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Abstract 

All kinds of identity are typical, genus, and numerical identity. This 

predication that is the basis of the propositional language of Aristotle is the 

condition of speaking and use of categories and general concepts in the realm 

of beings. Because of this, these categories are called categories of being. 

Before we can speak of prediction, everything must be self-identical. So we 

have now the best known and logical form of the principle of identity i.e. A=A. 

Aristotle with formulating the logic and with a concentrate on the numerical 

identity leads to a kind of concept of the world i.e. conceptual-logical world. 

The world, after that, is the world of mind and logical thought. With the 

superiority of the numerical identity and constitution of the principle of 

identity, the nature of categories is logical-Mindy nature. The definition of 

identity as A=A give rise to man solely directed at the logical form of this 

principle and will wipe out of ontological sense. So this particular view about 

identity leads to a formulation of logical-mindy nature of categories. 
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Introduction 

The most important feature of Being is its manifestation. Being without any 

manifestation is equal to nothingness. Aristotle tries to understand what is 

different between Being and its manifestations, i.e., beings. He declared the 

ways of being in the form of categories. 

On the other hand, any judgment can only be possible base on the concepts 

of Genus, Species and so on. Every entity understands in terms of these 

concepts. This concept indicates on the form of their being. If we focus on 

these concepts independently, they are mental concepts that have no relation, 

or at least very weaken relation, to the reality or Being. 

Findings: in the course of this investigation, we find out that the principle 

of identity in the pre-Socratics era has a definition more different than what 

we ordinarily supposed. As Heidegger – at once- in the lecture about 

Parmenides stated, the principle of identity is not about being ؛but it is a 

character that on the basis of it, every being determined. In fact, identity is not 

a character of being ؛quite opposite being determined on the basis of identity. 

But the nature of this character is hidden and hard to grasp. Because the 

identity defined as A=A, so this principle has nothing to say about the Being, 

but it says the relation of one being to another, or it says some mentally 

judgments about beings. So considered identity made a foundation that on the 

basis of it the categories of Being seen as logical-conceptual categories. 

Conclusion 
We have tried to illustrate the role of the principle of identity in the one the 

most important problem i.e. categories and concepts of Genus and Spices and 

so on. We find that the principle of identity is not of beings. But it is a character 

that determines Being. Actually, Being is determined by the principle of 

identity. But for this to be possible, we must understand this principle in 

another way. The way that Parmenides, many time ago, declared it. Identity is 

a character that through it and by means, it, Being determine. 
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 *وجود ارسطو مقوالت منطقی –نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی  پژوهشی در:

 **ناصر مومنی

 )نویسنده مسئول( واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه ازاد اسالمی، فلسفه دکترای
 رضا داوری اردکانی

 واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه ازاد اسالمیاستاد فلسفه، 

 چکیده
شرط  .شودخالصه می شکل این همانی نوعی، جنسی و عددیاین همانی در سه  ادراک ارسطو از

خودش باشد و در  بت و حمل این است که هر شیهر نوع نس اساسی در مورد سخن گفتن درباره
ی به صورت شناخته شده و منطق همانیبستر زمان و تغییرات الیتغیر باشد، لذا ما با وضع اصل این

ع انواو برتری نهادن این همانی عددی بر سایر  ارسطو با وضع منطق .روبرو هستیم )الف=الف( آن
ه، رفته رفت عالم ذهن و تفکر منطقی پس از ارسطو از عالم است. ی خاصبرداشت ساززمینه این همانی

متعیّن کردن و شکل بخشیدن به  بین، نقش اصل این همانی در این عالم و تفکری غالب گردید.
برابری هر  این همانی به عنوان اصل واقع قوام و در عددیبا برتری این همانی . است منطقی وجود

 ماهیتی ذهنی ـمقوالتی با  وجود، بلکهچیزی با خودش، ماهیت مقوالت دیگر نه به عنوان مقوالت 
 با ادراکی عددی از اصل این همانیشود که . در این پژوهش نشان داده میدنشومحسوب می منطقی

و عطف توجه به صرفا صورت منطقی این گزاره،  یز با خودشو تعریف این همانی به برابر بودن هر چ
 امقوالت وجود هستند، ام در ارسطو مقوالت، . گرچهگرددت مقوالت، ماهیتی ذهنی ـمنطقی میماهی

گردد تا توجه صرفا به صورت منطقی همانی به صورت الف=الف، باعث می تعریف و تسلط اصل این
ذا برداشت خاصی از اصل این ل شناختی تهی گردد.بار و مایه هستی این اصل معطوف گردد و از

 شود.تن ماهیت ذهنی ـ منطقی مقوالت میدر طول تاریخ، منجر به شکل گرف همانی

  اصل، مقوله وجود، : این همانی،واژگان کلیدی
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 مقدمه
برابر که هیچ نوع حضور و ظهوری نداشته باشد  وجودی ترین ویژگی وجود حضور و ظهور آن است.عمده

 :3133 ،)هگل« چنانچه نیز بالواسطه در نظر گرفته شود، همانا الوجود و عدم است»...وجود  با عدم است؛
بدون آنکه  ،ردندکاین حضور و ظهور وجود را ادراک میپیش سقراطیان بطور انضمامی و عینی  (.666

طون افال در فلسفهتفاوت آنچه که حضور یافته با آن امری که بدین سان حضور یافته را نادیده بگیرند. 
. وضع این طبقه هستنددهد که اساس عالم های بنیادینی خود را نشان میوجود در قالب مفاهیم و ایده

ر و نسبت ها با یکدیگبه اصطالح ایده ین نسبت میان اینچون تعی ،عالم، افالطون را به مسائلی نبنیادی
ها ن ایدهبود تالش افالطون تعیین نسبت و نحوهترین لذا عمده میان ایده و مصادیق ایده رهنمون گردید.

بودن یا هست بودن یا  :کندمسأله آغازد می ا از تأمل بر روی اینارسطو کار خود ر ها است.و مصادیق ایده
آنچه که ارسطو به افالطون مدیون است تقریبا »؟ صورت هست یا چند وجود به چه صورت است؟ یا به چه

تشخیص مفاهیم انتزاعی جوهر، کیفیت، کمیت، نسبت، بالفعل بودن و بالقوه بودن است. اشاره به آنها در 
. لذا ارسطو در پی این است (Ross, 2005: 14)« است. incidentally)) افالطون بطور کامال فرعی

 توانند درکه عامل اشتراک میان موجودات است و به سبب آن موجودات می چیزی است که دریابد آن چه
های حملی به یکدیگر منسوب شوند. وی در حال تالش برای فراهم نمودن بستر و قالب اظهاری و گزاره

ا و امور عالم سخن گفت؛ مقوالت این نقش را بر عهده دارند. از ای است که بر آن مبنا، بتوان از اشیزمینه
طرفی نیز هر نوع حکم و حمل نسبت به امور عالم مبتنی بر مفاهیم نوعی و جنسی و ... است؛ مفاهیمی 
که امکان حکم و حمل آن ها به یکدیگر مبتنی بر انواع سه گانه این همانی است. چنان چه به این مفاهیم 

کری شود: تفای عالم و طرز فکری جدید مهیا میصورتی مستقل عطف توجه شود، زمینه بر و مقوالت به
شود جهان چیز های جزئی انضمامی جهانی که در تجربه به ما داده می»منطقی و عالمی ذهنی. درحالی که

یی آگاه اهل و تفکر بر روی آن ما از ویژگینهند. هنگام تأمبر یکدیگر بطور متقابل تاثیر می است که
و همان های مشترک برای ارسطن جزئیات مشترک هستند. این ویژگیشویم که نسبت به بسیاری از ایمی

.. با این حال وی به ما هشدار هستند که خود جزئیات چنین هستند.( objective) قدر واقعی و عینی
ی یعنی وجود به عنوان ویژگدهد که تنها حالتی از وجود را به آنها نسبت دهیم که مناسب کلیات است می

غییرات است تو ما نباید فرض کنیم که جهان را که جهان  ید دنیایی جدا از کلیات وضع کنیمجزئیات. ما نبا
که در طول تاریخ . این هشدار ارسطو گویا (ibid: 101)« توانیم توضیح دهیمبا عمل صرف کلیات می

اصل  در این بین گردد.ت وجودی جدا و مستقل لحاظ میو برای مفاهیم کلی و مقوال شودنادیده گرفته می
ه تنها گردد کنماید به اصلی منطقی تبدیل میای که وجود را متعیّن میاین همانی از ویژگی و خصیصه

همانی به مثابه ویژگی از وجود توسط یک این»در واقع گر این است که هر چیزی با خود همان است.بیان
این اصل اکنون بنیاد و ساختار بنیادین  (.Heidegger, 1957: 37)« شودمیهمانی متعین همین این

ی است اشود که این همانی، دیگر نه خصیصهعالم ذهن و تفکر منطقی است. در این مقاله نشان داده می
گردد، بلکه ویژگی و خاصیتی از آن موجودات است. در تفکر ارسطو، مقوالت، که توسط آن وجود متعیّن می

همانی  اما با تعریف و تسلط این ربط و نسبت موجودات با یکدیگراند،مقوالت وجود هستند. هر یک بیانگر 
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عددی که معنای ضمنی آن این است که هر چیزی با خودش برابر است؛ از ربط و نسبت هر چیزی با 
ین و چون ا کننده نسبت هر چیزی با خودش استشود. این همانی در اینجا روشنخودش سخن گفته می

برابر بودن هر چیزی با خودش اصل اصیل منطقی و بنیاد عالم و تفکر منطقی است، لذا این همانی، مقوالت 
ن مقوالت از ای نماید.ه مقوالتی ذهنی ـ منطقی معرفی میموجود در چنین عالمی را نه مقوالت وجود بلک

ر ه یف این همانی به برابر بودنهای موجودات و عالمی منطقی هستند. پس تعرپس خصائص و ویژگی
و بنیاد قرار گرفتن چنین اصلی، زمینه ساز برداشتی ذهنی ـ منطقی از عالم و مقوالت  چیزی با خودش

 است.

 مواجهه با عالم
کند. ارسطو تالش دارد تا با نظریه هایی به ذهن خطور میدر مواجهه با شی یا موجودی جزئی پرسش 

 وجود به معنای دقیق» ها را تحت مفاهیم کلی یا اجناسی کلی گرد آورد؛پرسشمقوالت خود این مجموعه 
شود. مفهوم ور اساسی به جوهر و عرض تقسیم میکلمه شامل تمامی طبقات و اجناس چیزها است و بط

شود؛ آن اولین مقوله ست که اجناس سافل را نیز شامل میجوهر همچون مشترک معنوی فهمیده شده ا
گردد که به اعراض مطلق و به عنوان مفهومی قیاسی آشکار می د. عرض، از طرف دیگر،دهرا شکل می

گردند یعنی بطور مطلق یا در نسبت ر آن محموالت بر موضوعی اعمال میای که دنسبی در نسبت با شیوه
بدین منظور پرسش از کیستی و چیستی  (.Brentano, 1975: 114« )گردندبا چیزی دیگر، تقسیم می

ترین اجناس ندن آن شی و موجود جزئی در نهاییزمان و مکان و وضع و... همگی به منظور روشن گرداو 
اط ارتب» خود است؛ تا بدین سان روشن گردد که نحوه بودن یا وجود داشتن آن چیز به چه صورت است.

ول اصال چند محمموضوع و محمول را افالطون روشن کرده بود. از این رو بالطبع این پرسش پیش آمد که 
 3623 :3171 ،)گمپرتس «وجود دارد و محمول بر چند نوع است، و انواع سافل این انواع عالی کدام است؟

 غرض این است که بدین»انواع امکان و احتمال بودن یک چیز است. کننده . این نظریه در واقع معین(1:
مقصود من  کنم که آن چیزی استمیدعا یک موضوع اداده شود: هر بار که من درباره سؤال پاسخ کافی 

ارسطو از طرفی موجود بودن را یک چیز بودن، یک چیز خاص  (.1: 3623 ،)همان «تواند باشد؟چه می
تر. در صورت اول افراد د بودن را جزئی از نوع و جنس کلینماید و از طرف دیگر موجوبودن تعریف می

)هیچ زیدی بکر نیست(. در صورت دوم  فرد دیگر متمایز است هیچ گونه اشتراکی با هم ندارند و هر فرد از
ر افراد تر با دیگتر است، به جهت همان مفهوم کلینکه متعلق به نوعی یا مفهومی کلیهر فرد به جهت ای

یت، ن)زید بکر یا اسب یا سنگ یا غیره است از لحاظ انسانیت، حیوانیت، جنسیت، زمانیت، مکا اشتراک دارد
ها و طرق مختلف ؛ یعنی شیوهنامدتر همان است که ارسطو مقوالت میاین فهرست کلی جوهریت...(.

نماید که وقتی ی برای پاسخ دادن به این پرسش چهره میفهرست مقوالت به عنوان کوشش» بودن.
های است و هستند در چند معنای ند عبارتگوییم الف ب است یا الف یک ب است یا الف ها ب هستمی

گوییم الف آنجا که می ؛مثال( الف چیست؟ 3) کن است به ما بگویدرود. چنین سخنی ممکار میمختلف ب
 ؟ به عنوانالف چگونه است (6) گیرد.یک شیر است؛ در این صورت محمول ما در زیر مقوله جوهر قرار می

( الف چه 1) هست...چه مقدار یا چند تا الف  (1) کیف.مقوله  گوییم الف سفید است...ل آنجا که میامث
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ای هر کدام از این مقوالت به مقوله (. ربط و نسبت11-17: 3136، )تیلور« نسبتی با چیزی دیگر دارد...
گیرد )الف ب است( و بیان کننده وجود و واقعیتی درباره ای خاص صورت میدیگر که تحت قضیه و گزاره

و  چون نوع ،ها تحت کلیاتیب یا مقوالت آندور است که الف و عالم است )الف بودن ب(، در صورتی مق
توان از الف بودن ب )در زبان و واقع( سخن گفت. این جنس قرار گیرند. تنها در این صورت است که می

. این (Being is said in many ways) های مختلف بودن هستندشیوهمقوالت و مفاهیم کلی 
vaiousways یا πολαχως (polakhos )آن در معانی مختلف گفته  »...است که  این معنا به

هدف و غایت شناخت، حصول شناسایی یا به عبارتی حصول فرد  .(Brentano, 1975: 59)« شودمی
جزئی و تک است. در این شناختِ افراد جزئی و محسوس، نیازی به ایجاد شکاف )خوریسموس( میان یک 

ها( افزون بر و مستقل از اشیای محسوس نیست. )=عالم ایده چیز و ماهیت آن، و وضع عناصر یا مبادیی
توانند شرطی ضروری برای ها نمیآیند که ایده ندارند، ایدهزیرا بسیاری چیزها از چیزی به وجود می»...

وی  اید نشان دهد که مفاهیم برساختهبنابراین ارسطو ب .(Weiner, 1396 : 220)« پیدایش باشند
فظ شناسانه را دارد. در این بین برای این که بتوان لشناسانه و هستیمعرفتبه نیازهای توانایی جوابگویی 

 .وجود یا موجود را بر تمامی موجودات مختلف حمل کرد باید مالک و معیار اطالق آن لفظ را نشان داد
و نه  (being) ]موجود[ چیست؟ درباره وجود است، نه درباره اسم وجود قبل از هرچیز، پرسش وجود»

 what it is) ... آن درباره وجود و آنچه که برای این که چیزی موجود باشد است(to be) بودنفعل 

for something to be)اندیشد که ما این پرسش را درباره موجودات... ارسطو بطور آشکار می (ta 

onta, being )پرسیمچیزهایی که هستند می »(Politis, 2004: 2.)  ،شی اگر شی الف موجود باشد
ود شتوان از الف بودن ب سخن گفت یا نه؟ اگر وجود به طرق گوناگون نامیده میب نیز موجود باشد، می

های متفاوت وجود هستند، در این صورت نسبت میان موجودات یا موجود بودن موجودی و موجودات شیوه
نسبتی در  موجودات بلکههمانی؛ این نسبت نیز نه نسبتی میان عوارض دیگر، چیزی نیست جز نسبت این
موجود به  (folding) به عبارتی هنگامی که ارسطو از تنوع تجلی» ارتباط با خود مفهوم وجود است.

« کند.گوید، منظور وی از تنوع تجلی، وجود موجودات است. وجود خود را آشکار میماهو موجود سخن می
(Heidegger, 1995: 11.)  ،چیزی نیست جز نسبت معنای وجود.فلذا موجود بودنِ موجودی دیگر 

 ( و متعلقات یا لواحق آن به خودی خودto on hei on) دانشی هست که به موجود چونان موجود»

(. این a3001 ،3122، )ارسطو« ( نگرش داردta huparkhontakathhauto یعنی: اعراض ذاتیه،)
دی یت آن؛ بلکه بررسی آن موجودانش نه بررسی متعلقات خاص یک دانش است نه بررسی موجودات در کل

ه آنگونه ک –های گوناگون معانی وجود شیوه»د باشد و نه هیچ چیز دیگر. است که صرفا و تنها موجو
ست، ا (normative) همگی به یکی از آنهایی که اولی و معیاری -ارسطو خواهد گفت، مقوالت مختلف

در میان این مقوالت فقط جوهر است که به  (.Marx, 1977: 18) «گردندیعنی، به اوسیا مرتبط می
که به  . دانشیسادگی هست، دیگر مقوالت یا اشکال بودن همگی بودن خود را با اتکا و ابتنای بدان دارند

جنسی واحد است. در این بین مجموعه موجودات یا به عبارتی  آن پردازد،موجودات می بررسی این مجموعه
و واحد یک  موجود»از لحاظ طبیعت و سرشت  گویی امری واحد است؛ زیراشود که موجود، چنان لحاظ می
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(. زیرا گفتن انسان و یک انسان معادل هم است به همین b3001: 3122، )ارسطو« اندچیز و یک طبیعت
لذا اگر موجود واحد است، پس باید کثرت و  .3)به ماهوموجود( و واحد نیز معادل هم هستند سان موجود

 ت مختلف تبیین شود. تبیین این نسبت حمل، مبتنی بر تعیین ماهیت این همانی است.وجود موجودا

 بودن و این همانی
وجود یا بودن برای ارسطو به صورت این یا آن موجود خاص و جزئی است. هر چه که هست یا وجود دارد 

بودن هرگز جوهر ولی »دهد. به صورت موجودی که دارای تعیّن یا ویژگی خاصی است خود را نشان می

(. به همین سان b36آناکاویک دوم:  3130، )ارسطو« هستومند جنس نیست چیزی نیست؛ زیرا هستی/
موجودی که وجود دارد مثال به صورت پرنده، همچنین دارای فالن وزن و فالن رنگ و فالن شکل و غیره 

ز نظر ارسطو در طبقه و اها ورتی تشکیل یافته است. این ویژگیاست. این موجود خاص از ماده و ص
گیرند که گویای نحوه بودن آنها است. لذا اگر بودن و وجود داشتن به صورتِ، های مختلفی قرار میدسته

بودن و وجود داشتن به صورت موجودی خاص و جزئی باشد، در این صورت هویّت و ماهیت و اینهمان 
 ن چیزی استماهیت آ»شود. یت آن نامیده میها یا آن چیزی است که ماهبودن آن موجود نیز، به ویژگی 

که تضمین کننده شیوه مناسب پیدایش است. به خاطر ماهیت است که یک انسان نه بعضاً و تصادفاً بلکه 
. بدون این ویژگی ها آن موجود (Weiner, 1396 : 221)« اوردهمیشه یک انسان را به وجود می

 هاییدارای ویژگی دهدکهصورت موجودی خاص و جزئی نشان می. پس اگر وجود خود را به نیز وجود ندارد
و از آنجا که با خود همان  است با، با خود همان بودن یک چیزهمانی برابر خاص است، در این صورت این

همانی یعنی وجود واقعی و بالفعل بودن یک چیز عبارت است از وجود واقعی و بالفعل داشتن، لذا این
رضی یا تواند موجودی دیگر باشد مگر به صورت عاین صورت هیچ موجودی نمیموجودی واقعی. در 

بطور "توانند دو چیز می»... است.  "نسبی"همانی مفهومی اصطالحا از لحاظی خاص. در این معنا این
حتی اگر ( το αυτο κατα συμβεβηκος) باشند (accidentally the same)"عرضی همان
همین موجودات فردی یا جزئی برای ارسطو  .(Damico, 2012: 1)« های متفاوتی باشنددارای ویژگی

شی جزئی نوع اصلی موجود است زیرا کلیات هم ذاتی و هم عرضی،... بطور »جواهر اولیه و اساسی هستند 
وجود ا هبنیادینی بر مصادیق خود متکی هستند: گفتن اینکه انسان هست، چیزی بیش از گفتن اینکه انسان

 توانند موجود باشند.های عرضی جدای از آنچه که در آن قرار دارند نمیدارند نیست؛ و ویژگی
(Hartman, 1976: 545-546.) نفسه و لنفسه است رسد که وجود جوهر فیدر این معنا به نظر می

یک جوهر جدایی  :گویدهنگامی که ارسطو می»و در وجود خود نیازی به اعراض ندارد. به همین جهت 
تواند برای خود موجود باشد، جدای از... رسد منظور وی این است که آن جوهر میپذیر است،... به نظر می

این تأکید و تقدم نهادن بر جوهر و در ادامه جوهر را صورت دانستن و نه  (.Ibid: 547)« اعراض خود
 امور کلی یا صور کلی موؤل کند و از آن جایی تا ارسطو ثبات و پابرجایی عالم را به گرددماده، باعث می

تیجه توان نتوان بدان اشاره کرد میمی« این»که افراد مصادیق دقیق این صور کلی هستند که با واژه 
و چیز اگر د»همانی دو چیز یا دو شی برای ارسطو نه به ماده بلکه به صورت بستگی دارد.گرفت که این
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معنا باید همیشه اینهمان باشند. اگر دوام در زمان مالک جوهر است بی حقیقتا اینهمان هستند پس آنها
م یعنی بیاندیشیم که اگر الف و ب واقعا ه -همانی نیز حیاتی استنخواهد بود بیاندیشیم که برای این

همانی لذا وی این (.Hartman, 1976: 550)« اکنون یک چیزاند، آنها همیشه همان چیز خواهند بود
گردد تا در طی زمان و گذران یداند. این صورت در واقع باعث متعلق تداوم صورت در زمان میرا امری م

گردد تا ما موفق به تشخیص شی مزبور لحظات آن، امری پا برجا و ایستا باقی بماند؛ امری که باعث می

ت در طی سقراط و همان درخ توان از همانشویم. به نسبت همین صورت است که می 6tو  3tدر زمان
شود اما از آنجا که وجود در نهایت های بسیار گفته میلذا اگرچه وجود برای وی به گونه زمان سخن گفت.

همانی چیزی بجز سنجش و ارزیابی در نسبت با این فعلیت نیست. اینکه ما فعلیت و تحقق است لذا این
های کثیری عبارتی موجودها یا موجودیتتوانیم مراحل مختلفی از درخت بودن را مشاهده نماییم یا به می

از نظر ارسطو منافاتی با یکی بودن موجود مزبور ندارد؛ یکی بودن آن نیز  .از چیزی واحد را مشاهده نماییم

در انسان موسیقیدان و انسانی  :شود. برای مثالاوسیا، جوهر یا ماهیتی است که در طی زمان متحقق می
متمایز هستند موجب دو شدن آنها  (onta) ارسطو، اینکه آنها موجودهایی به عقیده»داند که موسیقی نمی

ای از موجود وجود ندارد که طبق آن کوریسکوس و انسان موسیقیدان موجود هیچ معنای یگانه شود...نمی
. لذا ارسطو با گنجاندن دو موجود متفاوت ذیل طبقه و جنسی (Cohen, 2008: 4)« نامیده شوند

همانی در واقع وحدت و اشتراکی را در میان چیزهای کند. این مفهوم از اینایجاد میمشترک یگانگی 
های مختلف غیر از یکدیگر هستند. به عبارتی از لحاظ مفهوم و صورت، کند که از جنبهمختلفی برقرار می

ته به بس آن دو یکی هستند؛ در حالیکه از لحاظ وجود خاص و جزئی، گاو از اسب بطور کلی متمایز است.
نه  اینکه موجود واقعی و حقیقی را صورت و مفاهیم کلی بدانیم یا افراد جزئی، تفسیر ما از همان بودن و

ردد، چیزهای گجوهر اطالق میمعنای اولی، به اموری در مقوله  موجود در»شود.آن بودن آنها متفاوت می
نسانِ موسیقیدانِ توأمان با شخص ا مستقال موجودی مانند یک انسان یا اسب.... لذا کوریسکوس و

این یکی و یگانگی عددی  (.ibid: 4-5)« اما از لحاظ عددی یکی هستند ؛موسیقیدان، متمایز هستند
مفهومی اساسی برای ارسطو است. همان بودن از لحاظ عددی مجوز حمل صفات مختلف به یک چیز و 
حمل یک صفت به چیزهای مختلف است بدون آنکه دچار مشکالت و مسائل مربوط به حمل گردید. 

شوند و نیز چیزهایی نامیده میچیزهایی که ماده آنها چه از لحاظ نوع و چه از لحاظ عدد یکی است، همان »

(. از آنجا که هستی خود را به صورت مقوالت نشان a3031: 3122، )ارسطو« که جوهرشان یکی است
ای است. افراد یا تحت یکی از مقوالت یا تحت یکی از انواع قرار هد، لذا همانی مزبور همانی مقولهدمی
دینِ بودن، عامل همان بودگی ذاتی آنها است؛ زیرا های بنیاگیرند، همین قرارگیری آنها تحت صورتمی

اجناس کلی وجود ندارد. لذا همانی ذاتی یا بالذات، عبارت است از  چیزی فراتر از مقوالت و این انواع و
های بنیادین وجود یا به عبارتی وحدت و یگانگی مقوالت. چنانچه ربط و نسبت وحدت و یگانگی صورت
موجودات دچار اشکال شود و به این مقوالت و مفاهیم همچون مفاهیم و مقوالتی مقوالت یا مفاهیم کلی با 

نطقی م -که مفاهیم و مقوالت عالمی ذهنی مستقل توجه شود، آن گاه این مقوالت دیگر نه مقوالت وجود
شود، لذا این مقوالت و در شکل همانی به برابری هر چیز با خودش تعریف می؛ و چون این6شوندمی
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واند تتر انواع واجناس نیز هر کدام باید با خود همان باشند. از این پس، مقوالت و مفاهیم کلی میینهای
ی یعن ؛دارندهمانی دریافت میکه موجودیت خود را از تعریف این هایی مستقل محسوب شوندموجودیت

 (3نوشت )ر.ک پی .کندوجود )مستقل( اعطا می هاآنبودن هر چیز با خودش، گویی به برابر 

 همانی در نظر ارسطوجایگاه این
همانی توجه بسیار کمتری را به در بررسی خود از اصول امتناع تناقض و امتناع شق ثالث و این ارسطو 

این اصل در نظر او روی دیگر اصل )امتناع( تناقض »رسد: دارد و چنین به نظر میاصل اخیر مبذول می
گویانه و همان (. اصل اخیر که صورت متداول آن الف=الف است امری1:3637 :3171، )گمپرتس« است

تر بینناخته شده، بلکه متفکران ژرفاین شکل دیری است که نه تنها تکرار معلوم تهی ش» میان تهی است
ای هچیزی با خودش محال است؛ و کسانی که معتقدند باید چنین مقایس اند. مقایسهدانستهمعنی میبی آن را

دهند و میان آن دو شباهتی آنکه خود بدانند، شی را در جنب تصویر آن قرار میبه عمل آورد، غالبا، بی
وضوح همانی در اینجا به اصل این (.1:3637: 3171 ،)همان« یابند که گاهی در حد عدم اختالف استمی

. در ی تصویر دیگری استمیان دو شی یا موجود تعریف شده است که یکبه عنوان اصلی برای مقایسه 
این »ت. اس داده همانیمعنایی محض اصل اینحکم به بی ،واقع این قید اخیر، یعنی تصویر دیگری بودن
ر بلکه قواعد عملی یا دستورهایی هستند که شخص متفک، اصول در اصل قوانینی به معنی علمی نیستند

ارند تا دآنها این است که ما را بر آن مید و فایده د تا از آنها سود ببریا سخنگو باید در مد نظر داشته باش
، ندارد همانی نیز که محتوایی قابل توجهو به موقع بیاد بیاوریم. اصل اینامور بدیهی را در یاد داشته باشیم 

صم از ان در برابر ختوای است که در بحث دیالکتیکی میطالب علم و وسیله دستوری است برای شاگرد
گویای نوع خاصی از  یک چیز با خود یا تصویر خود، . مقایسه(1: 3637-31، )همان.« آن فایده برد

همانی است که ارسطو نیز برای آن اهمیت فراوانی قائل است و باور دارد که از دیدگاه عموم این نوع این
الف از لحاظ  (3»باشد: همانی عددی چنین میهمانی است. برداشت ارسطو از اینهمانی برترین نوع ایناین

( الف از لحاظ عددی 6باشند. هایی برای یک موجود میباشد اگر الف و ب هر دو نامعددی همان ب می
 ,Mariani) «کندباشد اگر آنچه که توسط الف و ب مورد نظر است وحدتی را ایجاد میهمان ب می

شمرد؛ همانی را بر میاین های متفاوت( گونه7دفتر نخست )فصل  توپیکا،ارسطو در کتاب  (.99 :2000
زیرا ما چنین عادت داریم که اینهمان/ »همانی را چنانچه طرح گونه بشمار آوریم به سه گونه است: این

همان را یا به لحاظ عدد بخوانیم، یا به لحاظ نوع یا به لحاظ جنس؛ ولی به لحاظ عدد هنگامی است که 
ارد، مانند ردا و جامه؛ و به لحاظ نوع هنگامی است که در مورد آن چند نام برای یک چیز یگانه وجود د

چیزهای فراوانی وجود داشته باشند که از نگرگاه نوع ناجداشناخته ]= بی فصل[ باشند، مانند یک انسان در 
برابر یک انسان دیگر، و یک اسب در برابر یک اسب دیگر؛ زیرا چنین چیزهایی که همگی زیر همان نوع 

سان چیزهایی که همگی زیر همان شوند؛ سرانجام به همینلحاظ نوع اینهمان خوانده می گیرند، بهقرار می
وید گارسطو می«. شوند؛ برای نمونه اسب و انسانجنس جای دارند نیز به لحاظ جنس اینهمان نامیده می

صاف این اومد نظر همگان است. با همانی است که ترین نوع اینهمانی عددی غالبرسد اینکه به نظر می
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یک  یلهوسه نخستین معنا هنگامی است که اینهمان ب»همانی نیز دارای چندین معنا است. همین نوع این
 کهویژگی بیان شود، چنان وسیلهه همانی بشود.... معنای دوم آن است که ایننام یا تعریف فراداده می

معنای سوم  و شوداینهمان با آتش گفته میدانش اینهمان با انسان و به طبع باالرونده هنگامی که پذیرنده 
شود؛ برای نمونه نشسته یا فرهیخته اینهمان با همانی بر پایه یک عرض بیان میهنگامی است که این

 همانی(. کامال آشکار است که اینa301:  7، دفتر نخست فصلتوپیکا، 3130)ارسطو،« سقراط گفته شود..
مقوالت مندرج  ل انواع و اجناس یا از جهتی دیگرتی که خود ذیموجودات است. موجودادر اینجا خصیصه 

ست، یا ا رین معنای آن به معنای جوهرتمعانی گوناگونی دارد و در نهایی هستند. با توجه به اینکه موجود
همانی، عبارتی بازگشت تمامی موجودات به جواهر یا جوهرنخستین است، به طبع سخن گفتن از اینه ب

همان بودن مقوالت یا جواهر است. بر همین اساس یک موجود با موجود دیگر یا از لحاظ سخن گفتن از 
ر به ا موجود دیگنوع یا از لحاظ جنس یا از لحاظ تعریف اینهمان است؛ درواقع موجود، یکی است ولیکن ب

ما از اگفته شده اینهمان است و نه از هیچ لحاظ دیگر. هیچ اسبی اسب دیگری نیست؛ یکی از سه شیوه 
توان از اینهمان بودن آنها های مختلف، افرادِ کثیرِ نوع واحدی هستند، به همین جهت میآنجا که اسب

نامیدن چیزی یا شخصی با اسامی  ؛دهیم. برای مثالسخن گفت. ما این کار را بطور روزمره نیز انجام می
نر در هبدیعی را درباره  و نظریاتم ارسطچنانچه بگویی عرض یا اوصافی از آن. مثال مختلف یا برشمردن

وییم همان گبیان نموده است؛ اگر مخاطب با این امر آشنا نباشد و بپرسد کدام کتاب؟ می شعر دربارهکتاب 
که گم شده است )و قطعاتی از آن توسط دیگران به دست ما رسیده است(. با این وصف دوم نه تنها اطالع 

بلکه همچنین بیان  ،اطالعی وی استعلتی از علل بی کنندهدهیم که روشن ه مخاطب میجدیدی را ب
عی هر دو به مرج« شعر کتاب گم شده ارسطو درباره»و « نظریات بدیع درباره شعر»های که وصفداریم می

 ایگیژهمانی ویاگر تا پیش از این این خاص داللت دارند یا به همان مرجعی داللت دارند که مفقود است.
 گری درباب وجود نیز منتجشد که در نهایت به روشنآن پرتوی بر موجودات افکنده میبود که به کمک 

ند. اتی که گویای برداشتی خاص از وجودای از آن موجودات است. موجوداهمانی خصیصهشد، اکنون اینمی
ر بودن هشود و به معنای مقوالت یا جواهر یا تک چیزها است، همان گون گفته میاز آنجا که وجود گونه

آن موجود در آن مندرج است  ای کهلحاظ معنای بودن آن، یعنی مقوله موجودی با موجود دیگر تنها از
که ) دیگر یبا موجود ای قرار دارد()که تحت مقوله پذیر است. بر این اساس در صورتی یک موجودامکان

انی خود را در جنس، نوع یا تعریف هماینهمان است، که طرفین تساوی، این ای دیگر قرار دارد(تحت مقوله
ای )منطقی( است که گویای عوارضی از موجود بودن است؛ همانی، خصیصهند. در این بین ایننشان ده

همانی هیچ موجودی با موجودی دیگر گویای این است که موجود به این اشکال گوناگون موجود است؛ این
چنان چه از این پس این مفاهیم یا مقوالت  ی و عددی.همانی به معنای نوعی، جنسمگر این ؛مقدور نیست

برترین اجناس خوانده شوند، کافی است که ما همّ و غم خود را مصروف اوصاف و شناخت این برترین 
لکه با ب ،موجودات یا اجناس کنیم. چنین نگرشی چیزی نیست جز این که ما دیگر نه با موجودات واقعی

سروکار داریم. این عالم نیز عالم ذهن و اندیشه است. ساختار بنیادین آن مفاهیم منطقی و موجودات ذهنی 
معانی و طرق  جنسی، نوعی و عددی مفاهیمنیز چنین اصلی است: هر چیزی با خودش این همان است. 
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همان  همانی نیزو از آنجا که بازگشت تمامی مقوالت به جوهر نخستین است، لذا این ممکنِ بودن هستند
فسه، نموجوداتی مستقل و فی ن این مفاهیم و مقوالت به مثابهنگریست ی( جوهر است با خودش.بودن )عدد

نماید تا از این پس ما با عالم ذهن و منطق و موجودات منطقی سروکار داشته بستری را مهیا می فضا و
 نهادن معنایی خاصوی با عالم و برتری شه و تفکر ارسطو و نحوه مواجهه یباشیم و نه مقوالت وجود. اند

گرش ر غربی و ناز این همانی زمینه ساز این نحو نگرش است. نگرشی که دیر یا زود توسط تاریخ تفک
 شد. قرون وسطایی، نگرش مسلط

 گیرینتیجه

ک وجود است. درعبارتی معانی متفاوت وجود برای ارسطو، ویژگی بنیادین ه گون بودن وجود یا بگونه
ویژگی قابل روئیت بودن و قابل ادراک بودن وجود، موجود بودن آن و گونه گون بودن آن است؛ ارسطو از 

چیز در  وجود نهفته بود. دو سرشت تأمالت این متفکران دربارهچیزی که از ابتدای تفکر یونانی در بطن و 
ودات در صورتی وجتر متعلق باشند. منوع یا به جنس یا به تعریفی کلی صورتی یک چیز هستند که یا به

از آنجا که این مرجع انواع و اجناس منطقی  خود( داشته باشند. اینهمان هستند که مرجعی واحد )در نسبت با
همانی در این صورت اصل اینسخن گفت. « همانیاصل این»توان از مید، لذا به شکلی موجه هستن

و  گویدو هر نوع پژوهش سخن می منطقی خود، اصلی است که تنها از شرط سخن گفتن و امکان حمل
این اصول و مفاهیم جلب شد  به خودی خود فاقد ارزش است. هنگامی که تمامی توجهات تنها به ماهیت

 و درواقع واقعیت واقعی عزل نظر شدهای متمادی از ربط و نسبت این مفاهیم و مقوالت با موجودات و قرن
شد، این مفاهیم و مقوالت، مفاهیم و مقوالت ذهنی، و  اصلی بدلها به مساله تن و نداشتن خود آنداش

ر این همانی نوعی و این همانی جنسی ب عالم، عالم ذهنی انگاشته شد؛ اگرچه به صراحت بیان نشده باشد.
واقع توجه به این همانی عددی )یا اصل این همانی به معنای دقیق کلمه(  در این همانی عددی بنیاد دارند.

ا هاعث شد تا از این پس تمامی پژوهشامی انواع این همانی در این نوع این همانی، بو خالصه کردن تم
این همانی عددی گویای  در زمینه و بستری صورت گیرد که در آن زمینه این همانی عددی جریان دارد.

 تواند چیزی دیگر باشد مگر به لحاظ نوع و جنس وچیز با خودش است. هیچ چیزی نمی برابر بودن هر
نطق و ر ما با مبا خودش برابر باشد؛ لذا سروکا باید تعریف. بنیاد این امر نیز بر این است که هر چیزی

این،  .زیرا اصل اساسی منطق و تفکر منطقی، همان بودن هر چیزی با خودش است مفاهیم منطقی است،
هیت مقوالت است. تعیین کننده ما همان بودن هر چیز با خود )که مساوی است با اصل این همانی(،

یف تعر با برتری دادن به اصل این همانی و اند.، اشکال نهایی بودن و موجود بودنمقوالت برای ارسطو
مقوالت، مفاهیمی منطقی  آن به عنوان مساوی بودن هر چیزی با خودش، زمینه ای فراهم می گردد تا

که به وسیله آن موجودات یا وجود  گرددلحاظ این همانی به عنوان ویژگی  آن که به جای محسوب گردند؛
 متعیّن می شوند.

 



 393 / پژوهشی در نقش اصل این همانی در ماهیت ذهنی....   

 هاپی نوشت
اصلِ اصیل یونانی، بعدها در قرون وسطی نقش بسیار مهمی را در تلقی و تصور آنان از وجود و این این  -3

همانی ایفا می نماید. تمامی تفکر مسیحی و اساسا امکان فلسفه مسیحی بر این مساوقت وجود و واحد 
است که این اصل در آن جا متجلّی می شود. به همین  (esse) د. خداوند محل و موجودیبنیاد دار

به جهت این  (id quod est)جهت خداوند اصل اعالی این همانی تلقی می گردد. دیگر موجودات
که این مساوقت را به تمامه ندارند وبه عبارتی این همان نیستند، از وجود هم به معنای دقیق کلمه 
برخوردار نیستند؛ وجود و این همانی آن ها عاریتی است. موجودات یا مخلوقات این همانی خود را مدیون 

همانی و نسبت آن با فلسفه خالقی هستند که تنها مصداق دقیق این همانی است. شرح کامل این 
 مسیحی موضوع نوشتاری در آینده است ) به حول قوه الهی(.

امری که کسانی چون بوئتیوس با نادیده انگاشتن هشدار فورفوریوس در باب ماهیت کلیات و علم بررسی  -6
ت همه واقعی گویم که در مورد اجناس و انواع، دانستن اینکه آیاهم از آغاز می»کننده آن بدان دامن زدند. 

اند یا صرفا تصوراتی ذهنی اند، و در صورت پذیرفتن اینکه وجود مستقل و قائم هایی قائم به خود داشته
ا در اشیا اند یاند یا غیرجسمانی و باالخره اینکه ایا به کلّ مفارق از محسوساند آیا جسمانیبه خود داشته

تلزم ای بسیار عمیق که مسگویم. این مسالهاند و قوامشان به اشیای محسوس است سخنی نمیمحسوس
 (.26-23: 3131)فرفوریوس « تر.تحقیقی است کامال مجزا و مبسوط
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