
 
 .ي الجوهر عند أرسطواِنَعَمإشارة ِل

www.fiseb.com 
 

 .مقالة من تأليف لطفي خرياللّه
    

اللّغة  إنّ الطّريق للبحث يف اجلوهر عند أرسطو، وهو املسّمى يف لغته، أي        
إّما أن نأخذ بالّنظر فيما تدلّ عليه هذه العبارة    : ، طريقان   ούσία اليونانّية أوزيا

. طلق عليها اسم اجلوهر   ى يف كلّ وجوه األشياء الّيت من شأهنا أن يُ     عنده، وأن نتقّص
وإّما أن نأخذ يف البحث يف اجلوهر نفسه، بعدما أن يكون قد تعّين لنا معناه، وننظر      

 . يف ما هي علله، وّمما يتركّب، و كيف يتكّون، وإىل كم من صنف هو ينقسم
   

 يف تطّرقه للجوهر، السّيما يف    األّولالطّريق واحلّق أنّ أرسطو كان قد سلك     
 .٢، وكتاب الّدال ّمما بعد الطّبيعة١كتاب املقوالت

 فقد اّتخذه خباّصة يف كلّ مصّنفاته الطّبيعية، والفلسفّية؛ وأعين      املسلك الثّاين     أّما 
.. ، ٥، وكتاب الكون والفساد ٤، وكتاب مابعد الطّبيعة ٣كتاب الّسماع الطّبيعي  

 .وهلّم جّرا
فحسب، أي أّننا    املسلك األّول     إالّ أّننا حنن يف هذه املقالة، فإّنما سوف نّتخذ      

سوف نقتصر فيها على استقصاء وبيان شّتى املعاين، وعلى أّي األحناء كان املعلّم       
األّول يفهم هذه العبارة اجلوهرّية يف فلسفته، ويف كلّ فلسفة أيضا، أي عبارة        

 . اجلوهر
  

ونريد بذلك أنّ هذه . ، وهو اجلوهر األّول، واجلوهر الثّاينانجوهر اجلوهر      
العبارة نفسهما إّنما تدلّ عند أرسطو على معنيني ظاهرين ومها اللّذان ذكرهتما،   



، أنّ اجلواهر املوجودة هي عنده إّنما تنحصر يف جوهرين   كٍّ َشَرْيرادنا، غَوليس ُم
 .اثنني
 
وهر األّول، وماذا يعين ثانيا باجلوهر الثّاين، وفيما   فماذا إذن يعين أرسطو أّوال باجل    

 مها خيتلفان، وفيما مها يّتفقان ؟
 
. وٍعُضْو على مَ الُقَالُي و  ال يوجد يف موضوعالّذي املوجود اجلوهر األّول هو     

 الّذي لوجود أّنه ليس هو ا   فمعناه  ال يوجد يف موضوع    الّذي  املوجود وإذا قلنا هو  
، ألنّ املوجود الّذي وجوده ما دام      وجود غريه ْنِم هوموجودا   داما  م وجوده

موجودا هو من وجود غريه إذا افترضنا ارتفاع وجود ذلك الغري ارتفع وجوده،      
يبقى  مهما افترضنا ارتفاع غريه، فهو     الّذي ذلك الوجود  وكذلك اجلوهر األّول فهو   

هر األّول له وجود خارجّي   ا يلزم أيضا من هذا الّتعريف هو أنّ اجلو فمّم.  موجودا
، أي أنّ ّي يف الذّهنوِلُصُح وجود  فقط، أي أّنه ليس وجوده هو متحقّق يف األعيان

 مبعىن أن يكون حاصال يف الذّهن بتجريد الذّهن له من        ليس البّتة  اجلوهر األّول 
، أي أنّ موجود يف الذّهنألنّ كلّ معىن قائم يف الذّهن فهو . موجودات اخلارج

إّنما هو وجود قائم بشيء مغاير له، ولكن قد كّنا قلنا بأنّ اجلوهر األّول هو     وجوده 
 أن يكون  ميتنع  اجلوهر األّولفإذنموجود اليوجد يف موضوع، والذّهن موضوع، 

 .   إذًا موجود حاصل يف األعيانمعىن حاصال يف الذّهن، فهو 
 

ه يف اخلارج فهو ما اليقوم  متعّين يف اخلارج، ومع تعّين وجود   فاجلوهر األّول هو   
إّنه موجود؛ فأرسطو مل يقل ! ولكن هل غري اجلوهر موجود ؟  إي نعم  . بغريه البّتة

 إالّ  الُقَ ال ُيالوجود أنّ ٦كما كان يقول سلفه وخصمه الفلسفّي األّول بارمنيدس    
، فهو إذا واحد؛ فيلزم، لو كان املعلّم األّول كان قد ذهب مذهبه،   حنو واحد على 



بعد أن يكون قد وضع اجلوهراألّول، أّنه ليس يوجد إالّ اجلوهر، وكلّ ما خال     و
ذلك فإنّ قول أرسطو يف تعريفه اجلوهر األّول بأّنه ما     ِل!  يف اهلواء ٌخفْاجلوهر، فهو َن

 أّنه ُهُتفَ آخر صِ وٌدُجهناك أيضا ُو منه أيضا أّنه  طََبنْ َتْس أن ُيُنِكْمال يوجد يف موضوع، ُي
، وإالّ ملا كان، لعمري، لزيادة ذلك الفصل إىل الوجود يف تعريفه  املوضوعيقوم يف

 !       اجلوهر األّول من فائدة
   

، ويقّسمه إىل وجوه تسعة، أمهّها  العرض   وكلّ ما سوى اجلوهر يسّميه أرسطو ب   
ولكّننا حنن لن نفّصل القول فيه هاهنا، بل سنذكر خواّصه   . الكيف، والكّم واإلضافة

بقدر ما ينفعنا يف زيادة بيان معىن اجلوهر، على العموم، واجلوهر األّول، على       
 .  اخلصوص

   
ال   هو موجود، أي أّنه متعّين يف اخلارج، ولكّنه مع تعّينه يف اخلارج، فهو     العرض    ف
 يف وجوده إىل وجود يقوم به، أي إىل موضوع، اٌجَتْح، على معىن أّنه ُمبذاته يقوم

وملّا كان ممتنعا أن يقوم   .  إىل ذلك املوضوع ةٌَبْس ما له ِنبقدرإّنما يوجد وهذا العرض 
 غري العرض؛ ولكّن  ةَالََح َمالعرض بالعرض، كان املوضوع الّذي يقوم به العرض الَ

.  اجلوهر األّول ُنيْ َعأّي شيء ليت شعري هو غري العرض ؟ إّنما هو، لعمري،       
فيحصل لنا تعريفان  . أحناء الوجود األخرى هو ما تقوم به فاجلوهر األّول إذًا،  

ما يقوم به غريه من  و ) ب ما ال يقوم يف موضوع،  )أ:متالزمان للجوهر األّول  
 .أعراض

 
فما معىن  .  على موضوع الُقَ  وكان الّتعريف للجوهر األّول قد زاد أيضا بأّنه ما ال يُ  

 ذلك يا ترى ؟
      



 ، يدلّ على ذلك الشيء   الّذي  اللّفظلََمْح ُي أن معناه  شيء على موضوع  الَ قَ   أن ُي
 دُ رََّج به ُمُدَصقْال ُيومحل اللّفظ على اللّفظ هذا .  يدلّ على املوضوعالّذيعلى اللّفظ 
 ى هبما من ورائهماَوْن، وإّنما ُيان َيسِّاللّفظ على ذلك اللّفظ مبا مها لفظان حِ  محل ذلك

ولكّن األلفاظ هي . يقوم بذلك املعىن يف احلقيقةاملعىن يف احلقيقة إّنما   أنّ ذلكاَءَرِإ
تنقسم إىل أمساء وحروف، وأفعال؛ وهذه األمساء قد تكون تدلّ على أشياء حّسّية أو    

وأيضا هناك تقسيم آخر ذو بال، وهو أن ما يدلّ عليه االسم، قد          . على أشياء معنوّية  
ا ال    يلِّمعىن كُوقد يكون . يها إلاًرَششيئا مُ ، أو على لغة أرسطو،  اًدَرفُْميكون شيئا  
 أستطيع أن ٍدَرفْى على شيء مُ ولَفمثال اسم عماد هو  يدلّ داللة أُ.  لهٌنيِّ َعَتوجود ُم

و عبارة هذا اللّون األبيض الّذي أراه على ثوبك، فهي    . شري إليهأراه وأملسه وأن أُ
.  قيقّي يف األعيان إليه، وله وجود ح ٍرشاَ تدلّ أيضا داللة أوىل على شيء متعّين ومُ 

  على   ، االسم الّذي يدلّ على مشار إليه وقائم بذاته  لََمْحفإذن هل ميكن أن يُ 
   ذلك اِلَحإّنه من املُ موضوع قد يكون مشارا إليه ومتعّينا، أو قد يكون نفسه كلّّيا؛        

فأنت ميكنك أن تقول مثال   . يكون احلمل محل هّوّية وهو أن وضع واحداللّهّم إالّ يف 
 هو زيد، أو هذا احلمار هو هذا احلمار، حيث احلمار وزيد إّنما مها جوهران      زيد

وما كان قد أمكن ذلك إالّ ألنّ ما     .  على موضوعني مها نفسامها    الَِممتعّينان قد حُ 
 به اللّفظ الثّاين، أو، وبلغة هوّسرلّّية  اُرشَ  ما ُيُنْيهو عَ  به اللّفظ األّول إّنما  اُرَشُي

أّما . تفاضل البّتة املعنيني، معىن املوضوع ومعىن احملمول ليسا بينهما  معاصرة، ألنّ كال
لو محلنا هذا احلمل وقلنا مثال بأنّ حمّمدا هو زيد، أو االنسان هو زيد لبانت الّشناعة    

ي، يدلّ  لِّألّنه، حمّمد هو ليس زيدا، واالنسان هو معىن كُ     . ظاهر البيان من أّول األمر   
. ، و يدخل حتتها أفراد البشر كلّهم ... على زيد وعمرو وروبار،   داللة أعّم  وبالقّوة

، ٍدَرفْ وُمنٍ يَِّعَت على ُملُُّدفهو َيلذلك كان االسم الّذي يدلّ على موجود يف اخلارج، 
 اللّهّم إالّ  إذا كان   على موضوع لََمْحفهو ميتنع أن يُ   ومفرد ٌنعيِّ َتوالّذي يدلّ على ُم



ا إليه اًرَش أن يكون ُم إّماولكّن املوجود يف األعيان هو  . أينا كما كّنا قد ر محل هوّية
 أن يكون مشارا إليه ال يقوم بغريه، أي ال يوجد يف إّماقائما بغريه وهو العرض، و

 . على موضوعلَُمْحا ال ُيذًموضوع وهو اجلوهر األّول، فاجلوهر األّول ِإ
 
 علىهذا البيان الّسالف أنّ  هذا      القارئ بعد ما أن يكون قد اطّلع ُمهَّ َوَتوقد َي  

 أيضا فيه ُهكُاِرَش على موضوع إّنما ُيلَُمْحالفصل الثّاين  للجوهر األّول بأّنه ما الُي
 كبري بني اجلوهر   فرقوهو توّهم صحيح، ولكن هناك، مع ذلك  . إليه العرض املشار

عرض املشار إليه مع  ، وهو أنّ الامتناع احلمل ِرْم أَاملشار إليه والعرض املشار إليه يف  
 باحلمل على  ةًيقَِق منه امساء حَ قََّتْشإّننا ميكن أن نَ  على موضوع فلََمْحاستحالة أن ُي

 لََمْحفهذا البياض املوجود مثال يف جسم هذا الّرجل ال ميكن البّتة أن يُ     . املوضوع
 أّنه غري   ٌنيِّعليه، إذ ميتنع أن نقول بأنّ هذا اجلسم هو هذا البياض، إذ  اجلسم هو بَ       

البياض؛ لكّننا ميكننا أن نشتّق من البياض امسا، وهذا االسم املشتّق يصري بعدها ممكنا           
  ممتنع البّتة أّما نفس هذا األمر فهو . جسم أبيضمحله على هذا اجلسم فنقول فيه بأّنه   

يف حال اجلوهر األّول، إذ ليس ميكن أن نشتّق من زيد مثال، امسا، مثّ نصف به شيئا          
 إليه العرض الّذي مع أّنه يشترك مع     اِرَشا الفرق هنا بني املُ   بذلك إذًبانف. األشياء من 

 اشتقاق امسا منه يكون ممكنا  ُنِكْمُي على موضوع، فإّنه  لَُمْحاجلوهر األّول يف أّنه ال ُي
و ليس  اجلوهر األّول الّذي مع امتناع محله على موضوع فه  محله على املوضوع، و

 .   محله على موضوعُنِكْم منه اسم ُيقََّتْشُيبتاتا أن ميكن 
 

    فبعد الّتفصيل يف معىن اجلوهر األّول، أّي شيء هو اجلوهر الثّاين ؟
 

 على  لَُمْح  يقول أرسطو بأنّ اجلوهر الثّاين هو ما ال يوجد يف موضوع ولكّنه يُ 
 . موضوع



. األنواع واألجناس أي  ، وليس أعراضها،  كلّّيات اجلواهر األّول   وهو إّنما يريد به  
فقد قلنا أنّ اجلوهر األّول هو املوجود القائم بالذّات املشار إليه كزيد، أو هذ الّرجل،           

، ويف ذلك الفرس إنسان أيضا يف زيد  أّنه ُزيَِّم ُنولكن حنن. أو هذا الفرس املشار إليه
فاالنسانّية   . ان حّيان أّنهما شيئ  ا ًع، ويف أنّ زيدا والفرس مَ فرسالّذي امسه األبلق بأّنه  
 له أيضا، نوعا له، والفرسّية باإلضافة إىل األبلق نوعا  ْتَيمِّباإلضافة إىل زيد ُس

 باإلضافة إىل اجلوهرين    ا ًسنْ ِج ْتيَ مِّ  الّيت تدخل حتتها االنسانّية والفرسّية سُ  احلياتّيةو
 .املذكورين

ولكن كيف يقول أرسطو .  الثّاين باجلوهر اِنَيمََّساملُ مها  ذن  فالّنوعّية واجلنسّية إ   
 مع ذلك إّنما يضع بأّنهما مها كلّّيان ؟ وحنن نعلم        هوبأّنهما ال يوجدان يف موضوع و   

، على   بوجود الكلّي يف األعيان    أن يسلّم اٍءَبا ِإَميَّ العلم بأنّ أرسطو كان يأىب أَ َراِهظَ
،  كلّي إالّ وجود ذهينّ  ليس لل، بل لقد كان  يعترب أّنه ٧عكس أستاذه العظيم إفالطون 

 ؟   !يِدِرْجوأّنه إّنما هو أثر للتَّ
  أنا ، وملن مشكالت الفلسفة األرسطّية الكربى وأعظمها      إي نعم إنّ هذا املوضع   

 . هاهنا إّنما سأذكر حالّ  كان قد بدا يل على غاية املتانة واإلقناع
 
 يف   ُدوَجاجلوهر الثّاين هو ما ال يُ إنّ :  مبعاودة بسط  املسألة وزيادة بياهنا   أّوال فأبدأ    

ولكن الّنوع واجلنس إّنما مها كلّّيان، والكلّّي ال وجود       . الّنوع واجلنسموضوع، إّنه 
. حقيقي له البّتة، وإّنما هو فقط أثر للّتجريد؛ فإذًا اجلواهر الثّواين هي أثر للّتجريد  

؛ إذًا وجود يف الذّهنهو مولكن كلّ ما الوجود حقيقّي له، وكان أثرا للّتجريد ف  
 هلا بذاهتا، فهي  توجد يف غريها،   اَمَواجلواهر الثّواين هي موجودات ذهنّية، أي أّنه ال ِق

 ؟   !إّنما هو خالف ما قد ُوِضَع يف الّتعريفي ِرْمَع؛ وهذا لَهي إذًا توجد يف موضوعف
   



 :  العويص هو ما يلي ِجَر املمكن هلذا احلَواحللّ   
   

 أنّ املعاين الكلّّية كمعىن االنسانّية أو احليوانّية ال وجود حقيقّي هلا يف          كٍّ شَ  َرْي   غَ 
 وجودها يف األذهان ي بالّضرورةِضَتقْال َياألعيان؛ ولكن امتناع وجودها يف األعيان 

حّتى يلزم تناقضها مع نفس الّتعريف األرسطّي للجوهر الثّاين بأّنه هو أيضا ما ال          
مبا هي  بني االنسانّية، مثال،   نفّرقذ أّنه ينبغي يف احلقيقة أنّ إ. يوجد يف موضوع

ألّنه هذه . يَنِريِث على كَ  الُقَُي، أي مباهي شيء   معىن كلّيّ   مباهي  ، واالنسانّية إنسانّية
 ٌموِّقَإّنما هي ليست بشيء مُ   على زيد وعمرو، وآالن، ف الُقَاالنسانّية مباهي شيء يُ 
، إذ الذّهن مبالحظة وجود  حصول يف الذّهن  معىن ذوبل هو ، جلوهر االنسانّية نفسها 

 حقيقة   نفسأّما .  معىن الكلّّية عندهلُصََّحَتَيطبيعة االنسانّية يف األفراد اخلارجّية، 
إذن فما  .  عنه بالكلّيّ الُقَهو ال يُ  الوجود الذّهين، أو اخلارجّي، فِةاَيَعاالنسانّية بغري ِر

إّنما    كمثل اجلوهر األّول ال يوجد يف موضوع، ف ُهدَّ، وَعقصده أرسطو باجلوهر الثّاين
هو ذلك املعىن الّذي  ا على كثريين، ف َهقُْدا كلّّية املاهية وصِ مَّأَ، هو املاهية مباهي كذلك 

، وكان من أجل ذلك غري ممكن دخوله حتت نفس معىن اجلوهر      هو حاصل يف الذّهن  
 .   املعلّم األّولُهدَّالثّاين كما كان قد َح

 
 ما ُضقُْن على املوضوع،  أليس َيالُقَ زيادة تعريف أرسطو له بأّنه ما ُيلكن  و

 اعتمدناه من حلّ للمشكل الّسالف الذّكر ؟
 

 على موضوع، ال   لَُمحْ  ما ُيهووذلك ألنّ القول أنّ اجلوهر الثّاين     !    كالّ البّتة     
مينع   كذلك ال  مبا هو  اجلوهر الثّاين   ، وإّنما بأّنهله مبا هو كذلك  ُيراد به أنّ هذا احلمل   

 ِلْه أَنْ  ِمَتنْ  كُنْ، ِإٌريِص َبَتْنأَو.  اجلوهر األّول خالف ، على املوضوع   َقُدْصأن َي
 !    ٍقْرا بني املعنيني من فَمب ِةَنطْالِف



 
 عليهما البّتة االشتداد والّضعف، أَُرطْا ال َيكالمه  واجلوهر األّول واجلوهر الثّاين  

 من أمس أو  ةً جوهريَّ دََّشأَ ال يكون اليوم مثال    ٌدْيَزفَ. مِّا الكََداألعراض ما عَ   كسائر 
ومعىن االنسانّية أو احليوانّية أيضا ال     . وال يكون أشّد جوهرّية من عمرو أو أقلّه    . أقلّه

يكون فيهما اشتداد أو ضعف، على عكس هذا األبيض مثال الّذي قد يكون أشّد      
 . آنفا أو أقلّهبياضا ّمما كان عليه

 
 هبا اجلوهر دون املقوالت األخرى، على رأي     ينفرد الّيت اخلاصّية األوىل    ولكّن 

 عليه مثل     تعاقب ضّدين   اجلوهر، ّممن يقبل  إالّ  لألضداد؛ فليس  ُهولُُبأرسطو، إّنما هي قُ  
 .   أّما املقوالت األخرى فهو ممتنع فيها ذاك البّتة. البياض والّسواد يف زيد

 
 

 .٢/٨/٢٠٠٢لبة طب
 ـــــــــــــــ

، بتحقيق  النّص الكامل ملنطق أرسطو ، يف ٤٠، فصل يف اجلوهر، ص كتاب املقوالتانظر  )١
 .١٩٩٩فريد جرب، ونشر دار الفكر اللّبناينّ سنة .وتقدمي د

 .يف  اجلوهر ألرسطو، مقالة الّدال، فصل ما بعد الطّبيعةانظر كتاب  )٢
 .، املقالة األوىل، فصل سّتة، وفصل سبعة، وفصل مثانية،  ألرسطوطاليسالّسماع الطّبيعي )٣
 .كتاب ما بعد الطّبيعة ألرسطوطاليس، مقالة الّزاي، ومقالة اهلاء، ومقالة الطّاء )٤
 .كتاب الكون والفساد ألرسطوطاليس بأكمله )٥
 .، املقالة األوىل، الفصل اخلامس، والفصل الّسادسالّسماع الطّبيعّيانظر  )٦
هذا .  كلّه، وخباّصة مقالة األلف الكربى، ومقالة الالّم و مقالة الّنون        لطّبيعةما بعد ا  انظر كتاب   )٧

وإّننا لسنا واجدين أثرا تعقّب كالم أرسطو يف رأي أستاذه العظيم إفالطون يف املثل والكلّّيات       
ليون روبان،  أمتّ من ذلك العمل اخلالد للعالّمة الفرنسّي الكبري والباحث الّنحرير األستاذ         

 La théorie platonicienne des أكمل منه، وهذا األثر هو، وال
idées et des nombres d’après Aristote,étude 

historique et critique  , Paris 1908. 
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