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 دهیچک

 ارسطو یشناسیهست در یاساس یمفهوم ،(داشتن وجود« )یمیا» از گرفتهبر «ایاوس»
 و ستین همگون و کدستی باره نیا در ارسطو آثار نصّ ،تیّاهمّ نیا رغمبه امّا. ستا

 در اند،ساخته ای دهیبرگز آن ۀجمتر در مترجمان اغلب که ییهانهیگز آن، بر افزون
 دندیبرگز را essentia مترجمان نینخست نیالت زبان در. است رادیا و اشکال معرض

 به نهیگز نیا که دیینپا یرید یول بود مقصود به یواف« وجود» بر داللت لحاظ به که
 معادل خطابه زین نیالت ۀواژ نیا یسیانگل صورت. شد منسوخ substantia سود

برآمده رییغت صدد در زبانانیسیانگل ،وجود نیا با. است غالب هنوز و شد یتلقّ «ایاوس»
. کندیم باز جیتدربه را خود یجا مناسب یاهنیگز عنوان به entity ۀواژ جهینت در و اند
. است نگرفته صورت یاقدام و ستا یباق خود تقوّ به اشکال زبانعرب محافل در امّا
 بدون. ندارد را «ایاوس» ۀواژ کارکرد «عتیطب» و ،«جوهر» ،«ذات» واژگان از کی چیه
 گذاشته جا بر یمنف آثار ارسطو یشناسیهست از فهم و درک در یوضع نیچن دیدتر

 .است
 

   substance، essentia، entity عت،یطب ا،یاوس ذات، جوهر، :هاواژه دیکل
 
 مسئله طرح. 1

 را آن 0«ایاوس» ۀواژ با یو که است استوار یاساس یمفهوم ۀیپا بر ارسطو یشناسیهست
 یهادگاهید طرح هنگام خود آثار در افالطون بار نینخست را واژه نیا .کندیم انیب
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 یو از قبل و است برده کار به محدود طور به 0«نینخست اصل» ۀدربار ممتقدّ لسوفانیف
 یمعناشناخت مالحظات با ارسطو ،یو از پس .ستین سابقه به مسبوق یکاربرد نیچن

 صراحت با او. است داده قرار یشناسیهست در بحث مدار و دهیبرگز را واژه نیا یخاصّ
جز ارسطو، آثار ۀترجم در امّا. است دانسته یهست از پرسش همان را ایاوس از پرسش

 در بلکه شود،ینم دهید یهست و واژه نیا یمعنا نیب یوندیپ تنها نه ن،یالت یهاجمهتر
 موضع نیا در. ردیگیم قرار زین یهست با تقابل در ینوع به دهیبرگز یمعنا ،یموارد
 یبرا ارسطو آثار یهاجمهتردر که ییهامعادل که دیآیم شیپ ریتعب نیا با یاهیّفرض
 تیّجامع و هایژگیو واجد است شده دهیبرگز یعرب و یسیانگل یهازبان در« ایاوس» ۀواژ

 .است شده واژه نیا کاربرد از ارسطو منظور افتیدر مانع خود و نبوده واژه نیا
 متداول یمعان در لمّتأ با و رودیم شیپ ادشدهی ۀیّفرض سنجش جهت در نوشتار نیا

 به است، مودهیپ یفلسف آثار در خیتار طول در که یریس و ارسطو روزگار در «ایاوس»
 .ورزدیم مبادرت هیّفرض نیا سنجش

 

  «ایاوس» یمعنا و ساخت. 2

 وجود» ،(«شدن» برابر در) «بودن» یمعان به« یمیا» مصدر از 1(οὐσία)« ایاوس» ۀواژ
 .Liddell, pp) است 9«بودن ینیع فرد ای مصداق» ،«بودن حاضر» ،«دادن رخ» ،«داشتن

 اندک با سپس و مصدر، نیا از (οὐσα) «اوسا» مونثِ مفردِ فاعل اسم نخست .(487-489
 اس،یق نیا بر. است شده ساخته آن از« ایاوس» مصدر حاصل فاعل، اسم در یرییتغ

 ،«ذات» ،«ستایرایز» ،«ثابت تیواقع» ،«داریپا موجود» یمعان به مجموع در «ایاوس» گرچه
 نیچن از که یزیچ» ،«ییستایرایز» ،«است نوع کی از یعضو چهآن یقیحق عتیطب»

 ندیفرآ و رییتغ هر رسازیز موضوع ای محل» ،«یادیبن تیّواقع» ،«است برخوردار یعتیطب
 ای محل» ،«ستایرایز» ،«ییستایرایز» یمعان(، (Ibid, p.1274 است رفته کاربه« عتیطب در

 . ستین واژه نیا یلغو ۀشیر مرسوم یمعان از خذمتّ« موضوع
 ۀواژ ارسطو، عصر متداول زبان در« ستایرایز» ای «رنهادیز» از یحاک ۀواژ

ὑποκείμενον از برگرفته ὑπόκειμαι و است بوده« گرفتن قرار ریز در» معادل 
 ،آمد خواهد یپ در هکچنان .(Aristotle, 1028b35) است برده بهره واژه نیا از ارسطو

 بر حاکم اصول الفخ بر ،«ایاوس» که است رفته شیپ یاگونه به مترجمان ینیگزواژه
                                                                                                                                                                             

1. ἀρχὴ 
2. that which is one`s own, one`s substance, property.(LIDDELLE ,1274) 
3. be the fact or the case 
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 . است شده داده سوق معنا نیا یسو به شتریب زبان،
 

 ارسطو عبارات یرگیت و« ایاوس» ۀواژ تیّاهمّ. 3
: دیگویم است، کرده اراده واژه نیا از که یمفهوم تیّاهمّ به دادن هتوجّ صدد در ارسطو

: پرسش یعنی بوده، نیآفرمشکل همواره و بود خواهد و ،هست بوده، مطرح همواره که یپرسش»
 گونهآن .(Ibid, 1028 b 2-4)  باشدیم ست؟یچ ایاوس: پرسش همان واقع در ست؟،یچ موجود

 از .است« ایاوس» از پرسش همان ،«موجود» از پرسش دیآیم بر مذکور عبارت نصّ از که
 یابر و دارد وجود« ایاوس» و« موجود» ۀواژ دو نیب یتنگاتنگ و استوار ندویپ منظر، نیا

 نیا امّا. دکر نییتب را« ایاوس» یستیچ ستیبایم «موجود» ای «یهست» از پرسش به پاسخ
 .بپردازد آن یبررس و نقد و نییتب به تا ستین ارسطو یجوهرشناس اصل به ناظر نوشتار
 ن،یالت یهازبان به ییارسطو مهمّ ۀواژ نیا ۀترجم در موجود یهایکاست انیب منظور

 به واژه نیا کاربرد از ارسطو مراد بهتر فهم یبرا تنها. است یفارس و ،یعرب ،یسیانگل
 . شودیم داده توجهّ یفلسف یهانهیزم یبرخ

 یاهیّنظر دهد،یم لیتشک را منطق در یو اثر از یبخش که مقوالت مبحث در ارسطو
لیحلت نیتریاساس یو امّا. دهدیم سامان مقوله نیتریادیبن عنوان به ایاوس ۀدربار را
 و هفتم دفتر دو خصوص به ،کیزیمتاف کتاب در را ایاوس ۀدربار یوجودشناخت یها

 سخنان کهنیا یکی :است هتوجّ قابل مطلب سه مقام نیا در. است کرده ارائه ،هشتم
 یکاربردها و اصطالحات یاپاره .ستا پهلو چند ای دو و رهیت تشدّبه باره نیا در ارسطو

 نهیزم نیا در یهتوجّ قابل مطالعات به را 0یو مفسران از یبرخ ،هابیکتر ای واژگان ۀژیو
 تناقضات ،عهیمابعدالطب در ژهیو به ارسطو، آثار در هنوز وجود، نیا با .است داده سوق
 داندیم تدقّ از یخال و موجز را ارسطو انیب تسیبون چون یرمفسّ. دارد وجود یفراوان

.(Owens, 137) کیزیمتاف» :دیگویم مطلب نیا به اشاره در زین یخراسان نیالدشرف 
 پژوهش. هست زین او فلسفه بخش نیدشوارتر گر،ید یسو از امّا ارسطوست، ۀفلسف تاج

 و دارد ادامه کنون تا و است شده آغاز شیپ سال هزار دو از ارسطو کیزیمتاف ۀدربار
نوشته از مجموعه نیا ۀدربار رهایتفس و هابرداشت اختالف رایز ابد،ین انیپا هرگز دیشا
 امّا. کرد برقرار یآشت و توافق یاهگون آنها انیم بتوان که است چندان نه ارسطو یها
یم نشان شیکنون شکل در نوشته نیا که آنجا تا کم دست ـ خود ارسطو که گفت دیبا
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 نیالدشرف) «است بوده ریناپذیآشت ظاهرا و متضاد یهابرداشت گونه نیا مسبب ـ دهد
 .(پ88 ،یخراسان

 به را« ایاوس» ۀواژ موضع نیا در یو .شودیم مربوط ارسطو ینیگزواژه به دوم مطلب
 یبرا نهیزم نیا در افالطون هالبتّ. ندارد یروشن یفلسف ۀنیشیپ واژه نیا و است برده کار

 0اتوفرون ۀمحاور در او. است برده کار به دودمع یموارد در را «ایاوس» ۀواژ بار نینخست
 پاسخ در او ست؟یچ خلوص: شودیم سؤال اتوفرون از آنجا در .بردیم کار به را واژه نیا
 خود یداور در سقراط سپس. دارند دوست را آن انیخدا ۀهم که است یزیچ: دیگویم
 یزیچ تنها پاسخ در اتوفرون: دیگویم و کندیم ارائه یروشن مفهوم شده، داده پاسخ از
 نتوانست و کرد فیتوص را خلوص یخارج و یظاهر اوصاف و هانشانه به که کرد ذکر را
است  یمنظور خودِ خلوص و امر . (Ibid, Euthyphro, 11a4-b1)کند ذکر را آن ی«ایاوس»

ل تحوّ «ایاوس» 1دویف ۀآن را دوست بدارند. سپس در رسال انیشود خدایم که سبب
ه کند که از آن جملیم یفرا معرّ ییهاجا سقراط صورتدر آن کند.یم دایپ ییمعنا

 گرید یزهایچ یاین دو را اوسیاو ا .(Phaedo, 65d4-8) با استیز« خودِ»عادل و « خودِ»
با هستند تنها بهیا زی مثال، عادل یگر که، براید یزهایچ .(Ibid, 65d13) خواندیم

 ین معنایبه ا (Ibid,101c3-4)اند. با شدهیمربوط، عادل و ز یهاایمشارکت در اوس ۀواسط
 (Ibid, 78d1)«تیّواقع»ا ی«موجود»ک ی ،(Ibid, 76d9, 77a2)ا یاوس هاک از صورتیدوم، هر

 یجمهور ۀشوند. افالطون، در رسالیم خوانده (Ibid, 78d1-7)« ریرناپذییتغ»و « داریپا» 
یم ت صور سخنیّکلّ ۀجا درباراو در آن دهد.یم به دست «ایاوس»م را از ن مفهویز همین

ن در یاو همچن .(Republic, VI, 509b8-9) را استثنا کرده است.« ریخ»صورت  یول ،دیگو
به « رورتیص»مخالف با « یهست»سوم برابر با  یدر معنا را «ایاوس»ش، ااز سخنان یبخش

  .(Ibid, VII, 525b5, 525c6, 526e6 & 534a3) کار برده است
 ییارسطو یشناسیهست در بناست واژه نیا که گرددیمباز ینقش تیّاهمّ به سوم مطلب

 یبرا و آغاز از او، خود قول به که است داده قرار یپرسش موضوع را واژه نیا ارسطو. دینما فایا
 ییارسطو یمعنا فهم در خلل نههرگو منظر، نیا از. است بوده رتیح سبب و مطرح شهیهم

 .  گرددیم ییارسطو یشناسیهست از نادرست ریتفس و فهم سوء سبب« ایاوس»
 استعمال از ارسطو مراد درک یبرا مضاعف تالش لزوم از یحاک ادشدهی مطلب سه

 گر،ید یهازبان به جمهتر هنگام یمبهم ۀواژ نیچن که است معلوم .باشدیم «ایاوس» ۀواژ
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 به هتوجّ با مشکل نیا. باشد داشته یپ در است ممکن را ییهافهم سوء و تمشکال چه
 از ییاروپا مدرن یهازبان و سو کی از نیالت و یونانی یباستان یهازبان نیب یزمان ۀفاصل
 پرتو در واژگان یمعناشناخت التتحوّ آن، بر افزون. شودیم چندان دو گر،ید یسو

 یمعنا یبرخ رو،نیا از. داشت دور نظر از دینبا زین را ینید و ،یخیتار ،یفرهنگ تحوالت
 داندانسته آشکار تضادّ در آن ییارسطو مفهوم با باًیقرت را دیجد ۀفلسف در «جوهر»

.(Owens, ibid., 139) 
 ۀدرج در ارسطو، ۀفلسف در «ایاوس» یمعنا فهم یبرا مناسب ۀویش یطیشرا نیچن در
 است یرانمفسّ و مترجمان نینخست آثار به سپس و ارسطو، خود آثار به رجوع نخست

 . اندداده سامان او آثار یونانی متن ۀیپا بر واسطهیب را خود کار که
 

 ارسطو نزد ایاوس ۀیّنظر شیدایپ ۀنیمز. 4

 بدون و دنشویم حاصل نیشیپ یهااندوخته ۀیبرپا و جیتدربه اتیّنظر و افکار اصوالً
 بر. بود نخواهد مقدور هاهیّنظر آن درست فهم هادوختهان نیا به نسبت یکاف شناخت

 یضرورت آن یهانهیزم و اسباب و ایاوس ۀیّنظر شیدایپ یچگونگ از یآگاه اساس، نیا
 نخست دیبا رو،نیا از. کند آشکار را« ایاوس» ییارسطو مفهوم یحدّ تا تواندیم که است

 . است یمسائل چه حلّ یبرا و هاهیّنظر کدام با ارتباط در هیّنظر نیا که شود روشن
 در و 0(آرخه) نینخست اصل ۀیّنظر یبررس و نقد ضمن در ایاوس ییارسطو مفهوم

 منشأ، ،مبدأ یمعنا به زمان آن متداول زبان در آرخه. است گرفته شکل آن، با ارتباط
 است هرفت کار به شئ، اساس و ادیبن و نینخست اصل انجام، و آغاز فعل، سببِ اصل،

(Donnegan, p. 257; Liddell, p. 252). یمعان ،کیزیمتاف از دلتا کتاب آغاز در خود ارسطو 
 ای حصول موضع نیبهتر حرکت، مبدأ: از است عبارت آن و کرده انیب را آرخه مختلف

 شناخته آن از نخست شئ چهآن و حرکت، و زشیانگ ۀیما ش،یدایپ سبب شئ، شیدایپ
 . (Aristotle, 1012b34-1013a16)  اتیهیبد مثل شودیم

 عتیطب در یدگرگون رخداد یچگونگ نییتب درصدد باستان ونانی لسوفانیف نینخست
 است انیم در ثابت و یادیبن یامر که بودند دهیرس جهینت نیا به ،یعیطب یهادهیپد و

یم دهخوان «نینخست ۀمادّ» ای« اصل» امر نیا .شودیم واقع هایدگرگون نیا موضوع که
 در مشترک امر پس: »دیگویم سپس و کندیم ذکر «آرخه» یبرا معنا شش ارسطو. شد
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 ای و دیآیم دیپد ای هست یزیچ ای جاآن از که هاست،آن بودن نینخست هاآن ۀهم
 ۀهم که شدیم یتلقّ یزیچ آرخه منظر، نیا از .1013a16-17)  (Ibid,.«شودیم شناخته

 گردندیم باز آن به انیپا در و ندیآیم دیپد آن از نخست و هستند آن از موجودات

(Ibid., 943B8) .اختالف هم با آرخه بودن ریکث ای واحد و یستیچ در یونانی لسوفانیف 
 یلسوفیف هر که ندبود یموارد اتم و ،آتش ،0(رونیآپا) کرانیب ۀمادّ هوا، آب،. داشتند

 از که گونهآن .(Ibid., 983b8-985b7) پنداشتیم آرخه را آن خود، صیتشخ به بسته
 بر. است ثابت و داریپا یامر خود و لتحوّ و رییتغ رنهادیز آرخه دیآیم بر سخنان نیا
 . دارد تیّمنشأ و تیّسبب ینوع ظواهر به نسبت اساس، نیا

 از پرسش به ییگوپاسخ تیّظرف و دانسته، ناقص را آرخه از انینیشیپ یتلقّ ارسطو
 دهیبرگز« ایاوس» ۀواژ اساس، نیا بر. دکنیم منظور آن با استوار وندیپ در زین را« یستیچ»
 به پاسخ گرانیب هم و است رییتغ یبرا ثابت« رنهادیز» ۀکنندنیمتأ هم که شودیم
 اصل محمل دارد که یثبات سبب به رنهادیز آن که معنا نیا به شئ؛« یستیچ»
: کندیم ذکر گونهنیا را« ایاوس» از انینیشیپ فهم نقصان او. ردیگیم قرار زین« تیّهوهو»
 ندارند، یادراک چیه آن از که جوهر، که اندغافل که جاستنیا در...  پژوهشگران یخطا»

 مشترک قدر بر ارسطو سخن، نیا در. (Ibid., 1004b10) «است گرید یزهایچ بر ممقدّ
 .   است دهکر دیکتأ« ایاوس» یاساس یژگیو نعنوا به «آرخه» ۀگانشش یمعان

 
 «موجود» با «ایاوس» وندیپ. 5
 وجود یاستوار وندیپ ،یمعناشناخت لحاظ به ،«ایاوس» و« موجود» نیب ارسطو، دگاهید در

 1«ینایا» از برگرفته یونانی زبان در «ایاوس» ۀواژ گذشت، نیا از شیپ که گونههمان .دارد
 است داشته یاساس تیّاهمّ ارسطو یبرا یژگیو نیا. است( داشتن وجود و بودن موجود)
 از ریز ریتعاب. است گرفته قرار یو هتوجّ مورد اتکرّبه زین «ایاوس» یاصطالح کاربرد در و

 : دهدیم نشان یخوب به را وندیپ نیا ارسطو
 همان هب جوهر انواع تعداد نیا بنابر. است« موجود» که است یزیچ آن ،وهرج» ـ0
 .  (Ibid, 1003b34)«است موجود انواع تعداد
 چونان» آن به قمتعلّ عوارض و موجود چونان موجود یبررس که است واضح پس» ـ1

 زین را هاآن قاتمتعلّ بلکه جوهرها تنها نه دانش نیا و است؛ دانش کی ۀفیوظ ،«موجود

                                                                                                                                                                             

1.  
2. ἶ  
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  .(Ibid., 1005a17)« کندیم یبررس

 که( رنهادیز) موضوع نیواپس چون ـ0: شودیم گفته گونه دو به جوهر جهینت در» ـ9
 و« جانیا در موجود زیچ نیا» آنچه ـ1 و شود؛ینم گفته یگرید زیچ به آن از فراتر

 .(Ibid., 1017b11-25)« است جداگانه

« دارد داللت جوهر بر که است« یاهچ» ،«موجود» گونه نینخست که است روشن» ـ1
(Ibid.,1028a15) 

 نیّمع یزیچ رنهادشانیز رایز باشند، تریواقع نهایا که رسدیم نظر به نیچن ـ5
 .(Ibid., 1028a17) است فرد تک ای جوهر آن و است،

 نییتع هنگام و دارد وجود یفراوان یهاابهام باره، نیا در ارسطو سخنان در هالبتّ
 است روشن ،نیا ودوج با .شودیم دهید یو ۀشیاند در دیدترینوع ،«ایاوس» یبرا مصداق

 از .است نهفته «ایاوس» یمعنا در« تیّواقع» و ،«ثبات» ،«رنهادیز» ،«نینخست» میمفاه که
 به دارد تیّسبب هاآن به نسبت که است موجودات رسازیز و یادیبن امر آن ایاوس رو، نیا

 توانیم را ارسطو سخن نیا. افتی نخواهد قتحقّ یزیچ آن، از نظر صرف که یاهگون
 گفته اریبس یمعناها به نینخست»: دیگویم که ییجا دانست، مطلب نیا بر یگرید دیّمؤ
 زمان، حسب بر خواه و شناخت حسب بر ای فیتعر حسب بر خواه ن،یا وجود با .شودیم
  .(Ibid., 1028a32-33) «است نینخست جوهر ،یمعان آن ۀهم به و

 و ،یعرب ن،یالت زبان سه در و یخیتار بیتتر به« ایاوس» ۀواژ یهاجمهتر نکیا
 .شودیم یبررس و طرح یسیانگل

 
  نیالت یهاترجمه. 6
 ۀترجم یبرا انیروم طتوسّ که ییهاگام نینخست در کار یرادشو به ستیبایم آغاز در

 یامر خود یخود به یفلسف آثار فهم. شود اشاره است، شده برداشته یونانی یفلسف آثار
 همگان اعتراف به که ارسطو کیزیمتاف مثل متون یبرخ ۀربارد امر نیا .است دشوار

 هم ییسو از. کندیم صدق شتریب است، مبهم و ناهمگون زین یموارد در و دشوار یمتن
 را مترجم و است مضاعف یدشوار سبب منظور، نیبد نیالت زبان در الزم تیّظرف فقدان

 دیجد( «ایاوس» ۀترجم خاص) گرید مطلب. سازدیم دیجد و یابتکار یسازواژه از ریناگز
 ،یفلسف و دمتعدّ یمعان در واژه نیا استخدام زین و ارسطو، ۀیّنظر اصل بودن ناهمگون و

 مراتب به یزبان هر به را واژه نیا ۀترجم که یامر است؛ استناد قابل ۀنیشیپ بدون
 نیا ۀترجم یبرا که دانستندیم کین نخست ۀدور مترجمان رو،نیا از. سازدیم دشوارتر
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 چندان جهات یبعض از که پرداخت یواژگان ساختن به ستیبایم ریناگز آن امثال و واژه
  (Owens, 140). ستندین مناسب

 نیالت زبان به یونانی یفلسف متون ۀترجمشگامانیپ از.( م. ق 011ـ19) 0سرویس
 یو آن، بر افزون. است کرده جمهتر نیالت زبان به را یونانی متون از یتعداد یو .است
 با. است کرده اعمال نیالت به یونانی میمفاه و واژگان ۀترجم ۀنیزم در یفراوان هتوجّ

 از یموارد در زین یجدّ یهایکاست سرو،یس کار در زیبرانگنیتحس یموارد وجود
 یقیتوف ابداع در سرویس کاراآش که شودیم افتی یموارد. شودیم دهید شیکارها

)وجود داشتن، موجود  esse فعل یبرا نتوانست هرگز او که نیا جمله از .است نداشته
 به یواژگان «ایاوس» ۀترجم در او رو،نیا از . (Powell, 296)بسازد یوصف وجه بودن(
 . نشدند واقع رشیپذ مورد که کاربرد
 9انیلینتیکوئ و( م15 ـ .م.ق0) 1سنکا توانیم جمه،تر امر در نظر اصحاب گرید از

 از یالدیم پنجم ۀسد لیاوا و چهارم ۀسد اواخر در نیهمچن. برشمرد را( م 35ـ95)
 یهاجمهتر که یریثتأ به هتوجّ با خصوص به برد؛ نام توانیم (م 511ـ181) 1وسیبوئت

 . است داشته انیمدرس یرو بر یو
و  essentia ،materia ،natura ،substantia نیالت ۀواژ چهار مجموع در مترجمان

quentia انیم نیا از. انددهیبرگز ای ساخته «ایاوس» ۀترجم یبرا را materia طتوسّ تنها 
 از او هالبتّ است؛ شده استعمال (Owens, Ibid., 140) مائوسیت ۀترجم در سرویس

natura با هاآن تفاوت ژهوا دو نیا یمعناشناخت و مهمّ یکاست. است برده بهره زین 
 داللت« موجود» و« یهست» بر دو، آن برخالف ،«ایاوس» که است جهت نیا از «ایاوس»

 ۀواژ «ایاوس» .دیشپو چشم آن از توانینم و است یاساس اریبس اشکال نیا امّا. دارد
 رو،نیا از. است موجود مصداق نیتریادیبن از یحاک و ارسطو یشناسیهست در یاساس

 نیآگوست. گرددیم ارسطو ۀیّنظر در انحراف موجب« موجود» از آن یمعنا گسست
 یمترادف عنوان به substantia از ،natura و essential بر عالوه زین 5(م191 ـ951)

 یشمرد و نوعیز نمیبر خدا را جاsubstantia  اطالق گرچه ،بردیم بهره دو آن یبرا
  .(ibid., 143) شودیم ها قائلن آنیب ییتفاوت معنا

                                                                                                                                                                             

1. Marcus Tullius Cicero, 106 BC-43 BC. 
2. Lucius Annaeus Seneca 
3. Marcus Fabius Quintilianus  
4. Anicius Manlius Severinus Boëthius 
5. St. Augustine 
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ن منظر، یاز ا شود.یم قائل essentiaو  substantia نیب تفاوت ینوع وسیبوئت
 ین اساس، وید. بر امنظور شو« موجود»ا یاوس یست که در مفهوم منطقین چندان مهمّ
substantia ا یاوس یمفهوم منطق یبرا یمناسب ۀنیرا گز(logicmuseum.com) و 

essentia ندیگزیمبر اتیّهاال در زین را  (Boethius ,26). و ساخت به هتوجّ با نکیا 
 در گرید اختالف موضع کی یبررس و طرح به ارسطو، ۀفلسف در «ایاوس» ۀواژ یکارکردها

 . میپردازیم باره نیا
 هماهنگ «ایاوس» یونانی ۀواژ با ییمعنا کارکرد و ساخت نظر از که نهیگز نیترمناسب

بر آن  (Quintilian, 298) انیلینتیکوئ و (Seneca, 390-393) سنکا و رسدیم نظر به
 ،essens از برگرفته است یاسم واژه نیا که یانهیگز باشد؛یم essentia اند،ه گذاشتهصحّ
 ساخت جهت از واژه نیا(. بودن موجود و داشتن وجود) esse مصدر از معلوم یوصف وجه

 با همراه queentia ذکر امّا. شود یتلقّ «ایاوس» یبرا ییرسا ۀترجم تواندیم معنا و
essentia انیلیکوئنت معروف اثر ،یسخنور اصول در (ibid.) در .است شده اشکال سبب 

 essential»: اندشده ذکر هم با واژه دو نیا ،«ایاوس» ۀترجم نشیگز یفمعرّ مقام در اثر، نیا

atque queentia .»یهماهنگ queentia ا از جهت ساخت واژه، با وجود اختالف در یبا اوس
و « توانستن» ی، به معناQueentiaمصدر  queoرا یت کرده است. زیمعنا، اشکال را تقو

 . (Oxford Latin Dictionary, 1546) است« توانا بودن»
 ،یلغو یمعنا در تفاوت وجود با واژه دو هر ایآ .دهدیم رخ ییهاابهام ق،یطر نیا به

 یهاچاپ در که شودیم روشن اونس گزارش از! اند؟شده دانسته «ایاوس» یهاجمهتر
 یهاچاپ در گزارش، نیبنابرا. است شده اشکال سبب و داده رخ یشیافزا اثر نیا رخّمتأ

 ۀنسخ«. essentia atque entia: »است آمده گونهنیا عبارت آن ،یسخنور اصول نخست
 ۀنسخ در. است شده خوانده اخنث جمع entia نسخه نیا در .است جمله آن از 0138
به« atque queentia» ریتعب 0311 ۀنسخ در و است شده عمل گونهنیهم زین 0811

 اعتبار و متن اصل به نخست یهانسخه شتریب یکینز به هتوجّ با. است نشده ذکر یکلّ
 نسخ، در ریتعاب تفاوت بر افزون. شودیم فیضع essentia سود به اشکال ها،آن شتریب

 چه معنا، نیا در potentia کیکالس ۀواژ وجود به هتوجّ با queentia کاربرد و ساخت
 !   دارد؟ یمعقول وجه

 دو، هر انیلینتیکوئ و سنکا گرچه .دارد وجود زین یگرید اختالف ،موضع نیا در
. دارند نظر اختالف آن کاربرد نوع در اند،دهیبرگز و داده حیجتر را essentia ۀترجم
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 یول داند،یم 0ءیش ینیع و یقیحق یهست از پرسش به پاسخ مفاد را آن انیلینتیکوئ
 توانیم اختالف نیا رفع در .ندکیم یتلقّ 1آن ذات ایءیش از پرسش به ناظر را آن سنکا

 و فیتعر ۀمسئل که منطق در .دانست مختلف موضع دو به ناظر را طرف دو سخنان
 سخن. شودیم مربوط آن یادیبن و یمفهوم عناصر و ءیش به بحث د،یآیم شیپ فمعرّ

  essentiaیفلسف ممفهو به انیلینتیکوئ که یحال در شود،یم مربوط مبحث نیا به سنکا
 . دارد نظر

 در پس آن از یول بود غالب سنکا نظر یالدیم چهارم ۀسد تا که است معتقد اُوِنس
. دیگرد جیرا ءیش یستیچ و 9«ذات» از تیحکا در substantia ۀواژ ینید اتیادب

(Owens, ibid, 141). هوممف با ایاوس یمنطق یمعنا که رسدیم نظر به مقطع نیا در 
 وجود و موجود به نسبت ییالقا چیه substantia یمعنا در. باشد شده خلط آن یفلسف

 ممحض و وجود اصل از دنیکش دست ۀنیزم را رخداد نیا توانیم و شودینم افتی
 کانون و مدار اوسط قرون یانیپا یهاسده در که یامر. دانست اتیّکلّ و میمفاه در شدن
 .دادیم لیتشک را لسوفانیف بحث

 

  یعرب یهاترجمه. 7

 یعرب زبان به« ایاوس» ۀواژ برگردان در مترجمان که ییهامعادل خستن بخش نیا در
ف ینظ ین مترجمان، اسطاث الراهب و ابوعلیاز ا رد.یگیم قرار یمورد بررس دند،یبرگز
 مقوالتن در ی، اسحق بن حن987a18و  1028b33 کیزیمتافب در یتترمان بهیبن ا
1a3 73 یل ثانیتحلدر  یمتّ، وa35 در طرف اند. دهی، را برگز«گوهر»ب ، معرَ«جوهر» ۀواژ

، «ذات» ۀواژ 146b2 جدلدر  یعثمان دمشقو ابو 46a36 ل اوّلیتحلدر  یز تذاریگر نید
)محسن  کار برده استرا به« عتیطب» ۀواژ 1392a20 خطابهز در ین یو مترجم ناشناس

 .افنان،(

 افتهیغلبه« جوهر» کاربرد زمان مرور به ،«عتیطب» و ،«ذات» ،«هرجو» ۀواژ سه انیم از
. شودیم یبررس و طرح واژگان نیا یمعناشناس ب،یتتربه اکنون. است شده متداول و

 از قبل زمان به مربوط م،یقد منابع به امکان حدّ تا دیبایم منظور نیبد که است یهیبد
 ابن لیخل عبدالرحمن یاب فیلتأ« نیالع» کتاب. شود استناد یعرب به یونانی آثار ۀترجم

                                                                                                                                                                             

1. an sit 
2. quid sit 
3. nature 
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. است برخوردار یخاص اعتبار از اصالت و قدمت لحاظ به( 011ـ015) یدیفراه احمد
 دو و دانسته( جهر از فوعل وزن) یعرب یاواژه را «جوهر» ،0مشهور برخالف ،یدیفراه
 آن از سودمند یزهایچ که است یسنگ هر جوهر» ـ0: کندیم کرذ آن یبرا معنا

 ۀیپا بر شئ آن تلّبِجِ که چهآن از است عبارت ،یزیچ هر جوهر» ـ1 ؛«شودیم استخراج
 مفردات در زین یاصفهان راغب .(983 ،الثالث الجزء ،یدیالفراه) 1«است شده دهیآفر آن
یم معنا گونهنیا را« جَهر» و داندیم «جهر» از مشتق را« جوهر» است معتبر منابع از که

 نیا که گاهآن ،شودیم گفته ییشنوا حسّ ای یینایب حسّ نزد شئ ظهور به جهر: »کند
 انیم از با که است یزیچ آن جوهر: »دیگویم سپس او 9.«باشد حدّ از فزون احساس

گفته جوهر ،حسّ در ظهورش سبب به را آن و .برود انیم از زین آن محمول آن، رفتن
 راغب ریتعب در« محمول» ۀواژ که داشت هتوجّ دیبا هالبتّ .(118ـ113 ،یاإلصفهان) 1.«اند
 قول به و نشیآفر همان« محمول» از یو منظور ست؛ین منطق در مصطلح یمعنا به

 . است شئ« جبلّت» همان یدیفراه
: دیگویم واژه نیا یفمعرّ در نیالع کتاب صاحب .است« ذو» مؤنث ،«ذات» گر،ید ۀواژ

نفسه ذات من عرفه: »سدینویم ادامه در یو«. است صاحب یمعنا به ناقص اسم ذو»
« ذات» ۀواژ از اساس، نیا بر .(111 ،الثامن الجزء ،یدیالفراه« )ةالمضمر رتهیسر به یعنی

 نیا حیتوض در زین یاصفهان راغب. شودیم اراده زین است پنهان و دهیپوش که شئ باطن
 نیا در .شودیم استفاده آن از انواع یاسما و اجناس یاسما وصف یبرا: »دیگویم واژه
 شود ینم عمالتاس آن از یصورت چیه .شودیم اضافه ر،یضم به نه و ظاهر، اسم به معنا
 ارائه نهیزم نیا در مفردات در که یشواهد در .(999 ،یاالصفهان« )اضافه صورت به مگر
: دیافزایم سپس یاصفهان راغب. است شده اراده« صاحب» یمعنا« ذو» ۀواژ از است، شده

 ،«شئ نیع» از عبارت را آن و گرفته هیعار را «ذات» ۀواژ( انیگراباطن) یمعان اصحاب»
 و نفس یجا به را رآنیضم به مضاف و فردم صورت به و دانسته، عرض و جوهر از اعم

.« ستین عرب کالم در استعمال نیا و .خاصته و نفسه و ذاته: اندکرده اخذ هخاصّ
 .(همان)

 یدیفراه .اندانگاشته« ایاوس» ۀترجم را آن یبرخ هک است یاواژه نیسوم« عتیطب»
                                                                                                                                                                             

 . دانندیم« گوهر» یفارس واژ معرب را آن مشهور. 0

 . جبلته هیعل خلقت ما ئٍیش کل جوهر و ـ ب به؛ نتفعیئٌیش منه ستخرجیحجر کل الجوهر و ـ الف. 1

 .السمع حاسة أو البصر حاسة راطبإف لظهورالشئ قالی. 9

 .للحاسة لظهوره بذلک یسم محموله، بطل بطل اذا ما هو و. 1
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 الجزء ؛19 ،یالثان الجزء ،یدیالفراه) است دانسته« ةیّسج» و« قةیخل» مرادف را« عتیطب»
 نسبت عتیطب به معنا نیهم زین العرب لسان و یاصفهان راغب مفردات در .(050 الرابع،

 همان اصل در تیّسج ن،یبنابرا .(911 ،01 منظور،ابن ؛505 ،یاالصفهان) است شده داده
 . شود صادر انسان از فتکلّ بدون یخاصّ افعال شودیم سبب که است یداریپا حالت و خُلق

 و« یهست» یمعنا بر داللت کی چیه که دهدیم نشان مذکور واژگان یمعان در تدقّ
 از« جوهر» ۀژوا که رسدیم نظر به نیچن امر بدو در وجود، نیا با. ندارند« تیّواقع»

 جوهر شد، نقل راغب از که گونهآن رایز باشد؛ داشته یبرتر گرید ۀواژ دو بر یجهت
 آن محمول جوهر، رفتن نیب از با که یاگونهبه ،دارد تیّسبب ینوع شامحمول به نسبت

 را جوهر یو. سازدیم مواجه مشکل با را ما راغب، ریتعب ۀادام امّا. رفت خواهد نیب از زین
 حسّ در آن ظهور تشدّ از یناش را آن ۀیتسم وجه و« فَوعَل» وزن بر مبالغه ۀغیص
 در که« ییستایرایز» ییارسطو مفهوم با مطلب نیا و است دانسته ییشنوا ای یینایب

 وجه نیا به هتوجّ با و اساس نیا بر. ستین سازگار است، شده منظور جوهر یمعنا
 ه،مادّ شامل ،آن ییارسطو ۀگانسه قیمصاد زا کی چیه بر توانینم را جوهر ه،یتسم

نزد که شود اطالق یامر بر ستیبایم «جوهر» ۀواژ رایز. کرد اطالق فرد تک و ،صورت
 داشته را بروز و ظهور کمال هاآن یدو هر نزد ای ،ییشنوا و یینایب حسّ دو از یکی

 ۀترجم در که را هچآن نه ،کندیم درک را اعراض تنها حسّ که است روشن امّا .باشد
ختیر جهت از« جوهر» و« ایاوس» کهنیا گرید مطلب. اندخوانده جوهر« ایاوس» ۀواژ

 یول ،(083 ،1591 ،یخراسان) مصدر حاصل« ایاوس» ند؛امتفاوت هم با زین 0یشناخت
 . است مبالغه ۀغیص« جوهر»

  منابع یبرخ .شودیم اشاره زین «جوهر» گرید یشناختواژه نگرش به موضع، نیا در
 

نیا به نظر .(111 ،1 ،یزیتبر ؛013 ،1 منظور،ابن) انددانسته« گوهر» بمعرّ را« جوهر»
 را آن ،القرآن الفاظ مفردات و نیالع کتاب لیقب از یعرب زبان در لغت منابع نینخست که

 مطرح منابع در بعد روزگاران در آن بودن( تباریفارس) بمعرّ و دانسته« جهر» از مشتقّ
 قول زین منظورابن یحتّ اساس، نیا بر. رفتیپذ را رانخّمتأ سخن توانینم است، شده
 در. است رفتهینپذ را آن خود یول است کرده گزارش را واژه نیا بودن معرب بر یمبن

 از« ایاوس» به کینزد یاندک ییمعنا بتوان دیشا شود، رفتهیپذ آن بودن بمعرّ که یصورت
 سنگ و زیچ هر ۀمادّ نژاد، اصل،: از است عبارت واژه نیا یمعان ،یفارس زبان در .کرد اراده آن

                                                                                                                                                                             

1. Philologically 
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 از شیپ که گونههمان و دارد« آرخه» به کینزد ییمعنا« اصل» ۀواژ .(همان ،یزیتبر) بهاگران
 وجه، نیهم به. است تیّاهمّ حائز« ایاوس» ۀیّنظر یشناسمفهوم در واژه نیا گذشت، نیا
 در« همادّ» از منظور رایز است، سازگار ارسطو یذهن یفضا با زین گوهر یمعنا گرید« همادّ»

 شئ یهست با معنا نیا. دیآیم وجود به آن از شئ که است یزیچ و شئ« ۀیما» یفارس زبان
 ۀترجم در را« جوهر» ۀواژ که یمترجمان رودیم احتمال بیتتر نیا به و دارد یاستوار وندیپ
  .باشند کرده منظور را یمالحظات نیچن انددهیزبرگ« ایاوس»

 ارتباط زین واژه نیا .است« ذات» ۀواژ« ایاوس» ۀترجم در گرید نشیگز که شد گفته
 سخن از که گونهآن. است« صاحب» یمعنا به اصل در و ندارد« یهست» با یمعناشناخت

 واژه نیا( یالمعانباصحا) داشتند انهیگرادرون یهاشیگرا که یگروه شد، افتیدر راغب
 نیا بر. شودینم افتی عرب زبان در معنا نیا و اند،گرفته هیعار« الشئ نیع» یمعنا در را

 گاهآن امّا. دانست یکی «ایاوس» ییارسطو یمعنا با توانینم را واژه نیا یاصل یمعنا اساس،
 شئ تیّتمام که« ئالشنیع» یعنی جوهر، یاهیعار یمعنا شود، اراده« فرد تک» ،«ایاوس» از که
 اطالق وجود، نیا با یول. است کینزد آن یمعنا به رد،یگیم بر در را عرض و جوهر از اعم

 یکینزد نیا( 111 الثامن، الجزء همان، ،یدیالفراه) داستیناپ یامر که شئ« باطن» بر« ذات»
 .دارد تفاوت« ذات» با« ایاوس» زین یشناسختیر لحاظ به کهنیا گرید مطلب. زندیم برهم را
 . است مصدر حاصلِ« ایاوس» یول است «ذو» اسم نثمؤ صورت« ذات» رایز

 وندیپ یمعناشناخت لحاظ به کهنیا به نظر زین« عتیطب» ۀواژ مترجمان، ۀنیگز نیسوم
 کینزد« ایاوس» یمعنا به زین یجهات از امّا .است اشکال معرض در ندارد« یهست» با یآشکار
 در .دگردیم شئ آثار صدور سبب که است یثابت و داریپا ۀجنب گرانیب« تعیطب» رایز. است

 ییارسطو ۀیّنظر با که است شده منظور استقالل و ،ییستایرایز ت،یّسبب مِیمفاه معنا، نیا
 یآثار رنهادیز ش،اثبوت لحاظ به و، سبب« عتیطب» کهنیا حیتوض. است هماهنگ« ایاوس»

 . دارد متقدّ و استقالل آثارش به نسبت آن، بر افزون و، شودیم صادر آن از که است
 

 . داشت دور نظر از دینبا زین را واژه دو نیا ۀشناسانختیر تفاوت نیهمچن
 زبانعرب مترجمان که ادشدهی یهامعادل از کی چیه ،شد گفته چهآن به هتوجّ با

 ۀواژ کهآن بر افزون .ستین ارسطو نظر مورد یمعنا از یحاک اند،دهیبرگز« ایاوس» برابر در
 موجود» و« داشتن وجود» یمعنا به« ینایا» مصدر از برگرفته خود ارسطو، ۀدیبرگز
 دانسته« ایاوس» از پرسش همان ناًیع را« یهست» از پرسش زین ارسطو خود است،« بودن
 .شودینم دهید مذکور یهامعادل از کی چیه در داللت نیا. است
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 یسیانگل یهاترجمه. 8
ن یش از ایگونه که پشود. همانیم دهید ییهایز کاستین «ایاوس» یسیانگل یهادر معادل

 toمعادل با « و موجود بودن ،بودن، وجود داشتن» ی( به معناεἶναιا )یگذشت، مصدر اوس

be که  ییجا م،ینیبیم ن معنا را در آثار افالطونیاست. ا یسیدر زبان انگلεἶναι وοὗ  ،
ن به ین اساس، چنی. بر ا(Plato, Cratylus, 421b)اند کار رفتهبه to beهر دو معادل 

، برگرفته از «beingness»ا، یاوس ۀترجمن واژه دریترن و مناسبیرسد که نخستیم نظر
 یدر معنا، به لحاظ ساختار ینه، افزون بر هماهنگین گزیا باشد.« being» یوجه وصف

و  ینیع یایتوان اشیاست و نم یا انتزاعیش از اوسیب آن امّاا هماهنگ است. یز با اوسین
 یاصل یه به معنامترجمان با توجّ یبرخ ن،یا وجودخواند. با « beingness»ص را مشخّ

بهره  «being» ینه، از همان وجه وصفین گزیا یواژه و به منظور فروکاستن حالت انتزاع
را یز دچار مشکل است، یاختارسه به لحاظ که البتّ  (Plato, Cratylus 401c)اندبرده

 اراده کرد. یاسم ییتوان از وصف، معناینم
در  شده است.« ایاوس»از  یمتفاوت یهاجمهتر ۀن دست سبب ارائیاز ا یمشکالت

ز ین یو گاه beingو  substance ،reality ،nature ،essence ،entityمجموع واژگان 
being substantialاندهن منظور استعمال شدی، به ا(Gill, 64, 292, 305, 350) ن یبا ا

از ارسطوشناسان قرار گرفته و غالب شده  یاریه بسمورد توجّ substanceتفاوت که 
 مفهومبر  یعنی ،«ایاوس» ییارسطو یاز معنا یج تنها بر بخشیرا ۀنین گزیا امّا 0ت.اس
ن یا»کرد است:  ین رویناظر به ا ر بهیداللت دارد. سخن ز« ییستایرایز»ا ی «یرنهادیز»

دار است، یر ظواهر، پایاست که در ز یزیچ یبه معن ب از دو جزء است و جمعاًلفظ مرکّ
 ستاده[ است، داللت بری]ا Stareاز  که مشتقّ Stance یعنی ن وجه که جزء دومیبد

ن استمرار یکه انیر[ باشد مشعر بر ای]ز Subل که استمرار و ثبات جوهر دارد، و جزء اوّ
الت ملحوظ رات و تبدّیّستخوش تغاست که همواره به عنوان د یاتیّفیر کیو ثبات در ز

یم او کند.یم دییرا تا کورمذ یمعنا یشتریژان وال با صراحت ب .(19 )وال،  «اند.شده
 یونانی الفاظ یخیتار ۀف مستند است به سابقین تعریست. ااست که ه یآن ذات»د: یگو

 ]ذات[ و هم  Essenceهم  Ousia یونانی ن قرار که از لفظی، بدین معانیبر ا دالّ

Substancشده است و یم ]جوهر[ مرادSubstance توان معادل یم را همOusia  و
آن  ینیا لفظ التی اد[یو بناساس  ر است ـی]آنچه در ز Keypokeimenonهم معادل 

Hypostasis .(19ـ11)همان، « ]اقنوم[ گرفت.  
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ن یکند و از ایداللت نم« ایاوس» یانمع ۀن واژه بر همی، ایپس از منظر معناشناخت
شود که تفاوت یم ترانینما یوقت نهین گزیاشکال ا امّاست. ین یمناسب ۀنیجهت گز

ی، درحالاسم مصدر است یونانی ۀواژرد. یقرار گ هز مورد توجّین «ایاوس»آن با  یساختار
ن یوع کاربرد ایسؤال است که سبب ش ینک جایا ب است.غالب، اسم مرکّ ۀنین گزیکه ا
ن یتوان ایم ست. در پاسخیچ یو ساختار یمعناشناخت یهاینه با وجود کاستیگز

« substantia» یعنی نه،ین گزین ایکاربرد اصل الت ۀد که غلبیش کشیرا پ یاحتمال قو
آن شده بود،  یفلسف یبا معنا «ایاوس» یمنطق یاز خلط معنا یکه ناش ینیدر آثار الت

از  یریگزبانان در بهرهیسیاز انگل یبرخ یه است. ناخشنودشد یسیوارد زبان انگل
«substance»  است. یمفهوم یین نارسایبر ا یل روشنیدل 

توان به یم ن افرادیا ۀخته است. از جملیرانگب ییجورا در صدد چاره یکسان یین نارسایا
ن واژه افزون یداند. ایم ایاوس یبرا یمناسب ۀترجم را« entity» ۀواژاو  کرد. ژوزف اُوِنس اشاره

 ،است« essentia» ینیو برگرفته از اصل الت هماهنگ« ایاوس»با  یکه به لحاظ ساختارنیبر ا
 یاونس تا حدّ ۀنی. گز(Owens, ibid., 149)ت دارد هر دو دالل یو انتزاع یبر موجود انضمام

 یآلودگز با اشاره به ابهامین کِرانتز ناند. رُزِآورده یبه آن رو یشده است و برخ ر واقعثّمؤ
مراد ارسطو نبوده  یین معناید چنیگویم خوانده و ی، آن را سبب گمراه«substance» ۀنیگز

است  ترز از سوء فهم مناسبیپره یبرا« entity»ا ی «being»است. از نظر او، کاربرد 
(Hoffman and Rosenkrantz, 1996). 

 

 جهینت. 9

زبان از یبرخ در دارد، ارسطو یشناسیهست در که ینیادیبن سهم رغم به« ایاوس» ۀواژ
 که یداللت لحاظ به essentia ۀواژ ،نیالت زبان در .است نشده جمهتر یدرستبه جیرا یها
 امّا .رسدیم نظر به «ایاوس» یبرا یمناسب ۀنیگز ،ساخت لحاظ به زین و دارد «موجود» بر
 معادل تواندیمن ،ساخت نظر از نه و معنا نظر از نه« جوهر» یفارس و یعرب زبان در

 یادیبن تیّاهمّ لحاظ به که رسدیم نظر به نیچن. شود دانسته« ایاوس» یبرا یمناسب
 در معنا و ساخت جهت از یو که یخاصّ مالحظات به هتوجّ با و ارسطو نزد واژه نیا

 بر ،«ایاوس» صورت یعنی واژه، نیا بمعرّ از استفاده است، برده کار به واژه نیا اطالقات
 حیجتر«جوهر» بر «هستومند» ۀواژ یفارس زبان در .باشد داشته حیجتر یگرید ۀنیگز هر

« ایاوس» با ،کیچیه معنا و اختس نظر از substance ۀواژ زین یسیانگل زبان در .دارد
 .شودیم دانسته یمناسب معادل entity ۀنیگز یول ندارد مطابقت
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 میقتمس را آثار آن و هبود آشنا یونانی زبان با مترجمان از یاریبس کهنیا به هتوجّ با
ابهام از یناش تواندیم اختالفات نیا از یبخش کردند،یم جمهتر مقصد زبان به یونانی از

 آن صاحبان لهمسئ نیا امّا. باشد ایاوس ۀدربار او ۀیّنظر و ارسطو یهانوشته نصّ یآلودگ
. سازد ینم معذور د،نندار «تیواقع» ای ،«موجود» ،«وجود» بر داللت که را هانهیگز از دسته

 و «وجود» باب در ارسطو حاتیتصر و داتیکتأ هم و ییارسطو ۀواژ نیا یلغو یمعنا هم رایز
 با یو نظر مورد مفهوم وحدت یحتّ ای ق،یوث و قیعم وندیپ در یدیدتر گونهچیه ،«دموجو»

 با «ایاوس» یمنطق مفهوم خلط به اختالفات از یگرید بخش. گذاردینم یباق «یهست» مفهوم
به ،substance ۀواژ مثل ،مترجمان یهانهیگز از یبرخ .است داده رخ آن یفلسف یمعنا
 و .ندارند آن یفلسف یمعنا بر داللت یول دهندیم دست به را« ایوسا» یمنطق مفهوم یخوب

 یشناسیهست در ارسطو سخنان یهایآشفتگ و تعارضات به اختالف گرید بخش ،سرانجام
 یو مفرط یدلبستگ از یناش یادیز حدّ تا و ناهمگون یو سخنان از بخش نیا. گرددیمباز
 .است رونیب مقال نیا وسع از آن انیب که یمطلب است؛ عرف به

 دهندیم قرار اریمع را یآثار هستند ارسطو آثار ۀجمتر وارث که یکسان منظر، نیا از
 یگرید و ارسطو، یهانوشتهّ نص از یناش یخطا یکی: دارد بر در را خطا ۀمرحل دو که

 زین جمهتر مقام در یکاست و اخط به همقال نیا. است داده رخ هاجمهتر اثر بر که ییخطا
 ینسب نظر فاقاتّ کی بقال در ارسطو منظور کهنیا فرض با یحتّ یعنی .دارد دیکتأ

 یهازبان در «ایاوس» یبرا معادل افتنی ارسطو، خاصّ کاربرد لحاظ به باشد، شده روشن
 است آمدهبر یبکر فکر ۀارائ درصدد واژه نیا با یو چون .ستین آسان چندان یونانیریغ

  .است نبوده سابقه هب مسبوق یو نظر از که
 ۀیپا بر «ایاوس» مفهوم و معنا افتیدر نخست شود یّط یمنطق لحاظ به دیبا که یقیطر

 توانینم نشود حاصل باره نیا در ینسب نظر فاقاتّ کی که یمادام .ارسطوست خود آثار
 قلمنت یخوببه «ایاوس» ۀواژ برگردان در را ارسطو مراد بتوانند مترجمان که داشت انتظار
 مالحظات ستیبایم شود،یم مربوط ییارسطو ۀواژ نیا ۀجمتر به که بعد ۀمرحل در .کنند
 صورت در که شودیم دیکتأ .شود اعمال مناسب معادل نییتع در الزم یساختار و ییمعنا

   . شود زیپره یسوءفهم هرگونه از تا شود استفاده« ایاوس» ۀواژ خود از مناسب، معادل فقدان
 مقوالت و یشناسیهست در ارسطو شارحان اختالفات از یبخش قلم، نیا نظر از
 آثار یبازخوان اساس، نیا بر .است یمحور ۀواژ نیا به نسبت فهم سوء از یناش قمنط

 یبازخوان نیا چنانچه. ابدییم ضرورت «ایاوس» از یو مراد حیصح فهم بر دیکتأ با ارسطو
 خود ارسطو یشناسیهست تقوّ و ضعف نقاط دهد، دست به «ایاوس» از یحیصح مفهوم
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یهست نیا ۀیپا بر که ییهادگاهید از دمجدّ یسنجش در گاهآن .ساخت خواهد انینما را
 و کمّ به و بازشناخت هم از را ییرارسطویغ موادّ توانیم است، گرفته شکل یشناس

   . برد یپ اخالف ابتکار و تیّاقخلّ فیک
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