
 

 
 
 
 

 

 

 ی ارسطو: صورت یا ماده؟ الك تشخص در فلسفهم

  مجتبی درایتی

 چکیده
های مهـم و غـامض مابعـدالطبيعي در تـاريخ      بحث در باب مالک تشخص که از بحث

شـود   شود که آن چيست که حضورک موجب مي است به اين امر مربوط مي فلسفه بوده
ارسطو در اين باب که از تا ما از فرد کلي به شخص و فرد جزئي برسيم. مفسران فلسفه 

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        

دانند. در اين مقاله ابتدا به بررسي تفاوت کاربرد مفاهيم تشخص، هوهويـت و تکثـر    مي
يم پرداخت. اين سه مفهوم گرچه پيوند نزديکي با هـم دارنـد امـا    در متون ارسطو خواه

ها، مفسران را در داوری در خصوص مالک تشخص به اشتباه  عدم درک تفاوت بين آن
است. سپس يك به يك عباراتي از متون ارسطو که مفسـران مختلـف در تأييـد     انداخته

شـوند يـا    سل مـي ها متو ادعای خويش در خصوص مالک تشخص در نظر ارسطو بدان
کنـيم و نقـاط ضـعف ادعاهـای مختلـف را نشـان        توانند متوسل شوند بررسـي مـي   مي
دهيم. در نهايت به اين پرسش خواهيم پرداخت که آيا اساسا  مسئله مالک تشـخص   مي

 ای ارسطويي است يا خير. مسئله
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 مقدمه

يـا صـفت   يـا صـفت   «( «( تـو تـو »»يا يا « « منمن»»، ، ««اواو)»)»افراد جزئي و متشخص مواجهيم که با ضمير شخصي افراد جزئي و متشخص مواجهيم که با ضمير شخصي   در عالم ما بادر عالم ما با
شـويم  شـويم    که اگر در ذات اين افراد بنگريم متوجه مـي که اگر در ذات اين افراد بنگريم متوجه مـي   کنيم، حال آنکنيم، حال آن  ها اشاره ميها اشاره مي  بدانبدان«( «( آنآن»»و و « « ايناين)»)»اشاره اشاره 

رخـي از  رخـي از  شود. بشود. ب  ها اطالق ميها اطالق مي  ی آنی آن  اند و نامي واحد بر همهاند و نامي واحد بر همه  ها از حيث ذات و ماهيت يکسانها از حيث ذات و ماهيت يکسان  که برخي از آنکه برخي از آن
اند. با اندک تـأملي ايـن   اند. با اندک تـأملي ايـن     اند، برخي اسب، برخي درخت، برخي گل، برخي کوه و برخي ميزاند، برخي اسب، برخي درخت، برخي گل، برخي کوه و برخي ميز  اين افراد انساناين افراد انسان
اند، موجـب  اند، موجـب    شود که افزوده شدن چه چيزی به آن ماهيت کلي، که افراد بسيار در آن سهيمشود که افزوده شدن چه چيزی به آن ماهيت کلي، که افراد بسيار در آن سهيم  س ال پيدا ميس ال پيدا مي

نوعانش در آن سهيم نيسـت، و  نوعانش در آن سهيم نيسـت، و    ممشود که ما به فردی برسيم که يگانه در جهان است و فرد ديگر از هشود که ما به فردی برسيم که يگانه در جهان است و فرد ديگر از ه  ميمي
ای اسـت کـه در تـاريخ    ای اسـت کـه در تـاريخ      شود. اين مسـئله شود. اين مسـئله   به تعبير ديگر با نفس تصورک شراکت در آن محال دانسته ميبه تعبير ديگر با نفس تصورک شراکت در آن محال دانسته مي

است. آنچه ما را از ماهيت انسـان بـه شـخصِ    است. آنچه ما را از ماهيت انسـان بـه شـخصِ      فلسفه به مالکِ تشخص يا مسئل  تشخص معروف گشتهفلسفه به مالکِ تشخص يا مسئل  تشخص معروف گشته
ی که هيچ چيز ديگـر نتوانـد در آن بـا او    ی که هيچ چيز ديگـر نتوانـد در آن بـا او    نحونحو  کند بهکند به  رساند و در آن متوقف ميرساند و در آن متوقف مي  انسان، به شخصِ زيد، ميانسان، به شخصِ زيد، مي

 سازد.سازد.  شريك باشد همان چيزی است که مالکِ تشخص را ميشريك باشد همان چيزی است که مالکِ تشخص را مي
بحث مالک تشخص در فلسف  ارسطو از مسائل غامضي اسـت کـه سـاليان اسـت توجـه مفسـران و       بحث مالک تشخص در فلسف  ارسطو از مسائل غامضي اسـت کـه سـاليان اسـت توجـه مفسـران و       

تِ تِ است که به بحث خاتمه دهد. عبـارا است که به بحث خاتمه دهد. عبـارا   کنون نيز جوابي نهايي نيافتهکنون نيز جوابي نهايي نيافته  است و تااست و تا  فالسفه را به خود جلب کردهفالسفه را به خود جلب کرده
هـا  هـا    توان برای هم  نظريات متفاوتِ موجود شاهدی در آنتوان برای هم  نظريات متفاوتِ موجود شاهدی در آن  ارسطو چنان کم، دوپهلو و تفسيربردارند که ميارسطو چنان کم، دوپهلو و تفسيربردارند که مي

است که مالکِ تشخص به صورت است يا به مـاده و داوران  است که مالکِ تشخص به صورت است يا به مـاده و داوران    يافت. بحثِ مذکور اصوالً داير مدار اين بودهيافت. بحثِ مذکور اصوالً داير مدار اين بوده
را پيش خواهد آورد. بحـث  را پيش خواهد آورد. بحـث    ایای  اند که گرفتن هر يك از اين دو سر مشکالتِ عديدهاند که گرفتن هر يك از اين دو سر مشکالتِ عديده  منصف پوشيده نداشتهمنصف پوشيده نداشته

زنـد. در ايـن   زنـد. در ايـن     الطرفين مـي الطرفين مـي   ی مسائل جدليی مسائل جدلي  است که در نگاهِ اول تنه به تنهاست که در نگاهِ اول تنه به تنه  به قدری پيچيده و دشوار گشتهبه قدری پيچيده و دشوار گشته
ی ارسـطو و داوری  ی ارسـطو و داوری    جستار سعي بر آن است تا با بررسي نظريات موجود در باب مالک تشخص در فلسفهجستار سعي بر آن است تا با بررسي نظريات موجود در باب مالک تشخص در فلسفه

 ه پيدا کنيم.ه پيدا کنيم.ها، راهي به سوی پاسخِ درست در اين مسئلها، راهي به سوی پاسخِ درست در اين مسئل  ی آنی آن  دربارهدرباره

 تفاوت بين تشخص و هوهویت و تکثر

واقع واقع   ای اشاره شود که درای اشاره شود که در  ی مالک تشخص بايد به نکتهی مالک تشخص بايد به نکته  پيش از ورود به بحث دربارة آراء موجود دربارهپيش از ورود به بحث دربارة آراء موجود درباره
اسـت. ايـن نکتـه    اسـت. ايـن نکتـه      ی مالک تشـخص بـوده  ی مالک تشـخص بـوده    نظرها دربارهنظرها درباره  عدم توجه به آن يکي از داليل بروز اين اختالفعدم توجه به آن يکي از داليل بروز اين اختالف

 ست.ست.تفاوت بين تشخص، هوهويت و تکثر اتفاوت بين تشخص، هوهويت و تکثر ا
قـرار گيرنـد.   قـرار گيرنـد.   « « فـرد جزئـي  فـرد جزئـي  »»يا يا « « شخصشخص»»توانند معادل توانند معادل   آورد که ميآورد که مي  ارسطو دو عبارت را در آثار خود ميارسطو دو عبارت را در آثار خود مي

شود و اسحق بن حنين شود و اسحق بن حنين   ترجمه ميترجمه مي« « شيء خاصشيء خاص»»يا يا « « ايناين»»تي( است، که به تي( است، که به   )توده )توده   τοδε τιاولين معادل اولين معادل 
ادل دومي که تقريباً ادل دومي که تقريباً (. مع(. مع7474، ص ، ص 17811781است )قوام صفری، است )قوام صفری،   ترجمه کردهترجمه کرده« « مقصودٌ عليه باالشارهمقصودٌ عليه باالشاره»»آن را به آن را به 

و و « « امـر جزئـي  امـر جزئـي  »»)کـاث هِکاسـتون( اسـت کـه آن نيـز بـه       )کـاث هِکاسـتون( اسـت کـه آن نيـز بـه         καθ’ εκαστονرود رود   کار ميکار مي  به همين معنا بهبه همين معنا به
تي( تي(   خاص )توده خاص )توده « « ايناين»»شود. ارسطو معتقد است که هر يك از جواهر نخستين يك شود. ارسطو معتقد است که هر يك از جواهر نخستين يك   ترجمه ميترجمه مي« « چيزچيز  تكتك»»

 است:است:



 39 مالك تشخّص در فلسفة ارسطو؛ صورت یا مادّه؟!مالك تشخّص در فلسفة ارسطو؛ صورت یا مادّه؟! 
(The criterion of individuation in the philosophy of Aristotle: Form or Matter?) 

 

ترديد نيست که ترديد نيست که   قابلقابل  اين امر دربارة جواهر نخستين حقيقتي است معلوم و به هيچ وجهاين امر دربارة جواهر نخستين حقيقتي است معلوم و به هيچ وجه»»
شـود، فـردی   شـود، فـردی     ها مستفاد ميها مستفاد مي  تي( هستند. زيرا آنچه از آنتي( هستند. زيرا آنچه از آن  خاص )توده خاص )توده « « ايناين»»دال بر يك دال بر يك 

 ( ( 1818-1111ب ب   77ارسطو،مقوالت،ارسطو،مقوالت،«)«)ناپذير[ )آتومون(و واحد بالعدد)هن آريثمو( است.ناپذير[ )آتومون(و واحد بالعدد)هن آريثمو( است.  ]/تقسيم]/تقسيم

ـ   شمارد، يکي اينشمارد، يکي اين  بودن برميبودن برمي««ايناين»»در اينجا ارسطو دو شرط برای در اينجا ارسطو دو شرط برای  کـه واحـد   کـه واحـد     ننکه فرد باشد و ديگری ايـ که فرد باشد و ديگری اي
بودن کـافي  بودن کـافي  ««ايناين»»ها برای ها برای   ( که اين شرط( که اين شرط7676، ص ، ص 17811781اند )ن.ک.: قوام صفری، اند )ن.ک.: قوام صفری،   بالعدد باشد. برخي قائلبالعدد باشد. برخي قائل

افراد و آنچه واحـد بالعـدد   افراد و آنچه واحـد بالعـدد   »»گويد: گويد:   ( مي( مي55-11ب ب   11که ارسطو در عبارتي ديگر )ارسطو، مقوالت، که ارسطو در عبارتي ديگر )ارسطو، مقوالت،   نيستند چرانيستند چرا
ها در موضوعي باشند. ماننـد  ها در موضوعي باشند. ماننـد    از آناز آنشوند اما مانعي نيست که بعضي شوند اما مانعي نيست که بعضي   استثنا بر موضوعي حمل نمياستثنا بر موضوعي حمل نمي  است بياست بي

عبارت ارسـطو  عبارت ارسـطو  «. «. اين دانش دستور زبان ]خاص حاضر در ذهن[ که از چيزهايي است که در موضوع استاين دانش دستور زبان ]خاص حاضر در ذهن[ که از چيزهايي است که در موضوع است
گونه امور جوهر نخستين نيستند. در نظر وی جوهر نخستين چيزی اسـت کـه   گونه امور جوهر نخستين نيستند. در نظر وی جوهر نخستين چيزی اسـت کـه     تصريح بر اين دارد که اينتصريح بر اين دارد که اين

 (. (. 11ب ب   77انسان و اين اسب )همان، انسان و اين اسب )همان،   حمل بر موضوع، مانند اينحمل بر موضوع، مانند اين  نه در موضوع است و نه قابلنه در موضوع است و نه قابل
اما در پاسخ به اين دسته از افراد بايد گفت که درست است که اين دانشِ خاصِ دسـتور زبـان يـا ايـن     اما در پاسخ به اين دسته از افراد بايد گفت که درست است که اين دانشِ خاصِ دسـتور زبـان يـا ايـن     

بـودنِ آن  بـودنِ آن    تصورِ خاص از آن حيث که در فالن ذهن است جوهر نخستين نيست، اما اين مـانع از شـخص  تصورِ خاص از آن حيث که در فالن ذهن است جوهر نخستين نيست، اما اين مـانع از شـخص  
دهـد کـه   دهـد کـه     نشدن کافي است، چرا که نشان مينشدن کافي است، چرا که نشان مي  حملحملبودن، صرفِ بودن، صرفِ ««ايناين»»رسد که برای رسد که برای   شود. به نظر ميشود. به نظر مي  نمينمي

از از     اک را ابتـدائاً اک را ابتـدائاً   آن چيز بين چيزهای مختلف مشترک نيست، و آنچه در چيز ديگر است، گرچه تشـخص آن چيز بين چيزهای مختلف مشترک نيست، و آنچه در چيز ديگر است، گرچه تشـخص 
توان با صفتِ توان با صفتِ   ی اين امر آن است که ميی اين امر آن است که مي  موضوع خود دارد با اين حال خود نيز فاقد تشخص نيست. نشانهموضوع خود دارد با اين حال خود نيز فاقد تشخص نيست. نشانه

  11«.«.ايـن دانـشِ دسـتورِ زبـان    ايـن دانـشِ دسـتورِ زبـان    »»کنـد:  کنـد:    کـه ارسـطو مـي   کـه ارسـطو مـي     کرد، چنانکرد، چنان  بدان تصور يا دانشِ خاص اشارهبدان تصور يا دانشِ خاص اشاره« « ايناين»»
هـايي  هـايي    گويد، نمونـه گويد، نمونـه   گاه که در مورد شناختِ ما از امور شخصي و فردی سخن ميگاه که در مورد شناختِ ما از امور شخصي و فردی سخن مي  همچنين خود ارسطو آنهمچنين خود ارسطو آن

 اند:اند:  گاه از اين قبيلگاه از اين قبيل  آورد گهآورد گه  که ميکه مي

 شناخت، مانند مصدر شـناختن بـه دو معناسـت: از يـك سـو بـه معنـای بـالقوه، و از         شناخت، مانند مصدر شـناختن بـه دو معناسـت: از يـك سـو بـه معنـای بـالقوه، و از         »»
، کـه همچـون مـاده، کلـي و     ، کـه همچـون مـاده، کلـي و     ««قوت يا توانمنـدی قوت يا توانمنـدی »»گر به معنای بالفعل. اکنون گر به معنای بالفعل. اکنون سوی ديسوی دي

متعين و موضوع آن نيز متعين و موضوع آن نيز « « فعليتفعليت»»نامتعين است، موضوع آن نيز کلي و نامتعين است؛ اما نامتعين است، موضوع آن نيز کلي و نامتعين است؛ اما 
اسـت. امـا   اسـت. امـا   « « ايـن چيـز  ايـن چيـز  »»است و موضوع آن نيز يك است و موضوع آن نيز يك « « اين چيزاين چيز»»متعين است؛ چون يك متعين است؛ چون يك 

بيند، رنـگ اسـت، و   بيند، رنـگ اسـت، و     که ميکه مي« « اين رنگياين رنگي»»  بيند؛ زيرابيند؛ زيرا  بينايي تنها بالعرض رنگ کلي را ميبينايي تنها بالعرض رنگ کلي را مي
کند، يـك  کند، يـك    / توده تو آلفا( که نحودان آن را بررسي مي/ توده تو آلفا( که نحودان آن را بررسي مي  τóδε το αλφα« )« )اين آلفااين آلفا»»نيز نيز 

 ( ( 1616-1111الف الف   18831883)ارسطو، متافيزيك، مو، )ارسطو، متافيزيك، مو، « « .آلفا استآلفا است

کند. ارسـطو در مـورد کـاث    کند. ارسـطو در مـورد کـاث      تر ميتر مي  معنای هر دو را روشنمعنای هر دو را روشن« « کاث هکاستونکاث هکاستون»»با با « « تيتي  توده توده »»نهادن نهادن   مقابلمقابل
/ آريثمو هِن( است و / آريثمو هِن( است و   αριθμω έν))کند که اين عبارت به معنای واحد بالعدد کند که اين عبارت به معنای واحد بالعدد   چيز( بيان ميچيز( بيان مي  تون )تكتون )تكهکاسهکاس

(. بـا وجـود ايـن،    (. بـا وجـود ايـن،    11-11الـف  الـف    188188شود )همان شود )همان   چيزها حمل ميچيزها حمل مي  دهد که بر تكدهد که بر تك  آن را در مقابل کلي قرار ميآن را در مقابل کلي قرار مي
د. بـرای مثـال وی در   د. بـرای مثـال وی در   بـر بـر   کار نمـي کار نمـي   تي بهتي به  ارسطو در برخي عبارات خود کاث هکاستون را دقيقاً معادلِ توده ارسطو در برخي عبارات خود کاث هکاستون را دقيقاً معادلِ توده 

 گويد:گويد:  ميمي  1818-1414الف الف   18381838  مابعدالطبيعهمابعدالطبيعه



 مجتبی درایتیمجتبی درایتی 3333
(Mojtaba Derayati) 

 

تـي( اسـت ...   تـي( اسـت ...       چيز )تـوده چيز )تـوده « « ايناين»»نحو آشکار يك نحو آشکار يك   گونه است: اولي ماده که بهگونه است: اولي ماده که به  جوهر سهجوهر سه»»
تي( است و خصلتي پايـدار اسـت کـه آن    تي( است و خصلتي پايـدار اسـت کـه آن      )توده )توده « « اين چيزاين چيز»»دومي طبيعت است که يك دومي طبيعت است که يك 
چيزها )کاث هکاستا( که چيزها )کاث هکاستا( که   تكتك  رسد؛ و سومرسد؛ و سوم  گرايد و به آن ميگرايد و به آن مي  ]يعني ماده[ به سوی آن مي]يعني ماده[ به سوی آن مي

 ««اند، مانند سقراط و کالياس.اند، مانند سقراط و کالياس.  مرکب از اين دومرکب از اين دو

که ايـن امـر   که ايـن امـر     است، حال آناست، حال آن  تي را در مقابل امرِ مرکب از ماده و صورت آوردهتي را در مقابل امرِ مرکب از ماده و صورت آورده  در اين عبارت ارسطو توده در اين عبارت ارسطو توده 
هستند، بـه  هستند، بـه  « « ايناين»»دهد که در نظر وی ماده و صورت که دهد که در نظر وی ماده و صورت که   اين نشان مياين نشان مي  11داند.داند.  مرکب را کاث هکاستون ميمرکب را کاث هکاستون مي

، ، 17811781ن معنا که امرِ مرکب جزئي و شخصي است، جزئي و شخصي نيسـتند )ن.ک.: قـوام صـفری،    ن معنا که امرِ مرکب جزئي و شخصي است، جزئي و شخصي نيسـتند )ن.ک.: قـوام صـفری،    هماهما
تي معنايي اعم از کاث هکاستون دارد، در برخي موارد بر صورت و مادة تي معنايي اعم از کاث هکاستون دارد، در برخي موارد بر صورت و مادة   (. به تعبير ديگر، توده (. به تعبير ديگر، توده 5757-5454ص ص 

که صورت و که صورت و   ای اينای اينرود. دليلِ ارسطو بررود. دليلِ ارسطو بر  کار ميکار مي  چيزها نيز بهچيزها نيز به  شود و در برخي موارد برای تكشود و در برخي موارد برای تك  تنها اطالق ميتنها اطالق مي
تواند اين باشد که هر فردِ جزئيِ خاص متشکل از ماده و صـورتي خـاص   تواند اين باشد که هر فردِ جزئيِ خاص متشکل از ماده و صـورتي خـاص     داند، ميداند، مي  ميمي« « ايناين»»ماده را يك ماده را يك 

زنـد مشـخص   زنـد مشـخص     هايي که وی پس از اين در ايـن عبـارت مـي   هايي که وی پس از اين در ايـن عبـارت مـي     کلي و نامتعين. مثالکلي و نامتعين. مثال  است، نه صورت و مادة است، نه صورت و مادة 
نامتعين. در مورد صـورت نيـز هـر مـادة     نامتعين. در مورد صـورت نيـز هـر مـادة       کند که مراد او از ماده، مادة ثانوی متعين است، نه مادة اوليکند که مراد او از ماده، مادة ثانوی متعين است، نه مادة اولي  ميمي

آينـد  آينـد    رو، در عبارتي که از پـي مـي  رو، در عبارتي که از پـي مـي    ايناين  نحو کلي. ازنحو کلي. از  خاص رو به سوی صورتي خاصِ خود دارد نه صورت بهخاص رو به سوی صورتي خاصِ خود دارد نه صورت به
تي در معنـايي  تي در معنـايي      است. در جايي که تودهاست. در جايي که توده  رفتهرفته    کارکار  يك از اين دو معنا بهيك از اين دو معنا به  تي در کدامتي در کدام  بايد توجه داشت که توده بايد توجه داشت که توده 

ی تشخص متفاوت ی تشخص متفاوت   شود بحث احتماالً با بحث مسئلهشود بحث احتماالً با بحث مسئله  مر مرکب اطالق ميمر مرکب اطالق ميکه به ماده و صورت در مقابل اکه به ماده و صورت در مقابل ا
 است.است.

آن چيزی اسـت کـه شـيء را آن    آن چيزی اسـت کـه شـيء را آن      ((identity))هماني يا هوهويت هماني يا هوهويت   در مقابل مالکِ تشخص، مالکِ ايندر مقابل مالکِ تشخص، مالکِ اين
سازد. هويتِ شـيء بـا جـوهرِ شـيء پيونـد      سازد. هويتِ شـيء بـا جـوهرِ شـيء پيونـد        کند که هست و نبودنِ آن، چيزی را به چيز ديگر بدل ميکند که هست و نبودنِ آن، چيزی را به چيز ديگر بدل مي  ميمي

همـاني افـرادِ يـك نـوع را از     همـاني افـرادِ يـك نـوع را از       قع هويتِ شيء همان جوهرِ حقيقيِ آن است. مالکِ اينقع هويتِ شيء همان جوهرِ حقيقيِ آن است. مالکِ اينواوا  نزديك دارد و درنزديك دارد و در
تـوانيم بگـوييم کـه ايـن فـرد      تـوانيم بگـوييم کـه ايـن فـرد        دهد که تا کجا ميدهد که تا کجا مي  کند و نشان ميکند و نشان مي  يکديگر و از افراد ديگر انواع متمايز مييکديگر و از افراد ديگر انواع متمايز مي

ديـدی  ديـدی  همان فرد قديم است، يا در کجا بايد بگوييم که فرد قديم ديگر تمام شده و مـا اکنـون بـا فـرد ج    همان فرد قديم است، يا در کجا بايد بگوييم که فرد قديم ديگر تمام شده و مـا اکنـون بـا فـرد ج    
ماند، اگر آن تغيير باعـثِ تبـديل شـدنِ    ماند، اگر آن تغيير باعـثِ تبـديل شـدنِ      رو هستيم. هويت آن چيزی است که در هر تغييری ثابت ميرو هستيم. هويت آن چيزی است که در هر تغييری ثابت مي  روبهروبه

که مشـخص  که مشـخص    هماني نسبت به اصل تشخص متأخر است، پس از اينهماني نسبت به اصل تشخص متأخر است، پس از اين  شيء به چيزی ديگر نشود. اصلِ اينشيء به چيزی ديگر نشود. اصلِ اين
ص را ص را شـود کـه مرزهـای ايـن شـخ     شـود کـه مرزهـای ايـن شـخ       هماني متکفل ايـن مـي  هماني متکفل ايـن مـي    گاه اصلِ اينگاه اصلِ اين  شد که شيئي شخص است، آنشد که شيئي شخص است، آن

 ها متمايز کند.ها متمايز کند.  مشخص کند، و آن را از ديگر شخصمشخص کند، و آن را از ديگر شخص
دهد. ارسطو تغييرات را به سه دهد. ارسطو تغييرات را به سه   هماني بيش از همه در تغييرات خود را نشان ميهماني بيش از همه در تغييرات خود را نشان مي  ی هوهويت و اينی هوهويت و اين  مسئلهمسئله

تغييرِ چيزی به چيز ديگر )يعني تغييرِ چيزی به چيز ديگر )يعني »»کند: کون و فساد، استحاله و رشد و ذبول. در نظر وی، کند: کون و فساد، استحاله و رشد و ذبول. در نظر وی،   دسته تقسيم ميدسته تقسيم مي
به جوهری بالفعل( کون است، تغيير برحسب مقدار رشد و ذبـول اسـت، و تغييـر بـر     به جوهری بالفعل( کون است، تغيير برحسب مقدار رشد و ذبـول اسـت، و تغييـر بـر     تغيير جوهری بالقوه تغيير جوهری بالقوه 

(. در ايـن ميـان در کـون و فسـاد     (. در ايـن ميـان در کـون و فسـاد     1111-1616الف الف   718718)ارسطو، کون و فساد، )ارسطو، کون و فساد، « « حسب کيفيت استحاله استحسب کيفيت استحاله است
 آيد کامالً متفاوت از چيز قبلي است:آيد کامالً متفاوت از چيز قبلي است:  که آنچه پديد ميکه آنچه پديد مي  هماني مطرح نيست، چراهماني مطرح نيست، چرا  مسئل  اينمسئل  اين



 33 مالك تشخّص در فلسفة ارسطو؛ صورت یا مادّه؟!مالك تشخّص در فلسفة ارسطو؛ صورت یا مادّه؟! 
(The criterion of individuation in the philosophy of Aristotle: Form or Matter?) 

 

مانـد، چيـزی کـه رشـد     مانـد، چيـزی کـه رشـد       عروضِ کون و فسادِ مطلق خود بـاقي نمـي  عروضِ کون و فسادِ مطلق خود بـاقي نمـي  که چيزِ مکه چيزِ م  در حاليدر حالي»»
همـانيِ خـود   همـانيِ خـود     يابد، در طي استحاله و در طي رشد و ذبول، در ايـن يابد، در طي استحاله و در طي رشد و ذبول، در ايـن   کند يا استحاله ميکند يا استحاله مي  ميمي

 ( ( 1717-1616الف الف   711711)همان، )همان، « « ماند.ماند.  باقي ميباقي مي

دانـد،  دانـد،    هماني را به تبدلِ جوهری يا همان کون و فساد ميهماني را به تبدلِ جوهری يا همان کون و فساد مي  دهد که ارسطو رفعِ ايندهد که ارسطو رفعِ اين  اين عبارت نشان مياين عبارت نشان مي
که شکل مطلق آن در تبدِل عناصر )آب، هوا، خـاک و آتـش( بـه هـم اسـت، امـا وی در برخـي مـوارد         که شکل مطلق آن در تبدِل عناصر )آب، هوا، خـاک و آتـش( بـه هـم اسـت، امـا وی در برخـي مـوارد         

نامـد،  نامـد،    های جوهری يعني هر رفتن صورِت قبلي و آمـدن صـورِت جديـد را نيـز کـون و فسـاد مـي       های جوهری يعني هر رفتن صورِت قبلي و آمـدن صـورِت جديـد را نيـز کـون و فسـاد مـي         تبديلتبديل
ن ن يابـد همچنـا  يابـد همچنـا    (. آنچـه اسـتحاله مـي   (. آنچـه اسـتحاله مـي   55ب ب 118118همچون تبديل برنز به مجسمه )ارسـطو، سـماع طبيعـي،    همچون تبديل برنز به مجسمه )ارسـطو، سـماع طبيعـي،    

 همان نيست. همان نيست.   شود ديگر اينشود ديگر اين  همان است اما آنچه معروضِ کون و فساد ميهمان است اما آنچه معروضِ کون و فساد مي  ايناين
تـر اسـت و در ميـان تغييـرات     تـر اسـت و در ميـان تغييـرات       همـاني در رشـد و ذبـول روشـن    همـاني در رشـد و ذبـول روشـن      ی اينی اين  اما در ميان آن دو ديگر، مسئلهاما در ميان آن دو ديگر، مسئله

زند زند   دهد. ارسطو دو نوع رشد را مثال ميدهد. ارسطو دو نوع رشد را مثال مي  هماني در استحاله خود را نشان ميهماني در استحاله خود را نشان مي  هماني در رشد بيش از اينهماني در رشد بيش از اين  ايناين
رشدِ موجوداتِ زنده مانند انسان از حالت جنيني و کودکي به بزرگسالي و يکي رشدی که در استمرارِ رشدِ موجوداتِ زنده مانند انسان از حالت جنيني و کودکي به بزرگسالي و يکي رشدی که در استمرارِ   يکييکي

کنـيم موجـب رشـد    کنـيم موجـب رشـد      آتش هست. در نظر وی وقتي ما به آتشي که در حال سوختن است هيزم اضافه مـي آتش هست. در نظر وی وقتي ما به آتشي که در حال سوختن است هيزم اضافه مـي 
 شويم:شويم:  کردن آن ميکردن آن مي

د؛ در ايـن مـورد   د؛ در ايـن مـورد   توان آتش به وجـود آور توان آتش به وجـود آور   هايي بر آتش قبالً موجود، ميهايي بر آتش قبالً موجود، مي  با افکندن هيزمبا افکندن هيزم»»
گاه ]تغيير از نوع[ کون گاه ]تغيير از نوع[ کون   ها را آتش بزنيم، آنها را آتش بزنيم، آن  ]تغيير از نوع[ رشد است؛ ولي اگر خودِ هيزم]تغيير از نوع[ رشد است؛ ولي اگر خودِ هيزم

 ( ( 1616-1515الف الف   711711)ارسطو، کون و فساد، )ارسطو، کون و فساد، « « خواهد بود.خواهد بود.

 کند:کند:  توماس آکويناس اين عبارت ارسطو را چنين شرح ميتوماس آکويناس اين عبارت ارسطو را چنين شرح مي

کـه  کـه    ويـد، هنگـامي  ويـد، هنگـامي  گگ  مـي مـي   ی کـون و فسـاد  ی کـون و فسـاد    دربارهدربارهکه فيلسوف ]يعني ارسطو[ در که فيلسوف ]يعني ارسطو[ در   آنچنانآنچنان»»
است، امـا  است، امـا    شود که آتشي تازه پديده آمدهشود که آتشي تازه پديده آمده  شود، گفته ميشود، گفته مي  ای مستقيماً به آتش بدل ميای مستقيماً به آتش بدل مي  مادهماده

شود که آن آتـش  شود که آن آتـش    شود گفته ميشود گفته مي  ای که به آتشي از پيش موجود بدل ميای که به آتشي از پيش موجود بدل مي  که مادهکه ماده  هنگاميهنگامي
بـاره صـورت آتـش را از    بـاره صـورت آتـش را از      است. بدين ترتيب، اگر کل ماده به يـك است. بدين ترتيب، اگر کل ماده به يـك   روشن نگه داشته شدهروشن نگه داشته شده

ماده ديگری به آتش بدل شود، آن آتش آتشي عدداً متفاوت خواهد بـود.  ماده ديگری به آتش بدل شود، آن آتش آتشي عدداً متفاوت خواهد بـود.    دست بدهد، ودست بدهد، و
ای ديگر بدان اضافه شود، و به ای ديگر بدان اضافه شود، و به   سوزد تکهسوزد تکه  که يك تکه چوب به تدريج ميکه يك تکه چوب به تدريج مي  حاليحالي  اما اگر دراما اگر در

همين ترتيب، تا آنکه قطعه اول کامالً بسوزد، آتش همواره يکي در عـدد بـاقي خواهـد    همين ترتيب، تا آنکه قطعه اول کامالً بسوزد، آتش همواره يکي در عـدد بـاقي خواهـد    
« « گـردد. گـردد.   ه آنچه از پيش موجـود اسـت بـدل مـي    ه آنچه از پيش موجـود اسـت بـدل مـي    شود همواره بشود همواره ب  ماند زيرا آنچه اضافه ميماند زيرا آنچه اضافه مي

((Aquinas, 1993, vol. 1, part. 1, question 119, reply to objection 3 ) ) 

ی ی   ی آتش در حال تغيير است، و پـس مـدتي از مـاده   ی آتش در حال تغيير است، و پـس مـدتي از مـاده     دهد که هرچند همواره مادهدهد که هرچند همواره ماده  اين عبارت نشان مياين عبارت نشان مي
تـوان گفـت کـه ايـن     تـوان گفـت کـه ايـن       ماند، و مـي ماند، و مـي   ميمياست، اما باز هم آتش همان آتش سابق باقي است، اما باز هم آتش همان آتش سابق باقي   اوليه هيچ باقي نماندهاوليه هيچ باقي نمانده

 همان آتش است.همان آتش است.



 مجتبی درایتیمجتبی درایتی 3434
(Mojtaba Derayati) 

 

ی اين پرسش تأمل کرد که ی اين پرسش تأمل کرد که   همان نيست، حال بايد دربارههمان نيست، حال بايد درباره  يابد ديگر اينيابد ديگر اين  گفتيم که آنچه کون و فساد ميگفتيم که آنچه کون و فساد مي
دهد؟ دهد؟   همانيِ خود تشخص خود را نيز از دست ميهمانيِ خود تشخص خود را نيز از دست مي  شود، همراه با اينشود، همراه با اين  آيا چيزی که معروض کون و فساد ميآيا چيزی که معروض کون و فساد مي

به اين پرسش منفي باشد. وی در مورد چيزهـايي کـه معـروض کـون و     به اين پرسش منفي باشد. وی در مورد چيزهـايي کـه معـروض کـون و     رسد که پاسخ ارسطو رسد که پاسخ ارسطو   به نظر ميبه نظر مي
موضوع از حيث عدد واحد است هرچنـد کـه از حيـث صـورت     موضوع از حيث عدد واحد است هرچنـد کـه از حيـث صـورت     »»گويد که در اين چيزها گويد که در اين چيزها   شوند ميشوند مي  فساد ميفساد مي

ی برتـری  ی برتـری    ی قابل شمارک ــ وجود دارد؛ زيرا به درجـه ی قابل شمارک ــ وجود دارد؛ زيرا به درجـه   کلي مادهکلي ماده  طورطور  دوتاست. زيرا، انسان يا طال ــ و بهدوتاست. زيرا، انسان يا طال ــ و به
(. مقصـود ارسـطو از دو تـا    (. مقصـود ارسـطو از دو تـا    1414-1616ب ب   118118)ارسـطو، فيزيـك،   )ارسـطو، فيزيـك،   « « تي[ استتي[ است  تودهتوده«/ «/ ايناين»»شيئي معين ]يك شيئي معين ]يك 

ی شـدن دارد اسـت،   ی شـدن دارد اسـت،     که موضوع در نتيجـه که موضوع در نتيجـه   بودن صورت، صورتي که موضوع پيش از شدن دارد و صورتيبودن صورت، صورتي که موضوع پيش از شدن دارد و صورتي
ماند گرچه ماند گرچه   شمارکِ شيء در طي اين تغيير جوهری يکي باقي ميشمارکِ شيء در طي اين تغيير جوهری يکي باقي مي  ی قابلی قابل  که موضوع يا همان مادهکه موضوع يا همان ماده  حال آنحال آن

ی کـون و فسـاد مطلـق نيسـت، امـا      ی کـون و فسـاد مطلـق نيسـت، امـا        ها و عبارات باال گرچه دربارهها و عبارات باال گرچه درباره  پيشين نيست. مثالپيشين نيست. مثال  ديگر همان جوهرِديگر همان جوهرِ
ی اولي، کـه معـروض کـون و    ی اولي، کـه معـروض کـون و      توان در مورد زيرنهاد يا همان موضوعِ نهايي، يعني مادهتوان در مورد زيرنهاد يا همان موضوعِ نهايي، يعني ماده  همين وضع را ميهمين وضع را مي
د، د، ی اولي وجود مستقل و مفـارق نـدار  ی اولي وجود مستقل و مفـارق نـدار    شود، نيز از طريق تمثيل درک کرد و دريافت. مادهشود، نيز از طريق تمثيل درک کرد و دريافت. ماده  فساد مطلق ميفساد مطلق مي

اما با قياسِ نسبت آن با عنصر تازه پديدآمده با نسبت فلز به مجسمه يا چوب بـه تخـت )ن.ک.: همـان،    اما با قياسِ نسبت آن با عنصر تازه پديدآمده با نسبت فلز به مجسمه يا چوب بـه تخـت )ن.ک.: همـان،    
ماند )گرچـه معنـای واحـد و    ماند )گرچـه معنـای واحـد و      يابيم که اين ماده در حين کون و فساد واحد باقي مييابيم که اين ماده در حين کون و فساد واحد باقي مي  ( درمي( درمي11-1818الف الف   111111

يي را اعـم از  يي را اعـم از  کـه تشـخص معنـا   کـه تشـخص معنـا     موجود بودنش با جواهر فردی انضمامي متفاوت است(. پس حاصـل آن موجود بودنش با جواهر فردی انضمامي متفاوت است(. پس حاصـل آن 
 77ای متفاوت از آن است.ای متفاوت از آن است.  گيرد و مسئلهگيرد و مسئله  هماني و هوهويت را دربرميهماني و هوهويت را دربرمي  ايناين

 شـود کـه يـك نـوع     شـود کـه يـك نـوع       مفهوم ديگر تکثر اسـت، و مـالک آن چيـزی اسـت کـه وجـود آن موجـب مـي        مفهوم ديگر تکثر اسـت، و مـالک آن چيـزی اسـت کـه وجـود آن موجـب مـي        
بتواند مصاديق بسيار داشته باشد. مالک تشخص دست کم در مفهوم از مالک تکثر متفاوت اسـت. زيـرا   بتواند مصاديق بسيار داشته باشد. مالک تشخص دست کم در مفهوم از مالک تکثر متفاوت اسـت. زيـرا   

امکان وقوعي وجود بيش از يك مصداق برای يك مفهوم است، اما مالک تشـخص  امکان وقوعي وجود بيش از يك مصداق برای يك مفهوم است، اما مالک تشـخص    مالک تکثر ناظر بهمالک تکثر ناظر به
رسـاند کـه   رسـاند کـه     بر رفع امکان ذاتي وجود بيش از يك مابإزا داللت دارد. مالک تشخص ما را بـه فـردی مـي   بر رفع امکان ذاتي وجود بيش از يك مابإزا داللت دارد. مالک تشخص ما را بـه فـردی مـي   

 شــريکي بــرای آن در تصــوری کــه از آن داريــم متصــور نيســت. امــا مــالک تکثــر چيــزی اســت کــه  شــريکي بــرای آن در تصــوری کــه از آن داريــم متصــور نيســت. امــا مــالک تکثــر چيــزی اســت کــه  
داقي از آن موجود است بتوان امکان وقـوع تعـداد بيشـتری از مصـاديق را     داقي از آن موجود است بتوان امکان وقـوع تعـداد بيشـتری از مصـاديق را     شود برای آنچه مصشود برای آنچه مص  موجب ميموجب مي

رساند، اما مالک تکثر ما را از زيد عبور داده به عمـرو،  رساند، اما مالک تکثر ما را از زيد عبور داده به عمـرو،    قائل شد. مالک تشخص ما را از انسان به زيد ميقائل شد. مالک تشخص ما را از انسان به زيد مي
 رساند.رساند.  بکر و ... ميبکر و ... مي

ند. وی در آنجا بين ند. وی در آنجا بين کک  آورد اين نکته را به خوبي تشريح ميآورد اين نکته را به خوبي تشريح مي  ميمي  ی آسمانی آسمان  دربارهدربارهارسطو در عبارتي که در ارسطو در عبارتي که در 
دانـد. تمـايز   دانـد. تمـايز     ها را دو چيز متفاوت ميها را دو چيز متفاوت مي  گذارد و آنگذارد و آن  صورت مطلق و صورت جزئي )صورت در ماده( تمييز ميصورت مطلق و صورت جزئي )صورت در ماده( تمييز مي

ی ديگری غير از شيء جزئي مـورد بحـث تصـور يـا ادراک     ی ديگری غير از شيء جزئي مـورد بحـث تصـور يـا ادراک       حتي اگر نتوانيم نمونهحتي اگر نتوانيم نمونه»»ها چنان است که ها چنان است که   آنآن
(. تا اينجا ارسطو فرق بـين  (. تا اينجا ارسطو فرق بـين  55الف الف   138138  )ارسطو، در آسمان،)ارسطو، در آسمان،« « کنيم، همچنان همين تمايز را خواهيم داشتکنيم، همچنان همين تمايز را خواهيم داشت

کنـد  کنـد    نمايد که اين بيان ما را ملزم نمـي نمايد که اين بيان ما را ملزم نمـي   است، اما پس از آن تأکيد مياست، اما پس از آن تأکيد مي  امر کلي و امر شخصي را نشان دادهامر کلي و امر شخصي را نشان داده
(. به تعبير ديگـر،  (. به تعبير ديگـر،  1515ب ب   138138حال وجود کثرتي از افراد جزئي تحت آن کلي را بپذيريم )همان، حال وجود کثرتي از افراد جزئي تحت آن کلي را بپذيريم )همان،   عينعين  که درکه در

نمايد همان چيزی نيست که وجـود افـراد کثيـر تحـت     نمايد همان چيزی نيست که وجـود افـراد کثيـر تحـت       زئي را تأمين ميزئي را تأمين ميآنچه تفاوت بين امر کلي و امر جآنچه تفاوت بين امر کلي و امر ج
 تر، مالک تشخص متفاوت از مالک تکثر است.تر، مالک تشخص متفاوت از مالک تکثر است.  نمايد، به تعبير سادهنمايد، به تعبير ساده  يك کلي را تأمين مييك کلي را تأمين مي
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(The criterion of individuation in the philosophy of Aristotle: Form or Matter?) 

 

کننده در پـي کـدام   کننده در پـي کـدام     دهند که در هر سياق بحث بايد توجه داشته باشيم که بحثدهند که در هر سياق بحث بايد توجه داشته باشيم که بحث  ها نشان ميها نشان مي  اين تفاوتاين تفاوت
الفا  رهزن بحث ما نشود. گرچه بـا تمـام ايـن اوصـاف، ممکـن اسـت       الفا  رهزن بحث ما نشود. گرچه بـا تمـام ايـن اوصـاف، ممکـن اسـت         يك از اين معاني است تا صرفيك از اين معاني است تا صرف

ها مصداقاً يك چيز است، اما اين امری است که بايد با ها مصداقاً يك چيز است، اما اين امری است که بايد با   مشخص شود که مالک هر اين سه يا برخي از آنمشخص شود که مالک هر اين سه يا برخي از آن
 دليل و بعداً اثبات شود.دليل و بعداً اثبات شود.

 بررسی نظریات مختلف در مورد مالك تشخص در ارسطو

شـوند و آراء موجـود   شـوند و آراء موجـود     ي از ارسطو که بـه ايـن بحـث مربـوط مـي     ي از ارسطو که بـه ايـن بحـث مربـوط مـي     توان به عباراتتوان به عبارات  با اين مقدمه اکنون ميبا اين مقدمه اکنون مي
( ( 11بندی کرد: )بندی کرد: )  توان در چهار دسته طبقهتوان در چهار دسته طبقه  ی مالک تشخص در فلسفه ارسطو پرداخت. اين آراء را ميی مالک تشخص در فلسفه ارسطو پرداخت. اين آراء را مي  دربارهدرباره

( ( 44ی مکيف است؛ )ی مکيف است؛ )  ( مالکِ تشخص ماده( مالکِ تشخص ماده77( مالکِ تشخص صورت است؛ )( مالکِ تشخص صورت است؛ )11مالکِ تشخص ماده است؛ )مالکِ تشخص ماده است؛ )
 مالکِ تشخص صورتِ متحقق است.مالکِ تشخص صورتِ متحقق است.
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ی ارسطو نظری است که اين مالک را ی ارسطو نظری است که اين مالک را   ترين نظر در باب مالک تشخص در فلسفهترين نظر در باب مالک تشخص در فلسفه  توان گفت غالبتوان گفت غالب  ميمي
ها ارسـطو تفـاوت افـراد    ها ارسـطو تفـاوت افـراد      ی اين نظر عبارات متعددی است که در آنی اين نظر عبارات متعددی است که در آن  مايهمايه  داند. دستداند. دست  داشتن ميداشتن مي  ماده و مادهماده و ماده

که اصل تشخص در نظر که اصل تشخص در نظر   ارتي را که قائالن به اينارتي را که قائالن به اينداند. در اينجا ما پنج عبداند. در اينجا ما پنج عب  ی ايشان ميی ايشان مي  يك نوع را در مادهيك نوع را در ماده
 ها خواهيم پرداخت.ها خواهيم پرداخت.  آوريم و سپس به بررسي آنآوريم و سپس به بررسي آن  کنند ميکنند مي  ها استناد ميها استناد مي  ارسطو ماده است بدانارسطو ماده است بدان

دارد دارد   گيرد عبارتي است که در آن ارسطو اظهار ميگيرد عبارتي است که در آن ارسطو اظهار مي  اولين عبارتي که مورد استناد اين دسته افراد قرار مياولين عبارتي که مورد استناد اين دسته افراد قرار مي
ها که تعريف واحد )صورت واحد( دارند ها که تعريف واحد )صورت واحد( دارند   که آنکه آن  ی واحد است، حال آنی واحد است، حال آن  که مالکِ وحدتِ عددی، داشتنِ مادهکه مالکِ وحدتِ عددی، داشتنِ ماده

 باشند.باشند.  تنها دارای وحدت نوعي ميتنها دارای وحدت نوعي مي

برخي چيزها از لحا  عدد واحدند، برخي از لحا  نـوع، برخـي از لحـا  جـنس، و     برخي چيزها از لحا  عدد واحدند، برخي از لحا  نـوع، برخـي از لحـا  جـنس، و     ( »( »11))
شان يکي است، از لحـا  نـوع   شان يکي است، از لحـا  نـوع     هايي که مادههايي که ماده  برخي نيز از لحا  تناسب: از لحا  عدد آنبرخي نيز از لحا  تناسب: از لحا  عدد آن

 ((7171-7171ب ب   18151815)ارسطو، متافيزيك، )ارسطو، متافيزيك، « « يفشان يکي است.يفشان يکي است.هايي که تعرهايي که تعر  آنآن

عبارت دوم عبارتي است که ارسطو در آن در پي اثبات اين است که تنها يك آسـمان وجـود دارد، وی   عبارت دوم عبارتي است که ارسطو در آن در پي اثبات اين است که تنها يك آسـمان وجـود دارد، وی   
ای خارج از اين آسمان وجود نـدارد کـه بتوانـد امکـان وجـود      ای خارج از اين آسمان وجود نـدارد کـه بتوانـد امکـان وجـود        شمرد که هيچ مادهشمرد که هيچ ماده  دليل اين امر را اين ميدليل اين امر را اين مي

 آسمان ديگر را فراهم آورد:آسمان ديگر را فراهم آورد:

هـای بسـيار، ماننـد    هـای بسـيار، ماننـد      اينکه يك آسمان وجود دارد، آشکار اسـت، زيـرا اگـر آسـمان    اينکه يك آسمان وجود دارد، آشکار اسـت، زيـرا اگـر آسـمان    ( »( »11))
ها)ی بسيار(، باشد، آنگاه مبدأ هر يك صورتاً )يا نوعاً( يکي، اما عدداً بسيار خواهد ها)ی بسيار(، باشد، آنگاه مبدأ هر يك صورتاً )يا نوعاً( يکي، اما عدداً بسيار خواهد   انسانانسان

بسيار است، دارای ماده است. زيرا يك و همـان مفهـوم بـر    بسيار است، دارای ماده است. زيرا يك و همـان مفهـوم بـر        بود. لکن هر آنچه که عدداًبود. لکن هر آنچه که عدداً
کنـد(، امـا   کنـد(، امـا     )که بر بسياری افـراد صـدق مـي   )که بر بسياری افـراد صـدق مـي   « « انسانانسان»»انند مفهوم انند مفهوم کند، مکند، م  بسيار صدق ميبسيار صدق مي
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سقراط يکي است. لکن چيستي )يا ماهيت( نخسـتين دارای مـاده نيسـت. زيـرا تحقـق      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       کامل است. پس محرک نخستين که نامتحرک اسـت هـم مفهومـاً و هـم عـدداً يکـي       

 ((7171-7878الف الف   18341834)همان، )همان، « « است.است.

تواند در چندين فرد تعين يابد، بنابراين حقاً چيـزی  تواند در چندين فرد تعين يابد، بنابراين حقاً چيـزی    چون ميچون ميعبارت سوم در اثبات اين است که صورت عبارت سوم در اثبات اين است که صورت 
 نيست که مانع از امکان وجود چندين آسمان باشد:نيست که مانع از امکان وجود چندين آسمان باشد:

اگر اين آسمان هم از موجودات جزئي است، پس وجود آن بايد متفـاوت بـا وجـود    اگر اين آسمان هم از موجودات جزئي است، پس وجود آن بايد متفـاوت بـا وجـود    ( »( »77))
آسمان به معني مطلق کلمه باشد. بنابراين، بايد ميان اين آسـمان و آسـمان بـه معنـي     آسمان به معني مطلق کلمه باشد. بنابراين، بايد ميان اين آسـمان و آسـمان بـه معنـي     

کلمه تمايز نهاد، دومي را بايد صوت و شکل دانست، و اولي را صورت آميخته به کلمه تمايز نهاد، دومي را بايد صوت و شکل دانست، و اولي را صورت آميخته به مطلق مطلق 
ی جزئـي دارد، يـا ممکـن اسـت     ی جزئـي دارد، يـا ممکـن اسـت       ماده. و هر شکل و صورتي هر چه باشد، چندين نمونهماده. و هر شکل و صورتي هر چه باشد، چندين نمونه

هـا را هـم   هـا را هـم     حال وجود کثرت جهانحال وجود کثرت جهان  عينعين  کند که درکند که در  داشته باشد. ... اين بيان ما را ملزم نميداشته باشد. ... اين بيان ما را ملزم نمي
واقع امر هست، چنـين  واقع امر هست، چنـين    شکل از کل ماده باشد، چنانکه درشکل از کل ماده باشد، چنانکه دربپذيريم. زيرا، اگر اين جهان متبپذيريم. زيرا، اگر اين جهان مت

 ( ( 1111-1313الف الف   138138)ارسطو، در آسمان، )ارسطو، در آسمان، « « کثرتي غيرممکن است.کثرتي غيرممکن است.

زند بدين مضمون که اگر فرض کنـيم بـرای پديـد    زند بدين مضمون که اگر فرض کنـيم بـرای پديـد      ارسطو در ادامه برای تبيين بيشتر مطلب مثالي ميارسطو در ادامه برای تبيين بيشتر مطلب مثالي مي
شدن او، پديدآمـدن انسـاني   شدن او، پديدآمـدن انسـاني     ی جهان الزم باشد، در اين صورت با فرض ساختهی جهان الزم باشد، در اين صورت با فرض ساخته  ی مادهی ماده  آمدن انساني همهآمدن انساني همه

 است.است.  ای باقي نماندهای باقي نمانده  ديگر غيرممکن خواهد بود، چون هيچ مادهديگر غيرممکن خواهد بود، چون هيچ ماده
 عبارت چهارم در اينکه تفاوت افراد يك نوع به ماده است نه صورت:عبارت چهارم در اينکه تفاوت افراد يك نوع به ماده است نه صورت:

هنگامي که کل را داريم، يعني چنين و چنان صـورتي در ايـن گوشـت و در ايـن     هنگامي که کل را داريم، يعني چنين و چنان صـورتي در ايـن گوشـت و در ايـن     ( »( »44))
انـد )زيـرا   انـد )زيـرا     شان متفـاوت شان متفـاوت   ن دو به سبب مادهن دو به سبب مادهها، اين کالياس يا سقراط است، و ايها، اين کالياس يا سقراط است، و اي  استخواناستخوان

ناپـذير  ناپـذير    اند، زيرا صورت تقسـيم اند، زيرا صورت تقسـيم   خود ماده متفاوت است،( اما از لحا  صورت يکي و همانخود ماده متفاوت است،( اما از لحا  صورت يکي و همان
 ( ( 66-11الف الف   18741874)ارسطو، متافيزيك، )ارسطو، متافيزيك، « « است.است.

 گويد:گويد:  پردازد و ميپردازد و مي  بودن ميبودن مي« « ايناين»»در عبارت پنجم ارسطو به بيان مالک در عبارت پنجم ارسطو به بيان مالک 

ای وجـود  ای وجـود    اسـت مـاده  اسـت مـاده  « « ايـن ايـن »»بلکه يك بلکه يك   در هر آنچه ذات و صورت محض نيست،در هر آنچه ذات و صورت محض نيست،( »( »66))
 ((11الف الف   18731873)همان، )همان، « « دارد.دارد.

گيرند. اما عبارات ديگـری را نيـز   گيرند. اما عبارات ديگـری را نيـز     اين پنج عبارت، عباراتي هستند که بيش از همه مورد استناد قرار مياين پنج عبارت، عباراتي هستند که بيش از همه مورد استناد قرار مي
ی مثـلِ  ی مثـلِ    در نقد نظريهدر نقد نظريه  مابعدالطبيعهمابعدالطبيعهتوان به اين پنج عبارت افزود. از جمله ارسطو در کتاب آلفای بزرگ توان به اين پنج عبارت افزود. از جمله ارسطو در کتاب آلفای بزرگ   ميمي

 گويد:گويد:  ن مين ميافالطوافالطو
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که مثال تنها يك بار به که مثال تنها يك بار به   حاليحالي  آورند، درآورند، در  افالطونيان بسياری چيزها را از ماده پديد ميافالطونيان بسياری چيزها را از ماده پديد مي( »( »55))
کنيم که از يك تخته چوب )يا مـاده( فقـط يـك ميـز     کنيم که از يك تخته چوب )يا مـاده( فقـط يـك ميـز       آورد. اما ما مالحظه ميآورد. اما ما مالحظه مي  وجود ميوجود مي
افزايد ــ با اينکه خود يکي اسـت  افزايد ــ با اينکه خود يکي اسـت    شود، هر چند مردی که صورت را بر آن ميشود، هر چند مردی که صورت را بر آن مي  ساخته ميساخته مي
سازد. رابطه نر با ماده نيز چنين است. زيرا ايـن يـك در اثـر يـك     سازد. رابطه نر با ماده نيز چنين است. زيرا ايـن يـك در اثـر يـك       ای بسيار ميای بسيار ميــ ميزهــ ميزه

  188188)همـان،  )همـان،  « « کنـد. کنـد.   های بسياری را بارور ميهای بسياری را بارور مي  شود، اما يك نر مادهشود، اما يك نر ماده  همبستری آبستن ميهمبستری آبستن مي
 ( ( 11-33الف الف 

همـاني و هوهويـت   همـاني و هوهويـت     ی مـالک ايـن  ی مـالک ايـن    ی مالک تشخص بلکه دربارهی مالک تشخص بلکه درباره  اما عبارت اول. اين عبارت نه دربارهاما عبارت اول. اين عبارت نه درباره
دانيم، نه اينکـه چـه   دانيم، نه اينکـه چـه     مضمون اين عبارت آن است که کجا ما دو فرد را عدداً يك چيز ميمضمون اين عبارت آن است که کجا ما دو فرد را عدداً يك چيز ميگويد. گويد.   سخن ميسخن مي

شود نتوانيم برای يك چيز شريکي در تصور آن قائل شويم؛ چه چيزی در شيء عامل سلب شود نتوانيم برای يك چيز شريکي در تصور آن قائل شويم؛ چه چيزی در شيء عامل سلب   چيز باعث ميچيز باعث مي
 شرکت است. شرکت است. 

ی ی   بـاره بـاره گويند، بلکـه در گويند، بلکـه در   ی تشخص سخن نميی تشخص سخن نمي  عبارات دوم و سوم نيز که مضموني مشترک دارند دربارهعبارات دوم و سوم نيز که مضموني مشترک دارند درباره
رساند، نه عاملي که ما رساند، نه عاملي که ما   شود ما افراد بيشتر از يك نوع ميشود ما افراد بيشتر از يك نوع مي  کنند، يعني عاملي که باعث ميکنند، يعني عاملي که باعث مي  تکثر صحبت ميتکثر صحبت مي

 کند. کند.   را در يك فرد متوقف ميرا در يك فرد متوقف مي
که به تفاوت دو فرد يك نوع از هم که به تفاوت دو فرد يك نوع از هم   ی مالک تشخص دانست، چرای مالک تشخص دانست، چرا  توان دربارهتوان درباره  عبارت چهارم را هم نميعبارت چهارم را هم نمي

ای توجه کرد. در چنين عبـاراتي اگـر نظـر    ای توجه کرد. در چنين عبـاراتي اگـر نظـر      ي نظير آن بايد به نکتهي نظير آن بايد به نکتهتوجه دارد. در مورد اين عبارت و عباراتتوجه دارد. در مورد اين عبارت و عبارات
ی ی   ی اولـي بلکـه مـاده   ی اولـي بلکـه مـاده     اسـت، نـه مـاده   اسـت، نـه مـاده     عنوان نمونه آورده شـده عنوان نمونه آورده شـده   ای که بهای که به  شود که مادهشود که ماده  کنيم، مشخص ميکنيم، مشخص مي

مـالک تشـخص   مـالک تشـخص     عنـوان عنـوان   توان به خود اين ماده بهتوان به خود اين ماده به  متشخص است )در اينجا گوشت و استخوان(، پس نميمتشخص است )در اينجا گوشت و استخوان(، پس نمي
شدن شدن   واقع خود نيازمند اصلي برای متشخصواقع خود نيازمند اصلي برای متشخص  از پيش تشخص را فرض دارد، و دراز پيش تشخص را فرض دارد، و درکه خود که خود   استناد جست، چرااستناد جست، چرا

توان به روی همان ماده برگرداند، و گفت کـه تشـخصِ   توان به روی همان ماده برگرداند، و گفت کـه تشـخصِ     است؛ به تعبير ديگر س ال مالکِ تشخص را مياست؛ به تعبير ديگر س ال مالکِ تشخص را مي
ی اولي )هيولي( که تمايز، تعين و تفاوتي ی اولي )هيولي( که تمايز، تعين و تفاوتي   است که مادهاست که ماده  است، و چه چيزی موجب شدهاست، و چه چيزی موجب شده  خود را از کجا آوردهخود را از کجا آورده

 «.«.خود متفاوت استخود متفاوت است»»ای بدل شود که ای بدل شود که   نيست، به مادهنيست، به مادهدر آن در آن 
ی ی   هماني است، امـا اگـر آن را دربـاره   هماني است، امـا اگـر آن را دربـاره     ی مالکي سخن بگويد آن مالک اينی مالکي سخن بگويد آن مالک اين  عبارت پنجم نيز اگر دربارهعبارت پنجم نيز اگر درباره
گويد نه مالک و اصل تشخص؛ به تعبير گويد نه مالک و اصل تشخص؛ به تعبير   ی تشخص سخن ميی تشخص سخن مي  و نشانهو نشانه    ی امارهی اماره  تشخص نيز بگيريم، دربارهتشخص نيز بگيريم، درباره

ی ی   عنـوان نشـانه  عنـوان نشـانه    است، بلکه بهاست، بلکه به  بودن ذکر نشدهبودن ذکر نشده««ايناين»»ان علت و مبنا برای ان علت و مبنا برای عنوعنو  ديگر در اينجا ماده داشتن بهديگر در اينجا ماده داشتن به
 تي و کاث هکاستون نيز توجه کنيم. تي و کاث هکاستون نيز توجه کنيم.   گفته در معنای تودهگفته در معنای توده  بر اين بايد به تفاوتِ پيشبر اين بايد به تفاوتِ پيش    است. عالوهاست. عالوه  آن آمدهآن آمده

اند و عموماً ربطي به مسئله تشخص اند و عموماً ربطي به مسئله تشخص     عباراتي نظير عبارت ششم نيز اساساً در فضای ديگری مطرح شدهعباراتي نظير عبارت ششم نيز اساساً در فضای ديگری مطرح شده
 رند، همچون همين عبارت که مسئله در آن مالک تکثر است و نه تشخص.رند، همچون همين عبارت که مسئله در آن مالک تکثر است و نه تشخص.نداندا

 شود که از اين قرارند:شود که از اين قرارند:  اما عموماً چهار اشکالِ کلي بر اصل تشخص بودن ماده وارد مياما عموماً چهار اشکالِ کلي بر اصل تشخص بودن ماده وارد مي
( لذا اگر اصـل تشـخص   ( لذا اگر اصـل تشـخص   88الف الف   18751875)همان، )همان، « « ناپذير استناپذير است  نفسه شناختنفسه شناخت  ماده فيماده في»»الف( در نظر ارسطو الف( در نظر ارسطو 

ترين چيزهـا در جهـان کـامالً    ترين چيزهـا در جهـان کـامالً      واقع واقعيواقع واقعي  شود، يعني درشود، يعني در  زئي منتفي ميزئي منتفي ميماده باشدامکان شناخت به شيء جماده باشدامکان شناخت به شيء ج
 . . ((Ross, 1995. p. 176))ناشناختني خواهند بود ناشناختني خواهند بود 
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کنـد. او  کنـد. او    که شناخت تنها به کليات تعلق بگيرد را رد مـي که شناخت تنها به کليات تعلق بگيرد را رد مـي   که ارسطو اينکه ارسطو اين  البته اين اشکال وارد نيست، چراالبته اين اشکال وارد نيست، چرا
قوه، کـه همـان شـناخت کليـات اسـت، و      قوه، کـه همـان شـناخت کليـات اسـت، و      کند، يکي شناخت بـال کند، يکي شناخت بـال   واقع شناخت را به دو قسم تقسيم ميواقع شناخت را به دو قسم تقسيم مي  دردر

 ديگری شناخت بالفعل که شناخت امور شخصي و فردی است: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    شناخت، مانند مصدر شناختن به دو معناست: از يك سو به معنـای بـالقوه، و از سـوی    »»
، که همچـون مـاده، کلـي و نـامتعين     ، که همچـون مـاده، کلـي و نـامتعين     ««قوت يا توانمندیقوت يا توانمندی»»معنای بالفعل. اکنون معنای بالفعل. اکنون   ديگر بهديگر به

متعين و موضوع آن نيز متعـين  متعين و موضوع آن نيز متعـين  « « فعليتفعليت»»نامتعين است؛ اما نامتعين است؛ اما   است، موضوع آن نيز کلي واست، موضوع آن نيز کلي و
اسـت. امـا بينـايي    اسـت. امـا بينـايي    « « اين چيزاين چيز»»است و موضوع آن نيز يك است و موضوع آن نيز يك « « اين چيزاين چيز»»است؛ چون يك است؛ چون يك 

اين اين »»بيند، رنگ است، و نيز بيند، رنگ است، و نيز   که ميکه مي« « اين رنگياين رنگي»»بيند؛ زيرا بيند؛ زيرا   تنها بالعرض رنگ کلي را ميتنها بالعرض رنگ کلي را مي
)ارسـطو،  )ارسـطو،  « « الف است.الف است.  کند، يكکند، يك  ( که نحودان آن را بررسي مي( که نحودان آن را بررسي ميτóδε το αλφα« )« )الفيالفي

 ((1616-1111الف الف   18831883متافيزيك، متافيزيك، 

بر طبق اين عبارت، معرفت ابتدائاً معرفت به شيء جزئي است و ثانياً و بالعرض از آنجـا کـه ايـن امـر     بر طبق اين عبارت، معرفت ابتدائاً معرفت به شيء جزئي است و ثانياً و بالعرض از آنجـا کـه ايـن امـر     
تـوان گفـت کـه افـراد     تـوان گفـت کـه افـراد       گيرد. از سوی ديگـر مـي  گيرد. از سوی ديگـر مـي    جزئي فردی از افراد يك کلي است به آن کلي تعلق ميجزئي فردی از افراد يك کلي است به آن کلي تعلق مي

. شناخت ما به جزئيات از طريق شناخت . شناخت ما به جزئيات از طريق شناخت ((Ross, 1995. p. 177))شوند شوند   پذير نيستند اما شناخته ميپذير نيستند اما شناخته مي  تعريفتعريف
شود. افراد معقـول  شود. افراد معقـول    ای از امور کلي نيست بلکه کل ماهيت فرد در يك عمل واحد درک ميای از امور کلي نيست بلکه کل ماهيت فرد در يك عمل واحد درک مي  ما به مجموعهما به مجموعه

 شوند:شوند:  توسط تفکر شهودی و افراد محسوس توسط ادارک حسي درک ميتوسط تفکر شهودی و افراد محسوس توسط ادارک حسي درک مي

چيـز )کـاث   چيـز )کـاث     رسـيم کـه تـك   رسـيم کـه تـك     ه، مـي ه، مـي دايرداير  ايناينکه ما به شيء انضمامي، مانند که ما به شيء انضمامي، مانند   اما هنگامياما هنگامي»»
هکاستون(، يا محسوس و يا معقول، است ... در مورد اين افراد جزئي هيچ تعريفي وجود هکاستون(، يا محسوس و يا معقول، است ... در مورد اين افراد جزئي هيچ تعريفي وجود 

« « کنيم.کنيم.  ی تفکر شهودی )نوئسيس( يا ادراک حسي درک ميی تفکر شهودی )نوئسيس( يا ادراک حسي درک مي  وسيلهوسيله  ها را بهها را به  ندارد؛ و ما آنندارد؛ و ما آن
 ((11-55الف الف   18751875)ارسطو، متافيزيك، )ارسطو، متافيزيك، 

که تمام معرفتي را کـه مـا بـه يـك امـر جزئـي داريـم        که تمام معرفتي را کـه مـا بـه يـك امـر جزئـي داريـم        گر چگونگي اين امر نيز هست گر چگونگي اين امر نيز هست   اين بيان تبييناين بيان تبيين
شد ديگر تشخص، که طارد اشتراک با غير و اساساً مغاير با شد ديگر تشخص، که طارد اشتراک با غير و اساساً مغاير با   توان در قالب کليات بيان کرد، که اگر ميتوان در قالب کليات بيان کرد، که اگر مي  نمينمي

 کرد.کرد.  کليت است، معنا پيدا نميکليت است، معنا پيدا نمي
شـود بـه تعبيـر ديگـر     شـود بـه تعبيـر ديگـر     « « ايناين»»شود که يك شود که يك   ی آن ميی آن مي  داشتن شايستهداشتن شايسته  ی تشخصی تشخص  واسطهواسطه  ب( هر شيئي بهب( هر شيئي به

الـف  الـف    18411841اسـت )ن.ک.: همـان،   اسـت )ن.ک.: همـان،   « « ايـن ايـن »»توان با صفت اشاره آن را خطاب کرد. اما ماده صرفاً بالقوه توان با صفت اشاره آن را خطاب کرد. اما ماده صرفاً بالقوه   ميمي
اگر چيزی کيفيتي را به سبب چيزی ديگر داشته باشد، پس خود آن چيز بايد آن کيفيت اگر چيزی کيفيتي را به سبب چيزی ديگر داشته باشد، پس خود آن چيز بايد آن کيفيت »»(، حال آنکه (، حال آنکه 1818

ي فاقد تشـخص  ي فاقد تشـخص  (، پس ماده که خود به تنهاي(، پس ماده که خود به تنهاي1414-1515ب ب   117117)همان، )همان، « « ی باالتری داشته باشدی باالتری داشته باشد  را در درجهرا در درجه
تواند اصل تشخص افراد باشد؟ ارسطو در عبـارات ديگـری نيـز    تواند اصل تشخص افراد باشد؟ ارسطو در عبـارات ديگـری نيـز      بودن است چگونه ميبودن است چگونه مي« « ايناين»»و صالحيت و صالحيت 

 گويد:گويد:  دهد، از جمله ميدهد، از جمله مي  بودن را مورد تأکيد قرار ميبودن را مورد تأکيد قرار مي« « ايناين»»ضعف ماده در ضعف ماده در 

گونه نگرک اين است که ماده جوهر است. اما ايـن ممکـن نيسـت.    گونه نگرک اين است که ماده جوهر است. اما ايـن ممکـن نيسـت.      ی اينی اين  پس نتيجهپس نتيجه»»



 31 مالك تشخّص در فلسفة ارسطو؛ صورت یا مادّه؟!مالك تشخّص در فلسفة ارسطو؛ صورت یا مادّه؟! 
(The criterion of individuation in the philosophy of Aristotle: Form or Matter?) 

 

تي( بيش از همه چيـز بـه   تي( بيش از همه چيـز بـه     بودن )تودهبودن )توده« « اين چيزاين چيز»»که جدا بودن و که جدا بودن و   استاست  زيرا پذيرفته شدهزيرا پذيرفته شده
« « هـا هـا   مرکب از هـر دوی آن مرکب از هـر دوی آن »»رود که صورت و رود که صورت و   جوهر تعلق دارند، و بدين علت گمان ميجوهر تعلق دارند، و بدين علت گمان مي

 ((1515-7878الف الف   18111811)همان، )همان، « « بيشتر از ماده جوهر باشند.بيشتر از ماده جوهر باشند.

 ت: ت: ای متعلق نيسای متعلق نيس  توانند به وجود تعين دهند اما ماده به مقولهتوانند به وجود تعين دهند اما ماده به مقوله  اند که مياند که مي  ج( مقوالتج( مقوالت

مقصود من از ماده آن چيزی است که خود به خود نه شيء جزئي و مقدار خاصي است مقصود من از ماده آن چيزی است که خود به خود نه شيء جزئي و مقدار خاصي است »»
« « يابـد. يابـد.   ها تعـين مـي  ها تعـين مـي    ی آنی آن  وسيلهوسيله  و نه به هيچ يك از مقوالتي منسوب است که وجود بهو نه به هيچ يك از مقوالتي منسوب است که وجود به

 ((1818-1111الف الف   18111811)همان، )همان، 

و و شـك ارسـط  شـك ارسـط    آيد در مورد تشخص صور مفارق از ماده است. بيآيد در مورد تشخص صور مفارق از ماده است. بي  د( مشکل اساسي ديگری که پيش ميد( مشکل اساسي ديگری که پيش مي
(. ايـن جـواهر گرچـه انـواع     (. ايـن جـواهر گرچـه انـواع     1818-1111ب ب   18311831به وجودِ جواهر مفارق از ماده معتقد است )ن.ک.: همـان،  به وجودِ جواهر مفارق از ماده معتقد است )ن.ک.: همـان،  

اند، اما نفس تصورشان ابايي از اين ندارد که بيش از يك مصداق داشـته باشـند. پـس ايـن     اند، اما نفس تصورشان ابايي از اين ندارد که بيش از يك مصداق داشـته باشـند. پـس ايـن       فردفرد  بهبه  منحصرمنحصر
چيز اند چيز اند   خصي که تكخصي که تكجواهر مفارقِ شجواهر مفارقِ ش« « ايناين»»ها پرسيد که چگونه هر يك از ها پرسيد که چگونه هر يك از   توان در مورد آنتوان در مورد آن  س ال را ميس ال را مي

شوند؟ مشخص است کـه  شوند؟ مشخص است کـه    تصور نوعي که تحت آن قرار دارند متمايز ميتصور نوعي که تحت آن قرار دارند متمايز مي  از آن ديگر افراد ناموجود اما قابلاز آن ديگر افراد ناموجود اما قابل
تواند عامل اين تمايز، يا به تعبير ديگر تشخص جواهر مفارق باشد؛ اگر صورت را نيز مساوق بـا  تواند عامل اين تمايز، يا به تعبير ديگر تشخص جواهر مفارق باشد؛ اگر صورت را نيز مساوق بـا    ماده نميماده نمي

تواند عامل تشخص تواند عامل تشخص   . پس چه چيز ديگری مي. پس چه چيز ديگری ميتواند اصل اين تشخص باشدتواند اصل اين تشخص باشد  کليت بگيريم، صورت نيز نميکليت بگيريم، صورت نيز نمي
 ( ( Ross, 1995. p. 169-170))باشد؟ باشد؟ 

 مالك تشخص به صورت است. 3

تواند مالک تشـخص  تواند مالک تشـخص    برند که ماده نميبرند که ماده نمي  اين دسته از افراد کار خود را بيشتر با طرح اين مطلب پيش مياين دسته از افراد کار خود را بيشتر با طرح اين مطلب پيش مي
ص بـه عبـاراتي از   ص بـه عبـاراتي از   باشد، اما با اين حال خود نيز در تصديق رأی خويش در صورت دانستنِ مـالک تشـخ  باشد، اما با اين حال خود نيز در تصديق رأی خويش در صورت دانستنِ مـالک تشـخ  

 ترند.ترند.  جويند. در اين بين چند عبارت شاخصجويند. در اين بين چند عبارت شاخص  ارسطو تمسك ميارسطو تمسك مي
فصول اخير جوهر فصول اخير جوهر »»ای همراه است مبني بر اينکه ارسطو معتقد است که ای همراه است مبني بر اينکه ارسطو معتقد است که   رجوع به عبارت اول با مقدمهرجوع به عبارت اول با مقدمه

  ««شـوند، ماننـد سـقراط و کوريسـکوس    شـوند، ماننـد سـقراط و کوريسـکوس      هـا متعـين مـي   هـا متعـين مـي     ی آنی آن  وسـيله وسـيله   اند، و افـرادِ صـورتاً تمييزناپـذير بـه    اند، و افـرادِ صـورتاً تمييزناپـذير بـه    
((Aristotle, Parts of Animals, 644 a 24))داند )ن.ک.: ارسطو، داند )ن.ک.: ارسطو،   ، و وی صورت را فصلِ اخيرِ شيء مي، و وی صورت را فصلِ اخيرِ شيء مي

دهـد همـان   دهـد همـان     شود که آنچه به شيء تشخص و تعين ميشود که آنچه به شيء تشخص و تعين مي  ( ، پس از اين نتيجه مي( ، پس از اين نتيجه مي7878الف الف   18781878متافيزيك، متافيزيك، 
 صورت آن است:صورت آن است:

ی ی گوييم يکي از انواع آنچه هست جوهر است، و جوهر به چند معناست: به معناگوييم يکي از انواع آنچه هست جوهر است، و جوهر به چند معناست: به معنا  ميمي(»(»11))
معنای صورت يا ذات، کـه چيـز اسـت    معنای صورت يا ذات، کـه چيـز اسـت      نيست، و بهنيست، و به« « ايناين»»ماده يا آنچه که في نفسه يكماده يا آنچه که في نفسه يك

ارسـطو،درباره  ارسـطو،درباره  «)«)شـود. شـود.   توده تي( ناميـده مـي  توده تي( ناميـده مـي  «)«)ايناين»»که دقيقاً به سبب آن است که چيزیکه دقيقاً به سبب آن است که چيزی
 ( ( 55-11الف الف   411411نفس، نفس، 



 مجتبی درایتیمجتبی درایتی 3030
(Mojtaba Derayati) 

 

 گويد: گويد:   کند که ميکند که مي  از سوی ديگر ايشان به عبارتي در ارسطو استناد مياز سوی ديگر ايشان به عبارتي در ارسطو استناد مي

 (. (. 55ب ب 18681868)ارسطو، متافيزيك، )ارسطو، متافيزيك، « « کندکند  نمينميماده تفاوتي ايجاد ماده تفاوتي ايجاد ( »( »11))

تواند به خودی خود در افـراد مختلـف تفـاوت    تواند به خودی خود در افـراد مختلـف تفـاوت      در نظر ايشان اين عبارت داللت بر آن دارد که ماده نميدر نظر ايشان اين عبارت داللت بر آن دارد که ماده نمي
که ماده مالک تشخص که ماده مالک تشخص   ای که بايد بدان توجه داشت اين است که با صرف رد کردن اينای که بايد بدان توجه داشت اين است که با صرف رد کردن اين  ايجاد کند. نکتهايجاد کند. نکته
ی مالک تشخص بين اين دو نظر ی مالک تشخص بين اين دو نظر   که در مسئلهکه در مسئله  ست، چراست، چراشود که صورت مالک تشخص اشود که صورت مالک تشخص ا  است، ثابت نمياست، ثابت نمي

 حصر عقلي وجود ندارد.حصر عقلي وجود ندارد.
عبارت ديگری نيز از ارسطو وجود دارد که به ظاهر منکر يکسان بودن صورت افراد مختلف يـك نـوع   عبارت ديگری نيز از ارسطو وجود دارد که به ظاهر منکر يکسان بودن صورت افراد مختلف يـك نـوع   

 دارد که علت صوری هر فرد خاصِ آن است:دارد که علت صوری هر فرد خاصِ آن است:  شود و بيان ميشود و بيان مي  ميمي

خـاص، بلکـه از آن   خـاص، بلکـه از آن     طورطور  رت، يا بهرت، يا بهاند، نه در صواند، نه در صو  علت چيزهای در نوع واحد متفاوتعلت چيزهای در نوع واحد متفاوت( »( »77))
حيث که هر فردی علت خاص خود را دارد ــ ماده يا صورت يا علت فاعلي تو بـا مـال   حيث که هر فردی علت خاص خود را دارد ــ ماده يا صورت يا علت فاعلي تو بـا مـال   

)همـان،  )همـان،  « « هـا يکـي هسـتند.   هـا يکـي هسـتند.     نحو کلي سخن بگوييم آننحو کلي سخن بگوييم آن  من متفاوت است، گرچه اگر بهمن متفاوت است، گرچه اگر به
 ( ( 1313-1111الف الف   18311831

ارد. امـا بايـد توجـه    ارد. امـا بايـد توجـه    اين عبارت حاکي از آن است که هر فرد و شخصي صورت متمايزی خاص خـود د اين عبارت حاکي از آن است که هر فرد و شخصي صورت متمايزی خاص خـود د 
اما متفـاوت  اما متفـاوت  گويد که هر فردی از يك نوع صورت متفاوت و متمايزی دارد، گويد که هر فردی از يك نوع صورت متفاوت و متمايزی دارد،   داشت که در اينجا ارسطو ميداشت که در اينجا ارسطو مي

. چيزی که در مالک تشخص الزم است آن است که بتواند تفاوت عددی را تبيين کند، . چيزی که در مالک تشخص الزم است آن است که بتواند تفاوت عددی را تبيين کند، تنها از حيث عددتنها از حيث عدد
کند بلکـه  کند بلکـه    نها تفاوت عددی را تبيين نمينها تفاوت عددی را تبيين نميشود که نه تشود که نه ت  عنوان چيزی نمودار ميعنوان چيزی نمودار مي  اما در عبارت فوق صورت بهاما در عبارت فوق صورت به

 .Lloyd, 1970, p))اسـت  اسـت    عنوان يك فرد عددی متفاوت ظاهر شدهعنوان يك فرد عددی متفاوت ظاهر شده  فرض دارد، يعني خود بهفرض دارد، يعني خود به  آن را پيشآن را پيش

توان پرسيد که اين صورت عدداً متفاوت، اين تمايز و تفاوت خـود  توان پرسيد که اين صورت عدداً متفاوت، اين تمايز و تفاوت خـود    پس در مورد خود آن صورت ميپس در مورد خود آن صورت مي  (.(.521
صورت به صورت عدداً متفرد و متفاوت بدل شـود؟ تـا مـا    صورت به صورت عدداً متفرد و متفاوت بدل شـود؟ تـا مـا    است است   است؟ چه چيز موجب شدهاست؟ چه چيز موجب شده  را از کجا آوردهرا از کجا آورده

توانيم از آن برای تبيين توانيم از آن برای تبيين   است، نمياست، نمي  درنيابيم که به چه سبب صورت زيد از صورت عمرو عدداً متفاوت شدهدرنيابيم که به چه سبب صورت زيد از صورت عمرو عدداً متفاوت شده
توانـد، مبنـا   توانـد، مبنـا     شود که توسل به چنين عباراتي نميشود که توسل به چنين عباراتي نمي  تشخص فردی زيد و عمرو استفاده کنيم. پس معلوم ميتشخص فردی زيد و عمرو استفاده کنيم. پس معلوم مي

 ورت قرار گيرد.ورت قرار گيرد.برای اصل تشخص دانستن صبرای اصل تشخص دانستن ص
اين، برخي عبارات ارسطو تصريح دارند کـه صـورت بـين افـراد مشـترک اسـت )بنگريـد بـه ارسـطو،          اين، برخي عبارات ارسطو تصريح دارند کـه صـورت بـين افـراد مشـترک اسـت )بنگريـد بـه ارسـطو،            عالوه برعالوه بر
( و اين با متشخص بودن صورت سازگار نيست، خاصه اگـر مشـترک بـودن صـورت را بـه      ( و اين با متشخص بودن صورت سازگار نيست، خاصه اگـر مشـترک بـودن صـورت را بـه      88الف الف   18741874متافيزيك متافيزيك 

داللـت دارد و نـه   داللـت دارد و نـه     ((το τοιóνδε))« « اين چنـين اين چنـين »»محمول مشترک بر يك محمول مشترک بر يك »»که که   معنای محمول مشترک بگيريم، چرامعنای محمول مشترک بگيريم، چرا
 (، يعني چيزی معين و محدود نيست.(، يعني چيزی معين و محدود نيست.11-11الف الف   18711871)ارسطو، متافيزيك، )ارسطو، متافيزيك، « « ((τóδε τι))« « ايناين»»يك يك 
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 مالك تشخص ماده مکيف است. 3

هـا متوسـل   هـا متوسـل     کننـد کـه قـائلين بـه نظـر اول بـدان      کننـد کـه قـائلين بـه نظـر اول بـدان        قائلين به اين نظر اصوالً به همان عباراتي اشاره ميقائلين به اين نظر اصوالً به همان عباراتي اشاره مي
دارند که دارند که   عنوان اصل تشخص وارد است، اظهار ميعنوان اصل تشخص وارد است، اظهار مي  ی اولي بهی اولي به  شکاالتي که بر مادهشکاالتي که بر مادهشوند، اما با توجه به اشوند، اما با توجه به ا  ميمي

ی مکيف است. ديويد راس که قائل به اين ی مکيف است. ديويد راس که قائل به اين   ی ثانويه يا همان مادهی ثانويه يا همان ماده  ی اوليه بلکه مادهی اوليه بلکه ماده  اصلِ تشخص نه مادهاصلِ تشخص نه ماده
 گويد:گويد:  نظر است پس از بيان اينکه در نظر ارسطو تشخص به ماده است، مينظر است پس از بيان اينکه در نظر ارسطو تشخص به ماده است، مي

ی مکيف است ــ منشـأ  ی مکيف است ــ منشـأ    ی صرف نيست، بلکه مادهی صرف نيست، بلکه ماده  نوع، مادهنوع، مادهاما منشأ کثرت افراد يك اما منشأ کثرت افراد يك »»
ی الزم برای يك بار تحقـق صـورت   ی الزم برای يك بار تحقـق صـورت     ی موجود از مادهی موجود از ماده  کثرت اين واقعيت است که مادهکثرت اين واقعيت است که ماده

شود. شود.   ی خاصي از گوشت و استخوان متحد ميی خاصي از گوشت و استخوان متحد مي  خاصي بيشتر است. صورت انسان با گونهخاصي بيشتر است. صورت انسان با گونه
شـود از  شـود از    ها متحد ميها متحد مي  آنآناين اگر دو بهره از گوشت و استخواني که صورت با اين اگر دو بهره از گوشت و استخواني که صورت با   اما عالوه براما عالوه بر

حيث کيفي يکسان و اينهمان باشند، ديگر قادر به ايجاد دو انسـان متمـايز نيسـتند بـه     حيث کيفي يکسان و اينهمان باشند، ديگر قادر به ايجاد دو انسـان متمـايز نيسـتند بـه     
توانسـتند ايـن تمـايز را    توانسـتند ايـن تمـايز را      ی اولي بودنـد نمـي  ی اولي بودنـد نمـي    هايي از مادههايي از ماده  ها بهرهها بهره  همان اندازه که اگر آنهمان اندازه که اگر آن

ها بايد در سرشت، يعني در صورت، متفاوت باشند. سـقراط و کاليـاس   ها بايد در سرشت، يعني در صورت، متفاوت باشند. سـقراط و کاليـاس     موجب شوند. آنموجب شوند. آن
« « شـان متفـاوت باشـند.   شـان متفـاوت باشـند.     شان مشترک است بايد در شکل مـاده شان مشترک است بايد در شکل مـاده   که صورت خاصکه صورت خاص  حاليحاليدردر
((Ross, 1995. p. 176))   

در عبارت راس چيزی که مشهود است اين است که وی منشأ کثـرت و اصـل تشـخص را يـك چيـز      در عبارت راس چيزی که مشهود است اين است که وی منشأ کثـرت و اصـل تشـخص را يـك چيـز      
وت وت گذارد حال آنکه در ابتدای اين جستار تفاگذارد حال آنکه در ابتدای اين جستار تفا  تر تمايزی بين کثرت و تشخص نميتر تمايزی بين کثرت و تشخص نمي  داند، به تعبير صريحداند، به تعبير صريح  ميمي

است بين مالک تکثر و مالک تشـخص تمييـز   است بين مالک تکثر و مالک تشـخص تمييـز     اين دو مسئله آشکار گشت. پس راس از آنجا که نتوانستهاين دو مسئله آشکار گشت. پس راس از آنجا که نتوانسته
 است.است.  بگذارد مالک تشخص را همچون مالک تکثر ماده )مکيف( دانستهبگذارد مالک تشخص را همچون مالک تکثر ماده )مکيف( دانسته

است توماس آکويناس است. وی بر است توماس آکويناس است. وی بر   ترين کسي که مالک تشخص را به ماده مکيف دانستهترين کسي که مالک تشخص را به ماده مکيف دانسته  اما معروفاما معروف  
کند چرا سقراط و افالطون افرادی در يك نوع واحد اسـت بايـد   کند چرا سقراط و افالطون افرادی در يك نوع واحد اسـت بايـد     ای که تبيين ميای که تبيين مي  اين عقيده است که مادهاين عقيده است که ماده

توان با انگشت به آن توان با انگشت به آن   داند که ميداند که مي  ای ميای مي  واقع همان مادهواقع همان ماده  خود امری متفرد باشد. آکويناس ماده مکيف را درخود امری متفرد باشد. آکويناس ماده مکيف را در
ي ي ی بدون هـيچ صـورت  ی بدون هـيچ صـورت    ی اولي يا مادهی اولي يا ماده  اشاره کرد، و همين موجب تفرد افالطون و سقراط است. اين مادهاشاره کرد، و همين موجب تفرد افالطون و سقراط است. اين ماده

ی ی   که خود فاقد هر گونه تعـين و تشخصـي اسـت، بلکـه مـاده     که خود فاقد هر گونه تعـين و تشخصـي اسـت، بلکـه مـاده       بخشد، چرابخشد، چرا  نيست که به افراد تشخص مينيست که به افراد تشخص مي
 تواند به افراد تشخص دهد.تواند به افراد تشخص دهد.  ای صورت است ميای صورت است مي  ای که دارای گونهای که دارای گونه  ثانوی و مادهثانوی و ماده

رويـيم حـل   رويـيم حـل     ها روبـه ها روبـه   تواند مسئله تشخص چيزهايي که ما با آنتواند مسئله تشخص چيزهايي که ما با آن  گرچه توسل به ماده مکيف به ظاهر ميگرچه توسل به ماده مکيف به ظاهر مي
ی مکيف برگرداند. ی مکيف برگرداند.   توان س ال را به همان مادهتوان س ال را به همان ماده  کند. به راحتي ميکند. به راحتي مي  واقع هيچ مشکلي را حل نميواقع هيچ مشکلي را حل نمي  کند، اما درکند، اما در

های ميـاني و نهـايي نيـز    های ميـاني و نهـايي نيـز      ماده مکيف تشخص خود را از کجا آورده است؟ گرچه اين س ال در همين مادهماده مکيف تشخص خود را از کجا آورده است؟ گرچه اين س ال در همين ماده
قبل از پيدايش قبل از پيدايش ی مکيفي ی مکيفي   بررسي است اما آشکارترين شکل خود را در مورد عناصر اوليه دارد که مادهبررسي است اما آشکارترين شکل خود را در مورد عناصر اوليه دارد که ماده  قابلقابل
تواند موجـب  تواند موجـب    ی مکيف نميی مکيف نمي  اند. مطمئناً مادهاند. مطمئناً ماده  ی اولي تشکيل شدهی اولي تشکيل شده  است، و مستقيماً از مادهاست، و مستقيماً از ماده  ها موجود نبودهها موجود نبوده  آنآن

تـوان سـ ال را در   تـوان سـ ال را در     ها وجود ندارد. پس دوباره ميها وجود ندارد. پس دوباره مي  ی مکيفي پيش از آنی مکيفي پيش از آن  ها باشد، چراکه مادهها باشد، چراکه ماده  تفاوت افراد آنتفاوت افراد آن
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ر اوليه است؟ پاسخ در اينجا هر چه که باشد در ر اوليه است؟ پاسخ در اينجا هر چه که باشد در اينجا مطرح کرد: چه چيزی مالک تشخص در مورد عناصاينجا مطرح کرد: چه چيزی مالک تشخص در مورد عناص
 مورد موارد ديگر نيز صادق است.مورد موارد ديگر نيز صادق است.

دار است. اين تعبير تقريبـاً هـيچ چيـز مشخصـي بـه مـا       دار است. اين تعبير تقريبـاً هـيچ چيـز مشخصـي بـه مـا         ی صورتی صورت  ی مکيف همان مادهی مکيف همان ماده  مقصود از مادهمقصود از ماده
« « داردار  صورت مادهصورت ماده»»توان به راحتي اين ترکيب اضافي را برعکس کرد و گفت مالک تشخص توان به راحتي اين ترکيب اضافي را برعکس کرد و گفت مالک تشخص   گويد. ميگويد. مي  نمينمي

دارد. اما تأملي دوباره دارد. اما تأملي دوباره   مشکالت را از سر راه برميمشکالت را از سر راه برمي« « ی مکيفی مکيف  مادهماده»»ی تعبير ی تعبير   تعبير به همان اندازهتعبير به همان اندازهاست. اين است. اين 
دار( و صورت فار  از ماده دار( و صورت فار  از ماده   ی مکيف )صورتی مکيف )صورت  ی اولي به مادهی اولي به ماده  شود که مادهشود که ماده  الزم است که چه چيز موجب ميالزم است که چه چيز موجب مي

توانيم اين توانيم اين   گردد. ما ميگردد. ما مي  دار بدلدار بدل  که در مورد امور جسماني جدای از ماده امری انتزاعي است به صورت مادهکه در مورد امور جسماني جدای از ماده امری انتزاعي است به صورت ماده
دار ببـريم و بپرسـيم کـه    دار ببـريم و بپرسـيم کـه      ی مکيف يا صورت مادهی مکيف يا صورت ماده  مسئله را به عقب برگردانيم و س ال را روی همان مادهمسئله را به عقب برگردانيم و س ال را روی همان ماده

ی مکيـف يـا   ی مکيـف يـا     توان اين سير را به طور قهقرايـي و همـواره بـه مـاده    توان اين سير را به طور قهقرايـي و همـواره بـه مـاده      مالک تشخص اين دو چيست؟ نميمالک تشخص اين دو چيست؟ نمي
اده دست به انتخاب بزنيم يا با فاصله گـرفتن  اده دست به انتخاب بزنيم يا با فاصله گـرفتن  دارِ قبلي بازگرداند. پس يا بايد ميان صورت و مدارِ قبلي بازگرداند. پس يا بايد ميان صورت و م  صورت مادهصورت ماده

تـر بررسـي کـرديم، نـه     تـر بررسـي کـرديم، نـه       از ماده و صورت، تشخص را در امر سومي بجوييم. مشکالت راه نخست را پيشاز ماده و صورت، تشخص را در امر سومي بجوييم. مشکالت راه نخست را پيش
ماده و نه صورت هيچ يك صالحيت اصل تشخص بودن را ندارند. ترکيب ماده و صورت ترکيبـي اسـت   ماده و نه صورت هيچ يك صالحيت اصل تشخص بودن را ندارند. ترکيب ماده و صورت ترکيبـي اسـت   

باشد، امـا همـين ترکيـب اتحـادی در     باشد، امـا همـين ترکيـب اتحـادی در       ز بيشتر نميز بيشتر نميکه در خارج و به هنگام تحقق اتحادی است و يك چيکه در خارج و به هنگام تحقق اتحادی است و يك چي
بخشد همان تحقق و وجـود  بخشد همان تحقق و وجـود    شود. پس آنچه به اين دو اتحاد ميشود. پس آنچه به اين دو اتحاد مي  تحليل ذهن به ماده و صورت تقسيم ميتحليل ذهن به ماده و صورت تقسيم مي

 يافتن ايشان در ذهن است.يافتن ايشان در ذهن است.
ی تشخص صور مفارق از ماده که بر نظريه نخست وارد شد، بر ی تشخص صور مفارق از ماده که بر نظريه نخست وارد شد، بر   عالوه بر اين، اشکال عدم تبيين نحوهعالوه بر اين، اشکال عدم تبيين نحوه

 ز وارد است.ز وارد است.اين نظريه نياين نظريه ني

 . مالك تشخص صورت  متحقق است4

اما برخي نيز قائلند که در نظر ارسطو تشخص به تحقق خارجي صـورت اسـت )ن.ک: قـوام صـفری،     اما برخي نيز قائلند که در نظر ارسطو تشخص به تحقق خارجي صـورت اسـت )ن.ک: قـوام صـفری،     
سازند. در نظـر  سازند. در نظـر    ی خود صورت مبتني ميی خود صورت مبتني مي  (. اين دسته افراد نظر خود را به تدقيقي درباره(. اين دسته افراد نظر خود را به تدقيقي درباره1414-1313، ص، ص17811781

ود نه کلي است و نه شخصي. به واقع اين باور رايـج  ود نه کلي است و نه شخصي. به واقع اين باور رايـج  ايشان، که دور از صواب نيست، صورت به خودی خايشان، که دور از صواب نيست، صورت به خودی خ
  (.(.Owens, 1978, p.394; Lloyd, 1970, p. 522))که صورت در خـود کلـي اسـت نادرسـت اسـت      که صورت در خـود کلـي اسـت نادرسـت اسـت      

شود و اگر در خارج متحقق گردد وصـف شخصـيت   شود و اگر در خارج متحقق گردد وصـف شخصـيت     صورت اگر در ذهن بيايد به وصف کليت موصوف ميصورت اگر در ذهن بيايد به وصف کليت موصوف مي
صورتِ آن در خارج متحقق گردد. عبـارات  صورتِ آن در خارج متحقق گردد. عبـارات    گردد اين است کهگردد اين است که  يابد. پس آنچه باعث تشخصِ شيء مييابد. پس آنچه باعث تشخصِ شيء مي  ميمي

 مورد استناد ايشان تقريباً همان عبارات مورد استناد قائالن به مالک تشخص بـودن صـورت اسـت، امـا     مورد استناد ايشان تقريباً همان عبارات مورد استناد قائالن به مالک تشخص بـودن صـورت اسـت، امـا     
 ی آسمان است کـه ارسـطو در آنجـا بـين صـورت      ی آسمان است کـه ارسـطو در آنجـا بـين صـورت        با تفسير و تعبيری جديد. عبارت اول عبارتي از دربارهبا تفسير و تعبيری جديد. عبارت اول عبارتي از درباره

تعريف ]/فرمول[ صورت بدون مـاده بـا تعريـف    تعريف ]/فرمول[ صورت بدون مـاده بـا تعريـف    »»گويد که گويد که   ييگذارد، وی مگذارد، وی م  و صورتِ داخل در ماده فرق ميو صورتِ داخل در ماده فرق مي
 (. در نظـر وی حتـي   (. در نظـر وی حتـي   1414الـف  الـف    1818)ارسطو، درباره آسـمان،  )ارسطو، درباره آسـمان،  « « ]/فرمول[ صورت داخل در ماده متفاوت است]/فرمول[ صورت داخل در ماده متفاوت است

ی ديگری غير از شيء جزئي مورد بحث تصور يا ادراک کنيم، باز هم اين تمـايز وجـود   ی ديگری غير از شيء جزئي مورد بحث تصور يا ادراک کنيم، باز هم اين تمـايز وجـود     اگر نتوانيم نمونهاگر نتوانيم نمونه
 دارد.دارد.
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(The criterion of individuation in the philosophy of Aristotle: Form or Matter?) 

 

 کنند اين عبارت است:کنند اين عبارت است:  ری که ايشان به عنوان م يد ذکر ميری که ايشان به عنوان م يد ذکر مياز جمله عبارات ديگاز جمله عبارات ديگ

طور خاص، بلکـه از آن حيـث   طور خاص، بلکـه از آن حيـث     اند، نه در صورت، يا بهاند، نه در صورت، يا به  علت چيزها در نوع واحد متفاوتعلت چيزها در نوع واحد متفاوت»»
که هر فردی علت خاص خود را دارد ــ ماده يا صورت يا علت فاعلي تـو بـا مـال مـن     که هر فردی علت خاص خود را دارد ــ ماده يا صورت يا علت فاعلي تـو بـا مـال مـن     

)ارسـطو،  )ارسـطو،  « « هسـتند. هسـتند. هـا يکـي   هـا يکـي     نحو کلـي سـخن بگـوييم آن   نحو کلـي سـخن بگـوييم آن     متفاوت است، گرچه اگر بهمتفاوت است، گرچه اگر به
 ( ( 1313-1111الف الف   18311831متافيزيك، متافيزيك، 

 ی پيشين است اما آوردن قيـد صـورت   ی پيشين است اما آوردن قيـد صـورت     تر از سه دستهتر از سه دسته  گويند قريب به صوابگويند قريب به صواب  هرچند آنچه اين دسته ميهرچند آنچه اين دسته مي
 توانـد  توانـد    در پي تحقق به نظر امری زايـد اسـت کـه منشـأيي جـز ارسـطويي کـردن بحـث تشـخص نمـي          در پي تحقق به نظر امری زايـد اسـت کـه منشـأيي جـز ارسـطويي کـردن بحـث تشـخص نمـي          

دارد که مالکِ تشـخصِ همـان تحقـق يـا وجـود      دارد که مالکِ تشـخصِ همـان تحقـق يـا وجـود      معنايي جز اين نمعنايي جز اين ن« « تحققِ خارجيِ صورتتحققِ خارجيِ صورت»»داشته باشد. داشته باشد. 
 يافتن است. يافتن است. 

اشکال اصلي اين نظريه اين است که به شکل کافي مستند به عباراتي از خود ارسطو نيست، هر چنـد  اشکال اصلي اين نظريه اين است که به شکل کافي مستند به عباراتي از خود ارسطو نيست، هر چنـد  
کم کم   های ديگر قابل دفاع است يا دستهای ديگر قابل دفاع است يا دست  که رأی ارسطو باشد يا نباشد، بيش از نظريهکه رأی ارسطو باشد يا نباشد، بيش از نظريه  اصل نظريه فار  از ايناصل نظريه فار  از اين

که نظر ارسطو در باب تشخص را بيان که نظر ارسطو در باب تشخص را بيان   د است. به واقع، رأی ايشان بيش از آند است. به واقع، رأی ايشان بيش از آناشکاالت کمتری به آن واراشکاالت کمتری به آن وار
کـه  کـه    کند، کوششي است برای تشخيصِ مالکِ تشخص و سپس سازگارکردن آن با عبـاراتِ ارسـطو، چـرا   کند، کوششي است برای تشخيصِ مالکِ تشخص و سپس سازگارکردن آن با عبـاراتِ ارسـطو، چـرا   

 بحث در عبارات مورد استناد، اساساً در مورد تشخص يا مالک تشخص نيست.بحث در عبارات مورد استناد، اساساً در مورد تشخص يا مالک تشخص نيست.

 بندی جمع

داند، چهـار نظريـه مطـرح اصـلي     داند، چهـار نظريـه مطـرح اصـلي       الک تشخص موجودات را چه ميالک تشخص موجودات را چه ميدر بررسي اين مسئله که ارسطو مدر بررسي اين مسئله که ارسطو م
ها مستند به عباراتي از آثار ارسطو هستند و در ميان مفسران ها مستند به عباراتي از آثار ارسطو هستند و در ميان مفسران   مورد توجه قرار گرفت. هر يك از اين نظريهمورد توجه قرار گرفت. هر يك از اين نظريه

ترين عباراتي که مـورد اسـتناد طرفـداران هـر يـك از      ترين عباراتي که مـورد اسـتناد طرفـداران هـر يـك از        بزرگ ارسطو طرفدار دارند. در آنچه گذشت، اصليبزرگ ارسطو طرفدار دارند. در آنچه گذشت، اصلي
اند يك به يك بررسي شد و داللت عبارات بـر ادعـای مـدعيان مـورد ارزيـابي قـرار       اند يك به يك بررسي شد و داللت عبارات بـر ادعـای مـدعيان مـورد ارزيـابي قـرار         فتهفتهها قرار گرها قرار گر  نظريهنظريه

هـا وارد اسـت نيـز    هـا وارد اسـت نيـز      گرفت. عالوه بر بررسي عبارات مورد استناد، اشکاالتي که به هر يـك از ايـن نظريـه   گرفت. عالوه بر بررسي عبارات مورد استناد، اشکاالتي که به هر يـك از ايـن نظريـه   
 بررسي شد.بررسي شد.

 ت ت ( مـالکِ تشـخص صـور   ( مـالکِ تشـخص صـور   11( مالکِ تشخص مـاده اسـت؛ )  ( مالکِ تشخص مـاده اسـت؛ )  11اند: )اند: )  چهار نظريه مورد بحث از اين قرارچهار نظريه مورد بحث از اين قرار
 ( مالکِ تشخص صـورتِ متحقـق اسـت. هـر يـك از      ( مالکِ تشخص صـورتِ متحقـق اسـت. هـر يـك از      44ی مکيف است؛ )ی مکيف است؛ )  ( مالکِ تشخص ماده( مالکِ تشخص ماده77است؛ )است؛ )

 بنـدی  بنـدی    توان مجموعه اين اشـکاالت را بـه صـورت زيـر دسـته     توان مجموعه اين اشـکاالت را بـه صـورت زيـر دسـته       ها با اشکاالتي مواجه اند که ميها با اشکاالتي مواجه اند که مي  اين نظريهاين نظريه
 کرد:کرد:

(، در نظريه (، در نظريه 66و و   11هماني: در نظريه اول )عبارت مورد استناد هماني: در نظريه اول )عبارت مورد استناد   الف( خلط بين مالک تشخص و مالک اينالف( خلط بين مالک تشخص و مالک اين
 سوم.سوم.

 (.(.55و و   77و و   11ب( خلط بين مالک تشخص و مالک تکثر، در نظريه اول )عبارت مورد استناد ب( خلط بين مالک تشخص و مالک تکثر، در نظريه اول )عبارت مورد استناد 
 (.(.66ج( عدم توجه به تفاوت بين اماره تشخص و مالک تشخص: در نظريه اول )عبارت مورد استناد ج( عدم توجه به تفاوت بين اماره تشخص و مالک تشخص: در نظريه اول )عبارت مورد استناد 
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(، در نظريه (، در نظريه 44د د د( مالک ادعايي خود تشخصش را از جای ديگر دارد: در نظريه اول )عبارت مورد استناد( مالک ادعايي خود تشخصش را از جای ديگر دارد: در نظريه اول )عبارت مورد استنا
 دوم و سوم.دوم و سوم.

 تواند به چيز ديگری تشخص بدهد: در نظريه دوم.تواند به چيز ديگری تشخص بدهد: در نظريه دوم.  هـ( مالک ادعايي خود فاقد تشخص است و نميهـ( مالک ادعايي خود فاقد تشخص است و نمي
 و( محصور دانستن مالک تشخص در ماده يا صورت: در نظريه دوم.و( محصور دانستن مالک تشخص در ماده يا صورت: در نظريه دوم.

 گری ندارند: در نظريه سوم و چهارم.گری ندارند: در نظريه سوم و چهارم.  ز( اضافه کردن قيدهايي که هيچ معنای روشنز( اضافه کردن قيدهايي که هيچ معنای روشن
 نادات کافي در آثار ارسطو: در نظريه چهارم.نادات کافي در آثار ارسطو: در نظريه چهارم.ح( عدم وجود استح( عدم وجود است

 های مفارق از ماده: در نظريه اول و سوم.های مفارق از ماده: در نظريه اول و سوم.  ی تشخص امور مجرد و صورتی تشخص امور مجرد و صورت  ط( عدم تبيين نحوهط( عدم تبيين نحوه

 گيری نتيجه

پوشي در مستند شدن بـه  پوشي در مستند شدن بـه    چشمچشم  الذکر دارای اشکاالت غيرقابلالذکر دارای اشکاالت غيرقابل  که هر يك از چهار نظريه فوقکه هر يك از چهار نظريه فوق  حاصل آنحاصل آن
کشد که بـه صـورت   کشد که بـه صـورت     پنجمي را به ميان ميپنجمي را به ميان مي  یی  شکاالت پای نظريهشکاالت پای نظريهاين ااين ا  یی  عبارات ارسطو هستند. مجموعهعبارات ارسطو هستند. مجموعه

هايي هايي   ای ارسطويي است؟ تمام بحثای ارسطويي است؟ تمام بحث  مالکِ تشخص مسئلهمالکِ تشخص مسئله  یی  شود: آيا اساساً مسئلهشود: آيا اساساً مسئله  پرسشي مهم ظاهر ميپرسشي مهم ظاهر مي
ها واقع شده بود، اين نظـر را  ها واقع شده بود، اين نظـر را    که در اين مقاله آمد و بررسي تمام عباراتي که مورد استناد هر يك از نظريهکه در اين مقاله آمد و بررسي تمام عباراتي که مورد استناد هر يك از نظريه

اسـت، بلکـه   اسـت، بلکـه     ی تشخص و مالک تشخص نگفتـه ی تشخص و مالک تشخص نگفتـه   ه ارسطو تقريباً هيچ چيز روشني دربارهه ارسطو تقريباً هيچ چيز روشني دربارهکند ککند ک  تقويت ميتقويت مي
اسـت کـه   اسـت کـه     ی ارسطو بودهی ارسطو بوده  اند، جستجو برای يافتن چيزی در فلسفهاند، جستجو برای يافتن چيزی در فلسفه  ی آنچه مفسران به وی نسبت دادهی آنچه مفسران به وی نسبت داده  همههمه

  روست کـه بـرای هـر يـك از ايـن     روست کـه بـرای هـر يـك از ايـن       ايناين  است. ازاست. از  عنوان مسئله مطرح نبودهعنوان مسئله مطرح نبوده  او و برای او بهاو و برای او به  یی  اساساً در زمانهاساساً در زمانه
زعم طرفداران آن نظريه( و هم عبارات منافي با آن زعم طرفداران آن نظريه( و هم عبارات منافي با آن   شود )بهشود )به  ها عبارات م يد در آثار ارسطو يافت ميها عبارات م يد در آثار ارسطو يافت مي  نظريهنظريه

زعم مخالفان آن نظريه(. از ميان مفسران ارسطو، برخي همچون اوئنز نيز ايـن رأی را تصـديق   زعم مخالفان آن نظريه(. از ميان مفسران ارسطو، برخي همچون اوئنز نيز ايـن رأی را تصـديق     نظريه )بهنظريه )به
 . . ((Owens, 1978, p.394))ای ارسطويي نيست ای ارسطويي نيست   ی تشخص مسئلهی تشخص مسئله  کنند که مسئلهکنند که مسئله  ميمي

کـم هـيچ   کـم هـيچ     ی مسلمان و حتي متکلمين مسلمان دسـت ی مسلمان و حتي متکلمين مسلمان دسـت   عجيب و شايد آموزنده است که در ميان فالسفهعجيب و شايد آموزنده است که در ميان فالسفه
انـد. مشـائيين مـالک تشـخص را     انـد. مشـائيين مـالک تشـخص را       ی مکيف ندانسـته ی مکيف ندانسـته   يك از معاريف تشخص را به ماده يا صورت يا مادهيك از معاريف تشخص را به ماده يا صورت يا ماده

راتِ تشخص و راتِ تشخص و اند و مالصدرا اين امور را امااند و مالصدرا اين امور را اما  زمان، مکان و وضع يا به تعبير ديگر عوارض مشخصه دانستهزمان، مکان و وضع يا به تعبير ديگر عوارض مشخصه دانسته
ی مـالک  ی مـالک    تواند تأييدی بر اين ادعا باشد که مسئلهتواند تأييدی بر اين ادعا باشد که مسئله  است. خود همين امر مياست. خود همين امر مي  وجود را اصلِ تشخص دانستهوجود را اصلِ تشخص دانسته

 است.است.  ای است که پس از خود ارسطو جديت يافتهای است که پس از خود ارسطو جديت يافته  تشخص مسئلهتشخص مسئله
کـه بـرخالف   کـه بـرخالف     تـوان طـرح کـرد و آن ايـن    تـوان طـرح کـرد و آن ايـن      تری را نيـز مـي  تری را نيـز مـي    البته در کنار اين نظريه پنجم ديدگاه معتدلالبته در کنار اين نظريه پنجم ديدگاه معتدل

ی تشخص برای او ی تشخص برای او   است، اما مسألهاست، اما مسأله  پنجم، ارسطو خود نيز به مسئله تشخص توجه داشتهپنجم، ارسطو خود نيز به مسئله تشخص توجه داشته  یی  مضمون نظريهمضمون نظريه
هايي که ذکر شد )بـرای مثـال، بـين    هايي که ذکر شد )بـرای مثـال، بـين      است، لذا خلطاست، لذا خلط  همچون برای بسياری از فالسفه پس از او مبهم بودههمچون برای بسياری از فالسفه پس از او مبهم بوده

ی ی   است نه صرفاً مفسران فلسفهاست نه صرفاً مفسران فلسفه  هماني يا تکثر( توسط خود او صورت پذيرفتههماني يا تکثر( توسط خود او صورت پذيرفته  مالک تشخص و مالک اينمالک تشخص و مالک اين
هـايي کـه   هـايي کـه     توانيم هـيچ يـك از دو نظريـه اول را )يعنـي نظريـه     توانيم هـيچ يـك از دو نظريـه اول را )يعنـي نظريـه       او. اما اگر اين نظر را بپذيريم، ديگر نمياو. اما اگر اين نظر را بپذيريم، ديگر نمي

دانند( بر هم ترجيح دهيم و مـالک تشـخص در نظـر ارسـطو     دانند( بر هم ترجيح دهيم و مـالک تشـخص در نظـر ارسـطو       تشخص را در ارسطو به ماده و صورت ميتشخص را در ارسطو به ماده و صورت مي
ايي در ايـن بـاب   ايي در ايـن بـاب   که او خود نيز در نهايـت بـه ديـدگاهي نهـ    که او خود نيز در نهايـت بـه ديـدگاهي نهـ      ماند گو اينماند گو اين  برای ما همچنان مبهم باقي ميبرای ما همچنان مبهم باقي مي

 نرسيده باشد.نرسيده باشد.



 31 مالك تشخّص در فلسفة ارسطو؛ صورت یا مادّه؟!مالك تشخّص در فلسفة ارسطو؛ صورت یا مادّه؟! 
(The criterion of individuation in the philosophy of Aristotle: Form or Matter?) 

 

روی، مشکلي که در مورد تشخص وجود دارد ابتدا اين اسـت کـه اصـوالً تصـور واضـحي از آن      روی، مشکلي که در مورد تشخص وجود دارد ابتدا اين اسـت کـه اصـوالً تصـور واضـحي از آن        به هربه هر
ها در اين باره صرفاً تکرار الفاظي است کـه معنـای آن بـرای طـرفين بحـث      ها در اين باره صرفاً تکرار الفاظي است کـه معنـای آن بـرای طـرفين بحـث        موجود نيست و عموم بحثموجود نيست و عموم بحث

امل اصلي پيچيده و در نتيجه امل اصلي پيچيده و در نتيجه مشخص نيست. اين عدم وجود تصور روشن از چيستي تشخص حتي از عومشخص نيست. اين عدم وجود تصور روشن از چيستي تشخص حتي از عو
مهم شدن اين مسئله است، چراکه اگر تصور واضحي از چيستي تشخص در ذهن موجود شود بـه همـان   مهم شدن اين مسئله است، چراکه اگر تصور واضحي از چيستي تشخص در ذهن موجود شود بـه همـان   

 تواند باشد.تواند باشد.  و تحقق نميو تحقق نمي    گردد که مالک، اصل يا علت تشخص چيزی جز وجودگردد که مالک، اصل يا علت تشخص چيزی جز وجود  وسيله معلوم ميوسيله معلوم مي

 پی نوشت ها

کند. کند.   تر ميتر مي  گذارد اين وجه را روشنگذارد اين وجه را روشن  ذهن ميذهن مي  سينا با تفکيکي که بين دو حيثيت ماهيات موجود درسينا با تفکيکي که بين دو حيثيت ماهيات موجود در  ابنابن. . 11

در نظر وی هر تصور کلي از آن حيث که در ذهن است امری شخص است اما از آن حيث که با مصاديق در نظر وی هر تصور کلي از آن حيث که در ذهن است امری شخص است اما از آن حيث که با مصاديق 

و هذه الصورة و إن كانت بالقياس إيل األشخاص كلية، فهي  و هذه الصورة و إن كانت بالقياس إيل األشخاص كلية، فهي  »»شود امری کلي است: شود امری کلي است:   خود مقايسه ميخود مقايسه مي

  ««شخصية، و ه  واحيةة نيا الصيور التي  ع العقي شخصية، و ه  واحيةة نيا الصيور التي  ع العقي بالقياس إيل النفس اجلزئية الت  انطبعت فيها بالقياس إيل النفس اجلزئية الت  انطبعت فيها 

 (.(.186186، مقاله پنجم، فصل اول: ص ، مقاله پنجم، فصل اول: ص االلهيات من کتاب الشفاااللهيات من کتاب الشفاسينا، سينا،   )ابن)ابن

تي با امر مرکب را تکرار کرده است از جمله متافيزيك تي با امر مرکب را تکرار کرده است از جمله متافيزيك     ارسطو در عبارات ديگری نيز اين تقابل تودهارسطو در عبارات ديگری نيز اين تقابل توده. . 11
 ..88-11الف الف   411411ی نفس ی نفس   ؛  درباره؛  درباره1111الف الف   18411841؛ ؛ 1616ب ب   18411841

همـاني  همـاني    تواند به فهم تفاوت بين تشخص و ايـن تواند به فهم تفاوت بين تشخص و ايـن   گذارد ميگذارد مي  مايزی که مالصدرا بين تعين و تشخص ميمايزی که مالصدرا بين تعين و تشخص ميتت. . 77
تعين امری نسبي است اما تشخص امری نفسي. تعين ما به االمتياز شيء از تعين امری نسبي است اما تشخص امری نفسي. تعين ما به االمتياز شيء از کمك کند. در نظر وی، کمك کند. در نظر وی، 

غير آن است به حيثي که غير در آن تشارک نداشته باشد، اما تشخص با نفس تصور شيء حاصل غير آن است به حيثي که غير در آن تشارک نداشته باشد، اما تشخص با نفس تصور شيء حاصل 
 (.(.1616: ص: ص11)صدرالدين شيرازی، الحکم  المتعالي  في األسفار العقلي  األربع ، ج)صدرالدين شيرازی، الحکم  المتعالي  في األسفار العقلي  األربع ، ج  يديدآآ  ميمي

 فهرست منابع:

  ههالعامالعام  هه، الهيئ، الهيئههقنواتي و سعيد زايد. قاهرقنواتي و سعيد زايد. قاهر، تحقيق األب ، تحقيق األب االلهيات من کتاب الشفاااللهيات من کتاب الشفا  ق(،ق(،17881788سينا )سينا )  ابنابن
 ..ههلشئون المطابع األميريلشئون المطابع األميري

 ن، هرمس.ن، هرمس.، ترجمه اسماعيل سعادت. تهرا، ترجمه اسماعيل سعادت. تهرادر آسماندر آسمان(، (، 17311731ارسطو )ارسطو )
 ، ترجمه اسماعيل سعادت. تهران، نشر دانشگاهي.، ترجمه اسماعيل سعادت. تهران، نشر دانشگاهي.در کون و فساددر کون و فساد(، (، 17331733ارسطو )ارسطو )
 ترجمه عليمراد داوودی. تهران، انتشارات حکمت.ترجمه عليمراد داوودی. تهران، انتشارات حکمت.، ، ی نفسی نفس  دربارهدرباره(، (، 17381738ارسطو )ارسطو )

 ، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، طرح نو.، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، طرح نو.((سماع طبيعی  )فيزیکسماع طبيعی  )فيزیک  (،(،17381738ارسطو )ارسطو )

الدين خراساني )شـرف(. تهـران، انتشـارات    الدين خراساني )شـرف(. تهـران، انتشـارات      ترجمه شرفترجمه شرف، ، يعه(يعه(متافيزیک )مابعدالطبمتافيزیک )مابعدالطب  (،(،17311731ارسطو )ارسطو )
 حکمت.حکمت.
 ، ترجمه محمد خوانساری. تهران، نشر دانشگاهي.، ترجمه محمد خوانساری. تهران، نشر دانشگاهي.مقوالتمقوالت  (،(،17871787ارسطو )ارسطو )

، بيـروت:  ، بيـروت:  المتعاليه فی األسفار العقليه األربعـه المتعاليه فی األسفار العقليه األربعـه   هالحکمالحکم  (،(،11811181صدرالدين شيرازی، محمد بن محمد )صدرالدين شيرازی، محمد بن محمد )
 دارإحياء التراث العربي.دارإحياء التراث العربي.



 مجتبی درایتیمجتبی درایتی 3939
(Mojtaba Derayati) 

 

 ، تهران، انتشارات حکمت.، تهران، انتشارات حکمت.نظریه صورت در فلسفه ارسطونظریه صورت در فلسفه ارسطو(، (، 17178181قوام صفری، مهدی )قوام صفری، مهدی )
 

Aquinas, Thomas (1993), The Summa Theologica, trans. by Father 
Laurence Shapcote, vol.1. (Great Books of the Westernworld. 
Encyclopaedia Britanica, Inc.) 

Aristotle (1984), Parts of Animals, translated by W. Ogle, in The 
Complete Works of Aristotle, edited by Janathan Barnes, vol. 1 
(Princeton University Press) 

Lloyd, A.C. (1970), “Aristotle’s principle of Individuation” in Mind 79 
(519-29). 

Owens, Joseph (1978), The Doctrine of Being in the Aristotlian 

Metaphysics (Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies). 

Ross, David: 1995, Aristotle (London & New York, Routledge). 
 
 


