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 چکیده

تشخّص که نزد حکمای مشایی، اشراقی و متعالیه و نیز بین متکلمین امامیه و اشاعره 
از جمله مباحث مهم متافیزیکی است نزد الهیجی نیز مهم است و آرای کالمی خواجه، 

دارد تا به تحلیل و ارزیابی دیدگاههای مشایین و  ایجی، جرجانی و دوانی او را وا می
داند، به این  الهیجی تشخّص را امری اعتباری می. ین در این موضوع بپردازدمتکلم

معنا که وجود مستقلی در خارج ندارد و عین هویّت شخص و وجود خاص آن و همان 
ماهیت متشخّصه است و همچون وجود با ماهیت در خارج متحد است و تنها در 

در تعریف تشخّص و نحوۀ . شود تحلیل ذهن از ماهیت جدا و ماهیت متصف به آن می
وجود آن در خارج و ما به التشخّص فرقی بین الهیجی و مالصدرا وجود ندارد و هر دو 

وجودی که عین تحقق و . دانند تشخّص و عامل تشخّص را همان وجود خاص شیء می
 .عینیت است
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 مقدمه
شود نه از شخص دیگر،   علت اینکه فعلی از شخص خاصی از انسان صادر میسینا از نظر ابن

شد، زیرا  اگر به خاطر ماهیت انسان بود صدور این فعل جایز نمی. ماهیت انسان نیست
شیء عام فعل . بنابراین علت فعل خاص شخص انسان شخصیّت اوست. علتش تعیّن نداشت

فقط به واسطۀ شخص است . زیرا وجودی ندارددهد، مثل جسم عام یا صورت عام،  انجام نمی
سینا به خوبی اهمیت موضوع را  این بیان ابن. ]٢٧٩، ٢٧٨،  ص ١[گیرد  که فعل صورت می

ای که در بخش ماهیات و در مبحث کلیات به  دهد، مسئله در مباحث متافیزیکی نشان می
ست و چه در بین اهمیت این مسئله برای هیچ فیلسوفی پوشیده نی. شود آن پرداخته می

فالسفه اسالمی و چه در بین فیلسوفان غربی، در قرون وسطی و پس از آن، از مباحث مهم 
ای که هم قائلین به وجود کلیات با آن در گیر  مسئله. ]٧٦، ص ٤[ شده است تلقی می

هستند و هم منکرین آن؛ چرا که احکام مربوط به موجود جزئی خارجی یکی از مهمترین 
 .فیلسوفان بوده و هستهای  دغدغه

جدید، خصوصاً فلسفۀ ذهن و های  چالش در فلسفه از طرفی یکی از مسائل مهم و پر
 است، به این معنا که شخصیت فردِ در حال تغییر ١فلسفۀ دین، مسئلۀ این همانی شخصی

این موضوع زمانی اهمیت . ]٥٩، ص ٨؛ ٥٣، ص ٧[شود  چگونه در تمام مراحل حفظ می
بنابراین . رکت در جوهر شیء واقع شود و به واسطۀ جوهر به اعراض منتقل شودیابد که ح می

مهم آن است، مسئلۀ این همانی های  در حکمت متعالیه که حرکت جوهری از شاخصه
 ٢.تواند از موضوعات مهم و قابل بحث باشد شخصی که از فروعات بحث تشخّص است، می

یشتر از سایر آثارشان موضوع تشخّص را به بحث  بالتعلیقاتسینا در کتابهای  فارابی و ابن
گیری  اند و پس از آن از سوی اکثر قریب به اتفاق فالسفه و متکلمین این مسئله پی کشانده

کند، اما آن  مالصدرا نیز این بحث را اگرچه در فصل مربوط به ماهیات مطرح می. شده است
 بحث از تشخّص و نقد دیدگاههای دهد و بر مبنای اصالت وجود به را به وجود ارتباط می

ای مجزا،  مسئلۀ تشخّص آن قدر برای مالصدرا اهمیت دارد که در رساله. پردازد سایرین می
 . ]٩١، ص ١١[نماید  ، این بحث را منحصراً مطرح میاسفارتر از  کمی مفصل

 شوارق فلسفی در کتاب ـالهیجی، شاگرد بالفصل مالصدرا، با رویکردی کالمی 
                                                                                                                                            
1. Personal Identity. 

از نظر مالصدرا چون عامل تشخص وجود است، وحدت شخصی متحرک به واسطۀ وحدت وجود سـیالش                 . ٢
هیجی مورد بحث قرار نداده است و تنها به حفـظ           این موضوع را ال   . ]١٠٥ـ٨٣،  ٦٤ـ٦٢، ص   ٣، ج ١٣[است  

 .]٤٢٤، ص ٤، ج١٦[وحدت شخصی ماده به واسطۀ وحدت نوعی صورت اشاره کرده است 
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سینا، به  ابنپردازد و سعی دارد با تبیین دیدگاههای فارابی و  می، به این موضوع االلهام
نوع نگاه .  طوسی و ارزیابی دیدگاه متکلمین اشعری متأثر از او بپردازدتحلیل نظر خواجۀ

 است و با تفاوتهایی التشخّص فیالهیجی در این کتاب متأثر از نگاه مالصدرا در رسالة 
ه موضوعات، به اشکاالتی که از سوی متکلمین در باب تشخّص وارد  پرداختن بۀدر نحو

شود رویکرد وی به موضوع تشخّص تبیین  میدر این مقاله تالش . پردازد میشود  می
 .شود تا از این طریق تشابهات و تفاوتهای دیدگاه وی با مالصدرا به خوبی روشن شود

 

 پیشینۀ تحقیق
 تاریخ ۀ اسالمی، قدمتی به اندازۀدر فلسف تشخص ۀطور که مطرح شد، مسئل همان

، توسط شارحین سینا ابندارد و بعد از طرح در آراء فارابی و  می اسالۀپیدایش فلسف
شیخ اشراق . گیری شد جمله خواجه نصیرالدین طوسی و ایجی پی لسوف و متکلم، ازفی

 . گیرد میقرار  ۀ این آرا کانون همۀو مالصدرا نیز به این بحث پرداختند و الهیجی نقط
، ص ٩؛ ٨٧ـ٧٦، ص٤[ در کارهایی که تا کنون در باب تشخّص صورت گرفته است

 آراء او با مالصدرا، اصالً بحث ۀ این موضوع با محوریت الهیجی و یا مقایس]١٠٠ـ٨١
شود الهیجی علی رغم نظر استادش به اصالت  میاز آنجا که چنین گمان . نشده است

جه در مسئله تشخّص هم باید راهی متفاوت از استادش طی وجود معتقد نیست و در نتی
 .کرده باشد، الزم است که این موضوع به خوبی تبیین و ارزیابی شود

 

 معنای تشخّص
ای شود که صرف  یعنی ماهیت به گونه. تشخّص به معنای شخص شدن ماهیت است

، ص ٢،  ج١٣؛ ٣٠٣، ٣٠٢، ٢٧٤، ١٤٧، ص ١[تصورش مانع از مشارکتش با چیز دیگر باشد 
تصور ماهیت نوعیه از آن جهت که ماهیت نوعیه . ]١٤٨، ص ٢، ج١٦ ؛٢٩، ٢٨، ص ١٥؛ ١٠

است مانع از آن نیست که مشارک داشته باشد، اما تصور ماهیت نوعیه به اعتبار شخصش بر 
 تشخّص را التعلیقاتسینا در  ابن. ]١٤٨، ص ٢، ج١٦[کند  بیش از یک مصداق صدق نمی

کند که شیء به صفتی تخصّص یابد که در آن صفت مماثلی با او در  ریف میگونه تع این
ای باشد که در  پس هر نوعی که وجودش به گونه. ]٣٠٣، ١٤٧، ص ١[وجود شریک نباشد 

آن شرکت واقع نشود، نوعش در شخصش خواهد بود و هر نوعی که وجودش صحیح نباشد 
 ١.]١٤٧، ص ١[ود ش گونه باشد، اشخاصش مختلف و متکثر می که این

                                                                                                                                            
در عبارات فارابی و ابن سینا در التعلیقات گاهی کلمه تخصّص به معنای تشخّص و کلمه تشخّص به . ١

 .]٢٨،  ص ١٥؛ ٣٠٣، ١٤٧، ١٤٤، ص ١[معنای تمیّز به کار رفته است که باید دقت شود 
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وحدت عبارت از این است که مفهوم از . مفهوم تشخّص غیر از مفهوم وحدت است
ی ا هتواند به گون میماهیت . ]١٤٧ص ، ٦[ آن حیث که واحد است قابل قسمت نباشد

مثل طبیعت نوعیه و . باشد که مفهوم وحدت بر آن صدق کند، اما متشخّص نباشد
واحد به وحدت مطلق هستند ولی  ندا و جنسجنسیه که از همان حیث که نوع 

 . ]١٦٨، ١٤٧، ص ٢، ج١٦[ متشخّص نیستند
تشخّص شیء صفتی است که شیء فی . مفهوم تشخّص با مفهوم تمیّز نیز فرق دارد

ش با مفهوم ا ه مقایسۀنفسه واجد آن است، اما تمیّز صفتی است برای مفهوم به واسط
 هر یک از دو  دیگر این است که جایز استدیگر که در چیزی با او شریک است، فرق

 هم متمایز شوند، بدون آن که دور پیش آید، ولی در تشخّص طرف متمایز به واسطۀ
شود، ولی  میبا تقیید مفهوم کلی با مفاهیم کلی دیگر تمیّز حاصل . گونه نیست این

 . ]١٦٥، ص ٢، ج ١٦؛ ١٤٦، ص ١٤[ تشخّص نه
ص و تمیّز عموم و خصوص من وجه است، از نظر خواجه و الهیجی نسبت تشخّ

اگرچه هر یک مصادیق متفاوتی دارند اما در مصداق واحدی قابل جمع هستند و آن 
؛ ١٤٦،  ص ٦[ شخص است به اعتبار مشارکت شخص با غیرش در مفهومی از مفاهیم

توانند در مفهوم وجود مشترک باشند، اما  میمثالً اشخاص مختلف . ]١٦٦، ص ٢، ج ١٦
 . ک در وجود خاص خود متمایز از دیگری و متشخّص باشندهر ی

 تشخّص و تمیّز را عموم و خصوص مطلق دانست، زیرا تشخّص هیچ  رابطۀتوان می
هر متشخّصی متمایز هم هست، ولی هر متمایزی . شود میگاه بدون تمیّز حاصل ن

 بین ؛ ولی الهیجی معتقد است اگر چه فی نفسه]١٦٦، ص ٢، ج ١٦[ متشخّص نیست
توانیم تشخّص را بدون اعتبار تمیّز  میاین مفاهیم عموم و خصوص مطلق است، ولی ما 

. در نظر بگیریم، یعنی شخص را به اعتبار مشارکت مفهومیش با دیگران در نظر نگیریم
 اعتبارات بین این دو ۀپس در دایر. در اینصورت تشخّص را داریم ولی تمیّز را نداریم

عموم و خصوص من وجه است و در مفاهیم کلی هم )  تمیّزتشخّص و( مفهوم کلی
 . ]١٦٦، ص ٢، ج ١٦[ اعتبار مهم است نه آنچه در واقعیت وجود دارد

پس . تواند باعث شود که شیء واجد استعداد تشخّص شود میاز نظر مالصدرا تمیّز 
 را نوع مادی منتشر تا وقتی که ماده استعداد خاصی نسبت به یکی از اشخاص آن نوع

 .]١٠، ص ٢،  ج١٣[ شود مینداشته باشد، وجودش از مبدأ اعلی افاضه ن
اما الهیجی به . ]١٥، ص ٢،  ج١٣[ گذارد میمالصدرا بین تشخّص و تعیّن نیز فرق 

 . توان یافت میچرا که طبق توضیحات مالصدرا فرقی بین تعیّن و تمیّز ن. پردازد میآن ن
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 نحوۀ وجود تشخّص
 شود، بحث نحوۀ میبب جدایی ظاهری بین الهیجی و مالصدرا یکی از مواردی که س

وجود تشخّص است که الهیجی به تبع خواجه نصیر طی بحث نسبتاً مفصلی این موضوع 
 خواجه، تشخّص را از قبیل امور اعتباری نماید و با وجود تفاوت دیدگاه با میرا بررسی 

 : زیرا . ]١٤٤، ص ٢، ج ١٦[داند  می
شوند، پس به تشخّص دیگری غیر از  میدر مطلق تشخّص مشترک افراد تشخّص . ١

 شود، در مینیست، زیرا باعث امتیاز  میاین تشخّص امر عد. تشخّص مشترک نیاز دارند
شود که ماهیت متشخّصه عدمی  میشود؛ و نیز باعث  میکه امر عدمی سبب امتیاز ن حالی

گر، امری وجودی و متشخّص پس تشخّص دی. شود میشود، زیرا یکی از اجزائش عدمی 
 افراد تشخّص مشارکت دارد و به تشخّص دیگری غیر  با بقیۀاست و در مفهوم تشخّص

بنابراین تشخّص امری عینی . انجامد میاز تشخّص مشترک نیاز دارد که به تسلسل 
زیرا با قطع اعتبار، سلسله نیز پایان . نیست و اعتباری است و تسلسل در آن اشکال ندارد

 .]١٥٢، ٢،  ج١٦؛ ١٤٥،  ١٤؛ ٩١، ص ١،  ج١٣؛ ١٤٥،  ٦[ یابد می
الهیجی با تأسی از مالصدرا،  دلیل فوق برای اثبات اعتباری بودن تشخّص را ضعیف 

؛ زیرا الزم نیست در هر موجودی تشخّص زائد بر ذاتش باشد، مگر اینکه ماهیت .داند می
بلکه کلیت در وجودهای خاص به کلی داشته باشد و کلیتش هم مثل کلیت واجب نباشد، 

بنابراین جایز است امتیاز افراد تشخّص به ذوات خودشان باشد و . طور مطلق مطرح باشد
ای است که چیزی از  مشارکتشان در مفهوم تشخّص باشد که همان بودن ماهیت به گونه

مفهوم تشخّص . ]١٥٧، ١٥٢، ص ٢،  ج١٦؛ ٩٢، ص ١١[عوارض با او مشارک نباشد 
به تشخّص هایی که تحت آن قرار دارند عرضی است نه ذاتی، پس به ممیّزی غیر از نسبت 

 ]. ١٥٧، ص  ٢،  ج١٦؛ ٩٢، ص ١١[ ها نیازی نیست خود ذات هریک از آن تشخّص
شود  میی از این شخص نوع متوقف ا هاگر تشخّص در خارج باشد عروضش بر حص. ٢

رض باشد به دور یا تسلسل منجر بر تمیّزش و اگر تمیّزش به خاطر همین تشخّص عا
 .]١٥٢، ٢،  ج١٦؛ ٩٢، ص ١١[ شود می

کند که توقف عروض  الهیجی از قول فاضل قوشچی این ایراد را بر دلیل فوق مطرح می
آید، مثل آنچه در مورد حصص اجناس نسبت به فصول  تشخّص بر تمیّز سابق الزم نمی

صول نسبت به حصص جنسی عرض نیستند، داند؛ زیرا ف او ایراد را وارد نمی. آید پیش می
زیرا . ها نسبت به حصص انواع خالف تشخّصللی هستند متقدم بر حصص جنسی، بربلکه ع
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ها هستند و تقدم موضوع متمیّز بر عرضش واجب است،  حصص انواع موضوعات تشخّص
 ] .١٥٣، ٢،  ج١٦[ گونه که تقدم وجودی آن نیز بر عرضش الزم است همان
آورد در اثبات عینیت تشخّص و در رد  می مواقفیلی از سوی صاحب الهیجی دل. ٣

از نظر ایجی تشخّص جزء شخص است، . کند میآن اعتباری بودن تشخّص را ثابت 
زیرا مفهوم تشخّص همان . شخصی مثل زید که هیچ شکی در وجودش در خارج نیست

گونه  زید باشد، همانکرد که  میمفهوم انسان به تنهایی نیست، وگرنه بر عمرو هم صدق 
پس تشخّص همان انسان است با چیز دیگری که به . کند میکه انسان بودن بر آن صدق 

آن چیز دیگر جزء زید موجود در خارج است و جزء موجود خارجی . گوییم میآن تعیّن 
 . ]٩٢، ص ١١؛ ٨٧، ص ٢، ج٥؛ ٦٦،  ص ٣[ در خارج موجود است

 جزء موجود خارجی وقتی در خارج است که گوید که میالهیجی در رد این دلیل 
جزء خارجی آن باشد؛ و ما قبول نداریم که تشخّص جزء خارجی باشد، بلکه جزء ذهنی 

طور که  همان. پس نسبت ماهیت به تشخّص مثل نسبت جنس به فصل است. است
شود و متعین به یکی از آنها  میجنس در عقل مبهم است و بر ماهیات متعدد حمل 

ذاتاً و جعالً و وجوداً در خارج ) جنس و فصل( ر با انضام فصل به آن و این دونیست مگ
گونه است و  شوند، ماهیت نوعیه هم همین میمتحدند و فقط در ذهن متعدد و متمایز 

 شود مگر به واسطۀ میشود، ولی به هیچ یک از آنها متعین ن میبر هویات متعدد حمل 
 ماهیت نوعیه و آن تشخّص در خارج، ذاتاً و جعالً این. شود میتشخّصی که به آن منضم 

 .]١٥٣، ص ٢، ج ١٦[ و وجوداً متحدند و فقط در ذهن متمایز هستند
ه به از نظر الهیجی تمایز اشخاص در وجود خارجیشان به هویاتشان است ن

اری بودن تشخّص همین است، یعنی وجودی مستقل و مشخِصاتشان؛ و منظور از اعتب
 .]١٥٥، ص٢،  ج١٦[ دارد بلکه با ماهیت در خارج متحد استجدا در خارج ن

کند که ممکن است کسی از این بیان ما به این نتیجه برسد که  میالهیجی اضافه 
در پاسخ باید گفت که چون ماهیت نوعیه ذاتاً متحصل . وجود ماهیت هم اعتباری است

 وجود آن ماهیت است و ابهامش فقط به خاطر خصوصیات اشخاص است، وجود، بالذات
شود و بالعرض به خصوصیات اشخاص یعنی تشخّص منسوب  میو منسوب به آن 

جنس و فصل هر دو در . این برخالف ماهیت جنسی در مقایسه با فصل است. شود می
بسایط از جمله اعتباریات هستند و وجود منسوب به ماهیت بسیط بالذات، بالعرض به 

 .]همان[ شود میجنس و فصل منسوب 
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توان از این استدالل استفاده  به نظر الهیجی برای اثبات وجود کلی طبیعی در خارج می
جزء مقوم شخص موجود در خارج است، ) ماهیت نوعیه ال به شرطی(کرد که چون طبیعت 

توان برای اثبات   اما از همین نوع استدالل نمی١.پس اعتباری نیست و در خارج موجود است
. زیرا تشخّص جرء قوام شخص موجود در خارج نیست. تفاده کردوجود تشخّص در خارج اس

 ]. همان[پس تشخّص برخالف کلی طبیعی در خارج نیست و اعتباری است 
شود حکم یکی به اشتباه به  میخلط بین تشخّص و ما به التشخّص گاهی سبب . ٤

لتشخّص که همان عوارض مشخصه ا هصورت حکم ما ب در این. دیگری سرایت نماید
، ص ٢، ج ١٦[ این امر بدیهی البطالن است. شود میهستند به تشخّص سرایت داده 

مثالً حکم شود که چون عوارض مشخّصه در خارج وجود دارند، پس تشخّص هم ] . ١٥٦
این خلط اشتباه است و این دو دو حکم جدا دارند و هیچ وجهی سبب . امری عینی است

بنابراین تشخّص امری اعتباری است، چه . کندشود که احکام این دو به هم سرایت  مین
 .وارض مشخّصه عینی باشند و چه اعتباریع

خلط بین امر عدمی به معنای اعتباری بودن و عدمی به معنای معدوم بودن شیء . ٥
، ص ٢، ج ١٦[ از نظر الهیجی این نیز بدیهی البطالن است. ]٩٢، ص ٢، ج٥[ در خارج

به این معنا که تشخّص در . باشد، اما معدوم نباشدتواند اعتباری  میتشخّص . ]١٥٦
 .  خارج هست، اما نه بالذات، بلکه بالعرض در خارج موجود است

طور که وجود در خارج  همان.  حکم وجود است مثلاز نظر الهیجی حکم تشخّص
متحد با ماهیت و در ذهن مغایر آن و زائد بر آن است، تشخّص هم در خارج متحد با 
                                                                                                                                            

الهیجی در همین جا اشاره می کند به فساد اعتقاد سید شریف جرجانی که فقط قائل به وجود اشخاص                   . ١
او معتقد است که چـون نـسبت ماهیـات بـه            . در خارج است و وجود کلی طبیعی در خارج را قبول ندارد           

ـ                  ه هویـات آنهـا اسـت نـه بـه           مشخصات مثل نسبت جنس به فـصل اسـت و تمـایز اشـخاص خـارجی ب
مشخصهای آنها، پس در خارج چیزی جز اشخاص وجود ندارد و طبایع کلی انتزاع عقل از اشخاص اسـت                   
و در خارج وجود ندارد؛ زیرا کلی طبیعی یا باید به عینه در خارج موجود باشد و در همان حـال مـشترک     

ند در امکنه متعـدد و متـصف بـه صـفات       توا  زیرا امر واحد شخصی نمی    . بین افرادش باشد که محال است     
و یا اینکه منظور این است که در خارج موجودی هست که اگر فـی حـد ذاتـه تـصور شـود                       . متضاد باشد 

زیرا موجـود در خـارج در حـد         . صورنش به کلیت متصف می شود، به معنی مطابقت، این نیز باطل است            
اگـر هـم    . رقابل صدق بر کثیرین است    ذاتش متعین است و صورت مخصوص آن نیز متعین و خاص و غی            

منظور از خارجی بودن کلی طبیعی این باشد که در خارج موجودی هـست کـه هرگـاه تـصور شـود و از                        
مشخِّاتش تجرید شود، در عقل صورت کلی از آن انتزاع می شود، این همام مذهب کسی است که معتقد                   

 ].١٥٦، ص ٢،  ج١٦؛ ٣،  ص ٥[شود  اع میاست در خارج فقط اشخاص هستند و طبایع کلی از آنها انتز
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پذیرند، اما در ذهن  میشوند و احکام همدیگر را  می است و از هم منفک نماهیت کلی
مغایر همند و تشخّص زائد بر ماهیت است و این است معنای اعتباری بودن تشخّص 

     .]١٥١، ص ٢، ج١٦[
توان در دو حوزه  میالهیجی معتقد است در باب اعتباری بودن تشخّص، مثل وجود، 

مفهوم وجود که بین همه اتفاق نظر وجود دارد که مفهوم  مرتبط با ۀحوز. بحث کرد
 مرتبط با حقیقت تشخّص و وجود دیگری حوزۀ. م وجود اعتباری هستندتشخّص و مفهو

، ص ٢،  ج١٦[ دارد و محل نزاع هم همین جا است که در این حوزه اختالف نظر وجود
مفهوم .  استاز نظر الهیجی حقیقت تشخّص هم مثل مفهوم تشخّص اعتباری. ]١٥٢

تشخّص اعتباری است چون از سنخ مفاهیم کلی است و مفاهیم کلی ذهنی هستند و در 
. ]٥٨، ص ٢، ج ١٦[ خارج وجود مستقلی ندارند و موجود به وجود اشخاصشان هستند

حقیقت تشخّص نیز اعتباری است به این معنا که وجود مستقلی در خارج ندارد و عین 
و همان ماهیت متشخّصه است و همچون وجود با هویّت شخص و وجود خاص آن 

شود و ماهیت متصف به آن  میماهیت در خارج متحد است و تنها در تحلیل ذهن جدا 
پس بین مالصدرا و الهیجی در اعتباری بودن تشخّص . ]١٥١، ص ٢، ج ١٦[ شود می

 . ]٩٥، ص ١١[ تفاوتی وجود ندارد
یت و تشخّص تفاوتی نیست، ولی عقل مالصدرا نیز معتقد است که در خارج بین ماه

ماهیت و تشخّصِ عارض بر آن و عارض در : تواند تشخّص را به دو چیز تحلیل کند می
اشکالی ندارد . اینجا به معنای چیزی است که از مفهوم خود شیء متشخّص بیرون است

شود در خارج عین آن باشد و عروض تشخّص بر  میکه آنچه در عقل عارض بر ماهیت 
یعنی تشخّص هر چیزی . هیت مثل عروض فصل بر جنس و وجود بر ماهیت استما

                               .]٩٣ـ٩٢، ص ١١[ عیناً همان وجود آن است نه چیز دیگر
 

 ما به التشخّص    
یابد، یعنی چیزی که  می آن تشخّص  چیزی است که ماهیت به واسطۀما به التشخّص

ت شود و از این طریق برای ماهیت تشخّص و امتیاز از غیر تواند منضم به ماهی می
        .                                               ]١٥٨، ص ٢، ج١٦[ شود میحاصل شود و مانع اشتراک ماهیت با امور دیگر 

ش به امر گیرد و ماهیت برای تشخّص می خود ماهیت صورت  یا به واسطۀتشخّص
در . افتد، مثل مجردات عقلی میصورت تکثری اتفاق ن زائد نیازی ندارد، که در این

کند و نیازی به ماده ندارد، بنابراین  میمجردات عقلی ماهیت به تنهایی وجود را قبول 
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شود و کثرت در آن فرضی  میتکثر فردی هم نخواهد داشت و نوعش منحصر در فرد 
 .]١٥٨، ص ٢، ج١٦؛ ١٤٥، ص ١٤[ خواهد بود نه واقعی

 متشخّص شده توسط اعراضِ خاصِ حال در آن ماده ۀو گاهی تشخّص به واسطه ماد
 این در جایی است که ماهیت برای موجود شدنش نیازمند ماده است، پس برای ١.است

منظور از ماده نیز موضوع است که هم شامل . تشخّص و جزئیتش نیز به ماده نیاز دارد
اما ماده هم . ]١٥٩، ص ٢ج، ١٦؛ ١٤٥، ص ١٤[  است و هم موضوع صورموضوع اعراض

زمانی عامل  تشخّص خواهد بود که خود متشخّص باشد و ماده با عوارض خاصی چون 
 شود، عوارضی که ماده در آنها با چیزی شریک نیست میوضع و أین و زمان متشخّص 

 .]١٥٩، ص ٢، ج١٦[
ن عوارض فقط وضع و أین و زمان هستند که خاص سینا نیز در بی از نظر فارابی و ابن

بین شیء و سایرین مشترک است ... شیء هستند، سایر عوارض مثل کیفیت و کمیت و
منظور از زمان در اینجا همان متی ]. ١٥٩، ص ٢، ج١٦؛ ٤٣٣ و ٤٣١،  ص ١؛ ٤٣، ص ١٥[

محسوسات است و این سه مقوله، یعنی وضع و أین و متی از مقوالت نسبی هستند و در 
 ]. ٤٣١،  ص ١[ بنابراین اشخاص انسان فقط در اضافات با هم اختالف دارند. شوند مطرح می

داند   عامل شخصیت و جزئی شدن ماهیت نوعیه را اشاره حسی میشفاسینا در الهیات  ابن
 در مکان قرار نامند، یعنی وضع و أین را اصطالحاً نسب تحیّزی می]. ٢٤٦ـ٢٤٥، ٢٢٨، ص ٢[

تحیّزی را های  پس اگر چیزی به صورتی موجود شود که نسبت. دارند و قابل اشارۀ حسی هستند
 . داشته باشد، آن شیء محسوس و در نتیجه شخصی و جزئی خواهد شد

زیرا . شود در نسب تحیزی، وضع تشخّص بالذات دارد و أین به واسطۀ وضع متشخّص می
ین موجودات مکانمند، ولی وضع مشترک نیست و هر وضعی به تواند مشترک باشد ب أین می

پس تشخّص وضع به ذات خودش است، اما تشخّص . ذات خودش از وضع دیگر جداست
، ١٦؛ ٢٧٥، ٢٣٤ـ٢٣٣ ص،١[ چیزی به واسطۀ وضع، به واسطۀ معنایی زائد بر ذاتش است

 . ]١٦١، ١٦٠، ص ٢ج
                                                                                                                                            

اگر ماهیت متشخّصه علت : گوید عالمه حلی در توضیح عوامل تشخّص که توسط خواجه ذکر شده است می. ١
زیرا ماهیت علت آن تشخّص است و       . شود  تشخّص باشد نوع آن فقط یک شخص خواهد داشت و کثیر نمی           

ای جـز ایـن       پس چاره . آید که خلف است       معلول پیش می  اگر با غیر آن شخص یافت شود، انفکاک علت از           
نیست که علت تشخّص غیر از ماهیت باشد، یعنی مادۀ قابلی باشد که تکثر در آن نیست و با انضمام اعراض 
خاص به آن ماده که حال در آن می شوند، مثل کم معین، کیف معین و وضع معین، تشخّص می یابد و با                       

 ]١٤٥،  ص٦[ حال در آن ماده متشخّص می شود واسطه تشخّص ماده، ماهیت
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شود که  ص وقتی به واسطۀ وضع تمام مینماید که تشخّ سینا به این نکته اشاره می ابن
تواند در زمان باشد و  یعنی اختالف دو شیء می. شیء به واسطۀ زمان مختلف نشده باشد

اما اگر نسبتشان با زمان یکسان باشد، و در زمان متحد . اند که در وضع مشترک حال آن
  ١].١٦٢ـ١٦٠ ص ،٢، ج ١٦؛ ٢٧٦، ٢٣٤، ص ١[باشند، قطعاً اختالفشان در وضع خواهد بود 

پس زمان هم یکی دیگر از عوامل تشخّص است که برخالف أین تشخّصش به واسطۀ وضع 
 بلکه همچون وضع به ذات خود متشخّص است نه به واسطۀ امر زائد و باعث تشخّص ٢نیست،

تشخّص و غیر مشترک بودن زمان نیز به دلیل نسبتی . اند شود که در وضع مشترک اموری می
توان امر  یعنی در هیچ جزئی از اجزاء زمان نمی.  سابق با جزء الحق دارداست که جزء

]. ١٦١، ص ٢، ج ١٦[مشترکی را بین آن جزء و جزء سابق بر آن و یا جزء الحق بر آن یافت 
سینا مقولۀ متی ذکر نشده است و از زمان استفاده شده است شاید  که در عبارات ابن علت این

شود، بلکه به واسطۀ تشخّص زمان  ن فی نفسه باعث تشخّص نمیاین باشد که بودن در زما
این حکم دربارۀ . یابد تشخّص می) مقولۀ متی(است که بودن شیء در زمان و نسبتش با زمان 

 ].  ١٦٢، ص ٢، ج ١٦[زیرا تشخّص مکان ذاتی نیست . مکان و مقوله أین صادق نیست
ادی فقط از طریق عوارض ذکر این نکته نیز مهم است که اگرچه تشخّص شیء م

خاص است، اما چون عوارض بدون ماده خاصیتی ندارند، تکثر و تشخّص باألخره به ماده 
بینیم که عامل تشخّص ماده دانسته شده است  میاز این رو در کلمات حکما . گردد برمی

 .]١٦٣ـ١٦٢، ص ٢، ج ١٦[ و این منافاتی با تشخّص به واسطه اعراض ندارد
 آمده است که تشخّص با انضمام کلی عقلی به کلی االعتقاد تجرید در در کالم خواجه
شاید منظور او این باشد که نه تنها با انضمام ]. ١٤٦، ص ٢، ج١٦[شود  عقلی حاصل نمی

شود، با انضمام کلی عقلی هم که در  کلی طبیعی به کلی طبیعی فرد در خارج موجود نمی
. شود یست، بر کلی عقلی دیگر، فرد ایجاد نمیخارج قابل صدق بر کثیرین نیست و کلی ن
توان دامنۀ مصادیق را کم کرد ولی فرد در خارج  بنابراین با اضافه کردن هر قیدی به کلی می

شود، مثالً بگوییم انسان عالم زاهد پسر فالنی که در فالن روز و در فالن موضع  ایجاد نمی
 ].١٤٦، ص ٦[ارد متولد شد باز هم بر زید موجود در خارج داللت ند

                                                                                                                                            
مثالً زمین در حرکت دورانی بر محور خودش، هر لحظه و آن به آن واجد اوضاع متفاوتی می شود و هـیچ                       . ١

 ساعت و اتمام یک دور گردش کامل مـی       ٢٤اما بعد از گذشت     . یک از این اوضاع با دیگری مشترک نیست       
 .  ساعت گذشته نیز در همان نقطه بود و همان وضع را داشت٢٤ تواند در نقطه ای قرار گیرد که در

 ، ١[ البته در عبارات ابن سینا تگاه صریح شده است که زمان هم به واسطه وضـع تـشخّص مـی یابـد                     . ٢
 .این در صورتی است که زمان متحد باشد]. ٢٧٥ص
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داند که کلی طبیعی همیشه  میالهیجی علت تأکید خواجه بر کلی عقلی را این 
، اما کلی ]١٦٤، ص ٢، ج ١٦[ همراه شخص موجود است و اتحاد وجودی با شخص دارد

گونه نیست و ارتباط وجودی با شخص در خارج ندارد و ذهنی و کلی محض  عقلی این
قلی تأکیدی است بر این موضوع که کلی چیزی است که توان گفت قید ع میو یا . است

شود و از ترکیب دو امر  میشود برخالف جزئی که در حس حاصل  میدر عقل حاصل 
پس بدیهی است که . ]١٦٤، ص ٢، ج ١٦[ شود نه محسوس میعقلی معقول ایجاد 

ر که باشند باعث امتناع فرض صدقشان بای  ههای کلی در هر مرتب قیید بین مفهومت
] .                                                                                                   ١٦٣، ص ٢، ج ١٤[ شود میکثیرین ن

 در التعلیقات و خواجه در سینا ابنفارابی و های  الهیجی اگر چه به تقریر گفته
پردازد، اما باز هم تحت تأثیر مکتب اصالة الوجودی استادش این نکته را  میتجرید، 

توانند عامل تشخّص باشند، زیرا هیچ یک  میکند که عوارض مشخّصه ن میخاطر نشان 
 این عوارض داخل در قوام شخص از حیث شخص بودنش نیست و همگی خارج از از

و نیز هیچ یک از . شوند میشخص هستند و بعد از شخص شدن شخص عارض بر آن 
نیستند که مانع از شرکت باشند مگر به اعتبار چیزی که منظور ای  هاین عوارض به گون

تشخّص است و باعث تشخّص از تشخّص همان است، چیزی که ماهیت کلی ندارد و م
شود؛ مثل وجود که در خارج با ماهیت متحد است و در ذهن زائد بر آن  میاعراض 

پس بهتر است که همچون فارابی در تعلیقاتش، وجود را عامل تشخّص ماهیات . است
 ] .١٤٨، ص ٢، ج ١٦؛ ٤٢ و ٢٨، ص ١٥[ بدانیم

تشخّص های  الصدرا عوارض را نشانهم. کند ای به نظر مالصدرا، نمی الهیجی اشاره البته
سینا در الهیات شفا و  داند و تمام کلمات ابن داند و عامل تشخّص را فقط وجود می می

، ٩٢٠، ٩١٥، ٣٥٨، ٣٤٢ص ، ١٢؛ ١٠، ص ٢، ج١٣[ گرداند التعلیقات را به وجود برمی
 ].  ٩٩، ص ١٣[ گیرد نه علت تشخّص بنابراین او اعراض خاص را دالیل تشخّص می]. ٩٢١

از نظر او  برخی که به وجود کلی طبیعی در خارج اذعان دارند، معتقدند عامل 
تشخّص باید زائد بر وجود باشد، زیرا بالطبع متأخر از وجود است و شیء تا در ذهن یا 

به نظر آنها انتفاء وجود . شود میخارج موجود نشود تصورش مانع از وقوع شرکت ن
الهیجی در نقد این اعتقاد  .ی عکس آن صحیح نیستمستلزم انتفاء تشخّص است ول

گوید که لزومی ندارد معتقد به زیادت عامل تشخّص بر وجود از تأخر بالطبع در  می
. کند میاستداللش استفاده کند و بدون آن هم دلیلی که آورده است زیادت را اثبات 

کند؛ یعنی وجود  میت ضمن آنکه استفاده از تأخر بالطبع استلزام به نحو سببیت را اثبا
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شود و حال آنکه نزد قائل این امر  میعلت تشخّص و انتفاء وجود سبب انتفاء تشخّص 
ممنوع، غیر ثابت و ممتنع است و او به غیریت این دو و زیادت عامل تشخّص بر وجود 

 منظور کسی که قائل به وجود کلی طبیعی در خارج است نیز این نیست. قائل است
زیرا معتقد به وجود کلی طبیعی در خارج، به وجود مستقل ] . ١٥٠، ١٤٩، ص ٢، ج١٦[

 . ]٦٢، ٢، ج ١٦[ و جدای از اشخاص اعتقاد دارد نه در ضمن اشخاص
در باب تشخّص را نیز دور از ) سید المدققین( الهیجی قول محقق دوانی و سید سند

اگر . ه به وجود مدرَکآنها معتقدند تشخّص به نوع ادراک بستگی دارد، ن. داند میتحقیق 
شود و اگر با عقل درک شود  میماهیتی با احساس درک شود مدرَک شخصی و جزئی 

 بنابراین در شخص شدن و جزئی شدن، انضمام ماهیتی به ماهیت دیگر ١.شود میکلی 
با این بیان تشنیع حکما از سوی متکلمین در باب علم خدا به جزئیات . شود میمطرح ن

شود اما نه با ابزار حس، بلکه با  میشود، زیرا ماهیت به تمامه ادراک  میمادی هم طرد 
. ماهیت مدرَک در هر دو حالت یکی است، فقط نوع ادراک متفاوت شده است. ابزار عقل

تواند  میضمن آنکه با این بیان شخص خارجی ماهیت کلی را دارد و فارق از آن نیست و 
و این با بیان حکما که ممکنات را در مقوالت از این جهت تحت مقوالت عشر قرار گیرد 

 .]١٥٠، ص ٢، ج١٦: به نقل از[ کنند سازگار است میعشر منحصر 
از نظر الهیجی یکی از ایرادهای وارد بر قول این دو این است که ماهیت موجود در 

توان در دفاع  میضمن آنکه ن. خارج از آن حیث که در خارج موجود است، شخص نباشد
از نظر حکما وجود . در باب علم الهی وجود شخص جزئی را در خارج انکار کرداز حکما 

و تشخّص بالذات دارد، بنابراین جزئیت و ]  ١٥١، ص ٢، ج١٦[ ماهیت کلی ندارد
تواند  میدر تشخّص موجود ممکن .  ادراک آن به خودش است نه به نحوۀتشخّص

ود ممکن در تحت یکی از ماهیت کلی دخالتی نداشته باشد، اما در عین حال موج
تواند تحت مقوله قرار گیرد  میمقوالت قرار گیرد، مثل وجود که ماهیت کلی ندارد ولی 

در خارج از جنس همان ای  هپس تشخّص هر مقول. به خاطر اتحادش با ماهیت در خارج
مقوله است، چون متحد با ماهیت است ولی در ذهن مغایر آن است، زیرا تشخّص هم 

عالوه بر اینکه وجوب اندراج هر ممکنی . در ذهن مغایر ماهیت کلی استمثل وجود 

                                                                                                                                            
راجع به جزئـی مفـرد در الهیـات         علت اینکه این رأی از سوی این دو متفکر اخذ شده است کالم ابن سینا                . ١

، ص ٢[شود  ابن سینا جزئی حقیقی را  همان چیزی می داند که به واسطه ماهیت قابل اشاره می. شفا است
بنابراین نتیجه گرفته اند که علم احساسی که شامل مشاهده، تخیل و توهم است سبب جزئی ] ١٩٦ و ١٩٥

 .]٥١، ص ٢،  ج١٤[شود  یت میشدن ماهیت و علم عقلی یا تعقل سبب کلی شدن ماه
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شود که آن مقوله جنس آن ممکن باشد، زیرا سبب  میتحت یکی از مقوالت سبب این ن
 ١ .]همان[ شود که مقوالت جنس فصول باشند که به طور قطع باطل است می

ایر با آن است، پس تشخّص هم مثل وجود در ذهن عارض بر ماهیت کلی است و مغ
 .]همان[ اما در خارج با آن متحد است

شیخ اشراق . رسد کالم الهیجی با سخن شیخ اشراق هم متفاوت است میبه نظر 
، ١ ج ، ١٠[ گوید میداند و از وجود سخنی ن می شیء ۀتشخّص شیء را هویت فی نفس

جود گوید، ولی و میچه از اعتباری بودن وجود مطلق سخن الهیجی اگر]. ٣٣٥ص 
، ١، ج ١٦[ خاص را که با ماهیت متحد است و عیین تحقق و عینیت است، قبول دارد

 .و از این جهت با مالصدرا هم سخن است] ١٨٠ص 
 

 رابطۀ تشخّص با وجود
 هویت، عینیت، وحدت، تشخّص، خصوصیت و وجود خاص یک سینا ابناز نگاه فارابی و 

؛ ٤٣١ص ، ١ [گیرند میشیاء قرار نشیء همگی یکی هستند و مورد اشتراک با دیگر ا
 ).همان( از نظر آنها تشخّص شیء همان هویت و وجود خاص آن است] . ٤٢، ص ١٥

الهیجی اگر چه بحث از تشخّص را در مبحث ماهیات ذیل بحث کلی و جزئی مطرح 
کند، اما با بیان این مطلب که عامل تشخّص ماهیات وجود خاص و هویت آنها است  می

داند و به طور ضمنی به  می، این بحث را مرتبط با بحث وجود ]١٤٨ ، ص٢، ج ١٦[
 . تساوق وجود خاص و تشخّص معتقد است

شود و وجود خاص عین  گونه که وجود به مطلق و خاص تقسیم می از نظر الهیجی همان
تحقق و خارجیت است و تمایزی با ماهیت ندارد و آنچه متمایز از ماهیت است و عارض بر 

، تشخّص نیز ]١٨٢، ١٨٠ ، ص١، ج ١٦[ود وجود مطلق است که وجود عقلی دارد ش آن می
تشخّص به معنای مطلق آن که مفهومی است مشترک بین همۀ . گونه است همین

ها، تنها در تحلیل عقلی و در ساحت ذهن وجود دارد و همچون وجود از معقوالت  تشخّص
آنچه در خارج وجود ]. ٤٦٩ـ٤٦٨، ص ١، ج ١٦[ثانی است، یعنی مابحذائی در خارج ندارد 

 .دارد، نه تشخّص، که وجود خاصی است که همان هویت خاص شیء و متحد با ماهیت است
بنابراین اعتباری بودن تشخّص و تحقق عینی فرد متشخّص در خارج کامالً برگرفته 

 از. باب اعتباریت وجود مطلق و عینیت و تحقق وجود خاص است از دیدگاه الهیجی در
 ین همۀنظر الهیجی آنچه در خارج تحقق دارد، وجود مطلق که مشترک است ب

                                                                                                                                            
 .]١٤ـ١٠ص،  ٩[ کند  راجع به تشخّص را مطرح و نقد میمالصدرا به طور مفصل دیدگاههای مختلف. ١
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موجودات نیست، بلکه وجودی است که عین تحقق و خارجیت است، نه اینکه خارج 
  .]١٧٢ـ١٧١، ص ١، ج ١٦[ظرفِ تحققِ آن باشد 

 

 نتیجه 
که دیگر با هیچ ای  هتشخّص به معنای شخص و جزئی شدن ماهیت نوعیه، به گون

اهیتی وجه اشتراک نداشته باشد، نزد الهیجی امری اعتباری است، اما به این معنا که م
در خارج به وجود مستقلی موجود نیست و جز در تحلیل ذهن از ماهیت شیء جدا 

 . شود و در خارج با ماهیت شیء متحد است مین
 شود اگرچه به ظاهر همان عوارض خاص شیء است، چیزی که باعث تشخّص شیء می

یعنی عوارض نسبی تحیّزی، اما در واقع وجود خاص شیء است که سبب تشخّص ماهیت 
 . اند بنابراین بین وجود و تشخّص ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این دو مساوق هم. شود می

شوند و در نتیجه به ماهیت  میاز نظر الهیجی همه اعراض که باعث تشخّص ماده 
 .شوند میواسطه وجود متشخّص دهند، خود به  مینوعیه تشخّص 

 وجود تشخّص در خارج، عامل تشخّص و ارتباط تشخّص با وجود بین در نحوۀ
 .الهیجی و مالصدرا تفاوتی وجود ندارد
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، ٣١نامه فرهنگ، شماره . »تشخّص در فلسفه صدرالمتألهین«). ١٣٧٨(ای، محمد علی   اژه.]٤[

 .٨٧ـ٧٦پاییز، 
با حواشی السیالکوتی و . شرح المواقف). ١٤١٩( جرجانی، السید الشریف علی بن محمد .]٥[
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 .٦٩ـ٥٣، پاییز،  ص ٣فصلنامۀ فلسفۀ دین، سال ششم، شماره . »شخصی
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ماهیت نفس حیوانی و فرجام آن از «). ١٣٩١(کالئی، مسلم  شوب؛علیدیباجی، محمد. ]٨[
 .٦٨ـ٣٣، تابستان، ص ١٢فصلنامه آیین حکمت، سال سوم، شماره . »دیدگاه مالصدرا

فصلنامه حکمت . »مسئله تشخّص از منظر طوسی و مالصدرای شیرازی«). ١٣٩٢( ذهبی، عباس .]٩[
 .١٠٠ـ٨١ل چهارم، شماره دوم، تابستان، ص معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سا

 مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج اول). ١٣٨٠( سهروردی، شهاب الدین یحیی .]١٠[
تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران، . )التلویحات، المقاومات، المشارع و المطارحات(

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شامل اتصاف ( ١مجموعه رسائل فلسفی، ج). ١٣٨٩(لدین محمد ، صدرا)مالصدرا( الشیرازی .]١١[

 تصحیح محمود یوسف ثانی و حامد ناجی ...).الماهیة بالوجود، التشخص، سریان الوجود
 .اصفهانی، تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدرا

تصحییح نجفقلی . شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا). ١٣٨٢(__________  .]١٢[
 . تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدراحبیبی،

 .دارالنفاس: ریاض. الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة). ١٤١٩(__________  .]١٣[
در ضمن کتاب کشف المراد فی شرح (تجرید اإلعتقاد ). ١٤١٩( طوسی، نصیرالدین .]١٤[

 .سالمیزاده آملی، قم، مؤسسه النشر اال تصحیح حسن حسن. )تجرید اإلعتقاد
حسین موسویان، تهران، مقدمه، تصحیح و تحقیق از سید. التعلیقات). ١٣٩٢( فارابی .]١٥[

 .مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تقدیم و اشراف جعفر . شوارق اإللهام فی شرح تجرید الکالم). ١٣٩١( الهیجی، عبدالرزاق .]١٦[

 .)ع(سبحانی، تحقیق اکبر اسدزاده، قم، مؤسسه امام صادق





 


