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معنای دوم دوناميس (قوه) درکتاب نهم مابعدالطبيعه
احمد عسگری
چکيده

"ارسطو" در  ( Θکتاب نهم مابعدالطبيعه ) دو معنای دوناميس (قوه ) را از هـم متمـایز
ميکند و ميگوید معنای اول آن را با حرکت در ارتباط ميداند .ارسـطو از ایـن معنـای
دوناميس ( قوه ) به تفصيل بحث مي کند ،اما تصریح دارد که هـدف اصـلي معنـای دوم
است و بحث نخست از باب مقدمه است .او در  Θ 6به معنای دوم دوناميس ( قوه ) باز
ميگردد .اما ،بحث او بهنحوی صورت گرفته است که دقيقاً معلوم نيسـت منظـورش از
معنای دوم چيست ،از اینرو نظرات مختلفي دربارة اینکه معنـای دوم دونـاميس( قـوه )
کدام است مطرحشدهاند .از این ميان ،بهنظر ميرسد دو دیـدگاه حـائز اهميـت هسـتند.
کساني معتقدند معنای موردنظر ارسطو «وجود بالقوه » یا «بالقوه بودن » است و کساني
منظور او را «ماده » مي دانند .نظری که در این مقاله ارئه شده چنين است :هدف ارسطو
در  Θتحليل و بررسي وجود بالقوه است ،اما بررسي وجود بـالقوه عبارتسـت از بررسـي
موارد و مصادیق مختلف قوه و یکي از موارد قوه ،قوهای است که در رابطـه بـا حرکـت
است و مورد دوم آن ،که مورد نظر ارسطو ست« ،ماده » است که در ارتباط با «جوهر »
قرار ميگيرد و به همين خاطر ارسطو آن را در بحث حاضر « مفيـدترین » مـي دانـد و
منظورش مفيدترین مورد در تحليل وجود بالقوه است .وجـود بـالقوه کـه هـدف اصـلي
ارسطو در  Θاست از قِبل تحليل معنای دوم قوه تبيين ميشود.
واژگانکليدی :دوناميس ،قوه ،فعل ،ماده ،جوهر.

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسahmad_asgari55@yahoo.com ،
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مقدمه
ارســطو در Θ1پــس از طــرح مســئلۀ قــوه و فعـــل ،بالفاصــله مطلــب را بــا بحــث از قـــوه
(دوناميس )δυναμις /در معنای اولي و حقيقياش که در ارتباط با حرکت است ،پـيمـيگيـرد و وعـده
مي دهد که دربارة معنای دیگر قوه بعدا سخن خواهد گفت .و اشاره مي کند که آن معني اهميت بيشـتری
دارد ) .(1045b35-1046a4در فصل ششم اعالم مـيکنـد کـه بررسـي قـوه در معنـای اولـش انجـام
شده است و مي خواهد دربارة فعليت سخن بگوید و در ضمن آن معنای دیگر قوه را که هدف اصلي اوست،
مشخ کند ) .(1048a25-30بـراین اسـاس در آغـاز  Θ6چنـدچيز مشـخ و مـورد توافـق اسـت:
 .1ارسطو ،قوة مرتبط با حرکت را بررسي کرده است؛  .8قوه ،معنای دیگری نيز دارد؛  .3ایـن معنـای دوم
قوه ،هدف اصلي ارسطوست.
اما ،مسئله ای که در اینجا مشکل ساز شده است این است که معنـای دیگـر قـوه چيسـت محققـين و
شارحان آثار ارسطو ،در این رابطه نه تنها توافق نظر ندادند ،بلکه پاسخ های بسيار متفاوتي به این پرسـش
ارائه کرده اند .برخي از این پاسخ ها با تحليل های پيچيده ای تالش دارند که معنای دوم قوه را تعيين کنند
و این نشان مي دهد که به سادگي نمي توان معنای دوم قوه را درنظر ارسطو تعيين کرد .در این رابطه ایـن
نظریات ارائه شدهاست:
 .1قوة مورد نظر ارسطو ،قوة فعليت در مقابل قـوة حرکـت اسـت؛  .8معنـای دوم قـوه امکـان اسـت؛
 .3معنای دوم قوه ،طبيعت است؛  .8معنای دوم قوه ،ماده جوهر است؛  .1معنای دوم قوه ،یک نحو تحقق
و وجود داشتن یعني بالقوه بودن است.
در ابتداء ،به بررسي این پنج نظریه مي پردازم .بررسي هر یک از این نظریـات یکـي از معـاني قـوه را
روشن مي سازد .اگرچه آن معنا معنای مورد نظر نباشد .درواقـع معـانيدیگـر قـوه در ضـمن توضـيح ایـن
نظریات روشن مي شود .پس از توضيح و بيان این دیدگاه ها تالش مي کنم نشان دهـم معنـای مـوردنظر
ارسطو از قوه (دوناميس) چيست .همانطورکه استدالل خواهم کرد ،معنای موردنظر ارسطو در اینجا همان
معنای چهارم است ،اما این معنا بي ارتباط با معنای پنجم نيست به نحوی که باید گفت پيگيری و تحليـل
معنای پنجم نيازمند معنای چهارم است و فهم معنای چهارم است که بيشترین فایده را در تحليل و فهـم
بالقوهبودن داد .طرفداران معنای چهارم در اینکه معنای دوم قوه درنظر ارسطو چيست ،صائب بودهاند ،امـا
مشکل آنها این است که به ارتباط معنای چهارم با معنای پنجم توجه نداشتهاند .درواقع ،طرح و بررسـي
این معنای از قوه برای تحليل و تبيين معنای پنجم است .اما ،طرفداران نظریـۀ پـنجم اگرچـه توجـه بـه
محور بحث در  Θیعني «بالقوه بودن» کرده اند ،اما در اینکه معنای دوم قوه را همـين مسـئله مـي داننـد
دچار خطا شده اند .در واقع آن ها بين آنچه "هدف" ارسطو در  Θاست و آنچـه "مفيـدترین" در راسـتای
این هدف است خلط کرده اند .براساس تحليلي که از معنای دوم قوه در اینجا ارائه مي شود ساختار رسـاله
نيز روشن خواهد شد.
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قوة فعليت
برخي معقدند دو نوع قوه که منظور ارسطوست عبارتند از قوة حرکت (کينيسيس )κινησις /و قـوة
فعليت ( انرگيا  .)νεργεια /توضيح آنکه ارسطو در  Θ6بين کينيسيس (حرکت) و انرگيا(فعليت) تمـایز
قائل شده است .او چند مثال از تغير و شدن ميآورد :الغر شدن ،آموختن ،معالجه کردن ،دیدن ،فهميـدن،
خوب زندگي کردن .درنظر ارسطو سه مورد اول حرکت بهسوی غایتي هستند .به این معنا که غایات ایـن
تغيرات در بيرون آن ها وجود دارد زماني که غایت حاصل شود ،دیگر حرکت به پایان رسيده است .اما سه
مورد اخير غایاتشان درونياست .فعل و جریان دیدن برای چيزی جز خود دیدن نيست .اینگونه شـدن هـا
در هرلحظه تمام هستند« .پس باید از همۀ این هـا برخـي کينيسـيس (حرکـت) خوانـده شـوند و برخـي
انرگيا(فعليت)» ).(1048b28
اگرچه تفسيرهای مختلفي از تمایز کينيسيس (حرکت) و انرگيا (فعليت) بين محققـين وجـود دارد ،امـا
مي توان چندویژگي را به عنوان مالک تمایز آن ها نام برد .1 :انرگيا (فعليت) برخالف کينيسيس (حرکـت)
به طور نامحدود مي تواند ادامه یابد .مثال ساختن یک خانه با تکميل آن پایان مـيیابـد ،امـا بـرای دیـدن
نقطه ای را نمي توان نشان داد که با رسيدن به آن دیدن به پایان برسد؛  .8اینکـه انرگيـا (فعليـت) نقطـۀ
پایان و تکميل ندارد بدین معني است که در هر لحظه تمام است .به تعبير ارسطو ما زنـدگي مـي کنـيم و
زندگي کردهایم ،ميبينيم و دیدهایم ،ميفهميم و فهميدهایم و این ویژگي در هر لحظه از انرگيـا (فعليـت)
صادق است؛  .3اگر انرگيا (فعليت) در هر لحظه تمام و کامل است نتيجه ميشود که هيچ غایت و نتيجـه
بيروني ندارد ،اما کينيسيس (حرکت) پایاني غير از خود جریان شدن دارد.
"آریه کسمن" از این نظریه دفاع کرد که دو معنای قـوه و فعليـتهـای متنـاظر بـا هـر کـدام همـان
تفکيکي است که ارسطو در Θمدنظر دارد .وی سپس این مسئله را به پرسش اساسي مابعدالطبيعه یعنـي
موجود چيست مرتبط مي کند و معنتقد است بحث ارسـطو در اینجـا نـاظر بـه پاسـخ بـه مسـئله اصـلي
مابعدالطبيعه است 1.خالصه دیدگاه کسمن چنين است :متناظر بـا قـوه در معنـای نخسـت کـه مـوردنظر
ارسطوست حرکت (کينيسيس) است .این قوه به موازاتي که فعليت مي یابد از بين مي رود و تمام مي شـود
و فعليتش همواره ناتمام است .این قوه با فعليت نمي تواند جمع شـود .در مقابـل ،قـوه در معنـای دوم بـا
فعليت همراه است و در هر لحظه فعليت آن تمام است .بنابراین« ،تمایز بين دو قوه در واقع تمایز بين دو
صورت از رابطه بين قوه و فعليت اسـت» ) .(Kosman, 1984, p.135سـپس وی ایـن مسـئله را بـه
مشکل ارتباط بين ماده و صورت در جوهر ربط ميدهد و معتقد است آنجاکه ارسطو در  Θ6رابطۀ ماده و
صورت را رابطه قوه و فعل ميداند ،منظورش رابطهای از نوع دوم است یعني آنجاکه قوه همراه فعل است
و در هر لحظه فعليتش تمام است 8و ارسطو با تمایز بين قوهای کـه مربـوط بـه حرکـت ناتمـام اسـت از
قوه ای که مربوط به حرکت تمام است ،براساس مدل نوع دوم ،مي تواند وحدت ماده و صورت در جوهر را
تبيين کند.
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"گيل" از طرفداران نظریۀ کسمن است .وی براساس همـين نظریـه بـه حـل مسـئله وحـدت جـوهر
براساس قوه و فعل ميپردازد .بهعقيدة او دو نوع رابطه قوه و فعل که ارسطو طرح کردهاست به این نحـو
مقایسه ميشوند که مدل دوم در تمامي عناصرش منطبق بر مدل اول است .هر دو دارای دو قوه فاعلي و
قابلي هستند و در مدل دوم نيز ،دو نوع فعليت یکي حرکت و دیگری غایت وجود دارد .اما برعکس مـدل
اول که فاعل و قابل بحسب دو صورت متفاوت عمل مي کردنـد ،در مـدل دوم فاعـل و قابـل بـه حسـب
صورت واحدی فعل و انفعال دارند .براین اساس در حالي که قوه در معنای اول مبدء تغير در غيـر بمـاهو
غير است ،قوه در معنای دوم مبدأ تغير در خود شيء از آنجهت که خودش است مي باشد .و به اینترتيـب
به نظر گيل طبيعت که ارسطو در  Θ8تعریف کرده است ،منطبق برمعنای دوم است 3.نتيجۀ این تفـاوت
آن است که در حاليکه حرکت در معنای اول مستلزم تغير است یعني گذر از حالتي به حالت دیگر ،فعليت
(انرگيا) حالت سابق را حفظ مي کند و یا تکميل مي کند .فعليت ،درواقع بيان پویـای وضـعيتي اسـت کـه
شيء داشته است .گيل ،سخن ارسطو در دربارة نفس که قائل به قوة اوليه و ثانویه شده است و قوة ثانویـه
را معادل فعليت اوليه مي داند 8که مي توان فعليت دومي را نيز برای آن فرض کرد ،منطبق بـر دو معنـای
1
قوه در  Θمطابق آنچه توضيح دادهاست ،ميداند.
این دیدگاه با چند مشکل مواجه است:
 .1بحث تمایزانرگيا (فعليت) ازکينيسيس (حرکت) تقریبا یک بحث حاشيهای است کـه در پایـان Θ6
آمده است و در قسمت های دیگر  Θمطرح نيست .بر این اساس دشوار بتوان پذیرفت این مطلب همـان
نکتۀ اساسي است که ارسطو در  Θبهدنبال آن است.
 .8ارسطو در  Θ6برای بهدست دادن معنای فعليت و قوه به استقراء موارد آن ميپردازد و پنج مـورد را
مثال ميزند و سپس ميگوید:
«[فعليت] در برخي مانند حرکت (کينيسيس) نسبتبه قوه (دوناميس) است و در برخي دیگر
مانند جوهر نسبت به ماده» ) .(1048b8-9کالم ارسطو ،نشان مي دهد که تقسيم او جـامع
است ،یعني هر پنج مورد را شامل مي شود و هر یک از آن هـا مربـوط بـه یکـي از ایـن دو
نسبت است .از طرفي ،در بين مثال ها دو مورد وجود دارد که جزء حرکت به معنـای اخـ ،
یعني حرکت در مقابل انرگيا (فعليت) ،نيست .یکي شخ بيدار نسبت به شـخ خـواب و
دیگری کسي که مي بيند نسبت به کسي که چشمانش را بسته است .دیـدن و بيـدار بـودن
مشخصاً جزء مصادیق انرگيا (فعليت) یا حرکـت کامـل هسـتند .اکنـون در تقسـيم دوگانـۀ
ارسطو این دو مورد نمي تواند از نوع رابطۀ جوهر با ماده باشند ،پس باید از نـوع دوم یعنـي
حرکت باشند.

 .3اگر ،منظور ارسطو از معنای دوم قوه که مـورد نظـر  Θاسـت ،قـوةانرگيـا (فعليـت) یعنـي حرکـت
کامل بود ،زماني که سخن از قوه در معنای اولي مي گوید مي بایست خـود را محـدود بـه حرکـت ناتمـام
(حرکت بالمعني االخ ) نماید ،اما به عکس مي بينيم که ارسطو زماني که دربارة معنای اول قـوه سـخن
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گفته است ،مثال هایي برای آن ذکر کرده که مربوط به حرکت کامل است ،مـثال در  Θ3دیـدن را مثـال
مي زند .بنابراین ،ارسطو هم کينيسيس (حرکت) و هم انرگيا(فعليت) را به عنوان مثال هـایي بـرای معنـای
نخست قوه ذکر کردهاست.
آنچه ،در این بحث نکتۀ اساسي است آن است که کينيسيس (حرکـت) را در Θچگونـه معنـي کنـيم
به نظر مي رسد ارسطو ،کينيسيس (حرکت) را به دو معنا به کار مي برد :یکي معنای عام و دیگـری معنـای
اخ که در ذیل معنای اول قرار مي گيرد .معنای اول ،داللت به هر نوع جریان و حرکـت دارد و معنـای
دوم ،به حرکت ناتمام و آن را از حرکت تمام متمایز مي کند .در واقـع حرکـت ،شـدن تـدریجي اسـت یـا
فعليتي که یک فرآیند و امتداد است .هر نقطه ای یا مرحله ای از این فعليت تدریجي و ذومرتبه ،ترکيبي از
قوه و فعل است که ادامه دارد .و از این جهت هردو ،مثل هم اند و مصداق جریان و حرکت انـد ،در مقابـل
کون و فساد که شدن جوهر است .جوهر در یک آن به وجود مي آید و حرکت و جریاني در کار نيست .امـا
دیدن اگرچه از یک جهت مانند راه رفتناست و در مقابل کون و فساد ،اما از جهتدیگر برخالف راه رفتن
که تا کل حرکت و جریان پایان نيافته ناتمام است ،در هر لحظـه از حرکـت تمـام اسـت و از ایـن جهـت
چيزی شبيه بقای جوهر است .بنابراین ،اگرچه ارسطو ،کينيسيس (حرکت) را به هر دو نوع حرکت ناتمام
و تمام اطالق مي کند ،اما عنوان حرکت ،بيشتر درخور حرکت ناتمام است و بيشتر بر آن صدق مـي کنـد.
ازاین رو ،ارسطو جای دیگر کينيسيس (حرکت) را عنوان حرکت ناتمام قرار دادهاست و در مقابـل حرکـت
تمام را انرگيا(فعليت) مي نامد 0.اگر کينيسيس (حرکت) را از ابتدای  Θتا) (1048b8-9در  Θ6به معني
اول بگيریم و سپس در مطلب پایاني  Θ6که از ) (1048b18آغاز ميشود ،کينيسـيس (حرکـت) را بـه
معنای دوم بگيریم ،ميتوان از انسجام متن دفاع کرد .مثال روشن ميشود که چرا دیدن در  Θ3مصـداق
حرکت است ،اما در  Θ6مصداق حرکت نيست .اگر این تحليل را بپذیریم ،دیگر نظریه کسمن نمي توانـد
درست باشد ،چراکه وقتي ارسطو در  Θ1قوة حرکت را در مقابل معنای دیگری از قوه کـه خاصـتا مـورد
نظر اوست ،قرار مي دهد ،منظورش از حرکت معنای اول و عام حرکت است که شـامل حرکـت ناتمـام و
1
تمام ميشود.
طبيعت
ارسطو در  Θ8که بحث بر سر تقدم فعل بر قوه است ،طبيعت را در مقابل معنای نخسـتين قـوه قـرار
داده و چنين ميگوید:
«منظورم از قوه (دوناميس) تنها آن نوع خاص نيست که به مبدأ تغير در غير یا به ماهو غير
گفته ميشود ،بلکه بهطورکلي هر مبدأ حرکت یا سکون .زیرا طبيعت (فوسيس  )φυσις,/نيز
در همان جنس است مانند قوه 8زیرا [طبيعت] مبدأحرکت است ،اما نه در غير بلکه در خود
شيء از آن جهت که خودش است» ).(1049b5-10
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"راس" دو معنای دوناميس (قوه) را به همين نحو توضيح مي دهد به عقيدة او معنای اول دوناميسکه
او  powerرا معادل آن قرار ميدهد« ،مبدأ حرکت در غير بماهو غير است» ،اما معنای دوم دوناميس که
راس potentiality ،را معادل آن قرار دادهاسـت ،عبارتسـت از «تـوان  Aدر رسـيدن بـه حالـت جدیـد
خودش» ) .(Aristole, 1981, p.CXXXIVآنچه راس ،بهعنوان معنای دوم دوناميس(قـوه) آورده بـا
تعریف طبيعت تطبيق مي کند ،بنابراین در نظر او معنای دوم دوناميس (قوه) که موردنظر ارسطوست بایـد
طبيعت باشد.
گيل نيز اگرچه معنای دوم قوه را قوه فعليـت مـيدانـد ،یعنـي فعليتـي کـه ارسـطو در Θ6در مقابـل
حرکت ناتمام متمایز کرد ،اما طبيعت را منطبق بر ایـن معنـای دوم مـي دانـد .بـه عقيـدة او مـدلي کـه
در هر دو نوع قوه وجود دارد با هم تطبيق ميکند یک قـوة فـاعلي ،یـک قـوة قـابلي ،حرکـت و نتيجـه.
امــا ،یــک تفــاوت بــين دو نــوع قــوه وجــود دارد ،در نــوع دوم ،فاعــل در خــودش از آنجهــت کــه
خــودش اســت عمــل مــيکنــد و همــين نکتــه تقــاوت اساســي بــين ایــن دو مــدل را پدیــد مــيآورد
)(Gill, 1989, PP. 218-222 , 2004, PP. 11-12

سخن ارسطو در  Θ8مي تواند موید این نظر باشد که طبيعت معنای دوم دوناميس (قـوه) اسـت ،زیـرا
او طبيعت و قوه در معنای اوليش را متعلـق بـه یـک جـنس دانسـت .جنسـي کـه هـر دو بـه آن تعلـق
دارند عبارتست از مبدأ تغير ،اما یکي مبدأ تغيـر در غيـر بـه مـاهو غيـر و دیگـری مبـدأ تغيـر در خـود.
بنابراین مي توان گفت ،دو معنای دوناميس(قوه) در جـنس مشـترکند و بـي ارتبـاط بـا هـم نيسـتند و بـه
عبارتي این دو اطالق مشترک لفظي نيسـتند .در عـين حـال دو نـوع متفاوتنـد و فصـول آن هـا غيـر از
یکدیگر است .اما اگر معنای دوم قوه که ارسطو در ابتدای  Θ1به آن اشاره مي کند و آن را مقصود اصلي
مي داند ،طبيعت باشد ،با چند ابهام مواجه مي شویم :نخست آنکه در ایـن صـورت معلـوم نيسـت ،چـرا
ارسطو به جای آنکه به طور مستقيم به تعریف و توضيح طبيعت بپردازد ،چنانکه در طبيعيات عمل کرده ،از
روش غيرمستقيم استفاده مي کند .او در  Θ1بحث خود را از معنـای اولـي قـوه آغـاز مـي کنـد و وعـده
مي دهد که پس از بررسي این معنا از قوه در ضمن بحث از فعليت ،معنای دیگر قوه نيز شرح داده خواهد
شد ).(1046a3-4
نکتة ديگر آنکه ارسطو در  Θ1در توضيح آنکه چرا معنای اول قـوه چنـدان بـرای مقصـود کنـوني
سودمند نيست ،این دليل را مي آورد که قوه و فعل فراترند از مواردی که تنها بـه حسـب حرکـت اطـالق
مي شوند ) ،(1046a1-3اما اگر طبيعت ،معنای دوم قوه باشد ،در اینصورت ایـن معنـا نيـز در ارتبـاط بـا
حرکت است .از آن گذشته ،بحث از طبيعت به طبيعيات مربوط است در حـالي کـه ارسـطو ایـن بحـث را
بهعنوان مسئلهای مربوط به فلسفۀ اولي طرح کردهاست.
مسألة ديگر ،آنکه ارسطو قوه را در مقابل فعل قرار دادهاست .اگر طبيعت ،معنای دوم دوناميس (قوه)
است ،در اینصورت مفهوم مقابل طبيعت باید فعل باشد درحاليکه انرگيا (فعليت) ،مفهوم مقابـل طبيعـت
نيست ،بلکه ارسطو غالبا طبيعت را با اشيای مصنوعي در تقابل قرار مي دهد که مبدأ حرکتشـان خـارج از
خود است ).(Johnston, 2006, pp.105-106
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امکان
برخي ،معنای دوم دوناميس (قوه) را امکان دانسته اند .به عقيدة "چـارلتون" ،0ارسـطو زوج اصـطالحي
انرگيا-دوناميس (فعل-قوه) را برای بيان حداقل چهار تقابل به کار برده است :ازجمله آنجاکه مي گوید آنچه
سرد است دونامي ) (δυναμειگرم است ) ،(Physics, 255b6در اینجا معادل درست دوناميس بالقوگي
) (potentialityاست .آب سرد ،بالقوه گرم است .مورد دیگر ،همان معنای حقيقـي و اولـي قـوه و فعـل
است که در  Θ1بيان ميشود .مورد سوم ،معنایي ازدوناميس است که در ارتباط با نامتناهي قرار ميگيرد.
و چهارم معنایي که بهطور خاص مورد نظر ارسطو در  Θاست.
تقابل قوه و فعل در اینجا بيانگر دو نحوة وجود اسـت .مثـال ارسـطو سـنگ و مجسـمه ای اسـت کـه
از آن سنگ ساخته مي شود .به عقيدة چارلتون ،تقابلي که ارسطو در اینجا طـرح مـي کنـد بـين مجسـمه
بــالقوه و بالفعــل نيســت ،بلکــه بــين دونــامي ان (موجــود بــالقوه  )δυναμειον/و انتلخيــا ان
(موجود بالفعل )εντελεχειᾳ ον/است .به عقيدة او در اینجا دونامي به معني بالقوه نيست ،اما چـون
ارسطو این نکته را تصریح نکرده ،شارحين چنين برداشت کرده اند و این سخن را به او نسبت داده اند کـه
مجسمه ساختهنشده بهنحو بالقوه وجود دارد ،در حاليکه اگر ارسطو بخواهد این سخن را بگوید که اشـياء
به همان نحو که آب سرد ،بالقوه گرم است ،مي توانند بـالقوه موجـود باشـند ،بـهنحـو جـدی دچـار خطـا
شده است .زیرا آنچه بالقوه  fاست ،باید بالفعل  gباشد .مثال ،آب بالفعل سرد است و درنتيجه باید بالفعـل
موجــود باشـد .مفهــومي را کــه چــارلتون بــرای ایــن معنــای دونــاميس قــرار مــيدهــد امکــان تحقــق،
نيافته) (unfulfilled possibilityاست .امکان ،در اینجا در مقابل تحقق یک امکان است نه در مقابـل
امتناع یا ضرورت). (Charlton, 1989, pp.5-9
درخصوص این دیدگاه ،چندنکته وجود دارد؛ نخست؛ نکاتي در مورد استدالل چارلتون:
 -1عالوهبر آنکه بر من معلوم نيست این که وی تذکر ميدهـد« :مهـم اسـت در نظـر داشـته باشـيم
که ارسطو مجسمۀ بالقوه را با مجسمۀ بالفعل تقابل نداده بلکه دونامي ان (موجود بالقوه) را با انتلخيـا ان
(موجــود بالفعــل) تقابــل داده اســت» ( ،)Ibid, p.7چــه تــأثيری در موضــوع دارد ،آنجــا کــه ارســطو
موجود را به نحو مطلق به کار مي برد ،منظورش جوهر است و مجسمه نيز در مثال مذکور مصـداق جـوهر
است.
 -8بهنظر ميرسد ،چارلتون تصور روشني از قوه و بالقوه بودن ندارد ،بلکـه آن را ماننـد فعليـت تصـور
ميکند .از همينرو ميگوید« :برخالف افالطون او [ارسطو] نميتواند بگوید که رنگ زرشـکي یـا شـکل
کره ،زماني که هيچ مصداقي ندارد به همان صورت وجود دارد که وقتي که مصداق دارند .زماني که یـک
ویژگي مصداق یابد یا چيزی دارای آن شود ،بالفعل موجود است .زمـاني کـه هـيچ چيـزی آن ویژگـي را
ندارد ،نمي توانيم بگویيم که بالقوه موجود است ،زیرا این بيمعني است .اما مي توانيم بگویيم آن بهصورت
یک امکان تحقق نيافته موجود است» (.)Ibid, p.9
همان طور که در بررسي استدالل ارسطو در اثبات وجود قوه گفتـيم اسـاس مطلـب ارسـطو ،بـرخالف
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سخن چارلتون ،این است که بين نيست و نمي توان د تفاوت وجود دارد و دوناميسیا قوه همان مفهـومي
است که ارسطو برای این منظور طرح مي کند و اتفاقا تمام تالشش این است که نشان دهد این مفهـوم
کامال معقول و معني دار است .درست است که ارسطو در آنجا دربارة قوة حرکت ،مطلب را طرح کرده ،اما
مبنا در وجود بالقوه نيـز همـان اسـت .چـارلتون هـيچ دليلـي ارائـه نـداده اسـت کـه چـرا مفهـوم قـوه
) (potentialityنادرست ،اما امکان مناسب و درست است .هر سخني را که دربارة امکان بگوید ،دربـاره
قوه نيز ميتوان گفت.
اما فارغ از استدالل چارلتون ،ادعای او یعني اینکه معنا دوم دوناميس امکان است نيز با مشکل مواجـه
است .1 :ارسطو در  Θ1مي گوید معنای دوم دوناميس (قوه) را در ضـمن بحـث از انرگيـا (فعليـت) بيـان
خواهد کرد .اگر امکان این معنای دوم باشد ،او مطابق طرحي که اعالم کرده ،عمل نکـرده اسـت .بحـث
امکان در  Θ3و  Θ4طرح شدهاست.
 .8امکان معنایي است که در ارتباط با قوه بهدست ميآید و با آن همراه است و فرقي نميکند که قـوه
در چه معنایي باشد .امکان ،معنای دوم دوناميسنيست ،بلکه دوناميس چه در معنای اول کـه قوةحرکـت
است و چه در معنای دوم که قوة وجود (جوهر) است ،معنای امکان را با خود مالزم مي کند .معنای اول و
دوم دوناميس مالزم یکدیگر نيستند ،بلکه قسيم یکدیگرند.
ماده
نظریۀدیگر این است که معنای دوم قوه ماده جـواهر اسـت .در واقـع نسـبت «مـاده بـه صـورت» یـا
«ماده به جوهر» نسبت «قـوه بـه فعـل» اسـت16.مطـابق ایـن نظـر ،دو نـوع قـوه وجـود دارد ،قـوه در
معنای اوليش در ارتباط با حرکت های عرضي است و قوه در معنای دومش در ارتبـاط بـا کـون و فسـاد.
برای بررسي این مطلب باید به  Θ6مراجعه کنيم .ارسطو در  Θ6طرحي را که در  Θ1اعالم کرده بـود
تکرار مي کند .در  Θ1گفته بود نخست به بحث از قوه در معنای حقيقي آن مي پردازد و سپس در ضمن
بحث از فعليت معنای دیگر قوه را نيـز بررسـي خواهـد کـرد ) .(1045b35-1046a4و اکنـون در Θ6
ميگوید:
«چون قوه در رابطه با حرکت بررسي شد ،اکنون دربـارة فعليـت (انرگيـا) بررسـي خـواهيم
کرد ،کـه فعليـت چيسـت و چگونـه اسـت .زیـرا هـم زمـان در حـين بررسـي ،امـر بـالقوه
(دوناتون  )δυνατον /نيز روشن خواهد شد .زیرا ما تنها آنچه را که بهحسب طبـع ،غيـر را
حرکت ميدهد یا از غير حرکت ميپذیرد ،چه به نحو مطلق و چه به نحو خاص ،امر بـالقوه
(دوناتون) نميخوانيم ،بلکه بهنحو دیگری نيز [چيزی بالقوه خوانـده مـيشـود] و بـهخـاطر
همين ما اینها را بررسي کردیم» ).(1048a25-30

در اینجا چهار چيز وجود دارد :دو نوع قوه و دو نوع فعليت متناظر با هر یک:
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 Aقوه در معنای نخستين؛
 Bفعليت قوه در معنای نخستين؛
 Cقوه در معنای مورد نظر؛
 Dفعليت قوه در معنای مورد نظر؛
ارسطو دربارة  Aدر  Θ1الي  Θ5بحث کردهاست .اکنون ميخواهد  Bو  Dرا توضيح دهد و در ضمن
آن  Cنيز روشن خواهد شد .اما ارسطو ،در اینجا در بررسي  Bو  Dو  Cبه جای آنکه به تعریف و توضيح
آنها بپردازد ،چند مثال و مصداق ارائه ميکند و ضمن بيان آنکه «در هر چيز نميبایسـت بـهدنبـال حـد
بــود» منظــور خــود را از طریــق اســتقراء جزئيــات و درنظــر گــرفتن آنچــه مشــابه اســت ،ایضــاح
مي کند ) .(1048a35-38بنابراین ،برای اینکه معنای دوم فعليت را دریابيم بهنظر ميرسـد ،مـيبایسـت
موارد و مثال های ارسطو را مالحظه کنيم .ارسطو در مجموع هشت مثال مي آورد .سه مورد بـرای نشـان
دادن قوه و پنج مورد برای نشان دادن فعليت .اما به نظر ،تفاوتي در دو دسته مثـال وجـود نـدارد و همـۀ
آنها نشان دهندة موارد ارتباط قوه و فعلاند.
«فعليت (انرگيا) وجود شيء است نه بهنحو بالقوه مثالً این موارد را بالقوه ميگـویيم ]1[ :در
چوب [مجسمه] هرمس است و [ ]8در کل خط نصف خط است و [ ]3عالم است کسي کـه
در حال تفکر نيست اگر قادر (دوناتوس )δυνατος /بر تفکر باشد .و طرف دیگـر را بالفعـل
ميگویيم آنچه ميخواهيم بگویيم از طریق استقراء جزئيات روشن ميشود و نميبایست در
هر چيزی به دنبال حدّ بود ،بلکه باید آنچه مشابه است لحاظ شود .همانطور کـه [ ]8بندـا در
نسبت با مصالح است و [ ]1بيدار در نسبت با خـواب و [ ]0نـاظر در نسـبت بـا کسـي کـه
چشمانش را بسته اما توانایي دیدن را دارد و [ ]1آنچه از ماده حاصل شده است در نسبت بـا
ماده و [ ]2آنچه تمام شده در نسبت با ناتمام .در این نسبتها فعليت (انرگيا) با یک طرف و
امر بالقوه (تو دوناتون) با طرف دیگر تعریف مي شود  .فعليـت در همـۀموارد بـه یـک نحـو
اطالق نمي شود ،بلکه به واسطۀ تشابه [فعليت در موارد مختلف اطالق مي شود] زیرا ،این در
این یا در نسبت با این مانند آن در آن یا در نسبت با آن اسـت .زیـرا برخـي ماننـد حرکـت
(کينيسيس) در نسبت با قـوه هسـتند و برخـي ماننـد جـوهر در نسـبت بـا مـاده خـاص»
).(1048a30-b9

مثال های ارسطو متفاوت اند و رابطه های مختلفي را ترسيم مي کنند .در عين حال ،رابطه ای که بين هر
جفت برقرار است شبيه رابطۀ دیگر است و جملۀ پایاني ارسطو نشان مي دهد که او رابطه های مختلف را،
حداقل در  1مثال آخر یعني از [ ]8تا [ ،]2در دو دسته قرار مي دهد .یعني انواع فعليت به دو صورت است:
یکي جوهر که مثال های [ ]1[ ،]1و احتماال [ ]2به آن مربوطند و دیگر حرکت کـه مثـال هـای [،]8[ ،]3
[ ]0[ ،]1به آن مربوط اند 11.در مقابل این دو نوع فعليت دو نوع قوه وجود دارد :یکي ماده است و دیگـری
قوه حرکت .بنابراین معنای دوم قوه همان «ماده» است.
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نحوة وجود بالقوه
فرده درخصوص ساختار  ،Θیعني ارتباط بخش اول و دوم نظریۀ دیگری ارائه کردهاست .چنانکه گفته
شد ،تفکيک ارتباط این دو بخش بر اساس دو معنای متفاوت دونـاميس (قـوه) بـود .بـه عقيـدة "فـرده"،
منظور ارسطو از دو اطالق قوه و فعل ،این نيست که دوناميس (قوه) و به تبع آن انرگيا (فعليت) بر دو نوع
است و ما دو معنای متفاوت داریم که در عرض هم قرار مي گيرند ،بلکه منظور دو کاربرد متفـاوت اسـت.
اما اینکه لفظ دوناميس (قوه) دو کاربرد مختلف دارد ،بدین معني نيست که اشـاره بـه دو نـوع متفـاوت از
دوناميس (قوه) دارد« .موضوع این نيست که یک نوع دیگری از دوناميس (قوه) وجود دارد که مطابق این
کاربرد دوم کلمۀ دوناميس است ،بلکه مسئله این است که لفظ دوناميس (قوه) در این کاربرد [دوم] انـواع
مختلف دوناميس (قوه) و ازجمله نوع اصلي آن را که پيش از ایـن تمييـز داده شـدند ،در بـر مـيگيـرد».
(.)Ibid, pp.179-180

در اینجا الزم است ،دیدگاه فرده توضيح داده شود چون عـالوه بـر آنکـه دیـدگاه جدیـدی درخصـوص
معنایي از قوه که مورد نظر رساله  Θاست ،ارائه مي کند ،نظریۀ او مبنای برخي از تحليل های متفـاوت از
جایگاه مسئلۀ قوه و فعل و کتاب Θدر مابعدالطبيعۀ ارسطو قرار گرفته است.
در ابتدا باید گفت ،نظریۀ اول کـه دیـدگاه رایـج درخصـوص سـاختار  Θاسـت بـا دو مشـکل مواجـه
است:
نخست آنکه مطابق برداشت بسياری از محققين و شارحين کتاب  Θدو نقش دارد :یکي توضـيح و
بيان آنچه در  Η6به عنوان راهحل مسئلۀ وحدت جوهر ارائه شد و دیگر فراهم آوردن مقدمات الزم برای
آنچه در  Λدرخصوص جواهر غيرمادی خواهد آمد .و باز بنا به فرض آنچه باید ایـن نقـش را ایفـا کنـد،
بخش دوم  Θاست .اما مراجعه به این بخش این انتظار را بـرآورده نمـي کنـد و در تحليـل یـک نظریـۀ
مشخ و منسجم که مسائل موردنظر را پاسخ دهد با مشکل مواجهيم 18.در مقابل ،اینکـه ارسـطو پـنج
فصل را به معنای اول که اصالتا مورد نظر نيست و فقط جنبۀ مقدماتي دارد ،اختصاص داده است و در طي
آن به تدقيق در مسائل فرعي مثال معاني مختلف قوه و بي قوگي (شـبيه آنچـه در  Δ12آمـده) پرداختـه،
13
مورد تعجب و سؤال است.
مسألةديگر آن است که نه تنها در ارائۀ نظریه منسـجم و بيـاني روشـن از  Θمشـکل وجـود دارد،
بلکه برخي از محققين برجسته ماننـد "راس" و "بنتـيس" معتقدنـد ارسـطو خـود در ایـن کتـاب دچـار
خلط و عدم انسجام است و تصویر روشني از آنچه مي گوید نداشته است ،به نحوی کـه مفـاهيمي را کـه
خود از هم متمایز و تفکيک مي کند ،در جایي دیگر با هم خلط ميکند ،یعني معنای اول و دوم دونـاميس
(قوه)را 18.فرده ،خصوصا اشکال دوم را مورد توجه قرار ميدهد و سعي ميکند بـا ارائـۀ نظریـهای جدیـد،
نشان دهد که این اشکال به ارسطو وارد نيست ،بلکه بخشي از اشکال از پيش فرض نادرستي اسـت کـه
این شارحان دارند ( .)Ibid, p.178به عقيدة او علت عمدة این احساس ،عدمانسجام و خلط از آنجا ناشي
مي شود که فرض شده است ما از یک طرف چيزهایي داریم که بـه معنـای اول دارای قـوه هسـتند و در
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مقابل چيزهایي داریم که به معنای دوم دارای قوه هستند و اینها دو نوع مختلف دوناميس (قوه) هسـتند
(.)Ibid, p.179

در مقابل ،فرده معتقد است همانطور که ارسطو مي گوید معنای نخستين دوناميس (قـوه) در ارتبـاط بـا
حرکت است .زماني که چيزی قوةحرکت (تغيير یا تغير) دارد در شرایط مناسب این قوه فعال مي شود و به
فعليت مي رسد ،یعني حرکت صورت مي پذیرد .اما در اندیشۀ یوناني اثر یا تـأثيری داشـتن ،نشـانۀ واقعـي
بودن است ،و این مطلب به وضوح در رسالۀ سوفيست افالطون طرح شده است ،زماني که قوة فـاعلي یـا
قابلي به حرکت در مي آید آن را مي توان «انرگيا» ناميد به معني فعاليت ،اما به نحو دیگـری نيـز بـه آن
مي توان نظر کرد .به این معني که این فعاليت ،نشانۀ واقعي بودن است و با این نگـاه بـه معنـي دیگـری
انرگيا است ( . )Ibid, p.182نسبت دادن یک نوع فعل (فعاليت) به چيزی یعني نسبت دادن درجـهای از
واقعيت به آن .اما صرف داشتن توان و قوة حرکت نيز درجهای از واقعي بودن را برای آنچه ایـن تـوان را
دارد به همراه دارد .چيزی که هيچ واقعيتي ندارد ،تواني هم ندارد .بنابراین دو نوع واقعيـت داشـتن یـا دو
نوع بودن در اینجا قابل تمييز است :بالقوه بودن و بالفعل بودن (.)Ibid, p.184
برای مثال یک اره در هنگام بریدن ،بالفعل یک اره است ،یعني واقعي ترین شکل اره است ،اما صـرف
داشتن نيروی بریدن در اره یعني هنگامي که هنوز به کار نيفتاده است نيز یک نوع واقعيت داشتن اسـت.
یعني این اره ،اگر چه بالفعل اره نيست ،اما بالقوه اره است .بنابراین ،در این مثال آنچه توان و نيرویي دارد
که هنوز به کار نيفتاده است به واسطۀ همين توان و نيروی ساکن مثالي از وجود بالقوه است .وقتـي ایـن
نيروی غيرفعال را با وقتي که این نيرو به حرکت در مي آید مقایسه مي کنيم دو نحو از واقعيت و وجـود را
به همين شيء مي تـوانيم اطـالق کنـيم ،و ایـن همـان معنـای دوم قـوه و فعـل اسـت کـه مـورد نظـر
ارسطوست ).(Makin, 2006, p.18
بنابراین ،فرده این ادعا را مطرح مي کند که در کنار دوناميس (قوه) بـه معنـای اصـلي نـوع دیگـری از
دوناميس یعني بالقوگي ) (potentialityوجود ندارد ،بلکه دوناميس در معنای دوم ،دونـاميس در معنـای
اول را در بر ميگيرد ( .)Frede, 1994, p.184اما ارسـطو توجـه مـيدهـد کـه حرکـت تنهـا صـورت
واقعي بودن و فعليت داشتن نيست ،بلکه انواع دیگری از فعليت نيز وجود دارد و بنابراین اصطالح دوم بـه
همۀ آن موارد نيز بسط مي یابد و منظور ارسطو آنجا که مي گوید قوه و فعل فراترند از مـواردی کـه تنهـا
بهحسب حرکت به آنها اطالق ميشود ،همين مطلب است (.)Ibid, p.182
اما این موارد و انواع دیگر کدامند و چگونـه اصـطالح دوم بـه آنهـا نيـز اطـالق مـيشـود نخسـت
آنکه ارسطو بين حرکت و انواع دیگر فعل مانند دیدن ،تفکر ،زیسـتن ،تفـاوت قائـل مـيشـود .هـر یـک
از این ها اگر چه تغير و حرکت نيستند ،اما مانند حرکـت واقعيـت دارنـد و بالفعـل انـد 11.مـورد دوم صـور
جوهری است مثال خانه بودن یا انسان بودن اگر نه بيشتر ،حداقل به اندازة ساختن خانه ،که حرکت است
و نوع اصلي فعليت است ،یک نحـو از بالفعـل بـودن و واقعيـت داشـتن اسـت ( .)Ibidبنـابراین ادعـای
فرده این است که برخالف آنچه که تصور ميشود زماني که ارسطو حرکت را بهعنـوان نـوع اول فعليـت
در مقابل آنچه در  Θ6فعليت مي نامد ،قرار مي دهد منظـورش ایـن نيسـت کـه دو نـوع متمـایز فعليـت
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وجود دارد ،بلکه آناست که همـان معنـایي کـه از حرکـت بـهدسـت مـيآیـد ،یعنـي وجـود بالفعـل ،در
مورد چيزهای دیگری نيز قابل اطالق است .اما ارسطو معتقد اسـت کـه وقتـي مـا دربـارة انـواع فعليـت
سخن مي گویيم یک معنای واحـد از آن نـداریم یعنـي یـک امـر مشـترکي کـه در همـۀ مـوارد فعليـت
وجود داشته باشد و ما با تعریف بتوانيم آن را به دست آوریم ،بلکه اطالق فعليت بر موارد مختلف از طریق
تشابه ) (analogyاست 10.مثال وقتي مي گویيم چيزی خانه ای بالفعـل اسـت و یـا کسـي بالفعـل خانـه
مي سازد ،ما بالفعل بودن را به نحو یکسان دربارة آنها بهکار مي بریم ،اما آنچه کـه مطـابق ایـن کـاربرد
واحد است یک نوع خاص از فعليت نيست که در هـر دو مـورد وجـود دارد بلکـه انـواع مختلـف فعليـت
مطابق این واژه هستند 11.مبنای این که فعليت به نحو یکسان دربارة آن ها بـه کـار بـرده مـي شـود ،ایـن
است که در هر مورد رابطه ای که وجود دارد شبيه رابطه ای است که در مورد دیگر وجود دارد .آنچـه کـه
به یک خانه بالفعل ،فعليت داده است صورت آن است درست همانطور که عمـل خانـه سـاختن بـه تـوان
موجود در بنا فعليت ميدهد ).)Ibid, p.183
نظریه فرده بـه جهـات مختلـف قابـل ارزیـابي اسـت ،نخسـت آنکـه چنانچـه آن را بپـذیریم ظـاهرا
مشکل اساسي را که فرده دیدگاه خود را در پاسخ بـه آن طـرح کـرده بـود ،مـي تـوان پاسـخ داد .یعنـي
مي توان نشان داد که برخالف ادعای بنتيس و راس اینگونه نيست که ارسـطو مفـاهيمي را کـه خـود در
صدد تفکيک آن برآمده اسـت بـا هـم خلـط کـرده باشـد .مطلـب دیگـر آنکـه ،براسـاس دیـدگاه فـرده،
بهتر مي توان بحث طـوالني را کـه در بخـش اول (فصـول  )1-1وجـود دارد ،توضـيح داد .درواقـع اگـر
معنای اول دوناميس را ناظر بـه نـوع متمـایزی از قـوه بـدانيم ،آنگـاه بحـث نسـبتا طـوالني و مفصـلي
درخصوص این معنا سؤال برانگيز است ،اما مطابق دیدگاه فرده چنين نيست ،زیـرا بحـث ارسـطو در ایـن
فصول برای آن خواهد بود که از روی ارتباطي که بين قوه حرکت و حرکت است ،ما رابطه بين امر بالقوه
و امر بالفعل را درک کنيم .در واقع ما بارزترین و در دست ترین مصداق قوه و فعل را برای فهم این رابطه
مورد مداقه قرار دادهایم .نکتۀ دیگری که دیدگاه فرده را تأیيد ميکند آن است که ارسطو در  Δ12معاني
مختلف قوه را برشمرده و توضيح داده است ،اما مورد جدایي از معاني دوناميس را به معني امر بـالقوه نـام
نبردهاست.
اما ارسطو در آغاز  Θسخني گفته که نظر فرده با آن سازگار بهنظر نميرسد .ارسطو ،عنوان ميکند که
بررسي قوه در حقيقي ترین معنایش برای آنچه که مقصود او در این فصـل اسـت ،چنـدان مفيـد نيسـت.
به نظر مي رسد این سخن ارسطو برخالف دیدگاه فرده باشد ،چون مطابق نظـر او اتفاقـا بررسـي قـوه در
معنای اولي است که ما را به معنای دوم رهمنون ميشود.
12
نظریۀ فرده ازسوی برخي محققين مورد توجه و قبول قرار گرفته است .ویت که اصرار به استقالل Θ
دارد ،نظریهاش مبتنيبر این است که معنای دوم قوه «نحوة وجود بالقوه» است 10.اما "ویـت" چگونـه از
نظر خود دفاع ميکند و آن را با متن ارسطو تطبيق ميدهد در ابتداء ،الزم به یادآوری است کـه ارسـطو
برای ایضاح معنای مورد نظر از مثال و موارد جزئي استفاده کرده است .مواردی که یک نوع شباهت بـين
آن ها حاکم است .اما هر جایي که شباهتي بين چند چيز برقرار باشد ،یک «وجـه شـبه» الزم اسـت کـه
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به سبب آن ،آن چيزها شبيه هم خوانده مي شوند .درخصوص مثال های ارسطو نيز مي توان این پرسـش را
مطرح کرد که وجه شبه در ميان آنها چيست بر اساس این پرسش ميتوان از این نظریـه چنـين دفـاع
کرد :در همۀ موارد رابطه ای که بين دو طرف برقرار است ،شبيه هم است و وجه شبه آن است که در هـر
مورد ،ما دو نحو از وجود داشتن یک چيز را داریم .در یک طرف وجود بالقوة آن شيء و در طـرف دیگـر
وجود بالفعل آن .و ازاین رو ،باید گفت مطابق این دیدگاه منظور ارسطو این نيست که از روی رابطهای که
بين برخي موارد وجود دارد به نوع رابطه ای که بين برخي دیگر است برسيم ،بلکه منظورش آن است که
86
با مقایسۀ این موارد ،وجهشبه را که در بين همه موارد وجود دارد دریابيم.
تمايز معنای دوم قوه از بالقوه بودن
از ميان دیدگاه های مختلف ،نظریۀ چهارم و پنجم دارای اهميت هستند .البته سه نظریۀ دیگر نيـز هـر
یک دالیل قابل توجهي ارائه داده اند و در مجموع نکات مهمي دربارة اندیشۀ ارسـطو از قـوه را برجسـته
نمودند .اما آن سه نظریه با اشکاالت مهمي مواجه اند که نمي توان پذیرفت منظور ارسـطو از معنـای دوم
قوه ،یکي از آن هاست .ثانيا دو نظریۀ اخير ،چون تحليل خود را بر اساس متني قـرار داده انـد کـه ارسـطو
به صراحت در آنجا مي خواهد معنای فعليت و معنـای دوم قـوه را نشـان دهـد ،بـه وضـوح تـرجيح دارنـد.
همان طور که در ادامه ،بحث خواهم کرد معنای مورد نظر ارسطو از قـوه «مـاده» اسـت و از ایـن جهـت
دیدگاه چهارم درست مي گوید ،اما «وجود بالقوه» که مورد نظر دیدگاه پنجم است نيز از هدف ارسطو دور
نيست ،بلکه ارسطو در تحليل و برررسي این مسئله است که دو معنای قوه را طرح کند.
رأی مختار
بهاینترتيب ،نظریهای که در اینجا طرح ميکنم این است :ارسطو در  Θبهدنبال تحليل وجود بـالقوه و
بالفعل است و آن هدف اصلي  Θاست .در این راستا ارسطو دو معنا از قوه را بررسي مي کند که بـه طـور
مشخ معنای دوم قوه که ارسطو تصریح دارد که برای مقصود کنوني مفيدتر اسـت قـوه در ارتبـاط بـا
جوهر یعني «ماده» است،
در دفاع از اینکه معنای دوم قوه ماده است ،عالوه بر شواهد متني که البته طرفداران نظریه چهـارم نيـز
عمدتا بر همين اساس استدالل کرده اند ،بر اساس ساختار رساله  Θو چگـونگي ارتبـاط ایـن مطلـب بـا
مسئلۀ اصلي  Θاستدالل خواهم کرد .بحث را با جملۀ ارسطو آغاز مي کنم .او در  Θ1وقتـي مـي خواهـد
معنای اول قوه را شرح دهد ،چنين مي گوید« :نخست ،دربـارة قـوه در حقيقـي تـرین اطالقـش اگـر چـه
[این معنای قوه] برای آنچه اکنون طالب آنيم ،مفيدترین نيست» )(1045b35-1046a1
به نظر من در این عبارت تفکيک دو چيز اهميت زیـادی دارد :یکـي «آنچـه طالـب آنـيم» و دیگـری
«آنچه مفيدترین است» .درواقع یک اشکال مهـم دیـدگاه پـنجم آن اسـت کـه ایـن تفکيـک را نادیـده
گرفته است و گمان مي کند آن دو به یک چيز داللت دارند .درحالي که ارسطو دو معنای قوه را در راستای
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«آنچه طالب آن است» بهکار گرفتهاست و البته در این ميان معنای اول ،مفيدترین نيست بلکه معنای دو،
چنين است.
اما ،آنچه ارسطو در اینجا طالب آن است ،چيست و به چه دليل باید این تفکيک را بپذیریم چنـان کـه
در فصل قبل بحث شد یکي از تقسيمات موجود بماهو موجود تقسيم به بالفعل و بالقوه است و ارسطو در
 Θبه دنبال تبيين و بحث از موجود بالقوه و موجود بالفعل است ،هم چنانکه خود در آغـاز  Θ1مـي گویـد:
«چون موجود از یک طرف به این چيز یا کيفيت یا کميت اطالق مي شود و از طرف دیگر بحسـب قـوه و
فعل و اثر اکنون درباره قوه و فعل بررسي خواهيم کرد» ).(1045b32-35
به این ترتيب مقصود ارسطو از «آنچه طالب آنيم» بحث از قوه و فعل است از آن جهت که از تقسـيمات
اوليه موجود یعني وجود بالقوه و وجود بالفعل هستند ،و در این ميان ارسطو نخست به بررسي وجود بالقوه
ميپردازد 81.نکتۀ دیگر آنکه همانطور که مشهور است و قبال نيز بحث شد ارسطو قائل به چيزی بـه نـام
وجود مطلق نيست .یعني معتقد است که هيچ امر عام و مشترکي به نام وجود در بين موجـودات مختلـف
نيست .بنابراین ،لفظ عام وجود در عين حال که مشترک لفظي صرف نيست ،به یـک امـر واحـد داللـت
ندارد ،بلکه به انواع و مصادیق مختلف راجع است .بنابراین ،همچنانکه بررسي وجود از آنجهت که تقيسم
به مقوالت مختلف مي شود ،چيزی جز بررسي مقوالت مختلف و مصادیق گوناگون موجـود نيسـت 88،در
اینجا نيز بررسي وجود از آن جهت که به بالقوه و بالفعل تقسـيم مـي شـود ،چيـزی جـز بررسـي مـوارد و
مصادیق مختلف قوه و فعل نيست .ازاین رو ،وقتي ارسطو مي خواهد وجود بالقوه را بررسي کند ،باید ببينـد
که قوه چه مصادیقي دارد و بر چند نوع است.
هرگاه انواع و مصادیق گوناگون قوه بررسـي شـد و آنهـا را تحليـل کـردیم مـي تـوانيم بگـویيم کـه
وجود بالقوه تحليل شده است ،زیرا وجود بالقوه امـری متمـایز از ایـن مـوارد نيسـت .اگـر بنـا بـر فـرض
قوه ،منحصر در امر حرکت بود ،در این صورت با بررسي قوة مرتبط با حرکت ،بحث وجـود بـالقوه تبيـين
شده بود و بررسي ما پایان مي یافت .در چنين فرضي اتفاقا همين معني از قوه کـه در ارتبـاط بـا حرکـت
است ،مفيدترین بود .البته اگر چنين بود بحث از قوه جایگاهش در طبيعيات و نه در فلسفۀ اولي بـود .امـا
ارسطو معتقد است که «قوه و فعل فراترند از مواردی که تنها بهحسـب حرکـت [قـوه و فعـل] بـه آنهـا
اطالق مي شود» ) .(1046a1-2بنابراین ،با بررسي قوه ای که در رابطه با حرکت اسـت بـه هـيچ عنـوان
تحقيق ما پایان نميپذیرد ،زیرا موارد دیگر قوه باقي ميماند.
به این ترتيب ،معلوم مي شود که «آنچه مفيدترین است» چيست .منظور ارسطو مورد یا مـواردی اسـت
که قوه به آن ها اطالق مي شود ،اما در رابطه با حرکت نيستند .اما چرا این مورد دیگر «مفيد تر» اسـت از
مورد حرکت و چرا مثال این دو معنای از قوه به یک اندازه در بحث از وجود بالقوه اهميت ندارند چراکـه
اگر این دو ،دو مورد از موجود بالقوه هستند ،پس هر دو در تحليل موجود بالقوه الزمند.
اینکه ارسطو معنای دوم را مفيدتر مي داند ،نشان مي دهد کـه مـورد دوم در بحـث حاضـر نقشـي دارد
که معنای اول ندارد و آن اینکه احتماال برخالف بحث از معنای اول کـه بـه خـودی خـود بحـث از قـوه
را در ارتباط با طبيعيات قرار مي دهد ،بحث از معنای دوم چيزی اسـت کـه مسـئله را مربـوط بـه فلسـفۀ
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اولي مي کند .از همين جا مي توان حدس زد کـه ایـن معنـای دوم احتمـاال در ارتبـاط بـا جـوهر اسـت،
حدسي که با مراجعه به  Θ6تأیيد ميشود .بنابراین آنچه تا اینجا روشن شد آن است که معنای دوم قـوه
وجود بالقوه نيست ،اما هر چه باشد بي ارتباط با آن نيست ،بلکه از قبل تبيين آن ،وجود بالقوه نيـز تبيـين
خواهد شد.
نکتۀ دیگر آنکه ارسطو ،بهرغم آنکه معنای اول را در مقایسه با معنای دوم چندان مفيد نميداند و ایـن
نکته این انتظار را ایجاد ميکند که صرفا بحث مختصری دربارة معنای اول صورت گيرد ،اما بحث ارسطو
دربارة معنای اول تا پایان  Θ5ادامه مي یابد .این مسئله به این جهت است که تبيين معنای اول ،مقدمات
الزم را برای بحث از معنای دوم فراهم ميکند .اینکه ارسطو آن را مفيدترین ندانست بـدینجهـت اسـت
که نسبت به بحث دوم جنبۀ مقدماتي دارد .او در  Θ6که مي خواهد معنای دوم را بحث کند ،مـي گویـد:
«به خاطر این [معنای دوم قـوه] در بررسـي خـود معنـای دیگـر را نيـز بررسـي کـردیم» ) (1048a30و
بالفاصله ارسطو چندین مثال از رابطه قوه و فعل بيان مي کند ،به این منظور که معنای فعليـت و معنـای
دوم قوه از این طریق آشکار شود .ارسطو پس از ذکر مثال ها مي گوید" :فعليت در همۀ موارد به یک نحو
اطالق نمي شود ،بلکه به واسطه تشابه ،زیرا این در این یا در نسبت با این مانند آن در آن یا در نسـبت بـا
آن است .زیرا برخي مانند حرکت در نسبت با قوه هستند و برخي مانند جوهر در نسبت بـا مـادة خـاص»
) .(1048b4-9به نظر من جملۀ پایاني ارسطو تصـریح دارد کـه دو معنـای قـوه را چگونـه بایـد در نظـر
بگيریم .مثالها برخي مصداق معنای اول هستند و برخي مصداق معنای دوم و این با بحث و تحليلي که
از جمالت  Θ1ارائه کردیم تطبيق ميکند.
در رابطه با دیدگاه پنجم که معنای دوم قوه را وجود بالقوه مـي دانـد ،عـالوه بـر اشـکاالت قبـل ایـن
اشکال وجود دارد که اگر منظور معرفي و طرح وجود بالقوه است ،نمي تواند درست باشـد ،چراکـه ایـن از
اول معلوم بود .ارسطو در  Δو  Εموجود بالقوه را معرفي کرده است و ما به نحو اجمال مي دانيم که وجود
دو نحو تحقق دارد :بالقوه و بالفعل .این فرض در اول Θنيز تکرار شده است .اما اگر منظور تبيين موجـود
بالقوه و درک تفصيلي از آن است ،این حاصل نمي شود ،مگـر از طریـق تبيـين و شـناخت مـوارد وجـود
بالقوه 83.البته معرفي معنای دوم قوه پایان کار نيست ،بلکه آغاز بحث ارسطوست .از اینجـا تـا پایـانΘ9
ارسطو به تحليل و تبيين این معنای از قوه ميپردازد و خصوصا در  Θ8ارسطو نتایج مهمي از بحث خود
اخذ ميکند.
تحليلي که در اینجا از معنای دوم قوه و ارتباط آن با موجود بالقوه ارائه شد ،با آنچه قـبال در خصـوص
جایگاه  Θو مسئلۀ قوه و فعل در فلسفه اولي گفتيم ،تطبيق مي کند .در آنجا گفته شد که بحث از قـوه و
فعل به یک لحاظ بحث مستقلي است و اختصاص به جوهر ندارد و موجود به نحو کلـي بـه قـوه و فعـل
تقسيم مي شود .اما ،چون در ميان موجودات جوهر محوریت دارد ،بحث از بـالقوه و بالفعـل بـودن جـوهر
محوریت مي یابد .در اینجا نيز گفتيم که معنای دوم قوه که مورد نظر ارسطوست ماده جوهر و نه موجـود
بالقوه است ،اما به دليل وضعيت خاص جوهر در موجودات بحث از این معنای قوه محور بحـث از موجـود
بالقوه است.
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پینوشتها
 .1مقالۀ کسـمن در ایـنبـاره ) (Kosman, 1984از سـوی محققـان ،بسـيار موردتوجـه و ارجـاع
بودهاست .همچنين در مقالۀ دیگری ) (Kosman, 1994چگونگي ارتباط دیدگاه خـود دربـارة قـوه و
فعل با مسئلۀ جوهر را توضيح و بسط بيشتری دادهاست.
 .8کسمن بر این اساس از معادلهای انگليسي ( δυναμιςدونـاميس) و ( ἐνεργειαانرگيـا) ابـراز
ناخرسندی ميکند . . .« :در زمينههای زیادی برای فهم استدالل ،متن الزم مـيآورد کـهἐνεργεια
(انرگيا) به فعاليت ) (activityترجمه شود اگرچه به همان اندازه ،فعليت ) (actualityرا در زمينههـای
زیاد دیگری الزم ميآورد .من سعي کردم راهحل رایج اما ناموفقِ استفاده از واژههای مختلف در متـون
مختلف ،را به کار نگيرم ،زیرا بهنظـر مـن ایـن روش شـيوایي کـالم را تنهـا بـهازای ایجـاد ابهـام در
استداللهای بزرگتر ،به دست ميدهد .اگر خيلي طویل نميشد ،مـيتوانسـتيم از عبـارت (actuality-
) activityاستفاده کنـيم و یـا اگـر خيلـي نامـأنوس نبـود اصـطالح ) (activualityرا مـي توانسـتيم
جعل کنيم و یا اگر انباشته از بار معنایي تـاریخي و ایـدئولوژیکي نبـود عبـارت سـاده تومـاس  ،actرا
ميتوانستيم استفاده کنيم .نکتهای که این مقاله بهدنبال آن است این اسـت کـه نشـان دهـد تومـاس
به راه صواب بود که در قلب وجودشناسي ارسطو این را ميدید که فعليـت ،فعاليـت اسـت و بنـابراین
وجود فعل است» ).(Kosman, 1984, n.1
« .3منظورم از قوه ،تنها آن نوع خاص نيست که به مبدأ تغير در غير یا به ماهو غيرگفته ميشود ،بلکه
بهطور کلي هر مبدأ حرکت یا سکون زیرا طبيعت نيز در همان جنس است مانند قوه زیرا [طبيعـت] مبـدأ
حرکت است اما نه در غير بلکه در خود شيء از آن جهت که خودش است»). (1049b5-10
 .8گيل سخن ارسطو را در در بارة نفس ()1 ،8که قائل به قوة اوليه و ثانویه شده است و قـوة ثانویـه را
معادل فعليت اوليه ميداند که مي توان فعليت دومي نيز برای آن فرض کرد ،منطبقبر دو معنـای قـوه در
 Θمطابق آنچه توضيح دادهاست ميداند.
 .1گيل ،نخست دیدگاه خود را ضمن بحث از جوهر بيان کـرده اسـت (.)Gill, 1989, pp.214-217
اما در اثر بعدیاش بهطور مستقل به این مسآله پرداخته و آن را بسـط داده اسـت (Gill, 2004, pp.7-
).13
 .0بر این اساس ميتوان گفت ( κινησιςحرکت) نـزد ارسـطو در سـه معنـا بـهکـار رفتـهاسـت:
 .1بالمعني االعم که به هر نوع شدن اطالق مي شود و معادل تغير است؛  .8بالمعني الخاص کـه بـه
تغيرات عرضي اطالق ميشود و در مقابـل کـون و فسـاد اسـت؛  .3بـالمعني االخـ کـه تنهـا بـه
حرکتهای ناتمام اطالق ميشود.
 .1کسمن ،درخصوص حرکت تمام به این نکته تأکيد دارد که قوه در ضمن فعل حفظ ميشود.
جانستون سعي ميکند نشان دهد ،در مورد قوة مقاومت که ارسطو در Θ1جزء معاني قوه در اطالق
حقيقي آن برشمرده است نيز قوه در ضمن فعل حفظ ميشود ،به عقيدة او قوه مقاومت در برابر انفعال را
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به دو صورت ميتوان فهميد .1 :منفعل نشدن؛  .8مقاومت در برابر انفعال .به عقيدة او صورت دوم ترجيح
دارد ،از جمله به این علت که تنها در حالت دوم ،ميتوان توضيح داد که چر این معنای از قوه در چارچوب
ساختار( προς ἑνپروس هن :در ارتباط با امر واحد) اطالق حقيقي قوه قرار ميگيرد .به عقيدة او قوه
مقاومت و نيز آنچه ارسطو در بهعنوان فعليت نام بردهاست در این نکته مشترکاند که قوه در ضمن فعل
باقي است و چون اول ید ضمن معنای نخست قوه قرار دارد ،دومي را هم ميتوان در همان ارتباط قرار
داد .بنابراین معنای دیگر قوه که مورد نظر ارسطوست ،نميتواند مربوط به آنچه در فعليت خوانده شده
است ،باشد ).(Johnston,2006, pp.97-101
)8. ἀλλ’ ὅλως πασης ἀρχης κινητικης. και γαρ ἡ φυσις ἐν ταὐτῳ
((γενει τῃ δυναμει
 .0ظاهراً« ،بنيتس» پيشـتر ایـن قـول را کـه معنـي دوم قـوه امکـان اسـت ،مطـرح کـرده اسـت،
اما ،من نوشته های او را در دسـت نـدارم و ایـن نظریـه را آن گونـه کـه چـارلتون بيـان کـرده اسـت،
ميآورم .اما" ،ویت" این نظریه را به "استفن مِن" نيز نسبت ميدهـد .او مـيگویـد« :بنيـتس معتقـد
اســت کــه دونــاميس در معنــای وجــودی یــا جدیــدش بــه معنــي ممکــناســت ،نظــری کــه اخيــراً
توســـط اســـتفن مِـــن ) (Menn, 1994و ویليـــام چـــارلتون ) (Charlton, 1989اخـــذ
شدهاست .(Witt,2003, p.131, n. 4)».نکتۀ عجيب دربارة سخن ویت آن است کـه بـهنظـر ،مِـن،
معنای دوم قوه را ماده ميداند نه امکان.
 .16از طرفداران این نظریه به من ميتوان اشاره کرد .او ميگوید« :به نحو مشابه ،ارسطو اکنون
مطرح ميکند که یک نوع ماده ،مثال ماده قاعدگي ،تحت شرایط خاص ميتواند قوة قابلي
انسانشدن خود را بهکار اندازد و جوهر انسانيت را پدید آورد و انسان بالفعل شود پس از آنکه بالقوه بود»
)" .(Menn, 1994, p. 107فری لند" نيز همين نظر را دارد« (Freeland, 1979) .فصل  ،0تشابه
مهمي را برای روشن کردن معنای «مفيدتر» قوه ارائه ميکند یعني آن نوع از قوه که با ماده در جوهر
تناسب دارد» ()Ibid, p.15؛ « . . .دو نوع قوه ،آنهایي که مربوط به ماده هستند برای جوهر شدن و
آنهایي که قابليتند برای حرکت» ( .)Ibid, p.18جانستون نيز ماده را معنای دوم قوه ميداند اما معتقد
است« :مطلب ارسطو در این متن دربارة ماده جوهر شدن نيست ،بلکه همانطور که استدالل خواهم کرد
او ماده جوهر را در نظر دارد» ) .(Johnston, p.169, n. 188منظور او این است که مادة مورد نظر
ارسطو که معنای دوم قوه است ،مادهای است که در جوهر مرکب حضور دارد ،نه مادهای که جوهر
ميشود .یعني ماده در مقابل جوهر نه ماده در مقابل صورت.
 .11به نظر مي رسد مورد دوم به هيچ یک از دو گروه تعلق ندارد .البته ،احتمـاال ارسـطو مثـال هـای
دستۀ دوم [ ]8الي [ ]2را درنظر داشته است ،زیرا در رابطه با فعليت این دو نوع رابطه را مطرح کـرده و
مثالهای دستۀ دوم برای نشان دادن فعليت هستند.
 .18محققين این مسئله را به کرات بيان کـردهانـد(Frede,1994, p.176) .؛ کسـمن درخصـوص
آنچه در  Θآمده ميگوید(Kosman, 1994, p.196) “it is a .frustrating discussion” :
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 .13یکي از علل کمتوجهي به این کتاب همين مطلب است .برخي سبک  Θرا نزدیک به  Δیعني
بهصورت یک رسالۀ اصطالحشناسي دانستهاند.
 .18فرده این مطلب را به راس و بنتيس نسبت مي دهـد ام ا ارجـاعي نـداده .آنچـه در شـرح راس
یافتم ،چنين است« :اینکه ارسطو موفق به حفظ تمایز ) (powerو ) (potentialityنشده است ،پيشتر
توسط فاکت هایي ) (factsکه بنتيس به آن ها توجه کرد ،نشـان داده شـده اسـت .ارسـطو در بحـث از
 powerدو چيز را معرفي مي کند .1 :تعریفي از ( δυνατονدوناتون) که به وضوح بر potentiality
داللت دارد نه بر power؛  .8بخش طوالني کـه داللـت بـر  potentialityدارد و نـه بـر »power
).(Ross, 1981, p. 241
 .11ارسطو در  Θ6بين جریاني که حرکت است و بنابراین ناتمام است و جریاني که در هـر لحظـه
تمام است و ارسطو آن را فعليت مينامد ،تفاوت قائل است.
 .10درواقع به عقيدة فرده ،فعليت برای ارسطو همانند وجود است .در نظر ارسـطو وجـود بـه معـاني
مختلف به موجودات حمل مي شود و معنای واحد ندارد .البته فرقش با اشتراک لفظي صرف این اسـت
که در اینجا معاني مختلف در ارتباط با یک معني قرار ميگيرند.
 .11استناد فرده در این مسئله به  1048a35-b9است .در اینجا ارسطو ميگوید معنای قوه و فعل را
با بررسي موارد و مثالهای آن ميتوان فهميد ،چرا که در مورد هر چيزی نميتوان تعریف ارائـه کـرد،
بلکه از طریق تشابه باید جستجو شوند.
" .12مکين" در شرح کتاب  Θاین دیدگاه را تا حدود زیادی مي پذیرد ،اما مي گوید این نظریه مورد
پذیرش همه نيست )(Makin, 2006, .p.18
 .10او مي گوید« :شواهد متني قوی وجود دارد که ارسطو مي خواهد بين «نيرو» و معني دیگـری از
دوناميس در  Θتمایز قائل شود ،اگرچه واضح نيست که این معنای جدید دوناميس چيست . . .نظـری
که من در اینجا بسط مي دهم این است که هر پنج مثال مي خواهند نسبت بين بالقوه  xبودن با بالفعل
 xبودن را نشان دهند .همۀ آنها مثالهایي از انحاء وجود هستند» )(Witt, 2003, pp.39-40
 .86بير نيز معنای دوم قوه را معنایي که داللت بر یک طبقه متمایز از اشـياء دارد نمـي دانـد ،بلکـه
معنای دوم صرفاً کاربرد دیگری از کلمه ( δυναμιςدوناميس) است کـه حيطـه وسـيع تـری را دربـر
مي گيرد و آن نحوة وجود بالقوه است .به واسطه هر نوع قـابليتي کـه در موضـوعي باشـد آن موضـوع
متصف به بالقوه بودن ميشود ) .(Beere 2009, p.24, pp.171-173همچنـين ،پـيش از فـرده در
برخي نوشتهها عباراتي وجود دارد که با دیدگاه نحوة وجود تطبيق دارد .البته تنها به صورت یک اشاره
(حداقل در مواردی که مورد نظر من است) .برنيت و دیگران چنين مي گوینـد« :چـه چيـزی مشـترک
در همۀ مثال ها است چوب بالقوه یک هرمس اسـت ،امـا یـک خـط بـالقوه نصـف آن نيسـت .پـس
شاید مطلب این است که هرمس بالقوه «در» چوب است و نصف خط «در» کل اما بهسختي ميتوان
گفت عالم بالفعل «در» عالم بالقوه است ،اگر چه ميتوان گفت علم بالفعـل چنـين اسـت .پـس شـاید
ویژگي مشترک این است که در هر مورد نحوه ای که  B ،Aاست باید این گونه توضـيح داده شـودA :
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اکنون  Bنيست ،اما مي تواند  Bبشود .آن چوب یک هرمس است (به یک نحـو) ،آن کـل نيمـه را در
خود دارد (به یک نحو) ،آن مرد علم دارد (به یک نحو) )" .(Burnyeat, 1984, p.125آید" نيز ایـن
نظر را که معنای دوم قوه ،مادهای است که جوهر ميشود ،نقد مـيکنـد و مـيگویـد« :در )(IX1-5
ارسطو همانطور که انتظار ميرود دربارة قوه چيزی در رابط با تغير صحبت مـيکنـد ،در حـاليکـه در
) (IX6-9دربارة اینکه چيزی بالقوه چيزی باشد ،سخن ميگوید .پس ارسطو نخست به قوه بـه عنـوان
مبدأ و علت حرکت توجه دارد ،اما در ) (IX6-9به قوه بهعنـوان یـک نحـوة وجـود توجـه مـي کنـد»
) .(Ide,1992, p.3البته حتي اگر این تعابير را دال بـر نظریـه نحـوه وجـود بـدانيم ،بـاز ،فـرده ایـن
خصوصيت را دارد که آن را بهعنوان یک نظریه تبيين کردهاست.
 .81اینکه ارسطو در بحث از قوه و فعل ،قوه را مقدم کرده است بي جهت نيست .در واقع آنچه محور
بحث ارسطوست «قوه» است و تمام بحث او مبتني بر این است که بتواند از معقول بودن «امر بالقوه»
دفاع کند.
 .88البته به توضيحي که در فصل قبل گذشت ،بهعقيده ارسـطو بـه جهـت تقـدم جـوهر بـر سـایر
مقوالت بررسي موجود از آن جهت که به مقوالت مختلف تقسيم مي شود ،متمرکز در بررسـي یکـي از
مقوالت یعني مقوله جوهر است.
 .83ارسطو در ابتدای  Θ6که مي خواهد دربارة فعليت بحث کند و از طریق آن معنـای دوم قـوه را
نيز مشخ کند ،مي گوید« :اکنون دربارة فعليت بررسي خواهيم کـرد کـه فعليـت چيسـت و چگونـه
است» ) .(1048a26-27ارسطو بحث نمي کند که ما نحوة وجود بالفعل داریم ،این مسئله مسلم است.
او ميخواهد بحث کند که نحوه وجود بالفعل چيست و چگونه است .همين مطلب دربارة قوه نيز صادق
است.
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