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مالك تشخص در فلسفهی ارسطو :صورت یا ماده؟


مجتبی درایتی
چکیده

بحث در باب مالک تشخص که از بحثهای مهـم و غـامض مابعـدالطبيعي در تـاريخ
فلسفه بوده است به اين امر مربوط ميشود که آن چيست که حضورک موجب ميشـود
تا ما از فرد کلي به شخص و فرد جزئي برسيم .مفسران فلسفه ارسطو در اين باب که از
نظر وی مالک تشخص موجودات به چيست ،اختالف نظر دارند .عمده مفسران صورت
يا ماده را و برخي مادة مکيف يـا صـورت متحقـق را مـالک تشـخص از نظـر ارسـطو
ميدانند .در اين مقاله ابتدا به بررسي تفاوت کاربرد مفاهيم تشخص ،هوهويـت و تکثـر
در متون ارسطو خواهيم پرداخت .اين سه مفهوم گرچه پيوند نزديکي با هـم دارنـد امـا
عدم درک تفاوت بين آن ها ،مفسران را در داوری در خصوص مالک تشخص به اشتباه
انداخته است .سپس يك به يك عباراتي از متون ارسطو که مفسـران مختلـف در تأييـد
ادعای خويش در خصوص مالک تشخص در نظر ارسطو بدانها متوسل مـيشـوند يـا
ميتوانند متوسل شوند بررسـي مـيکنـيم و نقـاط ضـعف ادعاهـای مختلـف را نشـان
ميدهيم .در نهايت به اين پرسش خواهيم پرداخت که آيا اساسا مسئله مالک تشـخص
مسئلهای ارسطويي است يا خير.
واژگان کليدی :تشخص ،اينهماني ،تکثر ،ماده ،صورت
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مقدمه
در عالم ما با افراد جزئي و متشخص مواجهيم که با ضمير شخصي («او»« ،من» يا «تـو») يـا صـفت
اشاره («اين» و «آن») بدانها اشاره ميکنيم ،حال آنکه اگر در ذات اين افراد بنگريم متوجه مـيشـويم
که برخي از آنها از حيث ذات و ماهيت يکساناند و نامي واحد بر همهی آنها اطالق ميشود .برخـي از
اين افراد انسان اند ،برخي اسب ،برخي درخت ،برخي گل ،برخي کوه و برخي ميزاند .با اندک تـأملي ايـن
س ال پيدا مي شود که افزوده شدن چه چيزی به آن ماهيت کلي ،که افراد بسيار در آن سهيماند ،موجـب
مي شود که ما به فردی برسيم که يگانه در جهان است و فرد ديگر از همنوعانش در آن سهيم نيسـت ،و
به تعبير ديگر با نفس تصورک شراکت در آن محال دانسته ميشود .اين مسـئلهای اسـت کـه در تـاريخ
فلسفه به مالکِ تشخص يا مسئل تشخص معروف گشته است .آنچه ما را از ماهيت انسـان بـه شـخصِ
انسان ،به شخصِ زيد ،ميرساند و در آن متوقف ميکند بهنحوی که هيچ چيز ديگـر نتوانـد در آن بـا او
شريك باشد همان چيزی است که مالکِ تشخص را ميسازد.
بحث مالک تشخص در فلسف ارسطو از مسائل غامضي اسـت کـه سـاليان اسـت توجـه مفسـران و
فالسفه را به خود جلب کردهاست و تاکنون نيز جوابي نهايي نيافتهاست که به بحث خاتمه دهد .عبـاراتِ
ارسطو چنان کم ،دوپهلو و تفسيربردارند که ميتوان برای هم نظريات متفاوتِ موجود شاهدی در آنهـا
يافت .بحثِ مذکور اصوالً داير مدار اين بودهاست که مالکِ تشخص به صورت است يا به مـاده و داوران
منصف پوشيده نداشتهاند که گرفتن هر يك از اين دو سر مشکالتِ عديدهای را پيش خواهد آورد .بحـث
به قدری پيچيده و دشوار گشتهاست که در نگاهِ اول تنه به تنهی مسائل جدليالطرفين مـيزنـد .در ايـن
جستار سعي بر آن است تا با بررسي نظريات موجود در باب مالک تشخص در فلسفهی ارسـطو و داوری
دربارهی آنها ،راهي به سوی پاسخِ درست در اين مسئله پيدا کنيم.
تفاوت بين تشخص و هوهویت و تکثر
پيش از ورود به بحث دربارة آراء موجود دربارهی مالک تشخص بايد به نکتهای اشاره شود که درواقع
عدم توجه به آن يکي از داليل بروز اين اختالفنظرها دربارهی مالک تشـخص بـودهاسـت .ايـن نکتـه
تفاوت بين تشخص ،هوهويت و تکثر است.
ارسطو دو عبارت را در آثار خود ميآورد که ميتوانند معادل «شخص» يا «فـرد جزئـي» قـرار گيرنـد.
اولين معادل ( τοδε τιتوده تي) است ،که به «اين» يا «شيء خاص» ترجمه ميشود و اسحق بن حنين
آن را به «مقصودٌ عليه باالشاره» ترجمه کردهاست (قوام صفری ،1781 ،ص  .)74معادل دومي که تقريباً
به همين معنا بهکار ميرود ( καθ’ εκαστονکـاث هِکاسـتون) اسـت کـه آن نيـز بـه «امـر جزئـي» و
«تكچيز» ترجمه ميشود .ارسطو معتقد است که هر يك از جواهر نخستين يك «اين» خاص (توده تي)
است:
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«اين امر دربارة جواهر نخستين حقيقتي است معلوم و به هيچ وجه قابلترديد نيست که
دال بر يك «اين» خاص (توده تي) هستند .زيرا آنچه از آنها مستفاد ميشـود ،فـردی
[/تقسيمناپذير] (آتومون)و واحد بالعدد(هن آريثمو) است(».ارسطو،مقوالت 7،ب )18-11
در اينجا ارسطو دو شرط برای «اين»بودن برميشمارد ،يکي اينکه فرد باشد و ديگری ايـنکـه واحـد
بالعدد باشد .برخي قائلاند (ن.ک :.قوام صفری ،1781 ،ص  )76که اين شرطها برای «اين»بودن کـافي
نيستند چراکه ارسطو در عبارتي ديگر (ارسطو ،مقوالت 1 ،ب  )5-1ميگويد« :افراد و آنچه واحـد بالعـدد
است بي استثنا بر موضوعي حمل نميشوند اما مانعي نيست که بعضي از آنها در موضوعي باشند .ماننـد
اين دانش دستور زبان [خاص حاضر در ذهن] که از چيزهايي است که در موضوع است» .عبارت ارسـطو
تصريح بر اين دارد که اين گونه امور جوهر نخستين نيستند .در نظر وی جوهر نخستين چيزی اسـت کـه
نه در موضوع است و نه قابلحمل بر موضوع ،مانند اين انسان و اين اسب (همان 7 ،ب .)1
اما در پاسخ به اين دسته از افراد بايد گفت که درست است که اين دانشِ خاصِ دسـتور زبـان يـا ايـن
تصورِ خاص از آن حيث که در فالن ذهن است جوهر نخستين نيست ،اما اين مـانع از شـخصبـودنِ آن
نميشود .به نظر ميرسد که برای «اين»بودن ،صرفِ حملنشدن کافي است ،چرا که نشان ميدهـد کـه
آن چيز بين چيزهای مختلف مشترک نيست ،و آنچه در چيز ديگر است ،گرچه تشـخصاک را ابتـدائاً از
موضوع خود دارد با اين حال خود نيز فاقد تشخص نيست .نشانهی اين امر آن است که ميتوان با صفتِ
1
«اين» بدان تصور يا دانشِ خاص اشاره کرد ،چنانکـه ارسـطو مـيکنـد« :ايـن دانـشِ دسـتورِ زبـان».
همچنين خود ارسطو آنگاه که در مورد شناختِ ما از امور شخصي و فردی سخن ميگويد ،نمونـههـايي
که ميآورد گهگاه از اين قبيلاند:
« شناخت ،مانند مصدر شـناختن بـه دو معناسـت :از يـك سـو بـه معنـای بـالقوه ،و از
سوی ديگر به معنای بالفعل .اکنون «قوت يا توانمنـدی» ،کـه همچـون مـاده ،کلـي و
نامتعين است ،موضوع آن نيز کلي و نامتعين است؛ اما «فعليت» متعين و موضوع آن نيز
متعين است؛ چون يك «اين چيز» است و موضوع آن نيز يك «ايـن چيـز» اسـت .امـا
بينايي تنها بالعرض رنگ کلي را ميبيند؛ زيرا «اين رنگي» که ميبيند ،رنـگ اسـت ،و
نيز «اين آلفا» ( / τóδε το αλφαتوده تو آلفا) که نحودان آن را بررسي ميکند ،يـك
آلفا است( ».ارسطو ،متافيزيك ،مو 1883 ،الف )16-11
مقابلنهادن «توده تي» با «کاث هکاستون» معنای هر دو را روشنتر ميکند .ارسـطو در مـورد کـاث
هکاستون (تكچيز) بيان ميکند که اين عبارت به معنای واحد بالعدد ( / αριθμω ένآريثمو هِن) است و
آن را در مقابل کلي قرار ميدهد که بر تكچيزها حمل ميشود (همان  188الـف  .)1-1بـا وجـود ايـن،
ارسطو در برخي عبارات خود کاث هکاستون را دقيقاً معادلِ توده تي بهکار نمـيبـرد .بـرای مثـال وی در
مابعدالطبيعه  1838الف  18-14ميگويد:
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«جوهر سهگونه است :اولي ماده که بهنحو آشکار يك «اين» چيز (تـوده تـي) اسـت ...
دومي طبيعت است که يك «اين چيز» (توده تي) است و خصلتي پايـدار اسـت کـه آن
[يعني ماده] به سوی آن ميگرايد و به آن ميرسد؛ و سوم تكچيزها (کاث هکاستا) که
مرکب از اين دواند ،مانند سقراط و کالياس».
در اين عبارت ارسطو توده تي را در مقابل امرِ مرکب از ماده و صورت آوردهاست ،حال آنکه ايـن امـر
مرکب را کاث هکاستون ميداند 1.اين نشان ميدهد که در نظر وی ماده و صورت که «اين» هستند ،بـه
هما ن معنا که امرِ مرکب جزئي و شخصي است ،جزئي و شخصي نيسـتند (ن.ک :.قـوام صـفری،1781 ،
ص  .)57-54به تعبير ديگر ،توده تي معنايي اعم از کاث هکاستون دارد ،در برخي موارد بر صورت و مادة
تنها اطالق ميشود و در برخي موارد برای تكچيزها نيز بهکار ميرود .دليلِ ارسطو برای اينکه صورت و
ماده را يك «اين» ميداند ،مي تواند اين باشد که هر فردِ جزئيِ خاص متشکل از ماده و صـورتي خـاص
است ،نه صورت و مادة کلي و نامتعين .مثالهايي که وی پس از اين در ايـن عبـارت مـيزنـد مشـخص
ميکند که مراد او از ماده ،مادة ثانوی متعين است ،نه مادة اولي نامتعين .در مورد صـورت نيـز هـر مـادة
خاص رو به سوی صورتي خاصِ خود دارد نه صورت بهنحو کلي .ازاينرو ،در عبارتي که از پـي مـيآينـد
بايد توجه داشت که توده تي در کداميك از اين دو معنا بهکار رفتهاست .در جايي که توده تي در معنـايي
که به ماده و صورت در مقابل امر مرکب اطالق ميشود بحث احتماالً با بحث مسئلهی تشخص متفاوت
است.
در مقابل مالکِ تشخص ،مالکِ اينهماني يا هوهويت ( )identityآن چيزی اسـت کـه شـيء را آن
ميکند که هست و نبودنِ آن ،چيزی را به چيز ديگر بدل ميسازد .هويتِ شـيء بـا جـوهرِ شـيء پيونـد
نزديك دارد و درواقع هويتِ شيء همان جوهرِ حقيقيِ آن است .مالکِ اينهمـاني افـرادِ يـك نـوع را از
يکديگر و از افراد ديگر انواع متمايز ميکند و نشان ميدهد که تا کجا ميتـوانيم بگـوييم کـه ايـن فـرد
همان فرد قديم است ،يا در کجا بايد بگوييم که فرد قديم ديگر تمام شده و مـا اکنـون بـا فـرد جديـدی
روبهرو هستيم .هويت آن چيزی است که در هر تغييری ثابت ميماند ،اگر آن تغيير باعـثِ تبـديل شـدنِ
شيء به چيزی ديگر نشود .اصلِ اينهماني نسبت به اصل تشخص متأخر است ،پس از اينکه مشـخص
شد که شيئي شخص است ،آنگاه اصلِ اينهماني متکفل ايـن مـيشـود کـه مرزهـای ايـن شـخص را
مشخص کند ،و آن را از ديگر شخصها متمايز کند.
مسئلهی هوهويت و اينهماني بيش از همه در تغييرات خود را نشان ميدهد .ارسطو تغييرات را به سه
دسته تقسيم مي کند :کون و فساد ،استحاله و رشد و ذبول .در نظر وی« ،تغييرِ چيزی به چيز ديگر (يعني
تغيير جوهری بالقوه به جوهری بالفعل) کون است ،تغيير برحسب مقدار رشد و ذبـول اسـت ،و تغييـر بـر
حسب کيفيت استحاله است» (ارسطو ،کون و فساد 718 ،الف  .)11-16در ايـن ميـان در کـون و فسـاد
مسئل اينهماني مطرح نيست ،چراکه آنچه پديد ميآيد کامالً متفاوت از چيز قبلي است:
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«در حاليکه چيزِ معروضِ کون و فسادِ مطلق خود بـاقي نمـيمانـد ،چيـزی کـه رشـد
ميکند يا استحاله مييابد ،در طي استحاله و در طي رشد و ذبول ،در ايـنهمـانيِ خـود
باقي ميماند( ».همان 711 ،الف )17-16
اين عبارت نشان ميدهد که ارسطو رفعِ اينهماني را به تبدلِ جوهری يا همان کون و فساد ميدانـد،
ل عناصر (آب ،هوا ،خـاک و آتـش) بـه هـم اسـت ،امـا وی در برخـي مـوارد
که شکل مطلق آن در تبد ِ
ت جديـد را نيـز کـون و فسـاد مـينامـد،
ت قبلي و آمـدن صـور ِ
تبديل های جوهری يعني هر رفتن صور ِ
همچون تبديل برنز به مجسمه (ارسـطو ،سـماع طبيعـي118 ،ب  .)5آنچـه اسـتحاله مـييابـد همچنـان
اينهمان است اما آنچه معروضِ کون و فساد ميشود ديگر اينهمان نيست.
اما در ميان آن دو ديگر ،مسئلهی اينهمـاني در رشـد و ذبـول روشـنتـر اسـت و در ميـان تغييـرات
اينهماني در رشد بيش از اينهماني در استحاله خود را نشان ميدهد .ارسطو دو نوع رشد را مثال ميزند
يکي رشدِ موجوداتِ زنده مانند انسان از حالت جنيني و کودکي به بزرگسالي و يکي رشدی که در استمرارِ
آتش هست .در نظر وی وقتي ما به آتشي که در حال سوختن است هيزم اضافه مـيکنـيم موجـب رشـد
کردن آن ميشويم:
«با افکندن هيزمهايي بر آتش قبالً موجود ،ميتوان آتش به وجـود آورد؛ در ايـن مـورد
[تغيير از نوع] رشد است؛ ولي اگر خودِ هيزمها را آتش بزنيم ،آنگاه [تغيير از نوع] کون
خواهد بود( ».ارسطو ،کون و فساد 711 ،الف )16-15
توماس آکويناس اين عبارت ارسطو را چنين شرح ميکند:
«آنچنانکه فيلسوف [يعني ارسطو] در دربارهی کـون و فسـاد مـيگويـد ،هنگـاميکـه
مادهای مستقيماً به آتش بدل ميشود ،گفته ميشود که آتشي تازه پديده آمدهاست ،امـا
هنگاميکه ماده ای که به آتشي از پيش موجود بدل ميشود گفته ميشود که آن آتـش
روشن نگه داشته شدهاست .بدين ترتيب ،اگر کل ماده به يـكبـاره صـورت آتـش را از
دست بدهد ،و ماده ديگری به آتش بدل شود ،آن آتش آتشي عدداً متفاوت خواهد بـود.
اما اگر درحاليکه يك تکه چوب به تدريج ميسوزد تکهای ديگر بدان اضافه شود ،و به
همين ترتيب ،تا آنکه قطعه اول کامالً بسوزد ،آتش همواره يکي در عـدد بـاقي خواهـد
ماند زيرا آنچه اضافه ميشود همواره به آنچه از پيش موجـود اسـت بـدل مـيگـردد».
()Aquinas, 1993, vol. 1, part. 1, question 119, reply to objection 3

اين عبارت نشان ميدهد که هرچند همواره مادهی آتش در حال تغيير است ،و پـس مـدتي از مـادهی
اوليه هيچ باقي نمانده است ،اما باز هم آتش همان آتش سابق باقي ميماند ،و مـيتـوان گفـت کـه ايـن
همان آتش است.
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گفتيم که آنچه کون و فساد مييابد ديگر اينهمان نيست ،حال بايد دربارهی اين پرسش تأمل کرد که
آيا چيزی که معروض کون و فساد ميشود ،همراه با اينهمانيِ خود تشخص خود را نيز از دست ميدهد؟
به نظر ميرسد که پاسخ ارسطو به اين پرسش منفي باشد .وی در مورد چيزهـايي کـه معـروض کـون و
فساد ميشوند ميگويد که در اين چيزها «موضوع از حيث عدد واحد است هرچنـد کـه از حيـث صـورت
دوتاست .زيرا ،انسان يا طال ــ و بهطورکلي مادهی قابل شمارک ــ وجود دارد؛ زيرا به درجـهی برتـری
شيئي معين [يك «اين» /تودهتي] است» (ارسـطو ،فيزيـك 118 ،ب  .)14-16مقصـود ارسـطو از دو تـا
بودن صورت ،صورتي که موضوع پيش از شدن دارد و صورتيکه موضوع در نتيجـهی شـدن دارد اسـت،
حال آنکه موضوع يا همان مادهی قابل شمارکِ شيء در طي اين تغيير جوهری يکي باقي ميماند گرچه
ديگر همان جوهرِ پيشين نيست .مثالها و عبارات باال گرچه دربارهی کـون و فسـاد مطلـق نيسـت ،امـا
همين وضع را ميتوان در مورد زيرنهاد يا همان موضوعِ نهايي ،يعني مادهی اولي ،کـه معـروض کـون و
فساد مطلق ميشود ،نيز از طريق تمثيل درک کرد و دريافت .مادهی اولي وجود مستقل و مفـارق نـدارد،
اما با قياسِ نسبت آن با عنصر تازه پديدآمده با نسبت فلز به مجسمه يا چوب بـه تخـت (ن.ک :.همـان،
 111الف  )1-18درمييابيم که اين ماده در حين کون و فساد واحد باقي ميماند (گرچـه معنـای واحـد و
موجود بودنش با جواهر فردی انضمامي متفاوت است) .پس حاصـل آنکـه تشـخص معنـايي را اعـم از
7
اينهماني و هوهويت را دربرميگيرد و مسئلهای متفاوت از آن است.
مفهوم ديگر تکثر اسـت ،و مـالک آن چيـزی اسـت کـه وجـود آن موجـب مـيشـود کـه يـك نـوع
بتواند مصاديق بسيار داشته باشد .مالک تشخص دست کم در مفهوم از مالک تکثر متفاوت اسـت .زيـرا
مالک تکثر ناظر به امکان وقوعي وجود بيش از يك مصداق برای يك مفهوم است ،اما مالک تشـخص
بر رفع امکان ذاتي وجود بيش از يك مابإزا داللت دارد .مالک تشخص ما را بـه فـردی مـيرسـاند کـه
شــريکي بــرای آن در تصــوری کــه از آن داريــم متصــور نيســت .امــا مــالک تکثــر چيــزی اســت کــه
موجب ميشود برای آنچه مصداقي از آن موجود است بتوان امکان وقـوع تعـداد بيشـتری از مصـاديق را
قائل شد .مالک تشخص ما را از انسان به زيد مي رساند ،اما مالک تکثر ما را از زيد عبور داده به عمـرو،
بکر و  ...ميرساند.
ارسطو در عبارتي که در دربارهی آسمان ميآورد اين نکته را به خوبي تشريح ميکند .وی در آنجا بين
صورت مطلق و صورت جزئي (صورت در ماده) تمييز ميگذارد و آنها را دو چيز متفاوت ميدانـد .تمـايز
آنها چنان است که «حتي اگر نتوانيم نمونهی ديگری غير از شيء جزئي مـورد بحـث تصـور يـا ادراک
کنيم ،همچنان همين تمايز را خواهيم داشت» (ارسطو ،در آسمان 138 ،الف  .)5تا اينجا ارسطو فرق بـين
امر کلي و امر شخصي را نشان دادهاست ،اما پس از آن تأکيد مينمايد که اين بيان ما را ملزم نمـيکنـد
که درعين حال وجود کثرتي از افراد جزئي تحت آن کلي را بپذيريم (همان 138 ،ب  .)15به تعبير ديگـر،
آنچه تفاوت بين امر کلي و امر جزئي را تأمين مينمايد همان چيزی نيست که وجـود افـراد کثيـر تحـت
يك کلي را تأمين مينمايد ،به تعبير سادهتر ،مالک تشخص متفاوت از مالک تکثر است.
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اين تفاوتها نشان ميدهند که در هر سياق بحث بايد توجه داشته باشيم که بحثکننده در پـي کـدام
يك از اين معاني است تا صرف الفا رهزن بحث ما نشود .گرچه بـا تمـام ايـن اوصـاف ،ممکـن اسـت
مشخص شود که مالک هر اين سه يا برخي از آنها مصداقاً يك چيز است ،اما اين امری است که بايد با
دليل و بعداً اثبات شود.
بررسی نظریات مختلف در مورد مالك تشخص در ارسطو
با اين مقدمه اکنون ميتوان به عباراتي از ارسطو که بـه ايـن بحـث مربـوط مـيشـوند و آراء موجـود
دربارهی مالک تشخص در فلسفه ارسطو پرداخت .اين آراء را ميتوان در چهار دسته طبقهبندی کرد)1( :
مالکِ تشخص ماده است؛ ( )1مالکِ تشخص صورت است؛ ( )7مالکِ تشخص مادهی مکيف است؛ ()4
مالکِ تشخص صورتِ متحقق است.
 .9مالك تشخص به ماده است
ميتوان گفت غالب ترين نظر در باب مالک تشخص در فلسفهی ارسطو نظری است که اين مالک را
ماده و مادهداشتن ميداند .دستمايه ی اين نظر عبارات متعددی است که در آنها ارسـطو تفـاوت افـراد
يك نوع را در مادهی ايشان ميداند .در اينجا ما پنج عبارتي را که قائالن به اينکه اصل تشخص در نظر
ارسطو ماده است بدانها استناد ميکنند ميآوريم و سپس به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
اولين عبارتي که مورد استناد اين دسته افراد قرار ميگيرد عبارتي است که در آن ارسطو اظهار ميدارد
که مالکِ وحدتِ عددی ،داشتنِ مادهی واحد است ،حال آنکه آنها که تعريف واحد (صورت واحد) دارند
تنها دارای وحدت نوعي ميباشند.
(« )1برخي چيزها از لحا عدد واحدند ،برخي از لحا نـوع ،برخـي از لحـا جـنس ،و
برخي نيز از لحا تناسب :از لحا عدد آنهايي که مادهشان يکي است ،از لحـا نـوع
آنهايي که تعريفشان يکي است( ».ارسطو ،متافيزيك 1815 ،ب )71-71
عبارت دوم عبارتي است که ارسطو در آن در پي اثبات اين است که تنها يك آسـمان وجـود دارد ،وی
دليل اين امر را اين ميشمرد که هيچ ماده ای خارج از اين آسمان وجود نـدارد کـه بتوانـد امکـان وجـود
آسمان ديگر را فراهم آورد:
(« )1اينکه يك آسمان وجود دارد ،آشکار اسـت ،زيـرا اگـر آسـمانهـای بسـيار ،ماننـد
انسان ها(ی بسيار) ،باشد ،آنگاه مبدأ هر يك صورتاً (يا نوعاً) يکي ،اما عدداً بسيار خواهد
بود .لکن هر آنچه که عدداً بسيار است ،دارای ماده است .زيرا يك و همـان مفهـوم بـر
بسيار صدق ميکند ،مانند مفهوم «انسان» (که بر بسياری افـراد صـدق مـيکنـد) ،امـا
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سقراط يکي است .لکن چيستي (يا ماهيت) نخسـتين دارای مـاده نيسـت .زيـرا تحقـق
کامل است .پس محرک نخستين که نامتحرک اسـت هـم مفهومـاً و هـم عـدداً يکـي
است( ».همان 1834 ،الف )71-78
عبارت سوم در اثبات اين است که صورت چون مي تواند در چندين فرد تعين يابد ،بنابراين حقاً چيـزی
نيست که مانع از امکان وجود چندين آسمان باشد:
(« )7اگر اين آسمان هم از موجودات جزئي است ،پس وجود آن بايد متفـاوت بـا وجـود
آسمان به معني مطلق کلمه باشد .بنابراين ،بايد ميان اين آسـمان و آسـمان بـه معنـي
مطلق کلمه تمايز نهاد ،دومي را بايد صوت و شکل دانست ،و اولي را صورت آميخته به
ماده .و هر شکل و صورتي هر چه باشد ،چندين نمونهی جزئـي دارد ،يـا ممکـن اسـت
داشته باشد ... .اين بيان ما را ملزم نميکند که درعينحال وجود کثرت جهانهـا را هـم
بپذيريم .زيرا ،اگر اين جهان متشکل از کل ماده باشد ،چنانکه درواقع امر هست ،چنـين
کثرتي غيرممکن است( ».ارسطو ،در آسمان 138 ،الف )11-13
ارسطو در ادامه برای تبيين بيشتر مطلب مثالي مي زند بدين مضمون که اگر فرض کنـيم بـرای پديـد
آمدن انساني همهی مادهی جهان الزم باشد ،در اين صورت با فرض ساخته شدن او ،پديدآمـدن انسـاني
ديگر غيرممکن خواهد بود ،چون هيچ مادهای باقي نماندهاست.
عبارت چهارم در اينکه تفاوت افراد يك نوع به ماده است نه صورت:
(« )4هنگامي که کل را داريم ،يعني چنين و چنان صـورتي در ايـن گوشـت و در ايـن
استخوان ها ،اين کالياس يا سقراط است ،و اين دو به سبب مادهشان متفـاوتانـد (زيـرا
خود ماده متفاوت است )،اما از لحا صورت يکي و هماناند ،زيرا صورت تقسـيمناپـذير
است( ».ارسطو ،متافيزيك 1874 ،الف )6-1
در عبارت پنجم ارسطو به بيان مالک «اين» بودن ميپردازد و ميگويد:
(« )6در هر آنچه ذات و صورت محض نيست ،بلکه يك «ايـن» اسـت مـادهای وجـود
دارد( ».همان 1873 ،الف )1
اين پنج عبارت ،عباراتي هستند که بيش از همه مورد استناد قرار ميگيرند .اما عبارات ديگـری را نيـز
مي توان به اين پنج عبارت افزود .از جمله ارسطو در کتاب آلفای بزرگ مابعدالطبيعه در نقد نظريهی مثـلِ
افالطون ميگويد:
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(« )5افالطونيان بسياری چيزها را از ماده پديد ميآورند ،درحاليکه مثال تنها يك بار به
وجود ميآورد .اما ما مالحظه ميکنيم که از يك تخته چوب (يا مـاده) فقـط يـك ميـز
ساخته ميشود ،هر چند مردی که صورت را بر آن ميافزايد ــ با اينکه خود يکي اسـت
ــ ميزهای بسيار مي سازد .رابطه نر با ماده نيز چنين است .زيرا ايـن يـك در اثـر يـك
همبستری آبستن ميشود ،اما يك نر مادههای بسياری را بارور ميکنـد( ».همـان188 ،
الف )1-3
اما عبارت اول .اين عبارت نه دربارهی مالک تشخص بلکه دربارهی مـالک ايـنهمـاني و هوهويـت
سخن ميگويد .مضمون اين عبارت آن است که کجا ما دو فرد را عدداً يك چيز ميدانيم ،نه اينکـه چـه
چيز باعث مي شود نتوانيم برای يك چيز شريکي در تصور آن قائل شويم؛ چه چيزی در شيء عامل سلب
شرکت است.
عبارات دوم و سوم نيز که مضموني مشترک دارند دربارهی تشخص سخن نميگويند ،بلکـه دربـارهی
تکثر صحبت ميکنند ،يعني عاملي که باعث ميشود ما افراد بيشتر از يك نوع ميرساند ،نه عاملي که ما
را در يك فرد متوقف ميکند.
عبارت چهارم را هم نميتوان دربارهی مالک تشخص دانست ،چراکه به تفاوت دو فرد يك نوع از هم
توجه دارد .در مورد اين عبارت و عباراتي نظير آن بايد به نکتهای توجه کرد .در چنين عبـاراتي اگـر نظـر
کنيم ،مشخص ميشود که مادهای که بهعنوان نمونه آورده شـدهاسـت ،نـه مـادهی اولـي بلکـه مـادهی
متشخص است (در اينجا گوشت و استخوان) ،پس نميتوان به خود اين ماده بهعنـوان مـالک تشـخص
استناد جست ،چراکه خود از پيش تشخص را فرض دارد ،و درواقع خود نيازمند اصلي برای متشخصشدن
است؛ به تعبير ديگر س ال مالکِ تشخص را مي توان به روی همان ماده برگرداند ،و گفت کـه تشـخصِ
خود را از کجا آوردهاست ،و چه چيزی موجب شدهاست که مادهی اولي (هيولي) که تمايز ،تعين و تفاوتي
در آن نيست ،به مادهای بدل شود که «خود متفاوت است».
عبارت پنجم نيز اگر دربارهی مالکي سخن بگويد آن مالک اينهماني است ،امـا اگـر آن را دربـارهی
تشخص نيز بگيريم ،دربارهی اماره و نشانهی تشخص سخن ميگويد نه مالک و اصل تشخص؛ به تعبير
ديگر در اينجا ماده داشتن بهعنوان علت و مبنا برای «اين»بودن ذکر نشدهاست ،بلکه بهعنـوان نشـانهی
آن آمدهاست .عالوه بر اين بايد به تفاوتِ پيشگفته در معنای تودهتي و کاث هکاستون نيز توجه کنيم.
عباراتي نظير عبارت ششم نيز اساساً در فضای ديگری مطرح شدهاند و عموماً ربطي به مسئله تشخص
ندارند ،همچون همين عبارت که مسئله در آن مالک تکثر است و نه تشخص.
اما عموماً چهار اشکالِ کلي بر اصل تشخص بودن ماده وارد ميشود که از اين قرارند:
الف) در نظر ارسطو «ماده فينفسه شناختناپذير است» (همان 1875 ،الف  )8لذا اگر اصـل تشـخص
ماده باشدامکان شناخت به شيء جزئي منتفي ميشود ،يعني درواقع واقعيترين چيزهـا در جهـان کـامالً
ناشناختني خواهند بود (.)Ross, 1995. p. 176
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البته اين اشکال وارد نيست ،چراکه ارسطو اينکه شناخت تنها به کليات تعلق بگيرد را رد مـيکنـد .او
در واقع شناخت را به دو قسم تقسيم ميکند ،يکي شناخت بـالقوه ،کـه همـان شـناخت کليـات اسـت ،و
ديگری شناخت بالفعل که شناخت امور شخصي و فردی است:
« شناخت ،مانند مصدر شناختن به دو معناست :از يك سو به معنـای بـالقوه ،و از سـوی
ديگر بهمعنای بالفعل .اکنون «قوت يا توانمندی» ،که همچـون مـاده ،کلـي و نـامتعين
است ،موضوع آن نيز کلي و نامتعين است؛ اما «فعليت» متعين و موضوع آن نيز متعـين
است؛ چون يك «اين چيز» است و موضوع آن نيز يك «اين چيز» اسـت .امـا بينـايي
تنها بالعرض رنگ کلي را ميبيند؛ زيرا «اين رنگي» که ميبيند ،رنگ است ،و نيز «اين
الفي» ( )τóδε το αλφαکه نحودان آن را بررسي ميکند ،يك الف است( ».ارسـطو،
متافيزيك 1883 ،الف )16-11
بر طبق اين عبارت ،معرفت ابتدائاً معرفت به شيء جزئي است و ثانياً و بالعرض از آنجـا کـه ايـن امـر
جزئي فردی از افراد يك کلي است به آن کلي تعلق ميگيرد .از سوی ديگـر مـيتـوان گفـت کـه افـراد
تعريفپذير نيستند اما شناخته ميشوند ( .)Ross, 1995. p. 177شناخت ما به جزئيات از طريق شناخت
ما به مجموعه ای از امور کلي نيست بلکه کل ماهيت فرد در يك عمل واحد درک ميشود .افراد معقـول
توسط تفکر شهودی و افراد محسوس توسط ادارک حسي درک ميشوند:
«اما هنگامي که ما به شيء انضمامي ،مانند اين دايره ،مـيرسـيم کـه تـكچيـز (کـاث
هکاستون) ،يا محسوس و يا معقول ،است  ...در مورد اين افراد جزئي هيچ تعريفي وجود
ندارد؛ و ما آنها را بهوسيلهی تفکر شهودی (نوئسيس) يا ادراک حسي درک ميکنيم».
(ارسطو ،متافيزيك 1875 ،الف )1-5
اين بيان تبيينگر چگونگي اين امر نيز هست که تمام معرفتي را کـه مـا بـه يـك امـر جزئـي داريـم
نميتوان در قالب کليات بيان کرد ،که اگر ميشد ديگر تشخص ،که طارد اشتراک با غير و اساساً مغاير با
کليت است ،معنا پيدا نميکرد.
ب) هر شيئي بهواسطهی تشخصداشتن شايستهی آن ميشود که يك «اين» شـود بـه تعبيـر ديگـر
ميتوان با صفت اشاره آن را خطاب کرد .اما ماده صرفاً بالقوه «ايـن» اسـت (ن.ک :.همـان 1841 ،الـف
 ،)18حال آنکه « اگر چيزی کيفيتي را به سبب چيزی ديگر داشته باشد ،پس خود آن چيز بايد آن کيفيت
را در درجهی باالتری داشته باشد» (همان 117 ،ب  ،)14-15پس ماده که خود به تنهايي فاقد تشـخص
و صالحيت «اين» بودن است چگونه ميتواند اصل تشخص افراد باشد؟ ارسطو در عبـارات ديگـری نيـز
ضعف ماده در «اين» بودن را مورد تأکيد قرار ميدهد ،از جمله ميگويد:
«پس نتيجهی اين گونه نگرک اين است که ماده جوهر است .اما ايـن ممکـن نيسـت.
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زيرا پذيرفته شدهاست که جدا بودن و «اين چيز» بودن (تودهتي) بيش از همه چيـز بـه
جوهر تعلق دارند ،و بدين علت گمان ميرود که صورت و «مرکب از هـر دوی آنهـا»
بيشتر از ماده جوهر باشند( ».همان 1811 ،الف )15-78
ج) مقوالتاند که ميتوانند به وجود تعين دهند اما ماده به مقولهای متعلق نيست:
«مقصود من از ماده آن چيزی است که خود به خود نه شيء جزئي و مقدار خاصي است
و نه به هيچ يك از مقوالتي منسوب است که وجود بهوسيلهی آنها تعـين مـييابـد».
(همان 1811 ،الف )18-11
د) مشکل اساسي ديگری که پيش ميآيد در مورد تشخص صور مفارق از ماده است .بيشـك ارسـطو
به وجودِ جواهر مفارق از ماده معتقد است (ن.ک :.همـان 1831 ،ب  .)18-11ايـن جـواهر گرچـه انـواع
منحصربهفرد اند ،اما نفس تصورشان ابايي از اين ندارد که بيش از يك مصداق داشـته باشـند .پـس ايـن
س ال را ميتوان در مورد آنها پرسيد که چگونه هر يك از «اين» جواهر مفارقِ شخصي که تكچيز اند
از آن ديگر افراد ناموجود اما قابلتصور نوعي که تحت آن قرار دارند متمايز ميشوند؟ مشخص است کـه
ماده نمي تواند عامل اين تمايز ،يا به تعبير ديگر تشخص جواهر مفارق باشد؛ اگر صورت را نيز مساوق بـا
کليت بگيريم ،صورت نيز نميتواند اصل اين تشخص باشد .پس چه چيز ديگری ميتواند عامل تشخص
باشد؟ ()Ross, 1995. p. 169-170
 .3مالك تشخص به صورت است
اين دسته از افراد کار خود را بيشتر با طرح اين مطلب پيش ميبرند که ماده نميتواند مالک تشـخص
باشد ،اما با اين حال خود نيز در تصديق رأی خويش در صورت دانستنِ مـالک تشـخص بـه عبـاراتي از
ارسطو تمسك ميجويند .در اين بين چند عبارت شاخصترند.
رجوع به عبارت اول با مقدمه ای همراه است مبني بر اينکه ارسطو معتقد است که «فصول اخير جوهر
اند ،و افـرادِ صـورتاً تمييزناپـذير بـهوسـيلهی آنهـا متعـين مـيشـوند ،ماننـد سـقراط و کوريسـکوس»
( ،)Aristotle, Parts of Animals, 644 a 24و وی صورت را فصلِ اخيرِ شيء ميداند (ن.ک :.ارسطو،
متافيزيك 1878 ،الف  ، )78پس از اين نتيجه ميشود که آنچه به شيء تشخص و تعين ميدهـد همـان
صورت آن است:
(«)1مي گوييم يکي از انواع آنچه هست جوهر است ،و جوهر به چند معناست :به معنای
ماده يا آنچه که في نفسه يك«اين» نيست ،و بهمعنای صورت يا ذات ،کـه چيـز اسـت
که دقيقاً به سبب آن است که چيزی«اين»(توده تي) ناميـده مـيشـود(».ارسـطو،درباره
نفس 411 ،الف )5-1
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از سوی ديگر ايشان به عبارتي در ارسطو استناد ميکند که ميگويد:
(« )1ماده تفاوتي ايجاد نميکند» (ارسطو ،متافيزيك1868 ،ب .)5
در نظر ايشان اين عبارت داللت بر آن دارد که ماده نميتواند به خودی خود در افـراد مختلـف تفـاوت
ايجاد کند .نکته ای که بايد بدان توجه داشت اين است که با صرف رد کردن اينکه ماده مالک تشخص
است ،ثابت نميشود که صورت مالک تشخص است ،چراکه در مسئلهی مالک تشخص بين اين دو نظر
حصر عقلي وجود ندارد.
عبارت ديگری نيز از ارسطو وجود دارد که به ظاهر منکر يکسان بودن صورت افراد مختلف يـك نـوع
ميشود و بيان ميدارد که علت صوری هر فرد خاصِ آن است:
(« )7علت چيزهای در نوع واحد متفاوتاند ،نه در صورت ،يا بهطورخـاص ،بلکـه از آن
حيث که هر فردی علت خاص خود را دارد ــ ماده يا صورت يا علت فاعلي تو بـا مـال
من متفاوت است ،گرچه اگر به نحو کلي سخن بگوييم آنهـا يکـي هسـتند( ».همـان،
 1831الف )13-11
اين عبارت حاکي از آن است که هر فرد و شخصي صورت متمايزی خاص خـود دارد .امـا بايـد توجـه
داشت که در اينجا ارسطو ميگويد که هر فردی از يك نوع صورت متفاوت و متمايزی دارد ،اما متفـاوت
تنها از حيث عدد  .چيزی که در مالک تشخص الزم است آن است که بتواند تفاوت عددی را تبيين کند،
اما در عبارت فوق صورت بهعنوان چيزی نمودار ميشود که نه تنها تفاوت عددی را تبيين نميکند بلکـه
آن را پيشفرض دارد ،يعني خود بهعنوان يك فرد عددی متفاوت ظاهر شدهاسـت ( Lloyd, 1970, p.
 .)521پس در مورد خود آن صورت ميتوان پرسيد که اين صورت عدداً متفاوت ،اين تمايز و تفاوت خـود
را از کجا آوردهاست؟ چه چيز موجب شدهاست صورت به صورت عدداً متفرد و متفاوت بدل شـود؟ تـا مـا
درنيابيم که به چه سبب صورت زيد از صورت عمرو عدداً متفاوت شدهاست ،نميتوانيم از آن برای تبيين
تشخص فردی زيد و عمرو استفاده کنيم .پس معلوم ميشود که توسل به چنين عباراتي نميتوانـد ،مبنـا
برای اصل تشخص دانستن صورت قرار گيرد.
عالوه بر اين ،برخي عبارات ارسطو تصريح دارند کـه صـورت بـين افـراد مشـترک اسـت (بنگريـد بـه ارسـطو،
متافيزيك  1874الف  )8و اين با متشخص بودن صورت سازگار نيست ،خاصه اگـر مشـترک بـودن صـورت را بـه
معنای محمول مشترک بگيريم ،چراکه «محمول مشترک بر يك «اين چنـين» ( )το τοιóνδεداللـت دارد و نـه
يك «اين» (( »)τóδε τιارسطو ،متافيزيك 1871 ،الف  ،)1-1يعني چيزی معين و محدود نيست.
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 .3مالك تشخص ماده مکيف است
قائلين به اين نظر اصوالً به همان عباراتي اشاره ميکننـد کـه قـائلين بـه نظـر اول بـدانهـا متوسـل
ميشوند ،اما با توجه به اشکاالتي که بر مادهی اولي بهعنوان اصل تشخص وارد است ،اظهار ميدارند که
اصلِ تشخص نه مادهی اوليه بلکه مادهی ثانويه يا همان مادهی مکيف است .ديويد راس که قائل به اين
نظر است پس از بيان اينکه در نظر ارسطو تشخص به ماده است ،ميگويد:
«اما منشأ کثرت افراد يك نوع ،مادهی صرف نيست ،بلکه مادهی مکيف است ــ منشـأ
کثرت اين واقعيت است که مادهی موجود از مادهی الزم برای يك بار تحقـق صـورت
خاصي بيشتر است .صورت انسان با گونهی خاصي از گوشت و استخوان متحد ميشود.
اما عالوه براين اگر دو بهره از گوشت و استخواني که صورت با آنها متحد ميشـود از
حيث کيفي يکسان و اينهمان باشند ،ديگر قادر به ايجاد دو انسـان متمـايز نيسـتند بـه
همان اندازه که اگر آنها بهرههايي از مادهی اولي بودنـد نمـيتوانسـتند ايـن تمـايز را
موجب شوند .آن ها بايد در سرشت ،يعني در صورت ،متفاوت باشند .سـقراط و کاليـاس
درحاليکه صورت خاص شان مشترک است بايد در شکل مـاده شـان متفـاوت باشـند».
()Ross, 1995. p. 176

در عبارت راس چيزی که مشهود است اين است که وی منشأ کثـرت و اصـل تشـخص را يـك چيـز
ميداند ،به تعبير صريح تر تمايزی بين کثرت و تشخص نميگذارد حال آنکه در ابتدای اين جستار تفاوت
اين دو مسئله آشکار گشت .پس راس از آنجا که نتوانستهاست بين مالک تکثر و مالک تشـخص تمييـز
بگذارد مالک تشخص را همچون مالک تکثر ماده (مکيف) دانستهاست.
اما معروف ترين کسي که مالک تشخص را به ماده مکيف دانستهاست توماس آکويناس است .وی بر
اين عقيده است که مادهای که تبيين ميکند چرا سقراط و افالطون افرادی در يك نوع واحد اسـت بايـد
خود امری متفرد باشد .آکويناس ماده مکيف را درواقع همان مادهای ميداند که ميتوان با انگشت به آن
اشاره کرد ،و همين موجب تفرد افالطون و سقراط است .اين مادهی اولي يا مادهی بدون هـيچ صـورتي
نيست که به افراد تشخص ميبخشد ،چراکه خود فاقد هر گونه تعـين و تشخصـي اسـت ،بلکـه مـادهی
ثانوی و مادهای که دارای گونهای صورت است ميتواند به افراد تشخص دهد.
گرچه توسل به ماده مکيف به ظاهر ميتواند مسئله تشخص چيزهايي که ما با آنها روبـهرويـيم حـل
کند ،اما درواقع هيچ مشکلي را حل نميکند .به راحتي ميتوان س ال را به همان مادهی مکيف برگرداند.
ماده مکيف تشخص خود را از کجا آورده است؟ گرچه اين س ال در همين مادههای ميـاني و نهـايي نيـز
قابل بررسي است اما آشکارترين شکل خود را در مورد عناصر اوليه دارد که مادهی مکيفي قبل از پيدايش
آنها موجود نبودهاست ،و مستقيماً از مادهی اولي تشکيل شدهاند .مطمئناً مادهی مکيف نميتواند موجـب
تفاوت افراد آنها باشد ،چراکه مادهی مکيفي پيش از آنها وجود ندارد .پس دوباره ميتـوان سـ ال را در
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اينجا مطرح کرد :چه چيزی مالک تشخص در مورد عناصر اوليه است؟ پاسخ در اينجا هر چه که باشد در
مورد موارد ديگر نيز صادق است.
مقصود از مادهی مکيف همان مادهی صورتدار است .اين تعبير تقريبـاً هـيچ چيـز مشخصـي بـه مـا
نميگويد .مي توان به راحتي اين ترکيب اضافي را برعکس کرد و گفت مالک تشخص «صورت مادهدار»
است .اين تعبير به همان اندازهی تعبير «مادهی مکيف» مشکالت را از سر راه برميدارد .اما تأملي دوباره
الزم است که چه چيز موجب ميشود که مادهی اولي به مادهی مکيف (صورتدار) و صورت فار از ماده
که در مورد امور جسماني جدای از ماده امری انتزاعي است به صورت مادهدار بدل گردد .ما ميتوانيم اين
مسئله را به عقب برگردانيم و س ال را روی همان مادهی مکيف يا صورت مادهدار ببـريم و بپرسـيم کـه
مالک تشخص اين دو چيست؟ نمي توان اين سير را به طور قهقرايـي و همـواره بـه مـادهی مکيـف يـا
صورت مادهدارِ قبلي بازگرداند .پس يا بايد ميان صورت و ماده دست به انتخاب بزنيم يا با فاصله گـرفتن
از ماده و صورت ،تشخص را در امر سومي بجوييم .مشکالت راه نخست را پيشتـر بررسـي کـرديم ،نـه
ماده و نه صورت هيچ يك صالحيت اصل تشخص بودن را ندارند .ترکيب ماده و صورت ترکيبـي اسـت
که در خارج و به هنگام تحقق اتحادی است و يك چيز بيشتر نميباشد ،امـا همـين ترکيـب اتحـادی در
تحليل ذهن به ماده و صورت تقسيم ميشود .پس آنچه به اين دو اتحاد ميبخشد همان تحقق و وجـود
يافتن ايشان در ذهن است.
عالوه بر اين ،اشکال عدم تبيين نحوه ی تشخص صور مفارق از ماده که بر نظريه نخست وارد شد ،بر
اين نظريه نيز وارد است.
 .4مالك تشخص صورت متحقق است
اما برخي نيز قائلند که در نظر ارسطو تشخص به تحقق خارجي صـورت اسـت (ن.ک :قـوام صـفری،
 ،1781ص .)14-13اين دسته افراد نظر خود را به تدقيقي دربارهی خود صورت مبتني ميسازند .در نظـر
ايشان ،که دور از صواب نيست ،صورت به خودی خود نه کلي است و نه شخصي .به واقع اين باور رايـج
که صورت در خـود کلـي اسـت نادرسـت اسـت (.)Owens, 1978, p.394; Lloyd, 1970, p. 522
صورت اگر در ذهن بيايد به وصف کليت موصوف ميشود و اگر در خارج متحقق گردد وصـف شخصـيت
مي يابد .پس آنچه باعث تشخصِ شيء ميگردد اين است که صورتِ آن در خارج متحقق گردد .عبـارات
مورد استناد ايشان تقريباً همان عبارات مورد استناد قائالن به مالک تشخص بـودن صـورت اسـت ،امـا
با تفسير و تعبيری جديد .عبارت اول عبارتي از دربارهی آسمان است کـه ارسـطو در آنجـا بـين صـورت
و صورتِ داخل در ماده فرق ميگذارد ،وی ميگويد که «تعريف [/فرمول] صورت بدون مـاده بـا تعريـف
[/فرمول] صورت داخل در ماده متفاوت است» (ارسطو ،درباره آسـمان 18 ،الـف  .)14در نظـر وی حتـي
اگر نتوانيم نمونه ی ديگری غير از شيء جزئي مورد بحث تصور يا ادراک کنيم ،باز هم اين تمـايز وجـود
دارد.
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از جمله عبارات ديگری که ايشان به عنوان م يد ذکر ميکنند اين عبارت است:
«علت چيزها در نوع واحد متفاوتاند ،نه در صورت ،يا بهطور خاص ،بلکـه از آن حيـث
که هر فردی علت خاص خود را دارد ــ ماده يا صورت يا علت فاعلي تـو بـا مـال مـن
متفاوت است ،گرچه اگر به نحو کلـي سـخن بگـوييم آنهـا يکـي هسـتند( ».ارسـطو،
متافيزيك 1831 ،الف )13-11
هرچند آنچه اين دسته ميگويند قريب به صوابتر از سه دستهی پيشين است اما آوردن قيـد صـورت
در پي تحقق به نظر امری زايـد اسـت کـه منشـأيي جـز ارسـطويي کـردن بحـث تشـخص نمـيتوانـد
داشته باشد« .تحققِ خارجيِ صورت» معنايي جز اين ندارد که مالکِ تشـخصِ همـان تحقـق يـا وجـود
يافتن است.
اشکال اصلي اين نظريه اين است که به شکل کافي مستند به عباراتي از خود ارسطو نيست ،هر چنـد
اصل نظريه فار از اينکه رأی ارسطو باشد يا نباشد ،بيش از نظريههای ديگر قابل دفاع است يا دستکم
اشکاالت کمتری به آن وارد است .به واقع ،رأی ايشان بيش از آنکه نظر ارسطو در باب تشخص را بيان
کند ،کوششي است برای تشخيصِ مالکِ تشخص و سپس سازگارکردن آن با عبـاراتِ ارسـطو ،چـراکـه
بحث در عبارات مورد استناد ،اساساً در مورد تشخص يا مالک تشخص نيست.
جمعبندی
در بررسي اين مسئله که ارسطو مالک تشخص موجودات را چه ميداند ،چهـار نظريـه مطـرح اصـلي
مورد توجه قرار گرفت .هر يك از اين نظريهها مستند به عباراتي از آثار ارسطو هستند و در ميان مفسران
بزرگ ارسطو طرفدار دارند .در آنچه گذشت ،اصليترين عباراتي که مـورد اسـتناد طرفـداران هـر يـك از
نظريهها قرار گرفته اند يك به يك بررسي شد و داللت عبارات بـر ادعـای مـدعيان مـورد ارزيـابي قـرار
گرفت .عالوه بر بررسي عبارات مورد استناد ،اشکاالتي که به هر يـك از ايـن نظريـههـا وارد اسـت نيـز
بررسي شد.
چهار نظريه مورد بحث از اين قراراند )1( :مالکِ تشخص مـاده اسـت؛ ( )1مـالکِ تشـخص صـورت
است؛ ( )7مالکِ تشخص مادهی مکيف است؛ ( )4مالکِ تشخص صـورتِ متحقـق اسـت .هـر يـك از
اين نظريهها با اشکاالتي مواجه اند که ميتوان مجموعه اين اشـکاالت را بـه صـورت زيـر دسـتهبنـدی
کرد:
الف) خلط بين مالک تشخص و مالک اينهماني :در نظريه اول (عبارت مورد استناد  1و  ،)6در نظريه
سوم.
ب) خلط بين مالک تشخص و مالک تکثر ،در نظريه اول (عبارت مورد استناد  1و  7و .)5
ج) عدم توجه به تفاوت بين اماره تشخص و مالک تشخص :در نظريه اول (عبارت مورد استناد .)6
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د) مالک ادعايي خود تشخصش را از جای ديگر دارد :در نظريه اول (عبارت مورد استناد  ،)4در نظريه
دوم و سوم.
هـ) مالک ادعايي خود فاقد تشخص است و نميتواند به چيز ديگری تشخص بدهد :در نظريه دوم.
و) محصور دانستن مالک تشخص در ماده يا صورت :در نظريه دوم.
ز) اضافه کردن قيدهايي که هيچ معنای روشنگری ندارند :در نظريه سوم و چهارم.
ح) عدم وجود استنادات کافي در آثار ارسطو :در نظريه چهارم.
ط) عدم تبيين نحوهی تشخص امور مجرد و صورتهای مفارق از ماده :در نظريه اول و سوم.
نتيجهگيری
حاصل آنکه هر يك از چهار نظريه فوق الذکر دارای اشکاالت غيرقابلچشمپوشي در مستند شدن بـه
عبارات ارسطو هستند .مجموعهی اين اشکاالت پای نظريهی پنجمي را به ميان ميکشد که بـه صـورت
پرسشي مهم ظاهر ميشود :آيا اساساً مسئلهی مالکِ تشخص مسئلهای ارسطويي است؟ تمام بحثهايي
که در اين مقاله آمد و بررسي تمام عباراتي که مورد استناد هر يك از نظريهها واقع شده بود ،اين نظـر را
تقويت ميکند که ارسطو تقريباً هيچ چيز روشني دربارهی تشخص و مالک تشخص نگفتـهاسـت ،بلکـه
همهی آنچه مفسران به وی نسبت دادهاند ،جستجو برای يافتن چيزی در فلسفهی ارسطو بودهاسـت کـه
اساساً در زمانهی او و برای او بهعنوان مسئله مطرح نبودهاست .ازاينروست کـه بـرای هـر يـك از ايـن
نظريهها عبارات م يد در آثار ارسطو يافت ميشود (بهزعم طرفداران آن نظريه) و هم عبارات منافي با آن
نظريه (به زعم مخالفان آن نظريه) .از ميان مفسران ارسطو ،برخي همچون اوئنز نيز ايـن رأی را تصـديق
ميکنند که مسئلهی تشخص مسئلهای ارسطويي نيست (.)Owens, 1978, p.394
عجيب و شايد آموزنده است که در ميان فالسفهی مسلمان و حتي متکلمين مسلمان دسـتکـم هـيچ
يك از معاريف تشخص را به ماده يا صورت يا مادهی مکيف ندانسـتهانـد .مشـائيين مـالک تشـخص را
زمان ،مکان و وضع يا به تعبير ديگر عوارض مشخصه دانستهاند و مالصدرا اين امور را اماراتِ تشخص و
وجود را اصلِ تشخص دانستهاست .خود همين امر ميتواند تأييدی بر اين ادعا باشد که مسئلهی مـالک
تشخص مسئلهای است که پس از خود ارسطو جديت يافتهاست.
البته در کنار اين نظريه پنجم ديدگاه معتدلتری را نيـز مـيتـوان طـرح کـرد و آن ايـنکـه بـرخالف
مضمون نظريهی پنجم ،ارسطو خود نيز به مسئله تشخص توجه داشتهاست ،اما مسألهی تشخص برای او
همچون برای بسياری از فالسفه پس از او مبهم بودهاست ،لذا خلطهايي که ذکر شد (بـرای مثـال ،بـين
مالک تشخص و مالک اينهماني يا تکثر) توسط خود او صورت پذيرفتهاست نه صرفاً مفسران فلسفهی
او .اما اگر اين نظر را بپذيريم ،ديگر نمي توانيم هـيچ يـك از دو نظريـه اول را (يعنـي نظريـههـايي کـه
تشخص را در ارسطو به ماده و صورت ميدانند) بر هم ترجيح دهيم و مـالک تشـخص در نظـر ارسـطو
برای ما همچنان مبهم باقي ميماند گو اينکه او خود نيز در نهايـت بـه ديـدگاهي نهـايي در ايـن بـاب
نرسيده باشد.
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به هر روی ،مشکلي که در مورد تشخص وجود دارد ابتدا اين اسـت کـه اصـوالً تصـور واضـحي از آن
موجود نيست و عموم بحث ها در اين باره صرفاً تکرار الفاظي است کـه معنـای آن بـرای طـرفين بحـث
مشخص نيست .اين عدم وجود تصور روشن از چيستي تشخص حتي از عوامل اصلي پيچيده و در نتيجه
مهم شدن اين مسئله است ،چراکه اگر تصور واضحي از چيستي تشخص در ذهن موجود شود بـه همـان
وسيله معلوم ميگردد که مالک ،اصل يا علت تشخص چيزی جز وجود و تحقق نميتواند باشد.
پی نوشت ها
 .1ابنسينا با تفکيکي که بين دو حيثيت ماهيات موجود در ذهن ميگذارد اين وجه را روشنتر ميکند.
در نظر وی هر تصور کلي از آن حيث که در ذهن است امری شخص است اما از آن حيث که با مصاديق
خود مقايسه ميشود امری کلي است« :و هذه الصورة و إن كانت بالقياس إيل األشخاص كلية ،فهي

بالقياس إيل النفس اجلزئية الت انطبعت فيها شخصية ،و ه واحيةة نيا الصيور التي ع العقي »
(ابنسينا ،االلهيات من کتاب الشفا ،مقاله پنجم ،فصل اول :ص .)186

 .1ارسطو در عبارات ديگری نيز اين تقابل توده تي با امر مرکب را تکرار کرده است از جمله متافيزيك
 1841ب 16؛  1841الف 11؛ دربارهی نفس  411الف .8-1
 .7تمايزی که مالصدرا بين تعين و تشخص ميگذارد ميتواند به فهم تفاوت بين تشخص و ايـنهمـاني
کمك کند .در نظر وی ،تعين امری نسبي است اما تشخص امری نفسي .تعين ما به االمتياز شيء از
غير آن است به حيثي که غير در آن تشارک نداشته باشد ،اما تشخص با نفس تصور شيء حاصل
مي آ يد (صدرالدين شيرازی ،الحکم المتعالي في األسفار العقلي األربع  ،ج :1ص.)16
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