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  Substanceآن به  ةو ترجم ي ارسطواياوس

   3، حميد خسرواني2، سيدمحمدعلي حجتي1حميدرضا محبوبي آراني

  چكيده

در » اوسيا«ارسطو بعنوان اولين كسي كه باب مستقلي تحت عنوان 

داده در آثارش تعاريف مختلفي از اين واژه ارائه  گشوده،فلسفه خود 

كه  ���
ت و رسالة ������ی�به هر كدام از آثار ارسطو بويژه  .است

مينگريم شاهد معاني مختلفي از اين واژه هستيم؛ گاهي معناي 

، گاهي معناي موجود و گاهي معناي ذات و ماهيت از آن زيرينترين اليه

التين، انگليسي، (ديگر  زبانهاي به مناسب معادل انتخاب در. اراده ميگردد

 بر روي اين كلمه در ختالفا هميشه ousia  ترجمة براي )عربي و فارسي

 ديده فلسفي متون محققان و بعدي فيلسوفان مترجمان، آثار ميان

اين اختالف از تشتت و ابهامي ناشي ميگردد كه بيشتر در كتاب  .ميشود

است  beingيي كه از نظر لفظي بمعناي زيرا واژه ،وجود دارد متافيزيك

مقاله حاضر درصدد . داردمعاني مختلف ديگري نيز  ،در جاهاي گوناگون

نشان دهد، سپس داليل  را است ابتدا مشترك لفظي بودن اين واژه

  .بعنوان معادلي مناسب براي آن را بررسي نمايد substance انتخاب

  .اوسيا، موجود، جوهر، ماهيت، ذات، هيپوستازيس :دواژگانيكل

*      *      * 
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  مقدمه
از واژة  ،���
ترسالة  و ������ی�بويژه كتاب  ،ارسطو در آثار خود

مترجمين التين و مدرن  .كرده استبسيار استفاده ) οὐσία(اوسيا يوناني 
حاضر اند؛ هدف مقاله در ترجمة اين واژه، معادلهاي مختلفي را برگزيده

و برتريش بر ساير  substanceيا  substantiaبررسي ترجمة واژة اوسيا به 
 .استـ  quiddityو  being ،essenceاز جمله  ـ پيشنهادهاي انگليسي آن

ها دارد و اين البته اين معادل بيشترين كاربرد را در ميان ساير ترجمه
هاي رواقيون از آثار  هاي التيني از جمله ترجمهكه در ميان ترجمه(سنت 

هاي مدرن راه پيدا كرده به اغلب آثار فلسفي و ترجمه) ارسطو وجود دارد
يب بنظر ميرسد، زيرا افالطون نيز واژة اوسيا را اين انتخاب ابتدا عج. است

 beingيا  essenceبكار برده است اما همان مترجمين التين معادل آن را 
از نظر زباني بهترين معادلهايي كه براي اوسيا ميتوان پيشنهاد . اندگرفته

 .شودمحسوب مي to beداد همين دو كلمه است، زيرا اوسيا قسمتي از فعل 
 essentia واژة ،ميتواند يكي از داليلي باشد كه مترجمين التين همين بيان

بنابرين با اين . اندقرار داده كرده،را در برابر اوسيايي كه افالطون ذكر 
داللت دارد  essense يا beingي كه بيشتر بر يكلمه پرسش روبروييم كه چرا

د كه ي ترجمه ميشويبه كلمه، موجود گره خورده است با و معناي آن
  .substanceيعني  ،ارتباط ندارد اين دو واژهكم در نگاه اول، با  دست

دو كلمة  �����ا����� چهارم كتاب از دوم، فصل در ارسطو با آنكه
being  وsubstance ميداند و در جاهاي ديگر اين  را يك شيء، يا يك چيز

ام ابهامات آراء اما بايد مراقب بود كه در د ،دو كلمه را از هم متفاوت ميداند
كدام از دو معناي ياد شده بايد  كه براي اثبات هر همين. ارسطو نيفتاد

دو كلمه را اين  نشان ميدهداز عواملي است كه  ،برهاني جداگانه طرح كرد
بنابرين ارسطو . يكي دانست بلكه بايد اوسيا را مشترك لفظي شمردنبايد 

  . فاوت ميداندمت beingرا با فهم از  substanceفهم ما از 
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چگونه ) 1: با توجه به عبارات باال هدف اين نوشتار بررسي دو مسئله است
بايد ترجمة درستي از كلمة اوسيا ارائه داد؟ يا چرا واژة اوسيا كه يك واژة 

ترجمه شده  substanceو  substantiaيوناني است در التين و انگليسي بترتيب 
 beingرسطو كلمة اوسيا گاهي معناي با توجه به اينكه در زبان ا) 2است؟ 

همان اوسياست ـ تفاوت » اين شيء در اينجا«: ميگيرد ـ مثالً وقتي ميگويد
  چيست؟  substanceو اوسياي بمعني  beingاوسياي بمعني 

در بخش اول اين پژوهش، تاريخچة لفظ اوسيا نزد يونانيان و كاربرد فلسفي 
د و روشن ميگردد كه اوسيا نزد يونانيان و آن نزد افالطون مورد مداقه قرار ميگير

در بخش دوم مهمترين معاني . داشته است substanceافالطون معنايي وراي 
در بخش سوم نشان داده خواهد شد كه . اوسيا از نظر ارسطو بررسي ميگردد

است و  substanceيا  substantia بهترين انتخاب براي معادل اين كلمه، خود واژة
شت دليل و شاهدمثال بحصر استقرائي، اثبات ميشود كه انتخاب با ارائة ه

substance  بجايbeing ،entity ،reality  وquiddity  بهترين انتخاب ممكن بوده
يا ) hupostasis(روايت هيپوستازيس ) 1: اجمال آن هشت دليل عبارتند از. است

سطو به ار ةاشار) 3الية زيرينِ صفات بودن اوسيا، ) 2هيپوكيمنون، 
در باب دغدغة آنها در مورد اصل اشياء كه همان اوسياست،  انيسقراطشايپ
كه سكون را به اوسيا و  انيشاسقراطيحل معضل حركت و سكون نزد پ) 4

، being يبر معنا ايدر حمل اوس راديا) 5حركت را به اعراض نسبت ميدادند، 
 substance سازيو قدرت مشتق اياوس يبجا beingاشكال در انتخاب ) 6
موضوع دانستن ماده و ) 8، در مقوالت ايموضوع انگاشتن اوس) 7، اياوس يبرا

در بخش نهايي نيز به اين بحث فلسفي . دانستن ماده substanceبتبع آن 
اشاره به يك چيز دارند؟ اگر ندارند،  substanceو  beingخواهيم پرداخت كه آيا 

 پس تفاوت فلسفي آنها چيست؟

 بهقاله بحث دربارة اوسيا در فلسفة ارسطو و ترجمة آن موضوع اين م
مسئلة اوسيا و فهم آن نزد فالسفة اسالمي همچون  وزبانهاي التين است 

براي . بحث بسيار مفصلي است كه مجالي ديگر ميطلبد ،سينافارابي و ابن
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نمونه، در فلسفة فارابي نظرية ابتكاري او در مورد جوهر به دو صورت ظهور 
كه ميشود صورت اول باعث تقسيمبندي جديدي از شيء خارجي : ميكند

 ،؛ همو117و  92: 1986فارابي، (خطاب ميكند » موجود«فارابي آن را 
صورت دوم به نگرش او به واقعيت  و )77: 1987؛ همو، 102: 1970

كه هويت، تشخص و رنگ اشياء برخالف ارسطو ـ  توضيح اينكه،. برميگردد
هاي ميدانست، به اين معني كه اشياء، مادهآنها  را به صورت يا جوهر

الصور به آنها رنگ جوهري ميبخشد ـ فارابي نامتعين و بيرنگيند كه واهب
به اين  ،را به وجود آنها ميداند )موجودها(هويت و رنگ و تشخص اشياء 

الوجود به معني كه موجودات در آغاز جواهري بيهويت و بيرنگند كه واهب
 اين مباحث در ).52: 1381همو،  ؛365: 1970همو، (بخشد آنها وجود مي
 در بزودي و است انجام حال در نويسندگان ةبوسيل  جداگانه پژوهشهايي

  .شد خواهد منتشر تحقيقي هاي مقاله قالب

  تاريخچة لفظ اوسيا نزد يونانيان و كاربرد فلسفي آن نزد افالطون. 1
است، ابتدا در  ousiaآن  كه اصل واژة يوناني substanceواژة فلسفي 

عرف مردم يونان بمعناي ملك يا اموال و دارايي بود كه به شخصي خاص 
ي متداول در محاورة يدر گويش يوناني آتيكي بعنوان واژه« ؛داشتتعلق 

عمومي، معناي دارايي، مملك، بخصوص زمين ملكي و مستغالت لك يا ماي
كلمة اوسيا زماني بكار ). 28: 1393 ،ديگرانو  ترير( »را داشت ،روستايي

باشند يا در ميان  واهند در ميان كثرات بدنبال وحدتميرفت كه مردم بخ
تي كه در ظاهر با هم ارتباطي ندارند، يك اصل واحد يا يك وحدتي اكثر

در زبان  ousiaاسم جمع « ؛پيدا كنند ،كه آنها را با هم پيوند ميدهد
بودن امالكي  دارد، مانند دارامحاوره، هميشه داللت بر وحدت يك كثرت 

  ).همانجا(» متعدد كه متعلق به يك شخص باشد
كاربرد فلسفي اين واژه بطور مشخص، نخست در زبان افالطون شكل گرفت 

از ارتباط اين واژه در زبان افالطون . كه آن را بمعناي وجود، كلي و ثابتها گرفت
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تغيرها در عالم وجود با معناي اصطالحي آن نميتوان چشمپوشي كرد، زيرا م
خود را از كليها دريافت ميكنند و در معناي عرفي آن نيز امالكي وجود دارند كه 

 ةي بنيادين در انديشي از جانب افالطون بعنوان واژه«به فردي خاص متعلقند؛ 
از اين عبارت ميتوان حدس زد كه ). همانجا(» يوناني براي وجود برگزيده شد

ة كليدي فلسفة خود، يعني مثُل و صورتها كه اشياء عالم افالطون براي بيان نقط
يي هاي آنها محسوب ميشوند، از واژهماده از آن نشئت ميگيرند و در واقع سايه

بهره برده كه در عرف يونانيان نيز معني نزديك به آن وجود دارد؛ يعني اصل و 
زمان  در اصطالح فلسفي، از Ousia«وحدتي كه كثرتها به آن برميگردد؛ 

افالطون به بعد، مرادف با طبيعت بمعناي سرشت و نهاد و وجود ثابت و پايدار و 
شدن، صيرورت، پيدايش و ( genesisو نيز ضد ) صور مفارق يا مثل(تغييرناپذير 

  ).16: 1382 ،يلخاني؛ ا147: 1377ارسطو، (» بكار رفته است) تكوين و زايش
معتقدند ) Seneca(و سنكا ) Fabius Quintilianus(فابيوس كوينتيليانوس 

 essentialبهترين معادل براي معنايي كه افالطون از اوسيا مراد ميكرده، ميتواند 
يي به آنها به اعتقاد كوينتيليانوس، ارسطو ده عنصر، كه هر سؤالي بگونه. باشد

 τὸ τί ἐστιافالطون آن را . مرتبط ميشود، را بيان كرده كه يكي از آنها اوسياست
)essential (التيني بهتر از آن براي معادلش وجود  ةميخواند و حقيقتاً هيچ واژ

از مترجمين معروف ) Apuleius(آپوليوس  ).Owens, 1951: pp.137-154(ندارد 
ميداند؛ البته  essentiaهمعصر كوينتيليانوس، نيز همانند وي، بهترين معادل را 

افالطون ). Brown, 1996: p.276(را نيز پيشنهاد ميكند  substanceوي واژه 
 )τὸ τ ἐστι )essentiaدو حالت از اوسيا وجود دارد كه ما آن را «: ميگويد

وقتي مترجمين ). Ibid(» آيد ميخوانيم؛ از طريق آن دو، هر چيزي پديد مي
را مقابل اوسياي افالطون قرار ميدهند و حتي  essenceبزرگ مذكور معادل 

و  substanceسطو نيز هست، چرا در تاريخ فلسفه معتقدند معادل اوسيا نزد ار
، substantial ،substantiate ،substantiationساير مشتقات زباني آن ـ مثالً 

substantive  كه بمعناي الية زيرين است و با ذات و وجود فرق دارند ـ تثبيت
 گشته است؟ 
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  معاني اوسيا نزد ارسطو. 2

  واقعيت  اوسيا بمثابه. 1ـ 2

. نمود اشياء است كه در انديشة ارسطو مركزيت ندارد، ظاهر وچيزي 
���ن هدر��ر ارسطو در كتاب 

براي بيان ) ὑπόστασις(از كلمة هيپوستازيس  1
اشياء استفاده ميكند؛ آنجا كه آن را در مقابل نمود  )reality(واقعيت 

)appearance( كمان او اشيائي مثل رنگين. قرار ميدهد)κατ᾽ ἔµφασιν (ا ر
) καθ’ ὑπόστασιν(دار را سنگ يا ستارة دنباله و اشيائي مانند شهاب» نمود«

  ).Aristotle, 1914: p. 395(ميداند  )ὑπόστασις(» بود«واقعيت و 
استفاده ) reality(از واقعيت  substantiaاگر مترجمين در اينجا بجاي 

كه ) E. S. Forster(در ترجمة اين كتاب توسط فورستر . ميكردند، بهتر بود
بطور خالصه، بعضي از «: كننده بنظر ميرسد، اينگونه آمده است كمي گمراه

هايي كه در هوا رخ ميدهند فقط ظاهر و نمود هستند درحاليكه بعضي  پديده
كمانها و  رنگين ).actual substance(چيزها كه رخ ميدهند داراي جوهر واقعيند 

درحاليكه ) κατ᾽ ἔµφασιν( هاي در آسمان و مانند آنها، ظاهرند توده
» دار و مانند آن، داراي واقعيت جوهريندهاي دنبالهسنگها و ستاره شهاب

) David Furley(همين كتاب كه توسط ديويد فورلي  ةدر ترجم). همانجا(
بطور خالصه، «: انجام شده، ديگر آن گمراهي ترجمة قبلي را نميبينيم

آنهايي كه نمودند و آنهايي كه بودند، : هاي هوا به دو قسم تقسيم ميشوند پديده
دار و  هاي دنباله هاي هوا هستند و بودها ستارهكمان و توده نمودها رنگين

). Idem, 1955: p. 371(» سنگها و چيزهاي ديگري از اين دست، ميباشند شهاب
  . را substanceرا ميبينيم نه واژة  realityدر اينجا واژة 

، يعني اوسيابطور كامل براي مترادف  substanceدر ترجمة فورستر واژة 
هيپوستازيس، شناسايي شده است كه مترجم بايد از استفادة آن خودداري 

فورستر در ترجمة هيپوستازيس در اين كتاب يا متأثر از ترجمة رواقيون . ميكرد
زيرا همانطور كه در بخشهاي بعدي نشان خواهيم داد، رواقيون معادل   است ـ

substance  را در مقابل هيپوستازيس بكار ميبردند درحاليكه در اينجا اصالً لزومي
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بهتر است ـ يا متأثر از  realityندارد كه از اين معادل استفاده شود و واژة 
نوافالطونيان است، چراكه ارتباط ميان بود و نمودي كه در باال مشاهده كرديم را 

شناختي افالطون و نوافالطونيان و ظواهر آن در بحث وجود beingمشابه ارتباط 
نيست كه آن را در زبان نوافالطونيان، بعداً در ترجمة  بنابرين جاي تعجب. ميداند
ousia بعبارت ديگر، مترجمين نوافالطوني آثار ارسطو بدليل شباهت . ميبينيم

جا در مقابل  دو در زبان ارسطو ـ كه در هر) واقعيت(در زبان افالطون و ) هستي(
بكار ) ὑπόστασις(را براي هيپوكيمنون  substanceقرار ميگيرند ـ معادل ظهور 
اند؛ از اينرو براي اند و رواقيون نيز همين واژه را گاهي بجاي اوسيا بكار ميبردهبرده

  ).  Kosman, 2014: pp. 269-270(اند  را قرار داده substanceاوسيا نيز معادل 

  ) quiddityو essence(ا ذات ماهيت، چيستي ي اوسيا بمثابه. 2ـ2

يي از ارسطوپژوهان نظر مخالف يا موافق خود را دربارة اين معادل اوسيا  عده
ريشة يوناني . در ادامه به آراء چند تن از اين پژوهشگران ميپردازيم. اند بيان كرده

). 215: 1377ارسطو، (است  to ti ên einai و در التين τὸ τί ἦν εἶναιاوسيا 
، فصل چهارم، عبارت فوق را بعنوان معادل اوسيا بكار ������ی�زتاي  ارسطو در

برده كه بعدها در دورة اسكوالستيك، مترجمين رومي و التيني، معادل 
essential  وquiddity  را براي آن برگزيدند)Cohen, 2019.( لغات  در فرهنگ

عمده،  ،يفروهر، وجود، هست ،يخالصه، معنمثل هويت، فارسي معادلهايي 
. براي اين واژة غربي ارائه شده است نيعو  گوهر ت،ياسانس، ذات، ماه ره،يخم

عادلهايي همانند چيستي، الدين خراساني، ممترجمين ايراني، مثل شرف
اما ). 215ـ217: 1377ارسطو، (اند  ي و شيئي را معرفي نمودهي ماهيت، چه

  : تعريف خود ارسطو از اين عبارت چنين است

شود، يم فيبه چند گونه تعر )اوسيا( كه ميكرد زياز متماچون در آغ
 )to ti en einai(ي ستيرفت كه چيها تصور ماز آن گونه يكيو چون 

باره، نخست، چند نيدر ا. ميكن يرا بررس نكه آ ديبا يباشد، پس م
ست كه آن يزيهر تك چ يستيچ. ميكنيم انيرا ب يمنطق ةنكت

 دانيقيموس» «تو بودن« رايز ،ودشيآن گفته م) بذاته(خود  يبخود
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آنچه تو . يستين دانيقيموس تخود يچون تو بخود. ستين» بودن
هم  نياما ا. ستو ات) تيماه اي( يستيچ ،يخودت هست يبه خود

 يديبودن، مانند سف) بذاته اي(خود  يبخود رايز ،ستيمطلب ن ةهم
اما . ستين» بودن ديسف« ،»سطح بودن«چون  ست،يسطح ن يبرا
 يستيچ زين» بودن ديسطح سف« يعنيآنها،  يدو مركب هر يحت

در آن ) سطح يعني(شود  فيتعر ديآنچه با رايچرا؟ ز. روديبشمار نم
 كند،يم فيرا تعر يزيكه چ يعبارت نسانيبد. گنجانده شده است

ك از ي هر يستيچ فيدر آن گنجانده نشده است، تعر زياما خود چ
همان باشد كه » ودنب ديسطح سف«چنانكه اگر  ؛است اءياش
 ندزيچ و همان كي» نرم«و  »ديسف«، آنگاه »سطح نرم بودن«
  ).217: همان(

آنچه از بيان ارسطو بويژه دو سطر پاياني پاراگراف باال برداشت ميشود 
اينست كه مجموعة عبارتها و ويژگيهايي كه در تعريف يك چيز بيان ميشود 

اونز . را ميسازند» چيز«هويت  را ماهيت، چيستي و ذات ميگويند؛ همانها كه
)Owens ( د در �����ا�����در فصل چهارم كتاب كه�و� �ی�� ار �� 

قرون  لسوفانيهم ف ،باستان لسوفانيرا هم از نگاه ف ايوسا يشناختبحث واژه
كرده، با اين معادل موافق نيست و دليل  يبررس ديجد لسوفانيو هم ف انهيم

از آنجا كه ماهيت فقط به ويژگيهاي يك چيز : خود را اينگونه بيان ميكند
 اشاره دارد نه موجود بودن آن، يعني معناي هر دو را شامل نميشود، گزينة

 :Owens, 1951(را پيشنهاد ميكند  entitiyاو بجاي آن واژة . مناسبي نيست

pp. 142-149( . كه مثل  كردهاما خود وي به ايراد اين معادل نيز اشاره
being سازي همانند تققدرت مشsubstance 2را ندارد )Ibid .(  

  )being(موجود  هاوسيا بمثاب. 3ـ2

در زبان  يا زيراليه وقتي بعنوان موضوع... هويتهايي مثل انسانها، اسبها و
جوهر را  ةوي دربار محوريمنظور اصلي و  در نظر گرفته ميشوند،ارسطو 

را بعنوان » اين اسب«مثالً  كه، آنجا از اوسيا اونميرسانند بلكه منظور اصلي 
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يعني  ،معرفي ميكند being its essential whatي يا ذات ي هموجود يا چ
ارسطو در فصل اول . ، نمايانده ميشودهمان موجود جزئي زنده در خارج

 τίς ἡ οὐσίαسؤال از اين  τί τὸ ὄνسؤال از اين  :ميگويد ������ی�زتاي 
و سؤال دومي  beingاولي بعنوان هاي انگليسي، سؤال است؛ در ترجمه

 )W. D. Ross( آمده است؛ مثالً در ترجمة ديويد راس substanceبعنوان 
 What is being?" becomes, for us, the question "what is"«: ميخوانيم

substance?"« )Aristotle, 2008: p. 2340(. 

ن براي سازي ندارد، مترجمين بهترين جايگزيقدرت مشتق beingچون 
مشتق داشت از  beingاند درحاليكه اگر دانسته substanceسؤال دوم را 

اونز بپيروي از . )  Kosman 2014: p. 274(مشتقات آن استفاده ميكردند 
نيز  substanceاستفاده كرده، گرچه گاهي از  entityمترجمين التين از واژة 

ها نيز هر دو سؤال هدر برخي ترجم). Owens 1951: pp.65-75(بهره ميگيرد 
الدين در ترجمة فارسي شرف).   Kosman, 2014: p. 274(آمده است  beingبا 

خراساني كه بر پاية متن يوناني انجام شده نيز چنين معادلي مالحظه 
و خواهد (در واقع آنچه از دير باز و اكنون و هميشه جستجو شده «: ميشود

و ) ti to on(ه موجود چيست؟ و هميشه ماية سرگشتگي است، اينست ك) شد
  ).208: 1377ارسطو، (» )tis he ousia(اين بدان معناست كه جوهر چيست؟ 

   substanceداليل ترجمة اوسيا به . 3

   )hupostasis( روايت هيپوستازيس يا هيپوكيمنون. 1ـ3

كه معادل ) ὑπόστασις(رواقيون گاهي بجاي واژة اوسيا، واژة هيپوستازيس 
substance ر انگليسي است را بكار ميبردند كه گاهي بمعناي اينكه افراد د

آيند و گاهي بعنوان يك واژة پزشكي بمعناي از موجود نامتعين پديد ميمتعين 
اين دو واژه يعني . ها و رسوبات بكار ميرفته استماندههاي زيرين يا پس اليه

 .Kosman, 2014: p(هميشه با هم يا بجاي هم بكار ميرفتند  ὑπόστασιςاوسيا و 

واژة ) Eugen Rolfes(اين نكته را نيز بايد افزود كه بگفتة رولفس  ).269
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substratum شناختي  ترجمة ريشهὑπόστασις  است نهοὐσία ) ،1378ارسطو :
كه خود يكي از مهمترين ) Boethius(بنقل از اديب سلطاني، بوئتيوس ). 3

ايش از متون ارسطو، در مقابل رواقيون قرن پنجم محسوب ميشود، در تفسيره
سازي بوئتيوس به آثار اين معادل. استفاده كرده است substantiaاوسيا از واژة 

؛ مثالً )همانجا(هاي مدرن انتقال پيدا كرد  فلسفي التين قرون وسطي و فلسفه
   ).Spinoza, 2017: p. 1(و اسپينوزا ) Descartes, 2009: p. 13(در آثار دكارت 
است كه كلمة ὑπόστασις ي در جريان رواقي، واژة يوناني كلمة كليد

آيد و همين بيان يكي از  در واقع معادل لغوي آن بشمار مي substantiaالتيني 
البته ).   Kosman, 2014: p. 270(است  substanceمشخصات در ترجمة اوسيا به 

يي كه در نميخواهيم بر اين بيان بعنوان دليل تأكيد كنيم بلكه بيشتر ترجمه
) to be )εἶναιنتيجة كار صورت ميگيرد ما را متعجب ميكند، زيرا اوسيا از فعل 

مترجمين معاصر آثار ارسطو، در دو . است beingمشتق شده و نخست بمعناي 
است، بدور از  substantiaكه معادل التيني آن  ὑπόστασιςجا معادل اوسيا را 

شايد همين دليلي شد كه در  .اند ه، قرار دادمعناي لغوي اوسيا يعني وجود
). Ibid(ترجمه كنند  substantiaها براي هميشه، اوسياي ارسطو را ترجمه

هم يا بجاي هم  و اوسيا را با ὑπόστασιςبعبارت ديگر، ارسطو در دو جا واژة 
استفاده كرده است و مترجمين، بجاي اينكه معني مطابق با معناي عبارت را 

را جايگزين كردند و اوضاع را  substanceواقيون معنا و واژة بكار ببرند، بتبع ر
     . كامالً بنفع اين واژة برگرداندند

  الية زيرينِ صفات بودن اوسيا. 2ـ3

 )hupostasis( هيپوستازيسدر آثار ارسطو كه اوسيا بمعني  دومين جا
ὑπόστασις  بكار رفته و براي آن معادلsubstance  آمده، جايي است كه

ساخت، اساس يا زيرين را در مقابل صفات عرضي قرار طو معناي زيرارس
در اينجا واژة هيپوستازيس . ���
تدر و هم  ������ی�در هم  ؛ميدهد

ὑπόστασις معادل ποκείµενο )hupokeímenon ( است كه بمعناي بنياد يا
بعبارت ديگر، آنچه در زير است  ؛ميباشد) substratum or underlier(زيرين 
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)that which liesunder( )Ibid: pp. 271-273  (.  اينكهsubstance  را همان
substratum or underlier  ميدانند يك دليل براي بكار بردنsubstance 

 اوسيا را ،������ی� هفتم كتاب ابتداي در ارسطو زيرا وقتي ،است
د گويي بطور ضمني تأيي ،تعريف ميكند substratum or underlierبمعني

بمعناي زير يا پايين  subواژة . است substanceميكند كه معني اوسيا واژة 
)below or under something ( چيزي است)Macmillan Dictionary, 

مركب را  و معناي اين كلمة مشتق معناي ايستادن استب stantia؛ و )2019
  3.نام نهاد، يعني چيزي كه در زير قرار دارد) زيرايستاده(ميتوان 

اين «نخستين حالت موجود براي مثال «: ميگويد ������ی�ارسطو در 
» است» در اينجا بودن» «سفيد است«موضوع براي محموالتي مثل  ،»اسب

مثل ـ ؛ بنابرين زمينه و الية زيرين موجودات عرضي )207: 1377ارسطو، (
 اوسيا در«: در مقوالت نيز آمده است. قرار ميگيرد ـ كيفيتها و حالتها

آنست كه نه به  ،سختترين و نخستينترين و بنياديترين معناي گفته شده
براي . يك موضوع جزئي گفته ميشود و نه در موضوع جزئي قرار دارد

 ،بعدسطر و چند ) Ackrill, 1975: p. 2(» اين فرد انسان، اين اسب ،نمونه
 ،همه چيزهاي ديگر يا به جوهرهاي نخستين گفته ميشوند«: اضافه ميكند

 ). Ibid(» همانند موضوع، يا در آن موضوع حاضرند

شناسايي اوسيا گاهي با واقعيت و گاهي با زيرين، اگرچه قابل فهم است 
جا يكاما كليت نظر نهايي ارسطو دربارة اوسيا را بنمايش نميگذارد، زيرا در 

 ،اوسيا را ماده ميخواند و در جاي ديگر) ������ی�فصل سه كتاب هفت (
معاني مختلفي كه ارسطو از اوسيا . ديگري اين شيءموضع ر موجود و د

  .اوسيا را در آثار او مشترك لفظي بدانيم تاما را بر آن ميدارد  كردهمراد 

  اشارة ارسطو به پيشاسقراطيان. 3ـ3

 و substance به اوسيا از ارسطو منظور ميشود باعث كه عواملي از يكي
اوسيا  ةدربار« :گفته است ������ی� رد وي كه اينست شود، حمل بودن زيراليه

و  25: 1377ارسطو، ( »از ديرباز و اكنون و هميشه جستجو شده و خواهد شد
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 زيرين حقيقت و اصل، اساس پيشاسقراطي فيلسوفان كه آنجا از). 1250
 معناي او كه كرد استنباط ارسطو اشارة از ميكردند، ميتوان جستجو را طبيعت

substance درست است كه خود اين واژه بهيچ . است ميكرده اراده اوسيا از را
وجه در زبان پيشاسقراطيان بكار نرفته اما معناي آن بطور واضح در زبان فلسفي 
آنها وجود داشته است؛ آنجا كه بدنبال اصلي ميگردند كه تمام طبيعت به آن 

 بودند قائل اشياء اساس و اصل براي كه جوهري نوع حسب بر«: برگردد
 ديگري در و هوا از يكي در و آتش يكي در. پي افكندن را مختلفي هاي حوزه
  ).42: 1386اكبريان، (» شد انگاشته اشياء همه اصل و جوهر آب،

 اند داشتهبيشترين توجه را » ءاشيا ةاصل هم«فيلسوفان ملطي به 
از  اشياء يعني به اين سؤال كه؛ )5: 1365؛ راسل، 28 ـ35: 1393 كاپلستون،(

 استنخستين شيء » ءاشيا ةاصل هم«مرادشان از اينكه  امااند؟  يد آمدهچه پد
، چندان )بمعناي آن چيزي كه در مقابل صورت گفته ميشود(يا نخستين ماده 

  ؛معلوم نيست

از ارسطو،  شيمتفكران پ يجوهر برا ةدربار قيپرسش و تحق
مطرح  زين ،يو ةآن در فلسف ةژيو تياما نه با صراحت و اهم

 ةمتفاوت خود دربار اريبس اتينظر انيآنان در ب. ستبوده ا
 يواقع درصدد پاسخ به سؤال مشترك جهان، در عتيطب

اما . است دهكر اديجوهر  ةاند كه ارسطو از آن با نام مسئل بوده
و بعنوان موضوع فلسفه، با ارسطو  نيتوجه به جوهر، بنحو متع

 ةگز نه واژاز متفكران، بجز افالطون، هر كيچيشود و هيآغاز م
ousia آنند ياند كه در جستجو اند و نه اظهار كرده را بكار برده 

  ).46ـ47: 1380 بام، نوس(

ارائه  سمنسآناكسيمندر و آناك ،تفسيري كه ارسطو از نظريات تالس عموماً
ي كه يماده ؛اندبوده» ماده«، اينست كه گويا اينها در پي پيدا كردن ميدهد

وجود دارد، منتها در هر جايي صورتي  ءاشيا ةهمدر » ماده«اكنون آن  هم
بسياري اين تفسير ارسطو را قبول ندارند و  عدة .خاص را پذيرفته است
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 ، بلكه در پى نخستيننميگشتند آنها بدنبال ماده در برابر صورت معتقدند
بودند ديگرى شده است،  ءاشياتبديل به  وجود آمده و بعدبشيئى كه در جهان 

 ). 3ـ9 :1383، هيبر(

ساكن  substance(حل معضل حركت و سكون نزد پيشاسقراطيان . 4ـ3

  )متحرك است attributeو 

پارمنيدس و شاگردش، زنون الئايي، بر اين باور بودند كه حركت 
زنون پارادوكسهاي خود را . بالمصداق است و هيچ مصداقي در خارج ندارد

؛ كالينسون، 226: 1379توماس، (براي اثبات همين ادعا مطرح كرده است 
در مقابل، هراكليتوس قائل بود اين سكون است كه در عالم ). 37: 1380

ادعاي او در جملة معروفش . بالمصداق است و همه چيز در تغيير است
كه  يرودخانه دو بار پا گذاشت، چراكه هنگام كيدر  توانينم«: نمايان است

است و  يرودخانه رودخانه قبلنه آن  گريد م،يكنيبار دوم از آن عبور م يبرا
  ). 18و  13 :1389 برگمن،( »ينه تو آن آدم قبل

ارسطو براي داوري و حل مشكل، نظري متعادل و حد وسط انتخاب  
نمود و باب اوسيا و عرض را مطرح كرد و سكون را به اوسيا و حركت را به 

قابل اوسيا وقتي عرض در م). 46: 1380باوم،  نوس(اعراض اختصاص داد 
قرار ميگيرد، اوسيا ديگر بمعناي موجود نيست، زيرا موجود فقط خبر از 

آيد، حتماً بايد موضوع و اما وقتي پاي عرض بميان مي. بودن و هست ميدهد
محلي براي آن مطرح باشد، بنابرين در اين موطن و جايگاه، اوسيا بمعناي 

ل باعث ميشود اوسيا اين تقاب. الية زيرين و موضوع صفات و اعراض است
از نظر ارسطو آن جنبة اصيل كه . سنگيني كند substanceبسمت معناي 

متعيني است كه به ماده  همواره در شيء باقي است، مادة بيتعين و صورت
تعين ميبخشد و آن بخش از شيء كه همواره در حال تغيير است، اعراض 

  ).213ـ215: 1389پاپكين و استرول، (شيء است 

  در جستجوي اوسيا بودن. 5ـ3

مركب از ماده و (ارسطو اوسيا همان موجود در خارج  ديدگاهاگر از 
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زيرا  4پس ديگر در جستجوي اوسيا بودن چه معنا دارد؟ باشد،) صورت
است و نيازي به  ، بر ما معلوم»بودن هويتها در خارج«موجود بمعناي 

چون بواسطة  ،هرچند ما در پي وجود هم خواهيم بود جستجوي آن نيست؛
ديرباز و اكنون و هميشه جستجو از ...«عقل هم فهم و هم اثبات ميشود 

  ).151ـ250: 1377ارسطو، ( »شده و خواهد شد
اگر اوسيا را بمعناي موجود بمعني شيء متعين خارجي در نظر بگيريم، 
از آنجا كه ارسطو و فيلسوفان يونان باستان همواره مطابقت عين و ذهن را 

اند، ديگر بدنبال موجود گشتن، سالبه به انتفاء شفرض قبول داشتهبصورت پي
موضوع خواهد بود؛ يعني موجود در دسترس است و با حواس يافت ميگردد، 
در نتيجه آن چيزي كه بقول ارسطو از ديرباز تا اكنون و هميشه مورد 

با استناد بقول خود . است beingجستجو بوده و خواهد بود، چيزي وراي 
و، آن چيز، چيزي است كه پيشاسقراطيان بدنبالش ميگشتند و هركدام ارسط

  .خاصي داشتند ةدر اين زمينه نظري

براي  substanceسازي و قدرت مشتق beingسازي اشكال در مشتق. 6ـ3

  اوسيا

ها در زبان وقتي بعنوان موضوعها يا زيراليه... هويتهايي مثل انسانها، اسبها و
منظور اصلي و محوري او دربارة جوهر را نميرسانند بلكه ارسطو بيان ميگردند، 

را بعنوان » اين اسب«منظور اصلي وي از اوسيا آنجا مشخص ميشود كه مثالً 
معرفي ميكند؛ يعني همان ) being its essential what(موجود يا چئي يا ذات 

ميشود؛  اما اين بيان گاه در زبان ارسطو دچار ابهام. موجود جزئي زنده در خارج
بنابرين اين پرسش . ياد ميكند substrumيا  subjectبعنوان  ousiaزماني كه از 

 essence ،beingهايي همچون همچنان پيش روي ماست كه چرا مترجمين، واژه
  اند؟  را انتخاب نكرده natureو 

ساز سرنوشت ousiaبراي معاني  در جريان متافيزيك غرب، واژة هيپوستازيس
بعنوان ترجمة اوسيا قرار گرفت؛ اما چرا اين ) substrumيعني (ي آن شد كه معنا

را براي اوسيا مقرر » موجود«سؤال در ذهن مترجمين ايجاد نشد كه معادل 
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هم داراي شكل صفت مفعولي و هم  داراي اوسيا در زبان يوناني، كنند؟ اگرچه 
هر دو مورد در  beingاست ولي متأسفانه در انگليسي، ) اسم فعل(شكل مصدر 

در دو جمله، هرچند دو  to runبشكل يكسان بكار ميرود؛ بعنوان مثال، مصدر 
مثالً در يكجا معناي متفاوت داشته باشد، هر دو به يك شكل بكار ميروند؛ 

و در جاي ديگري بمعناي ) running into the living room(بمعني حركت كردن 
اين حالت ). running is Nahum’s greatest source of pleasure(دويدن است؛ 

نيز وجود دارد، زيرا در حاالت مختلف معنايي، به يك  to beمورد مصدر دقيقاً در 
در زبان انگليسي  οὐσίαواژة . به آخر آن اضافه ميشود ingشكل بكار ميرود؛ يعني 

 .Kosman, 2014: pp(است استعمال ميگردد  being كه to beفقط با يك حالت 

 . ما را دچار ابهام ميكند beingبنابرين استفاده از  ؛)  271-275

 beingمترجمين به مقداري از مشتقات اين فعل نياز داشتند كه بغير از 
بيشتر  beingكار لفظ  .است εἶναίمشتق از  οὐσίαباشد؛ همانطور كه 

و براي آن كلمة ديگر، نياز به مشتق  τὸ ὄν: سازي اين واژه است روشن
مترجمين اوليه التين متوجه اين حقيقت بودند و تالش . مديگري داري

مثالً براي بيان همين واژه . كردند فرم واقعي را از يوناني به التين برگردانند
τί τὸ ὄν ةاز واژ entia  آونز در بحث خود در ). همانجا(استفاده ميكردند
 كردهه استفاد substanceبجاي  entityجا از واژة  ارسطو در همه ������ی�

  ).Owens, 1951: pp.65-75(رواجي نيافت اما اين انتخاب 

  مقوالتموضوع انگاشتن اوسيا در . 7ـ3

 موضوع را اوسيا سخن ميگويد و موضوع از ���
ت در آنجا كه ارسطو
او  ؛being تا با دارد subtance با و قرابت بيشتري شباهت بودن موضوع ميداند،

نخستينترين و بنياديترين معناي گفته شده،  اوسيا در سختترين و«: مينويسد
آنست كه نه بر يك موضوع جزئي حمل ميشود و نه در موضوع جزئي قرار 

آن اضافه ميكند  بدنبالاو . »اين اسب«يا » اين فرد انسان«دارد؛ براي نمونه 
همه چيزهاي ديگر يا بر جوهرهاي نخستين حمل ميشوند، همانند «كه 

  ).Ackrill, 1975: p.2(» حاضرند موضوع، يا در آن موضوع



     سال يازدهم، شماره اول

 1399تابستان                          

 

80 

: نيز بيان شده است ������ی�اين مشخصه در بيان نخست از اوسيا در 
آتش، آب و مانند   اما اوسيا را نخست، جسم بسيط ميخوانيم، مثل خاك،«

هم حيوانات و . اند اينها، و در اجسام كلي و چيزهايي كه از آنها تركيب يافته
همة اينها اوسيا خوانده ميشوند، زيرا از . نهم اجسام سماوي، و اجزائشا

» موضوعي گفته نميشوند بلكه همه چيزهاي ديگر از آن گفته ميشوند
ترجمه  substanceبنابرين دليل ديگري كه اوسيا ). 211: 1377ارسطو، (

يا در آن موضوع ... جوهرهايي كه«، اينست كه اوالً، از قيد beingميشود نه 
توضيح اينكه خود اوسيا كه موضوع است، موضوع (د استفاده ميكن» حاضرند

همه چيزهاي ديگر از آن گفته «ثانياً، وقتي ). براي چيزهاي ديگر ميشود
  . پس ميتوان آن را بعنوان يك الية پايه و زيرين محسوب كرد» ميشود

  موضوع دانستن ماده و بتبع آن جوهر دانستن ماده . 8ـ3

ماده، «، تحت عنوان ������ی�ي )تاا(ارسطو در فصل نخست كتاب هشتم 
، ابتدا ماده را موضوع تغيرات ميداند و چون در همة تغيرات »چونان جوهر

  : ماده را ثابت و اليزال و اليتغير دانسته، جوهر بودن آن را بديهي قلمداد ميكند

 داراي همه محسوس جوهرهاي اما. محسوسند جوهرهاي اينها
 ماده، نحو يك به خود اين و است جوهر نيز موضوع. اندماده

 بلكه نباشد، »چيز اين«يك  بالفعل كه آنست ماده از مقصودم(
 صورت و مفهوم ديگر بنحوي و ،)باشد »چيز اين« يك بالقوه

)morphe (است )يا جدا مفهوم بحسب كه موجود چيز اين« يك 
 و پيدايش كه آنهاست، از مركب سوم نحوة). است ماده از مفارق
 مستقل) وجود و مفهوم لحاظ از( مطلقاً و اوست، براي تنها تباهي

 برخي و مفارقند جوهرها از برخي مفهوم بحسب زيرا جداست، و
 همة در زيرا است، بديهي است، جوهر نيز ماده اينكه اما .نيستند

 دگرگونيها براي زيرنهادي يا موضوعي متقابل، دگرگونيهاي
 بار اينجاست، در نوناك كه آنچه مكاني، تغيير در چنانكه هست؛
  ).264: همان(است  ديگر جاي در ديگر
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الدين خراساني انتخاب جوهر را در ترجمة اوسيا صالح نميداند و شرف
). 47: همان(ژة اوسيا استفاده شود بهتر است پيشنهاد ميكند كه اگر از همان وا

سازي  يكي عدم قدرت مشتق: هست اما بنظر ميرسد دو ايراد در بكار بردن اوسيا
اين واژه در زبان انگليسي و ساير زبانها و ديگر اينكه اگر اين قول تبعيت شود، 

بنابرين انتخاب يك معادل از ميان . همواره با ابهام آراء ارسطو درگير خواهيم بود
معادلهايي كه تاكنون ذكر كرديم، واجب است؛ اگر غير از اين بود كه سالها 

  5.واژه نميگشتند مترجمين بسراغ معادلي براي اين

  6نزد ارسطو اشاره به يك چيز دارد؟ substanceو  beingآيا . 4
اما اين تمايز آنقدر  ،نزد ارسطو بين موجود و جوهر تمايز وجود دارد

آيد و آدمي را به شك است كه در نگاه نخست بچشم نمي ظريفدقيق و 
نيز بر  چون خود او. اندازد كه گويي ميان وجود و جوهر فرقي نيستمي

بيشتر ما  ،اين نكته تأكيد داشته كه پرسش از وجود پرسش از جوهر است
اما اگر كليت سخنان وي را در آثارش  ،آن دو را يكي بدانيم تارا واميدارد 

  :تمايز را ميفهميم بيقين،، ������ی�بويژه در  ،در نظر بگيريم

 بايد ديگر، چيست، چيز هر يا انسان ميداند صورت كه كسي
 كه چيزي آن مورد در زيرا دارد، وجود آن كه بداند نيز ضرورهبال

 مسلماً چيست؟ كلمه واقعي بمعني نميداند كس هيچ ندارد، وجود
 يا كوهي بز مانند ييكلمه يا عبارت كه بداند است ممكن كسي
 واقعاً آن بداند نميتواند هيچكس اما معناست چه به گوزن

 شيء يك كه دهد نشان دبخواه كسي اگر اين، بر عالوه چيست؟
 چنين واحدي دليل با ميتواند چگونه دارد اينكه وجود و چيست
 را ديگري چيز برهان ميدهد، نشان را شيء يك تعريف كند؟
 دو دارد وجود انسان اينكه و چيست انسان اينكه ميدهد؛ نشان
  ).51ـ 52: 1360ايزوتسو، (مختلفند  كامال مطلب

انسان «و » انسان چيست«كه  كندن ميكه ارسطو صراحتاً اذعا  همين
دو مطلب كامالً متفاوت است و براي اثبات هركدام از وجود و » وجود دارد
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است كه نبايد جوهر و  شواهديجوهر بايد برهاني جداگانه طرح كرد، از 
بنابرين ارسطو فهم ما از جوهر را با فهم از وجود . موجود را يكي دانست
  :و در تفسير سخن ارسطو ميگويدايزوتس. شيء متفاوت ميداند

 كه شود گفته چيزي هرگاه اينست بگوييم ميخواهيم ما آنچه
 شود، اثبات برهان بوسيلة بالضروره بايد است چنان و چنين
 داشتن وجود اما .باشد موضوع ذات همان محمول آنكه مگر
 جنس يك وجود زيرا نميدهد، تشكيل را چيز هيچ ذات

 وجود يا باشد داشته وجود چيزي نكهاي از اعم بنابرين نيست؛
 دقيقاً اين و شود ثابت برهان بوسيلة فقط بايد باشد، نداشته
 مثالً .ميدهند انجام عمالً علوم كه است چيزي همان

 او اما دارد، معني چه مثلث كه ميكند فرض صرفاً دان هندسه
 مثلث از تعريفي كه كسي دارد؛ وجود مثلث كه كند اثبات بايد
 .نميكند ثابت چيست مثلث اينكه از بيش چيزي يدهدم ارائه
 باز چيست، مثلث كه دانست تعريف بواسطة آدمي وقتي حتي
  ).52: همان(نه؟  يا دارد وجود آن آيا كه است تاريكي در هم

يابيم كه او بروشني بين وجود  بر اساس سخناني كه از ارسطو نقل شد درمي
 چهارم كتاب از دوم فصل در و جوهر يك شيء تمايز قائل شده، اما

يي سخن ميگويد كه دچار ترديد ميشويم كه آيا موجود و بگونه �����ا�����
ند؟ اينجاست كه بايد مراقب باشيم در دام تشتت آراء جوهر يك شيء يك چيز

ارسطو نيفتيم، زيرا ارسطو ضمن اشاره به ماهيت انسان، اوالً در مقام وحدت 
ثانياً، همين نكته . خارجي آنها را گوشزد ميكند تعريفي آنها نيست بلكه وحدت

  :اندازة يك سر موست نشان ميدهد كه مرز بين جوهر و موجود در خارج به

 كه معنا اين به طبيعتند، يك و چيز يك واحد و موجود اگر پس
 يك كه معنا اين به نه اما يكديگرند، همراه علت، و مبدأ مانند
 فرقي باشد چنين هم اگر چند هر( دارد داللت دو هر بر تعريف
 بهتر ما كار براي بگيريم معنا يك به را دو هر اگر بلكه ،)نميكند
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 همان دو هر ،»انسان« و »انسان يك« بگوييم اگر زيرا است،
 گفته اين تكرار و »انسان« و »موجود انسان« است چنين و است،

 نميدهد نشان را ديگري چيز »موجود انسان يك« و »انسان يك«
 از تباهي، در چه و پيدايش در چه آنها دوي هر كه است وشنر(

 واضح چنانكه ؛»يك« دربارة است سان بهمين و )نيستند جدا هم
 همان) موجود انسان در يعني( عبارت اين در آن افزودن كه است
 از غير ديگري چيز اينجا در »يك« و ميدهد نشان را چيز
  ).90: 1377 ارسطو،(نيست  »موجود«

 شيء جوهر، از وي مراد شد، اشاره جوهر از ارسطو تحليل در ر كههمانطو
 دارد، سروكار آن با او كه جهاني گفت بايد و است متشخص خارجي عيني
 وجود واقعاً كه است اشياء از جهاني و است موجود بالفعل كه است جهاني
 ماهياتي بخود مشغول داشته، را قبل از هر چيز وي ذهن آنچه  اصالً .دارند

 موجود است ممكن كه نيست جهاني وي جهان .موجودند واقعاً كه هستند
 شيئي چرا اينكه از سؤال .نميكند مطرح را خارجي امكان بحث ارسطو نباشد؛
 خودش، چيزي چرا شود سؤال كه آنست مثل و ندارد معنا او فلسفة در هست،
  ).122ـ126: 1384 ،يزاهد؛ 52: 1360ايزوتسو،(است  خودش

در نهايت  ،و هستي آن يءرسطو تغاير ميان چيستي شدر نظر ا
ارسطو . مسائل فرعي مابعدالطبيعه محسوب ميشود وامر جز

با پرسش » موجود است؟ Xآيا «تشخيص داده بود كه پرسش 
»X اما او براي اين تمايز در علم  ،تفاوت دارد» چيست؟

به سؤاالت خاصي كه در قالب . ل نبودئمابعدالطبيعه، اهميتي قا
هستند، ميتوان با ادراك حسي يا به برهان » موجود است؟ Xآيا «

ي در يكلي ةمابعدالطبيع ةهيچ مسئل اصوالًولي  ،پاسخ داد
وجود  )چيستي(در قياس با ماهيت ) هستي(خصوص ذات وجود 

م مابعدالطبيعه، چيستي اشياء است، عال ةموضوع مورد عالق. ندارد
  ).202 :1379ادواردز، ( نه وجود و عدمشان

ميداند اما وقتي ميخواهد » موجود بماهو موجود«ارسطو موضوع فلسفه را 
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اين واقعيت را تفسير كند، آن را جوهر تلقي ميكند؛ اگر جوهر شيء شناخته 
اينجاست كه ميتوان پي برد كه ارسطو نگرش . شود فلسفه صورت گرفته است

و جوهريت يك ماهوي به واقعيت داشته است و بيشتر از هر چيز، ماهيت 
  .شيء برايش اهميت داشته تا موجوديت آن

  گيرينتيجهجمعبندي و 
اوسيا در زبان ارسطو مشترك لفظي است؛ به اين معني كه در هر بخشي  
حده مراد كرده است؛ در و ساير آثارش، يك معني علي مقوالتو  متافيزيكاز 

را بتمامه و  نگرانه دارد ـ يعني خود شيء خارجي و عيني يك جا نگاه شيء
بصورت مستقلِ قائم بنفسه، اوسيا ميداند ـ و در جايي ديگر از اين نگاه عدول 
ميكند و نگاهي جوهرنگرانه دارد؛ به اين معني كه همان شيء خارجي كه در 

قد اوسيا ميدانست، حاال در پس جاي ديگري خودش، آن را بصورت تمام
ت يا اصلي شده است كه همة عوارض و صفات و ويژگيهاي آن، قائل به يك ذا

، و آنچه اصالت دارد و باعث )بصورت مجمع عوارض(آن عوارض بر آن سوارند 
با اين . تشخص شيء از ساير اشياء ميگردد، آن ذات نهفته در كنه شيء است

گرديد، نشان داده ميشود كه انتخاب واژة حال، با هشت دليلي كه بيان 
substance انتخاب ممكن بوده است در برابر اوسيا، بهترين.  

انتخاب نشده است، ضمن توجه به  beingيا  در مورد اينكه چرا موجود
سازي واژة موجود در انگليسي كه بتفصيل از آن  و مشتق beingاشكال زباني 

تفاوت اوسيا بحث شد، به نقطة بسيار مهمي از نظر معنايي ميرسيم؛ اينكه 
 يك سر ةانداز به ،از نظر ارسطو beingاوسياي بمعناي  و substanceبمعناي 
گويي  ،ميداند اوسياال از ؤال از موجود را سؤس ������ی�در آنجا كه  ؛موست
از  ������ی� و ���
تدو را يكي دانسته اما با تعاريف مختلفي كه در  كه هر

  .نمايان ميشود موجود و اوسيا ميانتفاوتهايي  ،اوسيا بدست ميدهد
د نزد ارسطو موجود همان اوسياست، بايد گفت برخالف كساني كه قائلن

اتفاقاً تفاوتي اساسي مطرح است و اين را ميتوان از بيان خود ارسطو برداشت 
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و موجود از نظر ارسطو چيست؟  اوسيافرق  كه اينست اصليال ؤس بنابرين. كرد
 »بودن«و » هست«فقط خبر از  ،موجوداوسياي بمعني  گفتپاسخ ميتوان در 

فرق يك موجود با  اوسياي بمعني جوهر، نشانگراما  .ن و بسهمي ؛ميدهد
كار  گردد،ديگر متمايز مي يءاز ش يءكه يك ش همين .استموجود ديگر 

اوسيا لباسي است كه آنقدر با خود . آناست نه موجوديت  ءجوهريت يك شي
موجود درآميخته شده كه فرق نهادن بين آن و موجود، كاري بسيار دشوار شده 

با تعريف ماهيت خلط آن را ممكن است  اوسيا،لبته با اين تعريف براي ا. است
اينجا نيز جاري  ،گفته شد اوسياو  موجود ةاما همان سخني كه دربار كنيم،
اينجا جوهر و ماهيت قرابت در  ؛يعني فرق جوهر و ماهيت يك سر موست؛ است

  . پيدا ميكنندشديدي 
ء  يلباس بر تن يك ش ،در خارج خارجي بهمراه عوارض خارجي جوهر

هاي پاره در ذهن نقش ميبندد به تكه ءلباس خارجي يك شي هستند و وقتي
بحث جنس و  ،هاي لباس را بتنهايي در نظر بگيريماگر تكه ؛لباس تبديل ميشود

ها را در ذهن در كنار هم قرار پاره و وقتي آن تكه يدآبميان مي و عرضيات فصل
 زيرا ،صورت نام دارد نه ماده ،خارجي ةلباس پارچ اين. نوع شكل ميگيرد ،دهيم

، ������ی�؛ هرچند ماده نيز در بيان او در ابدي استـ  ماده از نظر ارسطو ازلي
فعليت محض كه يك قسم اوسيا است، اما اوسيايي كه ابهام دارد و تا 

 .نكند، موجوديت شكل نميگيرد ءعطااجوهريت يك موجود را  ،باشد الصور واهب
نكته حائز اهميت است كه تمايز منطقي يا مفهومي كه بيان كرديم بوضوح اين 

كه در آن از نوع و جنس سخن گفته است،  ���
تدر ارسطو، بويژه در رسالة 
  . مشاهده نميشود

تنها جايي كه ميتوان گفت ارسطو قائل به تمايز مفهومي بين موجود و 
 نهر اوليه و ثانويه سخاز جوا مقوالتجوهر شده است، آنجايي است كه در 

او همواره بدنبال ماهيت و چيستي بوده است نه موجود يا وجود، زيرا . ميگويد
آنچه . موجود، بوده، هست و خواهد بود و نيازي به اثبات يا جستجوي آن نيست

نياز به اثبات و جستجو دارد جوهريت يك شيء است نه موجوديت آن؛ بزبان 
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ه واقعيت داشته است نه نگرش موجودي يا ب» نگرش جوهري«فلسفي، ارسطو 
به بيان ديگر، آنچه مهم است اينست كه نزد ارسطو مالك تشخص . وجودي

اشياء خارجي، جوهر است، حال چه در موجودات طبيعت كه تلفيقي از صورت 
در فلسفة ارسطو موجود . اند و چه در موجودات مجرد كه صورت محضندو ماده

دليل نتيجه ميگيريم كه در اين فلسفه عوارض  حاكي از جوهر است؛ بهمين
در ارسطو موجود حاكي از جوهري است كه . مشخصه است كه مالك تشخصند

 .عوارض مشخصه به آن ضميمه شده است

نوشتها پي
 

1 .De Mundo جهان دربارة«بمعني «)on the universe (است .De  در التين
بين اين كتاب . در انگلسي همين معنا را ميرساند onاست و » درباره«بمعني 
قبل از ميالد پيدا شد و منسوب به ارسطوست، اما در قرن  150ـ200سال 

 )Thom, 2014: p.3(بيستم در منسوب بودن آن به ارسطو ترديد شده است 
اين دليل بايد را ) دربارة عدم صالحيت اين واژگان بعنوان معادلي براي اوسيا(بته ال .2

هنگامي وارد ادبيات فلسفي التين شد  essentialو  quidditasي ها نيز افزود كه واژه
ها معادلي براي ماهيت نزد او،  سينا از قبل ترجمه شده بود و اين واژه ابن يشفاكه 

؛ بنابرين فقط افادة )329ـ330: 1382؛ ايلخاني، 149: 1383نصر، (قرار گرفتند 
سينا و توماس آكويناس، نه وجود  معناي ماهيت ميكنند آنهم طبق تعريف ابن

 . خارجي يا زيراليه و ساير معاني اوسيا
 جمعاً است، گوهر يا جوهر ما، فلسفي اصطالح در آن معادل كه sub-stance لفظ«. 3

 بر داللت دوم جزء كه وجه بدين است، پايدار ظواهر، زير در كه است چيزي بمعني
 زير در ثبات و استمرار اين اينكه بر مشعر اول جزء و دارد، جوهر ثبات و استمرار
 همينجا از. اند شده ملحوظ تبدالت و تغييرات دستخوش همواره كه است كيفياتي
 زير بودن زيرا است، خود غير با نسبت و اضافه مستلزم جوهر تصور كه ميشود معلوم

 پس. دارد وجود نيز جوهر از غير ديگري چيزهاي كه اينست بر دليل ديگر چيزهاي
» ميدهد انجام ذهن را آن كه هست عرض و جوهر انيم دوگانگي نوعي اينجا در
  ).42: 1386اكبريان، (

آن  قتيحقاينكه اما  ميكنيموجود بودن را درك م درست است كه ظاهراً .4
������ �� «: است هم گفته يسبزوار يحاج. ستيان ندركش آس ،ستيچ

 .»و ���� �� �	ی� ا���	ء/ ا��ف ا��
	ء
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در ميان معاصرين كسان ديگري هستند كه معادل جوهر در برابر اوسياي ارسطو را  .5
 و هم ذات بر هم ousia يوناني لفظ از تاريخي سابقه بلحاظ«. خالي از اشكال نميبينند

 در كه كرد بيان بدينسان ميتوان را جوهر تصور اشكال. است ميشده مراد جوهر بر
 از مستقل را آن ما فكري حاجت است، نسبت و اضافه تصور مستلزم آن اينكه عين

 ميخواهيم ديگر، بعبارت. ميشود نمايان آنها در كه ميخواهد پديدارهايي و محمولها
 از مستقل هرجو تصور اينكه هم و بماند، محفوظ اوصافش با جوهر همبستگي
 زيرا آيد، نمي بنظر ناممكن دو، اين ميان جمع البته،. باشد اوصافش و خصوصيات

 ميتوان آنها، به نسبت را جوهر استقالل و جوهر، به نسبت را اوصاف و محمولها تبعيت
 و اوصاف از خالى جوهر از كه جهت اين از الاقل ديگر، طرف از اما داشت؛ ملحوظ
  ).همانجا(» دارد تبعيت نوعي آنها به نسبت جوهر ت،گف سخن نميتوان اعراض

در اين قسمت ما اين دو واژه را بترتيب، موجود و جوهر ميخوانيم، زيرا معادل . 6
  . اللفظي فارسي اين دو واژه بهمين معاني است تحت

  منابع
پژوهشگاه : ، ترجمه شهرام پازوكي، تهران"�ری! �����ا�����) 1379(ادواردز، پل 

  .و مطالعات فرهنگي علوم انساني
  .حكمت: ، تهرانخراساني الدين شرفترجمه ، )�����ا�����(������ی� ) 1377(ارسطو 
ر'���ن(�&�% ) 1378( ـــــــ

َ
  .نگاه: الدين اديب سلطاني، تهران، ترجمة ميرشمس)ا

و .+�م  �ت��,+ دا�*(�ه اد�، »مالصدرا دگاهيجوهر از د«) 1386( رضا ان،ياكبر

  .41ـ68ص ،51 شماره، دا�*�3ه ا��12ن 0ا�/��
الدين ، ترجمه سيدجالل�&��د 7(56  ��وار4) 1360(ايزوتسو، توشيهيكو 

  .دانشگاه تهران: مجتبوي، تهران
  .سمت: تهران، "�ری! �+/1 در 9�ون و �0 و ر�/��8 )1382(ايلخاني، محمد 

  .كتاب آمه: تهران ،انيقباد وانكي ترجمه ،;��ب ;�:� �+/1) 1389( يگوريبرگمن، گر
  .دانشگاه تهران: مراد داوودي، تهرانعلي ، ترجمه�+/1 !ی"�ر) 1383(ه، اميل بري
 ،يمجتبو نيالد جاللديس ترجمه، �+/1 �ت�;+) 1389(آرروم  ،استرول ؛چاردير ،نيپاپك

  .حكمت :تهران
  .يو فرهنگ يعلم: تهران، يابدره دونيفر، ترجمه ��ر'�ن �+/1) 1379( يهنر ،توماس
�ب !ی"�ر) 1365(برتراند  ،راسل=   .نشر پرواز: ي، تهرانابندرينجف در، ترجمه �+/1

�ه&< )1393(ريتر، يوآخيم و ديگران �ترجمه ، 2، ج��� "�ری0A ��1ه�@ �+/1
  .سمت :تهرانزيرنظر محمدرضا حسيني بهشتي، 

 ةشمار ،ره&6�ن، »يمفهوم وجود نزد ارسطو و فاراب«) 1384( محمدصادق ،يزاهد
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  .119ـ132ص، 12و  11
، با شرح سيداسماعيل شنب غازاني، تحقيق ا�E(C� D6�ص) 1381( ، ابونصرفارابي

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: علي اوجبي، تهران
�وف) م1970( ــــــــــــEالمشرق دار: محسن مهدي، بيروت تحقيق، ا�.  
  .المشرق دار: روتي، تحقيق رفيق العجم، با�6&�% .&� ا��1را�0) م1986(ــــــــــــ 
 تحقيق ،�+/���1ن ر ����ن ،»عنها سئل لمسائل جوابات«) م1987( ــــــــــــ

  .المناهل دار: بيروت ياسين، آل جعفر
ي، مجتبو نيالد دجالليس، ترجمه 1ج، �+/1 !ی"�ر) 1393(چارلز ، كاپلستون
  .يو فرهنگ يعلم: تهران

: ي، تهرانمهرآباد يعيرفحمد ترجمه م ، ��رگ +/�ف�G&,�ه � )1380( انهيدا، نسونيكال
  .يعطائ
  .اسر دهيقص :تهران ،�انیدر ا 0ا I�. 5& 0 �I�) 1383( نيحس دينصر، س
  .طرح نو: ، تهراناهللا فوالدوند عزت ترجمه، ار �� )1380( بام، مارتا كريون نوس
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