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  چکیده

سینا به دو پارادوکس کیت فاین درباره ماده و صورت را بررسی  در این مقاله پاسخ ابن
کند و  گرایی ارسطوئی طرح می صورت -  هایی که در ذیل نظریه ماده کردیم. پارادوکس

ها مهم  سینا به این پارادوکس سنجد. پاسخ ابن از منظر آنها میمفروضات ارسطویی را 
گرایی سینوی را مشخص  صورت- های احتمالی موجود در ماده است زیرا مزایا و کاستی

پردازیم به پارادوکسی، درباره امکان تمایز  نخست، می کند. بر این اساس در مقاله: می
ای رفع پارادوکس، سه آموزۀ انتقال میان دو شیئی که صورت و ماده مشترک دارند. بر

ماده، صورت مشترک و ترکیب قابل طرح است با انکار هر آموزه پارادوکس حل 
دهد. دوم،  سینا پارادوکس اول را با انکار صورت مشترک پاسخ می شود ابن می
پردازیم به پارادوکسی، درباره تغییر ماده در یک شی و حفظ اینهمانی آن در طول  می

کند و تنها راه  تواند پارادوکس را حل  سینا در این موضع نمي نشان دادیم ابن زمان، که
  سینا نسبي کردن رابطه جزئیت ماده به شاخص زمان است. ممکن ابن
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  مقدمه
ماده  بر اساسم مادی، ای است که بر اساس آن ساختار اجسا نظریه 1»گرایی صورت-ماده«
سنتی به این معنا که هر جوهر جسمانی  گرایی صورت-شود. ماده صورت تبیین می و

متافیزیکدانان بنیان این نظریه را در دارد.  صورت است، تاریخ درازدامنی ودارای ماده 
، تمایز میان قوه و فعل یا ماده و صورت است. ئیمحور نظام ارسطو. جویند ارسطو می

.) هرچند این تئوری با ارسطو آغاز شد و در 1068b،1042a, 1046a, 1047b، (ارسطو
  دارد.  هایی از آن نیاز به خوانش مجدد متافیزیک فیلسوفان مختلف ادامه یافت، اما جنبه

از  مرکبمتعهد به وجود موجودات ، همچون ارسطو متأخر، نیز گرایان صورت-ماده
گرایی  صورت- هایی برای احیای ماده تم تالشاواخر قرن بیساز . هستندماده و صورت 

متعلق است به  معاصرگرایانه  صورت–ارسطوئی، صورت گرفت. از مهمترین نظریات ماده
سال است که فاین در تالش است، تقریر مطلوبی از ماهیت  30. بیش از 2کیت فاین

ئه کرده جزء را ارا –مادی ارائه دهد. او مدعی است که یک سیستم مبتنی بر کل اجسام
در دو قسمت قابل  اوکه به طور خاص از متافیزیک ارسطو گرفته شده است. دیدگاه 

  است: پیگیری
؛ که محل بحث این مقاله نیز هست، مربوط است به بیان یک سری مشکالت که اول

 Fine, A Puzzle)گرایی قابل رفع نیست.  صورت – های سنتی ماده با دیدگاه
Concerning Matter and Form,13-40.) 

، تئوری جدید فاین به عنوان یک نوارسطویی (کسانی که تحلیل اشیاء به نحو دوم
ضمن نقد این مسئله که مفاهیم  ماده و صورت قبول دارند) در باب ترکیب است. او

درباره حقیقت اشیاء مادی ناتوان هستند، تعریف جدیدی از  ای سنتی از ارائه تئوری
متضمن اشیاء مرکبِ دارای اجزاء متغیر در زمان و مکان کند که هم  ترکیب ارائه می

 Fine, A Puzzle Concerning)دارای اجزاء ثابت. است و هم متضمن اشیاء مرکب 
Matter and Form,65-71.) 

-سینا، قائل به دیدگاه ماده ، ابناز سوی دیگر، در سنت فلسفه اسالمی نیز
و خود را   گرایی را از ارسطو وام گرفته صورت- گرایی است. ایشان هم، دیدگاه ماده صورت

 هیوالالرئیس، جواهر جسمانی، مرکب از   . به تعبیر شیخ3دانند متعهد چنین سنتی می
                                                                                                                                        
1. Hylomorphism 
2. Kite Fine 

. ارسـطو بر مبنای مقاله آلفـای کوچـک ارسـطو (   برای نمونه بنگرید به مقاله هشتم، الهیات شفاء، که . 3
994a335-336و  332االلهیات،-سینا، الشفاء ابنکند ( ) بحث می(.  
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(اتصال جوهری)، جسم مطلق را  هستند که در ترکیب با صورت جسمیه (ماده اولی)
ت و تحقق آنگاه با حلول صورت نوعیه، اجسام در انواع مختلف به فعلی، دهند تشکیل می
نظام، مالحظات و  سینا به عنوان فیلسوفی صاحب ابنند. واضح است رس خارجی می

گرایی دارد، که متناسب با سمت و  صورت–مباحث فربهی در باب نظریه متافیزیکی ماده
  .پردازیم میسوی مقاله به وجوهی از آن 

گرایی  صورت–سینا و برخی فیلسوفان معاصر، نظریه ماده ؛ اکنون که ابناینکهنکته 
توان با اتخاذ رویکردی مناسب به نظریه  رسد می اند، به نظر می ارسطوئی را برگزیده

مورد بررسی قرار داد. به هر حال آنچه بر ضرورت مقاله  آن راسینا دایره کارامدی  ابن
سیناست. اینکه  از این بخش فلسفه ابن ،گذارد، سعی در ارائه تفسیری معاصر صحه می

نهایتاً چه دستاوردی را منجر خواهد شد، در طول مقاله قابل  یخوانش نتیجه چنین
 استمجالی ، چنین رویکردییافت است. فعالً نکته در ضرورت بحث آن است که اتخاذ 
  برای حل و فصل برخی مسائل سنتی احتماالً مغفول مانده.

مربوط است به بیان یک سری مشکالت که با  فایناز تالش بخشی گذشت 
گرایی قابل رفع نیست. مشکالتی از قبیل چگونگی تبدل  صورت-های سنتیِ ماده هدیدگا

و چگونگی ارتباط زمان با شی هنگام تغییر ماده یک شی در طول زمان، حفظ اینهمانی 
گرایی کالسیک،  صورت–این معضالت در چارچوب ماده رفعاجزاء یک شی مرکب. عدم 

  ص ترکیب ارائه کند. فاین را بر آن داشت، تئوری جدیدی در خصو
مطرح  های  پارادوکسسینا برای  های ابن طور مشخص به دنبال پاسخ در این مقاله به

تصویر سینا از آن روی حائز اهمیت است که  های ابن فاین هستیم. پاسخ توسطشده 
که فاین  معضالتیکند، فلذا ابتدا  می ارائه سینوی راگرایی  صورت-روایت ماده دقیقی از
نامد، بررسی  حل آن دارد و در قالب دو استداللی که آنها را پارادوکس می سعی در

  .رویم میسینا   آنگاه به سراغ پاسخ ابن م،کنی می
  

  اول فاین  پارادوکس
پارادوکس اول فاین مربوط است به امکان وجود تمایز میان دو شی در عین وجود 

کنیم، سقراط در زمانی  یصورت و ماده مشترک. استدالل از این قرار است؛ فرض م
شان یکی  ای را دارد که کالیاس همان ماده را در زمان دیگری دارد. پس ماده همان ماده

شان هم (به دلیل همنوع بودن) یکی است. از آنجا که هر یک ماده و  است و صورت
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نتیجه این روشن است،یکی هستند. ولی سقراط و کالیاس ، پس دارندصورت یکسان 
 Sکنیم، سقراط،  کند: فرض می ست. فاین استدالل را اینگونه صورتبندی میپذیرفتنی نی
صورت  Fاست.  'tماده کالیاس در زمان  nو  tماده سقراط در زمان  C ،mو کالیاس، 
 Fm. ترکیب ماده و صورت سقراط را هم به صورت استرا صورت کالیاس  Gسقراط و 

  :(.Fine, A Puzzle Concerning Matter and Form,13-14) نویسیم. می
1. S≠C  
2. m=n 
3. F=G 
4. S=Fm , C=Gn 

  ، سقراط و کالیاس متفاوت هستند. 1بنابر 
  . 'tهمان ماده کالیاس است در زمان  t، ماده سقراط در زمان 2بنابر 
  یکی است. ، صورت سقراط و کالیاس به دلیل همنوع بودن،3بنابر 
، همانطور که کالیاس در tرتش در زمان ، سقراط ترکیبی است از ماده و صو4بنابر 

  از ماده و صورتش تشکیل شده است.  'tزمان 
شوند. فاین برای حل پارادوکس، سه مقدمه  جمع نمی 1با  4و  3و  2به گفته فاین 
  . ای که با مقدمات دو، سه و چهار متناظر هستند دهد؛ سه مقدمه جدید ارائه می

(Fine, A Puzzle Concerning Matter and Form, 14):  
برای هر دو جوهر همنوع، ضروری است، صورت  :1»صورت مشترک«مقدمه اول 

  یکسان داشته باشند. 
برای دو شی همنوع، ممکن است، ماده یکی در یک  :2»انتقال ماده«مقدمه دوم؛ 

زمان، ماده دیگری در زمانی دیگر باشد. به عبارت دیگر، ممکن است دو شی که صورت 
  شان یکسان باشد. مادهلی د، متمایز از یکدیگر باشند ومشترکی دارن

شده ترکیبی است از (در  4»دار ماده«ضرورتاً هر شی  :3»ترکیب ساده«مقدمه سوم؛ 
  زمانی از ازمنه) ماده و صورت آن شی. 

  تر:  ای روشن به شیوه
 A مادۀ mو  صورت t ،F، اگر در زمان  Aهر شیء دارای ماده مانند برای ضرورتاً 

 .mو  Fترکیبی است از  Aآنگاه  ،باشد

                                                                                                                                        
1. Common Form 
2. Material Migration 
3. Simple Composition 
4. Enmattered  
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  شود. برقرار خواهند بود و پارادوکس تثبیت می 4تا  2با داشتن این سه مقدمه، جمالت 
هستند،  1»همنوع«فرض بگیریم که دو شی،  همچنین به نظر فاین الزم است، پیش

 Fine, A Puzzle Concerning Matter and)یکسان باشد.  2»شان نوع قریب«چنانچه 
Form,13) 

گیرد. از این  روشن است هر یک از این سه مقدمه را انکار شود، پارادوکس شکل نمی
  توان کنار نهاد. رو فاین تالش دارد، بررسی کند کدام یک از این مقدمات را می

  
 الف) صورت مشترک

، بر مبنای فرض صورت مشترک، اوصورت مشترک است. به نظر ایده فاین قائل به 
داشته باشند. روشن است که این  هر دو شی همنوع، صورت واحد بالعدد ضروری است، 

شی  ،برای مثال، صورت انسانیت .باشد 3دیدگاه مستلزم آن است که صورت امری کلی
ها دارای آن هستند. فاین در تالش برای توضیح  که همه انسان استواحد بالعددی 

نسبت این باور به ارسطو که او موجه بودن مقدمه صورت مشترک، تأکید دارد، هر چند 
معتقد بوده، مبنای درستی دارد، اما بحث درباره این موضوع که ارسطو  4به صور شخصی

، به خودیِ خود موضوع چندان مهمی در 5به صور شخصی باور داشته یا به صور کلی
 نزد ،صور شخصی یا کلی نقشبحث کنونی نیست. به نظر فاین، آنچه مهم است 

شوند، آنگاه همچنان پارادوکس  ر صور کلی در ترکیب اشیاء داخل ارسطوست. اگ
های شخصی را نیز پذیرفته باشیم. ولی اگر صور  پابرجاست، هرچند وجود صورت

، چه قائل به صور کلی باشیم شود میشوند، آنگاه پارادوکس حل  شخصی داخل ترکیب 
تمسک به صور شخصی حل کند فیلسوفی که پارادوکس را با  یا نباشیم فاین تصریح می

کند، باید این نوع صور را به جای صور کلی در ترکیب وارد کند و این امر بدان معناست  
که ذات اشیاء را صور شخصی تشکیل دهند و این چیزی است که مطلوب نظر فاین 

 (Fine, A Puzzle Concerning Matter and Form,17)نیست. 
ین است که هر چند با قائل شدن به اینکه ا ،شود نکته مهمی که فاین متذکر می

شوند، پارادوکس سقراط و  صور شخصی (و نه صورکلی) در ترکیب اشیاء جزئی داخل می

                                                                                                                                        
1. Cospecific  
2. Lowest species  
3. universal 
4. Individual Form 
5. Universal  
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دیگری وجود دارد که به این طریق قابل حل   شود، ولی پارادوکس کالیاس برطرف می
الزم نیست. این پارادوکس را کمی بعدتر گزارش خواهیم کرد. بر این اساس، همچنان 

  است مقدمات دیگری بررسی شوند تا در نهایت بهترین راه حل برای مسئله به دست آید.
 

  ب) انتقال ماده
  نامد. می 1»انحصار« تر توضیح داده شد، اکنون فاین نقیض آن را ایده انتقال ماده، پیش

به نظر  ضرورتاً اشیاء با ماده و صورت (کلی) مشترک یکی هستند. البته»: انحصار«
 Fine, A Puzzle)فرق قائل شویم. ، ین باید بین انحصار و دو ادعای دیگرفا

Concerning Matter and Form,18)  
انحصار حداکثری  یکی هستند. ،دو شی با ماده یکسان :2»انحصار حداکثری«اول؛ 

دیگری باشد، اعم از شی ماده  ،شود، ماده شیئی مانع می زیراتر از انحصار است،  قوی
در انحصار، صرفاً در فرضی که صورت مشترک  اما ،ت یکسان داشته باشد یا نهاینکه صور

 Fine, A Puzzle Concerning)شود.  نفی می ،باشد، اشتراک در ماده با شیئی دیگر
Matter and Form,18) 

به : دو شی که ماده و صورت یکسان دارند، اینهمان هستند، 3»تفرد مادی«دوم: 
هویت  بر این اساس،است.  شان ها به واسطه اینهمان بودن ماده، اینهمان بودن آنعالوه

 Fine, A Puzzle)(اینهمانی) ماده است که هویت (اینهمانی) اشیاء را توضیح دهد. 
Concerning Matter and Form,18) 

، 4فاین معتقد است، شواهدی وجود دارد، مبنی بر اینکه ارسطو از انحصار حداکثری
درباره  Z17حمایت کرده است. به نظر فاین اظهارات ارسطو در  6و انحصار 5تفرد مادی

های غیرمستقیم از انحصار را فراهم  بخشی صورت زمینه برخی حمایت نقش وحدت
رف اینکه تز انحصار را بپذیریم برای حل پارادوکس کافی نیست؛ چون  کند می اما صِ

                                                                                                                                        
1. Entrapment  
2. Strong entrapment 
3. Material individuation  

  )1016b ارسطو،شان واحد است، واحد هستند. ( اشیائی که ماده .4
انـد زیـرا صورتشـان     گاهی دو شی با اینکه از حیث ماده متفاوت هستند از حیث صورت یک و همـان  .5

  )1034a. ارسطو،تجزیه ناپذیراست. (
گوید برخی اوقات همان برای شیئی که از حیث صـورت و   می» همان«توضیح معنای ارسطو در ضمن . 6

با خودت از حیث صورت و ماده یک و همان هسـتی.   شود مثالً تو ماده یک و همان است، استفاده می
  )1054b ارسطو،(
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ل طرح است. یعنی، اگر پارادوکس هم در مورد ماده قریب و هم ماده سطوح پایین قاب
انتقال از ماده، خواهیم با التزام به انحصار، مشکل را حل کنیم، باید، در هیچ سطحی  می

های پایین جسم نیز ماده دارند و هر کدام یک  رخ ندهد. طبق تصویر ارسطویی همه الیه
داری، چه جوهر و چه  ماده قریب برای خودشان دارند. حال اگر بپذیریم هر شی ماده

شود. اما اگر بگوییم فقط ماده  شود، مشکل حل می غیر جوهر، ماده قریبش منتقل نمی
 Fine, A) شود، پارادوکس به صورت کامل حل نخواهد شد. قریب جوهر منتقل نمی

Puzzle Concerning Matter and Form,18-19) 
وزه دالیل و قرائن شهودی، درستی یا نادرستی آم بابه هر روی، فاین تالش دارد 

تواند  رسد می کند که به نظر می را بررسی می استداللیانتقال ماده را بررسی کند. فاین 
  است. 2و ادغام 1تجزیهاین استدالل بر اساس دلیلی به نفع انتقال ماده باشد. 

به این معناست که یک شی با یک صورت خاص به چندین شی با همان  ،تجزیه
  .صورت تقسیم شود

   .شی با صورت یکسان به یک شیئ با همان صورت تغییر کنند یعنی چندین ،ادغام
از تجزیه  حالتیتقسیم شود. این  Yو  Xبه دو آمیب  XYفرض کنیم، آمیب حال 

با هم ترکیب شوند  Yو  Xصورت آمیبی دارند. حال دو آمیب  Yو  X و XYاست، زیرا 
همان صورت دو  از ادغام است؛ چرا که شی حاصله حالتیپدید آید. این  XYو آمیب 

رسد هر یک از تجزیه و ادغام به تنهایی ممکن هستند. اما  شی اولیه را دارد. به نظر می
اگر اینگونه است، نیز ممکن است که تجزیه و ادغام در پی هم رخ دهند. یعنی ابتدا 

به  تبدیل شوند. XYو سپس دوباره به آمیب  شود میتقس Yو  X بیبه دو آم XY بیآم
آید،  ی که بعد از ادغام پدید میمیبآمیبی که قبل از تجزیه داشتیم، و آرسد  نظر می

دو آمیب اینهمان هستند یا  اینصورت و ماده مشترک دارند. حال سوال این است که 
  (Fine, A Puzzle Concerning Matter and Form,20) متمایز؟

داده است؛ زیرا دو  اگر متمایز باشند (که ظاهراً اینگونه است)، باید گفت انتقال رخ
  شی متمایز با صورت مشترک داریم که ماده یکسانی دارند. 

   :تواند بگوید که انتقال رخ نداده است به نظر فاین، مخالف انتقال از دو طریق می
متمایز است. این بدان معنا است که در فرایند تجزیه و سپس  دو آمیب؛ ماده اول

شود و با  در این میان، ماده قبلی نابود می شود؛ یعنی جایی ادغام، ماده حفظ نمی
  گردد.  ای مشابه جایگزین می ماده

                                                                                                                                        
1. Fission  
2. Fusion  
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ها نیز اینهمان  و آمیب ندارندآمیب اولیه با آمیب نهایی یکی هستند و تمایزی ؛ دوم
 بازسازی شده است.  1هستند. آمیب دوم همان آمیب اول است که به طریق اعاده معدوم

توان پذیرفت ماده آمیب  اال غیرشهودی هستند. نه میزعم فاین، هر دو راه ب اما به
توان پذیرفت اعاده معدوم رخ داده است. اگر امکان  اولیه و نهایی متمایز است و نه می

شود،  اش این است، هیچ چیزی به طور کامل نابود نمی اعاده معدوم پذیرفته شود، الزمه
ره موجود شود. وقتی هیچ یک از زیرا همیشه این امکان هست، به نحو اعاده معدوم دوبا

 Fine, A Puzzle) دو طریق باال مقبول نباشد، ناگزیر الزم است انتقال را بپذیریم.
Concerning Matter and Form,21) 

هایی  پردازد، استدالل مورد فوق و چندین نمونه دیگر که فاین به بررسی آنها می
پاسخ به آن دچار مشکل خواهند شد. در ش که مخالفانماده انتقال ایده هستند به نفع 

ممکن است، معضل  کند و آن اینکه البته فاین، راه حل دیگری برای معضل ارائه می
هایشان منحصر به فرد است (با انکار اشتراک در  برای اشیاء جاندار بر این مبنا که صورت

به فرد  شان منحصر شود و برای اشیاء غیرجاندار بر این مبنا که ماده صورت) حل می
متفاوت از جوهر وجود خواهد  است (با انکار انتقال) حل خواهد شد. بر این اساس دو نوع

داشت. آنهایی که دارای حیات هستند و مالک تفردشان به صورتشان است و آنهایی که 
مطابق این راه حل، ، شان است هستند و مالک تفردشان به واسطه ماده فاقد حیات

ت زنده است، اما چیزی شبیه نفس که چنین نقشی را نفس، صورت شخصی موجودا
برای موجودات غیرزنده بازی کند، وجود ندارد. با این حال، فاین این راه حل را نیز در 

یابد. ابهام این است که توضیح روشنی برای این امر ارائه نشده  بخش نمی نهایت رضایت
ی هستند و برخی دیگر جان) کل های اشیاء بی ها (صورت است که چرا برخی صورت

 Fine, A Puzzle Concerning Matter and)های اشیاء جاندار) شخصی هستند  (صورت

Form,25)  گذشته از این، در ادامه خواهیم دید گرچه التزام به شخصی بودن صورت
کند، ولی مشکالت دیگری وجود دارد که با این روش  کالیاس را حل می-معضل سقراط

  قابل حل نیستند.
  

  ج) ترکیب
حاال فاین این سوال را مطرح کند که آیا ممکن است پارادوکس را با رد ایده ترکیب 
ساده حل کرد؟ به نظر فاین، ارسطو به صورت مشترک و انتقال ماده متعهد است. گویی، 
                                                                                                                                        
1. Reinstatement 
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راه نجات است. واضح است که در دیدگاه ارسطو جوهر یا هر چیز  رد ترکیب ساده، تنها
حاال سوال این است ترکیب چگونه باید . بی از ماده و صورت استدار شده ترکی ماده

داند که در مقدمه  ترین تفسیر ترکیب را ترکیب ساده می راست تعبیر شود؟ فاین سر
 Fine, A Puzzle) سوم بیان شد. با این حال ترکیب ساده با دو مشکل مواجه است

Concerning Matter and Form,25-26) 
سقراط در  مثالًهای مختلف متفاوت است.  اده ترکیب در زمانم :1»گزینشی بودن«

نیز  t2است و ماده سقراط در زمان   t2دارای ماده متمایزی از سقراط در زمان t1زمان 
های  های مختلف در زمان و... هر کدام از ماده t3متفاوت است با ماده آن در زمان 

دهند. ترکیب  ی را تشکیل میمختلف با صورت مشترک سقراط، ترکیب جدید و متمایز
، S2 ،S3ها را  نامیم، به همین ترتیب دیگر ترکیب می S1با صورت سقراط را  t1زمان  ۀماد

ها  ها را باید سقراط در نظرگرفت؟ ماده نامیم. مشکل این است کدامیک از ترکیب .... می
توان ادعا  یتوانند سازنده سقراط باشند، چطور م های مختلف به یک اندازه می در زمان

  ها؟ سقراط است و نه دیگر ترکیب S1 مثالً کرد
شاید کسی برای فرار از مشکل گزینشی بودن بگوید سقراط، اینهمان است  2»تورم«
S2,… S1, ها از هم متمایز  آید؛ با فرض اینکه ترکیب در این صورت مشکل تورم پدید می

  شد؟ هستند، چگونه ممکن است سقراط با همه آنها اینهمان با
توان  ترکیب ساده با این نقد مواجه است که در یک شی واحد چطور می پس

کند.  های مختلف داشت. فاین پیشنهادهایی را در راستای حل این مسئله ارائه می ماده
راه  فاین چندکند؟  میاش تغییر  توضیح دهد چطور شیئی در طول زمان ماده اودر واقع 

 Fine, A Puzzle)شود  ا ترکیب ساده کنار گذاشته میدهد، که در همه آنه حل ارائه می

Concerning Matter and Form 26-30.):  
... به ، S1 ،S2. طبق این راه حل؛ سقراط با 3رابطه اینهمانی به زمان نسبی شود :اول

اینهمان است، در زمان  S1با  t1معنای مطلق کلمه اینهمان نیست. بلکه سقراط در زمان 
t2  باS2 ان است و ... به صورت کلی، سقراط در هر زمانی اینهمان است (نه به اینهم

شده به همان زمان) با ترکیب صورت با  معنای مطلقِ اینهمانی، بلکه به معنای نسبی
  ماده موجود در آن زمان. 

                                                                                                                                        
1. Selectivity  
2. Conflationary  
3. Relative identity to time 
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روشن است، این راه حل، مستلزم فاصله گرفتن از معنای کالسیک اینهمانی است. 
شده به زمان (به دیگر  ای مطلق است و نه نسبی رابطه ،مانیدر برداشت کالسیک، اینه

یک محمول دو موضعی است، نه یک محمول سه » اینهمان است با«سخن، محمول 
توان از  موضعی که موضع سوم آن را زمان پر کند). به عالوه، چنین دیدگاهی را نمی

  های ارسطو برداشت کرد. نوشته
های  ین نوع از ترکیب، حاصل صورت و مادهاست. ا 1»متکثر ترکیب«ایده  :دوم

 xصورت شی  F، که F(m1,…mk)بندی:  مختلف در طول زمان است. با چنین صورت
   های قریب شی هستند به ترتیب زمانی.  ماده m1,…mkاست و 

شود، ولی صورت یکی است. به نظر فاین،  در این حالت ماده در طول زمان عوض می
ئش غیرزمانمند هستند، دارای چندین ماده قریب است، یعنی این نوع از ترکیب که اجزا

در یک سطح چند ماده وجود دارد. هرچند این ایده مشکل تورم و گزینش وجودشناسی 
را ندارد، چون در نهایت تنها با یک شی مرکب مواجه هستیم و آن شی مرکب اینهمان 

کل را حل کند، چون اگر است با سقراط، اما به عقیده فاین، این ایده، قادر نیست مش
را به ترتیب داشته باشد، ممکن است، همین m1,…mk های  سقراط در طول زمان ماده

ها با همان ترتیب زمانی به کالیاس منتقل شوند. در این صورت باز باید گفت  ماده
  سقراط همان کالیاس است، که پذیرفتنی نیست.

شود.  وم ترکیب به زمان نسبی میاست. در این ایده، مفه 2»نسبی ترکیب«ایده  :سوم
مرکب است  A«محمول سه موضعی نیست (به این شکل که » مرکب بودن«یعنی، محمول 

، بلکه مفهومی چهار موضعی است که موضع چهارم زمان است. پس، »)mو ماده  Fاز صورت 
  ». tدر زمان  mو ماده  Fمرکب است از صورت  A «فرم جمالتِ بیانگر ترکیب چنین است: 

 Aماده  mتوان گفت  شده به زمان) نمی رو، هیچگاه به صورت مطلق (غیرنسبی از این
ماده برای  t2باشد، ولی در زمان  Aماده برای  t1در زمان  mهست یا نیست. ممکن است 

A دار شده به یک معنای مطلق با یک شیئ  نباشد. مطابق این راه حل، هر چیز ماده
شده به زمان داری فالن ماده  مرکب به نحو نسبیمرکب اینهمان است؛ ولی آن شی 

 Ft (m)توان به این شیوه نمایش داد:   را می xخاص است. بر این اساس، شیئ مرکب 
  است.  tدر زمان  xماده قریب  mو  xصورت شی  F که

                                                                                                                                        
1. Plural Composition 
2. Relative Composition  
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فاین نوعی دیگر از ترکیب را با ادغام دو ایده ترکیب متکثر و نسبی ارائه  :چهارم
تمام دوره  tاست و  xصورت شی  Fکه  Ft (m1,…mk)بندی:  ن صورتدهد، با چنی می

هستند به  xهای قریب  ه ماد m1…mkکه در آن دوره وجود دارد و  xای است که  زمانی
  تریب رخ دادنشان. 

فاین معتقد است؛ در نهایت راه حل چهارم، دست کم تا این مرحله از بحث ترجیح 
را برطرف کند و هم از مشکالت گزینشی بودن و   ستواند پارادوک دارد، چرا که هم می

  (Fine, A Puzzle Concerning Matter and Form,28-30)تورم مصون است. 
  رویم. سینا می های فاین، اکنون به سراغ پاسخ ابن و راه حل  پس از بیان پارادوکس

  
  اول  سینا به پارادوکس ابن  پاسخ

ن موضع وی در قبال مقدمات فاین است، سینا مستلزم روشن شد حل مسئله نزد ابن
گیرد یا به  سینا، مقدمات انکار شود، یا پارادوکس اساساً شکل نمی چنانچه از سوی ابن

  شود. نوعی حل می
کنیم، آیا شواهدی مبنی پذیرش انتقال ماده از سوی  با انتقال ماده شروع می

  سینا وجود دارد؟  ابن
و انتقال ماده برای آن حاالت متعددی را نیز سینا ضمن تصریح بر پذیرش تغییر  ابن

شمرد، به نظر ایشان اساساً یک شی با وجود تغییرات (انتقال، نوعی تغییر ماده) در  می بر
امکان تغییر صورت فراهم اینگونه شود و  ماده برای شیء دیگر میتواند،  میماده آن، 

نبوده، بخواهد در جسم پدید  شود. به باور ایشان، هرگاه صورتی که قبالً در جسم موجود
  )278- 280االلهیات،  -سینا، الشفاء ابن( آید، باید تغییراتی در ماده ایجاد شود.

سینا در مقاله دوم الهیات شفا و در ضمن سومین استدالل  عالوه بر شاهد فوق، ابن
 )، استداللی را مطرح74- 77االلهیات، - سینا، الشفاء ابنبر عدم جدایی ماده از صورت (

توان از آن به نفع پذیرش انتقال ماده استفاده کرد. هر چند ایشان از آن  کند، که می می
انتقال ماده را فرض استدالل بر عدم جدایی ماده از صورت جسمیه رسیده است و در آن 

توان به نفع انتقال ماده از  می اما ست؛یانتقال ماده ن یبرامستقل  یاستداللو  ردیگ یم
پذیرفت  سینا قائل به انتقال نبود یا باید اعاده معدوم را می ، چنانچه ابنآن استفاده کرد

یا انحصار را، حال آنکه در شقوق برهان تمامی حاالت مذکور رد شده است، بر این 
   سینا قائل به ایده انتقال ماده است. اساس ابن
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ن سینا در خصوص انتقال، اکنون باید پرسید ایشا پس از روشن شدن موضع ابن
  داند یا نه؟ صورت را مشترک می

جزئی  یاسینا صورت به خودی خود مستلزم کثرت نیست، بنابراین کلی  به نظر ابن
ساز است. ایشان در مقاله پنجم از  شود، جزئی نیست ولی هنگامیکه با ماده ترکیب می

صورت هر چند در سنجش با اشخاص کلی است، در سنجش با «گوید:  الهیات شفا می
شود، شخصی است و از آنجا که اشخاص عدداً  ئیتی که در آن منطبع مینفس جز

بسیارند جایز است، این صورت کلی از آن جهت که شخصیت حاصل آن است، عدداً 
سینا در  عالوه بر نکته اخیر بنابر نظر ابن )205 ،لهیاتالا-شفاءالسینا،  ابن(» بسیار باشد.

، متعدد و متکثر است و این کثرت ناشی از المبدأ و المعاد، نفس به عنوان صورت بدن
ماده است. همچنین این نوع کثرت از قبیل کثرت افراد یک ماهیت نوعیه است. 

استعداد الزم برای تحقق صورت نوعیه انسانی را دارند،  ،های) متکثر (بدن یها ماده
د نوع ها کثرت افرا شود و با ترکیب با هر یک از بدن بنابراین نفس (صورتی) خلق می

ها نفس (صورت) وجود دارد.  شود. به این ترتیب به تعداد بدن انسانی حاصل می
  ) 107- 108سینا، المبدأ و المعاد،  ابن(

دهد نحوه وجود صورت (نوعیه) در موجودات دارای نفس مانند  فقرات فوق نشان می
در خارج است. هر بدن، صورت خود را به نحو جزئی دارد،   1نحوه حضور کلی طبیعی

سینا نیز  پس صورت (نوعیه) در خارج متعدد و متکثر است. همانطور که در بیان ابن
، اگر ماده نبودکند وجود ماده است.  آشکار است، آنچه امکان این تعدد صور را فراهم می

 یما وجود ماده در موجودات مادابود. نوع  کمانند مجردات منحصر در یانسان مثالً 
تواند، عامل تکثر باشد، چرا که قوه محض  البته ماده اولی، نمی منشأ تعدد شده است.

منشأ تعدد  ثانیه هماد ، پس بایدستیتعدد ن است و در آن تمیزی نیست. در ماده اولی
ل پذیرد، قائ ) پس ایشان هرجا وجود صورت را می1417- 2/1418شیرازی،( افراد شود.

  کند. به تعدد صورت است و اشتراک صورت را رد می

                                                                                                                                        
سینا در سماع طبیعی،  مطابق نظر ابننسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت پدران به فرزندان است. .   1

شود، شـخص   از آنجا که هیچ جسم مطلقی در خارج نداریم، وقتی طبیعت نوعیه در خارج موجود می
شوند. مـراد   سینا طبیعت به دنبال ایجاد انواع در خارج به صورت اشخاص موجود می است. به نظر ابن

از شخص، شخص معینی نیست، چون اگر چنین بود باید با زوال آن شخص نظام طبیعـت نیـز نـابود    
رونـد، ولـی نظـام طبیعـت ثابـت اسـت.        آیند و مـی  بینیم اشخاص می شد حال آنکه بالوجودان می می

/ 1الطبعیـات،  -سینا، الشفاء  ابنانواع به اشخاص نیاز دارد ولی نه شخص خاصی. ( طبیعت برای تحقق
  .سینا آن است که کلی طبیعی نوعیه در خارج جزئی باشد الزمه نظر ابن )8-9
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با وجود چنین موضعی به نفع وجود تعدد خارجی صورت، یعنی وجود صور شخصی، 
  شود. پارادوکس حل می

  چه خواهد بود؟ پارادوکس قائل به صورت مشترک باشد، پاسخ  سینا ابناما چنانچه 
پارادوکس، کند، حل  بیان می اگر صورت را کلی و مشترک بدانیم، همانطور که فاین

ماده «کند و معتقد است،  در دخالت زمان است. فاین زمان را به عنوان شاخص مطرح می
، m1توان گفت  یک محمول سه موضعی است نه دو موضعی. یعنی نمی» چیزی بودن

با نسبی کردنِ رابطه جزئیت یا  او. t1است در زمان  Aماده  m1است، بلکه  Aماده شی 
  کند.  ماده بودن به شاخص زمان، مشکل را حل میرابطه 

سینا زمان عامل تشخص است. همچنین گاه گفته  الزم توجه است، در فلسفه ابن
های آن است. ایشان در التعلیقات، عامل تشخص  شود زمان الزمه تشخص و از نشانه می

، 98،107- 99ت، سینا، التعلیقا داند. (ابن می» مجموع وضع و زمان خاص«موجودات مادی را 
داند.  می» مجموع ماده و وضع خاص و زمان خاص«) در المباحثات، عامل تشخص را 145
مجموع ماده و وضع و «) بهمنیار نیز تشخص موجودات مادی را به 180سینا، المباحثات، (ابن

) نزدیک به همین ایده، مالمهدی نراقی قائل است 505- 506داند. (بهمنیار، می» زمان خاص
  )458موع زمانِ یک شیئ عامل وحدت و تشخص است. (نراقی، که مج

اکنون پرسش این است؛ این دیدگاه که زمان عامل یا الزمه تشخص است، چه 
نسبتی با دیدگاه فاین دارد که زمان را شاخصی در رابطه جزئیت یا رابطه ماده چیزی 

  اول را حل کرد؟   ادوکستواند پار می سینا ابن ،گیرد؟ آیا با تمسک به آن بودن در نظر می
درباره نقش زمان کامالً از یکدیگر مجزا سینا و فاین  ابنآشکار است که دیدگاه 

با فرض پذیرش انتقال ماده و اشتراک در صورت، تنها راهی که به نظر فاین هستند. 
ماند نسبی کردن رابطه ماده بودن به شاخص زمان است؛ و  برای حل پارادوکس باقی می

کامالً متفاوت است با این دیدگاه سینوی که زمان عامل یا الزمه تشخص است.  این ایده
انگاشتن رابطه ماده بودن به زمان، در فضای فلسفه سینوی مطرح   در اساس، نسبی

داند و به این  نمیواحد بالعدد و مشترک را ، بر خالف فاین، صورت سینا ابننشده است. 
 آننانچه صورت را مشترک فرض کنیم، برای رفع شود، اما چ حل می  ، پارادوکسطریق

سینا دارد  نیازمند دخالت شاخص زمان هستیم ولی چون نقشی که زمان در فلسفه ابن
  آید.  همان نقش زمان در فلسفه فاین نیست، لذا از عهده حل مشکل برنمی

پردازد و  دیگری می  گرایی به طرح پارادوکس صورت –فاین در همان فضای ماده
  سنجد. ره مفروضات ارسطویی را از نقطه نظر این پارادوکس میدوبا
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  دوم فاین  پارادوکس
دوم فاین مربوط است به مسئله تغییر ماده در یک شی و حفظ اینهمانی آن   پارادوکس

 Fine, A Puzzle)هایی میان دو پارادوکس وجود دارد  شی در طول زمان.  البته تفاوت

Concerning Matter and Form,30):  
اخیر   ماده یکسان در دو شی متمایز) و پارادوکس انتقال (وجوداول به   اول: پارادوکس

  های متفاوت در یک شی) وابسته است.  های مختلف در زمان (وجود ماده 1به دگرگونی
شود دو ترکیبی که باید (مطابق شهود ما)  اول نشان داده می  : در پارادوکسدوم

باید (مطابق شهود ما)  دومی دو ترکیبی کهپارادوکس در  متمایز باشند، یکی هستند،
  یکی باشند، متمایز هستند.

) صورت 2انتقال ماده،  )1اول، بر سه فرض ابتنا داشت؛   چنانکه دیدیم، پارادوکس
 صورت مشترک را انکار کند، ) ترکیب ساده. اگر کسی آموزه انتقال ماده یا3مشترک 
کند که حتی اگر یکی از این دو  حال فاین استدالل میاول رخ نخواهد داد.   پارادوکس

دوم   آید. پارادوکس دیگری پدید می  آموزه (یا هر دوی آنها) را انکار کنیم، پارادوکس
  است: اینگونه

های سازنده  ، مثالً مجموعه اتم2پایین (ماده عنصری  پذیر است که ماده سطح امکان
، ماده سطح t1شد. فرض کنیم در زمان شی) سقراط در دو زمان متفاوت، مختلف با

صورتی از سقراط  Fباشد. همچنین،  nماده سطح پایین او  t2باشد و در  mپایین سقراط 
ترکیب شده است.  nصورتی از سقراط است که با  Gترکیب شده است و  mاست که با 

خواهد بود. پس هر دو  Gnترکیب  و Fmمطابق ترکیب ساده، سقراط همان ترکیب 
یکی  Gmو  Fnاست و  Fnجزئی از  nیب یکی هستند. از سوی دیگر، از آنجا که ترک

 nجزء مشترک ندارند. بنابراین اگر،  Gو n نیز هست. اما  Gmجزئی از  nهستند، پس 
هست  nهم جزئی از  mنیز باشد. با همین استدالل  mباشد، باید جزئی از   Gmازجزئی 

د و از این رو یکی هستند، اما این تناقض است. یکدیگر هستن اجزاء nو  mو بنابراین 
(Fine, A Puzzle Concerning Matter and Form,30)  

دوم آن است که انکار کنیم، شیئ   به گفته فاین، یک راه حل، برای پارادوکس
های متفاوت داشته باشد. فاین چنین موضعی را (ماده  های مختلف ماده ن تواند در زما می

نامد. صلبیت اغلب با برخی  می 3»صلبیت«اقی بماند و تغییر نکند) یک شی، یکسان ب

                                                                                                                                        
1. Variation  
2. elemental matter 
3. Rigidity  



   147   هایی درباره ماده و صورت سینا و پاسخ به پارادوکس ابن

شود. ولی صلبیت عکس انحصار است. مطابق  های انحصار اشتباه گرفته می صورت
گوید  انحصار، دو شی یکسان هستند، وقتی ماده آنها یکسان است، در حالیکه صلبیت می

 Fine, A Puzzle Concerning). ماده دو شی یکسان هستند وقتی یک شی باشند
Matter and Form,31)  

اما گوید، گرچه به لحاظ منطقی انتقال و دگرگونی از هم مستقل هستند،  فاین می
تواند منتقل شود  توان از اولی به دومی رسید. اینگونه که ماده یک شی (سقراط) می می

ت گرفته و ماده شی دیگری (کالیاس) شود. اما ممکن است در زمانی که انتقال صور
این نیست، دیگر ماده سقراط  ،است سقراط همچنان زنده باشد. در این صورت آن ماده

بدان معنا است که ماده سقراط در طول زمان تغییر کرده است که همان ایده دگرگونی 
توان به آموزه دگرگونی رسید ولی گذر از دگرگونی به  است. بنابراین از آموزه انتقال می

  (Fine, A Puzzle Concerning Matter and Form,32)شن نیست انتقال چندان رو
 فاین معتقد است، شواهدی درباره تعهد ارسطو به دگرگونی موجود است، ولی هیچ

اینکه ارسطو متعهد به صلبیت است، وجود ندارد. به نظر فاین معقول  بر دال مدرکی
شند. همچنین از نظر آموزه دگرگونی با به نیز متعهد نوارسطوییان کنیم است، فرض

توان از آموزه انتقال به آموزه دگرگونی رسید، هر  از آنجا که به شیوه مقبولی می فاین،
شاهدی برای التزام به اولی وجود داشته باشد، شاهدی برای التزام به دومی نیز خواهد 

 (Fine, A Puzzle Concerning Matter and Form,33)بود. 
دوم پذیرفتن صلبیت است؛ ولی ظاهراً   برای پارادوکسخالصه اینکه یک راه ممکن 

  نه ارسطو و نه نوارسطوئیانی همچون فاین با این راه حل، همدلی ندارند. 
دوم این است که آموزه ترکیب ساده را کنار بگذاریم. اگر به   راه حل دیگر، پارادوکس

  .هد شددوم حل خوا  ترکیب متکثر را بپذیریم، پارادوکس ،جای ترکیب ساده
  دهد؟ سینا، چطور پاسخ می حال ببینیم، ابن

  
  دوم  سینا به پارادوکس پاسخ ابن

داند به عالوه اینکه  سینا دگرگونی و تغییر در ماده را ممکن می تر، بیان شد، ابن پیش
  صورت انسانیت نیز در طول زمان مشترک و ثابت است. 

توان این پارادوکس را  ورت نمیاول، با نفی اشتراک ص  به خالف پارادوکس :پاسخ اول
دوم این پاسخ داده شود که صورت تمام حقیقت   حل کرد، اما ممکن است به پارادوکس

شی است، فلذا از آنجا که صورت مشترک است و صورت تمام حقیقت شی است این دو 
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های متفاوت، یکسان هستند. اما این  ترکیب در مقاطع مختلف زمانی علیرغم وجود ماده
مقاله پنجم، توضیح  ء،الرئیس در الهیات شفا سینا پذیرفتنی نیست. شیخ نزد ابن پاسخ
، تمام حقیقت شی است. ماهیت هر موجود طیبس اءیصرفاً در اشدهد؛ صورت  می

بسیطی همان ذاتش است و منظور از ذات همان هویت عینی محدود خارجی است. 
این . یط هیچ ترکیبی نیستچون در شی بسیط قابل و مقبولی در کار نیست، در بس

  )244-245االلهیات، - سینا، الشفاء ابنمعنا از صورت در اشیاء مرکب کاربرد ندارد (
: شاید گفته شود با استناد به دیدگاهي که مال محمدمهدي نراقي مطرح پاسخ دوم

کرده است، پارادوکس دوم قابل حل است. به عقیده مرحوم نراقی درست است که زمان 
تشخص است ولی مجموع زمان وجود یک شی، یعنی کل زماني که شي، بقاء از لوازم 

اش از لوازم تشخص است و اگر وحدت اتصالی بخاطر عدم، خللی  دارد، با وحدت اتصالی
در آن وارد شود دیگر شخص باقی نیست، نه اینکه هر جزء خاصی از زمان از لوازم 

) به طور مثال، 458نراقی، ود. (تشخص باشد که با رفتن آن جز تشخص شی هم نابود ش
است و  Aساله از مشخصات شخص  50سال است؛ کل زمان  A ،50طول عمر شخص 

در طول زمان است. بنابر تفسیر  Aاتصالی زمان، ضامن حفظ وحدت شخص  وحدتاین 
در طول زمان  A مادۀگرچه به تعبیري صورت واحد است و تغییری نکرده و مذکور، 

های مختلف ندارد، بلکه به دلیل وحدت اتصالی که  ماده Aشخص کند، ولي  تغییر مي
دوم   متصل واحد است. بر این اساس، پارادوکس ۀداراي یک ماد Aکند  زمان ایجاد می

را در طول زمان انکار کنیم.  Aشخص  ۀشود که در اساس تغییر ماد این گونه حل مي
  گردد.   باز مي چنین راه حلي به تعبیر فاین به معناي به پذیرش صلبیت

کند. طبق این راه حل  اما چنین راه حلی مسئله را در سطح دیگری باز تولید می
خواهد بود که  mدارای ماده واحد  Aمجموع زمان عامل تشخص و وحدت است،یعنی 

بر این اساس، به دلیل صلبیت، اصل مسئله منتفی است. اما اگر این راه را بپذیریم، 
 50واحد در طول دوره زندگی  ماده mشود.  منتقل می mی مشکل به سطح اجزای ماد

شود. چطور ممکن است  اجزائش در طول زمان عوض میشهوداً  mاست، اما  A ۀسال
در عین حال یکسان بماند؟ پس این  mبرخی یا همه اجزائش عوض شود، ولی  mشی 

  د. تواند پارادوکسي دوم را حل کن ایده که مجموع زمان عامل تشخص است نمی
، جز اینکه دوباره به همان ایده فاین نداردرسد این مشکل راه حلی  به نظر می پس

برگردیم، یعنی رابطه ماده بودن را یک رابطه سه موضعي فرض کنیم که زمان موضع 
در زمان  m2است و  Aماده  t1در زمان  m1توان گفت  سوم آن است. به این ترتیب، مي
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t2  مادهA های مختلف  تواند در زمان خص واحد، با صورت واحد میاست و .... ،یعنی ش
  های مختلف باشد و در عین حال وحدت آن نیز حفظ شود. دارای ماده

طورکلی، مشکل در جایی است که ماده به عنوان جزء مقوم شی، در طول زمان تغییر  به
اً همان شخص واقع t1در زمان  Aکند. در این حالت واقعاً اینهمانی برقرار است، یعنی شخص 

A  در زمانt2, t3, …  است. اکنون، اگر شخصA اش حفظ  در مقاطع مختلف زمان، اینهمانی
و اگر ماده جزء مقوم شی است، چگونه ممکن است، این اجزاء مقوم عوض شوند،   شود می

دهد، ولی فاین با  سینا توضیحي ارائه نمي ولی همچنان اینهمانی حفظ شود؟ در اینباره ابن
  نسبي کردنِ داشتن ماده به زمان سعی کرده مشکل را حل کند.ایده 

ممکن است به این مشکل پاسخ دیگری نیز بدهند و آن اینکه آنچه در  :پاسخ سوم
هٌ«مشخص نیست، بلکه اصطالحا  ۀشود یک ماد ترکیب جسم داخل مي است. از » مّا مادّ

را بگیرد، جسم  اگر ماده خاص جسم از بین برود و ماده دیگرى جاى آناین رو 
و مبهم، جزء شیئ است، ولي صورت  یدهد، زیرا ماده به نحو کل یماهیتش را از دست نم

) فلذا اصل مشکل فاین دیگر منتفی 445-448 مطهری،( .جزئیت دارد یبه نحو شخص
است، چرا که ماده خاص جزء مقوم شی نیست و تغییر در ماده شی واحد در طول زمان، 

  شود. انی نمیسبب تغییر در اینهم
هٌ مّا«اکنون باید پرسید، اینکه  جزء شی است، دقیقاً به چه » ماده به نحو کلی«یا » مادّ

ای است میان دو شی خاص نه میان یک شی معین و شی مبهم  معناست؟ جزئیت، رابطه
وجود ندارد تا میان آن و » مّا یٌش«مّا؛ چرا که اصوالً چیزي در جهان خارج به مثابه  یا شیٌ

  یئی دیگر، رابطه جزئیت برقرار شود، بنابراین این پاسخ نیز قابل پذیرش نیست.ش
توان به فقراتی از مقاله پنجم الهیات شفاء  به عنوان پاسخی دیگر، می :پاسخ چهارم

شود،  در تعریف اجزاء مقوم شی نباید هیچگاه از کل استفاده سینا  استناد کرد. به نظر ابن
شود، اما مواردی وجود دارد که برای  و مقوماتش شناخته می برعکس کل باید با اجزاء

شود، مثالً در تعریف انسان از انگشت استفاده  تعریف کل از اجزائش استفاده نمی
سینا در چنین مواردی (انگشت انسان) آن جزء، جزءِ ماهیت شی  شود. به نظر ابن نمی

چنین وجود نیست،  نیست. تحقق صورت انسانی متوقف بر وجود همه اجزاء مادی
اجزائی (انگشت)، به ماده انسان مربوط هستند نه به صورت آن. انگشت مقوم ماهیت 
انسان نیست. انگشت انسان جزئی برای ماده انسان است نه صورت آن. پس به نظر 

شوند، بستگی ندارد.  می سینا شیئیت شی به چنین اجزائی که به سبب ماده عارض  ابن
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تی به معنای جزء مقوم بودن نیست. این قبیل جزئیت، جزء ماده شی حاصل اینکه هر جزئی
) پس انگشت جزء 248- 249االهیات، - است آن هم به خاطر صورت خاصی. (ابنسینا، الشفاء

، ولی شرط صدق انسانیت بر هم هست Aجزء شخص  جهیدر نتاست،  Aماده شخص 
  فاین باشد؟  رادوکستواند پاسخی به پا سینا می نیست. آیا این نظر ابن Aشخص 

کند. باید پرسید آیا این  تواند پارادوکسي دوم را حل  سینا در این موضع نمي کالم ابن
در خصوص سایر اجزاء حیاتی بدن مانند قلب، مغز وارد است؟ اگر پاسخ آن باشد  پاسخ

که نحوه جزئیت مثالً قلب و مغز با انگشت متفاوت است، آنگاه این سؤال مطرح است 
اوتی میان نحوه جزئیت انگشت با قلب و مغز وجود دارد؟ که در این خصوص چه تف

سینا نظری ارائه نکرده است. اما چنانچه نحوه جزئیت انگشت با قلب و مغز را یکسان  ابن
  بداند، نتیجه از سه حال خارج نیست:

بازگشتش به آن که هیچ جزئی از بدن به عنوان اجزاء مادی، جزء مقوم نیست  :اول
  ما و مبهم بدانیم که ایرادات این پاسخ قبالً بیان شد. ت که جزئیت ماده را به نحو مادهّاس

مّا را بپذیریم، چرا جسم مرکب را  : اگر این نحوه از جزئیت، یعنی جزئیت مادهدوم
متشکل از اجزاء دیگری ندانیم؟ به عبارت دیگر چنانچه جواز اینگونه جزئیتی به ماده 

عین اینکه جزء مقوم نیست ولی جزء شی مرکب است، باید بپذیریم  داده شود و ماده در
تواند اجزاء دیگری غیر از ماده و صورت نیز داشته باشد، حال آنکه  ترکیب جسم می
  دهند. گرایی، صرفاً ماده و صورت، جسم مرکب را تشکیل می صورت- مطابق نظریه ماده

کدام هیوال؟ هیوالی کل بدن یا  : هیوال را جزء مقوم بدانیم. اکنون باید پرسیدسوم
سینا هیوال واحد بالعدد است، پس فرقی  هیوالی هر یک از اجزاء بدن؟ چون از نظر ابن

میان هیوالی کل بدن و سایر اجزاء بدن وجود ندارد، در نتیجه فقط هیوال یا ماده اولی 
خص بر سر دوم محل بحث به طور مش  جزء مقوم باشد، حال آنکه در پارادوکس ،تواند می

 دوم را حل کند.  تواند پارادوکس نحوه جزئیت ماده ثانیه است، فلذا این پاسخ نیز نمی
حل سینا رابطه جزئیت دو موضعی لحاظ شود، در  کوتاه سخن اینکه اگر مانند ابن

 Aجزء شخص به عنوان ماده دوم، دچار مشکل خواهیم شد؛ زیرا یا انگشت   پارادوکس
باشد، با از بین  Aممکن نیست. اگر انگشت جزء شخص  است یا نیست، شق دیگري

نیز نابود شود، اما اینگونه نیست و اگر انگشت جزء شخص  Aرفتن انگشت باید شخص 
A  نباشد، اشکال این خواهد بود که چون انگشت جزء ماده شخصA  است، الجرم جزء

  هم خواهد بود.  Aخود شخص 
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. در این صورت، اینکه انگشت ردیگ یظر مدر ن یرا سه موضع تیرابطه جزئ نیفااما 
نباشد، به این  Aجزء شخص  t2باشد منافاتی ندارد با اینکه در  Aجزء شخص  t1در 

  شود.  ترتیب مشکل حل می
شود که شي مرکب از ماده و  به یادآوریم، پارادوکس دوم فاین در مواردي مطرح مي
کند. البته مشابه این پارادوکس  صورت در طول زمان باقي است، ولي ماده آن تغییر مي

قبل از تغییر،  بعد از تغییر  با شيِ در موارد دیگر نیز جریان دارد، مواردي که شيِ
اینهمان نیست و در عین حال به دالیلي ملتزم هستیم که موضوع تغییر امر ثابتي است. 

سینا  ابنسینا قابل دریافت است، انواع تغییر صورت از نظر  مطابق آنچه از کالم ابن
یزدی،  مصباح. (»فساد بدون کون«و » کون بدون فساد«، »کون و فساد«عبارت است از؛ 

شی اول و دوم در فرایند تغییر اینهمان نیستند، ) در این تغییرات، 294و  256- 257
سینا نیازمند حفظ و وجود موضوع ثابت تغییر هستند تا بتوان  ولی طبق دیدگاه ابن

رتبط با) شی دوم است. اگر در این سه نوع تغییرِ صور، ماده و حکم کرد شی اول از (م
کند. توضیح اینکه؛  موضوع نیز تغییر کند، چیزي مشابه مشکل دوم فاین بروز پیدا می

فرض کنیم، در این سه گونه تغییر صورت، الزم است، ماده اولي یا ماده ثانیه به مثابه 
 Aن معناست که ماده اولي یا ثانیه شی موضوع ثابت و جزء مشترك باقي باشد. این بدا

 t2در زمان  Bنامیم)، اینهمان باشد با ماده اولي یا ثانیه شی  مي m1(که آن را  t1در زمان 
نامیم). از سوي دیگر، پذیرفتني است که ممکن است برخي از اجزاي  مي m2(که آن را 

m1  وm2 این است که با وجود  هاي آنها) متفاوت باشد. حال مشکل (مثالً برخي از اتم
توانند اینهمان باشند؟ پاسخ فاین این  ميدو شی ، چگونه m2و  m1تفاوت در اجزاي 

 ماده توانیم بگوییم را به زمان نسبي کنیم. بر این اساس ميماده است که رابطه جزئیت 
m1  چیزي جزm2  نیست، در عین حال، ممکن است یک شي در زمانt1 ماده جزء m1 

  جزء آن نباشد.  t2است) باشد، ولي در  m2(که همان 
توان، پارادوکس  اول، با نفی صورت مشترک نمی  به خالف پارادوکس ،حاصل اینکه

های دیگری بود. به این منظور کارآمدی  ، فلذا باید به دنبال راه حلکرددوم را حل 
صورت تمام «سینا را مورد بررسی قرار دادیم؛ از جمله؛  چندین پاسخ مختلف از منظر ابن

اش از لوازم تشخص  مجموع زمان وجود یک شی، با وحدت اتصالی«، »حقیقت شی است
لحاظ جزئیت ماده نه به نحو مطلق که به «و » مّا لحاظ جزئیت ماده به نحو ماده«، »است

فاین کافی   ، اما نشان داده شد، موارد مذکور برای حل پارادوکس»دلیل صورتی خاص
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محصل کند.  تواند پارادوکس دوم را حل  سینا در این موضع نمي ننیستند، فلذا کالم اب
اگر بخواهیم در مسئله حفظ اینهمانی یک  که دهنده آن است مالحظات فوق نشان آنکه،

حفظ موضوع ثابت و جزء مشترک تغییر مسئله زمان و نیز  طیتغییرات در  طولشی در 
راه ممکن پذیرش نسبي کردن  میان دو شی غیراینهمان با مشکل مواجه نشویم، تنها

  رابطه جزئیت ماده به زمان هستیم. 
  

  گیری نتیجه
ارائه راهی  سینا برای حل پارادوکس دوم ، ابنرسد چنانچه در مقاله گذشت، به نظر می

بر این اساس برای پذیرش تئوری فاین است. گروی در و رفع این پارادوکس  ه استنکرد
  :استرو  دو پیشفلسفه سینوی 

در یک  ،ماده ،د، یعنی حکم کردرا باید جزئیت ماده را به شاخص زمان مرتبط کی. 1
ماده  این بدان معناست کهجزء مقوم شی است و در زمان دیگر نیست.  ،زمان مشخص

سینا نیز چنین است، اگر ماده در  ابن نزدجزء مقوم ذاتی به معنای مطلق کلمه نیست. 
جزء  ،توان گفت به صورت مطلق اشد، دیگر نمیزمانی جزء شی باشد و در زمان دیگر نب

کرد، صحبت از با شاخص زمان مرتبط است. پس اگر جزء مقوم بودن ماده را شی ذاتی 
بی معناست، در این صورت هرچند ماده جزء مقوم شی جزء ذاتی مطلق ماده به عنوان 

ند، توا این مزیت را دارد که میالبته مطلق نیست، اما جزء مقوم نسبی هست و 
های فاین را حل کند و توضیح مناسبی از مسئله حفظ اینهمانی شی در طول  پارادوکس

 تغییرات ارائه کند.
ماده  . این بدان معناستزمان نداشته باشدشاخص یا باید جزئیت ماده نسبتی به . 2
 نداند،شاخص زمان جزء مرتبط به  ماده راسینا  مطلق و ذاتی شی است. اگر ابن جزء

تواند ماده را جزء ذاتی علی االطالق بداند. در این فرض ماده جزء ذاتی است،  میآنگاه 
ارسطوئی های  دهد وآن اینکه در حل پارادوکس تر و بزرگتری رخ می ولی مشکل مهم

  فاین، دچار اشکال خواهد شد.
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