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 «عین»و « گوهر» آن به ةاوسیای ارسطو و ترجم

 2حمیدرضا محبوبی آرانی ،1حمید خسروانی

 چکیده

سرنوشت  نیز بهمانورود به ایران باستان و جهان اسالم  دراوسیای ارسطو 
همه معادل و حتی میان آن غرب از رخود در غرب دچار شد. همانگونه که د

ر جهان ، دشدفلسفی تثبیت  در متون substance ةی درستتر، واژمعادلها
 ،یعنی جوهر که معرب گوهر است، substanceبا  معنااسالم نیز معادلی هم

های قبل و بعد از دوران ترجمه در . در ترجمهمورد پذیرش عموم واقع شد
نیز وجود  هایی همچون عین، إنیت، هویت، بودش و...بغداد، واژه ةدارالترجم

زیرا  رساند؛اوسیای مورد نظر ارسطو را مییقی معنای حق داشت که تقریباً

اما  ،است beingموجود، عین یا  معنیب اخذ شده و اساساً  to beاوسیا از فعل
این نگاه  برتری قسمتی از یار بود. substanceسرنوشت با جوهر و 

وابسته به  ـچه در غرب و چه در شرقـ( substantialism) نگرایانهجوهر
 میكوشداین مقاله  شده است. انجام که از آثار ارسطو ودی بیهاولیهای ترجمه

بررسی را ابتدا سرنوشت اوسیای ارسطو هنگام ورود به ایران و جهان اسالم 

با معانی  جهان اسالمكار برده شده در ی بمعادلها، آنگاه از ارتباط معانی دکن
 . بگویدسخن  ،ی آنها در غربمعادلها
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 .، عین، موجود، هستی، ذاتاوسیا، گوهر، جوهر :گانکلیدواژ

* * * 

 مقدمه

یعنی از زمان فارابی  ،فلسفی مسلمانان اولیةدر متون که جوهر  واژة

اسالمی  ةنقشی پررنگ در سنت فلسفیک مفهوم فلسفی  بعنوان ،تاکنون

 واژة زا ،انتخاب شدهبرای آن  substance و در زبان انگلیسی معادل داشته

 ،دنبال کنیماوسیا را تا یونان باستان  ریشةاگر  .استگرفته شده  ousiaیونانی 

نای معنایی مخالف مع ،چه در عرف و چه در متون فلسفی یونان باستان

مردم یونان در عرف این واژه  داشته است.مسلمان  فالسفةدر میان مصطلح 

 بكار میرفت: ،شتداخاص تعلق  یمعنای ملک یا اموال و دارایی که به شخصب

متداول در محاورة عمومی، معنای  ییواژه بعنوانی آتیكی در گویش یونان»

خصوص، زمین ملكی و مستغالت روستایی را ملک، بلک یا مایَدارایی، مِ

ه مردم كار میرفت کباوسیا زمانی  ةکلم .(2۲ :4۱۳۱ ،دیگرانو  تریر) «داشت

تی که در ظاهر ایا در میان کثر بخواهند در میان کثرات بدنبال وحدت باشند

 ،ا هم ارتباطی ندارند، یک اصل واحد یا وحدتی که آنها را با هم مرتبط میكندب

در زبان محاوره، همیشه داللت بر وحدت یک کثرت  ousiaاسم جمع » :بیابند

 .)همانجا(« بودن امالکی متعدد که متعلق به یک شخص باشد دارد، مانند دارا

افالطون شكل گرفت در زبان  نخست ،طور مشخصب کاربرد فلسفی اوسیا نیز

 . بكار گرفت ثابت امور معنای وجود، کلی ورا بکه آن 

ان فلسفی ارسطو نیز راه ببه ز ،این واژه با دو مفهوم متفاوت از هم بعدها

گردید. اقعیت منجر به ایجاد اختالف دیدگاهها در نگرش به و و هردو پیدا کرد

دیگری  ( است؛to be)لغوی آن فعل  ریشةاست که  beingمعنای یكی از آنها ب

که  ،شودعقل فهم می ةواسطشیئی است که بمتافیزیكی هر  ةزیرالیمعنای ب

اقعیت که در آن قرار گرفت. این دو تلقی از و برابردر  substanceبعدها معادل 
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التین و  مترجماندر میان  ،و متشتت بیان شده مبهمصورت زبان ارسطو ب

دارالترجمه و معاصر  دورةیعنی  ،المیاس دورةمترجمین  و همچنین معاصر آثار

یعنی در زمان  ،دوران قبل از اسالمشده است.  فراوانیباعث اختالف نظرهای 

 ةخسرو انوشیروان که تعدادی از آثار ارسطو در ایران ترجمه و در مدرس

؛ شداوسیای ارسطو انتخاب  برابرمعادل گوهر در  ،شاپور تدریس میشدگندی

های آثار یعنی قرن دوم و سوم که اوج ترجمه ،در دوران ترجمه سپس

این جایگزینی در ـ  ـ رواج یافت« جوهر»بصورت ست، معرب این کلمه ارسطو

مقفع یعنی ابن ،د که یكی از مشهورترین مترجمین این دورهاافتحالی اتفاق 

اوسیا  برای ،است essence و  beingمعنا با هم که تقریباً مناسبمعادلی بسیار 

دیگر  یاد گوهر یا جوهر بوسیلةدلیل کاربرد بسیار زاما ب ،«عین» ید؛برگز

، این واژه الحروفدست فارابی در کتاب مترجمان، بویژه تثبیت فلسفی آن ب

 د. رکجهان اسالم مستحكم  وبرای همیشه جای خود را در فلسفه 

بر فیلسوف است که  نگرایانهنشانگر نگاه شیءاوسیا  برابردر  «عین» انتخاب

داند و ورای نفسه را اوسیا مییء تمام قد و فیمستقیم، ش معرفت شهودیِ ةپای

نیز اوسیا  برابرگوهر در  گزینشیی متافیزیكی نیست. ، قائل به الیهخود شیء

را اوسیا نمیداند بلكه در  اساس معرفت عقلی فیلسوف است که خود شیءبر 

عقل فهم میگردد.  طةسوایی متافیزیكی است که بقائل به الیه یءدرون ش

تفسیر و  بر مبنای. شودطبق این بیان تعریف فیلسوف از اوسیا متغیر می

حواس دریافت  ةواسطکه ب «خودیء مستقل قائم بش»اول، اوسیا یعنی  ةترجم

یعنی اصل و اساس »اوسیا  ،دوم ةتفسیر و ترجم بر اساساما  میگردد

عقل ادراک و  بوسیلة و «به آن است شیءکه قوام هر  شیءمتافیزیكی هر 

 .اثبات میگردد

یعنی  ونگی ورود اوسیای ارسطو به ایران،ماجرای چگبه ابتدا  نوشتاراین در 

یی در مقابل معادلهاو بررسی میكنیم چه میپردازیم دارالترجمه دوران قبل از 

اوسیا قرار گرفت؛ آنگاه سرنوشت اوسیای ارسطو در دوران دارالترجمه را نشان 
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چه  ـ«عین»و « گوهر»یعنی ـکه دو معادل کلیدی اوسیا  ن میكنیمبیاو  هداد

و « substance»یعنی ـی التین آنها معادلهابا  ییفلسفی  هایشباهتها و تفاوت

«being»د. ندار ـ 

را به وجود آمدن لفظ و مفهوم اوسیا تاریخ باست  الزم ،قبل از بحث اصلی

كار رفته ابتدا در کالم افالطون ب ،یفلسف به زبان« اوسیا. »اجمال بررسی کنیم

را عالم نامحسوس میداند که « اوسیا»و  سخن میگویدها است؛ آنجا که از کلی

در برابر عالم محسوس و شدنها وجود دارد. افالطون فرض میكرد برای مفهوم 

انسان( باید  مثالًیی که از مصادیق شبیه به هم در ذهن شكل میگیرد )کلی

نامحسوس است  در خارج از ذهن نیست پس در عالم که موطنی باشد؛ حال

که عقل آن را اثبات میكند. از ارتباط این واژه در زبان فلسفی افالطون با 

زیرا مردم یونان  ،کاربرد عرفی آن در یونان آن روزگار نمیتوان چشمپوشی کرد

 ؛میخواستند چند چیز کثیر را با هم متحد و صاحب وحدت نشان دهند وقتی

صاحب  ،دهندبصورت واحد به یک نفر نسبت اموال و امالک مختلفی را ب مثالً

 ( خطاب میكردند. ousia( را اوسیا )xآقای  مثالًآن اموال )

بین را افالطون و یونانیان از میتوان حدس زد که این نگاه وحدت

آناکسیمنس و پیشاسقراطیان به ارث برده بودند؛ زیرا از طالس گرفته تا 

در پَس کثراتی که با حواس ظاهری خود  ، همهو فیثاغورس هراکلیتوس

یی از که به تمام این کثرات وحدت ببخشد. عده بودنددنبال اصلی بیابیم می

میدانستند؛  logosبخش تمام هستی را عقل نامحسوسی به نام آنها وحدت

 ،به آن است شیءقائل به اصلی بودند که شیئیّت  برای هر شیء گروهی دیگر

پس  ،مواجهیمیی از ذرات در مقابل چشمانمان این معنی که ما با مجموعهبه 

« موجود»، «شیء»، «یک»یی از ذرات، آن چیست که باعث میشود مجموعه

 و... نامیده شود؟ « ماهیت»

صلی است که به ما میگوید اوسیا همان ا متافیزیکارسطو در 

همان  ؛دنبالش خواهند بودند و از این به بعد هم بآن بود پی پیشاسقراطیان در
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تبدیل میكند. چه  شیءیی از ذرات را در چشم ما، به یک چیزی که مجموعه

غیرمستقیم اعتراف میكنند که دو  ،افالطون و ارسطو و چه پیشاسقراطیان

وجود وحدتی  ،بینفرض اساسی دارند؛ یكی اینكه پشت حواس کثرتپیش

در اینجا  ازمیتوان اثبات کرد.  این وحدت را فقط با عقله، و دوم اینك دارد

یاب نداریم بلكه شده ما حس جوهراسالمی گفته  ةچرا در فلسف که یابیممی

 با عقل جوهر را اثبات میكنیم.

چه در کتاب ـارسطو اما نه در حد اشاره بلكه در قالب ابواب مختلفی 

 . اوسیا در زبانگفته استاز اوسیا سخن  ـمقوالت ةو چه رسال متافیزیک

 مقوالتو  متافیزیککه در هر بخشی از  معنابدینارسطو مشترک لفظی است؛ 

نگرایانه شیءجا نگاه یكدر  .حده مراد کرده استیک معنی علی ،و سایر آثارش

نفسه، تمامه و بصورت مستقلِ قائم بخارجی و عینی را ب شیءدارد؛ یعنی خود 

نگرایانه و نگاهی جوهر هدرکاز این نگاه عدول  داند، اما در جای دیگراوسیا می

قد اوسیا را تمام آن خودخارجی که  شیء؛ به این معنی که همان دارد

حاال در پَس عوارض و صفات و ویژگیهای آن قائل به یک ذات یا  ،میدانست

و  ة آن عوارض بر آن سوارند؛ یعنی بصورت مجمع عوارضاصلی است که هم

آن ذات نهفته  ،ر اشیاء میگردداز سای شیءآنچه اصالت دارد و باعث تشخص 

 ،مابعدالطبیعه چهارم کتاب از دوم فصل در ارسطو است. با آنكه شیءدر کنه 

و در  هدقلمداد کر یا یک چیز ءرا یک شی substanceو  being ةدو کلم

اما باید مراقب بود که در  ،داندجاهای دیگری این دو کلمه را متفاوت از هم می

یفتاد؛ همین که برای اثبات هرکدام از دو معنای مذکور ن ویدام ابهامات آراء 

اید دو کلمة مذکور را است که ب دالیلی جمله باید برهانی جداگانه طرح کرد از

ین ارسطو، فهم بنابر 4.بلكه اوسیا را مشترک لفظی محسوب کرد یكی ندانست

 داند.متفاوت می beingرا با فهم از  substanceما از 

 وهراوسیا به گ ترجمة

برخی کتابهای ارسطو و افالطون به زبان پهلوی  ،در زمان خسرو انوشیروان
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« گوهر»اوسیای ارسطو به  ةترجمه شدند؛ احتمال اینكه در این زمان کلم

شاپور از آنجا که آثار یونانیها در مدرسة گندی برگردانده شده باشد زیاد است؛

 این احتمال تقویت میگردد: تدریس میشده است
كه در زمان اسالم دوران شكوفایی نآ شاپور، باآموزشی گندیمرکز 

 این در. گشت اعراب شگفتی ةبود، مای خود را پشت سر گذاشته

که در زمان ، سریانی و نسكریتاس یونانی، هایکتاب که بود مكان

بودند، به عربی ترجمه  ساسانیان به زبان پهلوی ترجمه گشته

 این فرایند ترجمه، گواهی بر دخالت ایرانیان در انتقال.. شدند.

 (.۱۲ :4۱۳۱ فرای،ت )اس دانش کهن به جهان اسالمی بوده

در ایران بار چه کسی برای اولین نشان دهد که دقیقاً سندی موجود نیست

در باال با شواهد و قرائنی که  .و چرا معادل گوهر را برای اوسیا برگزیدباستان 

در  ابتدااین معادل توان حدس زد که می ،بیان میشود ادامهذکر شد و در 

 ه باشد.ا به دارالترجمه انتقال پیدا کردو بعده هشاپور انتخاب شدة گندیمدرس

همین و  یی پهلوی استجوهر که معرب گوهر است، واژه واژة همچنین

است « گوهر»اسالمی همان  ةمیتواند شاهدی باشد که جوهر مصطلح در فلسف

مال را نیز میتوان این احت ل اوسیای ارسطو قرار گرفت.وی معادپهل ةکه در دور

متنهای ارسطو دسترسی  ةداد که مترجمین پهلوی به آثار التین ترجم

 :انددانسته substanceاند و گوهر را معادلی مناسب در مقابل داشته
جوهر را، که معرب  مترجمان قدیم آثار ارسطو به عربی، غالباً

 goharگوهر از  ؛میگذاشتند ousiaگوهر فارسی است، معادل 

مترجمان،  است. برخی وی، بمعنای سرشت و نهاد یا طبیعتپهل

 و 414 ـ41۲ :4۱44 ارسطو،) اندكار بردهذات و طبیعت را نیز ب

 .(۱24 و ۱4۵ ، 4۵ ،42ـ4۱ :4141 افنان،محسن  ؛24۲

اوسیا قرار گرفته است  برابرکه گوهر در که همین این نكته را باید اضافه کرد

های التین آثار رواقی پهلوی به ترجمه دورة که مترجمین داردنشان از این 

های اولیه آثار ارسطو زیرا اغلب ترجمه ،نه به اصل آثار یونانی نداهداشتدسترسی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
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در ادامه و همانطور که  اندقرار دادهاوسیای ارسطو  برابررا در  substance واژة

 است.  التین واژةدقیق برای این  یمعادل توضیح خواهیم داد گوهر تقریباً

  که معادل (ὑπόστασις)هیپوستازیس واژة ،اوسیا واژةجای رواقیون گاه ب

substance را بكار میبردند؛ گاهی بمعنای اینكه افراد متعین  در انگلیسی است

های یند و گاه بعنوان یک واژة پزشكی بمعنای الیهآاز موجود نامتعین پدید می

همیشه با هم یا  ὑπόστασιςاوسیا و  ةدو واژ .ها و رسوباتماندهزیرین یا پس

این نكته را نیز باید افزود (. Kosman, 2014: p.269) بجای هم بكار میرفتند

شناختی ترجمه ریشه substratum( واژة Eugen Rolfesکه بگفتة رولفس )

ὑπόστασις  است نهοὐσία  ،(.۱: 4۱۵۲)ارسطو ( بوئتیوسBoethius که )

 بر در تفسیرهایش ،یون قرن پنجم محسوب میشودخود یكی از مهمترین رواق

این  .استفاده کرده است substantiaاوسیا از واژة  برابردر  ،متون ارسطو

های مدرن سازی بوئتیوس به آثار فلسفی التین قرون وسطی و فلسفهمعادل

و  (Descartes, 2009: p.13) منتقل شد )همانجا(؛ مثالً در آثار دکارت

  (.Spinoza, 2017: p.1اسپینوزا )

است که کلمة   ὑπόστασις کلمه کلیدی در جریان رواقی، واژة یونانی

بیان یكی از  این و ؛آیددر واقع معادل لغوی آن بشمار می  substantiaالتینی

البته  .(Kosman, 2014: p. 270است ) substanceویژگیهای ترجمة اوسیا به 

یی که نیم بلكه بیشتر ترجمهلیل تأکید کروی این بیان بعنوان دنمیخواهیم بر 

 to beزیرا اوسیا از فعل  ،در نتیجه کار صورت میگیرد ما را متعجب میكند

(εἶναιمشتق شده و نخست بمعنای  )being   است. مترجمین معاصر آثار

که اند بكار برده ὑπόστασις ةمعادل اوسیا را همان واژ در دو قسمت ارسطو

یعنی وجود،  ،دور از معنای لغوی اوسیاب است.  substantiaمعادل التینی آن 

ها، اوسیای ارسطو را شاید همین دلیلی شد که برای همیشه در ترجمه

substantia ( بكار ببرندIbid بعبارت دیگر، ارسطو ) واژة در دو فقره

ὑπόστασις هم یا بجای هم استفاده کرده است و مترجمین،  و اوسیا را با
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از  ،بتبع رواقیون ،معنی مطابق با معنای عبارت را بكار ببرند بجای اینكه یک

سود این واژة جایگزین ب و اوضاع را کامالً هاستفاده کرد substance ةمعنا و واژ

  ند. اهتغییر داد

 substance معنای گوهر با معنای ارتباط

باط ارتمعادلهایی که در زبان فارسی و عربی برای اوسیا بكار رفته است بی

واژة گوهر در زبان فارسی یعنی سنگ  .با معنای اصطالح التینی آن نیست

بسیار ارزشمند، گرانبها و زیبایی که ابتدا باید تمام حواشی و عوارض شیمیایی 

رود تا بتوان به این سنگ با ارزش دست پیدا کرد. بو فیزیكی اطراف آن از بین 

دارند. در واقع گوهر همانند این عوارض هیچگونه ارزشی در مقابل آن گوهر ن

substance، واژة  ؛یعنی آنچه در زیر استsub بمعنای زیر یا پایین (below or 

under something) ( چیزی استMacmillan Dictionary و )stantia 

 «زیرایستاده»بمعنای مرکب را میتوان  مشتق ةاین کلم .بمعنای ایستادن است

 ،گوهر واژةبا این تفاوت که در  ،رار دارد؛ یعنی چیزی که در زیر قدانست

 نیز بودن این جزء نسبت به سایر اجزائششمند، اصیل و اصلی زمعنای ار

 نهفته است.

اوسیای  اگر .بسیار قابل توجه است که کاربرد این واژه در فلسفه داشتهتبعاتی 

برای  ارزش است کههای عارضی و بیارسطو را گوهر در نظر بگیریم که دارای الیه

نتیجه گرفته میشود که اصالت و تشخص  ،کنده و جدا میشوند ،رسیدن به گوهر

اینجاست که نگاه گوهرنگرایانه شكل  به گوهریت آن است نه به عوارض. شیء

 دارای چنین ارجی ارزشهای بیالبته همین گوهری که در مقابل آن الیه .میگیرد

 وجود آید و پرورش یابد. درآنها ب تواند بدونها نباشند نمیاگر همان الیه ،است

 مهذب) .گوهر (اِ معرب،[ ) هََ  ج. ]جوهر: »میخوانیم اینگونه نیز دهخدا نامهلغت

 و لعل و یاقوت و الماس همچو برآید منفعتی آن از که سنگ هر(. االسماء

 .«باشد مروارید که است گوهر معرب آن، امثال

معنای مصطلح جوهر  ،ندارد فارابی که بر سر معنی دادن اوسیا سخنی
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ابتدا  اومعنای اصلی اوسیای ارسطو فرض گرفته است.  بعنوانرا  (معرب گوهر)

 پردازد:میالجمهور(  به تعریف لغوی جوهر نزد مردم )عند
 ىالجوهر عند الجمهور يقال على األشياء المعدنّية و الحجارّية الت

 ىباهون فيت ىالت ىعندهم بالوضع و االعتبار نفيسة، و ه ىه

ت و اللؤلؤ و ما أشبهها، يواقيأثمانها، مثل ال ىاقتنائها و يغالون ف

 ىها بالطبع و ال بحسب رتبة الموجودات جاللة فيس فيهذه ل فإّن 

فارابی، ) الطبع اإلجالل و الصيانة ىالوجود و الكمال تستأهل بها ف

4۳۵4: ۳۵.) 

شد که هرچند میته مردم به چیزی گف ةجوهر در زمان فارابی در زبان عام

سبب ارزشی که در میان اما ب ( دارای ارزش نیستتعبیر فارابی طبعاً)ب ذاتاً

است؛ مثل طال و  دهشی قیمت باالی، دارای اجر و منزلت و پیدا کردهمردم 

جوهر همان گوهر فارسی است که از این زبان وارد زبان رسمی آن  .جواهرات

 شده است: ـیعنی عربی ـروزگار 
زيد جّيد »يستعملون )الجمهور( اسم الجوهر في مثل قولنا قد 

و يعنون به جّيد الجنس و جّيد اآلباء و جّيد األّمهات.  ،«الجوهر

فالجوهر يعنون به األّمة و الشعب و القبيلة التي منهم آباؤه و أّمهاته 

 . (۳۲ همان:) ، و الجودة يعنون بها الفضائلـ و أكثر ذلك في اآلباء  ـ

اصیل  ةنیكو و خانواده و طایف یکسی که دارای جنس دربارةیز مردم گاهی ن

ابتدا  فارابی اینجاست که ،«نیكو دارد یفالنی جوهر»گویند که باشد نیز می

جوهر را ارائه  ةابتكاری خود دربار ةسازی مفهوم جنس نیكو، نظریبرای روشن

 ؛زندپل می به یک تعریف فلسفی ،میدهد و از دل همین تعریف عوام از جوهر

 در از اطالقات عرفی برای زبان فلسفی خود بهره میگیرد. فارابی ،عبارت دیگرب

ت عرفی با اطالقات فلسفی شده است، زیرا جنس اینجا دچار خلط بین اطالقا

و قوام ماهیت را  گرفتهمعنی فطرت و فطرت را نیز به معنی ماهیت انسان را ب

 هم میداند.  ادوی آنها ب نیز به ماده یا صورت یا هر
فعل األفعال يبها  ى، يعنون به جّيد الفطرة الت«فالن جّيد الجوهر»
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كان  ىة، و بالجملة األفعال اإلرادّية. الفطرة التية أو الصناعيالخلق

بها  ىالت ىماهّية اإلنسان، و ه ىإّنما ه« الجوهر»الناس يعنون بقولهم  

ها الجوهر عند يقال علي ىالت ىالمعان... اإلنسان إنسان بالفعل

ها تنحصر ف ىالجمهور. و ه
ّ
 ىف ىن، أحدهما الحجارة التيئيش ىكل

ء و ما به ماهّيته و قوام ذاته و ىماهّية الش ىة النفاسة عندهم، و الثانيغا

 .(۳۳ـ 444همان: ) ما به قوام ذاته إّما مادته و إّما صورته و إّما هما معا

جویا شد. در  شاهنامههمچون معنای حقیقی گوهر را باید از متون قدیمی 

و فرّی است که از جانب  معنی نورب« گوهر» ،شاهنامهجمله ، ازمتون کهن

موهبتی که قدما  ؛به شخصی عطا میشود (نه اکتسابی)صورت انتسابی یزدان ب

کسی که خساست یا حسادت در ذات  مثالًآن را با افالک نیز مرتبط میدانند. 

از درون او بیرون کرد.  یتوان این ویژگی راهرگز نماوست با تربیت و فرهنگ 

یا گاهی دیده میشود که شجاعت و صداقت و... در کسی بدون هیچ تربیتی 

 :ستو همواره همراه اونهادینه شده 

 هنر کی بود تا نباشد گهر

 گهر آنک از فر یزدان بود

 نژاد آنک باشد ز تخم پدر

 هنر گر بیاموزی از هر کسی

 دارایهازین هر سه گوهر بود م
 

 ی بیهنرینژاده بسی دیده 

 نیازد به بد دست و بد نشنود

 سزد کاید از تخم پاکیزه بر

 بكوشی و پیچی ز رنجش بسی

 ...که زیبا بود خلعت کردگار
 

 (.۲ـ۳: 4۱۵4)فردوسی، 

 :فارابی معانی جوهر نزد مردم را منحصر در دو چیز میداند ،براین اساس

ت اشیاء که قوام آن ماهیت نیز به ماده و یكی سنگهای قیمتی و دیگری ماهی

از  ییصورت یا جمع بین آن دو است. اما اینكه چگونه میتوان چنین نتیجه

فالنی »زیرا وقتی مردم میگویند  ،نظر میرسدگرفت، مشكل ب عاماین تعریف 

 ظاهر کالم ارتباطی با ماده و صورت فلسفی ندارد بلكه در «جنس خوبی دارد

صفات اخالقی نیكو و  آن شخص ازبه ذهن متبادر میگردد که واقع این معنا 

 است. برخوردار نجابت و اصالت خانوادگی 
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 معنای گوهر با معنای اوسیا در عرف یونان   ارتباط

در  .این معنا را برای اوسیا پیدا کردنزدیک به  میتواندر عرف یونان نیز 

مالكیت پَس و پشت معنای صاحب ملكی است که در میان یونانیان، اوسیا ب

 ملک و اموالی قرار دارد:
ی متداول در محاورة عمومی، یواژه بعنواندر گویش یونانی آتیكی 

خصوص، زمین ملكی و مستغالت ملک، بلک یا مایَمعنای دارایی، مِ

در زبان محاوره، همیشه  ousiaروستایی را داشت، اسم جمع 

امالکی متعدد بودن  داللت بر وحدت یک کثرت دارد، مانند دارا

 (.2۲: 4۱۳۱)ریتر و دیگران،  که متعلق به یک شخص باشد

یی اسالمی ناگزیر شدند واژه ةنكه، هنگام ورود این واژه به فلسفاینتیجه 

 واژةاز اینرو  ؛نباشدارتباط بی substanceبیابند که هم با این معنا و هم معنای 

نیز به  متافیزیکرترجمة ب الدین خراسانیگوهر را برگزیدند. در مقدمه شرف

 این نكته اشاره شده است:
Ousia هستنده معنایب مترجمان، برخی بیان به و باشنده معنایب 

 ریشه آن از مصدر اسم یا مصدر حاصل که ،ousia و است ندهوب و

 در و اصل، در ousia ةواژ. بوش و باشش باشندگی، معنایب است،

 ملكیت مال، خواسته، ارایی،د معنایب آن، فلسفی اصطالح غیر

)ارسطو،  است آمده حالت و وضعیت معنایب همچنین و شخصی

 ،4۵، 42ـ4۱: 4141 افنان، محسن ؛24۵و  41۵ـ41۲ :4۱44

 .(۱24 و ۱4۵

صورت پذیرفت طور مشخص ابتدا در زبان افالطون ب اوسیاکاربرد فلسفی 

این واژه در زبان  از ارتباط اخذ کرد.ها معنای وجود، کلی و ثابتکه آن را ب

زیرا متغیرها در  پوشی کرد،افالطون با معنای اصطالحی آن نمیتوان چشم

و در معنای عرفی آن نیز امالکی  كنندعالم وجود خود را از کلیها دریافت می

ی یواژه بعنواناز جانب افالطون »خاصند: به یک فرد متعلق وجود دارند که 

از این بیان  .)همانجا( «د برگزیده شدیونانی برای وجو ةبنیادین در اندیش
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یعنی مُثُل ـخود  ةکلیدی فلسف ةمیتوان حدس زد که افالطون برای بیان نقط

های آنها ت میگیرند و در واقع سایهشئو صورتها که اشیاء عالم ماده از آن ن

یی بهره میبرد که در عرف یونانیان نیز قریب به از واژه ـمحسوب میگردند

 میگردد: ها به آن بر؛ یعنی اصل و وحدتی که کثرتبكار میرود همین معنی
Ousia الطون به بعد، مرادف با در اصطالح فلسفی، از زمان اف

معنای سرشت و نهاد و وجود ثابت و پایدار و تغییرناپذیر طبیعت ب

رورت، پیدایش شدن، صی) genesis)صور مفارق یا مثل( و نیز ضد 

 ،یلخانی؛ ا41۵ :4۱44ارسطو، ) كار رفته استو تكوین و زایش( ب

4۱۲2: 44.) 

( Seneca( و سنكا )Fabius Quintilianusفابیوس کوینتیلیانوس )

 ،کرده استکه افالطون از اوسیا مراد  ییییاعنمبهترین معادل معتقدند 

ؤالی کوینتیلیانوس ارسطو ده عنصر، که هر ساز نظر  باشد. essentia میتواند 

ست. نموده که یكی از آنها اوسیابه آنها مرتبط میشوند را بیان یی گونهب

التینی  ةهیچ واژ میخواند و حقیقتاً τὸ τί ἐστι  (essential)افالطون آن را 

 (.Owens, 1951: pp. 137-154بهتر از آن برای معادلش وجود ندارد )

مانند نیز ه ،عصر کوینتیلیانوساز مترجمین معروف هم(، Apuleiusآپولیوس )

بیان را نیز  substance ةواژ اومیداند؛ البته  essentiaوی بهترین معادل را 

دو حالت از اوسیا »افالطون میگوید:   (.276p.1996:  ,Brown) کرده است

میخوانیم؛ از طریق آن دو، هر   τὸ τ ἐστι  (essentia)وجود دارد که ما آن را 

  .)همانجا( «آیدچیزی پدید می

را مقابل  essenceوقتی مترجمین مذکور معادل ینست که حال پرسش ا

نیز معادل اوسیا نزد ارسطو  معتقدنداوسیای افالطون قرار میدهند و حتی 

 مثالًـسایر مشتقات زبانی آن و  substance، چرا در تاریخ فلسفه هست

substantial ،substantiate ،substantiation ،substantive ةمعنای الیکه ب 

 تثبیت میگردد؟  ـن است و با ذات و وجود فرق میكندزیری
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 beingو ارتباط آن با « عین»به ترجمة اوسیا 

اوسیای ارسطو  برابرگوهر که در ایران باستان در  واژةبعد از تثبیت استعمال 

معنا با یكی از معانی هم یی تقریباًقرار گرفته بود، در متون کالمی و عرفانی از واژه

پیش ». «عین»یعنی  ؛استفاده میشد ـbeing و  essenceمثل ـو اوسیای ارسط

ر فلسفی به زبان عربی، ، در متون غیousia ةاز استعمال لفظ جوهر در ترجم

 معنای جوهر و ذات، اما نه برب« عین»وص کالمی و عرفانی، لفظ ویژه در نصب

 (. احتماال44۳ً: 4۳14، )کراوس «رفته استطبق اصطالح ارسطو، بكار می

ی باشد که در بحث «عین»همان « نه بر اصطالح ارسطو»منظور کراوس از 

زیرا بحث ذات و صفات خدا از  ،كار میرودصفات ب اعیان ثابته و عینیت ذات با

 است.  یهای نخستین اسالمکالم و عرفان دورهدر محوریترین مباحث 

های د ترجمهاین واژه را وار ،مقفعهمانند ابن ،ترجمه دورة اولیةمترجمین 

اوسیای ارسطو قرار دادند اما چون این واژه غریب  برابرخود کردند و آن را در 

جالب  ةهای بعد نمیشود )همانجا(. نكتوارد متون فلسفی دوره ،بودهو نامفهوم 

 ةدالیل عدم استفاده از واژگردد اینست که بتوجهی که از این بیان برداشت می

being از جمله  ـ الت لفظیااین واژه ورای اشك ،اوسیای ارسطو ةدر ترجم

معنایی که ارسطو از اوسیا  ةهم ـسازی آن در زبان انگلیسینقص در مشتق

« عین»اوسیا به  ةهمین بیان در ترجم تقریباً .مراد میكرده است را نمیرساند

زیرا عین بیشتر معنای موجودیت و عینیت را میرساند تا  ،نیز مطرح است

در برابر بسیاری کلمات دیگر ارسطو نیز اوسیا  عالوه برمقفع نمعانی دیگر. اب

 ـعلم ادب : مثالً؛ قرار میدهد معادلهامعادل جالب توجه و غریب در میان سایر 

جزئى و  ـ؛ عام و خاص وضع ـجوهر؛ نصبه  ـ نی؛ عنوع ـصورت  ؛اضىیعلم ر

؛ جسم ـ؛ جثه کم متصل و منفصل ـ؛ عدد منظوم و مقطوع فصل ـ؛ فرقان کلى

 (.4: 4۱4۵مقفع، ابنی )و عدم تساو یتساو ـ؛ مثل و المثل سطح ـ طیبس

عین از نظر  واژة ، همچون دهخدا و معین،لغات فارسی هایدر فرهنگ

که در مقابل چشم قرار دارد و است و چیزی  «چشم»معنای حقیقی بمعنی 
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زیرا  ،ر نیستدو حقیقیشمعنای مجازی آن نیز از معنای  .مشاهده میگردد

در مقابل قد و تمام که عیناً بكار میرودی «خود»ی و «ذات»ی، «چیز»معنی ب

مقفع از این همچون ابن افرادی ةدلیل استفاد .كنیمرا مشاهده می آنماست و 

را در مقابل  essence یا  beingبوده که برخی مترجمین التین  اینواژه شاید 

است و بیشتر  to beلغوی اوسیا فعل  ة؛ مثل اینكه ریشمیدادنداوسیا قرار 

گاهی مثال  متافیزیکمعنای موجود است تا گوهر؛ یا مثل اینكه ارسطو در ب

 مثل این اسب یا آن درخت. ، میداند «در اینجا شیءاین »اوسیا را 

ها در زبان موضوعها یا زیرالیه بعنوانمثل انسانها، اسبها و... وقتی  هویتهایی

جوهر نمیرسانند  ةمنظور اصلی و مرکزی ارسطو را دربار ،میشوندارسطو بیان 

موجود یا چئی یا  بعنوان)این اسب( را  مثالًکه  وی آنجاستبلكه منظور اصلی 

معرفی میكند؛ یعنی همان موجود جزئی   (being its essential what) ذات

ی که اما گاهی این بیان در زبان ارسطو دچار ابهام میشود؛ زمان .زنده در خارج

یاد میكند. بهمین دلیل ما  substrumیا  subjectبعنوان  ousiaوی از 

 ، essenceهایی همچون همچنان با این سؤال مواجهیم که چرا مترجمین، واژه

being   وnature اند. را انتخاب نكرده 

 ousiaبرای معانی واژة هیپوستازیس  ،در جریان متافیزیک غرب

رواج بعنوان ترجمة اوسیا  ،substrumیعنی  ،ساز شد و معنای آنسرنوشت

را « موجود»ال به ذهن مترجمین خطور نكرد که معادل ؤ؛ اما چرا این سیافت

هم دارای شكل صفت اوسیا در زبان یونانی برای اوسیا مقرر کنند؟ زیرا اگرچه 

 being ،مفعولی و هم شكل مصدر )اسم فعل( است، اما متأسفانه در انگلیسی

 ،در دو جمله to runمورد به یک شكل بكار میرود؛ مثالً مصدر در هر دو 

مثالً در هرچند دو معنای متفاوت دارد اما هر دو به یک شكل بكار میروند؛ 

و در جای  (Running into the living room)جا بمعنی حرکت کردنیك

 Running is Nahum’s greatest source of)دیگری بمعنای دویدن است

pleasure). ًمصدر  دربارة این حالت دقیقاto be  نیز جاری است؛ زیرا در
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به آخر آن  ing؛ یعنی بكار میرودبه یک شكل  خودحاالت مختلف معنایی 

 که  to beدر زبان انگلیسی فقط با یک حالت  οὐσία ةواژ .شوداضافه می

being  استفاده میشوداست ( :ر.کKosman, 2014: pp.271-275؛) ین بنابر

 ما را دچار ابهام میكند.  beingتفاده از اس

 beingغیر از داشتند که ب نیازمشتقات این فعل از مترجمین به مقداری 

بیشتر  beingکار لفظ  .است εἶναίمشتق از  οὐσίαباشد؛ همانطور که 

دیگر، نیاز به مشتق دیگری  ةو برای آن کلم τὸ ὄνسازی این واژه است: روشن

التین متوجه این حقیقت بودند و تالش کردند فرم واقعی  ةمترجمین اولی .داریم

 entia ةاژاز و τί τὸ ὄν هبرای بیان همین واژ مثالًرا از یونانی به التین برگردانند. 

ارسطو در همه جا  متافیزیکاستفاده میكردند )همانجا(؛ آونز در بحث خود در 

 شداستقبال ناین انتخاب از اما  .کردهاستفاده  substanceجای ب entity ةاز واژ

(1951: pp.65- 75 Owens,). 

 معانی دیگر اوسیا

در  ،متن یونانی ةارسطو بر پای متافیزیکاز  اوفارسی  ةکه ترجمخراسانی 

اوسیا  ةترجم ریشةابتدا به  کتاب ةدر مقدمبوده،  توجهمعاصر بسیار مورد  ةدور

 ـ را اوسیا عربی، قدیم مترجمان نخستین اکثر: »التفات دارددر عربی و فارسی 

 به را آن نیز بعضی. اندکرده ترجمه( جوهر) ـ آن فارسی الگوی طبق شاید

 معنایب پهلوی در است گهر معرب که جوهر. اندبرگردانده «الذات» شكل

 معتقداو  (.1۵: 4۱44)ارسطو، « است بوده نهاد و ماهیت طبیعت، سرشت،

او انتخاب  .میشوند آن مفقودنی سایر معا ،است با انتخاب جوهر برای اوسیا

 واژةكند که اگر از همان داند و پیشنهاد میصالح نمیرا اوسیا  جوهر در ترجمة

 .اوسیا استفاده شود بهتر است
 اوسیا فراگیر و دقیق مهم، بسیار معنای جوهر، ةواژ در روی، هر به

 عربی، مترجمان نخستین که میبود بهتر سان بدین. میشود گم

 همانگونه میبردند، كارب( اوسیا) آن اصلی شكل همانب ار واژه این



   سال يازدهم، شماره سوم
 9911زمستان                         

44 

 اندک با یا اصلی شكل همانب را یونانی دیگر هایواژه برخی که

 باری قاطیغوریاس، مانند) میبردند كارب و میكردند معرب تغییری،

 در اندک اندک که است بهتر اکنون...(. و آنالوطیقا ارمینیاس،

 تا شود برده كارب اوسیا ةواژ مانه ارسطو، آثار فارسی هایترجمه

 .(جا)همان 2نرود میان از آن ارسطویی اصلی مفهوم و معنا

 نزد ارسطو اوسیااما  ،نظر میرسدنخست درست بپیشنهاد این مترجم 

بر آن مشترک لفظی است و اگر یک معنا بر آن تحمیل گردد و سایر معانی 

دلیل میكنند. بمرنگ جلوه معانی اوسیا در این میان ک مابقی مبنا فهم شوند،

این قول تبعیت شود همواره با از سازی این واژه و اینكه اگر عدم قدرت مشتق

انتخاب یک معادل از میان  ،ابهامات و تشتت آراء ارسطو درگیر خواهیم بود

اگر غیر از این بود سالها  واجب است؛ اصالً ،شدی که تاکنون ذکر یمعادلها

 . نبودندای این واژه معادلی بر بدنبالمترجمین 

در انگلیسی قدرت بیشتری نسبت به  substanceهمانگونه که گفته شد 

being های از این واژه، کلمه مثالًزایی دارد )در مشتقsubstantial ،

substantiate ،substantiation ،substantive  واژةمشتق میشود اما being 

یی است که مترجمین ل عمدهو همین یكی از دالی (سازی نداردقدرت مشتق

در زبان فارسی نیز  .اندرا در برابر اوسیای ارسطو ترجیح داده substance  ةکلم

 مثالً ؛سازی داردانگلیسی قدرت مشتق واژةگوهر یا جوهر همانند این  واژة

ایرانی و  کامالً ةاین کلماز البته معلوم است که  .جوهر، جوهریت و جواهر

مصدر « جوهریت»دن مصدر عربی نیز ساخته میشود. فارسی هنگام معرب ش

دکتر پیشنهاد  بر این اساسجوهری است که اصل آن گوهر است و فارسی. 

در عالم اوسیا قبول مشترک لفظی بودن  همانگونه که ،موجه نمینماید شرف

زیرا اوسیا  ،سازی آن نیز دردسر داردفلسفه دردسرساز است، عدم قدرت مشتق

چه مشتقاتی میتوان از آن حتی در یونانی  یونانی است و ثانیاًیی کلمه اوالً

  ساخت؟ 
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 ماهیت، نهاد، ذات. 1

 :اندنیز اطالق کرده و ذات معنای ماهیتاوسیا را باست  معتقدخراسانی 

مترجمین التین است یا مترجمین  ،و( اما اینكه منظور ا41۵ـ41۲همان: )

 اشاره به این نكته مهم است که ،معلوم نیست. به هر روی ،دارالترجمه دورة

و  quidditasهای التینی ترتیب معادل فارسی واژهماهیت و ذات که ب

essential معادلی برای  بعنوانکه  ، زمانی در زبان فلسفی تثبیت شدندهستند

 ؛41۳: 4۱۲۱)نصر،  گرفتندسینا و توماس آکویناس قرار ماهیت نزد ابن

دل اوسیا دانستن آنها حق مطلب را ادا معا .(۱2۳ ـ ۱۱4 :4۱۲4ایلخانی، 

فقط معنای ماهیت نزد این  ،زیرا بار معنایی که با خود حمل میكنند ،نمیكند

 اوسیای ارسطو مشترک لفظی است و ارسطو از ،و ثانیاً رساننددو فیلسوف را می

آن معانی مختلفی  مراد کرده است و این بنمایة اختالف نظر در میان ارسطو 

اشاره به آراء چند تن از این پژوهشگران  در ادامهاینباره شده است. پژوهان در 

 است  to ti ên einaiو در التینτὸ τί ἦν εἶναι یونانی آن  ریشة .میكنیم

، فصل چهارم، عبارتی که متافیزیکارسطو در زتای  .(244: 4۱۵۵)ارسطو، 

 ،مدرسی دورةکه بعدها در  برده استكار معادل اوسیا ب بعنوانذکر شد را 

 برگزیدندرا برای آن  quiddityو  essentialمترجمین رومی و التینی معادل 

(Cohen, 2019).  خالصه، یی مثل هویت، معادلهالغات فارسی  هایدر فرهنگ

برای  نیعو  گوهر ت،یاسانس، ذات، ماه ره،یعمده، خم ،یفروهر، وجود، هست ،یمعن

 .(Ibid "essence" dictionary.abadis.ir: 5/6/2019) بكار رفته استغربی  واژةاین 

مانند چیستی،  ییمعادلهاالدین خراسانی شرف همچونمترجمین ایرانی 

 .(244ـ24۵ :4۱۵۵ ،ک: ارسطواند )ر.معین نمودهماهیت، چئی و شیئی را 

 : چنین استتعریف خود ارسطو از این عبارت 
و شود، یف میکه )اوسیا( به چند گونه تعرچون در آغاز متمایز کردیم 

  to ti en einai رفت که چیستیها تصور میچون یكی از آن گونه

 نخست، چندباره، را بررسی کنیم. در اینن د که آبایباشد، پس می



   سال يازدهم، شماره سوم
 9911زمستان                         

4۲ 

. چیستی هر تک چیزی آن است که كنیمنكته منطقی را بیان می

« تو بودن»زیرا  ،خودی خود )بذاته( آن گفته میشودب

خودی خودت موسیقیدان چون تو ب نیست.« موسیقیدان بودن»

خودی خودت هستی، چیستی )یا ماهیت( تو . آنچه تو بنیستی

خودی خود )یا بذاته( زیرا ب ،ا این هم همه مطلب نیستاست. ام

، «سطح بودن»بودن، مانند سفیدی برای سطح نیست، چون 

سطح »دوی آنها، یعنی  نیست. اما حتی مرکب هر« سفید بودن»

رود. چرا؟ زیرا آنچه باید چیستی بشمار نمینیز « ید بودنسف

نسان تعریف شود )یعنی سطح( در آن گنجانده شده است. بدی

كند، اما خود چیز در آن گنجانده عبارتی که چیزی را تعریف می

یک از اشیاء است. چنانكه اگر  نشده است، تعریف چیستی هر

، آنگاه «سطح نرم بودن»همان باشد که « سطح سفید بودن»

 (.24۵: همانند )یک و همان چیز «نرم»و « یدسف»

ه بست که این میشودبرداشت  ،دو سطر آخر بویژه ،آنچه از بیان ارسطو

ماهیت،  ،دنشوکه در تعریف یک چیز بیان می یهایعبارتها و ویژگی ةمجموع

( Owensسازند. اونز )را می« چیز»چیستی و ذات میگویند؛ همانها که هویت 

ارسطو بحث  ةنظریه وجود در مابعدالطبیعب که در فصل چهارم کتا

فیلسوفان باستان و هم فیلسوفان  تعدادیشناختی اوسیا را هم از نگاه واژه

 ،تبا این معادل موافق نیس کرده،انه و هم فیلسوفان جدید بررسی قرون می

 نههای یک چیز اشاره دارد که ماهیت فقط به ویژگی از آنجا چرا که بنظر وی

 واژةجای آن بین معنای هر دو را شامل نمیشود؛ بنابر پسآن، ن به موجود بود

entitiy را پیشنهاد می( كندOwens, 1951: pp. 142-149 اما خود .)به ایراد  او

قدرت  ،substance و برخالف beingكند که مثل این معادل نیز اشاره می

 .(Ibidندارد )سازی مشتق

 وجود و نبود برجا استن، بودش، باشیدن، هستی،. 2

 بعنوانکه قدما از آنها  کرده استنیز اشاره  beingمعنای به الفاظ همز اون
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 ند:معادلی برای اوسیا استفاده میكرد
 ousia یونانی ةواژ ةترجم در اسالمی ةفلسف متون در جوهر لفظ

 از( اوسا) ousa مؤنث فاعل اسم از ousia. میرود كارب( اوسیا)

 بودن معنایب einai. است شده مشتق( ینایْاِ) einai فعل مصدر

 ،(اینای تو) to einai معادل عربی هایترجمه در. است داشتن

 رفته كارب بودش و هست هستی، فارسی در و وجود و هویه، أنیت،

 .(Ibidاست )

در  beingکه با عین در عربی و  میشویمرو ا کلمات دیگری روبدر اینجا ب

كند که می را ذکراوسیا  ریشةنویسنده در اینجا معنای . استمترادف انگلیسی 

« بودش»یا « بود داشتن»است و آن را معادل با معانی فارسی  to be ی بمعن

دارای بود که  خواهد بوداوسیا چیزی  ،اگر اوسیا را به این معنی بگیریم میداند.

 ماهیتمعنی یعنی  بدینکه اوسیا کرد است و هست. میتوان اینگونه برداشت 

 متافیزیكی که هستی یا بود به او داده شده است.  ةمتقرر

 گیرینتیجهجمعبندی و 

اوسیای ارسطو در  ةشد توضیح داده شود که ترجم تالش مقالهدر این 

. داشته استقبل از فارابی چه سرنوشتی  بویژه ،دوران قبل از فلسفه در اسالم

م و دیدیم که در ایران باستان اوسیا را بیابی ةآغاز ترجم ةابتدا کوشیدیم نقط

معنا با معادل مورد هم در برابر این واژه معادلی تقریباً ،شاپورگندی ةدر مدرس

برغم سپس نشان دادیم که یعنی گوهر. ؛ قرار گرفتالتین و انگلیسی آن  نظر

که توسط « عین» واژةاز جمله  وی دیگر در دوران ترجمه معادلها وجود

با معنای گوهر مخالف است زیرا  از نظر معنایی کامالً د ویگردمقفع وضع ابن

 التفاتمورد  (جوهر)گوهر  ةمعرب کلم ـ خبر از بودن و هست میدهد« عین»

 مثالً ؛دنها دیده میشوترجمه البالیدر  نیز ی فراوان دیگریمعادلها .گرفتقرار 

بودش،  هو الشیء، هستی،لشیء یا ماا ماچئی، ، چه چیزی، نهاد، ذات ت،یماه

 . نشدكدام در زبان فلسفی تثبیت اما هیچ ،وجود و بودن برجا استن، باشیدن،
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معادل گوهر از نظر معنایی با معنای عرفی اوسیا در یونان و با معنای 

substance در آن مشاهده ی جزئی نیز میتوان یقرابت دارد هرچند تفاوتها

از جمله عین،  ـ ستیالغوی اوس ریشةمعنا با یی که هممعادلها؛ اما آن کرد

یی یكی از دالیل عمده. گرفتندقرار ن توجهمورد  ـ هستی، برجا بودن و جود و...

قدرت  برگزیدندرا گوهر یا جوهر  واژةکه مترجمین در زبان فارسی 

 و ... جواهر ،جوهر، جوهریت بعنوان مثال از این واژه است؛سازی مشتق

 فارسی است.  «گوهر»صدر جوهری است که اصل آن م« جوهریت»

نوشتهاپی
 

ست که در کنار نظر ما مبنـی  اینجا باید به آن توجه شود این بسیار مهمی که در ة. نكت4

تشـابه نیـز زد.    ةمیتوان دم از نظری ،بر مشترک لفظی بودن مفهوم جوهر نزد ارسطو

ک معنای کانونی و مرکزی یعنی مفهوم جوهر نزد ارسطو معانی متشابه دارد که به ی

دلیل پیچیدگی و اختالف نظر در فیلولوژی این نظریـه و اینكـه آیـا    شوند. بارجاع می

در  ،كار برده است یـا خیـر  رسطو در بحث موجود و همچنین جوهر بتشابه را ا ةنظری

ن اولیــه و معاصــر ارســطو ان و مفســردرســت از ایــن نظریــه در میــان شــارحا فهــم

 ،ست که اوالًکم برای ما مكشوف است ایندستد دارد. آنچه اختالفهای شدیدی وجو

ست نظر مشهور بر این ،ارسطو از این نظریه استفاده نكرده است. ثانیاً ousiaدر بحث 

کالمـی در ارتبـاط بـا نسـبت      بحثیتشابه را اولین بار توماس آکویناس در  ةکه نظری

تفسـیر مـا    ،در ایـن بخـش   ،بین صفات مشترک انسان با خداوند مطرح میكند. ثالثاً

دو تعریف از جوهر نزد ارسطو مطرح اسـت و ایـن دو معنـا از     ،ست که در مجموعاین

. البتـه از جهـت   هسـتند ایم دو معنای متفـاوت از هـم   جهاتی که در متن بیان کرده

در  .شـود دم از یـک چیـز مسـتقل زده می    ،دیگر در این معنا مشترکند که در هر دو

و در نگـاه   بر خود سوار اسـت و خـودش مسـتقل اسـت     ءد شینگرایانه خونگاه شیء

 ایلخـانی، )ر.ک:  ، یک چیز مسـتقل وجـود دارد  ءنگرایانه در هسته مرکزی شیجوهر

 .(4۱۲4 و4۱۲4

سیای دیگری هستند که معادل جوهر در برابر او ایرانی افراددر میان معاصرین . 2

 هم ousia یونانی لفظ از خیتاری ةسابق لحاظب»بینند: ارسطو را خالی از اشكال نمی
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 بیان بدینسان میتوان را جوهر تصور اشكال. است شدهمی مراد جوهر بر و هم ذات بر

 را آن ما فكری حاجت است، نسبت و اضافه تصور مستلزم اینكه عین در که کرد

 دیگر، عبارتب. میشود نمایان آنها در که خواهدمی پدیدارهایی و محمولها از مستقل

 جوهر تصور اینكه هم و بماند، محفوظ اوصافش با جوهر مبستگیه خواهیممی

 نظرب ناممكن دو، این میان جمع البته،. باشد اوصافش و خصوصیات از مستقل

 نسبت را جوهر استقالل و جوهر به نسبت را اوصاف و محمولها تبعیت زیرا ،آیدنمی

 جوهر از که حیث این از کمدست دیگر، طرف از اما داشت، ملحوظ میتوان آنها به

 تبعیت نوعی آنها به نسبت جوهر گفت، سخن تواننمی اعراض و اوصاف از خالى

 .(12: 4۱۲4 اکبریان،)« دارد
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