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تبیین و بررسی وحدت اشیاء از جمله انسان با اتکاء بر صورتگرایی
توماس آکوئیناس؛ تفسیر نخست :اوصاف بهمنزله قوا
چکیده

مهدی

امیریان

ادربرگ ب هعنوان یکی از ص ورتگرای ان تحليلی مای ل اس ت با اتک اء بر آموزههای آکوئيناس،
وحدت ش را به ص ورت نس بت دهد .بهنظر وی این مهم تنها درگرو آن اس ت که خود ص ورت واحد
باشد نه مرکب .ما در این مقاله نشان دادهایم که هرچند میتوان با این ادعای ادربرگ همراة کرد اما
متافيزیک خاص او توان آن را ندارد که پش توانه چنين آموزهای قرار گيرد .بدینمنظور ابتدا بر تبيين
وی از ص ورت تمرکز کردیم ،س پ اس تدالل او را بر وحدت ص ورت بيان کردیم و نش ان دادیم که
این استدالل دارای نقاط ضد عدیده اس ت .درادامه استدالل مختار را بر وحدت ص ورت که برگرفته
از ارس طو اس ت ،تبيين کردیم .در پایان نش ان دادیم که حتی اگر از ض د های اس تدالل ادربرگ بر
وحدت ص ورت چش مپوش ی کنيم و مدعای او را بر واحد بودن ص ورت بپذیریم ،متافيزیک وی
نمیتواند پشتوانة این نظریه قرار گيرد.
واژگان کلیدی :ارسطو ،آکوئيناس ،ادربرگ ،صورتگرایی ،وحدت صورت ،استدالل تسلسل.
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مقدمه
کسی که اطالعی هرچند اندک از فلسفه ارسطویی دارد ،ارعان میکند که آموزة
صورت نقش اساسی در این فلسفه دارد .نهتنها صورت ،ماهيت و رات ش را تديين میکند
بلکه آنچه در اشياء مرکب سبب میشود اجزاء متددد در کنار یکدیگر دارای ساختار خاص
بوده و ش واحد را تشکيل دهند ،حضور صورت در آن است .نتيته این سخن آن است
که در طرف مقابل ،فقدان صورت نيز سبب فروپاشی ش و مددوم شدن آن میشود.
مولکول آ را در نظر بگيرید تا زمانی این مولکول ،مولکول آ بوده و از این ماهيت
خاص و ویژگیهای منحصربهفرد برخوردار است که دارای صورت آبی باشد .بهمحض
جدایی صورت ،مولکول آ از بين رفته و اجزاء ،ساختار خاص خود را از دست میدهند.
این ادعا دربارة موجودات زنده نيز صادق است .اگر نف انسان را بهمنزلة صورت در نظر
بگيریم ،آنگاه که از انسان جدا شود ،بدن ساختار و کارکرد خود را از دست داده بهطوریکه
همنظر با ارسطو ) (Aristotle, 1984: 412b10–24صرفاً به اشتراک لفظی ،همچنان
میتوان آن را بدن ناميد.
بیشک یکی از مسائل مهم دربارة صورت ،وحدت یا کثرت آن است .طبق این مسئله
که به پيروی از توماس آکوئيناس 1یکی از مباحث مهم در بين فيلسوفان مدرسی 2بوده،
میتوان پرسيد آیا مطابق با هر کمال راتی در ش  ،الزم است صورت خاصی متناظر با آن
وجود داشته باشد یا ممکن است صورت و نفسی واحد ،واجد همه کماالت راتی ش باشد؟
چنانچه این پرسش را بهطور خاص دربارة انسان مطرح کنيم میتوان پرسيد که آیا انسان
بهموازات برخورداری از ویژگیهای حيات ،حساسيت و نطق ،به ترتيب دارای سه نف
نباتی ،حيوانی و انسانی است یا صرفاً دارای نفسی واحد است که شامل همة خصوصيات
4 3
و کماالت یادشده میباشد ؟
توماس آکوئيناس که یکی از طرفداران اص لی وحدت ص ورت اس ت دراینباره چنين
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میگوید:
عبهجز نف عاقله ،5صورت جوهری دیگری در انسان وجود ندارد و
نف  ،همانطور که بهواسطه 6شامل نفوس حساسه 7و ذاریه 8است ،به-
واسطه حاوی سایر صور مادون نيز است و خودش به تنهایی هرآنچه را
که صور ناکامل در سایر چيزها انتام میدهند ،انتام میدهد .همين نکته
را باید درخصوص نف حساسه در حيوانات وحشی و نف ذاریه در گياهان
و بهطور کلی همة صور کاملتر نسبت به صور ناکامل بيان کرد9..
اما یکی از جاهایی که اختالف بر سر وحدت یا کثرت صورت نمایان میشود ،تغيير
جوهری است .مراحلی را که ش خاصی مثل نطفه به انسان تبدیل میشود درنظر بگيرید.10
فرض کنيد انسان یک مرحله پيش از برخورداری از نف ناطقه ،عالوه بر ویژگی خاص
جسم یدنی امتداد ،دارای ویژگیهایی چون حيات ،رشد ،تغذیه و ادراک حسی است بهطوری
که میتوان این مرحله از ش را حيوان ناميد .اکنون پرسش چنين است که آیا هنگام
تبدیل حيوان به انسان ،نف حيوانی همچنان حضور دارد و نف ناطقه به آن ضميمه
میشود بهگونهای که میتوان گفت دستکم همزمان دو نف حيوانی و انسانی وجود دارد
یا با حضور نف انسانی ،نف حيوانی جای خود را به آن میدهد و از این زمان به بدد
شاهد حضور نف حيوانی نيستيم؟
ما در این مقاله برآن هستيم که با تکيه بر آراء ادربرگ 11بهعنوان یکی از صورتگرایان
تحليلی که تالش میکند با تأکيد بر صورتگرایی ،12تفسيری امروزی از فلسفه آکوئيناس
ارائه دهد ،نشان دهيم که اوالً اساس استدالل وی بر وحدت صورت چيست انياً متافيزیک
خاص آکوئيناس و اتباع او که با متافيزیک سينوی قرابت زیادی دارد ،تا چه حد توان آن
را دارد که قادر باشيم طبق آن از وحدت صورت دفاع کنيم .بنابراین ارزیابی نظریه ادربرگ
صرفاً بررسی دیدگاه یک شخص نيست بلکه تحقيق و پژوهش درخصوص متافيزیک
آکوئنياس نيز خواهد بود و اميدواریم راه را برای تدقيق متافيزیک اسالمی باألخص
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متافيزیک مشائی نيز هموار کند.
-1وحدت صورت
به نظر ادربرگ 13صورت واحد است نه کثير .او که به واحد بودن صورت مدتقد است،
تالش میکن د ب ه دف اع از آموزة وح دت ص ورت اس ت دالل نم ای د .طبق این آموزه ،هر
جوهری صرفاً دارای یک صورت جوهری است و نه بيشتر.14
طبق آموزة وحدت صورت ،در هر یک از انواع نباتی ،حيوانی و انسانی ،یک صورت
جوهری بيشتر حضور ندارد ،که همان صورت نوعيه اخير است .15مثالً هرچند برای تحقق
گياه یک صورت مخصوص به گياه وجود دارد که ش با وجود آن دارای ویژگیهایی چون
رشد و تغذیه است ،اما وجود این ویژگیها در مراتب باالتر نظير حيوان و انسان بهمدنی
حضور صورت یا نف نباتی افزون بر نف حيوانی یا انسانی نيست بلکه در هر یک از
مراتب باال ،حضور نف حيوانی یا انسانی هم شامل حضور ویژگیهای مشترک بين آنها
و گياه است و هم شامل ویژگی یا ویژگیهای مخصوص به حيوان و انسان .مقایسة بين
حيوان و انسان نيز به همين شکل است چون انسان در مرتبة باالتری نسبت به حيوان
قرار دارد ،نف انسانی هم واجد ویژگیهای حيوان است و هم ویژگی مخصوص به انسان
اما بالدک آن صحيح نيست یدنی چنين نيست که اگر شيئی دارای ویژگیهای نباتی
باشد لزوماً از صفات حيوانی نيز بهرهمند است .خالصه آنکه ،هرچند حمل ویژگیهای
خاص گياه بر این نوع ،بهمدنی حضور نف نباتی است اما چنين نيست که برای حمل این
صفات بر مراتب باالتر نيازمند حضور نف نباتی باشيم .بنابراین اگر نگاه خود را صرفاً به
انسان محدود کنيم باید گفت که انسان نه دارای سه نف نباتی ،حيوانی و انسانی ،بلکه
تنها دارای نفسی واحد است که ناطق میباشد و بهواسطة آن هم دارای ویژگیهای نباتی
(حيات و تغذیه) و هم حيوانی (حساسيت) خواهد بود .بهعبارت دیگر ،ناطقيت مستلزم دو
16
ویژگی مذکور است .از اینرو میتوان ویژگیهایی از این سن را ،ویژگی یا جزء استلزامی
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ناميد .17همانطور که در ادامه بيشتر توضيح خواهيم داد ،استلزام بهمدنی کلی آن است که
یک چيز ،شامل چيز دیگر میشود.
اما میتوان پرسيد که برخورداری از ویژگی یا جزء استلزامی دقيقاً به چه مدناست؟
ادربرگ 18در تکميل سخن کسی چون فاین 19که تمایز سقراط از برج ایفل و عضویت او
در متموعه تک عضوی{سقراط} را که فقط سقراط عضو این متموعه است ،راتی سقراط
نمیداند ،مدتقد است که هرچند همنظر با فاین باید گفت که این موارد راتی سقراط نيستند
اما چنين نيست که هيچگونه ارتباطی با رات سقراط نداشته باشند بلکه از رابطه ویژه و
تنگاتنگی با آن برخوردارند .بهبيان ادربرگ هرچند از یک جهت حق به جانب فاین است
که اوصافی از این دست را داخل رات سقراط نمیداند اما از جهت دیگر چنين نيست ،زیرا
اینها اوصافی هستند که در رات سقراط مضمر بوده و بهواسطه رات بر سقراط حمل
میشوند بهبيان ادربرگ این اوصاف اجزاء استلزامی سقراط هستند .اما این اوصاف از آنرو
جزء استلزامی محسو میشوند که رات سقراط که عبارت است از حيوان ناطق ،استلزاماً
هم شامل عمادیت .است و هم عوجود خاص داشتن 20.لذا بهترتيب تمایز ضروری سقراط
از اشياء و از جمله برج ایفل و عضویت ضروری آن در متموعه {سقراط} را درپی دارد.
با این مقدمه جزء استلزامی چنين تدری میشود :ع Fبودن ،جزء استلزامی رات  Gش  xاست
اگر وتنها اگر  Gبودن  ،xمنطقاً مستلزم  Fبودن  xباشد22 .21.بنابراین اگر سقراط حيوان ناطق
است ،حيوان ناطق بودن سقراط منطقاً مستلزم مادی بودن رات او است .هرگاه میگویيم
ع Pمستلزم  Qاست .یدنی عضرورتاً اگر  Pآنگاه  .Qبا این تدبير عضرورتاً اگر سقراط
حيوان ناطق است آنگاه مادی است ..بهبيان دیگر مادی بودن شرط الزم حيوان ناطق
است .چنانچه بخواهيم با استفاده از جهانهای ممکن 23توضيح دهيم بهاین مدنی است
که هيچ جهان ممکنی را نمیتوان یافت که در آن اگر سقراط حيوان ناطق است مادی
نباشد .لذا میتوان گفت که مادیّت نيز راتی سقراط است .با این توضيح وقتی ادربرگ
میگوید ،انسان بهواسطه ناطق بودن از ویژگیهای نباتی و حيوانی برخوردار است دقيقاً
بدینمدنا میباشد که اگر انسان ناطق است ،ناطق بودن آن منطقاً مستلزم حيات ،تغذیه،

68

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،59پایيز 1398

حساسيت و بهطور کلی ویژگیهایی است که به نفوس نباتی و حيوانی نسبت میدهيم.
بهعبارت دیگر ویژگیهای نفوس نباتی و حيوانی شرط الزم نف انسانی هستند.
ادربرگ 24در فصلی از کتا خود که به انسان اختصاص دارد به این نکتة اخير بهطور
روشن و شفاف اشاره میکند .به نظر او در هر فرد انسان ،صرفاً یک صورت وجود دارد که
توسط آن ،راتی واحد با ظهورات 25متددد رقم میخورد .چنين نيست که انسان دارای مثالً
سه صورت متددد حيات ،حساسيت و ناطقيت باشد بلکه جوهری واحد با رات و ماهيتی
واحد وجود دارد که زنده ،حساس و ناطق است .دربارة انسان همان رات و صورتی که به
ش حيات میبخشد و به آن ادراکهای حسی میدهد ،همانی است که به انسان نطق
میبخشد.
درخصوص وص استلزام ،رکر دو نکته حائز اهميت است:
( )1استلزام صرفاً از رابطه یک چيز با چيز دیگر پرده برمیدارد .بنابراین وقتی از
استلزام  Pبرای  Qسخن میگویيم بهمدنای تديين شأن وجودی و متافيزیکی Q
نيست .بهعبارت دیگر ،استلزام مفهومی است منطقی نه متافيزیکی لذا اگر چيزی
شرط الزم چيز دیگر باشد ،بدینمدنا نيست که از نحوة وجود آن سخن گفتهایم.
رکر این نکته از آن جهت حائز اهميت است که بحث دربارة شأن متافيزیکی
اوصاف و ویژگیهای نباتی و حيوانی در حالتی که ش از نف برتر یدنی نف
ناطق برخوردار باشد موجه بهنظر میرسد .ما در ادامه دربارة حاالت ممکن وجه
وجودی آنها سخن خواهيم گفت.
( )2اگر وصفی با وص یا ش دیگر مرتبط باشد ،این ارتباط از دو حالت راتی و
عرضی خارج نيست .بنابراین موجه است که از راتی یا عرضی بودن ارتباط
استلزامی سؤال نمایيم .باتوجه به برخی مثالها میتوان حدس زد که این ارتباط
راتی است .مثالً مادی بودن سقراط را درنظر بگيرید طبق بيان ادربرگ مادیت
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برای سقراط که حيوان ناطق است ویژگی استلزامی بهشمار میرود بدینمدنی
که هرچند در تدری سقراط از آن یاد نمیشود با اینحال حيوان ناطق بودن
سقراط مستلزم آن است که مادی باشد .از اینرو میتوان گفت که ادربرگ بين
دو دسته از اوصاف تقویمی یا راتی تمایز میگذارد یک دسته اوصافی که در
تدری ش رکر میشوند و دستهای دیگر که در تدری نمیآیند ولی ویژگی
استلزامی اوصاف دسته نخست هستند .از سوی دیگر نمونههایی چون ارتباط
سقراط با برج ایفل و مانند آن را درنظر بگيرید که در آنها این ارتباط قطداً از
نوع راتی نيست .یدنی اگر صرفاً رات و ماهيت سقراط را بهعنوان حيوان ناطق
مدنظر قرار دهيم ،هيچ یک از اوصاف مذکور در آن وجود ندارد .بهتدبير دیگر
ماهيت سقراط صرفاً حيوان ناطق است و نه چيزی دیگر .شاهد دیگر آنکه
ادربرگ در فصل جداگانهای ( )5.3ا بات میکند که وص وجود یا وجود خاص
داشتن جزء جن هيچ شيئی نيست .بنابراین وقتی در باال وص وجود را برای
سقراط استلزامی میداند میتوان آنرا اعم از اوصاف راتی و عرضی دانست.
اما در مواردی که وص استلزام یک چيز برای چيز دیگر از نوع عرضی بهشمار
میرود نه راتی ،مقصود کدام عرضی است؟ عرضی الزم یا مفارق؟ بیشک
باتوجه به مدنای استلزام که حاوی ضرورت است ،باید آن را از سن عرضی الزم
بهحسا آورد .اوصافی چون تمایز از برج ایفل و وجود نيز این نکته را تأیيد
میکنند .مثالً تمایز سقراط از برج ایفل را مدنظر قرار دهيد از آنرو که هر یک
از این دو ش دارای ماهيت خاص خود هستند و رات آنها کامالً با یکدیگر فرق
دارد ،باید گفت که اگر سقراط حيوان ناطق است ضرورتاً برج ایفل نيست.
اکنون این پرسش را میتوان مطرح کرد که طبق چه مدياری دستهای از
ویژگیهای استلزامی راتی و دستهای دیگر عرضی قلمداد میشوند؟ بیشک
طبق نظر ادربرگ ،تنها آن دسته از اوصاف راتی هستند که در تدری ش رکر
شوند .اما همانطور که دیدیم طبق نظر ادربرگ حتی اوصافی چون مادیت هم
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در تدری سقراط مطرح نيستند پ نباید آنها را راتی بهمدنای مصطلح ناميد.
بنابراین کامالً موجه است که بگویيم هرچند طبق تدری  ،جزء یا ویژگی استلزامی
اعم از راتی و عرضی است اما اوالً مادامی که راتی یک ش را آن میدانيم که
در تدری ش اخذ میشوند انياً اوصافی چون مادیت را از تدری نمونهای چون
سقراط خارج میکنيم الجرم باید ویژگی استلزامی را ویژگی عرضی قلمداد کنيم.
از اینرو میتوان ادعا کرد که هرچند ادربرگ از وص عمادی بودن .بهعنوان
راتی سقراط یاد میکند نباید آنرا بهمدنای تحتاللفظی ترجمه کرد .دربارة
اوصاف نباتی و حيوانی نيز چنين است .یدنی هرچند این دو وص  ،جزء ماهيت
و رات انسان نيستند اما از لوازم و عرضیهای الزم آن میباشند .بهعالوه کامالً
روشن است که وقتی اوصافی عرضی الزم شمرده شوند بهاینمدنی است که
هرچند راتی نيستند اما وجود تبدی دارند و هنگام وجود یافتن یا مددوم شدن
ماهيتی خاص ،بهدنبال آن ماهيت ضرورتاً موجود یا مددوم میشوند .بدینترتيب
دليل آنکه ادربرگ از وحدت نف انسان سخن میگوید و وجود یا عدم آنرا
برای موجود یا مددوم شدن اوصاف نباتی و حيوانی کافی میداند آن است که
این اوصاف برای ماهيتی خاص عرضی الزم هستند.
همچنين بنابرنظر ادربرگ 26از وحدت صورت میتوان تدبيری دیگر ارائه کرد
بدینمضمون که صورت واحد در کل ش انتشار 27مییابد .انتشار صورت در کل ش بهاین
مدنا است که صورت نهفقط بهصورت افقی در اجزاء فيدو( 28نام سگ) چون بينی و دم او
حضور دارد بلکه بهنحو عمودی تا پایينترین اجزاء همچون عناصر را نيز دربرمیگيرد.
هرچند سخن از انتشار ،استداری است اما میتوان گفت که منظور ادربرگ این است که
حضور صورت در ش بهگونهای است که تمام اجزاء در خدمت کل هستند کلی که توسط
حضور صورت رقم میخورد .کارکرد عناصر موجود در فيدو با حضور همين عناصر وقتی
در مولکول آ حضور دارند متفاوت است یدنی چنين نيست که در هر دو ش یک رفتار
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واحد داشته باشند .البته تفاوت رفتار عناصر بسته به ش و حضور صورت در آن است.
اکنون به استدالل ادربرگ در دفاع از وحدت صورت بنگرید:
-1-1استدالل ادربرگ بر وحدت صورت
اساس مدعای استدالل ادربرگ 29این است که اگر صورت را تديينکنندة نوع جوهر
بدانيم و هر جوهر تنها به یک نوع متدلق باشد بنابراین در جوهر نه با صور جوهری
گوناگون که تديينکنندة نوع هستند ،بلکه صورت واحد روبرو هستيم که با وجود آن ،ش
یا جوهر متدلق به نوعی خاص بوده و با فقدان آن تحت آن نوع نمیگنتد ،هرچند ممکن
است زیر نوع دیگری درآید .توضيح آنکه )1( ،صورت یکی از اجزاء رات ش و بلکه
راتبخش آن به شمار میرود .اگر شيئی چون انسان از این ماهيت خاص برخوردار است
و به نوع انسان تدلق دارد به دليل حضور نف ناطقه یا عقالنی در آن است )2( .بدالوه
هيچ جوهر یا شيئی به دو نوع متدلق نيست بلکه انواع از یکدیگر کامالً متمایزند .چنين
نيست که اگر فرهاد به نوع انسان تدلق داشته باشد ،تحت نوع دیگری مثل اسب یا
خرگوش درآید )3( .بنابراین اگر صورتهای نباتی و حيوانی را به ترتيب صورتهایی بدانيم
که توسط آنها گياه و حيوان پدید میآیند ،الزم است شخص خاصی را ،هم انسان بدانيم،
هم حيوان و هم گياه درحالیکه نهتنها شهود و فهم متدارف خالف آن است بلکه با تمایز
انواع از یکدیگر که اساس صورتگرایی و فلسفه ارسطویی است درتضاد میباشد .اگر
شيئی گياه باشد و تحت نوع گياه درآید ،لزوماً دارای ویژگیهای گياهی است و ب لذا
نمیتوان از آن ،ویژگیهای حيوانی یا انسانی انتظار داشت .این نکته دربارة حيوان نيز
صادق است .بنابراین میتوان تصدیق کرد که هر جوهر یا ش  ،نه برخوردار از صورتهای
متددد بلکه صرفاً از صورتی واحد بهرهمند است.
ادربرگ برای تأیيد استدالل خود ،زمانی را فرض میکند که ش فاقد صورت نوعيه
است .به اعتقاد او اگر قرار باشد شيئی دارای صور جداگانه باشد ،باید پ از فقدان یکی از
صورتها ،سایر صور همچنان در ش حضور داشته باشند .اما با ابتنا بر تتربه کامالً روشن
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است که وقتی ش یا جوهر ،صورت نوعيه و اخير خود را از دست بدهد کل ش از بين
میرود نه بخش یا جزئی از آن و در سلسلهمراتب صور ،صورتهای پایينتر وجود ندارند.
هرچند ادربرگ برای بيان عقيده خود هم به موجود ذيرزنده (توده رس) مثال میزند و هم
موجود زنده (فيدو) ،ولی ما از مثال نخست او صرفنظر میکنيم و تنها موجود زنده را
مبنای توضيح ادعا قرار میدهيم.30
فرض کنيد همنظر با مدافدان تددد صورت ،شخص خاصی چون عفرهاد .که هم
موجود زنده است و هم انسان ،دارای دو صورت حيات و انسان باشد چرا ممکن نباشد که
فرهاد صرفاً یکی از این دو صورت را مصداق بخشد و نه دیگری؟ شاید کسی با توجه به
زمانی که فرهاد جانش را از دست میدهد و صرفاً به جسدی مرده تبدیل میشود ،بگوید
در این حالت چنين چيزی اتفاق افتاده است ،یدنی اینکه هرچند فرهاد صورت حيات را از
دست داده اما همچنان از صورت انسانی برخودار بوده و انسان است .بهعبارتدیگر ما با
دو انسان مواجهيم یکی انسان زنده و دیگری انسان مرده .اما همانگونه که ادربرگ به
تأسی از ارسطو میگوید ،انسان مرده هرچند به لحاظ اسمی ،انسان خطا میشود اما
واقداً انسان نيست و نمیتوان جسد بدون حيات فرهاد را تحت نوع انسان قرار داد.
کارکردهای مربوط به انسان درگرو حضور صورت در ش است .وقتی انسان فاقد صورت
یا نف انسانی گردد ،کارکردهای مخصوص به خود را نيز از دست میدهد .فرهاد در زمان
حيات ،دارای کارکردهایی بود که از یک انسان انتظار میرود اما بهمحض رویداد مرگ،
نهتنها حياتش را از دست میدهد بلکه واجد هيچیک از کارکردهای خاص انسانی نيز
نخواهد بود .بنابراین با اشاره به جسد مردة فرهاد ،نمیتوان همچنان او را انسان ناميد.
جسد مذکور نهتنها فاقد هرگونه خصوصيات انسانی است بلکه اساساً شيئيت یا بدنيت خود
را از دست داده و به اجزاء تشکيلدهندهاش تتزیه میشود .این سخن اخير به این مدنی
است که ما نه با ش واحد بلکه اشياء متکثر روبرو خواهيم بود ،از اینرو نمیتوان انتظار
ویژگیهای فوق را از آن داشت.
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 -2-1استدالل دیگر بر وحدت صورت
اما شاید مهمترین دليل بر وحدت صورت را بتوان بر مبنای وحدت ش و استدالل
تسلسل 31اقامه کرد که ارسطو 32ارائه کرده و ما در جای دیگر 33آنرا بهتفصيل تبيين
کردیم .این استدالل بر دو فرض یکی ارتباط وحدت 34و تقسيمناپذیری 35و دیگری
نيازمندی ش به عامل واحد استوار است .اگر صورت را عامل وحدت ش بدانيم اما خود
دستکم متشکل از دو جزء باشد ،این دو جزء نيز دوباره برای حفظ وحدت نيازمند صورت
دیگری خواهند بود و چنانچه صورت دوم نيز دست کم از دو جزء تشکيل شده باشد
همچنان به صورت دیگر و هلّم جرّا .طبق این استدالل میتوان نتيته گرفت که اگر ش
دارای صور متددد باشد و جمع آنها با یکدیگر به ش و کل جدید بينتامد ،پرسش ارسطو
را میتوان چنين بازسازی کرد که با وجود کثرت صور ،چگونه با ش جدید و واحد
مواجهيم؟ طبق این پرسش همچنان وحدت ش بیپاس میماند .بهعبارت دیگر اگر قرار
باشد مسئول هر یک از ویژگیهای نباتی ،حيوانی و انسانی نفسی خاص باشد ،چگونه
ترکيب این نفوس با یکدیگر میتواند به ترکيب حقيقی با آ ار منحصر به فردی بينتامد
که قابل فروکاست به اجزاء (صور) نباشد؟ پرواضح است که مطابق با تددد صور و فروکاست
هر یک از ویژگیها به نفسی خاص ،ترکيب نه حقيقی بلکه اعتباری است( .ترکيب اعتباری
ترکيبی است که برخالف ترکيب حقيقی ،اجتماع اجزاء آن به وحدت ش نينتامد و دارای
آ اری متمایز از آ ار اجزاء نباشد .لذا صرفاً طبق اعتبار به ش حاصل از آن مرکب میگویيم).
بهتدبير دیگر با وجود تددد صور در کنار هم ،حتی اگر صور دارای ارتباطی مستحکم باشند،
ش حقيقی که از ویژگیهای منحصربهفرد برخوردار باشد حاصل نمیشود .بنابراین یا باید
همچون ادربرگ به وحدت صورت مدتقد باشيم و صورت اخير را مسئول همة ویژگیهای
یادشده بدانيم یا تفسيری را برگزینيم که با وجود تددد صور به وحدت ش خللی وارد نشود.
اما فارغ از درستی یا نادرستی استدالل ادربرگ که هدف این مقاله نيست ،ادعای وی
درخصوص وحدت صورت را برمیگزینيم و به وجه متافيزیکی اوصاف نباتی و حيوانی
میپردازیم .در بخش بددی به این مسئله خواهيم پرداخت که آیا مبانی متافيزیکی که
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ادربرگ ارائه میکند توان آن را دارد که اساساً بتوان طبق آنها از وحدت صورت سخن
گفت یا خير .اهميت این مسئله از آنرو است که اگر کسی همچون ادربرگ برای حفظ
وحدت ش بهخصوص انسان از یکسو به وحدت صورت و نف مترد اعتقاد دارد و از
سوی دیگر وجود اوصاف نباتی و حيوانی را در انسان میپذیرد ،مصداق همة آنها را چه
میداند .همانطور که در ادامه خواهيم دید ،اتخار هر موضدی دراین خصوص با وحدت
ش ارتباط تنگاتنگی دارد .لذا ما در ادامه به این مسئله میپردازیم.
 -3-1وحدت صورت و وجه متافیزیکی اوصاف نباتی و حیوانی
همانطور که خاطرنشان کردیم ،سخن از رابطه استلزام بين نف و اوصاف نباتی و
حيوانی ،تديينکنندة وجه وجودی این اوصاف نيست .بهعبارت دیگر راتی یا عرضی بودن
یک وص برای وص یا شيئی دیگر مشخصکننده وجه متافيزیکی و وجودی آن نيست
بلکه فقط نشان میدهد که این وص اعم از راتی یا عرضی بر چيز دیگر حمل میشود.
مثالً هرچند بين حمل سفيد و ناطق بر انسان تفاوت وجود دارد اما نشان نمیدهد که هر
یک از سفيدی و ناطقيت بهلحاظ وجودی چه هستند .لذا ناگزیریم مشخص کنيم که آیا
باتوجه به دیدگاه خاص ادربرگ دربارة وحدت صورت ،اساساً باید اوصافی از این دست را
که جزء استلزامی هستند ،در کنار صورت اخير ،شيئی فینفسه بهحسا آورد یا نه و
درصورتی که پاس مثبت بوده و در عالم خارج مابهازاء خاصی داشته باشند ،از چه هویت
خاصی خبر میدهند.
اگر انسان را مديار قرار دهيم بهطور طبيدی دو حالت امکان دارد .1 :نف انسان را
نهتنها مترد و مصداقبخش وص خاص خود (ناطقيت) بدانيم بلکه در وحدت خود چنان
فرض شود که اوصافی چون حيات ،رشد ،تغذیه و ادراک حسی نيز بر آن حمل گردد.
بهبيان دیگر نف یا صورت بهطور کلی درعين بساطت مصداق هر دوی ویژگیهای
جنسی و فصلی هستند و با وحدت ش همخوانی بيشتری دارد .اما این نظریه فارغ از آنکه
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احتماالً چندان با رأی ادربرگ دربارة وحدت صورت همخوان نيست ،شاهد خواهيم بود که
با مشکالت متدددی مواجه است .2 .نف را صرفاً مصداق وص ناطقيت بدانيم و برای
هر یک از اوصاف نباتی و حيوانی ،هویت فینفسه و البته وابسته به نف منظور نمایيم
بهطوری که وجود و عدمشان کامالً به صورت اخير وابسته باشد .باتوجه به تقسيم کلی
موجودات به جوهر و عرض در نظام ارسطویی ،این اوصاف یا صورت هستند یا عرض .اما
بنابر آموزه وحدت صورت که ادربرگ از آن دفاع میکند ،قطداً اوصاف صورت نخواهند
بود ،حتی اگر استقالل وجود نداشته و به صورت اخير وابسته باشند زیرا با کثرت صور
مواجهيم .احتماالً کسانی که به تددد صورت اما بهشيوة طولی اعتقاد دارند ،چنين تصویری
را در سر دارند ،ولی کامالً مشخص است که اعتقاد به تددد صورت اعم از طولی یا عرضی،
فرقی در انتخا ما نمیکند و همچنان مدافع آنرا باید حامی کثرت صور قلمداد نمود .این
نکتهای است که کالوس 36نيز به آن ارعان میکند.
پ بهطورکلی میتوانيم از دیدگاه ادربرگ درباره وحدت صورت دو تفسير ارائه کنيم:
نخست اینکه انسان صرفاً دارای نف اخير است که هم مصداقبخش ویژگی فصلی یدنی
نطق است و هم ویژگیهای جنسی یدنی ویژگیهای نباتی و حيوانی .دوم آنکه انسان
عالوه بر نف ناطقه ،دارای قوایی وابسته به این نف و در بدن خواهد بود که عرض
قلمداد میشوند .ما در ادامه صرفاً به تبيين تفسير دوم پرداخته و ميزان تا آوری آن را
بررسی خواهيم کرد .بدیهی است تحليل و بررسی تفسير نخست متال دیگری را میطلبد
که از حوصله این مقاله خارج است.
-1-3-1اوصاف نباتی و حیوانی بهمنزله قوای نفس
ممکن است کسی خصيصههای مربوط به نامی و حساسيت را قوای مربوط به نف
بداند .مطابق با این تفسير ،نف انسان صرفاً دارای ویژگی نطق و قوة عاقله است اما چون
مستلزم کماالت نباتی و حيوانی نيز است ،هنگام تدلق به ش  ،این کماالت را بهمنزلة قوا
در بدن که جوهری ممتد است ایتاد میکند .بنابراین با حضور نف افزون بر قوة عاقله
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که خاص خود نف است ،قوایی چون بينایی ،چشایی ،بویایی ،شنوایی ،المسه ،ذاریه،
ناميه ،مولده ،محرکه نيز درپی نف و البته در بدن ایتاد میشوند .این قوا از سن عرض
بوده و درخدمت نف قرار دارند.
ارزیابی :وحدت و ترکیب ماده ثانویه و صورت
37

(Koslicki,

میتوان ارزیابی ترکيب ماده و ص ورت را باتوجه به تقریر کاس ليکی
) 2006از ارس طو دنبال کرد 38.طبق این تفس ير اگر از یک س و به جزئيت ماده و ص ورت
باور داریم و از س وی دیگر با دو فرض ارس طویی ،یکی ارتباط وحدت و بس اطت و دیگری
نيازمندی ش به عامل واحد ،موافق هس تيم چارهای نداریم که چنين ترکيبی را واحد
ندانيم .بهعبارت دیگر هرچند اعتقاد به ص ورت برای کس انی چون ادربرگ از آنرو اس ت
که مسئلة وحدت را تبيين نمایند اما بهدليل جزء دانستن صورت از تبيين این مسئله ناکام
خواهيم بود.
برای فهم این اشکال و استدالل عليه نظریه ادربرگ ،رابطه جن و فصل را در اشياء
و بهطور خاص انسان مالحظه کنيد  .1طبق نظر ادربرگ 39جن و فصل از اوصاف راتی
هر ش از جمله انسانند  .2جن و فصل به یک ميزان در تشکيل ماهيت و رات سهيم
هستند بهطوری که ماهيت بدون هر یک ،آن ماهيت نخواهد بود مثالً انسان را درنظر
بگيرید که جن او عحيوان :جوهر ممتد نامی حساس .و فصل او عناطق .است .ماهيتی
که صرفاً مفهوم جن از آن حکایت کند ،انسان نخواهد بود .همچنين ماهيتی که فقط
40
شامل نطق باشد ،انسان نيست بلکه دراینجا نيز باید چنين ماهيتی را بهتدبير ادربرگ
عرهن نامتتسم 41.بناميم .3 .هر یک از جن و فصل هرچند بهدليل اینکه البشرط
درنظر گرفته میشوند از کل یا نوع نيز حکایت کرده و در آن متحد هستند ،با اینحال از
هویتی متزا در خارج نيز حکایت میکنند جن از ماده و فصل از صورت .4 .پ همة
اشياء از جمله انسان از دو جزء صورت و ماده تشکيل یافتهاند .5 .هرچند صورت و ماده در
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ش جدید با هم ارتباط دارند اما همچنان دو ش متفاوت هستند و هر یک دارای وص
یا اوصافی متمایز از دیگری است .6 .بنابراین طبق نظریة ادربرگ ،ش از دو جزء ماده و
صورت تشکيل یافته است و ترکيب آن اعتباری است .7 .اگر بخواهيم برای برون رفت از
این مشکل به صورت دیگری توسل یابيم با اشکال تسلسل روبرویيم.
خالص ه با توض يحات فوق اکنون باید گفت که اگر مدتقدیم که با وجود تش کيل ش ،
اجزاء همچنان با حفظ تکثرش ان در ش حض ور دارند بهگونهای که ص ورت ذير از ماده و
ماده ذير از ص ورت اس ت و همچنان با ش جدید واحد روبرو نيس تيم ،لذا ترکيب اعتباری
اس ت نه حقيقی .همانطور که ترکيب اجزاء یک س اختمان از قبيل آجر ،گچ ،آهن و ...را
اعتباری فرض میکنيم ،ترکيب ص ورت و ماده نيز چنين خواهد بود .بنابراین هر تفس يری
از ماده ارائه کنيم ،ترکيب اعتباری خواهد بود نه حقيقی.
اکنون شاید بتوان این پرسش را مطرح کرد که اگر قرار است در نظریة صورتگرایی
با مشکل فوق مواجه نشویم ،چه راهکاری را باید برگزید؟ ظاهراً این مدضل از آن رو است
که در تقویم کل ،برای اجزاء سهم قائليم .بهبيان روشنتر مادامی که با کثرت اجزاء
روبرویيم و ش به این کثرت موصوف میشود ،نمیتوان انتظار داشت که ش واحد ایتاد
شود .بنابر آنچه در باال بيان کردیم ،باید گفت که اصوالً از ترکيب اجزاء کثير هيچگاه
ش واحد ساخته نمیشود اعم از اینکه این اجزاء صورت و ماده باشند یا چيزی دیگر .پ
اگر اوالً اعتقاد به وجود مرکبات حقيقی داریم که از وص وحدت برخوردارند انياً قرار
است تفسيری مدقول ارائه کنيم ،یا باید پای کثرت اجزاء را بهطور کلی حذف کنيم یا اگر
به اعتقاد به اجزاء کثير در ش داریم وجود آنها را در شيئيت ش دخيل ندانيم .پرداختن
به این دو واکنش را به زمانی دیگر موکول میکنيم.
نتیجهگیری
در این مقاله برآن بودیم نشان دهيم که هرچند اتخار نظریه واحد بودن صورت با
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وحدت ش سازگار است اما متافيزیک خاص کسانی چون ادربرگ که درنظر دارند حتی-
االمکان به متافيزیک آکوئيناس وفادار باشند ،چنانچه اوصاف را قوای نف بدانيم قادر
نيست تبيين دقيقی از این مسئله ارائه کند .طبق این بيان حتی اگر همه اوصاف نباتی و
حيوانی را بهمنزلة قوای نف بدانيم همچنان از دوگانة صورت و ماده در مرکب حمایت
میکنيم .یدنی هرچند تالش میکنيم با اتخار نظریة وحدت صورت پای چندگانگی صورت
را از هر ش کوتاه کنيم اما همچنان ناچاریم هر ش حقيقی را مرکب از ماده و صورت
قلمداد کنيم .طبق این بيان یا باید دست از وحدت ش برداریم و واحد بودن اشياء مرکب
را نه واقدی بلکه مثالً عرفی و کارکردی قلمداد کنيم یا اینکه پشتوانههای متافيزیکی را
تغيير دهيم بهنحوی که صورت بتواند در عين وحدت ،کل و همة ش قلمداد شود .کار
اصلی ما در این مقاله تبيين این تفسير از مسئله بود که بهنحوی وجه سلبی شمرده میشود.
پرداختن به تفسير دیگر و البته وجه ایتابی نيازمند بررسی های مستقل است که اميدواریم
در جای دیگر بتوانيم آنها را دنبال کنيم.
پینوشتها
1. Thomas Aquinas
2. scholastic philosophers

 .3ادربرگ در تقریر خود از وحدت صورت ،صریحاً نامی از وحدت نفوس نباتی ،حيوانی و
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این بحث که در قرون وسطی شکل گرفت و اتفاقاً ادربرگ باتوجه به آن ،بحث از
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بيان کردهایم.
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 .15آش کار اس ت که بحث دربارة وحدت یا کثرت ص ورت ،به موجودات زنده باألخص
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اعم از زنده و ذيرزنده میش ود .مثالً میتوان پرس يد که آیا مولکول آ ص رفاً دارای
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اما دليل مهمتر تصریح ادربرگ بر مدنای اصطالحی و منطقی عاستلزام .است .وی
در پینوشت جملة مذکور چنين میگوید :عمدنایی که از پيشفرض گرفتن منطقی در
اینجا استفاده میکنم ،نوعی استلزام ع .entailmentاست که طبق آن ش مستلزَم
( )the thing entailedدر شيئی که مستلزِم آن است ( the thing that
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