
 
 خصای و سیستمی دیدگاه صریح فارابی در مسئلۀ تشتحلیل مفهومی، گزاره

 
 1سیدرضا مؤذن

 (9/4/98ـ تاریخ پذیرش مقاله:  18/7/97)تاریخ دریافت مقاله: 

 
 چکیده 

دیدگاه فارابی در مسئلۀ تشخص دو گونه است: اول، دیدگاه انتسابی است. از دید 
باشد. دوم، دیدگاه صریح مالصدرا، فارابی معتقد است تشخص به نحوه وجود شیء می

. وی در این کتاب معتقد است عامل تشخص، زمان و است تعلیقاتفارابی در کتاب 
ها، گزاره و چگونگی ارجاع دیدگاه باشند. ابهام در این دیدگاه در مفهوم واژه وضع می

کند که مفهوم  وی به دالّ مرکزی اندیشه وی نمود یافته است. این مقاله رصد می
ی و زبانی گزارۀ تشخص به صورت واضح و متمایز از دید فارابی چیست؟ ساختار منطق

کنندۀ دیدگاه فارابی در کنندۀ دیدگاه فارابی چگونه است؟ و گزارۀ منعکسمنعکس
اش دارد. تحلیل ای با دال مرکزی اندیشه فارابی، در شبکه معنایی تشخص چه رابطه

مفهومی از تشخص نشان داده است که تشخص نزد فارابی مفهومی نسبی است، تحلیل 
ست که دیدگاه فارابی در تشخص ذی وضع با سکوت و با ابهام ای نشان داده ا گزاره

ساختاری مواجه است، و تحلیل سیستمی در این تحقیق نشان داده است که مسئلۀ 
تشخص در فارابی متأخر به عنوان یک مسئله مطرح شده است و تشخص از طریق 

دیدگاه فارابی  وجود با دال مرکزی اندیشۀ وی پیوند دارد. اما این بدان معنا نیست که
 در تشخص بتواند به عنوان پشتیبان استناد دیدگاه اصالت وجود به فارابی باشد. 
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 مقدمه 

فارابی در مسئلۀ تشخص عبارات صریحی دارد که با آنچه  امروز در ادبیات فلسفی به او 
شمرند که  متفاوت است. پس از مالصدرا، فارابی را جزء دانشمندانی می انتساب دارد

، ص 25؛ 76،ص22؛ 224،ص4، ج17دانند]از جمله:  تشخص را به نحوة وجود شیء می
[. مالصدرا در اسفار مدعی است که فارابی درکلمات خود تصریح به 274،ص1، ج36؛ 79

وی در چهار کتاب  [104ص ،1، ج18]کند  می« تشخص شئ به وجود آن است»گزاره 
[ حاشیه 121[ مجموعه الرسائل التسعه]ص49دیگر خود یعنی شرح الهدایه االثیریه ]ص

[  چنین ادعایی را تکرار کرده است. 28[ و در مبدأ و معاد ]ص 205الهیات شفا ]ص
دهد که این اندیشه قول  تتبع وسیع راقم این سطور در کتابهای متعدد فارابی نشان می

توان از طریق جستجوی  که با دقت می ارابی نیست. این ادعا را، عالوه بر اینصریح ف
. از جمله آن که کنند دیجتال، تثبیت شده یافت شواهدی نیز آن را پشتیبانی می

را در پرتو قانون شناخت سلف در پرتو خلف « تشخص به وجود است»توان مسئلۀ  می
به مسئلۀ تشخص توجه نشان داده است سینا در کتابهای متعدد خود  بررسی کرد. ابن

اما وی با وجود آن که به دیدگاه معلم ثانی توجه داشته است، هیچگاه چنین دیدگاهی 
[. دوم، مالصدرا تنها در این 327، ص2: نکـ ]از جمله  را از فارابی نشناسانده است

موارد  شود، بلکه در کند که یافت نمی دیدگاه نیست که از فارابی نقل قولی ذکر می
[ نیز قولی را به 233، ص1، ج18] «قال ابونصر الفارابی وجوب کلّه...» دیگری همچون 

گوید چنین عبارتی  زاده آملی در کتاب شرح فصوص می دهد که حسن فارابی انتساب می
کند. فارابی در  [. تتبع ما نیز تتبع حسن زاده را تأیید می26، ص8] یافت نشده است

[  و به صرف شهرت نظر دیگری 29، ص27یحی در تشخص دارد]کتاب تعلیقات نظر صر
 توان از این دیدگاه صریح چشم فروبست. از وی نمی

ای نیز در کلمات فارابی بر مدعای صدرا بتوان یافت به حکم  حال اگر داللت التزامی
در صورت تعارض داللت مطابقی و داللت التزامی، به »گوید:  قاعده تفسیری که می

ما دیدگاه صریح او را أولی به تأمل یافتیم. تتبع « شود بقی کالم اخذ میداللت مطا
را تنها در کتاب تعلیقات بکار برده است « تشخص» ۀدهد که فارابی واژ نگارنده نشان می

وی در این مسئله، در همین کتاب متبلور شده است. صحت انتساب  ۀو نظریات عمد
اجه است ولی سید حسین موسویان در مقدمۀ کتاب تعلیقات به فارابی با اشکاالتی مو

مقدمه  14ـ6، ص27] تصحیح خود بر این کتاب، این اشکاالت را پاسخ داده است.
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که این کتاب به درستی به فارابی منتسب است بنا  تصحیح[ این تحقیق بر مبنای این
تشخص گردیده است. فارابی در چندین تعلیقه در کتاب تعلیقات دیدگاه صریحی در مسئلۀ 

ابراز کرده است که به صورت جداگانه در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. البته دیدگاه 
صریح وی با ابهاماتی مواجه است زیرا کلمات اندک وی پاسخگوی مسائل متعدد مطرح در 

  شود. مسئلۀ تشخص نیست. بر این اساس ضرورت پژوهش دیدگاه وی نمایان می
چیز با قطع نظر از جهات مشترکی که ممکن است  که هر تشخص عبارت است از این

، 2با چیزهای دیگر داشته باشد، به عنوان یک شخص از غیر خود متمایز باشد. ]
 [10، ص2، ج20؛ 143، ص28؛ 327ص

آورد ( روی2آورد مستقیم ( روی1دو طریق عمده برای فهم یک نظریه وجود دارد :
ه با خود نظریه و تحلیل آن به عنوان غیرمستقیم. مراد از روی آورد مستقیم مواجه

پردازیم. سه فن  نخستین گامِ فهمِ نظریه است. در مقام فهم یک نظریه به تحلیل آن می
ای و سیستمی است. ما در این  ، گزاره عمده تحلیل یک نظریه، سه تحلیل: مفهومی

به صورت نوشتار با روی آورد مستقیم، دیدگاه و نظریه فارابی را در زمینه تشخص که 
 کنیم.   ها آمده است، بررسی می ای از گزاره مجموعه

کنیم. ابتدا  زدایی از این نظریه آن را به سه گونه تحلیل میبر این اساس برای ابهام
دهیم تا زمینه برای رسیدن به  به صورت اتمی کلمات نظریه را مورد بررسی قرار می

ایم و صورت مولکولی در نظر گرفتهمفهومی واضح و متمایز حاصل شود. سپس آن را به 
دهیم و  ابعاد و ساختار گزاره، که تجلی گاه نظریه صریح فارابی است، مورد توجه قرار می

سوم بر اساس سیستم فکری فارابی، دیدگاه وی در تشخص را از لحاظ ارتباط با اندیشه 
 کنیم.  یاش، رصد کرده و حاصل آن را گزارش ممرکزی)دال مرکزی( در نظام معنایی

 
 دیدگاه صریح فارابی

فارابی با صراحت بیان کرده است که تشخص آن است که شئ دارای صفاتی باشد که 
و « وضع»غیر آن شئ با آن مشارکت نداشته باشد و آن صفات را هم معرفی کرده است. 

کتاب  62نیز در تعلیقۀ « أین»اند و آمده 95دو صفتی هستند که در تعلیقۀ « زمان»
هو أن یکون للمتشخّص « التشخّص» گوید:می 62اضافه گردیده است. در تعلیقۀ  اتتعلیق

معانٍ ال یشارکه فیها غیره؛ و تلک المعاني هي الوضع و األین و الزمان. فأما سائر الصفات 
 [. 29ص  ،27« ]و اللوازم، ففیها شرکة، کالسواد و البیاض
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ص است با ابهام ذهنی بیشتر از که شامل تعریف و عامل تشخ متأمل در تعلیقه فوق
زبانی و عینی مواجه است، یعنی هنوز تصور دقیق و واضحی از مفهوم تشخص حاصل 

)ابهام عینی( نیز جزء مشکل هستند. ما  نشده است، هر چند لفظ )ابهام زبانی( و مصداق
،  ای که در پی خواهد آمد )تحلیل مفهومی برای رفع ابهام ذهنی با تحلیل سه گانه

شاییم. البته پیش از آن با کنیم که این گِره را بگ ای و سیستمی( سعی می ارهگز
 کنیم. زدایی از لفظ، بستر سه تحلیل فوق را فراهم می ابهام

 
 زدایی لفظی  ابهام

وعه ای تازی بر وزن تفعّل است. کاربرد اصلی باب تفعّل بیان مطا واژه« تشخّص»
آموزان را جمع کردم( له: جمعتُ التالمیذَ )دانشپذیری( است. به عنوان مثال در جم)اثر

اند. در تشخّص آموزان اثر را پذیرفتهآموزان جمع شدند( دانشفتجمّع التالمیذُ )= دانش
نیز هرگاه یک نوع از موجودات به واسطۀ یک عاملی شخص بودن را بپذیرد فعل 

است یعنی ابتدا  معنایی این واژه سیر از کلی به جزئی ۀتشخص حاصل شده است. پای
 کلیتی حاصل است و سپس این کلی جزئیت و شخص بودن را پذیرفته است. 

در اصطالح فلسفی از زمان فارابی است که در زبان فلسفی استقرار یافته « تشخص»واژۀ 
شود. قبل از او دو  تر از زمان فارابی است که این اصطالح متولّد میاست؛ به تعبیر دقیق

فلسفۀ اسالمی یعنی کِندی و زکریای رازی هستند که هیچ کدام این  شدۀاستاد شناخته
ترین کتاب خود، اند. کِندی در مفصّلواژه را در اصطالح فلسفی آن استعمال نکرده

آورد که نزد  کند. وی شخص را جزء کلیاتی می استفاده می« شخص» مابعدالطبیعه، از واژه
آنان با اضافه کردن شخص، کلیات را شش  باشند. وی برخالفدانان پنج دسته میمنطق

، 34. عرض عام ]6. عرض خاص، 5. شخص، 4. فصل، 3. صورت، 2. جنس، 1کند:  دسته می
شمارد  که شخص را از جواهر یعنی ذاتیات و نه عرضیات می[. کندی پس از آن63و61صص

ب مثالهای گوید: شخص دو دسته است: طبیعی و صناعی. دو مثال حیوان و خانه به ترتی می
 [.63او برای نشان دادن شخص طبیعی و شخص صناعی است ]همان،

 "تشخص" سینا و دیگران کاربرد واژه پس از فارابی، به تبعیت از او در زبان ابن
شود. فارابی برای  تثبیت می یابد و موقعیت این واژه در تفکر فلسفی جریان می

راج ـ نحوی معروف ـ در بغداد سازی، دوره تخصصی ادبیات عرب را نزد ابن س واژه
 [ 227ص ،3، ج5] 1گذرانده است

                                                                                                                                        
 ابن سراج شاگرد ابوالعباس مبرّد و همشاگردی زجاج است. .1
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 زدایی ذهنی ابهام

 گام اول: تحلیل مفهومی نظریه تشخص 

ترین شیوه تحلیل یک نظریه است، یک نظریه که در قالب یک یا  در این تحلیل که رایج
هیم تحلیل شود، و هر یک از مفاها است به مفاهیم سازنده تجزیه می ای از گزاره مجموعه

یابد، تا جایی که هیچ مفهوم  آغاز و تداوم می« یعنی چه؟»شوند. تحلیل مفهومی با سؤال  می
 رسید.« متمایز»و « واضح»ای در میان نباشد، و به تعبیر دکارت به مفهوم  مبهم و آشفته
 ۀباشد، دو واژ که نظریه فارابی در تعلیقات می« تشخص به وضع و زمان است»در گزارۀ 

کنیم و از خالل این تحلیل دیدگاه ( وضع، را با سؤال یعنی چه؟ مواجه می2تشخص؛  ( 1
دهیم  را مورد تحلیل قرار نمی« زمان و أین»که  سازیم. دلیل آنفارابی را واضح و متمایز می

 ۀ[ لذا عمد43، ص27گوید: تشخص زمان و أین نیز به وضع است ]این است که فارابی می
که پرسش از زمان و أین نیز مقاله را از مسیر  باشد، ضمن آن وضع میمطلب، فهم تشخص و 

 کنیم. کند پس به این دو تحلیل اکتفا می پاسخ به مسئلۀ تشخص منحرف می
 
 تحلیل مفهومی تشخصالف( 

که با تعریف  برای تحلیل مفهومی تشخص باید آن را تعریف کرد. تشخص چیست؟ قبل از آن
یم باید سوال دیگری را پاسخ داد: آیا مفهوم تشخص، یک کردن پاسخ این سؤال را بده

مفهوم بسیط است یا مرکب؟ تقدم معرفتی پاسخ این سوال نسبت به تعریف در آن است که 
اند. برای پاسخ هر مفهومی قابل تعریف نیست، بلکه مفاهیمی که مرکب هستند قابل تعریف

ص را تعریف کرده است پس از دیدگاه کنیم. او تشخ به این سؤال به خود فارابی مراجعه می
که گفته شود تعریف فارابی شرح اللفظ است و  باشد. مگر آن او تشخص یک امر بسیط نمی

 باشد. اما چنانکه خواهید دید چنین نیست. تعریف شرح االسم نمی
شود مشارکی در  از دید فارابی تشخص، صفت یا حقیقتی در شئ است که موجب می

تشخص آن است که متشخص دارای »گوید:  نباشد. وی می آن صفت برای آن شئ
 [29، ص27] «نداشته باشد. شراکتی با غیرشصفاتی باشد که در آن صفات 

سینا نیز این اصطالح سازی معلم ثانی را پذیرفته است و آنرا با استمرارِ استعمال ابن
د که در تشخص آن است که شئ مختص به صفتی گرد»گوید:  تثبیت کرده است؛ او می

 [59، ص1« ]وجود برای او شریکی در این صفت نباشد )مشارک و مثل نداشته باشد(.
که در این تعاریف تکیه بر روی واژه  در این تعاریف سه نکته قابل رصد است: اول آن
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که به مفهوم واضح و متمایز برسیم واژه اشتراک را  است. ما برای آن« اشتراک نداشتن»
 قرار  خواهیم داد.« یعنی چه؟» ه بعدی، در برابر آزمون پس از  بررسی دو نکت

ممتنع »دهد تکیه بر روی  نکتۀ دوم: در تعریفی که مالصدرا از تشخص به دست می
[ البته پیش از مالصدرا، بهمنیار این مفهوم را در واژه 8ص ،2، ج20باشد ] می« الشرکه

مشارک »و « ع الشرکهممتن»است که بین  [ روشن207، ص3] استتشخص اشراب کرده 
فرق است، زیرا در امتناع شرکت، ضرورت عدم است اما در مشارک نداشتن این « نداشتن

سینا و  ضرورت منطقی وجود ندارد. شاید همین تفاوت، موجب تفاوت در آراء صدرا با ابن
این داند نه نسبی. بنابر که: مالصدرا تشخص را یک مفهوم نفسی می فارابی است. توضیح آن

بدنبال حالتی از شئ است که صرف تصور آن و بدون ضمیمه امر دیگر شئ را متشخص 
گوید غیر وجود، هر چه  رسد و می می« تشخص به نحوه وجود است»گرداند. لذا به نظریه 

عامل تشخص به حساب آید مفهوم اند و ماهیت کلی. پس اگر هزار مفهوم کلی ـ که ماهیت 
توانند بنفسه موجب تشخص و جزئی شدن شوند. اما در  یـ  به هم اضافه شوند نم هستند

تعریف فارابی از تشخص نسبی بودن روشن و نمایان است، بدین معنا که یک شی در 
اند( متمایز و مقایسه با اشیاء دیگر، از اشیاء دیگر )که از بعضی جهات با آن شیء مشترک

گذارد ریشه در  تشخص و تمایز می مغایر با آنهاست؛ به عبارت دیگر تفاوتی که مالصدرا بین
تعریف او از تشخص دارد. صدرا و فارابی در معنای تشخص خالف دارند و وِفاق آنها ظاهری 

[ اما فارابی با تعریف 78، ص25؛ 8، ص2، ج20داند. ] است. صدرا تشخص را امری نفسی می
یشه کسانی را دهد که تصور او از تشخص امری نسبی است. مالصدرا نیز اند خود نشان می

دانند )یعنی اندیشه فارابی( به این معنا برگردانده است که  که تشخص را به وضع می
 [12، ص 2، ج20تشخص از دید آنها همان تمایز است. ]

( گاه تشخص به معنای تقسیم ناپذیری است. به این معنا که شخص را 1نکتۀ سوم :
ای که از لحاظ فیزیکی  به گونهبه معنای فردی از افراد یک طبیعت به حساب آوریم 

قابل تقسیم به واحدهای بیشتری از آن طبیعت نباشد به طوری که اگر به اجزای 
 آید دیگر فرد یا شخص آن طبیعت نخواهد بود. بیشتری تقسیم شود آنچه بدست می

گاه تشخص به معنای تمایز فرد از افراد همان نوع بکار برده شود، مثال وقتی ( 2
د یک شخصیت سیاسی است، او را از همنوعان خودش با یک صفت جدا گوییم زی می

کرده ایم. برای تحقق چنین معنایی از تشخص باید به صفات ویژه آن فرد و به تعبیر 
ناپذیری ( گاه تشخص به معنای حمل3فلسفی بدنبال اعراض خاص آن فرد باشیم. 
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مل بر کثیرین است، اما گوییم ماهیت نوعیه قابل ح است. به این معنا که وقتی می
ایم که شخص یعنی آنچه که حمل شخص آن  این چنین نیست به داللت التزامی گفته

 شود. بر افراد کثیر نمی
ال »گوید:  جا که میکند، در آن با تأمل در معنایی  که فارابی از تشخص ارائه می

کتۀ سوم به توان دریافت که فارابی تشخص را به معنای دوم در ن می« یشارکه غیره
 کاربرده است اما احتماالً صدرا معنای سوم را مدنظر دارد.

 
 یعنی چه؟« اشتراک»

در تعریف فارابی از تشخص بر اشتراک نداشتن تأکید شده است. حال برای رسیدن به 
دهیم. توضیح: اسم )در  قرار می« یعنی چه؟»را در مقابل آزمون « اشتراک»مفهوم متمایز 

اند: اسمی که دارای معنای  را از جهت تعدد معنا بر دو قسم دانستهمقابل فعل و حرف( 
واحد است و اسمی که دارای معانی متعدد است. اگر اسمی دارای معنای واحدی باشد، 
خود یا جزئی است یا کلی. چرا که اسمی که دارای یک معناست یا معنای آن، فرد 

ق نیست. چنین اسمی در ای که بر فرد دیگر قابل صدمعین مشخص است به گونه
شود. مانند اسم نامیده می« جزئی»و در اصطالح منطقیون « اسم خاص»اصطالح ادیبان 

رخش و سقراط. و یا معنای آن، امر عام و مشترکی است که افراد متعدد را دربر 
که معنای واحد دارد؛ اما این معنای واحد، حقیقت مشترکی « انسان»گیرد مانند لفظ  می

شود. به همین جهت این قسم را  فراد متعدد مانند زید، عمرو و... شامل میاست که ا
نامند. بنابراین داشتن معنای واحد مستلزم این نیست که مصداق می« مشترک معنوی»

تواند از آن مصداق واحد باشد )یعنی لفظ جزئی( و  هم واحد باشد. بلکه معنای واحد می
)یعنی لفظ کلی( پس اسم کلی، اسمی است که تواند از آنِ مصادیق متعدد باشد  می

 معنای واحد دارد ولکن آن معنای واحد قابل صدق بر کثیرین است.
در قسم دوم یعنی اسمی که دارای معنای متعدد است، اگر لفظ واحدی برای هر 

ای داشته باشد، یعنی به دفعات متعدد برای معانی گوناگون وضع  معنا وضع جداگانه
شود؛ چرا که اموری که این اسم بر آنها داللت دارد  ک لفظی نامیده میشده باشد، مشتر

متغایرند و از معنای واحد مشترک برخودار نیستند، بلکه تنها در لفظ و اسم مشترکند 
مانند لفظ شیر که هم برای حیوان جنگلی درنده، برای مایع سفید رنگ نوشیدنی، و هم 

 د وضع شده است.کنن برای ابزاری که بر لوله آب نصب می



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و دوم، سال فلسفه و کالم اسالمی     374

( اشتراک 2( اشتراک لفظی، 1که اشتراک به دو صورت ممکن است  حاصل آن
فیها  ال یشارکهالتشخص... »گوید:  معنوی. از عبارت فارابی در تعریف تشخص که می

 گردد.نفی اشتراک معنوی برداشت می« غیره
است یا اگر سؤال شود که خود واژه تشخص از دید فارابی، یک اسم مشترک لفظی 

دانیم که در آمیختن اشتراک  که: می معنوی؟ باید در پاسخ کمی درنگ کرد. توضیح آن
لفظی و اشتراک معنوی یکی از مواضع لغزش فکر است، با توجه به این دغدغه، وقتی 

شود: واجب الوجود موجود متشخصی است، عقل اول متشخص است و یا زید  گفته می
نها به شکل اشتراک لفظی یا معنوی است؟ آیا متشخص است. آیا تشخص در میان آ

گوییم: حسن  اند، همانند آن است که میگوییم خدا، عقل اول و زید متشخص وقتی می
و کانت و گوته انسانند؟ در مثال دوم )انسان( نه تنها دارای اسم واحدند )انسان( بلکه 

 کند.  انسانیت به عنوان یک حقیقت و معنای مشترک بر همه آنها صدق می
دانیم که مشترک لفظی، صفت لفظ است )لفظ دارای معانی متعدد(. و مشترک  می

معنوی، صفت مفهوم است )دارای مصادیق متعدد(.  به دلیل واحد بودن مفهوم مشترک 
معنوی، لفظ نیز واحد است و همین موجب اشتباه ما بین مشترک لفظی و مشترک 

هایی ارائه شده وی از مشترک لفظی مالکشود. برای تمایز بین مشترک معن معنوی می
است، یکی از آن مالک ها این است که در کاربردهای مختلف یک لفظ، از معانی مقابل 
آن سوال شود. اگر معنای مقابل در همه کاربردها، واحد باشد لفظ مورد نظر قطعا به 

لش گردد و اگر در کاربردهای متعدد، معنای مقاب نحو مشترک معنوی اطالق می
گوناگون باشد، اطالق آن لفظ اشتراک لفظی است. مالک فوق به دلیل قاعده مهم 

که وجود،  گوید: نقیض واحد، واحد است. حکما در اثبات این فلسفی است که می
مشترک معنوی است ونه لفظی به این قاعده تمسک کردند مانند حکیم سبزواری در 

 [. 77، ص2، ج17« ]عنی العدموکذلک اتحاد م»نویسد:  منظومه )حکمت( که می
« الواجب ماهیته انیته»گوییم متشخص است دلیل آن را قاعده  در واجب وقتی می

گویند متشخص است دلیلش را انحصار نوع مجرد در  کنند. و عقل را وقتی می ذکر می
پرسیم دلیلش را وضع به همراه زمان  کنند. و وقتی از تشخص زید می فرد واحد ذکر می

در مقابل مفهوم ذهنی که از آن « هویت متشخص»کنند. در نظام سهروردی  ذکر می
[. در نتیجه هویت متشخص در 70، ص1، ج18] باشد کند می تعبیر به وجود مثالی می

گیرد یعنی خارجی در مقابل ذهنی. اما در فارابی مفهوم مقابل  مقابل مثال قرار می



   375  ستمی دیدگاه صریح فارابی در مسئلۀ تشخصای و سیتحلیل مفهومی، گزاره

راک است. اشتراکی که ما آن را تشخص چیست؟ در نظام فارابی تشخص در مقابل اشت
که دارای دو  اشتراک معنوی معنا کردیم به همین دلیل چون اشتراک معنوی با وجود آن

مصداق است ـ متواطی و مشکک ـ اما از لحاظ معنایی یکی است بنابراین تشخص نیز که 
ک معنا باشد و در کاربردهای مختلف، این لفظ، ی معنای مقابل اشتراک است به یک معنا می

   باشد. پس تشخص اشتراک لفظی نیست بلکه مفهومی واحد است. را دارا می
 

 ب( تحلیل مفهومی وضع
، 24وضع حالت و هیئتی است که شیء نسبت به کل مجموعه و خارج آن دارد ]

[. به مَثَل، ایستاده بودن یک وضع است زیرا حالتی است که از قرار گرفتن اجزاء 133ص
گردد، یا در کره  به طوری که سر در جهت باال باشد، حاصل می بدن بر روی یکدیگر

کند اما نسبت مجموع آن اجزاء به خارج  گردد نسبت اجزاء به هم تغییر نمی وقتی می
 شود. شود؛ لذا حرکت زمین حرکت وضعی نامیده می مرتباً عوض می

گوید  می البته باید توجه کرد بین خود وضع و ذی وضع فرق است. آن چه که فارابی
تشخص بالذات دارد وضع است اما آیا وضع به تنهایی مشخص است یا نه؟ کالم فارابی 

 اند. در این زمینه ساکت است. اما فیلسوفان مشائی دیگر در این زمینه سخن گفته
داند یعنی وضع نه به تنهایی بلکه با  بهمنیار تشخص بخشی وضع را همراه زمان می

 [.506، ص3. ]ذات استقید وحدت زمان مشخِّص به
فارابی قید وحدت زمان را در تشخص بخشی وضع، اخذ نکرده است. وی در 

زمان تابعی »: گوید: داند. وی می ، وضع را عامل تشخص بخشی زمان و مکان می97تعلقه
شود. فلک با حرکت خود در وضع های  از وضع فلک است و از گردش فلک حاصل می

کنیم. در مورد مکان نیز همین  ز هر کدام، زمانی را انتزاع میگیرد و ما ا گوناگون قرار می
طور است هرمکان با آنچه محوی آن است، نسبتی دارد که این نسبت با نسبتی که 

 [.43، ص 27« ]مکان دیگر با محوی خود دارد،مغایر است
تواند عامل تشخص باشد زیرا اگر تشخص به  وضع نمی»اگر بر فارابی اشکال شود که 

له وضع است پس چرا ممکن است که شیئی از وضعیتی خارج شود و دیگری، در وسی
اشکال را حل « وحدت زمان»سینا و بهمنیار با قید  ابن« گیرد؟ آن وضعیت قرار می

اند چرا که اگر شیء از وضع خاص خارج شد، دیگر آن زمان خاص، موجود نیست  کرده
[ اما دیدگاه  99، ص1] خاص اشغال کندتا شیء دیگری بتواند موضع او را با همان وضع 

 فارابی با نیاوردن قید وحدت زمان مبهم است. وی نسبت به این سوال ساکت است.



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و دوم، سال فلسفه و کالم اسالمی     376

تمام وضع های گوناگون، در عین سیالن، یک وضع واحد »بهمنیار معتقد است 
که تبدیل پذیرند، در بین اجزاء آن، یک  متصلِ بالفعل است. چنانکه اجزاء زمان با این

حد زمان متصل سیال وجود دارد و اجزاء زمان، بالقوه متکثرند، ولی وحدت زمان در وا
عین سیالنش بالفعل است. اما وحدة وضع االنسان من اول الوجود الی آخره فکوحدة 

 [.506، ص3] الزمان و وحدة اتصال االوضاع الکثیره بالقوه
ده است؟ پاسخ آن اگر سؤال شود که از میان عوارض چرا وضع عامل تشخص ذکر ش

است که بر اساس قاعده کلّ ما بالعرض البد أن ینتهی الی ما بالذات؛ چون که دیگر 
تواند  اعراض تشخص خودشان نیز به واسطه وضع است بنابراین یگانه عارضی که می

تشخص بخش باشد، عرض وضع است. البته وضع نیز چون عرض است منتهی به یک 
نابراین نزد این عده، سر سلسلۀ تشخص بخشی که به ذات شود ب جوهر به نام هیوال می

 عامل تشخص است، هیوال خواهد بود.
 

 ای  گام دوم: تحلیل گزاره

تشخص آن است که »گزاره  پس از آزمونِ تحلیل مفهومی، باید از ساختار گزاره پرسید: آیا
 1از جهت ساختار معنایی، واضح و روشن است؟« مشارکی نداشته باشد و صفت وضع است

 
 تحلیل ساختار منطقی و زبانی 

کتاب تعلیقات آمده است. وی  95فارابی در زمینه عامل تشخص در تعلیقه  ۀاندیش
ه جز در وضع و در مقابل تشخص ( بدر تمامی صفات شراکت وجود دارد )»گوید:  می

[ ما در این 43، ص27] «.گردد زمان. تشخص تنها به واسطه وضع و زمان حاصل می
تالش فکری خود را آغاز « التشخص انما یکون بالوضع و الزمان فقط.» :گفته او که

پرسیم: آیا زبان بکار رفته در این قضیه یک زبان طبیعی است یا یک  کنیم. ابتدا می می
کننده  ها که منعکس ی منطقی است؟ در این قضیه سورها و جهتزبان و ادبیات دِقّ

دیدگاه فارابی در مسئله تشخص باشد، آورده نشده است پس ادبیات بکار رفته زبان دقی 

                                                                                                                                        
در تحلیل دو تحلیل نیازمند است: تحلیل ساختار منطقی و تحلیل ساختار زبانی.  ای به گزارهتحلیل  .1

م است؟ کنیم که قضیه، کدام یک از انواع قضیه است و سورهای آن کدا ساختار منطقی، بررسی می
تبیینی( است یا  ـ کوشیم تا روشن کنیم که گزاره، گزارشی )توصیفی در تحلیل ساختار زبانی می

 رزشی، عرفی است یا دقی علمی.ای و ا صیهتو
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 منطقی نیست و ما در خالل دقت در این قضیه  باید آن را به زبان منطقی ترجمه کنیم. 
 آیا این یک قضیه بسیط است یا مرکب؟  

ای که اگر آن را تجزیه کنیم به  تِ خبری بین حداقل دو قضیه باشد به گونهاگر نسب
، 33ای، مرکب است و اال بسیط است. ] دو قضیه مستقل تحلیل شود، چنین قضیه

 در واقع یک قضیۀ مرکب است: « اند ارسطو و افالطون حکیم»[ مثال قضیه 121ص
 الف( افالطون حکیم است؛ ب( ارسطو حکیم است.

ما به ظاهر با یک « گردد تشخص تنها با وضع و زمان حاصل می»ۀ مورد بحث: در قضی
قضیه مرکب مواجه هستیم اما از دیدگاه فارابی این یک قضیۀ مرکب نیست، زیرا فارابی در 

[ بنابراین اصل در 43، 27گوید: تشخص زمان نیز به وضع است. ] بصراحت می 97تعلقه 
الی مطرح است که اگر وضع در میان دو فرد تشخص، عرض وضع است. در اینجا اشک

شوند؟ که در این حالت عرض زمان را برای  مشترک بود، این دو چگونه متشخص می
کنند. پس زمان در جایی که وضع مشترک باشد عامل تشخص  تشخص بخشی، ملحق می

 است، و الّا وضع عامل اصلی است )همان( به همین دلیل است که بهمنیار عامل تشخص را
 .[506، ص3]داند، نه وضع و زمان را به صورت دو عامل  وضع به همراه زمان می

سؤال دیگر، ما در اینجا با یک قضیه حملیه مواجه هستیم یا یک قضیه شرطیه؟ ما 
در این جا با یک قضیه حملیه مواجه هستیم. قضیه حملی، اسنادِ وصفی است بر امری 

قضیه حملی اسناد وصفی برای امری در عالم )به نحو ایجاب یا سلب(. و از آنجا که 
که  و محمول در آن یک مفهوم و نعت است. این ،هستی است لذا موضوع آن، یک شئ

ناپذیر در قضیه حملی است. مراد از شئ  موضوع باید شئ باشد نه وصف، شرطِ اجتناب
فظی، تواند از سنخ موجود ل در اینجا صرفاً اشیای مادی ـ فیزیکی نیست بلکه آن می

شود:  [. بنابراین توضیح جمله ما چنین می123، ص34کتبی، ذهنی و خارجی باشد ]
 عاملِ تشخص موجودات، عرض زمان و مکان است.

باشد. زیرا موجودات در دید او  جمله فوق با چنین اطالقی قطعا مد نظر فارابی نمی
تشخص واجب به باشند. وی در مورد خداوند معتقد است:  اعم از مجردات و مادیات می

چنین چون نوع هر مجرد منحصر در فرد  باشد )نه به زمان ووضع او( هم ذاتش می
باشد و هر فرد خود به خود متشخص است عامل تشخص مجردات زمان و وضع  می

باشد. )شاید تصریحی در کالم او بر این مطلب نباشد ولی این غالب اندیشه مشائی  نمی
« مادی»ق این جمله مد نظر فارابی نیست بلکه الزم است قید است(. بنابراین نکته، اطال
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عامل تشخص موجودات مادی، »شود:  را نیز به جمله او اضافه کرد. جمله چنین می
نگارنده بر این باور است که اگر بخواهیم تشخص را با اصطالح «. عرض زمان و وضع است

ود تشخص از دید فارابی امروزی معقول اولی و ثانی منطقی و فلسفی بررسی کنیم خ
معقول ثانی است و وجودش، وجود ذهنی است نه خارجی زیرا وی تشخص را با وحدت 

عامل تشخص )که »[ بنابر این قضیه را باید اینگونه نوشت: 150، ص28گیرد. ]یکی می
چنین «. تشخص یک امر ذهنی است( در موجودات مادی، عرض زمان و وضع است

ه باشد زیرا اسم خاص دال بر معنای جزئی، موضوع قضیه تواند شخصی ای نمی قضیه
به « عامل تشخص موجودات مادی»باشد زیرا مفهوم عام  باشد. قضیه طبیعیه نیز نمی نمی

]همان:  شکل یک شئ نفسانی )موجودات خاص ذهنی( موضوع قضیه قرار نگرفته است
به عنوان مفهوم [. بنابراین موضوع این قضیه، مفهوم کلی است از آن جهت که 125

حاکی از مصادیق متعدد و نه یک صورت ذهنی)تا طبیعیه باشد( موضوع حکم قرار 
گرفته است. چنین قضایایی یا سور در آن مشخص است یا نه. در قضیه مورد نظر سور 

 باشد پس ما با یک قضیه مهمله مواجه هستیم.  در آن مشخص نمی
عامل تشخص »ندیشه او این قضیه که حال، اگر از دیدگاه فارابی بپرسیم که در ا

چه سوری دارد؟ پاسخ آن است که از دید « موجودات مادی، تنها وضع و زمان است
الف »به قضیه « فقط»که: وقتی کلمه  فارابی این یک قضیۀ موجبه کلیه است. توضیح آن

توان آن را معادل ترکیب عطفی زیر دانست  )مفاد قضیه حملیه( اضافه شود می« ب است
عامل تشخص »[. بنابراین جملة 108، ص11« ]الف ب است و غیر الف ب نیست»

عامل تشخص موجودات مادی »مساوی است با « موجودات مادی فقط وضع و زمان است
در نتیجه «. وضع و زمان است و غیرعامل تشخص موجودات مادی وضع و زمان نیستند

با یک قضیه موجبه کلیه  در هر موجود مادی عامل تشخص وضع و زمان است. پس ما
سینا تفاوتی هست از دیدگاه  مواجه هستیم. در قضیه سور کلی ایجابی بین فارابی و ابن

را داشته باشد. بنابراین « ج»هر چیزی است که امکان اتصاف به « کل ج»فارابی مقصود از 
 ها )که سفیدند( هم حکم بنابر رأی فارابی شامل رومی« کل أسود کذا»اگر بگوییم 

ها امکان اتصاف به سواد را دارند، ولی بنا به رأی شیخ الرئیس حکم  شود؛ زیرا رومی می
شوند. به عقیده شیخ  ها بالفعل متصف به سواد نمی شود، زیرا رومی ها نمی شامل رومی

الرئیس نظریه منسوب به فارابی مخالف فهم عرفی و تحقیق است زیرا برچیزی که مانند 
، 1 ، ج26] شود سان شود حقیقتاً و عرفاً انسان اطالق نمینطفه که ممکن است ان
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یتناول الحکم کلّ ما  "کلّ أسود کذا"فإذا قلنا: »گوید:  [. قطب الدین رازی نیز چنین می162ص
 یمذهب الفارابي إلمکان اتّصافهم بالسواد، و عل یعل ـ الرومیّین مثال یحت ـ أمکن أن یکون أسود

[. بنابر این از 253، ص16حکم لعدم اتّصافهم بالسواد في وقت ما. ]مذهب الشیخ ال یتناولهم ال
یعنی « هر عامل تشخص موجود مادی، وضع و زمان است»شود  دیدگاه فارابی وقتی گفته می

  عامل هر موجود مادی خواه بالفعل موجود باشد و خواه بالقوه، وضع و زمان است.
کنیم آنگونه که فخررازی در منطق  اگر از دیدگاه موضوع قضیه به این حملیه نگاه

[ 140، ص15شود] الملخص آورده است قضیه به دو دسته حقیقیه و خارجیه تقسیم می
اند که گویا حقیقت قضیه مستعمل در علوم  قضیه حقیقیه را به این دلیل حقیقیه نامیده

ی [. در قضایا253، ص16است و مراد از خارج در قضیه خارجیه، خارج از مشاعر است ]
شوند. اما  اند، یا موجود می است که موجود شده« ج»خارجی حکم محدود به افرادی از

اند یا  که به وجود آمده« ج»حکم در قضایای حقیقیه محدود به خصوص افرادی از 
بر آن صادق « ج»آیند نیست، بلکه حکم برای هر چیزی ثابت است که اگر یافت شود  می

. بنابراین حکم محدود به وجودهای خارجی نیست است، هرچند اصالً به وجود نیاید
[ در مسئله تشخص از آنجا که این قضیه، مبین تقارن دو وصف )عامل 96، ص12]

ای که وصف  باشد به گونه تشخص مادی؛ عرض وضع و زمان( دائمی بین دو وصف می
ر باشد، قضیه حقیقیه است نه خارجیه. بنابراین جمله ب محمولی الزمه وصف موضوع می

و کلیه موجبه است و جهت آن ضروریه « هر»که قضیه حقیقیه است سور آن  اساس آن
باشد. ترجمه منطقی آن چنین است: هر چیزی اگر الف است، آنگاه لزوما ب است  =  می

 هر عامل تشخص موجود مادی ـ بالفعل یا بالقوه ـ لزوما وضع و زمان است.
صل شده است یا قبل از آن، به عبارت دیگر پسینی اگر سؤال شود که این قضیه پس از تجربه حا

 است یا پیشینی؟ چون ما با یک قضیه حقیقیه مواجه هستیم، پس این یک قضیه پیشینی است.
 

 سیستمی گام سوم: تحلیل
های یک متفکر هستند.  های علمی عضوی از مجموعه و نظام معرفتی اندیشه گزاره

ای است که در آن قرار  بستر، زمینه و منظومهمعنای جمله وامدار نقش و جایگاه آن در 
که بحث تشخص در کجای منظومه فکری فارابی قرار دارد و پیوند  دارد. نشان دادن این

1.این مفهوم با دیگر مفاهیم چگونه است؛ مراد ما از تحلیل سیستمی است
 

                                                                                                                                        
بیند تا مراد  در این تحلیل محقق یک جمله از یک متن را به کمک دیگر جمالت و در یک شبکه می .1

 روشن شود.
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ی ها های فارابی، باید به دغدغه برای یافتن تحلیل سیستمی و دال مرکزی اندیشه
وی توجه کرد. فارابی شناسان زندگی او را به دو دسته فارابی متقدم و فاربی متأخر 

، 19داشته است.] وحدت فلسفه[ فارابی متقدم دغدغه 97، ص10اند ] تقسیم کرده
[ فارابی کتاب الجمع بین رأیی الحکیمین را به گفته خودش برای  پاسخ به 647، ص1ج

  [80ص ،29 نکـ :همین نکته نگاشته است ]
است که سمت  تأسیس فلسفه اسالمیفارابی متاخر دغدغه اش در وجود شناسی 

[ او برای این 61ـ60، صص14؛  15ـ14، صص13] و سوی آن اثبات واجب تعالی است
، 6؛ 15، ص 13منظور بحث تمایز وجود از ماهیت را برای اول بار مطرح کرده است. ]

 [.83، ص 3ج
االمور التی قبلنا لکلٍّ منها »کند:  این عبارت آغاز میفارابی کتاب فصوص خود را با 

[ این عبارت، 2، ص31] ماهیة و هویة؛ و لیست ماهیته هویته و ال داخلة فی هویته.
 [.28، ص 7نشان از تمایز وجود و ماهیت دارد ]

از دید فارابی به دو معنا ست یک: به معنای ضمیر است. دو: به معنای وجود « هو»
گوید در  ارائه کرده است. او می« هویت»کتاب الحروف خود تحلیلی از واژة است. وی در 

یونانی باشد مهیا نبود تا « ایستن»فارسی و « هست»ای که داللت بر زبان عربی واژه
که پس از ترجمه کتابهای منطق و فلسفه ضرورت یافتن یا ساختن چنین لفظی به  این

یونانی قرار گیرد. در اینجا بود که  دو « تین اس»فارسی و «هست»وجود آمد تا در برابر 
« هو»»گوید:  . موجود. وی در ادامه، در توضیح واژه هویت می2. هویت 1واژه بکار رفت. 

فارسی. مثالً در « هستِ»شود و گاه به معنای  گاه به معنای کنایه )ضمیر( استفاده می
نایه )ضمیر( باشد. بلکه به تواند به معنای ک در اینجا نمی "هو"« هذا هو زید»عبارت 

به « هو»کند که نشان دهد  معنای هستِ فارسی است. چندین مثال دیگر را نیز ذکر می
را ساختند. « هویّت»در فارسی است. سپس از این کلمه مصدر جعلی « هست»معنای 

کلمه مشتقی است از « موجود»واژه موجود را بکار بردند. « هو»ای دیگر به جای  عده
را « وجود»فارسی و « هستِ»را معادل « موجود»که تصاریفی دارد؛ اینان« جودو»مصدر 
 تمایز میان وجود)هویت( و ماهیت[. بنابراین 11، ص30] «اند. بکاربرده«هستی»معادل

 در وجود شناسی فارابی اندیشه مرکزی در مقام فلسفیدن فارابی متأخر است.
به عنوان یک مسئله مطرح کرده است که تشخص را  تعلیقاتفارابی تنها در کتاب 

که کتاب تعلیقات از  توان از کتابهای فارابی متأخر دانست. این است. کتاب تعلیقات را می
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کتابهای متأخر فارابی باشد با در نظر گرفتن فهرست موضوعاتی است که در آن مطرح 
 شده است که بر مدار دال مرکزی اندیشه وی در دوره متأخر حیات علمی وی قابل

تمایز هویت »با « تشخص»مقدمه تصحیح[. نشان دادن پیوند  14، ص27] برداشت است.
تواند تحلیل سیستمی این مسئله باشد که این نیز نشان دهندۀ  می« )وجود( و ماهیت

 جایگاه آن در اندیشه فارابی خواهد بود. 
المنفرد له، الذی ال  انه هو اشارة الی هویته و خصوصیته و وجوده»گوید:  فارابی در تعلیقات می

هویت الشیء و عینیته و »گوید:  [. فارابی درعبارت کوتاه دیگری می42،ص 27«]یقع فیه اشتراک
[ بنابراین بر اساس 150، ص28«]و خصوصیته و وجوده المنفرد له کلٌ واحد تشخّصه وحدته و

تشخص  تحلیل دال مرکزی اندیشه فارابی متأخر و بررسی نحوه ارتباط سیستمی با بحث
 توان ارتباط واضحی را میان اندیشه وی شناسایی کرد.  می

که: از دید فارابی تشخص و وجود ذاتاً یکی هستند و به لحاظ اعتبار  توضیح این
کند وجود، و به  که شیء را از عدم خارج می متفاوت هستند.)همان( وجود به لحاظ این

)همان(. به لحاظ ذات یک  کند تشخص است که شیء را از کلیت خارج می لحاظ این
چیز هستند و به لحاظ اعتبار دو چیزند. به عبارت دیگر فارابی معتقد است ماهیت 
موجوده و تشخص دو امری هستند که در خارج متحد و در ذهن متمایز هستند. این 
دیدگاه در مقابل نظر کسانی است که معتقدند تشخص امری زائد بر وجود است. دلیل 

که:  ارابی این است که تشخص متأخر از وجود است. توضیح دلیل ایندیدگاه رقیب ف
بودن معنا دارد که شیء موجود شده باشد و إال اگر شیء در مقام « متشَخَص»زمانی 

ماهیت باشد یعنی هنوز وجود نگرفته باشد، قابل هست که صدق بر کثیرین کند تا کلی 
د و شیء تا وقتی که وجود نگرفته باشد و قابل است که صدق بر واحد کند تا شخص باش

شود. بنابر این  گیرد متشخص می قابلیت هر دو را دارد و پس از آن که ماهیت وجود می
 تشخص زائد بر وجود است.  

فیاض الهیجی در مقام دفاع از دیدگاه فارابی در این مسئله معتقد است: بین تشخص و 
( تشخص همراه وجود بیاید 2جود بیاید تشخص قبل از و(1توان فرض کرد:  د سه حالت میوجو

( تشخص بعد از وجود بیاید. دلیل رقیب ثابت کرد که تشخص قبل از وجود نیست و از این 3
باشد  گیری صحیح نمی جود است، در صورتی که چنین نتیجهنتیجه گرفت که تشخص بعد از و

رفت پس تشخص بعد توان نتیجه گ که ثابت شد تشخص قبل از وجود نیست نمی زیرا پس از آن
که تشخص همراه وجود باشد در میان است و باطل  از وجود و زائد بر آن است زیرا احتمال این

 [149، ص2، ج35] نگردیده است.
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، 28] درست است که فارابی بین تشخص و وجود رابطه این همانی برقرار کرده است
د که این دیدگاه [ معتقد ش274، ص1، ج36ای ] توان بر خالف عده [ اما نمی150ص

فارابی، سرآغاز قول به اصالت وجود است. توضیح آن که از دید فارابی ماهیت قابل صدق 
بر کثیرین است و چیزی که قابل صدق بر کثیرین باشد تشخص ندارد پس ماهیت 
تشخص ندارد. ولی فرد ماهیت تشخص دارد زیرا قابل صدق بر کثیرین نیست. به عبارت 

ارد ولی فرد ماهیت تشخص دارد و آن چه که موجب شده که دیگر ماهیت تشخص ند
بین این دو، فرق حاصل شود این است که شخص یک امری زائد بر ماهیت دارد که به 
آن اضافه شده و مانع شده است ماهیتی که صادق بر کثیرین بود، صادق بر کثیرین 

ن دیدگاه بدان معنا بماند، از دید فارابی آن چه که اضافه شده است وجود است اما ای
نیست که فارابی معتقد باشد وجود در خارج موجود است به عین وجود خودش، تا 
دیدگاه اصالت وجود تأیید گردد. بر این اساس انتساب قول اصالت وجود به فارابی به 
شواهد دیگری غیر از دیدگاه وی در مسئلۀ تشخص نیازمند است و دیدگاه وی در این 

 از دیدگاه اصالت وجود پشتیبانی کند.  تواند  زمینه نمی
 

 نتیجه
پردازی اندک وی با ابهام مواجه است دیدگاه صریح فارابی در مسئلۀ تشخص به دلیل عبارت

های اندک فارابی، ابهام را از این ای و سیستمی عبارت که تحلیل مفهومی و تحلیل گزاره
سیری از « تشخّص»واضع واژة  دهد سازد. تحلیل مفهومی تشخص نشان می مسئله مرتفع می

کلی به جزئی را مد نظر دارد. فارابی در تشخص، مفهوم مشارک نداشتن را اخذ کرده، 
مفهومی که پس از بهمنیار به ممتنع الشرکه ارتقاء یافته است. فارابی تشخص را یک مفهوم 

هفته است. داند و نقطه جدا شدن مالصدرا از دیدگاه فارابی نیز در همین نکته ن نسبی می
 صدرا و فارابی در معنای تشخص خالف دارند و وِفاق آنها ظاهری است. 

، دیدگاه «تشخص به وضع و زمان است»ای مقاله نشان داد که گزارة  در تحلیل گزاره
فارابی در کتاب تعلیقات، با ابهاماتی در ساختار منطقی و زبانی مواجه است. تفاوت 

تواند در این گزاره نیز رصد شود.  یه سور کلی ایجابی میسینا در قض دیدگاه فارابی و ابن
را « ج»هر چیزی است که امکان اتصاف به « کل ج»سینا،  از دید فارابی، بر خالف ابن

داشته باشد بر این اساس گزاره منعکس کننده دیدگاه فارابی که قیود و سور پنهان در 
ر موجود مادی خواه بالفعل عامل تشخص ه»دهد، این است که  ی را نشان میگزاره و

 «موجود باشد و خواه بالقوه، وضع و زمان است
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مقاله در تحلیل سیستمی نشان داد که مسئلۀ تشخص در فارابی متأخر مطرح است. 
و برای فارابی متقدم، تشخص به عنوان یک مسئله مطرح نبوده است. دال مرکزی 

ه شده است. فارابی متأخر در کتاب اندیشه در فارابی متأخر تمایز وجود از ماهیت دانست
تعلیقات پیوند تشخص با دال مرکزی را به روشنی مشخص ساخته است. تشخص در 

 ۀدید فارابی با وجود پیوند دارد اما این دیدگاه بدان معنا نیست که عامل تشخص را نحو
عوارض خاصه یعنی زمان و أین و  «ما به یتشخص»کند  وجود بداند بلکه وی تصریح می

وضع هستند. البته از دید فارابی تشخص زمان و أین نیز به وضع برگشت دارد. فارابی 
سینا روشن کرده است که تشخص ذی  تشخص ذی وضع را مطرح نکرده است اما ابن

   وضع به وضع به همراه اتحاد در زمان است.
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