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 .8مقدّمه
طبق دیدگاه دوگانهانگاری جوهری ( )substance dualismیا دکارتی ،انسان مرکّ ب از
دو جوهر مستقل است؛ نفس بهعنوان جوهری غیرفیزیک ی و ب دن ب هعن وان ج وهری
فیزیکی .این دو جوهر هرچند مستقل و رابطة آنها صرفاً امکانی( )contingentاست ن ه
ضروری ( ) necessaryبدینمعنی که وجود نفس به بدن وابسته نیس ت ،امّ ا در حی ات
دنیوی با هم ارتباط علّی دارند و بر یکدیگر تأثیر میگکارند.
امّا بهدلیل ویژگی تجرّد نفس 4،میتوان پرسید که چگونه نفس با ب دن ارتب اط علّ ی
دارد؟ کیم ( )Kim, 2005: 70-92که از این اش کال ب ه مس ألة «جف ت ش دن» ( pairing
 ) problemتعبیر میکند ،معتقد است که هرچند براساس رواب ط مک انی و نح ور ر رار
گرفتن دو جوهر مادّی ،میتوان تبیین کرد که چرا یک ج وهر م ادّی ب ا ج وهر م ادّی
دیگر ،جفت شده و با آن ارتباط علّی دارد امّا بهدلیل غیرمادّی بودن نفس و فقدان چنین
روابطی بین آن و بدن ،ارتباط علّی و نحور جف ت ش دن دو ج وهر م ادّی و غیرم ادّی
بدون تبیین ب اری م یمان د .ب رای مل ال ف ری کنی د دو اس لحة  G1و  G2ک ه دارای
ویژگیهای درونی ( ) intrinsic propertyیکسان هستند ،بهطور همزمان شلیک شده و
بهترتیب منجر به کشته شدن افراد  P1و  P2میشوند .طبق نظر کیم ب ه دلی ل ه مس انی
ویژگیهای درونی ،آنچه مبنای رابطة علّی میان اسلحة  G1و شخص  P1ررار میگی رد،
باید چیزی ارج از ویژگیهای درونی دو اسلحه باش د ک ه عب ارت اس ت از رواب ط
مکانی .رابطه مکانی بدین معنی که هر یک از دو اسلحه ،در مکانی مختص به ود غی ر
از دیگری ررار گرفتهاند که تعیینکنندر ارتباط مکانی آنها با اهدافشان است.
بر این اساس اسلحة  G1و شخص  P1دارای رابطة اب مکانی هستند که اس لحة
 G2فارد چنین رابطهای است .به همین ترتیب اسلحة  G2و شخص  P2نیز دارای رابطة
مکانی مخصوب به ود هستند که اسلحة  G1واجد آن نیست .به بیان دیگر هر یک از
اسلحهها در فاصله و مورعیّت مکانی اصی نسبت به اهدافشان ررار دارند که دیگ ری
از آن بیبهره است .ملالً فری کنید که جهت اسلحة  G1بهجای اینکه به سوی ش خص
 P1باشد به سوی شخص  P2بوده یا اساساً به سوی هیچیک از این دو شخص نباش د،
یا در فاصلهای بسیار دور از این هدف اب ررار گرفته باشد ،بیشک ،حتّی ب ا ف ری
کشته شدن شخص  ، P1در اینجا نمیتوان اسلحة  G1را علت کشته ش دن ش خص P1
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دانست .بدینترتیب میتوان گفت که روابط مکانی-زمانی س بب جف ت ش دن علّ ت و
معلول در رابطة علّی هستند و یک علّت مادّی اب را به معل ول م ادّی اب ود
متّصل میکنند .بهعبارت دیگر نحور ررار گرفتن علّت در ارتباط با معلول ت أثیر اساس ی
در بررراری این ارتباط دارد.
اکنون مسأله را با توجّه به رابطة دو ش ی م ادّی و دو ش ی غیرم ادّی ی ا مج رّد
درنظر بگیرید .فری کنید دو نفس  S1و  S2به ترتیب با بدنه ای  B1و  B2در ارتب اط
هستند .اگر بخواهیم طبق تبیین فوق ،نحور ارتباط هریک را توضی دهیم باید گفت ک ه
نفس  S1با بدن  B1رابطة مکانی اصی دارد که  S2فارد آن است .همچنین نفس  S2با
بدن  B2از رابطة مکانی ویژهای بر وردار است که  S1چنین ارتباط مک انی ن دارد .امّ ا
اگر نفوس غیرمادّی و مجرّد هستند و بالتبع هیچ مکانی را اش غال نم یکنن د ،م یت وان
پرسید که چه مکان اصّی برای هر یک از نفوس و به دنبال آن ارتباط ویژه مکانی ه ر
یک با دو بدن میتوان در نظر گرفت که پاسخ به این پرسش باشد که چگون ه ای ن دو
نفس با دو بدن مککور مرتبط هستند؟ رطع اً در ای نج ا نم یت وان از نزدیک ی ،دوری،
جهت اب و مواردی از این دست سخن گفت که هنگام تبیین رابطة اش یا م ادّی ب ا
یکدیگر از آن سخن میگوییم .به عبارت دیگر مکانی وجود ندارد تا تفرّدبخش هر یک
از نفوس  S1و  S2باشد .بنابراین پرسش از چگونگی ارتباط دو نفس مککور با ب دنه ا
بیپاسخ میماند.
هرچند استدالل کیم استداللی است ناظر به مسألة علیّت و چگونگی ارتباط نفس و
بدن ،امّا میتوان این استدالل را ناظر به پرسش از چرایی ارتباط نفس با ب دنی اب
نیز دانست .بار دیگر دو اسلحة مککور را درنظر بگیرید؛ ای ن ب ار ب ه ج ای پرس ش از
نحور ارتباط اسلحهها با اهداف ،از چرای ی ای ن ارتب اط اب س ال م یکن یم یعن ی
میپرسیم که فارغ از چگونگی ارتباط ،چرا هر یک از اسلحهها ب ا ه دف اب ود
مرتبط است نه هدف دیگری .البته پرواض است که اگر طب ق رواب ط مک انی توانس تیم
تبیین کنیم که چگونه هر یک از این دو اسلحه با اهداف ود ارتباط دارند ،بهن وعی ب ه
پرسش از چرایی ارتباط یکی از اسلحهها با هدف اب ود نی ز پاس خ دادهای م زی را
ورتی نحوه و چگونگی ارتباط هر یک از اسلحهها با اهداف اب ودشان ح ل ش ود
پرسش از چرایی این ارتباط از اساس مطرح نمیشود .امّا وضعیّت دربارر ارتب اط نف س
و بدن فرق میکند .فری کنید پرسش از چگونگی ارتب اط علّ ی ب ین نف س و ب دن را
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پرسشی حقیقی ندانسته و آن را حلشده فری کنیم ی ا آن را مخ تص چن ین رابط های
ندانیم و رابطة علّی بین دو شی مادّی را هم شامل آن بدانیم 2،پرسش از چرایی ارتب اط
نفس با بدنی اب همچنان مطرح است.
یکی از نشانههای تفاوت این دو پرسش در ص وب نف س و ب دن آن اس ت ک ه
پرسش از چگونگی این ارتباط به کلرت نفوس وابس ته نیس ت ،امّ ا درب اره پرس ش از
چرایی وضع متفاوت است .معنای این سخن آن است که حتّی اگر فری کنیم تنها ی ک
نفس و بدن در عالم وارع وجود داشته باشد همچنان این پرسش باری است ک ه چگون ه
نفس با بدن ارتباط دارد .امّا پرسش از چرایی ارتباط نفس با بدن ،هنگام کل رت نف وس
پدید آمده ،بهنحوی مقدّم بر پرسش پیشین و متمایز از آن است ،بدینمعنی که حتّی اگر
برای پرسش نخست بتوان پاسخی یافت ،پرسش ا یر همچنان به روّت ود باری است.
برای توضی بیشتر فری کنی د ک ه مط ابق ب ا ادّع ای دوگان هانگ اران ،امی ر و مه دی
(نویسندگان این مقاله) هر کدام نفسی مجزّا دارند که به تدبیر بدن آنان میپردازد .نف س
امیر با بدن امیر ارتباط دارد و نفس مهدی با بدن مهدی .پرسش اینجاس ت ک ه چ را ب ه
جای نفس مهدی ،نفس امیر با بدن امیر مرتبط است .یا چرا نفس امیر با بدن امیر مرتبط
است نه با بدن مهدی؟ به عبارت دیگر چه ترجیجی وجود دارد که نفس هر یک از م ا
به این بدن کنونی ملحق شود؟ برای روشن شدن بیشتر مس أله ف ری کنی د ک ه اب دان
نویسندگان این مقاله هر دو در زمان واحد استعداد بر ورداری از نفس را یافت هان د .از
سوی دیگر با دو نفسی روبرو هستیم که کامالً مجرّد بوده و واجد هیچ ویژگی فیزیک ی
نیستند .پرسشی که مطرح میشود این است که براساس چه ترجیحی باید نفس الف ب ه
بدن امیر تعلق بگیرد نه نفس ب؟ همانطور که مالحظه میشود در پاسخ به این پرسش
نیازی نداریم به دیدگاههای مختلف در صوب مسأله علیّت بپ ردازیم زی را ت ا روش ن
نشود که به چه دلیل باید نفوس به ابدان کنونیشان تعلّق بگیرند نوبت به نح ور ارتب اط
آنها با بدنها نمیرسد .بر این اساس ما در این مقاله صرفاً به مسألة ا یر ،یعن ی چرای ی
اتّصال نفس با بدنی اب پردا ته و پاسخ بر ی از ص ورتگرای ان طرف دار توم اس
9
آکوئیناس را دراین صوب بررسی واهیم کرد.
بر ی از صورتگرایان که پرسش فوق را جدّی گرفتهاند و معتقدن د ک ه مط ابق ب ا
دوگانهانگاری دکارتی پرسش از چرایی ارتباط نفس ب ا ب دنی اب ب ه ش کل ج دّی
مطرح است 1،با اتکا بر آرا توماس آکوئیناس و تفسیر وی از ارسطو ،برآناند ک ه الزم
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است همچون سایر اشیا  ،تصویری صورتگرایانه از انسان و ارتباط نفس و ب دن ارائ ه
کنیم .به نظر ایشان ،اگر نفس را نه از ابتدا جوهری مستقل بلکه صورت بدن رلمداد کنیم
که رابطة نه امکانی بلکه ضروری و ذاتی ب ا ب دن دارد ،پرس ش از چرای ی و چگ ونگی
ارتباط نفس و بدن از اساس مطرح نمیشود .ملالً رابینسون ( )Robinson, 1991: 226در
این صوب مینویسد« :نفس صورت ب دن اس ت ل کا چ ون هویّ ت متف رّد ص ورت،
وابستگی ضروری با مادّهای دارد که صورت در آن متفرّد شده ،هیچ نگرانی وجود ندارد
که چگونه نفس به این بدن متعلّق است».
امّا صورت دانستن نفس با یک اشکال مهم و البتّه ردیمی مواجه است؛ از ی ک س و
چون نفس صورت بدن است مادّی واهد بود .از سوی دیگ ر ب ه ب اور ای ن گ روه از
فالسفه ،نفس مجرّد است .به تعبیر رساتر دو گزارر زیر با هم ناسازگارند:
 .4نفس صورت بدن و بنابراین مادّی است.
 .2نفس مجرّد است.
بیشک برای حل ناسازگاری یا باید ککب یکی از آنها را نشان داد 5یا اگر کس ی ب ه
صدق هر دو باور دارد باید توضی دهد که چگونه ص دق تومم ان آنه ا ممک ن اس ت.
مدافعان آکوئیناس که به صدق هر دو معتقدند ،تالش میکنند توضی دهند ک ه چگون ه
هر دو گزاره صادق است .ایشان برای حل این مش کل ،پ ای زم ان را ب همی ان آورده و
معتقدند که هرچند نفس انسان مجرّد است امّا بر الف سایر مجرّدات ،ن ه تنه ا وج ود
بلکه تفرّد آن وابسته به این است که زمانی صورت بدن باشد .ل کا م یت وان گف ت ک ه
ورتی نفس صورت بدن است ،مجرّد نیست و زمانی که مجرّد است صورت ب دن نب وده
و بالتبع مادّی نیست .ملالً ادرب رگ در ای نرابط ه م ینویس د« :هرچن د نف س ش خص
وابستگی وجودی به مادّه ندارد...امّا نمیتوان انکار کرد که وجودش به ایننحو ب ه م ادّه
وابسته است :باید در مدت زمان وجودش ،زمانی متجسّ م باش دOderberg , 2007: ( ».
 . )257طبق این دیدگاه اگر بتوان نشان داد که همانچیزی که در لحظة م لالً  t1ص ورت
است و با مادّه ارتباط ضروری دارد ،در لحظة  t2ب ه نف س تب دیل ش ده و دارای رابط ة
امکانی میشود ،دستکم به اشکال چرایی تعلّق نفس به بدنی اب ی ا وانش م ا از
اشکال «جفتشدن» دچار نمیشود .با این توضی میتوان دریافت که الت زام تومم ان ب ه
رابطة ذاتی و ضروری بین صورت و مادّه از یک سو و تجرّد نف س از س وی دیگ ر در
نظر طرفداران آکوئیناس نظیر ادربرگ ،به معنای همزمانی آن دو نیست .بیش ک چن ین
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نیست که در زمانی ملل زمان  t1که صورت با مادّه رابطة ض روری دارد ،مج رّد ب وده و
نفس وانده شود .زیرا همانطور که دانستیم ،وجود چنین رابطهای بهمعنای مادّی بودن
صورت است و اساساً نمیتواند مجرّد باشد .امّا در لحظة  t2که صورت ،رابطة مککور را
با مادّه از دست میدهد ،مادّی نبوده بلکه مجرّد است و از اینرو م یت وان آن را نف س
نامید .ادربرگ ود به ناهمزمانی بین دو حک م پ یشگفت ه اش اره م یکن د و همچ ون
آرمسترانگ ( )Armstrong, 1978: 113اص ل تف رّد را «در زم انی» () cross-temporal
میداند .طبق این اصل ،دو شی نه همزمان بلکه در زمانهای مختلف میتوانند از ی ک
رابطة اب بر وردار باشند .ملالً رابطة بلندتر ب ودن را درنظ ر بگیری د؛ اگرچ ه م لالً
اکنون فرهاد از فرشاد کوتاهتر است امّا اگر فرهاد کنونی را با فرشاد س ه س ال پ یش در
نظر بگیریم ،از وی بلندتر است .رابطة نفس و بدن را نیز باید چنین فری کرد .هرچن د
نفس در زمان حاضر با بدن رابطة ضروری ندارد امّا اگر نفس کنونی را با ب دن ابت دایی
در نظر بگیریم ،بهدلیل آنکه در آن زمان صورت بوده ،رابطهاش نه امکانی بلکه ضروری
است.
در این مقاله تالش واهیم ک رد نش ان ده یم ک ه راهک ار ص ورتگرای ان م دافع
آکوئیناس ،نه تنها مشکل ناسازگاری را حل نمیکند بلک ه ب ه دوگان هانگ اری ج وهری
انجامیده و چنانچه این اشکال را بر دوگانهانگاری وارد بدانند ،بر نظریّة ایش ان نی ز وارد
است .لکا بر الف طرفداران ،این نظریه نمیتواند نسبت ب ه دوگان هانگ اری ج وهری،
ترجی داشته باشد .اساس استدالل ما مبتنی بر فقدان اینهم انی ب ین ص ورت و نف س
است و در این مقاله نشان واهیم داد که دستکم بنابر متافیزیک پکیرفته ش ده توس ط
این گروه ،نمیتوان اینهمانی بین صورت و نفس را اثبات کرد.
ادّعای مطرح در این مقاله از آن جهت حائز اهمیّت است ک ه اگ ر مش کل م ککور
باری بماند ،نه تنها ادربرگ بلکه هیچیک از صورتگرایان تومیستی که ب ه مس ألة زم ان
برای حل ناسازگاری متوسّل میشوند ،همچنان نتوانستهاند ناسازگاری دو گزارر م ککور
را که از ابتدا در میان مفسّران ارسطو مطرح بوده ،برطرف سازند .بنابراین یا باید از یکی
از دو گزاره دست برداریم یا راه حل دیگری برای آن برگزینیم.
گفتنی است این نوشتار مبتنی بر چند پیشفری است؛ اوّالً چون در تفسیر ص ورت
و نفس هم به لحاظ اینکه آنرا اصل ( )principleبدانیم یا سا تار ( )structureدر بین
صورتگرایان ا تالف وجود دارد و ه م از ای ن جه ت ک ه ذات ( )essenceاس ت ی ا
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ویژگی ( ،)propertyما در این مقاله به پیروی از پی روان آکوئین اس ب هوی ژه ادرب رگ،
صورت و نفس را نه سا تار بلکه اصل دانسته و آن را ذات شی فری میکن یم 2.ثانی اً
بر الف باور اکلر فالسفة کنونی در فلسفة ذه ن ،نف س را مج رّد م یدان یم .از ای نرو
اساس تبیین ما از صورتگرایی ،مبتن ی ب ر دی دگاه ادرب رگ و تفس یر او از آکوئین اس
واهد بود .ثاللاً همرمی با ارسطو و آکوئیناس ،اشیا را دارای ج ز زم انی نم یدان یم؛
بهبیان دیگر در این مقاله فری را بر این میگکاریم که هر شی ب ه منزل ة ی ک ک ل در
طول زمان دوام دارد و در هر جزئی از زمان کامالً حضور دارد 7.رابعاً ص ورت و نف س
را بسیط و بدون جز رلمداد میکنیم.
 .6استدالل ناکارآمدی راه حل تومیستهای تحلیلی نظیر ادربرگ
برای اثبات ناکارآمدی راه حل ،استدالل زیر را میتوان ارائه کرد:
 .4اگر ررار است دوگانهانگاری صورتگرایانه با پرسش چرایی تعلّ ق نف س ب ه
بدن اب و عدم تفرّد مواجه نشود ،الزم است همان ه ویّتی ک ه در زم ان  t1ص ورت
بدن است در زمان  t2به نفس تبدیل شود.
 .2امّا بین آنها رابطة اینهمانی برررار نیست.
 .9بنابراین دوگانهانگاری صورتگرایانه همچنان با پرسش چرایی تعلّق نف س ب ه
بدن اب روبرو است.
برای اینکه استدالل فوق م ثر افتد الزم است عالوه بر اثب ات مالزم ه ب ین مق دّم و
تالی در مقدّمه ( ،)4مقدّمة دوم نیز اثبات شود .امّا پیش از پ ردا تن ب ه اص ل اس تدالل،
باید ردری دربارر مفاهیمی چون صورت و مادّه و نحور ارتباط آنها سخن بگوییم.
 .6صورت و مادّه و نحوة ارتباط آنها
ادربرگ به پیروی از ارسطو و آکوئیناس اعتق اد دارد ک ه اش یا ی ا ج واهر از دو ج ز
صورت و مادّه ترکیب یافتهاند که در این میان صورت نقش اساسی را ایفا میکن د .اگ ر
از مادّه یا هیوال که نقش زیرنهاد ( ) substratumاشیا را برعهده داش ته و ر وّر مح
( ) pure potentialاست بگکریم ،مطابق با فرهنگ فلسفة مدرسی ک ه اعتم اد ادرب رگ
( )Ibid: 65بر آن است ،صورت چنین تعریف میشود« :اصل تقویمی ،درون ی و ناکام ل
در جوهر که روای مادّه را فعلیّت میبخشد و همراه با مادّه ،جوهر مادّی یا جسم طبیعی
اصّی را تشکیل میدهد» ( .)Wuellner, 1956: 48طبق ای ن تعری ف ،ص ورت اص لی
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است که ماهیّت و ذات شی بدان وابسته بوده و فعلیّت شی را ررم میزند .م لالً اگ ر
جوهری انسان است و نه ببر ،به دلیل وجود صورت اب انسانی در آن اس ت .اساس ًا
به دلیل وجود صورت در جواهر ،انواع از یکدیگر متمایز میشوند .بهطور کلّ ی درب ارر
نقش صورت میتوان چنین گفت که از منظر صورتگرایان طرفدار آکوئین اس ،ن هتنه ا
صورت ،ماهیّت و ذات شی را تعیین میکند بلکه آنچه سبب میشود اج زا متع دّد در
کنار یکدیگر سا تار اصّی داشته باش ند و ش ی واح دی را تش کیل دهن د ،حض ور
صورت در آنها است .نتیجة این سخن آن است که در طرف مقابل ،فقدان ص ورت نی ز
سبب فروپاشی شی و معدوم شدن آن م یش ود .مولک ول آب را در نظ ر بگیری د؛ ت ا
زم انی ای ن مولک ول ،مولک ول آب ب وده و از ای ن ماهیّ ت اب و ویژگ یه ای
ج دایی ص ورت،
منحصربهفرد بر وردار است که دارای صورت آبی باشد .ب همح
مولکول آب از بین رفته و اجزا  ،سا تار اب ود را از دست م یدهن د .ای ن ادّع ا
دربارر موجودات زنده نیز صادق است .اگر نف س انس ان را ب همنزل ة ص ورت در نظ ر
بگیریم ،آنگاه که از انسان ج دا ش ود ،ب دن س ا تار و ک ارکرد ود را از دس ت داده
بهطوریکه همنظر با ارسطو ( )Aristotle, 1984: 412b10–24صرفاً ب ه اش ترا لفظ ی،
همچنان میتوان آن را بدن نامید .بهعالوه هویّت ه ر ش ی در ط ول زم ان وابس ته ب ه
صورت است .این سخن بدینمعنی است که اگر شی  ،صورت ود را از دس ت بده د
و صورت دیگری را بگیرد ،با همان شی ربلی روبرو نخواهیم بود.
امّا ترکیب مادّه و صورت به نحو اصّی است که از آن ب ه حل ول () immanence
تعبیر میشود .حلول صورت در مادّه بدین معنی است که صورت در مادّه حض ور دارد
امّا این حضور را نباید فیزیکی تعبیر کرد ،آنطور ک ه م لالً وج ود آب در لی وان چن ین
است زیرا آب و لیوان همچنان از هم مجزّا بوده و شی ی ا ج وهر واح د را ب هوج ود
نمی آورند .این نکتهای است که ادربرگ بر آن تأکید میکند .حتّی نحور ارتباط ص ورت
و مادّه از نوع انطباق دو چیز نیست .در انطباق گ ویی دو ش ی مس تقل از ه م وج ود
دارند که به هم نیازی ندارند و بر هم منطبق میشوند درحالی که صورت و مادّه چن ین
نیستند و هر دو طرف به هم احتیاج دارند .با اینهمه ،همنظر با براور ( Brower, 2014:
 )8میتوان گفت که چنین حضوری را باید پایه ( )primitiveفری کرد ،بدین معنا ک ه
آن را نمیتوان با مفاهیم دیگری توضی داد.
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برای فهم بهتر حضور یا حلول صورت در مادّه میتوان از دیدگاه فیلسوفان اس المی
در این زمینه استفاده کرد امّا پیش از تقریر آن باید یک نکته را مدّ نظر داشت ک ه ورت ی
ادربرگ از حضور یا حلول صورت در مادّه سخن میگوید ،مقصود او از مادّه ب همعن ای
عرفی نیست بلکه مقصود او هیوال است .اگر بنا باشد ص ورت در چی زی حل ول کن د،
حامل یا محل نمیتواند از فعلیّت تام بر وردار باشد زیرا فعلیّت تام یعنی تغییرناپکیری
و حضور صورت در چیزی بهمعنای تغییرپکیری حامل یا محل و این دو وصف ب ا ه م
متضادند .بنابراین نیازمند شیئی هستیم که کامالً بالقوّه بوده و بتواند نق ش پکیرن دگی را
ایفا کند .پس منظور ادربرگ از حضور یا حلول صورت در مادّه ،حضور یا حلول آن در
هیوال است .از همین رو وی هنگامی ک ه م ی واه د رابط ة ص ورت و م ادّه را بیش تر
توضی دهد به هیوال تصری کرده و میگوید« :صور جوهری ب ا هی وال انطب اق ندارن د
بلکه آن را متعیّن 1میکنند» (.)Oderberg: 82
با توجّه به این نکته صدرالمتألهین بهدنبال ابنسینا 3رابطة صورت و م ادّه را حل ولی
میداند و این تعریف را ذکر میکند« :وجود فینفسة شی بهگونهای باشد ک ه وج ودی
برای شی دوم بوده و وصف آن بهشمار رود» (صدرالمتألهین ،4314 ،ج )292 :1 .طبق ای ن
تعریف ،در صورتی شی نخست در شی دوم حلول میکند که اوالً وابستگی اول ی ب ه
دومی عین وجود اولی باشد یعنی ذاتی وجود باشد بهطوری ک ه ب دون ای ن وابس تگی،
شی نخست نتواند وجود داشته باشد ،ثانیاً براس اس ای ن وابس تگی ،ش ی نخس ت از
اوصاف و حاالت شی دوم بهشمار آید یعنی با تحقّق شی نخست ،مفهومی عرضی بر
شی دوم صدق کند .بنابراین رابطة صورت و مادّه و نیز عری و جوهر از سنخ حل ول
است.
نسبت عری و جوهر نظیر سفیدی و کاغک را در نظر بگیری د .طب ق تعری ف ف وق
میتوان گفت که سفیدی در کاغک حلول کرده است ب هط وری ک ه ه ر دو ش رط ف وق
استیفا میشود؛ اوالً وابستگی سفیدی به کاغک عین وجود س فیدی اس ت ب هط وری ک ه
بدون این ارتباط ،وجود نخواهد داشت ثانیاً طبق این وابستگی ،سفیدی یکی از اوصاف
کاغک و عرضی برای آن شمرده میشود بهگونهای که میتوان گفت« :کاغک سفید است».
نسبت صورت و مادّه نیز از همین رابطة وابستگی حکایت م یکن د .ص ورت آب و
هیوال چنین است که اوالً رابطة صورت آبی با هیوال عین وجود صورت است بهط وری
که بدون این ارتباط ،وجود نخواهد داشت ،ثانیاً در اثر ای ن ارتب اط ،آب ب ودن یک ی از
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اوصاف و بلکه مهمترین وصف بهشمار میرود بهطوری که میتوان از آب ب ودن ش ی
سخن گفت.
البته وابستگی صورت و مادّه با عری و جوهر یک تفاوت مهم دارد که در اولی دو
طرف به هم وابستهاند امّا در دومی یکطرفه بوده و صرفاً وجود عری به جوهر وابسته
است .اساساً همین وابستگی اب و دوطرف ه ب ین ص ورت و م ادّه اس ت ک ه س بب
میشود چنین ترکیبی حقیقی بهشمار آمده و به شی جدید بینجامد .وابس تگی دوطرف ه
بدین نحو که صورت برای تشخّص41نیازمند مادّه بوده و م ادّه ب رای نوعیّ ت و هویّ ت
نیازمند صورت است .این مطلبی است که ادربرگ ( )Ibid: 64-5نیز بدان اذعان میکند.
منظور از رابطة دوطرفه بین صورت و مادّه ،رابطه علّی-معلولی یا تق وّم ب ین آن دو
است که برای وجود و بقای هر یک ضروری است .اگر طبق فری ص ورت را فع ل و
مادّه را روّر مح فری کنیم ،هیوال بدون وجود صورت هیچگاه وجود نخواهد داشت
زیرا شی موجود یعنی شیئی که فعلیّت دارد ،لکا هیوال همواره در ضمن صورت وجود
واهد داشت .بهبیان دیگر تحقّق و وجود مادّه وابسته به وجود صورت اس ت .ب ا ای ن
توضی میتوان گفت که مادّه معلول و علت رابلی صورت و صورت علت فاعلی م ادّه
میباشد بهنحوی که با تحقّق صورت در رالب م ادّه ،هی وال نی ز موج ود م یش ود .امّ ا
صورت هم از این راعده مستلنا نیست .هرچند صورت فعلیّت مح است امّا چون ب ه
باور تومیستها و از جمله ادربرگ که از تفکر ارسطویی دفاع و افالطونگرایی را انک ار
میکنند ،نهتنها کلی ( )universalیا صورت بیمصداق ( )uninstantiatedوجود ن دارد
بلکه صورت هر شی درون آن ررار دارد ،الجرم وجود صورت ب دون حل ول در م ادّه
ناممکن است .بهبیان دیگر صورت همواره در حامل ( ) possessorحض ور دارد 44.اگ ر
بخواهیم با زبان جهانهای ممکن ( )possible worldsسخن بگ وییم ،م یگ وییم ه یچ
جهان ممکنی را نمیتوان یافت که صورت بدون حل ول در م ادّه وج ود داش ته باش د.
بدین ترتیب چنین حلولی برای صورت ضرورت دارد.
این حلول به تفرّد صورت میانجامد .هرچند طبق نظر صورتگرایان تومیستی چون
ادربرگ ،مصادیق نوع واحد به لح اظ ص ورت تف اوتی ب ا ه م ندارن د و همگ ی دارای
ص ورت واح دی هس تند ول ی چ ون در م ادّه حل ول ک ردهان د ،از تف رّد جداگان های
بر وردارند .او اصل تفرّد هر شی را به م ادّه مش خص ( )designated matterیعن ی
مادّهای که حاوی کمیّت یا مقدار است نسبت میدهد؛ البته نه کمیّ ت ی ا مق دار متع یّن
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زیرا جوهر در طول زمان میتواند واجد مادّه با کمیّتهای گوناگون باشد امّا تف رّدش را
از دست ندهد .حتّی اگر بپکیریم دو شی در تمام ویژگیهای عرض ی یکس ان باش ند،
دستکم در زمان واحد ،مکانه ای متف اوتی را اش غال ک ردهان د .از ای ن رو همچن ان
میتوان به تمایز دو مادّه حکم کرد .از سوی دیگر طبق آنچه گفتیم چون رابطة ص ورت
با مادّه ضروری است ،تفرّد صورت هم امری اجتنابناپکیر واهد بود .روشن است که
در این وضعیّت پرسش از اینکه چرا و چگونه صورت به مادّهای اب متعلّق است ن ه
مادّهای دیگر ،معنا ندارد و اشکال جفتشدن پیش نمیآید.
 .4بیان مالزمه بین مقدّم و تالی در مقدّمة نخست
طبق مقدّمة نخست استدالل ،اگر ررار است دوگان هانگ اری ص ورتگرایان ه ب ا اش کال
جفت شدن و عدم تفرّد مواجه نشود ،الزم است ،همان هویّتی که در زم ان  t1ص ورت
بدن است ،در زمان  t2به نفس تبدیل شود .ب رای اثب ات ای ن مقدّم ه از بره ان ل ف
استفاده میکنیم .فری کنید بین صورت پیشین و نفس کنونی هیچ ارتباطی وجود ندارد
و همان هویّتی که در زمان  t1صورت بدن است ،در زمان  t2به نفس تب دیل نم یش ود
بلکه صورت به کلّی از بین رفته و نفس جانشین آن میشود .در این فری هرچند طبق
بیان پیشین ،صورت با مادّه رابطة ضروری دارد و پرسش از چرایی تعلّ ق ای ن ص ورت
به این مادّه اب مطرح نمیشود امّا چون اوالً نفس با صورت پیشین ارتب اطی ن دارد،
ثانیا کامالً مجرّد است و دارای رابطه ضروری با مادّه نیست ،هنگ ام تعلّ ق آن ب ه ب دن،
میتوان پرسید که چرا از بین دو نفس  S1و  ،S2نفس  S1به این ب دن تعلّ ق گرفت ه ن ه
نف س  .S2ب هبی ان دیگ ر در چن ین فرض ی ،تف اوتی ب ین دوگان هانگ اری ج وهری و
دوگانهانگاری صورتگرایانه وجود ندارد .چه به وجود صورت پیشین باور داشته باشیم
چه نداشته باشیم ،هنگام تعلق نفس به بدن مسألة جفت شدن همچنان پابرجا است.
)8

اثبات مقدّمة دوم

در این مقدّ مه که بار اصلی استدالل بر آن است ،درصددیم نشان دهیم که بین صورت و
نفس رابطة اینهمانی برررار نیست .برای اثبات آن الزم است ابتدا تقریر آکوئیناس را از
تغییر جوهری که مبتنی بر دیدگاه ارسطو است ،بیان کنیم.
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در یک معنای وسیع 42،توماس آکوئیناس ( )Aquinas, 1998: 8به پی روی از ارس طو
هر تغییری ،اع م از ج وهری و عرض ی 49،را عب ارت از ک ون ( ) generationو فس اد
( )corruptionمیداند .طبق بیان وی ،کون بهمعنی تغییر از الموجود به موجود اس ت و
فساد بالعکس به معنی تغییر از موجود به الموجود .بهتعبیر دیگر ،اگر چیزی که نیس ت،
هست شود و اگر چیزی که هست ،نیست شود ،به ترتیب کون و فس اد ن ام دارد .از آن
رو که در هر تغییری کون و فساد درپی یکدیگر رخ میدهد41،باید گف ت ک ه لزوم اً در
هر تغییر ،چیزی از بین رفته یا فاسد میشود و چیز دیگری بهوجود آمده و جانش ین آن
میشود .اگر تغییر رنگ سیب از سبزی به زردی را درنظر آوریم ،باید گفت ک ه س بزی
از بین رفته و زردی جای آن را گرفته است.
امّا هر تغییری اعم از جوهری و عرضی ،از یک سو نیازمند هویّتی ثاب ت اس ت ت ا
حافظ وحدت در تغییر باشد و از سوی دیگر نیازمند دو هویّت متغیّر ،امّ ا در ن وع ای ن
هویّات با یکدیگر متفاوت هستند .در تغییرات عرضی که صورت جوهر یا ش ی ثاب ت
است ،یک عری جای ود را به عری دیگر میده د .م لالً در مل ال م ککور هرچن د
رنگ سبز که یکی از اعرای سیب بهشمار میرود تغییر ک رده و ج ای آن رن گ ررم ز
بهوجود آمده است امّا جوهر یا همان سیب در طول این تغییر ثابت ب اری مان ده اس ت.
روشن است که در این نوع تغییر ،بهدلیل ثابت ماندن صورت جوهری (صورت س یبی)
و به دنبال آن جوهر یا مرکب ،هویّت شی در طول تغییر دستنخورده ب اری م یمان د.
در مقابل ،در تغییرات جوهری ملل تغییر زایگوت ( ) zygoteیا تخمکی بارور به انسان،
به دلیل تغییر جوهر یا شی  ،ص ورتی ج وهری (ص ورت زایگ وتی) ج ای ود را ب ه
صورت جوهری دیگر (صورت انسانی) میدهد .با توجّه به نقش صورت ج وهری ک ه
در باال بیان شد ،اکنون میتوان گفت که بر الف تغییرات عرضی ،در تغییرات جوهری،
چون صورتی جوهری جای ود را به صورت جوهری دیگر م یده د ،ش ی هویّ ت
ود را از دست میدهد و به چیزی دیگر تبدیل میشود لکا نمیتوان جوهر یا ش ی را
حافظ وحدت در تغییر بهحساب آورد .از اینرو بهنظر آکوئین اس (،)Aquinas, 1998: 4
45
اینبار هیوالی واحد در هر دو ،نقش هویّت ثابت را بازی میکند.
آشکار است که از بین دو تغییر فوق ،تغییر صورت به نفس از ن وع تغیی ر ج وهری
است نه عرضی .از آن رو که از یک سو صورت بدن مادّی است و از سوی دیگر نفس،
هویتی کامالً مجرّد است ،در تغییر صورت به نفس ،ج وهری ب ه ج وهر دیگ ر تب دیل
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میشود .چنین نیست که صورت با حفظ ویژگیهای م ادّی ود ،واج د ویژگ یه ای
تجرّد شود تا بتوان بدین طریق از چنین تغییری به تغییر عرضی یاد کرد .زی را ی ا ش ی
مادّی است یا مجرّد و جمع این دو در هویّت بسیط و بدون جز معنا ندارد .پ س بای د
گفت که بنابر دیدگاه آکوئیناس و پیروانش ،همچون سایر تغیی رات ج وهری ،ش ی در
زمانی ملالً زمان  t1از صورت مادّی بر وردار ب وده امّ ا پ س از آن ،ای ن ص ورت را از
دست داده و در زمان  t2واجد نفس شده است 42.ملالً اگر هم ان مل ال رب ل را در نظ ر
بگیریم ،زایگوت یا تخمک بارور که دارای صورت زایگوتی است ،در زمانهای بع دی
واجد تغییرات جوهری میشود ،تا اینکه به مرحل های م یرس د ک ه م یتوان د آ رین
صورت مادّی ود را از دست داده و دارای نفس شود.
تغییر جوهری صورت به نفس با سایر تغییرات جوهری دارای یک تفاوت اساس ی
است و آن عبارت است از تغییر رابطة ضروری بین صورت و مادّه به رابطة امکانی ب ین
نفس و بدن .همانطور که مالحظه کردیم ،وجود صورت به مادّه وابسته است بهنح وی
که بدون این رابطه وجود ندارد لکا در هر تغیی ر ج وهری ک ه ص ورتی از ب ین رفت ه و
صورتی دیگر جایگزین میشود ،صورت دوم همان رابطهای را با مادّه دارد که ص ورت
اول داشت ،یعنی در وجود ،با مادّه رابطة ضروری دارد .م لالً اگ ر تغیی ر هی دروبن ب ه
هلیوم را از نوع تغییر جوهری بدانیم ،همانطور که صورت هی دروبنی ب ا م ادّه رابط ة
ضروری دارد ،در زمان بعدی که صورت هلیومی جای آن را میگیرد ،واجد همان راب ة
ضروری است .درمقابل در تغییر صورت به نفس ضرورت پیشین بین صورت و مادّه به
نفس و بدن انتقال نمییابد .به باور تومیستها ،چون نفس مجرّد است و با ب دن رابط ه
نه ضروری بلکه امکانی دارد ،باید گفت که بر الف سایر تغییرات ج وهری ،در تغیی ر
صورت به نفس هرچند صورت با مادّه دارای رابطة ضروری اس ت امّ ا نف س از چن ین
رابطهای با مادّه یا بدن بر وردار نیست .از این رو ایشان معتقدند که میت وان از حی ات
نفس پس از فروپاشی بدن سخن گفت.
امّا اگر اوالً بین نفس و صورت پیشین هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد ،ثانی اً رابط ة
ضروری صورت و مادّه به رابطة امکانی بین نفس و بدن تبدیل شود ،پرسش از چرایی
تعلّق نفس به بدن اب همچنان پابرجا است .با توجّه به بیان فوق میت وان ادّع ا ک رد
که اگر شی در اثر تغییر جوهری ،در لحظة  t1دارای صورت است و در لحظة  t2دارای
نفس ،بدینمعنی است که صورت جوهری از بین رفته و نفس جانش ین آن م یش ود و
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بین صورت و نفس اینهمانی وجود ندارد .یعنی همان چیزی که در لحظ ة  t1ص ورت
است در لحظة  t2به نفس تبدیل نمیشود .بنابراین طبق اس تدالل ،اگ ر ب ین ص ورت و
نفس اینهمانی وجود نداشته باشد ،دوگانهانگاری صورتگرایان ه نی ز ب ا پرس ش ب اال
روبرو است .از سوی دیگر نفس در لحظة  ،t2دارای رابطة ضروری با بدن نیس ت .ای ن
بدینمعنی است که چنانچه طبق دوگانهانگاری دکارتی از همان ابتدا پرس ش از چرای ی
تعلّق نفس به بدنی اب مطرح است ،در صورتگرایی دوگان هانگ ار ای ن پرس ش ت ا
زمان  t2به تعویق میافتد .امّا این تعویق هیچ تأثیری در اصل مسأله نمیکن د .زی را اگ ر
اوالً نفس کامالً مجرّد بوده و از رابطة ذاتی و ضروری با بدن بر وردار نیست ،ثانی اً ب ا
صورت پیشین ارتباطی ندارد ،در زمان  t2که نفس به ب دن تعلّ ق م یگی رد ،م یت وان
پرسید چرا این نفس به این بدن اب و نه بدنی دیگر تعلّق گرفته است.
ممکن است کسی همچون براور ( )Brower, 2014: 253برای ح ل ای ن مس أله ب ه
ضرورت منشأ ( ) origin necessityمتوسل شود و تبدیل ضرورت ب ه امک ان را ش بیه
چنین ضرورتی بداند .طبق این نوع ضرورت که در سنت فلسفة تحلیلی توجّه ب ه آن از
کریپکی ( )Kripke, 1972: 112-13آغاز ش ده اس ت ،مب دم و منش أ ه ر ش ی ب رای آن
ضرورت دارد .درنظر بگیرید که هر فردی از یک پدر و مادر مشخّص متولّد شده است.
بر طبق آموزه ضرورت منشأ ،امکان ندارد که یک شخص اب از پدر و مادری غیر از
پدر و مادر وارعیاش زاده شده باشد .اگر هر یک از پدر و مادر را ب ا  xو  yو ش خص
مورد نظر را با  zنمایش دهیم  ،میتوان گفت که وجود  xو  yب رای  zض رورت دارد.
حتّ ی این ضرورت را باید به وجود اسپرم و تخمک اب نیز سرایت داد .ب یش ک در
جهان وارع ،وجود اسپرم و تخمک اب ،سبب بهوجود آمدن اف راد م یش ود .چن ین
نیست که اشخاب از هر اسپرم و تخمک نامعیّنی زاده شوند .لکا ورتی میگوییم که  zبا
 xو  yرابطه ضروری دارد بدین معن ا نیس ت ک ه وج ود ه ر اس پرم و تخم ک  xو y
میتواند منجر به وجود  zشود بلکه وجود این اس پرم و تخم ک اب ک ه از  xو y
تولید شده ،به وجود  zانجامیده است .با توجّه به این مسأله میتوان گفت که این وجود
اب یعنی  zبا  xو  yرابطة ضروری دارد بهطوری که اگر  xو  yنبود z ،ه م وج ود
نداشت.
امّا پرواض است که بهلحاظ زمانی این نوع ض رورت همیش گی نیس ت .بر ی از
روابط ،از بعد زمانی ،برای اشیا ضرورت همیشگی دارند بهطوری که اگر آن رابط ه در
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طول زمان وجود شی وجود نداشته باشد ،شی مککور هم از بین واه د رف ت .م لالً
وجود اکسیژن برای حیات موجودات زنده از جمله انسان ،ضروری است .حال چنانچ ه
انسان در محیطی ررار گیرد که عاری از هرگونه اکسیژن باشد ،رطعاً به م رگ او واه د
انجامید .لکا میتوان گفت که اکسیژن برای انسان در طول زم ان ض روری اس ت .ول ی
ضرورت منشأ از این سنخ نیست .هرچند همانطور که بیان کردیم ،وجود پدر و مادری
اب برای شخص اب ضروری است امّا چنین نیست که پس از بهوج ود آم دن ،z
 xو  yبرای او همچنان ضرورت داشته باشند .ب ه لط ف ف نآوریه ای م درن ،اکن ون
میتوان اسپرم و تخمک را در محیط آزمایشگاه ترکی ب ک رد و احتم االً درآین ده ط ول
رشد جنین را از ابتدا تا بدو تولد بتوان در این محیط انجام داد .بنابراین باید اذعان ک رد
که هرچند  xو  yدر زمانی برای  zضرورت داشتند یا بهعبارت دیگ ر  zب ا آنه ا دارای
رابطة ضروری بود امّا از یک زمان مشخّص این رابط ه از ض رورت ب ه رابط ة امک انی
تبدیل شده ،بهطوری که فقدان این رابطه به معدوم شدن  zنمیانجامد.
با توجّه به مقدّمة فوق اکنون میتوان تبدیل صورت به نف س را براس اس ض رورت
منشأ توضی داد .طبق این ضرورت ،همان طور که  zبرای موجود شدن نیازمن د رابط ة
ضروری با  xو  yاست ،نفس انسان نیز برای تحقّق در عالم ارج نیازمند این است که
رابطة ضروری با مادّه داشته و صورت باشد .بههم ین س ان هم انگون ه ک ه  zپ س از
تحقّق ،این رابطة ضروری را با  xو  yاز دست میدهد ،نفس نیز رابطة مککور را با مادّه
از دست داده ،بهگونهای که فقدان این رابطه به معدوم شدن نفس نمیانجامد.
امّا باید اذعان کرد که راهکار فوق به برطرف شدن مشکل نمیانجامد .همانطور ک ه
مالحظه کردیم اساس استدالل بر مسألة تغییر و فقدان اینهمانی ب ین ص ورت و نف س
استوار است نه تبدیل ضرورت به امکان تا شبیهسازی فوق به کار آید .فری کنید نفس
نیز همچون صورت دارای رابطة ضروری با مادّه ،یعنی بدن باش د یعن ی هنگ ام تب دیل
صورت به نفس ،رابطه با مادّه از ضرورت به امکان تغییر نکند .هرچند طبق این س ناریو
و بدون مالحظة مسألة تغییر ،ورتی رابطة نفس را با بدن در نظر م یگی ریم ،پرس ش از
چرایی تعلّق نفس به این بدن اب مط رح نم یش ود امّ ا هنگ امی ک ه مس ألة تغیی ر
جوهری و تبدیل صورت به نفس بهمیان میآید ،پرسش مککور همچنان پابرج ا اس ت.
اگر با توجّه به آنچه دربارر تفرّد گفتیم ،صور هنگامی که در م ادّه حل ول نک ردهان د ،از
تفرّد مبرا باشند ،از جهت تعلّق به م ادّهای اب ،ترجیح ی ب ین آنه ا وج ود ن دارد،
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میتوان پرسید چرا از بین نفوس متعدّد ،این نفس به این ب دن اب تعلّ ق گرفت ه ت ا
دارای رابطة ضروری با آن باشد؟ این سخن بدینمعنی است که اگر اوالً تغییر ج وهری
را مبنای تبدیل صور و نفوس بدانیم ،ثانیاً همه صور و نفوس را اگر ف ینفس ه و ب دون
ارتباط با مادّه در نظر بگیریم و فارد تفرّد لحاظ کنیم ،حتّی اگر رابطة نف س ب ا ب دن در
زمان  t2ضروری باشد ،مشکل چرایی تعلّق نفس به بدنی اب همچنان پابرجا واه د
ماند.
از سوی دیگر اگر درت کنیم در بحث ضرورت منشأ ،اینهمانی و وحدت مف روی
انگاشته شده است ،آنگاه سخن از تبدیل ضرورت به امکان مطرح میشود ،درحالی ک ه
در مسألهای که در این مقاله بهدنبال آن هستیم ،واهان آنیم ک ه اس اس ف ری م ککور
یعنی اینهمانی را به پرسش بگیریم .اگر بار دیگر ملال ضرورت منشأ را درنظر آوری م،
شاهد واهیم بود که ابتدا اینهمانی  zدر طول تغیی ر از زایگ وت ب ه انس ان مف روی
است آنگاه تبدیل رابطه  zبا  xو  yاز ضرورت به امکان درنظر گرفته میشود .درح الی
که اگر آنچه را تاکنون مبنا ر رار ده یم ،بای د وح دت و ای نهم انی  zدر ط ول تغیی ر
جوهری از زایگوت به انسان را انکار کرد .بهبیان دیگر ،تا زمانی که اس اس وح دت در
تغییرات جوهری تبیین نشود ،سخن از چگونگی تب دیل ض رورت ب ه امک ان راهگش ا
نخواهد بود .بنابراین تنها در صورتی میتوان از تب دیل رابط ة ض روری ی ک ش ی ب ا
چیزی دیگر به امکان سخن گفت که آن شی در طول این تبدیل ثاب ت ب اری بمان د در
غیر اینصورت سخن از ضرورت منشأ بیهوده است.
بدینترتیب میتوان گفت که هرچند در نگاه اولیه رابطة نفس و ب دن ب ه ض رورت
منشأ میماند امّا در وارع چنین نیست .در ضرورت منش أ شخص ی ک ه در لحظ ة  t1ب ا
والدیناش رابطة ضروری دارد ،همان کسی است که در لحظ ة  t2ب ا آنه ا دارای رابط ة
امکانی است .امّا با توجّه به بیان فوق ،هویّتی که در لحظة  t1با بدن رابطة ضروری دارد
و از آن به صورت یاد میشود ،کامالً از بین میرود و در لحظة  t2هویّتی مغ ایر ب ا ن ام
نفس جانشین صورت میشود که با بدن رابطة امکانی دارد.
شاید کسی برای حل مشکل به وحدت هیوال در تغییرات ج وهری تمسّ ک جوی د.
همانگونه که گفتیم بهنظر آکوئیناس و طرفداران وی ،هیوال را بای د ح افظ وح دت در
تغییرات جوهری رلمداد کرد .هرچند رطعهای چوب در اثر سو تن ،صورت ود را از
دست داده و به اکستر با ص ورت جدی د تب دیل م یش ود ،امّ ا ب رای اینک ه بت وانیم

مواجهة دیدگاه صورتگرایان توماسی با اشکال ...

24

اکسترشدن همان چوب ربلی را تبیین کنیم ،الزم است که ب ه وج ود ه ویّتی متوسّ ل
شویم که در طول تغییر ،ثابت باری میماند .این هویّت ،هیوال نام دارد .در مسألة تب دیل
زایگوت به انسان نیز که از سنخ تغییرات جوهری است ،الزم است برای حفظ وح دت
به هیوال توسل جست 47.طبق این بیان ،هرچند ب ین ص ورت زایگ وت و نف س انس ان
اینهمانی وجود ندارد ،امّا بهدلیل وجود هویّت واحد بین ایندو ،باید از حفظ وح دت
در طول تغییر سخن گفت .بهعبارت دیگر از آنرو که هی والی موج ود در ط ول تغیی ر
بهلحاظ عددی واحد است ،نفس با هیوالیی رابطه برررار میکند که ربالً ص ورت ب ا آن
این رابطه را داشت.
امّا هیوال نمیتواند نقش وحدت و اینهمانی بین صورت و نفس را ایفا کند .هرچند
ممکن است هیوال بتواند نقش پیشگفته را داشته باشد ،امّا این ربطی به مسألة ما ن دارد.
زیرا ما درپی تبیین این مسأله هستیم که چه ارتباطی بین صورت و نفس وجود دارد ک ه
سبب میشود پس از تغییر جوهری و فساد صورت ،نفس  S1با هیوالی موجود در بدن
امیر ارتباط برررار کند نه با هیوالی موجود در ب دن مه دی .ب یش ک هی وال ک ه فار د
هرگونه ویژگی است نمیتواند سببساز این ارتباط باشد .اگر طبق استدالل ک یم ،ب دن
که واجد ویژگی است نمیتواند این نقش را داشته باشد ،چگونه هی وال ک ه از هرگون ه
صیصه تهی است رادر است حافظ وحدت بین صورت و نفس باش د ،ب هط وری ک ه
براساس آن بتوان تبیین کرد که چرا در تغییر جوهری و فساد صورتهای دو بدن ،نفس
به بدن  B1تعلق گرفت نه به بدن B2؟
ممکن است کسی اساس اشکال را در عدم تفرّد و تش خّص نف س رلم داد نمای د و
اعتقاد داشته باشد که هر نفس دارای ویژگیهای منحصر بهفردی است که آن را از سایر
نفوس متمایز میکند .بهعب ارت دیگ ر ،ب ر الف ص ور ،تف رّد و تش خّص نف وس ب ه
ویژگیهای مربوط به آن باشد نه تعلّق آن به بدن .از این رو نسبت ه ر نف س ب ه هم ة
بدنها یکسان نبوده بلکه فقط به بدنی اب متعلق باشد .طبق این بی ان ،هنگ ام فس اد
صورت پیشین و بهوجود آمدن نفس ،چون هر نفس با ویژگیهای مخصوب ب هوج ود
میآید ،پرسش از اینکه چرا نفس به بدن  B1تعلّق گرفت نه بدن  B2مطرح نشود.
ولی این راهحل بهدو دلیل جدلی زیر مس موع نیس ت؛ اوالً ب ا دی دگاه تف رّد ص ور
بهواسطة مادّه درتضاد است و یک استلنا در حکم عقلی بهشمار میرود .همانطور ک ه
ربالً گفتیم ،از منظر آکوئیناس و مفسّران وی نظیر ادربرگ ،تفرّد صورت وابسته به م ادّه
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است لکا اگر نفس را نوعی صورت بدانیم ،باید از این راعده پیروی کرده و تفرّد آن هم
درگرو مادّه باشد .ثانیاً این پاسخ ویژه دوگانهانگار صورتگرایانه نیست و دوگان هانگ ار
جوهری نیز م یتوان د از آن دف اع کن د 41.بن ابراین اگ ر م دافع ای ن رویک رد باش یم،
دوگانهانگاری صورتگرایانه هیچ ترجیحی نسبت به دوگان هانگ اری ج وهری نخواه د
داشت.
امّا اشکال مهمتر آن است که وجود ویژگیهای غیرمادّی همچنان مسألة جفتش دن
را الینحل باری میگکارد زیرا اشکال جفتشدن ب ا چن ین تف رّد ی ا تشخّص ی برط رف
نمیشود .همانگونه که عبودیّت (عبودیّت )231 :4934 ،استدالل میکن د ،ب هدلی ل تج رّد
نفس ،ویژگیهای ملحق به نفس که سبب تفرّد آن میشوند باید غیرم ادّی باش ند زی را
معنا ندارد که موضوع این ویژگیها مجرّد بوده امّا ویژگیهای مرب وط ب ه آن غیرم ادّی
باشد .اگر غیر از این باشد بهمعنای آن است که نفس بهدلی ل ذاتاش مج رّد و ب هدلی ل
ویژگیهای مادّی ،مادّی است .بنابراین با هویّتی به نام نفس روبرو هستیم که هم م ادّی
است و هم مجرّد و این ادّعایی است ناپکیرفتنی .حال بار دیگ ر اش کال جف تش دن را
بنگرید :طبق این اشکال نمیتوان تبیین کرد که چگونه نفس  ،S1بهدلیل تجرّد ،ب ه ب دن
 B1متعلّق است نه به بدن  .B2اگر ررار باشد ویژگیهای نفس مجرّد باشند ،که از ر رار
معلوم چنین هستند ،همچنان میتوان پرسید که چرا نفس با ویژگ یه ای غیرم ادّی ب ه
بدن  B1متعلّق است نه بدن  .B2بهعبارت دیگر آنچه س بب ش د اش کال جف ت ش دن
پیش آید عدم تبیین کافی در صوب تعلّق جوهری مجرّد به جوهری مادّی است .حال
اگر نفس را دارای ویژگیهای غیرمادّی بدانیم ،همچنان تجرّد آن را حفظ کرده و گ امی
در حل مشکل برنداشتهایم.
 )6نتیجه
صورتگرایان ارسطو-توماسی ،براین باورند که صورت دانستن نف س ب ه نح و زم انی
دستکم میتواند بر ی مشکالت دوگانهانگاری دکارتی نظیر نحور تف رّد نف س را ح ل
کرده و بدینترتیب اشکال جفت شدن کیم از اساس برطرف شود .م ا نش ان دادی م ک ه
این نظریّه همچنان با اشکال جفت شدن و عدم تف رّد مواج ه اس ت ل کا در ای ن زمین ه
ترجیحی نسبت به دوگانهانگاری دکارتی ندارد .بنابر تبدیل صورت به نفس که مص داق
تغییر جوهری است ،صورت و نفس دو هویّت جداگانه هس تند ن ه اینک ه نف س ادام ه
همان صورت پیشین باشد لکا هنگام فساد صورت و بهوجود آمدن نفس همچن ان ای ن
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پرسش مفتوح است که چرا از بین نفوس متعدّد ،این نفس اب به بدن تعل ق گرف ت.
بنابراین میتوان گفت تا زمانی که نفس ادامة همان صورت پیشین نباشد یا هویتی سوم،
مشتر بین صورت و نفس نباشد ،رادر نخواهیم بود وحدت ب ین ص ورت و نف س را
فری گرفته و از تفرّد صورت ،تفرّد نفس را نتیجه بگیریم.
پینوشتها
 .4اشیا مجرّد دارای ویژگیهای اب ود هستند امّا برای توصیف این ویژگیها معموالً از تعری ف
به ضد استفاده میشود یعنی ابتدا ویژگیهای مادّی ذکر میشود پس از آن هر ش یئی را ک ه فار د ای ن
ویژگیها باشد ،شی مجرّد می وانند .اما مهمترین ویژگی اشیا مادی عبارت است از دارا بودن امتداد
و بعد در سه جهت طول و عری و ارتفاع (عمق) .ملالً اگر شی ملل میزی را که مقاب ل م ا اس ت در
نظر بگیریم ،این شی در سه جهت کشیده شده یا امتداد دارد .ب ر الف آن اش یا مج رّد اساس اً فار د
هرگونه بعد یا امتدادی هستند .به دنبال آن چون شی ممتد فضا را اشغال میکند اشیا مجرّد فضا را نیز
اشغال نمیکنند .برای بررسی بیشتر ویژگیهای اشیا مجرّد نگاه کنید به ( :عبودیت ،درآمدی ب ه نظ ام
حکمت صدرایی ،ج  ،9ب)31-19 .
 .2ب رای نمون ه ن ک ب هTooley, Michael. 1987. Causation: A Realist Approach. :
 Oxford: Clarendon Pressو Tooley, Michael. 1990. ‘Causation: reductionism
vs. realism’, reprinted (1993) in E. Sosa and M. Tooley (eds.) Causation.
Oxford: Oxford University Press.
 .9صورت گرایی به معنای اعم و التزام به آن در صوب مسأله نفس و بدن س ابقهای بس یار ط والنی
دارد و رطعاً بررسی ررائتهای مختلف آن ارج از حوصله این مقاله است .از این رو در نوشتة حاضر
صرفاً به دیدگاه صورتگرایان تحلیلی آن هم فقط شماری که به متافیزیک آکویناس اعتق اد دارن د ،ب ه
ویژه ادربرگ واهیم پردا ت.
 .1شاید کسی این اشکال را از اساس وارد ندانسته و اعتقاد داشته باشد که به طرری میتوان به آن پاسخ
داد .ما در این مقاله ود را درگیر این مسأله نکردهایم .بلکه مدّعایمان حدارلی است ب دین معن ی ک ه
مطابق با استدالل ما اگر به زعم صورتگرایان توماسی چنین اشکالی ب ر دوگان هانگ اری دک ارتی وارد
است ،دیدگاه صورتگرایی نیز مانند دوگانهانگاری دکارتی همچنان با پرسش چرای ی تعلّ ق نف س ب ه
بدنی اب مواجه واهد بود.
 .5رابینسون در مقاله ود ( )Robinson, 1991به بر ی از راهکارهایی اشاره میکند ک ه از س وی
فالسفه برای حل این ناسازگاری ارائه شده است.
 .2در میان صورتگرایان ،کسانی چ ون کاس لیکی) (Koslicki, 2008و یاورس کی ( Jaworski,
 ،)2016صورت را سا تار و البته ویژگی رلمداد میکنند .به شکل یل ی اجم الی ،منظ ور از س ا تار
همان چیزی است که در اشیا طبیعی همچون مولکول آب مشاهده میکنیم .دو اتم هی دوربون و ی ک
اتم اکسیژن در مولکول آب دارای سا تار یا پیوند کوواالنس ی اص ی هس تند ک ه س ایر اش یا از آن
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بیبهرهاند .هرچند به نظر کسانی چون ادربرگ ،اشیا  ،دارای س ا تار هس تند امّ ا ص ورت را نبای د ب ا
سا تار یکسان دانست .اگر هر شی دارای سا تار اصی است به دلیل وج ود ص ورت در آن اس ت.
بنابراین از صورت به اصل یاد میشود تا با سا تار فرق گکاشته شود .امّا منظور از اص ل هم ان آر ه
یونانی است که ماهیّت اشیا بدان وابسته است .برای استدالل ادربرگ مبتنی بر سا تار نب ودن ص ورت
نگاه کنید به (Oderberg, 2014) :امّا تفاوت بین ذات و ویژگی از حوصله این مقال ه ارج اس ت.
تنها به ذکر این نکته اکتفا میکنیم که اگر صورت را نه ذات بلکه ویژگی ب دانیم بای د اش یا را گردای ه
ویژگیها دانست که صورت یکی از آنها است امّا این با اصل وحدت دانستن صورت منافات دارد زیرا
اگر صورت ود یکی از ویژگیها باشد نیازمند هویّتی هستیم ک ه ای ن ویژگ یه ا را وح دت بخش د
درحالی که صورت ود اصل وحدت است .برای بررسی بیشتر نگاه کنید به.(Oderberg, 2011) :
 .7درب اره بق ای اش یا در ط ول زم ان دو دی دگاه اص لی وج ود دارد ک ه از آنه ا ب ه اس تمرارگرایی
( )Endurantismو امتدادگرایی ( )Perdurantismیاد میشود .طبق استمرارگرایی ،هر شی ممتد
و دارای زمان ،در همة مقاطع زمان کامالً موجود است .به تعبیر دیگر ش ی از زم ان  t1ت ا  t2مس تمر
است اگر و تنها اگر در هر یک از زمانهای مککور و نیز زمانهای میانی کامالً حاضر باش د .م لالً اگ ر
شی اصی همچون گیاه دا ل گلدان را در نظر بگیریم که طول عمری به ان دازر ی ک هفت ه دارد ،از
ابتدای هفته تا انتهای آن باری است بدینمعنی که در هر یک از روزهای هفته ک امالً وج ود دارد .از آن
رو که طبق این نظریه ،هر شی صرفاً دارای سه بعد و امتداد مکانی (طول ،عری ،ارتفاع) میباشد ،ب ه
سه بعدی گرایی ( )three-dimensionalismمشهور است .امّا بنابر امتدادگرایی کل شی در هیچ
یک از مقاطع زمان موجود نیست بلکه در هر مقطعی از زمان ،بخشی از آن وجود دارد .ب ه بی ان دیگ ر
شی از زمان  t1تا  t2امتداد دارد اگر و تنها اگر صرفاً جزئی از آن در هر یک از این زم انه ا حاض ر
باشد .در طول یک هفته فقط بخشی از گیاه دا ل گلدان وجود دارد و در هر یک از ای ام هفت ه ص رفاً
جز مربوط به آن زمان موجود است .چون طبق امتدادگرایی ،شی عالوه بر امتدادهای سهگانه مک انی،
از امتداد زمانی نیز بر وردار است که به چه ار بع دی گرای ی ( )four-dimensionalismش هرت
دارد .برای بحث مفصل نگاه کنید به(Koons & Pickavance, 2017, ch: 24) :
8. determine
 .3ابنسینا (ابنسینا ،الشفا (االلهیات) )57 :4111 ،نیز از رابطه حلولی به حض ور ی ک چی ز در مح ل
سخن میگوید بهطوری که ممکن نیست بدون آن وجود داشته باشد امّا نه اینکه جز آن باشد .امّا چون
در این تعریف نیز وابه «در» مبهم است ،صدرا تعریفی را که در متن ذکر شده ،پیشنهاد میدهد.
10. individuation
 .44ادربرگ ) (Oderberg, Ibid: 305, endnote: 10تککّر میدهد ک ه از ای ن ادّع ا نبای د چن ین
استنباط کرد که هر ذاتی برای وجود داشتن نیازمند حامل و مادّه است بلکه هویّاتی نظیر دا و اذه ان
نامتجسّ م وجود دارند که در هیچ چیز حضور ندارند .همچنین نفس انس ان درح الی ک ه ذات اً متجسّ م
است ،میتواند جدای از مادّه وجود داشته باشد.
 .42در معنای مضیق ،کون و فساد صرفاً دربارر تغییرات جوهری بهکار میرود نه عرضی.
 .49در عالم طبیعت تغییر از دو حال ارج نیست؛ یا بر اثر تغییر کل ماهیت شی تغییر م یکن د و ب ه
چیزی با ماهیّت متفاوت تبدیل میشود ملل اینکه دانه یا تخم به در ت سیب تبدیل میشود .ی ا اینک ه
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ماهیّت شی تغییر نمیکند بلکه یکی از صفات و ویژگیهای همان شی ربلی تغییر میکند مل ل ورت ی
که رنگ سیب از سبزی به زردی میگراید .در فلسفه ارسطویی از تغییر نخست به تغیی ر ج وهری ی اد
میشود و از تغییر دوم به تغییر عرضی .این مطلبی است که تمام مفسّران ارسطو و از جمل ه فیلس وفان
توماسی و مسلمان پکیرفتهاند .ما با ابتنا بر پکیرش ایش ان اس تدالل را پ یش ب ردهای م .یعن ی اس تدالل
کردهایم که طبق عقیده ود ایشان اگر تغییر از دو حال جوهری و عرضی ارج نباشد ،چن ین ل وازمی
دارد که در متن به آنها اشاره کردهایم.
 .41پی یکدیگر رخ دادن لزوماً به معنی زمانی نیست بلکه ممکن است این دو همزمان رخ دهند .بن ابر
نظر ارسطو و آکوئیناس در تغییرات جوهری وضعیّت چنین است که تغییر در آن (لحظهای بدون زمان)
اتفاق میافتد .با اینهمه در چنین تغییری هم میتوان گفت که فساد و کون در پی یکدیگر رخ میدهند.
چیزی از بین میرود و چیزی جانشین آن میشود.
 .45البته ارسطو و به تبع او آکوئیناس تغییرات جوهری را بر الف تغییرات عرض ی ،از ن وع ک ون و
فساد میدانند .ما در اینجا از این ا تالف صرفنظر کرده و در ادامه به آن باز واهیم گشت.
 .42اعتقاد به چنین باوری مشابه اعتقاد به دوگانهانگاری ویژگی است که طبق آن جوهری مادی دارای
دو ویژگی فیزیکی و ذهنی است .امّا نه آکوئیناس را میتوان مدافع چنین نظریهای دانست و نه کس انی
چون ادربرگ که نه به ویژگی بودن نفس بلکه ذات بودن آن اعتقاد دارند.
 .47اساساً یکی از استداللهای مربوط به وجود هیوال ،تبیین وحدت درضمن تغییر است.
 .41همانطور که ابنسینا (ابنسینا4111 ،ق ،ب  )211که دوگانهانگار جوهری است به ای ن راه ح ل
اشاره کرده است.
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