệt thực tế của sự liên hệ 
với nền tảng của nó, thì “Esse in” là nền tảng của sự liên hệ. “Esse 
ad” là như khía cạnh tương đối của chủ thể đối với kết điểm tuỳ theo 
“Esse in”, tức là tuỳ theo nền tảng ấy. (Trong trường hợp nầy Esse in 
là nền tảng của sự liên hệ, sự liên hệ ở trong nền tảng như chủ thể 
đính kết; Esse ad là khía cạnh tương đối của chủ thể đối với kết 
điểm, nghĩa là chủ thể được xác định bởi kết điểm).  
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Chương IV: CÁC KHẢ THỂ 
 

Sau khi đã khảo sát những hữu thể hữu hạn hiện hữu, như vậy 
đã có một cái nhìn tổng hợp về vũ trụ, thì bây giờ chúng ta khảo cứu 
sơ lược một loại khác của cái thực tế, đó là khả thể. Bởi vì, theo  
định nghĩa, cái khả thể không hiện hữu, nên dường như vô ích để 
khảo sát nó. Tuy nhiên, vấn đề này không kém quan trọng, thật vậy, 
hiển nhiên trong cuộc sống của con người có vô số những sự vật 
thuần khả thể (choses purement possibles) chỉ cần tưởng đến tất cả 
những điều mà có lẽ chúng ta phải và có thể làm, mà chúng ta đã 
không làm, hoặc tưởng đến những điều mà chúng ta sẽ có thể làm  
và chúng ta không làm. Theo một vài triết gia, sự sống con người 
như chiếc quạt đầy những khả thể. Phần khác, gần như tất cả mọi 
khoa học đều có đối tượng là những yếu tính của các sự vật và chúng 
là những khả thể. 

 

 Đề mục I. VẤN ĐỀ “KHẢ THỂ” 

1. Khái niệm 
Theo nguyên ngữ hạn từ “khả thể” bởi động từ La ngữ: “Posse” 

có nghĩa là cái có thể hiện hữu.  

Theo nghĩa rộng, nó ám chỉ tất cả mọi cái bất tất mà yếu tính 
của nó không đồng nhất với sự hiện hữu. Thật vậy, mọi cái bất tất, 
mặc dù nó hiện hữu, nhưng tự bản tính nó có thể không hiện hữu. Thí 
dụ như bản tính nhân loại là bất tất (khả thể nghĩa rộng). Theo nghĩa 
này, khả thể tương phản với Hữu thể tất yếu mà yếu tính của nó là 
hiện hữu cách đơn thuần và do đó nó không thể không hiện hữu.  

Theo nghĩa hẹp, khả thể là tất cả cái gì có thể hiện hữu, nhưng 
thực tế nó không hiện hữu: hoặc nó không bao giờ hiện hữu, đó là 
khả thể thuần túy và đơn thuần, hoặc người ta bỏ qua sự hiện hữu 
ngẫu nhiên của nó, đó là khả thể xét như khả thể. Thí dụ một hình 
hàng vạn góc mà mỗi góc 100 m. 
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2. Phân loại khả thể tính 

Nhưng đâu là tiêu chuẩn của khả tính (la possibilité) và của bất 
khả tính (l’impossibilité)? Khi nào chúng ta biết rằng một sự vật bất 
khả hữu và một sự vật khác không bất khả hữu?  

Thoạt tiên, việc này xem ra chấp nhận có nhiều cấp độ, bởi vì 
thí dụ một hành động bất khả hữu đối với tôi, nhưng nó có thể không 
bất khả hữu đối với người lân cận của tôi. Sự minh xác đầu tiên sẽ hệ 
tại ở việc phân biệt giữa khả tính nội tại và khả tính ngoại tại. Một sự 
vật, một biến cố, một sự hiện thực có thể tự nó khả hữu, nhưng 
không khả hữu trong một hoàn cảnh được xác định đối với một hữu 
thể đặc thù: một cuộc du lịch tháng ba có thể rất khả hữu tự nó, 
nhưng hiện thời người ta không thể thực hiện điều đó. Vì thế, khả 
tính ngoại tại được gọi là sự thích ứng hiện hữu (l’aptitude à 
exister), nó là kết quả sự hiện diện của một nguyên nhân có khả năng 
tạo ra hiệu quả được xác định, và khả tính nội tại là sự thích ứng 
hiện hữu phát xuất từ chính hiệu quả tự nó khả hữu.  

Vấn đề khả tính nội tại cần phải được làm cho sáng tỏ, bởi vì 
khả tính ngoại tại xuất hiện như đến sau. Thật vậy, nếu một nguyên 
nhân tác thành nào đó có thể hiện thực một hiệu quả, đó không chỉ vì 
nó đắc thủ tiềm thể tích cực cần thiết, nhưng vì trong nó hiệu quả ấy 
khả hữu nội tại, nếu một hiệu quả trong nó bất khả hữu nội tại, thì dù 
một nguyên nhân toàn năng cũng không thể tạo ra nó được, thí dụ, 
một hình tròn vuông. 

* Khả tính (hay bất khả tính) luân lý (morale). Cũng thông 
thường khi nói về khả tính (hay bất khả tính) luân lý (morale) để ám 
chỉ một hiệu quả không vượt quá (hay vượt quá) sức lực thông 
thường của con người, thí dụ, bất khả hữu cách luân lý khi nói những 
lỗi lầm công khai, hay làm một anh hùng mỗi ngày.  

* Khả tính thể lý (la possibilité physique) (hay bất khả tính thể 
lý) ám chỉ một hiệu quả không vượt quá (hay vượt quá) sức lực của 
vạn vật, thí dụ, bất khả hữu cách thể lý đối với một thể chất ở trên 
không gian gần trái đất mà không rơi xuống đất. Bất khả hữu cách 
thể lý đối với con người làm cho một người chết sống lại.  
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* Khả tính siêu hình là một sự thích ứng hiện hữu phát xuất từ 
bản tính siêu hình hay từ yếu tính của sự vật. Mặc dù có vượt quá các 
sức lực tự nhiên, nhưng nó có thể được hiện thực bởi sự toàn năng 
của Thượng Đế. 

* Khả thể tất yếu. Người ta còn phân biệt khả thể tất yếu là cái 
không thể không có vì lý do bản tính của sự vật, thí dụ: khả tính hay 
cháy của Hydrô.  

* Khả thể giả thiết (la possibilité hypothétique) tùy thuộc một 
điều kiện. Thí dụ, nếu một chàng trai nhất định trở thành một Linh 
mục, thì anh ta phải vào chủng viện, phải học những môn học… 

* Khả thể bất tất xuất phát từ cái mà những hữu thể hữu hạn có 
thể luôn luôn đắc thủ những sự thiện hảo mới và được dẫn vào một 
tương lai. 

3. Khả thể cũng được gọi có tiềm thể khách quan 
Cần phân biệt giữa tiềm thể khách quan và tiềm thể chủ quan. 

Tiềm thể chủ quan ám chỉ một chủ thể thực tế (le sujet réel) (thể lý) 
có khả năng tiếp nhận một hiện thể, là cái khả năng của chủ thể nầy 
tiếp nhận hiện thể này (tiềm thể thụ động). Tiềm thể khách quan là 
khả tính hiện hữu đơn thuần (la simple possibilité d’exister), là khả 
năng đi từ một sự vật không hiện hữu đến hiện thể hiện hữu.  
Tức khắc người ta thấy rằng tiềm thể khách quan nối liền với tiềm 
thể chủ quan mà không thêm cho nó gì cả, nhưng tiềm thể khách 
quan vượt tiềm thể chủ quan vì những tiềm thể chủ quan được xác 
định trong hiện thực (khả năng tiếp nhận được xác định) và dường 
như không làm vơi đi mọi khả tính khách quan (khả năng đi từ không 
có đến có). Ở đây chỉ bàn về tiềm thể khách quan. 

4. Khả thể và yếu tính 
Yếu tính tự nó ám chỉ một chủ thể của sự hiện hữu và vì thế 

cũng ám chỉ một khả năng hiện hữu. Từ đó, xét về phương diện nhận 
thức, bởi và trong định nghĩa của nó, người ta không thể biết đó là 
một hữu thể hiện hữu cách hiện thực hoặc khả hữu cách đơn thuần. 
Thí dụ, chúng ta có thể biết rất rõ yếu tính, nghĩa là cái gì và thế nào 
là một chủng sinh lý tưởng, một nhà diễn thuyết giỏi, một nhà ái 
quốc, một anh hùng mà không cần biết họ hiện hữu trong thực tế. 
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Bởi định nghĩa rõ ràng của thực tại trên, chúng ta chỉ thấy rằng 
những đặc điểm của định nghĩa tự nó không khai trừ nhau và dường 
như chúng ta chỉ biết rằng chúng có lẽ có thể được kết hợp trong một 
hữu thể có lẽ sẽ hiện hữu. Theo nghĩa này và bởi lý do này, người ta 
nói về những yếu tính như là những khả thể có một khả tính khách 
quan tức là khả năng được hiện thực trong những cá biệt cụ thể. 

 

Đề mục II. BẢN TÍNH VÀ THỰC TẠI CỦA KHẢ THỂ 

1. Lập trường về “Khả thể” 
Bởi định nghĩa của khả thể, chúng ta có thể kết luận rằng có 

nhiều sự vật thuần túy khả hữu. Nhưng đâu là bản tính và thực tại 
của chúng? Chúng ta đừng quên rằng ở đây chỉ bàn về những sự vật 
thuần túy khả hữu. Chúng ta hãy khởi sự quan sát lập trường của 
Spinoza (1632-1677), đặc biệt trình bày về quan điểm này và gây 
một ảnh hưởng sâu đậm đối với triết học cận đại. Lập trường này có 
một vài thay đổi nơi triết gia Đức Nicolai Hartmann (1882-1952).  

a. Lập trường Spinoza. Đối với Spinoza chỉ có một bản thể vô 
hạn và thần linh mà hai ưu phẩm được nhận biết là vật chất và tư 
tưởng. Bản thể này tác động một cách tất yếu tuyệt đối. Nói về khả 
thể ở ngoài những cái hiện hữu trên thực tế thì đó chỉ là hiệu quả của 
sự vô tri của chúng ta và của một thuyết thần nhân đồng hình không 
thể chứng minh mà thôi (l’anthropomorphisme injustifiable: xem 
thượng đế như con người còn nhiều điều chưa thực hiện là sai). 

b. Lập trường N. Hartmann. Theo Hartmann, khả thể là cái 
mà mọi điều kiện phải có trong hiện thực để hiện hữu, và do đó nó sẽ 
hiện hữu, nếu một trong những điều kiện này bị khiếm khuyết, thì 
biến cố ấy hay sự vật ấy không còn là khả thể. Để làm sáng tỏ thêm, 
chúng ta có thể nại đến thí dụ của một động cơ đồng hồ: khi ta nhất 
định thức dậy lúc năm giờ sáng mai và tôi lên giây đồng hồ cách  
kỹ lưỡng, thì nó có thể đánh thức. Trước kia điều đó không phải là 
khả hữu. Do đó, Hartmann chấp nhận khả hữu là cái sẽ hiện hữu nếu 
có điều kiện, còn cái sẽ không hiện hữu chỉ là bất khả hữu vì thiếu 
điều kiện. 
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2. Bản tính “Khả thể” 
Trước tiên chúng ta thiết định bản tính của khả thể. 

a. Không mâu thuẫn. Dĩ nhiên cái hàm chứa sự mâu thuẫn thì 
không phải là khả thể, thật vậy, không thể vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu đồng thời với nhau và dưới cùng khía cạnh, hoặc hữu thể 
không thể là vô hữu (le non-être). Vì thế cái tự phủ nhận chính mình 
hay tự tiêu huỷ mình thì không thể nào là cái được xác định: nói 
đúng hơn, trong trường hợp như thế thì không có sự hữu, cũng không 
có ý tưởng thực sự, cũng không có nội dung của ý tưởng, nhưng chỉ 
là những hạn từ. Chính vì thế mà một hình tròn vuông trên thực tế là 
bất khả hữu; nhưng một hình tròn vuông trên thực tế không là gì cả, 
bởi vì phát biểu hình tròn vuông tức là phát biểu hình tròn không 
tròn (cercle-non-cercle). 

b. Thích ứng hiện hữu. Vì thế chúng ta có thể nói rằng hình 
thức đầu tiên của khả tính là sự thích ứng hiện hữu được thiết định 
với sự khiếm diện mâu thuẫn. Và sự khiếm diện mâu thuẫn này được 
biểu lộ trong khái niệm của sự vật mà những đặc điểm của nó có thể 
hoà hợp với nhau. Do đó, mọi cái không là mâu thuẫn, hay mọi cái 
mà những đặc điểm cấu tạo của nó có thể kết hợp với nhau thì đó là 
khả thể. Theo nghĩa này, người ta có thể nói rằng một quả núi bằng 
vàng là khả hữu.  

c. Nhận thức và hiện thực tính của khả thể. Chúng ta có được 
ý tưởng khả thể từ kinh nghiệm và từ sự nhận thức về những sự vật 
hiện thực. Nhưng đắc hữu ý tưởng khả thể là một việc và vấn đề thực 
tại đặc thù của nó là một việc khác. Một vài nhà tư tưởng không phân 
biệt đủ điểm này và dường như họ bênh vực rằng khả thể không là gì 
khác hơn là cái thực tế hiện thực được nhìn trong quá khứ trước lúc 
nó hiện hữu do sự tưởng tượng của trí tuệ chúng ta (khả thể không 
phải là cái hiện hữu trong quá khứ, bởi vì cái hiện hữu thì không phải 
là khả thể nữa). 

d. Hiện hữu hiện thực không ảnh hưởng đến khả thể. Đây là 
một sự kiện có nhiều khả thể thuần tuý mà chúng không phải do trí 
tuệ chúng ta dựng nên, cũng không phải do một sự phóng ngoại 
trong quá khứ về một thực tế hiện hữu. Thật vậy, nếu cái thực tế hiện 
thực, như hữu hạn và bất tất, thì nó không làm hao hụt mọi khả tính 
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nội tại, và nó cũng không làm hao hụt mọi khả tính ngoại tại của  
khả thể. Như thế vẫn có vô số hữu thể không bao giờ hiện hữu và sẽ 
không bao giờ hiện hữu, nhưng có lẽ có thể rất hiện hữu. Lập trường 
của thuyết nhất nguyên phiếm thần (le monisme panthéiste) theo 
cách của Spinoza là trái ngược sự kiện này, lập trường ấy phát xuất 
từ định nghĩa sai lầm về bản thể, cũng thế đối với tất cả lập trường 
chỉ nhận sự bất tất trên thực tế, như Sartre và các nhà duy vật Karl 
Marx (mọi sự đã hiện hữu rồi cách tất yếu). 

3. Thực tại khả thể 

a. Vấn đề 
Chúng ta thử minh xác thêm thực tại của khả thể. Bởi vì có vô 

số khả thể, và bởi vì chúng có thực tại của chúng, nên nếu chúng 
không hiện hữu thì đâu là thực tại của chúng? 

Hữu thể khả hữu cách thuần tuý không phải là hư vô tuyệt đối 
(le néant absolu), cũng không phải là một hữu thể của lý trí. Thật 
vậy, nó độc lập với trí tuệ của chúng ta và tạo nên một đối tượng của 
sự nhận thức. Do đó, nó là cái thực tế. Để hiểu rõ hơn thực tại của 
khả thể, cần so sánh nó với hữu thể của lý trí (l’être de raison). Hữu 
thể của lý trí, thí dụ, sự phủ quyết, sự khiếm khuyết, không thể hiện 
hữu ở ngoài tâm trí. Đó là một vô thể (un non-être), nhưng được 
quan niệm theo cách của hữu thể (l’être). Trái lại khả thể là khả năng 
hiện hữu thực sự độc lập với tâm trí chúng ta. 

Tuy nhiên, quá đáng khi xác quyết rằng hữu thể khả hữu cách 
thuần tuý đắc thủ một thực tại riêng, một thực tại thuộc yếu tính nằm 
giữa hữu thể hiện hữu cách hiện thực và hữu thể ý hướng hay luận lý 
(sẽ hiện thực). Cách chung người ta quy học thuyết này cho một vài 
nhà tư tưởng Trung cổ như Henri de Gand (chết năm 1293) và Duns 
Scot (1266-1308), mặc dù những xác quyết của họ có tính cách êm 
dịu hơn những điều mà người ta gán cho họ.  

b. Khó khăn cần giải quyết về nhận thức khả thể 
Sự khó khăn mà các tác giả này muốn đối diện đó là vấn nạn  

về sự nhận thức khả thể. Theo họ, nếu có những khả thể thì Hữu thể 
Vô hạn, tức là Thượng Đế phải nhận biết chúng, tức là nó phải có  
vì không cách nào nhận biết cái không có một thực tại nào cả;  
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đàng khác, khả thể không hiện hữu, như thế có mâu thuẫn không? 
Cách giải quyết của họ là khả thể có một thực tại riêng phân biệt với 
sự hiện hữu hiện thực; đó là một thực tại thuộc yếu tính (không có 
hiện hữu, thế giới của yếu tính), có tính cách trường cửu, bất khả 
biến không thể hư nát và được tiền giả thiết đối với sự tạo dựng. 

Ý kiến này chắc chắn sai lầm15. Thật vậy,  

1) Không một lý do nào để xác quyết cái thế giới trung gian ấy.  

2) Một yếu tính hữu hạn với thực tại riêng của nó tách khỏi sự 
hiện hữu của nó để trở thành khả thể là cái bất khả hữu cách tuyệt đối 
(trong thế giới hữu hạn, không có thế giới riêng chỉ có yếu tính 
suông và bất biến mà không có thực tại hiện hữu thích ứng với nó).  

3) Đối với lý lẽ mà người ta đưa ra để chấp nhận cái thế giới 
trung gian này, thì lý lẽ ấy không vững chắc, bởi vì nó được thiết 
định trên một giả thuyết sai lầm. Thật vậy, nó giả thiết rằng Thượng 
Đế nhận biết những khả thể trong những khả thể. Mà điều này không 
đúng, bởi vì Thượng Đế nhận biết mọi hữu thể hữu hạn hoặc khả thể 
hoặc hiện thực, trong yếu tính của Ngài xét vì nó được khả phỏng 
(imitable), như nền tảng tối hậu của chúng. Thượng đế vì nhận biết 
yếu tính của Ngài, nên nhận biết cách tuyệt đối tất cả các hữu thể 
hữu hạn, hoặc khả hữu hoặc hiện thực. Thượng Đế không thể nhận 
biết hữu thể hữu hạn khả thể hay hiện thực trong hữu thể hữu hạn.  
Sự tranh luận chi tiết hơn về vấn đề này được giải quyết trong thần 
học tự nhiên, nhưng điều chúng ta vừa nói đủ để thấy rằng lý do 
được đưa ra để xác quyết cái thế giới trung gian của những yếu tính 
không vững chắc (cf. Thon. p. 1342; M. Grison, Théologie naturelle…, 
p. 135-138). 

Chúng ta có thể kết luận rằng khả thể thuần túy không phải là 
“cái không là gì cả” (n’est pas rien); nó không là cái bịa đặt của tâm 
trí chúng ta hay là một hữu thể của lý trí (l’être de raison). Tuy 
nhiên, nó cũng không có một sự hữu nào cả; nó cũng không có một 
hữu thể thuộc yếu tính (l’être d’essence). Nó chỉ là một thích ứng 

                                                
15 Một thế giới riêng của các khả thể, các khả thể nầy bất biến và sẽ không 
hiện hữu. Điều đó trái với quan niệm vể khả thể là cái sẽ hiện hữu, chớ 
không phải là cái sẽ không hiện hữu. 
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hiện hữu (l’aptitude d’exister), và sự thích ứng này độc lập với tâm 
trí chúng ta; như thế nó là cái thực tế, bởi vì mọi cái độc lập với tâm 
trí chúng ta là thực tế. 

 

Đề mục III. NỀN TẢNG CỦA KHẢ THỂ  
Bởi vì chúng ta chấp nhận có vô số khả thể, nên chúng ta tự hỏi 

nền tảng của những khả thể này ở đâu. Chúng ta hiểu nền tảng là  
lý do đủ để những khả thể khả hữu. Cũng như chúng ta đã ghi nhận 
có hai loại khả tính: khả tính nội tại và khả tính ngoại tại. Trước tiên 
chúng ta tìm hiểu nền tảng của khả tính ngoại tại, sau đó của khả tính 
nội tại. 

1. Nền tảng khả tính ngoại tại 
Nền tảng tối hậu và tuyệt đối của khả tính ngoại tại là sự toàn 

năng của Thượng Đế. Thật vậy, chỉ mình Thượng Đế là hữu thể vô 
hạn có thể ban sự hiện hữu cho tất cả mọi khả hữu. Những nguyên 
nhân đệ nhị, xét vì hữu hạn và bất tất, chỉ có thể tạo ra một ra một vài 
hiệu quả, chúng không thể làm cho tất cả mọi khả thể hiện hữu được. 
Đàng khác, những nguyên nhân đệ nhị này trong sinh hoạt tác thành 
của chúng cũng tùy thuộc vào nguyên nhân đệ nhất. Vì thế, khả tính 
ngoại tại trong sự phân tích cuối cùng là bởi sự toàn năng của 
Thượng Đế. 

2. Nền tảng khả tính nội tại 
Đối với nền tảng của khả tính nội tại nên phân biệt nền tảng tức 

khắc và nền tảng tối hậu.  

a. Nền tảng tức khắc của khả tính nội tại là sự khiếm diện mâu 
thuẫn. Thật vậy, khi những điểm chính yếu cấu tạo có thể được kết 
hợp thì lập tức chúng ta có khả thể. 

Người ta gán cho Occam (1270-1347) và một vài nhà tư tưởng 
khác ý kiến cho rằng mọi khả thể là do sự toàn năng của Thượng Đế. 
Như chúng ta đã thấy ý kiến này không phân biệt đủ giữa khả tính 
ngoại tại và khả tính nội tại. Đàng khác, dù cho sự toàn năng của 
Thượng Đế trong việc tạo dựng cũng giả thiết khả tính nội tại. Do đó, 
khả tính nội tại không thể tùy thuộc vào tiềm năng của Thượng Đế. 
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Thượng Đế, mặc dù toàn năng, không thể dựng nên cái mâu thuẫn, 
điều đó không phải vì thiếu tiềm năng nhưng bởi vì cái mâu thuẫn 
không thể hiện hữu. 

“Quod involvit contradictionem, dit st. Thomas, nulli activae 
potentiae attribui potest… Nam unumquodque agens est natum agere 
sibi simile; unde omnis actio activae potentiae terminatur ad esse. 
Hoc autem quod est affirmationem et negationem esse simul, 
rationem entis habere non potest… quia esse tollit non esse, et non 
esse tollit esse; unde nec principaliter nec ex consequenti potest esse 
terminus alicujus actionis potentiae activae” (De Pot. Q. I. q .3) 

Một ý kiến khác danh tiếng hơn là ý kiến của Descartes. Ông 
đặt nền tảng yếu tính của sự vật có khả tính nội tại trong ý chí của 
Thượng Đế. “Pour moi, il me semble qu’on ne doit jamais dire 
d’aucune chose qu’elle est impossible à Dieu; car tout ce qui est vrai 
et bon étant dépendant de sa toute-puissance, je n’ose pas même dire 
que Dieu ne peut faire une montagne sans vallée ou qu’un et deux ne 
fassent pas trois; mais je dis seulement qu’il m’a donné un esprit de 
telle nature, que je ne saurais concevoir une montagne sans vallée, 
ou que l’agrégé d’un ou des deux ne fassent pas trois, etc. Et je dis 
seulement que telles choses impliquent contradiction en ma 
conception” (Epist. 6, 29, jul.1648). 

“ Ce n’est pas pour avoir vu qu’il était meilleur que le monde 
fût créé dans le temps que dès l’éternité, qu’il a voulu le créer dans 
le temps; et il n’a pas voulu que les trois angles d’un triangle fussent 
égaux à deux droits, parce qu’il a connu que cela ne se pouvait faire 
autrement, etc. Mais, au contraire, parce qu’il a voulu créer le 
monde dans le temps, pour cela, cela est maintenant vrai, et il ne 
peut pas être autrement, et ainsi de toutes les autres choses” 
(Meditationes sextae, Responsiones sextae). (Descartes, Oeuvres 
Complètes, tome II, Paris, Librairie Joseph Gibert, 1950, p. 460) 

Do đó theo Descartes, cái mà Thượng Đế muốn là khả thể, cái 
mà Ngài không muốn là bất khả hữu. Đây là một ý kiến sai lầm, ở 
đây chúng ta không muốn phi bác thuyết duy chí (volontarisme) nơi 
căn nguyên của nó, cũng không muốn minh chứng những hậu quả tai 
hại của nó. Tạm thời đủ ghi nhận rằng, trong học thuyết này có sự 
lẫn lộn giữa trật tự sự hữu (yếu tính và hiện hữu) và trật tự yếu tính 
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(chất thể và mô thể). Tất cả mọi cái hiện hữu (trật tự hiện hữu) đều 
tuỳ thuộc tuyệt đối vào ý chí tạo dựng của Thượng Đế; nhưng trật tự 
yếu tính không tuỳ thuộc vào ý chí của Thượng Đế, nó tuỳ thuộc vào 
yếu tính của nó: TC không thể kết hợp chất thể và mô thể không 
thích hợp nhau.  

Đối với chứng cứ của ông, cái mà Thượng Đế muốn là khả hữu, 
và cái mà Ngài không muốn là cái bất khả hữu, thì không chứng 
minh luận đề của ông. Thật vậy, hiển nhiên ý muốn của Thượng Đế 
chỉ có thể muốn cái khả hữu. Cái mâu thuẫn, cái vô thể không thể là 
đối tượng của bất cứ một ý chí nào. Tác động muốn của Thượng Đế 
giả thiết khả tính nội tại và không tạo mâu thuẫn trong khả tính ấy. 

b. Nền tảng tối hậu. Đồng ý với các triết gia kinh viện, chúng 
ta xác nhận rằng nền tảng tối hậu và căn để của mọi khả thể là yếu 
tính của Thượng Đế. Thật vậy, mọi khả thể chỉ là sự tham phần khả 
hữu và bị giới hạn vào yếu tính của Thượng Đế, Hữu thể vô hạn, là 
nguồn mạch mọi hữu thể, và mọi chân lý.  

Để kết luận, chúng ta hãy đọc đoạn văn sau đây của thánh 
Thomas: “Vì Thiên Chúa hoàn toàn nhận biết yếu tính của mình, cho 
nên yếu tính ấy có thể được nhận biết cách nào thì Người nhận biết 
cách ấy. Vậy yếu tính ấy có thể được nhận biết chẳng những như tại 
thân, mà còn như được các vật thụ tạo thông dự một cách tương tự 
nào đó. Nhưng mỗi thụ tạo có một bản tính riêng, theo cách thức nó 
thông dự phần nào yếu tính Thiên Chúa. Vậy như Thiên Chúa biết 
yếu tính của mình như có thể được mô phỏng bởi một thụ tạo nào, thì 
Người cũng nhận biết thụ tạo ấy với lý tính của nó và với ý niệm 
riêng về nó. Về các thụ tạo khác cũng thế ” (S. I. q. 15 a. 2 ad 1).  
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Phụ lục I: 

SIÊU HÌNH HỌC QUA DÒNG LỊCH SỬ 
 

SÁCH THAM KHẢO: 

1. E. GILSON, L’être l’essence. 

2. MARÉCHAL, Le point de départ de la Métaphysique. 

3. GILSON, La phisolophie au Moyen-Âge, ch. 8, số 8, le bilan 
du XIIIè siècle. 

 

Siêu hình học phát sinh khi các nhà tư tưởng bắt đầu chú ý đến 
các vẻ nghịch lý của sự hữu: duy nhất và phức số, tất hữu và bất tất, 
hiện hữu và yếu tính. Song, theo dòng lịch sử, hầu hết các triết gia 
không giữ được một trật các phương diện có vẻ nghịch lý của sự hữu 
(x. Gilson, L’être et l’essence, tr. 311). 

Ở đây chúng ta nhìn qua về lịch sử siêu hình học về vấn đề Duy 
Nhất về Phức Số (Un et Multiple) (x. mục lục của quyển L’être et 
l’essence của Gilson, trình bày lịch sử siêu hình theo vấn đề yếu tính 
và hiện hữu). 

 

I. CỔ SỬ HY LẠP 

1. HÉRACLITE và PARMÉNIDE 
Thế kỷ thứ VI trước Thiên Chúa, các Triết gia Hy Lạp đầu tiên 

có tiên cảm về duy nhất tính phổ thông nhưng các ông lại đồng hoá 
duy nhất tính nầy với một thực tại khả giác (ví dụ: nước, không khí) 
và vì thế cần thiết phải có phức số tính. 

a. Theo Héraclite, thực tại căn bản là LỬA mà ông phủ nhận sự 
hữu bất biến để xác định chỉ có biến dịch: “mọi cái đều trôi qua”. 
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Môn triết học về duy vật tính do vật chất nầy (vật chất nhất 
nguyên thuyết) thực ra là một triết học phức số tính (philosophie de 
la multiplicité) phủ nhận duy nhất tính: hồn của nó chính là mâu 
thuẫn vậy. 

b.Với Parménide, siêu hình học đã bắt đầu thật, vì ông nghiền 
ngẫm sự hữu như chính nó (l’être comme tel): “sự hữu có”. Nhưng 
dường như bị đặc tính của sự hữu duy nhất làm cho loà quáng đi, nên 
ông quyết đáp duy nhất tính của sự hữu, đến nỗi ông cho rằng chỉ có 
một sự hữu vĩnh cửu bất dịch mới là hữu mà thôi. Còn các hữu thể 
không có hiện hữu một cách tuyệt đối, thì không có thật, phức số tính 
và biến dịch đều là ảo tưởng: không có chi khác ngoài sự hữu độc 
nhất và bất dịch. 

Chối kinh nghiệm về các hữu thể khả giác (chúng chỉ là những 
hữu thể ở ngay trước mặt ta thôi), Parménide tưởng rằng đã tìm ra sự 
hữu, nhưng thực ra ông chỉ đạt tới khoảng không (le vide) mà thôi. 

c. Kết luận  

- Héraclite, vì ông đã đồng hoá các sự vật và các sự hữu với một 
bản thể vật chất là LỬA, nên ông chỉ hiểu có phức số tính của các vật 
thể mà thôi (mà lại là một đa tính mâu thuẫn, tự diệt chính mình). 

- Parménide, vì ông chỉ xét về ý niệm của sự hữu, nên ông chỉ 
thấy có duy nhất tính của sự hữu mà thôi (mà lại là một duy nhất tính 
hoàn toàn trừu tượng). 

Sau cuộc thử vô hiệu quả của các nguyên tử gia (trừ Anaxagore 
linh cảm thấy có một trí tuệ an bài) để vượt thắng sự tương phản nầy, 
sự tìm tòi siêu hình học phải chịu một giai đoạn khủng hoảng thời 
các nguỵ biện gia (tương đối thuyết và hoài nghi thuyết). 

 

2. PLATON và ARISTOTE 
Socrate. Ông có công làm cho trí khôn nhân loại lại được sự tự 

tín trong khi tìm tòi sự hữu, ông giữ vai trò kỳ lạ của nhà giáo dục 
bên cạnh những đồng bào trẻ tuổi của ông, làm thức dậy nơi họ cái ý 
thức về sự hữu (sens de l’être) trong khi nghiền ngẫm các điều kiện 
cụ thể về hiện hữu nhân loại. 
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A. PLATON 

Ông hết sức giữ lấy cả hai duy nhất tính và phức số tính. Nhưng 
để được như thế, ông tưởng rằng phải quan niệm như là hai trình độ 
tách biệt của thực tại. 

- Thế giới khả niệm của các Linh tượng bất biến, đồng nhất với 
chính mình (duy nhất tính). 

- Thế giới khả giác bị sự biến dịch không ngừng của các sự vật 
lôi cuốn đi (phức hợp tính). 

- Thế giới khả giác (sự vật) nầy chỉ là bóng của thế giới khả 
niệm (linh tượng), vì chỉ có thế giới khả niệm mới là thực tại 
đích thực.  

Cả hai thế giới tách biệt nầy hợp nhất lại nhờ sự thế giới khả 
giác dự phần (participer) vào thế giới linh tượng; con thế giới linh 
tượng nó cũng dự phần vào sự Thiện Tối Cao là mặt trời của thế giới 
khả niệm và định đoạt duy nhất tính. 

B. ARISTOTE  

1. Để thắng sự đối lập của Héraclite và Parménide, Aristote 
không chịu như Platon làm giảm giá sự vững bền (consistance) của 
các bản thể cụ thể và riêng biệt của kinh nghiệm chúng ta: các sự vật 
cụ thể và biến dịch (một người, một con ngựa riêng biệt) đó là thực 
tại thật sự. Chính những ý niệm là những thực tại tuỳ thuộc. 

2. Để giải thích thực tại của các sự vật năng biến, Aristote  
nhấn mạnh đến sự phân biệt sự hữu ra: HIỆN THỂ và NĂNG THỂ 
(acte et puissance). 

Cái dung mạo kiên định của các sự vật (aspect stable déterniné 
des choses) không phải là tất cả yếu tính các sự hữu của chúng, như 
Platon nghĩ tưởng với các linh tượng; vì các sự vật nầy luôn biến 
dịch (một con ngựa lớn lên, một người đang học), nên cái dung mạo 
kiên định nầy của các sự vật chỉ diễn trình ra một phần của hữu thể 
chúng mà thôi; nhờ vào dung mạo kiên định trên, các sự vật sẽ tới 
lúc đạt tới một độ hoàn toàn nào đó, tức là sự Hữu HIỆN THỂ (l’être 
en acte). 
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Về dung mạo biến dịch của các sự vật, còn một phần khác của 
sự hữu của chúng nữa, phần nầy chưa đến sự hữu hoàn bị, nhưng có 
thể tới được: đó là sự HỮU NĂNG THỂ (l’être en puissance). 

Trong thực tại cụ thể ta thực nghiệm, mỗi hữu thể vừa hoàn toàn 
như thế dưới một tương quan nào đó, vừa là bất hoàn toàn nhưng khả 
toàn (perfectible) dưới một tương quan khác. Nói khác đi, mỗi hữu 
thể ta thực nghiệm thấy đều gồm có hiện thể và năng thể. 

3. Như thế, đối với Aristote, căn bản nền tảng của thế giới khả 
giác là một năng thể thuần tuý: CHẤT THỂ ĐỆ NHẤT sở khởi, 
nguyên lý các biến dịch mà ta nhận thấy. Chất thể đệ nhất sơ khởi 
nầy nhận lấy những MÔ THỨC khác nhau để thiết lập nên những 
bản thể khác nhau. Đối với những bản thể đó, những mô thức nầy là 
những hiện thể của chúng, nguyên lý của sự kiên định mà ta cũng 
nhận thấy thế.  

Vậy những mô thức hợp nhất với chất thể thế nào, bước đường 
từ một mô thức tới một mô thức khác hoàn tất thế nào thì Aristote 
đáp đó là do sức ảnh hưởng của các thiên cầu, của các bản thể tách 
biệt, của động cơ đệ nhất, tức là HIỆN THỂ THUẦN TUÝ. 

C. KẾT LUẬN 

Cả Platon, và Aristote đều không phi bác được hoàn toàn cái 
nghịch lý của duy nhất tính trong phức số tính mà lập trường tương 
phản của Héraclite và Parménide đã cố sức nhấn mạnh.  

a. PLATON có khuynh hướng nhấn mạnh đến duy nhất tính; 
ông nghiêng về Parménide hơn. Ông đặc biệt tìm hiểu làm sao duy 
nhất tính có thể tự kết tinh ở bên trong để thành phức số tính của các 
sự vật khác nhau chính SỰ THÔNG PHẦN (Participation) làm cho 
thế giới linh tượng ràng buộc với Sự Thiện Tối Cao, và thế giới khả 
giác với thế giới linh tượng. 

Nhưng có thể nói được: thực tại của thế giới khả giác đã bị giảm 
giá, sánh với thực tại của linh tượng, nhất là sánh với sự thiện tối cao 
(khuynh hướng về nhất nguyên thuyết). 

b. ARISTOTE phản ứng chống lại thầy ông, nhấn mạnh đến 
phức số tính thực sự của các bản thể khả giác, ông nghiêng về 
Héraclite. 
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Nhờ lý thuyết về năng thể và hiện thể, về chất thể và mô thức, 
ông chứng minh rằng thế giới khả niệm không phải tìm kiếm ở ngoài 
thế giới khả giác đâu. Mà trái lại, thết giới ấy nội tại trong đó vì các 
hữu thể khả giác là thành phần của chất thể và mô thức. 

Nhưng Aristote lại không giải thích phức số tính của các mô 
thức làm thành phần cho các hữu thể khả giác thế nào; hơn nữa chất 
thể đệ nhất sơ khởi và các thiên cầu, các bản thể tách biện và bản thể 
thuần tuý (không được quan niệm như Đấng tạo hoá) quy về duy 
nhất tính thế nào (khuynh hướng về đa nguyên thuyết) ông cũng 
không giải thích. 

 

3. CUỐI THỜI CỔ SỬ LA-HY 
1. Những người thuộc khắc kỷ thuyết (stoïciens) và Duy 

thoái lạc thuyết (épicuriens). Từ thế kỷ thứ IV trước Chúa Giêsu 
cho tới đầu thế kỷ Kitô giáo, việc nghiền ngẫm siêu hình học trên thế 
giới La Hy không tiến là bao. 

Những nhà thuộc phái khắc kỷ muốn dùng một nguyên lý sắp 
đặt (principe ordinateur) là Logos (Ngôn từ) để cắt nghĩa trật tự thế 
giới. Nhưng vì ngôn từ nầy điều khiển các chuyển động của các hữu 
thể vật chất, nên họ tưởng tượng ra chính nó như một hữu thể vật 
chất dưới hình dáng LỬA. Như thế tức là nghiên về duy vật của 
Héraclite (x. Thonnard, Extraits, tr. 127 sq). 

Những người thuộc phái Duy khoái lạc lại dùng Nguyên Tử 
thuyết của Démocrite và cho rằng không có nguyên nhân thần linh 
nào điều khiển sự chuyển động của các nguyên tử. (x. Thonnard, 
Extraits, tr. 146-163) (vô thần). 

2. PLOTIN (207-270) 

Với Plotin, tư tưởng của Platon đổi mới, nhưng đàng khác một 
phần chịu ảnh hưởng các ý niệm Do Thái giáo và Kitô giáo (Philon 
d’Alexandrie đã thử dung hoà Thánh Kinh với Platon). 

a. Plotin hoàn bị lý thuyết của Platon về sự thông phần. Theo 
ông, nguyên khởi tối cao, ĐƠN NHẤT (L’UN), không phải chỉ hoàn 
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toàn mà thôi, nhưng lại còn tột bực phong phú (féconde) nữa (x. 
Thonnard, op. cit.. tr. 158-160). 

Do tính chất phong phú của nó, nên đơn nhất đã phát xuất ra 
phức số tính các hữu thể nhờ sự LƯU XUẤT cần thiết (émanation 
nécessaire). 

- Trước hết, đơn nhất phát sinh trí tuệ: thế giới ý niệm (x, 
Thonnard, op. cit., tr. 165 sq). 

- Rồi trí tuệ lại phát sinh ra HỒN của thế giới nguyên khởi cho 
tất cả các hồn riêng biệt: các thần quỷ, hồn nhân loại (x. 
Thonnard, tr. 168sq). 

- Và sau cùng, hồn thế giới phát sinh ra thế giới biến dịch của 
vật chất. 

Quá trình lưu xuất này hoàn toàn bị nhờ một quá trình THU 
HỒI về đơn nhất: Lưu xuất nhưng qui về, tất cả những phát sinh kế 
tiếp nhau của lưu xuất ra khỏi đơn nhất đều có khuynh hướng qui về 
đơn nhất (x. Thonnard, tr. 197sq). 

b. Lưu xuất và thu hồi trình bày về phức số tính trong duy nhất 
tính rõ rệt hơn là sự thông phần. Nhưng lưu xuất KẾ TIẾP (tất cả đều 
không trực tiếp ràng buộc với đơn nhất ngay, mà phải nhờ một số 
trung gian) không vạch rõ đủ đơn nhất tính của sự hữu. Đàng khác, 
đặc tính THIẾT CẦN của sự lưu xuất này và sư thu hồi có khuynh 
hướng thu hút đa tính trong đơn nhất, cả hai đều hết sức phế bỏ phức 
số tính này (khuynh hướng về nhất nguyên thuyết phiếm thần). 

Lý thuyết của Plotin là căn nguyên cho một trào lưu triết học,  
sẽ gây một ảnh hưởng lớn: đó là tân thuyết Platon trong những  
thế kỷ sau. 

 

II. TRIẾT HỌC TRUNG CỔ 

1. Các Giáo Phụ - Thánh AUGUSTIN 
Chính tân thuyết Platon sẽ giúp cho triết học thánh Augustin 

thành lập. Nhưng chính ánh sáng Đức Tin trợ lực cho Ngài để sửa 
chữa những sai lầm của triết học đó. Ngài cho rằng thế giới khả niệm 
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không tách biệt ra ngoài nguyên nhân tối cao: THƯỢNG NGÔN là 
Thiên Chúa, đồng bản thể với Cha là Đấng Nhiệm Sinh Thượng 
Ngôn từ vĩnh cữu.  

Và nhất là Ngài đã lấy giáo lý về sáng tạo mà thay thế cho lưu 
xuất. Theo giáo lý đó: sư tự do của Thiên Chúa, sư phân biệt giữa thụ 
sinh và Đấng tạo hoá cũng như sự trực thuộc của chúng đều được 
hoàn toàn. 

2. TRIẾT GIA Ả RẬP 
Sau khi đế quốc La Mã sụp đổ, chính ở trong thế giới Ả Rập còn 

tiếp tục cố gắng suy nghĩ về siêu hình học với một tinh thần tân 
thuyết Platon, nhưng cũng chịu ảnh hưởng các bút tích Aristote và tư 
tưởng tôn giáo của cựu ước nữa. 

Vấn đề YẾU TÍNH và HIỆN HỮU (essence et existence) 

Vào buổi đầu thời trung cổ Avicenne và Averroès lại bàn đến 
duy nhất tính và phức số tính của sự hữu nhờ vào sự phân biệt hữu 
thể ra yếu tính và hiện hữu. 

Những hữu thể mà ta nghiệm thấy đều có chứa đựng nhị tính 
trong đó. Về nhị tính ấy ta có thể tự tạo nên một ý niệm nhờ hai biểu 
kiện sau đây: 

- Hiện hữu hai là không hiện hữu đó là một vấn đề quan trọng 
(to be or not to be) (être ou ne pas être). 

- Con chó là một hữu thể sống động (le chien est un être vivant). 
Một hữu thể tức là một sự vật đang hiện hữu (quelque chose qui 
existe), trình bày hai dung mạo đó: yếu tính và hiện hữu phân biệt 
với nhau; vì phân tích một yếu tính (ví dụ: người, con chó…) không 
bao giờ người ta biết hiện hữu cả. 

a. AVICENNE (980-1037) 
Nhờ sự phân biệt yếu tính và hiện hữu, Avicenne canh tân lý 

thuyết dự phần: hiện hữu, sự hoàn bị phổ quát và vô hạn, được rất 
nhiều yếu tính hữu hạn dự phần. Nhưng theo ý kiến Avicenne có thể 
nói được rằng: hiện hữu đến phụ thêm ở ngoại diện với những yếu 
tính theo kiểu như một tuỳ thể (accident) của yếu tính. 
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Cho nên giữa hiện hữu và yếu tính chẳng những có sự phân biệt 
mà lại tách biệt gần giống như tách biệt vật lý. 

Phức số tính của thực tại được phức số tính của các yếu tính 
thiết lập nên một cách vững chắc, còn duy nhất tính do hiện hữu vẫn 
còn khó hiểu (khuynh hướng về đa nguyên thuyết). 

b. AVERROÈS (1126-1198) đối lập với Avicenne, phủ nhận 
đặc tính ngoại diện của hiện hữu (tuỳ thể) đối với yếu tính. Một yếu 
tính không thấu nhiệm hiện hữu sẽ là gì? Hiện hữu có thể tới phụ 
thêm với các yếu tính không hiện hữu thế nào? 

Nhưng Averroès lại đi tới chỗ coi Yếu tính không phân biệt với 
hiện hữu. Theo ông, sự phân biệt đó chính là do trí não sáng tạo: mà 
không có nền tảng trong thực tại; trong thực tại yếu tính và hiện hữu 
không phân biệt với nhau.  

Duy nhất tính của sự hữu thì hoàn toàn được duy nhất tính của 
hiện hữu bảo đảm cho. Nhưng phức số tính tuỳ thuộc vào những yếu 
tính thì còn rất mơ hồ (khuynh hướng về nhất nguyên thuyết rõ rệt 
trong chủ trương về: độc nhất tính của trí năng tác động cho mọi 
người; vũ trụ vĩnh cửu và tất hữu).  

 

3. Thánh TÔMA  
Thánh Tôma dùng sự phân biệt yếu tính và hiện hữu trong một 

bối cảnh mới để cắt nghĩa một cách sâu xa hơn cả về sự bí nhiệm của 
sự hữu trong duy nhất tính và phức số tính của nó. 

A. Một HỮU THỂ (đặc thù) là một Hiện Hữu hạn định bởi một 
Yếu Tính. (Un être (particulier) est un acte d’exister limité par une 
essence).  

Thánh nhân không khởi hành từ yếu tính như người Ả Rập, để 
coi xem hiện hữu có đồng nhất với yếu tính (Averroès) không, hay là 
hiện hữu có phụ thêm vào ngoại diện (Avicenne) không? Làm như 
thế tức là coi hiện hữu như là một yếu tính. Thánh Tôma trong một 
đường lối như Aristote khởi hành từ thực nghiệm cụ thể về các bản 
thể hiện hữu ngay trước giác quan ta (sự vật nầy, cá nhân nầy (…).  
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Nhưng thánh nhân không những nhờ vào chất thể và mô thức 
như Aristote để cắt nghĩa những sự vật đó (chất thể và mô thức là 
một lối khác tự hạn chế mình vào một yếu tính); mà trong các hiện 
thể nầy (entia, ens) trước hết thánh nhân để ý tới hiện hữu (esse). Ta 
không thể có khái niệm về hiện hữu vì hiện hữu không có yếu tính; 
nhưng ta có thể nghĩ tưởng về hiện hữu trên phạm vi phán đoán (x. 
Gilson, Thomisme, 5eme édition, tr. 61…).  

Công nghiệp của thánh Tôma. Cái làm cho khoa siêu hình của 
Ngài nên dồi dào phong phú, đó là thánh nhân đã biết nghĩ tưởng về 
hiện hữu, đã dám đặt để hiện hữu không thể quan niệm được nầy vào 
chính trung tâm tư tưởng của thánh nhân.  

Sự vật cụ thể có ở trước mặt ta là một hữu thể (ens). Tiên vàn là 
một hữu thể nhờ vào hiện hữu của nó (esse); nhưng yếu tính của hữu 
thể hạn định làm cho nó hiện hữu (V. G. esse hominis, esse equi…) 
chỉ là hiện hữu nầy thôi (không phải hiện hữu thuần túy, tự hữu), là 
hiện hữu tuỳ theo một yếu tính nào đó. 

Như thế, hiện hữu không phụ thêm vào yếu tính (trái với 
Avicenne) như một sự vật phụ thêm vào một sự vật thứ hai để tác 
thành một sự vật thứ ba là: Hữu thể. Trái lại, trong hữu thể có thể nói 
rằng chính hữu thể có bao hàm yếu tính hạn định cho nó phải là hữu 
thể nầy (tức là hiện hữu một cách riêng nào đó), cả hai đều phân biệt 
hẳn với nhau (trái với Averroès) như thiện thể bao hàm năng thể hạn 
định cho nó vậy.  

“Ở trong hữu thể (ens), yếu tính (essentia) và hiện hữu (esse) 
PHÂN BIỆT với nhau vì không phải là căn nguyện hiện hữu nằm 
trong yếu tính, nhưng chính hiện hữu vượt cả yếu tính, làm hiện thể 
cho yếu tính nữa. Cho nên cả hai đều chặt chẽ kết hợp với nhau, vì 
yếu tính không bao gồm hiện hữu trái lại, yếu tính lại bị hiện hữu 
bao gồm đến nỗi hiện hữu là, ở trong hữu thể, một sự gì thắm thiết 
và sâu thẳm nhất”. (Dans la réalité de l’ être, l’essence et l’existence 
“se DISTINGUENT, car ce n’est pas dans l’essence que gýt la 
racine de l’exister et l’exister lui-même domine l’essence dont il est 
l’acte. Elles sont étroitement UNIES pourtant, car si l’essence ne 
contient pas l’exister, elle y est contenue, si bien que l’existence est 
en lui ce qu’il y a de plus intime et de plus profond) (Gilson, 
Thomisme, 5eme édition, tr. 60). 
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B. TOÀN THỂ SỰ HỮU 
Hệ thống siêu hình của thánh Tôma dựa vào nền tảng của sự 

phân biệt nầy:  
Trước tiên, nhờ sự phân biệt giữ yếu tính và hiện hữu, thánh 

nhân Chứng Minh có Thiên Chúa sáng tạo. Nơi bất cứ hữu thể nào 
mà ta kinh nghiệm, yếu tính không phải là hiện hữu. Nghĩa là các 
hữu thể đó không hiện hữu tự mình, nhưng chúng hiện hữu thật;  
nếu không hiện hữu tự mình, thì phải hiện hữu tự Vị khác, mà Vị 
khác phải hiện hữu tự mình. Vả như không có VỊ TỰ HỮU đó thì 
không có gì. 

Thiên Chúa là nguyên nhân của mọi hữu thể. Ngài là Đấng 
Thuần Tuý Hiện Hữu; nơi Ngài không có yếu tính riêng biệt nào hạn 
định cho hiện hữu; hay là muốn nói về yếu tính khi nói về Thiên 
Chúa thì ta phải nói rằng: Yếu Tính của Ngài là Hiện Hữu, Ngài là 
tự hữu (Ens a se, Ipsum Esse). 

Mỗi hữu thể thụ tạo, trước khi được hiện hữu thật sự trong chính 
mình, thì có với tư cách Khả Năng Thể (en tant que possible) ở trong 
Hữu Thể đơn nhất, vĩnh cửu không thể chia được, là Thiên Chúa. 
Các khả năng thể là vô số những thể cách khác nhau mà Hữu Thể vô 
hạn của Thiên Chúa có thể thông phần cho các hữu thể hữu hạn. Nơi 
Thiên Chúa những năng thể đó không có hiện hữu riêng biệt, không 
phải là những hữu thể (ces possibles ne sont pas des êtres) song chỉ 
là những thuần tuý khả năng hiện hữu (ce sont de pures possibilité 
d’être). Xét theo phương diện hiện hữu (và hữu thể), các khả năng 
thể đó không phân biệt với Hiện Hữu (hay Hữu Thể) đơn độc của 
Thiên Chúa.  

Không có một khả năng thể nào (không có một yếu tính) cần 
thiết phải được thực hiện một cách khác biệt. Nhưng Thiên Chúa có 
thể tự do muốn (mà thực sự Thiên Chúa đã muốn) cho một số khả 
năng thể nầy là được thực sự hiện hữu trong chính chúng (actuées). 
Đó chính là Việc Sáng Tạo các thụ tạo không phải ở trong trạng thái 
khả năng thể trong Hữu Thể đơn nhất và bất khả phân của Thiên 
Chúa mà thôi. Các thụ tạo còn thật sự hiện hữu do hành động của 
thong dong của Thiên Chúa nữa. Nhưng là những thụ tạo cấu tạo 
bằng một hiện hữu giới hạn do một yếu tính riêng biệt, việc kết cấu 
nầy là biểu hiện cho sự bất tất của chúng. 



142 HỮU THỂ HỌC 

Ở trên đỉnh sáng tạo có các Thiên Thần. Mỗi vị có một yếu tính 
riêng (một mô thức thuần tuý), giới hạn hiện hữu của các Ngài. Sau 
đó đến các thụ tạo xác thể, việc kết cấu căn bản của yếu tính và hiện 
hữu đều gấp đôi vì xét theo mức độ yếu tính thì chúng cũng cấu tạo 
thành bởi chất thể và mô thức: Chất thể làm cho sinh nhiều cá nhân 
cùng một thuộc loài yếu tính, và chất thể là nguyên nhân tiêu diệt cá 
nhân nữa.  

 

4. KẾT LUẬN 

A. PHƯƠNG DIỆN HIỆN HỮU 
Avicenne và Averroès đối lập với nhau và cả hai đều đứng trong 

một bình diện: Bình diện yếu tính. Thánh Tôma vượt quá các ông đó, 
khi Ngài khám phá ra chính ở căn bản những hữu thể (l’étant) có 
hiện hữu mà vốn không xao lãng bỏ quên yếu tính. Cùng với 
Averroès , thánh nhân quyết đáp rằng có sự hợp nhất giữa yếu tính 
và hiện hữu, cả hai đều không thể phân tích được như là hai sự vật. 
Quả thế, yếu tính chỉ có nghĩa khi nào đưa tới hiện hữu (l’essence 
n’a de signification que par rapport à l’exister), ít là khả năng hiện 
hữu (au moins l’existence possible) và nhờ đó thánh nhân khám phá 
ra được cái Duy nhất tính bí nhiệm của hữu thể nhờ hiện hữu mà có. 

Cùng với Avicenne, thánh nhân nhận biết có sự phân biệt thật 
sự giữa yếu tính vầ hiện hữu; sự phân biệt đó được thiết lập trong 
chính hữu thể. Thật vậy không bao giờ chúng ta tìm thấy trong nội 
dung yếu tính của một thụ tạo có sự hiện hữu theo cách như một đặc 
điểm khả nhiệm của vật đó.  

Và bởi đấy, lại khám phá ra sự không thiết cần hiện hữu của các 
hữu thể hạn định, và cái bí nhiệm Phức số tính của các hữu thể (dầu 
chúng là hữu thể hiện hữu, mà không phải là yếu tính thuần tuý) 
(Platon). 

Như thế, theo thánh Tôma, Hiện Hữu là nền tảng của cả Duy 
Nhất tính cả Phức số tính của sự Hữu. Duy Nhất Tính vì ở ngay 
trong hiện hữu của sự vật (ở ngay cái căn bản của hữu thể sự vật) mà 
tất cả thụ tạo trực thuộc vào Đấng sáng tạo độc nhất, Đấng Tự Hữu. 
Còn các yếu tính khác nhau, xét theo phương diện khả năng thể 
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chúng được liên kết trong đơn nhất tính của hữu thể vô hạn. Phức Số 
Tính, vì là hiện hữu riêng của mỗi sự vật, tiếp nhận bởi Đấng Sáng 
tạo, và yếu tính riêng biệt giới hạn cho, thiết lập nên đơn độc tính của 
mỗi thụ tạo. 

B. KHÓ KHĂN 

Chắc rằng không sao hết được mọi khó khăn, tại vì ta phải suy 
nghĩ trong trừu tượng, và cũng chỉ đạt tới hữu thể Thiên Chúa, là 
Đấng tự hữu, một cách gián tiếp thôi. Chúng ta chỉ có thể tới điều đó 
nhờ vào sự “tương tự” (analogie) bắt đầu từ sự hữu của các thụ tạo.  

Chỉ khi nào xem thấy ngay trước mặt Hữu Thể Thiên Chúa, 
ngoài tất cả mọi trừu tượng, thì ta mới khám phá hoàn toàn cái bí 
nhiệm về phức số tính của hữu thể, phát toả sự duy nhất tính của Hữu 
Thể Thiên Chúa, mà không bớt xén mà cũng không thêm vào cho nó 
chút nào cả: Nhờ việc sáng tạo mà có nhiều hữu thể hơn, chớ không 
có sự hữu hơn (il n’y a plus d’êtres. Mais il n’y a pas plus d’être), vì 
Thiên Chúa Ngài là hiện thể tuyệt đối thì Ngài là tất cả mọi sự một 
cách tiềm năng (est virtuellenment toutes choses).  

Tổng luận của thánh Tôma biểu dương một cố gắng kỳ lạ về sự 
đồng hoá những tìm tòi của tiền nhân; trong mỗi sự tìm tòi, thánh 
Tôma đi thẳng tới sự gì là xác thực, nhưng bằng cách đặt tất cả chân 
lý phần tử vào địa vị nó, để theo phương diện của hiện hữu thiết lập 
một tổng luận chú trọng giữ khác biệt tính được duy nhất hoá một 
cách tài tình.  

 

III. TRIẾT HỌC CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI 

A. CÁCH MẠNG CỦA DESCATES 

1. KINH VIỆN SUY ĐỒI VÀ PHỤC HƯNG NHÂN BẢN 

Ta có thể nói được rằng thế kỷ XIII đã như là một thời đại vàng 
son của khoa Siêu hình học, nhưng các nhà kinh viện hậu lai (trừ một 
vài nhân vật) đã không biết giữ gìn cho thuần tuý cái ý thức về sự 
hữu: họ đã đồng hoá sự hữu siêu hình với sự hữu lý luận (sự hữu thể 
trống rỗng). 
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Lạ lẫm với thực nghiệm cụ thể, họ gắng công, nhờ vào diễn dịch 
Tam Đoạn Luận, đi từ các khái niệm để nhận biết tất cả. 

Việc Kinh viện suy đồi đó đã gây nên, nhứt là từ ngày khởi cuộc 
Phục Hưng, một phản ứng mãnh liệt với các nhà Kinh viện thế kỷ 
XIII và chống với khoa Siêu hình học. 

Cũng từ thời đó phát sinh ý kiến cho cá nhân là như trung tâm 
của hiện hữu và hành động; sự tiến ích nầy đã hướng dẫn tư tưởng 
theo một hướng mới, đàng khác lại có nhiều hứa hẹn nữa (Duy Danh 
thuyết của Guillaume d’OCKHAM). 

Nhưng Duy nhất tính của sự hữu xét về phương diện sự hữu, trí 
khôn không còn thấu cảm thấy nữa, trong lúc đó triết học tự để cho 
lôi cuốn tới chỗ lấy một thứ nầy hay là một thứ khác trong các thứ 
riêng biệt của sự hữu thể, để thay thế cho sự hữu xét về phương diện 
sự hữu (xem Gilson, L’être et l’essence, tr. 311) 

2. DESCARTES 

a. Ông có công làm cho triết học suy nghĩ về kinh nghiệm mà 
chính trí khôn đã nghiệm được về chính mình; tôi nghĩ tưởng Cogito, 
khoa học khảo sát thế giới xác thể bằng phương pháp Toán Học.  

Hai cuộc phát minh là căn nguyên của sự đào sâu về tri thức 
triết học của chủ thể nhân bản, và sự khuếch trương sâu rộng các 
khoa học về thiên nhiên. 

b. Nhưng Descartes tự phản ứng chống lại chính trào lưu tư 
tưởng đã có trước ông. Cho nên xao nhãng cả khoa siêu hình học về 
sự hữu: Ông không thể duy nhất hóa một cách sâu sắc hai cuộc phát 
minh của ông (ông phải nhắc tới lòng trung thành của Thiên Chúa): 
Chủ thể thiêng liêng như đóng kín chỉ biết đến chính mình; còn thế 
giới xác thể thì bị đồng hoá vào khoảng rộng và chuyển động địa 
phương mà ta có thể cắt nghĩa được theo nguyên lý toán học mà thôi. 
Bản ngã và thế giới khả giác từ căn bản vốn tách biệt với nhau. 

Duy nhất tính của sự hữu không được biết đến và dường như đã 
bị tan vỡ; còn kinh nghiệm về sự hữu thì bị thu vào kinh nghiệm mà 
chủ thể nhờ các trạng thái nội tâm riêng biệt đã nghiệm được về 
chính mình.  
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B. DUY NGHIỆM THUYẾT VÀ DUY TÂM THUYẾT 

Từ Descartes, ta thấy khoa học về sự hữu có thể nói được là 
không còn nữa, đến nỗi đi tới chỗ minh chứng không thể có được (ví 
dụ: Kant). Việc nghiền ngẫm triết học tự phân tích thành hai luồng tư 
tưởng: Mỗi luồng tư tưởng chỉ còn giữ lại một hình thức riêng biệt 
của sự hữu:  

1. DUY NGHIỆM THUYẾT. Là thuyết chỉ muốn nhìn nhận sự 
hữu y như thực nghiệm khả giác cho thấy mà thôi. 

Kết cuộc, chủ thể thấy mình phủ nhận tất cả thực tại tự phát, chủ 
thể chỉ là sự kế tiếp của các trạng thái ý thức (succession d’états de 
conscience), phản ánh của thực tại khả giác mà thôi (reflet de la 
réalité sensible). 

2. DUY TÂM THUYẾT trái lại là những thuyết chỉ muốn nhìn 
nhận sự hữu của trí khôn trong hoạt động kiến tạo của nó.  

Ta quyết rằng trạng thái ý thức không để ta thông phần với một 
sự gì cả, đến nỗi nghĩ rằng ngoài chủ thể tư tưởng không có gì hết.  

3. HÉGEL VÀ MARX  

Cả hai luồng tư tưởng Duy tâm và Duy nghiệm đối lập nhau 
nhưng lại nâng đỡ cho nhau đứng vững đã đạt tới chỗ tuyệt đỉnh, hồi 
thế kỷ thứ XIX trong Duy Tâm Thuyết Tuyệt Đối của Hégel và Duy 
Vật Thuyết Biện Chứng của Marx. 

Đối với Hégel thiên nhiên chỉ là ý tưởng tuyệt đối và vô ý thức 
phát lộ ra. Ý tưởng nầy do sự đối lập với Thiên Nhiên dần dần trở 
thành Thần Trí phổ quát có ý thức là sự hữu độc nhất. 

Đối với Duy Vật Biện Chứng thuyết của Marx đối lập rõ rệt với 
Duy Tâm thuyết của Hégel: Sự hữu là vật chất chuyển động (la 
matière en mouvement), tất cả các hiện tượng vũ trụ (kể cả tư tưởng) 
là những trạng thái khác nhau của vật chuyển động đó. 

Ở đây, ta lại tìm thấy đối lập cổ thời của Parménide và Héraclite 
dưới một hình thức còn vô cùng mãnh liệt hơn.  
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C. HIỆN HỮU CHỦ NGHĨA 

Phong trào triết học hiện thời là một gắng công để tự giải thoát 
khỏi rơi vào một trong hai khuynh hướng Duy nghiệm hoặc Duy tâm 
bằng cách vượt trên sự đối lập giữa hai luồng tư tưởng đó; sự đối lập 
đã phát sinh ra bởi kinh nghiệm nhân loại bị giới hạn một cách 
chuyên chế.  

Trong lĩnh vực đó Bergson người khởi xướng. 

HIỆN HỮU CHỦ NGHĨA phản đối cả duy tâm và cả duy vật 
biện chứng thuyết mới đó lưu ý một cách riêng biệt đến sự hiện hữu 
của cá nhân cụ thể; sự hiện hữu đó không thể kết luận bởi những ý 
tưởng trừu tượng hay bởi những định luật khách quan. 

Cuộc phản ứng nầy rất lành mạnh. Nhưng hiện hữu chủ nghĩa 
có khuynh hướng nguy hiểm là không chú ý đến những yếu tính phổ 
quát và giá trị của suy luận siêu hình. 

Đành rằng phải tìm lại cái ý thức hiện hữu, nhưng không phải 
bình tâm mà bảo rằng: sự hiện hữu đã được nghiệm và được sống thì 
cùng lắm có thể diễn tả ra được, nhưng không tư tưởng được vì hiện 
hữu bất khả thông (incommunicable). Siêu hình học phải khởi xuất 
từ kinh nghiệm cụ thể, mà còn phải vượt quá đi nữa, nếu siêu hình 
học muốn trung thành với những đòi hỏi của chính sự hữu do kinh 
nghiệm cho biết, vì kinh nghiệm không làm cho hiểu ngay được sự 
hữu trong phổ quát tính của nó. 

Đó là điều mà thông điệp HUMANI GENERIS có ý đề phòng 
chống với DUY SINH chủ nghĩa, không phải vì nó là duy sinh chủ 
nghĩa, mà vì còn là vô thần nữa, hay là vì không biết đến giá trị luận 
lý siêu hình (cf. A. DONDEYNE, Foi chrétienne et pensée 
contemporaine, tr. 6-7). 

Chúng ta đã biết về vai trò quan trọng của “Hiện Hữu” trong 
siêu hình học của Thánh Tôma, mà thánh nhân không chối những 
yếu tính bất dịch và giá trị của siêu hình. Vì thế, triết gia Gilson 
tưởng rằng siêu hình học của Tôma và hiện tượng luận hiện hữu 
(phénoménologie existentielle) có thể giúp đỡ nhau. 



Phụ lục I: SIÊU HÌNH HỌC QUA DÒNG LỊCH SỬ 147 

 

 “La vraie métaphysique de l’être (St Thomas) n’a jamais eu la 
phénoménologie à laquelle elle avait droit, la phénoménologie 
moderme (existentialiste) n’a pas la métaphysique qui peut seule la 
fonder, et en la fondant, la guider”, (Gilson, L’être et l’essence, tr. 
20; nên xem tr. 309-310 và Le Thomisme, 5ème éd. 3ème partie, ch. 
8: L’esprit du Thomisme, nhất là từ trang 510 vv…”  

“Siêu hình học đích thực về sự hữu không bao giờ được hiện 
tượng luận giúp, còn hiện tượng luận kim thời lại không có khoa siêu 
hình để thiết lập nên nó, và trong lúc ấy còn hướng đạo cho nó nữa” 
(Gilson, L’être et l’essence, tr. 20, và 309-310). 
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Phụ lục II: 

BÀI TÓM HỮU THỂ HỌC 
 

 

NHẬP ĐỀ 

1. Danh từ 
Thế kỷ I: Siêu hình học: 

Méta  /    physique 

Sau/trên  /    vật lý 

Andronicus de Rhodes  sắp xếp theo hệ thống tác phẩm của 
Aristote 

Khoảng thế kỷ XVII, ông Christian Wolff (1679-1754) phân 
chia ra 2 loại siêu hình học: 

- Tổng quát: hữu thể học. 

- Chuyên biệt: 

 Vũ trụ luận. 

 Tâm lý học. 

 Thần lý học. 

2. Sự cần thiết của môn Hữu thể học 
- Con người sinh ra là muốn hiểu biết nhưng là muốn hiểu tường 

tận, căn nguyên (hữu thể) mới làm cho con người thỏa mãn. Phải biết 
cái có là cái gì? Ví dụ: có cây viết màu đỏ… 

a. Nhận thức thông thường của giác quan không có tính khoa 
học, nông cạn, không hệ thống, từng phần, không giải thích cái 
“tại sao” sau cùng. 
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b. Nhận thức có được từ khoa học thực nghiệm tìm ra những 
định luật, nhưng không hoàn hảo vì không đạt được “định luật” của 
nguyên nhân sau cùng. 

- Có tính cách cái nhiên (gần đúng, có thể đúng, có thể sai). 

- Mỗi khoa học chỉ chú tâm đến một khía cạnh (y học…). 

c. Nhận thức đắc thủ từ khoa toán học. 

- Giải thích chính xác theo lượng tính. 

- Nhưng vẫn từng phần, chưa đến cái “tại sao” sau cùng. 

- Dựa vào những định đề (giả thuyết). 

d. Nhận thức triết học: vũ trụ, tâm lý, thượng đế có tính sâu sắc, 
đi đến nguyên nhân sau cùng. Nhưng cũng từng phần. 

Kết luận: Chỉ có hữu thể học đi tìm cội nguồn của “sự hữu”  
(cái có, cái hiện hữu: hữu thể hữu hạn, hữu thể vô hạn); tìm cái 
“tại sao” cuối cùng của sự hữu mới thỏa mãn nhận thức con người. 

 Sự cần thiết của hữu thể học: hữu thể học giải đáp thỏa đáng 
cho nhận thức của con người. 

3. Định nghĩa và đối tượng của hữu thể học. 
- Định nghĩa: Hữu thể học là một môn học về hữu thể xét như 

là hữu thể. 

- Đối tượng:  

+ Theo nguyên ngữ: cái được “đặt phía trước” (ob-jacet). 

+ Nghĩa chuyên môn: - Đối tượng là cái mà một khả năng có thể 
đạt đến (ví dụ: ánh sáng, màu sắc là đối tượng của thị giác). - Đối 
tượng là cái xác định một khả năng. 

+ Hai loại đối tượng. Đối tượng chất thể và mô thể vì đối tượng 
có nhiều phần và tỏ ra từng phần và con người không nghiên cứu 
một lần toàn bộ đối tượng. 

- Đối tượng chất thể của Hữu thể học là tất cả mọi hữu thể 
(xem giáo trình). 
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- Đối tượng mô thể của Hữu thể học là hữu thể xét như hữu 
thể (mang tính chuyên biệt). 

+ Đạt đến hữu thể xét như là hữu thể phải qua ba giai đoạn trừu 
xuất. Trừu xuất là nhận một khía cạnh liên quan, bỏ qua những khía 
cạnh khác (?) 

- Cấp độ I: trừu xuất vật lý: khảo sát chất thể khả giác bỏ qua 
cá biệt. 

- Cấp độ II: trừu xuất toán học: khảo sát cái khả tri, bỏ khả 
giác và cá biệt. 

- Cấp độ III: trừu xuất siêu hình: bỏ khả giác, khả tri, cá biệt. 
Quan tâm đến hữu thể đơn thuần (xem giáo trình). 

4. Giá trị của Hữu thể học 
a. Tuyệt đối, tất yếu và phổ biến vì đối tượng của Hữu thể học 

là hữu thể với tư cách là hữu thể, nó tuyệt đối vì không giải thích cái 
gì khác, nó tất yếu vì các định luật của nó phải có (không có không 
được), nó phổ quát vì hữu thể có giá trị cho mọi thực tại. 

b. Khách quan:  

- Vì những mệnh đề hữu thể học: - khởi sự từ bên ngoài (sự 
vật); - sau đó được thành lập trong tinh thần, nên có tính khách quan: 
tri thức về hữu thể bắt đầu nơi thực tại khả giác (kinh nghiệm) để có 
những định luật trong trí tuệ (phát biểu phù hợp với thực tại kinh 
nghiệm đó).  

- Mặc dù khả năng tri thức bất toàn của con người không thể 
nào có được một trực giác về hữu thể 100%, nhưng tri thức bất toàn 
nầy không tiêu diệt tính khách quan của tri thức chúng ta có được về 
hữu thể đó. Ví dụ: Các khái niệm đắc thủ được. 

c. Chỉ đạo: Vì có đối tượng mô thể là hữu thể xét như hữu thể 
nên hữu thể học (siêu hình học) hiện diện trong những khoa học 
muốn nghiên cứu lãnh vực riêng biệt của hữu thể. 

Ví dụ: Đạo đức học, Luận lý học, Triết học về con người đối với 
Thượng Đế, vũ trụ và con người. 
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d. Nhân hóa: Hữu thể học góp phần trong việc phát triển tốt đẹp 
nhân vị. 

+ Vượt qua thế giới khả giác. 

+ Vượt qua những tri thức và dục vọng khả giác (đạo đức học). 

+ Vượt qua để trở thành “con người” có khả năng tri thức và 
yêu mến Thiên Chúa. 

 

 

PHẦN I: HỮU THỂ TỔNG QUÁT 
 

Chương I: HỮU THỂ 
 

Đề mục I: Bản tính của hữu thể 
Hữu thể là tất yếu, phổ quát, căn bản. Nơi chủ thể, hữu thể biểu 

hiện qua những cách thế hiện hữu (các sinh hoạt của chủ thể). Nơi 
đối tượng, là những sinh hoạt của mọi thực tại chung quanh chúng ta. 
Nội dung khách quan của hữu thể là gì? 

1. Khái niệm về hữu thể 

- Nguyên tắc định nghĩa một khái niệm: định nghĩa đúng nghĩa 
là sự kết hợp một giống gần và sự khác nhau loại biệt16. 

- Không thể định nghĩa “hữu thể” theo nghĩa hẹp, vì hữu thể 
không có giống và khác nhau loại biệt. 

- Nhưng có thể mô tả khái niệm hữu thể như sau: 

+ Hữu thể không phải là hư vô. 

                                                
16 5 khả thích dụng: giống, loại, khác nhau loại biệt, đặc tính, tùy thể. 
 Ví dụ: Loại:   Người là một 
  Giống:  động vật 
  Khác nhau: có lý trí. 



152 HỮU THỂ HỌC 

+ Hữu thể danh từ ám chỉ chủ thể có khả tính hiện hữu 
(yếu tính). 

+ Hữu thể động từ ám chỉ hành động hiện hữu (hiện hữu). 

+ Kết hợp hữu thể danh từ và động từ: hữu thể chỉ định “cái” 
có sự hiện hữu là sự hoàn hảo riêng biệt. 

- Tỷ lệ hiện hữu của hữu thể: 

+ Đối với Thiên Chúa: yếu tính của Ngài là hiện hữu. 

+ Đối với thụ tạo: yếu tính phân biệt với hiện hữu. 

2. Sự cấu tạo khái niệm hữu thể: nhờ trừu xuất bất toàn 

- Quan niệm hữu thể đến từ kinh nghiệm nhờ đường hướng trừu 
xuất. Trừu xuất để có được một khái niệm phổ quát hơn. Trừu xuất: 
giữ lại một khía cạnh và không lưu tâm đến các khía cạnh khác của 
đối tượng. Có 4 cách thế trừu xuất (không nên lẫn lộn với 3 cấp độ 
trừu xuất: vật lý, toán học và siêu hình): 

+ Trừu xuất toàn bộ: giữ lại toàn bộ, không lưu tâm cá biệt. Ví 
dụ: con người: không Phêrô, không Phaolô. 

+ Trừu xuất mô thể: khảo sát một sự hoàn hảo nhất định. 

+ Trừu xuất hoàn toàn: khía cạnh được tri thức không bao hàm 
những đặc tính bị loại ra. 

+ Trừu xuất bất toàn: khía cạnh được tri thức bao hàm những 
yếu tố bị loại ra. 

Áp dụng vào hữu thể: hữu thể có 3 đặc tính: Unum (duy nhất), 
Bonum (thiện), Verum (chân). 

Trừu xuất để tạo ra khái niệm “hữu thể” là trừu xuất bất toàn. 

3. Sự cụ thể hóa của hữu thể. 

- Hữu thể có tính phổ quát, tính bất định, làm thế nào để cụ thể 
hóa nó? Hữu thể tự cụ thể hóa mình bằng sự minh giải sự thiện hảo 
của chính mình, nghĩa là bằng việc làm sáng tỏ từng đặc tính siêu 
việt của mình (các đặc tính đó nằm trong hữu thể). 
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- Sự cụ thể hóa là một chuyển động nghịch chiều đối với 
trừu xuất: 

+ Trừu xuất cho ta tính phổ quát của hữu thể.. Ví dụ: hạn từ hữu 
thể được áp dụng cho mọi hữu thể. 

+ Cụ thể hóa giới hạn phạm vi nhất định của hữu thể. Ví dụ:  
hạn từ hữu thể bị giới hạn vào hữu thể hữu hạn / vô hạn / chân thể / 
thiện thể. 

4. Những đặc tính của khái niệm về hữu thể. 

- Khái niệm hữu thể: 

+ Phổ quát17: vì nó thích ứng với mọi thực tại (xem giáo trình). 

+ Tập thể: vừa thích hợp tập thể, vừa thích ứng từng thành phần 
toàn thể thực tại. 

+ Trừu tượng: theo cách trừu xuất bất toàn, hữu thể bao hàm 
mọi đặc tính của nó. 

+ Cụ thể: hành vi hiện hữu của từng loại hữu thể (hữu hạn, vô 
hạn, đơn nhất, chân thể, thiện thể…) 

5. Sự phân chia hữu thể. 
- Hữu thể duy lý (thuộc trí): hiện hữu trong tinh thần. Ví dụ: sự 

khiếm khuyết, đức công bình, tình bác ái. 

- Hữu thể thực sự (thực tế): hiện diện trong bản tính sự vật. 
Ví dụ: cái bàn, con dao. 

- Khả thể: có thể hiện hữu nhưng chưa hiện hữu. 

- Hữu thể hiện thực (trong thời gian): hiện tại + ở đây. 

- Hữu thể vô hạn: Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu có yếu tính là 
hiện hữu. 

- Hữu thể hữu hạn: sở hữu bất toàn sự hiện hữu của mình. 
                                                
17 Khái niệm là phổ quát, khi nó loại ra hết những đặc điểm cá biệt của từng 
cá thể chỉ giữ lại những đặc điểm chung nhất cho cả một loại, hay cho cả 
một giống. Nhờ đó khái niệm đó mới có thể thích dụng cho những cá nhân 
cùng loại… 
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6. Áp dụng hạn từ hữu thể. 

- Được dùng như danh từ: diễn tả trực tiếp mọi chủ thể 
hiện hữu. Ví dụ: cây bút chì “có” (nhưng có thể mất đi). 

- Được dùng như động từ: hành động hiện hữu (tự mình) chỉ có 
nơi Thiên Chúa mà thôi. 

Ghi chú:  

Nơi loài thụ tạo trong phạm vi 5 khả thích dụng, “hữu thể động 
từ” được tìm thấy nơi khả thích dụng thứ năm. 

Theo quan điểm 10 phạm trù, hữu thể động từ được tìm thấy nơi 
phạm trù “Bản thể”, vì sự hiện hữu thuộc phạm trù Bản thể. 

7. Hư vô (vô thể - nothingness). 

Tương phản của hữu thể là vô thể. Có 2 loại hư vô: 

- Hư vô tuyệt đối: tương phản với hữu thể trong tất cả ngoại 
trương của nó, nghĩa là tương phản với tất cả mọi trường hợp được 
áp dụng của hữu thể. Ví dụ: có và không có. 

- Hư vô tương đối: tương phản với một vài hữu thể. 

Ví dụ: Khả thể là hư vô so với hiện thể. Thụ tạo là hư vô so với 
Thiên Chúa trong phương diện hiện hữu. 

Kết luận: chỉ có hư vô tuyệt đối mới thực sự là hư vô. 

 

Đề mục II: Siêu việt tính của hữu thể 

1. Vấn đề:  

Hữu thể phổ quát (cái chung nhất của một loại) và vô định (vô 
định: có khi là thứ nầy, có khi là thứ khác (ens a se, ab alio, in se, in 
alio)). Và hữu thể thích ứng với tất cả những gì không phải là hư vô. 
Vì hư vô không hiện hữu, nên đối lập với nó là hữu thể duy nhất hiện 
hữu (khối hư vô # khối hữu thể). Nếu chấp nhận chỉ khối hữu thể duy 
nhất nầy hiện hữu, thì chấp nhận chủ trương của nhất nguyên luận. 
Chủ trương nầy lại rơi vào phiếm thần.  
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Vấn nạn: Hữu thể duy nhất có phổ quát không? Nếu là phổ quát 
thì phải có tương đồng và phải có khác biệt. 

- Nếu có tương đồng thì không có đa tính. - Nếu có khác biệt thì 
không có duy nhất. Nhưng trong kinh nghiệm thì có đa tính và duy 
nhất. Chấp nhận bên nào cũng nguy hiểm: - Nếu hữu thể là giống 
nhau, duy nhất, chúng ta sẽ rơi vào phiếm thần thuyết: thiên, địa, vạn 
vật nhất thể. - Nếu hữu thể là khác biệt, đa tính, chúng ta sẽ rơi vào 
duy danh thuyết (cái riêng biệt là thực) và như thế rơi vào vô tri 
thuyết. Thánh Tôma giải đáp sự việc nầy bằng hai lý thuyết: Hữu thể 
có tính cách siêu việt và tương tự. 

2. Siêu việt tính: là tất cả mọi khái niệm vượt qua khuôn khổ 
giống và loại được áp dụng cho tất cả mọi thực tại (xem bảng cây 
porphyrus). Hai khía cạnh được xét đến: 

- Xét về nguyên lý tương đồng: Hữu thể áp dụng cho mọi thực 
tại hiện hữu (vô hạn, hữu hạn, bản thể, tùy thể), nên hữu thể là 
nguyên lý tương đồng. 

- Xét về nguyên lý sai biệt: các hữu thể (vô hạn, hữu hạn, bản 
thể, tùy thể) thực sự phân biệt do sự phân biệt đặc biệt (ens: a se / 
ab alio / in se / in alio). 

Kết luận: Vì siêu việt, nên hữu thể không phải là chủng giống 
thông thường, nhưng là chủng giống tối thượng mà chúng ta sẽ khảo 
sát qua tiềm thể, hữu thể / yếu tính và hiện hữu / bản thể và tùy thể. 

 

Đề mục III: Sự tương tự tính của hữu thể 
1. Vấn đề: 

- Sinh hoạt trí năng để có được khái niệm hữu thể: sơ niệm 
(lãnh hội); trừu xuất. 

- Nhờ trừu xuất, khái niệm hữu thể trình bày sự đơn nhất đối với 
tinh thần 

- Trong thực tại bên ngoài, khái niệm hữu thể trình bày đa tính 
(cụ thể hóa). 
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- Vấn nạn: Làm thế nào có thể cùng một lúc vừa là “một” vừa 
là “nhiều”. Là một theo nghĩa hữu thể nó phô diễn cho tinh thần, là 
nhiều theo những đối tượng nào đó mà nó chỉ định. 

- Bênh vực lập trường nào cũng có thể đưa đến sai lầm, nên triết 
gia kinh viện đề nghị phải hiểu ý nghĩa của hữu thể là tương tự, 
không đơn nghĩa và cũng không đa nghĩa. 

2. Những hạn từ của vấn đề. 

- Tỷ lệ: 

+ Trong toán học ám chỉ một đẳng thức cân bằng (1/2 = 2/4; 
1,2,3 và 10,9,8). 

+ Trong những lãnh vực khác của tri thức: ám chỉ mọi tương 
quan giữa các lượng tính ẩn tàng với nhau (một lượng vàng trị giá 
trao đổi 100 giạ lúa và 1000 con vịt, nên 100 giạ lúa có giá trị bằng 
1000 con vịt). 

- Hạn từ đa nghĩa: đây là một danh từ đồng âm dị nghĩa. Ví dụ: 
bia: thức uống; bia mộ. 

- Hạn từ độc nghĩa: chỉ có một nghĩa được áp dụng cho mọi 
trường hợp. Ví dụ: chữ con người dùng cho Phêrô, Phaolô… 

- Hạn từ tương tự: danh từ dùng cho nhiều chủ thể theo nghĩa 
một phần giống và một phần khác; từ được áp dụng cho nhiều chủ 
thể theo một nghĩa chính yếu (nghĩa đen) khác nhau, nhưng tương 
đối giống nhau. Ví dụ: từ “lành mạnh” dùng cho thú vật, thức ăn, 
màu sắc. 

Các loại tương tự: Tương tự ý qui và tương tự tỉ lệ 

a. Tương tự ý qui: qui về chủ thể đệ nhất (chính yếu). Hạn từ 
áp dụng cho nhiều chủ thể chính yếu khác biệt nhưng giống nhau 
cách tương đối (giống nhau nhờ qui về). Có 2 thứ: 

- Tương tự ý qui mô thức: sự thiện hảo chỉ tìm thấy một cách 
nội tại trong chủ thể chính yếu mà thôi, còn các chủ thể khác 
chỉ là chỉ danh ngoại tại (xem giáo trình). 

- Tương tự ý qui ẩn tàng: sự thiện hảo được tìm thấy cách 
nội tại trong tất cả chủ thể tương tự nhưng do sự tùy thuộc 
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của chúng với chủ thể tương tự đệ nhất (Hữu thể vô hạn và 
hữu hạn: hữu thể hữu hạn tuỳ thuộc vào Hữu thể vô hạn). 

b. Tương tự có tỉ lệ tính: hạn từ được áp dụng cho nhiều chủ 
thể theo nghĩa khác biệt nhau cách chính yếu, nhưng giống nhau qua 
những tương quan. Tương tự tỉ lệ thường có 4 hạn từ. Có 2 loại: 

- Tương tự tỉ lệ riêng biệt: sự thiện hảo tìm thấy nghĩa đen 
trong tất cả mọi chủ thể tương đối. Ví dụ: hạn từ “sống” 
được áp dụng cho con người và cho các loại động vật. 

- Tương tự tỉ lệ ẩn dụ: sự thiện hảo được ám chỉ nơi một chủ 
thể theo nghĩa đen và nơi các chủ thể khác theo nghĩa bóng. 
Ví dụ: sư tử là chúa sơn lâm, vua là chúa của thần dân, Cha 
mẹ đối với gia đình, Cha xứ đối với giáo dân. Ánh sáng đối 
với con mắt, chân lý đối với trí năng, sự thiện đối với ý chí, 
sự mỹ đối với tình cảm. 

3. Quan điểm của các triết gia 

- Có nhiều quan điểm về hạn từ “hữu thể”: nhất nguyên luận 
(độc nghĩa), duy danh thuyết (đa ngữ). 

- Gạt bỏ sự tranh luận này, ta giữ lại hạn từ “hữu thể” có ý nghĩa 
tương tự có tỉ lệ riêng biệt và ý qui ẩn tàng. 

4. Sự quan trọng của luận đề: 

 Độc nghĩa  phiếm thần 

 Đa nghĩa  vô tri thuyết 

 Chỉ còn có nghĩa “tương tự”. 

5. Chứng cứ về sự tương tự của hữu thể. 

A: Danh từ hữu thể không đa nghĩa. Danh từ hữu thể mà sự 
thiện hảo là hiện hữu không đa nghĩa, vì nếu đa nghĩa thì sẽ rơi vào 
duy danh thuyết và vô tri thuyết. Sự thiện hảo là hiện hữu nầy được 
tìm thấy nơi hữu thể vô hạn, hữu hạn, bản thể và tùy thể. 

B: Danh từ hữu thể không độc nghĩa. Danh từ hữu thể mà sự 
thiện hảo là hiện hữu không độc nghĩa, vì nếu độc nghĩa thì sẽ  
rơi vào nhất nguyên luận và phiếm thần thuyết. Sự thiện hảo là  
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hiện hữu nầy được tìm thấy nơi hữu thể vô hạn, hữu hạn, bản thể và 
tùy thể theo những cách thức khác nhau (tự tại tính, tự tha tính, 
hướng nội tính, hướng tha tính). 

C: Danh từ hữu thể là tương tự. Danh từ hữu thể mà sự thiện 
hảo là hiện hữu không đa nghĩa, không độc nghĩa, nhưng theo nghĩa 
tương tự. Nghĩa là vừa tương đồng vừa tương dị.  

D: Danh tự hữu thể tương tự có tỉ lệ tính riêng biệt. 
Tương đồng: Là tương đồng vì tất cả đều là hữu thể.  

E: Danh từ hữu thể tương tự ý qui ẩn tàng. Tương dị: Là 
tương dị vì tự yếu tính hữu thể Vô hạn khác với hữu hạn và bản thể 
khác với tùy thể. Hữu thể Vô hạn là chủ thể tương tự đệ nhất mà mọi 
hữu thể tương tự khác phải tùy thuộc và tham phần vào. 

Ghi chú: 

- Giống nhau: tỷ lệ riêng biệt. 

- Khác nhau: ý qui ẩn tàng, tùy thuộc, qui về chủ thể tương tự 
đệ nhất. 

 

Chương II: NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA HỮU THỂ 
 

Đề mục I: Những đặc tính siêu việt tổng quát 
1. Đặc tính tổng quát: 2 điều kiện: 

- Một sự nối kết tất yếu với yếu tính của vật. 

- Một sự phân biệt thực sự với yếu tính đó. 

2. Đặc tính siêu việt: 

A. Ý nghĩa: Khái niệm siêu việt là khái niệm hữu thể vì khái 
niệm siêu việt vượt trên khuôn khổ của giống và loại. Từ đó suy ra 
đặc tính siêu việt của hữu thể thích ứng với mọi hữu thể xét như hữu 
thể, nhưng không minh nhiên biểu lộ ra bởi hạn từ hữu thể. Hai điều 
kiện của đặc tính hữu thể: 
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1/ Xuất phát từ hữu thể cách tất yếu. Ví dụ: Con người có đặc 
tính “cười”. 

2/ Phân biệt với hữu thể bằng sự phân biệt luận lý. Ví dụ: phân 
biệt luận lý giữa nhân tính và động vật tính trong con người. 

Đặc tính đúng nghĩa và Đặc tính siêu việt. 

- Đặc tính đúng nghĩa là một thứ “tuỳ thể”, phân biệt thực sự với 
yếu tính. 

- Đặc tính siêu việt không phải là một “tuỳ thể”, phân biệt 
luận lý với hữu thể. 

B. Vấn đề và giải quyết về những đặc tính siêu việt: 
Để hiểu rõ hơn về bản tính của đặc tính siêu việt, cần phải phân 

biệt 3 khía cạnh: 

- Khía cạnh chất thể: đặc tính siêu việt chính là hữu thể. 

- Khía cạnh mô thể: đặc tính siêu việt là sự thiện hảo được 
thêm vào. 

- Khía cạnh yếu tính: đặc tính siêu việt là hữu thể + sự thiện 
hảo được thêm vào. 

C. Thể loại đặc tính siêu việt: đơn nhất, chân thể và thiện thể 

- Khảo sát trong chính nó, hữu thể là “một cái gì” trình bày cho 
chúng ta và nó phủ quyết sự phân chia nội tại, nó là đơn nhất. 

- Khảo sát với những cái khác: 

+ Là đối tượng của tư duy trí tuệ, nó là chân thể. 

+ Là đối tượng của khát vọng (ý chí), hữu thể là thiện thể. 

3. Phân biệt giữa hữu thể và đặc tính siêu việt 
A. Vấn đề: 

Đặc tính siêu việt làm cho chúng biết những khía cạnh khác 
nhau của hữu thể, nhưng những đặc tính này lại nằm trong (nội tại) 
hữu thể, làm thế nào để có sự phân biệt giữa hữu thể và các đặc tính 
của nó? 
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B. Phân biệt và các hạn từ: 

I. Hạn từ liên hệ: 

- Đồng nhất tính: phán đoán xác quyết sự giống nhau của trí 
khôn với sự vật hay của hai sự vật với nhau. 

+ Đồng nhất tính nghĩa hẹp: Phêrô là Phêrô. 

+ Đồng nhất tính nghĩa rộng: nhờ trừu xuất, trí năng khám phá ra 
sự giống nhau của loại, của giống (vì chúng có những đặc tính chung). 

- Tương đồng: sự tương quan mà hai sự vật khác nhau tham dự 
vào. Ví dụ: sự thông thái của hai người. 

- Đồng đẳng: sự tương quan mà hai sự vật khác nhau tham dự 
vào một lượng tính. Ví dụ: hai khối bằng nhau. 

II. Thể loại phân biệt 

1. Sự phân biệt thực tế: phủ nhận đồng nhất tính, trong đó đa 
tính của khái niệm thích ứng với đa tính của sự vật. 

2. Sự phân biệt luận lý: phủ nhận đồng nhất, trong đó đa tính 
của khái niệm đáp ứng với một đơn nhất thực tế. Ví dụ: 

Phân biệt thực tế: Quyển sách khác cái bàn 

Phân biệt luận lý: Lý trí tính, Động vật tính trong con người. 

a) Ẩn tàng: sự phân biệt này mang đến (trình bày) một khía 
cạnh mới. Ví dụ: bản chất con người + sinh vật + động vật + lý trí. 

- Ẩn tàng đại từ18: thêm vào đối tượng (hữu thể) một hoàn hảo 
ngoại tại. 

- Ẩn tàng tiểu từ19: thêm vào đối tượng (hữu thể) một hoàn hảo 
nội tại. Ví dụ: hữu thể và những đặc tính của nó. 

                                                
18 TD. Con người: Hữu thể bản chất (Ens in se) thêm động vật tính, thêm lý 
trí tính. Ở đây động vật tính và lý trí tính không nằm trong (ngoại tại) hữu 
thể bản chất. Hữu thể tự bản chất thì không có động vật tính và lý trí tính. 
19 TD. Hữu thể: Hữu thể (Ens) thêm đơn nhất, thêm chân thể, thêm thiện 
thể. Ở đây đơn nhất, chân thể và thiện thể nằm trong (nội tại) hữu thể. Hữu 
thể tự bản chất ẩn tàng đơn nhất, chân thể và thiện thể.  
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b) Luận lý thuần túy: sự phân biệt mà đa tính của khái niệm 
không thêm, không cung cấp một kiến thức mới nào. Ví dụ: Ông 
Phêrô là người. 

Ghi chú: 

+ Phân biệt luận lý ẩn tàng: thêm tri thức mới. 

+ Phân biệt luận lý thuần túy: chỉ nói về tương quan luận lý, 
không thêm gì. 

III. Áp dụng thực hành. 

Lý do có sự phân biệt luận lý ẩn tàng, bởi vì: - trước tiên là do 
sự yếu kém của trí năng con người, - kế đến, do sự phong phú của 
thực tại….chúng ta không thể hiểu phương diện nầy mà thiếu 
phương diện kia… 

Áp dụng vào trường hợp của hữu thể và những đặc tính của nó, 
vì nội dung của của hữu thể và các đặc tính của nó không trùng hợp 
với nhau hoàn toàn. 

* Sự phân biệt nầy không phải là phân biệt thực tế…; Nó cũng 
không phải là sự phân biệt luận lý thuần tuý…; Nó cũng không phải 
là sự phân biệt luận lý ẩn tàng đại từ…; Nhưng nó là sự phân biệt 
luận lý ẩn tàng tiểu từ, vì một thiện hảo mới được thêm vào hữu thể 
cũng nội tại trong hữu thể…. 

 

Đề mục II: Đơn nhất siêu việt 
1. Khái niệm: đơn nhất siêu việt là hữu thể xét như bất thụ 

phân; xét như nó tạo thành và qui chiếu vào khía cạnh bất phân 
nội tại. 

2. Áp dụng: 

- Cách chất thể: đơn nhất là chính hữu thể. 

- Cách mô thức: đơn nhất phủ quyết phân chia nội tại (theo lý). 

- Cách chính yếu: đơn nhất là hữu thể xét như nó tạo nên và qui 
chiếu vào bất khả phân nội tại (thực hành), nhưng có sự phân biệt 
luận lý với hữu thể. 
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- Theo lý thuyết: đơn nhất bao gồm hữu thể, nên hữu thể và đơn 
nhất hoán chuyển lẫn nhau: mọi đơn nhất là hữu thể và ngược lại 
(xem giáo trình). 

3. Thể loại đơn nhất tính: hữu thể và đơn nhất qui hồi lẫn 
nhau, nên có bao nhiêu cách thức đơn nhất thì cũng có bấy nhiêu 
cách thức của hữu thể (xem giáo trình). 

4. Đa số: đa số là phức số tính của tất cả bất thụ phân được phân 
chia giữa chúng với nhau. Có 2 loại: 

- Đa số siêu việt: những hữu thể bất thụ phân trong chính nó, 
nhưng phân biệt với cái khác. 

- Đa số phạm trù: gồm 3 yếu tố (xem giáo trình). 

Tóm lại: đơn nhất tính tự nó là bất phân, nhưng được phân chia 
bởi một tha thể. 

 

Đề mục III: Chân thể tính siêu việt 

1. Khái niệm: 
Chân lý: là sự tương ứng giữa trí năng và sự vật. Đây là sự 

tương ứng bắt buộc, nó chỉ thay đổi về hình thức, tùy theo nó được 
đặt bên cạnh trí năng hay bên cạnh sự vật. 

- Chân lý luân lý: sự phù hợp của trí năng với sự vật. 

- Chân lý siêu hình: sự phù hợp của sự vật với tiêu chuẩn mà trí 
năng đưa ra. 

- Chân lý của lời nói: sự phù hợp của lời nói với ý hướng người 
phát biểu. 

- Chân thể siêu việt: là hữu thể xét như khả tri, nghĩa là nó phù 
hợp với thượng trí và có thể phù hợp với trí năng con người (xem 
giáo trình). 

2. Áp dụng: 

- Cách chất thể: chân thể là hữu thể (một thực thể). 
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- Cách chính yếu: hữu thể tạo thành và qui chiếu về hữu thể xét 
như khả tri, nhưng phân biệt luận lý với hữu thể. 

- Cách mô thức: sự phù hợp của hữu thể với trí năng (lý thuyết). 

 Chân thể và hữu thể có tính chuyển hoán (xem giáo trình). 

3. Thể loại chân thể: 
- Thượng chân. Theo định nghĩa chân lý là sự phù hợp của trí 

năng và sự vật. Thì nơi Thượng đế cũng có sự phù hợp, nhưng là sự 
phù hợp thuần luận lý.  

Nơi Ngài, chân lý là sự phù hợp của Yếu tính với Thượng trí. 
Đó là một chân lý thuần tuý (tuyệt đối): - chân lý siêu hình nằm 
trong yếu tính của Đấng là Thượng đế “thật” (mọi thụ tạo phát triển 
phù hợp với ý hướng của Ngài); - chân lý luận lý nằm trong trí khôn 
của Ngài, Ngài chiêm ngưỡng sự toàn mỹ của tất cả chân lý khả thể 
(nên lời Ngài phán ra là thật, phù hợp tuyệt đối với sự vật và không 
sai lầm).  

Do đó, nơi Ngài, chân lý là một sự hoàn hảo thuần tuý: Thượng 
đế là Chân lý lập hữu…. 

- Chân lý hữu hạn: 

+ Sự vật hữu hạn, trước tiên phù hợp với thượng trí trong trật  
tự yếu tính (bản thể), do Thượng Đế phán định, sản phẩm của 
Thượng Đế. 

+ Sự vật hữu hạn, kế đến phù hợp với trí năng con người trong 
trật tự tùy thể, do con người lập ra. Sản phẩm của con người (chân lý 
siêu hình và luận lý)20. 

                                                
20 Chân lý siêu hình: sự vật phù hợp với (tiêu chuẩn) mà trí năng đặt ra. 
Chân lý luận lý: trí năng (phán đoán) phù hợp với sự vật. Chân lý thần học: 
sự phù hợp của mọi loài thọ tạo (yếu tính và hiện hữu) với ý muốn (tạo 
dựng) của Thiên Chúa. 
- Nơi con người, đâu là đối tượng phán đoán của con người? Sự vật,  
sự kiện là đối tượng của phán đoán. - Nơi TC, đâu là đối tượng của  
Thượng trí? Chính yếu tính của Ngài. Yếu tính của TC là đối tượng của 
Thượng trí. 
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4. Sai lầm 

- Sự không phù hợp cách tích cực giữa trí năng và sự vật. 

- Hai cách có thể xảy ra: 

+ Sự vật đối tượng của một phán đoán sai. 

+ Sự vật là nguyên nhân hay là dịp của một phán đoán sai lầm. 

 

Đề mục IV: Thiện thể siêu việt 
1. Thiện thể tổng quát: 

Theo tinh thần của Aristote và thánh Tôma, thiện thể “cái mà 
mọi người ước muốn”, “cái có thể được ước vọng”. Do đó, thiện thể 
là cái thích hợp hay cân xứng với một khuynh hướng và nó cũng là 
cứu cánh đối với khuynh hướng đó. 

2. Thiện thể siêu việt và khát vọng 
A. Thiện thể tổng quát được nhận ra nhờ khát vọng 

B. Khát vọng tổng quát là khuynh hướng của mọi hữu thể 
hướng về thiện thể của chúng (xem giáo trình: các khát vọng). 

Khát vọng tự nhiên là khuynh hướng của một hữu thể hướng về 
thiện thể của nó, do Đấng Tạo Hóa định sẵn (mọi con người, mọi thú 
vật, mọi thụ tạo…). 

3. Tương quan thiện thể và hữu thể 
Trong mục nầy chúng ta nói đến trước hết là sự hữu xét như là 

thiện thể của hữu thể, kế đến sự hữu nầy có mối tương quan đến các 
hữu thể khác. 

                                                                                                    
- Phân biệt chân lý siêu hình và chân lý luận lý nơi Thượng đế và nơi 
con người. Nơi con người. Chân lý siêu hình: sự vật phù hợp với tiêu 
chuẩn do trí năng con người qui định; Chân lý luận lý, phán đoán của con 
người phù hợp với sự vật, nhưng có thể sai lầm vì giới hạn của trí năng con 
người. Nơi Thượng đế. Chân lý siêu hình: sự vật phù hợp với ý tưởng của 
Thượng đế; Chân lý luận lý: trí năng của Thượng đế chứa đựng tất cả mọi 
khía cạnh của sự vật, nên khi phán đoán về sự vật thì không có sai lầm.  
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* Thiện thể nào là đối tượng của khát vọng tự nhiên này? Đó là 
sự hữu riêng của từng hữu thể. Cho nên, sự thiện siêu việt của hữu 
thể chính là sự hữu riêng của mình xét như nó thích hợp với chính nó 
hay xét như nó được khát vọng cho chính nó. 

* Nhưng những hữu thể không biệt lập nhau vì giữa chúng có 
những tương quan để góp phần vào sự thiện hảo cho nhau: Sự hữu 
của mình có tương quan với những hữu thể khác hay không? 

a. Thiện thể đối với hữu thể vô hạn 

Thiên Chúa là nguồn gốc và là cứu cánh tối hậu của mọi hữu 
thể. Mọi hữu thể là sự tỏa rạng mạnh hay yếu sự thiện hảo của Ngài 
(ens bonum est). 

b. Thiện thể đối với hữu thể hữu hạn 

Mọi hữu thể (sự hữu) là thiện thể cho chính hữu thể đó. 

Mọi hữu thể (sự hữu) trong mức độ nào đó… trở thành thiện 
hảo cho nhau. 

Kết luận: Thiện thể siêu việt là tất cả hữu thể xét như nó thích 
hợp với chính mình cách tuyệt đối, và thích hợp với các hữu thể khác 
cách tương đối. 

4. Thiện thể siêu nghiệm và sự trọn hảo. 

- Phân tích về khát vọng cho chúng ta biết nguyên nhân nội tại 
của thiện tính là một sự thích hợp (đối tượng A thích hợp với khuynh 
hướng A vì đối tượng A là hoàn hảo). 

- Đâu là nền tảng của sự thích hợp? Sự thích hợp hệ tại điểm gì? 
 Chính là sự trọn hảo (perfectio), có thể nói sự hữu của hữu thể là 
một trọn hảo. 

- Sự trọn hảo (perfectio) được lập thành do 2 yếu tố: 

+ Cái đã hoàn thành (perfectum). 

+ Những yếu tố cấu tạo nên cái hoàn hảo (perfectivum). 

- Các loại hoàn hảo: 
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+ Theo nghĩa 1: cái đã xong, cái có sự thiện hảo thích hợp 
với mình. Nó phải có tất cả mọi cái mà bản tính nó đòi hỏi. 
Ví dụ: “con người”: hữu thể + động vật + lý trí (phát triển 
đúng mức, đúng ý muốn của Thiên Chúa). 

* Hoàn hảo tùy phương: xét theo sự thiện hảo nầy hay 
thiện hảo khác mà nó phải có hay có thể có. TD. Anh 
A hoàn hảo về sức khoẻ thân xác, nhưng sự hiểu biết 
không hoàn hảo.  

* Hoàn hảo đơn thuần: là sự thiện hảo xét theo mọi khía 
cạnh mà sự vật đó phải có. 

- Tương đối: giới hạn trong một loại xác định. 
Ví dụ: loài người, cọp. 

- Tuyệt đối: không bị giới hạn, vượt trên mọi loại. 
Ví dụ: hữu thể tối thượng. 

+ Theo nghĩa 2: những yếu tố tạo nên cái hoàn hảo. 

Kết luận: sự trọn hảo tổng hợp theo nghĩa 1 và 2: thiện thể siêu 
nghiệm là sự trọn hảo đối với hữu thể vì nó thích hợp cho hữu thể 
(nó là hữu thể; sự hữu) và nó là yếu tố tạo thành hữu thể (đặc tính 
siêu việt). Nói cách rõ ràng hơn: Thiện thể là cái thích hợp, nó thích 
hợp nên nó là cái được khát vọng. Cái được khát vọng vì nó tốt và nó 
tốt vì nó trọn hảo. Cho nên, thiện thể là cái trọn hảo. 

5. Những hình thái thiện thể 

Thiện thể là một khái niệm tương tự có nhiều ý nghĩa. 

- Thiện thể đầu tiên là thiện thể hoàn hảo hoá chủ thể: sự hữu 
của chủ thể và những khuynh hướng của nó. Ví dụ: sự hiện hữu của 
con người và những khuynh hướng của con người. 

- Thiện thể thứ hai chỉ hoàn hảo hóa một khả năng, chỉ thoả 
đáp một khuynh hướng nào đó của chủ thể. Ví dụ: hoàn hảo hoá khả 
năng âm nhạc của một người. 

- Thiện thể tuyệt đối và thiện thể tương đối. 

- Thiện thể chính trực. 
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- Thiện thể hữu dụng. 

- Thiện thể khoái cảm. 

- Thiện thể thể lý. 

- Thiện thể luân lý. 

 

Đề mục V: Sự dữ 
1. Định nghĩa và phân chia sự dữ: 

a. Định nghĩa: sự dữ là một sự khiếm khuyết của sự thiện hảo 
phải có. Ví dụ: mù lòa hay chột là sự dữ (khiếm khuyết) đối với con 
người. 

b. Phân chia: (sự dữ siêu hình, sự phủ quyết đơn thuần một sự 
thiện hảo…) 

 - Sự dữ chất thể. 

 - Sự dữ mô thức. 

 - Sự dữ thể lý. 

 - Sự dữ luân lý. 

2. Những nguyên nhân của sự dữ. 

Nguyên nhân chất thể: sự dữ giả thiết một chủ thể tích cực mà 
chính chủ thề này là một thiện thể. 

Nguyên nhân mô thể: sự dữ không có hình thể, bởi vì mọi hình 
thể đúng nghĩa đều là tốt (ens bonum est). 

Nguyên nhân cứu cánh: sự dữ không ai mong ước. 

Nguyên nhân tác thành: sự dữ không có nguyên nhân tác thành 
trực tiếp nhưng ngẫu tùy (ai cũng muốn tạo nên một hiệu quả tốt, 
nhưng trong khi làm có thể sinh ra những cái xấu). Điều này có 
3 cách: 

+ Sự bất toàn của nguyên nhân chính hay dụng cụ. 

+ Chủ thể (chất thể) không thích hợp với mô thể. 
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+ Hiệu quả theo đuổi không tương hợp với chủ thể. Ví dụ: 
người Trung Quốc muốn nói hay ngoại ngữ (Âu Châu) cần 
phải cắt bớt lưỡi. 

 

Đề mục VI: Những nguyên lý đệ nhất 

1. Khái niệm: 
Nguyên lý là cái do đó mà một sự vật nào đó xuất phát bất cứ 

bằng cách nào. 

Nguyên lý thực tế: từ đó một thực tại thiên nhiên phát xuất. 

Nguyên lý luận lý: cái từ đó phát sinh một tri thức mới. 

a. Nguyên lý đồng nhất: là nguyên lý phát xuất trực tiếp từ hữu 
thể xét như hữu thể. Ví dụ: tất cả hữu thể là chính nó. A là A. 

b. Nguyên lý mâu thuẫn: một sự vật không thể đồng thời vừa 
có vừa không dưới cùng một tương quan (xem tranh cãi về tính ưu 
tiên của hai nguyên lý này trong giáo trình). 

c. Nguyên lý triệt tam: giữa hữu thể và vô thể không có 
trung điểm. 

2. Những đặc tính: 

- Hiển nhiên: không cần chứng minh. 

- Xác thực: vì nó phát triển tính đồng nhất của hữu thể (A = A; 
1+1 = 2). 

- Phổ quát: được sử dụng mọi nơi, mọi thời. 

- Tất yếu: phải sử dụng nó trong cuộc sống. 

3. Phạm vi của những nguyên lý: các nguyên lý được áp dụng 
trong: 

- Thực tế: hữu thể bắt nguồn nơi kinh nghiệm. 

- Tư tưởng: qui luật của tư tưởng phải xứng hợp với thực tại. 
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Kết luận: nguyên lý được áp dụng trong: 

 - Trật tự thể lý: mỗi sự vật có vị trí của nó. 

 - Trật tự luận lý: chân lý là chân lý. 

 - Trật tự xã hội: tránh mâu thuẫn. 

 - Trật tự luân lý: sự thiện là sự thiện, sự ác là sự ác. 

 

Đề mục VII: Nguyên lý túc lý 
1. Khái niệm: 

Tất cả những gì hiện hữu và tất cả cái gì xảy ra đều có một lý do 
giải đáp thỏa đáng tại sao nó có, tại sao nó xảy ra. Tất cả hữu thể là 
khả tri. Có hai cách hiểu: 

a. Hữu thể thì khả thức nội tại trong tư tưởng được con người 
suy tưởng. 

b. Hữu thể có thể được giải thích nguyên nhân. 

2. Nguyên lý túc lý và các nguyên nhân khác: có 3 lập trường: 

a. Nguyên lý túc lý là nguyên lý đồng nhất: vì cả hai đều diễn tả 
chính hữu thể xét về đồng nhất tính: hữu thể là khả tri. 

b. Nguyên lý túc lý giống với nguyên lý đồng nhất, nhân quả và 
cứu cánh. Nguyên lý túc lý cắt nghĩa được: 

+ Nguyên lý đồng nhất: lý do đủ: hữu thể có “cái” tạo thành 
nó cho biết nó là cái gì. 

+ Nguyên lý nhân quả: lý do đủ: hữu thể hiện hữu phải có 
nguyên nhân – từ đâu mà đến. 

+ Nguyên lý mục đích: lý do đủ: hữu thể được tạo thành phải 
có mục đích – tại sao nó có. 

c. Nguyên lý túc lý khác với những nguyên lý khác, lý lẽ: sự vật 
khả tri (có thể cắt nghĩa được) (túc lý) khác với sự vật được giải 
thích bằng nguyên lý đồng nhất và nhân quả. 
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Phê bình: Khó phân biệt sự vật có thể cắt nghĩa và sự vật được 
giải thích chính mình, bởi vì không thể giải thích sự vật khả tri mà 
không dùng đến sự vật tự giải thích chính mình (đó là điều kiện). 

 

 

PHẦN II: NHỮNG HỮU THỂ HỮU HẠN 
 

Chương I: NHỮNG NGUYÊN LÝ NỘI TẠI  
CỦA HỮU THỂ HỮU HẠN: HIỆN THỂ VÀ TIỀM THỂ 

 

Đề mục I: Đặt vấn đề và Lời giải đáp tổng quát 
1. Vấn đề: 

Vấn đề đơn nhất và đa số của hữu thể 

- Quan điểm luận lý học giải quyết bằng khái niệm hữu thể là 
siêu việt và tương tự. 

- Quan điểm hữu thể học như thế nào? Quan điểm về đơn nhất 
và đa số theo hữu thể học có hai hình thức: 

a. Độngsự biến đổi (xem Giáo trình) 

b. Tĩnhsự khác biệt (xem Giáo trình) 

2. Lời giải đáp tổng quát: Các lập trường: 

a. Đơn nhất theo trường phái Élée (Hy lạp cổ). Trường phái 
Parménide: hữu thể có, vô thể không có. Hữu thể đơn nhất, bất động, 
vô cùng, vô hạn. 

b. Đa số theo trường phái Ionie (Hy lạp cổ). Trường phái 
Héraclite: sự trở thành là chính yếu của sự vật. Sự biến đổi là yếu 
tính của sự vật. 

c. Giải đáp Aristote: hiện thể và tiềm thể. 
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Thật vậy, hữu thể không đơn nhất vì chúng ta thấy có nhiều hữu 
thể (đa số) (chống Parménide). Kế đến, sự trở thành không phải là 
yếu tính của sự vật, một vật không xác định không phải là một vật 
(chống Héraclite). Cho nên theo Aristote, một hữu thể biến dịch, giới 
hạn, đa số được tổng hợp bằng hai nguyên lý: hiện thể và tiềm thể. 

Sự biến dịch, sự chuyển động từ cách thế hiện hữu này (xác 
định các chủ thể đã mất) sang cách thế hiện hữu khác (sự xác định 
mới mà chủ thể đắc thủ). Hai sự xác định đó là hiện thể (trong lúc 
thích hợp), còn chủ thể có thể mất một sự thiện hảo và có thể nhận 
lãnh một thiện hảo mới được gọi là tiềm thể (xem ví dụ trong Giáo 
trình).  

Sự kiện đa số của những hữu thể hữu hạn và bị giới hạn. 

Là cùng một vấn đề dưới hai hình thức: hữu thể bị giới hạn có 
một thiện hảo nào đó (hình thức một, là hiện thể), nhưng xét về khả 
năng tiếp nhận nó sẽ loại trừ một sự thiện hảo trên nó (tiềm thể. Ví 
dụ: khả năng của thú chỉ nhận hiện thể thuộc về thú).  

Tóm lại, để cho hữu thể đa số, đơn nhất và hữu hạn là khả tri, 
thì nó phải bao gồm hai nguyên lý: một là sự thiện hảo: hiện thể; hai 
là khả năng tiếp nhận sự thiện hảo đó: tiềm thể. 

 

Đề mục II: Nguồn gốc và Định nghĩa hiện thể và tiềm thể 

1. Vấn đề: 

Hai khái niệm này được rút ra từ: 

- Kinh nghiệm / Trong sinh hoạt của con người / trong phạm vi 
hữu hạn và vô hạn. 

- Xem định nghĩa hai khái niệm theo Aristote trong Giáo trình. 

2. Khái niệm về hiện thể. 
- Hiện thể theo danh từ biểu thị một sự trọn hảo (trong một cột 

mốc nhất định) được tạo ra trong một chủ thể, theo nghĩa tương đối, 
hiện thể chỉ định tất cả sự thiện hảo hoặc được tạo ra hoặc không 
được tạo ra (khả năng trong tư tưởng Thiên Chúa). 
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Bốn định nghĩa hiện thể: - hiện thể được diễn tả bằng những 
hành động cụ thể của hữu thể: đi, nói, nhìn…- hiện thể là hữu thể 
đang hiện thực. – hiện thể là hữu thể toàn hảo. – hiện thể chính là 
hữu thể.  

Cấp độ của hiện thể: 

+ Hiện thể thuần túy: thiện hảo thuần túy, không pha trộn tiềm 
thể. Thượng đế là hiện thể thuần túy. Hiện thể hỗn tạp: sự thiện hảo 
pha trộn tiềm thể (thiên thần cũng là hiện thể hỗn tạp). 

+ Hiện thể hữu thể là sự thiện hảo của sự hiện hữu. Một công 
trình đang hoàn thành không phải là một hiện thể hữu thể.  

+ Hiện thể mô thức là sự thiện hảo xác định một chủ thể, có thể 
là bản thể hay tuỳ thể. Thí dụ: Anh A: hiện thể mô thức bản thể; Anh 
A là một sinh viên Công giáo: hiện thể mô thức tuỳ thể. 

+ Hiện thể tiên khởi (mô thể bản thể) và hiện thể thứ cấp (những 
tuỳ thể). 

+ Hiện thể tồn hữu (linh hồn) và hiện thể bất tồn (giác hồn của 
thú vật). 

3. Khái niệm về tiềm thể. 

- Tiềm thể theo danh từ. Nếu hiện thể tự yếu tính là sự thiện 
hảo thì tiềm thể tự yếu tính là “khả năng của sự thiện hảo”. 

Cấp độ của tiềm thể: 

+ Tiềm thể thụ động là khả năng tiếp nhận sự thiện hảo / Tiềm 
thể hoạt động là khả năng ban cho một sự thiện hảo. Theo nghĩa này, 
Thượng đế có tiềm thể hoạt động vì Ngài là Đấng Toàn năng. Trong 
Ngài không có tiềm thể thụ động vì Ngài là hiện thể thuần túy. 

Ghi chú: Hữu thể được hiện thể hóa là tiềm thể chủ quan được 
hiện thể hóa khi sở hữu một hiện thể thích hợp. 

Hữu thể được tiềm thể hóa là một hiện thể hỗn tạp khi có một 
thiện hảo nào đó rồi mà vẫn còn có khả năng để nhận thêm một thiện 
hảo mới nữa. 
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Đề mục III: Hữu thể hữu hạn gồm có hiện thể và tiềm thể 

1. Vấn đề: 

Tất cả hữu thể bị giới hạn, đa phức và biến dịch thì nhất thiết 
được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể. 

2. Hữu thể hữu hạn được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể. 

a. Nguyên nhân sự giới hạn: hiện thể tự mình là sự hoàn hảo, 
trái lại, sự giới hạn là một bất toàn, cho nên sự bất toàn không do 
hiện thể (chỉ nói đến sự hoàn hảo), mà ở lý do khác: 

- Sự giới hạn là do nguyên nhân tác thành: Thượng đế. 

- Sự giới hạn không thể là một hiện thể khác, vì hiện thể chỉ nói 
đến thiện hảo. 

Ví dụ: Một căn phòng được hoàn thành và trang trí. 

- Sự giới hạn (hiện thể) là do tiềm thể chủ quan là cái giới hạn 
hiện thể theo khả tính của nó. 

b. Chứng minh hữu thể hữu hạn gồm hiện thể và tiềm thể. 

- Hiện thể chính nó không thể gia bội, không tự giới hạn chính 
mình, nhưng do một cái khác 

+ Do nguyên nhân tác thành đệ nhất. 

+ Không do một hiện thể khác – muốn gia bội phải cùng một 
loại nhưng cùng một loại phải có cái gì mới để thêm vào. Ví dụ: Yếu 
tính người áp dụng cho con người thì 100 người cũng chỉ mang trong 
mình yếu tính người. 

+ Nguyên lý gia bội là tiềm thể chủ quan. Ví dụ: Một khối gỗ 
lớn hay nhỏ sẽ cho số lượng bàn ghế nhiều hay ít.  

c. Giá trị của giải thích 

- Học thuyết nầy giải thích thoả đáng vấn đề biến dịch: các hiện 
thể thay đổi của một chủ thể tiềm thể (em bé A trở thành anh A…) 

- Học thuyết nầy giải thích thoả đáng vấn đề đơn nhất và đa số: 
một hoặc 10 cái ghế (hiện thể) nhờ khối gỗ (tiềm thể). 
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d. Kết luận: 

+ Chỉ một mình Thượng đế là hiện thể thuần tuý. 

+ Mọi hữu thể hữu hạn thì được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể 
xét theo ba trật tự: 

- Trong trật tự hữu thể (sự hiện hữu): hiện hữu và yếu tính 

- Trong trật tự yếu tính (cái gì đây?): mô thể và chất thể 

- Trong trật tự sinh hoạt (trình bày các thông tin sinh hoạt): bản 
thể và tùy thể. 

 

Đề mục IV: Hiện hữu và Yếu tính 
1. Vấn đề: 

Nguyên lý nội tại tạo thành hữu thể hữu hạn. 

* Ý nghĩa chữ “hữu hạn”. Theo người Hy lạp: là trọn hảo, hoàn 
thành. 

* Ý nghĩa chữ “vô hạn”. Theo người Hy lạp: là sự bất toàn. 

* Theo nghĩa triết học Kinh viện thì ngược lại. 

A. Yếu tính: là cái nhờ đó một sự vật là như thế, cái nhờ đó mà 
nó là. Yếu tính đồng nghĩa với bản tính. Yếu tính, bản tính và bản thể 
(xem Giáo trình). 

Các loại yếu tính: 

+ Thể lý: yếu tính của anh A: cá biệt thực sự hiện hữu. 

+ Trừu tượng: khái niệm trình bày bản tính chung của một loại: 
cọp là loài thú. 

+ Siêu hình: chỉ nói đến điểm chính yếu và căn bản: người là 
động vật có lý trí. 

- Tuyệt đối: độc lập với các trạng thái khác nhau, nhưng có 
giá trị cho mọi trạng thái. 
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- Tất yếu: bất khả phân và bất khả biến, phải đủ điều kiện để 
tạo thành một yếu tính. 

- Vĩnh cữu: một khi các điều kiện đủ để tạo thành một yếu 
tính thì không còn thêm bớt nữa, nếu không, yếu tính đó sẽ 
bị huỷ diệt. 

B. Hiện hữu: Sự hiện hữu là cái nhờ đó mà một sự vật trình 
diện, trưng bày cách hữu hiệu (chính xác) trong hiện tại tính (thời 
điểm này…) 

* Theo Cha Grenet: 

- Đối với con người, sự hiện hữu của một vật (thực tại) có được, 
khi nó được phô bày bên ngoài những nguyên nhân của nó (4 nguyên 
nhân là chất thể, mô thể, tác thành và mục đích). 

- Đối với Thiên Chúa, sự hiện hữu của Ngài không cần một 
nguyên nhân nào. Ngài tự hữu, yếu tính của Ngài là hiện hữu. 

2. Tương quan giữa yếu tính và hiện hữu. 

- Nơi Thượng đế: yếu tính và hiện hữu là một. 

- Nơi thụ tạo thì có những cấp độ hiện hữu khác nhau tùy theo 
yếu tính của chúng (thực vật, động vật, con người) và hiện hữu phân 
biệt với yếu tính. 

a. Tương quan hiện hữu với yếu tính. 

- Sự hiện hữu không làm mất đi yếu tính (hiện hữu và yếu tính 
không hòa lại thành một). 

- Sự hiện hữu không thêm vào cho yếu tính một sự xác định 
(phẩm tính) loại biệt mới nào. 

- Sự hiện hữu là nguyên lý mà đặc tính của nó là hiện thực hóa 
tiềm thể của yếu tính để hiện hữu trong trật tự cụ thể. 

b. Tương quan yếu tính với hiện hữu. 

- Yếu tính là một nguyên lý có đặc tính là khả năng tiếp nhận và 
giới hạn sự hiện hữu, tùy theo bản tính hữu định (bản tính người tiếp 
nhận sự hữu của con người chớ không phải của thú vật hay của 
thiên thần). 
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- Yếu tính không bị mất đi đặc tính của mình khi kết hợp với 
hiện hữu (xem Giáo trình). 

3. Phân biệt thực sự của hiện hữu và yếu tính. 

- Hiện hữu không tự giới hạn chính mình, nhưng yếu tính giới 
hạn hiện hữu (do đó hiện hữu khác yếu tính). 

Ví dụ: Tất cả đều màu trắng thì không biết là trắng nhưng nhờ 
có màu đen để màu trắng biết mình trắng. 

- Trong hữu thể hữu hạn, nếu hiện hữu giống yếu tính thì vũ trụ 
này không còn sự khác biệt nào hết, tai hại hơn, hữu thể hữu hạn đâu 
có gì khác với hữu thể vô hạn (hiện hữu và yếu tính là một). 

 

Chương II: NHỮNG NGUYÊN LÝ NGOẠI TẠI  
CỦA HỮU THỂ HỮU HẠN: NHỮNG NGUYÊN NHÂN 

 

Đề mục I: Khái niệm “nguyên nhân” 

1. Vấn đề: 

Đặt vấn đề nguyên nhân. Khi đứng trước một hữu thể 

- “Tại sao nó có?”     nguyên nhân hiện hữu 

- “Nó là cái gì?”    nguyên nhân mô thể 

- “Nó được làm bằng chất gì”    nguyên nhân chất thể 

- “Ai làm ra nó?”    nguyên nhân tác thành 

- “Với mục đích gì?”    nguyên nhân cứu cánh 

Trong bốn hình thức trên, chúng ta nhận thấy hai thành phần 
liên hệ với nhau: nguyên lý và hiệu quả. Sự hữu của hiệu quả đặt vấn 
đề nguyên nhân. 

2. Định nghĩa: 

Nguyên nhân là một nguyên lý thực tế, tích cực (ảnh hưởng) mà 
sự vật tùy thuộc vào tùy theo sự hữu của nó. 
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Xem Giáo trình: nguyên lý và nguyên nhân / Điều kiện và 
cơ hội. 

 

Đề mục II: Nguyên nhân nội tại 
1. Nguyên nhân chất thể: 

- Đặc tính của nguyên nhân này là tiếp nhận, giới hạn (đa số) 
mô thể. 

- Trong tác động đầu tiên, nguyên nhân chất thể là khả năng 
tiếp nhận. 

Trong tác động thứ hai, nguyên nhân chất thể thực hiện khả 
năng tiếp nhận đó. 

2. Nguyên nhân mô thể: 

- Đặc tính của nó là xác định (định hình) một cách tất yếu một 
sự vật. 

- Trong tác động thứ nhất, nguyên nhân mô thể là khả năng ban 
sự hữu (hình thức) cho… 

- Trong tác động thứ hai, nguyên nhân mô thể thực hiện khả 
năng đó, thông ban sự hữu và tạo thành sự vật trong bản tính loại biệt 
của nó. 

Ghi chú: 
- Trật tự hữu thể: hiện hữu và yếu tính 

- Trật tự yếu tính: mô thể và chất thể 

- Trật tự sinh hoạt: bản thể và tùy thể. 

3. Nguyên nhân kiểu mẫu: 

Cái lý tưởng mà trí tuệ nghĩ ra để khiến tác nhân phỏng theo nó 
làm ra sự vật giống như nó. 

- Các lập trường: 

a. Nguyên nhân kiểu mẫu bị giản lược về nguyên nhân mô 
thức / tác thành / cứu cánh. 
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b. Cha T. de Régnon cho nguyên nhân kiểu mẫu là một nguyên 
nhân loại biệt khác với các nguyên nhân khác: nguyên nhân kiểu 
mẫu nằm trong nguyên nhân tác thành trí thức, nằm trong tư tưởng ở 
trạng thái mẫu mực chờ được thực hiện. 

 

Đề mục III: Nguyên nhân tác thành 
1. Định nghĩa: 

Nguyên nhân tác thành là một nguyên lý ngoại tại tích cực tạo 
nên hiệu quả nhờ tác động: 

- Nguyên lý: cái từ đó một sự vật phát xuất ra. 

- Ngoại tại: tác động thể lý phát xuất từ nguyên lý đến hiệu quả 
bên ngoài nó (tác nhân) 

- Tích cực: nguyên lý ảnh hưởng trực tiếp sự hữu của hiệu quả. 

Nguyên nhân tác thành là nguyên nhân đầu tiên trong trật tự 
thực hành. Nguyên nhân cứu cánh là nguyên nhân cuối cùng trong 
trật tự này, nhưng là nguyên nhân đầu tiên trong trật tự ý hướng. 

2. Phân chia nguyên nhân tác thành: 

Nguyên nhân tiên khởi: Thiên Chúa là nguyên nhân tiên khởi / 
Nguyên nhân thứ cấp tất cả thụ tạo trong sinh hoạt của mình tùy vào 
Thiên Chúa. (xem Giáo trình các loại nguyên nhân tác thành khác). 

3. Kết luận: 

Nguyên nhân tính riêng: tác tạo đặt hữu thể trong trật tự 
hiện hữu. 

- Trong tác động thứ nhất, khả năng hành động (tác tạo…) 
(tiềm thể) 

- Trong tác động thứ hai, thực hiện khả năng hành động đó 
(hiện thể), ảnh hưởng trên sự hữu của hữu thể. 
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Đề mục IV: Nguyên lý nhân quả 

1. Vấn đề và ý nghĩa: 

- Mọi hữu thể được kết hợp bởi hiện thể và tiềm thể đều không 
thể hiểu được nếu không có nguyên nhân tác thành ra chúng (loại trừ 
thuyết bẩm sinh). 

- Vấn đề liên quan giữa nguyên nhân tác thành và các hữu thể 
bất tất. Công thức của nguyên lý nhân quả: 

* Mọi hậu quả đều có nguyên nhân: Công thức đúng, nhưng lẩn 
quẩn trong việc tạo thành (trong hữu thể hữu hạn) 

* Tất cả cái gì bắt đầu đều chắc chắn phải có nguyên nhân: 
Công thức quá giới hạn, bởi vì: 

- Đối với thế giới vĩnh cửu (giả thiết) thì sao? Vì thế giới này 
không có bắt đầu? Cho nên công thức này không có giá trị mấy. 

* Tất cả cái gì động là động do một cái khác: Công thức đúng vì 
trạng thái thể lý (kinh nghiệm cảm giác). 

* Tất cả cái gì bất tất đều có một nguyên nhân: Công thức đúng 
và hoàn hảo. Nó áp dụng cho tất cả hữu thể. Không có lý do hiện hữu 
trong chính mình. 

* Tất cả cái gì được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm thể đều có một 
nguyên nhân. Công thức này cũng đúng như công thức trên. Nó sử 
dụng các hạn từ siêu hình. 

Kết luận: Nguyên lý nhân quả sử dụng hai công thức sau cùng. 

2. Giá trị của nguyên lý nhân quả 
- Nó hiển nhiên / phổ quát / xác thực. 

* Nguyên lý tự nó hiển nhiên: là hiển nhiên khi ý niệm thuộc từ 
gắn liền (thuộc về) ý niệm của chủ từ. Có hai loại hiển nhiên: 

- Hiển nhiên tự nó là nguyên lý mà trong đó thuộc từ nằm trong 
ý niệm của chủ từ không cần sự lãnh hội của con người. Ví dụ: 
Thượng đế hiện hữu (hiện hữu thuộc Thượng đế). 
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- Hiển nhiên tự nó và đối với chúng ta, khi con người nhận thức 
được ý nghĩa của thuộc từ và chủ từ. Ví dụ: toàn thể lớn hơn thành 
phần (thành phần thuộc toàn thể). 

* Phổ quát: áp dụng cho mọi hữu thể bất tất. 

* Xác thực: xác nhận mà không sợ sai lầm. 

Ý nghĩa của đề tài: 

Nguyên lý nhân quả có một ý nghĩa siêu hình khi nó áp dụng 
cho mọi hữu thể bất tất (khoa học thiên nhiên, triết học thiên nhiên, 
siêu hình). Do đó, chúng ta nên phân biệt nguyên nhân tính được áp 
dụng trong ba phạm vị: 

- Phạm vi khoa học: thừa nhận hai vật thể hữu hình, vật thể này 
là nguyên nhân cho vật thể kia. 

- Phạm vi triết học thiên nhiên: hai hữu thể hữu hạn, hữu thể này 
là nguyên nhân (biến dịch) hữu thể kia. 

- Phạm vi siêu hình: chỉ ra các lý do vì đó mà một sự vật  
không hiện hữu hiện hữu. Nói về sự tương quan giữa Thiên Chúa và 
thụ tạo. 

Chứng minh hai công thức của nguyên lý nhân quả. 

A. Nguyên lý nhân quả hiển nhiên tự nó và đối với chúng ta: 

- Ý niệm thuộc từ thuộc về (gắn liền) ý niệm chủ từ. 

- Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa các hạn từ: 

* Cái gì được cấu tạo bởi tiềm thể và hiện thể đều có một 
nguyên nhân (xem Giáo trình): tiềm thể không tự nó nối kết với hiện 
thể… nên nhờ một nguyên nhân khác bên ngoài mình (tiềm thể và 
hiện thể). 

* Cái gì bất tất đều có một nguyên nhân (xem Giáo trình). Hữu 
thể bất tất vì không thể tự hiện hữu nên cần có nguyên nhân. 

B. Phổ quát: áp dụng cho mọi hữu thể bất tất. 

C. Xác thực: nguyên lý nhân quả không gây sai lầm. 
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Đề mục V: Nguyên nhân cứu cánh 

1. Khái niệm tổng quát: 

Cứu cánh là cái hướng về đó mà mọi sinh hoạt liên quan 
hoạt động. 

2. Phương diện cứu cánh: 

Có bốn phương diện (xem Giáo trình) 

- Cứu cánh xét như duyên cớ: một sự thiện thúc đẩy hành động. 
TD. Đi chinh phục. 

- Cứu cánh xét như chủ thể: đi tìm sự thiện cho ai. Td. Để 
cho con. 

- Cứu cánh xét như đối tượng: sự thiện được ước muốn. Td. 
Đi chinh phục để cho con. 

- Cứu cánh xét như mô thể: sự sở hữu sự thiện đó. Td. Các quốc 
gia chinh phục được. 

3. Phân chia cứu cánh: 

- Cứu cánh gần, trung gian và tối hậu (xem Giáo trình): - Mọi 
cứu cánh gần, trung gian và tối hậu đều được ước muốn trong chính 
nó. Cứu cánh trung gian là phương tiện cho cứu cánh sau đó cho đến 
cứu cánh tối hậu. 

- Cứu cánh chính yếu và cứu cánh thứ cấp: chính yếu là trực 
tiếp, thứ cấp là phụ thuộc. 

- Cứu cánh tự nhiên: nằm trong khả năng và đòi hỏi của 
bản tính. 

- Cứu cánh của tác động (finis operis): mục đích của chính 
việc làm.  

- Cứu cánh của tác nhân (finis operantis): mục đích (ý hướng) 
của chủ thể (xem Giáo trình). 

4. Nguyên nhân cứu cánh tính: 

a. Là một nguyên nhân thật sự vì nguyên lý phải có ảnh hưởng 
trên hiệu quả. 
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b. Nguyên nhân cứu cánh là nguyên nhân đệ nhất trong trật tự ý 
hướng. 

- Nguyên nhân mô + chất nội tại. 

- Nguyên nhân tác thành đến sau ý muốn. 

c. Nguyên nhân tính chính là sự thu hút. Cứu cánh hướng dẫn và 
thúc đẩy tác nhân hành động. 

5. Sự hiện thực của nguyên nhân cứu cánh. 
- Trong tác động thứ nhất: nguyên nhân cứu cánh là một thiện 

thể có khả năng ảnh hưởng trên tác nhân và thu hút tác nhân. 

- Trong tác động thứ hai: nguyên nhân cứu cánh thúc đẩy tác 
nhân ước muốn và thực hiện để đạt mục đích. Do đó có sự tương tác: 
tác nhân ước muốn đối tượng và đối tượng được ước muốn. 

- Cứu cánh chuyển động tác nhân. Cứu cánh không phải tác 
thành, cũng không là mô thức… 

- Điều kiện của nguyên nhân cứu cánh. Điều kiện này giả thiết 
một sự nhận thức trí thức của tác nhân (ý muốn và ý thức) vào đối 
tượng. Nếu không có được nhận thức đó (trí thức) thì Thiên Chúa 
cũng phú ban cho tác nhân cách khác (bản năng nơi thú vật…) 

- Hiệu quả của nguyên nhân cứu cánh: + Hiệu quả tức khắc là 
tác động của dục vọng (trật tự ý hướng). + Hiệu quả kế tiếp là sự đắc 
thủ đối tượng (trật tự thực hành). 

 

Đề mục VI: Nguyên lý cứu cánh tính 
1. Khái niệm “cứu cánh tính”: 

- Trong nguyên lý nhân quả: xác định mối tương quan giữa 
nguyên nhân tác thành và những kết quả của nó. 

- Nguyên lý cứu cánh tính: xác định mối tương quan giữa 
nguyên nhân tác thành và nguyên nhân cứu cánh. 

2. Đặc tính “cứu cánh tính”: Mọi tác nhân hành động theo một 
cứu cánh. 
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a. Hiển nhiên: Mọi vật hiện hữu đều được xác định, xác định 
mọi đối tượng. Người thực hiện một việc gì cũng phải xác định việc 
mình làm. Mà được xác định để tìm một việc gì thì cần phải hướng 
về cứu cánh của nó. Nguyên lý này hiển nhiên là ở chỗ đó. 

b. Phổ quát và xác thực: được công nhận và không sợ sai lầm. 

3. Tác nhân cứu cánh: 

- Tác nhân đệ nhất là Thiên Chúa. Thiên Chúa là cứu cánh tất 
cả. Ngài không cần sở hữu một cứu cánh nào bên ngoài, việc tạo 
dựng là thông phần vinh quang Ngài. 

- Các tác nhân trí thức: hành động cho cứu cánh có ý chí, có ý 
thức (tự chuyển động). 

- Các tác nhân tự nhiên: theo bản năng Chúa phú ban và bị 
chuyển động (bởi một tha thể). 

 

Chương III: CÁC PHẠM TRÙ  
CỦA NHỮNG HỮU THỂ HỮU HẠN 

 

Đề mục I: Nhập đề 
1. Nguồn gốc và khái niệm “phạm trù”: 

Phân loại các hữu thể hữu hạn vào trong những giống loại lớn 
được gọi là phạm trù. Hạn từ “phạm trù” bắt nguồn từ trong luận lý 
học (xem cây Porphyrus trang 24) 

Các phạm trù là những chủng giống tối thượng (xem Giáo 
trình). Theo Aristote, chúng ta có 10 phạm trù: 1 phạm trù bản thể và 
9 phạm trù tùy thể. 

2. Phạm trù và cấp độ sở hữu: 

Phạm trù không phải là các cấp độ sự hữu. Ngoài Thiên Chúa 
ra, các loài thụ tạo có những cấp độ sự hữu khác nhau tùy theo mô 
thể của nó. 
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Đề mục II: Bản thể 

1. Khái niệm: 

Bản thể là cái mà việc hiện hữu thích hợp cho nó, trong nó và 
không trong một tha thể như trong một chủ thể đính kết. 

a. Cái thích hợp cho nó là có sự hữu nội tại. 

b. “Sự hữu tự tại”: không hiện hữu trong một tha thể nhưng hiện 
hữu “tự tại” hay “tự nội” nơi chính mình. 

c. “Không trong một tha thể như trong một chủ thể đính kết”: 
loại trừ sự tùy thuộc nội tại vào một tha thể. Nhưng không loại trừ 
sự tùy thuộc ngoại tại vào Thượng đề. 

2. Lý do mô thức của bản thể: 

Đặc tính, việc làm chính yếu của bản thể: sự tồn tục nội tại. 
Sự tồn tục nội tại: 

- Hiện hữu trong chính mình 

- Không đính kết vào tha thể 

- Có thể được một thiện thể khác thêm vào. 

Ghi chú: Hữu thể “tự nội” 
1. So sánh với hữu thể ngẫu tùy, hữu thể tự nội ám chỉ yếu tính 

(xem trang 24) 
2. Tương phản với sự hữu bởi một tha thể, hữu thể tự nội ám chỉ 

Thiên Chúa (Deus) (xem trang 24) 
3. Tương phản với sự hữu trong một tha thể, hữu thể tự nội ám 

chỉ cái có sự hữu trong mình (xem trang 24). 

3. Những định nghĩa bất toàn về bản thể (xem Giáo trình) 

Lý do bất toàn: 

- Tất cả đều tốt, nhưng chỉ thiếu In se 

- Không nói lên lý do mô thức thực sự mà chỉ diễn tả bên ngoài. 

- Xem sự tồn tục nội tại không phải là một yếu tố cần thiết. 
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4. Phân loại bản thể: 

* Bản thể trọn bộ: một toàn thể thuộc bản thể có thể tự mình sở 
hữu tác động, hiện hữu của mình. Không năng hướng đến một 
nguyên lý bản thể khác. 

* Bản thể bất trọn bộ: một nguyên lý bản thể được năng hướng 
toới và kết hợp với một nguyên lý bản thể bổ túc để tạo thành một 
toàn thể bản thể. 

Chú ý: Bản thể: 1- Có tính cách bất trọn bộ (có tính vật chất)  
bị tan biến đi khi nguyên lý vật chất mất đi. Vd: Sinh hồn, giác hồn. 
2- Có tính cách trọn bộ (không có tính vật chất): không bị tan biến 
khi nguyên lý vật chất mất đi. Vd: linh hồn. 

- Hệ bản thể: cần một nguyên lý khác để toàn thể bản thể 
hiện hữu. 

- Hệ loại: sau khi hiện hữu thì trở thành một loại được xác định. 
Vd: loại thực vật, thú, người. 

- Bản thể đơn thuần và các loại bản thể khác (Giáo trình). 

5. Sự hiện hữu thực tế của bản thể: được chứng minh 

- Trong tri thức luận: khả năng tri thức (bản thể), khả tính 
(sinh hoạt). 

- Trong vũ trụ học: bản thể vật thể. 

- Trong triết học: bản thể sống của sinh vật, thực vật. 

- Trong tâm lý học: bản thể linh hồn, bản thể con người. 

Đề mục II-b. Khái niệm cá thể (suppôt) và ngôi vị (personne) 
1. Vấn đề 

Vấn đề 1. Hữu thể hữu hạn được cấu tạo bởi hiện thể và tiềm 
thể, yếu tính và hiện hữu, bản thể và tuỳ thể. 

Vấn đề 2. Mỗi hữu thể hiện hữu cách khác nhau: Mỗi hữu thể 
có sự hiện hữu cho chính mình và rất tỷ lệ với yếu tính của mình. 

Vấn đề 3. Đơn nhất tính hành động nội giới và ngoại giới  
của một cái tôi bao gồm những hoạt động của sự sống thảo mộc,  
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cảm giác và trí tuệ thúc đẩy chúng ta xác quyết rằng trong chúng ta 
có một ngôi vị, và chỉ có một bản tính. Đơn nhất tính nầy cho chúng 
ta thấy rằng chúng ta đang đối diện với những bản thể trọn bộ và cá 
vị. Chúng là những cá thể. 

Cá thể và Ngôi vị đặt trực tiếp vấn đề mỗi hữu thể có sự hiện 
hữu cho chính mình, nó phân biệt và đặc biệt hóa chính mình, nó 
không phải là cái khác và nó ý thức và chịu trách nhiệm về những 
hành vi mà nó đã thực hiện (xem giáo trình: Ngôi vị Chúa Kitô theo 
triết học và theo đức tin Công giáo) 

2. Khái niệm cá thể (suppôt) 

Phải phân biệt rõ ràng khái niệm bản tính và cá thể. Yếu tính là 
cái bởi đó một sự vật là nó một cách đặc biệt. 

- Bản tính là yếu tính xét như là nguyên lý nội tại và căn để của 
những hoạt động. Nguyên lý từ đó phát xuất những hoạt động.  

- Cá thể (suppôt ou hypostase) là chủ thể sau cùng của những 
hoạt động. Cá thể được định nghĩa là một bản thể cá biệt, trọn bộ và 
toàn thể trong chính nó. 

Chúng ta hãy giải thích từng hạng từ này:  

* Bản thể. Cái nhờ đó cá thể hiện hữu tự nội. Vì thế, sự thiện 
hảo này loại trừ khả tính thông giao của tùy thể (là cái hiện hữu trong 
bản thể..). 

* Cá biệt. Cái bất phân nội tại và phân biệt với những cái khác. 
Sự thiện hảo mới này loại trừ khả tính thông giao của bản tính phổ 
quát, có thể hiện thực trong nhiều cá biệt.  

* Trọn bộ. Một toàn thể bản thể được cá biệt có khả năng hiện 
hữu tự nội và tự thể (trong chính mình và bởi chính mình không 
hướng về một cái khác để lập thành một bản tính mới). 

* Toàn thể tự nội. Sự thiện hảo sau cùng này biểu thị một bản 
tính trọn bộ và được cá biệt hóa mà không bị hòa đồng bởi một cá 
thể nào khác, loại trừ khả tính thông giao.  

Trường hợp đặc biệt của Chúa Kitô Như thế, bản tính nhân loại 
của Chúa chúng ta, trọn bộ và được cá biệt hóa, nhưng không phải là 
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một ngôi vị hay một cá thể, bởi vì bản tính này được hòa đồng bởi 
Ngôi vị của Ngôi Lời, nó tồn hữu trong Ngôi vị của Ngôi Lời.  

Theo phương diện triết học, cá thể là một bản thể không được 
thông giao và bất khả thông giao, nghĩa là toàn thể tự nội “tota in 
se”. Nhưng nơi Chúa Giêsu thì khác: Khi bản tính nhân loại của 
Chúa Giêsu được Ngôi lời hoà đồng, người ta nói rằng bản tính này 
tồn hữu trong Ngôi lời (như vậy là có thông giao). Bản tính nhân loại 
của Chúa Kitô, mặc dầu là bản thể cá biệt và trọn bộ, nhưng không 
toàn thể tự nội, vì được thông giao với Ngôi Lời vì thế không phải là 
một ngôi vị hay một cá thể (theo nghĩa thông thường). Bản tính 
Thiên Chúa cũng là một bản thể cá biệt và trọn bộ, nhưng bản tính 
này không “toàn thể tự nội”. Vì nó được thông giao cách huyền 
nhiệm với Ba Ngôi Vị bình đẳng và phân biệt; vì thế bản tính này 
không là một Ngôi vị (theo nghĩa thông thường). 

3. Khái niệm Ngôi vị. Theo nguyên ngữ tiếng Ngôi vị, ngôi vị 
là một chủ thể có bẩm tính tự do… Ngôi vị cũng là một chủ thể có 
quyền lợi và nhiệm vụ, bổn phận, vì thế có trách nhiệm… Ngôi vị có 
tính cách tự chủ. 

Định nghĩa siêu hình “Ngôi vị”. Một cá thể (suppôt) trí thức, 
hay một cá thể đắc thủ đời sống trí thức.  

Một vài xác định bổ túc (xem giáo trình) 

Boèce định nghĩa ngôi vị: “Bản thể cá biệt có bản tính suy lý”. 
Công thức này đúng nhưng nó nói lên hai điều bất toàn:  

a) Tốt hơn nên nói “cá thể trí thức” hơn là “cá thể suy lý”, vì chỉ 
có ngôi vị loài người mới có khả năng suy lý….  

b) Bản thể cá biệt không minh chứng thỏa đáng bản tính sâu xa 
của cá thể, thiếu yếu tố trọn bộ và toàn thể tự nội. .. 

Xem giáo trình về những quan niệm khác về ngôi vị. Phải chấp 
nhận rằng những mệnh đề này diễn tả một khía cạnh của ngôi vị, 
nhưng không những nó bất toàn mà còn sai lầm nữa (trong trường 
hợp Ngôi vị của Chúa Kitô).  

 Phân biệt tế nhị. Mô thể, yếu tính, bản thể, cá thể: * Bản thể là 
cái mà sự hữu trong chính nó chứ không hiện hữu trong chủ thể khác 
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như là trong một chủ thể đính kết thích hợp cho nó. * Mô thể bản thể 
là nguyên lý xác định yếu tính. * Yếu tính là cái bởi đó một sự vật là 
cái mà nó là. * Cá thể là một bản thể cá biệt, trọn bộ và bất khả thông 
giao (Td. Bản thể tên A, yếu tính A để phân biệt với yếu tính B, cái 
xác định yếu tính A là mô thể bản thể, đã là A thì thành cá thể A khi 
đó bất khả thông giao với B). 

4. Tranh luận về lý do mô thức của tồn thể  
Một bản thể trở thành tồn hữu nhờ sự bất khả thông giao tính. 

Đâu là lý do của bất khả thông giao tính này? Đâu là lý do mô thức 
của tồn thể? Theo triết học, sự tồn hữu nơi con người là ở chính ngôi 
vị cá thể của con người, còn nơi Chúa Kitô thì sao (thần học)?  

Đối với vấn đề rõ ràng này các triết gia Kinh viện có nhiều giải 
thích: ở đây chúng ta đề cập đến những giải thích đó một cách vắn tắt 
còn những tranh luận chi tiết hơn thì dành cho thần học… 

* Với phái Thomas cách chung. Theo ý kiến này, trong Chúa 
Kitô không có sự hiện hữu thuộc con người, yếu tính thuộc con 
người hiện hữu trong và bởi sự hiện hữu của Ngôi lời, như vậy, sự 
hiện hữu thuộc con người này không phải là Ngôi vị của một con 
người, nhưng là một Ngôi vị Thượng Đế. 

 

Đề mục III: Các tùy thể 

1. Khái niệm: 

- Tùy thể là một hiện thể đệ II (hiện thể đệ I là bản thể), một mô 
thức mới được thêm vào bản thể. 

- Tùy thể là cái mà sự hữu trong một tha thể như trong một chủ 
thể đính kết thích hợp cho nó. 

Ghi chú: giáo trình số 6. 

2. Lý do mô thức của tùy thể: đặc tính, lý do… 

- Không phải là sự hiện hữu trong chủ thể khác (Giáo trình) 

- Không phải là sự kết hợp hiện thực hay sự đính kết hiện thực 
vào một chủ thể. 
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- Tùy thể được cấu tạo bởi sự đòi hỏi hiện hữu trong một 
chủ thể. 

3. Sự hữu riêng của tùy thể: 

- Bản thể (hiện thể I), tùy thể (hiện thể II) phải có hiện thể I 
để cho hiện thể II đính kết. 

- Sau khi đính kết, bản thể hiện hữu dưới một mô thể mới. Như 
thế, tùy thể không phải là một hữu thể nhưng là hữu thể của hữu thể. 

Vd: Chủng sinh A, niên khóa 2011, ĐCV Sài gòn, Thánh thiện. 

4. Bản thể là nguyên nhân của tùy thể: 

Là nguyên nhân vì bản thể gây ảnh hưởng trên sự hữu của 
tùy thể. 

5. Phân loại các tùy thể: 

- Tùy thể tuyệt đối: tùy thể có khả năng hiện hữu mà không cần 
phải một bản thể đồng bản tính. 

Vd: Tùy thể bánh và rượu đính kết với bản thể Mình và Máu 
Chúa Kitô. 

- Tùy thể cách thức: hiện hữu với bản thể cùng tính chất với nó. 

Vd: Tùy thể bánh và bản thể bánh. 

6. Khả tính sự hữu các tùy thể không có chủ thể của chúng: 

Vấn đề: Tùy thể có thể hiện hữu mà không có chủ thể đồng bản 
tính không? 

a. Phương diện tín lý: Theo đức tin, việc này có thể? Sau truyền 
phép, tùy thể bánh và rượu được gọi là loại Bí tích. Bản thể bánh 
rượu biến thành Mình và Máu Chúa Kitô. 

b. Phương diện thần học: tùy thể mất chủ thể tự nhiên của chúng 
hiện hữu nhờ sự toàn năng của Thiên Chúa nâng đỡ (giáo trình). 

c. Phương diện triết học:  
- Không có khả tính thể lý cho vấn đề này. 

- Không có khả tính siêu hình tích cực. 
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- Có khả tính siêu hình tiêu cực vì nó không bao hàm sự mâu 
thuẫn nào. 

* Bởi lý do mô thức của tùy thể hệ tại ở chỗ sự đòi hỏi hiện hữu 
trong một chủ thể. 

* Ở đây đáp ứng sự đòi hỏi hiện hữu đó là nhờ ở sự toàn năng 
của Thiên Chúa. 

 

Đề mục IV. Sự liên hệ 

1. Vấn đề 

Sự sống con người được thêu dệt bằng những mối liên hệ. Như 
thế, giữa các hữu thể, một số có tính cách tuyệt đối, nội tại trong 
chính chủ thể, trong bản thể: con người, thú vật, thảo mộc v.v… nội 
tại trong bản thể và tùy thể. Một số hữu thể khác, trái lại có tính cách 
tương đối, ngoại tại, bởi vì chúng không ám chỉ gì khác hơn là một 
sự quan hệ với một hữu thể khác. 

Theo như mô tả, sự liên hệ là cái bởi đó một sự vật được so sánh 
với một sự vật khác, sự thiết lập một sự quan hệ, được đặt để mối 
quan hệ với một sự vật khác. Thí dụ: Phêrô là con của Jonas. 

2. Sự liên hệ hoặc luận lý hoặc thực tế 

a. Sự liên hệ luận lý là một sự quan hệ mà sự hiện hữu của nó ở 
trong tinh thần theo tính luận lý, (theo lý mà nói), thí dụ sự liên hệ 
giữa lá cờ và quốc gia mà nó biểu tượng. 

b. Sự liên hệ thực tế là một sự liên hệ mà sự hiện hữu của nó 
trong tự nhiên, thí dụ sự liên hệ phụ tử. Sự liên hệ thực tế hoặc siêu 
việt hoặc phạm trù.  

* Sự liên hệ siêu việt là hữu thể tính của sự vật hoàn toàn được 
năng hướng bởi yếu tính của nó đến một sự vật khác, thí dụ sự liên 
hệ giữa hồn và xác.  

* Sự liên hệ phạm trù có tính cách ngẫu tùy: Bản tính của nó  
hệ tại điểm là một sự quan hệ đơn thuần với sự vật khác. Thí dụ  
sự tương đồng, tình phụ tử. Sự liên hệ phạm trù này có thể có nhiều 
loại. Đây là một vài thí dụ. 
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- Sự liên hệ hỗ tương là một sự quan hệ bao hàm sự chuyển hoán. 

- Sự liên hệ bất hỗ tương là một sự quan hệ không bao hàm sự 
chuyển hoán, tức là một sự quan hệ mà trong kết điểm của nó không 
một sự quan hệ nào cùng trật tự đối đáp lại, thí dụ: tác động nhận 
thức với đối tượng được nhận thức (Xem giáo trình). 

3. Vài điểm bổ túc 

Sự liên hệ phạm trù nhất thiết được phân chia theo nền tảng, tùy 
theo nền tảng nầy tham chiếu vào những kết điểm của sự liên hệ: sự 
thích hợp và sự trái nghịch, hành động và thụ động, sự đo lường và 
sự khả lượng tạo nên những liên hệ được phân biệt cách loại biệt, 
nền tảng gần và nền tảng xa.  

4. Sự hiện hữu của những liên hệ thực tế 

Cách tổng quát, các triết gia kinh viện đồng ý chấp nhận sự hiện 
hữu thực tế của những liên hệ siêu việt cũng như phạm trù.  

5. Những minh giải sau cùng và các tranh luận về những liên 
hệ phạm trù  

Để cho sự liên hệ phạm trù có tính cách thực tế, thì cần có bốn 
điều kiện: một chủ thể thực tế, một kết điểm thực tế, một sự phân 
biệt thực tế giữa những chủ thể và kết điểm, và sau cùng một nền 
tảng thực tế (Xem giáo trình về nền tảng gần và nền tảng xa). 

Các từ ngữ liên quan: “Esse in” và “Esse ad”. “Esse in” là thực 
tại của sự liên hệ này. “Esse ad” là khía cạnh tương đối của chính 
thực tại ấy.  

 

Chương IV: CÁC KHẢ THỂ 
 

Khảo sát về khả thể không phải là vô ích. Thật vậy, trong cuộc 
sống của con người có vô số những sự vật thuần khả thể: cái có thể 
làm, cái sẽ làm. Theo một vài triết gia, sự sống con người như chiếc 
quạt đầy những khả thể.  
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Đề mục I. Vấn đề “Khả thể” 

1. Khái niệm 

Theo nguyên ngữ hạn từ “khả thể” bởi động từ La ngữ: “Posse” 
có nghĩa là cái có thể hiện hữu. Theo nghĩa rộng, nó ám chỉ tất cả 
mọi cái bất tất mà yếu tính của nó không đồng nhất với sự hiện hữu. 
Theo nghĩa này, khả thể tương phản với Hữu thể tất yếu. Theo nghĩa 
hẹp, khả thể là tất cả cái gì có thể hiện hữu, nhưng thực tế nó không 
hiện hữu (xem giáo trình). 

2. Phân loại khả thể tính 

Nhưng đâu là tiêu chuẩn của khả tính và của bất khả tính? Khi 
nào chúng ta biết rằng một sự vật bất khả hữu và một sự vật khác 
không bất khả hữu?  

Phân biệt khả tính nội tại và khả tính ngoại tại. Một sự vật, 
một biến cố, một sự hiện thực có thể tự nó khả hữu (khả tính nội tại), 
nhưng không khả hữu trong một hoàn cảnh được xác định đối với 
một hữu thể đặc thù (khả tính ngoại tại): một cuộc du lịch tháng ba 
có thể rất khả hữu tự nó (khả tính nội tại), nhưng hiện thời người ta 
không thể thực hiện điều đó (khả tính ngoại tại). 

Khả hữu nội tại (hiệu quả tự nó có thể); Bất khả hữu nội tại, thì 
dù một nguyên nhân toàn năng cũng không thể tạo ra nó được, thí 
dụ, một hình tròn vuông. 

* Khả tính (hay bất khả tính) luân lý. Một hiệu quả không 
vượt quá (hay vượt quá) sức lực thông thường của con người. Thí dụ, 
khi nói những lỗi lầm công khai, hay làm một anh hùng mỗi ngày.  

* Khả tính thể lý (hay bất khả tính thể lý) ám chỉ một hiệu 
quả không vượt quá (hay vượt quá) sức lực của vạn vật. Thí dụ, một 
thể chất ở trên không gian gần trái đất mà không rơi xuống đất.  

* Khả tính siêu hình vượt quá các sức lực tự nhiên, nhưng nó 
có thể được hiện thực bởi sự toàn năng của Thượng Đế. 

* Khả thể tất yếu. Người ta còn phân biệt khả thể tất yếu là cái 
không thể không có vì lý do bản tính của sự vật, thí dụ: khả tính hay 
cháy của Hydrô.  
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* Khả thể giả thiết tùy thuộc một điều kiện. Thí dụ, nếu một 
chàng trai nhất định trở thành một Linh mục, thì anh ta phải vào 
chủng viện, phải học những môn học… 

* Khả thể bất tất xuất phát từ cái mà những hữu thể hữu hạn có 
thể luôn luôn đắc thủ những sự thiện hảo mới và được dẫn vào một 
tương lai. 

3. Khả thể cũng được gọi có tiềm thể khách quan.  
Tiềm thể khách quan là khả tính hiện hữu đơn thuần, là khả 

năng đi từ một sự vật không hiện hữu đến hiện thể hiện hữu. Chính 
chỗ nầy, làm cho khả thể được gọi là có tiềm thể khách quan.  

4. Khả thể và yếu tính 

Yếu tính tự nó ám chỉ một chủ thể của sự hiện hữu và vì thế 
cũng ám chỉ một khả năng hiện hữu (chưa hiện hữu hay có thể hiện 
hữu). Thí dụ, chúng ta có thể biết rất rõ yếu tính, nghĩa là cái gì và 
thế nào là một chủng sinh lý tưởng, một nhà diễn thuyết giỏi, một 
nhà ái quốc, một anh hùng mà không cần biết họ hiện hữu trong thực 
tế. Theo nghĩa này, những yếu tính được xem như là những khả thể. 

 

Đề mục II. Bản tính và thực tại của khả thể 

1. Lập trường về “Khả thể” 

Đâu là bản tính và thực tại của chúng? Chúng ta đừng quên rằng 
ở đây chỉ bàn về những sự vật thuần túy khả hữu.  

a. Lập trường Spinoza. Đối với Spinoza thì không có khả thể, 
nhưng chỉ có một bản thể vô hạn và thần linh mà hai ưu phẩm được 
nhận biết là vật chất và tư tưởng.  

b. Lập trường N. Hartmann. Hartmann chấp nhận khả hữu là 
cái sẽ hiện hữu nếu có điều kiện, còn cái sẽ không hiện hữu chỉ là bất 
khả hữu (xem giáo trình thí dụ động cơ đồng hồ). 

2. Bản tính “Khả thể”. Trước tiên chúng ta thiết định bản tính 
của khả thể. 
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a. Không mâu thuẫn. Dĩ nhiên cái hàm chứa sự mâu thuẫn thì 
không phải là khả thể, thật vậy, không thể vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu đồng thời với nhau và dưới cùng khía cạnh… một hình tròn 
vuông trên thực tế là bất khả hữu; nhưng một hình tròn vuông trên 
thực tế không là gì cả, bởi vì phát biểu hình tròn vuông tức là phát 
biểu hình tròn không tròn (cercle-non-cercle). 

b. Thích ứng hiện hữu. Sự thích ứng hiện hữu được thiết định 
với sự khiếm diện mâu thuẫn. Theo nghĩa này, người ta có thể nói 
rằng một quả núi bằng vàng là khả hữu.  

c. Nhận thức và hiện thực tính của khả thể. Khả thể khác với 
điều mà một vài nhà tư tưởng bênh vực rằng khả thể là cái thực tế 
hiện thực được nhìn trong quá khứ trước lúc nó hiện hữu do sự tưởng 
tượng của trí tuệ chúng ta (khả thể không phải là cái hiện hữu trong 
quá khứ, bởi vì cái hiện hữu thì không phải là khả thể). 

d. Hiện hữu hiện thực không ảnh hưởng đến khả thể. Cái đã 
hiện hữu không làm mất đi cái sẽ hiện hữu. Đừng nghĩ rằng chỉ có 
cái hiện hữu là có mà thôi, còn cái chưa hiện hữu là ảo tưởng như 
theo quan điểm của Spinoza và của những lập trường chỉ nhận sự bất 
tất trên thực tế, như Sartre và các nhà duy vật Karl Marx. 

3. Thực tại khả thể 

a. Vấn đề 

Chúng ta thử minh xác thêm thực tại của khả thể. Bởi vì có vô 
số khả thể, và bởi vì chúng có thực tại của chúng, nên nếu chúng 
không hiện hữu thì đâu là thực tại của chúng? 

Hữu thể khả hữu, nó là cái thực tế. Khả thể là khả năng hiện hữu 
thực sự độc lập với tâm trí chúng ta. 

b. Khó khăn cần giải quyết về nhận thức khả thể 
Sự khó khăn là vấn nạn về sự nhận thức khả thể. Biết cái không 

hiện hữu thì có mâu thuẫn không, vì thông thường con người chỉ biết 
cái hiện hữu? Cách giải quyết của một số người là khả thể có một 
thực tại riêng phân biệt với sự hiện hữu hiện thực; đó là một thực tại 
thuộc yếu tính (không có hiện hữu, thế giới của yếu tính), có tính 
cách trường cửu, bất khả biến không thể hư nát và được tiền giả thiết 
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đối với sự tạo dựng. Ý kiến này chắc chắn sai lầm21, khi họ quan 
niệm Thượng đế cần phải biết thế giới đó. Thượng Đế biết hữu thể, 
khả thể, nhưng ngài không cần biết cái khả thể của khả thể, cái hữu 
thể của hữu thể, điều đó vô nghĩa (xem giáo trình). 

Chúng ta có thể kết luận rằng khả thể thuần túy chỉ là một thích 
ứng hiện hữu, và sự thích ứng này độc lập với tâm trí chúng ta; như 
thế nó là cái thực tế, bởi vì mọi cái độc lập với tâm trí chúng ta là 
thực tế. 

 

Đề mục III. Nền tảng của khả thể 
Bởi vì chúng ta chấp nhận có vô số khả thể, nên chúng ta tự hỏi 

nền tảng của những khả thể này ở đâu. Trước tiên chúng ta tìm hiểu 
nền tảng của khả tính ngoại tại, sau đó của khả tính nội tại. 

1. Nền tảng khả tính ngoại tại 

Nền tảng tối hậu và tuyệt đối của khả tính ngoại tại là sự toàn 
năng của Thượng Đế. Nguyên nhân đệ II cũng tùy thuộc vào Ngài.  

2. Nền tảng khả tính nội tại 

Đối với nền tảng của khả tính nội tại nên phân biệt nền tảng tức 
khắc và nền tảng tối hậu.  

a. Nền tảng tức khắc của khả tính nội tại là sự khiếm diện mâu 
thuẫn. Khả tính nội tại không thể tùy thuộc vào tiềm năng của 
Thượng Đế như Guillaume d’Occam suy tưởng. Thượng Đế, mặc dù 
toàn năng, không thể dựng nên cái mâu thuẫn, điều đó không phải vì 
thiếu tiềm năng nhưng bởi vì cái mâu thuẫn không thể hiện hữu. 

Ý kiến của Descartes đặt nền tảng yếu tính của sự vật có khả 
tính nội tại trong ý chí của Thượng Đế. Do đó theo Descartes, cái mà 
Thượng Đế muốn là khả thể, cái mà Ngài không muốn là bất khả 
hữu. Sai lầm: Cái mâu thuẫn không thể xảy ra (khả tính nội tại), cho 
nên, dù Ngài có muốn đi nữa, cái mâu thuẫn không thể hiện hữu.  
                                                
21 Một thế giới riêng của các khả thể, các khả thể nầy bất biến và sẽ không 
hiện hữu. Điều đó trái với quan niệm vể khả thể là cái sẽ hiện hữu, chớ 
không phải là cái sẽ không hiện hữu. 
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Thật vậy, hiển nhiên ý muốn của Thượng Đế chỉ có thể muốn cái khả 
hữu. Cái mâu thuẫn, cái vô thể không thể là đối tượng của bất cứ một 
ý chí nào. Tác động muốn của Thượng Đế giả thiết khả tính nội tại 
và không tạo mâu thuẫn trong khả tính ấy. 

b. Nền tảng tối hậu. Đồng ý với các triết gia kinh viện, chúng 
ta xác nhận rằng nền tảng tối hậu và căn để của mọi khả thể là yếu 
tính của Thượng Đế. Thật vậy, mọi khả thể chỉ là sự tham phần khả 
hữu và bị giới hạn vào yếu tính của Thượng Đế, Hữu thể vô hạn, là 
nguồn mạch mọi hữu thể, và mọi chân lý. 

 

 
 

 

 


