
 

 انديشه و ىانباست یها در زبان ىهستبررسى نسبت ميان اصالت و 

 ارسطو

 
 ١محسن طاليى ماهانى

 

 چكيده

و سـير تحـول آن در » اصـالت«گيری معنای واژه  در اين مقاله فرايند شكل

فرضيه مقاله اين است كـه معنـای واژه  .های باستانى بررسى شده است زبان

هـای  های مختلف بـه ويـژه در زبان داری در فرهنگ مذكور به صورت ريشه

) حكمت متعاليه صدرايى(معنای متداول در فلسفه اسالمى باستانى به همان 

ها اسـتعمال  رويكرد غالب اين بررسى. يعنى هستى و وجود به كار رفته است

واژه مذكور در زبان يونانى است، زيرا محتوای معنـای فلسـفى ايـن واژه در 

شود كـه فرضـيه نگارنـده  در مقاله روشن مى. زبان يونانى ملحوظ شده است

های معـروف ارسـطو و كتـاب  ست، به ويژه آنجا كه به متن نوشـتهدرست ا

  .ايم استناد كرده متافيزيك

  .َاصالت، هستى، فلسفه اسالمى، معناشناسى، ارسطو :ها واژه كليد

 

                                                            
  .استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان.  ١
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 مقدمه. ١

، نقش اين واژه در فلسفه اسـالمى »َاصالت«نگارنده برای مطالعه در مورد واژه  ۀانگيزه اولي

دانيم حداقل با ظهور فلسفه متعاليه به همـت صـدرالدين شـيرازی بحـث  مى كه چنان .بوده است

انگيـزه بعـدی ايـن بـوده  .به طور جدی در فلسفه اسالمى مطرح شده است »َاصالت«و  »لاص«

 »وجـود«و  »هسـتى«صرفًا در ساحت فلسفه اسالمى برای  »َاصالت«واژه  است كه معلوم شود

 .نه تاريخى داشته استاستعمال نشده است، بلكه سابقه ديري

در  در فلسـفه اسـالمى بررسـى اجمـالى شـده و» َاصـالت«در اين مقاله، نخسـت معنـای 

 .های باستانى بررسى شده است های بعدی معناشناسى تاريخى واژه در زبان قسمت

  در فلسفه اسالمى» َاصالت«ی واژه معنا. ٢

قرار » اعتباريات«ر تقابل با در اصطالح فلسفه اسالمى آن چيزی است كه د» َاصالت«واژه 

: انـد از جملـه را در موارد متعدد و متفاوتى اسـتعمال كرده» اعتباريات«فالسفه مسلمان . گيرد مى

ای كـه در ظـرف اجتمـاع  ، معـانى معقوالت ثانيه منطقى، معقوالت ثانيه فلسفى، مفاهيم اخالقى

ست، مالكيت و ساير قوانين حقـوقى و شوند و حيات جامعه به آنها بستگى دارد، مثل ريا اعتبار مى

، زمانى كه فالسفه مسلمان به ويژه فالسفه متـأخر از اعتبـاری بـودن »َاصالت«در مقوله . فقهى

گويند منظورشان اين است كه تحققش بالعرض اسـت و وقتـى از اصـيل بـودن  چيزی سخن مى

ر ديگر، بـا بـه كـار به تعبي. گويند منظورشان اين است كه تحققش بالذات است چيزی سخن مى

. ، آن شىء تحقـق عينـى و حقيقـى در خـارج دارد كنند اعالم مى» َاصالت«بردن اصطالح فلسفى

  )23، ص1405مصباح يزدي، (

های متعددش مقوله َاصالت  مالصدرا به عنوان بنيانگذار نظريه َاصالت وجود در آثار و نوشته

در پى يافتن حقيقت اعيان خارجى است، بـا وی با تأكيد بر اينكه . كند را به طور جدی مطرح مى

َاصالت وجود و ماهيت؛ نه َاصالت وجود : كند حصر عقلى چهار وجه را برای َاصالت داشتن ذكر مى

او با داليلى سـه احتمـال اول را باطـل اعـالم . ؛ َاصالت ماهيت؛ َاصالت وجود و نه َاصالت ماهيت

كند كه آنچه حقيقـت خـارجى اسـت و  و تأكيد مىدهد  كند و در نهايت َاصالت را به وجود مى مى

  )68-63، ص1423صدرا، (. منشأ اثر است و مابازای خارجى دارد، صرفًا وجود است
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  های باستانى در زبان» اصل«معانى . 3

بنـا بـه . كار رفتـه اسـت بـه» اصل«معادل ) اِس(» es«در زباِن باستانى هندو اروپايى واژه 

ــورنى  ــزارش پوك ــمى » es«ژه وا) Pokorny(گ ــتق اس ــای  »sent«و » sánt«مش ــه معن و ب

. اسـت» حقيقـت«و » واقعيت«ای كه يافته است معنای  اين واژه از جمله معانى. است» باشنده«

(Pokorny, 1950, p. 341) هـای  ترين زبان آيد كه حتى در قـديمى از اين اظهارات به دست مى

  .اء استعمال شده استبرای بيان واقعيت يا حقيقت اشي» اصل«بشری واژه 

در ايـن زبـان بـرای . های مهم زبان هندو اروپايى، زبان سانسكريت اسـت يكى از زيرشاخه

مـونير و ويليـامز . وضـع شـده اسـت» āste«يـا » ās«هايى مانند  معادل» اصل«يا » es«واژه 

)Monier and Willams( ن، تـداوم، نشست: اند از جمله  معانى متعددی را برای اين واژه ذكر كرده

 (Monier and Williams, 1964, p. 1200).قرار گرفتن، باقى ماندن و وجود داشتن

هـای هنـدی  پوكورنى نيز گزارشى مشابه ارائه كـرده اسـت، بـا ايـن مضـمون كـه در زبان

 .Pokorny, 1950, p). استفاده شده اسـت» واقعيت«و » باشنده«باستانى، اين واژه به معنای 

342) 
شود اين واژه بر معنايى تأكيد دارد كه كامًال به مقصود ما نزديك است،  حظه مىكه مال چنان

، »وجـود«رفتـه كـه از آن  ای بـه كـار مى بـرای معـانى» ās«يا » اصل«يعنى در اين زبان واژه 

هـای  گـويى هنـديان باسـتان بـرای واژه. شـده اسـت فهميـده مى» ثبـوت«و » تقرر«، »تداوم«

  .اند صالت، تداوم و تقرر قائل بودهنوعى اَ » وجود«و » هستى«

  و معانى مختلف آن در زبان يونانى» اصل«. 4

يابيم كه برخى از آنها كاربرد  های يونانى مى حداقل سه معنا برای اين واژه در متون و نوشته

 :اين معانى شامل موارد ذيل است .اند فلسفى هم داشته
1.4 ."στουχειον" استويخيون  
های ايـن واژه را  افنان معادل. نای اصل، اساس و مبنا به كار رفته استبه مع» استويخيون«

در . ها يا اصل در مقابل فـرع گـزارش كـرده اسـت های مختلف به معانى اصل همه علم در زبان

ــوی  ــت(پهل ــا » bunyaštīh«) ُبنيش ــين»bunyast«ي ــه »principium«، در الت ، در فرانس

»element « و»principle« در انگليسى ،»principle « و »element «استعمال شده است .

  )٧، ص١٣٦٢افنان، (

هـای  نخستين مترجمان آثار فلسفى در جهان اسالم كه اقدام بـه ترجمـه ايـن آثـار از زبان

اند كه در واقع  را به كار برده» اسطقس«اند، برای اين واژه معادل  يونانى و سريانى به عربى كرده
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واژه مذكور عمدتًا در مباحث فيزيـك از  نا به گزارش ليدل و اسكاتب. است» اسطويخيون«معرب 

ــت ــده اس ــتفاده ش ــدوكلس، اس ــانى، امپ ــروف يون ــمند مع ــات . ســوی دانش ــرح نظري وی در ط

 "στουχειον"كنـد كـه عـالم از چهـار عنصـر  اش با استفاده از اين واژه ادعا مى شناسى طبيعت

بنابراين، حداكثر عمـق معنـايى ايـن  (Lidell and Scott, 1990, p. 1647). تشكيل شده است

هـای  هـای ايـن واژه در زبان شايد به همين دليـل معادل. جهان است ۀدهند واژه، عناصر تشكيل

  .است» élément«و » principum« ،»principle«التين، انگليسى و فرانسه به ترتيب 

ل تقسيم بـه چيـز ديگـری شيئى اوليه كه غير قاب«: ارسطو نيز در مورد اين واژه گفته است

عنصر اوليه، چيزی كه اشياء ديگر از آن ساخته شده باشند و قابـل تجزيـه نباشـد، اولـين و . باشد

 (Goold, 1975, p. 218). »ترين اشياء است ترين و عمومى ساده
2.4 ."θεμελιον" ثمليون  

واژه در هـای ايـن  معادل. بـه كـار رفتـه اسـت» اسـاس«و » اصل«اين واژه نيز به معنای 

و در انگليســى و » Funitus«، در التــين )اس(»  ōš« و) بــن(» būn«هــای پهلــوی  زبان

به معنای چيزی » θεμα«) ثما(در زبان يونانى . است» Foundation«و » Principle«فرانسه

همچنين برای قضيه و مقدمه در منطق نيز استعمال شده . است كه نقطه اتكای اشياء ديگر است

های ديگر آن  معادل» θεμείλια« ،»θεμειλα« ،»θέμειλον« ،»θεμεθλα«ایه واژه. است

  .را دارند» اساس«و » پايه«هستند كه همان معنای 

ارسطو در كتاب متافيزيك آن را به معنـای . در فلسفه كاربرد اين واژه بسيار وسيع بوده است

 (Lidell and Scott, 1990, p. 789). به كار بـرده اسـت» θεμελΐ-ǎκός«) زيربنا(سنگ بنا و 

شوند، مثل آنچـه زيربنـا و اسـاس  چيزی است كه اشيای ديگر از آن ساخته مى» ثميا«يا » ثما«

 (Goold, 1975, p. 209). خانه از آن ساخته شده باشد

مبدأ آغاز چيزی است كه در اثـر حضـور آن، چيـز ديگـری بـه وجـود «: گويد خراسانى مى

كشتى يا شالوده بنا در ساختمان خانه، يا در نـزد جـانوران كـه بـه  آيد، مانند ديريك زيرين در مى

  )١٢٧، ص١٣٧٩خراسانى، (. »باشد عقيده بعضى قلب و به عقيده بعضى مغز مى

3.4 ."ουσία" اوسيا  
اما معنای بسيار مهمى در اين . جوهر، ذات، ماده و غيره: معانى متعددی دارد، مانند» اوسيا«

نزديـك  –معادل وجـود و هسـتى» َاصالت«يعنى  –ف اصلى اين مقاله واژه نهفته است كه به هد

» اصـل« ۀهـای واژ در زبان يونانى، كامًال مشابه معادل» اوسيا«معنای به كار رفته در واژه . است

: ليـدل و اسـكات تأكيـد دارنـد. اسـت» سانسكريت«و » هند و اروپايى«های مادر يعنى  در زبان

. لسفى هم دارد كه عمدتًا در متـون فلسـفى بـه كـار رفتـه اسـتمعنای ف "ουσία"اوسيا  ۀواژ«
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 immutable(، واقعيـت اليتغيـر )stable being(اصطالح فلسفى اوسيا به معنای وجود ثابت 

reality ( يا واقعيت)in the Correct (است« .(Lidell and Scott, 1990, p. 1274)  

دهـد كـه معنـای ايـن واژه از  ان مىنشـ» اصل«يا » اوسيا«مسير معناشناسى تاريخى واژه 

به كار رفتـه و » هستى«و   »واقعيت«ها وضع شده بود، برای بيان  ترين زبان زمانى كه در قديمى

را به عنوان امری بديهى و قطعـى » اصل بودن هستى و واقعيت«فرض  احتماًال واضعان آن پيش

  .اند كرده تلقى مى

مت و ريشه تاريخى جايگاهى متأخر نسبت به زبان دانيم زبان التين از لحاظ قد كه مى چنان

هـای  در زبان يونانى الزم اسـت معادل» اصل« ۀيونانى دارد، با وجود اين برای بازيابى كامل واژ

است » Essentia«معادل اين واژه در زبان التين . معنايى آن را در زبان التينى نيز رديابى كنيم

در زبـان التـين مصـدر ماضـى و بـه معنـای » esse«. باشـد مى» esse+entia«كه برگرفته از

» es«ريشـه ايـن لغـت . اسـت» هسـتن«بـه معنـای » sum«مصدر مضارع آن . است» بودن«

ايـن مطلـب نشـان . انـد به كار رفته» هستن«و » بودن«ها به معنای  تمامى اين معادل. باشد مى

در زبان هند و اروپايى و » es«های  ريشه و مرتبط با واژه هم» essentia«دهد كه اصل واژه  مى

»ās « به آنها اشاره شد ٢در زبان سانسكريت است كه در بند.  

» اووت«يــا  "ởυτ"» اوت«برگرفتــه از  "ουσία"» اوســيا«: دهــد پوكــورنى گــزارش مى

"έόυτ"  است كـه شـكل فـاعلى جمعـش » باشنده«به معنای"ởυτα"  زمـان حـال«يعنـى« ،

اين واژه به معنای . شود ساخته مى "ουσία"» اوسيا« ۀن واژاست كه از آ» تحقق«و  » واقعيت«

 »اوسـيا«و  "ουτ"» اوت«. نيـز بـه كـار رفتـه اسـت» ماهيت«و » ذات«، »طبيعت«، »تحقق«

"ουσία"های  ريشه با واژه همsat  وsánt هـای هنـد و اروپـايى اسـت كـه بـه معنـای  در زبان

 (Pokorny, 1950, p. 341). است» واقعيت«و » باشنده«

است كه » اوسا«مشتق از واژه » اوسيا«كند كه  خراسانى نيز مطلب مشابهى دارد و بيان مى

» هستى«يا » بودن«در يونانى است كه به معنای » eimi«خود اسم فاعل مؤنث از مصدر فصل 

حاصل مصـدر يـا » اوسيا«است و » باشنده«دقيقًا به معنای » اوسا«بنابراين . است» باشيدن«يا 

  )١٤٦، ص١٣٧٩خراسانى، (. است» باشش«و » باشندگى«در بوده و معنايش اسم مص

  "ουσία" اوسيا  ارسطو و واژه. 5

در متون مهم فلسفى بـه زبـان » اوسيا«ترين بخش اين مقاله تعيين دقيق معنای واژه  مهم

. سـتاستعمال اين واژه در متون فلسفى چندان متداول نبوده ا» افالطون«تا قبل از . يونانى است

اسـتفاده از ايـن واژه بـرای » ارسـطو«به ويژه توسـط » افالطون«كم در متون فلسفى بعد از  كم
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. رايـج شـده اسـت» وجود ثابـت و پايـدار و تغييرناپـذير«، »نهاد«، »سرشت«، »طبيعت«معانى 

بـه » زايـش«و » شـدن«، »تكوين«، »صيرورت«هايى مانند  در مقابل واژه» اوسيا«معموًال واژه 

اسـت كـه معـانى » جوهر«بنا به گزارش خراسانى اين واژه در آثار ارسطو معادل . ته استكار رف

  .متعددی يافته است

يـا » چيسـتى«را معـادل » جـوهر« b٩٠ ٣٠در كتاب تحليالت دومين » ارسطو«از جمله، 

: گفته اسـت ١١a٢-١٨معنا كرده است و در كتاب مقوالت فصل پنجم » ماهوالشىء«يا » چئى«

شـود و  ترين معنا آن است كه نه از موضوعى گفتـه مى ترين، نخستين و دقيق ر حقيقىد» جوهر«

  )١٤٧همان، ص(. اسبى) جوهر(انسانى يا ) جوهر(نه در موضوعى هست مانند 

يـا » اوسـيا«رسد بهترين منبع بـه منظـور درك نحـوه اسـتفاده ارسـطو از واژه  به نظر مى

هـايى را كـه در  جم اين كتاب اصطالحات و واژهوی در بخش پن. ، كتاب متافيزيك است»اصل«

 "ουσία"» اوسـيا«از جملـه آنهـا، واژه . كند شرح و تفسير كرده اسـت بحث متافيزيك دنبال مى

  :لوب معتقد است ارسطو ذيل اين واژه دو معنای متفاوت را به كار برده است. است

به » موضوع«يعنى » سيااو«. چيزی يا شيئى كه خودش نشئت گرفته از چيز ديگر نباشد. ١

برای توضيح بيشتر اين » ارسطو«هايى كه  نمونه. شوند طوری كه اشياء ديگر محمول آن واقع مى

او . كنـد را تـداعى مى» اسـطقس«يـا » substance«يـا  »جـوهر«های  برد واژه واژه به كار مى

  .آورد مى» اوسيا«اجسام بسيطى مانند آتش، خاك و آب را شاهد مثال برای 

. اسـت» being«و   »to be«نفسه مستقل داشتن است كه معادل  فى» وجود و هستى« .٢
(Goold, 1975, p. 241) 

نكته بسيار مهمى كه در واقع ماحصل اين مقاله است بـا نگـاهى تطبيقـى بـه اصـل مـتن 

برخالف نظريه لوب، اين احتمـال وجـود دارد كـه منظـور ارسـطو از دو . آيد به دست مى ١يونانى

مذكور در واقع دو معنای متغاير نبوده باشد، بلكـه منظـور وی يـك معنـا بـرای دو كـاربرد  معنای

. نشـين بـه كـار بـرد يعنى ارسطو قصد داشته است هر دو معنا را سازگار و هم. متفاوت بوده باشد

قائـل نبـوده » هسـتى حقيقـى«و » وجود مسـتقل«با » موضوع«يا » جوهر«ارسطو تفاوتى بين 

توانيم اعـالم كنـيم  پس مى. زمان كسى به اين دقت فلسفى نايل نشده بوده است است، يا تا آن

موجود مستقل «، »هستى«، »وجود«در كتاب متافيزيك ارسطو به معنای » اصل«يا » اوسيا«واژه 

. نيـز ذكـر شـده اسـت» موضـوع«و » جوهر«به كار رفته است كه در ذيل آن معانى » نفسه فى

                                                            
 ).Goold, 1975(و ) Ross, 1966.: (ك.برای اطالع از اصل متن يونانى ر. ١
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بـه » اصل«يا » اوسيا«ارسطو دو معنای مغاير و متفاوت برای واژه » بلو«بنابراين، برخالف نظر 

  .كار نبرده است

   نتيجه. 6

. گيـری شـد های باستانى پى در زبان» َاصالت«و » اصل«های  در اين مقاله سير تحول واژه

همـان گـوهر در زبـان (» جـوهر«معانى متعددی داشته است كـه از جملـه معـانى » اصل«واژه 

های تـو در  ما در اليـه. تر به مقصود ما در اين مقاله بود در زبان يونانى نزديك» وسياا«و ) فارسى

وجـود مسـتقل و «، »هستى«های متعدد، معنای  در زبان» اصل«تو و پيچيده معانى مختلف واژه 

ترين  از قـديمى. را بـه دسـت آورديـم» وجودی كه متكى بر شيئى ديگـر نيسـت«و » واسطه بى

و » التـين«، »يونـانى«هـای  تـا زبان» سانسكريت«و » هند و اروپايى«ى يعنى های باستان زبان

-seind«يـا بـه قـول هايـدگر » باشيدن«و » هستى«، نوعى »اصل«همواره در واژه » پهلوی«

heit «متفكران، انديشمندان و به ويژه فالسفه در استفاده از اين واژه عالوه بر بحث . زند موج مى

  .اند را نيز مدنظر داشته» خوداتكايى«و » استقرار وجود«و » هستى«له مسئ» بنيان«و » اساس«
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